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 !اعدام قربانيان نظام به بھانۀ برقراری امنيت جامعه
  

ھای  ھا و کوچه و پس کوچه ھا، پارک اهھا، ورزشگ خيابان. طناب دار و ميادين اعدام در ايران بر طرف شدنی نيست

را شان گران و جانيان جمھوری اسالمی، جان اند تا شکنجه ھا نفر ديگر در صف ده. دھد مان، بوی مرگ و خون می ۀ جامع

عنوان جرم  ن نظام بهاگرم از جانب مخالفھای   سالحنکاربستبه تا ديروز حمل و . گيرندبرای بقای بيش از ايِن خود ب

، "مخالن امنيت مردم"، "محاربين. " پيوست ھا ھای سرد ھم به رديف آن ھا سالح روزه آمد و اين دنی به حساب مینابخشو

ن و قربانيان نظام الفست که جمھوری اسالمی در مقابل مخا و ھمه و ھمه عناوين به ناصحيحی" زورگيران و اوباشان"

  .ھای ايران ھم به سياست سران حکومت تبديل گشته است اباندر خي" زورگيران"دستگيری و گرداندن . گيرد کار می به

آوری در چيست؟ چرا ھمواره سران حکومت  اندازی چنين نمايشات تھوع  راهه راستی ھدف جمھوری اسالمی در به ب

ھمه جرائم در درون جامعه و باال کشيدن  چنين دليل اين داری کنند؟ و ھم در صددند تا با توسل به زور، حکومت

  ی وجود ندارد؟ئکارھا يا پايانی برای چنين جنايتمدار در چيست؟ آ ھای مملکت توسط مشتی زورگو و قدرت مايهسر

منظور   نيست و با توافق، و به۵٧ و ۵۶ھای  ی سالئ که رژيم جمھوری اسالمی محصول مبارزات توده مسلم شده است

ھای  هھای سوددھی سرماي ده است تا چرخش دستگاهمردم، بر سر کار گمارده شۀ روند ھای اعتراضی پيش مھار جنبش

ھای چپاول و  اند تا سياست که سران حکومت برای اين آمده معين شده است. ايستدامپرياليستی از حرکت باز ن

ھای  ھا و ارگان بنابراين و در راستای چنين وظايفی، نياز به تأسيس نھاد. رژيم گذشته را پی گيرندۀ گرايان سرکوب

شان به عقب راندن  ۀ که وظيف" مردمی"ھای مسلح  مسلح منطبق با شرايط تازه را داشت؛ نھادھا و ارگانسرکوب و 

ۀ ديد ھای ستم سرکوب کارگران و بيکاران، قتل عام توده.  مردمی بود–ھای اعتراضی  جنبشۀ راديکال و تخطئۀ جامع

که ھدف سران  گر اين واقعيات است دولتی، نمايانصحرا، توھين و تحقير زنان و اخراج آنان از دوائر  ُکرد و ترکمن

داران و   سرمايه ھای محروم، بلکه حفظ و حراست از منافع ی تودهئ رسميت شناختن حقوق پايهه حکومت، نه ب

توان سراغ داشت  ای از حيات سران حکومت را نمی به عبارتی ديگر لحظه. باشد ھای بی پايان آنان بوده و می خواسته

ھای  نفوذ فرھنگ غربی و مبارزه با ضد انقالب، جنبشۀ روزی به بھان. ھای محروم خبری نباشد وب تودهکه از سرک

" زورگيران و اوباشان" مبارزه با ۀاند و امروزه ھم به بھان فکری و دانشگاھی را به خاک و خون کشانده روشن

اندازند تا  دن نوجوانان و قربانيان نظام میطناب دار را بر گر. دھند حق را مورد تعرض خويش قرار می اعتراضات به

چون نظام جمھوری  ی ھمئھا فقط از جانب نظامجامعه را به سکون وادارند؛ اعمال غير انسانی و کيثفی که فقط و 

  .آيد اسالمی بر می
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و ناتوان از کنند  برد و بيش از نود درصد مردم با فقر دست و پنجه نرم می سر میه در حقيقت جامعه در نداری کامل ب

اند و فراگيری علم و  شان نديده ۀ ھاست که رنگ گوشت را در سر سفر شان ماه فرزندان. اند خويشۀ خريد نان روزان

شکاف طبقاتی قابل توضيح و . ھای تحصيلی ناممکن گرديده است دليل باال بودن شھريه و ھزينه دانش ھم برای آنان، به

ديگر يک درصد از آحاد جامعه،  آمار بيکاری رو به جلوست، و از طرفھا و  طرف اخراج توصيف نيست و از يک

غير از  توان انتظاری به بنابراين و با وجود چنين شرايطی آيا می. برند ُخورند و می اند و می ھای مملکت سوار بر سرمايه

باليای اجتماعی ۀ  نظامی، ريشتوان به اين انديشيد که در چنين افتد، را داشت؟ آيا می چه در درون جامعه اتفاق می آن

  شان نباشد؟ سوزانده شود و جامعه بيش از اين شاھد نداری و دربدری محرومان و فرزندان

.  جمھوری اسالمی بيش از اندازه دردآور و وخيم استۀھای تحت حاکميت رژيم وابست اوضاع زندگی انسان

. گردد طبقاتی و فقر و نداری مردم بر میۀ  جامعه به فاصلھای ھا و ناھنجاری گويند که علل نابسامانی شان می ھای خودی

 کانون شورای اسالمی کار استان تھران اظھار داشته ۀعضو ھيأت مدير» کيا علی دھقان«ھمين چند روز قبل بود که 

آنان، حقوق بيش از که به باور  يعنی اين".  چرخد  ميليون تومان ھم نمی١آور، زندگی با  به دليل گرانی سرسام: "که است

باشد و   تومان می٧٠٠ ھزار و ٣٨٩مزد کارگران  که حداقل دست دھد، در حالی  ميليون تومان کفاف زندگی را نمی١

ايران است که از جانب اين ۀ اين سيمای واقعی جامع.  درصد ھم افزايش داشته است٢٠٠ زندگی ھم تا ۀبعضاً اقالم اولي

 در خدمت به ھای اقتصادی جامعه که سياست در حقيقت و زمانی. شود صوير کشيده میو آن عنصر وابسته به نظام به ت

تر و تاراج اموال عمومی  مداران به دنبال اندوختن ھر چه بيش که حکومت شده باشد؛ و زمانیرفاه مردمی نوشته ن

در آن نيست که مقصر شکی . اند، بروز صدھا جرم و جرائم اجتماعی ھم به امری طبيعی مبدل خواھد گرديد مملکت

دليل اصلی به آن . اند اصلی چنين وضعيت دھشتناکی نه قربانيان نظام بلکه خود سردمداران رژيم جمھوری اسالمی

که چنين  ضح استآورند و پر وا عمل در میۀ را به مرحل داران در سطوح جامعه آن گردد که سرمايه سياستی بر می

شان در آسايش و رفاِه  ھای د و زندگی بھتر مردم را مسدود خواھند نمود تا خودیرشۀ ی، ميدان و دروازھا و جوامع نظام

آزاد برای ۀ گران است، اين جامع دزدان و چپاولۀ مردمی نيست، اين جامعه به واقع که اين جامع.  کامل زندگی کنند

ھا را  کشند؛ آزادی دار میۀ  پای چوبکنند و قربانيان نظام را به دليل ھم نيست که دزدان اصلی را رھا می آنان است و بی

گيری و توحش را در  وحشیۀ نمايند تا روحي تر نمايند؛ خوی انسانی را زير و رو می ُکشند تا کمربند اسارت را سفت می

  . درون جامعه نھادينه نمايند

دقايق عمرشان ھم از ن اند و تا آخري ی آمدهغير انسانيگيری چنين آرمان  آری سران جمھوری اسالمی برای تداوم و پی

مداران ايران است و تنھا و تنھا با ُکشت و ُکشتار و  حکومتۀ اين سياست ديکته و تعريف شد. خواھند نشستھا عقب ن آن

  .اند ست که زنده ن و قربانيان نظام امپرياليستیاسرکوب مخالف

گر جامعه با  صدھا چپاول. باشد  کالن میست که مولّد زورگويان و اوباشان تر اين نظام امپرياليستی به گمانی واقعی

اند و در عوض، طناب دار را  بانی قوای سه گانه در صدد غارت اموال عمومی ھم با حمايت و پشتی خيالی آسوده و آن

که  ، مبنی بر اين»صادق الريجانی«خالف ادعاھای واھی . اندازند بر گردن نوجوانان، جوانان و قربانيان نظام می

بايد اعالم نمود که کار و بار رژيم جمھوری اسالمی نه "  مدنی استۀترين نيازھای جامع ت از اصلی امنيألۀمس"

گر آن  ھای غارت خوار و دم و دستگاه چون و چرا از عناصر مفت تضمين امنيت و آسايش مردم، بلکه حمايت بی

 قضائيه نقش سوپاپ ۀچون قو ی ھمئو نھادھاھا  مکند و ارگان می جان کارگران را ۀدار جانی شير صدھا سرمايه. باشد می

ايران ولواند و زندگی را به کام ۀ  وابسته به دولت و نظام در درون جامعیکنند؛ صدھا زورگو را بازی می اطمينان آنان

خيال  ست و به شان انحراف اذھان عمومی گويند و ھدف دروغ می!! گو نيست اند و کسی پاسخ ھا انسان تلخ نموده ميليون
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، - مدت طوالنی   به-ھای اعتراضی را  توان جنبش اند که با ريا و تزوير، و با سالح و تھديد، می ود بر اين تصور واھیخ

  . سراپا نگه داشت- برای ھميشه - خود نمود و نظام جمھوری اسالمی را ۀ کاران ھای فريب مرعوب سياست

ی ابدی نيستند ئھا ھا و نظام ذارد که چنين سياستگ  صحه میطبقاتی بر اين حقيقت روشنۀ اّما گواه تاريخ، و گواه مبارز

ھای  اند و مطئمناً روزی توده ھا فراوان نمونه. زير کشيده خواھند شده ھا و زورگويان ب مانند ديگر نظام و روزی و به

شان خواھند  را به سزای اعمال ننگين خواھند گذاشت و آنانھای سران حکومت را بی جواب ن دهايران، کرۀ ديد ستم

داران   سرمايه ۀگمان آن روز، روز جشن و پايکوبی، و روز نابودی آرمان و سياست چپاوگرايانه و ُکشند بی. رساند

ی نشسته است؛ روزی که در انتظار چنين روز تاريخيايران با ولع تمام ۀ تر جامع به کالمی واقعی. وابسته خواھد بود

گی  ديده، شاھد رشد و بالند ھای محروم و ستم  ايران سيطره انداخته و تودهۀافکار و آرمان کمونيستی بر فضای جامع

  . ھای طبقاتی خواھند بود ھای اجتماعی و تفاوت چنين رفع ناھنجاری جامعه و ھم
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