
  يا تحريم ؟ ترغيب مردم به شركت در انتخابات كذايي

  صادق افروز

  

نوشته ، رويارويي  1"رويارويي بزرگ در حاكميت اسالمي "در مقاله اي كه رفيق ارژنگ بامشاد تحت عنوان 
رفيق .بين جناح هاي رقيب در طبقه ي حاكم در رژيم جمهوري اسالمي بطور غير واقعي ترسيم شده است 

بر اساس چنين . ان انتخابات رياست جمهوري يازدهم بر چنين ترسيمي اصرار داشته است ارژنگ از زم
در زمان انتخابات رياست جمهوري يازدهم ، جليلي ، كانديد مورد عالقه ي خامنه اي بود ولي با  ، تحليلي

درست رفيق ارژنگ با اصرار بيش از حد بر .انتخاب شدن روحاني ، جناح خامنه اي متحمل شكست شد 
بودن چنين تحليلي در فاصله ي شش ساعت پس از پايان مهلت راي گيري كذايي از مردم مي خواست كه 

من در نوشته هاي . به خيابان ها بريزند و به تقلب در انتخابات و رئيس جمهور شدن جليلي اعتراض كنند 
نگ بر پشتيباني خامنه اي از مثل رفيق ارژدر آن دوره ، مختلف و در مصاحبه با رفيق شالگوني كه او هم 

اده هاي نوشته و گفته ام كه با توجه با د  2جليلي و ادامه سياست هسته اي دوران احمدي نژاد اصرار داشت
 هاي نمايندگان خامنه اي با امريكايي ها در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد گوناگون و از جمله گفتگو

مي امنه اي ، در بطن مناظره هاي كذايي انتخاباتي ، به سادگي و متن صحبت هاي واليتي ، مشاور سياسي خ
كه خامنه اي ضرورت چرخش در سياست هسته اي را درك كرده است و از ادامه ي  توانستيم پي ببريم

پيام هاي گرم تبريك  و دوستانه ي او به . پرهيز مي كند "انرژي هسته اي حق مسلم ماست  "اصرار بر 
مذاكرات تحت رهبري جواد ظريف ، وزير امور خارجه جمهوري اسالمي نشان از  اعضاي شركت كننده در

به اين .در مراسم مختلف ، خامنه اي چنين پشتيباني را ابراز داشته است .همين تغيير سياست او داشت 
  : نمونه ها نگاه كنيد

                                                            
 ١ http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1075&Id=291&pgn  

  . نگاه کنيد به مصاحبه ی رفيق شالگونی با صادق افروز   ٢

1845-https://khawaran.wordpress.com/2014/02/12/k/  

مدتی پس از این مصاحبه رفيق شالگونی پذیرفت که خامنه ای نيز به این نتيجه رسيده است که 

حمل کند و مذاکرات ھسته ای باید جمھوری اسالمی ، بيش از این تحریم ھای اقتصادی را نمی تواند ت

برای اطالع از این چرخش نگاه کنيد به سند سياسی کنگره بيستم سازمان کارگران .به نتيجه برسد 

  ) راه کارگر (انقالبی ایران 
d=1081&Id=5&pgnhttp://www.rahekargar.net/browsf.php?cI  
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مهوري اسالمي ايران در المسلمين روحاني رئيس ج و االسالم ي حجت اي در پاسخ به نامه حضرت امام خامنه
اي، با تشكر از زحمات فراوان رئيس جمهور و با قدرداني از تالش پيگير و پر  خصوص مذاكرات هسته

  اي، به سرانجام رسيدن اين مذاكرات را گامي مهم خواندند ي هسته كننده طاقت هيئت مذاكره

اي،  ي نتايج مذاكرات هسته دار دربارهجمهور در ابتداي اين دي رهبر معظم انقالب با اشاره به سخنان رئيس
  .اي قدرداني و تشكر كردند ي تيم هسته از زحمات و مجاهدات صادقانه و مجدانه

جمهور با اشاره به نتايج مذاكرات  پيش از سخنان رهبر انقالب، حجت االسالم والمسلمين روحاني رئيس
هاي ايشان نسبت به دولت و تيم  ايتها و هد اي، از رهبر معظم انقالب اسالمي به علت حمايت هسته

ساز پايان فشارها و رفع اتهامات نارواي  اي تشكر و ابراز اميدواري كرد اين مسأله زمينه مذاكرات هسته
  .دشمنان عليه جمهوري اسالمي باشد و حركتي جديد در مسير پيشرفت كشور را بوجود بياورد

از سايت  در تيم مذاكره كننده هسته اي ، عباس عراقچيخامنه اي ي مستقيم و اين هم اظهار نظر نماينده  
   تشكر مقام معظم رهبري از تيم مذاكره كننده ايران :عصر ايران

 

 ودسال مقاومت مردم ب 10پيروزي تيم هسته اي نتيجه 

  
دستاوردهاي هسته اي و پيروزي تيم مذاكره : معاون امور حقوقي و بين الملل وزارت امور خارجه گفت

  .كننده متعلق به همه مردم ايران است

درجشنواره  )نماينده خامنه اي در تيم مذاكره كننده ( سيدعباس عراقچيبه گزارش خبرگزاري صداوسيما، 
سال مقاومت مردم در برابر تحريم  10روزي تيم هسته اي نتيجه پي: كوهسران شهرستان شميرانات افزود

هاي ناعادالنه قدرت هاي برتر جهاني بود كه منجر به تامين حقوق مسلم و حفظ منافع و مصالح ملي كشور و 
  .نظام شد

هرآنچه كه در جريان مذاكرات هسته اي روي داد منطبق بر مطالبات و خواسته هاي عيني و : عراقچي افزود
شجاعت و حمايت مردم از اعضاي تيم : وي خاطر نشان كرد .بحق ملت بابصيرت و آگاه ايران اسالمي بود

مذاكره كننده در سايه رهنمودهاي حكيمانه رهبر معظم انقالب اسالمي موجب شد تا طرف هاي مذاكره 
3كننده بدانند كه هيچكس نمي تواند بر سر يك ايراني فرياد بزند

. 

قطع انتخابات رياست جمهوري يازدهم با چنين ترسيمي از اختالفات دروني طبقه ي رفيق ارژنگ در م
نين چزمينه را براي شركت در انتخابات و حمايت از روحاني آماده مي كرد ولي موج مخالفت با  ،حاكم

                                                            

 ٣ http://www.jamejamonline.ir/newspreview/2040611610849077852   
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اي سياستي در بين اعضاي سازمان باال گرفت و در راي گيري ، اكثريت اعضاي سازمان به تحريم انتخابات ر
سابق مي  ي همچنان در را بر پاشنهسردبير سايت ، ولي رفيق ارژنگ .دادند و اين تاكتيك تصويب شد 

چرخاند و با نزديك شدن انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا زمينه را براي تشويق مردم در اين 
  :اله ي او نگاه كنيد به اين بخش از مق.انتخابات و به زعم او بر ضد خامنه اي آماده مي كند 

تالش گسترده اي بكار مي برند تا مردم را از شركت در انتخابات  )ص ا.منظور جناح خامنه اي است (آنها
مايوس سازند و نقش آنها در گسترش شكاف دروني حاكميت را به پائين ترين حد خود كاهش دهند و با 

ختيار بگيرند و مانع كاهش قدرت خود اتكا به آراي ثابت نيروها و پروارشدگان خود، اين دو مجلس را در ا
  .4حاكميتي گردند "انتخابي"در نهادهاي 

به پاي  آمدن ه و ازردبرطبق نظر رفيق ارژنگ در حالي كه جناح خامنه اي مي كوشد مردم را دلسرد ك
صندوق هاي راي مايوس سازد ، جناح رفسنجاني كه سعي مي كند با رفع تحريم ها اقتصاد بحران زده ي 
كشور را سر و سامان دهد ، تمام تالش خود را به خرج مي دهد تا مردم در روز راي گيري به خيابان ها 

  :به اين بخش از نوشته ي رفيق نگاه كنيد .بيايند و راي بدهند 

با راه اندازي چرخ هاي اقتصادي از طريق لغو هاشمي رفسنجاني، روحاني، خاتمي تالش مي كند  ائتالف
، تعامل با كشورهاي منطقه و دولت هاي خارجي و سخن گفتن با لكنت زبان از )تاكيد از من است(تحريم

يت رهبر مورد حما "پاك دستان"حق شهروندي مردم و افشاي گسترده دزدي ها و اختالس هاي باندهاي 
  5.رژيم، مردم را به حضور در انتخابات و راي دادن به كانديداهاي جناح خود ترغيب كند

چرا نيروهاي مترقي از جناح ،اوضاع ايران چنين است و ماهيت دعواي اين دوجناح اين است اگر واقعا 
دهد و دزدي هاي  رفسنجاني كه سعي دارد اوضاع اقتصادي را بهبود بخشد و با كشور خارجي تعامل به خرج

افشا كند ، دفاع نكنند ؟ چرا نيروهاي مترقي مردم را نبايد به شركت در اين انتخابات دعوت  را گسترده
نين تحليلي را در مقابل چكنند؟ چرا نيروهاي مترقي اين انتخابات را تحريم كنند ؟رفيق ارژنگ اگرچه 

نمايد ولي با اما و اگر هاي بسيار موضع مشخص خواننده مي گذارد تا او را به شركت در انتخابات ترغيب 
  .خود را بيان نمي كند 

   :به زعم او .ثبت ارزيابي مي كند رفيق ارژنگ ورود سرمايه هاي خارجي به ايران را نيز م

                                                            
  ھمان جا  ٤

ھمان جا   5  
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اما درست در شرايطي كه شكاف دروني حاكميت روز به روز گسترش مي يابد و درهاي كشور در نتيجه 
امكانات حاكميت براي بكارگيري زورعريان سرمايه خارجي در كشور بازتر و  توافق هسته اي بر روي

  )تاكيد از من است( 6محدودتر مي شود، راه پيشروي مردم هموارتر مي گردد
  

اگر ورود سرمايه هاي خارجي به كشور موجب مي شود تا امكانات حاكميت در بكار گيري زور عريان 
وار تر شود ، چرا از ورود اين سرمايه ها حمايت نكنيم ؟با اين محدود تر شده و راه پيشروي مردم هم

يك ظريف و اين "نوشته ، رفيق ارژنگ سردبير سايت راه كارگر همانگونه پيش از اين با انتشار كاريكاتور 
پشتيباني اش را از تيم مذاكره كننده ي هسته اي نشان داده  راه كارگر در صفحه ي سايت "همه حريف

بقيه ي حرف ها درباره  .را براي شركت در انتخابات به نفع جناح رفسنجاني آماده مي كند زمينه  ،بود
  .تعارفي بيش نيستند  ،سرنگوني

  
  :برخالف نظر رفيق ارژنگ من فكر مي كنم كه 

  
خامنه اي و جناحش از تيم مذاكره كننده هسته اي دفاع مي كنند و پذيرفته اند كه براي نجات نظام ،  .1

  .وجود ندارد  5+1به جز پذيرفتن ترم هاي تحميل شده از سوي  چاره اي
بخشي از طرفداران خامنه اي هنوز بر ريل سابق حركت مي كنند و تغيير سياست خامنه اي را درك . 2

  .نكرده اند
. جناح رفسنجاني از ابتداي تاسيس رژيم جمهوري اسالمي با تكيه بر ترور مخالفين حركت كرده است  .3

بسيار قابل توجهي اين جناح سهم .جناح به خون مردم كردستان ، گنبد و خوزستان آلوده است  دست اين
رهبران با نفوذ اين جناح مثل رئيس .داشته است  1367در كشتار زندانيان سياسي ، بويژه در تابستان 

ساني مثل ربيعي ، اعضاي كابينه ي روحاني ، ك. جمهور روحاني از اشخاص بلند پايه امنيتي رژيم بوده اند 
ي پورمحمدي ، علوي و معاونش حسن فريدون سابقه ي شركت در نهادهاي سركوب و امنيتي به درازنا

  عمر رژيم جمهوري اسالمي دارند 
سود حد اكثري ندارند ، نه تنها موجب بازتر شدن جز ورود سرمايه هاي خارجي به ايران كه هدفي . 4

بانك جهاني ، صندوق بين المللي . اي بيشتري را نيز طلب مي كند فضاي سياسي نمي شود ، بلكه سركوب ه
رژيم فاشيست سركوبگري را مي طلبند كه ،پول ، دولت هاي امپرياليستي و كمپاني بزرگ چند مليتي 

فعالين كارگري و دمكرات را به زندان بيندازد و زمينه را براي .نيروي كار را از متشكل شدن بازدارد 
وظيفه ي كمونيست ها كف زدن براي ورود سرمايه ي خارجي به . ه ي نيروي كار آماده كند استثمار وحشيان

وظيفه  .دار و دسته امنيتي هاي متعلق به جناح رفسنجاني به مجلس نيست بازي  بهايران و وارد شدن 
ي در چنين شرايط.كمونيست ها ، آموزش و تالش براي متشكل شدن مستقل توده هاي كار و زحمت است 

  .تاكتيك درست كمونيست هاي ايران است ، تحريم اين انتخابات كذايي 

                                                            
  ھمان جا  ٦


