
 
 

!کنيم  مينتخابات مجلس هفتم حمايت از تحريم ا  
 

 
 

بان هتم توسط شورای نگف نامزدهای انتخابات مجلس ه برخی ازاخيرًا در اعتراض به رد صالحيت
 تسليمای خود را به رئيس مجلس ف از نمایندگان مجلس شورای اسالمی استعفر ن120متجاوز از
 آیت اهللا جنتی دبير شورای نگهبان واء کرده فید به استععده ای از مقامات دولتی نيز تهد. داشته اند

از  نامزد انتخاباتی را رسيدگی کرده و 8000اعالم داشته است که طی هفت روز پرونده بيش از 
.ئيد شده اند نفر تا5500 در پایان کًال ونفر اعتراض کرده اند  3100  رد شده فقط نفر3500  

 
ات رسمی ایران اعالم شده است فقط قطره ای از دریای پر آمار و ارقام باال که از سوی مقام

  خود سال حکومت25  طیرژیمی که. تالطم بحران های رژیم اسالمی را به نمایش ميگذارد
بوده  حمایت اقشار وسيع توده ها بر خورداربا عدم همواره بحران های عميق ساختاری ربخاط
 از دست داده ، مجموعه رژیم در کليتش را دچار  بازی مقبوليتش را ، این بار که ترفند جناحاست

شهروندان آگاه و مبارز ایران در چنان سطحی از آگاهی بسر ميبرند که این بار . هراس کرده است
مردم . تصميم گرفته اند نه به جناح فقاهتی و نه به جناح اصالح طلب اعتماد و یا توسل جویند

ژیم نه از حمایت داخلی آنان برخوردار است و نه در مجامع بين المللی ایران ميدانند که این ر
 طرفين در گير قدرت ، که حتی این استعفاها و دعواهایحاکی است  اخبار رسيده .آبروئی دارد

کت در ر با عدم شمصمم اندو آنان  مردم ایران را به حمایت یکی از دیگری وا نداشته است
  جمهوری اسالمی به نمایش تماميتلوغ سياسی خود را در مقابلانتخابات مجلس هفتم رشد و ب

.گذارندب  
 

 راه کارگر از یک پارچگی مردم ایران در تحریم انتخابات –سازمان کارگران انقالبی ایران 
ما مشت محکمی است یم این انتخابات توسط مردم قهرمان رحمایت کرده ایمان دارد که بویژه تح

 منجر به حرکات متشکل بعدی  در تداوم خود و ميتواندجمهوری اسالمی فالکت آور بر گونه رژیم
.گرددمردم و تغيرات اجتماعی عظيم تری   

 
 

 
  راه کارگر–کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران 

 چهارده  بهمن ماه  یکهزاروسيصدوهشتاد ودو
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