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انتخابات و  ت.انتخابات رژیم جمهوری اسالمی به کار افتاده اس یمضحکهبار دیگر یک
رژیم کشیدن مردم به بازی انتخاب بین بد و بدتر و کانالیزه کردن خشم مردم، از اهداف مهم 

بار ه کار گرفته است که یکمتام تالش خود را بان ی ایر ی حاکمهطبقه .جمهوری اسالمی است
ند که گویا این ک وا�ود گونهاین د وخشبمرشوعیت ب اشبه نظامدر این انتخابات دیگر 

که موضوع تالش دارند های حاکمیت ناحمتام ج .مردمی است ینظام دارای پشتوانه
وش عنوان تنها ر توانند بهجا که میانتخابات و رشکت مردم در این انتخابات را تا آن

ها آن .نهادینه کنند مردم  تکِ ذهن و عمل تک گری در جامعه، درممکن برای دخالت
 برای در مرشوعیت بخشیدن به این رژیم متحدند. اما رغم اختالفاتی که با هم دارندعلی

ای در کل جامعه را در له حیاتی است که مردم هوای تغییر و تحول ریشهاین مسأ  هاآن
خود را به کار . اینان متام امکانات چه موجود است، گردن گذارندنرس نپرورانند و به آ 

اند تا بتوانند این تفکر را در بین مردم دامن زنند که امکان هر نوع تغییری را در گرفته
 .ارچوب همین رژیم جستجو کنندچ

... متام  له وو دویچه سی، صدای آمریکا،بیبی خربرسانیِ های همراه با بنگاه شانمجیزگویانو طلبان، گرایان و اصالحمین راستاست که اصولدر ه
اند کار گرفتههشان را بمتام سعی و کوششاستفاده کنید. در این انتخابات خود  یِ أ حق ر  که به مردم بگویند که ازاند تبلیغات خود را به کار گرفته

ی این کارانههای جنایتدر چارچوبه همدستیی انتخاباتی به معنای هادر این مضحکه تانکه رشکت دبه این فکر نکنی ش� مردان و زنان که
که از روزی که  دبه این فکرنکنی ؛نیاز دارد ی ثبات بخشیدن به نظامش به رأی ش�ستیز براکه این رژیِم رستا پا زن دیبه این فکر نکن است؛سیستم 

های اسالمی علیه زنان، فرودستی زنان را به مراتب تشدید نابرابر و مجازاتبا فرمان حجاب اجباری و تصویب قوانین رژیم به قدرت رسید،  این
زد که حارض ها یک نسل از انقالبیون و کمونیست عظیمِ  دست به کشتار، ۶۷و تابستان  ۶۰ی در دهه که این رژیم فکر نکنیدبه این  کرده است.

 در خیزِش را  که صدها نفر فکر نکنید ؛جمعی دفن کردآنان را در گورهای دستهمخفیانه پیکر بعد هم و کشی تن دهند نبودند به این نظام بهره
به قتل رساند. به ها نفر از مردم جهان ها نفر را پیِش چشم ما و میلیونده زماناش اسیر کرد؛ و همهای قرون وسطاییدان، در زن۸۸سال  یِ مردم

ملل تحت  ؛ترین شکل ممکن رواج داده استعتیاد و فحشا را به وسیعا ؛است ل کردهفقر و فالکت را بر اکرثیت مردم تحمیکه  این فکر نکنید
که چرا و به چه علت هزاران خواهند مردم به این فکر کنند اینان �ی ای رسکوب کرده است.نهطرز وحشیابه  و... را، ، بلوچعربترک،  رد،ستم کُ 

اعضای بدن و فروش نوزادان به امری عادی  یچرا فروش تکه تکهفروشند؟! د را میتن خو ، نیازهای معیشتیترین خاطر تأمین اولیههزار زن به
 ،روحانیطلب »اصالح« چهار سال حاکمیت دولِت  در همینکه  ه این فکر نکنندب بدل گشته است؟!برای گذران زندگی خیل عظیمی از تهیدستان 

ها کارگر و کنند، میلیونها زندگی میبه خاطر فقر در خیابان عظیمی از زنان اند، خیلهزاران نفر اعدام شدهاعدام روند صعودی داشته و 
به جرم  بسیاری اعدام قرار دارند، زنان و مردان یرسد در آستانهشان به گوش کسی �یاند، صدها زن که صدایزحمتکش به نان شب محتاج

 ..صف اعدام قرار دارند و.در  ها و یازندان ظام درضدیت با این ن
رزند و حتی حق ازدواج آزادانه و طالق، حق سفر، حق حضانت ف -ترین حقوق زنان را که در این رژیم از کوچکنیمی از جامعه یعنی خواهند می

در زندگی تنها هیچ بهبودی ن نهشای کار که نتیجه ی بکشانند تا به این فکر نکنندأ های ر به پای صندوقاند بهرهشان و ... بیآزادی انتخاب پوشش
این نظام هر که باشد، ابعاد ستم جنسیتی که یکی از  یپنهان کنند که راننده عامدانهآورد، بلکه این واقعیت را نیز وجود �یهها زن بمیلیون
 های این نظام و از رضوریات رس پا نگاه داشنِت حکومت دینی بوده است، تعمیق خواهد یافت. ستون
و  تدبیر« ،»هاگفتگوی متدن« ،»رسدار سازندگی«های تحت نامکه بارها نگهبانان این رژیم  ه استنشان داد سال اخیر سی و هشتی تجربه

صورت نگرفته مردم اش نسبت به و استث�رگرانه گرانههیچ تغییری در ماهیت ستماند اما عوض شده...  و  »گسرتدولت کارآمد و عدالت«، »امید
 زنجیرِ اجبارا  اشیی هم اگر صورت گیرد، جمهوری اسالمی برای حفظ اسالمی بودنعوض شدنی نیست. هر تغییر جزئیاش ماهیت است چون

 یابد.زیرا با این زنجیر است که اسالمی بودنش مفهوم می خواهد داشت،اسارت زنان را محکم نگه 
ت، متام کوشش خود را کرده و رژیم رس تا پا جنای همینی های رسسپردهبرای انتخاب یکی از مهره مردم دعوت ازبا تبلیغ انتخابات و  نظاماین 
رسنوشت خود باشند دور کنند؛ و  ی مردم بتوانند حاکم برای که همهبرای ساخنت جامعه ینیابی به ایده و افکار نورا از دست مردمند که کمی

 دارد، مهر تأیید به این رژیم بزنند.قرار  شانعکه در تضاد کامل با مناف شانرا به آن جا بکشانند که با رأی مردم
ی نظامِی های رأی نروید، امکان حملهکه اگر به پای صندوقاند این است پیش گذاشته انتخاباتبه مردم  جذباز موضوعاتی که برای دیگر یکی 

از یک طرف به دنبال حفظ با آمریکا  درگیریدر  جمهوری اسالمیبنیادگرای که رژیم اما واقعیت این است  یابد.ن افزایش میآمریکا به ایرا
در سیستم رسمایهبیشرت  ه شدنِ برای به بازی گرفتخواهد میخاورمیانه  یگسرتش نفوذ و قدرت بیشرتدر منطقهبا و از طرف دیگر است  شنظام

تادن جنگ احت�لی از جانب امپریالیسم و راه اف این هیچ ربطی به منافع مردمکسب کند و برای خود موقعیت بهرتی  ،بر جهانحاکم داری 
در مقابل نیز، قلدرمنشی و تهدید به جنگ با ایران و... از طرف رژیم فاشیستی ترامپ/پنس قرار دارد. این رژیم قصد دارد برای  ندارد.آمریکا، 

این دهی کند. با این هدف است که ازمانسنظم نوینی را در جهان،  گری و در تقویت سیستم ستم و استث�ر امپریالیسم آمریکا،افزایش سلطه
و هزاران نفر را به قتل می ریزدمیمبب بر رس مردم عراق و سوریه در خاورمیانه تحت نام مبارزه با تروریسم های اخیر در ماهرژیم فاشیستی 

خواهند در میرژیم فاشیستی ترامپ/پنس  هادر رأس آنو  های امپریالیستاسالمی و هم کلیهجمهوری بنیادگرای هم رژیم . در نتیجه، ندرسا
 . عنوان گوشت دم توپ استفاده کنندبه  مردمراستای منافع و مقاصد خود از 

 



 :رشکت در انتخابات در نتیجه
 ستیز جمهوری اسالمییعنی مرشوعیت بخشیدن به رژیم زن

 های اسالمی علیه زنانستیز و مجازاتقوانین زن ییید کلیهأیعنی ت
 ها زن توسط این رژیمد خشونت افسارگسیخته بر میلیونییأیعنی ت

 .را اعدام کرده است و حتی مردم عادیخواهان ها، انقالبیون، مبارزین و آزادیکمونیستیید رژیمی که هزاران هزار نفر از یعنی تأ
  .. را رسکوب کرده است.رد، بلوچ، عرب، افغان و.کُترک، های تأیید رژیمی که ملیعنی ت
داری به افزایش روزافزون شکاف ی جهانی رسمایهشبکهبه بازی گرفته شدن هر چه بیشرتدر تأیید رژیمی که برای کسب حداکرث سود و یعنی 

 دمد.طبقاتی می
 .کارکرد آن استخوابی و گورخوابی و ... فقط  بخشی از فجایع فروشی، کارتننشینی، اعتیاد، تنیعنی تأیید رژیمی که افزایش فقر، حاشیه
 .. کل مردم را در سیستم ستم و استث�ر قرار داده است.، خفقان و.زندان، شکنجه، اعدامرسکوب،  ییعنی همدست شدن با رژیمی که بر پایه

 
: سؤال اصلی این است های همین نظام اصالح شود و از درون تغییر کند.تواند با رفنت مردم به پای انتخاب یکی از مهرهاین سیستم �یبله!!! 

توان به خالص شد؟ چطور می ی که بر اکرثیت مردم تحمیل شده است،و ستم و استث�ِر عمیقطبقاتی توان از این شکاف عظیم چگونه می
ها ایستادگی کرد؟ آیا به غیر از این توان در مقابل هر نوع دخالتگری امپریالیستزنان خامته داد؟ چطور میو خشونت گسرتده علیه فرودستی 
و نظام و  ؛رسنگون کرد بنیادین از طریق یک انقالب عنوان عامل اصلی ستم و استث�ررا بهدر اولین قدم باید رژیم جمهوری اسالمی است که 

 گیرند؟طور آگاهانه سهم بیت بهدر خدمت به رهایی برشطور واقعی بهدر آن ای که مردم و جامعه نظام کامالً متفاوت بنا کرد؟ ایجامعهمتعاقبا 
  

 !ي زنان: سرنگونی انقالبی جمهوري اسالمیرأ
 اي بدون ستم و استثمار!انتخاب زنان: جامعه
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