ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـﯽ ،ﻧـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺻﺪا
ﺷﻮﯾﻢ
در ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ داﻣﻨﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ
و ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ.ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ،ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ
ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻣﻮرد ﺗﻮﻫﯿﻦ ،اذﯾﺖ و ازار ،ﭘﯽ ﮔﺮد ،دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﻬﺎ “ﺧﻮدی ﻫﺎ” ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ
ﮐﺎﻣﻞ “رﻫﺒﺮی” ﻧﻈﺎم و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ از اﺑﺘﺪا روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اراء ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا
ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ “رﻫﺒﺮی” از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد  ،از ﺗﺤﻤﯿﻖ ﺗﻮده
ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﻌﻞ ارا ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب و
ﯾﺎ اﻧﺘﺼﺎب ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎزﻧﺪه واﻗﻌﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎور ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی “اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن” ﻣﯽ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﻮد اﯾﻦ و ﯾﺎ آن
ﭼﻬﺮه “اﺻﻼح ﻃﻠﺐ” ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم ﺣﺎدث ﺷﻮد و
ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎن ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ،ﺑﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد .ﭘﯿﺮوزی ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
و ﺑﺮون آﻣﺪن اش از ﺻﻨﺪوق رای اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻮده ﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی
“اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن” ﺣﺎﻣﯽ اﺻﻼﺣﺎت از درون ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وﻟﯽ “ﻓﻘﯿﻪ” ﺷﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﻬﺎ اﻫﺮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺷﺪ از آن “رﻫﺒﺮی” را ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ وﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺳﮑﻮت
وادار ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر روﺷﻦ از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ
ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را
داغ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ و و ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدﻣﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﮐﺎﻧﻮن دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ و ﺻﺮﯾﺢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺿﺪ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﻓﻘﺪان اﺣﺰاب و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،و ﺑﺪور از ﻫﺮ ﻧﻮع
ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻧﻪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ و ﻧﻪ آزاد.
ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
درﺳﯽ ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎب اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺮای دور دوم،
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮏ دﺳﺖ
ﻏﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﻮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﮐـﺎﻧﻮن دﻓـﺎع از ﻣﺒـﺎرزات ﻣـﺮدم اﯾـﺮان در ﺑﯿـﺎﻧﯿﻪ ﺧـﻮد در ﻣـﻮرد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت “ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻖ رای ﻣﺮدم و ﺑﺎور ﺑﻪ آن ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻻزم را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ” ﺧﻮد را “ﻣﻮﻇﻒ” دﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻮﻫﻢ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت “ﻧﻪ دﯾﮕﺮی” ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان دﻓﺎع از ﺻﺪﻫﺎ ﺟﻮان ﭘﺮﺷﻮری ﮐﻪ
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی رژﯾﻢ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،دﻓﺎع از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،اﻗﻮام و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎرج از رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی دو ﺟﻨﺎح ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ را وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ
داﻧﺪ و در اﯾﻦ راه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪد.
ﻣﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﮐﺸﺘﺎر و اﻋﺪام،
در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎرﮔﺮان و دﺳﺘﮕﯿﺮی ده ﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﺎه ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب
روﺷﻨﻔﮑﺮان ،داﻧﺶ ﺟﻮﯾﺎن و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب اﻗﻠﯿﺖ
ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﻠﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻏﯿﺮ آزاد و ﻏﯿﺮ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺮدم در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻪ در روز ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﭼﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎ و
ﭼﻪ از ﻃﺮف ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل
ﻧﻤﻮده و از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد و ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ
و اﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﻪ اﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
اﮐﺴﯿﻮن اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ  19ﯾﻮﻧﯽ ﺳﺎﻋﺖ  17در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻦ
“ ”Bahnhofو “”Kaufhof
و روز ﯾﺸﻨﺒﻪ  20ﯾﻮﻧﯽ ﺳﺎﻋﺖ  13در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﯿﻠﺮ ﺑﯿﻦ “”Karstadt
و ”  ” C&Aﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد
ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان – ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ

