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  شباھنگ راد

 ٢٠١٣ اکتوبر ٢۶

  پايان فقر و اعدام،
 ست ا  در پايان رژيم جمھوری اسالمی

  

.  نظام برای انجام چنين وظايفی آمده استاين. ست سران حکومت باز نه ايستادنیۀ ماشين فقر و اعدام در زير ساي

چون سران رژيم  کارانی ھم ھا انسان، حاصل کارکردھای جنايت ن و فقر و دربدری ميليونادر حقيقت اعدام مخالف

. ش، مردم را به انقياد کشانده استنای از حيات ننگي ورهنظام جامعه را به بند، و در ھر داين . ست جمھوری اسالمی

ھا عدم پرداخت حقوق چندين ماھه و ناچيز کارگران، به   آن  اجتماعی و به تبع– سياسی ۀھای اولي فقدان آزادی

ھای  اگر چه بايد اذعان نمود که تمامی نظام. ھای روتين حاکمان و ظالمان ايران تبديل گرديده است سياست

ھای  اوضاع زندگی و معيشتی تودهاند و کاری به  ھای چند و صوری، از يک قماش رغم تفاوت داری و علی سرمايه

ھای  تر، کار و بارشان غارت اموال عمومی و ھر چه انبان نمودن جيب به عبارتی حقيقی. ديده ندارند محروم و رنج

  .باشد شان می انتھای بی

چون رژيم  رژيم وابسته و ھاری ھمۀ  و از جمله در زير سلطئیھا که آيا در چنين نظام ال اين استؤراستی سه ب

ۀ چنين بر چيدن زندان و شکنج کشان و ھم کارگران و زحمتجمھوری اسالمی، پايانی بر اوضاع وخيم زندگانی

ھا انسان محروِم  داران برای ميليون توان تصوری جدا از اوضاع دردناک فعليی که سرمايه ن است؟ آيا میامخالف

  اند، را داشت؟ سرتاسر جھان ساخته

 سردمداران رژيم جمھوری اسالمی ۀچنين حيات بيش از سه دھ ر دنيا و ھمداران در سرتاس حاکميت سرمايه

مانند مرگ  کشان به که زندگی در چنين سيستم و مناسباتی برای کارگران و زحمت  گر اين واقعيات است نمايان

ونه اعتراض ھر گ  زندگی، کمر محرومان را ُخرد نموده است و پاسخ بهۀاقالم اوليۀ قيم افزايش روزان. ست تدريجی

سو دادن دم  و  گی و حيات حاکمان ايران با سمت که زاد به دليل اين. است ر و ببندھا، سرکوب و بگي و نارضايتی توده

ھای  تر کارگران و ديگر تودهشسو، و به استثمار کشاندن ھر چه بي ظالم از يکۀ ھای توليدی به سمت طبق و دستگاه

 پای ريخته ، دادن محرومانچھا، با غارت و با کو در حقيقت بنای اين نظام. تديگر گره ُخورده اس ديده از سوی ستم

  . اند فاقد ارزشدر آن ھا  شده است و انسان

اند  ه رساندهنن حد ممکتري داران آسايش و امنيت مردم را به پائين ست و سرمايه که چنين اوضاعی ھمگانی مسلم است

ھای  اند و به يُمن قدرت و سالح، و به يُمن اھرم اسالمی ناامن نمودهچون رژيم جمھوری   ھمئیھا و دنيا را رژيم
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اند که  مداران ايران، در عمل نشان داده افزايند، حکومت خويش میۀ  دولتی ، بر تعرض افسار گسيخت–حکومتی 

گی  به سازندکاری . ھاست ئیباالۀ المللی و طبق داران بين شان در باوری عميق به منفعت سرمايه منفعت آنی و آتی

بی . جامعه استۀ و کارکردشان در محدود و بسته نمودن فضای بالند باور. گی مردم ندارند جامعه و بھتر نمودن زند

فشارند؛ بی دليل  شان حول به بند کشيدن زنان پای می ھای ارتجاعی عناوين متفاوت بر سياست دليل ھم نيست که به

نمايند؛ بی دليل ھم نيست که فقر  ام را دستگير و به ميادين اعدام روانه میھم نيست که ھزاران مخالف و قربانيان نظ

رود؛ و بی دليل ھم نيست که تاکنون ھزاران کمونيست و مخالف و قربانيان  ھا انسان باال می از سر و کول ميليون

  .اند ھا تن ديگر در صف اعدام اند و ده نظام را از دم تيغ گذرانده

اوضاع . اند ھا تن ديگر در ايران، در صف مقدم اعدام ديده، ده رنجۀ کت کشاندن ھزاران تودات به ھالزآری به موا

 نقاط دنيا، اجا و در اقص شناسد و ھمه ناھنجار و دردناکی که منطقه، مرز، جغرافيا و رنگ و پوست نمی

ھای غير انسانی خود  خود دارند، سياست ھا و عناصر وابسته به  دولتکاری و با ھمالمللی، با ياری داران بين سرمايه

اندازی جنگ  رانند و با راه نمايند، و مردم را از ميادين متفاوت مبارزاتی به عقب می ھا انسان تحميل می را به ميليون

 غارت اموال ھدف،. دھند سو می و تر خويش، سمت ھای دراز مدت و تنش، جامعه را به سمت منافع و خواسته

ست؛ ھدف کوچاندن مردم از خانه و کاشانه و از  عمومی، کنترل و به انحراف کشاندن اعتراضات راديکال مردمی

بر . ست مداران بزرگ جھانی چنين ايجاد بلبشو توسط باندھای مسلح و ارتجاع وابسته به قدرت خودی، و ھمۀ جامع

خاورميانه، غرق در تنش و التھاب، غرق در نداری، ۀ يژه منطقوه ست که اين روزھا جھان و ب مبنای چنين سياستی

جائی  رغم جابه  و علی-ايران ھم ۀ جامعۀ ست و خالف ساده انديشان، چرخه و پاشن ريزی و غرق در خون و خون

سران ۀ گی ھم به اين دليل روشن که آمدن و آماد. چرخد که تاکنون چرخيده است ھمان مسيری می ، به-مردان  دولت

داران  ھا و سرمايه  باالئیۀ بندی به قانون اساسی آن است؛ ھمان قانونی که حقوق طبق رژيم جمھوری اسالمی در پای

  .کشان ندارد ھای کارگران و زحمت با منفعت و با خواستهئی شمارد، و ھمان قانونی که کمترين خوانا را محترم می

چنان گويا و زياد  ان رنگارنگ رژيم جمھوری اسالمی آنسرۀ ھای بيش از سی سال کاریتدر حقيقت اسناد و جناي

ھای  مايه چنين تعرض به دست ھم. را توضيح داد توان آن است که با ھيچ تئوری، و با ھيچ فلسفه و منطقی نمی

ۀ که وظيف ، مبين اين واقعيات استستمديده ھای کشان و يورش مسلحانه به اعتراضات ابتدائی توده کارگران و زحمت

ن و اھايش، چيزی جز تشديد فقر، چيزی جز پا بر جائی اعدام مخالف ھم با تمامی دار و دسته ن نظام و آناعمداف

مناسبات مبتنی بر محترم ۀ با اين اوصاف به انتظار نشستن پايان فقر در زير سيطر. قربانيان نظام امپرياليستی نيست

ۀ ش در تھی نمودن سفرانکه خاصيت اين نظام و حاميچرا . ھا، ناصحيح و منحرف کننده است شمردن به نابرابری

چون نظام جمھوری اسالمی، با نابودی   ھمئیھا زندگی نظام. ن استاکشان و ُکشت و ُکشتار مخالف کارگران و زحمت

سران رژيم . ھا و با استثمار کودکان گره ُخورده است زندگی ھزاران انسان دردمند و با آواره نمودن ميليونی توده

شان بيفزايند و   حق، بناحقهاند تا ب کشان را سلب نموده وری اسالمی حق و حقوق ابتدائی کارگران و زحمتجمھ

يک از آنان تفاوتی با ديگری نداشته و منفعت، و حيات يکی با ديگری گره ُخورده است و  شکی در آن نيست که ھيچ

عنوان، کاالی سود ده به حساب آمده و  نداشته و بهشان، کمترين جايگاه و حق و حقوقی ۀ توده در مناسبات رديف شد

  . آيد می

ھای باز  ، و بدون به زير کشيدن دم و دستگاهئیھا تن روابط و مناسبکيد ورزيد که بدون پايان چنيأتوان ت بنابراين می

 دنيای انسانی، خواھند بست بلکهمان رخت بر ن ۀ ی، نه تنھا فقر و اعدام از جامعئ  توده–اعتراضات کارگری ۀ دارند

ھای محروم و قربانيان نظام امپرياليستی خواھد  شاھد تلف شدن بيش از اين زندگی و جان ھزاران تن ديگر از توده
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ای بدر  ايران از چنين فضای دردناک و ُکشندهۀ ست که جامع تنھا با سرنگونی و با پايان رژيم جمھوری اسالمی. بود

خواھند ُخورد، و بيش از اين، شاھد به بند کشيدن و  غوطه ن فقر و نداریۀبرخواھد آمد و مردم بيش از اين در چن

انسانی و ۀ اين خواست واقعی و درونی باورمندان جامع. خواھند بود نن و قربانيان نظام امپرياليستیااعدام مخالف

  .باشد ھا انسان دردمند می باری ميليون فارغ از فقر و بدبختی و نکبتۀ جامع
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