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 سی و هفتمين ساِل سوگنامه جمهوری اسالمی

درهمان هنگام که پرچمداران اسالم سياسی با هزينه کردن از سرمايه های ملت ايران سرگرم پايکوبی در مدارس، 
برپايی ميهمانی های گوناگون در سراسر جهان و توليد برنامه های تلويزيونی برای دگرگونی تاريخ هستند، تاريخ 

ال های ايران و جناياتی که بر مردم بزرگ ايران روا نگاران، نويسندگان و نوانديشان از تلخ ترين و سخت ترين س
  .شده، گواهی می دهند

سی و هفتمين سال از استقرار حکومت جمهوری اسالمی در سرزمينمان در شرايطی گذشت که زيست بوم ايرانمان 
ادی بيداد ت، فقر و تنگدستی، اختالس و رانت خواری، اعتياد و فحشا، فساد سياسی و اقتصرو به نابودی رفته اس

می کند، جوانان و به ويژه زنان سرکوب می شوند، قهرمانان و جانبازان جنگی به دست فراموشی سپرده شده اند، 
بسياری از شهروندان ايرانی همچون متهم سياسی، عقيدتی و يا جنسيتی محکوم و مورد توهين، دشنام، تحقير، 

رد آزار و اذيت عوامل حکومتی می باشند، ميليون ها ايرانی در شکنجه و اعدام قرار گرفته اند، خانواده های آنها مو
در نهايت غباری سنگين از . داخل بيخانمان شده و ميليون ها ايرانی ديگر در خارج از کشور آواره گشته اند

  .ناکارآمدی اين نظام مافيايی بر چهره کشورمان نشسته است

    هم ميهنانم،

. اسالمی نزد مردم ايران از مقبوليت و مشروعيت برخوردار نمی باشدبر همگان روشن است که نظام جمهوری 

ديروز اين حکومت، به نام دين، خدا و مبارزه با امپرياليسم غرب پرچم خود را در لبنان و فلسطين و سوريه 
پايانی  برافراشت و امروز با نام اصالحات و اعتدال تالش دارد تا با اعمال سياست دروغ، تقيه و خدعه از روزهای

    .عمر تاريک خويش دوری کند

تاريخ بزرگترين گواه بشريت است که ملت های ستمديده همچنان هند، آفريقای جنوبی، صربستان، اوکراين، اتحاد 
جماهير شوروی، لهستان، مجارستان و شيلی با همبستگی به دور آرمان های ملی خود موفق شدند ديکتاتور را به 

  .وره حکومت توتاليتر جمهوری اسالمی نيز با ارداه ملت ايران به پايان خواهد رسيدبنابراين د. پايين بکشند

در شرايط کنونی کشورمان، اين مهم با پرهيز از شرکت در هرگونه از انتخابات جمهوری اسالمی می تواند شروع 
با رای . است» رای يک«خود » رای ندادن«فراموش نکنيم . حرکتی گروهی برای نه گفتن به جمهوری اسالمی باشد

  .ندادن می توانيم به جهانيان نشان دهيم که رای ما نه به جمهوری اسالمی در کليت اين نظام می باشد

اراده ای «خويش با تکيه بر » آرمان های ملی«ما نيز می توانيم همانند ديگر ملت های آزاديخواه جهان، پيرامون 
  .ايسته و شايسته ملت بزرگ ايران است، دست يابيمايران به آنچه ب» منافع ملی«در راستای » ملی

  پاينده ايران

  رضا پهلوی

   شورای ملی ایران
http://goo.gl/k7CgIB  
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