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امروز صبح، اندکی پس از بیدارشدن، باخبر شدم که جالدان جمهوری اسالمی  

بازداشت از  دیگر  یکی  رهنورد،  توده قشدگان  مجیدرضا  اخیر  رایام  صبح    ها 

  آنهاصبح زنگ خانه    ۷اند. ساعت  کردهعام در شهر مشهد اعدام    ء امروز در مال

که   بودند  زده  که  را  دهند  اعدام کرده خبر  تحویل  مجیدرضا را  دفن  برای  و  اند 

داده مادر  گورستان "بهشت رضا"  به گورستان    مجیدرضااند. زمانیکه  خود را 

ای که  ساله   ۲۳گرگوشه او، جوان  رسانده بود دیده بود که در حال خاک کردن ج 

 هستند.  ،کردفروشی کار میدر یک میوه 

 

او   اعدام  از  فیلم کوتاهی  پیش  دیدم که "در مالء عام" در مراسم  را  چند لحظه 

دادنوحشتناکی   اکبر"  به همراه سر  این تالش    . شداجرا می  بانگ "هللا  دیدن  با 

  ۴۳های ما انتقام خون او و دیگر قربانیان  بیش از پیش باور آوردم که توده   رژیم

سال حاکمیت این سگان زنجیری سرمایه را خواهند گرفت و بر سر این جانیان  

همان خواهد رفت که بر سر سلف آنان رفت. اینان در تمامی مدت حکومت خود  

ابعاد جناهمان را کرده تفاوت در  آنان کردند؛  نه  اند که  خود جنایت،  در  یت، و 

 است. 



 

در روز   دستگیر    ۲۸مجیدرضا  تنها  شد  آبان  مستقیم    ۲۳و  دستور  با  بعد  روز 

خامنه حکومتایعلی  وقیح  ولی  قضایی  ،  فاسد  دستگاه  اسالمی  و  ،  جمهوری 

  .اعدام شد

 

که   تصویری  رژیم  در  منتشر  ایادی  دستگیری  از  پس  رهنورد  مجیدرضا  از 

مشخص است که او را مورد ضرب و جرح ، دست او شکسته است و  اندکرده

داده قرار  از  شدید  که  نیست  شکی  دیگر  مجیداند.  بسیاری  مانند  نیز  زیر  رضا 

 ند. اههای جسمی و روانی، اعتراف اجباری گرفتشدیدترین شکنجه

 

و   هستند  کشتن  حال  در  اعدام جانیان  به  زدن  دست  با  که  کنند  می  های  تصور 

ای خواهند رسید که  کرده و به همان نتیجهرا تکرار    ۱۳۶۰فاجعه سال    وسیع،

امروز با قاطعیت هر چه    های مااما زهی خیال باطل. توده   در آن زمان رسیدند. 

و در    بایست قهر ضدانقالبی را با قهر انقالبی پاسخ داد میبیشتری می دانند که  

 دارند. می این جهت قدم بر

 

 مبارزات آزادیبخش خلقهای ایران!های انقالبی و تودهدرود بر 

 ها! شدگان تودهگرامی باد یاد تمامی به خاک و خون کشیده 

 اربابان و ایادی آن!  گون باد جمهوری اسالمی،نسر

 


