حزب سوسياليست عدالت ،اعدام نوجوانان در ايران را بشدت محكوم كرد.
کمپين گسترده ی فعالين کميته بين المللی عليه اعدام و نھاد کودکان مقدمند ،بمناسبت سی ام اکتبر،
برای متوقف کردن احکام وحشيانه اعدام و توقف بيدرنگ مجازات اعدام کودکان در ايران!
با فعاليتھاي فشرده و مشترک كميته بين المللي عليه اعدام و نھاد كودكان مقدمند ،اخيرا در كشور سوئد
مجموعه اقداماتی عليه اعدامھاي وحشيانه در ايران ،در جريان است .برگزاري ميتينگھاي اعتراضي و
مالقات با مقامات دولتي و احزاب در سوئد از جمله اين فعاليتھا است .ما به استقبال سي اكتبر روز
اعتراض گسترده و بين المللي عليه اعدامھا در ايران ميرويم و از ھمه دعوت ميكنيم به ھر طريق
ممكن به اعدامھا در ايران اعتراض كنند.
نشست فعالين ھيئت نمايندگی کميته بين المللی عليه اعدام و نھاد کوکان مقدمند مرکب از انديشه
عليشاھی و کريم شامحمدی با رھبری حزب سوسياليست عدالت سوئد » «RSبا ارائه اسناد و مدارک و
دھھا عکس و بروشور در رابطه با اعمال مجازات اعدام برای ارعاب مردم و بخصوص جوانان در
ايران از حزب سوسياليست عدالت خواسته شد با محکوم کردن جنايات جمھوری اسالمی خواستار
توقف بيدرنگ اين احکام شود.
آقای آرنه يوھانسون ) (Arne Johanssonاز رھبری حزب سوسياليست عدالت ضمن محکوم کردن و
تکان دھنده خواندن اين جنايات اعالم کرد که خود وی و حزبش برای پايان دادن و به اين جنايات
غيرقابل تصور از ھيچ کوششی فرو گزار نخواھد کرد و درھمه کمپينھايی که اعالم خواھد شد ،خود را
مستقيما در کنار مبارزات مردم در ايران ميدانند .وی ھمچنين در مقابل اين خواسته که حزب
سوسياليست عدالت رسما به کمپين بين المللی عليه اعدام بپيوندد اعالم کرد که اين موضوع را رسما در
مفاد کنگره حزبشان که بزودی آغاز ميشود خواھند گنجاند .اما ھمچنان تاکيد کرد ،ما تا به حال درعمل
نيز نشان داده ايم که درکنار مبارزات به حق مردم ايران قرار داشته ايم و با ارسال نامه اي به مقامات
جمھوري اسالمي ايران به اعدامھا در ايران و بويژه اعدام نوجوانان بشدت اعتراض خواھيم کرد و
خواھان لغو فوري اعدامھا در ايران ميشويم .ھمچنين در شماره ھای آينده ارگان رسمی حزب
سوسياليست عدالت » «Offensivبه اين مسئله بيشترخواھيم پرداخت .اين جنايات چنان ھولناک است
که حتی درتصور نمی گنجد اما ما ميدانيم که ھر جنايتی از رژيم اسالمی ساخته است.

ترجمه نامه حزب سوسياليست عدالت به مقامات حكومت اسالمي را در اينجا مالحظه ميكنيد.
به :رھبر جمھوری اسالمی ايران ،آيت اله علی خامنه يی،
رياست قوه قضائی
آيت اله صادق الريجانی

اعدام صفر انگوتی و ساير جوانان محکوم به مرگ را متوقف کنيد و به آنھا فرصت حيات دھيد!
حزب سوسياليست عدالت سوئد بدينوسيله اعدام مردم ايران و بويژه اعدامھای فجيع نوجوانان را که از پيامدھای
پليد وحشيانه دولت ايران بحساب ميايد را تقبيح ميکند.
ميخواھيم بدانيد که حزب ما ھمچنان پيشرو مخالفت با امپرياليست اروپا و امريکا در زمينه تجاوزات و جنگھای
افغانستان و عراق و تھديد حمله امپراليستی عليه ايران باقی ميماند.
اعمال وحشيانه و غير انسانی که بر مردم خودتان اعمال ميکنيد از قبيل زندانی کردن و محکوميت به اعدام
نوجوانان زير سن قانونی نه تنھا امری داخلی محسوب نمی شوند بلکه جناياتی عليه بشريت به حساب ميايند.
بدينوسيله حمايت کامل خود را از مردم ايران که برای رھايی از سرکوب وحشيانه چنين حکومتی ميکوشند را اعالم
ميکنيم.
ما خواھان نجات جان جوانان محکوم به اعدام به ويژه صفر انگوتی و خواستار لغو قانون مجازات اعدام در ايران
ھستيم.
از سوی حزب سوسياليست عدالت اجتماعی سوئد

كميته بين المللي عليه اعدام و نھاد کودکان مقدمند يكبار ديگر ھمگان را به
اعتراض به اعدامھا در ايران فراميخواند.
كميته بين المللي عليه اعدام – سوئد
نھاد کودکان مقدمند ــ واحد سوئد
 ٢۶اكتبر ٢٠٠٩

