
 

 

 های آزاده  ها وانسان کارگران، کمونيست
 

های ضد امپرياليستی و طرفداری از مستضعفين،          داری ايران در قالب جمهوری اسالمی با لباس مذهب و ژست             سال است که سرمايه     ٣٣
 .کند  فرزندان، برادران، خواهران، پدران و مادرانمان را اعدام می

ای هستند که عليه ما       های شنيع و غيرانسانی اشکال شناخته شده         تيرباران، اعدام، سنگسار، زندان، شکنجه، تبعيد وانواع و اقسام مجازات           
شوند تا چرخه توليد ارزش اضافه در قبال کارمزدی در باالترين حد نرخ سود را از گرده کارگران بيرون بکشد و با سر                             کار برده می    به

 .داری جهانی جايگاه خود را در اين نظام ضدانسانی تضمين نمايد ريز کردن آن در چرخه توليد سرمايه
های آزاديخواه اين مناطق،      ها و انسان    ، لشکرکشی به کردستان و ترکمن صحرا و اعدام کمونيست          ١٣۵٨يورش به خلق عرب در تابستان       

های   به جرم   ١٣۶٧های دسته جمعی زندانيان سياسی در سال              ها و کشتارهای بهترين فرزندان و يارانمان در دهه شصت، اعدام                  اعدام
های دار در ميادين شهرها و         ايی و ترور مخالفان در خارج از کشور، برپايی چوبه              های زنجيره   واهی با توجيهات مذهبی و شرعی، قتل        

داری تحت عناوين معتاد و دزد و قاچاقچی و مفسدفی االرض طی اين ساليان دراز، ترور،                              نابودی غيرانسانی قربانيان نظام سرمايه       
هايی بوده و هست که يا عليه اين             جمعی انسان   تجاوز، زندان، شکنجه معترضين خيابانی در دو سال اخير همگی بخشی از کشتار دسته                   

 .نظام غيرانسانی بودند و يا خود قربانيان اين نظام منحط سرمايه داری 
های حاکم    عالوه بر اين کشتارها تحميل فقر و بی کاری و گرسنگی به کارگران و ديگر اقشار فرودست جامعه بخش ديگری از سياست                           

های جامعه شده است، سياستی که اربابان سرمايه از طريق بانک               داری بوده که طی اين ساليان منجر به متالشی شدن بنيان              نظام سرمايه 
فکران   اند و روشن    های جديد نئوليبرالی ديکته کرده       المللی  به حاکمان جمهوری اسالمی تحت عنوان سياست             جهانی و ديگر نهادهای بين     

ن اند تا انسا    های فريبنده باز نموده     ها عليه بشريت با نام       خودفروخته سرمايه با تئوريزه کردن آن، راه را برای بروز انواع و اقسام جنايت                
را به سوی تنهايی مطلق و جدايی از هم نوع خود بکشانند؛ در چنين دنيای اتميزه شده هيچ راهی جز خودکشی برای انسان مستأصل شده                            

 .ماند باقی نمی
اعدام فقط اين نيست که طناب دار بر گردن کسی بياويزند يا با شليک مستقيم گلوله به طرف کسی او را از پای در آورند ، کارگری که از         

سرمايه با استثمار بی حد و حصر       .  شود  کند نيز اعدام می     کشد و يا از بلندی، خود را پرتاب می روی استيصال و بدبختی خود را به دار می
زند و در اين ميان         کشاند که به ناچار دست به اعدام خود می             ای از درماندگی می      و با غارت هستی انسان کارگر، او را به چنان درجه              

 .مقصر کسی نيست جز نظام منحط سرمايه داری و بانيان آن در هر لباس و مسلکی 
ها در گوشه و کنار دنيا هر            همراه  نئونازی     های تندرو اسالمی و دستجات راست افراطی به            ما ترورها و عمليات انتحاری را که گروه          

دانيم که مستقيما هدفش جان کارگران و            های درونی بورژوازی جهانی و مرتجعين هم پيمان آنان می               کنند بخشی از رقابت      روزه بپا می   
گونه عمليات و اقدامات ضدانسانی را نيز جزيی          داری؛ از اينرو ما اين      مردم کوچه و بازار است تا ضربه زدن به نظام ضدانسانی سرمايه            

 .کنيم   از جنايت عليه بشريت دانسته و آن را محکوم می
برخيزيم   )اين قانون ضد بشری که خود نوعی جنايت عليه بشريت است            (های بيدار، امروز وقت آن است تا برعليه هرگونه اعدام               وجدان

برخيزيم، عليه هرگونه عمليات انتحاری و تروريستی که         )  کند  که سرمايه به بشريت تحميل می      (و اعتراض کنيم؛ عليه هرگونه خودکشی        
 .پاخيزيم  دهد به جان انسانها را هدف قرار می

ترين مطالبات کارگران در ايران لغو مجازات اعدام به هر شکلی با هر نيتی و تعهد جامعه در قبال شهروندان خود                         ای  امروز يکی از پايه   
از اينرو ما کارگران    .  باشد  می)  مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، تحصيل    (از بدو تولد تا لحظه مرگ در تمامی سطوح زندگی اجتماعی         

داری در ايران     را بخشی از کشتار سيستماتيک سرمايه        ١٣۶٧و فعالين سوسياليست، کشتار دهه شصت و اعدام زندانيان سياسی تابستان               
زند تا چرخه استثمار انسان توسط انسان را تحت لوای کارمزدی تداوم               می  ها    پروا دست به قتل عام انسان       دانيم که اين چنين گستاخ وبی       می
داری   زنيم استقرار سوسياليسم، تنها راه نجات انسان در عصر توحش سرمايه                  ما اين جنايات را محکوم کرده يک صدا فرياد می               .  دهد
 .است

 !داری جمهوری اسالمی ايران  سرنگون باد رژيم سرمايه
 !زنده باد انقالب 

 !برقرار باد سوسياليسم 
 


