ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ
اﻋﻼﻣﯿﻪ ی ﻣﺸﺘﺮک  ۹ﮔﺮوه اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ  ۵ﺗﻴﺮ  ۲۶ – ۱٣۹۰ژوﺋﻦ ۲۰۱۱
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ،اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان ،ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ،ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ،ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ـ اروﭘﺎ،
ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
)اﮐﺜﺮﯾﺖ( ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ
اﯾﺮان روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼﻣﯿﻪ ی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ در اﯾﺮان اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک
اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ
 ۱۲ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻋﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از روز ﺷﻨﺒﻪ  ۲۸ﺧﺮداد دﺳﺖ
ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا زده اﻧﺪ ۶ .ﺗﻦ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽﺷﻬﺮ
ﮐﺮج ﻫﻢ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آﻧﺎن ،اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺧﻮد را از روز ﺟﻤﻌﻪ
آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ .زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﺠﺎزات ﻋﺎﻣﻼن
ﻗﺘﻞ ﻫﺪی ﺻﺎﺑﺮ و ﻫﺎﻟﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزﺗﺎب وﺳﯿﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﯽ از
ﻫﻤﺪﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ
اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﺸﻮر ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ و
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ در زﻧﺪان ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺻﺪﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر در اﺳﺎرﺗﮕﺎه ﻫﺎی رژﯾﻢ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ارﮔﺎن ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﻧﺪان ﻫﺎ،
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎر را ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﻧﺪ .رژﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻮم ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮدن دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن زﻧﺪاﻧﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
درﻣﺎﻧﯽ ﺿﺮور ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺟﺎن زﻧﺪه ﯾﺎد ﻫﺪی ﺻﺎﺑﺮ را ﭘﺸﺖ دﯾﻮارﻫﺎی زﻧﺪان ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ رژﯾﻢ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و اداﻣﻪ اﻋﺘﺼﺎب
اﺳﯿﺮان درﺑﻨﺪ ،ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮوز ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ رژﯾﻢ
ﻓﺮزﻧﺪان آزادﯾﺨﻮاه و ﻣﺒﺎرز ﮐﺸﻮر را در ارﺳﺎرﺗﮕﺎه ﻫﺎ از رﻣﻖ
ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼدرﻧﮓ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن
اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ اﻗﺪام ﮐﺮد .ﻓﺮدا ،ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
آزادﯾﺨﻮاه ﮐﺸﻮر از آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه
ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع
زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﺠﺎزات ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺘﻞ ﻫﺪی ﺻﺎﺑﺮ و
ﻫﺎﻟﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای  ۱۸ﺗﻦ از

زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻫﺎﻟﻪ ﺳﺤﺎﺑﯽ،
ﻫﺪی ﺻﺎﺑﺮ ۱۲۰ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺸﺎده و ﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﻖ آﻧﺎن ،از
زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﻨﺪ
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎ ،رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و در راس آن وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺎن
زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ و ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر و در زﻧﺪان ﻫﺎ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و آزادی
ﺑـﺪون ﻗﯿـﺪ و ﺷـﺮط زﻧـﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ .ﻣـﺎ ﻫﻤﺼـﺪا ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪ
آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان از ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪان ﻫﺎی اﯾﺮان و وادار ﮐﺮدن
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان
ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺣﺰب ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ـ اروﭘﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ(
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۵ﺗﯿﺮ  ۲۶ – ۱٣۹۰ژوﺋﻦ ۲۰۱۱

