
 
 متحد و یکصدا علیه اعدام تالش کنیمدهم اکتبر، در 

 

کنند،  آویزند، تیرباران می آنان را به دار می. شوند محکوم می ، قتل عمد دولتی،ساالنه هزاران نفر به مجازات اعدام

در " همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام"الملل و سازمان  سازمان عفو بین .کشند یا با تزریق سم می زیر شکنجه و

 هدف از برگزاری. را روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعالم کردند( مهر ماه ۸٨)روز دهم اکتبر  ۰۲۲٨سال 

 .فراخوانده شونده همگان به تالش برای لغو مجازات اعدام در همه کشورهای جهان اینست کدر این روز اعتراضات 

ایران در ردیف اول اعدام . شود کشور جهان مجازات اعدام اعمال می ۸٨الملل، هنوز در  به گزارش سازمان عفو بین

کنندگان در جهان قرار دارد، هرچند که ارقام واقعی در میزان اجرای حکم اعدام در جمهوری اسالمی روشن نیست 

با . را بخود اختصاص داده است ۰۲۰۲بیش از کل اعدامها در سال  اسالمی نیمیولی حتی آمار رسمی، جمهوری 

جمهوری اسالمی . همچنان به اعدام مخالفان خود ادامه داده انددولت هیجده  ۰۲۰۲وجود شیوع پاندمی کرونا در سال 

 ۸٠۲۲به این تعداد حداقل . ص داده استاصتخابخصوص در مورد جوانان به خود  رادر این عرصه نیز مقام اول 

دستور مستقیم خامنه ای بر ممنوعیت ورود واکسنهای به بخاطر ابتال به پاندمی کرونا که مستقیمن روزانه  کشته

همانند  فاشیستی جمهوری اسالمی در کنار حکومتهای .استاندارد برای مبارزه برعلیه پاندمی کرونا را اضافه کنید

 . ناسیونال سوسیالیست آلمانی و موسولینی قرار میگیرد



 

 های  اند، از خانواده دهد که بیشتر کسانی که به مجازات اعدام محکوم شده نشان میجهانی  های تحقیقات سازمان

جمهوری . مجازات اعدام در کشورهائی مثل ایران رابطه مستقیمی به حفظ حکومت دارد. اند بودهمحروم کارگری و 

در . می افزاید جامعه درایجاد ارعاب برای  به میزان اعدام ها اش،کومت ح در سرنگونیخطر  اسحسااسالمی با 

جالد توسط خامنه ای به ریاست جمهوری منصوب شد که بخاطر سابقه جنایت بارش جامعه مصمم رئیسی همین راستا 

ا به ربه سرنگونی حکومت انتصاب جالد رئیسی اما نه تنها جامعه مصمم  .به سرنگونی رژیم اسالمی را به عقب براند

کارگران، معلمان، زنان، از جامعه همان روز نمایش انتخابات تا امروز، بخشهای مختلف  عقب نراند، بلکه بعد از

 . ایستاده اندحکومت صدها هزار اعدام در مقابل با گسترش اعتراضات و اعتصاباتشان ... بازنشستگان، مال باختگان و 

  

احضارها، دستگیری فعالین سیاسی و اجتماعی در شهرهای مختلف ایران در دو هفته اخیر، بار دیگر شاهد موجی از 

در تهران، گیالن، . دولت رئیسی، همانطور که انتظار میرفت، فشار امنیتی و سرکوب را تشدید کرده است. بودیم

ه فعالیت اطالعات رژیم به افرادی که سابق. اصفهان، شهرهای کردستان، مرتباً اخباری از بازداشت و احضار میرسد

برای تعدای از . سیاسی دارند و یا فعال اجتماعی اند، به سیاست تهدید و اعمال فشار و پرونده سازی روی آورده است

زندانیان پرونده های جدیدی باز کردند، محدودیتهای زندانیان بیشتر شده و سیاست تبعید و انتقال زندانیان به زندانها و 

تنها چند روز از . یده اندبه قتل رس حکومتگران اسالمی زیر شکنجه اخیرن دو جوان .بندهای ویژه گسترش یافته است

کشتن شاهین ناصری زیر شکنجه در زندان شیراز، که در باره نوید افکاری و شکنجه شدید وی قبل از اعدام سخن 

از بازداشت در زندان ساله را بدون هیچ دلیلی بعد  ۰۰که یک جوان دیگر، امیرحسین حاتمی ه استگذشتنگفته بود، 

 .فشافویه زیر ضربات باتوم بقتل رساندند

 

اعدام، قتل، شکنجه و اذیت و آزار سیستماتیک زندانیان، احضارها و اعمال فشار به فعالین و تالش برای گسترش 

ده و این سیاستهای سرکوبگرانه دهه های متمادی آزموده ش. محکوم استدر ایران  اختناق سیاسی و فکری و فرهنگی

که دیگر چیزی برای از  جامعه ایران اکثریت عظیم. نرسیده و نخواهد رسید برای جمهوری اسالمی به نتایج مورد نظر

تردیدی نباید داشت که این فشارها جائی معکوس . دست دادن ندارد، با تشدید سرکوب و اختناق ساکت نخواهد شد

. بصورت امواج خروشان و انفجارهای اجتماعی بیرون میزندتر میشود،  توده ائیمیشود و نفرت عمیقی که هر روز 



که خشونت و قتل و شکنجه را تنها راه بقا میداند، بدون تردید با قهر انقالبی جامعه و مردمی روبرو  اسالمی حکومت

کوب علیه این اوضاع باید بپاخاست و این ماشین سر. خواهد شد که برای خالصی از این اوضاع لحظه شماری می کنند

 .و جنایت را درهم کوبید

 

حکمتیست، آزادیخواهان جهان را دعوت میکند که در روز دهم اکتبر  -تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری

جمهوری اسالمی ایران را بخصوص  حکومتهای ضد مردمی و بیایند و هاروز جهانی مبارزه بر علیه اعدام به خیابان

جمهوری اسالمی بدنبال گردن برای طنابهای دارش میگردد و . عدام محکوم کننداو بخاطر سیاست سرکوب وحشیانه 

و برنامه های  با شرکت در تظاهراتهادر مناسبت دهم اکتبر . هستیم این ماشین سرکوب را درهم بکوبیما مصمم م

اعدام قتل عمد . مختلف علیه حکومت اسالمی بمیدان بیائیم و خواهان لغو اعدام و لغو احکام صادر شده اعدام شویم
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