تقلب درانتخابات رياست جمھوری خشم مردم ايران
راعليه نظام ارتجاعی اسالمی برانگيخت!
بعدازسقوط رژيم سلطنت توسط مبارزات خلق ايران درماه دلوسال  1357خورشيدی مشتی آخند
مرتجع برھبری خمينی بحيث نمايندگان طبقات ارتجاعی ايران به کمک امپرياليسم بين المللی رھبری
انقالب سياسی مردم ايران راغصب کرده ورژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی راجايگزين رژيم قبلی
کردند .اين رژيم ضد مردمی درطی سه دھه جنايات فجيعی راعليه خلق ايران خاصتا ً نسل مبارزانقالبی
آن مرتکب شده است .رژيم جھنمی اسالمی باسوء استفاده ازعقايد مذھبی مردم ايران آنھاراغوا کرده
وھمه جنايات اشرا به ھمين نام انجام داده است .رژيم بااستفاده ازمنابع سرشاراين کشورماشين سرکوب
خلقھای مليتھای مختلف ايران را تقويت کرده وکوچکترين حرکت اعتراضی مردم راسرکوب خونين
می کند .اين رژيم باندھای اراذل واوباش وعناصرلومپن وولگرد ،فرصت طلب ومنفعتجو وبخشھای
ازافراد ساواک رژيم رضاشاه راجمع کرده ودرسازمانھای مختلف مانند اطالعات وسپاه وديگرتشکالت
جابجا کرده وعليه مردم بکارمی گيرد .بعدازآنکه خمينی جالد توانست ثمرات انقالب مردم ايران را که
باخون فرزندان مبارزاين کشوربدست آمده بود بربايد ،ساطورجالدی اشرابرکمربست ويک نسل
ازنيروھای انقالبی ايران راوحشيانه به قتل رساند .رژيم اسالمی درطی سی سال نه تنھا ده ھا
ھزارنفررادرزندانھا وحشيانه شکنجه کرده وبه جوخه ھای اعدام سپرده است که با نافذ کردن احکام و
قوانين شرع اسالم ھمه آزادی ھای مدنی واجتماعی وسياسی مردم ايران را سلب کرده وحريم زندگی
خصوصی مردم راشديداً تحت کنترول قرارداده است .سلب حقوق مليتھای غيرفارس وآزارواذيت
پيروان اديان ومذاھب غيراسالم وحتی پيروان مذھب تسنن را به شدت انجام داده است .درطی اين سه
دھه ھربارکه فشاراستبداد نظام اسالمی وستم وبی عدالتی وتجاوزاراذل واوباش رژيم مردم را به خشم
رژيم وحشيانه سرکوب شده اند .سرکردگان اين رژيم
آورده وآنھاعليه رژيم اعتراض کرده اند،توسط ِ
خونخواروحاميان امپرياليست آنھا منابع ودارائيھای مردم ايران را چپاول وغارت می کنند .درحاليکه
مردم ايران درشرايط فقروبيچارگی زندگی می کنند .مليونھا تن ازمردم ايران جھت رھائی ازفشارھای
روانی ناشی ازفقروبدبختی وديگرمصايب اجتماعی به موادمخدرروی آورده اند .ھزاران زن ايرانی
باثرفقروتنگدستی مجبوربه تن فروشی شده اند .درطی اين مدت مليونھا نفرعمدتا ً نسل تحصيل کرده
وروشنفکرايران ازکشورفرارکرده اند .شرايط زندگی درھمه عرصه ھا برای جمعيت  70مليونی ايران
روزتاروزبدترشده ورژيم حاکم مجال کوچکترين حرکت حق طلبانه واعتراض به آنھا نداده وھرصدای
اعتراض آنھارا درگلون خفه می کند .شالق وسنگساروچوبه ھای داريگانه پاسخ اين رژيم
خونخواردربرابرمردم است.
رژيم اسالمی ايران بااتکاء برماشين سرکوب آن ،سپاه وارتش وبسيج ومحاکم وزندانھا برخلقھای
مليتھای ايران حکومت می کند .اين رژيم ضد مردمی ودشمن آزادی ھرچند سال نمايشات مسخره ای
ازانتخابات شورای اسالمی ورياست جمھوری برگزارکرده وتوده ھای مردم را به انواع تزويروحيل
وترفند اغواکرده وبپای صندوقھای رأی می کشاند .ھرزمانی که شدت فشاراستبداد رژيم کاردرابه
استخوان مردم ايران رسانده است ،دست به ترفند جديدی زده وچھرۀ بظاھرماليم و»ليبرالی« ازطبقه
حاکم را بنام رئيس جمھور دررأس قوه اجرائيه نصب کرده است .چنانکه چند سال قبل محمد خاتمی را
برای ھشت سال دررأس دولت نصب کرد .خاتمی بعدازختم دو دورماموريت اش بيشرمانه اعالم کرد
که قدرتی برای عمل کردن بنفع مردم نداشته است .چھارسال قبل با ترفندھا وشعبده بازيھای که خاص
ھمه نظام ھای ارتجاعی وضدمردمی خصوصا ً رھبران جمھوری اسالمی ايران است احمدی نژاد را
دررأس دولت اسالمی نصب کرد .احمدی نژاد درطی چھارسال آنچه برمردم ايران اعمال کرد که
خواست خدايان اين رژيم وحشت وادباربود.
نظام حاکم ايران به روال دوره ھای سابق حدود سه ھفته قبل رقابت ھای انتخاباتی دوردھم انتخابات
رياست جمھوری را براه انداخت .رھبران نظام اين بارنيزچون دوره ھای قبل افرادی را ازدوجناح

نظام» ،جناح اصولگرا« وجناح » اصالح طلب« برای جلب آرای مردم ايران دررقابت باھم
واردميدان کردند .ازآنجاييکه خلقھای ايران درچنگالھای خونين نظام اسالمی گرفتاراند وشدت ستم
ھمه جانبه نظام آنھارادروضعيتی قرارداده است که به تصوريافتن امکان تنفس کوتاھی ھم که شده،
مجبوربه انتخاب بدازبدترمی شوند .ھمان بود که بتاريخ  22جوزا) خرداد( امسال بطورگسترده
درانتخابات رياست جمھوری شرکت کردند به اميد اينکه اگرممکن شود برای چھارسال ازشدت
فشاراستبداد واختناق رژيم برآنھا کاسته شود .براساس ھمين افوريا اکثريت مردم ايران درداخل وخارج
ايران اينبارميرحسين موسوی ) يکی ازمھره ھای اصلی نظام اسالمی که دردوران رياست جمھوری
آيت االه علی خامنه ای برای مدت ھشت سال صدراعظم اين نظام بود( رابحيث کانديدای »موردنظر«
شان دانسته وبه اورأی دادند .الکن نتايج انتخابات برخالف انتظارآنھا اعالم شد .دراين انتخابات طبق
اعالن وزارت کشورايران ازتعداد  46مليون نفرواجد شرايط رأی دھی 39 ،مليون) حدود  85درصد(
درانتخابات شرکت کرده و رأی داده اند .تناسب آراء حاصله نامزدھا اين طوراعالم شد:
تعداد آراء محمود احمدی نژاد حدود  24ونيم مليون)حدود  63درصد کل آراء(؛ ميرحسين موسوی
بيش از 13مليون) 34درصدکل آراء(؛ مھدی کروبی حدود  330ھزاررأی ومحسن رضائی حدود 800
ھزاررأی اعالن گرديد .درواقع دوجناح ازدرون نظام اسالمی دراين انتخابات باھم رقابت می کردند؛
محمود احمدی نژاد ومحسن رضائی منسوب به »جناح اصولگراء« وميرحسين موسوی ومھدی کروبی
از»جناح اصالح طلب« .ازکانديد جناح اصالح طلب)موسوی( حزب مجاھدين انقالب اسالمی ،جبھه
مشارکت ،حزب کارگزاران سازندگی ،گروه رفسنجانی ،محمد خاتمی وجناحی ازآخندھای مقيم قم
حمايت ميکردند .افراد ھمين جناح ھرکدام ازمھره ھای اصلی نظام جمھوری اسالمی بوده وھستند.
اينھا دراين انتخابات خواستی درجھت دفاع ازمنافع وحقوق مردم ايران ومخالفت اساسی وجدی ای
بانظام حاکم ندارند .اين نامزدھا درواقع نامزدھای خود نظام حاکم ايران اند که به صحنه آورده شده اند.
ھردوجناح بھيچ صورت کانديدای واقعی مورد نظرمردم ايران نيستند .چنانکه درمناظره ھای انتخاباتی
مالحظه می شد؛ موسوی احمدی نژاد رامتھم می کرد که توباگفتاروکردارخود »آبروی نظام رابرده
ای« وباقی مسايل ھم برخوردھای لفظی درون فاميلی نظام بود که بين جناح رقيب واحمدی نژاد
ردوبدل می شد .ديده می شود که جناح»اصالح طلب« موقعيت نظام رابيش ازھرزمانی درخطرمی بيند
وتالش می کرد ومی کند تا با اختيارکردن شيوه ھای تساھل کارانه درسطح جامعه ازشدت فشاررژيم
برمردم کاسته وباين صورت جلو خشم آنھاراعليه نظام بگيرد وعمراين نظام محتضررا طوالنی ترکند.
بعدازاعالم نتايج انتخابات صدای اعتراض مردم بطورگسترده عليه دولت ودرواقع عليه کل نظام
بلندشد .روزيکشنبه گذشته ھزاران نفرازمردم ايران درتھران وچندشھربزرگ ديگردست به تظاھرات
زدند ورژيم بوسيله باندھای اراذل واوباش اش باکتک وباتوم وگلوله توده ھای معترض رامورد حمله
قرارداد .دراين روزحد اقل يکنفرکشته شده وچندين تن ديگرزخمی شدند .بنا به فراخوان ميرحسين
موسوی روزدوشنبه صدھاھزارنفرخشمگين به جاده ھا ريخته ودست به تظاھرات زدند .دراين
روزھفت نفرازمعترضين توسط عوامل دولت کشته شده وده ھا تن ديگرزخمی شده وصدھاتن ازمردم
بوسيلۀ پوليس ودستگاه اطالعات ايران دستگيروزندانی شده اند .ھم چنان تظاھرات واعتراضات چند
صدھزارنفری درروزھای سه شنبه وچھارشنبه نيزادامه يافت وطبق گزارش خبرگذاريھای غربی
براساس درخواست موسوی کتله ھای مردم اين اعتراضات راباسکوت برگزارکردند .درتظاھرات
روزدوشنبه ميرحسين موسوی ،کروبی وخاتمی وکرباسچی مردم خشمگين رابه آرامش دعوت می
کردند .وموسوی درسخنرانی اش گفت »:راه حل بنده ،ابطال اين انتخابات است ،اين کمترين ھزينه
رابرای ملت ماخواھدداشت وگرنه ازاعتماد ملت به دولت ونظام ھيچ باقی نخواھدماند« .ديده می شود
که موسوی ازغليان خشم مردم ووخامت اوضاع واثرات آن برنظام بخوبی آگاھست وتداوم اعتراضات
خشمگينانه وروحيه شورشگری مردم بيشترين ضربه رابرای نظام حاکم درقبال خواھد داشت که
ميرحسين موسوی وطرفداران اونيزازآن وحشت دارند .اين تظاھرات درحقيقت فوران خشم مردم
ستمديده ايران راعليه نظام اسالمی آشکارمی سازد .ابرازخشم ونفرت عليه رژيم ستمگروحشی ای که
درطی سی سال خون مردمان يک کشوررا ريخته ووحشيانه برآنھا ستم رواداشته است.

دراين اعتراضات وشورش ھا بازھم کتله ھای مردم متوھم اند وھمان شعاری راسرمی دھند که
جناحی ازطبقات حاکم بخوردآنھا داده است)شعار»االه اکبر«( ونيزشعار»موسوی،موسوی رأی مراپس
بگير« سردادند .که نه اين شعارخواست مردم رانمايندگی می کند ونه ھم خواست ميرحسين موسوی
ربطی به خواستھای مردم ايران دارد .کمترين خواست مردم ايران درشرايط کنونی سرنگونی اين نظام
جنايتکارووحشی است .دراين انتخابات ايرانيان خارج ازکشورازمالزيا وآستراليا تااروپا وامريکا
وسايرکشورھا شرکت کردند ودربرابردستبرد دولت به آرای آنھا اعتراض کردند.
دراين جريان چند نکته قابل توجه است :شورش واعتراض مردم ايران عليه نظام جابروستمگر
جمھوری اسالمی برحق است؛ ولی مسئله اصلی دراين اعتراضات وشورشھا رھبری مترقی مردمی
وتداوم آن تارسيدن به ھدف است .بازھم ديده می شود که اين حرکت گسترده ازرھبری مترقی
سازمانيافته محروم است تا خواست وشعاراصلی خودش را مطرح کند .چنانکه عمالً مالحظه می شود
که جناح »اصالح طلب« نظام خودرادررأس اعتراضات وشورش صدھا ھزارنفرازمردم قرارداده
است .درحاليکه جناح ديگررژيم فرزندان مردم رابه گلوله می بندد؛ ولی موسوی وطرفداران اومردم
رابه آرامش وبرگزاری اعتراضات ساکت دعوت می کنند .چنانکه ذکرشد جناح اصالح طلب نظام نيز
ھدف داردتا بوسيله ترفند انتخاباتی وکم کردن فشاراستبداد واختناق نظام فرتوت اسالمی را اصالح کند
ولی ديده می شود که »جناح اصولگرا« ھنوزھم بالجاجت وسماجت روی روش کنونی اش پافشاری
می کند.جای شک نيست که دربين جناح ھای مختلف طبقات حاکم ايران عمدتا ً دوجناح درگيردرشرايط
فعلی تضادی وجوددارد که دراين انتخابات تاحدی شدت نيزيافته است .وجريان مناظره انتخاباتی نشان
داد که برھمديگرحمله می کردند ولی آنچه که درکل برای ھردوجناح عمده ومھم است حفظ نظام
جمھوری اسالمی است .شايد جناح موسوی برخالف توصيه ولی فقيه )رھبرجمھوری اسالمی -علی
خامنه ای( جھت واردکردن فشاربراحمدی نژاد وخامنه ای به اعتراضات ادامه دھد .درصورت
گسترش وتداوم اعتراضات مردم ايران به ھمين کميت و وسعت رھبری نظام باالجبارتن به لغو نتايج
انتخابات نيزخواھدداد؛ اما دراين ميان بازھم نظام حاکم عمدتا ً جناح »اصالح طلب« برنده است نه
مردم ايران که ھدف گلوله ھای آتشين اين نظام خونخوارواقع شده اند .ودرصورت تن دادن رژيم به
لغوانتخابات بازھم دست آورد اين ھمه مبارزه وقربانی بنفع جناحی ازنظام حاکم تمام می شود .ھمچنان
بادرنظرداشت ماھيت طبقاتی وخصلت کل نظام اسالمی وجناح ھای متشکلۀ آن امکان عقب نشينی
جناح»اصالح طلب« باثرتھديد جدی خامنه ای وجناح »اصولگرا« که ھمه اھرم ھای قدرت
رادراختياردارد ويا سازش وجوددارد .باين صورت موسوی وگروه ھای حامی اومردم رابه آرامش
دعوت کرده وآنھارادرانتظاربررسی موضوع نگه خواھند داشت .درآن صورت امکان متفرق شدن
مردم وآغازحمله گسترده دولت برمردم وموج دستگيريھای گسترده رانبايد ازنظردورداشت .البته
بيداری وھوشياری مردم ايران وميزان آگاھی آنھا ازترفندھای نظام دراين شرايط نقش مھم دارد.
خلقھای مليتھای مختلف ايران بايداجازه ندھند که جناحی ازرژيم جالد اسالمی آنھاراغواکرده وثمرات
مبارزات آنھاراغصب کند .اعتراضات وتظاھرات کنونی حمايت مليونھا تن ازمردم ايران رادرداخل
وخارج ايران ونيروھای مترقی جھان باخوددارد .خيزش مردمی کنونی به لحاظ کميت وگستردگی آن
درتاريخ مبارزات خلق ايران درطی سی سال اخيرعليه نظام اسالمی بی سابقه است .خلقھای ايران بايد
راه خودراباطرح شعارھای که خواستھای مھم آنھارانمايندگی می کند ،تارسيدن به ھدف تعقيب کنند.
اگراين مبارزات گسترده رھبری مترقی اشرا بيابد ميتواند ضربات محکمی برنظام جمھوری اسالمی
وارد کند.

پيروزباد مبارزات برحق خلقھای ايران
مرگ برنظام اسالمی قاتل مردم ايران
مرگ برامپرياليسم وارتجاع بين المللی
 17جون  27 )2009جوزا -خرداد -سال  1388خورشيدی(
)فعالين جنبش نجاتبخش مردم افغانستان(

