
اعدام ؛ وسيله حفظ سلطه ضد مردمي 
   !جمهوري اسالمي

عبدالمالک ریگی، ، به گزارش مقامات قضائی جمهوری اسالمی 

 خرداد اعدام ٣٠در سحرگاه ، در بلوچستان " جنداهللا " رهبر گروه

طريق  عبدالمالک ریگی در اوایل اسفند ماه سال گذشته از. گرديد

های   با دستگاههمکاری مقامات امنيتی جمهوری اسالمی

از آن زمان همگان می دانستند که جمهوری . اطالعاتی  و بويژه دستگاه امنيتی پاکستان دستگير شد

اسالمی جهت ايجاد فضای رعب و وحشت در سطح جامعه و به خصوص قدر قدرت نشان دادن خود در 

  . بلوچستان حتما ريگی را اعدام خواهد کرد، امری که خيلی زود واقعيت يافت

 

در "  جنداهللا"دستگاه تبليغاتی جمهوری اسالمی در تالش است تا با تکيه بر این واقعيت که گروه 

دوران فعاليت اش ده ها پاسدار جمهوری اسالمی را به هالکت رسانده و در عين حال به اقدامات 

ط غير قابل تروريستی نظير بمب گذاری در مراکز عمومی مبادرت کرده بود؛ و همچنين با تکيه بر  رواب

انکار عبدالمالک ریگی با مقامات امنيتی کشور های همسايه که سرانجام هم به دستگيری اش منجر 

اما آیا رژیمی که خود تا مغز استخوان به قدرت های بزرگ جهانی . شد، اين اعدام را توجيه نمايد

ه ضد مردمی وابسته است و در طول حيات ننگين سی و یک ساله اش اعدام را وسيله حفظ سلط

خود قرار داده و در اين فاصله هزاران نفر را به وحشيانه ترين شکلی به دار آويخته است اساسا از 

صالحيت قضاوت برخوردار می باشد؟ رژیمی که در واقعيت ، خود متهمی است که به قدرت دار و 

  .شکنجه در مسند قضاوت نشسته است

و روابط اين جريان با دستگاه های امنيتی در کشور " جنداهللا"ما در حالي که اقدامات تروريستی گروه 

های همسايه را شديدا در تخالف با منافع مردم ايران و از جمله خلق بلوچ می دانيم، در عين حال 

اعدام نامبرده بوسيله جمهوری اسالمی را نيز محکوم کرده و بر اين امر تاکيد می کنيم که آن چه 

روه هائی را مهيا می کند ، همان سياست های ضد مردمی رژيم وابسته شرايط شکل گيری چنين گ

. به امپرياليسم جمهوری اسالمی در مورد همه خلق های ایران و به خصوص خلق بلوچ می باشد

خلقی که زير وحشيانه ترين ستم ها قرار داشته و آزادی اش وابسته به نابودی کليت رژیم جمهوری 

ست که همه خلق های ايران متحدانه آن را سرانجام به واقعيت خواهند اسالمی در بستر انقالبی ا

  .انقالبی که تنها با يک رهبری انقالبی  و مستقل از قدرت های جهانی صورت خواهد پذیرفت. رساند

  !رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمینابود باد 

  چريکهای فدائی خلق ايران
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