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  اکبر تک دھقان

  ٢٠١٠ فوريه ١ - ١٣٨٨ ]دلو[ بھمن١٢
  
  

  ! بھمن٢٢اعدام زندانيان سياسی در آستانه نبرد 
  

ردم منجر نميشود، بلکه ھر اعتراض بزرگ آتی را، اعدام زندانيان سياسی در شرايط  وضعيت انقالبی، به ارعاب م

  .از پتانسيل نبرد رويارو و قيام مسلحانه برخوردار ميسازد

  

 ژانويه، دو نفر از زندانيان سياسی، محمدرضا علی زمانی و آرش ٢٨ -  بھمن٨مأموران حکومت اسالمی در روز 

ندانيان سياسی خدايار رحمت زھی شھنوازی در پيش از اين ھم ز. رحمان پور را در زندان اوين به دار آويختند

 ژانويه در شھر خوی، طعمه وحشيگری ۶ - دی١۶ ژانويه در زاھدان و فصيح ياسمنی در روز ٢٣ -  بھمن٣روز 

 بھمن و پس از ٢٢به اين ترتيب سرنوشت سياسی روزھای منتھی به روز . دژخيمان حکومت اسالمی گشته بودند

  . تدريج رقم ميخورنده آن، ب

رژيم اسالمی با ارتکاب اين جنايات، در وحله اول، ھدف مشخص خود را جلوگيری از تعرض مردم به  اساس اين 

حکومت اسالمی، منطقی برای ادامه  سلطه گری خود، جز .  بھمن، قرار داده است٢٢دستگاه بربرمنشی در روز 

عی آن به احساس خطر جدی ناشی از قدرت از اين رو، اولين عکس العمل و واکنش طبي. زندان و اعدام نميشناسد

سران جنايتکار اين رژيم در ھمانحال اما، دست به . گرفتن يک جنبش توده ای، توسل به اعدام زندانيان سياسی است

 را به سياست روز خود، آزمايش ۶٠تست کردن جامعه زده، امکانات سياسی تبديل اعدام زندانيان سياسی نظير دھه 

  .ميکنند

 ماه نرسيده ٨ که با اينھمه تغييرات سياسی در جامعه، ھنوز عمر آن به -١٣٨٨مردم از مقطع خرداد مبارزات 

در صورتی که در تمام .  روز به روز ارتقاء يافته، اقشار وسيع تری را به درون تحوالت سياسی کشانده است-است

ر خيابانھا و زندانھا از دستش ساخته مدت مزبور، دستگاه سرکوب رژيم اسالمی، ھر آنچه که در ارتکاب جنايت د

برای سلطه گران حاکم ھمچنين روشن شده است که از طريق اميد بستن به سازش با . کار گرفته استه بوده، ب

ھيچوجه قدرت ه اصالح طلبان، تحميل يک شکست به مبارزات مردم ممکن نيست؛ از آنجا که اصالح طلبان، ب

  .  کنونی نبوده، خود در بھترين حالت، به دنبال آن روان شده اندتعيين کننده در درون جنبش انقالبی
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روی آوری رژيم اسالمی به اعدام زندانيان سياسی در تھران، نقطه پايانی بر ھمه تالشھای ارتجاعی اصالح طلبان 

 بيانيه طی تبليغات گسترده ھفته ھای پس از صدور. در داخل و خارج، برای سربريدن مبارزات توده ای گذارد

ط در کشور برای و ليبرالھا در خارج، گويا شراي" ريتی ھااکث" ميرحسين موسوی، از سوی داردودسته ١٧شماره 

در حاليکه نويسنده بيانيه، خود در محتوای اصلی، چيزی بيش . فراھم شده است" مسالمت آميز"تحقق يک راه حل 

رغم آن اما، ھمه ارگانھای وابسته به  علی. فه نکرداز تکرار مطالب ھميشگی نگفته، و جمله ای ھم به آن اضا

سر داده، زمينه را برای طرح شعارھای سازش با جناح " پايان تاريخ"، بانگ اکثريتی ھا، ليبرالھا و سلطنت طلبان

 بھمن در زاھدان و تھران، به ھمگان نشان ٨ بھمن و ٣قتل سه زندانی سياسی در روزھای . خامنه ای آماده ديدند

ً حکومت اسالمی به منافع و موقعيت خود کامال آگاه بوده، عقل خود را به دست سرسپردگان دائمی اما رسوا و :داد

و " تدارکاتچی" بی تأثير خود نسپرده، مقامات سياسی و واردات کاال از طريق درآمد نفت را، با اصالح طلبان 

  .نوکر صف و بزدل، تقسيم نخواھد کرد

 ٣٠، اعدام زندانيان سياسی را نظير روز ١٣٨٨ بھمن ٢٢ه ميکند، تا از عصر روز رژيم اسالمی خود را آماد

 ماه ٨نسل جوان پيشرو، فقط با سياست حداکثر تعرض قادر است، از نابودی ثمرات . ، آغاز کند١٣۶٠خرداد سال 

ق العاده قدرتمندی  دموکراتيک جاری، دارای پتانسيل فو- انقالب راديکال. مبارزه مرگ و زندگی خود جلوگيری کند

اما آزاد شدن کامل اين . برای سرنگونی رژيم اسالمی، و ظرفيت تحمل شکست آن نزديک به غيرممکن است

پتانسيل عظيم، به کار و تالش پيشروانی وابسته است، که در اين شرايط دشوار، تنھا گذاشتن مردم و راه گريختن از 

 انتخاب نميکنند؛ بلکه ماندن در عرصه مبارزه - ماھھای گذشته  نظير صدھا مدعی ھنر و روشنفکری در - کشور را

  . عملی، کمک به مردم، شرکت در سازماندھی، ايجاد ارتباطات و با ھمه توان تعرض کردن را در پيش ميگيرند

ش اگر مبارزان و پيشروان در چنين شرايطی جامعه را تنھا بگذارند، در اينصورت نتيجه عملکرد آنھا، جز به  افزاي

اين در وضعيت کنونی جامعه . تھاجم افسار گسيخته رژيم، و شدت يابی سياست برده سازی علنی منجر نميشود

ايران اما، نه به ايجاد يک آرامش گورستانی و تداوم حيات حکومت اسالمی، بلکه به رواج شورشھای پراکنده، 

راھزنی از ھمه طرف، تشديد گسيختگی وقوع تعرضات از سر يأس و استيصال، سربلند کردن باندھای جنايت و 

ملی و کشاندن وضعيت داخلی و بين المللی کشور به اوضاعی خواھد شد، که ديگر مردم ايران، نقشی در تعيين 

  .سرنوشت خود نخواھند داشت

  

  !سرنگون باد حکومت اسالمی

  !زنده باد آزادی و عدالت
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