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و برچیدن گشت ارشاد ا همهسا مظلومیت برای  
 

 ایرانیان عزیز 
ن ما اینک     ساله  22دختر  مهسا امینن  مردمان خانه کرده است .  خشم در سینه و ه اشک در دیددر رسزمی 

کشته  ساعت   ها ظرف دو نتگت  و ماموران گشت ارشاد دست توسط، بدون آن که جریم مرتکب شده باشد 
ن بار ن د. ش وهایی که باید حافظ امنیت که   یستاین اولی  به سالخن جوانان   ، و آرامش شهروندان باشند  نت 

     آخرین بار هم نخواهد بود.  خ نشان داده است کهتلتجربه  ، و دست یم زنند  کشور 
 

ط رشد ج ،اگر فرد مبنای دموکرایس تلقر یم شود  تحمل  د نه یم شو گو چ ،امعه است و رشد آزادانه فرد رسر
، عده ای لشوش عقده ای و عقب به تایس از رهتر عظمای خود ، جمهوری اسالیمژیم ربدستان ر کرد که کا
  در خصویص ترین یر رحمانه و  ، کنند یم  رسهنگ امر به معروف  ، مانده را 

ی
یم حادثه آفرینن  مردمامور زندگ

ن برپ نمایند.  آشکارا تبعیض  و  ، یم شود  محسوبزن ایراین   کرامت   بهایی قشوین بنام گشت ارشاد توهی 
و شادی را که حق مسلم توده هاست از چهره ها یم رباید.  د. جنسینر را به نمایش یم گذار   

 
  ،باورهای عامیانه مردماستفاده از  ءسو   و با درد جامعه این است که رژییم با محوریت طالب قرون وسطایی 

، ال پیشصد سچهار ی جدا از افسون اوهام هزار و تواند بر مدار  . این رژیم نیمنشسته استبر اریکه قدرت 
ی جز تعزیه   ن قوم بیافکنید. این ها قادر   زعماینگایه به تصویر  رس مالیدن را بپذیرد. و قمه زدن و گل به چت 

ملغمه ای از زشنر و پلیدی یم آفرینند.   ،بجای رعایت حقوق بشر  در نتیجه . به درک زمانه ما نیستند   
 

انزجار  ،ین حقوق بشر منشور جهابه  اتکا و با  ، دیره اتحادیه رسارسی همصدا با مردم آزادیخواه ایرانت م هیئ
ضمن عرض تسلیت به زنان و و  ، اعالم یم دارد و نهادهای تفتیش عقایدگشت ارشاد    خود را از برپایی 

ان دیر یا زود راهکار    داند و یم  خود را در این اندوه میهنن سهیم یم داند.  ، و خانواده مهسا امینن   میهن  دختر
ایران را شکوفا خواهد کرد.  ، مناسب برای رهایی از این همه ظلم  

 
 هیئت مدیره اتحادیه رسارسی
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