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 قدر واالی بشر گردد از آن روی پديد

 کز حقوق بشری، خرد و کالن بهره ورست

 گر نباشد به جهان، محترم اين جمله حقوق

 سعی انسان ز پی صلح و سعادت هدرست 

 )اديب برومند( 

جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران، از جمله در دوره اخير، با شعار و برنامه انتخابات آزاد و با شرکت ميليونها ايرانی 
رويکرد گسترده مردم به . بات اقتصادی اوج گرفتبرای دسترسی به حقوق و آزاديهای فردی، اجتماعی، سياسی و مطال

آزادی بيان، عقيده و مطبوعات؛ آزادی زندانيان سياسی و مقابله با اعدامها؛ آزادی : خواستها و برنامه هائی از قبيل
 مذهبی، اجتماعات؛ آزادی ايجاد نهادها و احزاب و سازمانهای سياسی؛ حقوق برابر زن و مرد؛ تامين حقوق اقوام و اقليتهای

آزاديهای فردی و از جمله آزادی انتخاب پوشش؛ تقسيم عادالنه درآمدهای حاصل از فروش نفت؛ ايجاد اشتغال و تامين 
خدمات و حقوق اجتماعی برای قشرهای مختلف مردم و ساير تعديلهای اقتصادی و کاهش شکاف فقر و ثروت بيانگر رشد 

ندی خود و ميزان آشنائی شان با مندرجات و خواستهای مطروحه در بيانيه آگاهی مردم ميهنمان در زمينه های حقوق شهرو
  .حقوق بشر ميباشد

تقلب بزرگ در انتخابات و دروغ و کودتای برنامه ريزی شده نتوانستند در عزم و اراده مردم خلل ايجاد کنند و مردم را به 
 همبسته خود در دفاع از حقوق شهروندی، در برابر نظام ملت ايران با پيکار و تالش پيگيرانه و. عقب نشينی وادار نمايند

استبداد دينی و دولت کودتاگر خامنه ای ـ احمدی نژاد با وجود کشتارهای خيابانی، شکنجه و تجاوز جنسی، اعدام و نمايش 
  .های اعتراف گيری قهرمانانه ايستاده است

 تازه ای يافته است، در ماههای اخير به لحاظ غنای فکری و جنبش مردمی که با نمادهای سبز در دوره اخير گسترش و ابعاد
شعارهای راهبردی و گسترش و انعطاف و انطباق اشکال ساختاری و سازمانی، رفته رفته به يک جنبش بزرگ ملی و 

 رزم بزرگ ملی و پهلوانی ملت ايران در برابر يکی از غيرانسانی ترين و بيرحم ترين. دموکراتيک فرا روييده است
حکومتهای دنيا بشارتگر فصل نوينی از نگاهبانی حقوق بشر و آرمانهای انسانی و بهروزی مردممان در دهه آغازين قرن 

  .کنونی است
نظام والئی به غلط می پنداشت که مردم پس از سه دهه سرکوب و فشار، فريب خورده و افسون گرديده و شکست و تسليم را 

ر و کاوه آهنگر اما، آگاه و بيدار با لوح و منشور حقوق بشر و با افراشتن پرچم ژاژخواهی، فرزندان کوروش کبي. پذيرفته اند
با امواج ميليونی برای برپائی ايرانی آزاد و آباد و برای بهروزی خويش در برابر برديای دروغين و ضحاک زمان روانه 



  .کارزار رهائی شده اند
 

گام و همآوا و همراه با هم ميهنانمان در ايران و سراسر جهان، در راستای با بزرگداشت شکوهمندانه اين روز جهانی هم
 گسترش پيکار آزاديخواهانه و پيروزی نبرد سرنوشت ساز و نيل به آزادی، استقالل و دموکراسی برای ميهنمان بپاخيزيم 
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