ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﮐﻧﮕره ھم ﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﯾراﻧﯾﺎن در ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻗﯾﺎم آﺑﺎﻧﻣﺎه
ھم ﻣﯾﮭﻧﺎﻧﻣﺎن ﺷﯾر زﻧﺎن و دﻻور ﻣردان ﻣﺑﺎرز اﯾراﻧزﻣﯾن،
ﭼﮭل ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ از اﺳﻣﺎن اﯾران  ،ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﯾﺑﺎﻟﯾدﯾم ﺧون ﭼﮑﮫ ﻣﯾﮑﻧد  .ﺟﻧﺎﯾت  ،ﭼﭘﺎول ،
ﻓﺳﺎد و ﻓﺣﺷﺎ  ،دﺳﺗﺎورد ﻣﻼﯾﺎن آﺑرو ﺑﺎﺧﺗﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﻼم ھوﻟﻧﺎﮐﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷری را در طول
اﯾن ﭼﮭﺎر دھﮫ ﻣرﺗﮑب ﺷده اﻧد.
اﺟرای ھﻣﮫ ﻧﺑﺎﯾد ھﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ و ﭼﻧدش آوراﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺳط رژﯾم ﻣﻧﺣوﺳﯽ ﮐﮫ در ﭘﯽ ﯾﮏ دﺳﯾﺳﮫ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺧﯾﺎﻧت ﻓرﯾﺑﮕران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻗدرت دﺳت ﯾﺎﻓت و ﮐﺷورﻣﺎن را در ﭼﻧﺎن ﺷراﯾط اﺳﻔﻧﺎﮐﯽ ﻓرو ﺑرد
ﮐﮫ ﺷﯾون و زاری را ﻣﯾﺗوان در ھرﮐوی و ﺑرزن ﺷﻧﯾد.
ھم ﻣﯾﮭﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ روزی ﺑﺎﺳﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﺗﺑر ﺑﮫ اﯾراﻧﯽ ﺑودن ﺧود اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯾﮑردﻧد اﻣروز در ﻣﺎﺗﻣﮑده ای
زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﻟﻘﻣﮫ ﺷﺎن را در ﮐﺎﺳﮫ ای از ﺧون دل ﻣﯾزﻧﻧد.
در راﺳﺗﺎی ﮔذﺷﺗن از اﯾن روزھﺎی ﺳﯾﺎه و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺟداﺋﯽ
دﯾن از دوﻟت و ﺣﮑوﻣت و اﺳﻘرار دﻣﮑراﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺑرای رﺳﯾدن دوﺑﺎره
ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر و آﺑروی ﺟﮭﺎﻧﯽ " ﮐﻧﮕره ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﯾراﻧﯾﺎن" ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯽ ﭼون و ﭼرای ﺧود را از
ﻣﺑﺎرزﯾن آزادﯾﺧواه ﻣﯾﮭﻧﻣﺎن اﻋﻼم ﻣﯾدارد.
"ﮐﻧﮕره ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﯾراﻧﯾﺎن" ﺑﺎ ﺑﺎور ﺑﮫ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ اﯾران و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﻧﯾروی
اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘذﯾر ﻣردم آزادﯾﺧواه ﻣﯾﮭﻧﻣﺎن  ،در ﺷراﯾطﯽ ﭘﺎ ﺑﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮕذارد ﮐﮫ ھﻣوطﻧﺎﻧﻣﺎن از اﺑﺗداﺋﯽ
ﺗرﯾن ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود ﺑﯽ ﺑﮭره ﺑوده و در راه ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕران ﺟﻧﺎﯾت ﭘﯾﺷﮫ ،ﺑﺎران ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎی
آﺗﺷﯾن را در ﻗﻠب ھﺎی ﺧو ﻣﯾﭘذﯾرﻧد و ﺑر طﻧﺎب دار ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﺑوﺳﮫ ﻣﯾزﻧﻧد ﺗﺎ راھﺷﺎن ﺑرای آزادی دوﺑﺎره
ﻣﯾﮭن اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد .اﯾراﻧﯽ آزاد ﺑﺎ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑر اﺳﺎس رای راﺳﺗﯾن ﻣردم ﭘس از ﺑر اﻧدازی رژﯾم ﻧﻧﮕﯾن
اﺳﻼﻣﯽ و اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﮫ آن ﺑﺑﺎﻟﯾم و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺳﺎﻻری ﻣﺑﻧﺎی ﭘﯾﺷرﻓت ھر اﯾراﻧﯽ ﺑﺎﺷد.
در اﯾن روز ھﺎی ﺣﺳﺎس و ﺧطﯾر از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﮭﻧﻣﺎن و ﺧﯾزﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﯾرود ﺗﺎ ﺳر ﺗﺎ ﺳر ﮐﺷور را درﺑر
ﺑﮕﯾرد و روزﻧﮫ ھﺎی اﻣﯾد ﺑﯾش از ھﻣﯾﺷﮫ ﭼﯾرﮔﯽ ﻧور ﺑر ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﻧوﯾد ﻣﯾدھد  ،ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ دﺳﺗﺎن ﺗواﻧﺎ
و ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری و ھﻣدﻟﯽ و ﻓﻘط ﺑﺎ اﺗﮑﺎءﺑﮫ ﻧﯾروی ﺧﻠل ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﻠت اﯾران و ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر اھرم ھم ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ
ﺑر اﻧدازی اﯾن رژﯾم ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﭘرداﺧﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ روزھﺎی ﭘرﺷﮑوھﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ آﻧﯾم ﺑرﺳﯾم.
"ﮐﻧﮕره ھم ﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﯾراﻧﯾﺎن"  ،در ﮐﻧﺎر ھﻣﮫ اﻗﺷﺎر ﻣﺑﺎرز ﺑرای رﯾﺷﮫ ﮐن ﮐردن اﯾن طﺎﻋون ﭼﮭل
ﺳﺎﻟﮫ  ،ﭘﯾﻣﺎن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺳﺗﮫ وﺗﺎ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺳراﭘﺎ ادﺑﺎر از ﭘﺎی ﻧﺧواھد ﻧﺷﺳت.
ھم ﻣﯾﮭﻧﺎن ﻣﺑﺎرز و آزادﯾﺧواه  ،اﮔر  ۴۰ﺳﺎل ﮐﺷﺗﺎر ﺑدون وﻗﻔﮫ اﺷﻐﺎﻟﮕران ﺧوﻧﺧوار اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺗواﻧﺳت
ﻓرﯾﺎد آزادﯾﺧواھﯽ اﯾراﻧﯾﺎن آزاده را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧد  ،ھرﮔز ﻗﺎدر ﻧﺧواھد ﺑود ﺑﮫ اداﻣﮫ روﻧدی ﮐﮫ در ﭘﯾش
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﭘردازد وﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ درد آﻟود ﺧواھد ﺑود.
ﺷﯾر زﻧﺎن و دﻻور ﻣردان اﯾران" ،ﮐﻧﮕره ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﯾراﻧﯾﺎن" ﭘﯾﻣﺎن ﻣﯾﺑﻧدد ﮐﮫ ﺗﺎﭘﺎﯾﺎن راه و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
وﺟود ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺑﺎرزﯾن ﺑوده و از ھﯾﭻ ﮐوﺷﺷﯽ ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺷﻣﺎ رزﻣﻧدﮔﺎن راه آزادی درﯾﻎ ﻧﺧواھد
ورزﯾد.
ﭘﺎﯾدار ﺑﺎد ﻣﻠت ﻣﺑﺎرز و آزادﯾﺧواه اﯾران.
ﭘﺎﯾﻧده اﯾران

