 16آرساهسال ،تْلذ تاصٍ جٌثص داًطجْیی دس داهاى جٌثص تضسگ اػتشاضی هشدم !
16آرس اهسال  ًَ ،تٌِا تاس دیگش دیٌاهیسن ّ پْیایی تاسیخی جٌثص داًطجْیی سا دس تشاتش هشدم ا یشاى ّ جِاى
تَ ًوایص گزاضت  ،تلکَ چْى تش تستش جٌثص اػتساضی تضسگ هشدم ایشاى دس ضص هاٍ اخیش جْاًَ صد ،
ُوچْى فشصًذی خلف  ،هطخصات تشجستَ جٌثص گستشدٍ ّ اًقالتی هشدم سا ًیض تا سّضٌی ّ صذاقت آضکاس
ساخت .
دس  16آرس اهسال  ،جٌثص  ،پْضص ظاُشی هشاسن دکْهتی س ا تَ کٌاس صد ّ تَ ًام یکی اص جٌثص ُای اصیل
خْد هشدم تَ صذٌَ آهذ ّ تا ضؼاس هشگ تش دیکتاتْس ّ ًطاًَ گشفتي ّالیت فقیَ تَ هٌضلَ ُستَ اصلی دکْهت
اسالهی  ،تاس دیگش ًطاى داد کَ جٌثص اػتالیی م سدم تش هثٌای فشا سّیی اص کلیت ًظام دکْهتی فْساى کشدٍ ّ
دس جستجْی ساٍ سُایی اص استثذاد ّ فالکت تَ دشکت دسآهذٍ است.
دس  16آرس اهسال ً ،یشُّای اًتظاهی سژین اص هذتِا قثل تا تذاسکات ُن ٍ جاًثَ ّ تا دستگیشی تیص اص ُفتاد
ًفش اص فؼالیي داًطجْیی ّ هذشّم کشدى تؼذادی دیگش اص تشم ُا ی تذصیلی ّ صذّس ادکام اًظثاطی ّ تا
دضْس ًیشُّای گستشدٍ اًتظاهی ّتَ قْل تشخی گضاسضگشاى ُوشاٍ تا آسایص جٌگی  ،هزتْحاًَ تالش کشدًذ
کَ سػة ّ ّدطت ایجاد کٌٌذ ّاص خیضش جٌثص هستقل داًطجْیی جلْ گیشی کٌٌذ  .اها دضْس گستشدٍ
داًطجْیاى دس داًطگاٍ ُای تِشاى ّ تسیاسی اص ضِشستاى ُا اص قثیل هطِذ  ،ضیشاص ،تثشیض ،اصفِاى ،کشهاى
ُ ،وذاى ،ضِشکشد ،کشهاًطاٍ ،ساسی  ،سٌٌذجُ ّ... ،وشاُی پشضْس م سدهی کَ تشای دوایت اص داًطجْیاى تَ
گشد داًطگاُِا تجوغ کشدًذ  ،تاس دیگش صذت ایي ضؼاس هشدم سا ًطاى داد کَ ضکٌجَ  ،تجاّص ،اػذام دیگش
اثش ًذاسد ّ پتاًسیل جٌثص هشدم تیص اص آى است کَ دس تشاتش سشکْب ُاس ّ خطي دکْهت اسالهی تَ صاًْ
دسآیذ.
 16آرس دس اداهَ فشاصُای سّص قذط ّ  13آتاى فشاص تاصٍ ای تْد کَ اسصیاتی اص اُذاف ّ قذست جٌثص
هشدهی سا تاص ُن افضایص داد .تا ّجْد تالش هْسْی ّ کشّتی ّ اخیشا آیت هللا هٌتظشی تشای هِاس جٌةش دس
چِاسچْب اصالح طلثی ّ تش دزس داضتي هشدم اص ضؼاسُای ساختاس ضکٌاًَ  ًَ،ایي تْصیَ ُا ّ ًَ تِذیذ ّ
سشکْب جٌاح داکن ًتْاًست اص پیطشّی تاصُن تیطتش ضؼاسُای داًطجْیاى اص خظ قشهضُای ًظام جلْگیشی
کٌذ ّ ضؼاس تاصٍ " هْسْی تِاًَ است  ،اصل ًظام ًطاًَ است " تا صشادت ّ طٌض صیثایی  ،پتاًسیل ساختاس
ضکٌاًَ جٌثص هشدم سا دس ُش گام تاصٍ جٌثص آضکاستش ساخت .
 16آرس ا هسال ُن ساتطَ طثیؼی ّ ُن ضشّست پیًْذ هتقاتل جٌثص ػوْهی ػلیَ استثذاد ّ فالکت سا تا جٌثص
ُای هتٌْع اجتواػی تاس دیگش ًوایاى ساخت ّ ًطاى داد کَ سضذ جٌثص ػوْهی تستش هٌاسثی تشای گستشش
ُش یک اص جٌثص ُای اجتواػی فشاُن هیاّسد ّ تٌْتَ خْد سضذ ُشیک اص ایي جٌثص ُا ّ ّ اسد ضذى سًگیي
کواى هطالثات آًِا  ،ساص دّام ّ تالٌذگی جٌثص ػوْهی دس هسیش دستیاتی تَ آصادی ّ تشاتشی است  .ایي پذیذٍ
ب ًام ر ّد ایي جٌثص ُا دس
جٌثصُای هلیتِا ّ ٍ
دس هْسد جٌثص ُای هطالثاتی کاسگشاى  ،جٌثص صًاى ،
هٌاسثت ُایی ُوچْى سّص صى  ،سّص کاسگش ،سّص هؼلن ّ  ....اگش تکشاس ضْد  ،صفْف جٌثص ػوْهی سا
گستشدٍ تش ّ هستذکن تش هیکٌذ .
 16آرس اهسال ًَ تٌِا دضْس گستشدٍ تخص آگاٍ ّ جْاى جاهؼَ سا دس داًطگاٍ ُایی کَ دسسشاسش کطْس
پخص ُستٌذ ًطاى داد تلکَ ًقص فؼال ًیوَ صًاًَ ایي جوؼیت پش ضْس ّ آ یٌذٍ ساص سا ًیض توٌضلَ کٌطگشاى فؼال
ّ ُذایت گش دس صفْف تظاُشات تاس دیگش تَ اثثات سساًذ .ایي ًیوَ صًاًَ جٌثص فؼال ّ آگاٍ جٌثص داًطجْیی
ُ،وچٌیي فصل هطتشک جٌثص داًطجْیی تا جٌثص صًاى است کَ توٌضلَ آتص فطاًی صیش پای ًظام صى ستیض
جوِْسی اسالهی دسدال غلیاى است.
دس ضص هاٍ گزضتَ جٌثص هشدم دس اضکال هتٌْع تَ صذٌَ آهذٍ ّ ُش تاس اثثات کشدٍ کَ دشتَ سشکْب کَ تٌِا
دشتَ دکْهت است قادس تَ هِاس جٌثص ًیست  16 .آرس اّج تاصٍ ایي جٌثص هاسپیچی سا تَ ًوایص گزاضت ّ
ًْیذ داد کَ صؼْد تَ ایي پلَ جض آهادگی تشای تشداضتي گام تغ دی هؼٌای دیگشی ًذاسد  .ایٌکَ دشکت تؼذی تا
کذام هٌاسثت ّتا پیطگاهی کذام جٌثص ضشّع هیطْد قاتل پیص تیٌی ًیست  .اها فؼال ضذى جٌثص ُای هتٌْع
اجتواػی ّ ُوثستگی ایي ج ًثص ُا تش تستش جٌثص ػوْهی تشای آ صادی ّ تشاتشی  ،هسیش اجتٌاب ًاپزیشی
هستذک دس آى گام ًِادٍ اًذ.
م
است کَ هشدم ها تا ػضم
سّص سَ ضٌثَ ُفذٍ آرس فشهاًذٍ اًتظاهی تِشاى تضسگ اص دستگیشی دّیست ّ چِاس ًفش دس جشیاى تجوؼات 16
آرس خثش داد ُ .وچٌیي دس صثخ سَ ضٌثَ گشٍّ ُایی اص سپاٍ ّ تسیج تَ داًطگاٍ تِشاى ّ داًطگاٍ ضِیذ تِطتی

دولَ کشدٍ اًذ  .تٌاتشایي ُواًطْس کَ تا کًْى اًجام ضذٍ دس داخل ّ خاسج تا اطالع سساًی ّ تسیج ًیشّ تایذ
فؼاالًَ تشای آصادی اسیشاى تاصٍ جٌثص ّ ُوَ صًذاًیاى سیاسی  ،تالش ُا سا اداهَ داد.
پرتوان باد جنبش مردم برای سرنگونی حکومت اسالمی !
گسترده باد جنبش مردم برای آزادی و برابری !
کویتَ هشکضی ساصهاى کاسگشاى اًقالتی ایشاى ( ساٍ کاسگش )
 17آرس  1388ــ  8دساهثش 2009
سایت ساٍ کاسگش :
www.rahekaregar.com

