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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١١ جوالی ٠۶

  

مرگزندان، شکنجه و  

 سه دھه رژيم اسالمی
 

ن است، آنھا امنيت ندارند،  رژيم تبھکار جمھوری اسالمی مصائب مردم ميھن ما از اندازه بيرو!!به برکت

ھاى  خانه سرسام آور است، از بی حقوقی و خودسریۀوضع آموزش و بھداشت اسفناک است، مسکن ندارند و اجار

ند و اکنون با اجرای طرح يارانه ھا قيمت کاالھا است که از گرانی به ستوه آمدهھامافيای رژيم رنج می برند و سال

ی مانند نان، گوشت، حبوبات، ميوه و سبزيجات، قند و شکر، و لبنيات وھمينطور به ويژه کاالھای مورد نياز عموم

وری باال رفته است درحالی که دستمزد کارگران و زحمتکشان، حقوق آموزگاران و آبه طور سرسام... آب و برق 

دۀ خود را مردم ما به زحمت گذران زندگی خود و خانوا. کارمندان جزء دولت در سطح نازلی باقی مانده است

ند که حتا تھيۀ نان خالی و سکونت در يک اطاق کوچک نيز از اسرھم می کنند و اکنون در چنان تنگنائی قرارگرفته

  .توانائی آنان بيرون است

رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی يک رژيم مافيائی است و تا دلتان بخواھد دروغ می گويد و ھيچ 

و ھا ردم ندارد جز به کار گرفتن زور و سرکوب و حفظ امنيت برای آقازادهابتدائی مھاى پاسخی برای نيازمندی

سامانی ه ب تشديد بحران اقتصادی درايران وچگونگی راه خروج ازاين بن بست و نا. اران گردن کلفتدسرمايه

فات رغم اختال اجتماعی به تشديد نزاع درحاکميت سياسی انجاميده و ھردو جناح خامنه ای و احمدی نژاد علی

مردم و تشديدفضای ۀ آشکار بر سرچگونگی برون رفت ازاين بحران اما کوچکترين ترديدی در سرکوب وحشيان

ھا در زسرکوب را می توان اينرو بازتاب تشديد سياست چماق و. کنند ترس و ارعاب ندارند و متحد عمل می

دور کيفر خواست، فشار بر زندانيان  خبرنگاران ، وبالگ نويسان و روشنفکران جامعه، صۀبازداشتھای خودسران

ويژه مادران عزادار پارک الله ، فشار بر دانشجويان ه فشار بر خانواده ھای داغديدگان ب اعدام ، سياسی ،

 .دانشگاھھا و دستگيری فعاالن کارگری مشاھده کرد
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ی ای زندان وايست قلبدراثر فشارھ) ]جوزا[ خرداد٢١(مذھبی شنبه  نگار زندانی و فعال ملی ھدی صابر روزنامه

ھدی صابر و امير خسرو دلير ثانی يکی ديگر از فعاالن ملی مذھبی در اعتراض به مرگ ھاله سحابی . جان باخت

  . عزت هللا سحابی از دھم خرداد دست به اعتصاب غذا زده بودندۀدر جريان برگزاری مراسم تشييع جناز

موران وزارت اطالعات قرار أ خردادماه مورد يورش م٢٢ه منصوره بھکيش از حاميان مادران عزادار روز يکشنب

او پيش . زندان اوين شکنجه گاه وزارت اطالعات منتقل گرديد٢٠٩گرفت و ھمراه با تعدادی ديگر دستگير و به بند 

دستگير شده بود و چند روز پس از آن ) مادران عزادار(از اين به خاطر شرکت در اعتراضات مادران پارک الله 

زھرا بھکيش و ھمسرش سيامک اسديان،  : منصوره بھکيشۀ تن از اعضای خانواد۶. ليل بی گناھی آزاد شدبه د

 توسط جمھوری جنايتکار ۶٠محسن بھکيش و علی بھکيش ھمگی آنھا در دھۀ  محمد بھکيش، محمود بھکيش،

ی  بازجوئر سلول انفرادی،نگھداری د دستگيری، بازداشت ، ن حقوق بشردرايران،فعاال. شھادت رسيدنداسالمی به 

و تحت شکنجه روحی قرار دادن او را محکوم کرده اند خواستار اعزام مراجع بين بين المللی و بازديد از زندانھای 

  . قرون وسطائی و ضد بشری جمھوری اسالمی شده اند

 ۀ نام زندانی سياسی در اعتراض به مرگ ھدی صابر و ھاله سحابی و ھمينطور شھادت١٢اعتصاب غذای 

 اوين درمورد علت مرگ ھدی صابر و اعتراض به اعمال وحشيانه و ضد ٣۵٠ تن از زندانيان سياسی بند ۶۴

 داخلی و بين المللی بازتاب داشته ۀانسانی رژيم نسبت به زندانيان ازجمله حوادثی است که اين روزھا در عرص

  .است

دانا استاد د انشگاه و عضو کانون نويسندگان به يک سال زندان به اتھام محکوم کردن دکتر فريبرز رئيس 

 وی از سياستھای نئوليبرالی و طرح اجرای ۀدفاع از کمونيسم و حمايت ازمحرومان جامعه وانتقادات شجاعان

 نتوانسته بيش از سه دھه درمسند قدرت اينھا ھمه سند محکوميت رژيمی است که بعد از... ھدفمند کردن يارانه ھا 

 مردم کشور ما . کار را زندان و شکنجه و اعدام می بيندۀبه کوچکترين حقوق دمکراتيک مردم پاسخ گويد وچار

اين . کنند امروز در عرصه ھای گوناگون و متنوع با رژيم آدمخوار اسالمی درگيرند و با وی دست و پنجه نرم می

ه حافظ منافع سرمايه داران و قشر نازک انگلی جامعه است نمی  قوت نظام منفور واليت فقيه کۀببندھا نشان بگير و

رژيم سرمايه داری مافيائی جمھوری اسالمی درتمامی عرصه ھای اقتصادی و سياسی و فرھنگی و بين . باشد

اين رژيم سرمايه . سر می برد و خود را درمقابل اعتراضات مردم ضعيف می بينده المللی دربن بست و انزوا ب

رژيم درپی تدارک .  خود بيمناک استۀوری اسالمی است که اکنون در موضع تدافعی قرار دارد و از آيندداری جمھ

و سرزمين ما را  انتخابات مجلس ورياست جمھوری است و ھيچ برنامه و راه حلی برای خروج ازاين بحران ندارد

 روی مردم ايران بسته است، را بهبه جوالنگاه مشتی اراذل و اوباش و آدمکش تبديل کرده، راه رشد و ترقی 

ايران ھاى کھريزک و اوين می فرستد، دستش به خون گرامی ترين فرزندان خلقھاى ن را به شکنجه گاهمبارزا

چنين رژيمی . آغشته است و ھيچ درس عبرتی از رژيمھای منفور پھلوی و مبارک نگرفته و نخواھد گرفت

  .سرانجامی جز سرنگونی فضيحت بار ندارد

وز برای پيشبرد امر مبارزه، تشکيالت و اتکاء به نيروی سازمانيافته و سراسری و جلب حمايت اقشار امر

بدون کوچک ترين ترديد رژيم منحوس و . زحمتکش و جوانان و زنان مترقی و آزاديخواه امری ضروری است

مل اھداف و آمال و آرزوھای مھم تحقق کا. اری جمھوری اسالمی به زباله دان تاريخ خواھد پيوستدمرتجع سرمايه

زحمتکش و آزاديخواه و مبارزی است که طی صد سالۀ اخير از انقالب مشروطه و جنبش ملی شدن ھاى توده

مردم ايران از رژيم جمھوری اسالمی متنفرند و . ندا برای آن اھداف مبارزه کرده۵٧صنعت نفت گرفته تا انقالب 
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 جنبش ۀتجرب. نبرد می طلبنددستان حاکم را به ه ب  و اراذل و اوباش کارارھر فرصتی سود جسته ، به ميدان می آيند

دھد که مردم ايران ھوشيارانه تراز گشته عمل می کنند و نمی   خرداد و سرکوب خونين آن نشان می٢٢عظيم 

تبدين خواھند تحت شعارھای بی محتوا به زير بيرق کسانی روند که خواھان حفظ ھمين رژيم اند ودعوايشان با مس

. نفع جناحی از بورژوازی استه قدرت و غارت ثروت ب  زحمتکشان بلکه بر سرۀی تودئحاکم نه برسرحقوق پايه 

 خرداد ٢٢مناسبت دومين سالگرد ه بی اعتنائی مردم به فراخوانھای رنگارنگ ھواخواھان ميرحسين موسوی ب

  .دليلی براين مدعاست

اين بن بست نه توھم به اين جناح و يا آن جناح رژيم بلکه راه رستگاری مردم ايران برای برون رفت از

 .....ی و دراز مدت درمحالت و کارخانه ودانشگاهئبرچيدن کليت نظام جمھوری اسالمی از طريق سازماندھی پايه 

وبا ايفای نقش اصلی و قاطع و تعيين کنندۀ طبقۀ کارگر و رھبری حزب سياسی او امکان پذير است و راه ديگری 

  . ور نيستمتص
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