
  !عليه زندان و شکنجه و اعدام اعتراض کنيم
  
آميز برای دستيابی به آزادی و  ت ماه مبارزه مسالمتهشمردم ايران در طی اعتراضی بش جن

که حکومت جمهوری اسالمی برای است ای رسيده  جتماعی به مرحلهادموکراسی و عدالت 
  .متوسل شده استهای دار  سرکوب آن آشکارا به برپائی چوبه

 اند کردهدنبال کنون ااز آغاز تا مردم جهان که لحظه به لحظه اين جنبش عظيم مردمی را برای 
 در ، خيابانیهای اعتراضها پيش از  پور که مدت زمانی و آرش رحمانی اعدام محمد رضا علی

  هر گوشه خاک ايران و ، ازخبراعالم اين با . دهنده بود بری تکاند، خنبرد بسر میبازداشت 
 .اند هکشتجوانانی را جمهوری اسالمی باز برخاست که جانيان  ی اعتراضصدا ، آنبيرون از

ها کم شان بود حاال اعدام را نيز به   در خياباندختران و پسرانها و قتل  همه تجاوز در زندان آن
 ، ماههشتکه طی اين را بترسانند مردمی . را بترسانند را کشتند تا مردم آنان. اندها افزوده آن
در اش  دينیحکومت ولی فقيه و عليه  ،سياسی و اجتماعیهای  آزادیاعانه در دفاع از شج

امام جنتی، گلوی از آن واقعی صدای حکومتی که عليه فرياد . زدند می فرياد ايرانهای  خيابان
 برای نوميد ها آنهمگان آشکار است که  بر. های بيشتر است که تشنه اعدامخيزد  برمیای  جمعه

 آزادی و دستيابی به مبارزه تا تداوممردم در ايستادگی زيرا . دان ه را کشتاين جوانان ،دمکردن مر
ترور سازمان يافته استاد دانشگاه علی محمدی و . استها را به وحشت انداخته  دمکراسی آن

 ،هره تنکابنیز ، کانون نويسندگان ايراناندبيرفی قدان مهابادی و عليرضا ثنبازداشت رضا خ
و و همسرش، هنرمند عکاس ، مهرانه آتشی از جمعيت مادران صلح پورمی و ليلی فرهاديفهن يمه

 ، در اين روزهای ديگربازداشتو صدها صدها ها و  نگاران و وبالگ نويس روزنامهشماری از 
  .استه ايران استخ ناشی از وحشت نظام از مردم بپا

ديگر و  پور زمانی و رحمانیبرای  يندروغسازی  هنپيشياعدام و با جمهوری اسالمی نظام حاکمان 
انی در بيست و دوم باز شرکت در تظاهرات خياردم را م که ندا اين خيال در ،گان شد بازداشت

کنند که مردم به جان   نظير همه ديکتاتورها و مستبدان تاريخ باور نمیايناناما  .بازدارندبهمن ماه 
ای  هن هر پيشيبااين قربانيان را  ،انمردمبيگمان  .گردند یترسند و نه به خانه بازم گر نه می دي،آمده

و که در راه آزادی ، ياد خواهند سپرده ب شان ندانفرز شمار، در اند پرداختهها  که برای آن
  . ندا هشان را فدا کرد ايران جاندمکراسی 

ی  که صورت  هشکنجه و اعدام را با هر توجي، در تبعيدنگاران  ما نويسندگان، شاعران و روزنامه
طعانه اای که دارند ق و انديشه باورهمه زندانيان سياسی با هر  حقوق و از.  کنيم گيرد، محکوم می

خواه جهان، عليه اين  خواه ايران و نهادهای ترقی و صدا در صدای مردم آزادی. کنيم ع میادف
  .نيمک میراض جنايات اعت

   
  :کنندگانامضا

رضا اغنمی، نسرين الماسی، منيره برادران، ستعدادی شاد، مهدی اعسگر آهنين، گيل آوايی، 
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نسيم خاکسار، اسماعيل خوئی، حسين منصور خاکسار، سيدجوادی، حسن حسام، محسن حسام، 
ی، اکبر سردوزامی، اسد سيف، بهروز حسن زره آبادی، محمد ربوبی، مهرانگيز رساپور، دولت
خانی، زيبا کرباسی، رضا مرزبان،  رسايی، پرويز قليچبتول عزيزپور، فهيمه فجواد طالعی، شيدا، 
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