
 1                         4102نشریه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز                   شماره چهارم                           اکتبر 

 

رابطه ی سرمایه داری و 

 متحدینش  با داعش

 سرمایه داری و ارتجاع  -بابک سراج

در طول تاریخ حکومت های دیکتاتوری 

و مذاهب برای حفظ منافع خود وخنثی 

نمودن جنبش های ازادی خواهانه 

ارتباط متقابلی داشته وبه نوعی مکمل 

یکدیگر بوده و هستند.این ارتباط 

همچنان میان حکومت های سرمایه 

داری به اصطالح مدرن که 

 دم از دموکراسی میزنند 

  حمایت سازمان

پناهندگان 

از  ایرانی بیمرز

  مردم کوبانی

 استکهلم

ا س ت ک ه ل م —2014ا ک ت   ر     

   سیاست در اسالم

   میترا حسین هاشم
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داعش، کشورهای 

عربی و جمهوری 

 اسالمی
 

 سحر باباسلجی

 

4 

 روز جهانی علیه اعدام

  نازنین محمدی

اکتبر روزی است که مردم سرار جهان به  01تاریخ 

خیابانها می آیند و مخالفت خود را نسبت به این 

عمل غیر انسانی و در تضاد با موازین حقوق بشری 

انتخابات دبیر استکهلم 

 3 سازمان بیمرز

 سیوان کریمی سردبیر :                                                                                                                        

 مسئولیت مطالب مندرج در نشریه بر عهده نویسنده است و نشریه سازمان هیچ مسئولیتی در قبال آنها ندارد.
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   سیاست در اسالم

 

   میترا حسین هاشم

 

سیاست در اسالم ساختار سیاسی ویژه و 

هایی را  ثابتی نداشته است؛ اما قرآن اصل

تعیین نموده که در جامعه اسالمی، قانون 

ها شورا  آیند. از جمله این اصل به شمار می

است.قانون محمد در مدینه، نخستین 

گذاری در اسالم است جمهوری  قانون

اسالمی ایران، نخستین مورد در تاریخ 

اسالم است که در آن علمای مذهبی که 

ترین طبقه به روحانیت در اسالم  نزدیک

هستند، مستقیماً بر یک کشور اسالمی 

  . اند حکومت کرده

در این مذهب سیاسی از اساسی ترین 

قوانینش کشتن کفار است که آن را جهاد 

به  در راه خدا میگویند.در قرآن 

مسلمانان فرمان جهاد داده شده  تمام 

است، تا تمام جهان را به سلطه خود در 

بیاورند . محمد بن عبداهلل که خود را 

  .فرستاده خدا میداند

این طوراز اسالم میگوید : )همه مسلمانان 

موظفند به فرزندان خود شمشیر زنی و 

سوار کاری و تیر اندازی بیاموزند و این را 

یکی از احکام دین اسالم میداند . مذهبی 

که اساس آموزش اش ،آموزش جنگ 

 .جویانه هست (

  چه نتیجه میشود گرفت ؟   

آیا این مذهب به جز جنگ و آشوب 

چیزی برای مسمانان به ارمغان داشته 

؟ این خود یک سیاست قدرت  است 

طلبانه است که برای بدست آوردن 

خواسته های خود به نام یک مذهبی که 

سیاست خود را بر اساس جنگ و کشتار 

آن را تائید نمیکند می  افرادی که 

گذارد . در کتاب قرآن که بنا به گفته 

کتاب آسمانی و کالم  محمد بن عبداهلل 

این  090آیه  خدا می باشد در سوره بقره 

  : گونه آمده است

آنان را به قتل برسانید هر کجا مشرکین را 

 یافتید و از شهر هایشان آواره شان کنید

.  

  : میگوید  091در سوره بقره آیه  

با آنان بجنگید تا دیگر فتنه ای نباشد و 

دین مخصوص خدا شود پس اگر دست 

برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روا نمی 

  . باشد

 :این چنین میگوید 5توبه آیه  و در سوره 

ماه حرام پایان یافت، کافران را  4هر وقت 

 . در هر کجا یافتید به قتل برسانید

  : 2همچنین در سوره توبه آیه 

است را بکشید و به  هر که ایمان نیاورده  

 آنان رحم نکنید این است جزای بد کاران

.        

در این آیات کامال واضح دستور جنگ و 

کشتار غیر مسلملنان و حق تجاوز بر آنها 

داده شده است ."منظوراز افراد غیر مسلمان 

در قرآن همان) مشرکین و کافران ، اهل 

  ." ذمّه ، زندیق ، مجوس ، ملحد(هستند

و    252در قرآن در سورهای؛ بقره آیه 

و الزمر آیه  22و نحل آیه 020هود آیه 

 : آمده است 42

مسلمانان مسئول پذیرش افراد دیگر "

نیستند و در قبول اسالم هیچ اجباری 

نمی بیند بنا بر تفحص و تحقیق پایه 

گذارده و در همان سوره در بقره در آیات 

دستور قتل مشرکین را  091و 090

   . "میدهد

از نظر اسالمگرایان تند رو این افراد      

مشرک و کافر و ...طبق دستور 

باید  خداوندشان و حکم کتاب آسمانی 

کشته و یا آواره شوند . کاری که امروز در 

برابر چشم جهانیان گروهی به نام داعش 

در حال انجام دادن آن احکام و قوانین 

هستند همان قوانین ابتدایی هست که 

 0411محمد در مدینه گفته و اکنون 

سال است که اسالم در حال کشتن انسانها 

و گرفتن جان افرادی که تائید نکردن 

مذهبی جنگجو و خون خوار را و اولین 

کشوری که در تاریخ علمای مذهبی آن بر 

کشور حکومت می کنند 

جمهوری اسالمی ایران است 

 سال پیش یک  15که در 

2
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   سیاست در اسالم

 

 15جواب اری گرفته اند و طبق آن جواب 

سال است که حاکم بر کشور ایران شده 

اند و به طور مداوم با اقلیت مذهبی مبارزه 

میشود به گونه ای که اقلیت اجازه ازادانه 

زیستن و داشتن استقالل در هیچ گونه 

موارد نیستند و اجازه دخالت در امور 

حکومتی ندارند و حتی داخل مجلس 

شورای اسالمی از هر مذهب یک نماینده 

نماینده اسالمی  292وجود دارد از بین 

که مسلمان می باشد یعنی در کل این 

سیستم اسالمی و مجلس اسالمی حق یک 

رای دارند هر ائین مذهبی در ایران در 

رای دیگر اگر این طور نگاه  292برابر 

کنیم که مسلمانان با این آئین و 

نفر  2قوانینشان مخالفت کنند کافی است 

مخالف باشند که حق با مسلمین باشد ! و 

به این میگویند آزادی عقیده و آزادی 

حکومت اسالمی. هر کسی در ایران خالف 

نظام یا بر خالف عقیده جمهوری اسالمی 

سخنی یا نوشته ای داشته باشد به مرگ 

محکوم میشود . کسی که مسلمان نباشد 

جایش در زندان و شکنجه واعدام در 

انتظارش است. و حق تحصیل در دانشگاه 

ها را ندارد . این داعش حکومت اسالمی 

سال است که در ایران به طور  15ایران 

غیر اعلنی در دید جهانیان اجرا می شود و 

هم اکنون در عراق و شام علنی اجرا 

میشود که این گروه با استفاده از سرمایه 

گذاری و در حقیقت افرادی را به استخدام 

در آورده در برابر پرداخت مبلغی جان 

انسانها را گرفته و به آنها احکام اسالمی 

 . آموزش می دهند

این وحشی گری ها و جنایت ضد بشری و 

اسالم گرایان تروریست در عراق و سوریه 

تحت نام داعش که خیال استقرار حکومت 

اسالمی درجهان را دارند ، همانانی هستند 

که مردم ایران از ابتدای حکومت اسالمی 

به آن دچار است . ما خود را بیگانه با هر 

گونه عمل ضد بشری و تروریسم می دانیم 

و خود را با همه آنهایی که بر علیه اسالم 

همراه و  گرایی عزم به مبارزه نموده اند 

همبسته می دانیم . توجه همه جهانیان را 

به این نکته جلب می کنیم که هر چند تا 

به امروز جنایت ضد بشری جمهوری 

اسالمی تنها محدود به داخل ایران و مردم 

ایران بوده است و موجب بر انگیخته شدن 

خشم شما نشده است اما بدانید که آنچه 

داعشی ها به نام اسالم انجام می دهند را 

جمهوری اسالمی نیز انجام میداده و 

میدهد به نام انسانیت و برای دفاع از 

مدنیت و حقوق بشر ، سر چشمه افراط 

گرای اسالمی را باید از ریشه خشکاند با 

اتحاد تمام انسانهای که می بینند و 

    .میشنود این گونه جنایات را

 

 

           .  میترا حسین هاشم

 
انتخابات دبیر استکهلللم 

 سللازمللان بللیللمللرز

سپتامبر انتخااباات  2روز دوشنبه برابر با 

دبیر کمیته استکهلم ساازماان بایامارز 

  باااااااارگاااااااازار شااااااااد.

در این انتخابات زینت کریمی باا کساب 

بیشترین آرا به عنوان دبایار کامایاتاه 

  استکهلم سازمان بیمرز انتاخااب شاد.

در ادامه کمیته ای برای اناجاام باهاتار 

فعالیتهای واحد استکهلم سازمان بیامارز 

 انتخاب شد کاه عاباارت باودناد از :

 محمود محمدزاده

 نازنین محمدی

 اسماعیل رشیدی

 میترا حسین هاشم

 سیوان کریمی.

برای ادامه فعالیتهای سازمان به صاورت 

موثر، تصمیم بر این شد که فعالیاتاهاای 

سازمان به صورت ریزتر بایان اعضاای 

کمیته تقسیم شود و برای هار باخاش 

مسئول جداگانه ای انتخاب شود. باحا  

بیشتر در این زمینه به اولیان جالاساه 

  کااماایااتااه ماانااتااخااب ارجاااع شااد.

کمیته جدید و همچنین دبایار جادیاد 

کمیته استکهلم از زحمات این دورهاکرم 

منصوری خورزنی کمال تشکر را دارد و 

 برای وی بهترینها را آرزو دارد.

 

 دبیر استکهلم سازمان بیمرز
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داعش، کشورهای عربی و 

 جمهوری اسالمی

 
 

 سحر باباسلجی
  

برخی منابع در وزارت خارجه آمریکا به 

 :روزنامه سعودی الشرق االوسط گفته اند

که مذاکرات مداوم و قشره ای با عربستان 

و مصر و امارات درباره چگونگی مبارزه با 

گروه داعش در جریان است. دولت 

عربستان در سی سال اخیر حمایت آشکار 

سیاسی ، نظامی و مالی خود را از 

گروههای مسلح ،به زغم خودمیانه رو در 

سوریه اعالم داشته است. این گروه ها با 

نظام سوریه در حال نبرد هستند و بستر 

سازی ظهور گروهای مسلح تندرو تر بوده 

اند . آمریکا اخیرا اعالم کرد که با خطر 

افتادن جان شهروندان آمریکایی در 

منطقه اربیل عراق و مقابله با آنچه نسل 

کُشی اقلیت ها در شمال عراق خواند، 

حمالت هوایی به گروه داعش را در دستور 

 . کار قرار داده است

 رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید

: 

امضای آقای اوباما بر کار زار نظامی علیه 

داعش در عراق و سوریه عملیات را به 

مرحله جدیدی می برد و ائتالف را قادرمی 

سازد تا هواپیماهای جنگی بیشتری را به 

 . جنگ آن گروه بفرستد

شورشیان افراطی در نیمی دیگر تیپ  

 . های ارتش عراق نفوذ کرده اند

وی بیشتر تاکید خود را روی عملیات  

نظامی در عراق گذاشته و گفته است : به 

جای عملیات مقطعی ؛عملیات مداوم 

 . داشته باشیم

 

  رابطه داعش و جمهوری اسالمی  

رابطه داعش به رهبری جمهوری اسالمی 

 .پدیده تازهای نیست

سال گذشته در نهادهای ارتجایی و  12در 

 : کهنه پرستی مانند

حزب اله لبنان ، الحماس در فلسطین ،  

مکتب سَلَفی و قرآنی در ایران که ما شاهد 

آن بوده ایم ، و داعش که در سوریه و 

عراق مردم را قتل عام کرده و از 

گونه ظلم و ستمی بر مردم کوتاهی  هیچ 

نمیکند، همچنین این گروه جنایت کار در 

هر فرصتی وارد عمل شده و دست به 

جنایت از قبیل:) قتل وتجاوز بر زنان و 

دختران ( و هولناکتر از آن فروش انسانها 

یا همان) برده فروشی (در قرن حاضردر 

که زنان  شهرهای کوبانی و شنگال سوریه 

و دختران را مانند کاال به معرض فروش 

نهادهای آدمکش و  می گذارند. این 

جنایت کارهمگی وابسته به جمهوری 

اسالمی هستند. که در هر جا فرصتی پیدا 

میکنند وارد میدان میشوند و مردم را قتل 

عام میکنند،هم طراز و هم فکر با 

  . جمهوری اسالمی است

 سحر باباتلجی

 استکهلم  از مردم کوبانی حمایت سازمان پناهندگان ایرانی بیمرز 
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رابطه ی سرمایه داری و 

 متحدینش  با داعش

 

 بابک سراج

وجود دارد این ارتباط گاهی پای مذاهب را 

به قدرت باز کرده که سر انجامی تلخ به 

 همراه داشته.

با ظهور خلیفه مسلمانان این بار در عراق و 

سوریه و تالش برای به اجرا در اوردن اسالم 

راستین باع  شده تا مردم برای بار دیگر 

توحش و صورت اصلی اسالم را ببینند 

توحشی که مدنیت وانسانیت را به نابودی 

کشانده وانسانها را به بدترین شکل قتل عام 

کرده.البته این توحش دور از انتظار نیست 

مذهبی که سراسر تبعیض و بی عدالتی 

است چنین اعمال منفور و وحشیانه ای از 

پیروانش بعید نیست. ابوبکر بغدادی رهبر 

گروه موسوم به داعش که پا جای پای 

محمد پیامبر مسلمانان گذاشته از هیچ 

جنایتی برای به عقب راندن جامعه دریغ 

ننموده.جنایتهایی که از این گروه 

تروریستی به چشم می خورد عین قوانین 

اسالم هستند که از طریق قران به پیروانش 

سوره ی نساء و  29دستور داده شده.ایه ی 

سوره ی بقره به طور صریح  090ایه ی 

کشتن دشمنان اسالم را به پیروان خود امر 

سوره ی نساء به برده  24کرده و ایه ی 

گرفتن زنان کافر اشاره دارد که عین 

جنایت هایی هستند که بر مردم عراق و 

 سوریه اعمال می شود.

حکومت های سرمایه داری و ارتجاعی 

ترکیه، قطر و عربستان سعودی نقش 

اساسی در قدرت گرفتن این گروههای 

ارتجاعی دارند.امریکا بر خالف تبلیغات 

گسترده ضد تروریستی یکی از قطب های 

بزرگ ترویج و رشد واپسگرایی در 

خاورمیانه است.ترویج اندیشه های 

متحجرانه ی اسالمی و قومی و تروریستی و 

سازماندهی و تجهیز تروریست ها با سالح و 

پول توسط امریکا برای تنظیم معادالت 

سیاسی به نفع خود بوده.فراموش نکنید 

امریکا بر خالف ظاهر عدالت خواه و انسان 

دوستانه ی خود دارای سیستمی سرمایه 

داری است که از هیچ راهی برای جاری 

نمودن سرمایه های دنیا به سمت خود 

دریغ نمی کند گروه های تروریستی طالبان 

و القاعده نمونه هایی از متحجران  اسالمی 

در خاورمیانه هستند که توسط امریکا برای 

ایجاد کمربندی در افغانستان و پاکستان در 

مقابل منافع و سرمایه های شوروی و 

تنظیم معادالت سیاسی به نفع امریکا 

تقویت و سازماندهی شدند.تقسیم بندی 

کشورها به دو قطب روسی و امریکایی و 

تالش این دو قطب برای به سلطه در آوردن 

منابع و ثروت های جهان و حذف یکدیگر تا 

کنون فجایع انسانی زیادی را به بار آورده 

است. حال برای بار دیگر شاهد فجایع ضد 

انسانی توسط گروه داعش هستیم گروهی 

که برای راهبرد سیاست های امریکا و دول 

مرتجع منطقه در سوریه کمک مالی و 

تسلیحاتی شد و به محض نا کار آمدی و 

تهدید منافع و سرمایه های امریکا در عراق 

ائتالفی از کشور های تروریست پرور منطقه 

مانند 

عربستان 

و آمارات 

عربی که 

از 

متحدین 

امریکا در رشد تروریست در منطقه هستند 

تشکیل شده البته نه برای از بین بردن 

داعش بلکه تضعیف این گروه 

تروریستی.ائتالفی که میان آمریکا و 

متحدانش تشکیل شده و تمام صفحه های 

مجازی و رسانه ها را به تصرف خود در 

آورده تبلیغات امریکا برای نشان دادن ظاهر 

ضد تروریستی خود است.  تبلیغاتی که 

کلید حمله ی امریکا به کشورهایی مانند 

افغانستان و عراق به بهانه ی مبارزه با 

تروریست برای تنظیم معادالت و منافع 

اقتصادی اش است. در حالی که  –سیاسی 

امریکا و متحدان او در حال مبارزه با داعش 

برای حفظ منافع خود در عراق هستند 

قطب دیگر سرمایه داری و متحدانش در 

حال راهی برای حفظ متحدان خود در 

عراق و سوریه هستند. جمهوری اسالمی از 

متحدان روسیه که نقش بسیا مهمی در 

راستای تنظیم سیاست های روسیه در 

منطقه بر عهده داشته سیاستی یکسان با 

متحدان امریکا بر علیه داعش در پیش 

گرفته البته نه برای دفاع از انسانیت در 

مقابل ارتجاع اسالمی عراق و شام که از 

اساس انسانیت و حقوق بشر را به نابودی 

کشانده است، بلکه برای باز 

گرداندن قدرت و نفوذ خود در 

 8عراق می باشد. جمهوری 
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 روز جهانی علیه اعدام

 

  نااازناایاان مااحااماادی

اکتبر روزی است که مردم سارار  01تاریخ 

جهان به خیابانها می آیند و مخالفت خاود 

را نسبت به این عمل غیر انساانای و در 

تضاد با موازین حقوق بشاری باه گاوش 

جهانیان برسانند،این حکم را که قتل عمد 

است را محکوم کنند . به امید روزی کاه 

این حکم در هیچ یک از کشاورهاا اجارا 

نشود و به طور کل از قوانین قضایی دولت 

 هاااا کاااناااار گاااذاشاااتاااه شاااود.

اعدام که نوعی کیفر و مجازات و به عبارت 

دیگر اشد مجازات برای محکوم است . این 

کیفر یکی از موارد پیش بینای شاده در 

قانون برخی از کشورهاست که در آن باه 

حکم قانون و بر اسااس حاکام دادگااه 

عمومی ، جنایی ، نظامی و غیره زنادگای 

 یااک انسااان ساالااب ماای شااود .

و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال 

می شود که مهمترین جرایم را مارتاکاب 

شده و برای جامعه خطرناک و به یاقایان 

قابل اصالح نخواهد بود . اعدام ماجاازاتای 

است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور 

که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجارم از 

جامعه است و در نتیجه با پایان دادن باه 

حیات جنایتکار جامعه را از خطر باالاقاوه 

 بااازهاااکاااار مصاااون مااای ساااازد.

اعدام مجرم به معنی فرار سیستم حقوقای 

و سیاسی یک جامعه از تغییار سااخاتاار 

اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و از جمالاه 

حقوقی موءثر در کاهاش جارم اسات . 

موضوعی که با دو مفهوم تمدن و مادرن 

رابطه ی تنگاتنگ دارد . در مجازات مارگ 

این مجرم است که با جسم خود باعاناوان 

ابزاری برای عبرت دیگران هازیاناه بای 

مسولیتی یک نظام سیاسی را می پردازد ، 

او قربانی می شود تا یک نظم فارهاناگای 

متکی بر قوانین از پیش تعیین شده ابادی 

خود را باز تولید کند و در سایه آن ، بای 

کفایتی یک نظام سیاسی و کاستی هاای 

یک برنامه ریزی دقیق عالامای و خاود 

  گاااردان پاااناااهاااان بااامااااناااد .

با نمایش اعدام در میادین ، فارو پااشای 

عناصر اخالقی هموار می شود و فارد در 

زیر این نظم فرهنگی به فردی نظاره گر و 

بی تفاوت تبدیل می شود و جااماعاه باا 

استدالل نفی خشونت ، در اشتیاق دیادن 

خشونت می غلتد . تداوم و تاکارار غایار 

مفید یک مجازات که هیچ نقشی در بهتار 

کردن انسانها نداشت ، من را به باررسای 

این سوال وا داشت که آیا مجازات اعادام 

برای یک حکومت و جامعه واقعا مافایاد 

 اساااااااااااااااااااااااااااااااااااات؟

در جوامع مستبد که در آن قانون جناگال 

حاکم است ، دولت ها تا زمانی که از طرف 

افکار عمومی تحت فشار قارار ناگایارناد 

پروسه اعدام در آن جامعه متوقف نخواهاد 

شد ، زیرا در صورت وقفه در روند ماشیان 

اعدام ، نظام قضایی سرکوبگر و دساتاگااه 

زندانی سازی و زندانی پروری و حکاومات 

رعب و وحشت نظام غیار ضاروری مای 

شوند و این راه حل با ماهیت ایان ناظاام 

استبدادی در تضاد آشتی ناپذیر است . از 

نخستین روزهای تصدی عااماالن رمیام 

جمهوری اسالمی ایران بر مسند ریاست تا 

کنون جز سرکوب و اجرای احکام ظالماناه 

اعدام چیزی نصیب ملت های گاونااگاون 

  نشااااااااده اساااااااات .

روند رو به رشد پروسه اعدام در ایاران در 

حال حاضر جای نگرانی دارد . عاالوه بار 

این ایران تنها کشوری بود کاه در ساال 

همچنان به اعدام افراد زیر  2100و  2101

هجده سال سن ادامه داد ، و همچنین بار 

خالف مفاهیم اساسی و قوانین بین الملال 

به اجرای احکام به طور مخفیانه ادامه داده 

است . گرفتن جان فردی که خواستاه یاا 

ناخواسته جرمی را مرتکب شده باناا باه 

شرایطی که در آن قرار داشته اسات باه 

هیچ عنوان عادالنه نیست . کشورهایی کاه 

در آنها اعدام امری معمول و عادی تلاقای 

می شود در آن کشورهاا ناظاام حااکام 

دیکتاتوری است و کامال سالایاقاه ای و 

فردی احکامی را صادر میکناناد کاه باا 



 7                         4102نشریه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز                   شماره چهارم                           اکتبر 

 

موازین حقوق بشری کامال در ماغاایارت 

است . در این کشورها این امر را باه ایان 

صورت تو جیح میکنند کاه چاون فارد 

جرمی را مرتکب شده و بنا 

بر احاکاامای کاه وضاع 

حکم اعدام صادر می   شده

 شاااااااااااود .

در وحله ی اول چرا باایاد 

در جامعه جرم رخ دهد ، و 

یا چرا باایاد زمایاناه ی 

ارتکاب جرم وجود داشاتاه 

باشد . اگار در کشاورهاا 

قوانین به گونه ای وضاع 

شوند که افراد جامعاه باه 

یکساان از اماکااناات و 

رفاهیات بر خوردار باشند و 

تضاد طاباقااطای وجاود 

نداشته باشد طبیعتا درجاه 

ارتکاب جرم کاهش پیدا خواهد کرد . در 

مقابل اگر شرایط نامساعد و تاباعایاض و 

خفقان حاکم باشد زمینه ی ارتکاب جارم 

فراهم خواهد شد و ممکن است افراد جرم 

هایی را مرتکب شوند که جبران ناپذیار و 

  باع  ناباودی آیاناده خاود شاوناد .

در کشور ایران که دارای یک سایاساتام 

کامال دیکتاتوری و مستبد است و هایاچ 

یک از موازین حقوق بشری در آن رعایات 

نمی شود ، انجام عمل اعدام کامال اماری 

عادی تلقی می شود ، و حتی در بسیااری 

از موارد مخفیانه و بدون حضور وکایال و 

خانواده مجرم را پای چوبه دار می برند و 

در مواردی دیگر با قساوت قلب تمام ایان 

قتل را در مالء عام در حضور هزاران چشم 

انجام می دهند ایان کاار را در انضاار 

عمومی انجام می دهند با این قصاد کاه 

درس عبرتی برای دیگران شاود و افاراد 

دیگر مرتکب جرم و جنایت نشاوناد اماا 

سیاست دیگری در پشت پرده است و آن 

هم ایجاد ترس و رعب و وحشت است تاا 

بدین طریق تسلط بیشتری باروی افاراد 

جامعه داشته باشند . ماتااسافااناه افاراد 

بسیاری هم بی خبر از آن که دیدن ایان 

گونه صحنه های دلخراش چه اثرات ساوء 

یی بر روی روح و روان خود و فرزندانشاان 

می گذارد و با تماشای آن بی تفاوتی خود 

را نسبت به قتل عمد و عمل غیر انساانای 

 نشاااااان مااااایااااادهاااااناااااد.

این جنایت که قتل عمد مطلق اسات در 

واقع با بی رحمی هرچه تمام تر روز به روز 

رو به رشد و خشن تر از گذشته عمل مای 

  کاااااااااانااااااااااد .

از طرفی دیگر خایالای از افاراد 

آگاهانه مرتکب جرم می شوند . آیا 

دادن حکم اعدام برای اینگونه افراد 

 عاااااادالناااااه اسااااات ؟

به نظر من باید ریشه ای باه ایان 

، اول اینکه هایاچ   موضوع بنگریم

انسانی که از لحاظ روحی سالمات 

مطلق دارد نمی تواند تا ایان حاد 

بی رحمانه جان کسی را سلب کند 

مگر آنکه در شرایطی جهت دفاع از 

خود ناخواسته مرتکب قتال شاده 

است . دادن حکم دادن به چنایان 

افرادی کامال بدور از موازین حقوق 

بشری است . اما در مقابل افارادی 

هستند که از سالمت روانای بارخاوردار 

نیستند این افراد هم در وحله ی اول بایاد 

ریشه این صعف روانی را در آنها پی برد و 

سپس در جهت بهبود سالمت آنان کوشید 

و بعد از آن باید حکم بارای آناان صاادر 

شود . متاسفانه کشور ایران یکی از چاناد 

کشوری ست دارای بیشترین حکم اعادام 

است به گونه ای که هشدارهای بسیاری از 

طرف سازمان ملل به ایران داده شاده و 

  خواستار توقف صدور این حکم شده اند .

به امید روزی که در سراسر جهان به طاور 

 کل ایان حاکام ریشاه کان شاود .

  نازنین محمدی
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رابطه ی سرمایه داری و 

 متحدینش  با داعش

 اسالمی مانند عربستان و آمارات عربی و 

ترکیه  یک دولت تروریستی است و بیش 

از هر دولتی در منطقه جریانات تروریست 

اسالمی را سازمان دهی می کند این 

کشورها خواهان مبارزه با تروریست به 

شکل ریشه ای نیستند. جمهوری اسالمی 

یکی از بزرگترین زیر پا کنندگان حق و 

انسانی  است که جنایات  -حقوق اجتماعی

داعش را به طور وسیع تر در کشور خود 

بر ضد اقشار روشن فکر و طبقه ی کارگر 

اعمال کرده است. اعدام هزاران انسان 

آزادیخواه و اجرای قوانین ضد بشری 

سنگسار و قطع دست و پا همه نمایانگر 

جنایاتی است که جمهوری اسالمی در 

حق این انسان ها روا داشته است. 

جمهوری اسالمی  و داعش از یک آبشخور 

و مبانی فکری و عقیدتی هستند. جریاناتی 

هر دو   فوق ارتجاعی و ضد انسان هستند.

سعی در نابودی جنبش های آزادیخواهی 

و برابری طلبی دارند. جمهوری اسالمی با 

چنین ویژگی هایی نگران نقض حقوق 

بشر در عراق و سوریه به دست داعش 

نیست. بلکه با لشکر کشی به عراق و 

کمک تسلیحاتی به مخالفان داعش تنها 

در سدد باز گرداندن و تثبیت موقعیت 

 سیاسی خود است.

با توجه به نقش مذاهب در به عقب راندن  

و سرکوب جنبش های آزادیخواهانه و 

نقش سرمایه داری در سازماندهی و کمک 

به گروه های تروریست اسالمی و مرتجع  

گروه های کمونیستی و چپ باید با تالش 

و اتحاد بیشتر در زمینه ی اگاهی بخشی 

به انسانها از خطرات به قدرت رسیدن این 

 جانیان بکوشند.

سازماندهی و تشکیل واحدهای کارد 

آزادی و حمایت از گارد آزادی برای 

جلوگیری از رشد و قدرت گیری جریانات 

ارتجاعی و ایجاد و تضمین امنیت برای 

 انسانها ضروری است!

 2104اکتبر  02

 

 052برگرفته از نشریه اکتبر شماره 
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