ﺟﻤﻌــﯽ از ﻫــﻮادران ﺣــﺰب ﭼــﭗ
)ﻓــﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠــﻖ( ،ﺳﺎزﻣــﺎن
)اﮐﺜﺮﯾﺖ( و ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر :درودﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان!

در  ۲۸ﺧـﺮداد  ۱۴۰۰روز درﺧﺸـﺎن دﯾﮕـﺮی در ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳﺮاﺳـﺮ ﻣﺒـﺎرزه
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ .ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرز و آﮔﺎه اﯾﺮان در اﺗﺤﺎدی وﺻﻒ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و در ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺮﺷﮑﻮه  ،اﺳﺘﺒﺪاد و ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ رژﯾﻢ ﺳﺮاﺳﺮ دروغ و ﺗﺰوﯾﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ،اﺗﺤﺎد،
اراده و ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد را در ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ،ﺻﺪای
ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زور ﺳﺮﻧﯿﺰه و ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎﺧﺖ.
آﻣﺎرﺳـﺎزی وزارت ﮐﺸـﻮر زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﺑﯿـﺖ رﻫـﺒﺮی و ﺗﻘﻠـﺐ ﮔﺴـﺘﺮده در
اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺑـﺮای ﻧﺸـﺎن دادن ﺗﻌـﺪاد ﺑـﺎﻻی ﺷﺮﮐـﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در اﯾـﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﮔﻮﯾﺎی ﻫﺮاس ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ از اﺗﺤﺎد ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ رژﯾﻢ
وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻘﯿﻪ در اﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در دی ﻣﺎه  ۹۶و آﺑﺎن ﻣﺎه  ۹۸و ﻧﺎ اﻣﯿﺪی
روزاﻓﺰون اﻗﺸﺎر و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎ در درون ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪی
در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣﺮدم ﺟﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ
رﺳﯿﺪه ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺎ
ﯾﻮرش ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺳﺮﮐﻮب آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ
از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﭘﺲ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ،ﺑﺎ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻣﻮج ﭘﯿﺎﭘﯽ اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان،
ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ و در
ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪی ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ

اﻓﺰود و ﻣﺮدم ،ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادﯾﺨﻮاه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯽ
اﻋﺘﻨـﺎء ﺑـﻪ ﺗﺮﻓﻨـﺪﻫﺎی ﺣﮑـﻮﻣﺖ ،ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑـﺎ اﻋﺘﺼﺎﺑـﺎت،
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺮوز ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺮدم
ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪی دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﺦ را ﺑﺮ
ﺗﺎﺑﻮت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺗﻪﻣﺎﻧﺪهی
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮر ﺳﭙﺮد.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻫﻢزﻣﺎن در ﺳﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺤﻘﻖ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و دﻓﺎع از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺘﺮاک
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺒﻬﻪ ای ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﻫﻤﻪ اﺣﺰاب ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادﯾﺨﻮاه ،ﺑﺎ دوری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ و
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ،در ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮازن ﻧﯿﺮو در
روﻧﺪ ﻃﺮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﺎم ﻧﻬﺎد و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺬار از
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺗﺤﻘﻖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﭘﺎﯾﺪار را
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﺟﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﯿﺪه
و اﺻﺮار و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ روی ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ،در ﻣﺒﺎرزه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﺰو
ﺿﺮورتﻫﺎﯾﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺎرزات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
راه را ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم از ﻧﯿﺮوی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮاﻧﺪاز ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽاش،
ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮدم و اداﻣﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮانﻫﺎ در درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

ﻣﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻮاداران ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ( و ﺣﺰب ﭼﭗ
اﯾﺮان )ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ( و ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان -داﺧﻞ ﮐﺸﻮر  ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ و آزادﯾﺨﻮاه ﮐﺸﻮر ﻣﮑﺮراً ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ،
ﺗﻨﻬـﺎ اﻣـﺮی ﮐـﻪ اﻣـﺮوز ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﺸـﻮر را از ﮔﺰﻧـﺪ آﺳـﯿﺐﻫﺎی ﮐﻼن
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ
ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ،اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آراء ﻣﺮدم ،ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک از ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ،
ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادﯾﺨﻮاه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ،ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ رژﯾﻢ را ﭘﺮﻃﻨﯿﻦﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺰوی
ﺳﺎزﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺎرزار ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮاﻫﺎن

ﻋﺒﻮر ،ﻃﺮد و ﮔﺬار از رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ.

ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﻣﺒﺎرز!

ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ و ﺑﻪ دور از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ
ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪ روش ﻫﺎ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
ﯾﮕﺎﻧﻪ راه ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ رژﯾﻢ ،ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺷﻮر و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ در ﺻﺤﻨﻪ
ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ.

ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻮاداران ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان)اﮐﺜﺮﯾﺖ( و ﺣﺰب ﭼﭗ
اﯾﺮان)ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ( و ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان -داﺧﻞ ﮐﺸﻮر

 ۳۱ﺧﺮداد

