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:شرکت در انتخابات   

! استبداد،یکاريانتخاب فقر، ب  
 ١٣٨٨خرداد  ٩شنبه                                                                                                       مشترکهيانيب
 
 
و  ستمديده زنان با سخن روی .زحمتكشان همه آه مردان آارگر، و زنان فقط نه .شما همه !شماست با سخن ویر

 و ترقيخواه روشنفكران عصيانگر، جوانان و دانش آموزان مبارز، معلمان آزاديخواه، دانشجويان طلب، حق

 فريبكارانه نمايش مورد در آه ايم هقرار گرفت پرسش اين برابر در ديگر بار ما همه .هست هم هنرمندان مردمی

 انداخته راه به را شان هميشگی »انتخاب آارزار« حاآمان، ديگر بار آرد؟ خواهيم چه رياست جمهوری انتخابات

 و جناحی های لفظی، افشاگری های جدال ديگر بار .آنند وادار ستمگران ميان از» انتخاب«به  را مردم تا اند

 می نرم لحن سرآوبگران ديگر بار .شود می پراآنده جامعه تنش پر فضای ديدها درته و وعيدها و وعده شخصی،

 سی جنايت و ستم به تا پايشان سر آه رقيب نامزدهای و شود؛ می پوشانده دستكش سفيد با آلود خون های دست شود؛

  .می گذارند» انتخابات«خود را به ما تحميل می کنند و نامش را  است، آغشته ساله

سی سال جامعه ی بحران زده ی است جمهوری حکومتی است که بيش ازانتخابات دوره دهم ريخرداد، روز٢٢روز 

 را همچنان در شرايط بحرانی نگاه داشت و نه تنها قدمی در برآورده کردن خواسته های انقالبی ٥٧قبل از انقالب 

 ديکتاتوری سرمايه داری و استبداد مذهبی، همان آغاز، با اعمال آزادی و زندگی بهتربر نداشت، که ازتوده ها برای

هيئت حاکمه جمهوری اسالمی، .  سياست های سرمايه جهانی را در سرکوب و به شکست کشاندن انقالب دنبال کرد

نماينده نظام سرمايه داری ای تمرکز يافته و انحصارهای خصوصی و دولتی ای است که تشنگی شان برای قدرت و 

ديديم که چگونه .  مسالمت با جناح های ديگر سرمايه داری را از ايشان سلب کرده استثروت بيشتر، حتی توان 

پس از سرکوب همه جانبه مقاومت های انقالبی، چون گرگی گرسنه به رمه زدند و تا به امروز تمامی منابع طبيعی 

  .  و انسانی ايران را در تمرکز گروه های اقتصادی وابسته به خود در آورده اند

اينکه مهمترين عامل بقاء و استمرار اين حکومت، سرکوب قهرآميز مبارزات مردمی و بخصوص طبقه کارگر گو 

بوده است، اما، متاسفانه ، بقايای توهمات مذهبی و ناسيوناليستی و خوِف پدرساالرانه ی رايج در فرهنِگ مردم نيز 

 خود سوال کنيم که چنين حکومتی که بيش از سه ما بايد از.  به تداوم وضع غير قابل تحمل امروز کمک کرده است

دهه جوالنگاه گروه های زالو صفت سرمايه داری بوده و همواره حافظ منافع اين چند هزار نفر در برابر مقاومِت 

و عناصر حکومتی ای که با زور اسلحه، بند و زندان و !  ميليونی کارگران و زحمتکشان بوده است٧٠اکثريت 

شدن ميلياردی حساب های بانکی خود و عواملشان را مهيا ساخته و مردم را در بيکاری و فقر و اعدام شرايط پر 

اسارت فرو برده اند، چه حق انتخابی برای ما گذاشته اند؟ آيا اگربه زندگينامه ی اين چهار چهره، احمدی نژاد، 

خونريزی عليه مردم و کروبی، موسوی و رضايی رجوع کنيم، کارنامه ای جز اعمال خشونت و سرکوب و 

کارگران می يابيم؟   فکر می کنيد اگردرپرونده ی ايشان ذره ای از روحيه ی انساندوستی و مروت به نوع بشر و 



همدردی با طبقه کارگر وجود داشت، از هفت خوان نظارت استصوابی شورای مخوف نگهبان و تأييد ولی فقيه می 

ی گردند؟  مطمئن باشيد که اگر ذره ای استقالل فکری و عمل در ايشان گذشتند تا به عنوان نامزد انتخابات معرف

مشهود بود و امکان آن می رفت که بخواهند و يا بتوانند قدمی در جهت منافع مردم و مخالفت با ساختار استبدادی 

  . قدرت بردارند، نامی از ايشان نمی شنيديم

 روزها آن در مردم های توده از بسياری .نگيريم  آمدست را ١٣٧۶ خرداد در جمهوری رياست انتخابات تجربه

روشنفکران نوميد را خورند و گروهی از » آزادی و نشاط«حکومت و شعار» اصالح طلب«ی جناح فريب وعده ها

 نكرد فرق وضعيت :دانيم می همه را آار نتيجه. دميدند بر بوق دوم خرداد» تاکتيکی«با توجيهات و مسالمت جو نيز

  .شد تلف جوانان مشخصا و مردم ا زيادی شمار و اميد انرژی و شوق شورو فقط ميان اين در .شد رازبدبدت آه هيچ،

 .نكرد آن ريشه را آن ولی زد؛ ضربه» درون  از تغيير رژيم« توهم  به آه داشت را نتيجه اين خرداد، دوم شكست

 ريشه حال در نيز اقتصادی بحران آن پای پابه گذاشت؛ گسترش به رو مردم سياسی خشم و اجتماعی نارضايتی

 می باال داشت نيز غربی های قدرت اسالمی با رژيم المللی بين های آشمكش و فشارها و باالخره بود؛ دواندن

 و مالی و امنيتی و نظامی قدرت زور حاآمه به هيئت از قدرتمندی جناح پاسخ نژاد، احمدی قدرت رساندن به .گرفت

 و رفتند پايين ناگزير به طلبان حاآمان، اصالح االآلنگی بازی اين در .بود اوضاع ناي به شعارهای عوامفريبانه

 را فريبش آه آسانی حتی آن(مردم  اآثريت ديگر حاال را نژاد احمدی محصوالت  طعم.آمدند باال اصولگرايان

 باز حاال !وقاحت بيشتر و !بيشتر سرآوب و دروغ و فقر و بيكاری و تورم :چشيده اند ) دادند رای او به و خوردند

 ما به» تنها راه ممکن«عنوان  به را خرداد دوم در بزرگ خودفريبی خواهند تجربه می آه اند شده پيدا ای عده هم

 پيكری و در بی و عام شعارهای از و بين نبوديم واقع آافی اندازه به آه بود اين قبل بار اشكال گويند  می .آنند قالب

 پايين آرد عملی را آنها بتوان مطالباتی آه حد تا را توقعاتشان بايد مردم آه گويند می .ديمپيروی آر »آزادی «مثل

 ترين وحشيانه دولت ستمگرش، و طبقاتی نظام امپرياليستی، داری سرمايه دنيای اوضاعی آه در  درست.بياورند

 برای را و ايدئولوژيكی نظامی ،سياسی هرابزار و بينند می تدارك و زحمتكشان آارگران عليه را اقتصادی تهاجم

واقع «اميد بستن  به را مردم اينان گيرند، می آار به رسيده لب به مردم جان دوش بر خود قدرت های پايه حفظ

  .به جناحی از همين نظام دعوت می کنند) يعنی تسليم(» بينانه

 برگزاری از اصلی حاآمان هدف آه اينست آنيم دنبال مقطع اين در بايد همه ما آه هدفی ترين آليدی و مهمترين

 اين .آنيم را خنثی آنها قدرت نمايش و مردم، ميان در بردگی و تسليم به روحيه زدن دامن يعنی انتخاباتی، آارزار

 اينكه دادن يعنی نشان . انتخاباتی فريب با مخالفت در مردم همبستگی قدرت و نمايش سازماندهی برای تالش يعنی

 می را آن اهداف پشت و آند نمی شرآت آن در است، مخالف اين فريبكاری با واقع به جامعه از بزرگی بخش

 ديوار و بر در گسترده شعارنويسی شكل به اسالمی، جمهوری انتخابات رياست با مخالفت اعالم بنابراين .شناسد

و  آموزش و آار های محيط در وسيع و مناسب های روش استفاده از با انتخابات تحريم های تراآت پخش شهر،

 همين از آه است فعاليتی بزرگ، و آوچك های تجمع علنی در مخالفت اعالم و بحث به زدن دامن مسكونی، محالت

 را بزرگی نيروی و شوند دلگرم مخالف، ناراضی و مردم بايد .شود انجام بايد انتخابات برگزاری زمان حاال تا

 هزينه فكر و بگذارند آنار را آخر، ترديد لحظات در بتوانند ايدب .ببينند خودشان با و همسرنوشت همسو و همفكر



 روی از آه آسانی به بايد بتوانند .آنند دور خود از را باشد داشته دنبال به برايشان می تواند ندادن رای آه هايی

  آنند،  می  در انتخابات  شرآت  به  دعوت  را  همگان  لحظات آن در جويی، و منفعت  طلبی فرصت  يا ناآگاهی

 آنيم تالش اين جهت در قوا تمام با اگر تنها. آنند تشويق گفتن نه نيز به را خود آشنايان و اطرافيان و بگويند نه 

 حرآت احتياط بيشتری و ترس با براندازش، خانمان های سياست در اجرای رژيم داشت، انتظار توان می آه است

 و آنار بگذاريم را ترديدها پس . دهد دخالت واقعا خود در محاسبات ار ها توده آشكار نارضايتی ابراز اين و آند

  .بزنيم باال را ها آستين

  

  !نظام سرمايه دار نمی خوايم، نمی خوايم

  !دولت سرمايه دار نمی خوايم، نمی خوايم

  !رهايی نوع بشر با انقالب کارگر

  !کارگران، زنان، جوانان، متحد و همسنگر

  ! گرددزندانی سياسی آزاد بايد

  
  بيانيه مشترک
 :امضاء ها
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