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اعتراض مردم عليه 
 قتل عمد دولتى

هفته گذشته دخالت مسـئـوالنـه     
مردم در مـقـابـل حـکـم اعـدام دالرا             
دارابي توسط حکومت اسالمي، ايـن  

نـمـايـش    .  حکم را فعال متـوقـف کـرد     
. پــرشــوري بــود، غــرور آفــريــن بــود           

حــکــومــت اســالمــي مــي خــواســت         
دالراي جوان را بـه جـرثـقـيـل آويـزان             
کنـد، مـي خـواسـت انسـانـي را کـه                  

 ١٧ هـنـگـام دسـتـگــيـري و در سـن                  
سالگي که جزو کـودکـان مـحـسـوب          

مي خواسـت بـا     .  مي شود اعدام کند
. اعدام دالرا جامعه را مرعوب کـنـد    

مي خواست بـراي مـبـرا نشـان دادن           
خود، خانواده مقتول را شريک در ايـن  

هرچند کـه  .  جنايت کند اما نتوانست
هنوز اين حکم همچنان بر بـاالي سـر     
دالرا مي چـرخـد امـا تـا هـمـيـنـجـا                
متوقف ساختن آن بدون تـالش مـا و       
مردمي که مي خواهند پديـده اعـدام     
را به همان عهد عتيـق بـاز گـردانـنـد          

مـردم بــحــق و بــراي        .  مـمــکــن نــبــود   
متوقف ساختن اين ماشين آدم کشي 

 .به ميدان آمدند و دخالت کردند

مردم در چندين بـرنـامـه پـخـش         
زنده کانـال جـديـد و بـا صـداي رسـا                 
اعالم کردند اعدام قتل عمـد دولـتـي      

اعالم کردند اين جنايت عـلـيـه    .  است
بشريت است و گفتنـد احـکـام اعـدام         

ايـن دخـالـتـي کـم          .  بايد برچيده شـود   
نظير بود که مـردم سـران صـد هـزار             
اعدام را در مورد دالرا سر جاي خـود  

مـردم بـا فـرهـنـگ بـاال و               .  نشاندنـد 
انساني خود به حکومـت آدمـکـشـان       
نشان دادنـد کـه اعـدام و حـکـومـت               

نشـان دادنـد کـه        .  اعدام نمي خواهند
عليه قوانين ماقبل قـرون وسـطـايـي         
قانون قصاص و تـمـام قـوانـيـن ضـد             

مردم در مصـاف      .  انساني آن هستند
عليه حکم اعدام دالرا و عـلـيـه هـر             
گونه حکم اعدام ديـگـري، گـامـهـاي          
بلندي را رو به جلو و براي مـهـار ايـن      

مـبـارزه   .  دستگاه آدم کشي برداشتنـد 
عليه حکم اعدام دارد به يک سـنـت و     
يک فرهنگ در جامعـه تـبـديـل مـي          

ايـن  .  شود  اما هنـوز کـافـي نـيـسـت          
بـايـد کـاري کـنـيـم           .  نبرد ادامه دارد  

دالرا زنده بماند، بايد کاري بکنيم که 

آوريل در اعتـراض بـه      ٢٠ امروز 
حضور احمدي نـژاد رئـيـس جـمـهـور           
رژيم فاشيست جمهوري اسـالمـي در     
کنفرانس سازمان ملل تحـت عـنـوان      

ــان              "  ــژاد پــرســتــي دورب ــيــه ن " ٢ عــل
تظاهرات بزرگـي بـه فـراخـوان حـزب            

. کــمــونــيــســت کــارگــري بــرگــزار شــد       
تظاهرات کننـدگـان تـجـمـع کـردنـد،            
دست به راهپـيـمـائـي زدنـد و عـلـيـه               
احمدي نژاد و جـمـهـوري اسـالمـي و          
جنبش فـاشـيـسـتـي اسـالم سـيـاسـي              

مينا احدي عضو دفـتـر     .  شعار دادند
سياسي حزب کمونيسـت کـارگـري و        

استفان باوئر هـوف رئـيـس سـازمـان          
يس از سـخـنـرانـان         ئآزاد انديشان سو

اين تظاهرات بـا  .  اين تظاهرات بودند

استقبال گرم مخالف رژيم روبـرو شـد     
و گــزارشــات مــتــعــددي تــوســط                
خبرنگاران رسانه هاي مختلف از اين 
تظاهرات تهيه شد و مصاحبه هـائـي   

 .با مينا احدي صورت گرفت
  

هنـگـامـي کـه احـمـدي نـژاد در                
راهرو ساختمان کنـفـرانـس بـه طـرف          
ســالــن ســخــنــرانــي مــيــرفــت نــيــز از          
مخالفين در اما نماند و رو در روي         
يکي از مخالفينش قرار گـرفـت و بـا        

 تظاهرات کوبنده عليه حضور احمدى نژاد در ژنو 
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اين گيوتين اسالمي و قـوانـيـن ايـن           
. دستگاه سالخي را از کار بـيـنـدازيـم    

صدها و هزاران دالراي ديـگـر هـنـوز       
در چنگال اين حـکـومـت در اسـارت         

هـنـوز بـيـش از صـد            .  بسر مي بـرنـد  
نوجوان در زندانهاي ايـن رژيـم حـکـم         

ما .  اعدام بر باالي سرشان مي چرخد
ــهــاي شــريــف و                مــردم، مــا انســان
آزاديخواهي که توانستيم در اين چنـد  
روز به جـنـايـتـکـار تـريـن حـکـومـت               
تاريخ افسار بزنيـم، قـطـعـا خـواهـيـم            
توانست اين حکومت و قوانيـنـش را     
که از قعر تاريخ برخـواسـتـه اسـت بـه          

 .همان قعر تاريخ بفرستيم
  

وحشت حکومت اسالمى از 
 اول مه
 

 ٢٨ ماموران رژيم اسالمـي روز      
در سـنـنـدج بـه تـجـمـع               ٨٨ فروردين 

اعضاي کميته هماهنگـي در مـنـزل        
همکارشان غـالـب حسـيـنـي يـورش             
بردند و به تهديد، اذيت و آزار فعالين 
کارگري پرداختند و با گرفتن عـکـس   
و فيلم و انـگـشـت نـگـاري از آنـان،                 
مانور ايجاد نا امني براي کارگران را 
با وارد شدن به حريم زندگـي آنـهـا بـه         

ايـن يـورش مـغـول         . نمايش گذاشتند
وار به منزل غالب حسيني از فعاليـن  
کارگري که به جرم شرکت در اول مـاه    
مه حکم زندان گـرفـتـه بـود، وحشـت          

دستگاه حکومت اسالمي در سنندج 
و در شرف اول مـه امسـال را نشـان              

بـراي   ٨٨ ارديبهشت  ١١ اول مه . داد
جمهوري اسالمي در سـراسـر کشـور        

تـمـام   .  يک زنگ خـطـر بـزرگـي اسـت         
بخشهاي مختلف مردم و در راس آن   
کارگران و فعالين کارگري در تـدارک      
ــاشــکــوه و گســتــرده                 يــک اول مــه ب

حکومت اسالمي اين را بـو      . هستند
مي دانـد کـه کـارگـران         .  کشيده است

. براي گرفتن حق خود کوتاه نمي آيند
اعتراض و مبارزه بطور روزمره و بـر      
عليه موج اخـراجـهـا، بـراي گـرفـتـن              
دستمـزدهـاي پـرداخـت نشـده، بـراي             
افزايش دستمزدهاي چـنـد بـرابـر زيـر          
خط فقر، براي برپايي باشکوه اول مـه  
و دهها خواست و مطالبه ديگـر مـي     
جنگند و اين مبارزه تعطيـل نـاپـذيـر       

ايجاد فضاي تهديـد و ارعـاب       .  است
عــلــيــه کــارگــران و مــردم نــخــواهــد           
توانست آنان را يک قدم وادار به عقب 

 .نشيني کند
 
طبقه کارگر و کل جـامـعـه مـي        

داند که براي بقا و بـراي يـک زنـدگـي         
انساني راهي بجز اعتراض، مـبـارزه،   

. مـتـحــد و  مــتـشـکــل بــودن نــدارد              
حکومت اسالمي در آستانـه اول مـه       

ــرزد          ــخــود مــي ل ــران،  .  دارد ب ــارگ ک
فــعــالــيــن کــارگــري و فــعــالــيــن چــپ         
وکمونيست با رفتن به استـقـبـال يـک       

اول مه قدرتمند مي تـوانـنـد آنـرا در         
تــاريــخ جــنــبــش کــارگــري بــه ثــبــت           

مـي تـوان و بـايـد اول مـه                .  برسانند
امسال گورکنان حـکـومـت اسـالمـي        
سرمايه داران را وسيع و قدرتمنـد بـه     

فـعـالـيـن کـارگـري و           .  خيابانهـا آورد   
فعالين سوسياليست و کـمـونـيـسـت          

. وطيفه بسيار مهمي بر عهـده دارنـد    
بســيــج عــمــومــي تــوده کــارگــران و           
بخشتهاي مختلف مردم در اول مـه        
جنبش کارگري را گـامـهـاي بسـيـار            
بلندي بطرف يـک حـرکـت مـتـحـد و               
يکپارچه و براي گرفـتـن سـنـگـرهـاي         

حضــور .  بــعــدي بــجــلــو خــواهــد بــرد       
ــره در                   ــزار نــف ــا ه ــرده صــده ــت گس
چــهــارشــنــبــه ســوري در شــهــرهــاي           
کردستان و در سـراسـر کشـور، رژيـم           
اسالمي و دستگاه سرکوبش را زمين 

نـه تـنـهـا تـوان تـعـرض را                .  گير کرد
نداشتند بلکـه در هـراس از تـعـرض             
مردم نفس در سينه هـايشـان حـبـس         

ارديـبـهـشـت را        ١١ اول مه .  شده بود
نيز مي توان در همـيـن قـامـت و در           
ظرفيت صدها هزار نفره به خيابـانـهـا    
آورد و کيفرخـواسـت جـامـعـه عـلـيـه             
حکومت اسالمي سرمايه را به گوش 

اين امر مـهـم بـرعـهـده          .  دنيا رسانيد
فعالين کمونيست و فعالين و رهبـران  

به اميـد بـرگـزاري      .  کارگري قرار دارد
يک اول مه قدرمند، مـتـحـد و تـوده           

 . اي
 

اعتراض معـلـمـان شـھـر  

 سنندج 
 

بدنـبـال مـحـکـومـيـت يـکـي از                
معلمان شهر سنندج بنام جمال خـوال    

سال تـبـعـيـد، انـجـمـن صـنـفـي                ٣ به 
معلمان کردستان با صدور اعـالمـيـه    

در ايـن    .  اي به اين حکم اعتراض کرد
فروردين منـتـشـر شـد،        ٢٣ بيانيه که 

آمده است که مديريت ناحيه يک طـي  
نامه اي با وارد کردن اتهامات نـاروا،  
جمال خوال معلم ابتدايي و با سـابـقـه    
اين شهر را به دادگاه اداري مـعـرفـي        

سال تبـعـيـد بـه        ٣ نمود و ايشان را به 
انجمن از   .  استان سمنان محکوم کرد

همه فرهنگيان سننـدج خـواسـت کـه         
براي لغو کامل اين حکم به مديـريـت   

اقـدام  .  نـاحـيـه يـک اعـتـراض کـنـنـد               
فرهنگيان سبب شد که نـهـاد صـادر        
کننده حکم بـه دادن وعـده و وعـيـد               
مبني بر لغو اين حکم موضع خود را 

 .اعالم نمايد
 

اعتراض متحـدانـه فـرهـنـگـيـان          
شهر سنندج مديريت نـاحـيـه يـک را           
ناچار به دادن وعده و بـازبـيـنـي ايـن            

شرايط فالکتبار .  حکم ارتجاعي کرد
اقتصادي از يک سو و از سوي ديـگـر     
اذيت و آزار، بگير و ببـنـد و تـبـعـيـد           
معلمـان، آن جـهـنـمـي اسـت کـه بـه                   

تـنـهـا بـا       .  جامعه تحمـيـل کـرده انـد        
اعتراض و مبارزه متحدانه اسـت کـه     
مي توان اين قلدرمنشي را به عـقـب     

اعتـصـاب و اعـتـراض دانـش            .  براند

آموزان هنرستان روستاي گشـکـي از     
توابع کامياران نيز نمـونـه اي از يـک          
حرکت مصمم و يکپارچه براي دسـت    
يابي به سرويس رفـت و بـرگشـت بـه             

اعــتــصــاب ســراســري    .  مــدرســه بــود  
نيز نـمـونـه     ٨٧ معلمان در اسفند ماه 

ديگري از اعـتـراضـات مـعـلـمـان بـه             
شرايط و موقعيتي بود که حـکـومـت    
به زندگي ميليونها مـعـلـم شـريـف و          
زحمتکش در جامعه تـحـمـيـل کـرده          
است و رئيس حکـومـت اسـالمـي را         
ناچار بـه وعـده دادن هـاي دروغـيـن              

اعتراض اخير فرهنگيـان شـهـر      .  کرد
سنندج بايد اين را بخوبي نشـان داده    
باشد که بـا اقـدام مـتـحـد، قـاطـع و                
يکپارچـه اسـت کـه مـي تـوانـيـم بـه                   

ــا .  خــواســتــهــايــمــان دســت يــابــيــم         ب
گسترش اين اعـتـراضـات مـي تـوان          
فرزاد کمانگر معلم مبارز را از زندان 

بخشهاي مختلف جـامـعـه      .  آزاد کرد
با اعتراضات خود دارند در مسـيـري   
گام بر مي دارند که بـجـز اعـتـراض،         
اعتصاب و اتحاد، راه ديـگـري بـراي        
عــقــب رانــدن شــرايــط فــالکــتــبــار و           

ايـن  .  تحميل شده بر خـود را نـدارنـد         
در اول مـه      .  صف را بايد تقويت کـرد 

ارديبهشت روز جـهـانـي کـارگـر،         ١١ 
معلمان شريف و زحمت کش و هـمـه       
بخشهاي مختلف مردم بايد در سطح 
بسيار وسيـعـي هـمـراه بـا کـارگـران،              
اعتراض وسيع و قدرتمند خود را بـا      
صداي رسا عليه اين حکـومـت و بـه        

 .وضع موجود اعالم نمايند
 

در .  شعارهاي تندي بدرقه سالـن شـد    
سالن کنفرانس هيئت اتحاديـه اروپـا     
و تعدادي از هيئت هـاي کشـورهـاي        
اروپائي سالن را ترک کردند و يکي از 
سه نفري که خود را به شـکـل دلـقـک         
درآورده بــودنــد تــا نشــان دهــنــد کــه           
احمدي نژاد يک دلقک سياسي اسـت،    
با راسيست خطاب کردن احمدي نـژاد  

 . بطرف او حمله ور شد
  

در تمام طول سخنـرانـي احـمـدي       
نژاد حـتـي هـيـئـت هـاي دولـتـي در                 
اعتراض به او سر و صدا راه انداختند 
و خبرنگـار روزنـامـه سـوئـيـسـي در              
مصاحبه با مينا احدي گفته بود کـه    
کل سالن کنفرانس به اعتراض علـيـه   

 . احمدي نژاد تبديل شد
  

در اطالعيه هاي ديـگـر مشـروح      
تظاهرات حزب و اعتراضـات عـلـيـه       
احمدي نـژاد را بـه اطـالع خـواهـيـم                 

 . رساند
تشکـيـالت خـارج کشـور حـزب            

 سوئيس -کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩ آوريل  ٢٠ 

 ٣اطالعيه شماره 
تظاهرات کوبنده 
عليه حضور احمدى 

 نژاد در ژنو
چنانچه انتظار مـيـرفـت حضـور         
جــمــهــوري اســالمــي در کــنــفــرانــس         
سازمان مـلـل بـا اعـتـراض کـوبـنـده               

ــرو شــد             . آزاديــخــواهــان در ژنــو روب
اعتراض مخالفين جمهوري اسالمـي  

ماه آوريل در    ٢٠ در ژنو روز دوشنبه 
فـراخـوان حـزب      .  خاطره ها ثبـت شـد    

کمونيست کارگري ايران و فدراسيـون  
پناهندگان ايراني بـا اسـتـقـبـال گـرم             
مردم و برپائي ميتينگ و تظـاهـرات   

 .و راهپيمائي باشکوه پاسخ گرفت
  

ــزب                  ــن ح ــي ــال ــع ــن روز ف در اي
کــمــونــيــســت کــارگــري، فــدراســيــون       
سراسري پناهندگان ايراني و سازمـان  
اکــس مســلــم و تــعــداد ديــگــري از             
مخالفين حکومت اسـالمـي، چـهـره         
رژيم صدهزار اعدام و رئيس جـمـهـور    
مرتجع آنرا در مـقـابـل رسـانـه هـاي             

. خبري جـهـان بـنـمـايـش گـذاشـتـنـد                
حضور احمدي نژاد در اين کنـفـرانـس    
بــه يــک رســوائــي و شــکــســت بــراي             
ــمــام شــد و                جــمــهــوري اســالمــي ت
سخنراني او در يکي از دانشکاههاي 

اعـتـراضـات وسـيـع           ژنو نيز به دليـل 

 .ملغي شد
پس از اينکه اعالم شـد احـمـدي        
نژاد در کنفرانـس شـرکـت مـيـکـنـد،            
فراخوان به مـيـتـيـنـگ و دعـوت بـه              
تظاهرات در چند رسانه سوئـيـسـي و      

بدنـبـال آن     .  فارسي زبان منعکس شد
روز دوشـنـبـه بـيـش از صـد نـفـر از                     
شهرهاي مختلف سوئيس خود را بـه    
محل تظاهرات رساندند و سـاعـاتـي      
قبل از شروع سخنراني احـمـدي نـژاد      
ــيــن                 ــظــاهــرات شــروع شــد و طــن ت
فريادهاي تظاهر کـنـنـدگـان فضـا را          

شــعــارهــاي احــمــدي نــژاد       .  پــوشــانــد
راسيست است، ايـنـهـا قـاتـل مـردم             
ايــران هســتــنــد، احــمــدي نــژاد بــايــد         
دستگير و مـحـاکـمـه شـود از سـوي             

 .تظاهرکنندگان سر داده ميشد
در ساعت يک و نـيـم تـظـاهـرات          
کنندگان دست به راهپيمائي زدنـد و      
در مســيــر شــعــار دادنــد و مــجــددا            

درمقابل ساختمان کنفرانـس تـجـمـع       
کردند و به سخنراني ها گـوش دادنـد     
و توجه وسيعي را به تظـاهـرات خـود      

از جمله سخـنـرانـان ايـن       .  جلب کردند
متينگ اعتراضي مينا احدي عضـو  
دفــتــر ســيــاســي حــزب کــمــونــيــســت        

او در سـخـنـرانـي خـود          .  کارگري بود
امروز اينجا تجمـع کـرد ه ايـم          :  گفت

که اعتراض خود به سازمـان مـلـل و        
يـکـي   .  دولتهاي غربي را اعالم کنيـم 

از اهداف سازمان ملل در کنـفـرانـس    
ضد نژادپرستي، سـد کـردن هـر نـوع           
نقد به مذاهب، بويژه اسالم و جنـبـش   
اسالمي است و اين از نظر هر انسـان    

حضـور  .  آزاديخواهي محـکـوم اسـت     
احــمــدي نــژاد در ايــن کــنــفــرانــس و            
سخنراني او افتضاح سياسـي کـامـل      

احـمـدي   .  براي ايـن کـنـفـرانـس اسـت          
نژاد، تير خالص زن و رئيس جـمـهـور    

 ...تظاهرات بزرگى عليه    ١از صفحه 

 4صفحه 

 ...از ميان رويدادهاى مھم  ١از صفحه 
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حــزب کــمــونــيــســت     :خــاوران
کارگري در اسناد خود به صراحـت از    
ضرورت لغو اعدام سخن گفته اسـت،  
اما شما از چه زاويه و نگاهي و با چه 
تــحــلــيــلــي لــغــو اعــدام را ضــروري            

 ميدانيد؟ 

 :مــنــصــور حــکــمــت     
مجازات اعـدام اسـم دولـتـي کـلـمـه                

افراد يکديگر را به قتـل  .  کشتن است
ميرسانند، اما دولـتـهـا افـراد را بـه              

خـواسـت   .  محکوم ميـکـنـنـد    "  اعدام" 
لغو اعدام و ممنوعـيـت قـتـل نـفـس           
هــردو از يــکــجــا مــايــه مــيــگــيــرد،           
مخالفت با کشتن عامدانه و آگاهانـه  
و با نقشه قبلـي کسـي تـوسـط کـس            

اينکه يکسوي ايـن قـتـل يـک           .  ديگر
دولت و يا يک مرجع فائـقـه سـيـاسـي        
است کوچکـتـريـن تـغـيـيـري در ايـن               
واقعيت نميدهد که ما بـا يـک قـتـل           

مجازات اعدام وقيحانه .  عمد طرفيم
ترين و کثيف ترين شکل قـتـل عـمـد       

چون يک نهاد سياسـي، جـلـوي      .  است
روي مردم، با اعـالم قـبـلـي، از قـول            
جامعه، در نهايت حق بـجـانـبـي، در         
نهايت خونسردي، تصميم بـه کشـتـن      
کسي ميگيرد و روز و ساعت واقـعـه     

  .را هم اعالم ميکند

بــا لــغــو مــجــازات        :خــاوران
اعدام، جنايتکاران قاتل چگونه بـايـد   

 کيفر ببينند؟

سـوال   :منصور حکمـت  
با لغو مـجـازات اعـدام      .  جالبي است

همان اول جـلـوي يـک قـاتـل عـمـده،                
يعني دولت، که هيچوقت هم بخـاطـر   
قتل نفس کيفر نـديـده اسـت گـرفـتـه             

سـوال شـمـا ايـن تصـور را              .  ميشـود 
بوجود مـيـاورد کـه گـويـا مـجـازات              
اعدام را براي کيفر دادن قاتلين ابـداع  

يا گويا اين مجازاتي اسـت    .  کرده اند
که قانونگذاران پس از غور و تفحـص  

امـا  .  با جرم قتل متناسب يافـتـه 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 گرفت. ميکشند
ميپرسيـد اگـر مـجـازات اعـدام            

کشـتـن   .  نباشد بايد با قاتلين چه کرد
ما ميگـوئـيـم    .  قاتل تکرار قتل است

اين يک کار را بـهـيـچـوجـه نـمـيـشـود            
اينکه چه کار ديگـري مـيـشـود       .  کرد

کرد بستگي به فلسفه قضايي جامعه 
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

حــزب کــمــونــيــســت     :خــاوران
کارگري ايران با پاسداران و شکـنـجـه    
گراني که در درگـيـريـهـا اسـيـر مـي                
شـونــد، در صــورتــيــکــه ثــابــت شــود          
دسـتــشـان بـخــون مــردم آلــوده اســت            

 چگونه رفتار خواهد کرد؟

در  :منـصـور حـکـمـت        
قوانين مورد نظر ما اعدام و حـبـس       

قاعدتا اين آدمها را بـايـد   .  ابد نيست
به حبس محکوم کرد و رويشـان کـار     
کرد شايد بتـوانـنـد روزي بـه آغـوش            
جامعه برگردند و کاري کـنـنـد مـردم       

  .ببخشندشان

ــکــردن         :خــاوران ــا اعــدام ن ب
قــاتــل، عــدالــت دربــاره ي خــانــواده           

 مقتول چگونه اجراء مي شود؟ 

ايـنـکـه     :منصور حکمت
خانواده مقتول صاحب خون اسـت، و    
عدالـت، طـلـبـي اسـت کـه خـانـواده                 
مقتول از جامعه دارد، يـک مـفـهـوم           
عشيرتي و عقب مانده و غـيـر قـابـل       

غــم و داغ خــانــواده        .  پــذيــرش اســت  
امـا اگـر     .  مقتول انکار ناپـذيـر اسـت     

اعدام بخاطر تسکين غم و داغ افـراد  
مجاز باشد، چرا خود قتل بـه بـهـانـه         
احساساتي مشابه مجاز نيست؟ آيـا    
کسي که توسط ديگري تحقير و خـرد  
شده، خانه خراب شده، معـتـاد شـده،      
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       

  .نيست

آيا با لغـو مـجـازات       :خاوران
اعدام، درجه ي جـنـايـت در جـامـعـه           

 باال نخواهد رفت؟

. خـيـر   :منصور حکمـت  
همانطور که گفتم همان اول .  برعکس

کار جلوي يک ليست بـاالبـلـنـد قـتـل         
ــشــود                ــي ــه م ــت ــرف ــي گ ــت ــاي دول . ه

ــا              ــکـ ــريـ ــتـــري و دولـــت آمـ دادگسـ
پرکارترين قاتل حـرفـه اي آن کشـور            

لغـو مـجـازات اعـدام مـانـنـد              .  است
قاتل سريـال يـکـجـا        ١٥٠ اينست که 

ثانـيـا، جـامـعـه        !  دستگير شده باشند
اي که کشتن انسانها را مطابق قانون 
مجاز کرده بـاشـد هـرگـز نـمـيـتـوانـد                
جلوي تکرار هميـن عـمـل در مـيـان            

لغو حـکـم اعـدام و          .  اهالي را بگيرد
اعالم ارزش جان آدمي، اولين گام در 
مبـارزه بـا فـرهـنـگ آدمـکـشـي در                 

آمارهاي رسمي هـم بـه     .  جامعه است
روشني نشان ميدهد که در هـلـنـد و        

اســکــانــديــنــاوي و انــگــلــســتــان کــه          
مجازات اعدام ممنـوع اسـت، آمـار        

بـه مـراتـب      )  به نسبت جمعيـت ( قتل 
  .کمتر از آمريکاست

بنظر شما مـجـازات      :خاوران
جنايتکاران براي رسيدن به چه هدفـي  

  بايد انجام گيرد؟
 

نميدانم آيـا   :منصور حکمت 
اصوال کلمه مجـازات کـلـمـه خـوبـي           
براي يک سـيـسـتـم قضـايـي انسـانـي             

بــنـظـر مـن، بـحــث         .  هسـت يــا خــيـر      
پيشگيري و از بين بردن زمينـه هـاي     
اجتماعي و اقـتـصـادي و فـرهـنـگـي            
جنايت به کنار، اوال، جامعه بايـد بـا     
حداقل اعمال خشونـت و بـا حـداقـل           
ســلــب اجــازه زنــدگــي مــتــعــارف از           
مجـرمـيـن، خـود را از تـکـرار جـرم                  

ثانيا، کـمـک   .  توسط آنها مصون کند
بـنـظـر    .  کند اين افراد متحول بشـونـد  

من مجازاتهاي انتـقـامـي و عـبـرت          
بايـد بـجـايـي        .آموزانه بايد لغو بشود

برسيم که جامعه چـنـان از خشـونـت           
فاصله بگيرد که به مـوارد خشـونـت        
مثل بالياي طبيعي رفتـار کـنـد، بـه         
کمک قربانيان بشتابد، سعي کـنـد از       
موارد بعدي آن جلوگيري کـنـد و يـا          
خسارات آن را به حداقل برسانـد، بـي     
آنکـه کسـي را بـه رسـم قـربـانـي در                    
آتشفشان بياندازد و يا به دريا تازيانه 

  .بزند

اگـر لـغـو مـجـازات           :خاوران
اعدام، يکي هم به دليل ارزش نـهـادن   
به گوهر انسان و حق حيات آن اسـت،    
در آنصورت خواست آزادي زنـدانـيـان      
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     
چه بايد کرد؟ آيا بايد خواستار آزادي   

 او شد؟ 

مـن   :منصـور حـکـمـت      
آدمي را که در اتوبوس و هـواپـيـمـاي     
مردم بـمـب گـذاشـتـه بـاشـد مـبـارز                  

مـتـاسـفـانـه در يـک           .  اطالق نميکـنـم  
دوره مــعــيــن ايــن روش در بــرخــي               
جنبشهاي حق طلبانه باب شد و بـعـد   
توسط برخي جنبشهاي ارتجاعـي بـه     
يــک هــنــر آدمــکــشــي تــحــت لــواي            

يـک فـرمـول      .  سياست ارتقاء داده شد

بستگـي بـه     .  کلي در قبال اينها ندارم
دولتي دارد که اينـهـا بـا آن در حـال             

بستـگـي بـه مـوازيـن          .  جنگ هستند
قضايي کشور مربوطه و مشروعـيـت   

بستگـي بـه شـرايـط         . حقوقي آن دارد
بــنــظــر مــن   .  وقــوع ايــن اتــفــاق دارد      

پرونده بمبيست هايي کـه بـه اهـداف        
غير نظامي حمله کرده اند يک پرونـده  

ممکـن اسـت دالئـل        .  سياسي نيست
مخففه سياسي براي وقوع جـرم ارائـه     
و بشود و حتي ترتيب اثر داده بشـود،  
اما خود پرونده يک پـرونـده سـيـاسـي          

منتهي يک چـيـز را يـادآوري        .  نيست
اگر بنا باشد کسـانـي را کـه بـا           .  کنم

بمب به مردم غير نظامي حمله کـرده    
اند بگيرند و محاکمه کـنـنـد، هـفـت          
هشت رئيس جمهور و نـخـسـت وزيـر       
غربي و صدها بوروکـرات و ژنـرال و         
فرمانـده آمـريـکـايـي و اروپـايـي در                

مـن  .  رديف اول متهمين خواهند بـود 
فرقي ميان تيموتي مـک واي کـه در         
اوکالهما آن جنايت عظيم را کـرد بـا       
کساني که بمب روي پناهگاه و خـانـه   
و مدرسه مردم بغداد انداختـنـد و آن       

  .همه را کشتند نمي بينم

اگــر جــواب مــنــفــي      :خــاوران
است در آنصورت چه قدرتي بـايـد او       

 را محاکمه کند؟

قدرتـي   :منصور حکمت 
که از نظر حقوقي مشروعيت داشـتـه     

حکومت هاي استبدادي بنا به .  باشد
بنظر مـن    .  تعريف مشروعيت ندارند

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

  .يافت يا ايجاد کرد
 

اگر جواب مثـبـت اسـت       :خاوران 
در آنصورت تعريف شـمـا از زنـدانـي         

 سياسي چيست؟ 

بـنـظـر     :منصور حکـمـت  
من دو مقوله زنداني سياسي و اسـيـر   
جنگي وجود دارد کـه هـردو بـه ايـن             

زندانـي سـيـاسـي        .بحث مربوط است
کسي است که بجرم مـخـالـفـتـش بـا           

. دولت مـربـوطـه زنـدانـي شـده اسـت             
زنداني سياسي بنا بـه تـعـريـف بـايـد           

محاکمه اي نبايد در کـار    .  آزاد بشود
کسـي کـه عـلـيـه حـکـومـتـي                .  باشد

فعاليت سـيـاسـي کـرده اسـت اصـال               
اسير جنگي هم .  نبايد دستگير بشود

مجازات اعدام شنيع ترين شکل قتل عمد 
 است
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! مرگ بر جمھورى اسالمى، زنده باد جمھورى سوسياليستى     

جلو اعدام دالرا را 
 !بگيريم
 
سال داشت  ١٧ دالرا دارابي تنها 

. که به اتهام قتل محکوم شناخته شد
سـال اسـت کـه او را در در                 ٦ مدت 

زندان و در انتظار هر روزه و هر لحظه 
ــد            روز .  کــابــوس مــرگ گــذاشــتــه ان

فــرورديــن جــالدان        ٣٠ يــکــشــنــبــه     
حکومت کـودک کـش در ايـران مـي             
خواهند طـنـاب دار را بـر گـردن او                 

 .بياويزند و اعدام کنند

  
نهاد کودکان مقدمند ميخواهـد  
به حکم اعدام دالرا و ديگر کودکانـي  
کــه در مــعــرض اعــدام قــرار دارنــد             

وسيعي را سازمان دهد تـا       اعتراض
بر اين جنايت و اين قتل عمد دولـتـي   

در ليـسـتـي کـه       .  نقطه پاياني بگذارد
اخيرا به دست نهاد کودکان مقدمـنـد   

کـودک در       ١٠٠ رسيده است بيش از 
موقـعـيـت هـاي مشـابـه دالرا قـرار                
دارند که هر آن مـمـکـن اسـت اعـدام          

 .شوند
  

مردم، نهادها و فعالين دفـاع از      
حقوق کودک، انسانهاي آزاديـخـواه و       
شــرافــتــمــنــد، بــايــد در مــقــابــل ايــن          
دستگاه کودک کـش حـکـومـت ضـد            

جنايت عليه کـودکـان     .  کودک ايستاد
و جنايت عليه انسانيـت نـبـايـد بـدن          

 .پاسخ بماند
با نامه هاي اعتراضي خود و بـه    
هر شکل ممکـنـي کـه مـي تـوانـيـد              

 .مانع اعدام دل آرا شويد
  

اگر اعتراضات تا کـنـونـي شـمـا        
نبود، اگر تنفر و انزجار شـمـا عـلـيـه          

اعدام نبود تا بحال دالرا اعـدام شـده       
هـمـيـن مـدتـي کـه دالرا اعـدام                . بود

نشده، بخاطر اعتراضات شمـا مـردم     
. متنفر و منزجر از اعدام بـوده اسـت    
. زمان چنـدانـي بـاقـي نـمـانـده اسـت              

نجات جان دالرا و دهها کـودکـي کـه      
در معرض اعدام قرار دارند در دسـت  
شما مردم در دست هـمـه انسـانـهـاي          
شرافتمندي است کـه نـمـي خـواهـنـد           
شاهد و ناظر گرفتن جـان کـودکـان و        

 .نوجوانان باشند
  

نهاد کودکان مقدمند در کميپـن  

سراسري عليه اعدام کودکان از هـمـه     
شما مي خواهـد کـه در ايـن آخـريـن              
لحظات با نامه هاي اعتراضـي و بـا       
ارســال فــاکــس و بــا اس ام اس بــه                 

جــمــهــوري اســالمــي ســيــل          ســران   
به سـوي سـران و          اعتراضات خود را

. نهادهاي حکومت معطـوف سـازنـد     
ما همه با هم، ما هزاران و ميليونهـا  
انسان با اعتراض خـود مـي تـوانـيـم          

 .جلو اعدام دالرا را بگيريم
  

 نهاد کودکان مقدمند  
 ١٣٨٨ فروردين ماه  ٢٧ 

بنا بر گزارشهاي دريافتي توسـط  
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران پـس از             
بــازديــد مــحــمــود احــمــدي نــژاد در           

 ٩ از فازهـاي     ٢٤/١٢/٨٧ مورخه 
ميدانهاي گازي پارس جـنـوبـي     ١٠ و 

نـفـر از کـارگـران            ٣٠٠ در عسلويه،   
از کــار خــود اخــراج              ١ oشــرکــت    

 . شدند
بنا بر اين گزارش هنگام بـازديـد     

بـا     ١٠ و      ٩ احمدي نژاد از فـازهـاي     

تعطيلي تمامي کـارگـاهـهـا شـرايـط           
امنيتي بسيار سختي در ايـن فـازهـا      
ايجاد کرده بودند و به هيـچ کـارگـري      

بـازديـد      امکان حضور در مـحـلـهـاي    
وي را ندادند و دقيقـا فـرداي بـازديـد         

 ٩ محمود احمـدي نـژاد از فـازهـاي             
ايـن   نـفـر از کـارگـران              ٣٠٠ ،    ١٠ و

 . فازها از کار خود اخراج شدند
تمامـي ايـن کـارگـران از جـملـه               
کارگراني بودند که از اوليـن روزهـاي     

 ١٠ و      ٩ فـازهـاي        استارت سـاخـت    
عسلويه در آنجا مشغول بکار بـودنـد   

سـال سـابـقـه          ٦ تـا     ٤ و اغلب آنان از 
 . کار دارند

در طول اين مدت ايـن کـارگـران        
بدون قرار داد و در بدترين شـرايـط و       

سـاعـتـه در         ١٠ با ساعت کار روزانه 
اين پروژه ها کار کرده اند و هـمـيـشـه       
دستمزدهاي خـود را بـا تـاخـيـرهـاي             
چندين ماهه دريافت نموده اند و هـم      
اکنون نيز که از کار خود اخـراج شـده     

الي چهار ماه دستمزد مـعـوقـه       ٢ اند 
 . طلبکارند  ٠١ از شرکت 

بر اسـاس ايـن گـزارش، بـه ايـن                
کارگران پس از تعطيالت پايـان سـال     
اجازه ورود به محل کارشان را نـداده      

نـفـر از آنـان         ١٠ اند و به تعداد حدود 
که موفق به ورود به کارگـاه شـده انـد        
اعــالم نــمــوده انــد کــه از ايــن پــس               
بصورت روزمزد مـيـتـوانـنـد بـه کـار            

 . خود ادامه دهند
بنا بر اظهـار کـارگـران اخـراجـي          

، مديريت شرکت بـه آنـان      ١ oشرکت 
اعالم کرده است کـار بـراي يـکـسـال            
ديگر نيز وجـود دارد امـا از تـهـران               

 ٣٠٠ دستور رسـيـده اسـت کـه ايـن                

کارگر را بکـار نـگـيـرنـد و کـارگـران              
جديدي را براي پايان پـروژه بصـورت       

 . روزمزد استخدام کنند
کــارگــر اخــراجــي شــرکــت         ٣٠٠ 

به دليل بي پولي و نبود امـکـان     ٠١ 
مــانــدن در عســلــويــه، قــادر بــه                   
سازماندهي تجمع و شکايت در آنجـا  
نيستند و احـتـمـاال تـعـدادي از آنـان             
براي دست يابي به مطالبات شـان بـه     

 . نهاد رياست جمهوري خواهند آمد
-اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران             

  ٨٨ فروردين ماه  ٢٨   
com.ettehadeh.www  

حکومتي است که سـي سـال اسـت          
عليه زنان، عليه بي خدايـان، عـلـيـه       
مردم ايران يک آپارتايد تمام عيار را 

جمهوري اسـالمـي   .  به پيش مي برد
يک حکومت فاشيستي است و بـايـد   
در دنــيــا مــنــزوي شــود و از هــمــه              
مجامع بين المللي بـيـرون انـداخـتـه        

ــژاد و حــکــومــت           .  شــود احــمــدي ن
اسالمي، نـمـايـنـدگـان مـردم ايـران              
نيستند، اينها قاتلين مردم هستـنـد   

. و بايد دستگير و مـحـاکـمـه شـونـد        
سپس استفان ماور ورف از سازمـان  
آزادانديشان سوئيس سخنرانـي کـرد     

احمدي نژاد به جرم جـنـايـت      :  و گفت
 .عليه بشريت بايد دستگير شود

درمقابل محل کنفرانس شبـکـه   
هاي خبري متعـددي از راديـوهـا و          
تلويزيونـهـا و روزنـامـه هـا از ايـن                 
تظاهرات گزارش و فيلم تهيه کردنـد  
و شبکه هاي خبري بين الـمـلـلـي از         

جمله بي بي سي و سـي ان ان، اورو        
نيوز، کـانـال هـاي تـلـويـزيـونـي در                 
کشورهاي اسکانديناوي، کانـال تـي     
اس آر ژنــو و صــداي آمــريــکــا و                 
بسياري از رسانه هـاي ديـگـر دنـيـا          
بارها تصاويري از اين تـظـاهـرات را      

 .منعکس کردند
تظاهرات ژنـو جـلـوه اعـتـراض            
مردم ايران عليه حکـومـت نـنـگـيـن         

اين اعتـراض  .  جمهوري اسالمي بود
ــزب                ــراي ح ــي ب ــزرگ ــت ب ــي ــق ــوف م
کمونيست کارگري ايران بود که همه 
جا درمقابل حضور سران جنايتـکـار   
حکومت اسالمي ايستاده اسـت تـا       
مــردمــي را کــه بــراي ســرنــگــونــي            
ــاري            ــهــوري اســالمــي روزشــم ــم ج
 !ميکنند با قاطعيت نمايندگي کند

تشکيالت خـارج کشـور حـزب          
 سوئيس -کمونيست کارگري ايران

 ٢٠٠٩ آوريل  ٢١ 

جرمي نکرده و نبايد از حقـوق مـدنـي      
خود و از جـملـه آزادي خـود مـحـروم              

و اين فقط مـوضـوعـي مـيـان          .  بشود
بـنـظـر مـن اعضـاي          .  دولت ها نيست

سازمانهاي چـريـکـي کـه بـه دولـتـهـا               
اعالم جنگ داده اند و در عـمـلـيـات           
نظامي دستگـيـر مـيـشـونـد بـايـد از               

. حقوق اسراي جنگي برخوردار باشـنـد  
قوانين موجود بايد عميقا به نفع ايـن    

بـنـظـر مـن زنـدانـي           .  اسرا تغيير کـنـد  
کــردن فــرد و جــلــوگــيــري از زنــدگــي            

امـا  .  متعارف او بايد مـمـنـوع بـاشـد       
ميتواند قوانيني وجود داشـتـه بـاشـد         
که تا پايان جنگ و يا تا مطمئن شدن 
از عدم تمايل فرد به شرکت مجدد در   
جـنـگ، مـانـع الـحـاق مـجـدد او بـه                    

و باالخره قطعا مقوـلـه   .  ارتشش بشود
ايـن  .  اي به اسم جنايت جنـگـي داريـم     

مقوله بايد جدا بـاز تـعـريـف بشـود و            
تمام مواردي که نـيـرويـي افـراد غـيـر           
نظامي و وسائل زيستي و رفاهي آنهـا  
را مورد تعرض قرار ميدهند را در بـر    

در اين سالـهـاي اخـيـر شـاهـد           .  بگيرد
وسيعترين جـنـايـات جـنـگـي تـوسـط             
ارتشــهــاي دول غــربــي و مــحــلــي در           
کشورهاي مختلف، مـانـنـد عـراق و           

جـنـايـتـکـاران      .  يوگسالوي، بـوده ايـم      
جنگي بسياري امروز بعنوان رهـبـران     
و قهرمانان ملي و فرزندان وطنپرسـت  
ملل و اقوام مـخـتـلـف راسـت راسـت           
ميان مردم راه ميروند که مـيـبـايسـت     

  .شاهد محاکمه آنها باشيم
 

علل اصرار و اشتيـاق   :خاوران
مسلمانان بنيادگرا به کشتن و حـذف      
ــژه              ــوي ــفــان خــود ب فــيــزيــکــي مــخــال

 دگرانديشان را در چه ميدانيد؟ 
 

ايـنـکـه     :منصور حکمـت 
آيا کسي اول به آدمکشـي عـالقـمـنـد        
ميشود و بـعـد مسـلـمـان بـنـيـادگـرا                  
ميشود و يا بـرعـکـس اول مسـلـمـان           
بنيادگرا ميشود و بعد به حـکـم شـرع      
انور آدمکش ميشود، چيزي است کـه    
من ابزار تحقيق و موشکافي در آن را   

ولي مطمئنم پاسخ يکجايي در    .ندارم
  .همين يک جمله شما نهفته است

 
 

 ٭ ٭ ٭                                              
 ٢ ٥  

فصـلـنـامـه        ٧ اين مطلب در شـمـاره         
خــاوران، نشــريــه ســازمــان دفــاع از             

 ١٣٧٩ زندانيان سياسي ايران، پائـيـز     
چرا مجازات اعـدام؟ نـگـاه        " با عنوان 

" منصور حکمت به مقوله لغـو اعـدام    
  .بــــــچــــــاپ رســــــيــــــده اســــــت             

 

 ...مجازات اعدام شنيع ترين   ادامه
 3از صفحه 

 ...تظاهرات بزرگى عليه    ٢از صفحه 

 ٣٠٠بالفاصله پس از بازديد احمدى نژاد از عسلويه 
 کارگر اخراج شدند


