
 
 
 

د می کنداياسی، دردهای مشترک را فريدانی سرنجنامه مادراِن زن  
 

مياری کنيآنان را   
 

ی به مادران جهان، از درد و غم و لحظات ياسی، تقی رحمانی و محسن سازگارا در نامه هايان سيمادران زندان
.اد کرده اندياسی را فريان سيدرد مشترک مادران زندانش، با زبانی مادرانه، يی و اضطراب خويتنها  

 
ن يقه های سنگيش، از وثياز بی پناهی خو" ی نمی برد،يادها وتظلم خواهی ها ره به جايفر"نی که ياز سر زم  

ط سخت و عذاب آور زندان، از تشنگی و گرسنگی فرزندانشان، از اضطراب و دلهره مادرانه يی، از شراونيليم
اسی و خانواده يان سي، از بی خبری کامل از فرزند زندانی، از مالقاتها و سلولهای انفرادی، از بی حقوقی زندانشان
  چينان به هيبندی ايان و کارشناسان ُزبده حکومتی،از بی قانونی و عدم پايمادران از بازجو. شان گفته انديها

مادران رحمانی و . ه انددياد به آسمان کشيزندانشان فره به فريمرام انسانی واز اتهام های بی اساس و بدون پا
ش می شمرند نوشته اند يت وآزادی را  مرام خوي خطاب به مادران جهان، به آنان که مهر و دوستی و انسانسازگارا،

  .اسی همراهی کننديان سياد برای آزادی زنداني در فر با آنان که
 
ز خانواده های اعدام شده گان سال يش نيابد که چندی پيانتشار می طی ين نامه های ُپر درد و اضطراب در شرايا

ن حقوقی شده بودند يی تريم اسالمی، خواهان ابتداياسی در زندانهای رژي در سالگرد قتل عام هزاران زندانی س67
فن اموات  از د.ديزان ما را اعالم کني اسامی ، زمان فوت و محل دفن عز ":که هر خانواده ای محق داشتن آن است

.ستيزی نيده و ما را گريل گردين مکانها ناخواسته بر ماتحميچرا که ا. ديری کنيگر بر خاک جان باختگان، جلوگيد  
مانع نشانه گذاری و . ارشان گذاشتيگر در اختيد و محلی ديشيتوان چاره ای انديی ميگذشتگان بهادرولی برای 

."زان ما نشونديزگلکاری در مزار و محل خاکسپاری  ع  
 
ادی از غم و اندوه يفر. اد در آمده اندياسی و اعدام شده گان به فريان سينک مادران و پدران و خانواده های زندانيا

.اری می طلبديادی که دست يادی برای عدالت وحقوق انسانی، فرياه حکومت اسالمی، فريان سيسال  
 

داند و تمام تالش خود را مصروف يک مياد خود را شرين فريا راه کارگر در -رانيسازمان کارگران انقالبی ا
اسی و خانواده های اعدام شده گان را با مجامع حقوق بشر يان سيخواهد کرد که خواست خانواده های زندان

رند تا جمهوری اسالمی، رااز ادامه کشتار و يان گذارد تا آنان تالش خود را بکار گين المللی در ميونهادهای ب
.ديد وشرط آزاد نماياسی را بدون قيان سيشان باز دارند و همه زندانين خود و دگراندي و زندانی کردن مخالفشکنجه  

ست با گسترش يران می بايران و آزادیخواهان جهان دارند و مردم اين خواستی است که همه مردم ايبی شک ا
.خ بسپارنديو شکنجه و اعدام را به زباله دان تارم سراسر زندان ين رژيخواهانه و برابر طلبانه شان ايمبارزات آزاد  

!اسی پاسخ گرفته استياد مادرانه مادران زندانی سين تنها راهی است که فريا  
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