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موج ضمن سازماندهي يك يورش سركوبگرانه، جمهوري اسالمي  در روزهاي اخير

 ، "اراذل و اوباش"ده ها تن در شهر هاي مختلف زير نام . استجديدي از اعدام در سراسر كشور براه انداخته 

به گزارش .  ها و در برخي از موارد نيز در مالء عام اعدام شده اند چال سياهدر غيره  و "محارب" و "قاچاقچي

از در روز هاي قبل . به دار آويخته شدنددر زندان اوين  نفر 29 ماه تنها در تهران   مرداد6 در ،خبرگزاريهاي رژيم

عليرغم  دست يازيدن رژيم . بوديم سنندج، برازجان و سبزوار ديگر در شهرهاي  نفر11حداقل شاهد اعدام آن نيز 

آن يورش ضد خلقي وحشيانه اين ابعاد  جمهوري اسالمي به چنين رقمي از اعدام در طي مدت كوتاهي،جنايتكار 

تعداد ديگري در هاي انجام شده،  عالوه بر اعدام كه با بوق و كرنا اعالم مي كنندمطبوعات رژيم  وسيع است كه قدر

  .  سنگسار خواهند شد نيز زن و يك مرد8 بزودي نوبت اعدام قرار داشته و

 

كه جمهوري اسالمي به دليل بحران پروژه هسته اي با تحريم بوقوع مي پيوندد در شرايطي اين جنايات وحشيانه 

ر بو بيشتر بيشتر  اين تحريم هاويرانگر بار فشارها و هاي بزرگ مواجه گشته و هر چه كه مي گذرد  هاي قدرت

فقر  ، هاي اقتصادي نظام حاكم به دليل رشد بيسابقه بحراندر همين حال . گذارد مي تأثير مديدهزندگي مردم ست

مردم محروم و  بديهي ترين مايحتاج زندگي ، حيات و هستي ، و گرسنگي، تورم و بيكاري و گراني شتابناك

سهمگين و خرد كننده قرار هاي فشار هر چه شديد تر در زير را و در راس آنها كارگران و زحمتكشان  ستمديده

 و رِژيم نيز جرم اكثر اعدام شدگان را اين شرايط مسلماً بستري براي رشد بزه كاري در جامعه مي باشد. استداده 

تعدادي هم به جرم  هاي اخير در موج اعدامالبته  .قتل و راهزني و يا خريد و فروش مواد مخدر اعالم كرده است

ند كه در فرهنگ ضد خلقي جمهوري اسالمي بيشتر به مخالفين نظام اطالق مي  به دار آويخته شده ا"محارب"

اما صرف نظر از اين واقعيت كه قربانيان موج اخير اعدامهاي جمهوري اسالمي ظاهرا به چه جرمي به دار . شود

 اي ست كه  فشارهاي فزاينده اقتصادي و سياسيجنايات اخير اساسا  حاصل. شن استآويخته شده اند،  يك امر رو

بدليل ماهيت ضد خلقي خود نه مي تواند و نه مي خواهد حاكم جدائي ناپذير بوده و اين رژيم رژيم از واقعيت خود 



در بدليل ناتواني اش ؛ و درست كه كمترين گامي را در جهت حل معضالت مرگبار حاكم بر زندگي  توده ها بردارد

  .  مي بيندراه انداختن چنين موج اعدام هاي وسيعخود را مجبور به  ايجاد كار و سير كردن شكم مردم،

 تجربه سه دهه حاكميت سياه اين رژيم نشان داده كه استثمارگران حاكم فريبكارانه بايد دانست كهدر عين حال 

يز با رذالت كوشيده اند تا  هر جا كه امكان يافته اند مخالفان سياسي  و معترضين به نظام سركوبگرانه حاكم را ن

. تمام زير نام جنايتكاران و تبهكاران اجتماعي اعدام كنند و به اين وسيله جنايات ضد خلقي خويش را پنهان سازند

 جمهوري اسالمي در شرايط تشديد بحران و براي حفظ موجوديت منحوس خويش از اين زاويه بايد توجه داشت كه

 و در هراس از ديگر به كشيدن  شمشير خونين خويش پرداختهدر مقابل خشم و نفرت توده هاي بجان آمده بار 

انفجار خشم توده هاي تحت ستم، مي كوشد تا با اين اعدامها و نمايش سبعيت و جنايات خود، در واقع فضاي رعب 

و وحشت را در كل جامعه حاكم نموده و جرات اعتراض و طغيان بر عليه اين وضع جهنمي را در توده هاي بجان 

رژيم اميدوار است كه با ارتكاب به جنايات وحشيانه و نمايش آن در انظار عمومي در دل مردم .  فه سازدآمده خ

ه بكاهد، كارگران و زحمتكشان را نيز از عترس و وحشت بيافريند تا ضمن آن كه به خيال از بار بزه كاري در جام

 پيام سردمداران رژيم به توده هاي ستمديده اي در واقع، اين اعدام ها. گسترش اعتراضات و مبارزاتشان باز دارد

جمهوري اسالمي با توسل . مبارزات آنها هر روز گسترش بيشتري مي يابد كه تحت فشار زندگي  اعتراضات و است

به اين جنايات و نمايش علني آنها مي كوشد سدي در مقابل مبارزات كارگران و زحمتكشان ايجاد كرده، آنها را 

  .بدين ترتيب پايه هاي سلطه جهنمي خود را مستحكم سازدمرعوب ساخته و 

رژيم به هر وسيله كه مي توانند بر عليه ي اهداف پليد  هاي انقالبي وظيفه دارند ضمن افشانيرو شرايطي چنيندر 

را در سراسر ايران  فرياد مردم ستمديده  با محكوم كردن موج اعدامهاي اخير،يزند واين سياست ضد مردمي بپاخ

  .هان پژواك دهندج
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