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  !بساط اعدامشان را بايد در هم شکست
 

سوخت و بنزين مورد نياز . عکس العمل رژيم اسالمی به هر اعتراضی وحشيانه و ضد انسانی است
مردم را جيره بندی کرده اند، هزينه زندگی مردم را افزايش داده اند و در مقابل اعتراضات مردم چوبه 

  . های دار خود را به پا کرده اند
  

 روز آينده حكم خدا تا چند"هيم رئيسی معاول قوه قضاييه در نماز جمعه تهران اعالم کرد که سيد ابرا
 رئيسی اعالم کرد که اين سياست بخشی از ".نفر از اشرار به اجرا در خواهد آمد ١٠ در مورد بيش از 

الت خشک کردن ريشه معض"در جامعه و بمنظور " برخورد با نا امنی"اقدامات رژيم اسالمی در 
 برخی از اين احکام اعدام به تاييد .اسامی اين قربانيان رژيم هنوز اعالم نشده است. است" اجتماعی

  .ديوان عالی کشور رژيم اسالمی هم رسيده است
  

اما همين رکن رژيم نيز امروز . اسالمی استآدمکشان اعدام و کشتار يک رکن هميشگی سياست رژيم 
 نه توانسته اند مردم را مرعوب کنند و نه توانسته اند مردم معترض .کار آيی اش را از دست داده است

  .رژيم اسالمی رفتنی است. اين اقدامات بيفايده است. را شکست دهند

نبايد اجازه داد تا اين جانيان . اين اقدام رژيم برگ ديگری در تاريخ جنايت و کشتار رژيم اسالمی است
اعتراض حق . نبايد اجازه داد تا احدی اعدام شود. خود را بر پا کنندو آدمکشی اسالمی چوبه های دار 

  .قتل عمد اسالمی است. اعدام جنايتی ضد انسانی است. مسلم مردم است

 برابری ،سازمانهای آزاديخواه از تمامی "مرکز پيگرد سران رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه مردم"
عليه اين جنايت رژيم اسالمی دست به اعتراض گسترده  انساندوست و عليه اعدام ميخواهد که ،طلب
  . بزنند

  !ماشين اعدام و آدم کشی اسالمی را بايد درهم شکست 

  !سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

   به جرم جنايت عليه مردم مرکز پيگرد سران رزيم اسالمی
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