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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٧ می ١٧
 

  چرا تحريم؟
  پيرامون انتخابات تقلبی رياست جمھوری اسالمی) توفان(اطالعيه حزب کارايران

  

انتخاباتی که نيمی از . شودبرگزار می انتخابات رياست جمھوری اسالمی ۀ دوازدھمين دورۀبارديگر نمايش مسخر

اديان اقليت در کشور نظير ] مذاھب و[اھالی کشور يعنی زنان و در عين حال ميليونھا نفر ايرانی معتقد به ساير 

کمونيستھای . حق نامزد شدن برای مقام رياست جمھوری در آن را ندارند.... سنی، مسيحی، يھودی، زردتشتی و 

 .نشان حالل که جای خود دارندو خو"  کافر"، "نجس"

گيرد که مقدمات ضروری برای انجام ھر انتخابات آزادی در کشور وجود ندارد؛ از انتخابات در شرايطی انجام می

برند، سر میه جمله آزادی احزاب و اجتماعات در کشور موجود نيست، رھبران اتحاديه ھای کارگری در زندان ب

 و مجريان رياکار انتخابات خود از نمادھای فساد در ايران بوده  و با  ادامه داشتهن ھمچنان ااعدام و سرکوب مخالف

- ی میئک نظام وال اقتصادی بر تارۀاختالس و حقوقھای نجومی و دزديھای کالن و نئوليبراليسم افسارگسيخت

 نظام ۀ خامنه ای سرکرد توسط ولی فقيه، سيدعلیئیاين انتخابات نيست، انتصاب يک باند تبھکارمافيا.... درخشند

ی دادن به اين أشرکت در اين مضحکه و ر. جمھوری اسالمی برای حفظ نظام و مشروعيت داخلی و خارجی است

 ۀافراد دزد و رياکار و شارالتان توھين به حرمت انسانی و مشروعيت بخشيدن به ماشين آدمکشی رژيم جنايت پيش

  :حمتکشان ايران راھی جز تحريم اين مضحکه پيش روی ندارندويژه كارگران و زه مردم ب. جمھوری اسالميست

ی مردم تکيه أخواھند، از مردم مايه بگذارند، به ر ھر وقت مالھا بنا بر مصلحت و نيازھای تبليغاتی میکه يکم اين

لشان دھند و ھرگاه کفگير استدال مردم جا زده و جمھوری اسالمی را خواست مردم جلوه میۀکرده و خود را نمايند

ی مردم أشوند که مقام رھبری تابع ربينند، مدعی میخورد و نظر مردم را در مخالفت با خود میبه ته ديگ می

. نيست و اساس جمھوری اسالمی بر اسالم و دين است و نه بر اساس خواست عمومی و رعايت اصول دموکراتيک

ای مردم در جمھوری اسالمی کاره"باح يزدی قول مصه ب. مشروعيت نظام ناشی از ملت نيست ناشی از دين است

  ".شود و اين يک مشروعيت الھی استنيستند، رئيس جمھوری از طرف ولی فقيه نصب می

 مردم وجود داشته و ادامه ۀی و انديشأاحترامی به رسيس جمھوری اسالمی اين خيمه شب بازی و بیأاز ھمان بدو ت

  .حاکم به صورت مضحکه در آمده و موجبات تمسخر مردم استتکرار اين رياکاری حکومت مستبد . می يابد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ای اند، حال مانند شمشير دولبه رياکاری که آخوندھا سالھاست بنا بر مقتضيات خويش از آن استفاده کردهۀاين وسيل

  . آيدشده است که برگردن خود آنھا فرود می

کنند که ميان جنايتکاران  و ن از مردم دعوت مینيروھای اپوزيسيون رفرميست در داخل و خارج ايراکه  دوم اين 

وقت  ھيچ" بدتر و بدترينھا"اين دور باطل انتخاب ميان . دزدان، ميان بدترينھا و ارتجاعی ترينھا يکی را برگزينند

رو ه تمامی نخواھد داشت و تا جمھوری اسالمی سرنگون نشود، شما ھمواره با جناحھای گوناگون حاکميت روب

ضادھا در ميانشان به علت مخالفت مردم با اين جناحھا و ھمچنين به علت افزايش انفرادشان در بين مردم ھستيد که ت

  . ابديی روز افزايش بيشتری مه روز ب

 مستقل و قابل محاسبه در مقابل اين ئی مستقل و انقالبی ايران نتواند به عنوان نيروکه اپوزيسيون واقعاً  تا موقعی

رژيم جمھوری . ماندود را به عنوان بديل مطرح کند، وضعيت به صورت کنونی باقی میحضرات قرار گيرد و خ

  .کند ايران استفاده میۀاسالمی از ضعف اپوزيسيون غيرخود فروخت

ئيد وضعيت مصيبتبار کنونی أفراخواندن مردم به شرکت در انتخابات، نه تنھا دادن آموزش غلط به آنھاست، بلکه ت

  . آحاد مردم ايران استۀت حاکمه و خيانت به ھمأميان جناحھای ارتجاعی ھيسردرگمی و چرخ زدن 

 آن، تناقض ميان ئیداری جمھوری اسالمی و تناقضات روبنابحران اقتصادی نظام سرمايه تشديدکه  سوم اين

اف اسالميت و جمھوريت، دزديھای نجومی، زمينخواری و رانتخواری، حاشيه نشينی، فقر و بيکاری و گسترش شک

 خفتبار ألۀ، زدوبندھای بين المللی و مس۶٠ سالھای ۀترين حقوق مردم و اعدامھای وحشيانطبقاتی و نقض ابتدائی

  به  کهئیمقدار گماشتگان ولی فقيه و باندھای مافياھای بیی و انعکاس اين بحران در مناظرهئ ھستهۀپذيرش توافقنام

 مبين اين حقيقت کنند، میءم بيشتر از غارت ھمديگر را افشاسوی خود و کسب سھه منظور جلب بخشی از مردم ب

  ۶٠عام سالھای ھای  شش نامزد مقام رياست جمھوری در قتل ۀبنديھای درونی رژيم و ھم دستهۀاست که ھم

 ۀ که از گردونئیحکومتی و حتا آنھا" اصالح طلبان. "دانندگی خود را پيرو امامشان، خمينی میند وھم اشريک

گيری از کشتارھای سالھای برند ھنوز شھامت فاصلهسر میه  بيرون پرتاب شدند و يا در حصر خانگی بقدرت به

فقيه و امام جنايتکارشان بودند و در  و زندان و شکنجه را ندارند زيرا خود زمانی شريک قدرت و فرمانبر ولی۶٠

ه جلوه دادن حسن روحانی و باند او ب. نکردند اسالمی و قتل وغارت مردم از ھيچ جنايتی فروگذار ۀحفظ نظام گنديد

عنوان ناجی ملت ايران که گويا کمتر جنايت و خيانت کرده و تنھا بديل مردم ايران است ھمانقدر خيانت به منافع 

خواھی  آحاد مردم ايران است که کسی بخواھد ابراھيم رئيسی عضو رسمی کميسيون مرگ را در قالب عدالتۀھم

اند و نمايندگانشان ماه حقوق دريافت نكرده١٢كارگرانی كه از توان چگونه می. به بخشی از مردم گرسنه غالب کند

برند دعوت به سر میه حقوقی در زندان بھای مستقل كارگری و مبارزه عليه بیخاطر تشكيل اتحاديهه سالھاست ب

 خود که جملگی اين شش نامزد باشند رأی دھند و يا ۀ طبقۀم خورداين نمايش مسخره کرد تا به  قاتالن و دشمنان قس

       !!از عدالت و دمکراسی سخن گفت

کند، گويای آن است که که تنھا بخشی از واقعيت زدوبندھای پشت پرده را بيان می" برجام "ۀ توافقنامکه چھارم اين

مريکا سخت ھراسيده و به تزلزل امپرياليسم ای از تحريمھای ارژيم جمھوری اسالمی تحت رھبری سيدعلی خامنه

آنھا چون به فکر منافع قشر بورژوائی حاکم مافيائی در ايران بودند و ھستند، . برده بودارکان جمھوری اسالمی پی

ترجيح دادند که به جای تکيه به مردم ايران که برای آزادی و دموکراسی مبارزه کرده به امپرياليستھا تکيه کنند و با 

سازش بر . وش ثروتھای ايران، چند صباحی از دست تحريکات آنھا در امان بوده و در قدرت سياسی باقی بمانندفر

ری مربوط به  خيانت کليت نظام ال ميليارد د٢٠٠ی و دفن کردن آب سنگين اراک و ضرر ئسر موضوع ھسته
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مريکا و اسازش با ". اصالح طلبان" جناحھای ذينفع در قدرت است و نه فقط باند ۀداری اسالمی و ھمسرمايه

به اين . آورد و نه نان و نه کار و مسکن و آزادی اجرای سياستھای نوليبرالی در ايران نه آب به ارمغان می

  .رياکاريھا بايد پايان داد

ِی نيروھای انقالبی، سرنگونی اين رژيم فاسد و رانت ئ مرحلهستراتيژيک، در شرايطی که سياسِت که پنجم اين

ن ييھا از ميان بردارند و مردم را در تع زمينهۀواراست، تا موانع راه رشد ايران دموکراتيک را، در ھمخ

سرنوشتشان دخالت دھند، در شرايطی که ھر نيروی انقالبی بايد اين قطبنمای حرکت را در دست داشته باشد، تا به 

 ۀد، بايد برای وضعيت کنونی و رھبری مبارزدامن رفرميسم و ھمکاری با رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی درنغلت

مردم رھنمودھای روشن، مشخص و راه گشا طرح نمود که در تعميق خود، راه را برای سرنگونی اين رژيم ھموار 

 ۀحل عملی در شرايط کنونی، فراخواندن مردم به عدم شرکت در مضحکھای نظر حزب ما اين راه ه ب. سازد

  . خوانی به تالش فعال برای تحريم خيمه شب بازی انتخابات خواھد بودفراانتخابات رياست جمھوری و 

ن کارگری وعموم زندانيان سياسی، آزادی احزاب و سازمانھای سياسی، مردم ايران بايد خواست فوری آزادی فعاال 

 ھای کارگری و سازمانی صنفی و اتحاديهۀپذيرش تساوی حقوق زن و مرد، رفع سانسور، آزادی فعاليت ھم

ئيد مردم، اين خواستھای أاين خواستھای منطقی و مورد ت. دموکراتيک و جدائی کامل دين از دولت را طلب کنند

 ايران دارد، رژيم جمھوری ۀمادی در جامعۀ  گستردۀمنطقی و ضد تصميمات استبدادی فردی ولی فقيه، که زمين

 پيش ۀ حقوق و آزاديھای دمکراتيک به منزلرسميت شناختنه خواست ب. دھداسالمی والئی را در تنگنا قرار می

. دھد و نخواھد داد جمھوری اسالمی ھرگز به آن تن  نمیۀشرط ھر انتخابات آزاد، است و رژيم  مستبد و بحران زد

  .تن دادن به يک انتخابات آزاد، مرگ فقھای حاکم است

ايط کنونی کشور ما عالوه بر سياست خواه و ضد امپرياليست در شر برای نيروھای انقالبی و ترقیکه ششم اين

تحريم فعال انتخابات فرمايشی مرزبندی با نيروھای عوامل امپرياليسم و صھيونيسم که آنھا نيز پرچم تحريم را 

شفاف نگاه داشتن اين مرزبندی، دفاع از سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی . اند بسبار حائز اھميت استبرافراشته

  .دست مردم ايران است و نه اجانبه اتيک و دمکراسی و استقالل وعدالت اجتماعی ببه منظور کسب حقوق دمکر

  !مردم شريف ايران

 تبليغاتی ۀبرد، زمينھراسد و رژيم را به تنگنا میشدت میه  رژيم از فرجام يک تحريم فعال و عدم شرکت مردم ب

کنيم که اجرای ھر انتخاباتی بدون تحقق الم میاين جھت ما اعه ب. گشايدخواه میرا برای نيروھای انقالبی و ترقی

ژيمی است که برای اين مقدمات، غيردموکراتيک و تقلبی و ارتجاعی است و شرکت در آن مشروعيت بخشيدن به ر

داران بيشترين امتيازھای اقتصادی را دھد و برای خوش ر است به امپرياليستھا و کالن سرمايهضبقاء منحوسش حا

  . فزايدديد سرکوب کارگران و زحمتکشان بي تشخدمتی ھر روز بر

درکشوری که بسياری . رسميت شناختن حقوق مردم استه ھای دمکراتيک و بشرط ھر انتخابات آزاد وجود آزادی

 زندانی سياسی وجود داشته باشد برند و کالً سر میه ن کارگری و روشنفکران دگرانديش جامعه در زندان بازفعاال

به اين جھت ما بر اين باوريم که بايد خيمه شب بازی انتخابات رياست . ات آزاد صورت گيردنمی تواند انتخاب

بينيم،  فعاالنه تحريم کرد، زيرا اين انتخابات نيز مانند ری در آن نمیيي گذشته است و ما تغۀ تجربۀجمھوری  که ادام

يردموکراتيک و ارتجاعی بوده و قابل دفاع  انتخابات گذشته که در تحت چنين شرايطی برگذار شدند، تقلبی و غۀھم

 ننگين را بايد برانداخت تا نخستين شرط برگزاری انتخابات دمکراتيک که مردم بتوانند آزادانه بر دستگاهاين . نيست

  .  سرنوشت خويش حاکم شوند، فراھم آيد
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  !فرمايشی رياست جمھوری را فعاالنه تحريم کنيم" انتخابات"

  !دست مردم ايرانه داری جمھوری اسالمی، بايهسرنگون باد رژيم سرم

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم رھائی بشريت

  !ايران ومنطقه کوتاه باد مريکا ازادست امپرياليسم 

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩۶] ثور [ ارديبھشت٢۴يکشنبه 

 


