خبر و نظر:
امیرجواهری لنگرودی

سه شنبه  ۵۲شهريور  ۹۹۱۱برابر با  ۹۲سپتامبر ۵۲۵۲
به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار؛ امروز در برابر ما لیست حداقل  ۳۳زندانی سیاسی و عقیدتی
دیگروجود دارد که با احکام صادره حاکمان خونریز جمهوری اسالمی ایران ،زیر تیغ اعدام اند.
اینان درزندان های سنندج -زندان فشافویه -زندان ارومیه -زندان دستگرد اصفهان -زندان خرم آباد-
زندان شیبان اهواز -زندان رجاییشهر (گوهردشت)  -زندان وکیلآباد مشهد جای دارند!

پرسش اساسی اینستکه  :ما جبهه بزرگ سرنگونی طلب و جانبدار مبارزه
طبقاتی ،چه وظایفی را در برابر خود می نهیم؟!
به عبارتی :
حاکمان خونریز اسالمی " گردن های" محکومان به اعدام را برای "طناب
های دارشان می خواهند" ؛ دربرابر ما چه وظایفی تعریف می گردد؟!
********
نوید افکاری اعدام شد .حاال دیگر او زنده نیست ،آنها برای طنابشان گردنی یافتند ،اما امروز در برابر
ما صف طویلی از احکام اعدامی جا دارند .بطور یقین بمانند نوید افکاری  ،برای برای گروههایی از
این محکومان به اعدام پرونده هایی از حضورشان در جنبش دی ماه  ۶۳۳۱و خیزش عظیم آبان
 ۶۳۳۱تراشیده اند!
برای بازجویان پرونده سازی برای "محکومان" به اعدام هیچ مهم نیست  .چرا که مهارت ویژه ای
برای اعتراف گیری و مستند سازی دارند و در همراهی با بازجو -خبرنگاران صدا و سیما و مافیای
رسانه ای نیروهای امنیتی با جوسازی سنگین و دغل کاری جهت زمینه سازی اعدام ها و ایجاد جو
ارعاب در جهت انحراف افکار عمومی جامعه تالش خواهند کرد.
در این شرایط کمک به شکل گیری کارزارهای گسترده اعتراضات خیابانی در داخل و خارج نقش
مهمی در مقابله با سیاست ارعاب رژیم و مقابله با اعدام ها و حمایت بی قید و شرط از همه محکومان
به اعدام خواهد داشت .
من و ما بر آنیم؛ نباید سکوت نمود .امروز سازماندهی کارزارهای سراسری ضرورتی تام دارد .باید
یک جنبش سراسری علیه مجازات اعدام به راه انداخت و مانع از آن شد که رژیم فاشیستی جمهوری
اسالمی جوانان شجاع ما را به چوبه های دار بیاویزد و جبونانه تالش کند با ایجاد ترس مانع رشد و
گسترش و توده ای شدن حرکت های اعتراضی مردمی گردد.

به امید آن که روزی جنبش دادخواهی جانباختگان و اعدام شده گان در تلفیق با آزادی و آگاهی و
کنشگری عموم شهروندان حامی حق حیات ،بساط اعدام را برای همیشه براندازد و زندگی و آزادی را
به ارمغان آورد.
یادمان نرود
توقف اعدام در حاکمیت انسان ستیز اسالمی  ،تنها در گرو متشکل شدن و اتحاد ما است!
در این میان نیروهای امنیتی و صدا وسیما با جو سازی سنگین و دغل کاری جهت انحراف
افکارعمومی جامعه براه خواهند انداخت.
اما دربرابر ما ایجاد جبهه گسترده سازمانیافته اعتراضات خیابانی در داخل و خارج بعنوان کارپایه
واقعی اعتراضات عمل می کنند !
من و ما بر آنیم ؛ نباید سکوت نمود .امروزسازماندهی کارزارهای سراسری ضرورتی تام دارد .باید
یک جنبش سراسری علیه مجازات اعدام به راه انداخت و مانع از آن شد که رژیم فاشیستی جمهوری
اسالمی جوانا ن شجاع ما را به چوبه های دار بیاویزند و جبونانه تالش کند با ایجاد ترس مانع رشد و
گسترش و توده ای شدن حرکت های اعتراضی مردمی گردد.
به امید آن که روزی جنبش دادخواهی جانباختگان و اعدام شده گان در تلفیق با آزادی و آگاهی و
کنشگری عموم شهروندان حامی حق حیات ،بساط اعدام را برای همیشه براندازد و زندگی و آزادی را
به ارمغان آورد.
یادمان نرود

توقف اعدام در حاکمیت انسان ستیز اسالمی  ،تنها در گرو متشکل
شدن و اتحاد ما است!
حداقل  ۳۳زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر با احکام صادره حاکمان خونریز جمهوری اسالمی ایران،
زیر تیغ اعدام اند.
به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار آمده است  :منابع خبری اپوزیسیون اسامی حداقل  ۳۳زندانی
سیاسی دیگر را در زندان های مختلف ذکر می کنند که درحال حاضر حکم اعدام آنها صادر شده و
زیر تیغ اعدام هستند .این اسامی به شرح زیر است:
زندان سنندج
- ۶حیدر قربانی ،احزاب اپوزیسیون ُکرد
- ۲محیالدین ابراهیمی،
- ۳هوشمند علیپور،
زندان فشافویه
- ۴امیرحسین مردای ،اعتراضات آبان
- ۵سعید تمجیدی،
 -۱محمد رجبی،
زندان ارومیه
- ۷رحیم برین ،اعتراضات سال  ۱۴مهاباد
- ۱شاکر بهروز ،احزاب اپوزیسیون ُکرد
زندان دستگرد اصفهان
- ۳هادی کیانی ،اعتراضات آبان
- ۶۱عباس محمدی،
- ۶۶مهدی صالحی،
- ۶۲محمد بسطامی،
- ۶۳مجید نظری،

زندان خرم آباد
- ۶۴محمد کشوری ،اعتراضات آبان
زندان شیبان اهواز
-۶۵حسین سیالوی ،فعال عرب اهوازی
- ۶۱علی خسرجی،
- ۶۷ناصر خفاجی،
زندان رجاییشهر (گوهردشت)
- ۶۱فرهاد سلیمی ،سیاسی عقیدتی اهل سنت
- ۶۳قاسم آبسته،
- ۲۱داوود عبداللهی،
- ۲۶ایوب کریمی،
- ۲۲انور خضری،
- ۲۳خسرو بشارت،
- ۲۴کامران شیخه،
زندان وکیلآباد مشهد
-۲۵حمید راست باال ،سیاسی عقیدتی اهل سنت
-۲۱فرهاد شاکری،
-۲۷کبیرسعادت جهانی،
-۲۱محمدعلی آرایش،
-۲۳عیسی عیدمحمدی،
-۳۱تاجمحمد خرمالی،
-۳۶حکیم عظیم گرگیج،
-۳۲حافظ عبدالرحمن گرگیج،
-۳۳حسین وارسته سلیمانی ،متهم به عضویت در داعش
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