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 اشرف دھقانی

  ٢٠١٧ می ٢٨
  

  ھااخير و پاسخی به آن" انتخابات"ز پرسش ھائی بعد ا
 امسال ، ھمچون ھر رويداد اجتماعی ديگر ]ثور[ ارديبھشت ماه١٩در " واليت مطلقه فقيه"نمايش انتخاباتی رژيم 

د که نيروھای مختلف با اتخاذ موضع در رابطه با آن نشان دھند که در کجا ايستاده و منافع و مصالح کدام باعث ش

اين مواضع پرسش ھائی را ھم دامن زده که پرداختن به آن ھا می . اقشار و طبقات اجتماعی را منعکس می کنند

ری اسالمی ، اين رژيم وابسته به امپرياليسم  انتخاباتی اخير جمھوۀتواند روشنگر برخی مسايل در رابطه با مضحک

  . در اين نوشته سعی می شود برخی از آن پرسش ھا مطرح گشته و مورد بررسی قرار گيرند. گردد

  

  آيا مردم، روحانی را دوباره سر کار آوردند ؟ 

اسخ مثبت می ال فوق پؤروشنفکرانی ھستند که در موضع مخالفت با رژيم جمھوری اسالمی بی ھيچ درنگی به س

د و دھند و آن گاه خشم خود را متوجه مردم رأی دھنده کرده و آن ھا را نادان و بی شعور و احمق و غيره می خوانن

  .خود را تسکين می دھند" خاليق ھر چه اليق"ی از اين قبيل که در آخر ھم با حکم ھای قالبي

 که برای اکثريت مردم -  ، خود از فھم اين واقعيت اين دسته از روشنفکران که خيلی راحت به مردم توھين می کنند

 عاجزند که در ايران حکومت در -از ميان کارگران و زحمتکشان ايران به قول معروف اظھر من الشمس است 

 از طرف رأس در اين جا رئيس جمھور ، قبالً . واقع ادای انتخابات را در می آورد واال انتخاباتی در کار نيست

 تعيين و انتصاب می شود و پس از برگزاری يک نمايش که اسمش را انتخابات گذاشته اند وی از ديکتاتوری حاکم

اين ھا موقعی که مردم را به خاطر روی . طرف ولی فقيه به عنوان رئيس جمھور تأئيد و به مردم معرفی می شود

 ھمانند سيستم ھای استبدادی کار آمدن مجدد روحانی سرزنش می کنند فراموش می نمايند که در اين مملکت درست

 خدا بر روی زمين در رأس ديکتاتوری حاکم نشسته و ھيچ فردی بدون خواست ۀقرون گذشته ، کسی به عنوان ساي

 به فرض اين که در صدی از ابنابراين حت. رياست جمھوری را پيدا نمی کند" تخت" او امکان جلوس به ۀو اجاز

 به کانديدی رأی بدھند ، در صورتی که آن کانديد مورد تأئيد اين -ن  صرف نظر از بزرگی يا کوچکی آ–مردم 

) ولی فقيه( آن رأی ھا باطل شده و کسی به عنوان رئيس جمھور معرفی می شود که وی ۀديکتاتور قرار نگيرد ، ھم

 کامالً ۀاتفاقا در اين مورد اگر نخواھيم راه دور برويم نمون.  صالح را بر روی کار آمدنش تشخيص داده است
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 ، احمدی نژاد در شرايطی به عنوان ١٣٨٨عيانی ھم وجود دارد و خيلی ھا ھنوز فراموش نکرده اند که در سال 

  .رئيس جمھور اعالم شد که اکثريت رأی دھندگان می دانستند که به موسوی رأی داده اند

ران گفت که به جای توھين به شعور آيا با در نظر گرفتن چنين واقعيت ھائی شايسته نيست که به اين قبيل روشنفک

 قرار داشتن تحت حاکميت رژيم دزد و فاسد و جنايتکاری چون جمھوری اسالمی دانستن ، ۀمردم و آن ھا را شايست

 به اصطالح انتخابات اخير را بر واقعيات ۀاندکی فھم و شعور خود را ارتقاء دھند و بکوشند تحليل خود از نتيج

شنفکران اغلب به راحتی فريب آمار سازی ھای رژيم را می خورند و به جای آن که فکر استوار سازند؟  ھمين رو

کنند که آن ارقام از زبان مشتی دزد و فاسد و دروغگو اعالم شده ، آن ھا را عين واقعيت تلقی کرده و بر سر مردم 

 نظر از اين که تا چه حد اين ھا ھنوز از درک و ديدن اين واقعيت عاجزند که جمھوری اسالمی صرف. می کوبند

مردم در انتخابات دم زده و می " ميليونی"بتواند مردم را به پای صندوق ھای رأی بکشاند ، ھمواره از حضور 

  .زند

  

  کدام مردمان و تحت چه شرايطی در انتخابات شرکت کردند ؟

 دانند که عده ای را برخی از روشنفکران مخالف رژيم که عمق ديکتاتوری در ايران را درک می کنند ، می

مجبور به رفتن به پای  ،  رفتن به دانشگاه و گرفتن مجوز برای کاری و شغلیالزامات سيستم ديکتاتوری مثالً 

عده ای به خاطر ترس از ديکتاتوری و حساب و کتاب ھائی که در اين مورد دارند به . صندوق ھای رأی می کند

عده ای که اغلب متعلق به اقشار مرفه و نيمه مرفه جامعه . دھندجھت مھر خوردن شناسنامه ھای شان ، رأی می 

نگان و بی چيزان ، انقالب راه ھستند ، آگاھانه با اين توجيه که آلترناتيو ديگری وجود ندارد و چه بسا که سيل گرس

يغات و عده ای تحت تأثير تبل. ندازند و خون جاری شود ، خود را سرگرم انتخابات و شرکت در آن می کنندبي

مکانيسم ھای خاصی که رژيم ھر بار برای کشاندن مردم به پای صندوق ھا به کار می برد به شرکت در انتخابات 

در پای " ميليونی"اين ھا و واقعيت ھائی از اين قبيل ، دليل حضور عده ای يا به گفته رژيم جمعيت . تن می دھند

رد بحث ما ، چنين واقعيت ھائی را ناديده گرفته و در رابطه اما روشنفکران مو. صندوق ھای رأی را بيان می کنند

 انتخاباتی اخير تحت تأثير تبليغات و ارقام ارائه شده و گوئی که انتظار شرکت ھيچ کس جز مزدوران ۀبا مضحک

 نادان و گشوده و به ھمين قانع اند که آن ھا را ناآگاه و" مردم"شناخته شده را در آن نداشتند ، زبان شکايت به سوی 

 متعلق به چه مورد نظر اين دسته از روشنفکران ، اوالً " مردم"جاھل بخوانند و ديگر در صدد بر نيايند که ببينند که 

 نسبت به چه امری ناآگاه می باشند ، چه را نمی دانند و جھل شان چيست؟  اين گروه ھای اجتماعی ھستند و ثانياً 

مسلم است .  ودشان چه چيزھائی را نمی دانند و نسبت به چه مسايلی ناآگاھنددسته اگر چنين کنند ، خواھند ديد که خ

از ھر قشر و طبقه ای که بوده باشند نبايد صحه گذاشت ولی تا آن جائی که " مردم"که روی کار غلط و نادرست 

باشد ، برخورد  مردم با ھمه رنگارنگی طبقاتی شان می ن ، بلکه بر سر واقعاً ابحث نه در مورد مزدوران و خائن

بايد . درست آن است که بايد سعی در درک آن ھا نمود و ديد در چه شرايطی و چرا به اين يا آن کار دست می زنند

 وجود خواھان سرنگونی اين رژيم و انقالب ۀکه با ھمرا ديد دشمنان مردم با چه شگردھائی درصدی از توده ھائی 

آن شگرد ھا ، آن ايده ھا و تبليغات ضد خلقی را بايد شناخت .  ه می برند به کجرا، عليه سيستم ظالمانه حاکم ھستند

از اين طريق است که به جای تحقير مردم می توان ھم آگاھی . و خود را موظف به افشاء و مبارزه با آن ھا نمود

اگری و  خود به عنوان روشنفکر مبارز که برای وی افشۀخود را ارتقاء داد و ھم در ھمين رابطه به وظيف

  .روشنگری از کارھای مھم و اساسی به شمار می رود، عمل نمود
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  اساساً چرا تعدادی در انتخابات رژيم شرکت می کنند ؟

فکنيم ، خواھيم ديد که صرف نظر از سال و انتخاباتی جمھوری اسالمی نظری بيچندان دور نمايشات اگر به تاريخ ن

نکار ماھيت وابسته به امپرياليسم و لذا ديکتاتور اين رژيم مردم را سال ھای اول که جريانات سياسی سازشکار با ا

 سراسری جمھوری اسالمی به مردم و ۀدعوت به بازی در بساط مضحکه ھای انتخاباتی می کردند ، پس از حمل

ی  ھفتاد ، کسی انتخابات رژيم را جدی نمۀ اول دھۀ و تا نيم۶٠ ۀ ، در سراسر دھ۶٠سازمان ھای سياسی در سال 

اما . گرفت و شرکت کنندگان تنھا کسانی بودند که ملزومات ديکتاتوری حاکم ، آن ھا را به پای صندوق ھا می کشيد

گفتمان  سعی کرده اند که"  کالن اصالحاتۀپروژ" خاتمی مبلغين جمھوری اسالمی با ۀاين واقعيتی است که از دور

اصالح طلبان در ھمان . ر جامعه جا انداخته و رواج دھنداز طريق انتخابات را د" تغيير"اصالح طلبی و از جمله 

جنگ " قھر آميز و امکان شروع ۀی به مبارزئزمان ، خود اعتراف کردند که تا چه حد از رشد گرايش توده 

بيمناک اند؛ و ") اصالحات"به قول حجاريان ، يکی از بنيانگذاران ساواک جمھوری اسالمی و تئوريسين " (چريکی

 ايده ھای به اصطالح اصالح طلبی و ۀای فکر و نظريه سازان جمھوری اسالمی با نشر و رواج گستردلذا اتاق ھ

امکان پذير بودن اصالح جمھوری اسالمی کوشيدند انرژی مبارزاتی جوانان را به کانال ھای مورد دلخواه خويش 

شونت و رواج ايده ھائی عليه ضرورت  قھر آميز تحت عنوان تقبيح خۀبا تبليغ عليه ھرگونه مبارز. کاناليزه کنند

که گويا مردم ) جمھوری اسالمی با گردانندگانش(انقالب ، آن ھم با سرمايه گذاری روی نفرت توده ھا از خودشان 

 ، جمھوری اسالمی را سر کار ١٣۵٧در سال ) و نه امپرياليست ھا در کنفرانس گوادولوپ( ايران با انقالب خود 

" بد"و " خوب"ن تا مغز استخوان جنايتکار ، به مھره ھای ا ايده ھای تقسيم حاکمۀواج گستردآورده اند، با نشر و ر

و به طور کلی با کوشش در غالب کردن گفتمان اصالح طلبی در جامعه ، سعی وافری " بدتر"و " بد"و حتی 

جمھوری اسالمی دانسته ی و يا تغيير اوضاع جھنمی حاکم در اصالح رژيم اصالح ناپذير ئصورت گرفته تا راه رھا

کاناليزه کردن انرژی ھا به بساط انتخابات ھای مھندسی شده و مشارکت در خيمه شب بازی ھای انتخاباتی و . شود

برای اين منظور است که می .  ن قرار گرفته استاکانال ھای بی خطر درست در ھمين راستا در دستور روز حاکم

انرژی و منابع مالی ھنگفت و انتشار ھزاران جلد نشريه و کتاب و مقاله و بينيم دشمنان مردم از دير باز با صرف 

 قھر آميز سعی کرده اند تمامی نيروھای وابسته به خود و نيروھای ۀغيره با محتوای ضديت با انقالب و مبارز

  . سازشکار و بينابينی را در راستای پيشبرد اين کارزار مسموم به خط کنند

ی که با ئگو" (تمرين دموکراسی"، " ايد اين بار با رأی دادن بتوان اوضاع را تغيير دادش"ابراز سخنانی نظير 

و يا توجيه انتخابات مھندسی شده در ايران با اين حرف !) کرد" تمرين"صرف رأی دادن می توان دموکراسی را 

اباتی رژيم را از نوع آن  و گاه از موضع ظاھراً راديکال نمايش انتخ- درست که در ھمه انتخابات تقلب می شود 

انتخابات بورژوائی تلقی کردن که به توده ھا اجازه داده می شود ھر چھار سال يک بار سرکوبگران خود را انتخاب 

کنند و غيره ، ھمه توجيھاتی ھستند که در خدمت کتمان اين واقعيت قرار دارند که آنچه به نام انتخابات در ايران 

انتخابات در . ی نيست که در کشورھائی با قوانين نسبتا دموکراتيک برگزار می گرددمھندسی می شود ، انتخابات

در  بورژوائی با مقوالتی چون آزادی بيان ، حق متشکل شدن ، حق تجمع و اعتراض و غيره که دموکراسی ھای

اتوری در آن چنان در حالی که در جامعه ايران که ديکت.  ھمراه استقانون با بندھا و تبصره ھای خاصی ثبت گشته

 حاکم امکان تشکيل حزب نمی دھد و آزادی بيان و ديگر ۀعرصه را بر ھمگان تنگ کرده که حتی به افراد خود طبق

الزامات مربوط به دموکراسی ، رؤياھای دست نيافتنی جلوه می کنند ، به ھيچ وجه نمی توان به نمايشی که رژيم 

 رژيم به رأی مردم ۀرسد به اين که انتظار داشت ديکتاتورھای گردانندبرگزار می کند نام  انتخابات داد ، چه ب
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در اين مملکت درست ! ارزش قايل شده و ھمان کسی را رئيس جمھور اعالم کنند که فرضا مردم به او رأی داده اند

سته که ولی ھمانند سيستم ھای استبدادی قرون گذشته کسی به عنوان سايه خدا در زمين در رأس ديکتاتوری حاکم نش

ھمچنين در رژيم ديکتاتور جمھوری اسالمی در .   او خورده نمی شودۀفقيه يا رھبر می نامندش که آبی بدون اجاز

فقدان ھر گونه تشکل سياسی ، کانديداھا را يک ارگان حکومتی به نام شورای نگھبان ابتدا تأئيد صالحيت می کند که 

 اين اوصاف ، اصالح ۀبا ھم. التزام عملی به واليت مطلقه فقيه است غير دموکراتيک آن يکی ھم از شروط کامالً 

طلبان ، مضحکه ھای رژيم را انتخابات واقعی جلوه داده و آن را راھی بی خطر در مقابل خطرات انقالب برای 

در . تغيير و بھبود اوضاع جا می زنند و می کوشند اين فريب و دروغ را در ميان اقشاری از مردم اشاعه دھند

چنين وضعيتی است که صرفنظر از کسانی که برخی الزامات ديکتاتوری حاکم آن ھا را مجبور به رأی دادن می 

کند ، افراد ديگری نيز به ھر وسيله ای به آن کشيده شده و به ايفای نقش می پردازند و به اين ترتيب شرکت در 

  .انتخابات رژيم رواج بيشتری يافته است

  

  خير و خشم روشنفکران مبارزنمايش انتخاباتی ا

 ھنگامی که خاتمی با تبليغات فريبکارانه بر سرکار آورده شد و در شرايطی که تبليغات گزافی در ١٣٧۶در سال 

 دوم خرداد می ناميدند ، خيلی از ۀمورد شرکت مردم در آن به اصطالح انتخابات به راه انداخته و آن را حماس

و روشنگری ھای چريکھای فدائی خلق در رابطه با خاتمی و تبليغات ھمراھش ، روشنفکران در مقابل افشاگری ھا 

امروز اما با تجربه ھای به دست آمده بسياری می . است" بدتر"بھتر از " بد"موضع گرفته و می گفتند که باالخره 

دوق ھای رأی از آن دانند که تبليغ برای بد در مقابل بدتر شگردی است که رژيميان برای کشاندن مردم به پای صن

استفاده می کنند؛ و بسياری می دانند که رئيس جمھور در اين مملکت صرفا مجری آن سياست کلی است که از قبل 

با .  ی بيش نيست" تدارکاتچی"تعيين شده و ھمان طور که يکبار خاتمی خود اعتراف کرد ، رئيس جمھور در ايران 

بايد درست به " مردم"ی ، روشنفکرانی ھستند که مطرح می کنند که چنين آگاھيتوجه به رواج و برخورداری از 

به اين دسته از روشنفکران که به حق روی . خاطر تجربه ھای گذشته ، اين بار از رأی دادن امتناع می کردند

، از شرايط بسيار طاقت فرسای زندگی توده ھا تأکيد دارند ، کسانی که از تعطيلی مراکز توليد و بيکاری گسترده 

از سرکوب و ... بی خانمانی و گرسنگی سيل عظيمی از کارگران و زحمتکشان ، از گور خوابی ، بچه فروشی و

مظاھر مختلف ديکتاتوری در ايران که به مراتب بيشتر از گذشته گشته سخن می گويند ، بايد گفت اوالً خود رژيم 

بخش بزرگی از مردم فريب نمايش اخير را اعتراف کرده است که " ميليونی"رغم اعالم رأی ھای  ھم علی

واقعيت اين است .   بساط انتخاباتی رژيم شدندۀو به چه داليلی فريفت" مردم" مھم است که ببينيم کدام ثانياً . نخوردند

 جوامع طبقاتی ، طبقات و اقشار گوناگونی را در بر می گيرد و اين ۀ ما نيز ھمانند ھمۀکه مردم يا خلق در جامع

بايد متوجه اين " مردم "ۀلذا به ھنگام ادای کلم. و طبقات بر اساس منافع مادی شان از يکديگر متمايزنداقشار 

واقعيت و عکس العمل ھای ھر يک از اين اقشار و طبقات نسبت به مسايل مختلف اجتماعی و از جمله نمايش 

 دارند که با چشمانی گريان ، از  ما کارگران و زحمتکشان و مردمان محرومی وجودۀدر جامع. انتخاباتی بود

گرسنگی و نداری خود حرف می زنند و درست به دليل شرايط جھنمی زندگی شان خشم و نفرتی بسيار عميق تر از 

 انتخاباتی رژيم ُخرد نمی ۀاين ھا واقعاً تره ھم برای مضحک. آن که بتوان تصور کرد نسبت به رژيم حاکم دارند

نبايد در کنار طبقه و اقشاری قرار دھيم که تنھا از برخی از محدوديت " مردم "ۀردن کلمآن ھا را با به کار ب. کنند

اين ھمان .  اين رژيم انتقاد دارندۀھای ناشی از ديکتاتوری حاکم گله مندند و حداکثر به سرکوب ھای عنان گسيخت
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بی " از راه وھم به تغيير اوضاع تبليغات ارتجاع شده و با تۀبخشی است که بيش از ھر گروه اجتماعی ديگر فريفت

البته امروز با توجه به تجربه ھای گذشته ، بسياری از افراد متعلق به ھمين . ، در انتخابات شرکت می کند" خطر

که " آزادی"  ھر چند ممکن است در تجمعات –دسته ھم ديگر فريب نمايش انتخاباتی را نخورده و رأی نمی دھند 

   .، شرکت کنندود می آورد رژيم به منظور داغ کردن تنور انتخابات به وج

مردمی برای " شور"در جريان تبليغات گزاف و آگرانديسمان شده ای که در رسانه ھای داخلی و خارجی به عنوان 

شرکت در نمايشات انتخاباتی به راه انداخته شد شاھد بوديم که تمام افراد و طيفی که موضع مردمی و تالش 

م و دستگاه ظالمانه حاکم را مورد تمسخر قرار داده و تقبيح می کنند ھر نيروھای انقالبی در جھت سرنگونی کل د

ديديم که فعاليت . يک به گونه ای برای گرم کردن تنور انتخاباتی جمھوری اسالمی به ھر تالش ممکن دست زدند

ريتی ی نظير اکثيده ھای مسموم نيروھای ضد مردميھای شبانه روزی اصالح طلبان حکومتی و غير حکومتی و ا

 قانونی و رفرميستی ، تنور نمايشات انتخاباتی جمھوری ۀ خط مسموم مبارزمۀھا، ھمه و ھمه برای آن بود که در ادا

مشاھده کرديم که نه فقط ھمه عقب مانده ھا و مرتجعين شناخته شده ، بلکه افراد ظاھراً منتقد . اسالمی را داغ کنند

نا آشنا با درد توده ھای دربند ايران گرفته تا آنھائی که " ھنربندان"د رژيم نيز از ھنرمندان يا بھتر است گفته شو

 در زندان به سر می برند نيز اظاھراً خود را دارای دلی پرخون از رژيم نشان می دادند و برخی از آن ھا که حت

ه واقعيت ھای عينی بايد دانست که حنای اينان در ميان توده ھای محروم و تحت ستم ايران ک. آتش بيار معرکه شدند

اين را نه فقط .  اصالحات را به آ نھا شناسانده است ،  رنگی نداردۀبيش از ھر چيز ديگر فريبکارانه بودن پروژ

اما آيا ايده ھا و تبليغات مسموم اصالح طلبی نيروھای ضد . داليل منطقی بلکه گزارشات عينی نيز ثابت می کنند

يمه مرفه جامعه که بيمناک تحوالتی ھستند که ممکن است به از دست رفتن انقالب در ميان اقشار مرفه و حتی ن

 در ا نفوذ خود را از دست داده است؟  آيا افراد ناآگاھی حتۀ شان منجر شود نيز مرده و زمينۀثروت ھای کسب شد

ندگی شان نمی ميان اقشار پائين جامعه وجود ندارند که در شرايطی که ھيچ چشم انداز عينی برای تغيير شرايط ز

بينند ، فکر کنند که شايد ھم با رأی دادن اين دفعه تغييری در جھت بھبود جامعه به وجود آيد ، يا تحت تأثير تبليغات 

 انتخاباتی اخير شاھد بوديم که ۀموجود بگويند ، بگذار رأی دھيم که اوضاع بدتر از اين نشود؟  در جريان مضحک

ه از طرف خود رژيم جمھوری اسالمی و وابستگانش و چه از طرف رسانه ھای چه دم و دستگاه تبليغاتی بزرگی چ

با ھمکاری خود فروختگانی که کسب و کارشان رواج " من و تو"مريکا و اامپرياليستی نظير بی بی سی و صدای 

 صندوق ايده ھای منحط جھت فريب مردم می باشد ، آشکارا و يا با شيوه ھای مزورانه برای کشاندن مردم به پای

به (از يک طرف رئيسی به عنوان چھره ای که گويا بيشتر از روحانی جنايتکار است . ھای رأی صورت گرفت

بايد تعيين کنند که قھرمان اعدام يا عضو ھيأت مرگ در اعدام زندانيان سياسی کداميک " متخصصين"راستی 

 به -و خورخوره ترسيده و به روحانی رأی بدھند به صحنه آمده بود تا مردم از او به عنوان لول!) جنايتکار تر است

خصوص که در ھمين راستا چنين تبليغ می شد که  اين لولو خورخوره از طرف خامنه ای به عنوان منفورترين مقام 

 بر محور واقعيت جنگ طلبی  و از طرف ديگر تبليغات ، عمدتاً - پشتيبانی می شود جمھوری اسالمی ھم ظاھراً 

کا و تشديد جنگ در خاورميانه می گشت و اين که گويا با رئيس جمھور شدن رئيسی ، ايران نيز به مرياامپرياليسم 

 عکس با روی کار آمدن مجدد روحانی خطر جنگ از سر ايران برداشته هسوريه و عراق تبديل خواھد شد و ب

می توانستند به خودی خود صره " مردم"آيا در چنين جو تبليغاتِی دروغيِن نيروھای مدافع ارتجاع ، ھمه . خواھد شد

را از ناصره تشخيص دھند؟ می توانستند متکی بر تجربيات موجود متوجه باشند که اگر قرار باشد ترامپ به 

 آفريده امريکا ھمان شرايطی را در ايران ايجاد کند که در افغانستان و عراق و سوريه و ليبيانمايندگی از امپرياليسم 
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 ھمان طور که صدام حسين و - نيستند؟يسی و نه خامنه ای قادر به بازداشتن او از اين کار اند نه روحانی، نه رئ

معمر قذافی ھم نتوانستند؟  آيا در شرايطی که نيروھای انقالبی کمتر قادر به رساندن صدای خود به توده ھا می 

از خلق از ھر قشر و طبقه ای که بوده عکس ، انواع فريبکاران مرتجع يکه تاز ميدان شده اند ، می توان ه باشند و ب

 به اشرکت نکنند و حت" انتخابات"باشند انتظار داشت که خود را از تأثير تبليغات ضد انقالبی مصون نگاه دارند، در 

بنابراين موضوع .  خود ، ندانسته ديگران را ھم تشويق به بازی در آن بساط نکنند؟  مسلم است که نمی توانۀنوب

شنفکران مبارز و انقالبی اين گونه مطرح شود که آن ھا چه وظيفه ای در اين زمينه به عھده دارند؟ بايد برای رو

شکی نيست که آن ھا بايد مبارزه عليه دشمنان مردم را با شدت و به طور ھر چه مؤثرتری پيش ببرند و در اين 

اھميت الزم را بدھند؛ و خنثی کردن مسير به کار روشنگرانه و کوشش در پخش ايده ھا و نظرات درست در جامعه 

 جلوه ھای ايده ھای اصالح طلبانه و رساندن نظرات درست به توده ھای تحت ستم ايران را ۀتبليغات ارتجاع و ھم

ھمان طور که می دانيم گردانندگان جمھوری اسالمی اگر چه برای رأی مردم . با شدت ھر چه بيشتری دنبال کنند

 محتاج حضور آن ھا در پای صندوق ھای رأی می باشند تا بتواند توھمات  ولی شديداً ھيچ ارزشی قايل نيستند ،

از اين روست که با شگردھای مختلفی می کوشند آن ھا را به . دلخواه خود را در جامعه به وجود آورده و دامن زنند

در چنين اوضاعی بايد ديد .  رأی باطله ھم دارند آن را به صندوق بريزنداپای صندوق ھای رأی بکشاند تا اگر حت

 وجود خواھان سرنگونی اين رژيم و انقالب عليه ۀکه با ھمرا دشمنان مردم با چه شگردھائی بخشی از توده ھائی 

آن شگرد ھا ، آن ايده ھا و تبليغات ضد خلقی را بايد شناخت و خود .  به کجراه می برند، حاکم ھستندۀسيستم ظالمان

   . ھا نمودرا موظف به مبارزه با آن

  دستخوش تبليغات ارتجاع می شوند ، کدام يک علیتشخيص اين امر که کدام يک از اقشار و طبقات جامعه معموالً 

 رژيم متوھم بوده و فريب ۀرغم ھمه داد زدن ھای شان از دست ديکتاتوری باز نسبت به ديکتاتور ھای گردانند

ی به قول معروف بوقلمون صفت بوده و ھر بار به ھمان تبليغات آن ھا را می خورند، تشخيص اين که چه کسان

 توده ھا تحت نام ۀسمتی بر می گردند که باد از آن طرف می وزد ، باعث می شود که ما ديد نادرستی نسبت به ھم

مثالً در زمان شاه در مقطعی چنين تبليغ می کردند که مردم می .  پيدا نکرده و ھمه را با يک چوب نرانيم" مردم"

گفتند مرده باد  ، مرداد دوباره به ايران باز گردانده شد٢٨تند زنده باد مصدق و ھنگامی که شاه بعد از کودتای گف

در حالی که واقعيت چنان نبود و می بايست ديد که کدام مردم و از ميان کدام قشر و طبقه چنان کردند و در . مصدق

ز جنبه ای ديگر بايد تشخيص داد که مردم به طور کلی بر ا.  مردم نگذاشتۀنتيجه چنان برخوردی را به حساب ھم

اگر توده ھای انقالبی و به واقع ضد امپرياليست ايران . اساس منافع طبقاتی شان اين يا آن برخورد را انجام می دھند

 فريب تبليغات رسانه ھائی چون بی بی سی را خورده و تصور کردند که خمينی رھبر مبارزات آن زمانی مثالً 

 واقعی خود را به آن ھا نشان داد ، از او روی برگرداندند ۀتا حدی چھر" رھبر"ھاست ، ھمين که اين به اصطالح 

 خود با خلقی و ضد امپرياليست خواندن خمينی ۀو اگر سازمان ھای سياسی خرده بورژوا در صحنه نبودند که به نوب

خمينی را به اشتباه رھبر خوانده بودند ، ھمان گونه که در و رژيمش ، آن ھا را به کجراه ببرند ھمان توده ھائی که 

  .را ادامه می دادند" رھبر"گوشه و کنار جامعه شاھد بوديم ، انقالب خود عليه ھمان خمينی 

تأکيد روی واقعيت ھای ذکر شده در فوق از آن رو ضروری است که امروز کارگران و زحمتکشان و توده ھای 

حت شرايط ديکتاتوری حاکم امکان رساندن صدای خود به ديگران را ندارند ، در کنار وسيعی از رنجديدگان که ت

 تبليغات آن ھا گشتند و به روحانی رأی دادند ، مورد سرزنش و سرکوفت ۀ کسانی که فريفتۀاصالح طلبان و ھم

که گويا اکثريت مردم برخی نيز با ھر برداشت و انگيزه ای سعی دارند اين توھم را دامن زنند . قرار گرفته اند
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رغم اين که می بينند که جمھوری اسالمی حافظ نظم   شرايط زندگی طاقت فرسای شان و علیۀرغم ھم ايران علی

ارتجاعی و استثمار گرانه ايست که دمار از روزگار آنان در می آورد ، در انتخابات شرکت کرده و به اين رژيم 

مسلم .  ه داد که روشنفکران و نيروھای مبارز ما اسير چنين تبليغاتی شوندنبايد اجاز.  فاسد و جنايتکار رأی دادند

است که رأی به ھر يک از مھره ھای تبھکار و خانه زاد استثمارگران حاکم با ھر توجيھی مفھومی جز رأی به 

گی و بيکاری و ی به تداوم و تشديد فقر و گرسنأی به تداوم بی حقوقی زنان ، رأتداوم اعدام و زندان و شکنجه ، ر

اما ديدن واقعيت يک چيز است و اسير تبليغات مسموم شدن چيزی .  ما نداردۀمحروميت ميليون ھا تن از آحاد جامع

  . ديگر

  

  رأی دھندگان در خارج از کشور

 ، اين فرد ۴٠ ۀروشنفکران مبارز دھ(در خارج از کشور نيز سرسپردگان رژيم ، چون فرخ نگھدار ، مسعود بھنود 

 ۀ، ابراھيم نبوی ، مھاجرانی و نمونه ھای شناخته شد) االتر از ساواکی ، به عنوان عضو مستقيم سيا می شناختندرا ب

ديگر، چه پيش از نمايش انتخاباتی رژيم و چه با حضور در مقابل سفارتخانه ھا برای رأی دادن ، به انجام ھمان 

اما عالوه بر چنين عناصری، افراد ناشناخته ای . ل ايران ضد انقالبی پرداختند که ھمپالگی ھای شان در داخۀوظيف

 اين افراد به عنوان پناھنده اسم می ۀبرخی ، از ھم.  ھم برای دادن رأی به سفارت خانه ھای رژيم مراجعه کردند

ه به بيشک در ميان آن ھا پناھنده ھائی بودند که چه با رشته ھای مالی گوناگون و چ.  برند که درست و واقعی نيست

شکلی ديگر به رژيم وصل شده و افسار خود را به دست جمھوری اسالمی سپرده اند و در نتيجه برای ابراز بيعت 

. ولی عالوه بر اين دسته از پناھنده ھا ، تيپ ھای ديگر نيز حضور داشتند. به امامزاده سفارت رفته و رأی دادند

نه ھای سرمايه داران زالو صفت ايران و خودی ھای رژيم شايد بتوان گفت که بخش بزرگی از آن ھا ، عزيز دردا

به قول رفيق بھروز دھقانی در " (قارچ ھای زھر دار"بودند که می توان از آن ھا به عنوان لمپن ھا و انگل ھا و 

بخش ديگر را کسانی تشکيل می دادند که اگر چه در خارج از .  که در خارج ولو ھستند ، نام برد) توصيف لمپن

 در ايران دارند و از اين طريق با) صرف نظر از بزرگی و کوچکی آن(ر زندگی می کنند ولی سرمايه ای کشو

اين ھا به قورباغه ھائی می مانند که با زندگی دو زيستی شان موضع ثابتی نمی .  داخل ايران مرتبط شده اندۀجامع

در حال حاضر اين دسته بر اساس منافع مادی . اندتوانند داشته باشند و در فاصله بين تأئيد و نفی رژيم گير کرده 

معينی که در ايران دارند خود را ملزم به تبعيت از خواست جمھوری اسالمی برای رأی دادن می بينند؛ در نتيجه آن 

بخش ديگر ھم دانشجويانی بودند که به خاطر تحصيل در . ھا نيز به صف رأی دھندگان در خارج از کشور پيوستند

  .زوم داشتن مھر در شناسنامه و يا بورسيه ھای شان به مراکز رأی گيری رفتندخارج و ل

شناخت از ترکيب رأی دھندگان اخير به ما کمک خواھد کرد که بدانيم با ھر يک از اين دسته ھا بايد چه برخوردی 

نگل آن ھا در خارج از  برخورد درست بين مزدوران و وابستگان و آقا زاده و خانم زاده ھای امسلماً . داشته باشيم

  . کشور با جوانانی که الزامات ديکتاتوری حاکم آن ھا را به جلوی درب سفارت کشانده تفاوت قائل خواھد شد

  . اين نوشته بھتر است با تجربه اخير در خارج از کشور تمام شود

ی مترقی و پيشرو در خارج  مدافع ارتجاع و نيروھاۀعميق تر شدن ھر چه بيشتر فاصله فيمابين نيروھای عقب ماند

 طبقاتی است که در عمق جامعه ۀ انعکاس ھمان مبارزاز کشور و کشاکش بين آن ھا که پر رنگ تر گشته ، مطمئناً 

در ارتباط بين انبوه استثمار شونده ھا و ستمديدگان با سرمايه داران و رژيم حامی شان، جمھوری اسالمی جريان 

 خود را عيان می سازد؛ بيانگر عميق تر شدن ھر چه بيشتر تضاد ۀا برجستداشته و ھر روز جلوه ھای کوچک ي
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در چنين کشاکشی برای مقابله با مرتجعين . بين نيروھای آزاديخواه جامعه با ديکتاتور ھا و حاميان شان می باشد

 مبارزه عليه ۀالزم است با انجام اتحاد عمل ھای مبارزاتی و از اين طريق آوردن نيروی ھر چه بيشتری به صحن

  . رژيم به تقويت نيروی اپوزيسيون مترقی و انقالبی و قدرتمند کردن آن پرداخت

ی ئسخن می گويند آن را با سازمان ھائی که در فرصت پيش آمده بعد از قيام توده " چپ"کسانی ھستند که وقتی از 

ی را در مقابل کار تشکيالتی که از  فردۀبھمن رفتارھای مماشات طلبانه داشتند تعريف می کنند و آن گاه مبارز

کار در يک سازمان سياسی را تقبيح و با انداختن . ضرورت ھای پيشبرد ھر نوع کار مبارزاتی است قرار می دھند

اين ھا . قرار می دھند) به خاطر اين که سازمان سياسی است(باد در غبغب ، خود را باالتر از ھر سازمان سياسی 

 ۀ بياورند که بين آن ھائی که خود را چپ می ناميدند و چپ ھای واقعی که در محاصرنمی خواھند به روی خود

اينان قرار داشته و حتی با بايکوت ، وجود شان را ھم ناديده می گرفتند و می گيرند تمايز بزرگی وجود داشته و 

") سازمان ھا"ھا و " چپ"ند ، در عباراتی که به کار برده می شو(کسانی که اين تمايز را انکار کرده و ھمه . دارد

را با يک چوب تکفير می رانند به واقع ، آگاھانه يا ناآگاھانه حقيقت را زير پا می گذارند و با اين برخورد ، تيشه به 

ھمان طور که مشخص است در اين جا روی سخن با افراد مبارز جنبش است و نه ضد .   خود نيز می زنندۀريش

سی که به تن کرده اند ، تبليغ عليه نيروھای انقالبی و راديکال ترين و مبارز ترين آن ھا را انقالبيونی که با ھر لبا

آماج اينان به طور برجسته چريکھای فدائی خلق .  ھميشگی خود جھت خدمت به دنيای مرتجعين قرار داده اندۀوظيف

 با رواج ايده ھای انقالبی و با افشاء گری ايران می باشد که با اتخاذ مواضع انقالبی در رابطه با رويدادھای مختلف،

ھا و روشنگری ھای خود ھمواره سعی کرده است فضای مبارزاتی انقالبی را عليه ارتجاع زنده نگاه دارد ، نيروی 

 صدای کارگران و زحمتکشان می باشد و از اين رو به خاری در چشم ۀانقالبی که در حد توان خود منعکس کنند

  . استارتجاع تبديل شده 

به طور کلی بايد گفت که عدم پشتيبانی و تقويت ھر نيروی انقالبی در جنبش ، دست ارتجاع را در تضعيف کل 

امروز تقويت صفوف اپوزيسيون مبارز و مترقی ، به ھر طريق ممکن ، به . جنبش انقالبی باز خواھد گذاشت

ن وظيفه در مبارزه عليه جمھوری اسالمی را بايد اھميت انجام اي.  بزرگی برای افراد مبارز جنبش تبديل شدهۀوظيف

  .  شناخت و به دور از ھر گونه کوته بينی و حسابگری به آن عمل نمود
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