
  نشانه ضعف و استيصال ، اعدام
  ! جمهوري اسالميرژيم 

  
 ۵) بهشت ی ارد١٩کشنبه ی(تکار جمهوری اسالمی سحرگاه امروز یم جنایرژ

بر اساس گزارش روابط . ن اعدام نمودیاسی را در زندان اويزندانی س
فرزاد آمانگر فرزند عمومی دادسرای عمومی و انقالب تهران اعدام شدگان 

ن یريد، شي فرزند محمد سعیليوآ ان فرزند احد، فرهادیدري حی، علیباق
ان فرزند محمد  نام داشتند که امروز ي اسالمی فرزند خدر، مهدیعلم هول

ن یه ايجمهوری اسالمی برای توج. خته شدندیبه دار آون یشکنجه گاه او در
شرمانه با توسل به پرونده سازی های آشکار مدعی شده که يت بیجنا

 از جمله یستیات تروريعمل"راز در يکرمانشاه و ش ر تهران،دنامبردگان 
اما، اینها اتهامات . وابسته بودند"  ضد انقالبیها گروهك"دست داشته و  به " ی در مراآز دولتیگذار بمب

دروغينی هستند و گردانندگان جمهوری اسالمی خود بهتر از هر کس دیگر می دانند که تنها از روی استيصال در 
 تا شاید از ندرشد مبارزات ظفر نمون توده های بپا خاسته ایران است که چنين جنایتی را مرتکب شده امقابل 

  .دند در دل مردم ترس ایجاد نموده و از رشد مبارزات آنان جلوگيری نمایناین طریق بتوان
  

ده و ین آمده مواجه د خود را با موج بزرگی از مبارزات توده های به جااسالمی کهن است که جمهوری یت ايواقع
در زندانها و اعدام و   در تالش است با شکنجه و تجاوز،ستادن نداردین موج سر این امر آگاه است که ایبر ا
در جامعه هر چه بيشتر دامن زده و از این  رعب و وحشت به جو گری های خود در سطح جامعه يش وحشینما

ن شکنجه ها و یبرعکس تصور سرکوبگران حاکم  ااما، . مایدل رشد مبارزات توده ها ایجاد نبطریق سدی در مقا
ش سبوعانه رقص انسانها بر چوبه دار هرگز نمی تواند در عزم مردم ما در مبارزه تا ین نمایتجاوزها در زندانها و ا

  . نابودی جمهوری اسالمی خللی وارد سازد
  

 در  بود کهمعلمی، خته شدیران حاکم به دار آوتکای امروز بدست جنا، یکی از زندانيان سياسی که فرزاد کمانگر
، "صمد"نمی توانم تصور کنم در سرزمين " :د کرده بودي به معلمان کشور نوشته بود تاکقبًالنامه ای که 

نمی توانم تجسم کنم که نظاره گر رنج و فقر . معلم باشيم و همراه ارس جاودانه نگردیم" عزتی"و " خانعلی"
 بله، فقر و بدبختی، ستم و استثمار و "مردمان این سرزمين باشيم و دل به رود و دریا نسپاریم و طغيان نکنيم؟

ز سيستم سرمایه داری حاکم بر ایران چنان خشم و نفرتی در دل توده های ما نسبت به فجایع گوناگون ناشی ا
آن سيستم و رژیم حامی آن بوجود آورده که آنها برای از بين بردن وضع ظالمانه و نکبت بار موجود، به طغيان بر 

خنجر های انتقام را  زده ودامن را شتری يان های بي طغهمچنان که اعدام های جنایتکارانه اخير نيز. می خيزند
رد بودن بعضی از اعدام شدگان اخير و از جمله فرزاد کمانگر، بيهوده نيست که با توجه به ُک.  خواهد ساختز تريت

 همزمان با ارتکاب به جنایت مقامات جمهوری اسالمیآزادیخواهی که از چند سال پيش در زندان بسر می برد، 
 وحشت خویش را از سر ریز شدن  گسيل کرده و به این ترتيبنطقه کامياران به م رانيروهای سرکوب خوداخير، 

  .خشم توده های تحت ستم کردستان به نمایش گذارده است
   

ضعف و استيصال جمهوری اسالمی در مقابل رشد مبارزات قهرمانانه توده های جان به لب رسيده ایران یک 
 قادر به خاموش کردن مبارزات مردم نيست، مبارزات و مقاومت واقعيت است؛ و در شرایطی که این رِژیم جنایتکار

می دانم روزی این راه : " همانطور که فرزاد کمانگر نوشت،دنیروزی را هموار می نماي راه پهای گسترده کنونی
برای تو معلم "سخت و پر فراز و نشيب، هموار گشته و سختی ها و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد 

، تا همه بدانند که معلم، معلم است حتی اگر سّد راهش فيلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار "آزاده
  ".نامش را، و افتخارش را ماهيان کوچولویش به او بخشيده اند، نه مرغان ماهيخوار

  
م یسالمی، رژم معلم کش جمهوری ایط نابودی رژیوسته و با اتحادشان شرايبه هم پ" ان کوچولويماه"شک  یب

ه و اعدام اثری باقی جدن به جامعه ای  که در آن از زندان و شکنيا کرده  و راه رسيدار و شکنجه و اعدام را مه
  .نمانده باشد را هموار خواهند ساخت

  
  !سم جمهوری اسالمیيالیم وابسته به امپری بر رژننگ و نفرت

  !دهیروز باد رزم دالورانه توده های ستمديپ
  !می با هر جناح و دسته نابود باید گرددجمهوری اسال

١٣٨٩بهشت ی ارد١٩

 

  
  روزی راهمانيمان به پیبا ا
 -  رانیکهای فدائی خلق ایچر


