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  !روحانی برای حل مشکالت " کليد"اعدام، 
  

ھا پس از روی کار آمدن  اعدامويژه در ماه ھای اخير و سرعتی که اين ه شمار روزافزون اعدام ھا در ايران ب

 ۀبکارانيغات فريگر ماھيت ضد خلقی رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی و تبليدولت روحانی به خود گرفته بار د

 ظھور رسانده و خشم و نفرت مردم و افکار عمومی آزاديخواه ۀرئيس جمھور جديد آن را با برجستگی تمام به منص

  . را برانگيخته است

رياست جمھوری رژيم که در آن ولی فقيه و بيت رھبری در جريان يک انتخابات " انتخابات "از زمان پايان

ھا بيرون کشيده و وی را عوامفريبانه به عنوان رئيس جمھور  شده نام حسن روحانی را از صندوق" مھندسی"

مردم به " ل مشکالتکليد ح"ی توده ھا جا زده و با أن حاصل ريو ھمچن" ميانه رو"و فردی " مدافع حقوق ملت"

برای درک .  مورد اعدام ھای وحشيانه در ايران صورت گرفته و ثبت شده است٢١٣ميدان فرستادند، تاکنون حداقل 

در حالی که .  نسبی دست بزنيمۀست که به يک مقايسابھتر ابعاد جنايت پيشگی پنھان شده در ورای اين رقم، کافی 

فور، به موازات رشد بحران و تشديد نارضايتی توده ھای به جان آمده  سال آخر حکومت احمدی نژاد من٢در طول 

گزارش ( برابر نسبت به قبل افزايش يافته بود؛ ۴ھا در مالء عام در ايران  طور کلی و اعدامه ھا ب تعداد اعدام

 حکم ١٢۵انجام يافته و " ادامه"اما اکنون به اعتراف خود نھادھای حقوق بشری، اين روند ) سازمان عفو بين الملل

 سال جاری باعث شده که رئيس ]ميزان[ مھر١١ تا ]اسد[ مرداد١٢اعدام از زمان مراسم تحليف رئيس جمھور در 

يعنی اعدام روزانه  " رکورد جديد" گستردن بساط دار و اعدام، با ثبت يک ۀدست رژيم، در زمينه ب" کليد"جمھور 

 اعدام در ۵٠چنين  ھم.  احمدی نژاد منفور را از پشت ببنددطور متوسط، در اين زمينه حتی دسته ب" نفر دو"

ديگری برای دولت روحانی ناميده " ۀرکورد تاز" تا سوم مھر ماه نيز ]سنبله[ شھريور٢٠ تنھا دو ھفته، از ۀفاصل

 که بخشی از اين اعدام ھا که ھدفی جز کاشتن تخم ترس در دل مردم به جان آمده و نيو دھشتناک تر ا. شده است

  . گستردن فضای خفقان در جامعه ندارند، در مالء عام صورت می گيرند

 کوتاه زمامداری روحانی، عالوه ۀھا نشان می دھند که در دور  آمار و ارقام منتشره در مورد چگونگی اين اعدام

 سياسی، فعاالن ھا تن از فعاالن صورت گرفته ، ده" مجازات قاچاقچيان مواد مخدر"ھا مورد اعدام که با نام  بر ده

ويژگی ديگر اعدام ھای . خته شدنديرغم تمامی اعتراضات به دار آوه ز بياقليت ھای مذھبی و ملی و مخالفان رژيم ن

يعنی طبقات محروم و " ءفقرا"فزاينده در ايران اين است که طبق معمول و بنا به گزارشات منتشره، اين اعدام ھا 
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در يکی از گزارشات اخير نھادھای موسوم .  دينی را ھدف قرار داده استھای ملی يا" اقليت"زحمتکش و ھمچنين 

 اصلی فعاليت شان را تشکيل می دھد  تصريح ۀھا در جمھوری اسالمی حوز" اعدام "ألۀکه مس" حقوق بشری"به 

به صورت کاربرد فراوان مجازات اعدام در ايران "در شرايط فعلی " صحبت از اصالحات"شده که با وجود 

  .را در ايران ھدف قرار داده است" ءت و فقرايتناسبی اقوام اقلنام

از " تصوير ماليم تر" يک ۀرغم تالش ھای روحانی برای ارائه در ھمين گزارش ھمچنين مطرح شده است که ب

رقابل دفاع يف آقای روحانی غيخته می شوند بعد از تحليش تعداد افرادی که به دار آويافزا"جمھوری اسالمی، 

رند و اعدام می يز، حکم اعدام می گيال برانگؤانی که در پی محاکمات ناعادالنه و سي تعداد زندانۀنيدر زم" و "است

 نھادھای حقوق بشری و از جمله ۀنقل قول ھای فوق مربوط به اطالعي (."شوند اوضاع بر ھمان روال قبلی است

  .)  به موج اعدام ھای اخير می باشنددر مھر ماه راجع" کمپين بين المللی حقوق بشر"نھاد موسوم به 

 اعدام ھای ۀاخبار و گزارشات مبنی بر تشديد فعاليت ماشين سرکوب جمھوری اسالمی و افزايش نگران کنند

 برای امريکاگسترده و پی در پی، در شرايطی منتشر می گردند که جمھوری اسالمی در مقطع سفر روحانی به 

 در اوايل مھر ماه ، با يک مانور فريبکارانه امريکائیمذاکره با مقامات شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و 

 زالو صفت حاکم که خود برای ۀيعنی بخشی از نمايندگان طبق" (اصالح طلبان"تعدادی از زندانيان اکثراً وابسته به 

 ، احمدی نژادۀورت شان در دي محکومۀرغم اتمام دوره را که يا بدون محاکمه و يا ب) حفظ نظام تالش می کنند

اين عمل البته در حالی صورت گرفت که مقامات اين رژيم و وزارت .  آزاد کرد، ھمچنان در بند به سر می بردند 

اطالعات جنايتکار آن، ھنوز از افشای محل بازداشت و سرنوشت صد ھا تن از جوانان و توده ھای ربوده و 

نواده ھايشان خودداری نموده و به اين ترتيب حقوق اوليه و  به خا٨٨ی سال ئدستگير شده در جريان خيزش توده 

اما . طبيعی اين خانواده ھا در کسب خبر از وضع عزيزان و جگر گوشه ھای شان را وحشيانه نقض می کنند

اعضای شورای روابط خارجی "روحانی فريبکار با علم به اين موضوع در سفر ياد شده، طی سخنانی در جمع 

ما "در ايران با فريبکاری تمام ادعا کرد " وضع زندانيان"الی در مورد ؤرک ھنگام پاسخ به سادر نيوي" امريکا

 مھر ماه ۴سايت بی بی سی  " ( زندان ھا خالی باشندۀدلمان نمی خواھد کسی را در زندان ھا ببينيم و می خواھيم ھم

ی گسترش چشمگير اعدامھا  و موج جديد جای ادعاھای عوامفريبانه، عملکرد دولت روحانی يعنه اما اگر ب). ١٣٩٢

ن و انباشتن سياه چال ھا از انبوه زندانيان را معيار قرار دھيم، عمق اين ا مخالفۀبگير و ببند و سرکوب وحشيان

تشديد اعدام ھای روزمره در زمان کمتر از سه ماه . رئيس جمھور رژيم بھتر عيان می گردد" گوبلزی"دروغ 

 ۀا توجه به بحرانی که رژيم جمھوری اسالمی در آن غوطه می خورد و تجربزمامداری دولت روحانی ب

 ۀ،  اين باور عمومی را دامن زده که رئيس جمھور کنونی ھمچون سياست دور۶٠ ۀزندان ھا در دھ" پاکسازی"

م را از  زندانھای رژينھايتاً " اعدام"موسوی و رفسنجانی جنايتکار در آن دوره در صدد است تا با توسل به کليد 

  ! سازد" حل" ضد خلقی ۀو مشکل زندانيان را به اين شيو" خالی"زندانيان 

ھم که با پژواک تبليغات " حقوق بشری"ست که باعث شده تا صدای نھادھای مدعی ا ناشی از چنين روندی ئیرسوا

حاکم بر " داد سياسیانس"در " ايجاد گشايش"به " اميد"از " انتخابات" بلندگوھای تبليغاتی در زمان ۀفريبکاران

 ئیادعا" اعتدال" احمدی نژاد منفور ، دل به ۀ ما توسط روحانی دم می زدند و در مقايسه با دورۀ تحت سلطۀجامع

روند دائم التزايد اعدام ھا .  بلند شود،می کردند" استقبال"رئيس جمھوری جديد رژيم بسته بودند و از انتصاب وی 

 ئی قبلی، باعث شده تا اين ھا نيز پس از مدت کوتاھی با انتشار بيانيه ھاۀ دور آن باۀ روحانی و  مقايسۀدر دور

شدن اوضاع حقوق بشر در ايران در زمان دولت " بحرانی"، از "اوضاع به روال سابق "ۀضمن اعتراف به ادام
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مقامات  "توسط" مجازات متھمان"برای "  حکم اعدامۀروند فزايند"در " توقف"روحانی صحبت کنند و خواستار 

  )١٣٩٢ مھر ١۶ -  کمپين بين المللی حقوق بشر در ايرانۀبياني. (گردند" ايران

ست ا رئيس جمھوری که مدعی -  موج جديد اعدام ھا و بگير و ببندھای زمان صدارت روحانی ئیبرای درک چرا

 ۀ بر وضعيت جامع بايد اساساً - او را تشکيل می دھد ۀوظيف"  ملت در قانون اساسیۀدفاع از حقوق تضمين شد"

  .  متمرکز شد، ما و بحرانی که سر تا پای رژيم جمھوری اسالمی را در بر گرفته استۀتحت سلط

واقعيت اين است که دائر شدن ھر چه بيشتر بساط دار و اعدام در ماه ھای اخير و افزايش رکورد تعداد اعدام ھا در 

می از خشم و اعتراض کارگران و زحمتکشان و توده  روحانی جز بيانگر ترس و وحشت رژيم جمھوری اسالۀدور

رژيم .  ايران و کوشش برای کاشتن تخم ترس در دل آن ھا و رعب افکنی در جامعه نيستۀھای جان به لب رسيد

 حاکم ۀسرکوبگر جمھوری اسالمی با توسل به چنين روشی و تعرض به توده ھا می کوشد تا به نياز حياتی طبق

به اين معنا که با توجه به شدت يابی بحران اقتصادی و .  حاکم پاسخ دھدۀبرای بقای خود و نظام استثمارگران

ثيرات تحريم ھای اعمال شده از طرف امپرياليست ھا بر زندگی ميليون ھا کارگر و زحمتکش، شرايط بسيار أت

است که رژيم به طور فزاينده ای با رشد نارضايتی در چنين شرايطی . طاقت فرسائی برای آن ھا بوجود آمده است

تا .  انفجاری ميليون ھا تن از کارگران و زحمتکشان و اقشار تحتانی و بی چيز جامعه مواجه شده استۀشديد و بالقو

ثير رشد سرسام آور گرانی و بيکاری و فقر و گرسنگی ناشی  از آن در بين ميليون ھا تن از أ که تحت تئیجا

" شورش" با اظھار نگرانی در مورد امکان و زحمتکشان، اين روزھا شاھديم که مقامات رژيم کراراً کارگران 

بيش از پيش به يکی از آماج ھای اصلی ماشين کشتار و " ءفقرا"بيھوده نيست که . گرسنگان به ھم ھشدار می دھند

 تاريخ حيات رژيم وابسته به از سوی ديگر ھمان گونه که در طول.  اعدام جمھوری اسالمی تبديل شده اند

امپرياليسم جمھوری اسالمی و زمامداری تمامی دار و دسته ھای رنگارنگ داخلی اين رژيم نشان داده شده، چماق 

 تحت ۀسرکوب و خفقان پاسخ اساسی اين حکومت برای در ھم کوبيدن خشم توده ھا و مختنق ساختن فضای جامع

ويژه در ه م و گستردن بساط دار و مرگ در زندان ھا و اعدام در مالء عام، بدست يازيدن به اعدا.  ما می باشدۀسلط

  . شرايط بحرانی يکی از ابزارھای کثيف جمھوری اسالمی برای نايل آمدن به اين ھدف می باشد

 رسانه ھای ۀرغم تمام تبليغات زھر آگين و فريبکارانه موج اعدام ھای اخير نشان می دھد که روحانی و دولتش ب

او و دولتش جزئی از اين نظام .  جدا بافته از رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی نيستندۀرتجاعی، به ھيچ وجه تافتا

رغم ه خاطر ھمين واقعيت عينی ست که به ب.  آن ھا در گرو بقای اين نظام استۀسرکوبگر بوده و موجوديت ھم

ام، از ھمان اولين روزھای زمامداری دولت  خادم نظۀاين مھر" ميانه روی"و " اصالح طلبی"تمامی ادعاھای 

دولت روحانی نيز ھمچون دولت احمدی نژاد و . روحانی، ما شاھد تشديد جو سرکوب و خفقان در جامعه بوده ايم

م تنھا برای حفظ منافع امپرياليست ھا و سرمايه داران داخلی بر سر کار آمده و برای ين رژيگری در ايھر دولت د

امروز .   کارھای او و دولتش قرار داردۀتوده ھا و ايجاد اختناق شديد در جامعه در سرلوحاين منظور سرکوب 

به يک  ... و " بد حجابی" مقابله با ۀگستردگی حضور نيروھای سرکوب در تھران و اکثر شھر ھای بزرگ با بھان

گزاری به سرمايه خدمتکه خود می داند در  ما بدل گشته و جمھوری اسالمی ۀواقعيت روزمره در فضای جامع

ه  ايران بۀداران داخلی و خارجی چه شرايط فاجعه باری برای کارگران و زحمتکشان و ديگر توده ھای ستمديد

وجود آورده است، کوشيده تا با لشکر کشی به خيابان ھا و حاکم کردن فضای رعب و وحشت در دانشگاه ھا و غيره 

ند و گستردن بساط دار و شکنجه در سراسر کشور با احتمال شورش و ھمچنين با دستگيری و اعدام و بگير و بب

  .  ضد خلقی خويش را حفظ کندۀھای اجتماعی مقابله و سلط
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ست که ا کوتاه پس از روی کار آمدن روحانی يکی از نتايج ناگزير وضعيتی ۀسرعت و ابعاد اعدام ھا در دور

ت است که با تداوم و تعميق بحرانی که جمھوری اسالمی جمھوری اسالمی در آن به سر می برد و نشانگر اين حقيق

 در آن گرفتار است، اين رژيم به تداوم و تشديد فعاليت ماشين اعدام و سرکوب خويش در شرايط کنونی شديداً 

  . غات اغواگرانه به صحنه فرستاده شده استينيازمند می باشد و روحانی برای ھدايت و پيشبرد  ھمين روند با تبل

در سياه چال ھای " امنيتی"نون بنا به آمار ھای منتشر شده صد ھا زندانی که بخشی از آن ھا با جرم ھای ھم اک

حکومت به سر می برند در زير حکم اعدام قرار دارند که اجرای اين احکام به داليل مختلف و از جمله مقاومت و 

قالبی بايد با ھر آن چه که در توان دارند برای آگاه نيروھای ان.  ھنوز عملی نشده است، خانواده ھای زندانيانۀمبارز

  .  ضد خلقی جمھوری اسالمی به منظور توقف احکام اعدام زندانيان کوشش کنندۀسازی افکار عمومی و افشای چھر

ويژه جوانان مبارز و انقالبی بايد به ه  ما ، نيروھای آگاه و بۀتحت سلطۀ در شرايط ملتھب و آبستن انفجار در جامع

اول آن که رئيس جمھوری که دستگاه ھای .  اساسی توجه و آن ھا را راھنمای مبارزات خود قرار دھندۀدو نکت

 جدا بافته ای از احمدی نژاد و يا شخص ۀصدا کوشيده اند تا  او را تافت تبليغاتی دولتھای غربی و رژيم حاکم يک

سای ؤند، دارای ھيچ تفاوت اساسی با ھيچ يک از رالب کنغ ايران ۀرھبری جازده و به افکار عمومی مردم رنجديد

  او و موج اعدامۀکابين" امنيتی" عکس نگاھی به ترکيب هب. جمھور قبلی نظام يعنی اسالف تبھکارش نبوده و نيست

ھای  دار آن شده است، نشان می دھد عملکردھا و سياست" رکورد"ش  اداری  که وی در طی مدت کوتاه زمامئیھا

ی کنونی به دقت و قاطعانه در جھت پاسخ به  ضرورت حفظ نظام  "ميانه رو"اصطالح ه س جمھور بيرئ

ھا در شرايط بحرانی، لبخند به لب   که وی برای تضمين بقای عمر آن،استثمارگرانه و رژيم تبھکاری سازمان يافته

گسترش فضای خفقان و وحشت  تداوم اعدام ھا و ۀدر نتيج. و صد البته شمشير به دست، به ميدان فرستاده شده است

 روحانی و ۀافشای تبليغات مردم فريبی که به نفع دار و دست.    ناپذير از کار دولت روحانی خواھد بودئیبخشی جدا

راه افتاده بخشی از ه خواندن وی ب" ميانه رو" ننگين رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی از طريق ۀتطھير چھر

  . ش است ا و شکنجه و تمامی دار و دسته ھای ارتجاعیمبارزه برای سرنگونی اين رژيم دار

 حيات اين  بيش از سه دھه حاکميت سياه جمھوری اسالمی نشان داده که اساساً ۀ مھم ديگر اين است که تجربۀنکت

رژيم در ھر شکل و شمايل و آرايشی، با استفاده از قھر عريان و شکنجه و اعدام عليه طبقات محروم جامعه و 

 تجلی يک ديکتاتوری امپرياليستی متکی ۀبيھوده نيست که جمھوری اسالمی به مثاب. ظام گره خورده استمخالفان ن

تازه بر اساس آمار رسمی و نه اعدام ھای اعالم (داران مجازات اعدام  بر سرنيزه و قھر عريان يکی از رکورد

 نظير موسوی و ئی مھره ھائیجاه جابست با ادر نتيجه تا زمانی که اين رژيم باقی . در سطح جھان است) نشده

 عينی نشان داده است، اعدام و سرکوب و ۀطور که تجرب ھمان... رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی و 

  . ما ملغی نخواھد شد و حتی تخفيف نخواھد يافتۀ تحت سلطۀشکنجه در جامع

ارگيری مجازات اعدام به قول مارکس نه باعث که  تمام تاريخ نظام سرمايه داری می توان ديد که بۀبا مطالع

به ھمين گونه در حکومت جمھوری اسالمی که متکی بر يک . جامعه شده است" اصالح"دائمی و نه " ارعاب"

استبداد خشن و  اعمال قھر عريان در تمام زوايای حيات اقتصادی، اجتماعی و سياسی توده ھا بوده، اعدام ھای 

 گاه نه باعث از بين رفتن جرم دارانش بوده، ھيچ در سطح جھانی ھميشه يکی از رکوردوحشيانه ای که اين رژيم 

در نتيجه ھيچ کس نمی تواند ادعای .  تحت سلطه ما شده استۀھا در جامع ھای اجتماعی و نه حتی تخفيف آن

گردد که " گونی سيستمیعميقاً خواستار دگر" مجازات اعدام را داشته باشد بدون آن که یمبارزه برای برکندن و الغا

  )  ترجمه اشرف دھقانی- کارل مارکس، مجازات اعدام ". (منشاء و منبع تغذيه جرم و جنايت در جامعه می باشد"
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بنا بر اين تنھا با نابودی اين رژيم ددمنش و قطع ھر گونه وابستگی به امپرياليست ھا توسط توده ھای به پاخاسته و 

ان شکنجه و اعدام ي به پا مھم در جھت ايجاد شرايطی برداشته خواھد شد که نھايتاً انقالبی است که يک گام اساسی و

 نيازی به کاربرد چنين مجازاتی موضوعيت خود را از دست نجامد که در آن اصوالً  جامعه ای بيو پايه ريزی

  . خواھد داد

  

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩٢  ]ميزان[ ماه  ، مھر١٧٢شماره 

 


