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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

  

  بھرام رحمانی: فرستنده
  ٢٠١٧ سپتمبر ١٩

  

  :تبعيد در سابق سياسی زندانيان و اجتماعی - سياسی نفعاال درخواست

 دريافتی اسامی با ھمراه - دھيد پايان خود مدت طوالنی غذای باعتصا به .شنيدند جھانيان را شما اعتراض صدای

  !یئابتدا

 

 مانعزيزان شما از تان،امانبی پيکار و ايستادگی و مقاومت بر بسيار گذاریارزش و صميمانه درودھای ضمن ما

 خود غذای صاباعت به اسالمی، جمھوری مخوف ھایزندان در ديگر ایفاجعه وقوع از پيش که کنيممی درخواست

 کارگزارانۀ عھد بر را واقعه اين پيامدھای و فشارھا عواقب وليتؤمس که کنيممی اعالم بدينوسيله ما، دھيد؛ پايان

 شرط و قيدبی آزادی و اعدام و شکنجه ھرگونه لغو خواھان بلند صدای با ما حال، عين در و  دانيممی اسالمی جمھوری

 !ھستيم ايران سراسر رد اجتماعی و سياسی زندانيان ۀھم

***** 

 هب مطالبات و شما ۀمبارز از خود، تبليغی - سياسی امکانات تمام با ايران، کارگران مدافعان و اجتماعی - سياسی نفعاال

 ميزگردھای ھمبستگی، ھایمراسم تظاھرات، و یئپيماراه برگزاری با و آوردند عمل به پشتيبانی و حمايت تانحق

 کارگری، ھایفدراسيون عمومی، افکار گوش به را شما اعتراض صدای اجتماعی، ھایشبکه و ونیتلويزي ی،ئراديو

 .رساندند ھا،رسانه و بشری حقوق نھادھای

 اين حال .اندداده نشان نيز مثبتی ھای واکنش شما، از حمايت در و اندشنيده جھانيان را شما اعتراض صدای اکنون

 تا داريم ايران ھایزندان ديگر و کرج شھررجائی زندان در کنندهاعتصاب سياسی انیزند عزيزان شما از را درخواست

 !دھيد پايان خود مدتطوالنی غذای اعتصاب به

 يبخشئرھا و آزاديخواھانه جنبش مبارز، و ديدهرنج ھایخانواده به متعلق عزيزان، شما جان و جسم کهاين به نظر

 و سياسی انسانی، ایوظيفه نيز کنونی وضعيت در غذا اعتصاب پايان برای ما درخواست ماست، طبقاتی - سياسی
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 به ما، حال عين در .گردد نائل خود، غيرانسانی و شوم اھداف به اسالمی جمھوری که دھيم اجازه نبايد ما است؛ طبقاتی

 اين زيانبخش عواقب به ديگری، جريان و کس ھر و ما از تربيش کننده اعتصاب سياسی زندانيان که آگاھيم خوبی

 به دستيابی برای تاکتيک يک عنوانبه و اندکرده تجربه بارھا خود گوشت و پوست با ھم را آن و آگاھند اعتصاب

 اند؛کرده انتخاب سرکوبگر ھایارگان مقامات به خود مطالبات

 نداشته ارزشی ھرگز ھاانزند سازمان و وقت حاکمان برای اجتماعی - سياسی زندانيان سالمت و جان کهاين به نظر

 ھازندان در خود اجتماعی سياسی مخالفان نابودی و کشتار ۀانديش در ھمواره که اندکرده اثبات تجربه به آنھا و است

 ھستند؛ و بوده

 حقوق و ھاخواست به يابیدست برای تاندادخواھی آخرين ۀمثاب به شما حقه ب غذای اعتصاب و اعتراض کهاين به نظر

 ھازندان وسازمان والنؤمس تنھا نه ۀجويانتالفی و خصمانه اقدامات و مطلق یئاعتنابی با خود، مسلم و یئابتدا و انیانس

 روست؛ه روب ايران اسالمی حاکميت کل بلکه ی،ئقضا مقامات و

 شما روان و جان و جسم بر دائمی و مخرب بسيار عواقب و عوارض تواندمی طوالنی غذای اعتصاب اين کهاين نظربه

 سازد؛ وارد عزيزان

 روحی و جسمی ۀشکنج از ھميشه ی،ئقضا مقامات و کشور ھایزندان سازمان و اسالمی جمھوری والنؤمس که آنجا از

 زندانيان و اجتماعی و سياسی نفعاال ما اند،کرده استقبال دربند، اسيران تدريجی مرگ قبال در تفاوتیبی چنينھم و

 اعتصاب به تان،روحی و جسمی ارزشمند سالمت حفظ جھت تا داريم تقاضا عزيزان شما از عيد،تب در و سابق سياسی

 که ايدداده نشان خودتان پيگير ۀمبارز با زندان و جامعه در عامدانه و آگاھانه ًعمال شما که چرا .دھيد پايان خود غذای

 !است ھمگان ۀوظيف انسانی، - تیحيا ۀسرماي اين از حمايت شکبی و ھستيد ما ۀجامع انسانی ۀسرماي

 مانعزيزان شما از تان،امانبی پيکار و ايستادگی و مقاومت بر بسيار گذاریارزش و صميمانه درودھای ضمن ما

 خود غذای اعتصاب به اسالمی، جمھوری مخوف ھایزندان در ديگر ایفاجعه وقوع از پيش که کنيممی درخواست

 دھيد؛ پايان

 اسالمی جمھوری کارگزاران عھده بر را واقعه اين پيامدھای و فشارھا عواقب وليتؤمس که کنيممی اعالم بدينوسيله ما،

 زندانيان ۀھم شرط و قيدبی آزادی و اعدام و شکنجه ھرگونه لغو خواھان بلند صدای با ما حال، عين در و .دانيممی

 !ھستيم ايران سراسر در اجتماعی و سياسی

١٧/٠٩/٢٠١٧ 

 :کنند ارسال زير ھایاميل آدرس به را خود اسامی توانندمی بيانيه، اين از حمايت به مندعالقه افراد و نھادھا ھا،سازمان

de.yahoo@1001gozareshgar 

com.gmail@rehmani.bahram  

 :امیاس

 ای رسانه و سياسی فعال – آوخ ابراھيم

  مترجم - کارگری فعال - نويدی آمادور

 سياسی فعال – بيات امين

 الدين زين اصغر

 بشر حقوق فعال – ميرستاری انور

 کارگری فعال – طبع بخرد احمد
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 سابق سياسی زندانی ,سياسی فعال – زاده ابراھيم باقر

 سياسی فعال – کريمی بھزاد

 ای رسانه و سياسی فعال – پورسعيد بيژن

 سياسی فعال – ھدايت بيژن

 کارگری فعال – فراھانی بھروز

 سياسی گر تحليل - رحمانی بھرام

 سابق سياسی زندانی و یئ رسانه فعال - سورن بھروز

 ای رسانه فعال – داورپناه پرويز

 زنان حقوق فعال – رياحی پروين

 سابق یسياس زندانی و سياسی فعال – زورچنگ پيروز

 زنان حقوق فعال – نيسگيلی حميال

 سياسی فعال – عزيزی حسن

 جعفری حسن

 سابق سياسی زندانی و سياسی فعال – رياحی .ح

  ای رسانه فعال - پور نقی حسين

 پارسا داريوش

 سابق سياسی زندانی  وسياسی فعال – شوکتی رسول

  شاعر - شتاب بی رضا

 سھند ژاله

 بشر قوقح فعال و حقوقدان – محمدی سحر

 کارگری فعال – شھبازی سوسن

 ای رسانه فعال – بھبھانی سعيد

 کارگری فعال – زاده مويد سيامک

 بشر حقوق فعال و دانشگاه استاد – عبقری سياوش

 بشر حقوق فعال - کارساز سياوش

  سياسی فعال - نياکان سينا

 بشر حقوق فعال و دانشگاه استاد – عبقری شھال

 ریکارگ فعال – جھانی صديق

 وبالگنويس و شاعر – خرمی طاھره

 سياسی فعال – اعتدالی علی

 بشر حقوق فعال – صمد علی

 ای رسانه فعال – دماوندی علی

 سابق سياسی زندانی و سياسی فعال – ستاری علی

 درتبعيد کارگری فعال - عسگری غالم
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 سابق سياسی زندانی – ثابت فريبا

 سياسی فعال – نوتاش فرح

 سياسی لفعا – آلياری فرج

 بشر حقوق فعال – رضائی فاطمه

 سياسی فعال – قنبری قھرمان

 شاعر – گيالنی کامبيز

 سياسی فعال – دادگری کاوه

 سياسی فعال – شمس کيتاش

 سابق سياسی زندانی – البرزی مريم

  سابق سياسی زندانی - ھميلی مينو

 سياسی فعال – بيات تقوی منوچھر

 سياسی فعال – آھنگر مھرداد

 دادگستری وکيل – ماریع مناف

 کردستان کارشناس و یئ رسانه فعال – اسکندری رضا محمد

 سابق سياسی زندانی ,سياسی گر تحليل – دارابيگی مجيد

 سياسی فعال – ) بيدار ( موسوی مجيد

 کارگری فعال – ابراھيمی نسرين

 بشر حقوق فعال - نوآور ندا

 :نھادھا

 ستکھلم– بامداد فرھنگی کانون

 خوئی اسماعيل نگیفرھ بنياد

 ايران انقالبی سوسياليست حزب ۀدبيرخان

 ) زنان قدرت ( امپرياليست ضد جھانی جبھۀ

 :ھا رسانه
 کارگری اتحاد سايت
com.k-etehad://http 
 وی تی ميھن
com.mihantv://http 
 کارگر هرا سازمان سايت
com.rahekaregar.www://http 

 امروز سوسياليسم
org.simroz.www://http 
 کوردانه سايت

/farsi/com.kurdane://http 
 جنسی ستم عليه سايت
com.iran-asj.www://http 
 ايران مليون سايت
org.melliun://http 
 نوتاش فرح سايت
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com.notash-farah.power-womens://http 
 ازادی احترام
com.blogspot.ehterameazadi://http 
 خرمی طاھره وبالگ

at.co.blogspot.63khorrami://http 
 پائيز وبالگ

/com.blogspot.payieez://http 
 پرس وورد اشتراک

com.wordpress.eshtrak://https 
 اخگر وبالگ

/com.wordpress.amadornavidi://https 
 گزارشگران سايت
com.gozareshgar://http 

 


