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 ۱۳۶۵ر هامیثاق ملی لغو اعدام، نشریه حقوق بشر، ب

 

 بحث در مورد مجازات اعدام: ۱۹۸۰فرانسه در نیمه اول دهه 
امنیت را در صدر  ٴهگذاری فرانسه و باال گرفتن موج خشونت و تروریسم مسئلقانونپیروزی احزاب راست در انتخابات قوه 

زنده باد پلیس، “ی هابا شعار هالیبرال .است دست به گریبان است مطرح کرده هامشکالت و معضالتی که دولت جدید با آن

ئی که با لیبرالیسم فرانسوی که آزادی و حقوق هاشعار .نداهبه میدان آمد  [2] ”کار، خانواده، امنیت“و یا   [1] ”تفتیش و زندان

 ٴنه برقراری امنیت و مبارزه با تروریسم اقدامات تأمینی شدیدی در برنامههابه ب .ست سازگاری نداردا بشر وجوه مشخص آن

شود: پلیس بتواند اشخاص مظنون را دولت جدید قرار گرفته که در افزایش و گسترش اختیارات و صالحیت پلیس خالصه می

 ،بدون حکم مقامات قضائی اخراج کندرروز در بازداشت احتیاطی نگاه دارد، خارجیان مورد سوءظن را هابدون مجوز قضائی تا چ

و در هر محل گسترش یابد و به موازات این اقدامات مرتکبین اعمال تروریستی به مطالبه اوراق هویت و بازرسی بدنی هرکس 

توان پیش بینی کرد که این اصالحات در سیستم قضائی فرانسه جائی باز هنوز نمی .سال حبس محکوم شوند ۳۰مجازاتی تا 

ق دارند معلوم نیست که چنین مقررات خواهد کرد یا نه؛ و با اینکه احزاب راست در مجالس قانونگذاری فرانسه اکثریت مطل

آید که کلیه نمایندگان احزاب راست با این اقدامات مقننه برسد و از قرائن و امارات چنین بر می ٴغالظ و شدادی به تصویب قوه

ر از تآزادی و حقوق بشر موافقت ندارند و در بین آنان اشخاصی هم هستند که مقتضیات و مصالح جامعه را فرا ٴتحدید کننده

نماینده سوسیالیست  ۲۵۱به عنوان نمونه در مورد مجازات اعدام عالوه بر  .کنندمنافع سیاسی گروهی و طبقاتی خود تلقی می

 [3].نماینده از احزاب راست هم با برقراری مجدد این مجازات مخالفت دارند ۳۹و کمونیست، 
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 در بین موافقان مجازات .اعتقادی داشته باشد ریشه اجتماعی و عینی داردبه اعتقاد ما این مخالفت بیش از آنکه جنبه نظری و 

کنند که شخصاً با اعدام مخالفند ولی به لحاظ ضرورت و برای صیانت جامعه با اعمال اعدام اشخاصی هستند یا چنین تظاهر می

 .خورده چشم میهمین وضعیت در بین مخالفان مجازات اعدام هم کم وبیش ب .این مجازات موافقت دارند

 
کسانی هستند که به لحاظ فلسفی، اعتقادی، مذهبی، با اعدام مخالفند و کسان دیگری صرف نظر از معتقدات خود اساساً 

برای تشریح بیشتر این مطلب ناگزیریم مختصری به  .مجازات اعدام را اقدامی لغو، غیر مؤثر و مخالف مصالح اجتماعی میدانند

 .ردازیمفلسفه مجازات اعدام بپ

 

 فلسفه مجازات اعدام
قانون قصاص در چنین  .فلسفه اجتماعی مجازات در گذشته تالفی و عقوبت بود و مجازات جنبه تقاص و مقابله به مثل داشت

َأنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ ِبالْعَیْنِ وَاْلأَنفَ ِبالْأَنفِ وَالْأذُنَ ِبالْأذُنِ  هاشود: وَکَتَبْنَا َعلَیْهِمْ فِیی، برقرار میاهدورانی، دوران مناسبات قبیل

حکم کردیم که نفس را در قبال نفس چشم را مقابل چشم  –بنی اسرائیل  –و بر آنان  [4] .وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

( بنابراین مجازات نه فقط .گوش را به ازای گوش دندان را به جای دندان و هر جراحت دیگری را به مثل آن قصاص دهند

عمد و مجازات بدنی که نظیر عمل مجرمانه است و اعمال آن هم حق انحصاری زیان دیده از جرم است )وارث در مورد قتل 

 .(شخص متضرر از جرم در موارد دیگر

 
ی چون مالکیت مقام واالئی دارد و نظام ارزشی جامعه بر تعداد خدم و حشم )غالم و کنیز و اهاز سوی دیگر در چنین جامع

وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا  ٴلَّهفَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّاَرهٌ “ .شودچارپایان( استوار است، پرداخت غرامت به سهولت جانشین مجازات می

و اگر کسی به صدقه )دیه( راضی شود، کفاره گناه او خواهد بود و شخصی که خالف  ”.[5] ئِکَ هُُم الظَّالِمُونَٰ  َفأولَ ٴأَنزَلَ اللَّه

 .حکم خدا رفتار کند ستمکار است

 
 :طور خالصه وجوه شاخص این نظام جزائی عبارتند ازهب

 
 .نظیر عمل مجرمانه است مجازات مثل وـ  ۱

 .مجازات حق مدعی خصوصی استـ  ۲

 .مجازات قابل تبدیل به غرامت استـ  ۳

 
یابد و ی اسالمی تحول میهااقتصادی و فرهنگی گوناگون جامعه ـ این حکم امضائی اسالم به مرور تحت تأثیر شرایط اجتماعی

قصاص کیفری است که “خوانیم در مقدمه این قانون می .شودمیباالخره در مجلس جمهوری اسالمی ایران تنقیح و تصویب 

مسئله برابری قصاص با جنایت در موارد متعددی از این قانون دیده  .”شود و باید با جنایت او برابر باشدجانی به آن محکوم می

لیکن باید ولی زن قبل از هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است “شود و از آن جمله: می

این حکم ریشه در مسئله ارث دارد که سهم االرث پسر دوبرابر دختر است و   [6] ”.قصاص قاتل نصف دیه مرد را بپردازد

ی مالکیت مالک و معیار ارزش اجتماعی است و ارزش جان زن به لحاظ علل اقتصادی و اهچنانکه گفتیم در چنین جامع

 .شودتقویم می ایجامعهی حاکم بر چنین هاارزشی که با معیارفرهنگی نصف مرد است، 

 
جایز  هامخیر میباشد و تلفیق آن هادیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که جانی در انتخاب هریک از آن“

 :نیست

 
 .یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی الغر نباشد  ـ ۱

 .که خیلی الغر نباشد دویست گاو سالم و بدون عیب  ـ ۲

 .هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی الغر نباشدیک ـ ۳



 .ی یمنهادویست دست لباس سالم از حله ـ  ۴

 .نخود است ۱۸هزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طال به وزن یک  ـ ۵

  [7] ”.باشدنخود نقره می ۱۰،۶ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن   ـ ۶

 
غالباً بدنی و زجر دهنده هستند و این حکم فقط شامل جرائمی که مدعی  هااز طرف دیگر در این سیستم جزائی مجازات

شود، بلکه در مورد محرمات و جرایم علیه حکومت هم ساری و نمی .…خصوصی دارند از قبیل قتل، ضرب و جرح، سرقت، زنا

 .باشدجاری می

 
سو، مجازات و گوشمالی او و اطفای آتش کینه و انتقام مدعی خصوصی و  منظور از زجر و شکنجه و عقوبت مرتکب جرم، از یک

د از جامعه طرد شود، همچنانکه برای مجرم عنصر پلیدی است که بای .از سوی دیگر، ارعاب و تهدید و ترهیب دیگران است

 است و مجرمان ”رحمت الهی“در چنین بینش و تفکری، قصاص  .طراوت و شادابی یک بوستان باید حشرات و آفات را دفع کرد

این نظام شتر و گاو و گوسفند وطال و نقره تفاوت ارزش کیفی با جان انسان ندارند و  در [8] .شوندتلقی می ”حشرات االرض“

پایگاه و جایگاه مقدسی که مالکیت  .شودمعادله ارزشی برقرار می هافقط کمیت وجه ممیز است و با افزایش تعداد یا میزان آن

حرمت مال مسلمان همچون “ی و اقتصاد شبانی تکوین یافته دارد به حدی است که اهکه بر مناسبات قبیل ایجامعهدر چنین 

رو شگفت آور نیست که در جرایمی نظیر سرقت یا زنای محصنه )تجاوز نسبت به مال یا از این  [9] ”.حرمت خون اوست

اگر کسی مال  .ده استبینی شناموس شخص( مجازات قطع دست تا قتل، نظیر جرایم نسبت به جان یا بدن انسان، پیش

 !دیگری را ببرد همان مجازات را دارد که دست او را ببرد

 
ئی که مسبوق به این تحوالت بود، مفهوم جدیدی هااما تحوالتی که در حقوق جزا از دو قرن پیش به وجود آمد و بحث و جدل

مفتوح بود، در مکاتب جدید حقوق جزا به جای  سوای بحث فلسفی جبر و اختیار که از دیر باز .از جرم و مجازات را تعرفه کرد

اینکه توجه و بررسی خود را به فرد انسان به عنوان عامل و مرتکب جرم مصروف دارند، به جامعه و عوامل و شرایط و اوضاع و 

کاتب فلسفی و در مذاهب و م هاطی قرن .احوال روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سوق دهنده به بزهکاری بیشتر پرداختند

شد، و فقط انسان بود که باید عواقب متنوع انسان اعم از اینکه فاعل مختار یا مجبور و مقهور به تقدیر و جبر الهوتی قلمداد می

 .کردو مکافات مستقیم عمل مجرمانه اش را تقبل و تحمل می

 

 تغییر فلسفه مجازات
او اگر در  .شوددهند و غالباً شخص مجرم است که مجازات میتشکیل میی کوتاهی از تاریخ بشر را های، دوراناهمجازات قبیل

ارتکاب جرم مرید و مختار بوده، کیفر عمل خود را هم باید لزومًا بپذیرد و چنانچه بزهکاری برای او در لوح تقدیر رقم و قلم زده 

و نه  ”شیطان رجیم“است، نه  ”انی بالفطرهج“اما در بینش جدید مجرم نه  .شده بود، عقوبت و مجازات هم مقدر او بوده است

آید و چنانچه تحت تاثیر عوامل روانی، اجتماعی، فرهنگی و اصل، برائت است و انسان بیگناه به شمار می .”به نژاد پست“وابسته 

 از .بیمار است ٴجرم چون بیماری و مجرم به منزله .شوداقتصادی به ارتکاب جرم دست یابد، از انسانیت مخلوع و محروم نمی

یک سو جامعه باید در قبال بیماری مصونیت پیدا کند و با عوامل جرم زا مبارزه شود و از سوی دیگر موجبات معالجه و مداوای 

یی از علوم انسانی هارشته .بیمار و بازگشت او به جامعه برای ادامه یک زندگی شرافتمندانه و در خور حیثیت انسان فراهم آید

جدیدی به عنوان  ٴهیابند و رشتشناسی، روانشناسی، روانکاوی و اقتصاد و آمار به قلمرو حقوق جزا راه میچون جامعه

  .گذاردشناسی پا به عرصه وجود میجرم

 
مجازات دیگر نه فقط زجر و شکنجه و عقوبت مرتکب جرم نیست که اصالح و ارشاد و حتی مداوای روانی  ٴبه این ترتیب فلسفه

اصول و موازینی که طی سه قرن  .او هم چون هر انسان دیگری حقوقی دارد که باید محترم شناخته شود .و جسمی مجرم است

بودن جرم و مجازات، اصل برائت، اصل عطف به ماسبق نشدن ه اصل قانونی جملاخیر و بویژه پس از انقالب کبیر فرانسه، من

در این سیر  .مقررات جزائی و اصل شخصی بودن مجازات، به رسمیت شناخته شدند، در جهت تأمین و تضمین این حقوق بود

شدند و جای ی موهن و مخالف حیثیت و شأن انسان تلقی های بدنی هم به مرور به عنوان مجازاتهاتحول و تکامل، مجازات



ئی چون شالق زدن، داغ کردن، قطع عضو، سنگسار هامشروعیت و ضرورت مجازات .ی دادنددی سالب آزاهاخود را به مجازات

جسم انسان صورت گیرد، به مرور زائل شد و از  (intégrité) طور کلی هر نوع عملی که علیه سالمت و تمامیتهکردن و ب

این اصل که مجازات باید شبیه و نظیر عمل مجرمانه باشد به عنوان  .انه و حتی رذیالنه یاد کردندی ظالمهابه عنوان رفتار هاآن

ی، اهدیگر نه چشم کسی را به جای چشم کور شد .ی به دور ریخته شداهدوران جاهلیت و مناسبات قبیل ٴماندهبقایای افکار عقب

ئی وحشیانه و سبعانه به هاچنین مجازات .ی قطع کردنداهکار افتاداز حدقه در آوردند و نه دست کسی را به قصاص دست از 

شمار رفتند و آزادی پس از جان انسان به عنوان واالترین ارزش اجتماعی شناخته شد و اجماع متخصصان بر این قرار گرفت که 

 .شد ی بدنیهادر مقام اعمال مجازات، آزادی مجرم باید محدود شود، و زندان جانشین مجازات

 

 نقد مجازات اعدام
پرسیدنی است که چرا فقط در مورد  .اما مجازات اعدام همچنان برقرار بود بدون اینکه علت این ترجیح بالمرجح معلوم باشد

ی شخصی را مادام اهقتل عمد مجازات باید مثل عمل مجرمانه باشد؟ اگر کسی عمداً چشمان دیگری را کور کند یا بر اثر ضرب

 .وارده، چند سال حبس است ٴگیر یا مختل المشاعر کند، مجازات مرتکب بسته به شدت و حدت عمل و صدمهو زمینالعمر فلج 

اما چنانچه این عمل تمامیت جسم و جان دیگری را در بر  .مجازاتی که هیچگونه مشابهتی با نتیجه حاصله از عمل او ندارد

ل مجرمانه باشد، اگر اصل تشابه و تقارن عمل مجرمانه و مجازات به گیرد و به مرگ او منتهی شود، مجازات باید نظیر عم

عنوان بقایای افکار متحجر و ارتجاعی و ضد انسانی قابل اقتباس و تقلید نیست، چطور در مورد قتل عمد و مجازات اعدام 

 کماکان معتبر و الزم االتباع است؟

 
شما مقدمه این قانون اساسی را با نام خدا آغاز “چنین گفت:  ۱۸۴۸ویکتور هوگو در نطق خود خطاب به مجلس موُسسان 

  [10] ”کنید؟کنید، اما چرا حقی را که فقط اختصاص به خدا دارد، یعنی حق زندگی و مرگ را از او سلب میمی

 
 االخره جان را بهیا باید بینش قصاص و تقاص را در تمامیت آن پذیرفت و چشم را در قبال چشم و دندان را در مقابل دندان و ب

 .ی تالفی نکرداهی را با اقدام سبعاناهد وعمل وحشیانهاازای جان بازستاند و یا به دوران احترام به حیثیت و شرافت انسان گام ن

 
توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا احدی را نمی“نی حقوق بشر آمده که هاج ٴاعالمیه ۵ ٴدر ماده

به این مطلب شرح و  ۱۹۶۶حقوق مدنی و سیاسی مصوب  المللیبیندر میثاق  .”برخالف انسانیت وشئون بشری یا موهن باشد

ی ظالمانه یا خالف هایا رفتار هاتوان مورد شکنجه یا مجازاتهیچ کس را نمی“ ۷ ٴهبه موجب ماد .بسط بیشتری داده شده

او ممنوع  ٴی پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانههامایشزر دادن یک شخص تحت آمخصوصاً قرا .انسانی یا ترذیلی قرار داد

  .”هیچکس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد“ ۸ ٴبر طبق بند الف ماده .”است

 
ی ظالمانه و رذیالنه هاگیرد، به استثنای اعدام، به عنوان رفتاریی که علیه جسم انسان صورت میهابه این ترتیب مجازات

امر را  ٴشود، چارهمانده همچنان مانع تحقق لغو کلی مجازات اعدام میشوند، اما چون افکار ارتجاعی و عقبمطرود و ممنوع می

به حق زندگی اختصاص ( ۶ ٴمربوط به حقوق بشر )ماده ٴلذا اولین ماده .بیننددر بادی امر در محدود کردن موارد اعمال آن می

هیچ  .این حق باید به موجب قانون حمایت بشود .حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است ـ۱“شود که د و مقرر مییابمی

یی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم هادر کشور ـ۲ .توان خودسرانه )بدون مجوز( از زندگی محروم کردفردی را نمی

قانون الزم االجراء در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات  اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق

اجرای این مجازات  .جمعی )ژنوسید( منافات داشته باشدهراجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دست ٴنامهاین میثاق و مقاوله

ق خواهد داشت که درخواست عفو هر محکوم به اعدامی ح ـ۴.…جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح

حکم  ـ ۵ .عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تما م موارد ممکن است اعطاء بشود .یا تخفیف مجازات بنماید

یک از هیچ ـ ۶ .شود و در مورد زنان باردار قابل اجراء نیستسال صادر نمی ۱۸اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از 

 .”ی طرف این میثاق قابل استثا نیستهامقررات این ماده برای تاٌخیر یا منع یا الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از کشور

 



  سیاسی مقاومت در قبال لغو مجازات اعدام ـاجتماعی  ٴخصیصه
 ٴحق داشته باشد، خصیصهخواهی و احقاق شود بیش از آنکه ریشه در عدالتمقاومتی که در قبال لغو مجازات اعدام می

در قلمرو حقوق فردی و آنچه که مربوط به روابط حقوق دو انسان، مرتکب جرم و زیان دیده و طبعاً  .سیاسی دارد ـاجتماعی 

شود، مجازات اعدام هیچگونه اثری غیر از اطفای آتش کینه و جامعه به عنوان حامی و مدافع حقوق مجنی علیه )زیان دیده( می

فه اجتماعی آن یعنی صیانت جامعه در قبال بزهکاری و تحذیر و دیگر مجازات، فلس ٴهجنب .انتقام بازماندگان مقتول ندارد

ی که اهقاتل به قتل برسد تا وسیله تنبه دیگران و ترس از کیفر مانع ارتکاب جرم گردد، وسیله و حرب .ترهیب بزهکاران است

ربه عدم تأثیر و کارایی این حطرفه اینکه  .بیل و قابیل(هارسد همچنانکه قدمت قتل نفس )داستان قدمت آن به تاریخ بشر می

 .بر همگان روشن است، ولی اختاپوس ضرورت اعدام همچنان بر افکار و عقاید چنگ انداخته است

 

شد، ولی آمار ی اولیه تاریخ بشر محو میهااگر قرار بود که ترس از اعدام مانع از ارتکاب قتل شود، باید این جرم در همان روز

به عنوان مثال در  .ی بین ارتکاب قتل عمد و وجود یا عدم وجود مجازات اعدام، موجود نیستاهرابطدهد که هیچگونه نشان می

آمریکا که در  ٴمجازات اعدام لغو شده، ارتکاب قتل عمد افزایش نیافته، در حالیکه در ایاالت متحده ۱۹۸۱فرانسه که از  ٴهجامع

در انتظار  ۱۹۸۴نفر در سال  ۱۴۰۰اکثر ایاالت آن مجازات اعدام بر قرار است، میزان ارتکاب این جرم رو به افرایش است و 

  [11].نداهبرداجرای حکم اعدام به سر می

 
حقوق  المللیبینمیثاق  ۶ ٴماده ۲از طرف دیگر یکی از اصول حقوق جزا، اصل معادله مجازات با جرم است، همچنانکه در بند 

ی سالب آزادی هادر مورد مجازات .”ترین جنایاتصدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهم“مدنی و سیاسی دیدیم که 

شدت جرم، و هر چه جرم بزرگتر باشد میزان مجازات  ٴپذیر است و میزان مجازات تابعی است از درجهاِعمال این معادله امکان

آیشمن و باربی و  .جمله اعدام، برقراری این معادله ممتنع استی بدنی، منهادر صورتی که در مورد مجازات .د بودبیشتر خواه

اگر ارزش  !رسند که قاتل یک فردند به همان مجازات میاهانسان بود هاو ده هاکاریل چسمان که مسئول مرگ هزاران و یا صد

انسان را  هاو صد هابرابر است و سزای انسانی که انسان دیگر را به عمد بکشد، مرگ است، کیفر انسانی که ده هاجان انسان

توان برای انواع قتل عمد با در نظر گرفتن کیفیات کشته و یا باعث مرگ آنان شده چه خواهد بود؟ در مورد مجازات زندان می

جرم  ۶۴همچنانکه در قانون مجازات فرانسه، قبل از لغو مجازات اعدام، برای  .دسال تا حبس ابد کیفر تعیین کر ۵مشدده بین 

مورد افزایش یافت و باالخره در  ۱۱۹مختلف مجازات حبس ابد پیش بینی شده بود، در حالیکه پس از لغو اعدام این رقم به 

 [12].مال شده استجدید قانون مجازات، کوشش بیشتری برای حفظ معادله بین جرم و مجازات اع ٴالیحه

 

 کارکرد مجازات اعدام
حرف آخر اینکه اعدام مجازاتی است که حتی اکثر موافقان آن حاضر نیستند چه در مسند قاضی، چه در موقعیت مأمور اجرای 

علت این اجتناب و پرهیز فقط احساسات و عواطف انسانی نیست،  .مجازات، به آن حکم کنند و یا آن را به مورد اجراء گذارند

مقبول و محترم نبوده و مردم  ایجامعهدژخیم هیچگاه و در هیچ  .بلکه عوامل فرهنگی و اجتماعی هم مؤثر در موضوع است

ه سپاردند، از مشاهدگیوتین می ٴدار یا تیغه ٴیی که محکوم را برای تنبه و تحذیر مردم در اماکن عمومی به چوبههاحتی به دوران

کردند و به جبران آن گناه کفاره شدند، در خود احساس نفرت و حتی گناه میاعدام انسان رنج میبردند، متاثر می ٴو مالحظه

 !نظارت مجازاتی که ظاهراً قانونی و مشروع بوده ٴدادند، کفارهمی

 
نه پاسخ درد را در  .ان از خون و درد و رنج و مرگ بیزار و گریزان استطبیعت و فطرت انس .مردم نیست ٴبنابراین اعدام خواسته

ی فرهنگی و اجتماعی وتاریخی خود هاو منزلت هاارزش ٴهکه خود را نمایند ایجامعه .بینددرد و نه سزای مرگ را در مرگ می

خالی و تهی  هاکه به علل گوناگون از این ارزشتواند و نباید به آن درجه تنزل کند که چون بزهکاران و مجرمانی داند، نمیمی

آدم کشی در هر  .ند، انسانی را آن هم به عذر دفاع از منافع جامعه، به قتل برسانداهانحطاط سقوط کرد ٴند و به ورطهاهبود

  .انسانی ٴصورت و قالب و عنوان که صورت گیرد، عملی است مخالف منزلت و حیثیت و شرافت انسان و جامعه

 



ع ا مصلحت یا دفاینیاز  ٴهنهاارتکاب جرم و باالخره به ب ٴبنابراین دفاع از ضرورت مجازات اعدام به عنوان پادزهر یا عامل بازدارنده

  .اجتماعی هیچگونه واقعیت عینی و قضائی ندارد

 
است و آن اینکه اعدام از دیرباز اجتماعی دیگری نهفته ـ  اما در ورای این عناوین پر آب ورنگ و عامه پسند، واقعیت تاریخی

چشم زهر گرفتن از مردم، ماشین سرکوب و اختناق و عامل تثبیت قدرت  ٴاز میدان بدر کردن و بر انداختن حریف، حربه ٴوسیله

ترین، کارترین، خونخوارترین، خشنترین، محافظهبی جهت نیست که طرفداران اعدام را ارتجاعی .سیاسی و اقتصادی بوده است

توان به جرأت می .دهندی مختلف بشری وغالبًا صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی تشکیل میهای جامعههاگراترین قشرطلقم

ی مربوط به جرائم عمومی نه های سیاسی، در مفهوم کلی آن، با اعدامهاو کشتار هاگفت که در هیچ دورانی از تاریخ بشر اعدام

یی که طی این دو جنگ، بویژه در سالهاو کشتار المللیبیندو جنگ  .مقایسه نبوده است فقط همسان و برابر که حتی قابل

اقتصادی،  ـی متفاوت سیاسی های مختلف، با نظامها، تحت عناوین مختلف سیاسی و عقیدتی در کشور۱۹۵۰ـ۱۹۳۰ی ها

خود در اقطار عالم در  ٴی دست نشاندههاصورت گرفت و باالخره فجایع و جنایاتی که محافل استعماری مستقیماً یا توسط دولت

یکی از مهمترین ابتالئات بشریت مطرح کرده  ٴی سیاسی را به منزلههاو اعدام هاکشتار ٴهقبال بشر و بشریت مرتکب شدند، مسئل

به ۱۹۶۱سازمان عفو بین الملل در سال  .دهدبه بعد در دستور کار عناصر و محافل انساندوست قرار می ۱۹۶۰ی هاو از سال

حقوق مدنی و  المللیبینمیثاق  .گذاردوجود می ٴپا به عرصه (Peter Benenson) نسوننحقوقدان انگلیس پیتر ب همت

ل محدود کردن یژه در جهت الغاء و یا الاقهبرای لغو اعدام و ب المللیبینی اهرسد و مبارزبه تصویب می ۱۹۶۶سیاسی در سال 

ی تحقیق به راه میافتد و هاشود و هیأتیکی پس از دیگری تشکیل می المللیبینی هاکنفرانس .گیردمیی سیاسی درهااعدام

  : من باب نمونه .دست یابد هااز فجایع و جنایاتی پرده برمیدارد که گمان نمیرفت بشر به آن

 
در ابتدا فقط بستگان افسران را “دهد: دت میهاحقوقدانان چنین ش المللیبینی سرخ در کمیسیون هایکی از مسئوالن خمر ـ۱

یک   (choeung prey)در چونگ پری  .رساندندسربازان ساده را هم به قتل می ٴبه بعد اعضای خانواده ۱۹۷۶اما از .کشتندمی

 رفیقم سارون .دیدمگریستم و در خود توان شلیک کردن نمیقتل زنان و فرزندان بودم، دائمًا میروز تمام شاهد 

(Saruoeun)  ر روز بعد، در ژوئن هاسه چ .توان زن و بچه را به گلوله بستفریاد زد: شلیک کن! گفتم چگونه؟ چطور می

 [13]. ”بازداشت شدم ۱۹۷۶

 
توسط دانشگاه اندونزی صورت گرفته، میزان تلفات یک میلیون نفر قید  ۱۹۶۶در تحقیقاتی که در اواخر سال “در اندونزی  ـ۲

 رئیس سازمان امنیت (Sudomo) دریادار سودومو .نمودشده بود، ولی بنا به شواهد موجود این رفم اغراق آمیز می

(Kopkamtib)  [14] ”..دانستمیزان تلفات را پانصد هزار نفر می  

 
در دانشگاه الفتح خطاب به دانشجویان چنین گفت: هر چند ضد  ۱۹۸۰مه  ۱۰در لیبی، سرهنگ قذاقی طی سخنانی در  ـ۳

ی ضد انقالبی همچنان قادر هاانقالب خلع سالح شده و زرادخانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی او از کار افتاده است، ولی نیرو

ان مؤتلفین دشمن هااین نیرو .نمایددر این صورت حذف جسمانی آنان اجتناب ناپذیر می .هستند که به انقالب ضربه وارد آورند

یتهاند و کمدر صدد ضربه زدن به انقالب هاآن .، استعمارگران، صهیونیسم و ارتجاع هستندالمللیبینما: محافل دست راستی 

ی ضد انقالبی باید ریشه کن شوند و هانیرو .کشور نابود کنندند که دشمنان انقالب را در خارج از اهی انقالبی مأموریت یافتها

   [15] ”..جسمانی آنان در داخل و خارج کشور ادامه خواهد یافت ٴهاقدامات انقالبی در جهت تصفی

 
کردند، اصطالحات جدیدی نیز شماری از خشونت وسبعیت و بربریت عرضه میی بیهای سیاسی متنوع نمونههاهمچنانکه رژیم

 .منع شده بود (arbitraire) حقوق مدنی و سیاسی اعدام خودسرانه المللیبیندر میثاق  .شد المللیبینوارد حقوق جزای 

راجع به اقدامات بازدارنده ارتکاب جرم و نحوه رفتار با مجرمان تشکیل داد طی  ۱۹۸۰ی که در اهسازمان ملل متحد در کنگر

متعاقبًا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در  .ر نگرانی کردهااظ (extralégale) قانونیی غیرهای نسبت به اعداماهطعنامق

 executions arbitraries ou) و فوری ی خودسرانههایی را در ارتباط با منع اعدامهاقطعنامه ۱۹۸۱ـ۱۹۸۰ی هاسال



sommaires)  مورخ مارس  ۱۹۸۲/۲۹شماره  ٴبه تصویب رساند، و باالخره کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه

 .ی خودسرانه و فوری تلقی کردهای غیر قانونی را در دریف اعدامهااعدام ۱۹۸۲

 

 حق زندگی
ایی در کنوانسیون اروپ .حقوق بشر قید شده المللیبینترین حق انسان در تمام متون حق زندگی به مثابه حق ذاتی و اساسی

از طرف  .”توان کشت مگر به موجب قانون و متعاقب انجام محاکمه در مراجع قضائیاحدی را نمی“حقوق بشر چنین آمده 

م و آئین دادرسی و باالخره حقوق دفاعی متهم تا بدان درجه هاجزائی حاکم بر اتدیگر در همین متون به مرجع رسیدگی، قانون 

شود ولو فرض که اعدام مسبوق به مشروعیت و اعتبار حکم و مجازات زائل می هااهمیت داده شده که در صورت عدم رعایت آن

بارت دیگر آن حکمی مناط اعتبار است که به ع .گرددقلمداد می (extrajudiciaire) محاکمه و حکمی بوده، اعدام غیرقضائی

 [16].در صدور آن رعایت کلیه موازین حقوق بشر، اعم از ماهوی و شکلی، شده باشد و گرنه در حکم عدم است

 
در  ۱۹۸۲مه  ۲آوریل تا  ۳۰قضائی، که در تاریخ ی غیرهامربوط به اعدام المللیبیندر کنفرانس  هاو مجاهدت هااین کوشش

ی بازرسی و تحقیق مأمور بررسی و هاهلند ادامه داشت، پی گیری شد و هیأت  (Noordwijkerhout)وتهاشهر نوردوایکر 

صد کشور دنیا معهذا هنوز در بیش از یک .ی مختلف شدندهاصدور حکم و اجرای مجازات اعدام در کشور ٴرسیدگی نحوه

کشور  ۴۰نفر در  ۱۵۱۳نفر به اعدام محکوم شده و طی همین سال  ۲۰۶۸کشور  ۵۵در  ۱۹۸۴در  “.مجازات اعدام وجود دارد

یاد ز هایی نظیر چین، ایران وعراق که تعداد اعدام در آنهااین ارقام نمایانگر تمام واقعیت نیست زیرا که در کشور .نداهاعدام شد

  [17] ”..دهنداست، مقامات رسمی هیچگونه رقمی انتشار نمی

 
 .رسندیت قساوت و شقاوت به قتل میهادهند که با ن، اکثر اعدام شدگان را مخالفان سیاسی تشکیل میهااین کشور در بیشتر

 .ی سیاسی استهاترین رژیمترین و فاسدترین، خودکامهسرکوب و اختناق و در خدمت خشن ٴحربه هااعدام در این کشور

و مبارزه  هاو تبعًا تبری جستن از فجایع و جنایات آن هابربریت و قساوت این رژیمنی برای لغو اعدام، مبارزه علیه هاج ٴمبارزه

 .انسان تحت سلطه اختناق و ارتجاع و فساد است هایی میلیونهابرای ر

 
 و، کارساز خواهد بود المللیبین ٴپندارند اِعمال سیاست چشم در قبال چشم، حتی در عرصهامروز ماجراجویانی هستند که می

دیگری از تروریسم دولتی را، به شکل تجاوز به قلمرو حاکمیت یک ملت و کشتار مردم  ٴهمبارزه با تروریسم خود چهر ٴنههابه ب

ی بی گناهی قربانی هاگیرد و انساندارند و در پی آن موج ترور و وحشت و خونریزی همه جا را فرا میبی دفاع، عرضه می

ویکتور  .آوردند که خشونت، خشونت به بار میاهاینان که به منطق دیگری غیر از زور و تجاوز باور ندارند از یاد برد .شوندمی

 .عفو در زمین موجب مغفرت در آسمان است“نفر محکوم به مرگ در روسیه، نوشت که:  ۱۰یی هابرای ر ۱۸۸۲هوگو در سال 

و دیدیم که بر  [18] ”کنمید، و گرنه از خدا برای امپراطور طلب مغفرت میمن از امپراطور میخواهم که بر مردم ببخشا

  !امپراطور و دیگر جباران چه رفت

 

 اعدام در ایران
اعدام در کشورما هم غالبًا حربه و ابزار سیاسی به منظور از میان بردن حریف و یا وسیله ارعاب  .الغرض به سخن خود بازگردیم

ی های سیاسی با اعدامهای از تاریخ ما، قتلاهبه یقین در هیچ دور .و اختناق و اسکات مردم در جهت تثبیت قدرت سیاسی بوده

ی ارتش که هاگاهی خیابانی، اگر به آمار دادهادر رژیم شاهنشاهی، صرف نظر از کشتار .مربوط به جرائم عمومی برابر نبوده است

کردند، رجوع کنیم با ی دادگستری، که به جرائم عمومی رسیدگی میهامأمور رسیدگی به جرائم سیاسی بودند و دادگاه

ی هاومی معموالً از حداقل حقوق و تضمینی عمهابه عالوه متهمین دادگاه .اختالف و تفاوت فاحشی مواجه خواهیم شد

محاکمات علنی بود، حق دفاع و تعیین وکیل  .دشدنمند میش بینی شده بود، بهرهدفاعی، که در سیستم قضائی ایران پی

قابل فرجام بود، محاکم عالیه استقالل نسبی داشتند و جز  هااحکام دادگاه.بینی شده بودانتخابی یا تسخیری برای متهم پیش



فت توان گاما در مورد جرائم سیاسی ابداً چنین نبود و به جرأت می .مجریه نبودند ٴدر موارد استثنائی، تحت سلطه و فشار قوه

 !متهمین سیاسی رده از حقوق دفاعی بیشتری برخوردار بودند تا تمامکه در نظام شاهنشاهی اصغر قاتل و صادق کُ

 
اما رژیم جمهوری اسالمی، رژیمی که بسیاری از زعمای آن از متهمان و محکومان سیاسی رژیم شاهنشاهی هستند، بِئس 

ف خود شد و طی هفت سالی که به قدرت رسیده از دوره سی و هفت سال رژیم گذشته، بیشتر آدم کشته است! در لَالبدل سَ

 .ی جرائم عمومی باشدهاسیاسی شاید بیش از ده برابر اعدامی هااین رژیم نیر تعداد اعدام

 
یم، اواًل، این اهبر ما معلوم نیست و اگر در نوشته یا گفتاری فی المثل از بیش از ده هزار اعدام یاد کرد هارقم واقعی این اعدام

یم که تعیین رقم واقعی تلفات مستلزم بررسی و تحقیق مقامات و اهنظر به قید تقریب و تخمین بوده و همواره تاکید ورزید

سازمان عفو بین الملل، معتبرترین سازمان  ٴی ساالنههاما مستند به گزارش ٴثانیاً گفته .غیر جانبدار است المللیبینمراجع 

پایمال “ه صاحب این قلم در مقام ند کاهاما این گفته برخی را خوش نیامده و به دعوی برخاست .باشدحقوق بشر، بوده و می

به باور ما این بینش، که مشروعیت  .)نقل به معنی( بوده است ”تحقیر و تنزل ظرفیت و اهمیت مقاومت“و  ”کردن خون شهداء

کند، با بینش مذهبی مبتنی بر احکام قصاص و دیات تفاوت تحصیل می”رود خروشان خون شهدا“خود را از تعداد قربانی و 

ی هایمانی، یعنی معیار ٴهمچنانکه در آن سیستم جان انسان قابل تقویم به شتر و گاو گوسفند و سیم و زر و حله .نداردماهوی 

ارزشی حاکم است، در این تفکر هم حقانیت و مشروعیت از آن شخص یا گروه یا ایدئولوژی و یا مکتبی است که قربانی 

که به دوام نگران مکنت و ثروت خویش است که مبادا دیناری از آن کاستی بیشتری داده و به این اعتبار همچون دولتمندی 

فل برد! غایابد، او هم همواره در تشویش عدد و رقم و تعیین معادله درجه محبوبیت و مشروعیت خود با تعداد قربانیان، بسر می

فویض و تسجیل شود به شوروی، که از اینکه اگر قرار باشد حقانیت و مشروعیت قدرت سیاسی، بر اساس تعداد قربانی ت

شد! از سوی المثل صد کرسی داده میسازمان ملل متحد فی ٴنی داده، باید در عرصههاباالترین رقم کشته را در جنگ دوم ج

جمله مبارزه و جنگ چریکی، غرور و افتخار از آن فرماندهی است که با حداقل قربانی به حداکثر دیگر در هر جنگی، من

آید و آن فرماندهی که برای جان انسان ارزش قائل است، قربانی دادن، فی نفسه ارزش به شمار نمی .ت یابدپیروزی دس

 .زند که حداقل خسارت جانی را به بار آورده و در غیر این صورت مسئول استاستراتژی مبارزه را به نحوی رقم می

 
ن و در مجامع هاباشد چه پنجاه هزار نفر را، در انظار مردم جرژیم جمهوری اسالمی چه ده هزار انسان را به قتل رسانده 

ولی  .ی حکومتی موجود، تعرفه شده استهای قساوت و شقاوت و سبعیت، در بین نظامها، به عنوان یکی از نمونهالمللیبین

یق و بررسی و تشخیص و قضاوت توانند مبانی تحقند نمیاههمت خود قرار داد ٴعناصر و محافلی که دفاع از حقوق بشر را وجهه

ی اهتحصیل قدرت سیاسی هستند و استفاده از هر وسیل ٴی سیاسی، که در مبارزههای گروههاو نوشته هاخود را صرفاً بر گفته

 منیتبه عنوان نمونه قسمتی از مصاحبه وزیر اطالعات و ا .دانند، قرار دهندی تبلیغاتی را برای خود مشروع میهامنجمله شیوه

 :آوریمجمهوری اسالمی را ذیالً می

 
اخیراً منافقین در خارج از کشور تعداد اعدام شدگان توسط جمهوری اسالمی را با عکس و تفصیالت مختلف چاپ و  ـسئوال “

تعداد اعدام  ی ضد اتفالب بیش ازهابه وسیله منافقین و گروه هادانیم که تعداد ترور شدهاز سوی دیگر ما می .نداهمنتشر کرد

 ... شدگان بوده است

 
ند اهو جنایاتی که کرد هاگویید در رابطه با دادن آماری که آنولی همان طوری که می .ند صحیح نیستاهآماری که داد ـجواب 

البته گویا در یک سخنرانی  .یماهخودشان مدعی هستند که ما ده هزار نفررا تا به حال کشت هاآن .یماهما تا به حال قصور داشت

کنند که از شهریور سال قبل تا شهریور امسال ده هزار و پانصد ادعا می هاآن .هزار، که اشتباه بود ۱۵قبالً از من نقل شده بود 

  [19] ”... نداهنفر را کشت

 
کند چون مبنای تفکر و بینش، میکنیم که در تفکر مسئوالن جمهوری اسالمی هم عدد و رقم نقش اساسی را ایفا مالحظه می

وزیر امنیت جمهوری اسالمی برای توجیه فجایع و جنایات رژیم خود در صدد یافتن محمل است و این  .قصاص و تالفی است



مجوز  های بین قربانیان دو طرف برقرار سازد و برای اعداماهاو سعی دارد که معادل .محمل چیزی جز رقم کشته شدگان نیست

 .یت تحصیل کندو مشروع

 
ند اهذکر کرد ”قطعیت“عفو بین الملل رجوع کنیم، مالحظه خواهیم کرد که هر سال رقمی را به قید  ٴی ساالنههااگر به گزارش

ند که این رقم اهمورد قید شده( و بالفاصله تذکر داد ۶۱۰۸از بدو انقالب تا آخر این سال  هاتعداد اعدام ۱۹۸۵)در گزارش 

 .گیرددر خفا صورت گرفته و می هانیست، زیرا تعداد کثیری از اعدام هاتمام اعدامنمایانگر 

 
مرگ هر ایرانی برای ما چیزی  .کنیمکار مجامع حقوق بشر معموالً چنین است و ما هم همین رویه را دنبال کرده و می ٴشیوه

ان نیهاجیفرستیم و فجایع آنان را به گوش ما ضمن اینکه به عاملین این جنایات لعنت م .آوردجز حسرت و اندوه به بار نمی

 .اصلی برای این است که اساساً کسی اعدام نشود ٴدانیم و مبارزهرسانیم، رسالت اصلی خود را در لغو مجازات اعدام میمی

 
 ٴهی گذشتهاما در یکی از شماره .سی مخالف برقرار استی سیاهاگمان نرود که این دور و تسلسل کشتار فقط بین رژیم و گروه

ا مسلحانه اشتغال دارند، ب ٴنشریه حقوق بشر از اینکه دو گروه سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسالمی که در کردستان به مبارزه

اخیراً دو جناح از گروه سیاسی دیگری به روی هم  .ر تأسف کردیمهاریزند، اظیکدیگر درگیر شده و خون افراد یکدیگر را می

 .همچنان ادامه دارد ”اعدام انقالبی“ و ترور تحت عنوان هاگیری و قتل گروگانگروگان .ی به قتل رسیدنداهاسلحه کشیدند و عد

 

 ی سیاسیهاگرایی گروهنقد خشونت
سیاسی  ٴی سیاسی ما حاکم است، تصویر وحشتناکی از آیندههاقهر و خشونت و خونریزی و خونخواهی که بر گروه ٴاین روحیه

 .اندیشندبه چیزی غیر از تصفیه حساب و انتقام در روز موعود نمی هااکثر قریب به اتفاق این گروه .زندکشور ما را رقم می

و گروهی دیگر در آلمان، از هم اکنون  .دهندانتشار می ”اعدام“ی تحت عنوان اهگروهی از هموطنان ما در انگلستان روزنام

ی سیاسی نه فقط هااکثر قریب به اتفاق گروه .نداهند و عناصری که باید به قتل برسند تعرفه شداهمنتشر کرد ”لیست مرگ“

ود در جهت تأیید با مخالفان خ هاند، بلکه رویه و رفتار و کردار آناهمخالف اعدام نیستند، یا حداقل مخالفت خود را اعالم نکرد

 .و تثبیت خشونت و قهر و ترور شخصیت و حذف جسمانی مخالفان است

 
لغو  ۱۹۸۱ی اروپایی، مجازات اعدام را در سال هافرانسه در پی بیشتر کشور“یکی از رهبران سیاسی در پاسخ این سئوال که 

است مربوط به وجدان و حساسیت، مجازات اعدام  یاهاین مسئل“گوید: می “با این اقدام موافق یا مخالفید؟ کرد، آیا شخصاً

ند که قضیه ربطی به اهایشان فراموش کرد  [20] ”.کنم نباید در ایران، بی درنگ آن را لغو کردوحشتناک است، اما فکر می

من باب نمونه آلن  .اندیشنداندیشیده و میدر فرانسه نیز بسیاری از رجال سیاسی چون ایشان می .ایران و غیر ایران ندارد

ما ا .)نقل به معنی( ”جامعه فرانسه هنوز آماده برای لغو مجازات اعدام نیست“پرفیت وزیر دادگستری اسبق عقیده داشت که 

 .فرانسه هم آن را پذیرفت و میزان جرائم بزرگ نیز افزایش نیافت ٴدیدیم که مجازات اعدام لغو شد و جامعه

 
ی غیر دموکراتیک که حقوق و هادر جامعه“یم که اهکند، ما نوشتمسلحانه را نفی می ٴقلم مبارزهایضاً گمان نرود که صاحب این 

ی مبارزه شناخته هامسلحانه یکی از شیوه ٴشود، مبازرهنقض می های حاکم بر آنهای فردی و اجتماعی توسط دولتهاآزادی

حقوق بشر آمده که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون  نیهادر مقدمه اعالمیه ج“ایضاً گفته ایم که  [21] ”.شده

قیام علیه جبر و اختناق و فساد حق  .حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین عالج به قیام بر ضد بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد

 [22] ”.مسلحانه است ٴی قیام، مبارزههاانسان است و یکی از شیوه

 
اگر بتوان ترور رئیس دولت یا “یم و با این استدالل که اهمسلحانه با تروریسم را یاد آور شد ٴوجوه فارق مبارزه هاما در این نوشته

ترور سرباز و “یم که اهبه این استنتاج رسید ”مسلحانه قلمداد کرد ٴفرد مؤثری از هیأت حاکمه را جزو لوازم و لواحق مبارزه

تر دیده و با این تعریض باالخره مسئله را عمیق ”.گنجدمسلحانه نمی ٴع در قالب مبارزهپلیس و هر مأمور اجرائی به ضرس قاط

یم که اهبه این تحلیل پرداخت ”کننداز این عملیات به عنوان اعدام انقالبی یاد می هاو گروه هاطرفه اینکه برخی از سازمان“که 



ی هر تحول و انقالب شناسایی هانظام پیشین است و اگر یکی از هدفاگر انقالب به معنای جایگزینی نظام ارزشی متفاوت از “

آن اصل برائت  ٴحقوق انسان و احترام به حیثیت و منزلت اوست، و جزو این حقوق، حق زندگی و امنیت فردی است که نتیجه

ی مستقل و اهمرجع و محکم گناه است تا خالف آن اثبات شود و ثبوت امر خالف اصل، باید دراست یعنی اینکه فرد انسان بی

غیر جانبدار نسبت به طرفین انجام پذیرد، و اگر سازمان یا گروهی، که با هیأت حاکمه یا دولتی غیر مردمی و متجاوز به حقوق 

ی انسان است، چطور خود را محق و مجاز هادرگیر نبرد است، مدعی است که او پاسدار و حامی حقوق و آزادی هاانسان

ما منکر مسئولیت انسان و  .که نسبت به حیات انسانی خودسرانه و بدون رعایت حقوق دفاعی متهم تصمیم بگیردشمارد می

گوییم که مرجعی صالح باید به این امر خطیر بپردازد و مطابق ضوابط حاکم بر جامعهعقوبت و مجازات مجرم نیستیم، ولی می

شاکی حق مجازات متهم را  .ط اصل استقالل قاضی از طرفین مناقشه استجزو این ضواب .ی دموکراتیک، متهم را کیفر دهدها

قانون چشم در قبال چشم و دندان  .مجازات حق فردی نیست و به منظور اطفای آتش انتقام زیان دیده یا وارث او نیست .ندارد

 [23] ”.در ازای دندان مربوط به دوران جاهلیت و مناسبات چادر نشینی است

 
در بینش و منطق حقوق  .در باال اشارت دادیم هاند و متکی بر اصول و موازین حقوق بشر است که به برخی از آنگفتار ما مست

 حقوق مدنی و المللیبیندر میثاق  .شودتلقی می ”اعدام خودسرانه و فوری“فقط و فقط تحت عنوان  هابشر این نوع کشتار

درکنوانسیون اروپایی حقوق بشر و به صورت کلی در تمام متون حقوق بشری، ی سازمان ملل متحد، هاسیاسی، در قطعنامه

محاکمه و صدور حکم مجازات، از جمله اعدام، حق انحصاری مقامات قضائی است و آن هم محدود و مشروط به این است که 

رای متهم و اصل دو درجه جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل حق دفاع باصول و ضوابط محاکمه و حکم، من ٴهکلی

  .بودن رسیدگی را رعایت کنند

 
بندد و از این اقدام به عنوان گیرد و کمر به قتل او میآن گروهی که با فراغ بال در مورد جان و حیات مخالف خود تصمیم می

تفکر اینان بر ثنویت انقالب و ضد انقالب استوار  .دهد که به این اصول اعتقاد نداردکند، عمالً نشان مییاد می ”اعدام انقالبی“

یی خلق است و در ورای آن هر چه هاایدئولوژی و مرام و مسلک حزب و گروه و مشی مبارزاتی آنان در مسیر انقالب و ر .است

ی و اهز فرقاز یک طرف با ترویج کیش شخصیت و مناسبات مرمو .ندارد ”غالب یا مغلوب“که هست عنوانی غیر از ضد انقالب، 

ی بشریت، هاراه حل ٴهرت و وصل و کشف تمام حقایق کاینات و همهاطعصمت و  ٴهمرید و مرادی و صعود قطب اعلی تا مرتب

کنند که حقانیت فقط و فقط از آن دسته و گروه آنان است و برای کل خالیق راهی غیر از بیعت با آنان چنین القاء شبهه می

شان، با آنان که به تشخیص ای .از طرف دیگر مخالف باید به هر نحوی نابود شود، از ترور شخصیت گرفته تا ترور فیزیکی .نیست

آیند و دیگرانی که خود مورد ستم و تعدی و تجاوز کنند به تیر بال گرفتار میحکومت بیعت کرده و همراهی و همکاری می

اندیشند و پردازند، چون مانند حضرات نمیکرده، به مبارزه با مظالم حکومت هم میی که خود انتخاب اهاند و به شیوحکومت

  .گیرندند، آماج دشنام و ناسزا و تهمت و بهتان قرار میاهراه و رسم دیگر را پذیرا شد

 
یکی تمام غضب و غیظ خود را در قالب  .نویسنده شد ٴاین است که در پی انتشار این مطالب، سیل فحش و دشنام و افترا حواله

دیگری که گردانندگان آن به حیثیت و شرافت انسانی باور  ٴهنشریه حقوق بشر، و هر نشری ٴهزیبند هاکلماتی ریخت که نقل آن

رژیم جمهوری اسالمی،  ”ی انقالبیهااعدام“جانب به ی انقالب و در پی اعتراض اینهاو آن دیگر که در اولین روز .دارند، نیست

)نقل به معنی(، و امروزه در کنار بازپرسان و  ”گیرم و مواضع لیبرالی دارمچرا جو انقالب را در نظر نمی“کرد که مرا شماتت می

بردند، در مجامع و محافل ی انقالب به خمینی شکایت میهادادیاران سابق دادسرای انقالب که از اهمال و عدم قاطعیت دادگاه

خود و با به کار گرفتن همان ادبیاتی که ایشان به  ”نعمتولی“کند، با اقتباس از جی خود را طرفدار حقوق بشر معرفی میخار

باالخره  [24] ”.کنیمتروریسم خنجر را تا دسته در پشت مقاومت فرو می ٴفرسایی دربارهبا قلم “ کار میبرند، نوشت که ما

از  [25] ”،وجادلهم بالتی هی احسن“ی هامبارزاتی طلب کرد و با به کار بستن تمام شیوهدیگری از ما بنچاق  ”جدید االسالم“

 ”هر که با گروه ما درافتاد ور افتاد“ر داد که هازن ”ارواح خبیثه“دشنام و بهتان و دروغ و جعل و تحریف گرفته تا حوالت ما به 

  :)نقل به معنی(، غافل از آنکه

 
 چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست     عشق ٴاز چشمهمن همان دم که وضو ساختم 



 
در این مقاله در مقام پاسخ به این افاضات نیستم و فقط من باب تذکر و یادآوری قسمتی از مطلبی را که در پی تلگرام مورخ 

د مجاه ٴهاطالعاتی که نشریبر حسب “کنم: مجاهد به چاپ رسیده نقل می ٴهجانب به شورای انقالب، در نشریاین ۱۳۵۸آبان  ۲۷

جمله ی تهدید و فحاشی به طرف آقای دکتر الهیجی سرازیر شده است، منهابه دست آورده به دنبال تلگراف فوق سیل تلفن

یی )کذا فی االصل( هاو رجاله هااز جانب همان لومپن هابدیهی است که این تهدید .نداهایشان را مکرراً تهدید به قتل کرد

و قطعاً از قماش همان کسانی  .کنندگیرد که آگاه و ناآگاه به صورت عوامل امپریالیزم آمریکا و ساواک عمل میمی صورت

چرا که ممکن است  .ند و گویا از محاکمه شدن و یا آزاد شدن وی وحشت دارنداههستند که سعادتی را دستگیر و شکنجه کرد

از طرف چنین افرادی جای  هاو تهدید هابنا بر این، این قبیل فحاشی .نیز منجر شودو اربابانشان  هااین امر به روشدن دست آن

شناسند به عنوان یک وکیل شرافتمند و گونه تعجبی ندارد و روشن است که آقای دکتر الهیجی نیز چنانکه همه او را میهیچ

آورند و نفس همین برخوردی که با ایشان خم به ابرو نمی هاو تهدید هامبارز و شجاع )ایضًا کذا فی االصل( از این فحاشی

مت انقالبی هاطلبی و شند، دلیل حقاهساواک به کرات دیده و تحمل کرد شود، که نظایر آن را در زمان شاه از طرف اوباشانمی

 ”.ایشان بوده، و خود جای تبریک و تهنیت دارد

 

 !به میثاق ملی لغو اعدام در ایران بپیوندید
عدالتی وابستگی و فساد بود و اگر برای کشور و ملت گوییم که انقالب ایران بازتاب خود کامگی، ظلم، بیگفته و می هاما بار

خواهیم، به اعتقاد ما این آینده باید از مسیر و مجرای ی متفاوت از نظام شاهنشاهی و رژیم جمهوری اسالمی میاهایران آیند

مخالف موازین حقوق بشر را  ٴایضاً در مسیر دست یازیدن به این هدف، اتخاذ هر وسیله و شیوه .نداحترام به حقوق بشر گذر ک

ی مخالف رژیم جمهوری اسالمی باید در عمل نشان دهند که به این هاما اعتقاد داریم که گروه .دانیممجاز و مشروع نمی

عتقاد داریم که هر تحول و انقالبی لزوماً از معبر خون و کشتار و ما ا .موازین پای بند هستند و با آن رژیم تفاوت ماهوی دارند

الاقل یک انقالب را سراغ داریم که مردان آن پس از گرفتن زمام قدرت،  .کندحذف جسمانی مخالفان و دیگراندیشان عبور نمی

مردم نیکاراگوئه به لحاظ فرهنگی،  تواند مدعی شود کههیچکس نمی .کشی نیالودند و اعدام را لغو کردنددستان خود را به آدم

ه تصفی ٴی اولیه روحیههادر ایران از همان روز .انقالب نیکاراگوئه مقارن انقالب ایران اتفاق افتاد .تر هستنداز مردم ایران غنی

زمان که  ی سیاسی، بر جامعه تحمیل شد و آنهاحساب و انتقام و خونریزی، توسط هیأت حاکمه و اکثر قریب به اتفاق گروه

اعدام  ٴشود انسانی را در چند دقیقه بازجویی کرد و به جوخهوجدان اجتماعی مقهور و مغلوب این واقعیت تلخ شد که، می

نباید  .مبارزاتی با رژیم سابق دست یازید ٴسابقه هاسپرد، رژیم اسالمی به ارتکاب هر جنایتی و کشتن هر مخالفی، حتی با سال

مشهود و معلوم بود که این  هاشود، و گرنه از همان اولین روز ”اصل“، مشروعیت و حقانیت یابد و ”خالف اصل“اجازه داد که 

 .”شتر بر در خانه همگان خواهد خوابید

 
اما انقالب نیکاراگوئه الاقل این وجه شاخص را دارد که گیوتین و چوبه دار و جوخه اعدام بر پا نساخت، هر چند که به تحدید 

 .ی مخالف پرداختهای گروههاحقوق و آزادی

 
ی خیابانی رژیم جمهوری اسالمی و های اعدام و کشتارهاما اعتقاد داریم که ملت ایران طی هفت سال گذشته، چه در جوخه

 خود فریاد و ٴی خارجی، آنقدر قربانی داده و آنقدر در ماتم فرزندان از دست رفتههای جنگ و زیر بمباران نیروهاچه در جبهه

تحمیل خشونت و کشتار و اعدام به مردم ایران، نه  .فغان کرده که دیگر توان و تحمل دور و تسلسل کشتار و اعدام را ندارد

روزگاری که برای جان و حیثیت انسان حرمت و  ٴایران و ایرانی و نه نوید دهنده ٴهانسانی است، نه عادالنه، نه به مصلحت آیند

  .اعتباری به ارمغان آورد

 
گونه ادعا و رسالتی و صرفًا به عنوان یکی از رهروان مکتب حقوق بشر، تمام مردم ایران این است که راقم این سطور، بدون هیچ

یت خضوع و خشوع و هادهد و با نی سیاسی و اجتماعی مخالف رژیم جمهوری اسالمی را مخاطب قرار میهاو همه گروه

و  ”تولدی دیگر“ر برای ایران هابگذاریم این ب .اق ملی لغو اعدام در ایران بپیوندندکند که به میثفروتنی از همگان دعوت می



می، اعدام هاحیاتی تازه و یک رنسانس فکری به بار آورد و روزگاری را نوید دهد که در ایران هیچ انسانی، صرف نظر از هر ات

 : نشود و با این امید که

 
 دگر روزگاری چون شکر آید بار     بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر
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