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 سياوش دانشور 
 

  چهره واقعى ناسيوناليسم
 

ناسيوناليسم وقتى کمى ميليتانت ميشود به نژاد پرستى                 
ادبيات .  اساسا ناسيوناليسم يک پايه فاشيسم است       .  ميرسد

اصالت خاک و       "،"عرق ملى  "ناسيوناليستى متکى بر       
.  برترى جوئى و بيگانه گريزى است                ،"خون و نژاد     

زمانى که   .  ناسيوناليسم تا مغز استخوان ارتجاعى است          
اسرائيل با تروريسم عريان و جنايت جنگى کودکان                      
معصوم فلسطينى را با بمب فسفرى و موشک لت و پار               

 ناسيوناليسم ايرانى بيمارگونه هورا ميکشيد و                ،ميکرد
انگار "!  بکش که دارى خوب ميکشى             "شعار ميداد       

موشها و سوسک     "وزارت بهداشت راه افتاده است تا              
جناح چپ اين جريان نيز همين را        !  را پاکسازى کند  "  ها

تن اين   "  سياسى"تنها تفاوت اينبود که لباسى             .  ميگفت
 "! اومانيسم اش گل کند"کراهت ميکرد و نميخواست 

 

اين "  روز قدس "در تظاهراتهاى اخير ايران و خارج در         
شعار کليدى ناسيوناليسم    .  ماجرا بنوعى ديگر تکرار شد      

"  جانم فداى ايران     ، نه لبنان    ،نه غزه "نژادپرست اينبار    
همان جناح چپ ناسيوناليسم که امروز اشتباها شعار        .  بود

 در غوغاى اين شعار     ،دستش ميگيرد "  آزادى و برابرى  "
قابل تشخيص  .  فاشيستى در استکهلم غرق و گم شده بود          

نبود که همين شعار را تکرار ميکند يا نه؟ بيچاره مردم                
و کودکان بيدفاع و گرسنه غزه و لبنان که از يکسو                         
قربانى تروريسم اسالمى و تروريسم دولتى است و از                 
سوى ديگر ناسيوناليسم نژاد پرست عليه شان دادگاه                     

اينبار نيز امثال داريوش همايون       .  خيابانى برگزار ميکند  
و سلطنت طلبان که در دوران جنگ غزه رسما                                 

 ، نه لبنان    ،نه غزه  " سر دادن شعار          ،شارونيست بودند  
چرخش مردم بسوى   "در تظاهراتها را    "  جانم فداى ايران  

معلوم نيست اگر مردم به سمت              !  ناميدند"  ناسيوناليسم
ناسيوناليسم چرخش کردند چرا خودشان به سمت اسالم             

چرخش "  حفظ نظام  "موسوى و جمهورى اسالمى و               
کردند؟ موسوى نژاد پرست شده يا               

٢صفحه   

 ؟ !مجازات اعدام، واقعياتها
 

 ١٠صفحه على جوادى                                                     

احمدی نژاد يهودی 
 –و برگ برنده ملی 
 اسالميها؟

 

 على جوادى

  ،يادداشت سردبير

 " حلق آويز شدن افراد معمولی" 
 

 ٣صفحه کارل مارکس                                                      

روز جهانی عليه اعدام را به روز  اکتبر ١٠
 !هزار اعدام تبديل کنيم١٠٠جهانی عليه رژيم 

 اخراج کارگران آى ، اولين قدم آزادى در گرو سرنگونى رژيم است: در صفحات ديگر
.و  ستون آخر ... ، اکتبر١٠ تظاهرات هاى ، کارگران مسيل باختر،سى آى پارس  

 !برای لغو مجازات اعدام تالش کنيم
  اکتبر روز جهانی عليه مجازات اعدام١٠به مناسبت  

 ٢٠صفحه سياوش دانشور                                                                     

  لغو مجازات اعدام، گفتگو با راديو انترناسيونال
    لغو مجازات اعدام، گفتگو با نشريه خاوران 

 ۵صفحه منصور حکمت                                                    

 در باره لغو اعدام، گفتگو با نشريه خاوران 
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 چرا ،چرا زندان
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٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 همايون خمينى چى؟ 

 

 نان به نرخ روز         ،اين البته تناقض اينها نيست        
خوردنى است که ارتجاع سياسى در آن استاد                 

اين چهره واقعى ناسيوناليسم است که با              .  است
نميتوان نژاد     "  دمکرات و ليبرال        "زرورق     

 مگر   ،از اين گذشته    .  پرستى اش را بزک کرد        
اسالميون   -دمکراتها و ليبرالهاى ايرانى و ملى          

اپوزيسيون کم نژاد پرست اند؟ مگر اينها عموما          
سما نميروند؟ يکمورد ديگر        "  ايران ايران  "با   

کاسه داغ تر از آش شدن اين جماعت در                             
ماجراى پرونده هسته اى جمهورى اسالمى                    

روزى ميگويند احمدى نژاد کشور را در           .  است
خطر قرار داده است و پيشنهاد مصالحه و                         

وقتى جمهورى اسالمى   .  مذاکره با آمريکا ميدهند   
منافع " اينها ميگويند       ،مصالحه و مذاکره ميکند      

ايرانى را تحقير   "را زير پا گذاشته است و       "  ملى
ايران با اقتدار ظاهر          "ميگويند    "!  کرده است   

ناگهان در لباس وکيل و وزير دارالخالفه         "!  نشد
معلوم ميشود مسئله اينها        !  اسالم ظاهر ميشوند    
مسئله اينست چه کسى در       .  هيچکدام اينها نيست   

حکومت ابتکار زد و بند با دولتهاى غربى و                    
خرج کردن از جيب کارگران را دارد و نه نفس            

اگر امور توسط جناح        .  موضوع مورد مجادله     
درايت و ديپلماسى    "متبوعشان پيش رود اسمش       

است و اگر توسط جناح رقيب پيش رود         "  معقول
اين موضع مشترک    !  است"  امتياز دادن "اسمش  

دوز ناسيوناليسم جنبش    .  دو جناح حکومت است     
ملى اسالمى و موضع سياسى اش تابعى از                      

را چه کسى تعريف          "  منافع ملى   "اينست که       
مشکل اين جماعت اينست که وقتى به                .  ميکند

 بايد دنبال نژادپرست        ،جاده ناسيوناليسم ميزنند     
 . چون آنها علمدار اين خط اند. هاى ايرانى بيفتند

 

ناسيوناليسم ايرانى ميرود که خود را در قالب                
يک ناسيوناليسم ميليتانت و ضد عرب و                             

اين .  نژادپرست آريائى مسلک تجديد آرايش کند        
جريان تالش دارد به اعتراض واقعى مردم به               
هزينه کردن جمهورى اسالمى براى تروريسم             

اين .  اسالمى رنگ ناسيوناليسم نژاد پرست بزند        
نژاد پرستى عريان البته بيش از همه ضد                           
کمونيست و ضد اعتراض آزاديخواهانه و                        

بايد بحال کسانى تاسف         .  برابرى طلبانه است     
خورد که دراين ماجرا به سياهى لشکر اين                       

پاسخ ناسيوناليسم  .  جماعت مرتجع تبديل شده اند      
را تنها اعتراض راديکال کارگرى و                                    

کمونيسم کارگرى   .  انترناسيوناليسم ميتواند بدهد    
تنها واکسن موثر عليه ويروس ناسيوناليسم و                 

 . *  نژادپرستى است

 

  چهره واقعى 
 ...ناسيوناليسم 

  اکتبر ١٠ 
هزار ١٠٠روز جهانی عليه اعدام را به روز جهانی عليه رژيم 

 !اعدام تبديل کنيم
 

 اکتبر را به روز اعتراض عليه       ١٠.  روز جهانی عليه مجازات اعدام است     )   مهر ١٨( اکتبر   ١٠
 .  رژيم اوين و گوهردشت و خاوران و کهريزک تبديل کنيم،رژيم صد هزار اعدام

 

اعدام يک ابزار رژيم اسالمی و        .   قتل عمد دولتی است      ،اعدام يک جنايت سازمان يافته دولتی       
. طبقات حاکم برای کنترل و به انقياد در آوردن جامعه و سربزير نگهداشتن مردم معترض است                

کشتن عامدانه و گرفتن حق حيات انسانها، به هر دليل و بهانه ای، حق هيچ دولت و قدرتی                                
يک رکن تالش ما برای برپايی نظامی آزاد، برابر، مرفه و انسانی، مبارزه قاطع برای                   .  نيست

 .برچيدن بساط شنيع اعدام و لغو مجازات اعدام در جوامع بشری است
 

 و  ٦٠خرداد  .  رژيم اسالمی حکومت صد هزار اعدام و سه دهه کشتارهای تکان دهنده است                    
جمهوری .   نمونه های برجسته عملکرد اين دستگاه جنايت و آدمکشی اسالمی است            ٦٧شهريور  

مبارزه برای لغو مجازات اعدام در جهان،                .  اسالمی سمبل مجازات اعدام در جهان است               
نميتواند بدون سازمان دادن مبارزه ای همه جانبه عليه رژيم اسالمی صد هزار اعدام در ايران                    

بايد در اين روز جمهوری اسالمی را در پيشگاه افکار عمومی مردم جهان                 .  به پيش برده شود    
 .بايد جهان يکصدا رژيم طالبانهای ايران را با تمام کراهت اش محکوم کنند. به محاکمه کشيد

 

 اکتبر را روز مبارزه با حکومت سمبل اعدام يعنی جمهوری             ١٠حزب اتحاد کمونيسم کارگری     
حزب از تمامی نيروهای آزاديخواه، انساندوست، و پيشرو ميخواهد که                 .  اسالمی اعالم ميکند   

اين روز را بايد به روز        .  دراين روز متحدانه عليه اعدام و رژيم اسالمی اعدام به ميدان بيايند                
اين روز تريبون بشريتی است که برای رهائی         .  اعتراض عمومی عليه رژيم اسالمی تبديل کرد       

در اينروز بايد تظاهراتها و ميتينگهای بزرگی در نقد و افشای مجازات            .  از بربريت تالش ميکند 
مبارزه برای   .  اعدام و رژيم صد هزار اعدام در خيابانها و سالنهای اجتماعات برگزار شود                       

و لغو آن، بايد با خواست مشخص و فوری؛ لغو تمامی احکام اعدام                       "  توقف مجازات اعدام   "
صادر شده توسط رژيم اسالمی، و برچيدن چوبه های دار و تالشی عظيم برای بزير کشيدن                          

 .رژيم جمهوری اسالمی گره بخورد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٩ – ١٣٨٨ مهر ٧

١٢١شماره   

ات را                         اي ن ن ج امی اي م آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی که ت
م؛             ،توليد ميکند  ي  عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ ستايش درباره جالد سرده

عدی                      راد ب رای اف همان جالدی که با اعدام يکدسته از جنايتکاران؛ جا را ب
  کارل مارکسباز ميکند؟                                                                

 اعدام
قتل عمد دولتى 

!است  



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حلق "در مقاله ای تحت عنوان      ]  ١٨٥٣[  ژانويه    ٢٥مورخ    روزنامه تايمز 
 :به نکات زير اشاره دارد" آويز شدن افراد معمولی

 

 در پی اعدامهايی که در انظار           ،غالبا باور براين است که دراين کشور          "
مردم انجام ميگيرد؛ بالفاصله شاهد مرگهايی هستيم که در اثر حلق آويز                  

اين وقايع نتيجه تاثير بسيار قوی       .   خودکشی يا تصادف، تداوم مييابد      ،شدن
اعدام يک جنايتکار معروف برروی اذهان بيمارگونه يا رشد نايافته                            

 سپس موارد متعددی را برميشمارد و مدعی است          ،روزنامه  تايمز  ".  است
از جمله است نمونه ای در          .  که اين موارد نمايانگر موضوع فوق است           

که طی آن ديوانه ای پير در يک بگومگو با افرادی چون خودش                 "  شفيلد"
با حلق آويز کردن خود به           "  باربور"در مورد بدار آويختن فردی بنام              

 ساله   ١٤مورد ديگر مربوط به يک پسر بچه                .  زندگيش خاتمه ميبخشد    
 .است که خود را حلق آويز کرد

 

 در خدمت حمايت از چه آئينی            ،پرسيدنی است که برشماردن اين موارد         
 زيرا اين شيوه     ،است؟ چيزی که هيچ آدم معمولی نميتواند آنرا حدس بزند            

 زيرا  ،برخورد چيزی نيست مگر گونه ای تمجيد باز گذاشتن دست جالد                
اينجا حکم اعدام بمثابه خرد غايی جامعه ستايش شده است؛ آنهم در مقاله                  

 ."مهمترين روزنامه کشور"ای اساسی در 

 

 جانبداری از چوبه دار و منطق خونبار                ،روزنامه مورنينگ ادورتايزر    
همين روزنامه داده های       .  تايمز را بشدت و بحق مورد نقد قرار ميدهد                

مورنينگ ( ارائه ميدهد    ١٨٤٩ روز از سال      ٤٣مورد توجه زير را برای       
  ).١٨٥٣ ژانويه ٢٦ادورتايزر مورخ 

      

 تاريخ و نام اعدام شدگان                        قتل و خودکشی   

 

  مارس22 مارس             هانا ساندلس       20ميالن                  

  مارس22نيوتون       . ج .  مارس          ام20       پولی            

 *  مارس27گليسون       . ک. مارس           ج27       اسميت         

 

 مورد قتل ليورپول  4

 

  آوريل2 مارس         قتل و خودکشی در لستر   31      هاو              

  آوريل7 مارس              لنديک           8قتل بر اثر مسموميت          

  آوريل   13وارد  مادر خودرا ميکشد       باردلی        .چ.  آوريل ج9    

   ، آوريل  باکسی قتل والدين14

  فرزند خود را  بقتل ميرساند و خودکشی ميکند2 آوريل   بيلی 14 

  آوريل18 آوريل               چارلز اورتون        18گريفيت      .ج    

  می2 آوريل               دانيل هولمزدی        21رآش         . ج   

 

 مجازات اعدام
 کارل مارکس

جدول فوق همانطورکه روزنامه            
 نه تنها    ،تايمز نيز بدان اذعان دارد      

 بلکه تعداد قتلهای      ،تعداد خودکشيها 
بسيار سخيفی را که متعاقب اعدام           
جنايتکاران رخ داده است نيز                     

 .برميشمارد

 

جای شگفتی است که مقاله مورد              
 برای نظريه وحشيانه       ،بحث تايمز  

ای که از آن بحمايت برخاسته                    
 هيچگونه دليل يا مستمسکی         ،است

که بشود برمبنای آن درستی و يا سودمند بودن بنای حکم اعدام را                          
 است که درجامعه    ، اگرنگوييم غيرممکن  ،دشوار.   ارايه نميدهد  ،پذيرفت

 اصلی را مستقر کند که بر           ،ای که به متمدن بودن خود مباهات دارد           
 . برحق بودن يا ثمربخش بودن حکم اعدام پذيرفته شود،اساس آن

 

در اينجا مجازات بطورکلی بعنوان وسيله ای جهت اصالح و انصراف            
 ، چه کسی حق دارد مرا         ،اما.  بزهکاران مورد پشتيبانی قرار ميگيرد       

 ؟!بمنظور اصالح و منصرف ساختن ديگران مجازات کند

 

 ، آری در اين مورد آمار و ارقام وجود دارد                      ،ازسوی ديگر تاريخ     
 ثابت کرده است که هيچگاه        ،بکاملترين وجهی از زمان قابيل به اينسو        

 بلکه قضيه   ،آدميان درنتيجه مجازات نه اصالح و نه منصرف شده اند            
 .درست برعکس آن بوده است

 

تنها يک تئوری وجود دارد که ارزش             "  حقوق مجرد  "از نقطه نظر       
 و آنهم تئوری متعلق به کانت است؛          ،انسانی را در انتزاع باز ميشناسد      

 هگل  ،بويژه در فورمولبندی بسيارخشکی که هگل از آن ارائه ميدهد               
اين عملی است ناشی از     .  مجازات حق يک جنايتکار است    :  "بما ميگويد 

 آن حق را از آن خود        ،جنايتکار با تجاوز به حق     .  اراده شخص خود او   
جنايت او نفی حق است و در نتيجه اثبات حق که توسط                 .  اعالم ميکند 

 بواسطه خود او بر وی تحميل شده                   ،خود جنايتکار برانگيخته شده       
 ."است

 

 باين  ،شکی نيست که در اين فورمولبندی مطلب ويژه ای وجود دارد                 
" موضوع صرف "معنی که هگل بجای اينکه جنايتکار را بعنوان يک             

 او را تا حد يک موجود آزاد و خودمختار          ،و برده عدالت درنظر نگيرد    
در نگاهی دقيقتر در خواهيم يافت که ايداليسم آلمانی در              .  ارتقاء ميدهد 

 بقوانين جامعهء موجود     ، سعی براين دارد    ،اينجا نيز چون ساير موارد      
 .حقانيت متعالی اعطا کند

 

جايگزين "  اراده آزاد "آيا در واقع اين يک توهم نيست که اين انتزاع                 
 و وضعيتهای گوناگون اجتماعی که        ،فردی شود با انگيزه های واقعی       

بر او سنگينی ميکند؟ و يکی از کيفيتهای انسان جايگزين خود انسان                   
 درنهايت  ،شود؟ اين نظريه که مجازات را نتيجه اراده خود جانی ميبيند           

قديمی )  ماورا طبيعی  (چيزی نيست مگر همان اصطالح متافيزيکی              
 بدون   ، دندان در برابر دندان        ، چشم در برابر چشم        ،)قانون قصاص  (

مجازات چيزی نيست مگر وسيله ای             .  تشبت بشرح و تفسير بيشتر         
برای جامعه جهت دفاع از خود در برابر تمامی آنچيزهايی که شرايط                

 .حال خصلت آن هرچه ميخواهد باشد. موجوديت آنرا نقض ميکند
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  ۴صفحه 



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين چه جامعه رقت انگيزيست که وسيله ای برای دفاع از خود جز جالد                 
روزنامه مهم   "نمی يابد و تازه بخود جرئت ميدهد از طريق صدای                          

 ! يک قانون طبيعی است،اعالم کند خشونت وی" جهان

 

انسان و استعدادهايش     :  کتله در اثر بسيار عالمانه و ارزشمند خود              .آ.ام
ما بودجه قابل مالحظه ای را به انتظام وحشتناکی به اداره                       :  "ميگويد

ما حتی   .  اختصاص ميدهيم  ...  زندانها؛ بازداشتگاهها؛ چوبه های دار             
ميتوانيم پيش بينی کنيم که چه تعداد افراد دست خود را بخون آيندگان                         
آلوده خواهند کرد و چه تعداد جاعل مسموم کننده خواهند بود؛ تقريبا به                    
همانگونه که ميتوانيم تعداد زاد و ولد  و مرگ و مير ساالنه را پيش بينی                  

 .کنيم

 

؛ با دقت      ١٨٢٩ منتشره در سال            ،کتله؛ در يک جدول احتماالت          .آ.ام
حيرت انگيزی؛ نه تنها انواع؛ که طبيعت و علت جنايات متعددی در                         

 پيش بينی کرد و اينرا که مقدار ميانگينی از            ١٨٣٠فرانسه را برای سال      
جنايات در ميان بخش معينی از يک جامعه در کل نتيجه اوضاع و احوال              
جامعه بورژوازی معاصر است و نه آنقدرها حاصل نهادهای ويژه                           

(شناسی آن کشور را ميتوان از جدول زير؛ که توسط کتله برای سالهای                
 . عرضه شده؛ مشاهده کرد) ١٨٢٢-٢٤

 

 .  جانی محکوم امريکا و فرانسه جدول زير بدست می آيد١٠٠از تعداد 

 

      

 سن                     فيالدلفيا                        فرانسه       

 

 19                                 19 سال                  21زير   

    35                                 22 سال                 30تا   21

 23                                 23 سال                 40تا   30

 23                                 14 سال                 40باالی  

 

 100                               100جمع                            

 

  

 اگرجنايات با چنين درجه بااليی از نظمی چون نظم پديده های               ،بنابراين 
 درج  ،)رده بندی آن   (؛ چه درکميت و چه در گوناگونی             )فيزيکی(مادی  
دشوار بتوان تضمين کرد که کداميک      .  " چنانچه کتله اشاره ميکند    ،ميدهيد

آيا ".  تاثير منظم تری دارند     )  جهان مادی و نظام اجتماعی       (از اين علل      
الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی که تمامی اين جنايات را                         

 عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ ستايش درباره جالد سردهيم؛              ،توليد ميکند 
همان جالدی که با اعدام يکدسته از جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی                 

  *"باز ميکند؟

 

 ...مجازات اعدام 
 

 !کارخانه آی سی آی پارس! خراج کارگرانا
 

 نفر از کارگران کارخانه آی       20 طى يکماه گذشته      ،بنا به خبر دريافتى   
در اين اقدام    .  سی آی پارس به دستور کارفرما از کار اخراج شده اند               

 تمديد قرارداد با تعدادی از کارگرانی که قراردادشان به            ،ضد کارگری 
 انجام نشد و همچنين تعداد ديگری از کارگران که                   ،پايان رسيده بود   

مدير !  حتی قراردادهايشان هم تمام نشده بود از کار اخراج شدند                          
کارخانه که يکی از سرمايه داران فرانسوی است و ديگر عواملش در               

اوضاع بازار خوب   :  جواب اعتراض کارگران به اين اخراجها گفته اند        
ايران خودرو و پارس خودرو مانند سابق خريدار محصوالت               .  نيست

اگر اوضاع همينطور   .  ما نيستند و ما نيز به شما کارگران نيازی نداريم         
تا امروز کارگران اخراجی    ! باشد بايد عده بيشتری از کار اخراج شوند       

و معترض عليرغم پيگيريهای خود به هيچ نتيجه ای نرسيده اند و با                      
 . بيکاری و سرگردانی و فقر مضاعف گرفتارند

 

 کارگر قراردادی سفيد        150کارخانه آی سی آی پارس با بيش از                     
 با  ، هزار تومانی   264 با قراردادهای يکطر فه و پايه دستمزد              ،امضا

 در اتوبان    ، عصر 30/4 صبح تا      30/7يک شيفت کاری از سا عت            
خط توليد کارخانه توليد انواع     .  واقع است )  بهشت سکينه (قزوين   -کرج  

شاسی خودرو و عمدتا انجام و اجرای سفارشات ايران خودرو و پارس            
در اين مرکز دستمزدهای کارگران هميشه با تاخير و           .  خود رو ميباشد  

 . انواع کارشکنی پرداخت می شود
 

 !  کارگران شرکت مسيل باختر،دستمزدهای پرداخت نشده 
 

 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان مسيل باختر تا                   500بيش از    
اين لحظه با وجود اعتراضات و پيگيری های مکرر خود موفق به                        
دريافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مربوط به  مرداد و شهريور                    

 ،به دنبال اعتراضات پی در پی و فشار کارگران               .  ماه خود نشده اند     
کرده و  "  حاتم بخشی "نوتاش چهره منفور ضد کارگری و مدير شرکت          

 ! اخيرا فقط  دستمزدهای تير ماه کارگران را پرداخت نموده است
 

با اين وضعيتی که نوتاش و                :  يکی از کارگران معترض ميگفت            
 زندگيمان بسيار وحشتناک و            ،همدستانش برايمان درست کرده اند           

 هميشه اضطراب و افکار پريشان فقر و نداری زجرمان             ،ناممکن شده 
مرگ دسته جمعی      .  ميدهد و هميشه شرمنده خانواده هايمان هستيم                

عروسی است ولی آيا نوتاش و امثال او هم مانند ما در بيابانها با دوری           
 از خانواده و فقر زندگی ميکنند؟ 

  

 نفر کارگر      500 با بيش از            ،شرکت راه و ساختمان مسيل باختر              
 سازنده و      ، هزار تومانی     264قراردادی سفيد امضا با دستمزدهای             

دفتر مرکزی شرکت در    .  مجری انواع طرحهای راه و ساختمانی است       
بخشى از کارگران شرکت هم           .  خيابان اسکندری تهران واقع است          

اکنون در پروژه مترو کمال شهر کرج و بخشی ديگر از کارگران در                 
کار سخت و طاقت      .  پروژه ساخت سد دهلران ايالم مشغول به کارند            

فرسا و اجرای پروژه های خارج از شهر و بسيار دور موجب شده که                 
. برخی از کارگران حتی برای چندين ماه خانواده های خود را نبينند                   

در .  کارگرانی که از خانواده های خود دورند، بسختی کار ميکنند                      
بيابانها در محروميت از غذا، بهداشت و استراحت مناسب روزگار                     

با اينحال سرمايه داران انگل با گستاخی دستمزدهای                        .  ميگذرانند
 . ناچيزشان را هم نمی پردازند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩ اکتبر ۵ – ١٣٨٨ مهر ١٣
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۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 برنامه حزب                 :آذر ماجدى        
کمونيست کارگرى ايران، يک             
دنياى بهتر، بر ضرورت لغو                 

. مجازات اعدام تاکيد کرده                      
ميخواستم از شما بپرسم چرا                   
حزب کمونيست کارگرى ايران           
تأکيد دارد بر اين که بايد مجازات        

 اعدام بکلى لغو بشود؟

 

 خيلى روشن           :منصور حکمت     
مجازات اعدام قتل عمد            .  است
از پيش تصميم ميگيرند            .  است

کسى را بُکشند و ميروند سِر روِز       
اين .  معينى طى مراسمى ميُکشند      

براى کسى که با قتِل نفس مخالف         
است يک عقيده طبيعى و يک                 
نتيجه منطقى است که بگويد                    
مجازات اعدام بايد لغو بشود،                
چون اين هم يک جور قتِل نفِس              

 .آگاهانه با نقشه قبلى است

 

ولى از مجازات                :آذر ماجدى   
اعدام به عنوان در واقع مجازات         
قاتلين صحبت ميشود و مجازات          
اعدام را به نوعى سّدى ميدانند در       

. مقابل باال رفتن جنايت در جامعه      
 نظر شما در اين مورد چيست؟

 

 اين به نظر من         :منصور حکمت  
اوال بطور    .  حرف پوچى است       

عينى رابطه بين اعدام و موارد             
قتل در جامعه، به آن صورت                 

اگر شما بياييد کشتارهايى      .  نيست
که توسط دولتها شده، کسانى را            

اند و جلوى ديوار       که دولتها گرفته  
اند و به     اند و تيرباران کرده     گذاشته

اند، در يک ستون                  دار کشيده    
بنويسد و ببينيد چند نفر از اينها              

اند که به جرم قتل                 کسانى بوده   
دستگير شده بودند، ميبينيد رابطه       

آدمها را به    .  جدى بين اينها نيست    
اند، به          جرمهاى مختلف گرفته        

اند و            هاى مختلف گرفته           بهانه
اين کار حکومتها است       .  اند   کشته

که در طول تاريخ شهروندان و             
اهالى را سِر جاى خودشان                       
بنشانند، به تمکين بکشانند، به                
اطاعت از دولت بکشانند و جلوى       

 لغو مجازات اعدام
 متن پياده شده مصاحبه با راديو انترناسيونال

 ٢٠٠٠هشتم نوامبر 

در جاهايى هم    .  مخالفتها را بگيرند   
اصال به جرمهايى نظير اينکه به              
مذهب ديگرى تعلق دارى، به                     
قوميت ديگرى تعلق دارى، خونت         

ات   خون ديگرى است، روش زندگى  
آدمها را     ...  روش ديگرى است         

وقتى که آلمان    .  اند  اند و ُکشته     گرفته
نازى ميليونها نفر را ميَبرد به                     
اتاقهاى گاز، و همه از کودک و پير        
و جوان را با گاز ميُکشد، آنها                      

اگر شما ستون به     .  اند   نکرده   جرمى
اصطالح قربانيان حکومتها را                  
مقايسه کنيد با ليست کسانى که به              

اند،   جرم قتل گرفته و مجازات شده        
 .ميبينيد ربطى بين اينها نيست

 

اعدام ابزارى است در دست                        
حکومتها براى ترساندن اهالى،                

... براى سِر جاى خود نشاندن اهالى     
بخشا هم توسط سيستمهاى قضايى          

. براى مقابله با جرائم بکار ميرود           
فقط هم جرِم قتل نيست که با اعدام            

در خيلى کشورها        .  پاسخ ميگيرد   
اقدام عليه امنيت کشور، اهانت به            
ساحت فالن پيغمبر و امام و آخوند،        
داشتن فالن روش زندگى، مثال                 
مصرف مشروبات الکلى با اعدام           

خيلى جاها روابط      .  جواب ميگيرد  
. جنسِى آدمها با اعدام جواب ميگيرد     

احتکار در شرايط کمبود مواد                    
. غذايى با اعدام جواب ميگيرد                  

اعدام چيزى نيست که فقط در مقابل       
فقط گوشه ناچيزى از      .  اند  قتل گفته 

آن، حکمهاى اعدامى است که در             
برابر قتل و بخاطر مجازات قاتلين         
داده شده که خوِد همان هم ايراد                  

يعنى شما نميتوانيد بگوييد که       .  دارد
اگر .  من قتل را با قتل پاسخ ميدهم          

قتل بد است چرا شما قتل را با قتل             
پاسخ ميدهى؟ اگر قتل قانونى است         
و ميشود کسى را به حکم قانون                  
کشت، چرا يک نفر ديگر هم                       
نميتواند تصميم بگيرد که او هم                  
ميتواند بنابراين کس ديگرى را به           
حکم چيز ديگرى بکشد؟ تقدس اين         
که يک عده دولت تشکيل داده اند              
چيست که به اينها اجازه ميدهد که            
بطور ُمجاز آدم بکشند و براى مثال        
به عشاير اجازه نميدهد آدم بکشند،         
به خانواده ها اجازه نميدهد آدم                    

١٢١شماره   
بکشند، به اقشار و افراد اجازه             

دولت به يک     .  نميدهد آدم بکشند    
دليل آدمکشى خودش را توجيه            
ميکند و قاتل هم به يک دليل                   

هر دو اينها منفور است        ...  ديگر
. و بايد بنظر من لغو بشود                        

همانطور که جلوى قتل مردم را          
توسط افراد ميگيريم، بايد جلوى        

. قتلشان توسط ادارات هم بگيريم      
دولت چيزى بيشتر از يک اداره،       

هيچ .  نهاد دلبخواهى آدمها نيست     
چيزى به دولت حق نميدهد که              
کسى را آگاهانه و با نقشه قبلى              

 .بکشد

 

 شما در پاسختان             :آذر ماجدى   
بيشتر به جنبه سياسى و استفاده            
سياسى از مجازات اعدام اشاره          
کرديد که دولتها براى مرعوب            
کردن مردم ميُکشند و بعضا به            
مساله استفاده از مجازات اعدام          

منتها آيا به   .  براى مجازات قاتلين  
اين صورت است که چون دولتها       
دارند از ابزار مجازات اعدام               
استفاده ميکنند براى سرکوب               
جامعه، پس کال مجازات اعدام را    

 بايد کنار گذاشت؟

 

قتل !  نه!   نه    :منصور حکمت    
اين را بايد       .  آدمى مجاز نيست      

 اول   ٢٠بشر باالخره آخر قرن          
 فهميده باشد که کشتن            ٢١قرن   

درست .  يک انسان مجاز نيست       
نميشود اين   .  قبول نيست  .  نيست

اسم خودت را         .  کار را کرد        
بگذارى دولت هم نميتوانى اين            

اسم خودت را        .  کار را بکنى       
بگذارى امام هم نميتوانى اين کار      

اسم خودت را بگذارى      .  را بکنى 
سازمان ملل هم نميتوانى اين کار       

اسم خودت را هر چه         .  را بکنى  
بگذارى اجازه ندارى انسانى را         

اگر اين حکم جا بيفتد تازه   .  بُکشى
بحث از اينجا شروع ميشود که            
چرا دولتها ميُکشند، چرا عشاير         
ميُکشند، چرا پدرها ميُکشند، چرا     
شوهرها ميُکشند، چرا معتادها و       
فروشندگان مواد مخدر و باندهاى     
قاچاق ميُکشند، چرا ارتشها                   

آنوقت اين بحث               ...  ميکشند
ولى فرض اساسى    .  ديگرى است 

. اين است که آدمى را نبايد ُکشت        
کسى اجازه ندارد جان کسى را            

چه فرد   .  چه دولت باشد    .  بگيرد
. باشد چه خاندان باشد چه عشيره       

اين واقعيت اگر قبول بشود آنوقت       
هاى مختلفى مثل           راجع به جنبه      

اينکه دولتها چرا ميُکشند، افراد            
چرا ميُکشد، جنايتهاى روزمره            
در جامعه چه هستند، جنايتهاى             
اخالقى چه هستند، جنايتهاى                   
سياسى چه هستند، ميشود حرف          

ولى حکمى که به نظر من             .  زد
پشت بحث لغو مجازات اعدام                
هست اين است که کسى حق ندارد   

اى کسى را بيجان           به هيچ بهانه     
. بُکند، با نقشه قبلى و طرح قبلى           

قتل عمد    .  قتل عمد قبول نيست         
من قتل عمد را             .  مجاز نيست   

ميگويم براى اينکه ممکن است             
بطور غير عمد آدمها مثال در                  
تصادف رانندگى و يا در وقايع              
ديگرى باعث مرگ ديگرى                    

ولى آن بحث ديگرى               .  بشوند
کسى که تصميم ميگيرد            .  است

کسى را بُکشد قاتل به عمد است            
اعم از اينکه دولت باشد يا دولت           

وقتى به چيزى ميگويند           .  نباشد
مجازات اعدام انگار دارند پرده           
پوشى ميکنند که خيلى ساده يک           

يک روز   .  قتل دارد اتقاق ميافتد       
صبح يک نفر آلت قتاله را                         
برميدارد، مقتول بعدى را ميبرد          

به همين   .  جايى مينشاند و ميُکشد      
اين ديگر   !  با نقشه قبلى    !  سادگى

حاال آن کس هر            .  قبول نيست   
کارى کرده است، شما که ديگر            

اى و ميتوانى هراز و        او را گرفته  
يک کار با او بکنى بجز کشتنش،         
و عليرغم اين تصميم ميگيرى که        

فرقى .  بُکشى، خودت قاتل هستى      
 .نميکند

 

 ببينيد اينجا مساله اين      :آذر ماجدى 
ميشود که کسانى که عزيزى را            

اند يعنى کسى               از دست داده         
عزيزشان را ُکشته است،                          
بخصوص وقتى ما راجع به                     

ها فکر ميکنيم، پدر و مادرى          بچه
شان را      که بچه  

  ۶صفحه 



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کسى به قتل رسانده، تجاوز کرده        
کسانى هستند که   ...  و بقتل رسانده  
ميکشند، به  "  سريال" به اصطالح   

چندين زن و يا بچه تجاوز                         
 با اينها چه بايد کرد؟... ميکنند

 

 به نظر من نفرت   :منصور حکمت 
برحق همه ما از چنين کسانى                 

. بجاى خودش محفوظ است                    
خشمى که آدمها حس ميکنند کامال      

اصال غير قابل     .  قابل درک است    
اش    تحمل است غم کسى که بچه           

اى از دست           را در چنين واقعه         
ميدهد يا عزيزش را به هر حال             

در اين هيچ شکى    .  از دست ميدهد  
آيا .  ولى سؤال اين است        .  نيست

انتقام جواب مساله است؟ و آيا                
سيستم قضايى کشور بايد بر                    
مبناى خشمى باشد که ما بعنوان            
قربانى حس ميکنيم يا بر مبناى              
عقلمان و اين که چه چيزى بطور         
دراز مدت و در نهايت از نظر               
اصولى براى جامعه بهتر است؟          
اگر شما بخواهيد قانونگزارى را         
بدست قربانيان بسپاريد، همه چيز      
جامعه بشکل ديگرى صورت               

خشم ميشود مبناى روابط    .  ميگيرد
انسانها و انتقام ميشود مبناى                    

در عين اينکه قربانى     .  مناسباتشان
حق دارد خشمگين باشد و همه               

اى که به      درک ميکنند که ضايعه     
او وارد شده چقدر طاقت                            

در عين حال بايد گفت     ...  فرساست
که به همين دليل دقيقا مساله                     
مهمى مثل رابطه انسان و جامعه         
انسانى با خودش، مساله حق                   
حيات را نبايد به کسانى سپرد که          
دقيقا عزيزى را از دست                            

بايد جامعه بتواند از           ...  اند    داده
خودش فاصله بگيرد و بگويد با            
اين حال، عليرغم همه اين فشار،         
آيا ما به خودمان اجازه ميدهيم که        
حاال کس ديگرى را بُکشيم يا نه؟         
به نظر من بحث داغ قربانيان به           
جاى خودش محفوظ، مبناى                    
قضايى مجازات در جامعه                       

 ...نميتواند انتقام يا تسکين دادن

 

مبنا چى بايد          ...   :آذر ماجدى   

 لغو مجازات اعدام
 ...متن پياده شده مصاحبه با راديو انترناسيونال 

 

 باشد؟

 

مبنا بايد        ...  :منصور حکمت      
جلوگيرى از اين باشد که اين اتفاق          

مبنا بايد     ...  دوباره تکرار بشود         
جلوگيرى از اين باشد که آن آدم                 

مبنا .  بتواند دوباره اين کار را بکند        
بايد اين باشد که اين اتفاق بطور                 

... کلى کمتر در جامعه رخ بدهد               
اى که اعدام ميکند هميشه هم         جامعه

اين را بايد در نظر     .  ُپر از قتل است   
. اش است         آمريکا نمونه    .  گرفت

ميُکشند و از آن طرف هم طرف               
کسى که دارد آدمى        .  مقابل ميُکشد  

را ميُکشد، در آن لحظه که دارد اين        
کار ميکند، ديگر به مجازات فکر            

يا قيدش را زده است يا فکر       .  نميکند
باالخره .  ميکند دستگير نميشود          

کسى که دارد آدمى را ميُکشد يا از           
خشم و ناراحتى کور شده، يا اينکه          
با نقشه و طرح قبلى ميخواهد کسى         
را بُکشد و البد فکر ميکند که گير             

اعدام جواب رشد جنايات         .  نميافتد
هايش    بايد زمينه  .  در جامعه نيست    

. را از بين برد و جلويش را گرفت           
کارى که ميشود کرد اين است                    
جامعه را از چنين اتفاقاتى مصون           
کرد، مواردش را کم کرد و کارى            
کرد که آدمى که اين کار را کرده به   
قبح مسأله پى ببرد و اصالح بشود           
و از جامعه بخشش خودش را                     

وقتى در دراز مدت به              .  بخواهد
مساله نگاه کنيد، اگر کسى نگران            

ها، زنان،      اين است که چقدر بچه          
تر قربانى جناياتى از        مردم ضعيف 

اين دست ميشوند، بايد فکر                           
اى باشد در آن اين حالت رخ           جامعه

. نميدهد و اعدام ابدا راهش نيست            
اى است براى اينکه اين        اعدام نسخه 

قتلها ادامه داشته باشد، اين                            
تجاوزات و اجحافات ادامه داشته            

اى ميخواهيد که         اگر جامعه  .  باشد
درش قتل و بعد هم مجازاتى نباشد           
بايد خوِد قانون انسانى باشد، بايد با          

و .  در نظر گرفتن حقوق بشر باشد        
تجربه هم نشان داده که در                             
کشورهايى که مجازات اعدام لغو           
شده و حتى براى قتل هم کسى را               
اعدام نميکنند، موارد قتل کمتر از           
کشورهايى است مثل آمريکا که                

١٢١شماره   
مرکز مجازات اعدام است و                 
جنايت و اسلحه کشيدن بر روى          
 .همديگر هم هر روز اتفاق ميافتد

 

 شما به اين اشاره             :آذر ماجدى  
کرديد که انتقام يا پاسخگويى به           
خشم قربانيان نبايد مبناى تنظيم           
سيستم قضايى يک کشور باشد و        

. مجازات بر آن مبنا تعيين بشود         
ولى آيا جوابگيرى احساسات اين       
قربانيان نبايد باالخره به نوعى            
در اين سيستم قضايى دخالت پيدا        

 بکند؟

 

 به نظر من آنچه      :منصور حکمت 
که قربانى احتياج دارد، محبت             
عميق جامعه است به خودش و             
اينکه وضعش را درک ميکند و          
اينکه ازش حمايت ميکند و اينکه       
درآغوشش ميگيرد و تساليش              

اين با اين که چه رفتارى         .  ميدهد
. با قاتل ميکنيم ربط زيادى ندارد       

کسى که ميخواهد از طريق کشتن      
قاتل نشان بدهد که جان عزيزش         
براى جامعه مهم بوده، ميخواهد         
بگويد که ببينيد که اين فالن کِس          
را از ما کشت، يا فالن عزيز ما           
را کشت، جامعه با کشتن قاتل به         
من نشان بدهد که به اين مساله               
اهميت ميدهد، نشان بدهد که                  
جايگاه زيادى براى قربانى قائل         
بوده، نشان بدهد که اين عزيز               

... من براى جامعه هم عزيز بوده      
اين البته امتداد صاحب خون و             
دعواى خون بين خانواده ها و               

ولى .  عشاير و قبايل هست                
باالخره کسى که کسى را از                   
دست ميدهد ميخواهد که جامعه           
اين ضايعه را عميقا حس کند و             
نشان بدهد که حس کرده و                       

جامعه .  برايش ارزش قائل باشد      
ميتواند به طرق ديگرى اين را             

به نظر من دفاع از         .  نشان بدهد  
قربانى و اگر يک دفاع واقعى از        
قربانى باشد، اگر تسالى واقعى          
باشد و اگر بزرگداشت جدى از           
کسانى باشد که در اين اتفاقات از        

اگر ...  دست ميروند باشد                
ها و بازماندگانشان تحت          خانواده

يک حمايت جدى مادى و معنوى        
از طرف جامعه قرار بگيرند، آن       
خشم کاناليزه ميشود به سمت                 

هاى اين      ديگرى، به سمت ريشه      
به سمت عللى که               ...  جنايات

ها رخ        باعث ميشود اين پديده          

بجاى اينکه شخصى را به         .  بدهد
رسم قربانى بخواهند و بگويند               
چون تو اين َکَست را از دست                  

اى ما اين آدم را جلوى چشم              داده
تو تکه پاره ميکنيم تا تسّلى پيدا               

. اين به آدم تسّلى نميدهد              .  کنى
. ها اين طور تسلى نميگيرند        خيلى

نميتوانيد با کشتن قاتل قربانى را          
ممکن .  زنده کنيد و برگردانيد            

است طرف احساس کند که                       
اما انتقام  .  انتقامش را گرفته است     

گرفتن جواب آن ضايعه را                       
راههاى ديگرى هست         .  نميدهد

براى اينکه آن آدمهايى که کسى            
اند حس کنند که         را از دست داده     

جامعه عزيزشان ميدارد، با                     
آنهاست، کنارشان است، غمشان         
را درک ميکند، کمکشان ميکند            
که بتوانند از چنين اتفاق ناگوار و        
طاقت فرسايى عبور کنند و                      

راهش .  شان را ادامه بدهند      زندگى
اين کار  .  کشتن طرف مقابل نيست   

فقط به سيکل بکش بکش ادامه               
ميدهد که االن توى اين جامعه                

. بگذاريد اين را بگويم   .  رايج است 
االن مجازات اعدام در خيلى از            

واقعا مساله قتل      .  کشورها هست  
را حل کرده است؟ واقعا                             

هاى مقتولين را آرام                      خانواده
کرده؟ واقعا بار کسى را سبک               
کرده؟ جز اين که يک روز در               
يک صحنه شنيع کسى را ِخرِکش        
ميکنند ميبرند زير چوبه دار يا               
ميبندند به يک صندلى و آگاهانه با     
نقشه قبلى توسط يک کارمند                   
دولت ميکشندش، چيزى بدست            

اگر آمريکا با اعدامهايش    .  نياورده
باعث شده بود که آن کشور                       
مملکت صلح و صفا بشود آنوقت         
شايد ميشد گفت که اين کار تاثير           

در کشورى مثل جمهورى        .  دارد
اسالمى، بزرگترين قاتل خود                
دولت است و جالب است که                     
عدالت را هم از خود بزرگترين            

دولت .  قاتل جامعه ميخواهند            
اجازه ندارد کسى را بگيرد و                  

تا چه برسد به آن دولتى             .  بُکشد
خودش بايد در مسند اتهام بنشيند          

هاى عظيمى که      بخاطر نسل کشى   
 .کرده

 

 البته حساب دولتهايى      :آذر ماجدى 
مثل جمهورى اسالمى معموال در       
اين مباحث جداست از بعضا                   
جايى که مدرن است و از                           

مجازات اعدام     
  ٧صفحه 



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

. براى قاتلين صحبت ميکنيم                   
متاسفانه وقتمان کم است و من               
حتما ميخواهم سؤال ديگرى را از      

بحث بر سر مجازات     .  شما بپرسم 
اعدام بخاطر سياست مطرح شد و       

حاال .  شما کامال اين را رد کرديد        
. اگر از آنطرف معادله نگاه کنيم         

االن مردم زيادى هستند که                       
. قربانى به جمهورى داده اند                  

جمهورى اسالمى کسان زيادى را      
اعدام کرده و اين مردم منتظر                
روزى هستند که بتوانند جواب              
عدالت را بگيرند، که مقامات                 
جمهورى اسالمى را در صندلى          
محاکمه ببينند و مجازاتى را که             

االن با لغو     .  حقشان است بگيرند    
مجازات اعدام يعنى ما عمال اين          
مجازات را براى تمام قاتلين و               
شکنجه گران جمهورى اسالمى           

آيا بنظر شما اين       .  کنار ميگذاريم  
براى مردم ايران قابل پذيرش                

 خواهد بود؟

 

 به نظر من اگر         :منصور حکمت  
مردم ايران انقالب کنند که دارند          
ميکنند، و سران جمهورى                        
اسالمى را بگيرند، که خواهند               
گرفت و بعد نشان بدهند که اينها           
را نميکشند بلکه حقارتشان را به         
نمايش ميگذارند، بسيار تاثير                 

ترى در سرنوشت جهان                عظيم
ميگذارند تا اينکه رفسنجانى و              

اى را ِخرِکش بکنند و                       خامنه
آن ممکن است      .  اعدامشان بکنند  

براى آدمى يک لحظه تسلى باشد         
که اين جنايتکاران را به اين روز        

ولى بطور واقعى      .  اند   در آورده  
اگر سران جمهورى اسالمى را            
بگيرند، محاکمه بکنند و با                        
جناياتشان روبرو بکنند و بگذارند      
بشريت اين را ببيند و بعد اين                   
آدمها را در جايى که واقعا حقشان       
است يعنى در موضع پس دادن              
تقاص جناياتشان، بصورت خدمت    
به جامعه، کار براى جامعه و                 
محروم بودن از محبت جامعه                
قرار بدهند، به نظر من کار                      

به نظر من      .  اند   ترى کرده     عظيم
آخوندها و پاسداران و کسانى که          

داشتند هاين حکومت را سر پا نگ         

 

 لغو مجازات اعدام
 ...متن پياده شده مصاحبه با راديو انترناسيونال 

و با کشت و کشتار تا اينجا                              
اند، بايد خودشان را به مردم           آورده

تسليم کنند و اميدوار باشند که مردم         
اين عدالت را آنطور که ما ميگوييم         

حزب کمونيست       .  اجرا ميکنند      
کارگرى اگر در صف مقدم چنين             
انقالبى باشد، که ميخواهد که باشد           
و ميرود که باشد، اگر نفوذى داشته        
باشد براى اين نبرد که اميدواريم              
داشته باشد، حتما از مردم خواهد             
خواست که اينها را اعدام نکنند،               
اينها را نُکشند، مثل يک جامعه                 
قرن بيست و يکمى متمدن محاکمه          
کنند، اسناد جناياتشان را به مردم             
جهان نشان بدهند و کارى کنند که            
ديگر هيچ جاى دنيا جمهورى                     
اسالمى هيچوقت نتواند سر بگيرد،       

... با نمايش کثافاتى که اينها کردند          
اين که خود اين آدمهاى حقير به چه         
روزى درميآيند به نظر من ما                     

اى      ميتوانيم بگذاريم يک گوشه              
باالخره بايد   .  شان را بکنند        زندگى

مجازاتى را پس بدهند ولى قتل و يا         
جامعه .  اعدام جواب اينها نيست           

ميتواند اينها و ماهيتشان را آشکار          
بکند و اين مهمتر از هر چيز                        

 .ديگرى است

 

شايد سؤالى که ميکنم          :آذر ماجدى  
کمى از کل بحث جدا باشد، ولى از          
آنجا که به بحث محاکمه مقامات                
جمهورى اسالمى برميگردد، آيا با        

اى به سازشکارى در            چنين نسخه  
مقابل جنايتکاران مردم متهم                       
نخواهيد شد يا اينکه مثل آرژانتين            
نميشود که در واقع تمام قتلها و                   
کشتارها فراموش شد و يک دولت          

 ...آشتى ملى باصطالح سر کار آمد

 

ما اصال     !   ابدا    :منصور حکمت    
طرفدار بخشيدن سران جمهورى            
اسالمى نيستيم ما طرفدار                              

چيزى که ما       .  شان هستيم       محاکمه
ميگوييم اين است که مردم ايران              
ميتوانند يک گام اساسى در راه                  

اگر .  گسترش مدنيت بردارند              
مجازات اعدام را از ليست مجازات       

. سران جمهورى اسالمى حذف کنند     
اى که اعدام ميکند نميتواند به        جامعه

١٢١شماره   
. يک جامعه انسانى اعتال پيدا کند      

معلوم است که کسى که ميخواهيم      
مجازاتش کنيم جنايتکار بزرگى         

خيلى . است از االن اين را ميدانيم
. از اسنادش فى الحال معلوم است     

اينها دارند عامدانه و عالمانه آدم         
بيست سى سال است زن     .  ميکشند

و مرد جامعه را از حقوق                         
. اند     شان محروم کرده              انسانى

کسانى را از مذاهب ديگر، به               
در نتيجه در   .  اند  همين جرم کشته  

اين شکى نيست که ما با يک عده         
جنايتکار طرفيم و آن رديف                   
متهمينى که در آن محاکمات                  
خواهند نشست و تلويزيونهاى             
جهان نشانشان ميدهند، يک عده         

 در ميان        آدمند که لياقت زندگى      
مردم ايران را ندارند در اين                  

ولى با نشان دادن        .  شکى نيست  
اين که مجازات اعدام جزو ليست      
مجازاتهايى که ما ميخواهيم                   
اعمال کنيم نيست، به نظر من               
جامعه ايران يک گام بزرگ،               

. بسيار بزرگ، به جلو برميدارد        
يک گام بسيار برميدارد به                      

ها   دوران پس از اين عقب ماندگى     
و يک مملکت خيلى متمدن و                 
آزاد و خوبى ميشود براى                        

فکر ميکنم مردم ميتوانند     .  زندگى
اينها را محاکمه کنند ولى اعدام            

اگر .  بايد اينطور باشد        .  نکنند
بخواهند واقعا اعدام کنند بايد                 
دهها هزار نفر را بگيرند و اعدام       

اين خونى که ميپاشد براى        .  کنند
روند پيروزى مردم حتى زيانبار       

شان   بايد گرفتشان، محاکمه    .  است
کرد، کوچکترين سازشى در                
حقشان نکرد ولى نبايد اعدامشان       

اعدام کارى نيست که بشر        .  کرد
متمدن در يک سيستم قضايى                
است ميکند و مردم مردم متمدنى       

 .هستند

 آيا شما همان سياستى      :آذر ماجدى 
که در آفريقاى جنوبى دنبال شد را       
در مقابل مقامات جمهورى                      

 اسالمى توصيه ميکنيد؟

 

! ابدا!   ابدا       :منصور حکمت       
آفريقاى جنوبى يک سازش                      
سياسى بود هيچکدام از دو طرف        

آن کار را    .  زورشان بهم نميرسيد   
کردند براى اينکه که به اصطالح       
آن طرف به گناهان خود اعتراف        
کند و از پيش ميدانستند که اين                

. طرف هم بايد آنها را ببخشد                   
صحبت من بر سر بخشيدن                      

وقتى مردم اينها را                   .  نيست
ميگيرند اينها کوچکترين نيرويى       

بايد بيايند به   .  براى مقاومت ندارند  
جناياتشان اعتراف کنند، شرايط و      
علل کارهايشان را توضيح بدهند،      

. و از مردم تقاضاى بخشش بکنند       
مردم قطعا زندانشان ميکنند ولى         
اعدامشان نميکنند، اگر ما نفوذ              
داشته باشيم بر اين روند و مردم            

ما اعدام را    .  خط ما را قبول کنند      
ابدا صحبت  .  در دستور نميگذاريم  
اينها قابل       .  بخشيدنشان نيست      

بايد با عدالت مردم    .  بخشش نيستند 
روبرو بشوند ولى اين عدالِت                 
مردم است که بايد کشتن آگاهانه و       
عامدانه حتى جنايتکارترين آدمها       

 .را از دستور کارش خارج کند

 
اين نوشته توسط خسرو داور از                   
روى نوار گفتار راديويى پياده شده            

  ٢٠٠٤ نوامبر ٢٨: است

 
توجه کنيد که حتى نقل قول مستقيم از       
اين نوشته، هنوز نقل قول غير                       

 .مستقيم از منصور حکمت است

  ،برای رد اعتبار نامه رژيم اسالمی در مجامع بين المللی -
 

  ،برای منجمد کردن حسابهای بانکی سران رژيم اسالمی -
 

برای محاکمه سران رژيم اسالمی  -  

 به جرم جنايت عليه مردم ايران
 

!دادخواست زير را امضا کنيد  
 

http://www.petitiononline.com/mk072009/petition.html 
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 :مقدمه خاوران

مطلبى که در زير مالحظه ميکنيد      
پاسخهاى منصور حکمت به                   
پرسشهاى ما در زمينه لغو اعدام         
است که در اصل براى کتاب                  

در نظر  >  چرا لغو اعدام   <ناتمام  
که به لحاظ آماده      .  گرفته شده بود   

نبودن کتاب مذکور فعال آن را در        
با سپاس از    .  خاوران درج ميکنيم   

منصور حکمت که با وجود                     
گرفتاريهاى بسيار به درخواست         

 .ما پاسخ مثبت داد

 

حزب کمونيست            :  خاوران
کارگرى در اسناد خود به                          
صراحت از ضرورت لغو اعدام         
سخن گفته است، اما شما از چه              
زاويه و نگاهى و با چه تحليلى               

 لغو اعدام را ضرورى ميدانيد؟

 

 مجازات اعدام       :منصور حکمت   
افراد .  اسم دولتى کلمه کشتن است     

يکديگر را به قتل ميرسانند، اما            
محکوم "  اعدام"دولتها افراد را به     

خواست لغو اعدام و               .  ميکنند
ممنوعيت قتل نفس هردو از يکجا       
مايه ميگيرد، مخالفت با کشتن               
عامدانه و آگاهانه و با نقشه قبلى           

اينکه .  کسى توسط کس ديگر             
يکسوى اين قتل يک دولت و يا              
يک مرجع فائقه سياسى است                  
کوچکترين تغييرى در اين                       
واقعيت نميدهد که ما با يک قتل             

مجازات اعدام        .  عمد طرفيم       
وقيحانه ترين و کثيف ترين شکل         

چون يک نهاد       .  قتل عمد است      
سياسى، جلوى روى مردم، با                
اعالم قبلى، از قول جامعه، در              
نهايت حق بجانبى، در نهايت                  
خونسردى، تصميم به کشتن کسى      
ميگيرد و روز و ساعت واقعه را         

 .هم اعالم ميکند

 

 با لغو مجازات اعدام،            :خاوران
جنايتکاران قاتل چگونه بايد کيفر        

 ببينند؟

 

 

 مجازات اعدام شنيع ترين شکل قتل عمد است
 مصاحبه با فصلنامه خاوران، 

 نشريه سازمان دفاع از زندانيان سياسى ايران

.  سوال جالبى است    :منصور حکمت 
با لغو مجازات اعدام همان اول                  
جلوى يک قاتل عمده، يعنى دولت،         
که هيچوقت هم بخاطر قتل نفس                

سوال .  کيفر نديده است گرفته ميشود    
شما اين تصور را بوجود مياورد              
که گويا مجازات اعدام را براى                 

يا .  کيفر دادن قاتلين ابداع کرده اند         
گويا اين مجازاتى است که                             
قانونگذاران پس از غور و تفحص         

اما .  با جرم قتل متناسب يافته اند             
مجازات اعدام ربطى به مساله قتل         

تاريخ خودش را     .  در جامعه ندارد    
حقوق و قدرت دولتهاى                .  دارد

امروز در برابر اهالى، امتداد                    
حقوق و قدرت دولتهاى ديروز                  

وقتى آغا محمد خان قاجار           .  است
تمام اهالى يک شهر را کور ميکند          
و ميکشد، مشغول کيفر دادن کسى          

وقتى اسب    .  بخاطر جرمى نيست      
دزد را در آمريکا دار ميکشند و يا           
سرباز فرارى را اعدام ميکنند،                 
مشغول کيفر دادن کسى به معنى               

بلکه صاف و     .  قضايى کلمه نيستند    
ساده دارند مردم را سرجايشان                  
مينشانند، دارند مردم را به تمکين            
به مقررات و دستورات وادار                    

دارند .  دارند ارعاب ميکنند   .  ميکنند
در همين جهان        .  حکومت ميکنند   

امروز اعدام فقط کيفر قتل نيست،            
کيفر سکس غير مجاز، کيفر                       
احتکار، کيفر اعتقاد به مرام                        
اشتراکى، کيفر تشکيل احزاب                   
مخالف، کيفر طنز کردن خدا و                  
پيغمبر و امام، کيفر همجنس گرايى        

کشتن اهالى، از    .  و غيره هم هست     
ابتداى جامعه داراى حاکميت، يک         
رکن به تسليم کشيدن مردم بوده و             

تاريخچه مجازات   .  هنوز هم هست    
اعدام نه در مباحثات حقوق قضايى        
درباره جنايت و مکافات، بلکه در           
تاريخ حاکميت طبقاتى و دولت                  

امروز هم دولت ها                       .  است
بايد .  شهروندانشان را ميکشند            

 .جلوى اين را گرفت

 

ميپرسيد اگر مجازات اعدام نباشد           
کشتن قاتل   .  بايد با قاتلين چه کرد          

ما ميگوئيم اين       .  تکرار قتل است      
. يک کار را بهيچوجه نميشود کرد         

١٢١شماره   
اينکه چه کار ديگرى ميشود کرد       
بستگى به فلسفه قضايى جامعه            

در همين سيستم موجود            .  دارد
در .  ميتوان قاتل را حبس کرد            

يک جامعه ايده آل شايد بشود                 
مردم را از تکرار جرم توسط او         
مصون کرد، تالش کرد قبح                   
کارش را به او فهماند، بدون                  
آنکه حتى الزم باشد آزادى اش            

در يک   .  را هم از او سلب کنند          
جامعه ايده آل شايد بشود کارى            

 .کرد که قتل عمد رخ ندهد

 

حزب کمونيست           :  خاوران
کارگرى ايران با پاسداران و                
شکنجه گرانى که در درگيريها            
اسير مى شوند، در صورتيکه              
ثابت شود دستشان بخون مردم             
آلوده است چگونه رفتار خواهد          

 کرد؟

 

 در قوانين مورد     :منصور حکمت 
. نظر ما اعدام و حبس ابد نيست          

قاعدتا اين آدمها را بايد به حبس           
محکوم کرد و رويشان کار کرد          
شايد بتوانند روزى به آغوش                
جامعه برگردند و کارى کنند                 

 .مردم ببخشندشان

 

 با اعدام نکردن قاتل،            :خاوران
عدالت درباره ى خانواده مقتول          

 چگونه اجراء مى شود؟

 

 اينکه خانواده        :منصور حکمت   
مقتول صاحب خون است، و                 
عدالت، طلبى است که خانواده             
مقتول از جامعه دارد، يک مفهوم      
عشيرتى و عقب مانده و غير                 

غم و داغ        .  قابل پذيرش است       
. خانواده مقتول انکار ناپذير است     

اما اگر اعدام بخاطر تسکين غم           
و داغ افراد مجاز باشد، چرا خود       
قتل به بهانه احساساتى مشابه                
مجاز نيست؟ آيا کسى که توسط           
ديگرى تحقير و خرد شده، خانه          
خراب شده، معتاد شده،                             
ورشکست شده، دربدر شده،                 
ميتواند براى تسکين احساس تلخ        
درونى خود دست به قتل او بزند؟  
آيا دولت آدمکش مجازى است که      
افراد براى گرفتن انتقام به آن                
مراجعه ميکنند؟ آيا عدالت                      
مفهومى است که جاى انتقام                   

عشيرتى نشسته است؟ در مورد           
مفهوم عدالت شايد بايد در فرصت      

اين .  ديگرى بيشتر حرف زد             
مقوله آنقدرها که بعضى فکر                  
ميکنند ابژکتيو و ماوراء طبقاتى          

 .نيست

 

 آيا با لغو مجازات                      :خاوران
اعدام، درجه ى جنايت در جامعه         

 باال نخواهد رفت؟

 

. برعکس.   خير  :منصور حکمت  
همانطور که گفتم همان اول کار           
جلوى يک ليست باالبلند قتل هاى        

دادگسترى و  .  دولتى گرفته ميشود   
دولت آمريکا پرکارترين قاتل                

لغو .  حرفه اى آن کشور است              
مجازات اعدام مانند اينست که               

 قاتل سريال يکجا دستگير            ١٥٠
ثانيا، جامعه اى که          !  شده باشند   

کشتن انسانها را مطابق قانون                
مجاز کرده باشد هرگز نميتواند            
جلوى تکرار همين عمل در ميان         

لغو حکم اعدام و    .  اهالى را بگيرد  
اعالم ارزش جان آدمى، اولين گام    
در مبارزه با فرهنگ آدمکشى در       

آمارهاى رسمى هم     .  جامعه است  
به روشنى نشان ميدهد که در هلند       
و اسکانديناوى و انگلستان که                
مجازات اعدام ممنوع است، آمار       

به مراتب  )  به نسبت جمعيت   (قتل  
 .کمتر از آمريکاست

 

 بنظر شما مجازات                   :خاوران
جنايتکاران براى رسيدن به چه            

 هدفى بايد انجام گيرد؟

 

 نميدانم آيا اصوال    :منصور حکمت 
کلمه مجازات کلمه خوبى براى            
يک سيستم قضايى انسانى هست          

بنظر من، بحث پيشگيرى     .  يا خير 
و از بين بردن       

  ٩صفحه 



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

زمينه هاى اجتماعى و اقتصادى          
و فرهنگى جنايت به کنار، اوال،           
جامعه بايد با حداقل اعمال                        
خشونت و با حداقل سلب اجازه             
زندگى متعارف از مجرمين، خود      
را از تکرار جرم توسط آنها                    

ثانيا، کمک کند اين       .  مصون کند  
بنظر من     .  افراد متحول بشوند       

مجازاتهاى انتقامى و عبرت                   
بايد بجايى  .  آموزانه بايد لغو بشود    

برسيم که جامعه چنان از خشونت       
فاصله بگيرد که به موارد                         
خشونت مثل بالياى طبيعى رفتار       
کند، به کمک قربانيان بشتابد،               
سعى کند از موارد بعدى آن                     
جلوگيرى کند و يا خسارات آن را        
به حداقل برساند، بى آنکه کسى            
را به رسم قربانى در آتشفشان                
 .بياندازد و يا به دريا تازيانه بزند

 

 اگر لغو مجازات اعدام،       :خاوران
يکى هم به دليل ارزش نهادن به            
گوهر انسان و حق حيات آن                     
است، در آنصورت خواست                   
آزادى زندانيان سياسى اى که در         
اثر عملياتشان انسانهاى بى گناه           
کشته شده اند، چگونه بايد دنبال            
شود؟ مثال با مبارزى که در اثر            
بمب گذارى در اتوبوس و يا                    
مکانى ديگر، موجب کشته شدن           
يک يا چند نفر شده است چه بايد            
کرد؟ آيا بايد خواستار آزادى او             

 شد؟

 

 من آدمى را که         :منصور حکمت  
در اتوبوس و هواپيماى مردم                 
بمب گذاشته باشد مبارز اطالق             

متاسفانه در يک دوره            .  نميکنم
معين اين روش در برخى                          
جنبشهاى حق طلبانه باب شد و              
بعد توسط برخى جنبشهاى                       
ارتجاعى به يک هنر آدمکشى               

. تحت لواى سياست ارتقاء داده شد    
يک فرمول کلى در قبال اينها                  

بستگى به دولتى دارد که          .  ندارم
. اينها با آن در حال جنگ هستند           

بستگى به موازين قضايى کشور         
مربوطه و مشروعيت حقوقى آن         

بستگى به شرايط وقوع اين       .  دارد

 

 مجازات اعدام 
 ...شنيع ترين شکل قتل عمد است 

بنظر من پرونده             .  اتفاق دارد      
بمبيست هايى که به اهداف غير                 
نظامى حمله کرده اند يک پرونده             

ممکن است دالئل       .  سياسى نيست   
مخففه سياسى براى وقوع جرم                  
ارائه و بشود و حتى ترتيب اثر داده        
بشود، اما خود پرونده يک پرونده           

منتهى يک چيز را        .  سياسى نيست  
اگر بنا باشد کسانى را     .  يادآورى کنم 

که با بمب به مردم غير نظامى                    
حمله کرده اند بگيرند و محاکمه                
کنند، هفت هشت رئيس جمهور و            
نخست وزير غربى و صدها                        
بوروکرات و ژنرال و فرمانده                   
آمريکايى و اروپايى در رديف اول        

من فرقى ميان    .  متهمين خواهند بود   
تيموتى مک واى که در اوکالهما             
آن جنايت عظيم را کرد با کسانى              
که بمب روى پناهگاه و خانه و                   
مدرسه مردم بغداد انداختند و آن               

 .همه را کشتند نمى بينم

 

 اگر جواب منفى است در         :خاوران
آنصورت چه قدرتى بايد او را                    

 محاکمه کند؟

 

 قدرتى که از نظر       :منصور حکمت 
. حقوقى مشروعيت داشته باشد                 

حکومت هاى استبدادى بنا به                      
بنظر من  .  تعريف مشروعيت ندارند  

براى محاکمه ژنرال شوارتسکف           
ها و بن الدن ها ميتوان در همين                
جهان بورژوايى هم دادگاههاى قابل      

 .قبولى يافت يا ايجاد کرد

 

 اگر جواب مثبت است در        :خاوران
آنصورت تعريف شما از زندانى              

 سياسى چيست؟

 

 بنظر من دو مقوله      :منصور حکمت 
زندانى سياسى و اسير جنگى وجود       
دارد که هردو به اين بحث مربوط            

زندانى سياسى کسى است که      .  است
بجرم مخالفتش با دولت مربوطه              

زندانى سياسى بنا   .  زندانى شده است  
محاکمه .  به تعريف بايد آزاد بشود        

کسى که عليه   .  اى نبايد در کار باشد    

١٢١شماره   
حکومتى فعاليت سياسى کرده              

. است اصال نبايد دستگير بشود          
اسير جنگى هم جرمى نکرده و            
نبايد از حقوق مدنى خود و از                

و .  جمله آزادى خود محروم بشود    
اين فقط موضوعى ميان دولت ها      

بنظر من اعضاى                 .  نيست
سازمانهاى چريکى که به دولتها        
اعالم جنگ داده اند و در عمليات     
نظامى دستگير ميشوند بايد از             
حقوق اسراى جنگى برخوردار         

قوانين موجود بايد عميقا         .  باشند
بنظر .  به نفع اين اسرا تغيير کند        

من زندانى کردن فرد و                              
جلوگيرى از زندگى متعارف او         

اما ميتواند     .  بايد ممنوع باشد         
قوانينى وجود داشته باشد که تا             
پايان جنگ و يا تا مطمئن شدن             
از عدم تمايل فرد به شرکت                    
مجدد در جنگ، مانع الحاق مجدد      

و باالخره   .  او به ارتشش بشود        
قطعا مقوله اى به اسم جنايت                  

اين مقوله بايد جدا       .  جنگى داريم  
باز تعريف بشود و تمام مواردى         
که نيرويى افراد غير نظامى و             
وسائل زيستى و رفاهى آنها را             
مورد تعرض قرار ميدهند را در        

در اين سالهاى اخير        .  بر بگيرد  
شاهد وسيعترين جنايات جنگى           
توسط ارتشهاى دول غربى و               
محلى در کشورهاى مختلف،                
مانند عراق و يوگسالوى، بوده           

جنايتکاران جنگى بسيارى       .  ايم

امروز بعنوان رهبران و                            
قهرمانان ملى و فرزندان                           
وطنپرست ملل و اقوام مختلف               
راست راست ميان مردم راه                   
ميروند که ميبايست شاهد محاکمه       

 .آنها باشيم

 

 علل اصرار و اشتياق            :خاوران
مسلمانان بنيادگرا به کشتن و                  
حذف فيزيکى مخالفان خود بويژه       

 دگرانديشان را در چه ميدانيد؟

 

 اينکه آيا کسى          :منصور حکمت   
اول به آدمکشى عالقمند ميشود و        
بعد مسلمان بنيادگرا ميشود و يا             
برعکس اول مسلمان بنيادگرا               
ميشود و بعد به حکم شرع انور             
آدمکش ميشود، چيزى است که            
من ابزار تحقيق و موشکافى در            

ولى مطمئنم پاسخ      .  آن را ندارم     
يکجايى در همين يک جمله شما            

 .نهفته است
 

 ٭ ٭ ٭
 فصلنامه    ٧اين مطلب در شماره               

خاوران، نشريه سازمان دفاع از                 
 ١٣٧٩زندانيان سياسى ايران، پائيز        

چرا مجازات اعدام؟ نگاه      "با عنوان    
" منصور حکمت به مقوله لغو اعدام         

 .بچاپ رسيده است

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 

سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، 
.منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک کنيد
Bank : Wells Fargo Bank – N. America  

 Routing Number :  121 000 248  

Account Number:  36 48 46 88 52 

 

!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد! کارگران  



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اى مهم و      مسئله"  مجازات اعدام "
کمتر .  حساس در جامعه است            

کسى است که در قبال اين مسئله           
بحثى حاد و يا موضعى قاطع                  

حزب ما هم، حزب      .  نگرفته باشد 
اتحاد کمونيسم کارگرى ايران، در     

يک دنياى      "اش براى                 برنامه
در بخش موازين اجتماعى      "  بهتر

و فرهنگى مدرن و پيشرو در اين        
مجازات اعدام   :  "گويد   زمينه مى  

اعدام يا     .  بايد فورا لغو گردد            
هرنوع مجازات متضمن تعرض        

نقص عضو، تنبيه    (به جسم افراد      
تحت هر شرايطى   )  بدنى، و غيره  
همچنين مجازات     .  ممنوع است    

 ". حبس ابد بايد لغو شود
 

چه "  مجازات اعدام   "اما بحث        
مکان و جايگاهى در جنبش ما،             
يعنى جنبش کمونيسم کارگرى و          
سيستم فکرى ما يعنى مارکسيسم         
دارد؟ اهميت سياسى اين بحث در       
مجموعه دعواهاى جارى موجود       
در جامعه چيست؟ حساسيت ما از       

اى است؟ راستش در            چه زاويه  
جواب بايد گفت که جان انسانها             

يک نفرش   .  براى ما عزيز است      
عزيز است، جمعش عزيز است و      
اصال دعواى ما بر سر سرنوشت        

. و موقعيت و حرمت انسان است         
اما انسان در جامعه زندگى ميکند        

در .  و يک پديده اجتماعى است          
نتيجه مقوله اجتماع وارد معادله           

از اينرو دعواى ما بر سر      .  ميشود
سرنوشت انسان در جوامع کنونى      

کسانيکه با برنامه و اهداف      .  است
ما آشنايى دارند ميدانند که ارتقا و        
بهبود زندگى انسانها، باالبردن             
درجه رفاه و حرمت آنها، برابرى       
موقعيت انسانها، رشد خالقيت و          
توانائيهاى آحاد جامعه و کال ايجاد      

اى که اين شرايط را                         جامعه
تضمين کند، بخشى از اهداف                 

بطور .  مبارزات اجتماعى ماست    
خالصه بايد بگم که اصوال رهايى      
انسان فلسفه مبارزه سياسى                     

ما از فعاليتمان اهداف            .  ماست
اساس اين  .  کنيم  معينى را دنبال مى   

هدف، آزادى و رهايى کامل                    
انسان از قيد بندهاى جوامع                      

اى    طبقاتى موجود و ايجاد جامعه       

 

  ؟ ! واقعيتها:  "مجازات اعدام"
 

 علی جوادی

اما در اين دعوا         .  کمونيستى است  
نفس خود انسان، موجوديت انسان          

سرنوشت .  برايمان گرانبهاست       
انسان و حرمت انسان برايمان                   

اين موضع مارکسيسم     .  عزيز است  
اين موضع جنبش کمونيسم         .  است

در فلسفه اخالق        .  کارگرى است   
مارکسيسم زندگى و حيات انسان             

تمام صور حيات          .  محترم است    
مسئله .  موجودات ارزشمند است        

از اينرو براى ما      "  مجازات اعدام "
 . حائز اهميت زيادى است

 

 صورت مسئله

مجازات "مسئله از طرف مدافعين         
معموال اينطورى فورموله       "  اعدام

ميشود که فرد خاطى، يعنى کسى             
که قانون را، که ادعا ميکنند حاصل       
اراده و توافق جمعى جامعه است،           
زير پا گذاشته، يعنى مجرم را بايد            

نوع مجازات هم بر       .  مجازات کرد 
! مبناى شدت جرم تعيين ميشود                

اساسا "  مجازات اعدام   "گويند        مى
حق مجرمى است که خطاى                        

کسى را  !    سنگينى مرتکب شده است   
کشته است، اقدامى براى سرنگونى       
نظام انجام داده است، جاسوسى                
کرده است و يا عملى از اين نوع               

بعالوه تاريخا هم     .  انجام داده است    
اند و همه     مجرمين را مجازات کرده   

هم قبول دارند که مجرم بايد                          
 ! مجازات شود

 

بسيارى از فالسفه بورژوا هم اين            
مثال .  اند   مقوالت را تئوريزه کرده       

گويد،   کانت تا آنجا پيش رفته که مى       
اصال مجازات پيش شرط وجود               

؟ و يا اينکه اگر          جامعه مدنى است   
قرار باشد روزى جامعه مدنى                    
منحل شود قبل از انحالل بايد تمام            
کسانيکه در صف اعدام قرار دارند        
اول اعدام گردند و سپس جامعه                 

همچنين جان استوارت    !  منحل شود 
ميل گفته، اعدام يکى از اشکال                  
کمتر وحشى مجازات براى                         

؟ !جلوگيرى از تکرار جرم است             
بهرحال مسئله معموال اينطور                   
مطرح ميشود که با فرد مجرم چه             

گيرد    بايد کرد؟ و چنين جواب مى           
که بايد مجازاتش کرد و به دنبالش           

١٢١شماره   
يک سرى اقدامات قضايى و                  
مجازاتى و کال دستگاههاى                    
متفاوت سرکوب نظام موجود،            
دادگاه و قاضى و دادستان و                   
زندانبان صحنه گردان ميدان                

ظاهرا مسئله و جواب         .  ميشوند
 ! اند مسئله هر دو معين و روشن

 

اما در تقابل با اين مجموعه و اين      
شکل از فورمولبندى مسئله يک         
سرى سئواالت را بايد مطرح               

اصال جرم   :  از قبيل اينکه    .  کرد
چيست؟ چه کسى تعيين ميکند که       
جرم چيست؟ مجرم کيست؟                   
چگونه تعيين ميکنند مجرم                     
کيست؟ کال چه اقداماتى جرم                
شناخته ميشوند و چه جناياتى                
جرم شناخته نميشوند؟ بعالوه               
هدف از مجازات چيست؟ فلسفه         
مجازات چيست؟ نوع مجازات را     
چه کسى تعيين کرده است؟                     

براى چيست؟   "  مجازات اعدام  "
چه هدفى را دنبال ميکند؟ بحث            
حاضر جوابيست به اين                            

نقدى است بر کليه             .  سئواالت
مفروضات ارائه شده در زمينه           

. مجازات اعدام در جامعه حاضر     
اى که      بحثى است در نقد جامعه        

به اين    .  انسان را اعدام ميکند          
اعتبار بحثى است براى باال                   
بردن خودآگاهى جامعه نسبت به        

اى است از                  دفاعيه.  خودش
تالشى است براى    .  حرمت انسان 

مبارزه با عقب ماندگى و جهالت         
و باالخره بحثى است     .  در جامعه 

براى باال بردن ارزش زندگى و          
اهميت نفس حيات انسان در                   

 . جامعه
  

تحوالت و تغييرات         :       مجازات
 تاريخى

گفتم که يک سرى سئواالت                    
از جمله    !  اساسى مطرح است       

اينکه جرم چيست؟ امروز                      
چيست؟ تاريخا چه بوده است؟ در  
جواب بايد گفت اصوال اينکه چه        

 چه  ،اعمالى جرم شناخته ميشوند     
 ،اقداماتى جنايت قلمداد ميشوند          

چه جناياتى جرم شناخته ميشوند         
 ،و چه جناياتى مجازات ميشوند         
. جملگى تاريخا عوض شده است      

واقعيت اين است که آستانه جرم          
و جنايت در طول تاريخ همواره         
تغيير کرده است و براى تغيير             
اين آستانه مبارزات بسيارى                 

انسانهاى .  صورت گرفته است       

بسيارى حتى جان خودشان را از         
مبارزه براى لغو      .  اند   دست داده  

ايى از    هم گوشه "  مجازات اعدام "
همين تالشهاست، کوششى در اين      

 . راستاست
 

اجازه بدهيد اين تغيير تاريخى               
آستانه جنايت و جرم را روشنتر           

زمانى زنده به گور            .  بيان کنم   
کردن زنان به همراه جسد                         
همسرانشان رسم متداولى بوده             

زنده به گور کردن فرزندان     .  است
. دختر امر عادى بوده است                     

مجازات "زمانى اسب دزدى                 
قربانى کردن  .  داشته است "  اعدام

فرزندان مجاز و مقبول بوده                   
همانطور که ابراهيم سر          .  است

پسرش اسماعيل را گذاشت لب             
سنگ که او را قربانى کند و                     
ظاهرا خيرخواهى بهش گفته                 

ات اين      باباجان بجاى کشتن بچه       
خدا فقط   !  گوسفند را قربانى کن       

! قصد امتحان کردنت را داشت            
زمانى، نه چندان دور، به دار                 
آويختن انسانها به خاطر رنگ               
پوستشان امرى عادى بود و                    

. اى شغل کثيفشان اين بود                 عده
اينها تماما جناياتى هستند که                    

. تاريخا جرم محسوب نميشدند              
نتيجه اينکه اقداماتى که جرم و              
جنايت محسوب ميشوند همواره           

. در طول تاريخ تغيير کرده است        
واقعيت اين است که اين                              

ها تماما محصول                     کاتاگورى
تحوالت و مبارزات اجتماعى در        

 . تاريخ بشرند
 

از طرف ديگر اگر به برخى از             
بينيد   جوامع معاصر نگاه کنيد، مى     

اقداماتى هستند که آدمها بخاطر            
ارتکاب به آنها مجازات ميشوند           
که اصال نبايد مجازاتى داشته                 

مثال امروز مقاومت در             .  باشد
جرم .  حين دستگيرى جرم است        

سنگينى هم             
  ١١صفحه 



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آدم کلى در زمان دستگيرى      .  دارد
و بعد از دستگيرى کتک ميخورد        
و تازه حکم زندانش هم افزايش             

در طرف مقابل،          .  پيدا ميکند    
جناياتى هستند که مجازاتى ندارند      
و اصوال جرم تلقى نميشوند اما             
روزانه باعث قتل و کشتار و                   
جهل و عقب ماندگى هزاران                  

و مرتکبين به اين     .  اند  هزار انسان 
اعمال راست راست راه ميروند و      
حتى بخشى از به اصطالح                       
محترمترين افراد جامعه کنونى           

امروز کسى   .  آيند   هم بحساب مى    
که برترى طلبى طبقاتى، نژادى،        
جنسى، ملى، قومى و مذهبى را            
تبليغ ميکند و مردم را با اين                     

آورد       باورهاى کثيف بار مى               
اين .  مرتکب جرمى نشده است          

مقوالت اصال جزيى از کاتاگورى     
زن .  جرائم کنونى جامعه نيست        

ستيزها، شونيستها و کال                            
استثمارگران مرتکب جرمى                 

و يا اينکه امروز تهديد         .  اند   نشده
ها، ترساندن کودکان جرم                بچه

کودک را       .  محسوب نميشود      
ترسانند و با      مرعوب ميکنند، مى   

ترس و ارعاب و بعضا کتک                  
. کنند"  تربيت"خواهند بچه را       مى

کتک و تنبيه اصال بخشى از                    
در "  تربيت"روشهاى جارى            
 . جامعه شناخته ميشود

 

باالخره، يک سرى اقدامات                    
هستند که انسانها بخاطرش                      
مجازات ميشوند بدون اينکه اصال     

مثال در  .  مرتکب عملى شده باشند    
فقير .  دنياى کنونى فقر جرم است      

بودن داراى يکى از برزگترين             
فقر مبناى         .  مجازاتها است        

محروميت از بسيارى مزاياى               
امروز به علت       .  اجتماعى است   

فقر آدم را از بهداشت محروم                 
ميکنند، بخاطر فقر آدم را از                   
تحصيل و علم محروم ميکنند، در       
فقر آدمها را با بيماريهايى ميکشند      
که مدتهاست نسلشان از بين رفته         

و هزار عمل شنيع ديگر از       .  است
اين نوع که منشا آن به عمل و يا             

بلکه .  اقدام معينى ربط پيدا نميکند     
مردمانى فقط بخاطر تعلق به                  
بخش پائينى و فقير جامعه                         

 

 

 ...  ؟ ! واقعيتها:  "مجازات اعدام"

نتيجتا اينکه چه      .  مجازات ميشوند  
عملى جرم است و چه اقدامى جرم          

با .  نيست مورد بحث و جدل است          
دعوا و زور و کشمکش بايد ثابت             
کرد که فالن عمل معين نبايد جرم            
باشد وليکن فالن اقدام ديگر جرم             
است و بايد مجازات سنگينى داشته         

واقعيت اين است که تاريخ         .  باشد   
مجازات به جامعه موجود به ارث           
رسيده است، اما اين تاريخ در هر             
دوران بر حسب توازن قواى                       
طبقاتى و مبارزات جنشبهاى                      

در .  اجتماعى عوض شده است             
هم "  مجازات اعدام        "زمينه         

هايى    تاريخا زمينه  .  همينطور است  
اند   که مردم را بخاطرش اعدام کرده     

اما تاکنون      .  عوض شده است           
. اند    همواره آدمها را اعدام کرده             

زمانى مردم را بخاطر اعتقاداتشان        
دسته دسته اعدام ميکردند و البته              
هنوز هم در جوامعى اين کار را                

زمانى زنان و مردان را            .  ميکنند
بخاطر هم بستر شدن و ابراز عشق         

کردند،   و عالقه سنگسار و اعدام مى     
امروز در    .  کنند    که هنوز هم مى        

جوامعى آدم را بخاطر عدم احترام          
و رعايت منافع ملکه و شاه و يا                  

. کنند      رئيس جمهور اعدام مى                 
راستش تاريخ تاکنونى جوامع                    
طبقاتى به اعتبارى تاريخ اعدام                 

ماحصل قضيه اين     .  بشر نيز است    
است که در هر دوره باالخره اين              

اند که تعيين              طبقات حاکم بوده        
اند که چگونه بکشند، کى را               کرده

بکشند، کى بکشند و طى چه                         
مجازات و اعدام      .  مراسمى بکشند  

محصول سياست طبقه حاکم                        
 . برجامعه است

 

گفتم که کاتاگوريهاى جرائم و                     
. مجازات تاريخا عوض شده است          

اما سئوال اين است که تغيير اين                
کاتاگوريها در چه پارامترهايى در         
جامعه خودش را نشان ميدهد؟ اگر         
بخواهم فقط از يک پارامتر اسم                 
ببرم بايد دست روى درجه حرمت          

راستش .  انسان در جامعه گذاشت        
هر زمان که ارزش و حرمت انسان       
در جامعه پايين رفته، آدمها را هم            

اند، شکنجه        اند، شالق زده          گرفته
. اند  اند و اعدام کرده       اند، کشته   کرده

١٢١شماره   
در آلمان هيتلرى ارزش آدمها کم       
شد، آدمها را در کوره آتش                      
سوزاندند، در رواندا دسته دسته         
با قمه گردن مردم را زدند، در              
يوگسالوى فردى و دسته جمعى         

زمانى ارزش    .  مردم را کشتند      
زن در جامعه پايين بود نتيجتا               

اى در حق زنان       جنايات وحشيانه 
اگر امروز در   .  انجام داده ميدهند  

آمريکا آدمها را بخاطر تکه                    
پيتزايى و بر اساس قانون                         

به حبس ابد    "  سه خطا "مجازات  
کنند، پيش شرطش له       محکوم مى 

کردن حرمت انسان در جامعه             
تهاجم مرتجعين راست در      .  است

جامعه نيز دقيقا همين حرمت و            
ارزش انسان را در درجه اول مد       

خالصه اينکه، ميزان    .  نظر دارد 
انسانى بودن جامعه را اساسا بايد       
با درجه حرمت انسان در جامعه        
و اقداماتيکه براى حفظ و ارتقاء          
اين حرمت انجام ميدهند، اندازه          

تالش ما کمونيستها هم در     .  گرفت
جامعه از جمله بر سر ارتقاء                 

 . حرمت انسان است

 

فلسفه و     :   " اعدام         مجازات"
  هدف

مجازات "اما فلسفه و هدف از              
چيست؟ اگر دالئل                "  اعدام

را "  مجازات اعدام  "مجازات و      
اى را    بررسى کنيم دو هدف پايه       

ميتوان مشاهده کرد که نقش                   
اى در تعيين فلسفه مجازات       اصلى

اولى مجازات      .  بازى ميکنند     
برمبناى انتقام است و دومى                   
مجازات براى اجتناب از تکرار        

اين .  و ارتکاب ديگران به جرم         
دومى تحت عناوين ديگرى از             
جمله عبرت آموزى مجرم و                 

 . ديگران نيز طرح شده است

 

ترين مبناى            اولين و تاريخى          
اين فلسفه    .  مجازات انتقام است      

مجازات عمرى به قدمت خود              
انتقام هدف مجازات    .  تاريخ دارد 

است و فورمول آشنايى که در               
اين زمينه وجود دارد اين است             

چشم در مقابل چشم، گوش          "که   
در مقابل گوش و جان در مقابل            

موسى و برده داران               ".  جان
امروز .  اينطور عمل ميکردند         

هم اين فلسفه از مجازات در                   
بسيارى از جوامع و از جمله                 
آمريکا به جلوى صحنه آورده              

عدالت اجتماعى را هم     .  شده است 
 . اند بعضا براين مبنا تعريف کرده

 

دالئل زيادى براى اثبات پوچى و        
نشان دادن توحش نهفته در اين              
نگرش به قضاوت و فلسفه                        

بعالوه .  مجازات موجود است          
کمتر جرمى است که اساسا                      

. مجازات برابرى داشته باشد                
" جان در مقابل جان              "معادله     

معادله برابرى نيست، هيچ                      
اعدامى معادل و برابر با عمل                

هيچ قاتل و        .  هيچ قاتلى نيست       
جنايتکارى به غير از دولتهاى              
مجرى اعدام به قربانى خود زمان      
وقوع قتل و چگونگى کشتار و              
مراسم کشتار را از پيش اعالم               
نميکند و هر روز فرد را با                       
يادآورى روزهاى باقيمانده به               
وقوع قتل و اعدامش از خواب               

بعالوه مسئله اين      .  بيدار نميکند      
است که اصال انتقام حسى انسانى        

. اين واقعيت سختى است       .  نيست
. اما واقعيت است با تمام جوانبش        

هدف سيستم قضايى نميتواند انتقام     
انتقام يادگار دوران جهالت       .  باشد

. انتقام کور است          .  بشر است     
بايست اصالح      سيستم قضايى مى    

جامعه و فرد و مصون داشتن                 
جامعه را مبناى اقدامات خود                 
قرار دهد، ريشه و زمينه انواع              
جرم و جنايت را از ميان بردارد           

. و از اينرو از جامعه حفاظت کند       
تواند و    جامعه انسانى و آزاد نمى       

. نبايد انتقام مبناى قضاوتش باشد        
عبرت آموزى فلسفه ديگر                        

. مجازات عالوه بر انتقام است              
يعنى اينکه فرد مجازات ميشود تا        
مجرم و مردم عبرت بگيرند که            
از ارتکاب به اقداماتى اجتناب               

نقد ما به اين فسلفه از                     .  کنند
مجازات چيست؟ در درجه اول             
مسئله اين است که کجا حد و مرز        
و ميزان مجازات براى عبرت              
آموزى مردم را ميکشند؟ کجا و            
چگونه تعيين ميکنند که براى                 
عبرت ديگران چقدر بايد فرد را           
مجازات کرد؟ مثال چرا نبايد کل          
خانواده مجرم را مجازات کرد؟           
چرا نبايد کل اهالى محله مجرم را       
مجازات کرد؟ اين استدالالت شايد     
غريب بنظر برسد وليکن تمامى          
اين اقدامات را تاکنون انجام                    

براى عبرت فلسطينى ها      .  اند  داده
کل خانه و زندگى و بعضا دهکده         
چريک مخالف دولت را بارها و          

  ١٢صفحه بارها با خاک        



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بعالوه در اين       .  اند    يکسان کرده   
فلسفه از مجازات فرض اين است       

تر    که هر چقدر مجازات سنگين          
اش هم      گى   باشد، عامل بازدارنده    

حال بايد سئوال       .  قوى تر است      
کرد اگر سطح کنونى مجازات              

را نداشت،      "  کارآيى مطلوب     "
آنوقت چه بايد کرد؟ چقدر                         
مجازات را بايد تشديد کرد تا                   
موثر واقع شود؟ چقدر مجازات            
را بايد باال برد تا مردم از تکرار          
وقوع جرم اجتناب کنند؟ چقدر              
بايد آدم کشت تا زنى بر خالف               
ميل مذهب با مردى هم بستر                   
نشود؟ تا اخالقيات کثيف مذهبى           
خدشه دار نشوند؟ درستى اين                 
منطق به ميزان نيروى قلدرى و           
توحش و توپ و تانک طبقه                     
حاکمه است و نه هيچ چيز                         

واقعيت اين است که در         .  ديگرى
اين سيستم از مجازات روشن                 
است که دستگاه طبقه حاکمه دارد        
از فرد بخاطر اقدامات احتمالى             

فرد را  .  گيرد  آتى جامعه انتقام مى    
. بخاطر ديگران مجازات ميکنند        

هر چقدر هم زورشان برسد بخش       
اش را هم      فردى و بخش اجتماعى    

از صد تا ضربه         .  تعيين ميکنند  
شالق که من و شما بايد بخوريم،          
ظاهرا بيست تاش مال خودمان             

. است و هشتادتاش مال ديگران           
اينهم شد دليل و فلسفه مجازات               

در اين سياست از          !  من و شما      
مجازات طبقه حاکمه دارد به                  

گويد که هر کدام از               جامعه مى  
شما از نظر من قصاص کل                     

همه شما  .  جامعه را بايد پس بدهد      
را من در هر مجازاتى مجازات            

براى به راست           .  خواهم کرد     
راست کردن جامعه هرکدام از             
شما که دستم بيفتيد، بايد حساب              

اين مبناى سياست         .  پست بدهد    
. اند   همه مجرم  .  قضايى من است    

. اند    همه در مقابل جرم مسئول             
همه بايد در هر مجازاتى مجازات      

 . شوند
 

در رد اين فلسفه از مجازات بايد           
گفت که اصال کى به دستگاه حاکم       
حق داده است که فرد را بخاطر             
درس آموزى ديگران مجازات و         

 

 

 ...  ؟ ! واقعيتها:  "مجازات اعدام"

اين حق را     .  تر اعدام کنيد       يا شنيع  
ايد؟ اگر فرض         شما از کجا آورده       

اين است که هدف از مجازات تنبيه         
فرد خاطيست، پس عبرت آموزى           

مگر !  اى است     ديگران چه صيغه     
تمام فرض سيستم موجود اين نيست       
که جامعه سالم است، کارکردش               
درست است، پس چرا فرد را                      
بخاطر درس آموزى ديگران و                 
مردم ميزنند و يا زندانى و اعدام               
ميکنند؟ اين دو رويى از چه بابتى            

. گويند قانون گفته است           است؟ مى  
گويند حق ما از قانون جامعه                 مى

مگر غير از اين       .  ناشى شده است    
تان را از اينجا بدست          است که حق   

ايد که ابزار قانون گزارى و            آورده
خودتان .  اجراى قانون دستتان است    

قوانين را مينويسيد و نتيجتا خودتان       
مگر غير از     !  را هم محق ميدانيد       

اين است که حقتان را از قدرت                   
ارتش و زندان و چماق به دستانتان         

ايد؟ مگر غير از اين            بدست آورده  
است که اين حق را از لوله تفنگتان          

تان      و از قدرت اقتصادى طبقه                 
اين ديگر واقعيتى     .  ايد   بدست آورده  

انکار ناپذير است که جامعه طبقاتى       
اش را از قدرت دستگاه                            حق

اش در    سرکوب و قدرت عوامفريبى   
 . جامعه ميگيرد

 

 : " مجازات اعدام"

" مجازات اعدام     "در دفاع از                 
گويند که پاداش مجرم جنايى اشد        مى

اشد مجازات را هم      .  مجازات است 
در جوامعى مثل آمريکا مرگ                    

رايج است که        .  اند    تعريف کرده   
اعدام بهترين ضامن جلوگيرى از           
وقوع مجدد قتل توسط افراد جامعه         

خرجترين شيوه          اعدام کم    .  است
از .  مجازات مجرم جنايى است            

مجرم جنايى فقط با مرگ ميتوان              
عدالت تنها با اعدام         .  انتقام گرفت  

کسى .  پذيرد  مجرم جنايى تحقق مى     
که به کودکى تجاوز کرده، کسى که        

بايست اعدام        کودکى را کشته مى         
خالصه اينکه اعدام و نابودى      .  شود

فيزيکى مجرم بهترين روش براى          
مصون داشتن جامعه و جلوگيرى            

اما نقد ما   !    از وقوع مجدد جرم است    
چيست؟ قبل از   "  مجازات اعدام "به  

١٢١شماره   
هر چيز بايد گفت که اعدام اصال         

اعدام کشتن کسى   .  مجازات نيست 
است که در زمان اعدام قادر به            

اعدام .  انجام جرم و کارى نيست       
اعدام جنايت طبقه     .  جنايت است  

. حاکم بر عليه آحاد جامعه است          
اعدام ادامه    .  اعدام نابود ميکند      

اعدام يعنى  .  دار است   کشتار برده 
. کشتار آحاد جامعه توسط سرمايه    

اعدام مجازات نيست، چرا که              
اعدام .  برگشت ناپذير است             

در .  اقدامى براى اصالح نيست       
ماند   فرداى اعدام فردى باقى نمى      

اعدام يعنى له      .  که اصالح شود     
. کردن حرمت انسان در جامعه          
. اعدام يعنى کشتن حرمت انسانها     
. يعنى بيجان کردن انسان جاندار       

اندازى به نفس حيات        اعدام دست 
در حد نابودى موجوديت انسان           

ـ اعدام عمل انتقام جويانه،             است
نه فردى بلکه دسته جمعى عقل            
حاکم بر جامعه از فرد مجرم                  

ـ عقل و شعور حاکم بر                     است
جوامع کنونى هم چيزى جز عقل        

ـ     دارى نيست       و منطق سرمايه       
. اعدام هيچ اما و اگرى برنميدارد      

هيچ اقدامى نيست که بتوان                     
تصور کرد اعدام پاسخ                              

در دفاع از        .  اش است       انسانى
ميگويند که      "  مجازات اعدام     "

اعدام عامل بازدارنده قتل و                   
اين ادعا  .  جنايت در جامعه است     

ظاهرا مقبوليت زيادى در ميان           
اما اين دروغ طبقه        .  مردم دارد  

در جواب بايد گفت      .  حاکمه است 
ايکه حکم اعدام بخشى       در جوامع 

باشد ما        از قانون جزايشان مى         
بهيچوجه با ميزان کمترى از قتل       
و جنايت و تجاوز جسمى و جانى       

ـ حکم اعدام عامل          مواجه نيستيم  
بازدارنده تجاوز به انسان نبوده و      

ـ با خشونت قانونيت يافته             نيست
اى را از خشونت        نميتوان جامعه 

است،   ـ اين عوامفريبى    مبرا داشت 
اين توهم است، اين توهم تماما با         

ـ کافى    توحش در هم آميخته است      
! است به جامعه آمريکا نگاه کنيد       

به ميزان جرايم جنايى و به                     
ميزان انسانهاى در صف اعدام           

هيچ دو تا   !  قرار دارند، نگاه کنيد    
ايالتى که حکم اعدام در يکى                  
رايج است و در ديگرى وجود              
ندارد را نميتوان نشان داد که                 
اعدام بمثابه عامل بازدارنده از           

. وقوع مجدد جرم عمل کرده باشد     
تازه اگر هم ميکرد بازهم                         
نميبايست کسى را اعدام کرد،              

چرا که اعدام فى النفسه نيز شنيع          
اى است    آخر اين چه جامعه    .  است

که حکم اعدام و کشتار دولتى بايد        
عامل بازدارنده کشتار و جنايت           
بحساب آيد؟ بر عکس اعدام                     
مشوق و عامل تشديد قتل و جنايت  

آمار .  بيشتر در جامعه است               
کنونى در آمريکا نشان ميدهد که          
بطور متوسط به ازاء هر صد                 

 قتل در سال صورت       ٨هزار نفر    
در اياالتى که قانون              .  ميگيرد

جزايشان حکم اعدام ندارد ميزان        
 نفر  ٤متوسط قتل و جنايت حدود        

در کانادا زمانيکه   .  در سال ميباشد  
را لغو کردند       "  مجازات اعدام   "

ميزان جرايم جنايى نيز تنزل پيدا         
دليل مسئله نيز ساده و                  .  کرد

ايکه اعدام    در جوامع .  روشن است 
 ،عملى مشروع قلمداد ميشود                 

مجاز شمرده ميشود که آدمها                  
مجاز شمرده  .  عامدانه کشته شوند   

در .  ميشود که کسى کسى را بکشد 
 ،ايکه دولت آدم ميکشد                  جامعه

. دولت بزرگترين آدمکش است           
اى هم پيدا شوند       طبيعيست که عده  

که انحصار دولت را بشکنند و               
خود نيز دست به چنين عمل                     

اگر کشتن مجاز         .  کثيفى بزنند    
است، پس چرا فقط دولت بايد                 
مختار باشد که بکشد؟ واقعيت اين       
است که با وقوع هر قتلى ما                      
يکبار ديگر شکست سياست                    

را مشاهده       "  مجازات اعدام      "
کنيم و با هر اعدامى يکبار                  مى

ديگر توحش نهفته در منطق و               
. بينيم   شعور جامعه کنونى را مى        

اعدام قتل عمد از پيش برنامه                  
اعدام قتل عمد     .  ريزى شده است    

 . جمعى طبقه در حاکم است
 

واقعيت اين است که هر زمان که         
در طول تاريخ جامعه به راست            
چرخيد، خشونت جامعه هم                      

قتل و جنايت     .  افزايش يافته است    
بعالوه، .  هم افزايش يافته است          

اصال بناى جوامع کنونى بر پايه           
خشونت و کشتن آمال و آروزهاى      

از طرف   .  انسانها بنا شده است        
ديگر هدف از اعدام وادار کردن          
جامعه به اطاعت از قوانين و                  

قرار .  حاکميت طبقه حاکم است         
است با اعدام جامعه را به بند                   

هر وقت در جامعه طبقه         .  بکشند
حاکمه هار شد، خواست مردم را         
عقب براند، حکم اعدام را هم جلو        

ابتدائا در مقابله با جرايم        .  آوردند
  ١٣صفحه بخش 
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خصوصى جلو آوردند تا بهتر               
بتوانند در دفاع از بخش دولتى              
بکشند و آدمها را به اطاعت و                 

 . زنجير بکشند
 

لغو اعدام يعنى جلوى کشتار باال          
يعنى .  از پايين را سد کردن                 

محدوديت براى توحش باالئيها             
مبارزه براى لغو        .  ايجاد کردن   

اى براى ارتقا                  اعدام مبارزه     
. جايگاه انسان در جامعه است               

جامعه انسانى نميتواند خود را               
اى متمدن بنامد و همزمان          جامعه

را بر عليه مردم    "  مجازات اعدام "
جلوگيرى از          .  جارى کند         

يعنى جلوگيرى   "  مجازات اعدام  "
از زورگويى طبقات حاکم در                 

يعنى اينکه  .  اش  عريان ترين شکل  
جامعه دارد جلوى توحش قانونى        

. دستگاه کنونى ايستادگى ميکند           
اعدام ميراث دوران تاريخ                       

ـ جامعه            بربريت انسان است          
امروزى نبايد دوران بربريت                
خودش را از سر بگيرد هيچ لذتى        
در تکرار اين بربريت تاريخى              

ـ اعدام و هر نوع تجاوز به            نيست
جسم افراد بايد ممنوع گرددـ                    
حيات و زندگى حق تخطى ناپذير        

ـ از اينرو مبارزه       هر انسانى است  
يعنى "  مجازات اعدام  "براى لغو     

دفاع از حرمت و شخصيت                      
انسانها در جامعه، يعنى تالش               
براى باال بردن احترام انسان                  
نسبت به خودش، به جامعه و                  

 .انسانيتش
  

براى .  ما از اعدام منزجريم               
. کنيم          برانداختنش مبارزه مى        

ايکه اعدام را جزيى از                  جامعه
سياست جزايى خودش ميداند را          

ما اعدام را    .  جامعه کثيفى ميدانيم   
کنيم چرا که نميخواهيم               رد مى   

کسى بخاطر فعاليت سياسى اعدام       
اى     خواهيم در جامعه         شود، نمى  

زندگى کنيم که کسى را تحت                   
لواى خيانت به طبقه حاکمه و                 
ميهن و عدم وطن پرستى اعدام             

کسى را بخاطر مذهب، بى        .  کنند
مذهبى و يا طرد مذهبى اعدام                 

زنان و مردان را بخاطر             .  کنند

 

 

 ...  ؟ ! واقعيتها:  "مجازات اعدام"

. رابطه عشقى و جنسى اعدام کنند          
خواهيم مجرمين جنايى را اعدام       نمى
هاى بروز اعدام امروز          جلوه.  کنند

مجازات "در جوامع کنونى چيست؟     
ها بايد      در تمامى اين جلوه       "  اعدام

ها    در تمامى اين عرصه      .  نقد شود  
اعدام بايد بمثابه جنايت طبقه حاکم          
 . بر ضد بشريت نقد و محکوم شود

 

عرصه :     اعدام و مجرمين جنايى        
 خاکسترى

در عرصه   "  مجازات اعدام  "بحث   
جرائم فردى، يعنى در بخش                        

اى است که از           خصوصى، دريچه  
مجازات "مجراى آن سياست                     

را با توسل به آن براى کل           "  اعدام
خيلى .  جامعه و مردم توجيه ميکنند      

را "  مجازات اعدام  "از کسانى که       
براى جرايمى از قبيل تعدى به                   
مالکيت و اقدام سياسى بر عليه                   
دولت و شاه و ملکه رد ميکنند در             
بسيارى از موارد از اعدام مجرم             

ظاهرا اين آن     .  جنايى دفاع ميکنند    
زمينه خاکسترى است که دفاع از            

از کانال آن مجاز     "  مجازات اعدام "
دستگاه حاکم نيز        .  شمرده ميشود   

معموال براى اثبات ضرورت                    
در جامعه به          "  مجازات اعدام    "

احساسات به غليان آمده و عواطف         
هاى مقتولين          حدت يافته خانواده        

اين احساسات مبناى   .  متوسل ميشود 
قرار "  مجازات اعدام "تاييد سياست   

اعدام مجرم را دواى        .  داده ميشود  
درد و درمان نزديکان قربانى                    

واقعيت اين است که      .  قلمداد ميکنند 
قتل و از دست دادن هر عزيزى                

ايى جبران ناپذير و کشنده               ضربه
هيچ انسانى نميتواند چشمش       .  است

را به روى اين احساسات و                           
عواطف ببندد و يا نسبت به آن                     

سمپاتى ما هم در        .  تفاوت باشد     بى
اين عرصه نه با مجرم بلکه تماما با        

بعالوه .  قربانى و نزديکانش است        
ابراز شديدترين عواطف بر عليه             
مجرم از طرف نزديکان قربانى               
امرى کامال عادى و عکس العملى          

راستش نميدانم  .  کامال قابل فهم است   
اگر روزى در شرايط غير قابل                 
تصورى شخصا در کنار قاتل                    
احتمالى دختر شيرين و دوست                  

١٢١شماره   
ام قرار گيرم،        داشتنى شش ساله    

چه عکس العملى از خود نشان             
برايم غير قابل تصور    .  خواهم داد 

نيست که در حالت جنون به قاتل         
. فرضى براى نابوديش حمله کنم       

اين طبيعى ترين احساس و عکس      
اما .  العمل هر انسانى است                
مسئله .  معضل چيز ديگرى است     

اين است که قرار نيست من و                
احساسات بشدت جريحه دار                 

ام مبناى تثبيت سياست                       شده
. قرار گيريم   "  مجازات اعدام       "

نبايد با توسل به اين احساسات              
قانون جامعه را به نگارش در               

نيازهاى روحى و روانى        .  آورد
مجازات "چنين انسانى با قانون          

اين .  گيرد      پاسخ نمى     "  اعدام
تبليغات تماما عوامفريبى دستگاه       

مسئله به بازى گرفتن    .  حاکم است 
اين عواطف توسط دستگاه حاکم         

مسئله اين است که دستگاه       .  است
حاکم حتى در اين شرايط دردناک      
در پى پيشبرد تثبيت سياستى ضد       

! شرم آور است       .  انسانى است   
واقعيت اين است که برخالف               

هاى مدافعان اعدام هيچ                  وعده
تواند    اى از مجازات نمى           درجه

التيام بخش هيچ دردى در اين                
اعدام مجرم هيچ         .  زمينه باشد    

کمبودى را در نزديکان قربانى           
بعالوه قرار نيست        .  پر نميکند   

نزديکان قربانى در چنين شرايط       
روحى نابسامانى يعنى پس از              
وقوع قتل بروند و در نقش                       
قانونگذار جامعه دست به تدوين         
و نگارش قانون مجازات جامعه         

بايد جلوى اين رياکارى          .  بزنند
 . طبقه حاکم را گرفت

 

 :  جامعه و اعدام

اما اعدام تنها بخشى از اقداماتى          
است که براى پايين بردن حرمت       
انسان در جامعه صورت                         

اعدام يکى از جناياتى         .  ميگيرد
است که براى به بند کشيدن مردم       

. در جامعه صورت ميگيرد                  
امروز براى اينکه مردم                           
اعتراض نکنند، براى اينکه مردم     
به وضعيت موجود رضايت                  

هر روزه   .  دهند، آدم را ميکشند      
. دارند به مردم توهين ميکنند                

کودک و پير و جوان را در                      
. گرسنگى و فقر زير پا له ميکنند       

در اين جامعه زن فرودست                    
تحقير و توهين و                       .  است

در .  خوارشمردنش مجاز است       
اين سيستم کودک داراى حقوقى          

در اين جامعه پيران را             .  نيست
اين سيستمى است     .  دور ميريزند  

که بدون استثمار انسان نميتواند            
سنگ روى سنگش      .  زندگى کند  
اى،    در چنين جامعه    .  بند نميشود  

در جائيکه خودپرستى سرمايه              
دار براى کسب حداکثر سود                    
مبناى فعاليت جامعه قرار داده               

استثمار آشکار و           .  شده است     
سنگدالنه رايج است و تقديس                 

در جوامعيکه زندگى و          .  ميشود
رفاه مردم تابعى از باال و پايين              

ايکه با پول     در جامعه .  بازار است 
ميشود شجاعت خريد حتى اگر             

با پول ميشود     .  بزدل و حقير بود     
گر شد، حتى      دوست داشتنى جلوه   

با .  اگر کريه و انزجار آور بود            
پول ميتوان عشق، اعتماد، رفاقت      

در جوامعيکه  .  و احترام را خريد     
شخصيت افراد به ميزان حجم                

. شان گره خورده است               سرمايه
راستش در چنين دنيايى نميتوان           
از خشونت و جنايت بطور                       

خشونت و   .  اى اجتناب کرد       ريشه
جنايت سيستماتيک بخشى از                 

محصول .  اند   کارکرد اين جوامع     
از اجزاى    .  چنين نظامى هستند      

اين سيستم  .  ذاتى اين سيستم هستند    
جنايت را مثل هر کاالى ديگرى          

کارکرد اين سيستم      .  توليد ميکند  
چنين شرايطى را توليد و بازتوليد       

قتل و جنايت و دستگاه              .  ميکند
قضايى و زندانها الزم و ملزوم             

يکى بدون ديگرى           .  يکديگرند
هيچ .  نميتواند وجود داشته باشد         

کسى صبح زود از خواب بلند                 
نميشود تا تصميم بگيرد که امروز      

. قرار است من يک جنايتکار باشم     
شرايط آدمها زائيده موقعيت داده         

انسانها .  شده در اجتماع است              
هاى معينى          صرفا در محدوده        

 . مختارند
 

 :  در خاتمه

حرف آخر ما اين است که اعدام            
. ضد انسانى است          .  شنيع است   

ما .  شايسته جامعه انسانى نيست        
ضد اعدام ايم، ضد هر نوع اعدام         

. و اعدام هر کسى هستيم                            
اى زندگى        نميخواهيم در جامعه      

کنيم که هيچ انسانى بيجان شود،           
 *. کشته شود، اعدام شود

اين مطلب بر اساس سخنرانيهای             
علی جوادی در زمينه لغو مجازات            

 ٣  .اعدام تهيه و تنظيم شده است                 
 ٢٠٠٧سپتامبر 
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 در حکومت مورد نظر         :خاوران
شما مجازات چگونه تعريف                   
ميشود و به قصد دستيابى به چه            

 هدفى دنبال ميشود؟

 

بطور عام ميتوان       :  آذر ماجدى   
گفت که سيستم هاى مجازاتى بر          

انتقام و    :  دو فلسفه بنا شده اند             
قصاص  يا آموزش و بازسازى و        

من شخصا   .  يا تلفيقى از اين دو         
اعتقادى به انتقام و قصاص و مبنا       
قرار دادن اين فلسفه در سيستم               

نه تنها  .    مجازاتى ندارم   -قضايى
اين فلسفه را انسانى نميدانم بلکه           
پيروى از آن را وارد شدن در                 
يک دور باطل انتقام و انتقام کشى        

عده اى بر اين عقيده اند        .  مى دانم 
که با انتقام گيرى و يا قصاص                

جامعه .  مجرم، جامعه متنبه ميشود   
ممکن است مرعوب شود ولى               

جامعه مرعوب  .  متنبه نخواهد شد   
. شده نيز جامعه اى انسانى نيست        

ارعاب و ترس جنايت را کاهش           
نميدهد، بلکه عمال آنرا افزايش             

راه مقابله و بقا در مقابل           .  ميدهد
ارعاب، يا تسليم است و يا                         
دستيابى بقدرتى که ارعاب را با           

 .ارعاب متقابل جواب دهد

 

اگر قصد متنبه کردن جامعه به              
معناى آموزش آن است، پس بايد          

بايد .  از راه هاى ديگرى وارد شد      
انسانيت و انسان گرايى را رشد            

. بايد مجرم را آموزش داد            .  داد
ممکن است در برخى موارد تا              
آنجا که به يک مجرم معين                        
برميگردد، ديگر به اصطالح کار      
از کار گذشته باشد و اميدى به                
تغيير او وجود نداشته باشد، ولى          
برخورد انسانى با چنين مجرمى          
باعث اعتالى جامعه، اخالقيات و      
ارزشها و فرهنگ حاکم خواهد             

بنظر من قطعا کاربست فلسفه     .  شد
انتقام و قصاص در سيستم قضايى      

جنايى يک جامعه انسانى مردود       -
اصل را بايد بر آموزش و          .  است

 .بازسازى قرار داد

 

 

 

 اعدام، عدالت يا انتقام؟
 گفتگو با آذر ماجدی در مورد مجازات اعدام

اتل حرفه اى   ق آيا بايد يک      :خاوران
را که کشتن کسب و کارش بوده                
اعدام کرد؟ اگر پاسخ مثبت و يا                  

 منفى است داليلتان چيست؟

 

 من کال و اصوال با              :آذر ماجدى  
حاال در مورد قاتل         .  اعدام مخالفم  

حرفه اى و به اصطالح قاتل                        
 باشد، يا قاتلى که يکبار به        »سريال«

. قتل دست زده است، فرقى نميکند          

اعدام بنظر من قتل عمد و از پيش             
برنامه ريزى شده توسط دولت                  

قتلى که در عين خونسردى و       .  است
مجازات .  با طرح قبلى انجام ميشود     

. اعدام جامعه را به عقب ميکشاند           
جامعه را در عصر قرون وسطى            

اعدام باعث افزايش       .  نگاه ميدارد   
ممکن .  خشونت در جامعه ميشود        

است جامعه را مرعوب کند ولى               
اين ارعاب نه تنها باعث کاهش قتل        
و جنايت نميشود، بلکه موجب                    

 .افزايش آن است

 

 با کشتن يا نکشتن قاتل به          :خاوران
 جامعه چه پيامى داده مى شود؟

 

 بنظر من با انجام                 :آذر ماجدى    
مجازات اعدام قبح قتل و کشتن                  

ارزش حيات و جان      .  ريخته ميشود 
اگر خشونت از     .  انسان پايين ميايد    

جانب دولت درست است و تقديس           
اين يک  .  ميشود، پس اشکالى ندارد    

ممکن است      .  پيام صريح است          
اينگونه استدالل شود که با اعدام،            
يک انسان بد و جنايتکار را                          
ميکشند، پس بايد تاثير معکوس                
داشته باشد، ولى در عمل چنين                  

اعدام، يعنى قتل برنامه              .  نيست
ريزى شده توسط دولت، آدمکشى           
را امرى راحت تر و قابل قبول تر           

١٢١شماره   
به جوامعى که در آن               .  ميکند

مجازات اعدام قانونى است                    
نگاهى بياندازيد و آنها را مقايسه        
کنيد با جوامعى که در آن                          
مجازات اعدام لغو شده است،               
بنظر من سريع ميتوان مشاهده            
کرد که در جوامع دسته ی دوم             
ارزش انسان و حيات بطور کلى        

حتى ميزان جنايت      .  باالتر است  
 .هم کمتر است

 

 با نکشتن قاتل حق                   :خاوران
انسان و يا انسان هايى که به                    
دستور و يا به دست او کشته شده         

 اند چه ميشود؟

 

 من سوال شما را            :آذر ماجدى  
بمعناى عدالت خواهى قربانيان          

بايد تکرار کنم که از         .  مى فهمم  
نظر من عدالت با انتقام و                          

متاسفانه .  قصاص تامين نمى شود   
هيچ حرکتى نميتواند حق قربانيان     

. اين دردناک است   .  را اعاده کند   
و عمق تراژدى جنايت يا مرگ           

. بطور کلى در همين جاست                  
نميتوان آنچه را که از دست رفته        

لذا .  است، بهيچ طريقى بازگرداند   
کشتن قاتل نيز نيستى را به هستى      

تنها شکلى که        .  باز نميگرداند   
کشتن قاتل ممکن است عدالت              
خواهى و يا حق طلبى معنا دهد            

قطعا .  که انتقام مورد نظر باشد         
قاتل بايد محاکمه و مجازات                   
شود؛ از اين طريق شايد عدالت           
خواهى قربانيان تا حدودى تامين       

مبارزه ريشه اى با قتل و           .  شود
جنايت، بنظر من بهترين شيوه ی       

 .تامين عدالت است

 

 چه عامل و يا عواملى           :خاوران
موجب ميشود که کشتن انسان              
براى بعضى بصورت کسب و            

 کار درآيد و امرى عادى شود؟

 

 دالئل پيچيده                :آذر ماجدى        
اجتماعى، روحى و روانى وجود      

بطور عام و کلى مسائل            .  دارد
اجتماعى موجب قتل و جنايت              

اگر دالئل قتل هايى که           .  ميشود
انجام ميگيرد را بررسى کنيد، به       
مسائلى چون عوامل اقتصادى،          
عقب ماندگى هاى اخالقى و                   
فرهنگى، تعصبات و غيره                     

ميتوان بروشنى ديد که با      .  ميرسيد
زير و رو کردن جامعه و ساختن          
جامعه اى که در آن آزادى و                    
برابرى هست، اختالف طبقاتى و       
نابرابرى اجتماعى و سياسى                  
وجود ندارد، انسان محور اصلى         
و نقطه عزيمت اصلى جامعه                 
است، نفع پرستى جامعه را                      
بحرکت در نمياورد، تعصبات              
جنسى و نژادى از ميان رفته                   
است، رقابت و حسادت تا ميزان          
زيادى کاهش يافته است، قتل و             
جنايت بايد موضوعيت خود را از      
دست بدهد؛ و ما فقط با موارد                 
بيمارى هاى روانى روبرو باشيم        
که انسان را به سوى جنايت سوق        

هر چند که چنين مواردى        .  ميدهد
را هم ميتوان تصور کرد که تا                
ميزان قابل توجهی کاهش پيدا                

در جامعه سرمايه دارى              .  کند
کنونى که نفع طلبى بر جامعه                 
حکم ميراند، فقر، فالکت،                         
نابرابرى و تبعيض سرنوشت                
اکثريت بزرگ مردم است؛                     
تبعيضات و تعصبات جنسى،                 
نژادى و ملى در جامعه حاکم                  

انسان از خود بيگانه است،       .  است
منزوى است، تنهاست، وجود                
جنايت و جنايتکاران بيمار امرى        

بايد جامعه را از           .  عادى است   
اساس زير و رو کرد و آنگاه                    
جنايت بنظر من اگر کامال ناپديد          
نشود، بميزان بسيار زيادى کاهش     

 .مى يابد

 

 عده اى بر اين عقيده اند         :خاوران
که مجازات اعدام موجب کاهش          

. قتل و جنايت در جامعه مى شود         
شما در اين زمينه چه فکر                          

 ميکنيد؟

 

 من با اين نظر                  :آذر ماجدى    
آمريکا بنظر من مثال             .  مخالفم

بسيار خوبى          
  ١۵صفحه 
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يا حتى در   .  آمريکا را با اروپا مقايسه کنيد       .  است
خود آمريکا اياالتى که در آن مجازات اعدام                      
جارى ميشود با اياالتى که در آن مجازات اعدام              
لغو شده را مقايسه کنيد، متوجه ميشويد که اين                  

اتفاقا .  نظر صحت ندارد و افسانه اى بيش نيست           
در کشورهايى که ميزان اعدام در آن باال است                 

آمريکا بنظرم بهترين   .  جنايت هم رقم بااليى دارد     
 .نمونه رد چنين ادعايى است

 

 حکومت مورد نظر شما با موجوداتى              :خاوران
چون خامنه اى، رفسنجانى، عسگر اوالدى،                    
بادامچيان، نقدى، فالحيان، شاهرودى، مرتضوى       
و ده ها جنايتکار ريز و درشت ديگر چه خواهد              

 کرد؟ نظر شما چيست؟

 

 کليه اين جنايتکاران بايد محاکمه               :آذر ماجدى  
بايد جرائم و جنايات آنها در      .  محاکمه علنى .  شوند

بايد دنيا از کليه       .  دادگاه هاى علنى روايت شود        
بايد بازماندگان قربانيان    .  جنايات آنها مطلع شود     

اين جانيان حضور يابند و شکايت شان را عنوان           
و اين جانيان    .  کنند و عليه آنها اقامه دعوى کنند          

ولى من حتى با اعدام اين             .  بايد مجازات شوند    
 .جانيان نيز مخالفم

 

  با اموال و خانواده جنايتکار مذکور چه          :خاوران
 بايد کرد؟

 

 خانواده جنايتکاران بايد بتوانند به             :آذر ماجدى  
ما در دوران قبيله     .  زندگى عادى شان ادامه دهند      

اى زندگى نمى کنيم و خانواده مجرمان و                             
جنايتکاران بايد در آرامش به زندگى عادى خود            

حتى در مواردى دولت بايد از آنها در        .  ادامه دهند 
مقابل خشم و انتقام قربانيان و بازماندگان آنها                   

تا آنجا  .  به آنها پوشش حمايتى بدهد       .  حمايت کند 
که به اموال برميگردد، بنظر من به ميزان اموال           

اگر .  و به طريقى که ابتياع شده بستگى دارد                   
داريم راجع به ميليون ها دالرى که از طريق                    
قاچاق و دزدى و آدمکشى بدست آمده صحبت                  

در .  ميکنيم، بايد قطعا به نفع مردم مصادره شود           
مورد رهبران و کار بدستان جمهورى اسالمى               

ولى اگر اموال ناچيزى است     .  بايد قطعا چنين کرد   
که از طريق کار بدست آمده است نبايد به آن                      

البته اين نکات را من بشکل کلى و                 .  دست زد  
عمومى عنوان ميکنم و حتما سيستم قضايى بايد              
تک تک موارد را با خصوصيات متفاوتشان                    

  *.بررسى کند و پاسخ گويد

 

 

 اعدام، عدالت يا انتقام؟
 ...گفتگو با آذر ماجدی در مورد مجازات اعدام 

 

آيا واقعا مردم ايران، بخصوص جوانان در                
پی رای خود به خيابانها آمدند؟ آيا اين                               
جانفشانی ها و مقاومت در برابر گلوله و باتوم           
و فشار نيروهای وحشی رژيم اسالمی جهت              
پس گيری رای از رژيم سرکوبی بود که سی              
سال است انسانيت را زير سوال برده است؟ آيا         
آنها می خواستند بر سی سال اختناق و                              

 مردم اين    ،سرکوب و فشار صحه بگذارند؟ نه       
حکومت وحشی و خونخوار را که از                               
دستگيری و تجاوز و اعدام نيز ابا ندارد نمی               

 . خواهند

 

شعارهای مردم در تحوالت ايران در چند ماهه        
ی اخير نشان داد که مردم خواستار سرنگونی           

زنان خواهان برابری       .  اسالم سياسی هستند      
حقيقی و حقوقی و جوانان خواهان آزادی                      

اکثريت  مردم رفاه و عدالت می        .  واقعی هستند 
آنجه که ساليان متمادی است در پی آن        .  خواهند
 هر بار به بهانه های گوناگون مثل روز         ،هستند

زن، روز دانشجو و روز کارگر و هرجا که                
فرصتی برای بلند کردن فرياد خود پيدا کرده             
اند، يک صدا فرياد برابری و آزاديخواهی سر         

 مطالبات به حق و منطقی مردم از                 .داده اند  
جمهوری اسالمی لرزه به تن و پيکره رژيمی           
انداخت که پايه هايش را بر زور بنا کرده و                  
اينبار نيز فکر ميکند با استفاده از نيروهای                  
سرکوب و فشار مزدوران خود ميتواند مردم             

اما بايد بداند که سرکوب و ستم         .  را ساکت کند  
اين رژيم ددمنش عليه آزاديخواهان هر روز               

 .بيشتر سست و ناپايدار می گردد

 

. ما همه خواهان آزادی، برابری و رفاه هستيم          
ما می خواهيم در تعيين سرنوشت حال و آينده            

قرار نيست اين آخوندها و       .  خويش سهيم باشيم   
سرمايه داران مفتخور بيش از اين ثروت                      
جامعه را به تاراج برده و آنرا در بانک های               

قرار نيست بيش از        .  خارج کشور انبار کنند       
اين برای ريشه دار کردن تروريسم اسالمى و           
واپس گرای خود در جهان، از جيب کارگران           

جمهورى اسالمى ميخواهد با              .  خرج کنند    
خوراندن يک مشت خرافات مردم را در بی                

اما همه    .  خبری و عقب ماندگی نگه دارد                 
 !ميبينند که شکست خوردندو موفق نشدند

 

جوانانی که به خيابانها آمدند همان هائی هستند          
که در مدارس اسالمی همين رژيم استبدادی               
بزرگ شدند و سالها درس خشونت و جنگ و             

١٢١شماره   

اما حاال همين جوانان هستند     .  دشمنی آموختند 
که عليه دشمن واقعی خود يعنی جمهورى               

 زنانی که برای      .آدمکش اسالمی ايستاده اند     
اعتراض به خيابانها آمدند، همانهائی هستند          
که ساليان سال به بهانه مصونيت حجاب                  
اجباری بر سر آنان گذاشتند و عقب ماندگی            

 اما کدام    .و اختناق را به آنان حقنه کرده اند           
مصونيت؟ مصونيت از چه؟  در جائى که               
زنان و دختران، فقط بخاطر ابراز عقيده و              

 مورد تجاوز     ،مطالبه حق برابر در جامعه         
مزدوران حکومت اسالم قرار گرفته و يا                

 آيا باز هم حجاب مصونيت            ،اعدام شده اند    
 ؟ !است

 

 در گرو     ،مصونيت مردم، مصونيت جامعه      
 .نابودی جمهوری اسالمی است و بس                      

حجاب پوششی است که رژيم ميخواهد بر               
بی عدالتی و اختناق حاکم بر جامعه بکشد تا           

اما اين پوشش که تحت         .  خود مصون بماند    
عنوان اسالم سايه ی سياه خود را بر جامعه             
ايران گسترده به دست مردم ايران دريده شده    
و اين يعنى حکومت اسالم سياسی سرنگون          

چپاول سرمايه هائی که متعلق به       .  خواهد شد 
مردم است در جهت تقويت اسالم و                               
 تروريسم در جهان و منطقه به سود کيست؟

 

 ايدز و هزاران نابسامانی     ،فقر، اعتياد، فحشا  
و نا هنجاريهای ديگر در جامعه ظاهرا                     
موضوع قابل بحث و مطرح و اساسی                        

بلکه براى اين جانيان ساختن       !  جامعه نيست 
 و راه    ، صدور اسالم و تروريسم      ،بمب اتمى 

چون با  .  اندازی جنگ و خشونت مسئله است     
روشی که   .  آن ميتوانند در دنيا قلدرى کنند          

سردمداران رژيم مرتجع جمهوری اسالمى          
 بجز نابود کردن مردم و        ،در پيش گرفته اند    

 . منزوی کردن جامعه هيچ نتيجه ای ندارد

 

. آنها ميخواهند بمانند و مردم ميخواهند بروند      
اولين قدم آزادی در گرو سرنگونی کامل اين         

 . *رژيم است

 اولين قدم آزادی 
 !درگرو سرنگونی جمهوری اسالمی است

 صادق امير رحمانى

 دست مذهب 
!از سر مردم کوتاه  
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 دوستان عزيز به       ،حضار محترم  
. جلسه امروز خوش آمديد                        

اميدوارم بتوانيم با همفکرى و               
بحثى سازنده به پاسخى روشن به        

اجازه .  سوال اين سمينار برسيم         
ميخواهم بحثم را با اداى احترام            
به هزاران جانباخته راه آزادى و         
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر          

فکر ميکنم بهترين راه    .  شروع کنم 
گراميداشت اين عزيزان تداوم              
راهشان و مبارزه براى برپائى             
دنيائى عارى از خفقان و سرکوب      

 . و نابرابرى و تبعيض باشد

 

دراين فرصت کوتاه من ترجيح            
ميدهم چند مسئله کليدى را طرح          
کنم و نظر خودم را راجع به آنها           

جوانب ديگر بحث را به          .  بگويم
 . گفت و شنود واگذار ميکنم

 

زندان سياسى و شکنجه و اعدام        
 از منظر تاريخ

اولين مسئله اينست که زندانى                
سياسى و شکنجه و اعدام جديد               

 بلکه تاريخى به قدمت                 ،نيست
از زمانى که   .  جوامع طبقاتى دارد  

قرار شد قدرت و حکومت و                    
 ،دولت به هر مفهوم تاريخى آن            

متکى بر زور و ساکت کردن                 
اکثريتى از مردم باشد که حاصل         
دسترنجشان توسط اقليتى مصادره    
و حق شان را در مقياس وسيع                

 مسئله اختناق و       ،پايمال کرده اند    
اطاعت و اعمال زور و دم و                    
دستگاهى که اين امور را پيش               

اعدام و      .  ببرد حياتى ميشود          
شده "  مدرنيزه"شکنجه امروز         

اما اگر به موزه ادوات               .  است
شکنجه دوران باستان و قرون               

 ميبينيم که          ،وسطى نگاه کنيم         
در "  استعدادى"مخيله بشر چه          

. نابودى همنوعانش داشته است           
زمانى مخالفين را در پوست گاو          

 ، زنده زنده ميسوزاندند       ،ميکردند
 در ديگ جوشان         ،مثله ميکردند  

 ، چرا اعدام،چرا زندانى سياسى
 چرا شکنجه؟
 *سخنرانى در سمينار استکهلم 

 

 سياوش دانشور 

 و امروز سرمايه               ،مى انداختند    
 چه در گوانتانومو آمريکاى         ،دارى

دمکرات و چه در کهريزک ايران           
 روشهاى جديد و بسيار        ،اسالم زده 

متنوع شکنجه را که مبتنى بر                     
شناخت علمى از فيزيک و روان              
انسانهاست مورد استفاده قرار                   

اساسا شکنجه قرار بوده و          .  ميدهد
 افراد   ،هست که مقاومت را بشکند        

سرکش و مخالفين را سرجايشان              
 و به جامعه بگويد که هر               ،بنشاند

کسى که هوس مخالفت کند با چه               
 . وضعيتى روبرو خواهد شد

 

در واقع اختناق و سرکوب بخشى            
مهم از جنگ طبقات حاکم عليه                  

دولت و قدرت   .  طبقات محکوم است  
حاکمه ابزار اينکار است و دادگاهها   
و نيروى امنيتى و زندانها و دستگاه        

. مذهب و فرهنگ حاکم وسايل آن           
از اسپارتاکوس ها که عليه برده                
داران شوريدند تا کسانى که احکام          
دستگاه مذهب را در مورد واقعيت         

 از  ،جهان و هستى به سخره گرفتند       
مخالفين ديکتاتورى و استثمار و              
انواع جنبشهائى که در زمانه خود           

 ،بنوعى حقى را مطالبه ميکردند             
. قربانيان و قهرمانان اين تاريخ اند         

اين حق خواهى بالفاصله با سد                  
منافع قدرت فائقه روبرو شده و                  

 شکنجه براى درهم     ،زندانى سياسى 
 و نهايتا   ،کوبيدن مقاومت و نه گفتن     

نابودى فيزيکى و اعدام در اشکال          
 پاسخ قدرت   ،مختلف فردى و جمعى   

 . فائقه بوده است

 

در تاريخ ايران بجز مقاطع بسيار            
 که مسئله قدرت سياسى                   ،کوتاه

 ،هنوز تعيين تکليف نهائى نشده                
همواره زندانها در کنار کاخ هاى             

. سلطنتى و اسالمى ساخته شدند               
همواره آزاديخواهان و مخالفين را         

عامل "و      "  تروريست"با نام            
کشته "  خيانت به وطن  "و  "  خارجى

اند و در قبرستانهاى بى نام و نشان          
همواره تعدادى را در    .  دفن کرده اند  
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زندانها زير انواع شکنجه قرار           
داده اند تا به قدرت شاه و آخوند            

ايمان "و اختناق در آن مملکت             
 زندانى سياسى بوده و         !"بياورند

. هست چون اختناق حاکم است            
زندانى سياسى هست چون آزادى      

زندانى .  به مسلخ رفته است              
سياسى هست چون منافع سياسى        
و اقتصادى اقليتى مرتجع و                    
بورژوا حکم ميکند که اکثريتى           

. عظيم گوش بفرمان باشند                     
زندانى سياسى هست چون هويت      
انسانى و آزاد شهروندان سلب             

زندانى سياسى هست     .  شده است  
چون آزادى و حقوق فردى و                 
اجتماعى معنا ندارد و قانون                  
جامعه براساس ضديت با آنها بنا        

زندانى سياسى هست     .  شده است  
چون سرمايه دارى در                               
کشورهائى مانند ايران به اختناقى     
باندازه کافى گسترده نياز دارد تا        
بتواند کارگر را ارزان و خاموش      

 سازمانهاى کمونيستى        ،نگهدارد
و کارگرى را بکوبد و دخل و                

. خرج سرمايه را تنظيم کند                    
زندانى سياسى هست چون هنوز        
در کنار منافع و امتيازات سياسى       

 ،و اقتصادى طبقه بورژوا                      
فرهنگ منحط بى هويتى                          

اين و  "  جانفدا بودن "اجتماعى و    
آن مرتجع آدمکش شنل بدوش يا         

بيش .  عمامه بسر بازتوليد ميشود    
از يک قرن است که مردم تالش         
کردند آزاد باشند و هر بار                       
اختناق و استبداد و ديکتاتورى             
شاهى و اسالمى اين تالش را                

بيش از يک     .  بخون کشيده است    
قرن است که مردم تالش ميکنند         
آزاد شوند و هر بار کوهى از                 

در "  خط قرمزها  "ها و      "  تابو"
مقابلشان صف بسته اند و هر                
نوع تخطى از آن با عواقب                     

مادام .  سنگين روبرو شده است        

که بنيادهاى سياسى و اقتصادى و       
اجتماعى و فرهنگى نابرابرى               

 اختناق و زندانى               ،باقى است    
سياسى و شکنجه و اعدام مانند               
فيلم تکرارى جبرا وجود خواهد           

 .داشت

 

مفهوم اجتماعى امروز زندانى            
 سياسى 

نکته ديگر اينست که زندانى                   
سياسى معناى قديمى و اليتيستى           

زمانى .  خود را از دست داده است     
زندانيان سياسى عده قليلى بودند و      
در نگاه جامعه زندانيان سياسى            

اين تصوير  .  قهرمانان مردم بودند  
نه .  مدتهاست که تغيير کرده است      

 که در ابعاد        ۵٧فقط در انقالب        
ميليونی نسل آندوره را به ميدان           

 اين نگرش به    ،سياست پرتاب کرد 
زندانى و مبارزه اجتماعا و در              

 بلکه زندانى شدن    ،خيابانها نقد شد  
و اعدامى داشتن تقريبا به معضل         

امروز .  هر خانواده اى تبديل شد        
و اين  .  مسئله بسيار وسيع تر است    

 نشان پيشرفت          ،عقبگرد نيست    
معنى اين امر اينست که             .  است

مبارزه و در افتادن با حکومتها و         
قدرتهاى سرکوبگر امرى                        
اجتماعى شده و زندان به يک                 
ايستگاه موقت در مسير اين                     

ايستگاهى .  مبارزه تبديل شده است   
که من و شما ممکن است بارها به        

زندانى سياسى   .  پست مان بخورد   
" هويت سياسى  "امروز ديگر نه       

براى عده اى قليل و نه ويژه عده           
امروز .  اى نخبه و اليت است              

جامعه اى در مقياس وسيع مبتال           
به داشتن زندانى سياسى و شکنجه      
شدن و اعدام و سرکوب خشن                 

اين جنبه مهم و قابل تامل           .  است
است چون معناى قديمى مقاومت         

  ١٧صفحه و قهرمانى و          



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نفس زندانى سياسى و مکان آن             
در مبارزه نسل جديد عميقا                       

درک اين تحول   .  متحول شده است  
در تصويرى که از زندان و                     
زندانى سياسى ميدهيم عميقا                   

 .ضرورى است

 

همينطور داستان زندانى سياسى         
فقط داستان شکنجه شدن و چه بر         
ما گذشت و نوعى جلب سمپاتى            
جامعه به افرادى که مورد تعدى           

اينها .  قرار گرفته اند نيست                
حقايقى است که بايد مرتبا گفته              

اما يک روى ديگر داستان        .  شود
 مسئله قهرمانيها و                         ،زندان

فداکاريها و شکلگيرى هويت                 
فردى و انتخاب سياسى و مقاومت      
و ادامه مبارزه در شرايطى                     

 ،اين جنبه         .  نابرابر است         
موضوعى است که کمتر به آن              
پرداخته شده و ضرورى است               
زندانيان سياسى روى آن کار                 
بيشترى بکنند تا جامعه تصوير            
عميق تر و درست ترى از پديده            
زندانى سياسى داشته باشد و                    
درسهاى آن در مبارزه اجتماعى         

 .پيش رو استفاده شود

 

 ضرورت نفى پايه مادى اختناق 

مسئله سوم اينست نفى زندانى                
 نفى  ،"جرم سياسى " نفى    ،سياسى

هر نوع شکنجه و تعرض فيزيکى      
 و برچيدن        ،و روانى به افراد           

 در  ،اماکنى بنام زندانهاى سياسى     
گرو اينست که بطور واقعى                    
منفعتى براى تداوم اينها به هر               

 . معنا وجود نداشته باشد

 

اختناق از سر بد خلقى ديکتاتور           
 ،ها و دولتهاى استبدادى نيست             

بلکه ضرورت يک سيستم مبتنى         
. بر نابرابرى و تبعيض است                 

فرداى ايران اگر قرار باشد مبتنى       
 حال چه     ،بر سرمايه دارى باشد       

جمهورى يا سلطنت و يا                             
 اختناق جزو ضرورى        ،پارلمانى
 و  ،بدون اختناق و سرکوب   .  آنست

 ،الجرم زندانى سياسى و شکنجه        

 

 ، چرا اعدام،چرا زندانى سياسى
 ...چرا شکنجه؟ 

حتى اگر مجازات اعدام هم اجرا              
 نميتوان سرمايه دارى در               ،نشود

کشورهائى مانند ايران را دو ماه              
تنها جامعه اى که      .  سرپا نگهداشت 

منفعتى در تداوم زندان سياسى و              
 يعنى  ،شکنجه و نابودى افراد ندارد     

يک حکومت کارگرى و يک نظام          
سوسياليستى ميتواند به اين دور                

 .  باطل تاريخى پايان دهد

 

آزادى کليه    "به همين دليل شعار             
در کنار شعار        "  زندانيان سياسى   

 از   ،"آزادى بيقيد و شرط سياسى        "
شعارهاى قديمى و برنامه اى                      

هر زمان   .  کمونيستهاى ايران است    
آزادى ويژه اشراف و سرمايه                    

 ،داران و يا يک طبقه معين باشد               
سهم ديگران اختناق و سرکوب و             

آزادى .  زندان و اطاعت است               
يا حتى طبقه     "  خلق"نميتواند ويژه     

 آزادى  ،انقالبى و گروهى ويژه باشد    
امرى است مربوط به انسانها و تک       

آزادى نميتواند در     .  تک شهروندان  
جامعه اى خاکسترى با حکومتى              

متحقق شود چون        "  ايدئولوژيک"
قدرت و منافع حکومت مربوطه               
بناگزير گرايش به محدود کردن و           

اگر ميخواهيم  .  سرکوب آزادى دارد  
به "  جرم سياسى "زندانى سياسى و     

 اگر ميخواهيم               ،تاريخ بپيوندد       
زندانهاى سياسى را منحل کنيم و              
ادوات شکنجه و آلبوم شکنجه گران       
و زندانبانان را در همان اماکن                   
بعنوان موزه دوران جهالت و                     
اختناق سرمايه دارى در ايران ثبت        

١٢١شماره   
 اگر ميخواهيم بدنيا و                      ،کنيم

نسلهاى آتى بگوئيم که زمانى در        
اين مکانها و با اين وسائل چگونه      
مخالفين و شريف ترين انسانها را      

 بايد همراه با نفى       ،نابود ميکردند 
زندانى سياسى امر آزادى بيقيد و       

 . شرط سياسى را متحقق کنيم

 

مسئله اما اينست آزادى و رهائى        
با طبيعت نابرابرى بنيادى در              

. سرمايه دارى در تناقض است           
در کشورهاى غربى که                            

 و عده اى      ،دمکراسى حاکم است   
نسخه هاى رنگ و رو رفته                    

اسالمى و ملى آن را براى مردم          
 زندانى      ،ايران تجويز ميکنند          

. سياسى به معنى رايج آن نداريم         
هرچند انواع فشار و حذف به                
اشکال ظريفتر وجود دارد و                 
کنترل شهروندان امرى علنى              

ظاهرا آزادى بيان به معنى      .  است
حقوقى آن وجود دارد و هر کسى        
ميتواند هرچه دل تنگش ميخواهد      

. در چهارچوبهاى مجاز بگويد           
اما آزادى امرى صرفا حقوقى             
نيست بلکه و اساسا اقتصادى و           

دراين جوامع     .  اجتماعى است    
ظاهرا من و شما حق داريم                      
حرف بزنيم اما امکان حرف                 
زدن در همان مقياسى که                          
بورژوازى دارد غير ممکن                  

آزادى صورى با آزادى          .  است
اما .  واقعى تفاوت بنيادى دارد          

ظاهرا از بسيارى حقوق                          
برخورداريم و در واقعيت امکان       

گر .  عينى تحقق آن را نداريم             
کسى نتواند امکان مادى حقوق            
قانونى اش را داشته باشد آن                   

اينها .  قانون دکورى بيش نيست       
هنوز راجع به کشورهائى است          

که ديکتاتورى طبقه بورژوا در            
چهارچوب دمکراسى نيابتى پيش       
ميرود و مسائلى مانند ارتش و               
پليس و استثمار و مالکيت                         
خصوصى مورد بحث اين                        

در .  دمکراسى و انتخاباتش نيست     
 که        ،کشورهائى مانند ايران              

سرمايه دارى و اختناق دو قلوى           
 داستان تماما فرق           ،تاريخى اند   

 .ميکند

 

ما براى نابودى منشا زندانى                   
سياسى و شکنجه و اختناق و                   
سرکوب تالش ميکنيم و عميقا               
براين باوريم که تنها جنبش                      
سوسياليستى و کمونيستى طبقه             
کارگر ميتواند آزادى جامعه را             

به همين دليل پرنسيپ    .  متحقق کند 
ها و اصول ما در برخورد به                  

ما امروز در   .  اختناق روشن است  
سير مبارزه با جمهورى اسالمى         
شعارهائى را طرح ميکنيم که                
کمر اختناق را بشکند تا بتوانيم              

سياست .  فردا آنرا ريشه کن کنيم        
و شعار و دورنماى جنبش                         
آزاديخواهانه دراين بحث بايد                

 :روشن و بدون تفسير باشد

 

و نه     -کليه زندانيان سياسى       -١ 
بايد بدون قيد و           -"خوديها"فقط   

جرم "مقوله     .  شرط آزاد شوند        
را نبايد مطلقا با هيچ نوع    "  سياسى

جرم .  "تفسيرى در قوانين پذيرفت    
نداريم و زندانهاى               "  سياسى

 .سياسى بايد برچيده شوند

 

هر نوع شکنجه و آزار                    -٢ 
جسمى و روانى عليه مجرمين               
بايد قانونا ممنوع و جرم جنائى              

زندان ابد بايد در       .  محسوب شود  
 .قوانين کشور لغو شود

 

مجازات اعدام بايد بدون قيد و         -٣
اعدام قتل       .  شرط لغو شود             

سازمانيافته و ابزار سرکوب                  
جامعه اى که اعدام ميکند          .  است

ارزشى براى حق حيات انسانى            
من بعنوان يک شاکى     .  قائل نيست 

خصوصى سران رژيم و شکنجه        
گران اعالم ميکنم که در حکومت       
سوسياليستى  نبايد حتى بدترين             
جنايتکاران و شکنجه گران را               

ما .  اعدام کنند   
  ١٨صفحه 



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بايد همراه با پايان دادن به تاريخ           
ديکتاتورى و اختناق به فرهنگ           

. انتقام و قصاص نيز پايان دهيم            
يک جامعه آزاد و اساسا امر                    
آزادى نميتواند روى دوش                       
خونخواهى و اعدام جنايتکاران           

 .متحقق شود

 

کليه سران و کارگزاران                 -۴
جنايت عليه مردم بايد در                           
دادگاههاى منتخب و عادالنه و              

بجرم جنايت عليه مردم و          علنى   
.  محاکمه شوند  نه بجرم عقايدشان  

ما نبايد سياست بخشش و سازش          
داشته باشيم اما سياست انتقام و              

 . اعدام هم نداريم

 

تحقق آزادى بى قيد و شرط               -۵
سياسى به معنى حقوقى و قانونى         

حق و   .  آن هنوز پاسخگو نيست       
آزادى اگر نتواند به امرى مادى و       
قابل تحقق تبديل شود صورى و            

اينجاست که مسئله      .  فرمال است  
رسانه ها   .  رسانه ها مهم ميشود       

نبايد در انحصار دولت باشند بلکه      
بايد شهروندان متشکل در شوراها     
و نهادها و جريانات و احزاب                
بتوانند از طريق وسائل ارتباط              
جمعى موثر حرفشان را بگوش            
بقيه برسانند و هيچ دستگاه                        
مميزى نتواند جلو دهان مردم را          

 .سانسور بايد لغو شود. بگيرد

 

آزادى و برابرى به معنى                 -۶
وسيع کلمه امرى فردى و                          

يعنى انسانها چه      .  اجتماعى است  
در ظرفيت فردى و چه در                        

در .  ظرفيت جمعى بايد آزاد باشند     
جوامع و سيستمهاى فکرى                      
بورژوائى همواره يکى قربانى            

يا با حقوقى       .  ديگرى شده است      
کلکتيو و محقر هر نوع آزادى               
فردى را زير سوال بردند و يا                

 ،زير پرچم آزادى فردى ليبرالى         
که بيانى محترمانه آزادى فرد                

 حقوق   ،بورژوا در استثمار است      
. اجتماعى را شکمى لغو کرده اند       
 ،دامنه آزادى فردى و اجتماعى           

 

 چرا ، چرا اعدام،چرا زندانى سياسى
 ...شکنجه؟ 

مادام که چهارچوب حقوق و آزاديهاى                    
مصرح يکسوى اين معادله را زير سوال               

تنها مرز در دامنه اين        .  نبرده اند معتبراند   
آزاديها نقض حقوقى است که يک جامعه               
آزاد براى کليه شهروندانش برسميت                       

 .شناخته است

 

نفى زندانى سياسى و شکنجه و اعدام در               
اما توقع آزادى از      .  گرو تحقق آزادى است     

توقع .  بانيان ارتجاع توهمى خطرناک است      
آزادى از جريانات و نيروهائى که                              
ميخواهند بنيادهاى اختناق و ارتجاع و                    
نابرابرى را پاسدارى کنند يک خودکشى              

مسئله آزادى در ايران تنها به       .  سياسى است 
پيروزى کمونيسم و انقالب کارگرى گره              

تنها کمونيسم و کارگر ميتواند     .  خورده است 
 ،با نفى نابرابرى بنيادى جامعه طبقاتى                  

يعنى نفى بردگى مزدى و مالکيت                               
 بطور    ،خصوصى و نفس جامعه طبقاتى            

عينى جامعه اى را برپا کند که آزادى و                   
شکوفائى هر فرد شرط آزادى و شکوفائى           

 . *همگان باشد
 

 ! متشکرم
 

پروژه زندانيان  "اين سخنرانى در سمينار   *  
 ، اکتبر در کافه مارکس    ٣ که روز    ،"سياسى

توسط شوراى حمايت از مبارزات                            
آزاديخواهانه مردم ايران در استکهلم                      

ديگر .   ايراد گرديده است            ،برگزار شد    
سخنرانان اين سمينار خانمها سودابه                        

روز دوم  .  اردوان و مهرنوش شفيعى بودند      
 به تئاترى بسيار زيبا و           ، اکتبر  ۴  ،سمينار

پنجهزار کبوتر و يک ماه          "ديدنى  با نام          
به زبان سوئدى و معرفى             "  چهار گوش   

نقاشيهاى زندان سودابه اردوان اختصاص         
نويسنده و اجرا کننده اين تئاتر زيبا          .  داشت

اين تئاتر  .  هنرمند جوان مارال نصيرى بود     
در دو سانس اجرا شد که در هر دو اجرا                 

 کارهاى  ،بدنبال اجراى تئاتر   .  سالن پر بود   
نقاشى سودابه اردوان در زندان توسط خود         

 که بصورت      ،اين نقاشيها  .  او معرفى شد     
مخفيانه و با وسائل ابتدائى و ابتکارى و                  
روى قطعات کوچکى از کاغذ چهار در                 
شش سانتيمترى ترسيم شده اند و بخشى از           

 گوشه اى    ،آنها به خارج زندان منتقل شدند        
از تاريخ زندگى در سلولهاى زندان زنان              

 !ياد جانباختگان گرامى باد. را ورق ميزد

١٢١شماره   

 ،فراخوان به تظاهرات
 

 !اعدامبه مجازات " نه"
 !اعدام تحت هيچ شرايطی مجاز و قابل توجيه نيست

 

اعدام جنايتى آگاهانه با نقشه          .  نيست"  اجراى عدالت  "اعدام   
اعدام تاريخا ابزار قدرتها، چه . اعدام قتل عمد است. قبلى است 

دولتی و چه غير دولتی، براى ارعاب و تسليم مردم بوده                          
براى مقابله با مجازات اعدام بايد اين فرض را به                         .  است

کرسی نشاند که هيچکس، هيچ احدی، به هر دليلی حق کشتن               
 در مراسم شنيعی که نامش اعدام است         ،و گرفتن جان کسی را    

اعدام تحت هيچ شرايطی مجاز و          !  اعدام ممنوع است   .  ندارد
 !قابل توجيه نيست

 

در اينروز   .   اکتبر روز جهانی عليه مجازات اعدام است             ١٠
تف " حکومت اوين ها و خاوران ها و               ،عليه حکومت اعدام   

آزادى در  .  و کهريزک ها بميدان آئيم     "  لعنت آبادها "و  "  آبادها
جامعه ايران از جمله در گرو لغو بيقيد و شرط مجازات اعدام              

 اکتبر فرصتى است که جمهورى اسالمى را در                    ١٠.  است
 . پيشگاه افکار عمومى پيشرو جهان به محاکمه بکشيم

 

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در روز          
 در  ، در دفاع از حق حيات و جان زندانيان سياسى            ، اکتبر ١٠

 و عليه رژيم جمهورى اسالمى           ،دفاع از لغو مجازات اعدام        
ما مردم آزاديخواه و               .  اعدام تظاهراتى برگزار ميکند              

انساندوست را به اعتراض متحد عليه رژيم اسالمی اعدام                     
ما خواهان لغو مجازات اعدام در سراسر جهان        .  دعوت ميکنيم 

ما خواهان توقف فورى مجازات اعدام و لغو آن، لغو              .  هستيم
تمامی احکام اعدام صادر شده توسط رژيم اسالمی، و آزادى               

 . بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى هستيم

 

  بعدازظهر٣ ساعت ، اکتبر١٠شنبه 
مقابل آکادمى بوک  ،ميدان سرگلباالى 

 هاندل 
 

 استکهلم –شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران 

 ٢٠٠٩ اکتبر ١

 آدرس جديد وب سايت حزب
 

www.wupiran.org 
 

 آ! لطفا به اطالع عموم برسانيد
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ارگانهاى اعمال اراده توده اى را 
 !همه جا برپا کنيد

 

 زنده باد شوراها
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی                      -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی             .  قرار گرفته است    

پيشروی .  داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند                       
مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی             
بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو                 
ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در            

 . سراسر جامعه است
 

يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط                 -٢
 سازماندهى  ،اين ارگانها ابزار متحد شدن    .  توده کارگران و مردم است    

مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم                              
شوراها .  زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است                

 در  ،بايد همه جا  .  همچنين از ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى اند       
محيط زيست و کار در سطح محلی و سراسری شوراها را سازمان                    

 . داد
 

شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال                      -٣
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده          .  اراده توده ای است   

 .های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

شوراها امر  .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند          -۴
 تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل           ،اتحاد صفوف کارگران  

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان       .    کارگرى را تسهيل ميکند   
رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم                          

کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط                    .مياورد
 . زيست و کار باشند

 

شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار                -۵
تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات                     .  است

 پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه               ،مبارزاتى در آن    
بايد کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى        .  تظاهرات شبانه است  

 .  و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد
   

 کارگران و مردم زحمتکش را به           ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى       -۶
 . برپائى شوراها فراميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

 منشور 

  آزادی، برابری و رفاه
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

 آزادی
لغو .  جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش            :  سکوالريسم  -١

آزادی مذهب و بی    .  کليه قوانين و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند     
 .مذهبی

 

آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات،              :  آزادی بيان   -٢
 .اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب

  

، "جرم سياسى  "لغو مقوله     :  آزادی تمامی زندانيان سياسی        -٣
لغو مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و يا هر نوع مجازات                           

 .متضمن تعرض به جسم و روان افراد
 

 . آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش: آزادى پوشش -۴
 

محاکمه تمامی آمرين و عاملين جنايت توسط دادگاههاى                        -۵
 .منتخب و عادالنه مردم

 

 برابری
برابری کامل و بی قيد و شرط زن و مرد             :  برابری زن و مرد      -۶

لغو جدا سازيها و آپارتايد        .  لغو حجاب .  در حقوق مدنی و فردی       
 .جنسی

 

برابری کامل حقوقی همه شهروندان،                 :  برابری حقوقی      -٧
 . صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت

 

 رفاه
تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان          :  حداقل دستمزد   -٨

در شرايط کنونی حداقل دستمزد         .  تشکل های سراسری کارگری      
 .بايد يک ميليون تومان باشد

 

پرداخت بيمه بيکاری مکفی برای همه افراد             :  بيمه بيکاری    -٩
پرداخت بيمه بازنشستگی معادل حداقل           .  بيکار و آماده به کار          

 .دستمزد رسمی
 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان در                    -١٠
هزينه مسکن  :  تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان         
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣. نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد
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اعدام تاريخا ابزار قدرتها، چه              
دولتی و چه غير دولتی، براى                

. ارعاب و تسليم مردم بوده است          
اعدام يعنی طراحی و سازماندهى      
گرفتن جان فرد يا افرادى با قصد         

. و نقشه آگاهانه و خونسردانه قبلی    
قتل گويا ترين نام برای اعدام                  

اينجا ديگر تفاوت         .   است    عمد
ماهوى بين قتل عمد دولتى و غير        

دولتها زير    .  دولتى وجود ندارد      
و "  نمايندگى جامعه "پوشش کاذب   

و "  اجراى عدالت و قانون                "
دفاع از     "و     "  شرايط جنگی    "

ميکشند و نيروهاى بخش       "  ميهن
نواميس "خصوصى زير پوشش         

و تعصبات      "  ملى و مذهبى           
واپسگرا ايدئولوژيک و حتى                 

چه دولتی که از سر          "!  انقالبى"
منافع ارتجاعی اش مخالفين را             
اعدام ميکند، چه گروه اسالمی و         
تروريستی که برای انتقام اسيرش      
را اعدام ميکند، و چه نيروئی که          

" اعدام انقالبی     "به اصطالح             
ميکند، جملگی يک اقدام واحد را        
عملى ميکنند؛ قتل عمد و نابودى          

" عدالت"کسى که در دستگاه                 
" مجازات اعدام  "دلبخواهى اينان     

برای الغی    !  دريافت کرده است      
مجازات اعدام بايد بدوا اين                      
عدالت دلبخواهی و من درآوردی       

بايد .  از هرسو نقد و کوبيده شود         
اين فرض را به کرسی نشاند که            
هيچکس، هيچ احدی، به هر دليلی      
حق کشتن و گرفتن جان کسی را          
در مراسم شنيعی که نامش اعدام          

! اعدام ممنوع است     .  است ندارد  
اعدام تحت هيچ شرايطی مجاز و        

 !قابل توجيه نيست

 

 در دفاع از حق حيات

وقتى به صحنه دنيا و ميزان قتل          
و اعدام نگاه ميکنيد، ميبينيد                     
برخالف توجيهات رسمى که                 

روشى براي مصونيت    "اعدام را    
" جامعه از قاتلين و جنايتکاران           

ميداند، عمده اعدامها و گرفتن               
آگاهانه و عامدانه جان شهروندان       

 

 !برای لغو مجازات اعدام تالش کنيم
  اکتبر روز جهانی عليه مجازات اعدام١٠به مناسبت 

 

 سياوش دانشور

. به دالئل ديگرى صورت ميگيرد          
آزاد بودن، تن ندادن به         "  جرم"به   

فعال مايشائى شوونيسم مردساالر،        
گردن نگذاشتن به آتوريته دولت و          
قدرت فائقه و يا مراجع مذهبى و               

توجيه کالسيک  .  عشيره اى و قومى   
برای مقابله با    "اعدام، يعنى روشى     

توجيه .  ، پوچ است    "جرم و جنايت    
واقعيات و آمار جرم و      .  قاتلين است 

جنايت نشان ميدهد که اين روش و           
توجيه سياسی آن شکست خورده              

. آمريکا نمونه گويائى است        .  است
حتی اگر اين روش از نظر آمارى           
مطلوبيت خود را هم نشان ميداد،             
باز هم نبايد ترديدی در مخالفت با            
نفس مجازات اعدام بخود راه                      

نفس وجود اعدام و توجيه         .  ميداديم
قانونى و دولتى آن توسط طبقات               
حاکم و نفس غير حساس بودن به              
کشتن عامدانه مردم از جانب هر              
نيروى غير دولتی، به معنی تائيد و         
پذيرش آگاهانه چرخه خشونت و              
آدمکشی در مغز استخوان مناسبات       

بايد با اعدام على         .  اجتماعی است  
االصول مخالف بود، مهم نيست               
مجرى آن دولت است يا نيروئى                

ما بعنوان کمونيست؛      .  غير دولتى  
هيچ کس، هيچ دولت، هيچ نيروى           
سياسى، هيچ دستگاه مذهبى، هيچ           
نهاد و مرجعى را مجاز نميدانيم که         
از گرفتن جان انسانها بعنوان يک            

استفاده کند يا حتی بطور             "  حق"
" حق"ضمنى و تبصره ای از اين            

کمونيسم کارگری   .  برخوردار باشد  
جنبشى براى سلب و الغا چنين                    
حقوق نامشروعى است که                           
بورژوازى و جنبشهاى مختلف آن          

اگر .  تاريخا براى خود قائل بوده اند      
بايد بدوا از حقى دفاع کرد حق                    

اعدام عليه حق   .  حيات همگانى است  
حيات انسانها و ادامه منطقى سلب           
حق و آزادى در قلمروهاى                           
اقتصادى و اجتماعى و سياسى و              

اعدام پاسخ جامعه      .  فرهنگى است  
بورژوائی به معضالت و مسائلى            

اعدام .  است که خود خالق آن است        
مرحله اى از يک چرخه اعمال                 
خشونت دولتى و غير دولتى عليه            

ما با نفس اين نظام     .  شهروندان است 

١٢١شماره   

و مبانى اقتصادى، اجتماعى،               
سياسى، حقوقى، قضائی و                     
فرهنگى آن که برخشونت استوار     

ما براى برپائى        .  است مخالفيم   
جامعه اى تالش ميکنيم که حيات        
انسانی حرمت داشته باشد و                   
فلسفه قانون در جامعه و در                    
قلمرو مجازات، نه نفى حيات               
انسانها بلکه بازسازى و برگشت       

 .به جامعه باشد

 

و باالخره بايد به نيروهاى مدافع       
اعدام و قاتلين حرفه اى هم                      
نگاهى انداخت تا رابطه اعدام و         
قدرت و تقابل با جامعه و مردم             
روشنتر شود؛ جمهورى اسالمى،     
دولت آمريکا، دولت چين، شيلى        
دوره پينوشه، السالوادور،                      
آرژانتين، بيشتر دولتهاى نظامى       
آمريکاى التين، دولتهاى                         
اسالمى، بلوک سرمايه دارى               
دولتى سابق، دولتهاى مرتجع و          
سرکوبگر در آفريقا که سابقه                
کشتارهاى جمعى در پرونده شان      
ثبت است، يا گروههاى نظامى            
در اپوزيسيون مانند جريانات               
متفرقه اسالمى که امروز در                
مقابل چشم جهان سرميبرند،                 
گروههاى نژادپرست و                            
قومپرست، جريانات آوانتوريست    
و تروريست که با بمب گذارى و         

ترور در اسپانيا و ايرلند                            
را در مورد مخالفين و       "  عدالت"

! مردم عادی به اجرا در ميآورند       
دنياى انسانى اگر واقعا ميخواهد        
و قرار است براى آزادى عمل و         
آسايش و رفاه و حرمت بشريت           
باشد، بايد اين سنت قصاص                   
متقابل را بدون استثنا پشت سر            

جامعه انسانى نياز به           .  بگذارد
نه خوشبختى، نه        .  اعدام ندارد   

آزادى و رفاه، نه حق به معنى               
فردى و اجتماعى با قتل مجرمين       

. و مخالفين متحقق نميشود                      
بشريت بايد اين دوره توحش را           

در قرون        .  پشت سربگذارد       
وسطى با گيوتين ميکشتند امروز      
به اتاق گاز يا تزريق مواد سمى           

ميفرستند، به دار ميکشند، يا مانند       
اسالميها در عراق و افغانستان و         
شمال آفريقا مثله ميکنند، يا مانند          
گروههای قوم پرست و                               

خود گمارده مردم         "  نمايندگان"
 !اعدام صحرائی ميکنند

 

قلمرو خاکستری، اعدام                           
 جنايتکاران

يک توجيه عمومی اعدام، حتی             
در ميان کسانی که مخالف                         
اعدامهای سياسی هستند، اينست          
که اعدام جنايتکاران که مرتکب          
قتلهای متعدد و شنيع شدند فرق              

ميگويند اين قابل دفاع است      .  دارد
در !  و جامعه را مصون ميکند            

پاسخ به اين نوع استدالل بايد                  
تصريح کرد که اين حرفه بدوا و           
در مقياس گسترده دولتى است نه         

عمده کسانى که در        .  غير دولتی  
پرونده شان ليست طويلی از                    
آدمکشی ثبت است، در دولتها و           
پارلمانها و وزارتخانه ها و لويه           
جرگه ها و شوراى نگهبانها                    

در بيرون دولتها عده       .  نشسته اند  
اى از هم خانواده های اينها،                    
جرياناتى که تفاوتى آرمانى و                
برنامه اى و سياسى با اين دولتها          
ندارند، در اپوزيسيون همين حرفه     
را دارند که از اينطريق سهم خود        
را از قدرت سياسى و امتيازات             
اقتصادى و استثمار کارگران                 

کمى آنطرف تر        .  طلب ميکنند   
گروههاى مخفی و افرادى را                 

قاتل "داريم که با همين نام يعنى            
استخدام ميشوند و يا        "  حرفه اى  

سفارشى را توسط گروه ثالثى                
اينها ادامه          .  اجرا ميکنند          

سازمانهاى رسمى دولتی و شبکه       
قدرت و مافياهاى اقتصادى و                 

موردی که ميماند      .  جاسوسى اند  
افرادى هستند که قتل سريال انجام      

در دنيای واقعی و در              .  ميدهند
قياس با آمار قتلهای دولتی و غير         
دولتی آگاهانه، اين افراد در ته               

. جدول آدمکشی قرار ميگيرند             
على القاعده اينها نبايد از تعادل و         

. سالمت روانى برخوردار باشند        
برای مقابله با اين معضل، کار              
اول اينست که امنيت جامعه را در       

. مقابل اينگونه تهديدات باال برد           
يعنی ريشه های اجتماعی و                     
اقتصادی جرم و جنايت را                        

دوم، بايد اين افراد را           .  خشکاند
بعنوان بيمار مداوا کرد و شانس           

  ٢١صفحه بازگشت به             
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يک زندگی نرمال را از آنها                    
با اعدام هيچ مشکل               .  نگرفت

جامعه حل نميشود بلکه تشديد                
ما اگر جامعه اى بسازيم      .  ميگردد

که نيازهاى مادى و معنوى                      
شهروندان را پاسخ ميدهد، و                  
بجاى روحيه حيوان گونه رقابت؛       
عنصر همبستگى و تعاون و                   
نوعدوستى را مبناى جامعه و به          
فرهنگ اجتماعی تبديل کند،                   
آنوقت جرائم و خشونت و قتل به          

چون زمينه  .  حداقل ممکن ميرسد   
مادى و اجتماعى آن از بين رفته           

در هر جامعه اى و در هر          .  است
سيستم علمى استثنا وجود دارد و          
ضرورتا اين استثناها قابل تعميم          

. به روندها و اصول بنيادى نيستند     
اگر در جمهورى سوسياليستى              
فردا عده اى از اينگونه افراد                  

 تالش ميکنيم با استفاده از       ،داشتيم
آخرين دستاوردها و متدهاى                   
علمى راه بازگشت به زندگى                  
متعارف و مفيد بودن بعنوان يک         

. عنصر اجتماعى را باز نگهداريم     
تجارب دنياى امروز، حتى در              
چهارچوب سرمايه دارى که                  
اساس تبعيض و نابرابرى و کار          
مزدى و زمينه جنايت و قساوت            
را دست نميزند، نشان ميدهد که            

. اعدام پاسخ هيچ مشکلى نيست            
اعدام فقط روحيه انتقام و خون در       
مقابل خون قرون وسطى را زنده        

. نگه ميدارد و بازتوليد ميکند                 
مجازات اعدام بايد فورا و بدون            

 ! هيچ تبصره اى لغو گردد

 

 حبس ابد، برخورد با اسرا 

الغای مجازات اعدام برای يک             
همراه با  .  جامعه آزاد کافی نيست     

الغا مجازات اعدام، حبس ابد به            
معنی رايج آن در کشورهائی                  

. مانند ايران بايد لغو شود                          
نگهداشتن يک فرد يا تعدادی                  
مجرم و جنايتکار برای تمام عمر        
پشت ميله های زندان، مدالى به            
سينه عدالت در يک جامعه آزاد            

حبس ابد تا اعدام فاصله         .  نميزند
حکومت کارگرى بايد     .  اى ندارد  

 .حبس ابد را هم الغا کند

 

 برای لغو مجازات 
 ...اعدام تالش کنيم 

در مورد برخورد با اسرا جنبش               
آزاديخواهی و سوسياليستی بايد               
پرنسيپ هايش روشن و اعالم شده          

. جنگ قانون خودش را دارد       .  باشد
در يک جنگ ممکن است از                        

اما وقتی کسی     .  طرفين کشته شود    
در جنگ اسير ميشود، کشتن اسير          

اگر کسی و نيروئی          .  يعنی اعدام   
نميتواند اسير طرف مقابل را                      
نگهدارد نبايد اسير کند و اگر اسير          
ميکند حق شکنجه و آزار جسمی و         

هيچ .  روانی و اعدام را ندارد                 
دوره جنگ و       "تبصره ای مانند          

با .  قابل قبول نيست  "  شرايط متفاوت 
اسير در بدترين حالت بايد طبق                 
قوانين بين المللی اسرای جنگی                 

امروز مردم هنوز در       .  رفتار کرد  
. حال جنگ با جمهورى اسالمى اند       

روشن است اين جدال به احتمال               
. زياد اشکال متنوعى بخود ميپذيرد       

اما اين يک جنگ است و فرق                     
هست با وقتى که يک نيروی درگير       

ما مجاز     .  کسى را اسير ميکند            
نيستيم وقتى از طرف مقابل کسى            
را به اسارت درمياوريم با او هر              
رفتارى از جمله تعرض فيزيکى             
کنيم و يا به فوران احساسات در                

. مقابل اصولمان مجال بروز دهيم          
ما با اسرا طبق قوانين بين المللی               

. اسراى جنگى رفتار خواهيم کرد          
حکومت کارگرى مخالف مجازات        
اعدام و هر نوع مجازاتى است که           

ما .  به جسم افراد تعرض ميکند              
همراه با نفى اعدام و حبس ابد، هر           
نوع شکنجه و آزار بدنى را ممنوع         

ما کشتن اسرای          .  اعالم ميکنيم    
جنگی را غير قابل توجيه ميدانيم و         
چنين عملی را اجرای مجازات                 

 .  اعدام ميدانيم

 

 برخورد با سران رژيم اسالمی

چندی سال پيش در بيانيه يک                      
جريان مائويستی، که مدعی تشکيل       

در داخل       "  گروههای ضربت      "
کشور بود، نوشته بود که مردم                  
ايران چوبه های دار را آماده کرده          

تمام آخوندها را با عمامه                  !  اند
منشا !  هايشان اعدام انقالبی ميکنند      

اين نفرت کجاست؟ تفاوت اينها با            
خود رژيم اسالمی چيست؟ ميدانم            

١٢١شماره   
يکی مائويست است و يکی                     
مسلمان، اما روش برخوردشان         

در قاموس   "  عدالت.  "يکی است  
شان يکی است و به اعدام ختم               

بايد خوشحال باشيم که          .  ميشود
چنين افکار مريضی جائی در              
يک قصبچه هم ندارد تا چه رسد         

ترديدی نيست که          .  به جامعه    
سران جمهورى اسالمى ميليونها      

کسانى .  شاکى خصوصى دارند      
که عزيزانشان توسط اينها اعدام        
شدند و حتی آدرس قبرشان را هم       

با اين       .  نميدانند کم نيستند             
موضوع چگونه بايد برخورد              
کرد؟ پاسخ اين مردم زخم ديده را       

 چگونه بايد داد؟  

 

من .  من يکى از اين مردم هستم         
هم شاکى خصوصى سران رژيم       

من هم     .  و افراد معينى هستم           
بهترين دوستان و همرزمان و              
عزيزانم را جمهورى اسالمى در      
مسجد و حسينيه زندان و ميدان            

بحث الغاى  .  تير اعدام کرده است    
مجازات اعدام نه بحث بخشش             
سران رژيم يا هر جنايتکارى               
است، نه بحث سازش با آنها، و            
نه بحث پايان مقابله و جنگ با               
سرمايه و حکومت مرتجع                      

خير، اين رژيم بايد              .  اسالمى
توسط نيروى مردم و انقالب                 

اين .  کارگرى سرنگون شود           
رژيم تالش ميکند سرپا بماند و            
برای اينکار تا روز آخر دست به       

ترديدی نيست که     .  جنايت ميزند  
بايد با قدرت در جنگ با                            

نه .  جمهورى اسالمى پيروز شد      
فقط بايد رژيم اسالمى را بعنوان         
يک رژيم سرکوبگر و بانى قتل          
عام و کشتار جمعى شهروندان و        
زندانيان سياسى سرنگون کرد،          
بلکه بايد سران حکومت و دست         
اندرکاران جنايت را در يک                  
دادگاه علنى در مقابل چشم دنيا             

اينان دادگاهى و       .  محاکمه کرد   
مجازات خواهند شد نه بخاطر             
عقايدشان بلکه دقيقا بخاطر قتل           
مردم بيگناه، بخاطر جنايت                    
جنگى و جنايت عليه مردم                      

در اين دادگاهها که بايد         .  سيويل
گوشه اى از عدالت فرداى                      
سوسياليستى و کارگرى را                     
بنمايش بگذارد، شاکيان فرصت        
کافى براى اقامه دعوى خواهند           
داشت و متقابال بايد متهمين پرده         

جامعه .  از جنايات شان بردارند       

بايد حقيقت را بداند تا بتواند از آن         
هدف نه محاکمه و به        .  عبور کند 

روى دار فرستادن قاتلين، بلکه             
عبور جامعه از يک دوران                      
وحشت و بستن آن و باز کردن               
فصل جديدى از مناسبات                           
اجتماعى و حقوقى و سياسى در            

 . جامعه است

 

حکومت کارگرى و جمهورى               
سوسياليستى بعنوان يک دولت             
آزاد و پيشرو، مبناى فلسفه قانون        
و امر قضا را به بازماندگان                     
قربانيان و احساسات احتمالى                

چون .  انتقامجويانه واگذار نميکند    
در چنين صورتى، يعنى قضاوت        

براساس "  عدالت"و اجراى             
عواطف و زخمهاى قربانيان، راه      
ديگرى جز انتقام و تداوم دور                
جديدى از آدمکشى نميتواند نضج       

اتفاقا در ميان همين کسانى     .  نگيرد
که عزيزانشان را جمهورى                    
اسالمى اعدام کرده است پرچم              
الغا مجازات اعدام برافراشته تر          

زندانيان سياسى سابق،           .  است
خانواده هاى اعدامى ها،                            
اپوزيسيون پيشرو و کمونيست             
کارگرى، و هر کسى که با زندان         
سياسى و شکنجه و اعدام فى                   
النفسه مخالف است، خواهان                  

. الغاى مجازات اعدام هستند                  
عدالت بايد اجرا شود و اجراى             
عدالت تنها زمانى ممکن است که      
فردا کسى به هيچ دليلى اعدام                

عدالت، اعدام زندگان            .  نشود
بخاطر عزيزان از دست رفته                 

 .اسم اين انتقام است              .  نيست
عدالت در اينمورد مشخص يعنى        
برسميت شناسى حق مجرمين و           
جانبدارى مادى و معنوى جامعه          
از بازماندگان قربانيان و کشف و        

قاتلين قطعا بايد   .  ثبت حقيقت است  
مجازات شوند اما اين مجازات              

اگر اعدام و قتل           .  اعدام نيست   
عزيزان ما بد است، تراژدى                   
است، قابل فراموشى نيست، اعدام     
قاتل نيز توجيه اخالقى و سياسى          
و قضائى محکمه پسند و                             

 . آزاديخواهانه اى ندارد

 

فکر ميکنم روزى که ما در گوشه        
گوشه ايران به ياد عزيزانمان                
بيانيه هاى پرشور در نفى اعدام و       
اختناق و زندان ميخوانيم، روزى        

که در                          
  ٢٢صفحه 



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مراسمهاى پرشکوه گراميداشت         
زندانيان و قربانيان رژيم اسالمى       
اعالم ميکنيم؛ حکومت کارگرى         
مجازات اعدام را لغو ميکند و از         
اين تاريخ هيچ کسى بخاطر ابراز       
عقايدش مورد تهديد قرار نميگيرد     
و جامعه و قانون عليه تهديد                     
فيزيکى شهروندان مسئول است،        
آنروز بهترين گراميداشت را                 
براى عزيزانمان که هدفشان                  
آزادى و برابرى بود بجا آورده             

 .ايم

 

 بسوی آينده آزاد

ما مخالفين مجازات اعدام تاريخ         
ما !  نوينی را آغاز خواهيم ساخت      

چوبه هاى دار و تکنولوژى                     
قتل و شکنجه را بعنوان       "  مدرن"

ابزار توحش بورژوازى عليه               
! مردم به موزه منتقل ميکنيم                   

عکسهای جانيان و سابقه جنايت           
شان را در آلبومها گرد می آوريم         
و در تاريخ ثبت ميکنيم که زمانى        
اين دولتها و اين سياستمداران با           

! اين دستگاهها آدم ميکشتند                    
باشکوه ترين همبستگی معنوی            
جامعه را با قربانيان و                                 
بازماندگانشان بنمايش خواهيم              

اعالم ميکنيم که جامعه        !  گذاشت
بشری و آزاد ما عميقا درک                     
ميکند که درد از دست دادن                      
برادر، خواهر، فرزند، همسر،            
معشوقه، پدر، مادر، يا هر عزيز        
ديگرى تا چه حد سخت و                           

اما ما     !  فراموش نشدنی است         
ميخواهيم اين پرونده و اين تاريخ         

ما ميخواهيم از    !  خونين را ببنديم   
! اين دوران وحشت عبور کنيم             

بايد ازاين دور تسلسل باطل                     
جنايت و کشتار و انتقام و                           

بايد آينده   !  خونخواهى عبور کرد    
آينده اى خوشبخت و       !  را ساخت  

" عدالتخواهى"بدور از معيارهاى    
! قرون وسطى و بورژوازى                 

اعالم ميکنيم جامعه به قربانيان و        
بازماندگانشان با ديده احترام و              
همبستگى نگاه ميکند و هدفش را         

بلکه "  خونخواهى و قصاص    "نه   
تالش براى ممانعت از تکرار                
چنين فجايعى در آينده از طرق              

 

 برای لغو مجازات 
 ...اعدام تالش کنيم 

نابود ساختن و ريشه کن کردن                   
زمينه هاى جرم و جنايت قرار داده         

اعالم ميکنيم مردم ايران با          !  است
پرچم الغاى مجازات اعدام بعد از            
پيروزى بر رژيم جنايتکار اسالمى       
قلب و دوستى ميلياردها مردم                     
شريف جهان را با خود خواهند                  

ما با اعالم الغای مجازات          !  داشت
اعدام نقطه پايانى به چرخه خشونت      

اعالم ميکنيم     !  و تنفر ميگذاريم         
همراه با سقوط دولت بورژواها و            
درهم کوبيده شده ماشين سرکوب             
شان، همراه با خلع يد سياسى و                  
اقتصادى از طبقه حاکم، قوانين                 
کهنه منتج از فرهنگ و باور آنها              

  !از جمله اعدام منسوخ ميشود

 

  اکتبر١٠مناسبت 

جنبش آزادی و برابری جنبشی                 
براى ساختن آينده، جنبشی برای              
بهبود هر روزه زندگی توده های              
ميليونی کارگران و مردم، و                        
جنبشی برای تغيير راديکال و ريشه     

ما بايد آينده را بنا        .  ای جهان است   
کنيم و در اين مسير و در                                 
چهارچوب نظام موجود بيشترين            

 . پيشرويها را کسب کنيم

 

 اکتبر روزی است که عليه                   ١٠
اعدام و اين سنت شنيع در سطح                 

به اين   .  جهان بشريت فرياد ميزند       
کمپين بپيونديد و هر جا که هستيد             

در !  را رساتر کنيد  "  اعدام نه"فرياد  
اينروز همراه با مخالفت اصولی و          
انسانی با مجازات اعدام و خواست         
الغای آن و تعهد دولتها به آن،                      
جمهوری اسالمی را بعنوان رژيم          
صد هزار اعدام به دنيا معرفی                   

در اينروز خواهان لغو فوری      !  کنيد
اعدامها در ايران، لغو فوری احکام       
اعدام صادر شده، و آزادی بيقيد و            

 !شرط زندانيان سياسی شويد

 

 ١٠اين مطلب براى اولين بار در       *  
 در ويژه نامه يک          ٢٠٠٧سپتامبر   

 . دنياى بهتر منتشر شد

١٢١شماره   
 

 پخش اطالعيه حزب

 ! در منطقه دانشگاه صنعتی شريف تهران
 

 در يک اقدام       ،امروز دوشنبه سيزدهم مهر ماه          ،بنا به خبر دريافتى      
تبليغی گسترده کليه مناطق منتهی به دانشگاه صنعتی شريف تهران                   
تحت پوشش يکی از تيمهای تبليغاتی حزب اتحاد کمونيسم کارگری                   

 . قرار گرفت
 

 پيام رفيق علی     ،صدها نسخه از اطالعيه حزب خطاب به دانشجويان           
 تحت  ،جوادی دبير کميته مرکزی حزب بمناسبت بازگشائی دانشگاهها        

در !"  با پرچم سرخ آزادی، برابری و رفاه به ميدان آئيد                    "عنوان؛   
مناطق خيابان آزادی، خيابان اکبری منتهی به دانشگاه شريف، ايستگاه          
مترو دانشگاه شريف، ميدان و خيابان تيموری، خيابان طرشت،                          

در .  خيابان حبيب الهی و يادگار و محالت اطراف توزيع گرديد                         
مواردی اطالعيه های حزب به طور علنی توزيع گرديد که با استقبال              

 .گرم و پر شور جوانان و مردم روبرو شد
 

ادبيات کمونيستى کارگرى بويژه در وضعيت فعلى بايد وسيعا در ميان           
کارگران و کانونهاى سياسى ايران با رعايت اکيدترين مسائل امنيتى                

حزب ابتکار و اقدام انقالبى همرزمان کمونيست را ارج           .  توزيع گردد 
 . مينهد و به آنها خسته نباشيد ميگويد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩ اکتبر ۵ – ١٣٨٨ مهر ١٣

! منصور اسالو تحت فشار است  
منصور اسالو و فرزندش زير فشار نيروهاى امنيتى قرار گرفته 

رژيم از سر استيصال تعرض به زندانيان سياسى را شروع . اند
 زندانى ،کارگر زندانى. از زندانيان سياسى دفاع کنيم. کرده است

!سياسى آزاد بايد گردد  

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى 

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و ! شويد
جنبش مجمع عمومى ! مستمر توده کارگران است

!کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  

 نشريه يک دنياى بهتر
سواالت و ! را بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد

! نظرات تان را با نشريه در ميان بگذاريد  



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

" کفار"سر بريدن و کشتار مخالفين و               
راه خود را هموار نکرده است؟ راه                    

تاريخ رژيم اسالمی      .  دوری نبايد رفت     
 با تمام جنايتها و آدمکشی       ،خالصه و فشرده کل تاريخ دستگاه اسالم است         

اين نگرش اصالح طلبان دولتی همانقدر کور و ضد انسانی است                !  هايش
رقابت مذهبی يک رکن کشمکش جدال        .  که واکنش مسئول راديو اسرائيل     

 .دو قطب تروريستی در سطح جهان است

 

. اما تحليلهای مفسرين و روانشناسان نيز نوری بر مساله نمی افکنند                          
چرا .  برعکس ما را از حقيقت سياسی رفتار جريان اسالمی دور ميکنند                 

احمدی نژاد هوالکاست را انکار ميکند؟ از قرار ريشه را در تاريخ مذهبی         
بايد در خلل و فرج اليه های مغزی اين               .  خانوادگی او بايد جستجو کرد       

در .  موجود کريه اسالمی به دنبال واقعيت عملکرد سياسی کنونی او بود                
اين سيستم نظری احمدی نژاد بعنوان يک موجود آزمايشگاهی مورد                         

و گويا شرم از پيشينه مذهبی              .  يک بيمار روانی است        .  بررسی است  
در اين  .  خانواده اش ريشه سياستهای کنونی و خط مشی اين گرايش است              

 ،مستقل از واقعيات اجتماعی    .  بررسی ها فرد مورد ارزيابی قرار ميگيرد       
در نهايت به باورها    "  علمی"عمق اين تحليل    .  مجزا از هر روند اجتماعی     

 ،جامعه.  و در آنجا متوقف ميشود          .  و عدم باورهای خانوادگی ميرسد          
مبارزه و  .   جايگاهی ندارند   ، تعلقات سياسی و جنبشی      ،گرايشات اجتماعی 

 مبارزه طبقاتی بطور قطع جايی در اين بررسی          ،کشمکش هميشگی تاريخ  
فرد و عوامل شکل دهنده         .  پيدا نمی کند    "  کارشناسانه"و   "  علمی"های   

جامعه .  فرد محور است  .  ذهنی اش اول و آخر خط اين نگرش تحليلی است         
گويی فرد در    .  و کشمکشها و تناقضات و تحوالتش مجموعه ای بی ربط              

 .خالء زندگی ميکند

 

اين نگرش نميتواند توضيح دهد چگونه         .  تناقضات چنين نگرشی متعددند     
آيا تمام  .  آنتی سميتيسم يک رکن جوهر وجودی جريان اسالم سياسی است           

سردمداران اين جنبش از خمينی و بن الدن و خامنه ای و ساير اوباش                         
اسالميست دارای چنين کمپلکس های شخصيتی و روانی فردی بوده اند؟                
در اين نگرش منفعت سياسی جريان اسالم سياسی در بهره برداری از                      

 ،زخم موجود بر پيکر مردم فلسطين و سوء استفاده از آن جايگاهی ندارد                
در اين ارزيابی ها تعرض يک نيرو بمنظور برهم               .  نميتواند داشته باشد   

زدن توازن قوای سياسی در منطقه و گسترش حوزه نفوذ و سهم اسالم                       
بيشتر "  علمی"اين مجموعه و ابزار     .  سياسی از قدرت سياسی جايی ندارد      

  . خود گمراه کننده است،از آنکه توضيح دهنده باشد

 

اسی و      .   رفتار سياسی را بايد در واقعيات سياسی جستجو کرد        واقعياتی سي
اجتماعی توضيح دهنده رفتار سياسی احمدی نژاد و اين جريان اسالمی در     

اسی          .   سطح جامعه و منطقه است    درت سي رای گسترش         .   حفظ ق تالش ب
حوزه نفوذ اسالم سياسی و سهم بری بيشتر از قدرت سياسی در محور اين              

ران و                    .   تالش قرار دارد   درت اسالمی در اي اين جريانی است که حفظ ق
د                                 دان ي وذ خود م ف اطق ن ن اگر  .   منطقه را در گرو تعرض و گسترش م

ی                           ،هوالکاست را انکار ميکند    ال م ت هودی اح ه ي ن ي ش ي ه شرم و پ  علتش ن
ور                       ان ن ج ه اي خانواده اش بلکه اهداف سياسی و اجتماعی جنبشی است ک

ی است                ون ن ط ک د               .   اسالمی يک مهره آن در شراي ن ان ه ای م اجع کار ف ان
م           ات رژي اي هوالکاست راه را برای توجيه جنايات اسالمی و انکار تمام جن

 . اسالمی و دستگاه اسالم هموار ميکند
 

واقعيت رفتار سياسی احمدی نژاد و امثالهم را بايد در همان قلمرو سياست             
برای نقد احمدی نژاد بايد بساط اين       .   و منافع سياسی و طبقاتی جستجو کرد      

ر                    .   جريان اسالمی را برچيد    م ب ه ه م سرنگونی رژيم اسالمی يک ضرب
  .  *ستون فقرات اسالم سياسی است

!اعدام قتِل عمِد دولتی است  

اين .   مهر، روز جهانی عليه اعدام است           18 اکتبر برابر با        ١٠روز  
قتل .  روز را به روز اعتراض عليه رژيم صد هزار اعدام تبديل کنيم                

. عمد دولتی هر ساله جان هزاران انسان را در سراسر جهان ميگيرد                
چين، عربستان سعودی، ايران و آمريکا در صدر جدول اعدام قرار                  

اين رژيم به دليل      .  جمهوری اسالمی اما در جهان نمونه است          .  دارند
اعدام کودکان، جوانان، زنان، دانشجويان، آته ايستها، کمونيست ها،                 
همجنسگرايان و هر فرد مخالف نظام، يک  نمونه از بربريت قرون                   

 .وسطی در دوره معاصر است

 

 نفر را به دار         100رژيم اسالمی فقط در چند ماه گذشته بيش از                      
آويخته، جوانان معترض را بعد از شکنجه و تجاور در زندانها و                           
مخفيگاههای قرون وسطايی به قتل رسانده و ميکوشد با پخش اخبار                  
مربوط به احکام اعدام، جو ارعاب و وحشت را در جامعه حکمفرما                  

بايد متحد و    !  بايد جلوی اين بربريت قرون وسطايی را گرفت             .    کند
 . همصدا بر عليه زندان و شکنجه و اعدام ايستاد

 

بمنظور "  مرکز پيگرد سران رژيم اسالمی          "سازمان آزادی زن و           
گسترش مبارزه عليه اعدام، تمام سازمانها، نهادها و نيروهای                                
آزاديخواه و انساندوست را فراميخواند که در اين روز متحدانه عليه                   

 اين روز را به روز اعتراض عليه رژيم صد هزار           .اعدام بميدان بيايند  
  .اعدام، رژيم کهريزک و خاوران تبديل کنيم

 

 : اکتبر10وعده ما 
  )18 تا 13برونز پارکن بين ساعت(: گوتنبرگ

 )14 تا 13سنترم شهر جنب سوئد بانک بين ساعت : ( کيرونا
 

 واحد سوئد –سازمان آزادی زن 
مرکز پيگرد سران رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه مردم 
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١٢١شماره   

...ستون آخر   



٢۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

به .  غرق در افکار خودم بودم            
چهارچوب و محتوای برنامه                 
تلويزيونی برای يک دنيای بهتر          

آشنای دوری را در     .  فکر ميکردم 
تمايالت .  يک کافه سر راه ديدم          

با .  اکثريتی داشت     –توده ای        
شادی و حق بجانب گفت که                     

آقای رئيس جمهور هم که                       "
با شور و    ".  يهودی از آب درآمد     

روزنامه ديلی   .  "هيجان ادامه داد    
تلگراف هم مطلبی در اين زمينه          

. حقيقت دارد   .  درج کرده است       
بعدا .  پدرش يهودی بوده است            

در لحنش نوعی   ."  مسلمان شده اند  
گويی حکم     .  شادی موج ميزد         

محکوميت احمدی نژاد را صادر        
گويا قاضی القضات       .  کرده بود   

حکم به محکوميت اين تير                        
خالص زن رژيم اسالمی داده               

نگاه .  رشته افکارم پاره شد      .  بود
متوجه .  عميقی به او کردم                  

 ،تاکيد کرد .  احساس و واکنشم شد    
  ."مساله خيلی مهمی است"

 

قبل از برنامه نگاهی به مطلب               
تحليل های       .  مربوطه انداختم      

روانشناسانه ريشه سياستهای                
کنونی اين موجود کريه و ضديت        
کور و آنتی سميتيستی او با                       
يهوديان را در گذشته و                                
رويگردانی از مذهب پيشين                   

.  جستجو ميکردند    ،خانوادگی اش  
اين کارشناسان علم روانشناسی           
بر اين باورند که اين نفرت ناشی          
از اين رويگردانی و پشت کردن          
به مذهب پيشين و خانوادگی                    

گويا هيتلر هم دارای چنين        .  است
کمپلکس و پيچيدگی روانی بوده و      
علتش را در يهودی بودن مادرش       

مگر طور ديگری   .  جستجو ميکنند 
هم ميشود فاجعه عظيم هولوکاست     
را توجيه کرد؟ اين ماجرا گريبانم        

پيش از برنامه      .  را رها نميکرد     
يک روزنامه نگار قديمی و با                

و توليد جهل و خرافه و عقب              
ماندگی و انسان ستيزی در                  

يک صنعت        .  جامعه است       
گام .  ...  مافيايی و مخرب است     

اول اين پروسه جدايی دين از             
 جدايی دين از آموزش و        ،دولت

. پرورش و سيستم قضايی است       
بايد مردم را از گزند و                  ...  

. تعرض مذهب مصون داشت          
مذهب زدايی يک پروژه            ...  
ما برای سيستمی        .  ...  ماست

مبارزه ميکنيم که مردم بر                    
. سرنوشت سياسی خود حاکم اند     

 ،نظامهای مادام العمر              ...  
 ،نظامهای متکی بر واليت فقيه       

نظامهای متکی بر اشرافيت و           
 و يا     ، نظامهای پادشاهی    ،خون

حتی نظامهايی که هر چند سال         
يکبار امکان دخالت محدود را          

 ،به مردم در سياست ميدهند               
نميتوانند متضمن دخالت مستمر     
مردم در سرنوشت سياسی خود       

ما برای يک نظام          .  ...  باشند
 رفاه و   ، برابری ،متضمن آزادی 

. سعادت همگان مبارزه ميکنيم        
 ،يک نظام آزاد سوسياليستی              

  .يک جمهوری سوسياليستی

 

پس از معرفی برنامه گفتاری            
 اکتبر روز جهانی     ١٠در مورد   

 ،ايران.  مبارزه عليه اعدام داشتم   
 چين و عربستان                       ،آمريکا

سعودی در راس کشورهای               
اما .  مجازات اعدام قرار دارند       

اگر ميزان جمعيت اين کشورها       
 ،را نيز در محاسبه ملحوظ کنيم       

رژيم اسالمی در صدر جدول           
رژيم جمهوری    .  قرار ميگيرد   

 ، رژيم صد هزار اعدام    ،اسالمی
اعدام يک    .  رژيم اعدام است       

رکن حاکميت رژيم اسالمی و           
جزيی از فلسفه سياسی وجودی       

برای برچيدن بساط      .  اش است  
اعدام در ايران بايد بساط رژيم         

  ،ستون آخر
 

 اسالميها؟ –احمدی نژاد يهودی و برگ برنده ملی 
 

 على جوادى

سابقه و هميشه دست راستی را                
با اشتياق پرسيد خبر را                 .  ديدم

ادامه .  شنيده ای؟ حدسم درست بود     
 مسئول راديو      ،داد اما منشه امير       

 امکان چنين مساله ای را        ،اسرائيل
نگاهی به   !  کامال نفی کرده است        

نزديک آغاز برنامه   .  ساعتم انداختم 
برای خالصی از اين ماجرا و      .  بود

آماده شدن به طرف اتاق ضبط                 
  .رفتم

 

برنامه را با تاکيدات هميشگی                  
برای يک دنيای         .  شروع کردم    

.  يک برنامه سياسی است              ،بهتر
. جانبدار است      .  بيطرف نيست      

 رفاه و          ، برابری    ،مدافع آزادی    
ما برای يک    .  سعادت انسانها است   

نظام متضمن آزادی بی قيد و شرط       
نظامی که   .  همگان مبارزه ميکنيم    

. در آن مطبوعات آزاد است                      
 تحزب آزاد                ،اعتصاب است       

ما برای نظامی مبارزه         ...  است   
ميکنيم که در آن زن بودن جرم                

زن .  عين انسان بودن است     .  نيست
 ،و مرد در تمامی شئون سياسی              

 فرهنگی و خانواده                  ،اقتصادی
.  ... برابر و متساوی الحقوق هستند    

سمبل زن    .  حجاب پوشش نيست      
سمبل تحقير و ستم     .  ستيزی اسست 

ما .  ...  اسالميست ها بر زن است       
برای نظامی مبارزه ميکنيم که                
هدف و انگيزه فعاليت اقتصادی نه        
توليد سود و انباشت سرمايه برای         
اقليت سرمايه دار بلکه رفع                        
نيازمنديهای متنوع و گسترده                   

و هر کس به اعتبار       .  همگان است 
انسان بودن و چشم گشودن به اين           
جهان بايد از مواهب و امکانات              
موجود به ميزان نيازش بهره مند           
باشد و به ميزان امکانش برای                 

. رفع نيازمنديهای همگان تالش کند    
ما برای کوتاه کردن دست                ...  

مذهب از زندگی مردم مبارزه                  
مذهب يک ماشين آدمکشی    .  ميکنيم

١٢١شماره   
اعدام قتل عمد    .  اسالمی را برچيد   

يک جنايت آشکار       .  دولتی است   
طبقه و نظام حاکم برای کنترل و          

ما در  .  مرعوب کردن جامعه است   
روز شيرين سرنگونی رژيم                  
اسالمی اعالم خواهيم کرد که در         

. اين جامعه اعدام نخواهد بود                 
زندانی .  حبس ابد نخواهد بود             

اوين نخواهد  .  سياسی نخواهد بود   
. کهريزک نخواهد بود              .  بود

همگان .  گوهردشت نخواهد بود       
آزادی قيد و شرط و                  .  آزادند

زن و مرد          .  محدوديتی ندارد     
همه ساکنين جامعه افراد     .  برابرند

آزاد و برابر و متساوی الحقوق             
يک جامعه آزاد و برابر و       .  ...  اند

 .سوسياليستی

 

در قسمت پايانی به مساله ای                   
رسيدم که از صبح در سر راهم             

احمدی نژاد يهودی   .  سبز شده بود  
اسالميها و     -و برگ برنده ملی          
به چند مساله   .  توده ای اکثريتی ها   

 : اشاره کردم

 

مسلمان بودن يک مزيت و امتياز        
. اخالقی و معيار ارزش نيست              

بر .  مبنايی برای برتری نيست          
عکس هر نوع تعلق و باور عميق        
به خرافه و جهل و مذهبی در                   
خود نشانه عقب ماندگی و تحجر          

 يهوديت و مسيحيت      ،اسالم.  است
و همه مذاهب سازمان يافته و کال        
صنعت مذهب يک مجموعه کثيف     

 ضد علمی و ضد        ،و ضد انسانی   
شادی و خوشی و سعادت انسانها         

هيچ مذهبی هيچ برتری و         .  است
. امتيازی بر مذهب ديگری ندارد       

جريانی که بر اين باور کودنانه             
چنين "  کشف"است که گويا                

حقايقی يک نشان برتری و يک            
برگ برنده در مقابله و کشمکش           

 صرفا تعلقات پوچ    ،اجتماعی است 
و باورهای خرافی خود را به يک        

اسالم بمثابه   .  مذهب نشان ميدهد     
يک فلسفه و باور و دستگاه                       
اعتقادی همان قدر خرافی و عقب       

. مانده است که يهوديت است                  
همانقدر توهين به شعور و عقل             

. انسان است که يهوديت است                
به "  جذب"بعالوه مگر کل پروسه     

اسالم با   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  
  ٢٣صفحه 


