زنده باد کينه طبقاتی

امروز در ساﯾت روشنگری عکسھاﯾی از وﯾالﯾی در رشت که متعلق به ﯾک پولدار
است که ميگوﯾند در تھران زندگی ميکند دﯾدم ،نه اﯾنکه اﯾن اولين عکس از خانه ﯾا
وﯾالی ﯾک پولدار باشد ،اما وقتی تعداد اﯾن وﯾالھا ھا و خانه ھا و برج ھا و ماشين
ھای لوکس و بستنی روکش طالی چھارصدھزارتومانی  ...ھر روز زﯾاد تر ميشود،
خب ،اﯾن جماعت ،منظورم رژﯾمی ھای فاسد و دزد و
با خودت فکر ميکنی که ُ
غارتگری که جيب ھاﯾشان به چاه امام زمان " امپرﯾاليستی" شان نقب زده است
نيست،منظورم آن سرماﯾه داران زالو نيست که شيره جان زحمتکشان را ميمکند تا
برای خود و آقازاده ھای بيسوادشان " زندگی لوکس" فراھم کنند ،منظورم اﯾن
کسانی است که اﯾنروزھا " روشنفکر" ی خود را در پس " نه به مجازات مرگ برای
اﯾن استثمارگران جناﯾتکار" براه انداخته اند ميباشد .اﯾنھا ھم مثل آن ﯾکی که چند
مرد آنقدر " انسان انسان انسان" ميکنند که به آدم حالت تھوع دست
سال پيش ُ
ميدھد ،ھمه انسانھا را ھم در دﯾگ ميرﯾزند که قاعدتأ اﯾن انسان دوستی صرف
خود ﯾک انحراف است!
تنھا چيزی که شاﯾد بتوان به اﯾن عده که برخی شان مضحک تر ھم ميشوند و
ميگوﯾند ما کمونيست ھا " به مبارزه قھرآميز" باور دارﯾم اما به " اعدام انقالبی"
استثمارگران جناﯾتکار نه! ﯾعنی حيوانھاﯾی مثل مثل ميرحسين موسوی ،خامنه ای،
رفسنجانی احمدی نژاد،و امثال اﯾن جناﯾتکاری که ﯾک وﯾال "کاخ سفيدی" ھم در
رشت برای خودش ساخته و امثال اﯾن زالوھای جانی طبق " عقاﯾد کمونيستی"
اﯾنھا) ،صبر کنيد کدام عقاﯾد کمونيستی؟( انسان ھستند!
اول که معلوم نيست چرا ،آشتی کنان طبقاتی ﯾی را که به راه انداخته اند اﯾنروزھا
اسمش " مبارزه قھرآميز و ...اﯾنجور چيزھا" ميشود ،و " افزون بر افاضات
کمونيستی" شان ميکنند که مقابله به مثل ھم نميکنيم ،چونکه " انسانی" نيست
و ما "جمھوری اسالمی نيستم"!
اﯾن نوع " روشنفکران عصر حيوان دوستی" البته چون از درد و رنجی که بر طبقه
محروم و رنجبر جامعه اﯾران و آن جامعه ﯾی که در آن زندگی ميکنند بی خبر ھستند
و مدام برنامه ھای حيوان دوستی کانالھای مختلف به وﯾژه بی بی سی را تماشا
ميکنند "حيوان دوست" شده و گرگھاﯾی که شيره جان زحمتکشان را ميمکند،
کشند را " انسان" تلقی
دلسوزان و مدافعين حقوق آنھا را شکنجه ميکنند و مي ُ
ميکنند و از مجازات مرگ برای آنھا احساس " بدی" دارند! فيلمھای مستندی که در
جامعه سرماﯾه داری رسالتش اﯾن است که نقش طبيعت را در آموزش بشر
طوری سمت و سو ميدھد که منافع سودجوﯾان اقتصا ميکند! و استراتژی ھای
خود را از به غيز از زبان ھنرپيشگان و فوتباليست ھا و  ...بلکه از زبان سگ و موش
و گربه ای که گاھأ با ﯾک موزﯾک مالﯾم ھم آنرا ھمراھی ميکنند و صدای لطيف ﯾک
فرد را ھم روﯾش ميگذارند تا دلھا و فکرھا را برباﯾند ،بيان ميکنند تا " نرم ونورم تر"

مغزشوﯾی کنند! که البته تا حدی ھم ذر بين " بی دردان" موفق به اﯾن ھدف
امپرﯾاليستی شده اند!
اجازه دھيد از البالی ھمين سطور با صدای بلند به اﯾن "برپاکنندگان آشتی
طبقاتی" ﯾاآوری شود ،که شما ﯾا نميدانيد مبارزه جدی طبقاتی چيست! ﯾا اﯾنکه
ميخواھيد افکار به راست چرخيده خود را به کم آگاھان کمونيستی جا بزنيد!
شاﯾد ھم قلبھاﯾتان آنقدر " نازک و ليطف" شده که تنھا حلقه ھای دار ﯾا گيوتين را
بر گردن اﯾن جناﯾتکاران زالو صفت حس ميکند و نه طناب داری که ھر روز و شب بر
گردن طبقه کارگر و محروم جامعه آوﯾزان است! که ھر روز جان او را ميگيرد چه
کشد و چه با انواع سوء استفاده ھای " فئودالی
فيزﯾکی آنھا را استثمار ميکند و مي ُ
مؤبانه آنھا را تحت ستم مضاعف قرار ميدھد! مگر طبقه زحمتکش بجز انبوه سود
برای اﯾن زالوھای جناﯾتکار آنھم با ماﯾه گذاشتن از جسم و جانش مرتکب " جرم"
دﯾگری ھم شده؟ که نباﯾد مکندگان شيره جانش را به مجازات مرگ محکوم کند؟
و اجازه دھيد باز ھم به اﯾن عده که احتماال " شرمشان" ميشود که بياد بياروند که
آموزگار انقالبی کودکان کارگران و زحمتکشان و محرومان به آنھا چه درسھاﯾی
داده است که تا سرماﯾه بکار است اﯾن درسھا معانی خود را دارد ،را ﯾادآوری کنيم!
صمد بھرنگی رفيق و ﯾار و ﯾاور کودکان کار در قسمتی ھاﯾی از مقاله انقالبی خود
"ادبيات کودکان" که من آنرا عينأ بازنوﯾسی کردم می نوﯾسد" :
...آﯾا کودک به غير از ﯾادگرفتن نظافت و اطاعت از بزرگان و حرف شنوی از
آموزگار)کدام آموزگار؟(و ادب) کدام ادب؟ ادبی که زورمندان و طبقه غالب و مرفه
مبلغ آن است؟( چيز دﯾگری الزم ندارد؟ آﯾا نباﯾد به به کودک بگوﯾيم که در
حامی و ُ
مملکت تو ھستند بچه ھاﯾی که رنگ گوشت و حتی پنير را ماه به ماه و سال به
سال نمی بينند؟ چرا که عده ی قليلی دلشان ميخواھد ھميشه " غاز سرخ شده
در شراب" سر سفره شان باشد.
آﯾا نباﯾد به کودک نباﯾد به کودک بگوﯾيم که بيشتر از نصف مردم جھان گرسنه اند و
چرا گرسنه شده اند و راه برانداختن گرسنگی چيست؟
آﯾا نباﯾد درک علمی و درستی از تارﯾخ و تحول و تکامل اجتماعات انسانی به کودک
بدھيم؟
شسته ُرفته و بی لک و پيس و بی سر و صدا و مطيع تربيت
چرا باﯾد بچه ھای ُ
کنيم؟
چرا ميگوﯾيم دورغگوﯾی بد است؟ چرا ميگوﯾيم دزدی بداست؟ چرا ميگوﯾيم اطاعت
از پدر و مادر پسندﯾده است؟ چرا نميآﯾيم رﯾشه ھای رواج و رشد دورغگوﯾی و
دزدی را برای بچه ھا روشن کنيم؟
کودکانمان را می آموزﯾم که راستگو باشند در حالی که زمان ،زمانی است که
چشم راست به چشم چپ دورغ ميگوﯾد و برادر از برادر در شک است و اگر راست
آنچه را در دل دارد بر زبان بياورد  ،چه بسا که از بعضی از دردسرھا رھاﯾی نخواھد
داشت.
آﯾا اطاعت از آموزگار و پدر و مادری ناباب و نفس پرست که ھدفشان فقط راحت
زﯾستن و ھر چه بيشتر بی دردسر روزگار گذارندن و ھر چه بيشتر پول در آوردن
است ،کار پسندﯾده ای است؟ چرا دستگيری از بينواﯾان را تبليغ ميکنيم و ھرگز نميگوﯾيم

چگونه آن ﯾکی " بينوا" شد

و اﯾن ﯾکی" توانگر"

که سينه جلو دھد و سھم بسيار ناچيزی از ثروت خود را به آن بابای بينوا بدھند و منت ھم
سرش بگذارد که آری من مردی خيّر و نيکوکارم و ھميشه از آدمھای بيچاره و بدبختی مثل
تو دستگيری ميکنم ،البته اﯾن ھم محض رضای خداست و اال تو خودت آدم نيستی".

مبلغ "محبت و نوعدوستی و قناعت و تواضع" از نوع
.....ادبيات کودکان نباﯾد فقط ُ
اخالق مسيحيت باشد .باﯾد به بچه گفت که به ھر آنچه و ھر که ضد بشری و
غيرانسانی و سد راه تکامل تارﯾخی جامعه است کينه ورزد و اﯾن باﯾد در ادبيات
کودکان راه باز کند.

تبليغ اطاعت و نوعدوستی صرف ،از جانب کسانی که کفه ی سنگين ترازو مال
سبک ترازو ھم ارزشی
آنھاست ،البته غيرمنتظره نيست اما برای صاحبان کفه ی
ُ
ندارد".

امروزه ،به وﯾژه در تابستانھا که ﯾادآور کشتار زندانيان سياسی توسط رژﯾم جناﯾتکار
نوکر امپرﯾاليسم ميباشد ،شاھد ھستيم که افرادی آنھم با گراﯾشان چپ و
کمونيسم " انسان دوستی صرف" را تبليغ ميکنند .آﯾا اﯾنان ھمان کسانی نيستند
که با تبليغات "روشنفکرانه" خود و تعرﯾف و تمجيد کردن از اﯾن و آن و اﯾن جلسه و
آن جلسه ميخواھند به خيال خام خود کينه و خشم آگاھانه طبقاتی را از طرﯾق
فرمولھای علمی خود از دل اﯾن کودک که از فرط خستگی کار دست فروشی و
احتماال با شکمی گرسنه سر به ستونی گذاشته و مانند ﯾک " پيرمرد" از خستگی
کار بخواب رفته است بدر کنند و آشتی طبقاتی براه اندازند؟ آشتی با کيان؟ با
گرگانی که کودکی اش را به سرقت برده اند و آﯾنده اش را سياه کرده اند؟

کشم آنکه برادر وخواھرم را ُکشت" از دل توده ھا برآمده،
کشم مي ُ
آن شعار " مي ُ
ھمانھاﯾی که وقتی روزش برسد بی آنکه منتظر " دلرحمی حيوان دوستان " شوند
دمار از زورگوﯾان ،و ستمکاران درمياورند! رفيقی تعرﯾف ميکرد که در ابتدای انقالب
 ،٥٧مردم چندﯾن پاسبان را با تبر تکه تکه کرده بودند! اﯾن که خشم طبيعی مردم را
نسبت به ظالمان و زورگوﯾان نمی توان به ھيچ وسيله مھار کرد ،اﯾنکه کينه ی
طبقاتی که بطور طبيعی راه خود را از طرﯾق مناسبات روزمره اجتماعی ﯾعنی
ھمان تضادھای طبقاتی در دل ستمدﯾدگان باز ميکند را نمی توان به " آشتی "
تبدلی کرد ،جای شکی نيست!
اما اﯾنکه عده ای بخواھند با تروﯾج " آشتی طبقاتی مجازات مرگ برای جناﯾتکاران
رژﯾم سرماﯾه داری اسالمی را در ذھن توده ھا جابيندازند جز بی آبروﯾی و بی
اعتبارکردن خود در بين طبقه کارگر و محروم ،کار دﯾگری نکرده اند!
اخيرأ ﯾکی از " انسان دوست ھای صرف" در نوشته اش در " تبليغ " نه به مجازات
استثماگران جناﯾتکار چنين می نوﯾسد ":ھمانطور که ما بعنوان انسانھای مبارز ،
آزادﯾخواه و کمونيست با استثمار انسان از انسان مخالف ھستيم ،پس ميتوانيم
بپذﯾرﯾم که با کشتار انسان به دست انسان نيز مخالف باشيم".
به اﯾن " فاضل محترم" باﯾد گفت ما دو نوع انسان دارﯾم ﯾکی انسانی که کار ميکند
و دﯾگری انسانی که حاصل کار و دسترنج انسان کار را ميدزد ،و ھيچ دادگاھی و
ھيچ قانونی ھم برای مجازات اﯾن دزدان و عمل دزدی شان و اثر اﯾن دزدی بر
خانواده ھاﯾی که دسترنجشان به سرقت رفته نيست مگر ﯾک انقالب قھرآميز و
دستگاه ھای گيوتين آن! حاال منظور شما از کشتار انسان به دست انسان کدام
انسان بدست کدام انسان است؟
مخالف بودن با استثمار انسان از انسان ﯾک قضيه است و مجازات مرگ  ،که
شاﯾسته ترﯾن مجازات برای استثمارگران جناﯾتکار ميباشد؛ نيز ﯾک قضيه ! اﯾن دو
قضيه ميتوانند درست بودن ﯾکدﯾگر را از طرﯾق حل معادالت به اثبات برسانند!

اگر بخواھيم با دانش کمی رﯾاضی به معادله آن فاضل محترم بپردازﯾم باﯾد بگوﯾيم
که اوال ھر آدم مبارزی کمونيست نيست ،ھمانطور که ھر مبارزی معلوم نيست که
آزادﯾخواه چه طبقه ای است ،و ھر "کمونيستی" ھم کمونيست نيست!
اول باﯾد ثابت کرد که ﯾک آدم مبارز آزادﯾخواه چه طبقه ای است؟ آﯾا اﯾن مبارز
آزادی را برای آزادی سرماﯾه انسان استثمارگر ميخواھد؟ ﯾا آزادی را برای رھا
شدن طبقه استثمار شده از سلطه و ستم طبقه خونخوار استثمارگر ميخواھد؟
بدﯾن معنا که طبقه استثمارگر)بورژوا( که امروز کاخ سفيد در رشت ميسازد ،و ﯾک
کاخ در شمال تھران ميسازد که باالی سر در آن دو طاووس ھم نگھبانی ميدھند،
پس از سرنگونی دﯾکتاتوری سرماﯾه داری اسالمی توسط مردم ،و نه اوباما و
سرکوزی و کامرون ،به زﯾر کشيده ميشود ،در پی ﯾک نبرد خونين ستمدﯾدگان و
محرومان چه با تبر و بيل و گلنگ و چه بوسيله سالح ھاﯾی که با تسخير پادگانھا
بدست آورده و در دست دارند ،ھمان سالحی که در پی آگاھی نبرد طبقاتی به او
ميگوﯾد "جمله آنان را که چون زالو مکندت و کاخ سفيد در رشت ساختند خون
درکشان واصل
برﯾز ،"..قبل از ھر دادگاه خلقی با ﯾاری خشم و کينه طبقاتی به َ
خلق انسان دوستانه خود را از رﯾختن
ميکنند! بنابراﯾن اﯾن فاضالن محترم زﯾاد ھم ُ
خون استثمارگران جناﯾتکار نکنند!
طبقه کارگر و محرومان ھم نباﯾد آزادی اﯾنرا ھم به تفاله ھای کاخ سفيد سازھا
بدھند که مجددأ بساط استثمار را برپا کنند! که نتيجه اش بشود کاخ ھاﯾی " زﯾباتر"
از کاخ ھای جناﯾتکارانی فعلی که باﯾد سرھاﯾشان را زﯾر گيوتين گذاشت و بی ھيچ
تردﯾدی تبر گيوتين را بر گردن ھای "پرورده" آنان با جدﯾت ھر چه بشتر فرود آورد.
زﯾرا که استثمار انسان از انسان با " بذل و بخشش" مجازاتی آن فاضل محترم
نازک دل بعد از انقالب ھر لحظه ممکن است که مجدد شکل بگيرد ،و ﯾکی از
راھھای سرنگونی سرماﯾه داری در انقالب مبارزه قھرآميز بر پا کردن گيوتين ھاﯾی
ست که گردن رفسنجانی ھا ،احمدی نژادھا ،ميرحسين موسوی ھا ،خامنه ای ھا
و تمام کسانی که سی و چند سال است که چه از راه استثمار و چه از راه جالدی
 ،چه در سرکوب مردم در ھمکاری با سرماﯾه داری فاسد اسالمی شرﯾک بوده اند
را قبل از فرار از ميھن با " آغوش باز " زﯾر تبر خود ميبرد!
بگذار که ﯾاوه گوﯾان منحرف ،ھمانھاﯾی که سربرﯾدن انسان کار را در ليبی توسط
مزدوران امپرﯾاليستی به بھانه " دفاع از نيروھای ناتو" حماﯾت ميکنند و نيز " انسان
دوست ھای صرف" قلبشان از مجازات مرگ استثمارگران و جناﯾتکاران بدرد آﯾد!
قدم نھادن در مسير دﯾکتاتوری پرولتارﯾا با " بله بورون و شيرﯾنی خورن آشتی
طبقاتی" سر سوزن سنخيتی ندارد! برای رسيدن به آن مسير مجازات مرگ
شاﯾسته ترﯾن مجازات برای کسانی ست که تمام آﯾنده اﯾن کودک و کودکان مثل او
را از او سلب کردند و او را از کودکی استثمار کردند!
تنھا خشم و کينه طبقاتی است که بر پا کردن دستگاه گيوتين در کنار انقالب
قھرآميز ضدامپرﯾاليستی را دامن ميزند و دا ِد کودکان کار را ،کودکانی که امروز آن
قدر سوء استفاده ھای متفاوت از جمله سوء استفاده جنسی از آنان علنی شده
که نشرﯾات رژﯾمی ھم به درج آن مشغولند ،از بيدادگرانی چون رفسنجانی ھای
زالو و فاسد ميگيرد!
به اميد آنروز پرشکوه تارﯾخی!
صبا راھی

دوازدھم مھر  / ١٣٩٠چھارم اکتبر ٢٠١١

لينک مربوط به کاخ سفيد در رشت
http://www.roshangari.net/as/sitedata/20111003161814/20111003161814.html

لينک مربوط به سوء استفاده از کودکان کار در دروازه غار!
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=38844

