درباره اعدام انقالبی ستمگران!
)به عبارتی تحريف مارکس توسط ليبرالھا(

آدمخواران طبقه ستمگر جھانی در ليبی برای دوره جديد سلطه گرايی بر انسان و منابع سرزمينھا
ِ
انسان کار و ارتش ذخيره کار را سالخی ميکنند،در اين مورد از طرف ليبرالھا چيزی نوشته نميشود!
اما وقتی نوبت به مجازات شايسته اين ستمگران و نوکران و مزدوران آنھا ميرسد ....اين دلسوزان
ستمگران حسھای " متمدانه وانسانگرانه" يشان ُگل ميکند و دست به قلم ميشوند تا "کينه طبقاتی" را که
جريان زندگی در دل کودکان کارو طبقه استثمارشده ايجاد ميکند را " غيرممتدانه و غيرانسانی"
بنامند! و با تحريف نظرات مارکس تئوری ھای بورژازی را تبليغ کنند!
آشنايی با مبانی پايه ای و اصولی ديدگاه سوسياليستی متبلور در نظرات مارکس و انگلس را با چه
ديدگاه طبقاتی؟ بطور مثال امپرياليستھا متخصصينی دارند که در ھمکاری با سی آی ای حتی"ممکن
است" بيشتر از ھر مدعی مارکس و انگلس و لنين خوانده بر اين نظرات مسلط باشند و استفاده از آن
نظرات را در جھت منافع طبقه بورژازی جھانی سمت و سو دھند بطور مثال مزدورانی مثل پاسدار
گنجی جنايتکار را نيز " لنين" خوان معرفی ميکنند و برای اين مزدور وطن فروش نيز مقاله نويسی
در باره نظرات لنين ميکنند تا بتوانند اھداف استثمارگرانه ،جنايتکارانه خود را راحت تر به پيش برند.
يا متون مارکسيسم را در جھت منافع غارتگران ترجمه و اشاعه دھند ،مثل حزب توده خائن و
کاريکاتور آن حزب دست ساز آقای منصور حکمت! آن يکی در عمل و در زمانی که طبقه کارگر به
پشتبانی آن نياز داشت ثابت کرد که ضدکارگر است و کاريکاتورش در خارج از زمين دشمن با
مواضع پروامپرياليستی و برنامه ارتجاعی اش!
در ھمين ضمن" اومانيست ھای صرف" مدام از " متمدن بودن انسانگرايانه" و نيز درجھت " نه به
مجازات مرگ جنايتکاران استثمارگر" حرافی ميکنند که ھمانطور که گفته شد اين موضوع نمی تواند
چيزی جز دامن زدن بيشتر به آشتی طبقاتی را باشد!
اما آيا " آشنايی با مبانی پايه ايی ديدگاه سوسياليستی که نظرات " مارکس و انگلس ،و بنده لنين را ھم
به آن اضافه ميکنم ،در آن متبلور است به تنھايی کافی ست؟ يا اينکه در وحله اول موضع طبقاتی است
که تعيين ميکند که در کجا ايستاده و از منافع چه طبقه ای دفاع ميکند؟ که تا چه اندازه قادر است مبانی
پايه ای مارکس و انگلس و لنين را با پديده ھا در جامعه تطبيق دھد و از آن علم در جھت پيشبرد منافع
استثمارشدگان استفاده کند!
اعدام بزھکاران و اعدام ضدانقالب
ليبرالھای " دلسوز ستمگران " ابتدا يک صورت مسئله غلط تنظيم ميکنند ،آنچه که انحرافات نظرات
سياسی خودشان ھست را به ديگران نسبت ميدھند ،و از اين ھم فراتر ميروند و ميگويند که اين نظرات
انحرافی بايد اصالح شود .و طبق نظرات " درست" اينان کينه طبقاتی " زشت" است " ،مجازات "
ستمگران استثمارگر " بی تمدنی" است!
اين افراد در مخيله " سوسياليستی" شان نقش جريان طبيعی زندگی که ستمديدگان استثمارشده را با
معانی " کينه طبقاتی و مجازات ستمگران" آشنا ميکند ،را آگاھانه ناديده ميگيرند!
اينھا به نفع شان نيست که بفھمند که اين جريان زندگی و تضاد ھای عميق طبقاتی ست که بذر کينه را
در دل محرومان و ستمديدگان ميکارد .و روند اين زندگی ستمگرانه ای که استثمارگران کاخ ساز بر

آنھا تحميل ميکنند ،برکودکان کار ،برپدر و مادر عليل استثمارشده شان که اگر جزو ارتش ذخيره کار
نباشد حقوقش کفاف سير کردن شکم کودکانش را نميدھد ،بطور طبيعی به محرومان تعليم راھی جز
نابودی زالوھايی که نه تنھا خون آنھا و طبقه شان را مکيدند بلکه راه را برای استثمار بيشتر سرمايه
داری جھانی ھموار کردند  ،ندارد! و چه مجازاتی شايسته از مرگ برای اين جنايتکاران! مگر کمون
پاريس اينرا به ما نيآموخت؟ مگر انقالب کبير اکتبر اين را به ما نيآموخت؟
تحريف مارکس توسط " مارکس خوانھای نخبه"!
در سال  ١٨٣۵در بطن بحث روز در آنزمان  ،يعنی" مجازات اعدام برای بزھکاران" ،مارکس
بدرستی نقدی تحت عنوان " در رابطه با مجازات اعدام ن" می نويسد .مارکس در اين مقاله از
مجازات اعدام بزھکاران بدليل تنگناھای اقتصادی که سيستم سرمايه داری خود بوجود آورده سخن
ميگويد و که اين مجازات اساسأ ربطی به " اعدام انقالبی ستمگران استثمارگر " ندارد ،اما تحريف
کنندگان مارکس مجازات اعدام را که مارکس بدرستی محکوم ميکند را با اعدام انقالبی ستمگران يکی
ميکنند تا نتايج ليبرالی خود را ارائه دھند .و جالب تر اينکه دستور " اصالح انحرافات" را نيز صادر
ميکنند!
آيا مارکس که در پرتو انديشه ھای نجات بخش او کمون پاريس و انقالب کبير اکتبر به وقوع ميپوندد
اعدام بزھکاران را با اعدام انقالبی در يک کفه ترازو قرار ميدھد؟
گويا از نظر تحريف کنندگان مارکس مارکس چنين کرده است!!!!! البته مارکس اگر ميدانست که "
نخبگانی " در قرن بيست و يکم پيدا ميشوند که نظرات مارکس را با " نبوغ" خود در جھت منافع
بورژازی تحريف کنند ،مارکس نه برای " شھرت" خودش بلکه برای کمک به استثمارشدگان حتمأ
پانوشتی برای درک اين " نوابغ" از آن مقاله به آن شفافی اضافه می نمود.
البته امروزه که در اروپای " متمدن" ماشين سرکوب استثمارگران جوانھايی را که پول بليط اتوبوس
داخل شھری را ندارند پليس ھای ھارش را به ھمراه " کنترل کنندگان بليط" به داخل اتوبوسھا
ميفرستد،و اتوبوس را از ھر طرف محاصره ميکنند ،طوری که تو فکر ميکنی که بمبی " نترونی" از
ھمانھايی که امپرياليسم آمريکا در فلوچه بکار برد و امروز افشا ميشود در اتوبوس کارگذاشته شده اند،
تا جوانی که بليط ندارند و در حال فرار ھستند را بيگيرند و ده نفری بر سرش ميريزند و بعد ھم
دستھای او را از پشت دستبند ميزنند تا او را " مطيع" سيستم برده داری کنند و تخلفش را با پرداخت
"جريمه نقدی" و يا رفتن به زندان به او" متمدنانه" يادآوری کنند!در حاليکه کمپانی ھا بزرگ چند
مليتی از پرداخت ماليات معاف ھستند و ھيچ قانونی ھم در اين دادگاه ھای " بين المللی" پليسش " ده
نفری " سر آنھا نميريزد و آنھا را دستبد نميزند!و جريمه شان ھم نميکند! در نتيجه ستمگران "مجازنند
متمدانه" ستمديدگان را " رام" کنند تا تن به بردگی دھند .بعد ھم معلوم نيست که جوانھای ستمديده در
زندانھا و بازداشتگاه چه بالھايی برسرشان ميآيد! نه " نگران " نباشيد اين جا "غرب متمدن " است با
آمپول ھوا ميُکشد يا با قرص ھايی " ُمسکن" شورشيان را " رام و مطيع" ميکنند!
به راستی چرا انقالب کمونيستی و نظام کمونيستی که برای سرمايه داری جھانی ،مالکان بزرگ
زمين ،کمپانی ھای نفتی و ساخت اسلحه ،و ساير اقشار ارتجاعی وحشت آور است را عده ای "
اومانيست صرف" ميخواھند غيروحشت آور کنند؟

"انقالب کمونيستی قاطع ترين شکل گسستن رشته ھای پيوند با مناسبات مالکيتی است که ماترک
گذشته است .شگفت آور نيست اگر اين انقالب در جريان تکامل خود با ايده ھايی که ماترک گذشته
است با قاطع ترين شکل قطع رابطه کند ".مارکس درباره ھفتمين سالگرد انترناسيونال١٨٧١ -
استفاده واژه ھايی که در گفته مارکس در باال برجسته شده برای چيست؟ قاطع ترين شکل يعنی چه؟
مگر غير از اين است که پرولتاريا از اتوريته خود يعنی انقالب و سالحی که در دست دارد کمال
استفاده را ميبرد تا قدرت به طبقه حاکم سرنگون شده " دو دستی تقديم" نشود!
البته برای کسانی که ديدگاه طبقاتی شان مجازات " مرگ" را شايسته استثمارگران جنايتکار نوکر
امپرياليسم نميداند درک واژه ھای تاکيد شده در باال دشوار و يا غيرممکن باشد .اينان ليبرالھا بر واژه
ھای " ُمدروز" مانند " متمدن " و " انسان" و "حقوق بشر" تاکيد دارند.
کمون پاريس در سال  ١٨٧١اولين ديکتاتوری پرولتاريا در جھان بود که در پرتو علم نجات بخش
مارکسيسم توانست ديکتاتوری ارتجاعی سرمايه داری را سرنگون و ديکتاتوری خود را اگر چه به
مدت کوتاه  ،دو ماه و نيم ،جايگزين آن نمايد .يکی از علل کوتاه بودن عمر کمون پاريس کوتاھی
پرولتاريای ظفرمند در درھم شکستن کامل ماشين کھنه دولتی و سرکوب ناکامل ضدانقالب ،تاخير در
مصادره بانکھا و موسسات بزرگ مالی و نھادھا بود .به عبارت ديگر ديکتاتوری پرولتاريا بطور ھمه
جانبه بر طبقات استثمارگر و ظالم اعمال نشد و در نتيجه طبقه حاکم سرنگون شده بطور کامل خلع
مالکيت نشد.
ليبرال ھايی که ديگران را به مبانی ابتدايی علم ...رجوع ميدھند غيرممکن است بفھمند که منظور
مارکس از  " :ديکتاتوری طبقاتی پرولتاريا به مثابه پله ای ضروری ست برای گذار به سوی محو
اختالف طبقاتی بطور کلی ،محو کليه روابط توليدی که اين اختالفات بر روی آن پايه ميگيرند ،محو
کليه روابط اجتماعی متناسب با اين روابط توليد و دگرگونی ھمه افکاری که از اين روابط
برميخزند".چيست!
حتی اگر به غلط اسم سايت خود را " دگرگونی" نھند اما نظرات بغايت رفرميستی را اشاعه دھند!
ليبرال ھايی که تئوری ھای بورژازی را تبليغ ميکنند بی شک ھدفشان چيزی جز ترويج و تبليغ " خلع
سالح" طبقه استثمارشده نيست .چرا که محو تمام ابزار ستم بورژازی با "چای و شيرينی" صورت
نميگيرد .در پس يک انقالب کمونيستی در ميدان مبارزه موضوع مرگ و زندگی طبقات است .و اگر
طبقه استثمارشده که تا امروز از ھر طرف مورد سعبانه ترين ستم ھای بورژازی جنايتکار قرار
گرفته خود را خلع سالح کند و از مجازات مرگ برای ستمگران استثمارگر و نوکران امپرياليسم طفره
رود ،شک نبايد داشته باشد که گردن ھای ھم طبقه خود را زير گيوتين ديکتاتوری بورژازی ييبنيد.
يعنی ھمان کاری که ديکتاتوری بورژازی جھانی در دنيا و در ايران توسط رژيم ھای وابسته به آن در
حال انجام آن بود و ميباشد.
خانم ھا و آقايان ليبرال! سرمايه داری رحم و مروت ندارد و قدرت را به راحتی از دست نميدھد!
چشمھايتان نميبيند که در عراق وافغانستان و ليبی چه ميکنند برای اينکه بيشتر و البته " متمدنانه تر"
بچاپند! با ترحم به ستمگران بيش از اين به طوالنی شدن عمر سرمايه داری و سرمايه داران
خونخوار و کاخ سازھا و بانکدارھا و صاحبان موسسات بزرگ مالی ودالل ھای ارزی و بساز و
بفروشھا و نھاد ھايی که پشت نام " سازمانھای خيريه"با آب نبات چوبی آتش خشم کودکان کار را
خاموش ميکنند ،کمک نکنيد! شرم تان باد که حتی يک سطر در مورد جنايات امپرياليستھا ،برای
آگاھی نسل جوان نمی نويسيد! شرم تان باد که بجای قلم زدن در راه باال بردن آگاھی مبارزه طبقاتی،
برای " حق زندگی" ستمگران که کودکان کار را به بردگی ميکشند دلسوزی ميکنيد! شرم تان باد که

اين ھمه جنايت در حق زحمتکشان و محرومان را که قلدرھای امپرياليستی روز و شب در حق آنھا
اعمال ميکند را نمی بينيد و برای مجازات مرگ اين زالوھا اشک ميريزيد! به واقع شرم بر شما!
مرگ بر امپرياليسم و تمام نوکران رنگارنگ و ريز و درشت آن تحت ھر نام و لوايی
زنده باد انقالب کمونيستی و مجازات مرگ آن برای ستمگران استثمارگر
صبا راھی
سی و يکم اکتبر ٢٠١١

