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ستون اول،

روز اعتراض جھانی عليه رژيم اسالمى اعدام!
سازمان آزادی زن

آذر ماجدی

اعدام،
عدالت يا انتقام؟
گفتگو با آذر ماجدی
در مورد مجازات اعدام
خاوران :در حکومت مورد نظر شما مجازات
چگونه تعريف ميشود و به قصد دستيابى به چه
ھدفى دنبال ميشود؟
آذر ماجدى :بطور عام ميتوان گفت که سيستم
ھاى مجازاتى بر دو فلسفه بنا شده اند :انتقام و
قصاص يا آموزش و بازسازى و يا تلفيقى از اين
دو .من شخصا اعتقادى به انتقام و قصاص و مبنا
قرار دادن اين فلسفه در سيستم قضايى -مجازاتى
ندارم .نه تنھا اين فلسفه را انسانى نميدانم بلکه
پيروى از آن را وارد شدن در يک دور باطل
انتقام و انتقام کشى مى دانم .عده اى بر اين عقيده
اند که با انتقام گيرى و يا قصاص مجرم ،جامعه
متنبه ميشود .جامعه ممکن است مرعوب شود
ولى متنبه نخواھد شد .جامعه مرعوب شده نيز
جامعه اى انسانى نيست .ارعاب و ترس جنايت را
کاھش نميدھد ،بلکه عمال آنرا افزايش ميدھد .راه
مقابله و بقا در مقابل ارعاب ،يا تسليم است و يا
دستيابى بقدرتى که ارعاب را با ارعاب متقابل
جواب دھد.
اگر قصد متنبه کردن جامعه به معناى آموزش آن
است ،پس بايد از راه ھاى ديگرى وارد شد .بايد
انسانيت و انسان گرايى را رشد داد .بايد مجرم را
آموزش داد .ممکن است در برخى موارد تا آنجا
که به يک مجرم معين برميگردد ،ديگر به
اصطالح کار از کار گذشته
صفحه ٢

در حاشيه اخبار،

رابطه رانندگی و بيماری
تخمدان!
صفحه ۴

شھال نوری

برای الغای "مجازات" اعدام
تالش کنيم!
به مناسبت  10اکتبر روز جھانی مبارزه عليه اعدام
سياوش دانشور

صفحه ۵

تظاھرات عليه اعدام
يرن توريت Göteborg, Järntorget
پنجشنبه  5اکتبر  2013ساعت  17الی 18
سازمان آزادی زن  -واحد گوتنبرگ
مرکز پيگرد سران رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه بشريت

آزادی زن معيار آزادی ھر جامعه است!

آزادی زن
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اعدام ،عدالت يا انتقام؟
گفتگو با آذر ماجدی ...
باشد و اميدى به تغيير او وجود نداشته باشد ،ولى برخورد انسانى با
چنين مجرمى باعث اعتالى جامعه ،اخالقيات و ارزشھا و فرھنگ
حاکم خواھد شد.
بنظر من قطعا کاربست فلسفه انتقام و قصاص در سيستم قضايى -
جنايى يک جامعه انسانى مردود است .اصل را بايد بر آموزش و
بازسازى قرار داد.
خاوران :آيا بايد يک قاتل حرفه اى را که کشتن کسب و کارش بوده
اعدام کرد؟ اگر پاسخ مثبت و يا منفى است داليلتان چيست؟
آذر ماجدى :من کال و اصوال با اعدام مخالفم .حاال در مورد قاتل
حرفه اى و به اصطالح قاتل »سريال« باشد ،يا قاتلى که يکبار به
قتل دست زده است ،فرقى نميکند .اعدام بنظر من قتل عمد و از
پيش برنامه ريزى شده توسط دولت است .قتلى که در عين
خونسردى و با طرح قبلى انجام ميشود .مجازات اعدام جامعه را به
عقب ميکشاند .جامعه را در عصر قرون وسطى نگاه ميدارد .اعدام
باعث افزايش خشونت در جامعه ميشود .ممکن است جامعه را
مرعوب کند ولى اين ارعاب نه تنھا باعث کاھش قتل و جنايت
نميشود ،بلکه موجب افزايش آن است.
خاوران :با کشتن يا نکشتن قاتل به جامعه چه پيامى داده مى شود؟
آذر ماجدى :بنظر من با انجام مجازات اعدام قبح قتل و کشتن
ريخته ميشود .ارزش حيات و جان انسان پايين ميايد .اگر خشونت
از جانب دولت درست است و تقديس ميشود ،پس اشکالى ندارد.
اين يک پيام صريح است .ممکن است اينگونه استدالل شود که با
اعدام ،يک انسان بد و جنايتکار را ميکشند ،پس بايد تاثير معکوس
داشته باشد ،ولى در عمل چنين نيست .اعدام ،يعنى قتل برنامه
ريزى شده توسط دولت ،آدمکشى را امرى راحت تر و قابل قبول
تر ميکند .به جوامعى که در آن مجازات اعدام قانونى است نگاھى
بياندازيد و آنھا را مقايسه کنيد با جوامعى که در آن مجازات اعدام
لغو شده است ،بنظر من سريع ميتوان مشاھده کرد که در جوامع
دسته ی دوم ارزش انسان و حيات بطور کلى باال تر است .حتى
ميزان جنايت ھم کمتر است.
خاوران :با نکشتن قاتل حق انسان و يا انسان ھايى که به دستور و
يا به دست او کشته شده اند چه ميشود؟
آذر ماجدى :من سوال شما را بمعناى عدالت خواھى قربانيان مى
فھمم .بايد تکرار کنم که از نظر من عدالت با انتقام و قصاص تامين
نمى شود .متاسفانه ھيچ حرکتى نميتواند حق قربانيان را اعاده کند.
اين دردناک است .و عمق تراژدى جنايت يا مرگ بطور کلى در
ھمين جاست .نميتوان آنچه را که از دست رفته است ،بھيچ طريقى

صفحه ٢

بازگرداند .لذا کشتن قاتل نيز نيستى را به ھستى باز
نميگرداند .تنھا شکلى که کشتن قاتل ممکن است عدالت
خواھى و يا حق طلبى معنا دھد که انتقام مورد نظر باشد.
قطعا قاتل بايد محاکمه و مجازات شود؛ از اين طريق شايد
عدالت خواھى قربانيان تا حدودى تامين شود .مبارزه ريشه
اى با قتل و جنايت ،بنظر من بھترين شيوه ی تامين عدالت
است.
خاوران :چه عامل و يا عواملى موجب ميشود که کشتن انسان
براى بعضى بصورت کسب و کار درآيد و امرى عادى شود؟
آذر ماجدى :دالئل پيچيده اجتماعى  ،روحى و روانى وجود
دارد .بطور عام و کلى مسائل اجتماعى موجب قتل و جنايت
ميشود .اگر دالئل قتل ھايى که انجام ميگيرد را بررسى کنيد،
به مسائلى چون عوامل اقتصادى ،عقب ماندگى ھاى اخالقى
و فرھنگى ،تعصبات و غيره ميرسيد .ميتوان بروشنى ديد که
با زير و رو کردن جامعه و ساختن جامعه اى که در آن
آزادى و برابرى ھست ،اختالف طبقاتى و نابرابرى اجتماعى
و سياسى وجود ندارد ،انسان محور اصلى و نقطه عزيمت
اصلى جامعه است ،نفع پرستى جامعه را بحرکت در
نمياورد ،تعصبات جنسى و نژادى از ميان رفته است ،رقابت
و حسادت تا ميزان زيادى کاھش يافته است ،قتل و جنيايت
بايد موضوعيت خود را از دست بدھد؛ و ما فقط با موارد
بيمارى ھاى روانى روبرو باشيم که انسان را به سوى جنايت
سوق ميدھد .ھر چند که چنين مواردى را ھم ميتوان تصور
کرد که تا ميزان قابل توجھی کاھش پيدا کند .در جامعه
سرمايه دارى کنونى که نفع طلبى بر جامعه حکم ميراند ،فقر
 ،فالکت  ،نابرابرى و تبعيض سرنوشت اکثريت بزرگ مردم
است؛ تبعيضات و تعصبات جنسى ،نژادى و ملى در جامعه
حاکم است .انسان از خود بيگانه است ،منزوى است،
تنھاست ،وجود جنايت و جنايتکاران بيمار امرى عادى است.
بايد جامعه را از اساس زير و رو کرد و آنگاه جنايت بنظر
من اگر کامال ناپديد نشود ،بميزان بسيار زيادى کاھش مى
يابد.
خاوران :عده اى بر اين عقيده اند که مجازات اعدام موجب
کاھش قتل و جنايت در جامعه مى شود .شما در اين زمينه چه
فکر ميکنيد؟
آذر ماجدى :من با اين نظر مخالفم .آمريکا بنظر من مثال
بسيار خوبى است .آمريکا را با اروپا مقايسه کنيد .يا حتى در
خود آمريکا اياالتى که در آن مجازات اعدام جارى ميشود با
اياالتى که در آن مجازات اعدام لغو شده را مقايسه کنيد،
متوجه ميشويد که اين نظر صحت ندارد و افسانه اى بيش
نيست .اتفاقا در کشورھايى که ميزان اعدام در آن باال است
جنايت ھم رقم بااليى دارد .آمريکا بنظرم بھترين نمونه رد
چنين ادعايى است.
خاوران :حکومت مورد نظر شما با موجوداتى چون خامنه
اى ،رفسنجانى ،عسگر اوالدى ،بادامچيان ،نقدى ،فالحيان،
شاھرودى ،مرتضوى و ده ھا جنايتکار
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گفتگو با آذر ماجدی ...

روز اعتراض جھانی عليه رژيم اسالمى اعدام!

ريز و درشت ديگر چه خواھد کرد؟ نظر شما چيست؟
آذر ماجدى :کليه اين جنايتکاران بايد محاکمه شوند.
محاکمه علنى .بايد جرائم و جنايات آنھا در دادگاه ھاى
علنى روايت شود .بايد دنيا از کليه جنايات آنھا مطلع
شود .بايد بازماندگان قربانيان اين جانيان حضور يابند و
شکايت شان را عنوان کنند و عليه آنھا اقامه دعوى کنند.
و اين جانيان بايد مجازات شوند .ولى من حتى با اعدام
اين جانيان نيز مخالفم.
خاوران :با اموال و خانواده جنايتکار مذکور چه بايد
کرد؟
آذر ماجدى :خانواده جنايتکاران بايد بتوانند به زندگى
عادى شان ادامه دھند .ما در دوران قبيله اى زندگى نمى
کنيم و خانواده مجرمان و جنايتکاران بايد در آرامش به
زندگى عادى خود ادامه دھند .حتى در مواردى دولت بايد
از آنھا در مقابل خشم و انتقام قربانيان و بازماندگان آنھا
حمايت کند .به آنھا پوشش حمايتى بدھد .تا آنجا که به
اموال برميگردد ،بنظر من به ميزان اموال و به طريقى
که ابتياع شده بستگى دارد .اگر داريم راجع به ميليون ھا
دالرى که از طريق قاچاق و دزدى و آدمکشى بدست
آمده صحبت ميکنيم ،بايد قطعا به نفع مردم مصادره شود.
در مورد رھبران و کار بدستان جمھورى اسالمى بايد
قطعا چنين کرد .ولى اگر اموال ناچيزى است که از
طريق کار بدست آمده است نبايد به آن دست زد .البته اين
نکات را من بشکل کلى و عمومى عنوان ميکنم و حتما
سيستم قضايى بايد تک تک موارد را با خصوصيات
متفاوتشان بررسى کند و پاسخ گويد* .

آزادی زن
نشريه سازمان آزادی زن
www.azadizan.net
سردبير :آذر ماجدی
majedi.azar@gmail.com
ھيئت تحريريه :آذر ماجدی ،مريم کوشا ،سياوش دانشور

 ١٠اکتبر ) ١٨مھر( روز جھانی عليه مجازات اعدام است .بشريت دير
زمانى است که براى لغو مجازاتھاى قرون وسطائى اعدام و سنگسار
مبارزه ميکند .اما ھنوز در قرن بيست و يکم در بسيارى نقاط جھان ،از
آمريکا تا چين و ايران ،بساط اعدام براه است ١٠ .اکتبر روز جھانى لغو
مجازات اعدام است .اين روز را به روز مبارزه عليه رژيم اسالمى صد
ھزار اعدام بدل کنيم!
اعدام قتل عمد دولتی است .اعدام يک ابزار حکومتھای استبدادی و
طبقات حاکم برای به انقياد در آوردن جامعه و خاموش کردن مردم
معترض است .اعدام بايد لغو شود .قدرتھا و حکومتھاى مدافع اعدام و
سنگسار بايد سرنگون شوند .يک رکن تالش ما برای برپايی نظامی آزاد،
برابر ،مرفه و انسانی ،مبارزه قاطع برای برچيدن بساط شنيع اعدام و لغو
مجازات اعدام و سنگسار است.
در ايران جان زندانيان سياسى در خطر جدى قرار دارد .ھر روز در
زندانھا تعدادی از انسانھاى محروم و قربانى به قتل ميرسند .آمار اعدام
در يک ماه و اندی اخير در دولت"اعتدال و اميد" روحانی سير صعودی
يافته و ھر روز در گوشه گوشه ايران اعدام ميکنند .اين اعدامھا ھدفش
اينست که ضعف جمھوری اسالمی در مقابل غرب به تعرض مردم عليه
حکومت تبديل نشود .رژيم اسالمی حکومت قتل و جنايت است .اين رژيم
ھزاران نفر را طی سه دھه بشکل سازمانيافته بقتل رسانده است:
اعدامھاى صحرائى سال  ۵٨در کردستان ،اعدامھاى بعد از خرداد  ٦٠و
قتل عام زندانيان سياسى در شھريور  ٦٧تنھا نمونه ھای برجسته دستگاه
آدمکشی اسالمی است .جمھوری اسالمی يک سمبل مجازات اعدام در
جھان است .بايد مبارزه برای لغو مجازات اعدام در جھان را به مبارزه
ای ھمه جانبه عليه رژيم اسالمی در ايران پيوند زنيم.
سازمان آزادی زن از تمامی نيروھای آزاديخواه ،انساندوست و پيشرو
ميخواھد که روز  ١٠اکتبر را به روز مبارزه عليه رژيم جنايتکار
اسالمی بدل کنند و دراين روز متحدانه عليه مجازات اعدام و رژيم
اسالمی به ميدان بيايند .برای متوقف کردن ماشين اعدام و لغو احکام
اعدام صادر شده بميدان بيائيد.
روز  ١٠اکتبر بايد جمھوری اسالمی را در پيشگاه افکار عمومی جھانی
به محاکمه کشيد .بايد جھان يکصدا رژيم اسالمی را محکوم کند .بشريت
آزاديخواه در قرن بيست و يکم نبايد حکومتھاى اعدام و سنگسار را تحمل
کند !
مرگ بر جمھوری اسالمی!
زنده باد آزادی ،برابری!
سازمان آزادی زن

اسالم ضد زن است!
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در حاشيه اخبار،

رابطه رانندگی و بيماری تخمدان!
شھال نوری
عضو شورای عالی "علما" در عربستان
سعودی گفته است :رانندگی به غير از مواقع
ضروری بر تخمدان زنان اثرات منفی می
گذارد .اين افاضات اسالمی شيخ صالح
الحيدان ،ھمزمان با باال گرفتن اعتراضات
اخير به ممنوعيت رانندگی زنان انجام گرفته
است.
اخيراً چندين سازمان فعال در زمينه حقوق
زنان خواستار "نافرمانی مدنی" زنان شده
اند تا حکومت را وادار کنند به زنان گواھی
رانندگی داده شود .از قرار معلوم ھرگز به
ذھن معيوب اين دايناسورھای اسالمی
خطور نکرده بود که دسترسی به گواھينامه
رانندگی حق ھمه شھروندان يک کشور
است .تا چند سال پيش فرض اين "علما" بر
اين بوده که زنان به خودی خود و به دليل
شھروند درجه دوم بودن ھرگز چنين ادعايی
نخواھند کرد .به ھمين دليل راجع به رانندگی
زنان ھيچ تبصره ای به قانون اساسی وارد
نکرده بودند .در غير اين صورت خيلی
زودتر قانون اسالمی قرون وسطی عربستان
را تغيير می دادند.
جنبش حقوق زن اما مصمم است در مقابل
ارتجاع اسالمی و آپارتايد جنسی حاکم بر
عربستان سعودی قد علم کند .نسيم تحوالت و
جنبش آزاديخواه در منطقه دارد در عربستان
سعودی نيز رخنه می کند .مبارزه برای
ايجاد يک جنبش قوی آزاديخواه و سکوالر
در کشوری مانند عربستان سعودی کاری
است دشوار ،اما امکان پذير!
اعدام مخفيانه يک زن در گوھر دشت کرج!
روز چھارشنبه  ٣مھر ماه کبری کبيری پس
از تحمل  ٩سال زندان ھمراه تعدادی ديگر
به دار آويخته شد .بر اساس آمار موجود
بيش از  ١٠زن جوان که اکثر آنھا زير ٣٠
سال دارند در زندان قرچک ورامين در
انتظار اجرای حکم جنايتکارانه اعدام بسر
می برند .اين آمار فقط مربوط به يکی

زندانھای مخوف رژيم اسالمی صدھزار
اعدام است .شھروندان ايرانی نه فقط در
ايران بلکه در کشورھای ديگر نيز زير
تيغه اعدام ھمپالگی ھای رژيم اسالمی
ھستند.
جمھوری اسالمی و احکام اعدام در
مالزی
دو شھروند ايرانی در کشور مالزی به
جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم
شده اند .رسانه ھای مالزی نوشتند :اين
زنان جوان که به دليل حمل بيش از پنج
کيلو گرم متافتامين در فرودگاه بين المللی
کواالالمپور بازداشت شده بودند با گريه
دادگاه را ترک کردند .دادگاه مالزی گفته
اين دو زن جوان مبنی بر اينکه آنھا تنھا
با خود مواد غذايی ھمراه داشتنه اند را
نپذيرفته است.
گفته می شود که بيش از  ۴٠نفر از
 ٣٠٠شھروند ايرانی در زندانھای مالزی
حکم اعدام دريافته کرده اند .بعضی از

اين زندانيان که تنھا قرار بوده بسته ای را
به دوست يا فردی در فرودگاه تحويل
دھند ،بدون امکان داشتن وکيل سالھاست
در زندانھای مالزی بسر می برند.
قاچاقچيان بزرگ که دست در دست سپاه
پاسداران رژيم اسالمی دارند با ايجاد
امکانات مالی و غيره خيلی سريع آزاد
می شوند .اما ديگر زندانيان برای تأمين
ھزينه ھای خود به تن فروشی وادار می
شوند.
رژيم اسالمی نه تنھا تأمين کننده مواد
مخدر در کشور مالزی است بلکه در
بسياری از کارتلھای صنعت قاچاق مواد
مخدر و فروش زن و کودک در سراسر
جھان سھم تعيين کننده ای دارد .
آنھا با رواج اعتياد در ميان جوانان
شرايط مساعدی برای غارت مالی جھت
پيشبرد منافع اقتصادی و به تباھی کشيدن
جوانان جھت ادامه حکومت سرمايه داری
اسالمی خود نياز دارند*.
ِ

قتل عمد دولتی واقعيت نظام کريه اسالمی!
 10اکتبر18 ،مھر روز جھانی عليه مجازات اعدام است! رژيم اسالمی ايران با سابقه  33سال
کشتارھای تکان دھنده سمبل مجازات اعدام در جھان است .خرداد  60و شھريور  67نمونه
ھای برجسته جنايت و آدمکشی اسالمی است .رژيم اسالمی عامل اعدام و سنگسار زنان و
مردان ،اعدام ھمجنسگرايان و کودکان ،سرکوب ھرگونه آزادی سياسی ،اجتماعات ،تشکل،
اعتصاب و تظاھرات ،اعمال آپارتايد جنسی در کل جامعه ،اعمال پوشش اسالمی ،تحميل فقر و
گرسنگی بر ميليونھا انسان است.
زنان و مردان آزاديخواه!
مبارزه برای لغو مجازات اعدام در ايران نمی تواند بدون سازمان دادن مبارزه ھمه جانبه عليه
رژيم اسالمی صد ھزار اعدام باشد .بايد در اين روز جمھوری اسالمی را در پيشگاه افکار
عمومی مردم جھان به محاکمه کشيد .بايد به اين رفتار وحشيانه و قرون وسطايي رژيم
اسالمي پايان داد .مردم ايران منتظر فرصت ھستند که اين اوباش جنايتکار را از اريکه قدرت
پايين کشيده و در دادگاھای مردمی بجرم جنايت عليه بشريت محاکمه کنند.
سازمان آزادی زن

مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان!

آزادی زن

صفحه ۵

شماره ١٠٣

برای الغای "مجازات" اعدام تالش کنيم!
به مناسبت  10اکتبر روز جھانی مبارزه عليه اعدام
سياوش دانشور
اعدام تاريخا ابزار قدرتھا ،چه دولتی و چه
غير دولتی ،براى ارعاب و تسليم مردم بوده
است .اعدام يعنی طراحی و سازماندھى
گرفتن جان فرد يا افرادى با قصد و نقشه
آگاھانه و خونسردانه قبلی .گويا ترين نام
برای اعدام قتل عمد است .اينجا ديگر تفاوت
ماھوى بين قتل عمد دولتى و غير دولتى
وجود ندارد .دولتھا زير پوشش کاذب
"نمايندگى جامعه" و "اجراى عدالت و
قانون" و "شرايط جنگی" و "دفاع از ميھن"
ميکشند و نيروھاى بخش خصوصى زير
پوشش "نواميس ملى و مذھبى" و تعصبات
واپسگرای ايدئولوژيک و حتى "انقالبى"!
چه دولتی که از سر منافع ارتجاعی اش
مخالفين را اعدام ميکند ،چه گروه اسالمی و
تروريستی که برای انتقام اسيرش را اعدام
ميکند ،و چه نيروئی که به اصطالح "اعدام
انقالبی" ميکند ،جملگی يک اقدام واحد را
عملى ميکنند؛ قتل عمد و نابودى کسى که در
دستگاه "عدالت" دلبخواھى اينان "مجازات
اعدام" دريافت کرده است!
برای الغای اعدام بايد بدوا اين عدالت
دلبخواھی و من درآوردی از ھرسو نقد و
کوبيده شود .بايد اين فرض را به کرسی
نشاند که ھيچکس ،ھيچ احدی ،به ھر دليلی
حق کشتن و گرفتن جان کسی را در مراسم
شنيعی که نامش اعدام است ندارد .اعدام
ممنوع است! اعدام تحت ھيچ شرايطی مجاز
و قابل توجيه نيست!
در دفاع از حق حيات
وقتى به صحنه دنيا و ميزان قتل و اعدام
نگاه ميکنيد ،ميبينيد برخالف توجيھات
رسمى که اعدام را "روشى براي مصونيت
جامعه از قاتلين و جنايتکاران" ميداند ،عمده
اعدامھا و گرفتن آگاھانه و عامدانه جان
شھروندان به دالئل ديگرى صورت ميگيرد.
به "جرم" آزاد بودن ،تن ندادن به فعال
مايشائى شوونيسم مردساالر ،گردن نگذاشتن
به آتوريته دولت و قدرت فائقه و يا مراجع

مذھبى و عشيره اى و قومى .توجيه
کالسيک اعدام ،يعنى روشى "برای
مقابله با جرم و جنايت" ،پوچ است.
توجيه قاتلين است .واقعيات و آمار جرم
و جنايت نشان ميدھد که اين روش و
توجيه سياسی آن شکست خورده است.
آمريکا نمونه گويائى است .حتی اگر اين
روش از نظر آمارى مطلوبيت خود را
ھم نشان ميداد ،باز ھم نبايد ترديدی در
مخالفت با نفس مجازات اعدام بخود راه
ميداديم .نفس وجود اعدام و توجيه قانونى
و دولتى آن توسط طبقات حاکم و نفس
غير حساس بودن به کشتن عامدانه مردم
از جانب ھر نيروى غير دولتی ،به معنی
تائيد و پذيرش آگاھانه چرخه خشونت و
آدمکشی در مغز استخوان مناسبات
اجتماعی است .بايد با اعدام على
االصول مخالف بود ،مھم نيست مجرى
آن دولت است يا نيروئى غير دولتى.
ما بعنوان کمونيست؛ ھيچ کس ،ھيچ
دولت ،ھيچ نيروى سياسى ،ھيچ دستگاه
مذھبى ،ھيچ نھاد و مرجعى را مجاز
نميدانيم که از گرفتن جان انسانھا بعنوان
يک "حق" استفاده کند يا حتی بطور
ضمنى و تبصره ای از اين "حق"
برخوردار باشد .کمونيسم کارگری
جنبشى براى سلب و الغای چنين حقوق
نامشروعى است که بورژوازى و
جنبشھاى مختلف آن تاريخا براى خود
قائل بوده اند .اگر بايد بدوا از حقى دفاع
کرد حق حيات ھمگانى است .اعدام عليه
حق حيات انسانھا و ادامه منطقى سلب
حق و آزادى در قلمروھاى اقتصادى و
اجتماعى و سياسى و فرھنگى است.
اعدام پاسخ جامعه بورژوائی به
معضالت و مسائلى است که خود خالق
آن است .اعدام مرحله اى از يک چرخه
اعمال خشونت دولتى و غير دولتى عليه
شھروندان است .ما با نفس اين نظام و
مبانى اقتصادى ،اجتماعى ،سياسى،

حقوقى ،قضائی و فرھنگى آن که
برخشونت استوار است مخالفيم .ما براى
برپائى جامعه اى تالش ميکنيم که حيات
انسانی حرمت داشته باشد و فلسفه قانون
در جامعه و در قلمرو مجازات ،نه نفى
حيات انسانھا بلکه بازسازى و برگشت به
جامعه باشد.
و باالخره بايد به نيروھاى مدافع اعدام و
قاتلين حرفه اى ھم نگاھى انداخت تا
رابطه اعدام و قدرت و تقابل با جامعه و
مردم روشنتر شود؛ جمھورى اسالمى،
دولت آمريکا ،دولت چين ،شيلى دوره
پينوشه ،السالوادور ،آرژانتين ،بيشتر
دولتھاى نظامى آمريکاى التين ،دولتھاى
اسالمى ،بلوک سرمايه دارى دولتى
سابق ،دولتھاى مرتجع و سرکوبگر در
آفريقا که سابقه کشتارھاى جمعى در
پرونده شان ثبت است ،يا گروھھاى
نظامى در اپوزيسيون مانند جريانات
متفرقه اسالمى که امروز در مقابل چشم
جھان سرميبرند ،گروھھاى نژادپرست و
قومپرست ،جريانات آوانتوريست و
تروريست که با بمب گذارى و ترور در
اسپانيا و ايرلند "عدالت" را در مورد
مخالفين و مردم عادی به اجرا در
ميآورند! دنياى انسانى اگر واقعا ميخواھد
و قرار است براى آزادى عمل و آسايش و
رفاه و حرمت بشريت باشد ،بايد اين سنت
قصاص متقابل را بدون استثنا پشت سر
بگذارد .جامعه انسانى نياز به اعدام
ندارد .نه خوشبختى ،نه آزادى و رفاه ،نه
حق به معنى فردى و اجتماعى با قتل
مجرمين و مخالفين متحقق نميشود.
بشريت بايد اين دوره توحش را پشت
سربگذارد .در قرون وسطى با گيوتين
ميکشتند امروز به اتاق گاز يا تزريق
مواد سمى ميفرستند ،به دار ميکشند ،يا
مانند اسالميھا در عراق و افغانستان و
شمال آفريقا مثله ميکنند ،يا مانند
گروھھای قوم پرست
صفحه ۶

برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى!

آزادی زن

شماره ١٠٣

برای الغای
"مجازات" اعدام تالش کنيم ...
و "نمايندگان" خود گمارده مردم اعدام
صحرائی ميکنند!
قلمرو خاکستری ،اعدام جنايتکاران
يک توجيه عمومی اعدام ،حتی در ميان
کسانی که مخالف اعدامھای سياسی ھستند،
اينست که اعدام جنايتکاران که مرتکب
قتلھای متعدد و شنيع شدند فرق دارد ،اين
قابل دفاع است و جامعه را مصون ميکند!
در پاسخ به اين نوع استدالل بايد تصريح
کرد که اين حرفه بدوا و در مقياس گسترده
دولتى است نه غير دولتی .عمده کسانى که
در پرونده شان ليست طويلی از آدمکشی
ثبت است ،در دولتھا و پارلمانھا و
وزارتخانه ھا و لويه جرگه ھا و شوراى
نگھبانھا نشسته اند .در بيرون دولتھا عده اى
از ھم خانواده ھای اينھا ،جرياناتى که تفاوتى
آرمانى و برنامه اى و سياسى با اين دولتھا
ندارند ،در اپوزيسيون ھمين حرفه را دارند
که از اينطريق سھم خود را از قدرت سياسى
و امتيازات اقتصادى و استثمار کارگران
طلب ميکنند .کمى آنطرف تر گروھھاى
مخفی و افرادى را داريم که با ھمين نام
يعنى "قاتل حرفه اى" استخدام ميشوند و يا
سفارشى را توسط گروه ثالثى اجرا ميکنند.
اينھا ادامه سازمانھاى رسمى دولتی و شبکه
قدرت و مافياھاى اقتصادى و جاسوسى اند.
موردی که ميماند افرادى ھستند که قتل
سريال انجام ميدھند .در دنيای واقعی و در
قياس با آمار قتلھای دولتی و غير دولتی
آگاھانه ،اين افراد در ته جدول آدمکشی قرار
ميگيرند .على القاعده اينھا نبايد از تعادل و
سالمت روانى برخوردار باشند .برای مقابله
با اين معضل ،کار اول اينست که امنيت
جامعه را در مقابل اينگونه تھديدات باال برد.
يعنی ريشه ھای اجتماعی و اقتصادی جرم و
جنايت را خشکاند .دوم ،بايد اين افراد را
بعنوان بيمار مداوا کرد و شانس بازگشت به
يک زندگی نرمال را از آنھا نگرفت .با
اعدام ھيچ مشکل جامعه حل نميشود بلکه
تشديد ميگردد .ما اگر جامعه اى بسازيم که
نيازھاى مادى و معنوى شھروندان را پاسخ

ميدھد ،و بجاى روحيه حيوان گونه
رقابت؛ عنصر ھمبستگى و تعاون و
نوعدوستى را مبناى جامعه و به فرھنگ
اجتماعی تبديل کند ،آنوقت جرائم و
خشونت و قتل به حداقل ممکن ميرسد.
چون زمينه مادى و اجتماعى آن از بين
رفته است .در ھر جامعه اى و در ھر
سيستم علمى استثنا وجود دارد و
ضرورتا اين استثناھا قابل تعميم به
روندھا و اصول بنيادى نيستند .اگر در
جمھورى سوسياليستى فردا عده اى از
اينگونه افراد داشتيم تالش ميکنيم با
استفاده از آخرين دستاوردھا و متدھاى
علمى راه بازگشت به زندگى متعارف و
مفيد بودن بعنوان يک عنصر اجتماعى
را باز نگھداريم .تجارب دنياى امروز،
حتى در چھارچوب سرمايه دارى که
اساس تبعيض و نابرابرى و کار مزدى و
زمينه جنايت و قساوت را دست نميزند،
نشان ميدھد که اعدام پاسخ ھيچ مشکلى
نيست .فقط روحيه انتقام و سنت "خون
در مقابل خون" قرون وسطى را زنده
نگه ميدارد و بازتوليد ميکند" .مجازات"
اعدام بايد فورا و بدون ھيچ تبصره اى
لغو گردد!
حبس ابد ،برخورد با اسرا
الغای "مجازات" اعدام برای يک جامعه
آزاد کافی نيست .ھمراه با الغای
"مجازات" اعدام ،حبس ابد به معنی
رايج آن در کشورھائی مانند ايران بايد
لغو شود .نگھداشتن يک فرد يا تعدادی
مجرم و جنايتکار برای تمام عمر پشت
ميله ھای زندان ،مدالى به سينه عدالت
در يک جامعه آزاد نميزند .حبس ابد تا
اعدام فاصله اى ندارد .حکومت کارگرى
بايد حبس ابد را ھم لغو کند.
در مورد برخورد با اسرا جنبش
آزاديخواھی و سوسياليستی بايد پرنسيپ
ھايش روشن و اعالم شده باشد .جنگ
قانون خودش را دارد .در يک جنگ

صفحه ۶
ممکن است از طرفين کشته شود .اما
وقتی کسی در جنگ اسير ميشود ،کشتن
اسير يعنی اعدام .اگر کسی و نيروئی
نميتواند اسير طرف مقابل را نگھدارد
نبايد اسير کند و اگر اسير ميکند حق
شکنجه و آزار جسمی و روانی و اعدام
را ندارد .ھيچ تبصره ای مانند "دوره
جنگ و شرايط متفاوت" قابل قبول نيست.
با اسير در بدترين حالت بايد طبق قوانين
بين المللی اسرای جنگی رفتار کرد.
امروز مردم ھنوز در حال جنگ با
جمھورى اسالمى اند .روشن است اين
جدال به احتمال زياد اشکال متنوعى بخود
ميپذيرد .اما اين يک جنگ است و فرق
ھست با وقتى که يک نيروی درگير کسى
را اسير ميکند .ما مجاز نيستيم وقتى از
طرف مقابل کسى را به اسارت
درمياوريم با او ھر رفتارى از جمله
تعرض فيزيکى کنيم و يا به فوران
احساسات در مقابل اصولمان مجال بروز
دھيم .ما با اسرا طبق قوانين بين المللی
اسراى جنگى رفتار خواھيم کرد.
حکومت کارگرى مخالف مجازات اعدام
و ھر نوع مجازاتى است که به جسم افراد
تعرض ميکند .ما ھمراه با نفى اعدام و
حبس ابد ،ھر نوع شکنجه و آزار بدنى را
ممنوع اعالم ميکنيم .ما کشتن اسرای
جنگی را غير قابل توجيه ميدانيم و چنين
عملی را اجرای "مجازات" اعدام ميدانيم.
برخورد با سران رژيم اسالمی
چندی سال پيش در بيانيه يک جريان
مائويستی ،که مدعی تشکيل "گروھھای
ضربت" در داخل کشور بود ،نوشته بود
که مردم ايران چوبه ھای دار را آماده
کرده اند! تمام آخوندھا را با عمامه
ھايشان اعدام انقالبی ميکنند! منشا اين
نفرت کجاست؟ تفاوت اينھا با خود رژيم
اسالمی چيست؟ ميدانم يکی مائويست
است و يکی مسلمان ،اما روش
برخوردشان يکی است" .عدالت" در
قاموس شان يکی است و به اعدام ختم
ميشود .بايد خوشحال باشيم که چنين افکار
مريضی جائی در يک قصبچه ھم ندارد تا
چه رسد به جامعه .ترديدی نيست که
سران جمھورى اسالمى ميليونھا شاکى
خصوصى دارند .کسانى که عزيزانشان
توسط اينھا اعدام شدند و حتی آدرس
قبرشان را ھم نميدانند کم نيستند .با اين
موضوع چگونه بايد
صفحه ٧

تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!

آزادی زن

شماره ١٠٣

برای الغای
"مجازات" اعدام تالش کنيم ...
برخورد کرد؟ پاسخ اين مردم زخم ديده را
چگونه بايد داد؟
من يکى از اين مردم ھستم .من ھم شاکى
خصوصى سران رژيم و افراد معينى ھستم.
من ھم بھترين دوستان و ھمرزمان و
عزيزانم را جمھورى اسالمى در مسجد و
حسينيه زندان و ميدان تير اعدام کرده است.
بحث الغاى "مجازات" اعدام نه بحث بخشش
سران رژيم يا ھر جنايتکارى است ،نه بحث
سازش با آنھا ،و نه بحث پايان مقابله و
جنگ با سرمايه و حکومت مرتجع اسالمى.
خير ،اين رژيم بايد توسط نيروى مردم و
انقالب کارگرى سرنگون شود .اين رژيم
تالش ميکند سرپا بماند و برای اينکار تا
روز آخر دست به جنايت ميزند .ترديدی
نيست که بايد با قدرت در جنگ با جمھورى
اسالمى پيروز شد .نه فقط بايد رژيم اسالمى
را بعنوان يک رژيم سرکوبگر و بانى قتل
عام و کشتار جمعى شھروندان و زندانيان
سياسى سرنگون کرد ،بلکه بايد سران
حکومت و دست اندرکاران جنايت را در
يک دادگاه علنى در مقابل چشم دنيا محاکمه
کرد .اينان دادگاھى و مجازات خواھند شد نه
بخاطر عقايدشان بلکه دقيقا بخاطر قتل مردم
بيگناه ،بخاطر جنايت جنگى و جنايت عليه
مردم سيويل .در اين دادگاھھا که بايد گوشه
اى از عدالت فرداى سوسياليستى و کارگرى
را بنمايش بگذارد ،شاکيان فرصت کافى
براى اقامه دعوى خواھند داشت و متقابال
بايد متھمين پرده از جنايات شان بردارند.
جامعه بايد حقيقت را بداند تا بتواند از آن
عبور کند .ھدف نه محاکمه و به روى دار
فرستادن قاتلين ،بلکه عبور جامعه از يک
دوران وحشت و بستن آن و باز کردن فصل
جديدى از مناسبات اجتماعى و حقوقى و
سياسى در جامعه است .حکومت کارگرى و
جمھورى سوسياليستى بعنوان يک دولت
آزاد و پيشرو ،مبناى فلسفه قانون و امر قضا
را به بازماندگان قربانيان و احساسات
احتمالى انتقامجويانه واگذار نميکند .چون در
چنين صورتى ،يعنى قضاوت و اجراى

"عدالت" براساس عواطف و زخمھاى
قربانيان ،راه ديگرى جز انتقام و تداوم
دور جديدى از آدمکشى نضج نميگيرد.
اتفاقا در ميان ھمين کسانى که
عزيزانشان را جمھورى اسالمى اعدام
کرده است پرچم لغو "مجازات" اعدام
برافراشته تر است .زندانيان سياسى
سابق ،خانواده ھاى اعدامى ھا،
اپوزيسيون پيشرو و کمونيست کارگرى،
و ھر کسى که با زندان سياسى و شکنجه
و اعدام فى النفسه مخالف است ،خواھان
الغاى "مجازات" اعدام ھستند.
عدالت بايد اجرا شود و اجراى عدالت
تنھا زمانى ممکن است که فردا کسى به
ھيچ دليلى اعدام نشود .عدالت ،اعدام
زندگان بخاطر عزيزان از دست رفته
نيست .اسم اين انتقام است .عدالت در
اينمورد مشخص يعنی برسميت شناسى
حق مجرمين و جانبدارى مادى و معنوى
جامعه از بازماندگان قربانيان و کشف و
ثبت حقيقت است .قاتلين قطعا بايد
مجازات شوند اما اين مجازات اعدام
نيست .اگر اعدام و قتل عزيزان ما بد
است ،تراژدى است ،قابل فراموشى
نيست ،اعدام قاتل نيز توجيه اخالقى و
سياسى و قضائى محکمه پسند و
آزاديخواھانه اى ندارد .فکر ميکنم
روزى که ما در گوشه گوشه ايران به ياد
عزيزانمان بيانيه ھاى پرشور در نفى
اعدام و اختناق و زندان ميخوانيم ،روزى
که در مراسمھاى پرشکوه گراميداشت
زندانيان و قربانيان رژيم اسالمى اعالم
ميکنيم؛ حکومت کارگرى مجازات اعدام
را لغو ميکند و از اين تاريخ ھيچ کسى
بخاطر ابراز عقايدش مورد تھديد قرار
نميگيرد و جامعه و قانون عليه تھديد
فيزيکى شھروندان مسئول است ،آنروز
بھترين گراميداشت را براى عزيزانمان
که ھدفشان آزادى و برابرى بود بجا
آورده ايم.

صفحه ٧
بسوی آينده آزاد!
ما مخالفين "مجازات" اعدام تاريخ نوينی
را آغاز خواھيم ساخت! ما چوبه ھاى دار
و تکنولوژى "مدرن" قتل و شکنجه را
بعنوان ابزار توحش بورژوازى عليه
مردم به موزه منتقل ميکنيم! عکسھای
جانيان و سابقه جنايت شان را در آلبومھا
گرد می آوريم و در تاريخ ثبت ميکنيم که
زمانى اين دولتھا و اين سياستمداران با
اين دستگاھھا آدم ميکشتند! باشکوه ترين
ھمبستگی معنوی جامعه را با قربانيان و
بازماندگانشان بنمايش خواھيم گذاشت!
اعالم ميکنيم که جامعه بشری و آزاد ما
عميقا درک ميکند که درد از دست دادن
برادر ،خواھر ،فرزند ،ھمسر ،معشوقه،
پدر ،مادر ،يا ھر عزيز ديگرى تا چه حد
سخت و فراموش نشدنی است! اما ما
ميخواھيم اين پرونده و اين تاريخ خونين
را ببنديم! ما ميخواھيم از اين دوران
وحشت عبور کنيم! بايد ازاين دور تسلسل
باطل جنايت و کشتار و انتقام و
خونخواھى عبور کرد! بايد آينده را
ساخت! آينده اى خوشبخت و بدور از
معيارھاى "عدالتخواھى" قرون وسطى و
بورژوازى! اعالم ميکنيم جامعه به
قربانيان و بازماندگانشان با ديده احترام و
ھمبستگى نگاه ميکند و ھدفش را نه
"خونخواھى و قصاص" بلکه تالش براى
ممانعت از تکرار چنين فجايعى در آينده
از طرق نابود ساختن و ريشه کن کردن
زمينه ھاى جرم و جنايت قرار داده است!
اعالم ميکنيم مردم ايران با پرچم الغای
مجازات اعدام بعد از پيروزى بر رژيم
جنايتکار اسالمى قلب و دوستى ميلياردھا
مردم شريف جھان را با خود خواھند
داشت! ما با اعالم لغو مجازات اعدام
نقطه پايانى به چرخه خشونت و تنفر
ميگذاريم! اعالم ميکنيم ھمراه با سقوط
دولت بورژواھا و درھم کوبيده شده
ماشين سرکوب شان ،ھمراه با خلع يد
سياسى و اقتصادى از طبقه حاکم ،قوانين
کھنه منتج از فرھنگ و باور آنھا از جمله
اعدام منسوخ ميشود!
در مناسبت  10اکتبر
جنبش آزادی و برابری جنبشی براس
ساختن آينده ،جنبشی برای بھبود ھر
روزه زندگی توده ھای ميليونی کارگران
و مردم ،و جنبشی برای تغيير راديکال و
ريشه ای جھان است.
صفحه ٨

تقابل با اسالم سياسی يک جبھه مھم جنبش آزادی زن است!

آزادی زن

صفحه ٨

شماره ١٠٣

برای الغای
"مجازات" اعدام تالش کنيم ...
ما بايد آينده را بنا کنيم و در اين مسير و در
چھارچوب نظام موجود بيشترين پيشرويھا را کسب
کنيم 10 .اکتبر روزی است که عليه اعدام و اين سنت
شنيع در سطح جھان بشريت فرياد ميزند .به اين
کمپين بپيونديد و ھر جا که ھستيد فرياد "اعدام نه" را
رساتر کنيد! در اينروز ھمراه با مخالفت اصولی و
انسانی با "مجازات" اعدام و خواست لغو آن و تعھد
دولتھا به آن ،جمھوری اسالمی را بعنوان رژيم صد
ھزار اعدام به دنيا معرفی کنيد! در اينروز خواھان
لغو فوری اعدامھا در ايران ،لغو فوری احکام اعدام
صادر شده ،و آزادی بيقيد و شرط زندانيان سياسی
شويد!
* اين يادداشت در  10سپتامبر  2007نوشته شده و
بمناسبت  10اکتبر روز جھانی مبارزه با اعدام مجددا
منتشر ميشود.

تلويزيون آزادی زن
ھر يکشنبه ساعت  ١٨ ٫٣٠بوقت تھران از شبکه
ھات برد
مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :

کانالKMTV :

تلويزيون مدوسا
روزھای جمعه ھا از ساعت  2تا  3بعدازظھر به
وقت اروپای مرکزی
مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :

کانالKMTV :

زن و سرمايه داری
نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى نيست .اما سرمايه دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل بخشيده
و به يک رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر بدل کرده است .ريشه نابرابرى و بى حقوقى امروز زن ،نه در افکار کھنه و
ميراث فکرى و فرھنگى نظام ھا و جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاھب عصر جاھليت ،بلکه در جامعه سرمايه دارى صنعتى و
مدرن امروز نھفته است .نظامى که به تقسيم جنسى انسان ھا در قلمرو توليد به عنوان يک عامل مھم اقتصادى و سياسى در
تضمين سودآورى سرمايه مينگرد .ايجاد انعطاف پذيرى نيروى کار در اشتغال و اخراج ،ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش درونى
در اردوى مردم کارگر ،تضمين وجود بخش ھاى محروم تر در خود طبقه کارگر که پائين نگاھداشتن سطح زندگى کل طبقه را مقدور
ميسازد و باالخره مخدوش کردن خودآگاھى انسانى و طبقاتى بشريت کارگر و دوام بخشيدن به آراء و افکار و تعصبات کھنه و
پوسيده و فلج کننده ،برکات ستمکشى زن براى سرمايه دارى مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمايه در دنياى امروز است.
اعم از اينکه سرمايه دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى زن خوانايى داشته باشد يا خير ،سرمايه دارى انتھاى قرن بيستم بطور
مشخص خود را بر اين نابرابرى بنا کرده است و به سادگى و بدون مقاومت سرسختانه و قھرآميز از آن عقب نمى نشيند.

به سازمان آزادی زن بپيونديد!

