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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١٣ جوالی ٠٣
 

  چھارده ميليون نفر نمايش انتخابات را تحريم کردند
  

ی أما ر. کنيم تکذيب می. ايم خابات شرکت کرده ما در انتۀھای خارجی گفته شد که خانواد در يکی از تلويزيون"

 ."نداديم

  "ی دھم؟أتوانم ر کشد، من چطور می  من را میۀوقتی جمھوری اسالمی جگرگوش"

  سی فارسی  بی  بیدر گفتگو باعلی آقا سلطان، پدر ندا آقا سلطان                                                 

ھمانگونه که حزب . ی و دموکراسی در ايران نمی توانستند به تحريم انتخابات تن در ندھند شھدای راه آزاده ھایخانواد

به ھيچ بھانه ای نمی شود . ما نظر داد شرکت در انتخابات مشروعيت بخشيدن به يک نظام استبدادی و ضد مردمی بود

  .تئيد مزين ساخأتوحش، ددمنشی، استبداد و رياکاری  جمھوری اسالمی را به مھر ت

  .بررسی آراء داده شده بی نياز از تفسير نيست. حال ببنيم در اين انتخابات چه گذشت

شما نه درصد تورم . که به ھيچ آماری نه در زمان شاه می شد اعتماد کرد و نه در زمان جمھوری اسالمی نخست اين

شما در . دان دستگاه حاکميت در ايران رارا درست می دانيد و نه تعداد بيکاران را و نه بدھکاری بانکھا و يا تعداد فاس

انتخاب توسط رھبر و بيت . ی داشته اندأانتخابات گذشته نيز نمی دانستيد که کدام نامزدھای انتخاباتی چه مقدار ر

ی مردم أی مردم اعتبار ندارد و مشروعيت رژيم ناشی از رأرھبری صورت می گرفت و بارھا گفتند و نوشتند که ر

با توجه به اين اصل دروغپردازی و تقدس دروغ در جمھوری اسالمی که .  آخر را رھبر می زندنيست، بلکه حرف

  .آمارش تقلبی و دروغ است، ما را به ارزيابی از اعترافات آنھا می کشاند

والن رژيم ؤحتی خود مس.  نفر جمعيت است٧۶،٠٩١،٠٠٠ کشور ايران دارای حدود ١٣٩٠ سال سرشماریو بر پائه 

 ميليون وجود دارند که فاقد کارت ٢۶يعنی حدود .  ميليون کارت ملی صادر کنند۵٠مدعی اند که نتوانسته اند بيش از 

 ١٩٢ ھزار و ۴٨٣ ميليون ۵٠خابات به استناد ھمان منابع واجدين شرايط انت. ملی و می توانند دارای دو شناسنامه باشند

 ميليون و ١٣يعنی .  نفر بوده است١۵۶ ھزار و ٧٠۴ ميليون و ٣۶تعداد شرکت کنندگان در انتخابات . نفر می باشند

ولی . اين مقدار حداقل يک سوم جمعيت شرکت کننده در انتخابات است.  نفر انتخابات را تحريم کرده اند٣۶ ھزار ٧٧٩

ی موافق داده أ کسانی که در انتخابات شرکت کرده اند به نامزدھای معرفی شده رۀاين ھنوز به آن مفھوم نيست که ھم

به علت عدم امنيت و نظارت بر مردم و استبداد حاکم، بسياری از ترس و فقدان امنيت درانتخابات شرکت می کنند . اند

ی باطله به صندوق می ريزند و يا بر روی آراء خويش، أ آنھا ر. خود داشته باشندۀکه مھری در داخل شناسنام

 آراء کسانی توصيف کرد نيز عمالً " پوچ"تعداد اين عده که بايد آراء آنھا را آراء . شعارھای ضد رژيمی می نگارند
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بر اساس . ست نفر اچھارصد و شانزدهو  ھزار ٢۴۵ ميليون و ١تعداد آراء آنھا . است که انتخابات را تحريم کرده اند

  .آمار منتشر شده صورت آراء نامزدھا به ترتيب زير است

 ھزار و ۴۵٨ ميليون و ٣۵  داده شده بدون احتساب آراء پوچ، تعدادیأ ر١۵۶ ھزار و ٧٠۴ ميليون و ٣۶از مجموع 

جای ه بشمارش آراء چنانچه دستکاری نشده باشد، نشان می دھد که از بين شش نامزد . ی معتبر وجود داردأ ر٧۴٧

می پرسيد چگونه ممکن است از ميان شش نفر، يکی نفر ھفتم باشد؟ .  انتخاباتی، آقای غرضی نفر ھفتم شده استۀماند

  : اگر باور نداريد به جدول زير مراجعه کنيد

، يعنی فريب مردم و "دموکراتيک"ئيد شورای نگھبان است و نخودی و فقط برای زدن رنگ و جالی أايشان که مورد ت

کار عمومی و تکميل اين صحنه سازی بدون شرمساری از مردم در انتخابات شرکت کرده است، حتی نتوانسته تعداد اف

ھا را "پوچ"مردم به تمسخر به وی درايران نفر ھفتمی لقب داده اند که صالحيت . ھا برساند"پوچ"آرايش را به آراء 

ی به مردم ايران توھين می کنند و با آراء و رفتار خود که در اين عده با شرکت خود در انتخابات قالب. نيز نداشته است

نفس چنين نمايش توھين .  کار خداحافظی می کنند، نشان می دھند آمدنشان با اشاره و رفتنشان با برنامه بوده استۀميان

کنند که فعاالنه برای آميز که کانديداھای مقام رھبری حتی مردم را اليق آن نمی دانند که در اين صحنه سازيھا وانمود 

ند و به مھندسی ا انتخابات با خبرۀشان مبارزه می کنند گويای آن است که آنھا از نتيج یئ ادعاۀتحقق خواستھا و برنام

 . دقيق و عميق اين مضحکه ايقان دارند

   درصد۵٠.٧١ -   ٣٢٩ھزار و  ۶١٣ ميليون و ١٨     : حسن روحانی -١

   درصد١۶.۵۶ -  ٢٩٢ھزار و    ٧٧ و    ميليون۶  :محمدباقر قاليباف -٢

  درصد١١.٣۶ -   ٩٣۶ھزار و   ١۶٨و    ميليون ۴         :سعيد جليلی -٣

  درصد١٠.۵٨ -   ۴١٢ھزار و   ٨٨۴و     ميليون ٣    :محسن رضايی -۴

   درصد۶.١٨ -    ٧۵٣ ھزار و٢۶٨  و    ميليون٢  :علی اکبر واليتی -۵

   ھزار چھارصد و شانزده٢۴۵ و    ميليون ١:  و پوچ باطلهءآرا -۶

  . درصد١.٢٢ -       ١۵ ھزار و ۴۴۶                      : محمد غرضی -٧

 نفر می رسيم که تفاوتش با آراء ۴٠٨ ھزار و ٨۴۵ ميليون و ١۶ آراء اصولگرايان را با ھم جمع کنيم به رقم ۀاگر ھم

  .فر می باشد ن٩٢١ ھزار و ٧۶٧روحانی به مقدار يک ميليون و 

تفاوت آراء بيش از يک ميليون و ھفتصدھزار، مقدار آن چنان زيادی نيست که يک رژيم با تجربه در تقلبات انتخاباتی 

آنھم رژيمی که آراء ده ھا ميليونی را تعويض . ياری دستگاه پاسداران و يا مقامات امنيتی دستکاری کنده را ب نتواند آن

ن می دھد که رژيم تصميم خود را از قبل گرفته بوده و اگر نيز قصدی در تقلب ھمين يک نمونه نشا. کرده است

اگر رژيم می خواست قاليباف و يا جليلی . انتخاباتی داشته اين تقلب را به نفع روحانی و نه به نفع قاليباف انجام داده است

 ذوب شدگان ۀبرای رژيمی که ھم. م کندانتخاب شوند به راحتی می توانست شرايط اين امر را با اين تفاوت آراء فراھ

در واليت فقيه را به ميدان فرستاده است، کاری نداشت که با يک توپ و تشر و حکم حکومتی از اصولگرايان بخواھد 

مگر واليتی می توانست مقابل حرف رھبر بايستد، .  به نفع جليلی و يا قاليباف کنار روندکه با ھم وحدت کرده و مثالً 

رو نشده، اعتراف کردند که برای خالی نبودن عريضه و توھين به مردم به ه و عارف با تشر رھبر روبحداد عادل 

 که بخت انتخاب نداشت و خودش ھم نمی خواست انتخاب شود، حتی فعاليتی ھم برای »غرضی«. ميدان آمده بودند

انتخابات و پرده پوشی اين نمايش وی اعتراف کرد که نخودی است و برای رنگ و جال دادن به . انتخاب شدن نکرد

خامنه ای ولی اين کار را نکرد، نه از اين جھت که ھراس داشت متھم به دخالت در . مھندسی شده به ميدان آمده است

قدری عمليات دخالتجويانه و آمرانه انجام داده است که اين يکی ھم می توانست روی بقيه ه وی ب. انتخابات معرفی شود
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خيلی ھا چشم و گوششان به اين رفتار عادت کرده است و شگفت زده . ای مردم علی السويه تلقی گرددانبار شود و بر

 را تکميل ءخامنه ای اين کار را نکرد نه از آن جھت که دموکرات شده است، بلکه می خواست نمايش رقبا. نخواھند شد

  .اين مبارزه جلوه کند طبيعی ۀبه انتخابات بدھد تا روحانی برند" دموکراتيک"کرده و شکل 

 ۀ دوم برساند و در مرحلۀخامنه ای می توانست با دخالت در آراء و ايجاد وحدت ميان ھوادارانش انتخابات را به مرحل

 خودش زيرآب روحانی را بزند و با تقلب و يا بدون تقلب فرد ۀدوم با موضعگيريھای رسمی به نفع نامزد مورد عالق

رسميت بشناسد و از مردم بخواھد که ه  آراء را بۀی در آورد و روحانی نيز اين نتيجأ رمورد نظر خويش را از صندوق

مشکوک و "ی اکثريت احترام بگذارند و آرامش خويش را حفظ کرده و به خانه ھای خود رفته و آلت دست عوامل أبه ر

ھمراه داشت که ممکن بود ه را باين راه البته ممکن بود، ولی رفتن از اين طريق خريدن خطراتی . نشوند" خرابکار

  . برای مدت طوالنی می بسترا مريکا و غرب امھار انتخابات را از دست آنھا بگيرد و از اين گذشته راه مماشات با 

نه از اين جھت که جان در قالب تھی کرده بود و به ندانم کاری و سرگيجی دچار بود و . ولی خامنه ای اين کار را نکرد

 به اين عکس دقيقاً ه بی درستی نداشت، و منتظر بود ببيند چه می شود تا چه خاکی بر سرش کند، باز اوضاع ارزيا

وفانی و انفجاری، کشتی صدمه ديده را به ساحل طخاطر که می دانست چه می خواھد و چگونه بايد در اين دوران 

 مافيای در قدرت و فصل مشترک توافق ۀئيد ھمأروحانی نامزد مورد ت. نجات رھبری کند و انتخابات را مھندسی نمايد

که اين وحدت موقتی تا به کی دوام بياورد به جنبش مردم و فشار خارجی وابسته است که  اين.  آن گروه ھا استۀھم

  .  اين مافيا را بی ارزش می کندۀثروتھای انباشت شد
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