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 نجه وقتل عام زندانیان سیاسیشکدرباره بدام افتادن یکی از عاملین 

  نه میبخشیم ونه فراموش میکنیم 

وری اسالمی  وبدنبال شکایت  بدنبال تالش فعاالن سیاسی ،وخانواده های زندانیان سیاسی و اعدام شدگان وسربه نیست شدگان درجمه

جالدان زندانهای جمهوری اسالمی بنام حمید  از  یکی  ،قوقدان و ایرج مصداقی زندانی سیاسی سابقتنظیمی توسط کاوه موسوی ح

 مللی آرالندای سوئد بازداشت شد.آبان درفرودگاه بین ال16معروف به »حمید عباسی« روز یکشنبه  ،نوری

کشتارهای رژیم جمهوری اسالمی و جان بازماندگان خبرمسرت بخشی برای   ،حمید نوری معروف به حمید عباسیدستگیری 

 گذشته بود. چهل سال  ادخواه درایران وسراسرجهان طی بدربردگان ازاین کشتارها و نیز خبرخوشی برای همه فعالین و تالشگران د 

  -تریاسماعیل شوش  مضطفی پورمحمدی،حسین علی نیری،مرتضی اشراقی،رئیسی ،هیئت مرگ : ابراهیم  باسی  ازهمدستان حمید ع
به اشکال تاکنون نیز درقتل عام زندانیان سیاسی بوده و    ".حمید نوری )عباسی(  -داوود لشکری  -ای )ناصریان ( محمد مقیسه 

ه وقتل زندانیان  جحمید عباسی عالوه برشرکت درشکن کارخود ادامه داده است.به ستگاه های جهنمی جمهوری اسالمی د  مختلف در

 هزارن زندانی و مکان گورهای دسته جمعی اطالعات دست اول دارد.  آمرین وعاملین قتلعامهایهویت از ،سیاسی

که اودادیار قوه قضائیه رژیم درزندان گوهردشت بوده است ومضنون به دست داشتن درجنایت علیه   است  هدادستانی سوئد تائید کرد 

ودادستان سوئد بازداشت وی را تاچهارهفته تمدید نموده است تا شاکیان   است  67بشریت دررابطه با قتلعام زندانیان سیاسی درسال 

 ناد ومدارک الزم به دادگاه ارائه دهند.اس به همراه را خود  ت شکایا بتوانند 

   تقاضا میکنیم ،د رانسان آزاده ای که این فرد را میشناسقتل عام زندانیان سیاسی دهه شصت وهبازماندگان ازهمه  به نوبه خود ا م

 مراجعه کنند.به دادگاه  میتوانند شکایت خودرا تنظیم وبرای ادای شهادت ازهرطریق که 

این  باید همچنین وشد خانواده ها و خبرنگاران رسانه ها  ،شاهدان ،شاکیانعادالنه با حضور علنی و هیدادگا ریازباید خواستار برگ

شکنجه ها ،کشتارها   مامورکارکشته کشتارگاه های جمهوری اسالمی را وادارکرد تا اطالعات خودرا درباره سایرآمرین وعاملین 

  کند. اعالم،ل دفن آنهاحوم واعدامها و سریه نیست کردنها

 ، ت ودزدی وغارتگری اموال عمومیعلیه بشریی که برغم جنایات جانیان  تحت تعقیب قراردادن است برای گشایش این پرونده قدمی 

بی شک روزی فراخواهد رسید که توده های مردم   راست راست درکشورهای اروپا وآمریکا وسایرکشورهادرحال عیش ونوشند.

خودرا به توماراین باند های مافیائی را درهم پیچیده وتمام آمرین وعاملین جنایات وسیه روزی  ،خود  باتداوم مبارزات وقیام عمومی

 جنایات را هرگز نه فراموش میکنیم ونه میبخشیم.  ما این .د نکشاندادگاه ب پاسحگ.ئی در  پای

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی 

 برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی  

 زنده باد سوسیالیسم 
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