نبردی ھمه جانبه را برای آزادی زندانيان سياسی
سازمان دھيم!!
ھر روز که ميگذرد جمھوری جناﯾتکاران اسالمی بر ابعاد شکنجه و آزار فعالين در بند شدت
بيشتری می بخشد .ارتجاع اسالمی حاکم مستمراً در جھت تسليم نمودن و خرد کردن مقاومت
فعالين در بند به شيوه ھای نوﯾنی در شکنجه و آزار مبادرت مينماﯾد .اگر بپذﯾرﯾم که ميان
جمھوری جناﯾتکار اسالمی و جنبشھای جاری اجتماعی ﯾک جنگ نابرابر جاری و ساری است
پس باﯾد بدﯾن امر ھم معترف باشيم که فعالين در بند اسرای ھمين جنگ جاری ھستند .و دقيقا
به ھمين علت استکه جناﯾتکاران حاکم در عين اجرای طرح ھای پليسی-امنيتی گوناگون در
سطح خيابانھا ھمزمان به تشدﯾد فشار در زندانھا نيز ميپردازند .ارتجاع حاکم در جنگی نابرابر بر
عليه جنبشھای جاری ،سرکوب اعتراضات و نبردھای خيابانی و در ھم شکستن مقاومت در
زندان را بطور ھمزمان در دستور دارد و گمان ميکند که با به بند کشيدن فعالين قادر است که آن
مطالباتی را ھم که اﯾن فعالين برای آن مبارزه کرده اند به غل و زنجير بکشاند .تمامی تالش آنان
جھت بر پائی انواع و اقسام طرحھای سرکوب و سبوعيت آنان در مقابله با اسرای جنبش ھای
جاری اساسا منبعث از وحشت اشان از شعله وری درخواستھا و مطالباتی است که محقق
شدنشان پيشرفت بسوی تحقق شعار نان و آزادی و طبعا سرنگونی ارتجاع حاکم را رقم ميزند.
فعالين در بند منادﯾان مطالبات جنبشھای اجتماعی جاری ھستند .نبرد متداوم برای آزادی
زندانيان سياسی بخش جدائی ناپذﯾر مبارزه برای تحقق شعار نان و آزادی است.
اگر برای آزادی ميجنگيم؛ اگر بر عليه دستگاه اعدام و سرکوب مبارزه ميکنيم؛ اگر خواھان پاﯾان
بخشيدن به استيالی جو ارعاب و وحشت بر زندگی اجتماعی ھستيم؛ اگر حتی ميخواھيم برای
آزادی فعال معينی نبرد کنيم :باﯾستی با تمام قوا جھت گشودن درب زندانھا نبرد نمائيم .آن
درخواستی که ميتواند مبشر ﯾک نبرد متحد جھت تغيير توازن قوا در جرﯾان جنگ جاری به نفع
جنبش ھای اجتماعی باشد و امکان مبارزه ھمه جانبه ای را فراھم نماﯾد ،نبرد برای آزادی
زندانيان سياسی و گشودن درب زندان ھا است .بدون تردﯾد مبارزه در اﯾن جھت به تشدﯾد نبرد
جھت مطالبات جنبش ھای اجتماعی دامن خواھد زد .نبرد جھت گشودن درب زندانھا نبرد برای
آزادی عقيده ،بيان ،تشکل،حق اعتصاب ،اجتماعات و آزادﯾھای اجتماعی و سياسی است .پس
بيائيد بدون افزودن پيشوند و پسوند برای آزادی زندانيان سياسی و گشودن درب زندانھا مبارزه
کنيم! بيائيد در شراﯾطی که دستگاه سرکوب جھت ارعاب عمومی بيش از پيش سياست اعدام و
زندان را عملی ميسازد؛ ما مبارزه ای متحد و ھمه جانبه جھت آزادی زندانيان سياسی و گشودن
درب زندانھا را سازمان دھيم.
ما ميتوانيم با تبليغات گسترده حول مسئله زندانھا و ضرورت آزادی زندانيان سياسی در ھر محله
و کارخانه و دانشگاه و محل کار و اشتغال و با تمرکز بر فعاليت برای آزادی ھمه فعالين در بند
بدون تقدم و تاٌخر قائل گردﯾدن و با تبليغات و فراخوان دادن جھت مبارزه متحدانه از جانب ھمه
جنبش ھای اجتماعی برای آزادی زندانيان سياسی و گشودن درب زندانھا با شعار متحد :زندانی
سياسی آزاد باﯾد گردد! اﯾن امر را محقق گردانيم.
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