نه به آيت هللا قتل و عام  ،با خون آشامان ديگر چه خواهيد كرد ؟

عباس رحمتي
نيمي از ملت در  ٢٩ارديبهشت  ١٣٩٦خورشيدي پاي صندوقهاي راي رفتند و و به ابراهيم رئيس الساداتي
معروف به آيت ا ...قتل و عام راي منفي دادند ولي ،واليت فقيه مطلقه اش با پاسداران براي او راي پانزده و نيم
ميليوني ساختند!
سوال مهم اين است كه چرا در ايران كسي مانند "رئيسي" كه پيش ازپنح هزار حكم اعدام براي بهترين فرزندان
ايران صادر كرده است  ،اجازه كانديداتوري در رياست جمهوري مي يابد ؟ و چرا ملت ايران بجاي اعتراض به اين
جنايتكار ،ب عضي ها براي او راي هم به صندوق مي ريزند؟ چرا محمد باقر قاليباف معروف به سرهنگ گاز انبري
اجازه مي يابد سالهاي متمادي بعنوان شهردار تهران بزرگ باقي بماند ؟ درصد بااليي از مردم ايران  ،ميدانند
قاليباف يكي از خون آشاماني است كه در سال  ٧٨با اجازه و همكاري شوراي امنيت به خوابگاه دانشجويان
حمله بردند و دانشجويان معترض را از پنجره خوابگاه ِِ كتِ بسته و پابسته به پايين پرتاب ميكردند ولي نه تنها از
كار بركنار نشد كه همچون رئيسي او هم هوس رئيس جمهور شدن به سرش ميزند و ملت كوچكترين اعتراضي
به اين خون آشام نميكند .همين "حسن فريدون " معروف به روحاني رئيس جمهور منتخبي كه با  ٢٣و نيم
ميليون رای دوباره رئيس جمهور شده است و چنان خود را هم حق به جانب مي داند كه گوئيا او  ١٦سال در
شوراي امنيت کشور نبوده و در سال  ٧٨به سركوب دانشجويان مشغول نبوده است او در كارزار انتخابي
امسال يكي از قولهايش رفع حصر موسوي و همسر ش و كروبي بوده است ! كسي كه يكي از افتخاراتش
سركوب و موضع گيري تند برعليه معرضين ( فتنه گران ) بوده است او در موردكارهاي خود در سال  ١٣٨٨به
خبرنگاران مي گويد چهار مصاحبه در مورد فتنه داشته ام  ،او در جايي از مصاحبه اش چنين مي گويد:
 24سال که چیزی قریب  8دوره میشود نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی
بودهام و این مهر تأییدی برای خط و مشی و موضعم در حوادث انتخابات سال  88است( .به گزارش
فارس ) او در يكي از اين موضع گیري هايش مي گفت كدام رژيمي با مخالفانش بر خورد نمي كند
در حالیكه مردم در آن روزها براي راي گمشده اشان آمده بودند  ،حاال چگونه مي خواهد رفع حصر
از رهبران جنبش سبز به عمل آورد ؟ اين مردمند كه باید از او بخواهند به قولهايش عمل كند  ،مردم
اگر دست روي دست بگذارند همچون دور قبلي تغییري در رفتار اين دولت تدبیر و امید بعمل نخواهد
آمد .روحاني خود در مناظره هاي انتخاباتي اش پرده از راز سر به مهر برداشت و اعالم كرد كه با سرهنگ گاز
انبري همكاري داشته و اجازه سر كوب دانشجويان را صادر كرده است منتها نه به روشي كه قاليباف مي
خواست گاز انبري كار دانشجويان را تمام كند! و هنوز پس از گذشت سالها از آن زمان هيچ كسي را نه تنها
محاكمه نكرده اند كه به آنها اجازه كانديداتوری رياست جمهوري داده اند .علت ادامه جنايات در ايران يكي
وجود واليت فقیه و ديگري قوه قضائیه است كه تحت سیطره و پوشش واليت فقیه است و با
وجود اين دو هیچ تغییر اساسي در فضاي قضائي و توقف جنايات رخ نخواهد داد .رئيس قوه قضائيه
يكي از خون آشامترين ها يعني صادق الريجاني است كه زير دست خامنه اي كار ميكند و دولت تدبير واميد تا
كنون نتوانسته به اين وابستگي قوه قضائيه پايان دهد  .دولت تدبير واميد اگر دروغ نمي گويد بايد با به صحنه
كشاندن مردم به اين وضعيت پايان دهد تا قوه قضائيه را مستقل واز واليت فقيه جدا كند ،در غير اينصورت اين
مردمند كه بايد تصميم بگيرند وگرنه آش شله قلمكاري خواهد شد كه در طول اين سي چند ساله ادامه داشته
است  .خواست ديگر مردم از رئيس جمهوري كه بيش از  ٥٧در صد آراء را برايش ريخته اند چيست ؟ مردم مي
گويند حسن روحاني كه مرتب دم از اعتدال ميزند چرا يكي از خون آشامترين افراد را وزير دادگستري كابينه اش
قرار داده است كسي كه با ابراهيم رئيسي  ،در هيئت مرگ دستور آدم كشي صادر ميكرده است ؟ مصطفا
پور محمدي وزير دادگستري روحاني است شايد هم سنخيتي بين او و رئيش است كه اين دو را با هم نزديك
كرده است و  ٤سال هم با هم كار كرده اند بايد گفت كه باال رفتن آمار اعدام در سطح جهاني و در رديف اول قرار
گرفتن رژيم جمهوري اسالمي همين نقطه است كه يكي از خون آشامترين ها در وزارت دادگستري قرار دارد!
مردم بايد از دولت تدبير اميد بخواهند كه اين خون آشام را بر كنار كند و گوش به حرفها واليت فقيه نكرده و لعن
و نفرين مادران را بيشتر از اين براي خود نخرد  .هيتت مرگ به دستور خميني تشكيل شد او كه خود پدر آيت اله
هاي قتل و عام است توانست به دور از چشم مردم  ،هزاران تن جوانان تحصيلكرده را به جوخه اعدام ببرد اما
امروز مردم با وجود شبكه هاي اجتماعي بايد دنیا را خبردار کنندو به اين ماجرا پايان دهند به دولت
روحاني اجازه ندهند هیئت مرگي ديگر در كابینه بوجود آورد.
زندانهاي رژيم جمهوري اسالمي مملو از دانشجويان و استادان و وكالء است آمار زندانيان سياسی و ژورناليستها
در صدر جدول جهانی قرار دارد و زندانيان سياسي بشتر از گذشته بطرز سر سام آوري رو به افزايش است و

صدها نفر از زندانيان را بدون دليل سالها در زندان نگه داشته اند زندانياني چون نرگس محمدي  ،آتنها دائمي ،
گلرخ ايراني و  ...بدون دليل در زندانها تحت شديدترين فشارها در زندانند عالوه بر اينها هزاران نفر ديگر كه نام و
نشاني ندارند خبري در دسترس نيست  ،مردم بايد از دولت تدبير واميد كه اعتدال را يدك مي كشد بخواهند
هرچه زودتر زندانيان سياسي را آزاد كنند تا بازگشت اميد ،واقعي شود! مردم بايد از دولت منتخبشان بخواهند ،
بجاي زنداني كردن بيگناهان ِحقوق بشري و كساني كه دل به حال مردم مي سوزانند (،كساني كه دل به حال
كارتون خوابها و گورخوابها اعتراض مي كنند ) و كمك به آنها مي كنند  ،افرادي مانند سعيد مرتضوي و و احمدي
نژاد و قاليباف و مشائي و هزاران نفر ديگر كه اقتصاد كشور را به ويرانه اي تبديل كرده اند و در سركوب مردم
مستقيم و غير مستقيم دخالت داشته اند هر چه زودتر دستگير كنند.و پولهاي ملي و دزديده شده را به خزانه
دولت باز گرداند .اكنون زمان آن رسيده است كه مردم از دولت و اميد بخواهند كه دست هزار فاميل "علم الهدي"
و "رئيسي "را از آستان قدس رضوي كه در آمدي برابر نفت ایران دارد را كوتاه كند و بر آن در آمدهاي هنگفتي كه
در آنجا بدست ميايد ماليات بسته تا به جاي سرازير شدن به جيبهاي دراز آخوندها به خزانه ملت سرازير شود.
مردم بايد به دولت اميد و تدبير بگوئيد زمان آن رسيده است كه تفنگداران رانت خوار كه رئيس جمهور از قدرت و
پول در دسترشان مي گفت خلع يد كند و سپاه را با گشتهاي مختلفش ( ارشاد و نهي از منكر و ) ...را از
خيابانها جمع كند؟ سپاهي (برادران قاچاقچي )،كه دست در دست واليت فقيه داده و به هرجنايتي دست
ميزنند تا نظام را حفظ كنند! مردم رای دهنده از رئيس جمهور منتخبتان بپرسيد آن زمان آن نرسيده است كه از
دخالتهاي در كشورهايي مانند عراق و لبنان و سوريه و يمن و  ...دست برداريد تا سايه جنگ از سر ايران
برداشته شود  ،امروز عربستان يك قرارداد  ٤٢٠ميليارد دالري با آمريكا بسته است و بقدري اسلحه به آنها داده
است كه جاي براي آنها در عربستان وجود ندارد و بنا شده در امریکا نگهداري شود معني اين معامله يعني جنگ
بزرگي كه در انتظار ايران است .
ملّت ايران بايد از دولت تدبير و اميد بخواهند تا واليت فقيه را از قانون اساسي حذف كرده و تمامي قدرت را در
اختيار يك دولت قرار دهد و از دولت در دولت جلوگيري كند  .در مرحله بعد ،مردم بايد خواستار به رفراندوم گذاردن
قانون اساسي باشند تا به اين رژيم ثابت شود كه نه فقط به آيت هللا قتل و عام كه كل نظام را نمي خواهند  .به
مردم بايد گفت زمان آن فرا رسيده است كه اعتراضات و اعتصابات خود را بر عليه واليت فقيه شروع كند و اگر
دولت به مردم كمك كند اين كار شدني است و از خونريزي زيادتر جلوگيري خواهد كرد.
مردم راي دهنده  ،بايد به روحاني بگويند  ،ما از ترس گرگ درنده به شما راي راي داده ايم و ماهيت رژيم هم
مي شناسيم  ،ماهيت اين رژيم حتا از قبل از سال  ٦٠و قبل از  ٧٨و  ١٣٨٨هم بدتر شده و آن نيست  ،ماهيت
اين رژيم كثيف تر از گذشته شده است  .ملت ايران در چنين شرايطي اگر بدنبال تغيير هستند  ،بايد خواستار
تغيير قوانين ارتجاعي باشند وگرنه درب به همان پاشنه خواهد چرخيد  .در غير اين صورت چه آيت هللا قتل و عام
و چه خون آشام به حال مردم فرقي نخواهد كرد!

