
!هشدار خانواده های زندانيان راجدی بگيريم ! ان زندانيان سياسی اعتصابی در خطر است ج  
 
 

در حاليکه زندانبانان و دژخيمان دستگاه حکومتی انکار می کنند زندانيان سياسی زندان رجايی شهر در 
ست و يکی اعتصاب اند، اعتصابيون بيستمين روز اعتصاب خود را گذراندند و حالشان رو به وخامت ا

در اين حال . از زندانيان ، دکتر فرزاد حميدی، حالش رو به وخامت رفته و در خطر نابينايی است
.ماموران دستگاه اطالعاتی و چماقداران و اوباشان ، زندانيان راتهديد و آنان را آزار و اذيت می کنند  

 
رژيم اسالمی، برای در هم گزارشات تکان دهنده  از وضعيت زندانيان سياسی اعتصابی حاکيست که 

شکستن مقاومت زندانيان، آنان را در کنار معتادان تزريقی و افراد شرور قرار داده، امکانات رفاهی و 
دکتر فرزاد حميدی، پس از . ، امنيت جانی ندارند بهداشتی از آنان را دريغ می کند و زندانيان سياسی

 ، در حالتی بسيار بحرانی و باتنی رنجورو  روز ممنوعيت مالقات وقطع هر گونه تماس تلفنی40
ه و در آستانه نابينايی است؛ بودوی در حاليکه قادر به تکلم ن. شکنجه شده، با پدرش مالقات کرده است

. مأموران حفاظت و زندانبانان شرور و معتاد، تهديد می شودباز جان  
 

ژيم اسالمی ودستگاه اطالعاتی  و عليرغم همه انکارها و پوشاندن حقيقت ، بر همه آشکار است که ر
قضايی اش ، سياست سرکوب زندانيان را گسترش داده اند و با انتقال زندانيان سياسی به زندان عادی و 
هم بندکردن آنان با اشرار و متهمان و محکومان پرونده هايی جنايی، جان زندانيان سياسی وعقيدتی را 

. ن زندانيان سياسی دارندبه خطر افکنده و از اين طريق سعی در شکست  
 

اين سياست غير انسانی در حالی اعمال ميشود که اعتراض همه سازمانها ونهادهای بين المللی حقوق 
بشر به اين سياست ها تشديد شده است و در عين حال در داخل کشور ، برخی از زندانيان سياسی و 

. زندانيان سياسی اعتصابی زده اندخانواده های زندانيان سياسی دست به حمايت آشکار از خواست  
 

 راه کارگر ضمن ابراز نگرانی شديد خود نسبت به جان زندانيان - سازمان کارگران انقالبی ايران
ه نيروهای سياسی و اعتصاب کنندگان، از خواست بر حق آنان حمايت می کند و خواهان اقدام متحد هم

آزاديخواه و بشردوست و نهادهای بين المللی دفاع از حقوق بشر در دفاع از حقوق زندانيان سياسی و 
.آزادی بی قيد و شرط  همه  زندانيان سياسی و عقيدتی است  

  
حال که رژيم اسالمی رامسئول جان و سالمتی تمامی زندانيان سياسی ميداند، خواهان نظارت عين در 

نبايد گذاشت رژيم . ملل متحد بر زندانهای ايران است ای کميسيون حقوق بشر سازمانويژه هيئته
جنايتکار اسالمی با سرکوب دائمی و مستمر نيروهای آزاديخواه ودگر انديش، سلطه سياه خود را بر 

.کشور ادامه دهد  
 

ل و مطبوعات ت و قنبايد گذاشت رژيم اسالمی با دستگيری نويسندگان، روزنامه نگاران و بالک نويسان
و بستن وبالک ها ، ديوار سانسور اختناق را ضخيم تر کند؛ نبايدگذاشت دستگاه سرکوب ، با دستگيری 
 فعالين کارگری و پيشرو ، رهبران جنبش های اجتماعی و دانشجويی و کارگری و معلمان و پرستاران،

و شکنجه، بيش از اين مردم ايد گذاشت ساسيت تهديد وارعاب بجنبش های اعتراضی راخفه کند؛ ن
برای در هم . ايران را در چنگال سياه اهريمن استبداد وجهل و خرافه و سرکوب اسالمی آزار دهد

شکستن اين اهريمن جنايت بيش از هر زمان ديگری می بايست تمامی نيروهای آزاديخواه ، دمکرات، 
برابری گسترش دهند و صدای عدالت چپ و انساندوست اقدامات متحدانه خود را در دفاع از آزادی و 

تنها در سايه اين اقدامات . برسانند طلبانه زندانيان سياسی اعتصابی رابه گوش همه مردم ايران وجهان
! متحدانه است که می توان زندانيان سياسی را از چنگال خبرگان آدمخوار رها ساخت  
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