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  چريکھای فدائی خلق ايران

 ٢٠١٧ اپريل ٢٢
  

به انتصابات شان کارگران و زحمتک پاسخ ،تحريم
  ! استحکومتی

  

 جمھوری اسالمی در تدارک برگزاری خيمه شب بازی ديگری ۀرژيم دار و شکنج

دوران ثبت نام .  می باشد رياست جمھوریۀانتخابات دوازدھمين دورتحت عنوان  

ال بازار گرمی برای دستگاه تبليغاتی ديکتاتوری حاکم در ححال کانديدا ھا تمام شده و 

  . است و گرم نمودن تنور انتخاباترونق بخشيدن به اين بساط فريب و رياکاری

حکومتی خود را " انتصابات "،کوشند با فريبکاریدزدان و دروغگويان حاکم می،  ھمچون ھميشهکارزار کنونی نيزدر 

سيصد نفر خود را برای شرکت در انتخابات در حال حاضر بيش از ھزار و . الب کنندقبه مردم " انتخابات"به نام 

ھا  اند که بدون شک و بر اساس روال تاکنونی سيستم انتخاباتی جمھوری اسالمی اکثريت مطلق آنپيشارو نامزد کرده

گاه از ميان کسانی که التزام عملی خود را به ولی فقيه و استبداد   آن .از سوی شورای نگھبان رد صالحيت خواھند شد

که ولی فقيه و  سرانجام آن ١٣٩۶ ]ثور[ ارديبھشت ماه٢٩شوند تا در چند نفر دستچين می، اند  نشان دادهذاتی آن

.  در باره اش به توافق رسيده اند به عنوان رئيس جمھور رژيم جنايتکار حاکم معرفی شودًباالترين مقامات رژيم قبال

قيقت به اصطالح انتخابات در رژيم جمھوری  بيانگر آن است که ح تمامی مضحکه ھای انتخاباتی تاکنونیۀتجرب

  .نيست، اسالمی جز آن که در باال توضيح داده شد 

 با فضا سازی ھای "واليت مطلقه فقيه"دستگاه تبليغاتی ، ئيد نشده أھنوز صالحيت کانديدا ھا از سوی شورای نگھبان ت

دارو دسته ھای گوناگون جمھوری  .دھندمی سخنداد ه خرمشمئز کننده از دو قطبی و يا سه قطبی بودن اين بازی مس

 متضاد را  به اصطالح قطب ھای،اسالمی از روحانی تا احمدی نژاد و ابراھيم رئيسی در اين تبليغات فريبکارانه

 سال گذشته ٣٨در ، ھا  مزدورانی نظير آن و  و چه احمدی نژادکه چه روحانی و چه رئيسی در حالی. کنندنمايندگی می

 که کدام يک از آن در نتيجه اين . کم ندارنديکديگر در جنايت و دزدی و سرکوب مردم چيزی از ً اتفاقااند کهنشان داده

کند و اين قبيل تبليغات ترفندھائی ھستند  ايران نمیۀفرقی به حال مردم ستمديد، ھا مورد تأئيد شورای نگھبان قرار گيرد 

 به پای صندوق ھای رأی بکشانند تا از يک طرف حکومت خود را که از آن طريق می کوشند تعداد ھر چه بيشتری را

در نزد بی خبران دموکرات جلوه دھند و از طرف ديگر اين توھم را ايجاد کنند که گويا مردم به ميل خود آزادانه در 
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سخره ای را  مۀچنين بالماسک .ھا به رياست جمھوری رسيده است ھا شرکت کرده و فالن کانديد با رأی آن انتصابات آن

  . ز تف کردن به روی حقيقت ھيچ معنای ديگری نداردجانتخابات ناميدن 

، باشدمیھا  آن جمعی ۀو امکان ابراز اراد مورد نظر شان یاگر انتخابات به معنای پذيرش نقش مردم در انتخاب کانديدا

 ۀ خونين واليت مطلقۀ سال سلط٣٨ ۀبتجر. تحت ديکتاتوری حاکم چنين شرايط و امکانی برای مردم ايران وجود ندارد

دھد که اين یمروشنی تمام نشان ا ب، باشد شورای نگھبانی که دست ساز ھمين ولی فقيه می "نظارت استصوابی"فقيه و 

در ديکتاتوری جمھوری اسالمی معيار  . واقعی و خواست توده ھا قائل نيستۀ ھيچ گونه ارزشی برای ارادسيستم

  از جمھوری اسالمی البته جز اين ھم.   باالترين نھاد ھای رھبری نظام می باشدۀ نه آراء مردم بلکه اراد،انتخاب

" ولی فقيه"نامد و در آن می" واليت مطلقه فقيه" در حکومتی که خود را ً اصوال.است ساده لوحی بيانگرظار داشتن انت

بين نامزد ھا " رقابت جدی"و " انتخابات"ت؛ سخن گفتن از به ھيچ کس جز خدائی که وجود ندارد پاسخگو نبوده و نيس

  .جز دغلکاری نام ديگری نداشته و نخواھد داشت

 توده ھا شکل بگيرد، ۀدھد شرايط الزم برای ابراز اراددر شرايطی که ديکتاتوری حاکم با توسل به سرنيزه اجازه نمی

داده  تشکل ۀه ھيچ تفکر و جريان سياسی مخالف اجازشود و بدر شرايطی که ھر گونه تجمع مردمی سرکوب میيعنی 

و ھيچ کس بدون کنند ھر کس را که بخواھند رد صالحيت می، يناسور ھای شورای نگھبان ا در شرايطی که دشود،نمی

ائيد د بينگوي که به مردم میتنھا به اين معنا استخيمه شب بازی اين  ،تواند کانديد معرفی شودنمیھا  عبور از صافی آن

جعبه ھای  و بعد از درون ؛ميبه نمايش بگذاربرای فريب دادن خودتان ی تا حضورتان را أپای صندوق ھای ر

  .کنيمتحميل به شما به نام شما آورده و بيرون  ،يمانتخاب کرده ابرای چھار سال بعد جالدی را که ، مارگيری

بر بر پا کرده شرکت کرد و " انتخابات"سالمی به نام واضح است که نبايد در بساطی که رژيم ديکتاتور جمھوری ا

-اما از ھمين حاال می. نخواھند شدچنين بساطی وارد نيز ايران اکثريت مردم بدون شک گذشته  سال ٣٨ ۀاساس تجرب

 "شرکت پر شور مردم"ھمچون ھميشه و بر حسب وظيفه از طعيت گفت که وزارت کشور جمھوری اسالمی اشود با ق

  .  بازی اعالم خواھد کردۀ برند،ونیيی ميلأربا  جمھوری اسالمی را "انتخاب اصلح"ً نھايتا سخن گفته و

است که کارگران و توده ھای ستمديده ھر روز در گوشه ای " مھندسی"در حال در شرايطی انتخاباتی رژيم  ۀمضحک

حال ھمين توده ھا، ھمين . سرنگونی جمھوری اسالمی را سر می دھندبه ھزار زبان فرياد از اين فالت خونين 

 شان ۀستمديدگان، ھمين کارگران که ھر روز در اين يا آن شھر و ديار کشور برای دريافت دستمزد ھای پرداخت نشد

 ھای رأی بروند  به پای صندوق، فراخوانده شده اند که" ما گرسنه ايم" دست به تجمعات مبارزاتی زده و فرياد می زنند

  .ن و چپاولگران خود را رونق بخشند دزداو ماشين تبليغاتی

ھم نظر و ھم ، شان در سرکوب و چپاول توده ھا   اختالفاتۀرغم ھمه ب،  جنايتکاران حاکم ۀ ھمواقعيت اين است که 

 حفظ  و کسانی که منافع خود را درھائی که به نوعی به ھمين جنايتکاران وابسته اند  تنھا آناز اين رو. ند ھستنداستا

بگذار ولی فقيه جنايتکار . توانند مردم را به شرکت در چنين مضحکه ای دعوت کنندمی، بينند میمانه حاکم نظام ظال

 اين شعبده ۀانعط تحريم قا:اما انتخاب مردم ما روشن است، جمھوری اسالمی انتصابات خود را به نام انتخابات تبليغ کند

  . اشر جناح و دستهو تالش برای سرنگونی جمھوری اسالمی با ھھا بازی 

  !سرکوبگر جمھوری اسالمیديکتاتور و نابود باد رژيم 

  !  زنده با کمونيسم !پيروز باد انقالب

  يروزی راھمانبا ايمان به پ
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