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 !رَز حمایت از زوذاویان سیاسی است ژَئهبیستم 

 !تمامی زوذاویان سیاسی بایذ بذَن قیذ َ شرط آزاد گردوذ
 

رٔس ػٓذ ٔ پیًاٌ دٔتارِ يا تزای آسادی تی قیذ ٔ ضزط سَذاَیاٌ سیاسی ٔ خاتًّ دادٌ تّ دستگاِ جٌُٕ ٔ جُایت جًٕٓری  ژٔئٍتیستى 

 !اساليی است

 

 ی شریف؛اوساوٍا ٬آزادیخُاٌان ٬مردم

تایذ تذاَُذ کّ جًٕٓری اساليی تا چٕتّ دار ٔ کطتار ٔ ضکُجّ ٔ سَذاٌ ! جٓاَیاٌ تایذ تذاَُذ کّ ایٍ حکٕيت تا جُایت ٔ کطتار پاتزجاست

تایذ تا خثز ضَٕذ کّ ایٍ حکٕيت اس ٔحطت اَقالب ٔ خیشش ٔ قیاو يزدو حاضز است ! يتٕنذ ضذِ است ٔ تا خَٕزیشی ادايّ حیات يیذْذ

ایٍ حکٕيتی درَذِ است کّ در پزَٔذِ فزدی ٔ جًؼی حاکًیُص صذْا فقزِ ! ّ ْز جُایتی تشَذ تا ساػتی تز ػًز کثیف خٕد تیفشایذدست ت

 !قتم ػًذ خٕاتیذِ است

 

جٓاَیاٌ تایذ سجزَايّ ْشاراٌ سَذاَی سیاسی را در طی ػًز پزَکثت جًٕٓری اساليی تطَُٕذ ٔ اس حقایق ْٕنُاک ایٍ حکٕيت آديکص تا 

يیهیَٕٓا اَساٌ ضزیف ٔ َٕػذٔست را درکُار يا قزار يیذْذ تا ايز دفاع فٕری ٔ  ٬ایٍ صذای رسای ياست کّ جٓاَیاٌ را .خثز ضَٕذ

یٕرش ٔ گزٔگاٌ گیزی . اضطزاری اس ْشاراٌ سَذاَی سیاسی ٔ صذْا ػشیشی کّ ْز آٌ چٕتّ دار سَذگیطاٌ را تٓذیذ يیکُذ را يیسز کُذ

کسة ٔ کار ْز رٔسِ ایٍ حکٕيت  ٬اخثار ْٕنُاک اػذايٓای دستجًؼی  ٬رفتار ٔحطیاَّ تا سَذاَیاٌ سیاسی ٬سیاسی دایًی اس يیاٌ يخانفاٌ

 . است

 

اَی اس ثاست کّ يیخٕاْذ جٓاٌ يتًذٌ را تزای پطتیساسياٌ دادٌ جُثطی اػتزاضی  یک کًپیٍ ٔسیغ تزای ! فقظ یکزٔس َیست ژٔئٍتیستى 

ٔاکُطی تیٍ انًههی َسثت تّ خطزات جذی کّ جاٌ ػشیشاٌ يا را در  !َیاٌ سیاسی در ایزاٌ تسیج کُذخٕاست آسادی تی قیذ ٔ ضزط سَذا

سًثم اتحاد ٔ ػٓذ ٔ پیًاٌ يا تزای آسادی تذٌٔ قیذ ٔ ضزط  درػیٍ حال ژٔئٍتیستى  .ایجاد ًَایذ ٬سَذآَای جًٕٓری اساليی تٓذیذ يی کُذ

 !استسَذاَیاٌ سیاسی ٔ پاییٍ کطیذٌ چٕتّ ْای دار 

 

ایٍ . ْچانٓای يخٕف أیٍ ٔ رجایی ضٓز ٔ ًّْ سَذآَای تیطًار جًٕٓری اساليی حًاسّ ای ػظیى استيثارسات سَذاَیاٌ سیاسی در سیا

ْشاراٌ سَذاَی سیاسی ٔ خإَادِ ْای يضطزب ٔ ! يثارسات ضٕراَگیش الیق تشرگتزیٍ حًایت ْای ٔ پطتیثاَی ْای تیٍ انًههی است

 .َگزاَطاٌ چطًطاٌ تّ اقذايات تیٍ انًههی ياست

 

 :كُیذ اَیذ در ایٍ رٔس در اضكال يتُٕع اس سَذاَیاٌ سیاسٗ در ایزاٌ حًایتيیتٕ ضًا

 ؛تظاْزات در يقاتم سفارتخاَّ ْاٖ رژیى اساليٗ تزپایٗ

 ؛ساسيآَاٖ تطزدٔست َايّ تّٔارسال َايّ اػتزاضٗ تّ رژیى 

 ؛تزگشارٖ ضة ًْثستگٗ تا سَذاَیاٌ سیاسٗ در ایزاٌ

 ؛ٔ يحکٕو کزدٌ آٌ رژیى اکُص َطاٌ دادٌ تّ جُایات فطار تّ دٔنت کطٕرْای يحم اقايتتاٌ تزای ٔ

 ؛ ٔ آگاْگزٖ در يیاٌ يزدو كطٕر يحم اقايتتاٌ ّ تا جُایات رژیىطافطاگزٖ در رات

 !تزگشار ًَاییذرا تا قذرت ْز چّ تیطتز  ژٔئٍرٔس تیستى  يیتٕاَیذ  ضًا ر دیگزاتتكادْٓا تا 

 

 :اعالم میكىیم ژَئه امسال یكبار دیگربیستم  در 

 .گزدَذ یاٌ سیاسٗ تایذ تالدرَگ ٔ تذٌٔ قیذ ٔ ضزط آسادسَذاَ 

 .تایذ فٕرا يتٕقف ضَٕذ اػذايٓا

 

 

 کمیتً مبارزي برای آزادی زوذاویان سیاسی
 ١١٣٢فزٔردیٍ  ١١تزاتز تا  ٠٢١١آٔریم  ٠٢


