ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺎدران ﻋﺰادار در ﭘﺎرﮎ ﻻﻟﻪ ﺟﻠﻮﻩ اﯼ از ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮدﻩ هﺎ !
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ  ١۴ﺁذر ﻣﺎﻩ  ،ﻣﺰدوران رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ
در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ درب ورودﯼ ﭘﺎرﮎ ﻻﻟﻪ را از ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدﻩ و ﺑﻴﺶ از  ٣٠٠ﻧﻔﺮ از ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮاران و ﻟﺒﺎس
ﺷﺨﺼﯽ هﺎ و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را در هﺮ ﮔﻮﺷﻪ اﯼ از ﺁن ﭘﺎرﮎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺘﺮاﺿﯽ هﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎدران ﻋﺰادار هﺠﻮم ﺑﺮدﻩ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد هﺎﯼ ﺗﻮهﻴﻦ ﺁﻣﻴﺰ و وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺁن
هﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار دادﻧﺪ .در اﯾﻦ ﯾﻮرش ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٣٠ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان و ﻣﺎدران ﻣﺒﺎرز دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺰدوران رژﯾﻢ در ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﯽ ﺳﻴﻤﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد "اﮔﺮ از هﻤﺎن روز اول  ،اﯾﻦ ﭘﺪر ﺳﻮﺧﺘﻪ هﺎ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ  ،ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻴﺪ".
واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻗﺘﻞ ﻧﺪا ﺁﻗﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻪ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ  ،ﺷﻨﺒﻪ هﺎﯼ هﺮ هﻔﺘﻪ
ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺎدران ﻋﺰادار ﺟﻬﺖ دادﺧﻮاهﯽ و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ  ،در ﻣﻴﺪان
ﺁب ﻧﻤﺎﯼ ﭘﺎرﮎ ﻻﻟﻪ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪ هﺎﯾﺸﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﻳﻦ
ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ  ،هﻤﻮارﻩ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﺪاوم ﻣﻮرد ﻳﻮرش ﻧﻴﺮو هﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ در هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺮو هﺎﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﮔﺎز اﺷﮏ ﺁور ﺑﺴﻮﯼ
اﯾﻦ ﻣﺎدران ﻗﺼﺪ ﻣﺘﻔﺮق ﮐﺮدن ﺁﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻨﺪ.
در روﻧﺪ ﺧﻴﺰش هﺎﯼ ﺑﺰرگ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و در ﺗﺪاوم اﯾﻦ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﻪ هﻤﻮارﻩ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺳﺮﮐﻮب وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻣﺰدوران رژﯾﻢ روﺑﺮو ﻣﻴﺸﻮد  ،هﻢ اﮐﻨﻮن هﺰاران
زن و ﻣﺮد ﻣﺒﺎرز در ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎل هﺎﯼ ﻣﺨﻮف ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎ ﻗﺮار
دارﻧﺪ .در ﻣﻴﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮔﺎن  ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺴﻴﺎرﯼ در ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ هﺎﯼ
ﺳﺮﺑﯽ رژﯾﻢ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪان هﺎﯼ رژﯾﻢ در زﯾﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﮐﻪ هﺮ هﻔﺘﻪ در ﭘﺎرﮎ ﻻﻟﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ در واﻗﻊ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﻤﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮔﺎن ﺧﻴﺰش اﺧﻴﺮ هﺴﺘﻨﺪ.
رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻠﻄﻪ اش ﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﻴﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،
رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺰور ﺳﺮ ﻧﻴﺰﻩ و ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﺧﺘﻨﺎق و اﻋﺪام  ،ﺣﻴﺎت ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻪ اش را ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ  ،ﺣﻖ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﻤﻊ را از ﻣﺮدم ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮدﻩ و از وﺣﺸﺖ ﺗﺪاوم و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﻴﺪن اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزات دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﯾﻮرﺷﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎدران ﻣﻴﺰﻧﺪ  ،ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺮگ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﻮد و ﺧﻮاهﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺁﻣﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺮگ

ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎرﯼ از اﯾﻦ ﻣﺎدران ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎﻩ هﺎ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﯼ از وﺿﻌﻴﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎل هﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺟﻤﻬﻮرﯼ زن ﺳﺘﻴﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ درﺟﻪ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت اﯾﻦ ﻣﺎدران از ﺧﻮد واﻗﻒ اﺳﺖ و ﻣﯽ
داﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺎدران  ،ﻓﺮﯾﺎد هﺰاران زن و ﻣﺮد ﻣﺒﺎرزﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺟﻼدان در اﯾﻦ ٣٠
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻮن ﻏﻠﻄﻴﺪﻩ اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎدران ﮐﻪ در ﺟﻬﻨﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ هﺰاران ﻣﺸﻘﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﭘﺮورش دادﻧﺪ ،اﻣﺮوز
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎهﺪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺁن هﺎ در ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ و در ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺎل هﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎدران ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ و ﺣﻘﺸﺎن هﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﭼﻪ رﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺮود .اﯾﻦ
ﻣﺎدران ﻓﺮﯾﺎد دادﺧﻮاهﯽ در ﮔﻠﻮ دارﻧﺪ  ،وﻟﯽ رژﯾﻢ دار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻤﻞ
دادﺧﻮاهﯽ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ را ﻧﺪارد.
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﻴﺸﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ  ٣٠ ،ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ داغ از دﺳﺖ دادن هﺰاران ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﺮ
دل ﻣﺎدران اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ و روزﯼ ﻧﺒﻮدﻩ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﯼ را داﻏﺪار ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ .هﺰاران زن و ﻣﺮد
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و ﺁزادﯾﺨﻮاﻩ ﻣﺒﺎرز را در دهﻪ  ۶٠ﺑﻪ ﺧﺎﮎ و ﺧﻮن ﻧﺸﺎﻧﺪ .هﺰاران ﮐﻮدﮎ را ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ از
داﺷﺘﻦ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﯾﺎ هﺮ دوﯼ ﺁن هﺎ  ،ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮد .هﺰاران ﻣﺎدر در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﻴﺶ از  ٣٠ﺳﺎل
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪ هﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﮔﻮرﺳﺘﺎن هﺎﯼ ﺑﯽ ﻧﺎم اﯾﺮان و
ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران ﺧﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﯽ ﺳﻮزﻧﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺻﺪ هﺎ ﻣﺎدر در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺁرزوﯼ
دادﺧﻮاهﯽ ﻓﺮزﻧﺪان دﻟﻴﺮﺷﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮر ﺑﺮدﻧﺪ و هﺮﮔﺰ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺟﺴﺎد ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن
در ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ از ﺧﺎﮎ اﯾﺮان دﻓﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺎدران ﻋﺰادار در "ﭘﺎرﮎ ﻻﻟﻪ" در اﯾﺮان ﯾﺎد ﺁور ﻣﺒﺎرزات ﻣﺎدران "ﻣﻴﺪان ﻣﺎﻩ ﻣﻪ" در
ﺁرژاﻧﺘﻴﻦ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل هﺎﯼ  ١٩٧۶ﺗﺎ  ١٩٨٣ﻣﻴﻼدﯼ  ،هﺰاران ﺗﻦ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ و ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ در ﺁرژاﻧﺘﻴﻦ
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁن ﮐﺸﻮر  ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎﯼ وﺣﺸﺘﻨﺎﮎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪﻧﺪ .هﺰاران
اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺎرز در اﯾﻦ دوران ﮐﻪ "ﺟﻨﮓ ﮐﺜﻴﻒ" ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮوﯼ هﺎﯼ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ رﺑﻮدﻩ
ﺷﺪﻩ و دﻳﮕﺮ ﮐﺴﯽ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﺧﺒﺮﯼ ﻧﻴﺎﻓﺖ .ﻣﺎدران ﺁرژاﻧﺘﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻼﺷﺸﺎن ﺑﺮاﯼ ﯾﺎﻓﺘﻦ و
ﺁﮔﺎهﯽ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد از  ٣٠ﺁﭘﺮﯾﻞ  ١٩٧٧ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل  ،هﺮ  ۵ﺷﻨﺒﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺮاﯼ اﻋﺘﺮاض و دادﺧﻮاهﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎخ ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺁرژاﻧﺘﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﺠﻤﻊ زدﻩ اﻧﺪ  .اﯾﻦ ﻣﺎدران از ﺳﻮﯼ ﻧﻴﺮو هﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ هﺎﯼ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ ﺁرژاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺎر هﺎﯼ ﺑﺎر
ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض واﻗﻊ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ  ،ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ٣ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﺎدران ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﯾﺪارﯼ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع  ،هﻤﭽﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎدران "ﻣﻴﺪان ﻣﺎﻩ ﻣﻪ" ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزات ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﺁرژاﻧﺘﻴﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر
هﺎﯼ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎدران ﻣﺒﺎرز اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ٣٠ﺳﺎل از ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن و ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن  ،ﮐﻤﺎﮐﺎن دوﻟﺖ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁرژاﻧﺘﻴﻦ را ﺑﺮاﯼ اﻋﻼم ﻋﻠﻨﯽ
اﺳﺎﻣﯽ هﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در "ﺟﻨﮓ ﮐﺜﻴﻒ" ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺁرﻣﺎن هﺎﯼ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و زﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎن از وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن رﻓﺖ
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﺠﻤﻊ هﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﻣﺎدران ﺷﺠﺎع ﺁرژاﻧﺘﻴﻨﯽ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯽ
ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮﯾﺶ  ،در واﻗﻊ ﭘﺮﭼﻢ داران و اداﻣﻪ دهﻨﺪﮔﺎن راﻩ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ از ﻣﺒﺎرزات و ﺗﺠﺎرب ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺁﻣﻮزﻧﺪ .ﺣﺎل ﻣﺎدران داغ
دﻳﺪﻩ اﻳﺮان هﻢ دارﻧﺪ هﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮد هﻢ ﻳﺎد ﻋﺰﻳﺰاﻧﺸﺎن را ﭘﺎس دارﻧﺪ و هﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ هﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺣﻮادث اﺧﻴﺮ و هﻤﻪ ﻗﺘﻞ هﺎﯼ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ ﺣﺎﮐﻢ  ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺁﻣﺮﯾﻦ و
ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ را هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻣﺎدران ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻔﺘﻪ ﮔﺎن دهﻪ  ۶٠و
ﻣﺎدران ﻋﺰادار ﭘﺎرﮎ ﻻﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ رژﻳﻢ ددﻣﻨﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﻴﺪن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﭼﻪ اﺻﻮل ﮔﺮا  ،ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﻨﻤﯽ از هﻴﭻ
ﺟﻨﺎﻳﺘﯽ درﻳﻎ ﻧﻤﯽ ورزﻧﺪ .هﻤﻴﻦ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﻟﺒﺎس ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮدﻩ و ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﺪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ را از ﮔﺰﻧﺪ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻣﺼﻮن دارد ،ﺧﻮد ﻳﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  ۶٧ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﻮﯼ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﺌﻮال و دادﺧﻮاهﯽ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ در دهﻪ  ، ۶٠ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﻤﺖ ﻧﻨﮕﻴﻦ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮﯼ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺧﺎﻣﻨﻪ اﯼ ﺟﻼد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺖ  ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﻧﺒﻮدم  ،ﺑﺮوﯾﺪ از زﻧﺪاﻧﺒﺎن هﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪان هﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دهﻪ  ۶٠ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ" !!! ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﺎﻣﻨﻪ اﯼ و اﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋاد ﺷﺨﺼﺎ
ﺧﻮد زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﻨﺪ!! و ﭼﻮن ﺷﺨﺼﺎ "زﻧﺪاﻧﺒﺎن" ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻣﺴﺌﻮل
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ!!
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ هﻤﭽﻮن ﻣﻮﺳﻮﯼ  ،داغ ﻧﻨﮓ ﺳﺮﮐﻮب  ،زﻧﺪان  ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺒﺎرز و ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﯾﺮان در دهﻪ  ۶٠را ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .ﻧﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻴﭻ
رﻧﮕﯽ  ،ﺣﺘﯽ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ هﻢ ﭘﺎﮎ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺁن ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺎدران داغ دﻳﺪﻩ هﺮ روز وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در راﺳﺘﺎﯼ
ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮ ﺣﻖ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺳﺘﻢ دﯾﺪﻩ  ،ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻣﺒﺎرزﻩ اﯼ
ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﻩ ﺟﻬﺎن در روﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺎط ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ  ،ﻇﻠﻢ و
ﺳﺘﻢ  ،زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام را در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﭘﻴﺮوز ﺑﺎد ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺎدران ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن!
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ هﺮ ﺟﻨﺎح و دﺳﺘﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد!
هﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺑﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺧﻠﻖ هﺎﯼ ﺟﻬﺎن!
اﺗﺤﺎد زﻧﺎن ﺁزادﯾﺨﻮاﻩ
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