وقتی گرگها به جان هم میافتند
بچهیمردمنیست".اینجملهاززبانعنصرپلی دوس روب گ ری
بچههایمنبا 
بچههایبقیهیافرادهستندوفرقیبین 
بچههایمنمثل 
" 
دستگاهق بهیقض ایه–ب هدرآم دهاس تو هدروُش تار

همچبنهاشمیرفسنجانی–درارتباطبادستگیریمهدیهاشمیتبسطدمو

یگیریرژیمجمهبریاس ممی
یگبیدوهازآغازپا 
زحمتوشانمستقیمنداشتهاست.اینراوسیداردم 

هزاران تنازفرزندانوارگرانو
خانهیهزارانوبدک،
یگبیدوه 
یآید؛اینراوسیداردم 
بهحسا –آمدهو-م 
زمرهیعناصروفادارنظامجمهبریاسممی 
بهحال،از 
وتا 
دانهایتیرواعدامدرچهار
راهاندازیمی 
یگبیدوهاز 
نشانباخاکیکساننمبدهاست؛اینراوسیداردم 
بههمراهوالدی 
نبجبانوجبانرا 
یس تووقاح تراب هب اتترینح دآن
چهرهیمتظاهرسرمایهدارانجان 

گبشهیایرانومترینتعللیازخبدبهخرجندادهاست.آریاین

چندشآور،آثارمخر خبدراازاذهان

ییهای
مظلبمنما 

آناندتابا
یگیرندوبهخیالخبدبر 
رساندهاندودارنددنیاوانسانیترابهبازیم 

ومرنگنمایند.
عمبمی 
خانهخراب ی،دس تگیریول توپ ارنم بدنفرزن دان
استگذار 
یتباندباوروندوهعنصرنظامجمهبریاسممیووسیوهسی 
چهوسیم 
مهربانترازمادرراب هخ بد

افهیدایهی
بهمیدانآیدوقی 
نگبنهبخباهددرجلدانسانِمدافعحقبقمردمی 
ستمدیدهببدهاست،ای 
تبدههای 

پروندهیبسقطبریدربهخاکوخبنوشیدنبهترینفرزندانوارگرانو

گیرد.درحقیقت،اینجملهاززبانوسیتراوشگردیدوهخبد
دورههایمتفاوتِنظامجمهبریاسممی،مخالفهرگبنهاعتراضپایهایمحرومانببدهاست
زحمتوشاندارد.عنصرفاسدولجنیوهدر 

ستها،مب ارزینومخ الفیندرداخ لودرخ ارجازوش بر
نهاعاملوآمردستگیری،شکنجهوبهقتلرساندنومبنی 
همهیای 
مهمتراز 
و 
ببدهاست.
یچ بنوچ راب ه
یرغموفاداریب 
یتازندوروزیدیگروعل 
یاندوم 
یست.روزیبرمسندقدرتدولت 
بهراستیوهدنیایغیرقابلتصبر 
یگیرن د.روزیچه ار
حملهیاین،ویاآنجناححکبمتیق رارم  
چهارچببهیتضادهایدرونی،-مبرد 

آنهمدر
نظامهایامپریالیستی-و 

یش بند.روزی
مردماندوروزیدیگروبهدروغمدافعزندانیانسیاسیوآزادیآناناززن دانه ام  
نعل،مدافعبهحبسوشاندنفرزندان 
یآورن د.
شرفتجامع هب همی انم  
بهمنظبرپی 
ینمایندوروزیدیگرسخنازآزادیبیانوتبادلنظر 
زبانهاراقطعم 
یشکنندو 
قلمهارام 

نو ه
یتبانآنراتبضیحدادوبهرس میتش ناخت.خطاس توخط اترازآن،ای  
یاینم 
بلهیانسان 
مشمئزونندهاستوباهیچمنطقومق 
یت ر،ت رحم
قطارانشاندلبسبزانیم.بهبیانیس ادهوحقیق  

همچبنمبسبی،وروبیورفسنجانیودیگر 
هم
روزیبخباهیمبرایوسانی 
یست.
یاعتنا یبهمنافعوآرمانمردم 
بهمعنایب 
نسبتبهچنینجانیانی 
چالهایرژیمجمهبریاسممیو
اه 
زمامداریآنانهزارانتنازفرزندانمردمدردرونسی 
مگرفرامبششدهاستوهدرزمانصدارتو 
دانهای تیرواعدامفرستادهشدندوهبع دازگذش تده هه اازعم رآن،ن هتنه اازغ مودرده ای
بدنهای لتوپارشدهبهمی 
آنهمبا 
دهی
داغدی  
تازهتراس ت مگ رض جهه ایه زارانم ادر 
دههیشصتواستهنشدهاستبلکهداغآن،تازهو 
خانبادههایزندانیانسیاسی 

داغداریوهنتبانستنددرآخرینروزهایزندگی،فرزن دانش ان
یوند مادران 
جامعهیایرانسنگینینم 

همچنانبرفضای
زندانیانسیاسی 
شدهیفرزندانخبد
خبنآلبدودفن 
بدنهای 
رادرآغبشگیرندوباآنانوداعگبیند مگردراینگبرستانو یادرآنگبرستانبهدنبال 
داغدارنیس توبیه بدهای نروزه اهمس ر
زخمهایورخ تش دهیآنم ادران 
نیستند بهراستیوهوسیقادربهشنیدنصداهاودرک 
یفهم.زجرهایدورانستمراتحملوردیم
آنهاراباهمهیوجبدم 
داغداردارمودرد 
یوندوه:"منصدایمادران 
رفسنجانیدارداعممم 
نمانآزادباشند".
بچههایسرزمی 
وهامروز 

همچناندرقلبآنانح بسش ده
دههیشصت 
ودام"ستم"و"صدا"،وودام"درد"و"تحمل" عمقصدایهزارانمادرزندانیانسیاسی 
خانبادهیرفسنجانییکینیست.آنعزی زانب رخ م بچ هه ای

واردهی

ستمدیدههمبا"ستم"
تبدههای 
استوستموزجررواشدهبه 
نشانرااز
جامعهیغیرانسانیوطبقاتیبهمیدانآمدندتامردموسرزمی 

سرانووفادارانحکبمتجمهبریاسممی،برایرها یونجات
چنگالسرمایهدارانوابستهآزادنمایند.امّادرعبضسرانحکبمتوازجملهرفسنجانیفرمانقتلهزاراننفرراص ادرنمبدن دت امب ادا
کسبومقاومتوپای داری
یگریاینجانیاناز ی 
خباهشانازحروتبازایستد.مگرتابستانهرسالنمادوحش 
دلبه 
گردشسرمایهونظام 
ببدهاندون هومت ریناحساس ینس بتب هتل فش دنفرزن دان
هزارانومبنیستومبارزازسبیدیگرنیست نه،اینجانیاننهبامردم 
داغدارباشند.
یتبانندسخنگبوزبانگبیایمادران 
محرومتریناقشارجامعهدارندونهم 

یس تواص ماواب داا
یستمابیناحساسات،عباطف،شکیبا یوبُردب اریم ردمب احاوم ان.دوفرهن گودوای د بلبژ 
تفاوتبسعظیم 
یت باندردورن وغ مم ردمراب امش کمترودرروی
همزیستیومسالمتیمابینایندو،دروارنیستوتحتهیچش رایطیه منم  
دورهایوُشتندتامبقعیتجمه بریاس ممیرامس تحکمت رس ازندوو املنه م
طبقهیحاومهیکیدانست.ایناندرهر 
جناحهایمتفاوت 

آوردهان دو ه

چیکازمخالفیندولتیومترینمخالفتیبابردوامینظام–نداشتهو–ندارند.مگره زارانب ارفری ادبرنی 
روشناستوههی 
یباش د.در
بنهاانس انمح رومم  
ونندهیزندگانیمیلی 
یاند قانبنیوهمدافعنظمونبنیوتخریب 
خباهاناجرایتماموومالقانبناساس 
آنه ا،آزادیبی انوزن دانیانسیاس ی
پاچهگیریآنانبرسروسبحقبقمردمیوتخری بزن دانه اوب هتب ع 
حقیقتجنگودعباهاو 
همچبنمبسبیو
جناحهایرقیباست.زندانیانسیاسیازمنظرآنان،وسانی 
یهاازدست 
ومبنیستومبارزجدینیستبلکهرها یخبد 
یستومابقی"محار "،"دزد"،"اوباش"و"ضدانقم "اند.
وروبیوفرزندانهاشمیرفسنجانیودیگر"اصمحطلبان"حکبمت 
مهمترازهمهاینوه،نبع
فرهنگشانبادروغوریاریختهشدهاستو 

یستودرحقیقتبنای 
یشاننسبتبهزندانیانسیاس 
ایننگاهواقع 
یشانبازندگی اوثریتآحادجامعهدرتضاداستوحلآنهممنبطبهانقم وبهزیروشیدنجن احه ایمتف اوترژی مجمه بری
زندگ 
زحمتوشان.وُشتاره زارانزن دانیسیاس یدر

یستبرایوارگرانو
هباداراناششر 

اسممیازاریکهیقدرتاست."خیر"ایننظامو
یشان،معلبلنم بدنه زاراننف ردروردس تانوت رومنص حرا،سنگس ار
قبلهها 
بنهاانسانازبی 
اینسی سالواندی،آوارهنمبدنمیلی 
بنه او بدک
همچنینوجبدمیلی 
بهانهیمبارزهبافسادوو اخمقی،منعهزاراندختروزنازانتخا پبششوتحصیلو 
نمبدنزنانبه 
یرغ ماختمف اتمن افعایو
بمتیانعل  
همهیحک 
یباشد. 
جامعهیایرانم 

وار،ارمغاننظامجمهبریاسممیبرایمیلیبنانسانمحرومو
سادهتر،اختم شانبرسردگرگبنیاساسیجامع ه
القبلاندوبهبیانی 
متفق 
وابستهیایران 

طبقهیسرمایهداری
منافعی 
قهایدرحفظ 
سلی 
روانت رب همنظ برپای داریدرازم دتت رنظ ام
بهیحکبم تداری 
وآزادیزندانیانسیاسیومبنیستومبارزنیس ت،بلک هب رس رش ی 
شت رام بال
سهمبریه رچ هب ی 
اهرمهایدولتیو 
جدالشانبرسروسب 
زندانهاست.جنگو 

یهااز
همچنینآزادیخبد 
امپریالیستیو 
یشانندارندو
خباستههایپایها 

باطنانمخالفتیباچپاولوپسزدنمخالفیناز
جناحهایحکبمتی 
چیکاز 
یستوباایناوصا هی 
عمبم 
آنهارادیکالیزهشدنآن،نظ امجمه بریاس ممیراب اتم امیدارو
تبدهایوبهتبع 
حدتیابیاعتراضاتوارگری– 
یدانندوهشدتو 
م
یباشد.
یشانازوقبعچنینرخداددُورانسازیم 
واهمه 

همهیترسو
زبالهدانتاریخخباهدانداخت. 
یاشبه 
دستهها 
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