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 ا و سلطنت ج. در یک رفراندم غیردموکراتیک از دو گزینه جمهوری اسالمی روزی است که 58فروردین سال  12

جمهوری اسالمی از همان فردای انقالب سرشت  نظام ارتجاعی .ت بخشیده استفرادستی خود را از حیث قانونی رسمی

 .آشکار ساخت ، نفی حاکمیت و اراده مردمخبرگان مجلس به موسسان مجلسپوشیده ارتجاعی خود را از طریق تبدیل 

به اجتماعات و  فاالنژهاه سیا باندهای کردستان و ترکمن صحرا به خاک و خون کشیده شدند و« بهار آزادی»در 

ها نیروهای سیاسی در دستور کار دستجات فاشیستی کمیتهسرکوب و ترور  ور شدند وحملهیاسی تظاهرات نیروهای س

 ها ذوب شده در والیت خمینی قرار گرفتند.و بسیجی

 یهرگونه صدای مخالف بکار بسته شده وصورت سیستماتیک هب تاکنونانقالب  بدو ازنیروهای سیاسی  و سرکوب مردم

و کمتر شد چهره  بهمان میزانی که رضایت از حکمرانی کم .را در نطفه خفه کرده استدرون حاکمیت نتقدان حتی م

در امروزه به یمن مبارزات دختران و زنان ایران  تروریستی رژیم سیمای و ،آشکارتر شد نظام این کشکودک پلشت

پانصد  رشات رسمی در میانتر شده است. از میان گزاعریان هر چه ژن، ژیان، ئازادی در انظار جهانی موج انقالبی

، بینا شدری ناچشمان بسیا، بسیاری زخمی شدند ،قرار دارد...  و کودک ۷۰بیش از  جان باختند گلوله بضرب که نفری

 شهروندان و فروریخته ترس دیواراین در حالی ست که  .نداهش از بیست هزار نفر بازداشت شدو بی ی ناپدید شدنداعده

 .زننددست به مبارزه مرگ و زندگی می شانرفته غارت به و شده سلب زندگی در دفاع از خود با تمام توان کشور ما

، ستم و تحقیر د، گرانی و تورم، تبعیض، فسافقر بر اثرچیزی برای از دست دادن ندارند و مردم ایران در این برهه 

خاموش ، گانشدراندهحاشیه به شدگان وحذف یو به طور کلی همه ، زبانی و مذهبیاتنیکیجنسی و جنسیتی، ملی و 

. جنبش انقالبی مردم بیش از شش ماه است که با مقاومت و مبارزه کنندی مبارزه میانسان جایگاه و شان شوند و براینمی

 که شهروندان مبارزه روزمره است و مقاومت این بستر در. است آورده دربه اشکال مختلف رژیم جنایت پیشه را به ستوه 

هر نوع  بازتولید آنها این بار با چشمانی باز بادهند. نفع انقالب تغییر میهب را شرایط  هم وشوند و هم خود متشکل می

خیزند و برای ی عقیده و مذهب به نبرد برمیخون و نژاد و ملیت و چه بر پایهمناسبات استوار بر سلسله مراتب چه از 

تاسیس نظامی دموکراتیک، انسانی و مدافع حقوق بنیادی شهروندان دارای حق در راستای آزادی، و برابری مبارزه 
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