
 پاسخ مردم ما ،عدم شرکت در انتصابات جمهوری اسالمی

 و شکنجه به رژیم دار 

. بار دیگر در آستانه مضحکه های انتخاباتی جمهوری اسالمی قرار گرفته ایم

در روز انتخابات دور سیزدهم ریاست جمهوری  برحسب تاریخ اعالم شده،

بر اساس  این انتخابات، همزمان باو  خواهد شدبرگزار ( 0011)خرداد  82جمعه 

ششمین دورٔه شوراهای اسالمی شهر و  انتخابات ،گزارش وزارت کشور

ای مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان  دوره ، و انتخابات میانروستا

 .برگزار خواهد شدنیز رهبری 

بزرگی از مردم طی اعتراضات خود بار ها فریاد زده اند که در انتخابات  بخش هایدر ماه های اخیر از آنجا که 

جمهوری اسالمی می باشند و رژیم خواهان نابودی ت نخواهند کرد و رای نخواهند داد و نشان داده اند که شرک

اند  از مردم در جلوی دوربین های خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسالمی بروشنی گفتهبرخی از سوی دیگر 

جهت مشروعیت دادن به رژیم  قادر نیستنداین بار دست اندرکاران جمهوری اسالمی  ،که رای نخواهند داد

مرکز افکارسنجی  با این حال. رقم های باال اعالم کنند متبوع خود میزان مشارکت مردم در انتصابات اخیر را

 ۹۳میزان مشارکت در انتخابات امسال حدود دانشجویان ایران ،ایسپا، که یک نهاد دولتی است هشدار داده که 

هر چند همین رقم نیز با توجه به گستردگی مخالفت علنی مردم ایران با . درصد از واجدان شرایط خواهد بود

همین نهاد با این حال و دسته حاکم می باشد،  یکی دیگر از دروغ های دار رژیم حاکم واقعی نبوده و نشانگر

از  .ترین میزان خواهد بود پایین شرکت در این انتخابات روی کار آمدن جمهوری اسالمیکه از زمان گفته است 

با پیش بینی عدم شرکت اکثریت عظیم مردم ایران در  لی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبانعباسعطرف دیگر 

 :بگوید که هشت اردیب 82شنبه  به تاریخ سهبا خبرگزاری آسوشیتدپرس   در مصاحبهمجبور شد  انتخابات پیشرو،

هیچ مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد و اعتبار و  0011جمهوری  مشارکت احتمالی پایین در انتخابات ریاست"

رژیم از طرف قریب به اتفاق توده های تحت اعالم عدم شرکت در انتخابات  ."مشروعیت آن همچنان پابرجاست

فریبکارانه مدعی  ،رسوائی روبرو ساخته است که روحانیسردمداران جمهوری اسالمی را با چنان ستم ایران، 

؛ و نیروی انتظامی اعالم کرده که تبلیغ جهت عدم شرکت "مردم ممکن است از ترس کرونا رای ندهند"شده که 

بروشنی  آخر از همین نمونهاتفاقاً . در انتخابات جرم تلقی می شود و نیروی انتظامی با مجرم برخورد خواهد کرد

در  جمهوری اسالمی دعوت می شوند،"اباتانتخ"فهمید که مردم ما در چه شرایطی به شرکت در  می توان

عدم ابراز خواست خود مبنی بر و  اعالم کنند قانوناشرایطی که مخالفین حتی حق ندارند مخالفت خود را 

 .می شودجرم محسوب  در مضحکه انتخاباتی جمهوری اسالمیشرکت 

" والیت مطلقه فقیه"و نکبت بار جمهوری اسالمی نشان داده که در زیر دیکتاتوری  سال سلطه خونین 0۹تجربه 

نه از آزادی  .وجود نداردآزاد انتخابات  یک الزامات بدیهیدر اینجا اساساً . امکان بروز اراده آزاد توده ها وجود ندارد

ر د. و خود را متشکل کنندایجاد بیان و اجتماعات خبری هست و نه مردم حق دارند تشکل های مورد نیاز خود را 

کاندیدا ها را دستچین کرده و در آخر بازی، چند نفری که " نظارت استصوابی"چنین شرایطی شورای نگهبان با 

آخر بازی معرفی می  ُدوراسی مورد تائید قرار گرفته را برای و اسالم و قانون اس" به والیت فقیه"التزام شان 

ولی "بلکه بر اساس تصمیم شده اخذ ی فرد برنده نه بر اساس رای هاشعبده بازی ها تازه بعد از همه این  .کند

سال این واقعیت در انتصابات  .معرفی می شود! و با بوق و کرنا به عنوان انتخاب مردم گشتهارتجاع تعیین " فقیه

رئیس جمهور اعالم شد، با آشکاری هر چه بیشتری در معرض دید  احمدی نژاد ،ولی فقیهبه دستور که  22

 .عموم قرار گرفت
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واقعیت این است که در سیستم انتخاباتی جمهوری اسالمی نه رای مردم بلکه حضور آنها در شعبه های اخذ 

به با تقلب و آمار سازی های آشکار امکان می دهد که  رژیمچنین حضوری به . رای مورد نیاز رژیم می باشد

اما امسال توده  .ی پایگاه مردمی جلوه دهدااز شرکت وسیع مردم در انتخابات سخن گفته و خود را داردروغ 

بارها در  به قیمت خون خویش با به خرج دادن فداکاری های تحسین انگیز و با شجاعتهای رنجدیده ایران که 

، با اعالم علنی مخالفت خود برای شرکت در گونی رژیم جمهوری اسالمی را فریاد زده اندسرنکف خیابان 

و صدها تجمع و اعتراض  ۳2و آبان  ۳9قیامهای دی ماه . انتخابات این رژیم موانع زیادی برای آنها ایجاد کرده اند

آزاد  ۀاراد بر اساسکارگری در چهار گوشه کشور بروشنی نشان داده که انتخاب مردم ما  اتمردمی و اعتصاب

 .برای تحقق این انتخاب به هر شکل ممکن باید مبارزه کرد. نابودی جمهوری اسالمی است ،خود

حوزه های رأی . نیستمضحکه های انتخاباتی جمهوری اسالمی شایسته مردم مبارز و جان به لب رسیده ما 

و دسته های رنگارنگی است که حیاتشان به حیات جمهوری اسالمی یعنی رژیم  محل تجمع دارگیری تنها 

باید با تحریم این بازی مسخره مشت محکمی بر دهان ولی فقیه . دزدان و قاتالن و شکنجه گران وابسته است

می شوند تا با تهدید و فریب و ریا ارتجاع و ماشین تبلیغاتی جنایتکاران حاکم کوبید که به هر وسیله ای متوسل 

 .جمعیت بیشتری را به پای صندوق های رای بکشانند

 !رژیم جنایتکار و فریبکار جمهوری اسالمی مرگ بر

 !جمهوری اسالمی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد

 !زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست
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