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فرستنده :بھرام رحمانی
 ١١اکتوبر ٢٠١٨

اعدام قتل عمد دولتی و سلب حق حيات است!
ّ
تجسد وظيفه بود:
»انسان زاده شدن
توان دوستداشتن ودوستداشتهشدن
توان شنفتن
توان ديدن و گفتن
توان اندوه گين و شادمانشدن
توان خنديدن به وسعت دل ،توان گريستن از ُسويدای جان
توان گردن به غرور برافراشتن درارتفاع ُ
شکوهناک فروتنی
توان جليل به دوش بردن بارامانت
و توان غمناک تحمل تنھائی
تنھائی
تنھائی
تنھائی عريان
انسان
دشواری وظيفه است
فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود
اما يگانه بود و ھيچ کم نداشت«)احمد شاملو(
دھم اکتوبر ،روز جھانی عليه اعدام ،شھروندان جھان و تشکلھای دموکراتيک و انساندوست را فرامیخواند که صدای
خود را عليه حکم شنيع اعدام رساتر سازند.
تاکنون تقريبا ً در دو سوم کشورھای دنيا مجازات اعدام يا لغو شده است و يا عمالً اجراء نمیشود.
اعدام بهمعنای قتل عمد دولتی و سلب حق حيات از ھر انسان است .ھيچ دولتی نبايد حق داشته باشد که با طرح از پيش
تعيينشده و بهطور آگاھانه و عامدانه جان کسی را بگيرد و نزديکان او را زير فشارھای روحی قرار دھد .دولتی که
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دست به اعدام انسانھا میزند در واقع ارزشھای بنيادين انسانی را براحتی سرکوب میکند .سرکوب و سانسور ،زندان
و شکنجه ،اعدام و ترور نه تنھا امنيت نمیآورد ،بلکه ھمواره امنيت شھروندان را در معرض خطر میدھد.
بر اساس گزارش ساالنۀ سازمان عفو بينالملل دربارۀ اعدام ٥١ ،درصد اعدامھای جھان در سال )٢٠١٧بهاستثنای
اعدامھای به اجراء گذاشته شده در چين( در ايران انجام شده است .از اينرو ضروریست برای جلب توجه مخاطب
فارسیزبان به اين حجم از اعدامھا و جريانسازی برای مبارزه با اعدام ،به روز  ١٠اکتوبر  ١٨ -مھر]ميزان[ که
بهعنوان روز جھانی مبارزه با اعدام نامگذاری شده ،توجھی ويژه کرد.
دھم اکتوبر بنابر تقويم ملل متحد روز جھانی مبارزه با اعدام است .قطعنامهھای جھانی برای توقف مجازات اعدام
بهعنوان اولين قدم در راه لغو کامل اين مجازات غيرانسانی ،اولين بار در سال  ٢٠٠٧و دومين بار در سال  ٢٠٠٨در
مجمع عمومی ملل متحد بهتصويب رسيدند.
قوه قضائيۀ حکومت اسالمی ،در حالی ھنوز بر منطق »چشم در برابر چشم« و »کشتن بهخاطر عبرت ديگران«
اصرار دارد که با اين رويکرد ،ايران در صدر فھرست »جالدترين حکومتھا« قرار گرفته و از ميان )٩٩٣حدود
ھزار( اعدامی که سال گذشته در  ٢٣کشور جھان ثبت شده ،دستکم  ٥٠٧مورد در ايران رخ داده است.
خالف ادعای سران و مقامات و نھادھای حکومت اسالمی ،اعدام به کم شدن جرم و جنايت در جامعه منجر نشده است.
حکومتی که پيشتاز صدور و اجرای مجازات اعدام در جھان است.
اعدام در حکومت اسالمی ايران ،ابزار سرکوب و ارعاب مردم و حفظ حاکميت آدمکش و آزادیستيز است.
اعدام حتی در کشورھائی که مجرمان جنائی را مورد ھدف قرار میدھد بربريت و وحشیگری بيش نيست .قتل را نبايد
با قتل جواب داد.
حکومت اسالمی ايران ،در چھل سال حاکميت خود ،ميليونھا انسان را بهعناوين مختلف بهزندان افکنده و دهھا ھزار
انسان را نيز بهداليل مختلف اعدام کرده است.
خانوادهھای اعدامشدگان ھر سال در گلزار خاوران سرکوب میشوند اما با اين وجود باز ھم در آنجا تجمع میکنند.
آنھا توانستهاند طی سالھا درد مشترک را به مبارزه مشترک عليه حکومت اسالمی تبديل کنند.
جھان امروز نياز بهکمپينھائی دارد که نه تنھا سالی يک روز ،بلکه در  ٣٦٥روز سال عليه انسانکشی حکومتھا
مبارزه کنند و اجازه ندھند انسانھائی که اسيران اين حکومتھا ،بهدست جوخهھای مرگ سپرده شوند .کمپينھائی که
جامعۀ جھانی را تکان دھد و کاخھای دولتھای سرکوبگر را بهلرزه درآورد .مرھمی باشد بر زخمھای عميق مادران و
پدران و فرزندانی که حکومتھا عزيزان آنھا را بهديار نيستی فرستاده است.
حکومت اسالمی ايران ،شايد تنھا حکومت جھان است که کودکان را نيز اعدام میکند .زينب سکانوند ،زنی که متھم
است در ھفده سالگی مرتکب قتل شده است ،در اروميه به دار آويخته شد.
اين زن بیپناه در دوران بازداشت از دسترسی به وکيل محروم بوده و تحت فشار شکنجهھای روحی و جسمی مجبور
به اعتراف شده است.
حکم صالح شريعتی ،کودک-مجرمی که در سن  ١٦سالگی به اتھام قتل بازداشت و با وجود نبود داليل کافی و تنھا با
اجرای مراسم قسامه به اعدام محکوم شده بود ،توسط ديوان عالی کشور تأئيد شد.
اين در حالی است که اين نوجوان در زمان بازداشت اجازۀ ارتباط با خانوادۀ خود را نداشته و بدون حضور وکيل مورد
بازجوئی قرار گرفته است .ھمچنين پدر وی گفته است که در اولين مالقات با او ،جراحات ناشی از شکنجه بر بدن
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فرزندش مشھود بوده و کاھش وزن چشمگيری داشته است .صالح شريعتی نيز گفته که مجبور به اعتراف عليه خود شده
است.
روز چھارشنبه  ١١مھرماه]ميزان[  ،١٣٩٧جمعی از زندانيان سياسی محبوس در زندان رجائی شھر کرج خطاب به
»جاويد رحمان« ،گزارشگر ويژۀ حقوق بشر ملل متحد نامهای سرگشاده نوشته و از افزايش اجرای احکام اعدام و
ھمچنين اعدام در مالءعام گفتند.
نويسندگان اين نامه ،با اشاره به اينکه »امروزه مجازات اعدام در ايران مطلقاً جنبه حقوقی نداشته و اصلیترين ابزار
سرکوب و ارعاب سياسی برای مردم معترض به شرايط است« و ھمچنين اعدام در مالءعام که »کابوسی است در
چھرۀ کودکانی که شاھد آن بودند« از جاويد رحمان درخواست کردند تا روابط ديپلماتيک خود را به مشروط به لغو و
برچيدن و احکام اعدام و رعايت موازين حقوق بشری در ايران کنند.
حکومت اسالمی عالوه بر اعدام مخالفان ،حتی به ترور مخالفان سياسی خود در داخل و خارج کشور دست میزند.
انسان يکبار بهدنيا میآيد و حق حيات مھمترين ارزش و سرمايۀ انسانی است .متفکران در حوزهھای حقوق انسانی،
متقاعد شدهاند بهضرورت حفاظت از جان آدمی ،صرفنظر از اينکه آدمی مجرم باشد يا نباشد.
اعدام که قطع حيات را اجازه میدھد ،چيزی را از مجرم میستاند که »حق حيات« است ،حق بودن است ،حق زندگی
است .تعدی به حق حيات به ھر انگيزه و از سوی ھر شخص يا نھادی که انجام بشود ،اقدامی است غيرقابل توجيه .در
اين اقدام عدالتخواھی و عدالتجوئی نابود میشود» .عدالت« با انتقامجوئی تعريف میشود.
شھروندان ايران در چھار دھۀ اخير از مجازات مرگ بسيار آسيب ديدهاند .قتل ھزاران نفر به استناد دستخط روحﷲ
خمينی و اجرای آن توسط »ھيأت مرگ« در سال  ١٣٦٧است.
از سوی ديگر به تماشای مراسم اعدام رفتن ،کمکرسانی به حکومت است تا قتل بسياری شھروندان را توجيه کند.
تا روزی که حکومت اسالمی بر قدرت است نه تنھا به لغو مجازات مرگ در ايران نمیتوان اميد بست ،بلکه حتی
نمیتوان اميد بست به اين که مخالفان مجازات اعدام از امنيت نسبی که حقشان است ،برخوردار باشند.
ما افکار عمومی جامعۀ انساندوست جھانی را فرامیخوانيم که با گسترش مبارزه عليه اعدام در ايران و در انزوا قرار
دادن حکومت زنستيز ،آزادیستيز ،کودک آزار و آدمکش اسالمی بکوشند و از مبارزۀ مردم ايران در جھت سرنگونی
اين حکومت جانی حمايت کنند .ما جھان ديگری میسازيم!
پالتفرم دموکراتيک جنبشھا و خلقھای ايران
نھم اکتوبر ٢٠٨
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