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مبادرت به نمايش محاکمه صد 
برخی از چهره های جناح ديگر  که در ميان آنانتن 

  .، نمودار دارندنظام يعنی اصالح طلبان حکومتی  قر
  

  به چگونگی برگزاری اين به اصطالح دادگاهاگر تنها
 که در شودمی بار ديگر روشن نگاهی بيافکنيم، 

 جمهوری اسالمی افرادی که به یسيستم قضائ
 ،هر دليل به پای ميز محاکمه کشيده می شوند

 و بيدادگاه های ؛می باشندفاقد هر گونه حقوقی 
ظاهرًا قوانين ن گذاشتجمهوری اسالمی از زير پا 

های جمهوری " خودی" رژيم حتی در موردرسمی
اسالمی نيز که سالها جزء گردانندگان این رژیم بوده 

 سرکوب توده به امردر دست خامنه ای دست و 
، ابائی مشغول بوده اندهای تحت ستم ایران 

دادگاه در شرایطی برپا شده است که این . ندارند
، اند و یا اگر داشته اندمتهمين یا وکيل نداشته 

  از شرکت در این دادگاه منع شده اند،وکالی آنان
 وکيل بعضی خودی ،بنا به اعالم های رسمیحتی 
. نبوده اندهم  از برگزاری چنين دادگاهی مطلع ،ها

در حاليکه اتهام اکثر بازداشت شدگان  همچنين،
 آنها ،حوادث اخير اتهامی سياسی است و دادستان

 



متهم " انقالب مخملی " آفرينی دريک را به نقش 
 برگزار شدههيئت منصفه بدون  اما دادگاه ،نموده
 تا کنون تنها يک از سوی دیگر در این دادگاه  .است

 در حالی که است شدهکيفر خواست کلی ارائه 
متهمين علی القاعده به دالیل مختلفی دستگير 

توضيح شده اند و یک کيفر خواست نمی تواند 
گير شدگان به آنها  دستسایلی باشد کهگرهمه م

 از رژيمی که روز شکی نيست که .متهم شده اند
 جوانان اين ،روشن و در مقابل چشم جهانيان

در با چماق لباس شخصی هايش حتی مملکت را 
؛ و  عالوه برهمه جنایات قتل می رساندبه خيابانها 

سی ساله اش، از آغاز جنبش عظيم توده ها در 
ال جاری، یک ریز در خيابان ها و در خرداد ماه س

سياه چالها و زندان هایش به خون ریزی مشغول 
متهمين در این به نقض بديهی ترين حقوق  ،است

   .نيست یغير قابل انتظارامر اصطالح دادگاه،
  

جريان دادگاه سير از تاکنون آنچه که به البته اگر 
برای توجه شود، در رسانه ها منعکس گشته مزبور 
 که ی گذارد انسان آگاهی ابهامی باقی نمهيچ

شو های "جمهوری اسالمی برنامه نخ نما شده 
اين بار در هيئت يک دادگاه به  خود را" تلويزيونی

 که  تلويزيونیآن شوهایدر .  استنمايش گذاشته
زندانيانی با تهديد و تا کنون همگان شاهد بودند، 

جبور  بر عليه خود م و به هر حال زیر فشار،تطميع
بيانگر که در جای خود   اين امر.می شوندبه اعتراف 

ی سرکوب آشکار حقوق زندانی می باشد وقت
 رسما و علنا در صحن يک عليرغم همه کراهت اش، 



 ،گذاشته می شوددادگاه به نمايش به اصطالح 
به اين وسيله با صراحتی معنائی جز اين ندارد که 

ه  کگرددم می  به همگان اعال بار ديگر نکردنی باور
بدان حد است دیکتاتوری رژیم جمهوری اسالمی 

هيچ قانونی قانونيت نداشته و هيچ حقی که در آن 
دادگاه کنونی . از تعدی قدرت دولتی مصون نيست

به مثابه نمونه ایی   و نموداری از چنين واقعيتی بوده
یک بار دیگر ثابت می کند که کسانی که با حفظ 

هار چوب این رژیم دم از جمهوری اسالمی و در چ
قانون و حکومت قانون می زنند، فریبکارانی بيش 

  .نيستند
   

تا کنون چند تن از متهمان که اکثرا از چهره های 
اصالح (نظام همين ضد مردمی های جناح يکی از 

وزارت  در خطی که ، می باشند) حکومتیانطلب
به را  اتهاماتی ،دادستان از آنها خواستهاطالعات و 

درست همان  وارد نموده اند که همفکرانشان د وخو
از  ،حاکمدارو دسته ولی فقيه و  است که اتهاماتی

روز اول جهت توجيه سرکوب اعتراضات مردمی 
  . عنوان می نمودند

  
 ١٢روشن است که از آنجا که دو روز ديگر يعنی  روز 

 رياست جمهوری احمدی نژاد فيذنمرداد مراسم ت
ئی جمهوری اسالمی با ستگاه قضا د،می باشد

شتاب تمام به چنين صحنه گردانی متوسل شده تا 
 و حقنه ايش اعترافات اصالح طلبان حکومتیبا نم

کردن این دروغ به جامعه و جهانيان که گویا مردم 
صرفًا برای اعتراض به تقلب در انتخابات و به 



 خواست و رهبری اصالح طلبان به ميدان آمدند،
 را به توده های تحت ستم ما مبارزات قهرمانانه 

سرکوب از این طریق بيگانگان نسبت داده و 
از این طریق و ددمنشانه مبارزات مردم را توجيه 

  .نتيجه انتخابات تقلبی را قانونی جلوه دهد
  

در  اصالح طلبانی نظير ابطحی و عطریان فر که
 خرداد را انتخاباتی ٢٢ انتخابات بيرون از زندان،

  در بازداشت،امروز می ناميدند،شده " مهندسی"
تقلبات آشکار و غير قابل انکار انجام شده جهت 

را انتصابات دولتی برنده جلوه دادن احمدی نژاد در 
 .می نمایندرا انتخاباتی سالم اعالم انکار و آن 

 چنين برخوردی ، تحت فشاردرست است که آنها
این واقعيت را هم باید بياد داشت که  اما کرده اند

با در دو امر مرتبط به هم اصالح طلبان به طور کلی 
کامًال اشتراک منافع و اشتراک نظر جناح رقيب خود 

 و در حفظ  ستمدیده ایراندر دشمنی با مردم: دارند
   .شان" نظام مقدس جمهوری اسالمی"
  

ما ضمن این که هر گونه اعتراف در زير فشار و 
حتی اگر از ) که باشددر هر شکلی (شکنجه 

 که خود سالها در اعمال جنايات شودکسانی گرفته 
بر عليه مردم دست داشته اند را بی ارزش و فاقد 

این باصطالح حضور سندیت می دانيم، اما از نظر ما 
صاحب منصبان و گردانندگان قبلی یا " سبز"رهبران 

 که برخی از آنها به دليل -رژیم و متهمين کنونی
در  -نزده می رقصندالتزام به واليت مطلقه فقيه  

سم دادگاه و اعتراف بر به ااخير  "لویزیونیتی شو"



عملی است که به قدرت حاکم امکان ، عليه خود
 اعتراضات مردمی با دستی هر چه بازتر تامی دهد 
 که پس از انتخابات شکل گرفت را و مبارزاتی

زمينه بدین وسيله و هد دسيسه بيگانگان جلوه د
را مهيا و امر ی وسيع تردستگيری و محاکمه های 

 مبارزات مردم را با توجيهات ظاهرًا مورد سرکوب
  . قبول آسان تر انجام دهد

  
نمايش مسخره اخير جمهوری اسالمی که به هر 

. ، کامًال محکوم استچيز شباهت دارد جز دادگاه
" خودی "حقوق زندانی های ،وقتيکه جانيان حاکم

ور آنچه در تصرا اینچنين زیر پا می گذارند، خود 
سياهچالها و بيدادگاه های جمهوری اسالمی بر 
فرزندان راستين مردم ما اعمال می شود زياد 

به خصوص بايد توجه داشت که . سخت نيست
 از یک طرف با توسل به نمايش جمهوری اسالمی 

ادعای آزادی با مسخره این دادگاه و از طرف دیگر 
 کوشدمی  دادی از دستگير شدگان حوادث اخير،تع

 اخير را رويدادهایپرونده هزاران بازداشت شده 
به خيال خود با پایان دادن به وده و ممختومه اعالم ن

با دستی  در خفا سياسی، یزندانهزاران موضوع 
هر آنچه که می خواهد بر سر اسرای خيزش باز، 

رو يوظيفه همه نما از این رو . بزرگ مردم ما بياورد
در صفوفی هر چه انقالبی می دانيم که های 

فشرده تر فرياد اسرای خيزش اخير را به گوش 
کتاتوری حاکم با يجهانيان رسانده و اجازه ندهند د

شات مسخره و ادعای بستن يتوسل به چنين نما



با دست باز تری به سرکوب فالن شکنجه گاه 
  . جوانان ما بپردازد

  
  

واقعيت این است که رژیم با سازماندهی محاکمه 
 در صدد است تا با نمایش قدرقدرتی مسخره فوق

ضمن (حکومت مطلقه خویش در انظار عمومی، 
نشان دادن دندان و تاکيد بر قاطعيت ضد انقالبيش 

، اساسا توده های به پاخاسته و )به مخالفان خودی
معترض را مرعوب و فضای مبارزاتی جامعه را 

این دادگاه و برگزاری اما شيوه . مختنق سازد
وسط مقامات رژیم، با توجه سناریوی طراحی شده ت

 از ،به عمق آگاهی و روحيه واالی مبارزاتی توده ها
هم اکنون با شکست روبرو شده و اوج استيصال 

 این .جمهوری اسالمی را به نمایش گذارده است
بار ديگر چهره جنايتکار و  مايش های چندش آورن

سرکوبگر جمهوری اسالمی را در مقابل افکار 
در بستر و دير يا زود   نمودعمومی رسوا خواهد

 نظام ،گسترش مبارزات توده های ستمديده ما
و  و سرنگون شده ظالمانه حاکم در هم شکسته

در یک شرایط آزاد و دمکراتيک مردم امکان می يابند 
يعنی  جناح های درونی طبقه حاکمههمه 

تی ی سال گذشته از هيچ جنا٣٠ی که در جنايتکاران
 را در دادگاهی نورزيده اندبر عليه مردم ما دريغ 

  . مردمی به محاکمه بکشند
  

با هر جناح و دسته نابود جمهوری اسالمی 
  !بايد گردد 



جنبش انقالبی توده های هر چه پرتوان تر باد 
  !به پاخاسته

  !زنده باد کمونيسم! زنده باد انقالب
  با ایمان به پيروزی راهمان
  چریکهای فدایی خلق ایران

  ٢٠٠٩ اگوست ١ – ١٣٨٨ مرداد ١٠
 


