
ها خواهاى هحاکوه علنی / های اعدام هتهواى کهریسک  بیانیه هادراى عسادار در هحکوهیت حکن

 عواهل اصلی کشتار فرزندانواى هستین

 
 

طْس تَ هٌظْس  ایي سّصُا تاص ُن حکْهت اسالهی تشای سشپْش گزاضتي تش جٌایات تشًاهَ سیضی ضذٍ خْد ّ ُویي
یگشی، دادخْاُاى سا آسام کشدى خاًْادٍ ُای لشتاًیاى فجایع اخیش، تالش هی کٌذ تا تا اجشای سٌاسیْی ساختگی د

 .تَ سکْت ّاداسد

 
 

اش؛ اعذام، کطتاس،  سٌاسیْیی کَ لصذ داسد تا چِشٍ خطي ّغیشاًساًی سژیوی سا کَ دس توام طْل حکْهت
ضکٌجَ، صًذاى، ًاتشاتشی ّ ًمض گستشدٍ ّ سیستواتیک حمْق تطش، اص هِوتشیي ستْى ُای دیکتاتْسی اش تْدٍ 

ْاهل اصلی کطتاس هشدم سا هصْى تذاسد ّ اص فاش ضذى تیص اص پیص حمیمت اًذ، پطت ًماتی پٌِاى ساختَ تا ع
 .جلْگیشی کٌذ

 

ُوَ جِاى دیذًذ کَ سیل خشّضاى هعتشضاى پس اص اًتخاتات دُن، هشدهی تْدًذ کَ تذّى ُیچ پطتْاًَ ای ّ تَ 
ای آفشیذًذ  دیگش حواسَ ُا سیختٌذ ّ تاس ضاى تَ خیاتاى ضاى تشای گشفتي حمْق اّلیَ ضِشًّذی اتکای تا ُن تْدى

 .ُای صذسالَ ضاى دس ساٍ آصادی ّ دهْکشاسی است ُای لیام کَ یکی اص تِتشیي ًوًَْ
 

 پاسخ آًِا چَ تْد؟

دسُای صًذاًِای . ضاى تشدًذ ّ فشصًذاى تشّهٌذ ایي سشصهیي سا تَ خْى غلتاًذًذ دست تَ سالح ُای سشد ّ گشم
س خْد جای داد تا ساٍ ضکٌجَ ّ آصاس ّ تجاّص ّ تِذیذ تش تاصجْیاى ّ هخْف ضاى تاص ضذ ّ خیل عظین هعتشضاى سا د

ُای  کِشیضک ضاى ًواد لصاّت ّ ّحطی گشی ضاى گشدیذ ّ للة.ضاى تاص گشدد ضکٌجَ گشاى ُویطَ آهادٍ
 .اًساى دّستاى جِاى سا لشصاًذ

 
عوْهی، تَ دسّغ  ارُاىضاى ّ فشیة  ُای جٌایت اهشّص ًیض هثل ُویطَ تشای هسکْت گزاضتي ّ تستي پشًّذٍ

ُای اجشایی تشای  طلثاًَ تگیشًذ ّ تا اعذام چٌذًفش اص کساًی کَ ًمص ُای عذالت خْاٌُذ ژست هی

ُای سفتَ تش هشدم دس تاصداضتگاٍ هخْف  اًذ، اص سّضي ضذى اتعاد ّ ّسعت جٌایت ضاى تاصی کشدٍ ُاى فشهاًذٍ
گشداى اصلی  ی سا لشتاًی پشدٍ ًطیٌاًی کٌٌذ کَ تاصیتاص ضة ُای خیوَ جلْگیشی کٌٌذ ّ عشّسک... کِشیضک ّ 

تاصی گشداًاًی ُوچْى لاضی هشتضْی ُا ّ اهثال ضاى کَ خْد اص دستْس دٌُذگاى کطتاس ّ . هعشکَ تْدٍ اًذ
داًٌذ کَ ایي  اها ُوگاى ًیک هی. ضکٌجَ هشدم دس صًذاى ُا تْدًذ، ّلی ُوچٌاى دس حاضیَ اهي صًذگی هی کٌٌذ

ُا دس پشدٍ اتِام تواًذ ّ عْاهل  اًذ ّ هشدم ُطیاستش اص آى ُستٌذ کَ تگزاسًذ ایي جٌایت ل تشآب ضذٍُا اص لث ًمطَ

 .اصلی آى هعشفی ًگشدًذ
 

دُین کَ ساٍ ظلن ّ جْس، آى ُن تشای فطاس تش هشدهی کَ طی صذسال اخیش حذالل  ها هادساى عضاداس، ُطذاس هی
 .سی ًیستاًذ ساٍ هاًذگا دّ اًمالب سا اص سش گزساًذٍ

 

هاى تا  ایي تاس ًیض ضوي ارعاى تَ حك حیات ُش ضخصی کَ حتا هشتکة جشهی ضذٍ تاضذ ّ ضوي اعالم هخالفت
دس فضایی اهي ّ آصاد ّ " یاب هشدهی کویتَ حمیمت"کٌین کَ خْاُاى تطکیل  ُشگًَْ کطتاس ّ اعذام، اعالم هی

طش ُستین، تا اتعاد ّ صّایای ًاهعلْم ایي فاجعَ ّ ت ُای علٌی تحت ًظاست هشدم ّ فعالیي حمْق تشگضاسی دادگاٍ
هاى ضذٍ است تش ُوگاى سّضي گشدد ّ آهشاى ّ عاهالى آى  فجایع دیگشی کَ هٌجش تَ کطتَ ضذى فشصًذاى

  .هطخص ضذٍ ّ هجاصات ضًْذ ّ تا آى لحظَ اص دادخْاُی دست تشًخْاُین داضت ّ اص پای ًخْاُین ًطست
 

 هادساى عضاداس

 ۹۸تیشهاٍ 



 
 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=4905804&op=1&view=all&subj=409716634589&aid=-1&auser=0&oid=409716634589&id=108514667270

