
 عصرنو تارنمای از برگرفته

او که پزشک است و در . از خانواده جانباختگان راه آزادی آغاز شد نمهناز متی جلسه یادمان با سخنان

زمینه فعالیت زنان پژوهش می کند و مقاالت و کتاب هایی منتشر نموده است، با این سخنان برنامه را 

 :آغاز نمود

 

هایی که در آن تابستان سیاه اتفاق افتاد،  و یادآوری جنایت ۷۶داشت جانباختگان کشتار بزرگ سال بزرگ

خواه، دموکرات و چپ ایرانی در خارج کشور تبدیل شده  هاست که به سنتی در میان نیروهای آزادی سال

 .است

 

شی تعمیم یافته که در های اخیر، این مراسم بیش از پیش به بزرگداشت یاد مبارزان دگراندی در سال

، با نظام ترور و سرکوب جمهوری اسالمی درافتادند و شماری از آنها جان بر سر این ۰۶۷۱ی  سراسر دهه

های  های دیگر، از جمله آنچه به قتل و هم چنین به مراسمی برای یادآوری جنایت. ایستادگی گذاشتند

ن سیاسی، روشنفکران، نویسندگان و موسوم شد؛ یعنی کشتار مبارزا ۰۶۶۱ی  ای در دهه زنجیره

 .هنرمندان و مخالفین دیگر

 

ی سرکوب گسترده، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام صدها و هزاران مبارز  ، دهه۷۱ی سیاه  دهه

کشتار بزرگ  -ی اوجی برای بربریت متصور شد اگر اساساً بتوان نقطه –ی اوجش  خواه و نقطه آرمان

توان گفت که جنایات این دهه، در تاریخ ایران و حتا جهان پس از جنگ  میبه جرئت . بود ۷۶تابستان 

 . جهانی دوم کم سابقه است

 

روز به قدرت رسیدن، از زندان و شکنجه و اعدام و قتل به عنوان ابزار اصلی  اما جمهوری اسالمی از

به دالیل سیاسی، . سیاست سرکوب استفاده کرده که افراد و اقشار گوناگون مردم را در برگرفته است

های جنسی  ی زندگی، پوشش، گویش، گرایش ، شیوه(یا بی مذهب بودن)مبارزاتی، عقیدتی، مذهبی 

 … ..اند اند و شکنجه شده اند، به زندان افتاده د مورد آزار و اذیت قرار گرفتهافرا.... ووو

 

ست و در ادامه تاکید نمود که خانواده ها  مهناز متین گفت موضوع اصلی در مراسم امروز، دادخواهی

ان ها چه کسانی بودند؟ آنها خواه ها و اعدام ها و شکنجه خواهند بدانند آمران و عامالن دستگیری می

شمار هستند؛ محاکمه در یک دادگاه صالح و مبتنی بر  های بی ی آمران و عامالن این جمایت محاکمه

 . شود موازین حقوق بشر که تنها در کشوری میسر است که حقوق انسانی افراد در آن رعایت می

 

پدرانی که فرزند و حتا های دراز نشان داده که مادران و  ی این سال تجربه. گیری نیستیم ما به دنبال انتقام

اند؛ به دنبال  آنها به دنبال دادخواهی. اند، به دنبال کینه و انتقام نیستند چند فرزندشان به قتل رسیده

 . حقیقت و عدالت

 

گیرد از سوی سخنرانان  هایی را دربرمی ، سخنرانی"یادمان جانباختگان راه آزادی"مراسم امروز با عنوان 

ی جنبش دادخواهی؛ جنبشی که بیش از پیش در میان ایرانیان  اند؛ درباره تهعزیزی که دعوت ما پذیرف

 .کند شود و جای خود را باز می جو در هر جای جهان که هستند مطرح می خواه و عدالت آزادی

 

نمی توان گذاشت که این عزیزان به . دارد باختگان را هم زنده نگه می این مراسم در عین حال، یاد جان

ها جان  باید از آنها گفت و نوشت تا به این چهره. ها تقلیل پیدا کنند هایی بر روی فهرست عکسها و  نام

 .به این ترتیب است که یاد آنها فراموش نخواهد شد. داد


