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  نھاد کودکان مقدمند

  ٢٠١۴ اپريل ٢٠

 حمله به بند زندانيان سياسی

  !گوشه ای از استيصال حکومت است
 اوباش گارد ضد شورش زندان اوين به ،رح ريزی شده در اقدامی از پيش ط،]حمل[ فروردين٢٨بامداد روز پنجشنبه 

 اسباب و وسايل شخصی ،مدت پنج ساعت با توھين و تحقير زندانيان اين بنده  وارد شدند و ب٣٥٠ به بند ، بازرسیۀبھان

 ،نسانیدر اين تھاجم ضد ا.  وحشيانه به آنھا حمله کردند،در پاسخ به اعتراض زندانيان. و عمومی آنان را به ھم ريختند

شدت زخمی و برخی راھی بيمارستان و تعدادی به زندانھای انفرادی و يا ه  ب٣٥٠تعداد قابل توجھی از زندانيان بند 

  .نقاط نامعلوم ديگری انتقال داده شدند

  . اند فعال مدافع حقوق کودکان کار و خيابان درميان زندانيانی است که به انفرادی انتقال داده شده ،بھنام ابراھيم زاده

 اعتراض به وضعيت فالکتباری که به ۀ چيزی جز وحشت حکومت اسالمی از گسترش دامن،حمله به زندانيان بی دفاع

 روز ، دستگاه امنيتی حکومت است که با فرا رسيدن اول ماه مهۀاين سياست شناخته شد.  نيست،مردم تحميل کرده

سرکوبھا و وحشيگيريھای خود برای ارعاب جامعه می افزايد و بدين ترتيب وحشت خود را در  ۀ به دامن،جھانی کارگر

  .کند پس اين حمالت مخفی می

ما . شدت محکوم می کنده شتم زندانيان اين بند را بو  وحشيانه گارد زندان اوين و ضرب ۀ حمل،نھاد کودکان مقدمند

  .آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی ھستيم خواھان ،نگران اين عزيزانھای درکنار خانواده 

 فعال ،ی تمامی زندانيان سياسی و از جمله بھنام ابراھيم زاده به تالشمان برای رھائ،زمی جزم ترما با تمام نيرو و با ع

  .و مدافع حقوق کودکان کار و خيابان خواھيم افزود

 عليه ،ر کارزار آزادی زندانيان سياسی فعال تر از ھر وقتخواھيم د ن سياسی می سازمانھا و فعاال،ۀ نھادھااز ھم

 روز ھمبستگی بين المللی کارگری را به روز ، جمھوری اسالمی به ميدان بيايند و اول ماه مهۀتوحش افسار گسيخت

  .اعتراض ھمگانی عليه جمھوری اسالمی بدل کنند

  نھاد کودکان مقدمند

  ١٣٩٣ ]حمل[ فروردين٢٩

   ٢٠١٤اپريل ١٨

 


