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 مردم آزادی خواه و برابری طلب جامعه ایران، به معنای واقعی هيچ نفعی ندارند در این  کلیکارگران و به طور

این انتصابات، اساسا برای جناح های . صابات ریاست جمهوری حکومت اسالمی شرکت کنندنمایش انت
زیرا آن ها از طریق همين نمایش های .  دارد و زمينی و مدافعان آن ها، معنی و مفهوم واقعییحکومت

چهارچوب رقابت اول این که در : انتخاباتی که هر چهار سال یک بار راه می اندازند با یک تير دو نشان می زنند
های بورژوایی و منافع و مصالح اقتصادی، سياسی و اجتماعی خودشان، هر چهار سال یک بار قدرت و 

از  اما.  این رقابت ها توسط احزاب صورت می گيرد،در دنيای غرب. حاکميت را مجددا بين خود تقسيم می کنند
ت و جناح های آن اکيدا ممنوع است این فعاليت احزاب و سازمان های سياسی خارج از حاکمين جایی که آ

 دوم این که.  جناح های درون حکومتی و مدافعين آن ها در بيرون از حکومت پيش برده می شودبين ،رقابت ها
 در نزد افکار عمومی مردم جهان این  با این نمایش انتخاباتی،ریسين ها و سران حکومت اسالمیوئمبلغان و ت

  .نيز وجود دارد» انتخابات« آزادی ، در ایرانا گویطور وانمود می کنند که
 به اولين نمایش انتخابات غيردمکراتيک و فاجعه بار در ایران، حدود دو ماه پس از سرنگونی حکومت پهلوی و

برگزار شد که متاسفانه اکثریت » جمهوری اسالمی آری یا نه« پيروزی انقالب مردم ایران، تحت عنوان دنبال
 دیو از شيشه ،بدنبال این واقعه. جاعی اسالمی رای دادندتر گرایش ا عميقا ضددمکراتيکین خواستمردم به ا

گرفته  از جامعه ایران قربانی  ویرانی به بار آورده و هموارهه به لحظهحظ لسال سی در این و جهيدبيرون 
 در این صندوق خود را رای سفيداین که  در واقع مردم ایران، به هر دليلی پای صندوق های رای رفتند و .است

 هم نوشتند تغييری در این واقعيت نداشت که ناسزا و یا حتا به سران حکومت اسالمی انداختند  رایایه
 حکومت  رای دادن به غير ازیاکثریت مردم این کشور در نمایش حکومت اسالمی که در آن هيچ آلترناتيو دیگر

ای مختلف حکومت اسالمی و اپوزیسيون به اصطالح امروز هم جناح ه.  شرکت کردند،اسالمی وجود نداشت
، نهضت  دمکرات چپ حزب دمکرات کردستان ایران،، جمهوری خواهان، در رنگ های مختلف اکثریتی-توده ای 

 مردم را به  در تالشند به هر بهایی شده... و آزادی، جبهه ملی، مجاهدین اتقالب اسالمی، دفتر تحکيم وحدت
 به مردم جهان نشان دهند که نند و به عنوان سياهی لشکر عکس و فيلم بگيرند واشکپای صندوق های رای ب

قول علی خامنه به  .در ایران، دیکتاتوری خاتمه یافته و مردم از حق آزادی کاندید شدن و رای دادن برخوردارند
  . استلقه و والیت فقيه مط می شود رای به کليت نظام و اسالم ریختهصندوق ها  هر رایی که به،ای

  
عليرضا   به گزارش ايرنا،. در این ميان موضع دبيرکل خانه کارگر حکومت اسالمی، از همه شنيع تر است

 تنها به چسباندن یما نبايد در حمايت از موسو«   :در خانه کارگر اصفهان در جمع کارگران، گفت ،محجوب
 ی بايد بر اين باور باشيم که رييس جمهور اکتفا کنيم، بلکهی خالی های رنگارنگ و پرکردن صندلیپوسترهاي
  ». استیايشان حتم

 حضور و موفقيت اين نامزد مورد حمايت در انتخابات دست ی برایبايد کارگران و حاميان موسو«  : تاکيد کردیو
 است ی از کسانیميرحسين موسو «  :چنين گفت  هم،محجوب ». حمايت کنندی از ویاز کار بکشند و عمليات

  ». دهدیر فضا و شرايط اجازه انتقاد را مکه در ه
  

 ، موسوی، چماقدار سال های اوایل انقالب ميرحسين ازحمایت دراین موضع خانه کارگر و دبيرکل آن محجوب 
 نخست وزیر سرکوب و کشتارهای  هشت سالن و عراق،ارت وزیر هشت سال جنگ خانمانسوز اینخس

بعالوه .  است١٣٦٧ام چندین هزار زندانی سياسی در سال  قتل ع به ویژه و٦٢ و ٦٠وحشيانه سال های 
 عضو رهبری حزب جمهوری اسالمی بودند که حمله به  در سال های اوایل انقالب،محجوب و موسوی،

 دانشگاه کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، حمله به سازمان های چپ، به رسانه های مستقل، تجمعات زنان،
  .دررا حزب جمهوری اسالمی رهبری می ک...  و هشت مارس وت های اول ماه مها تظاهرها،

 تهران، در این سی سال، دست اندرکار سرکوب ازمحجوب به عنوان دبيرکل خانه کارگر و نماینده مجلس 
 عوامل خانه کارگر با حمایت نيروهای سرکوبگر  برای نمونه،.ه است کارگران و تشکل های آن ها بوداعتصابات

 یورش بردند و با ضرب و شتم کارگران، حتا قصد  در تهرانکارگران سندیکای شرکت واحدحکومتی به جلسه 
سندیکا و دیگر امکانات و اموال  آن ها، اسناد .داشتند زبان منصور اسانلو، ریيس سندیکای شرکت واحد را ببرند

ی دیگر و به ویژه ر فعال کارگ اسانلو و ده ها منصور محجوب تاکنون درباره زندانی کردن. به به غارت بردند راآن
 و انتظامی به کارگران و خانواده های کارگری و حاميان یلباس شخص، یورش وحشيانه نيروهای ضدشورش

بودند تا روز جهانی خود را جشن بگيرند و   تجمع کرده تهراندر پارک الله  امسالش کارگری که در اول مینج
  تاکنون نيز و؛ست پيش گرفته ادر سياست سکوت را صویب برسانندخود را بر عليه سرمایه داران به ت قطعنامه

 . نفر از دستگيرشدگان پارک الله انجام نداده اند١٥٠ هيچ تالشی برای آزادی حدود نه خانه کارگر و نه خود او،
به  در تحميل بی حقوقی اقتصادی و اجتماعی  خانه کارگر هم چنين.کسی هم چنين انتظاری را از این ها ندارد

  خانه ضدکارگر و دبيرکل آن، اکنون. با سرمایه داران و حکومت حامی سرمایه همکاری کرده استکارگران
 طبيعی است که !؟مایت از کاندیداتوری موسوی دست از کار بکشندحد در نریاکارانه از کارگران می خواه

عتراض و راه پيمایی می کنيم نه در جواب اکثریت کارگران به محجوب و خانه کارگر این باشد که ما اعتصاب و ا
بلکه در راستای مطالبات اقتصادی و اجتماعی  ،...روبی، احمدی نژاد، محسن رضایی وکحمایت از موسوی، 

توطئه های هجوم نيروهای سرکوبگر حکومتی و  و با يمن و اعتراض دست نزصابخود روزی نيست که به اعت
   .یمخانه کارگر و محجوب روبرو نشو

اح های حکومتی و کاندیداهای آن ها، در این سی سال حاکميت جمهوری اسالمی، کارنامه سياهی در همه جن
سازمان دهی و رهبری سرکوب کارگران و دیگر جنبش های اجتماعی حق طلب و هم چنين ادامه جنگ و 



خالفين، سانسور و الکت اقتصادی به اکثریت مردم ایران، ترور مفقربانی کردن صدها هزار انسان، تحميل فقر و 
  . سرکوب، شکنجه و اعدام و سنگسار دارند

جوب ها و ح از زمانی که توسط دار و دسته حزب اهللا و حزب جمهوری اسالمی به سردستگی م،خانه کارگر
 کرده است فعاليتی ها و غيره اشغال شد عمال به عنوان بازوی امنيتی حکومت در درون جنبش کارگری وموس

 در واقع این .ه استپيش برد» رگر کاخانه «تحت نامیه داری و حکومت حامی سرمایه را و سياست های سرما
 کم تر  امروزبنابراین،. ن استارن طبقه کارگر ای در دروی عوامل حکومت ضدکارگر ونه خانه کارگر، بلکه خانه

 وسوی ریشخند نزند را در ایران می توان سراغ داشت که به فراخوان محجوب در حمایت از ميرحسين مکارگری
  .آگاهی طبقاتی کارگران را که با بهای گزافی به دست آورده اند نباید دست کم گرفت. شته باشدتوهم داو 

این نمایش انتخاباتی که حکومت اسالمی راه انداخته است در واقع جا به جایی مهره های حکومت توسط رهبر 
 اش  با تمام جناح هایش و اپوزیسيون ليبرال،اسالمیحکومت  اکنون .شورای نگهبان است» اتوردی گال١٢«و 

آن ها به تکاپو  از این رو،. اکثریت مردم به این انتخابات اهميتی نداده اند زیر.  خرداد هستند٢٢نگران واقعه روز 
  آدم و  کش حکومت آزادی مردم به سياهی لشکرتبدیل کردن نمایش انتخابات را با  سرد تنورافتاده اند تا بلکه

 خونين جمهوری اسالمی، هيچ شهروند ایرانی نباید يتروشن است که پس از سی حاکم.  داغ تر نمایند،کش
ست های پایه ای و کالن حکومت اسالمی را اسيبه این امر توهم داشته باشد که با شبه انتخابات می توان 

نيز بدون چون و چرا باید اجرا می شد؛ به ویژه در کشوری که تا دیروز شاه فرمان می داد و فرمان وی  .تغيير داد
امروز والیت فقيه این فرمان را محکم تر صادر می کند و سرپيچی از آن، نه تنها سرپيچی از فرمان رهبر، بلکه 

را قدرت مطلقه و  رهبری که در باال خدا و در پایين خودش .سرپيچی از فرمان خدا و پيغمبر و امام نيز هست
 قدرت او را زیر سئوال ببرد و یا حتا  کهيند، همواره گوش به زنگ است تا هر عاملیت می بصاحب تماميت قدر

 نابود سازد و یا چنان مهارش کند که برای ابد دست  سریعادر شان و منزلت و مقام وی تزلزلی ایجاد کند،
چند نفر را در در واقع حاکمی که روزی .  شناسدمیلبی او حد و مرز نطاراده قدرت . نشانده و اجير وی شود

 سی سال است که برای مرگ مخالفين  رهبر حکومت اسالمی،چرا که. ددارقبرستان دفن نکند قرار و آرامی ن
خود تالش می کند تا شاید مطمئن شود که مخالفين او واقعا نابود شده اند و هيچ خطری از سوی آن ها او و 

افرادی هم چون خامنه .  دست رفتن قدرتش است؛ اما هنوز هم نگران ازحکومت مستبدش را تهدید نمی کند
عی برای عشق ورزیدن و دوست داشتن وای، که دایما در هراس از دست رفتن قدرت خویش است موض

عشق به انسان، عشق به آزادی، عشق به رفاه، عشق به تفریح و حتا اطرافيانش در نظر چنين فردی . ندارند
کسی که کم ترین نقدی . نبالش است برای حفظ حاکميت اش استتمام نيرویی که وی به د. موضوعيت ندارد
 همواره در وحشت از انتقاد به سر می برد و به همين دليل پی در پی فرمان بستن گروهی را نمی پذیرد
هر آرمان و عقيده ای که سعی کند انسان .  دهان ها را صادر می کند بستن و، شکستن قلم هاروزنامه ها

ان نشان دهد، بر عليه بشریت شوریده و خودکامگی و سرکوب و کشتار را پيشه خود خاصی را مافوق انس
   . کرده است
 حرف اول و آخر  در هر زمينه ای چه سياسی، نظامی، امنيتی، قانون گذاری، روابط بين الملل و غيرهبنابراین،
 ریاست  نه می زند امام زمانبا اتکاء به قانون اساسی و نيروهای سرکوبگر و سربازان غيبیرهبر  را اتفاقا

 ریيس جمهوری، در .جمهوری و مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخيص مصلحت و مجلس خبرگان و غيره
بهترین حالت قرار است مجری اوامر رهبر و مجری قانون اساسی که اتفاقا منشاء اصلی سرکوب و اختناق و 

 قرار اگر . را پيش ببرد حکومت اسالمی نهفته استجهل و جنایت نيز در قانون اساسی و در فرمان های رهبری
بود به انتخابات، سياست های حکومت اسالمی به نفع جنبش های حق طلب و آزادی خواه و هم چنين آزادی 

 هر چهار  تاکنون صورت نگرفته است؟چرا در این سی سالهای فردی و اجتماعی شهروند ایران تغيير کند 
  نه تنها بهبودی در وضعيتشده استریاست جمهوری و مجلس و غيره برگزار  یک بار نمایش انتخابات لسا

از زبان . شده است نيز  از دوره قبل بدتر نيز مردم به وجود نيامده است، بلکه هر دورهزیست و زندگی و آزادی
 از حقوق ...هيچ کدام از کاندیداها شنيده نشده است که باید زن و مرد، کرد، بلوچ، عرب، لر، ترک، فارس و

 و همه کودکان  لغو شود باید؛ کار کودکحق مسلم زنان استیکسان و برابری برخوردار باشند؛ آزادی پوشش 
؛ دست مزد کارگران براساس تورم و گرانی واقعی افزایش یابد و .از تحصيل و بهداشت رایگان برخوردار باشند

از بيمه بی کاری مکفی برخوردار باشند؛ دست مزدهای معوقه آن ها یک جا پرداخت شود؛ همه بی کاران 
وضعيت آموزش و پرورش و آموزش عالی تغيير کند و مذهب در سيستم آموزشی کشور دخالت نکند؛ 
دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور، نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران، کارگران و زنان از حق تشکل 

نجه و اعدام و سنگسار و قوانين وحشيانه قصاص اسالمی برچيده و آزادی بيان و اندیشه برخوردار شوند؛ شک
شوند؛ فعاليت سازمان ها و احزاب سياسی، رسانه های گروهی، کانون ها، سندیکاها و شوراهای مردمی، 

 اجتماعی اشاره دارد تنها یل سياسی وحتا آن جایی هم کاندیدی به مسا... رسانه های عمومی آزاد باشد و
مثال موسوی ادعا دارد که طرح امنيت اجتماعی را بردارد؛ .  داشته و هيچ جنبه عملی در برنداردجنبه تبليغاتی

 انتظامی و یدر حالی که ریيس جمهوری هيچ حق قانونی مبنی بر دخالت در امور سپاه، بسيج، ارتش، نيرو
 و طرفدارنش سر می یا شعارهای توخالی و توهم برانگيزی که کروبی. دیگر نيروهای مسلح و امنيتی را ندارد

این نوع شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری حکومت اسالمی، شعارهایی هستند که با هدف فریب . دهند
 هيچ ، می شوند و تنها برای فصل انتخابات کاربرد دارند از این رو، در فردای خاتمه انتخاباتعنواندادن جامعه 

آن هم در شرایطی که همه کاندیداها .  را ندارد و تفيير قانونیس حق پيگيری آن ها و دخالت در امور رهبریک
در این سی سال، در ردیف مقامات عالی حکومتی در عرصه های سياسی و نظامی و قانون گذاری بودند و 

 آگاهی نيز نباید گول وعده و قدرت هم داشتند هيچ گلی به سر مردم نزده اند، هيچ انسان و جریان صادق و
  . وعيدهای توخالی و دروغين آن ها ر اباور کند

  
غربال رهبر و شورای نگهبان  ای است که نمایندگان توسط ابات حکومت اسالمی، پروسهتخپروسه نمایش ان

  :می شوند
   در وزارت کشور ثبت نام کنند؛ قوانين حکومت اسالمی،براساس نخست باید کاندیداها -١
 دست ، سابقه کاندیداها را بررسی می کنند و...ارت کشور، وزارت اطالعات، قوه قضائيه ووزسپس  -٢

  آن شش نفر که نفر عضو شورای نگهبان١٢.  آن را در اختيار شورای نگهبان قرار می دهدآخر
 . به عنوان حقوقدان از سوی مجلس انتخاب می شوند نيز رهبر و شش نفرشانتوسطمستقيما 



 .از بين کاندیداها چند نفر را تعيين می کند و خدمت رهبر می رودشورای نگهبان  -٣
د صدها کاندید به مردم معرفی می کن ميان سرانجام با موافقت رهبر، شورای نگهبان چند کاندیدا را از  -٤

 نگهبان رای شورای مردم به هر کدام از منتخبين رهبر و  پس از طی این پروسه.نماید رد می  راو بقيه
 . واقع انتخاب آن هاست نه مردمبدهند در

چون در سلسله . شودمی معرفی ن رای نگهبان به مردمشوقطعا هيچ کاندید زنی از سوی رهبر و  -٥
 حق  در اسالم هستند ودهمگی مر...  وان، علما، رجالمراتب خرافات اسالمی، خدا، پيامبران و امام

بنابراین، تا روزی که حکومت  است به رسميت شناخته نشده به عنوان یک انسان مستقل ،زن
 . معرفی شود ریاست جمهوریاکميت دارد هيچ زنی نباید به عنوان کاندیدحاسالمی در ایران 

  را نيزبدین ترتيب، این پروسه آشکارا یک پروسه ضددمکراتيک و مغایر با حق شهروندی است و هيچ توجيهی
صورت می  امنيتی -ه انتخابات در فضایی کامال پليسی  پروس، مهم تر از همهبعالوه .نباید پذیرفتدر این مورد 

   .ن وجود نداردآ کاندید شدن و رای دادن در دی و هيچ گونه آزاگيرد
  

در این انتخابات، جناح دوم خرداد حکومت که خاتمی .  را به یاد داریم١٣٧٦انتخابات ریاست جمهوری سال 
ما اگر انتخاب شویم قوانين را تغيير «، »ی همه ایرانی هاایران برا«کاندیدشان بود در تبلغيات خود می گفتند 

  از سرسوزنى و در هشت ریاست جمهوری خاتمی،دکردن فتح قله های پيروزی را اما آن ها... و» خواهيم داد
وانين حکومت اسالمی را حتا به نفع جناح خود نيز نتوانستند تغيير دهند؛ به همين دليل، به محض این که این ق

مام شد حتا بسياری از چهره های سرشناس دوم خردادی خانه نشين شدند و در این دوره قادر نبودند دوره ت
 ناجارا عرصه سياسی را به ميرحسين موسوی واگذار کرد که یک دست او این جناح. وارد عرصه انتخابات شوند

دوم در واقع . اتمی استرش در دست جناح دوم خرداد و نماینده آن خگدر دست جناح محافظه کار و دست دی
 نمی توانند سياست های  قانونکه با وعده های تغيير ی هایشان نيز عمال نشان دادخوده خرداد به مردم و ب

، امروز عمال در صحنه سياسی ایران، در »قهرمان دوم خرداد؟ « خاتمى.کالن حکومت اسالمی را تغيير دهند
 در بحث اختيارات قانونى رياست جمهورى بنابراین، یک بار .دنباله روی از موسوی خود را نگاه داشته است
تبديل ی حکومتی ها  جديد زمينى ميان جناحمکششک به يک دوره خاتمی باز نشده، بسته شد و اکنون نيز

 توسط جناح  بعد از تصرف قوه مقننهه ویژه ب تغيير قانونی از باال،هرنوعیک بار برای هميشه  یعنی. نشده است
 جناح دوم خرداد، قوه  وقتى.ی از آب درآمد و دیگر کسی را دور خود بسيج نمی کند پوچ شعاردوم خرداد،

ا در دوره گذشته، احمدی نژاد که کامال گوش  حت.شتگذارى ندا قانون را اشغال کرد جرات مجریه و قوه مقننه
، آن مجلس را با حمایت رهبربه فرمان خامنه ای بود و اکثریت مجلس نيز طرفدار دولت او بودند همه اختيارات 

 به رسانه ها نيز کشيده شده لسج در ماو نمایندگان طرفدار  اعتراض صداینقض کرده است که حتا چنان
 این مساله اثبات کرده است که ریيس جمهوری و مجلس بدون اجازه رهبر جرات تصميم گيری جدی .است
نين سلسله مراتب مذهبی، رهبر قدرت مافوق زیرا براساس قانون اساسی حکومت اسالمی و هم چ. ندارند

او فرمانده .  او نماینده خداست و هيچ کس حق حسابرسی از او را ندارد.استهر انسانی و ارگانی در ایران 
از . کل قوای همه نيروهای ارتشی، سپاهی، بسيجی، حزب اللهی، امنيتی و سربازان غيبی امام زمان است

در مقابل شورای نگهبان و شخص رهبر دست شان بسته است و در همه این رو، ریاست جمهوری و مجلس 
. حال و در همه زمينه ها حرف آخر را رهبر می زند و کسی جرات مخالفت با فتواها و فرمان های او را ندارد

ت ال معامه رهبران دوم خرداد ببه همين دليل،.  است تمام شده نيزحقوقى جنبه از ا حت،اکنون دوران دوم خرداد
  در جریان خاتمى به پيشگامی،رياست جمهورى دهمين دوره اين معامله مبناى .نهان و آشکار روی آورده اند

، بازی سياسی را به حریف باخته )اصالح طلبان حکومتی( تا این جا روشن است که جناح دوم خرداد.است
   شد؟باید دید پس از پایان نمایش انتخابات به چه سرنوشتی دچار خواهند. است
 حکومت اسالمی، بی رمق تر از دوره های قبلی است و بسياری از مردم به  ریاست جمهوری انتخاباتدهمين

ست که  هاى اخير اين  در اين سال مردم چشمگيرمخالفت گسترده وعلت . صف مخالفين حکومت پيوسته اند
 اسالمى و ايجاد بساط کليت حکومتبرچيدن   بر ضرورتطور روز افزونىه ، ب٥٧  سالويژه نسل بعد ازه ب مردم،
 سياسى و اجتماعى عنوان پرچمدار اين امر عظيمه  را بطبقه کارگر پى برده اند و  و انسانی ترجامعه آزادتر يک

و مردم محروم . شناسندی م رسميته  در جامعه بتغيير اصلى اين  و پرچم دارعنوان سخنگوه  بو هم چنين
 با وجود سرکوب های  اکنون.مخالفت با کليت حکومت گام برمی دارندموضع ايران دارند وسيعا به ستم دیده 

 جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و نویسندگان و روزنامه نگاران مترقی و پيشرو در صحنه شدید
از .  ایران هستند اکثريت مردمگان واقعی نمايند دارند و و نترسیگيریمسياسی و اجتماعی ایران حضور چش

 کنونى  و اجتماعی سياسى واقعیاين اوضاع.  طبقه کارگر بر سرمایه داری امکان پذیر است پيروزىین رو،ا
خواه، در يک جنبش سياسى عظيم براى ی  مردم آزاد ودهى کارگران  بسيج و سازمان،بنابراين. ايران است

 از نظر ، اسالمىحکومت. جامعه انسانی دور از واقعيت نيست اسالمى و ايجاد يک برچيدن بساط حکومت
 به انتهاى خط خود رسيده  محروم، و مردمجنبش های اجتماعی حق طلب و در پيشاپيش همه طبقه کارگر

حتا بقای بيش از این حکومت اسالمی، تا حدودی در نزد دولت های بورژوازی غرب و منطقه نيز زیر . است
 حکومت چه با تعديل ند تالش در جهانىهاى قدرت بورژوازى ايران وسال هاست که . سئوال رفته است

 حاکميت طبقاتى خويش را نگاه  های مهم، ارکان از پایينمردم آن از باال بدون دخالتاسالمى و چه با جايگزينى 
روزبروز مقاومت کارگران و مردم ستم دیده در مقابل حکومت .  تحوالت سياسى مهمى است ایران آبستن.دارند

ی چه با آفریدن رعب و وحشت در جامعه، چه با هر قيمت  به، اسالمىحکومت .اسالمی، قوی تر می شود
 جان به لب رسيده  مردما شکی نيست که دیر یا زود ام. می کند مقاومتسرکوب و تهدید و شکنجه و اعدام،
  آینده جامعهکه عمال اين.  را در هم خواهند شکست حکومت اين مقاومتایران و در پيشاپيش همه طبقه کارگر

 اتحاد و همبستگی طبقاتی و مبارزه متحد و پيگير همه نيروهای کارگری کامال بستگى به درجه شودی  چه مما
 نياز عاجل کنونی جامعه ما، تالش برای تشکل یابی اما.  داردو کمونيستی و جنبش های آزادی خواه دیگر

ب سياسی، رسانه های مستقل و سراسری کارگران، برپایی تشکل های دمکراتيک مردمی، سازمان ها و احزا
  . دارددر  اتخاذ تاکتيک های مبارزاتی نياز به هوشيارى هم چنين

، هرگونه مماشات با جناح های حکومت اسالمی و حمایت از کاندیداهای ریاست در این شرایط حساس
شم مردم  خاک پاشيدن به چ عمال محکوم و پيچيده شود هملفافه ایبندی و  ، در هر بسته آن هاجمهوری
  .است



مکراتيک مردمی، رسانه ها گروهی دهای  اساسا در حکومتی که فعاليت سازمان ها و احزاب سياسی، تشکل
 اسم  عمومااتوری ندارندید زنان حق کاندنی یع،؛ در کشوری که نصف جامعهباشند فعاليت برخوردار ندیاز آزا

  هم چون ایرانرایط انتخابات کشورهای همسایهحتا با ش و  جهانیبردن از انتخابات با معيارهای بورژوازی
  .قابل مقایسه نيست  وشته خوانایی نداترکيه و پاکستان

نامه نگاران و وبالگ زور، زنان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و ی کارگردر چنين شرایطی، فعالين جنبش
 حساس است از عیی و اجتمااسسي به مسایل  بيش از هر زمان دیگری نباید این فرصت را که جامعهنویسان،

 و افکار سازی  به طور فعال تری مطالبات و خواست های خود را به گوش مردم برسانند یعنی باید.دست بدهند
ق و به صندی خرداد نيز طبيعی است که هيچ انسان آزادی خواه و برابری طلب و انسان دوست٢٢ در روز .نمایند

که تلویزیون ها تصویرش را به عنوان سياهی لشکر حکومت  شود میهای رای حکومت جهل و جنایت نزدیک ن
 باید بيش ترین نفع را برای  موجود مهم تر این است که از فضای حساس.جهل و جنایت اسالمی پخش کنند

 در خارج کشور نيز .گذشت نباید پاسيو و ساکت از کنار آن  وبردطرح مطالبات جنبش های اجتماعی حق طلب 
اط رای حکومت اسالمی پهن شد باید تظاهرات گذاشت و با حمایت از مطالبات جنبش کارگری،  بس کههر جا

با شعار هایی نظير آزادی همه زندانيان  و مردم تحت ستم، کران مترقیف، روشنجنبش زنان، جنبش دانشجویی
 لغو هرگونه تشکل،زادی بيان و اندیشه و آ، ک اللهر پا امسال اول ماه میی زندان کارگراناز جملهسياسی، 
سرنگون باد «شعار همراه با را ...  وص اعدام و قصاسنگسار،  قوانين وحشيانه روحی و جسمی، لغوشکنجه

  . فریاد زد، با تمام قوا»حکومت اسالمی
شکی نيست که فراخوان خانه کارگر و دبيرکل آن محجوب، در حمایت از ميرحسين موسوی و هر کدام از 

بنابراین، هيچ کارگر .  حکومت اسالمی و در جهت بقای آن است جهل و جنایتبه کليت ی دادنکاندیداها، را
به جای شرکت در نمایش ، بلکه آگاهی نه تنها به این فراخوان و فراخوان های مشابه آن اهميتی نمی دهد
  مطالبات خوا ست ها و طرحانتخابات، به فکر سازمان دهی یک اعتصاب گسترده و سراسری در جهت

   .تصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی خود می افتداق
، در اطالعيه خود در مورد انتخابات به  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومههمان طور که

امروزه برای کارگران و خانواده هایشان تشویق به شرکت در انتخابات یکی از بی « :درستی تاکيد کرده است
موجود می باشد چرا که کارگران در سه دهه گذشته، تمام روسای جمهور از دوره جنگ و معناترین بحث های 

، هر کسی و جریانی ».دوره سازندگی و دوره اصالحات و هم چنين رئيس جمهور مهرورز را تجربه کرده اند
 در این کارگران و مردم محروم و تحت ستم را برای شرکت در انتخابات تشویق می کند بی شک نفعی طبقاتی

  .ماجرا دارد
 ستم و استثمار  هرگونه سرکوب و اختناق، در مقابل،بقه کارگر، یکی از طبقات اصلی جامعهمسلم است که ط

 ایران در این نمایش انتخابات به از این رو، طبقه کارگر. سرمایه داری و حاکمان حامی سرمایه قرار دارد
 فعالين و تشکل های ، برعکسنخواهد شدای آن تبدیل سياهی لشکر حکومت سرمایه داری اسالمی و جناح ه

آلترناتيوی که تالش می کند . د هستن تبليغ و ترویج آلترناتيو طبقاتی خود همواره به فکرمستقل این طبقه،
 زمينه های اقتصادی، ملی، جنسی و کليه را در  سيستم سرمایه داری ستم و تبعيض و استثمارهرگونه

 پس باید این آلترناتيو را تقویت .امعه ای آزاد و برابر و مرفه و شایسته انسان بسازدفرهنگی از بين ببرد و ج
  .کرد

  
  ٢٠٠٩ بيست و پنجم می - ١٣٨٨چهارم خرداد 

  


