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 پارلمانی در سوئد، حزبی فاشيستی و راسيستی سوئد 
 20توانست برای اولين بار در تاريخ اين کشور با بدست آوردن                      SDدمکرات

همزمان با   .  کرسی پارلمانی اين جامعه را در حالتی بحت و حيرت قرار دهد                     
که سالها بزرگترين     برای اولين بار حزب سوسيال دمکرات           انتخاب اين حزب     

 تا کنون در بيشتر دورهای انتخاباتی به            1914حزب اين کشور بوده و از سال            
تنهائی رای  اکثريت مردم را آورده در ميان بهت و شوك اعضا و طرفدارانش                      

در اولين واکنش به اين انتخابات احزاب بلوک چپ          .  بازنده انتخابات پارلماني شد   
با توجه به اينکه بلوک راست اکثريت را برای تشکيل دولت در دست ندارند،                         
برنده را حزب فاشتستی دانستند و هر گونه همکاری از جانب خود با اين جريان                  
راسيستی را غير ممکن اعالم نمودند و در اين زمينه به بلوک راست پيروز در                    

بيشترين آرا را دارند که     بلوک راست پيروزيش را جشن      .  انتخابات اخطار کردند  
گرفت و اعالم نمودند که با راسيست ها               .  می توانند تشکيل حکومت را بدهند          

همکاری نمی کنند و اگر حزب محيط زيست در بلوک چپ حاضر به همکاری با               
حزب محيط زيست حاضر به اين        .  آنها باشد دولت را با آنها تشکيل خواهند داد            

بلوک راست مسئوليت همکاری احتمال خود  با راسيست ها را                   .  همکاری نشد 
در هر حال جنگ         .  بعهده نيروهای بلوک چپ و حزب محيط سبز انداختند                     

تبليغاتی بين بلوک های  راست و چپ بعد از پايان  انتخابات قطع نشده و در اين                     
 3ادامه در صفحه اشکال جريان دارد و نوک تيز حمله                               

 

جنب و جوش دانش آموزان همراه با       .   در حال شروع است ١٣٨٩سال تحصيلي  
خانواده هايشان براي تدارك ثبت نام و جا دادن در آالسهاي درس اينروزها در                

آعاز سال تحصيلي جديد و رفتن به مدارس و دانشگاه ها اگر              .  جامعه گرم است  
در جوامع متعارف با فضايي آرام و استقبال و حمايت جامعه و نزديكان دانش                    
آموز و دانشجو همراه است، اما در ايران تحت حاآميت جمهوري اسالمي در                   
طول سي سال گذشته به اضطراب و دلمشغولي روحي و جسمي سنگيني در                       

 . خانواده ها، تبديل شده است
 

وجود نظام استبدادي در ايران، جمهوري اسالمي، آموزش و پرورش را به                       
در سي سال گذشته جمهوري اسالمي نافي             .  مساله سياسي  تبديل آرده است          

برابري آامل و مطلق حقوق مدني و شهروندي و محدود آننده آزادي انديشه،                    
مصائب مخرب اين استبداد سياسي بر آزادي و           .  نقد و حيات علمي جامعه بوده       
 . شكوفايي جامعه نمايان است

 
بازسازي اين همه تخريب روحي و جسمي، و آسب برابري آامل ومطلق حقوق 
مدني و شهروندي، شكوفايي آزادي در سه دهه گذشته يك عرصه دائمي و                            
همزمان مبارزاتي نسل هاي جوان جامعه است آه در اشكال مختلف در محيط                  
هاي تحصيلي و دانشگاه ها وجود داشته و هر روز بر ابعاد و گستردگي                                  
اعتراض و مبارزه در شكل خالصي فرهنگي و فاصله از سنت و فرهنگ                            

محيط هاي تحصيلي و         .  ارتجاع اسالمي و مذهبي ابراز وجود آرده است                   
دانشگاه ها در اشكال علني و مخفي، در شكل گسترده در ميان محافل و روابط                   
اجتماعي نسل ميليوني جوانان آگاهانه و يا خود بخودي به جنگ اين بختك                             

 . حاآميت سياه رفته است
 

با وجود مقاومت و تعرض وسيع نسل جوان به طرح هاي اسالمي، در حاليكه                    
جمهوري اسالمي با بيش از سي سال حاآميت استبدادي نتوانسته نسل جوان در               
محيط هاي تحصيلي و دانشگاهي را به عقب براند، براي شروع سال تحصيلي                 

. جديد در تدارك نظامي ـ روحاني آردن مدارس و محيط هاي دانشگاهي است                  
اخيرا معاون سازمان آموزش و پرورش تهران اعالم آرده آه از مهر ماه                            

 وارد مدارس     »افسران جنگ نرم    «امسال،  يك هزار روحاني تحت عنوان                 
مهمترين دليل تربيت اين روحانيون را پيشگيري از آسيب           «و گفته اند     .  ميشوند

 . » است»جنگ نرم«هاي اجتماعي، به ويژه آسيب هاي پر خطري چون 
پر واضح و عيان است آه رويدادهاي چند سال گذشته، تحرك و ابراز وجود بين 

زنگ خطر جدي تري را        ....  المللي نسل جوان از طريق يوتوب و تويتر و                  
واقعيت روشن و حاشا ناپذير . براي نظام جمهوري اسالمي بصدا در آورده است

و محكمي امروز در دست نسل جوان در محيط هاي درسي و دانشگاهي و                            
اين نسل جمهوري اسالمي و زندگي           .  محيط آار و زندگي شان موجود است            

در هر اقدام و فرصت مناسب            .  تحت حاآميت اين نظام مذهبي را نميخواهد             
بيزاري از فرهنگ و سنن اسالمي را ابراز آرده اند، نظامي آه با بيش از سي                   
سال حاآميت با موجي از آشتار و سرآوب و نسل آشي هنوز نتوانسته جامعه و 
نسل جوان را مرعوب و به زانو در آورد، امروز با رديگر بر ميزان فشار و                      
سرآوب عريانتر به مصاف و جنگ نسل جوان در مدارس و محيط هاي                                

در همين راستا چند روز گذشته رهبر جنايتكار خامنه اي              .  تحصيلي رفته است   
بر خالف برخي   «در مورد حضور روحانيون در محيط هاي آموزشي گفته بود            

 مقاطع گذشته، خوشبختانه در دولت فعلي زمينه براي فعاليت روحانيون در
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 ...باز گشائی مدارس
دانشگاه ها بسيار فراهم است آه بايد شكر اين نعمت را            

ا آورد                          ـج رصـت، ـب ن ـف اـسب از اـي ـن اده ـم ـف ـت . » نيز با اـس
وان            "  ارزش" و  "  قرب"  ل ـج دولت جنايتكار و ضـد نـس

ان آن                     ـي ي ـب الـم وري اـس ـه ـم ر ـج احمدي نژاد توسط رهـب
ي                  ـف ـخ ي و ـم ـن واقعيتهايي است آه اين نظام در جنگ عـل
ل                       ا نـس ا ـب اه ـه ـگ در خيابان و محيط هاي درسي و دانـش

ردم           .   جوان ما تجربه آرده است     ي ـم وـن ـي ـل ـي تظاهرات ـم
ر از                     ه، رژه ـپ ـت ذـش ال ـگ ـس تهران و بويژه جوانان در يـك
انزجار بر روي عكس پاره شده خامنه اي در خيابانهاي          
تــهــران، تــظــاهــراتــهــاي آــوبــنــده و شــعــارهــاي آــوبــنــده             

م       "  ـي واـه ـخ ـي ـكس           "  جمهوري اسالمي نـم ردن ـع اره ـآ و ـپ
جنايتكار احمدي نژاد در روز روشن و در حضور او و      
ال در                   ـك اي رادـي ارـه ـع ح، ـش خيل محافظين تا دندان مسـل
ر                        ـك ه ـف ظـام را ـب ل ـن ر و ـآ محيط هاي دانشجويي، رهـب
انداخته تا با شروع مدارس و سال تحصيلي جديد، صف    

 . بندي سرآوبگرانه ديگري را سازماندهي آنند
 

زام                وزـشي از اـع تدارك حمله وسيعتر به محيط هاي آـم
رم     « يك هزار روحاني   ر اـست         » افسران جـنگ ـن را ـت .  ـف

نــيــز در ســال      "  تــحــول بــنــيــاديــن آمــوزش و پــرورش          " 
در سي سال گذشته اگر . تحصيلي جديد به اجرا در ميايد

ا                       اه ـه ـگ دارس و دانـش وزش در ـم چه محيط درس و آـم
براي آموختن و ارتقا و مدارك تحصيلي بوده، اما وجود        

ي         "  سيستم آموزش اسالمي  "  اـي وـف ـك خود مانع آزادي و ـش
رد     . در عرصه تحصيلي و آآادميكي است  ر ـف هر چند ـه

ن        محصل و دانشجو خود به ابتكار امكانات شخصي و ـف
ي در راه                     وـن ـن ك ـآ ـي اـت ورـم ـف آوري و تكنولوژي دنياي اـن
د،                 ـن ي ـتالش ـآ آسب علم و دانش مدرن و تخصص علـم

دي        "  سيستم آموزش اسالمي  " وجود يك    ار ـج ـي موانع بـس
اد                  ـج را در راه آن حداقل تالش پر هزينه شـخصـي را اـي

ران                    .  ميكند طـوح در اـي ه ـس ـم رورش در ـه آموزش و ـپ
وده اـست              . بشدت با مذهب و قوانين اسالمي مسموم و آـل

ر             اسالم و مذهب در همه مراحل درس خواندن باالي ـس
ي ـ     .  محيطهاي تحصيلي است  الـم با وجود اين سيستم اـس

 ٨٩مذهبي در سي سال گذشته، با شروع سال تحصيلي           
آه با همكاري "  طرح تحول بنيادين آموزش و پرورش  " 

ي،          وزارت آموزش و پرورش با سازمان تبليغات اسالـم
طرح برنامه درسي ملي، نصب دوربين هاي مدار بسته         
ر دوره              ـت ژه دـخ در مدارس، طرح انتخاب همسريابي وـي

، تــدريــس    » مــحــرم ســازي   « پــيــش دانشــگــاهــي، طــرح         
ـيت        » حكمت و فلسفه اسالمي   «  وـع ـن ـم  به دوره ابتدايي، ـم

ه                        ـك ـن ه، و اـي اـم رـن وق ـب اي ـف ـه الــس تدريس موسيقي در ـآ
 . باالخره نفوذ روحانيت در آموزش و پرورش

 
اه                            ـگ ـت ه دـس اـم رـن ا ـب ه و ـب اـن اـه ه آـگ مـل موقعيت جديد و ـح
اي                    ط ـه ـي ـح دارس و ـم ه ـم سرآوب جمهوري اسالمي ـب
ه و                   ـع اـم ل ـج ال ـآ داشجويي در آغاز سال تحصيلي امـس
اـسي ـ                    ـي اب ـس ـخ ـت ك اـن شهروندان ميليوني را در مقابل ـي

واقعيت عيان اين است آه اين . مبارزاتي قرار داده است
ت                           ـي ـم اـآ ه ـح ه دـه ـيش از ـس ا ـب ي ـب نظام اسالمي ـ مذهـب

د                      ـن وب ـآ رـع وان را ـم ل ـج ه اـست نـس . اسالمي نتوانسـت
اي                  ط ـه ـي ـح ردن ـم ي ـآ الـم سياستهاي سرآوبگرانه و اـس
ه                   ه دـه ده، ـس رو ـش آموزش و پرورش او با ناآامي روـب
ار               ي و فـش اـن االي ـج مبارزه و اعتراض البته با هزينه ـب

 . روحي، زندان و شكنجه
 

اما، شروع مدارس و دانشگاه ها براي تهيدستان و طبقه     
رو                  ي روـب اـل صـادي و ـم ـت آارگر با دشواريهاي متعدد اـق

فقر و فالآت بي شائبه با آغاز سال تحصيلي جديد . است
ري و                       ارـگ اي ـآ واده ـه اـن ان ـخ ـي ه ـم فشار مضاعف را ـب

ا            .  تهيدستان جامعه آشانده است    ول و ـن ـه ـج سرنوـشت ـم
ي                       وـن ـي ـل ـي اد ـم ـع ه در اـب ا ـآ معلوم فرزندان اين خانواده ـه

 
ر                 ـي ار درـگ وزـگ م و آـم ـل ـع اگر قشر وسيع و ميليوني ـم
تامين زندگي و مايحتاج روزانه است، اگر فرصت و         
ي               اـن امكان آافي با رفاه اجتماعي و امنيت شغلي و ـج
ن آوري و                و امنيت دسترسي به امكانات تحقيقي و ـف
ر             ر صــف د زـي ارتقا در آاتاگوري جامعه معلمان به ـح
ـيت                       وـل ـئ ال مـس ر ـس ه ـه ار ـآ وزـگ رسيده، و معلم و آـم
ده دارد، و                ـه آموزش و پرورش فرزندان ما را بر ـع
مجبور است آه براي تامين حداقل زندگي تالش آند،         
ن      طبقه آارگر در ايران و فرزندان و خانواده هاي اـي
ري                      دـت ب ـب راـت ه ـم د ـب اـي طبقه در موقعيت مشابه و ـش

دان                  .  قرار دارند  رزـن ن ـف ي اـي ـل صــي ـح ال ـت در آغاز ـس
طبقه آارگر، معلمين، پرستاران و اقشار زحمتكش و    

اگر . مزدبگير جامعه هستند آه راهي مدارس ميشوند
ـست                      ـي ـيش از ـب رار اـست ـب در سال تحصيلي جديد ـق
ـخش                      د، ـب وـن ا وارد ـش اـه ـگ دارس و دانـش ميليون به ـم
ـكالت                         ا مـش ا ـب دان ـم رزـن ن ـف ي از اـي ـم اآثريت عظــي
ر از                تالنبار شده تامين زندگي و با افقي نا معلوم و ـپ

ـكش      .  ابهام براي بقا زندگي و ادامه تحصيل       ـم اين آـش
ا                      ـه وـن ـي ـل ـي صـادي ـم ـت ي و اـق طبقاتي و عدم توانايي ماـل
ا                    اـسي و روـي ـي دال ـس ران ـج اي اـي شهروند در شهرـه
ر              ـت ـش رويي طبقاتي ـ اجتماعي را بيش از هر دوره بـي

ه            .  آرده است  ه ـب تجارب ما اين را ثابت آرده است ـآ
اد و                ـح حكم اين هم سرنوشتي طبقاتي همبستـگي و اـت
ي و             دـگ چسبيدن به هم براي تعرض و تالش براي زـن
اـسي و               ـي ي ـس بقا و تعرض به فهنگ اجتماعي و آگاـه

 .  مبارزاتي جامعه تبديل شده است
 

با شروع مدارس و دانشگاه ها افق مبارزه در جامعه          
ـقب     .  خواهد درخشيد  راه هاي نسبتا دشوار براي به ـع

ي        داـي راندن سياست هر چه اسالمي آردن مدارس، ـج
اه           .  جنسي شروع خواهد شد    ـگ دارس و دانـش ط ـم محـي

ر                      ي ـه ـم ـل ا و داـنش ـع ـق در آنار آسب تحصيل و ارـت
راي                وب و ـب رـآ روز بازتاب اعتراض به سياـست ـس
ي            الـم آزادي و خالصي فرهنگي و به عقب راندن اـس

ارزه در              .  آردن است  ـب راض و ـم ـت اشكال مختلف اـع
اـسب     .  چند سال گذشته تجربه شده است      ـن فرصتهاي ـم

. براي ابراز وجود در جامعه در حال دسترسي اـست         
ران و                        ه ـس ـي ـل ه ـع ـع اـم ل ـج انزجار و اعتراض در ـآ

د                     زـن ـي وج ـم ي ـم الـم ار اـس ـك ـت اـي ـن . حاآمان اين رژيم ـج
قدرت ما در مدارس و دانشگاه ها به مراتب بيشتر و     

حــمــايــت وســيــع و مــيــلــيــونــي از           .  قــوي تــر مــيــشــود     
ا                اه ـه ـگ دارس و دانـش اعتراضات معلمان و آشيدن ـم
ات             صـاـب ـت براي تحقق خواستها و مطالبات تا سطح اـع

 . عمومي قابل پيش بيني است
ظـام               ن ـن اما شرط پيشرويهاي جدي و خالـصـي از اـي
ي اـست                اـت ـب سرآوبگر  رسيدن به آن خواست و مطـاـل

م                    رده اـي ـنگ ـآ ون ـج ـن اـآ راـيش ـت الـصـي از      .  آه ـب ـخ
رورش        آزادي .  اسالمي آردن محيط هاي آموزش و ـپ

و ســرنــگــونــي رژيــم جــنــايــتــكــار       .  زنــدانــيــان ســيــاســي  
 . اسالمي

 ١٣٨٩ شهريور ٢٣
  

اطالعيه  مبارزان کمونيست ، با شرکت در اعتراض 
 اوت عليه سنگسار                       28بين المللی 

                          
!  در برابر وحشيگری اسالمی عليه زنان بر خيزيم

                                                 
دولت اسالمی حکم سنگسار سکينه محمدی آشتيانی 

خبر اين . را داده است و ميخواهد آن را اجرا کند
جنايت عکس والعمل جهانيان را در گستردترين 

بايد در اين کارزار . شکل آن به راه انداخته است

ن                ـي اـم ار ـت ـن د در ـآ وـن راهي محيط هاي آموزشي ميـش
زندگي روزانه خود يك مساله اجتماعي بزرگ را در  

ل    .  جامعه مطرح آرده است    صــي ا       .  ادامه تـح ـه وـن ـي ـل ـي ـم
دانــش آمــوز مــدارس و دانشــجــو در ســرنــوشــت نــا                 
اي          مشخصي براي ادامه تحصيل با پرداخت هزينه ـه

آابوس فقر .  تحصيلي فراوان دست و پنچه نرم ميكنند
ي و                     الـم ن اـس ـي واـن ار ـق ار فـش اقتصادي و مالي در آـن
ســرآــوب در مــنــزل و در مــحــيــط هــاي آمــوزش و                  

 . پرورش هر روز مهمان فرزندان ما است
 

را           دستگاه آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ظـاـه
ه                        د ـآ رده اـن الم ـآ وده اي اـع راضـات ـت ـت از ترس اـع
وع اـست و در                   ـن ـم شهريه و ورودي از خانواده ها ـم
ك             ـم عين حال پاراگراف توهم بر انگيز و مزورانه ـآ

ه           .  داوطلبانه را هر روز تكرار ميكند   ي ـآ ـت ـك ـل ـم در ـم
ود آورش             ثروت اجتماعي و توليد و ذخاير مالي و ـس
ه                     وس اداـم اـب ت، ـآ ر اـس االـت ا دالر ـب از رقم ميلياردـه
تحصيل در ميان فرزندان ما از محيط هاي مدارس تا 
داد و                    ـع ـت ار و اـس ـك ن و اـف دانشگاه ها هر روز بر ذـه

 . توانايي هاي آموزشي آنها سنگيني ميكند
 

 نقطه قوت مدارس و دانشگاه ها در تجمع
 

ـبش    .   توده اي در ابعاد ده ها و صدها نفري اـست           ـن ـج
رم            ون ـگ اعتراضي محيط هاي دانشگاه و مدارس آاـن

ـقب                 .  مبارزه است  ه ـع ـبش و ـب ـن دستاورد هاي اين ـج
ي    راندان سياست سرآوب و ارعاب بخشي از موقعيـت
است آه امروز بر بال اين دستاورد و تجارب جنـبش           
ر              ـحت ـه اعتراضي و راديكال دانشجويي ايستاده و ـت

د         ـن ـك اي      .   شرايطي ابراز وجود آرده و مـي اه ـه ـگ دانـش
ي            وـم ـم ايران در چند سال گذشته مرآز توجه افكار ـع

از دل اين . در ايران و در سطح بين المللي بوده است
ـخش            اعتراضات توده اي در دانشگاه ها و تالشهاي ـب
م            ـت وسيعي از دانشجويان در جهت استفاده از يك سيـس
ي،      آومونيكاسيون سريع و ارتباط فوري و خبر رساـن
ـبش                             ـن اري در دل ـج ـك ـت ي و اـب ـل ـل ـم ن اـل ـي يك سيستم ـب

ي   .   اعتراضي دانشجويان بوجود آمده    جنبش دانشجوـي
ا در                  اه ـه ـگ ده در دانـش و اعتراضات راديكال و آوبـن
ال              ـك راض رادـي ـت طول چند سال گذشته، پيام دهنده اـع

افق جنبش اعتراضي . براي جامعه و مردم بوده است
در مقابل سياست سرآوب نظام جمهوري اسالمي در     

د                   ي درخـش ه ـم ـع اـم ل ـج ر ـآ ر      .  دانشگاه ها ـب ـت ـم در ـآ
آشــوري در ســطــح جــهــانــي جــنــبــش دانشــجــويــي و                
ي در                  وـي ـج ـبش دانـش ـن دانشجوي معترض به اندازه ـج
اـعي و                    ـم ـت اـسي و اـج ـي ايران توانسته بر روندهاي ـس

اين قدرت .  صف بندي سياسي جامعه تاثير گذار باشد      
ـعرض             اجتماعي حاصل بيش از سه دهه مقاومت و ـت

وال            .  است ـي ـت جنبش اول ماه مه، روز جهاني زن، فـس
وـسط                 ي ـت دـن آودآان و فعاليت ده ها آانون و تشكل ـم
ز             ـي ود ـن جنبش راديكال و اعتراضي دانشجويان آه ـخ
ورد                د، ـم وده اـن بخش جدايي ناپذير از اين جنبش ها ـب

 . حمايت قرار گرفته و تقويت شده اند
ال                        از ـس ه، در آـغ ـع اـم ان ـج ـم ـل ـع راضـي ـم جنبش اعـت
ه             ي اداـم تحصيلي جديد همچنان با قدرت و توان باالـي

اگر در محيط هاي دانشگاهي جنبش دانشجويي       .  دارد
بطور روز مره بازتوليد شده، در مدارس و خيابان و          
ـبش                   ـن ن ـج ت، اـي ـي ـم اـآ در مقابل مجلس و ارگانهاي ـح
ه            اعتراضي و وسيع معلمان در ابعاد ميليوني است ـآ

ي،                .  ابراز وجود ميكند   ـل ـغ ت ـش ـي ـن دم اـم فقر مالي و ـع
ه،            ي روزاـن آافي نبودن حقوق و مزايا بر تامين زندـگ
ـخش             آسري بودجه ماهانه با معاش زير خط فقر آن ـب
ان و                     ـم ـل ـع ه ـم ـع اـم ه ـج از مصائب و مشكالتي است ـآ

 . آموزگاران در ايران با آن روبرو هستند
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  1از صفحه .....  انتخابات پارلمانی 
ان                مديا رسمی    ـي وک ـچپ و در ـم همچنان متوجه بـل

 .آنها بر روی حزب چپ متمرکز  است
   

ه                            ه ـن ر ـچ ده اـگ دـي ن ـپ ه اـي ه ـب ـع اـم اما عکس العمل ـج
ودی،           ـخ ودـب رده          سازمان يافته بلکه ـخ ـت ع و گـس ـي وـس

در روز بعد از انتخابات بيش از دهها هزار نفر          .  بود
ق اس ام اس                  در سه شهر بزرگ اين کشور از طـرـي

د                   ان دادـن ازـم ی را ـس ـم ظــي . و فيس بوک تظاهرات ـع
ان                   رـي ن ـج ن اـي ـت ـخ رون رـي ـي مردم معترض خواهان ـب

د       ودـن الم            .  راسيستی از پارلمان ـب ع اـع ـي وده وـس ن ـت اـي
نمودند که با نيروی هر چه بيشتر و سازمان يافته ای        

 اکــتــبــر روز بــازگشــائــی پــارلــمــان در                 4در روز     
و                  ـل ـست در ـج ـت ـي اـش اعتراض به حضور اين نيروی ـف

ل       .  پارلمان تجمع خواهند نمود    ـم بدنبال اين عکس الـع
ر                      ـب ـت ـع ـکی از ـم جامعه و با اعالم کمپينی از جاـنب ـي

ن  ار                        ترـي ده فـش اـه ور و مـش ن کـش ای اـي ه ـه اـم روزـن
ه و               ـت وـس ـي جامعه اکنون همگی احزاب به اين کمپين ـپ
ا                      اـس ردن و اـس ی ـک ـث ـن رای ـخ ظاهرا در فکر راهی ـب
ان                            رـي ن ـج ردن اـي ه ای ـک ـي اـش م ـح ردن و ـک رون ـب بـي

د         ـن ـت ردم هـس . فاشيستی و اين اتفاق پارلمانی از ذهن ـم
وان            ـن ـع حضور اين حزب فاشيست در پارلمان سوئد ـب
ود                         وی آن ـب ـگ راـسی و اـل وـک ر دـم ظــه ه ـم کشوری ـک
راســی                        ـك ه دـم ه را آــه ـب امـــع رونــدان ـج ـه رـيت ـش ـث اـآ

ـحزب  .  پارلماني خو گرفته اند حيرت زده کرده اـست       
زاب         سوسيال دموکرات کميته بحران تشکيل داده، اـح
ن                  ـت اـف وای ـي رقيب و ميديای نوکر در اين رابطه در ـل
ر               ه ـه رات ـب وـک داليل عدم موفقيت حزب سوسيال دـم
ال                  ـي وـس ای ـس وـه ـگ آنچه ته مانده دفاع اين حزب از اـل
ا ـحزب ـچپ را                       ارـيش ـب ـک ـم ی و ـه دموکراسی قديـم

شکست سوسيال دمکراسی   .  مورد حمله قرار داده اند    
د               و همکاری آن با حزب چپ را به راس مديا برده اـن
وک راـست             ـل تا پيروزی راسيست ها و خويشاوندی ـب

ات   . با آن را از انظار جامعه پنهان کنند  اـب بعد از انتـخ
د                    ار آن را دارـن ـک با نقشه و سيستماتيک راـست و اـف
وق                    ـق ه ـح ر ـب ـت ـش ـي تقويت ميکنند و پايه های تعرض ـب

مي گويند؛ دليل .  مردم در اين کشور را محکم ميکنند      
ا ـحزب           شکست حزب سوسيال دمکرات همکاريش ـب
ا                 وک ـب ـل ل ـب چپ که خود را کمونيست ميداند و تشکـي

ل              . آنها بوده است  ـي ـک ا تـش رات ـب ـک ال دـم حزب سوسـي
اـفت آن            " کميته بحران اعالم می کند که         ه و ـب ـع اـم ـج

ای         ارـه ـع ا ـش تغيير کرده و رای دهندگان نشان دادند ـب
دـست                  ان را ـب ه اـش ـت قبلی نمی شود آرای از دست رـف

ات                 "  آورد اـن رـي ا ـج ان  ـب و برای پر کردن  تفاوتهايـش
د           اده اـن ـت ن             .  راست به تـحرک اـف ه اـي ر طـرف ـب از ـه

وـيت                 ـق رم ـت احزاب و مديای در سوئد نگاه کنيد سر ـگ
 . راست هستند

در  اگــر چــه روی کــار آمــدن احــزاب فــاشــيــســتــی                   
ر                ـي ه اـخ اـل ون   کشورهای ديگر اروپائی در چند ـس ـچ

د                ـن ـل ا و ـه ـي ده   ....  دانمارک بلژيک، فرانسه، ايتاـل دـي ـپ
ی         رـب راـسی ـغ جديدی در دنيای سياست و سيستم دمـک

وان                    نيست، اما    ـن ـع ه ـب د ـک وـئ ون ـس وری ـچ برای کـش
مــظــهــر دمــوکــراســی غــربــی و الــگــوی ســوســيــال                  
ظـر                      زی از ـن ـي ه آـم ـع اـج اق ـف ـف دموکراسی بود، اين اـت
ا                   ت ـه ظـر دوـل اکثريت مردم اين کشور اـست و از ـن

 .جشنی است بر پايان بک دوره در اين کشور
دان                      روـن ـه ه ـش ددا ـب ـج ا ـم ه ـه در تحيل اين مسئله توـج

ری و                       " خارجي"  ذـي ده ـپ ـن اـه ـن ـيت ـپ اـس ـي ده و ـس ، پناهـن
د          . سياست اينتگر کردن پناهنده در جامعه معطوف ـش

ات در                  اـب ـخ ـت جالب است که درست دو روز قبل از اـن
ه                  د ـک ردـي ن ـگ يک همه پرسی که انجام شده بود روـش
سياسيت پناهنده پذيری و کال مسئله پناهنده در رديف         

دان جلب                        10 ردم ب وجه م ود، ت ب اعی ن  مسله مهم اجتم
م                          .  نشد وک ه ل غات احزاب هر دو ب ي ل ب تا آنجا که به ت

ه                        ت وش ن ود و ن ب ورد بحث ن برگردد در اين دوره آنچه م
ه دولت               توافق عمومی همگی     ران ي گ است سخت بود، سي

ود             ده ب ن اه ن ا اعالم        .  دست راستی در عدم پذيرش پ ا ب ام
ان                ن جري نتايج انتخابات و در توضيح روی کار آمدن اي
راسيستی مسئله سياست پناهنده پذيری راعامدا در صدر          

از .  قرار دادند و عامل  موفقيت اين جريان  قلم داد کردند     
ه  )  مدراتها (  طرف ديگر موفقيت حزب دست راستی       گفت

ارگری            می شود که اين حزب       ن ک وي که خود را حزب ن
د                    می نامند، چرخشش   ن خواه ي د و م رن به چپ نام می ب

. بگويند چپ مائيم و راسيست و حزب چپ سوئد يکی اند           
ن                        ه اي رده ای ک ه های گست کل  اينها بر ميگردد به حمل
ه دولت                    ال ار س بلوک به رهبری اين حزب در دوره چه

د             ام داده ان ج ار         .  شان عليه مردم در سوئد ان ن چه در اي
لف             سال کليه امکانات اجتماعی از خدمات اجتماعي مخت

ه           از   کمک به سالمندان، حق بيمه بيکاری، بيمه کسانی ک
بدليل شرايط ناشي از  کار سخت به مريضی طويل مدت     
ا               ه ودک گرفتارند و دهها خدمات ديگر از مدارس و مهد ک

ه       .  را مورد حمله قرار دادند     قوانينی را تصويب نمودند ک
جامعه را با چند سال قبل از آن نمی توان باز شناخت در              

بلوک چپ و    چنين شرايطی و با چنين حمله گسترده ای،         
ری حزب                      ر و رهب ي اث اتحاديه های کارگری که تحت ت
د و              سوسيال موکرات است در سکوت مطلق بسر برده ان
رده                م ک راه با سکوت خود نتايج اين انتخابات را از قبل ف

حتی در مقايسه با دوران حاکميت همين بلوک راست         .  اند
ای       ه ال ردم و                 1990در س ه م وک راست ب ل ه ب مل  ح

ود        ه ب ه          .  دستاوردهای اجتماعی بی سابق طی ک در شراي
وکرات              ال دم ي همين اتحاديه های کارگری و حزب سوس

ی     دوره  در    1990در    حاکميت هيمن بلوک دست راست
 اکتبر را در سطحی سراسری   10اعتراض عمومی روز    

ردم             برای اعتراض به حمله      يشت م ع بلوک راست به م
د                     رار دادن حران ق . سازمان داد و حکومت آنها را در ب

د،              اما   ودن ب راضی ن در اين دوره نه تنها مبتکر هيچ اعت
مردمی در        بلکه در حمايت از اعتراضات خود بخودی       

رده    .  محلهای کارگری مختلف نقش نداشتند     اعتراض گست
ه                      ون م ل ن ب ا در دوسال ق ه ان بهياران و کارکنان بيمارست

 . برجسته آن است
   

د                        وان ر می ت ه اساسی ت ل خارج از عوامل فوق يک مس
ی             ون ن حران ک راسی و            توضيح دهنده ب وک ال دم ي سوس

اشد   اتحاديه های رفرميستی تابع آنها     ان         .  ب در سطح جه
ی            زمينه هاي عروج راسيسم    ست و حضور احزاب راسي

بر متن بحران اقتصادی جهان سرمايه داری و تيره و تار 
ي و                     کاری در آشورهاي غرب بودن افق نظم نوين و بي
دگي                 متروپل و حمله وسيع و همه جانبه به معيشت و زن
ح              وضي ل ت اب شهروندان جامعه از طرف سرمايه دارها ق

راه              از اينها  .  است م اعی، ه م حمله به دستاوردهای اجت
بيکاری و قطع کردن و پائين اوردن خدمات و بيمه های             
ار و                    روی ک ي عی از ن مختلف اجتماعی عمال طيف وسي
ن                       ري دت ان را در معرض ب ار جوان خصوصا نيروی ک

اين آن زمينه و دليل واقعی عروج          .  شرايط قرار داده اند   
در چنين حمله گسترده ای اتحاديه . راست در جامعه است

ر                         حران ب ن ب ه اي ن زي دن ه ان های کارگری عمال با شک
حران                       يف ب خف رای ت ران ب گي زدب زندگی کارگران و م

د      قط          .  سرمايه کنار سيستم سرمايه ايستادن ن دوره ف در اي
م      "  سنديکاهای کوچک بودند که با شعار     ي ت س ي ما حاضر ن
اين شعار " تحميل کنيم  هزينه بحرانتان را بر زندگی مان

طه         سياست اتحاديه متال در . را بلند کردند  د در راب سوئ
اهش                ذيرش ک با بحران کارخانه های ماشين سازی در پ
يش از يک سال و                           رای ب ران ب ارگ اری ک يک روز ک
ن                         ت رداش ران و ب ارگ ک روز  ک زد ي م ت ش دس اه ک

. 
اعدام و سنگسار اشکالی مستقيم از کشتن عامدانه و 

اما سنگسار شکل .  با نقشه انسانها توسط دولتها است
شنيع و بربريت محض اسالمی در قرن بيست و يکم 

.  بايد به اين بربريت پايان داد. عليه بشريت است
رژيم های اسالمی، و دولت جمهوری اسالمی در 
راس آنها از جمله سردمدارن اين توحش اسالمی 

مردم در ايران با .  عليه زنان و مردان هستند
اعتراضات و مبارزات هر روزه خود به جهانيان 
اعالم ميکنند که اين رژيم را نمی خواهند و دولت 
 اسالمی دولتی تحميل شده بر زندگی آنها است
  

 تا اين تاريخ کمپين 1980بر طبق آماری که از سال 
 زن 108عليه اعدام داده است، رژيم اسالمی بيش از 

 مرد را فقط با شيوه سنگسار به قتل رسانده 55و 
اکنون دهها نفر ديگر از زنان و مردان در . است

.                 معرض اجرای اين حکم اسالمی هستند
                          
 اگر اعدامها و سرکوب و زندان و شکنجه و بی 
حرمتی به انسانها شيوه های آشنائی برای مرعوب 
کردن جامعه و خفه کردن هر نوع اعتراضی است، 
سنگسار و مجازاتهای اسالمی شکل نهائی و آخرين 
حد ممکن آن از نوع بربريت اسالمی برای بی 
ارزش کردن جان آدمی و محق دانستن انسان به 

سنگسار .  انجام هر نوع جنايتی نسبت به آن است
وسيله ای در دست جمهوری اسالمی است برای به 

در . عقب بردن جامعه و مقابله با مبارزات مردم
طول سی سال گذشته حمله به زنان کانال حمله رژيم 
به کليت جامعه و فضای آزاديخواهی در آن بوده 

پايان دادن به اين وضعيت تنها با سرنگونی . است
.                       رژيم اسالمی امکانپذير خواهد بود

             
 اوت را 28نهاد کمپين بين المللی عليه سنگسار روز 

.  بعنوان روز جهانی عليه سنگسار اعالم نموده است
مبارزان کمونيست ضمن حمايت از اين اقدام، از 
تمامی مردم آزاديخواه می خواهد که با شرکت خود 
در حرکتهای اعتراضی و با هر ابتکار و شيوه ای 
مناسب اعتراض عليه سنگسار و سنگسار سکينه 
.           محمدی آشتيانی را به گوش جهانيان برسانند
                        
اين روز بايد به روز اعتراض جهانيان عليه دولت 
اسالمی سنگسار و اعدام، به روز اعتراض جهانی 
عليه دولت دست و پا بريدن و چشم در آوردن و 

شرکت در اين .  دولت تجاوز شکنجه تبديل بشود
مبارزه برای نجات جان سکينه محمدی آشتيانی و 
آزادی او از چنگ جنايتکاران اسالمی گامی است 
برای کوتاه کردن دست دولت اسالمی از سر مردم 

.                      در ايران  
                       

 زنده باد جنبش عليه سنگسار
 مرگ بر رژيم حامی اعدام و سنگسار 

 مبارزان کمونيست 
2010 اوت 22  

 شهر دنيا در اعتراض 100ادر اين روز در بيش از 
به جمهوری اسالمی و عليه حکم سنگسار تظاهرات 

. نمودند  
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نشريه مبارزان کمونيست را چاپ و 
 پخش کنيد

 
از سايت اينترنتی مبارزان کمونيست  

 به نشانی زير ديدن کنيد

 
www.mobarez-k.com 

"  برنده جايز حقوق بشری"  در اين ميان خانم عبادی 
يادشان آمده که بايد از حقوق زندانيان سياسی دفاع کنند، 

کشيده  شده ، به مسله " انحراف"توجه جهانيان را که به 
اظهار فضل نموده اند و با آن . ای محوری تر برگردانند

ادبيات اسالميشان عمال حکم سنگسار را تائيد و به 
سازمانها و احزاب و نهادها و ميليونها انسانی که در 
سراسر دنيا ميخواهند عليه اين احکام غير انسانی 
اعتراض کنند توهين واهانت نموده و آنها را دنباله روان 

همين . طرح وزارت اطالعات جمهوری اسالمی می نامند  
.  خود برا ی شناخت از اين جنبش کافی است  

خانم عبادی خوب می دانند که مردم ايران ، خفقان  
جنبششان در رابطه با مسله زندانی سياسی و زندانيان 

 و در طول حاکميت 67 و 61سياسی و کشتارهای سالهای 
خوب می دانند که جنبش ايشان . رژيم اسالمی می دانند 

در فردای خالصی مردم ايران از رژيم اسالمی بايد در 
رابطه با کشتارهای دسته جمعی زندانيان سياسی جوابگو 

ايشان که امروز صدايشان در رابطه با زندانيان . باشند
بايد بدانند سازمانها و .   در آمده است" خوديشان " سياسی 

احزاب و جريانات راديکال وسوسياليست ،قربانيان  
بايد خوب بداند . کشتارهای رژيم سبز و سياه آنها هستند 

اگر درايران صدای عليه اعدام، زندان، و سنگسار بوده ، 
بخش عمده جنبش ايشان .   صدای اين جنبش بوده است 

.  مجريان و فرماندهان اين جنايت عليه مردم ايران بوده اند  
در رابطه با حکم " حقوق بشری" و باالخره اينکه خانم 

سنگسار عمال نه سکوت بکله با ادبيات اسالميشان آنرا نه 
) "  در رابطه با سکينه (  محکوم،  بلکه در اين مورد 

و اگر توجه جهانيان  . جلوه می دهند" مجازات غير منطقی 
غير انسانی جلب شده ، ايشان به اجرای چنين احکام 

کشف نموده اند که توجه ميليونها مردم به چنين 
کشف . است" طرح وزارت اطالعات" جنايتی 
حقوق "خانم عبادی که خيلی مطلع و مدافع ! بزرگی 

هم هستند انگار نشنيده اند که سکنيه ای در " بشر
انتظار اجرای اين حکم است، زبانشان الل نمی 
.  خواهند حتی لفظی هم شده اين جنايت را افشا نمايند

حتما . است " مجازات غير منطقی " می گويند 
منطق اسالمی ايشان به برکت از پيامبرشان حکم 

اين خود به تنهای   . هم دارد" منطقی " سنگسار 
.  بخوبی ماهيت جنبششان را نشان خواهد داد  

خانم عبادی خوب می دانند که جنبش عليه اعدام، 
زندان و سنگسار در ايران جنبشی عظيم و يک پای 

اين . جنبش اعتراضی مردم عليه رژيم اسالمی است
جنبش در فستيوالهای کودکان و عليه خشونت عليه 

 مارسها و اول مه ها و صدها مناسبت 8زنان در 
امروز از .  ديگر در ايران خود را نشان داده است 

برکت حضور اين جنبش و سازمانها و احزاب و 
جريانات سوسيالسيت و آزاديخواه صدای جهانيان 
عليه اعدام ؛ سنگسار و برای آزادی کليه زندانيان 

.سياسی بصدا در آمده است   
جنبش اعتراضی مردم برای برابری و آزادی و 

يکسانی جنبشی است،  که در فردای پيروزيش پديده 
ای به نام زندانی سياسی و زندان سياسی و اعدام و 

اظهارت عباديها و سران . سنگسار نخواهد داشت
سبز و سکوتشان در رابطه با مسله زندانی سياسی و 
لغو حکم اعدام و سنگسار بی ربطی اين جنبش را به 

نشان می دهد منافع مردم نشان می دهد، و بار ديگر 
که خالصی از جامعه ای که در آن حکم اعدام و 

سنگسار و پديده ای با نام زندان سياسی وجود 
نداشته باشد در پرتو جنبش مردم برای سرنگونی 

.رژيم اسالمی است   

 
زنده باد جنبش مردم ايران برای لغو حکم 

 اعدام و زندان،  سنگسار 
 اسد نودينيان 

ران            قراردادهای   ارگ افزايش دستمزد و شريک شدن ک
اين وضعيت   .  در سود کارخانه يکی از اين اقدامات بود       

ی                ست عمال به جريانات راسيستی چون اين حزب راسي
د امکان رشد داد           ال                .  سوئ ي ن بست سوس حران و ب ب

 دموکراسی را نه تنها در سوئد و در
  

بش در               اپوزسيون بودن بلکه آنجا هم که احزاب اين جن
د                 وان دي د می ت ن ت در کشورهای چون        .  حاکميت هس

ه                 ن احزاب ب ه اي اسكانديناوي و يونان و و فرانسه حمل
ه های               ون م معيشت مردم و تظاهراتهای ميليونی مردم ن

 . آن است
ارگری                  ه های ک ادي ح بحران سوسيال دموکراسی و ات

وک                      ل رده ب ه گست ا حمل ان ب زم رفرميستی تابع آنها هم
ن           راست و عروج احزاب فاشيستی در پارلمان سوئد، اي
سوال اساسی را پيش خواهد کشيد که آيا جامعه حضور           
د                 دي ه ا ت اين جريان فاشيستی را تحمل خواهد کرد؟ آيا ب
وک راست                         ل ی احزاب ب ست اشي ان ف ن جري حضور اي
يشت و خدمات                       ع ه م خواهند توانست حمله خود را ب
ی             ون ن اجتماعی شدت دهند؟ قطعا با عکس العملهای تا ک
ا                    وک راست ب ل ا و ب مردم همکاری  سوسيال دمکراته

ود         د ب رار     .  حزب فاشيستی سوئد کار آسانی نخواه ا ق ام
د اهرم                  وان دادن تهديد حضور اينها بر سر جامعه می ت

ان  .  فشار راست برای حمله های بيشتر به مردم باشد         پاي
ه                       ه راست ب ی و حمل ست اشي دادن به حضور احزاب ف
بش                            ه، جن ت اف ي ان ا حضور سازم ا ب ه ن ردم ت معيشت م
آارگري، مزدبگيران جامعه و مردم و عروج حزب و            

 . جريانی راديکال ممکن است
      اسد نودينيان 2010 ستامبر 25 

 
جنبش سبز ،آزادی زندانيان  سياسی و روز جهانی 

 عليه  سنگسار
 اسد نودينيان                                  

جنبش سبز در طول حياتش تا کنون در زمينه آزادی 
بدون قيد و شرط سياسی و مسله لغو حکم اعدام،  که 
يک پای اساسی هر نظامی برای نحوه نگاهش به 

خفقان گرفته،  و . آزادی بيان و عقيده شهروندانش است
هر بارکه  تعداد از سران و کادرهای جنبششان  در 
زندانهای رژيم افتاده اند ،  داد و فغانشان در زمينه عدم 
رعايت حقوق زندانيان سياسی باال گرفته  و دايره  

.  پيشتر نرفته " خوديهايشان "اعتراضشان از محدوده 
به همين سياق اين حضرات در جريان اعتراضات توده 
ای يک سال قبل مردم ايران هم وقتی توجه جهانيان به 

افشا و  ارسال گزارشاتی از . همت ابتکار مردم، 
صدايشان تاحد نق .   جنايت های وحشيانه رژيم جلب شد

کردنهای در اعتراض به شکنجه و بد رفتاری با 
در آمد و هرگز از اين عاليجنبان " خوديشان" زندانيان 

نشدينديم که بر زبان بياورند که زندانی سياسی و اعدام 
رکنهای پايه ای حفظ نظامهای ديکتاتوريست، و بايد 

 67 و 61برچيده شوند، نشنيديم که کشتارهای سالهای 
.                                                را محکوم نمايند  

اکنون نيز که توجه جهانيان به مسله مجازات وحشيانه 
شاهد همين خفقان اين . سنگسار جلب شده است 

هستيم گوئی مسله ای رخ " اصالح طلب" عاليجنابان 
نداده است انگار کسی در انتظار اين مرگ فاجعه بار 

در دوران حاکميت اين عاليجنابان طبق آماری .! نيست
که کمپين عليه سنگسار توانسته است جمع آوری کند 

 سنگسار و 1980 مرد از سال 55 زن و 108بيش از 
هنوز دهها نفر در انتظار اجرای اين حکم جنايتکارنه 

عاليجنابان يا فرماندهان اجرای اين احکام يا . هسنتند
روشن است که اکنون نيز . صادر کنندگان آن بوده اند 

. بايد سکوت بفرمايند  

 

زارشات خود            مطالب ، اخبار و گ

را برای سايت مبارزان کمونيست       

 .ارسال کنيد

د      سايت مبارزان کمونيست       ق در ن

ه اسالم                  ي ل هاي اساسي ع ك و پلمي

كراسي           سياسي، ناسيوناليسم و دم

 .کندمی خواهی شرکت  

االت و            ق شار م ت ايت از ان ن س اي

ايی            مطالبی که با موازين آن خوان

 •داشته باشد استقبال ميكند

خواه          و از فعالين کمونيست ، آزادي

ا                  ا م م ب ي خواه ي و برابری طلب م

اری  و                 ا را ي د و م رن ي ماس گ ت

 . همراهی کنند

ا           ماس ب ی ت رون ت ک ای ال آدرس ه

 سايت مبارزان کمونيست 

K.mobarez@yahoo.se  

info1@mobarez-k.com  
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 لفو مجازات اعدام  ....6ادامه از صفحه 
وشش ميگيرد  به نظر من آنچه که قربانى احتياج دارد، محبت عميق جامعه است به خودش و اينکه وضعش را درک ميکند و اينکه ازش حمايت ميکند و اينکه درآغ                               :منصور حکمت 

کسى که ميخواهد از طريق کشتن قاتل نشان بدهد که جان عزيزش براى جامعه مهم بوده، ميخواهد بگويد                . اين با اين که چه رفتارى با قاتل ميکنيم ربط زيادى ندارد. و تساليش ميدهد 
نشان بدهد که جايگاه زيادى براى قربانى        که ببينيد که اين فالن کِس را از ما کشت، يا فالن عزيز ما را کشت، جامعه با کشتن قاتل به من نشان بدهد که به اين مساله اهميت ميدهد،                                     

ولى باالخره کسى که کسى را . اين البته امتداد صاحب خون و دعواى خون بين خانواده ها و عشاير و قبايل هست... قائل بوده، نشان بدهد که اين عزيز من براى جامعه هم عزيز بوده
به نظر من   .  جامعه ميتواند به طرق ديگرى اين را نشان بدهد         .  از دست ميدهد ميخواهد که جامعه اين ضايعه را عميقا حس کند و نشان بدهد که حس کرده و برايش ارزش قائل باشد                          

ها و    اگر خانواده ...  ت ميروند باشد  دفاع از 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 دس                                      
به سمت عللى که باعث ... اياتهاى اين جن بازماندگانشان تحت يک حمايت جدى مادى و معنوى از طرف جامعه قرار بگيرند، آن خشم کاناليزه ميشود به سمت ديگرى، به سمت ريشه

ا تسّلى پيدا   اى ما اين آدم را جلوى چشم تو تکه پاره ميکنيم ت              بجاى اينکه شخصى را به رسم قربانى بخواهند و بگويند چون تو اين َکَست را از دست داده                    .ها رخ بدهد    ميشود اين پديده  
اما .  ممکن است طرف احساس کند که انتقامش را گرفته است         .  نميتوانيد با کشتن قاتل قربانى را زنده کنيد و برگردانيد         .  ها اين طور تسلى نميگيرند      خيلى.  اين به آدم تسّلى نميدهد    .  کنى

اند حس کنند که جامعه عزيزشان ميدارد، با آنهاست، کنارشان است،              راههاى ديگرى هست براى اينکه آن آدمهايى که کسى را از دست داده             .  انتقام گرفتن جواب آن ضايعه را نميدهد      
اين کار فقط به     .  راهش کشتن طرف مقابل نيست     .  شان را ادامه بدهند      غمشان را درک ميکند، کمکشان ميکند که بتوانند از چنين اتفاق ناگوار و طاقت فرسايى عبور کنند و زندگى                         

واقعا مساله قتل را حل کرده است؟ واقعا          .  االن مجازات اعدام در خيلى از کشورها هست          .بگذاريد اين را بگويم    .  سيکل بکش بکش ادامه ميدهد که االن توى اين جامعه رايج است              
به دار يا ميبندند به يک صندلى و        هاى مقتولين را آرام کرده؟ واقعا بار کسى را سبک کرده؟ جز اين که يک روز در يک صحنه شنيع کسى را ِخرِکش ميکنند ميبرند زير چو                               خانواده

اگر آمريکا با اعدامهايش باعث شده بود که آن کشور مملکت صلح و صفا بشود آنوقت شايد ميشد گفت                   .  آگاهانه با نقشه قبلى توسط يک کارمند دولت ميکشندش، چيزى بدست نياورده          
دولت اجازه ندارد   .  در کشورى مثل جمهورى اسالمى، بزرگترين قاتل خود دولت است و جالب است که عدالت را هم از خود بزرگترين قاتل جامعه ميخواهند                        .  که اين کار تاثير دارد    
 .هاى عظيمى که کرده تا چه برسد به آن دولتى خودش بايد در مسند اتهام بنشيند بخاطر نسل کشى. کسى را بگيرد و بُکشد

متاسفانه وقتمان . يمالبته حساب دولتهايى مثل جمهورى اسالمى معموال در اين مباحث جداست از بعضا جايى که مدرن است و از مجازات اعدام براى قاتلين صحبت ميکن  :آذر ماجدى
اه               .  بحث بر سر مجازات اعدام بخاطر سياست مطرح شد و شما کامال اين را رد کرديد.  کم است و من حتما ميخواهم سؤال ديگرى را از شما بپرسم            گ ه ن ل اد ع حاال اگر از آنطرف م

ه        .  االن مردم زيادى هستند که قربانى به جمهورى داده اند         .  کنيم د، ک رن ي گ جمهورى اسالمى کسان زيادى را اعدام کرده و اين مردم منتظر روزى هستند که بتوانند جواب عدالت را ب
االن با لغو مجازات اعدام يعنى ما عمال اين مجازات را براى تمام قاتلين و شکنجه گران .  مقامات جمهورى اسالمى را در صندلى محاکمه ببينند و مجازاتى را که حقشان است بگيرند 

 آيا بنظر شما اين براى مردم ايران قابل پذيرش خواهد بود؟ .جمهورى اسالمى کنار ميگذاريم
ا ر                          :منصور حکمت  ه ن ه اي د ک ن ده که              به نظر من اگر مردم ايران انقالب کنند که دارند ميکنند، و سران جمهورى اسالمى را بگيرند، که خواهند گرفت و بعد نشان ب ل د ب ن کش ي م ا ن

راى آدمى            .  شان بکننداى را ِخرِکش بکنند و اعدام ترى در سرنوشت جهان ميگذارند تا اينکه رفسنجانى و خامنه         حقارتشان را به نمايش ميگذارند، بسيار تاثير عظيم        آن ممکن است ب
د        .  اند يک لحظه تسلى باشد که اين جنايتکاران را به اين روز در آورده           ذارن گ ولى بطور واقعى اگر سران جمهورى اسالمى را بگيرند، محاکمه بکنند و با جناياتشان روبرو بکنند و ب

ودن از                 بشريت اين را ببيند و بعد اين آدمها را در جايى که واقعا حقشان است يعنى در موضع پس دادن تقاص جناياتشان، بصورت خدمت به جامعه، کار ب       ه و محروم ب ع ام راى ج
ا آورده    . اند ترى کرده محبت جامعه قرار بدهند، به نظر من کار عظيم  ج د         به نظر من آخوندها و پاسداران و کسانى که اين حکومت را سر پا نگداشتند و با کشت و کشتار تا اين اي د، ب ان

د   .خودشان را به مردم تسليم کنند و اميدوار باشند که مردم اين عدالت را آنطور که ما ميگوييم اجرا ميکنند   حزب کمونيست کارگرى اگر در صف مقدم چنين انقالبى باشد، که ميخواه
رن       که باشد و ميرود که باشد، اگر نفوذى داشته باشد براى اين نبرد که اميدواريم داشته باشد، حتما از مردم خواهد خواست که اينها را اعدام          ه ق ع ام نکنند، اينها را نُکشند، مثل يک ج

ى       بيست و يکمى متمدن محاکمه کنند، اسناد جناياتشان را به مردم جهان نشان بدهند و کارى کنند که ديگر هيچ جاى دنيا جمهورى اسالمى هيچوقت          ات اف ث نتواند سر بگيرد، با نمايش ک
ل و    .  شان را بکنند اى زندگى اين که خود اين آدمهاى حقير به چه روزى درميآيند به نظر من ما ميتوانيم بگذاريم يک گوشه        ...  که اينها کردند   باالخره بايد مجازاتى را پس بدهند ولى قت

 .جامعه ميتواند اينها و ماهيتشان را آشکار بکند و اين مهمتر از هر چيز ديگرى است. يا اعدام جواب اينها نيست
ه س         شايد سؤالى که ميکنم کمى از کل بحث جدا باشد، ولى از آنجا که به بحث محاکمه مقامات جمهورى اسالمى برميگردد، آيا با چنين نسخه     :آذر ماجدى  ل          اى ب اب ق ازشکارى در م

 ...ح سر کار آمدجنايتکاران مردم متهم نخواهيد شد يا اينکه مثل آرژانتين نميشود که در واقع تمام قتلها و کشتارها فراموش شد و يک دولت آشتى ملى باصطال
چيزى که ما ميگوييم اين است که مردم ايران ميتوانند يک گام اساسى . شان هستيم ما اصال طرفدار بخشيدن سران جمهورى اسالمى نيستيم ما طرفدار محاکمه! ابدا :منصور حکمت

.  اى که اعدام ميکند نميتواند به يک جامعه انسانى اعتال پيدا کند جامعه. اگر مجازات اعدام را از ليست مجازات سران جمهورى اسالمى حذف کنند. در راه گسترش مدنيت بردارند
خيلى از اسنادش فى الحال معلوم است.  معلوم است که کسى که ميخواهيم مجازاتش کنيم جنايتکار بزرگى است از االن اين را ميدانيم بيست .  اينها دارند عامدانه و عالمانه آدم ميکشند .

در نتيجه در اين شکى نيست که ما با يک عده جنايتکار . اند کسانى را از مذاهب ديگر، به همين جرم کشته.  اند شان محروم کرده سى سال است زن و مرد جامعه را از حقوق انسانى
م ايران را ندارند در اين شکى  در ميان مرد طرفيم و آن رديف متهمينى که در آن محاکمات خواهند نشست و تلويزيونهاى جهان نشانشان ميدهند، يک عده آدمند که لياقت زندگى

.  ر بزرگ، به جلو برميداردولى با نشان دادن اين که مجازات اعدام جزو ليست مجازاتهايى که ما ميخواهيم اعمال کنيم نيست، به نظر من جامعه ايران يک گام بزرگ، بسيا. نيست
                                                 ها و يک مملکت خيلى متمدن و آزاد و خوبى ميشود براى زندگى  فکر ميکنم           يک گام بسيار برميدارد به دوران پس از اين عقب ماندگى

  
                      مردم ميتوانند  .

ى   .  اگر بخواهند واقعا اعدام کنند بايد دهها هزار نفر را بگيرند و اعدام کنند    .بايد اينطور باشد  .  اينها را محاکمه کنند ولى اعدام نکنند       اين خونى که ميپاشد براى روند پيروزى مردم حت
د و            .  شان کرد، کوچکترين سازشى در حقشان نکرد ولى نبايد اعدامشان کرد      بايد گرفتشان، محاکمه  .  زيانبار است  ن ک ي اعدام کارى نيست که بشر متمدن در يک سيستم قضايى است م

 .مردم مردم متمدنى هستند
 آيا شما همان سياستى که در آفريقاى جنوبى دنبال شد را در مقابل مقامات جمهورى اسالمى توصيه ميکنيد؟  :آذر ماجدى

ان خود     .  آفريقاى جنوبى يک سازش سياسى بود هيچکدام از دو طرف زورشان بهم نميرسيد!  ابدا!  ابدا :منصور حکمت  آن کار را کردند براى اينکه که به اصطالح آن طرف به گناه
بايد .  وقتى مردم اينها را ميگيرند اينها کوچکترين نيرويى براى مقاومت ندارند. صحبت من بر سر بخشيدن نيست. اعتراف کند و از پيش ميدانستند که اين طرف هم بايد آنها را ببخشد

ه   .  بيايند به جناياتشان اعتراف کنند، شرايط و علل کارهايشان را توضيح بدهند، و از مردم تقاضاى بخشش بکنند              ت مردم قطعا زندانشان ميکنند ولى اعدامشان نميکنند، اگر ما نفوذ داش
ن           .  اينها قابل بخشش نيستند.  ابدا صحبت بخشيدنشان نيست.  ما اعدام را در دستور نميگذاريم.  باشيم بر اين روند و مردم خط ما را قبول کنند  ى اي د ول بايد با عدالت مردم روبرو بشون

د                                                                                                           ن ارج ک ارش خ ور ک ت ا را از دس ه ن آدم ري ارت ک ت اي ن ى ج ت ه ح دان ام ه و ع ان اه ن آگ ت د کش اي ه ب ت ک ردم اس ِت م دال   .ع
 
 

 ٢٨: اين نوشته توسط خسرو داور از روى نوار گفتار راديويى پياده شده است
ر  ب وام ٢ ن ٠ ٠ ٤  

 .توجه کنيد که حتى نقل قول مستقيم از اين نوشته، هنوز نقل قول غير مستقيم از منصور حکمت است
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د       .  برنامه حزب کمونيست کارگرى ايران، يک دنياى بهتر، بر ضرورت لغو مجازات اعدام تاکيد کرده              :آذر ماجدى  ي أک ران ت ميخواستم از شما بپرسم چرا حزب کمونيست کارگرى اي
 دارد بر اين که بايد مجازات اعدام بکلى لغو بشود؟

ِل            .  از پيش تصميم ميگيرند کسى را بُکشند و ميروند سِر روِز معينى طى مراسمى ميُکشند.  مجازات اعدام قتل عمد است.  خيلى روشن است :منصور حکمت  ت ا ق ه ب اين براى کسى ک
 .شه قبلى استنفس مخالف است يک عقيده طبيعى و يک نتيجه منطقى است که بگويد مجازات اعدام بايد لغو بشود، چون اين هم يک جور قتِل نفِس آگاهانه با نق

ن      .   جامعهولى از مجازات اعدام به عنوان در واقع مجازات قاتلين صحبت ميشود و مجازات اعدام را به نوعى سّدى ميدانند در مقابل باال رفتن جنايت در   :آذر ماجدى  نظر شما در اي
 مورد چيست؟

اگر شما بياييد کشتارهايى که توسط دولتها شده،         .  اوال بطور عينى رابطه بين اعدام و موارد قتل در جامعه، به آن صورت نيست                  .اين به نظر من حرف پوچى است        :منصور حکمت 
اند که به جرم قتل دستگير شده         از اينها کسانى بوده   اند، در يک ستون بنويسد و ببينيد چند نفر            اند و به دار کشيده      اند و تيرباران کرده     اند و جلوى ديوار گذاشته      کسانى را که دولتها گرفته    

اين کار حکومتها است که در طول تاريخ شهروندان و اهالى . اند اند و کشته  هاى مختلف گرفته اند، به بهانه آدمها را به جرمهاى مختلف گرفته. بودند، ميبينيد رابطه جدى بين اينها نيست
در جاهايى هم اصال به جرمهايى نظير اينکه به مذهب ديگرى تعلق دارى،              .  را سِر جاى خودشان بنشانند، به تمکين بکشانند، به اطاعت از دولت بکشانند و جلوى مخالفتها را بگيرند                   

وقتى که آلمان نازى ميليونها نفر را ميَبرد به اتاقهاى             .  اند  اند و ُکشته    آدمها را گرفته  ...  ات روش ديگرى است      به قوميت ديگرى تعلق دارى، خونت خون ديگرى است، روش زندگى             
اگر شما ستون به اصطالح قربانيان حکومتها را مقايسه کنيد با ليست کسانى که به جرم قتل گرفته و                          .  اند   نکرده   گاز، و همه از کودک و پير و جوان را با گاز ميُکشد، آنها جرمى                   

ميدهد آدم بکشند، به اقشار و افراد اجازه نميدهد         اند، ميبينيد ربطى بين اينها نيست   ُمجاز آدم بکشند و براى مثال به عشاير اجازه نميدهد آدم بکشند، به خانواده ها اجازه ن                           مجازات شده 
همانطور که جلوى قتل مردم را توسط . هر دو اينها منفور است و بايد بنظر من لغو بشود... دولت به يک دليل آدمکشى خودش را توجيه ميکند و قاتل هم به يک دليل ديگر. آدم بکشند

هيچ چيزى به دولت حق نميدهد که کسى را آگاهانه و با نقشه             .  دولت چيزى بيشتر از يک اداره، نهاد دلبخواهى آدمها نيست         .  افراد ميگيريم، بايد جلوى قتلشان توسط ادارات هم بگيريم       
 .قبلى بکشد
مساله استفاده از مجازات    شما در پاسختان بيشتر به جنبه سياسى و استفاده سياسى از مجازات اعدام اشاره کرديد که دولتها براى مرعوب کردن مردم ميُکشند و بعضا به                              :آذر ماجدى 

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

نميشود .  قبول نيست .  درست نيست .   فهميده باشد که کشتن يک انسان مجاز نيست          ٢١ اول قرن    ٢٠اين را بايد بشر باالخره آخر قرن          .قتل آدمى مجاز نيست   !  نه!  نه :منصور حکمت 
اسم خودت را بگذارى سازمان ملل هم نميتوانى  .اسم خودت را بگذارى امام هم نميتوانى اين کار را بکنى. اسم خودت را بگذارى دولت هم نميتوانى اين کار را بکنى. اين کار را کرد

اگر اين حکم جا بيفتد تازه بحث از اينجا شروع ميشود که چرا دولتها ميُکشند، چرا عشاير ميُکشند،                      .  اسم خودت را هر چه بگذارى اجازه ندارى انسانى را بُکشى            .  اين کار را بکنى   
ولى فرض اساسى   .  آنوقت اين بحث ديگرى است     ...  چرا پدرها ميُکشند، چرا شوهرها ميُکشند، چرا معتادها و فروشندگان مواد مخدر و باندهاى قاچاق ميُکشند، چرا ارتشها ميکشند                       

هاى   اين واقعيت اگر قبول بشود آنوقت راجع به جنبه        .  چه فرد باشد چه خاندان باشد چه عشيره       .  چه دولت باشد  .  کسى اجازه ندارد جان کسى را بگيرد       .اين است که آدمى را نبايد ُکشت      
ولى .  سى چه هستند، ميشود حرف زد       مختلفى مثل اينکه دولتها چرا ميُکشند، افراد چرا ميُکشد، جنايتهاى روزمره در جامعه چه هستند، جنايتهاى اخالقى چه هستند، جنايتهاى سيا                              

قتل عمد  .  قتل عمد قبول نيست   .  لىاى کسى را بيجان بُکند، با نقشه قبلى و طرح قب             حکمى که به نظر من پشت بحث لغو مجازات اعدام هست اين است که کسى حق ندارد به هيچ بهانه                     
ولى آن بحث ديگرى     .  من قتل عمد را ميگويم براى اينکه ممکن است بطور غير عمد آدمها مثال در تصادف رانندگى و يا در وقايع ديگرى باعث مرگ ديگرى بشوند                                 .  مجاز نيست 

وقتى به چيزى ميگويند مجازات اعدام انگار دارند پرده پوشى ميکنند که خيلى              .  کسى که تصميم ميگيرد کسى را بُکشد قاتل به عمد است اعم از اينکه دولت باشد يا دولت نباشد                    .  است
حاال .  اين ديگر قبول نيست!  با نقشه قبلى! به همين سادگى. يک روز صبح يک نفر آلت قتاله را برميدارد، مقتول بعدى را ميبرد جايى مينشاند و ميُکشد. ساده يک قتل دارد اتقاق ميافتد

فرقى .  شى، خودت قاتل هستى    اى و ميتوانى هراز و يک کار با او بکنى بجز کشتنش، و عليرغم اين تصميم ميگيرى که بکُ                         آن کس هر کارى کرده است، شما که ديگر او را گرفته              
 .نميکند

ر ميکنيم، پدر و مادرى     ها فک   اند يعنى کسى عزيزشان را ُکشته است، بخصوص وقتى ما راجع به بچه               ببينيد اينجا مساله اين ميشود که کسانى که عزيزى را از دست داده               :آذر ماجدى 
 با اينها چه بايد کرد؟... ميکشند، به چندين زن و يا بچه تجاوز ميکنند" سريال" کسانى هستند که به اصطالح ... شان را کسى به قتل رسانده، تجاوز کرده و بقتل رسانده که بچه

اصال غير قابل تحمل است غم کسى        .  خشمى که آدمها حس ميکنند کامال قابل درک است         .  به نظر من نفرت برحق همه ما از چنين کسانى بجاى خودش محفوظ است                :منصور حکمت 
آيا انتقام جواب مساله است؟ و آيا سيستم           .  ولى سؤال اين است    .  در اين هيچ شکى نيست     .  اى از دست ميدهد يا عزيزش را به هر حال از دست ميدهد                   اش را در چنين واقعه       که بچه 

 نظر اصولى براى جامعه بهتر است؟ قضايى کشور بايد بر مبناى خشمى باشد که ما بعنوان قربانى حس ميکنيم يا بر مبناى عقلمان و اين که چه چيزى بطور دراز مدت و در نهايت از
در عين  .  خشم ميشود مبناى روابط انسانها و انتقام ميشود مبناى مناسباتشان          .  اگر شما بخواهيد قانونگزارى را بدست قربانيان بسپاريد، همه چيز جامعه بشکل ديگرى صورت ميگيرد               

در عين حال بايد گفت که به همين دليل دقيقا مساله مهمى مثل رابطه ... اى که به او وارد شده چقدر طاقت فرساست اينکه قربانى حق دارد خشمگين باشد و همه درک ميکنند که ضايعه
بايد جامعه بتواند از خودش فاصله بگيرد و بگويد با اين حال، عليرغم ... اند انسان و جامعه انسانى با خودش، مساله حق حيات را نبايد به کسانى سپرد که دقيقا عزيزى را از دست داده

ى قضايى مجازات در جامعه نميتواند       همه اين فشار، آيا ما به خودمان اجازه ميدهيم که حاال کس ديگرى را بُکشيم يا نه؟ به نظر من بحث داغ قربانيان به جاى خودش محفوظ، مبنا                                  
 ...انتقام يا تسکين دادن

 مبنا چى بايد باشد؟ ...  :آذر ماجدى
مبنا بايد اين باشد که اين      .  مبنا بايد جلوگيرى از اين باشد که آن آدم بتواند دوباره اين کار را بکند          ... مبنا بايد جلوگيرى از اين باشد که اين اتفاق دوباره تکرار بشود ... :منصور حکمت 

ميُکشند و از آن طرف هم طرف        .  اش است   آمريکا نمونه .  اين را بايد در نظر گرفت     .  اى که اعدام ميکند هميشه هم ُپر از قتل است            جامعه...  اتفاق بطور کلى کمتر در جامعه رخ بدهد        
باالخره کسى که   .  يا قيدش را زده است يا فکر ميکند دستگير نميشود          .  کسى که دارد آدمى را ميُکشد، در آن لحظه که دارد اين کار ميکند، ديگر به مجازات فکر نميکند                    .  مقابل ميُکشد 

 .اعدام جواب رشد جنايات در جامعه نيست. ددارد آدمى را ميُکشد يا از خشم و ناراحتى کور شده، يا اينکه با نقشه و طرح قبلى ميخواهد کسى را بُکشد و البد فکر ميکند که گير نميافت
کارى که ميشود کرد اين است جامعه را از چنين اتفاقاتى مصون کرد، مواردش را کم کرد و کارى کرد که آدمى که اين کار را                                .  هايش را از بين برد و جلويش را گرفت           بايد زمينه 

ها، زنان، مردم     وقتى در دراز مدت به مساله نگاه کنيد، اگر کسى نگران اين است که چقدر بچه                    .  کرده به قبح مسأله پى ببرد و اصالح بشود و از جامعه بخشش خودش را بخواهد                    
اى است براى اينکه اين قتلها ادامه داشته            اعدام نسخه .  اى باشد در آن اين حالت رخ نميدهد و اعدام ابدا راهش نيست                 تر قربانى جناياتى از اين دست ميشوند، بايد فکر جامعه             ضعيف

و .  اى ميخواهيد که درش قتل و بعد هم مجازاتى نباشد بايد خوِد قانون انسانى باشد، بايد با در نظر گرفتن حقوق بشر باشد                          اگر جامعه .  باشد، اين تجاوزات و اجحافات ادامه داشته باشد       
 مثل آمريکا که مرکز مجازات اعدام       تجربه هم نشان داده که در کشورهايى که مجازات اعدام لغو شده و حتى براى قتل هم کسى را اعدام نميکنند، موارد قتل کمتر از کشورهايى است         

 .است و جنايت و اسلحه کشيدن بر روى همديگر هم هر روز اتفاق ميافتد
 
 

ولى آيا جوابگيرى   .  ن بشود شما به اين اشاره کرديد که انتقام يا پاسخگويى به خشم قربانيان نبايد مبناى تنظيم سيستم قضايى يک کشور باشد و مجازات بر آن مبنا تعيي                                    :آذر ماجدى 
 احساسات اين قربانيان نبايد باالخره به نوعى در اين سيستم قضايى دخالت پيدا بکند؟

  5                                                        ادامه در صفحه                                                                                                                                 

 و مجازات اعدام
  متن پياده شده مصاحبه با راديو انترناسيونال

 ٢٠٠٠هشتم نوامبر 


