پاسخ مردم به رژیم جمهوری اسالمی و سپاهش :غلط کردید خطا کردید
فریاد “جمهوری اسالمی نابود باید گردد” جواب دانشجویان و مردم ایران به رژیمی است که جان انسانها و جان مردم کشورش برایش
ارزشی ندارد .رژیمی که از ابتدای سر کار آمدنش کشتار ،شکنجه  ،زندان و خفقان را عمده ترین عامل بقاء عمر ننگین اش می داند .مردم
ایران و افغانستان باردیگر به خاطر از دست دادن تعدادی از شهروندانشان در نتیجه سقوط هواپیمای مسافربری اکراینی به خشم آمده اند
و علیه رژیمی که بیش از چهل سال است به جنایت علیه مردم مشغول است به اعتراض برخاسته اند.
اعتراضااات در  ۱٢دی ماه از دانشااگاههای تهران ،امیرکبیر و شااریا آشاز شااده اما به ساارعت به دیگر نقاط تهران و همچنین دیگر
شااهرهای ایران از جمله شاایراز ،اهاافهان ،ساانندد ،آبادان ،مشااهد ،بهیجان ،بابل و … کشااانده شااد.و تا این اده ادامه دارد و با ساار دادن
شعارهای “جمهوری ا سالمی نابود باید گردد”“ ،مرگ بر ستمگر چه شاه با شه چه رهبر”“ ،دان شجو بیدار ا ست از سید علی بیزار ا ست””،
 ۱۵۰۰نفر کشااته آبان ما”“ ،سااپاه بی کفایت عامل لتل ملت”“ ،ما کشااته ندادیم که سااازش کنیم رهبر لاتل را سااتایش کنیم” و ” س الیمانی لاتله
رهبرش ام خائنه” … نه تنها انزجار مردم از رژیم را بیان کردند بلکه بطور مشخص رژیم را بخاطر سقوط این هواپیما و کشتن مردم بی
گناه به مااکمه می کشاند.
هواپیمای اکرائینی بفاهااله کوتاهی از پرواز از فردوگاه بین ا مللی تهران با پدافند هوایی سااپاه پاسااداران ساارنگون شااد و هر  ۱۷۶نفر
سرنشین آن کشته شدند .اکثر سرنشینان آن از شهروندان ایرانی و  ۱۳سرنشین آن شهروند افغانستانی بودند و همچنین شهروندان اکرائینی،
کانادایی ،سوئدی و بریتانیایی را نیز شامل می شد .بسیاری از سرنشینان این هواپیما ایرانی ها و یا افغانی های بودند که به انتخاب و یا به
اجبار تابعیت کشور دیگری را نیز برگزیده بودند.
با وجود اینکه دبیلی مبتنی بر سااقوط این هواپیما توسااط شاالیک موشااک وجود داشاات و برخی ویدئوهای آماتور از طرا شااهروندان
این مساائله را تقویت می کرد اما مقامات جمهوری اسااالمی یک هاادا منکر آن شاادند .اما با توجه به درگیر بودن کشااورهای کانادا ،سااوئد و
بریتانیا و همچنین ااتمال درگیر شدن یک گروه تاقیق بین ا مللی جمهوری اسالمی بعداز سه روز دروشگویی ،جام زهر دیگری سرکشید و
مجبور شااد که اعتراا کند که سااپاه پاسااداران هواپیمایی مسااافربری را به ” اشااتباه” به جای یک هواپیمایی ندامی آمریکایی ساارنگون کرده
ا ست .اما این مسئله نه تنها کسی را لانع نکرد بلکه باعث گسترش خشم مردم شد که به خیابان ها ریختند تا خشم خود را بیان کنند .مردم نه
تنها اعتراض دارند که رژیم سااه روز والعیت را از آنها پنهان کرد بلکه معتقدند که علیرشم اعتراا بازهم همه اقیقت را بیان نکرده اساات.
هنو ز سااوابت بساایاری بدون پاس ا بالی مانده اساات .برای مردم سااوال اساات که چگونه رژیمی که این همه ادعای پیشاارفت ندامی را دارد
نتوانساااته اسااات یک هواپیمای مساااافربری را از یک هواپیمای جنگی تشاااخیص دهدا چرا هواپیمایی که هنوز در فضاااای فرودگاه بین ا مللی
لرار داشته است و تازه از باند فرودگاه بلند شده و از سمت فردوگاه می آمده است مورد شک لرار گرفته است .سوابت ساده ای که پاس
آنها روشن نیست و شیر عمدی بودن شلیک به این هواپیمای مسافربری را مورد شک لرار می دهد و این سوال را به جود آورده است که
آیا رژیم همچنان در اال پنهان کردن بقیه اقیقت اساااتا آیا مندور “انتقام ساااخت” جمهوری اساااالمی از آمریکا همان انتقام از شاااهروندان و
آنهم شهروندان خود ایران استا
بسااایاری از سااارنشاااینان این هواپیما جزء میلیون ها نفر از مردمی بودند که یا به انتخاب خود و یا براساااب اجبار از ایران به کشاااور
دیگری مهاجرت کرده اند .بسیاری از مهاجرین بخاطر فرار از اعدام و زندان ،اختناق و مخا فت با جمهوری اسالمی به کشور دیگری پناه
برده اند .بساایاری به خاطر سااتم جنساایتی ،سااتم ملی و یا موهبی مجبور به ترد کشااور شااده اند و برخی به خاطر نداشااتن کار و یا بخا طر
مسایل التهادی و بی آیندگی مهاجرت کرده اند .اما آنچه مسلم است در این میان سیل عدیمی از روشنفکران و تاهیل کرده ها لرار دارند
که از ساارمایه های یک جامعه اند اما جمهوری اسااالمی امکان و خواساات جوب آنها را نداشااته و ندارد بلکه آنها را از کشااور رانده اساات.
رهبران جمهوری اسالمی با این لشر رابطه خوبی ندارند و آنها را شیر خودی به اساب می آورند در نتیجه به کشته شدن این افراد اهمیت
زیادی ندادند و اتی تالش داشااتند با ساااناه هوایی خواندن آن ،این مساائله را به فراموشاای بسااپارند .اما اعتراضااات بجای دانشااجویان و توده
های مردم این نقشه را نقش برآب کرد.
در این میان ترامپ و سردمداران امپریا یسم آمریکا تالش می کنند تا با دفاع دروشین خود از اعتراضات مردم ایران جای پایی برای
خود بیابند .اما ترامپ و دارودساااته اش نیز خود از ساااتمگران مردم ایران و جهان اند و در این مورد مشاااخص از آتش بیاران معرکه اند که
در تضادشان با جمهوری اسالمی مردم ایران را هدا رفته اند و زیر فشار تاریم و تاقیر لرار داده اند.
به هر اال عکس ا عمل سااریع و باق دانشااجویان و مردم ایران نشااانه دیگری از ادت یابی تضااادهای جامعه پرتالطم ایران اساات که
آب ستن تاوبت عدیمی ا ست .ن شانه ای از ب ریز شدن کا سه هبر مردم از جنایات رژیم ا ست ،از اینکه برای بقا و ادامه عمر ننگینش به
هر جنایتی دساات می زند .در پایان ما با ادای ااترام به همه کشااته شاادگان همدردی خود را با خانواده هایشااان و همه مردم ابراز می کنیم،
باشد که این جنایات با مبارزات سهمگین و خروشان توده ها پاسخی درخور بگیرد.
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