
 

 !آکسیون در دفاع از زندانیان سیاسی و محکومیت اعدام های اخیر 

در ماه های اخیر به موازات رشد و افزایش فقر و بیکاری و گرانی و گسترش جنبشهای اعتراضی و 

اعتراضات کارگری، رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی بر ابعاد اعدام مخالفان در سراسر کشور 

دامهای وحشیانه و نمایش آنها در مالء عام در دوره ریاست جمهوری تعداد اع. افزوده است

میانه "روحانی به شدت افزایش یافته و ماهیت ضد خلقی و فریبکار  این باصطالح رییس جمهور 

 .را هر چه بیشتر به نمایش گذارده است "معتدل"و  "رو
 

منتشره حاکی از آنند که  خرداد صورت گرفت، گزارشات 11بدنبال اعدام غالمرضا خسروی که در 

نفر در ایران بدون گذراندن روالهای قانونی  057در دوره یکساله زمامداری دولت روحانی 

متهم در دست بررسی مقامات عالی رتبه جمهوری  1117اعدام شده اند و درخواست  تایید اعدام 

ن سیاسی گرفته تا در این لیست طوالنی نام صد ها زندانی سیاسی از فعالی. اسالمی قراردارد

 . قرار داردو دراویش فعالین ملی کرد و بلوچ و عرب و ترک و زندانیان اهل سنت 

 

در این حال برخورد وحشیانه رژیم جمهوری اسالمی در سیاهچالها با زندانیان سیاسی و باالخص 

 .و تشدید شده است یافتهفعالین کارگری و دانشجویی نیز همچنان ادامه 
 

نشانه هراس فزاینده جمهوری اسالمی  ،تشدید سرکوب زندانیان سیاسی و گسترش اعدام مخالفان

 .و ترس این رژیم از جنبشهای اعتراضی جدید توده های تحت ستم استاز اوضاع بحرانی جامعه 

در چنین شرایطی وظیفه پژواک صدای زندانیان سیاسی و اعتراض به احکام وحشیانه اعدامهای 

لنی وظیفه انقالبی تمامی نیروهای مبارز همه انسانهای بیدار و آگاهی ست که برای مخفی و ع

 .رسیدن به آزادی و دمکراسی پیکار می کنند
 

 "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"با شعار 

لقی رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی و بکوشیم چهره ضد خ "لغو تمامی احکام وحشیانه اعدام"و 

دولت روحانی را هرچه بیشترافشا و صدای زندانیان سیاسی و خانواده های رنج دیده آنها را به 

 .گوش افکار عمومی برسانیم
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