شاھرخ زمانی :در مخالفت با حکم اعدام و دفاع از حق تعيين سرنوشت خلقھا
اعتصاب غذا می کنم!!!

بار دﯾگر مطلع گشتم که "کليدی در قفل شروع به چرخيدن " کرده است تا خون قربانی
دﯾگری ،به مثابه گرﯾس چرخ ھای وحشت و سرکوب را روغن کاری کند.
از آنجاﯾيکه در رژﯾم ھای طبقاتی و استثمارگر پدﯾده ھای جرم و ناھنجارﯾھای اجتماعی
رﯾشه در نظم نابرابر و تبعيض آميز دارند  ،ھرگونه روند حقوقی  ،ماھيتی طبقاتی در
سطح ملی و جھانی به خود گرفته و نمی تواند در رﯾل عدالت طی مسير کند.
اﯾنکه رژﯾم ھای استثمارگر قادر به پاسخگوﯾی به تضادھا و بحران ھای اجتماعی نيستند
و منافع طبقاتی شان آنھا را به روﯾکردی "حذفی" در سطوح اجتماع می رانند ،حکم
"اعدام" در پيشانی دستگاه "قضا" ی آنھا حک شده است و اگر پيشروی مبارزات طبقه ی
کارگر و اقشار زحمتکش در برخی از اﯾن نظام ھای طبقاتی سرماﯾه داری آنھا را وادار به
حذف حکم اعدام از قوانين قضاﯾی شان کرده است ولی باز آنھا در خارج از مرزھای خود
به بحران ھای اجتماعی و اقتصادی شان با حربه و ابزار "جنگ" پاسخ می دھند  .به ھر
طرﯾقی "خشونت و سرکوب "و بينش "حذف" و "النصر بالرعب" برای "عبور از بحران"
بخش جداﯾی ناپذﯾری از نظم ھای طبقاتی حاکم در طول تارﯾخ بشر بوده و ھست.
ﯾعنی وقتی استثمارگران تھدﯾدی برای روابط توليدی و بر قرار ماندن روابط و مناسبات نظم
حاکميت طبقاتی خود احساس کنند و مناسبات نابرابر اجتماعی را در نقطه ی شکستن
 ،ارزﯾابی کنند  ،با جنگ و ﯾا با اعدام ھای روزمره جواب می دھند.
رژﯾم جمھوری اسالمی را ھم نباﯾد خارج از اﯾن روند دانست  ،ﯾعنی او از بدو پيداﯾش اش
با "اعدام" و "جنگ" عجين شده است .

"جنگ" و "اعدام"  ،پاسخ ھاﯾی از جنس ھوﯾت جداﯾی ناپذﯾر ِ طبقاتی ِ بھره کشانه به
تضادھا و بحران ھای اجتماعی و اقتصادی بر عليه توده ھای محروم استبه قول لنين
کبير"جنگ ادامه سياست به نوع دﯾگر است".
"اعدام" در کليت اش حاوی "پيام"ﯾست سياسی به توده ھا تا پا را از گليم خود فراتر
نگذارند  .حد و حدود خود را نگه دارند  .وگرنه عقوبتی سخت بر گرده ھاﯾشان  ،ھميشه
حی و حاضر است .ﯾکی ﯾا ھزاران تن را اعدام می کنند تا به خيال خود عبرتی شود برای
بقيه انسانھا ،اﯾن است رسالت حکم اعدام ،پس می توان گفت حکم اعدام نيز ادامه
سياست به نوع بدوی است.
بنابراﯾن ؛ "اعدام" ابزار طبقه ی حاکم برای صيانت از ھستی طبقاتی خود است که در
نقطه ھای بحران به "جنگ" ھم بالغ می شود.
با اﯾن اوصافی که در باال رفت  ،اﯾنبار قرعه به نام بخت برگشته ای افتاده است به اسم ِ
رﯾحانه جباری ؛ تا نظام سرماﯾه داری جمھوری اسالمی  ،از خون او برای "روغن کاری"
چرخ ھای دستگاه حاکميت سرماﯾه داری به شکل اسالميش ،استفاده کند.
البته ناگفته نماند که رﯾحانه ،ﯾکی از خوش شانس ترﯾن محکومان است که حداقل نام
اش کل رسانه ھای دنيا را فرا گرفته است  .مثل صدھا قربانی که ھر روز و ھفته و ماه ،
بی نام ونشان به جوخه ھای اعدام سپرده می شوند  ،گمنام نيست و کليت پرونده اش
دستگاه قضای نظام را در دنيا رسوا کرده است.
برای اﯾنکه سھم انسانی ام را از انزجار به حکم ضدانسانی اعدام و جنگ و کشتار
انسانھا ابراز کنم و بگوﯾم که از قتلگاه رجائی شھر در اﯾن مدت طوالنی که بوده ام  ،ھنوز
نتوانسته اند حساسيت انسانی ام را نسبت به قتل و اعدام از بين ببرند و با ھمه ی
افرادی که مظلومانه و بی نام ونشان توسط جمھوری اسالمی ھر ھفته در اﯾنجا ﯾا
زندانھای دﯾگر و ﯾا به شکل پنھان به قتل می رسند و ﯾا توسط دﯾگر دولت ھای سرماﯾه
داری به شکل ھای مختلف از جمله کشتار مردم کوبانی

توسط نوع مدرن جمھوری

اسالمی و ﯾا کشتار مردم شرق اکراﯾن توسط فاشيست ھای دست پروده سرماﯾه داری
جھانی و بر خورد دو گانه دولت ھای جناﯾت کاری مانند آمرﯾکا  ،ترکيه ،عربستان  ،آلمان و
روسيه و ...که از ﯾک طرف با تبليغات دروغين حماﯾت از کوبانی ﯾا شرق اکراﯾن گوشھا را
کر می کنند و از طرف دﯾگر ھمه گونه کمک به فرزندان پنھانی خودشان ﯾعنی داعش و
راﯾت سکتور می کنند تا حکومت شوراﯾی توده ھای کوبانی و شرق اکراﯾن را سرنگون

کنند و از طرف دﯾگر دست رو دست گذاشته و حتی از دخالت نيرو ھای حامی کوبانی جلو
گيری به عمل می اورند بار ھا خود را در مرض اعدام و قتل در جنگ احساس کردم ،رژﯾم
جمھوری اسالمی رﯾحانه ھا و دھھا ھزار نفر رابه بھانه ھای مختلف ولی در واقع برای
حفظ حاکميت سرماﯾه دارانه خود اعدام ﯾا قتل عام کرده است و ھم ردﯾفانش ھزاران نفر
را برای حفظ حاکميت و نجات سرماﯾه داری از بحرانھای گوناگون در جنگ ھا و بمبارانھای
کشور ھای مختلف و اکنون به وسيله نيروھای اﯾجاد کرده و پرورش داده خودشان در
شکل ارتجاعی در خاورميانه به نام داعش به جان توده ھای ازادی خواه انداخته وﯾا در
قفقاز نيروھای جناﯾت کارش را به شکل فاشيسم نئو نازی به جان توده ھای ازادی خواه
شرق اکراﯾن انداخته است تا حکومت خلقی توده ھای کوبانی و شرق اکراﯾن را در نطفه
خفه کنند که مبادا دﯾگر خلقھای جھان برای تعيين سرنوشت خود از انھا الگو برداری کنند
ھمان گونه که دولت ھای خاورميانه نسبت به سرنوشت کوبانی بر خورد چندگانه دارند در
مورد سرنوشت توده ھای مبارز شرق اکراﯾن نيز ھمان برخورد دوگانه را حتی روسيه نيز
چنين بر خورد دوگانه ی پيش گرفته است چرا که ھم مردم کوبانی حکومت شوراﯾی
خلقی تشکيل داده اند و ھم مردم شرق اکراﯾن حکومت جمھوری خلقی اعالم کرده و با
به احتزاز در آوردن پرچم سرخ حکومت شورای خلقی اﯾجاد کرده اند و ھر دو می خواھند
ازادانه برای خود تعيين سرنوشت کنند و اﯾن برای سرماﯾه داری جھانی و سرماﯾه داری
ھای ملی بسيار خطر ناک است ھر چند که خلق کوبانی و شرق اکراﯾن حکومت کارگری
اعالم نکرده و تشکيل نداند ولی سرماﯾه داری حتی در حد کنونی آنھا نيز حاضر نيست
اجازه حق تعيين سرنوشت به توده ھای ازادﯾخواه بدھد ،چون می داند اندک روزنه ازادی
مساوی با حرکت توده ھا به سمت انقالب است ،ھيچ کدام از مدﯾا ھای سرماﯾه داری
حاضر نيستند واقعيت ھای جاری در کوبانی و شرق اکراﯾن را به مردم نشان بدھند اﯾن
است واقعيت دروغين تبليغات دمکراسی و آزادﯾخواھی تمامی اشکال مختلف نظام ھای
سرماﯾه داری تا ضمن حماﯾت و حفظ حاکميت جناﯾت کارانه سرماﯾه داری راه حلی برای
نجات سرماﯾه داری از بحرانھا باشند ؛ دفاع از رﯾحانه در واقع دفاع از فرد فرد انسانھا
برای آزاد زﯾستن است و دفاع از توده ھای ازادﯾخواه کوبانی و شرق اکراﯾن دفاع از
انسانيت  ،و حق تعيين سرنوشت برای تمامی خلق ھاست.
می خواھم بگوﯾم دفاع از فردﯾت و اجتماع مکمل ﯾک دﯾگر است و ازادی خواھی در دفاع
از ﯾکی بدون دﯾگری نمی تواند معنا و مفھوم داشته باشد فردﯾت ﯾک انسان زمانی می
تواند معنای ازادﯾخواھانه به خود بگيرد که ھر اجتماع انسانی و ھر خلقی حق تعيين
سرنوشت خود را داشته باشد ھيچ کدام به تنھای ممکن نمی شوند اﯾن است معنای

واقعی شعار " ﯾکی برای ھمه و ھمه برای ﯾکی" به اﯾن دليل است که در
اشکال مختلف نظام ھای سرماﯾه داری کشتار و قتل عام دسته جمعی انسانھا به
وسيله انواع مختلف جنگ ادامه سياست قتل و اعدام فرد به فرد انسانھاست در جنگ
نيابتی در شرق اکراﯾن توده ھای مردم توسط راﯾت سکتور به نماﯾندگی سرماﯾه داری
جھانی به سرکرد گی امرﯾکا و اتحادﯾه اروپا قتل عام شده در گور ھای دسته جمعی
پنھان می شوند و در کوبانی و دﯾگر نقاط عراق و سورﯾه و غزه توسط داعش و دﯾگر
گروھھای ترورﯾستی و دولت ھای ترورﯾستی به نماﯾندگی سرماﯾه داری جھانی باز ھم با
سرکردگی امرﯾکا و اتحادﯾه اروپا قتل عام می شوند ﯾا سر برﯾده می شوند ھمه اﯾن
انسانھا چه به صورت اعدام رﯾحانه ھا ﯾا قتل کرمی خير ابادﯾھا و افشين اسانلو ھا وﯾا
کشتار خلق کوبانی و ﯾا کشتار خلقھای شرق اکراﯾن به دست نماﯾندگان سرماﯾه داری
برای مقابله با خيزش ھای ازادﯾخواھانه و در نھاﯾت برای مقابله با نيروی رھای بخش
طبقه کارگر صورت می گيرد بنا براﯾن تنھا نيروی که می تواند ھم از اعدام فرد به فرد
انسانھا ﯾا قتل عام توده ھای و خلقھا جلو گيری کند و ھم از جنگھای تجاوزکارانه جلو
گيری کرده حق تعيين سرنوشت را برای خلق ھا ممکن کند طبقه کارگر و ھمپيمانانش و
البته به رھبری طبقه کارگر است .اعدام ھا و جنگ ھا حاصل بحران ھا در مقابل حفظ
حاکميت طبقاتی سرماﯾه داری است و بحرانھا در نظام ھای سرماﯾه داری حاصل نا توانی
مناسبات سرذماﯾه داری در پاسخگوﯾی به رشد و بالندگی نيروی مولد و نبرد طبقاتی
ميان دو طبقه اصلی جامعه است در نتيجه ھر گونه حرکت حکومت ھای سرماﯾه داری،
برای مقابله و مھار طبقه کارگر صورت می گيرد ولی با درجات مختلف در پوشش ھای
گمراه کننده فرا طبقاتی و جانبی دﯾده می شوند .با تکيه به اﯾن دليل حل تمامی اﯾن
تضاد ھا در نبرد طبقاتی و با پيروزی طبقه کارگر ممکن خواھد شد.
در نتيجه اعالم می دارم دفاع از رﯾحانه ھا و دفاع از خلق ھای ازادﯾخواه کوبانی و شرق
اکراﯾن در ھم تنيده است من با چنين دﯾدگاھی ضمن اﯾنکه از کارگران  ،فعالين جنبش
ھای اجتماعی و ازادی خواه می خواھم به دفاع از خلقھای آزادﯾخواه کوبانی و شرق
اکراﯾن و ھمين طور در دفاع از رﯾحانه و مخالفت با حکم اعدام به صورت معنوی و عملی
اقدام کنند من در اعتراض به جناﯾات سرماﯾه داری در کوبانی و شرق اکراﯾن و اعتراض به
حکم منزجر کننده ی عليه رﯾحانه جباری  ،روزھای  26و  27مھر دست به اعتصاب غذا
خواھم زد تا به افکار عمومی جھان اعالم کنم که من ھم به نوبه ی خود ضمن اﯾنکه
قربانی احکام غير انسانی دستگاه قضای نظام سرماﯾه داری بوده و ھستم ،در ھمين
حال وظيفه خود می دانم از آزادی انسانھا و حق تعيين سرنوشت خلق دفاع کنم ،باشد

روزی برسد که تحت رھبری طبقه کارگر ھمبستگی توده ھای مردم ممکن شده و
انسانھا از اعدام و جنگ و کشتار نجات بابد.
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