جمھوري اسالمي ايران پنج فعال سياسي را اعدام کرد

فرزاد کمانگر ،علي حيدريان ،فرھاد وکيلي ،شيرين علم
ھولي و مھدي اسالميان در زندان اوين اعدام شدند.
اين خبر لحظات اوليه صبح روزيکشنبه  9ماه مه  2010از طريق دادسراي عمومي و انقالب تھران
اعالم شد .در اطالعيه دادسراي انقالب تھران توضيحات مفصلي در مورد" اتھامات" اين پنج نفر
اعالم شده است ،چرا که جمھوري اسالمي ايران ميداند که چه جنايتي مرتکب شده است .ميداند نفرت
و انزجاري که از اين جنايت بيشرمانه نثار حکومت و جنايتکاران حاکم خواھد شد بي حد و حصر
است .اين پنج نفر فعال سياسي بودند و حکومت اسالمي ايران آنھا را را به جرم عقيده و نظر متفاوت
با حکومت ،براي آنھا پرونده سازي کرده و بيشرمانه آنھا را کشت!
حکومت اسالمي ايران از روز اول با خون ريختن وجنايت متولد شده و بعد از يک نسل کشي اسالمي،
امروز با يک نسل معترض و انقالبي روبرو شده است .امروز که در مقابل خودش ميليونھا فرزاد
کمانگر را مي بيند که شجاعانه عليه اين حکومت فساد و تباھي و سياھي و اسالمي مبارزه ميکنند و از
انسانيت و آزادي و حرمت انساني دفاع ميکنند ،به خون ريزي بيشتر روي آورده و خشم و انزجار
بيشتري را بسوي خود جلب ميکند.
اعدام فعالين سياسي بايد از سوي کل جامعه و ھمه سازمانھاي اپوزيسيون جمھوري اسالمي ،از سوي
ھمه نھادھاي مدافع حقوق انساني و مخالفين اعدام با موجي از اعتراض روبرو شود.
نبايد در مقابل اين خونريزي آشکارمشتي آخوند و جنايتکار حرفه اي که با خونسردي تمام براي دفاع
از مال و مکنت و قدرت تبھکارانه خود ،به قتل جوانان دست ميزنند ،ساکت بود.
کميته بين المللي عليه اعدام ھمگان را فرا ميخواند در سراسر جھان و در کردستان و در ايران ،به
خيابان آمده و به اين جنايت وقيحانه و بيشرمانه حکومت اسالمي اعتراض کنند.
اين جنايات دست و پا زدنھاي آخر حکومتي را نشان ميدھد که بر دريايي از خشم و نفرت ميليونھا زن
و مرد و جوان  ،ميليونھا کارگر و دانشجو و معلم  ،از موجوديت کثيف و از دستگاه خون و جنايت و
کثافت خود بھر قيمت دفاع ميکند.
اين حکومت رفتني است .اين فرمان انقالب مردم ايران است .اين فرمان نداھا و اشکانھا و ميليونھا
نفري است که به خيابان آمدند و صدايشان را با صداي نسل قبل از خود يکي کردند .مردم ايران سي و
يکسال است عليه اين حکومت شجاعانه جنگيده و ھزاران نفر در اين راه قرباني شده و جان باخته اند.
جنايتکاران حاکم بر ايران را بايد به نيروي عظيم انقالب مردم پايين کشيد و بساط مذھب و اسالم در
حکومت را براي ھميشه از اين مملکت پاک کرد.
ما از ھمگان دعوت ميکنيم که خانواده ھاي اين عزيزان را تنھا نگذارند .در مراسم ھاي بزرگداشت اين
فعالين سياسي اعدام شده ،شرکت کنيد و اين مراسمھا را به صحنه اعتراض عليه جانيان اسالمي تبديل
کنيد.
کميته بين المللي عليه اعدام به مادر فرزاد کمانگر و به خانواده فرزاد کمانگر ،و خانواده و بستگان
فرھاد وکيلي،علي حيدريان ،شيرين علم ھولي و مھدي اسالميان صميمانه تسليت ميگويد و خود را در
غم و رنج عظيم آنھا شريک ميداند.

کميته بين المللي عليه اعدام از امروز در کشورھاي مختلف اروپا و در کانادا و امريکا  ،اعالم يک
ھفته اعتراض بر عليه اين اعدامھا کرده و با سازمان دادن ميتينگ و تظاھرات و اعتراضات متعدد ،در
مقابل سفارت خانه ھا و در مراکز شھرھا به اعتراضي گسترده عليه اعدام فعالين سياسي و گسترش
موج اعدامھا در ايران خواھد پرداخت .از مردم آزاده در سراسر جھان دعوت ميکنيم که در اين
اعتراضات شرکت کنند .و خود مبتکر سازمان دادن اين اعتراضات در محل زندگي خود بشويد .اين
جنايت رژيم اسالمي را بايد با تمام قدرت جواب بدھيم .جمھور اسالمي بايد متوجه بشود اين جنايات بي
جواب نخواھد بود.
در ھر جايي که ھستيد به اين جنايات حکومت اسالمي اعتراض کنيد.
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