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 اصالح طلبان بيست و دوم خردادی پس .ُمرد يک دهه به اين نتيجه رسيدند که اصالحاتگذشت اگر اصالح طلبان دوم خردادی پس از 

البته نبايد از ياد ).  ابطحی ( از گذشت کمتر از بيست و چهار ساعت به اين نتيجه رسيدند که راه تغيير از صندوق های رأی نمی گذرد

 به  ازک ناشیو ش، بل نتيجه ی توهمات صندوق رأی طلبیُبرد که اين ترکيدن زود هنگام حباب اصالح طلبی، نه نتيجه ی فرو ريزی

ازی  ب سياسی به ناچار به هراسبه همين علت است که اصالح طلبان به رغم. اصطالح کودتای انتخاباتی جناح هار رژيم بوده است

  هارأی دهنده گان در خيابانمهار شده ی  خواهان حضور بر همين پايه اصالح طلبان.  تن سپردند آتش سياست خيابانیکردن با کارت

 صندوق های رأی  برپايی از،رياست جمهوریبه ُپست آنان راه دست يابی تنها ه اند که در شرايط فعلی  بخوبی دريافتشده اند؛ آن ها

گان رأی دهنده اصالح طلبان از .  بدست خواهد آمد به ولی وقيح تحميل کنند حضور رأی دهنده گان در خيابان ها باد اميدوارنبعدی که

 مرگ بر ديکتاتور، اهللا اکبر، :ی مانندهايشعار با سر دادن در پشت بام و خيابان ها و  مسالمت آميز و قانونی خودبا حضورمی خواهند 

برای تثبيت کودتای انتخاباتی،  واليت وقيح نيز گر نيروهای سرکوب. آنان را به قدرت برگردانند،ينسين يا حسمير حرأی من کجاست؟ 

    . ا غرق در خون می کنندوحشيانه به صفوف معترضان حمله می کنند و آنان ر

 ، خودرده و رأی اعتراضی با حضور گست تغيير از راه صندوق های رأی،اميد بهبا ،  فعالبسياری با نه گفتن به سياست و کنش تحريم

 نيز با حضور پس از کودتای انتخاباتی.  کردند ترسوزانتنور نمايش انتخاباتی را ی جناح های حاکم را شعله ور تر و آتش جدال درون

برگشت به قدرت را در ، و از سوی ديگر اميد نده ا نقشه های کودتاگران را نقش بر آب کرد تا بدين جا از سويیگسترده ی خيابانی خود

 و حضور  در صندوق های رأیبه عبارت ديگر تا بدين جا  توده ی ميليونی  با رأی اعتراضی. داشته انددل اصالح طلبان زنده نگه

 به باور من بازی . کما بيش در زمين نظام حاکم و افق جناح اصالح طلب آن به اعتراض پرداخته است ها،اعتراضی خود در خيابان

همان گونه که چشم دوختن به افق اصالح طلبان، توده ی . ر اين زمين، توده ی ميليونی را زمين گير کرده و به زمين خواهد زدکردن د

نبايد خون .  دگرگون کرداين پايه برای به پيش رفتن بايد زمين پيکار و افق پيکار خود رابر . ميليونی را نزديک بين و کور خواهد کرد

نبايد . نبايد با سکوت، فرياد خود را در گلو خفه کرد . سبز اصالح طلبان و شعار رأی من کجاست کرد شتن پرچمنثار برافراخود را 

 تحميق است؛ نبايد از  فضای سرکوب و، مسجد و تکيه و مصال.برگزاری انتخابات مجدد کرداسير محدود و افق مطالبات خود را 

صالح طلبان اجازه و فرصت دهيم که حضور ميليونی ما را به سپر پيش روی خود  نبايد به ا. پای گذاشت و مصالخيابان به مسجد

در راه پيمايی ها می .  مستقل خود را فرياد زنيمهای، شعارمحال که به خيابان ها آمده ايم بايد پرچم مستقل خود را بر افرازي. تبديل کنند

شعارهايی مانند آزادی و برابری، آزادی تمام زندانيان .  است شرکت کنيمتوانيم با پالکاردهايی که بر آن ها شعارهای خود ما نقش بسته

انتخاب پوشش حق ماست، رفع تبعيض جنسی خواست آزادی بی قيد و شرط سياسی خواست ماست،سياسی، تشکل مستقل حق ماست، 

عتصاب، تحصن، راه پيمايی حق جمهوری خون و وحشت نمی خواهيم، آمران و عامالن سرکوب و کشتار محکمه بايد گردند، اماست، 

با . با همه گانی کردن اين شعارها می توان وارد زمين پيکار خود شد... دستمزد يک ميليون تومانی حداقل خواست ماست و ماست، 

  .   اجتماعی خود را تحقق بخشيم-وارد شدن به زمين پيکار خود می توانيم افق سياسی جنبش های طبقاتی
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