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سوگواری ملی ربای مرگ دختر جوان بیگناه مهسا (ژینا)امینی بدست هوری اسالمی
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یک بار دیگر زژیم ستمکار و تبهکار جمهوری اسالمی دست به جنایت هولناک کشتن دختر جوان بیگناهی زد که نه
تنها جامعه ایران را تکان داد و به سوگواری کشاند بلکه جامعه جهانی را دچار شگفتی کرد.
آنچه در درازای چند ساعت بر مهسا (ژینا) امینی  ،از هنگام بازداشت او در خیابان تا به اصطالح توجیه اخالقی او در
پاسگاه ارشاد پاسداران علی خامنه ای ،اتفاق افتاد نمونه آشکار نقض حقوق فردی هر انسانی است که حق اتنخاب
پوشش خود را دارد .یک بار دیگر دستگاه سرکوبگر رژیم نشان داد که ،بنا به فرمان فرمانده اش خامنه ای ،هیچگونه
معیار انسانی و حقوقی را به رسمیت نمیشناسد و برای اجرای فرمان ولی فقیه برای ایجاد ترس ،از هیچ جنایتی
فروگذاری نمیکند.
در این جنایت و دیگر جنایتهای همانند ،رژیم ،برای گمراه کردن جامعه جهانی و شماری از ساده لوحان و برای مقابله
با فشار همگانی،کوشش خواهد کرد تا با یک ترفند نمایشی ،تنها یک شخص را گناهکار اعالم نماید وظاهرا او را تنبیه
کند تا توجه همگانی را از دستورهای مستقیم خامنه ای برای کشتار زنان و مردان بیگناه ایران بکاهد و ولی فقیه را از
این جنایت آشکار مبری کند.
کشتن ژینا نه نخستین و نه آخرین کشتار رژیم فرومایه والیت فقیه انسانهای بیگناه است .با توجه به چشم پوشی جامعه
استعماری جهانی از جنایتهای جمهوری اسالمی برای نگاهداشت منافع زود گذر خود ،دستگاه آزار و شکنجه رژیم
کماکان به سرکوبگری و کشتار جوانان آزادیخواه میهن ما ادامه خواهد داد.
برای پایان دادن به این وحشت بزرگ  ،الزمست ملت شرافتمند ایران در یک رستاخیز ملی این رژیم مافیایی و اهریمنی
را به زیر بکشد و ،یک بار برای همیشه ،به این تراژدی سیاه تاریخ ایران پایان بخشد.
پیرو خواست همگانی مردم ایران به مناسبت این جنایت ترسناک و همآوئی با پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی ،جبهه
همآهنگ مبارزان ایران نیز عزا داری ملی اعالم مینماید و تا سرنگونی این رژیم انیرانی مبارزه خواهد کرد.
سازمانهای هموند جبهه همآهنگ مبارزان ایران به ترتیب الفبا:
سازمانهای هموند به ترتیب الفبا ،انجمن ایران در داالس ،انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت ،انجمن فرهنگ
ایران زمین ،انجمن زنان پارسی در سوئد ،انجمن مردم ساالری ،بنیاد اروپایی زرتشت شناسی ،بنیاد دموکراسی در
ایران ،پشتیبابان جنبش دموکراسی در ایران ،پیمان برای دموکراسی ،تشکیالت لس انجلس-ایران ،جبهه ملی خارج
از کشور ،جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه ،جمعیت خرد پیشگان ریشه ای ،جنبش حمایت از مبارزات ملت
ایران ،حزب دموکرات مردم ایران ،سازمان اتحاد برای نجات ایران ،سازمان پـان ایرانیست خارج از کشور ،رادیو
آزادگان ،سازمان ایران پاد ،سـازمـان پیـام ،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 زندانیان سیاسی ،سازمان مشروطه خواهان بلوچ ،سازمان ملی میهنی ایران ،سازمان نهال،
سازمان همبستگی ایرانیان ،سازمان همبستگی ایالت عشایر ،سازمان همبستگی زنان ایران ،شورای اتحاد و همبستگی
نیویورک ،شورای راهبردی ایران ،فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ در سوئد ،کانون خرد ،کنگرۀ همبستگی ایرانیان،
نگهبانان یکپارچگی ایران
از گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمایند.
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