تحریم انتخابات دروغین جمهوری اسالمی
خرداد  9312برابر با  2752ایرانی
جبهه هم آهنگ مبارزان ایران در گذشته و هم اکنون انتخاباتی را که در وضعیت خفقان و سرکوب و حضور والیت فقیه برگزار شده و میشود بال
درنگ تحریم نموده و از همه هموطنان خواسته است که در روز انتخابات در خانه ها بمانند تا مهر ابطال انتخاباتی که زیر نظر و دخالت این
رژیم انجام میشود زده شود .اصوال با وجود جمهوری اسالمی نمی توان انتظار هیچگونه انتخابات آزاد و درستکارانه را داشت .تقلبها در
انتخابات  8811ریاست جمهوری بوضوح ثابت کرد که نه تنها از جمهوری اسالمی نمی توان توقع آزادمنشی و احترام به رای ملت را داشت،
بلکه از چنین نظامی جز دروغ و فساد سیاسی عملی بر نمی آید .حکومت والیت فقیه حتی کاندیداها را از پیش دست چین میکند .تقلبهای فاحش در
امر انتخابات و خیانت سازمان یافته در امانت نسبت به رای مردم ،و فریبکاری و توهین به شخصیت فرد فرد ملت ایران ،در واقع ماهییت
دیکتاتوری جمهوری اسالمی را بیش از پیش نزد ایرانیان و جهانیان بر مال ساخته است.
از طرف دیگر ،تحریمها و بحران اقتصادی ،روابط نامناسب با دنیای خارج و خطر جنگ همچنان موجود است  .سردمداران و عوامل دزد و
خیانتکار نظام جمهوری اسالمی مشغول افشای محدود یکدیگر (نه افشای جنایات یکدیگر) و دعوا بر سر قدرت هستند  .دسته دسته مردم
آزادیخواه ،نویسندگان و روشنفکران را به بند میکشند .به اعدامهای پیاپی آشکار و نهان  ،در زندانها و خیابانها مشغولند .اما آنان رژیم را پا بر
جا و با قدرت جلوه میدهند و سعی دارند انتخاباتی بی سر و صدا را به اجرا گذارند .البته این خیال خامی است که در سر میپرورانند  .مردم
ایران  ،این بار اجازه نخواهند داد که چنین شود و جمهوری اسالمی را بیش از پیش رسوا خواهند کرد.
در انتخابات کنونی تنها به هشت نفر از نزدیک به  077نفر متقاضی توسط گروهی از مافیای رژیم ،که خود توسط ولی فقیه دستچین شده اند ،از
میان خود سردمداران رژیم ،اجازه کاندیدا شدن دادند .این کاندیداها عبارتند از سعید جلیلی ،غالمعلی حداد عادل ،محسن رضایی ،حسن روحانی،
محمدرضا عارف ،محمد غرضی ،محمد باقر قالیباف و علی اکبر والیتی که خودهر یک دارای پرونده ای ضخیم از کشتار و زندانی کردن
زنان ،مردان ،دانشجویان ،کارگران ،معلمان ،روزنامه نگاران ،کودکان و روشنفکران بهمراه دارند و سرسپردگی خود را به حکومت ولی فقیه
با برنامه ریزی یا با شرکت شخصی در کشتارهای آزادیخواهان درونمرز یا برونمرز و تروریسم بین المللی به اثبات رسانده اند .بر خالف
روش حمله به نادرستی یکدیگر که در مناظره های چهار سال پیش به کار برده شد ،آنها اینبار برای فریب مردم در نمایشهای تلویزیونی خنده
دار به انتقاد از فقر و گرسنگی مردم و اقتصاد ورشکسته می پردازند مثل اینکه خود از آغاز رژیم در آن شرکت نداشته اند .آنها دم از نبودن
آزادی کالم و جامعه میزنند و میگویند که آزادی رسانه ها وجود ندارد در حالیکه خود در سانسور ،اختناق ،سرکوب و نقض حقوق بشر شریک
هستند .به پیروی از خمینی ،ارباب مافیای رژیم ،که گفته بود آب و برق مجانی خواهد بود ،و برای توجیه دروغهایش گفته بود "خدعه کردم"،
این کاندیداهای انتصابی نیز در فعالیتهای انتخابی ،برای فریب دادن مردم" ،خدعه " میکنند و با کمال وقاحت وعده های دروغ میدهند ،بدون
آنکه قصد انجام وعده های انتخاباتی را داشته باشند.
همچنانکه دیکتاتور خامنه ای گفته است او رای به هر یک از کاندیداها را به حساب رای مشروعیت رژیم مالیان و پذیرش قانون اساسی ضد
بشری و ضد ایرانی خواهد گذاشت .ما از ملت ایران می خواهیم که ،با پیام رسانی به دیگران که "شرکت در انتخابات ضد دموکراتیک برابر
است با پذیرش ادامه جنایات جمهوری اسالمی و فقر و فالکت" ،این بار سرسختانه برای احقاق حق خود بایستند و پایداری کنند و ،با نا فرمانی
مدنی شرکت نکردن در انتخابات و ماندن در خانه ،به سردمداران حاکمیت جمهوری اسالمی و دنیای آزاد بفهمانند که دوران دروغ و تزویر و
فساد پایان یافته و پیمانه صبر مردم لبریز شده و تنها راه نجات مردم براندازی جمهوری اسالمی و ایجاد دموکراسی بدست ملت ایران است.
جبهه هم آهنگ مبارزان ایران ،ضمن تقبیح زشت ترین و فریبکارانه ترین رفتار حکومتی نسبت به ملت بزرگ ایران ،تحریم کامل انتخابات
فرمایشی را با توان هر چه بیشتر توصیه مینماید.
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