
  !آقای موسوی، ھيج اعدامی عاد�نه نيست

که در  ؛ چرخه ی شومیقتل و بزرگداشت و سکوت پليدديريست که به فاجعه خو کرده ايم؛ به کشتار و اعدام و تدفين؛ به چرخه ی  
افزون  رت و خشم انباشته ی سالياننف بارِ  سنگينیِ تا  د؛تکرار بی امانش ھر دم نام ھايی نو بر سياھه ی بلند نامھای پيشين می افزاي

سوق دھد، جايی که به بيراھه ھای ياس و بی تفاوتی فشار خرد کننده ی اين کوله بار می تواند به سھولت آدمی را  گردد؛ بی حاصلیِ 
ت که سياست مسند نشيناِن قدرت سالھاس  .به آرامی به ھمزيستی با فاجعه خو می کنيم و بدين گونه چرخه ی جنايت تداوم می يابد

؛ ھر چند اين بار حياِت کرده اندين چرخه تکميل ھمتکيه بر کارآيِی خويش را با » اعدام درمانیِ «و پروژه ھای  ارعاب و سرکوب
ن عمومی جامعه را جامعه، محاسبات مالوف حاکمان را مخدوش کرده است، چرا که اين جنبش وجدا پھنه یجنبش آزاديخواھی در 

  .را تضمين کنندی وحشت چرخه  آن تا دوام حاکمان بر ميزان سبعيت خود افزوده اند ھم به ھمين خاطرو  است؛ بيدار کردهبار ديگر 

اين جان باختگاِن بلنِد ی به سياھه بر چنين بستری  شيرين علم ھولی، علی حيدريان و مھدی اس6ميانفرزاد کمانگر، فرھاد وکيلی، 
و برای پاسداشت  يشواز مرگ رفتن نيست؛ چرا که کسانی که به حرمت انسان باور دارندصحبت از به پ. پيوستنددستگاه مرگ آفرين 

 عاشق ترينِ  ،اين سال مردگانکه  زيرا«ارج می نھند؛ به مراتب بيش از ديگران ، زندگی انسانی و يگانه بودن آن را آن می کوشند

، به )يا کمتر از آن(مرگ  تھديدگريز از  زندگی و حفظ موضوع اين است که برخی حاضر نمی شوند برای. )1(»زندگان بودند

روی خود می بينند،  ن دم که ناباورانه عفريت سياه مرگ را پيشيتا واپس و چه بسا برخی از آنان تن دھند؛زبونی و انکار خود 
ت اين انتخابی به غايت در نھاي ...ديگری رھنمون شود سمتحقانيت آنان ترازوی ناميزان عدالت را به که اميد دارند ناخودآگاه 

  .شخصی است که در مقابل آن تنھا می توان به احترام سر تعظيم فرود آورد

روايت گری نقادانه ی اين چرخه ی جنون و ت6ش برای بر می گردد، جنون آميز تاريخ با اين حال تا جايی که به شاھدان اين روند 
جنايت، فارغ از ھر باور و  وقفه یبی  تکرارِ ناگزيِر اساس ما شاھدان بر اين . متوقف کردن چرخ ھای آن وظيفه ای انسانی است

از . بی حرمتی به انسان، برخيزيم ، به مثابه مصداق عريانِ »اعدام«مبارزه با به مبارزه با مرگ آفرينی و بايستی  ،گرايش سياسی
اخير صادر زندانی سياسی پيرامون اعدام پنج  ر مورد بيانيه ی کوتاھی که مير حسين موسویاين نوشتار تاملی است دھمين زاويه 

  .)2(کرده است

ی  صدور بيانيه(اين اقدام می توان ، ی ياد شده و نيز محتوای بيانيه ضرورت ھا و پتانسيل ھادر يک نگاه کلی و فارغ از بی گمان [
از سکون و سکوت بھتر بی ترديد  ،چرا که ھر قدمی در مسير افشای ستم را مثبت ارزيابی کرد،) از سوی آقای موسویانتقادی 

وانگھی گمان می کنم از . آن نيست با اين حال مثبت بودن اين امر در يک ساحت کلی و اخ6قی، مانع از نقد محتوای مشخِص . است
خواھد  قلمفرسايی شده است وقلمداد کرده اند  »اقدامی سترگ«به قدر کافی از سوی کسانی که صدور اين بيانيه را  ،زاويه ی تمجيد

افراد از سوی  اجتماعی و در پاسخ به ضرورتی عمومی، يک جنبش در جريان کشاکش ھایصحبت بر سر آن است که وقتی . شد
است که آيا اين  مھمبسيار پرداختن به اين موضوع  ،چشم دوخته اند آنبرداشته می شود که ميليون ھا نفر به ی مشخص تاثيرگذار گام

بوده  رشد کيفی و کمی جنبشنھايتا در خدمت و  عمومی د و سترگی واقعيت و ظرفيت ھای روشنگریمتناسب با موقعيت موجو گام
و حتی جريان از توان باFيی در گفتمان آفرينی  می توانند )برآمده از شرايط موجود(چرا که اين افراد بنا به جايگاه خود .خيراست يا 

  .] در اين جنبش ايفا کرده استتاکنون که آقای موسوی  ھمان نقشی استکمابيش سازی برخوردار باشند؛ و اين 

آقای موسوی روند دادرسی اعدام ھا را مبھم و نارسا و ناکافی دانسته و پس از مشابه خواندن اين روند قضايی با آنچه در مورد 
 نسبت بهداد کرده و در نھايت برخی ديگر از دستگير شدگان جنبش اخير رخ داده است، چنين رويه ای را به دور از عدل اس6می قلم

  ].بخوانيد )3(در پانوشت بيانيه را متن کامل [يی با ارباب قدرت ھشدار داده است ھمسويی دستگاه قضا

؛ پديده ی شوم اعدام مخالفان سياسی ھم در فاجعه تلقی نشده است در بيانيه ی آقای موسوی قتل اين جوانان به خودی خود چون نفسِ 
پرسش اينجاست که اگر . بلکه تاکيد اصلی بر ناکافی يا نارسا بودن روند قضايی است اض قرار نگرفته است؛نفس خود مورد اعتر

در چارچوب نظام قضايی و بر (اين اعدام ھا ھمانند بسياری ديگر از اعدام ھای سه دھه ی اخير پس از طی کامل مراحل قضايی 
در و اينکه ! از قبح مجازات اعدام و قتل نفس می کاھد؟» قانونی«ود؟ آيا اعدام رخ می داد آيا قابل اعتراض نب) مبنای قوانين موجود

  آيا می توان تصور کرد که آقای موسوی نيازی به صدور بيانيه نمی ديد؟ ،»مطلوب« صورت تحقق مسير قضايیِ 

ھر جامعه توان آن را دارد که  در مجسم ابه ک6ن ترين و متمرکزترين مصداق قدرتِ ثحاکميت به م/دولتدر يک بيان کلی در واقع 
را در ھيات مجازات اعدام به انحصار خود » قتل قانونی«قتل را به دو نوِع مجاز و غير مجاز تقسيم کند و ارتکاب قتل نوع مجاز يا 

ک کشور بديھی است که اگر اين دولت در ي. خشدببو ھنجاری به آن مشروعيت قانونی با توسل به ابزارھای متعدد خود، درآورد و 
پيرامونی و به لحاظ سياسی منحط مستقر باشد، پيش از ھر چيز حربه ی قتل قانونی را برای ارعاب و سرکوب مخالفان خود به کار 

  ).نمونه ی برجسته ای ستو اعدام ھای سال ھای اخير  60اعدام ھای دھه ی در ايران (خواھد گرفت 



بر اصل نظام و اجرای ھميشگی ھمان مسير پافشاری  موجود، در قانونِ  مرجعيتِ با پيش فرض قرار دادن اين بيانيه آقای موسوی در 
فارغ از آن است که در و قانونی اين اعدام ھا را مرکز توجه خود قرار می دھد  روندمخدوش بودن تنھا بدون تنازل قانون اساسی، 

ان را به پيروی از آن فرا می خواند، بندھای ھمان قانونی که وی دور شدن از آن را مسبب اصلی مشک6ت دانسته و ھمگمفاد 
و برای مجرمين جنايی  اس6میمجازات  انواع ازعادی به عنوان گونه ای ) قتل قانونی(متعددی ھست که در آنھا نه تنھا اعدام 

پيش  »انونیقاعدام «از مجرای  فيزيکی مخالفان سياسی نظام برای حذفِ ھم دی د، بلکه راھھای متعدر نظر گرفته شده» شرعی«
حتی اگر بپذيريم . اد ھمين قانون استخراج شده استصدور حکم محاربه برای تعدادی از دستگير شدگان جنبش از مف. بينی شده است
 احکامچنين دور شده و  اساسی از قانون) به تعبير آقای موسوی(به واسطه ی تاثير پذيری از نھاد ھای قدرت  اينک دستگاه قضايی

ی پيش چه می توان گفت؟ و دھه ھا در مورد سوابق اعدام انبوه مخالفان سياسی در سال ھاصادر کرده است، را ای نه ناعادF اعدامِ 
در را ھم » دوران ط6يی انق6ب اس6می«که (ھم آنھا بر اساس قانون بوده است؟ يا اينکه در آن دوره ھا روند دادرسی و اجرای آيا 

در اين صورت از يک سو سکوت و  )!و به راستی کدام قدرتمندان؟( ز قدرتمندان بوده است؟قضايی متاثر ادستگاه ) بر می گيرد
» قانون ناب«پس اين : واجه می شويم کهو انق6ب را چگونه تعبير کنيم و از سوی ديگر با اين پرسش م »دلسوزان نظام«ھمراھی 

  ! اجرا شده است؟» فراد نابابا« یِ انحرافتاثيرات اس6می در چه دوره ای واقعا به دور از حکومت 

به دور شدن از چارچوب قانون، تنھا پاک کردن ) از سوی موسوی و اص6ح طلبان(واقعيت اين است که حوالت دادن جنايت ھا 
بر اين مردم تحميل شد، نه برای سعادت مردم، بلکه  57قانونی که در فردای انق6ب معلق . صورت مساله و نشانی غلط دادن است

در اين قانون حذف فيزيکی يا اجتماعِی مخالفان نظام با . و بقای نظام مدعی اس6م نوشته شد »سياسی اس6م«اجرای منويات برای 
جدا از اينکه در . با وسواس کامل لحاظ شده است و در تمامی اين ساليان ھم با پيگيری تمام اجرا شده است ،تعابير و عناوين مختلف

به نظر می رسد انتقادات آقای . ميت از ميزان سرکوب پيش بينی شده در قانون ھم فراتر رفته استمواردی که Fزم بوده، حاک
، قتل ھای  67ايشان نسبت به کشتار زندانيان سياسی در سال سکوت  ،در اين صورت. متوجه اين بخش آخر باشدتنھا موسوی 

به عنوان مصداق ( 78و پيش از آن، جنايت ھای کوی دانشگاه تھران و دانشگاه تبريز در تيرماه  77زنجيره ای دگرانديشان در سال  

به رغم ھمين بی عدالتی ھای دسته ی ھا تندر تمامی اين سال ھا و اينکه ! چگونه تعبير کنيم؟را  )ھای برجسته ی سرکوِب فراقانونی
ين ادر خدمت به عضوی از شورای تشخيص مصلحت نظام،  يا رياست فرھنگستان ھنر ونخست وزير، در مسند آقای موسوی آخر، 
مگر آنکه بپذيريم آقای موسوی ! سازگار است؟» عدل اس6می«دريافت می کرده است با موازين حقوق ماھانه ناقض قانون،  نظامِ 

مصداق ھای سرکوب فراقانونی را تنھا معطوف به سرکوب ھای پس از انتخابات می داند و برای ساير موارد و سوابق سرکوب ھا و 
تمام و که موسوی می کشاند ھمان حوزه ای پرسش از اين موضوع ما را به  از قضا. قتل ھا و اعدام ھا وجھه ی قانونی قايل است

6ت ظبرای آنھا تاريخچه ی مع .در مورد آن طفره می روندو اظھار نظر  سياسی شفافيت در طيف اص6ح طلب، ازھمراھانش 
  .سياسی و اجتماعی ما از زمان آغاز رياست جمھوری احمدی نژاد آغاز می شود

در  ھيچ گاه) تعريف باشد تصور و اگر چنين مفھومی اساس قابل(مورد نظر آقای موسوی » عدل اس6می«آنچه مسلم است آنکه  اما
دوران حاکميت متوليان اس6م در اين سرزمين وجود خارجی نداشته است که اينک دور شدن از آن موجب دغدغه ی خاطر آقای 

برای دفاع از حقوق انسان ھا تنھا تکيه بر انسان بودنشان کفايت می کند و نيازی به پشتوانه ھای جانبی  .ودھمراھان او شيا موسوی 
  .)4(ا با تبصره ھايی چند و به طور مشروط به باورھا و موازين خود الصاق می کنندر» انسان«نيست، که اغلب 

از مردم دزديديد تا آن را به گونه ای  )امروز و بعضا رقبا و مخالفان(سابق  سال پيش به اتفاق ياران 31کودکی که آقای موسوی، 

که خود به ھيوFيی بدل  ھاستھان به اھتزاز درآورد، سالرا در ج) »عدل اس6می«و احتماF (پرورش دھيد که روزی پرچم اس6م 
بنابراين دور از انصاف است  .می شود تضمينو سرکوب انسان ھا قتل و کشتار غارت و تنھا با  بقای حياتش که ؛ ھيوFيیشده است

 بی عدالتیِ  واقعی و خاستگاه »نیجنايت ھای قانو«بازتوليد ھای قضايی را با سرپوش نھادن بر ريشه دستگاه  لیِ دکه انتقاد از بی ع

اين جنبش باور داريد، بايد قاطع و شفاف نفس در ضرورت خشونت پرھيزی  راستی به اگر بهوانگھی  .ابتر بگذاريد آنھا م6زم
ن ريشه ی حيات مخالفا آنخواه ھنگامی که تيغ مصيبت بار ! چرا که ھيچ اعدامی عادFنه نيست ؛)5(مجازات اعدام را محکوم کنيد

به طور  و دگرباشان جنسی، اقليت ھای مذھبی و قومیمجرمان جنايی، سياسی را قطع می کند و خواه زمانی که بزھکاران کم سال، 
به خشونت پرھيزی و کنش عملی  پايبندیبرای  روشن می تواند معياریرويکرد کلی شھروندان جامعه را قربانی می سازداين 

می توان اين تنھا اين گونه است که . سنجه ی می توان و بايستی گذشته ی تاريخی را ھم آزمودنين چکه به طبع با  ،باشد مسالمت آميز
  .ی واقعا نوين و اميدبخش رھنمون شديجنبش را به افق ھا
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   :پانوشت

  احمد شاملو -» کاشفان فروتن شوکران«مجموعه ی / » عشق عمومی«برگرفته از شعر  )1



يا ھر (موسوی آقای در اين زمينه من حتی قادرم تصور کنم . مواضع موسوی متکی بر سوابق او نيستنقد نگارنده بر  )2
اين توضيح به اين . فاقد ھر گونه پيشينه ی سياسی به عرصه ی معادFت اين جنبش مردمی پا نھاده اند ،)ديگر شخص

ن اين گونه رايج شده است که ھر نقدی به آرا و متمايل به آنا خاطر است که در ميان اصحاب اص6ح طلب يا محافل سياسیِ 
عملکرد موسوی در جنبش حاضر را نقدی ھيستيريک و معطوف به سوابق سياسی وی تعبير کرده و به اين ترتيب محتوای 

ھره ھای گذشته ی چ عملکردنگارنده ضمن اين که  !می کنند فاقد اعتبار قلمداد -ی ناقدبا ارجاع به انگيزه ھا - نقد را 
از اين قاعده ) ھيج مصلحتی تحت( نقادی می داند و مير حسين موسوی را ھمو  بازخوانی ،ياسی را قابل بازگشايیس

سعی بر آن داشته است تا جای ممکن حوزه ھای نقد امروز و ديروز آقای موسوی را از ھم ھمواره اما مستثنی نمی داند، 
جايی که ايشان در  :آقای موسوی استوار است مشی سياسی کنونیِ و  آرادر نوشتار حاضر نيز نقد نگارنده بر . تفکيک کند

» امام راحل«جايگاه يکی از چھره ھای بسيار مطرح و تاثيرگذار جنبش با فراخواندن به احيای قانون اساسی و آرمان ھای 

پای  آغازين انق6ب بر انکار يا توجيه و تحريف فجايع دھه یاز يک سو  ،»دوران ط6يی انق6ب اس6می«و بازگشت به 
از  – ی ماجامعه انحطاط شکل گيری مراحل بعدی و عميقتِر در  را آن روند آغازين نقش مخربِ بدين ترتيب  می فشارد و

افق ھا و ظرفيت  با تاکيد بر چنين فراخوانی،) و مھمتر آنکه( و از سوی ديگرانکار می کند؛  -جمله شرايط اسفبار کنونی
که باطل بودن آن به فاجعه بارترين ) اس6م سياسی(می خواند  را به مسيریحاضر ھِی جنبش ھای نوجويی و تحول خوا

پای در «آقای موسوی است که  در حقيقت اين شخِص به بيان ديگر . ممکن در سه دھه ی اخير تجربه شده است شکلِ 
چه ی حکومت اس6می در می آميزد، خواه نا خواه با نقد گذشته ی او و تاريخ وی مانده است و اگر نقد امروزی »گذشته

شالوده ھای  خواستار بازسازی و احيای  -رسما  –مدافع سرسخت آن گذشته بوده و  نيز ھم اينکبيشتر از آن روست که او 
 .استپتانسيل ھای جنبش مردمی تکيه بر نو و با ی در قامتدوران  آن

:                                                                                                                        »کلمه«به نقل از وب سايت  /ارديبھشت  19 به مناسبت اعدام ھای روزی اخير مھندس موسوی  بيانيهمتن  )3

درسی اع6م اعدام ناگھانی پنج نفر ازشھروندان کشور بدون انکه توضيحات روشن کننده ای از اتھامات و روند دا«
ومحاکمات به مردم داده شود شبيه روند ناعادFنه ای است که در طول ماه ھای اخير منجر به صدور احکام شگفت آور 

وقتی قوه قضائيه از طرفداری مظلومان . برای عده زيادی از زنان ومردان خدمتگزار وشھروندان عزيز کشور ماشده است
مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن به سمت طرفداری از صاحبان قدرت ومکنت بلغزد 

چگونه است که امروز محاکم قضايی از آمران وعام6ن جنايتھای کھريزک و کوی دانشگاه و کوی . احکام قضايی گرفت
د وبه خرداد وعاشورای حسينی ميگذرند وپرونده ھای فساد ھای بزرگ را باز نشده می بندن ٣٠و ٢۵ روزھای سبحان و

صورت ناگھانی در آستانه ماه خرداد ماه آگاھی وحق جويی پنج نفر را با حواشی ترديد بر انگيز به چوبه ھای دار می 
  »سپارند؟ آيا اين است آن عد ل علوی که به دنبالش بوديم؟
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وقتی قوه قضائيه از طرفداری مظلومان  «: وی اين گونه آمده است که در يکی ديگر از فرازھای بيانيه ی اخير آقای موس  )4
به سمت طرفداری از صاحبان قدرت ومکنت بلغزد مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن 

 » احکام قضايی گرفت

بش اعتراضی اخير، نگاه به مسايل جن خونين ه ی رايجی است که حتی پس از فرازھایيدددر ميان اص6ح طلبان حکومتی پ
در حوزه ی بحث کنونی . باشد )و اس6م( و مصالح حکومتاز زاويه ی موقعيت حاکمان  ھمواره در وھله ی نخستجامعه 

به غير انسانی بودن  ناظربيش از آنکه  ،در اين نوع نگاه  حاکميتھای سازمان يافته از سوی  جنايت ارتکاب اھميتما، 
به ھمين  .است) نظام و اس6م(تضعيف آن دو  لذا سته به مخدوش شدن چھره ی نظام و اس6م نزد مردم وباشد، واب ھاآن

بررسی برای  . نگرانی از مخدوش شدن وجھه ی قوه ی قضائيه نزد مردم مسستر استنيز خاطر در پس فراز ياد شده 
  !)مھم نيست کداميک(خاتمی محمد ی آقابه سخنرانی ھای رجوع کنيد از اين نوع نگاه،  یھای روشن تر نمونه

کسانی مانند آقای موسوی در پرھيز از مخالفت با مجازات اعدام آن است » ساختاری«به نظر می رسد يکی از مشک6ت  )5
آن از اينجا به . به رسميت شناخته می شود -بر طبق نص قرآن و سنت ھای تاريخی آن -  اس6م مجازات اعدام که در
  .نھفته است» حقوق بشر اس6می« غريبِ که در بطن مفھوم می رسيم  ژرفی تناقض


