
به اوتخابات سرمایه داران ایران !وه  

 

خشداد ُش چِاسعال  22.ؽاى داسد ًضدیک هیؾْد «اًتخاتات»صازثاى لذست ّعشهایَ دس ایشاى 

آًِاتَ خاى ُن افتادٍ اًذ تا ُشکذام اص غاست تیؾتش ها تَ ًْائی . یکثاس سئیظ خوِْس اًتخاب هی کٌٌذ

چٌاًکَ تا کٌْى خْد ّ فشصًذاًؾاى دس . س افشاؽتَ اًذ تشعٌذ ، چٌاًکَ تا کٌْى اص ثوشٍ سًح ها کاخِا ب

آًِا تی آًکَ لسظَ ای فشاهْػ کٌٌذ کَ ًظام زاکن سا تایذ پاط تذاسًذ،تشای . ًاص ّ ًؼوت غشق ؽذٍ اًذ

تاصهثل ُویؾَ تَ ها هتْعل ؽذٍ اًذ تا تا ُیضم صًذگی تشدٍ ّاسی کَ . سلاتتِایؾاى تَ لؾکش ًیاص داسًذ 

تَ صػن آًِا تاصی دس تغاعؾاى ُوَ آصادی ها سا . ًذ تٌْساًتخاتاتؾاى سا گشم کٌینتشایواى عاختَ ا

.     تؾکیل هیذُذ  

دعت داؽتَ ّ فشهاًشّا تْدٍ اًذ ّ ها  اًثٍْ هشدمآًِا اهغال چِاسًفش سا کَ ُش چِاس ًفش دس کؾتاس 

 تشتا یکی ؽاى سا  عالِا هٌتظش هساکوَ ؽاى دس دادگاُِای هشدم تْدٍ این تَ ها هؼشفی کشدٍ اًذ

ین ، ها کَ صیش خظ فمش صًذگی هی ا ها کَ هیلیًِْا کاسگش ّ صزوتکؼ. عشًْؽت خْدهاى زاکن کٌین

ُوَ ثشّت خاهؼَ سا تْلیذ هیکٌین .. کٌین ، ها کَ دس خاهَ پشعتاس، هؼلن ، کاسگش تْلیذی یا خذهات ّ 

تَ هیذاى آّسدى چِاس خٌایتکاس . دٍ ایناها تا دعتِای خالی ّ سّصگاس تٌگ  تَ تغاط آًِا فشاخْاًذٍ ػ

کَ دس خًْیي تشیي عالِای تاسیخ ها فشهاًشّا تْدٍ اًذ تَ تٌِایی کافیغت تا اّج فغاد ّ اعتیصال سا 

اها عشهایَ داساى اعالهی ُوذیگش سا تَ فغاد هتِن هی کٌٌذ ّ ایي زمیمت سا . دس ایي سژین ًؾاى دُذ

ایٌِا دعت دس . تش پای داسًذٍ اعتثواس ّ کؾتاسی ّزؾیاًَ اًذاًکاس هی کٌٌذ کَ خْد فشصًذ فغاد ّ 

هضسکَ تْدى ایي اًتصاتات چٌاى . دعت ُوذیگش عی عال اعت کَ تغوَ اص گشدٍ هشدم کؾیذٍ اًذ 

تَ ُویي خاعش تفغیش ُای پیچیذٍ . افؾا ؽذٍ ّ ػلٌی اعت کَ زتی خْدیِایؾاى ُن اص آى گالیَ هی کٌٌذ

.ى ّلازت آؽکاس پْؽیذٍ تش تَ خْسد هشدم دادٍ ؽْدتشی الصم آهذٍ اعت تا ای  

ؽشایظ تشگضاسی یک  »تلَ دسعت اعت ایي اًتخاتات ّالؼی ًیغت ّ :تفغیش ُای پیچیذٍ هی گْیٌذ

ُای  ًثایذ تسمك هغالثات ّ خْاعتَ .........اها......ؽْد اًتخاتات آصاد، عالن ّ ػادالًَ هؾاُذٍ ًوی

ت صًذگی خاسی آًِا سا تَ اصالزات تٌیادی ّ تسمك کاهل هشزلَ الؾاس گًْاگْى خاهؼَ ّ زل هؼضال

دادٍ اًذ ًیض تدض تیاى عخٌاى آسهاًی ّ  کغاًی کَ سأی ًوی .......گزاس تَ دهْکشاعی هْکْل کشد؛ 

پظ ایي آلایاى تا «  ..اًذ، کشدٍ تخؼ دیگشی تا الؾاس هختلف هشدم تشلشاس ًوی ی آگاُی کلی، ساتغَ

کاسگشاى سا . ػی اص هغالثات ها عشگشم تیش خالؿ صدى ّ ایداد صًذاًِا تْدٍ اًذکٌْى دس اثش تی اعال

ًیاصی ًثْد تا . دس اّل هاٍ هَ فمظ دس اثش تی اعالػی اص هغالثاتؾاى دعتگیش ّصًذاًی ًوْدٍ اًذ 

کاسگش تذّى اخاصٍ دّلت عٌذیکا تؾکیل دُذ کافی تْد تَ یکی اص ایي آلایاى هشاخؼَ کٌذ ّتا دادى یک 

صات جالثتَ هغالثَ هسْساى تٌِا تَ ّضغ لْاًیي ّ هغ. سای ًالاتل دس اًتظاس هؼدضات آلایاى تٌؾیٌذ

آلایاى تغٌذٍ ًوی کٌٌذ تلکَ لاًْى اعاعی سا پؾتْاًَ  خْاعتَ ُایؾاى لشاس هیذٌُذ ّّالیت لاًْى 

لاًْى گیشی ّ ًظاست تش زغي اخشای  ایداد زْصٍ هؼاًّت پی»اعاعی سا اسگاًیضٍ هی کٌٌذ ّ

تیچاسٍ کغی کَ خیال کشدٍ تْد ایي . یؼٌی ّالیت فمیَ ّهؾشّػیت ًظام سا علة هی کٌٌذ « اعاعی،

الثتَ آًِا هغالثات هؼدضٍ . پیچ ّ خوِا هی خْاُذ اّسا تَ خای دیگشی خض تیت اهام ّسُثشی تکؾاًذ 

. ی آسهاًگشایاى سا عیاٍ کٌٌذ ّآًِا سا تَ ػزاب ّخذاى دچاس عاصًذ آعای دیگشی ُن داسًذ تا سّ

ُای هغتمل عیاعی، فشٌُگی، هذًی،  تشلشاسی دیذاسُای ادّاسی سئیظ خوِْس تا تؾکل»هالزظَ کٌیذ



ّ خلْگیشی اص .... ُای ًْؽتاسی، دیذاسی، هداصی،  تضویي آصادی تیاى اص عشیك سعاًَ  -...صٌفی، 

 (........!!!هثال زکن لاضی هشتضْی.)صذور رأی دادگاه صالحه ُا پیؼ اص آىُشگًَْ هٌغ فؼالیت 

تالػ دس خِت ؽشکت فؼال صًاى دس توام عغْذ اخشایی اص خولَ ّصاست ّ سیاعت خوِْسی ّ ًیض 

تالػ تشای لغْ لاًًْی هداصات عٌگغاس ّ هوٌْػیت اػذام افشادی کَ ... تأعیظ ّصاست اهْس صًاى

الثتَ اػذام تشای  (تاکیذ ّ پشاًتض اص هاعت..). «..ّّ.اًذ تکة تضٍ ؽذٍعال هش ۱۸دس عي صیش 

.تاب آًشا ًوی آّسدًذ« هِشّسص»تضسگغاالى زتوا هفیذ فایذٍ اعت ّگشًَ ایي للة ُای   

لاًْى اعاعی سا تَ ػٌْاى تْخیَ گش هْخْدیت سژین هثشی هی کٌٌذ ّ تٌِا زغي اخشای آًشا 

ؽْسای ًگِثاى سا ًفی . ًذ تٌِا اػذام کْدکاى سا هسکْم هی کٌٌذتا اػذام هخالف ًیغت. خْاعتاسًذ

ایٌِا چٌاى ّاًوْد هی کٌٌذ کَ گْیا ًیوی اص هشدم کَ هشداى تاؽٌذ پزیشفتَ ؽذٍ .ًکشدٍ تلکَ ًمذ هی کٌٌذ

تا ایي هتشاژ . ُغتٌذ ّ تاصٍ اگش صًی دس ایي ساتغَ پزیشفتَ ؽْد گْیا کَ صًاى اًذ کَ پزیشفتَ ؽذٍ اًذ

.   سی اص آًِا تَ عْی کشّتی سفتَ اًذتغیا  

چشا تایذ دستغاعی کَ رسٍ ای اص هٌفؼت ها هیلیًِْا اًغاى سا : هی گْیٌذ کاسگش ّ صزوتکؼهیلیًِْا

 تاهیي ًوی کٌذ ؽشکت کٌین؟

چشا تایذ تَ ؽکٌدَ گشاى ّصًذاًثاًاى خْد سای تذُین؟ چشا تایذ تَ کغاًی کَ فمش ّ تی کاسی، تي 

سا تشایواى تذاسک دیذٍ ّ هی تیٌٌذ سای تذُین؟ ... تی ّفشّؽی کاستي خْا  

عْال ایٌغت پظ چگًَْ . هیلیًِْا ًفش دس اًتصاتات عشهایَ داساى ؽشکت ًوی کٌٌذ ایي اعتذالل ّ تا

دس زیات عیاعی خاهؼَ تاثیش هی گزاسًذ؟ خٌثؼ کاسگشی ایشاى داسد یکی یکی ّ تا تاًی تاسیخیؼ تَ 

تشگضاس هیکٌذ ّ تَ  هَ اّل هاٍ. تی اخاصٍ دّلت عتوگشاى تؾکل هی عاصد . ایي عْال ُا پاعخ هیذُذ

دسخائیکَ صتاى هی تشًذ ّ اػتصاب هوٌْع اعت صذ ُا اػتصاب دس عال ساٍ هی . خیاتاى هی آیذ

ُشچَ هتؾکل تش هیؾْد صشیر تش عخي . زشفؼ سا هی صًذ ّ ُضیٌَ اػ سا ُن هی پشداصد. اًذاصد 

.گشفتٌی اعت ًَ دادًی « زك»ًؾاى هی دُذ کَ . ل هی کٌذهیگْیذ ّآًچَ هی گْیذ ػن  

ّدس تغاط ؽوا  توام تْاًواى سا دس اختیاس ایي خٌثؼ هی گزاسین. اهیذهاى سا تَ ایي خٌثؼ هی تٌذین

.اص آسهاًِایواى تا عشافشاصی زشف هیضًین ّ تَ هضسکَ اًتخاتاتیتاى ًَ هی گْیین . تاصی ًوی کٌین   
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 ُوَ ًمل لْل ُا اص تیاًیَ هغالثَ هسْساى اعت

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/03/085292.php 

http://www.hasteh.se/
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/03/085292.php


 


