
   "!مرگ بر ديكتاتور "

  !راي واقعي مردم به جمهوري اسالمي

  
با پایان نمایشات انتخاباتی حکومت، موج گسترده ای از 
اعتراضات قهر آميز توده ای بر عليه رژیم سرکوبگر 
جمهوری اسالمی، تهران و برخی دیگر از شهر ها را در 

از لحظه اعالم به اصطالح نتایج شمارش . بر گرفته است
 که با وقاحت تمام احمدی نژاد، - توسط مقامات رژیمآرا

یکی از مظاهر بارز تمامی کثافات و جنایات طبقه حاکم را به عنوان نتيجه رای مردم 
 فریاد تنفر -معرفی کردند" امام زمان" سال دیگر ریيس جمهور منتخب در کشور ۴برای 

وشه، ایران شيلی نمی خامنه ای پين"و خشم توده ها و بویژه جوانان با شعار های 
زمين را بار دیگر در تهران ... و " مرگ بر دیکتاتور"و " مرگ بر جمهوری اسالمی"، "شه

و شهر های دیگر در زیر پای جنایتکاران و فریبکاران حاکم از هر جناح و دسته ای به 
این خيمه شب " برندگان"این امر در شرایطی است که نه تنها . لرزه درآورده است

این نمایش رسوا با مشاهده پتانسيل " شگفت زده" "بازندگان"بلکه حتی بازی 
اعتراضی توده ها و خطرات ناشی از عدم کنترل آن برای کل نظام حاکم در حالی که 

ناميدن آن به اصطالح انتخابات نداشتند، یکی یکی به " شعبده بازی"چاره ای جز 
خود داری " قهر آميز"گونه اقدام صحنه آمده و از مردم معترض می خواهند که از هر 

در حقيقت . بسنده کنند" مسالمت آميز"کرده به خانه برگردند و یا حد اکثر به اعتراض 
در این مورد نيز مانند هر اعتراض وسيع توده ای یکبار دیگر نشان داده می شود که 

د و تمامی عناصر ارتجاعی رژیم جمهوری اسالمی برای حفظ نظام گندیده خود نگرانن
دست بدست یکدیگر داده اند تا مبادا آتش برخاسته از زیر خاکستر، کوچکترین لطمه 
ای را متوجه کل نظام جمهوری اسالمی و بساط استثمارگرانه ای کند که بقای 

  . خودشان به تداوم موجودیت آن بستگی دارد
  

ذب نظر موسوی و کروبی و همپالگی هایشان برغم آن که با فریبکاری و تالش برای ج
توده های ناآگاه به شرکت در انتخابات، با وعده ریاکارانه تغيير به ميدان آمدند و سپس 

بخوانند، برغم آن " شعبده بازی"نيز با مشاهده نتایج تقلبی مجبور شدند انتخابات را 
که بر پيروزی خویش در این انتخابات و لگد مال شدن آراء هواداران خود توسط 

ات تاکيد کردند اما امروز که جوانان مبارز در خيابان ها حضور دارند از گردانندگان انتخاب
این جوانان حاضر نشده اند حتی از افراد  اعتراضوحشت نيروی انقالبی نهفته در 

کروبی حتی علنًا . به خيابانها آمده اند، هواداری کنند" تغيير"معترضی که برای ایجاد 
در تالش است تا و موسوی نيز دعوت نمود مردم را به بازگشت به خانه های خود 

 واقعيت این است که چه این عناصر جنایتکار که .استثمارگران به هم نخورد" آرامش"
امروز از تغيير دم زده و وعده بهبود زندگی مردم  را می دهند و چه احمدی نژاد که 

اش است جمهوری یعليرغم پرونده سياه سی ساله اش و بويژه دوره چهار ساله ر
خود را خادم مردم می خواند همگی در خدمت نظام جنایتکارانه جمهوری اسالمی 

آنها هر اختالفی هم با یکدیگر . بوده و هدفی جز حفظ این نظام دیکتاتوری را ندارند
داشته باشند همانطور که در عمل نشان می دهند همگی خادم واقعی دیکتاتوری 

ران بوده و کامًال در جهت تحکيم پایه های رژیم حاکم و نظام سرمایه داری وابسته در ای
از همين جا می توان دید که موسوی و . منفور جمهوری اسالمی خویش می کوشند

، وظيفه خود را نه ایجاد بهبود و تغيير در زندگی توده "انتخاب"کروبی و غيره در صورت 
خاموش کردن ها بلکه جلوگيری از دامنه جنبشهای اعتراضی مردم بر عليه نظام و 

آتشفشان خشم آنها و کنترل و آرام نمودن مردم بجان آمده و در یک کالم افزودن بر 
  . عمر نظام دیکتاتوری حاکم و خریدن وقت برای آن قرار داده بودند

 



  
نمایش انتخاباتی روز جمعه و رویدادهای پس از آن قبل از هر چيز چهره منفور رژیم 

ه های جنایتکار و ریاکار تشکيل دهنده آن را به سرکوبگر حاکم و تمامی دار و دست
رژیمی که قرار بود با اعالم باالترین ميزان شرکت کننده در . نمایش گذارده است

براه بياندازد و  " مشروعيت"و " دمکراسی"شعبده بازی اخير، نمایش فریبکارانه 
ح منتخب آنها و باصطال" خادم"دم می زد و دیگری خود را " تغيير"سرکردگانش یکی از 

جا می زد، خيلی زود با کشيدن شمشير و نمایش سرنيزه بجان مردم افتاده است 
در همين روزهای اخير صد ها تن از جوانان را با ضرب و شتم وحشيانه، مجروح و روانه و

بيمارستاها نموده است و اخباری که از شاهدان عينی می رسد بيانگر آنست که عده 
وتور سوارهای مزدور حکومتی تا کنون در خون خود غلطانده شده ای نيز در اثر هجوم م

به این ترتيب سران جمهوری اسالمی نمایشات انتخابات تقلبی خود را با خون .  اند
  .تزئين کردند

  
  ! مردم مبارز ایران

مضحکه انتخاباتی اخير جمهوری اسالمی بار ديگر نشان داد که در چارچوب نظام 
ابات بی معنا و تنها راه تغيير اساسی به نفع مردم مبارزه جهت سرکوبگرانه حاکم انتخ

سرنگونی اين رژيم ددمنش می باشد امری که هم اکنون در خيابانهای اکثر شهر های 
ه همه ماست که بکوشيم ب وظيفه .هستيم شاهد آن "مرگ بر ديکتاتور"بزرگ با شعار 
پشتيبانی و وری اسالمی مبارزات توده ها برای سرنگونی رژيم جمههر وسيله از 
 و اجازه ندهيم که طبقه حاکم انرژی انقالبی مردم تحت ستم ما را در حمايت نمائيم

کانال تضاد های درونی خود به انحراف کشيده و جهت دلخواه خود را به اين حرکت 
  .مبارزاتی مردم بدهند

  
  !  نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي

  !مبارزات مردم ستمديده جهت رسيدن به آزاديپيروز باد 
  !زنده باد كمونيسم!             پيروز باد انقالب

  با ايمان به پيروزي راهمان 
  چريكهاي فدائي خلق ايران
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