
 !زي جوان و عزیهات از جانيبه احترام و در حما
   
 

- سالی خرمن خشم فروخفتهیا آن، چون جرقهیامدهاي و پی اسالمیاست جمهوري انتخاب رین دورهيدهم
 اعتراض گسترده و د و آنان را بهي را به آتش کش-ر و جوان ي از زن و مرد، پ-ها مردم ونيلي دراز میها
  . کشاندی اسالمیسابقه به جمهوریب

 خود را در ی گره کردهیها که مشتی مردمی و فشردهیونيليش، تصور صفوف مي پین هفتهيتا هم
مرگ بر «اند و شعار  بلند کردهی اسالمیه جمهوريران علي کوچک و بزرگ ای شهرهایهاابانيخ
ن ي ای در طی اسالمیم جمهوري که رژیبيا و مصاياما بال. آمدیم یتر کسدهند، به ذهن کمیم» کتاتوريد
ع و تکان دهنده ي که در حق آنان کرده، چنان وسیاتي مردم روا داشته و جنایم تودهيت عظي سال بر اکثریس

است ي انتخاب رین دورهي دهمیامدهاي پیزهي در جامعه دامن زده که به انگیاست و به چنان خشم و انزجار
 نشان دهند که جان به ی اسالمیها آمدند تا به جمهورابانيها مردم به سرعت به خونيلي، می اسالمیرجمهو
  .ده استيشان رسلب

دهند که ی نشان میران، همگير در اي اخی روزهایونيلي میها اعتراضات و تظاهراتیهالميرها و فيتصو
  .اند برخاستهی اسالمیه جمهوريعتراض علها به ان تظاهراتيها و صدها هزار جوان در صف اول اده
اد، فحشا، زندان، شکنجه، اعدام، يت خود، جز فقر، اعتي سال حاکمی سی در طی اسالمیم جمهوريرژ
 و ی و شادی زنان، محروم کردن جوانان از امکان زندگید جنسي کارگران، آپارتای گستردهیکارسازيب

م يت عظي اکثری برای کوچک آنان، ثمریها از جانیکش و بهرهین کودک آزاريچنل مناسب، و هميتحص
 اوست؛ پس ی آزادیزهي انسان، غری وجودیهين اليتریم که درونين توافق باشياگر بر ا. مردم نداشته است

ران، که جهان را ين روزها نه تنها اي که ا-ژه جوانان ي مردم و به وی تودهی شجاعانه و حق طلبانهیادهايفر
  ! یآزاد: ی انسانی ذاتیزهين غريست جز بازتاب اي نیزي چ-است فرا گرفته 

صه و يافته باشد، دچار هر نقي بروز   کهیا که باشد، با هر بهانهی جوانان تحت هر نامیاعتراضات جار
 ین صدايا. رديگی سرچشمه میي و رهای آزادی آنان برایباين و زيري شی که باشد، اما از آرزویاشکال

ز و شاد ي طنزآمیت تظاهرکننده، شعارهاييب جمعيتوان به وضوح از ترکی آشکار، را میرزون آيجوان، ا
 جدا از اختالف با -ز ي جوان و عزیهان جانيدان آمدن ايت از نفس اعتراض و به ميحما. آنان مشاهده کرد

 یت از حرکت انقالبيا از احترام و حمید مانعيبایتواند و نمی نم-ا آن سُمبل ين يا آن شعار، اين يطرح ا
 از احترام ید در متنيبایتوان و مین حرکت بزرگ را مياشکاالت ا. سال باشد بزرگیآنان از جانب جامعه

  .  آن تالش نمودیفي و کی کمی ارتقایت بازگو کرد و به سهم خود برايو حما
 یروهاي نیشرمانهیات بياق اعتراض به جني حساس، تنها و تنها از طرین روزهاير و در اين راه خطيدر ا

گرد، يب و پيت جوانان از هر گونه تعقي و طرح خواست مصونی اسالمیم جمهوريُکش رژگر و آدمسرکوب
  . مي خود را به انجام برسانی انسانیفهيم وظيتوانیضرب و شتم، و زندان و شکنجه است که م

و اعدام مخالفان خود، حمله به خوابگاه ها با شکنجه  که سالی اسالمیم جمهوريم رژيد اجازه بدهينبا
 سانسور و خفقان، یسان جوان، برقراريدن آنان، ترور و اعدام وبالگ نويان و به خاک و خوب کشيدانشجو

 یزهيمذبوحانه تالش کرده است تا هر گونه غر...  جهل و خرافه ویرياد و فحشا، و به کارگيرواج اعت
 اعتراضات جوانان به کار خود ادامه یانهيز با قتل عام وحشين بار ني را در نطفه خفه کند، ایز انسانيعز

 را یاري جوان و کوچک بسیها، جانی اسالمیجمهور. زا را بر جامعه حاکم گرداند مرگیدهد و سکوت
 از کودکان و جوانان یاريم نه تنها بسين رژيا. ش کرده استيش خوي و آسای، ثروت اندوزیگ خودکامهیفدا

ز ير ني اخی اعتراضیهان حرکتيل، ساقط کرده است، بلکه در ايش، از تحصي، از آسای زندگرا از حق
  .  به مادر او گرفته و مادر و کودک را با هم کشته استیراندازيق تيک کودک زاده نشده را از طريجان 
 و ی مرغ عروس-  مردمی و تمام-د گذاشت جوانان ينبا.  دوام دادیت اجازهي و جنایگرین وحشيد به اينبا
 یاد آزاديت از فريد به حمايبا.  شوندی اسالمیت کار جمهوري دم و دستگاه فاسد و جاهل و جنایعزا
توسط جوانان تظاهرکننده خود گواه انزجار » یار دبستاني« سرود یتکرار ترانه. ميزي جوانان برخیخواه

به حق، دست آنان است که . مده است سال گذشته بر سرشان فرود آی سیاست که ط» یچوب الف«آنان از 



 صورت گرفته ین عمل تا حدي، ایاريش چشمان ناباور بسيهم اکنون، و پ. ها را پاره کندتواند پردهیم
 جهان گرفته شده یش چشمان افکار عمومي پاره شده و در پی اسالمین جمهوري خفقان خونیپرده. است
ها پر پر یم که رازقيم و تماشا کنينيم بنشيتوانینم. ن کننده بوديي تعیهاخ لحظهيگر تارتوان نظارهینم. است
  . شوند
 را به گوش افکار ی اسالمی آنان از جهنم جمهوریي و رهای اعتراض جوانان و خواست آزادیصدا
ه آنان را افشاء ي علی اسالمیات جمهوريم؛ جناي برسانی انسانیها مدافع ارزشی جهان و نهادهایعموم
 است ین کاريترها کمنيا. ميت از آنان را برافرازي، پرچم حمای جاریيهایيمايپها و راهظاهراتم؛ در تيکن

  !ز انجام دادي جوان و عزیهان جانيت از ايتوان در حمایر ميط خطين شرايکه در ا
   

 
  »راني کار کودکان در ایت الغايجمع«

  »ات کودک، داروگيمرکز ادب«
 

  سوسن بهار
  2009ن جمعه نوزدهم ژوئ

  
www.darvag.com 

darvag_darvag@yahoo.com 
 


