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 تحریم انتخابات دروغین جمهوری اسالمی

ایرانی 2754 ،1394بهمن   

را که  یانتخابات جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران. میشودبار دیگر نمایش عوام فریبی انتخابات آزاد مجلس در جمهوری اسالمی سازماندهی 

. اصوال با وجود دمینمای یمتحر درنگبی  یشودبرگزار شده و م یهفق یتوال با بر سر کار بودنو  ترسو  سرکوب نبود آزادی، یتدر وضع

 و مجلس انتصابی یجمهور یاستر نیپیش انتخابات. تقلبها درداشتانتظار  انتخابات آزاد و درستکارانه را یچگونهتوان ه ینم یاسالم یجمهور

جز دروغ و  ینظام یناز چن بلکه ،ه باشدملت را داشت یو احترام به را یآزادمنش دتوان ینم یاسالم یکه نه تنها جمهور روشنی نشان داده ب

. هستند یاسالم یجمهور یدشمنان اصل یحقوق بشر و دموکراس ی،برابر ی،آزاد باید یادآور شد که. یدآ یبر نم کاری تباهی  

، پر کرده است ،از زن و مرد ،یخواهانآزاد یرهنرمندان و سا یان،دانشجو روزنامه نگاران، ،روشنفکران ،بیگناه مردم را یشکه زندانها یمیرژ 

 ومجلس  های واژه، قانون اساسی جمهوری اسالمی سه و ودو ونود اصول نودبا خواندن  .دو حقوق بشر را بفهم یتواند مفهوم آزاد یچگونه م

 یرا به حساب را یرا هر گفته است او یخامنه ا یکتاتورد همچنانکه .است یمبارژ یعتب یشدروغ، ترفند، نما یاسالم یانتخابات درجمهور

بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رأی "او گفت  .خواهد گذاشت یرانیو ضد ا بشری ضد یقانون اساس یرشو پذ یانمال یمرژ یتمشروع

  ".قبول ندارد بفرستند مجلسبدهند، نه اینکه کسی که نظام را 

 به دروغ به ظاهر خود را مخالف رژیم نشان میدهند و ولی، میباشد نیز بیگانهکشورهای که دستشان در دست  شوربختانه شماری از عوامل رژیم

و مردم را به  ندیکنم نامزدآزاد نشان دادن انتخابات، خود را  برژیم در ، برای یاری، همراه ساده اندیشان دیگرمحاکمه میشوند یا به زندان میروند

به نگهبانی از قانون  مجبورند کاندید شدن آنان در هنگام پر کردن پرسشنامه یاد آور میشود که .تشویق میکنند و کاندید شدن شرکت در انتخابات

خورند.باساسی جمهوری اسالمی و والیت فقیه سوگند   

با امضای برخی اصالح طلبان و ساده  پخش توماری برای رد نظارت استصوابی شورای نگهبان نموده اند. این تومار که اقدام تازگی برخی بهبه 

 که رئیس جمهور پخش شده استحسن روحانی از  دنباله روی ، بهجعل شده است نیز میهن پرستان از پاره ای امضای و در آن، رسیده اندیشان

نگهبان چشم است و چشم  یشورا" و "یناظر است و نه مجر نگهبان یشورا"که  گفتدولت و استانداران  یئته در نشست مشترک چندی پیش

چه وزارت  ،ندک کنترل". ولی مردم ایران میدانند که چه شورای نگهبان کاندیداها را دمخلوط شون یدکار دست را بکند، نظارت و اجرا نبا تواند ینم

  اسالمی هستند. جمهوری فقیه رژیمکشور، هر دو زیر فرمان ولی 

وشش ک،  5+1، با همدستی با کشورهای انتخابات زمان مانند همزمان نمودن برجام  و برداشتن تحریم ها با ،رژیم، با شگردهای تبلیغاتی 

جمهوری اسالمی و برقراری دمکراسی در  پس از براندازی ،. روشن است کهبیشتری فریب بخورند و در انتخابات شرکت نمایند شمارتا  مینماید

 بررسی و بازبینی خواهند شد و نامشروع اسالمی با کشورهای بیگانه رژیمنظامی و سیاسی و اقتصادی منعقده  همۀ قرارداده های ایران،

   .میشوند باطل اعالمد نایران باش منافع ملی قراردادهائی که به زیان

 .درماندگیو فقر و  یاسالم یجمهور یاتادامه جنا یرشبا پذ است برابر یکانتخابات ضد دموکرات این شرکت درمردم آزادیخواه  ایران میدانند که 

و  فرمایشیجبهۀ همآهنگ مبارزان ایران تحریم این انتخابات  .یمپس انداز کن برای آینده آزاد در ایران را دادن یرا د تاایمنعقل و خرد حکم می 

.ینمایدم توصیه به ملت ایران یشترهر چه برا با توان  ماندن در خانه  

سازمانهای زیر به ترتیب الفبا:( دربرگیرندهجبهه همآهنگ مبارزان ایران )   

سوئد، انجمن فرهنگ ایرانزمین،  -اتحاد عشایر ایران، انجمن ایران در داالس، انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت، انجمن زنان پارسی

جنبش حمایت از  جمعیت  خرد پیشگان ریشه ای،پیمان برای دمکراسی، پشتیبانان جنبش دموکراسی، جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه، 

سوئد،  -مبارزات ملت ایران، حزب پان ایرانیست خارج از کشور، حزب سکوالر دموکرات ایران، حزب دموکرات مردم ایران، رادیو آزادگان

شمال  -ادداالس، سازمان ایران پ -لس آنجلس، سازمان ایران پاد -هوستن، سازمان ایران پاد  -آریزونا، سازمان ایران پاد -سازمان ایران پاد

تگزاس، سازمان ایرانیان سکوالر دمکرات، سازمان پیام، سازمان جوانان هوادار مشروطهُ پادشاهی، سازمان سرباز، سازمان مشروطه خواهان 

سازمان همبستگی ایرانیان، سازمان همبستگی ایالت و  سازمان ملی میهنی ایران، ، سازمان مشروطه خواهان بلوچ،پارلمانی ایران پادشاهی

، شورای اتحاد و همبستگی نیویورک، کانون اروپایی برای آموزش جهان دعشایر، سازمان همبستگی زنان ایران، سازمان نگهبانان ایران جاوی

 بینی زرتشت، کانون خرد، کنگرهُ همبستگی ایرانیان، نگهبانان یکپارچگی ایران

.درون مرز بگونه گسترده پخش نمایند از گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و  


