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  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١٣ جون ٠١
  

  انتخابات تقلبی را تحريم کنيم

   و تحقق آزاديھا و حقوق دمکراتيک را برای خلق ايران طلب نمائيم
  

برای تعيين رئيس جمھور به طور مستقيم از طرف مردم و نه از طريق مجلس توسط نمايندگان انتخابات در ايران 

 مردم ۀی مستقيم و بالواسطأرئيس جمھور در ايران توسط ر.  در پيش است١٣٩٢تعريف شده که در خرداد ماه سال 

وی می تواند . قعی و منتخب ملت است واۀتعيين می شود و می تواند ادعا کند که سخنان مردم را بر زبان آورده و نمايند

ی مردم متکی است و مقامش أمدعی شود که با شرکت در انتخابات و قبول مقام رياست جمھوری به جمھوريت، به ر

 نقدی است حال آنکه مقام ۀرئيس جمھور نمايند.  خدای نديده به حساب می آورندۀباالتر از کسانی است که خود را نمايند

ی دھند أرئيس جمھور را مردم انتخاب کرده اند و در انتخابات شرکت کرده اند تا به وی ر. يه است نسۀرھبری نمايند

ولی فقيه را کسی انتخاب نکرده است و تنھا منتخب مجمع کارشناسان بوده که توصيه ای از امام دوازدھم به ھمراه 

  .  خدا قرار گرفته استۀ مردم در مقابل نمايندۀانتخابات نشان می دھد که نمايند. داشته است

ی مردم تکيه کرده و خود را أھر وقت مالھا بنا بر مصلحت و نيازھای تبليغاتی می خواھند از مردم مايه بگذارند، به ر

 مردم جا زده و جمھوری اسالمی را خواست مردم جلوه می دھند و ھرگاه کفگير استداللشان به ته ديگ می ۀنمايند

ی مردم نيست و اساس ألفت با خود می بينند، مدعی می شوند که مقام رھبری تابع رخورد و نظر مردم را در مخا

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

  .ناشی از ملت نيست ناشی از دين است

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

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

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

  .  برگردن خود آنھا فرود می آيداست که

احمدی نژاِد پاچه ورماليده که به راحتِی حسين موسوی، ھاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تن به اين نمی دھد که بعد از 

ول خرابکاريھا و ندانمکاريھای چند ؤ رياست جمھوری سرش را زير آب کنند و کنارش بگذارند و وی را تنھا مسۀدور

اشغال مقامات کليدی از طرف ياران .  مافيائی خويش را بر سر کار آوردۀد، تمايل دارد باند و قبيل اخير بشمارنۀسال

بود ونبود، احمدی نژاد به ۀ در اين مبارز. احمدی نژاد ھمم برای خودشان و ھم برای احمدی نژاد ايجاد امنيت می کند
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در مقابل ولی فقيه قرار می دھد که " تقيم منتخب مردم مسۀنمايند"تکيه می کند و خود را به عنوان " ی مردمأاسلحه ر"

احمدی نژاد خود را به فراموشی .  مردم را نداردۀھرگز از طرف مردم انتخاب نشده است و حق حرف به عنوان نمايند

بر  رھبری ھم آوائی داشته است و مشروعيتش را نه مردم بلکه از رھۀمی زند که خودش نيز در گذشته با اين ُکر گسترد

  .گرفته است

احمدی نژاد گوشزد کرده است که رد صالحيت اسفنديار رحيم مشائی توسط شوراِی نگھباِن بی صالحيت را نخواھد 

انتخابات آينده با اختالف باالئی ھا شروع شده .  نبرد استۀوی شمشير تھديد را از غالف بيرون کشيده و آماد. پذيرفت

اده از نقاط ضعف حريف که سياست ارتجاعی ضد ايرانی و ضد آزاديھای است و احمدی نژاد سعی می کند با استف

فردی را تبليغ و اجراء می کند به دستآوردھای ملی مردم ايران توجه کند و به مردم بگويد که ميان وی و رھبر اختالف 

. می وارد می دانيددرستی به جمھوری اساله نظر وجود دارد و اين ھمان اختالف نظری است که شما مردِم منتقد نيز ب

وی می گويد اگر قاليباف، واليتی و نظاير آنھا بر سر کار بيايند، نه تنھا وضع اجتماعی مردم بدتر خواھد شد، بلکه 

" ايران دوستی "ۀوی خود را نمايند. ی مردم افزايش می يابدأفشار خارجی افزايش يافته و بی احترامی به خواست و ر

  .جا می زند" دموکراسی"و 

. يروھای اپوزيسيون رفرميست در داخل و خارج ايران از مردم دعوت می کنند که ميان بد و بدتر يکی را برگزينندن

اين دور باطل انتخاب ميان بد و بدتر ھيچوقت تمامی نخواھد داشت و تا جمھوری اسالمی سرنگون نشود، شما ھمواره 

رو ھستيد که تضادھا در ميانشان به علت مخالفت مردم با اين جناحھا و ھمچنين به ه با جناحھای گوناگون حاکميت روب

 مستقل و که اپوزيسيون واقعاً  تا موقعی. روز افزايش بيشتری می يابده علت افزايش انفرادشان در بين مردم روز ب

رار گيرد و خود را به عنوان انقالبی ايران نتواند به عنوان نيرويی مستقل و قابل محاسبه در مقابل اين حضرات ق

رژيم جمھوری اسالمی از ضعف اپوزيسيون غيرخود . آلترناتيو مطرح کند، وضعيت به صورت کنونی باقی می ماند

  . ايران استفاده می کندۀفروخت

ئيد وضعيت سردرگمی و چرخ زدن ميان أفراخواندن مردم به شرکت در انتخابات، دادن آموزش غلط به آنھا و ت

  .ت حاکمه استأ ھيجناحھای

نظر حزب ما، در شرايطی که سياسِت راھبردِی مرحله اِی نيروھای انقالبی، سرنگونی اين رژيم فاسد است، تا ه ب

 زمينه ھا از ميان بردارند و مردم را در تعيين سرنوشتشان دخالت دھند، ۀموانع راه رشد ايران دموکراتيک را، در ھم

ايد اين قطبنمای حرکت را در دست داشته باشد، تا به دامن رفرميسم و ھمکاری با در شرايطی که ھر نيروی انقالبی ب

 مردم رھنمودھای روشن، مشخص و راه ۀرژيم جمھوری اسالمی درنغلتد، بايد برای وضعيت کنونی و رھبری مبارز

نظر حزب ه ب.  آوردگشا طرح نمود که در تعميق خود، راه را برای سرنگونی اين رژيم ھموار ساخته و فرجامی فراھم

 عملی در شرايط کنونی در ميھن ما، فراخواندن مردم به عدم شرکت در انتخابات، فراخوانی به ھای حلما اين راه 

مردم ايران بايد خواست آزادی احزاب و سازمانھای سياسی، پذيرش . تالش فعال برای تحريم انتخابات خواھد بود

 اتحاديه ھای کارگری و سازمانی صنفی و دموکراتيک را ۀدی فعاليت ھمتساوی حقوق زن و مرد، رفع سانسور، آزا

ئيد مردم، اين خواستھای منطقی و ضد تصميمات استبدادی فردی ولی فقيه، أاين خواستھای منطقی و مورد ت. طلب کنند

د، اين خواست از  ايران دارد، رژيم جمھوری اسالمی والئی را در تنگنا قرار می دھۀ مادی در جامعۀ گستردۀکه زمين

نظر تئوری بايد علی االصول در چارچوب حاکميت ھر نظام سرمايه داری، بورژوائی قابل تحقق باشد، ولی تسليم 

 مردم، شکست ولی فقيه خواھد بود که اين حرکت را به ۀ فاسد و انفراد ميان تودۀجمھوری اسالمی به آن با آن پيشين

ستقلی از دو جناح حاکميت است و به سردرگمی مردم در انتخاب ميان بد و نيروی قدرتمندی بدل می کند، که تالی م

 پيش شرط ھر انتخابات آزاد، ۀرسميت شناختن حقوق و آزاديھای دمکراتيک به منزله خواست ب. بدتر خاتمه می دھد
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ی کنند و خواھان  مردم سخنان ما را درک مۀتود.  با مردم برخيزدۀرژيم جمھوری اسالمی را وادار می سازد به مبارز

ند در ظاھر نيز دست از مردم بشويند و شمشيرھای پنھان خويش را از رو ببندد و اتحقق آنند، ولی حکام موجود ناچار

 ضد آنھا خواھد ه ب يک انتخابات دموکراتيک که مسلماً ۀدر مقابل صراحت مردم با صراحت بگويند که ھرگز تسليم نتيج

يک انتخابات دموکراتيک رژيم را به سوی کودتا خواھد راند تا استبداد سياه خويش پيروزی مردم در . بود، نمی شوند

ولی برای نيروھای انقالبی راه ديگری نمی ماند که در شرايط کنونی کشور ما، مردم را . را از ترس مردم سازمان دھد

يھای دموکراتيک توسط رژيم را مشروط به پذيرش آزاد فرا بخوانند انتخابات را تحريم کنند و شرکت خويش در آن

 تبليغاتی را برا ی نيروھای انقالبی می ۀنظر ما رژيم را به تنگنا می برد، زمينه اين تاکتيک ب. جمھوری اسالمی نمايند

.  سياستی است که در خدمت تزلزل رژيم و سرنگونی آتی وی خواھد بودگشايد، به مردم آموزش غلط نمی دھد و ماھيتاً 

شرط ھر . الم می کنيم که اجرای ھر انتخاباتی بدون تحقق اين مقدمات، غير دموکراتيک و تقلبی استاين جھت ما اعه ب

در کشوری که زندانی سياسی وجود . رسميت شناختن حقوق مردم استه انتخابات آزاد وجود آزادی ھای دمکراتيک و ب

  .داشته باشد نمی تواند انتخابات آزاد صورت گيرد

ی دموکراتيک و حقوق مردم اھميت ندھد، نمی تواند در مقابل قدرتھای زورگوی بيگانه مقاومت رژيمی که به آزاديھا

  . کند و سرانجام ناچار است به نيروھای امپرياليستی برای نجات از دست مردم تکيه کند
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