
 یم انتخابات و رفتارهایشعار تحر

 ناهنجار

 

است یم انتخابات ریز شعار تحرینبار نین سازمان ما ایشیش انتخابات پیبمانند نما

 ینم یاسیک سازمان سیج نمود چرا که ما به عنوان یع و ترویرا تبل یحمهور

 یاسالم یش در جمهوریدگراند یدهایت کاندیت احزاب و رد صالحیم ممنوعیتوان

خود و  یاسیبود و از حق س یاسیس یجد یرویک نیتوان  یم. نمیریبپذرا 

ا یداد  یم سرکوبگر رایک رژیندگان ید و به نمایخود چشم پوش یاسیس یندگینما

بوده است  یان متوالیسال یما ط یاسین موضع سیغ نمود.ایش انتخابات آنرا تبلینما

و  یاسالم یو کال جمهور هیت فقیوال یاسالم - یم استبدادیو از آنجا که ما رژ

م و یده یم انتخابات را میم شعار تحریدان یر نمیآنرا اصالح پذ یجناح ها یتما

ران از یاد مردم ایا زیکم و  یروین شعار را در پیا یا نادرستیو  یچگاه درستیه

خواهانه را با یک و آزادیم چون خواست دمکراتیکن ینم یابین شعار ارزیا

ا یک خود و یتواند با عمده کردن منافع نزد یکه عمدتا م یتوده ا یالت عمومیتما

د.یسنج یستیم و نبایسنج یرد نمیر قرار گیع تحت تاثیغات وسیتبل . 

مردم  یشه به آرایم انتخابات ما همیرامون تحریغ ما پیرعم شعار و تبلیاما عل

دتر" و و  انتخاب "بد" آنها در مقابل "ب  یحق ین بیران و حق انتخاب آنها در ایا

دن بر یکه  همان پنجه کش یشین انتخابات نمایشرکت کنندگان در ا یش اصلیگرا

است احترام گذارده  و گفتن "نه بزرگ" به استبداد را  یه استبداد فقاهتیچهره کر

حقه خود با آنها به  یران از رایچگاه محکوم نکرده و بر سر استفاده مردم ایه

ال یام یل عدم اجراین به مردم تنها بدلیتوهم. یزه  و مخالفت بر نخواسته ایست

با استبداد ندارد. یما فرق چندان یاسیس  

 

ک سازمان مسئول یضع م که فرق مویده باشیرس یاسیت و فهم سیآن درا به دیما با

 یم. هر فرد در اجتماع دارایک فرد در اجتماع را بدانینقش  موضع و و یاسیس

کند و کسی اجازه  یتفاده من حقوق اسیص خود از ایاست و خود به تشخ یحقوق

د یق یب یکه به آزاد یما نه تنها به آزاد تعرض به او در حوزه شخصی را ندارد.

م.یاعتقاد دار  هروندانسیاسی شو شرط    

 

م یبوده ا یبه افراد ین ها و هتاکیاز توه یانتخابات شاهد موج یمتاسفانه از فردا

به  یبتواند آزادانه حت یستیبا یرانیهر ا. شرکت کرده اند یشیکه در انتخابات نما

صادر  محکومیت حکم یه ویبر علما  بدهد بدون آنکه در مطبوعات  یارتجاع را

رد. یگشته و مورد مواخذه قرار گ  

 

 از شرکت در یستیبا یاسیس یک سازمان جدیما به عنوان به نظر من 



چپ و  یروهایبه ن یچ کمکیکه ه یزین آمیک و توهیر دمکراتیغ یبرخوردها

ود در رابطه با خگر به شعار یکبار دیم ییایم. بیکن یکند خوددار یدمکرات نم

م. ید کنیآنها تاک یاسید و شرط سیق یب یمردم و بخصوص آزاد یاحترام به آزاد

آزاد و  یرانیساختن ا یو چپ برا یسکوالر و ضد استبداد یروهاین یما به تمام

م.یگذار یک آنها احترام میبه حقوق دمکرات ما م ویاز داریک  نیدمکرات  

 

پوراصل ید موسویحم  

1396بهشت یارد 31  


