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در ايالت 
  ايتاليا»توسکانی«

 
ايتاليا، قرن ھيجدھم »توسکانی«ايالت 

ميالدی مجازات مرگ را از قوانين خود 
از آن زمان تا کنون ايتاليا .حذف کرد

نخستين کشوری در دنيا شناخته می شود 
 »توسکانی«. که حکم اعدام را لغو کرد

ميالدی، وقتی دوک نشين مستقلی ١٧٨۶
بود، حکم اعدام و شکنجه را به طور 

از آن . رسمی از قوانينش حذف کرد
زمان به بعد، به ويژه در ساليان اخير 
ايتاليا تالش برای مبارزه با حکم اعدام و 
حذف مجازات مرگ از قوانين ديگر 

 .کشورھای دنيا ادامه داده است

 

در اين راستا می توان به حرکت 
) پايتخت ايتاليا(سمبوليکی که در روم 

صورت می گيرد و تاثير بسياری که بر 
ديگر کشورھای دنيا، به ويژه اروپايی ھا 

 يا آمفی »کلوسئو«. داشته است اشاره کرد
تئاتر فالويو، يکی از سمبل ھای اصلی 

زمان روم باستان اين .  است»روم«
مکان، محلی برای نبرد گالدياتورھا يا 
مبارزه آنھا با حيوان ھای وحشی و 
گرسنه بود و می توان از آن به عنوای 

حاال سال .  نام برد»سمبل خشونت«
ھاست ھنگامی که حکم اعدام محکومی 
نقض می شود يا کشوری مجازات مرگ 
را غيرقانونی اعالم می کند، چراغھای 

به نشانه " کولوسئو"عمارت تاريخی 
 .بزرگداشت آن روشن می شود

 

اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 .در صفحات ديگر؛ نامه سرگشاده، مطالب ديگر، و کارگران عليه اعدام

 شماره ويژه 

 در باره لغو مجازات اعدام

  7صفحه 

 " حلق آويز شدن افراد معمولی* "
                                 کارل مارکس،

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

    منصور حکمت 
 
 ؟ !مجازات اعدام، واقعياتھا* 
  اکتبر، گفتگو با يک دنيای بھتر 10در باره کمپين * 

 علی جوادی
 
 در باره لغو اعدام، گفتگو با نشريه خاوران * 

                                                      آذر ماجدی 
 

 ! برای لغو مجازات اعدام تالش کنيم
                                                 سياوش دانشور 
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 مجازات اعدام
ه ٢٥روزنامه تايمزمورخ   وي   ژان

وان ] ١٨٥٣[ در مقاله ای تحت عن
ی " ول م " حلق آويز شدن  افراد مع

 :به نکات زير  اشاره دارد

 

ن " ه دراي غالبا باور براين است ک
ه در ،کشور ی ک اي ھ دام  در پی اع

رد؛  ي گ ي ام م ج ردم ان ار م ظ ان
ه  بالفاصله شاھد مرگھايی ھستيم ک

 خودکشی ،در اثر حلق  آويز شدن
ع . يا تصادف، تداوم مييابد اي اين وق

دام يک  وی اع نتيجه تاثير بسيار ق
ان  رروی اذھ جنايتکار معروف ب
ه است ت اف اي ". بيمارگونه يا رشد ن

ز م اي ه  ت ام وارد ،روزن  سپس م
دعی  ارد و م شم ي رم متعددی را ب
ر  گ ان اي م وارد ن ن م ه اي است ک

از جمله است . موضوع فوق است
د"نمونه ای در  ل ي ه طی آن " شف ک

ا  گومگو ب ديوانه ای پير دريک ب
دار  افرادی چون خودش  درمورد ب

ام  ن ردی ب ن ف ور"آويخت ارب ا " ب ب
دگيش  ه زن حلق آويز کردن خود ب

ود  ه بش سکی ک م ت ا مس ل ي ي دل
د  ن ا سودم برمبنای آن درستی وي
دام را  م اع ک ای ح ن ودن ب ب

د،پذيرفت دھ ي م  ،دشوار.  ارايه ن
ه ،اگرنگوييم غيرممکن  است ک

ودن  دن ب م ت درجامعه ای که به م
ات دارد اھ ب ود م ی ،خ ل  اص

ر اساس آن ه ب د ک  ،رامستقر کن
ودن  مربخش ب ا ث برحق بودن ي

 .حکم اعدام پذيرفته شود

 

ی  ل طورک ازات ب ج ا م ج ن در اي
بعنوان وسيله ای جھت اصالح و 
ورد  اران م ک زھ راف ب انص

رد ا. پشتيبانی قرار ميگي  چه ،ام
را ظور ،کسی حق دارد م ن م  ب

ن  ت اخ صرف س ن اصالح و م
 ؟!ديگران مجازات کند

 

خ اري گر ت  آری در ،ازسوی دي
ود  ام وج ار و ارق ورد آم ن م اي

ان ،دارد  بکاملترين وجھی از زم
رده است ،قابيل به اينسو  ثابت ک

ه  ج ي ت ان درن ي اه آدم گ چ ي ه ھ ک
ه  الح و ن ه اص ازات ن ج م

د ه ،منصرف شده ان که قضي ل  ب
 .درست برعکس آن بوده است

 

تنھا " حقوق مجرد"از نقطه نظر 
ه  ود دارد ک وری وج ئ ک ت ي
از  زاع ب ت ارزش انسانی را در ان

 و آنھم تئوری متعلق به ،ميشناسد
ژه در  وي ت؛ ب ت اس ان ک
ه  ارخشکی ک دی بسي ن ب ول فورم

د دھ ي ه م  ھگل ،ھگل از آن ارائ
مجازات حق يک : "بما ميگويد

ی است . جنايتکار است ل اين عم
. ناشی از اراده شخص خود او

ه حق جاوز ب ا ت  آن ،جنايتکار ب
د ن ک ي . حق را از آن خود اعالم م

فی حق است و در  جنايت او ن
وسط خود  ه ت نتيجه اثبات حق ک

ده  ه ش ت خ ي گ ران ار ب ک ت اي ن , ج
ل  ي حم ر وی ت بواسطه خود او ب

 ".شده است

 

ن  ه در اي ت ک س ي ی ن ک ش
ژه ای  ب وي دی مطل ن ب ول ورم ف

ه ھگل ،وجود دارد  باين معنی ک
وان  ن ع بجای اينکه جنايتکار را ب

رده " موضوع صرف"يک  و ب
 اورا تا حد ،عدالت درنظرنگيرد

ار  ت خ وجود آزاد و خودم يک م

 " حلق آويز شدن  افراد معمولی"
                                 کارل مارکس،

وط . خاتمه ميبخشد رب مورد ديگر م
ه ١٤به يک پسر بچه   ساله است ک

 .خود را حلق آويز کرد

 

پرسيدنی است که برشماردن اين 
 در خدمت حمايت از چه ،موارد

آيينی است؟ چيزی که ھيچ آدم 
 ،معمولی نميتواند آنرا حدس بزند

زيرا اين شيوه برخورد چيزی 
نيست مگر گونه ای تمجيد باز 

 زيرا اينجا ،گذاشتن دست جالد
حکم اعدام بمثابه خردغايی جامعه 
ستايش شده است؛ آنھم در مقاله ای 

مھمترين روزنامه "اساسی در 
 ".کشور

 

 ،روزنامه مورنينگ ادورتايزر 
جانبداری از چوبه دار و منطق 
خونبار تايمز را بشدت و بحق 

ھمين . مورد نقد قرار ميدھد
روزنامه داده ھای مورد توجه زير 

 ١٨٤٩روز از سال ٤٣را برای 
مورنينگ ادورتايزر (ارائه ميدھد 

 ). ١٨٥٣ژانويه ٢٦مورخ 
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د دھ ي ر . ارتقاء م ت ق ي گاھی دق درن

ی  ان م درخواھيم يافت که ايداليسم آل
وارد ر م اي ز چون س ي ا ن  ،دراينج

هء ،سعی براين دارد ع ام  بقوانين ج
 .موجود حقانيت متعالی اعطا کند

 

يست   م ن وھ آيا در واقع اين يک ت
زاع  ت ن ان ه اي " اراده آزاد" ک

جايگزين فردی شود با انگيزه ھای 
اگون ،واقعی ون ای گ ھ ت ي  و وضع

د؟  ن ک ي اجتماعی که براو سنگينی م
و يکی از کيفيتھای انسان جايگزين 
ه  ه ک ظري ن ن خود انسان شود؟ اي
ی  مجازات را نتيجه اراده خود جان

 درنھايت چيزی نيست مگر ،ميبيند
اورا (ھمان اصطالح متافيزيکی  م

ون قصاص(قديمی ) طبيعی ان  ،)ق
م ر چش راب م در ب دان در ،چش  دن

 بدون تشبت بشرح و ،برابر دندان
ر ت ش ي ر ب ي س ف زی . ت ازات چي ج م

ه  ع ام نيست مگر وسيله ای برای ج
جھت دفاع از خود در برابر تمامی 
ط موجوديت  ه شراي آنچيزھايی ک

حال خصلت آن . آنرا نقض ميکند
 .ھرچه ميخواھد باشد

 

ه  اين چه جامعه رقت انگيزيست ک
اع از خود جز  وسيله ای برای دف
جالد نمی يابد و تازه بخود جرئت 

ه "ميدھد از طريق صدای  ام روزن
ان م جھ ھ د خشونت " م ن اعالم ک

 ! يک قانون طبيعی است،وی

 

ه و .آ.ام ان م ال ار ع ي کتله در اثر بس
ود د خ ن م ان و : ارزش انس
مابودجه قابل "استعدادھايش ميگويد

ام  ظ ت ه ان ه ای را ب ظ الح م
ا؛  ھ دان ه اداره زن ی ب اک ن ت وحش

.... بازداشتگاھھا؛ چوبه ھای دار 
م . اختصاص ميدھيم ما حتی ميتواني

راد  داد اف ع پيش بينی کنيم که چه ت
وده  ان آل دگ ن دست خودرا بخون آي
داد جاعل  ع رد و چه ت د ک خواھن
ا  ب ري ق مسموم کننده خواھند بود ؛ ت
داد زاد  ع به ھمانگونه که ميتوانيم ت
ه را  ر ساالن ي و ولد  و مرگ وم

 .پيش بينی کنيم

 

 ،کتله؛ دريک جدول احتماالت.آ.ام
؛ بادقت ١٨٢٩منتشره در سال 

حيرت انگيزی؛ نه تنھا انواع ؛ که 
طبيعت و علت جنايات متعددی در 

 فرانسه را برای 
  3صفحه 

 تاريخ و نام اعدام شدگان                قتل و خودکشی

  مارس22 مارس                   ھانا ساندلس                 20ميالن         

  مارس22نيوتون              . ج .  مارس                    ام20پولی         

 * مارس 27گليسون              . ک. مارس                   ج27اسميت      

  مورد قتل ليورپول4

  آوريل2 مارس                  قتل و خودکشی در لستر        31ھاو         

  مارس8قتل بر اثرمسموميت  

  آوريل13وارد  مادر خودرا ميکشد  .چ.  آوريل                ج9لنديک     

  آوريل14باردلی    

  آوريل14باکسی قتل والدين     

  فرزند خودرابقتل ميرساند و خودکشی ميکند2بيلی .ج

  آوريل18 آوريل                 چارلز اورتون                18گريفيت    .ج

  می2 آوريل                 دانيل ھولمزدی                       21رآش     . ج

 

داد ،جدول فوق ھمانطورکه روزنامه تايمز نيز بدان اذعان دارد ع ا ت ھ ن  نه ت
 بلکه تعداد قتلھای بسيار سخيفی را که متعاقب اعدام جنايتکاران ،خودکشيھا

ورد بحث  .رخ داده است نيز برميشمارد ه م ال ق ه م ی است ک ت جای شگف
ه ، برای نظريه وحشيانه ای که از آن بحمايت برخاسته است،تايمز  ھيچگون
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 پيش بينی کرد و ١٨٣٠برای سال 
ات اينرا  که مقدار ميانگينی از جناي

ی از يک  ن ي ع خش م ان ب ي در م
جه اوضاع و  ي ت ه در کل ن ع جام
عاصر  احوال جامعه بورژوازی م
ادھای  است و نه آنقدرھا حاصل نھ
وان  ت ي ويژه شناسی آن کشور را م
ه  ل ت وسط ک ه ت ر؛ ک دول زي از ج

ای   ھ ال رای س ) ١٨٢٢-٢٤(ب
 .عرضه شده؛ مشاھده کرد 

 

داد  ع وم ١٠٠از ت ک ح ی م ان  ج
امريکا و فرانسه جدول زير بدست 

 .می آيد 

 

 سن           فيالدلفيا       فرانسه 

 

 19           19 سال       21زير 

    35           22 سال     30 تا 21

 23           23 سال     40 تا 30

 23           14 سال     40باالی 

 

 100          100جمع               

 

ن  راي اب ن ،بن ي ا چن ات ب اي ن رج  اگ
ظم  درجه بااليی از نظمی چون ن

ادی  کی(پديده ھای م زي ي ؛ چه )ف
ی  ون اگ ون رده (درکميت و چه درگ

د،)بندی آن ي دھ ي چه ، درج م ان ن  چ
د ن وان . "کتله اشاره ميک ت دشوار ب

ن  داميک از اي ه ک تضمين کرد ک
ل  ل ام (ع ظ ادی و ن ان م ھ ج
 ". تاثير منظم تری دارند) اجتماعی

 

ل  اي ورد وس يست در م آيا الزم ن
ن  امی اي م ه ت ظامی ک تغيير آن ن

د ن ک ي د م ي ول ا ،جنايات را ت ق ي  عم
ايش  که آھنگ ست ن انديشيد؛ تا اي
ان  م م؛ ھ ي ردھ الد س اره ج درب
ه از  ت کدس دام ي ا اع ه ب جالدی ک
راد  رای اف ا را ب اران؛ ج ک ت اي ن ج

 "ند؟بعدی باز ميک

      *** 

ديگرى تعلق دارى، به قوميت 
ديگرى تعلق دارى، خونت خون 

ات  ديگرى است، روش زندگى
آدمھا را ... روش ديگرى است

وقتى که . اند ُاند و کشته گرفته
َآلمان نازى ميليونھا نفر را ميبرد 
به اتاقھاى گاز، و ھمه از کودک 
ُو پير و جوان را با گاز ميکشد، 

اگر شما . اند  نکرده آنھا جرمى
ستون به اصطالح قربانيان 
حکومتھا را مقايسه کنيد با ليست 
کسانى که به جرم قتل گرفته و 

اند، ميبينيد ربطى  مجازات شده
 .بين اينھا نيست

 

اعدام ابزارى است در دست 
حکومتھا براى ترساندن اھالى، 
ِبراى سر جاى خود نشاندن 

بخشا ھم توسط ... اھالى
سيستمھاى قضايى براى مقابله با 

ِفقط ھم جرم . جرائم بکار ميرود
قتل نيست که با اعدام پاسخ 

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

ِخيلى جاھا روابط جنسى آدمھا با 
احتکار در . اعدام جواب ميگيرد

شرايط کمبود مواد غذايى با 
اعدام . اعدام جواب ميگيرد

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

از آن، حکمھاى اعدامى است که 
در برابر قتل و بخاطر مجازات 
ِقاتلين داده شده که خود ھمان ھم 

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

اگر قتل بد است چرا شما . ميدھم
قتل را با قتل پاسخ ميدھى؟ اگر 
قتل قانونى است و ميشود کسى 
را به حکم قانون کشت، چرا يک 
نفر ديگر ھم نميتواند تصميم 
بگيرد که او ھم ميتواند بنابراين 
کس ديگرى را به حکم چيز 
ديگرى بکشد؟ تقدس اين که يک 
عده دولت تشکيل داده اند چيست 
که به اينھا اجازه ميدھد که بطور 
ُمجاز آدم بکشند و براى مثال به 

 حلق آويز شدن "
 " ... افراد معمولی

 ٢٠٠٠ھشتم نوامبر 

 برنامه حزب :آذر ماجدى
کمونيست کارگرى ايران، يک 
دنياى بھتر، 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 است:منصور حکمت
از . مجازات اعدام قتل عمد است

پيش تصميم ميگيرند کسى را 
ِبکشند و ميروند سر روز معينى  ِ ُ

اين براى . ُطى مراسمى ميکشند
ِکسى که با قتل نفس مخالف است 
يک عقيده طبيعى و يک نتيجه 
منطقى است که بگويد مجازات 
اعدام بايد لغو بشود، چون اين ھم 
ِيک جور قتل نفس آگاھانه با نقشه  ِ

 .قبلى است

 

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

اگر شما بياييد کشتارھايى که توسط 
دولتھا شده، کسانى را که دولتھا 

اند و  اند و جلوى ديوار گذاشته گرفته
اند و به دار  تيرباران کرده

اند، در يک ستون بنويسد و  کشيده
ببينيد چند نفر از اينھا کسانى 

اند که به جرم قتل دستگير شده  بوده
بودند، ميبينيد رابطه جدى بين اينھا 

آدمھا را به جرمھاى مختلف . نيست
ھاى مختلف  اند، به بھانه گرفته
اين کار . اند اند و کشته  گرفته

حکومتھا است که در طول تاريخ 
ِشھروندان و اھالى را سر جاى 
خودشان بنشانند، به تمکين 
بکشانند، به اطاعت از دولت 
بکشانند و جلوى مخالفتھا را 

در جاھايى ھم اصال به . بگيرند
جرمھايى نظير اينکه به مذھب 
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عشاير اجازه نميدھد آدم بکشند، به 
خانواده ھا اجازه نميدھد آدم 
بکشند، به اقشار و افراد اجازه 

دولت به يک . نميدھد آدم بکشند
دليل آدمکشى خودش را توجيه 
ميکند و قاتل ھم به يک دليل 

ھر دو اينھا منفور است و ... ديگر
ھمانطور . بايد بنظر من لغو بشود

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

دولت چيزى . ادارات ھم بگيريم
بيشتر از يک اداره، نھاد 

ھيچ چيزى . دلبخواھى آدمھا نيست
به دولت حق نميدھد که کسى را 

 .آگاھانه و با نقشه قبلى بکشد

 

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

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

 بايد کنار گذاشت؟

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

 ٢١ اول قرن ٢٠باالخره آخر قرن 
فھميده باشد که کشتن يک انسان 

قبول . درست نيست. مجاز نيست
. نميشود اين کار را کرد. نيست

اسم خودت را بگذارى دولت ھم 
اسم . نميتوانى اين کار را بکنى

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

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

خودت را ھر چه بگذارى اجازه 
اگر اين . ُندارى انسانى را بکشى

حکم جا بيفتد تازه بحث از اينجا 
شروع ميشود که چرا دولتھا 
ُميکشند، چرا عشاير ميکشند، چرا  ُ
ُپدرھا ميکشند، چرا شوھرھا 
ُميکشند، چرا معتادھا و 
فروشندگان مواد مخدر و باندھاى 
ُقاچاق ميکشند، چرا ارتشھا 

  4صفحه آنوقت ... ميکشند

 لغو مجازات اعدام
 متن پياده شده مصاحبه با راديو انترناسيونال                                       منصور حکمت 
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ولى فرض . اين بحث ديگرى است
اساسى اين است که آدمى را نبايد 

کسى اجازه ندارد جان کسى . ُکشت
چه فرد . چه دولت باشد. را بگيرد

. باشد چه خاندان باشد چه عشيره
اين واقعيت اگر قبول بشود آنوقت 

ھاى مختلفى مثل  راجع به جنبه
ُاينکه دولتھا چرا ميکشند، افراد 
ُچرا ميکشد، جنايتھاى روزمره در 
جامعه چه ھستند، جنايتھاى 
اخالقى چه ھستند، جنايتھاى 
سياسى چه ھستند، ميشود حرف 

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

اى کسى را بيجان  به ھيچ بھانه
. ُبکند، 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 آدمھا مثال در 
تصادف رانندگى و يا در وقايع 
ديگرى باعث مرگ ديگرى 

. ولى آن بحث ديگرى است. بشوند
کسى که تصميم ميگيرد کسى را 
ُبکشد قاتل به عمد است اعم از 
. اينکه دولت باشد يا دولت نباشد

وقتى به چيزى ميگويند مجازات 
اعدام انگار دارند پرده پوشى 
ميکنند که خيلى ساده يک قتل دارد 

يک روز صبح يک . اتقاق ميافتد
نفر آلت قتاله را برميدارد، مقتول 
بعدى را ميبرد جايى مينشاند و 

با نقشه ! به ھمين سادگى. ُميکشد
حاال . اين ديگر قبول نيست! قبلى

آن کس ھر کارى کرده است، شما 
اى و ميتوانى  که ديگر او را گرفته

ھراز و يک کار با او بکنى بجز 
کشتنش، و عليرغم اين تصميم 
ُميگيرى که بکشى، خودت قاتل 

 .فرقى نميکند. ھستى

 

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

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

ھا فکر ميکنيم، پدر و  راجع به بچه
شان را کسى به قتل  مادرى که بچه

رسانده، تجاوز کرده و بقتل 
کسانى ھستند که به ... رسانده

ميکشند، به " سريال" اصطالح 
چندين زن و يا بچه تجاوز 

اى که اعدام ميکند ھميشه  جامعه
اين را بايد . ُھم پر از قتل است

اش  آمريکا نمونه. در نظر گرفت
ُميکشند و از آن طرف ھم . است

کسى که . ُطرف مقابل ميکشد
ُدارد آدمى را ميکشد، در آن 
لحظه که دارد اين کار ميکند، 

يا . ديگر به مجازات فکر نميکند
قيدش را زده است يا فکر ميکند 

باالخره کسى . دستگير نميشود
ُکه دارد آدمى را ميکشد يا از 
خشم و ناراحتى کور شده، يا 
اينکه با نقشه و طرح قبلى 
ُميخواھد کسى را بکشد و البد 

اعدام . فکر ميکند که گير نميافتد
جواب رشد جنايات در جامعه 

ھايش را از بين  بايد زمينه. نيست
کارى . برد و جلويش را گرفت

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 

وقتى در دراز مدت . را بخواھد
به مساله نگاه کنيد، اگر کسى 

ھا،  نگران اين است که چقدر بچه
تر قربانى  زنان، مردم ضعيف

جناياتى از اين دست ميشوند، 
اى باشد در آن  بايد فکر جامعه

اين حالت رخ نميدھد و اعدام ابدا 
اى  اعدام نسخه. راھش نيست

است براى اينکه اين قتلھا ادامه 
داشته باشد، اين تجاوزات و 

اگر . اجحافات ادامه داشته باشد
اى ميخواھيد که درش قتل  جامعه

و بعد ھم مجازاتى نباشد بايد 
ِخود قانون انسانى باشد، بايد با 
. در نظر گرفتن حقوق بشر باشد

و تجربه ھم نشان داده که در 
کشورھايى که مجازات اعدام 
لغو شده و حتى براى قتل ھم 
کسى را اعدام نميکنند، موارد 
قتل کمتر از کشورھايى است 
مثل آمريکا که مرکز مجازات 
اعدام است و جنايت و اسلحه 
کشيدن بر روى ھمديگر ھم ھر 

 .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 

 ...لغو مجازات اعدام
 با اينھا چه بايد کرد؟... ميکنند

 

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

خشمى که . خودش محفوظ است
آدمھا حس ميکنند کامال قابل درک 

اصال غير قابل تحمل است . است
اش را در چنين  غم کسى که بچه

اى از دست ميدھد يا عزيزش  واقعه
در . را به ھر حال از دست ميدھد

ولى سؤال . اين ھيچ شکى نيست
آيا انتقام جواب مساله . اين است

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 نھايت از 
نظر اصولى براى جامعه بھتر 
است؟ اگر شما بخواھيد 
قانونگزارى را بدست قربانيان 
بسپاريد، ھمه چيز جامعه بشکل 

خشم . ديگرى صورت ميگيرد
ميشود مبناى روابط انسانھا و انتقام 

در عين . ميشود مبناى مناسباتشان
اينکه قربانى حق دارد خشمگين 
باشد و ھمه درک ميکنند که 

اى که به او وارد شده چقدر  ضايعه
در عين حال بايد ... طاقت فرساست

گفت که به ھمين دليل دقيقا مساله 
مھمى مثل رابطه انسان و جامعه 
انسانى با خودش، مساله حق حيات 
را نبايد به کسانى سپرد که دقيقا 

بايد ... اند عزيزى را از دست داده
جامعه بتواند از خودش فاصله 
بگيرد و بگويد با اين حال، عليرغم 
ھمه اين فشار، آيا ما به خودمان 
اجازه ميدھيم که حاال کس ديگرى 
ُرا بکشيم 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 باشد؟ ...  :آذر ماجدى

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 بدھد
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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 با . ميدھد
. قاتل ميکنيم ربط زيادى ندارد

کسى که ميخواھد از طريق کشتن 
قاتل نشان بدھد که جان عزيزش 
براى جامعه مھم بوده، ميخواھد 
ِبگويد که ببينيد که اين فالن کس 
را از ما کشت، يا فالن عزيز ما 
را کشت، جامعه با کشتن قاتل به 
من نشان بدھد که به اين مساله 
اھميت ميدھد، نشان بدھد که 
جايگاه زيادى براى قربانى قائل 
بوده، نشان بدھد که اين عزيز من 

اين ... براى جامعه ھم عزيز بوده
البته امتداد صاحب خون و دعواى 
خون بين خانواده ھا و عشاير و 

ولى باالخره کسى که . قبايل ھست
کسى را از دست ميدھد ميخواھد 
که جامعه اين ضايعه را عميقا 
حس کند و نشان بدھد که حس 
. کرده و برايش ارزش قائل باشد

جامعه ميتواند به طرق ديگرى اين 
به نظر من دفاع از . را نشان بدھد

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 

ھا  اگر خانواده... دست ميروند باشد
و بازماندگانشان تحت يک حمايت 
جدى مادى و معنوى از طرف 
جامعه قرار بگيرند، آن خشم 
کاناليزه ميشود به سمت ديگرى، 

... ھاى اين جنايات به سمت ريشه
به سمت عللى که باعث ميشود اين 

بجاى اينکه . ھا رخ بدھد پديده
شخصى را به رسم قربانى 
بخواھند و بگويند چون تو اين 

َکست را از دست داده اى ما اين آدم  َ
را جلوى چشم تو تکه پاره ميکنيم 

ّاين به آدم تسلى . ّتا تسلى پيدا کنى
ھا اين طور تسلى  خيلى. نميدھد

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

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

. گرفتن جواب آن ضايعه را نميدھد
راھھاى ديگرى ھست براى اينکه 
آن آدمھايى که کسى را از دست 

اند حس کنند  داده
  5صفحه 
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که جامعه عزيزشان ميدارد، با 
آنھاست، کنارشان است، غمشان 
را درک ميکند، کمکشان ميکند که 
بتوانند از چنين اتفاق ناگوار و 
طاقت فرسايى عبور کنند و 

راھش . شان را ادامه بدھند زندگى
اين کار . کشتن طرف مقابل نيست

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

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

واقعا مساله قتل را . کشورھا ھست
ھاى  حل کرده است؟ واقعا خانواده

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

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

در کشورى مثل . تاثير دارد
جمھورى اسالمى، بزرگترين قاتل 
خود دولت است و جالب است که 
عدالت را ھم از خود بزرگترين 

دولت اجازه . قاتل جامعه ميخواھند
تا . ُندارد کسى را بگيرد و بکشد

چه برسد به آن دولتى خودش بايد 
در مسند اتھام بنشيند بخاطر نسل 

 .ھاى عظيمى که کرده کشى

 

 البته حساب دولتھايى  :آذر ماجدى
مثل جمھورى اسالمى معموال در 
اين مباحث جداست از بعضا جايى 
که مدرن است و از مجازات اعدام 
. براى قاتلين صحبت ميکنيم

متاسفانه وقتمان کم است و من 
حتما ميخواھم 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 ھستند که قربانى 
جمھورى . به جمھورى داده اند

اسالمى کسان زيادى را اعدام 
کرده و اين مردم منتظر روزى 
ھستند که بتوانند جواب عدالت را 
بگيرند، که مقامات جمھورى 
اسالمى را در صندلى محاکمه 

به نظر من ما ميتوانيم بگذاريم 
شان را  اى زندگى يک گوشه

باالخره بايد مجازاتى را . بکنند
پس بدھند ولى قتل و يا اعدام 

جامعه ميتواند . جواب اينھا نيست
اينھا و ماھيتشان را آشکار بکند 
و اين مھمتر از ھر چيز ديگرى 

 .است

 

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

اى به سازشکارى در مقابل  نسخه
جنايتکاران مردم متھم نخواھيد 
شد يا اينکه مثل آرژانتين نميشود 
که در واقع تمام قتلھا و کشتارھا 
فراموش شد و يک دولت آشتى 

 ...ملى باصطالح سر کار آمد

 

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

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

اگر . گسترش مدنيت بردارند
مجازات اعدام را از ليست 
مجازات سران جمھورى اسالمى 

اى که اعدام  جامعه. حذف کنند
ميکند نميتواند به يک جامعه 

معلوم . انسانى اعتال پيدا کند
است که کسى که ميخواھيم 
مجازاتش کنيم جنايتکار بزرگى 
. است از االن اين را ميدانيم

خيلى از اسنادش فى الحال معلوم 
اينھا دارند عامدانه و . است

بيست سى . عالمانه آدم ميکشند
سال است زن و مرد جامعه را 

شان محروم  از حقوق انسانى
کسانى را از مذاھب . اند کرده

در . اند ديگر، به ھمين جرم کشته
نتيجه در اين شکى نيست که ما 
با يک عده جنايتکار طرفيم و آن 
رديف متھمينى که در آن 
محاکمات خواھند نشست و 
تلويزيونھاى جھان نشانشان 
ميدھند، يک عده آدمند که لياقت 

 در ميان مردم ايران را  زندگى
ولى . ندارند در اين شکى نيست

با نشان دادن اين که مجازات 
اعدام جزو ليست مجازاتھايى که 
ما ميخواھيم اعمال کنيم نيست، 
به نظر من جامعه ايران يک گام 

 ...لغو مجازات اعدام
ببينند و مجازاتى را که حقشان است 

االن با لغو مجازات اعدام . بگيرند
يعنى ما عمال اين مجازات را براى 
تمام قاتلين و شکنجه گران جمھورى 

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

 پذيرش خواھد بود؟

 

 به نظر من اگر :منصور حکمت
مردم ايران انقالب کنند که دارند 
ميکنند، و سران جمھورى اسالمى 
را بگيرند، که خواھند گرفت و بعد 
نشان بدھند که اينھا را نميکشند بلکه 
حقارتشان را به نمايش ميگذارند، 

ترى در سرنوشت  بسيار تاثير عظيم
جھان ميگذارند تا اينکه رفسنجانى و 

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

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

ولى بطور واقعى اگر . اند آورده
سران جمھورى اسالمى را بگيرند، 
محاکمه بکنند و با جناياتشان روبرو 
بکنند و بگذارند بشريت اين را ببيند 
و بعد اين آدمھا 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 بدھند، به نظر 

به نظر . اند ترى کرده من کار عظيم
من آخوندھا و پاسداران و کسانى که 
اين حکومت را سر پا نگداشتند و با 

اند، بايد  کشت و کشتار تا اينجا آورده
خودشان را به مردم تسليم کنند و 
اميدوار باشند که مردم اين عدالت 
را آنطور که ما ميگوييم اجرا 

حزب کمونيست کارگرى . ميکنند
اگر در صف مقدم چنين انقالبى 
باشد، که ميخواھد که باشد و ميرود 
که باشد، اگر نفوذى داشته باشد 
براى اين نبرد که اميدواريم داشته 
باشد، حتما از مردم خواھد خواست 
که اينھا را اعدام نکنند، اينھا را 
ُنکشند، مثل يک جامعه قرن بيست 
و يکمى متمدن محاکمه کنند، اسناد 
جناياتشان را به مردم جھان نشان 
بدھند و کارى کنند که ديگر ھيچ 
جاى دنيا جمھورى اسالمى ھيچوقت 
نتواند سر بگيرد، با نمايش کثافاتى 

اين که خود اين ... که اينھا کردند
آدمھاى حقير به چه روزى درميآيند 

17ضميمه   
بزرگ، بسيار بزرگ، به جلو 

يک گام بسيار برميدارد . برميدارد
به دوران پس از اين عقب 

ھا و يک مملکت خيلى  ماندگى
متمدن و آزاد و خوبى ميشود براى 

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

اگر . بايد اينطور باشد. نکنند
بخواھند واقعا اعدام کنند بايد دھھا 
. ھزار نفر را بگيرند و اعدام کنند

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

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

اعدام کارى نيست که بشر متمدن 
در يک سيستم قضايى است ميکند 

 .و مردم مردم متمدنى ھستند

 

 آيا شما ھمان سياستى  :آذر ماجدى
که در آفريقاى جنوبى دنبال شد را 
در مقابل مقامات جمھورى اسالمى 

 توصيه ميکنيد؟

آفريقاى ! ابدا!  ابدا:منصور حکمت
جنوبى يک سازش سياسى بود 
ھيچکدام از دو طرف زورشان بھم 

آن کار را کردند براى . نميرسيد
اينکه که به اصطالح آن طرف به 
گناھان خود اعتراف کند و از پيش 
ميدانستند که اين طرف ھم بايد آنھا 

صحبت من بر سر . را ببخشد
وقتى مردم اينھا را . بخشيدن نيست

ميگيرند اينھا کوچکترين نيرويى 
بايد بيايند به . براى مقاومت ندارند

جناياتشان اعتراف کنند، شرايط و 
علل کارھايشان را توضيح بدھند، 
. 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
اينھا قابل . بخشيدنشان نيست

بايد با عدالت مردم . بخشش نيستند
ِروبرو بشوند ولى اين عدالت مردم 
است که بايد کشتن آگاھانه و 
عامدانه حتى جنايتکارترين آدمھا 

 .*را از دستور کارش خارج کند

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

 ٢٠٠٤ نوامبر ٢٨
توجه کنيد که حتى نقل قول مستقيم از 
اين نوشته، ھنوز نقل قول غير مستقيم 

 .*از منصور حکمت است
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مصاحبه با فصلنامه خاوران، 
نشريه سازمان دفاع از زندانيان 

 سياسى ايران

 :مقدمه خاوران

مطلبى که در زير مالحظه ميکنيد 
پاسخھاى منصور حکمت به 
پرسشھاى 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 
گرفتاريھاى بسيار به درخواست ما 

 .پاسخ مثبت داد
 

 حزب کمونيست کارگرى :خاوران
در اسناد خود به صراحت از 
ضرورت لغو اعدام سخن گفته 
است، اما شما از چه زاويه و 
نگاھى 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"دولتھا افراد را به 

خواست لغو اعدام و . ميکنند
ممنوعيت قتل نفس ھردو از يکجا 
مايه ميگيرد، مخالفت با کشتن 
عامدانه و آگاھانه 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 
نميدھد که ما با يک قتل عمد 

مجازات اعدام وقيحانه . طرفيم
ترين و کثيف ترين شکل قتل عمد 

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

 .ميکند

 

 با لغو مجازات اعدام، :خاوران

ميپرسيد اگر مجازات اعدام 
. نباشد بايد با قاتلين چه کرد
ما . کشتن قاتل تکرار قتل است

ميگوئيم اين يک کار را 
اينکه چه . بھيچوجه نميشود کرد

کار ديگرى ميشود کرد بستگى 
در . به فلسفه قضايى جامعه دارد

ھمين سيستم موجود ميتوان قاتل 
در يک جامعه ايده . را حبس کرد

آل شايد بشود مردم را از تکرار 
جرم توسط او مصون کرد، 
تالش کرد قبح کارش را به او 
فھماند، بدون آنکه حتى الزم 
باشد آزادى اش را ھم از او سلب 

در يک جامعه ايده آل شايد . کنند
بشود کارى کرد که قتل عمد رخ 

 .ندھد

 

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

 کرد؟

 

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

قاعدتا اين آدمھا 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 
مفھوم عشيرتى و عقب مانده و 

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

اما اگر اعدام بخاطر تسکين غم 
و داغ افراد مجاز باشد، چرا 
خود قتل به بھانه 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 

 مجازات اعدام 
 شنيع ترين شکل قتل عمد است

جنايتکاران قاتل چگونه بايد کيفر 
 ببينند؟

 

.  سوال جالبى است:منصور حکمت
با لغو مجازات اعدام ھمان اول 
جلوى يک قاتل عمده، يعنى دولت، 
که ھيچوقت ھم بخاطر قتل نفس 
. کيفر نديده است گرفته ميشود

سوال شما اين تصور را بوجود 
مياورد که گويا مجازات اعدام را 
براى کيفر دادن قاتلين ابداع کرده 

يا گويا اين مجازاتى است که . اند
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 دولتھاى . دارد

امروز در برابر اھالى، امتداد 
حقوق و قدرت دولتھاى ديروز 

وقتى آغا محمد خان قاجار . است
تمام اھالى يک شھر 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 ھمين جھان . 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 ھمجنس گرايى 

کشتن اھالى، از . و غيره ھم ھست
ابتداى جامعه داراى حاکميت، يک 
رکن به تسليم کشيدن مردم بوده و 

تاريخچه مجازات . ھنوز ھم ھست
اعدام نه در مباحثات حقوق قضايى 
درباره جنايت و مکافات، بلکه در 
تاريخ حاکميت طبقاتى و دولت 

امروز ھم دولت ھا . است
بايد . شھروندانشان را ميکشند

 .جلوى اين را گرفت
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درونى خود دست به قتل او بزند؟ 
آيا دولت آدمکش مجازى است که 
افراد براى گرفتن انتقام به آن 
مراجعه ميکنند؟ آيا عدالت مفھومى 
است که جاى انتقام عشيرتى 
نشسته است؟ در مورد مفھوم 
عدالت شايد بايد در فرصت 

اين مقوله . ديگرى بيشتر حرف زد
آنقدرھا که بعضى فکر ميکنند 

 .ابژکتيو و ماوراء طبقاتى نيست

 

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

 نخواھد رفت؟

 

. برعکس.  خير:منصور حکمت
ھمانطور که گفتم ھمان اول کار 
جلوى يک ليست باالبلند قتل ھاى 

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 انسانھا را مطابق قانون 
مجاز کرده باشد ھرگز نميتواند 
جلوى تکرار ھمين عمل در ميان 

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

آمارھاى رسمى ھم . جامعه است
به روشنى نشان ميدھد که در ھلند 
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 

 ھدفى بايد انجام گيرد؟

 

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

بنظر من، بحث پيشگيرى و . خير
از بين بردن زمينه ھاى اجتماعى 
و اقتصادى و فرھنگى جنايت به 
کنار، اوال، جامعه بايد با حداقل 
اعمال خشونت و با حداقل سلب 
اجازه زندگى متعارف از 
مجرمين، خود را از تکرار جرم 

ثانيا، کمک . توسط آنھا مصون کند
کند اين افراد 

  7صفحه 
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بنظر من . متحول بشوند
مجازاتھاى 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 ھم به دليل ارزش نھادن به 
گوھر انسان و حق حيات آن است، 
در آنصورت خواست آزادى 
زندانيان سياسى اى که در اثر 
عملياتشان انسانھاى 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 ھواپيماى مردم بمب 
. گذاشته باشد مبارز اطالق نميکنم

متاسفانه در يک دوره معين اين 
روش در برخى جنبشھاى حق 
طلبانه باب شد و بعد توسط برخى 
جنبشھاى ارتجاعى به يک ھنر 
آدمکشى تحت لواى سياست ارتقاء 

يک فرمول کلى در قبال . داده شد
بستگى به دولتى دارد . اينھا ندارم

که اينھا با آن در حال جنگ 
بستگى به موازين قضايى . ھستند

کشور مربوطه و مشروعيت 
بستگى به شرايط . حقوقى آن دارد

بنظر من . وقوع اين اتفاق دارد
پرونده بمبيست ھايى که به اھداف 
غير نظامى حمله کرده اند يک 

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

منتھى يک . پرونده سياسى نيست
اگر بنا باشد . چيز را يادآورى کنم

کسانى را که با بمب به مردم غير 

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 

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

اين مقوله . جنايت جنگى داريم
بايد جدا باز تعريف بشود و تمام 
مواردى که نيرويى افراد غير 
نظامى و وسائل زيستى و رفاھى 
آنھا را مورد تعرض قرار 

در اين . ميدھند را در بر بگيرد
سالھاى اخير شاھد وسيعترين 
جنايات جنگى توسط ارتشھاى 
دول غربى و محلى در 
کشورھاى مختلف، مانند عراق 
. و يوگسالوى، بوده ايم

جنايتکاران جنگى بسيارى 
امروز بعنوان رھبران و 
قھرمانان ملى و فرزندان 
وطنپرست ملل و اقوام مختلف 
راست راست ميان مردم راه 
ميروند که ميبايست شاھد 

 .محاکمه آنھا 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 ھمين يک جمله شما 

 .نھفته است

 ٭ ٭ ٭

 فصلنامه ٧اين مطلب در شماره 
خاوران، نشريه سازمان دفاع از 
زندانيان سياسى ايران، پائيز 

چرا مجازات " با عنوان ١٣٧٩
اعدام؟ نگاه منصور حکمت به 

بچاپ رسيده " مقوله لغو اعدام
 .*است

 مجازات اعدام 
 ...شنيع ترين شکل قتل عمد است

نظامى حمله کرده اند بگيرند و 
محاکمه کنند، ھفت ھشت رئيس 
جمھور و نخست وزير غربى و 
صدھا بوروکرات و ژنرال و 
فرمانده آمريکايى و اروپايى در 

من . رديف اول متھمين خواھند بود
فرقى ميان تيموتى مک واى که در 
اوکالھما آن جنايت عظيم را کرد با 
کسانى که بمب روى پناھگاه و 
خانه و مدرسه مردم بغداد انداختند 

 .و آن ھمه 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 ھاى استبدادى بنا به 
بنظر من . تعريف مشروعيت ندارند

براى محاکمه ژنرال شوارتسکف 
ھا و بن الدن ھا ميتوان در ھمين 
جھان بورژوايى ھم دادگاھھاى 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 ھردو به اين بحث مربوط 

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

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

کسى . محاکمه اى نبايد در کار باشد
که عليه حکومتى فعاليت سياسى 
کرده است اصال نبايد دستگير 

اسير جنگى ھم جرمى نکرده . بشود
و نبايد از حقوق مدنى خود و از 

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

بنظر من اعضاى . نيست
سازمانھاى چريکى که به دولتھا 
اعالم جنگ داده اند و در عمليات 
نظامى دستگير ميشوند بايد از 
حقوق اسراى جنگى برخوردار 
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 ...روز کبرا رحمانپور
بسياری از سازمانھای بين المللی 
مدافع حقوق بشر با الھام از اين 
حرکت سمبليک، ائتالفی به نام 

 برای »ھمه با ھم عليه اعدام«
مبارزه با مجازات مرگ به راه 

 .انداختند

 

يکی از سازمان ھای حقوق بشر 
که به صورت گسترده در راستای 
نقض حکم اعدام در دنيا زبانزد 

 »به قابيل دست نزنيد«است، 
ناميده می شود که دفتر اصلی آن 

اين سازمان . در روم قرار دارد
در بيانيه ساالنه خود که چندی 
پيش انتشار يافت اعالم کرد سال 

 ۶٢٨گذشته ميالدی پنج ھزار و 
 کشور جھان اعدام ٢۶نفر در 

شدند که چين با پنج ھزار حکم 
مرگ در راس اين فھرست قرار 

 سال »مه«ايتاليا در ماه . گرفت
جاری ميالدی از سوی اتحاديه 
اروپا ماموريت يافت تا رھبری 
تالش ھا برای قانع کردن سازمان 
ملل نسبت به لزوم لغو مجازات 
 .مرگ در جھان را به عھده گيرد

 
 ٣٠ »توسکانی«ھمچنين مردم 

نوامبر که روز لغو مجازات 
اعدام در اين ايالت است را 

 نام گذاشتند و در تمامی »کبری«
شھرھای اين ايالت، آيينی برای 

 ملقب »کبری رحمان پور«نجات 
برگزار “ عروس سياه بخت”به 

اين زن جوان به جرم .می کنند 
کشتن مادرشوھرش بيش از ھفت 
سال است که در زندان جمھوری 
اسالمی به سر می برد وبا 
درخواست اوليای دم به اعدام 

 .محکوم شده است

 

ھزار ايتاليايی، پای نامه ای 150
را امضا کرده اند که از عزم ملی 

عروس سياه «آنان برای نجات 
.  ايرانی حکايت دارد»بخت

راستی با اين کارزاری که در دنيا 
 »کبری رحمان پور«برای نجات 

از چوبه دار به راه افتاده و ھمه 
می دانند مستحق اعدام نيست 
اوليای دم می خواھند با کشته 
 !شدن او چه چيزی را ثابت کنند؟

 از ايران پرس
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اى مھم  مسئله" مجازات اعدام"    
کمتر . و حساس در جامعه است

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

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

" يک دنياى بھتر"اش براى  برنامه
در بخش موازين اجتماعى و 
فرھنگى مدرن و پيشرو در اين 

مجازات اعدام : "گويد زمينه مى
اعدام يا . بايد فورا لغو گردد

ھرنوع مجازات متضمن تعرض 
نقص عضو، تنبيه (به جسم افراد 
تحت ھر شرايطى ) بدنى، و غيره
ھمچنين مجازات . ممنوع است

 ."حبس ابد بايد لغو شود 

 

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

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

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 اھداف . است

ما آشنايى دارند ميدانند که ارتقا و 
بھبود زندگى انسانھا، باالبردن 
درجه رفاه و حرمت آنھا، برابرى 
موقعيت انسانھا، رشد خالقيت و 
توانائيھاى آحاد جامعه و کال ايجاد 

اى که اين شرايط را تضمين  جامعه
کند، بخشى از اھداف مبارزات 

بطور خالصه . اجتماعى ماست
بايد بگم که اصوال رھايى انسان 

ما از . فلسفه مبارزه سياسى ماست
فعاليتمان اھداف معينى را دنبال 

اساس اين ھدف، آزادى و . کنيم مى
رھايى کامل انسان از قيد بندھاى 
جوامع طبقاتى موجود و ايجاد 

گيرد  بايد کرد؟ و چنين جواب مى
که بايد مجازاتش کرد و به 
دنبالش يک سرى اقدامات 
قضايى و مجازاتى و کال 
دستگاھھاى متفاوت سرکوب 
نظام موجود، دادگاه و قاضى و 
دادستان و زندانبان صحنه 

ظاھرا . گردان ميدان ميشوند
مسئله و جواب مسئله ھر دو 

 !اند  معين و روشن

 

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

اصال : از قبيل اينکه. مطرح کرد
جرم 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 ھدف از مجازات چيست؟ 
فلسفه مجازات چيست؟ نوع 
مجازات را چه کسى تعيين کرده 

براى " مجازات اعدام"است؟ 
چيست؟ چه ھدفى را دنبال 
ميکند؟ بحث حاضر جوابيست به 

نقدى است بر کليه . اين سئواالت
مفروضات ارائه شده در زمينه 
. مجازات اعدام در جامعه حاضر
ايکه  بحثى است در نقد جامعه

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

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

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

براى باال بردن ارزش زندگى و 
اھميت 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 اعمالى جرم شناخته ميشوند

چه اقداماتى جنايت قلمداد 
چه جناياتى جرم شناخته . ميشوند

ميشوند و چه جناياتى مجازات 
جملگى تاريخا عوض . ميشوند

واقعيت اين است که . شده است

  ؟ ! واقعيتھا:  "مجازات اعدام"
  علی جوادی

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

سرنوشت انسان و . گرانبھاست
. حرمت انسان برايمان عزيز است

اين . اين موضع مارکسيسم است
موضع جنبش کمونيسم کارگرى 

در فلسفه اخالق مارکسيسم . است
. زندگى و حيات انسان محترم است

تمام صور حيات موجودات 
مجازات "مسئله . ارزشمند است

از اينرو براى ما حائز " اعدام
 .اھميت زيادى است 

 

 صورت مسئله    

مسئله از طرف مدافعين     
معموال اينطورى " مجازات اعدام"

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

نوع . مجرم را بايد مجازات کرد
مجازات ھم بر مبناى شدت جرم 

مجازات "گويند  مى! تعيين ميشود
اساسا حق مجرمى است که " اعدام

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

بعالوه . اين نوع انجام داده است
تاريخا ھم مجرمين را مجازات 

اند و ھمه ھم قبول دارند که  کرده
 !مجرم بايد مجازات شود 

 

بسيارى از فالسفه بورژوا ھم     
. اند اين مقوالت را تئوريزه کرده

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

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

ھمچنين جان استوارت ! منحل شود
ميل گفته، اعدام يکى از اشکال 
کمتر وحشى مجازات براى 
؟ !جلوگيرى از تکرار جرم است

بھرحال مسئله معموال اينطور 
مطرح ميشود که با فرد مجرم چه 
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آستانه جرم و جنايت در طول 
تاريخ ھمواره تغيير کرده است و 
براى تغيير اين آستانه مبارزات 

. بسيارى صورت گرفته است 
انسانھاى بسيارى حتى جان 

. اند خودشان را از دست داده
" مجازات اعدام"مبارزه براى لغو 

ايى از ھمين تالشھاست،  ھم گوشه
 .کوششى در اين راستاست 

 

اجازه بدھيد اين تغيير تاريخى     
آستانه جنايت و جرم را روشنتر 

زمانى زنده به گور . بيان کنم
کردن زنان به ھمراه جسد 
ھمسرانشان رسم متداولى بوده 

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

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

. مجاز و مقبول بوده است
ھمانطور که ابراھيم سر پسرش 
اسماعيل را گذاشت لب سنگ که 
او را قربانى کند و ظاھرا 
خيرخواھى بھش گفته باباجان 

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

زمانى، نه ! کردنت را داشت
چندان دور، به دار آويختن انسانھا 
به خاطر رنگ پوستشان امرى 

اى شغل کثيفشان  عادى بود و عده
اينھا تماما جناياتى ھستند . اين بود

. که تاريخا جرم محسوب نميشدند
نتيجه اينکه اقداماتى که جرم و 
جنايت محسوب ميشوند ھمواره در 
. طول تاريخ تغيير کرده است

واقعيت اين است که اين 
ھا تماما محصول  کاتاگورى

تحوالت و مبارزات اجتماعى در 
 .تاريخ بشرند 

 

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

بينيد اقداماتى ھستند که آدمھا  مى
بخاطر ارتکاب به آنھا مجازات 
ميشوند که اصال نبايد مجازاتى 

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

آدم کلى در زمان . سنگينى ھم دارد
دستگيرى و بعد از دستگيرى 
کتک ميخورد و تازه حکم زندانش 

در طرف . ھم افزايش پيدا ميکند
مقابل، جناياتى ھستند که مجازاتى 
ندارند و اصوال جرم تلقى نميشوند 
اما روزانه باعث قتل و کشتار و 

جھل و عقب 
  9صفحه 
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و . اند ماندگى ھزاران ھزار انسان
مرتکبين به اين اعمال راست 
راست راه ميروند و حتى بخشى 
از به اصطالح محترمترين افراد 

. آيند جامعه کنونى ھم بحساب مى
امروز کسى که برترى طلبى 
طبقاتى، نژادى، جنسى، ملى، 
قومى و مذھبى را تبليغ ميکند و 
مردم را با اين باورھاى کثيف بار 

آورد مرتکب جرمى نشده  مى
اين مقوالت اصال جزيى از . است

کاتاگورى جرائم کنونى جامعه 
زن ستيزھا، شونيستھا و . نيست

کال استثمارگران مرتکب جرمى 
و يا اينکه امروز تھديد . اند نشده
ھا، ترساندن کودکان جرم  بچه

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

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

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

 

باالخره، يک سرى اقدامات     
ھستند که انسانھا 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 . مجازاتھا است

محروميت از بسيارى مزاياى 
امروز به علت فقر . اجتماعى است

آدم را از بھداشت محروم ميکنند، 
بخاطر فقر آدم را از تحصيل و 
علم محروم ميکنند، در فقر آدمھا 
را با بيماريھايى ميکشند که 
مدتھاست نسلشان از بين رفته 

و ھزار 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 مجازات 

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

بادعوا و . مورد بحث و جدل است
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 

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

شرطش له کردن حرمت انسان 
تھاجم مرتجعين . در جامعه است

راست در جامعه نيز دقيقا ھمين 
حرمت و ارزش انسان را در 

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

تالش ما کمونيستھا ھم در جامعه 
از جمله بر سر ارتقاء حرمت 

 .انسان است 

 

فلسفه و :  " اعدام مجازات"    
  ھدف

اما فلسفه و ھدف از     
چيست؟ اگر " مجازات اعدام"

مجازات "دالئل مجازات و 
را بررسى کنيم دو ھدف " اعدام
اى را ميتوان مشاھده کرد که  پايه

اى در تعيين فلسفه  نقش اصلى
اولى . مجازات بازى ميکنند

مجازات برمبناى انتقام است و 
دومى مجازات براى اجتناب از 
تکرار و ارتکاب ديگران به 

اين دومى تحت عناوين . جرم
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 ھدف 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 

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

عدالت اجتماعى را ھم . شده است
بعضا بر اين مبنا تعريف 

 .اند  کرده

 

دالئل زيادى براى اثبات     
پوچى و نشان دادن توحش نھفته 
در اين نگرش به قضاوت و 
. فلسفه مجازات موجود است

 ... ؟ ! واقعيتھا:  "مجازات اعدام"

رسيده است، اما اين تاريخ در ھر 
دوران بر حسب توازن قواى 
طبقاتى و مبارزات جنشبھاى 

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

ھايى  تاريخا زمينه. ھمينطور است
اند  که مردم را بخاطرش اعدام کرده

اما تاکنون . عوض شده است
. اند ھمواره آدمھا را اعدام کرده

زمانى مردم را بخاطر اعتقاداتشان 
دسته دسته اعدام ميکردند و البته 
ھنوز ھم در جوامعى اين کار را 

زمانى زنان و مردان را . ميکنند
بخاطر ھم بستر شدن و ابراز عشق 
و عالقه سنگسار و اعدام 

. کنند کردند، که ھنوز ھم مى مى
امروز در جوامعى آدم را بخاطر 
عدم احترام و رعايت منافع ملکه و 
شاه و يا رئيس جمھور اعدام 

راستش تاريخ تاکنونى . کنند مى
جوامع طبقاتى به اعتبارى تاريخ 

ماحصل قضيه . اعدام بشر نيز است
اين است که در ھر دوره باالخره 

اند که تعيين  اين 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 کاتاگوريھاى جرائم و     
. مجازات تاريخا عوض شده است 

اما سئوال اين است که تغيير اين 
کاتاگوريھا در چه پارامترھايى در 
جامعه خودش را نشان ميدھد؟ اگر 
بخواھم فقط از يک پارامتر اسم 
ببرم بايد دست روى درجه حرمت 

راستش . انسان در جامعه گذاشت
ھر زمان که ارزش و حرمت 
انسان در جامعه پايين رفته، آدمھا 

اند،  اند، شالق زده را ھم گرفته
اند و اعدام  اند، کشته شکنجه کرده

در آلمان ھيتلرى ارزش . اند کرده
آدمھا کم شد، آدمھا را در کوره 
آتش سوزاندند، در رواندا دسته 
دسته با قمه گردن مردم را زدند، 
در يوگسالوى فردى و دسته جمعى 

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

اى در حق زنان انجام داده  وحشيانه
اگر امروز در آمريکا آدمھا . ميدھند

را بخاطر تکه پيتزايى و بر اساس 

17ضميمه   
بعالوه کمتر جرمى است که اساسا 
. مجازات برابرى داشته باشد

" جان در مقابل جان"معادله 
معادله برابرى نيست، ھيچ اعدامى 
معادل و برابر با عمل ھيچ قاتلى 

ھيچ قاتل و جنايتکارى به . نيست
غير از دولتھاى مجرى اعدام به 
قربانى خود زمان وقوع قتل و 
چگونگى کشتار و مراسم کشتار 
را از پيش اعالم نميکند و ھر روز 
فرد را با يادآورى روزھاى 
باقيمانده به وقوع قتل و اعدامش 

بعالوه . از خواب بيدار نميکند 
مسئله اين است که اصال انتقام 

اين واقعيت . حسى انسانى نيست
اما واقعيت است با . سختى است
ھدف سيستم قضايى . تمام جوانبش

انتقام يادگار . نميتواند انتقام باشد
انتقام . دوران جھالت بشر است

سيستم قضايى . کور است
بايست اصالح جامعه و فرد و  مى

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

جامعه انسانى و آزاد . حفاظت کند
تواند و نبايد انتقام مبناى  نمى

عبرت آموزى . قضاوتش باشد
فلسفه ديگر مجازات عالوه بر 

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

نقد ما به اين . اقداماتى اجتناب کنند
فسلفه از 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 اھالى محله 
مجرم را مجازات کرد؟ اين 
استدالالت شايد غريب بنظر برسد 
وليکن تمامى اين اقدامات را 

براى عبرت . اند تاکنون انجام داده
فلسطينى ھا کل خانه و زندگى و 
بعضا دھکده چريک مخالف دولت 
را بارھا و بارھا با خاک يکسان 

بعالوه در اين فلسفه از . اند کرده
مجازات فرض اين است که ھر 

تر باشد،  چقدر مجازات سنگين
اش ھم قوى تر  گى عامل بازدارنده

حال بايد سئوال کرد اگر . است
کارآيى "سطح کنونى مجازات 

را نداشت، آنوقت چه بايد " مطلوب
  10صفحه کرد؟ چقدر 
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مجازات را بايد تشديد کرد تا موثر 
واقع شود؟ چقدر دوسژ مجازات 
را بايد باال برد تا مردم از تکرار 
وقوع جرم اجتناب کنند؟ چقدر بايد 
آدم کشت تا زنى بر خالف ميل 
مذھب با مردى ھم بستر نشود؟ تا 
اخالقيات کثيف مذھبى خدشه دار 
نشوند؟ درستى اين منطق به ميزان 
نيروى قلدرى و توحش و توپ و 
تانک طبقه حاکمه است و نه ھيچ 

واقعيت اين است که . چيز ديگرى
در 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

ھر چقدر ھم زورشان برسد بخش 
اش را ھم  فردى و بخش اجتماعى

از صد تا ضربه . تعيين ميکنند
شالق که من و شما بايد بخوريم، 
ظاھرا بيستاش مال خودمان است 

اينھم شد . و ھشتادتاش مال ديگران
! دليل و فلسفه مجازات من و شما

در اين سياست از مجازات طبقه 
گويد که  حاکمه دارد به جامعه مى

ھر کدام از شما از نظر من 
قصاص کل جامعه را بايد پس 

ھمه شما را من در ھر . بدھد
. مجازاتى مجازات خواھم کرد

براى به راست راست کردن 
جامعه ھرکدام از شما که دستم 

اين . بيفتيد، بايد حساب پست بدھد
. مبناى سياست قضايى من است

ھمه در مقابل جرم . اند ھمه مجرم
ھمه بايد در ھر . اند مسئول

 .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 

. تر اعدام کنيد مجازات و يا شنيع
ايد؟  اين حق را شما از کجا آورده

اگر فرض اين است که ھدف از 
مجازات تنبيه فرد خاطيست، پس 
عبرت آموزى ديگران چه 

مگر تمام فرض ! اى است صيغه
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؟ 

ماند که  اعدام فردى باقى نمى
اعدام يعنى له . اصالح شود 

. کردن حرمت انسان در جامعه
اعدام يعنى کشتن حرمت 

يعنى بيجان کردن . انسانھا 
اندازى  اعدام دست. انسان جاندار

به نفس حيات در حد نابودى 
ـ اعدام  موجوديت انسان است

عمل انتقام جويانه، نه فردى بلکه 
دسته جمعى عقل حاکم بر جامعه 

ـ عقل و شعور  از فرد مجرم است
حاکم بر جوامع کنونى ھم چيزى 

دارى  جز عقل و منطق سرمايه
ـ اعدام ھيچ اما و اگرى  نيست

ھيچ اقدامى نيست که . برنميدارد
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

ظاھرا 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
بھيچوجه با ميزان کمترى از قتل 
و جنايت و تجاوز جسمى و 

ـ حکم اعدام  جانى مواجه نيستيم
عامل بازدارنده تجاوز به انسان 

ـ با خشونت  نبوده و نيست
اى  قانونيت يافته نميتوان جامعه
ـ اين  را از خشونت مبرا داشت

است، اين توھم است،  عوامفريبى
اين توھم تماما با توحش در ھم 

ـ کافى است به  آميخته است
به ! جامعه آمريکا نگاه کنيد

ميزان جرايم جنايى و به ميزان 
انسانھاى در صف اعدام قرار 

ھيچ دو تا ! 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 

تازه اگر ھم ميکرد بازھم . باشد
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 
. وجنايت بيشتر در جامعه است

آمار کنونى در آمريکا نشان 
ميدھد که بطور متوسط به ازاء 

 قتل در سال ٨ھر صد ھزار نفر 
در اياالتى که . صورت ميگيرد

 ... ؟ ! واقعيتھا:  "مجازات اعدام"

اين دو رويى از چه بابتى است؟ 
گويند  مى. گويند قانون گفته است مى

حق ما از قانون جامعه ناشى شده 
مگر غير از اين است که . است
ايد  تان را از اينجا بدست آورده حق

که ابزار قانون گزارى و اجراى 
خودتان قوانين . قانون دستتان است

را مينويسيد و نتيجتا خودتان را ھم 
مگر غير از اين ! محق ميدانيد

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

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

تان بدست  قدرت اقتصادى طبقه
اين ديگر واقعيتى انکار . ايد آورده

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  مى

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

رايج است که . اند تعريف کرده
اعدام بھترين 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 تنھا 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 بھترين روش براى 
مصون داشتن جامعه و جلوگيرى 

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

ھر 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 اقدامى . برگشت ناپذير است
در فرداى . براى اصالح نيست
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قانون جزايشان حکم اعدام ندارد 
ميزان متوسط قتل و جنايت حدود 

در کانادا .  نفر در سال ميباشد٤
را لغو " مجازات اعدام"زمانيکه 

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

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

مجاز شمرده ميشود که آدمھا 
مجاز شمرده . عامدانه کشته شوند 

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

طبيعيست . بزرگترين آدمکش است
اى ھم پيدا شوند که  که عده

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

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

" مجازات اعدام"شکست سياست 
کنيم و با ھر اعدامى  را مشاھده مى

يکبار ديگر توحش نھفته در منطق 
. بينيم و 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 ھر زمان     
که در طول تاريخ جامعه به راست 
چرخيد، خشونت جامعه ھم افزايش 

قتل و جنايت ھم . يافته است
بعالوه، اصال . افزايش يافته است

بناى جوامع کنونى بر پايه خشونت 
و کشتن آمال و آروزھاى انسانھا 

از طرف ديگر ھدف . بنا شده است
از اعدام وادار کردن جامعه به 
اطاعت از قوانين و حاکميت طبقه 

قرار است با اعدام . حاکم است
ھر وقت . جامعه را به بند بکشند

در جامعه طبقه حاکمه ھار شد، 
خواست مردم را عقب براند، حکم 

ابتدائا در . اعدام را ھم جلو آوردند
مقابله با جرايم بخش خصوصى 
جلو آوردند تا بھتر بتوانند در دفاع 
از بخش دولتى بکشند و آدمھا را 

 .به اطاعت و زنجير بکشند 

 

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

محدوديت براى توحش باالئيھا 
مبارزه براى لغو . ايجاد کردن
اى براى ارتقا جايگاه  اعدام مبارزه

جامعه . انسان در جامعه است
انسانى نميتواند 

  11صفحه 
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اى متمدن بنامد و  خود را جامعه
را بر " مجازات اعدام"ھمزمان 

جلوگيرى . عليه مردم جارى کند
يعنى " مجازات اعدام"از 

جلوگيرى از زروگويى طبقات 
. اش حاکم در عريان ترين شکل

يعنى اينکه جامعه دارد جلوى 
توحش قانونى دستگاه کنونى 

اعدام ميراث . ايستادگى ميکند
ـ  دوران تاريخ بربريت انسان است

جامعه امروزى نبايد دوران 
بربريت خودش را از سر بگيرد 
ھيچ لذتى در تکرار اين بربريت 

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

ـ از اينرو  ناپذير ھر انسانى است
" مجازات اعدام"مبارزه براى لغو 

يعنى دفاع از حرمت و شخصيت 
انسانھا 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 نميخواھيم کسى  رد مى

بخاطر فعاليت سياسى اعدام شود، 
اى زندگى  خواھيم در جامعه نمى

کنيم که کسى را تحت لواى خيانت 
به طبقه حاکمه و ميھن و عدم 

کسى را . وطن پرستى اعدام کنند
بخاطر مذھب، بى مذھبى و يا 

زنان و . طرد مذھبى اعدام کنند
مردان را بخاطر رابطه عشقى و 

خواھيم  نمى. جنسى اعدام کنند
. مجرمين جنايى را اعدام کنند

ھاى بروز اعدام امروز در  جلوه
مجازات "جوامع کنونى چيست؟ 

ھا بايد  در تمامى اين جلوه" اعدام
ھا  در تمامى اين عرصه. نقد شود

اعدام بايد بمثابه جنايت طبقه حاکم 
بر ضد بشريت نقد و محکوم 

 .شود 

 

:  اعدام و مجرمين جنايى    
 عرصه خاکسترى

و روانى چنين انسانى با قانون 
. گيرد پاسخ نمى" مجازات اعدام"

اين تبليغات تماما عوامفريبى 
مسئله به . دستگاه حاکم است

بازى گرفتن اين عواطف توسط 
مسئله اين . دستگاه حاکم است

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

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

ھاى مدافعان اعدام ھيچ  وعده
تواند  اى از مجازات نمى درجه

التيام بخش ھيچ دردى در اين 
اعدام مجرم ھيچ . 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 تنھا بخشى از     
اقداماتى است که براى پايين 
بردن حرمت انسان در جامعه 

اعدام يکى از . صورت ميگيرد
جناياتى است که براى به نبد 
کشيدن مردم در جامعه صورت 

امروز براى اينکه مردم . ميگيرد
اعتراض نکنند، براى اينکه 
مردم به وضعيت موجود 
. رضايت دھند، آدم را ميکشند

ھر روزه دارند به مردم توھين 
کودک و پير و جوان را . ميکنند

در گرسنگى و فقر زير پا له 
در اين جامعه زن . ميکنند

تحقير و توھين و . فرودست 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 

 ... ؟ ! واقعيتھا:  "مجازات اعدام"

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

اى است  بخش خصوصى، دريچه
مجازات "که از 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 

ظاھرا 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 
ھاى 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 ھر عزيزى 
ايى جبران ناپذير و کشنده  ضربه
ھيچ انسانى نميتواند چشمش . است

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

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

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

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

ام قرار گيرم، چه  داشتنى شش ساله
عکس العملى از خود نشان خواھم 

برايم غير قابل تصور نيست . داد
که در حالت جنون به قاتل فرضى 

اين . براى نابوديش حمله کنم
طبيعى ترين احساس و عکس 

اما معضل . العمل ھر انسانى است
مسئله اين است . چيز ديگرى است

که قرار نيست من و احساسات 
ام مبناى  بشدت جريحه دار شده

" مجازات اعدام "تثبيت سياست 
نبايد با توسل به اين . قرار گيريم

احساسات قانون جامعه را به 
نيازھاى روحى . نگارش در آورد
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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 
اى  خشونت و جنايت بطور ريشه

خشونت و جنايت . اجتناب کرد
سيستماتيک بخشى از کارکرد اين 

محصول چنين نظامى . اند جوامع
از اجزاى ذاتى اين سيستم . ھستند
اين سيستم جنايت را مثل . ھستند

. ھر کاالى ديگرى توليد ميکند
کارکرد اين سيستم چنين شرايطى 

قتل و . را توليد و بازتوليد ميکند
جنايت و دستگاه قضايى و زندانھا 

يکى . الزم و ملزوم يکديگرند
بدون ديگرى نميتواند وجود داشته 

ھيچ کسى صبح زود از . باشد
خواب بلند نميشود تا تصميم بگيرد 
که امروز قرار است من يک 

شرايط آدمھا زائيده . جنايتکار باشم
موقعيت داده شده در اجتماع 

انسانھا صرفا در . است 
 .ھاى معينى مختارند  محدوده

 

 :  در خاتمه    

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

شايسته جامعه انسانى . است 
ايم، ضد ھر  ما ضد اعدام. نيست

. نوع اعدام و اعدام ھر کسى ھستيم
اى زندگى  نميخواھيم در جامعه

کنيم که ھيچ انسانى بيجان شود، 
 .کشته شود، اعدام شود 

 

اين مطلب بر اساس *     
سخنرانی ھای علی جوادی در 
زمينه لغو مجازات اعدام تھيه و 

 .تنظيم شده است

 ٢٠٠٧ سپتامبر ٣    

 اعدام 
!نه  
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در حکومت مورد نظر   -خاوران
شما مجازات چگونه تعريف 
ميشود و به قصد دستيابى به چه 

 ھدفى دنبال ميشود؟

 

بطور عام ميتوان : آذر ماجدى
گفت که سيستم ھاى 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 تنھا .  مجازاتى ندارم -قضايى
اين فلسفه را انسانى نميدانم بلکه 
پيروى از آن را وارد شدن در يک 
دور باطل انتقام و انتقام کشى مى 

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

جامعه ممکن . جامعه متنبه ميشود
است مرعوب شود ولى متنبه 

جامعه مرعوب شده . نخواھد شد
. نيز جامعه اى انسانى نيست

ارعاب و ترس جنايت را کاھش 
نميدھد، بلکه عمال آنرا افزايش 

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

 .متقابل جواب دھد

 

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

بايد . از راه ھاى 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 
ارزشھا و فرھنگ حاکم خواھد 

 .شد

 

بنظر من قطعا کاربست فلسفه   
انتقام و قصاص در سيستم قضايى 

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

ميتوان مشاھده کرد که در 
جوامع دسته ی دوم ارزش انسان 
. و حيات بطور کلى باال تر است

حتى ميزان جنايت ھم کمتر 
 .است

 

با نکشتن قاتل حق   -خاوران 
انسان و يا انسان ھايى که به 
دستور و يا به دست او کشته شده 

 اند چه ميشود؟

 

من سوال شما را : آذر ماجدى
بمعناى عدالت خواھى قربانيان 

بايد تکرار کنم که از . مى فھمم
نظر من عدالت با انتقام و 
. قصاص تامين نمى شود

متاسفانه ھيچ حرکتى نميتواند 
اين . حق قربانيان را اعاده کند

و عمق تراژدى . دردناک است
جنايت يا مرگ بطور کلى در 

نميتوان آنچه را که . ھمين جاست
از دست رفته است، بھيچ طريقى 

لذا کشتن قاتل نيز . بازگرداند
نيستى را به ھستى باز 

تنھا شکلى که کشتن . نميگرداند
قاتل ممکن است عدالت خواھى 
و يا حق طلبى معنا دھد که انتقام 

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

مبارزه ريشه اى با قتل و 
جنايت، بنظر من بھترين شيوه ی 

 .تامين عدالت است

 

چه عامل و يا   -خاوران 
عواملى موجب ميشود که کشتن 
انسان براى بعضى بصورت 
کسب و کار درآيد و امرى عادى 

 شود؟

 

دالئل پيچيده : آذر ماجدى
اجتماعى ، روحى و روانى 

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

اگر دالئل قتل . جنايت ميشود
ھايى که انجام ميگيرد را 
بررسى کنيد، به مسائلى چون 
عوامل اقتصادى، عقب ماندگى 
ھاى اخالقى و فرھنگى، 

ميتوان . تعصبات و غيره ميرسيد
بروشنى ديد که با زير و رو 
کردن جامعه و ساختن جامعه اى 

 اعدام، عدالت يا انتقام؟ 
 گفتگو با آذر ماجدی    

 .بازسازى قرار داد

 

آيا بايد يک فاتل حرفه  -خاوران  
اى 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 تنھا باعث کاھش قتل 
و جنايت نميشود، بلکه موجب 

 .افزايش آن است

 

با کشتن يا نکشتن قاتل   -خاوران  
 به 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 

به جوامعى که در آن . ميکند
مجازات اعدام قانونى است نگاھى 
بياندازيد و آنھا را مقايسه کنيد با 
جوامعى که در آن مجازات اعدام 
لغو شده است، بنظر من سريع 
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که در آن آزادى و برابرى ھست، 
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 کاھش 
يافته است، قتل و جنيايت بايد 
موضوعيت خود را از دست بدھد؛ 
و ما فقط با موارد بيمارى ھاى 
روانى روبرو باشيم که انسان را 

ھر . به سوى جنايت سوق ميدھد
چند که چنين مواردى را ھم 
ميتوان تصور کرد که تا ميزان 

در . قابل توجھی کاھش پيدا کند
جامعه سرمايه دارى 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 

انسان از خود بيگانه . حاکم است
است، منزوى است، تنھاست، 
وجود جنايت و جنايتکاران بيمار 

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

 .مى يابد

 

عده اى بر اين عقيده   -خاوران  
اند که مجازات اعدام موجب 
کاھش قتل و جنايت در جامعه مى 

شما در اين زمينه چه فکر . شود
 ميکنيد؟

 

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

آمريکا را با . بسيار خوبى است
يا حتى در خود . اروپا مقايسه کنيد

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 
نظر صحت ندارد و افسانه اى 

اتفاقا در کشورھايى . بيش نيست
که ميزان اعدام در آن باال است 

آمريکا . جنايت ھم رقم بااليى دارد
بنظرم بھترين نمونه رد چنين 

 .ادعايى است

حکومت مورد نظر   -خاوران  
شما با 
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موجوداتى چون خامنه اى، 
رفسنجانى، عسگر اوالدى، 
بادامچيان، نقدى، فالحيان، 
شاھرودى، مرتضوى و ده ھا 
جنايتکار ريز و درشت ديگر چه 

 خواھد کرد؟ نظر شما چيست؟

 

کليه اين جنايتکاران :  آذر ماجدى 
. محاکمه علنى. بايد محاکمه شوند

بايد جرائم و جنايات آنھا در دادگاه 
بايد دنيا از . ھاى علنى روايت شود

بايد . کليه جنايات آنھا مطلع شود
بازماندگان قربانيان اين جانيان 
حضور يابند و شکايت شان را 
عنوان کنند و عليه آنھا اقامه 

و اين جانيان بايد . دعوى کنند
ولى من حتى با . مجازات شوند

 .اعدام اين جانيان نيز مخالفم

 

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

خانواده جنايتکاران : آذر ماجدى 
بايد بتوانند به زندگى عادى شان 

ما در دوران قبيله اى . ادامه دھند
زندگى نمى کنيم و خانواده 
مجرمان و جنايتکاران بايد در 
آرامش به زندگى عادى خود ادامه 

حتى در مواردى دولت بايد . دھند
از آنھا در مقابل خشم و انتقام 
قربانيان و بازماندگان آنھا حمايت 

تا . به آنھا پوشش حمايتى بدھد. کند
آنجا که به اموال برميگردد، بنظر 
من به ميزان اموال و به طريقى که 

اگر داريم . ابتياع شده بستگى دارد
راجع به ميليون ھا دالرى که از 
طريق قاچاق و دزدى و آدمکشى 
بدست آمده صحبت ميکنيم، بايد 
. قطعا به نفع مردم مصادره شود

در مورد رھبران و کار بدستان 
جمھورى اسالمى بايد قطعا چنين 

ولى اگر اموال ناچيزى است . کرد
که از طريق کار بدست آمده است 

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

 .*کند و پاسخ گويد

گناھکار يا بيگناه بنظرم مساله  
بحٽ بر سر . اساسا اين نيست

گناھکار بودن يا نبودن ويليامز 
بحٽ بر اعدام يک انسان . نيست
کاليفرنيا يک انسان را در . است

اين . کمال آرامش به قتل رساند
. درخود شنيع و ضد انسانی است

اعدام به قول منصور حکمت قتل 
جنايت سازمان . عمد دولتی است

جنايتی شنيع تر از . يافته  است
قتل و جنايت گنگھا و مافيا در 

اعدام خود مشوق . جامعه است
قتل و جنايت بيشتر در جامعه 

تمامی بررسی ھای آماری . است
نشان ميدھد که کشورھا و يا 
اياالتی که دارای مجازات اعدام 
ھستند، دارای قتل و جنايت 

حکم اعدام . بيشتری ھم ھستند
فورا و بدون ھيچ قيد و شرطی 

 .بايد لغو شود

 

غير .  اعدام قتل عمد است    
. تصادفی نيست. عمد نيست

ناشی از ھيجانات و التھابات 
تحت . روحی و روانی آنی نيست

ٽاٽير عوامل  اقتصادی و ناشی 
. از محروميت و تبعيض نيست

ھيچ دولتی را بخاطر ارتکاب به 
قتل عمد ابتدائا سالمت روانيش 

اعدام نقشه . را بررسی نميکنند
از پيش طراحی شده آدمکشی 

برای کم . توسط دولت است
کردن قتل و جنايت در جامعه، 
بايد ابتدائا مجازات  اعدام و 

 .بساط اعدام را برچيد 

 

جامعه ای که انسانی را، ھر   

اعدام، عدالت يا  
 ...انتقام؟

 ٢٠٠۵ دسامبر ١٣سه شنبه   
توکی ويليامز در ايالت کاليفرنيا 

توکی ويليامز . اعدام شد
بنيانگذار  گنگ مخوف کرپ، 

 قتل، مولف کتب متعدد ۴متھم به 
در زمينه آموزش و پرورش 

 بار کانديدای جايزه ۵کودکان، و 
بسياری از . صلح نوبل بود

جوانانی که محروميت و تبعيض 
بطور طبيعی مسير زندگی کوتاه 
شان را عضويت در گنگ و 
باندھای قاچاق مواد مخدر قرار 
ميدھد، با مطالعه کتابھای او 
. سرنوشت ديگری پيدا کردند

بعضا . کار و زندگی کردند
تحصيالت خود را ادامه دادند، و 
کال سرنوشت ديگری را برای 

نامه ھای او به . خود رقم زدند
اعضای جوان گنگھا تکان دھنده 

تاٽير او در زندگی . است
جوانانی که جز گنگ ھای 

ديگری برای “ خانواده”خيابانی 
خود نمی شناختند، انکار ناپذير 

آرنولد شوارزنگر، . است
فرماندار کاليفرنيا، با رد تقاضای 
فرجام، توکی ويليامز را روانه 

اعدام ويليامز . اطاق اعدام کرد
 .بسياری را شوک و افسرده کرد

 

در مراسم اعدامش بسياری از  
فعالين سرشناس جنبش لغو 
. مجازات اعدام حضور داشتند

بسياری متعتقدند که توکی 
ويليامز بيگناه بود و ايالت 
کاليفرنيا انسان بيگناھی را به 

توکی ھمواره مدعی . قتل رساند
 .بود که بيگناه است
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انسانی را، اعدام ميکند، جامعه 
برای نابودی قتل و . انسانی نيست

جنايت بايد زمينه ھای اقتصادی، 
اجتماعی، فرھنگی و سياسی 

 .خشونت و جنايت را از بين برد

 

اما جامعه طبقاتی بورژوايی     
کنونی از بنياد بر خشونت سازمان 

خشونت عليه انسان، . يافته است
عليه اميد و آرزوھای انسانی، 
خشونت عليه ذھن و عاطفه 

اين جامعه ميتواند مفتخر . انسانھا
باشد که تجاوز به حقوق و 
آرزوھای انسانی را به امری 
عادی در زندگی انسانھا تبديل 
کرده و توليد انبوه  آن را سازمان 

برای خالصی ريشه ای . داده است
 از جرم و 

 

جنايت، تبعيض و بی حقوقی و ستم 
و نابرابری بايد اين نظام طبقاتی 

آيا زمان آن فرا . را زير و رو کرد
نرسيده است که اين  نظام را با 
تمام جنايتی که ھر روزه مرتکب 
ميشود به زير کشيد؟ انجام اين کار 

 .امر انقالب سوسياليستی است

 

 ٢٠٠۵ دسامبر ٢۵

 

ما از واحدھای کشورھای خود انتظار داريم    
که در سطح خارج کشور پرچمدار راه اندازی 

از . تجمعات اعتراضی در اين روز شوند
 . ھمگان دعوت کنند تا در اين روز در مکانھايی که مناسب دست به اقدام اعتراضی بزنند

 

برای آزادی بی قيد و شرط تمامی . عليه اعدام، عليه رژيم صد ھزار اعدام. سياست ما روشن و صريح است
ما خواھان . زندانيان سياسی، برای لغو تمامی احکام اعدام، برای توقف فوری تعرض عليه زنان و جوانان

بی قيد و شرط عليه اعدام و رژيم . برگزاری گسترده ترين اعتراضات در اين روز در سطح جھان ھستيم
 .از طرف ديگر ما بايد تالش کنيم که بزرگترين تجمع در نيويورک برگزار شود.  اسالمی اعدام

*** 

 در حاشيه اعدام توکی ويليامز
 علی جوادی

 ...عليه اعدام، "گفتگو پيرامون کمپين 
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 اکتبر روز 10به مناسبت   
 جھانی عليه مجازات اعدام

اعدام تاريخا ابزار قدرتھا، چه  
دولتی و چه غير دولتی، براى 
. ارعاب و تسليم مردم بوده است

اعدام يعنی طراحی و سازماندھى 
گرفتن جان فرد يا افرادى با قصد 
. و نقشه آگاھانه و خونسردانه قبلی

گويا ترين نام برای اعدام قتل عمد 
اينجا ديگر تفاوت ماھوى . است

بين قتل عمد دولتى و غير دولتى 
دولتھا زير پوشش . وجود ندارد

و " نمايندگى جامعه"کاذب 
و " اجراى عدالت و قانون"
" دفاع از ميھن"و " شرايط جنگی"

ميکشند و نيروھاى بخش 
نواميس "خصوصى زير پوشش 

و تعصبات " ملى و مذھبى
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"دلبخواھى اينان 

برای الغی ! دريافت کرده است
مجازات اعدام بايد بدوا اين عدالت 
دلبخواھی و من درآوردی از 

بايد اين . ھرسو نقد و کوبيده شود
فرض را به کرسی نشاند که 
ھيچکس، ھيچ احدی، به ھر دليلی 
حق کشتن و گرفتن جان کسی را 
در مراسم شنيعی که نامش اعدام 

! اعدام ممنوع است. است ندارد
اعدام تحت ھيچ شرايطی مجاز و 

 !قابل توجيه نيست

 

 در دفاع از حق حيات    

وقتى به صحنه دنيا و ميزان قتل   
و اعدام نگاه ميکنيد، ميبينيد 
برخالف توجيھات رسمى که اعدام 

روشى براي مصونيت جامعه "را 
ميداند، " از قاتلين و جنايتکاران

عمده اعدامھا و گرفتن آگاھانه و 
عامدانه جان شھروندان به دالئل 

به . ديگرى صورت ميگيرد

تالش ميکنيم که حيات انسانی 
حرمت داشته باشد و فلسفه قانون 
در جامعه و در قلمرو مجازات، 
نه نفى حيات انسانھا بلکه 
بازسازى و برگشت به جامعه 

 .باشد

 

و باالخره بايد به نيروھاى   
مدافع اعدام و قاتلين حرفه اى ھم 
نگاھى انداخت تا رابطه اعدام و 
قدرت و تقابل با جامعه و مردم 
روشنتر شود؛ جمھورى 
اسالمى، دولت آمريکا، دولت 
چين، شيلى دوره پينوشه، 
السالوادور، آرژانتين، بيشتر 
دولتھاى نظامى آمريکاى التين، 
دولتھاى اسالمى، بلوک سرمايه 
دارى دولتى سابق، دولتھاى 
مرتجع و سرکوبگر در آفريقا که 
سابقه کشتارھاى جمعى در 
پرونده شان ثبت است، يا 
گروھھاى نظامى در اپوزيسيون 
مانند جريانات متفرقه اسالمى که 
امروز در مقابل چشم جھان 
سرميبرند، گروھھاى نژادپرست 
و قومپرست، جريانات 
آوانتوريست و تروريست که با 
بمب گذارى و ترور در اسپانيا و 

را در مورد " عدالت"ايرلند  
مخالفين و مردم عادی به اجرا 

دنياى انسانى اگر ! در ميآورند
واقعا ميخواھد و قرار است براى 
آزادى عمل و آسايش و رفاه و 
حرمت بشريت باشد، بايد اين 
سنت قصاص متقابل را بدون 

جامعه . استثنا پشت سر بگذارد
نه . انسانى نياز به اعدام ندارد

خوشبختى، نه آزادى و رفاه، نه 
حق به معنى فردى و اجتماعى با 
قتل مجرمين و مخالفين متحقق 

بشريت بايد اين دوره . نميشود
در . توحش را پشت سربگذارد

قرون وسطى با گيوتين ميکشتند 
امروز به اتاق گاز يا تزريق 
مواد سمى ميفرستند، به دار 
ميکشند، يا مانند اسالميھا در 
عراق و افغانستان و شکال آفريقا 
مثله ميکنند، يا مانند گروھھای 

خود " نمايندگان"قوم پرست و 
گمارده مردم اعدام صحرائی 

 !ميکنند

 

قلمرو خاکستری، اعدام     
 جنايتکاران

يک توجيه عمومی اعدام،     

 !برای لغو مجازات اعدام تالش کنيم
 سياوش دانشور 

آزاد بودن، تن ندادن به " جرم"
فعال مايشائى شوونيسم مردساالر، 
گردن نگذاشتن به آتوريته دولت و 
قدرت فائقه و يا مراجع مذھبى 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 ميدھد که اين روش و 
توجيه سياسی آن شکست خورده 

. آمريکا نمونه گويائى است. است
حتی اگر اين روش از نظر آمارى 
مطلوبيت خود را ھم نشان ميداد، 
باز ھم 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 ھر 
نيروى غير دولتی، به معنی تائيد و 
پذيرش آگاھانه چرخه خشونت و 
آدمکشی در مغز استخوان مناسبات 

بايد با اعدام على . اجتماعی است
االصول مخالف بود، مھم نيست 
مجرى آن دولت است يا نيروئى 

ما بعنوان کمونيست؛ . غير دولتى
ھيچ کس، ھيچ دولت، ھيچ نيروى 
سياسى، ھيچ دستگاه مذھبى، ھيچ 
نھاد و مرجعى را مجاز نميدانيم که 
از گرفتن جان انسانھا 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 جنبشھاى مختلف آن 

اگر . تاريخا براى خود قائل بوده اند
بايد بدوا از حقى دفاع کرد حق 

اعدام عليه . حيات ھمگانى است
حق حيات انسانھا و ادامه منطقى 
سلب حق و آزادى در قلمروھاى 
اقتصادى و اجتماعى و سياسى و 

اعدام پاسخ جامعه . فرھنگى 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 . شھروندان است
نظام و مبانى اقتصادى، اجتماعى، 
سياسى، حقوقى، قضائی و فرھنگى 
آن که برخشونت استوار است 

ما براى برپائى جامعه اى . مخالفيم
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حتی در ميان کسانی که مخالف 
اعدامھای سياسی ھستند، اينست که 
اعدام جنايتکاران که مرتکب 
قتلھای متعدد و شنيع شدند فرق 

اين قابل دفاع است و جامعه . دارد
در پاسخ به اين ! را مصون ميکند

نوع استدالل بايد تصريح کرد که 
اين حرفه بدوا و در مقياس گسترده 

عمده . دولتى است نه غير دولتی
کسانى که در پرونده شان ليست 
طويلی از آدمکشی ثبت است، در 
دولتھا و پارلمانھا و وزارتخانه ھا 
و لويه جرگه ھا و شوراى نگھبانھا 

در بيرون دولتھا عده . نشسته اند
اى از ھم خانواده ھای اينھا، 
جرياناتى که تفاوتى آرمانى و 
برنامه اى و سياسى با اين دولتھا 
ندارند، در اپوزيسيون ھمين حرفه 
را دارند که از اينطريق سھم خود 
را از قدرت سياسى و امتيازات 
اقتصادى و استثمار کارگران طلب 

کمى آنطرف تر گروھھاى . ميکنند
مخفی و افرادى را داريم که با 

" قاتل حرفه اى"ھمين نام يعنى 
استخدام ميشوند و يا سفارشى را 
. توسط گروه ثالثى اجرا ميکنند

اينھا ادامه سازمانھاى رسمى 
دولتی و شبکه قدرت و مافياھاى 

موردی . اقتصادى و جاسوسى اند
که ميماند افرادى ھستند که قتل 

در دنيای . سريال انجام ميدھند
واقعی و در قياس با آمار قتلھای 
دولتی و غير دولتی آگاھانه، اين 
افراد در ته جدول آدمکشی قرار 

على القاعده اينھا نبايد از . ميگيرند
تعادل و سالمت روانى برخوردار 

برای مقابله با اين معضل، . باشند
کار اول اينست که امنيت جامعه را 
. در مقابل اينگونه تھديدات باال برد

يعنی ريشه ھای اجتماعی و 
اقتصادی جرم و جنايت را 

دوم، بايد اين افراد را . خشکاند
بعنوان بيمار مداوا کرد و شانس 
بازگشت به يک زندگی نرمال را 

با اعدام ھيچ . از آنھا نگرفت
مشکل جامعه حل نميشود بلکه 

ما اگر جامعه اى . تشديد ميگردد
بسازيم که نيازھاى مادى و معنوى 
شھروندان را پاسخ ميدھد، و بجاى 
روحيه حيوان گونه رقابت؛ عنصر 
ھمبستگى و تعاون و نوعدوستى 
را مبناى جامعه و به فرھنگ 
اجتماعی تبديل کند، آنوقت جرائم 
و خشونت و قتل به حداقل ممکن 

چون زمينه مادى و . ميرسد
در . اجتماعى آن از بين رفته است

  15صفحه ھر جامعه اى و 



15صفحه  يک دنياى بھتر   

در ھر سيستم علمى استثنا وجود 
دارد و ضرورتا اين استثناھا قابل 
تعميم به روندھا و اصول بنيادى 

اگر در جمھورى . نيستند
سوسياليستى فردا عده اى از 
اينگونه افراد داشتيم تالش ميکنيم 
با استفاده از آخرين دستاوردھا و 
متدھاى علمى راه بازگشت به 
زندگى متعارف و مفيد بودن 
بعنوان يک عنصر اجتماعى را 

تجارب دنياى . باز نگھداريم
امروز، حتى در چھارچوب 
سرمايه دارى که اساس تبعيض و 
نابرابرى و کار مزدى و زمينه 
جنايت و قساوت را دست نميزند، 
نشان ميدھد که اعدام پاسخ ھيچ 

فقط روحيه انتقام و . مشکلى نيست
خون در مقابل خون قرون وسطى 
را زنده نگه ميدارد و بازتوليد 

مجازات اعدام بايد فورا و . ميکند
 ! بدون ھيچ تبصره اى لغو گردد

  

 حبس ابد، برخورد با اسرا    

الغای مجازات اعدام برای يک     
ھمراه با . جامعه آزاد کافی نيست

الغا مجازات اعدام، حبس ابد به 
معنی رايج آن در کشورھائی مانند 

نگھداشتن يک . ايران بايد لغو شود
فرد يا تعدادی مجرم و جنايتکار 
برای تمام عمر پشت ميله ھای 
زندان، مدالى به سينه عدالت در 

حبس ابد . يک جامعه آزاد نميزند
حکومت . تا اعدام فاصله اى ندارد

کارگرى بايد حبس ابد را ھم الغا 
 .کند

 

در مورد برخورد با اسرا     
جنبش آزاديخواھی و سوسياليستی 
بايد پرنسيپ ھايش روشن و اعالم 

جنگ قانون خودش را . شده باشد
در يک جنگ ممکن است از . دارد

اما وقتی کسی . طرفين کشته شود
در جنگ اسير ميشود، کشتن اسير 

اگر کسی و نيروئی . يعنی اعدام
نميتواند اسير طرف مقابل را 
نگھدارد نبايد اسير کند و اگر اسير 
ميکند حق شکنجه و آزار جسمی و 

ھيچ . روانی و اعدام را ندارد
دوره جنگ و "تبصره ای مانند 
. قابل قبول نيست" شرايط متفاوت

مردم زخم ديده را چگونه بايد 
 داد؟  

 

. من يکى از اين مردم ھستم    
من ھم شاکى خصوصى سران 

من . رژيم و افراد معينى ھستم
ھم بھترين دوستان و ھمرزمان 
و عزيزانم را جمھورى اسالمى 
در مسجد و حسينيه زندان و 

بحث . ميدان تير اعدام کرده است
الغاى مجازات اعدام نه بحث 
بخشش سران رژيم يا ھر 
جنايتکارى است، نه بحث 
سازش با آنھا، و نه بحث پايان 
مقابله و جنگ با سرمايه و 

خير، . حکومت مرتجع اسالمى
اين رژيم بايد توسط نيروى مردم 
و انقالب کارگرى سرنگون 

اين رژيم تالش ميکند سرپا . شود
بماند و برای اينکار تا روز آخر 

ترديدی . دست به جنايت ميزند
نيست که بايد با قدرت در جنگ 
. با جمھورى اسالمى پيروز شد

نه فقط بايد رژيم اسالمى را 
بعنوان يک رژيم سرکوبگر و 
بانى قتل عام و کشتار جمعى 
شھروندان و زندانيان سياسى 
سرنگون کرد، بلکه بايد سران 
حکومت و دست اندرکاران 
جنايت را در يک دادگاه علنى 
. در مقابل چشم دنيا محاکمه کرد

اينان دادگاھى و مجازات خواھند 
شد نه بخاطر عقايدشان بلکه 
دقيقا بخاطر قتل مردم بيگناه، 
بخاطر جنايت جنگى و جنايت 

در اين . عليه مردم سيويل
دادگاھھا که بايد گوشه اى از 
عدالت فرداى سوسياليستى و 
کارگرى را بنمايش بگذارد، 
شاکيان فرصت کافى براى اقامه 
دعوى خواھند داشت و متقابال 
بايد متھمين پرده از جنايات شان 

جامعه بايد حقيقت را . بردارند
. بداند تا بتواند از آن عبور کند

ھدف نه محاکمه و به 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 

حکومت کارگرى و . است
جمھورى سوسياليستى بعنوان 
يک دولت آزاد و پيشرو، مبناى 
فلسفه قانون و امر قضا را به 
بازماندگان قربانيان و احساسات 
احتمالى انتقامجويانه واگذار 

 ... برای لغو مجازات اعدام تالش کنيم

با اسير در بدترين حالت بايد طبق 
قوانين بين المللی اسرای جنگی 

امروز مردم ھنوز در . رفتار کرد
. حال جنگ با جمھورى اسالمى اند

روشن است اين جدال به احتمال 
. زياد اشکال متنوعى بخود ميپذيرد

اما اين يک جنگ است و فرق 
ھست با وقتى که يک نيروی 

ما . درگير کسى را اسير ميکند
مجاز نيستيم وقتى از طرف مقابل 
کسى را به اسارت درمياوريم با او 
ھر رفتارى از جمله تعرض 
فيزيکى کنيم و يا به فوران 
احساسات در مقابل اصولمان مجال 

ما با اسرا طبق قوانين . بروز دھيم
بين المللی اسراى جنگى رفتار 

حکومت کارگرى . خواھيم کرد
مخالف مجازات اعدام و ھر نوع 
مجازاتى است که به جسم افراد 

ما ھمراه با نفى . تعرض ميکند
اعدام و حبس ابد، ھر نوع شکنجه 
و آزار بدنى را ممنوع اعالم 

ما کشتن اسرای جنگی را . ميکنيم
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 " گروھھای ضربت"
کشور بود، نوشته بود که مردم 
ايران چوبه ھای دار را آماده کرده 

تمام آخوندھا را با عمامه ! اند
منشا ! ھايشان اعدام انقالبی ميکنند

اين نفرت کجاست؟ تفاوت اينھا با 
خود رژيم اسالمی چيست؟ ميدانم 
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 ھم ندارد تا چه رسد به 

ترديدی نيست که سران . جامعه
جمھورى اسالمى ميليونھا شاکى 

کسانى که . خصوصى دارند
عزيزانشان توسط اينھا اعدام شدند 
و حتی آدرس قبرشان را ھم 

با اين موضوع . نميدانند کم نيستند
چگونه بايد برخورد کرد؟ پاسخ اين 
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چون در چنين صورتى، . نميکند

" عدالت"يعنى قضاوت و اجراى 
براساس عواطف و زخمھاى 
قربانيان، راه ديگرى جز انتقام و 
تداوم دور جديدى از آدمکشى 

اتفاقا در . نميتواند نضج نگيرد
ميان ھمين کسانى که عزيزانشان 
را جمھورى اسالمى اعدام کرده 
است پرچم الغا مجازات اعدام 

زندانيان . برافراشته تر است
سياسى سابق، خانواده ھاى اعدامى 
ھا، اپوزيسيون پيشرو و کمونيست 
کارگرى، و ھر کسى که با زندان 
سياسى و شکنجه و اعدام فى 
النفسه مخالف است، خواھان الغاى 

عدالت بايد . مجازات اعدام ھستند
اجرا شود و اجراى عدالت تنھا 
زمانى ممکن است که فردا کسى 

عدالت، . به ھيچ دليلى اعدام نشود
اعدام زندگان بخاطر عزيزان از 

اسم اين انتقام . دست رفته نيست
عدالت در اينمورد مشخص . است

يعني برسميت شناسى حق 
مجرمين و جانبدارى مادى و 
معنوى جامعه از بازماندگان 
قربانيان و کشف و ثبت حقيقت 

قاتلين قطعا بايد مجازات . است
. شوند اما اين مجازات اعدام نيست

اگر اعدام و قتل عزيزان ما بد 
است، تراژدى است، قابل 
فراموشى نيست، اعدام قاتل نيز 
توجيه اخالقى و سياسى و قضائى 
محکمه پسند و آزاديخواھانه اى 

فکر ميکنم روزى که ما در . ندارد
گوشه گوشه ايران به ياد 
عزيزانمان بيانيه ھاى پرشور در 
نفى اعدام و اختناق و زندان 
ميخوانيم، روزى که در مراسمھاى 
پرشکوه گراميداشت زندانيان و 
قربانيان رژيم اسالمى اعالم 
ميکنيم؛ حکومت کارگرى مجازات 
اعدام را لغو ميکند و از اين تاريخ 
ھيچ کسى بخاطر ابراز عقايدش 
مورد تھديد قرار نميگيرد و جامعه 
و قانون عليه تھديد فيزيکى 
شھروندان مسئول است، آنروز 
بھترين گراميداشت را براى 
عزيزانمان که ھدفشان آزادى و 

 .برابرى بود بجا آورده ايم

 

 بسوی آينده آزاد    

ما مخالفين مجازات اعدام     
تاريخ نوينی را آغاز خواھيم 

ما چوبه ھاى دار و ! ساخت
تکنولوژى 

  16صفحه 
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ما مخالفين مجازات اعدام تاريخ 
ما چوبه ! نوينی را خواھيم ساخت

قتل " مدرن"ھاى دار و تکنولوژى 
و شکنجه را بعنوان ابزار توحش 
بورژوازى عليه مردم به موزه 

عکسھای جانيان و ! منتقل ميکنيم
سابقه جنايت شان را در آلبومھا 
گرد می آوريم و در تاريخ ثبت 
ميکنيم که زمانى اين دولتھا و اين 
سياستمداران با اين دستگاھھا آدم 

باشکوه ترين ھمبستگی ! ميکشتند
معنوی جامعه را با قربانيان و 
بازماندگانشان بنمايش خواھيم 

اعالم ميکنيم که جامعه ! گذاشت
بشری و آزاد ما عميقا درک ميکند 
که درد از دست دادن برادر، 
خواھر، فرزند، ھمسر، معشوقه، 
پدر، مادر، يا ھر عزيز ديگرى تا 
چه حد سخت و فراموش نشدنی 

اما ما ميخواھيم اين پرونده ! است
ما ! و اين تاريخ خونين را ببنديم

ميخواھيم از اين دوران وحشت 
 ! عبور کنيم

 

بايد ازاين دور تسلسل باطل جنايت 
و کشتار و انتقام و خونخواھى 

! بايد آينده را ساخت! عبور کرد
آينده اى خوشبخت و بدور از 

قرون " عدالتخواھى"معيارھاى 
اعالم ! وسطى و بورژوازى

ميکنيم جامعه به قربانيان و 
بازماندگانشان با ديده احترام و 
ھمبستگى نگاه ميکند و ھدفش را 

بلکه " خونخواھى و قصاص"نه 
تالش براى ممانعت از تکرار 
چنين فجايعى در آينده از طرق 
نابود ساختن و ريشه کن کردن 
زمينه ھاى جرم و جنايت قرار 

اعالم ميکنيم مردم ! داده است
ايران با پرچم الغا مجازات اعدام 

وسط  ا ت ھ بمنظور توقف اعدام
 !رژيم اسالمی فورا اقدام کنيد

 

 آقای دبير کل

د  ي ت ع ھس  ١٠ھمانطور که مطل
جازات  اکتبر روز جھانی عليه م

م . اعدام است ي ما از شما ميخواھ
ا در  ھ وقف اعدام ظور ت که بمن
ايران اقدامات الزم را در دستور 

 .خود قرار دھيد

 

ی از   الم وری اس ھ م م ج رژي
ابتدای قدرت گيری اش در سال 

 تاکنون بيش از صد ھزار ١٩٧٩
رده است دام ک ردم . نفر را اع م

کی از  در ايران تحت حاکميت ي
ن  ري وحشيانه ترين و سرکوبگرت
خ  اري وری ت ات ت ک ای دي ھ م رژي

د ن ن ک ي دگی م م . معاصر زن رژي
خاطر  د ب اي جمھوری اسالمی ب
نقض ابتدايی ترين حقوق مدنی و 
جه و  ال شکن حقوق بشر و اعم
ا محکوم  وي گسار ق اعدام و سن

 .شود

 

د   اي ق خاطر ع ران ب مردم در اي
ن  ت ر داش اط خ ان، ب اسی ش ي س
رابطه جنسی خارج از ازدواج، 
ر و  گي ودن، دست بخاطر معتاد ب

د شون ي دام م ی . شکنجه و اع حت
م و  ن رژي ان از اي ودک ک
د ن ت س ي ان ن ايش در ام ھ ت اي ن . ج

ر  ان پسر و دخت تعدادی نوجوان
ودن و  را ب م جنس گ بخاطر ھ
ده  دام ش سی اع داشتن رابطه جن

ه گزارش سال . اند  ٢٠٠۵بنا ب

 ... برای لغو مجازات اعدام تالش کنيم

بعد از پيروزى بر رژيم جنايتکار 
اسالمى قلب و دوستى ميلياردھا 
مردم شريف جھان را با خود 

ما با اعالم الغی ! خواھند داشت
مجازات اعدام نقطه پايانى به 
! چرخه خشونت و تنفر ميگذاريم

اعالم ميکنيم ھمراه با سقوط دولت 
بورژواھا و درھم کوبيده شده 
ماشين سرکوب شان، ھمراه با خلع 
يد سياسى و اقتصادى از طبقه 
حاکم، قوانين کھنه منتج از فرھنگ 
و باور آنھا از جمله اعدام منسوخ 

 ! ميشود

  اکتبر10مناسبت     

جنبش آزادی و برابری جنبشی     
براس ساختن آينده، جنبشی برای 
بھبود ھر روزه زندگی توده ھای 
ميليونی کارگران و مردم، و 
جنبشی برای تغيير راديکال و 

ما بايد آينده . ريشه ای جھان است
را بنا کنيم و در اين مسير و در 
چھارچوب نظام موجود بيشترين 

 اکتبر 10. پيشرويھا را کسب کنيم
روزی است که عليه اعدام و اين 
سنت شنيع در سطح جھان بشريت 

به اين کمپين بپيونديد . فرياد ميزند
" اعدام نه"و ھر جا که ھستيد فرياد 

در اينروز ھمراه با ! را رساتر کنيد
مخالفت اصولی و انسانی با 
مجازات اعدام و خواست الغای آن 
و تعھد دولتھا به آن، جمھوری 
اسالمی را بعنوان رژيم صد ھزار 

در ! اعدام به دنيا معرفی کنيد
اينروز خواھان لغو فوری اعدامھا 
در ايران، لغو فوری احکام اعدام 
صادر شده، و آزادی بيقيد و شرط 

 !زندانيان سياسی شويد
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ا  م اسالمی ب عفو بين الملل، رژي
ن سال ٩۴اعدام حداقل  ن در اي  ت

دارای دومين مقام اعدام در سطح 
ان است ال . جھ داد از س ع ن ت اي

ه است ٢٠٠۵ ت اف  به بعد افزايش ي
ون ٢٠٠٧بطوريکه در سال  ن اک  ت

ام .  تن اعدام شده اند١٧۴ ن ارق اي
 .در حال گسترش است

 

ی است  د . اعدام قتل عمد دولت اي ب
ع شود ن ی و م ون ان م . غير ق رژي

خاطر نقض  جمھوری اسالمی ب
ه  ع ام دان ج رون حقوق انسانی شھ

م اسالمی . بايد محکوم شود رژي
ران  ردم در اي ده مشروع م ن نماي
ی  ل ل نيست و بايد از مجامع بين الم
مانند رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی 

 .اخراج گردد

 

ظور  ن م ه ب ما از شما ميخواھيم ک
م  ط رژي وس ا ت ھ دام ف اع وق ت

د ي ن دام ک ورا اق ردم . اسالمی ف م
ل  ام ی را ع الم م اس ران رژي اي
ی و  وق ق ی ح ت و ب اي ن ج
امی معضالت  م سرکوبگری و ت

د ن دان ي ه م ع ردم . گريبانگير جام م
کار  ت اي ن خواھان محاکمه سران ج
ن  ي ای ب ھ اھ م در دادگ ن رژي اي

 .المللی ھستند

 

 با احترام، 

 علی جوادی

دبير کميته مرکزی حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٧ آگوست ٢٨

! اکتبر بپيونديد10به کمپين    
عليه اعدام، در دفاع از حق حيات، در دفاع 

از برچيدن بساط آدمکشی دولتی و غير 
!دولتی متحدانه اقدام کنيد  

! اعدام دون شان بشر است  

 نامه سرگشاده به آقای بان کی مون، دبير کل سازمان ملل

  اکتبر، ١٠به مناسبت 
 روز جھانی عليه مجازات اعدام
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 جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ 
 با اعضای رھبری حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 بررسی اوضاع سياسی ايران 
 

موقعيت رژيم * موج اعدامھا و راه مقابله با آن * 
 کمونيسم کارگری و مسئله سرنگونی * اسالمی 

 

 علی جوادی، سياوش دانشور، نسرين رمضانعلی، آذر ماجدی

 
 
  عصر 18.00 سپتامبر ساعت 22لندن؛ شنبه  

St Mary's Hall, 30 Hendon Lane 
Finchley Central 

  نمايشگاه عکس، اساليد شو، ميز کتاب و نشريات* 
 !از عموم عالقه مندان برای شرکت در اين جلسه دعوت ميکنيم

 

 واحد انگلستان -حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 تلفنھای اطالعات؛ 

 07881726475  شراره نوری   07912689231سيروان قادری 

17ضميمه   

 !کارگران عسلويه پيشقدم شده اند

!اعدام نه   

حزب اتحاد کمونيسم کارگری .  اکتبر روز جھانی عليه اعدام است١٠
با تمام قوا ميکوشد تا مبارزه عليه مجازات شنيع اعدام و برچيدن بساط 

جھان . اعدام را به مبارزه عليه رژيم اعدام و ترور و شکنجه گره بزند
.  اکتبر بايد شاھد بزرگترين اعتراضات در اين زمينه باشد١٠در 

اعدام . قتل عمد دولتی است. اعدام جنايت سازمان يافته دولتی است
. عاملی در سرکوب اعتراضات جامعه و به انقياد در آورن مردم است

اعدام يک رکن پايه ای رژيم جمھوری اسالمی برای بقاء حاکميت 
 . سياه اسالم و سرمايه در ايران است

حزب اتحاد کمونيسم کارگری به کارگران عسلويه بخاطر پيشگام شدن 
ما دست اين . در مبارزه عليه اعدام در اين شرايط تبريک ميگويد

حزب در عين حال از ھمه فعالين . رفقای کارگر را ميفشاريم
کارگری، از ھمه تشکل ھا و نھادھای کارگری ميخواھد که ھمگام با 
کارگران عسلويه و کارگران اتحاديه ھای کارگری در آمريکا برای 

 "! اعدام نه: "برچيدن بساط اعدام فرياد بزنند

ما از ھمه شما ميخواھيم که نيروی خود را پشتوانه اين حرکت جھانی 
 . برای برچيدن بساط اعدام در جھان کنيد

 آدرس تماس با مسئولين حزب 
 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

علی جوادی، سياوش دانشور، آذر (ھيات داير دفتر سياسی 
 )ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_Sivavash 

 )سياوش دانشور، نسرين رمضانعلی(مسئولين کميته سازمانده 

nasrin_ramzanali@yahoo.com 

 )کريم نوری، سيروان قادری(مسئولين کميته خارج کشور 

karim.savalan@bredband.net 

com.yahoo@qaderi_sirvan 

 )شراره نوری(مسئول دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     

 برنامه ھای تلويزيونی
 برای يک دنيای بھتر

 

  بعد از ظھر بوقت تھران ۵ساعات : جمعه

   ظھر بوقت تھران  ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه 
 

 در تلويزيون کانال يک 
دار . برای يک دنيای بھتر يک برنامه سياسی است ب ان ست، ج بيطرف ني

ا . است ھ ادت انسان اه و سع ری، شادی، رف راب مدافع حقيقت، آزادی، ب
 . ما برای يک جمھوری سوسياليستی مبارزه ميکنيم. است

 

ان و  ه دوست ه اطالع ھم ا را ب ه ھ ام رن لطفا روز و زمان پخش اين ب
 . آشنايان خودتان برسانيد
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در پی تماس فعالين حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری با اتحاديه ھا و 
تشکالت کارگری در آمريکا، اين 
تشکالت، رژيم جمھوری اسالمی 
را بخاطر اعدام ھای وحشيانه، 
دستگيری و سرکوب فعالين 
سياسی و کارگری قويا محکوم 

اين تشکالت خواھان پايان . کردند
دادن فوری به اعدامھا و آزادی بی 
قيد و شرط تمامی دستگير شدگان، 
لغو احکام صادره بر عليه فعالين 
کارگری سنندج و ھمچنين آزادی 
محمود صالحی، منصور اسانلو و 

متن قطعنامه . بختيار رحيمی شدند
و امضا کنندگان اين قطعنامه به 

 :  قرار زير است 

 

ما نمايندگان اتحاديه ھای کارگری 
رژيم جمھوری اسالمی را به 
خاطر اعدامھای وحشيانه، 
دستگيری فعالين کارگری و 
دانشجويی و سرکوب سيستماتيک 

 . مردم در ايران محکوم ميکنيم

 

ما نمايندگان اتحاديه ھای کارگری 
خواھان توقف فوری کليه اعدامھا 

ما خواھان آزادی . در ايران ھستيم
فوری و بی قيد و شرط تمامی 
دستگير شدگان و آزادی تمامی 

 . زندانيان سياسی ھستيم

 

ما نمايندگان اتحاديه ھای کارگری 
خواھان آزادی فوری تمامی فعالين 
کارگری، محمود صالحی، 
منصور اسانلو، بختيار رحيمی و 
ھمچنين لغو کليه احکام صادر شده 
عليه فعالين اتحاديه کارگران 

ايران  –اخراج و بيکار در سنندج 
 . ھستيم

 

 اکتبر روز جھانی عليه اعدام ١٠
ما خواھان لغو اعدام در . است

جھان ھستيم و از اينرو از 
قطعنامه عفو بين الملل برای لغو 
اعدام در سطح جھان حمايت 

 دوستان و رفقای عزيز 

د ري ذي پ ا را ب رم م ای گ ھ .  سالم
د، روز  ي ت ع ھس ھمانطور که مطل

ر ١٠ ب ت ر، روز ١٨ – اک ھ  م
ان  جھانی عليه اعدام در سطح جھ

ه . است طی ک اما امسال در شراي
اط  ی بس وری اسالم ھ م م ج رژي
ا  رپ ه ب ع ام اعدام را در سطح ج
ن  ي و ب ف ان ع ازم رده است، س ک
دام  ه اع ي ل الملل، ائتالف جھانی ع

" ان جی او"و ھمچنين برخی از 
ع  م ج ه م ه ای را ب ام ن ع ط ا ق ھ

 اکتبر ١٠عمومی سازمان ملل در 
دام در سطح  وقف اع ر ت مبنی ب

اين اقدام . جھان ارائه خواھند کرد
ی  ون ان و ق گامی موٽر در جھت لغ

ان " مجازات اعدام" در سطح جھ
 . است

 

از اين رو حزب اتحاد کمونيسم 
عليه "کارگری کمپينی را بنام 

اعدام، عليه رژيم صد ھزار 
بمنظور گسترش اين " اعدام

تالش ما . مبارزه اعالم کرده است
" عليه اعدام"اين است که مبارزه 

رژيم اسالمی "را به مبارزه عليه 
جمھوری . گره بزنيم" اعدام

 اتحاديه ھای کارگری بر عليه اعدامھا     

  اکتبر ١٠و  در دفاع از 
 روز جھانی عليه اعدام و رژيم اسالمی اعدام

ما يکبار ديگر رژيم . ميکنيم
جمھوری اسالمی را بخاطر اعدام 
ھزاران تن از مخالفين سياسی قويا 

 .  محکوم ميکنيم

م  ه سران رژي ما تصويب ميکنيم ک
ايت  ن ه جرم ج جمھوری اسالمی ب
ران  ردم در اي ران و م ارگ ه ک علي

 . بايد محاکمه شوند

 

لوکال (اتحاديه کارگران شھرداری 
، اتحاديه کارکنان حرفه )٢۶٢٠

ای و مھندسی، اتحاديه کارگران 
، اتحاديه بين )٢٠٩لوکال (نجاری 

لوکال (المللی کارگران خدمات 
، فدراسيون شوراھای )۶۶٠

کارگران لس آنجلس، اتحاديه 
لوکال (کارگان حمل و نقل و 

، اتحاديه کارگران فوالد )۵٠٢
، کنگره )٣٣٨لوکال (آمريکا 

سازمانھای صنعتی و فدراسيون 
، )شعبه لس آنجلس(کار آمريکا 

لوکال (فدراسيون معلمين آمريکا 
، اتحاديه کارکنان سينما و )١٠٢١
، اتحاديه )٧٢٨لوکال (تئاتر 

لوکال (کارگران ماشين سازی 
، اتحاديه کارگران مواد غذايی )٩۴

، اتحاديه کارگران )٧٧٠لوکال (
، اتحاديه )٩٠٠٠لوکال (مخابرات 

، )١٠٨لوکال (کارگان متال 
لوکال (اتحاديه کارگران نساجی 

، اتحاديه کارگران نجار )٢٢٩٧
، اتحاديه کارگران )۴٠٩لوکال (

، )١١٨۶لوکال (ماشين سازی 
اتحاديه کارکنان ھتل و رستوران 

، اتحاديه کارگران )١١٨۴لوکال (
، اتحاديه )١٧١٠لوکال (بارانداز 

، )۵٢لوکال (کارگران شستشو 
لوکال (اتحاديه کارگران ساختمانی 

١١٧٠( 
 

زنده باد ھمبستگی بين المللی 
 !کارگران

 !زنده باد سوسياليسم

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٧ سپتامبر ٧
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اسالمی حکومت اعدام و چوبه ھای 
مصداق بارز حکومت . دار است

بدون . اعدام در سطح جھان است
اعدام و سرکوب قادر به دوام 

 . نيست

 

ما از تک تک شما نيروھای 
مخالف مجازات ضد انسانی اعدام 
درخواست ميکنيم که در ادامه 
فعاليتھايتان عليه اعدام به اين کمپين 

نيرو و توان . جھانی بپيونديد
سياسی و مبارزاتی خود را پشتوانه 
. پيشروی اين کمپين جھانی کنيد

دخالت موٽر و قدرتمند شما ميتواند 
فضای سياسی و مبارزاتی الزم را 
برای برچيدن بساط اعدام در جھان 

 . و در ايران بوجود آورد

 

دستتان را ميفشاريم و برايتان 
 !آرزوی موفقيت ميکنيم

 

 علی جوادی

دبير کميته مرکزی حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٧ سپتامبر ٧

 نامه سرگشاده به سايتھا، نھادھا، سازمانھا و احزاب مخالف اعدام

عليه اعدام، عليه "به کمپين روز جھانی 
 !بپيونديد" رژيم صد ھزار اعدام

ن  امی اي م ه ت ظامی ک ر آن ن ي آيا الزم نيست در مورد وسايل تغي
ايش ،جنايات را توليد ميکند که آھنگ ست ن  عميقا انديشيد؛ تا اي

ه از  کدست ا اعدام ي ه ب ان جالدی ک م؛ ھم ي درباره جالد سردھ
 جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟

  کارل مارکس



19صفحه  يک دنياى بھتر   

 . صفحه منتشر ميشود12نشريه يک دنيای بھتر ھر ھفته در * 

. ھر مقاله سياسی حداکثر دو صفحه نشريه را بخود اختصاص ميدھد* 
 14بنابراين حجم مطالب بايد حداکثر معادل سه صفحه ورد با فونت 

 .ترجيح ما اينست که ھر مطلب از يک صفحه نشريه بيشتر نباشد. باشد

ھر مورد به . سردبير در تلخيص، انتشار و يا رد مطالب آزاد است* 
 . اطالع نويسنده ميرسد

مطالب منتشر شده در نشريه نظر نويسندگان آن را منعکس ميکند و * 
مواضع . ضرورتا موضع رسمی حزب اتحاد کمونيسم کارگری نيست

رسمی حزب در اطالعيه ھا، قطعنامه ھا، بيانيه ھا و قرار ھا و يا از 
 . طريق ارگانھای حزبی انعکاس می يابند

 -انتقادی  –يک دنيای بھتر ھدفش اينست بيشتر يک نشريه سياسی * 
اينگونه مطالب . آموزشی -جدلی  -سازمانده باشد تا يک نشريه تئوريک 

که ماھيانه منتشر ميشود، چاپ " کمونيسم کارگری"در بولتن مباحثات 
 .  ميشوند

 . با نشريه يک دنيای بھتر ھمکاری کنيد

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک مالی کنيد
حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای جامعه ای آزاد، برابر، و مرفه   

 . ما در مبارزه خود به کمکھای مالی شما نيازمنديم. مبارزه ميکند
Wells Fargo Bank,  

Routing Number : 121 000 248 

Account Number : 36 48 4688 52 

 

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد
.  چه در ظرفيت جمعى و چه فردى،اساس سوسياليسم انسان است

منصور حکمت! سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است  
 

 فرم تقاضاى عضويت در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 )اسمى که با آن فعاليت سياسى ميکنيد: (نام و نام خانوادگى -١

 

 :سال تولد -٢

 چگونه با حزب آشنا شديد؟ -٣

 

 :امضا:                      تاريخ

 : اى ميل:                                 تلفن

 قابليتھاى فنى و ، تسلط به زبانھاى اروپائى،سابقه تحصيالت* 
 :تخصص ھاى حرفه اى

 

 :شھر محل تولد و زندگى* 

 :سابقه فعاليت سياسى و متشکل* 

 موازين کار نشريه يک دنيای بھتر 
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" خارج کشوری"تمرکز اين کمپين کجاست؟ آيا اين کمپين يک پروژه 
 است؟

تالش ميکنيم که در . نداريم" البيستی"ما مانعی برای کار : علی جوادی 
مجمع ان جی او ھا در سازمان ملل حضور داشته باشيم و در اين 

بدين منظور با برخی از . عرصه ھم سياستھای خودمان را پيش ببريم
اما تالش ما . نھادھايی که دارای چنين امکاناتی ھستند تماس گرفته ايم

ما ميکوشيم که به يک جنبش . استوار است" پائين"عمدتا بر فشار از 
اساس کار ما . عمومی عليه اعدام و رژيم صد ھزار اعدام دامن بزنيم

خارج "اما اين کمپين به ھيچوجه يک کمپين . روی افکار عمومی است
مسلما وجود آزاديھای مدنی در خارج از ايران امکان . نيست" کشوری

اقدام گسترده و ميدان وسيعتری برای بازی به ما ميدھد اما اين کمپين به 
پيشبرد اين کمپين . خارج از مرزھای جغرافيای سياسی ايران تعلق ندارد
ھمچنين از تمامی . در داخل کشور ويژگی ھا و تفاوتھای خود را دارد

. نھادھای ضد اعدام ميخواھيم که وسيعا در اين امر جھانی دخيل شوند
 .   اين کمپين را از آن خودشان بدانند

 

" داخل کشوری"چگونه ميتوان در اين شرايط جنبه : دنيای بھتريک  
 اين کمپين را پيش برد؟

ابعاد متمايزی به اين کمپين " داخل کشور"ويژگی ھای : علی جوادی 
مبارزه عليه اعدام دارای سابقه و زمينه معينی در دوران اخير . ميدھد

جنبش آزادی و برابری يک رکن اساسی مبارزه عليه . در ايران است
نيروھای بسياری عليه اعدام و . اعدام و رژيم صد ھزار اعدام است

مجازات اعدام به يمن فعاليت ھای گسترده جنبش ما موضع گيری کرده 
فضای سياسی جامعه به ميزان زيادی در ضديت با اعدام و قتل عمد . اند

بايد تالش کرد که نيروھای مدافع لغو مجازات اعدام به اين . دولتی است
" اعدام نه"نفس اعالم . بپيوندند)  مھر١٨( اکتبر ١٠حرکت گسترده در 

در ايران با توجه به توازن قوای سياسی موجود جوھر فشرده سياست 
از ھم اکنون بايد برای ايجاد فضای . اين کمپين ما را منعکس خواھد کرد

مسلما فعالين اين جنبش ميتوانند . سياسی الزم بطور گسترده اقدام کرد
ابعاد . ظرايف پيشبرد اين حرکت را در داخل کشور تنظيم و تعيين کنند

ريز و جوانب سازمانی قضيه را بايد به عھده فعالين اين جنبش در محل 
 .گذاشت

 اکتبر روز جھانی عليه اعدام گره ١٠اين کمپين به : دنيای بھتريک 
 معنای پيروزی اين کمپين چيست؟. خورده است

در مورد معنای پيروزی در سئواالت قبلی مختصری : علی جوادی
صدور قطعنامه برای متوقف کردن اعدام در جھان به . اشاره کردم

بايد در صورت پيروزی اين . جنبش ما امکانات گسترده و تازه ای ميدھد
بايد در پيروزی اين جنبش مدنيت و انسانيت . پيروزی را جشن گرفت

اين پيروزی ميتواند نقطه عطفی در تاريخ . وسيعا شريک و سھيم شد
ما برای پيروزی . مبارزه برای لغو مجازات اعدام در سطح جھان باشد

اما قبل از آن اقدامات زيادی تا . تالش ميکنيم و بايد برای آن آماده باشيم
 .ده اکتبر بايد انجام دھيم

 

 اقدامات و گامھای بعدی برای پيشروی کدامست؟: يک دنيای بھتر

اين . ما ھمگان را به پيوستن به اين کمپين فرا ميخوانيم: علی جوادی
کمپين ميتواند جايگاه تاريخی ای در مبارزه عليه اعدام و رژيم اسالمی 

ما از تمامی نيروھای کمونيسم کارگری انتظار داريم که به دور . ايفا کند
ما اين کمپين . سازمانی به اين کمپين بپيوندند" رقابت ھای"از ھر گونه 

را اعالم کرده ايم، مبتکر آن شده ايم، اما اين کمپين فقط متعلق به ما 
 .نيست

 ...عليه اعدام، "گفتگو پيرامون کمپين 

13صفحه   



20صفحه  يک دنياى بھتر  17ضميمه    

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگری را 
! بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد  

 از سايت و وبالک حزب ديدن کنيد؛

www.for-abetterworld.com  

http://for-abetterworld.blogfa.com 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای ھر کارگر و کمونيست و سوسياليستی 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/ 

http://www.m-hekmat.com/ 

!زنده باد جمھورى سوسياليستى! سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 عليه اعدام، "گفتگو پيرامون کمپين 
 گفتگو با علی جوادی

حزب در ادامه تالش : يک دنيای بھتر    
برای مقابله با تعرض رژيم اسالمی کمپين 

" عليه اعدام، عليه رژيم صد ھزار اعدام"
 چرا اين کمپين؟. را در دستور گذاشته است

     

 اکتبر روز ١٠"کمپين : علی جوادی 
جھانی عليه اعدام، روز جھانی عليه رژيم 

شکل مشخص و تالش "  اعدام١٠٠،٠٠٠
ويژه حزب ما در عرصه اجتماعی برای 
مقابله با تعرض رژيم اسالمی به جامعه 

 اکتبر عفو بين الملل، ائتالف ١٠در . است
سازمانھای ضد اعدام و ھمچنين اتحاديه 
اروپا قطعنامه ای را در اجالس عمومی 

اين قطعنامه . سازمان ارائه خواھند داد
خواھان توقف فوری اعدام در سطح جھان 

عالوه بر اھميت جھانی مبارزه برای . است
توقف فوری اعدام در سطح جھان و لغو 
مجازات شنيع اعدام، ما تالش ميکنيم که 
اين مبارزه را به مبارزه عليه رژيم صد 
ھزار اعدام گره بزنيم و اقدامی جھانی را 

 .در اين شرايط مشخص دنبال کنيم

کمونيسم کارگری يک رکن مھم مقابله     
برای برچيدن اين بساط آدمکشی طبقه حاکم 

از نظر ما اعدام قتل سازمانيافته و . است
برای ما تصويب چنين . جنايت دولتی است

قطعنامه ای و تالش برای ايجاد منع حقوقی 
و قانونی برای اعمال مجازات اعدام در 

ما برای . سطح جھان اھميت بسياری دارد
از . پيشبرد موفق اين حرکت تالش ميکنيم

طرف ديگر رژيم جمھوری اسالمی رژيم 
رژيمی است که . صد ھزار اعدام است

سنگ بنای آن بر مبنای اعدام و تيرباران و 
اگر در سطح . طناب دار گذاشته شده است

صحبت " حکومت اعدام"جھان بتوان از 
کرد، مصداق بارز آن رژيم اوباش 

تالش ما بر اين . جمھوری اسالمی است
است که مبارزه برای لغو اعدام را با 

مبارزه عليه رژيم اعدام 
اين تالشی برای . گره بزنيم

متوقف کردن اعدام در 
سطح جھان و در ھم 
شکستن بساط اعدام و 
برپايی چوبه ھای دار در 

 .ايران است

 

اھداف : دنيای بھتر   يک  
اين کمپين چيست؟ اين 
کمپين دارای چه ويژگی 

 ھايی است؟

 

اين کمپين : علی جوادی     
دارای دو ھدف اساسی 
است؛ از يک طرف ما 
تالش ميکنيم به مبارزه عليه 
اعدام در سطح جھان 
. ابعادی گسترده تر ببخشيم

نقش واقعی اين بساط ضد 
انسانی در مقابله با جامعه 

اعدام جنايتی . را نشان دھيم
بدون ھيچ قيد و . شنيع است

شرط و اما و اگری بايد 
برای ما توقف . برچيده شود

فوری اعدام تنھا يک گام 
در برچيدن بساط اعدام در 

از طرف . سطح جھان است
ديگر ما ميکوشيم که در اين 
روز رژيم جمھوری 
اسالمی را به مٽابه رژيم 
چوبه ھای دار در دنيا بيش 
از ھر زمان افشاء و ايزوله 

تعرض گسترده کنونی . کنيم
اش به مردم را در ھم 

گره زدن مبارزه . بشکنيم
عليه اعدام با مبارزه عليه 

رژيم اعدام بعد ويژه ای است که حزب ما ميکوشد به اين جنبش 
اين حرکت انسانی را ميخواھيم به ميدان " زمينی"ما نيروی . ببخشد
 . بکشيم

پيروزی اين کمپين را حزب چه تعريف کرده : دنيای بھتر يک   
 است؟

ما خواھان تصويب اين قطعنامه در شورای امنيت : علی جوادی  
اما اين پايان کار ما در مبارزه عليه اعدام در . سازمان ملل ھستيم
اين گام بايد با منع قانونی و حقوقی اعدام در سطح . سطح جھان نيست
رژيمھای متکی بر اعدام از جمله رژيم اسالمی، . جھان دنبال شود

چين، و آمريکا و عربستان سعودی که دارای بيشترين تعداد اعدام در 
از . سطح جھان ھستند، بايد تحت يک فشار بين المللی قرار گيرند

طرف ديگر ما ميخواھيم مردم مترقی جھان، بشريت متمدن، بدانند 
که رژيم اسالمی مشغول انجام چه جنايات ھولناکی بر عليه مردمی 

فقر و فالکت و استبداد و . است که حکومت اسالمی را نميخواھند
ميخواھند . حجاب و آپارتايد جنسی و اعدام و شکنجه را نميخواھند

ميخواھند آزاد و برابر و . امروزی زندگی کنند. انسانی زندگی کنند
ما ميکوشيم کمپين عليه اعدام به مبارزه عليه رژيم . مرفه زندگی کنند

اين دو پديده بايد با ھم در اذھان جامعه . اسالمی اعدام گره بخورد
 .بشری تداعی شوند

 

حزب تاکيد بسياری در اجتماعی بودن کمپين و : دنيای بھتريک  
اين کمپين چگونه اين ھدف اجتماعی حزب . کرده است" کار بزرگ"

 را ميتواند متحقق کند؟

حزب ما در عين احترام برای ھر تالش کوچک و ھر : علی جوادی 
قدمی جھت احقاق حقوق مردم، نميخواھد خود را در گير اقدامات از 

دنيايی امروز صحنه تحوالت . نظر اجتماعی کوچک و حاشيه ای کند
ما ميخواھيم بازيگر سياسی اين تحوالت . و رويدادھای بزرگ است

اين کمپين و حرکتی را که حزب اتحاد کمونيسم کارگری . باشيم
مبارزه عليه اعدام . شروع کرده است دارای چنين ويژگی ھايی است

جريانات متعددی را در . يک مبارزه جھانی و گسترده است
گره زدن مبارزه عليه رژيم اسالمی به مبارزه جھانی عليه . برميگيرد

به اين . اعدام معنای زمينی و موثر به مقابله با اعدام می بخشد
 .  مبارزه ابعاد اجتماعی و جھانی ميدھد
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