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  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٣ جنوری ٢۴

  

  ، شکنجه و اعدام

  ! "ھيبت حکومت"ابزار جمھوری اسالمی جھت حفظ 

 ! مردم مبارز ايران

  اعالم میز زندانيان در روزنامه ھای رژيم رسماً ھر روز خبر اعدام تعداد بيشتری ا

بلوچستان و از اھواز تا سبزوار در ھمه جا بساط  از تھران و کرج تا کردستان و. شود

دار بر پا شده  و دسته دسته جوانان اين سرزمين را می کشند تا به خيال خام خودشان 

  .نع از رشد و گسترش مبارزات مردم گردندفضای رعب و وحشت را ھر چه بيشتر در سراسر کشور حاکم و ما

زندان مرکزی  دی درج ماه ٣٠روز شنبه   زندانی سياسی بلوچ در"ا زھیطوطد وداو"ھمزمان با به دار آويختن 

فساد فی "و " محاربه"عرب توسط ديوان عالی به اتھام  ئيد احکام اعدام پنج زندانی سياسی خلقأزاھدان، خبر ت

منتشر می شود و اين در شرايطی است که حکم اعدام رضا مالزاده  از اھالی " امنيت ملیاقدام عليه "و " االرض

 ھمکاری با پژاک به خانواده اش داده شده و زانيار و لقمان مرادی نيز به ۀروستای آشناک شھرستان سلماس به بھان

  .در انتظار اجرای حکم اعدام خود می باشند" محاربه"اتھام 

 زندانی اعدام شده درج گشته حال با توسل به موج جديدی ۵٧٨ سياھش تنھا در سال گذشته نام ۀرژيمی که در پروند

از اعدام قصد دارد رکورد تازه ای در وحشيگری و جنايت به نام خود ثبت نمايد، تا کسی فراموش نکند که 

. ردمی اش ابائی ندارد ضد مۀجمھوری اسالمی ديکتاتوری لجام گسيخته ای است که از ھيچ جنايتی جھت حفظ سلط

که زندانيان را به دار می کشد، با سبعيتی حيرت انگيز اين وحشيگری زور سازمان يافته  اين رژيم ددمنش در حالی

دولتی را جھت ايجاد فضای ھر چه خشونت بارتر و ايجاد رعب و وحشت ھر چه بيشتر در جامعه به نمايش می 

 دو تن از زندانيان را در ورزشگاه شھر و در مقابل چشم مردمی که به گذارد؛ تا جائی که اخيراً در شھر سبزوار

  . به دار آويختند، اين نمايش مرگ جمع شده بودندۀشيوه ھای گوناگون برای مشاھد

 اين اعدام ھا زھر چشم گرفتن از توده ھای تحت ستم ايران در جھت حفظ سيستم سرمايه داری حاکم ۀھدف از ھم

ھدف آن است که با ايجاد . رمايه داری امپرياليستی در سطح جھان وابسته است، می باشدکه با ھزار رشته به س

فضای رعب وحشت در ميان توده ھای مردم ما، سرمايه داران دندان گرد ايرانی و خارجی و رژيم حامی شان 
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ز اين روست که اعدام ا. يعنی جمھوری اسالمی بتوانند چند صباحی بيشتر مردم  رنجديده را استثمار و چپاول کنند

اساساً ھمانطور که مارکس، انديشمند و آموزگار بزرگ . با ماھيت رژيم ھائی چون جمھوری اسالمی تنيده شده است

پرولتاريای جھان تأکيد کرده است اعدام و کشتن انسان ھا برای زھر چشم گرفتن از توده ھای تحت ستم، ذاتِی 

رای از بين بردن چنين جوامعی است که می توان جامعه ای ساخت که در آن جوامع طبقاتی است، و تنھا با مبارزه ب

  . از اعدام خبری نباشد

 جمھوری اسالمی نشان داده که تا اين رژيم در قدرت است در جھت حفظ منافع ۀ سال سلط٣٣ بيش از ۀتجرب

به ھمين دليل ھم . خواھد بود ايران، بساط دار و شکنجه نيز برقرار ۀسرمايه داران و سيستم سرمايه داری وابست

برای رھائی از اوضاع دھشتناک کنونی با ھمه وحشی گری ھای موجودش، چاره ای جز مبارزه جھت سرنگونی 

مبارزه ای که شعله کشيدنش در اينجا و آنجا چنان . اين رژيم با ھمه دارو دسته ھای درونی اش وجود ندارد

 وحشت انداخته که برای مخفی کردن اين  ترس و وحشت، اعدام سردمداران دزد و فاسد جمھوری اسالمی را به

  .ھای شان را در مقابل چشم مردم به نمايش می گذارند

  

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی

  !زندانی سياسی آزاد بايد گردد

 چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١٣ جنوری ١٩   - ١٣٩١ ]جدی[ دی ماه٣٠

 

 


