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جنبش جمهوريخواهیدربرابر
رنج ترين شرايط جهانی، مردم ايران دگرگونی اساسی در حاکميت جمهوری اسالمی              دربغ
تظار می کشند و بموجب همه شرايط و نشانه های موجود در صحنه سياسی داخلی و                   را ان

ين صحنه سياسی منطقه و         نه رکود ظاهری   . جهان اين دگرگونی اجتناب ناپذير است     همچن
ان اصالحات نشان ميدهند، هيچيک بيان                       ه مخالف ه چنگ و دندانی ک بش اصالحات و ن جن

تند                  رار دارد نيس ران در آن ق ه اي نده آن شرايط واقعی ک ود ظاهری        . کن ايد سکوت و رک ش
بش را بتوان شکل گيری و تعميق مقاومت منفی مردم در براب        ر حاکميت تعبير کرد، اما جن

بر تشديد جنايت در زندان ها و تدابيری که مافيای قدرت و ثروت برای حفظ موقعيت خود      
زي  قطعا به معنای ثبات موقعيت آن نيست؛ و اين به دهها دليل قابل اثبات است که مهم            ه،دگ

ا سرسختی و خشونتی است که از خود نشان می                ا، همان رين آنه  که از دهد و بيم هراسی ت
ه عقب دارد           ام ب ا   . برداشتن يک گ ن بيم دارند    آنه  که با نيم گام به عقب، روند خروج از اي

ان سلطه بر آن آغاز شود، اما مانند همه موارد تاريخی، ارتجاع حاکم     در از حاکميت و پاي
ادر نيست     هر کشوری       اگر اين نيم گام را      در شرايط ناگزيرتاريخی  که  ،  درک کند بموقع  ق

 ! بايد برودنيز برندارد

ن ترتيب، جنبش آزاديخواهی وجمهوری طلبی مردم ايران           ه اي ، تا اسفند ماه و فرا رسيدن       ب
تم،        تخابات مجلس هف زاری ان دادهای بزرگ است و مترصد بهره   موعد برگ تظار روي  دران

 .  برای يک گام به جلو و پشت سر گذاشتن حاکميتگيری از هر فرصت و موقعيت
ی شک انتخابات آي      مردم  نده مجلس شورای اسالمی از جمله فرصت های تاريخی است تا          ب

ران  ه حاکميت و جهان نشان ده   اي  ؛دند و چه کسانی را نمی خواهند چه چيز را می خواهن ب
ک         ده ي ه دي نطقه ب يت در م ده حاکم رفتار آم يت گ ه موقع ه ب ت ک ه اس ين عرص و در هم

 سرکوبگران جا خوش کرده در     اين امر پنهانی نيست که غارتگران و      . دنفرصت می نگر     
ژه      يت، بوي ه يک نيروی                        حاکم د ک رده ان تار ک ران رف ردم اي ا م در سالهای گذشته چنان ب

 و از اين نظر مرزهای ميان قدرت ؛اشغالگر با مردم يک کشور اشغال شده رفتار می کند      
ه روز کمرنگ تر شده و می شود؛ اما اين واقعيت،         اشغالگر و حاکميت سرکوبگر روز ب

يهن دوست به معنای پذيرش                ب  ی و م روهای سياسی، مل نيست، بويژه اگر اين روند رای ني
ا  اوت       خطر  ب ی تف وظيفه تمامی  . شودوز نظامی به خاک ايران همراه       در برابر تجا  مردم   ب

نجا آغاز می شود             روها از همي ن ني ی از  . اي  تبديل تمامی فرصت ها داخلی، خارجی و        يعن
يد           ر کش ه زي رای ب نطقه ای ب ردم ن حاکميت مخالف جمهور   م ردم   م  و آماده ؛ و حاکميت م
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