 ٠٣خرداد:
سرآغاز هوالکاست اسالهي در ايراى
اًگبر ديزّس بْد ٬بب ُويي آدهِب در دّ جٌبح حکْهت ٬فقط رُبزضبى خوئٌ بْد .فزصت کؤ اس اًقالة  ۵٧گذضتَ بْد کَ حکْهت
ّقت در  ٠٣خزداد سبل  ۶٣بَ هخبلفيي سيبسٔ يْرش آّرد ّ قتل عبم ّسيعٔ را آغبس کزد .قبلتز يْرش بَ کزدستبى ٬ضليک بَ
کبرگزاى بيکبر در اصفِبى ٬سزکْة ّ اًحالل ضْراُبٓ کبرگزٓ ٬تِبجن بَ تجوعبت ّ آساديِبٓ ًبضٔ اس اًقالة ضزّع ضذٍ بْد .اهب
ٌُْس جوِْرٓ اسالهٔ قذرت هسلط ًبْد ّ ٌُْس هزدم صحٌَ سيبسٔ را ّاگذار ًکزدٍ بْدًذ ٠٣ .خزداد  ۶٣يک ًقطَ عطف است.
 ٠٣خزداد سزآغبس دّرٍ آ جذيذ است کَ اًقالة آساديخْاُبًَ ايزاى تْسط ضذ اًقالة اسالهٔ در خْى غزق هيطْد .قتل عبهٔ ضبيَ
بَ آضْيتس در آلوبى ٬ضبيَ بَ قتل عبهِبٓ اًذًّشٓ ّ ضيلٔ .بذستْر خوئٌ ّ بب ريبست جوِْرٓ خبهٌَ آ ّ ًخست ّسيزٓ هيز حسيي
هْسْٓ ّ گْش بَ فزهبى بْدى دستَ جوعٔ ضخصيتِبٓ حکْهتٔ اس ُز جٌبحُْ ٬الکبست اسالهٔ را در ايزاى راٍ اًذاختٌذ ّ ُز
گْضَ ايزاى را خبّراى کزدًذ.
در  ٠٣خزداد  ٨٨بخطٔ اس ايي جٌبيتکبراى بَ دستْر خبهٌَ آ بَ هزدم يْرش بزدًذ ّ ًذاُب ٬سِزابِب ٬اضکبى ُب ٬تزاًَ ُب ّ بسيبرٓ
ديگز را يب در خيبببى بب گلْلَ ّ يب در سًذاى سيز ضکٌجَ ّ تجبّس بَ قتل رسبًذًذ .اعذام سًذاًيبى سيبسٔ فزساد کوبًگز ّ ديگزاى ًيش
اداهَ ُويي جٌبيبت است .خزداد  ٨٨بَ خزداد ّ ۶٣صل است ّ اداهَ يک تبريخ است .هجزيبى ايي قتلِب ُوبى حکْهت است ّ
قزببًيبًص ُن ُوبى هزدم اًذ ًَ .هيتْاى  ٠٣خزداد  ٨٨را بجبٓ  ٠٣خزداد  ۶٣گذاضت ّ ًَ هيتْاى رّس قتل ًذاُب را بٔ اُويت کزد.
هسئْل کل ايي جٌبيتِب حکْهت جوِْرٓ اسالهٔ است.
جٌبص آساديخْاُبًَ ُيچکذام اس ايي جٌبيتِب را ًَ فزاهْش هيکٌذ ّ ًَ بز جبًيبى هيبخطذ .در سبلزّس قتل عبم آساديخْاُبى ّ هخبلفيي
سيبسٔ تْسط جوِْرٓ اسالهٔ بز سزًگًْٔ ايي حکْهت هزتجع ّ آدهکص ّ ٬بز ًفٔ هجبسات اعذام تبکيذ هيکٌين .سزاى ّ کبربذستبى
جٌبيت عليَ هزدم در سَ دَُ گذضتَ ببيذ در دادگبُِبٓ علٌٔ ّ عبدالًَ هحبکوَ ضًْذ.

شورا ياد جانباختگاى راه آزادى را گراهي هيذارد.
سرنگوى باد جوهورى اسالهي
زنذه باد آزادى ٬زنذه باد سوسياليسن!
شوراى حوايت از هبارزات آزاديخواهانه هردم ايراى  -استکهلن
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