
  

   ریاست جمهوری را به فرصتی برای ریاست جمهوری را به فرصتی برای""انتخاباتانتخابات""
  !!افشای هر چه بیشتر جنایات حکومت در افکار عمومی بدل سازیمافشای هر چه بیشتر جنایات حکومت در افکار عمومی بدل سازیم

  
  

نهمين دوره انتخابات "ديگری زير نام " انتخاباتی" نمايش مهوری اسالمی در صدد برگزار کردنرژيم سرکوبگر ج
 از مردم می خواهند تا کاریيم با تهديد و فريبسران رژ. است)  جون١٧( خرداد ٢٧ جمعه در روز" رياست جمهوری

  .نيستند" مسلمان"شرکت نکنند، " انتخابات" که در  کرده و اعالم کرده اند که کسانیوسيعا در اين مضحکه شرکت
  

جمهوری اسالمی در شرايطی به برگزاری باصطالح انتخابات و نمايش دمکراسی در نظام حاکم دست می زند که در 
 است و هنوز جنايات ذشته دستانش تا مرفق به خون کارگران و خلقهای تحت ستم ايران آغشته سال گ٢٧طول 

با .  در هفته های اخير از خاطره ها زدوده نشده است عرب خلقان در سرکوب وحشيانه جنبش زحمتکشمزدوران رژيم
 گيری کشانده و از آن های رایاين وجود مقامات حکومت با تمام قوا در صددند تا مردم بيشتری را به پای صندوق 

  . نظام در افکار عمومی داخل و خارج استفاده کنند" مشروعيت عمومی "برای نمايش
  

اما در شرايط فقدان کمترين فضای دمکراتيک برای ابراز آزادانه اراده توده ها، در شرايط وجود هزاران زندانی 
، در شرايط به بند کشيدن زنان، در شرايط مکيدن شيره جان و سرکوب کارگران و زحمتکشان، در شرايط سياسی

و  شکنجه ،اعمال اختناق و بگير و ببند روزمره روشنفکران و دانشجويان و در يک کالم در شرايط وجود بساط دار
  .حکومت، جز فريبکاری معنی ديگری ندارداز سوی " انتخابات آزاد"در هر کوی  و برزن، سخن گفتن در باره شالق 

  
، نمايش انتخاباتی رياست  اعتراضیاز تمامی ايرانيان آزادی خواه دعوت می کنيم تا با حضور خود در اين حرکت

 رژيم جمهوری کارانهدر خارج کشور به فرصت ديگری برای افشای ماهيت ضد مردمی و جنايترژيم را، جمهوری 
 تحت ستم توده هایه های درونی آن در افکار عمومی تبديل کرده و از مبارزات عادالنه اسالمی و تمام دار و دست

  .ايران برای سرنگونی جمهوری اسالمی و نيل به آزادی و عدالت اجتماعی دفاع کنند
  
  

  )٢٠٠۵ژوئن  ١٧( خرداد ٢٧ جمعه  روز:زمان
   بعد از ظهر٣تا  ١٢  از:ساعت

 Kensington Court, London W8 50می در لندن   روبروی کنسولگری جمهوری اسال:مکان
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  سازمان دمکراتيک و ضد امپرياليستی ايرانيان در انگلستان
  لندن -فعالين چريکهای فدائی خلق ايران 

 


