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 ٢٠١٧ اپريل ٢٧
  

 !کرد شرکت "انتخابات"در نبايد چرا

 
 بين انتخاب بازی به مردم کشيدن و انتخابات .است هافتاد کار به اسالمی جمھوری رژيم انتخابات ۀمضحک ديگر باريک

 را خود تالش تمام ايرانۀ حاکم ۀطبق. است اسالمی جمھوری رژيم مھم اھداف از مردم، خشم کردن کاناليزه و بدتر و بد

 نظام اين گويا که کند وانمود گونهاين و ببخشد مشروعيت نظامش به انتخابات اين در ديگر باريک که است گرفته کار به

 انتخابات اين در مردم شرکت و انتخابات موضوع که دارند تالش حاکميت ھایجناح تمام .است مردمیۀ پشتوان دارای

 نھادينه مردم ِتکتک عمل و ذھن در جامعه، در گریدخالت برای ممکن روش تنھا عنوانبه توانندمی که جاآن تا را

 مسأله اين ھاآن برای  .ند امتحد رژيم اين به بخشيدن مشروعيت در اما دارند ھم با که اختالفاتی رغمعلی ھاآن .کنند

 گردن است، موجود چهآن به و نپرورانند سر در را جامعه کل در یئريشه تحول و تغيير ھوای مردم که است حياتی

 نوع ھر امکان که زنند دامن مردم بين در را تفکر اين بتوانند تا اندگرفته کار به را خود امکانات تمام اينان .گذارند

 .کنند جو و جست رژيم ھمين چارچوب در را یتغيير

 صدای سی،بیبی ِخبررسانی ھایبنگاه با ھمراه شانمجيزگويان و طلبان،اصالح و گراياناصول که راستاست ھمين در

 انتخابات اين در خود ِرأی حق از که يندبگو مردم به که اندگرفته کار به را خود تبليغات تمام ...و ولهدويچه مريکا،ا

 اين در تانشرکت که نکنيد فکر اين به زنان و مردان شما که اندگرفته کاربه را شانکوشش و سعی تمام .کنيد استفاده

 ِرژيم اين که نکنيد فکر اين به است؛ سيستم اين ۀکارانجنايت ھایچارچوبه در ھمدستی معنای به انتخاباتی ھایمضحکه

 به رژيم اين که روزی از که فکرنکنيد اين به دارد؛ نياز شما رأی به نظامش به بخشيدن ثبات برای ستيززن پا سرتا
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 به را زنان فرودستی زنان، عليه اسالمی ھایمجازات و نابرابر قوانين تصويب و اجباری حجاب فرمان با رسيد، قدرت

 از نسل يک ِعظيم کشتار به دست ،٦٧ تابستان و ٦٠ ۀدھ در رژيم ناي که نکنيد فکر اين به .است کرده تشديد مراتب

 گورھای در را آنان پيکر مخفيانه ھم بعد و دھند تن کشیبھره نظام اين به نبودند حاضر که زد ھاکمونيست و انقالبيون

 اسير اشئیوسطا قرون ھایزندان در ،٨٨ سال ِمردمی ِخيزش در را نفر صدھا که نکنيد فکر کرد؛ دفن جمعیدسته

 فالکت و فقر که نکنيد فکر اين به .رساند قتل به جھان مردم از نفر ھاميليون و ما چشم ِپيش را نفر ھاده زمانھم و کرد؛

 ستم تحت ملل است؛ داده رواج ممکن شکل ترينوسيع به را ءفحشا و اعتياد است؛ کرده تحميل مردم اکثريت بر را

 که کنند فکر اين به مردم خواھندنمی اينان .است کرده سرکوب ایوحشيانه طرزبه را ...و بلوچ، عرب، ترک، ُکرد،

 فروش چرا !فروشند؟می را خود تن معيشتی، نيازھای تريناوليه تأمين خاطربه زن ھزار ھزاران علت چه به و چرا

 !است؟ گشته بدل تھيدستان از عظيمی خيل زندگی گذران برای عادی امری به نوزادان فروش و بدن اعضای ۀتک تکه

 ھزاران و داشته صعودی روند اعدام روحانی، طلب"اصالح" ِدولت حاکميت سال چھار ھمين در که نکنند فکر اين به

 نان به زحمتکش و کارگر ھاميليون کنند،می زندگی ھاخيابان در فقر خاطر به زنان از عظيمی خيل اند،شده اعدام نفر

 به بسياری مردان و زنان دارند، قرار اعدام ۀآستان در رسدنمی کسی گوش به شانصدای که زن صدھا اند،محتاج شب

 ...و دارند قرار اعدام صف در يا و ھازندان در نظام اين با ضديت جرم

 سفر، حق طالق، و آزادانه ازدواج حق - حقوق ترينکوچک از رژيم اين در که را زنان يعنی جامعه از نيمی خواھندمی

 فکر اين به تا بکشانند رأی ھایصندوق پای به اندبھرهبی ... و شانپوشش انتخاب آزادی حتی و فرزند حضانت حق

 عامدانه نيز را واقعيت اين بلکه آورد،نمی وجودبه زن ھاميليون زندگی در بھبودی ھيچ تنھانه کارشان ۀنتيج که نکنند

 نگاه پا سر ضروريات از و نظام اين ھایستون از يکی که جنسيتی ستم ابعاد د،باش که ھر نظام اين ۀرانند که کنند پنھان

  .يافت خواھد تعميق است، بوده دينی حکومت ِداشتن

 و گفت" ،"سازندگی سردار" ھاینام تحت رژيم اين نگھبانان بارھا که است داده نشان اخير سال ھشت و سی ۀتجرب

 گرانهستم ماھيت در یتغيير ھيچ اما اندشده عوض ... و "گسترعدالت و کارآمد دولت" ،"اميد و تدبير" ،"ھاتمدن گوی

 اگر ھم یيجزئ تغيير ھر .نيست شدنی عوض ماھيتش چون است نگرفته صورت مردم به نسبت اشاستثمارگرانه و

 داشت، اھدخو نگه محکم را زنان اسارت ِزنجير ًاجبارا بودنش اسالمی حفظ برای اسالمی جمھوری گيرد، صورت

 .ابديی م مفھوم بودنش اسالمی که است زنجير اين با زيرا

 تمام جنايت، پا تا سر رژيم ھمين ۀسرسپرد ھایمھره از يکی انتخاب برای مردم از دعوت و انتخابات تبليغ با نظام اين

 بتوانند مردم ۀھم که ایعهجام ساختن برای نوين افکار و ايده به يابیدست از را مردم که کندمی و کرده را خود کوشش

 قرار شانمنافع با کامل تضاد در که شانرأی با که بکشانند جا آن به را مردم و کنند؛ دور باشند خود سرنوشت بر حاکم

 .بزنند رژيم اين به دئيتأ مھر دارد،

 رأی ھایصندوق یپا به اگر که است اين اندگذاشته پيش انتخابات به مردم جذب برای که موضوعاتی از ديگر يکی

 اسالمی جمھوری بنيادگرای رژيم که است اين واقعيت اما .ابديی م افزايش ايران به مريکاا ِنظامی ۀحمل امکان نرويد،

 بيشتردر قدرت و نفوذ گسترش با ديگر طرف از و است نظامش حفظ دنبال به طرف يک از مريکاا با درگيری در

 موقعيت خود برای جھان، بر حاکم داریسرمايه سيستم در بيشتر ِشدن گرفته یباز به برای خواھدمی خاورميانه ۀمنطق

 در .ندارد مريکا،ا امپرياليسم جانب از احتمالی جنگ افتادن راه و مردم منافع به ربطی ھيچ اين و کند کسب بھتری

 دارد قصد رژيم اين .دارد رقرا پنس/ترمپ فاشيستی رژيم طرف از ...و ايران با جنگ به تھديد و قلدرمنشی نيز، مقابل

 .کند سازماندھی جھان، در را نوينی نظم مريکا،ا امپرياليسم استثمار و ستم سيستم تقويت در و گریسلطه افزايش برای
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 و عراق مردم سر بر خاورميانه در تروريسم با مبارزه نام اخيرتحت ھایماه در فاشيستی رژيم اين که است ھدف اين با

 ۀکلي ھم و اسالمی جمھوری بنيادگرای رژيم ھم نتيجه، در .رساندمی قتل به را نفر ھزاران و زدريمی بمب سوريه

 عنوانبه مردم از خود مقاصد و منافع راستای در خواھندمی پنس/ترمپ فاشيستی رژيم ھاآن رأس در و ھاامپرياليست

  .کنند استفاده توپ دم گوشت

 :انتخابات در شرکت نتيجه در

  اسالمی جمھوری ستيززن رژيم به بخشيدن وعيتمشر يعنی

  زنان عليه اسالمی ھایمجازات و ستيززن قوانين ۀکلي دئيتأ يعنی

  رژيم اين توسط زن ھاميليون بر افسارگسيخته خشونت دئيتأ يعنی

 اعدام را عادی مردم احت و آزاديخواھان و نامبارز انقالبيون، ھا،کمونيست از نفر ھزار ھزاران که رژيمی دئيتأ يعنی

 .است کرده

  .است کرده سرکوب را ...و افغان عرب، بلوچ، ُکرد، ترک، ھایملت که رژيمی دئيتأ يعنی

 به داریسرمايه جھانی ۀبيشتردرشبک چه ھر شدن گرفته بازی به و سود حداکثر کسب برای که رژيمی دئيتأ يعنی

 .دمدمی طبقاتی شکاف روزافزون افزايش

 فجايع از بخشی فقط ... و گورخوابی و خوابیکارتن فروشی،تن اعتياد، نشينی،حاشيه فقر، افزايش که یرژيم دئيتأ يعنی

 .است آن کارکرد

 و ستم سيستم در را مردم کل ...و خفقان اعدام، شکنجه، زندان، سرکوب، ۀپاي بر که رژيمی با شدن ھمدست يعنی

 .است داده قرار استثمار

 .کند تغيير درون از و شود اصالح نظام ھمين ھایمھره از يکی انتخاب پای به مردم رفتن با اندتونمی سيستم اين !!!بله

 تحميل مردم اکثريت بر که عميقی ِاستثمار و ستم و طبقاتی عظيم شکاف اين از توانمی چگونه :است اين اصلی سؤال

 مقابل در توانمی چطور داد؟ خاتمه انزن عليه گسترده خشونت و فرودستی به توانمی چطور شد؟ خالص است، شده

 را اسالمی جمھوری رژيم بايد قدم اولين در که است اين از غير به آيا کرد؟ ايستادگی ھاامپرياليست دخالتگری نوع ھر

 ًکامال ایجامعه ًمتعاقبا و نظام و کرد؛ سرنگون بنيادين انقالب يک طريق از استثمار و ستم اصلی عامل عنوانبه

 سھم آگاھانه طوربه بشريت ئیرھا به خدمت در واقعی طوربه آن در مردم که ایجامعه و نظام کرد؟ بنا متفاوت

  بگيرند؟

 !اسالمی جمھوری انقالبی سرنگونی :زنان رأی

 !استثمار و ستم بدون ایجامعه :زنان انتخاب

 )افغانستان-ايران( مارچ ھشت زنان سازمان

 ٢٠١٧ اپريل ١٧

 


