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 Human rights  حقوق بشر

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ اکتوبر ١٠

  
 !مجازت اعدام قتل عمد دولتی است

ھا جھت  مع و ملترود از ديرباز در جوا شمار می ترين مجازات بشری به اعدام که در تاريخ حقوق کيفری سنگين 

 قرن قبل از ميالد ١٨جا مانده تاريخی به   رسمی بهۀشد اولين سند تدوين. برخورد با ناقضان قانون خود وجود داشته است

در يونان . بينی شده است  جنايت، اعدام پيش٢۵گردد که در آن مجازات  مسيح و حکومت حمورابی شاه بابل باز می

طور گسترده  ت مجازات جرائمی چون قتل، خيانت و تجاوز و تحت قوانين دراکو بهباستان نيز از مجازات اعدام جھ

  .ناپذير است شد اگر چه افالطون معتقد بود اعدام تنھا بايد در مواردی اعمال شود که مجرم اصالح استفاده می

ردن، ضرب و شتم ھای مجازات اعدام در سراسر جھان شامل مصلوب کردن، غرق ک از آن زمان تا کنون، انواع روش

مرگ، سنگسار، سوزاندن در آتش، چھارميل کردن، دار زدن، تيرباران، صندلی الکتريکی و تزريق کشنده  منجر به

  .رود کار می جھت مجازات مجرمان به

ھای اخير را  ھا در ايران طی سال تعداد اعدام» افزايش شديد«کارشناسان حقوق بشر ملل متحد با انتشار گزارشی تازه، 

 .حکوم کرده و از حکومت ايران خواستند تا مجازات اعدام را کنار بگذاردم

سايت رسمی ملل منتشر شده، در ايران در دوره بين   در وب]ثور[ ارديبھشت١٨بنا بر اين گزارش که روز جمعه 

در تعداد » ندهافزايشی ھشداردھ«اند که به نوشته سازمان ملل   نفر اعدام شده٨۵٢کم   دست٢٠١۴ جون تا ٢٠١٣ جوالی

 .دھد ھا در ايران را نشان می اعدام

ھا از زندانيان سياسی و ھفت تن نيز  کم شش تن از آن  نفر نيز که دست٣۴٠بنا بر اين گزارش، عالوه بر اين بيش از 

 ٤٠٠، نيز نزديک به ٢٠١٦ و در ھفت ماه نخست سال .اند سو در ايران اعدام شده  به اين٢٠١۵ جنوریزن بودند از 

 . نفر برسد١٠٠٠شود تا آخر سال جاری ميالدی به  نفر در ايران اعدام شده اند و احتمال داده می

 مطبوعاتی با اشاره ۀدر امور ايران، نيز روز جمعه با انتشار يک بيانيمتحد احمد شھيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر ملل 

 ئیاعتنا دھد قبول ندارد اين نشانگر بی که رخ میا ر ئیھا وقتی دولت ايران حتی گستره اعدام«اين آمار گفت که   به

 .»الملل است ن انسان و ھم برای قانون حقوق بشر بينأھا ھم برای ش عاری از احساس آن

کشور مجازات اعدام را در مورد  ۶اند؛   جرايم ملغا کرده ۀکشور مجازات اعدام را در مورد ھم ۴بر اساس گزارشات، 

کشور و منطقه مجازات اعدام را  ۵٨اند؛  کشور در عمل مجازات اعدام را ملغا کرده ٣٠؛ اند جرايم عادی ملغا کرده

کشور در صدر جدول کشورھای مجری  ۵ کردند؛ ء مجازات اعدام را اجرا٢٠١۵کشور در سال  ٢۵اند؛  حفظ کرده
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کشور و منطقه مجازات  ۶۵؛ مريکاا ۀچين، ايران، عربستان سعودی، پاکستان و اياالت متحد: مجازات اعدام قرار دارند

  . اند اعدام را در مورد تروريسم حفظ کرده

کشور در قانون مجازات اعدام را برای جرايم عادی ملغا کرده  ١اند؛  کشور در عمل آن را ملغا کرده ١۶: از اين ميان

  .است

دھنده است و عالوه بر  تکانيار عام و اعدام کودکان بس ھم در مالء در اين اوضاع و احوال جھانی، اعدام در ايران، آن

ويژه کودکان تبليغ و ترويج  کشی را در مقابل مردم به  خشونت و آدمًھا، حکومت اسالمی رسما زيکی اين انسانحذف ف

 ئیھا کنند و چه کابوس ای پيدا می ھا باالی دار ھستند چه روحيهکودکانی که شاھد اعدام و جان دادن انسان. کند می

  ...شود؟ و دامنگيرشان نمی

 عفو ۀگفت کند و به  میءترين مجازات اعدام را ھر سال اجرا نسبت جمعيت پس از چين، بيش حکومت اسالمی ايران به

صورت پنھانی  ھا به بسياری از اين اعدام. شود ھای ايرانی منتشر نمی  ھم توسط مقامئیالملل، آمار درست و قابل اتکا بين

شود، برای متھمان   در ايران عالوه بر اين که که شامل مخالفين سياسی حکومت میاکثر احکام اعدام. شود انجام می

 .گردد قاچاق مواد مخدر يا تجاوز جنسی صادر می

ھای حقوق بشری برای توقف مجازات اعدام واکنش مثبتی نشان  ھای مکرر سازمان درخواست ھای ايرانی ھرگز به مقام

ل جرم در سطح جامعه بوده که منطبق بر دستورات دينی وثر کنترؤھای م م از راهآنان معتقدند، مجازات اعدا. اند نداده

 .است

ای در لندن اعالم کرد که تصاوير  ، با صدور بيانيهجوالی ٢١، ]سرطان[ تير٣٠شنبه  الملل روز پنج سازمان عفو بين

رحمانه با محکومان و  برخوردھای بی ۀدھند عام در ايران، نشان ھای در مالء  منتشر شده از آخرين سری اعدامئیويدئو

اند و در  ھا آمده تماشای مراسم به دار آويختن آن رحمی در سطح جامعه و در جمع کسانی است که به مصداق ترويج بی

اين سازمان ناظر بر وضعيت حقوق بشر، مجازات اعدام را مجازاتی . خورند چشم می ھا حتی کودکان ھم به ميان آن

  .که ايران، پس از چين، در اجرای آن رکورددار استرحمانه خوانده  بی

) جوالی ١٩-]سرطان[ تير٢٨( اعدام سه نفر از کسانی است که سه روز پيش  منتشر شده مربوط بهئیتصاوير ويدئو

موران نيروی أدر اين تصاوير م. دار آويخته شدند محاکمه و در ميدان آزادی کرمانشاه به» عنف تجاوز به«اتھام  به

 پس از ئیھا اندازند و ثانيه ھا می گردن آن ھا را به ھا حضور دارند، طناب بوس می که در کنار محکومان روی مينیانتظا

 .ماند ھا در ھوا معلق می جان آن ھا، بدن بی بوس حرکت مينی

ھای  درصد جوان ٣٠داريم، » ژيک مرجع تشخيص مصلحت نظاميمرکز مطالعات سترات«بر مبنای آماری که از 

ھای آن، صفردرصد  درصد از جوان ٣٠ای که  شناسان، در جامعه  جامعهۀگفت بنا به. انی، صفردرصد درآمد دارنداير

ش سير و که بايد شکم پذيرد، برای اين میدرآمد دارند، طبيعی است که چنين جوانی ريسک و خطر رفتار مجرمانه را 

انسور، سرکوب، احتناق، زندان و شکنجه، اعدام و ترور و ای که بيش از حد س در جامعه.  کندتأميننوعی  اش به زندگی

ھای  ھای ملی، مذھبی، جنسی و غيره وجود دارد و رفتارھای فردی و اجتماعی در قالب تبعيض و محروميت

يا جوانانی . تر روی دھد نسبت جوامع ديگر، بيش شود، طبيعی است که چنين اتفاقاتی به ل میوايدئولوژيک مذھبی کنتر

ھای شديد دولتی، بيکاری و فقر  سرکوب... فروشند و شان را می ھا بدن ھا و ديگر ارگان ی زنده ماندن، حتی کليهکه برا

ھای اجتماعی نظير اعتياد، بزھکاری، دزدی، جنايت، خودکشی،  اند که آسيب فزاينده اقتصادی در ايران، سبب شده

مراحل خطرناکی  خط قرمزھا را پشت سر گذاشته و به...  وفروشی، طالق، فرار از خانه فروشی، کليه و قرينه چشم تن

 .اند رسيده
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سابقه گسترش يافته و تمام مردم ايران را از کارگران، معلمان،  نحوی بی ھا به بشر در ھمه زمينه ابعاد نقض حقوق

بی، در برگرفته ھای ملی و مذھ بشر، محيط زيست، آزادی زبان مادری، زنان، جوانان گرفته تا اقليت مدافعان حقوق

 . است

ھا و سران حکومت اسالمی ايران، ھر اختالفی که با ھم داشته باشند، درباره اعدام و سرکوب و حفظ نظم  ھمه جناح

 .گيرند ھا بھره می شان از اعدام ھا برای حفظ حکومت آن. موجود اشتراک نظر دارند

آينده  ھای غربی نسبت به ھای سياسی و دولت ز چھرهای غرب با حکومت اسالمی، برخی ا در نتيجه پس از توافق ھسته

بينی کردند اما بسياری از کارشناسان، روابط غرب با ايران را در شرايطی که در دولت  روابط با ايران ابراز خوش

گذشته حدود سه برابر شده  ھا نيز نسبت به وخامت گذاشته و اعدام حسن روحانی، وضعيت حقوق بشر در ايران رو به

د در صدر مذاكرات جامعه ين قانون باي اتغييرن خواسته لغو مجازات مرگ و يبنابرا .دانند می» تناقض«، نوعی است

اش  المللى نير اجراى تعھدات بيران در مسيد به گام نھادن ايران باياسى با ايبھبود روابط س. رديران قرار گيجھانى با ا

  . در قبال مجازات مرگ مشروط شود

ھا اجتماعی و مردم آزاده مھم است که عليه اين حکومت جانی از جمله با  که در اين ميان نقش جنبشاما روشن است 

ھا در حمايت و پشتابانی از مبارزا  المللی آن پا خيزند تا حاميان بين خواست لغو اعدام و ھمه قوانين وحشيانه اسالمی به

  !تر شوند ھا نيز فعال تبر حق و عادالنه آن

قدرت رسيد حکومت اسالمی آغاز شده و در چند سال  ھا در ايران، از ھمان روزھا نخست به روند اعدامبدين ترتيب، 

  .بيش از سه برابر افزايش يافته است اخير و در دوره رياست جمھوری حسن روحانی، به

گيرد و اعالم  ھا در ايران مخفيانه صورت می  در صد ھمه اعدام٧٠گويند بيش از  ھای حقوق بشری می برخی سازمان

  . گردد نمی

عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ايران انتخاب شده و  ، به١٩٨٩احمد شھيد از تابستان سال 

 .اند ايران را نداده وی اجازه سفر به ايران شده، اما مقامات حکومت اسالمی تا کنون به ھا خواستار سفر به در اين مدت بار

***  

و دليل .  مجازات اعدام نوشتۀای کوتاه، اما مھمی دربار  مارکس مقاله،١٨۵٣ جنوری ٢٨ سال پيش، در ١٦٥حدود 

 ١٨۵٣ جنوری ٢۵ در تاريخ Amateur Hanging با عنوان» تايمز«نگارش آن ھم، انتشار گزارشی در روزنامه 

عام را  ويژه اعدام در مال زات اعدام، بهخوبی نگرش او را به مجا اين مقاله کارل مارکس با وجود کوتاھی آن به. است

  .دھد نشان می

 بروری تايمز نوشت و چند ھفته بعد، در فۀمارکس اين مقاله را، در لندن سه روز پس از انتشار گزارش روزنام

  .منتشر کرد) New-York Daily Tribune(تريبون  -، در روزنامه نيويورک ديلی١٨۵٣

در گزارش تايمز آمده بود که اين باور وجود دارد . کند  تايمز آغاز میۀگزارش روزنام اش را با اشاره به مارکس مقاله

آويز شدن، چه   ھستيم که بر اثر حلقئیھا ، شاھد مرگ»عام ء اعدام در مال« بالفاصله پس از اجرای احکام ًکه معموال

کاران بر م جنايت عميق اعداتأثير را به  اين پديدهئی تايمز، چراۀنويسند. دھند روی می طور اتفاقی  خودکشی و چه به

  .دھد  اين افراد نسبت می ۀاذھان بيمار و رشدنيافت
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گيرد، با اين استدالل که اين   می زير پرسش نويس تايمز را به کند و مقاله اش را با نقل ھمين قول آغاز می مارکس مقاله

 جامعه - خواست- ئیمثابه غايت نھا ازات اعدام را بهانجامد و مج عمل جالد می تمجيد از آزادی برخورد، در نھايت به

)the ultima ratio of society (آن رسميت خواھد داد و کند و الجرم به معرفی می...   

» مورنينگ ادويرتايز«کند که دو روز قبل از نوشتن يادداشتش در جدولی اشاره می اش، به  مقالهۀمارکس در ادام

)Morning Advertiser   (در . زير سؤال برده استحق  را به» منطق خونين تايمز« شده بود و به عقيده او، منتشر

   . گزارش شده است١٨۴٩ روز، در سال ۴٣ اشاره شده است که در ظرف ئیھا مرگ اين جدول، به

ه در پی  کئیھا کند، مرگ  میتأئيد تايمز نيز ۀطور که نويسند ھمان: نويسد ھای ھمين جدول، می استناد داده مارکس به

ھا را نيز  ترين قتل رحمانه شود، بلکه مواردی از بی ھا نمی  شامل خودکشیًھای عمومی صورت گرفته است، صرفا اعدام

   .گيرد در بر می

 در جامعه  ھا جلوگيری از تکرار قتل مدت ھم قادر به از نگاه مارکس، مجازات اعدام در درازمدت که ھيچ، حتی در کوتاه

تا کنون، اجرای » قابيل«گويند که از زمان  ما می کند که مستندات تاريخی به ر ھمين يادداشت، اشاره میمارکس د. نيست

   .عکس نيزعمل کرده استه ھا، نه فقط موجب اصالح يا تنبيه آدميان نشده است، بلکه حتی ب مجازات

شود که يکی از   گفته میًعموالم: کند  مھم و محوری ديگری را نيز مطرح می مسألهمارکس در اين يادداشت، يک 

ھمين موضوع،  مارکس با اشاره به. گيرد می ھا اين است که جامعه از سرنوشت مجرمان درس   اھداف اصلی مجازات

شما چه : کند که شود، اين پرسش را مطرح می ھا قلمداد می مجازات» ارعابی«و » اصالحی«چه که کارکرد  يعنی آن

ھا از ديرباز در  مجازات» ارعابی«کيفر دھيد؟ کارکرد » ارعاب ديگری«ف، يعنی حقی داريد تا مرا با اين ھد

  .ھای کيفری مختلف لحاظ شده است و تا ھمين امروز نيز مدافعان پرشماری دارد   حکومت

از ) Rigid formula(بندی خشکی  نوعی صورت نقل قولی از ھگل که آن را به مارکس در ھمين مقاله، با ارجاع به

کند که جايگاه مجرم را در حد يک  حمله می» لمانیاآليسم  ايده«داند، به  می» کرامت انتزاعی انسان«کانت در باب آرای 

جامعه و  اين ترتيب، وابستگی مجرم را به دھد و به  ارتقا می) free and self-determined( آزاد و خودمختار ۀاراد

  .شناسی مارکسيستی شد ری که بعدھا محور اصلی جرمام. گيرد اش ناديده می اجتماعی-مقتضيات اقتصادی

از نگاه مارکس، عامل . ن کردييترش تب ھای بنيادی ھا و انديشه  آموزهۀرا بايد بر پاي»  مارکس ۀاصول حقوقی فلسف«

 اجتماعی -گيرد، واقعيت عينی زندگی و مناسبات اقتصادی نام می» روبنای جامعه«چه که   آنۀ ھمۀکنند تعييناساسی 

ھای اجتماعی،  ھا، ھنجارھای اخالقی، ارزش ھا عواملی است که زندگی فکری آدميان، آگاھی اين. برآمده از آن است

  .کند ھا را تعريف می ھای قانونی و چگونگی حقوق و آزادی نظام

کند، بلکه   میتعييناين گاھی آدميان نيست که زندگی آنان را «دارد که » لمانیاايدئولوژی « مشھوری در ۀمارکس گفت

از اين نگرش، حقوق بشر و تمامی موازين و . »دھد ھا را شکل می اين زندگی و ھستی واقعی آنان است که آگاھی انسان

. سر بايد محصول تاريخ و مبارزاتی باشد که برای آن صورت گرفته است مالحظاتی که در آن تعريف شده است، يک

   .معرفی کرد» پيشينی«يا » طبيعی«توان   نمیھا را  منسجمی از حقوق يا آزادی ھيچ مجموعه

اند، شرايط  رو بوده ھای مارکسيسم، تنھا واقعيت بنيادين و اصلی که تمامی جوامع انسانی با آن روبه بر اساس آموزه

 پيشينی  ۀھيچ طرح يا ايد. اند در آن قرار گرفته) The original position( »وضع نخستين«ھا در مادی است که انسان

، يک ديگر را ...ھای اجتماعی و  که در اجتماعی عريان و بدون فرھنگ، اخالق، ارزشئیھا ای، برای انسان  شدهعيينت

   .اند مطرح نبوده است يافته
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 که ما امروزه ئیھا يکايک حقوق و آزادی. تواند وجود داشته باشد بر اين پايه، ھيچ حق طبيعی، ذاتی يا الھی نيز نمی

ھا که حق حيات باشد، محصول مبارزه، تاريخ و عقب راندن  ترين آن کنيم، حتی بنيادی ھا دفاع می شناسيم و از آن می

  . کلی مستثنا باشدۀتواند از اين قاعد حق حيات و منع مجازات اعدام نيز نمی. ساختارھای سرکوب و قدرت است

اساس  سبب بی صادی بروز جرم و نيز بهاقت- ھای اجتماعی جھت ناديده انگاشتن بستر مارکس، مجازات اعدام، نخست به

 ديگر، از نگاه ئیاز سو. داند کارکرد می غيرقابل دفاع و بی) در کاھش شمار جرايم( ھای موافقان اعدام بودن استدالل

که جامعه و مجرمان  چه سبب، برای آن ِتواند به اين پرسش محوری پاسخ دھند که به مارکس، مدافعان مجازات اعدام نمی

   درس بگيرند، بايد از قربانی شدن مجرم و ساير افراد بھره گرفت؟بالقوه

اما جامعه، . ای است که در آن رشد کرده است ای اجتماعی است و مجرم ھم محصول جامعه بنابراين، ارتکاب جرم پديده

نوعی خود را  هيت خود را در قبال جامعه بپذيرد، سعی دارد با کشتن عامل نمادين جرم، بمسؤولکه دولت  جای آن به

 تأمينھا، تابع  اين معنا که ساير حقوق فردی و جمعی و آزادی ترين حق است به ترديد حق حيات، بنيادی  بی. دتطھير کن

قيد و شرط از حرمت و موجوديت انسان  دوست و آزاده موظف است بی رو، ھر فرد و جريان انسان از اين. اين حق است

  !دفاع کند

 عليه حاکم داری سرمايه مستبد و ارتجاعی ھای حکومت دست در ابزاری مثابه به اعدام امروز،به تا واقعيت اين است که

 اين مرتکب کرده، ايجاب ضرورت گاه ھر شان حاکميت و خود حفظ برای و طلبان،  مساوات و ديدگان ستم خواھان، َازادی

 قابل جانيان اين برای ،»اعدام از عاری ایيدن« جھان، از بخشی در داری سرمايه حاکميت برای .اند شده ھولناک جنايت

  .نيست تصور

 ويژه به اسالمی، حکومت رسيدن قدرت به نخست ۀدھ در در ايران سياسی زندانيان ۀگسترد و وسيع اعدام و کشتار

 و ءبقا برای کشتار، و سرکوب ۀوسيل اين کارگيری به روشن ۀنمون ،٦٧ سال در سياسی زنداين ھزار چندين کشتار

  .ھست ھم ھنوز و بود شان اسالمی کار جنايت حکومت تحکيم

 در شان موقعيت و منافع پای وقتی جامعه در اجتماعی عدالت و انسانيت برابری، آزادی، دشمنان و مرتجع حاکمان برای

  ... و کنند نمی درنگ ای لحظه ھا انسان کشتار و خود راه سر بر موانع برداشتن در باشد ميان

 ضد عملی اعدام ترديد بدون .است کرده محکوم ًشديدا را َان و ناميده قصاص عمل را اعدام ای مقاله در ھم انگلس

  .کنند جو و جست را اعدام گذشته تاريخ در ھا انسان روزی بود اميدوار بايد و است شنيعی و انسانی

 و ءما در گذشته مجازات اعدام را اجرااند ا را بر خود گذاشته» سوسياليست و کمونيست«اين ترتيب، جرياناتی که اسم  به

  . مارکس و انگلس و کمونيسم ندارند معنای واقعی، ربطی به کنند به يا در حال حاضر نيز آن را توجيه می

رد و با يگ کشتن کسى می م بهيچرا که دولت، تصم. ن شکل قتل عمد استيتر ن و شنيعيتر حانهيچرا که مجازات اعدام وق

 قتل در جامعه ندارد و ۀمسأل مجازات اعدام ربطى به. شود عنى دولت، گرفته میيک قاتل، يجلوى لغو مجازات اعدام، 

 و بقايش  ھا و اھداف و ايدئولوژی مقررات و سياست ن بهيتمک دولت با اين مجازات، مردم را به. خ خودش را دارديتار

  . کند وادار می

اين سياست نه تنھا .  مقتول صاحب خون استۀنقش خانواديکی از توجيھات حکومت اسالمی در رابطه با اعدام، 

 ۀخانواد. گيری است، بلکه شريک کردن خانواده ھا در قتل عمد دولتی است  و انتقامئیآشکارا ارتجاعی و قرون وسطا

ده عھ اتل خوشحال ھم باشد اما قانون نبايد چنين مجازات مھمی چون کشتن را بهقمقتول داغدار است و شايد از کشتن 

ا دولت يقتل زده است آ ا کسى که از فالکت و ناھنجاری و مشالت روحی و روانی و يا اتفاقی دست بهيآ. جامعه بگذارد

  خانواده مقتول مراجعه کند؟  کش مجاز است که براى گرفتن انتقام به کار و آدم ، جنايتئیطلب، مافيا طلب، جنگ خشونت
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لفتش با دولت دستگير و زندانی شده است طبق قوانين جھان شمول، جرمی جرم مخا اسى، که بهيدر اين ميان زندانى س

 ! مرتکب نشده و بايد آزاد گردد تا چه برسد زندان و شکنجه و اعدام شود

ھای ملل متحد،  قطعنامهھای طوالنی سياسی و اجتماعی و فرھنگی عليه مجازات اعدام، سرانجام  پس از مبارازت دھه

 در ٢٠٠٨ و دومين بار سال ٢٠٠٧عنوان اولين قدم برای لغو کامل آن، اولين بار در سال   بهبرای توقف مجازات اعدام

 طی گزارشی آخرين ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ھای  نيز در سالمتحد دبيرکل ملل . تصويب رسيد بهمتحد مجمع عمومی ملل 

 تأکيدھا ضمن  در اين قطعنامه. مجمع عمومی ارائه کرد تحوالت مربوط به توقف و لغو اعدام در کشورھای مختلف را به

اعتبار انسان بودن، دارای حق حيات و بسياری حقوق ديگر است و  بر توقف مجازات اعدام، گفته شده مجرم، به

دومين . صرف مجرم بودن و ارتکاب جرم ندارد گذاری، حق سلب اين حقوق را از فرد به گذار و سيستم قانون قانون

تصويب مجمع   به١٩٨٩مللی حقوق سياسی اجتماعی درباره لغو مجازات اعدام نيز سال ال ميثاق بين پروتکل الحاقی به

  .عمومی رسيد

مجازات اعدام محکوم  تر کسانی که به دھد که بيش الملل، نشان می ھای حقوق بشری، چون عفو بين تحقيقات سازمان

در برخی کشورھا حتی برای مجرمانی . اند علق داشتهھای ملی و مذھبی ت اقليت اند يا به ھای فقير بوده اند، از خانواده شده

  .کنند اند ھم حکم مرگ صادر می که خشونتی اعمال نکرده

دھد جامعه ما در سی و ھفت سال حاکميت  انجام می) داعش( »دولت اسالمی«امروز آن جناياتی که گروه تروريستی 

ردن فعالين سياسی و فرھنگی با ضربات متعدد چاقو، ترور تکه ک تکه. اند خونين اسالمی ايران، بارھا و بارھا شاھد بوده

جمعی مردم مناطقی چون قارنا،  زندانيان، کشتار فردی و گروھی زندانيان، کشتار دسته ھا به مخالفين، تجاوز در زندان

ھايشان،  لب  بهھا و تيغ کشيدن صورت آن زنان در خيابان با اسيدپاشی به ، در کردستان، حمالت وحشيانه به...ايندرقاش و

 از انبوه ئیھا ھا، تنھا گوشه دفاع آن جان و جسم ظريف و بی ازدواج و تجاوز اسالمی به  ساله به٩ھای  تشويق دختربچه

ھا سپاه و بسيج و وزارت اطالعات  ھای داعش ھنوز ھم بايد از تروريست جنايت اين حکومت است بنابراين، تروريست

 سال گذشته در کنار ٣٧حکومت اسالمی ايران، در طی .  اسالمی ايران بياموزندو سربازان گمام امام زمان حکومت

نيست کردن زندانيان سياسی در  سانسور و اختناق، دشمنی با آزادی بيان و انديشه و اجتماعات، زندان و شکنجه و سر به

طور سيستماتيک و  ز بهعناوين مختلف از جمله جلوگيری از درمان بيماران، مجازات اعدام را ني ھا به زندان

ھدف اصلی اين حکومت . اند يافته و روزمره عليه مخالفين سياسی و قربانيان اتعياد و بزھکاری اعمال کرده سازمان

ويژه مجازات اعدام را تنھا راه برای بقای حاکميت خود و راه مقابله با  گری، به جانی از اين ھمه بربريت و وحشی

جويان، فعالين  اجتماعی و فرھنگی و زھرچشم گرفتن از فعالين کارگری، زنان، دانشھای اقتصادی، سياسی،  بحران

محيطی، حقوق بشر، آزادی زبان مادری و فعالين فرھنگی و ھنری تشخيص داده که جرات اعتراض و اعتصاب  زيست

  .خود راه ندھند به

 کومت اسالمی ايران مبارزه کنيم اما دھممسلم است که ما بايد ھر روزه عليه سرکوب و اختناق و سانسور و اعدام ح

تر طرفداران اعدام و  بر، روز جھانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، يک اقدام جھانی است تا ھر چه بيشواکت

دليل اجرای  ، را به...مريکا، حکومت اسالمی ايران واچون عربستان سعودی، چين، بالروس،   ھا مستبد ھم حکومت

اند نه تنھا در نزد افکار عمومی جھان افشا کنيم،  ل عمد و ھمه جناياتی که عليه بشريت مرتکب شدهمجازات اعدام و قت

بلکه با صدای بلند و رسا و محکم خواھان لغو مجازات اعدام و کليه قوانين غيرانسانی و آزادی ھمه زندانيان سياسی و 

  !اجتماعی در جھان و ايران باشيم

 ٢٠١٦بر ونھم اکت -١٣٩٥ ]ميزان[ھجدھم مھر ماه


