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  !ی از مردم برای مشروعيت دادن به ديکتاتوریأخامنه ای و گدائی ر
 انتخابات خبرگان رھبری ۀ پنجمين دورچنين رای اسالمی و ھممجلس شو رۀدھمين دوبا نزديک شدن موعد انتخابات 

برگزار شود ، ماشين تبليغات جمھوری اسالمی به ) ١٣٩۴( امسال ]حوت[زمان در ھفتم اسفند ماه که قرار است ھم

ی پايان يافته اين روزھا که موعد کانديداتور.  انتخاباتی در پيش را تا می تواند گرم تر نمايدۀتکاپو افتاده تا تنور مضحک

تعداد زياد  کيد برأتم اصلی تبليغات وزارت کشور تو نھادھای نظارتی در حال بررسی صالحيت کانديداھا ھستند ، 

ھزار نفر برای شرکت در  بر اساس گزارش خبرگزاری ھای جمھوری اسالمی بيش از دوازده. کانديداھا می باشد

اگر چه مردم تحت ستم ايران به خوبی می . گان داوطلب شده اندنفر برای مجلس خبر ھشتصد انتخابات مجلس و حدود

دانند که ھيچ کدام از اين داوطلبين کانديدای واقعی مردم نبوده و ھمگی خواستار پر کردن جيب ھای خود و بازی در 

 آورده  جمھوری اسالمی برای مشروعيت بخشيدن به ديکتاتوری حاکم به وجودۀچھارچوبی ھستند که رژيم دار و شکنج

 ١٣٩٠است ، ولی باز وزارت کشور با اعالم اين که تعداد داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس دو برابر انتخابات سال 

در انتخابات اسفند ماه جلوه می دھد؛ و بعد " مشارکت پر شکوه مردم"از استقبال و ھمين نکته را نشانه ای می باشد ، 

عبدالرضا رحمانی  - در ھمين رابطه وزير کشور . وری اسالمی بی سابقه استدر تاريخ جمھشود که اين امر اعالم می 

با "گرفته و از برگزاری " فال نيک" داوطلبان انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسالمی را به ۀ استقبال گسترد-فضلی 

  .انتخابات اسفند ماه خبر داده است" شکوه

 گذشته دنبال کرده و نتايج اين شعبده بازی ھا را با ۀر سه دھھر کس مضحکه ھای انتخاباتی جمھوری اسالمی را د

اخير را به روشنی درک کرده " انتخابات"تبليغات پيش از انتخابات مقايسه کرده باشد ، معنای تبليغات کنونی در مورد 

برای گرم کردن  خبر می دھد که سردمداران جمھوری اسالمی ئیو متوجه می شود که چنين تبليغاتی تنھا از برنامه ھا

بر کسی پوشيده نيست که بخش بزرگی از . در پيش دارند" مشارکت حداکثری"تنور انتخابات و نمايش به قول خودشان 

 از دور ًفوراشورای نگھبان ،   نظارت استصوابین صالحيت وييت ھای تعأاز سوی ھي" داوطلب"اين کانديداھای 

اما وجود آن ھا به اين درد .  انتخابات نخواھد داشتۀثيری در نتيجأ ھيچ تخارج خواھند شد و در نتيجه بود و نبود آن ھا

البته شايد چنين . در ظاھر تنور انتخابات را گرم کند" مشارکت حداکثری"می خورد که جمھوری اسالمی بتواند با تبليغ 

آخر، آن ھائی که با نام . انشگردی برای برخی از جناح ھای درونی رژيم تالشی باشد برای فرار از فيلتر شورای نگھب

جای می گيرند اين طور تبليغ می کنند که گويا به خاطر زياد بودن تعداد " اصالح طلبان "ۀھای گوناگون در جرگ
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کانديداھا، ممکن است فيلتر شورای نگھبان نتواند ھمه را حذف کند و برخی از مھره ھای آنان بتوانند از آن فيلتر عبور 

شان می دھد که اين شگرد گول زننده اگر چه ممکن است موجب فريب افرادی باشد که منافع خود را اما، تجربه ن. کنند

جو می کنند ولی خود طراحان آن می دانند که وجود تعداد زياد  و در مشارکت در دم و دستگاه جمھوری اسالمی جست

ند و در واقع منتصب شوند، تأثيری نداشته و ی بيرون آورده شوأکانديدا در اين که نام چه کسانی بايد از صندوق ھای ر

  . حذف خواھد کرد،شورای نگھبان ھم چون ھميشه ھر کس را به صالح دستگاه حاکم نداند

 اصلی وزارت کشور در رابطه با انتخابات ھمواره ۀ گذشته وظيفۀبا توجه به اين واقعيت که در بيش از سه دھ

يليونی مردم در انتخابات بوده و می باشد ، از قرار وزارت کشور برای نشان دادن به اصطالح شرکت مآمارسازی 

دولت روحانی قصد دارد روی دست ھمه دولت ھای ديگر بلند شده و آمارسازی برای پرشکوه جلوه دادن انتخابات ھفتم 

نين کاری زده دولت روحانی دست به چ. اسفند و در واقع انتصابات دولتی اسفند ماه را از تعداد کانديداھا شروع کند

است تا وقتی که بعد از پايان اين مضحکه مدعی شوند که ميليون ھا نفر در انتخابات شرکت کرده اند، شگردشان بتواند 

اين ترفند . بيشتر و راحت تر مورد پذيرش آن ھائی که ھمواره فريب چنين آمارسازی ھائی را می خورند ، قرار گيرد

" افزايش غيرمنتظره "ۀ دبير شورای نگھبان ھم صدايش درآمده و درباراحمد جنتیمسخره کار را به آن جا رسانده که 

ابراز تعجب "داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان به قول يکی از مھره ھای رژيم 

  .نموده است" ترديدآميز

تجربه نشان داده که برای جمھوری تخابات، اما جدا از ھمه ترفندھای دولت روحانی برای گرم نشان دادن تنور ان

به ھمين دليل ھم ھست که ولی فقيه .  مردم در انتخابات امری غير قابل چشم پوشی استۀاسالمی نمايش حضور گسترد

، در جمع گروھی از مردم قم، ملتماسانه گفت که خواھان آن است ]جدی[ دی١٩ روز شنبه جنايتکار جمھوری اسالمی 

. ی بدھندأ، در انتخابات پيش رو شرکت کرده و  ر" حتی کسانی که نظام و رھبری را قبول ندارند" مردم ، ۀکه ھم

اما چنين درخواستی از يک طرف اشراف .  آشکار استًملتمسانه بودن اين درخواست از سوی رھبر نظام امری کامال

گر ز طرف ديگر بيانرا نشان می دھد ا رأس رژيم به وسعت ضديت مردم ايران با جمھوری اسالمی ۀخامنه ای به مثاب

نظام و "، " کسانی" وقاحت اين ولی فقيه يا به عبارت ديگر ديکتاتور می باشد که ضمن اعتراف به اين که ۀدرج

خامنه ای در حالی که ھيچ ارزشی برای آرای مردم قائل . را قبول ندارند باز از آن ھا رأی ، گدائی می کند" رھبری

گر  و نمايانتازه" حماسه آفرينی"مردم، يک " حضور جھادی" انتخاباتی را با ادعای ۀمايش مسخرھمواره ھر ننيست، 

واقعيت اين است که شرکت مردم در چنين نمايشات .  جلوه داده استموفقيت و مردمی بودن نظام جمھوری اسالمی 

مسخره به او امکان می دھد که بعد از انتصاباتی که خود انجام می دھند ، وقيحانه و با بيشرمی اعالم کند که مردم 

سالمی ھمان قدر در سيستم انتخاباتی جمھوری ااين امر نشان می دھد که . اش می باشند" واليت مطلقه"پشتيبان او و 

از اھميت برخوردار بوده و " انتخابات"آرای مردم فاقد ارزش است ھمان قدر ھم نمايش حضور وسيع آن ھا در که 

 به اين وسيله امکان می يابند رژيم دار و چرا که آن ھا. امری ضروری استسردمداران جمھوری اسالمی برای 

 .جلوه دھند" روعيت مردمیمش" حاکم را دارای پايگاه مردمی و دارای ۀشکنج

ً و مثال به مردم اجازه داده  ما ھيچ يک از الزامات يک انتخابات آزاد وجود نداردۀ تحت سلطۀدر جامعدر شرايطی که 

 عکس ھر هنمی شود که آزادانه خواست ھا و مطالبات خود را طرح کنند و برای رسيدن به آن ھا متشکل شوند و ب

.  حقيقت می باشدۀر گلو خفه می کنند، سخن گفتن از انتخابات، تنھا تف کردن به چھرصدای مخالفت و اعتراضی را د

 خود را بروز دادن، اما در ايران، ۀطور طبيعی يعنی حق انتخاب کردن و به طور آزادانه اراده اگر انتخابات ب

. گدمال قدرت خود نموده است توده ھا ھر گونه فضای آزاد را لۀديکتاتوری حاکم با برقراری خفقان و سرکوب وحشيان
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با توجه به اين واقعيت است که .  سرنيزه از آزادی انديشه و تشکل و تجمع محروم شده اندۀدر نتيجه مردم ما زير سلط

 جمھوری اسالمی دارای معنای واقعی نيست و سردمداران جمھوری اسالمی ھمواره  نمايش ۀانتخابات در زير سلط

ًاتفاقا گاه برخی از .  به نام انتخابات تبليغ می کنند، داده و مھندسی اش کرده اندکه خود سازمانرا مسخره ای 

 مشھد در ۀًمثال يک بار امام جمع. سردمداران رژيم با اظھارات روشن و صريح خود اين واقعيت را يادآوری می کنند

ميليون ھم رأی داشتی ، باز تا ولی  ٢۴٠ ميليون رأی مطرح کرد که اگر ٢۴ مبنی بر داشتن احمدی نژادمقابل ادعاھای 

  . آن رأی ھا بی ارزش و از ھيچ اعتباری برخوردار نبودندۀفقيه تأئيد نمی کرد ھم

 سال گذشته مردم ما نه با انتخابات بلکه با انتصاباتی مواجه باشند که ٣٧فاقد ارزش بودن آرای مردم، باعث شده تا در 

 جمھوری اسالمی و ۀ سال سلط٣٧اين واقعيتی است که با نگاھی به  .شده اندبه زور تبليغات به جای انتخابات جا زده 

در زير  . نمايشات انتخاباتی که تاکنون اين رژيم سرکوبگر به راه انداخته با برجستگی در مقابل ما قرار می گيردۀھم

ق انتخاب مردم ما پايمال ھرگز انتخابات واقعی وجود نداشته و نخواھد داشت و ھمواره ح" واليت مطلقه فقيه "ۀسلط

به ھمان . در واقع واليت فقيه نام ديگر ديکتاتوری در ايران است.  سرکوبگران حاکم شده و خواھد شدۀاھداف آزمندان

ناميده و در رأس ديکتاتوری حاکم بر ايران قرار داشت ، امروز نيز " شاه شاھان"گونه که شاه در رژيم گذشته خود را 

به واقع .  به عنوان ولی فقيه در رأس ديکتاتوری موجود قرار داردخامنه ای جمھوری اسالمی، در سيستم واليت فقيه

انقالب مردم ما در سال .  ما می باشندۀ حاکميت بورژوازی وابسته در جامعۀاگر خوب دقت کنيم اين ديکتاتوری ھا الزم

کميت را از قدرت ساقط و آن را نابود سازد،  از آن جا که نتوانست در نبردی مسلحانه به تدريج اين حا١٣۵٧ -  ١٣۵۶

بنياد به سخن ديگر، ديکتاتوری واليت فقيه در واقع .  مردم ما تحميل نمودرديکتاتوری در شکل ديگری خود را ب

 حاکم ديروز ۀ طبقۀاين سرمايه داران وابسته ايران ھستند که به مثابديکتاتوری بورژوازی وابسته در ايران می باشد و 

با وقاحت و صراحت به آن ھا ھستند که . يق شاه و امروز توسط جمھوری اسالمی بر مردم ما حکومت می کننداز طر

 شان ۀ رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی ، ارادۀکارگران و توده ھای ستمديده اعالم می کنند که در مقابل اراد

انتخابات آزاد تف کردن بر روی حقيقت است و اين واقعيت در چنين نظامی سخن گفتن از . فاقد ھر گونه ارزشی است

  . تمامی نمايشات انتخاباتی پيشين نشان داده استۀرا تجرب

البته روشن است که با به راه افتادن ماشين تبليغاتی جمھوری اسالمی حول انتخابات اسفند ماه، طيفی از اپوزيسيون 

 چون اکثريت و حزب توده گرفته تا سازشکاران با توسل به خودی جمھوری اسالمی از اصالح طلبان و نيروھائی

ًمثال . دالئلی مسخره تر از ادعاھای بالماسکه گردانان انتخاباتی رژيم، مردم را تشويق به شرکت در اين بساط می کنند 

رسپردگان به ، يکی از سزيبا کالم سر کار بيايد، روحانیدر جريان به اصطالح انتخابات رياست جمھوری که قرار بود 

ًاين رژيم که گاه پز اپوزيسيون ھم به خود می گيرد در حالی که ظاھرا اعتقاد مردم نسبت به بيھوده بودن انتخابات در 

 رأی دھيم روحانیايران را تأئيد می کرد با اين استدالل که چه کنيم باالخره مجبوريم به يکی رأی بدھيم و بھتر است به 

  . أی دادن تشويق می نمود و با چنين رويه ای در جھت اھداف حکومت حرکت می کرد خود مردم را به رۀبه نوب

انتخابات پيش رو نيز ھمانند نمايشات انتخاباتی قبلی جمھوری اسالمی گر آنست که  فاکت ھای برشمرده در فوق بيانۀھم

نتخابات آزاد در ايران تحت چرا که پيش شرط ھای يک ا. برای مردم ما فاقد ھر گونه ارزش و اھميت مبارزاتی است

بنابراين مسلم است که عدم شرکت در چنين شعبده بازی پاسخ قاطعانه به . حاکميت سياه اين رژيم وجود نداشته و ندارند

انتصاباتی است که سردمداران جمھوری اسالمی با تکيه بر آن می کوشند عدم مشروعيت ديکتاتوری حاکم را در اذھان 

 نيرو ھا و ۀ ھمۀبه ھمين دليل ھم وظيف. کار عمومی خود را دارای پايگاه مردمی جلوه دھندمخدوش ساخته و در اف

 بيش از سه دھه شعبده بازی ھای انتخاباتی جمھوری اسالمی، با چنين ۀن آزاديخواه است که با تکيه بر تجربفعاال
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 ما با ھزاران ۀ واقعيات جاری در جامع.تبليغاتی مقابله کرده و مردم را به عدم شرکت در چنين نمايشاتی دعوت کنند

دليل نشان داده که در مقابل مردم ما انتخابی وجود ندارد جز مبارزه برای سرنگونی جمھوری اسالمی با ھر جناح و 

حتی  ما به خامنه ای و ماشين تبليغاتی اش در مورد اين که ۀاين است پاسخ کارگران و توده ھای ستمديد. دسته اش

 .ھم بيايند و در انتخابات پيش رو شرکت کنند" م و رھبری را قبول ندارندکسانی که نظا"

  خلق ايران ئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۴ ]جدی[ ، دی ماه١٩٩ ۀشمار

 

 
 


