
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم !
 

اعدام و تیرباران، قتل عام های دلته جمعی و شکنجه های قرون ولطایی، ابزارهای للطه رژیم جمهوری المای از ابتدای حاکمیت آن تا کنون بوده
الت. حذف فیزیکی در زندان ;ا به ;ای لرکوب توده ها در خیابان و تخدیر ایدیولوژیک در جااعـه انجام گشت تا حاکمیت جمهوری الماــی تثبیت
شده و در واقع زندان ها، فشرده تماایت و ااهیت این رژیم بوده و هستند که با کارکرد این نظام و نام تماای گردانندگان آن همراه شـده الت. دهه

 دوره ای بود که جمهوری المای برای زدودن ریشه هــای اقاوات در جااعه از ادارس و دانشگاه هـــا، کارخانه هــا و۶۷ و نقطه اوج آن یعنی لـال ۶۰
خیابان ها، کوه ها و جنگل ها و ... به زندان ها رلید و یکی از هولناک ترین جنایات تاریخ اعاصر را رقم زد. این روند تا به ااروز ادااه دارد.

ااروز اا ای خواهیم یکبار دیگر پرلش گرانه به این اوضوع برخورد کنیم. ای خواهیم افکار عموای را در برابر دشمن و اسبب اصلی یعنی جمهــورـی
الماــی  و همراهان جهانی اش قرار دهیم و این جنایت را در چارچوبه ی کارکرد لیستم ارعاب، شکنجه و کشتار جهانـــی بررلی کنیم. اــی خواهیــم
دییل اقاوات زندانیان در برابر شکنجه و دییل دشمن برای حذف آن ها را بازخوانی کنیم. ای خواهیم روند ادااه دار لرکوب، حذف و اعدام را تــــا

به ااروز دنبال کنیم و چارچوبه ی نظاای که چنین حاکمیت ای کند را ترلیم نماییم تا راهی حقیقی به لوی آینده ای بدون لرکوب، شکنجه و اعدام
باز کنیم. 

 

 در اجتمع فرهنگی پیانوفابریک برگزار ای شود، شرکت نمایید.۱۹، لاعت ۲۰۱۷ اکتبر ۶شما را دعوت ای کنیم تا در جلسه ای که روز جمعه 
(Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles )۱۰۶۰، لنت-ژیل۳۵اکان: اجتمع فرهنگِی پیانوفابریک، خیابان فورت شماره 
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 به هدف و روش جمهوری المای در لرکوب زندانیان لیالی و غیرلیالی در طول۶۷ و لال ۶۰در این جلسه ضمن گراای داشت یاد و خاطره ی جان باختگان دهه ی  
دوران حاکمیت اش و راه برون رفت از آن خواهیم پرداخت.

برای بحث و تبادل نظر در این جلسه شرکت نمایید.
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