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 !اين مضحکه را تحريم کنيم 
   خيمه شب بازی ديروزاستۀادام خيمه شب بازی امروز

 مجلس خبرگان، روز جمعه، ھفتم ۀمی، ھمزمان با انتخابات پنجمين دور مجلس شورای اسالۀدھمين دور" انتخابات"

ی و أسيس جمھوری جھل و جنايت اسالمی اين خيمه شب بازی وبی احترامی به رأاز ھمان بدو ت. شود اسفند، برگزارمی

ر آمده و تکرار اين رياکاری حکومت مستبد حاکم به صورت مضحکه د.  مردم وجود داشته وادامه می يابدۀانديش

 .موجبات تمسخر مردم است

اپوزيسيون درداخل و خارج ايران از مردم دعوت می کنند که دراين خيمه شب بازی  ظاھره برخی ازنيروھا ومحافل ب

بخوانيد (باطل انتخاب ميان بد و بدتر اين دور! مسخره ، ميان بد و بدتر يکی را برگزينند تا اوضاع بدترازاين نشود

وقت پايان نخواھد يافت و تا جمھوری اسالمی سرنگون نشود، ما ھمواره با جناحھای گوناگون  ھيچ!) بدترو بدترين

رو ھستيم که تضادھا در ميانشان به علت مخالفت مردم با اين جناحھا و ھمچنين به علت افزايش ه حاکميت روب

 مستقل و انقالبی ايران ًزيسيون واقعاکه اپو تا موقعی. روز افزايش بيشتری می يابده انفرادشان در بين مردم روز ب

ی متشکل و قابل محاسبه در مقابل اين حضرات قرار گيرد و خود را به عنوان آلترناتيو مطرح ئعنوان نيرونتواند به 

رژيم  سرمايه داری جمھوری اسالمی از ضعف اپوزيسيون انقالبی و . کند، وضعيت به صورت کنونی باقی می ماند

  .ان استفاده می کند وھمچنان برخرمراد سوار است ايرۀغيرخود فروخت

ئيد وضعيت سردرگمی وچرخ زدن ميان أ انتخابات، دادن آموزش غلط به آنھا و تۀفراخواندن مردم به شرکت درمضحک

  .ت حاکمه استأجناحھای ارتجاعی وضد مردمی ھي

و رانت  ، سرنگونی اين رژيم فاسدِی نيروھای انقالبیئ مرحله ستراتيژيکِما، در شرايطی که سياست نظرحزب ه ب

 زمينه ھا از ميان بردارند و مردم را درتعيين سرنوشتشان ۀخواراست، تا موانع راه رشد ايران دموکراتيک را، در ھم

دخالت دھند، درشرايطی که ھر نيروی انقالبی بايد اين قطبنمای حرکت را در دست داشته باشد، تا به دامن رفرميسم و 

 مردم رھنمودھای ۀم  ارتجاعی جمھوری اسالمی نغلتد، بايد برای وضعيت کنونی و رھبری مبارزھمکاری با رژي

نظر حزب ه ب. روشن، مشخص و راه گشا طرح نمود که در تعميق خود، راه را برای سرنگونی اين رژيم ھموار سازد

 انتخابات مجلس که نمايندگانش ۀحل عملی در شرايط کنونی ، فراخواندن مردم به عدم شرکت درمضحکھای ما اين راه 

فراخوانی به تالش فعال برای تحريم خيمه شب بازی  ھستند ، "شورای نگھبان " و"ولی فقيه" ۀئيد ودستچين شدأمورد ت

  . انتخابات خواھد بود
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وعموم زندانيان سياسی ، آزادی احزاب و سازمانھای سياسی، ن کارگری مردم ايران بايد خواست فوری آزادی فعاال

 اتحاديه ھای کارگری و سازمانی صنفی و ۀپذيرش تساوی حقوق زن و مرد، رفع سانسور، آزادی فعاليت ھم

ئيد مردم، اين خواستھای منطقی أاين خواستھای منطقی و مورد ت. دموکراتيک وجدائی کامل دين از دولت را طلب کنند

 ايران دارد، رژيم جمھوری اسالمی والئی ۀ مادی در جامعۀ گستردۀصميمات استبدادی فردی ولی فقيه، که زمينو ضد ت

 پيش شرط ھر انتخابات ۀرسميت شناختن حقوق و آزاديھای دمکراتيک به منزله خواست ب .را در تنگنا قرار می دھد

تن دادن به يک انتخابات آزاد ، . نخواھد داد دھد وآزاد، است و رژيم  مستبد جمھوری اسالمی ھرگز به آن تن  نمی 

  .مرگ فقھای حاکم است

 رژيم از. خواه درشرايط کنونی کشورما، راھی جز يک تحريم فعال انتخابات باقی نمی ماندانقالبی وترقيبرای نيروھای 

ی را برای  تبليغاتۀنشدت می ھراسد و رژيم را به تنگنا می برد، زميه فرجام يک تحريم فعال وعدم شرکت مردم ب

اين جھت ما اعالم می کنيم که اجرای ھر انتخاباتی بدون تحقق اين مقدمات، ه ب .خواه می گشايدنيروھای انقالبی وترقي

 منحوسش یارتجاعی است و شرکت درآن مشروعيت بخشيدن به رژيمی است که برای بقا  تقلبی و،غير دموکراتيک

ديد سرکوب و برای خوش خدمتی ھر روزبرتش امتيازھای اقتصادی را دھدر است به امپرياليستھا بيشترين ضحا

  . فزايدکارگران و زحمتکشان بي

درکشوری که بسياری . رسميت شناختن حقوق مردم استه شرط ھرانتخابات آزاد وجود آزادی ھای دمکراتيک و ب

 زندانی سياسی وجود داشته باشد نمی ًکال سر می برند وه ن کارگری و روشنفکران دگرانديش جامعه در زندان بازفعاال

 دھم مجلس ۀبه اين جھت ما بر اين باوريم که بايد خيمه شب بازی انتخابات دور. تواند انتخابات آزاد صورت گيرد

 گذشته است و ما تغييری درآن نمی بينيم،  فعاالنه تحريم کرد، زيرا اين انتخابات نيز ۀ تجربۀشورای اسالمی را که ادام

 غير دموکراتيک و ارتجاعی بوده وقابل ، گذشته که درتحت چنين شرايطی برگذار شدند، تقلبیھای انتخاباتۀھممانند 

 ننگين را بايد برانداخت تا نخستين شرط برگزاری انتخابات دمکراتيک که مردم بتوانند آزادانه ۀاين سامان .دفاع نيست

  .  برسرنوشت خويش حاکم شوند، فراھم آيد

  !ی انتخابات را فعاالنه تحريم کنيمخيمه شب باز

  !دست مردم ايرانه سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ، ب

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم رھائی بشريت

  !ايران ومنطقه کوتاه باد مريکا ازادست امپرياليسم 
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