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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٢ اکتوبر ١١

  !بر، روز جھانی عليه اعدامودھم اکت
   

 که در قوانين شان شکنجه و اعدام ئیحکومت ھا. اعدام، بزرگ ترين جنايت و قتل عمد عليه بشريت استمجازات 

 و حقوقی و امنيتی خود را بسيج می کند تا فردی ئیحکومتی که کليه دم و دستگاه قضا. دوجود دارد، جانی و قاتل ان

را به داليل مختلف سياسی و يا ناھنجاری ھای اجتماعی به قتل برسانند قبل از ھر چيز، وحشی گری خود را به 

سرمايه داری مبارزه می کند، بنابراين، ھر فرد انسان دوست و کمونيستی که عليه ستم و استثمار . نمايش می گذارد

 روحی و جسمی زندانيان و اعدام به جامعه ۀموظف است ھم با صدای بلند و رسا مخالفت خود را با ھرگونه شکنج

  .  به افکارسازی بپردازداعالم کند و ھم به طور کلی برای برچيده شدن زندان ھای سياسی، وسيعاً 

. ين شده استي عمل از پيش تعۀنايت حکومت ھا، با طرح و نقشن و وحشيانه ترين جيقديمی تر مجازات اعدام،

زيکی يک انسان نيست، بلکه فراتر از آن، زھرچشم گرفتن از کل جامعه و تمکين کردن مردم به اعدام، تنھا حذف ف

  .مردم است دنيم کشيبه عبارت ديگر، ھدف اصلی طراحان مجازات اعدام، به تسل. مقررات و قوانين حکومتی است

 سال ١۵٠ که به جھان بينی کمونيستی برمی گردد تالش کمونيست ھا برای لغو مجازات اعدام، بيش از ئی آن جاتا

 و فردريک   بشر، يعنی کارل مارکسئیبنيان گذاران سوسياليسم علمی، اين علم و جھان بينی رھا .تاريخ دارد

، در مطلبی  مارکس. و شفافی اتخاذ کرده اند در مخالفت با اعدام و لغو اين جنايت، مواضع بسيار صريح انگلس،

  :، نوشته است) آثار جلد ھشتمۀمجموع(» مجازات اعدام«تحت عنوان 

حق بودن و ه ب» اصل«اگر غيرممکن نباشد، در واقع بسيار دشوار است، اصلی بنا گردد که در نظر باشد با آن  «

  » .بالد، اثبات گردد د می ای که به متمدن بودن خو مفيد بودن مجازات اعدام در جامعه 

 بھتری برای دفاع از خود جز ۀای است که وسيل اين چه نوع جامعه «: افزايد  می   اين مطلب خودۀمارکس، در ادام

کند تا جا را   ای از جنايت کاران را اعدام می   جالدی که دسته شناسد؟ آيا ضروری نيست به جای ستايش جالد نمی 

 را به وجود می ئیر سيستمی انديشيد که چنين جنايت ھايي تغۀند، به طور جدی درباربرای جانيان بعدی باز ک

  »آورد؟ 

، در نفی صريح مجازات » خانواده، دولت و مالکيت خصوصیءمنشا« نيز در کتاب معروف خود به نام  انگلس

  ».وار انتقام خونی است نوع متمدن ... مجازات اعدام«:  نويسد اعدام، می
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 و چه از نوع عقب مانده اش مانند امريکا ۀش مانند حکومت اياالت متحدئی چه از نوع متمدنورژواحکومت ھای ب

.  از زندان و شکنجه و اعدام برای بقای حکومت سرمايه داری شان بھره می جويندحکومت اسالمی ايران، اساساً 

منيت جامعه و جلوگيری از بزھکاری مين اأدر اين ميان، با پيش کشيدن مباحثی چون قانون شکنجه و اعدام برای ت

ھيچ جامعه ای با سرکوب و اختناق و .  جنايت کارانه و توجيھاتی بيش نيستندئی بحث ھا،و غيره ضروری است

شکنجه و اعدام به آرامش و امنيت نمی رسد و بزھکاری نيز نه تنھا از بين نمی رود، بلکه ھم چنان در جوامع 

  .ودنابرابر و مختنق بازتوليد می ش

خود، » سوسياليسم«نيز برمی گردد با شبه » سوسياليسم« که به برخی از جريانات مدعی ئیبه اين ترتيب، تا آن جا

با آزادی، برابری، دموکراسی، آزادی ھای بی قيد و شرط سياسی، به ويژه مخالف ممنوعيت مجازات شکنجه و 

 موضع روشن و قاطعی عليه مجارات اعدام نگرفته اعدام و برچيده شدن زندان ھای سياسی مخالفت می ورزند و يا

اند، جرياناتی نظير استالينيست ھا، مائوئيست ھا، انور خوجه ايست ھا و غيره ھستند که کم ترين ربطی به جھان 

 اند و از سوسياليسم علمی، ئیاين نوع جريانات، تحت تاثير افکار سوسياليسم بورژوا. بينی مارکس و انگلس ندارند

 بشر و جھان بينی مارکسيستی، بلکه به عنوان ابزاری در خدمت پيش برد اھداف و سياست ئیعنوان علم رھانه به 

  . خود استفاده می کنندئیھای بورژوا

اين نوع جريانات را » سوسياليسم«، به درستی »مانيفست کمونيست«مارکس و انگلس،  در اثر معروف شان به نام 

سوسياليست ھای بورژوا می خواھند شرايط حيات «: ناميده اند و نوشته اند» ئیواسوسياليسم محافظه کار يا بورژ«

و اما مقصود ... » «... معاصر را حفظ کنند ولی بدون مبارزات و مخاطراتی که ناگزير از آن ناشی می شودۀجامع

ا از طريق انقالب عملی ، که تنھئیر شرايط مادی به ھيچ وجه الغاء مناسبات توليدی بورژوايياين سوسياليسم از تغ

در نتيجه، در روابط بين . شدنی است، نمی باشد؛ بلکه مقصد اصالحات اداری براساس مناسبات توليدی موجود است

ری وارد نمی کند و در بھترين حاالت، جز کاستن از مصارف سيادت بورژوازی ييسرمايه و کار مزدوری ھيچ تغ

  ». عمل ديگری صورت نمی دھدئیاو ساده تر کردن امور اقتصادی دولت بورژو

 طبقاتی کارگران را مخدوش ۀی سوسياليسم ھستند و مبارزطنات، مبلغان و مفسران بد و التقادر واقع اين نوع جريا

ھم چنين اين نوع جريانات، صرفا . می کنند و جز دامن زدن به تفرقه و خصومت و خشونت ھنر ديگری ندارند

 مردم ايران به دنبال امام خمينی ۵٧از اين رو، آن ھا ھم در انقالب . کاپيتاليسمھستند و نه ضد » ضدامپرياليسم«

 اسرائيل دفاع می کنند نه از مردم ۀضدامپرياليسم افتادند و ھم امروز از حزب هللا و حماس در مقابل حمالت وحشيان

 سخنی از ود می شود و مثالً  محدامريکاامپرياليسم شان ھم به امپرياليسم . آزاده و کارگران لبنان و فلسطين

در حالی که در جھان امروز، سيستم . امپرياليسم چين و روسيه و جنايات آن ھا عليه بشريت، به زبان نمی آورند

سرمايه داری يک سيستم جھانی است و امپرياليسم نيز در راستای منافع سرمايه داری خود، حتی در کوره دھات 

  .نيز حضور فعالی دارد

روز، نبايد ھيچ فرد انسان دوست و کمونيست، در رابطه با تبليغ و ترويج صريح لغو اعدام و مخالفت با در جھان ام

ھمان طور که امروز بسياری از .  روحی و جسمی و اعدام، کوچک ترين سستی از خود نشان دھدۀھرگونه شکنج

بنابراين، در اين . عدام ھستندنيروھای جدی جنبش کارگری کمونيستی ايران و جھان، صريحا مخالف شکنجه و ا

  .مورد نبايد کوچک ترين توجيه و تبصره و اما و اگری را پذيرفت

ن حکومت ان و حتی منتقدا و حکومت اسالمی، مخالف ما، به ويژه در حکومت ھای پھلویۀسفانه تاريخ جامعأمت

بنابراين، ھر فرد . و اعدام کرده اند قرار داده اند ئیھايشان را در زندان ھا، زير شديدترين شکنجه ھای قرون وسطا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

و جريان اپوزيسيون حکومت اسالمی چه چپ و چه راستی که صريحا عليه شکنجه و اعدام موضع نگرفته اند و يا 

 ايران به آزادی و ۀتوجيھاتی را در اين مورد سرھم بندی می کنند در واقع آگاھانه و ناآگاھانه نمی خواھند جامع

 ھمان جنايات ۀبرابری و عدالت اجتماعی و رفاه و حرمت گذاری به موجوديت برسد در واقع به نوعی خواھان ادام

  .حکومت ھای قبلی و به فکر انتقام ھستند

ب و وحشت در ن حکومت و راه انداختن رعاعنوان ابزاری براى ترساندن مخالفحکومت ھای مستبد از اعدام به 

حکومتی که از .  کردن مردم، و يا براى مقابله با برخی جرائم اجتماعی به کار گرفته می شودبوه برای مرعجامع

ن خود را زندانی و شکنجه و اعدام ای نسبتا برخوردار است ھرگز مخالفاز جايگاه اجتماعی قوی و حت نظر حقوقى،

  .نمی کند

 ازدواج زن و مردی و يا ھم جنس گرايان و يا قربانيان  جنسی خارج ازۀبه عالوه در کشوری مانند ايران، رابط

توای آيت هللا ھا، انسان ھا را بدون اين که دستگير و زندانی و داگاھی کنند در فحتی با . تياد نيز اعدام می شونداع

  .خيابان ھا و منازل شان به قتل می رسانند

وکال، روزنامه نگاران و وبالگ نويسان را به ن سياسی خود حتی نويسندگان، احکومت اسالمی، عالوه بر مخالف

کسانی که مذھب را نقد کنند و يا کسانی که . ، دستگير  و زندانی و شکنجه می کند»ت کشوريامن«ه ياتھام اقدام عل

 کنند فتوای قتل شان از سوی ئی امامان و پيامبران کاريکاتور بکشند، فيلم توليد نمايند و يا ترانه سراۀدربار

ن خود فقط ان و منتقداومت ھای مستبد برای نابودی مخالفبنابراين، حک. ی مرتجع و آدم کش صادر می شودآخوندھا

به کشتن زندانيان سياسی در زندان ھا بسنده نمی کنند و در سطح وسيعی در جامعه به وحشی گری ھا و آدم کش 

  .ھای خود ادامه می دھند

 دارد، ھمواره در بطن خود قاتالن و تروريست ھا را پرورش می اى که مجازات اعدام وجود ھم چنين در جامعه 

  .دھد و به رشد و گسترش قتل و جنايت ياری می رساند

به معنای واقعی با قتل عمد و آدم کشی، نه عدالت و امنيت در جامعه برقرار می گردد و نه بزھکاری در جامعه کم 

اسی ھستند که طرفداران و مجريان اعدام پيش می کشند تا اين ھا، يک مشت ادعاھای دروغين و بی اس. تر می شود

ثر بود بی شک بايد جوامعی ؤ واقعيت داشت و مئیاگر چنين ادعاھا. قتل عمد خود در جامعه را توجيه پذير نمايند

ر در حالی که د.  بايد سالم ترين و امن ترين جوامع به حساب می آمدندامريکانظير ايران، عربستان سعودی، چين و 

  .جوامع اسکانديناوی که مجازات اعدام وجود ندارد صدھا مرتبه از اين جوامع، امن تر و سالم ترند

اسى، فردی است که تنھا به دليل مخالفتش با حکومت زندانى شده است بنابراين، جرمی مترکب نشده است يزندانى س

يد چنين فردی، دستگير شود تا چه برسد ال اين است که چرا باؤس. که زندانى و دادگاھی و شکنجه و اعدام شود

  شکنجه و اعدام شود؟

 روحی و جسمی و اعدام و تالش برای برچيده شدن زندان ھای سياسی، بخش مھمی ۀتالش برای لغو ھرگونه شکنج

در اين سيستم، اقليتی سرمايه .  داری ستم گر، جنايت کار و استثمارگر است  طبقاتی عليه سيستم سرمايهۀاز مبارز

ليس و ارتش و دولت و حاکميت، بر ابزارھای توليدی و خدماتی جامعه چنگ انداخته اند و با وار با حمايت پد

 نيروی کار، اکثريت جامعه را در کنترل شديد و اختناق و سانسور خود گرفته اند و در راه ثروت ۀاستثمار وحشيان

سرکوب و کشتار، زندان و شکنجه و اعدام  تر نيز حاضرند جنگ و خونريزی،  بيشاندوزی و کسب سود و قدرت

 خود را در اين سيستم ضدانسانی، ۀراه بيندازند و ميليون ھا انسان را به ديار نيستی بفرستند تا موقعيت جنايت کاران

  .حفظ کنند
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ار  با اين وجود، سيستم سرمايه داری از ھمگان می خواھد که به ستم و سرکوب و استثمار گردن بگذارند؛ نيروی ک

 از مدرسه تا دانشگاه، در کوچه و ئیکليه دم و دستگاه سيستم بورژوا. خود را بفروشند و صدايشان ھم در نيايد

، شبانه روز ھمين سياست ھای ئیخيابان، محيط کسب و کار تا راديو و تلويزيون و ديگر رسانه ھای بورژوا

  .غيرانسانی بورژوازی را تبليغ و ترويج و توجيه می کنند

 سياست ھای بورژوازی سبب شده است که ميلياردھا انسان به دليل فقر و بی کاری و گرانی و بحران ھای ھمين

 روحی و جسمی، اختالفات و کشمکش ھای خانوادگی، اعتياد،  سيستم سرمايه داری، به انواع و اقسام بيماری ھای

 ۀ ھمۀريش. و خشونت گرفتار شوندھای اجتماعی و جھل و جنايت  ، خودکشی و ديگر ناھنجاری ءدزدی، فحشا

  . مصائب و بدبختی بشر، ريشه در سياست ھا و عمکردھای سيستم سرمايه درای دارد

 جنسی گرفته تا  به عالوه ھمين سيستم سرمايه داری، تبعيضات سياسی، اجتماعی و فرھنگی گوناگون از تبعيض

 خود ۀ گرايشات عقب ماندئی و حتی در دوران ھانژادی و ملی و مذھبی را نيز در جوامع بشری بازتوليد می کند

چون ناسيوناليسم، شوونيسم، فاشيسم، مذھب و غيره را نيز بر جوامع تحميل می کند تا با سرکوب ھا و خشونت ھا و 

  .جنايات عريان تری سيستم سرمايه داری را ھم چنان حفظ کند

 زندانان اعم از زندانی سياسی، ۀشکنجه و اعدام ھمدر چنين شرايطی، نه تنھا بايد با تمام قدرت به مخالفت با 

اجتماعی و بزھکار در جامعه ايران برخاست، بلکه کليت سيستم سرمايه داری و حکومت سرمايه داری اسالمی را 

چرا که حکومت سرمايه داری اسالمی، عامل . ال برد و در جھت واژگونی آن نيز گام ھای جدی برداشتؤزير س

به عبارت ديگر حکومت جانی اسالمی، با شکنجه .  ايران استۀ بزھکاری ھا و غيره در جامع جرايم وۀاصلی ھم

ن سياسی خود و حتی بزھکاری و قتل و جنايت در جامعه را ا مخالفۀو اعدام نمی تواند جلو گسترش و تعميق مبارز

 ايران، تنھا با ساقط ۀ و جامعبه اين دليل ساده که خود اين حکومت، جنايت کار و آدم کش و تروريست است. بگيرد

کردن کليت آن و با ھمه جناح بندی ھايش از حاکميت، می تواند به ثبات اقتصادی، سياسی، اجتماعی، شغلی و ھم 

  ! چنين به آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و رفاه ھمگانی برسد

  .ات آن استيحق حانسان و  نھايتا مبارزه برای لغو مجازات اعدام، ارزش گذاری بزرگ به حرمت

 ٢٠١٢بر و دھم اکت-  ١٣٩١ ]ميزان[چھارشنبه نوزدھم مھر

  :يادداشت

صرفنظر از اين که کاربرد اصطالحاتی چون استالينيزم و مائوئيزم تا چه ميزان درست و به جاست، در اساس 

 کشتاری که مدافعان ، با قتل و در مقاطع الزمبرخورد قاطع و خشن ديکتاتوری پرولتاريا را الی تصفيه جسدی افراد

سرمايه غرض حفظ منافع اقليت سرمايه دار به راه می اندازند، يکی دانستن از جمله بحث ھائيست که با تأسف در 

  .نھايت چيزی به جز تخطئۀ ديکتاتوری پرولتاريا، به ارمغان آورده نمی تواند
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