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 در باره انتخابات شورا های شهر و روستا

 
 مردم آزاديخواه و مبارز ايران 

 ! کارگران، زحمتکشان
 ! معلمان، استادان، دانشجويان

 ! زنان و مردان شجاع از تمامی مليت ها و اقوام ساکن ايران
 

. انتخابات شورا های شهر و روستا برای بار دوم در تاريخ حيات جمهوری اسالمی، در اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد
چهار سال پيش، انتخابات شوراهای شهر و روستا در شرائط ضد دمکراتيک حاکم بر هر انتخاباتی در حکومت اسالمی که 

با . احزاب و جريانات از حق انتخاب شدن محروم هستند، برگزار شددر آن فقط احزاب حکومتی حق شرکت دارند و ساير 
اين وجود و به اميد امکان حضور معتمدين محلی در اين شورا ها و به کرسی نشاندن اراده نهاد های انتخابی مردم، همين 

 سو در محاصره ارگان های شورا ها انتخاب شدند اما در عمل همين شورا ها از يک. انتخابات نيز با استقبال شما مواجه شد
متعدد مراکز قدرت از نمايندگی های ولی فقيه، تا آخوند فالن ده، در حوزه کاری شان قرار گرفتند، از سوی ديگر از 

 و دخالت های دولت در محدوده عمل شان در امان نماندند و کارنامه ای جز ناکامی از خود بر جای محدوداختيارات 
 . اشتندذنگ

ها هم مثل تمام ارگان های انتخابی در جمهوری اسالمی، حتی در چارچوب خود حکومت و برآمده از سرنوشت شورا 
 . انتخابات تحت کنترل حکومت هم، در ناکامی و ناتوانی در برابر مراکز قدرت منتصب و ملعبه شدن در دست آن هابود

 
ود که از طريق رای شما از طريق انتخابات امکان تغيير اگر بعد از انتخابات دوم خرداد، برای عده ای اين تصور ايجاد شده ب

 اقدامات جنايت  تداومدر حکومت جمهوری اسالمی فراهم شده است،  سردمداران اين حکومت در طول چند سال گذشته با
ه اين هم.. بار خود از قتل های زنجيره ای تا سرکوب دانشجويان و بستن روزنامه ها و زندانی کردن روزنامه نگاران و 

 به نام ،ناشناخته نيستندكه قدرت در  باند های فاسد .توهمات را حتی در ميان خود حکومتيان نيز نقش بر آب ساخته اند
حکومت الهی کنترل همه امور کشور را در دست گرفته اند و بانی ورشکستگی کشور و عامل دستگيری، بازداشت و شکنجه 

 . کومت هستندو کشتار مخالفين و حتی منتقدين داخلی ح
 

 ! مردم مبارز ايران
 

ده را نمی توان و نبايد ملعبه دست حکومت ضد اکشور ما در شرائطی قرار دارد که اين ار. رای شما بيان اراده شماست
 : از اين رو نيز . منافع شما ساخت

حضور معترض شما به در شرائطی که از همه امکانات کشور برای مقابله با رای و خواست شما استفاده می شود، از 
 حکومت نيز مزورانه رای پشتيبانی شما از مستبدين حاکم بر سر نوشتتان خوانده می شود، 

دگان و مخالفين سياسی توسط آدمکشان حرفه ای حکومت ربوده می شوند و به زير شکنجه برده می ندر شرائطی که نويس
 شوند، 

 به زانو در آوردن شرکای در قدرت خود هستند، تا حتی از منتقدين در شرائطی که دادگاه های تحت حکم ولی فقيه، مشغول
داخلی خود نيز زهر چشم گرفته، با صدور احکام اعدام و مجبور نمودن به قرائت توبه نامه ها، درس عبرتی برای ديگران 

 بدهند، 
ی شما به نمايندگان آن، عليرغم  فقيه نه فقط شورا ها که مجلس حکومت را نيز با وجود رای بااليدر شرائطی که باند ول

شرائط ضد دمکراتيک حاکم بر انتخابات آن، به دليل باب ميل نبودن به آلت دست چند آخوند مرتجع عضو شورای نگهبان 
 نموده اند، 

آن ها که در راس حکومت اسالمی نشسته . شرکت در انتخابات و سخن گفتن با رای، ديگر مفهوم خود را از دست داده است
، به زبان ديگری با شما حرف می زنند و جز سالح تعرض به حقوق اوليه شما در حاکميت بر سرنوشت کشور، زبان اند

همه شواهد حاکی از . ديگری را نمی شناسند، آن ها طی اين سال ها نشان داده اند که با حاضر به تمکين به رای شما نيستند
 . ری به اين باند های فاسد ديکته شودآن است که رای و اراده شما بايد به روش های ديگ



 شدن برای اين انتخابات فاقد موضوعيت و آب ريختن در آسياب ادر چنين شرائطی شرکت در انتخابات شورا و کانديد
 . دستگاه بگير و ببند حکومت است

که در شرائط بحرانی  انتخاباتی بازي که از وارد شدن در مي خواهيمما از معتمدين محلی و نيرو های مردم دار کشور 
 باشد، اجتناب ورزيده، بدين وسيله گسترش سركوب و اختناقو ناديده گرفتن حقوق مردم کنونی می تواند سرپوشی بر 

اعتراض خود را بر شرائط حاکم بر جامعه و تشديد بگير و ببند های سال های اخير اعالم نمايند، بازار انتخاب های بی 
 . رونق بيندازندخاصيت در درون حکومت را از 
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در چند انتخابات گذشته، سود برده اند و اکنون خود در شکی نيست که اصالح طلبان حکومتی که از انتخاب ناگزير شما 
مخمصه سرکوب واليت فقيه گرفتار آمده اند، بار ديگر دعوت به رونق بازار انتخاب های ناگزيری نمايند که حاصل تاکنونی 

عدم پای بندی آن ها، در عمل عقب نشينی های جبونانه نيروهای منتفع از رای شما در مقابل باند های سرکوب و جنايت و 
آن ها در اين سال ها همواره و جا به جا بر استواری خود در حفظ اين نظام . حتی به وعده های توخالی خود بوده است

فاسد قسم خورده و بدان کمر همت بسته اند، اما حتی يک بار هم بر کوچک ترين خواست شما در عمل نه تاکيد کرده اند و 
مز آن ها همواره در حفظ شان واليت فقيه و نظام متکی بر واليت فقيه بوده است که نفس خطوط قر. نه پافشاری نموده اند

 . وجود آن نفی رای و اراده شما و حکومت برخاسته از اراده شماست
ترديدی نيست که شورا ها ابزار های حاکميت مستقيم شما بر امور جاری زندگی اجتماعی تان و در يک کالم وسيله تحقق 

شورا های حاضر از اين هدف بسيار دور و با هزاران اما و اگر قانونی و غير قانونی دست و پا . ی شما هستندخود حکومت
از چنين پتانسيلی بسيار دور هستند و تحت شرائط بحرانی  كه  نشان داد نيزتجربه يک دوره از حيات اين شورا ها. بسته اند

 . کنونی نه در راستای تضعيف استبداد بلکه آلت دستی برای مشروعيت بخشيدن بر پايه های قدرت آن هستند
در شرائط کنونی کشور، حکومت . الزمه شرکت در انتخابات امکان تاثير گذاری بر روند های تصميم گيری در کشور است

 جانبه اش و نيز اصالح طلبان حکومتی با جبن و هراس شان اسالمی، اعم از جناح ولی فقيه آن با اقدامات سرکوبگرانه همه
از شرکت در انتخابات شورا ها اجتناب . از افتادن ابتکار عمل به دست شما، امکان اين تاثير گذاری را به صفر رسانده است

 .نمائيد
بات به يک شکست برای وقت آن رسيده است که اراده مستقل شما برای بدست گرفتن سرنوشت کشور، با تبديل اين انتخا

حضور قرون وسطائی آن باز کل حکومت، به نمايش گذاشته شود و چشم انداز ديگری به افق های بدون حکومت اسالمی و 
 . گشايد
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