
 
 دروغین جمهوری اسالمی تحریم انتخابات

 ایرانی 2752برابر با  9312 فروردین

 
جبهه هم آهنگ مبارزان ایران در گذشته و هم اکنون انتخاباتی را که در وضعیت خفقان و سرکوب و حضور والیت فقیه برگزار شده 

انتخابات در خانه ها بمانند تا مهر ابطال انتخاباتی که و میشود بال درنگ تحریم نموده و از همه هموطنان خواسته است که  در روز 

زیر نظر و دخالت این رژیم انجام میشود  زده شود. اصوال با وجود جمهوری اسالمی نمی توان انتظار هیچگونه انتخابات آزاد و 

سالمی نمی توان توقع درستکارانه را داشت. انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بوضوح ثابت کرد که نه تنها از جمهوری ا

آزادمنشی و احترام به رای ملت را داشت، بلکه از چنین نظامی جز دروغ و فساد سیاسی بر نمی آید. حکومت والیت فقیه حتی 

تقلبهای فاحش در امر انتخابات و خیانت سازمان یافته در امانت نسبت به رای مردم، و  .دست چین میکند از پیش کاندیداها را

توهین به شخصیت فرد فرد ملت ایران، در واقع ماهییت جمهوری اسالمی را بیش از پیش به ایرانیان و جهانیان معرفی فریبکاری و 

 کرده است.

 
از طرف دیگر، تحریمها و بحران اقتصادی، روابط نامناسب با دنیای خارج  و خطر جنگ همچنان موجود است . سردمداران و 

و دعوا بر سر حفظ قدرت  نه افشای جنایات یکدیگر() اسالمی مشغول افشای محدود یکدیگر عوامل دزد و خیانتکار نظام جمهوری

و   شکار و نهان ، در زندانهاآ پیاپینویسندگان  و روشنفکران را به بند میکشند. به اعدامهای  هستند . دسته دسته مردم آزادیخواه،

به  2931و سعی دارند انتخاباتی بی سر و صدا را در خرداد سال  جلوه میدهند نان رژیم را پا بر جا و با قدرت آخیابانها مشغولند. اما 

نان را بیش آمردم ایران ، این بار اجازه نخواهند داد که چنین شود و  اجرا گذارند. البته  این خیال خامی است که در سر میپرورانند .

 از پیش رسوا خواهند کرد.

 

حزبهای سبز اروپائی، با تبلیغات و دادن آگاهی های نادرست به  همکاریانهای فرهنگی با شوربختانه گروههائی در اروپا، با عنو

تا حکومت ننگین جمهوری اسالمی  به قدرت برسانند ایرانیان و اروپائیان، کوشش بر این دارند تا شاخه دیگری از رژیم سرکوبگر را

انجام  و گروه اندکی از سوسیالیستهای پارلمان اروپا اروپائی حزبهای سبز و مداخله این کوششها با کارگردانی متاسفانه ادامه یابد.

 رسیدن ایران به  برخی نیروهای بین المللی را، که از دخالت جلوی ،کوشش و بیان حقیقت ، باکه وظیفه میهن پرستان است میپذیرد.

 ، بگیرند.جلوگیری میکنندآزادی 

 

ت با پذیرش ادامه جنایات جمهوری اسالمی و فقر و شعار "شرکت در انتخابات برابر اس، با دادن از ملت ایران می خواهیم که ما

به سردمداران حاکمیت  ،با مبارزه ی مسالمت آمیز و مدنی ،این بار سرسختانه برای احقاق حق خود بایستند و پایداری کنند و ،فالکت"

و فساد پایان یافته و پیمانه صبر مردم لبریز شده و اینک هنگام تسلیم بفهمانند که دوران دروغ و تزویر  و دنیای آزاد جمهوری اسالمی

 در برابر اراده ملت است.جمهوری اسالمی 

 

هنگ مبارزان ایران  از هم اکنون،  ضمن تقبیح زشت ترین و فریبکارانه ترین رفتار حکومتی نسبت به ملت بزرگ ایران، آجبهه هم 

 .دتحریم کامل انتخابات را توصیه مینمای

 

بترتیب الفبا(:)سازمانهای هموند  همآهنگ مبارزان ایرانجبهه   
 

انجمن زنان ، نیزم رانیانجمن فرهنگ اعدالت،  ی وآزاد، صلح یبرا یرانیانجمن ا، در داالس رانیانجمن ا، رانیا ریاتحاد عشا

 تی  جمع، در فرانسه رانیا خواهانیآزاد تی  جمعی، دموکراس یبرا مانیپ، رانیدر ا یجنبش دموکراس بانانیپشت، سوئد -یپارس

پاد  رانیا سازمان، آزادگان ویراد حزب دموکرات مردم ایران، ،رانیمبارزات ملت ا از تیحما جنبشی، ا شهیر شگانیخردپ

سازمان ، سازمان سربازی، پادشاه ۀجوانان هوادار مشروط سازمان، امیپ سازمان(، پاد )لوس آنجلس رانیا سازمان(، )هوستن

 یآموزش جهان بین یبرا یاروپای کانون، ورکیوین یاتحاد و همبستگ یشورا، رانیزنان ا یهمبستگ سازمان، انیرانیا یهمبستگ

رانیا یکپارچگی نگهبانان، انیرانیا یهمبستگ ۀکنگر، خرد کانون، زرتشت  


