
  

  توده هابه نمايش انتخاباتي يكپارچه تحريم، پاسخ 
  !مجلس شوراي اسالمي

اسفند ماه برگزار خواهد  ١٢انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسالمی در 
اين روز نزديک تر می شويم تالش سردمداران جمهوری هر چه به . شد

ی بيشترشدت هر چه فرمايشی  انتخابات اين اسالمی جهت داغ کردن تنور
در شرایطی که فرمایشی بودن این انتخابات آن قدر هویداست که  .می گيرد

اعتراض بسياری از جناح های درونی حاکميت نظير اصالح طلبان را هم 
ماشين تبليغاتی رژیم بر شدت تالشهای فریبکارانه خود بمنظور دمکراتيک نشان دادن نمایشات درآورده، 

با  "جبهه پايداری " به رهبری مهدوی کنی و " جبهه متحد اصولگرايان " يک روز . انتخاباتی افزوده است
پای بند به ولی فقيه وارد صحنه می شوند و روز بعد باصطالح به مثابه اصول گرايان  مصباح يزدی پيشوائی

و بعد می کند معرفی کانديداهای مورد نظر خود را ليست ضمن گله از رد صالحيت طرفدارانش احمدی نژاد 
جداگانه ای ليست  ،انتقاد به دسته های ديگر باوارد صحنه شده ونماينده کنونی مجلس  مطهری علی

است و اجازه ندارند روی  "فقيهمطلقه واليت " شان همه "فصل الخطاب"نی که اخالصه کس .ارائه می دهد
ه های متضادی در مقابل مردم از برنام و حتی کمترین نظری ابراز دارند، بزنند یحرف" ولی فقيه"حرف 

به مضحکه  این ترتيب آنها فقط به .پيش خواهند برد انتخاب شدندر صورت  گویا کهصحبت می کنند 
 می کوشندانتخابات  با گرم کردن تنورانتخاباتی ديکتاتوری حاکم به خيال خودشان جديت می بخشند و 

  .عبده  بازی تشويق کنندشمردم را به شرکت در اين 
 ،سرکوبگرانه جمهوری اسالمی به آشکاری نشان داده که زير سلطه ولی فقيهسال سلطه  ٣٣تجربه 

که به  بوده اندانتصاباتی م ين سالها شاهد بوده ايه در اچآنو  تدر کار نيس هرگز انتخاب و انتخابات واقعی
 يچهدر جامعه تحت سلطه ما به واقع هم در شرايطی که . ا زده می شودجزور تبليغات به جای انتخابات 

يک از الزامات يک انتخابات آزاد و سالم وجود ندارد و به مردم اجازه داده نمی شود که آزادانه خواستها و 
اعتراضی مطالبات خود را طرح کنند و برای رسيدن به آنها متشکل شوند و مهمتر از آن هر صدای مخالفت و 

  .قيقت می باشدحتف کردن به چهره  ،ن گفتن از انتخاباترا در گلو خفه می کنند سخ
 "التزام عملی"از صافی شورای نگهبان گذشته و  افرادی کهبرای ری اسالمی حتی ودر شرايطی که جمه

ه اند اجازه فعاليت آزاد به نظام نشان دادر خود بارها و به اشکال گوناگون خود را در طول زندگی جنايت با
در مقابل ، واضح است که ها را نيز به رای مردم موکول نمی کندحتی انتخاب ايننمی دهد، در شرایطی که 

نيروهای آگاه و مبارزه جامعه راهی باقی نمی ماند جر تحريم قاطع و فعال اين نمايش از قبل مهندسی 
   .شوندتبدیل نخره ردن تنور اين نمایش مسکهيزم گرم تا به  -شده

  !مردم مبارز ايران
آنها می خواهند نه  هآنچ .رای شما قائل نمی باشدآجمهوری اسالمی نشان داده که هيچ ارزشی برای 

رای و نظر شما بلکه شرکت تان در اين نمايش می باشد تا به آنها امکان دهد با دست باز تری از 
حق تان  دم زده و با چماق مشروعيت مردمی با وسعت و شدت بيشتری مطالبات بر" مشارکت حداکثری"

  .را سرکوب کند
چريکهای فدائی خلق ايران  ساله اخير،  ٣٣و بر اساس تمامی تجربيات انتخاباتی  واقعيتاین بر اساس 

همه مردم ايران را به تحريم فعال اين نمايش دعوت کرده و از آنها می خواهند تا با عدم مشارکت در اين 
ب شدگان در واليت که دستانشان تا مرفق به شعبده بازی مشت محکمی بر دهان ولی فقيه و همه ذو

  .خون جوانان ما آلوده است بزنند
  

  !نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی
  !زنده باد انقالب

  چریکهای فدایی خلق ایران
  ١٣٩٠اسفند  ٩
  

 


