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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ دسمبر ٠۵

  
  جای بسياری از روشنفکران و ھنرمندان جامعه ما،

 ! در مبارزه عليه اعدام خالی است
  )بخش چھارم و پايانی(

  

فريقا و آسيا، اغلب حکومت ھای ديکتاتوری در قدرت ھستند و به شدت آزادی بيان و قلم و انديشه را ا در قاره ھای

روھی تعطيل می اين حکومت ھا، ھم چون حکومت اسالمی ايران، نه تنھا روزنامه ھا را به شکل گ. سرکوب می کنند

ن خود را نيز زندان اانسور می گذرانند؛ بلکه مخالفغ سلم ھا و موزيک و غيره را نيز به شدت از دم تيکنند؛ کتاب ھا و ف

 جھان جرم محسوب نمی شوند و به عنوان یتر کشورھا ھم چنين جرايم بسياری که در بيش.و شکنجه و اعدام می کنند

 در حالی که در ايران. آسيب اجتماعی نگريسته می شوند؛ افراد تحت درمان قرار می گيرند تا دوباره به جامعه برگردند

تحت حاکميت جمھوری اسالمی اعدام می شوند؛ مانند معتادان، تن فروشان، کودکان بزھکار، ھم جنس گراھا، روابط 

ت می توان گفت که وضعيت در ايران، بسيار وخيم أاز اين رو، به جر... ر مذھب وييخارج از ازدواج، نقد مذھب، تغ

  .ای مستبد جھان استتر و قوانين حکومت اسالمی وحشيانه تر از ديگر حکومت ھ

 سال پيش و با به ١۴٠٠ ايدئولوژی اسالمی ۀ و وحشيانئی به قوانين قرون وسطاءحکومت اسالمی ايران، با اتکا

، ...کارگيری مدرن ترين دستگاه ھای سرکوب و شکنجه و جاسوسی، مخالفان، آزادانديشان، ھنرمندان، روشنفکران و

و آن ھا زندان و شکنجه و اعدام ...  باغی، کافر، محارب، مفسد فی االرض و را با واژه ھای مذھبی چون مرتد، منافق،

اين حکومت، چه در سابق و چه در حال حاضر، فضای رعب و وحشت و ترور بی سابقه ای را در . و ترور می کنند

  .کشور حاکم نموده است

 خارج کشور داده بود، بر موج انقالب  که درئیخمينی رھبر و بنيان گذار حکومت اسالمی، بر مبنای وعده و وعيدھا

مردم ايران سوار شد و به محض اين که پايش به ايران رسيد و قدرت را قبضه کرد، طولی نکشيد که حکومت شان 

ليس و بقايای ساواک را به وبرای تثبيت خود، ھم نيروھای سرکوبگر حکومت سرنگون شده چون ارتش، ژاندارم، پ

که در مسير گسترش و را خواه و برابری طلبی می را مسلح کرد تا نيروھای آزاديسالخدمت گرفت و ھم گروه ھای ا

  . به وحشيانه ترين شکلی سرکوب کردند،تعميق انقالب پيش می رفتند

با فرمان خمينی، حجاب اسالمی بر زنان اجباری شد؛ ارتش و گروه ھای حزب الھی به کردستان يورش بردند؛ خلخالی 

اين آخوند ديوانه که جنون آدم کشی داشت . ن را گروه گروه مخفی و علنی اعدام کندار شد مخالفموأاز سوی خمينی، م
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در تھران، کردستان، خوزستان، سيستان و بلوچستان، ترکمن صحرا و ديگر نقاط کشور، حکم اعدام ھزاران انسان را 

  . سپرد دو سه دقيقه ای صادر کرد و به دست جوخه ھای مرگ ئیدر دادگاه ھای صحرا

اعدام ھای خلخالی، نخست با اعدام تنی چند از مقامات و فرماندھان نظامی حکومت سرنگون شده آغاز شد و سپس 

 رسيد که نقش مھمی در سرنگونی حکومت شاه با ھدف برقراری آزادی و برابری و رفاه و ئی آن نيروھاۀنوبت ھم

 و نيروھای سياسی چپ و سکوالر از ھمان روزھای نخست به  ماۀدر واقع اگر جامع.  کرده بودندءعدالت اجتماعی ايفا

 و ھويدا و غيره اعتراض می کردند شايد اين عمل وحشيانه و غيرانسانی  رو پارساخفراعدام ژنرال ھای حکومت شاه، 

  !تا به امروز ادامه پيدا نمی کرد و ده ھا ھزار انسان بی گناه نيز به ديار نيستی فرستاده نمی شدند

اى براى لغو حکم اعدام صورت نگرفت، بلکه جرياناتی   مردم ايران، نه تنھا مبارزه ١٣۵٧نه پس از انقالب سفاأمت

اين جريانات، در نشريه ھا و اطالعيه . نيز سر دادند» اعدام بايد گردد«مانند حزب توده و فدائيان اکثريت، حتا شعار 

  .کيد نمودندأ خلخالی ت اعدام ھا توسط داداگاه ھای انقالب وۀھايشان به ادام

 چنين نگذشته بود که زنده ياد احمد شاملو، در شعری وضعيت تيره و تار جامعه را ۵٧ھنوز چند ماھی از انقالب 

 :توصيف کرد

  روزگار غريبی ست

  .دھانت را می بويند

 .مبادا گفته باشی دوستت می دارم

  ...دلت را می بويند

  ...روزگار غريبی ست نازنين

  و عشق را

  ار تيرک راه بندکن

  .تازيانه می زنند

  .عشق را در پستوی خانه نھان بايد کرد

  در اين بن بست کج و پيچ سرما

  آتش را

  .به سوخت بار سرود و شعر فروران می دارند

  .به انديشيدن خطر مکن

  .روزگار غريبی ست نازنين

  آن که بر در می کوبد شباھنگام

  .به کشتن چراغ آمده است

  . خانه نھان بايد کردنور را در پستوی

  آنک قصابانند

  بر گذر گاه مستقر

  .با کنده و ساطوری خون آلود

  .روزگار غريبی ست نازنين

  و تبسم را بر لب ھا جراحی می کنند

  .و ترانه را بر دھان
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  .شوق را در پستوی خانه نھان بايد کرد

  کباب قناری

  بر آتش سوسن و ياس

  .روزگار غريبی ست نازنين

  مستابليس پيروز 

  .سور عزای ما را بر سفره نشسته ست

  .خدای را در پستوی خانه نھان بايد کرد

  ١٣٨۵ ]سرطان[ير ماهت ٣١ 

  »ھای کوچک غربت ترانه «ۀاز مجموع

به اين ترتيب، حکومت اسالمی، با زور سرنيزه و رعب و وحشت و ترور و اعدام، فعاليت رسانه ھای مستقل، نھادھای 

ن آن ھا را ممنوع کرد و فعاالھا و احزاب سياسی چپ و سکوالر و سوسياليست و مخالف دمکراتيک مردمی، سازمان 

  .ليسی قرار داد و زندانی و شکنجه و اعدام کرد و يا در داخل و خارج کشور ترور نمودورا تحت تعقيب پ

سانه ھای مستقل،  حمالت شان به رۀ، نگذشته بود که عناصر حکومتی در ادام١٩٧٩ - ١٣۵٧حدود سه سال از انقالب 

تجمعات، تشکل ھای صنفی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی، به دفتر کانون نويسندگان نيز حکومت کردند و آن جا را 

ھم چنين سعيد سلطانپور شاعر و نويسنده و عضو کانون نويسندگان ايران را از سر عقد و عروسی اش . غارت نمودند

 به ھمراه جمعی از ۶٠ ]جوزا[ خرداد٣١ه و زندان، سرانجام در فردای دستگير کردند و وی را پس از چند ماه شکنج

از آن سال تاکنون، نه تنھا به کانون نويسندگان ھم چون ديگر تشکل ھای دموکراتيک، . زندانيان سياسی اعدام نمودند

را دستگير و زندانی کرده ت دبيران اين کانون أ و ھيء فعاليت نداده اند، بلکه ھمواره و به بھانه ھای مختلف اعضاۀاجاز

  . اند

 ۵٧ ]دلو[ بھمن٢٢ نخست حاکميت جمھوری اسالمی، يعنی از ۀسرکوب و کشتار، جنگ و ترور، اعدام و سنگسار دھ

 و با اتمام جنگ ايران و عراق، وحشی گری ھای سران ۶٧در سال . ، به خونين ترين شکلی ادامه داشت۶٧تا سال 

، به اوج »جام زھر را سر کشيدم« گفته بود ۵٩٨ ۀی که ھنگام پذيرش قطعنامس ھمه خمينأحکومت اسالمی و در ر

در واقع حکومتی که عامل طوالنی شدن اين جنگ بزرگ و خونين تاريخ خود بود از موضع شکست اين . خود رسيد

ار افعی در واقع پان اسالميسم حکومت اسالمی شکست خورده بود سرانش مانند م.  سازمان ملل را پذيرفتۀقطعنام

در اولويت سياست ، زخم خورده بودند قتل عام زندانيان سياسی را که اسير حکومت بودند و ھيچ قدرت دفاعی نداشتند

ھدف آن ھا اين بود که با قتل زندانيان سياسی يک نسل از پيکارگران با تجربه و جسور و . ھای روز خود قرار دادند

ت طرح خواسته ھا و أيگر، آن چنان از جامعه زھر چشم می گيرند تا جرمتعھد جامعه را نابود می کنند و از سوی د

  . مطالبات خود را که در طول ھشت سال جنگ روی ھم تلمبار شده بودند، نداشته باشند

ی اپوزيسيون رقم خورد؛  خونين شصت، تعطيلی دانشگاه ھا و سرکوب خونين دانشجويان، استادان و نيروھاۀدر دھ

خواه و برابری طلب و سکوالر و سوسياليست دستگير و به دست جوخه ھای اعدام سپرده اد آزاديصدھا دانشجو و است

 و ھواداران سازمان ھای سياسی انباشتند؛ تا ءجو را از تحصيل محروم کردند؛ زندان ھا را از اعضاھزاران دانششدند؛ 

پنج ھزار زندانی را اعدام و به طور مخفيانه ، حدود ١٣۶٧اين که سرانجام با فرمان خمينی، طی چند ھفته در تابستان 

 ايران ۀ واقع حکومت اسالمی در ھمان يک دھه ترور و کشتارش، سراسر جامع در.  جمعی دفن کردند در گورھای دسته

شان مبارزه برای » جرم« که تنھا ئی گناه تبديل کردند؛ انسان ھا  ھای مبارزه و بی  جمعی انسان را به گورھای دسته

  . ، برابری، زندگی بھتر و عدالت اجتماعی بودآزادی
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از آن تاريخ تاکنون، حتا يک لحظه نيز ماشين کشتار و سرکوب و سانسور حکومت اسالمی از حرکت باز نمانده و ھم 

چنان در مسير حرکت خود، تمام روزنه ھای اميد به زندگی بھتر و آزادی را ويران می کند و با تمام قدرت عليه انسان 

  ! سانيت می جنگدو ان

 مذھبی ھا که با تمام قدرت به -  چون حزب توده، فدائيان اکثريت، ليبرال ھا، ملی ئیحکومت اسالمی ايران، حتا نيروھا

 کردند را نيز از کار بر کنار کرد؛ بسياری از آن ھا را سر به نيست کرد؛ اعدام نمود و نھايت به صف  او خدمت می

يشات، ھمواره حامی جناح اصالح طلب حکومت بوده و تاکنون ھرگز با کليت حکومت اما اين گرا. اپوزيسيون راند

  . جھل و جنايت اسالمی مخالفت نکرده و ھنوز ھم نمی کنند

در دوران قدرقدرتی اصالح طلبان و رياست جمھوری آخوند خاتمی، حمله به دانشگاه، کشتن فجيع فروھرھا، مختاری، 

 نشان خواه و عدالت جوی ديگر، صورت گرفت و اين جناح نيز عمالً  روشنفکر آزاديصدھا، شريف و ئیپوينده، ميرعال

. حکومت اسالمی در کشتن و اعدام و ترور انسان ھا ندارد» محافظه کار«داد که ھيچ اختالف و تفاوتی با جناح 

  .  آن ھا، بر سر تقسيم قدرت و حاکميت و ثروت ھای کشور استۀاختالف عمد

را  ئینيز وزارت اطالعات حکومت اسالمی، طرح فرستادن اتوبوس نويسندگان و شعرا» یئزنجيره قتل ھای «قبل از 

خمينی، حتا فرمان ترور . را داشت که موفق نشدکه راھی ارمنستان بودند تا در يک نشست فرھنگی شرکت کنند به دره 

بنابراين، . صادر کرد» ای شيطانیآيه ھ« انگليسی را به خاطر نوشتن رمان -  معروف ھندی ۀسلمان رشدی نويسند

ما نشان می دھد که ھيچ گونه انتقاد و مخالفت را بر نمی تابد و اصالح به  ساله حکومت اسالمی، به روشنی ٣۵ ۀتجرب

  .پذير نيست

اند و سن  کودکانی که به دالئلی دست به قتل زده .  جنايات ھولناک حکومت اسالمی ايران، اعدام کودکان استۀاز جمل

 ھا را  ھا ھنوز به سن قانونی ھيجده سال نرسيده است را در زندان نگه می دارند تا به سن قانونی برسد تا بتوانند آن  آن

در حالی .  وجود دارد که اين حکومت جانی، کودکان زير ھيجده سال را نيز اعدام کرده استئیحتا نمونه ھا. اعدام کنند

اند طبق کنوانسيون حقوق کودکان و  رتکاب جرم به سن قانونی نرسيده  سال که ھنگام ا١٨که اعدام کودکان زير 

  . ممنوع استالمللی حقوق سياسی و شھروندی مطلقاً  کنوانسيون بين 

در واقع آن گروه ھا و افرادی که به قدرت رسيدن آخوند حسن روحانی را جشن گرفتند و از راديوھای فارسی زبان 

به روحانی و تيم او ...  وامريکاسی، راديو زمانه، راديو فردا، تلويزيون دولتی .بی.یدولت ھای قدرت مند جھانی مانند ب

 ۀھمين ھا در دور. پيام تبريک مستقيم و غيرمستقيم فرستادند بی ترديد منافعی در ماندگاری اين حکومت جانی دارند

 نيز نه ١٣٨٨در وقايع سال .  اندرياست جمھوری خاتمی نيز ھمين سياستی را در پيش گرفته بودند که اکنون گرفته

از اين رو، اين گرايشات و افراد ھم اکنون نيز در . عليه کليت حکومت اسالمی، بلکه حامی کروبی و موسوی بودند

 زنان و جوانان در خيابان ھا و اماکن عمومی توسط گشت ارشاد، تصويب قانون کودک آزار و ۀمقابل سرکوب وحشيان

ت سکوت اختيار کرده اند و در عين حال خودشان را اين جا و آن جا فعال حقوق بشر نيز  اعدام ھا سياسۀموج تاز

دشمنی و خصومت با  مذھبی، ليبرال و اپورتونيست ھای سياسی، در -اين گرايشات به اصطالح ملی ! معرفی می کنند

بان و ھمراه با دولت روحانی، ز  سياست ھای نئوليبراليسم خود، ھمخواه و برابری طلب و در راستایجنبش ھای آزادي

 سياست ھای روحانی و دولتش واقعاً . مردم را دعوت به سکوت و صبر می کنند تا دولت روحانی به کار خود ادامه دھد

ژی را تعقيب می کنند؟ آيا غير از است که دولت روحانی، با تمام قدرت در ي دارد؟ چه اھداف و ستراتئیچه سمت و سو

  ولوژی اسالمی و حکومت اسالمی تالش می کند؟جھت حفظ و بقای ايدئ

حسن روحانی از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدن حکومت اسالمی، از نزديک ترين افراد به آيت هللا خمينی 

روحانی از . موريت داد تا ارتش را پاکسازی کندأبه ھمين دليل، خمينی به او م. رھبر و بنيان گذار حکومت اسالمی بود
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 امنيتی به ويژه شورای امنيت ملی که باالترين ارگان سرکوب حکومتی -س ارگان ھای سياسی أاکنون، در رآن تاريخ ت

از اين رو، بی جھت نيست ھنگامی که او به رياست جمھوری رسيد کليه نزديکان و دوستان .  فعاليت کرده است،است

روحانی، اين است که او برای پست ھای مھم از مختصات مھم دولت .  امنيتی خود را وارد کابينه اش کرد-سياسی 

 زيادی در ۀداخل کشور مانند وزارت دادگستری، کشور، کار، اطالعات و امنيت و غيره کسانی را آورده است که سابق

  . ن دارندامردمی و کشتار و ترور مخالفسرکوب اعتراضات 

از اعضای گروه سه نفری موسوم به  سال پيش يکی ٢۵برای مثال، پورمحمدی وزير دادگستری دولت روحانی، 

 ھزار نفر زندانی سياسی را در مدت کوتاه دو ماھه قتل عام کردند ۵ تا ۴ حدود ،بود که با فرمان خمينی» گروه مرگ«

  .  آن ھا را نيز مخفيانه در اطراف شھرھای ايران دفن نمودندۀو جناز

 سوابق وی در ترور و اعدام و خشونت در  وقتی فردی چون پور محمدی، به عنوان وزير دادگستری با توجه به

 دادستانی دادگاه ھای انقالب خوزستان، خراسان،   و  سال٢٠   قاضی و حاكم شرعی به مدت جامعه، به عنوان

ی وزير اطالعات دولت ھاشمی رفسنجانی ھرمزگان و صادر کردن حکم اعدام برای ھزاران نفر و معاونت برون مرز

 خود دارد و نيز در سمت وزير کشور دولت احمدی نژاد نيز ۀت رھبری را در پرونديعلی فالحيان و عضو اطالعات ب

مورد نظر آخوند روحانی و » تدبير و اميد« پر از سرکوب و خشونت از خود به جای گذاشته است، ھمه نشان از ۀپروند

  !ق انسان ھاستنوع نگاھش به حقو

او، از ھمان ابتدای تشکيل وزارت امنيت . ی استئمورين امنيتی زبده و حرفه أيا ربيعی وزير کار دولت روحانی، از م

 رياست ۀ سال پيش، يعنی در دور١۵ھنگامی که حدود . و اطالعات حکومت اسالمی، از کادرھای اصلی آن بوده است

 ايران را دچار شوک کرده بود ۀن سياسی و فرھنگی جامعترورھای فعاال جمھوری آخوند محمد خاتمی، زنجيره ای از

ت دبيران کانون أ ايران و عضو ھيۀجعفر پوينده، اين نويسندگان سرشناس جامع و از جمله محمد مختاری و محمد

و، طوری ا.  اين ترورھا شدۀمور تحقيق دربارأنويسندگان ايران را در تھران ترور کردند ربيعی از سوی خاتمی م

کاران حکومتی، ناصر را ھدايت کرد که به جای جنايت» یئقتل ھای زنجيره « قتل ھای موسوم به ۀمسير پروند

آقای زرافشان، به عھده گرفتن وکالت » جرم«تنھا . زرافشان وکيل خانواده ھای مختاری و پوينده، دستگير و زندانی شد

  . دليل و بی گناه به مدت پنج سال زندانی شدوی، بی. خانواده ھای قربانيان حکومت اسالمی بود

، امريکاس ھمه أ ديپلماسی و سازش با دولت ھای غربی و در رۀويژگی ديگر دولت روحانی، شتاب دادن به عرص

از اين رو، کارکشته ترين و سازش کارترين دپيلمات ايرانی، يعنی محمد ظريف را در . است» شيطان بزرگ«يعنی 

شايد حکومت اسالمی، بتواند روابط خود را با دولت ھای غربی بھبود بخشد . ه قرار داده اندس وزارت امور خارجأر

ھم چنان که تشنج و درگيری تاکنونی حکومت . اما اين بھبود، ربط مستقيمی به زيست و زندگی مردم ايران ندارد

صلی آن حکومت اسالمی و رقبايش  اقتصادی ايران که عامل اۀاما محاصر. اسالمی با غرب نيز ربطی به مردم نداشت

ھستند يکی از سياست ھای غيرانسانی است که تاکنون ضررش به اکثريت مردم ايران، به ويژه کارگران و محرومان 

 ايران، به طور سرسام آوری افزايش يافته ۀچون که تورم و گرانی و بی کاری و فقر در جامع.  ايران رسيده استۀجامع

در حالی که دستگاه و ماشين سرکوب و سانسور و . ا دچار فالکت ھای مختلفی کرده استو زيست و زندگی مردم ر

  . اختناق دولتی، ھم چنان در حال حرکت است

 اصلی او نيز حفظ و بقای ايدئولوژی اسالمی، قوانين ارتجاعی ۀدر واقع حسن روحانی، يک آخوند است و ھدف و وظيف

ر ييدر اين سی و پنج سال حاکميت جمھوری اسالمی، دولت بارھا تغ. است اسالمی و حکومت اسالمی ئیو قرون وسطا

انان، سرکوب  سرکوب سيستماتيک زنان و جوۀکرده اما سياست ھای کالن حکومت اسالمی، به ويژه در عرص

. ه استر نکرده، بلکه تشديد ھم شديي آن نه تنھا تغۀجويان، ھم چنين قوانين غيرانسانی و وحشيانکارگران، سرکوب دانش
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از زمان روی کار آمدن روحانی اعدام ھا افزايش يافته و رعب و وحشت و سرکوب زنان و جوانان در خيابان ھا نيز 

 درصد رسيده است و گرانی و تورم و بی کاری و فقر نيز ۴٠امروز نرخ تورم در ايران به بيش از . شدت گرفته است

  . استبرای اکثريت شھروندان ايران، غيرقابل تحمل شده 

س جمھوری سابق ئي محمد خاتمی رۀر دولت در ايران مھم است و آن ھم به گفتييتوجه به يک فاکتور ديگر در تغ

بنابراين، در حکومت اسالمی . است» تدارکاتچی«حکومت اسالمی، پست رياست جمھوری در اين کشور، يک پست 

...  زير نظر او شورای نگھبان و سپاه پاسداران وايران، حرف اول و آخر را آخوند خامنه ای رھبر حکومت اسالمی و

  .می زنند

در ھر صورت وضعيت ده ھا ھزار زندانی سياسی و يا غيرسياسی در زندان ھای حکومت اسالمی ايران، بسيار 

. يعنی بيش از سه برابر ظرفيت زندان ھا.  ھزار زندانی وجود دارد٢۵٠در حکومت اسالمی، بيش از . دردناک است

ھيچ کس از . ر حکومت اسالمی، زندان ھای مخفی زيادی نيز وجود دارد که مختص زندانيان سياسی استالبته د

  .وضعيت زندانيان اين زندان ھا خبر ندارد

طبق گزارش حقوق بشر . کم نيستند زندانيانی که در زندان ھای حکومت اسالمی، به طور مخفيانه اعدام می شوند

  .  نفر مخفيانه اعدام شدند٢۴٠دان وکيل آباد مشھد،  در زن٢٠١٢سازمان ملل، در سال 

روز ھم افزايش ه  روحانی، روزبۀران در ھمين دوريبر اساس گزارش نھادھای حقوق بشر ايران، آمار اعدام ھا در ا

بر و اکت٣ برابر با ١٣٩٢ ]ميزان[ مھر١١، »ن حقوق بشر و دمکراسی در ايرانفعاال«بنا به گزارشات  .می يابد

  . شدء حکم اعدام يک زن زندانی قرچک ورامين در زندان گوھردشت کرج اجراۀاجرای مخفيان، ٢٠١٣

 زن زندانی در زندان زنان قرچک ورامين در انتظار اجرای حکم ١٠بنا به ھمين گزارشات، در حال حاضر بيش از 

 ٢٧ سحر مھابادی ی چونانيان زندازاز جمله می توان .  سال است٣٠سر می برند که سنين اکثر آن ھا زير ه اعدام ب

  . نام برد٢٨ساله و ريحانه جباری حدود 

 ٢٣ ساله را روز شنبه ١٨عرفان قلی نژاد . در ميان اعدام شدگان اخير، دست کم يک جوان نيز اعدام شده است

  .، در مالء عام در شھر قائمشھر به دار آويختند١٣٩٢ ماه ]سنبله[شھريور

 مرزبان حکومت ١۴، حکومت اسالمی اعالم نمود به تالفی کشته شدن ٢٠١٣بر واکت ٢۶ - ١٣٩٢ ]عقرب[ آبان۴شنبه 

 چنين، در  ھم. ن سياسی و مدنی را اعدام نموده است نفر از فعاال١۶ستان و بلوچستان، در جريان يک درگيری در سي

  . اعدام شدند» رضا اسماعيلی«و » پور حبيب هللا گلپری «ن مدنی کردستان دو تن از فعاال

در زندان مرکزی سقز » شيرکو معارفی« موج اعدام زندانيان سياسی محکوم به اعدام، ۀبه گزارش منتشره، در ادام

ن مالقات زندان و آبان ماه، شيرکو معارفی زندانی سياسی در سال١٣ اين گزارشات، صبح روز دوشنبه ۀبرپاي. اعدام شد

ھمکاری با يکی از احزاب « بازداشت و سپس به اتھام ١٣٨٧سال  آبان ماه ٩شيرکو معارفی، در تاريخ . سقز اعدام شد

  .از سوی دادگاه اسالمی در سقز، به اعدام محکوم شد» اپوزيسيون حکومت

 سياھی دارد به طوری که خامنه ای ۀ آزادی بيان، قلم، انديشه و فعاليت جمعی نيز کارنامۀحکومت اسالمی، در عرص

گزارش جديد فريدم ھاوس يا . در جھان معروف شده است» آزادی«جه يک رھبر اين حکومت، به عنوان دشمن در

 منتشر شده است، ٢٠١٣بر و شنبه سوم اکت  آزادی اينترنت در نقاط مختلف جھان، که در روز پنجۀدربار» خانه آزادی«

  .  کشور مورد مطالعه، ايران بدترين رتبه را در يک سال گذشته داشته است۶٠ گويد که از ميان  می

 مانند کوبا، چين، سوريه، عربستان سعودی، ازبکستان، اتيوپی و بحرين ئیدھد که حتی کشورھا اين گزارش نشان می 

  . شوند، وضعيتی بھتر از ايران دارند  ھای اينترنتی شناخته می  آزادیۀ کنند که به عنوان کشورھای نقض
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آزادی مطبوعات که حدود چھار ماه پيش منتشر شد،  ۀسسه دربارؤ ھای اين م  گزارش عالوه بر اين، يکی از آخرين

ھا و اخباری که در رسانه   قرار داده است که مجموع اين گزارش ١٩١ ۀ کشور جھان در رتب١٩٧ايران را از ميان 

 ئی ھا ھای جھانی بازتاب پيدا کرده است، باعث شده مقامات دولت جديد حکومت اسالمی ايران، به دفعات با پرسش 

اما مقامات حکومت اسالمی ايران، در روزھای . ضعيت آزادی اينترنت و مطبوعات در کشور مواجه شوند وۀدربار

  .تر، ھم چنان در فيلتر باقی خواھد ماندئيبوک و تو اخير اعالم کرده اند که اينترنت، فيس 

 کشورھای خاور دور و ايران، نه د که آزادی بيان و قلم و انديشه درنار و ارقام و تحقيقات نشان می دھبه اين ترتيب، آم

  .تنھا بھبود نيافته، بلکه وخيم تر ھم شده است

ن فرھنگی، سياسی، روزنامه نگارانی که در کشورھای غربی زندگی و سالمی ايران، حتا آن بخش از فعاالحکومت ا

 حق و ه از فعاليت ھای بن در اروپاار می دھد تا اين فعاالفعاليت می کنند نزديکان شان را در ايران، تحت فشار قر

  . خود دست بردارندۀجويان آزاديخواھانه و عدالت

از سوی ديگر، حقوق و آزادی ھای مردم، برای دولت ھا، سيستم سرمايه داری و ژورناليسم رسمی چندان اھميت 

 ئیحرف ھااگر يادمان باشد در طول ھشت سال دولت آخوند محمد خاتمی، رسانه ھا و دولت ھای غربی ھمين . ندارد

   روحانی می زنند درباره خاتمی نيز می زدند اما نتيجه چی شد؟ۀکه امروز درباررا 

آن چه که در باال بدان ھا اشاره شد تنھا نمونه ھای کوچکی از سانسور و سرکوب و اختناق و آدم کشی ھای حکومت 

 سال حاکميت جمھوری اسالمی، به ما ٣۵ ۀھمين نمونه ھا، به ويژه تجرب. اسالمی، پس از آغاز کار حسن روحانی است

  ! آخوند روحانی بشود وقت خود را ھدر داده استۀنشان می دھند که اگر کسی منتظر معجز

 رسيده است که اکثريت مردم ايران از ئیبه اين ترتيب، وضعيت اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی ايران به جا

 حکومت ئیبنابراين، تکليف نھا.  گردند تا به خيابان ھا بريزندحکومت اسالمی ناراضی ھستند و دنبال فرصتی می

  ! آزادی و امنيت و آرامش ھستندۀمردمی که به شدت تشن. اسالمی در خيابان ھا و با قدرت مردمی، روشن خواھد شد

يد با آن مخالفت ست که ھر انسان نوع دوستی، با تمام قدرت، نه تنھا بااطبيعی .  اعدام، قتل عمد توسط دولت استنھايتاً 

ن سياسی ا اعدام ھا، نبايد به اعدام مخالفھم چنين اعتراض به. کند، بلکه از ھر طريق ممکن نيز در جھت لغو آن بکوشد

بنابراين، بايد با اعدام ھر انسانی چه سياسی و چه غيرسياسی . حکومت و يا در واقع اعدام ھای سياسی محدود گردد

  . اعدام، تالش و مبارزه کردۀھت لغو کامل و بدون اما و اگر و تبصرمخالفت کرد و به طور کلی در ج

 حق حيات، آزادی بيان، آزادی قلم، آزادی انديشه، آزادی شغل، آزادی سفر، آزادی انتخاب محل زندگی، آزادی اساساً 

مختلف قوانين و بنابراين، ھيچ حکومتی حق ندارد به بھانه ھا و توجيھات .  انسان ھاستۀ، حق مسلم ھم...زوجيت و

  .ال ببردؤ جامعه تحميل کند و انسانيت و کرامت انسانی را زير سرحقوقی را ب

 ۀقرن ھيجدھم، به خاطر نقد از دين و خدا و ھم چنين مخالف با قوانين ظالمانکيد کرد که أدر جمع بندی می توان ت

تا درک ديگری از مجازات ارائه دھند و روشنفکران اين قرن، تالش کردند . حکومت ھا به ويژه اعدام، برجسته است

ھنرمندان، از جمله . آنان مجازات ابدی در متن الھی را ھولناک خواندند. نقش نفرت و انتقام را در مجازات از بين ببرند

جھنم و شکنجه ھای آن .  داشتندئیسزاار و سيستم کيفری آن زمان نقش بر افکيينقاشان، شاعران و رمان نويسان، در تغ

  .تا قرن نوزدھم بود) دانته ( وع اساسی بسياری از آثار ھنرمندانی در قرن چھاردھمموض

 نويسندگان و ھنرمندان و نقاشان و موسيقی دانان می توان از گوته، فيشته، موتزارت، باخ، بنيامين، لسينگ ۀدر حوز

  پيدا نکرد، بلکه ارتباط تنگاتنگروشنگری در غرب تنھا از طريق کتاب و نامه ھای روشنفکران گسترش. نام برد... و

 خواه، برابری طلب، عدالت جو، به خصوص سوسياليست ھا و کمونيست ھا و بحث اجتماعی آزادي- جنبش ھای سياسی 

  .برد اين امر مھم انسانی داشت در پيشئیسزاھای آزادانديشان آن زمان نقش ب
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به دو قرن بعد به صورت راديکال اقدام به پخش ، فيلسوف فرانسوی نزديک )١٩٠۵-١٩٨٠(زمانی که ژان پل سارتر 

ھرگز يک ولتر را در فرانسه «: اعالميه ھای کمونيستی در خيابان ھای پاريس می کرد در ھنگام دستگيری خود گفت

 فرانسوی ھا، ھر نويسنده ای حق دارد ۀکيد داشت که مطابق عقيدأوی، با اين جمله بر اين موضوع ت» .دستگير نمی کنند

  . سياست و عدالت اجتماعی فعال باشد و اين حق به گونه ای با نام ولتر در فرانسه در ھم تنيده شده استۀ حوزکه در

تا زمانی که اين حکومت در .  اين که حکومت اسالمی ايران، حکومت جھل و جنايت و ترور و آدم کش استهنتيج

 ابزار حفظ اختناق و ۀدام و ترور نيز به مثابقدرت است سانسور، سرکوب، غارت اموال عمومی، تجاوز، شکنجه، اع

استبداد ادامه خواھد يافت و تا سرنگونی کليت آن، مردم ايران به آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و رفاه نخواھند 

ن جدی و سرسخت حکومت اسالمی، اش ھای اجتماعی ايران، کليه مخالفدر چنين شرايطی، طبيعی ست که جنب. رسيد

سندگان و ھنرمندان لحظه ای از پا ننشينند و با تمامی نيرو برای لغو اعدام، آپارتايد جنسی، سانسور و به ويژه نوي

  ! سرنگونی کليت آن را فراھم سازندۀ زندانيان سياسی، مبارزه کنند تا زمينۀاختناق، آزادی ھم

انتظار دارد پرچم لغو قوانين ظالمانه به  ما، از نويسندگان و ھنرمندان آزاده و انسان دوست و عدالت جو، ۀ جامعنھايتاً 

 زندانيان سياسی و اجتماعی را با جسارت باال ببرند و مطمئن باشند که آن ھا در ۀويژه لغو اعدام و ھم چنين آزادی ھم

  !اين پيکار اجتماعی و انسانی، تنھا نخواھند ماند
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