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 سوسياليسم و مجازات اعدام          

 

 

 

 قسمت اول
 

 

  : مقدمه

   سال پيش150آه طرح شعار و ضرورت لغو آامل مجازات اعدام به متجاوز از  با آن

هاى نخستين دهه  گردد، ولى متاسفانه در ايران اساسا بعد از آشتارهاى سال زمىبا

اى از احزاب و جريانات سياسى آشورمان به اين آگاهى دست يافتند   بود آه پاره60

 و چه چه براى جرايم سياسى_بار براى هميشه با سنت غيرانسانى حكم اعدام  آه يك

 .ند حساب آنسويهت_ براى جرايم غيرسياسى

 و اعدام فعالين و زندانيان سياسى از   به احكام شكنجه، حبس در آشور ما اعتراض

سوى اپوزيسيون قدمت طوالنى دارد و چه در دوره رژيم سلطنتى و چه در دوره 

خواه در اپوزيسيون و _اما غالب جريانات سياسى آشور . اند رژيم فقاهتى طرح شده

اين نيروها اگرچه . آنند ار دوگانه تبعيت مىهنوز از نوعى معي_ خواه در پوزيسيون

تند  هس اند و به آن معترض فكران و ساير مخالفين دشمن مشترك ناراحت از اعدام هم

 براى دشمنان  )ن و اعدام نشدنحق به قتل نرسيد( وجه چنين حقى را  ولى به هيچ

نايتكاران را جدهند آه  خود قايل نيستند و بعضا علنا و رسما به خود و مردم وعده مى

 . رسانندخواهند شان  به سزاى اعمال

در حال حاضر نيروهاى سياسى متشكل اپوزيسيون را در رابطه با نحوه برخورد با 

 :توان به سه دسته تقسيم آرد قيد و شرط آن، مى مجازات اعدام و لغو بى

  با آشورهاى مدرن و نهادهاى پيشرويى نظير سازمان دوش جرياناتى آه هم  - 1

الملل، خواهان لغو هر نوع مجازات اعدام هستند و اين شامل جنايتكاران  عفو بين

 ،خواهان ملى ايران، حزب آمونيست  جمهورى. شود هاى استبدادى نيز مى رژيم

 حزب آمونيست آارگرى، )راه آارگر( نقالبى ايران ، سازمان آارگران اکومه له  
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اتحاد فداييان خلق، اتحاد چپ آارگرى، ، سازمان  ) اآثريت( سازمان فداييان خلق 

ميته دفاع از حقوق بشر در ، آ )  باقرزادهحسين( وه ايرانى دفاع از حقوق بشر گر

 از جمله اين نيروها  ) پروينمحمد(  و گروه مهر ايران  ) الهيجىعبدالکريم( ايران 

 .هستند

 مخالف هستند و از جرياناتى آه صراحتا و با قاطعيت با لغو آامل مجازات اعدام 2 - 

اين نيروها و . آنند دفاع مى » مجرمين« هاى مجازات  به عنوان يكى از راهآن 

 آسانى _الف: شوند هاى فكرى، مذهبى و يا سياسى خود به سه دسته تقسيم مى نحله

 »اسى و هم براى تبهكاران غيرسياسىجنايتكاران سي« آه حكم اعدام را هم براى 

ياسى مسئله دارند، ولى با اعدام نى آه با اعدام مخالفين سآسا_ ب. دانند الزم مى

آسانى آه از اعدام جنايتكاران رژيم حاآم دفاع _ ج. مشكلى ندارند» بهكاران عادى«

 .ها به خاطر جرايم و جنايات غيرسياسى هستند آنند اما مخالف اعدام انسان مى

يه طلبان، اتحاد عمده سلطنت  درحال حاضر سازمان مجاهدين خلق ايران، بخش

و ) معروف به گروه اشرف دهقانى( هاى فدايى خلق   چريك)سربداران( ها  آمونيست

 .شوراى ملى مقاومت، مخالف لغو آامل هر نوع مجازات اعدام هستند

نامه  براند و يا در پالتفرم و  نكرده  يروهايى آه هنوز موضع خود را مشخصن  -3

مطالبه انسانى و مترقى لغو بى قيد و شرط هر  در مقابل  سازمانى و يا حزبى خويش

شان اثرى از  اند و يا در اوراق تبليغى و ترويجى نوع مجازات اعدام، سكوت نموده

 و اقليت - آردستان ايران، سازمان فداييان حزب دموآرات. اى نيست چنين مطالبه

 حزب توده ايران از جمله نيروهايى هستند آه تا امروز موضع صريح خود را

   .اند  نكرده مشخص

   اين  در  باز ميگردد و ، سال قبل ششتاريخ نگارش اين مقاله به  : بعد التحرير ( 

صله تحوالتی در مواضع برخی جريانات سياسی اپوزيسيون صورت گرفته است ،   فا

از جمله در دو ساله اخير فدائيان اقليت و حزب توده نيز به جرگه مخالفين حکم 

 ! ) د که بايد آنرا به فال نيک گرفت اعدام پيوسته ان

 ساله 2500چه در طول تاريخ _اما در دستگاه قدرت سياسى حاآم بر ايران 

اى در  ، نه تنها هيچ نشانه اش و چه در طول تاريخ حكومت اسالمى_  اش شاهنشاهى

حاآمان مبنى بر دفاع حتى صورى از اين شعار و خواست اومانيستى مشاهده نشده، 

ها و آشتارهاى سياسى و  ترين سازمانده قتل ها، بزرگ  خود اين حكومت عكسبلكه بال
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آن هم در قسمت تحتانى _در طيف طرفداران جمهورى اسالمى . اند غيرسياسى بوده

 و اعدام  هايى از نزديك شدن به شعار لغو قصاص فقط يك بار نشانه_  اش اى و حاشيه

 نشاط به دليل چاپ دو مقاله  روزنامه. ديده شد آه آن هم بالفاصله در نطفه خفه شد

در اين رابطه، يكى به قلم باقرزاده و ديگرى به قلم عمادالدين باقى از سوى محاآم 

اما . قضايى جمهورى اسالمى تعطيل و سردبير و مدير مسوول آن روانه زندان شدند

اى و يا  اگر آن دسته از جريانات سياسى آه به دليل اعتقادات مذهبى، فرقه

آه  مگر آن_شان قادر نيستند از مجازات غيرانسانى اعدام دل بكنند  ايدئولوژيكى

براى _ شان را نقد و رد آنند هاى مذهبى و يا ايدئولوژيكى اصولى مسلم از بينش

آنند، ديگر  اى از پيروان سوسياليسم علمى آه آماآان از مجازات اعدام دفاع مى پاره

 خود،   صراحتا از بدو پيدايش آرمان ،–جنبش چنين توجيهى وجود ندارد چون اين 

ذيال اين مسئله را مورد تامل قرار . آشكارا با چنين مجازاتى مرزبندى داشته است

 .دهم مى

 

 سوسياليسم علمى و مجازات اعدام * 
 

   سال پيش150 به  »آرمان_ جنبش« ه لغو آامل مجازات اعدام در اين سابقه اعتقاد ب

 در ارتباط با اين مسئله اظهارات   و هم فردريك انگلس  مارآسهم آارل. گردد بازمى

 .هاى خود دارند روشنى در نوشته

توانيد در جلد   آه آن را مى »مجازات اعدام«   اى با عنوان مشخص  در مقاله آسمار

 :نويسد  بيابيد، مى هشتم مجموعه آثارش

 گردد آه در نظر باشد  بنااگر غيرممكن نباشد، در واقع بسيار دشوار است، اصلى« 

 اى آه به متمدن  برحق بودن و مفيد بودن مجازات اعدام در جامعه »اصل« با آن 

اى است آه  ين چه نوع جامعها«  :افزايد  مى او سپس» .بالد، اثبات گردد بودن خود مى

شناسد؟ آيا ضرورى نيست به جاى  وسيله بهترى براى دفاع از خود جز جالد نمى

آند تا جا را براى جانيان بعدى  اى از جنايتكاران را اعدام مى آه دسته جالدى  ستايش

هايى را به   جنايتباز آند، به طور جدى درباره تغيير سيستمى انديشيد آه چنين

  »آورد؟ وجود مى
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شا خانواده، دولت و مالكيت من«  نيز در آتاب معروف خود به نام  فردريك انگليس

نوع ... مجازات اعدام « : نويسد آند و مى ى مىعدام را نف مجازات ا »خصوصى

گذاران مارآسيسم به   البته بايد اذعان نمود آه بنيان».وار انتقام خونى است متمدن

وجه نخستين آسانى نبودند آه شعار نفى بى قيد و شرط مجازات اعدام را مطرح  هيچ

بات ها را شمارى از روشنگران عصر انقال آرده باشند، در اين زمينه آن

 و   و انگلس  از اظهار نظر مارآس آردند آه چه پيش دموآراتيك همراهى مى_بورژوا

براى .  بودند ها، به روشنى به نفى اعدام رسيده جات آن  از انتشار نوشته چه پس

نماينده _ ويكتور هوگو » مانيفست حزب آمونيست« زمان با انتشار  نمونه تقريبا هم

 15 موسسان فرانسه در  طى نطقى در مجلس_ ن و خالق رمان بينوايا مجلس

( بعد از فوريه « : گويد مجازات اعدام چنين سخن مى درباره لغو 1848سپتامبر 

آنان .  مردم به فكر بزرگى دست يافتند)زهاى سرنگونى پادشاهى لويى فيليپرو

ن م.  بكشند  زدن تخت پادشاهى، چوبه دار را نيز به آتش خواستند آه فرداى آتش مى

هايى آه در آن دوران بر عقول مردم غلبه داشتنند و به اوج  عميقا متاسفم آه آن

اى برحذر  رسيدند، آنان را از اجراى چنين تصور عالى صميميت قلبى مردم نمى

شما با راى دادن به اولين ماده قانون اساسى، اولين فكر مردم را محقق . داشتند

اآنون آن فكر ديگر را هم محقق سازيد . دنموديد و تخت پادشاهى را واژگون ساختي

د و شرط و با قاطعيت من به لغو حكم اعدام بدون قي. و چوبه دار را سرنگون آنيد

  ».دهم راى مى

يك و نيم قرنى مباحثات مربوط به ضرورت لغو _ حداقل_متاسفانه به رغم تاريخچه 

هانى سوسياليستى  ج  اعظم جنبش هاى انحرافى بخش گيرى حكم اعدام، به دليل جهت

 »سوسياليسم اردوگاهى« گيرى  ه و شكل روسي1917 از انقالب اآتبر  در دوران پس

 سوسياليستى   عمده خانواده بزرگ چپ، جنبش و حاآم شدن تفسير استالينى بر بخش

هاى بى قيد و شرط سياسى و  از شعارهاى اوليه خود نظير دموآراسى، آزادى

 انواع تفسيرات  ه فاصله گرفت و با پذيرشممنوعيت مجازات اعدام و شكنج

غيرمارآسيستى و صدالبته با لوث آردن مفهوم مبارزه طبقاتى و  انقالبى در دستگاه 

تقسيم نمود و آزادى !!  »بد«  و »خوب« وسياليسم علمى، اعدام را به نوع فكرى س

 !! بندى آرد  جيره »ضدخلق«  و  » خلق« را براى 
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آه پيشقراول شعار  ها به جاى آن هه اخير اآثريت آمونيستبه همين خاطر در چند د

 »الملل عفو بين« خواهى نظير  مقابل جريانات آزادىنفى آامل اعدام باشند، عمال در 

 از ضرورت لغو اعدام سخن   قرار گرفته بودند آه بى غل و غش »سبزها« و 

در _ از جمله چپ_ اعظم جريانات سياسى ايران  در اين ميان وقتى بخش. گفتند مى

 »انقالب«هاى  آشى دادگاه دم در برابر ماشين آ57 از انقالب بهمن  هاى اوليه پس سال

به رهبرى جالدانى چون خلخالى، آه تندوتند عوامل رژيم پهلوى را از دم تيغ 

نفى بى قيد و شرط ها و  گذراند، قرار گرفتند، به جاى دفاع از حق حيات انسان مى

 »عدم قاطعيت«  و  »آم آارى«  شدند و از »تر از آش اسه داغآ« مجازات اعدام، 

آه مدت آمى بعد،  ناليدند، غافل از اين ها در برابر جانيان رژيم سلطنتى مى دادگاه

 را  و غير چپ چپ اپوزيسيون » انقالبى و قاطعانه «مى اين رهنمودسران رژيم اسال

شان  لموآرات و مجاهد و ليبرا و گروه گروه مخالفين چپ و دد ند يشن جان  به گوش

  !!هاى مرگ سپردند را به جوخه

 بر ذهن نيروهاى اپوزيسيون و چپ، چنان 60 از خرداد  اما تلنگر فجايع هولناك پس

هاى  هاى سياسى و روش ها، برنامه بود آه آنها را وادار آرد به اليروبى انديشه

يى از آاروان نه چندان در اين رهگذر بخشى از چپ، جز. مبارزاتى خود بپردازند

بزرگى بود آه دفاع از آزادى همه زندانيان سياسى، نفى هر نوع شكنجه و اعتقاد به 

. هاى بى قيد و شرط سياسى را به بخشى از آاراآتر سياسى خود مبدل نمودند آزادى

گونه   با تفكرات پيشگامان سوسياليسم علمى نشانه هيچ اين تحول اگرچه در قياس

مانده و ضددموآراتيك حاآم بر جريانات   با افكار عقب د، اما در قياسپيشرفتى نبو

دند به ياد داشته باشيم در آن زمان بو. سياسى آشور، گامى بسيار مثبت بود

نى زندا«  از شعارضد دموآراتيك »عدام انقالبى« »جرياناتى آه ضمن اعتقاد به 

چه در طيف ماآان جرياناتى زدند و هستند آ  دم مى» آزاد بايد گرددانقالبىسياسى 

« خره  و باال »نوعى شكنجه تاآتيكى«  ، » نوعى اعدام« چپ و چه غير چپ آه از 

 حمايت »ضدخلقى«  و يا  »بورژوايى«  عليه نيروهاى  »نوعى اعمال استبداد

ها افريقاى  ترين آن و تازه_آن هم در شرايطى آه يكى يكى آشورهاى جهان . آنند مى

به قافله لغو مجازات ضد بشرى اعدام و شكنجه _ هايى از آپارتايد از ر جنوبى پس

اکنون تعداد اين نوع کشورها از صد هم تجاوز کرده : بعدالتحرير  ( .اند پيوسته

 .)است
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 قسمب دوم 
 

ضرورت «  است چرا آه مجازات اعدام و  پيش در تیت آه مبارزه سخواقعيت اين اس

ها و مردمان  هنوز براى بسيارى از دولت! ؟» اگزير آن براى مقابله با تبهكارىن

از ايران جهان سومى . آند  جلوه مى »عادالنه«  و  »معقول«  ، » عادى« آماآان 

هاى تيرباران و تيرك اعدام و يا صندلى  گرفته تا آمريكاى جهان اولى، هنوز جوخه

«  قانون گيرند و  را به ريشخند مىها الكتريكى  و آمپول آشنده، حق حيات انسان

رو درافتادن با به اصطالح  از اين. پوشانند  عهد بربريت را جامه عمل مى »قصاص

استدالالت مناديان مرگ و نيستى، بخشى گريزناپذير از رزم اجتماعى و سياسى همه 

 .شود خواه محسوب مى هاى آزاده و ترقى انسان

 نيز  »استدالالتى« م، براى توجيه اعتقاد و عمل خود ظاهرا طرفداران مجازات اعدا

نند و آ  زندگى مىپايانی قرن بيستمهاى  ها در سال آخر هرچه باشد آن. در چنته دارند

" داليل"چكيده . را تكرار آرد  »جاهليت و توحش« هاى عصر  شود همان حرف نمى

 :ايشان به قرار زير است

اتل، اوال  حكم اعدام ق - 2. شود  ارتكاب به جرم مى  آيفر اعدام سبب آاهش - 1

مرهمى است بر درد و رنج خانواده مقتول و ثانيا اجراى آن توسط حكومت مانع از 

طلبانه بازماندگان مقتول  بروز هرج و مرج و انتقام جويى خودسرانه و گاه زياده

شود تا مبادا    در ميان مردم مى  مجازات مرگ سبب ايجاد نوعى ترس - 3. گردد مى

 عمل - 4. شان بپردازند  سنگين براى عملیآه تاوان ى آنبه فكر تبهكارى بيافتند ب

اگر . شود اعدام و معدوم نمودن تبهكاران سبب بهسازى و پاآسازى جامعه بشرى مى

اندازند، تبهكاران و جانيان نيز   سالمتى انسان را به خطر مى ميكروب و ويروس

ت ژنتيك دارد  بخشى از جرايم خصل- 5. آنند تندرستى جوامع بشرى را تهديد مى

از اينرو مقصر شمردن حكومت . هاى تبهكارى است يعنى مجرم، مادرزادى داراى ژن

هاى  رفاقتصادى موجود در پديد آوردن مفاسد و جرايم اجتماعى ح_و نظام اجتماعى

 !!شود ها ناشى مى  آمونيست "بقاتىپوك و ط" مفتى است آه تنها از مغز 
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 خشونت اجتماعى و سياسى است و بدون  آاهشاى براى  مجازات اعدام وسيله -  6

 ...گيرد و  آن هرج و مرج جامعه را فرا مى

 در هر آشور معين، بسته به عوامل تاريخى، جغرافيايى،  "داليل" متناسب با اين 

مذهبى، سياسى  و اقتصادى مختلف تفسيرات و اضافات گوناگون و مشخصى به 

 .شود  مىالذآر افزوده و يا آاسته استدالالت فوق

براى نمونه مجازات مرگ در آمريكا در حال حاضر فقط براى مجازات قتل عمد به 

شود و آسى را به خاطر جرايم اخالقى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى  آار گرفته مى

نگار سياهپوست  روزنامه( جمال آنند اگر هم نظير موميا ابو به مرگ محكوم نمى

) تحت فشار مردم به اجرا درنيامده سال 18گذشت  به رغم  امريكايى آه حكم اعدامش

 .آنند  جفت و جور مى  قتل برايش به اعدام محكوم شوند حتما يك پاپوش

 سياسى  "نرمال"  استبداد مضاعف مذهبى با استبدال اما در ايران اسالمى آه 

شود بلكه طبق قوانين  عجين شده، آيفر اعدام صرفا براى مجازات قاتل صادر نمى

مى اين رژيم، مجازات جرايم عقيدتى، سياسى، جنسى، اقتصادى و غيره نيز در اسال

مثال زناى محصنه، مسيحى شدن يك مسلمان، آافر شدن يك . مواردى مرگ است

اصوال در اسالم، ... مسلمان، بهايى بودن، مبارزه سياسى با حكومت مذهبى و 

. اهللا  و حق الناس حق: درا دار  "حق" اعدام ادعاى تحقق و يا جبران دو مجازات 

 است و در اين زمينه با  )مردم(   الناس ه اين دين براى جبران حق ابزار مقابل قصاص

آزاد در برابر آزاد، « . نظر داده است_ ن سلف خود توراتچو هم_دقت ميكروسكوپى 

برده در برابر برده، زن در برابر زن، جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بينى 

 » ابر دندان، و زخم در برابر زخم، دندان در بر  در برابر گوش  برابر بينى، گوشدر

  )سوره المائده(  

 مجرم  به فرض( سيمسون در امريكا .جى. او »مدرن« چون مورد  و البته هم

پرداخت ديه . توانند به ضرب پول از مجازات در بروند طبقات ثروتمند مى)  اش بودن

 .ه در رفتن مجرم پولدار استدر قوانين اسالمى را

پنداشته ... شود آه محاربه با خدا، شرك، ارتداد و  اهللا شامل جرايمى مى اما حق

سوره  توبه در قرآن پر . شوند آه تماما مبناى عقيدتى و يا مخالفت سياسى دارند مى

 سال 1400جا آه ايران و جهان در  البته از آن. از آيات مربوط به اين مساله است

چون جمهورى اسالمى نيز   حتى براى رژيم فاشيستى هم برند، پس  به سر نمى شپي
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اآنون دشوار است آه علنا دگرانديشى را جرم بپندارد به همين خاطر دايما منكر 

 .دنشو وجود زندانى عقيدتى و سياسى در ايران مى

اند، الزم جواب نم آه به اصطالح استدالالت مدافعين حكم اعدام نيز بى اما براى اين

ها بيندازيم، ولى قبل از  گانه عمده آن وار هم آه شده نظرى به داليل شش است خالصه

آن الزم است ديدگاه مارآسيزم را در رابطه با  نحوه برخورد با مقوله جرم و جنايت 

 انسان از  »زخود بيگانگى«  در اين رابطه به ويژه تئورى. مورد بررسى قرار دهيم

 .رخوردار استاى ب جايگاه عمده

دارى آه اينك بر تمام جهان سايه خود را گسترانده، سيستمى مبتنى بر  نظام سرمايه

در اين نظام، اقليتى از جامعه به خاطر مالكيت بر . باشد نابرابرى طبقاتى مى

ابزارهاى توليدى و خدماتى و آنترل سرمايه، اين موقعيت را دارند آه از طريق به 

ها در  آن.  جامعه، روز به روز بر ثروت و قدرت خود بيافزاينداستثمار آشيدن اآثريت

اين راستا، دولت و قدرت سياسى حاآم را نيز در خدمت دارند و از آن براى انقياد، 

اين . جويند سرآوب و تامين هژمونى فرهنگى، سياسى و ايدئولوژيك خود بهره مى

 نابرابرى حاآم بر جامعه، اقتصادى به دليل ارتزاق از قبل همين_فرماسيون اجتماعى

دهد آه قادر به اخذ   را در موقعيتى قرار مى هاى مزدبگير و زحمتكش انبوه انسان

هاى آارگر برخالف بردگان   انسانالبته در اين نظام، ظاهرا. تصميم آزادانه نيستند

دار و آارفرماى خصوصى يا دولتى   آه نيروى آار خود را به سرمايه"آزادند"

ها  كار واداشتن آنبه ضرب قانون و تفنگ، قادر به بيا نفروشند و آسى بفروشند و 

ولى واقعيت اين است آه . گونه جبر سياسى در آار نيست نيست يعنى ظاهرا هيچ

اآثريت آار و رنج با يك اهرم زيربنايى  ديگر آه همانا  جبر اقتصادى باشد، عمال از 

 نيروى آار مساوى است با مرگ  وششوند، چرا آه تن ندادن به فر آزادى محروم مى

  .ناشى از گرسنگى

   فروش  نظام سرمايه با آن آه از همگان انتظار دارد نيروى آارشان را به معرض

گذارند، قادر و مايل نيست حق آار را براى همگان به رسميت بشناسد و آن را به 

رى بدون بروز دا هاى سيستم سرمايه آه چرخ قادر نيست براى اين. مورد اجرا گذارد

چرخد و عموما بيكارى ميليونى همزاد نظام  هاى ادوارى و ساختارى نمى بحران

 ذخيره آار را براى  آه وجود بيكاران حكم ارتش مايل نيست براى اين. سرمايه است
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 شاغل  زنى بخش گيرى موثر از آن قادر است قدرت چانه طبقه بورژوا دارد آه با بهره

 . دهد بود سطح معيشت خود آاهشطبقه آارگر را براى به

ها و انستيتوهاى جامعه شناسى بورژوازى نيز  و اين را حتى دانشگاه_دانيم  و مى

 روحى و خانوادگى ناشى از آن يكى از  آه بيكارى و فقر و عوارض_ آنند تاييد مى

هاى اجتماعى نظير اعتياد، دزدى، فحشا و جنايت و  عوامل مهم بروز ناهنجارى

ها  ها داراى ريشه ها و تبهكارى ناگفته پيداست آه بسيارى از ناهنجارى. خشونت است

اى اآونوميستى، صرفا  و علل بسيار متنوعى است آه نادرست است آن را به شيوه

به هرحال نبايد از ياد برد آه انبوه مزدبگيران شاغل نيز به . ناشى از بيكارى بدانيم

جم سياره ما حتى نيازهاى اوليه و نرمال خود پن رغم اشتغال قادر نيستند الاقل در سه

 جنسى  به عالوه تبعيضات اجتماعى گوناگون از تبعيض. شان را تامين آنند و خانواده

  هاى سياسى گرفته تا فشارهاى مذهبى، نقش گرفته تا نژادى و ملى، از سرآوب

 .آنند هاى اجتماعى ايفا مى مهمى در پديدارى انواع ناهنجارى

 "آزاد"دارى  ها در نظامات سرمايه انسانارآسيزم معتقد نيست آه اآثريت بنابراين م

انسان در اين نظام اسير از خود بيگانگى . آنند  رشد مى "آزادانه" به دنيا آمده و 

 گوناگون اقتصادى، سياسى،  است و قادر نيست به دليل عملكرد ناشى از عوارض

 بر شخصيت  "سوار"  گردد، يعنى " قائم به ذات" خانوادگى و روانى اين نظام، 

حاآم بر " دارى، به معناى حقيقى آلمه  مايه جوامع سر اآثريت ستمكش. خود شود

 . نيست نه به لحاظ برابرى سياسى و نه به لحاظ برابرى اقتصادى "سرنوشت خود

 اين  آند، بالعكس ها را تعيين مى اين شعور اجتماعى نيست آه وجود اجتماعى انسان

است آه در تحليل نهايى، روبناى سياسى،  جتماعى يعنى زيربناى اقتصادىوجود ا

بنابراين ما نه تنها اعدام و شكنجه را به . زند اجتماعى و رفتارى جامعه را رقم مى

شناسيم بلكه دقيقا با درك بورژوازى از مقوله جرم و جنايت نيز از  رسميت نمى

.  داشته باشدیيچ جرمى ريشه مادرزاد ما معتقد نيستيم آه ه.  مرزبندى داريم اساس

ها و   بودند، مشغول بازى "معصوم" ها نيز وقتى آودك بودند   آدم "جنايتكارترين" 

 و مجازات  قدر بر قصاص حتى اسالم نيز آه اين. هاى آودآانه خود بودند سرگرمى

 و در صورت مرگ مستقيما به  "اند معصوم" گويد معتقد است آه آودآان  مرگ مى

گناه در سنين بالغى  هاست آه چگونه آودك بى  آن اين البته تناقض. روند  مى"بهشت"

شود، خانواده، جامعه، دولت و در تحليل نهايى  قادر و يا مايل به ارتكاب جرم مى
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 زده آه   آورده، چه گلى به سرش اجتماعى چه باليى به سرش_زيربناى اقتصادى

اگر . گى اوست شرمنده و يا خشمگين استاينك از عمل او آه ناشى از خودبيگان

شويد،  گيرد و خون را با خون مى نظام اجتماعى حاآم با اعدام قاتل از او انتقام مى

 را   خويش  و بازيگوش  چه آسى بايد از جامعه انتقام بگيرد آه آودآان سرخوش پس

 !دهد؟ چون جنايتكار تحويل جامعه بشرى مى در سنين بالغى هم

هاى نظام طبقاتى  هاى فوق ما نه تنها با مرگ و شكنجه قربانيان ناهنجارى بنابر گفته

در . هدف تبهكاران نيز مخالفيم خاصيت و بى مدت، بى مخالفيم بلكه با مجازات طوالنى

زندان در . رسيم  مى هاى مشخص واقع ما از نقد زندان بزرگ سرمايه به نقد زندان

،  كاران و محيطى براى آسب آموزشبايست مرآز بازپرورى تبه ديدگاه ما مى

 مفيد  عاطفى، و در يك آالم دميدن احساس_، درمان روانى، بهبود روحى تخصص

. دارى تحقق ناپذير است ها باشد و اين در چارچوب سرمايه بودن در روح و جان آن

 آردن تدريجى و روانى نمودن  هاى اين نظام اگر محل شكنجه و زجرآش زندان

هاى  در زندان. د، محيطى براى رفع از خودبيگانگى از آنان نيستندزندانيان نباشن

شود تا بار  راهى جامعه مى  "تبهكارتر"  و "فاسدتر" القاعده  آنونى، زندانى على

 .ديگر چرخه جنايت، دستگيرى و اسارت را تكرار آند

ف است آه آن را از دو زاويه مختل اما مقوله جرايم به اصطالح سياسى حديث ديگرى

  اش آه طبقه سياسى حاآم براى تداوم حكمرانى نخست اين. بايد مورد بررسى قرار داد

و سلب حق حاآميت از اآثريت محروم، به طور علنى و يا پوششى، سعى در انقياد و 

  .  آند، يعنى استبداد سياسى سرآوب مخالفين فرمانروايى خود مى

هايى  ذهنى جامعه، گروه يا گروهبراى مقابله با اين وضع بسته به شرايط سياسى و 

 شفاهى و گاه راهپيمايى و اعتصاب و  گاه اعتراض. زنند  مى از مردم دست به واآنش

 .البته گاهى نيز قيام و جنگ مسلحانه

ها خالف  آه آمونيست حال آن. شود  تلقى مى" جرم"  رژيم مستبد،  اين اما در قاموس

ونريزى را الزمه گريزناپذير هر نبرد انديشند، نه بدين خاطر آه خون و خ آن مى

طبقاتى و سياسى ارزيابى آنند، بلكه بدين خاطر آه طبقه حاآمه به دليل بستن 

هاى مردم، امكانات قانونى بيان و  منفذهاى ابراز وجود سياسى و عقيدتى براى توده

 .ها سلب آرده است  را از آن اعتراض
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بينيم هرگاه بورژوازى و   سودمندتر مىما اتفاقا خوشحال خواهيم شد و آن را بسيار

آميز تسليم  هيچ مقاومتى و آامال مسالمت ، بى آش دولت مبتنى بر اراده اقليت بهره

هاى ميليونى و لگدمال شده براى استقرار آزادى و برابرى شود، اما  عزم توده

اربرد بيند آه بدون مقاومت و آ العموم اقليت استثمارگر مايل نيست و دليلى نمى على

 و از جمله آاربرد  "غيرقانونى" رو مبارزات  از اين. ه مردم بشودقهر تسليم اراد

دوم اين آه . نمايد ناپذير مى هاى شورشى و قهرآميز در بسيارى موارد اجتناب روش

آشان نشانى از جرم ندارد، آاربرد خشونت و   و آاربرد قهر توسط ستم اگر شورش

 ن طبقه حاآمه چطور؟خونريزى توسط عوامل و مزدورا

در اين رابطه نيز ما اگرچه خواهان مجازات عادالنه آليه جنايتكاران جنگى و 

وجه  گرى اذهان عمومى داخلى و خارجى هستيم، اما به هيچ حكومتى براى آگاه

 هيتلر و الجوردى  آنيم حتى اگر آدمى از قماش ها را تجويز نمى شكنجه و اعدام آن

اين سيستم . دانيم و نه علت اين جنايتكاران را معلول مىچرا آه ما خود . باشند

طبقاتى مبتنى بر فقر، جنايت و بازتوليد ناهنجارى اجتماعى و روانى است آه بايد در 

دارى آلمان در  داشت سرمايه اگر هيتلر وجود نمى. پاى ميز واقعى محاآمه بنشيند

قاصد امپرياليستى خود دوره جنگ جهانى دوم، مسلما آدم ديگرى را براى اجراى م

ها نيستند آه تاريخ را  شخصيت" گوييم  به همين خاطر است آه مى. گرفت به آار مى

 مارآسيزم مخالف  اصوال".سازد ها را مى ريخ است آه شخصيتسازند، بلكه تا مى

اگر در (   "حقوقى" هاى  اما مرگ شخصيت.  است "حقيقى"هاى  آشتن شخصيت

 بايد  به تعبير مارآس. داند  مى را حياتى) با سيستم بپنداريما آن را مساوىجا عمد اين

هايى را به وجود   جنايتبه طور جدى درباره تغيير سيستمى انديشيد آه چنين« 

  » .آورد مى

هاى  ها در مورد رد مجازات اعدام براى توده آه بحث ما سوسياليست اما براى اين

م عشيرتى، مذهبى و طبقاتى در مورد ميليونى آه در طى قرون با انواع سنن و سمو

اند، قابل قبول باشد صرفا نبايد به يك تحليل   مجرمين اشباع شده ضرورت قصاص

در . ها بسنده نمود طبقاتى از مقوله جرم و جنايت و نيز پديده از خودبيگانگى انسان

 ايدئولوژيك با هژمونى جاافتاده طبقه_آه در عرصه آارزار فرهنگى واقع براى اين

ها براى تداوم حكم   آن "داليل جدى حيات خلوت" اآمه مقابله آنيم الزم است وارد ح
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  »استدالالت« هم مرورى آوتاه خواهيم داشت به از اين رو با. ضدبشرى اعدام شويم

 .ايشان 

 

 قسمت آخر
 

 !!شود  ارتكاب جرم مى آيفر اعدام سبب آاهش: دليل اول
  نايت در آشورهايى آه تحت فشار جنبشبا يك مراجعه گذرا به آمار جرم و ج

اند، نظير آانادا يا آشورهاى  آزاديخواهانه مردم، تن به لغو مجازات اعدام داده

 با مثال اياالت متحده، نه تنها زيادتر نيست  شود آه در قياس اسكانديناوى، اثبات مى

ى متعدد خود ها بندى الملل نيز در جمع تر است و همچنان آه سازمان عفو بين بلكه آم

نشان داده، لغو مجازات اعدام در آشورهاى گوناگون طبق آمار و ارقام انكارناشدنى، 

براى نمونه فكر . وجه سبب تشويق قتل و جنايت و صعود آن نشده است به هيچ

ها را به خاطر حمل و يا مصرف مواد مخدر  آنم در هيچ آشورى مثل ايران آدم نمى

ينيم آه به رغم اين شقاوت، به اعتراف خود مسوولين ب اما مى. اعدام آرده باشند

   آموزان معتاد به دو برابر افزايش رژيم اسالمى تنها در ظرف يك سال تعداد دانش

  .آشورهاى جهان است " معتادترين" دانيم آه آشور ما يكى از  باز مىيافته است و 

 

قتول و ثانيا اعدام قاتل، اوال مرهمى است بر رنج بازماندگان م: دليل دوم
اى است براى جلوگيرى از بروز هرج و مرج و انتقام خودسرانه  وسيله

   !!طلبانه بستگان مقتول و گاه زياده

اده فرد خطاآار را در پاسخ بايد گفت اوال براى جبران رنج يك عده آيا بايد خانو

 جان و  را به آنان منتقل نمود؟ در واقع درد به جاى مداوا به "رنج" داغدار آرد و 

ثانيا تحقيقات روان شناسانه ثابت نموده آه در . هاى ديگرى منتقل شده است جان

اطر بازماندگان مقتول نشده خ وجه سبب آرامش بسيارى از موارد، اعدام قاتل به هيچ

 اين صرفا يك تز علمى در حوزه رنگ  "توان شست خون را با خون نمى" . است

ثالثا اين نيز محرز نيست آه . يرانى نيز هستالمثل زيباى ا شناسى نيست، يك ضرب

 ديده ی متعددموارددر .  شود  انتقام در خانواده مقتول خاموش با مرگ قاتل، عطش
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 از اعدام قاتل نيز فرد يا افرادى از خانواده او طعمه انتقام جويى  شده آه حتى پس

 بهتر است دولت به جاى اين نوع ترهات و حرافى پيرامون هرج و مرج. آور شدند

توان مرهمى بر هيچ  اين مساله را در جامعه جا بياندازد آه با خون و خونريزى نمى

دوستى و استقرار آزادى و برابرى  تشويق بشردوستى و نوع. درد و رنجى گذاشت

 .هاى فردى و جمعى است ترين راه جلوگيرى از عصيان بى حد و حصر مهم

  
شود تا آسى   در ميان مردم مى مجازات اعدام سبب ايجاد ترس: دليل سوم

  !!ديگر به فكر قتل و تبهكارى نباشد

 اين به اصطالح دليل را ديگر بسيارى از مراآز آمارگيرى و حتى ادارات پليسى 

مثال باال در مورد اعدام قاچاقچيان در . خرند دارى نيز به پشيزى نمى جوامع سرمايه

رم مخالفت سياسى با جمهورى اسالمى  به ج ها هزار دگرانديش ايران و نيز اعدام ده

 خشم مردم آشورمان از  نه از ميزان ترافيك مواد مخدر آاسته و نه سبب فروآش

آند، در  در آمريكا نيز آه هنوز صندلى برقى آار مى. استبداد مذهبى حاآم شده است

زنى در   تا دندان مسلح نيز جرات قدم ها حتى پليس بسيارى از محالت شهرها شب

ان و گشت سواره ندارد حال آن آه در آانادا آه مجازات اعدام لغو شده، اين خياب

 .شود تر ديده مى وضع آم

  
 مسرى از پيكر  مجازات اعدام، سبب پاآسازى يك ويروس: دليل چهارم

شود و به پاآيزگى و بهسازى محيط اجتماعى مدد  جامعه بشرى مى
 !!رساند مى

 آه فرد تبهكار را قابل  نخست اين :سى گم استمتر اسا چند پارا "ستدالل" در اين 

آه جامعه و  نمايد، دوم اين  طرفدارى مى "ژنتيك_جرم" داند و از تز  اصالح نمى

اقتصادى موجود را براى توليد و بازتوليد تبهكارى مقصر _مشخصا نظام اجتماعى

ن مرگ آه چشم بر آمار آتمان ناشدنى جوامعى آه هنوز ماشي شناسد، و سوم اين نمى

اعدام در اين جوامع، سبب بهسازى محيط نشده بلكه . بندد آند مى ها آار مى در آن

 . به بازتوليد خشونت مدد رسانده است بالعكس
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 دارند و نبايد نظام و " مادرزادى "بسيارى از جرايم خصلت: نجمدليل پ
ها بر بودجه  جامعه را مقصر شناخت و با نگهدارى تبهكاران در زندان

 !!لمال فشار آوردا بيت
آند تا  ها دالر صرف نموده و مى هاى خود ميليون بورژوازى تاآنون در آزمايشگاه

ارآسيزم و فاتحه م ،  در زمان فروپاشى بلوك شرق  چون هم" تز" شايد با اثبات اين 

اما براى رد اين اراجيف، به .  را بخواند "روبنا_زيربنا" تحليل طبقاتى و تئورى 

 زبان   درس گفت يك روز سر آالس دوستى مى. آنم آوچك بسنده مىذآر يك مثال 

 در   تقاضا نمود آه با شرآت در آالس انگليسى در آانادا، معلم از يك افسر پليس

، آن افسر در پاسخ به يك سوال  در وقت تنفس. مورد قوانين جارى صحبت آند

هاى  من با سياست:  گفتاطى راست آانادا ب افراحزاهاى  دوستم در مورد سياست

 و يا   آاهش اش ها آه يك وجهه ب مخالفم چون درصورت به قدرت رسيدن آناحزااين 

ها   براى فقراى جامعه خواهد بود، آار ما پليس)ولفر( قطع مزاياى اجتماعى 

الزم به تذآر .  خواهد يافت دشوارتر خواهد شد چرا آه آمار جرم و جنايت افزايش

 .  هستندر ابقاى مجازات اعدام در آانادا سخت طرفداراطی،جريانات افاست آه همين 

هاى سرآوبگر به جاى صرف ميلياردها جهت توسعه  در ثانى اگر بورژوازى و رژيم

  ها، قواى انتظامى و نظامى، اين پول را صرف حل و يا آاهش ها، دادگاه زندان

دند، به راحتى آر مى_ از جمله فقر و بيكارى_مشكالت عديده اجتماعى و اقتصادى 

دهند آه اين آار  ها ترجيح مى  آمار بزهكارى باشند، ولى اين توانستند شاهد آاهش مى

 و مقابله با "عدالت" ها نه برقرارى   اساسى آنرا نكنند چرا آه وظيفه

 اردوى آار و رنج به قلعه سرمايه و ممانعت   بلكه جلوگيرى از يورش"جنايتكاران"

هاى غربى نيز  واال بسيارى از اساتيد دانشگاه.  استاجتماعیاز بروز انقالب 

تواند به  آنند آه تنها سهم آوچكى از مسابقه تسليحاتى جهانى مثال مى اعتراف مى

 .سوادى در آل قاره افريقا پايان دهد قحطى و بى

  

 خشونت  مجازات اعدام به دليل تنبيه خطاآاران، سبب آاهش: دليل ششم
 !!شود مى
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همچنان آه . شود نه صلح و صفا فت، از خشونت، خشونت زاده مىدر پاسخ بايد گ

تحقيقات . هاى لگدمال شده را به دنبال دارد ها، عصيان قهرآميز توده قهر عريان رژيم

روانشناسى نيز ثابت نموده آه بسيارى از والدين آه نسبت به آودآان خود مرتكب 

اند و خشونت و آزار  نبيه شدهشوند، در دوران آودآى خود ت خشونت و تنبيه بدنى مى

شود و هم  آزارى جرم تلقى مى به عالوه در جوامعى نظير آانادا آه آودك. اند ديده

گردند، تنبيه  هاى آموزشى و تربيتى صحيح ترغيب مى آودآان و هم والدين به روش

آميز   خشونت  با جوامعى نظير ايران آه مدعى است با واآنش و آزار آودآان در قياس

 .تر است توان ريشه آن را خشكاند، به مراتب پايين بت به خشونتى معين مىنس

الذآر، حكم اعدام به لحاظ قضايى نيز داراى دو اشكال  به عالوه جدا از داليل فوق

نامطمئن است چرا آه در . ناپذير است اوال نامطمئن است و ثانيا بازگشت: عمده است

گناهى خود، محكوم به مرگ  دم امكان اثبات بىگناه به دليل ع بسيارى موارد افراد بى

گناه بود،  خلخالى جالد در اين باره يك بار به مزاح گفته بود اگر طرف بى. شوند مى

بازگشت ناپذير است، زيرا آه در صورت !! چه بهتر، مستقيم به بهشت خواهد رفت

حيات را به او توان  گناهى فرد معدوم، ديگر نمى پيدا شدن مجرم حقيقى و يا اثبات بى

نتيجه اين آه چه به تحليل طبقاتى مارآسيزم معتقد باشيد چه نباشيد، . بازگرداند

مجازات اعدام هيج بنيان درستى ندارد آه بتوان با پا آوبيدن بر آن، اين ننگ جوامع 

 .مدعى تمدن را توجيه نمود

      ---------------------------------------------------                                  

 :اين مقاله منابع      

 سپتامبر 15 موسسان  در مجلسخطابه ( تور هوگو، درباره لغو حكم اعدام  ويك-1

 1365آزاد سرو، نشريه حقوق بشر، بهار .  ف :ترجمه ) 1848

 1997 حسين باقرزاده، اسالم و مجازات اعدام، مجله پر، فوريه -2

 وعه آثار جلد هشتم، مجازات اعدام، مجم آارل مارآس - 3

 ، منشا خانواده، دولت و مالكيت خصوصى فردريك انگلس -  4 

 1367 زندگى، پاييز   نيستى، در ستايش ، در نكوهش افسانه.  ب  -  5 

 www.amnesty.org    الملل سايت سازمان عفو بين  -  6

 www.ihrwg.org     سايت گروه ايرانى حقوق بشر - 7
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*********************************************   

 

  

 آخرين آمار مربوط به مجازات اعدام در جهان    
 

  

 www.ecart-type.com      فرانسوى_سايت انگليسى از  ترجمه

 

اند، خواه از طريق حذف   آشور در جهان به صدور مجازات مرگ پايان داده108_ 

 آشور از اين ممالك اگرچه انواعى 22. رى و خواه در عملاين مجازات از قوانين آيف

از مجازات اعدام را در قوانين قضايى خود دارند، اما حداقل در ده سال اخير اقدام به 

 .اند تحقق آن ننموده

 .اند  آشور در جهان آماآان به حفظ و اجراى مجازات مرگ، وفادار مانده87_ 

 .اند م به صدور حكم اعدام نموده شصت و چهار آشور اقدا1999در سال _ 
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 2000وضعيت سال 

 

 نفر 3058 آشور جهان طى اين سال اعدام شدند و براى 28 نفر در 1457حداقل _ 

 . آشور جهان صادر شده است65نيز حكم اعدام در 

 صورت گرفته  )با حداقل هزار مورد( ها فقط در چين  ز تعداد آل اعدام درصد ا88_ 

عربستان . هاى بعدى قرار دارند تان، آمريكا و ايران در رتبهآشورهاى عربس. است

  . مورد75 مورد و ايران با 85 مورد، آمريكا با 123با 

 

 :آنند ها تحت هيچ شرايطى مجازات اعدام را تجويز نمى آشورهايى آه قوانين آن

ان ، آذربايج1968 از  ، اتريش1985، استراليا از 1992، آنگوال از  1990آندورا از 

، شيلى  1998، آانادا 1989، آامبوج 1998، بلغارستان 1996، بلژيك 1998از 

، 2000واير  دى آى ، آوته1877، آاستاريكا 1910 ، آلمبيا 1981، آاپ ورده 2001

، جمهورى 1995، جيبوتى 1978، دانمارك 1990، جمهورى چك 1990آرواسى 

، فنالند 1998تونى ، اس1906، اآوادور 1999، تيمور شرقى 1966دومينيكن 

، گينه بيسائو 1993، يونان 1987، آلمان 1997، گرجستان 1981، فرانسه 1972

، ايرلند 1928، ايسلند 1990، مجارستان 1956  ، هندوراس1987، هاييتى 1993

، 1979، لوآزامبورگ 1998، ليتوانى 1987، ليختن اشتاين 1994، ايتاليا 1990

، 1962، موناآو 1995، ملداوى 1995ر مارشال ، جزاي2000، مالتا 1991مقدونيه 

، 1989، نيوزيلند 1989، هلند 1997، نپال 1990، نامبيا 1990موزامبيك 

، پرتغال 1997، لهستان 1992، پاناما، پاراگوئه 1979، نروژ 1979نيكاراگوئه 

، 1993، سيشل 1990، سائوتوم 1865، سن مارينو 1989، رومانى 1976

، 1995، اسپانيا 1997، جزاير سليمان 1989اسلوانى ، 1990جمهورى اسالو 

، 1998، تاوالو، اوآراين، بريتانيا 1999، ترآمنستان 1992  ، سوييس1972سوئد 

 1863.، ونزوئال 1969، وانوآتو، شهر دولت واتيكان 1907اوروگوئه 

  

ز  و استثنايى مجازات اعدام را تجوي ها تنها در موارد خاص آشورهايى آه قوانين آن

 :آنند مى
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، برزيل 1997گوين  ، بوسنى هرزه1997، بوليوى 1984، آرژانتين 2000آلبانى 

، اسراييل 1979، فيجى 1983سالوادور  ، ال1983  ، جزاير آوك، قبرس1979

  1979، مكزيك، پرو 1999، لتونى 1954

 

آشورهايى آه آماآان به مجازات مرگ وفادارند، اما طى ده سال گذشته از به اجرا 

 :اند ذاشتن آن خوددارى ورزيدهگ

بوتان، برونئى، بورآينا فاسو، جمهورى افريقاى مرآزى، آنگو، گامبيا، گرانادا، 

النكا،  ماداگاسكار، مالديو، مالى، ناروآ، نيجر، پاپوآ گينه جديد، ساموآ، سنگال، سرى

 .سورينام، توگو، تونگا، ترآيه

 

ظ نموده و آن را به اجرا آشورهايى آه مجازات مرگ را در قوانين خود حف

 :گذارند مى

،  ، باربادوس ، بحرين، بنگالدش افغانستان، الجزاير، آنتى گوآ، ارمنستان، باهاماس

، بوتسوانا، بروندى، آامرون، چاد، چين، آامرو، آنگو، آوبا،  بليز، بنين، بيلوروس

 گينه، هند، دومينيكا، مصر، گينه استوايى، اريتره، اتيوپى، گابون، غنا، گواتماال،

اندونزى، ايران، عراق، جامائيكا، ژاپن، اردن، قزاقستان، آنيا، قرقيزستان، آره 

، لبنان، لسوتو، ليبريا، ليبى، ماالوى، مالزى،  شمالى، آره جنوبى، آويت، الئوس

، ميانمار، نيجريه، عمان، پاآستان، فلسطين، فيليپين،  موريتانى، مغولستان، مراآش

،  ، سنت لوييس ا، عربستان سعودى، سنت آريستوفر ونويسقطر، روسيه، رواند

سنت وينسنت، سيرالئون، سنگاپور، سومالى، سودان، سوازيلند، سوريه، تايوان، 

، اوگاندا، امارات عربى متحده،  تاجيكستان، تانزانيا، تايلند، ترينيداد و توباگو، تونس

  .وى، زامبيا، زيمبابوهاياالت متحده آمريكا، ازبكستان، ويتنام ، يمن، يوگسال

 

 :ها در آشورها و يا قلمروهاى جغرافيايى زير اعدام شدند  انسان1999در سال 

افغانستان، مغولستنان، نيجريه، بروندى، چين، آنگو، آوبا، مصر، ايران، عراق، 

ژاپن، اردن، مغولستان، نيجريه، پاآستان، فلسطين، فيليپين، روسيه، امارات متحده 

شود   تخمين زده مى99در مجموع در سال .  ازبكستان، ويتنام و يمنعربى، آمريكا،
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البته احكام صادره براى مجازات مرگ .  آشور اعدام شده باشند31 نفر در 1813آه 

 . آشور و قلمرو صادر گرديدند61اند آه توسط قوه قضاييه   بوده3857متجاوز از 

ها در آشورهاى زير  ن اعدام بيشتري99الملل در سال  برطبق آمار سازمان عفو بين

 :اند صورت گرفته

  فقره اعدام1236چين با _ 

  فقره اعدام165ايران با _ 

  فقره126عربستان با _ 

  فقره100جمهورى دموآراتيك آنگو با _ 

  فقره98آمريكا با _ 

 

 صدور احكام مرگ براى مجرمين خردسال

المللى مربوط  آنوانسيون بين: المللى از جمله  بين )مقاوله نامه( چندين آنوانسيون 

به حقوق مدنى و سياسى، آنوانسيون آمريكايى حقوق بشر، آنوانسيون اروپايى 

 را با  المللى حقوق آودك، با صراحت مخالفت خويش حقوق بشر و مقاوله نامه بين

 و 1999هاى  آنند، با اين همه طى سال  سال بيان مى18تر از  مجازات اعدام افراد آم

اين . اند ت حكومت در جهان اقدام به اعدام آودآان زير هجده سال نموده هف2000

ايران، جمهورى دموآراتيك آنگو، نيجريه، پاآستان، : هفت آشور عبارتند از

اين در حالى است آه آشورهاى آمريكا، ايران، . عربستان سعودى، آمريكا و يمن

 .نى و سياسى هستنديمن و نيجريه از امضاآنندگان آنوانسيون جهانى حقوق مد

 اقدام به لغو مجازات 1997در همين رابطه شايان ذآر است آه حكومت چين از سال 

اخيرا آشور پاآستان نيز از نمونه .  سال نموده است18مرگ براى مجرمين زير 

چين پيروى آرده است، اگرچه هر دو آشور سخت به صدور احكام مرگ براى 

 .ساالن وفادارند بزرگ

 

اند آه   آشور ديگر به جرگه مخالفين حكم اعدام پيوسته25 ميالدى 1995از سال * 

 :به تفكيك سال عبارتند از

  جيبوتى، مورى، ملداوى و اسپانيا براى تمام جرايم1995

  بلژيك حكم اعدام را براى تمام جرايم لغو آرد1996
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 و بوسنى و )ايمبراى تمام جر( ، نپال، لهستان و افريقاى جنوبى  گرجستان1997

 . عمده جرايم هرزه گوين براى 

 )براى تمام جرايم( دا، استونى، ليتوانى و بريتانيا  آذربايجان، بلغارستان، آانا1998

 ، لتونى، تيمور شرقى، ترآمنستان و اوآراين  برمودا، قبرس1999

 آه در همين عمده جرايم را لغو آرد ضمن اين   آلبانى حكم اعدام براى بخش2000

 اين مجازات را براى تمام جرايم لغو "آوته دو ايوواير" سال آشورهاى مالتا و 

 .           نمودند

 موخره مترجم

 عليه مجازات بربرمنشانه اعدام، نه  حال جا دارد در ادامه آمپين بشردوستانه خويش

 از  تنها به مبارزه بر عليه جمهورى اسالمى بپردازيم، بلكه گريبان آن بخش

  رغم ادعاى مخالفت با استبداد و توحش طلب را نيز بگيريم آه على يسيون انتقاماپوز

بند هستند و از  و وفادارى لفظى به مبانى حقوق بشر، آماآان به مجازات اعدام پاى

از اين رو . آنند  را بر سندان آين، آبديده و تيز مى اآنون سالح انتقام خويش هم

انى است آه تا دير نشده و دست اينان به اهرم خواه اير وظيفه هر شهروند آزادى

قدرت سياسى گير نكرده است، ايشان را براى لغو آامل هر نوع شكنجه و اعدام، و 

  .قيد و شرط سياسى تحت فشار قرار دهند هاى بى چون و چراى آزادى  بى پذيرش

  

  

  

  

    *******************************************      

  

  

  

  

  

     

 



 23

 

      

  تقويت آارزارجهانى براى لغو مجاوات اعدام ضرورت   

  
 خود پيرامون آمار اعدام در جهان،  الملل در جديدترين گزارش  سازمان عفو بين

 نسبت به 2001بشرى در سال  نويسد آه ميزان تحقق اين نوع از مجازات ضد مى

هاى رسمى   صرفا بر مبناى اعالميه اين گزارش.  دو برابر شده است2000سال 

هاى مخفيانه و  ادهاى دولتى و قضايى آشورهاى مختلف تنظيم شده و شامل اعدامنه

 .شود هاى سياسى غيررسمى نمى قتل

 آشور جهان 31 نفر در 3048گويد آه در سال گذشته دست آم  الملل مى عفو بين

.  مورد بوده است1457 حدود 2000 در حالى آه اين ميزان در سال  ،اعدام شدند

 )هاى گذشته همچون سال( ايران، عربستان و آمريكا آماآان ين، چهار حكومت  چ

جمهورى اسالمى آه در . دار اجراى اين نوع احكام شنيع و بربرمنشانه هستند رآورد

سازمان .  به رتبه دوم رسيده است2001 مقام چهارم را داشت، در سال 2000سال 

ل گذشته را ناشى از گير مجازات اعدام در سا  چشم الملل علت افزايش عفو بين

داند چرا  بار رژيم چين براى مقابله با جرايم مختلف مى هاى هيستريك و خشونت تالش

 .هاى جهان را به اجرا گذاشته است آه اين حكومت به تنهايى سه چهارم آل اعدام

با اين همه و عليرغم اين پسرفت منفى، آارزار جهانى براى لغو مجازات اعدام 

ها و آشورها را براى   نيز به جلو بردارد و شمارى ديگر از حكومتهايى توانسته قدم

لغو اين مجازات ضدانسانى قانع آند به طورى آه طى سال گذشته، شيلى حكم اعدام 

را براى جرايم زمان صلح و آشورهاى بوسنى و يوگسالوى حكم اعدام را در تمام 

اما يا بخشا به اردوى انسانى بدين ترتيب تعداد آشورهايى آه تم. اند موارد لغو آرده

 80 از  با اين همه بيش. شوند  آشور بالغ مى110اند به  لغو مجازات اعدام پيوسته

آمريكا، چين، ايران، عربستان، فلسطين، پاآستان، آوبا، : آشور در جهان از جمله

، آنگو، آامرون، مصر، هند،  ، بيلوروس افغانستان، الجزاير، بحرين، بنگالدش

، عراق، ژاپن، اردن، آره شمالى و جنوبى، آويت، لبنان، فيليپين، سوريه، اندونزى

تايوان، امارات متحده عربى، ويتنام، يمن، قزاقستان، ازبكستان و غيره آماآان در 
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اند، هرچند حدود بيست عدد از  قوانين قضايى خود به حفظ حكم اعدام وفادار مانده

ا و غيره طى ده سال گذشته از به اجرا النك اين آشورها نظير ترآيه، بوتان،سرى

ترکيه اخيرا اين مجازات را لغو : بعدالتحرير  ( .اند درآوردن آن خوددارى ورزيده

 ) کرده است 

دوست، نهادهاى  هاى نيروهاى بشر از اين رو بايد گفت آه روز به روز در پى تالش

ار به مجازات هاى وفاد حقوق بشر و طيف چپ آزاديخواه در جهان، عرصه بر رژيم

المللى   بين اين آمپين به ويژه با برگزارى آنفرانس. شود تر مى مرگ تنگ

رود آه   وارد مرحله جديدى از پيشروى خود شده و مى2001استراسبورگ در ژوئن 

بر _با مدد گرفتن از قدرت استدالل و از جمله اين مساله آه اجراى مجازات اعدام 

هاى نوينى را فتح   جرايم نداشته، عرصه آاهشتاثيرى در _ طبق آمارهاى موجود

و آال راه اندازى يك آارزار وسيع براى لغو  ها  اين نوع روشنگرى گسترش. آند

چرا . سزايى برخوردار است  در ايران امروز از اهميت به مجازات مرگ، به خصوص

نوع آه همانطور آه گفته شد رژيم اسالمى ايران بعد از چين، دومين رآوردار اين 

 .بشرى و قرون وسطايى است آيفر ضد

عالوه در ارتباط با اين مساله، نه تنها بايد به مبارزه با جمهورى اسالمى  به

طلب را نيز بايد گرفت آه  بپردازيم، بلكه گريبان آن بخشى از اپوزيسيون انتقام

 و وفادارى لفظى به مبانى حقوق بشر،  عليرغم ادعاى مخالفت با استبداد و توحش

 را بر  آماآان به مجازات اعدام پايبند هستند و از هم اآنون سالح انتقام خويش

از اين رو وظيفه هر شهروند آزاديخواه ايرانى . آنند سندان آين، آبديده و تيز مى

است آه تا دير نشده و دست اينان به اهرم قدرت سياسى گير نكرده است، ايشان را 

چون و چراى  ه و اعدام و پرنسيپ بى لغو آامل هر نوع شكنج براى پذيرش

 .قيد و شرط سياسى تحت فشار قرار دهند هاى بى آزادى

 

  

   

 

  *******************************************         
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 ؟! اساسى  آشتن يا نكشتن، اين است پرسش       
 

 ! حكومتى  اصالح طلبانافكنى   بحث سنگسار و ديه، و فرا      
               

 

اى در مورد وخامت اوضاع حقوق بشر در   قطعنامه لمان اروپا حدود دو هفته پيشپار

آنها در جريان اين .  احكام اعدام و سنگسار منتشر نمود ايران، بويژه افزايش

طلبى وزراى خارجه  آارى و مماشات موضعگيرى مثبت، نارضايتى خود را از محافظه

 اخيرشان در  ه گويا قرار بود در اجالسآشورهاى عضو اتحاديه اروپا آ

اى را براى ارايه به سازمان ملل تهيه و آارنامه حقوق بشر  لوآزامبورگ، قطعنامه

در همين رابطه .  داشتند بطلبند، ابراز هاى اخير را به چالش جمهورى اسالمى در ماه

آه عالوه _ نمود آه در پى مذاآرات محمد جواد الريجانى   فاش "اعتماد" روزنامه 

با مقامات _ الملل قوه قضاييه را نيز برعهده دارد بر رياست صداوسيما، معاونت بين

بان حقوق بشر قرار شده است، سازمان ملل  اتحاديه اروپا و نيز نماينده سازمان ديده

به نوشته اين روزنامه، آنها ظاهرا . اى عليه جمهورى اسالمى صادر نكند هيچ بيانيه

ناظران سياسى استقبال گرم مقامات اسپانيايى . ك سال فرصت داده اندبه رژيم ايران ي

آنند آه در تضاد با تاآيدات مكرر  از خاتمى و همراهان را در همين راستا معنا مى

هاى گسترده اقتصادى با  نمايندگان پارلمان اروپا مبنى بر مشروط آردن همكارى

يكى از موارد عمده . باشد جمهورى اسالمى به بهبود آارنامه حقوق بشر آن مى

.  صدور احكام سنگسار بر عليه زنان در ايران است نارضايتى پارلمان اروپا، افزايش

 23بر طبق يك برآورد متكى بر آمارهاى رسمى دولتى، طى پنج سال گذشته حداقل 

هاى اسالمى، بر طبق احكام شرعى فق. مورد حكم سنگسار در ايران اجرا شده است

 يكى از انواع به قتل رساندن )سنگسار(   "رجم" وسطايى مجازات قرون 

در . باشد مى_ بويژه زناى محصنه_ زنان خطاآار   است آه مخصوص"مجرمين"
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آپارات رابطه با شرعى بودن و اسالمى بودن اين مجازات بربرمنشانه، تقريبا در

 طى  "زهرا شجاعى"   مثال چند ماه پيش. ر وجود دارد ، اتفاق نظاصلی رژيم 

اى آشكارا اعالم نمود آه حكم سنگسار  سفرى آه به اروپا داشت در جريان مصاحبه

.  حقوق بشر ارزيابى نمود عنوان نقض جزيى از قوانين اسالمى بوده و نبايد آن را به

" هاى مروجين  لى جمهور در امور مشارآت زنان و يكى از سوگ او آه معاون رييس

دسته گل، عمال آبروى حاميان خود در طيف است با اين   " فمينيسم اسالمى

 مطبوعاتى در   طى يك آنفرانس خود خاتمى نيز چندماه پيش. اپوزيسيون را برد

. تهران، اجراى حدود اسالمى را به هيچوجه نافى مبانى حقوق بشر ندانسته بود

 و دبيرآل جبهه مشارآت  س دوم مجل نايب رييس_ محمدرضا خاتمى_اآنون برادر او 

وگو با خبرنگار   ادعا را در گفت همين )ترين جريان طيف دو خرداد بزرگ( مى اسال

در مورد مسايل "  :وى در جريان اين مصاحبه گفت. دآن  طرح مى"سايت زنان"

توان آنها را به عنوان مخالفت با  حقوقى آه ريشه در موازين شرعى ما دارد نمى

طلبان حكومتى و   شمارى از اصالح با اين همه مدتى است آه" . بشر تلقى آردحقوق

ظات تاآتيكى و از جمله خاطر مالح ، بهشم  ش از جمله فراآسيون زنان در مجلس

واستار المللى، خ  و فشار اتحاديه اروپا و ساير نهادهاى بين "عناد" آاستن از 

 از صدور برخى احكام "  و عادل قضات عزيز" ها و چشم پوشى  برخى نرمش

ر همين مصاحبه، محمدرضا خاتمى با آد آوردن از خمينى مبنى بر مثال د. اند شده

هاست، خواستار آن شده آه به جاى مجازات  اينكه مصلحت نظام باالترين مصلحت

چرا آه هنوز مجازات اعدام در . سنگسار از اشكال ديگر اعدام و آشتن استفاده شود

نما نخواهد شد، ولى  تها آشور جهان وجود دارد و رژيم ايران بدين خاطر انگش ده

در حال ... ، گردن زدن، بريدن دست و پا و  هايى نظير سنگسار، قصاص مجازات

شوند و اين مساله حساسيت زيادى را در  حاضر فقط در چند آشور اسالمى اجرا مى

  در همين رابطه فاطمه راآعى نماينده مجلس. المللى برانگيخته است افكار عمومى بين

 شده گفته آه  طرح   منعكس "سايت زنان"  سخنانى آه در شوراى اسالمى طى

 از زنان مجددا  المللى رفع تبعيض مربوط به پيوستن دولت ايران به آنوانسيون بين

 و عليرغم گذشت چندماه از  نامه مجلس  ارايه شده و از اينكه برخالف آيين به مجلس

. يون زنان را بيان نمودهنوز به بحث گذاشته نشده است، انتقاد فراآس_ارايه آن 

  لساليحه مذآور بار اول در اسفندماه سال گذشته توسط خود دولت خاتمى به مج



 27

 از تهران، به دنبال اولتيماتوم   نماينده مجلس" آواليى" ارايه شده بود، اما به گفته 

هاى حوزه علميه قم مبنى بر حرام بودن چنين الحاقى، طرح  اهللا مشترك چند تن از آيت

 فشار  اآنون با افزايش. آور بدون بحث توسط آروبى از دستور جلسه خارج شدمذ

پارلمان اروپا، فراآسيون زنان فرصت را براى طرح مجدد اين اليحه و نيز طرح 

موضوع مربوط به ديه يا خونبها نيز از اينرو . اند برابرى ديه زن و مرد مغتنم شمرده

 به اليحه مربوط به  نمايندگان مجلساى،  طرح شده آه ظاهرا با موافقت خامنه

. اند برابرى ديه يك مسلمان با ديه يك اقليت مذهبى رسمى آشور، راى مثبت داده

: هاى مذهبى ايران صرفا پيروان سه دين بگذريم آه در مصوبه مذآور اقليت

ه بهاييان مشمول ها از جمل مسيحيت، يهوديت و زرتشتى هستند و ساير اقليت

فاطمه راآعى با استناد به همين مصوبه، . گيرند يحه قرار نمى اين ال"الطاف"

فت آه نابرابرى زن و مرد در ديه او گ. خواستار برابرى ديه زن و مرد شده است

 در قرآن وجود ندارد، اما چون در قرآن عدم تساوى زن و مرد در )پرداخت خونبها(

ا نيز مشمول اين عدم رسميت شناخته شده است، فقها الجرم ديه ر ارث و شهادت به

 .آنند تساوى ارزيابى مى

 تاآتيكى و  طلبانه در برابر سه نرمش اما يك موضع ترقيخواهانه و برابرى

جايگزينى حكم سنگسار، : طلبان حكومتى در زمينه پراگماتيستى شمارى از اصالح

  موضوع برابرى زن و مرد در ديه از زنان و الحاق ايران به عهد نامه منع تبعيض

تواند باشد؟ در ارتباط با اين موضوعات مرتبط با حقوق و سرنوشت زنان  چه مى

 :توان روى نكات اساسى زير پاى فشرد آشورمان، به نظر من مى

 

 !! مجازات است نه چگونه آشتن  دعوا برسر نفس  -  1 
 

 .اند هاى معتقد به لغو آامل مجازات اعدام پيوسته  صد آشور در جهان به قافله ملت 

هاى چين، آمريكا و عربستان جزو  اما در اين ميان جمهورى اسالمى در آنار حكومت

بنابراين . رود ستيز به شمار مى بشرى و هستى رآورد داران اجراى اين مجازات ضد

 را  "سوراخ دعا" يه جايگزينى مجازات سنگسار زنان طلبان حكومتى در قض اصالح

اى از جهان وقتى  ر فرد اعدامى در هر گوشهترديدى نيست آه ه. اند تماما گم آرده
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 مهم است آه با درد و رنج آمترى  بيند، برايش راهى جز مرگ در برابر خود نمى

از و دار، اتاق گ از اين رو ميان آشتن با آمپول، تيرباران، حلقه. حيات را بدرود گويد

ران سنگ و  شدن زير شكنجه، زير ساتور جالد و يا باصندلى الكتريكى، با زجر آش

يا پرتاب شدن از آوه فرق است و جهان هرچه آه از دوران بربريت فاصله بيشترى 

آلود مجازات استفاده آند، خود چنين رفرمى  گرفته سعى نموده آمتر از اشكال شكنجه

اما يك مدافع جدى حقوق بشر و منزلت انسان . نيز دستاوردى از مدرنيته است

زنى و معامله   حاآم بر مملكت ما، وارد چانه وحوشتواند برسر چگونه آشتن با  نمى

.  برخيزيمبه مخالفت_ در هر شكل و شمايل آن_ مجازات مرگ  ما بايد با نفس. شود

 ! است پروبلماتيك اصلى  اين " بودن يا نبودن" قول ويليام شكسپير  به

گ در فرهن(   "زنان فاسد" پنداشتن  مجازات و مجرم  از سويى ديگر ما با نفس

در جهان .  و جريمه نقدى باشد  مخالفيم، حتى اگر در حد حبس )جمهورى اسالمى

اى مثل رژيم ايران وجود  هاى انگشت شمار و به شدت عقب مانده آنونى تنها دولت

شناسند  رسميت نمى  خارج از، چارچوبه عقد و صيغه سنتى را به دارند آه اوال سكس

  سكس( زناى محصنه : ل فعاليت جنسى نظيرشكاو ثانيا و بدتر از آن براى برخى از ا

در جهان . آنند  حكم مرگ صادر مى) هردار با يك نفر غير از همسر خودزن شو

تجاوز، بچه بازى : سايلى از قبيلهاى جنسى تنها م  مدرن آنونى در قلمرو فعاليت

در حد هايى  هاى پورنوگرافيك، مجازات   و استفاده از آودآان براى صحنه)پدوفيليسم(

قبل از ( شرايطى نه رابطه جنسى پسرو دختر اما تحت هيچ . اند  تعيين نموده حبس

( نه هرگونه رابطه جنسى داوطلبانه گرا و  نه رابطه جنسى دو همجنس ) ازدواج

 اعم از اينكه طرفين متاهل باشند يا  )مايل و نه اجبار و تهديد و تطميعمبتنى بر ت

ا چه برسد مجازات نرم يا خشنى براى آن تعيين نمايند يا آنند ت نباشند، جرم تلقى نمى

هاى اسالمى مشابه آن هستند آه  اين تنها جمهورى اسالمى ايران و رژيم. ننمايند

گرايى و روابط عشقى خارج از سنت عقد و  جنس زناى محصنه، هم: اعمالى نظير

نها حكم مرگ آنند و براى مواردى از آ صيغه را جرم و گناه نابخشودنى تلقى مى

  .آنند صادر مى_ ترين شكل آن را هم به وحشيانه آن_

 

 !!ماليات  چك بى محل، حرف بى  -  2
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المللى  طلبان حكومتى مبنى بر ضرورت پيوستن ايران به آنوانسيون بين يد اصالحتاک

 از زنان نيز جدا از مصالح تاآتيكى آنها در برابر آشورهاى پيشرفته  منع تبعيض

 مناسبات اقتصادى با آنها، داراى هيچ ضمانت  ز مبرمشان به گسترشغربى و نيا

همچنانكه پيوستن . باشد مند نمى اجرايى نيست و از پشتوانه يك تعهد واقعى بهره

 از آودآان و  يضرفع تبعآننده معاهده   جمع آشورهاى امضاجمهورى اسالمى به

توسط  سازمان جهانى آارهاى  سيارى از آنوانسيون و يا امضاى برعايت حقوق آنها

اين رژيم، نه خيرى به آودآان ايران رسانده و نه دستاوردى براى طبقه آارگر 

هاى  ها و سياست چرا آه در زندگى واقعى، برنامه.  ايران، به همراه داشته است 

براى نمونه هم بر تعداد آودآان فقير افزوده . اند رژيم، عمال خالف آن مصوبات بوده

متر از قدشان   سانتى6 بر اثر سوءتغذيه آودآان، به طور متوسط شده است، هم

تر شده و هم به اعتراف معاونت اجتماعى شهردارى تهران، آودآان خيابانى از  آوتاه

. اند  يافته  از يك ميليون نفر در سال جارى افزايش  به بيش75 هزار نفر در سال 20

ارگرى رژيم نظير خانه آارگر و ز خود بازوهاى آدر زمينه وضعيت طبقه آارگر ني

آنند آه ما با يك تراژدى واقعى روبرو   اعتراف مىآانون عالى شوراهاى اسالمى آار

 هزار نفر از 75 از   ماهه نخست سال جارى بيش به طورى آه تنها در شش. هستيم

اند و اآثريت آارگران حتى با وجود داشتن دو يا سه  آارگران آارخانجات بيكار شده

بگذريم . برند سر مى هاى طاقت فرسا آماآان در زير خط فقر به  و يا اضافه آارىشغل

آه صدها هزار آارگر صنعتى نيز گاه چند ماه حتى حقوق ناچيزشان را نيز دريافت 

  بنابراين حتى اگر اليحه مربوط به الحاق ايران به آنوانسيون رفع تبعيض. آنند نمى

هاى  اهللا  وتوى شوراى نگهبان و فتواى آيت تصويب شود و با از زنان در مجلس

 هيچ دستاوردى براى  "محل چك بى" نشين مواجه نگردد، باز همچون يك  حجره

تواند ادعا آند آه از الغاى  رژيمى مى. نيمى از سكنه آشور به همراه نخواهد داشت

هاى زندگى  آند آه تساوى زن و مرد را در تمامى عرصه تبعيضات جنسى دفاع مى

و اين البته از عهده رژيمى آه . بپذيرد... تماعى، سياسى، اقتصادى، خانوادگى و اج

 آنها را رسما  اش داند، در قانون اساسى زنان را اليق قضاوت و وزارت و رياست نمى

 خبرگان، نهاد رهبرى و نهاد رياست  از عضويت در شوراى نگهبان، مجلس

دت، طالق، سرپرستى آودك، ديه، جمهورى منع آرده است، آنها را در ارث، شها
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دهد و باالخره آزادى  ترى نسبت به مردان قرار مى در موقعيت پست... دستمزد و 

هاى ورزشى، هنرى و حتى آموزشى   و مشارآت ايشان در بسيارى از رشته پوشش

اگر رژيم محمدرضا پهلوى با اعضاى منشور جهانى . تابد، خارج است را برنمى

ر خفقان و ساواك جهنمى لگام زند، رژيم اسالمى نيز خواهد حقوق بشر توانست ب

 !!باشد... هايى، حامى حقوق زنان و توانست با امضاى چنين عهدنامه

 

 !! طبقاتى   تبعيض و  ديه، نمادى تلفيق شده از توحش  - 3
 

 برابرى زن و مرد  ها به پديرش اهللا  اخير زنان حكومتى براى قانع آردن آيتتقاضای

اند در رابطه با نيازها  آنند اگر نتوانسته ، معنايى جز اين ندارد آه آنان فكر مىدر ديه

 آنند در  طلبانه زنان ايران قدمى بردارند، الاقل تالش هاى واقعى و برابرى و خواست

اى و قرون وسطايى تساوى زن و مرد را بر  هاى عشيره  و سنت برى از توحش سهم

 .شان تحميل نمايند رژيم

توانستند  ها مى اى، انسان مانده قبيله شته در جوامع مبتنى بر مناسبات عقبدر گذ

ل  عضو در طرف مقاب چنانچه در نزاع يا دعوايى، مرتكب قتل و يا ايجاد نقص

 در صورت برخوردارى از  )معامله به مثل(   شدند، براى رهايى از قصاص مى

 پرداخت آرده و از  اش خانوادهاستطاعت مالى، خون بهاى فرد مقتول يا معلول را به 

مجازات رهايى يابند، در برخى قبايل بايد دختر دم بختى را نيز تحويل قبيله مقابل 

 طبقاتى و مبتنى بر خونخواهى، اسم  حكام عصر شترچرانى بر اين توحش. دادند مى

 بر طبق احكام. اند شان آن را به اجرا نهاده اند و در تمام طول حاآميت ديه گذاشته

يعنى خانواده زن مقتول، نصف خانواده . اسالم، ديه يك زن نصف ديه يك مرد است

  . دريافت آند)يا معادل آن( تواند پول  اتل يا خانواده او مىيك مرد مقتول، از ق

توانند  آنان مى. سوپاپ اطمينان طبقات دارا براى در رفتن از مجازات بوده است  ديه

انواده تهيدست مقتول، با سوءاستفاده از نياز مالى خجان يك فقير را بگيرند بعد با 

سر ببرند، آزادانه بگردند و   به بى آنكه حتى يك ماه در حبس " «خون بها" پرداخت 

بها اآنون در بسيارى از  مانده پرداخت خون سنت عقب.  خاليق بخندند به ريش

در حق آسى در جوامع امرروزى شما اگر جنايتى . آشورهاى جهان ور افتاده است
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. توانيد با تطميع خانواده او از مجازات و محاآمه عادالنه در برويد مرتكب شويد، نمى

يعنى حتى اگر خانواده فرد مقتول يا مضروب گذشت آند، جامعه و سيستم قضايى 

الدين  چنانكه ديديم چگونه جالل. در ايران آنونى اما اينطور نيست. آند گذشت نمى

 به دنبال ) در اولين انتخابات رياست جمهورىهورى اسالمى حزب جمنامزد( فارسى 

رغم آشتن يك مامور نيروى  قتل يك دهقان در منطقه طالقان، و يا پسر فالحيان على

 قصد  "زنان بارگاه خلفا" اآنون . ستند از مجازات در بروندانتظامى در تهران توان

.  و آيسه پول باال ببرند  خود را در اين تجارت مبتنى بر توحش "نرخ خون" دارند 

اند آه وضع زنان در  بد "غرب" زنند تا  اينان در بلندگو جار مىچنين تساوى را 

 !!  است "بهبودى" ايران درحال 

هاى ارتجاعى، بلكه مبارزه براى  طلبى  مستقل زنان اما نه چنين تساوى دغدغه جنبش

ف و مبارزه براى لغو ساالرى از يك طر ساالرى و پدر محو آامل همه اشكال مرد

، سنگسار،  اعدام، شكنجه، قصاص: هاى بربرمنشانه مجازات نظير تمامى شيوه

از همين رو وظيفه ماست آه از طريق تحت فشار قرار . است... تعزير، حد، ديه و 

هاى مدعى حقوق بشر، حلقه محاصره و انزوا را  المللى و دولت دادن نهادهاى بين

  .تر آنيم ستيز تنگ رژيم زنروز به روز به دور اين 
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 67سالگرد فاجعه شهريور  به انگيزه          
 

 

 ! مرگ بر مرگ                     
                                                      

  ! ، هم در اپوزيسيون ت اعدام هم در پوزيسيونضرورت نفى مجازا     
 

 آه طى آن در 1367در مورد فاجعه قتل عام زندانيان سياسى ايران در تابستان 

 چند هفته، هزاران آمونيست، مجاهد و مبارز جان باختند، تاآنون مقاالت،  عرض

ت هاى زيادى منتشر شده است، اما صحبت در مورد آن آماآان اهمي خاطرات و آتاب

  . دارد

 يك لحظه از سرآوب و  جمهورى اسالمى ايران اگرچه از بدو به قدرت رسيدنش

 به آردستان و ترآمن صحرا و  آشتار مخالفين غافل نبوده و هم در جريان يورش

هاى  خوزستان و هم در جريان تيرباران گسترده فعالين و آادرهاى احزاب و سازمان

ترين  ، هزاران تن از شريف 60ز خرداد  ا هاى پس ها و سال اپوزيسيون در ماه

 به راستى 67هاى اين مرز و بوم را از دم تيغ گذراند، اما فاجعه شهريور  انسان

شمار رژيم اسالمى بلكه در تاريخ  قرون  نقطه عطفى نه تنها در بيالن جنايات بى

،  64 تا 60هاى  ماجرا از اين قرار بود آه بعد از سالخى سال. اخير ايران بوده است

هاى آوتاه يا  هاى خود رژيم به حبس هزاران تن از زندانيان سياسى آه در بيدادگاه

المدت محكوم شده بودند، مشغول گذراندن دوران اسارت خود بودند و بسيارى  طويل

اما . شدند  طبق قوانين خود رژيم بايد آزاد مى67از آنها در آستانه فاجعه تابستان 

 مجبور شده بود زير فشار جنگ خانمانسوز هشت درست در همين هنگام، خمينى
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اين . را بنوشدآتش بس  صلح طلبى مردم آشورمان، جام زهر  ساله با عراق و جنبش

 صدور انقالب اسالمى«  در فكر  مان بدو به قدرت رسيدنشاقدام براى رژيمى آه از ه

«  را از طريق  »راه قدس« خواست  ود در خاورميانه بود و مى و توسعه خالفت خ»

از اين .  هموار آند، يك شكست استراتژيك و يك زمين لرزه واقعى بود » آربالفتح 

رو نه تنها بخشى از اپوزيسيون بلكه خود رژيم نيز به شدت در مورد ادامه حكمرانى 

ورت با ساير سردمداران رژيم تصميم به همين خاطر خمينى در مش. اشتندترديد دآن 

 ادين جنگى جنوب و جنوب غربى ازگرفت از يك طرف انتقام شكست خود را در مي

بگيرد و ناآامى فتح ...  و  »گوهردشت«  و  »وين« هاى  زندانيان بى دفاع سياهچال

ان هاى تهران و ديگر شهرهاى بزرگ اير  را در آاميابى فتح زندان آربال و قدس

 آزادى   خويشتن را از آابوس »قتل عام درمانى« جبران آند و از سويى ديگر با 

ها رهايى بخشد و  هاى اجتماعى از زندان ع هزاران آادر و رهبر جنبشقريب الوقو

 سياسى و سازمانگرانه هزاران  نسل جديد جوانان بعد از انقالب را از تجربه و دانش

هاى مرگ و  بدين ترتيب خمينى با ايجاد هيات. زندانى چپ و مبارز محروم نمايد

هفته  چند  در عرض!!  مانده بكشيد پابرجا  را آه بر اعتقاداتش فرمان اينكه هرآس

گذراندند از دم تيغ گذراند آه   خود را مى  حبس "عادى" هزاران زندانى را آه دوران 

زنند آه   از ده هزار نفر تخمين مى نيروهاى اپوزيسيون، رقم آن را بين پنج تا بيش

هاى اينترنتى ليست  چهار هزار تن از آنها توسط برخى رسانهبيش از تاآنون اسامى 

  هاى مرگ معموال يكى دو سوال را در پيش در جريان آن فاجعه، هيات. ه استشد

دادند، بى آنكه به آنها هشدارى در مورد عواقب مرگ آلود  روى زندانى قرار مى

پرسيدند آه حاضرى مسلمان شوى و نماز  ها عمدتا مى از چپ. شان داده باشند پاسخ

 منافقشان را به عنوان يك جريان  انشد آه سازم بخوانى؟ و از مجاهدين خواسته مى

 »آفر و نفاق«  بر  اى، هرآس  و پاسخ چند دقيقه در جريان اين پرسش. محكوم آنند

آرد علت و عواقب اين  رژيم سعى مى. شد ماند، به بند اعداميان روانه مى باقى مى

حلقه موج جديد بازجويى بر زندانيان آشكار نشود، با اين همه بعد از تيرباران يا 

آويز آردن هزاران زندانى، زندانيان باقى مانده تا حدودى قادر به آشف ماجرا 

آنند و اال  هاى جمعى، تاآتيك نوينى اتخاذ مى شوند و از طريق بحث و مشورت مى

 آه اآنون در بيرون از زندان 60هاى پايانى دهه  بسيارى از آن عزيزان زندانى سال

 رژيم هستند در صفوف ما نبودند و ابعاد آن فاجعه هرآدام سند زنده جنايات بى شمار
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 .تر باشد توانست به مراتب گسترده مى

ابعاد مشمئز آننده آن قتل عام به حدى بود آه حتى منتظرى نيز نتوانست ساآت 

جسارتى . بنشيند و دست به افشاگرى از رژيمى آه خود يكى از معماران آن بود، نزند

 . جانشينى خمينى شد ست دادن شانسآه سبب مغضوب شدن وى و از د

اين اعتراف آن هم در باالترين سطوح نظام، فرصت و امكان بى همتايى را براى 

پيگيرى حقوقى و بين المللى آن فاجعه و به پاى ميز آشاندن سران جنايتكار رژيم 

هاى جان باختگان، زندانيان سياسى سابق و نيروهاى  آند آه خانواده فراهم مى

توانند با تكيه بر آن، نهادهاى بين المللى را براى اعمال فشار بر رژيم  ن مىاپوزيسيو

هاى سياسى بعد از انقالب  هاى قتل نامه اخير جمعى از خانواده. اسالمى بسيج نمايند

_ اند آه رونوشت آن را به آميسيون حقوق بشر سازمان ملل نيز فرستاده_به خاتمى 

هاى مذآور خواستار انتشار آامل اسامى،  انوادههاست آه طى آن خ يكى از اين تالش

از اين رو درسالگرد فاجعه . اند زمان اعدام و محل دقيق دفن عزيزان خود شده

، اعزام يك هيات بين المللى حقيقت ياب به ايران براى بررسى همه جانبه 67تابستان 

ديخواه و بشر ابعاد آن قتل عام هولناك، به يكى از مهمترين آارزارهاى نيروهاى آزا

 .دوست تبديل شده است

بدون ترديد آنچه انسان دوستان جهان از اين تحقيق و افشاى حقايق مد نظر دارند، 

ست آه روزى  طبيعى. انتقام گيرى و تكرار دور باطل آشتن و آشته شدن نيست

جنايتكاران اصلى نظام در يك دادگاه علنى و عادالنه به بازخواست آشيده خواهند شد 

اما آشتن آنها نه دردى از . شان دريافت خواهند آرد هايى متناسب با نقش بسو ح

آند و نه فرزندان و بستگان جان باخته را به آنها  هاى داغدار دوا مى خانواده

 .بازخواهد گرداند

هاى حاآم  ت و يا مبارزه با رژيمتاآنون رسم بوده آه نيروهاى اپوزيسيون در مخالف

شكنجه و اعدام  اعضا و فعالين خود شاآى بوده و پيگيرانه ،   از حبس)پوزيسيون(

 براى توقف اسارت و آشتار مخالفين نظام ،مه امكانات داخلى و بين المللى هاز 

استفاده آنند، اما گويى اين بشر دوستى و رفتار آزاديخواهانه تا زمانى تاريخ مصرف 

اند، ولى به   بوده در صفوف اپوزيسيون داشته آه اين نيرو يا نيروهاى مفروض

 رژيم   اينكه پاى ايشان به قدرت سياسى آشيده شده و يا توانستند از پس محض

هاى نظام ساقط شده ترغيب مى گردند و به نام  برآيند، خود به استفاده از همان روش
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 عوامل و حاميان رژيم سابق و بعدا هر مخالف سياسى خود را از دم ، » دادخواهى« 

در .  بوده است صاصن ترتيب تاريخ بشر، تاريخ خون خواهى و قبدي. گذرانند تيغ مى

، مجازات مرگ به نوع خوب يا بد، محق يا ناحق تقسيم نشی چنين سنت و م

شود و چرخه خشونت، بازسازى و باز  شود، لذا دور باطل مرگ طلبى تكرار مى مى

 .گردد توليد مى

 در ون تپيدن مبارزين سياسىدآتر على شريعتى در ارتباط با واقعه آربال و نيز به خ

آنان آه رفتند، آار حسينى آردند، آنان آه ماندند، آار « زمان شاه، جمله زيبايى دارد 

بازند، شهداى   يعنى آنها آه در مصاف با نظام يزيدى حاآم جان مى. » «زينبى بكنند

مانند بايد در هر آوى و برزنى  جاودان ملت خواهند بود، اما آنهايى آه به جاى مى

 .دست به افشاگرى بزنند و خاليق را از جناياتى آه صورت گرفته، با خبر آنند

  »حسين يا زينب« هاى  است بگويد آه اگر اين ساللهشريعتى اما نگفت و يا نخو

!  و ميرغضب نپوشند؟ »يزيد«  قدرت گير آرد، آيا قادرند جامه دستشان به دستگيره

 و خونخواهى مصر   انتقام، قصاصمسلما نه، چرا آه هم شريعتى و هم دين او، بر

اگر يزيد در واقعه معروف صحراى آربال، بعد از روزها محاصره و هشدار . اند بوده

آشد، على در جنگ نهروان، به گفته   تن از مخالفين خود را مى72، طى جنگى  باش

 ) خوارج(   اش هزاران تن از مخالفين سياسىتحسين آلود مورخان و واعظان شيعه، 

انو در  تا ز » اسب مبارك« به طورى آه .  او نبودند گردن زدحاضر به بيعت بارا آه 

  !! خون مخالفين فرو رفته بود

 و شكنجه و اعدام تا زمانى آه در صفوف اپوزيسيون  بنابراين مخالفت با حبس

  »انفعال« شويم، اگرچه ضروريست و از  وب مىهستيم و خود از قربانيان محس

جسارت و شهامت آزاديخواهانه و بشر دوستانه . يست ن» هنر« بهتر است، اما 

راستين آن است آه شما نه تنها با شكنجه و اعدام در دوره اپوزيسيون مخالفت آنيد، 

 .بلكه با آن در دوره پوزيسيون نيز به مخالفت برخيزيد

  )ها انسان(  حقيقى   و اعدام اشخاص نوع قصاصاين بدين معناست آه ما با هر 

 ها ، نظامات و قوانين ارتجاعى تمسيس(  حقوقى   جاى آن مرگ اشخاصمخالفيم و به

  . را خواهانيم) 

مرگ « ام سرمايه سياسى خود را در شعار  تا زمانى آه خمينى زنده بود، بسيارى تم

 خالصه آرده بودند، اما ديديم خمينى مرد و آب از آب تكان نخورد،  »بر خمينى
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اين موجودات هر . ر به قوت خود باقى ماندالجوردى جالد ترور شد، اما ترور و آشتا

اين مناسبات . اقتصادى معينى هستند_قدر هم شنيع و پست، زاييده نظامات اجتماعى

ها، تاريخ  شخصيت.  زند سياسى اجتماعى اقتصادى جامعه است آه تاريخ را رقم مى

مثابه يك آمد، باز جمهورى اسالمى به  اگر الجوردى نامى هم به دنيا نمى. ساز نيستند

سيستم مبتنى بر استبداد مذهبى، نياز داشت آه مخالفين خود را به نام آفر يا نفاق 

اى باشد يا  آند آمر قتل، خامنه براى اين سيستم جهنمى فرقى نمى. سالخى آند

. آند عامل شكنجه و آشتار، الجوردى باشد يا سعيد امامى تفاوتى نمى. رفسنجانى

ى غير سياسى و در ارتباط با بزهكارى اجتماعى نيز ها همين منطق در مورد اعدام

 خشونت و جنايت، از  ادعاى اصالح جامعه و يا جلوگيرى از گسترش. آند صدق مى

. طريق حذف فيزيكى بزهكاران اجتماعى، هيچگاه نتوانسته به هدف خود نايل آيد

نات به آائ«  عفو بين الملل و گروه موسوم به  طبق آمار مستدل سازمان بالعكس

 آه در رم مستقر بوده و يكى از نهادهاى مهم جهانى براى مبارزه با  »دست نزنيد

مجازات مرگ است، ميزان جرم و جنايت در آشورهايى آه مجازات اعدام را لغو 

آنند،  اند به مراتب از آشورهايى آه آماآان اين حكم قرون وسطايى را اجرا مى آرده

ا در جامعه مملو از خشونت اياالت متحده نمونه بارز اين واقعيت ر. آمتر است

 مجرمين  »حساب« دارى به   پيشرفته سرمايهآنيم آه بيشتر از هر آشور هده مىمشا

امريكا در آنار . آند رسد، اما آماآان تبهكارى در آن آشور بيداد مى و جنايتكاران مى

ها در  امچين، ايران، عربستان، جزو چهار آشور عمده دنيا هستند آه بيشترين اعد

درحالى آه هنوز (    سال پيش150ن خاطر بود آه حتى به همي. گيرد آنها صورت مى

  : نوشت   آارل مارآس )يز مجازات مرگ را ملغى نكرده بوديك آشور ن

 بنا گردد آه در نظر باشد  اگر غير ممكن نباشد، در واقع بسيار دشوار است، اصلى «

ن اى آه به متمد ت اعدام در جامعه بر حق بودن و مفيد بودن مجازا » اصل« با آن 

اى است  ين چه نوع جامعها« افزايد   مى  وى سپس» .بالد، اثبات گردد بودن خود مى

شناسد؟ آيا ضرورى نيست آه به  آه وسيله بهترى براى دفاع از خود، جز جالد نمى

ن آند تا جا را براى جانيا اى از جنايتكاران را اعدام مى  جالدى آه دسته جاى ستايش

ين جنايت هايى را  سيستمى انديشيد آه چناز آند، به طور جدى درباره تغييربعدى ب

  ) مجازات اعدام، مقاله  ثار مارآسجلد هشتم از مجموعه آ(   » آورد؟ بوجود مى



 37

 و انسان گرايان  ارآس از اظهارات بشر دوستانه م خوشبختانه يك و نيم قرن پس

زمينه محدود سازى و  تحول عظيمى در جهان شاهد ، ويكتور هوگوديگرى چون 

 از صد آشور در جهان،   به طورى آه طبق آخرين آمار بيش است ،لغو اعدام 

هاى سياسى، ابعاد  در زمينه اعدام. اند مجازات مرگ را به طور آامل لغو نموده

درحال حاضر به غير از چند دولت در جهان آه جمهورى . تر است پيشروى گسترده

 آنها قرار دارد، هيچ حكومتى مبادرت به اعدام مخالفين سياسى خود  اسالمى در راس

هاى غير  آند، هرچند آمتر از صد آشور، آماآان در مورد جنايات و بزهكارى نمى

يز رژيم گيرند، آه در اين حوزه ن سياسى اشكالى از مجازات مرگ را به آار مى

هاى رژيم  مقامات و رسانه قرار دارد، با اين همه خود دوماسالمى ايران در رتبه 

با ارقامى نجومى ... آنند آه بزه، جنايت، فحشا، دزدى، قاچاق، اعتياد و  اعتراف مى

 . است در حال افزايش

 از اين نيست، آيا از  ، انتظارى بيش اش اما اگر از جمهورى اسالمى بنا به ماهيت

شت آه به عنوان اپوزيسيون مدعى آزاديخواهى و انسان دوستى هم نبايد انتظار دا

يك تحول متمدنانه، تكليف خود را با مجازات بربرمنشانه اعدام معين آند؟ 

 برخى احزاب و خوشبختانه حدود دو دهه است آه شمارى از فعالين اجتماعى و

 تحوالت مثبتى را براى نفى ترور و اعدام آغاز  )عمدتا چپ( هاى سياسى  سازمان

بى قيد و ها، لغو  دو جين از احزاب و گروهاند به طورى آه اآنون حدود يك  آرده

 را وارد برنامه و پالتفرم  )سياسى و غير سياسى( شرط هر نوع مجازات مرگ 

چپ و چه در صفوف   اند، با اين همه چه در صفوف جنبش سازمانى خود نموده

وپا  مجازات اعدام، آماآان طرفداران پر) خلق نظير مجاهدين( نيروهاى غير چپ 

آنند آه دشمنان خود را از دم تيغ خواهند  قرصى دارد و برخى از آنها آتمان نمى

  .دهند در واقع از همين حاال، سالح انتقام را براى روزهاى آتى صيقل مى. گذراند

 ننگ قرار ، از سرنگونى رژيم اسالمى حتى پس_توانند  هاى ترقيخواه نمى  اما انسان

مجرى اعدام را تحمل آنند، از اينرو ما در راستاى داشتن ايران در صدر آشورهاى 

حقوق بشر، تنها وظيفه افشاى رژيم حاآم را نداريم، بلكه تحت فشار قرار دادن آن 

دسته از نيروهاى اپوزيسيون آه آماآان به مجازات مرگ وفادارند نيز جزو وظايف 

 اين آخرين آالم بگذار!  مرگ بر مرگ .شود عاجل و تخطى ناپذير ما محسوب مى

  !آنيم  مرگ آلودى باشد آه بر زبان جارى مى
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   *************************************   
 

 

 ! ! مجازات است نه چگونه آشتن  دعوا برسر نفس    
 

 

 *پيرامون هياهوى توقف مجازات سنگسار  *               
 

 اعالم آرد آه شاهرودى   چندى پيش ديوان عدالت ادارى درى نجف آبادى رئيس

 قوه قضائيه رژيم اسالمى دستور توقف صدور حكم سنگسار را به تمامى  رئيس

 . قضات داده است 

 ، آارزار  ای اجراى چنين مجازات ضدبشرى در طول سال گذشته بدنبال افزايش

افشاگرانه گسترده اى از سوى نيروهاى اپوزيسيون و تشكلهاى حمايت از حقوق 

نهادهاى مدافع   در سراسر جهان برپا گرديد آه تحت تاثير آن برخى آشورها وزنان

متناسب با اين فشار جهانى ، . حقوق بشر ، وسيعا بر ابعاد اعتراضات خود افزودند 

هياتى از اتحاديه اروپا وارد آشور ما شده تا اوضاع حقوق بشر را از نزديك مورد 

ذشته نيز اصالح طلبان حكومتى و از جمله البته در چند ماهه گ. بررسى قرار دهد 

 با توجه به تبعات مجازات سنگسار و تاثير آن بر ششم  فراآسيون زنان در مجلس

ن ديگرى براى آن بوده يمناسبات بين المللى رژيم اسالمى خواستار پيدا آردن جايگز

ا پيشنهاد ايشان اند و گاها برخى مراجع حوزه علميه قم را هم قانع آرده بودند آه ب

ظاهرا اآنون در هنگامه حضور هيات اروپايى در ايران با توافق . موافقت نمايند 

و نه  ( ضمنى ولى فقيه و قاضى القضات رژيم ، مجازات سنگسار به حالت تعليق

اين عقب نشينى هر چند به معناى غيرقانونى و غيرشرعى اعالم .  درآمده است )لغو

ل بيانگر شكست و يا امكان شكست رژيم در شدن حكم سنگسار نيست ، اما به هر حا

تحميل احكام و سنتهاى قرون وسطايى بر مردم مشتاق زندگى عرفى و مبتنى بر 

 زنان  منتهى نيروهاى آزاديخواه و مترقى و از جمله فعالين جنبش. سكوالريته است 
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نبايد در تبيين اين عقب نشينى همچون اصالح طلبان حكومتى مبالغه آنند ، زيرا 

 .  مجازات است  دعواى اصلى نه بر سر چگونه آشتن بلكه بر سر نفس

هاى معتقد به لغو آامل   از صد آشور در جهان به قافله ملت در حال حاضر بيش

هاى  اما در اين ميان جمهورى اسالمى در آنار حكومت. اند مجازات اعدام پيوسته

بشرى و  زات ضدچين، آمريكا و عربستان جزو رآورد داران اجراى اين مجا

يه جايگزينى طلبان حكومتى در قض بنابراين اصالح. رود ستيز به شمار مى هستى

ترديدى نيست آه هر . اند  را تماما گم آرده »سوراخ دعا« مجازات سنگسار زنان 

بيند،  اى از جهان وقتى راهى جز مرگ در برابر خود نمى فرد اعدامى در هر گوشه

از اين رو ميان آشتن . رنج آمترى حيات را بدرود گويد مهم است آه با درد و  برايش

 شدن زير  دار، اتاق گاز و صندلى الكتريكى، با زجرآش با آمپول، تيرباران، حلقه

شكنجه، زير ساتور جالد و يا باران سنگ و يا پرتاب شدن از آوه فرق است و جهان 

 از اشكال هرچه آه از دوران بربريت فاصله بيشترى گرفته سعى نموده آمتر

. آلود مجازات استفاده آند، خود چنين رفرمى نيز دستاوردى از مدرنيته است شكنجه

تواند برسر چگونه آشتن با  اما يك مدافع جدى حقوق بشر و منزلت انسان نمى

 مجازات  ما بايد با نفس. زنى و معامله شود  حاآم بر مملكت ما، وارد چانه وحوش

 !ه مخالفت برخيزيم اين است پروبلماتيك اصلىدر هر شكل و شمايل آن ب_مرگ 

در فرهنگ (   »زنان فاسد«  مجازات و مجرم پنداشتن   با نفساز سويى ديگر ما

در جهان .  و جريمه نقدى باشد  مخالفيم، حتى اگر در حد حبس )جمهورى اسالمى

اى مثل رژيم ايران وجود  هاى انگشت شمار و به شدت عقب مانده آنونى تنها دولت

شناسند  رسميت نمى  چارچوبه عقد و صيغه سنتى را به خارج از ند آه اوال سكسدار

  سكس( زناى محصنه : ل فعاليت جنسى نظيرو ثانيا و بدتر از آن براى برخى از اشكا

در جهان . آنند  حكم مرگ صادر مى )هردار با يك نفر غير از همسر خودزن شو

تجاوز، بچه بازى : سايلى از قبيل مهاى جنسى تنها  مدرن آنونى در قلمرو فعاليت

دارد و جرم  هاى پورنوگرافيك، مجازات   و استفاده از آودآان براى صحنه)پدوفيليسم(

 قبل از ازدواج( شرايطى نه رابطه جنسى پسرو دختر  اما تحت هيچ .پنداشته ميشود 

نى بر مبت( نه هرگونه رابطه جنسى داوطلبانه گرا و   نه رابطه جنسى دو همجنس)

 اعم از اينكه طرفين متاهل باشند يا نباشند، جرم  )مايل و نه اجبار و تهديد و تطميعت

 اين تنها .براى آن تعيين نمايند آنند تا چه برسد مجازات نرم يا خشنى  تلقى نمى



 40

زناى : هاى اسالمى مشابه آن هستند آه اعمالى نظير جمهورى اسالمى ايران و رژيم

گرايى و روابط عشقى خارج از سنت عقد و صيغه را جرم و گناه  جنس محصنه، هم

بنابراين . آنند  صادر مى و براى مواردى از آنها حكم مرگ نمايند نابخشودنى تلقى مى

يك مدافع فعال حقوق بشر نمى تواند تنها به توقف و يا حتى لغو مجازات سنگسار و 

ايت دهد ، بلكه فراتر از آن بايد جايگزينى آن با شكل ديگرى از مجازات مرگ رض

 و غيره را متوقف »  زناى محصنه «ر نوع مجازاتى براى اعمالى نظير صدور ه

 زنان   آزاديخواهى مردم آشورمان و از جمله جنبش آنيم ، اين آن هدفيست آه جنبش

  .تا حصول به آن ، نبايد از پاى بنشينند 
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