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 امینی بدست جمهوری اسالمی  )ژینا(دختر جوان  بیگناه مهسا   مرگ سوگواری ملی ربای  
1401ربارب    1825  شهریور   

زد که نه   گناهییک بار دیگر زژیم ستمکار و تبهکار جمهوری اسالمی دست به جنایت هولناک کشتن دختر جوان بی

 جامعه جهانی را دچار شگفتی کرد. بلکه  کشاندبه سوگواری   و تنها جامعه ایران را تکان داد

صطالح توجیه اخالقی او در امینی ، از هنگام بازداشت او در خیابان تا به ا  )ژینا(  آنچه در درازای چند ساعت بر مهسا

که حق اتنخاب   فردی هر انسانی است  قوقآشکار نقض ح   علی خامنه ای، اتفاق افتاد نمونه  پاسداران  ارشاد  پاسگاه

خامنه ای، هیچگونه   اش نشان داد که، بنا به فرمان فرمانده مپوشش خود را دارد. یک بار دیگر دستگاه سرکوبگر رژی

هیچ  معیار   از  ترس،  ایجاد  برای  فقیه  ولی  فرمان  اجرای  برای  و  نمیشناسد  رسمیت  به  را  حقوقی  و  جنایتی  انسانی 

 فروگذاری نمیکند. 

و برای مقابله   برای گمراه کردن جامعه جهانی و شماری از ساده لوحان  ،در این جنایت و دیگر جنایتهای همانند، رژیم

وظاهرا او را تنبیه    ایدتنها یک شخص را گناهکار اعالم نم  ،ترفند نمایشی  یک   با فشار همگانی،کوشش خواهد کرد تا با

را از دستورهای مستقیم خامنه ای برای کشتار زنان و مردان بیگناه ایران بکاهد و ولی فقیه را از    تا توجه همگانی   کند

 کند. این جنایت آشکار مبری 

چشم پوشی جامعه و نه آخرین کشتار رژیم فرومایه والیت فقیه انسانهای بیگناه است. با توجه به    کشتن ژینا نه نخستین

 و شکنجه رژیم   آزاردستگاه    ،خود  برای نگاهداشت منافع زود گذر  یاسالم  یجمهوراستعماری جهانی از جنایتهای  

   ادامه خواهد داد.کماکان به سرکوبگری و کشتار جوانان آزادیخواه میهن ما 

اهریمنی    و  یان دادن به این وحشت بزرگ ، الزمست ملت شرافتمند ایران در یک رستاخیز ملی این رژیم مافیاییا برای پ

 . راژدی سیاه تاریخ ایران پایان بخشدتبه این  ، یک بار برای همیشه،شد وکر برا به زی

ایران به مناسبت این جنایت ترسناک ، جبهه  پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی  آوئی باو هم  پیرو خواست همگانی مردم 

 انیرانی مبارزه خواهد کرد. اعالم مینماید و تا سرنگونی این رژیم  ملی ا داریزنیز ع همآهنگ مبارزان ایران

 :الفبا بیهموند جبهه همآهنگ مبارزان ایران به ترت  یسازمانها

 

و عدالت،  انجمن فرهنگ   یصلح و آزاد  یبرا یرانیدر داالس،  انجمن ا رانیالفبا، انجمن ا بیهموند به ترت یسازمانها 

در    یدموکراس  ادیبن   ،یزرتشت شناس   ییاروپا   ادیبن   ،یدر سوئد،  انجمن مردم ساالر   یانجمن زنان پارس    ن،یزم  رانیا

جبهه ملی خارج ،  ایران-لس انجلستشکیالت     ،یدموکراس  یبرا  مانیپ   ران،یدر ا  یجنبش دموکراس  بابانیپشت  ران،یا

فرانسه،  جمع  یرانیا  خواهان یآزاد  تی  جمع  از کشور، از مبارزات ملت    تیجنبش حما   ،یا  شهیر  شگانیخرد پ  تی  در 

 ویخارج از کشور،  راد  ست یرانیسازمان پـان ا   ران،ینجات ا  یسازمان اتحاد برا   ران،ی حزب دموکرات مردم ا   ران،یا

سازمان سربـاز،  سازمان     ،یسازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاه   ـام،یپاد،  سـازمـان پ  رانیسازمان ا   ،آزادگان

ا  یسکوالرها اس   ران،یدموکرات  ا   د، یجاو  رانیازمان نگهبانان  سازمان     ،یپادشاه  رانیسازمان مشروطه خواهان 

سازمان نهال،    ران،یا  یهنیم  یبلوچ،  سازمان مل  نسازمان مشروطه خواها   ،یاسیس  انیزندان  یآزاد  یحقوق بشر برا

  ی اتحاد و همبستگ  یشورا  ران،یزنان ا  ی سازمان همبستگ  ر،ی عشا  الت یا  یسازمان همبستگ  ان، یرانیا  ی سازمان همبستگ

  ان، یرانی ا  یهمبستگ  ۀکوروش بزرگ در سوئد، کانون خرد، کنگر  یفرهنگستان جهان   ران،یا  ی راهبرد  یشورا  ورک،یوین

 ران یا یکپارچگی ننگهبانا

 
. از گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمایند  


