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  !!بدمد" دولتش"      اين هنوز از نتايج سحر است ، باش تا صبح 
  . آقايان رفسنجانی و احمدی نژاد به دور دوم راه يافتند : رياست جمهوری اعالم شد " انتخابات" نهمين " آرا" نتيجه شمارش 

و دگر انديشان شيوه حکومت کردن ميدانند ،  هر دو در پرونده های قتل مخالفان  را يهند که النصر باالرعبقنظام واليت ف" بنام"    هر دو از شخصيت های -١  
دوباره " اخبرا( جايگاهی خاص دارند ، احمدی نژاد ، در قتلهای دکتر کاظم سامی ، دکتر عبدالرحمن قاسملو و تير خالص به مبارزين اعدامی، بنام

 و رفسنجانی در ماجرای ميکونوس و )رسی است برده شده است در اطريش در حال بر کهن اونام او در بر رسی مجدد پرونده قتل قاسملو و دوستا
  . است " نو"و احمدی نژاد مافياهای "کهنه "  ديگر نام آور است ، آقای رفسنجانی نماينده مافياهایوجنايت قتلهای زنجيره ای و بسياری فساد

جماعتی . به انتخاب بين بد و بدتر را بسيار دشوار کرده استمعتادين و خوگرفتگان  توسط ،نها آگين کردن اين موضوع کار وزن کشی و سبک وسن                 
 نا .مينمود ناگزيرند " بد تر "  اصالح طلبان مطلوب آنان نيست ولی به انتخاب ميان او ورفسنجانی که از ديدگاه آنان ميگفتند که نامزداز آنان 

امروز در سحر استدالل .  بارها توضيح داده شد که اين استدالل غلط است و مدعی آن را به بدترين راه ميبرد!!هم بزنندگزيرند تا توازن قوا را بر
حال بايد ديد در دور دوم ، بد کدام و بد تر کدام است . را که خود در تدارکش سهم داشتند ببينند" دولتی"خويشند ودر آستانه انتخابی  ديگر تا ،صبح 

آيا باال خره واقعی چشم آنها را بر حقيقت ميگشايد و  خود را از دور باطل انتخاب بين بد بدتر رها خواهند کرد و . هر دو از بدترينهاينددرحاليکه 
  . اميد که چنين باشد . رو به فضای باز انتخاب بين به و بهتر خواهند آورد 

آمار شرکت کنندگان از يکسو و تحريم گسترده از سوی ديگر را تقلب در  ز داخل ايران ميرسند، حکايت از تر کيب آرا و گزارشاتی که ا -٢
 ،  بر دعوت کنندگان به شرکت در انتخابات بخصوص آنان که به مردم ساالری باور دارند و در اين باور خويش نيز صادقند.  دارد

ميان بگذارند ، به مردم بگويند که آنچه که بجای وارونه گويی و تحريم کننگان را مقصر دانستن، حقايق را با مردم در فرض است 
" نه" نظام اعالم ميدارد صحت ندارد و در واقع معکوس آن راست است ، بيش از هفتاد درصد مردم ايران به نظام و تمامی رهبری آن 

نظام ، نزديک به هفتاد . شد ، ميدانند که اگر تمامی تحريم کنندگان نيز با آنها همراه ميشدند نتيجه ای جز اين حاصل نميخود .گفتند 
.  بنا بر خبری افرادی بوده اند که سه بار هم رای داده اند.درصد شرکت کننده تراشيده و صندوق هارا خود ساخته و پرداخته است 

 حضور شما نه تنها نتيجه دلخواه شما را به بار نياورد ، ريش و قيچی دست شورای نگهبان و رهبريت مافياهاست  اينک که دريافتيد 
از نقد خود .ببخشد" مشروعيت " تا به خود  قرار گرفتيد همانطور که هشدار داده شد ، مورد سوء استفاده افراطی ترين جناح حاکميت 

مردم ساخته و ادعای " حضور"  ميدانيد شما خوب. نهراسيد و شهامت انتقاد از خود را با اعتراض به انتخابات قالبی کامل نماييد 
شما هواداران آقای معين . بپيونديد " شعر و فريب و تقلب " دامه اين نمايش از هم اکنون به ندای تحريم  ا. ت حاکميت مافيايی اس

ر حرکت در درون آن و شفاف به مردم بگوييد که اين رژيم متصلب است و هنماييد ای که داديد ، وعده شفافيت ، عمل  يکبار به وعده
ر فرو رفتن در غرقاب می انجامد ، به مردم بگوييد که تجربه به شما نيز اين درس را داد که انتهای نردبان بد و بد تر سقف به بيشت

ه وعده وفا اين هردو مجازيند ، هيچ قدرتی ب.  البد شما را يا با وعده ميفريبند و يا تهديد ميکنند  آنان که در ايرانيد،از.بدترين است 
 سرنوشتی چون گنجی و زرافشان و ديگر مبارزانی است که سالمت خود را در راه حقيقت گويی  برای شمانهايت تهديد آنها هم.نميکند 

هزينه شرکت کردن " شما مردم را از هزينه پرداختن ميترسانديد ، انصافا.  رنگين تر است امگر خون شما از آنه. به خطر انداخته اند
يا هزينه ای که امثال گنجی و زرافشان با تمامی  خود را درکفه ترازوی مافياهای قديم و جديد نهادن برای ملت بيشتر بود و وزنه

 سنگينی است که مردم ر هر کدام  منصوب شوند هزينه بسيادسنگينی که بر دوششان است تحمل ميکنند ؟  در دور دوم ، فرق نميکن
 ملت گردد از بزرگی و شرافت و کرامت " نماينده و سخنگوی"ی باالتر از اين که جانی و متهم به قتلیچه هزينه ا. ايران پرداخته اند 

ملت چه چيز باقی ميماند؟ هزينه ای بيش از اين سراغ داريد؟ خانواده های بسياری در ايران  با از دست دادن عزيزانشان داغدار آنانيند 
کرامت خويش را بازيابيد . به جنبش تحريم بپيونديد . هنوز دير نشده است .  شان باشيدکه شما با پذيرش حکمشان ميخواستيد وامدار

نميدانم در بحث های درون گروهی شما چه ميگذرد . جانيان از خدا بی خبر از مردم ايران نمايندگی نميکنند وبه جهانيان بگوييد که اين 
گفتن واقعيت به مردم و تحريم گسترده .  ث های خود جايی هم بدان بدهيداما اميد وارم که ندای اين هموطن خود را بشنويد ودر بح

اعتراضات عمومی خواب مستيدين را . دوردوم شب مستبدين را طوالنی ميکند تا صبحی برای آنان نماند که دولتی درپی داشته باشد 
بايد در تدارک جبهه ای بر آمد که در آن تمامی . و بيداری ملت را درپی ، مردمساالران بايد در تدارک آن بر آيندآشفته ميسازد 

مبارزه تا اسقرار حاکميت مردم بر سرنوشت . مردمساالران که استقالل و آزادی را باور دارند و بدان پايبندند حضور داشته باشند 
  .خويش از وظايف همگان است

  


