
 عباس اميرانتظام به علت تاکيد بر ضرورت رفراندم مجددا به زندان رفت 
 

 هموطنان گرامی، 
 

 و ساعتها    ١٣٨٢ ارديبهشت    ۴پس از احضار آقای اميرانتظام به زندان در روز پنج شنبه                     
 ۶انتظار، به ايشان گفته  شد که چون قاضی مربوطه حاضر نيست، در روز شنبه                                              

طبق اطالعاتی که دريافت نموديم ايشان امروز پس           . معرفی نمايند ارديبهشت مجددا خود را       
 . از مراجعه به دستور مبشری رئيس شعبه يک دادگاه انقالب بار ديگر زندانی شده است

قبال به عباس اميرانتظام که از آغاز جمهوری اسالمی تاکنون زندانی رژيم است به علت                              
عالجه در زندان طبق گزارش پزشک قانونی خود          بيماريهای گوناگون و به دليل عدم امکان م         

رژيم، بهداری کل سازمان زندانها  و بهداری اوين، اجازه معالجه در خارج از زندان داده                          
 .شده بود

 
علت جلوگيری از ادامه معالجات امير انتظام در خارج از زندان را مسئولين، سخنرانی وی                     

ن است که اين علت اصلی نيست چون مامورين           اما روش . در دانشگاه اميرکبير ذکر نموده اند      
رژيم خود در جلسه سخنرانی نامبرده  حضور داشته و از سخنرانی ايشان ممانعت به عمل                         

علت اصلی مصاحبه ها و بيانيه های اخير وی  در رابطه با پيشنهاد انجام يک                       . نياورده اند 
 با  آيا"و  " ی موافق هستيد؟    با استمرار نظام جمهوری اسالم        آيا"همه پرسی با سواالت زير         

 . زير نظر سازمان ملل متحد  است"  استقرار يک نظام مردم ساالر موافق هستيد؟
 

در اين شرايط درست آنست که هموطنان عزيز با استفاده از همه گونه امکانات، به ويژه با                         
 برخاسته،  روشهای مقاومت منفی، به دفاع از پيشنهادات امير انتظام در مورد انجام رفراندم                  

بدين ترتيب برای استقرار دموکراسی و حاکميت ملی، نجات کشور از شرايط کنونی و مقابله                  
اين مبارزه نميتواند جدا از خواست      . با خطراتی که ايران و منطقه را تهديد ميکند  اقدام نمايند            

 .    آزادی فوری اميرانتظام و ساير زندانيان سياسی  انجام گيرد
 
 

 ) در اروپا( ايران  جبهه ملی    
 نهضت مقاومت ملی ايران 

    ٢٠٠٣ آوريل ٢۶ مطابق ١٣٨٢ ارديبهشت ۶شنبه     
 
 
 
 


