
  

  !جمهوري اسالمي و جنايتي ديگر

 خرداد، در جریان حمله مزدوران رژیم سرکوبگر جمهوری ١١روز چهارشنبه 
 –اسالمی به مراسم تشييع جنازه مهندس عزت اهللا سحابی از فعالين ملی 

قرار گرفت و جان  حکومت اراذلمذهبی، دختر او، هاله سحابی نيز مورد تعرض 
ابی در شرایطی به قتل رسيد که  مدت کوتاهی هاله سح.  خود را ازدست داد

  .پيش از این تاریخ برای مدتی از زندان مرخص شده بود
 

خبر این جنایت بيشرمانه،خشم افکار عمومی را برانگيخت و رسانه های دولتی را 
شوک حاصل  "به دليل" ايست قلبی"در اثر بشدت به تکاپو انداخت تا مرگ او را  

دهند و نقش جلوه " فوت پدر و گرمای هوا"و يا "  اماناز مرگ پدر و گريه بی
این تالش ها در حا لی ست که بنا به تمامی شواهد موجود و از . تبهکارانه خود در این جنایت را کتمان کنند

جمله اظهارات صریح شاهدانی که در مراسم تشييع جنازه مهندس سحابی حضور داشته اند، وی بدنبال 
.  اش بر زمين افتاد و دیگر بر پا نخاست" ضربه به شکم و ریه"امورین رژیم و وارد شدن کشمکش و برخورد با م

شواهد دیگر از جمله خاکسپاری  فوری و شبانه هاله سحابی و خبری که رژیم بعد از مرگ وی اعالم کرد که 
 همگی بيانگر حمله !در جريان اين تشيع جنازه دستگير شده اند" دو نفر با سه بمب دستی و کلت کمری" گویا 

  . سازمانيافته  نيروهای سرکوبگر رژیم به آن مراسم خاکسپاری می باشد که باعث قتل هاله سحابی شد

 

  
 در يک اقدام بيشرمانه جهت جلوگيری از تجمع عزاداران، ،هعالوه بر این، ماموران حاضر در مراسم تشيع جناز

 به این ترتيب،. زه شرکت در مراسم خاکسپاری را ندهندمهندس سحابی را دزدیدند تا به عزاداران اجاجنازه 
و برخوردهای وحشيانه آنها نسبت به شرکت در مراسم تشييع جنازه سحابی وسيع ماموران رزیم حضور 

دزدیدن جنازه مهندس سحابی، همه و همه و بطور مشخص قتل هاله سحابی و باالخره در این مراسم کنندگان 
هر تجمعی از خود را در شرايطی می ببينند که اسالمی سردمداران جمهوری حاکی از این واقعيت است که 

به حرکت اعتراضی ممکن است  چرا که می دانند این روزها هر تجمع توده ای با هر بهانه ای  .وحشت دارند
خود از توده هاست   در واقع، رژیم برای الپوشانی شدت ترس و وحشت.تبديل شودگسترده و غير قابل کنترل 

بر ضد اهداف و از روی استيصال، که دیوانه وار به هر تجمعی یورش می برد، ولی همين یورش های وحشيانه 
   .توده های هر چه وسيعتری را بر عليه جمهوری اسالمی بسيج می کندرژیم عمل کرده و 

  
با شدت گيری تضادهای  .استبحرانی جامعه بسيار اوضاع  امروز م جمهوری اسالمی،تحت حاکميت سياه رژی 

خطر فوران  است که مدهرژیم، چنان شرایط بحرانی در جامعه بوجود آتضاد های درونی طبقاتی و رشد شدید 
بوده خوش را از سران حکومت رسيل جدیدی از مبارزات توده ای و ضربات ناشی از آن به نظام حاکم، خواب 

به  توسط مردم ری تشيع جنازه و خاکسپاری مردگانحتی از برگزااست، و به همين دليل جمهوری اسالمی 
اما تجارب تاریخی به مردم مبارز ما  .متوسل می شودضرب و شتم و حتی کشتن عزاداران به وحشت افتاده و 

یکتاتور و ضد خلقی جمهوری  ارتکاب به سرکوب، قتل و شکنجه و ترور  توسط رژیم د است کهنشان داده
اسالمی قادر نخواهند بود تا مرتجعين حاکم  را در مقابل سيل بنيان برافکن و محتوم مبارزات توده ای تا ابد 

توده های تحت ستم و مبارزی که با . شان توسط توده ها جلوگيری کندمحافظت نموده و از زوال و نابودی 
خنجرهای انتقام  را با مبارزات خویش هر روز بيش از گذشته  مشاهده جنایات سبوعاته جمهوری اسالمی 

 .صيقل می دهند
  

  ! ضد خلقی اشنابود باد رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی و تمامی دار و دسته های
  ! زنده باد انقالب !مرگ بر امپریاليسم

  باایمان به پيروزی راهمان
  چریکهای فدایی خلق ایران

  ١٣٩٠ خرداد١٢


