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بار ديگر بيدادگاھی در جمھوری اسالمی بر مبنا و منطبق با اصل وحشيانه انجيلی و 
کور کردن  ی مبنا برحکم ديگر "برابر چشم، دندان در برابر دندانچشم در "قرآنی 

 .١صادر کرده استرا جوانی  ھایگوشيکی از بخشی از و بريدن  انچشميکی از 
 

حكم قصاص چشم اين دادگاه  در گزارشی نوشته است که "شرق"روزنامه حکومتی 
 ديياست تا گر او را كور كردهيد یصورت مرد ید رويدن اسيكه با پاشرا  یمرد
. د اجرا شوديد بدون استفاده از اسين حكم بايا نموده کهد يتاكھمزمان ، اما کرده
ب به يوارد آمدن آساز  برای جلوگيریكه  یدپاشياسقصاص ن حكم ياول گونهبدين

ب ااجتن اود به داخل چشم يدن اسياز پاش شكور كردن رایب ،حكم ین اجرايمجرم ح
  . شود، صادر شده است می
  

ه يديدر پارك مج پيشپنج سال  ديحمبه نام  که جوانیصادر شده  پايهاين  بر حکم
بدينگونه و پاشيده  دياسبه نام داوود  یديگر جوانبر روی صورت به اشتباه تھران 

 ديدگی يکی از گوشھای او و آسيب گريچشم د يینايو كم بك چشم ين رفتن يباعث از ب
از  تحقيقاتدر طی  جوان اسيدپاش کهنامه  گزارش اين روزبه موجب . ه استشد

گروھی از در مدرسه مورد آزار  یآموز در دوران دانشکه گفته است جمله 
 ،گرفته بودهقرار آنھا  یبار ھم مورد آزار جنس كي یته و حتداش قرار ھمکالسيھايش

  .اشتباه گرفته استانگاشته  که يکی از آزاردھندگان میفرد مصدوم را با کس ديگری 
  

ن مورد که بخشی از ھموطنان ما در چنان تحجر فکری قرار دارند که با در اي
و خشم گيرند  از آنھا انتقام می) و اين بار به اشتباه(پاشيدن اسيد بر روی اين يا آن 

ما با چنين وحشيگريھايی حتی در . نيست شکینشانند،  خود را به اينگونه فرومی
که جمھوری ننگ و نيرنگ اسالمی،  در اين ھم . ايم خارج از کشور مواجه بوده

مورد ھجوم ھای ما را  توده، در ايرانسال است که  ٣٢حکومت داروشکنجه بيش از 
و به چوبه  ده، نقص عضو کردهنموده، سنگسار کرشکنجه وحشيانه خود قرار داده، 

در تمامی دوران حکومت . ٢وخه تيرباران سپرده است نيز ترديدی نيستجدار و يا 
  .ايم زنجيری سرمايه جھانی با چنين مواردی مواجه بودهاين سگان 

  
پس از صدور رای  - یمحمدرضا قندھار - ديل مدافع حميوكالب اين است که ج

نه و مستشارانش  ٧١س شعبه يير یز محمديعز جنايتکاری به نام یاز سوقصاص 



 ین اجرايكه ممكن است در حامر  نياغيرانسانی بودن اين حکم وحشيانه را، بلکه 
را  بدنش سوزانده شود،از  یگريد یھا و قسمتشده جاد يا ید مشكليحم یحكم برا

قصاص و كور كردن چشم متھم رار شده که رد اعتراض قرار داده و از اينرو قمو
 یك اقدام پزشكيد و تحت نظر پزشكان و با يختن اسيبدون راو چھارم الله گوش  كي

ن يا: "بيان داشته روزنامه حکومتی شرقار او در گفتگويی با خبرنگ .انجام شود
صادر شده  یر پزشكيد و با تدابيختن اسين حكم قصاص چشم است كه بدون رياول

د يد با اسياگر حم. را سوزانده بود ید شاكياست كه موكل من با اس ین در حاليا. است
مغزش شود  یداخل یھا ا سوختن قسمتي یشد، امكان داشت دچار مرگ مغز یكور م

د به داخل چشم متفاوت يبا چكاندن اس ،د به صورت آن ھم با فاصلهيدن اسيرا پاشيز
  ".است

  
. فت و انسانيت اسالم و اسالمی، دين و جھالت دينی استابه راستی که صحبت از ر

پاسداران  ،جمھور و محافظان ارتجاع رئيس ،فقيه است، نادان ،در جايی که سفيه
نمايی از  یر پزشكيتدابکور کردن چشم با انقالب بايد ھم که بريدن دست و 
شايد بزودی تدبيری ھم برای انسانی کردن . انساندوستی اين وحشيان دوران باشد

به راستی که جای جرج اورول خالی که ببيند چه جناياتی را تحت ! سنگسار بينديشند
  .رسانند نام انسان و انسانيت به انجام می

  
داری جھانی و  آزادی روزی که بساط سرمايهسخن گفتن از انسانيت، برابری و 

در ايران نيز نخستين گام در . پذير نيست انباشد امکبرچيده نشده  شسگھای زنجيري
  .باشد ھای آن می اين راه سرنگون کردن جمھوری اسالمی با تمام جناح

  
  !سرنگون باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی ايران

  !ھانی و سگھای زنجيريشداری ج مرگ بر سرمايه
  !زنده باد آزادی! درود بر کمونيسم

  
  )٢٠١١ ژوئن اول( ١٣٩٠خرداد  ١١استکھلم، 
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  :ھا ضميمه

  
کپی بريده يکی از جرايد جمھوری اسالمی در مورد حکم اين بيدادگاه در زير ) ١

  .شود آورده می
  



  
  
  
قه درآوردن چشم جوان ديگری بار که نشاندھنده از حد ای دردناک و تاسف صحنه) ٢

  .در جمھوری جنايت و ننگ جمھوری اسالمی است ١٣٨٧در سال 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 


