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؟ميچرا انتخابات را فعاالنه تحريم مي كن
گو . د برخورد مي كندنتهديد كرده با كساني كه انتخابات را تحريم مي كنحكومت. بازداشت انددر و فعاالن سياسي روزنامه نگاران و روشنفكران بسياري

ت كه اگر راي دادن و مشاركت سياسي حق شهروندان اس! برادر من. اينكه حق راي دادن حقي است كه آقايان به ملت داده اند كه آنرا از ايشان بگيرند
يك حكومتالبته طبيعي است كه وقتي حق شان به سخره گرفته شود و ابزاري شود براي آنكه. بخواهند از آن استفاده مي كنند و اگر نخواهند نه

را به رسميت هروقت شما به راه راست آمديد و حقوق ملت. شركت نمي كننددر آن و ديكتاتوري با آن به دنيا نمايش دموكرات بودن بدهد ياستبداد
نمي شود از . انتخابات شركت كنندشناختيد و آنها را دشمن و منحرف و فتنه و جاسوس و ميكروب و تجزيه طلب نخوانديد، از آنها انتظار داشته باشيد در 

مفاهيم را به . گفت ميزان ملت اندو اهل فكر و نظر و فرهنگ را با سركوب از خود رنجاد، بعد وقت انتخابات كه شدكردرفي در مملكت استبداد برقرار ط
اسد هم كه . مگر نه مصر مبارك و تونس بن علي و عراق صدام و ليبي قذافي همه شان انتخابات داشتند. سخره نگيريم و با آنها صادقانه برخورد كنيم

مت مي داند و ما هم مي دانيم كه همه آن خود حكو. جمهوري اسالمي با تمام وجود ازش حمايت مي كند انتخابات شكوهمند كم برگزار نكرده است
.انتخابات ها بازي اند و نمايش

سيستم حكومت هر قدر كه مردم را از حقوق شهروندي شان بيشتر محروم مي كند و هرقدر آزادي ها و عدالت اجتماعي را بيشتر از مردم مي ستاند، به
بگيريم و در همه امور شخصي و به گروگاناگر ملتي را . برده داري فقط آن نيست كه در رساله ها نوشته شده است.برده داري نزديك تر مي شود

.قدرت رساندن افراد هم حزبي خود كنيم برده داري را رواج داده ايمهم و انتخابات را هم آلت دست بخصوصي شان دخالت و نظارت كني
ليان را به سان علي ابن ابي طالب، آنگونه كه به ايشان نسبت داده مي شود، بر اساس عملكرد شان بسنجيم نه از شخصيت گرائي ها دست برداريم و وا

با اين همه دزدي و اختالس هاي . اگر به دين معتقديم، تمام انسان ها در نظر خداوند برابر آفريده شده اند. دوري و نزديكي شان به شخص ولي فقيه
اگر ته مانده آبروئي هم براي بسيج و سپاه به اعتبار . دل بستمي شود كومت افشا مي شود، به كجاي اسالمي بودن اين نظام ميلياردي كه هر روز از ح

كساني كه گرد واليت جمع شده اند، بسياري از همه ما مي دانيم امروز . باكري ها و همت ها مانده، آنرا خرج قدرت طلبي عده اي رانتخوار و معدود نكنيم
.طر آن است كه پرونده هاي كالن فساد اقتصادي دارند و چاره اي جز اين ندارند تا دست شان رو نشودبه خا

.چرا آنرا بايد تحريم كنندكهنبايد در اين انتخابات ظالمانه شركت كنيم و بايد براي همه دليل بياوريم
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