
 
 حمايت از اقدام اعتراضى زندانيان اعتصابى زندان اوين

 
 تيرماه  ١٥تاريخ  در  بنا بر اطالعيه اى که زندانيان اعتصابى در زندان اوين منتشر کرده اند، رژيم                

نيروهاى و   قرار داده    مورد تعرض ، يکى از ندانيان اعتصابى را         اعضای خانواده پيمان پيران    ١٣٨٣
 را   هاآن ورا به زور تخليه      آن ها   آپارتمان مسکونی  ،اين خانواده م   ضرب و شت   سرکوبگر آن ضمن  

در و  شده   انتقال داده  به محل نامعلومی       اين خانواده نيز   اسباب و اثاثيه     .  کرده است   آواره
 . ند ه اکرد  را پلمپآپارتمان

 جوی پيمان پيران که خود به اتهام حمل يک دوربين عکاسى برای عکسبرداری از دوست دانش
 خود در جريان محاکمه او در دادگاه انقالب، به شش سال زندان و ده سال محروميت از                           

در اعتراض به حکم زندانش و اقدامات                   فعاليت هاى اجتماعی محکوم شده است،                
 و گروهی از زندانيان         هدست به اعتصاب غذا زد         سرکوبگرانه  ى رژيم در مورد حانواده اش،        

ه و  برخاست  به حمايت از او     بسر مى برند ک زندان اوين     سياسى ديگر که در سالن شماره ي        
 . همراه او اعتصاب غذا کرده اند

اعمال سرکويگرانه رژيم در مورد خانواده هاى زندانيان سياسى به مورد اخير در مورد خانواده                   
رژيم جنايتکار جمهورى اسالمى بعد از به دست گرفتن قدرت و             . پيمان پيران محدود نمى شود   

ى زندانهاى رژيم ستم شاهى، دستگيرى و شکنجه و اعدام ده ها هزار تن از فعاالن،                  بازگشائ
، خانواده هاى آن ها را نيز در          ١٣٦٠اعضاء و هوادارن سازمان هاى سياسى مخالف در دهه              

. سطح گسترده اى مورد اذيت و آزار قرار داده و در موارد متعددى دستگير و اعدام کرده است                    
 وحشت در ميان خانواده ها، با هدف ايجاد وحشت در جامعه، تضغيف                ايجاد سياست رعب و    

 .         روحيه و شکستن مقاومت زندانيان سياسى صورت مى گيرد
 

ضمن محکوم نمودن اقدامات ضدانسانى و سرکوگرانه        ) در تبعيد (کانون زندانيان سياسى ايران   
ضى زندانيان اعتصابى در زندان اوين،      رژيم در سطح جامعه و در زندان ها و حمايت از اقدام اعترا           

خواهان برچيده شدن زندان هاى سياسى و آزادى کليه زندانيان سياسى، عقيدتى و                           
 . حکومتى است

 
 )در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران

 ٢٠٠٤ ژوئيه ١٣ برابر با ١٣٨٣ تير ٢٣


