
 احمد باطبی در درست قاتل مطبوعات است
د گرددياسی آزاد بايزندانی س  

 
احمد باطبی ران نسبت به سرنوشت ياسی ايان و فعاالن سين روز نگرانی خانواده، دوستان و دانشجويپس از چند
ر نظر قاضی مرتضوی هستند و يز" روهای ناشناسين" ه است که م اسالمی،  آشکار شدياسی رژيزندانی س

.ران، احمد باطبی را ربوده استيقاتل مطبوعات ا  
 

مرتضوی ، دادستان تهران مالقات  ل وی، شب گذشته بايپدر احمد باطبی که همراه با عبدالفتاح سلطانی وک
ری و بازداشت کرده يد به دستگيز تهدين رابطه گفته است که قاضی مرتضوی، پدر احمد را نيکرده بود؛ در ا

 سال 15دی برای احمد باطبی درست کند تا اتهام واهی که منجر به ياست و مرتضوی می خواهد پرونده جد
.جبس برای او شد، فراموش شود  

 
ی، احمد باطبی ئر نظر رهبر و گماشتگان او در دستگاه قضاي اطالعاتی ز-تیينک روشن است که دستگاه امنيا

 معلمان ،ان يدانشجو ،شان ، کارگرانيدتی، دگر اندي عق-اسیيان سيگر زندانيبوده اند و او را همراه با درا ر
ربودن احمد باطبی، که در پی مالقات او و برخی از . جوانان تظاهرکننده و معترض به بند کشیده اند و زمبار

ان صورت گرفت؛ نشانگر يسازمان ملل در امر آزادی بنده يگابو نمايلا دتی بي عق-اسیيخانواده های زندانیان س
تکارانه و سرکوب گرانه شان در زندانهای يوحشتی است که سردمداران حکومت اسالمی از افشای اقدامات جنا

شروان جنبشهای اجتماعی ، خصوصًا ياسی و پيد کردن فعاالن سيد به زندان ، ربودن و ناپديتهد. ران دارنديا
ی و اعتراضات ي دانشجوانه گروههای جماقدار و فاالنژ اسالمی به تعجماتيی، حمالت وحشينبش دانشجوج

 ره ایي زنجوه های قتلهای يبا همان ش" عالی جنابان سرخ و خاکستری "مردمی ، همه و همه نشانگر آنست که 
ت ستادهای خبر يجاد و تقوي با اديبا. ران آمده اندي مصاف جنبش آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم ابه 

شروان جنبش های اجتماعی، برای دفاع از حقوق ياسی و پياسی و فعاالن سيان سيت از زندانيرسانی و حما
ک خانه يقت و آگاهی، تاريبگذار آفتاب حق. ره ای تکرار شوديگر فاجعه قتلهای زنجيم که بار ديانسانی، نگذار

ان، به محاکمه کشاند و يگاه قاتالن و جانيابان خاکستری و سرخ را در جازد و عالی جنيهای اشباح را در هم ر
!ديط را برای استقرار آزادی و مردم ساالری در کشور ما فراهم نمايشرا  

 
  راه کارگر-رانيسازمان کارگران انقالبی ا

2003 نوامبر14جمعه   
 
 

                            


