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هفته آخر ماه سپتامـبـر امسـال،         
نمايشگاه بين المللي کتاب در شـهـر          

امسال تم  .   گوتنبرگ سوئد برگزار شد   
نمايشگاه ، آزادي بيان بود که حول آن        

. دهها سمينار سازمان داده شـده بـود        
سخـنـران يـکـي از ايـن سـمـيـنـارهـا                   

همان سياستها و    .   شيرين عبادي بود  
اهدافي کـه پشـتـوانـه اهـداي جـايـزه                
نوبل، به وي بود، در ايـن نـمـايشـگـاه             

" نيز ميکـروفـن ابـراز نـظـر بـعـنـوان                  
را در مقابل ايشـان  "   مبارز حقوق بشر 

 .قرار داد
موضوع سمينار عبادي کتابـش،     

تا جائـيـکـه بـه حـقـوق           . ايران من بود 
بشر و حقـوق مـدنـي مـردم در ايـران                
ــازه اي                 ــشــد، حــرف ت ــوط مــي مــرب

همان آواز قديمـي اسـالم بـا          .   نداشت  
. حقوق بشر تناقض ندارد را سـر داد          

  
 
 
 
 
 
 
 

 سوسن صابري    

 

ــا      ٥ســاعــت      عصــر روز      ٧ ت
ِِيکشنبه مقابل دفتر سازمان ملـل،      
محل مقاومت و تالش انسانـهـائـي       
بود که در هـمـراهـي و حـمـايـت از                
خانواده کبرا رحـمـانـپـور و فـاطـمـه              
حقيقت پژوه و شهال جاهد و نازنـيـن       
فاتحي آمـده بـودنـد کـه بـه اعـدام                 
اعتراض کنند و صداي خـود را بـه           

در جـبـهـه      .   گوش ديگران بـرسـانـنـد     

 نيروهاي انتظامي مانع تجمع  مردم                          
 در مقابل سازمان ملل در تهران شدند                         

پدر کبرا رحمانپور و زهر حقيقت پژوه قطعنامه خود را تقديم دفتر سازمان                                          
 ملل کردند و خواهان تالش اين سازمان براي آزادي عزيزانشان شدند                                         

درحاشيه      
سخنان شيرين            
 عبادي در سوئد         

 
 

حـکـومـت اســالمـي در ادامــه           
تصــمــيــم و بــانــد بــازي ســيــاســي             
کشورهاي اروپـايـي و آمـريـکـا در             

براي خـفـه   .   سر کار آمد۱۳۵۷سال  
کردن و بـه بـيـراهـه بـردن جـنـبـش                   

ادامه اين وضعيـت    .   برابري در ايران  
ــه ســرکــار آمــدن                مــنــجــر شــدن ب
حکومتي هار و ددمنـش اسـالمـي         

 سال است با ترور شکـنـجـه،          ۲۸که  
اختناق و  آپارتايد جـنـسـي سـرکـار            

وضعيت سياسي دنـيـا      .   مانده است 
بدنبال نظم نوين جهاني امکان داده       

که اين نـوع حـکـومـتـهـاي هـار در                
شراکت مستقيم يا غير مستقيم بـا     
ــاســي               ــي ــود آوردن فضــاي س ــوج ب
موجود و سـيـاه نـطـم نـويـن بـاقـي                  
بماننـد و بـه رکـنـي از آن تـبـديـل                    

سـيـاسـت دشـمـن تـراشـي و              .   شوند
دنکيشوت شدن جرج دبـلـيـو بـوش           
امکان ميدهد که اسالم سياسي بـه        
ترندي تبديل شود تا بـا آن دنـيـا را           

ــد                ــرن ــب ــرس ب ــکــام وحشــت و ت . ب
حکومتهاي شکنجه و ترور با عـلـم         
کردن مذهب در اين بازي سـيـاسـي          

شــريــک شــده و هــر دو، دو قــطــب              
تروريستي را در دنيـا بـوجـود آورده           

. اند که هيچ ربطي به مـردم نـدارنـد           
در ايــن فضــاي اخــتــنــاق ســيــاســي         
جمهوري اسالمي بزور شـکـنـجـه و           
اعدام دارد به سفاکيت و حـکـومـت         

 

 اسماعيل مولودي      

 چرا بايد سران رژيم اسالمي را                       
بر اساس گزارش خبـرگـزاري كـار          ! تحت پيگرد و محاکمه  قرار داد                       

اروميه کارگران اين کار خـانـه          -ايران
دستمزد و مـزايـاي سـه مـاه خـود را                

 .نگرفته اند
نماينده کارگران اعالم کرده اسـت      
کــه حــقــوق و مــطــالــبــات كــارگــران           

 !نساجي بوكان پرداخت نشده است
ايـن نــمــايــنــده از عــدم پــرداخــت          
حــقــوق و مــزايــاي كــارگــران ظــرف             

مـرداد بـه       -تـيـر       -ماههاي خـرداد     
:      شدت انتقاد كرده  و گفت گفته است     

اين وضعيت مشكالت كارگران را دو      
چندان كرده و مسوولين اين كـارخـانـه         
نيز ياد گرفته اند كه بعد از ايـنـكـه آه             

كارگران را در آورنـد حـقـوق آنـان را                 
 . پرداخت كنند

ما به الـتـفـاوت       :   وي تصريح كرد  
 پـرداخـت     ٨٣حقوق كارگران از سـال        

نشده و هر زمان به كارفرماي شـركـت         
مراجعه مي كنيم هميشه بـا يـك نـه             

 .بزرگ مواجه مي شويم
اين شرايطي که نماينده کـارگـران        
نساجـي بـوکـان تـوضـيـح داده اسـت                
شرايط حاکم بر کارخانه هاي نساجـي       
در هــمـه شـهــرهــاي کــردسـتــان و بــه              

ــران اســت        در دو ســال      .   درجــاتــي اي
گذشته تا کنون ما شاهد اعـتـراض و          
مــبــارزه مســتــمــر کــارگــران نســاجــي       

 كارگران نساجي بوكان                  
 سه ماه حقوق نگرفته اند                
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از تفسيرهاي مختـلـف از اسـالم در            
سطح جهان گفت و اينکه تـفـاوت در         
اجراي اسالم در کشورهاي مـخـتـلـف         
با حـکـومـتـهـاي اسـالمـي، بـدلـيـل                 
تفاسير مختلف رهـبـران مـذهـبـي و            

ــتــمــردان آن کشــورهــاســت           ــه .   دول ب
ادعاي وي اشکال نه در مذهـب و در          
اسالم  بلکه در تفاسير نادرست از آن         

بـعـنـوان    "   تئـوريـش  " است و در اثبات     
نمونه دو کشور عربستان سعودي کـه       
در آن زنان حتي حق رانندگـي نـدارنـد           
را با بنگالدش اسـالمـي و نـخـسـت              

و نتيـجـه اي      .   وزير زنش مقايسه کرد   
که ميگرفت طبيعتا حـفـظ اسـالم و           
دخالت اسالم در زندگي مردم، اما از       

تــمــام هــدف   .   آن بــود  "   شــيــريــن" نــوع   
خــارج کــردن اســالم از زيــر ضــربــه              

 . مدرنيزم و سکوالريزم است 
از زماني که خانم عبادي جـايـزه         
صــلــح غــرب بــا اســالم ســيــاســي را           

تا آنجـا   .   گرفت، چند سالي مي گذرد    

کــه بــه جــامــعــه ايــران بــرمــيــگــردد،          
خواست سرنگوني جمهوري اسـالمـي      
به خواستي عمومي تر تـبـديـل شـده            

انزجار از دخـالـت مـذهـب در          .   است  
زندگي مردم ، بويژه از طرف اکثـريـت       

 ۳۰ درصدي جمعيت جـوان زيـر          ۷۰
سال مردم ايران، به اشکال مـخـتـلـف          

در ايـن مـدت حـتـي           .   بروز مي کـنـد    
بــخــشــي از طــرفــداران حــکــومــت و          
حــکــومــتــي هــاي ســابــق و مــلــي               
اسالميها البته با هدف حفـظ رژيـم،         

شده و خواهان جدايـي  "   سکوالريست" 
شـيـريـن    .   مذهب از دولـت شـده انـد           

عـــبـــادي رژيـــمـــي نـــيـــســـت امـــا            
زنجيراتصالش به جنبش کهنه پرست     

اســالمــي _   و عــقــب افــتــاده مــلــي          
محکمتر از آن است که حتي در اروپا        
و با حفاظ برنده جايزه صلح نوبل هـم          
کالمي از خـواسـت عـمـومـي مـردم              
ايران که هـمـانـا جـدايـي مـذهـب از                 
دولت و آموزش و پرورش است بـزبـان         

هرچند بخش دورانديش تـري      .   بياورد
از جــنــبــش ايشــان، جــنــبــش مــلــي           
اسالمي، تحت فشار راديکاليزه شدن     
مبارزات و اعتراضات و رشد جنبش      
خالصي فرهنگي در ايـران دسـت از           
تقسيم اسالم به خوب و بد کشـيـده و            
با هدف سوار شدن بر اين موج  سعي         

 .شدن دارد" در سکوالريست
امــا خــانــم عــبــادي هــمــان ســاز         

وي آگـاهـانـه      .   قديمي اش را مـيـزنـد        
حقايق را تـحـريـف کـرده  و تـفـاوت                 
قوانين اسالمي و نحوه اجـراي آن در         
کشورهاي مختلف اسـالم زده را بـه            

. حساب تفاسير مختـلـف مـيـگـذارد         
زمينه هاي اجتماعي و فـرهـنـگـي و           
سياسي موجود در جوامع مـخـتـلـف         
بعنوان فاکـتـورهـاي مـهـم و بـعـضـا                
تعيين کننده ي امکـان پـذيـري و يـا              
عدم امکان پذيري تحـمـيـل قـوانـيـن            
اسالمي را کـامـال آگـاهـانـه نـاديـده               

جمـهـوري اسـالمـي هـمـان           .   ميگيرد
حــکــومــتــگــرايــان   .   طــالــبــان اســت       

جــمــهــوري اســالمــي آرمــانشــان و            
خواست واقعي شان پياده کردن همـان   

قوانين و نرمها و ارزشهايي است کـه         
امـا  .   طالبان بدان متوسـل شـده بـود         

نميتـوانـنـد و نـخـواهـنـد            .   نتوانستند
سکوالريزم، فرهنگ مـدرن    .  توانست

و خواست عـمـومـي بـدور انـداخـتـن               
سنن و نرمهـا و ارزشـهـاي کـهـنـه و                 
عقب افتاده سنتي و مذهبي در ايران       
قوي تر از آن بوده و هسـت کـه حـتـي               
جمهوري اسالمي تا دندان مسـلـح را      
در پيشبرد سياسـت اسـالمـي کـردن           

 سال است کـه     ۲۷.   جامعه موفق کند  
بزور اسلحه و زنـدان و شـالق، بـزور               

. مغزشوئي اسالمي تالش مي کننـد     
. تالش شان کامال ناکام مانده اسـت        

ايــن شــکــســت بــه يــمــن مــقــاومــت            
عمومي جامعه و در تقابل با هرگونه       
تــفــســيــري از اســالم بــه جــمــهــوري            

خـانـم   .   اسالمي تحميـل شـده اسـت           
عبادي نميخواهد اين فاکتور مهم را      

 . برسميت بشناسد
ايشان در اين سمينار در رابطه با       
احتمال حمله نظامي امريکا نيـز رگ     
ملي اسالمي و توده ايستي اش بلنـد        

پــرچــم دفــاع از مــيــهــن           .   مــيــشــود 

مـا بـه     : "   اسالمي را بلند مـي کـنـد           
حکومت خود انتقاداتي داريـم، ولـي         
اجازه نخواهيـم داد کـه امـريـکـا بـه                

و ايـن در عـمـل          " .   ايران حـملـه کـنـد       
يعني در کـنـار حـکـومـت صـدهـزار               
اعدام، حکومت زندانهاي سـيـاسـي،        
حکومت ضد زن و حکـومـت فـقـر و             

 . فالکت اسلحه بدوش خواهم گرفت 
حمايت از اسالم سياسي و قـطـب        
ترويسم اسالمي در تقابل با تروريسم      
دولتي و مـيـلـيـتـاريسـم امـريـکـا و                  
شرکا، يکي از مشخصـات اکـثـريـت          
ملي اسالميها و به اصطالح چپـهـاي        
ضد امـريـکـايـي ايـرانـي و اروپـايـي                

خانم عـبـادي حـرف تـازه اي             .   است  
ســخـنــان ايشــان در      .   نـگــفـتــه اســت       

سمينار نمايشگاه بين المللي نه تنهـا       
يکبار ديگر ماهـيـت گـرايـش مـلـي              

را بـه    "   شـخـصـيـتـهـايـش       " اسالمي و    
نمايش گذاشت بلکه ثـابـت کـرد کـه             
شخص شيرين عبادي از بـخـشـي از           

 .جريان خود نيز عقب افتاده تر است 
 
 

مقابل نيروهاي سـيـاه و سـرکـوبـگـر              
رژيم از لباس شـخـصـي و اونـيـفـورم               
پــوش و اطــالعــاتــي هــاي رژيــم                 
جنايتکاران مجهز بـه هـمـه وسـائـل             
سرکوب حضـور داشـتـنـد تـا قـدرت              
نمائي کنند و از دم و دستـگـاه مـرگ          
و سرکوب و جنايت رژيـم شـان دفـاع            

دو ساعت تمام صدهـا نـفـر از         .   کنند
مردم مصمم و پرشور در محل بودنـد      
تا تجمع خود را برگزار کنند و بـارهـا          
تجمع خود را شروع کـردنـد و هـربـار             
ــا حضــور نــيــروهــاي              ــهــا ب تــالش آن

نـيـروهـاي    .   انتظامي عقب رانـده شـد      
 نفر را دستـگـيـر       ١٠سرکوب بيش از    

کردند، به عده اي تـوهـيـن کـردنـد و               
عده اي را مورد تهديد قـرار دادنـد و            

عـلـيـرغـم     .   مانع برگزاري تجمع شدند   
همه اينها خانواده هاي محـکـومـيـن          
به اعدام، پدر کبرا و سه نفر همراهش        
و زهرا دختر فاطمه حقيقت پژوه خـود        
را به دفتر سازمـان مـلـل رسـانـدنـد،              
قــطــعــنــامــه خــانــواده هــا و تــجــمــع           
کـنــنـدگــان را بــه دسـت مســئـولــيــن             
سازمان ملل رساندند و پدر کـبـرا از           
طرف خانواده هـا بـا مـقـامـات ايـن               
سازمان صحبت کرد و خواهان تالش      

سازمان ملل براي آزادي کبرا و سايـر        
 . محکومين به اعدام شد

در قطعنامه اي که تحويل دفـتـر         
سازمان ملل شد و هـمـراه بـا سـايـر                
اطالعيه ها و نامه هاي کبـرا و پـدر            
کبرا در تهران توزيـع گـرديـد، ضـمـن           
خواست دخالت دفتر سـازمـان مـلـل           
براي لغو اعدام و آزادي عزيزان آنـهـا،         

قـلـب مـردم تـهـران و            آمده است کـه      
ايران با دختران ما کبرا و نـازنـيـن و              
شهال و مادر ما فاطمه حقيقـت پـژوه        
است، اينرا با گوشت و پـوسـت خـود            

همه ميـدانـنـد کـه        .   احساس ميکنيم 
عــزيــزان مــا خــود قــربــانــي فــقــر و               
محرومـيـت و تـحـقـيـر و تـبـعـيـض                   

هــم ايــن عــزيــزان و هــم             .   هســتــنــد 
عزيزاني که متاسفانه در طرف ديگـر       
مــاجــرا بــه قــتــل رســيــدنــد قــربــانــي           

اگر محاکمه اي در کار باشد    .   هستند
بيعدالـتـي و فـقـر و مـحـرومـيـت و                   
 . تبعيض است که بايد محاکمه شود

 
در روزهــاي گــذشــتــه از طــرف            
فعالين حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري،            
ســازمــان آزادي زن و کــمــيــتــه بــيــن            
المللي عليه اعدام و مخالفين اعـدام     

فعاليت هاي گسـتـرده اي در داخـل             
کشور و در سطح بين المـلـلـي انـجـام            
شده است، آکسيونهاي مـتـعـددي در         
کشورهاي مختلف برگزار شده اسـت،   
نامه هاي کبرا و پدرش بـه زبـانـهـاي             
مختلف ترجمه شده و به وسيـعـتـريـن          
شــکــلــي در اخــتــيــار ســازمــانــهــا و           
نــهــادهــاي مــدافــع حــقــوق انســان و           
نهادهاي بيـن الـمـلـلـي قـرار گـرفـتـه                 

در انگستان در تجـمـع هـزاران         .   است
نفره در مـنـچـسـتـر پـوسـتـر کـبـرا و                    
قطعنامـه عـلـيـه اعـدام او و سـايـر                   
محکومين به اعـدام وسـيـعـا مـورد            
توجه مـردم قـرار گـرفـتـه اسـت، در                 
نمايشگاه کتاب در گوتنبـرگ سـوئـد         
به مدت چهار روز عکس و پوسـتـر و         
نامه کبرا در معرض ديد دهها هـزار         
نفر قرار گرفته و استقبال وسـيـعـي از          
قطعنامه براي آزادي کبرا و نازنيـن و      
شهال  و فاطمه شده است، در سوئد و         
آلمان و کانادا و استراليا و آمريکا بـا         
برپائي مـيـز و آکسـيـون در مـراکـز                 
شـهــرهــا و يـا از طــريــق رســانــه هــا               
اعتراض به احکام جنايتکارانه اعدام     
در ايران به گوش مردم زيادي رسـيـده         
و دو اتحاديه کارگري در استراليـا در         
نامه بـه سـفـيـر جـمـهـوري اسـالمـي                 
شديدا حکومت اسالمي را مـحـکـوم        

کرده و خواهان لغو مجازات اعدام و        
آزادي کبرا و پايان دادن بـه آپـارتـايـد            

. جنسي و بربريت عليه زنان شـده انـد         
ــل کشـــور تـــعـــدادي از                    در داخـ
دانشجويان آزاديـخـواه و تـعـدادي از            
تشــکــلــهــاي دانشــجــوئــي، فــعــالــيــن      
مبارزه براي آزادي زندانيان سيـاسـي،       
بسياري از زنان آزاديخواه، تعدادي از      
وکالي مـخـالـف اعـدام، جـمـعـي از               
فعالين کارگري در پتروشـيـمـي هـاي          
منطقه ويژه اقـتـصـادي مـاهشـهـر و              
بسياري از فعالين کارگري از مـراکـز         
مــخــتــلــف در تــهــران و بــرخــي                    
شهرستانها و تعداد قابل تـوجـهـي از          
مسئولين سايتـهـاي ايـنـتـرنـتـي، بـه              
اشکال مختلف در کـمـپـيـن نـجـات              

ايـنـهـا گـوشـه        .   کبرا شرکت کرده انـد     
بسيار کوچکي از موج حمايتي اسـت       
کـه در هــمــه جــا بــراي نــجــات جــان              
 . محکومين به اعدام براه افتاده است

 
تجمـع روز يـکـشـنـبـه مـردم در                
تهران مورد هجوم نيروهاي انتظامـي      
قرار گرفت و طبق گزارشات مختلفي      

 نفـر  ١٠که به ما رسيده است بيش از        
شـاهـيـن    از تجمع کنندگان از جـملـه          

زينعلي و عـلـي داوودي دانشـجـوي             
دانشگاه اصفهان و تـعـدادي از زنـان           

 دستگير شـدنـد و بـه          حاضر در محل  
.  قلهک منتقـل شـدنـد       ١٢٨کالنتري  

خبرگزاري ايلنا وابسته به رژيـم خـبـر          
 نــفــر از تــجــمــع       ٣٠از دســتــگــيــري     

مبارزه براي لغـو    .   کنندگان داده است  
حکم اعدام کبرا، نـازنـيـن، شـهـال و               
فاطمه و لغو مـجـازات اعـدام بـطـور             
کلي در کنار مبارزه براي آزادي کليـه        
دستگير شـدگـان تـجـمـع يـکـشـنـبـه                 

مـبـارزه عـلـيـه        .   ادامه خواهد يـافـت     
اعدام در ايران و در سطح بين المللـي         
تکيه گاه قدرتمندتري در ميان مـردم     

ايـن  .   متمدن و آزاديخواه يافتـه اسـت       
مبارزه بايد هرچه وسيعـتـر گسـتـرش          

ايــن بــخــشــي از مــبــارزه                .   يــابــد  
آزاديخـواهـانـه مـردم در ايـران و در                
سطح بين المللي براي رهائـي از شـر           
حکـومـت جـنـايـتـکـار و مـنـحـوس                 

 . اسالمي است
 

 مجازات اعدام لغو بايد گردد         
حکم اعدام کبرا، شهال، نازنين         

و فاطمه بايد لغو شود و هرچه           
 سريعتر آزاد شوند     

 مرگ بر جمهوري اسالمي          
 آزادي، برابري،      
 حکومت کارگري      

 
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ١٣٨٥ مهرماه     ٢
 ٢٠٠٦ سپتامبر     ٢٤ 

 
 ۱از صفحه  .   . . نيروهاي انتظامي مانع تجمع                   

 ۱از صفحه  .  .  . درحاشيه سخنان           
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حزب کمونيست کارگري    :خاوران
در اسناد خود به صراحت از ضـرورت       
لغو اعدام سخن گفته است، اما شمـا        
از چه زاويه و نگاهي و با چه تحليلـي          
  لغـو اعـدام را ضـروري مـيـدانـيـد؟               

 
مجازات اعدام اسـم     :منصور حکمت 

افــراد  .دولــتــي کــلــمــه کشــتــن اســت       
يکديگر را به قتل مـيـرسـانـنـد، امـا              

مـحـکـوم    "   اعـدام " دولتها افراد را بـه        
خــواســت لــغــو اعــدام و        .مــيــکــنــنــد

ممنوعيت قتل نفس هردو از يـکـجـا         
مايه ميگيرد، مخـالـفـت بـا کشـتـن             
عامدانه و آگاهانه و با نقـشـه قـبـلـي              

ايــنــکــه .   کســي تــوســط کــس ديــگــر       
يکسوي اين قتل يک دولت و يـا يـک            
مرجع فائقه سياسي است کوچکتريـن   
تغييري در اين واقعيت نمـيـدهـد کـه           

مـجـازات   .   ما با يک قتل عمد طرفيم     
اعدام وقيحانه ترين و کـثـيـف تـريـن             

چون يک نـهـاد      .   شکل قتل عمد است   
سياسي، جلوي روي مردم، بـا اعـالم          
قبلي، از قول جامعه، در نهايـت حـق          
بــجــانــبــي، در نــهــايــت خــونســردي،         
تصميم به کشتن کسـي مـيـگـيـرد و             
روز و ســاعـت واقــعـه را هـم اعــالم                

  .ميکنـد 
 

بــا لــغــو مــجــازات اعــدام،          :خــاوران
جنايتکاران قاتل چگونه بـايـد کـيـفـر           

 بــبــيــنــنــد؟
. سوال جالبـي اسـت      :منصور حکمت 

با لـغـو مـجـازات اعـدام هـمـان اول                  
جلوي يک قاتل عمده، يعـنـي دولـت،          
که هيچوقت هم بخـاطـر قـتـل نـفـس              

. کيفر نديـده اسـت گـرفـتـه مـيـشـود               
ســوال شــمــا ايــن تصــور را بــوجــود             
مياورد که گويا مـجـازات اعـدام را            
براي کيفر دادن قـاتـلـيـن ابـداع کـرده              

يا گويا اين مجـازاتـي اسـت کـه            .   اند
قانونگذاران پس از غور و تفحص بـا         

امـا  .   جرم قتل متنـاسـب يـافـتـه انـد            
مجازات اعدام ربطي به مساله قـتـل         

تـاريـخ خـودش را        .   در جامعـه نـدارد     
حقوق و قدرت دولتهاي امـروز       .   دارد

در بـرابـر اهـالـي، امـتـداد حـقـوق و                  
وقـتـي   .   قدرت دولتهـاي ديـروز اسـت        

آغا محمد خان قاجار تمام اهالي يک       
شهر را کـور مـيـکـنـد و مـيـکـشـد،                  
مشغول کـيـفـر دادن کسـي بـخـاطـر                

وقتي اسب دزد را در        .   جرمي نيست 
آمريکا دار مـيـکـشـنـد و يـا سـربـاز                 
فراري را اعدام مـيـکـنـنـد، مشـغـول             

کيفر دادن کسي به مـعـنـي قضـايـي             
بـلـکـه صـاف و سـاده            .   کلمه نيستند 

دارند مردم را سرجايشان مينشاننـد،      
دارند مردم را به تمکين به مقررات و        

دارنــد .   دســتــورات وادار مــيــکــنــنــد      
دارنـد حـکـومـت       .   ارعاب مـيـکـنـنـد      

در هـمـيـن جـهـان امـروز             .   ميکـنـنـد   
اعدام فقط کيفر قتل نيـسـت، کـيـفـر            
سکس غير مجاز، کـيـفـر احـتـکـار،             
کيفر اعتقاد به مرام اشتراکي، کـيـفـر      
تشکيل احزاب مخالف، کيـفـر طـنـز          
کردن خدا و پيغمـبـر و امـام، کـيـفـر                

. همجنس گرايي و غـيـره هـم هسـت            
کشتـن اهـالـي، از ابـتـداي جـامـعـه                 
داراي حاکميت، يک رکن بـه تسـلـيـم            

. کشيدن مردم بوده و هنوز هم هسـت       
تــاريــخــچــه مــجــازات اعــدام نــه در           
مــبــاحــثــات حــقــوق قضــايــي دربــاره        
جنايت و مکافات، بلـکـه در تـاريـخ            

. حاکميـت طـبـقـاتـي و دولـت اسـت               
امروز هم دولت ها شهـرونـدانشـان را          

  .بايد جلوي اين را گـرفـت      .   ميکشند
ميپرسيد اگر مجازات اعدام نـبـاشـد        

کشـتـن قـاتـل       .   بايد با قاتلين چه کرد    
ما ميـگـوئـيـم ايـن         .   تکرار قتل است  

. يک کار را بهيچوجه نـمـيـشـود کـرد            
اينکه چه کار ديگـري مـيـشـود کـرد             
بستگي به فلسـفـه قضـايـي جـامـعـه              

در هــمــيــن ســيــســتــم مــوجــود        .   دارد
در يـک    .   ميتوان قاتل را حـبـس کـرد        

جامعه ايده آل شايد بشود مردم را از         
تکرار جـرم تـوسـط او مصـون کـرد،               
تــالش کــرد قــبــح کــارش را بــه او                 
فهماند، بدون آنکه حـتـي الزم بـاشـد            

در .   آزادي اش را هم از او سلب کنـنـد     
يک جامعه ايده آل شايد بشـود کـاري          

 .کرد که قتل عمد رخ ندهد
  

 حزب کمـونـيـسـت کـارگـري            :خاوران
ايران با پاسداران و شکنجه گراني کـه        
در درگيريهـا اسـيـر مـي شـونـد، در                
صورتيکه ثابت شود دستشان بـخـون        
مردم آلوده است چگونه رفتار خواهـد       

  کــــــرد؟ 
در قـوانـيـن مـورد          :منصور حکـمـت   

. نظر ما اعدام و حـبـس ابـد نـيـسـت             
قاعدتا اين آدمها را بـايـد بـه حـبـس              
محکوم کرد و رويشان کار کرد شايـد        
بــتــوانــنــد روزي بــه آغــوش جــامــعــه          
ــردم                  ــد م ــن ــن ــاري ک ــد و ک ــردن ــرگ ب

  .ببخـشـنـدشـان    
 

 بــا اعــدام نــکــردن قــاتــل،            :خــاوران

عـدالــت دربــاره ي خـانــواده مــقـتــول            
  چـــگـــونـــه اجـــراء مـــي شـــود؟                 

 
ايـنـکـه خـانـواده         :منـصـور حـکـمـت       

مقتول صاحب خون است، و عدالـت،       
طلبي است کـه خـانـواده مـقـتـول از                
جامعه دارد، يک مفهوم عشيـرتـي و         
عقب مـانـده و غـيـر قـابـل پـذيـرش                  

غم و داغ خانواده مقتول انکـار  .   است
اما اگـر اعـدام بـخـاطـر          .   ناپذير است 

تسکين غم و داغ افراد مجاز بـاشـد،         
چرا خود قتل بـه بـهـانـه احسـاسـاتـي               
مشابه مجاز نيسـت؟ آيـا کسـي کـه             
توسط ديگري تحـقـيـر و خـرد شـده،              
خــانــه خــراب شــده، مــعــتــاد شــده،             
ورشکست شده، دربدر شده، ميتوانـد      
براي تسکـيـن احسـاس تـلـخ درونـي              
خود دست به قتل او بزند؟ آيـا دولـت           
آدمکش مجازي است که افراد بـراي         
گرفتن انتقام به آن مراجعه ميکننـد؟       
آيا عدالت مفهومـي اسـت کـه جـاي             
انتقام عشيـرتـي نشـسـتـه اسـت؟ در              
مورد مفهوم عدالت شـايـد بـايـد در             

ايـن  .   فرصت ديگري بيشتر حـرف زد       
مقوـلـه آنـقـدرهـا کـه بـعـضـي فـکـر                    
ميکنند ابژکتيو و ماوراء طـبـقـاتـي           

  .نــيــســت 
 

 آيا با لغو مـجـازات اعـدام،           :خاوران
درجــه ي جــنــايــت در جــامــعــه بــاال            

 نخواهد رفت؟
 
 

. بـرعـکـس   .   خـيـر   :منصـور حـکـمـت      
همانطور کـه گـفـتـم هـمـان اول کـار                  
جلوي يک ليست باالبلند قـتـل هـاي            

دادگسـتـري و     .   دولتي گرفته ميشـود   
دولت آمريکا پرکارترين قاتـل حـرفـه         

لــغــو مــجــازات   .   اي آن کشــور اســت      
 قـاتـل     ١٥٠اعدام مانند اينست کـه       

! سريال يکجا دستگـيـر شـده بـاشـنـد            
ثانيا، جامعه اي که کشتـن انسـانـهـا           
را مطابق قانـون مـجـاز کـرده بـاشـد               
هرگز نميتواند جلوي تـکـرار هـمـيـن            

لـغـو   .   عمل در ميان اهالي را بگـيـرد       
حــکــم اعــدام و اعــالم ارزش جــان               
آدمــي، اولــيــن گــام در مــبــارزه بــا              

. فرهنگ آدمکشي در جامـعـه اسـت        
آمارهاي رسمي هم به روشـنـي نشـان          
ميدهد که در هلند و اسکانديناوي و        
انگلستان که مجازات اعدام ممـنـوع       

) به نسبت جمعـيـت  (است، آمار قتل  
  .به مـراتـب کـمـتـر از آمـريـکـاسـت                

 
ــا مــجــازات              :خــاوران ــظــر شــم ــن  ب

جنايتکاران براي رسيدن به چه هدفـي       
  بـــــايـــــد انـــــجـــــام گـــــيـــــرد؟                 

 
نميدانـم آيـا اصـوال         :منصور حکمت 

کلمه مجازات کلمه خوبي بـراي يـک           
سيستم قضـايـي انسـانـي هسـت يـا               

بنظر من، بحث پيشگيري و از        .   خير
بين بردن زمينـه هـاي اجـتـمـاعـي و               
اقتصادي و فرهنگي جنايت به کنار،      
اوال، جامعه بايد بـا حـداقـل اعـمـال              
خشونـت و بـا حـداقـل سـلـب اجـازه                  
زندگي متعارف از مجرمين، خود را       
از تکـرار جـرم تـوسـط آنـهـا مصـون                 

ثانـيـا، کـمـک کـنـد ايـن افـراد                 .   کند
بنظر من مجازاتهاي   .   متحول بشوند 

انتقامي و عبرت آموزانه بـايـد لـغـو            
بايد بجايي برسيم که جـامـعـه         .بشود

چنان از خشونت فاصله بگيرد کـه بـه      
موارد خشونت مثل بالياي طبـيـعـي        
رفتار کند، به کمک قربانيان بشتـابـد،    
ــعــدي آن                  ســعــي کــنــد از مــوارد ب
جلوگيري کند و يا خسارات آن را بـه           
حداقل برساند، بي آنکه کسـي را بـه            
رسم قرباني در آتشفشان بـيـانـدازد و           

ــزنـــد                 ــانـــه بـ ــازيـ ــا تـ ــا بـــه دريـ   .يـ
 

 اگر لـغـو مـجـازات اعـدام،             :خاوران
يکي هم بـه دلـيـل ارزش نـهـادن بـه                  
گوهر انسان و حق حيات آن است، در         
آنصــورت خــواســت آزادي زنــدانــيــان        
سياسي اي که در اثـر عـمـلـيـاتشـان               
انسانهاي بي گنـاه کشـتـه شـده انـد،              
چگونه بايـد دنـبـال شـود؟ مـثـال بـا                 
مبارزي که در اثـر بـمـب گـذاري در               
اتوبوس و يا مکاني ديـگـر، مـوجـب           
کشته شدن يک يا چند نفر شـده اسـت           

ــايــد     چــه ب
  کرد؟ آيا بايد خواستار آزادي او شد؟      

 
من آدمي را کـه در       :منصور حکمت 

اتوبـوس و هـواپـيـمـاي مـردم بـمـب                 
. گذاشته باشد مبارز اطالق نميـکـنـم       

متاسفانه در يـک دوره مـعـيـن ايـن                 
روش در برخي جنبشهاي حق طلبانـه       
ــرخــي                   ــوســط ب ــعــد ت ــاب شــد و ب ب
جنبشهـاي ارتـجـاعـي بـه يـک هـنـر                 
آدمکشي تحت لواي سياست ارتـقـاء       

يک فـرمـول کـلـي در قـبـال             .   داده شد 
بستگي بـه دولـتـي دارد         .   اينها ندارم 

. که اينها با آن در حال جنگ هستنـد        
بستگي به مـوازيـن قضـايـي کشـور             
مربوطه و مشـروعـيـت حـقـوقـي آن               

بستگي به شـرايـط وقـوع ايـن            .   دارد
بنظر من پرونده بمبيسـت  .   اتفاق دارد 

هايي که به اهداف غير نظامي حملـه        

. کرده اند يک پرونده سياسـي نـيـسـت          
ممکن است دالئل مخففـه سـيـاسـي          
براي وقوع جرم ارائه و بشود و حـتـي            
تــرتــيــب اثــر داده بشــود، امــا خــود            

. پرونده يک پرونـده سـيـاسـي نـيـسـت             
اگـر  .   منتهي يک چيز را يادآوري کنـم      

بنا باشد کساني را کـه بـا بـمـب بـه                   
مردم غير نـظـامـي حـملـه کـرده انـد                
بگيرند و محاکمه کنند، هفت هشـت      
رئيس جمهور و نخست وزير غربـي و         
صدها بوروکرات و ژنرال و فـرمـانـده           
آمريکايي و اروپـايـي در رديـف اول             

مـن فـرقـي      .   متهميـن خـواهـنـد بـود         
مــيــان تــيــمــوتــي مــک واي کــه در               
اوکالهما آن جنايت عظيم را کـرد بـا          
کساني که بمب روي پناهگاه و خـانـه         
و مدرسه مردم بغداد انداختـنـد و آن           

ــم                  ــن ــي ــمــي ب ــد ن ــن ــه را کشــت   .هــم
 

 اگر جواب منفـي اسـت         :خاوران
در آنصورت چـه قـدرتـي بـايـد او را                 

 محاکمه کند؟
 
 

قـدرتـي کـه از         :منصور حکـمـت   
. نظر حقوقي مشروعيت داشته باشـد     

حکـومـت هـاي اسـتـبـدادي بـنـا بـه                  
بنظر مـن    .   تعريف مشروعيت ندارند  

براي محاکمه ژنرال شوارتسکف ها و      
بن الدن ها ميتوان در هـمـيـن جـهـان            
بورژوايي هم دادگاههاي قابل قبولـي      

ــرد                   ــاد کــ ــجــ ــا ايــ ــت يــ ــافــ   .يــ
 

 اگر جواب مثـبـت اسـت در            :خاوران
آنصــورت تــعــريــف شــمــا از زنــدانــي         

  سياسي چيسـت؟  
 

بنظر من دو مقوـلـه       :منصور حکمت 
زنداني سياسي و اسير جنگـي وجـود         
دارد که هردو به ايـن بـحـث مـربـوط               

زنداني سياسي کسي است کـه        .است
بجرم مخالفتش بـا دولـت مـربـوطـه             

زنداني سياسي بنـا    .   زنداني شده است  
مـحـاکـمـه     .   به تعريف بايد آزاد بشـود     

کسي که عليه   .   اي نبايد در کار باشد    
حکومتي فعاليت سياسي کرده اسـت      

اسـيـر   .   اصال نبايد دسـتـگـيـر بشـود          
جنگي هم جرمي نکـرده و نـبـايـد از              
حقوق مدني خـود و از جـملـه آزادي              

و ايــن فــقــط      .   خــود مــحــروم بشــود     
. موضوعي ميان دولـت هـا نـيـسـت           

بــنــظــر مــن اعضــاي ســازمــانــهــاي          
چريکي که به دولـتـهـا اعـالم جـنـگ              
داده انــد و در عــمــلــيــات نــظــامــي             
دستگير مـيـشـونـد بـايـد از حـقـوق                  

 مجازات اعدام شنيع ترين شکل قتل عمد است  
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

در .   آپارتايد جنـسـي ادامـه مـيـدهـد           
نتيجه هـمـگـي دسـت انـدارکـاران و               
معماران و کـاربـدسـتـان بـاالي ايـن                
ماشـيـن جـنـايـت و سـبـعـيـت بـايـد                    
محاکمه شوند و در مـقـابـل دنـيـاي              
متـمـدن جـوابـگـوي جـنـايـات قـرون                

بـه خـاوران نـگـاه         .   وسطي خود شونـد   
به گورهاي دستجمعي که سند     .   کنيد

جنايت بيش از سـه دهـه حـکـومـت               
بـه وضـعـيـت       .   اسالمي در ايران است 

زنان و دخـتـران و جـوانـان در ايـران                  
بـقـول   .   جمهوري اسالمي نگاه کـنـيـد      

خبرنگار روزنامه سوئـدي کـه دومـاه          
پيش از تهران خبر ميداد نوشت زنـان        
در ايــران و کــال مــردم در ايــران دو                

يکي در محـيـط خـانـه       . زندگي دارند 
است که فضاي صميـمـي و دوسـتـان            
بين زن و مرد است و ديگـري فضـاي           
اختالف جنسي است که به عينـه آدم         

زن بايـد  .  را ياد قرون وسطي مياندازد 
چادر سرکند و در اتوبوس در قسـمـت       

 .پشت بنشيند
وقتي  به گزارش اين خبرنگار و         

يا همه کساني که از خارج به جامـعـه          
بـعـيـنـه مـيـبـيـنـد            .   ايران نگاه کـنـيـد     

هويت جمهوري اسالمي با آپـارتـايـد         

يعني نصـف    .   جنسي تعريف ميشود  
. افراد جـامـعـه را بـه هـيـچ شـمـردن                 

هويت انسانيشان را از بـيـن بـردن و              
کال بـعـنـوان درجـه دوم در جـامـعـه                 

اين مسـئلـه در کـلـيـه           .   حساب کردن 
شــئــونــات اجــتــمــاعــي، اقــتــصــادي        
وسياسـي رسـمـا و آشـکـارا نـمـايـان                 

ــيــن مــدنــي جــمــهــوري          .   اســت قــوان
اسالمي زن را بعـنـوان جـنـس درجـه              
دوم ميشناسد و ميـگـويـد اگـر زنـي             
ميـخـواهـد صـاحـب يـک مـغـازه يـا                  
رستوران شود بايد مباشر مرد داشته      
باشد و رسما در سند خريد از مباشـر          

يـعـنـي، زن هـمـيـشـه بـا               .     نام بـبـرد    
صاحبش و يا مباشر مردش تعـريـف         

کودکان بخاطر فقر خـانـواده      .   ميشود
هايشان از دوران کودکي خود محروم      

زنـدگـي کـودکـي خـودرا در            .   هستند
کارگاهـهـا، دسـتـفـرشـي و مـاشـيـن                

. شوري و يا گدايي سپري مـيـکـنـنـد           
بارها شنيده شده که پدري تمام افـراد         
خانواده اش را کشـتـه و بـعـد خـود                  

 .خودکشي کرده است
در قوانيـن کـار هـيـچ اسـمـي از                
بــرابــري زن و مــرد بــعــنــوان انســان             

در مـزد بـراي کـار مسـاوي             .   نيسـت 

 در صد مـرد حـقـوق      ۶۰هميشه زنان  
ميگيرند و اين تازه در کارخانه هـا و          
مراکزي است که قانون کار شاملشان      

قانون کار شامل کارگاهـهـا      .   ميشود
نـفـر    ۱۰و مراکزي ميشود که بيش از  

حـال بـه مـراکـز کـوچـک             .  کارگر دارد 
در .   بيانديش که چه وضعـيـتـي اسـت         

ــن            ــيـ ــوانـ ــالمـــي قـ ــوري اسـ ــهـ ــمـ جـ
ترقيخواهـانـه و دسـتـاوردهـاي بشـر             
مــدرن مــثــل بــرابــري زن و مــرد يــا              
رعايت حـقـوق فـردي و اجـتـمـاعـي                
 . انسانها اصال ناديده گرفته ميشود

جمهوري اسالمي با تحميل فـقـر       
باعث شـده کـه       .   مفرط به مردم ايران   

خانوادهها کودکـان خـردسـال خـودرا          
هـزاران دخـتـر و        .   ببازار کار بفرستند  

زن در خريد و فـروش و نـيـز انـواع و                 
اقسام سوئ استفادهها زندگيشان بـه      

قـاچـاق انسـان و        .   تباهي کشيده شده  
مواد مخدر يـکـي از مـنـبـع درآمـد               
کاربدستان رژيم و سود فـراوان آن بـه            

در جريان جـنـگ      .   جيب دولت ميرود  
ايران و عراق ميليونها انسان نـاقـص         
شده اند و ميليـونـهـا جـان خـودرا از               

هـنـوز بـارقـه  تـوحـش             .   دست دادنـد  
جنگ بر چـهـره مـيـلـيـونـهـا ايـرانـي                  

بـاعـث ايـن هـمـه          .   سنگيني ميکنـد  
بــدبــخــتــي و اخــتــنــاق و فــقــر رژيــم             

ســراپــاي .   جــمــهــوري اســالمــيــســت     
کاربدستان اين مـاشـيـن جـنـايـت از              
ابتدا تاکنـون بـايـد در دادگـاه مـردم               

 . ايران و جهان محاکمه شوند
جمهوري اسـالمـي بـعـنـوان يـک            
حکومت هار مذهبي منطـقـه و کـل           
دنيا را در بازي خطرناک اتمي در گير         
کرده و همقطار اين جنايت آمريکـا و         
کشورهايي هستند که ايـن مـاشـيـن           
جنگـي را هـر روز بـنـوعـي حـدادي                 

اين دو قطب تـروريسـت و        .   مينمايند
جنايتکار يعني آمريکا و متحدينش     
از يک طـرف جـمـهـوري اسـالمـي و                
تروريستيهاي اسـالمـي سـيـاسـي از            
طرف ديگر دنـيـا را در يـک مـرحلـه                

ــد                ــاک و تــرس قــرار داده ان . خــطــرن
نبابراين مرکز پيگرد کـه يـک مـرکـز             
دفاع از حقوق انساني مـردم ايـران و            
نيز بر مال کننده جنـايـات و تـوحـش            
جــمــهــوري اســالمــي اســت تــالش            
ميکند که افـکـار عـمـومـي دنـيـا و                
بخصوص مردم ايران را در وهلـه اول          
از جنايـات رژيـم اسـالمـي بـا خـبـر                 

در وهله دوم اين مرکز با جـمـع       .   کند  
آوري اسناد و مدارک و نـيـز شـاهـدان            
عيني که خود بنوعي مورد تعـدي و         
تجاوز قرار گرفته اند تالش مينمـايـد       

 که پروسه پيگرد و 

ــوري              ــه ــم ــه ســران ج ــم مــحــاک
اسالمي را در دادگاههاي بين المللي      

 . مطرح و برا ي ايجاد آن ميکوشد
 

 ! مردم آزاده
جنايات جمـهـوري اسـالمـي هـر           
چي باشد ما ميتوانيـم بـدان خـاتـمـه             

ما ميتوانيم افـکـار عـمـومـي        .   دهيم
مردم دنيا را مـتـوجـه اوضـاع ايـران              

ما بايد بخواهيم کـه دسـتـگـاه          .   کنيم
جنايت و آپارتايد جنسـي اليـق بشـر            

بـايـد بـخـاطـر هـمـيـن             .   مدرن نيسـت  
بخاطر برقراري آپارتايد جـنـسـي کـه           
رژيم اسالمي در ايـران بـرقـرار کـرده             
مثل مردم آقريقاي جنوبـي  چـگـونـه            
حکومت آپارتايد را بـزيـر کشـيـدنـد             
حکومت آپارتايد جنسي در ايـران را         

با ارسال مدارک و     .   بنابودي بکشانيم 
اسناد جنـايـات جـمـهـوري اسـالمـي             
براي ايـن مـرکـز مـارا در پـيـشـبـرد                  

 .کارمان ياري دهيد
 

 اسماعيل مولودي       
 

 مسئول حقوقي مرکز پيگرد         
  و محاکمه  سران       

 جمهوري اسالمي ايران         
   ۱۳۸۵اول مهر   

کردستان، شاهو و پرريس در سنـنـدج بـوده           
در ديــگــر شــهــرهــاي ايــران هــم ايــن              .   ايــم

اعتراضات بطور برجسته اي در اصفهـان و         
کارگران اين  .   ادامه داشته است  . . .   شيراز و   

رشته نه تنها با تعويق حقوقشان زندگي بـه          
مراتب سخت تري را تحمل مـيـکـنـنـد، بـا              
سياست اخراج و بيکار سازي هم روبرو شده        

 . اند
حزب کمونيست کارگري همه کـارگـران       
و نمايندگان اين کارخانه ها را بـه اتـحـاد و         

نـمـايـنـدگـان ايـن         .   همبستگي فراميخـوانـد   
مراکز توليدي ميتوانند مبارزات اين رشته      

توليدي را بيش از پيش بـا هـم هـمـاهـنـگ             
شــرايــط دشــوار کــارگــران و عــدم           .   کــنــنــد

پرداخت حقوقها و سياست بيکـار سـازي و           
قرار دادهاي موقت در اين رشـتـه تـولـيـدي             
همه کارگران را در موقعيت سـخـتـي قـرار              

نمايندگـان کـارخـانـه هـاي ايـن             .   داده است 
رشته توليدي براي رهايي از اين بي حقوقي        
که کارفرما و دولت به آنها تحميل ميکنند        
الزم است اقدامات مشترک و هماهنگي را        

کارفرما .   در دستور فعاليت خود قرار دهند     
حمايت دولت و ارگـانـهـاي سـرکـوب را بـا                 

کارگران بدون يک اقدام قدرتمنـد      .   خود دارد 
و هماهنگ به سختي ميتـوانـنـد خـواسـتـه             

 . هاي خود را به آنها تحملي کنند
 

 زنده باد اتحاد و    
 همبستگي کارگران      

 مرگ بر سرمايه        
 

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ۱۳۸۵ مرداد    ۲

 

 ۱از صفحه  .  .  .  كارگران نساجي بوكان              

 ۱از صفحه  . . . چرا بايد سران رژيم اسالمي  

قوانين موجود بايـد  .   اسراي جنگي برخوردار باشند  
بنظر من زندانـي  .   عميقا به نفع اين اسرا تغيير کند      

کردن فرد و جلوگيري از زندگي مـتـعـارف او بـايـد                
اما ميتواند قوانينـي وجـود داشـتـه           .   ممنوع باشد 

باشد که تا پايان جنگ و يا تـا مـطـمـئـن شـدن از                    
عدم تمايل فرد به شرکت مجدد در جـنـگ، مـانـع               

و باالخره قـطـعـا       .   الحاق مجدد او به ارتشش بشود     
اين مـقـوـلـه       .   مقوله اي به اسم جنايت جنگي داريم    

بايد جدا باز تـعـريـف بشـود و تـمـام مـواردي کـه                      
نيرويي افراد غـيـر نـظـامـي و وسـائـل زيسـتـي و                      
رفاهي آنها را مورد تعرض قرار ميدهند را در بـر              

در اين سالهاي اخـيـر شـاهـد وسـيـعـتـريـن                  .   بگيرد
جنايات جنـگـي تـوسـط ارتشـهـاي دول غـربـي و                    
محلي در کشورهـاي مـخـتـلـف، مـانـنـد عـراق و                    

جنايتکاران جنگـي بسـيـاري       .   يوگسالوي، بوده ايم  
امروز بعنوان رهبران و قهرمانان مـلـي و فـرزنـدان               
وطنپرست ملل و اقوام مختلف راست راست ميـان        
مردم راه ميروند که ميبايست شاهد محاکمه آنـهـا        

  .بـــاشـــيـــم  
 

 علل اصرار و اشتياق مسلمانان بنيـادگـرا          :خاوران
به کشتن و حذف فيزيکـي مـخـالـفـان خـود بـويـژه                   
  دگــــرانــــديشــــان را در چــــه مــــيــــدانــــيــــد؟                   

 
اينکه آيا کسي اول به آدمـکـشـي           :منصور حکمت 

عالقمند ميشود و بعد مسلمان بنيادگرا مـيـشـود          
و يا برعکس اول مسلمان بنيادگرا ميشود و بـعـد             
به حکم شرع انور آدمکش ميشود، چيزي است کـه          

ولـي   .من ابزار تحقيق و موشکافي در آن را نـدارم        
مطمئنم پاسخ يکجايي در همين يـک جـملـه شـمـا               

ــه اســـت      ــتـ ــفـ ــهـ   .نـ
 

 فصلنامـه خـاوران، نشـريـه          ٧اين مطلب در شماره     
سازمان دفاع از زندانـيـان سـيـاسـي ايـران، پـائـيـز                   

چـرا مـجـازات اعـدام؟ نـگــاه            "  بـا عـنـوان          ١٣٧٩
بچاپ رسـيـده    "   منصور حکمت به مقوله لغو اعدام     

 . است
 

   ٢٦انترناسيونال هفتگي شماره       به نقل از    
 ٢٠٠٠ نوامبر  ٣ -  ١٣٧٩ آبان  ١٣

 ۳از صفحه  مجازات اعدام شنيع ترين شکل قتل عمد است  

 

 

 


