
  

حزب دمکرات مسیحی ایران در رابطه با ۀانیبی  

 تحریم انتصابات نمایشی رژیم ننگین اسالمی

 

 

مبارزین و  !خواهنهادها و شخصیتهای آزادی !دادخواهستمدیده و مردمان  !ایرانیان آگاه و میهندوست

!دوستان عزیزمسیحیان ایرانی و  !تسکنشگران سیاسی، مدنی و محیط زی  

 

سال دروغ و نیرنگ، جنگ و جنایت، دزدی و غارت، زندان و  ۲۴رژیم جنایتکار اسالمی که بدنبال 

شکنجه، ترور و اعدام، فساد و تباهی، و در یک کالم تاراج و نابودی ایران و ایرانی، در سراشیبی 

حران و به تکاپو افتاده تا با ایجاد تشنج، ب اکنون سراسیمهسقوط و سرنگونی قرار گرفته است، 

بهر فریبکاری، که جزو ماهیت وجودی اوست، این بار نیز بخشی از ایرانیان داخل و خارج کشور را 

.های رأی بکشاندبه پای صندوق، ای بهانه   

و اعدام  ، تجاوزرژیمی که از فردای بقدرت رسیدن، کارنامه ای جز خفقان، سرکوب، زندان، شکنجه

 ی بزرگ، کارگران و زحمتکشان، اقلیتهای مذهبی در شهرهاوانانجمردمان ایران، بویژه  دهها هزار از

و پاسخ  هم میهمان ما در مناطق دور از مرکز و در مرزهای جغرافیای کشور، نداشته است،دیگر و نیز 

 بارژیمی که برای ادامۀ حیات شوم خود،  و آدمکشی داده،ترور  مخالفین خود را در خارج از کشور، با

ایران را به  تا آنجا که است، را استحکام بخشیدهپایه های بقایش  ،تاراج آب و خاک و منابع ملی میهن ما

دیف بدترین کشورهای جهان آزادی زنان، در ر و کشوری تبدیل کرده که ازنظر شاخصهای دمکراسی

ر بین کشورهای د ،سیاسی و و از نظر شکاف طبقاتی وعدم وجود آزادیهای فردی، اجتماعی قرار داده

مردم در صدر جدولها است، رژیمی که دزدیها و اختالسهای نجومی ازاموال عمومی و ثروت  ،جهان

توسط سپاه تروریستی پاسداران، بعنوان بزرگترین دولت هزینه کردن در جنگهای نیابتی  ایران برای

!انتخاب ما نبوده و نیست بهیچوجهدر جهان شناخته شده است، حامی تروریسم،   

آیا رژیمی که حق کاندید شدن برای اخذ سمت ریاست جمهوری را از زنان به دلیل جنسیت و از مردمان 

تحت ستم و دیگر باورمندان عقیدتی، همچون مسلمانان سنی مذهب، مسیحیان، زرتشتیان، بهائیان، 

م و مذهبی غیر یهودیان، دراویش، ناخداباوران، و سایر دگرباشان و دگراندیشان که باوری غیر از اسال

برگزار نماید؟ دمکراتیک و آزاد ، میتواند مشروعیت داشته باشد تا انتخاباتی گرفته است ،دارند  از شیعه

!هرگز  

 یحقوق اجتماع نی، نبود کمترزیر خط فقر درصد مردم، ۵۷ وجوداعتراف مقامات خود حکومت به 

خلق عرب،  یآحاد جامعه، سرکوب زنان، کشتارکولبران کورد و سوختبران بلوچ، اعدام دسته جمع یبرا

 هیکل اد،یاعت ،یکاریب ،یگران ،یشتیبد و اسفبار مع تیمعترض و به ستوه آمده از وضع یقتل عام توده ها



 یتهایاز واقع ییگوشه ها، تنها یو مذهبقومی  یتهای، اقلمردمان حاشیه نشینستم بر  ض،یتبع ،یفروش

 تشیحاکم ۀایس ۀو به کارنام دهیآفر رانیا مردم یبرا ریفقط در چند سال اخاسالمی  میاست که رژ یتلخ

سیاه تر و فاجعه بارتر  شیاز پ شیب تبهکار، میرژ نیا تیبا ادامه حاکم، کارنامه ای که افزوده است

شد. خواهد  

!زمینهم میهمان آزادیخواه، ستمدیدگان دادخواه ایران    

جمهوری  است که سیزدهمین دورٔه انتخابات ریاستواقعیت این  ،ستهمۀ مااما آنچه اکنون مایۀ دلگرمی 

تمایلی به دیگر که  آمار شهروندان ایرانی ،شودمی بوضوح دیدهرسد که رژیم اسالمی در حالی فرا می

برخی از فعاالن  بنحوی کهگذشته بشدت افزایش یافته است، به نسبت  ،ندارندانتخابات سیرک شرکت در 

 شجاعانه و علنا   همیشه، رساتر از و مردم کوچه و بازار، های دینی، و فعاالن سیاسیاقلیت بشر، حقوق

 بهآنچنان  ،اش در این دوره از سیرک انتخاباتیرژیم اسالمی زنند، از تحریم انتخابات حرف می

آنقدر تنگ و شکننده شده که فرعون والیت، از اش و حلقه دایرۀ حاکمیت استیصال درغلطیده  ضحضی

جمهور سابق و  ئیسناگزیر شد، ر نظامش، درون و اوج گیری جنگ گرگانرژیمش ترس فروپاشی 

الریجانی را نیز رد صالحیت و بهتر است  ،نورچشمی اش، احمدی نژاد و رئیس مورد اعتماد مجلس اش

بگوئیم سالخی سیاسی نماید. لذا وضعیت این رژیم پا بگور بقدری بحرانی است که بیش از آنکه دغدغه 

بویژه در سطح  ،اش نمایش صفهای ساختگی در برابر شعبه های رای گیری، برای فریب اذهان عمومی

ت و فوران خشم فروخوردۀ مردم به جان آمده در فردای گسترش اعتراضابشدت نگران بین المللی باشد، 

.ابات قالبی اش میباشدنمایش انتخ  

بنابراین تحریم فعاالنه انتخابات فرمایشی و نمایشی حکومت اسالمی، تنها رأی ندادن و شرکت نکردن در 

برای به صورت فعاالنه، جنبشی است  صابات رژیم،بازی نیست، بلکه تحریم انتشباین سیرک خیمه

 یکبه یک نظام سکوالر، فدرال و دموکرات حاکمتغییر و برای گذار کامل از نظام ضدانسانی و ضدملی 

در فردای پسا سرنگونی. ملی  

ضرورت تحریم گسترده و فعال انتصابات نمایشی، خود عاملی موثر برای پیشبرد اتحاد و همبستگی 

، علیه نظام پلید و تبهکار جمهوری ننگین ملی، در راستای مبارزۀ سازمانیافته و رهائبخش مردمی

.اسالمی است  

بلکه اکثریت  ،اسالمی خود بهتر از هرکس میداند که نه تنها دارای هیچگونه پایگاه مردمی نیست نظام

قریب به اتفاق مردمان ایران را در برابرخود دارد. قبضه کردن قدرت در دست اصولگرایان و حذف 

و حتی بخشی از اصولگرایان نشانگر درک و آگاهی رژیم از این واقعیت سوپاپ اطمینان اصالح طلبان 

است. در این دوره از نمایش انتخابات دیگر بد و بدتری وجود ندارد. این را معترضین به وضوح در 

د.فریاد زدن ،تمومه ماجرا ، دیگهاصالح طلب، اصولگرا :اعتراضات خود با شعار  

ل بحرانهای عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که چه در جمهوری اسالمی ناتوان و عاجز از ح

داخل و چه در سطح جهانی در آن غرق شده است، بحرانهایی که نتیجه سیاستهای اسالمی اش میباشد و 

به اهرم سرکوب متوسل گردد. بیش از پیشناگزیز است، در چنین شرایطی   



در صدد خود را آماده میسازد و  ،اعتراضات و شورش تهیدستان با برای مقابله خامنه ای از این روی

بهمین منظور به حرکت درآورد،  سیاست همیشگی سرکوبش را تشدید وبه شیوه ای وحشیانه تراست تا 

که ازهمان ماههای نخست قدرت گیری جمهوری اسالمی به  «رئیسیابراهیم »آدمکش بدنام نظام یعنی 

 تابستان سیاههیئت مرگ در  ءو حتی از اعضا هایفا نمود ینقش بارزعنوان قاضی در جنایات رژیم 

میباشد که حکم دست و پا بریدن، شالق زدن و همین رژیم رئیس قوه قضائیه  نیزبوده و اکنون  ۷۶۳۵

  از صندوق های رای بیرون خواهد آورد. ،رااعدام صادر نموده و مینماید 

 

!هموطنان آگاه و مبارز، یاران گرامی  

جهت نیل به آرمان صد سالۀ آزادی و دمکراسی در میهن، راه دیگری جز  ،چنین شرایط تاریخیدر 

تحریم فعال انتصابات فرمایشی، در راستای اتحاد، همبستگی، اعتماد سازی و سازماندهی مبارزات 

ود منسجم و پیگیر جهت نابودی کلیت این حاکمیت خونریز، اشغالگر، مرتجع و مستبد حاکم بر کشور وج

ندارد. شرط اول و ضرورت قطعی برای ایجاد چنین مبارزه ای و به ثمر رسیدنش، اتحاد مردم تحت 

مذهبی تحت ستم در  ملی و همراه با اقلیتهای بپاخواسته، ستم، زنان، کارگران و زحمتکشان و جوانان

.ایران است  

وی عده ای مزدور، جهت دستیابی کوبیدن بر طبل رای دادن و حمایت از انتخابات از س  نا گفته نماند که

به منافع شخصی و گروهی خود، در حقیقت شراکت در جنایات رژیم علیه همۀ مردمان ایران میباشد و 

.این خیانت بزرگ آنها را هرگز فراموش نخواهد کرد ،تاریخ   

شدن  تردیدی نیست که تحریم فعاالنه انتخابات نمایشی موجب سرعت بخشیدن به مبارزات و نیرومندتر

و آزادیخواهانه کشور برای عبور از این رژیم ضد ایرانی و ضد انسانی است، با های مردمی جنبش

آگاهی به این واقعیت که ایران پسا جمهوری اسالمی، در چهارچوب حاکمیت قانون مبتنی بر حقوق بشر، 

.و نظامی سکوالر، فدرال و مردمساالر اداره خواهد شد  

 

شمنرو به میهن، پُشت به د  
 نه به حکومت ننگین اسالمی
 نه به انتصابات فرمایشی رژیم

 پیش بسوی اتحاد و همبستگی ملی
 زنده باد برابری و دمکراسی و حقوق بشر

 

 آزادی و آبادی ایران در پرتو صلح، عدالت و محبت مسیح

 
 

۴۲۴۷م ژوئن چهارا برابر ب ۴۷۵۲ خرداد مدههف  

 حزب دمکرات مسیحی ایران


