ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺸﺘﺮک  ٩ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ
دﻋﻮت اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در
ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽﻫﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮات روز ﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻨﭻ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻓﺮزاد ﮐﻤﺎﻧﮕﺮ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻋﻠﻢ ﻫﻮﻟﯽ ،ﻓﺮﻫﺎد وﮐﯿﻠﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪرﯾﺎن و ﻣﻬﺪی اﺳﻼﻣﯿﺎن را در ﺳﺤﺮﮔﺎه
روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ١٩اردﯾﺒﻬﺸﺖ در زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺖ .اﻋﺪام ﭘﻨﺞ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﺘﻰ ﺑﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ﻫﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد.
اﻋﺪام ﭘﻨﺞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﺮد  ٢٢ﺧﺮداد ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ واﻫﻤﻪ
ﺳﺮان رژﯾﻢ از ﺑﺮآﻣﺪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺑﺎ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ
اﻋﺪام ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻀﺎی رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮداﻧﻨﺪ،از ﺣﻀﻮر
ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و اﻧﺴﺠﺎم اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﻌﺎر دﻫﻨﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب و اﻋﺪام ،ﻧﺎﮐﺎراﺋﯽ ﺧﻮد را در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﺮﮐﻮب و اﻋﺪام ﻗﺎدر
ﺑﻮد ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزد ،اﻣﺮوز
ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮان اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ از ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم در  ٢٢ﺧﺮداد در وﺣﺸﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻧﻤﯽﺑﺮدﻧﺪ.
دهﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺎ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺗﻬﺮان و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان در ﺑﯿﺪادﮔﺎهﻫﺎی رژﯾﻢ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ وﺧﻄﺮ
ﻣﺮگ ﺟﺎن آنﻫﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب و اﻋﺪام ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن رژﯾﻢ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را اﻋﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاه دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ  ٢٥اردﯾﺒﻬﺸﺖ ) ١٥ﻣﺎه ﻣﻪ( در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽﻫﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را
ﻋﻠﯿﻪ اﻋﺪامﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﺪردی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
اﻋﺪامﺷﺪﮔﺎن اﺑﺮاز دارﻧﺪ.
روز ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮔﺮدﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﯾﮑﺼﺪا اﻗﺪام

ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ رژﯾﻢ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮاﻫﺎن ﻟﻐﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﮑﺎم اﻋﺪام
و آزادی ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان
ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺣﺰب ﮐﻮﻣﻪﻟﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان-اروﭘﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان)اﮐﺜﺮﯾﺖ(
ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان
ﺷﻮرای ﻫﻤﺂﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
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