
  !اعدامهاي رژيم نسبت بهخشم مردم جلوه اي از 
به اتهام اعدام وحشيانه دو برادر به نامهای عبدهللا و محمد فتحی بدنبال 

توسط دژخيمان جمهوری  اصفهان زندان مرکزی شهردر دزدی مسلحانه 
 شاهين شهرمردم ، مراسم سوگواری و تدفين آنها توسط خانواده و اسالمی

صد ها تن از مردم شهر   .اعتراض بر عليه حکومت تبدیل شدجلوه ای از  به ،
نواختن با و را بر سر دست گرفته و بویژه جوانان، تابوت های این دوجوان 

و شليک گلوله " دایه دایه وقت جنگه"سرود -ترانه طبل و سنج و سردادن 
تشيع در برخی لحظات این  .اه انداختندنمایشی رزم طلبانه بر) برسم هموطنان بختياری(های هوایی 

مرگ "و " مرگ بر این رژیم"شعار های  سينه زدن و هلهله  راه پيمایان همراه بود ،که با دست زدن جنازه
کليت گر بانگ عظيم نفرت توده ها از مقامات جمهوری اسالمی و  پژواک کههم شنيده شد "  بر خامنه ای

بستگان دو جوان اعدام شده در زیر چتر حمایت مردمی،  ،راسماین مدر . می باشدنظام فرتوت آنها 
" رفتن آخوند ها"نوید  مادر آنهاعتراض خود را بر عليه جالدان حاکم بلند کردند و صدای اهریک به گونه ای 

یک  دو پسر خود ضمن گفتن این که همهاعتراض به اعدام در او همچنين . پس از مرگ فرزندانش را داد
اعضای  وفقيه،یعنی خامنه ای جنایتکار  ، با نام بردن از  ولیو فرزندان من هم یک بار مردند بار می ميرند

را افرادی خواند که روزی صد بار می  ، آنهامجلس ضد خلقی و نهاد های سرکوبگر و کارگزاران مزدور
شرکت کننده در به این ترتيب مراسم سوگواری به بستری برای فریاد دل سوخته بستگان و مردم  . ميرند

  .بدل شداش قداره بندان و بر عليه حکومت دار و شکنجه جمهوری اسالمی  مراسم،این 

سال گذشته جنایت و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام جزء الیتجزای  ٣٢همه می دانند که در طول 
ز واقعيت این ني. تمامی دار و دسته های درونی آن بوده است باحيات ننگين رژیم جمهوری اسالمی 

روشنی ست که در ماه های اخير ، ماشين اعدام رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی در هراس از انفجار 
غير چه  سياسی و چه  ،زندانيانفزاینده به کشتار و اعدام دوباره خشم و نفرت توده ها با سرعتی 

ين خود را هر چه حاکم کردن جو ارعاب و اختناق، حيات ننگ بادر سطح جامعه دست زده تا  ،سياسی
موج شدید اعدام در شهر های سراسر کشور و اعدام صد ها نفر در ماه های اخير . بيشتر فزونی بخشد

اهين شمردم عکس العمل مبارزاتی  در چنين شرایطی.در پاسخ به این نياز ضد خلقی صورت می گيرد
، شکستی برای رژیم در تحقق اهداف سرکوبگرانه اش بوده و محمد و عبداله فتحیاعدام به  شهر

  . رسوایی بيش از پيش آن را به نمایش گذارد

پرده از یک واقعيت  ،و تعمق در چگونگی واکنش مردم به اعدام این دوجوان شاهين شهررویداد اخير در 
ید تضادهای طبقاتی تشد ی ازکه انعکاسجامعه تحت سلطه ما  و ناپایداربرجسته یعنی وضعيت ملتهب 

که در دفاع از منافع سرمایه جمهوری اسالمی به امپریاليسم رژیم وابسته . بر می داردمی باشد، آن  در
تسمه از گرده کارگران و توده های تحت  ،داران زالو صفت و اربابان جهانيش در طول بيش از سه دهه

زندگی در زیر  يمی از آحاد جامعه را بهسياستهای ضد خلقی اش، بيش از نستم ماکشيده، رژیمی که با 
هرگونه کردن و خفه  ٨٨در سال جنبش انقالبی می که برای سرکوب کامل خط فقر محکوم کرده و رژی
امروز در است،  بر پا کردهچوبه های دار بساط شکنجه و در وسعت تمام کشور  ،صدای مقاومت و مبارزه

دهای طبقاتی در جامعه قادر نيست عليرغم همه شرایطی قرار دارد که به دليل شدت و وسعت تضا
اعمال جنایتکارانه اش مردم مبارز ما را به تمکين وا داشته و سکوت قبرستاتی بر جامعه ایران حاکم 

هر فرصتی خشم ونفرت خود را نسبت به رژیم در ایران برعکس توده های جان به لب رسيده . گرداند
مبارزه با این رژیم دست زده و حتی با نواختن ، عمًال به ن دادهسراپا ننگ و جنایت جمهوری اسالمی نشا

  .  سرودهای رزمی به آن اعالن جنگ می دهند

و مجموعه برخورد های رزمجویانه در مراسم خاکسپاری " دایه دایه وقت جنگه"طنين اندازی ترانه رزمی 
رشد شدید نفرت و  انعکاساین از یک طرف . محمد و عبداله فتحی، به هيچوجه یک امر اتفاقی نيست

خشم توده ها از رژیم و مقابله با حکومتی است که شمشير ها را دیگر بار از رو بسته و از طرف دیگر 
می کوشد رژیم جمهوری اسالمی کنونی و شکنندگی شرایطی است که ظالمانه بيانگر بی ثباتی وضع 
  .همچنان حفظ نمایدامپریاليست اش،  پشتيبانی اربابان با کمک های عملی و آن را به طور مذبوحانه

زندان و  ،درت استق رير ستاريخ سلطه جمهوری اسالمی نشان داده تا اين ديکتاتوری لجام گسيخته بر 
اين  ر تالش دو چندان برای سرنگونیشکنجه و اعدام نيز برقرار بوده  و تنها راه رهائی از اين وضع جنايتبا

د، یعنی نباز توليد می نمايهر روزه استبداد و زور و خفقان را که  نابودی همه آن روابطی استو  رژيم
روابط سرمایه داری وابسته در ایران که تنها باقطع هرگونه نفوذ امپریاليسم از جامعه ما امکان پذیر 

    .است

  !جمهوري اسالميوابسته به امپرياليسم رژيم  مرگ بر
  !انقالب زنده باد 
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