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 در آستانه سال نو، ضحاک زمانه                    
 ی ايران مشغول است ديدهچنان به آشاميدن خون مردم ستم هم
 
  

  
الدين ابراهيمی کولبری بود که به دليل بيکاری و  الدين ابراهيمی را اعدام کرد. محیمحی سحرگاه روز جمعه  رژيم ددمنش جمهوری اسالمی  

شليک گلوله    با  ،بر دوش خود بود  کارتن آبجو)   ١۴(  او را که در حال حمل کاال   ٩۶در آبان  فقر مجبور به کولبری شده بود. مزدوران رژيم  
  اطالعات سپاه اروميه به زنجير کشيده شد.  گاهدر شکنجه  سپسالدين ابتدا به بيمارستان منتقل و مجروح کردند. بر اثر شدت جراحت، محی 

چنين در حالی که پيش از  . همگاه نپذيرفتولی او هيچ   گاه اطالعات سپاه به او اتهام حمل سالح و همکاری با حزب دموکرات زده شددر شکنجه 
عنوان عضو حزب  ی او از برادرش به ونده در پربازجويان  برادر او در حين کولبری به دست مزدوران رژيم به قتل رسيده بود،  نورالدين،  اين  

در   ،آشام رژيمبازجويان خون   سازی رغم رد پروندهالدين بهو کشته شدن او را نيز به همين موضوع ربط داده بودند. محی  کردهدمکرات ياد  
  بودند، به اعدام محکوم شد. ای که بازجويان آماده کرده بدون داشتن وکيل تعيينی و تنها براساس پرونده ٩٧مرداد سال 

زندانی   ۶فرسای کولبری برای تامين حداقل نيازهای خانواده بود، اش تن دادن به کار طاقت الدين که پدر دو کودک بود و تنها جرم همراه با محی
با نام ياسين رشيدهای نسرين نيازی، فروهر عباس ديگر  ی عمدتا به اتهام حمل مواد  نژاد، محمد ايوبيان، جهانبخش رادلويی، حسن عمری و 

  . گرديدآباد اعدام مخدر در زندان اروميه اعدام شدند. در همين روز يک زندانی ديگر در زندان خرم 
 ٩٠بيش از  اند که اتهام  نفر در ايران اعدام شده  ١۴۵حداقل    ،از ابتدای سال جاری ميالدی يعنی حدود دو ماه و نيم پيش  ،منتشرهاخبار  براساس  
  اند.آشام جمهوری اسالمی اعدام شده نفر توسط رژيم خون ٣٧اسفند  ٢۶اسفند تا روز جمعه  ١٠ها حمل مواد مخدر بوده است. تنها از ننفر از آ

در برابر زندان اروميه تجمع کرده و خواستار لغو   ،با شنيدن خبر احتمال اجرای احکام اعدام زندانيانشب گذشته صدها تن از مردم اروميه  
شده بودند. اما ضحاک زمانه حتا در روزهای آخر سال و در آستانه عيد نوروز نيز از خونريزی و آشاميدن خون مردمان اين  هاآناحکام اعدام 

اعدام زندانی سياسی محی  نکشيد.  و  سرزمين دست  ابراهيمی  انتقام جم  ۶الدين  ديگر  ايران زندانی  قهرمان  مبارزات مردم  از  اسالمی  هوری 
ها جوان بلوچ به اتهام مواد مخدر در زندان اعدام شدند های گذشته ده ها و هفتهطور که در ماه است. همان "گورستان فاشيستان"بويژه کردستان، 

  رسيدند.  توسط مزدوران رژيم به قتل و کولبری تنها به خاطر سوختبری وکرد ها جوان ديگر بلوچ و ده 
ی کشور  ست که فرياد رسای مردم ايران در مخالفت با صدور و اجرای احکام اعدام در چهارگوشه ها در ايران در حالی تداوم و افزايش اعدام 

  اند.ی زده ها و يا مراکز قضايی رژيم دست به تجمع اعتراضهای زندانيان محکوم به اعدام بارها در برابر زندانانداز شده است و خانواده طنين
نژاد اهل شهر بوکان ها منتشر شده است. شيرزاد احمدی در زندان  چند زندانی سياسی ديگر  اخباری از کشته شدنچنين  در روزهای گذشته هم 
زندانيان   اين  از  که يکی  زير بهمن  ٢۶  بود  در  اروميه  سپاه  اطالعات  بازداشتگاه  در  و  دستگير  پاسداران  سپاه  اطالعات  نيروهای  توسط  ماه 

   ها رساندند.ی وی مرگ او در زندان را به اطالع آن اسفند مزدوران رژيم در تماس با خانواده  ٢۴شکنجه به قتل رسيد. روز چهارشنبه 
 ٢توسط اطالعات سپاه پاسداران در گچساران دستگير شد و    بهمن  ١۴که    بودانی سياسی  ديگر زندساله،    ٢٩وندا کارگر کفاش  صادق فوالدی  

. صادق يکی از های وحشيانه بر بدن وی کامال آشکار بود اسفند جسد وی در کانال آبی در شهر گچساران پيدا شد، در حالی که آثار شکنجه 
  جوانان مبارز، فعال و راديکال شهر بود.

الدين ابراهيمی بار ديگر ثابت کرد که برای مردم ايران هيچ راهی نژاد در زير شکنجه و اعدام محیندا و شيرزاد احمدی قتل صادق فوالدی و
  جز سرنگونی قهرآميز رژيم فاشيستی جمهوری اسالمی وجود ندارد. 

خون می شده بود که برای پاسداشت عزيزان به های ايران مملو از مردهم در آستانه سال نو و در حالی که روز گذشته آرامستاناين جنايات، آن
ما   خفته  به  را  سياسی  زندانيان  آزادی  برای  اهميت مبارزه  ديگر  بار  بودند،  تجمع کرده  اسالمی  با شعارهايی عليه جمهوری  قهرمان خود  و 

  سرنگونی جمهوری اسالمی. را برای تشديد مبارزه و  ی ايرانديدهاهميت اتحاد و همدلی تمامی مردم ستمچنين هميادآور کرد، 
ی مردم ايران عليه جمهوری اسالمی، مبارزات چهل و چهارساله فشاندگان  های جان سازمان فدائيان (اقليت) در آستانه سال نو همراه با خانواده 

  دارد.های سرخِ خفته در خاک را گرامی می گل ياد عزيز تمامی آن
  فوری صدور و اجرای حکم اعدام است. سازمان فدائيان (اقليت) خواستار لغو 

ها و سازمان فدائيان (اقليت) خواستار آزادی تمامی زندانيان سياسی است و در اين روزهای سخت، در اين روزهای مبارزه و خشم، در کنار آن
  . شان قرار دارد هایخانواده 

آزادی ما خواستار  و روحی هستيم.  فوری هرگونه شکنجه جسمی  لغو  احزاب، بی   ما خواهان  تشکيل  اجتماعات،  انديشه،  و  بيان  و شرط  قيد 
  ای هستيم.های توده سنديکا و ديگر تشکل
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