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 .Iran’s M آئينۀ ايران

 
  رؤوف افسائی

 ٢٠١٧ جون ٠١

  

 !و رژيم اسالمی ايران ، کدام انتخابات؟" انتخابات" 
 صورت مسأله غلط است

  ) ايران٩٦انتخابات  "ۀوف افسائی در بارؤ سوسياليسم امروز با رۀ نشريمصاحبۀ(

  

 از رياست جمھوری اسالمی به پايان رسيد و رژيم توانست روحانی را مجدداً " انتخابات: "روزسوسياليسم ام

 برای رژيم چيست؟" انتخابات"ضرورت و اھميت اين نوع .  بيرون آوردءصندوق آرا

و از طرف " جمھوری"برای رژيم اسالمی ايران  که از يک طرف خود را " انتخاباتی" نمايشھای :یئوف افساؤر

رژيم اسالمی با استفاده از تمام قدرت و .  خود را حکومت خدا و واليت فقيه می داند بسيار با اھميت استديگر

 دستگاه مذھب و خرافات و ۀامکانات مالی و به گروگان گرفتن معاش مردم فقير و قدرت تحميق مردم به وسيل

امنيتی و ژورناليست منفعت طلب و  عضو نيروھای سابقاً " روشنفکران"ن ارسانه ھای فراوان و خيل داوطلب

ً " جمھوريت نظام" قابل قبولی را تحت نام و ظاھراً " قانونی"کند که يک باالنس  تالش می" باوجدان"  والبته ترجيحا

 ۀالبته در اين پروژ. بقبوالند" انتخابات"را به مردم ايران و جھان تحت عنوان " مردم ساالری دينی"تحت نام 

در ضديت با منافع و ) بی بی سی فارسی( بريتانيا و کارکنان اين رسانهۀيزيون وزارت خارجنامبارک راديو و تلو

 مردم برای نجات از شر حاکميت رژيم اسالمی و توجيھات و پروپاگاندا به نفع جناح استحاله ۀمبارزات آزاديخواھان

 . رژيم سنگ تمام گذاشتند" مردم ساالری دينی"چی رژيم اسالمی و در اندر خواص 

  سال گذشته ھمواره کوشيده است تا رياکارانه حاکميت عميقاً ٣٨سيسش در أرژيم اسالمی ايران از بدو ت

البته . توجيه کند" انتخاباتی"ی نمايشھای ئضددموکراتيک و ديکتاتوری خشن سرمايه دارانه و مذھبی خود را با برپا
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طور واقعی و از ه ب. ات آزاد به افکار عمومی تحميل کندعنوان انتخابه را ب" انتخاباتيش"گاه نتوانست نمايشات  ھيچ

زيرا .  قالبی استنظر افکار عمومی مردم ايران و جھان، انتخابات در ايران يک سناريوی غير واقعی و کامالً 

سيستم حکومت و قدرت تصميم گيری واقعی در رژيم اسالمی ايران واليت فقيه است و اين ساختار قدرت 

رھبری که خود را نماينده " خبرگان" مردم و انتخابات، بلکه توسط تعدادی ديگر از فقھای ءسط آراديکتاتوری نه تو

يا به قول خاتمی پست تدارکاتچی نظام  تازه " رئيس جمھوری"پست .  خدا می دانند، منصوب می شودۀو برگزيد

 ۀمی و الھی که زير نظر و اتوريتل و نظارت استصوابی شورای نگھبان قانون اساسی اسالوبايد از فيلترھای کنتر

شخص ديکتاتور واليت فقيه است به سالمت رد شوند و مثل ھمين آقايان رجال مذھبی شيعه ھمچون رفسنجانی، 

خاتمی، احمدی نژاد و حسن روحانی از مقامات طراز اول خود رژيم اسالمی و معتقد و تابع کامل واليت فقيه باشند، 

بته کاله شرعی گذاشتن بر سر مردم بيچاره و به گروگان گرفته ای که به پای برای خالی نبودن عريضه و ال

اسم اين خيمه شب بازی پيچيده و تو در تو و . ی سردر می آورندأی کشانده می شوند، از صندوق رأصندوقھای ر

مومی جھان، بلکه نه تنھا مردم ايران و افکار ع. گذاشته اند" مردم ساالری دينی"و " انتخابات"بسيار متناقض را 

در رژيم اسالمی واقفند، " انتخابات" رژيم اسالمی به تناقضات و قالبی بودن ۀحتی خود مقامات ناراضی و فيلتر شد

 حاکميت الھی خود بر مردم به شکل زرنگی و ۀاما مقامات ديکتاتور مذھبی در رژيم اسالمی ايران برای ادام

ۀ مسأل حکومت خود ولو به دروغ،  به ۀبرای مشروعيت بخشيدن به ادام" انتخابات"مھندسی شده با گرم کردن تنور 

را با مشارکت مردم به پيش بردند و " انتخاباتشان "انتخابات اھميت زيادی می دھند و ھمانطور که ديديم ظاھراً 

  . از صندوق بيرون آوردندحسن روحانی، يکی از رجال مھم نظام اسالمی را مجدداً 

  

" انتخابات" ميليون نفر در ٤٠ بيش از ی حدوداً أ ميليون نفر صاحبان ر٥٦بق آمار رژيم از ط: سوسياليسم امروز

دانند که  که می رغم اين  چرا مردم علیشود به اين امار اطمينان کرد؟ اصوالً  شرکت کردند؟ آيا به چه ميزان می

کند  نھا را بدتر میآکه اوضاع وجود نمی اورد، بله نه تنھا تغييری در جھت بھبود زندگی مردم ب" انتخابات"

  شرکت ميکنند؟

ال شما بايد بگويم که ھمه می دانند که رژيم اسالمی در مورد آمار و ارقام ؤ در مورد قسمت اول س:یئوف افساؤر

اين تنھا ادعا . ی مقام اول در دنيا را داردئ قابل اعتماد نيست و در مورد جعل و پرونده سازی و دروغگواصالً 

قالبی " انتخابات"عنوان ناظر ه  نمايندگان مجامع بين المللی و سازمان ملل و ھيچ نھاد و گروه مستقلی بنيست، زيرا

را قبول  البته درخواست برای نظارت شد، اما مقامات رژيم اسالمی ايران آن. رژيم اسالمی ايران شرکت نداشته اند

 خوب و مطلوب تيجه ای را اعالم می کنند؟ قاعدتاً خوب تصور کنيد خودشان ھمه کاره بودند چه ن. و تحمل نکردند

  !نظام

فرض .  غيرواقعی و دروغ و جعل استمسألهزيرا کل پروسه و محتوای صورت .  واقعی اين نيستۀمسألاما 

. ی داده اندأشرکت کرده و ر" انتخاباتی" ميليون در اين شو ٢٨ ميليون واجدين شرايط، يعنی ۵۶بگيريم نصف رقم 

در رابطه با قسمت . نمی بخشد" انتخاباتی اش"ه ای حقانيت به رژيم ديکتاتور اسالمی و نمايش جعلی رذاين ھنوز 

ی داده اند أ ميليون نفر در نمايش جعلی رژيم شرکت کرده و يا ر٢٨که رقمی برفرض حدود  ال شما از اينؤدوم س

 رژيم اسالمی قرار گرفتند و به ۀسوء استفاداين تعداد مردم اشتباه کردند که مورد . سف و ايراد استأ جای تعميقاً 

ی در مورد ترکيب اين ئاما در اين ميان  واقعيتھا. رژيم برای مشروعيت کاذب نظام تبديل شدندۀسياھی لشکر استفاد

  . ی دھندگان ھست که بايد روشن شودأر
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اين گروه . می گره خورده است به رژيم اسال گروھی از اين مردم طرفدار رژيم اند و منفعت و زندگيشان مستقيماً -١

ی ارتش، ئعبارتند از نيروھای مسلح سپاه پاسداران و بسيج، نيروھای امنيتی و شکنجه گران، بخشی از رده ھای باال

 .منين مسلمان و غيرهؤخيل آخوندھا و طلبه ھای فقيه، شبکه ھای مساجد و امامزاده ھا و گله ھای حزب هللا و م

ه کارگران و کارمندان و کارکنان ادارات و مراکز عمومی دولتی و مدارس و دانشگاھھا  گروه ديگری از مردم ک-٢

ی أی ندھند و شناسنامه ھايشان مھر رأکه اگر ر و غيره ھستند که رژيم اسالمی ھميشه با تھديد و ارعاب از اين

واقعيت اين . ه گروگان گرفته اند اين گروه از مردم را بنداشته باشند اخراج می شوند و يا استخدام نمی شوند، عمالً 

خاطر شرايط سخت زندگی اقتصادی و خفقانی که تحت حاکميت رژيم ديکتاتوری ه است که اين گروه از مردم ب

 يک روز ديگر اين رژيم در قدرت بماند، اما خيلی ھايشان از روی اکنند، نمی خواھند حت اسالمی زندگی می

 تجربه کرديم، ۵٧ھمانطور که در انقالب . رژيم شرکت می کنند" نتخاباتیا"ناچاری و اجبار زندگی در نمايشھای 

اگر شرايط مبارزه برای سرنگونی رژيم اسالمی و اوضاع سياسی و فضای مبارزه مقداری باالنس نيرو در بين 

 ور می شود و  به ميدان می آيد و مانند آتش زير خاکستر شعلهرژيم و مردم را تغيير بدھد، اين گروه از مردم سريعاً 

  .برای خفه کردن رژيم اسالمی بسيار خطرناک خواھد بود

" سياسيون  "ۀرژيم شرکت کردند عبارت بودند از طيف گسترد" انتخاباتی" گروه ديگری از مردم که در نمايش -٣

ن رژيم و نگاران و ھنرمندان پرو رژيم که خود را در قالب اصالح طلبا مذھبی  ھا و سياستمداران و روزنامه - ملی

  بريتانياۀالبته ھمانطور که قبال اشاره کردم راديو و تلويزيون وزارت خارج. کنند اپوزيسيون مجاز رژيم تعريف می

  .را به اثبات برساند" مردم ساالری دينی"ھم تالش شبانه روزی می کرد تا خواص )  بی بی سی فارسی(

) ی دھندهأ ر٨٠٠٠٠ ميليون مھاجر ايرانی و حدود ۶تا  ۴به نسبت جمعيت بين ( اما شرکت گروه بسيار کوچکی -۴

ی شمالی امريکا ايرانی در ١،٨٠٠،٠٠٠برای نمونه از .  نگرانی استامل و حتأدر خارج کشور بسيار جای ت

وقتی مقايسه می کنی .  نفر٣٣٧۶ در فرانسه ١۵۵،٠٠٠ نفر و از ۴٩٧۶ در ترکيه ۵٠٠،٠٠٠ نفر و از ٣٠،٠٣٩

ن شرايط سخت ايرانيان داخل کشور را ندارند،  شرکت کردنشان به اا از آنجا که اين مھاجربسيار ناچيز است، ام

.  محکوم استغير از منفعت طلبی و ھمراھی و ھمکاری با رژيم اسالمی ايران ھيچ توجيه ديگری ندارد و شديداً 

سابق مقامات سياسی و امنيتی رژيم اند البته تعداد زيادی از اينھا عوامل کنونی رژيم  اند و تعداد ديگری ھم از افراد 

هللا مھاجرانی وزير سابق فرھنگ و ارشاد اسالمی،  مسعود ءبرای نمونه عطا. کنند که در خارج کشور زندگی می

بھنود از بنيانگذاران سپاه پاسداران و اطالعات و فرخ نگھدار از رھبران بدنام سازمان اکثريت که در خيانت به 

 .ی دھندگان در لندن حضور داشتندأدر بين ر.. .مردم شھرت دارد و 

شوراھای شھرھا و روستاھا بود " انتخابات"ی کشاند أ مھم ديگری که مردم بيشتری را به پای صندوقھای رمسأله

رژيم اسالمی خيلی عامدانه و حساب . ی در آنھا دارندئخاطر مسايل محلی و کارھای خدماتی منفعتھاه که مردم ب

  .که از آن بھره بگيرد  رئيس جمھوری را با آن ھمزمان کرده تا اين"انتخابات"شده 

  

را بايکوت و " انتخابات"شما اطالع داريد که احزاب و سازمانھای چپ و بخشی از راستھا :  سوسياليسم امروز

را تحريم کردند، شورای ھمکاری احزاب چپ ھم   مشترک آنيۀتحريم کردند، شش حزب در کردستان طی بيان

با اين وجود مردم در اين .  مشترک دادند، احزاب کمونيست کارگری ھم به ھمين منوالۀن اطالعيآ تحريم برای

  بينيد؟  را در چه می دليل آن. مضحکه شرکت کردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 يکی از داليل مھم سرپا ماندن رژيم اسالمی ضعف و ناتوانی اپوزيسيون سرنگونی طلبی است که :یئ افسارؤوف

که احزاب  اين حقيقت دارد که سرکوب و اختناق ديکتاتوری اسالمی حاکم و اين.  می داندخود را چپ و کمونيست

سياسی مخالف ممنوع ھستند مانع ارتباط وسيع و فعال اپوزيسيون چپ و کمونيستھا با مردم است، اما اين تنھا بخشی 

دھای تشکيالتی نادرست بخش ديگر حقيقت در ماھيت و ضعف و ناتوانی و سياستھا و عملکر.  از حقيقت است

يکی از نقاط قوت بسيار مھم برای اپوزيسيون چپ و کمونيستھا که به . اپوزيسيون چپ و کمونيستھا نھفته است

ليسی رژيم اسالمی را خنثی کند اين است که اکثريت قاطع و ضعف وجود فضای اختناق و پۀراحتی می تواند نقط

و اقشار مختلف محروم و زنان و جوانان و غيره خود اپوزيسيون  کارگران و کارمندان مردم ايران و مخصوصاً 

. چپھا و کمونيستھا بايد اين اپوزيسيون ده ھا ميليونی مردم را ھدايت و سازماندھی کنند. جدی رژيم اسالمی اند

و گروھھای رغم تالشھا و فعاليتھا و زحمات زياد انسانھای مبارز و آزاديخواه و کمونيستھا در احزاب  سفانه علیأمت

که سالھاست که  رغم اين  مطلوبی حاصل نشده است و رژيم اسالمی ايران، علیۀمختلف، اما در اين رابطه نتيج

  :در اين رابطه به چند تا از اين اشکاالت اشاره کوتاھی می کنم. مريضی مزمنی دارد اما کماکان اسبش را می راند

نام چپ و کمونيست ه  سرنگونی طلب رژيم اسالمی ايران که ب بخش بسيار زيادی از وقت و انرژی تمام احزاب-١

اين . ھای لفظی و مقابله با ھمديگر و آنھم به شکلی مخرب و غير سياسی می شود فعاليت می کنند صرف درگيری

کنند و در ايجاد فضای سالم سياسی  ديگر برخورد می عنوان نيروھای رقيب به يکه احزاب در مناسبات خودشان ب

.  تقويت گفتمان چپ و سوسياليستی در جامعه و تقويت جنبش سرنگونی رژيم اسالمی کمک کند ناکام مانده اندکه به

اين رفتارھا به ضعيف شدن . که با رژيم می جنگيم و با اپوزيسيون چپ ديالوگ می کنيم عاجز مانده اند و از اين

  .  ما منجر شده استۀھم

خاطر فشارھای ھمه جانبه و ه ای سکتاريستی خود و از طرف ديگر بخاطر برخوردھه  ھمچنين اين احزاب ب-٢

ش دادن و ادبيات حی سياسی و مبارزاتی اميدبخش به ف رژيم اسالمی، به جای کار سياسی متين و ايجاد فضانخش

روزانه ھزارھا ھای نماز جمعه  رژيم اسالمی با استفاده از ماشين تبليغاتی وسيع و تريبون. نامناسب روی آورده اند

ميليونھا نفر از مردم ھم روزانه به رژيم . ن توليد و پخش می کنداخروار از ادبيات خشن و رکيک را عليه مخالف

مردم عصبانی اند و تحت فشارند، اما احزاب  سياسی و . ش و ناسزا می گويندحاسالمی و ارزشھا و شخصيتھايش ف

گری و عصبانيت، با برخورد سياسی متين و ادبيات مناسب مردم ش و پرخاشح کمونيستھا بايد به جای فمخصوصاً 

 آن ۀفرھنگ سالم سياسی و اشاع. ر مثبت و انقالب تشويق و ھدايت کننديسوی اميد و نشاط و مبارزه برای تغيه را ب

مونيستھا ادبيات احزاب چپ و ک.  مردم و انقالبيون و کمونيستھا و به زيان رژيم اسالمی و ارتجاع استۀبه نفع جبھ

. به دليل زبان نامناسبش جذاب نيست، ھمچنين ھميشه از پديده ھای منفی حرف زدن مردم را بيشتر دپرس می کند

ھنر احزاب سياسی در اين است که جلوتر از مردم حرکت . حل مثبت سخن گفتھای بايد از اميد و تشويق و راه 

  . خوبی باشندۀکنند و خود نمون

کھا و تحليل سياسی از اوضاع ايران و رژيم اسالمی از طرف اين احزاب اشکاالت جدی  مواضع سياسی و تاکتي-٣

به روشھای قديمی خودش عادت . رھبری اين احزاب قديمی، مادام العمر و برای نسل جوانتر نفوذناپذير است. دارد

ی و ارزيابی از ناکاميھای کرده است و برای تغيير و پذيرش روشھا و ايده ھای نسل جوانتر و استقبال از شفاف ساز

در نتيجه بيشتر فعاليتش خارج کشور شده . تاکنونی خود عاجز است و خيلی دست به عصا و محتاطانه عمل می کنند

به لحاظ سياسی .  تشکيالت موجود و غافل از داخل، و البته ھر روز کوچک و کوچکتر ھم می شوندۀو حفظ و ادار

.  به جای اقدام مستقل خود، بيشتر منتظر رويدادھا و دنباله رو حوادث استو پرداختن به مسائل جاری در ايران
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برای . اين غلط است و بايد خاتمه پيدا کند. ن می کند و ديگران در آن بازی می کننديرژيم اسالمی زمين بازی را تعي

رمی و کسب مشروعيت را برای بازارگ رژيم آن. قالبی است" انتخابات "ۀمسألمثال يکی از اين نمونه ھا ھمين 

که به داليل بسيار روشن  کاذب نظام مطرح می کند و تمام احزاب برای مدتی به آن مشغول می شوند، در حالی

که ھيچ نوع آزادی و از جمله آزادی احزاب سياسی مستقل از رژيم حاکم  خاطر اينه انتخابات در ايران اسالمی ب

 ای مسأله مردم، بلکه در دست پادشاھی مطلقه واليت فقيه است و یأوجود ندارد و حکومت واقعی نه جمھوری و ر

بايد مثل مراسمھای عاشورا و روز قدس و غيره به آن نگاه کرد و به . به اسم انتخابات در ايران مردود است و تمام

 به تقلب  و اعتراض٨٨" انتخابات"مثال ديگری ھمان جريان . آن ھيچ اھميتی نداد و به کار مستقل خود مشغول شد

ويژه حزب کمونيست کارگری ه خيلی از ھمين نيروھای چپ و ب. در آن که به جنبش سبز موسوی مشھور شد است

. شد" ٩۶انتخابات "نمايش " انقالب" آن ۀالخره ديديم نتيجاب. را ستايش کردند ناميدند و آن" ٨٨انقالب "را  ايران آن

ه انقالب بود، يک انقالب ارتجاعی بود که نتيجه اش اين شد و آن يکی انقالب نبود، اگر کماکان اصرار بکنند ک

پس سياستھای نادرست نتايج زيانباری به . رھبری و پرچمش در دست موسوی و ديگر ياران دوران خمينی بود

  . انقالبی بايد از اين تجربه ھا درس بگيرندیکارگران و کمونيستھا. دنبال دارد

خاطر اختالفات نظری و ه  بمعموالً . اب موجود اشکاالت بسيار جدی دارد مناسبات درونی و تشکيالتی احز-۴

 و کادرھای اين احزاب ناراضی و مجبور به ترک ءتشکيالتی دگم و غير ضروری که بايد بسيار طبيعی باشد اعضا

 ۀطم اين احزاب روی داده و لۀ ھمين رفتارھا، انشعابات متعدد در ھمۀھمچنين در نتيج. حزبھايشان می شوند

البته اين مريضی مزمن شامل حال تمام اپوزيسيون و . سنگينی به اعتبار سياسی و تشکيالتی آنھا وارد کرده است

اينھا را گفتم تا نشان . سفانه باعث بی اعتمادی مردم به آنھا شده استأ چپھا و کمونيستھا می شود که متمخصوصاً 

 ايران به اين احزاب که از ديد آنھا  به احزاب خارج کشوری  اين اشکاالت باعث شده که مردم در داخلۀدھم که ھم

سفانه اين اشکاالت أمت. مشھور شده اند با بی اعتمادی نگاه کنند و در سطح وسيع به فراخوان ھا جواب نمی دھند

م ی که مدت درازی است مبارزه می کنيم و سختيھا و زحمات زيادی کشيده ايئ ما چپھا و کمونيستھاۀجدی شامل ھم

ھدف اصلی من در طرح اين اشکاالت و انتقادات اين بود که بگويم چرا مردم در سطح وسيع و ميليونی به . می شود

فراخوان ھا جواب مثبت نمی دھند و ھمچنين ھشداری به احزاب مورد بحث است که با نگاھی باز و دورنمای 

.  ايران بپردازندۀزيابی از حزب خود و جامعوسيعتر و برای منافع عمومی تر و ھدفی بزرگتر به تجديدنظر و ار

وظيفه ھر انسان مبارز و کمونيست انقالبی است که صادقانه و جسورانه به اين واقعيات نگاه کند و جواب بدھد که 

  .راه حل فقط سوسياليسم است.  وضع موجود فقط به نفع رژيم اسالمی استۀادام. چکار بايد کرد

  

رغم تالششان برای قانع  گويد که رويکرد و سياستھای احزاب مخالف علی  ما  میشواھد  به: سوسياليسم امروز

به نظر شما چه بايد کرد که مردم را قانع کرد که برخورد . جوابگو نيست" انتخابات"کردن مردم در رابطه با 

  فعالتری داشته باشند و نه بزرگی را به رژيم بگويند؟

اولين بخش . ت و جواب به آن به دقت و ظرافت بيشتری احتياج داردال بسيار مھمی اسؤ اين س:یئ افسارؤوف

که از طرف يک رژيم ديکتاتور " انتخابات "ۀمسأليعنی .  غلط استمسألهال اينست که صورت ؤجواب من به اين س

مذھبی به زمين خودش پرتاب کرده و داور و توپ و تماشاچی و گزارشگر و غيره مال اوست و مخالفان چپ و 

به برخورد .  جعلی در زمين رژيم بازی کنندۀمخالفان چپ نبايد در اين مسابق. ش در زمين او بازی می کنندراست

. اين انتخابات نيست! ؟"انتخابات"ال اين است، کدام ؤاما س.  برمی گردممسألهاپوزيسيون چپ و کمونيستھا به به اين 
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ی غربی ندارد، ئه انتخابات در دمکراسی ھای بورژوادر رژيم اسالمی نه تنھا  کوچکترين شباھتی ب" انتخابات"

احزاب سياسی و افراد مستقل از رژيم .  به گرد پای کشورھای چون ترکيه و پاکستان و مالزی و غيره نمی رسداحت

 از دم قبالً ... ويژه چپھا و کمونيستھا و تشکالت مستقل کارگران و زنان ه احزاب مخالف و ب. اسالمی آزاد نيستند

  . ممنوعند گذشته اند و اکيداً تيغ

موريت حکومت أدر جامعه و سيستمی که حکم محاربه حاکم است و علنی می گويند حکومت خدا و از طرف خدا م

رژيم " انتخابات"يکی از شروط اصلی کانديد شدن در ! کردن دارند، چطور می شود از انتخابات آزاد حرف زد؟

نصف . زام عملی به نظام اسالمی و تابعيت تمام و کمال از واليت فقيه می باشداسالمی اعتقاد و پايبندی عقيدتی و الت

 ی دادن به مشروعيت نظامأر" افتخار"اما .  ميليون زنان حق کانديد شدن ندارند٢٨جمعيت غير رجال جامعه، يعنی 

ن خيمه شب بازی اسم اي! عجب عوامفريبی آشکار و گستاخانه ای! ی متناقضیعجب دنيا. مقدس اسالمی را دارند

مذھبی و بی بی سی  -طلبان رژيم و گروھھای ملی زيرکانه  و جعلی را مردم ساالری دينی يا به قول جناح اصالح

 اسالمی ۀبيچاره خود دمکراسی آبروی زيادی برايش نمانده، حال کلم. فارسی و غيره دمکراسی اسالمی گذاشته اند

.  حالل و حرام ھم صحبت شدءدر مناقشات اخير از آرا!  اسالمیعجوبه ای، دمکراسیاعجب . را ھم يدک می کشد

  ! دمکراسی اسالمی باشدۀشايد اين ھم از فوايد تاز

که  رغم اين علی. رژيم" انتخابات"ال شما در مورد احزاب و سياست ھايشان در برخورد به ؤگردم به س برمی

ی تبليغاتی بين ھردو جناح رژيم، و گروھی از مردم را به شيوه ھای مختلف از فشار و فريب  و بازارگرمی ھا

جعلی به پای " انتخابات"ر از راه اين يروی ناچاری و استيصال و گرو ديگری از روی توھم و خوش باوری به تغي

که گفته شود  از اين.  نادرست و زيانبار بود و ھستی کامالً ئصندوقھا کشاندند، اما شرکت مردم در چنين نمايشھا

مردم مثل گروگان دسته جمعی و در چھارچوب کانديداھای . کت کردند پس درست است غلط استچون مردم شر

 طرفھا و ۀواال در يک انتخابات آزاد و دمکراتيک که ھم. رژيم اسالمی و گزينه ھای نظام اسالمی شرکت کردند

 ھا درست نباشد مثل ۀنتيجدر آنصورت شايد انتخابھا و .  ديگری خواھد بودۀمسألنيروھا حق دخالت داشته باشند 

 راستی در ديگر نقاط دنيا، اما اين ستھا و يا ھم اکنون به احزاب دستلمان  و ايتاليا به فاشيای دادن مردم أ رۀنمون

اسم انتخابات .  نيم بند بعضی از کشورھای ديگر نداردا متفاوت است و ھيچ ربطی به انتخابات حتمورد ايران کامالً 

 توھين بسيار  اسالمی ايران می گذرد توھين بزرگی است به شعور مردم ايران و مخصوصاً بر آنچه که در رژيم

 جعلی مسألهنبايد اين صورت . زنان بايد اين شو توھين به خود را مردود اعالم کنند. بزرگتری است به زنان ايران

  .  مردود اعالم کردرا کالً  بايد آن. را قبول کرد

خشی از مردم با شرکت خودشان در نمايش جعلی رژيم اشتباه کردند و کاله  سرشان اما صادقانه بگويم اگر چه ب

خصوص احزاب ه رفت، اما مقصر اصلی مردم نيستند، بلکه احزاب و سازمانھای سياسی مخالف رژيم و اينجا ب

تصوير چپ و کمونيست و نيروھای سرنگونی طلب چپ ھستند و ھستيم که نتوانسته مردم را قانع کنند که اين 

جناحی از خود رژيم با پرچم و شعارھای توخالی " انتخاباتی"بايد اذعان کرد که در اين نمايش . واقعی نيست

 وحشتناک چھره ھای جناح مقابل و بايد دوباره بگويم با پشتيبانی کامل و ۀو البته ترس مردم از سابق" یئاعتدالگرا"

طور موقتی و کوتاه مدت دست ه و آنھم ب) بی بی سی فارسی(نيا بريتاۀشبانه روزی راديو و تلويزيون وزارت خارج

. کاذب برای نظام اسالمی ھمراه خود کردند" مشروعيت"باال را پيدا کردند و بخشی از مردم متوھم را در خدمت 

ی بياورد، أی است و روز جمعه ھر کس رأھدف  مشارکت وسيع مردم در پای صندوقھای ر: "ای می گويد خامنه

: ای را تکرار کرد و گفت  خامنه حرفروحانی ھم در پيامش عيناً ."  نظام جمھوری اسالمی و مردم استپيروزی
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به نظر ."  نظام اسالمی و واليت فقيه و مردم پيروزند. ھمه پيروزند. ما در اين انتخابات برنده و بازنده ای نداريم"

جعلی " پيروزی"اما اين .  درست می گويندکامالً " مردم "ۀای و روحانی در جمالت باال  به غير از کلم من خامنه

ی دھندگان موقتی است، زيرا رژيم اسالمی ھميشه با نفرت و بيزاری مردم و با بحرانھای العالج أدر بين نصف ر

موقتی مثل درمان مسکن است و " پيروزيھای"اقتصادی، سياسی،  اجتماعی و فرھنگی زندگی می کند و اين 

  .ی و انقالب کارگری رھايش نمی کندباالخره شبح سرنگون

سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی و انقالب کارگری و سوسياليسم، آزادی و بھبود رفاه و زندگی بھتر و خالصی از 

که شايد بشود در اعتراض به تقلب و اشکاالت  از اين. گذرد نمی" انتخابات"شر رژيم اسالمی ھم از کانال 

که رژيم  طور مستقيم و نقشه مند و مستقل از اينه ما بايد ب. يک توھم بزرگ استانقالب کرد تنھا " انتخابات"

ن سوسياليست و رھبران  کارگر، به فعاالۀ می کند، به جامعه، به طبقءی را اجرائاسالمی چه برنامه ھا و نقشه ھا

ل و انقالبی آنھا رجوع به جنبشھای اجتماعی و رھبران راديکا. عملی کارگران رجوع کنيم و آنھا را تقويت کنيم

 به فعاليت در داخل ايران متمرکز بشويم و به کار سازماندھی و ساختن حزب کمونيستی انقالبی ما بايد مستقيماً . کنيم

. ی و تجربه اش را داريمئ مادی اش وسيع و زياد است و ھم ما تواناۀھم زمين. اين کار شدنی است. متمرکز شويم

تنھا از اين راه است که مردم دوباره به ما اعتماد می کنند و . ما اقدام می کنيم. ما ھستپس تمام گزينه ھا روی ميز 

  . نه بزرگی را به رژيم اسالمی می گويند

 

 


