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  شباھنگ راد

 ٢٠١٢ دسمبر ٢١

 افتند ھا به جان ھم می وقتی گرگ
  

  ". مردم نيستۀھای من با بچ ھای بقيه افراد ھستند و فرقی بين بچه ھای من مثل بچه بچه"

 در ارتباط با دستگيری مھدی ھاشمی توسط –چون ھاشمی رفسنجانی  گری ھم مله از زبان عنصر پليد و سرکوباين ج

کشان دست مستقيم داشته   بدر آمده است که در ُکشتار ھزاران فرزند کارگران و زحمت-قضائيه ۀ ھای قو دم و دستگاه

 عنصر وفادار نظام ۀحال، از زمر اسالمی و تا بهگيری رژيم جمھوری  گويد که از آغاز پای است؛ اين را کسی می

ھمراه  ھزاران کودک، نوجوان و جوان را بهۀ گويد که خان آيد؛ اين را کسی می  می- آمده و –حساب  جمھوری اسالمی به

ۀ ھای تير و اعدام در چھار گوش اندازی ميدان گويد که از راه شان با خاک يکسان نموده است؛ اين را کسی می والدين

ست و وقاحت را به باالترين  داران جانی متظاھر سرمايهۀ آری اين چھر. خرج نداده استه ايران کمترين تعللی از خود ب

ھای  آور، ثمره ھای چندش یئنما مخيال خود بر آنند تا با مظلوه گيرند و ب اند و دنيا و انسانيت را به بازی می حد آن رسانده

  .رنگ نمايند مخرب خود را از اذھان عمومی کم

خرابی، دستگيری و لت و پار  گذار خانه که سياست تواند باور کند که عنصر نظام جمھوری اسالمی و کسی  می چه کسی

ۀ ميدان آيد و قياف  حقوق مردمی به گونه بخواھد در جلد انساِن مدافع ديده بوده است، اين ھای ستم نمودن فرزندان توده

ه بس قطوری در بۀ در حقيقت، اين جمله از زبان کسی تراوش گرديد که خود پروند. گيردخود ه تر از مادر را ب مھربان

ھای متفاوِت نظام  عنصر فاسد و لجنی که در دوره. کشان دارد خاک و خون کشيدن بھترين فرزندان کارگران و زحمت

ھا عامل و آمر دستگيری،  يناۀ ی محرومان بوده است و مھمتر از ھمئ جمھوری اسالمی، مخالف ھرگونه اعتراض پايه

  .ن در داخل و در خارج از کشور بوده استان و مخالفاھا، مبارز به قتل رساندن کمونيستشکنجه و 

رغم  تازند و روزی ديگر و علی اند و می روزی بر مسند قدرت دولتی. ست راستی که دنيای غير قابل تصوریه ب

اين، و يا آن ۀ ، مورد حمل-تضادھای درونی ۀ ھم در چھارچوب  و آن- ھای امپرياليستی چون و چرا به نظام وفاداری بی

دروغ ه اند و روزی ديگر و ب  به حبس کشاندن فرزندان مردم روزی چھار نعل، مدافع. گيرند جناح حکومتی قرار می

نمايند و روزی   قطع میھا را شکنند و زبان ھا را می روزی قلم. شوند ھا می  زندانيان سياسی و آزادی آنان از زندان مدافع

مئز کننده است و با ھيچ منطق و مش. آورند ميان می رفت جامعه به منظور پيش ديگر سخن از آزادی بيان و تبادل نظر به

که روزی بخواھيم برای  خطاست و خطاتر از آن، اين. رسميت شناخته را توضيح داد و ب توان آن ی نمیانسانيۀ ولقم

تر، ترحم نسبت  به بيانی ساده و حقيقی. سوزانيمشان دل ب قطاران جانی و ديگر ھمبی و رفسنچون موسوی، کرو کسانی ھم

  .ست معنای غير اعتباری به منافع و آرمان مردمی به چنين جانيانی به
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ھای  چال داری آنان ھزاران تن از فرزندان مردم در درون سياه که در زمان صدارت و زمام مگر فراموش شده است

ھا  ھای تير و اعدام فرستاده شدند که بعد از گذشت دھه ھای لت و پار شده به ميدان ھم با بدن وری اسالمی و آنرژيم جمھ

شصت کاسته نشده است بلکه داغ آن، تازه و ۀ ھای زندانيان سياسی دھ  غم و دردھای خانوادهازاز عمر آن، نه تنھا 

کند؟  ايران سنگينی نمیۀ چنان بر فضای جامع نيان سياسی ھم زنداۀھای ھزاران مادر داغديد تر است؟ مگر ضجه تازه

را در آغوش گيرند و با آنان وداع گويند؟ مگر  شان مادران داغداری که نتوانستند در آخرين روزھای زندگی، فرزندان

ستی که کسی راه فرزندان خود نيستند؟ بۀ آلود و دفن شد ھای خون دنبال بدنه در اين گورستان و يا در آن گورستان ب

آن مادران داغدار نيست و بيھوده اين روزھا ھمسر رفسنجانی اعالم ۀ ھای کرخت شد قادر به شنيدن صداھا و درک زخم

  :کند می

زجرھای دوران ستم را تحمل کرديم که امروز . فھم ھا را با ھمه وجود می من صدای مادران داغدار دارم و درد آن "

  ".مان آزاد باشند ھای سرزمين بچه

چنان در قلب  شصت ھمۀ ؟ عمق صدای ھزاران مادر زندانيان سياسی دھ"تحمل"و " درد"، و کدام "صدا"و " ستم"کدام 

آن . رفسنجانی يکی نيستۀ خانوادۀ وارد" ستم"ديده ھم، با  ھای ستم آنان حبس شده است و ستم و زجر روا شده به توده

غير انسانی و ۀ ھوری اسالمی، برای رھائی و نجات جامعھای سران و وفاداران حکومت جم عزيزان خالف بچه

و اّما و در عوض سران . داران وابسته آزاد نمايند را از چنگال سرمايه شان طبقاتی به ميدان آمدند تا مردم و سرزمين

شان از    خواهتا مبادا گردش سرمايه و نظام دلحکومت و از جمله رفسنجانی فرمان قتل ھزاران نفر را صادر نمودند 

سو و مقاومت و پايداری ھزاران کمونيست و  گری اين جانيان از يک مگر تابستان ھر سال نماد وحشی. حرکت باز ايستد

اند و نه کمترين احساسی نسبت به تلف شدن فرزندان  مبارز از سوی ديگر نيست؟ نه، اين جانيان نه با مردم بوده

  . ند سخنگو و زبان گويای مادران داغدار باشندتوان ترين اقشار جامعه دارند و نه می محروم

 دو فرھنگ و دو ايدئولوژی. ست مابين احساسات، عواطفت، شکيبائی و بُردباری مردم با حاکمان ا تفاوت بس عظيمی

توان درد و رنج و  ست و اصالً و ابداً ھمزيستی و مسالمتی مابين اين دو، در کار نيست و تحت ھيچ شرايطی ھم نمی ا

ای ُکشتند تا موقعيت  اينان در ھر دوره. حاکمه يکی دانستۀ ھای متفاوت طبق ردم را، با مشکالت رو در روی جناحغم م

 دوامن دولتی، کمترين مخالفتی با ايک از مخالف يچکه ھ تر سازند و کامالً ھم روشن است جمھوری اسالمی را مستحکم

اند؟ قانونی که  اند که خواھان اجرای تمام و کمال قانون اساسی وردهامگر ھزاران بار فرياد بر ني. ندنظام نداشته و ندار

گيری آنان  در حقيقت جنگ و دعواھا و پاچه. باشد ھا انسان محروم می زندگانی ميليونۀ  نظم کنونی و تخريب کنند مدافع

 کمونيست و مبارز جدی ھا، آزادی بيان و زندانيان سياسی  آن ھا و به تبع بر سر کسب حقوق مردمی و تخريب زندان

چون موسوی و  زندانيان سياسی از منظر آنان، کسانی ھم. ھای رقيب است ھا از دست جناح نيست بلکه رھائی خودی

و " اوباش"، "دزد"، "محارب"ست و مابقی  ا حکومتی" اصالح طلبان"کروبی و فرزندان ھاشمی رفسنجانی و ديگر 

  .اند"ضد انقالب"

شان با دروغ و ريا ريخته شده است و  ست و در حقيقت بنای فرھنگ  ابت به زندانيان سياسیشان نس اين نگاه واقعی

ه شان با زندگی اکثريت آحاد جامعه در تضاد است و حل آن ھم منوط به انقالب و ب زندگی, که، نوع مھمتر از ھمه اين

ست  ا شری, شو ھواداراناين نظام " خير. "ھای متفاوت رژيم جمھوری اسالمی از ازيکه قدرت است زير کشيدن جناح

ھا انسان از  ره نمودن ميليونُکشتار ھزاران زندانی سياسی در اين سی سال و اندی، آوا. کشان برای کارگران و زحمت

مبارزه با فساد و ۀ صحرا، سنگسار نمودن زنان به بھان شان، معلول نمودن ھزاران نفر در کردستان و ترکمن ھای ولهغبي

ھا کودک کار، ارمغان نظام  چنين وجود ميليون ، منع ھزاران دختر و زن از انتخاب پوشش و تحصيل و ھمکج اخالقی

 و  رغم اختالفات منافع يان علی مت حکوۀھم. باشد  ايران میۀانسان محروم و جامعھا جمھوری اسالمی برای ميليون 
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شان بر سر دگرگونی  تر، اختالف اند و به بيانی ساده لقولا ايران متفقۀ داری وابست سرمايهۀ  طبق ی در حفظ منافعئ سليقه

منظور  تر به داری روان حکومتۀ اساسی جامعه و آزادی زندانيان سياسی کمونيست و مبارز نيست، بلکه بر سر شيو

شان بر سر کسب  جنگ و جدال. ھاست ھا از زندان چنين آزادی خودی تر نظام امپرياليستی و ھم پايداری درازمدت

ھای حکومتی باطناً  يک از جناح ست و با اين اوصاف ھيچ ا تر اموال عمومی بری ھر چه بيش ھای دولتی و سھم ھرما

يابی اعتراضات  دانند که شدت و حدت شان ندارند و می یئ ھای پايه ن از خواستهاو پس زدن مخالفمخالفتی با چپاول 

دان  ش به زبالهھاي دار و دستهن، نظام جمھوری اسالمی را با تمامی ھا راديکاليزه شدن آ  آن ی و به تبعئ  توده–کارگری 

  .باشد ورانسازی میرخداد دشان از وقوع چنين ۀ ترس و واھمۀ ھم. تاريخ خواھد انداخت
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