شرکت در انتخابات حماﯾت از مخالفين آزادی
 ٣٣سال است که جمھوری اسالمی اعمال ضدکارگری و ضد انسانی خود را
با پز انتخابات می پوشاند .سالھاست که برای رنگارنگ کردن وﯾترﯾن
تبليغاتيش دست به انتخاباتی که نتيجه اش از قبل مھندسی شده است
می زند و توده ھا بخصوص طبقه کارگر را فرﯾب می دھد و اﯾن روند انتصابات
با ظاھر انتخابات از اولين آنھا با نام ھمه پرسی که توده ھا و آزادی خواھان
را در بدو پيروزی با گزﯾنش محدود به آری ﯾا نه سر دو راھی گذاشتند ،
شروع شد .و طی  ٣٣سال روند ھر چه بيشتر افتضاحی ،به خود گرفته
است  .طی  ٣٣سال گذشته ھرگز ﯾک انتخابات بدون تقلب و فرﯾب حتی در
حد معمولی کشورھای سرماﯾه داری نيز صورت نگرفته است  .اواﯾل چون در
ميان جناح ھای درونی جمھوری اسالمی تقسيم غناﯾم تا حدودی بصورت
مساوی انجام می شد ،بدون افشا شدن ،فرﯾب انسانھا را پيش می بردند و
اسامی که از قبل بين خود به توافق رسيده بودند از درون صندوق ھا بيرون
می اوردند اما به مرور زمان تمام جناح ھا تواناﯾی خود را از دست داده و
اکنون ھيچ انتصاب ﯾا انتخابی را بدون افشا شدن و باز شدن مچ خود نمی
تواند پيش ببرند و ھر روز تشت رسواﯾی شان از بام به زﯾر می افتد .
ھيچ انسانی وجود ندارد که زندگی اش تحت فشار طرح ھای ضد انسانی
که توسط نماﯾندگان مجلس و دولت که حاصل مثال" انتخاباتھای مختلف
ھستند ھر روز بدتر از دﯾروز نشود  .اﯾن انتخاباتھا نه تنھا تأثير مثبتی برای
طبقه کارگر و ھيچ کدام از مردم ندارد که البته صدھا زﯾان دارد و در واقع تأﯾيد
ھمه ی عملکردھای ضدکارگری و ضدانسانی مجلس نشينان ،دولتھا و
تمامی نھادھاﯾی است که به بھانه انتخابات قدرت را در دست دارند ،چرا باﯾد
در طرح ھا و انتخاباتی که جھت فرﯾب و ضدﯾت و دشمنی با ما است شرکت
کنيم و با دست خوﯾش به خودمان خنجر بزنيم .
بدﯾن جھت از تمامی کارگران،دانشجوﯾان و جوانان و تمامی انسانھاﯾی که
حقوق خود و دﯾگران را درک می کنند می خواھم در نماﯾش انتخاباتی
شرکت نکنند و فعاالنه دﯾگران را نيز اغنا کنند که شرکت کردن در اﯾن
نماﯾشات به زﯾان طبقه کارگر و تمامی آزادﯾخواھان است .

به اميد روزی که زندان وجود نداشته باشد و ھمه انسانھا آزاد
باشند.
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