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  نايرا چريکھای فدائی خلق

 ٢٠١٨ جنوری ١١
  
 

برای نجات جان بازداشت شدگان خيزش جاری به 
  !پا خيزيم

 
اسالمی در جريان مقابله و کوشش در سرکوب توده ھای  جمھوری رژيم دار و شکنجه

آزادی و رسيدن به جامعه ای عاری از ظلم و ستم به خيابانھا   ما که برای نان وۀستمديد

بانھا خيا به دستگيری ھزاران تن از مردم مبارز در اخير مبادرت آمده اند، در روزھای

سه تن از جوانان  مطابق آخرين اخبار منتشر شده ، دژخيمان اين رژيم تاکنوننموده و 

جمھوری اسالمی جان باخته اند، به  عزيزانی که به دست جالدان  .انقالبی را در سياھچال ھای خود به قتل رسانده اند

دژخيمان جمھوری اسالمی پس از کشتن اين عزيزان در . عادلی و سينا قنبری می باشند  حيدری، محسننام ھای وحيد

با توجه به اين واقعيت و اين امر . اندکرده " خودکشی " شان مدعی شده اند که آنھا در زندانۀنشکنجه ھای وحشيا زير

 باز گذاشته شده است، اين امر ًدان مردم کامالبرای کشتار فرزن که دست دژخيمان وحشی جمھوری اسالمی در زندانھا

 .   استشدگان خيزش بزرگ جاری در خطر  که جان ھمه بازداشتغير قابل انکاری است

 در يکی از ميدانھای شھر ١٣٩۶ ]جدی[ اراکی بود که در دھم دی ماهۀرنجديد وحيد حيدری، يک جوان دستفروش

. سپرده شد  چند روز جنازه اش به خاکۀی ماه، تنھا به فاصلد شانزدھماما در روز شنبه . بازداشت شده بود اراک

 مواد مخدر بوده و پس ۀمعتاد و فروشند مقامات عوامفريب و جنايت پيشۀ جمھوری اسالمی مدعی شده اند که اين جوان،

 صاحبهم نامبرده در که اقوام در حالی. خود کشی نموده است" رضوی اراک ١٢ بازداشتگاه کالنتری "از دستگيری در

 صراحت اعالم نموده اند که ادعاھای مربوط به اعتياد و يا ھمراه داشتن مواد مخدربا " کمپين حقوق بشر در ايران"با 

 ۀخانواد "کمپين گفته است که ھمچنين محمد نجفی، وکيل دادگستری در شھر اراک در مصاحبه با اين. واقعيت ندارد

موران امنيتی أمجبور شده اند او را در قبر و مکانی دفن کنند که م  وآقای حيدری به شدت تحت فشارھای امنيتی ھستند

وارد موضوع شده و محل دفن را تعيين و نسبت به " سربازان گمنام امام زمان "واقعيت که ھمينًاتفاقا ". اند تعيين کرده

نه معتاد بوده  ست که وحيد حيدرینامبرده ھشدار داده و آنھا را تھديد نموده اند، خود بيانگر آن ا ۀاطالع رسانی خانواد

بازداشت بر اثر شکنجه ھای دژخيمان رژيم در   مواد مخدر ، بلکه دستفروش ستمديده ای بوده که پس ازۀو نه فروشند
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 را بار ديگر در مقابل" سربازان گمنام امام زمان "است که رسوائی دروغ ھای اين واقعيتی. بازداشتگاه جان باخته است

  .ر می دھدچشم ھمگان قرا

ماه در  ِبه دست دژخيمان رژيم کشته شده است ، محسن عادلی نام دارد که در يازدھم دی ديگری که جوان بازداشتی

 خانواده ، تحويل زندان، توسط مقامات مربوطهدر " خودکشی "دزفول دستگير و دو روز بعد جسدش باز ھم با ادعای

  .اش شده است

کشته شده   زندان اوينۀقنبری می باشد، جوان مبارزی که در شب شانزدھم دی ماه در قسمت قرنطين بازداشتی سوم سينا

 که یئرسوادر رابطه با .   استدر اين مورد ھم باز جمھوری اسالمی مدعی شده که نامبرده خودکشی نموده. است

مجلس شورای  گان جمھوری اسالمی دراز نمايند حکومت بر انگيخته ، يکی مرگ سينا قنبری در چنگال زندانبانان

يکی از مراجع اطالعاتی گرفتم ، اين فرد توسط  طبق اطالعی که از ": گفته استًاسالمی به نام محمود صادقی رسما

  ".گفتند در زندان اوين اقدام به خودکشی کرده است نيروی انتظامی بازداشت شده و آنطور که

  از دستانءند ، سردمداران جمھوری اسالمی برای پاک کردن خون اين شھدامورد نشان می دھ ھمان طور که اين سه

وليت خود را در اين ؤمس خونين شان تصميم گرفته اند که مرگ ھای زير شکنجه را تحت عنوان خودکشی طرح و

 که در سربازان گمنام امام زمانش را بشناسد، می داند که ھر کس جمھوری اسالمی و در حالی. زمينه الپوشانی کنند

 امپرياليسم، رژيمی که برای حفاظت از منافع سرمايه داران داخلی و خارجی از ھيچ زندان ھای اين رژيم وابسته به

در زير بخوان جان باختن  ( ايران کوتاھی نمی کند ، از اين به اصطالح خودکشی ھاۀجنايتی عليه توده ھای رنجديد

کشتار در زندان توسط ددمنشان جمھوری اسالمی ، می توان  ۀواھد و تجرب شۀبا اتکاء به ھم. ًدائما رخ می دھد) شکنجه

 جمھوری اسالمی را تزئين خواھد ۀچھر شھدای نامبرده تنھا تف سر باالئی است که ديد که ادعای خودکشی در مورد

  .کرد

اين قتل ھای که  تن از فرزندان مردم توسط جمھوری اسالمی و ادعای رژيم دروغگو  سهۀعالوه بر مرگ زير شکنج

شدگان را ھم تا آنجا که می تواند  تعداد دستگير وحشيانه را خودکشی جلوه می دھد، جمھوری اسالمی کوشيده است

که ھمه می  در حالی ن سخن گفته استا تن از مبارز٣٧٠٠ از بازداشت تنھا ًاين رژيم تاکنون رسما. نشان دھد کمتر

 شھر را در ١٠٠از  سراسر کشور که تاکنون بيش نقالبی ستمديدگان دردانند که به اعتبار گستردگی و شدت خيزش ا

 تا آنجا که حتی شاھد تظاھرات کودکان با شعار مرگ بر خامنه ای ھستيم -شامل شده   اقشار تحت ستم راۀنورديده و ھم

ی که در زير شکنجه ھمان طور که تعداد کسان  .تعداد واقعی بازداشت شدگان بسيار بيشتر از ارقام دولتی می باشد -

  .باخته اند بی شک بيشتر از سه نفری است که تاکنون اعالم شده است جان

قتل سه تن از جوانان مبارز در شکنجه گاه ھای جمھوری اسالمی و اعالم رسمی اين تعداد انبوه بازداشت شدگان و 

خطری که وظيفه ای . خطر است  دربه روشنی نشان می دھد که جان تمامی بازداشت شدگان" خودکشی" با نام قتلھا

در نتيجه بايد با تشديد مبارزه عليه رژيم دار و . می دھد  آزاديخواھان و نيرو ھای انقالبی قرارۀبزرگ در مقابل ھم

خواستھا و مطالبات زندانيان  ۀفساد و تباھی، ھم ادامه دھند ۀھدف سرنگونی اين جرثوم  جمھوری اسالمی باۀشکنج

  .بازداشت شدگان خيزش جاری را ھر چه بلند تر فرياد زنيم  خواست آزادی فوری و بدون قيد و شرطسياسی باشيم و ھم

اين . نيست  جنايتبار خود نشان داده است که به ھيچ قانون و اصلی پايبندۀنزديک به چھل سال سلط جمھوری اسالمی در

سياه چالھای اين رژيم جز محل کشتار  ليل ھم،به ھمين د. رژيم جز با زبان زور با مردم سخن نگفته و نخواھد گفت

 زندانيان سياسی بايد بکوشيم تا ھر ۀشدگان و ھم برای دفاع از جان دستگير. خلق نبوده و نخواھند بود بھترين فرزندان
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 دسته ھای درونيش نيست و نابود سازيم ، تا قفل شکنجه گاه ھای مخوف اين رژيم  دار وۀچه زودتر اين رژيم را با ھم

  . آن روزبه اميد. ی يابندئشکسته شده و تمامی زندانيان سياسی از زير تيغ اين رژيم سفاک رھا نيز

  !بايد گردد زندانی سياسی آزاد

  !با ھر جناح و دسته ، نابود بايد گردد جمھوری اسالمی ،

  

  نايرا چريکھای فدائی خلق

  ٢٠١٨ نوریج ٩ - ١٣٩۶ ]جدی[دی ماه ١٩

  

 

  


