
  ! استبه انتصابات حكومتيشان كارگران و زحمتك پاسخ ،تحريم
  

رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی در تدارک برگزاری خيمه شب بازی دیگری 
دوران ثبت .  می باشدانتخابات دوازدهمين دوره ریاست جمهوریتحت عنوان  

ال بازار دستگاه تبليغاتی دیکتاتوری حاکم در ححال نام کاندیدا ها تمام شده و 
 و گرم نمودن تنور گرمی برای رونق بخشيدن به این بساط فریب و ریاکاری

  . استانتخابات
  

کوشند با دزدان و دروغگویان حاکم می،  همچون هميشهکارزار کنونی نيزدر 
در . الب کنندقبه مردم " انتخابات"حکومتی خود را به نام " انتصابات "،فریبکاری

سيصد نفر خود را برای شرکت در انتخابات پيشارو حال حاضر بيش از هزار و 
اند که بدون شک و بر اساس روال تاکنونی سيستم انتخاباتی نامزد کرده

گاه از ميان کسانی   آن .ها از سوی شورای نگهبان رد صالحيت خواهند شد جمهوری اسالمی اکثریت مطلق آن
 ٢٩شوند تا در چند نفر دستچين می، اند  نشان دادهکه التزام عملی خود را به ولی فقيه و استبداد ذاتی آن

که ولی فقيه و باالترین مقامات رژیم قبال در باره اش به توافق رسيده اند به  سرانجام آن ١٣٩٦اردیبهشت ماه 
 بيانگر آن تجربه تمامی مضحکه های انتخاباتی تاکنونی. عنوان رئيس جمهور رژیم جنایتکار حاکم معرفی شود

  .نيست،  اصطالح انتخابات در رژیم جمهوری اسالمی جز آن که در باال توضيح داده شد است که حقيقت به

 

  
 با فضا "والیت مطلقه فقيه"دستگاه تبليغاتی ، هنوز صالحيت کاندیدا ها از سوی شورای نگهبان تائيد نشده 

دارو دسته  .دهندمیسخن داد ه خرسازی های مشمئز کننده از دو قطبی و یا سه قطبی بودن این بازی مس
  قطب های،های گوناگون جمهوری اسالمی از روحانی تا احمدی نژاد و ابراهيم رئيسی در این تبليغات فریبکارانه

مزدورانی  و  و چه احمدی نژادکه چه روحانی و چه رئيسی در حالی. کنند متضاد را نمایندگی میبه اصطالح
 کم یکدیگرفاقا در جنایت و دزدی و سرکوب مردم چيزی از  اتاند که سال گذشته نشان داده٣٨در ، ها  نظير آن
فرقی به حال مردم ستمدیده ، ها مورد تأئيد شورای نگهبان قرار گيرد  که کدام یک از آن در نتيجه این .ندارند

کند و این قبيل تبليغات ترفندهائی هستند که از آن طریق می کوشند تعداد هر چه بيشتری را به پای ایران نمی
ندوق های رأی بکشانند تا از یک طرف حکومت خود را در نزد بی خبران دموکرات جلوه دهند و از طرف دیگر این ص

ها به  ها شرکت کرده و فالن کاندید با رأی آن توهم را ایجاد کنند که گویا مردم به ميل خود آزادانه در انتصابات آن
ز تف کردن به روی حقيقت هيچ جا انتخابات ناميدن چنين بالماسکه مسخره ای ر .ریاست جمهوری رسيده است

  . معنای دیگری ندارد
  

ها  آنو امکان ابراز اراده جمعی  مورد نظر شان یاگر انتخابات به معنای پذیرش نقش مردم در انتخاب کاندیدا
لطه  سال س٣٨تجربه . تحت دیکتاتوری حاکم چنين شرایط و امکانی برای مردم ایران وجود ندارد،  باشدمی

ا ب، باشد شورای نگهبانی که دست ساز همين ولی فقيه می "نظارت استصوابی"خونين والیت مطلقه فقيه و 
قائل  هيچ گونه ارزشی برای اراده واقعی و خواست توده ها دهد که این سيستمیمروشنی تمام نشان 

 نه آراء مردم بلکه اراده باالترین نهاد های رهبری نظام می ،در دیکتاتوری جمهوری اسالمی معيار انتخاب .نيست
 اصوال در حکومتی که خود .است ساده لوحی بيانگرظار داشتن  انت از جمهوری اسالمی البته جز این هم.  باشد

به هيچ کس جز خدائی که وجود ندارد پاسخگو نبوده و " ولی فقيه"نامد و در آن می" والیت مطلقه فقيه"را 
  .بين نامزد ها جز دغلکاری نام دیگری نداشته و نخواهد داشت" رقابت جدی"و " انتخابات"ت؛ سخن گفتن از نيس

دهد شرایط الزم برای ابراز اراده توده ها شکل در شرایطی که دیکتاتوری حاکم با توسل به سرنيزه اجازه نمی
ه هيچ تفکر و جریان سياسی مخالف شود و بدر شرایطی که هر گونه تجمع مردمی سرکوب مییعنی بگيرد، 

هر کس را که بخواهند رد صالحيت ، یناسور های شورای نگهبان ا در شرایطی که دشود،نمیداده اجازه تشکل 
تنها به این خيمه شب بازی این  ،تواند کاندید معرفی شودنمیها  و هيچ کس بدون عبور از صافی آنکنند می

به نمایش برای فریب دادن خودتان ائيد پای صندوق های رای تا حضورتان را د بينگوی که به مردم میمعنا است
آورده و بيرون یم را انتخاب کرده ابرای چهار سال بعد جالدی را که ، جعبه های مارگيری  و بعد از درون ؛میبگذار

  .کنيمتحميل به شما به نام شما 
  

بر بر پا کرده شرکت کرد و " انتخابات"سالمی به نام واضح است که نباید در بساطی که رژیم دیکتاتور جمهوری ا
اما از همين . نخواهند شدچنين بساطی وارد نيز ایران اکثریت مردم بدون شک گذشته  سال ٣٨اساس تجربه 

شرکت "همچون هميشه و بر حسب وظيفه از طعيت گفت که وزارت کشور جمهوری اسالمی اشود با قحاال می
 بازی اعالم خواهد ۀ برند،ونیيرای ميلبا  جمهوری اسالمی را "انتخاب اصلح"نهایتا   سخن گفته و"پر شور مردم

  . کرد
  

است که کارگران و توده های ستمدیده هر روز در گوشه " مهندسی"در حال در شرايطی انتخاباتی رژیم  مضحکه
حال همين توده ها، . سرنگونی جمهوری اسالمی را سر می دهندبه هزار زبان فریاد ای از این فالت خونين 

همين ستمدیدگان، همين کارگران که هر روز در این یا آن شهر و دیار کشور برای دریافت دستمزد های پرداخت 



 به پای ، فراخوانده شده اند که" ما گرسنه ایم" نشده شان دست به تجمعات مبارزاتی زده و فریاد می زنند
  .ن و چپاولگران خود را رونق بخشند دزدا های رأی بروند و ماشين تبليغاتیصندوق

  
هم نظر ، شان در سرکوب و چپاول توده ها  رغم همه اختالفاته ب،  همه جنایتکاران حاکم واقعيت این است که 

 و کسانی که منافع هائی که به نوعی به همين جنایتکاران وابسته اند  تنها آناز این رو. ندتسه نو هم داستا
. توانند مردم را به شرکت در چنين مضحکه ای دعوت کنندمی، بينند میکم  حفظ نظام ظالمانه حاخود را در

اما انتخاب مردم ما روشن ، بگذار ولی فقيه جنایتکار جمهوری اسالمی انتصابات خود را به نام انتخابات تبليغ کند 
  .اش و تالش برای سرنگونی جمهوری اسالمی با هر جناح و دستهها  این شعبده بازی انهعط تحریم قا:است

  
  !سرکوبگر جمهوری اسالمیدیکتاتور و نابود باد رژیم 
  !  زنده با کمونيسم !پيروز باد انقالب
  يروزی راهمانبا ایمان به پ

 
  چریکهای فدائی خلق ایران

  ٢٠١٧ آپریل ١٩ – ١٣٩۶ فروردین ٢٩
  


