بیانیه تشکیل جبهه متحد برای آزادی ،عدالت و برابری  :دعوت به هماهنگی و همکاری برای
سرنگونی حکومت اسالمی ایران
نظر به اینکه  :حکومت فاشیستی اسالمی در ایران جریانات عدالت خواه و ترقی خواه را به ُدرستی
یکی از دشمنان سرسخت خطرناک خود می بیند و یاران ما را اعدام و زندان و شکنجه کرده و می
کند ،از جانب دیگر گروه های راست افراطی از هر سو جوالن می دهند و با تبلیغات نژاد پرستانه و
چشم انداز ادامه چرخه استبداد ،هر گونه صدای آزادی منشی ،برابری طلبی و عدالت خواهی را
نشانه گرفته و از تریبون های خود مشغول کوبیدن ما هستند واین درد مشترک هرگز بدون تشکل و
هماهنگی و همنوائی درمان نمی شود؛ باید از تجربه همکاری مبارزاتی بلوک های گوناگون چپ و
جمهوریخواهان در جنگ داخلی اسپانیا به عنوان یک طرح مبارزاتی و با توجه به شرائط خاص
ایران و نیروهای فعال در عرصه سیاسی آن ،جهت هماهنگی مبارزاتی استفاده کرد .نمونه دیگری را
که می توان به آن اشاره کرد ،جامعه خود گردان دمکراتیک مردمی روژاوا می باشد که ُمبارزین با
گرایش های مختلف سیاسی را توانسته است از سرتاسر جهان در جهت مبارزه با خود همراه کند.
بنابر این می توان امکان ایجاد یک شبکه مبارزاتی متشکل از گرایشات سیاسی آزادی َمنش ،برابری
طلب و عدالت خواه همراه با جنبش زنان ،کشاورزان ،کارگران ،دانشجویان و سایر نیروهای مترقی
رادیکال و مبارز موجود در عرصه سیاسی ایران که سرنگونی طلب هستند را با هدف سرنگونی
جمهوری اسالمی ایران زیر چتر" جبهه متحد برای آزادی ،عدالت و برابری" فراهم ساخت .ما جمعی
از گروه ها و افراد مستقل ،نخستین گام را در راه تشکیل این جبهه متحد با انتشار این بیانیه بر می
داریم و از شما همراهان برای گسترش آن یاری می جوئیم
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STATEMENT ON THE FOUNDATION OF A “UNITED FRONT FOR FREEDOM, FAIRNESS
AND EQUALITY”

Invitation to Co-ordination and Cooperation to Overthrow the Islamic State of Iran.
In view of the fact that:
•The Islamic fascist regime in Iran quite correctly considers the progressive/Libertarian and left
wings movements as one of its most active enemies, and did/do execute, imprison and torture
our comrades.
•On the other hand, right-wing ringleaders from all sides, and with the racist propaganda and
the prospect of the continuation of the tyranny cycle, suppress any voice of freedom, equality
and fairness, through their mass media.

•This common pain will never be healed without organization, coalition, synergy and harmony.
We should learn from the Spanish Civil War experience where Left blocs and the Republicans
formed alliance as a campaign plan, in accordance with the specific circumstances of Iran and
its political forces, to coordinate the fight for freedom, Fairness and Equality. Another example
that can be mentioned is the community of Rojava's popular democratic autonomy, which has
been able to coordinate various political from all over the world to combat the tyranny regimes
of the region. Thus, it is possible to create a network of pioneers of variety of political with
libertarian, equality and fairness tendencies, including women movements, farmers, workers,
students and other progressive radical that aims to overthrow The Islamic Regime of Iran
under the umbrella of the United Front for Freedom, Fair and Equity. Hereby by publishing
this statement, as a group of individuals and political groups, take the first step in founding
this “United Front”, and we invite you to join us in this battle against the “Islamic Republic of
Iran”.
Long live: #Freedom #Fairness #Equality #Solidarity

