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  چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١۶ اگست ١۴
  

 !جمھوری اسالمی عليه موج جديد اعدام ھا در
داده شده است به اعدام تعداد " قھرمان اعدام "روحانی که به او لقب طی روزھای اخير دولت

 .ديگری از زندانيان دست زده است کثير

رسانه ھای رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی از  ١٣٩۵ ]اسد[ مرداد ماه١٩روز سه شنبه 

 خبر دادند که در ميان آن ھا يکی از زندانيان سياسی به نام اعدام چند زندانی در زندان اروميه

دستگير " ُاب کرديکی از احز " به اتھام ارتباط با٨٩ حضور داشت که از سال عبدالھیمحمد 

  .و در بيدادگاه ھای جمھوری اسالمی به اعدام محکوم شده بود

ُ کرد و سنی ً زندانی در زندان رجائی شھر خبر دادند که اکثرا٢٠اعدام حدود  در چند روز گذشته نيز خبرگزاری ھا از

 ی ھمچونوه ھای سلفيبه دليل عضويت در گر" محاربه "ولين جمھوری اسالمی اتھام آن ھا راؤو مس  بودندمذھب

   .اعالم کرده و مدعی نزديکی و ارتباط آن ھا با داعش شده اند" توحيد و جھاد"

 را ذکر کرد که به "صنعتی مالک اشتردانشگاه "ی در ئزيک ھسته فپژوھشگر  ھمچنين بايد اعدام شھرام اميری،

، که از او به  اميری شھرام .منجر شد" امريکاانتخابات رياست جمھوری  جنگ لفظی ستادھای انتخاباتی نامزدھای"

در مراسم حج در عربستان سعودی  ١٣٨٨ اسالمی نام برده می شود ، در سال ی جمھوریئعنوان کارشناس ھسته 

 را متھم به امريکا ايران، ۀھمان زمان وزارت امور خارج در.  رفته استامريکاناپديد شد و سپس معلوم شد که به 

  ايرانۀچندی بعد نامبرده به ايران بازگشت و حتی با استقبال مقامات وزارت امور خارج اما. دربودن شھرام اميری نمو

رو شدن  که اعدام وی را به دليل ن شده ستاد انتخاباتی ترامپ به کلينتۀحال اعدام او به موضوعی جھت حمل. مواجه شد

  .ن قلمداد می کنندکلينت ش در ايميل ھایاسم

بازداشت و بازجوئی که به امری معمول در بازداشتگاه ھای   شکنجه در دورانۀديد و گستردبا توجه به رواج ش

 است و ھمچنين به دليل سيستم دربسته و مخفی بيدادگاه ھای جمھوری اسالمی که حتی به جمھوری اسالمی تبديل شده

اتھاماتی که رژيم به اين  اساسوکالی تسخيری ھم امکان تماس با متھم داده نمی شود، روشن است که نمی توان بر 

باشد در مورد ھويت و به اصطالح جرم ھای تک تک اين  زندانيان اعدام شده وارد کرده و فاقد ھر گونه ارزشی می

   .اعدام شدگان قضاوت نمود
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ان ھمچن.  اعدام سپرده استۀبستن اتھامات غير سياسی به جوخ در عين حال اين رژيم بسياری از آزادی خواھان را با

به ھمين دليل بايد در  .عبدالھی را در اروميه که فردی سياسی بوده در کنار زندانيان غير سياسی اعدام کردمحمد  که

ُمورد کردھای سنی مذھبی که رژيم ھم " گروھک تروريستی تکفيری توحيد و جھاد" در  آن ھا را به جرم عضويتۀُ

 واقعيت اين است که چنين.  ھا متعلق به چنين گروھی نبوده باشند آنۀبود که چه بسا ھممحکوم به اعدام نمود ، متوجه 

 ارتجاع و ۀاسالمی و اشاع  تفکر بنياد گرائیۀُگروھی يک جريان بنياد گرای اسالمی سنی مذھب می باشد که در شيو

   .چندانی با خود رژيم جمھوری اسالمی ندارد اعمال و کردار جنايتکارانه عليه توده ھای مردم تفاوت

منطقه چنين جريان ارتجاعی  سياست ھای ضد مردمی رژيم جمھوری اسالمی در  بر اساسًاتفاقا ما در شرايطی کها

جمھوری از ارتباط  گزارشات متعددی در سال ھای اخير ُامکان رشد و فعاليت در کردستان داشته و در شرايطی که

نه حقانيتی "  جھادتوحيد و "دام وابستگان به گروهتروريستی از جمله القاعده خبر می دھند، اع اسالمی با گروه ھای

رژيم داعشی ايران که ننگ و جنايت . اعدام آن ھا می کاھد برای آنان ايجاد می کند و نه ذره ای از بار جنايت رژيم در

 انخواھاعدام نه فقط کمونيست ھا و آزادي سال نشان داده است که شکنجه و ٣٨در طول  با ھمه وجودش در آميخته و

وزارت اطالعات   .ابائی ندارد نيز ھميشگی اش بوده حتی از اعدام ھمکيشان خود ۀ مردم غير سياسی پيشابلکه حت

تأکيد بر  در تالش است با تکيه بر نفرت به حق مردم ما از داعش و اعمال جنايتکارانه اش ضمن جمھوری اسالمی

ين گروه اما واقعيت اين است که ھمين که چن. الپوشانی کند  رابه داعش قبح جنايات خود" توحيد و جھاد "انتساب گروه

 ۀ طبيعی سلطۀامکان می يابند در شرايط ايران رشد کرده و نيرو گيری کنند ، خود نتيج یھای ارتجاعی و ضد مردمي

  .سياه داعشيان حاکم می باشد

اعتراضات مردمی شدت می گيرد سردمداران نشان داده ھر گاه   حاکمۀ زندگی در زير نظم ظالمانه و سرکوبگرانۀتجرب

 عب و وحشت مبادرت به اعدام تعدادی ازُت جھت قدرت نمائی و ايجاد فضای رمبارزا رژيم از وحشت اوج گيری اين

اعتراضات مردمی آمار  ست که با تشديد وخامت اوضاع اقتصادی و گسترشابه ھمين دليل ھم . زندانيان می نمايند

  . تر رفته است نفر ھم فرا٣٠٠ از ٢٠١۶نی در سال ميالدی اعدام ھای دولت روحا

 جمھوری اسالمی ۀحاکم نشان می دھد که رژيم دار و شکنج ھای وحشيانه و فله ای توسط ديکتاتوری موج جديد اعدام

 سال اخير با حمام خونی که در ايران جاری ٣٨مطالبات مردم نداشته و در طول  پاسخی جز اعدام به خواست ھا و

تا کشاورزان و   مردم از کارگران گرفتهۀتا با بستن شمشير از رو ، مبارزات توده ھا را سرکوب و ھم اخته ، کوشيدهس

مورد ستم و تحقير قرار داده و در بند  زحمتکشانی چون دست فروش ھا و اقليت ھای ملی و مذھبی را ھر چه بيشتر

 رشد نارضايتی در صفوف توده ھای وسيع مردم ۀجنايات ، زمينبا اين  اما اين رژيم غافل از آن است که. نگاه دارد

سرمايه داری   ھر چه قاطع تر عليه جمھوری اسالمی و کل نظامۀمھيا ساخته و آن ھا را به مبارز ايران را بيشتر

اله دان  دارو دسته ھای درونی اش به زبۀھم مبارزه ای که دير يا زود جمھوری اسالمی را با.  ايران می کشاندۀوابست

  .تاريخ خواھد انداخت

  رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمینابود باد 

  نفدائی خلق ايرا چريکھای

  ٢٠١۶ست گا ١٠ – ١٣٩۵ ]اسد[ مرداد٢٠

 

 
 


