
  

  !جای صدای مشترک طبقه کارگر عليه مضحکه انتخابات خالی است
طی دو سال گذشته، بخش های مختلف فعاالنی که در ارتباط با جنبش کارگری مبارزات خود را به 

اين تمايل گاه به شکل ايجاد .  برند، تمايل بيشتری به حرکات مشترک از خود نشان می دهندپيش می
و گاه به صورت تشکيل کميته های برگزار کننده تظاهرات، به نمايش در تشکل های نسبتا با دوام، 

 بود ١٣٨٨ نزديکترين اين تالش ها، اقدام به صدور قطعنامه مشترک به مناسبت اول ماه مه .می آيد
بازتاب می که درجه ای از توافق نظر بر سر خواسته های گوناگون اقتصادی، سياسی و اجتماعی را 

  .داد

 نيش می زند اينست که آيا دامنه نک به اضطرار به ذهن هر فعال آگاه جنبش کارگریپرسشی که اي
اين تالش ها بايد به مناسبتی خاص نظير روز جهانی کارگر محدود باشد؟ آيا تالش برای موضع 

بر سر موضوعات پر اهميت نمی توان   راگيری مشترک از سوی نيروهای مرتبط با جنبش کارگری
 ما  نيز به پيش برد؟)نظير انتخابات رياست جمهوری اسالمی( فراگير سياسی  ديگر، موضوعات 

عميقا اعتقاد داريم که بسياری از کارگران چنين انتظاری از تشکل های مرتبط با جنبش کارگری 
  .دارند و می خواهند صدای مشترک خود را از اين جانب بشنوند و به گوش جامعه برسانند

 آغاز رسمی کارزار ارتجاعی رياست جمهوری می گذرد، شخصيت ها و در همين چند روزی که از
 از ملی ـ مذهبی گرفته تا به اصطالح سکوالرهای(گروه ها و گرايش های سازشکار و مسالمت جو 

بر ) که در صفوف دشمنان مردم به دنبال امامزاده ای برای دخيل بستن می گردند» واقع بينی«
 و زير پرچمی که خود نامش را  اينان با هزار و يک توجيه. تبليغات خود در سطح جامعه افزوده اند

ع يکی از گذاشته اند، می کوشند مردم را با سياست خود همراه کنند و نهايتا به نف» مطالبه جويی«
 ايدئولوژی اينها .ی نظام سرمايه دار و دولت مستبد مذهبی به پای صندوق های رای بکشانندنامزدها

 در  اينکه راهی جز دست و پا زدنجزاست و اين معنايی ندارد » انتخاب از ميان بد و بدتر«
  .جود ندارد، ونظامهمين به خرده ريزی قانع شدن در چارچوب نهايتا  و منجالب فالکت و بردگی

 به طور جدی برای اعالم صدای حاضر برخی از تشکل ها و گروه های چپ،حال انيم که دردمی 
بايد دامنه اين نوع . اما اين کافی نيست.  کوشش می کنندمشترک خود در ضديت با مضحکه انتخابات

در اين راه، در ما . بايد صدای مخالفت و مقاومت، رساتر و فراگيرتر شود. اقدامات، گسترده تر شود
حد توان خود تالش خواهيم کرد و از همه گروه ها و تشکل ها و عناصر مبارزی که در سطح جنبش 

 می خواهيم که در روزهايی که باقی است، به طور جدی در اين راستا های طبقاتی و اجتماعی فعالند
  .بکوشند
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