
 پرونده در دیگر جنایتی سیاسی، زندانی سه اعدام

 !اسالمی جمهوری جنایتبار سراسر
 

 ، ۷93۱ ورماهیشهر ۷۱  شنبه - امروز سحرگاه ، اسالمی جمهوری خلقی ضد رژیم

 و لقمان و پناهی حسین رامین رد،ک   سیاسی زندانی سه ددمنشانه اقدامی در

 صفحه ترتیب این به و کرد اعدام ،کرج شهر رجایی سیاهچال در را رادیم   زانیار

 دژخیمان  توسط سیاسی زندانی سه این اعدام  .نمود اضافه خویش جنایت سراسر پرونده بر را دیگری سیاه

 ، المللی بین سطح در عمومی افکار و مختلف نهادهای که گیرد می صورت شرایطی در اسالمی جمهوری

 حمایت دست که حاکم دیکتاتور سران اما  .بودند شده ایران در هنامبرد زندانیان اعدام حکم لغو خواهان یکصدا

 همه وجود با بینند می خود پشت در را (هایشان سازی ظاهر همه علیرغم ، امپریالیستها یعنی) خود اربابان

 در أسی روحیه ایجاد و نمائی قدرت برای ، ایران رزمنده و مبارز های توده و کارگران پیگیرانه مبارزه از هراسشان

 و حاکم وابسته داری سرمایه نظام ظحف جهت در که تییجنا ،ندزد دست جنایت این انجام به ، ها توده این بین

 .دارد قرار موجود استثمارگرانه سیستم

 

 به و مبارز های توده ترور و شکنجه و ببند و بگیر وسیع کمپین از بخشی تنها نامبرده سیاسی زندانی سه اعدام

 های توده تعرض با مواجهه در رژیم کشتار و سرکوب ماشین .ماست زدۀ بحران جامعۀ حسط در خاسته پا

 هر  و یازیده دست مردم ببند و بگیر و کشتار به پیش از بیش حاکم، استثمارگرانه نظام به آمده جان به و گرسنه

 اعدام .گردد می مرتکب تهپاخاس به تودۀ علیه را جدیدی جنایات ، کار محیط و کارخانه خیابان، و کوچه در روز

 از هدف .دهند می تشکیل را ما مردم انقالبی خیزش به حاکم دژخیمان وحشیانه تعرض از ای گوشه اخیر های

 تا گرفته عرب و ت رکمن ، بلوچ ، ردک   از گرسنه های توده و کارگران مبارزات رشد از جلوگیری ها گری وحشی این

 را ایران سراسر خروششان و بپاخاسته ستم و لمظ نابودی برای که هائی توده  .باشد می غیره و فارس و رکت  

 بر حاکم بار فاجعه اوضاع تغییر برای ها توده مبارزه و مقاومت گونه هر کوشند می رژیم سران .است گرفته فرا

 خود های ددمنشی نمایش با را اسالمی جمهوری پوسیدۀ و مردمی ضد رژیم های چنگال زیر در شان زندگی

 .سازند خنثی

 

 تحقق آن، مختلف بهکارت های جناح درشت و ریز خواران جیره تمامی و اسالمی جمهوری دژخیم سردمداران اما

 پوسیده رژیم های پایه که "آزادی و کار نان،" برای گرسنگان عظیم خیزش .برد خواهند گور به را آرزو این

 که داده نشان ،هانداخت آنها عوامل و حاکم استثمارگران تمام دل در رعشه و انداخته لرزه به را اسالمی جمهوری

 جمهوری پوسیده و ورشکسته سیستم و ظلم دستگاه میشگیه حفظ به قادر خفقان و شکنجه و اعدام

 پناهی حسین نظیر جوانانی خون شدن ریخته از ناشی رنج آمده، جان به و آگاه های توده  .بود نخواهد اسالمی

 چه هر خشمی به را حاکم اهریمنان چنگال در خود اسیر و مبارز فرزندان از دیگر تن هزاران و ها مرادی و ها

 و ظلم دستگاه ،مبارزه اصلی راه تقویت با آنها که شد دنخواه باعث جنایات این و ساخته تبدیل تر سوزان

 قهر آتش با را آن عوامل و حامیان تمام و اسالمی جمهوری سرکوبگر رژیم یعنی دشمناشان سرکوب و استثمار

 .بسوزانند خویش انقالبی

 

 



 امپریالیسم به وابسته رژیم بند اسیر مدتها هک سیاسی زندانی سه اعدام ، ایران خلق فدایی چریکهای

 این که دندار ایمان ، آنها بازماندگان و ها خانواده با همدردی ضمن و نموده محکوم را بودند اسالمی جمهوری

 .نیست دیر حاکم مزدور دژخیمان از گرسنگان و محرومین انتقام روز و ماند نمی خاک به خونها

 

 !اسالمی جمهوری مپریالیسما به وابسته رژیم باد نابود

 !حاکم جنایتکاران شکنجه و دار ماشین باد نابود

 !کمونیسم باد پیروز   !انقالب باد زنده

 

  راهمان پیروزی به ایمان با

  ایران خلق فدایی چریکهای
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