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 Human rights  بشر حقوق

  
  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١۶ اگست ٠۶
  

 کنيم  شھر کرج را محکوم میئیاعدامھای جنايتکارانه درزندان رجا
  

 شھر ئی از جمله شھرام احمدی، در زندان رجازندانيان اھل سنت و کرد تن از٢٩ قريب به ]اسد[ مرداد ماه١٢صبح 

در اين اطالعيه  . د کرده استئيأ دادگستری کل استان کردستان با انتشار اطالعيه ای اين اعدامھا را تکرج اعدام شدند و

کار و “ اعدامی ھا ۀبيش از شش سال بر روی پروند” رعايت حداکثری جوانب حقوق شھروندی“مده است که  برای آ

و مجازات برخی از آنھا بر ” اند وکالی متعدد و حقوق کامل دفاعی برخوردار بوده“شده است و محکومين از ” تحقيق

رود ، درحالی که  سخن می" فت اسالمیأر"ی از چه بيشرمانه است وقت." تخفيف يافته است” فت اسالمیأر“اساس 

زندانی در بند ، مورد شديد ترين شکنجه ھای روحی وجسمی قرار می گيرد وفاقد ھرگونه حقوق انسانی طبق موازين 

  .  بين المللی استۀشناخته شد

طبق تحقيقاتی که صورت  سنندج، از اتھامات شھرام احمدی بود اما ۀاالسالم، امام جمع دست داشتن در ترور محمد شيخ 

شھرام . ، پنج ماه پيش از آن بازداشت شده و در زندان بوده است٨٨ ]ثور[گرفته نشان از آن است که وی در ارديبھشت

  : نوشته است به نکاتی اشاره کرد که پرده از ماھيت اين بيدادگاه بر می داردًاحمدی در نامه ای که  اخيرا

ام را   يک متھم، در يک دادگاه عادالنه محاکمه شوم، وکيلم را ديده باشم، او پروندهآرزو دارم که مثل يک انسان، مثل“
رويد، يا  گرم کنار قاضی نايستاده باشد، قاضی خشمگين نباشد، قاضی نگويد يا از مملکت شيعه می خوانده باشد، شکنجه

 ".اشمتر باشد و من اجازه صحبت کردن داشته ب ميريد، دادگاه از پنج دقيقه بيش می

البته اين قيبل دادگاھھای . شوند  محاکمه مییدھد که وی وساير زندانيان تحت چه شرايط ضد انساني اين خود نشان می

ن سياسی چه راست وچه چپ  با ارژيم اسالمی ازھمان بدو کسب قدرتش با مخالف.  تازه ای نيستند ۀ پديدئیقرون وسطا

ن محاکماتی وآنھم تحت شکنجه ھای وحشيانه و بدون ھرگونه حقوق چني.  ضد انسانی برخورد کرده استۀھمين شيو

  .وکالی مستقل که بتوانند آزادانه ازموکلشان دفاع نمايند ، ضد بشری، ناقض حقوق بشر ومحکوم است اوليه و

برای حفظ امنيت کشورالزم وضروری است وبايد با  "جمھوری جنايتکاراسالمی مدعی است که اين اعدامھا 

ن وبا اين سراسيمگی ا برخورد با مخالفۀاين شيو". ا وعناصرمزدوروخودفروخته با قاطعيت تمام برخورد شودتروريستھ

وشتاب زده مبين آن است که جمھوری اسالمی از اوضاع منطقه ونفوذ عناصرداعش و تحرکات سازمانھای تروريستی 

ليکن . از امنيت کشور سخن می گويد جمھوری اسالمی . ل اوضاع را از دست دھدومی ترسد تا کنتر.می ترسد 

 خود نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی وزر وسيم یمنظورش از امنيت، نه امنيت مردم ايران بلکه امنيت وبقا
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 .چنين امنيتی، ھرگز پايدار نخواھد بود ودر اثر توطئه ھای امپرياليستھا فروخواھد پاشيد. وثروت بادآورده اش است

امنيت کشوربا رعب ووحشت واعدامھای مداوم، شکنجه وسرکوب ونقض حقوق دمکراتيک وانسانی تمام آحاد ملت ، 

ناامنی شغلی واجتماعی، فقر و گرسنگی، دزديھای کالن ، گسترش شکاف طبقاتی، سرکوب آزاديھای . مين نخواھد شدأت

 نسبت به زنان ئی و اعمال شيوه ھای قرون وسطان کارگری و اجتماعی، اسيد پاشیسياسی و به زندان افکندن فعاال

امنيت مرزھای کشور وتماميت ارضی  . اينھا ھمه کل کشور را ناامن کرده ودر بحران فرو برده است.هغير وايران

 مردم ايران در صحنه، بدون نقش فعال نيروھای  سياسی ونھاد ھای مستقل مدنی امکان ۀايران بدون حضور فعال ھم

 اعدامھای وحشيانه وحلق آويز کردن زندانيان درمالء عام حاصلی جز کاشتن بذر نفرت وجنگ داخلی با. پذيرنيست

 اين قيبل شيوھای تبھکارانه وضد بشری فقط به نفع امپرياليستھا و صھيونيستھا و .وويرانی در بر نخواھد داشت

  . خواھد بود وجز اين نمی باشد،د ايران را در سر دارنۀنيروھای ارتجاعی که سودای پاره پاره کردن و تجزي

حکومت مذھبی جمھوری اسالمی که اساس پيدايش دولت جمھوری اسالمی و قانون اساسی آن که  فراموش نکنيم 

حقوق شھروندی . وجود آمده کند با ستيزه جوئی با ساير اديان ب  زندگی مشترک مردم کشور ما را پايه ريزی میۀشالود

 ايران حکومت کردند و تا توانستند برای پيروان ساير ۀمالھا با ھمين نگاه به جامع. ی شددر پای خرافات مذھبی قربان

 مردم ۀ مشترک ھمۀآنھا اعتقادات شخص خويش را اساس ساختمان جامع. وجود آوردنده قات فراوان بييمذاھب تض

می بينيم که  .رو شوده  کامل روبايران قرار دادند و طبيعی بود که اين زورگوئی و استبداد مذھبی با شکست و انزوای

حال اين تف سر باال بر پيشانی . آنکس که تخم نفاق ميان مذاھب را در ايران کاشت رژيم جمھوری اسالمی ايران بود

 با تکيه بر ًامپرياليستھا دقيقا.  بيرون بيايند،آنھا افتاده است و نمی دانند که چگونه از اين چاھی که برای خويش کنده اند

.  سياه جمھوری اسالمی تنور نزاع ميان شيعيان و سنی ھا را داغ می کنند و به اين دشمنی دامن می زنندۀ کارنامھمين

امروز دميدن در آتش اين نزاع به ضرر جمھوری اسالمی است و وی را در ميان مردم مسلمان و پيروان ساير اديان 

امپرياليستھا و صھيونيستھا به علت ماھيت ارتجاعی . کلی منزوی می کنده که اين نقش ارتجاعی را می بينند ب

حکومتھای مذھبی و از جمله حکومت جمھوری اسالمی به بھترين وجھی می توانند از ھمان ابزار مذھب برای 

و اين امر درعراق و منطقه به روشنی مشاھده . سرکوب رژيم ارتجاعی جمھوری سرمايه داری اسالمی استفاده کنند

   .اسالمی در گزک دادن به امپرياليستھا يد سی وھفت ساله دارد جمھوری  .شود می

برانداختن اين رژيم نفاق افکن واستقرار نظامی دمکراتيک است  که راه رستگاری مردم ايران راه اتحاد ويگانگی و 

غان می آورد شناسد ، امنيت واقعی را به ارم  اقوام و ملل را به رسميت میۀ مذاھب و حقوق دمکراتيک ھمۀبرابری ھم

می توان وحدت مردم ايران فقط ازاين طريق است که   .دھد به نابرابريھای طبقاتی وتبعيضات قومی و مذھبی پايان می

  .را تحکيم نمود و دسيسه ھای امپرياليستی را خنثا ساخت

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی بدست مردم ايران

  ! رھائی بشريتزنده باد سوسياليسم  اين پرچم

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩۵ ]اسد[ مرداد١۴
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