ﮐﺸﺘﺎر و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰﻣﺮدم
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان زن و ﻣﺮد از ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺧﻮﯾﺶ از ﭘﺎی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن
ﺟﻨﺒﺶ ،ﺧﻮاب و آراﻣﺶ ﺣﺎﮐﻤﺎن آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
اﻫﺮم ﻫﺎی ﻗﺪرت و ﺛﺮوت از ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﮐﺸﺘﺎری اﺑﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ در روز ﻋﺎﺷﻮرا  ،ﺣﺪاﻗﻞ  ۸ﺗﻦ ﮐﺸﺘﻪ ) وب ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،اﺳﺎﻣﯽ  ۸ﺗﻦ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ( ،ده ﻫﺎ ﺗﻦ
زﺧﻤﯽ و ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ از ﻣﺮدم دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ده
ﻫﺎ ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎه رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب رژﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﻮم ،ﮔﺎز اﺷﮏ
آور ،ﮔﺎز ﻓﻠﻔﻞ ،ﭼﻤﺎق و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ،ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ روز ﺑﺮوز اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻌﺘﺮی ﺑﺨﻮد ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و رژﯾﻢ ﺑﻨﺎ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺮدم،
ﻣﺜﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد  ،آزادی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آزادی اﺣﺰاب ،ﺣﻘﻮق اﻗﻮام و
ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان  ،زﻧﺎن  ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و آزادی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺑﯿﺎن و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﺟﻨﺎﯾﺎت
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه در روز ﻋﺎﺷﻮرا ) روزی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﻦ اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮام
اﺳﺖ و ﮔﻮﯾﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺤﻮﻻت و رﺧﺪادﻫﺎی ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺪرت
در ﺣﺎل از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ .رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ و ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزه،
ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺮدم در ﮐﺎرزار ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی
اﻃﻼع رﺳـﺎﻧﯽ و اﻓﺸـﺎﮔﺮی ،ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ و ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ ﺟﻨﺒـﺶ ﻫـﺎی ﻣـﺪﻧﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ
را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻨﯿﻨﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ وادار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ،
ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ در درون ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در
ﮐﻨﺎر ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ازﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ

ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرز و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ
ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﮔﺸﻮده
ﭼﻨﺪ روزه اﺧﯿﺮ ﺑﺨﻮﺑﯽ و
ﺑﯿﺰارﻧﺪ.

ﺻﻔﻮف ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .آﻏﻮش ﻣﺮدم
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ » ﻧﻪ« ﮔﻔﺘﻦ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادی ،وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻠﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ و ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان در ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ،از ﻫﻤﻪ ی ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻓﮑﺮی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪای ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ،اﻓﺸﺎی ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺿﺪ ﺑﺸﺮی رژﯾﻢ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن از ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ ،وﻇﯿﻔﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺪرﻧﮓ اﻧﺠﺎم داد.
ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم و ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﻬﺎ ،ﺟﻨﺎﯾﺎت
رژﯾﻢ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻫﻤﻪ ی اﺣﺰاب ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ در اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺳﯿﻊ و ﻣﺸﺘﺮک ،وﻇﺎﯾﻒ ﻋﺎﺟﻞ ﺧﻮد
را در دﻓﺎع از آزادﯾﻬﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
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