
  ، ياناعدام احسان فتاح

  !نمايش ضعف و زبوني جمهوري اسالمي

  
 ابان ماه ، احسان ٢٠رژیم سرکوبگر جمھوری اسالمی در بامداد روز چھارشنبه 

برغم مخالفت شدید افکار عمومی و سازمانھای  کرد را معترض، جوان يانفتاح
وع پيوست که  در شرایطی بوقاین اقدام جنایتکارانه. مترقی در سنندج اعدام کرد

 را پس از دستگيری و شکنجه ھای بسيار به ده سال زندان محکوم سالمی این جوانبيدادگاه ھای جمھوری ا
اما دیکتاتوری حاکم که در برخورد با مخالفينش پایبند قانونی جز زور و سرکوب عریان نيست به دليل . ندکرده بود

این  .اعدام محکوم نمودبه وی را و ديدنظر کرده تجحکم او دربا بيشرمی تمام ایستادگی احسان بر اعتقاداتش، 
را در داخل و خارج کشور برانگيخت و و افکار عمومی  و نفرت توده ھای ستمدیده رژیم موج بزرگی از خشماقدام 

 بر حيات و اعمال سلطه وحشيانه خویشحفظ دیکتاتوری و برای یکبار دیگر نشان داد که جمھوری اسالمی برای 
 قھر ضد  اعمالوو اعدام  زبانی جز زبان زور و شکنجه و زندان ،ھستی خلقھای تحت ستم و کنترل جامعه

  .  انقالبی نمی شناسد
  

اس از گسترش ر دستگاه ھای تبليغاتی حکومت برای غلبه بر اوضاع بحرانی و در ھيانبدنبال اعدام احسان فتاح
بویژه در سازمان دادن موج جدیدی از اعدامھای جنایتکارانه به تبليغ برای  ب توده ھاجنبش سرنگونی طل

د تا در مقابل توده ھای دلير و بویژه جوانان به ن می کوشجمھوری اسالمیسران این کار با  .پرداخته اندکردستان 
ی اخير با شعارھای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ولی فقيه کل نظام استثمارگرانه حاکم پاخاسته ای که در ماه ھا

 تالش ھا  اما این.دنرا به مصاف طلبيده اند، باصطالح قدر قدرتی خود را به نمایش گذارده و آنھا را مرعوب ساز
آنکه نمایش قدرت مرتجعين حاکم باشد بيانگر ضعف و زبونی آنھا در مقابل شعله ھای آتش جنبش قبل از 

نه کشتارھای دھه  مرتجعين حاکم حاضر به درسگيری از تاریخ نيستند و نمی فھمند که  .اعتراضی توده ھاست
 قادر به خفه ساختن ،  معترضجوان نه اعدام ده ھا و صد ھا ، نه قتلھای زنجيره ای و۶٧ نه قتل عام سال ۶٠

این جنایات بر عکس بر شدت نفرت و کينه . صدای عدالت خواھی و جنبش رھایی بخش مردم ما نخواھد شد
کارگران و خلقھای تحت ستم بر عليه جمھوری اسالمی ضد خلقی و تمامی دار و دسته ھای درونيش افزوده و 

طبقاتی اش را تيزتر خواھد کرد و سرانجام نظام وابسته و ارتجاعی حاکم را خنجر انتقام خلق بر عليه دشمنان 
  .به دست توده ھا به زباله دان تاریخ خواھد افکند

  
 يکانشدزن بدست جالدان جمھوری اسالمی را محکوم کرده و به خانواده و يانما اعدام وحشيانه احسان فتاح

  . تسليت می گویيم
  

  ! رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمينابود باد
  !زنده باد خلق رزمنده كرد كه براي آزادي مي رزمد

  !زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ست
  
  

  با ایمان به پيروزی راھمان
  چریکھای فدایی خلق ایران 

  ١٣٨٨ آبان ٢١

 


