
  "اقليت"پاسخی به رفقای 
  

برخورد سازمانهای سياسی مختلف با انتخابات دوم خرداد محکی بود برای سنجش 
معجزه (بر اين اساس در مقاله . مواضع اين سازمانها در بستر يک واقعيت زنده

مندرج !!") اعمال اراده آزاد توده ها در شرايط ديکتاتوری"در جمهوری اسالمی 
تالش شد تا ضمن بررسی و تحليل اين " پيام فدايی "١۶ و ١۵در شماره های 

رويداد، کذب ادعاهای جمهوری اسالمی در اين زمينه نشان داده شود و در همان 
حال روشن گردد که چگونه در جريان اين انتخابات برخی از سازمانها و جريانات 

يغاتی رژيم سياسی با تحليل ها و ارزيابی های انحرافی خود آب به آسياب ماشين تبل
  . ريختند

  
 –يکی از جرياناتی که در اين مقاله مورد اشاره قرار گرفته است سازمان فدائيان 

اما دوستان اقليتی برخورد اين مقاله با نظراتشان را نادرست دانسته . اقليت ميباشد
، ٣٠٩کار شماره " (درپاسخ به بهانه جويی دوستان"و با درج مطلبی تحت عنوان 

 نموده اند تا به انتقاداتی که از طرف ما به نظراتشان شده است تالش) ٧۶دی 
  . باصطالح پاسخ گويند

 
درستی نظر خود قبل از هر چيز اينطور جلوه ميدهد که گويا  جهت اثبات" اقليت"

با استناد به " پيام فدايی"نظرات او بدرستی فهميده نشده و نويسنده مقاله مندرج در 
از مقاله اين سازمان، نظرات " نيم جمله"دن يک و آور" نقل قول ابتر"يک 

خويش رسيده " دلبخواهی"و " نتايج نامربوط"را تحريف نموده و به " اقليت"
در مورد يک واقعه " اقليت"همچنين ادعا شده است که در شرايطی که . است

را به حالت " شرايط معين"اين " پيام فدايی"مشخص صحبت ميکرده نويسنده مقاله 
  .ط داده و به اين ترتيب دست به استنتاج نادرستی زده استعام بس

 
با توجه به چنين ادعاهايی بدون شک منطقی ترين راه برای دستيابی به حقيقت 

نظرات دوستان اقليتی چگونه " پيام فدايی"اينست که ابتدا ببينيم در مقاله مندرج در 
" کار"رج در نشريه بازگو شده و سپس با رجوع به خود مقاالت اين دوستان مند

در اين " اقليت"آمده بيانگر جوهر تفکر " پيام فدايی"روشن سازيم که آيا آنچه در 
" بهانه جويی دوستان"ادعا ميکند ناشی از " اقليت"زمينه بوده يا آنطور که 

  ؟!!ميباشد
 

در برخورد به " پيام فدايی"مندرج در " معجزه در جمهوری اسالمی"در مقاله 
جمهوری اسالمی برای مردم ايران "چنين آمده است که از نظر آنها " اقليت"نظر 

روشن است که با قيد اين مطلب به مثابه . را پذيرفته است" حق انتخاب بد و بدتر
در رابطه با انتخابات رياست جمهوری اين نتيجه حاصل " اقليت"جوهر تفکر 



ه ميشود تا بين  دادحقدر جمهوری اسالمی به مردم " اقليت"ميشود که از نظر 
  . کانديداهای مختلف رژيم يکی را انتخاب نمايند

 
متأسفانه دوستان اقليتی ما به جای توجه به مفهوم آنچه واقعًا گفته اند و استنتاج های 

تالش نموده اند " حاشيه رويهای بی مورد"منطقی حاصل از گفته های خودشان با 
و " ابتر"، نقل قول فوق را که ضمن طفره رفتن از پاسخگويی به مساله اصلی

  . جلوه داده و نويسنده مقاله مزبور را به تحريف نظراتشان متهم سازند" ناقص"
 

 ٣٠٢ اقليت که در کار شماره کل جملهجهت روشن تر شدن موضوع الزم است به 
درج شده است مراجعه نماييم تا روشن شود که نه تنها در نقل و نقد نظرات 

نگرفته بلکه بر عکس تالش شده تا جوهر نظرات اين تحريفی صورت " اقليت"
  .جريان بدرستی طرح و سپس نقد گردد

 
تحت چنين وضعيتی از توازن قوا، جناح : " آمده است٣٠٢در نشريه کار شماره 

رقيب چاره ای جز اين نداشت که رقابت را بپذيرد و شورای نگهبان بر صالحيت 
قيقت از اينجا بود که رژيم جمهوری اسالمی در ح. تائيد بزندنامزد اين ائتالف مهر 

برای مردم ايران حق انتخاب ميان بد و بدتر را پذيرفت و مردم دقيقًا در مخالفت 
. با جناح خامنه ای و جناح روحانيت بود که به سمت انتخاب بد و بدتر گام برداشتند

 نوری آنها در انتخابات شرکت کردند و آرای خود را به خاتمی دادند تا ناطق
  ".انتخاب نشود

 
" نيم جمله"نگاهی به جمالت باال که بدون شک دوستان اقليتی نميتوانند آن را يک 

" اقليت"جلوه دهند روشن ميسازد که از نظر " ناقص"و " نيم خطی"و يا نقل قول 
در جريان انتخابات دوم خرداد رژيم جمهوری اسالمی برای مردم ايران حق 

انتخاب ميان بد و بدتر را " اقليت"تائيد شده و يا به قول انتخاب بين کانديداهای 
بودن " نيم خطی"و " ابتر"پس تا اينجا نظرات رفقا بدرستی نقل شده و  )١(.پذيرفت

نقل قول ما ايرادی در کار بوجود نياورده است بلکه همانطور که قبًال ذکر شده 
ير سلطه ديکتاتوری اشکال در تفکری است که به هر دليل بر اين باور است که ز

حاکم بر ايران به مردم حق داده شد تا بين کانديداهايی که رژيم تائيد و معرفی نمود 
  . يکی را انتخاب کند

 
در . است که در تعارض با واقعيت قرار دارد" بی مايه"از نظر ما همين تفکر 

 سال حاکميت جمهوری اسالمی واقعيت به عينه نشان داده است که ١٩طول 
اتوری بورژوازی وابسته هيچ ارزشی برای رأی و نظر مردم قائل نيست و ديکت

                                                 
بد و "انتخاب بين " اقليت" مردم بين کانديداهای تائيد شده از سوی رژيم و يا به قول حق انتخاب بحث ما در اينجا بر سر ٭) ١(

 تن داده است حقنکه چرا جمهوری اسالمی به اين ميباشد و به اين امر نميپردازيم که چه کسی بد است و چه کسی بدتر و يا اي" بدتر
و يا حتی چرا تعدادی از شرکت کنندگان در انتخابات دوم خرداد در اين انتخابات مشخص به خاتمی رأی داده و يا خاتمی را بر 

  .ناطق نوری ترجيح داده اند



رژيم جمهوری اسالمی اساسًا جهت سرکوب همين رأی و نظر است که تا بن 
بر اين اساس است که ما . دندان مسلح شده و هر ندايی را با گلوله پاسخ ميدهد

ستبداد حاکم بر ايران همواره تاکيد کرده و ميکنيم که اگر کسی کمترين شناختی از ا
داشته باشد بايد بداند که در سيستم انتخاباتی اين رژيم مستبد تا کنون در هيچ 
موردی به مردم حق انتخاب داده نشده است و پيروزی کانديداهای مختلف در 
انتخابات های اين رژيم نه حاصل آرای مردم بلکه نتيجه مصلحت های سردمداران 

  .ظام حاکم بوده و ميباشدجمهوری اسالمی جهت حفظ ن
  

اختالف روشن است ما ميگوئيم زير سلطه ديکتاتوری حاکم بر ايران و در 
حق انتخاب از مردم ايران " واليت مطلقه فقيه"چهارچوب سيستم انتخاباتی رژيم 

صرفنظر از " (اقليت" هم نداشته است ولی استثنايیسلب گرديده و اين امر تاکنون 
مدعی است که در ) ايش در رابطه با انتخابات رژيمهمه ضد و نقيض گويی ه

انتخابات دوم خرداد رژيم جمهوری اسالمی برای مردم ايران حق انتخاب بين بد و 
  ".پذيرفت"بدتر را 

  
ای که همه " بی مايه"در توجيه اين ايده نادرست و " تالش بيهوده"اقليت ضمن 

حق " نموده که از نظر آنها واقعيات بر عليه آن است، در ادامه مقاله خود ادعا
تنها در انتخابات مشخص دوم خرداد و بدليل شرايط ويژه اين انتخابات به " انتخاب

از طرف " نقل قول نيم خطی"ناد به برای اينکه دوباره متهم به است. مردم داده شد
وريم که تمام نقل قول رفقا در اين زمينه را در اينجا نقل دوستان اقليتی نشويم مجب

هر کسی اين موضوع را ميفهمد که اگر گفته شده است جمهوری اسالمی . "نماييم
تحت شرايط معينی برای مردم ايران حق انتخاب ميان بد و بدتر را پذيرفت، 

. تمنظور آن است که تحت همان شرايط معين عملی واقع شده و تمام شده اس
شگفتا که انسان در پاسخ به بهانه جويی دوستان خويش نيز گاه مجبور است به 

 دوستان ما نيز يقينًا متوجه هستند که –عرصه دستور زبان فارسی هم وارد شود 
  ."که ايشان نقل کرده اند" پذيرفته است"فعل پذيرفت فرق ميکند با 

  
و ماضی نقلی و اينکه ما بدون آنکه الزم باشد وارد بحث مربوط به ماضی مطلق 

چه نوشته بوديم و غيره بشويم که ممکن است به انحراف بحث بيانجامد با تاکيد بر 
 که در شرايط معينی در بد و بدتر بين حق انتخاب" اقليت"اين امر که از نظر 

جريان انتخابات دوم خرداد پيش آمد و منطقًا هم از قبل قابل پيش بينی نبود به مردم 
بايد به تحليلهای اقليت در رابطه با انتخابات رژيم که قبل از انتخابات دوم داده شد 

در اينجا متوجه خواهيم شد . درج شده است مراجعه نمائيم" کار"خرداد در نشريه 
که دوستان اقليتی ما فراموش کرده اند که در فروردين ماه يعنی دو ماه قبل از 

مبلغ احتمال پيروزی ناطق نوری بودند انتخابات رياست جمهوری و زمانی که آنها 
نشده بود مدعی شده " واقع"پيش نيامده و " دوم خرداد" "شرايط مشخص"و هنوز 

کانديداها "از ميان اين حق به مردم داده ميشود که "بودند که در جمهوری اسالمی 



تمام " مجبوريم" "پيام فدايی"با پوزش از خوانندگان ". انتخاب کنند"يکی را 
در اين زمينه گفته است را عليرغم طوالنی بودن آن در اينجا " اقليت" را که مطلبی

بار ديگر الزم است توجه تان را به . نقل نماييم تا جای هيچ اما و اگری باقی نماند
 ٣٠٠شماره " کار"اين نکته جلب کنيم که سخنان زير در فروردين ماه و در نشريه 

البته نياز به : "آمده است" بازی انتخابات"در سرمقاله تحت عنوان . درج شده است
اند و دستگاههای مختلف " رهبری"گفتن نيست، تا آنجا که کانديداها مورد تائيد 

تفتيش و جاسوسی، تحميق و سرکوب صالحيت آنها را مورد تائيد قرار داده اند، 
  ".اين حق به مردم داده ميشود که از ميان آنها يکی را انتخاب کنند

  
نقل قول باال با توجه به زمان مطرح شدنش با وضوح تمام نشان ميدهد که مطالعه 

مساله حق انتخاب بين کانديداهای رژيم و يا انتخاب بين بد و بدتر امری نيست که 
بدليل شرايط مشخص انتخابات دوم خرداد طرح شده باشد بلکه " اقليت"از نظر 

از قبل داشته و آنرا تبليغ " اقليت"ابراز چنين نظری بيانگر ديدگاهی است که 
را وا داشته به جای دفاع از " اقليت"اينکه اکنون چه مصلحت هايی . ميکرده است

ديدگاه خود به کتمان آن برخيزد البته امری است که بهتر است خود دوستان اقليتی 
در ضمن از آنجا که دوستان اقليتی ما آنچه را که در . ما پاسخگوی آن باشند

گفته اند و در دی ماه و در پاسخ به مقاله ما به فراموشی سپرده اند فروردين ماه 
الزم است به آنها يادآوری کنيم که به جای اينکه ديگران را به مطالعه نشرياتشان 
دعوت نمايند حداقل خودشان نشريات خودشان را مطالعه نمايند تا موقع نوشتن 

ته بوده اند و ديگر دچار چنين مقاله جديدی به خاطر داشته باشند که قبًال چه گف
اگر آنها چنين کنند آنگاه ديگر در جهت الپوشانی جوهر . فراموشی نگردند

و بازی با زمان افعال نخواهند " دستور زبان فارسی"تفکرشان نيازی به توسل به 
در هر حال بهتر است اين دوستان از مانور بين عام و خاص و شرايط . داشت

ته و به خاطر داشته باشند که توسل به چنين تاکتيکهايی مشخص و کلی دست برداش
  .به هيچ وجه کمکی به اصالح ديدگاههای نادرستشان نميکند

  
  :در خاتمه ضروری است توجه رفقا را به دو نکته جلب کنيم

نوشته است، بداليل " پيام فدايی"به مقاله مندرج در " اقليت"در پاسخی که  -١
بی مورد زيادی شده است که ما از پرداختن  کامًال قابل فهم حاشيه رويهای

به آنها خودداری کرده و رفقا را جهت آشنايی بيشتر با نظراتمان به مقاالتی 
  .درج شده است رجوع ميدهيم" پيام فدايی"که در اين زمينه در 

مطالعه پاسخ رفقا نشان ميدهد که متأسفانه آنها نه تنها نخواسته و يا  -٢
اتی که به آنها شده درس گرفته و در جهت اصالح خود نتوانسته اند از انتقاد

گام بردارند بلکه برعکس تالش کرده اند با توسل به روشهايی که سترونی 
خود را در دامن زدن به يک مبارزه ايدئولوژيک واقعی به کرات به اثبات 

 .رسانده از پرداختن به مساله اصلی طفره روند



 از نظر ما مساله اصلی اين است که آيا در بعنوان جمعبندی بايد تاکيد کنيم که
سيستم انتخاباتی جمهوری اسالمی به مردم حق انتخاب بين کانديداهای حکومتی 

ما معتقديم که مردم ايران فاقد چنين حقی ميباشند و انتخابات دوم . داده ميشود يا نه
 که ولی اگر يک سازمان سياسی بپذيرد. خرداد نيز ناقض اين قاعده نبوده است

چنين حقی به مردم داده شده است پس منطقًا بايد " واليت مطلقه فقيه"زير سلطه 
بپذيرد که در اختالف جناحهای مختلف هيات حاکمه و کانديداهای اين جناحها 

حتی اگر اعطای چنان . ميزان، رأی مردم است که البته ادعای فريبکارانه ای است
شود در اين صورت باز هم معتقدين حقی محدود به انتخابات مشخص دوم خرداد 

به چنين نظری بايد با صراحت اعالم نمايند که در انتخابات دوم خرداد خاتمی 
در اين صورت به چنين نيرويی . انتخاب مردم بود، نه انتصاب جمهوری اسالمی

 سال هنوز سيستم انتخاباتی جمهوری ١٩با صراحت تمام بايد گفت که پس از 
  .و با چنين تحليل هايی خاک به چشم مردم ميپاشداسالمی را نشناخته 

  
 پوالد
  ١٣٧۶ اسفند

  


