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 به لحظات قطعي تعيين سرنوشت 57 سال پس از انقالب مردمي 24

  حاآميت در جمهوري اسالمي رسيده ایم
  

   گزینه اي آه در برابر3
  جنبش و توده ايها قراردارد

  
ها ایراني با اميد دستيابي به  يليوندر آستانه بيست و چهارمين سالگرد انقالبي که م

آزادي، بهروزي، عدالت و بازگرداندن استقالل ملي به کشور در آن شرکت کردند، آن 
تصویر واقعي و انکارناپذیري که از ایران در برابر ما قرار دارد و تمامي نيروهاي ميهن 

  :دوست داخل و خارج کشور بر سر آن توافق دارند چنين است
ها سرگردانند  دک و نوجوان کشور، بدون هيچ سرپناهي در خيابانهزار کو 200

تنها در . خانمان شب را به صبح مي رسانند  هزار زن بي700و در کنار یک ميليون و 
 هزار جوان و نوجوان در پارک هاي شهر 20ها  تهران و به اعتراف شهرداري آن شب

 جنين و 168ود در کهریزک، سالي هاي تهران به ک خوابند و در کارخانه تبدیل زباله مي
 هزار زن خودفروش که در 300رقم شرم آور . شود ها پيدا مي کودک نورس در زباله

 هزار زن و کودک سرگردان 900تاریخ ایران سابقه نداشته از دل این یک ميليون و 
  .بيرون آمده است

است که  هزار نفر رسيده است و این درحالي 200 ميليون و 3شمار بيکاران به 
شود و همگان بر این   هزار نفر بر این رقم افزوده مي800هر سال یک ميليون و 

زندان هاي ایران .  ميليون خواهد رسيد8 تا 7هاي آینده این شمار به  اند که در سال عقيده
ها خواسته است حکم  چنان مملو از زنداني است که رئيس قوه قضائيه رسما از دادگاه

  .کنندزندان دیگر صادر ن
شود و مقامات   ميليون تخمين زده مي5شمار معتادان به مواد مخدر بيش از 

شصت درصد جنایاتي که به زندان ختم .  ميليون آن را رسما پذیرفته اند2رسمي کشور 
  .مي شود به این اعتياد وسيع و رو به گسترش وابسته است

سته به  درصد ثروت کشور از راه غارت در دست یک هزار فاميل واب90
 درصد 90داران بزرگ تجاري و روحانيون متحد آنها متمرکز شده و از دل همين  سرمایه
 در جمهوري اسالمي سر برآورده که با تبدیل تي درصد قدرت سياسي حاکمي85ثروت 

 قضائي در برابر مردم ایستاده -بسيج به ابزار سرکوب و قوه قضائيه به فرمانداري نظامي
اهند از طریق اصالحات و پرهيز از رفتن به سوي جنگ داخلي بر مردمي که مي خو. است

 57سرنوشت خویش حاکم شده و از آخرین امکانات ممکن براي نجات انقالب سال 
  .استفاده کنند

داري بنادر جنوب کشور را به بندرگاه کاالي قاچاق تبدیل کرده و  همين سرمایه
یکي سلطان کچ و . ول بيرون مي آورداز دل نابودي جنگل و معدن و تاراج نفت ایران پ

دیگري سلطان سنگ، و یکي سلطان زعفران و آن دیگري سلطان زیره و گاز است و 
دست در دست هم صنعت و توليد کشور را از صنایع پارچه بافي و نساجي گرفته تا توليد 

  ) بخوانيد2بقيه را در ص . (اند نيشکر کشور نابود کرده
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