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آﺗﻨﺎ داﺋﻤﯽ ،ﮐﻨﺸﮕﺮ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮس در زﻧﺪان اوﯾﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﻌﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﯿﺖ اﯾﺮان و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺳﺮﮔﺸﺎده ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮﮐﻮب ،ﺧﻔﻘﺎن و ﻓﺴﺎد ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی زوال ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی!
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯽ ﺑﺮد .ﺳﺮﮐﻮب و اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ،ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده ،از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ و اﻧﮑﺎر آزادی ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺴﺎدﻫﺎی
ﮐﻼن ﻣﺎﻟﯽ و اﺧﺘﻼس ﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ،اوﺿﺎع آﺷﻔﺘﻪ و ﻧﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن و ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ،
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ دوره ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺿﻌﻒ و زوال ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻧﺒﻮد ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت آن ﺑﻮده
اﺳﺖ.
اﺧﯿﺮا ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی
ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان،ﻣﻌﻠﻤﺎن،زﻧﺎن،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و… ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ! ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ و
اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﮔﻮﯾﺎی ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﭼﺎره
ای ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺠﻢ از ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای را ﮐﻪ ﻣﺪت
ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﺳﺪه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﺣﺰاب و
ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در زﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﺨﻮف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری زﻣﺎن ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎن و ﻣﺎل و آﯾﻨﺪه
ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در زﻧﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻖ و ﺷﮕﺮف و ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ
در آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺎم و

ﺷﻬﺮت رﺳﺎﻧﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم و ﺟﺎﯾﺰه و ﭘﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﺎن
در ﮐﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻮل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺣﺘﯽ در زﻧﺪان و اﺗﺤﺎد ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﺷﺎن ،ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻗﺪرت را ﺑﻪ زاﻧﻮ در
آوردﻧﺪ و درس ﻫﺎی آﻣﻮزﻧﺪه ای ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ارث ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .از ﻟﺤﺎف
دوز و ﮐﻔﺎش و دﺳﺖ ﻓﺮوش ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و دﮐﺘﺮ و ﻣﻬﻨﺪس و … ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل
در ﻣﺒﺎرزات و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ آوازه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن
در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن را ﮐﺴﯽ ﺑﺪاﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ
زﺧﻤﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﯽ ﮔﻨﺎه را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
ﺣﺘﯽ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻮد زﯾﺮ ﭘﺎ ﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت ﻣﺮدم و ﻋﺰم راﺳﺦ آﻧﻬﺎ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد
اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ آﮔﺎﻫﯽ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ را ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﻤﺎل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺪای ﻓﻌﺎﻻن را
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺪه ای را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﻋﺪه ای را ﭼﻮن ارژﻧﮓ داوودی رﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی رواﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻧﺪان و ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎزی ﻫﺎی آﺑﮑﯽ ،آزار
و اذﯾﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻣﮑﺮر اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و دروغ و ﺗﻮﻃﺌﻪ در زﻧﺪان و
ﻧﺴﺒﺖ دادن اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ و … ﺳﺎﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﻢ
ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺳﺎﯾﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرم در دو ﺳﺪه اﺧﯿﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎی اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از آﻧﻬﺎ درس ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﻮﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺶ در زﻧﺪاﻧﻢ ﺑﺮﺳﻢ.
ﻫﺮ ﭼﻪ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ!! ﻫﻤﭽﻮن درد
زاﯾﻤﺎن! ﻫﺮ ﭼﻪ درد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﺪی ﺑﺎﺷﮑﻮه و ﺗﻤﺎم ﺷﺪن درد ﻧﺰدﯾﮏ
ﺗﺮ!!
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