
وحشیانه  اموج   جدیدحکام  های  جان   ،اعدام 

 را تهدید می کند! بازداشت شدگان خیزش اخیر 

بزرگ   انقالبی  خیزش  با  مقابله  در  اسالمی  جمهوری  سرکوبگر  رژیم 

( آغاز و تا کنون همچنان ادامه دارد  1401)  شهریور  25مردم ما که از  

و کشتار از کشت  خیابانی، ی  هاجدا  و وسیع  بسیار   وحشیانه  تعداد 

بازداشت و در شرایط شدیدا غیر انسانی زندانی نمود نیز  ه  زیادی را 

اوضاعی.  است چنین  جمهوری    در  خبرگزاریهای  گزارشات  اساس  بر 

اقدام به دادگاهی کردن دستگیرشدگان و قوه قضائیه رژیم    ، اسالمی

 دادن محکومیت های سنگین و از جمله حکم اعدام به آنها کرده است. 

 

پیش از این خامنه ای که در رأس رژیم دیکتاتور سرمایه داران قرار دارد به منظور تهدید و ارعاب توده  

برای    60بار و فجایعی که جمهوری اسالمی در در هه  های انقالبی ایران با یادآوری جنایات بسیار خون 

وده های انقالبی و  حال در شرایطی که ت" سخن گفته بود.  60"خدای دهه  بقای خود مرتکب شد، از  

آنها از "تعجیل"  داده اند،    رشجاع ایران رژیم حاکم را بیش از پیش در شرایط بسیار وخیم بحرانی قرا

برای بردن "بازداشتی ها" به بیدادگاه های خود سخن می گویند؛ و به گونه ای که خبرگزاری میزان  

اسالمی(  جمهوری  ایادی  از  )یکی  حسینی  حسین  است  کرده  اعزام  "ع  مطرح  در  تعجیل"  این  لت 

" ذکر کرده  ایدستورات علی خامنه "  را   ها از دادسرا به دادگاه و صدور کیفرخواست برای آنهابازداشتی 

محسنی غالمحسین  "رسیدگی  اژه  است.  از  نیز  اسالمی  جمهوری  قضائیه  قوه  جنایتکار  رئیس  ای، 

 بت کرده است. های بازداشت شدگان اخیر صحسریع و خارج از نوبت" به پرونده

 

سازمانهای حقوق بشری تعداد آنها را حداقل  که  توسط دشمن    توده های انقالبی اسیر شده  ،بنابراین

هزار نفر تخمین    30بیش از    لی نیروهای مطلع تعداد دستگیرشدگان راواند  نفر گزارش داده    14000

قرار است گویا  زنند،  فرستاده    می  رژیم  بیدادگاه های  به  اتهاماتی همچون    شونددسته دسته  با  تا 

نظم  "ا در  "اخالل  و  نظام"  علیه  تبلیغی  "فعالیت  کشور"،  امنیت  علیه  اقدام  قصد  به  تبانی  و  جتماع 

اصطالح محاکمه    در بیدادگاه های دژخیمانی چون "قاضی محمد مقیسه ای" به  "  محاربهو" عمومی"

شوند. شکی نیست که رژیم و اربابان امپریالیستش که به دلیل انقالب توده های جان به لب رسیده  

با دست زدن به اعدام  ما   از روی استیصال و درماندگی سعی دارند  اند  در مخمصه کامل قرار گرفته 

عب و وحشت ایجاد کنند تا بلکه از  انقالبیون اسیر در زندانها، در میان توده های دست اندرکار انقالب، ر

 این طریق بتوانند سدی در مقابل پیشروی توده های مبارز ایران ایجاد کنند.  

منعکس  را  مقامات ذیربط  تعدادی از    سخنانرسانه های رژیم    ، فوقسرکوب گرانه    در راستای سیاست

اند. جمله    کرده  دوم  از  در  تهران  انقالب  و  عمومی  دادستان  صالحی،  "قرار    آبانعلی  صدور  از  ماه 

های اعتراضات سراسری اخیر در تهران به اتهام  نفر" از بازداشتی   315مجرمیت و کیفرخواست" برای "

از "صدور   نیز  انقالب قزوین  " اقدام علیه امنیت کشور" خبر داد و حسین رجبی، دادستان عمومی و 

"پرونده قضایی"    مطرح کرد که داده و    نفر" از دستگیرشدگان اخیر در این استان خبر  55کیفرخواست  

" تعیین  با  شده  دستگیر  شد.   8افراد  خواهد  رسیدگی  نوبت  از  "فوریت"خارج  قید  با  و  ویژه"    شعبه 

رأی محکومیت"  به    20کل دادگستری استان زنجان از صدور " نیارکی، رئیس همچنین اسماعیل صادقی 

تاکنون برای "دام علیه امنیت کشور" برای  اتهام "اق   11۹معترضان اعتراضات اخیر خبر داد و گفت که 

کل دادگستری  ماه رئیس  شنبه سوم آبانشده است. از سوی دیگر روز سهنفر" کیفر خواست صادر  

کنندگان در اعتراضات یکماه  نفر" از شرکت   110استان کردستان از پایان مراحل تحقیقات قضایی برای " 

 ور كیفرخواست" برای آنها خبر داد. اخیر در این استان و "صد

 



بیانگر    شده در اعتراضات سراسری،ساله بازداشت   22مادر محمد قبادلو، جوان    انتشار ویدیوئی توسط

اقدام به عملی کردن سیاست اخیراً اعالم شده رژیم حاکم است. در این ویدئو گفته شده است که  

و  اولین جلسه دادگاه  را عزل کرده و در  فرزند وی  اعدام محکوم  دستگاه قضائی رژیم وکالی  به  را  ی 

 " .ین حکم را اجرا کنندزودی اخواهند به که آنها " می  است این مادر رنجدیده تاکید نمودهنموده اند. 

 

در  اخیر در خطر است و    به روشنی بیانگر آنند که جان بازداشت شدگان جنبش انقالبیاین واقعیات  

سلطه حاکمین اصلی ایران یعنی امپریالیستها و    توده های تحت ستم ما شرایطی که خیزش انقالبی  

داخلی   داران  راه  سرمایه  به  صدد  در  خود  منافع  مدافع  رژیم  طریق  از  آنها  است  آورده  در  لرزه  به  را 

مرگ   که  خود  از سرنوشت  مدتی  بتوانند  تا شاید  هستند  ایران  در  دیگری  های  خون  حمام  انداختن 

باشدمحتومشان   به موجودیت غارتگر و استثمارگر و جنایتکار خود    ؛بگریزند  می  و چند صباحی دیگر 

اوضاعی    .تداوم بخشند در چنین  این  واضح است که  توانند  به هر شکل که می  باید  مبارز  نیروهای 

برنامه جنایتکارانه رژیم را افشاء و در جهت هر چه عمومی تر کردن شعار "زندانی سیاسی آزاد باید  

این   دهیم  قرار  مجازی  در فضای  پخش شده  ویدئوهای  را   مبنا  اگر  بکوشند.  توده ها  میان  در  گردد" 

 هفته اخیر انعکاس داشته است.   6مهم کمتر در مبارزات و  ست بر حق خوا

 

یکی از حربه های جمهوری اسالمی و اربابان امپریالیست وی برای   توسل به قتل زندانیان سیاسی

ایران است.  حفظ نظام سرمایه  بیکرانی که    واقعیت این است امپریالیستها با توجه به منافعداری در 

و ایران  داخل  در  از    چه  المللی  بین  و  ای  منطقه  در سطح  اسالمیچه  جمهوری  و سیاست    حیات 

مشاهده بزرگترین موج    با   " که این حکومت یکی از ارکان آن است، برده و میبرند، اسالمی "بنیادگرایی  

ایران این رژیم جلوگیری کنن  انقالبی چند دهه اخیر در  توان از سقوط  تا حد  د و برای این  می کوشند 

     دست می زنند. آن به هر تالشی برای حفظ  منظور

 

دهه   آن  60"خدای  از  ای  خامنه  که  استسخن  "  که    "خدای"    گفته  است  خونباری  دهه  همان 

را   این سرزمین  آزادیخواه  فرزندان  از  تن  هزار  ها  ده  آن  سردمداران جمهوری اسالمی  به  توسل  با  با 

از البته هیچ صدائی هم  و  به خون کشبدند  تمام  اما    ددمنشی  برنخاست.  جنایتکار  رژیم  این  اربابان 

اگر آنها مجددا به قتل عام زندانیان سیاسی دست بزنند در  تاریخ هرگز به یک شکل تکرار نمی شود و  

منجر   آنان  دلخواه  نتایج  به  ایران  کنونی  چنین کشتاری،  .  نخواهد شدشرایط  ما  با  مردم  در  دشمنان 

    .بزرگی می زننددست به ریسک  ،  نهایت استیصال

 

 جمهوری اسالمی، ماحصل گوادلوپ ننگت باد، مرگت باد! 

 ! جمهوری اسالمی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد

 ! زندانی سیاسی آزاد باید گردد 
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