
بیاًیه جوعی از زًذاًیاى سیاسی زى زًذاى اویي در اعتراض به اعذام شیریي علن  
 هولی

جوعی اس سًذاًیاى طیاطی سى هحبْص در سًذاى اّیي، با اًتؼار بیاًیَ ای ظوي هحکْم کزدى اعذام 

را با تْجَ بَ بالتکلیفی اع تا آخزیي لحظَ، اردی بِؼت هاٍ، اعذام ّی  19ػیزیي علن ُْلی ّ طایز اعذام ػذگاى 

. غیزقاًًْی خْاًذًذ

بظن الحق 

 

 هي خود به چشن خویشتي دیذم که جاًن هی رود/ در رفتي جاى از بذى گویٌذ هر ًایی سخي

 

رّد، کَ باسگؼتی اس آى  ُای صعب العبْر کزدطتاى هی فتح یکی دیگز اس قلَآى گًَْ خٌذاى ّ تیشپا کَ ػیزیي رفت، گْیی بَ 

تا . ُای دار بْد ی چْبَ خْرػیذ در بزابز خْد ّ اس آطتاًَ اردیبِؼت بار دیگز ػاُذ غلْع  19ُای اّیي در طحزگاٍ  تپَ. ًیظت

ابؼاى بَ طیٌَ ُا بظپارد تا ایي گًَْ ایي ػاُذ خاهْع راس طز بَ هِز آخزیي لحظات ػیزیي ّ ُن قطاراًغ را هاًٌذ اعق

. حیات دّبارٍ خْد را بَ دراسای تاریخ آغاس کٌٌذ

ی اعذام بَ ًام ُن ّغٌاى کزدهاى افتاد، تا بی عذالتی، عادالًَ در طزسهیٌواى تقظین  آری، ایي بار ُن در اّج ًاباّری، قزعَ

. ایي خاک پز کؼیذًذ ػذٍ باػذّ پٌج طتارٍ اس آطواى ظلوت سدٍ ی 

ػیزیي در حالی اعذام ػذ کَ پزّطَ ی باسجْیی ُا ّ دادگاُغ در پی دّ طال اخیزی کَ دربٌذ بْد بَ ػِادت خْدع غیز 

قاًًْی ّ آهیختَ با ػکٌجَ ُای رّحی ّ جظوی ُزاص آّری بْد ّ ّظعیتغ تا آخزیي لحظات بزای خْد، اغزافیاى ّ حتی 

هاُیت سهاهذاراى در . ُوَ ابِام ُا بَ یک بارٍ ّ بَ ػیٍْ خْد پایاى دٌُذتا هذعیاى عذالت بَ . ّکیلغ در ابِام باقی هاًذ

ّ دریغ اس ارادٍ ای در حاکواى . طالیاى دراس بذر خؼن ّ خؼًْت را در ًْاحی کزدًؼیي طزسهیٌواى افؼاًذٍ ّ بارّر کزدٍ اطت

. گی هلیبزای ػٌیذى هطالبات هزدم هعتزض کزد، حل ّ فصل هٌطقیْ ایجاد فعای تفاُن ّ ُبظت

آیا ًوی بایظت . تصوین گیزاى بی خزد ّ ًاالیقی کَ با سباى اعذام ّ ػکٌجَ ی ًْرطتگاى کزد با هزدم ػاى حزف هی سًٌذ

اًفجاری کَ فی . هٌتظز اًفجار اًبار بارّتی باػٌذ کَ اس اًباػت کیٌَ ّ بغط ُای فزّخزدٍ ّ دلِای داغذار بَ ّجْد آهذٍ

ّ ػکٌجَ ُای ایي چٌیي دردًاک ّ اعذام ُایی در اّج غزیبی ّ بی خبزی تظلظل باغل  ًفظَ هٌطقی ًیظت ّ ًخْاُذ بْد 

تظلظل ًفزیي ػذٍ ای کَ گظظتي اس آى صزفا بَ ارادٍ ی حاکواى بظتَ . خْى ّ خؼًْت را در هٌطقَ تذاّم خْاُذ بخؼیذ

. اطت

ا اس دطت دادٍ ّ بَ ًقیط خْد بذل ػذٍ اًذ ّ ّ دریغا کَ گْیی در ایي طزسهیي ُوَ ی اُزم ُا ّ قْاًیي کارکزد اصلی خْد ر

حبض ّ اعذام ًَ ّطیلَ ای بزای اجزای 

قاًْى کَ ابشاری بزای ایجاد رعب ّ ّحؼت ّ سُز چؼن گزفتي اس هٌتقذاى ّ هعتزظاى در فعای خاؽ طیاطی کؼْر بذل 

ُن دردی ّ ُوذلی با خاًْادٍ  ا، ّ توام آى چَ در ایي ػزایػ اس ها بز هی آیذ ظوي هحکْم کزدى ایي اعذام ٍ. ػذٍ اطت

. ُای ایي عشیشاى ّ دّطتاًواى در پض ایي دیْارُاطت

بَ اهیذ آسادی 
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جوعی اس سًذاًیاى طیاطی سى سًذاى اّیي 
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