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  رژيم است. اريعتمام. انتخاب ما سرنگونی ميکنینمما جنايتکاران را انتخاب 
که  )ی قاليباف شدند پنج جنايتکارريگکنارهکه با ( بيست و نھم ارديبھشت روزی ست که شش دزد و جنايتکار، 

روزی ست که يکبار ديگر رژيم ھستند، خود را در معرض "انتخاب" مردم قرار خواھند داد؛  قدتمام ندهٔ ينما
بودن  نمانخ"انتخاب"، امر ھميشگی "انتصاب" را قانونيت خواھد بخشيد. روزی ست که  دروغبهرژيم با توسل 

 ھایبندصفزيرانداز "انتخابات رياست جمھوری" رژيم از فرط فرسودگی عيان خواھد شد. روزی ست که 
تمام ابزار سرکوب، فريب و شارBتانيزم خود به ميدان  ی مصاف باسوآن. رژيم در شودیمھويدا  شيازپشيب

اما، کارگران و اقشار  سونيای رأی بکشاند. در ھاصندوقی کارگر و زحمتکش را به مسلخ ھاتودهخواھد آمد تا 
سال تمام با پوست و گوشت خود فقر و فKکت، و سرکوب عريان رژيم را لمس  وھشتیسفرودست جامعه که 

به پايان رسيده است.  ھاستمدت"انتخابات" در رژيم جمھوری اسKمی  مصرفخيتارکه  دانندیمخوب  اندکرده
ی ست، نخواھند المللنيبسياسی وی در منظر  جلوهٔ انتخابات رژيم را، که  مضحکهٔ جھت ديگر فريب  نيبه ھم

  است. دادهازدستی مردم ھاتودهکه مشروعيت خود را نزد  ھاستمدتخورد. رژيم جمھوری اسKمی 
ی خواررانترژيم، ايجاد ترور و وحشت، جنايت، اختKس و دزدی و  انهٔ يوحشسال سرکوب  وھشتیستجربه  

رژيم، چه در جناح "بد" و چه در  پختدستی زحمتکش جامعه نشان داد که کانديداھای ھاتودهبه کارگران و 
ھستند که مورد تأييد نھاد فرتوت و فوق ارتجاعی  و کسانی اندميرژعناصر  نيتربدسابقهجناح "بدتر"، ھمگی از 

ی کارگر و زحمتکش جامعه ديگر ھاتودهشورای نگھبان و رھبر ساديست و مرتجع رژيم قرار دارند. ھمچنين 
، نخواھند خورد؛ اندشدهپرتابی کارگزار رژيم را، که از درون آن با تحقير و توھين به بيرون ھاشارBتانفريب 

ديگر فريب نيروھای مجيزگوی رژيم را که با تمام قوا سعی دارند از احتضار وی جلوگيری نموده و مستقيم و 
  ی استقرار وی را مستحکم کنند و مدتی ديگر برايش عمر بخرند، نخواھند خورد.ھاهيپا ميرمستقيغ
که  دانندیم ھاآن. نگرندیمخابات انت مضحکهٔ با نفرت به  ھاآن. اندگرفتهکارگران و زحمتکشان تصميم خود را  

تشکيل  درصددی شرکت در انتخابات رژيم جابهحفظ شود بايد  کرامتشانبرای رسيدن به وضعيتی که شأن و 
که مسير ديگری  دانندیم ھاآنسرنگون کنند.  شيھاجناحو جمھوری اسKمی را با تمام  نديبرآشوراھای خود 

  رھا نخواھد کرد.آنان را از موقعيت فرودست کنونی 
  ايرانيان خارج از کشور! 

با تحريم فعال و عدم شرکت در مضحکه انتخابات فرمايشی  ديتوانیم ھمدوش کارگران و زحمتکشان جامعه شما
ی رژيم بخصوص اصKح طالبان که ھاجناحدر خارج کشور جلوی مانورھای سياسی رژيم را بگيريد. نگذاريد 

 در اين بازی نمايشی موفق شوند. با افشای جنايات رژيم جمھوری اسKمی باشدیمدر بقای رژيم  تKششانتمام 
سرکوب و بی حقوقی کارگران،  کنندهمنعکسيی، آمريکا، کانادا و استراليا و ساير کشورھا اروپادر کشورھای 

  زنان، روشنفکران، دانشجويان، معلمين و زحمتکشان باشيد.
  

  حکومت شورايی باد ربرقرا –سرنگون باد جمھوری اسKمی 
  سوسياليسم بادزنده –آزادی  بادزنده
  )اقليت(از کشور سازمان فدائيان  خارجکميته 

  ٢٠١٧می  ١۵
  
  

  

  خارج از کشور سازمان فدائيان(اقليت) تهٔ يکم هٔ ياط�ع
  انتخابات رياست جمھوری مضحکهٔ  دربارهٔ 

  


