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 در زندان اوين بارتکرار فاجعه کھريزک، اين
 
 

خواه توسط بازجويان جنايتکار جمھوری ھای مبارز و آزادیشدگان خيزش انقالبی جوانان و تودهسينا قنبری، يکی از بازداشت
ای بود که به و سرخورده ھا جوان بيکارساله، از جمله ميليون ٢٢اسالمی در قرنطينه زندان اوين به قتل رسيد. سينا قنبری جوان 

خواه، توسط نيروی انتظامی بازداشت شد و چند روز شور و گسترده جوانان و مردم آزادیدليل حضور در اعتراضات خيابانِی پر
گران اوين پس از چند روز سکوت، با سراسيمگی خبر جان دی ماه، شکنجه ١٨پس از دستگيری زير شکنجه به قتل رسيد. امروز 

  نا قنبری را تحت عنوان "خودُکشی" اعالم کردند. سيباختن 
کشان جمھوری اسالمی اعالم گرديده خبر جان باختن سينا قنبری تحت عنوان جعلی "خودُکشی" در شرايطی توسط جانيان و آدم

"که چند  ينا قنبری" به نقل از زندانيان آزاد شده، خبر داده بود که س٩۶ھای دی ماهاست، که پيش از اين "کميته پيگيری بازداشت
  روزی در قرنطينه زندان اوين در بازداشت بود، به داليل نامعلومی جان سپرده است".

االمينی، شود، يادآور کشته شدن محسن روحگاه اوين که از آن به عنوان  قرنطينه نام برده میبه قتل رسيدن سينای جوان در شکنجه
ھای پس از انتخابات گاه کھريزک است. جوانانی که در رويداده قھرمانی در بازداشتفر، محمد کامرانی و رامين آقازادامير جوادی

کشان جمھوری آور آدمھای مرگ، دستگير و پس از انتقال به بازداشتگاه  کھريزک، زير شکنجه١٣٨٨فرمايشی رياست جمھوری 
  اسالمی جان خود را از دست دادند. 

ان آبسواران" پس از دستگيری، يک ھشدار جدی برای در خطر بودن جان ھمه مرگ سينا قنبری و اعالم مفقود شدن "اشک
ای نسبت به آن دی ماه، طی اطالعيه ١۴ھای اخير است. خطری که سازمان فدائيان (اقليت) پيش از اين در دستگيرشدگان روز

گاه اوين، ھم ينا قنبری" در شکنجهھشدار داد و اعالم کرد: "جان دستگيرشدگان اعتراضات اخير در خطر است". جان باختن "س
  تر کرده است.اينک ھشدار سازمان ما را جدی

  پا خاسته! هھای بکارگران، جوانان سلحشور، مردم مبارز و توده
پا خيزيم و نگذاريم ماجرای بازداشتگاه کھريزک بيش از اين در زندان اوين تکرار شود. اگر به اعتراض  هبه ياری دستگيرشدگان ب

شدگان ديگری به سرنوشت  تر نکنيم، بازداشت گران جمھوری اسالمی تنگ و تنگ کشان و شکنجه م، اگر عرصه را بر آدمنخيزيبر
  شوند.  سينا قنبری دچار می

ھا و ايجاد رعب و وحشت در  اند که برای منکوب کردن توده سال گذشته ھمواره نشان داده ٣٨کشان جمھوری اسالمی طی  آدم
شدگان روزھای اخير، اولين قربانيان اعمال  روند. بازداشت شدگان می به سر وقت زندانيان و بازداشت جامعه، قبل از ھر چيز

گر و سيستم قضايی فاسد جمھوری اسالمی ھستند. به ياری آنان بشتابيم و برای آزادی آنان، دست به  آميز بازجويان شکنجه جنون
ھای بازداشتی، برای آزادی بی قيد و شرط  ھا و مکان ھای آنان در جلوی زندان جانبه بزنيم. با خانواده آميز ھمه اقدامات اعتراض

  صدا شويم. گام و ھم آنان، ھم
کند که جمھوری اسالمی و بازجويان  سازمان فدائيان (اقليت) ضمن ھمدردی عميق با خانواده سينا قنبری، مصرانه اعالم می

  گرش قاتل سينای جوان ھستند.  شکنجه
(اقليت)، ضمن محکوميت و ابراز تنفر عميق از جنايات جمھوری اسالمی، بار ديگر بر آزادی فوری و بی قيد و  سازمان فدائيان

 شدگان تاکيد دارد. شرط ھمه  بازداشت
  

  برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد جمھوری اسالمی 
  زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

  نابود باد نظام سرمايه داری
  فدائيان(اقليت)سازمان 
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