
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٣ جون ٢٠

  پيرامون نمايشات انتخاباتی جمھوری اسالمی
مھندسی شده، نام حسن " انتخابات"ن رياست جمھوری رژيم، گردانندگان ايۀ با پايان نمايشات انتخاباتی يازدھمين دور

به  و" ميانه رو"و "  معتدلۀچھر" نظام ديکتاتوری حاکم بر ايران را به عنوانۀروحانی، يکی از جنايتکاران شناخته شد

مردم ايران از صندوق ھای مارگيری " ی حماسیأر"و حاصل " پيروز انتخابات"، به عنوان "مخالف رھبری"ظاھر 

  دخود بيرون آورده ان

.   

 خادم حکومت سرکوب و ديکتاتوری و جنايت جمھوری اسالمی، موج وسيعی از ۀبالفاصله پس از اعالم نام اين مھر

تبليغات رذيالنه از سوی بلندگوھای تبليغاتی رژيم جمھوری اسالمی، با حمايت قدرت ھای امپرياليستی برای فريب توده 

ند و در ھر  اوجوديت کليت اين بساط استثمار و غارت و سرکوب مخالفھای ستمديده ای آغاز شده که با تمام وجود با م

با شعار مرگ بر جمھوری اسالمی و  دست می آورند عزم خود برای سرنگونی اين رژيم سرکوبگره فرصتی که ب

جاد يکی که مقدمات آن با اي" انتخاباتی"در اين تبليغات عوام فريبانه از .  ظھور می رسانندۀمرگ بر رھبر آن به منص

" انتخاباتی"در غير دمکرات ترين حالت فراھم شد، از  از گسترده ترين فضاھای امنيتی در تھران و شھرھای بزرگ،

خاطر وحشت از ه که گردانندگانش ب" انتخاباتی" عام و خاص می باشد، از ۀشدن تمام جوانبش شھر" مھندسی"که ابعاد 

رفسنجانی و (نوکران وفادار خويش " رقابت صوری" حتی تحمل انفجار قدرت مردم گرسنه و بيکار و بی خانمان

 وسيع ميليون ھا تن از ئیمطابق تمامی شواھد مستقل، با بی اعتنا انتخاباتی که"در آن را نکردند، و باالخره از ) ئیمشا

و شده، به ره گان و کارتن خواب ھا، يعنی اکثريت مردم ايران روبحمتکشان و حاشيه نشين ھا و گرسنکارگران و ز

   .مردم نام ببرند" ی حماسیأر"و حاصل " آزاد"مثابه يک انتخابات 
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 اين تبليغات مھندسی شده که تمام ھدفش حفظ نظام ننگ و نکبت و خفقان سرمايه داران زالو صفت وابسته و ۀدر ادام

 ضد خلقی و ۀويت وجھن بزرگ و کوچک بين المللی برای تقااربابان جھانی شان در ايران می باشد که تمام مرتجع

اين " نتايج شگفت آور"ديگر مسابقه گذارده و رياکارانه به تعريف و تمجيد از  جنايتکار جمھوری اسالمی با يک

به نفع توده " رييتغ" جديد ۀ آزاد مردم ما در جمھوری اسالمی و آغاز يک دورۀ بروز ارادۀنمايشات حکومتی و معجز

در واقع امپرياليست ھا به تکرار تاکتيک عوام فريبانه ای پرداخته اند که توده ھای آگاه در اين تبليغات، . پرداخته اند ھا

تبليغات مسمومی که مطابق .  رياست جمھوری رفسنجانی جنايتکار و خاتمی فريبکار آشنا ھستندۀما با امثال آن در دور

   .ابه ميشی بی آزار به مردم ما قالب شودآن کوشيده می شود تا گرگی که از صندوق ھای انتخاباتی بيرون آمده به مث

ادعاھای   که با اعالم نتايج انتصابات حکومتی مفتون تبليغات فوق شده و با باورئیخالف تمامی ساده انديشان و نيروھا

کردنش تا حد " برای مھندسی" تالش"، ابعاد "س جمھور منتخبئير" که به قول -گردانندگان نمايش انتخاباتی اخير 

ی می دانند، أو حاصل اين ر" ی مردمأر"احترام به  "ۀآن را نشان -نيز پيش رفت" ی کردن رقابت بين کانديداھامھندس"

مھم تر آن که سازمان دھندگان اين تبليغات سعی می کنند با . اين تبليغات فاقد کمترين حقانيت و اصالتی ست

 ۀواقعی و قلبی مردم ماست، در واقع روحي" خواست"دروغپردازی در مورد اين که بيرون کشيدن روحانی جنايتکار 

رغم اين تالش ھای خطرناک و ضدانقالبی، اما واقعيت ه ب. مبارزاتی توده ھا را تضعيف و آن ھا را دچار نااميدی کنند

اين ماسک  اين است که با توجه به ماھيت ضد خلقی ديکتاتوری حاکم، اين طوفان تبليغاتی طولی نخواھد کشيد و

 ھمان گونه که اسالف او يعنی رفسنجانی و –بر صورت کريه جنايتکارانی نظير روحانی " اعتدال"و " اسیدمکر"

   .در نتيجه نبايد فريب چنين تبليغات رياکارانه ای را خورد. دئي ديری نخواھد پا- خاتمی ثابت کردند

 سال حکومت رژيم جنايتکار ٣٣که ويژه ميليون ھا تن از کارگران و زحمتکشانی ه برای توده ھای رنج کشيده و ب

... و " اصالح طلب"و " ميانه رو"ت أو چه در ھي" مدافع خط امام"و " اصول گرا"ت أجمھوری اسالمی، چه در ھي

سر ه و در زير خط فقر ب  تحت سلطه ای که در منجالب بدبختی و ادبارۀ شان کشيده، برای اکثريت جامعۀتسمه از گرد

جمھوری اسالمی در انتصابات گذشته را از " امام زمانی" تقلبات سيستماتيک و ۀنی که تجربمی برند، برای تمامی آنا

در انتصابات . ياد نبرده اند، نمايشات انتخاباتی اخير تافته ای جدا بافته از ساير مضحکه ھای قبلی نبوده و نيست

اکم و سيستم انتخاباتی اش، ميزان نه  نظام ديکتاتوری حۀدليل ماھيت ضد خلقی و وابسته حکومتی جمھوری اسالمی ب

س آن تصميم ولی فقيه بوده و می أی توده ھا بلکه توافقات باالترين ارکان تصميم گيری در اين نظام ضدخلقی و در رأر

  باشد

 تازه ترين رئيس جمھور اين نظام ضد خلقی يعنی حسن روحانی، مھره شناخته شده ای که به ۀنگاھی به ماھيت و سابق .

در باالترين ارگان ھای امنيتی حکومت يعنی دبيری شورای امنيت ملی در  ،" رھبریۀنمايند" حضورش به مثابه خاطر

طول سال ھا دستش تا آرنج به خون کارگران و زحمتکشان زنان و جوانان و دانشجويان ما آلوده است، اين حقيقت را به 

است که در شرايط فعلی "  فقيهۀذوب شدگان در واليت مطلق"بلکه يکی از " ميانه رو"او نه يک  .روشنی نشان می دھد

به " ميانه رو"و " معتدل"ر، با نام يي توده ھای تحت ستم به تغۀبحران نظام سرمايه داری وابسته ايران و نياز افزايند

بقای  سياسی اسارت بار سلف خويش، –جلوی صحنه رانده شده تا ضمن تداوم و پيشبرد ھمان برنامه ھای اقتصادی 

در . عمر اين نظام و رژيم حافظ آن يعنی جمھوری اسالمی را با فريب و سرکوب جنبش اعتراضی توده ھا تضمين کند

نتيجه با قاطعيت می توان گفت که با توجه به رشد روز افزون فقر و فالکت و شرايط اسارت بار مادی حاکم بر زندگی 

 خادم نظام ۀبليغات مسموم امپرياليستی که در حمايت از اين مھرتوده ھای محروم، زمان زيادی برای اثبات بطالن ت

 کارگران و مردم ستمديده و ۀتداوم مبارز. راه افتاده الزم نيسته او ب" اعتدال"و " ميانه روی "ۀديکتاتوری و افسان

 خاتمی و ،یرفسنجان" ضد خلقی اين آخوند جنايتکار را نيز ھمچون اسالفش يعنی ۀآگاھی و تجربه ھای آن ھا چھر
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خيلی سريع عيان خواھد ساخت و به وضوح بار ديگر به ھمه نشان خواھد داد که تنھا انتخاب واقعی مردم " احمدی نژاد

  .ايران تالش برای نابودی جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته می باشد

  !مرگ بر رژيم جنايتکار و فريبکار جمھوری اسالمی

  !ا راه رسيدن به آزادی ست مسلحانه که تنھۀزنده باد مبارز

   خلق ايرانئیچريکھای فدا

  ١٣٩٢ )جوزا(خرداد ٢۶
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