ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روزﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﻋﺪام و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮوج ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻋﺪام اﺳﺖ
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان
اﻣﺮوزه در  ۳۶ﮐﺸﻮر از  ۱۹۵ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ،ﻫﻨﻮز ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺟﺮا ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد ،از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاﻣﯽ ﻫﺎی
ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ رژﯾﻢ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ۱۸ﺳﺎل را ﻧﯿﺰ اﻋﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎﻣﺪاری  ۴۰ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﺋﯽ ﺿﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر و ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﮐﻮر ﮐﺮدن و
ﺷﻼق زدن ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻮﺣﺶ و ﺗﺮوﯾﺞ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺪن ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﺋﯽ ﺷﺮﻋﯽ و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از
وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۱۳۵۷در اﯾﺮان اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ! در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر دوﻟﺘﯽ ،در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺪام ﻫﺎ و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺼﺎص و ﺣﺪود اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺟﺮم و
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﻧﯿﺰ
داﺷﺘﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ،
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺼﺎص ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ اوﻟﯿﻪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ،
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﺎ ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮی وارد ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح “ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮن” را در ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات
ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻣﺠﺮم ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ! ﺑﺎ اﺟﺮای اﻋﺪام در ﻣﻼء ﻋﺎم،
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام
ﻣﺠﺮﻣﯿـﻦ و ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﺟـﺎن دادن اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ در ﺑـﺎﻻی ﭼـﻮﺑﻪ دار ﻣـﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در واﻗﻊ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣـﺮوج ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﭘـﺎره ای از ﺷﻬﺮوﻧـﺪان
ﻧﺎآﮔﺎه ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮﮐﺖ
در ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام ،ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی دارای اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
در ﻃﻮل زﻣﺎﻣﺪاری ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﺗﻬﺎﻣﺎت واﻫﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﯾﺎﻏﯽ،
ﻣﺤﺎرب ،ﻣﻔﺴﺪﻓﯽ اﻻض ،ﻣﺮﺗﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﺗﻦ
از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ را اﻋﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ﻧﯿﺰ اﻧﻘﻼب ﺷﺪ اﻣﺎ از
آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺸﻮر از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ،ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻟﻐﻮ ﺷﺪه ﺑﻮد،
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را اﻋﺪام ﻧﮑﺮدﻧﺪ،
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن وﻗﺘﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪﻧﺪ ،از ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻋﺪام و ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻫﺎی دﻫﻪ
ﺳﯿﺎه ۱۳۶۰و اوج ﺷﻘﺎوت آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۶۷ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺗﻦ از
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺧﻄﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ در زﻧﺪان ﻫﺎ
اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻋﺪام و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮوری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ اﺣﮑﺎم اﻋﺪام ﺻﺎدرﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﮐﺎر ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﮐﻪ ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣﺘﻤﺪن اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه در اﯾﺮان دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﮔﺰ
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮی و ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﮔﺎه اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرزار
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻟﻐﻮ اﻋﺪام ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﻓﺮدای اﯾﺮان ﺑﺪون ﺷﮑﻨﺠﻪ و
اﻋﺪام ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎرزات اﻣﺮوز وﺟﺪان ﻫﺎی ﺑﯿﺪار اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺟﻬﺖ
ﻟﻐﻮ آن ﻫﺎ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان
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 – ۳اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن – ﺗﮕﺰاس

 – ۴اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮان – ﭘﺎرﯾﺲ
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 – ۷ﻣﺎدران ﭘﺎرک ﻻﻟﻪ اﯾﺮان
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