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   از زندان جمھوری اسالمی»رئيس دانا«آزادی 

  و

   اجتماعی ديگر-  فعالين سياسیتداوم زندانی بودن منيژه نجم عراقی و نويسندگان و

 

ت دبيران کانون نويسندگان ايران، پس از تحمل بيش از يک سال أبرز رئيس دانا، نويسنده و عضو ھيسرانجام، فري

زندان که فقط  به خاطر سخن گفتن و اعتراض به سياست ھای خانمان برانداز اقتصادی جمھوری اسالمی و نيز به 

  .  از زندان رھائی يافت،ان ايران  به آن محکوم شده بودخاطر عضويت در کانون نويسندگ

سياست اقتصادی جمھوری اسالمی که دست پخت باند پليد احمدی نژاد در حاکميت است، نه تنھا سبب سيه روزی مردم 

ايران شده، بلکه حتی در حال حاضر از جانب جناح ھای رقيب او در حاکميت نيز مورد اعتراض واقع شده و آن را 

با اين حال، فريبرز رئيس دانا ناچار بود تمام مدت محکوميت . است باند فتنه برای ناراضی ساختن مردم لقب داده اندسي

  . خود را در زندان بگذراند و چه بسا اگر اعتراض جھانی در دفاع از او نبود، بسی بيش از اين ھا بر سرش می آمد

ت دبيران کانون محکوم به يک سال زندان شده، أر عضويت در ھيدر حال حاضر منيژه نجم عراقی نيز که فقط به خاط

افزون بر اين، بسياری از نويسندگان و فعاالن حقوق زنان، دانشجويان و کارگران و به . ھنوز در زندان به سر می برد

راتيک مردم در خوزستان و ن حقوق اجتماعی و انسانی و اعضای انجمن ھای حقوق دمکتازگی بسياری از فعاال

  .کردستان دستگير شده اند و سرنوشت نامعلومی دارند

 بوشھر در غم عزيزان خود روز و شب می گذرانند و در ۀدرست در چنين شرايطی که مردم زلزله زده و آوار

ی به آنان محروميت از ھرگونه امدادھای بھداشتی، معيشتی و رفاھی به سرمی برند، جمھوری اسالمی، به جای يار

  . بيشترين تالش خود را صرف دستگيری ھا و سرکوب ھر ندای معترض می کند

واقعيت اين است که درنده خوئی جمھوری اسالمی در مواقع بحرانی، از جمله در مقاطع انتخابات که سراسر سرشار 

رد و رژيم می کوشد با از حقه بازی و تقلب است و به شکلی بی نھايت غيردمکراتيک به انجام می رسد شدت می گي

سرکوب جمعيت ھا، دست گيری ھای گسترده و فشار بر زندانيان سياسی و ارعاب ھمگانی از طريق اعدام ھای علنی، 
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از ھرگونه اعتراض نسبت به سياست ھای ارتجاعی و ضدانسانی خود جلوگيری کند و چندی بيشتر به زندگی تباه و 

  . ضدانسانی خود ادامه بدھد

ندگان ايران در تبعيد، بر اساس منشور و اھدافش در راه دفاع از آزادی انديشه و بيان، موج دستگيری ھای کانون نويس

اخير و فشار بر زندانيان سياسی، اعدام ھای اخير و سرکوب جمعيت ھای مدافع حقوق اجتماعی و دمکراتيک و 

و می کوشد در کنار مردم مبارز ايران برای  مردم خوزستان و کردستان را به شدت محکوم می کند ۀدستگيری ھای تاز

  .آزادی زندانيان سياسی و تحقق آزادی و برابری ھمگانی حرکت کند و صدای بی صدايان باشد
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