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ز انتخاباتی که بنا به اقرار برخی ا.  در پيش است حکومت اسالمیحکه انتخابات ریاست جمهوریضبار دیگر م

نشان نمی  از خود آنعوامل حکومت اسالمی، خارج از جناح های حکومتی، شهروندان حساسيتی نسبت به 
اتمی در دوران ریاست جمهوری وی، در وبالگ خود چنين نوشته خبرای نمونه، ابطحی، ریيس دفتر . دهند
 . انتخابات نداردواقعيت این است که خارج از فضای ما سياسيون، جامعه حساسيتی نسبت به... «: است

 یا موسوی، اصلی ترین کاندیدای ریاست جمهوری ».شرایط فعلی عمومی کشور خيلی غيرانتخاباتی است
در جالب این است که اما .  استسخن به ميان آورده»  ميليون نفر از صندوق های رای٢٠قهر «اسالمی، از 
 تا تلویزیون بی  گرفته  اکثریتی-توده ای يف ط جمهوری خواهان،  ناسيوناليست های رنگارنگ،خارج کشور از

  طبقاتی منافع دیدگاه وبی سی و تلویزیون آمریکا و سایت های ایران فردا و بی بی سی و غيره هر کدام از
  !د؟نماین ، بازار گرمی حکومت اسالمی انتخابات مضحکه یخ زدهبازاربه نوعی برای   دارندخود سعی

  
ت اباانتخسناریوهای . است حکومت اسالمی، به اندازه عمر این حکومت  در»!؟انتخابات«این نوع سابقه 

یکی از ابتدایی ترین نمود .  سال یک بار برگزار می شود٤ هر ،...لس شورای اسالمی وجریاست جمهوری، م
 کاندید شدن و رای دی آزا برخورداری از دمکراتيک، رسانه ها و و نهادهای احزاب، تشکلدی آزای،هر انتخابات
 تشکل های ، احزاب و سازمان ها فعاليت، جهان می دانند نه تنها در ایرانه هم در حالی که.دادن است

 زندانی و  تهدید، سرکوب وان ها نيز شدیدآعالين ف بلکه اکيدا ممنوع است، ی مستقل هاهدمکراتيک، رسان
ن کمرشکن است؛ در آدم در کشوری که فقر و فالکت اقتصادی برای اکثریت مر. شکنجه و اعدام می شوند

 در سکوی رتبه نخست  نيزکشوری که ردیف دوم اعدام در جهان را به خود اختصاص داده و در اعدام کودکان
 دهند اما از ابتدایی ترین میایستاده است؛ در کشوری که زنان نصف جامعه را تشکيل ن» !قهرمانی جهان؟«

يچ زن مسلمان و طرفدار حکومت نيز نمی تواند خود را حق و حقوق انسانی و اجتماعی خود محرومند و حتا ه
والگ نویس هر روز مورد وب نامه نگار، ز روهنرمند،ی و وزیری کند؛ در کشور که نویسنده، ر ریاست جمهوکاندید

 شدیدا سانسور می شود؛ در کشوری که ميليون ها کودک به دليل فقر  نيزتهدید قرار می گيرد و آثارشان
رناک وادار می ط محرومند و از کله سحر تا تاریکی شب به کارهای سخت و ختحصيل و تفریحلدین شان از وا

وی ششستتبليغات و خرافات اسالمی  با ،شوند؛ در کشوری که کودک از همان روز اول پا گذاشتن به مدرسه
   چه معنی دارد؟ در چنين کشوریتخاباتن، ا...د وشو می  دادهزیغم
 

 یع کشور و عدم پرداخت به موقع دست مزد ناچيز کارگران و بی کارسازی های وسيعخبر بحران و تعطيلی صنا
 بی رحمانه سرکوب ، هم چنين اعتراض کارگران در مقابل این همه بی حقوقیبه طور روزانه پخش می گردد؛

 ما بی ميليون ها نفر به ویژه نيروی جوان در کشور؛ و  می شوندنیمی شود و فعالين کارگری دستگير و زندا
؛ چرا باید کارند و کم ترین اميدی نيز به آینده خود در پيدا کردن کار مناسب و تشکيل زندگی مستقل ندارند

 کارگران شاغل و بی کار و جوانان در چنين انتخاباتی شرکت کنند؟
  

ها زن خانه زنان در محل کار، کوچه و خيابان و محيط خانوادگی مورد توهين و اهانت قرار می گيرند و ميليون 
 فعالين جنبش زنان، به عناوین و .دار در کنج خانه ها بدون برخورداری از هيچ گونه حقوقی محبوس شده اند

 ٢٦روزنامه سرمایه، در تاریخ . بهانه های مختلف مورد تهدید و دستگيری و زندان و شکنجه قرار می گيرند
زارش سازمان ملل توسعه هزاره سومك زنان ایران طبق آخرین آمار منتشر شده در گ: ، خبر داد١٣٨٨فروردین 

.  را دارا هستند١٠٣ کشور مورد بررسی، مقام ١٠٨، از ميان ٣٤٥/٠از نظر توانمندی جنسيتی با ارزشی معادل 
زنان در کشورهای توسعه نيافته ای مانند اتيوپی و زامبيا » توانمندی جنسيتی«این درحالی است که وضعيت 

 کشور، ٩٣، در بين ٤٧٧/٠از نظر توانمندی جنسيتی، اتيوپی با ارزشی معادل . یران استبه مراتب بهتر از ا
همسایه شرقی ایران، .  ام را داراست٩١ کشور، مقام ١٠٨ ، در بين ٤٢٥/٠ و زامبيا با ارزشی معادل ٧٢مقام 

را در برخی مناطق  از جمله این که اخي-پاکستان با همه چالش هایی که در مورد زنان آن کشور وجود دارد 
طبق آخرین گزارش سازمان .  وضعيتی بهتر از ایران دارد-شمالی این کشور مدارس دخترانه تعطيل شده است

سوئد .  را دارد٩٨ رتبه ٣٩٢/٠ کشور، پاکستان با ارزشی معادل ١٠٨ملل، از نظر توانمندی جنسيتی، در ميان 
ميزان «بنا به تعریف سازمان ملل  .ین جدول داراستمقام اول و کشور فلسطين اشغالی، مقام آخر را در ا

. ، نشان می دهد آیا زنان در زندگی اقتصادی و سياسی نقش فعالی دارند یا خير)GEM(توانمندی جنسيتی 
این ميزان، سهم زنان را در کرسی مجلس، قانونگذاری، مقامات ارشد و جایگاه آنان در بين کارگران فنی و 

 ». و نابرابری جنسيتی را در کسب درآمد و استقالل اقتصادی کشور نشان می دهدمتخصصان زن نشان داده
  .در چنين موقعيتی روشن است که کم تر زنی در انتخابات حکومت اسالمی شرکت می کند

 
بخش عظيمی از دانشجویان سراسر کشور، به عنوان بخش آگاه جامعه نه تنها هيچ نفعی در چنين انتخاباتی 

به لحاظ اقتصادی، نيز در این سی حاکميت جمهوری اسالمی بيش ترین ضربات و آسيب ها را ندارند، بلکه 
با روشنگری در جامعه مردم را تشویق به عدم رفتن به پای سياسی و علمی تحمل کرده اند؛ طبيعی ست که 

ی مردم چرا که انتخابات حکومت اسالمی در این سی سال، هيچ دستاوردی برا. صندوق های رای می کنند
سياست های سرکوب  .ه استپایه های حکومت اسالمی را تحکيم بخشدنداشته اما بر عکس، همواره 

 آخرین نمونه های سرکوب در دانشگاه ها و . امنيتی حکومتی در دانشگاه ها تشدید شده است-پليسی 
دانشجویان متحصن  ،١٣٨٨ فروردین ٢۴روز دوشنبه  مقاومت دانشجویان در مقابل سرکوبگران، این است که

نيروهای حراست، . دانشگاه قرار گرفتند دانشگاه بابل، در هنگام ورود به دانشگاه مورد ضرب و شتم حراست
اما هيچ حكمی در دست نداشتند و هنگامی . به دانشجويان گفتند آه شما به دانشگاه ممنوع الورود هستيد

شدنشان را نشان دهند به ضرب و شتم دانشجويان آه حكم ممنوع الورود  آه دانشجويان از آن ها خواستند



دانشجويان متحصن جلوی حراستی ها آه لباس شخصی ها نيز در بين آن ها ديده می شدندف  .پرداختند
  .دست به مقاومت زدند

  
تصادف یک دستگاه مينی بوس که حامل   بر اثر بی احتياطی و،١٣٨٨ فروردین ٢٢ روزنمونه دوم این است که 

 کشته و زخمی شدند و این حادثه سبب دانشجویان دختر  دختر دانشگاه آزاد تبریز بود چند تن ازدانشجویان
 در اعتراض به عملکرد مسئولين دانشگاه و بی تفاوتی آن ها در مقابل این واقعه دلخراش،  دانشجویانشد که

س ها به مسئوليت دانشگاه جا که این مينی بو آن  از.دست به تحصن زدند و تمامی کالس ها را تعطيل کردند
  فروردین،٢٣ روز  سبب شد صبحمساله این ند،واکنشی نشان نداد  هيچ کدام از مسئولين، اماقرار داده شده

. منجر گرددهای درس در روز جاری   تعطيلی تمامی کالس که بهرا به حدی بگبرد اعتراضات دانشگاه آزاد تبریز
و امنيتی بسيج شده اند تا مانع ادامه و گسترش این اعتراض در خبرها آمده است که مامورین انتطامی 

  .دانشجویان شوند
  

 مردساالری و مهم تر از همه سرکوب های حکومتی  ارتجاعی عملکردهای ناشی از تفکرفشارهای اقتصادی،
سبب شده است که آسيب های اجتماعی از فروش ارگان های بدن تا اعتياد، تن فروشی تا خودکشی و غيره 

 نسبت به جمعيت و بافت اجتماعی  خودکشی در ایران،.برسند به مرز خطرناک و هشدار دهنده ای جامعه در
 محدود به مردم عادی در اکنون پدیده دردناک خودکشی،. باالترین رقم در جهان را به خود اختصاص داده است

  نيزیعنی در دانشگاه های کشورجامعه نيست، بلکه این پدیده در مهم ترین مراکز علمی و روشنفکری جامعه، 
، در حالی خبر چهارمين خودکشی ١٣٨٨ فروردین ٢٤ شب دوشنبه ٩برای مثال، ساعت . است هشدار دهنده

دانشجویان دانشگاه تهران، دانشجویان ساکن کوی را دچار شوک کرد که پيش تر ریاست دانشگاه تهران و 
ولين حراست خواسته بودند تا خبر خودکشی دانشجویان این وزارت علوم با تاکيد بسيار از رسانه ها و از مسئ

این دانشجو، اهل شهرستان پاوه، دانشجوی سال اول کارشناسی . دانشگاه در رسانه ها انتشار پيدا نکند
این خودکشی چهارمين خودکشی دانشجویان فقط در دانشگاه تهران، ظرف سال . علوم اجتماعی است
 همه آسيب ها و بحران های اجتماعی و از جمله خودکشی را باید در  ریشه اساسا.تحصيلی جاری است

، فقر و فالکت اقتصادی، فشارهای یمجموعه ای از سياست های اقتصادی و اجتماعی و قوانين دولت
  .خانوادگی و اجتماعی مورد جستجو و بررسی قرار داد

  
. کومت های جهان محسوب می شود جانی ترین ح هارترین و، یکی از ایرانبدبن ترتيب، حکومت اسالمی

موقعی که می گویيم بر جامعه ایران گروه های اسالمی مرتجع، مفت خور و دزد، آدم کش و مافيایی حکومت 
 اخيرا  برای نمونه،. نيست، بلکه واقعيتی غيرقابل انکار است ارتجاعی حکومت اینمی کنند تنها ادعایی بر عليه

 یکی از خيرهای  به، باز هم١٣٨٦نژاد در سال  ای دولت احمدی   ت بودجهگزارش ديوان محاسبات درباره تخلفا
، با وجود ١٣٨٨ فروردین ٢٣اين گزارش، روز يک شنبه  بخش اول .  است تبدیل شدهجنجالی مطبوعات حکومتی

اد، نژ نمايندگان حامی احمدی . اعتراضات نمايندگان وابسته به جناح احمدی نژاد، از تريبون مجلس خوانده شد
ناميدند تا جايی که کار به دعوای لفظی » خالف شان و غيرقانونی«را نيز  خواندن آن از تريبون مجلس 

   .يکديگر کشيد نمايندگان و پاسخگويی دو طرف به 
  

ديوان محاسبات که بر اساس قانون اساسی حکومت اسالمی، موظف است بر دخل و خرج دولت نظارت کند و 
 ه خبر داد١٣٨٥ه مجلس گزارش دهد، چندی پيش از تخلفات گسترده دولت نهم در سال نيز ب حاصل کار خود را 

های گسترده ای را نيز در پی داشت، اعالم کرد که  يک نمونه از اين تخلفات که واکنش    خودو در گزارش
 نشده تومان از درآمد نفتی کشور مشخص نيست و اين رقم به خزانه واريز سرنوشت بيش از هزار ميليارد 

 نيز که در هفته جاری از ١٣٨٦ اين نهاد نظارتی، در گزارش خود درباره چگونگی اجرای قانون بودجه سال  .است
 مورد تخلف دولت از قانون بودجه آن سال، خبر داده و تاکيد کرده ١٤٠٠، بيش از ه بودتريبون مجلس خوانده شد 
   .نحراف داشته است درصد ا٥٤که دولت نهم از اجرای صحيح قانون بودجه،  

  
 هزار ميليارد ٢٣( ميليارد تومان ٢٣٠٠ نيز ٨٦در گزارش ديوان محاسبات، هم چنين تصريح شده که در سال 

 دچار شده و مشخص نيست که به ٨٥از درآمد گازی کشور به سرنوشت همان هزار ميليارد تومان سال  ) ريال
   .است کجا رفته 

      
 ميليارد دالری از برنامه چهارم توسعه آشور ١٠٩ با اشاره به انحراف  نيزس مرکز پژوهش های مجلدر گزارش

بيش از مقدار   ميليارد دالر انحراف دارد يعنی ١٠٩مجموع استفاده از درآمد نفت خام، : ، آمده است)١٣٨٤  -٨٨(
 ١٣٨٥يغ بودجه سال گزارش تفر«اين گزارش در ادامه با اشاره به اين آه  . بينی شده در برنامه بوده است پيش 

 تريليون تومان تخلف بودجه ای دولت، واريز نشدن ٤/٦شد، حاآی از  آه از سوی ديوان محاسبات عرضه 
در گزارش : ، می افزايد» بوده است٨٥و دو هزار مورد انحراف از بودجه سال   ميليارد دالر درآمد به خزانه ٠٥٠/١

 درصد ٥٤يعنی  (٨٦ قانون بودجه   بند و تبصره٣١٢مورد از  ١٧٠اعالم شده آه در  ، ١٣٨٦تفريغ بودجه سال 
 ها و موسسات  های دولتی، بانك ، شرآت ٨٦در سال . تخلف صورت گرفته است) ها تبصره  بندها يا اجزای 

  .اند  برابر بودجه مصوب خرج آرده ٥/٢دولت بيش تر از  انتفاعی وابسته به 
  

 بيش  برای سهم گرفتن با همدیگر وطع انتخابات خود در جهت رقابتناگفته نماند که جناح های حکومتی در مق
چون .  و اموال عمومی، تا حدودی مچ همدیگر را طوری می گيرند که کل حاکميت زیر سئوال نرود از حاکميتتر

ر اما پس از پایان انتخابات، دیگ. اگر کل حاکميت زیر سئوال برود در واقع همه شان با هم زیر سئوال می روند
هيچ ارگان و مقامی این ادعاها و عملکردها از جمله در عرصه دزدی از اموال عمومی توسط حکومت گران را 

چرا که اگر چنين مساله ای بيخ پيدا کند کارنامه های دزدی همه سران حکومت و مدیران رده . دنبال نمی کند
از این رو، چنين پرونده .  ضرر همه شان استباال و فرماندهان سپاه و بسيچ و امنيتی و غيره باز می شود که به

  .هایی زود می بندند تا مورد بهره برداری مردم بر عليه سران حکومت قرار نگيرند
  



احمدی نژاد که در تبليغات انتخاباتی چهار سال پيش خود، به مردم وعده داده بود تا پول نفت را به سر 
حال قبلی ها که چنين وعده هایی را .  کرده است و حيف و ميلد این همه چپاول و غارتياورمردم ب» سفره«

 سرمایه های  در موردسال هاست که.  را به یغما برده اندجامعهمی ردم نداده بودند چگونه اموال عمونيز به م
   . ها، ماجراهای های واقعی در ميان مردم در جریان است»آقازاده«افسانه ای 

  
 سازمان  امام جمعه ها،دفاتراز فيلترهای امنيتی بسيج، سپاه، وزارت کشور، در کشوری که کاندیداها ابتدا 

عناصر مورد نظر می شوند و سپس توسط شورای نگهبان غربال شده و   عبور داده اطالعاتی-های امنيتی 
 که از عناصر قسم خورده  براساس نيازهای داخلی و بين المللی حاکميت در هر دوره تعيين می کنند راخود

دگان از پيش تعيين ین نمابه» !فضایی کامال آزاد؟«ند تا در کنمعرفی می   به مردم سرانجامحکومت هستند
  !؟ رای دهندشده حکومت

  
 که به ابتدایی ترین  سياسی، اجتماعی، فرهنگی و آکادميکآن گرایشات و شخصيت هایدر چنين موقعيتی 

کنند و از مردم می خواهند در چنين مضحکه ای شرکت  یک انتخابات بورژوایی توجه نمی  و مقرراتزمينه ها
 شان به این حد  معيارهای سياسی و اجتماعی ومی پاشندبه چشم جامعه خاک غير از این است که کنند آیا 
 می توان از مردم  چگونه سرکوب حکومت، تهدید وست؟ در فضای رعب و وحشت و بی محتوا بی ارزشنازل و

و  و امنيت و اشتغال حریم خصوصی به  هموارهآیا حکومتی که  رای بدهند؟جعين و مرتخواست به سرکوبگران
چنين  در انتخابات آن هاجان و مال مردم تجاوز می کند به لحاظ انسانی، اخالقی و سياسی درست است که 

 که قانون اساسی و کليه قوانين دیگر آن غيرانسانی و وحشيانه است و حکومتی  شرکت کنند؟حکومتی
مجری آن ها   از آن حراست کند وموظف استهم که قرار است ریيس جمهور شود در بهترین حالت کسی 

 نهایت امر آیا کسی می تواند نشان بدهد که در این سی سال بازی های باشد، انتخاباتش چه معنی دارد؟
ندانيان آزاد  ز مثالای اسالمی و غيره چيزی عاید مردم شده است؟رانتخاباتی ریاست جمهوری و مجلس شو

یا دانش آموزان و دانشجویان فراغت آشده اند؟ اعدام لغو شده است؟ زنان از آزادی نسبی برخوردار شده اند؟ 
 وضع زیست و زندگی کارگران و به طور  بپردازند؟ جهان شمولفکری مناسبی پيدا کرده اند تا به علم و تحصيل

زادی بيان و آ  سانسور کاهش یافته ولغو شده است؟ کار کودکان کلی همه مزدبگيران بهبود یافته است؟
های تحت ستم به حق برابری خود در کل جامعه ایران دست » مليت «اندیشه و تشکل برقرار شده است؟

واقعيت این است که هيچ کدام از جناح ها و عناصر حکومت اسالمی به این مسایلی که اشاره  ...یافته اند؟ و
 حتا . ها، محکم کردن پایه های حکومت و سهم بردن از حاکميت استآنم هم و غم تما. کردیم، فکر نمی کنند
همه این مسایل، برای عوامل و جناح های حکومت اسالمی که وارد ميدان بازی های طرح زباین و کاغذی 

 ، حرفی از به ضررشان است به دليل این که و به طور کلیای هستندانتخاباتی می شوند ميوه های ممنوعه 
امام  « و خرافیوحشيانه  مبلغ و مروج اهداف غيرانسانی و، آن ها مسلما باید.آن ها به ميان نمی آورند

والیت فقيه، قانون اساسی، قانون قصاص اسالمی، قانون مردساالری حاکم بر » امام خامنه ای«، »خمينی
 و سنگسار، تقویت حزب صصاقوق کودکان، شکنجه و اعدام و قحخانواده، بی حقوقی مطلق زنان، تجاوز به 

اهللا، نيروهای بسيج و پاسدار، سربازان گمنام امام زمان، فعاليت در جهت دست یابی به سالح های کشتار 
یعنی   در مقابل خدا و نمایندگان وی در ایران،انسانتسليم شدن  چگونگی ظهور امام زمان شان، جمعی،

غيره باشند تا به پستی که در پی آن هستند  گر و آخوندهای مفت خور و باج گير و آدم کش و استثمار
  .دسترسی پيدا کنند

  
 هم  اعدام، و و شکنجه زندان و تهدید،اق، سرکوب وتنشکی نيست که در اعماق سانسور و اخدر هر صورت 

الکت اقتصادی، بحث از انتخابات واقعا دهن کجی بزرگی به اکثریت مردم حق طلب و آزادی خواه ف فقر و چنين
 گرایشات رنگارنگ بورژوایی نباید آگاهی و شعور این مردم رنج دیده  واز این رو، فرصت طلبان! معه مان استجا

 این .بخش آگاه جامعه است  دست در،همه  کارنامه سياه و سفيد زیرا.گيرندبدست کم و ستم کشيده 
مپرباليستی در رابطه با ایران گرایشات به اصطالح ملی و مذهبی و ليبرال، یا به دنيال طرح و پروژه های ا

 سال یک بار به دليل ورشکستگی سياسی، به دنبال یکی از جناح ها و کاندیداهای حکومت ٤هستند و یا هر 
  .اسالمی می افتند و به جنبش کارگری کمونيستی چنگ و دندان نشان می دهند

 
 اتفاق غيرقابل پيش ظر می رسد اگر به نریاست جمهوری مانده است» انتخابات«در کم تر از دو ماهی که به 

  شواهد نشان می دهد اکثریتچون که. بينی روی ندهد ریيس جمهوری آینده حکومت اسالمی، موسوی است
 هم چون  و شورای نگهبانرسيده اند توافق  بههر دو جناح اصلی حکومتی، در مورد ریاست جمهوری وی

.  است تبليغاتی، در ليست کاندیداها نگاه داشته-ی برای بازار گرمی سياسفقط  چند نفر دیگر را گذشته
 دالر هم برسد، ٢٤٠ دالر به ١٤٠جای  اگر قيمت نفت به«: تی خود به ایالم، گفته استموسوی، در سفر تبليغا

 که به  دالر رسيد به جای آن ١٤٠ دالر به ٢٠برکتی نخواهد داشت؛ همان طور که وقتی از  باز هم هيچ خير و
بدین گونه وی، پيشاپيش صریحا اعالم می کند که با تغيير » .رسيم، خير و برکتی نداشته استوضع مطلوبی ب

موسوی، در سخنرانی .  دالر هم برسد منتظر زندگی بهتر نباشيد٢٤٠ریاست جمهوری، حتا اگر قيمت نفت به 
» صندوق های رای قهر«، با  ميليون نفر از مردم ایران٢٠ ایالم، هم چنين اقرار می کند که  شهرتبليغاتی خود در

بنابراین، حتا اگر این کاندیدای سرشناس حکومت اسالمی که با اعتماد به نفس بيش تری نيز نسبت . کرده اند
 ورود به کاخ ریاست جمهوری روزشماری می کند؛ آگاه است آستانهبه کاندیدهای دیگر به ویژه احمدی نژاد، در 
چرا که این حکومت از جمله در دوارن نخست وزیری .  را قبول ندارندکه اکثریت مردم ایران، حکومت اسالمی

 به حدی سرکوب و کشتار، ترور و اعدام، قصاص و سنگسار و دیگر اعمال ضدانسانی مرتکب شده خود وی نيز
است و به حدی کارنامه سی ساله اش سياه است که هيچ کسی نمی تواند با شعارهای دروغين مردم را به 

البته رای مردم نيز برای حکومت اسالمی، اهميت چندانی نداشته و تنها اهميت . های رای بکشاندپای صندوق 
 اگر بنا براین،. است کشاندن مردم به پای صندوق های رای، در حد تظاهر و برای انحراف افکار عمومی

 اما ایشان نيزموسوی، برای جناح های حکومت اسالمی، مهره ای مهم و نخست وزیر دوران سخت جنگ است 
 یکی از مهره های اصلی حکومت اسالمی است که در کشتار و سرکوب مردم حق طلب و در نزد مردم آگاه،



 و  هم چون محمد خاتمی، برای بقای حکومت به .شکنجه و اعدام و سنگسار زندانيان کارنامه سياه تری دارد
   .مده استآميدان 

  
است جمهوری، همواره به مردم وعده می ی سال پيش ر٤ انتخابات فراموش نکنيم که احمدی نژاد، در تبليغات

  اکنون در حالی که.خواهد آوردمردم » سفر« به ریاست جمهوری، پول نفت را به سر نداد که در صورت رسيد
 به گفته نمایندگان مجلس شورای اسالمی و کميسيون های  می گذارند، ریاست جمهوری اشیماه های پایان

 ميلياردها دالر اختالس داشته و درآمدهای کالن کشور  سال،٤ در این وی» مستضعف دوست«مجلس، دولت 
 در ، به ميدان آمده»بحث ایران پيشرفته را مطرح کرده ام... «اکنون موسوی نيز با شعار . را بر باد داده است

هيز ميليتاریسم چيز  امنيتی و تج- مورد ادعای وی، جز پيشرفت و رقابت در مسایل پليسی »پيشرفت« واقع
البته همان طور که در باال نيز تاکيد کردیم انتخابات در ایران تحت حاکميت جمهوری اسالمی، . دیگری نيست

غيرواقعی و پوچ و بی معناست و در واقع انتصابات و جا به جایی مهره های حکومت است که به عنوان 
  .انتخابات به جامعه غالب می شود

  
رگونه دعوت مستقيم و غيرمستقيم از مردم ایران برای شرکت در بازی انتخابات ریاست در چنين شرایطی، ه

 ا آن ها تالش می کنند مردم را بچرا که. جمهوری حکومت اسالمی، عمال به نفع کليت حکومت اسالمی است
بی  سوا تر و ری مردم جهانم بکشانند تا در نزد افکار عمو خود پای صندوق های رای بهنه ایهر توجيه و بها
جمهوری اسالمی  ریاست  انتخاباتبه شرکت در بازی بنابراین، هر کسی و جریانی که مردم را .آبروتر نشوند

  .  قرار می گيرد تقویت آن در مسير ودر خدمت حکومت اسالمی  عمالمی کند،
  

 و ندان، روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرم، دانشجویان، زنان از بخش صنایع تا خدمات و شاغل و بی کارکارگران
مردم آگاهی که همواره مورد اجحاف و تبعيض و فشار اقتصادی و سرکوب های سياسی، اجتماعی و فرهنگی 

  با ریش و عمامهی آخوند یا وآن نفعی در این که کدام جناح هيچ  به معنای واقعی  گرفته انداین حکومت قرار
 است پایه های موظف  جمهوری برسدریاستکشيده به  با کت و شلوار اطو  یا شخصیسياه و یا سفيد،

  کدام جناح که فرقی نداردآن ها برای  از این رو،.، ندارند و مجری قوانين آن باشد را محکم کند اسالمیحکومت
ن و هااوی خر که طيفی از جمهو هاالبته برای رقابت جناح های حکومت و طرفداران آن . انتخاب شودحکومت

چرا که آن ها از . مهم استشان ی حکومت اسالمی برا انتخاباتسرنوشت هستند  هاتی و ليبرال اکثری-توده ای 
 با  به همين دليل نيز همواره با آن ها احساس هم سویی و همر گرایی می کنند وع طبقاتی خودفموضع و منا

حکومت اسالمی و ن ها حاضرند با آ. انقالب و تحوالت عميق اقتصادی، سياسی و اجتماعی سر ستيز دارند
  .  کارگر نيافتدهمه طبقه و در پيشاپيش گرایش چپ جامعه قدرت به دست اماجناح های آن سازش کنند 

  
 به بازی دیدگاه شان نسبت  مبارزه می کنند برابری، انسانيت و رفاه عمومی،زادیآ  برای مردمی کهسرانجام

 می دانند که در این سی سال  وفاوت است به طور پایه ای و اساسی متهای انتخاباتی حکومت اسالمی،
هرگونه ن ها آ بنابراین، . است جز سرکوب و سيه روزی چيزی عایدشان نشدهحاکميت جمهوری اسالمی،

با چشم انداز استراتژی طبقاتی خود، یعنی در جهت سرنگون کردن قتصادی، سياسی و اجتماعی را امبارزه 
 به ،کارگران و مردم محروم .برابر، مرفه و انسانی پيش می برندحکومت اسالمی و برقراری یک جامعه آزاد، 

 مبارزه طبقاتی  تنها از این طریق تجربه کرده اند که با پوست و گوشت خودخوبی می دانند و در این سی سال
 نه با شرکت در مضحکه انتخابات حکومت ؛ می توانند به سرنوشت خویش حاکم باشندمتحد و متشکل خود

  !شم دوختن به سياست های این یا آن جناح حکومتیاسالمی و چ
  

بدین ترتيب، هر کسی و هر جریانی مبلغ و مروج مضحکه انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسالمی باشد 
 حکومت اسالمی قرار می گيرد؛ حکومتی که در این سی خدمت اهداف و سياست هایآگاهانه و عامدانه در 

اکثریت مردم ایران را به لحاظ اقتصادی نيز به خاک سياه نشانده و به نان سال، جنایت پشت جنایت آفریده و 
 در سطح بين المللی نيز به عنوان حکومتی که حامی و پشتيبان تروریسم گروه .شب شان محتاج کرده است

های ارتجاعی مذهبی و جنگ طلب و خشونت طلب و دمشن درجه آزادی بيان و اندیشه و تشکل معروف شده 
یی که چشم خود را به تحوالت قطره چکانی  گرایشات و شخصيت ها به، هرگز آگاهی شک مردم ب.است

   .حکومتی دوخته اند نه اعتمادی دارند و نه آن ها را جدی می گيرند
  

همه عناصر و جناح های حکومت اسالمی، هر کدام در حيطه توان و اختيارات و الزم به تاکيد است که 
  سياسی و، و تحميل بی حقوقی های اقتصادیآزادی های فردی و اجتماعیمسئوليت خود، در سرکوب 

 مردم ایران، ترور مخالفين در داخل و خارج کشور، سرکوب آزادی بيان و اندیشه و تشکل، اجتماعی به اکثریت
 هر کسی و از این رو،. قتل عام زندانيان سياسی و هم چنين غارت و چپاول اموال عمومی سهيم بوده اند

 نزدیک شود مستقيم و غيرمستقيم به هر کدام از جناح های حکومتی و تبليغات انتخاباتی ان هابه  یانیجر
حکومت در یک کالم .  آن را نيز پرداخت کند سياسی و اجتماعیتاوانباید شده و اجبارا آلوده نيز  جنایات آن ها

یک فرصت  مردم ایران برکناری کليت آن،ثمارگر است که تنها با تاسالمی، حکومتی آدم کش و جنایت کار و اس
حاکم گردند و حکومت آزاد، برابر و   مستقيماخویش  سرنوشت برکهتاریخی دیگری به دست خواهند آورد 

 بر خالف انقالب انسانی خود را در همه زمينه های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی تاسيس کنند و
 ميليون ٧٥ ندهند به نام آن ها و از باالی سر آن ها، با سرنوشت  به هيچ گرایش و حزب و شخصيتی اجازه،٥٧

 .انسان بازی کنند
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