
 آبان معترض جوانان اعدام  در اعتراض به حکم
   

 
 

هنگام در صدور ها که بعضا ساختاری اند، گرفتار آمده، و همای از بحران کش جمهوری اسالمی در مجموعهکودکرژیم  
بستر چهل  ها در تنگنا قرار گرفته است. کاهش درآمد نفت و گاز بر  تر از آن در وصول پول فروش آن نفت و گاز و مهم

های امریکا از سوی دیگر ، روند خرابی اوضاع اقتصادی را تشدید و های ضدمردمی از یک سو، و تحریمسال سیاست
ها را در شرایط سختی قرار داده است.  پیامدهای آن باعث تخریب سطح زندگی بخش قابل توجهی از مردم شده و آن 

تر شدن سفره مردم خصوصا مزدبگیران، افراد کم درآمد،  الیتر و خسقوط روزانه لایر در برابر دالر، از کوچک
 اسالمی  ناکارآمد  وکند. رژیم سرکوبگر  حکایت می...روستائیان ، بیکاران، حاشیه نشینان ،خصوصا فرودستان شهری و  

زلزله،  آبی، کند. و این در شرایطی است که بی سرکوبش را از چپاول دارایی مردم تامین می دستگاه هزینه  از بخشی
ها، اعتیاد، بیکاری در کنار ویروس مرگبار کرونا... زندگی مردم را بیش از گذشته آتش سوزی جنگل ریزگردها،

 .پذیرتر کرده استآسیب

 کند، دفاتر احزاب کردستان را توپ باران و نویسندگاندر مواجهه با این شرایط فالکتبار اما نظام اسالمی موشک هوا می
رباید، و فعالین زنان، دانشجویان، محیط زیست، کودکان کار را ، وکالی معترض دادگستری را می کندرا زندانی می

 محکوم شالق به  سازد. کارگران را بجرم دفاع از مطالباتشانبازداشت و زیر شکنجه به اعترافات واهی مجبور می
دهند، تا زندان و یا با وثیقه تحت فشار قرار می اند، و فعالینش را در ها حقوق دریافت نکرده، کارگرانی که ماهکنندمی

 .ها را درهم شکنندمقاومت و مبارزه آن

گسترش داده،   راها کالنتری .های مردم شمشیر سرکوب را تیزتر کرده استرژیم ناتوانتر از گذشته در برابر خواست
های سرکوب شاید بتوانند از شورش گرسنگان تا از رهگذر تجهیز ارگان  ،را تقویت کرده آن خش حراستب نیروی

های گذشته، سه جوان اعتراضات آبان ماه را با هدف  جلوگیری کنند. هم اکنون ماشین اعدام و ترور رژیم در تداوم سال
اند. امروزه زندانیان ردههای آبان ماه در اصفهان را محکوم به اعدام ک از بازداشتینفر  ۸ایجاد رعب و وحشت، همچنین 

 .کشندسیاسی ایران چون گذشته با اعتصاب غذا و دیگر اشکال مقاومت و مبارزه رژیم را به چالش می

کند. شهروندان ایران با آگاهی و سازماندهی خود در سکوت در برابر این جنایات عمر ننگین این نظام را افزون می
کنند. زنند و برای تحقق شعار آزادی و برابری پیکار میبرابر استبداد زانو نمی  اند که هرگز درکوران مبارزه نشان داده

های زندانیان  شرکت کنیم و خانواده  Steintorplatz مکان ۱۹تا  ۱۷، ساعت یولی ۱۰ جمعه اکسیون  با همبستگی در
  اعدام  اعالم با سالمیا جمهوری سیاست رژیم سرکوبگر  باشیم سیاسی زندانیان صدای .نگذاریم تنها راسیاسی 

کنیم، و  اعتراض  اسالمی جمهوری سیاست این  به است، جامعه در  وحشت رعب ایجاد  صدد در  ماه آبان  هایبازداشتی
 .در حد توان خود آن را به شکست کشانیم، و با صدای بلند از جان زندانیان سیاسی دفاع کنیم

 رژیم جمهوری اسالمی ایران سرنگون باد

   زنده باد آزادی و برابری

 کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر

 

 

   00491778416132  تلفن تماس:
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Kanun Hannover(کانون هانوفر) 
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