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 تشديد مبارزه،                           
 گری جمهوری اسالمی ها و وحشی راه مقابله با اعدام 

 
  

 مردم مبارز ايران! 
 
  

شنبه   روز  سحرگاه  آفريد.  ديگری  جنايت  اسالمی  تن  دی   ١٧جمهوری  دو  اسالمی  حکومت  جالدان  مبارز، ماه،  جوانان  از 
شده بودند، به های فرمايشی و با اعترافات ساختگی زير شکنجه به اعدام محکوممحمدمهدی کرمی و محمد حسينی را که در دادگاه

آذر   ٢١و    ١٧ازاين دو مبارز موج اخير جنبش انقالبی مردم ايران، محسن شکاری و مجيد رضا رهنورد نيز در  دار آويخت. پيش
 اعدام شدند.

  
روز گذشته،   ١١٠ها با جنايت و کشتار مردم عجين بوده است، تنها در طول  آدمکشان حاکم بر ايران که تمام دوران موجوديت آن 

ها به ترين شکنجهوسطايی، زير وحشيانههای قرونهزارتن را در زندان   ٢٠تن از مردم ايران را به قتل رسانده و نزديک به    ۵٢٠
 اند. بند کشيده

  
وحشی پاياناما  رژيم  اين  جنايات  و  کشتار  گری  نيست.  عطش   ۵٢٠پذير  سال،  و  سن  کم  کودکان  و  مردان  و  زنان  از  تن  

ايران را به خون سيری قتل مبارزان پیناپذيری ارتجاع حاکم بر  درپی صادر ريزی در سه ماه گذشته، بسنده نکرده است. احکام 
های زنجيری رژيم، موج وسيعی از شده است. سگديگر از مبارزان اعالم شود. تاکنون خبر از صدور حکم قتل الاقل ده تن  می

 اند و در چند روز گذشته خبر بازداشت صدها تن در سراسر کشور انتشاريافته است. های جديد را آغاز کرده بازداشت
  

وکار اين آدمکشان بخانه آدمکشی اسالمی موسوم به قوه قضائيه جمهوری اسالمی، شب و روز مشغول به کار است. کسقصاب
که شعبه است  گرفته  و ويژهچنان رونق  جديد  داير کردههای  آدمکشی  برای  را  آنای  را اند.  فرصت  فروکش جنبش،  اندکی  با  ها 

 المدت محکوم کنند. طويل غنيمت شمرده تا پيش از فرارسيدن موج وسيع بعدی جنبش، اسرا را به مرگ يا زندان 
  
اين پندار است    اين وحشی ارتجاع بر  با  از تعداد مبارزان کاسته خواهد شد. اما مبارزان نه هزاران و ده که  ها هزار، بلکه گری 

 اند.ها تن از مردم ايران هستند که قهرمانانه به نبرد برای برانداختن قاتالن و ستمگران حاکم بر ايران به پا خاسته ميليون
  

ری جمهوری اسالمی راه ديگری جز سرنگونی اين رژيم تبهکار و آدمکش  گمردم مبارزه ايران! برای نجات از فجايع و وحشی
 وجود ندارد. مبارزه خود را برای سرنگونی طبقه ستمگر حاکم بر ايران تشديد کنيد. 

  
برای  مبارزه  تشديد  به  را  ايران  مبارز  مردم  حسينی،  محمد  و  کرمی  محمدمهدی  اعدام  کردن  محکوم  با  فدائيان(اقليت)  سازمان 

 خواند.  ها و سرنگونی رژيم جنايتکار و آدمکش جمهوری اسالمی فرامیاختن موج اعدام متوقف س
  

  برقرار باد حکومت شورايی  -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  باد سوسياليسم زنده -باد آزادیزنده

  سازمان فدائيان(اقليت) 
 ١۴٠١ماه دی ١٧

  
  حکومت شورايی  -کار نان آزادی

 


