
 ميل نمائيتبد می عمواسی را به مطالبهيان سيخواست آزادی زندان
   

 ۴ش از يرويدادهای اخير را پيگيری می کنند، تا کنون ب بر اساس اخبار و گزارشات ارگانهايی غير حکومتی که مسئله بازداشت شدگان

  .م بازداشت شده اندي سرآوبگر رژی نهادهایهزار نفر از سو

.  دهندیل مي سال تشك٣٠ر يرا دانشجويان و جوانان ز جتماعی بازداشت شدگان بسيار متنوع است، اما بيشتر آنانترکيب گروه سنی و ا

 دختران جوانی هستند که تا لحظه دستگيری با خشمی عميق در صف های اول اعتراض کنندگان شمار زيادی از دستگيرشدگان زنان و

کارمند، استاد دانشگاه و فعال سياسی و فعاالن  ر زيادی کارگر، معلم، پرستار، پزشک،عالوه بر طيف وسيعی از جوانان شما. بوده اند

  .ر شدگان ديده می شونديان دستگيگروه های سنی و اجتماعی متفاوتی در م جنبش های اجتماعی، و افراد ديگری از

 و بنا به اخبار درز يافته، سردخانه های اند  از دستگيرشدگان رويدادهای اخير تحت شکنجه های هولناک جان باختهیتاکنون جمع

  .ان استي قربانبرخی از شهرها انباشته از اجساد

ندارند و به تمامی از وضع و حال عزيزان شان بی  بسياری از خانواده ها هنوز هم هيچ اطالعی از سرنوشت فرزندان و بستگان شان

  .االثر هستندشدگان ناپديد و مفقود در واقع شمار زيادی از دستگير. خبرند

بستگان ناپديد شدگان را سر می دواند و حتی از تحويل  رژيم به منظور زهر چشم گرفتن بيشتر از مردم و آزار روحی همگانی، آگاهانه

   .و در قبال تحويل اجساد به خانواده ها از آنها پول مطالبه می کند اجساد کشته شدگان سر باز می زند

ل آرده يم تبديبه عرصه ابراز تنفر و انزجار از رژ واقف اند که نسل جديدی که اين روزها شهر ها رااز آنجايی که کارگزاران رژيم 

مشابه آن   در ذهن ندارند، می کوشند که با تکرار جناياتی۶٠ دهه یای از جنايات هولناک سالها  هستند و ياد و خاطرهیاند، جوانان

خاسته ياد آور شوند که اين همان رژيم است و همه را و  نمايش بگذارند و به مردم بپادوران، باالترين ظرفيت جنايتکارانه خود را به 

  !خانه نشين و بی سر و صدا کنند و به زعم خود غائله را بخوابانند بيشتر از همه جوانان پرشور را

ر و روانه شکنجه گاه ها نمايد و يمعترض را دستگ اين رژيم ممکن است امروز بتواند در رو در رويی های خيابانی، جوانان و مردم

اما نمی تواند  مخفی کند، تن غرقه در خون شان را در گونی کند و بسوزاند و در بيابانها رها سازد، نهايتًا اجسادشان را در سردخانه ها

 شورای محل خودشان را دارند، در ميان مردم محالت که به آسانی طعمه خود را در ميان کارگران متشکلی که شورای محل کار

 زنان متشکلی که شورای مستقل خود را دارند، در ميان دانش آموزان، دانشجويان، معلمان، زندگی خودشان را دارند، در ميان

ر و به زير شکنجه يفعاالن را دستگ پرستاران و پزشکان متشکلی که شورا های سراسری محيط های آموزشی و کاری خود را دارند،

  .دببرد و سر به نيست کن

  کارگران، مردم مبارز

احساس کنند، احساس ميکنند که داريم سنگ روی  آيا ديده ايد که هر وقت دشمنان ما خطر قدرت و زور بازوی ما را باالی سرشان

 شويم و به ميدان می آيم مثل گرگ شبيخون می زنند، پنهان و آشکار اعدام می کنند، سنگ می گذاريم، جمع ميشويم هم پيمان می

  ، می کنند و زندان را در مقابل ما علم می کنندمرعوب

از اينکه مبادا شکستشان، ضعف وزبونی شان اين  هشيار باشيد که امروز هم در وحشت و هراس، هراس از خشم و نفرت دهها ساله ما

کار  خه می برند، دست بهيکسره کنيم شبيخونها را شروع کرده اند، دستگير می کنند و جلو جو بار به نفع ما تمام شود و کارشان را

   .آزاد بايد گردد زندانی سياسی! شويد و اعالم کنيد که دستگيری، شکنجه و اعدام ممنوع بايد گردد

  . زندان صفوفمان را مرعوب کند و به عقب براندابد تا با سالحيد برای بار ديگر مجال بيحکومتی که اين چنين درمانده است نبا

برخود بلرزند، مرعوب شوند و بدانند که زندان جای   برای بيرون کشيدن اسرای در بندمان دشمنانماند در ميان خروش فرياد مايبا

   !خود اين جانيان است

  ،مردم آزاده ايران

   !برای آزادی زندانيان سياسی بپا خيزيد



و آزادی در فعاليت سياسی حق بی آزادی عقيده . انداخت هيچ کس را نمی توان به خاطر عقيده و به خاطر فعاليت سياسی اش به زندان

مسلم خود  سته آزادی و برابری، استوار و بی تزلزل به دفاع از حقوقيهمچون انسانهائی شا. است چون و چرای هر فرد در جامعه

   !بپاخيزيد

دن حقوق انسانی خود صدای اعتراضتان را عليه لگدمال ش در مقابل تعديات پليسی و باند سياهی جنايتکاران جمهوری اسالمی بايستيد و

   .بلند کنيد

   .را خواستار شويد سرنوشت زندانيان سياسی را پيگيرانه دنبال کنيد و آزادی بی قيد و شرط آنها

منظم و دسته جمعی به مالقات زندانيان . تمکين نکنيد به وضع زندانها اعتراض کنيد، به قوانين اختناقی و مقررات حکومت جانيان

زندانيان  کنيد و صف مالقات کنندگان را به صف مردم معترض بدل سازيد که با صدائی رسا آزادی ها اجتماعدر جلو زندان. برويد

   .سياسی را طلب ميکنند

در اجتماعات و اعتراضات خود خواست . انداز کنيد را طنين" زندانی سياسی آزاد بايد گردد"از هر کوی و کارخانه و برزن شعار 

   .مصرانه بر آن پای بفشاريد آزادی زندانيان سياسی را طرح کنيد و
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