
 

  نابودي جمهوري اسالمي

  !انتخاب واقعي توده ها

 دستگاه تبليغاتی جمهوری اسالمی بار ،با نزديک شدن موعد انتخابات مجلس شورای اسالمی

ديگر به کار افتاده تا با اشاعه يک سری دروغ وشعارهای فاقد ارزش مردم را فريب داده و به پای 

هه حاکميت ضد مردمی جمهوری اسالمی تجربه نزدیک به سه د. صندوق های رای بکشاند

فریب از اين قبيل نشان داده که هدف اصلی رژیم از برپایی هر از چندگاه مضحکه های انتخاباتی 

 بخشيدن به حکومت مشروعيتتوده ها برای شرکت هر چه بيشتر آنها در این نمایشات برای 

انتخاباتی نيز ما شاهدیم که جدا در نتيجه در دور اخير تبليغات . سراپا جنایت و ظلم خویش است

 ساعته در خدمت تبليغ سياستهای جمهوری اسالمی و شعبده ٢۴از راديو و تلويزيون دولتی  که 

بازی های انتخاباتی آن هستند، دستگاه تبليغاتی حکومت ديوارهای شهرها را نيز از تبليغات 

ن نظام در تبليغات جاری  از گردانندگا. جهت تحريک مردم به شرکت در انتخابات پر کرده است

سخن می گويند و چنين جلوه می دهند که با اين انتخابات " مقتدر"و " سرنوشت ساز"مجلس

اين وعده ها  اما  !به جمهوری اسالمی باز خواهد گشت"  عدالت اسالمی"و "  کرامت انسانی"

المی را شنيده  سال است بطور روزمره فريبکاريهای سردمداران جمهوری اس٣٠برای مردمی که 

 سال است سرکوبگريهای رژیم جنايتکار حاکم را با پوست و ٣٠ برای مردمی که ،و تجربه کرده اند

 برای مردمی که واقعيت پوشالی بودن قدرت ادعائی مجلس را در ،گوشت خود لمس کرده اند

ين مجلس حتی تجربه کرده و می دانند که ا" ولی فقيه"آن را در مقابل " دارتاق"عمل ديده اند و

 ٣٠برای مردمی که در طول ، سخن گويد "ولی فقيه"قادر نيست کالمی برعکس خواستهای 

ل عروج برجهای سر به فلک سال گذشته شاهد بوده اند که چگونه کرامت انسانی آنها لگد ما

برای مردمی که معنای عدالت اسالمی را در ،  سردمداران جمهوری اسالمی شده استرسيده

يره جان کارگران به نفع سرمایه داران زالو صفت، کار توانفرسای کودکان در خيابانها، در مکيدن  ش

تن فروشی دختران جوان و در تجارت زنان محروم به شيخ نشينهای خليج فارس و در رقص اجساد 

در مقابل چنين حرفها بلی آن   کشيده شده در خيابانها و معابر عمومی شاهد بوده اند، به دار

حاصل خفته ستم ديدگان  خشم  فروهر چه بيشتر جز فشرده نمودن د نت هائی نمی توانواقعي

 بساط ظلم و ستم سردمداران ن يافتهخشمی که هر جا امکان سر برآورد .دنديگری ببار آور

براستی از رژیمی که با اتکا به زور سرنيزه و زندان . جمهوری اسالمی را به آتش کشيده است

استهای ابتدایی صنفی کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان، ملتهای تحت حتی بدیهی ترین خو

لگد مال کرده و خون آنها را برزمين می ریزد، چگونه می توان انتظار برپایی بطور روزمره ستم را 



 يکبار سران جمهوری اسالمی موفق اردن به رای مردم را داشت؟ذانتخابات دمکراتيک و احترام گ

شدند با مانور هائی خاتمی را که انتصاب خودشان برای مقابله با خيزش های انقالبی توده ها 

آن ها قالب کنند ولی در آن بخشی از  مردم به "تر بد و بد" بود با فريب و ريا به نام انتخاب بين

او به . اش ديگر سردمداران رژيم نبودتجع از قمتجربه نيز معلوم شد که خاتمی جز مهره ای مر

   .هستندبودند و زشت و وقيح بود که ديگر سران رژيم اندازه همان 

  

 سال ٢٩ در حاليکه همگان در طول .از انتخابات سخن می گويندنيز در تبليغات جاری حکومتی 

يرون می حاکميت جمهوری اسالمی ديده اند که گردانندگان رژیم هر که را بخواهند از صندوق ب

در اين مملکت برای سردمداران جمهوری اسالمی رای مردم فاقد  آورند وهمگان می دانند که

اين را مردم خود به عينه ديده و در تجربه شاهد بوده اند که نه تنها اراده . کوچکترین ارزشی است

انتخاباتی در اين مملکت .  استیآنها بلکه حتی جانشان نيز در اين سيستم فاقد هر گونه ارزش

 همه آنچه جريان .وجود ندارد که مردم بخواهند در جريان آن نماينده مورد نظر خود  را انتخاب کنند

ست که جهت بزک کردن چهره جانيان حاکم به آن نام ي مسخره از پيش تعيين شده اانتصاباتدارد 

مردم سخن گفته و انتخابات می دهند تا با شعبده بازی و آمار سازی های قالبی از شرکت وسيع 

 چيزی است که در همه اين سالها  اين همه آن .خود را دارای پايگاه نداشته مردمی جلوه دهند

بنابراين بايد با قدرت تمام از همه کسانی که به هر .  شاهد آن بوده ايم "انتخابات"تحت نام 

ن بازی را نخورده و خواست که فريب اي،  تبليغات جالدان حاکم را بخورند دليلی ممکن است فريب

راه رهائی مردم نه از حوزه نيز در شرايط ايران . در بساطی که بساطی هم نيست شرکت نکنند

های انتخاباتی بلکه از مسير نابودی تماميت آن نظام ظالمانه و سرکوبگری می گذرد که نمایشات 

وری اسالمی در سرنگونی جمه. انتخاباتی جزئی از الزامات حيات انگلی و ضد مردمی آن است

برای کارگران و خلقهای . بستر انقالبی توده ای به رهبری طبقه کارگر؛ اين است راه رهائی

ستمدیده ما اين تنها انتخابی است که امکان پذير است و تجربه نشان داده که مردم ما هر جا که 

 نشان داده اند انتخاب خود را" ما حکومت اسالمی نمی خواهيم"فرصت کرده اند با سردادن شعار 

پس به انتخاب توده ها احترام بگذاريم و الزامات پيشرفت در اين راه و تحقق رای واقعی مردم را 

  .مهيا نمائيم

  !مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی

  !مرگ بر دغلکاران و فريبکاران 

  !زنده باد کمونيسم!            پيروز باد انقالب

  روزی راهمانبا ايمان به پي

  چريکهای فدائی خلق ايران
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