
  !بر عليه شکنجه و اعدام به پا خيزیم

ماشين اعدام رژیم ضد خلقی جمهوری بار دیگر به راه افتاده و 
دسته دسته جوانان کشور را در اين يا آن شهر به  دژخيمان حکومت 
در جديد ترين پرده از اين نمايش خونين در . رنداچوبه دار می سپ

 صارمی و علی  دی ماه دو نفر به اسامی علی٧سحرگاه سه شنبه 
  .اکبر سيادت در زندان اوين به دار آويخته شدند

دادستانی تهران اتهام علی اکبر سيادت را جاسوسی برای اسرائيل و 
 .اتهام علی صارمی را ارتباط با سازمان مجاهدين  اعالم نموده است

علی صارمی حاکی از آن است که  اطالعات موجود حداقل در مورد اما،
ه دليل شرکت در تجمع خانواده های جان باختگان  ب٨۶وی در سال 

 در گلزار خاوران و سخنرانی بر مزار به خون خفتگان اين گلزار دستگير و مدتها تحت شکنجه ۶٠دهه 
  . های وحشيانه مأموران کثيف رژیم قرار داشت

 

ان اجرای بخو( "هدفمند کردن یارانه ها" این اعدام ها که درست چند روز بعد از اعالم رسمی طرح 
ارتگرانه جدید رژیم به معاش توده غو یورش ) خواست بانک جهانی برای قطع سوبسيد های دولتی

های محروم و تهيدست در راستای نجات سرمایه داری بحران زده جهانی انجام شده، گام دیگری از 
 طغيان سوی دیکتاتوری حاکم برای گسترش فضای ترس و خفقان در سطح جامعه بمنظور جلوگيری از

تالش برای بر پا کردن هر چه وسيعتر چوبه های دار و . مده استآو انفجار جنبش اعتراضی مردم بجان 
نمایش می گذارد، در  شکنجه در حالی که بار دیگر ماهيت ضد خلقی رژیم جمهوری اسالمی را به

ستفاده از هر فرصتی موجودیت همان حال بيانگر ترس و وحشت سران رژیم از مردمی ست که با ا
نظام ارتجاعی حاکم را به مصاف طلبيده و با اعتراضات و شورشهای خود بر خواست برحق خویش 

تجربه بيش از . یعنی سرنگونی این رژیم ددمنش و نابودی چوبه های دار و شکنجه آن تاکيد می کنند
محافظه "ته های درونی آن از سه دهه حاکميت رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی و تمامی دار و دس

نشان داده که تنها با سرنگونی تماميت این رژیم جنایتکار و " اصالح طلب"به اصطالح گرفته تا " کار
نظام استثمارگرانه حاکم است که امکان از بين بردن دالیل و زمينه های مادی توسل به اعدام و 

  .شکنجه مهيا می گردد

ا هر آنچه که در توان دارند به اين اعدام ها و احکام اعدام ديگری که نيروهای انقالبی و مبارز باید ب
رد اعتراض کرده و با افشای فی دانشجوی ُکيهنوز اجرا نشده اند همچون حکم اعدام حبيب اهللا لط

ماهيت ضد خلقی رژیم جمهوری اسالمی افکار عمومی را بر عليه سران جنایتکار حکومت و 
  .ر انگيزندسياستهای سرکوبگرانه شان ب

  !مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی

  !زندانی سياسی آزاد باید گردد

  !پيروز باد مبارزات کارگران و توده های ستمديده عليه جمهوری اسالمی

  با ایمان به پيروزی راهمان

  چریکهای فدایی خلق ایران
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