ﻓراﺧوان ﺑﮫ آﮐﺳﯾون اﻋﺗراﺿﯽ

در ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران
ﺑروﮐﺳل

طﻐﯾﺎن

ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﻣردم؛ ﮐﮫ اﯾﻧروزھﺎ در اﯾران ﺷﺎھدش

ھﺳﺗﯾم ﻧﺷﺎن از آن دارد ﮐﮫ داﻣﻧﮫ ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدان اﯾراﻧﯽ ،اﯾﻧﺑﺎر
در ﻗﺎﻟب اﻧﺗﺻﺎﺑﺎت و ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺿد دﻣﮑراﺗﯾﮏ رﻗم زده ﺷده اﺳت .ﺗﺎ
ﮐﻧون ﺗﻌدادی ﮐﺷﺗﮫ و ﺻدھﺎ ﻧﻔر زﺧﻣﯽ و ھزاران ﻧﻔر از ﺟواﻧﺎن ﻣورد
ﺗوھﯾن واذﯾت و آزار و دﺳﺗﮕﯾری و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .در اﯾن
اﻧﺗﺻﺎﺑﺎت ﺗﻧﮭﺎ ﺧودی ھﺎ  -ﺗﺣت ﻗﯾﻣوﻣﯾت ﮐﺎﻣل رھﺑری ﻧظﺎم و ﮐﻧﺗرل ﺷدﯾد
ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن  -ﺑﮫ رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﭘرداﺧﺗﻧد .در ﻧظﺎم وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ،
آرای ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم ﺗﺎ ﺣدی ﻣورد ﻗﺑول اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻣورد ﻧظر را ﺑرھم ﻧزﻧد.
در ﻧﮕﺎه ﻧﺧﺳت؛ ﺑﺎزﻧده واﻗﻌﯽ اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗوده ھﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﻣردم ھﺳﺗﻧد .ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور ﺧود و ﯾﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر
ﺑرﺧﯽ ﻧﯾروھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون ،ﺑﺎ ﺣﺿورﺷﺎن در ﺻﺣﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﺳود اﯾن و ﯾﺎ آن ﭼﮭره اﺻﻼح طﻠب ﯾﺎ اﺻوﻟﮕرا ،ﺑﮫ اﯾﺟﺎد
ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ از ﺳوی ﮐﺎﻧدﯾداھﺎ و ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣردم ﺗوھم داﺷﺗﻧد .ﺗوھﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺑد ﻣﯾﺎن ﺑد و ﺑدﺗر ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود .اﻋﻼم
ﭘﯾروزی اﺣﻣدی ﻧژاد اﮔر ﭼﮫ ﺑرای اﯾن ﺗوده ھﺎ و ﻧﯾروھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون ﺣﺎﻣﯽ اﺻﻼﺣﺎت از درون ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺻو ر ﺑود اﻣﺎ
ﺑرای ﺧود ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی اﺻﻼح طﻠﺑﺎن روﺷن ﺑود ﮐﮫ ﺑدون ﺣﻣﺎﯾت وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ ﺷﺎﻧﺳﯽ ﺑرای ﭘﯾروزی در اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﺧواھﻧد
داﺷت ھر ﭼﻧد اﮔر ھﻣﯾن ﻣوﺳوی ھم اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷد ﮐﺎری را ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ در دھﮫ ﺷﺻت ﮐرده ﺑود .ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﮑرد او در
دھﮫ ﺷﺻت ﻧﺷﺎن از ﻧداﺷﺗن ﺗﻔﺎوت ﮐﯾﻔﯽ ﺑﺎ اﺣﻣدی ﻧژاد از ﻧظر ﻣﺎھﯾﺗﯽ اﺳت .اﻣﺎ از دﯾﮕر ﺳو؛ دﻋواھﺎی دروﻧﯽ ھﯾﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ
اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺻﻔﯾﮫ ھﺎی دروﻧﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺳﻠﺣﮫ ﮐﺷﯾدن ﺑروی ﻣردم ﻋﺎﺻﯽ ﺷد و اﯾن ﺧﺷم ﺗوده ھﺎ را ﺻدﭼﻧدان ﮐرد و ﺗوھم
آﻧﮭﺎ را ﮐﺎھش داد.
در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻧﯾروھﺎی ﻓرﺻت طﻠب اﭘوزﯾﺳﯾون از ﺗﺟرﺑﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺣﺎ ﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ درس ﻧﮕرﻓﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﮫ ﺗﺷوﯾق ﻣردم ﺑرای ﺷرﮐت در اﯾن اﻧﺗﺻﺎﺑﺎت ﭘرداﺧﺗﻧد .آﻧﮭﺎ اﮐﻧون ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن درﻣﺎﻧده ﻧﺷوﻧد ﺑﺳﺎط ﺣﻣﺎﯾت از
رای ﻣردم ﮐﮫ دزدﯾده ﺷده را ﭘﮭن ﮐرده اﻧد و ﺑﮫ دوﻟﺗﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ارﺑﺎﺑﺎن ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ رژﯾم اﯾران ﭘﻧﺎه ﺑرده اﻧد.
ﻣﺎ ﺿﻣن دﻓﺎع از ﺧﺷم ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺟوان ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣده ﮐﮫ در روزھﺎی اﺧﯾر در اﻋﺗراﺿﺎت ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿرﻧد و ﺗوﺳط
ﻋواﻣل و ﻧﯾروھﺎی رژﯾم دﺳﺗﮕﯾر و ﺳرﮐوب ﺷده اﻧد ،از ﺟﻧﺑش ھﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ؛ ﻣﺳﺗﻘل زﻧﺎن ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﮐﺎرﮔران و ھﻣﮫ
ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﺎرج از رﻗﺎﺑﺗﮭﺎی دو ﺟﻧﺎح ﺣﮑوﻣﺗﯽ و در ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ اﯾﺳﺗﺎده اﻧد ،دﻓﺎع و ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺎطﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و در اﯾن راه
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﯾروھﺎی آزادﯾﺧواه و ﻣﺗرﻗﯽ را دﻋوت ﺑﮫ ھﻣراھﯽ و ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﯾروھﺎی دﻣوﮐرات و ﻣﺗرﻗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺻدای دﯾﮕری ﻏﯾر از دو ﺟﻧﺎح ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم در آﮐﺳﯾوﻧﯽ ﮐﮫ در روز ﺷﻧﺑﮫ  27-06-2009از ﺳﺎﻋت  16 - 14در ﺑراﺑر ﺳﻔﺎرت رژﯾم اﯾران اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
ﮔﯾرد ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.
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15, Avenue Franklin Roosevelt.

DATE :

samedi 27 juin 2009 de 14H - 16H30

