فرياد ،فرياد! تا کی ،تاکجا؟ کاری کنيم !...
سوسن شھبازی
جان انسانھای
آشنايان ھمراه که تا صبح برای نجات
با خالصانهترين درودھا و سپاس از ياران و
ِ
ِ
ماشين آدم کشی جمھوری ننگين اسالمی تالش کردند.
ساختن
دربند و متوقف
ِ
ِ
امروز بار ديگر در »اوين« اين کشتارگا ِه انسانيت و آزادی ١٠ ،قلب طپنده بدست
جالدان ديکتاتور
ِ
سرد شد ،قلبھائی که ميتوانستند عاشق باشند و به زندگی اميدوار بودند و نه ده انسان در اين کشتار
آور
جان باختند که ده فاميل و ده مادر با از دست دادن جگر گوشه ھايشان دلسرد از زندگی  ،نان ِ
روزھای ناتوانی را بايد بخاک سرد بسپرند ،مادران و پدران زحمتکشی که با اعتصاب از ھمان نان
خشک سفره گذشتند در خيابان فرياد زدند مرگ بر ديکتاتور ،زنده باد آزادی و ديدند خون پاک
عزيزان را بر سنگفرش و آسفالت خيابان که بھای سنگين آزادی و انقالب بود به اين اميد که مسيحا
نفسی ميآيد  ،نان وگرسنگی را برابر تقسيم ميکند و آزادی را و فرزندش در محيطی پاک و بدور از
فساد پرورش میيآبد اما چه شد؟ خمينی آمد با وعده ی نان در سفره و رفاه و آزادی!! او آمد ،نان
وگرسنگی و آزادی را تقسيم کرد!! نان و ثروت و آسايش را به مفتخوران داد که يک روز و يک
قطره خون خود را فدا نکردند و آزادی را به جالدان داد که صدای حق طلبی را بدون محاکمه در
حلقوم انسانھا خفه کنند و گرسنگی را در سفره زحمتکشان نھاد و خون فرزندانشان را در دامان
ی
مادران ريخت و دستمزد ھمه کسانی که بار انقالب را با خون به بدوش کشيدند اين بود .....پيروز ِ
انقالب کار خدا بود ...
ما تالشمان را کرديم ،در اين غربتکده ای که ھر ثانيه اش مرگ تدريجی است و افسوس که نشد....
 ١٠نفر را به بھانهھای ُخرد سر بدار کردند..گفتند به جرم مواد مخدر ،ولی نگفتند آن ھمه مواد مخدر
را چگونه و چه کسانی وارد مملکت کرده اند؟ حکومتی که آگاھانه يکی از پرخريدارترين مواد مخدر
در جھان است!! و نه خريدار ،که ايران پُلی است برای
عبور مواد مخدر توليد شده در مرز مشترکِ
ِ
بين ايران ،افغانستان و پاکستان که به مثلث مرگ معروف است و تحت کنترل مطلقه سپاه پاسداران
ميباشد و باج و حق حساب عبور آن به جيب بخشی از سرداران سرازير ميشود.
گفتند :به جرم دزدی!! ولی نگفتند چه عاملی باعث ميشود که انسانی دست به دزدی بزند و خطر پيش
آمد ھای آن را بجان بخرد )بيکاری ،فقر،استثمار و حشيانه،عدم پرداخت بموقع حقوق ،گرسنگی
دزدان دسترنج
فرزندان بيگناه و چشم دوخته به دستان پينه بسته پدر و انباشته شدن ثروت در نزد
ِ
کارگران و تاراج ثروتھای ملی و طبيعی( ؟؟!!
»فرھنگ حاکم بر جامعه ،فرھنگ طبقۀ حاکم است« .مارکس
در جامعه ای که سران حکومتش اختالسھای سه ھزار ميلياردی ميکنند .کامالً مشخص است که توده
ھای اين جامعه در اثر فقر دست به ھرکاری خواھند زد .کشوری که رھبرش با چپاول زحمتکشان و
سرقت ثروتھای ملی برای خود و اطرافيانش حسابھای ميليون دالری در بانکھای کشورھای بيگانه و
امپرياليستی باز ميکند م َُس َلم است که الگوی زشتی برای بقيه خواھد شد.
در جامعه ای ميتوان خالفکاری را مجازات کرد که تمام امکانات برای مردم مھيا باشد  .که البته قبل
ت روانی و ھزاران پديده ديگر را بررسی کرد و علت را پيدا
ت بزھکار بايد انگيزه و حاال ِ
از مجازا ِ
کرد و بعد با در نظر گرفتن تمام حقوق فردی و اجتماعی در چھار چوب حقوق بشر حد مجازات
تعيين و اجرا گردد ،ھيچ انسان عاقلی از روی تفريح دست به اعمال ناشايست نميزند .ھر پديده

رفتاری حتمن دليلی دارد که بايد آنھارا شناخت و در جھت رفع ناھنجاری ھا کوشيد با اعدام و شکنجه
نميتوان جامعه را اصالح کرد بايد معلول ھارا شناخت ٣٣.سال است اعدام ميکنند و شکنجه و آزار
ميکنند نه تنھا ميزان جرائم ،شرارت ،اعتياد ،قاچاق و.و.و تقليل نيافته بلکه ده ھا برابر شده .خمينی
ادعا کرد که زندانھا را تبديل به مدرسه اخالق ميکنيم در کدام مدرسه معلم خود دزدی و تجاوز و
جنايت ميکند اما شاگرد را اعدام ميکنند.اين مدرسه فقط در حکومت اسالمی وجود دارد حکومتی که
 ١١،٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠تومان را صرف ساختن مقبره رقيه و سکينه و تقی و نقی میکند و اين در حالی
است که کودکان آذربايجان از سرما جان ميدھند و مردم مازندران اصال به چشم نمیآيند و بلوچستان
آب ندارد و خوزستان با تمام نفت و گازش برق ندارد..نگفتند چه ميشود که انسان در آن مملکت
طاعون زده دزدی میکند؟ دست آفتابه دزد قطع ميشود ،شاه دزد اصلی در کانادا و اسپانيا و دبی
ويالھای چند ميليون دالری ميخرند  ،کارخانه ھای کوچک و بزرگ داخلی ورشکست و توليد به
صفر ميرسد و کارگران زحمتکش بيکار ميشوند ،تا آقازاده ھای تن پرور و مفتخور برای چپاول از
دمپائی تا آفتابه و مايحتاج حياتی مردم را انحصاری و در يد قدرت خود با دالر به قيمت دولتی وارد
دالر آزاد بفروشند و تازه در آمد حاصله را در بانکھای خارج ذخيره کنند
کنند و چند برابر به قيمت
ِ
که اين بسيار تأسف بارتر ميشود وقتی ميبينيم که اين واردات بونجول ھائی است که از چين و ساير
کشورھای آسيائی خريداری ميشود که يا تاريخ مصرفش گذشته و يا فاقد تمام استاندارد ھای بھداشتی
جان توده ھای بيگناه ارزشی
و بين المللی ميباشد حتا دارو که مسئله زندگی و سالمتی است .و البته
ِ
برای حکومت اسالمی ندارد  .گفتند و گفتند و ميگويند که فقط شعار است و دروغ و فريب.
اخير رھبر عظيم الشأن که شکر خورده »:اکسير جوانی در خون جوان نھفته است! « مرا
ی
ِ
ُدرفشان ِ
به يا ِد ضحاک انداخت که امروز ،ھمين امروز صبح خون عزيزان ما صبحانه آن مرد يک دست
انسان خونخوار شد..ولی اين پايان داستان نيست ،پرونده  ١٠جوان را بستند و باز ھم
عقده ای و ضّد
ِ
خواھند کشت .اين بار شايد از فريادھای ما ھراسيده باشند و استراتژی را به گونه يی تغيير دھند ولی
ھر زمان و ھر ثانيه با َع َلم
کردن جنگ نه تنھا  ١٠نفر بعدی بلکه صدھا نفر و ھزاران نفر را
ِ
روانهی گورستانھا بکنند..اين حکومت ضّد ايران و ايرانی است و حاميان رنگارنگ و سبز خودش
را در گوشه و کنار اين دنيای ديوانه و وارونه دارد .اجازه ندھيم عزيزانمان گوشت دم توپ اين
بيخردان اسالمی شوند  .قو ّيا ًّ و يک پارچه به جنگ ،نه بگوييم .به تمام کسانی که ھنوز سعی در حفظ
واليت وقيح را دارند و خودشان را در صف انقالبيون جا ميزنند نه بگوئيم..به فرخ نگھدار و جنبش
سبزيون و جمھوری خواھان به اصطالح رفرميست نه بگوئيم .ما فقط يک چيز ميخواھيم :فقط و فقط
سرنگونی تماميت حکومت اسالمی ....و جايگزينی حکومتی بدور از ھر رنگ و لعاب اسالمی و
قانون اساسی و حکومت شورائی که ملت تعيين خواھند کرد .عزيزان رھايی ما در گرو آگاھی
ماست .فجايع جنگ را برای ھم تصوير کنيم و اجازه ندھيم ايرانمان ويرانتر از اينی که ھست بشود.
با ھم از عراق و ليبی و افغانستان و مصر و  ...صحبت بکنيم .جنگ ،مادر ويرانی وضّد بقای يک
ملت است.
آزاده و سالمت باشيد
با مھر و دوستی سوسن شھبازی
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