سازمان رستاخیز ایران – نگهبانان شاهنشاهی ایران زمین

اعالمیه
 5ژوئن  3102ترسائی

تحریم انتخابات
هر گونه انتخاباتی در قالب جمهوری اسالمی معنا ندارد
هم میهنان آگاه و آزاده،
آسیای خونی که حکومت کشتارگر و ایرانی ستیز که  43سال پیش به فرمان دینی خمینی دجال و پشتیبانی و راهبری بیگانه در ایران زمین
به گردش در آمد ،تا کنون آنی از پای باز نیایستاده و روزی نبوده که شماری از بهترین فرزندان این خاک اشویی روانه قربانگاه ها و
شکنجه گاه ها و سیاه چال ها نشوند.
حکومت اسالمی انسان ستیز ناگزیر برای پوشاندن چهره پلید و خونخوار خود همواره می کوشد با فریب افکار جهانی و داخلی از خود یک
چهره مردمی و پسندیده به نمایش بگذارد و حکومت ننگین خود را مورد پشتیبانی اکثریت قاطع مردم ایران نشان دهد .در این راه مهندترین
جنگ افزار دستار بسران «انتخابات» است ،هر چند همگان میدانند در حکومت اسالمی و بودش ولی مطلقه فقیه و اصل حکومت والیت
فقیه در قانون اساسی جمهوری اسالمی دیگر رای و انتخاب و خواسته مردم معنا و مفهومی ندارد و پایبندی به آنها یک فریب بزرگ و یک
ساده دلی نا آگاهانه است.
حکومت دستاربسران خونین مرفق به هنگامی که بیش از سی ملیون تن زیر خط فقر و بیش از ده ملیون تن دیگر بر روی خط مرگ قرار
دارند در بازی ای دیگر مرتکب انتخاب فرمایشی رییس جمهوری ای میشود که تنها نقش گماشته ولی فقیه را بعهده دارد و پیشاپیش هم
تعیین شده است.
هم میهن،
انتخابات پوشالی ریاست جمهوری را تحریم کنید و در آن شرکت نکنید و به جهانیان نشان دهید که نتنها پشتیبان این حکومت کشتارگر و
تروریست پرور نیستید بلکه مخالف و دشمن جمهوری اسالمی ایران ویران کن هستید و این حکومت انسان ستیز را شایسته ایران زمین
نمی دانید.
رای در جمهوری اسالمی غاصب به معنای رای به سنگسار ،اعدام ،شکنجه ،تجاوز ،شالق ،غارت ،اعتیاد ،تن فروشی ،زورگویی ،حجاب
زورکی ،زندان و تبعیض است.
تحریم انتخابات فروزشی است ماندگار ازشرف ،غرور ،منش و تبلور همت ،اقتدار و غیرت مردم آزاده آریاخاک که هماره در تاریخ باقی
خواهد ماند.
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