
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

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١١ جوالی ٢٠

  

  !؟»ی حکومت اسالمیسرنگون «اي» انتخابات آزاد«
  

 چون ی و اساسهي پای بی شاھد بحث ھام،ي شوی تر مکي نزدی اسالمی انتخابات مجلس شوراشي چه به نماھر

 جناح اصالح طلبان گرفته تا ژهي به و،یرا از زبان سران و مقامات حکومت اسالم» انتخابات آزاد «یبرگزار

 است که نيال اؤ سني مھم تر، موردنيدر ا. مي خارج کشور ھستبرالي راست و لونيسي مختلف اپوزشاتيگرا

 ني بزند؟ مگر ھمزي نني زده است که بعد از ارانيبر سر مردم ا ی چه گل،ی از سه دھه حکومت اسالمشيانتخابات ب

 دولت ،ی حکومت اسالمی تقلب آشکار رھبرکي نبود که با ٨٨ سال ]جوزا[ خرداد ماهی جمھوراستيانتخابات ر

 ی و حتنا ھا، مخالفني مواجه شد؟ مگر ھمرهي و غهي نگھبان، مجلس و قوه فضائی شوراج،ي نژاد، سپاه، بسیاحمد

 حکومت ني سرکوب و کشتار نکردند؟ مگر قوانی شکلني ترني تقلب آشکار را به خونني دھنده به ایأ رناقدمنت

 ردم می تاکنون به امر انتخابات و آراره،ي نگھبان و غی و شورای ارگان رھبرژهي آن به وی و ارگان ھایاسالم

است که » رھبر «ني ھستند و اريه مردم صغ کندي گوی آشکارا م،ی داده اند؟ سران و مقامات حکومت اسالمیتياھم

 سران و مقامات حکومت به مردم اجازه یعني.  کندی میري گمي انتخابات تصمجي نتاني و ھم چنزيدر مورد ھمه چ

 ی آن که بستگئی نھاجي به کار نتای باشند و کارکرگزار شدي با، بدھندیأ نگھبان ری شوراني دھند به منتخبیداده م

 چون ئی من کو؟ از زندان ھایأ ردي، ھرکس بگو٨٨اگر مانند سال . ھبر دارد، نداشته باشند و نظر ریأبه ر

 ،ی رو، انتخابات در حکومت اسالمنياز ا.  شودی کشته مزي تجاوز و شکنجه نري زی آورد و حتی سر درمزکيکھر

 زي و پاکستان نهي چون ترکراني اۀي ھمسای با نوع انتخابات کشورھاسهي قابل مقای نبوده و حتشي بی مضحکشينما

   . باشدینم

 و سانسور و اختناق مطلق حاکم ستندي آزاد نی مردمکي دمکراتی و نھادھایاسي که رسانه ھا، احزاب سی کشوردر

 است یاسي ساني محروم ھستند؛ زندان ھا پر از زندانزي حقوق خود نني ترئی زنان از ابتدایعنياست؛ نصف جامعه، 

» انتخابات آزاد« سخن از یتي حاکمني در چنان توی شود؛ پس چگونه می قطع نمی لحظه ازيو شکنجه و اعدام ن

 نباشد یاسي سی نگری و سطحی ساده انگاری اگر از رو،ی کنونراني اساس، بحث انتخابات آزاد در انيزد؟ بر ا

 بحث انتخابات آزاد در ن،يبنابرا.  طلب قرار داردی سرنگونشي در مقابل گرا و علناً  است و رسماً بانهيعوام فر
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  . است، پرتگاه قرار گرفتهۀ که در لبی نعش متعفن حکومتري زیمني عمال پھن کردن تور اران،ي موجود اطيشرا

، ٨٨ مصلحت نظام که از انتخابات خرداد ماه سال صي تشخسئي جمھور سابق و رسئي ری رفسنجانی ھاشماکبر

 انتخابات بازار شي نماني ایرفته، اکنون در تالش است ھم برا کالن حکومت قرار گی ھااستي سهي در حاشبايتقر

  .برگردد تي خود در درون حاکمی قبلگاهي کند و ھم احتماال بتواند به جایگرم

 داري مصلحت نظام در دصي مجمع تشخسئي ری، رفسنجان١٣٩٠ ]سرطان[ري ت٢٢ به گزارش آفتاب، چھارشنبه بنا

دانش جو تا « كه ني با اشاره به ا،»هي شعباناديداشت اع  یگرام« با راز،يش دانشگاه استي انجمن فرھنگ و سیاعضا

 ئی در حوزه و دانشگاه، فضای افراطیا ھ اني جریسفانه برخأمت«:  گفت،»دي نخواھد رسنيقيپرسش و شک نكند به 

 یاسي و سی علم امر نشاطني و طالب سلب شده و اانيال از دانش جوؤاند كه جسارت پرسش و س را به وجود آورده 

  ». كند ی مفيرا در جامعه تضع

 تيوضع« كه در ني بر اديكأ با ت،ی كنونیاسي خروج كشور از وضع سی ھا  راهۀ درباری در پاسخ به پرسشاو،

 در هي فقی به عنوان ولی ا هللا خامنه  تي شخص آزي و نهي فقتي بر والی مبتنی اسالمی نظام جمھوری برایلي بدیكنون

 ی كشور به سوی سراغ دارم، انشاء هللا فضای رھبرم كه در مقام معظیتين با حسن «: ، افزود»ناسد ش یكشور نم

  ».ديآ  ی برمشاني كار تنھا از عھده اني خواھد رفت، چرا كه اشي قلوب پفيلأ و تیوحدت، ھمبستگ

ل گذشته، فرزندان خود  دو ساني خورد که به فرمان او، در ھمی به سر مبارک رھبرشان قسم می در حال،یرفسنجان

 نماز جمعه سخن ی ھابوني از تری خود او، حتهي بارھا علزي شده اند و ھواداران رھبر نیري به دستگدياو، بارھا تھد

  .رانده اند

 و یاسي باز سی اش، ھرگز فضای جمھوراستي رۀ ھشت سالۀ او، در دوری که خالف ادعامي کنديکأ تدي باعالوهه ب

 او، سانسور و اختناق و فشار بر روزنامه نگاران، ی جمھوراستي رۀدر دور. ود نداشت در کشور وجیرسانه ا

سردار « و در اوج قدرت ١٣٧٣ در سال »سندهي نو١٣۴« معروف ۀ بود که نامدي شدی و ھنرمندان به حدسندگانينو

در . ر را ترک کردند کشو از آن ھا اجباراً یاري ترور شدند و بسسندگاني نوني از ایبرخ.  منتشر شد»؟یسازندگ

 و آشکارتر سران مي مستقی معاون او بود با فرمان ھا»یاسالم «ی امامدي اطالعات و سعري وزاني او، فالحۀدور

 خود یستي تروری کردند و توسط ارگان ھایزي را در خارج و داخل کشور، طرح ریادي زیحکومت، ترورھا

 روزنامه ھا، یلي تعط،ی رفسنجانۀکجا در دور.  درآوردندءا اجرۀچون وزارت اطالعات و سپاه پاسداران به مرحل

 ھا و ه گسترده و شکنجی ھایري دستگ،ی و اجتماعیاسي سی ھا، سانسور کتاب ھا، سرکوب ھالمي کردن فريخم

 ی بود که کارگران و برانگري کمرشکن و وی فقر و فالکت به حدزي نی اقتصادۀدر عرص. دياعدام ھا قطع گرد

 دي بایاز رفسنجان.  سرکوب شدندداً ي دست به شورش زدند و شدران،ي ای از شھرھایمحروم برخکاران و مردم 

 در خارج کشور، ترور غالم د؟ي قتل رسه و چگونه در زندان بی به دستور ک،یرجاني سیديال کرد که سعؤس

 ،ئی اروپایشورھا در کگري و ده ھا تن دی رجوتگر،ي چار،ي کمانگر، عبدالرحمان قاسملو، بختقيکشاورز، صد

، با ۶٧ در سال یاسي سی ھزار زندانني صادر کردند؟ قتل عام چندی را چه کسانرهي عراق، پاکستان و غه،يترک

    شد؟ءاجرا و ی چگونه طراحینيفرمان خم

 سرکوب و سانسور و ترور و اعدام ی ھااستي س،ی حکومت اسالماتي از حی دوره اچي است که در ھني اتيواقع

 روشن است که ھمه سران و ن،يبنابرا.  ادامه داردی ترشي با شدت بزي قطع نشده و ھم اکنون نیمحکومت اسال

از نجات و  ی و اجتماعیاسي س،یتصاد برون رفت از بن بست و باتالق بحران اقی برا،ی حکومت اسالمیجناح ھا

  .گردندمی حل ی ھا  به دنبال راه نابودی محتوم
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 با داري، در د١٣٩٠ ]سرطان[ري ت٢٠ دوشنبه زي نی حکومت اسالمنيشيور پ جمھسئي رگري د،ی خاتمدمحمديس

ما از «:  رو پرداخته و گفته استشي انتخابات پۀ درباردگاھشي، به طرح د» شمال کشوریاسيفعاالن س« از یجمع

نشد حتما در  فراھم طي بار اگر شرانيا.  اشتباه ما بودنيسفانه اأمت! مي کردی در انتخابات شرکت مدي نبا٨۴سال 

 یزني بعد از شور و رادي من است و ھمه بای نظر شخصنيا«او، البته افزوده است که » .مي کنیانتخابات شرکت نم

   ».ميري بگميبا ھم تصم

 باشند، اني جرکي و ناظر انتخابات مطمئن نباشند و ھر دو از ی که مجریتا زمان« گفته که داري دني در ایخاتم

 ی احزاب موجود افرادني از ھمنديايب« کند ی مشنھادي شان پبياو، به جناح حاکم رق» ...ستي نمطمئنا انتخابات سالم

 فراھم نشد حتما در انتخابات شرکت طي اگر شرام،ي باششته دای منظور انتخاب کنند تا انتخابات سالم ترنيرا بد

 یاسي ساني رسانه ھا و احزاب و زندانیزاد به آی ربطني کم ترزي به جناح حاکم نی انتقاد رفسنجانن،يبنابرا» .مينکن

  . استی جناح اصالح طلبان از جناح حاکم کنونی ندارد، بلکه سھم خواھرهيو غ

 چون محمدجعفر ی سرشناسسندگاني و ترور، به خصوص ترور نودي و سانسور، شکنجه و اعدام، تھدسرکوب

 فروھر و ده وشي چون پروانه فروھر و داریف معرویاسي فعاالن سني و ھم چنفي شردي مج،ی محمد مختارنده،يپو

 و ئی اعتراضات دانش جوکوب و سر٧٨ ري ت١٨ دانشگاه تھران در ی به کوانهي حمله وحشۀ فاجعگر،يھا تن د

 به وقوع ی خاتمی جمھوراستي، در اوج قدرت اصالح طلبان و ر... شھرستان ھا وی در تھران و برخیمردم

  . اصالح طلبان مھر سکوب به لب زده اندگري و دی خاتمزي ناتي جناني که در مورد اوستيپ

 بود و ھمواره حکم اعدام تي قتل و تجاوز و جنای نخست انقالب در دادگاه ھای از قصابان سال ھا،یزي تبریموسو

 حوزه ني و مدرسني مجمع محققرکلي اصالح طلب شده است و ھم اکنون دبر،ي اخی کرد که در سال ھایصادر م

رود   ی نمشي از آن پی جز از راه انتخابات آزاد و طرفداری طلب اصالح« کرده است که ديکأ تزياو ن. ست قم اۀيعلم

 لنا،ي ای حکومتیبه گزارش خبرگزار» . به انتخابات آزاد ھم معتقد باشددي معتقد است بای که به دموکراسیو کس

 ،»نھميو امرھم شورا ب «تي به آء و با اتکایھبذ به خرافات مديکأ با ت،یزي تبری موسونيهللا حس  تي، آ١٣٩٠/۴/٢٠

 ی گروھیھا  و حکومت از روش استي امور کشور اعم از سۀ ھم به مشورت کردن و ادارميقرآن کر«: تگفته اس

  ». کرده استهيتوص

  برونی حکومت شان باشند و براۀندي نگران آره،ي تاج زاده و غ،یزي تبری موسو،ی خاتم،ی است که رفسنجانمسلم

 مي و با تقسرندي گشي در پیري پذی آشتی ھااستي س،ی احتمالی از فروپاشیري و جلوگیاسيرفت از بن بست س

 و یاسي س،ی اقتصادی بحران ھای گوب سو بتوانند جواکي خود، از ني جامعه بیقدرت و ثروت ھا» ۀعادالن«

 دتري را شدنا مخالف، حکومتیدرون ی جناح ھای با اتحاد و ھمکارگر،ي دی حکومت شان باشند و از سویاجتماع

 کي ھمه آن ھا در ،یدر واقع به قول کروب.  حکومت شان را تداوم بخشندی بقاقي طرني از اديسرکوب کنند تا شا

   . غرق شود ھمه شان غرق خواھند شدیت کشني نشسته اند و اگر ایکشت

 ني در قوانیادي بنراتيي شود که تغیار مبرگز» آزاد« بند مي انتخابات نی زمانزي حکومت نني در چارچوب ھمیحت

 تي عدم حمادي نخست بان،يبنابرا. اوردي دبه درنقي دقاني کنند که در آخریتر از ھمه رھبرشان را راضآن و مھم

 لغو ی شود؛ نظارت استصوابني، تضمء آراجي نتاه و گردن گذاشتن او بگري جناح در مقابل جناح دکيرھبر از 

 جھان، ی کشورھاري ھمانند ساجي سپاه و بسژهي به وی و انتظامی نظامیروھاينحل گردد؛ ن نگھبان میگردد؛ شورا

 آزاد شود و ی جمھوراستي زنان در انتخابات ریداتوري و انتخابات را نداشته باشند؛ کانداستيحق دخالت در س

 ھا و استي است و تجربه سني ممکن است؟ جواب روشن ای امرني چنايآ.  برداشته شوندینظارت یلترھاي فعموماً 
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تر جنگ قدرت شي ھر چه برات،يي تغني نشان داده که ھر کدام از ای به سادگی حکومت اسالمی تاکنونیعملکردھا

 دارد ی حکومت اسالمتي کلی حسن را برانياما بحث انتخابات آزاد، ا. ستي نی زند و عملی دامن متيرا در حاکم

 و یفاتي تشریأ ری صندوق ھای از مردم را متوھم سازند و به پایھم بخش باز ،ی انتخاباتی ھای بازنيکه با ا

  . خود بکشانندیشينما

 و اکنون د نوردی در میگري پس از دیکي که تحوالت پرشتاب منطقه ھمه کشورھا را ی و در حالیتي موقعني چندر

 ی رابطه و ھمکارليبه دل زي نراني ای از حکومت اسالمی از حکومت بشار اسد و حتهي مردم سورینفرت عموم

 را نگران ی حکومت اسالمی کشور، ھمه سران و جناح ھاني تنگاتنگ از جمله در سرکوب اعتراضات مردم ایھا

 بحث انتخابات آزاد، تنور سرد انتخابات ني خواھند با ای ھم چون گذشته مگران،ي و دی خاتم،یکرده است؛ رفسنجان

 اصالح ۀدي پوسی ھااستي که بخش آگاه جامعه محال است دوباره با سیالدر ح.  را گرم کنندی اسالمیمجلس شورا

 جوانان نيا.  بروندی دوباره به داخل چاه حکومت اسالمی چون رفسنجانئی ھاستيراگماتطلبان و فرصت طلبان و پ

 را ی حکومت اسالمی برد سال ھاست که پرچم سرنگونی از آن ھا نام می که رفسنجانیزي عزانيو دانش جو

.  کنندی ماده استف،ی حکومت اسالمتي نشان دادن عمق نفرت خود به کلی برازي نیبرافراشته اند و از ھر فرصت

 را با تمام وجود ی که سرکوب و سانسور، درد و رنج، زندان و شکنجه و فقر حکومت اسالمیانيجوانان و دانش جو

  .خود تجربه و لمس کرده اند

 احزاب و ،»کيدمکرات «ی نھادھاني و ھم چنی و اجتماعیاسي س،یرھنگ فن آن بخش از فعاالگر،ي دی سواز

 بحث آزاد یاسي دست کم با مواضع سبرال،ي راست و لونيسي اپوزی عمومی و رسانه ھایاسي سیسازمان ھا

 زي نونيسين بخش اپوزياما ا.  ھم جھت ھستندیحکومت اسالم) یسبزھا( و سران جناح اصالح طلب یرفسنجان

 ني برگزار شود باز ھم ای بر فرض محال انتخابات مدنظر آن ھا در چارچوب حکومت اسالمید که حت داننی مکين

 ی ھایري جھت گني با ابرالي راست و لونيسي بخش از اپوزنياما ا.  نخواھند گرفتی ھا به بازی زودنيھا را به ا

چرا که .  کندی حکومت مني به ای بزرگاري خدمت بس،ی به انتخابات حکومت اسالمی خود با توھم پراکنیاسيس

 انعکاس ی را برای مساعدی ھانهي زمی المللني، در سطح ب زنند؛ دومی دامن مراني اۀ در جامعیاوال، به توھم پراکن

 شي گراکي ون،يسي بخش اپوزني ھماني، در م آورد؛ سومی به وجود می حکومت اسالمی ھا و ترفندھااستيس

 ی نھان و آشکار با دولت ھای ھای شوند و در ھمکارلي ھا تبدی ھا و مالکی وجود دارد که به کرزی قواريبس

 بنشانند و جامعه را از اهي به خاک سرهي و غايبي را ھم چون مردم عراق، افغانستان، لراني مردم اره،ي و غیغرب

 قدرت یو رقابت ھا و انتقام و ترور ی و جنگ داخلديجد یکتاتورھاي سابق رھا نشده، به دام دیکتاتورھاي دتيحاکم

   . بکشانندی المللني و بی داخلی رنگارنگ بورژوازشاتي گراني بزرگ و ھم چنیھا

 ھا و تي شخصی وجود دارد و برخی مختلفی ھای صف بندزي نشي گراني طلب که درون ای سرنگونونيسي اپوزاما

 فھمند و در ی را مکايمرام فقط  و آن ھ»سمياليامپر« بودن فقط مبارزه با ستي از چپ و کمونیاسي سیسازمان ھا

 ی در عراق، سمپاتی اسالمیستي تروری ھاروه و گني نسبت به حزب هللا لبنان و حماس فلسطی به نوعی راه حتنيا

 موظف است ونيسي بخش از اپوزني ایستيالي سوسشاتي رو، گراني از استند؛ي نستيتالي دھند و ضدکاپینشان م

 ء را افشازي غرب ست»ستياليضدامپر «ی چپ ھای و حتبرالي راست و لاتشي و گرای حکومت اسالمی ھااستيس

 ۀ طبقیستيالي سوسشي حال، گرانيدر ع.  شوددهي خاک به چشم جامعه پاشگذارد خود نريگي پیکند و با روشنگر

 ،یستي سکتاری ھااستي و سیالتي که نه به صورت تظاھر و از منظر منافع تشکئیکارگر و احزاب و سازمان ھا

 و ھم نندي بی طبقه کارگر میشروي خود و کل جامعه را در پئی و عمال منافع و رھای طبقاتی واقعیبلکه به معنا
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 ھرگونه ستم و هي داند و علی از موضع طبقه کارگر می دارهي بلکه ضدسرماست،يالي خود را نه صرفا ضدامپرنيچن

 تي نه حاکمزي شان نی طبقاتوي مبارزه آلترناتنير ا د،ئی کند و از سوی وقفه مبارزه میسرکوب، فقر و استثمار ب

 خواه ی اقشار محروم و آزادگري آگاه و متحد و متشکل و دکارگر ۀ طبقی طبقاتتي بلکه حاکم،ی و سازمانیحزب

 ی و جمعی فردی ھای حقوق و آزادی عذر و بھانه اچي که به ھیتي جامعه؛ حاکمتي اکثرتي حاکمیعني. جامعه است

ش از ي خود را بی اثباتی ھااستي شعارھا و بحث و سدي باش،ي گرانيا.  کندی و محدود نمردي گی نمدهيد را ناتياقل

 ی شود و ھم در خدمت ستراتژري را اتخاذ کند که ھم به سرعت توده گئی ھاکي به گوش جامعه برساند و تاکتشيپ

 محدود و روزمره دل خوش یرکت ھا به حدي نباشي گراني روشن است که ا،ی وضعتنيدر چن.  شان باشدیطبقات

 دانند که یھمگان م.  عقب بماندگر،ي دشاتيگرا از ی و فرھنگی اجتماع،یاسي کالن سی ھای گذاراستيکند و از س

 رو، ھمه افراد و نياز ا.  استی دارد و آبستن حوادث مختلفشي در پی و متحولی حساساري ما، دوران بسۀجامع

 دارند که یاسي و سی انسانۀفيل سوز جامعه ھستند آگاھانه و آزادانه و داوطلبانه وظ دی واقعی که به معنایاناتيجر

 درست و غلط خود باشند و با جسارت و اعتماد به نفس ی ھا و عملکردھااستي و انتقادات و سکمبودھا یجواب گو

 بروند ی و اجتماعیاسيس به استقبال تحوالت یترشي بی کنند، با آمادگی نقاط ضعف و قوت خود را جمع بندیترشيب

 حق طلب و عدالت جو ی اجتماعیھا جنبش گري کارگر و دۀ در جھت منافع طبقی بلند و ماندگاریتا گام ھا

   ! جنگل را فراموش کرددي درختان، نبادني به خاطر دیعني. بردارند

 ی جمھورتيون حاکم که چه از دریاناتي ھمه افراد و جر،ی و داخلیئ منطقه ،ی اوضاع و احوال جھانني چندر

 دارند، اما گري ھم با ھمدیادي زیاسي که اختالفات سني با وجود ابرال،ي راست و لونيسي و چه از درون اپوزیاسالم

 را ی ھم جھتیاسي رو، آن ھا مواضع سنياز ا.  ھم طبقه ھستندی و اجتماعیاسي شان به لحاظ افق و چشم انداز سۀھم

 که ني الي از جمله در مورد انتخابات آزاد راه انداخته اند و به دلیغي تبل- یاسي سی ھانيدر راه انداختن کمپ

 در جامعه و افکار ی دست به توھم پراکن،ی انتخابات حکومت اسالمشي نسبت به نماون،يسي راست اپوزشاتيگرا

اه و  خوی طلب آزادی سرنگونکالي رادشاتي گرای ست که از سوی و خارج کشور زده اند، ضرورخل دایعموم

 و در مقابل آن، رندي قرار گیگرء مورد نقد و افشایستيالي سوسشاتي توسط گراژهي طلب و عدالت جو، به ویبرابر

 روشنفکران و به ان،ي کارگران، زنان، جوانان، دانش جوی با اتحاد و ھمبستگی حکومت اسالمی سرنگونويآلترنات

 گرفته تا ی که از درون جناح اصالح طلبان حکومتشاتي گرانيا.  قرار دھندديکأ مورد تراني اۀ مردم آزادیطور کل

 دارند اما به لحاظ گري که با ھمدیاسي داخل و خارج کشور، با ھر تفاوت و اختالف سبرالي راست و لونيسياپوز

 و به ی با قدرت مردم،ی حکومت اسالمتي ندارند که کلی عالقه اني شان، کم تریطبقات - یاسي سیمنافع و ستراتژ

 رنگارنگ راست و شاتي گراني ال،ي دلنيبه ھم.  کارگر سرنگون شودۀ طبقیستيالي سوسشي گرایشگامي با پژهيو

 و ھم خود را ند اندازی شرکت در قدرت، به ھر طرف چنگ می برایاني پای با حرص و ولع بون،يسي اپوزبراليل

 راتيي اندازند تا با تغیراه م» بات آزادانتخا« کنند و ھم جھت با آن، از جمله بحث ی وصل می جناح حکومتکيبه 

 و در ی غربی دولت ھای ھااستي کنند و ھم به دنبال سداي پتي خود را در حاکمگاهي در باال، اصالح طلبان جایجزئ

 گفت که عشق به ديواقعا با.  ندارندی و اخالقیاسي سی ھابي ھم به پرنسی توجھني ھستند و کم ترکايمراس ھمه أر

 و ی و منطقه ای جھانی و فرھنگی اجتماع،یاسي س،ی اقتصادی ھاتي چشم آن ھا را به واقعت،يخص ششيقدرت و ک

 نيش از اي در مقابل خود قرار داده است در حال حاضر بونيسي بخش از اپوزني که ایالبته راھ.  بسته استیداخل

   . استیتر به نفع حکومت اسالمشي تمام شود، بشانيکه به نفع خود و محفل ھا
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 ی ھای گری و وحشاتي ھمه جناني و سه سال، شاھد ای که سیاني و جری فردستي آور نرتي واقعا حان،ي مني ادر

 شان را ی و انسانیاسي مختلف بوده است پس چگونه وجدان سی در دوره ھا،ی حکومت اسالمیھمه جناح ھا

 که دست ھمه سران و ی؟ حکومت کنندتي و ترور حماتي حکومت جھل و جناني جناح اکي کنند تا از ی میراض

 گري ھا انسان دونيلي می گناه و خانه خرابیھزار انسان بھا به خون ده ی آن، حتی و مقامات و جناح ھانيولؤمس

  !آلوده است؟

 گرفته تا ی حکومت اسالمی ھای راست و فرصت طلب از درون جناح بندشاتي گراني اۀ ھم،یطي شراني چندر

 ی مشروطه خواھان، رضا پھلو،یتي اکثر-  توده في و سکوالر، طکي خواھان الئی جمھور،ی خواھان ملیجمھور

 دارند ی طبقات- یاسي سشترک ترس مکي ی و مذھبی ملک،ي الئشاتي گرای و به طور کلیو طرفدارانش، جبھه مل

 ،ئیو جنبش زنان، جنبش دانش ج،ی چون جنبش کارگرئی توسط جنبش ھای اجتماع-  یاسيو آن ھم وقوع انقالب س

 برابر، آزاد، ۀ جامعکي ئی در جھت برپایستيالي و مردم آزاده با افق و چشم انداز سوسی روشنفکریجمع ھا

 ترس از ی شان، ھمگی المللني باني و حامی بورژوازشاتي گراني اۀمھ.  استرانيعادالنه و مرفه و پرنشاط در ا

 شان به خطر ی منافع طبقاتران،ي در اني نوۀامع جکي ئی و برپای حکومت اسالمتي کلی دارند که با سرنگوننيا

 و شد نداشته بائی جاتي شخصشي و کی و منفعت طلبی گونه برترچي ساخته شود که در آن جامعه، ھیجامعه ا. فتديب

 کي از حقوق رهي و غی مذھب،یاسي سی باورھات،ي جنست،ي شھروندان کشور بدون در نظر گرفتن ملۀعکس، ھمه ب

 و به دور از مانهي سالم و صمئی و در فضاگري با ھمدیخوردار باشند و در اتحاد و ھمبستگ بریسان و برابر

 ھا و استي و سیکي و تکنی علم،ی فرھنگیردھا دستاوني به آخرء خود را با اتکاۀ جامع،یھرگونه ترس و واھمه ا

  .ه کنند اداری و انسانانهي خواھانه و عدالت جوی طلبانه، آزادی جھان شمول برابرنيقوان

 حي با نه محکم و صردي را بای و در چارچوب حکومت اسالمی کنونطيدر شرا» انتخابات آزاد« بحث ب،ي ترتنيبد

 جامعه آزاد و برابر و مرفه و کي ئی و برپای حکومت اسالمتي کلیو سرافراز جواب داد و در مقابل آن، سرنگون

  ! زدادي را با تمام قدرت فریانسان

  ٢٠١١ یولي ھجدھم - ١٣٩٠ ريم ت و ھفتستي بدوشنبه

  

  

 

 

 

 


