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ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣـﺮدم ﻟﺒﻨـﺎن و ﻏـﺰه ﺑـﺎ
ﺧﯿﺰش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان
اﯾﻦ روﺣﯿۀ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺠﺎ و ﺷﻌﺎر ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ “ﻧﻪ ﻏﺰه ،ﻧﻪ ﻟﺒﻨﺎن…
ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای اﯾﺮان…” ﮐﺠﺎ

ﺣﻤﺎد ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ
اﯾـﻦ روزﻫـﺎ در ﺗﺠﻤﻌـﺎت ﻣﺮدﻣـﯽ ﻟﺒﻨـﺎن و ﻋـﺮاق،
ﭘﻼﮐﺎردﻫـﺎ و ﺷﻌﺎرﻫـﺎﯾﯽ در ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒـﺶ ﺳـﺘﻢ
دﯾﺪﮔﺎن و ﺗﻮده ﻫﺎی ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘۀ اﯾﺮان ﻣﮑﺮراً ﺷﻨﯿﺪه
و دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺮأی ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﭘـﺎﯾﻪ ای و اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ ﺑـﺎ ﺟﻨﺒـﺶ اﯾـﺮان
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯿﯽورزﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺿﺮورت ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﺬاری در ﺷﻌﺎرﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ )ﻣﺮدم اﯾﺮان( و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان را ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ روﺣﯿۀ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺠﺎ و ﺷﻌﺎر ﻧﻔﺮت
اﻧﮕﯿﺰ“ :ﻧﻪ ﻏﺰه ،ﻧﻪ ﻟﺒﻨﺎن… ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای اﯾﺮان…(” ﮐﺠﺎ .روﺣﯿﻪ ای
در ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧۀ رژﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺮﻗﻪ و
ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
روزﻧﺎﻣۀ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ “اﻻﻧﺒﺎء” ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﺸﺮو )ﻃﺎﯾﻔۀ
دورزی – وﻟﯿﺪ ﺟﻨﺒﻼت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺋﺘﻼف ﺣﺎﮐﻢ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ای را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از روزﻧﺎﻣۀ “ال ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر” درﺑﺎرۀ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدم اﯾﺮان در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻋﺰﯾﺰی ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در داﻧﺸﮕﺎه “ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ” و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اوراﺳﯿﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮان در
ﺗﻬﺮان ،اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﺑﺘﺪای ﻣﻘﺎﻟۀ ﺧﻮد از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻬﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ

ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﮐﻪ ﻣﻮج اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﻗﻮی و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﺮاﺳﺮی را در اﯾﺮان
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را )ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ( ،اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺤﺜﻬﺎی زﯾﺎدی
درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻠﻞ
ﺑﺮوز اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﯾﻦ ﮐﻪ ،دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان رخ داده اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرزار ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم اﯾﺮان را
در ﺑﺮاﺑﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻻﻧﺒﺎء اداﻣﻪ م ﯾﺪﻫﺪ:
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ وﯾﮋۀ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﻣﻮر اﯾﺮان “ﺑﺮاﯾﺎن ﻫﺎوک” ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ
اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرش از اﻋﺘﺮاﺿﺎت در اﯾﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻓﺸﺎر اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺮاﻣﭗ و “ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ” وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟۀ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ.
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اﻋﺘﺮاﺿﺎت” ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری را رﻋﺎﯾﺖ ﻛﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ آﻟﻤﺎن و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ از اوﺿﺎع اﯾﺮان ﺑﺸﺪت اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻛﺮده اﻧﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ،ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮی ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟۀ اﯾﺮان ،ﺗﺤﺎدﯾۀ
اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮد و ﺗﻌﻬﺪات اروﭘﺎ
در ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای) ؟!( را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎدآورﺷﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻋﺰﻳﺰی( ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ “ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
رواﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف واﻗﻌﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻓﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﺰ
ﻣﺬاﮐﺮه ﺳﻮق دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﮕﯿﺰه اش “ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ” دراﯾﺮان اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﻋﺰﻳﺰی ،اﯾﺮان ﺑﻪ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ “ﻣﻘﺎوﻣﺖ
)ﮐﺬا( ﺣﺪاﮐﺜﺮ” اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣﻘﺎﻟﻪ اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﺣﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را در ﻣﻮاﺿﻊ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت )ﻣﺮدﻣﯽ( ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘۀ آﻗﺎی ﻋﺰﯾﺰی،
اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ،
ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﻮازات اداﻣۀ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن ،ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ اﯾﺮان
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻌﯽ در ﺗﻀﻌﯿﻒ اﯾﺮان و ﻣﺘﺤﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ

ای آن دارﻧﺪ.
ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﻋﺰﻳﺰی ،در ﻧﻮﺷﺘۀ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات
اﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺷﻮد و ﮔﻮﺋﯽ از
زﺑﺎن ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﻏﺮب و رﻗﺒﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای آن
را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد و رواﺑﻂ آن را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮ ﻟﺒﻨﺎن )ﺗﻼﺷﻬﺎی دو ﺳﻪ روز ﮔﺬﺷﺘۀ ﺑﺴﯿﺠﯿﻬﺎی اﻣﻞ و ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﺑﻪ آﺷﻮﺑﻬﺎی ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ زده
اﻧﺪ( و ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ در ﻋﺮاق ـ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد
ﺣﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ دﺧﺎﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی آن
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺞ آﻓﺮﯾﻨﯽ و دﺧﺎﻟﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ رواﺑﻄﺶ
ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻬﺮۀ واﻗﻌﯽ آﻧﺮا در ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﺟﺎری در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﻬﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ وارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻠﻘﻬﺎی ﻣﺒﺎرز
و ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪۀ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ،روﺷﻨﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﻟﺒﻨﺎن و
ﻋﺮاق ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺘﻢ دﯾﺪﮔﺎن و ﺗﻮده
ﻫﺎی ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘۀ اﯾﺮان ﺷﻨﯿﺪه و دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان
ﻫﻤﺮای ﺑﺎ ﻣﺮدم در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ ای و اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﯾﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ورزﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺿﺮورت ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﺬاری در ﺷﻌﺎرﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ )ﻣﺮدم اﯾﺮان( و رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در اﯾﺮان را ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮ!
ﺣﻤﺎد

ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﺮدم،
ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ زدن و ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ،ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻨﻬﺎ،
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ،در
ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ از ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در درﮔﯿﺮﯾﻬﺎی
اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ
ﻣﻮرد آﻧﻬﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر دزداﻧۀ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﭘﻮﺷﺶ اورژاﻧﺲ و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﻮﯾﮋه
زﺧﻤﯿﻬﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﻣﻮاردی دﯾﺪه و ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎﺋﯽ ﭘﺮﺷﻤﺎر از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﮐـﺎﻣﻼ ً ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ وﺳﺎﯾـﻞ ﺗﺨﺮﯾـﺖ ﺑـﺎ ﺻﻮرﺗﻬـﺎی ﭘﻮﺷﯿـﺪه و ﻟﺒﺎﺳـﻬﺎی
ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ و رزﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﯾﺎ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺸﮑﻞ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن
در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺼﻮرت ﮐﻤﺎﻧﺪوﺋﯽ “ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ” اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .رژﯾﻢ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ آن
)ﺑﺴﯿﺞ و ﭘﺎﺳﺪاران( و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ دوﻟﺘﯽ در اﯾﺠﺎد اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﺸﻨﺞ آﻓﺮﯾﻦ ﺣﺘﯽ در اﯾﺠﺎد آﺷﻮﺑﻬﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻧﻔﻮذ در ﺗﻈﺎﻫﺮات
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم و ﺷﻮرﺷﻬﺎی ﺑﺮﺣﻖ آﻧﺎن ،ﯾﺪ ﻃﻮﻻﺋﯽ دارد .دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب
در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ و ﺻﻨﻔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
راﻧﺪن ﻣﻮج ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺑﺴﻮی اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺮﮐﻮب و
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﻬﺎرت دارد .دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﻬﺎی ﺧﺸﻮﻧﺘﺒﺎر و
اﻋﺪاﻣﻬﺎی ﮔﺮوﻫﯽ )در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻮک درﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑۀ ﻣﺸﺘﺮک
ﻫﻤۀ ﺟﻨﺎﺣﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،درج ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
زرد داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﺎﻃﻪ ﮔﺮ( از ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان آﺑﺴﺘﻦ ﺧﯿﺰﺷﻬﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ .اﻧﺒﻮه ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از ﮐﺎرﮔﺮان ،زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺧﯿﻞ
ﻋﻈﯿـﻢ ﺑﯿﮑـﺎران ،ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ،ﮐﺸـﺎورزان ،داﻧﺸﺠﻮﯾـﺎن ،ﻣﻌﻠﻤـﺎن و
اﺳﺘﺎدان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ،و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﻠﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺬاﻫﺐ و اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄۀ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺮﺧۀ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼب ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻏﺮق در ﻓﺴﺎد و ﻧﺎﮐﺎراﺋﯽ ،ﻧﺎﺗﻮان از اداﻣۀ اﻗﺘﺪار ﺟﻬﻨﻤﯽ

و دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ،ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ آﺷﻮب در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﭘﺎدﮔﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﺰدوران
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﯿﻮن
و ﺑﺤﺮﯾﻦ ،و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺣﻮﺛﯿﻬﺎی ﯾﻤﻦ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن وﻻﯾﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
ﺣﺘﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﻨﯽ ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﻃﺎﻟﺒﺎن ،و اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ دارد ،آﻣﻮزش
ﻣﯽ دﻫﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در “ﺷﻮرﺷﻬﺎ” و اﯾﺠﺎد ﺑﻠﻮا و ﺳﺮﮐﻮب
ﺧﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ
دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ رﺳﻤﯽ وﻣﺮدﻣﯽ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﮐﻤﭙﯿﻨﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه
ﮐﻪ رژﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دروغ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﺗﺶ زدن ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ و
در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم “ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ” و ارﺗﮑﺎب “ﺟﺮم” ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی
ﻻزم ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﯾﮏ
ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﻢ ادﻋﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﻮد
اﻧﺪ” .

“اﻋﺘﺮاف ﻛﺮده

ﮐﻪ دﯾﺪﺑﺎﻧﯽ ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎ
درﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ
روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺿﺮورت دارد .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺸﺮ
اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ )ﻓﯿﮏ ﻧﯿﻮز( و ﺧﺒﺮﺳﺎزﯾﻬﺎ ﺣﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻇﺎﻫﺮی دﻓﺎع ﮐﻠﯽ
از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮﯾﮋه در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﺑﺎ ﻫﺮ درﺟﻪ از ﺧﻠﻮص
ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ( وﻇﯿﻔﻪ ای ﺧﻄﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧۀ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم “ﺑﻪ ﭘﯿﺶ” ،ارﮔﺎن “ﺣﺰب ﭼﭗ اﯾﺮان
)ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ(” ﺷﺎﯾﺪ درس آﻣﻮز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺟﻤﻼت زﯾﺮ ،در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﻃﻤﻄﺮاق “ﺟﻨﮓ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮدم” ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:(https://bepish.org/node/2807) :
»یک شهروند
بواقع آنچه که طی هفته گذشته در شهرها و مناطق مختلف ایران پیش
آمد صحنه جنگ خیابانی بود که یک طرف نیروهای امنیتی و طرف دیگرش

مردم بخصوص جوانان بودند .طبق گفته شاهدان عینی سرتاسر بلوار ارم
کرج صحنه هجوم جوانان و مردمی بود که از حاشیه فقیرنشین این
منطقه نسبتا مرفه آمده بودند – تمام بانکها مورد هجوم قرار گرفته
بودند و عملا نیروی انتظامی قادر به مهار اوضاع نبود – شکل
اعتراضات در یک جا متمرکز نشده بود و در محله های مختلف بشکل جنگ
و گریز خود را نشان می داد  .حتی کلانتری مستقر در این منطقه
مورد هجوم قرار گرفته بود و پایگاه بسیج روبروی آن نیز دچار
تخریب و آتش سوزی شده بود – فروشگاه زنجیره ای کورش در سه راهی
کیانمهر مورد غارت و بعد آتش سوزی قرار گرفته بود – در خود
کیانمهر پمپ بنزین موسوم به زنگنه را آتش زده بودند و فروشگاه
رفاه و پاساژ جدید کنار آنرا سوزانده بودند  .در نقاط دیگر کرج
هم وضع بهتر از اینجا نبود و جنگ و گریز بشکل پراکنده و محلی
ادامه داشت عملا کنترل در روزهای اول از دست نیروهای امنیتی خارج
شده بود و احساس می شد که نیرو به اندازه کافی ندارند – فاصله
کلانتری کیانمهر با پمپ بنزین زنگنه حدود صد متر است با این وجود
نیروئی وجود نداشت تا بتواند از سوختن آن جلوگیری نماید  .صدای
شلیک گلوله و گاز اشک آور تمام فضا را گرفته بود و مردم بجای
شعار دادن تنها به تخریب فکر می کردند و حمله به مراکزی که سالم
مانده بودند .در فردیس و مارلیک و اندیشه و ملارد هم وضع به همین
گونه بود – دستجاتی خود جوش از جوانان متشکل شده بودند و در گیری
ها را هدایت می کردند – طی چهل سال گذشته اینچنین خشمی مشاهده
نشده بود وسعت خرابی ها و در گیری ها بقدری بود که عملا کنترل
کردن آن میسر نبود – حکومت سعی کرد با قطع اینترنت و بی خبر
گذاشتن مردم و پخش برنامه های عادی از صدا و سیما اعتراضات را
اندک نشان دهد ولی مردمی که در خیابانها بودند می گفتند تا بحال
اینچنین حجم گسترده ای از اعتراض مشاهده نشده بود – علاوه بر
شرکت مردم فقیر حاشیه شهرها )مثلا در مهرشهر ساکنان محلات آق تپه
و مهدی آباد جاده قزل حصار و…( بسیاری از مردم وابسته به طبقه
متوسط نیز شرکت داشتند مردم به چشم خود دیده بودند که نیروی
انتظامی دو ماشین مردم را به آتش کشیده است و همین باعث عکس
العمل مردم و حمله به کلانتری مهر شهر شد ) کذا مردم فقط همین را
دیده بودند؟!(
در بسیاری از نقاط نیروی انتظامی در مقابل هجوم ناگهانی مردم دست
بفرار می زد و عملا میدان را خالی می کرد در یک نوبت نه دستگاه
موتور سیکلت نیروهای ویژه بدست مردم افتاد و راکبانش فرار کردند
و مردم آنها را به آتش کشیدند .صحنه صحنه جنگ خیابانی و قیام

بود .حکومت با جلوگیری از تجمع مسالمت آمیز مردم )فقط همین؟!(
عملا خود باعث گسترده شدن و پراکنده شدن اعتراضات گردید در بعضی
محلات افراد نسبتا آگاه برای مردم سخنرانی می کردند و هدف از
مبارزه را بر میشمردند ولی کمتر کسی تحت شرایط پیش آمده و بالا
بودن هیجان به حرفها گوش می کرد و بیشتر خواهان مقابله مستقیم با
نیروهای امنیتی بودند«.
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل .اﻧﺸﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﮔﺮاف و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ
ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .راﺳﺘﮑﯽ
اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﯽ و ﮐﺠﺎﺳﺖ؟!
ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ .رژﯾﻢ در ﺗﺪارک ﮐﺸﺘﺎر ﮔﺴﺘﺮدۀ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮﯾﮋه در
ﮐﻪ از
ﺣﻖ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻼن و آﻣﺮان ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم
ﻫﯿﺒﺖ اﻣﻮاج ﮐﻮﺑﻨﺪۀ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ از ﺧﯿﺰش ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ” ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و
و
“ﻓﺮوغ ﺟﺎوﯾﺪان ”2ﻧﺴﺒﺖ داده و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻬﻨﻤﯽ ِ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
“ﻣﺮﺻﺎد  ”2ﺑﻪ رخ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاه و ﻧﯿﺰ اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎ و
اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ،از ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﯿﺪﻧﺶ ﭼﻪ آﺷﻮﺑﻬﺎﺋﯽ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮرﮐﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از زﻧﺪﮔﯽ
و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد.داﺳﺘﺎن ﺗﻮﻃﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮراﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ در ﺳﻨﻨﺪج ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﮔﻨﺒﺪ ِ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا ،وﺗﺒﺮﯾﺰ ِ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،
ﻣﺤﻤﺮۀ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و… .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻧﻤﻮﻧۀ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪۀ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل 67را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده
اﻧﺪ و اﯾﻦ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻼﻗﺎت زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ
ﺧﺎرج از زﻧﺪان و ﻗﺮار دادن ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺑﯿﺨﺒﺮی از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد،
ﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﺟﻮﺧۀ اﻋﺪام ﺳﭙﺮد.
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ،در ﺳﺎل  88ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم آﻣﺪ .ﺟﺮم ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ
ﻣﻌﺘﺮﺿﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﺒۀ آرای دزدﯾﺪه
ﺷﺪۀ ﺧﻮد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺬاﺋﯽ آن ﺳﺎل را در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧﺪ
و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻮد.
ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﻮارد ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﺠﺎد آﺷﻮب و

ﻧﺴﺒﺖ دادن آن ﺑﻪ ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ راز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از
ارﮔﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪه
اﺳﺖ (*).اﯾﻦ رازﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران
ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ،روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و دادﮔﺎﻫﻬﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺜﻼ ً ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم از اﯾﻦ
ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺟﻮش اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺆال از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای ﻓﻘﺪان “ﺷﻮاﻫﺪ” ﻋﯿﻨﯽ ،و ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻗﺎﺗﻼن ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎم ﻗﻮۀ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪارﮐﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ) ،ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺪن( و داﻣﻦ زدن ﺑﻪ )ﻓﯿﮏ
ﻧﯿﻮز( ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﺖ ﻋﻠﯿﻪ آن اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اداره ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾۀ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن وﻗﺘﯽ ﮔﺰارش وﻗﺎﯾﻊ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ “ﮔﺰارﺷﺎت” و “ﺷﺎﻫﺪﻋﯿﻨﯽ”ﻫﺎ و
“ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر”ﻫﺎ و “ارﺗﺒﺎط وﯾﮋه”ﻫﺎ ،رﻫﻨﻤﻮد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮان ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﮕﺮان و ﻋﺼﺒﯽ دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺸﻤﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻣﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﻠﻪ ،اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم ﻣﺎ،
“ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮه ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﮐﺮج ،ﻣﺮﯾﻮان،
ﺗﻬﺮان ،ﺷﯿﺮاز ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
اﻗﺪام اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﻬﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻫﺮ روز
ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رژﯾﻢ اﻗﺘﺪارﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ
ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ و درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ از ﺳﭙﺮده ﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﮔﺮدش ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ و ﭘﻮل
اﻧﺤﺼﺎراً در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰی از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دارد.
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻀﺎرﺑﻪ ای و رﺑﺎﺧﻮاری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاﺑﺸﺎن ﮐﺮده و ﺑﻪ
ورﻃۀ “ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺘﮕﯽ” ﭘﺮﺗﺎﺑﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺎده ای دارد .وﺣﺸﯿﮕﺮی ﮐﺎﻣﻞ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری.
اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮدﮔﯽ،
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدم ﺳﺘﻢ دﯾﺪه اﻣﺎ آﮔﺎه ،وﻗﺘﯽ

ﻣﻄﺎﻟﺒۀ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﭙﺎ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ ﻋﺰم
آن دارﻧﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب،
ﻫﻢ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ .اﻣﺎ ﻧﻪ اﻟﺘﻤﺎﺳﺸﺎن ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و
ﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺸﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺛﻤﺮی ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭘﺲ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺮدم روزی
– ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ رﻓﺘﺎر اﯾﻦ رژﯾﻢ – دﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ دﻓﺎع ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺳﺮﮐﻮب را درﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﻫﻢ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
اﯾﻨﺮوزﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی زﻧﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻨﺎم اﯾﺮان،
ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﮕﻮﻧﻪ ای وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ اﺳﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﺎرﺟﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و از
دﯾﮕﺮﺳﻮ زﯾﺮ ﺳﺮﻧﯿﺰه و ﺳﻠﻄۀ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم دوﻟﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﮕﻞ ﺟﺎری
ﮐﺮده و ﺑﺸﮑﻞ اﻧﺤﺼﺎری ،ﻗﻮۀ ﻗﻬﺮﯾﻪ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﺮار دارد.
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻏﺎرت ﺷﺪه ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮ ارﺗﺠﺎع ،اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﺒﺪاد و
اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺑﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻖ رﻫﺎﺋﯽ دارﻧﺪ و ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
ﺣﻖ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﻫﻢ زدن اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟۀ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب اﺳﺖ
و “وای ﺑﺮﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ”.

)*(
ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﻮدﯾﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ
ﻋﯿﻨﯽ ﻧﻮﺷﺖ“ :ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺻﻮرت ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺟﺴﻤﯽ آﺗﺶ زا را ﺑﻪ داﺧﻞ
داروﺧﺎﻧﻪای واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﻗﺪس ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﻣﺮدم او را ﮔﺮﻓﺘﻪ وداﺧﻞ ﯾﮏ
ﺑﻨﮕﺎه اﻣﻼک ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .او ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﯾﮑﯽ ازﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺷﺒﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺮوز او آزاد اﺳﺖ وﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
آن ﺑﻨﮕﺎه او رادﯾﺪه و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرجاﻧﺪ”.
mehdi mahmoudian
✔@MahmoudianMe
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺻﻮرت ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺟﺴﻤﯽ آﺗﺶ زا را ﺑﻪ داﺧﻞ داروﺧﺎﻧﻪای واﻗﻊ در
ﺷﻬﺮ ﻗﺪس ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﻣﺮدم او را ﮔﺮﻓﺘﻪ وداﺧﻞ ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه اﻣﻼک ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

اوﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﯾﮑﯽ ازﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوز او آزاد اﺳﺖ وﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻨﮕﺎه او رادﯾﺪه و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرجاﻧﺪ
۷٬۸۱۴
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ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﺎ ﺧﯿـﺰش ﺗـﻮدهای در
اﯾﺮان !

اﻃﻼﻋﯿﻪی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی
در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ آﺑﺎن  98در اﯾﺮان

ده ﻫﺎ ﻫﺰار اﯾﺮاﻧﯽ از روز  ۱۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ .آن
ﻫﺎ ،ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﯿﺼﺪ درﺻﺪی ﺑﻬﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ،ﻋﻠﯿﻪ آن
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ

ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ارزش ﭘﻮل اﯾﺮان را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر
ﮐﺎﻫﺶ داده اﻧﺪ .ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﻄﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
از ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺰوی ﺷﺪه اﻧﺪ  .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس از اﯾﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﻧﺪ  .رژﯾﻢ ﺗﻬﺮان ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ داﻣﻨﻪ
اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ ،ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ” ،ﺳﺮﮐﻮب ﺑﯽ اﻣﺎن رژﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ
ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،در ﺑﯿﺶ از ۲۰ﺷﻬﺮ ﺗﻌﺪاد  ۱۴۳ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ،
 ۴۰ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن)اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﺮب ﻧﺸﯿﻦ( ۳۴ ،ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه)اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺮد ﻧﺸﯿﻦ( ،و  ۲۰ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن زن و ﻣﺮد ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ ﯾﺎ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ
ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺰاران ﺗﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .
ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﭼﻨﮓ و
دﻧﺪان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ در ﺧﻮن ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﯿﺰش
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب ﻫﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،زﻣﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﻫﺎ
ﭘﯿﺶ در اﯾﺮان ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ :
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮان  ،ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﺴﺎد
ﺑﺮای آزادی ﺑﯿﺎن و ﺗﺸﮑﻞ
ﺑﺮای ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻐﻮ ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺒﺎری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ) ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد (
ﺑﺮای آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ
ﺑﺮای آزادی ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ای و آزادی ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی
زﻧﺪاﻧﯽ.
ﭘﺎرﯾﺲ  ۲۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۹

ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻋﻀﻮ ﮐﻠﮑﺘﯿﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان :
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اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺮدم
ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان

ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ ﺑﺮای آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑﻪ ﻃﺮز وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ای
ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه ،ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﭘﯿﺂﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻓﺰاﯾﺶ ۳۰۰٪
ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ
روی ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ،ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ از  ۱۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ و ﺑﺮای آزادی در اداﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و
ﺑﺮای ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺰم در اﯾﺮان
ﻣﺮدان ﻣﺒﺎرزی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ،
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ دﻓﺎع از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮ را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺮاج ﺷﺪن از ﮐﺎر ،ﺑﺎ ﻣﻮرد اﯾﺬاء و آزار واﻗﻊ
ﺷﺪن ،ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪن ،ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪن و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ داﺋﻤﺎ
ﺑﻬﺎﯾﺶ را ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ اﺧﯿﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﺪاوم ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎ ن
در ﻣﺎه ﻣﻪ  ۲۰۱۷ﻫﻢ اﺳﺖ.
از ﻫﻤﺎن ﺷﺮوع ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ
دﻧﯿﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻮد و
ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ را از اﻧﻈﺎر دﻧﯿﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻬﺪارد :ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﮐﺸﺘﻪ در
ﺑﯿﺴﺖ ﺷﻬﺮ؛ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر در اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺧﺒﺮی ﺑﺴﯿﺎر
»اﻣﻨﯿﺘﯽ«
ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻋﻀﻮ » ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺒﺎرزه « ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﻮد را از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان  ،و از ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،اﻋﻼم ﻣﯽ دارد.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت زﻧﺎن و ﻣﺮدان در اﯾﺮان ﺑﺮای:
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺑﯿﮑﺎری،
اﻓﺸﺎی ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ،
ﺣﻖ ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ واﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ،
دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻐﻮ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری،
آزادی ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ،
ﻟﻐـﻮ ﻣﺠـﺎزات اﻋـﺪام )ﻣﻌﻤـﻮل ﻋﻤـﺪﺗﺎ در ﻣـﻮارد دﮔﺮﺑﺎﺷـﺎن و
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ رژﯾﻢ(
ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی » ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺒﺎرزه « در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ  :ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه
ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر دوﻟﺖ اﯾﺮان ،و ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺒﺮم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ.

Les organisations membres du Réseau syndical international
de solidarité et de lutte

Organisations syndicales nationales interprofessionnelles
Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) –
Brésil
Confederación General del Trabajo (CGT) – Etat
espagnol
Union syndicale Solidaires (Solidaires) – France
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) –
Burkina
Confederation of Indonesia People’s Movement (KPRI) –
Indonésie
Confederación Intersindical (Intersindical) – Etat
espagnol
Confédération Générale Autonome des Travailleurs en
Algérie (CGATA) – Algérie
Batay Ouvriye – Haïti
Unione Sindacale Italiana (USI) – Italie
Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité
Ouvrière (CNT SO) – France
Sindicato de Comisiones de Base (CO BAS) – Etat
espagnol
Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et
Travailleuses d’Haïti (OGTHI) – Haïti
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) – Italie
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) – France
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) –
Catalogne
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) –
Sahara occidental
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) – Pays basque
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal
Forces du Changement (CNTS/FC) – Sénégal

Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS)
– Italie
General Federation of Independent Unions (GFIU) –
Palestine
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay
Red Solidaria de Trabajadores – Pérou
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger
(USPT) – Niger
Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal
(UNSAS) – Sénégal
Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora
(UNT) – El Salvador
Solidaridad Obrera (SO) – Etat espagnol
Confederazione Unitaria di Base (CUB) – Italie
Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) –
Grande-Bretagne
Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza
(OZZ IP) – Pologne
Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique
(CDMT) – Martinique
Associazione Diritti Lavoratori Cobas (ADL COBAS) –
Italie
Organisations syndicales nationales professionnelles
National Union of Rail, Maritime and Transport Workers
(RMT/TUC) – Grande-Bretagne
Centrale Nationale des Employés – Confédération
Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) – Belgique
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema
Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) – Colombie
Trade Union in Ethnodata – Trade Union of Empoyees in
the Outsourcing Companies in the financial sector –
Grèce
Syndicat national des travailleurs des services de la
santé humaine (SYNTRASEH) – Bénin
Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) –

Brésil
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie
(ORSA Ferrovie) – Italie
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) – Haïti
Confederazione Unitaria di Base Scuola Università
Ricerca (CUB SUR) – Italie
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) – Italie
Syndicat des travailleurs du rail – Centrale
Démocratique des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/CDTM) –
Mali
Gıda Sanayii İşçileri Sendikası – Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) – Turquie
Syndicat National des Travailleurs du Petit Train
Bleu/SA (SNTPTB) – Sénégal
Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de
la Caja de Seguro Social (ANFACSS) – Panama
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) –
Palestine
Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique
Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) –
Portugal
Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros
(Sinutapetrolgas) – Venezuela
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados
Publicos – Mexique
Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des
travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) –
Canada
Syndicat Autonome des Postiers (SAP) – Suisse
Federación nacional de trabajadores de la educación
(SUTE-Chili) – Chili
Plateforme Nationale des organisations
professionnelles du secteur public – Côte d’Ivoire
Fédération nationale des ouvriers et collectivités
locales – Union Marocaine du Travail (UMTCollectivités locales) – Maroc

Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots
(CGSP/FGTB Cheminots) – Belgique
Botswana Public Employees Union (BOPEU) – Botswana
Organisation Démocratique du Travail – Organisation
Démocratique du Travail (ODR/ODT) – Maroc
Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes
Aéros do Brasil (FNTTA) – Brésil
Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) –
Brésil
Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie
Palestinian Electricians’ Trade Union (PETU) –
Palestine
Missão Publica Organizada – Portugal
Organisations syndicales internationales
Industrial Workers of the World – International
(Solidarity Commission (IWW
Courants, tendances ou réseaux syndicaux
Transnationals Information Exchange Germany (TIE
Germany) – Allemagne
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) –
France
Globalization Monitor (GM) – Hong Kong
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) – France
Fronte di lotta No Austerity – Italie
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran
(SSTI) – France
Basis Initiative Solidarität (BASO) – Allemagne
LabourNet Germany – Allemagne
Resistenza Operaia – operai Fiat-Irisbus – Italie
Workers Solidarity Action Network (WSAN) – Etats-Unis
United Voices of the World (UVW) – Grande-Bretagne
Unidos pra Lutar – Brésil
Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos
Aires – Argentine

Coordinamento Nazionale Unitario Pensionati di oggi e di
domani (CONUP) – Italie
– National Association of Human Rights Defenders
Palestine
Red de Trabajadores – Argentine

ﺑـﻪ ﺳـﺮﮐﻮب ﻣـﺮدم ﻣﻌﺘـﺮض ﭘﺎﯾـﺎن
دﻫﯿﺪ!
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان

ﺑﺮآﻣﺪن دورهای اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﺮان ﮔﻮاه
ﺣﻞ ﻧﺸﺪن ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺼﺎﯾﺐ ﻣﺰﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﭼﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮهی ﻗﻬﺮﯾﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ را ﭘﺲ
زدهاﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮان ،ﺳﺮﻋﺖ و ﺧﺸﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﺮ ﺑﺮآورده اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ دور ﺗﺎزهی اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم
ﮐﻪ از  ۲۴آﺑﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و
داﻣﻨﻪاش در ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ دهﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺎ اﻋﻼم ﺿﺮﺑﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪه
از ﻓﻘﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺳﺮﮐﻮب ،ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺮار دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران دوﻟﺖ،
ﺗﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۸۰درﺻﺪﻧﺪ ،ﺻﺪای
اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﻔﺮهﺷﺎن ،ﺟﺎی دﺳﺘﺒﺮدی
دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،رﻧﺞ ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪه در دل و ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮدﻧﺪ
ﻣﮕﺮ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺿﺮب و ﺟﺮح و ﺑﺎزداﺷﺖ
و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،زﻧﺎن،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ،ﺣﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺰﯾﯽ ﺻﻨﻔﯽ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض زدﻧﺪ
ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »اﺧﻼﻟﮕﺮ«» ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ«» ،ﻣﺨﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« و ﺑﺎ ﯾﻮرش ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و
زﻧﺪان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ،از ﺷﻤﺎر ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن ﺻﺪای ﻣﺮدم
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﮑﻮت در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دم ﺑﺮ رﻧﺞ ﻣﺮدم اﻓﺰوده
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﻮران ﺧﺸﻢ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻓﺮﯾﺎد اﻋﺘﺮاض را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل روی دادن اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاض
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
در ﭼﻨﺪ
در ﭘﻨﺞ

ﺑﻪ ﻫﺮ اﺟﺤﺎف و ﺳﺘﻢ ،ﺑﺨﺸﯽ از آزادی ﺑﯿﺎن و ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ؛
ﺑﺎ آن ﺑﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪ و ﺑﺎﺗﻮم و ﮔﻠﻮﻟﻪ ،ﮔﺮﭼﻪ روال ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦﺑﺎر ﺷﺪﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
روز ﻧﺨﺴﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ و ﻫﺰاران زﺧﻤﯽ و ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺎ

ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻄﻊ ﺳﺮاﺳﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﺧﺒﺎر روﯾﺪادﻫﺎ ،ﺷﮕﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاضﻫﺎ دور از ﭼﺸﻢ
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن و ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺎﻧﺴﻮر اﺳﺖ .ﻃﺮﻓﻪ آﻧﮑﻪ در ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻊ،
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎ از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض داد ﺳﺨﻦ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ! ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪ و ﻗﻄﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آﺗﺶ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم را زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺮد ،اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﺮد.
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﺑﺎ آزادی ﺑﯿﺎن ﻣﺮدم را
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪی ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاضﻫﺎی اﺧﯿﺮ
اﺳﺖ و ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ :ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺟﺰ ﻓﺮﯾﺎد ﺳﻼﺣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﯿﺮوﻫـﺎی اﻣﻨﯿﺘـﯽ و اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ را ﺑـﺎ آﻻت و ادوات ﺳـﺮﮐﻮﺑﮕﺮﯾﺸﺎن از
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮﺻﺖ اﻋﺘﺮاض و ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را
ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان
 ۲۹آﺑﺎن ۱۳۹۸

ﺗﻈـﺎﻫﺮات در ﭘـﺎرﯾﺲ در ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ
ﺑﺎ ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﺮان
15  ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎﻋﺖ23 ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﯿﺪان ﺳﻦ ﻣﯿﺸﻞ
ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻌﺪادی از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ

Rassemblement du soutien aux lutes des iraniens contre la
République Islamique
En Iran, face aux durcissements des situations de la vie
journalière, et à la suite d’augmentation du prix de
carburants et les escalades de la répression, la population
contestataire manifeste depuis plusieurs jours dans les rues
de plus de 100 villes dont la capitale Téhéran, Shiraz,
Ispahan et autres grandes villes. s
Khamenei, le « guide » du régime a traité les manifestants
« les rebelles » et avec tous les autres dirigeants ensemble,
ils ont donné l’ordre de la répression farouche. Le régime a
coupé les connections d’internet et empêche ainsi la diffusion
de l’information en rendant la communication difficile. s
Les nouvelles d’Iran sont très alarmantes et les agences de
presse parlent de plus de centaines tués, des milliers blessés
et l’arrestation de plus de mille manifestants. Les gardiens
de révolution, les forces militaires et les milices nommées
« Bassidjis » tirent avec les balles réelles sur les

manifestant.s
Pour que le massacre s’arrente immédiatement, notre solidarité
doit être forte. Nous devons faire l’écho des cris de colère
et de résistance des iraniens sous la répression sauvage du
régime islamique et soutenir pleinement leur mouvement juste.e
Pour soutenir le mouvement de contestation des iraniens, pour
condamner les nouvelles vagues de l’emprisonnement, les
attaques des forces de la « sécurité » et la répression
exercée par les agents militaires et sécuritaire du régime,
participons tous au rassemblement du soutien au peuple
d’Iran.n

Le Samedi 23 novembre 2019, à partir du 15H
Place Saint-Michel, Paris

Association de Défense des prisonniers politiques et
d’opinions en Iran- Paris
Solidarité Socialistes avec les travailleurs en Iran, SSTI
Alliance international du soutien aux travailleurs en Iran
Association des kurdes résident en France-Paris

از ﺷـﻮرش ﻣﺮدﻣـﺎن اﯾـﺮان ﻋﻠﯿـﻪ
رژﯾﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ!
رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره و ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ
ﻗﺒﻠﯽ ،در ﺷﺎﻣﮕﺎه  24آﺑﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﻨﺰﯾﻦ را اﻋﻼم ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا
در ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم رﺳﻤﯽ از ﻣﺮز  % 43ﻓﺮاﺗﺮ
رﻓﺘﻪ و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻔﺎف ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از % 70
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ،ﺗﻨﻬﺎ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶ از  % 70رو ﺑﻪ رو ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺮدم
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  % 300ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ
اﻧﺮژی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﭘﯿﺎﻣﺪی ﺟﺰ ﮔﺮاﻧﯽ ،ﺗﻮرم ،ﺑﯿﮑﺎری و ﺳﻘﻮط ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪﺷﺎن را ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﺟﺰ اﻓﺖ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﺪن رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ آورد.
ﮔﺮ ﭼﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺼﺪا ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و دﯾﮕﺮ ﺳﺮان ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﺒﺮد ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم را اﻗﺪاﻣﯽ در
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﻮﭼﯽ وﻋﺪهﻫﺎی آب و ﺑﺮق راﯾﮕﺎن ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ و
اﺧﯿﺮن وﻋﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮده
اﻧﺪ.
ﭘﺲ از  40ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در رژﯾﻢ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاه ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﺮای
ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮان ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺒﺮد ﺑﻪ ﺳﻔﺮه و ﺟﯿﺐ ﺧﺎﻟﯽ
ﻣﺮدم ،ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮔﺴﺘﺎﺧﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻧﺎﮐﺎراﺋﯽ ،ﻓﺴﺎد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﯽ ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺗﻨﺶ آﻓﺮﯾﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .و اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ دزدی ﻫﺎ و اﺧﺘﻼس ﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ اﻓﺴﺎر
ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ اداﻣﻪ دارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺰد ﺑﮕﯿﺮان و ﺗﻬﯽ دﺳﺘﺎن
ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی
وﯾﺮاﻧﮕﺮ رژﯾﻢ را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﻨﺪ.
اﻋﻼم ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ) % 300ﻟﯿﺘﺮی ﺳﻪ ﻫﺰار ﺗﻮاﻣﺎن( ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺟﺮﻗﻪ

ای ﺷﺪ ﺑﺮ ﺧﺮﻣﻦ ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ﻫﺎ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﻞ اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﻣﺮدم ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﺗﻮش و ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و راﻫﯽ ﺟﺰ ﺑﺮآﺷﻔﺘﻦ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﻦ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﻮج اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﻪ
در آﻏﺎز ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ ،دﯾﺮی ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﻠﯿﺖ رژﯾﻢ و ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و روﺣﺎﻧﯽ در ﺗﯿﺮ رس اﻧﺰﺟﺎر و ﺧﺸﻢ ﺗﻮده ﻫﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﻮج ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدﻣﯽ روز ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ
ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ و ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه ﺧﻮد
ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﻮرش ﻣﺰدوران ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب رو در رو ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم ،ﺻﻔﻮف
اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ را ﺑﺎ ﺣﻤﻼت وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﭘﻠﯿﺴﯽ ،آﻣﻨﯿﺘﯽ و ﯾﮕﺎن ﻫﺎی ﺿﺪ ﺷﻮرش ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻃﯽ اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ،ﺑﯿﺶ از  40ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ
و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﺸـﻮر رژﯾـﻢ ﺑـﺎ اﻋﻼم ﺷﺮاﯾـﻂ اﺿﻄـﺮاری ،ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺣﮑـﻮﻣﺖ ﻧﻈـﺎﻣﯽ
ﺑﺮﻗﺮارﮐﺮده و ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﺗﻼش دارد
از ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن اﺧﺒﺎر
ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺷﻮد .ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و ﺳﺮان ﺳﻠﻄﻪ
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ را ﻃﺒﻖ آداب و رﺳﻮم ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻬﻤﺖ
ﻫﺎی “ ﺗﺨﺮﯾﺐ “ و “ ﻧﺎاﻣﻨﯽ “ ﺑﻪ “ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب و دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان “ ﻧﺴﺒﺖ
داده و ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﻗﻀﺎﺋﯽ واﻃﻼﻋﺎت“ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺷﺮار را وﻇﯿﻔﻪ
“ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﺸﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻃﻊ
از ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﯿﺰش ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،دﺳﺘﮕﯿﺮی،
ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻋﺘﺮاض،
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺷﻮرش و ﻗﯿﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻣﺮدﻣﺎن
اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺮون رﻓﺖ از
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ،ﻓﻘﺮ ،ﺑﯿﮑﺎری ،ﺟﻨﮓ و ﺳﺮﮐﻮب را در ﮔﺮو ﺑﺮاﻧﺪازی
رژﯾﻢ و ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری،
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ در ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ/
ﻓﺪراﻟﯽ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.

ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺼﺪاﺋﯽ
و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮان و
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﻖ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﭙﺎﺧﯿﺰﻧﺪ .اﭘﻮزﯾﺴﻮن ﻣﺘﺮﻗﯽ
ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎرزارﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﻓﺸﺎی ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
ﺑﺴﯿﺞ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن و ﺟﻠﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﺣﺰاب
آزادی ﺧﻮاه و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺸﺮ دوﺳﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدم را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎد ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺟﺪاﺋﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
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