براي نجات جان زندانيان سياسي و محكومين به اعدام متحدانه به ميدان بياييم!

آزاديخواھان و مخالفين مجازات اعدام !
ھفته گذشته جمھورى اسالمى احسان فتاحيان يكى از زندانيان سياسى در
سنندج را به جرم "محاربه با خدا" اعدام كرد .عليرغم فعاليتھا و
اعتراضات گسترده مردم در ايران و جھان ،جمھورى اسالمى با
بيرحمى تمام كشتن مخالفين خودش را ادامه ميدھد .با اعزام يك تيم ويژه
اعدام از مركز به كردستان ،زندان به زندان ميروند و تالش ميكنند كه
تعداد بيشترى را قربانى كنند.
طبق خبر رسيده تيم اعزامى ھمراه با دادستان كل كردستان قرار است
تعداد ديگرى از عزيزان در بند را اعدام كنند .فعالين سياسى زيادى ھم
اكنون در زندانھاى جمھورى اسالمى زير شكنجه و در زير احكام اعدام بسر ميبرند .يكى از اين عزيزان فرزاد كمانگر است
که ھمراه دھھا نفر ديگر مدتھا است كه در زندانھاى جمھورى اسالمى با حكم اعدام بسر ميبرند و ھر آن جمھورى اسالمى
ممكن است جان آنھا را بگيرد .ھمه اين عزيزان را بايد از چنگ رژيم اسالمى نجات داد .براى نجات آنھا بايد تعجيل كرد.
زيرا جمھورى اسالمى مثل مار زخم خورده ھر آن ممكن است تعدادى از آنھا را قربانى كند.
اعدام ،قتل عمد سازمان يافته توسط رژيم ھا است و ھمه حكومتھاى ديكتاتور ،از اين حربه براى ترساندن مردم و براى محكم
كردن پايه ھاى حكومت ضد مردمى خود استفاده ميكنند .جمھورى اسالمى از اين نظر در دنيا رتبه اول را دارد .اين حكومت
از روز اول با قتل جوانان ،زنان و مردان آزاده ،حتى با قتل كودكان و زنان حامله و افراد مسن ،به قدرت رسيد ،و چه كسى
بھتر از مردم ايران ميداند كه اينھا از ھمان اوايل به قدرت رسيدنشان چگونه دسته دسته جوانان را به جوخه اعدام سپردند وچه
رفتارى با خانواده اعداميھا كردند و چه ظرفيتى در جنايت و وقاحت دارند.
اما در مقابل اين حكومت جنايتكار ،امروز بويژه يك جنبش انقالبى و بنيانكن به راه افتاده است كه ھدفش سرنگونى اين بساط
خون و جنايت است .جنبشى انسانگرايانه و مدافع حقوق انسانھا ،جنبشى عليه اعدام و سنگسار و شكنجه و زندان .تقالھا و
دست و پا زدنھاى حكومت اسالمى براى نجات خود ،براى جلوگيرى از ريزش اين بناى ويران و سرنگونى محتوم اين
حكومت است.
احسان فتاحيان به جرم اعتقاداتش و به قول رژيم اسالمى به جرم "محاربه با خدا" كشته شد .او يك زندانى سياسى بود.
قھرمانانه مقاومت كرد و حتى اجازه نداد چھارپايه را جالدان از زير پاى او بكشند.
ما موظفيم ،ضمن گراميداشت ياد احسان جوان و ھمه عزيزان جانباخته ،ديگر عزيزان در بند را نجات بدھيم .ما بايد در ھمه
جا با صداى بلند بگوييم كه اعدام قتل عمد توسط دولتھاى جنايتكار است و بايد ممنوع شود .ما بايد با صداى بلند بگوييم كه
رژيم سرمايهداری اسالمى ،حكومت مشتى جالد و مفتخور و سرمايهدارھای مكال و معمم است كه فورا بايد بساط اش را جمع
كند و برود.
از ھمه مردم آزاديخواه ،احزاب سياسى ،انجمن ھا و كانون ھاى مدافع حقوق بشر دعوت ميكنيم برای ھر گونه اقدام در اين
روز) تظاھرات ايستاده ،راھپيمايی ،و (...به ھماھنگی با يکديگر اقدام کنيم .اين درخواستی برای پيوستن جمعيت يا گروھی به
گروه ديگر نيست ،بلکه تالشی برای ھمصدايی و ھمسويی صداھای گوناگون در سطح شھر کلن میباشد.
براى ھماھنگى بيشتر با شماره تلفن ما تماس بگيريد .براى جلوگيرى از اعدامھاى بيشتر در زندانھاى كردستان وسراسرايران،
بايد موج بزرگى از اعتراض عليه اعدام احسان و احسانھا را در ايران و در دنيا به راه اندازيم.
گرامى باد ياد و خاطره احسان فتاحيان و ھمه جانباختگان راه آزادى و برابری
سرنگون باد جمھورى اسالمى
زندانى ساسيى آزاد بايد گردد
قانون اعدام ملغى بايد گردد
زنده باد آزادی
زنده باد انقالب
زنده باد سوسياليسم
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