
 

  شکنجهبرای آزادی زندانیان سیاسی و توقف

! هم صدا و متشکل شویم  اعدامو

 ًفز غذُاکطتار تیص اس ی در طْل سَ هاٍ اخیزتست ًام خیشش سى، سًذگی، آسادی تا کٌْى تَ قیوت اػتزاضات هزدم

ایي هثارسٍ ّ اػتزاضات ٌُْس .  ختن ضذٍ است ُشار ًفز۲۰ تیص اس ضذى ّتاسداضت ّ سخوی  هثارسیي ّ هؼتزضیياس

در کف خیاتاى تَ قْت خْد تاقی است، رژین ُز رّس تا سزکْب ّ تْزص تیطتزی تا ایي ززکت سزاسزی تَ هقاتلَ 

در ایي راستا هشدّراى ّ خٌایتکاراى اس چٌذ رّس گذضتَ اػذاهِا را ضزّع کزدٍ . پزداختَ ّ هی خْاُذ سُز چطن تگیزد

 خاى سالَ ّ سزپزست خاًْادٍ را تَ اتِام تستي خیاتاى ستار۲۳هسسي ضکاری خْاى  اس اّلیي قزتاًیاى ایي تزتزیت . اًذ

رٌُْرد  در - تذًثال هسسي ُن هدیذ رضا. ًذّیختآتا ضقاّت توام اّرا تَ دار تذّى هساکوَ تِزاى تَ اػذام هسکْم ّ

قزتاًیاى ایي اػذاهِای زکْهتی ػوْها اس خاًْادٍ ُای کارگزی ّ یا خْد کارگز . هطِذ در هالء ػام تَ دار آّیختَ ضذ

هشدّراى در اداهَ تا ارائَ لیستی اس اػذاهی ُا هذتْزاًَ در تالضٌذ کَ خلْ ایي اػتزاضات را گزفتَ ّ هزدم را . ُستٌذ

رٌُْرد در خارج ّ داخل کطْر خطن -اها اًؼکاص اػذام هسسي ضکاری ّ هدیذ رضا. تَ خاًَ ُایطاى تزگزداًٌذ

بیدار شوید تا بی دار " و " اعدام نکنید" هزدم تا ضؼار . تسیاری را در اػتزاؼ تَ ایي ػول ّزطیاًَ تز اًگیختَ است

تاستاب ایي ػول ّزطیاًَ هزدم را تَ افطای چِزٍ فاضیستی .  خطن ّ اػتزاؼ خْد را تَ ایي خٌایت ًطاى دادٍ اًذ"شویم

 . خوِْری اسالهی ًشد خِاًیاى ّ هزدم را تَ اهز اداهَ هثارسٍ در داخل ّ خارج هػون تز ًوْدٍ است

چِار دَُ است کَ تا در دست داضتي قذرت ّ استفادٍ اس قْاًیي ارتداػی اسالم ّ رّضِای تیص اس خوِْری اسالهی 

.  پزداختَ استّ هؼتزؼهثارسکوًْیستِا ّ هزدم زفع هٌاسثات سزهایَ داری تَ ضکٌدَ ّ اػذام تزای قزّى ّسطایی 

دستگاٍ سزکْب زکْهت سلطٌتی است تشرگتز ّ پیچیذٍ تز اس کَ توزاتة اسالهی زکْهت ساسهاى اطالػات ّ اهٌیت 

تا کٌْى آًچٌاى خٌایاتی قزّى ّسطایی دستگاُِای اهٌیتی در خِاى ّ اتکا تَ قٍْ قضاییَ رّش ُای آخزیي استا استفادٍ 

 !ًَ آهاری را تز هی تاتذ، ّ ًَ ًطاًی تز تْقف آى استهیشاى سًذاى ّ ضکٌدَ ّ اػذام  هخالفیي آفزیذٍ کَ 

ًَ تٌِا تْخَ خْاهغ اػذاهِا . اس طزف رژین آغاس ضذٍ ّ تا ّقازت توام در غذد اداهَ آى است اػذاهِا ی اسهْجاخیزاٌ 

 تطْریکَ خاًْادٍ ُای هسکْهیي تَ اػذام تا تیي الوللی را تز اًگیختَ تلکَ خاهؼَ ایزاى را ُن تطذت تکاى دادٍ است،

اػذام تؼٌْاى . اضطزاب ّ ًگزاًی ُز رّس در هقاتل سًذاًِا تدوغ ًوْدٍ ّ خْاُاى لغْ زکن اػذام ػشیشاًطاى ُستٌذ

اػذاهِا تست . اتشاری قْی در دست خوِْری اسالهی در ایداد رػة ّ ّزطت ّ تثثیت رژین تا کٌْى ػول ًوْدٍ است

اتِاهات درّؽ ّ خزائن ّاُی اس خولَ تزّریسن، هتِن ًوْدى افزاد اػذاهی تَ قاتل تسیدیِای هشدّر ّتز ُن سدى اهٌیت 

اها تسیدیِا ایي ػْاهل خْد فزّختَ ّ هشدّر در هذت ایي سَ هاٍ غذُا ًفز اس . تا کٌْى اًدام گزفتَ است... هلی ّ

کْدک ّ تشرگسال را تَ خزم فقظ اػتزاضات خیاتاًی تَ قتل رساًذٍ اًذ، ّ ُشاراى ًفز تْسیلَ آًِا رتْدٍ ضذٍ ّ در 

 .  سًذاًِا هْرد ضکٌدَ ّ تداّس قزار گزفتَ اًذ، هسق ُیچ هداساتی ًیستٌذ

 زکْهتِای استثوارگز ّ دیکتاتْر تزای تثثیت ّ تذّام زکْهت. ًفی ًوْد"ًَ، گفتي تَ اػذام " اػذام را فقظ ًویطْد تا 

هثارسٍ  آى خاتوَ دادى تَاػذام ّ . زطت استفادٍ هی کٌٌذّ اس اػذام تؼٌْاى اتشار سزکْب ّ رػة ّ تطْر سیستواتیک

 هشدّراى زکْهتی ٌُْس تَ دستگیزی ّ آدم رتایی فؼالیي کارگزی، سًاى، داًطدْیاى، داًص .طثقاتی را هی طلثذ

تٌِا راٍ هقاتلَ تا ایي تِاخن ّزطیاًَ ساسهاى یافتي . آهْساى ّ رّسًاهَ ًگاراى در توام ضِزُای ایزاى اداهَ هیذٌُذ

 .ززکتِای اػتزاضی کف خیاتاى ّ اًؼکاص تیطتز آى در سطر تیي اللولی است



طی اػتزاضات اخیز در داخل ّ خارج اس کطْرُای اس ُواى رّسُای آغاسیي تسیاری  ًیزُّای سْسیالیست ّ چپ 

را در خِت دفاع ّ زفاظت اس خاى " لغْ هداسات اػذام" ّ " سًذاًی سیاسی آساد تایذ گزدد" تالش ًوْدًذ تا ضؼار 

 .سًذاًیاى ّ دستگیز ضذگاى اػتزاضات اخیز تثذیل تَ هطالثات هسْری ّ رّسهزٍ هزدم هؼتزؼ کٌٌذ

اها خٌاذ راست اپْسیسیْى  کَ خْد را اس هخالفیي زکْهت اسالهی هی ًاهٌذ، تَ ایي دلیل کَ ػوال خْاُاى لغْ زکن 

اػذام ّ یا آسادیِای تی قیذ ّ ضزط اختواػی ًیستٌذ، تِویي دلیل اس طٌیي ایي ضؼارُا در ُزاسٌذ ّ آگاُاًَ هاًغ گستزش 

ایي طیف  تاسٍ تزاًذاس ضذٍ  کَ ػوْها اس کارگشاراى ّ یا پادُّای ساتق . ایي ضؼارُا در اػتزاضات داخل ّ خارج اًذ

زکْهت اسالهی ُستٌذ در ُوزاُی تا ضْیٌستِای ّطي پزست ّ قْم گزایاى ّطٌی، خْد اس هٌادیاى ًْػی دیگز اس 

ایي زضزات ًوایٌذگی ًْع دیگزی اس استثذاد را . استثذاد ّ سزکْتگزی ُستٌذ کَ اس ُویي اهزّس ُن  قاتل هطاُذٍ است

خْاٌُذ ًوْد کَ  تضویي کٌٌذٍ آسادی ُای تی قیذ ّ ضزط اختواػی ّ سیاسی ّ  لغْ اػذام ّ سًذاى ّ ضکٌدَ ًخْاُذ 

.  تْد  

 در ضزایطی کَ هزدم هؼتزؼ خیاتاًِا را تسخیز ًوْدٍ اًذ، آسادی فؼالیي کارگزی ّ هؼلواى، داًطدْیاى، داًص آهْساى 

ّ دیگز سًذاًیاى سیاسی تؼٌْاى تخطی اس فؼالیت رّساًَ  تایذ تَ هطالثَ هسْری تثذیل ضذٍ   ّ کارسار آسادی فؼالیي 

لغْ هداسات " ّ " آسادی سًذاًیاى سیاسی فْری ّ تذّى قیذ ّ ضزط " کارگزی ّ دیگز سًذاًیاى سیاسی تست ضؼارُای 

در ایي ززکتِای خیاتاًی در داخل ّ خارج ساسهاى دادٍ ضْد ّ تْدٍ ُای خیاتاًی زْل ایي ضؼارُا هتطکل "اػذام 

ُوچٌیي تا تِن پیْستي ًیزّی تیطتز هزدم تَ خاًْادٍ ُای سًذاًیاى سیاسی در هقاتل سًذاًِا ایي سٌگز را تقْیت ّ . ضًْذ

هسکن ًوْدٍ، تا اس ایي طزیق اس دستگیزیِای تیطتز هواًؼت تَ ػول آهذٍ ّ رژین را ّادار تَ ػقة ًطیٌی ّ هتْقف 

 .  کزدى دستگیزیِا ّ اػذاهِا ًوْد

در خارج کطْر ُن اػتزاضات ّ آکسیًِْایی کَ در ُوسْیی ّ زوایت تا ززکتِای داخل در زال اًدام ّ ضکلگیزی 

است ایي را هی طلثذ کَ  در سطر ّسیؼتزی تا هسکْم ًوْدى ّ افطاگزی خٌایات خوِْری اسالهی تا استفادٍ اس 

 .  تَ کارسارُای ّسیؼی در سطر کطْرُا تثذیل ضْد" سًذاى ّ اػذام "ضؼارُای هطخع در راتطَ تا 

اػذام تَ ػٌْاى یک اتشارخطًْت در دست اکثزیت دّلتِا تخػْظ دّلتِای دیکتاتْری تا سهاًیکَ ساختارُای 

ایي خٌایت ساسهاًیافتَ ًظام فاضیستی اهکاى تْقف یا کاُص اػذاهِا . اختواػی ًاتزاتز تاقی ُستٌذ، تقْت خْد تاقی است

 تذرخَ زاکویت ًٌگیي اشخوِْری اسالهی در طْل . هستلشم ساسهاًیاتی ًیزّی اختواػی استخوِْری اسالهی 

اى سزهایَ اس زاکناهزّس کَ هدذدااها . سیادی هْفق ضذ کَ تا اخزاج، سًذاى، ضکٌدَ ّ اػذام تَ زکْهتص اداهَ تذُذ

تغییز ّ تسْل اًقالتی  در ُزاسٌذ، تاس ُن تزای ًدات خْد راُی خش سًذاى، ضکٌدَ ّ اػذام ّ کطتار پیص رّی خْد 

، ّارد دّر خذیذی اس هثارسات در سًذاًِای هخْف رژین ضکٌدَ ضذگاى  تااػتزاؼ تَ ضکٌدَ ّ ُن غذایی. ًوی تیٌٌذ

در ُوسْیی تا هقاّهت سًذاًیاى در داخل هثارسٍ گستزدٍ سیاسی تزػلیَ سًذاى، ضکٌدَ ّ اػذام . سیاسی ضذٍ است

  هی تْاًذ تاتذاّم ّ هتطکل ضذى ایي هثارسٍ.  است کَ در کف خیاتاًِا در خزیاى استتخطی اس هثارسٍ طثقاتیسًذاى،

ضکٌدَ، کطتار ّ اػذام ًقص  تَ ػقة راًذى رژین هْخْدّخٌثص اختواػی تسیح ًوْدى ًیزّی اختواػی ّسیغ در تقْیت 

 . هْثزی ایفا ًوْدٍ  ّ تِتْقف اػذاهِا ّ آسادی سًذاًیاى سیاسی هثذل ضْد
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