
 
 

 يرانگری بنام حذف يارانه هاوسيل        
! تهاجم رژيم به معيشت مردم را درهم بشکنيم  
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سياستی را که محتوای واقعی آن آزادسازی قيمت ها وازارکان 
اصلی سياست های نئوليبراليستی است ،دست اندرکاران رژيم 

که باعنوان غلط اندازهدفمندسازی يارانه ها اصراردارند 
واقعی    واصالحات اقتصادی بکارگيرند تابهتربتوانند محتوای

هدف عمده درگام نخست .وفالکت آفرين آن را پنهان سازند
حامل های انرژی است که دولت آن را تحت  يارانه   حذف

وابستگی دولت به درآمدهای  عنوان سالم سازی اقتصاد وقطع 
اين واقعيتی است که درآمدهای نفتی . بليغ می کندنفت ت

ازديربازموتورمحرک اقتصادکشوربه شمارمی رفته و تأمين 
بخش بزرگی ازمنابع درآمدی دولت و خرج ودخل آن  کننده 

" بادآورده"درضمن بخش هائی ازاين درآمد . بوده است
ودراصل متعلق به مردم ونسل های آتی، بصورت 

درواقع .ان آنهابازتوزيع می شده استدرمي) سوبسيد(يارانه
زندگی موجود مردم واقتصاداين دياربااين نوع بازتوزيع   سطح

ازاين روحذف آن بويژه درشرايط رکود .گره خورده است
تورمی و بحران در بخش های گوناگون اقتصادی به منزله 
تخريب سدی است که با آزادشدن فشار آب متراکم درپشت 

نه اماکن زيست وکار بخصوص آشيانه آن،سيل ويرانگری روا
های محقراقشارآسيب پذيرترکه ديوارشان ازهمه کوتاه تراست 

      .       می گردد
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 !      تی  ، جدال جهانی هستی و نيس ده اکتبر
                           

  آرش کمانگر                                  
  

با آنکه . ده اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو کامل حکم اعدام است 
سال قبل ، به همت روشن انديشانی چون ويکتور هوگو  150از حدود 

نی اعدام و کارل مارکس تالش نظری برای امحای مجازات غير انسا
دهه اخير بوده که اين خواست  تنها در سهشروع شده است ، اما 

  . انسانی بدل به يک جنبش عظيم بين المللی شده است 
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گسترش 
روزافزون 

اعتصابات و 
اعتراضات در 

فرانسه 

پاریس  –ناصر 

پنجمين روز اعتصاب
و تظاهرات خيابانی 

بنا به گزارشات 
سنديکاهای فرانسوی

ون با شرکت سه ميلي
 ٢۵٠نفر در 

راهپيمايی در سراسر
.فرانسه همراه بود
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 ؟یسرکوز یتازه  یُرماها دغدغه     
 

 رياحی . ح                              
 

از  يیاروپا یر کشورهاها د ينتیُرماها و س یزندگ يراخ یسالها طی
احزاب . يباننددست به گر يشتریگذشته اسفبارتر شده و با مشکالت ب

بخصوص ُرماها  ين،نژاد پرستانه از وجود مهاجر يشاتراست با گرا
نابسامان  يتخود سپربال فراهم کرده اند و از وضع یها، برا ينتیوس

 یوردهابرخ يردو سه سال اخ یط. کنند یم ياسیس اریآنها بهره برد
چک باال  یدر مجارستان و جمهور یقوم یها يتاقل ينخصمانه با ا

 يزاروپا، از جمله فرانسه ن یکشورها يگرآن به د یگرفته و دامنه 
       .شده است يدهکش
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 یحق زندگ یمجازات اعدام، برا يهعل  
 

 ثابت                 يبافر                           
 

سلسله  يک،  یطوالن یوبر بسترمبارزات 2001باردرسال  اولين
حقوق بشر،  يگالملل، ل يناز جمله عفو ب یدولت يرغ یسازمان ها
 يافتن یبرا...... ..........و ياسیس یها يتقضات ،شخص یانجمن ها
لغو مجازات ا عدام در جهان ، در  یدر جهت مبارزه برا یراه حل

تجمع ،با امضّاء  ينسال بعد در رم ا يک. استراسبورگ گرد هم آمدند
داده و روز  يلرا تشک" مجازات اعدام  يهعل یائتالف جهان" یمنشور

اعالم " مجازات اعدام  يهمبارزعل یروز جهان"اکتبر را به عنوان  10
اعدام ولغو  يهکردن مبارزه عل یجهان  يی،گرد هم آ ينهدف ا.کردند 

  .  است،که هنوزمجازات اعدام وجود دارد يیآن در کشورها
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ...  حذف يارانه ها                   
  

دراصل سالهاست که توسط  يمتهاوق یاقتصاد یآزادساز ياستالبته س
سود  یمقابله باکاهش نرخ نزول یبرا یدار يهسرما یکشورها
قرارگرفته  یجهان يشتر،دردستورکارسرمايهب یوسود آور يهسرما
 یالمل ينب یمال یحاکم برنهادها یها ياستو س یبازارجهان يقوازطر
وجود  ينباا. شود یم يکتهد رجهانب یدار يهبزرگ سرما یودولتها
 ينیمع یشرط ها يشپ  ينمشروط به تأم يزآنآم يتموفق یاجرا

)  زحمتکشان یبرا( یومنف) یبورژواز یبرا(مثبت يجاست، ونتا
 يراندرا. آن کشورمتفاوت بوده است يا ينا يطتوجه به شرا يزبان

 فمضاع یها یبا دشوار یچند يلدودهه گذشته  بدال یانجام آن درط
بند آنها  يمن یهمراه شده است که موجب اجرا یناگوار یآمدها یوپ

 یوزمان یدردوره رفسنجان یساختار يلبه نام تعد یزمان. شده است
دردوران اصالح  یاقتصاد یبه عنوان سامان ده يگرد

آنچه که اکنون بنام طرح تحول  یول.دردستورکارقرارگرفته است
مه نژاد بصورت برنا حمدیا یجمهور ياستدردوره دوم ر یاقتصاد

شدن  ياتیدردستورعمل)مجموعه نظام يبانیبا پشت(یدولت و
تر است، که ازآن به عنوان  یا يشهقرارگرفته همه جانبه ترور

 یبه نحو يتوضع.شود يماريادمیدربدن ب یبزرگ اقتصاد یجراح
 يندارد و درع يماروجودانجام نشود خطرمرگ ب یاست که اگرجراح

 يزن یابعاد ينباچن یراحج يناست که خود ا عيفض يمارچنانحال ب
 يوالیه يک يجادجزا یجراح ينوالبته حاصل ا يستن يسکبدون ر

بازارآزاد با   يکتاتورید يبحالت ترک ينو درموفق تر يدوحشتناک جد
زمان  يااست که آ يدنیپرس. يستن يتمذهب وروحان يکتاتورید

آن است که  يتانتخاب شده است؟ واقع یجراح ينا یبرا یمناسب
به انجام آن    يمممکنه تصم يطشرا يندربدتر يمگوناگون رژازجهات 

 ينگفت که بدتر يدرو درپاسخ به سؤال باال با ينازهم.گرفته است
 یالواقع انتخاب یکه ف ينجاستاما نکته درا.شده است" انتخاب"زمان 
ائمه  يشدرهما یقتصاد یدارائ يراموروبقول وز يستدرکارن

انتخاب بلکه بک  يکنه  یکنون يطدرشرا یجراح ينا امجماعت،انج
نقل به مضمون وبه (یبه گفته و. يستن يزیاضطراراست که ازآن گر

برود  يششکل پ يناگروضع بهم) دولت یاطالع رسان يگاهنقل ازپا
به موازات صادرات  يدشود وبا یم يلتبد یکشوربه وارد کنننده انرژ

اقتصاد،  ین با ادامه روندکنونيهم چن.هم وارد کند يعینفت، گازطب
 ينبا.نخواهد توانست کشور را اداره کند يگرقطعا دولت دوازدهم د

خورده  وبا گسترش تنگناها زمان فشرده  يگته د يربهکفگ  يبترت
 يزیسخن چ ينا یمعنا. ماند ینم یباق یشود وفرصت انتخاب یم

 ججزاذعان به سقوط آزاد و حرکت شتابان به سمت نقطه  صفروفل
درواقع نزول افت .يستوکل اقتصاد ن یدولت یالرسا يوانکامل د یشدگ
 يلتبد يرکتمان ناپذ يتیکه امروزه به واقع یوکاهش صادرات نفت يدتول

 ينوچنانکه اوضاع بهم.شده است، آژيرخطررا بصدا درآورده است
است که    یدرحال ينها را نخواهد داد وا ينهبرود، کفاف هز يشروال پ

و  یاساس يازمندنوسازین یتوصادرات نف هبودتوليدتداوم  وب
 یها ينهگسترش شتابان هز.است  یگذار يليارددالرسرمايهصدهام
 يلنمونه اش تبد يک(ها  يموتحر یالملل ينب یو فشارها یدولت
ها بودکه  يمجهت مقابله با تحر ينبه بنز يمیپتروش يداتتول
 شمارمیب يدنفتازتول ينهبه يریگرد ازبهره گ يانگرعقبب

به  يمرژ یرا برا يرقرمزدست بدست هم داده اند و آژ یهمگ...و)رود
دولت  يک يدکه حفظ وبازتول يريماگردرنظربگ. صدا درآورده اند

به وجود  يهبرسلطنت فق یگرا و بطوراخص نظام مبتن يتتمام یمرکز
وباد آورده  یفربه  ودولت همه توان بادرآمدمکف یساالر يواند يک

 ينبه ا يکرددررو يمرژ یو باطن یواقع ياتبه ن ت،آنگاهگره خورده اس
 .برد يمخواه یبهترپ ياستس

  یبررانت نفت یناموزون و متک  یساختار اقتصاد یکنون درشرايط
ومشکالت  ینفت یبر واردات ازِ قبل درآمدها یومبتن یواقتصاد مصرف

  يشارویپ یها یودشوار  یازروزآمدنشدن طوالن یانباشته نشده ناش
فلج شدن کامل  یعمده نشود،به  سو یجراحاگرکه  يهانباشت سرما

 یبخش ها يدبينجد یتوازن يجاددرگروا قائشرودکه الجرم ب یم يشپ
 ينواماچراا. است یجهان يهمناسبات با سرما يدمختلف اقتصاد وتجد

عامل، فقدان  يرد؟نخستينگ یصورت م يطشرا يندربدتر  یجراح
برد  يشبرسرنحوه پها ومنازعات باندها   یباالئ يانانسجام الزم درم

بطوراعم  ثروتقدرت و يمتقس يرامونبطوراخص و پ ياستس ينا
است که  یوضداستبداد یجنبش اعتراض يکوجود  يگرعامل د.است
خود ازآن به آتش  يمسرکوب صورت گرفته رژ يرغمعل
 یها يتیکند،که طبعا گسترش  اعتراضات و نارضا يرخاکستريادمیز

تواند موجب شعله  ین وزش باد مهم چو يمتهاق یازآزاد ساز یناش
 يمرژ ينگسترش تنش ب يدرا با لعام ينسوم.ورشدن مجددآن گردد 

 ياسیوس یاقتصاد یبزرگ دانست که موجب فشارها یوقدرت ها
 یبحران درون يداست که تشد يهیبد.گشته است يمروزافزون بررژ

 یبرا يشتریاعمال فشارب یآنها را که مترصد فرصت  برا يم،رژ
 يشتریب یهستند،به تکاپو یحکومت اسالم ييرتغ فتارواگرنشدييررتغ
خطرگسترش اعتراضات  يژهمجموعه عوامل فوق،بو. دارد یوام

 ينرا سخت نگران بزرگتر يمسردمداران رژ ی،داخل یها یوناآرام
و دو ساله خود وخطرخارج شدن کنترل  یس ياتدوران ح یجراج

تواند  یآن نم یارواجر ينازهم. بحران  ازدست آنها کرده است
العاده وباالبردن  وقحالت ف يازمندصورت گرفته و  ن یعاد يطدرشرا
گرفتار درگرداب بحران همواره  يهسرما. سرکوب هست يرعريانشمش

 يانتل اجساد ودرم ير،وباعبورازخودرا با خون وشمش" اصالحات"
 ياری يازمنداگرن یبرده است، حت يشخود پ يانقربان یآه وضجه ها

 يتحما.نظام ها شده باشد ينتر يستوفاش يناز عقب مانده ترگرفتن 
 يرغمنژاد،عل یاحمد یها ياستازاصل س يهجهان سرما یمال دهاینها

 یگسترش فضا.يردگ یاساس صورت م ين،برهمينماب یف یتنش ها
 یکنترل تمام ياست،س ينکردن ا ياتیرعب ووحشت درآستانه عمل

وگسترش  یاطالع رسان یيرمجارها وسا يتوسا یارتباط یشبکه ها
 یصورت م ينن مخالفيرکردگ ينها واختناق،باهدف زم يریدستگ

دسته   يننژاد آن را  به چند یازکارگزاران احمد يکیکه  يردگ
  یفضائ ينچن يجادا.کرده است يمتقس...استکبار،فتنه وضدانقالب و

 يشرا  به نما یجراح ينقهروسرکوب نهفته درا یمحتوا یخود بخوب
هدف آن است که به  مدد حالت فوق العاده .ردگذا یم

مهمترازآن بهره  ياو یفرصت بروزناآرام  ينوسرکوب،کوچکتر
 یجنبش وحت یمحتمل را به فعاالن اجتماع یازالتهاب ها یبردار
 یانتظام يرویچنانکه از فرماندهان ن. نظام ندهد یدرون ينمخالف
 يشاپيشپاه  پازسرداران س يزشماریمقدم و احمد رادان، ون یاحمد

اند و  شداردادهه یاجتماع یها ینسبت به وقوع فتنه وبروزناآرام
به  یبرا یخرابکار یاست که  مخالفانش ستادها یمدع يزدولت ن

 يکیاحمد خوش چهره . طرح بوجود آورده اند ينشکست کشاندن ا
گسترده  یازاحتمال بروزتنش ها يزسخنمنتقد دولت ن يانازاصول گرا

  یکنون يطدرشرا یطرح تحول اقتصاد یآورده واجرا انيبه م یاجتماع
اصابت  یکه به باروت بحران اقتصاد یانفجار یجاشن بهرا به مثا

هدفش نشان  يرآشکارامانوراخ یبرگزار.  خواهد کرد خوانده است
امام  يهتوج. بود  يریخشونت ووحشگ يشدادن چنگ ودندان و نما

 يگریها  بخش د استيس ينمردم نسبت به ا يهجمعه ها جهت توج
آن را  یاصل  يتشاه ب ملکه  باوقاحت کا يغاتیتبل.تالش هاست ينازا

 یبه عنوان مبنا ين،طرح فالکت آفر ينا يداندرفوا يبدروغ وفر
آن  یبا اجرا يادست  که گو ينازا یهائ ياوهاشتغال و يجادعدالت وا

 گمان ينبرا يمرژ!. دهد یم يلداشت تشک يمنخواه يرهمفق يک یحت
ورهاکردن  یاجتماع يدهایاست که با رهاکردن خود ازفشارسوبس

وازجمله ارزش  يتهامال يشبه نفت ،با افزا یدولت ازوابستگ ودجهب
 یتواند مشکالت مال یباال،م يمتهایفروش ارز باق ينافزوده وهم چن

خود را با سرشکن کردن آن  يشبودجه روبه افزا یها وکسر یوبده
 يردولت رانت يک يایسودا که هم مزا ينا اب. بردوش مردم،  حل کند

گنج  باد آورده هرجورکه  ينازا یرا داشته باشد وبابهره بردار ینفت
 یساالر يواند يلوطو يضعر یدلش خواست آن را صرف دستگاه ها

 يدهگل وگشاد تازه بدوران رس یها يبسرکوب  وپرکردن ج یونهادها
 ياتیمال یبردرآمدها یدولت مبتن يک يجادا يایها بکند؛ وهم ازمزا

 ينموجود، ا يداتتهد استنباک يمازنظررژ. برخوردارباشد يرنفتیوغ
 يناو  تأم یرا برا یتواند فرصت بقاء  درازمدت تر یم یجراح
اجراء  ياستی،س ينچن يشبردناگفته نماند که پارادوکس موجود درپ.کند



 
 

 ينزبرطبل احکام وموا يدنوکوب يبراليستینئول یها ياستتوأمان  س
 يهرمايزناپذيرسگر ينفرام يشبردضمن پ. متعلق به قرون وسطا است

. دهد یبر قدو قامت خود برش م یحال آن را هم چون تن پوش يندرع
فشارآن را  ی،همجهان يهسرما ينبحران  وفرام يريتبا تقبل مد

کند،وهم زمام  یآن درقدرت را خنث يعیطب يندگانوازجمله حضور نما
خود  یدرخدمت منافع واپسگرا ومافوق ارتجاعآن را در دست خود و

است که مورد  ياستپارادوکس  و نه اصل س  ينهم. داشته باشد
 یازبورژواز یوبخش هائ یجهان يهبا سرما یاسالم یمناقشه جمهور

تمام وکمالش برعهده  یکه اجرا يتیالبته تقبل مأمور.است یخود
، بدون تاوان است يهومتعارف سرما يپيکت يندگانو  نما يبرالهال
غرض .است هنوشت ينکه پرداختن به آن خارج ازحوصله ا  يستن

با  یمخالفت ينکههاست وا ینگران ينومنشأا  يت،محدودهاشاره به ماه
 یرنگارنگ بورژواز یکدام از نحله ها يچتوسط ه ياستس يناصل ا

اقتصاد هم به  یگرچه طرفداران بازار آزاد وآزادساز. وجود ندارد
 یشرط ها يشوپ یکامل قاعده باز يرشحاضربه پذ  يمرژسبب آنکه  

وعدم مداخله  یبخش خصوص يرتقويتآن نظ يتموفق دهکنن ينتضم
ها و نرخ ارزها وکنترل قراردادها ومقاطعه ها  يمتازباال دربازاروق

 ينوهم چن يهها وتعامل الزم با جهان سرما يرساختز ينتأم ياو
 ينب یاعتماد یشکاف وب يللبد ينوهم چن يست،آن ن ياسیالزامات س

ناقص وناموزون آن  ممکن  ءآنند که  اجرا يت،نگرانمردم وحاکم
را بدترکند وکل پروژه را  یاست اوضاع اقتصاد

وانحصارطلبانه دولت  یباند یبطورمشخص هدف ها.بسوزاند
 يلدل يرباندها،وکنارزدن سا ياسیوس یاقتصاد يازاتدرتصاحب امت

 يارانهنکه  قصدداشت خودسرانه پرداخت چنا.هاست ینوع  نگران ينا
 یطرح جامع اجرائ يک  يبوتصو ازتدوين يشپ  یرا حت ینقد یها

درسفربه . يردخود بکارگ يتموقع يتجلب آراء وتقو يل،فقط  بدل
آن پرداخت ،که  يرامونپ يداستانها و درگفتگوها به دادن وعده ووع

درهرحال .تربرودرقبا نتوانست ازحرف فرا یمخالفت جد  يلالبته بدل
 یقوا یباال وحدرسط یحت يتحاکم یمنازعات درون يدتشد يتواقع

دولت  یآنها ازسو يگاهبردن جا يرسوالمختلف درآستانه اجراء و ز
 یرفسنجان يهعل یخامنه ا ینمونه حکم حکومت.است یامر،امرآشکار

 يگرید يزنمونهوبسود دولت درمورد باطل کردن وقف دانشگاه آزاد ن
 يدالبته به موازات تشد.است یجراح ينفتن تنش ها درآستانه اازباالگر

فصل الخطاب بودن  يشترشدن هرچه ب يتخاص یبه ب يدبا ضادهات
  ياستباصطالح س يشبردخواباندن آتش اختالفات وپ یبرا یخامنه ا

 یم يدهآنچه که درعمل د.اشاره کرد یودفع حداقل یجلب حداکثر
 ينمشت آهن يریوبکارگ یحداقل جزتوسل به اراده فشرده يزیشود،چ

 . يستن یودفع حداکثر
که  ياستس ينبرد اصل ا يشنظام درموردپ  يتکل صرفنطرازعزم

برنامه بلند  ينوتدو  یقانون اساس 44فصل  یمحتوا ييروتفسيرباتغ
 يرغمنژاد عل یاست که دولت احمد یساله هموارشد، گفتن يستمدت  ب

 ياقواشت يلعدالت وفساد، مدرمورد  يبانهعوامفر یآن همه شعارها
طرح داشته ودارد  ينکامل وپرشتاب  ای،اجراء ضربت یبرا يادیز

 یمجلس شورا يقوباندها واساسا ازطر يگرجناحهاد ينودرواقع ا
خواهان  يسهکرده ودرمقا يترا رعا ياطاست که جانب احت یاسالم

واجراء آن  یرو مرحله بند ينازهم.بردآن هستند يشدرپ یکمتر يبش
. شده است نآ يرامونپ یتازه ا یزمان بلند تر خود منشأ جدال هادر

  یازآزادساز یخود  سقف درآمد ناش يشنهادیچنانکه دولت درطرح پ
 يباتقر- يلياردتومانهزارم40را درهمان مرحله نخست تامرز يمتهاق

 ينبسته بود ونسبت به آن اصرارداشت که مب -يليارددالرم 40معادل 
. بود% 70تا  50 ينب یباتورم احتمالو يارشوک تمام ع يک

قدرت و درمجلس  يگرحاضردرساختد یو جناح ها دهادربرابرآن  بان
داشتن سوء ظن  ينمحتمل  وهم چن یاجتماع یآمدها یازپ  يمناکب

سال  5خود،زمان اجراءکل طرح را به  يبواهداف رق ياتنسبت  به ن
 يلنصف تقل رقم فوق  را به  يزمرحله اول ن یدادند وبرا يشافزا

 یآن برا% 30مبلغ  زاينا. شدند یکم شتاب تر يتمدادندوخواهان ر
 یبرا% 20ها  و يمتق يشافزا يرانجهت ج یکمک به بخش خصوص

 يهبق% 50درنظرگرفته شد ودرمورد   یعمران یها ينهدولت و هز
 يببه اقشارآس يمتق يشجبران اثرات مخرب افزا یکه برا يزقرارشدن
 يژهگوناگون وبو یدهک ها ياردراخت ینقد یها يارانه ير،بصورتپذ

است  که  یدرحال يمتصم ينا.يردجامعه قراربگ يرپذ سيباقشارآ

 يرانندارد و اصوالدرا يازوجودن یب يروياپذ يبازاقشارآس یآمارواقع
 ينوا. دهد یخود به دولت م یازدرآمدها یگزارش واقع یکمترکس

را ازقبل شکست خورده  پروژه يناست  که ا یکسان يلازدال يکیتنها
مشکل ،درتناقض با مواضع  ينا منیض يرشپذ يزبادولت ن.دانند یم
به همه خانواده ها  ینقد یها يارانه يااعالم کرده  است که گو یقبل

 ینوبه خود درتضاد با هدف اصل يزبهمساله ن ينوا!داده خواهدشد
به  دولت ينعالوه برا!.هاست يارانههدفمند کردن  يعنیاعالم شده 

 يمتق يشافزا يارويشارودراحتکابهانه عدم سوء استفاده ازمشکالت پ
 یم یخود دار...به مجلس و یها،ازدادن اطالعات الزم به جامعه وحت

 يشترينکه ب یبه چند وچون  پروژه ا یاست که آگاه یدرحال ينوا.کند
 يکآنها دارد،نه فقط  حق دموکرات یرا درزندگ يرتأث

آن  ینسب يتموفق یالزم برا یشرط ها يشهرشهرونداست،بلکه ازپ
ازموارد مشاجره در  يزيکیمساله ن ينهم والبته.رود یبشمارم

 يزن يگریمهم د یها یدشوار. مدافع نظام است یباندها ياندرم
نوشته است که  ينوجود دارند که پرداختن به آن خارج ازحوصله ا

 يشبرددر پ الزم نظام ودولت  ینشاندهنده تنگناها وعدم آمادگ یهمگ
 .پروژه است يزاينآم يتموفق

پروژه  ینژاد دراصراربر اجرا یاحمد يزهعلل شوق وانگ درتوضيح
او  ونظام نخواهد شد، وتقبل  يبنص  يشترکه جزنفرت وانزجار ب یا
 یاست،چه م یکاف یبه تنهائ یبدنام کردن هردولت  یبرد آن برا يشپ

 یاجتماع يگاهپا يتتقو یوسودا یهم  منافع باند يدترد یب.توان گفت؟
فرارازعواقب   يزهمهم است، وهم به خصوص انگ یو یاخص برا

 يکاریچندساله اش که جزتورم وب یشکست برنامه ها و شعارها
آن است  يتواقع. نداشته است یوفساد حاصل یو ورشکستگ یوبده

که همواره به  یخامنه ا یاست که  حت یها درحد یناکام ينکه دامنه ا
نظام داشت  ارانبا کارگز يراکه اخ یپرداخته است درنشستدفاع ازاو

ناچارشد به  یوکارنامه اش دفاع کند وحت ینتوانست،چون گذشته ازو
 یبه اهداف برنامه  درط يلدرن یو یو ناکام يرواقعیغ یآمارها

وسقوط نرخ  يکاریگسترش ب.سال گذشته اذعان کند و هشداربدهد5
 يانگرآنب يگراقتصادید یهاشاخص  ياریدرصد وبس يريکرشد به ز

 .است
 یبا اجرا ينکهبرا ینژادمبن يزاحمدیوقاحت آم یادعا يرغمعل اما

پروژه درهمان  ينا یداشت،اجرا يمنخواه يردرايرانفق يک یطرح حت
 يلياردتومانده هزارم یجزتلکه کردن رسم يزیمرحله اول، رسما چ

 يماتمچرا که مطابق همان تص.يستوسفره مردم زحمتکش ن يبازج
 یناش يلياردتومانهزارم يستاز ب% 50اتخاذشده، قراراست  

 يردقراربگ یوبخش خصوص ياردولتها  دراخت يمتق يشازدرآمد افزا
. گردد يعتوز ینقد یها يارانهآن به به عنوان  يهبق% 50وتنها 
 50شود و  یرسما ازمردم صدتومان گرفته م ينکها يعنیجا ينوتاهم

که  تاس یدرصورت  ينهاوتازه همه ا. ودش یتومان بازگشت داده م
ونه  يرپذ يبمبلغ  بدست اقشارآس ينبررساندن ا یآنان مبنب یادعا

 یوبوروکراس  يعومشکل توز يريمبدست عمله واکره خود را بپذ
نبودن تداوم آن  ينوتضم يضوبخوربخور وفسادوتبع يلوطو يضعر

رحال دره.يريمبگ يدهرا،ناد يرآندولت ونظا ياستس یو شکنندگ
تکه  يدنبافرض رس. خوار یماه یاست و پراز کوسه ها ياطوفانیدر
 یسربرم يگرید يرونيازمند،خوانپذ يباز آن به دست اقشارآس یهائ
 یشکل ازنظرصاحب نظران اقتصاد ينبا ینقد يعنفس توز:آورد
تورم موجود، وهم  يدوتشد ينگیجزدامن زدن به حجم نقد یحاصل
مضرهم  یآن به سمت مواد مصرفاز یروانه شدن بخش مهم ينچن

 يتوضع يندربستر چن. ها نخواهدداشت يرناهنجاریوسا اعتيادچون 
 يرخواهدبه سرعت تبخ ینقد یها  يارانهُترد  وهمراه باتورم شتابان،

که هم چون  یهائ يمتو ق یخال يبمانند با ج یم یآنگاه مردم.شد
ا ب.يشتروحسرت ب يتومحروم يندسا یسرعت موشک سربه فلک م

پنهان کردن  یکه دولت برا ستا یهائ یدشوار يندرنظرگرفتن چن
 يگرد یازسو.ابعادتورم  درصدد حذف سه صفراسکناس هاست

زمزمه ارائه آن به شکل  ینقد یاعالم کردن پرداختها یباموقت
ضمن آنکه با انبارکردن .را سرداده است يرمستقيموغ يرنقدیغ

الم درصدد کنترل سطح اق یبرخ يعکردن توز یمهم وکوپن یکاالها
آن را  یلرزه ها يشبزرگ است که پ یدرانتظارجهش هاست ک یتورم

شدن خزانه  یکه موجب خال يالنرخ ارز وکاهش نرخ ر يردربحران اخ
 يازهایبه ن یعرضه ناکاف يلياردالروکاهشده م  يزاندولت  به م



 
 

هم چنانکه اعتصاب بازارطالفروشان .يمبود يد،شاهدبازارارز گرد
ارزش افزوده ودرواقع  ياتبازار درمورد مال يرصنوفسا يتیضاونار
 يشارویپ یها یازدشوار يگریحسابها  نمود د یشفاف ساز ياستس
 .  پروژه است ينا

 یمزبوردرحال یضربت يشبردنژاد درپ یاحمد يگراشتياقد ازجانب
آن وازسال  يبماه ازتصو 7است که دولت درعمل  پس ازگذشت 

الزم  هنوزنتوانسته است آن را به اجرا  یمادگعدم آ  ی،بدليلاجرائ
کند که موجب انتقاد مجلس شده  یماه وآن ماه م يندرآورد  وا

دولت در مجلس،  ينمنتقد هاست که به گفت یدرحال ينوا.است
فرصت آن را اجرا کند با  يناگردولت نتواند درماه آبان به مثابه آخر

وم آن، زمان مناسب سال وتورم مرس يانیپا یماه ها يکیتوجه نزد
 يررفاهگرچه دولتمردان وازجمله وز.ازدست خواهد رفت یدرسال جار

 یبنظرم عفشارند ودرواق یم یهفته ها وماه پا ينآن درهم یبراجرا
درواقع .کردن آن شروع شده باشد یرسد شمارش معکوس اجرائ

آن  يرانهوغافگ یضربت یاجرا یدولت برا یازسو يادیتالش ز
 يشافزا يزانم يدگو یم يگرازدولتمرداند يکیو يردگ یصورت م

 ينوچن. رساند يمقبل ازاجراء باطالع عموم خواه يکساعترا  ينبنز
 يدوام يمفقدان اطالعات الزم درب دليلاست که نه فقط مردم وبازار ب

 یمجلس هم ازب یبرد بلکه حت یبسرم یحرکت یودرحالت انتظاروب
ت شکوه کرده  وبه دولت  دول یاجرائ ياستهایکامل درمورد س یخبر

 . کند یخورد نم يشبرا یدهد که البته دولت  تره ا یتذکرم
 
 یجنبش ضداستبداد یوجه مطالبات تقويت               

 
شروع شد  ياسیاساسا ازحوزه  مطالبات  س يراخ یضداستبداد جنبش

 یم یاقشارزحمتکش و کارگر  یتوده ا يجونتوانست آنگونه که بس
شک رشد  یب. گره بزند يشتیو مع یبا مطالبات اقتصادرا  يد،آنطلب

همانطورکه درعمل - یجانبه جنبش ضداستبداد يکناموزون  و
 يهپا ينتر يعجانبه وگسترش وس مهه يجقادربه بس -داده شد يزنشانن
خود را برطرف  ینارسائ يست،مگرآنکهخودن یاجتماع یها
اکنون  ونان یآزاد یا يهدومطالبه پا یهمزمان يقتدرحق.کند

مشخصات جنبش  هستند که سخت بهم گره خورده  ينازمهمتر
تواند بازتاب دهنده آن  ینم یجنبش واقعا مردم يچه يلدل ينوبهم.اند

 یآن دچارعدم تعادل گشته وفرصت را برا يابدرغ شجنب.نباشد
 ينمصادره آن وقراردادن ا یموج سوار برا يادانوش ييانعوامفر

 ينیخم یهمانطورکه برا.سازد یممطالبات دربرابرهم  فراهم 
 یدرتجربه صورت گرفته سالها.فراهم ساخت 57درانقالب بهمن 

 یاقتصاد التعد يهعل ی،درزمان خاتم ياسیس يرنيزازشعارتوسعهاخ
 ياهم بدست آمده باشد و ياسی،سوء استفاده شدبدون آنکه توسعه س

 یبرا يشتینژادازشعارعدالت ومطالبات مع یاحمد ياستدردوراول ر
 ياندرم یسوء استفاده شد بدون آنکه  عدالت ياسیسرکوب س

جانبه برمطالبات  يک يهدرست، تک یحت ياتدرهرحال ولوبان.باشد
جانبه برمطالبات  يک يهسترون است که تک هبهمان انداز يشتیمع
 ييرسياستدرگروتغ ی،دراوضاع اقتصاد یچراکه بهبود اساس.ياسیس
تالش  یرو تمام ينازهم.است یساختار يقاعم ييراتکالن وتغ یها

صرف مقابله با   يدضرورتا با  یوآزاد یفعاالن آگاه ومدافع برابر
جنبش  موزونیآنها  باهدف رفع نا ينب یناهمزمان ياو یجدائ
 یدرسطح کالن وچه خرد ناف  يکديگرچهالبته گره زدن آنها به .گردد

 یحول مطالبات ب يدستته یها يهاقشاروال يجوبس یاستقالل نسب
موجود،  یضمن آنکه درفضا.يستوملموس آنها ن يشتیواسطه  مع

شدن  ياسیبه محص به حرکت افتادن  مستعد س یاعتراضات توده ها
 .است يعسر
همانا  يرد،مورداشاره قرارگ يدها با يارانهکه دررابطه با  يگرید نکته
 يهبزرگ سرما یدولتها ينوهم چن يبرالهااصالح طلبان ول یسترون
 ياستس ينا یچراکه آنها دراصل با اجرا.قبال آن استدر  یدار

اشان  يریآن هستند وخرده گ یاصل یمروج وبان يقتموافقند ودرحق
 يژهبه دامن زدن مطالباِت بو يلآنها ما. جراستا یها يوهنسبت به ش

با آن  يادیزحمتکشان حول مخالفت بن يابیو سازمان  یا يشهر
. ها هستند يتیامواج نارضاگرفتن از  یسوار يستندوبيشتردرصددن
 یوجود بستر ینفسه به معن یف يکردیرو يناست که چن يهیبد

 ین اجتماعيوهمه  فعال يکالچپ وراد يروهایرشد ن یمناسب برا

  یجنبش جار یمطالبات- یوجه ضداستبداد يقاست  که بتوانند با تعم
را  یاجتماع یوبرابر یوزن مخصوص گفتمان معطوف به آزاد

 .کنند يتتقو
 گسترش مبارزه وتنوع اشکال مبارزه                     

 
گسترش   ينیع یها ينهزم يشتی،ترشدن  مطالبات مع برجسته

وزحمتکش  یدرکارخانه ها و ومحالت  کارگر ياسیس- یمبارزات صنف
مدافعان  یو بطورکل یچپ،فعاالن اجتماع. کند یرا فراهم م يننش

سازمان  يتدر تقو یا يستهاتوانند سهم ش یم یوبرابر یجنبش آزاد
زحمت  یتوده ها درميانگوناگون   یوگسترش شبکه ها يابی

کوشش .گوناگون داشته باشند یبخش ها ينب یهماهنگ يتوکاروتقو
 یو بورژواز يممطالبات مشترک دربرابرتعرض رژ يرکردنفراگ یبرا

اعتراضات پراکنده  يونددرپ يادیز يتاهم یمردم دارا  یبه سطح زندگ
 انکارگر يانها  درم یمقابله با گسست ها و پراکندگ ينهم چن. دارد

ها  يراليهسا یآنها با مبارزات مطالبات يوندوزحمتکشان وضرورت  پ
 يزون...وکارمندان و يرنظيرمعلمانو اقشار جنبش مزدوحقوق بگ

وباالخره .... و  يانچون زنان ودانشجو یاجتماع یها يرجنبشباسا
 يادیز يتاهم یدارا یجنبش ضداستبداد ياسیبا مطالبات س يوندپ

به  يابدمشترک ب يانفراموش کرد که دردمشترک اگرب يدنبا.است
توان با اتکاء به آن  یشود که م یم يلتبد یواثرگذارمهم یماد يروین

حذف  يورشکه با  یدوره ا. را به عقب راند يمورژ یتهاجم بورژواز
 يرانمزدوحقوق بگ هيکارگران و زحمتکشان وکل یها به زندگ يارانه
اش  يژگیاست که و تیشود، دوره پرمشق یشروع م... و يکارانوب

. است ياسیبا مبارزات س یمبارزات اقتصاد يوندضرورت وامکان پ
چون  یرشد اشکال مبارزات يرشاهددورمابطوراجتناب ناپذ يندرا

 یوحت  یاجتماع– یمدن یها ینافرمان يناعتصاب وتظاهرات وهم چن
وباالآمدن  يمرژ یآن نقطه  دربرابرتلکه ها يا ينا دراوقوع شورش ه

 ينآن نقطه ودرا يا ينمبارزه درا يدترد یب.بود يمخواه فقروفالکت،َمد 
  يکو اساسا  يراستاجتناب ناپذ يابانآن خ يا ينآن محله ودرا يا

اتصالشان به  يقتواند ازمتن آنها وازطر يرمیمبارزه فراگ
 یدامن زدن به خواست ها یلدوراهبرداص يکديگرودرراستای
آنها صورت  یمبارزات عمل يوندکه وجود دارد و پ یمشترک بالقوه ا

مطالبه  ينچند يرشدنوفراگ يریبا شکل گ يندیفرا ينچن.يردگ
و گسترش  يکسوازآن از یناش یوخواست کالن ومشخص وهمزبان

درسطوح گوناگون کارخانه ها واماکن  یمشترک و همبستگ یاقدام ها
تا  یهم صنف ودرمحالت وشهرومناطق استان ياجواروکارهم 
ازجمله  اعتراضات  یمتنوع  اعتراض یمبارزات شکالدرا یسراسر

همراه  یو سراسر یومنطقه ا یمحل  یها یواعتصابات ونافرمان
 يدهناد یبه معن يدآ یم يانمبارزات سخن به م يوندازپ یوقت. است
مبارزات  ينه ابلکه مهم آنست ک يستن یحرکت خرد يچه يتاهم

ازپازل آن باشد  یا هوقطع یمبارزات سراسر يکاز یپراکنده اوالبخش
است که  يهیبد.يدبگشا یاقدام مشترک وسراسر یراه را برا ياوثان

آگاه  یوبخش ها یها نقش فعاالن اجتماع يریجهت گ يندرانجام ا
 يرعلنیوغ یعلن یوتشکل ها يرزحمتکشانکارگران ومعلمان وسا

 يادیز يتاهم یرسانه ها، دارا ينموجود و هم چن  یوشبکه ها
 . است

 يرانگرانه،خاموشو ياستس ينا يشبردپ یبرا يمرژ یاصل تاکتيک
 يدبر سرکوب وازجمله تشد يهدربرابرآن با تک یکردن هرنوع مقاومت

 یوعناصرآگاه تر وتشکل ها وشبکه ها یاجتماع ينفشاربه فعال
چون  روزنامه ها و  یاطالع رسان یمستقل ومسدودکردن مجار

بروز  يططرح ودرشرا یاجرا امبا هدف فلج کردن آنها بهنگ ياتنشر
 یها يدهدرکناراهرم فوق البته دادن وعده و وع. اعتراضات است

 يجادوا يدهاسوبس يعهم چون عادالنه کردن توز يبندهوفر يستیپوپول
 يکمنتسب کردن اعتراضات به تحر ی،واه يدهایوام یسر يجگ

شک افشاء  یب.است يرآننظا...و یمخمل"انقالب"و یرجدشمنان خا
ها بخصوص  يارانههم چون عادالنه وهدفمندکردن  یادعاهائ لکام

 يدتول يتها وتقو يمتکردن ق ين،عقالنیزحمتکش نش یها يطدرمح
 یطبقات یوگسترش شکاف ها یاشتغال، سقوط سطح زندگ يجادوا

ملموس  یها يتدرقالب واقع یناگواراجتماع یآمدها يرپیوسا
 يزن...  يگرجهانبرتجربه خودآنان و نقاط د يهبا تک یواقع یوآمارها

 یم یها جهان يمتاگرق يندگو یم یمردم بدرست.است يتواجد اهم



 
 

و  یطرح مطالبات اثبات ينهم چن. نشود یشود،چرا درآمدها  جهان
دربرابرمنطق  وباصطالح   ی،وآزاد يشتمعطوف به بهبود مع

 يانو حام یدولت اسالم يکاگوئیومکتب ش یيبرالاصالحات نئول
آن  یازمقابله باتهاجم  دولت وترفندها يگرید يزوجهنژاد،ن یاحمد
توان  یرابطه بطورخالصه م يندرا.است یآگاه يشافزا يقازطر
 :کرد يراشارهنکته ز  ينبرچند
 يرپذ يبها به سوداقشارآس يارانهباصطالح هوشمندانه   يعتوز بجای
پوچ  یدولت ادعائ یها یوناتوانائ یاهداف واقع ليبدل يازمندکهون

ووابسته به خود کردن   یصدقه پرور يوهاست وبا ش یونشدن
 یوناراض يمعظ يتوانداختن آنها به جان اکثر يمرژ يانحام يتوتقو

 یکه درخدمت واقع يگرید داماتتوان به اق یهمراه است،م
 يعها وتوز نهيارا یقطع کل یمثال بجا. کرد يدزحمتکشان  باشد تأک

متناسب بامصرف مازاد  یتصاعد ی،برمالياتازآن به شکل نقد یبخش
 يبآن است که اکثر يتواقع.شده مبادرت کرد يينازحدنصاب تع

 يرآنز ياازمردم کشوردرحول وحوش خط فقرو ياربزرگیبس
 یدرحال يندارند وا يازحياتین یو به کاالها وخدمات اساس  شتهقراردا

 يمچه مستق يرعميقیتأث  یانرژ یها ازحامل ها يارانهاست که حذف 
 يازمورد ن یمصرف يراقالموسا یاساس یبرکاالها يرمستقيم،وچه غ
 یبرا يژهجامع،بو یاجتماع يتنظام حما يک ينتأم. گذارد یآنها م

مثبت بسودآنها ازموارد  يضتبع یمحروم وحاو یها يهاقشار وال
ها به صورت  هياران  يعتواند درخدمت توز یاست که م يگرید

 ياتچون مال یشناخته شده ا یها يزممکان يریبکارگ.عادالنه باشد
 يتکردن اکثر يسهسرک یدرتناسب با درسطح درآمدها بجا یتصاعد

 ينگرازايد يکی يرمستقيم،نيزغ ياتدست جامعه  تحت عنوان مال یته
 ينوازهمه مهمترمداخله ا. رود یبشمارم ینوع اقدامات اصالح

نظارت آنها براجراء است  ينشاخص ها و تأم يينرتعد يمعظ يتاکثر
 يناست که چن يهیبد. تشکل وتجمع است یکه خودمستلزم وجود آزاد

مستبد وغارتگروجود  يمرژ يکنه امکان برآوردنش توسط  یاقدامات
 ينهم مخالفند به ا يمکه بارژ يگربورژوازید ایبخش ه یدارد ونه حت

. خواهند داد يتبدان رضا ينازپائ يرومندفشارن يکوبدون  یسادگ
آن به مثابه  يلوتحم يرومندجنبش ن يک یهمه طرح آنها ازسو ينباا

جنبش  يت،درتقويتوحاکم یدربرابرتهاجم بورژواز یهائ يلخرده بد
قضا وقدرشدن  يمبه حالت انتظارونگاه به  باال وتسل يدنبخش يانوپا
ها  يهال یاعتراض یکنش ها يتبوده وموجب تقو يدمف

 یازهمه درمعرض تهاجم اقتصاد يششود که ب یم یاراجتماعواقش
ها که  يارانهحذف  يهدرتوج يمرژ يغاتیمنطق تبل يدبا. قراردارند يمرژ

کرد  یخنث يردگ یآن صورت م یدرپوشش هدفمند وعادالنه ساز
آن را  يتوکل يمکالن رژ یها ياستراه مبارزه باس يقطر ينوازا

 .هموارساخت
به  یتهاجم بزرگ اقتصاد ياسی،رتهاجم سدرکنا يمکه رژ اکنون
نفرزحمتکش را هم  شروع کرده است  يليوندهها م یو زندگ يشتمع

مهم آن .قرارگرفته است يزدردستورکارجنبش،درهم شکستن آن ن
بر مقاومت  کارگران وزحمتکشان  يهتوان باتک یم يابيماست که  در

 ینبردها قيموجود وازطر عتراضیا یها يلبه پتانس يدنبخش يتوفعل
وکشاندن مبارزه به اعماق  جامعه تهاجم آنها رادرهم  يشی،فرسا

 ينهانزوا وفسادنهفته ونهاد يزانوم يمرژ یدرون یشکاف ها.شکست
 يتیآن ودامنه بحران ونارضا یالملل ينب یشده دروجودش،تضادها

 راگيرانباشته شده درمردم،اگرکه درقالب مطالبات کالن و مشخص وف
پراکنده ومحتمال گسترده آنان،با  یعتراض هامتبلورشوند وا

قطعا قادرند  يند،فرابرو یمشترک یبخورند وبه اقدام ها يکديگرگره
 .حک کنند  يمرژ يشانیمهرشکست را برپ

وگره  يوندپ یبرا يخیتار یفرصت یواقتصاد ياسیبحران س یزمان هم
 يک يریگ ی،وشکلاقتصاد  ياسیخوردن مبارزات ومطالبات س

که  یتقارن.فرارونده فراهم آورده است یمطالبات-یتبدادجنبش ضداس
ومحل  ينهکمترزم يرانگذشته ا يکصدسال یدرجنبش ها وانقالب ها

 يمعظ يلبا پتانس یتقارن ينچن. تداشته اس ينیچن ينبروزوظهوِر ا
 یبحران درلحظات کنون یها يژگیو ينازمهمتر يکینهفته درخود 

 - یوعدالت اجتماع یآزاد-يادیبن دو مطالبه يناست،که به هرکدام ازا
 . دهد یم یسطح ييراتژرف ترازتغ یمعنائ
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 = پيوندها   =      
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 برابری تلويزيون  -راديو

www.radiobarabari.com  
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.com 

  
  ايميل تلويزيون برابری 

info@tvbarabari.com 
  

  عليه ستم جنسی 
http://rahekaregar.com/feminism 

 
 راه کارگر خبری

http://rahekaregar.com/news  
 

       66851310 – 40 – 49 تلفن
  

 )انگليسی ( ايران بولتن 
       www.iran-bulletin.org 

  
  )تئوريک ( نشر بيدار 

       www.nashrebidar.com   
  
  مجله آوای زن  
  www.tvs.se/womensvoice  
  

  )سوئد (  راديو همبستگی 
http://biphome.spray.se/radiohambastegi   

  --- ------------------------------- 
 مواضع عمومی سازمان ما در :توجه 
ها، مصوبات واسناد با امضای  بيانيه

  .نهادهای سازمان طرح ميشوند
مقاالت با امضای فردی و يا مطالب  

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 
 . سازمان ما نيستند



 
 

  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ...دغدغه سرکوزی      
  
 

به  پول يزیُرماها و دادن مبالغ ناچ یقانون يرمحل سکونت غ يلتعط
 یآنها جهت اخراجشان از فرانسه و باز پس فرستادنشان به کشورها

اروپا،  يهاتحاد. يخترا برانگ یالملل ينوب یمبدا، اعتراضات داخل
پاپ  یوحت یمترق یها يهحقوق بشر، اتحاد یسازمان ملل، سازمانها

کردند  يریاخراج ها موضعگ ينا يهمعروف، ُجرج سرژ، عل يلياردروم
ُجرج سرژ به آژانس خبر . د را رسما اعالم داشتندخو ی يیونارضا
 يرقانونیجلو باز پس فرستادن غ يدگفت که فرانسه با يتررو یگزار
واز جامعه اروپا خواست تا  يردرا بگ یشرق یُرماها به اروپا ی

 يانپا یطرد وحذف اجتماع وردم ينبدتر«فراهم کند وبه  یکاف يهسرما
 ).١(».دهد

ُرماها از فرانسه در جمعه  يتبه اخراج اقل یسرکوز يکالسن تصميم
بازتاب داشت و خوزه مانوئل  يزاروپا ن ی يهگذشته در درون اتحاد ی

. اروپا، را به عکس العمل تند واداشت ی يهکل اتحاد يسباروزو، رئ
بر  یخود مبن یادعا کرده بود که خانم انگال مرکل اراده  یسرکوز
در آلمان  یآت یها در هفته هاُرما ی یقانون يرغ نتمحل سکو يلتعط

خود، استفان  یخانم مرکل همان شب از سخنگو. راابراز داشته است
اعالم  يبرتسا. کند يبرا تکذ یسرکوز یخواست تا گفته  يبرت،سا

از  یآن صحبت ی يهو نه در حاش يهکرد که نه در نشست سران اتحاد
کرد  يداکحال ت يننبوده ودر ع يانمحل سکونت ُرماها در م ی يهتخل

 .در آلمان وجود ندارد يیمحل ها ينکه اساسا چن
نوشته بود که " يبراسيونل" یها روزنامه  يریموضعگ يناز ا پيش

را که پنج هزار نفرشان  یقوم يتاقل ينآلمان دوازده هزار نفر ازا
طور هم  ينهم. نشده است يختههم برانگ یکودکند پس فرستاده وکس

روزنامه نگار  يکنشست سران،  روز قبل از يکروز پنجشنبه، 
از او در مورد  یسرکوز يکالسن ی تیدر کنفرانس مطبوعا یفرانسو

را  يتموقع یبود و سرکوز يدهاخراج دوازده هزار ُرما از آلمان پرس
اقدام  یسر و ته یبحث ب يدنکش يشداده بود تا با پ يصمناسب تشخ

 يتامن یکوزسر يزبارهم دست آو ينا. کند يهخود را توج يرقانونیغ
با  یاو برلوسکن زا يشکه پ یاقدام يعنی. بود یشهروندان فرانسو

با  يتالياکردن حضور ُرماها در ا یقانون یهمان محتوا والبته به بهانه 
 . انجام داده بود يتهو یطرح برگه 

که چه  يدفرانسه پرس یخارحه  يراز کوشنر، وز یخبر نگار وقتی
 ينلمان دروغ گفته است، او بدون ادر مورد اخراج ُرماها از آ یکس

من با . آنرا نشان خواهد داد يختار« بدهد گفت که  يحیکه پاسخ صر
) ٢(» . يدمرا اما نشن یصحبت ينکه تمام مدت حاضر بودم، چن یوجود

. گذارد يانپا ینقطه  يهقض ينکرد بر ا یسع يبترت ينکوشنر بد. 
 يداروپا، تاک يهاتحادُرماها در  یمساله  یحقوق يسرکم ينگ،رد يانوو

 يکینقض قانون اقدام خواهد شد و  ينا يهعل يعترکرد که هر چه سر
است که  ينمساله ا«: اروپا اضافه کرد که يهاز اعضائ  اتحاد يگرد
 يا يشودقائل م يضکه تبع يشودم تراضخاطر اع ينبه فرانسه به ا ياآ

دفاتر را به " رفت وآمد کارگران یقانون آزاد"که  يلدل ينبه ا
 )٣(» .خود نادرست انتقال داده است یونوشته ها

خود و  یبرا یکسب لقمه نان یکه در پ يیبه محل اقامت ُرماها حمله
 ی يهعضو اتحاد يگربه هر کشور د يابه فرانسه  يشخو یخانواده 
افراد، خواه  ينا یچون همه . است یقانون يرغ یروند، عمل یاروپا م
عضو  یکشورها  يگرباشند خواه از دبه فرانسه رفته  یاز ُرمان
و طبق قانون  يشوندمحسوب م يهاتحاد ينا هرونداروپا، ش ی يهاتحاد

کشور ها بمثابه وطن  يناز ا يک، آزادند در هر "رفت وآمد یآزاد" 
قانون بلکه قانون  يننه تنها ا. کنند یو محل سکونت و کار خود زندگ

قانون "و " خدمات یئه ارا یقانون آزاد"، "حمل ونقل کاال یآزاد"
اروپا  یجامعه  یا يهپا ينقوان وانبعن" يهنقل و انتقال آزاد سرما

 .   شده اند يتتثب
دولت آلمان . شود یاخراج ُرماها اساسأ به فرانسه محدود نم يهقض  

هزار  يزدهدارد تا طبق آن س یبا دولت کوسوو قرار داد دو جانبه ا

به کوسوو  يجاند را به تدر یينفرشان ُرما ٨۵٠٠که  یجنگ یفرار
پانصدو  ٢٠٠٩مثال در سال . کار را هم کرده است ينباز گرداند و ا

دولت . بوده اند يینفر آن ها ُرما ٧٩نفر را اخراج کرده که  يکچهل و
و صرب باز پس فرستاد  يهرا به مقدون يیُرما) صد(١٠٠هم  يشاطر

)   ۴. (ج کردرا اخرا يگرد يیرما يستب يزسپتامبر ن ٢۴ ينو  هم
. را باز پس فرستاده است  يیوسه رما يستدولت دانمارک هم تعداد ب

اروپا  یاز سکنه  يليونکه دوازده م ینژاد يتاقل ينبزرگتر ينچرا ا
 ینگران يااست وآ يختهدولت ها را بر انگ یدهد نگران یم يلرا تشک

 یقوم يتاقل ينبه گذشته و حال ا ینگاه. دولت ها برحق است ينا
 .کمک کند يشترما ب یبه داور يتواندم
 یم یُرماها به قرون ُوسط یسرآغاز آوارگ  يخیتار ی ينهزم يشپ 

قوم هندوستان را ترک کرد هنوز   ينکه ا يقیگرچه زمان دق. رسد
 يزانسبه ب يشحدود هزار سال پ قوم ينا یمشخص نشده است ول

 يادیار زاز اوائل قرن پانزدهم شم ينرفت و طبق نظرات اغلب مورخ
وارد  ینفر يصدتا س يستدو یاز آن ها بصورت زائر در گروه ها

ها  يسامختلف اروپا شدند وخود را به مقامات وبعضابه کل یکشورها
. رساندنددر آغاز به آن ها کمک  یبنوع يساهاکل. کردند یمعرف
به جنوب اروپا، به مناطق  یعثمان یدر اثر حمله ُترک ها يزن ياریبس

مردم بعنوان دوره  يانآن ها کم کم در م. روپا فرارکردندغرب وشمال ا
 يساکل يجبتدر. امراض شناخته شدند یودرمان کننده  ين،گرد، کف ب

برخورد کرد واز اوائل قرن شانزدهم  يبرق یبه آنها بعنوان نوع
کمر  یضد انسان يندر اروپا با وضع قوان. و آزار آنها آغاز شد قيبتع

 يميلسيوناس(  یدر قرن هجدهم همگون ساز. آن ها بستند یبه نابود
 يیآنها در مکانها یآن ها و در قرن نوزدهم اسکان اجبار یاجبار) 

جا بود که ُرما ها  يناز ا. را به اجرا گذاشتند" کار یخانه ها"به نام 
خود  یرا برا یا يرانهفق یزندگ ياوفروش اش يدبا خر دندکر یسع

عوامل  ينا یمجموعه . کرد یسروسامان دهند که البته کفاف نم
را فراهم  يتلرآنها بدست ه یدسته جمع ینابود  يکتئور ی ينهزم
 یجنوب یسابق  فرار ُرماها به اروپا  يوگسالویجنگ در  یدر پ. کرد
 .                                            کرد يداپ يشتریسرعت ب یوغرب
قم خورده است که خود ر یگوناگون یقوم یگروه ها" ُرما"نام  تحت
 يتاقل ينآن ها بزرگتر. نامند یها م" ينتیس" يا" مسافران"را 
ُرما " یالملل ينروز ب يلآپر ٨روز . دهند یم يلاروپا را تشک ینژاد
 یالملل ينکنگره ب ينروز نخست يندر ا يشسال پ ٣٩. نام گرفت" ها

که تا آن زمان به  یگرفته شد مردم يمُرما برگزار شد و در آنجا تصم
 )    ۵. (شوند يدهنام" ُرما" یشد بطور رسم یگفته م" یکول"آنها 

ُرماها                        یکنون يتوضع  
ها  ينتیا و سرا در خصوص ُرماه يرسازمان ملل آمار ز يسيونکم

 :ارائه داده است
 يوندر اروپا وجود دارد که شش مل ينتیُرما وس يونـ دوازده مل١

.                                        کنند یم یاروپا زندگ يههزار نفرشان در اتحاد يستودو
 
                                        .                          يکارندـ نود تا صد در صد آن ها ب٢
 
.                                                                 ده تا پانزده فرزند دارد يلـ هر فام٣
 
 .                           کنند یکه هستند انتخاب م يطیـ مذهب خود را مطابق با مح۴
 
از قرن شانزدهم ،مخصوصا در  نيهشاعل يضآن ها وتبع يبـ تعق۵

 .تا کنون ادامه داشته است يتاليا،وا یشرق یاروپا
 

مشخص  يزُرماها در سطح اروپا ن يايیجغراف یبه پراکندگ نگاهی
اسکان آن ها به همان شکل پس از  يتوضع: الف : کننده آن است که 

 یمشخصا در اروپا يعنیمانده است  یسابق باق يوگسالویجنگ 
 .یواسکان اجبار یفارغ از آوارگ يطیونه در شرا یبوغر یجنوب

 
اسکان داده شده اند که در  يیدر کشور ها يشترآوارگان ب ينا: ب

 يرویبه ن يازوسعت کشور ون يلبدل يوگسالویزمان پس از جنگ 
 يتاليا،داشته اند، مثال در آلمان، ا يشتریارزان کارشان امکانات ب

 .وفرانسه يسانگل
 



 
 

 :                                     خاص دارد یچند نکته برجستگ یجمالا یبررس ينا در
 
 هزار ساله یوخانه بدوش یـ آوارگ 

 
به شهروندان درجه دو،  یقوم يلپانصد ساله وتبد يبوتعق يضتبع - 

          .                                         وترک يقايیافر ينمهاجر يتبدتر از وضع یحت يتیوضع يعنی
 
ُرما ها ادامه داشته آن ها  يهکه قرن ها عل يضاتیتبع يلـ به دل 

جذب در بازار کار را  یوتخصص الزم برا يالتنتوانسته اند تحص
 .هم عقب نگهداشته شده اند یبه لحاظ فرهنگ يجهداشته باشند و در نت

 
 يهمطلق سرما يکتاتورید یچه دولت ها ی،دار يهسرما یها دولت
نشان  ی،دار يهسرما يکدمکرات يکتاتورید یچه دولت ها،  یدار

که دارند خواهان حل مساله  یو امکانات يیرغم توانا یداده اند که عل
گوناگون  یها یوبا حفظ نابرابر يستندن یوقوم یمل یها يتاقل ی

 ينبهتر تام يشانمنافع اقتصاد یقوم یمنجمله نابرابر یاجتماع
 یخانه ها" یحت يگرکرد که امروزه دتعجب  يدنبا ينبنابر ا. يشودم

از  یُرما ها قرار ندهند وحت يارقرن نوزدهم را هم در اخت" کار
حاال . کنند يرونشانگذاشته اند هم ب يارشانکه خود در اخت يیگتوها

 يرویبه جذب ن یاز چندانيبحران زده ن يبرالنئول یدار يهسرما يگرد
به  يهه را باصدور سرمامرحل ينندارد چون ا یشرق یکار ارزان اروپا

 یکار خود يرویکار ارزانتر از ن يرویکشورها واستفاده از ن ينا
کاهش همان حد اقل  ی،دسته جمع یاکنون اخراج ها. انجام داده است

گوناگون  یچه مهاجر به بهانه ها یدستمزد کارگران چه خود
موجود در دستور کار  ی یاجتماع ينهمه جانبه به نظام تام يورشو

 . ها استآن 
 

در دفاع از حقوق  يیاروپا یکشور ها يوناحزاب اپوزس یها تالش
مستقل  یاز آن جا که بر جنبش اجتماع یقوم یها  يتواقل ينمهاجر

اما . برسد يینبوده نتوانسته است به جا یکار وزحمت متک يروین
 یمال یفاش شدن فضاحت ها ی،دار يهسرما یبحران نظام ها
دولت  یها، غارت اندوخته ها نآ یحام یهاودولت  یکارورزان بانک

 یچهره  يیوربا یداران بانک يهسرما يبآن ها به ج يرکردنو سراز
 يجادا ی ينهساخته وزم ياندولت ها را عر ينا ی يبانهفاسد و عوامفر
که کارگران  یجنبش. را فراهم کرده است يرومندین یجنبش اجتماع
 تخوانبدیاز اس یجزئکشورها  یدر همه  یقوم یها يتمهاجر واقل

 یجنبش البته در راس خواست ها ينا. دهند یم يلآنرا تشک یاصل
 يل،تحص یدر حوزه  يضگوناگون از جمله تبع يضاترفع تبع يدخود با

کارگران،  یهمه  یبهداشت ودرمان، اشتغال، حداقل دستمزد برا
 یها ينهتورم و هز يشمتناسب با افزا یقوم یها يتمهاجران واقل

و  يتو جنس يتدر نظر گرفتن رنگ، نژاد، مل نبدو ی،زندگمختلف 
شکل  یها ينهزم. را قرار دهد یدر خور شأن انسان یباالخره سر پناه

به . يمجنبش را چه در کشور خود چه در اروپا شاهد  ينا يریگ
 .                   يمرسان ياریآن  يشترهرچه ب يتتقو
 
    

  ٢٠١٠هفت سپتامبر يستب              
 
    ----------------------------------------------------- 

 داشت ها ياد
 
 ٢٠١٠سپتامبر ٢٢ -يمزتا ينانشلفا یروزنامه  - ١
 
 ٢٠١٠سپتامبر ١٨ –روزنامه استاندارد  - ٢
 
  ٢٠١٠سپتامبر ٢٢ -يمزتا ينانشلروزنامه فا - ٣
 
   يشاطر يزيونتلو يکـ گزارش کانال ۴
 
.  يهحقوق اول یاروپا برا يهآژانس اتحاد یبررس به يدـ نگاه کن۵

  ينرمندرج در روزناهه و

 
 ٢٠١٠سپتامبر ١٩ – - چايتونگ

 
 ينرو یوروزنامه  يشاوبر استرا یخبر يتـ داده ها برگرفته از سا۶
  .  يتونگچا
  
  
    -----------------------------------------------------------  
  
  
    ادامه از صفحه يک   

                             
  

  ...اعتصابات فرانسه         
  

راهپيمايی در سراسر فرانسه  ٢۵٠شرکت سه ميليون نفر در 
تظاهر کنندگان خواهان عدم ادامه بحث در مجلس . همراه بود

سنا درباره اين طرح يازنشستگی شدند و بر ادامه حرکتشان 
عتصابات و اعتراضات اين درحالی است که دامنه ا. تاکيد کردند

پااليشگاه فرانسه از روز ١٢. روز بروز گسترش پيدا ميکند
پااليشگاه  ١٠جمعه در اعتصاب بسر می برند و در اين ميان 

فرودگاه شارل دو گل پاريس اعالم . در اعتصاب کامل هستند
ساعت ذخيره بنزين دارد و اورلی ديگر  ۴٨کرده که فقط برای 

برخی از . روز بيشتر ذخيره ندارد ١٧فرودگاه پاريس برای 
پمپ بنزين ها ذخيره شان ته کشيده و مقابل جايگاه هايی هم که 

دولت . هنوز اسانس دارند صف های طوالنی مشاهده ميشود
دستور استفاده از برخی ذخاير ملی اضطراری را صادر کرده 

از ديروز رانندگان جاده ها هم اعتصابشان را شروع . است
تصميم سنديکای رانندگان جاده ها از ديروز ايجاد  بنابه .کردند

حرکت با سرعت (راه بندان های مصنوعی و عمليات حلزونی 
شروع شده است و بنا بر همين تصميم از ) پايين درجاده ها

دانش آموزان . دوشنبه بر دامنه اين حرکات افزوده خواهد شد
 عالوه برشرکت در تظاهرات امروز، همه روزه در پاريس و

ديگر شهرها بطور مستقل راهپيمايی ميکنند و از شيوه 
. سدمعبر برای به تعطيلی کشاندن مدارس استفاده ميکنند

اتحادملی (ن .ل.بعنوان مثال روز جمعه بنا بر گزارش يو
. مدرسه در اعتصاب شرکت داشتند ٩٠٠) دبيرستانی ها

اعتصاب کماکان و با فراز و فرود در سيستم حمل و نقل بين 
سنديکاهای . ی و شهری ادامه داشته و خواهد داشتشهر

فرانسوی برای بارششم روز سه شنبه يعنی يک روز قبل از 
رای دادن مجلس سنا به کليت طرح بازنشستگی پيشنهادی 
دولت و مصوبه مجلس ملی همگان را به اعتصاب عمومی و 

  .تظاهرات خيابانی فراخوانده اند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ... مجازات اعدام يهعل              
  
  

خود  یمجازات اعدام ، هر سال در کنگره ها يهعل یائتالف جهان
تالس ها  ينا یدر پ. جهت انجام داده است يندر ا ياریبس یتالش ها
راجهت لغو مجازات  یقطع نامه ا 2003اکتبر  10اروپا در  يهاتحاد

مذکور را به مرحله  قطع نامه2007ژوئن  19اعدام صادر کردو در
ائتالف تالش کرده است تا قطع  ينا  2007 تبراک 10از. اجرا در آورد

رابه سازمان ملل ارائه دهد و خواهان لغو اعدام و قبول آن  ینامه ا
و  يکابا توجه به نفوذ دو کشور امر.اعضاء آن شود یتمام يلهبه وس

امر  ينا) ردکه در آنها هنوز مجازات اعدام وجود دا یدو کشور( ينچ
 2009ائتالف ،از سال  ينروا ينازا. روبرو است یبا مشکالت جد

حد اکثر  يلهقطع نامه به وس ينقبول ا یرابرا یگسترده ا ينکمپ
 .سازمان ملل به راه انداخته است یاعضا

کشور در سراسر جهان لغو مجازات اعدام را  140کنون حدود  تا
کشور  58الملل ، هنوز در  ينعفو ب 2009طبق آمار سال . اند يرفتهپذ

،  يران، ا ينکشورها چ ينا يناز ب.  شود یمجازات اعدام ، اجرا م
 .جدول قرار دارند یوعراق در رده باال  يکاعربستان ،پاکستان ،امر

قرار  ينهادر رده دوم بعد از چ یهر چند به لحاظ تعداد  اعدام ايران
 .يردگ یدر رده اول قرار م يتدارد اما به نسبت جمع

که " چشم در برابر چشم "  ياستنه تنها س يراناعدام در ا مجازات
کودکان  يراندر ا. حکومت کردن است  یترور و وحشت برا ياستس
 ی،و قوم یمذهب یها  يت، اقل يوانگان، د) سال 18 يرافراد ز(

 يانزنان، کفر گو ياسی،محالفان س ين،هموسکسول ها، مرتد
 .ونديشاعدام م.............. و

خود رابر چوبه  يتحاکم يهاز همان ابتدا ، پا  يرانا یاسالم جمهوری
ستون )   يیدادگاه صحرا ینوع( یدادگاه انقالب اسالم. دار بنا نهاد

و  يیدستگاه قضا. شد یاسالم یاستقرار حکومت جمهور یاصل
 ينیدر دست حکومت د یبه سرعت ، تنها  به ابزار یقانون گذار

 .يدندگرد يلتبد
 ينی،  تنها حاکم بر سرنوشت مردم ،دولت د يطیشرا ينبستر چن بر

. شمارد یرا مجاز  م  يزحکومت خود همه چ یاست که برا
،  60شمار دهه  یب یکشتارمردم کردستان وترکمن صحرا،اعدام ها

 يزککهر ی،ا يرهزنج ی، قتل ها 67در سال  ياسیس يانقتل عام زندان
از کارنامه  ینمونه ا یمردم يراخ يزش،خ یها، کشتار واعدام ها

است که به بهانه و  یاسالم یوچند ساله حکومت جمهور یس  ياهس
 .انسان ها دست زده است يزيکیبه حذف ف یمختلف یروش ها
 ينتر يانهوحش ينسنگسار ا يانقر بان:  يراناعدام در ا يگرد قربانيان

 یفرهنگ و یفقر اقتصاد ياننوع اعدام،  رانده شدگان از جامعه، قربان
جرم  يدايشآنها از علل پ يزيکیبا حذف ف یاسالم یهستند که جمهور

استقرار  یرود وبا ادعا یآن است طفره م ی، که خود مسبب اصل
 .زند ی،خود به قتل افراد دست م ی، با ظاهر قانون  معهدر جا يتامن
 
 :ما يفاما وظا و
 

حق . ن آن گرفت یبرا یبهانه ا يجه يرفتنو نپذ  یاز حق زندگ دفاع
معنا  یبدون آن ب يگر،که حقوق د یحق انسان یاصل يهپا ين، ا یزندگ

و در  ياتدر وهله اول دفاع از حق ح یدفاع از حق شهروند. است 
چرا که اعدام . و شرط  با مجازات اعدام است  يدق یمخالفت ب يجهنت
ونا عادالنه است و بر خالف استدالل طرفداران آن  وثرم يرغ يهوده،ب
مختلف نشان داده است که حکم اعدام   یمطالعات متعدد در کشورها ،

. آن شده است يشنه تنها مانع خشونت در جامعه نشده که باعث افزا
کاهش  يتکه مجازات اعدام وجود دارد جرم و جنا يیودر کشورها

 يکاوامر يراننمونه مشخص آن ا( تاس يافته يزن يشکه افزا يافتهن
.  يتجرم وجنا یعلل اصل يافتنن یاست برا یاعدام راه فرار). است

جامعه  يکدر  یاجتماع یاقتصاد یها یچشم بستن است بر نابرابر
و عدم  یفقر فرهنگ ی،پدر ساالر يرپایوجود فرهنگ د ی،طبقات

 جرمخشونت و يشو افرا يدايشعوامل خود ،باعث پ ينآموزش  که ا
حذف  یاست برا ی،اعدام  ابزار يجهدر نت.شود یدر جامعه م يتو جنا

نقش . افراد یباز ساز یمسئولت برا يرفتنانسان ها و نپذ  يزيکیف
 يزیجامعه ،نه طرح و برنامه ر يکمستقل  در  يیدستگاه قضا يک

 يک، بلکه فراهم کردن  یقتل افراد به صورت قانون یکردن برا
افرادو بازگشت  یبازساز یبرا ينهطرف و زم یمحاکمه عادالنه وب

 يشب یشان ومنزلت انسان   یهر چه درجامعه ا. عه استآنها به جام
 يعتبهبود وض.   يابد یم يشترکاهششود ،خشونت در آن ب يتتررعا
 یمبارزه مستمر با فرهنگ پدر ساالر  ی،حداقل زندگ ينتام ی،اقتصاد

،آموزش وپرورش  مردزن و يندر عمل ب یو برابر ی،برابرحقوق
 يجهدر نت.نت در جامعه استراه مقابله باخشو ينموثرتر  یهمگان
کاهش خشونت ، در وهله اول با خشونت  یمااست که برا يفهوظ
لغو مجازات اعدام ،مبارزه  یاعدام مخالفت کرده وبرا يعنی  یدولت
راه  ينکه در ا يیکشورها ياتمبارزات و تجرب يتوانراه م يندر ا. يمکن

 .عمل خود قرار داد یبوده اند را راهنما موفق
 

 یاز دغدغه ها يشهکردن مجازات وبعد ها لغو اعدام هم انسانی
 یطوالن یبوده و قدمت یو  برابر یروشنفکران ومبارزان راه آزاد

کردن  یانسان یبرا يادیز یدر عصر رنسانس تالش ها. دارد 
 یها يمهمجازات مرگ به جر یمجازات ها صورت گرفت و در موارد

در کتاب  1764در سال  يابکار اردر فرانسه سز.کرد يداپ يلتقل ینقد
موثربودن مجازات اعدام  يربه بحث در باره غ"و مجازات  يمجرا"

در باره لغو اعدام  یو جنبش یکتاب به بحث جد ينانتشار ا.پرداخت
هوگو  يکتورسال ها بعد و. دامن زد که ولتر هم در آن شرکت داشت

و کرد بازبحث را دوباره " محکوم  يک یروزها ينآخر" در کتاب  
شده در جامعه طرح لغو اعدام رابه مجلس  يجادا یساز ينهبا زم
لغو اعدام درسراسرقرن  یمبارزه برا. ياوردن یدر مجلس را یبردول

مبارزات  يجیقرن ثمر دادن تدر يستمقرن ب. ادامه داشت  19و 18
در  ينلغواعدام در چ يناست که   اول یآور يادالبته  الزم به .است
که امروزه  ينیاندان تانگ صورت گرفت، سرزمتوسط خ     747سال
.                       تعداد اعدام را دارد يشترينب

مجازات اعدام را  يتالتاا يایتوسکان يالتا يالدیم 1786وبعد در سال 
 ينبه نوبه خود ا 1846در سال  يشيگانم يالتدر ا يکادر امر.لغو کرد

 .کردمجازات را لغو 
 
 يجوبعد به تدر ينالت يکایامر یابتدا کشورها يستماما در قرن ب و

 يتاليا،پرتغال، المان، ا.مجازات اعدام را لغو کردند  يیاروپا یکشورها
فراوان و  ينهزم يرغممتاسفانه فرانسه عل. بودند يشتاراناز پ يااسپان

و با تالش فراوان 1981تالش روشنفکران ومبازران ، تنها درسال
در حکومت  ياليستسر شناس وسوس يلوک بدانترروبرت 

 يهچند کشور و از جمله ترک.ها مجازات اعدام لغو شد ياليستسوس
 .اعدام را لغو کرده اند يرااخ
 
و با توجه به آنچه  يگرد یپربار کشورها ياتتجرب يرغمما عل یبرا آيا

ر حداقل هزاران هزا يعنیبر ما روا رفته است،  یاسالم یدر جمهور
 !   است؟ یباق یکشته ، باز شک

 
است که همگان  يدهاز هر زمان وقت آن فرا رس يشکنم ب یفکر م من
و شرط مجازات اعدام را از  يدق ینه به اعدام و لغو ب يمبر آور يادفر
 !امروز ينازهم.   يريمگ یامروز پ ينهم
 
به روبرت بدانتر  یانسان ياروبس يباعبارت ز ينباالخره سخن را با ا و
 يرغمعل: لغو اعدام  در فرانسه گفت يروزیبرم که بعد از پ یم يانپا

که مجازات اعدام  یمن مبارزه تا زمان یلغو اعدام در فرانسه  ، برا
دولت آن را  ينکه آخر یلغو نشود ادامه دارد، تا زمات يادر سراسر دن

شناسد  پس من  کار خود را  ینم یمن حقوق بشر مرز یبرا. پذيردب
 .دهم یمبازره را ادامه م ياندانم و در کنار شما جهان یشده نم تمام
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ... ، جدال جهانی ده اکتبر         
  
  

کشور حکم  130کشور جهان ، حدود  200ن بطوريکه اکنون از ميا
از قوانين خود حذف کرده اند و يا در عمل از به اجرا يا اعدام را 

اما متاسفانه در دهها کشور و در . گذاشتن آن خودداری ميورزند
مجازات ... چين ، ايران ، عربستان ، امريکا ، عراق و : راس آنها 

جمهوری اسالمی ايران . مرگ کماکان به مورد اجرا گذاشته ميشوند 
نفر را به جرائم سياسی يا غير  300در طی سال گذشته بيش از 

اين مسئله رژيم آدمکش واليت فقيه را بعد . سياسی اعدام کرده است 
ولی اگر جمعيت چين را با ايران مقايسه کنيم . از چين قرار ميدهد 

،  آنگاه بايد بگوئيم که رژيم اسالمی ايران ، به نسبت جمعيت
  .رکورددار حکومتهای جهان در بکارگيری ماشين مرگ است 

است چرا آه مجازات   مبارزه سختی در پيش اين خود نشان ميدهد  که
هنوز براى ! ؟» ضرورت ناگزير آن براى مقابله با تبهكارى« اعدام و 

« آماآان   مردمحتی بخشهايی از توده های ها و  بسيارى از دولت
از ايران جهان . آند جلوه مى» عادالنه « و » معقول « ، » عادى 

هاى تيرباران و  سومى گرفته تا آمريكاى جهان اولى، هنوز جوخه
ها  تيرك اعدام و يا صندلى الكتريكى  و آمپول آشنده، حق حيات انسان

عهد بربريت را جامه » قصاص « گيرند و قانون  را به ريشخند مى
با به اصطالح استدالالت مناديان رو درافتادن  از اين. پوشانند عمل مى

مرگ و نيستى، بخشى گريزناپذير از رزم اجتماعى و سياسى همه 
  .شود خواه محسوب مى هاى آزاده و ترقى انسان

« ظاهرا طرفداران مجازات اعدام، براى توجيه اعتقاد و عمل خود 
 هزاره سوم ها در  آخر هرچه باشد آن. نيز در چنته دارند» استدالالتى 

جاهليت و توحش « هاى عصر  شود همان حرف آنند و نمى دگى مىزن
  :ايشان به قرار زير است" داليل"چكيده . را تكرار آرد» 
حكم اعدام   -  2. شود ارتكاب به جرم مى  آيفر اعدام سبب آاهش -1

قاتل، اوال مرهمى است بر درد و رنج خانواده مقتول و ثانيا اجراى آن 
ز هرج و مرج و انتقام جويى خودسرانه و توسط حكومت مانع از برو

مجازات مرگ سبب   -  3. گردد طلبانه بازماندگان مقتول مى گاه زياده
شود تا مبادا به فكر تبهكارى  در ميان مردم مى   ايجاد نوعى ترس

عمل  -  4. شان بپردازند آه تاوانی سنگين براى عمل بيافتند بى آن
هسازى و پاآسازى جامعه اعدام و معدوم نمودن تبهكاران سبب ب

سالمتى انسان را به خطر   اگر ميكروب و ويروس. شود بشرى مى
اندازند، تبهكاران و جانيان نيز تندرستى جوامع بشرى را تهديد  مى
بخشى از جرايم خصلت ژنتيك دارد يعنى مجرم،  -  5. آنند مى

از اينرو مقصر شمردن . هاى تبهكارى است مادرزادى داراى ژن
اقتصادى موجود در پديد آوردن مفاسد و _نظام اجتماعى حكومت و

پوك و طبقاتى " هاى مفتى است آه تنها از مغز  جرايم اجتماعى حرف
اى براى  مجازات اعدام وسيله --6،،  شود ها ناشى مى آمونيست" 

خشونت اجتماعى و سياسى است و بدون آن هرج و مرج   آاهش
  ... گيرد و جامعه را فرا مى

در هر آشور معين، بسته به عوامل " داليل " با اين متناسب 
تاريخى، جغرافيايى، مذهبى، سياسى  و اقتصادى مختلف تفسيرات و 

الذآر افزوده و يا  اضافات گوناگون و مشخصى به استدالالت فوق
  .شود آاسته مى

براى نمونه مجازات مرگ در آمريكا در حال حاضر فقط براى مجازات 
شود و آسى را به خاطر جرايم اخالقى،  فته مىقتل عمد به آار گر

آنند اگر هم نظير  اجتماعى، اقتصادى و سياسى به مرگ محكوم نمى
  نگار سياهپوست امريكايى آه حكم اعدامش روزنامه( موميا ابوجمال 
به اعدام ) سال تحت فشار مردم به اجرا درنيامده 18به رغم گذشت 

  .آنند جفت و جور مى  يشقتل برا  محكوم شوند حتما يك پاپوش
نرمال "  اما در ايران اسالمى آه استبداد مضاعف مذهبى با استبداد 

سياسى عجين شده، آيفر اعدام صرفا براى مجازات قاتل صادر " 
شود بلكه طبق قوانين اسالمى اين رژيم، مجازات جرايم عقيدتى،  نمى

مثال . سياسى، جنسى، اقتصادى و غيره نيز در مواردى مرگ است

زناى محصنه، مسيحى شدن يك مسلمان، آافر شدن يك مسلمان، 
اصوال در اسالم، ... بهايى بودن، مبارزه سياسى با حكومت مذهبى و 
: را دارد" حق " مجازات اعدام ادعاى تحقق و يا جبران دو 

ابزار مقابله اين دين براى جبران   قصاص. اهللا و حق  الناس حق
و در اين زمينه با دقت ميكروسكوپى است ) مردم (   الناس حق

آزاد در برابر آزاد، « . نظر داده است_ چون سلف خود تورات هم_
برده در برابر برده، زن در برابر زن، جان در برابر جان، چشم در 

، دندان در برابر  در برابر گوش  برابر چشم، بينى در برابر بينى، گوش
  ( لمائدهسوره ا( »  دندان، و زخم در برابر زخم 

به ( سيمسون در امريكا .جى.او» مدرن « چون مورد  و البته هم
توانند به ضرب پول از  طبقات ثروتمند مى)  اش مجرم بودن  فرض

پرداخت ديه در قوانين اسالمى راه در رفتن مجرم . مجازات در بروند
  .پولدار است

اد و شود آه محاربه با خدا، شرك، ارتد اهللا شامل جرايمى مى اما حق
شوند آه تماما مبناى عقيدتى و يا مخالفت سياسى  پنداشته مى... 
. سوره  توبه در قرآن پر از آيات مربوط به اين مساله است. دارند

برند،  به سر نمى  سال پيش 1400جا آه ايران و جهان در  البته از آن
چون جمهورى اسالمى نيز اآنون  حتى براى رژيم فاشيستى هم  پس

آه علنا دگرانديشى را جرم بپندارد به همين خاطر دايما  دشوار است
  .شوند منكر وجود زندانى عقيدتى و سياسى در ايران مى

جواب  آه به اصطالح استدالالت مدافعين حكم اعدام نيز بى اما براى اين
گانه عمده  وار هم آه شده نظرى به داليل شش نماند، الزم است خالصه

از آن الزم است ديدگاه مارآسيزم را در رابطه ها بيندازيم، ولى قبل  آن
در . با  نحوه برخورد با مقوله جرم و جنايت مورد بررسى قرار دهيم

انسان از جايگاه » زخود بيگانگى « اين رابطه به ويژه تئورى 
  .اى برخوردار است عمده

دارى آه اينك بر تمام جهان سايه خود را گسترانده،  نظام سرمايه
در اين نظام، اقليتى از . باشد بر نابرابرى طبقاتى مى سيستمى مبتنى

جامعه به خاطر مالكيت بر ابزارهاى توليدى و خدماتى و آنترل 
سرمايه، اين موقعيت را دارند آه از طريق به استثمار آشيدن اآثريت 

ها در اين  آن. جامعه، روز به روز بر ثروت و قدرت خود بيافزايند
ى حاآم را نيز در خدمت دارند و از آن راستا، دولت و قدرت سياس

براى انقياد، سرآوب و تامين هژمونى فرهنگى، سياسى و ايدئولوژيك 
اقتصادى به دليل _اين فرماسيون اجتماعى. جويند خود بهره مى

هاى  ارتزاق از قبل همين نابرابرى حاآم بر جامعه، انبوه انسان
آه قادر به اخذ دهد  را در موقعيتى قرار مى  مزدبگير و زحمتكش
هاى آارگر  البته در اين نظام، ظاهرا انسان. تصميم آزادانه نيستند

دار و  آه نيروى آار خود را به سرمايه" آزادند"برخالف بردگان 
آارفرماى خصوصى يا دولتى بفروشند و يا نفروشند و آسى به ضرب 

ها نيست يعنى ظاهرا  قانون و تفنگ، قادر به بكار واداشتن آن
ولى واقعيت اين است آه اآثريت . گونه جبر سياسى در آار نيست هيچ

آار و رنج با يك اهرم زيربنايى  ديگر آه همانا  جبر اقتصادى باشد، 
نيروى   شوند، چرا آه تن ندادن به فروش عمال از آزادى محروم مى

  .آار مساوى است با مرگ ناشى از گرسنگى
دارد نيروى آارشان را به نظام سرمايه با آن آه از همگان انتظار  

گذارند، قادر و مايل نيست حق آار را براى همگان به   فروش  معرض
آه  قادر نيست براى اين. رسميت بشناسد و آن را به مورد اجرا گذارد

هاى ادوارى و  دارى بدون بروز بحران هاى سيستم سرمايه چرخ
مايه چرخد و عموما بيكارى ميليونى همزاد نظام سر ساختارى نمى

ذخيره آار را   آه وجود بيكاران حكم ارتش مايل نيست براى اين. است
گيرى موثر از آن قادر است قدرت  براى طبقه بورژوا دارد آه با بهره

شاغل طبقه آارگر را براى بهبود سطح معيشت خود   زنى بخش چانه
  .دهد  آاهش
ناسى ها و انستيتوهاى جامعه ش و اين را حتى دانشگاه_دانيم  و مى

روحى و   آه بيكارى و فقر و عوارض_ آنند بورژوازى نيز تاييد مى
هاى  خانوادگى ناشى از آن يكى از عوامل مهم بروز ناهنجارى
ناگفته . اجتماعى نظير اعتياد، دزدى، فحشا و جنايت و خشونت است

ها و  ها داراى ريشه ها و تبهكارى پيداست آه بسيارى از ناهنجارى
اى  ى است آه نادرست است آن را به شيوهعلل بسيار متنوع

به هرحال نبايد از ياد برد . اآونوميستى، صرفا ناشى از بيكارى بدانيم
آه انبوه مزدبگيران شاغل نيز به رغم اشتغال قادر نيستند الاقل در 



 
 

شان را  پنجم سياره ما حتى نيازهاى اوليه و نرمال خود و خانواده سه 
جنسى   ضات اجتماعى گوناگون از تبعيضبه عالوه تبعي. تامين آنند

هاى سياسى گرفته تا فشارهاى  گرفته تا نژادى و ملى، از سرآوب
هاى اجتماعى ايفا  مهمى در پديدارى انواع ناهنجارى  مذهبى، نقش

  .آنند مى
ها در نظامات  بنابراين مارآسيزم معتقد نيست آه اآثريت انسان

انسان . آنند رشد مى" آزادانه " به دنيا آمده و " آزاد"دارى  سرمايه
در اين نظام اسير از خود بيگانگى است و قادر نيست به دليل عملكرد 

گوناگون اقتصادى، سياسى، خانوادگى و روانى اين   ناشى از عوارض
. بر شخصيت خود شود" سوار " گردد، يعنى " قائم به ذات " نظام، 

حاآم " يقى آلمه دارى، به معناى حق جوامع سرمايه  اآثريت ستمكش
نيست نه به لحاظ برابرى سياسى و نه به لحاظ " بر سرنوشت خود 
  .برابرى اقتصادى

ها را تعيين  اين شعور اجتماعى نيست آه وجود اجتماعى انسان
است آه  اين وجود اجتماعى يعنى زيربناى اقتصادى  آند، بالعكس مى

معه را رقم در تحليل نهايى، روبناى سياسى، اجتماعى و رفتارى جا
شناسيم  بنابراين ما نه تنها اعدام و شكنجه را به رسميت نمى. زند مى

  بلكه دقيقا با درك بورژوازى از مقوله جرم و جنايت نيز از اساس
ما معتقد نيستيم آه هيچ جرمى ريشه مادرزاد ی . مرزبندى داريم

وم معص" ها نيز وقتى آودك بودند  آدم" جنايتكارترين . " داشته باشد
حتى . هاى آودآانه خود بودند ها و سرگرمى بودند، مشغول بازى" 

گويد معتقد است  و مجازات مرگ مى  قدر بر قصاص اسالم نيز آه اين 
" بهشت"و در صورت مرگ مستقيما به " اند  معصوم" آه آودآان 

گناه در سنين  هاست آه چگونه آودك بى آن  اين البته تناقض. روند مى
شود، خانواده، جامعه، دولت  يا مايل به ارتكاب جرم مى بالغى قادر و

  اجتماعى چه باليى به سرش_و در تحليل نهايى زيربناى اقتصادى
زده آه اينك از عمل او آه ناشى از   آورده، چه گلى به سرش

اگر نظام اجتماعى . خودبيگانگى اوست شرمنده و يا خشمگين است
شويد،  گيرد و خون را با خون مى حاآم با اعدام قاتل از او انتقام مى

و   چه آسى بايد از جامعه انتقام بگيرد آه آودآان سرخوش  پس
چون جنايتكار تحويل جامعه  را در سنين بالغى هم  خويش  بازيگوش
  !دهد؟ بشرى مى
هاى فوق ما نه تنها با مرگ و شكنجه قربانيان  بنابر گفته
مدت،  مجازات طوالنى هاى نظام طبقاتى مخالفيم بلكه با ناهنجارى

در واقع ما از نقد زندان . هدف تبهكاران نيز مخالفيم خاصيت و بى بى
زندان در ديدگاه ما . رسيم مى  هاى مشخص بزرگ سرمايه به نقد زندان

،  بايست مرآز بازپرورى تبهكاران و محيطى براى آسب آموزش مى
ميدن عاطفى، و در يك آالم د_، درمان روانى، بهبود روحى تخصص
ها باشد و اين در چارچوب  مفيد بودن در روح و جان آن  احساس
هاى اين نظام اگر محل شكنجه  زندان. دارى تحقق ناپذير است سرمايه

آردن تدريجى و روانى نمودن زندانيان نباشند، محيطى   و زجرآش
هاى آنونى،  در زندان. براى رفع از خودبيگانگى از آنان نيستند

شود  راهى جامعه مى" تبهكارتر " و " فاسدتر" عده القا زندانى على
  .تا بار ديگر چرخه جنايت، دستگيرى و اسارت را تكرار آند

است آه آن را از  اما مقوله جرايم به اصطالح سياسى حديث ديگرى
آه طبقه  نخست اين. دو زاويه مختلف بايد مورد بررسى قرار داد

ب حق حاآميت از اآثريت و سل  اش سياسى حاآم براى تداوم حكمرانى
محروم، به طور علنى و يا پوششى، سعى در انقياد و سرآوب 

   . آند، يعنى استبداد سياسى مخالفين فرمانروايى خود مى
براى مقابله با اين وضع بسته به شرايط سياسى و ذهنى جامعه، 

  گاه اعتراض. زنند مى  هايى از مردم دست به واآنش گروه يا گروه
ه راهپيمايى و اعتصاب و البته گاهى نيز قيام و جنگ شفاهى و گا

. شود تلقى مى"  جرم" رژيم مستبد،   اين اما در قاموس. مسلحانه
انديشند، نه بدين خاطر آه خون و  ها خالف آن مى آه آمونيست حال آن

خونريزى را الزمه گريزناپذير هر نبرد طبقاتى و سياسى ارزيابى 
بقه حاآمه به دليل بستن منفذهاى ابراز آنند، بلكه بدين خاطر آه ط

هاى مردم، امكانات قانونى بيان و  وجود سياسى و عقيدتى براى توده
  .ها سلب آرده است را از آن  اعتراض

بينيم هرگاه  ما اتفاقا خوشحال خواهيم شد و آن را بسيار سودمندتر مى
ومتى و هيچ مقا ، بى آش بورژوازى و دولت مبتنى بر اراده اقليت بهره

هاى ميليونى و لگدمال شده براى  آميز تسليم عزم توده آامال مسالمت

العموم اقليت استثمارگر مايل  استقرار آزادى و برابرى شود، اما على
بيند آه بدون مقاومت و آاربرد قهر تسليم اراده  نيست و دليلى نمى

و از جمله آاربرد " غيرقانونى " رو مبارزات  از اين. مردم بشود
ناپذير  هاى شورشى و قهرآميز در بسيارى موارد اجتناب روش
آشان  و آاربرد قهر توسط ستم  دوم اين آه اگر شورش. نمايد مى

نشانى از جرم ندارد، آاربرد خشونت و خونريزى توسط عوامل و 
  مزدوران طبقه حاآمه چطور؟

 در اين رابطه نيز ما اگرچه خواهان مجازات عادالنه آليه جنايتكاران
گرى اذهان عمومى داخلى و خارجى  جنگى و حكومتى براى آگاه

آنيم حتى  ها را تجويز نمى وجه شكنجه و اعدام آن هستيم، اما به هيچ
چرا آه ما خود اين . هيتلر و الجوردى باشند  اگر آدمى از قماش

اين سيستم طبقاتى مبتنى بر . دانيم و نه علت جنايتكاران را معلول مى
بازتوليد ناهنجارى اجتماعى و روانى است آه بايد در فقر، جنايت و 

داشت  اگر هيتلر وجود نمى. پاى ميز واقعى محاآمه بنشيند
دارى آلمان در دوره جنگ جهانى دوم، مسلما آدم ديگرى را  سرمايه

به همين خاطر . گرفت براى اجراى مقاصد امپرياليستى خود به آار مى
سازند، بلكه  د آه تاريخ را مىها نيستن شخصيت" گوييم  است آه مى

اصوال مارآسيزم مخالف ." سازد ها را مى تاريخ است آه شخصيت
" هاى  اما مرگ شخصيت. است" حقيقى "هاى  آشتن شخصيت

را ) جا عمدا آن را مساوى با سيستم بپنداريم اگر در اين" ( حقوقى 
ير به طور جدى درباره تغي« بايد   به تعبير مارآس. داند حياتى مى

   « .آورد هايى را به وجود مى سيستمى انديشيد آه چنين جنايت
ها در مورد رد مجازات اعدام  آه بحث ما سوسياليست اما براى اين
هاى ميليونى آه در طى قرون با انواع سنن و سموم  براى توده

مجرمين اشباع   عشيرتى، مذهبى و طبقاتى در مورد ضرورت قصاص
صرفا نبايد به يك تحليل طبقاتى از مقوله جرم اند، قابل قبول باشد  شده

در واقع . ها بسنده نمود و جنايت و نيز پديده از خودبيگانگى انسان
ايدئولوژيك با هژمونى _آه در عرصه آارزار فرهنگى براى اين

حيات خلوت داليل " جاافتاده طبقه حاآمه مقابله آنيم الزم است وارد 
از اين رو با هم . رى اعدام شويمها براى تداوم حكم ضدبش آن" جدى 

  . ايشان» استدالالت «مرورى آوتاه خواهيم داشت به 
                                

**************************************  
  

  !!شود ارتكاب جرم مى  آيفر اعدام سبب آاهش: دليل اول
حت فشار با يك مراجعه گذرا به آمار جرم و جنايت در آشورهايى آه ت

اند، نظير  آزاديخواهانه مردم، تن به لغو مجازات اعدام داده  جنبش
با مثال   شود آه در قياس آانادا يا آشورهاى اسكانديناوى، اثبات مى

تر است و همچنان آه  اياالت متحده، نه تنها زيادتر نيست بلكه آم
، هاى متعدد خود نشان داده بندى الملل نيز در جمع سازمان عفو بين

لغو مجازات اعدام در آشورهاى گوناگون طبق آمار و ارقام 
وجه سبب تشويق قتل و جنايت و صعود آن نشده  انكارناشدنى، به هيچ

ها را به  آنم در هيچ آشورى مثل ايران آدم براى نمونه فكر نمى. است
بينيم آه  اما مى. خاطر حمل و يا مصرف مواد مخدر اعدام آرده باشند

اوت، به اعتراف خود مسوولين رژيم اسالمى تنها در به رغم اين شق
يافته   آموزان معتاد به دو برابر افزايش  ظرف يك سال تعداد دانش

آشورهاى " معتادترين " دانيم آه آشور ما يكى از  است و باز مى
  .جهان است

  
اعدام قاتل، اوال مرهمى است بر رنج بازماندگان مقتول و : دليل دوم

است براى جلوگيرى از بروز هرج و مرج و انتقام  اى ثانيا وسيله
   !!طلبانه بستگان مقتول خودسرانه و گاه زياده

در پاسخ بايد گفت اوال براى جبران رنج يك عده آيا بايد خانواده فرد 
را به آنان منتقل نمود؟ در واقع " رنج " خطاآار را داغدار آرد و 

ثانيا . منتقل شده استهاى ديگرى  درد به جاى مداوا به جان و جان
تحقيقات روان شناسانه ثابت نموده آه در بسيارى از موارد، اعدام 

. " خاطر بازماندگان مقتول نشده است وجه سبب آرامش قاتل به هيچ
اين صرفا يك تز علمى در حوزه " توان شست  خون را با خون نمى

اين ثالثا . المثل زيباى ايرانى نيز هست رنگ شناسى نيست، يك ضرب
انتقام در خانواده مقتول   نيز محرز نيست آه با مرگ قاتل، عطش

از اعدام قاتل   در موارد متعددی ديده شده آه حتى پس. شود  خاموش



 
 

اينها به . نيز فرد يا افرادى از خانواده او طعمه انتقام جويى آور شدند
جاى اين نوع ترهات و حرافى پيرامون هرج و مرج بهتر است اين 

توان  را در جامعه جا بياندازد آه با خون و خونريزى نمىمساله 
تشويق بشردوستى و . مرهمى بر هيچ درد و رنجى گذاشت

ترين راه  دوستى و استقرار آزادى و برابرى بى حد و حصر مهم نوع
  .هاى فردى و جمعى است جلوگيرى از عصيان

  
د تا شو در ميان مردم مى  مجازات اعدام سبب ايجاد ترس: دليل سوم

  !!آسى ديگر به فكر قتل و تبهكارى نباشد
اين به اصطالح دليل را ديگر بسيارى از مراآز آمارگيرى و حتى  

مثال باال . خرند دارى نيز به پشيزى نمى ادارات پليسى جوامع سرمايه
  ها هزار دگرانديش در مورد اعدام قاچاقچيان در ايران و نيز اعدام ده

مهورى اسالمى نه از ميزان ترافيك مواد به جرم مخالفت سياسى با ج
خشم مردم آشورمان از استبداد   مخدر آاسته و نه سبب فروآش

در آمريكا نيز آه هنوز صندلى برقى آار . مذهبى حاآم شده است
تا دندان   ها حتى پليس آند، در بسيارى از محالت شهرها شب مى

حال آن آه  زنى در خيابان و گشت سواره ندارد مسلح نيز جرات قدم
  .شود تر ديده مى در آانادا آه مجازات اعدام لغو شده، اين وضع آم

  
مسرى از   مجازات اعدام، سبب پاآسازى يك ويروس: دليل چهارم

شود و به پاآيزگى و بهسازى محيط اجتماعى  پيكر جامعه بشرى مى
  !!رساند مدد مى
آه فرد  نخست اين: چند پارامتر اساسى گم است " ستدالل " در اين 

طرفدارى " ژنتيك _جرم" داند و از تز  تبهكار را قابل اصالح نمى
اقتصادى _آه جامعه و مشخصا نظام اجتماعى نمايد، دوم اين مى

شناسد، و سوم  موجود را براى توليد و بازتوليد تبهكارى مقصر نمى
آه چشم بر آمار آتمان ناشدنى جوامعى آه هنوز ماشين مرگ در  اين
اعدام در اين جوامع، سبب بهسازى محيط . بندد آند مى ىها آار م آن

  .به بازتوليد خشونت مدد رسانده است  نشده بلكه بالعكس
دارند و نبايد نظام " مادرزادى" بسيارى از جرايم خصلت : دليل پنجم

ها بر  و جامعه را مقصر شناخت و با نگهدارى تبهكاران در زندان
  !!المال فشار آورد بودجه بيت

ها دالر صرف نموده  هاى خود ميليون ژوازى تاآنون در آزمايشگاهبور
در زمان فروپاشى بلوك   چون  هم" تز" آند تا شايد با اثبات اين  و مى

" روبنا _زيربنا" شرق ، فاتحه مارآسيزم و تحليل طبقاتى و تئورى 
اما براى رد اين اراجيف، به ذآر يك مثال آوچك بسنده . را بخواند

زبان انگليسى در   درس  گفت يك روز سر آالس وستى مىد. آنم مى
در   تقاضا نمود آه با شرآت در آالس  آانادا، معلم از يك افسر پليس
، آن افسر در پاسخ به  در وقت تنفس. مورد قوانين جارى صحبت آند

هاى احزاب افراطى راست آانادا   يك سوال دوستم در مورد سياست
احزاب مخالفم چون درصورت به قدرت هاى اين  من با سياست: گفت

( و يا قطع مزاياى اجتماعى   آاهش  اش ها آه يك وجهه رسيدن آن
ها دشوارتر خواهد  براى فقراى جامعه خواهد بود، آار ما پليس) ولفر

الزم به تذآر است . خواهد يافت  شد چرا آه آمار جرم و جنايت افزايش
اى مجازات اعدام در آه همين جريانات افراطی، سخت طرفدار ابق

   .آانادا هستند
هاى سرآوبگر به جاى صرف  در ثانى اگر بورژوازى و رژيم

ها، قواى انتظامى و نظامى،  ها، دادگاه ميلياردها جهت توسعه زندان
مشكالت عديده اجتماعى و اقتصادى   اين پول را صرف حل و يا آاهش

نستند شاهد توا آردند، به راحتى مى مى_ از جمله فقر و بيكارى_
دهند آه اين آار را  ها ترجيح مى آمار بزهكارى باشند، ولى اين  آاهش

و مقابله با " عدالت" ها نه برقرارى  نكنند چرا آه وظيفه اساسى آن
اردوى آار و رنج به قلعه   بلكه جلوگيرى از يورش" جنايتكاران"

 واال بسيارى از. سرمايه و ممانعت از بروز انقالب اجتماعی است
آنند آه تنها سهم آوچكى از  هاى غربى نيز اعتراف مى اساتيد دانشگاه

سوادى در آل  تواند به قحطى و بى مسابقه تسليحاتى جهانى مثال مى
  .قاره افريقا پايان دهد

  
  مجازات اعدام به دليل تنبيه خطاآاران، سبب آاهش: دليل ششم
  !!شود خشونت مى

. شود نه صلح و صفا زاده مىدر پاسخ بايد گفت، از خشونت، خشونت 
هاى لگدمال  ها، عصيان قهرآميز توده همچنان آه قهر عريان رژيم

تحقيقات روانشناسى نيز ثابت نموده آه . شده را به دنبال دارد
بسيارى از والدين آه نسبت به آودآان خود مرتكب خشونت و تنبيه 

و آزار  اند و خشونت شوند، در دوران آودآى خود تنبيه شده بدنى مى
آزارى جرم تلقى  به عالوه در جوامعى نظير آانادا آه آودك. اند ديده
هاى آموزشى و تربيتى  شود و هم آودآان و هم والدين به روش مى

با جوامعى   گردند، تنبيه و آزار آودآان در قياس صحيح ترغيب مى
آميز نسبت به خشونتى  خشونت  نظير ايران آه مدعى است با واآنش

  .تر است توان ريشه آن را خشكاند، به مراتب پايين معين مى
الذآر، حكم اعدام به لحاظ قضايى نيز  به عالوه جدا از داليل فوق
ناپذير  اوال نامطمئن است و ثانيا بازگشت: داراى دو اشكال عمده است

گناه به دليل  نامطمئن است چرا آه در بسيارى موارد افراد بى. است
خلخالى . شوند اهى خود، محكوم به مرگ مىگن عدم امكان اثبات بى

گناه بود، چه  جالد در اين باره يك بار به مزاح گفته بود اگر طرف بى
بازگشت ناپذير است، زيرا آه !! بهتر، مستقيم به بهشت خواهد رفت

گناهى فرد معدوم،  در صورت پيدا شدن مجرم حقيقى و يا اثبات بى
نتيجه اين آه چه به تحليل . اندتوان حيات را به او بازگرد ديگر نمى

طبقاتى مارآسيزم معتقد باشيد چه نباشيد، مجازات اعدام هيج بنيان 
درستى ندارد آه بتوان با پا آوبيدن بر آن، اين ننگ جوامع مدعى 
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