
 زندان احضار عباس امير انتظام به 
 

 پر سابقه ترين زندانی جمهوری اسالمی که به علت کسالت شديد، بيماری                 عباس اِمير انتظام  
قند و بيماری های پوستی و همچنين جهت انجام معالجات حاد و ضروری با تاييد پزشک                             

در خارج از زندان به     قانونی و ساير مراجع دادستانی و زندانهای جمهوری اسالمی ميبايستی            
 بار  ٢٠٠٣ آوريل    ٢۴ مطابق    ١٣٨٢ ارديبهشت    ۴معالجه ادامه دهد، برای روز پنج شنبه              

 .ديگر به زندان احضار گرديده است
بوده است بدون     در زندان      سال     ٢۴اميرانتظام از آغاز موجوديت اين رژيم يعنی به مدت                   

او طرفدار مبارزه از راه سياسی       . عنوان کرده باشد  وی  اينکه جمهوری اسالمی جرمی برای       
و دور از خشونت برای نظامی دموکراتيک و متکی بر حاکميت ملی به جای رژيم کنونی                           

 از طرف بنياد حقوق بشر برونو کرايسکی به عنوان                      ١٩٩٨امير انتظام در سال          . است
ظام او در سال قبل از آن پيشنهاد همه پرسی برای تغيير ن              . شخِصت برحسته سال شناخته شد     

 .را ارائه داده بود
وی در اين .   احضار اميرانتظام به زندان را ميتوان مربوط به بيانيه های اخير او دانست

 آيا"بيانيه ها بار ديگر به شرح نظرات خود پرداخته و انجام يک همه پرسی با سواالت زير 
ام مردم ساالر  با استقرار يک نظآيا"و " با استمرار نظام جمهوری اسالمی موافق هستيد؟

اين امر بخوبی نشان . زير نظر سازمان ملل متحد را پيشنهاد کرده است"  موافق هستيد؟
ميدهد که تبهکاران حاکم بر کشور ما تا چه اندازه از روشن شدن خواست مردم در باره نوع 

 .نظام از راه همه پرسی در وحشت اند
 کشور از بن بست سياسی کنونی ارائه         امير انتظام بدينوسيله يک راه حل منطقی برای خروج         

ميدهد و به درستی بر ضرورت رفراندم بعنوان حق مسلم مردم ايران برای استقرار حاکميت                  
. موضع گيريهای امير انتظام انعکاس وسيعی در سطح کشور داشته است              . خويش تاکيد دارد  

ر ملی و    رژيم جمهوری اسالمی در عوض اينکه از اين زنگهای خطر که از طرف عناص                      
طرفداران دموکراسی بصدا در آمده بعنوان امکانی برای نجات کشور از بن بست سياسی                          
کنونی و رهائی از خطرات جديدی که جامعه ايرانی با آن روبرو است، استفاده کند، بار                               

 .ديگر به ابزار زندان و سرکوب متوسل شده است
ايط کنونی منطقه و خواست         بدين ترتيب سران رژيم جمهوری اسالمی بدون توجه به شر                    

عمومی مردم داير بر تغيير شرايط موجود عمل کرده بجای تن دادن به اين پيشنهادات منطقی                  
و مسالمت آميز مجددا به حربه کهنه سرکوب و زندان متوسل شده، چشم خود را بر واقعيات                      

 . بسته است
 و ارگانهای سياسی،       اکنون سزاوار است که هموطنان عزيز، دانشجويان مبارز، سازمانها                 

ارگانها و شخصيتهای آزاديخواه کشور با تمام قوا در همه سطوح و با استفاده از همه گونه                          
امکانات به مبارزه سياسی و مقاومت منفی به دور از خشونت به دفاع گسترده از پيشنهادات                     

سياسی را   عباس امير انتظام برای برگذاری رفراندم برخاسته، آزادی او و ساير زندانيان                         
خواسته، از اينراه برای استقرار حق حاکميت ملی و نجات کشور از شرايط کنونی و خطرات                 

 .  آتی که در انتظار کشور است اقدام کنند
 

 گروهی از  مليون ايران
 ٢٠٠٣ آوريل ٢٣ برابر ١٣٨٢ ارديبهشت ٣   


