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!را ازي دهنده هم چوب را خوردند و هم پی ها رأونيليم  

 )۵ -به مناسبت انتخابات ( 

  ١٣٨٨خرداد  ٢۵شنبه دو                                                                                                                       هماهنگیکميته

                                                                                                          
با نيروهای سرکوبگر تبديل  تهران و چند شهر ديگر به صحنه جنگ و گريز معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری خيابان های

است که اکنون ديگر با وضوح و روشنی بسيار بيشتری » ديکتاتور مرگ بر«شعار اصلی معترضان به تقلب در انتخابات، . شده است

جريان اين جنگ و  خبرهای تأييد نشده ای از کشته شدن چند نفر از مردم در. آنان فقط احمدی نژاد نيست می توان ديد که منظور

يست و آن ضرب و شتم و دستگيری و يک نکته هيچ ترديدی ن حتی اگر اين خبرها نيز صحت نداشته باشند، در. گريزها شنيده می شود

بانک،  از سوی ديگر، تظاهرکنندگان چندين پاسگاه پليس،. همراه با ايجاد فضای رعب و وحشت است سرکوب وحشيانه تظاهرکنندگان

نگ و آنان همچنين در مواردی با س. کرده اند را به آتش کشيده و تخريب...  ايستگاه اتوبوس، کيوسک تلفن و اتوبوس شرکت واحد،

 (ساختن باريکاد و آتش زدن الستيک و ظروف زباله شهرداری، منطقه وسيعی از تهران  چوب به سرکوبگران حمله کرده اند و، با

فراهانی، ونک، کريم خان زند، تخت جمشيد،  خيابان های ولی عصر، فاطمی، تخت طاووس، عباس آباد، ميرزای شيرازی، قائم مقام

 احساسات تظاهرکنندگان را از همين. جنگ واقعی با نيروهای سرکوبگر تبديل کرده اند را به ميدان يک) ...حافظ، فلسطين، انقالب و

پی برده اند که رئيس . تحقير شده اند آنان احساس می کنند که فريب خورده اند و. برخورد قهرآميز به خوبی می توان درک کرد

تظاهرکنندگان  خالصه آن که خشم. از آنا ن صرفا يک بازی نمايشی بوده استبوده و رأی گرفتن  تعيين شده قبل جمهوری اسالمی از

  .مورد استفاده ابزاری قرارگرفته اند از اينجا ناشی می شود که احساس می کنند برای گرم کردن تنور انتخابات

سال ها تبليغ عليه اين پديده دنيای  اتوان گفت که آنچه مردم در جريان حوادث چند روز گذشته درمورد انتخابات آموختند ب به جرأت می

دنيايی توهم در مورد انتخاب بد درمقابل بدتر پای صندوق های رأی رفتند و رأی  ميليون ها مردم با. سرمايه داری به دست نمی آمد

 آور و اسپری فلفل و زندان و باتوم و گاز اشک اما نه فقط اجازه انتخاب بد در مقابل بدتر را به آنان ندادند بلکه اعتراض آنان با .دادند

داغ  بسياری از آنان که در انتخابات شرکت کردند آن گونه که خود می گويند پشت دستشان را اکنون ديگر. چه بسا گلوله رو به رو شد

رار نبوده و نيست  حتی در شرايط دموکراتيک نيز ق-ايم   چنان که قبال گفته-انتخابات . می کنند که ديگر در هيچ انتخاباتی شرکت نکنند

در حالی که . دهند اما در اين شرايط دست کم اجازه انتخاب بد در مقابل بدتر را به رأی دهندگان می. کند که مطالبات مردم را برآورده

ارز اکنون رأی دهنده ايرانی مصداق کامل و ب. دهندگان داده نشد در جهنم استبدادی سرمايه داری ايران حتی اين اجازه نيز به رأی

اين تأسف فقط آنگاه  و. به حال چنين کسی، به ويژه اگر کارگر باشد، بايد تأسف خورد. خورده و هم پياز را کسی است که هم چوب را

را تشکيل دهد و قدرتمندانه پرچم مطالبات ضدسرمايه داری خود  منتفی می شود که اين کارگر به جای شرکت در انتخابات شورای خود
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