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  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٢ نومبر ٢۴

 

  !  گر جنايت بودءکارگری که زندگی و مرگش افشا ستار،
 

ومت در سياھچال ھای رژيم جمھوری اسالمی  ساله و وبالگ نويس منتقد حک٣۵ ستار بھشتی، کارگر ۀقتل وحشيان

 عميق توده ھای ستمديده و ھر انسان با وجدان و ۀ مزدوران آن، خشم و کينئیدر اثر شکنجه ھای قرون وسطا

آنچه بی ھيچ .   عامل اين جنايت ھولناک برانگيخته و بر می انگيزدۀشرافتمندی را عليه اين رژيم سرکوبگر به مثاب

دست دژخيمان جمھوری اسالمی جلب نظر می کند، اوج ه اجع به مرگ فجيع ستار بھشتی، بشکی در نگاه اول ر

 ملتھب ما و حفظ ۀ بدون چنين جنايات سبعانه ای قادر به کنترل جامعست که اصوالً ابربريت و ددمنشی نظامی 

  . حاکميت ضد خلقی خويش در اوضاع بحرانی فعلی نيست

 جانيان بالفطره، ۀگير و تنھا پس از چند روز به ناگھان و با قساوت شايستدژخيمان جمھوری اسالمی ستار را دست

 شان، ستار، ۀخانواده دردمند و نگران او را احضار و در کمال ناباوری از آنھا خواستند که برای عزيز پر پر شد

لقلب، اسير شد و در او به ھمين راحتی ھمچون پرنده ای بی دفاع و بی گناه در دام صياد قسی ا. تھيه کنند" قبر"

مقامات دروغگو و جنايتکار . دستان اين صياد وحشی و خونخوار يعنی رژيم تبھکار جمھوری اسالمی پر پر شد

 ئیجمھوری اسالمی کوشيدند تا به سياق رفتار ضد خلقی ھميشگی خود، به ھمان صورت که در موارد قتل اسرا

قوب ھا و ده ھا و صد ھا و ھزاران قربانی ديگر انجام داده چون زھرا کاظمی ھا، ترانه موسوی ھا، زھرا بنی يع

 ۀ ستار جنازۀ اين جنايت کثيف خويش را نيز در کمال خونسردی ببندند و ضمن تھديد و ارعاب خانوادۀبودند، پروند

 ی بر اين دالور ستار و فرياد آنھا مبنۀاما پايداری خانواد.  وی در زير شکنجه را مدفون کنندۀکوفته و در ھم شکست

می کنند که بستگان ستار بوده و عزيزشان را در راه آزادی از دست داده اند، از يکسو و افشای ھر چه " افتخار "که

 خود ۀ خفت بار ناشی از ارتکاب به اين جنايت ننگين باعث شد که سران رژيم در پيشبرد توطئئیوسيعتر رسوا

ھای جالدان ضد  ال با قرار گرفتن در ميدان تصفيه حساب ستار در عين حۀ مرگ مظلومانألۀمس. شکست بخورند

 ھا و اتھام زنی ئیديگر، ھر چه بيشتر برجسته شد و اين مرگ افتخار آفرين بر بستر دروغگو خلقی حاکم با يک

  .  کردء ضد خلقی و واقعی کل حکومتيان را ھر چه بيشتر افشاۀديگر چھر ھای آنھا به يک
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ر بستر بحران ھای مرگبار گريبانگير حاکميت خود در کشمکش بر سر قدرت و تبھکاران حاکم که مدتھاست ب

چگونگی سرکوب توده ھا درگير جدالی نامقدس ھستند، در ھنگام افشای چگونگی مرگ اين کارگر آگاه در افکار 

ته و در قتل فجيع ستار، خود و مھمتر از آن نظام وابس" رقيب" با مقصر جلوه دادن تاعمومی، ھر يک کوشيد 

" مشکوک" مرگ ۀپروند" پيگيری "ۀجلوه داده و با وعد" بيگناه"خونخوار جمھوری اسالمی را در اين جنايت 

 ما، ۀ حاکم بر جامعۀنداند که تحت نظام استثمارگرانتا اما کيست . بسپارند" قانون"ستار، عامالن آن را به دست 

و دار استقرار و ادامه يافته، نظامی که اعمال زور و شکنجه و قھر و در يک کالم ديکتاتوری نظامی که با شکنجه 

 آن است، نظامی که خون کارگران را در شيشه کرده، نظامی که با نيمی از ۀمطلق العنان جزء ذاتی حيات روزمر

 را ندارد و با احساس جامعه يعنی زنان ھمچون برده برخورد می کند، نظامی که تحمل کوچکترين مخالفتی

برد و ھر جا ھم که کوچکترين خطر، ھر صدای مخالفی را در گلو خفه می کند، رژيمی که زبان کارگران را می 

 ئی، معنا"قانون"ن خود را بی ھيچ مالحظه ای ترور و سر به نيست می کند، آری در چنين نظامی ، االزم شد مخالف

  . توده ھا نداردۀقيمت سرکوب وحشيان استثمارگر حاکم به ۀجز حفظ منافع طبق

 امثال ستار ھا برای آگاه گری در جامعه و ۀست که ھر حرکت و تالش صادقاناچنين نظامی " قانون"در چارچوب 

 دشمن اصلی توده ھا با زندان و شکنجه ۀ ضد مردمی کليت نظام ارتجاعی جمھوری اسالمی به مثابۀنشان دادن چھر

  .و دار پاسخ می گيرد

 بھشتی با مرگی فجيع در چنگال دژخيمان حاکم، جان عزيز خود را در راه دفاع از حقيقت و خدمت به ستار

 صدای ميليونھا تن از کارگران، جوانان، زنان و محرومانی باشد که ۀاو کوشيد منعکس کنند. محرومان از دست داد

 با ٨٨ی سال ئ جريان خيزش توده  سال پيکار با حاکميت سرکوبگر جمھوری اسالمی و از جمله در٣٣در طول 

او جان زاللش را برای .  آزاد و دمکراتيک تالش کرده و می کنندۀ يک جامعئی شان برای برپاۀمبارزات حق طلبان

ترويج و تبليغ اين امر قرار داد که اصالج جمھوری اسالمی امکان پذير نيست و نجات مردم با سرنگونی رژيم و 

در عين حال مرگ ستار به جوانان مبارز ايران اين پيام را در بر دارد . گره خورده است کنونی ۀنابودی نظام وابست

که بايد با درايت ھر چه بيشتری و رعايت مخفی کاری به متشکل کردن خود جھت انجام مبارزه ای ھر چه مؤثرتر 

ت استثمارگر و جنايت کار از قدرت با رژيم بپردازند؛ و مطمئن باشند که دير يا زود با به ميدان آمدن توده ھا ، طبقا

پا خاسته با قدرت سھمگين خود بساط خون و جنايت کليت رژيم وابسته به امپرياليسم ه مردم ب. ساقط خواھند شد

جمھوری اسالمی و نظام سرمايه داری حاکم را با نيروی اليزال خويش بر انداخته و انتقام خون پاک کارگران 

  . دان شان خواھند گرفتآگاھی چون ستار ھا را از جال
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