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  مرگ ھا و قتل ھای خاموش از ديروز تا امروز
دحسن روح االمينی   اميرجوادی فرلنگرودی   ھاله سحابی وھدی صابر  افشين اسانلو   زيباکاظمی   م   زھرا بنی يعقوب      یاکبرمحم

     
  

      

        
       محسن دکمه رامين آقازاده           حشمت ساران     اميد رضا ميرصيافی     ولی فيض مھدوی     کاوه عزيزپور 

  محمدکامرانی     چی

  !ی که ھميشه بازھستند ھائدوسيه

  فردا نوبت کيست؟

، حوادث پرشمارحين کارکارگران و عدم  بيکاری گسترده:  ايران اعم ازۀبحران اقتصادی فزاينده در تمامی ابعاد جامع

 - پرداخت به موقع حقوق کارگران در عرصه ھای مختلف، دشواری ھای گذران بازنشستگان درسطوح کشوری
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خشکی و   معلمان ، پرستاران و زنان ، کودکان خيابانی کار،ۀدشوارھای روزمر لشکری و صنايع ، - فرھنگی

خشکسالی ، کم آبی و بی آبی، سيالب و بارندگی و فرسايش زمين، زمين خواری و نابودی طبيعيت و زندگی روستائيان 

ردستان و موتوری و بی سامانی کشاورزی در جای جای کشور و گسترش حاشيه نشينی ، مالباختگان ، کولبران در ک

 اردوی ۀ خيابان ھا و مترو ھا  ھمه و ھمه،  زندگی بخش اعظم تودۀھای مرزی در بلوچستان ، دستفروشان حاشي

در  مشکالت و مصايب  اينۀھم. پرشمار کار و زحمت جغرافيای ايران را در وضعيتی غيرقابل تحمل قرار داده است

،  شکرخوار، ماھی خوارو ھمه چيزخوار" آيت هللا ھای "وسط شرايطی صورت می گيرند که غارت اموال عمومی ت

 ۀ عمله و اکر،"ژن ھای خوب"، و " سرداران"غارتگری ، سپاه و بسيجيان رده باال ھا، مافيای در قدرت ،"آقازاده"

 "هپورش"يائی؛ ؤھای ر"ويال"ھای سر به فلک کشيده، " برج"بنيادھا و نھادھای وابسته به بيت خامنه ای در ھيکل 

 از عمق شکاف ميان فقر و ًھای لوکس جوالن دھنده در بزرگراه ھای کالن شھرھا، تماما" المبرگينی"سواران و 

  . سخن می گويند" عدل علی"مدعی   در حاکميت  ثروت

ھمچنان در زير خط فقر، دست و پا می زند و  رغم کار طاقت فرسا، درست در چنين شرايطی، اردوی بيشمارکارعلی

دن لقمه ای نان برسرسفرۀ ھميشه خالی خانواده ھا، عرق شرم بر پيشانی شان می نشيند، نمی تواند ساکت برای آور

  .  به زندگی خويش پايان می بخشندً فقر و نداری ، گاه خود تعمداۀبمانند و ديده شده در برابر رشد فزايند

 پرستاران ، تحرکات ۀ گستردحرکت ھای بزرگ و سراسری بازنشستگان و معلمان سراسر کشور، اعتراضات

کارگران سنديکای اتوبوسرانی شرکت واحد و کارگران سنديکای نيشکرھفت تپه، کارگران ھپکو و آذرآب، معادن 

 مالباختگان درخيابان ھا و ۀغال سنگ و غيره ، صنايع گوناگون نفت و پتروشيمی و شھرداری ھا و حضور ھر روزز

اين زندگی رقت  بران کردستان وسوخت بران مرزھای جنوب شرقی ايران،دستفروشان کشور در سراسرکشور ، کول

 کارگری در ۀرا نشانه گرفته، از اينرو اعتراضات گسترد بار اردوی کار کشورمان و وضعيت غيرقابل تحمل آنان

  .واحدھای توليدی، اينجا و آنجا، از دامنۀ اين وضعيت غيرقابل تحمل خبر می دھد

ن ان کنشگر اجتماعی تا کارگران و معلم زندانيان سياسی اعم از فعاالۀ ھا و زندان و شکنجموج احضارھا ، دستگيری

يک زندانی   درخواست ھای   به و زندانبانان نظام،ئیو غيره از سال ھا پيش به اين سو، بی توجھی آشکار مقامات قضا

ا  و يا دير رساندن زندانی به بيمارستان مجبور به گزينش اعتصاب غذا می گردد ، نرساندن دارو ؛ قطع مالقات ھ  که

چيزی جز   برای مداوا، و بی خبر نگھداشتن خانواده اش از حضور او در بيمارستان و مخفی کردن خبر مرگ او،

ما پيش . معنای ديگری ندارد" مرگ يا قتل خاموش"، " اعدام نرم"کارگيری تاکتيک ه آگاھانه برای کشتن  يا ب  تالش

 اکبر -کاظمی) زھرا( زيبا -   زھرا بنی يعقوب-ولی هللا فيض مھدوی: تل خاموش بيشمارانی از جمله از اين، شاھد ق

 محسن - امير جوادی فر لنگرودی-  اميد رضا ميرصيافی- امير حسين حشمت ساران - ابراھيم لطف الھی - محمدی

محسن دکمه چی، عبدالرضا رجبی   -حابیھاله س  ھدی صابر،-  رامين آقا زاده قھرمانی - محمد کامرانی -روح االمينی

؛ در زندان ھای ....... شاھرخ زمانی  و محمد جراحی - کوروش بخشنده-  افشين اسانلو- ستار بھشتی-  کاوه عزيز پور-

   جمھوری اسالمی بوده ايم ، فردا وفردا ھا نوبت کيست؟ 

  

  :مرگ مشکوک و قتل خاموش و اعالن درگذشت ھاله سحابی وھدی صابر
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وقايع اين دو مرگ   به مربوط اسناد درمرگ مشکوک و قتل خاموش و اعالن درگذشت ھاله سحابی وھدی صابر؛ 

خاموش آمده است ؛ حادثه به گونه ای پيش رفت که به عنوان اعتراض به عدم رسيدگی به مرگ ھاله سحابی، ھدی 

 زندان اوين ، ھدی صابر شبانه مورد ٣۵٠ بنابر شھادت شاھدان بند. صابر در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زد

 صابر به بيمارستان – نجات ئی پس از از دست دادن زمان طال–موران أخير جدی مأضرب و شتم قرار گرفته و با ت

اعالن درگذشت ھدی صابر  بدين ترتيب .مدرس منتقل می گردد که البته بنا به اظھارات شاھدان کار از کار گذشته بود

 شد كه در ساعت یستم گوارشينه و اختالل در سيه سي خود دچار درد در ناحین روز اعتصاب غذايھشتمدر : آمده است

 منتقل شد اما ٣۵٠ن جنب بند ي مستقر در زندان اوین بار به بھداري نخستی برا]جوزا[ خردادماه٢٠چھار بامداد جمعه 

دار شده يش بي ھایاد او ھم اتاقي فریده شد و از صداد به بند بازگردانيچي پی كه از درد به خود میدو ساعت بعد در حال

تم نشد بلكه مورد ضرب و ي به وضعیدگيچ رسي نه تنھا ھیدر بھدار«:ن ھنگام صابر گفت يو دور او حلقه زدند در ا

  . رون انداخته شده امي از اتاق درمان بی در لباس پرسنل بھداریمورانأن قرار گرفته ام و توسط ميشتم و توھ

 ما:...  حول اينگونه جنايات است ئی منتشره با امضاء ھای شناخته شده؛ سخت موئد آشکار فاش گوۀين رابطه نامدر ھم

 گرفت می قرار طرفانه بی رسيدگی مورد يعقوب بنی زھرا بانو و کاظمی زھرا بانو قتل چنانچه که باوريم اين بر سخت

 ۀحادث خاطيان با اگر و نبود کھريزک بازداشتگاه بار ترق حوادث شاھد جامعه ، شد می جدی برخورد خاطيان با و

 پای داريم استدعا محترم دادستان ..نبوديم صابر ھدی و سحابی ھاله مرگ شاھد امروز شد می جدی برخورد کھريزک

  .بپوشانيد عمل جامه خود شرعی و قانونی ۀوظيف به و بگذاريد پيش

 – کيخسروی آرش – جعفری مينا – زاده اسماعيل ھادی – خواهداد محمدعلی – محمدی نرگس – سلطانی عبدالفتاح 

  تاجيک عبدالرضا – قوشه شيما

  

  :ستار بھشتیمرگ مشکوک و قتل خاموش و اعالن در گذشت 
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سربازان گمنام امام "ستار بھشتی؛ کارگر جوان وبالگ نويس را مرگ مشکوک و قتل خاموش و اعالن در گذشت؛ 

ن کردند؛ تھديد به مرگش کردند تا دست از نوشتن در وبالگش بردارد؛ چون نتوانستند با در فضای مجازی نشا" زمان

 به خانه اش در رباط کريم ھجوم بردند و با ضرب و شتم و ]عقرب[در روز نھم آبان ماه  تھديد، به سکوتش وادارند؛

ًبه تھران و بعد «: با خشونت گفتنددستبند، دستگيرش کردند و در پاسخ به مادرش که پرسيده بود به کجا می بريدش، 

قبر بخريد و برای «: شکنجه ھای وحشيانه، به خانواده اش اطالع دادند که    روز بعد، پس از٧و » خبر می دھيم

  !به ھمين سادگی. »تحويل جسد به کھريزک مراجعه کنيد

  

  : افشين اسانلومرگ مشکوک و قتل خاموش و اعالن در گذشت

  
ميان ( افشين اسانلو؛ ازچھره ھای شناخته شده رانندگان برون شھری خاموش و اعالن در گذشتمرگ مشکوک و قتل 

به   در اثر]جوزا[ خرداد٣٠شنبه جپن  سالگی درروز٤٢، کارگرزندانی وزندانی سياسی درسن )شھری

ق بشر ساعتی پس فرشته اسانلو به کمپين بين المللی حقو .درزندان جمھوری اسالمی درگذشت "  قلبیۀسکت"  اصطالح

پرستاران بيمارستان به ما «  :از خاکسپاری برادرش در بھشت زھرای تھران در خصوص علت مرگ برادرش گفت

 پنجشنبه شب به بيمارستان آورده اند اما او مدت ھا پيش از رسيدن به بيمارستان فوت ٨گفتند که او را حدود ساعت 

فاصل رسيدن به بيمارستان ھم فوت نکرده بلکه فوتش قبل از اينھا بوده آنھا گفتند که حتی برادرم در حد . کرده بوده

  ».است

در تاريخ اول  فارس خبرگزاری  بامصاحبهکه سھراب سليمانی، مدير کل زندان ھای استان تھران در   اين در حاليست

شھر کرج و پس از ابراز درد در  ئی خرداد در زندان رجا٣٠روز « :د خبر فوت اين زندانی گفتئيأت با ]سرطان[تيرماه

 کرج ئیپس از معاينه و گرفتن نوار قلب، به بيمارستان شھيد رجا. شود  سينه به بھداری زندان منتقل میۀ قفسۀناحي

  ».دھد ت می قلبی جان خود را از دسۀشود و پس از چند ساعت بر اثر سکت منتقل می

  

  :مرگ مشکوک و قتل خاموش و اعالن در گذشت كوروش بخشنده
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ران، روز ي ایر جنبش كارگري ناپذی كوروش بخشنده ؛ مبارز خستگمرگ مشکوک و قتل خاموش و اعالن در گذشت

اد تشکل ھای  ھماھنگی برای کمک به ايجۀکميت"بخشنده ،عضو .  جان باختیست قلبي بر اثر ا]عقرب[ آبان١۴پنجشنبه 

 بارھا احضار و ین فعال آگاه جنبش كارگريا. بود" کميته دفاع از کارگران مھاباد ئیت اجراأھي"و عضو " کارگری

 ی انفرادی كردن در سلول ھای بود که بعد از دو ماه سپر٩٣ سال ]حوت[بازداشت شد که آخرين مورد آن اسفند ماه

در حالی که   کوروش بعد از آزادی از زندان ھم. يون تومانی آزاد گرديد يکصد ميلۀوزارت اطالعات ، سرانجام با وثيق

كه  ني قرار گرفت تا ائیاز بيماری قلبی رنج می برد بارھا از طرف ستاد خبری رژيم در سنندج احضار و مورد بازجو

 مجازات عمومی  قانون٣٨ ۀاين حکم سپس طبق ماد.  يک دادگاه انقالب سنندج به دو سال حبس محکوم شدۀتوسط شعب

 بود و قرار بود که کوروش فردا ٩۴ ]عقرب[ آبان١۵زمان اجرای اين حکم . به سه ماه و يک روز حبس تقليل يافت

از  د،ي تپی كارگران و زحمتكشان میبرای اجرای حکم به زندان سنندج مراجعه کند كه قلب پر تپش او كه ھمواره برا

  .شروان آگاه خود را از دست داديگر از پي دیكيران ي كارگر اۀطبق  ستاد ويحركت باز ا

  

  :شاھرخ زمانی  رفيقمرگ مشکوک و قتل خاموش و اعالن در گذشت

   
 ١٣٩۴ ]سنبله[وري شھر٢٢شاھرخ زمانی؛ صبح روز يکشنبه   رفيقمرگ مشکوک و قتل خاموش و اعالن در گذشت

به   شھر کرجئیدر قتلگاه رجا اس کارگری،فعال سرشن  خبر رسيد که شاھرخ زمانی،،٢٠١۵مبر  سپت١٣برابر با 

 ۀبراساس تشخيص اولي  زمانی صبح تا پيش از ظھر،ۀدر فاصل  مغزی،ۀدليل رسمی مرگ وی سکت. شھادت رسيد

 ٣۶پس از تحمل   در تبريز،١٣٩٠ ]جوزا[ خرداد١۴در  بازداشتش بھداری زندان اعالم شده است؛  از زمان آخرين

 ھم زدن امنيت ملی هبه قصد ب به اتھام تبليغ عليه نظام و تشکيل گروه، در بيدادگاه رژيم، روز شکنجه و زندان انفرادی،

يک   و انتقال به زندان مرکزی تبريز،]جدی[ دی ماه٢۴پس از شروع اجرای حکم در  او . سال زندان محکوم شد١١به 

 معتادان ۀبند ويژ  را به او ز اين دوره،پس ا.  زندان دست به اعتصاب غذا زدۀماه به خاطر نگه داشته شدن در قرنطين

به   او را  بار ديگر]اسد[ مرداد١٧در غل و زنجير به زندان يزد فرستادند؛ سپس در  ١٣٩١خرداد ٧ در .منتقل کردند

 ١٧ يک بار ديگر در شاھرخ زمانی.  شھر منتقل کردندئی به زندان رجا]ميزان[ مھر٢٢زندان تبريز برگردانند و در 

 دو دادگاه انقالب تبريز به اتھام توھين به خامنه ای محاکمه و اين بار به شش ماه حبس ۀ در شعب٩٢ ]سنبله[شھريور

در اعتراض به اين  که  او را به زندان قزلحصار کرج منتقل کردند،٩٢ ]حوت[ اسفند٢٠در . تعزيری محکوم شد

  ارديبھشت٣والن زندان در ؤ غذای طوالنی، مسپس از اين اعتصاب. روز دست به اعتصاب غذازد ۴٧ به مدت انتقال،

مقامات  مخالفت شاھرخ زمانی به خاطر.  شھر کرج منتقل کردندئیبار ديگر او را به زندان رجا  ١٣٩٣ ]ثور[
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برای شرکت در  او حتی  و  سال گذشته را نيافت]سنبله[ شرکت در مراسم ازدواج دخترش در شھريورۀاجاز زندان،

  .رش مرخصی موقت ندادندمراسم خاکسپاری ماد

  

  :مرگ و قتل خاموش و اعالن در گذشت محمد جراحی

    
فعال  ؛محمد جراحی  ١٣٩۶ ]ميزان[ مھر١٣پنجشنبه   مرگ و قتل خاموش و اعالن در گذشت محمد جراحی؛ روز

 یماريل بيبه دل  شاھرخ زمانی، پس از سه دھه مبارزۀ سياسی و سنديکائیۀ  سابق، ھمرزم و ھم پروندی، زندانیکارگر

سرطان   فعال کارگری در زندان بود، پس از اختالالت جسمانی او ، پزشکان زندان  زمانی که اين. سرطان درگذشت

طبق قانون بايد به او مرخصی استعالجی می . تشخيص دادند که با دستبند و پابند راھی بيمارستان شد  او را  تيروئيد

محمد جراحی با . است و از حق مرخصی استعالجی برخوردار نيست "  امنيتی" جرم که م  دادند، اما دادستان حکم داد

زمانی که سال . وجود مشکالت جسمی فراوان، پنج سال حبس را بدون يک روز مرخصی در زندان تبريز گذراند 

 امروز در اثر پس از پايان دوران محکوميتش ، آزاد شد و برای مداوا اقدام کرد، ديگر دير شده بود و صبح  پيش،

  ....ابتالء به سرطان پيشرفته در بيمارستان شھدای تجريش تھران ديده بر جھان فروبست

  

  با انتقام طبيعت چه می کنی؟/ گيرم که خلق را با فريبت فريفتی : پرسش اين است 

ستاگرام، کانال ن ھای دستی مجھز به وايبر، واتس اپ، فيسبوک و ايولفيش، تشوری که چھل ميليون تن از جمعيتدرک

تلگرام در اختيار دارند و ھر کدام شان يک شھروند خبرنگار جسور ھستند، ديگر نمی توان ديوار سکوت را باال کشيد 

مردمان کشورمان بخوبی ديدند که ھر سطح از تجاوز به حقوق مردم از اسيد پاشی . و جلوی انتقال خبررسانی را گرفت

شان در شيراز، به خيابان آمدن معلمان و بازنشستگان در بيش از بيست شھر ،  ۀدر اصفھان تا سگ کشی جنايتکاران

 - تجمع کارگران سنديکا در ھمراھی با بازنشستگان -عظيم نيروی کارگران ھپکو و آذر آب در شھر اراک  حضور

المللی انديمشک  و  بين ۀکارگران ھفت تپه و بستن جاد/  دانشجويان ترقيخواه  در برابر مجلس و وزارت کار-معلمان 

دھھا حرکت ديگر در کمترين زمان ممکن به اقصاء نقاط جھان خبری می شود و چگونه خشم و نفرت توده .... اھواز و 

ومقامات حکومتی را به سمت سياست خشن و کشنده تر  ی را درحمايت از مبارزات مردمان جامعه ما برمی انگيزدئ

  . ه و کشتار خاموش از مصاديق آن است شکنج/ زندان ھا/ می کشاند که احضارھا 

معلمان سراسر کشور، از دورافتاده   در کشوری که. تنھا ازھمين روست که حاکميت وحشت زده ، دندان نشان می دھد

در . شکلی ھمزمان به حرکت درمی آيند، ديگر نمی توان ديوار وحشت را برافراشته ب  ترين شھرھا تا پايتخت،

 ولی ۀران معدن سنگ آھن بافق، ھمراھی تمامی مردم شھر را به خود جلب می کند و نمايندکشوری که اعتصاب کارگ
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رغم ميل باطنی خود، به صورت نمايشی ھم که شده،  مجبور می سازد علی  فقيه در آن شھر و استان و امامان جمعه را

در شرايطی که فرمانده ضد . باشند کارگران در امان ۀشھر و خانواد  از حقوق کارگران دفاع کنند تا از خشم مردم

 مدير عامل آذر آب -شورش اراک، مجبور به عذر خواھی  ازخشم کارگران ھپکو و آذر آب ، به عجر و البه می افتد 

ديگر نمی . ديگر نمی توان کارگران و اردوی زحمتکشان کشور را به سکوت واداشت....  را بازداشت می نمايند و 

ز اين رو موج دستگيری فعاالن کارگری، تالش عبثی است از سوی نھادھای امنيتی رژيم که با ا. توان مردم را ترساند

رو خواھد شد و ما ھر روز شاھد آن ه مقاومت و اعتراضات گسترده کارگران و اردوی گسترده کار و زحمت روب

  !ھستيم 

  

  فردا نوبت کيست و چه می توان کرد؟؟: وپرسش اساسی تر 

                                         سعيد شيرزاد                                             رضا شھابیمحمد نظری        

   
  ؟؟؟؟؟؟

چنانچه بپذيريم که مرکزی ترين شعارمان دروضعيت امروزودرھمراھی با جنبش اعتراضی درون کشور در سراسر 

  : جھان

   !آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی است

مريکا و کانادا، دست به کارشد افريقا و سراسر ابايد بتوانيم در سراسر جھان از آسيا گرفته تا اروپا، استراليا و شمال 

  .واز پای ننشست و دست به اقدام عملی و جمعی زد

 :سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه، پيشترگفته بودۀ رضا شھابی، کارگروعضوھيأت مدير 

گاھی اوقات آدمی بيش ازحد و توانش، لجوج می شود " ديگرتاب اينھمه بالتکليفی را ندارم ودست به اعتصاب غذا زد"

 ۀدر چنين ھنگامه ای آدمی برای ادام. و دراين ھنگام، عنصرلطمه وآسيب به خود و کسانش برايش بی معنی می گردد

 ۀ ازدرد خودش می گريزد وبا ھمئیتوگو. ش را مخفی کندکه دردھاي حرکتش، تن به معامله گری نمی دھد، نه اين

  .  که آرزو دارد برسدئیزند و آدمی می رود تا با سخت جانی اش تا جا وجود به درد نھيب می

 آرزويش آزادی اززندان ومداوا و بازگشت به درون خانواده وبرسرکار، دست يافتن به مطالبات بی ۀرضا شھابی، ھم

دراين ھنگام آن ديگرانند که . تنھا ازاين روست که مقاومت می ورزد. ی ھايش استئيگرھم طبقه  خود وآن دۀپاسخ ماند

بايد راه چنين لجاجت وسخت سری را با آزادی رضا شھابی، بازکنند تا زندگی اين کارگر مبارزو مقاوم که جانش را در 

   .رمسيرعادی زندگی اش افتدکف دستش گرفته و حاضرنيست حتی برسرجانش کوتاه بيايد و چانه بزند، د
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رغم   که علیامروز زخم ناشی از پنجاه روز اعتصاب غذای رضا شھابی ، اين کارگر نام آشنا ، آنچنان عميق است 

آگاھانه از  ن آزادی وی و رساندنش به دست دکتر و دارو،ا مدافعۀ ھای داده شده در برابر خواست ھمسر و ھمهوعد

ن نياز او، که انتقال فوری او به بيمارستان برای مداوای عوارض وخيم ناشی از  و ضروری تريئیبرآوردن ابتدا

اعتصاب غذای طوالنی است، خودداری می کنند و در پاسخ اعتراضات ھمسرش، امروز و فردا و وقت کشی می 

 که درسر می ديگر ترديدی نيست که اين ورشکستگان به تقصير، تصميم خود را گرفته اند تا نقشۀ پليدی را. نمايند

: پرورانند با زجرکش کردن رضا شھابی، او را از پای در آورند وبعد ھمچون گذشته با وقاحتی بی شرمانه اعالم دارند 

  . ھرگزمباد آگاه که چنين پيام شومی به ما و آن ديگران برسد!  افتاد و تمام کرد

نبايد به .  بگذاريم تا ناظر چنين جنايتی باشيم  پليد و نابکارانه ای، نبايد دست روی دستۀبرای خشکاندن چنين نقش

اعتراضات تا کنونی خود بسنده کنيم؟ ھرگز اجازه ندھيم که ليست قتل ھای خاموش پرشمار تر گردد و عزيزان 

 رضا شھابی و يا ديگرانی چند به ھمان سرنوشت شوم دچار - اسماعيل عبدی- سعيد شيرزاد -محمد نظری : ھمچون

  . شوند

بايد بتوان حرکات اعتراضی موجود و جدا از ھم را به يکديگر وصل . از پراکنده کاری بشدت پرھيز نمود پس بايد 

بايد دادخواست جمعی تدوين نمود و درب احزاب و سازمانھای مترقی و اتحاديه ھای کارگری جھان را به صدا . نمود

يست محتمل اعدام ھا و مرگ ھا و قتل ھای درآورد که جان فعاالن سياسی در زندان ھای ايران در خطر است و ل

  . خاموش را ھم برای آگاھی عموم فھرست نمود

ما بايد بتوانيم برای درھم شکستن ترفندھای حکومت اسالمی وبه عقب نشينی واداشتن آن، راھھای به ھم پيوستن اين 

المی که چھاردھه بر کشور حکومت حاکميت اس.  جويبارھای اعتراضی و تبديل آن به يک سيل بينان کن را پيدا کنيم 

. مردم دست به عقب نشينی نخواھد زد   عرصه ھا ويرانه ای ساخته است، بدون قدرت پرتوانۀکرده و از ايران در ھم

برای تحکيم ھمبستگی و ھمگرائی جويبارھای اعتراضی بخش ھای گوناگون مردم، تالش برای سامان يابی مستقل 

ھا و تشکل ھای سراسری مستقل، مستقل از دولت، احزاب، سازمان ھا ، جناح ھا ، بخش ھای متنوع و ايجاد شبکه 

    .نھاد ھای شبه کارگری و امنيتی و شوراھای اسالمی کار، از اھميت حياتی برخوردار است باندھا و فرقه ھا،

، از ھر نوع آن، شقه خواست ھای صنفی و سياسی بخش ھای گوناگون مردم را نبايد و نمی توان با تبرھای ايدئولوژيک

و يا ايدئولوژی خود را بر اين جنبش ھا تحميل کنند و يا   تمامی آنھائی که تالش می کنند منافع فرقه، باند. شقه کرد

فرصت طلبانه، از اين حرکت ھای مستقل مردمی به سود جريان خود بھره برداری کنند، به قطع و نابودی اين نھال 

  . سته يا نادانسته ضربه وارد می سازندھای نوپا و در حال رشد، دان

نبايد جنبش اعتراضی . م ئيتنھا از اينرو ست که بايد از مالخود نمودن جنبش اعتراضی داخل کشور به شدت پرھيز نما

ی نگريست و با نگاھی ايدئولوژيک، ئ انحصار طلبانه و فرقه ۀکارگران و جنبش ھای اجتماعی درون کشور را با ديد

  . را به خودی و غير خودی تقسيم نمود و بعد به شکار زندانی بر آمدابتداء آنھا 

 -  بھائيان - دراويش-  کنشگراجتماعی ، دگر باشان جنسی-  معلم - زندانيان سياسی اعم از کارگر ۀبايد فرياد زد ھم

ی بايد آزاد عنوان فرزندان مردمان کشورمان ، ھمگه ب)  عرب و ترکمن - بلوچ - آذری- کرد(فعاالن مذھبی و ملی 

  !گردند

ن قتل ھای صورت بايد عامال.  وثيقه و تضمين ملکی برای آزادی مشروط زندانيان سياسی برچيده شود ۀبايد چرخ

 قتل ھای خاموش زندانيان سياسی ايران را به وسعت جھان مطرح ۀگرفته را به دادگاه کشاند و بايد پرونده ھای گشود

  . نمود
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  . بايد به شکل جمعی، فراگير و در ابعاد جھانی به خيابان آمد.  نمودبايد عکس ھای آنان را تکثير

  .  ايرانی را در سراسر جھان در گير اين کارزار جھانی نمودۀبايد سکوت را شکست و جامع

 ايرانی با ھر نگاه و نگرشی ، نکبت نظام اسالمی را بر نمی تابد و در ۀچنانچه ھر يک از آحاد جامع. راه گريزی نيست

بايد به . سر می برد و منفعت خود را در داشتن ايرانی آزاد و آباد و بدون شحنه و شيخ می بيند ه عيد و آوارگی بتب

  ! زندانيان سياسی ، ھم آوا گردد ئیخيابان آيد و با پرچم رھا

انی برد و آنان را  ھر ايرۀ ؛ را به درون خان نشايد که نام  نھند آدمی-- تو کز محنت ديگران بی غمی : بايد زبان سعدی 

  !متعھد به نشان آدميت نمود

 مان را به اشکال مختلفی ۀ و ھمبستگی بين المللی و اتحاد عمل گسترده، حرکات پراکندئیبايد بتوان در ھمگامی ، ھم آوا

 در ما! اين اقدام از ما بر می آيد. بدل به يک حرکت جھانی سازيم و برايش گام ھای اساسی از ھمين امروز برداريم 

  !تالش ورزيم صدای بی صدايان باشيم . !! اين راه از ھيچ اقدامی فرو گذار نخواھيم کرد

  

  ٢٠١٧ اکتوبر ١۵ برابر با ١٣٩۶ ]ميزان[مھر ٢٣يکشنبه 

 

  

 

 

 


