
 
 
 

د آزاد گردنديد و شرط باياسی بدون قيان سيهمه زندان  
 

ان ياّما دانشجو دانشگاهها و مدارس عالی و متوسطه کشور گشوده شده،. د آغاز شده استيلی جديسال تحص
ر شده اند؛ همچنان در يی و مردمی دستگيگر تظاهرات دانشجوي و د82مبارزی که در تظاهرات خرداد ماه 

 -ته مشترک زندان سپاه ،ين، گوهردشت، کميگر در اوي کنار دهها و صدها مبارز زندانی دآنان در. زندانند
گر زندانهای علنی و مخفی يزل آباد، زندانهای اصفهان، رشت، مشهد، چالوس، اهواز، همدان و ديعادل آباد، د

ا زندانهای يلهای انفرادی  بی نام و با نام، آشنا و نا آشنا، مشهور و گمنام در سلو.حکومت اسالمی زندانی اند
المی، برای خاموش کردن سانه جالدان و آدمکشان حرفه ای حکومت ايعمومی شکنجه می شوند و شالق وتاز

باس قاضی و شکنجه گر و ان و زندانبانان در لي بازجو.ردي آنان آرام نمی گبیاد آزادیخواهی و برابر طليفر
  –قه های دهها و صدها يدر می کنند و بنام اهللا و اسالم ، وثمی فرمان شالق و زندان و مرگ صادادستان اسال

حات و سرگرمی يان از آقازاده گانند که برای تفرنا آي گو.ان دربند طلب می کننديان و زندانيونی از دانشجويليم
!سه ملت خرج می کننديونها از کيليهایشان م  

 
ان اسالمی ين اعالم شده توسط قاضيقه های سنگيه وثياسی که قادر به تهيان سيارند خانواده های زندانيبس
کاران و يان و دانش آموزان، بيان جوان و نوجوان ، دانشجوين لحاظ زندانيدو بستند يدادگاههای حکومتی نيب

. د در زندانهای اسالمی در بند بمانندي با-ار گمنامانين بسي ا–کارگران زندانی   
 

ی در هفته های ياسی گوناگون و گروههای دانشجويشات سيگرچه اعتراضات مختلفی از سوی گروهها و گرا
اسی يان سيه زندانيان خودی است تا کلين اعتراضات اساسًا متوجه آزاد کردن زندانير انجام شده است؛ اّما اياخ  

. دتی يو عق  
 

 اسی وگروههایيان سيت از خواست خانواده های زندانيما راه کارگر ضمن ح-رانيسازمان کارگران انقالبی ا
.م اسالمی استياسی از زندانهای رژيان سيه زندانيد و شرط کلياسی، خواهان آزادی بی قيی و سيدانشجو  

 
ی فرزندان آگاه و مبارز دربند، مبارزه خود راگسترش دهند يم که برای رهايران را فرا میخوانيماهمه مردم ا

ن تنها راهی است که می يا. اسر زندان و شالق و شکنجه و سنگسار و قصاص را براندازندم سرين رژيو ا
.ان دهد و آزادی را با فرهنگ و دانش و دانشگاه آشتی دهدياسی پايده ای بنام زندانی سيتواند به پد  
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