فضای اهٌیتی ّ پلیطی در هٌاطك زلسلَ زدٍ ّ دضتگیرُای اخیر را شذیذا هحکْم هی کٌین!

پص از زلسلَ ّیراًگر در آررتایجاى شرلی( ّرزلاى  ،اُر  ،لرٍ داغ )...هْجی از دضتگیری ّ ضرکْب تَ پا شذ .از
دضتگیری هحوذ رضا عالی پیام هلمة تَ ُالْ ( شاعر طٌس پرداز) ّ دضتگیری دکتر یْضف تیذار دل  ،زتاى شٌاش ّ
دتیر زتاى ترکی تا حولَ ء پلیص تَ هراضن یادتْد زلسلَ زدگاى لرٍ داغ در تثریس ّ دضتگیری چِار تي!
عالٍّ تر ایٌِا صذّر حکن زًذاى علیَ فعالیي کارگری ّ هذًی ّ یا اجرای حکن شالق علیَ تعذادی از زًذاًیاى ضیاضی
در زًذاى ُا ًشاى از ّخاهت شرایظ دارد.
.
الثتَ از ًگراى کٌٌذٍ تریي خثرُا ّ ،خاهت حال ُاشن شعثاًی شاعر ،دتیر دتیرضتاًِای شِر خلفیَ(خلف آتاد) در جٌْب
شرق اُْاز اضت کَ  ،تا اهرّز تیش از یک ضال  ،اضت کَ در ضلْل ُای اًفرادی ادارٍ اطالعات اضتاى خْزضتاى تطر
هی تردّ تحت شذیذ تریي فشارُ ای رّحی ّ رّاًی ّ شکٌجَ جطواًی لرار گرفتَ اضتُ .اشن شعثاًی تَ دلیل ّخاهت
حال ّ احتوال هرگ ًاشی از شکٌجَ هطتور از تازداشتگاٍ اطالعات تَ زًذاى کارّى هٌتمل شذٍ اضت.
از دّ رّز پیش خثر اضفٌاک دیگری کَ ًاشی از هرگ یک زًذاًی هی تاشذ  ،از چٌذ هٌثع خثری تَ دضت ها رضیذٍ
اضت .اضن ایي زًذاًی هِذی هی تاشذ ّ در تٌذ هتادّى زًذاى تثریس تْدٍ اضت ّ تَ علت رّزٍ خْاری  ،در ٌُگام اًتمال
تَ ضلْل اًفرادی از ضْی هاهْریي زًذاى هْرد ضرب ّ شتن لرار گرفتَ ّ جاى خْد را از دضت دادٍ اضت.
اوجمه دفاع از زوداویان سیاسی عقیدتی در ایران ( پاریس) " ،اعذام"ّ شکٌجَ ّ ضرکْب ّ دضتگیری ُا ّ احکام تثعیذ
ّ زًذاى علیَ فعالیي هذًی ّ کارگری را شذیذا هحکْم هی کٌذ ّ از ُوَ آزادیخْاُاى ّ ًیرُّای هترلی
تماضا دارد کَ فریاد خْد را علیَ ّضع هْجْد رضاتر کٌین
.
اوجمه دفاع از زوداویان سیا سی و عقیدتی درایران (پاریس)
 02اوت

