تحريم فعال نمايش انتخاباتی وظيفۀ ھمه کارگران و
زحمتکشان آگاه ايران است!
چرا انتخابات در جمھوری اسالمی بی معنا و نمايشی است؟
در رژيم واليت فقيه انسانيت و حقوق انسانی و تفکر و نظر مستقل داشتن اساسآً نه تنھا به رسميت شناخته نمی شود بلکه
جرم تلقی شده و قابل مجازات است .آنھا معتقدند مردم ايران امتی ھستند نابالغ و فاقد قدرت تعقل که احتياج به ولی و
قيمی دارد که مصلحت آنھا را تشخيص می دھد و امت مسلمان شبيه گله ای ميمون است که وظيفه اش تقليد و تابعيت از
ولی فقيه است  .حاکميت تئوکراتيک يا دينی ايران معتقد است که مشروعيتش را از قوانين الھی می گيرد و نه از رآی و
نظر مردم  .آنھا ميگويند اگر ھمه مردم نظری داشته باشند که مغاير با موازين شرعی باشد ،نظر مردم پشيزی ارزش
ندارد و بايد مطابق با قوانين شرعی عمل کرد .مثالً اگر ھمه مردم ايران خواستار برابری حقوق زن و مرد باشند چون
خواستی است مغاير موازين شرعی  ،به روی آن خط قرمزی کشيده شده و مطابق قوانين شرعی عمل می گردد .خمينی
با صراحت مطرح می کرد که  " :مردم مطرح نيستند  ،اين اسالم است که مطرح است " .يا بارھا توسط مقامات مختلف
جمھوری اسالمی و آيات عظام و علمای اعالم گرديده که جمھوری اسالمی مشروعيتش را از خدا می گيرد و نه مردم.
بنابراين وقتی انسان فاقد اختيار است و فقط ميتوان در محدودۀ تعيين شده توسط واليت فقيه و مطابق با نظر و سليقه و
تفسير او از قوانين شرعی عمل کند ،انتخابات شوخی مسخره ای بيش نيست و نمايشی است به منظور عوام فريبی .

چرا بايد نمايش انتخاباتی تحريم شود؟
 – ١انتخابات وقتی مفھوم واقعی دارد که انسان و حقوق انسانی و بلوغ عقلی مردم و مختار بودن آنھا به رسميت شناخته
شود.
 –٢انتخابات وقتی مفھوم واقعی دارد که در شرايط وجود آزادی بيان  ،قلم  ،مطبوعات  ،اجتماعات و احزاب و
سازمانھای سياسی و صنفی مردم بتوانند با ديدگاھھا و برنامه ھا ی کانديداھا آشنا شوند و آگاھانه به بيانگران واقعی
ديدگاھھا و برنامه مورد نظر خود رآی دھند .بنابراين در شرايط ديکتاتوری و خفقان و سرکوب نيروھا و احزاب و
سازمانھای آزاديخواه و مترقی و مردمی و سازمانھای صنفی کارگران و زحمتکشان  ،انتخابات معنی و مفھومی ندارد.
 –٣انتخابات وقتی مفھوم واقعی دارد که مردم بتوانند به کانديداھائی که بيانگر خواستھا و منافع طبقاتيشان ھستند رآی
دھند؛ ولی در جمھوری اسالمی فقط ميتوان به سرمايه داران مافيائی ذوب شده در واليت فقيه که از فيلتر ھای متعدد
سرسپردگی و چاکر منشی و بی شخصيتی گذشته اند  ،رآی داد.
 – ۴در شرايطی که احزاب و سازمانھای ملی و مترقی و مردمی ھمگی سرکوب و رھبران و کادرھا و اعضاء آنھا به
جوخه ھای اعدام سپرده شده اند و ھزاران نفر از آنھا متحمل شکنجه و زندان و آوارگی و بيکاری و مصيبت شده و
فعالين تشکلھای مستقل کارگری نظير سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی و نيشکر ھفت تپه به زندان و شکنجه محکوم
شدند ،چگونه کارگران و زحمتکشان ميتوانند نمايندگان واقعی خود را انتخاب کنند.
 -۵انتخابات برای کارگران و زحمتکشان و نيروھای مترقی و مردمی وقتی مفھوم واقعی داشت که ميتوانستند کارگران
و روشنفکرانی را که بيان کننده خواستھا و منافع طبقاتيشان ھستند مانند منصور اسالوھا و مددی ھا و شھابی ھا و نجاتی
ھا و زرافشان ھا و رئيس دانا ھا را انتخاب کنند  ،نه اينکه مجبور باشند از ميان مشتی دزد سرمايه دار مافيائی به کسی
که دشمن طبقاتيشان است رآی دھند.
 – ۶انتخابات وقتی مفھوم واقعی داشت که کارگران و زحمتکشان شھر و روستا که اکثريت جمعيت ايران را تشکيل می
دھند بتوانند اکثريت نمايندگان را در مجلس داشته باشند نه اينکه ھمه کانديداھای تائيد شده شورای نگھبان واليت فقيه
دشمنان طبقاتيشان باشند.

بنابراين ھر کسی که خودش را انسانی بالغ و عاقل و دارای قدرت تشخيص و مختار می داند و برای خود و ديدگاه ھا و
شخصيت خود احترام قائل است تن به اين حقارت و ذلت و پستی کرنش و تمکين به استبداد واليت فقيھی نمی دھد .برای
کارگران و زحمتکشان آگاه و مبارز و روشنفکران مترقی و مردمی تنھا عدم شرکت در خيمه شب بازی انتخابات کافی
نيست بلکه بايد فعاالنه از اين فرصت برای روشنگری و افشاگری ھر چه بيشتر چھره کريه استبداد واليت فقيھی و
سازماندھی حول آن بھره مند شد.

تحريم انتخابات و دشمنان مردم ايران
انتخابات فرمايشی نھمين دوره مجلس شورای اسالمی در شرايطی برگزار ميگردد که امپرياليستھا و در راس آن
امپرياليست آمريکا با اشاره به فناوری ھسته ای ايران وداليل مضحک و غلو آميز درمورد خطر اتمی ايران به
تحريک و توطئه عليه مردم ايران ادامه ميدھند .اين تحريمھا عليه مردم ايران است و بايد درمقا بل آن ايستاد .تحريم
اقتصادی عليه ايران نقض آشکار حقوق بشر است .عفريت جنگ و تجاوز امپرياليستی و صھيونيستی مردم ايران را
تھديد ميکند و ازھمين رو برنيروھای آگاه و انقالبی ميھن ماست که ھوشيارانه عمل کنند ،ضمن دعوت از کارگران
و زحمتکشان به صحنه کارزار تحريم انتخابات مجلس شورای اسالمی بر پيوند مبارزه دمکراتيک با پيکارعليه
تحريمھا و تھديد به تجاوز نظامی به ايران تاکيد نمايند .تنھا با اتخاذ چنين سياستی است که می توان در عرصه ھای
متنوع مبارزه سياسی و افشای کاربدستان جمھوری اسالمی مچ اپوزيسيون ارتجاعی و نوکران امپرياليسم و
صھيونيسم را نيز گرفت وبه طردشان کمر ھمت بست .سياست تحريم و تھديد نظامی درقبال ايران نتنھا رژيم
جمھوری اسالمی را تضعيف نميکند بلکه دست وی را نيز در تشديد خفقان سياسی و سرکوب جنبش آزاديخواھانه
مردم ايران باز ميگذارد.تحريم کنندگان اقتصادی ايران ھمدستان جمھوری اسالمی عليه مردم ايرانند و بايد محکوم
گردند.

پيش بسوی تحريم فعال انتخابات فرمايشی نھمين دوره مجلس شورای اسالمی!
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی !
زنده باد سوسياليسم اين پرچم رھائی بشريت!
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