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م اهی  ن رجائی شهر گروهیاعدا   جمهوری اسالمی  رد زندا
1395برابر  2575داد امر  

از ایران روبرو است ناگهان دست به ادمکشی های  بیرونو  درونبسیار در  دشواری هایدر این روزها که جمهوری اسالمی با 

   زده است . گذشتهبیسابقه در دهه های 

کوتاه یکی دو روز ،  زماندر  ، خارج از اصول شناخته شده دادرسیو شته در زندان ها افتادهجمهوری اسالمی به یاد اعدام های گذ

جرائم مواد مخدر اعدام شدند ولی امروز با نام دیگری" گروه  زیر نام تا کنون جوانان بسیاری ده ها زندانی را اعدام کرده است .

از شهروندان سنی مذهب و هم میهنان کرد بوده اند که مدت ها پیش  ربیشتاین اعدام ها افراطی سنی و تروریست" اعدام میشوند. 

تا ،  در دادگاههای فرمایشی محکوم و در زندانها نگه داشته شده بودند . گویا عوامل جمهوری مالیان منتظر فرصت مناسب بوده اند

ی اعدام نمایند . و خفقان بیشتر در فضای سیاسی ، این شهروندان را بطور دستجمع انیدن مردمبرای ترس  

 صادر کرده اند .  را و رای نهائی برپا شدهکوتاه  زمان، بدون وکیل و یا با وکیل های تسخیری و در  پنهانیدادگاه های اعدام شدگان 

نون نشانه ای تا ک یا شده است بدون اینکه مدرک گفتهدر گروه های افراطی سنی و یا تروریستی  هموندیو یا  پیونداتهام ها بیشتر 

اری ها اعالم گشته زخانواده ها و برخی از خبر گ سویکه از  اعدام شدگان شمارارائه شود .  رژیم اسالمیمقامات قضائی  سویاز 

ی نیز محکوم به اعدام اند دیگر شمارمنتشر شده است .  از سوی دادگستری رژیم  نهاآاز تن 21 نامهای تنها شده ولی تن گفته 40تا 

یک کارمند  اتمی را، که در گذشته تنها به  اعدام شده شهرام امیری پیکرهمراه این اعدامها  . جرا نشده استا آنان که هنوزحکم

افزون بر ترور چند سال پیش دکتر اردشیر حسین پور استاد  این زندان محکوم شده بود، به مادرش در کرمانشاه پیشکش نمودند و

 فیزیک اتمی بدست جمهوری اسالمی است.

و بسیاری از  است بودهترورها و حق کشی ها  سر آغازو  سر چشمهجمهوری اسالمی خود نخست بر پائی رژیم در ایران از روز 

،   سرکوب و برای آزادیخواهی  واپسگرا مخالفت با والیت فقیهبرای تنها  زادی و سربلندی ایران راآبیگناهان و مبارزان راه 

 هزینه این همه ظلم و فساد و تباهی را سردمداران رژیم بی چون و چراباید گفت که  ولیزندانی و شکنجه و اعدام کرده است . 

  .پرداخت دنخواه بزودی

به  سالگی بوده 18کسانیکه جرمشان پیش از  اعدام و گروهیکمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز این اعدامهای  بتازگی

جمهوری اسالمی را بشدت محکوم کرده است از آنان خواسته است هر چه زودتر دست از کشتار مردم بر دارد و حقوق بشر  دست

 ایرانیان را مراعات نماید. 

ر در ایران را اخی پر شمار  و اعدام های سالگی بوده 18کسانیکه جرمشان پیش از  هر گونه اعدام جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران

را  جمهوری اسالمیاعدام ها  که این میخواهدحقوق بشری و شخصیتهای سیاسی جهان  نبلند پایگا دیگرشدیدا محکوم میکند و از 

 .قرار دهند بازخواستمحکوم و برای پیش گیری از اعدام های بیشتری، رژیم دیکتاتوری والیت فقیه را زیر فشار و 

یک حکومت  بر پائیواه ایران، برای به مبارزات ملت دلیر  و آزادیخ باور راستین جبهه همآهنگ مبارزان ایرانهم میهنان، 

خود درراه همبستگی و اتحاد عمل  سویمردمساالر در ایران پس از براندازی حکومت استبدادی والیت فقیه، داریم و بدین 

ن، ملت و میه رهائینیروهای آزادیخواه ایرانی  و روشنگری دنیای آزاد گام برمیداریم  و دیگر نیروهای ایراندوست را نیز، برای 

 .به همبستگی فرا میخوانیم

) شامل سازمانهای زیر به ترتیب الفبا:( جبهه همآهنگ مبارزان ایران  
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.از گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمایند  


