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  به نام خداوند جان و خرد                                                          
  انتخابات  شوراها تحريم است                                                    

                                                            
  !   هموطنان عزيز

 می شهر و    تبليغات انتخابات شوراها از اول اسفند ماه آغاز و متعاقب آن انتخابات شوراهای اسال       

  .روستا برگزار خواهد شد

آگاهيد که عده ای می خواستند شوراها را وسيله ای برای مشروعيت خود قرار زيز خود خوب عهوطنان    

از طرفی شوراها .  محدود نمايندی  مصلحتی و نمايشی شوراها مساالری را به دهند و يا دمکراسی و مرد

ار گرفت و  گروهها و احزاب حکومتی قر  سياسی  برای مردم نداشت و محلی برای نزاعهای کار کرد خوبی

 صرف بازيهای سياسی و جنگ قدرت بين اقتدار گرايان  بدين ترتيب باری ديگر هزينه های گزاف و کالن

اين در حالی صورت ميگيرد که همچنان گسترش فقر و فساد و اعتياد و بيکاری را . جناح های حکومتی شد

  .شاهد هستيم

ان به کام خود بکشند و هيچ سودی هم برای ملت  تا کی بايد نظاره گر عده ای باشيم که از جيب ملت اير

  سرمايه های ايرانيان در اختيار چه کسانی هست؟  وثروتهای اين ملت. نداشته باشند

اين مردم آيا اختياری از خود دارند که شورايی هم تشکيل دهند؟ آيا غير از .    از جان اين ملت چه ميخواهند

در فکر تامين منافع خود و منافع حزبی ا و هر انتخابات ديگری اين هست که عده ای از مطرح کردن شوراه

و گروهی شان هستند؟ چگونه می توانيم در انتخاباتی شرکت کنيم که استفاده آنرا عده ديگری می برند و 

غارتگران  ،آيا ميخواهيم با شرکت در انتخابات از عملکرد ظالمان. فقط در فکر تامين منافع خودشان هستند

بيت المال و استبداد گران دفاع کنيم؟ مطمئن هستيم که ملت ايران آگاه تر از آن هستند که تنور انتخابات را 

  . شهروندان انتخابات شوراها را تحريم خواهند کرد آحادما ميدانيم که همه. داغ کنند

. نتخابات را تحريم کنند   الزم است همه گروههای سياسی در قالب اطالعيه ای موضع گيری کرده و ا

مهندس طبرزدی دبير کل اين جبهه هم آمده بود از همه کانديدا می خواهيم با اعالم همانطور که در پيام 

  . انصراف به صف شهر وندان بپيونديد

روابط عمومی جبهه دمکراتيک ايران اعالم می دارد کليه سازمانها و گروههای عضو در جبهه دمکراتيک 

  .ن جبهه متحد دانشجويی انتخابات شوراها را تحريم می کنندهمچنيايران و 

   .ديشيمما به رفراندوم می ان                                                    

 گسسته باد زنجير استبداد                                       – برقرار باد دمکراسی –                    زنده باد آزادی 
  

  روابط عمومی جبهه دمکراتيک ايران                                                                                   
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