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انتخابات جمهوری اسالمی و سیاست ما!
مدت زیادی به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نمانده تب وتاب این گزینه نابرابر تمام ایران وحتی محافل ایرانی در خارج
از ایران را فراگرفته است.
رژیم سرمایه داران اسالمی توانسته با ترفندهای همیشگی با شناخت از فرهنگ مذهبی اکثریت جامعه وبا سوءاستفاده از این
مذهب و فرهنگ عوام پسند به اصطالح چهار منجی را در معرض انتخاب قرار دهد .اکثرما ایرانیان که با فرهنگ اسالمی شیعه
تربیت یافته ایم وار همان کودکی در گوشمان نجوا کرده اند که یک نفر میاد وهمه کارها را درست میکند !!!حال یا امام است یا
شاه است یا یک رهبر سیاسی !!!بدبختانه این فرهنگ ما را از شناخت قدرت واقعی خود دور نموده وما را متکی به فردی که ابر
مرد و حالل مشکالتمان باشد نموده است .جمهوری اسالمی ایران که با شناخت این فرهنگ مدت  30سال است که حاکمیت خود
را اهمال نموده وهر از گاهی مردم را بدین شیوه به بازی میگیرد ،بازی که تمامی مهرهای آن آگاهانه چیده شده ومردم حق دارند
فقط به مهرهای از قبل چیده شده دست بزنند.
کارگران وزحمتکشان ایران در این  30سال طعم تلخ سرکوب وبیحقوقی را چشیده اند ،شاهد ویرانی وتعطیلی صنایع نیم بند
ووابسته در کشور بوده اند همان صنایعی که اگر بدست خود کارگران ومتخصصین آن بود شاید میتوانست به استقالل و خود
کفایی برسد اما حاکمیت غارتگر با تجارت وواردات کاالهایی که در داخل تولید میشد ،صنایع داخلی که منبع کار وتامین معاش
کارگران وزحمتکشان بوده را به نابودی کشاندند.آزادی های اجتماعی وسیاسی را با عنوان ضدیت با دین وبه اصطالح انقالب به
شدت سرکوب نموده است.جالب توجه اینست که هر چهار کاندیدای منتخب نظام بعنوان کارگزاران نظام در تمامی این فجایع 30
ساله در پست های کلیدی مشغول ایفای نقش بوده اند .چگونه میتوان سالهای 61الی  68دوران نخست وزیری میرحسین موسوی
8ساله
را از یاد برد !اعدامهای وحشیانه و سرکوب فاشیستی آزادی های سیاسی واجتماعی آن دوران ،ادامه جنگ ویرانگر
ونابودی منابع وسرمایه های کشورمان،احمدی نژاد بازجو ،شکنجه گر و یکی از کارمندان عالیتربه نظام فرماندار و استاندار و
شهرداری وریاست جمهوری ،کروبی ریاست مجلس ویکی از نوچه های سینه چاک خمینی جالد که درتمامی جنایات رژیم نقش
های تایید کننده وحتی تعین کننده داشته اند.
اگر به مناظره های اخیر که آنرا جنگ گرگها (به اعتقاد ما جنگ کرکرس ها )نامیده اند بخوبی میبینیم ومیشنویم که چگونه با
وقاحت سالهاست غارتگری و جنایت علیه مردم ایران توسط این جانیان و باندهای مربوطه در جریان است و اینان بدون ترس از
مردم تا حد مجاز بخشی از آن را افشاء میکنند ،در حالیکه کل حقیقت فراتر از این حرفهاست.
به اعتقاد ما رژیم که در کلیت سیاستهای خود را با این جناح یا آن جناح سرمایه داری به پیش میبرد واصل را در ماندن خود
میداند اکنون میداند که احمدی نژاد با حرکات غیر دیپلماتیک خود( در سطح جهانی که ازاو بعنوان یک لمپن نام میبرند )توان
ادامه وپیشبرد سیاست های نظام را ندارد در نتیجه باید به مهرهایی پناه آورد که ظاهرآ چهره موجه تری داشته باشد از طرفی
بتواند با گرم نمودن بازی انتخابات آراء مردم مستاصل وبتنگ آمده را بخود جلب نموده و چهار سالی دیگر مردم را به امید بهبود
اوضاع سرگرم نماید از طرفی به کشورهای سرمایه داری جهان که امیدوارند با عوض شدن چهره وظاهر نظام اسالمی با توجیه
اصالحات به اصطالح دمکراتیک برای ادامه غارت با رژیم ایران به معامالت خود ادامه دهند.با این برنامه رژیم ایران از
انزوای فعلی در سطح بین المللی بیرون آمده ،ژست یک انتخابات مردمی ! بخود گرفته و تا مدتی اعتراضات مردمی به امید
بهبود اوضاع فروکش خواهد کرد.در نتیجه باید فردی از صندوق رای رژیم بیرون آید که این ویژگی ها را داشته باشد .این فرد
کسی جز میرحسین نیست .کسی که در دوم خرداد  78ضامن خاتمی شد و در آن زمان جو را طوری فراهم نموده بودند که
جامعه به او التماس میکند بیاید ومنجی آنان شود ولی او امروز را میدید که باید برای اینچنین روزی در پرده انتظار باقی بماند.
محمد خاتمی که نشان داد در  8سال ریاست جمهوری اش چگونه به هدف حفظ نظام اسالمیش از همه ترفندهای فریبکارنه خود
استفاده نمود در این بازی برای گرم نمودن تنور انتخابات وارد شد با ایجاد یک سری شایعات که نمیخواهند او بیاید در حالیکه
دیگر اعتباری در بین زحمتکشان جامعه نداشت به نفع موسوی کناره گیری نمود.
رژیم این را میداند و برای نجات خود به آن تن داده است ،مردم نباید از این سیاست رژیم آگاه شوند در آن صورت حضور
کمتری خواهند داشت .
سیاست ما در برابر این سیاست رژیم چه میتواند باشد ؟

با جوی که راه افتاده ما فقط توان افشای این سیاستهای رژیم اسالمی را داریم ما میتوانیم به کارگران وزحمتکشان ایران بگوییم
که با انتخاب هرکدام از این چهار مزدور منتخب حاکمیت ،برنده واقعی فقط نظام اسالمی است که از سقوط و فروپاشی نجات پیدا
میکند ،نظام غارتگر وسرکوبگر بدینوسیله از شماها تاییدیه برای ادامه جنایات خود میگیرد .همین کسانیکه امروز با حرارت به
اصطالح طرف مخالف را به غارتگری افش ِا میکنند فردای انتخابات دوباره مثل گذشته با توافق یکدیگر در امنیت وآرامش کامل
به چپاوول این ثروت عظیم ادامه میدهند.
فعالین کارگری ودانشجویی ،معلمین آگاه ،زنان مبارز ما که بدرستی با ترفندهای رژیم آشنا هستند باید این سیاست ها را افشاء
نمایند وبه کارگران وزحمتکشان بگویند تنها شماها با ایجاد تشکالت مستقل خود و اتحاد آگاهانه با یکدیگر میتوانید به آزادی
وعدالت دست یابید ،فریب وعده های  30ساله رژیم( که بیانگر آزموده را دوباره آزمودن خطاست)را نخورید به این رژیم
سرکوبگر ووحشی برای ادامه جنایت وغارتگری مشروعیت نبخشید .با تحریم انتخابات باید توی دهنی محکمی به رژیم اسالمی
زد.
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