"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای
اﻓﺸﺎی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪل ﺳﺎزﯾﻢ!
رژﻳﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﺪد ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﻳﺶ "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ" دﻳﮕﺮی زﻳﺮ ﻧﺎم "ﻧﻬﻤﻴﻦ دورﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری" در روز ﺟﻤﻌﻪ  ٢٧ﺧﺮداد ) ١٧ﺟﻮن( اﺳﺖ .ﺳﺮان رژﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﻓﺮﻳﺒﮑﺎری از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺗﺎ
وﺳﻴﻌﺎ در اﻳﻦ ﻣﻀﺤﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ" ،ﻣﺴﻠﻤﺎن" ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺎﺻﻄﻼح اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻃﻮل  ٢٧ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺗﺎ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻘﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﻳﺮان ﺁﻏﺸﺘﻪ اﺳﺖ و هﻨﻮز ﺟﻨﺎﻳﺎت
ﻣﺰدوران رژﻳﻢ در ﺳﺮﮐﻮب وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺧﻠﻖ ﻋﺮب در هﻔﺘﻪ هﺎی اﺧﻴﺮ از ﺧﺎﻃﺮﻩ هﺎ زدودﻩ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا در ﺻﺪدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق هﺎی رای ﮔﻴﺮی ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ و از ﺁن
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ "ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ" ﻧﻈﺎم در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻘﺪان ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎی دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﺁزاداﻧﻪ ارادﻩ ﺗﻮدﻩ هﺎ ،در ﺷﺮاﻳﻂ وﺟﻮد هﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ،در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﻴﺪن زﻧﺎن ،در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﮑﻴﺪن ﺷﻴﺮﻩ ﺟﺎن و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،در ﺷﺮاﻳﻂ
اﻋﻤﺎل اﺧﺘﻨﺎق و ﺑﮕﻴﺮ و ﺑﺒﻨﺪ روزﻣﺮﻩ روﺷﻨﻔﮑﺮان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و در ﻳﮏ ﮐﻼم در ﺷﺮاﻳﻂ وﺟﻮد ﺑﺴﺎط دار ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و
ﺷﻼق در هﺮ ﮐﻮی و ﺑﺮزن ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﺑﺎرﻩ "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁزاد" از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺟﺰ ﻓﺮﻳﺒﮑﺎری ﻣﻌﻨﯽ دﻳﮕﺮی ﻧﺪارد.
از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺁزادی ﺧﻮاﻩ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری رژﻳﻢ را ،در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ دﻳﮕﺮی ﺑﺮای اﻓﺸﺎی ﻣﺎهﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎراﻧﻪ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻤﺎم دار و دﺳﺘﻪ هﺎی دروﻧﯽ ﺁن در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮدﻩ و از ﻣﺒﺎرزات ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ
اﻳﺮان ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺁزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
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