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ﺷﻴﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺣﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻮﻏﺎﯼ ﺁﺳﻴﺎ!

ﺳﯽ و ﻳﮑﻢ ﺧﺮداد ،ﺳﺎلروز اﻋﺪام ﺷﺎﻋﺮ ،ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲ و ﮐﺎرﮔﺮدان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎنﭘﻮر
اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در  ٣١ﺧﺮداد ﺳﺎل  ١٣٦٠در ﻳﮏ هﺠﻮم وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺎزﻩاﯼ ﮐﺸﺘﺎر ﻓﺮزﻧﺪان
ﻓﺪاﮐﺎر و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم اﻳﺮان را ﺁﻏﺎز ﮐﺮد و ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎنﭘﻮر را هﻤﺮاﻩ  ١٤ﺗﻦ از دﻳﮕﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﻌﻴﺪ را در ﺷﺐ ﺟﺸﻦ ازدواجاش دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ و هﻨﮕﺎم اﻋﺪام ﺳﻠﻄﺎنﭘﻮر و هﺰاران اﻋﺪاﻣﯽ دﻳﮕﺮ ،ﺧﻤﻴﻨﯽ رهﺒﺮ ،ﺧﺎﻣﻨﻪاﯼ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و
ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺑﻮد.
از هﻤﻴﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﻳﻢ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮد را از رو ﺑﺴﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﺁﺷﮑﺎرﯼ را در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺁن ،روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺷﺪت ﭘﺎﯼﻣﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و ﮐﺸﺘﺎر
دﮔﺮاﻧﺪﻳﺸﺎن ،ﺁزادﯼﺧﻮاهﺎن و ﺑﺮاﺑﺮﯼﻃﻠﺒﺎن اﻓﺰودﻩ ﺷﺪ.
ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎنﭘﻮر ،ﻳﮑﯽ از ﭼﻬﺮﻩهﺎﯼ درﺧﺸﺎن ادﺑﻴﺎت و هﻨﺮ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻮد و در در دﻓﺎع از
ﺁزادﯼ و ﺑﺮاﺑﺮﯼ ،ﺳﺎلهﺎﯼ ﭘﺮﺑﺎرﯼ از زﻧﺪﮔﯽاش را در زﻧﺪان و زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺁزار رژﻳﻢ ﺷﺎﻩ ﮔﺬراﻧﺪ
و در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ هﻨﺮ ،ﺧﻼﻗﻴﺖ ادﺑﯽ و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮهﻨﮓ ﭘﺎﻳﺪارﯼ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺑﯽ درﻧﮓ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﭘﺲ از ﺁن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ.
ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎنﭘﻮر ﻳﺎدﺁور ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷﺎﻋﺮان و هﻨﺮﻣﻨﺪان اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺒﺎرزﯼ هﻢﭼﻮن ﻗﺮﻩاﻟﻌﻴﻦ ،ﻋﺎرف،
ﻓﺮﺧﯽ ﻳﺰدﯼ و ﻋﺸﻘﯽ ﺑﻮد و ﭘﻴﻮﻧﺪﯼ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺖ ﭘﺎﻳﺪارﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽﺁﻣﺪ.

اﻳﻨﮏ در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻴﺰش هﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب ارﺗﺠﺎع اﺳﻼﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﻋﻈﻴﻤﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻳﺎد ﺳﻌﻴﺪ
ﺳﻠﻄﺎنﭘﻮر هﻢﭼﻨﺎن زﻧﺪﻩ و ﺁﻣﻮزﻧﺪﻩ اﺳﺖ و ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺮﮐﻮب و اﻋﺪام ﻓﺮزﻧﺪان
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﺒﻌﻴﺖ رژﻳﻤﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﻣﺮگ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان در ﺗﺒﻌﻴﺪ ،در راﺳﺘﺎﯼ دﻓﺎع از ﺁزادﯼ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﻴﺎن ،ﻳﺎد ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎنﭘﻮر و هﻤﻪ
اﻧﺴﺎنهﺎﯼ ﺁزادﻩ و ﺑﺮاﺑﺮﯼﺧﻮاﻩ را ﮐﻪ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺮاﯼ ﻳﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺁزاد
ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻩاﻧﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارد و ﻳﻘﻴﻦ دارد ﮐﻪ ﺁزادﯼ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﻴﺎن را ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺑﻨﺪ
ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
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