
مجازات اعدام لغو بايد گردد                        
                        

بدين خاطر در تمام کشورهای جهان، گروههای طرفدار حقوق . دهم اکتبر روز جهانی لغو مجازات اعدام است
ايت سازمان انسانی در تالشند که حکومت ها ودولت های جهان را تشويق به لغو اين مجازات غير انسانی واين جن

اّما در ايران، چين، آمريکا، . تاکنون در بسياری از کشورهای جهان اين مجازات لغوشده است. يافته حکومتی کنند
در جمهوری اسالمی . عربستان سعودی و بسياری از کشورهای اسالمی، اين جنایت حکومتی در حال اجراست

. نفر اعدام شده اند84ايران، تنها در ظرف همين سال   
 

پس از " فرزاد" ساله بنام زينت السادات در تهران بدار آويخته شده وفرد ديگری بنام 34اينک در تهران يک زن 
 سال 6پس از " افسانه نوروزی"اين در حاليست که .  ضربه شالق در لرستان بدار آويخته می شود174تحمل 

 والیت فقيه، در حال خونريزی و کشتار به اين ترتيب ماشين آدمخوار. زندان، در انتظار مجازات اعدام است
است و قاضيان و بازجويان و دادستان ها و زندانبانان اسالمی در هر گوشه و کنار، در هر شهر و ديار اين کشور 
در حال قتل و جنايت اند و جنايت حکومتی را برای حفظ و بقای نظام ضد بشری و مرد ساالر اسالمی بنام خدا و 

.را گذارده انداسالم و قصاص به اج  
 

بی ترديد، دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، روزی است برای انسانی تر شدن جهان ما، 
برای ارزش گذاری به انسان و زندگی، برای پایان دادن به خشونت و انتقام و ترور و برای جهانی است که 

.اخته می شودبرای انسان است و حقوق او برای زندگی به رسميت شن  
 

 راه کارگر خود را در اين مبارزه جهانی عليه خشونت و ترور واعدام، همراه و -سازمان کارگران انقالبی ايران
همگام و هم رزم  ميليونها انسانی می داند که عليه اين جنايت سازمان يافته حکومتی و برای جهانی آزاد و رها از 

يسم می جنگند و تمام تالش خود را برای سازمان دادن يک کمپين هميشگی و قيد و بند استبداد و ارتجاع و امپريال
.پايدار برای حفظ حقوق انسان و عليه اعدام و شکنجه بکار خواهد بست  
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