
 ! نرمش قهرمانانه در مقابل امپرياليسم، چوبه دار در مقابل مردم

در ماه های اخير روزی نبوده که ماشين مرگ جمهوری اسالمی جان انسانی را نگرفته 

تن از از اعدام زندانيان سياسی در کردستان و بلوچستان تا به دار آويختن دهها . باشد

وشه به جرم قاچاق مواد مخدر در چهار گ سرمایه داری حاکم، ظالمانهقربانيان نظام 

دیکتاتوری ماشين قتل و جنايت رسما اعالم شده  تنها گوشه ای از عملکرد ،کشور

حبيب هللا هنوز خبر اعدام  .را تشکيل می دهدزمانی کوتاه فاصله این در حاکم 

به مهاباد دستگيرشده بود، - جاده اروميهبا مقداری کتاب در  8811مهرماه  5که در سياسی کرد  فعالپور،  گلپری

در راس خبرهاست که دادستان بيشرم جمهوری اسالمی در زاهدان  " اقدام عليه امنيت ملی"و " محاربه"اتهام 

در منطقه مرزی ( جمعه سوم آبان)در پاسخ به درگيری مسلحانه شب قبل که  کردبا وقاحت تمام اعالم 

زندانی را در اقدامی انتقامی و جهت  81بلوچستان  شهرستان سراوان در جنوب شرقی استان سيستان و

اين انتقام جوئی  افکار عمومی ازهنوز خشم .  به دار آويخته است "افراد شرور"تحت عنوان " مقابله به مثل"

خالصه از . خبر دادندکرد  سياسی زندانی معارفی، شيرکواز اعدام که بود قساوت آميز و وحشيانه فرو ننشسته 

هر روزه در کار بوده و داغ جديدی بر دل مردم های رژیم اعدام  بی ترمز   ماشين   ،ر آمدن روحانیزمان روی کا

 .داغديده ما گذاشته است

امر شناخته ترور و شکنجه و اعدام برای کسانی که اين رژيم سرکوبگر را به خوبی می شناسند وجود گرچه 

بار  اعدام ها از زمان روی کار آمدن روحانی ابایبی مهاما افزايش  ؛جمهوری اسالمی است شده ای در رژیم

هنوز مدت کوتاهی از روی کار . دیگر ماهيت جنایتکارانه جمهوری اسالمی را با برجستگی مطرح کرده است

به نسبت دوران احمدی نژاد گزارش  اعدامها در این رژیماز دو برابر شدن تعداد آمدن روحانی نگذشته است که 

داران داخلی و در خدمت به سرمایه د نکه خود می دان جمهوری اسالمی ارانسردمد .شود داده می

توده ها از شدت خشم  آنها که ند،برای توده های مردم به وجود آورده ا ای چه شرایط جهنمیامپریاليست ها 

چاره ای  ،خودرژیم که جهت حفظ  دنمی بينگرفتار در چنان وضعيت بحرانی و نابسامانی  خود را ندآگاه به خوبی

دقيقا انعکاسی از ترس و در شرایط کنونی اعدام ها تشدید  .دننداردر جامعه جز ايجاد فضای رعب و وحشت 

نرمش "و  است که در حاليکه در مقابل امپرياليستها کرنش کرده رژیمیسردمداران و  "فقيه ولی"وحشت 

در مقابل  ،خود را مطرح می کنند "امنيتحفظ "تقاضای  در مذاکراتشان ملتمسانه و نشان می دهند" قهرمانانه

تجربه . کنندقدرت نمائی می کوشند تا چوبه های دار بر قرار کرده و به اين وسيله  ،ستمديده و خشمگينمردم 

در مالء اعدام بساط دار و نمايش  به نمايش گذاشتنسال حکومت جمهوری اسالمی نشان داده که  83بيش از 

جمهوری اسالمی کشتار به واقع سرعت گرفتن ماشين ". شورش گرسنگان"از  راهی است برای جلوگيری ،عام

و به همين دليل هم سردمداران  خود را در مقابل چشمانش می بيند هيچ معنائی جز اين ندارد که رژيم مرگ

  .نمايند تر و شدیدترگسترده ه چفضای اختناق را بر سراسر کشور هر جمهوری اسالمی می کوشند تا 

خرداد در  43ای اخير بار ديگر فريبکاری های جمهوری اسالمی را در جريان انتخابات مهندسی شده اعدام ه

 ،جمهوری اسالمی رویداد و نشان داد که آنهائی که فکر می کنند از کرکس زشت مقابل اذهان همگان قرار 

 . ا نشناخته اندرسياستهایش و ضد مردمی اين رژيم ماهيت  کبوتر صلح بيرون می آيد چگونه هنوز هم

دم " منشور حقوق شهروندی"بگذار جمهوری اسالمی برای مدتی کوتاه با توسل به فريبکاری های روحانی از 

دار  بساطگستردن جز  می بيننداما آنچه همگان در جريان زندگی  ؛قلمداد کند" لنگرگاه حقوق بشر"زده و خود را 

کار است سر ا اين رژيم جنايتکار با هر جناح و دسته اش بر که تچرا  .نيستبر سر هر گذری و شکنجه و اعدام 

ومه فساد و تباهی را دست در دست هم و در ثپس بکوشيم تا اين جر .در بر همين پاشنه خواهد چرخيدهمواره 

تا ايرانی آزاد و آباد و عاری از ظلم و ستم  بود سازيمناهر چه زودتر ده ها ود به قدرت قهر انقالبی تحصفوفی مت

 .طبقاتی بر پا داريم

 !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی

 !هر چه گسترده تر باد رزم دالورانه کارگران و ستمديدگان

 !تنها راه نجات کارگران و زحمتکشان ،پيروز باد انقالب
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