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این چه نوع جامعه ای است که وسیله ای بهتر از جالد »

 مارکس «شناسدبرای دفاع از خود نمی

 

ضات اخیر،  شدگان اعترا ستگیر سالمی از د ضین را اعدام بورژوازی ا یکی از معتر

تاریمی مملو از خون بودس اسالالالالت. این  ننگینبورژوازی تاریخ . کرد اسالالالالمی، 

با خون نیز توانسالالالت خودا را  یا آمد و  بدن حکومت خدا بر روی زمین در خون 

به ها هزار انسالالان معتر  دس شالالمسالالی جنایتکاران اسالالالمی 60تثبیت کند. در دهۀ 

سالمی  سی را قتل عام کردو دس ندرا به زنجیر کشیدتوحش ا سیا  .دنها هزار زندانی 

در بورژوازی اسالالالمی عام، خونریزی بمشالالی از عملکرد روزانه قتلاعدام، کشالالتار، 

 بودس است.اا طول حیات ننگین

، که انجام گرفته باشدای و به هر بهانه اعدام یک قتل عمد است و توسط هر کسی 

طبقه کارگر در طول تاریخ خود ممالف اعدام بودس اسالالالت.  .بیانگر توحش اسالالالت

کمون مجازات اعدام را لغو کرد، بدنبال اولین قدرت کارگری در کمون پاریس، 

شدندهمۀ گیوتین شیدس  ضور مردم به آتش ک شدند و در ح بدنبال  .ها جمع آوری 

شد به  ومانف. قرار بود محاکمه خانوادس رپیروزی انقالب اکتبر، مجازات اعدام لغو 

شی قدرت شکرک سایه ل شود. تنها در  ستی علیه بورژوازی جهانی تبدیل  کیفر خوا

 های امپریالیستی و در جریان جنگ داخلی بود که ناچار شدند، مجددا ابقاء کنند.
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با روبنای ایدئولوژیک  داریسرمایهتوحش عام محصول نظام و قتل ، اعدامسرکوب

بورژوازی، از جمله اعدام تنها ماشین سرکوب و پایان دادن به توحش  اسالمی است

سط طبقه  ست. آن هم و  کارگرتو شدید مبارزس طبقاتی امکان پذیر ا تنها از طریق ت

شدن به دمکرات ستاویز  ستای د صرفا در را ها و یا دیگر نهادهای بورژوایی جهانی 

 اسگآطبقاتی خود قدرت  ا غول خفته، طبقه کارگر بهت های کاذب اسالالتارائه توهم

صالالرفا در راسالالتای این اسالالت که طبقه کارگر به عنوان یک طبقه اجتماعی به  .نشالالود

  قدرت تاریمی خود واقف نشود.

ید جنایتکاران بورژوازی اسالمی باگانگسترهای دمکرات که  ریمتن اشک تمساح

نقض حقوق بشالالالر در شالالالرایط از  هادمکراتحقوق بشالالالر را رعایت کنند و نگرانی 

ضات و اعمال تحریمحمایتو  کنونی ایران شترشان از اعترا شری بی  ،های حقوق ب

ها در راسالالالتای اهداو بورژوازی غرب برای تحت مشالالالی از کتر تبلیغاتی دمکراتب

 .فشار قرار دادن جمهوری اسالمی و تضعیف موقعیت آن است

ب میتواند دسالالالتگاس سالالالرکونه تنها  ،با تشالالالدید مبارزس طبقاتی خود ،طبقه کارگر

بلکه ماجراجویی جریانات ضالالالد انقالبی و  اسالالالالمی را به چالش بکشالالالدبورژوازی 

ه ی به سوی آیندس ارائه دهد. چیزی کروشن باندهای سیاس را نیز به حاشیه براند و افق

دسالالتگاس سالالرکوب بورژوازی اسالالالمی را بی پروا میکند نه قدرت و ابهت آن، بلکه 

  یک طبقه اجتماعی است.وارد نشدن طبقه کارگر به جدالهای طبقاتی به عنوان 
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علت این مسئله نیز شکست تاریمی طبقه کارگر چه در سطح جهانی و چه در سطح 

ه کمر خود را ب نباشالالدطبقه کارگر هنوز قادر باعث شالالدس اسالالت که بودس ای منطقه

 عنوان یک طبقه اجتماعی راست کند و مهر خود را به حوادث اجتماعی بزند.

 نهات. میدهد …جنگ، بربریت واعدام، قتل عام، سالالرمایه داری بوی خون، کثافت، 

ارگر تی اسالالت که طبقه ککمونیسالال انقالب طریق از داری سالالرمایه کشالالیدن زیر به با

پایان دهد و یک نظامی شالالایسالالته کرامت انسالالانی، توحش سالالرمایه داری میتواند به 

دی، عام، بدون بردگی مزاعدام، بدون قتل نظامی شایسته بشریت، یک جامعه بالدون

بیش از هر زمان دیگری آیندس بشریت در دستان طبقه کارگر  .طبقه ارائاله دهد بدون

 است.

 فیروز اکبری
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