فراخوان به تظاهرات در پاریس
برای اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی و قتل ستّار بهشتی
هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز
این آسمان غم زده غرق ستاره است
و این بار ،ستّار ستاره ای شد درخشان در آسمان شب زده ایران.

هم میهن
در حالیکه همه ما نگران وضعیت نسرین ستوده ،وکیل شجاع و مبارز خستگی ناپذیر بودیم و می خواستیم با
بسیج افکار عمومی ،جمهوری اسالمی را به پذیرفتن خواست های او واداریم،
در حالیکه همه ما آزرده و دردمند رفتار غیر انسانی ماموران جمهوری اسالمی با زندانیان سیاسی و به ویژهه
رفتار موهن و زشت آنها با زنان م بارز زندانی در زندان اویژن بژودیم و مژی خواسژتیم بژا بسژیج افکژار عمژومی
جمهوری اسالمی را به پذیرفتن خواست بر حق آنها در رسیدگی به رفتار زشت مژاموران زنژدان اویژن و پایژان
دادن به اذیت و آزار پیوسته زندانیان سیاسی و عقیدتی واداریم،
خبر هولناک قتل ستّار بهشتی کارگر جوان و وبالگ نویس شژجاع ،در زیژر شژکنجه دیخیمژان ن ژاه جمهژوری
اسالمی ،همه ما را در اندوهی عمیق و خشمی بی پایان فرو برد.
آری هنوز در ایران ،آزادگی را با زندان و شکنجه پاسخ می دهند .هنوز در جمهوری اسالمی عدالت طلبژی را
با گلوله پاسخ می دهند .هنوز زوزه گرگ های هار دستگاه های سرکوب ،آن جمله شوه «بشژکنید ایژن قلژم
ها را» تداومی اهریمنانه می بخشند .هنوز قصه پُرغصه داغ و درفش و دار است و هنوز قصابان بر گذرگاه هژا
مستقرند ،با کنده و ساتوری خونین.
اما هنوز در ایران بسیارند دل به دریا افکنان و به پای دارنده آتش ها کژه در برابژر تنژدر مژی ایسژتند و خانژه را
روشن می کنند .و هنوز و تا همیشه ،تباهی از درگاه بلند خاطرشان شرمسار و سرافکنده می گذرد.
هنوز نسرین ستوده ها ،با هزاران همراهِ با ناه و گمناه ،در درون و بیرون زندان به مبارزه خود علیه دیکتاتوری،
سرکوب ،فقر و تبعیض ادامه می دهند.
و هنوز ستّارها بژا هژزاران یژار عیّژار ،در جبهژه ای بژه گسژتردگی ایژران بژرای آزادی و برابژری و پایژان دادن بژه
حاکمیت سی و سه ساله سیاهی و تباهی بر کشور ما ،مبارزه می کنند.
کمیته مستقل ضدسرکوب شهروندان ایرانی در پاسخ به فراخوان «همبستگی برای حقوق بشژر در ایژران»،
برای اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ،بژه ویژهه اعتژراض بژه میژدودیت هژای دسژتگاه
سرکوب برای نسرین ستوده و هتک حرمت زندانیان سیاسی زن در زندان اویژن ،و بژرای ابژراز انژدوه و خشژم
خود از قتل ستّار بهشتی در زیر شکنجه ،که یادآور قتل زیبا کاظمی ،زهرا بنی یعقوب ،جانباختگان کهریژزک و
صدها زندانی سیاسی دیگر که در دهه سیاه شصت در زیر شکنجه مامورین جمهوری اسالمی جان باختنژد،
یک گردهمایی اعتراضی در روز یکشنبه  11نوامبر از ساعت  11تژا  13:71در میژدان سژن میشژل (متژرو سژن
میشل) پاریس برگزار می کند.
ما از همه ایرانیان آزاده ساکن پاریس و حومه دعوت میکنیم تا با شرکت در این گردهمایی ،همبستگی و
همراهی خود را با مبارزات مرده کشورمان برای آزادی ،دموکراسی و حقوق بشر نشاندهند و در حمایت از
زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ،همصدا با ما ،خواستار آزادی تماه آنها باشند.
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