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 !جمھوری اسالمی با اعدام محمد ثالث جنايتی ديگر آفريد
 

  
 

، سالح اعدام دولتی کارگيری هوابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی با ب رژيم )١٣٩٧ ]جوزا[خردادماه ٨٢( ديروز

ثالث، انسان حق طلبی که در جريان سرکوب  اين بار محمد.  خود را نشان دادۀ راستين و وحشيانۀبار ديگر چھر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

يکی از کسانی که . شد" اعدام "ایهجالد جمھوری اسالمی به شکل وحشيان دراويش مقاومت کرده بود، توسط پاسداران

  : استشته وی نوۀدر زندان با وی بوده ، در بار

طی کرد و تو لحظه اعدام   اعدامۀبا لبخند سلولو تا چوب. امروز ساعت دو بردن برای اعدام. روزه تو سلول بودچھار "

، در ترسيديم گر ما ز سر بريده می. ترسانی ز سر بريده می سيصد گل سرخ يک گل نصرانی ، مارا". شعر رو خوند اين

  ".مرقصيدي محفل عاشقان نمی

 صدد ترساندن ی ھمانند آن ، ھمانند گذشته درئامپرياليسم جمھوری اسالمی با اين اعدام و اعدامھا بسته بهرژيم وا

 جامعه شکل گرفته است، خاموش ۀکه در زير روي خواھد آتشی را ھاست و به خيال خام خود ھمچون گذشته میهتود

 ]جدی[ماهیدانند که پس از قيام باشکوه دیخوبی مو اربابان آن ب اندرکاران جمھوری اسالمیتکه دس در حالی. نمايد

آنچه مارکسيسم به . به پا خاسته اند تا بساط اين جنايتکاران را جمع کنند  ميھنمانۀھای محروم، اختناق زده، تود١٣٩۶

 حال درکه مطمئن باشيم که آتشی  توانيمیم ھای گذشته و جمعبندی آنه است آن است که ما با استفاده از تجربما آموخته

است که در ھر گوشه از  ھای آتش ، شورش گرسنگانهاين شعل.  شودیور شدن است ، به اين آسانيھا مھار نم شعله

  .دھدیکشور خود را نشان م

رژيم کشتار و .   است جمھوری اسالمیۀ سال حاکميت رژيم دار و شکنج۴٠ نزديک به ۀخيزش ھای مردمی ، نتيج اين

غارت، دزديھای ميلياردی و  ،ءرژيم تجاوز، نيرنگ، ريا. حق رژيم شاھنشاھی پھلوی ه  وارث ب.عام اعدام و قتل

 سرکوب  را به سرقت برد و ھيوالی وحشت و١٣۵٧ھای انتخاباتی، رژيمی که انقالب مردمی در سال  بازیبشهخيم

 نشان داده است که رژيمی خوبیجھان ب ھای ھای تحت ستم ما و ديگر توده  مبارزات تودهۀتجرب .را به ارمغان آورد

اساسی و واقعی در " اصالح "نيست ، چرا که ھر" اصالح "چون جمھوری اسالمی که جز زبان زور نمی شناسد قابل

  . باشدیش نم ااين رژيم ، چيزی جز نخستين گام آن به سوی نابودی چھارچوب

ديگر  با يک ًظ نظام باشد ، کامالھای گوناگون اين رژيم زمانی که صحبت از حف" جناح "درست از اينروست که

سگان زنجيری امپرياليسم ، برای بقای خود از نھايت قھر ضدانقالبی استفاده کرده،  تمامی اين. زبان ھستندمی و ھأرمھ

به اميد فرا . ی استئه تودۀ مسلحانۀی توسل به قھر انقالبی و مبارزئراه رسيدن به رھاکنند و خواھند کرد و تنھا یم

  .آن روز رسيدن

  . جھانی و اربابانشۀبه سرماي سرنگون باد رژيم وابسته

  .رزمندیداری م عليه رژيم حافظ سرمايه هک یاهھای رزمندهدرود بر تود

 .ھاهپيروز باد شورش تود

  . ايرانۀزدخسوسياليسم در کشور شاه و شي با اميد به برقراری

 دنيستکھلم، سو

  ١٣٩٧ ]جوزا[ خردادماه٢٨

  
  
  


