همراهی ملت اریان با پدافند شکوهمنداهن مردم اوکراین
اسفندماه  2580ربارب 1400
والدمير پوتين ریيس فدراسيون روسيه ،روز  5اسفند با سپاهی بزرگ و نيروی رزمی پيشرفته ،از زمين ،دریا و آسمان ،با تانك و موشک
به کشور همسایه اش اوکراین تاخت .پوتين پایتخت و شهرهای بزرگ مرزی را با همه توان زیر آتش توپ و بمب باران هوایی و موشکی
قرار داد با این اميد و پندار که به سادگی ،ميتواند مردم و ارتش اوکراین را به زانو در آورد.
مردم و دولت اوکراین با اراده پوالدین ملی شان تا به حال ،بر خالف انتظار پوتين ،در برابر ارتش تا به دندان مسلح با جنگ افزارهای بسيار
پيشرفته ایستاد است و دالورانه ،ستایش انگيز و شور آفرین ميجنگند .ارتش ،مردم و دولت اوکراین از جان و اراده آهنين شان مایه گذاشتند
و جلو پيشروی ارتش تازنده به سرزمين شان را گرفتند ،چيزی که براستی ستایش جهانی را برانگيخت .با ناباوری و شگفتی بسيار بزرگ،
فر و شکوه ملی شان برزمند ،هيچ نيرویی توان ایستادگی در برابرشان را ندارد.
پوتين دریافت که اگر مردم بخواهند و برای پاس داشت ّ
آموزه بزرگی برای مردم جهان که چگونه ميتوانند از خویش دفاع کنند و در برابر دشمن فرونشکنند ،و آموزه ای دیگر نيز برای تبهکاران
زور باور ،چه شرقی چه غربی ،که همواره نميتوان با جنگ افزار و کشتار بر مردم چيره شد .آموزه ای که براستی پيروزی را سرانجام برای
مردم آزادیخوه و دالور خواهد نوشت.
آنچه از مردم اوکراین دیدیم و ميبينيم را پيشتر از مردم قهرمان ایراندیدیم ،مردمی که ،،برای  43سال ،بر خالف مردم اوکراین ،با دست
خالی و بدون پشيبانی جامعه جهانی و صرفا با عشق به آزادی و سرافرازی و آرزوی رسيدن به زندگی بهتر ،به خيابانها آمدند و در برابر
دشمن دیو سيرت خود ،جمهوری اسالمی ،ایستادند .بيگمان رزم شکوهمندانه ایرانيان در چشم اندازی نزدیک به بار خواهد نشست و اهریمن
را به مغاک پست تاریخ خواهد افکند .مردم دالور ایران نيز با جمهوری اسالمی که ،با دسيسه قدرت های شرقی و غربی ایران را اشغال کرد،
و اکنون دست نشاندگی و پشتيبانی دستگاه سياسی رژیم پوتين را در آشکار و نهان دارد ميرزمند .باید یاد آور شد که ملت ایران با دست
خالی و بدون پشتيبانی کشوری ،برای هشت سال در برابر یورش یک دیکتاتور همسایه ،که یاری های مالی ،سياسی و نظامی قدرتهای
بزرگ را بهمراه داشت ،از استقالل و تماميت ارزی ایران دفاع کرد .بيگمان پيروزی مردم اوکراین در این نبرد نابرابر ،اميد بيشتری برای
مردم ایران برای بدست آوردن آزادی خواهد بود .ایرانيان از چند روی خود را همراه و همدرد مردم دالور اوکراین ميدانند .نخست آنکه
اوکراین ستمگرانه از سوی پوتين به تازش رفته ،و ایران نيز چون اوکراین در چنگ یاران دولت روسيه به بند آمده ،زیرا که رژیم تبهکار
در ایران فرمان از پوتين ميبرد ،چيزیکه سخت به اقتصاد و استقالل کشور آسيب رسانده اند و بخش های مهمی از ایران را از دست داده .از
دیگر سوی ،جنبش آزادیخواهی مردم ایران بمانند رزم دالورانه مردم اوکراین است ،هر دو ملت در یکجا سرنوشتی همانند دارند .
مردم ایران ،هم درونمرز و هم برونمرز ،اکنون با مردم رزمنده و ميهن دوست اوکراین همدردی ژرف کرده و در کنارشان از هر توانی که
داشته باشند ،چون همایشهای خيابانی در ایران و سراسر جهان  ،دریغ نخواهند ورزید.
به پيروی از مردم ایران ،جبهه همآهنگ مبارزان ایران هم پشتيبانی خود را از مردم دالور اوکراین اعالم ميکند و از ملتهای آزادیخواه جهان
ميخواهد که بيشترین یاری خود را به مردم اوکراین برای پيروزی بر اشغال گران بنمایند.
سازمانهای هموند جبهه همآهنگ مبارزان ایران به ترتيب الفبا:
سازمانهای هموند به ترتيب الفبا ،انجمن ایران در داالس ،انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت ،انجمن فرهنگ ایران زمين ،انجمن
زنان پارسی در سوئد ،انجمن مردم ساالری ،بنياد اروپائی زرتشت شناسی ،بنياد دموکراسی در ایران ،پشتيبابان جنبش دموکراسی در
ایران ،پيمان برای دموکراسی ،جبهۀ ملی ایران خارج از کشور ،جمعيّت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه ،جمعيّت خرد پيشگان ریشه ای،
جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران ،حزب دموکرات مردم ایران ،سازمان اتحاد برای نجات ایران ،سازمان پـان ایرانيست خارج از کشور،
رادیو آزادگان ،سازمان ایران پاد ،سـازمـان پيـام ،سازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاهی ،سازمان سربـاز ،سازمان سکوالرهای
دموکرات ایران ،سازمان نگهبانان ایران جاوید ،سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهی ،سازمان حقوق بشر برای آزادی زندانيان
سياسی ،سازمان مشروطه خواهان بلوچ ،سازمان ملی ميهنی ایران ،سازمان نهال ،سازمان همبستگی ایرانيان ،سازمان همبستگی ایالت
عشایر ،سازمان همبستگی زنان ایران ،شورای اتحاد و همبستگی نيویورک ،شورای راهبردی ایران ،فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ در
سوئد ،کانون خرد ،کنگرۀ همبستگی ایرانيان ،نگهبانان یکپارچگی ایران
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