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 نابراھيم رئيسی جالدی برای ھمه جا و ھر زما
کمتر کسی است که نقش ابراھيم رئيسی در سرکوب مبارزان راه 

با علنی شدن گفتمان کشتار سراسری . آزادی و برابری را نشناسد

ار صوتی ويژه پس از انتشار نوه  و ب ٦٧زندانيان سياسی در سال 

 امروزه نسل جوان نيز با آن مقطع ٦٧ منتظری با تيم کشتار حبتص

ی که بر مبتدی بودن حاکمان ئخالف تئوری ھا. شناستآتاريخی خونين 

جديد اسالمی داللت داشت اما سردمداران رژيم نوپا با در اختيار 

حکومت کردن را بلد ھستند و از ابتدای گرفتن تجربيات ساواک و عواملش در سرکوب مخالفان خود ثابت کردند که 

   .کار به کادر سازی و ايجاد تخصص در طيف وابستگان خود ھمت گماشتند

ه  بھشتی برای کادر سازی رژيم بۀ ھفتاد نفر برگزيدۀ آنھا ابراھيم رئيسی بود که از جملۀ کادرھای آموزش يافتۀاز جمل

 ،ی ھمانند الھيجانئدر ھمان اوان شھرھا.  ديده بود ئیهوزمشھد و قم آموزش ھای ح!  علميهۀرفت و در حوز شمار می

ويژه با آغاز جنگ ھشت ساله با ه ب(  مريوان و بانه و کرج ، سنندج، کرمانشاه، بروجرد، آبادان، مسجد سليمان،انزلی

سران جمھوری اسالمی با شناخت . رفتند شمار میه  و برخی شھرھای ديگر پايگاھھای قوی نيروھای چپ ب )عراق 

 اين ۀکار گرفت و از جمله نھا را بآ استعداد ھا و ظرفيت ھای خصومت و چپ ستيزی ، از برخی متعلقان خودمکفی

ابراھيم رئيسی در سرکوب مخالفان چپ .  ھجده سال داشت]دلو[افراد ابراھيم رئيسی جوان بود که در مقطع قيام بھمن

  .جمھوری اسالمی در بخشی از اين شھرھا نقشی کليدی داشت

اين جنايتکار ھر جا و . سی مھره و آموزش يافته ای برای سرکوب مخالفان سياسی جمھوری اسالمی بودابراھيم رئي

ه ی و اطالعاتی را بئوليت ھای کليدی قضاؤنقطه ای که نيروھای چپ قوت يافته بودند حضور يافت و وظايف و مس

ن در سمت ھای دادياری و دادستانی از شھر مشھد آغاز و سپس در مسجد سليمان و کرج و تھران و ھمدا. عھده گرفت

 در معيت پورمحمدی و نيری و اشراقی قرار گرفت ٦٧و در انتھا نيز در تيم کشتار سراسری زندانيان سياسی در سال 

 او  .و طی مدت کوتاھی ھزاران زندانی سياسی را به جوخه ھای مرگ سپرد و در کارنامه ننگين خود ثبت کرد
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 برای تسريع اجرای حکم اعدام ھا در شھرھای سمنان، سيرجان، ٦٧انيان سياسی در سال ھمچنين در جريان کشتار زند

  .موريت ويژه از سوی خمينی يافتأآباد و دورود م اسالم

ن سياسی و ابراھيم رئيسی ھم اکنون نيز با در اختيار داشتن مھمترين مقام قضائی رژيم در زندانی کردن و اعدام فعاال

  . رژيم استۀن مھرکارگری و مدنی مھمتري

  : ٦٧ت مرک سال أ منتظری با ھيحبتص گفته ھای ابراھيم رئيسی در نوار ۀاز جمل

 راجع به اين ماه محرم اگه اجازه بدين حاج آقا، ما يک تعدادی از اينھا را از اتاقاشون آورديم برای :ابراھيم رئيسی«

ن در سلولھای انفرادی ھستن، اگر اينھا را اآلن نظر ندھيم بار برخورد کرديم و نظر نداديم، اينھا اآل ھمين برخورد، يه

   ...کنه، اگر اجازه بفرماييد، حدود دويست نفرھستن که اينھا رو وبرگردن توی بند عمومی، اينا باز مسائلی ايجاد می

   ...اش ھم مخالفم دم من با يکی ی نمیا  من ھيچ اجازه:منتظری

به نظر من بزرگترين جنايت که توسط جمھوری اسالمی شده  : ز جمله رئيسی گفتآنھا و ا خطاب به  منتظری در ادامه و

  ».کنند به دست شما انجام شده و شما را در آينده جزء جنايتکاران تاريخ می نويسند و در تاريخ ما را محکوم می

عتراضات و  قطوری در سرکوب اۀ قضائيه بود و پروندۀ شصت رئيسی ده سال معاون اول قوۀپس از وقايع دھ 

 ۀس قوأھم اکنون نيز در ر.ن و مخالفان رژيم و اعدام و قتلھای خاموش در زندانھا داردا زندانی کردن منتقد،بازداشت ھا

  .کند  بيدادگران انجام وظيفه شرعی میۀقضائي

افع حقوق يه که مدئ قضاۀيس قوئيسی جالد که متھم رديف اول جنايت عليه بشريت است امروزه نه تنھا رئابراھيم ر 

مخاطب اين فريبکاری . شناسد تحميق مردم کشورمان توسط رسانه ھای حکومتی حد و مرزی نمی. شود بشر ناميده می

ی ئھم از اينرو بازگو .دنيا نيامده بودنده ن دوران سياه و خونين بی ھا نسل جوانی ھستند که در آئھا و وارونه نما

 ما که آن را مشاھده و ۀ ھمۀی است بر عھدئم از ضرورت ھا مرتجع و وحوش حاکایھ جرثومه ۀخاطرات و تاريخچ

  .متجربه کرده اي

  نبھروز سور
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