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 هستم. شهروزمن کاوه  حضار محترمشما   همگیفرمایی  تشریفسپاس از و شب بخیر  با

 به که است انگیز هیجان از اینجهت  .است انگیز هیجان جمعیت برایم این دیدن  اما اندوهگینی است مناسبت علیرغم اینکه 

 افراد بهتا کنون  داشته فعالیت  ۰۶دهه   کشتارهای ویژه به و ایران در بشر حقوق نقض زمینه در چندی سالیان که کسی عنوان

 . است نداشته چندان اهمیت برایشان مساله که این کرده ام برخورد بسیاری

 و شده شکنجه بدنهای و زندانها آور یاد وی جوانی خاطرات و کشتار بی نصیب نبوده  این از وی خانواده که کسی عنوان به اینرو از

 . به شعف آمده ام آمده گرد اینجا در  شب این بزرگداشت برای که  این جمعیت دیدن بوده از اعدامها اخبار

جمع نشده  هم گرد شدند کشته دلیل بی که عزیزانمان یا و دوستان یا عام  و قتل این قربانیان بزرگداشت یاد  برای تنها امشب ما

 . بگیریم جشنرا رسیدن آن  به امیدهمراه با  دادخواهی عدالت واجرای   میخواهیم کارزار ایم بلکه

 در و دلیل که بدون مینشینیم  گناهی سالمندان بی و کودک و جوان و زن و مرد هزار چندین بزرگداشت و سوگواری به امشب

 زندان های سلول از تابستان یک طول در اما بودند نشده جنایتی مرتکبآنان  .شدند اعدام محاکمه بدون و دفاع حق گونه هر نبود

 . شدند مرگ های داالن روانه سپس و برده مرگ های کمیسیون پیش به

 نیروهای شامل کهرا گرامی میداریم  گناهی بی انسان میداریم. یادمان ده ها هزار گرامی را اسالمی جمهوری یادمان قربانیان امشب

روزنامه نگاران، ورزشکاران،  ،هنرمندان ،نویسندگان ،کارگران ،، فمینیستها ، بهائیان ، کردها خواهان پادشاهی  ،، مجاهدین گرا چپ

    .میشوند و کشته شکنجه و زندانی همچنان نیز امروز و شدند اعدام شکنجه و وافکنده  زندان به که  دیگر بسیاری و

قربانی  رژیم این بدستهم اکنون  که آنانی و گذشته اسالمی در جمهوری قربانیان بر که الویت مییابد و اهمیت آنجا از ما کارزار

  دارد. تمرکز و توجه نیز آینده و حال بر بلکه نپرداخته گذشته به تنها کارزار این لذا .دارد تاکیدمیشوند

 افتاد اتفاق ایران در ۷۶۰۱ تابستان در که آنچه را تاگردید که موفق یافته رشد حرکتی درون از است چون ۸۸ عدالت کارزار این نام

 .  بشناساند و در کانادا آنرا برسمیتنامیده  علیه بشریت جنایت المللی بین قوانین پایه بر

 .نیازدارد تاکید فزونتری و توجه آن به ۸۸در نام این کارزار در مقایسه با بخش  عدالت که واژه برسانم شما آگاهی به است الزم اما

 که دیگرانی و برنامه این در حاضر افراد از بسیاری کوشش و تالش با که بود هولناک جنایتی ۰۱ سال در  زندانیان سیاسی کشتار

شناخته  بشریت علیه جنایت مثابه به - دنیا در پارلمان نخستین عنوان به  - کانادا پارلمان ندارند بوسیله حضور ما کنار در امشب

 را اسالمی جمهوری از تاریخ حیات  برهه ای چنانکه است.این رژیم  جنایاتاز  یکی تنها ۰۱ کشتار که نداند که کیست اما. شد

 یا و مذهبی آپارتاید یا و ، شکنجه بدون اعدام را ای دوره نمیتوان و یا .باشد شده سپری سیاسی زندانی بدون که یافت نمیتوان

   پیدا نمود. رژیماین دوران حکومت  قومی در و جنسی

 .نیست غیرعادی امری جنایتکار دولت یک برای  جنایت پیشگی چراکه !نبود هم عادی غیر .نبود انحرافیک  ۷۶۰۱ کشتار
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 نیزکنونی  سیاسی زندانیانآزادی  پیگیر، ۰۱کشتاردر مورد  عدالتاجرای  به دستیابی بر تاکید بر کارزار عالوه این که اینروست از

 .  میباشد

 به بوده و کانادا و ایرانمسائل سیاسی  با درارتباط سیاسیگوناگون  افکار دارای آن اعضا و کرده عمل طرف بی  کامال کارزار این

 گناه بی انسان هزاراندا د خواهی کشتار  برای عدالتاجرای  ست که درخوا چرا. ندارد بستگی وا سازمانی یا و حزب یا و گروه هیچ

 ست خوا بایستی ، بلکه نبوده راست یا و چپ نیروهای به منحصر سیاسی زندانیان آزادی برای . مبارزه نیست طرفدارانه ای عمل

     . باشد متعهد و آزاده انسانهای تمامی

قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان  شناسایی آن حاصل و نشسته  بار به گذشته سال در ما از برخی کوشش و تالشاکنون 

 عنوان به نیز سپتامبر اول روز مضافا .استمامی احزاب در پارلمان کانادا با رای یک دست ت بشریت علیه جنایت عنوان به  ۷۶۰۱

  کار اصلی تازه آغاز شده است. اما  ،ه گردید تعیین ایران سیاسی زندانیان با همبستگی روز

 اصالح جناح یا و معتدل یا و کار محافظه نوع از چه اسالمی جمهوری دولت چون دارد ادامه عدالت به دستیابی برای ما مبارزه

 .میدهد ادامه ایران بشر در حقوق عمومی نقض بهآن  طلب

 پشت به بلکه نبوده زندان شده اند در بشر حقوق نقض مرتکب آنانیکه چون داشته استمرار عدالت به دستیابی برای برای ما مبارزه

 . یافته اند  ارتقا کابینه میز

 را روز هر اعدام و شکنجه خطر با عقیدتی و سیاسی زندانی هزاران ایران در هنوز چون دارد ادامه عدالت به دستیابی برای ما مبارزه

 .میکنند سپری

 .میکند مبارزه آن به دادن پایان برای ودر ایران است  بشر حقوق نقض به همگانتوجه به برانگیختن  متعهد ۸۸ عدالت کارزار

 .  میکند مبارزهآن  به رسیدن امید و دادخواهی ،عدالتاجرای  برای گیرانه پی کارزار این

  .کارزار اینبه  شماآرزوی پیوستن  با

  فراوان  سپاسو با 

 


