
org.anarchiste-federation.www://https 
org.anarchiste-federation@ifa 

 
 ١٣٩ / ١١ / ١٢ (٢٠١٨ / ٢ / ١۶( 
 

 !سهيل عربی آنارشيست را از چنگال ديکتاتوری دينی ايران نجات دهيم 
 

 استان  ٣١ شهر و     ١۴٢ دی و به مدت ده روز در            ٧، بدون رهبر و دستور، از روز          »پابرهنگان«در ايران، شورش     
 .روی داد

جوانان، زنان و بينوايان بسياری در ميان شرکت کنندگان بودند که عالوه بر اعتراض به وضعيت اقتصادی خود، عليه                     
 .اختناق ديکتاتوری دينی حاکم به پا خاستند

 اميدوار بود، اين بار تمام جناح هايی که قدرت             »اصالح طلب « به انتخاب رئيس جمهوری       ١٣٨٨در حالی که جنبش      
 گاهی به خودروهای پليس، ساختمان های دولتی، مراکز            »!مرگ بر ديکتاتور  «:  را به دست دارند، زير ضرب رفتند        

 .مذهبی و پايگاه های بسيجيان حمله يا به آتش کشيده شدند
اغتشاشگران « علی خامنه ای با سرکوب خشن         »ولی فقيه «اصالح طلبان رئيس جمهور حسن روحانی و اصولگرايان          

 . کشته و هزاران بازداشت شده بر جای گذاشتند٢١ به دفاع از رژيم فاسد خود برآمدند و رسمًا »در محاربه با خدا
اما روزنامه نگار آنارشيست سهيل        .   در تظاهرات شرکت داشتند       »حلقه آزاد تهران   «گروه های آنارشيست همچون        

او با ارسال پيام از      .   در اوين زندانی ست     ١٣٩٢عربی نتوانست مستقيمًا در اعتراضات شرکت کند، چرا که از آبان                 
 متهم  »سب النبی « و   »ارتداد«،  »تبليغ عليه دولت  «سهيل را به    .  شورشيان پشتيبانی کرد و خواهان سرنگونی رژيم شد        

 . يا کاريکاتورهايی از خامنه ای در اينترنت منتشر کرد١٣٨٨کرده اند، چرا که عکس هايی از اعتراضات 
. دادگاه جنايتکار تهران سهيل را نخست به اعدام محکوم کرد و سپس حکمش به هفت و نيم سال زندان کاهش يافت                                

اما من يک آنارشيست     .  اينجا بيان حقيقت ممنوع است     «: دست به اعتصاب غذا زد و نوشت          ١٣٩۶ مهر   ١سهيل روز   
می خواهم  .  نگوييد خاموش باش که در اين گاه سکوت بزرگترين خيانت است           .  هستم و برای من ممنوعيت ممنوع است      
محمد بهشتی لنگرودی، علی شريعتی، يوسف عمادی، آرش صادقی، سودا                    :  صدای تمام آزادانديشان محبوس باشم        

 ».٧آغاسر و ساير دوستان در بند 
 بهمن بار ديگر، برای همبستگی با دو زندانی سياسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهيمی، در اعتصاب                                ۴سهيل از روز      

زندانبانان او را به زندان تهران بزرگ برده اند و با چکمه و باتوم پشت و صورت و پاهايش را مجروح                                   .  غذاست
فکر نکن که اعتصاب غذا کرده ای و          .  اينجا ته دنيا و جهنم است      .  فکر نکن که اينجا اوين است      «:کردند و به وی گفتند     

 ».صدايت به جايی می رسد
و راديو  ]  نشريه[صدای سهيل عربی را شنيد و از امکانات خود همچون لوموند ليبرتر                ]  فرانسه[فدراسيون آنارشيست   

 .ليبرتر استفاده می کند تا او و همه زندانيان ايران پشتيبانی شده و آزاد گردند
 

 فدراسيون آنارشيست 


