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Irans Tudeh partis centralkomiteens
erklæring
Det løgnerske, forbryderiske og inkompetente Velayate
Faqih-regime er det grundlæggende barriere på vejen for
frihed, sociale retfærdighed og fremskridt i vort land!
Tre dage efter falske udsagn fra Velayate Faqih-regimets ledere om
årsagen til, at det ukrainske fly styrtede ned onsdag den 8. januar 2020,
kom meddelelsen om, at passagerflyet blev skudt ned af et missil fra
Irans islamiske revolutionsgardes antiluftforsvar. Alle 176 passagerer og
flyvebesætningen, hvoraf 147 af vores landsmænd blev dræbt.
Hændelsen afslørede endnu en gang regimets løgnerske og
forbryderiske væsen og dets antifolkelige politik. Dette blev til skue og
bedømmelse for både Irans og verdens offentlig opinion.

Både dødsfaldene på omkring 60 iranske borgere og hundredevis af
mennesker, der blev såret under Qassem Soleimani-begravelsen i
Kerman, og dødsfaldet for passagerer og besætning ombord på det
ukrainske fly, beviser også, at det iranske regime og dets centrale
personer ikke er kompetente nok til at regere/ styre Iran. Disse arrogante
og umyndige statsmænd er stolte af deres "eksemplariske regime" og
ønsker at diktere til nationer over hele verden, hvordan de skal styre
deres lande.

Efter at det ukrainske passagerfly styrtede ned, kom udsagn fra alle højtog mindre højt stående statsmænd i regimet. De kaldte påstanden om
nedskydning af flyet for den "psykologiske krigsførelse" i den vestlige
verden mod Iran. Den 9. januar rapporterede Irans stats-tv, at Ali
Abedzade(præsident for den iranske stats luftfartsorganisation) har
kondoleret over for pårørende. Han kommentarer hændelsen. (De 176
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passagerer og flybesætninger, der blev dræbt i det ukrainske Boeing 737-

fly, der tilhører Ukraine International Airlines.) Han benægtede, at flyet var
blevet skudt ned af Irans antilufts system og sagde, at "samtidig med
dette fly var mange andre indenlandske og internationale fly i samme
højde på 8000 fod, og det er derfor ikke rigtigt, at flyet blev skudt ned med
en antiluft missil." Efter denne erklæring advarede Hesam Aldin Ashena,
rådgiver for præsident Hassan Rouhani, journalister, der arbejder på
persisk-sproget medier i udlandet for at "stoppe med at deltage i
psykologisk krigsførelse mod Iran vedrørende det ukrainske fly og stoppe
med at samarbejde med Irans fjender."

Samtidig kaldte talsmanden for regeringen nedskydningen af passerger
flyet med missil en "stor løgn" og sagde, at "denne ulykke" vil blive
undersøgt nøjagtigt, hastigt og skal være tilgænglig for offentligheden og i
overensstemmelse med reglerne fra Den Internationale Civil
Luftfartsorganisation.(ICAO)

Til sidst, efter pres fra Canada og Ukraine, samt pres fra den offentlige
opinion og sørgende slægtninge til de døde ombord på flyet og afsløring
af detaljerne for hvordan i virkeligheden denne smertefulde ulykke skete,
beklagede nogle af regimets højtstående statsmænd, hvad der var sket,
er regimets ledere i dag blevet nødt til at tilstå og acceptere at det
ukrainske fly er blevet skudt ned af Irans islamiske revolutionsgardes
antiluftforsvar som en ”konsekvens af en menneskelig fejl ”. Hassan
Rouhani kontaktede Ukraines præsident telefonisk og sagde, at "de
personer, der har været involveret i ulykken med fly 752 af de ukrainske
luftfartsselskaber, vil blive overdraget til de retslige myndigheder i Iran.”

Vores parti har i den seneste udgave af Nameh Mardom ganske rigtigt,
klart og utvetydigt påpeget, at Ali Khamenei og de andre overhoveder i
Irans Velajate Faghih-styre er inkompetente i at regere landet. Vi skrev:
”Med Khameneis direkte opbakning af ny-liberalistisk politik i landets
økonomi er denne politik praktiseret i 30 år. En politik, der er baseret på
tesen om at opnå økonomisk vækst ved at de rige bliver rigere og
ophobning af formue i den private og semiprivate sektor. Resultatet har
nu ført til, at landets nationaløkonomi er faldet på knæ. Denne politik har
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integreret en så stor svaghed i økonomien, som gør den til et let bytte for
imperialismens offensive sanktioner og Trumps farlige regering. Tre årtier
med Ali Khamenei ved styret, de seneste begivenheder og fortløbende
nederlag som følge af hans og ledsagernes forkerte nationale og
internationale politiske beslutninger viser tydeligt, at Khamenei ikke har
kompetence til at styre vort land.” (Nameh Mardom, Nr. 1094, mandag d.
6. januar).

I dag, i kølvandet på regimets tilståelse om at skyde passagerflyet ned
med IRGC-missiler, marcherede en stor skare af demonstranter,
deriblandt modige og protesterende studerende foran mange
universiteter(Teheran, Polytechnic, Sharif Industrial og …) i Teheran. De
råbte: "Khamenei er morder, hans styr er ugyldigt", "Alle disse år med
forbrydelse, død over Velajat(lederen)", ”Khamenei skam dig, giv slip på
landet”, "Revolutionsgarden begår forbrydelse, lederen bakker dem op",
”Øverstkommanderende, opsigelse, opsigelse”, "1500 dræbte i Aban(en
kalendermåned), Kald mig ikke uromager, du er uromageren, din tyran!","
Diktatoriske gardister, vores ISIS er jer”. Ifølge de senest modtagne
rapporter har disse velberettede protester også spredt sig til andre dele af
Teheran såvel som andre byer i landet, herunder Rasht, Isfahan,
Boroujerd, Kerman, Babol, Sari og Shiraz.

Mehdi Karroubi, som har været i husarrest i næsten ti år, skrev i et brev,
der blev frigivet i aftes, at Khamenei er inhabil og inkompetent for
lederskab. Han skrev: ”Deres højhed, som øverstkommanderende, har
direkte ansvar for dette. Fortæl os om du var orienteret om denne
katastrofe onsdag formiddag? Eller som medierne tæt på Dem hævder,
er du blevet orienteret om hændelsen om fredagen? Hvis du var
orienteret og alligevel tillod militær-, sikkerheds- og
propagandatjenestemænd bedrage folket, så har De uden tvivl ingen af
forfatningsmæssige betingelserne og egenskaberne for at blive godkendt
som leder(øverst gejstlige leder). Denne skandale er ikke det eneste
tilfælde, De er direkte ansvarlig for; Manglen på en uvildig og omhyggelig
undersøgelse af seriemordene på politiske modstander, valgsvindlen og
det blodige undertrykkelse af demonstranterne i 2010, undertrykkelse af
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de protesterende i 2018 og endeligt undertrykkelse af folket, der havde
fået nok i forbindelse med stigning af benzin priser i 2019(et par måneder
siden).
Og hvis det forholder sig som der bliver sagt, at De ikke var blevet
orienteret om denne katastrofe og heller ikke fulgte op på sagen for at
finde frem til sandheden, så må De forklare, hvilken
øverstkommanderende De er, at de sådan leger med Dem og landet.
Også i dette tilfælde er det klart, at De ikke opfylder/ har betingelserne,
talent, mod, ledelses evne og tilstrækkelig magt for at have lederskab. "

Irans Tudeh-parti, sammen med andre patriotiske og frihedssøgende
kræfter i vores land, mener, at Velajate Faqih-regimet og dets
inkompetente lederskab er det grundlæggende barriere på vejen for
frihed, sociale retfærdighed og fremskridt i vort land! Vi skal hånd i hånd, i
enhed og forenet kamp, konfrontere dette løgnerske og forbryderiske
regime med en alvorlig udfordring. Sådan kan vi åbne vejen til at befri vort
land fra det yderst reaktionære og despotiske politisk system/ styr.
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