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 ٢٠١٢ اکتوبر ٢٣

  

  ]زنده باد جنبش عليه اعدام[
  

شنبه اعدام کردند و به ن دويک پدر و پسر را سحرگاه خوني از جمله ،ن به اعدامي و نه نفر از محکومیقيد صديسع

  .رنديل بگيکرھا را تحويزک رفته و پيخانواده ھا گفتند به کھر

. دکن ھم نتوانست آنھا را پراکنده یراندازيد به تيم با تھديدند و رژيخانواده ھا و مردم حاضر در محل تا آخر جنگ

  ! ران بوديه اعدام در اي عطف در جنبش علۀک نقطين يا

 ،ه اعداميخ مبارزه علين بار در تاري اول،شود یران گران تمام شد و گران تمام مي ای اسالمی جمھورین اعدام برايا

 مرکز یعني یت رھبري از درب ب،دنديتا لحظات آخر جنگ" ن مواد مخدريمتھم : " ین عادي محکومیخانواده ھا

کشنبه که خبر ي کرده و در روز  صدھا نفر بارھا تجمع،ني زندان او تا درِ یت و رذالت اسالمي جنای سازماندھیاصل

  . ن مراکز را اشغال کرده و اعالم تحصن کرده بودندي مردم ا، حکمی تا بعد از اجرا، حکم اعدام پخش شدیاجرا

ن يک گلوله به مادران و پدران و وابستگان اي دستور شلیران و رھبر خونخوارش خامنه اي ای اسالمیجمھور

 مادران ۀنيطرف سه  شب گلوله را بۀمي ن،یت رھبريوران انسانکش گارد بکه مزد یھا را داد و در حالياعدام

ک ي شلیکن یت مأاگر جر: "نه اش را جلو گلوله گرفت و گفتينگ سيتين ميک مادر قھرمان در اي ،داغدار گرفتند

  " !کن

  . ران بوديه اعدام در اي عطف در مبارزه علۀک نقطي نبرد مھم و ،ک نبرد جانانهين يا

 ، سرپا بماندین کاخ ستم و جور اسالمي شوند تا اید چند نفر قرباني که روزانه بای ضحاک اسالمیمنه ا خایبرا

  بار ، خانواده ھا و مردم حاضر در محلۀن جنگ و نبرد قھرمانانيدن اينھا با ديا. ک روز مھم بودي ،روز گذشته 

گر از يا اتھامات ديو " مواد مخدر" ن اتھام ف کرده و با زدي جوانان را ردیت نخواھند کرد دسته جمعأگر جريد

ران در ي ای اسالمیجمھور.  نکندی نزند و کاری حرفی  کنند و انتظار داشته باشند کسین نوع آنھا را قربانيا

 ،ديھر گاه که الزم د" یمواد مخدر " وافغان را به گروگان گرفته و با زدن مھریراني نفر جوان ا٣٢٠٠ش يزندانھا

. . کشد یف کرده و مينھا را ردي زھر چشم گرفتن از جوانان ای برا،اد استي زی اعتراض در شھرۀنيھر گاه که زم
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د اقدام کرد و مقابل در سردمدار و رھبر ي بایدسته جمع. ن به اعدام راه نشان دادندي  محکومین بار خانواده ھايا

  . ن نرودئيان پاين جانيا یم آب خوش از گلوي کنید کاريبا. د رفتيجالدان با

 که امروز ئی به خانواده ھا، که داغدار شدندین خانواده ھا به مادران و پدراني اۀه اعدام به ھمي علین المللي بۀتيکم

ن خانواده ي اۀن حال ما به ھميدر ع. ديگو یت ميمانه تسلي صمیقيد صدي سعۀ به خانواد،زان خود ھستنديداغدار عز

دار يق ممکن به ديھر طره ب. ران ھستندي شما مردم ایت و ابراز ھمدردين حمايشتريق بيآنھا ال. ميفرست یھا درود م

  . دي سخت تنھا نگذارین روزھايزان شتافته و آنھا را در اين عزيا

ن موج اعدامھا و ي شدن ایژه با علنيوه  که بئیت ھاي سازمانھا و نھادھا و شخصۀه اعدام از ھمي علین المللي بۀتيکم

ا يد را در دني دردمند مادر سعین واقعه قرار گرفته و صدايات ائيان جزي در جریقيد صدي سعۀ خانوادیاريھم

  . فرستد ی درود م،ن اعدامھا اعتراض کردنديه ايمخابره کرده و عل

 ۀ حرف نزد و در نامین اعدام دسته جمعين روزھا الم تا کام در مورد اي که این عباديريق به شين طريما از ا

 مادرش نفس ی که صدایقيد صدين اعدام ھا و در مورد سعي در مورد ای کلمه ا،ز ي ن"دياحمد شھ"سرگشاده اش به 

 گفتن ی براین موارد حرفيم که اگردر ائيگو ی م، حرف نزد، مردم در سراسر جھان حبس کردینه ھايرا در س

  !  پنھانش کندئیر جانه کنده و ديرا از س" دفاع از حقوق بشر"  بھتر است مارک ،ندارد

شدت ه  ب، قبل اتفاق افتادین را که ساعاتيت ھولناک اعدام ده نفر در زندان اويه اعدام جناي علین المللي بۀتيکم

 کنند که حکومت ی کاریوسته و دسته جمعيه اعدام پيکند که به جنبش عل یمحکوم کرده و از ھمگان دعوت م

  . ت کنديجنانھا يش از ايت نکند بأ جریز اسالميخونر

  ! دندين لحظات جنگي است که تا آخری محترمیق ما نثار خانواده ھاي عمیگر مراتب ھمدرديکبار دي

  یمرگ بر حکومت اسالم

  ه اعداميزنده باد جنبش عل

  ه اعدامي علین الملليته بيکم

  ٢٠١٢ اکتبر ٢٢
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