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 ٢٠١٣ جون ٠۶

 ! انتخاباتی ديگری در جمھوری اسالمیۀمضحک
نيروھای مرتجع به تکاپو اکنون مدتی است که بار ديگر نمايش انتخابات در جمھوری اسالمی شروع شده است و تمام 

اين انتخابات که . عمر ننگين اين جمھوری را طوالنی تر کنند که در واقع انتصابات است" انتخابات"اند تا به اسم  افتاده

ماھيت بورژوائی آن را پوشش کريھی از مذھب می پوشاند بين دارو دسته ھا و مھره ھائی است که خود بر جنايت خود 

 .اند ر خيانت و جنايت خود کمر بستهآگاھند و آگاھانه ب

اند  انتخابات در اين جمھوری بين مھره ھائی است که در ادبيات فارسی به حق فاسد تعريف شده و در عمل نيز نشان داده

نامد، جھت توجيه وضع موجود به اصولی که  تر آن است که جناحی خود را اصولگرا می که چنين ھستند، و از آن کريه

با کاروان تمدن بشريت فاصله دارد متوسل می شود ، و آن ھائی ھم که ادعای اصالح وضع را دارند بارھا چھارده قرن 

 ديکتاتوری جھت حفظ  سيستم استثمار ۀنشان داده اند که اصالحات شان تنھا روغن کاری ماشين سرکوب و تطھير چھر

اند تا  وارد ميدان شده" انتخابات"ان اکنون برای  قاتل و اعوان و انصار فريبکارشی جناح ھاۀھم. ھاست و غارت توده

 حاکميت ننگين اين رژيم، اگر بتوانند باز عقل و شعور انسانی را بار ديگر به سخره ۀبار ديگر ضمن تالش برای ادام

  .بگيرند

 ۀنتيجاند و  ھا، حکومت کرده  تمام ظلم ھا بر تودهۀ، اين ريش"مالکيت خصوصی" سال است که برای حفظ ٣۴آن ھا 

مالکيت "کنند حتی غارت و چپاول سرزمين را در   جناح ھا سعی میۀجنايت بار اين حاکميت اين شده است که ھم

 اين سياستی است که اين ۀ خويش درآورند، دزدی ھای کالن و کشاندن جامعه به ارتشاء نتيجۀخود و خانواد" خصوصی

  .اند کاراکترھای نوکر امپرياليسم پيش گرفته

 زحمتکش که خالق ثروت برای آن ھا ۀبه اصطالح انتخاباتی بين اين کاراکترھای فاسد، ميليون ھا تود" زهمبار"در 

ھستند فقط ارقامی ھستند که ھر چھار سال يکبار برای مشروعيت بخشيدن به اين توحش بيرون از حد بر روی کاغذ 

برند فقر بيشتر است، آن ھم در رژيمی  خود از تداوم اين سلطه تنھا چيزی که حاصل میی که  ئھا شوند، توده آورده می

ھا از مبارزه نااميد شده  که در ھر جنايتی در رابطه با آن ھا مرز را از حد گذرانده است، و اين نيز به عمد است، تا توده

ھا  ای بايد تنھا توده  ھر مبارزهۀ است که  نتيج سرکوب گر اينۀمنطق قدرت حاکم. و چشم اندازی به آينده نداشته باشند

  . شود را به حدی برساند که از آن حد، تازه مرز نااميدی آغاز می

شماره  ھا بر بخش بزرگی از ناباوری خود فائق آمده اند ، ديگر کاراکترھای بی شمار بی ديگر سال ھاست که توده

ين جنايتکاران در خدمت سرمايه و در خدمت سيستمی ھستند که با انسان اند که ا داستان ھای خيالی نيستند، آن ھا فھميده 

کنند، اعدام، زندان، شکنجه، تجاوز، بيکاری، فقر، فحشاء و اعتياد و ھر  خواھند رفتار می ھر قسمی که میه ھا ب
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 آور تر خواھند  ديگر حاصلی است که اين رژيم ايجاد کرده و در صورت تداوم حاکميت اين رژيم اين فجايع دردۀفاجع

  .شد

 جناح ھا چنان است که حتی با کلمات ھم قابل بيان نيست به واقع ابعاد حيرت انگيز فسادشان کلمات را نيز ۀفساد ھم

مفھوم و نامفھوم کرده است و کار به آنجا رسيده که صرف گفتن اين که اين رژيم جنايتکار است  برای توصيف شان بی

ھای فساد نھفته است راھی که  له در چگونگی نابودی اين جرثومهأ مسۀدر حالی که ھمفقط تعريف از اين رژيم است، 

روشنی تصوير گشته است آن جا که ه رفيق بزرگوار صمد بھرنگی، ب"  ساعت در خواب و بيداری٢۴"در داستان  

ھا وسيله ای است که آری انقالب قھر آميز تن. قھرمان داستان لطيف آرزو می کند کاش مسلسل پشت شيشه مال او بود

 از ، آن ھا را که تا مغز استخوان به امپرياليست ھا وابسته استۀی اين را دارد که اين مزدوران و سيستم ظالمانئتوانا

  .زير بکشده  حاکميت و سياست و قدرت بۀصحن

  ٢٠١٣ جون

  

 
 


