
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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  علی صدارتداکتر: فرستنده

 ٢٠١٣ فبروری ٠٩

  

 شدار، قتل سياسی در تونس آغاز شدوھ
 برای آزادی، دموکراسی، ھای آتشين نامردمی، تعصب، تبعيض و عقبگرائی جان انسانی را که يک بار ديگر گلوله

کرد گرفت و خون يک انسان مبارز، ميھندوست را که برای سرافرازی سرزمين و  حقوق بشر والئيسيته فعاليت می

  . برزمين ريخت،کرد مردمش مبارزه می

 که سازمان ھمبستگی افراد "ميھنان دموکرات ھم"، رئيس حزب "لعيدشکری ب"ھای جھان  بنابر گزارشات خبرگزاری

که ھيچ " اخوان المسلمين و مسلمانان افراطی"نيروھای مترقی، الئيک و چپ است، امروز صبح به دست عوامل و 

 .  به ضرب گلوله از پای درآمد،تابند اپوزيسيونی را برنمی

اری  عربی شمال افريقا بعداز برکنۀاين نخستين بار است که در تونس، يکی از کشورھای پيشرفت دانيم، تا آنجا که ما می

  .پيوندد  يک آدمکشی سياسی به وقوع می"علی بن"

 حکومت بيدادگر جمھوری اسالمی، دخالت ۀ آن، بيش از سی سال است که در اثر سلطۀکشور ما ايران و مردم ستمديد

 دولت، زير پا گذاردن حق و عدالت و افتادن در دام تنگ نظری ايدئولوژيک و مکتب و مذھب، شاھد دردين 

  .باشد آدمکشيھای سياسی می

ھای فردی و  و زير پا نھادن تمامی آزادی ھا و سنديکاھا آدمکشيھائی که به دنبال خود باعث انحالل احزاب و انجمن

  . اجتماعی شد

  . خود مجبور کردۀن مبارز را از ترس جان به ترک سرزمين و خانه و کاشانآدمکشيھائی که زنان و مردا

  . نظامی را بر ايران حاکم ساخت-آدمکشيھائی که حاکميت استبداد دينی را استحکام بخشيد و مافيای اقتصادی 

  . ی در تمام دنياشناخته شده استئ ھای زنجيره آدمکشيھائی که به عنوان قتل

 اسالمی نسبت به مبارزان   ايرانيائی که به خوبی روند قتل ھای سياسی را که توسط حکومتما به عنوان گروھی از

ھاست برای آزادی، دموکراسی،  ايم و سال شناسيم و از عواقب آن بسيار صدمه ديده سياسی ايران انجام گرفته می

ميھن دوست و ی خود را با مردم تنھا ھمدرد کنيم، نه   عرفی مبارزه میۀالئيسيته و حاکميت ملت و برقراری جامع

داريم،  بلکه مخاطرات سھمگين و عواقب  خواه تونس و نيروھای سکوالر و الئيک و مبارزان مترقی آن اعالم می آزاد

دوست و طرفدار آزادی و  دھيم و از مقامات و افراد انسان را به افکار عمومی جھان ھشدار می غيرانسانی آن

  .ای سکوت نکنند مقابل چنين فاجعهخواھيم تا در  دموکراسی می
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  خواھان برای استقرار و استمرار آزادی و دموکراسی درايران ھمبستگی ملی جمھوری

  ٢٠١٣ بروری ف۶ - ١٣٩١ ]دلو[ بھمن١٨چھارشنبه 

  

 

 

 


