
 از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي ايران حمايت آنيم                           
                                                      و 

 !يم .ساز  پرطنين اه  آزادي را در سراسر جهان         پژواك رزم اين گردان شجاع ر
 

 تير، به دنبال حمله ماموران       ١٨پرشكوه   تيرماه و در آستانه پنجمين سالگرد خيزش           ١٤در روز   
رژيم اسالمي به منزل مسكوني خانواده پيمان پيران و دستگيري و شكنجه پدر وي مصطفي پيران ،                           

 ١ تن از زندانيان سياسي به رهبري دآتر ناصر زرافشان و همراهي ياران ديگر ايشان در بند                                 ١٢
 دآتر فرزاد حميدي ؛ در محكوميت تهاجم به منزل             زندان اوين و ازجمله پيمان پيران ؛ ا حمد باطبي ؛             

 تير ، اعتصاب غذاي            ١٨مسكوني خانواده پيران و به مناسبت سالگرد خيزش همواره فروزان                            
اعتصاب آنندگان شجاع خواسته هاي خود را تحت سه عنوان آلي بدين                       . نامحدودي را آغاز آردند      

 :ترتيب ارايه آردند 
 تير و محاآمه عاملين حمله به آوي               ١٨آسيب ديده در فاجعه         ـ رفع مظلوميت از دانشجويان           

 ، آزادي تمامي زندانيان سياسي  و زندانيان  دانشجويي ، رفع ستم و ظلم                ٧٨ تير   ١٨دانشگاه  تهران در     
 .صورت گرفته از خانواده  پيمان پيران 

هايشان و همچنين     زندانبانان حكومت اسالمي با قطع ارتباط تلفني زندانيان سياسي با خانواده                       
صدوراطالعيه هاي دروغين به نام آنان تالش آردند آه از انعكاس اين خبر بويژه به دليل همزماني با                       

 تيرو هراس از دامنه گرفتن گسترده تر اعتراضات دانشجويي و مردمي در اين روز تاريخي                                   ١٨
مان پيران و دآتر فرزاد حميدي      ممانعت آنند و به موازات اين اقدامات با جدا آردن ناصر زرافشان و پي             

اما در اثر مقاومت اين فرزندان دلير مردم            . از ديگران و فشار بر روي آنان اعتصاب غذا را بشكنند               
ايران و افشاگري خانواده هاي ستم ديده اما شجاع آنان، اخبار اعتصاب غدا هر چند با  تاخير منعكس                          

 .  از آشور بازگو شدشد و حقايق در رسانه هاي خبري و اينترنتي خارج
 !مردم آزاديخواه ايران 

وجود زندانيان سياسي  و مقاومت دليرانه آنان و خانواده هايشان ، مشعل فروزاني است آه در                         
از حقوق فرزندان شجاع زنداني خود دفاع آنيد ، با                 . صف اول مبارزه آزاديخواهانه شما جاي دارد           

ر غم و رنج آنان شريك شويد و به تداوم ميارزات خانواده             حمايت مادي و معنوي از خانواده هاي آنان د         
 .هاي زندانيان سياسي ياري رسانيد

 ! ايرانيان مهاجر و مبارز در خارج از آشور 
در شرايطي آه جمهوري اسالمي با سرآوب وتوطئه از انعكاس اخبار مبارزات زندانيان سياسي                

تفاده از امكانات گسترده در خارج ازآشوراين            و طرح مطالبات آنها ممانعت به عمل ميآورد ، با اس                  
 !اخبار را هرچه وسيعتر منعكس سازيم 

در لحظه آنوني اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و رسيدگي به پرونده زهرا آاظمي دو پيكان تيز                  
و برنده مبارزه  عليه نقض فاحش آزاديها  و حقوق بشر در ايران است آه بايد محكم در دست گرفت و                          

 :از جمله . اي آن  به افشاگري و سازماندهي پرداخت در لو
ـ برگزاري  تجمعات و حرآات اعتراضي در آشورهاي مختلف با هدف انعكاس اخبار مبارزات                  
زندانيان سياسي و فشار به مجامع جهاني حقوق بشر با هدف طرح و پيگيري اعزام يك هيات بين المللي                    

 از زندانهاي ايران و مالقات با زندانيان سياسي و همچنين                 از حقوق دانان و خبرنگاران براي بازديد          
 تشكيل  يك دادگاه  بين المللي  براي  بررسي  پرونده قتل زهرا آاظمي 

ـ جمع آوري  آمك مالي براي حمايت از خانواده هاي زندانيان سياسي و بويژه خانواده پيمان                              
 .  شده استپيران آه در اثر تهاجم ماموران رژيم اسالمي بي خانمان

 ـ تبليغ  وسيع شعار آزادي آليه زندانيان سياسي و قطع  شكنجه و اعدام در ايران 
 )راه آارگر (                       آميته مرآزي سازمان آارگران انقالبي ايران 

 ٢٠٠٤ ژوئيه ١٩ ـ ١٣٨٣ تيرماه ٢٩                                              
 


