شعار تحریم انتخابات و رفتارهای
ناهنجار
بمانند نمایش انتخابات پیشین سازمان ما اینبار نیز شعار تحریم انتخابات ریاست
حمهوری را تبلیع و ترویج نمود چرا که ما به عنوان یک سازمان سیاسی نمی
توانیم ممنوعیت احزاب و رد صالحیت کاندیدهای دگراندیش در جمهوری اسالمی
را بپذیریم .نمی توان یک نیروی جدی سیاسی بود و از حق سیاسی خود و
نمایندگی سیاسی خود چشم پوشید و به نمایندگان یک رژیم سرکوبگر رای داد یا
نمایش انتخابات آنرا تبلیغ نمود.این موضع سیاسی ما طی سالیان متوالی بوده است
و از آنجا که ما رژیم استبدادی  -اسالمی والیت فقیه و کال جمهوری اسالمی و
تمای جناح های آنرا اصالح پذیر نمی دانیم شعار تحریم انتخابات را می دهیم و
هیچگاه درستی و یا نادرستی این شعار را در پیروی کم و یا زیاد مردم ایران از
این شعار ارزیابی نمی کنیم چون خواست دمکراتیک و آزادیخواهانه را با
تمایالت عمومی توده ای که عمدتا می تواند با عمده کردن منافع نزدیک خود و یا
.تبلیغات وسیع تحت تاثیر قرار گیرد نمی سنجیم و نبایستی سنجید.
اما علیرعم شعار و تبلیغ ما پیرامون تحریم انتخابات ما همیشه به آرای مردم
ایران و حق انتخاب آنها در این بی حقی و انتخاب "بد" آنها در مقابل "بدتر" و
گرایش اصلی شرکت کنندگان در این انتخابات نمایشی که همان پنجه کشیدن بر
چهره کریه استبداد فقاهتی است احترام گذارده و گفتن "نه بزرگ" به استبداد را
هیچگاه محکوم نکرده و بر سر استفاده مردم ایران از رای حقه خود با آنها به
ستیزه و مخالفت بر نخواسته ایم .توهین به مردم تنها بدلیل عدم اجرای امیال
سیاسی ما فرق چندانی با استبداد ندارد.
ما باید به آن درایت و فهم سیاسی رسیده باشیم که فرق موضع یک سازمان مسئول
سیاسی و موضع و نقش یک فرد در اجتماع را بدانیم .هر فرد در اجتماع دارای
حقوقی است و خود به تشخیص خود از این حقوق استفاده می کند و کسی اجازه
تعرض به او در حوزه شخصی را ندارد .ما نه تنها به آزادی که به آزادی بی قید
و شرط سیاسی شهروندان اعتقاد داریم.
متاسفانه از فردای انتخابات شاهد موجی از توهین ها و هتاکی به افرادی بوده ایم
که در انتخابات نمایشی شرکت کرده اند .هر ایرانی بایستی بتواند آزادانه حتی به
ارتجاع رای بدهد بدون آنکه در مطبوعات ما بر علیه وی حکم محکومیت صادر
گشته و مورد مواخذه قرار گیرد.
به نظر من ما به عنوان یک سازمان جدی سیاسی بایستی از شرکت در

برخوردهای غیر دمکراتیک و توهین آمیزی که هیچ کمکی به نیروهای چپ و
دمکرات نمی کند خودداری کنیم .بیاییم یکبار دیگر به شعار خود در رابطه با
احترام به آزادی مردم و بخصوص آزادی بی قید و شرط سیاسی آنها تاکید کنیم.
ما به تمامی نیروهای سکوالر و ضد استبدادی و چپ برای ساختن ایرانی آزاد و
دمکراتیک نیاز داریم و ما به حقوق دمکراتیک آنها احترام می گذاریم.
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