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 ایرانجمھوریانتخابات مضحك ریاست 

وچھ ھا و نتیجۀ  انتخاباتی ایران در ظاھر باعث شد كھ مردم بھ ك.  نارامی ھای گسترده ای ایران فرا را گرفتھ است

قیام علیھ نظام : اما تظاھرات مردم ایران در نھان معنی دیگری دارد.  جاده ھا بریزند و نارضایتی خود را  ابراز بدارند

اعالم "ناظران اوضاع ایران عقیده دارند كھ رھبر مذھبی ایران آیت اهللا خامنھ ای با .  قرون وسطائی آخندی ایران

ت دست بیك كودتا زد و بھ غرب فھماند كھ او عالیترین  مرجع قدرت است و ایران احمدی نژاد منحیث برندۀ انتخابا

 انتخابات بھ مخالفین داخلی و خارجی ایران كمك نمود كھ ۀ  ھمچنان نتیج".كماكان بھ فعالیت اتمی خود ادامھ خواھد داد

ۀ ایران و  ضعف ستراتژیك این ھراس ازین است كھ اسرائیل از شكنن بودن جامع. بھ آسیب پذیری ایران پی ببرند

.كشور  استفاده كند و تاسیسات اتمی نظام آخندی را درھم بكوبد

 فیصد رای برنده ۶٠احمدی نژاد با اخذ بیش از .نتیجۀ انتخابات ظاھرًا دموكراتیك نظام آخندی ایران اعالم گردید 

اگر .  ك فیصد آرا را بخود تخصیص دادند  فیصد و رضائی و كروبی ھر یك دو و ی٣٣ـ٣۱موسوی بین .  شناختھ شد

نتیجۀ انتخابات برای مردم ایران قابل پذیرش باشد، این بزرگترین موفقیت برای محافظھ كران و شكست فالكت بار  

موسوی اظھار داشت كھ تقلب وسیعی در انتخابات صورت گرفتھ .  اصالح طلبان در حدود نظام آخندی محسوب میشود

جز "موسوی با انتقاد از عملكرد متصدیان امور انتخابات گفت كھ این كار .  مردود شناختھ شودۀتیجو تقاضا نمود كھ ن

  مجمع روحانیون مبارز كھ حامی اصالح ".تزلزل اركان مقدس جمھوری اسالمی و حاكمیت دروغ و استبداد نیست

ھ اختالفات میان گروه ھای مذھبی كشمكش چند روز اخیر ثابت ساخت ك.  طلبان است، خوستار ابطال انتخابات شد

چیزیكھ برای .  ایران در حال توسعھ است كھ این خود یكی از نقاط ضعف و آسیب پذیری نظام آخندی ایران آشكار نمود

نظام آخندی ایران قابل پیش بینی نبود، عكس العمل فوری مردم و نفرت آنھا   از نظام و طرز كار مال ھای  ایران 

 تنفر و ۀی ایران بھ این عقیده اند كھ بروز بحرانات در یك كشور نیات اصلی آن رژیم، درجناظران اوضا. است

تظاھرات خیابانی مردم .  عالقمندی مردم  نسبت بھ نظام مورد نظر و آسیب پذیر بودن ھمان نظام را برمال میسازد

ب  ساختھ  و حیثیت جھانی اش را ایران خصوصًا در تھران ولو كھ در آعاز رھبری شده بود، نظام آخندی را مضطر
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تقلب ھمھ جانبھ در انتخابات "بقول خبر گزاری رویتر، تحلیگران سیاسی در غرب معتقد اند كھ . صدمھ زده است

."ریست جمھوری ایران صورت گرفتھ است

ئی  محققین مسایل عدم توانا.  پیروزی احمدی  نژاد  با این تفاوت عظیم ھمھ ناظران امور ایران را بھ حیرت انداخت

بی خبری از اوضاع ایران و پخش معلومات :   انتخابات این كشور نماینگر دو حالت  بودۀایران در پیش بینی نتیج

نظام آخندی با .  از جانب نظام آخندی در مغشوش ساختن اذھان مردم ایران و جھان(Disinformation)نادرست 

یك .  موكراتیك جلوه دھد و  نتیجھ را بھ نفع خود  بخورد مردم ایران بدھدمھارت توانست كھ انتخابات  را در آغاز د

تعداد از تحلیگران مسایل ایران از  تفاوت عظیم  تقسیم آرا بین احمدی نژاد و موسوی نھ تنھا در شگفت شدند بلكھ حتی 

این گروه بھ این عقیده بودند كھ شاید مردم ایران .    پیشگوئی میكردند)؟(موفقیت موسوی را برای آوردن یك تحول 

. بتوانند از طریق رای و سھمگیری در انتخابات، تفاوت سیاسی بزرگی در ایران پدید آورند

 پیروزی احمدی نژاد موفقیت چشمگیری  برای تندروان  ایران محسوب شده و ھمچنان برای غرب و باالخص امریكا 

یك تعداد از رھبران غرب بھ این .  كھ كدام گروه در ایران چرخ دھندۀ سیاست داخلی و خارجی این كشور استفھماند 

دل بستھ بودند كھ با انتخاب موسوی، جامعۀ ایران تحول بارز خواھد كرد و ایران بسوی انعطاف پیش خواھد رفت و 

ده ام كھ ھر تحول اگر عمیق و بنیادی و مردمی نباشد، من بھ این عقی.  تغییراتی در سیاست خارجی آن رونما خواھد شد

مشكل ایران صرف تقلب در انتخابات ریاست جمھوری نیست، بلكھ .  نمیتواند كاری موثری برای آن جامعھ انجام دھد

در غیر آن  ھمچو صحنھ سازی ھا بار ھا اتفاق خواھد .  معضلھ در خود نظام آخندی نھفتھ است كھ باید سرنگون شود

با وجود ھمھ، جریانات سیاسی ایران در چند روز اخیر ثابت كرد كھ علی الرغم سلطۀ ضد دموكراتیك نظام .  فتادا

آخندی و فضای خفقان آور در آن كشور كھ مجال كم برای بیان عقیده و ابراز نظر باقی میگذارد، مردم ایران ھنوز ھم 

نتیجھ ای  پر از .  یتوانند پایھ ھای رژیم بھ لرزه درآورنداز تحرك سیاسی و اجتماعی قابل وصفی برخوردارند كھ م

مكر و فریب انتخابات ریاست جمھوری برای مردم ایران این فرصت طالئی را بخشید تا ندای خود بر ضد نظام قرون 

ذھبی و بدون تردید كھ مردم ایران در مجموع و اقلیت ھای م.  وسطائی ایران بلند كنند و خواستار حق و عدالت گردند

.قومی ایران  باالخص برای تامین عدالت  در تمام سطوح بھ مبارزات خود ادامھ خواھند داد

نارضایتی مردم ایران از نتیجۀ تقلبی انتخابات ریاست جمھوری ایران، نظام مسعمراتی كابل را در ھراس انداختھ است 

باوجودیكھ میدانیم كھ افغانستان در تصرف نیرو ھای .  كھ مبادا كرزی بھ عكس العمل مشابھ در افغانستان مواجھ شود

خارجی است كھ از خود صالحیت و آزادی ندارد، كرزی  بھ این امید دل بستھ است كھ جریان تقرر دوباره اش  از 

طالبان از موفقیت احمدی نژاد نفس براحت كشیدند  و مطمئن شدند كھ از كمك .  جانب واشنگتن  بدون دغدغھ باشد

از : دولت ایران دو بازی را در قبال افغانستان مستعمره  در پیش گرفتھ است.  دولت ایران مستفید خواھند شدپنھانی 

یكسو با حكومت مزدور كرزی در كابل در دادوستد بوده  و از سوی دیگر مخالفین را برای  ادامھ جنگ و مصروف 

كھ جریانات سیاسی چند روز اخیر برای مزدوران افغانی بدون تردید .   نگھداشتن  امریكا در افغانستان كمك می نماید

.ایران بسیار نگران كننده است و این میھن فروشان ازین ھراس دارند كھ مبادا بدور افگنده شوند

با وجود تشنج در جاده ھای تھران و جا ھای دیگر، حلقات غربی میدانند كھ پست ریاست جمھوری ایران فاقد صالحیت 

رھبر این گروه تاریك اندیش آیت اهللا .  درت اصلی در دست مال ھا  است كھ حاكم بر نوشت ایران اندق.  واقعی است

خامنھ ای است كھ آخرین مرجع قدرت سیاسی و مذھبی ایران است كھ در مورد مسایل حاد امنیتی،  سیاسی  و سیاست 

ھوری كاندید كرده نمیتواند و وفادارترین  وی خود را برای ریاست جمۀھیچ فردی بدون اجاز.  خارجی تصمیم میگیرد
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اگر احیانًا موسوی ھم رئیس جمھور انتخاب میشد، فرقش  با احمدی  نژاد مانند بوش و .  واقع میشودمورد تائید وی 

.اوباما میبود


