هبارزه برای آزادی کلیو زندانیاى سیاسی ً علیو شکنجو  ،ترًر ً اعدام را گسترش دىین !
تَ دًثال خیضػ ّ اّج تاصٍ جٌثؼ آصادیخْاُاًَ ّ ػذالت جْیاًَ هشدم دس سّص ػاؽْسا ،تٌا تش تِذیذُای هشگثاس هظئْلیي سًگاسًگ
ًِادُای اهٌیتی ،اطالػاتی،قضایی ّ دّلتی کَ تا اظِاسات اخیش ّلی فمیَ دس تاسٍ دْادث ػاؽْسا تکویل ؽذ ً،مؾَ ُای ؽْم ُغتَ
اصلی دکْهت کَ دْل ّلی فمیَ فؾشدٍ ؽذٍ اًذ تشای تؾذیذ عشکْب تیؼ اص پیؼ تشهال ؽذٍ اعت .
ًوْى اص هْاسد اخیش ؽیٍْ ُای عشکْب تخْتی اُذاف دکْهت دس ایي صهیًَ سا آؽکاس هیکٌذ :
ٍ
رکش فمظ چٌذ
سّص ؽٌثَ  19دی هاهْساى سژین تا یْسػ ّدؾیاًَ تَ هادساى ػضاداس کَ ُش ُفتَ دس پاسک اللَ تجوغ هیکٌٌذ پظ اصضشب ّ ؽتن
تیشدواًَ هادساى ّ داهیاى آًاى کَ هٌجش تَ اًتمال تشخی تَ تیواسعتاى ؽذ  ،تیؼ اص ً 30فش اصآ ًِا سا دعتگیش کشدًذُ .ش چٌذ پظ اص
عَ سّص ًگِذاسی دس ؽشایظ غیش اًغاًی دس تشاتش هماّهت دلیشاًَ هادساى  ،دکْهت هجثْس ؽذ ُوَ هادساى ّ داهیاى آًاى سا آصاد
کٌذ  ،اها دس ُویي هذت هادساى تا دختشاى ّ صًاًی دس صًذاى دیذاس داؽتٌذ کَ دس پی دْادث ػاؽْسا دعتگیش ؽذٍ ّ اصطشف
تاصجْیاى تِذیذ تَ اػذام ؽذٍ تْدًذ.
دس کشدعتاى طثك گضاسػ ّ ُؾذاس هجوْػَ فؼاالى دمْق تؾش دس ایشاى پظ اص اػذام فصیخ یاعوٌی ّ ادغاى فتادیاى  17 ،صًذاًی
عیاعی دیگشدکن اػذام داسًذ کَ تْیژٍ خطش اػذام فْسی فشصاد کواًگش ،فشُاد ّکیلی ،ػلی دیذسیاى ،دثیة لطیفی سا تِذیذ هیکٌذ.
ُوچٌیي تؼذاد صیادی اص تِاییاى ایشاى دعتگیش ؽذٍ ّ تَ اتِاهات هختلف اص جولَ جاعْعی تشای تیگاًَ ّ فغاد فی االسض هتُن ؽذٍ
اًذ کَ خطش هذکْهیتِای عٌگیي آًاى سا ًیض تِذیذ هیکٌذ.
فذساعیْى تیي الوللی جاهؼَ ُای دمْق تؾش سّص چ ٍ اسؽٌثَ  23دی تا صذّس اطالػیَ ای ًغثت تَ اػذام هخالفیي دس ایشاى ُؾذاس
داد .دس ایي اطالػیَ اص جولَ تا اؽاسٍ تَ اظِاسات سّص جوؼَ  18دی ػثاط جؼفش آتادی دادعتاى تِشاى دایش تش ایٌکَ " پٌج ًفش اص
تاصداؽت ؽذگاى سّص ػاؽْسا تَ صّدی تَ اتِام هذاستَ دس دادگاٍ اًمالب اعالهی هذاکوَ خْاٌُذ ؽذ " تاکیذ ؽذٍ اعت کَ هذاستَ
اتِام عٌگیٌی اعت کَ تش پایَ لاًْى هجاصات اعالهی هیتْاًذ تَ اػذام تیاًجاهذُ ّ.ویٌطْس عخٌاى اژٍ ای دادعتاى کل کؾْس کَ سّص
 10دی دس جلغَ غیش ػلٌی هجلظ اػالم کشد  " :ػضم دعتگاٍ لضایی تشای اػذام دذالل عَ تي اص تاصداؽت ؽذگاى ظِش ػاؽْسا کَ
هذاسب ؽٌاختَ ؽذٍ اًذ جذی اعت" .
اص عْی دیگش تَ ًمل اص ّادذ صًذاًیاى هجوْػَ فؼاالى دمْق تؾشدسایشاى ،دذالل  400تي اص صًذاًیاى ػادی اّیي تَ صًذاًِای دیگش
هٌتمل ؽذٍ اًذ تا آهادگی ایي صًذاى تشای پزیشػ صًذاًیاى عیاعی تیؾتشی افضایؼ یاتذ .کَ اگش ایي خثش سا دس کٌاس گغتشػ دعتگیشی
فؼالیي جٌثؼ ُای اجتواػی ّ تطْس هؾخص فؼالیي جٌثؼ صًاى  ،جٌثؼ داًؾجْیی  ،جٌثؼ کاسگشی ّ فؼالیي جٌثؼ ُای دیگش ّ
سّصًاهَ ًگاساى ّ ّتالگ ًْیظ ُا لشاس دُین  ،تذاسک فؼال سژین تشای گغتشػ دعتگیشیِا آؽکاستش هیؾْد.
ّ آخشیي ًوًَْ  ،تشّس تیشدواًَ هغؼْد ػلیوذوذی اعتاد داًؾگاٍ اعت کَ طثك اطالػات هْجْد اص داهیاى هیش دغیي هْعْی دس
اًتخاتات تْد ّ دس تظاُشات خیاتاًی ًیضُوشاٍ داًؾجْیاى ؽشکت داػت ّ تَ ادتوال لْی تْعظ ػْاهل سژین تشّس ؽذٍ اعت .ایي
تشّس ّ تشّس عیذ ػلی هْعْی خْاُشصادٍ هیشدغیي هْعْی ّ ًیض تیشاًذاصی تَ هاؽیي هِذی کشّتی تیاًگش آًغت کَ سژین تین
ُای تشّس سا ًیض عاصهاى دادٍ اعت تا پشّژٍ لتل ُای صًجیشٍ ای سا تَ ؽیٍْ جذیذ پیؼ تشد ّ تا عیاعت اػذام دس صًذاى ّ تشّس دس
خیاتاى تضػن خْد هشدم ؽْسؽی سا اص تشط هشگ خاًَ ًؾیي کٌذ.
دکْهت اعالهی کَ دس هذاصشٍ یک ؽْسػ تضسگ هشدهی کَ عش تاص ایغتادى ًذاسد  ،لشا گشفتَ ً،اتْاى اص ُش گًَْ سفشهی تٌِا
حستَ اػ افضّدى تش ؽذت عشکْب اعت .جالداى جوِْسی اعالهی تا ساٍ اًذاختي جْخَ ُای هشگ هیخْاٌُذ اص گغتشػ تیؾتش
ؽْسػ تضسگ هشدم جلْگیشی کٌٌذ .تٌاتشایي هماتلَ فْسی  ،گغتشدٍ ّ پیْعتَ تا عیاعت عشکْب ُن دس دا خل ّ ُن دس خاسج یک
تاصّی هِن جٌثؼ تشای پیؼ سّی تیؾتش اعت  .دس چٌیي ؽشایطی گغتشػ هثاسصٍ تشای آصادی کلیَ صًذاًیاى عیاعی اػن اص اصالح
طلة یا عاختاس ؽکي ّ اص ُش طیف عیاعی یا هلی یا هزُثی ّ هثاسصٍ تشای لغْ ؽکٌجَ ّ تشّس ّ اػذام دس صذس هثاسصٍ فؼالیي
جٌثؼ دس داخل ّ خاسج کؾْس لشاس داسد.
دس داخل کؾْس تا دلمَ صدى تَ دّس هادساى ّ خاًْادٍ ُای صًذاًیاى عیاعی ّ اًثٍْ کشدى صفْف اػتشاض دْل ایي کاًْى هلتِة
ّ تشا ىگیضاًٌذٍ  ّ ،دس خاسج کؾْس تا گغتشػ الذاهات اػتشاضی ّ جلة کاًًِْای دفاع اص دمْق تؾش ّ جٌثؼ ُای هتشلی
کؾْسُای خاس جی کَ عتایؾگش جٌثؼ پشؽکٍْ ّ پشدّام هشدم ایشاى ؽذٍ اًذ تشای دفاع فؼال اص اعیشاى ایي جٌثؼ،تایذ ؽکاف دس
دکْهت سا افضایؼ داد ّ آى سا ّاداس تَ ػمة ًؾیٌی کشد.
گسترده باد هبارزات ىوبستو هردم برای آزادی کلیو زندانیاى سیاسی ً لغٌ شکنجو ً اعدام !
سرنگٌى باد رژین جويٌری اسالهی !
زنده باد آزادی ! زنده باد سٌسیالیسن !
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