ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻗﺪام اﻋﺘﺮاﺿﻰ زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﻰ زﻧﺪان اوﻳﻦ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﻴﻪاى ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﻰ در زﻧﺪان اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،رژﻳﻢ در ﺗﺎرﻳﺦ  ١٥ﺗﻴﺮﻣﺎه
 ١٣٨٣اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻴﻤﺎن ﭘﻴﺮان ،ﻳﮑﻰ از ﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﻰ را ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار داده و ﻧﻴﺮوهﺎى
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ آن ﺿﻤﻦ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ آنهﺎ را ﺑﻪ زور ﺗﺨﻠﻴﻪ و آنهﺎ را
آواره ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺳﺒﺎب و اﺛﺎﺛﻴﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه و در
آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﭘﻠﻤﭗ ﮐﺮدهاﻧﺪ .
ﭘﻴﻤﺎن ﭘﻴﺮان ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺣﻤﻞ ﻳﮏ دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﻰ ﺑﺮای ﻋﮑﺴﺒﺮداری از دوﺳﺖ داﻧﺶﺟﻮی
ﺧﻮد در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ او در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان و ده ﺳﺎل ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﮑﻢ زﻧﺪاﻧﺶ و اﻗﺪاﻣﺎت
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪى رژﻳﻢ در ﻣﻮرد ﺣﺎﻧﻮادهاش ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا زده و ﮔﺮوهﯽ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن
ﺳﻴﺎﺳﻰ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎره ﻳﮏ زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و
هﻤﺮاه او اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻋﻤﺎل ﺳﺮﮐﻮﻳﮕﺮاﻧﻪ رژﻳﻢ در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮادههﺎى زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺧﻴﺮ در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﻴﻤﺎن ﭘﻴﺮان ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻰﺷﻮد .رژﻳﻢ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت و
ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﻰ زﻧﺪاﻧﻬﺎى رژﻳﻢ ﺳﺘﻢ ﺷﺎهﻰ ،دﺳﺘﮕﻴﺮى و ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام دههﺎ هﺰار ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻻن،
اﻋﻀﺎء و هﻮادارن ﺳﺎزﻣﺎنهﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﺨﺎﻟﻒ در دهﻪ  ،١٣٦٠ﺧﺎﻧﻮاده هﺎى آنهﺎ را ﻧﻴﺰ در
ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدهاى ﻣﻮرد اذﻳﺖ و آزار ﻗﺮار داده و در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدى دﺳﺘﮕﻴﺮ و اﻋﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺎﺳﺖ رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮادههﺎ ،ﺑﺎ هﺪف اﻳﺠﺎد وﺣﺸﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻀﻐﻴﻒ
روﺣﻴﻪ و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد.
ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ اﻳﺮان)در ﺗﺒﻌﻴﺪ( ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮدن اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﻰ و ﺳﺮﮐﻮﮔﺮاﻧﻪ
رژﻳﻢ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و در زﻧﺪانهﺎ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻗﺪام اﻋﺘﺮاﺿﻰ زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﻰ در زﻧﺪان اوﻳﻦ،
ﺧﻮاهﺎن ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﺪن زﻧﺪان هﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ و آزادى ﮐﻠﻴﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ﻋﻘﻴﺪﺗﻰ و
ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ اﺳﺖ.

ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ اﻳﺮان)در ﺗﺒﻌﻴﺪ(
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