
یرانا رد  ۶۹ اهم ید  یزشخ زا مایتح رایب مایشھ  

.تر شکل گرفتھ است ینیشفاف تر و ع یگسترده تر و با طرح مطالبات یبھ شکل گریبار د  رانیملت ا ادیاعتراض و فر یصدا  

و  یشتی،مع یاسیس یبحران تیبزرگ و کوچک در اعتراض بھ وضع یجوانان برومند و مردم معترض در شھرھا زشیخ
.نمودن آن تالش شود ریو در فراگ یبانیاز آن پشت دیباشد کھ با یبر حق و مشروع م یموجود بدون شک  مطالبات یاقتصاد  .  

پا گذاشتن  ریو ز تیبھ شان انسان یاحترام یبا ب ییقرون وسطا یو خودکامگ یتور کتایبا د یاسالم یجمھور یتسیفاش نظام
 ی. ناتوان تر از آن است کھ بتواند صدادینمایم تیریزندان بزرگ  مد کیرا ھمانند  رانی، جامعھ ا یحقوق انسان نیتر یادیبن

.آزادانھ و شرافت مندانھ باز دارد یزندگ ک،یو دموکرات یاسیمطالبات س ازرا سرکوب و مردم را  ادیاعتراض و فر  

  دنیشن یبرا ییگوش شنوا چیھ گوناگون آن یو دولتھا تیچھار دھھ بوضوح نشان داد کھ در درون حاکم نینظام ارتجاع در ا نیا
.ندتوجود نداشتھ و نخواھد داش رانیبر حق ملت ا یتھ ھاخواس   

و بدور از   یانسات یزندگ یخود را بر دور نگھ داشتن جامعھ از نرمھا یاستھایتا کنون محور س 57نظام فاسد از سال  نیا
.افراد و اجتماعات گذاشتھ است یاسیس یاریھوش   

 اد،یمردم با استفاده از تحت فشار قراردادن ،شکنجھ، تجاوز، اعت یساز تیھو یب یموجود تالش برا یبحران، فقر  یگرسنگ
گونھ تداوم و  چیھ گریاست کھ د یحاد و فوق العاده ا تی....... نشان از  وضع گرید یو روشھا ریفراگ یاخالق یب ،یمزدورساز

افراد و  یتمام ستیبا یو م ودهی یاتیح یامر رانیدادن بھ ھر گونھ ظلم و زور در ا انیپا یتابد . تالش برا یاستمرار را بر نم
دباشن میاقشار جامعھ در آن مشارکت و سھ  

و عقب راندن  تیموفقدرفاکتور نی، بزرگتردولت یاستھایجامعھ  و افراد در تقابل با س یذات یبھ اراده و توانمند یباورمند 
 یکتاتوریو د ینظام ضد انسان نیا رشیملزم بھ پذ خواھانیآزاد رانیا یجا یجا. درخواھد بود یداددستگاه قدرت از مواضع استب

.بود ھندنبوده و نخوا ھیفق تیوال  . 

 یو امن نشان دادن زندگ ییبا ھدف قدرت نما رانیا یمرزھانظام در خارج از نیا  سمیترور تیجنگ افروزانھ و حما یاستھایس
.با شکست کامل مواجھ شده است تیحاکم یاستھاینشان دادن س یو مردم  انیرانیا   

رانیا ینھ غزه و نھ لبنان ، جانم فدا یمان با شعارھاوریبرومند و ملت غ جوانان   
تموم ماجرا گھیطلب و اصول گرا    د اصالح  
با طلھ تشیقاتلھ  وال یا خامنھ   

کھ تنھا  یھاینابسامانو، فقرکیستماتی، فساد سھ با غارت اموال کشورسفاک ک نظام نیا یو چھ خارج یچھ داخل یاستھایتمام س از
بزرگ و کوچک  یشھرھا شتریتظاھرات در ب ییآمدند و با تداوم و برپا دانیبھ م قیحاکمان ناال نیا ھیبوده است عل ان دستاورد

.ھمت گماردند   

  دهیو عق دگاهی،  با ھر دنیو و شیاتر میمق انیرانیمخوصا ما ادر خارج از کشور یرانیزنان  و تمام اقشار ا ریجوانان ، ش شرکت
باشدیم یاتیو ح یامر ضرور کی، زمانیعز ھنیخود از مردم دالور م تینشان دادن حما یبرا  میھست یکھ معتقد بھ سرنگون  

.میمردممان باش یصدا تا  

 نیا تیو حما یبانیکھ از پشت میبخواھ یجوامع جھان یاز تمام وگرید یکشورھا یو دولتھا و سازمانھا یجلب افکار عموم یبرا 
 یخود کھ سرنگون یملتمان بتوانند بھ خواستھ واقع تاگرید یو فشارھا میپرور دست بردارند و با تحر سمینظام سلطھ گر و ترور

ابندیاست دست  یو بشر یمرتجع و ضد حقوق انسان انیمال نیا   

تیحما تین حماھموط پس  
بزن ادیفر حقتو   

 
۳۹۶۱ یماهد ینو  


