
  آرای انفجاری احمدی نژاد
   ميليون رسيد؟10چگونه به 

  
 ميليونی که به رای انفجاری مشهور شده و به نام احمدی نژاد ثبت شد، 10آن آراء 

 ميليون را به خاک سياه نشانده 10در حقيقت انفجار فقر و نفرت از حاکميتی است که چنين 
ی آن توانست احمدی نژاد را به حاکميتی که خود مسبب این فقر است، با مانور رو. است

نه تنها سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری و . نماینده و بانگ فریاد این جمعيت تبدیل کند
احمدی نژاد، بلکه سرانجام کل نظام جمهوری اسالمی در گرو برخوردی است که با این رای 

 شد و دو پشته 57یعنی با خيانتی که بطور ریشه ای نسبت به آرمان های انقالب . می شود
این بار نيز خواهند توانست برشانه های . سوار شانه های باصطالح مستضعفان شدند

   سال با تنگی نفس به اینجا رسيده سوار شوند؟8مستضعفان به اصالحاتی که 
ریشه ها، به گذشته ها باز می گردد، همچنان که آینده را رویدادهای کنونی می 

  . سازند
روز، که از همان ابتدای انقالب روند رویدادها و برتری های حزب توده ایران نه ام

طبقاتی در حاکميت را با پيش بينی همين فقر و نارضائی بررسی کرد و به همين دليل است 
این مرور نه فقط ما را . های اول انقالب را مرور کرد که پيوسته باید اسناد حزب در سال

ش ما را نسبت به رویدادهای امروز تدقيق می طلبکار خيانتکاران می کند، بلکه نوع نگر
نه تنها تدقيق می کند، بلکه راه و روش برخورد با رویدادهای امروز برای ساختن فردا . کند

  .دهد را نشان می
ارگان مرکزی حزب که هنوز توقيف " مردم" تيرماه 11حزب توده ایران در شماره 

  :نشده بود نوشت
نمی توان برای ...  آغاز شدصله پس از انقالببالفاایران » محاصره اقتصادی«"

هميشه پنداشت که گویا مردم ایران، بواسطه احساس مذهبی و انقالبی در آینده محروميت 
سرکشی و ناخرسندی شدید ناشی از بلبشوی . کنندمی های بيشتر را با روزه گرفتن تحمل 

 برخالف ماه های .شود تبدیل می انقالببه نيروئی عليه عمومی و سختی های اقتصادی، 
به رجال برجسته انقالب . باز شده استعليه انقالب  نخست، زبان ها به شکل نگران کننده ای

حتی آرزوی تجدید رژیم گذشته و بازگشت شاه مخلوع در برخی کلمات . توهين می شود
تمام آن نهادهای دولتی و انقالبی که باید با این وضع مبارزه و مقابله کنند، . نعکس می گرددم

  نادرست دیگری می پردازند و آب به اینبه شکل حيرت آوری، عمدا یا سهوا به کارهای
  .  به عيان دیده می شود که انقالب به طرف انفراد می رود.آسياب می ریزند

ه رنگ ها را غليظ تر کرده باشد ولی مسلما خالف ممکن است این توصيف فشرد
 خود را ،یکی از شرایط رهبری خوب. خالف واقع است اگر جز این گفته شود. واقع نيست

  . گول نزدن، حقایق را دیدن، آن را با شجاعت و صراحت گفتن است
در چنين شرایطی نزاع و تفرقه بين نهادهایی که در انقالب شرکت جسته اند و 

به اجتماعات قانونی نيروهای » حزب اهللا«ی از قبيل حمالت مکرر کسانی به نام حوادث
 پدیده اول، یعنی نارضائی مردم از معيشت را تقویت می  است کهدومیانقالبی دیگر، پدیده 

  .کند
 خواستار یک سلسله اقدامات موثر در جهت ادامه انقالب همه نيروهای اصيل انقالب

ثر و در عين حال انقالبی و مترقی الزم است تا روند انقالب از بن تدابير قاطع و مو. هستند
  .بست درآید و دچار تالشی و پژمردگی و تنزل روحی نشود

رسميت یافتن مجلس، تشکيل دولت، اعالم برنامه دولت، : ممکن است گفته شود
  .تزریق های تقویتی اقتصادی، وضع را بهبود خواهد بخشيد



ریع و منفی حوادث، نمی توان این نتيجه گيری را بی با سير ساما به نظر ما، 
انقالب باید برای وسيع ترین قشرهای تهيدست شهری و روستایی دورنمای . بروبرگرد دانست

اگر قرار باشد همه تالش های مردم با بازی های پس پرده به صفر . روشن بهبود ایجاد کند
، اعتماد » است و کاسه همان کاسهآش همان آش«بدل شود و همه به این نتيجه برسند که 

توده ها یا به . القيدی جای شور انقالبی را می گيرد. قشرهای وسيع خلق سست می شود
ميدان نمی آیند، یا اگر هم می آیند سطحی و از روی ناچاری است و هيجان اصيل جای خود 

ی یک نظام بسویا باید . را به ریاکاری می دهد و ریاکاری مرگ یک انقالب راستين است
بسوی یک نظام همکار امپریاليسم و سرمایه :  رفت، یا باید به واپس برگشتملی و خلقی

این تردید می تواند به بهای . مردد است و شورای انقالب دولت. داری  و زمينداری بزرگ
  ".شکست انقالب و یا مسخ کامل آن تمام شود

  


