ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  10اﮐﺘﺒﺮ ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﺪام

اﻋﻼﻣﯿﻪ

ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات
و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
در ﺑﯿﺶ از  40ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺳﺮﮐﻮب ،زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﻋﻠﯿﻪ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را
ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺗﺤﺖ ﻟﻮای اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺗﺪاوم روﻧﺪ
ﭼﭙـﺎول اﻗﺘﺼـﺎدی و اﻋﻤـﺎل اﻧـﻮاع ﺳـﺘﻢﻫﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺾﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم در ﻓﻘﺮ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﺑﯽﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﺘﻼس و

ﮔﺮاﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺮاﯾﺖ وﯾﺮوس ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﻮﯾﺪ 19-ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد
ﺟﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻋﺘﺮاض اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪوﯾﮋه در دی ﻣﺎه  96و آﺑﺎن  ،98ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮدهای
ﻋﻤﺪﺗﻦ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی/اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ،در اﯾﺮان ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ از ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،زﻧﺎن،
ﻣﻌﻠﻤﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺘﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻃﻊ
ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ،اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﺎن و
ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آزادی ،ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای
اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﻮر و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .رژﯾﻢ
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﻖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدم و ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در داﺧﻞ زﻧﺪانﻫﺎ،
ﻓﺮوﮔﺬاری ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ رژﯾﻢ ،از اوان ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
 ،1357ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﺮﮐﻮب ،ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﻋـﺪام ﻫـﺰاران ﻧﻔـﺮ از اواﯾـﻞ ﺳﺎلﻫـﺎی  60و ﮐﺸﺘـﺎر
دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  67و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
اﻋﺪامﻫﺎی دﺳﺖﭼﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﻞ ﻧﻮﯾﺪ اﻓﮑﺎری ،ﮐﺎرﮔﺮ و ورزﺷﮑﺎر
ﻣﻌﺮوف ،ﺑﻪﺟﺮم ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻈﺎﻫﺮات  ،1397ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن
از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ،اﻓﺮاد و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ،در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در
اﯾﺮان ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و
اﻋﺪام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺟﻬﺖ ارﻋﺎب و ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮ ﺣﻖ
ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮده و ﺧﻮاﻫﺎن آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺎ در ﻫﻢراﻫﯽ و ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزان راه آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل ﻣﺠﺎزات
اﻋﺪام ،اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻐﻮ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻋﻘﯿـﺪﺗﯽ در اﯾـﺮان ﺑـﺪون ﻗﯿـﺪ و ﺷـﺮط آزاد ﮔﺮدﻧـﺪ .ﻣـﺎ ﻫﻤـﻪی
اﯾﺮاﻧﯿﺎن آزادیﺧﻮاه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرزارِ ﻧﻪ
ﺑﻪ اﻋﺪام در  10اﮐﺘﺒﺮ ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.
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