اعدام زندانيان سياسی در زندان زاھدان را محکوم کنيم!

روز گذشته  ٣زندانی سياسی بلوچ ،در زندان زاھدان اعدام شدند.
خبرگزاری فارس وابسته به نيروھای سرکوب رژيم ،در خبری که در اين رابطه منتشر ساخت نوشت" :پرونده
اين سه نفر تروريست با طی مراحل قانونی و برگزاری چندين جلسه دادگاه و دفاع متھمان از خود انجام گرفت
که در نھايت منجر به صدور رای اعدام شد .حکم اعدام اين سه نفر تروريست پس از تاييد ديوان عالی کشور
سحرگاه امروز اجرا شد".
اين دروغی آشکار است.
ھمگان میدانند که اين اعدام ،پاسخ رژيم به انفجار بمبی است که روز شنبه منجر به کشته شدن حامل آن و دو
بسيجی گرديد و رژيم تنھا برای انتقام گرفتن ٣ ،زندانی را که در دستاناش اسير بودند ،تنھا يک روز بعد به
جوخهھای اعدام سپرد.
ھمه میدانند که در زندانھای جمھوری اسالمی ،زندانيان برای اعتراف به پروندهھايی که بازجويان برای آنھا
تھيه کردهاند ،مورد شکنجه قرار گرفته تا به آنچه که آنھا میخواھند به اصطالح اعتراف کنند.
ھمه میدانند که عموم زندانيان سياسی بهويژه در کردستان ،خوزستان و بلوچستان ھرگز از محاکمهای عادالنه
برخوردار نبودهاند.
ما بر اين عقيدهايم که وضعيت کنونی بلوچستان ،ريشه در نابرابری طبقاتی و تبعيضھای ملی دارد .ھمانطور
که در خوزستان و کردستان شاھد اين وضعيت ھستيم .ما بر اين عقيدهايم که تنھا سرنگونی انقالبی حکومت
اسالمی بهدست تودهھای مردم و برقراری حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان میتواند به نابرابری طبقاتی
و تبعيضھای ملی پايان دھد.
راه رھايی کارگران و زحمتکشان بلوچ ھمبستگی با ديگر کارگران و زحمتکشان ايران است.
سازمان فدائيان )اقليت( ضمن محکوم کردن اعدام  ٣زندانی سياسی بلوچ ،خواستار آزادی فوری و بیقيد و
شرط تمامی زندانيان سياسی میباشد.
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