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   توفان–جزب کار ايران 

  ٢٠١١ جون ٢٥

  اعدام است مردم نيز قتل عام

  اعدام خوب و اعدام بد

  
 اعدام مقام نخست و ايران ۀن چين در عرصاخيرا سازمان عفو بين الملل اسنادی منتشر کرده است که به موجب آ

اگر . مريکا ھم به چشم می خوردادر کنار چين و ايران نام بحرين ، يمن، عربستان سعودی و . مقام دوم را دارد

 اول از قدرمطلق تعداد اعدامھا حرکت کنيم طبيعتا چين رتبه نخست را خواھد داشت و تا لغو کامل ۀبرای تعيين رتب

ولی اگر .  نيز به احتمال قوی اين رتبه را حفظ خواھد کرد زيرا چين پر جمعيترين کشور جھان استاعدام در جھان

 نسبی به تعداد اعدامھا بنگريم مقام نخست به ايران می رسد زيرا تعداد اعدامھا در اين کشور نسبت به تعداد ۀجنب

  .جمعيت از ھمه کشورھای جھان بيشتر است

شاه برای اعدام . ديگر ھم دارد که از ويژگيھای اعدام در ممالک استبدادی استاعدام در ايران يک خصوصيت 

گروه جزنی مدعی شد که آنھا را در حال فرار کشته است در حاليکه دادگاه به جرم آنھا رسيدگی کرده بود و به 

فرمان داد که دوران  به قتل ھمه کسانی ١٣٦٧اين خمينی نبود که در سال . زندانھای طويل المدت محکوم شده بودند

زندانی خويش را قانونا سپری کرده و يا در حال گذراندن آن بودند و بدعت جديدی را بنيان گذارد اين شاه بود که 

وقتی . در ايران اسالمی شفافيت وجود ندارد و امنيت قضائی محلی از اعراب ندارد. بدعت گذار اين نوع اعدام بود

برايش پرونده سازی کرده اند؟ مالئی . اقع نمی دانيد جرم واقعی وی چه بوده استدار می زنند شما در وه کسی را ب

با وی خصومت داشته است؟ اين اعدام در اثر انتقامجوئی شخصی است و يا وی را به خاطر فعاليت سياسی و دگر 

ر قدرت، به علت اعمال  مردم به علت فقدان امنيت قضائی و فساد دستگاه دۀدر ايران ھم. دار آويخته انده  بیانديش

. ر قدرت ھستندنفوذ مقامات و ارعاب قضات و وکالی مدافع گروگان رژيم جمھوری اسالمی و مشتی مافيای د

. ول ناامنی در ايران و افزايش تعداد اعدامھاست تا خود را با ايجاد ارعاب بر سر کار نگھداردؤمافيای در قدرت مس

توجه کنيد نمايندگان مجلس شورای اسالمی به عنوان نمايندگان ملت . ل نيستاين رژيم برای جان انسانھا ارزشی قاي

 نظارت بر حسن اجرای فعاليتھای دولت و قانونگذاری را دارند مانند اوباش در جلوی دوربين تلويزيون ۀکه وظيف

وی و کروبی  به ھوا می گيرند انگاری که محارب با خدا ھستند و عربده می کشند موساجمع می شوند، مشتھا ر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 قضائيه و ھمه قوانين کشور ۀنمايندگان مجلس از باالی سر قو. مو بر تن بيننده راست می شود. اعدام بايد گردند

حکم اعدام صادر می کنند و شرم ھم ندارند که با اين کار وضعيتی را در جامعه ايجاد می کنند که کسی احساس 

اند زيرا ميليونھا مردم از ترس جانشان بايد با دو روئی و عذاب اخالق جامعه را به سقوط می کش. امنيت نمی کند

البته در کشوری که ولی فقيه بر . وجدان، با کشيدن گليم خويش از آب و بی توجھی به مصلحت عمومی زندگی کنند

  خدا بر روی زمين است و خودش می برد و می دوزد و می تواند بدونۀباالی سر ھمه فرمان می راند و نمايند

ی اسالمی بکشاند از  ئقبيلهترس از تعقيب فرمان قتل صادر کند و يا آنرا لغو نمايد و جامعه را به عھد دوران 

شايد خود آنھا نيز می ترسند اگر عربده . نمايندگان استصوابی مجلس شورای اسالمی چه می توان انتظار داشت

  . ديگران سرشان بر باالی دار رودۀنکشند با عربد

دفاع از حقوق " جھانی از امر انسانی ۀامپرياليستھا موفق شدند با يک کارزار ايدئولوژيک در عرصدر گذشته 

در رقابت با . وسيله ای بسازند تا با تحريک افکار عمومی رژيمھای نامطلوب خويش را تحت فشار قرار دھند" بشر

ل سياسی بدل می شد ولی شاه دسته يک جنجاه  زخاروف که به وی جايزه نوبل نيز داده بودند بۀروسھا ھر عطس

امپرياليستھا در حالی که خود زندان ابوغريب را . دسته جوانان ايران را می کشت و آب از آب تکان نمی خورد

را دارند و در " سيا"در حاليکه زندانھای مخفی . داشتند و زندانيان را شکنجه می کردند، به آنھا تجاوز می کردند

 انسانھای بی حقوق در مقابل ۀ مانند حيوان نگاه می دارند و حاضر نيستند آنھا را به بھانگوانتانامو انسانھا را

 موازين حقوقی و انسانی مانند ۀ اساس شکنجه را مغاير ھمهدر حاليکه اعترافات ب. دادگاھھای عادی قرار دھند

در حاليکه . جا می زنندعتبر اعتراف گيری ھای دوران مغاکھای نمور و متعفن شکنجه گاھھای قرون وسطی م

مريکا به مصر و لھستان و رومانی و ممالک بالتيک با امورين امنيتی أن را برای شکنجه با نظارت مامتھم

وقتی . پروازھای خصوصی اعزام می کنند به سايرين ايراد می گيرند که شما حقوق بشر را رعايت نمی کنيد

ن جھانند خود را در جای دادستان می نشانند و جمھوری اسالمی مريکا و اسرائيل که خود از بزرگترين جنايتکاراا

. در جای متھم به ھر انسان منصفی حالت تھوع از اين ھمه دورئی و رياکاری دست می دھد... و يا چين و برمه و

وقتی کسی می داند که محل . استمريکا يک اقدام با نقشه و تنظيم شده اجنايت و شکنجه و اسارت و تجاوز در 

مور أھا را به کدام کشورھا منتقل کند، با کدام پرواز متھمين را به مقصدھای منتخب اعزام دارد، کدام م نجه گاهکش

را به کجا بفرستد که مستقيما شکنجه دھد و يا تنھا ناظر بوده و فرمان شکنجه را صادر کند و سپس گزارشھای 

... ا و بارھا در يوگسالوی، عراق، افغانستان، پاکستان ومربوطه را به مقامھای باال ارسال کند و اين اقدام بارھ

اين . سخن راند" بی انضباط" شود ديگر نمی توان از آن به عنوان يک امر اتفاقی و يا خطای يک سرباز رتکرا

 سرمايه ۀنقض حقوق بشر و اجرای اعدام قانون اساسی جامع. سيستم است و بخشی از سيستم امپرياليستی جھانی

ۀ  و اگر تا ديروز تنھا دفاع از حقوق بشر ابزار عوامفريبی بود امروز حمايت از لغو حکم اعدام به وسيلداری است

  . عوامفريبی و رياکاری بدل شده است

  اين عوامفريبی چگونه صورت می گيرد؟

م متھم را جر. طناب دار را برداريد و به جای آن آتش مسلسل را بگذاريد. له را عوض کنيدأکافی است شما شکل مس

بگوئيد خرابکار، ... جای اينکه بگوئيد قاچاقچی مواد مخدر، زناکار، دزد، قاتله ب. نيز نوع ديگری تعريف کنيد

  .عھده کميته ھای ضد تروريست بگذاريده وظيفه را از دوش قوه قضائيه برداريد و ب. تروريست

د ولی فقيه صادر کردند مانند صدور فرمان ترور مريکا و يا اسرائيل مستقيما فرمان قتل را ماننااگر رئيس جمھور 

اسمش ھست . مريکا آنوقت نام اين اقدامات ديگر اجرای مجازات اعدام نيستافيدل کاسترو توسط رئيس جمھور 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

کشتن انسانھا فقط زمانی زشت و قابل اعتراض است که برچسب تروريستی نداشته باشد با . مبارزه با تروريسم

وگرنه .  جرثقيل نيز برای ارعاب عمومی استفاده شودۀويژه اگر از وسيله ء عام باشد و بطناب اعدام و در مال

 ارعاب دارد و نه در مالء عام است اسم آن ۀبا بستن خيابانھا و حضور خبرنگاران نه جنب" تروريست"کشتن يک 

. د ھرگونه حقوق انسانی استتروريست يعنی کسی که فاق. در ممالک امپرياليستی آزادی افکار و ايجاد شفافيت است

ويژه اگر مسلمان بنيادگرا باشد که فرمان قتلش از مدتھا قبل توسط عمال ه حقوق بشر در مورد وی اعتباری ندارد ب

را در جا " تروريست"اين است که اگر صد تا . مورين و جاسوسان جنگ روانی آماده شده استأخود فروخته و يا م

ھر حال ه  اساس قوانين موجود خوب و يا بد آن بهبکشيد وجدان کسی معذب نمی شود ولی اگر يک قاتل عادی را ب

  .در اين بحث مطرح نيست بر روی صندلی الکتريکی بنشانيد وجدان عمومی معذب می شود

شو داده اند که اجرای حکم اعدام اگر  و وضعيت روانی جامعه را طوری تربيت کرده اند و مغزھا را طوری شست

 مخالف اعدام در سراسر جھان برای لغو یدر مورد يک نفر باشد مشمئز کننده و ضد بشری است و بايد سازمانھا

کند فعال کرد ولی اگر اعدام به صورت غير در زمانی که مصلحت ايجاب می را وجود آورد و آنھا ه حکم اعدام ب

اين نيز تعريف . جمعی باشد اعتراض عمومی وجود ندارد و احساسات کسی برانگيخته نشده استه انسانی دست

قتل يک نفر جرم است و اعدام محسوب می شود ولی قتل عام جرم نيست و . ديگری از ويژگيھای حکم اعدام است

  .  لغو حکم اعدام و اجرای حقوق بشر وجود داردۀحقيقتا درک معيوبی از رابط. تنامش مبارزه عليه تروريسم اس

باران کند و برسرشان بمب اگر اسرائيل صھيونيست در نوار غزه به نسل کشی دست بزند و مردم غير مسلح را بم

می دانند و جلوه می دھند نظر آنھا که بسيار ھم آنرا بديھی ه ندازد تا بسوزند و نابود شوند اشکالی ندارد، بفسفر بي

کسی نمی گويد که اين .  را می کشد"تروريسستھای حماس"اين عمل ھرگز اعدام نيست، زيرا اسرائيل 

منتخب مردم فلسطين ھستند و برای رھائی کشورشان از دست يک نيروی اشغالگر و نژادپرست " تروريسستھا"

 ھر وسيله ای که صورت بگيرد و در ھر سطحی که باشد ھر نحو که باشد و باه  آنھا بۀمبارزه می کنند و مبارز

  .مشروع و قابل فھم است

ی پرتاب کند تا کودکان نابود شوند به ئيا اگر اسرائيل به جنوب لبنان حمله کند و بر سر مردم عادی بمبھای خوشه 

ن صھيونيست اعدام نظر اين انديشمنداه  ھستند، اين عمل ضد بشری ب"تروريست حزب الھی"جرم اينکه اين مردم 

ی ئکسی از اين بشر دوستان حرفه . صورت گرفته است" تروريسستھا" ضد هجمعی محسوب نمی شود زيرا به دست

و يا ھواداران لغو حکم اعدام به سخن نمی آيد که اين مردم در لبنان می خواھند که نيروی اشغالگر خاک کشورشان 

  پا خيزند و مبارزه کننده جمعی و نسل کشی به اعدام دست ضد هرا ترک کند و اين حق مشروع آنھاست که ب

عروسکی پرتاب کند تا کودکان افغانی به قتل برسند و يا و ی ئمريکا در افغانستان بمبھای خوشه ايا اگر امپرياليست 

ای بی اگر بمبھای ضد تانک با اورانيوم رقيق شده در جنگ يوگسالوی، عراق، افغانستان به کار برد و يا ھواپيماھ

روھای خصوصی مردم را بدون حکم دادگاه و اثبات جرم به قتل برساند و يا در  سرنشينش صدھا سرنشين خود

 آنھا را تنھا به ادعای اينکه تروريست ھستند بسوزاند، کسی از ۀندازد تا ھم بر سر مردم عراق بمبھای فسفر بيفلوجه

ھر صورت ضد بشری و محکوم است و آن ھم، ه جمعی به ستاين گروه ھا به خيابانھا نمی ريزد که بگويد اعدام د

کسی از آنھا در حمايت از مردم مبارز منطقه فرياد نمی زند که آنھا انسانند که . نوع وحشتناکتری از اعدام است

. ھر وسيله ای مبارزه کننده  ضد قوای اشغالگر بهبرای پايان دادن به اشغال کشورشان اعتراض دارند و محقند که ب

آنھا حق دارند که قوای اشغالگر و صھيونيست و نژادپرست را تروريست بدانند و کشتار قومی و نسل کشی را از 

  .آنھا حق دارند بگويند قتل عام نيز اعدام در ابعاد وسيعتر است.  اعدام بدانندۀمقول
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فاع می کرد ترور کرد و اگر دولت اسرائيل که چندی پيش يک کمونيست مترقی يھودی را که از حقوق فلسطينيھا د

مدعی شد که وی را حماس کشته است مخالف اعدام است و در کشورش خالف ايران کسی را به طناب دار آويزان 

ھر وقت اراده . برده است... نمی کند دليلش اين است که طنابھای دارش را به لبنان و فلسطين و سوريه و اردن و

 مالت و يا دوبی ۀلمان و انگليس و فرانسه مخالفينش را در جزيراير  جعلی از ممالک متحدش نظۀکند با گذرنام

دست اسرائيل اعدام نيست مبارزه ه قتل دانشمندان اتمی ايران ب. اعدام می کند و ردپای طناب دارش را جا می گذارد

  .با تروريسم برای حفظ امنيت اسرائيل است

ر به ابزار سياسی برای پيشبرد نيات شوم و ضد انسانی بدل در اينجا ما می بينيم که چگونه ھمانگونه که حقوق بش

ريانه ايکه در برخورد به اجرای حقوق  ھمان روش دو. شده است لغو حکم اعدام نيز در کنار آن قرار گرفته است

وجود دارد امروز در مورد .. بشر در ايران و مصر و تونس و بحرين و عربستان سعودی و يمن و اسرائيل و 

. امپرياليستھا با دو معيار به حقوق بشر و اجرای حکم اعدام برخورد می کنند. کم اعدام برقرار شده استاجرای ح

آنھا اگر الزم باشد حاضرند ميليونھا نفر را نيز نابود کنند . تفسير آنھا از آدمکشی گزينشی و مطابق مصالح آنھاست

اين جھت برخورد به لغو حکم اعدام را نيز ه ب. ک استفريب اين رياکاران را خوردن خطرنا. تا منافعشان حفظ شود

بايد مرزھای تاکتيکی و .  طبقاتی و شناخت انگيزه ھای سياسی دشمنان طبقاتی مطرح کردۀبايد بر متن مبارز

تبليغاتی را از تئوری سازی برای مبارزه با تروريسم شفاف نگھداشت و ھميشه به نتايج عملی کاری که صورت می 

  .يدگيرد انديش

جا و افشاءگرانه است زيرا اين شعار ه  يک اقدام بپيوند دادن ميان قتل و قتل عام در مبارزه برای لغو حکم اعدام 

اين .  تبليغاتی استۀھر وسيله نشان می دھد که دشمن از لغو حکم اعدام در پی توجيه اعمال قھر طبقاتی خويش ب

 به مفھوم آن است که دول سلطه گر و استعماری از اعمال قھر و شعار بدون توجه به ايجاد اين پيوند افشاءگرانه،

.. سرکوب و فروش و توليد تسليحات و اعمال شکنجه و آموزشھای نظامی و ايجاد سازماھای امنيتی و سرکوب و

چشم پوشيده اند که با واقعيت در تناقض کامل است و اين پاشيدن خاک به چشم مردم محسوب می گردد تا اعدام به 

افشاء تروريستھای جھانی که ملتھا را نابود می کنند بھترين شعار و تاکتيکی . ور ديگر ھنوز ادامه حيات دھدص

 تعداد اعدامھا.  اعدام رو می کنداست که دست عمال موذی صھيونيستھا و امپرياليستھا را در مبارزه برای لغو حکم

کشتار .  ھمه قتلھای سياسی زنجيره ای نيز اعدام استدر ايران شامل اعدامھای شناخته شده با پوشش قضائی نيست

کسانيکه تنھا در لغو حکم اعدام پای چين و . مردم فلسطين و لبنان و ليبی و عراق و افغانستان نيز اعدام است

توسط ... جمھوری اسالمی را به ميان می کشند ولی از قتل عام مردم فلسطين و لبنان و عراق و افغانستان و

 را از يک لغو حکم اعدامآنھا . ا و امپرياليستھا حرف نمی زنند صميمانه خواستار لغو حکم اعدام نيستندصھيونيستھ

  .پرچم انسانی به مسلسل يوزی اسرائيلی بدل کرده اند

***** 

،  ارگان مرکزی ٢٠١١ يه  ماه ژوئ١٣٩٠ ماه  تير  ٦١٣بر گرفته ازتوفان شماره  
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