
 ابزار جمهوري اسالمي ، شكنجه و اعدام
  ! "بت حكومتيه"جهت حفظ 

 ! رانیمردم مبارز ا

. م رسما اعالم ميشودیان در روزنامه های رژيشتری از زندانيهر روز خبر اعدام تعداد ب
بلوچستان و از اهواز تا سبزوار در همه جا بساط دار بر پا  از تهران و کرج تا کردستان و

ال خام خودشان ين را می کشند تا به خين سرزمیته جوانان اشده  و دسته دس
  .در سراسر کشور حاکم و مانع از رشد و گسترش مبارزات مردم گردندهر چه بيشتر فضای رعب و وحشت را 

 

زندان مرکزی زاهدان،   دی ماه در٣٠روز شنبه  اسی بلوچ دريختن داود توتا زهی زندانی سیهمزمان با به دار آو
 "فساد فی االرض" و "محاربه"عرب توسط دیوان عالی به اتهام  اسی خلقي احکام اعدام پنج زندانی سديخبر تائ

طی است که حکم اعدام رضا مالزاده  از اهالی ین در شرای منتشر می شود و ا"اقدام عليه امنيت ملی"و 
زانيار و لقمان مرادی  و به بهانه همکاری با پژاک به خانواده اش داده شدهروستای آشناک شهرستان سلماس 

  . در انتظار اجرای حکم اعدام خود می باشند"محاربه"ز به اتهام ين

 زندانی اعدام شده درج گشته حال با توسل به موج ۵٧٨اهش تنها در سال گذشته نام يمی که در پرونده سیرژ
 تا کسی فراموش نکند که ،دیات به نام خود ثبت نمیگری و جنايدی از اعدام قصد دارد رکورد تازه ای در وحشیجد

تی جهت حفظ سلطه ضد مردمی اش یچ جنايخته ای است که از هيکتاتوری لجام گسیجمهوری اسالمی د
 زور گریيوحشن یز ايرت انگيتی حي با سبع،ان را به دار می کشديکه زندان یم ددمنش در حالین رژیا. ابائی ندارد

ه خشونت بارتر و ایجاد رعب و وحشت هر چه بيشتر در جامعه افته دولتی را جهت ایجاد فضای هر چیسازمان 
 دو تن از زندانيان را در ورزشگاه شهر و در مقابل چشم سبزواربه نمایش می گذارد؛ تا جائی که اخيرًا در شهر 

  .ختندیش مرگ جمع شده بودند به دار آوین نمایمردمی که به شيوه های گوناگون برای مشاهده  ا

هدف از همه این اعدام ها زهر چشم گرفتن از توده های تحت ستم ایران در جهت حفظ سيستم سرمایه داری 
هدف آن است . حاکم که با هزار رشته به سرمایه داری امپریاليستی در سطح جهان وابسته است، می باشد

م یرانی و خارجی و رژیگرد اه داران دندان یکه با ایجاد فضای رعب وحشت در ميان توده های مردم ما، سرما
از این . ده را استثمار و چپاول کنندیشتر مردم  رنجديحامی شان یعنی جمهوری اسالمی بتوانند چند صباحی ب

اساسًا همانطور که مارکس، .  رژیم هائی چون جمهوری اسالمی تنيده شده استماهيتروست که اعدام با 
ها برای زهر چشم گرفتن از  أکيد کرده است اعدام و کشتن انساناندیشمند و آموزگار بزرگ پرولتاریای جهان ت

 جوامع طبقاتی است، و تنها با مبارزه برای از بين بردن چنين جوامعی است که می  ذاتِی،توده های تحت ستم
  . توان جامعه ای ساخت که در آن از اعدام خبری نباشد

م در قدرت است در جهت حفظ منافع ین رژیه تا ا سال سلطه جمهوری اسالمی نشان داده ک٣٣ش از يتجربه ب
ل ين دليبه هم. ز برقرار خواهد بوديسرمایه داران و سيستم سرمایه داری وابسته ایران، بساط دار و شکنجه ن

هم برای رهائی از اوضاع دهشتناک کنونی با همه وحشی گری های موجودش، چاره ای جز مبارزه جهت 
نجا و آنجا یدنش در ايمبارزه ای که شعله کش. و دسته های درونی اش وجود نداردم با همه دارین رژیسرنگونی ا

ن  ترس و یچنان سردمداران دزد و فاسد جمهوری اسالمی را به وحشت انداخته که برای مخفی کردن ا
  .ش می گذارندیشان را در مقابل چشم مردم به نما ی اعدام ها،وحشت
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