ٔ
ٔ
ٔ
ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ِ
ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادیﺧﻮاه اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن:

ﻣﺒﺎرزان راه آزادی ،ﮐﻪ
آزادی ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ ،و
ﺑﺮای
ِ
ِ
ٔ
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرزاری ﮔﺴﺘﺮده را
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﺮد!

ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ﮔﺮاﻣﯽ!
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﭙﺎه ،ﺑﺴﯿﺞ و ﻣﺰدوران
ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ اﻋﺰام
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،رژﯾﻢ ِ
ٔ
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮان
اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ و ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖِ .
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﺟﺎن ﺑﻪﻟﺐ رﺳﯿﺪه از ﻓﻘﺮ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،ﻇﻠﻢ ،ﻓﺴﺎد و اﺧﺘﻨﺎق ،ﺑﻪروال ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﺘﻬﻢ
ﮐﺮدن آﻧﺎن ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺘﻦ و ﺑﻪزﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪن آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﯿﺪه،
ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻦ از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ٔ
وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺰﻣﮕﺎن اﺳﺘﺒﺪاد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ زﺧﻤﯽ و دهﻫﺎ ﺗﻦ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ
اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،ﺑﺎاﯾﻨﻬﻤﻪ ،ﻫﻨﻮز اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر اﯾﺮان اداﻣﻪ دارد .دهﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮی
آزادیﺧﻮاه و ﻣﺒﺎرز داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺟﺰو اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎناﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺮوش اﻋﺘﺮاض ﺗﻮدهﻫﺎ را اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف اراده و ﺗﺼﻮر
ﻃﺮد رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ،
ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﻮاﺳﺖ
راﻫﺒﺮدی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮِ :
ِ
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺘﯽ ﺗﺎر ﯾﮏاﻧﺪﯾﺶ اﻧﺴﺎنﻧﻤﺎ ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی

ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ آزاد ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،و ِ
و ارﻋﺎب ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ .ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ٔ
اداره ﮐﺸﻮر ،از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻄﻠﻖ
ِ
ٔ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه وﻻﯾﺖ )وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و ﻧﺰدﯾﮑﺎن او( ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ آن در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداریای ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر و ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮدن رواﺑﻂ
دﻻﻟﯽ و راﻧﺘﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ دادن ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻈﯿﻢ از اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در دﺳﺖ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران راﻧﺖﺧﻮار و ﻃﻔﯿﻠﯽ ،رﻫﺒﺮی ﺳﭙﺎه،
ﺑﺴﯿﺞ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،اﯾﺮان را ﺑﻪ ٔ
ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ
ورﻃﻪ ﺳﯿﺎه ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ راﻧﺪه اﺳﺖ،
ِ
ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ٔ
اراده ﻣﺮدم اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ و در ﮐﻨﺎر ٔ
ﺣﺰب ٔ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﭘﺎی ﻓﺸﺮده اﺳﺖ
ﻣﺒﺎرزه
ِ

ﮐﻪ :ﺑﺮای وادار ﮐﺮدن اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻪﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪوﺟﻮد آوردن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﭘﺎﯾﺪار
اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪ ﻗﺸﺮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز و
در ﻣﯿﻬﻦﻣﺎنِ ،
ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادیﺧﻮاه ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺸﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز دارد .ﺑﺪون داﺷﺘﻦ و ٔ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ٔ
اراﺋﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ روﺷﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ

در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ٔ
ﻫﻤﻪ ﻗﺸﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را زﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺸﺎﻧﺪ و ٔ
ٔ
اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در اﯾﺮان را دﺷﻮار
آزادی ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺎن ،ﮐﺎر و ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ.
ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ﮔﺮاﻣﯽ!
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی ٔ
ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮﺿﯽ ﮐﻪ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺰﻣﮕﺎن رژﯾﻢ اﺳﯿﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻓﻮریﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔ ٔﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و وﻇﯿﻔ ٔﻪ ٔ
ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادیﺧﻮاه ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﺟﺎزه داد رژﯾﻢ ﺑﺪون ﻫﺮاس از ﻋﻮاﻗﺐ ﮐﺎر -ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ٔ
ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ -اﻧﺒﻮه ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ

را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮافﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ
وادار ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮﺛﻖ رﺳﯿﺪه ،ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن و ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮد در
ﺳﯿﺎﻫﭽﺎلﻫﺎی رژﯾﻢ ،ﺑﺎ وارد آوردن ﻓﺸﺎر و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ و ﻣﺸﺎور
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﺣﺎل ﺳﻨﺎر ﯾﻮﺳﺎزی اﺑﺮاز ﻧﺪاﻣﺖ از ﺳﻮی ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آزاد ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزان
درﺑﻨﺪ از ﭼﻨﮕﺎل ﻣﺰدوران اﺳﺘﺒﺪاد ،ﭘﯿﺮوزیای ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای رژﯾﻢ و ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ٔ
ﺑﻨﺪ
ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادیﺧﻮاه اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺎﻣﯽ و ﻣﺤﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ اﺳﯿﺮان در ِ
رژﯾﻢ و آزادی ﻓﻮری و ﺑﺪون ﻗﯿﺪوﺷﺮط آﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪراه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎرزارﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﻓﺸﺎر
آزادی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن در روزﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮ رژﯾﻢ و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪانﻫﺎی رژﯾﻢ و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ِ

ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﺮارهﻫﺎی اﻋﺘﺮاض ﺗﻮدهای در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﮐﺸﻮر روﺷﻦ اﺳﺖ ،از اوﻟﻮﯾﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ٔ
ﺑﻨﺪ رژﯾﻢ!
درود آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و زﻧﺎن
ﻣﺒﺎرز اﺳﯿﺮ در ِ
ِ

ٔ
آزادی ﺑﯽدرﻧﮓ و ﺑﺪون ﻗﯿﺪوﺷﺮط ﺑﺮای ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ!
ِ

ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ!
ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد

ﮐﻤﯿ ٔﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
 ۱۷دیﻣﺎه ۱۳۹۶

