
  نگذاريم دستگير شدگان و زندانيان سياسی ايران به فراموشی سپرده شوند

  :مردم آزاديخواه 

انسانهای آزاديخواه همه ، قلب ه خواهان آزادی و دمکراسی هستندشکنجه ها و اعدامهای مردم مبارز ايران ک دستگيريها ، وسيعموج در پی

ما زندانيان . استنداشتهو زندان چون سه دهه گذشته پاسخی جز سرکوب رژيم ضد بشری جمهوری اسالمی هم ه است و بدرد آمدجهان

 در شکنجه گاههای اين حکومت ضد انسانی سپری کرده و با ۶٠عمر خود را در دهه  که سالها ازسياسی سابق زندانهای جمهوری اسالمی

  :استخوانهايمان اين ددمنشی ها را لمس کرده ايم پوست و گوشت و 

  ...هيم کرد  که بر ما چه گذشتهرگز فراموش نخوا
،به ما اجازه مراسم ازما پول گلوله خواستند،ازما اعدام شدند و رفقای بيشماری دوستان،برادرانهمسران،فرزندان،خواهران،

 و به جهت از اين رو .به روی هم انباشتند...معی بی نام ونشانی همچون خاوران ها وهای دستجيادبودعزيزانمان را ندادند وآنها را درگور

 در اعتراض به اين همه شقاوت و جنايت عليه  بر آن شديم تارساندن فريادمان به گوش مجامع حقوق بشر بين المللی و افکار عمومی جهانی

و در همبستگی با عزيزان در بند در سياهچالهای رژيم قرون وسطايی  همزمان با ديگر زندانيان سياسی سابق در اقصی نقاط دنيا بشريت

 در محل آرت گالری واقع در مرکز  جوالی ٢۵روز شنبه ظهرز ظهر تا  بعد ا۵ جوالی ساعت ٢٣وری اسالمی ، از روز پنجشنبه جمه

  .به اعتصاب غذا بزنيم کانادا  دست -شهر ونکوور 

دمکش جمهوری اسالمی  که رژيم آ از اين حرکت اعتراضی اجازه ندهندبدينوسيله از عموم آزاديخواهان دعوت ميکنيم تا با حمايت خود

   . تکرار کند مردم ايرانجناياتی را که بر ما روا داشته با ديگر زندانيان سياسی خيزش اخير

   ٢٠٠٩جوالی  ٢۵ شنبهظهرروز١٢ تا ساعت -٢٠٠٩ جوالی ٢٣ پنجشنبه ظهر بعد از۵ راس ساعت شروع  :زمان

   کانادا-ر مرکز شهر ونکوور  واقع د-  نبش خيابانهای رابسون و هورنبی -آرت گالری   :مکان

  :خواسته های انسانی ما به شرح زير است

    لغو حکم اعدام-٣           ممنوعيت هر نوع شکنجه-٢       آزادی بی قيد و شرط کليه زندانيان سياسی -١

   جمهوری اسالمی محاکمه آمرين و عاملين جنايات سی ساله-۵ بيان و قلم و اجتماعات حد و حصرآزادی بی  -۴

  جمعی از زندانيان سياسی سابق ايران

  politicalprisonersiran@hotmail.com : شرکت کنندگان در اعتصاب می توانند امضاء خود را به نشانی زير ارسال کنند 

politicalprisonersiran@hotmail.com  دنماينال ارسنشانی زيرهمين توانند امضاء خود را به ميهم حمايت کنندگان از اعتصاب:  

  ...امضاء ها ادامه دارد

  : غذاشرکت کنندگان در اعتصاب

  محمدی کتايون  -٧  اردوان  زيبرم  - ۶صادق ترک  - ۵شهره  کيا   - ۴مجيد  ميرزايی  - ٣حبوبه  موج   م- ٢  رسول  شوکتی  -١



 احمد -١۴ستار دوستدار  -١٣ماهرخ المشيری  - ١٢ فريدون  انجمن  -١١ ينا  بهروزیم -١٠ مهدی  لطيفی  -٩دبر حسن دا - ٨

   -١٨   علی دروازه غاری - ١٧  مهران مسعودی-١۶ فاطمه قرائی -١۵اکبر خانی 

  : اعتراضی حرکت اينحمايت کنندگان از

 - ٨ بابک عماد -٧ )پيوند(منصوره باشکندی -۶روزبه  –۵ مرجان افتخاری –۴ستاره عباسی  -٣ خليل امانی  -٢محمد مَحبی   -١

 - ١۵الدن توکلی   -١۴  حميد حق شناس-١٣  بهروز برومند-١٢  جعفرمرادی-١١  علی آشنا-١٠  صالح بختيار-٩ پويا دانشيان

 ثريا - ٢١ شهاب شکوهی - ٢٠فنديار منفرد زاده  اس- ١٩ احمد موسوی – ١٨ مينا زرين -١٧ مهرداد نشاطی -١۶پروين معصومی 

 انور مير -٢٧ آرمين سلطانی -٢۶ رومان بهرنگ -٢۵روشن دهقان  -٢۴ سودابه اردوان - ٢٣ همايون ايوانی - ٢٢زنگباری 

بودی  پرويز به-٣٣ رويا عباسی -٣٢ روشن ياشار -٣١ مهر انگيز جهانشاهی -٣٠ سياوش محمودی -٢٩ پيمان فروتن – ٢٨ستاری 

 مازيار طبرستانی -٣٩ فريده هرندی -٣٨ بصير نصيبی -٣٧ عزيزه شاهمرادی -٣۶ محمد رضا نقاشيان - ٣۵ شيرين مهربد -٣۴

 گلچين -۴۵ مرتضی ملکی -۴۴گيتی ابوحمزه  -۴٣ يداهللا خسرو شاهی -۴٢هژير پالسچی -۴٢ بهروز لطفی – ۴١ فرخنده -۴٠

 عباس سماکار -۵١    مهران ساحلی-50 منوچهر مانی -۴٩ محمد خوش ذوق -۴٨يان  ناصر پرن-۴٧ بهرام رحمانی -۴۶سلطانيان 

 گيل -۵٨ماهرخ مشق دوست  -۵٧ داريوش افشار -۵۶ سعيد رزمجويی -۵۵يوسف محسنی  -۵۴ رضا حسنی -۵٣مريم نوری  - ۵٢

 -۶۵ مرتضی احمد نيا -۶۴م  آذين زيبر-۶٣ آران ارانی -۶٢ مسعود -۶١ مرتضی افشاری -۶٠ بهروز فراهانی -۵٩آوا انجمنی 

 -٧٢ سهيال ليند هورست -٧١ هوشنگ ديناروند -٧٠ ميال مسافر -۶٩ عباس -۶٨ فرهاد صوفی -۶٧ مجيد خوشدل -۶۶پروين بری 

 - ٧٧  ,٧۶HANS ØDEGÅRD(ODEGAARD)-   بهروز سورن-٧۵نسرين شجاعی -٧۴ فرزانه بهنود -٧٣پرويز پناهی 

Claudio Milton Alvarez Ferrada  ٧٨--ANA IZABEL LOPÈZ TAYLOR,  علی -٨٠- جمشيد تهرانی -٧٩ 

 ٨٧ صادق سام -٨۶ فرزانه راجی -٨۵ skokr falah اسکوکر فالح -٨۴  sarkawt سرکوات -٨٣ بهمن -٨٢ سوسن -٨١صادقی 

 مينا -٩٣رجمند سپيده ا-٩٢جعفر مسعودی  -٩١ گيسو شاکری-٩٠رحمان درکشيده  -٨٩  اخباری آزاد کامليا -٨٨ محمد جاويد –

فريبا  -١٠٠ رويا صادقی -٩٩وفانيان بنفشه ت -٩٨شهناز کايد پور  -٩٧فيروزه راد  -٩۶ مينو ميرانی -٩۵ درنا دبيری -٩۴زرافشا 

مجتبی نظری  -١٠۴ عطايی ايرج جنتی com.ataie-janatie.www -١٠٣ناهيد جعفر پور  -١٠٢حسن جعفری  -١٠١مرزبان 

  ... -١١٠ نيکی ميرزايی -١٠٩ فهيمه صادقی -١٠٨ نرگس کرمانشاهی -١٠٧دارا تباره  -١٠۶پيروز زورچنگ  -١٠۵

  : تشکل ها و نهادهاکانون ها و 

  org.zendanian-kanoon.www  دتبعي در ايران سياسی زندانيان کانون -١

  کانون ايرانيان مدافع صلح و آزادی و عدالت اجتماعی-٢

  )  html.1bayanieh/2009gerdehamaii/2009/org.dialogt://http(گفتگوهای زندان - ٣ 

 )http://www.dialogt.org/2009/gerdehamaii2009/vankower.html(  

  سوئد/  استکهلم -کانون فرهنگی و پژوهشی بامداد  - ۴ 

  سايت گزارشگران-۵

   آلمان- نيکميته دفاع از زندانيان سياسي ايران برل -۶

٧- BAMBLE INTERNATIONAL FORENING(BIF)  


