
 
 
 

 در دفاع از آزادی مخالف و دگر انديش،
 

                                    برای آزادی همه زندانيان سياسی وعقيدتی
 

 از همه اشکال اعتراضی عليه سرکوب و زندان و سانسور حمايت می کنيم
 

حکومت اسالمی از سر کوب انديشه و قتل صاحبان انديشه و مخالفان و دگرانديشان سياسی، مرام و برنامه 
اين بی سر انجامی و بی پايانی سرکوب، به هيچ انديشه و . آغاز تا کنون بوده است و هرگز پايان نگرفته است

بی سبب نبوده است که جمهوری اسالمی، هماره ، برای خود دشمن . نظر مخالف و دگر انديشی رحم نمی کند
غير خودی، روز بروز سر بر می آورند و قاتالن دشمنان تازه، از ميان نيروهای خودی و . آفريده است

.انديشه های نو، زندانهای تازه بر پا می کنند  
  

اينک دستگيريها و بازداشت های خود سرانه مخالفان سياسی، دست اندرکاران مطبوعات، نويسندگان و 
ایران اسالمی روشنفکران و فعاالن جنبش های اجتماعی و بويژه جنبش دانشجوئی، به يک روال عادی در 

پرونده سازی ، شکنجه جسمی و روحی برای در هم شکستن شخصيت زندانيان سياسی  . تبدیل شده است
يک فرم و روال عادی است و نقص حقوق انسانی زندانيان ، رسمًا و علنًا توسط بازجويان و قاضيان و 

ابزار رسمی و اصلی حفط و تداوم زندانبانان و دادستانهای اسالمی اعالم می شود و بازوهای سياه سرکوب، 
.استبداد کاست روحانيت حاکم اند  

 
در اين شرايط است که اينک نامه های افشاگرانه  زندانيان آزاد شده و زندانيان در بند انتشار يافته و گوشه 

مه های اينک که مادران به فغان آمده، نا. هايی از سياست حاکم بر زندانهای رژيم اسالمی را بر مال می کنند
 خواستهای بر حق و طبيعی شان 67اعتراضی به مادران جهان می نگارند و خانواده های اعدام شده گان سال 

اينک جمعی از فعاالن سياسی و مطبوعاتی در . را برای روشن شدن محل دفن عزيزانشان اعالم می کنند
وعاتی در تهران، تبريز، اهواز، اعتراض به شرايط حاکم بر زندانها وتضيقات  عليه زندانيان سياسی مطب

اندهمدان ، قم، بوشهر، گرگان، ورامين اراک و چندين شهر ديگر، اقدام به اعتصاب سياسی کرده   
گرچه  اين اعتصاب و اعتراض، اساسًا متوجه آزا د کردن زندانيان خودی است و نه کليه زندانيان سياسی و 

 زندانيان سياسی و برخی گروههای دانشجوئی برخوردار شده اّما در هر حال از حمايت خانواده های. عقيدتی
 مهر ماه را روز اعتصاب برای آزادی 7است و برخی نيز به اين اعتصاب سياسی پيوسته اند و روز 

. زندانيان سياسی تبديل کرده اند  
 

وق انسانی و  راه کارگر از همه اقدامات و اعتراضاتی که در دفاع از حق-سازمان کارگران انقالبی ايران
برای آزادی زندانيان سياسی باشد، مصرانه حمايت می کند و همگان را فرا می خواند برای آزادی بی قيد و 
شرط تمام زندانيان سياسی و عقيدتی اقدام کنند و اين کمپين و اعتصاب را در همه شهرهای ايران و در ابعا 

. گسترده سازمان دهند  
  

ر کشورما، ايران را به بزرگترين زندان روزنامه نگاران ، روشنفکران ، اينک که باند مافيايی حاکم ب
می بايست برای در هم شکستن اين زندان و . نويسندگان ، دانشجويان و فعالين اجتماعی تبديل کرده است

 مجازات های ضد بشری حاکم بر آن برای در هم شکستن اين حکومت سراسری زندان و قتل و شکنجه و
 



 
 

، همه نيروهای آزادی و ترقيخواه وعدالت را فراخواند و فريادهای مادران زندانی سياسی، حق  سانسور 
خواهی خانواده های اعدام شده گان در حکومت اسالمی واعتراضات و اعتصابات آزادی طلبانه را نبايد تنها 

.گذارد  
  

.يت خواهد کرداين تنها راهی است که نيروی آزادی، برابری و عدالت را در کشور ما تقو  
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