ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﺸﺘﺮﮎ
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان در ﺗﺒﻌﻴﺪ و اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﻳﺮان در ﺗﺒﻌﻴﺪ
اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ
ﭘﻴﮑﺎر ﮐﺎرﮔﺮان در راﻩ رهﺎﺋﯽ ﺑﺸﺮﻳﺖ
ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻗﺮن و دو دهﻪ از ﺧﻴﺰش ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺳﺎل  ١٨٨٦و ﺛﺒﺖ ﺷﺪن زادروز اﻳﻦ
ﻧﻤﺎد ﻣﺒﺎرزۀ ﭘﻴﮑﺎرﮔﺮاﻧﻪ در راﻩ رهﺎﻳﯽ از ﺳﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ« ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﺮ ﺁزادﯼ-
ﺧﻮاهﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮاﯼ ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ از ﺑﻨﺪهﺎﯼ اﺳﺎرت ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮﯼ ﺳﺖ.
اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ،در ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎن ﺁزادﯼﺧﻮاﻩ ،ﻧﻘﻄﻪ درﺧﺸﺎن و رهﻨﻤﻮدﯼ ﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺁرﻣﺎن دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺑﺸﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﻴﺎﻳﯽ ﺑﺪون درد و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺎﻧﺴﻮر و زﻧﺪان و اﻋﺪام و ﭼﭙﺎول و
ﺑﻬﺮﻩﮐﺸﯽ اﻣﻴﺪ ﻣﯽدهﺪ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ واﻣﯽدارد.
رهﺎﻳﯽ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﺁراﻣﺶ ،ﺑﺪون ﺑﻴﻢ از زﻧﺪان و داغ و درﻓﺶ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن
و رهﺎ ﺷﺪن از هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪ و زور ،اﻧﮕﻴﺰﻩ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺳﺎل  ،١٨٨٦در
ﭘﯽ درسهﺎﯼ ﺗﻮدﻩهﺎﯼ رﻧﺞ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﺮدم ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان در ﺗﺒﻌﻴﺪ و اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﻢ اﻳﺮان در ﺗﺒﻌﻴﺪ ،ﻃﻠﻮع ﺳﺎلﮔﺮد اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ را درود ﻣﯽ-
ﮔﻮﻳﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺟﺎنهﺎﯼ ارزﺷﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ در راﻩ رهﺎ ﺷﺪن ﺑﺸﺮﻳﺖ از ﺷﺮ زﻳﺎدﻩﺧﻮاهﯽ و ﺳﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺮ اﺣﺘﺮام ﻓﺮود ﻣﯽﺁورد.
اﻣﻴﺪ و ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن و اﻣﻴﺪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ اﮐﻨﻮن زﻳﺮ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺧﻔﻘﺎن و ﺳﺮﮐﻮب رژﻳﻢ
ﺟﻨﺎﻳﺖﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﮑﺎرﯼ ﺗﺎزﻩ رو ﺁوردﻩاﻧﺪ ،هﻢﺟﻨﺲ و از دﺳﺖ هﻤﺎن ﺁرﻣﺎنهﺎﯼ ﭘﻴﮑﺎر
ﮐﺎرﮔﺮان اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺑﺮاﯼ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﻴﺎﺋﯽ ﺑﺪون درد و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺎﻧﺴﻮر و زﻧﺪان و اﻋﺪام و ﭼﭙﺎول و
ﺑﻬﺮﻩﮐﺸﯽ اﺳﺖ.
ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد ﭘﻴﮑﺎر در راﻩ رهﺎﻳﯽ از هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدﯼ.
ﭘﻴﺮوز ﺑﺎد ﭘﻴﮑﺎر ﺑﺮاﯼ ﺑﻨﺎﯼ دﻧﻴﺎﺋﯽ ﺑﺪون ﺳﺎﻧﺴﻮر و زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮐﺸﺘﺎر.
ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان در ﺗﺒﻌﻴﺪ
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