
  .لطفًا اين فراخوان را وسيعًا منتشر فرمائيد
  
  

  !در مقدمات محاکمه جنايتکاران جمهوری اسالمی فعاالنه مشارکت کنيد
  

  !هم ميهنان عدالت خواه
  

بي شرمانه جنايت می کند و بر اين کار با  بيش از سی سال است حکومت ضد بشری جمهوری اسالمی
 به هيچ قومی اعم از کرد، آذری، لر، بلوچ، ن عليه بشريتجانيا اين .لجاجتی نفرت انگيز اصرار دارد

، کمونيست ها، سلطنت طلب ها و ديگران  خلقترکمن، و سايرين، و هيچ گرايشی اعم از مليون، مجاهدين
 به جنايات هولناک خود از وقيحانهرحم نکرده اند و همچنان با زير پا گذاشتن حقوق انسانی همه ايرانيان، 

  .، شکنجه، اعدام و ساير اعمال غير انسانی ادامه می دهندطريق سلب آزادی
  

 با شناسائی عوامل در پاسخ به اين جنايات، به ويژه موج جديد اعدام ها، از کليه هموطنان دعوت می کنيم تا
  : در اين راستا.به آماده سازی مقدمات محاکمه آنان کمک کنندحکومتی، 

  
 در راستای سرکوب و جنايت کمک ،هر طريق به اين حکومت کليه کسانی که به شناسائی به فعاالنه )1

 که با مشارکت در اين سازمان جنايتکار، به سر پا نگهداشتن ،حتی يک بسيجی. ديمی کنند بپرداز
 و يا مزدوران حکومت در محيط های کار که به خبرچينی کند،اين نظام در حال فروپاشی کمک می 

  .دن شناخته شومجرم ممکن است و مزدوری می پردازند،
 : در مورد اين افراد در آينده نزديک می تواند بسيار مفيد باشداطالعات زيراز جمله موارد،  )2

  نام ونام خانوادگی 
 اسم مستعار 
 آدرس محل سکونت 
 شماره خودرو مورد استفاده 
  سمت سازمانی–محل کار  
 اين افراد حتی االمکان با ذکر مکان و زمان ارتکاب فعاليت های خاصگزارش  

اما اطالعات شما . ضميمه کردن مستندات مانند عکس، فيلم و غيره کمک کننده است(
 .) قرار گيردمبنای تحقيقات آتیحتی اگر مستند نباشد، می تواند 

به هنگام قيام  تا دو افراد کامًال مورد اعتمادتان، در جائی امن نگهداری فرمائي  خود،اطالعات را )3
 . محاکمه مورد استفاده قرار گيردبراینهائی، جهت دستگيری اين افراد توسط مردم و تحويل آنان 

 . را کسب کنيدآمادگی های الزم برای دستگيری اين افراد به هنگام آغاز قيام نهائیبا دقت تمام،  )4
يت کليه موارد امنيتی، يک نسخه تنها و تنها در صورتی که به اينترنت امن دسترسی داريد، با رعا )5

، ارسال هر گروه آزادي خواه که کامًال مورد اعتماد شما است يا برای مااز اين اطالعات را 
مراقب .  خودداری فرمائيداکيدًااز ذکر نام خود و هر گونه اطالعات ديگر در مورد خود . فرمائيد

 .باشيد از ايميل واقعی خود استفاده نفرمائيد
  

 اين وظيفه انسانی، .کنيدر گيری تمام ابتکارات، در اجرای عدالت و محاکمه جنايتکاران مشارکت با به کا
  !ملی و تاريخی خود را جدی بگيريد
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