
 

 

 اعالمیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 تائید حکم سه زندانی آبانماه

 !احکام اعدام سه زندانی سیاسی باید لغو شود

آبانماه نود و هشت را سر به  جمهوری اسالمی با اشکال مختلف و با پنهانکاری تالش دارد اسیران 

اخیراً دیوان عالی کشور رژیم اسالمی، حکم سه زندانی سیاسی امیرحسین مرادی، سعید . نیست کند

 ٨٩در اسفند سال شدگان آبانماه بودند که  این سه جوان از بازداشت . تمجیدی و دمحم رجبی را تائید کرد

توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شدند و بدنبال اعتراض به این احکام، هم اکنون دیوان عالی 

شرکت در "این سه جوان تحت فشار و شکنجه بجرم . کشور مجدداً این احکام را تائید کرده است

متهم و محکوم " درگیری مسلحانه، مشارکت در تخریب اموال عمومی و خروج غیر قانونی از کشور

دو نفر از این زندانیان موفق شده بودند به ترکیه بگریزند اما دولت جنایتکار ترکیه در . به اعدام شدند

جمهوری اسالمی در جریان . همدستی با جمهوری اسالمی آنها را دیپورت و تحویل رژیم داد

و هزاران نفر را دستگیر و  معترض را با گلوله جنگی به قتل رساند ٠٠١١اعتراضات آبانماه بیش از 

هنوز از سرنوشت این زندانیان و مکان آنها خبری در دست نیست. زندانی کرد . 

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست صدور و تائید این احکام اعدام را ناشی از نفرت و ترس 

ته اند و هر جمهوری اسالمی از مردم بپاخاسته، کارگران و گرسنگانی میداند که در کمین وی نشس

حکومت اسالمی مردم رامی . آنان سخن میگویند" شورش قریب الوقع"روز سران باالی حکومت از 

کشد و احکام شالق و زندان و بیگاری صادر میکند تا سرپا بماند، تا بترساند و چتر اختناق را گسترش 

غو آنها و آزادی کلیه ما این احکام شنیع را محکوم میکنیم و خواهان مبارزه سراسری برای ل. دهد

ما دولت جنایتکار ترکیه را شریک جرم و همدست . بازدادشت شدگان آبانماه و زندانیان سیاسی هستیم

جمهوری اسالمی میدانیم که دو نفر از این جوانان را در معامله ای کثیف تحویل جمهوری اسالمی داد 

ردوی آزادیخواه و سازمانهای مختلف در ما از نیروهای ا. و هم اکنون در انتظار اعدام بسر میبرند

داخل و خارج کشور میخواهیم علیه این احکام و برای متوقف کردن آن فعاالنه و با در نظر گرفتن 

اعدام قتل عمد دولتی است و باید متوقف شود. شرایط بهداشتی، هر کاری که میتوانند صورت بدهند ! 

 !سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

٤١٤١ژوئن  ٤٤ – ٠٩٨٨تیرماه  ٤  
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