ﯾــﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤــﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳــﺮی
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫـﺎن دﻣﻮﮐﺮات و
ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان

در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۲۸و  ۲۹ﻣﻪ ۲۰۲۲

–

 ۷و  ۸ﺧﺮداد ۱۴۰۱

در ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد

ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺳﻨﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ،اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ در روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ  ۲۸و
ﯾﮑﺸﻨﺒـﻪ  ۲۹ﻣـﻪ  ۲۰۲۲ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ۷و  ۸ﺧـﺮداد ۱۴۰۱
ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮ
ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻖ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و رﺷﺪ وﺳﯿﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ان از ﯾﮑﺴﻮ و اوﺿﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﺟﻨﮓ و ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ ﻋﻠﯿﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﺿﺮورت ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﻓﻌﺎل در ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﺗﺪﻗﯿﻖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی

ـﺖ
ـﺮان اﻫﻤﯿـ
ـﯽ در اﯾـ
ـﺎی اﻋﺘﺮاﺿـ
ـﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻨﺒﺶﻫـ
دﻣـ
دوﭼﻨﺪان ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾـﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾـﯽ ﻧﯿـﺰ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﺸﺴـﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘـﻪ،
اﺻـﻮﻟﯽ ﭼـﻮن آزادی ،اﺳـﺘﻘﻼل ،ﺟﻤﻬـﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ،
ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر و
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﺮ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎی
ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

در روز ﺷﻨﺒﻪ  ۲۸ﻣﯽ از ﺳﺎﻋﺖ  ،۱۹ﺑﺤﺚ ازادی ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان:
“ﻫﻢﮔﺮاﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ،درکﻫﺎ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن“
در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.

آدرس ﻟﯿﻨﮏ زوم:
https://us02web.zoom.us/j/82340456287?pwd=cmtLR
3ZybVVHbFJWbHBISitHRjRYZz09
Meeting-ID: 823 4045 6287
Kenncode: 682741

ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ
اﯾﺮان
 15ﻣﻪ  25 – ۲۰۲۲اردﯾﺒﺸﺖ 1401

ﺑﺤــﺚ و ﮔﻔﺘﮕــﻮ ﺑــﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ
ﺳﺮاﺳــــــﺮی
ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾــــــﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫـﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻ
ﺋﯿﮏ اﯾﺮان

در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان در روزﻫﺎی ۲۸

و  ۲۹ﻣـﯽ  2022ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  7و  8ﺧـﺮداد  1401در
ﭘﺎرﯾﺲ ،ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن :
“ﻫﻢﮔﺮاﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ،درکﻫﺎ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن“
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
راهﻫــﺎی ﻣﺸﺘــﺮکِ ﻫﻢﮔﺮاﯾــﯽ و ﻫﻢﮐــﺎری ﻧﯿﺮوﻫــﺎی
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺷﻨﺒﻪ  ۲۸ﻣﯽ  2020ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  7ﺧﺮداد 1401
از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹ﺑﻪ وﻗﺖ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ ،از راه زوم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
آدرس ﻟﯿﻨﮏ زوم )ﺷﻨﺒﻪ  28ﻣﯽ  ،2022ﺳﺎﻋﺖ :19
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن(:
https://us02web.zoom.us/j/82340456287?pwd=cmtLR
3ZybVVHbFJWbHBISitHRjRYZz09
Meeting-ID: 823 4045 6287
Kenncode: 682741

ﺷﻮراى ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرى ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﻴﻚ اﻳﺮان
 ۹ﻣﯽ ۲۰۲۲

ـﻪ روز
ـﺎه ﻣـ
ـﺒﺖ اول ﻣـ
ـﻪ ﻣﻨﺎﺳـ
ﺑـ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان

اﻣﺴﺎل ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮔﺎرﮔﺮان اﺟﺎزه ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﯿﭻ ﻣﺮاﺳﻤﯽ را
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﻖ آﻧﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ،

ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﻮز اﻓﺮاد زﯾﺎدی از ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺨﺖ و
دﺷﻮار ﮐﺎر ،در زﻧﺪانﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺎر در اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ و
ﮐﻮﭼﮏ ،ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎری و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮوز و ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ
از ﮐﺎرﮔﺮان را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺎﻻﯾﻘﯽ وﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﯿﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی وﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺨﺸﯽ از
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
از آﻏﺎزﺳﺎل  ۱۴۰۰و ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن رﺋﯿﺴﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﻤﺘﺮ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر
اﻋﺘﺮاض و ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن را در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﻧﺸﻨﻮﯾﻢ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ،ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت  ۱۰۰روزه اﻧﻌﮑﺎس وﺳﯿﻌﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻗﻮل و ﻗﺮارﻫﺎی واﻫﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﺠﺪدا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﮐﺎر ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﺑﺎزﻫﻢ ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ.
اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اول ﻣﺎه ﻣﻪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻓﺸﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮد
ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦﺑﺎر ﺑﺎ
ﺣﻤﻠﻪ و ﻫﺠﻮم ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺎرﮔﺮی ،دﺳﺘﮕﯿﺮی و زﻧﺪاﻧﯽ
ﮐﺮدن آﻧﺎن ،درﺻﺪد ﺷﮕﺮد ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از وﺣﺸﺖ ﺣﺎﮐﻤﺎن از
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن و در آﺳﺘﺎﻧﻪ
روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﯾﺎزده ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ
اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب زدهاﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﻤﻊ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺼﻠﯽ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ،ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻫﻤﺎ،
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮداری ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
در ﺗﻬﺮان ،ﺗﺠﻤﻌﺎت وﺳﯿﻊ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ دﯾﮕﺮ در ﺗﻬﺮان و
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺸﺎن از ﻧﻔﺮت و ﺑﯿﺰاری ﻣﺮدم از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ،
ﻣﺮدم ﺟﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﯿﺪهای ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
دﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،دور ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و دﯾﮕﺮ
اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺖ در دﺳﺖ ،ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و
اﯾﻦ آﻏﺎزی اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی اﺳﻼﻣﯽ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮريﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﻛﺮات و ﻻﺋﻴﻚ اﻳﺮان ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﺧﻮد در دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از

ﻣﺒـﺎرزات ﮐـﺎرﮔﺮان و ﻣـﺰدﺑﮕﯿﺮان و ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎی ﻣـﺪﻧﯽ ﻋﻠﯿـﻪ ﻧﻈـﺎم
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮاه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﻛﻴﺪ ورزﯾﺪه و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺻﺪای آﻧﺎن
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﻛﺮات و ﻻﺋﻴﻚ اﻳﺮان
 ۱ﻣﻪ  ۱۱ – ۲۰۲۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۱

اوﮐﺮاﯾﻦ
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪی
ﭘﻮﺗﯿﻦ
ﺑﻪ
اوﮐﺮاﯾﻦ آزاد ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻘﺎوم را !
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ در ﮐﯽﯾﻒ – وﯾﻮﻟﻦ زﯾﺮ ﺑﻤﺐ

Marina Ovsyannikova
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر زن روﺳﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ
روﺳﯿﻪ ﻋﻠﯿﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ

ﺟﻨﮓ ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎراﻧﻪ

ﻣﯿﺰ ﮔﺮد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز اﻧﻘﻼب ۵۷

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادزای اﻧﻘﻼب  ۵۷اﯾﺮان
ﺳﺨﻨﺮان :ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ از ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن
دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان

ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از  ۴۳ﺳﺎل
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﺨﻨﺮان :ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن از ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان

وﻇـﺎﯾﻒ ﻧﯿـﺮوی ﻫـﺎی ﺟﻤﻬـﻮری ﺧـﻮاه و ﻻﺋﯿـﮏ در
ﻓﺮدای اﯾﺮان
ﺳﺨﻨﺮان :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ از ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان

ﺟﻤﻌﻪ  ۴ﻣﺎرس ،ﺳﺎﻋﺖ  ۲۰:۰۰ﺑﻪ وﻗﺖ
اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان

آدرس:
Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86149546512?pwd=dFR5N
kNBM0Z6UU5lVEJkK1hoSG9FQT09
Meeting-ID: 861 4954 6512
Kenncode: 610165

ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان

ﻓﺮاﺧﻮان

اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی آزادﯾﺨﻮاه و

وﺟﺪاﻧﻬﺎی ﺑﯿﺪار:

ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻗﺘﻞ ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ و در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
وﺿﻊ اﺳﻔﺒﺎر زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮای آزادی
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و دو ﺗﺎﺑﻌﯿﯿﺘﯽ در اﯾﺮان؛
ﺑﻪ آﮐﺴﯿﻮن روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۹ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۲۲در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺷﻬﺮ آﻣﺴﺘﺮدام ،ﮐﻪ در
ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان آورده ﺷﺪه ،ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ .اﻣﯿﺪ ﮐﻪ
ﺣﻀﻮر ﮔﺮﻣﺘﺎن ﻣﺎﯾﻪ دﻟﮕﺮﻣﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن درﺑﻨﺪ در اﯾﺮان
ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﯾﺮان

Keizersgracht 177, 1016DR
Amsterdam

ﻣﯿﺰ ﮔﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ
اﯾﺮان

ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺳﺨﻨﺮان :ﻓﺮﯾﺪون ﺷﻤﺲ
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺟﻤﻌﻪ  ۲۱ژاﻧﻮﯾﻪ ،ﺳﺎﻋﺖ  ۲۰:۰۰ﺑﻪ وﻗﺖ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی
آدرس:
Zoom
Meeting-ID: 644 867 8452
https://us02web.zoom.us/j/6448678452

درﮔﺬﺷـﺖ )ﻗﺘـﻞ( ﺑﮑﺘـﺎش آﺑﺘﯿـﻦ،
ﺷـﺎﻋﺮ ،ﻓﯿﻠﻤﺴـﺎز و ﻋﻀـﻮ ﮐـﺎﻧﻮن
ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن اﯾـﺮان در زﻧـﺪان را
ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﺑـﻮﯾﮋه ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
اﯾﺮان ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ

ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ )(۱۴۰۰-۱۳۵۳
پرسید شغل؟
گفتم شاعرم
خندید و کف دستم را مهر زد
روی برگهی اعزام به بیمارستان
افسر نگهبان
شغلم را »آزاد« نوشته بود

خندیدم
چگونه یک زندانی
میتواند شغلش آزاد باشد؟!
محبوبم! به تو فکر میکنم
به تو ،که میدانی شاعرم
و دوست داشتن تو
شغل تمام وقتمن است.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ :ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ

ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۹ﺑﻪ ﺟﺮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮﯾﻨﺪه ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری و اﺣﻤﺪ
ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﻪ  ۶ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺪت او ﻫﻢﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در زﻧﺪانﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
دوﺑﺎر ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ ،ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ در ﺗﯿﺮ
ﻣﺎه  ۱۴۰۰ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﺷﺪ و ﺑﺎر دوم در آذر ﻣﺎه .۱۴۰۰
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل در زﻧﺪانﻫﺎ در ﻣﻮرد
اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ و درﻣـﺎﻧﯽ زﻧـﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
آنﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺗﻌﻠﻞ در درﻣﺎن
آنﻫﺎ ،اﯾﻦﺑﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮑﺘﺎش آﺑﺘﯿﻦ
رو ﺑـﻪ وﺧـﺎﻣﺖ رود و ﺑـﺎ ﺗـﺎﺧﯿﺮ ﺑﺴـﯿﺎر او را ﺑـﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﺑـﺎ ﻗـﻞ و زﻧﺠﯿـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺨـﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ  ،ﺳﭙﺲ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ او را
ـﺎ
ـﺪ اﻣـ
ـﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮﻧـ
ـﺎی ﻣﺼـ
ـﻪ ﮐﻤـ
ـﺎرﯾﺦ  ۱۲دی ﺑـ
در ﺗـ

ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎن ﺷﺮﯾﻒ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺎرز را
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ و دﯾﺮوز  ۱۸دی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎﻧﻮن
ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن اﯾـﺮان ﺧـﺒﺮ درﮔﺬﺷـﺖ او در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن
ﺳﺎﺳﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪانﻫﺎی ﻣﺨﻮف رژﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺟﺎن ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽﻫﺎی
ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ و درﻣـﺎﻧﯽ درﺧﻄـﺮ اﺳـﺖ .ﻣﺴـﺆﻟﯿﻦ ﻗﻀـﺎﺋﯽ
و زﻧﺪانﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻄﺮی
)اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ(
ﺟﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﯽﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮدر ﮔﺬﺷﺖ ﺑﮑﺘﺎش اﺑﺘﯿﻦ در زﻣﺮه ﻗﺘﻞ ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان درﮔﺬﺷﺖ
ﺑﮑﺘـﺎش آﺑﺘﯿـﻦ را ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﺑـﻮﯾﮋه ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده و
ﺧﻮﯾﺸﺎن او و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺴﺌﻮل در ﮔﺬﺷﺖ او و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ
از زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ.

ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
 ۱۹دی  ۱۴۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۹ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۲

