راه حل دنیای آزاد در برابر کشتار اعتصاب کنندگان پیرو نمایش دروغین دموکراسی
انتخابات جمهوری اسالمی
یک بار دیگر جمهوری اشغالگر اسالمی به نمایش دیرین انتخابات ریاست جمهوری خود پرداخت به امید آنکه
بازهم دروغین بودن آن و تقلب های ریختن رای در صندوقها را از مردم دنیای آزاد بپوشاند .منتها اینبار ملت
ایران ،با تحریم کردن انتخابات ،در خانه ماندن و تهی کردن خیابانها ،روش نویی برای خنثی کردن دروغگویی
رژیم بکار بردند .برآورد همه متخصصین و رسانه های نا وابسته در ایران یا خارج نشان میدهد که مشارکت مردم
در انتخابات بسیار نا چیز و میان  10تا  15در سد بوده است .تازه چون کارکنان دولتی ،سربازان و ارتشیان باید
به اجبار رای میدادند رای ها را چنان نوشتند تا باطل شود .به همین دلیل شمار بسیاری زیاد رای باطله (بیش از
 20در سد) در صندوقها ریخته شده .در شهرهای بسیاری رای های باطله اکثریت داشته است .
برای نخستین بار خود رژیم اعالم نمود که مشارکت مردم زیر  50درسد بوده که این خود اعتراف به شکست
بزرگی است.
اکنون با آشکار شدن حقایق انکار نشدنی ،دنیای آزاد ،بویژه آمریکا و کشورهای اروپائی ،تنها دو راه حل در
برابر دارند  :یکی ادامه به سیاستهای حمایتی-مماشاتی گذشته و دیگری همراهی با ملت ایران برای ایجاد یک
دموکراسی پایدار در ایران.
براستی ،با ادامه به سیاستهای گذشته ،هیچ راه حلی برای ایجاد صلح در منطقه در داخل این رژیم نمیتوان یافت
(نه محدودیت اتمی ،نه جلوگیری از کارهای تروریستی و نه مخالفت با دخالت و آشوبگری رژیم در امور کشورهای
دیگر) مگر به قیمت اقتدار بیشتر این رژیم مذهبی-مافیایی ،که نتیجه مستقیم آن اغتشاش و کشتار بسیار در
خاورمیانه.خواهد بود .پشتیبانی آمریکا و اروپا از رژیم ،بی ثباتی و آغاز جنگهای مذهبی و تهدیدی خطرناک
وجهانی را بهمراه خواهد داشت
با توجه به اینکه رئیس جمهوری انتصاب شده یک جنایت کار ضد بشریت شناخته شده است ،که باید در دادگاه
های بین المللی محاکمه شود ،و با توجه به کشتار بیرحمانه و زندانی کردن کارگرانیکه برای دریافت حقوق حقه
خود اعتصاب کرده اند ،روشن است که تهدیدهای رژیم (مانند منطقه را به خاک و خون میکشم ،اسرائیل را نابود
میکنم ،بمب اتمی میسازم .به دامان روسیه و چین میروم) ادامه خواهد داشت .شوربختانه پشتیبانی های غرب از
این رژیم ضد حقوق بشر ،همراه سکوت بیرحمانه رسانه های دنیا در برابر کشتار اعتصاب کنندگان و آزادیخوهان،
خطر این تهدیدها را دو چندان کرده است.
راه حل همراهی با ملت ایران برای ایجاد یک دموکراسی پایدار در ایران تنها راه حل منطقی و عقالنی است که
هزینه کمتر و سود بیشتر برای دنیای آزاد دارد .از این روی جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران از دولت آمریکا و
کشورهای اروپائی میخواهد تا دست از معامله و پشتیبانی پشت پرده از این رژیم مذهبی-مافیایی ،که پایه
ایدئولوژیک اش با تفکر حقوق بشری غرب و فرهنگ ایرانی در جنگ است  ،بردارند ،حتی اگر این کار همراه با
از دست دادن سود کوتاه زمان این کشورها باشد.
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