ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺰرگ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ردﭘﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺰرگ
ﺧﺎوران ﻣﺤﻮ ﮐﺮد!
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ﻣﺎﻣﻮران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ وﯾﺮان ﺳﺎزی آراﻣﮕﺎه
ﺧﺎوران – ﮔﻠﺰار زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺳﺎل  ۱۳۶۷ﮐﻪ ﯾﺎدآور
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﻮﯾﺎی آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮگ آﻓﺮﯾﻨﺎن رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ – ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﺗﺎ ردﭘﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺰرگ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۶۷
و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از آن دوران را ﻣﺤﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ
“ﮔﺮدﺷﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ” ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎن ﺑﺮ
ﻣﺰار ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن دﻫﻪ  ۶۰ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه آن ﺟﻨﺎﯾﺎت
ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮدد.
ﺧﺎﻃﺮه و ردﭘﺎی آن ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺰارﺷﺎن ﺑﻠﮑﻪ در
ﻗﻠﺐ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﻣﺎدران ﺧﺎوران ،دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﻫﻢ
ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن آن ﺷﺠﺎع ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﮑﺎر ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ﻫﺮ ﮔﺰ ﺳﺮ ﻓﺮود ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ ،ﮔﻮاه زﻧﺪه آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ و وﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺮﯾﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ و اراده ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ آزادی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﺎوران ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﻢ ازاﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﻗﻮا ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری آن ﮐﻮﺷﯿﺪ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
 ۲۳ژاﻧﻮﯾﻪ ۲٠٠٩

ﺑــﻪ ﮐﻨﮕــﺮه ﯾــﺎزدﻫﻢ ﺳﺎزﻣــﺎن

ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ(
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ!
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ درودﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ( ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .ﺑﺎ آرزوی آن ﮐﻪ
ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ای ﮐﻪ ﻫﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪه راه
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺗﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺟﻤﻬﻮری،
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و
ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎء و دوﺳﺘﺪاران ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻧﻈﺎم ﻫﺎی
دﯾﻨﯽ ،ﻣﻮروﺛﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ و ادای ﺳﻬﻢ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻﻠﺢ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮدارد،
ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﮑﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻤﺎ ﺑﯽ آن ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﺮق ﮔﺮدد ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ راه
ﮐﺎرﻫﺎی درﺧﻮر و ﻧﻘﺪ و ﮔﺴﺴﺖ ﺟﺪی ﺗﺮ از آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاﺿﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ و ﯾﺎ آن ﺟﻨﺎح ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ازﮔﻔﺘﻤﺎن دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان دور ﺷﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﻤﺎد
آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را
ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ! ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﺮان و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺳﻒ ﺑﺎری ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺧﻤﺪی ﻧﮋاد در اﯾﻦ دوره در
اﻣﺘﺪاد  ۳دﻫﻪ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ ،ﻓﻘﺮ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت
ﺟﻨﺴﺘﯿﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و دﯾﻨﯽ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﺻﻮل ﮔﺮاﯾﺎن و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺑﺎز اوﺟﯽ دوﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺪای ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰ زﻣﺎن
دﯾﮕﺮی اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪای
ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎس و

ﻧﻮﻣﯿﺪی زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻞ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻞ دﻣﮑﺮاﺗﻬﺎی
راﺳﺘﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺗﮑﯿﻪ زﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﺿﻌﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪﯾﻠﯽ را ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﺑﺎ ﺳﻼم ﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ،
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ  ۸آﭘﺮﯾﻞ ۲۰۰۶

