
  کمونيست ایرانمرکزی حزب اطالعيه کميته 
  سرکوب و اعدامهای دسته جمعیتازهدر باره موج 

  
  

در هفته ها و . ايستدکت باز نمی ماشين جنايت و سرکوب رژيم جمهوری اسالمی آنی از حر
روزهای اخير ما شاهد به حرکت در آمدن موج تازه ای از سرکوب و اعدامهای دسته جمعی در 

 4 و 12، 17، 16در همين مدت ده ها نفر در گروههای . يم که هنوز ادامه داردمالء عام بود
  . عام حلق آويز شدندءبه اتهام تبهکاری، جنايت و تجاوز زير نام ارازل و اوباش در مال نفره

  
سران رژيم جمهوری اسالمی با براه انداختن موج اعدامهای گروهی و ماشين سالخی خود می 

رژيم جمهوری اسالمی وحشت زده از رشد و پيشروی جنبش . ند نشان  بزنندخواهند با يک تير چ
های اجتماعی می خواهد فضای رعب و وحشت مقطع  قتل عام زندانيان سياسی در تابستان خونين 

 از اين رو نه تنها نيازی به پنهانکاری نمی بيند بلکه با به نمايش ، را بر جامعه حاکم کند1367
 جمهوری اسالمی اگر .های گروهی توده های مردم ايران را مرعوب کندگذاشتن آشکار اعدام

نتوانست با بگيرو ببند رهبران و پيشروان جنبش کارگری و فعالين ديگر جنبش های اجتماعی 
اکنون می خواهد فضای رعب و وحشت  ناشی از . فضای رعب و حشت را بر جامعه مستولی کند

ن را به درون جامعه انتقال دهد تا بلکه از اين راه بتواند توده آزار و شکنجه و اعدام در داخل زندا
 .های مردم ايران را در خوف و هراس و سکون فرو ببرد

 
رژيم جمهوری اسالمی با ارازل و اوباش ناميدن اعدام شدگان می خواهد قربانيان نظام تبهکار 

 جنايت و ،فساد. عرفی کند فساد و جرم و جنايت م،سرمايه جمهوری اسالمی را عاملين تبهکاری
تبهکاری از مصائب و آسيب های اجتماعی ناشی از نظام سرمايه داری هستند که تحت حاکميت 

جمهوری اسالمی با معرفی . يم جمهوری اسالمی بطور انفجار آميزی در جامعه رشد کرده اندژر
کردن قربانيان اين نظام بعنوان عامل جنايت و بزه کاری نه تنها می خواهد اذهان عمومی را  

 و ماشين سرکوب را با  ازشناسائی عاملين واقعی اين تبهکاری های اجتماعی به بيراهه ببرد
متری به جلو براند، بلکه می خواهد افکار عمومی را به شنيدن و نظاره کردن اين موج هزينه ک

اعدامها عادت دهد و حساسيت نسبت به اين جنايت و وحشيگری را در جامعه کاهش دهد  و زمينه 
رژيم به ضعف های . ماده تر کندآرا برای اعدام فعالين جنبش های اجتماعی و انسانهای آزاديخواه 

اقف است، و در حالی که اين موج کشتار را به راه انداخته است بمنظور سنجش افکار خود و
اين اهداف و . عمومی خبر حکم اعدام فعالين اجتماعی و روزنامه نگاران را از قبل اعالم می کند

ظرفيت های هنوز باقی مانده جمهوری اسالمی را در اعمال سرکوب های خونين نبايد دست کم 
  .گرفت

  
هيچ درجه از جرم . د در مقابل اين موج  سرکوب و اعدامهای دسته جمعی سکوت اختيار کردنباي

بايد در . و بزه کاری اين قربانيان، سکوت در مقابل اين موج کشتار و توحش را توجيه نمی کند
فعالين و پيشروان جنبش . مقابل اين توحش لجام گسيخته جمهوری اسالمی به اعتراض برخاست

عی الزم است با آگاهی بر اهداف رژيم و شناخت توازن قوای موجود برای مقابله با اين های اجتما



فشرده کردن صفوف با .  ابتکارات تازه ای در پيش گيرند تاکتيک مناسب وموج تازه سرکوب
  .اتحاد و همبستگی می توان جمهوری اسالمی را به عقب راندمبارزه و 

  
ا و نيروهای انقالبی و ترقی خواه است که با تمام نيرو و بر همه کمونيست ها، احزاب، سازمانه

  .ظرفيتی که دارند عليه اين موج سرکوب به مقابله برخيزند
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