
 نشریه ماهانه کمیته بین المللی علیه اعدام 

        1191مهر 9  - 4112اکتبر  1  نه به اعدام
 شماره پنجم  -سال اول         

به دلیل خبر قریب الوقوع اعدام ریحانه جباری و درگیر بودن کمیته            

بین المللی علیه اعدام نشریه نه به اعدام با یک روز تاخیر منتشششر               

شد. همچنین با وجود تاخیر نتوانستیم بسیاری از مطالب و گفش  و               

گو ها را منتشر کنیم. بدین جه   سردبیر نششریشه از تشمشامشی                    

 خوانندگان و نویسندگان خود پوزش می طلبد



  به آفتاب سالمی دوباره خواهم کرد!               

هایم را نشیش         که چشم   وپابسته و درحالی    گوید: مرا دس      ریحانه می 

قلم و کاغذ دادند و گفتند آخشریشن    بستند به رجایی شهر بردند یک  

 !های  را بنویس حرف

ظهر از یک مالقات با     ۲۹سپتامبر است، حدود ساعت       ۹۲صبح روز دوشنبه    

گردم، تلفنم زنگ میزننزدف طزا زی             وکیلی در مورد پناهندگی یک نفربر می      

محمدی از هلند است، لحن غمگین صدایش زنگ خطری برای من اسزت،              

گوید: مینا ریحانه را بردند برای اجرای حکمف با             حتماً خبر بد داردف طا ی می      

سرعت و شوک میگویم، چطور؟ مگر بررسی مجدد پرونده نبود، مگر خزبزر              

گیرند، پس تصمیم مزازامزات ر یزم            نیامده بود که دارند دوباره تصمیم می      

زدند این بوده کزه        اسالمی که در پشت درهای بسته در این مورد حرف می          

اوضاع مناسب است ریحانه را بکشیم و روی این پرونده که توجه میلیونی به              

 خود جلب کرده سنگ بگذاریم؟

هزایزم را        زده و گفته مامزا  دسزت         گوید ریحانه به مادرش زنگ      طا ی می 

بریم برای اجرای حکم در زندا  رجایی شزهزرف             اند و میگویند تو را می       بسته

برند، من طردا از دست رنج و دردهزایزم راحزت          ماما  ترا گول زدند، مرا می     

 .خواهم شد، تو صبور باش

 .ماند و یک تصویر از واقعه هولناک شعله می

ازهمه باید بزا مزازامزات           طورًا به طا ی میگویم اال  باید دست بکار شدف اول          

های حاوق بشر تماس گرطتف باید کزاری           ها، اتحادیه اروپا و کمیسیو       دولت

حال خبزر   ها چند نامه طوری اعتراضی به ایرا  بفرستند، باید درعین       کرد این 

هزای     را وسیعا پخش کرد، باید در ماابل وزارت امور خارجه و یا پزارلزمزا                

زبا  حرف بننیم که برنامه  های طارسی   محلی تجمع کرد و بهتر است با رسانه       

ویژه بگذارند و باید مردم را دعوت کنیم مادر ریحانه را در ماابل در زنزدا                  

 .رجایی شهر تنها نگذارند

نویسم که خبر را علزنزی کزنزیزمف در                 با هیجا  و تند تند یک ا العیه می       

بزاش هسزتزنزد،          سوی خط یک جمع از طعالین کمیته علیه اعدام آماده           آ 

الزعزاده      کنم که اوضاع طوق محض پخش خبر، حسام یوسفی را خبردار می   به

است و باید دست بکار شویمف نوشین قادری از محل کالس درسزش زنزگ            

گوید طوراً بزرای   دهم و او می    گوید مینا این خبر چیه، توضیح می        مینند و می  

لحظه از  ریق رادیو نسل ما دسزت بزکزار            به  انجام مصاحبه و کارهای لحظه    

 .شود می

زنزم قزول        گیرم با چند نفر از مسئولین حرف می      با پارلما  اروپا تماس می    

زنمف بزه اولزریزکزه            الملل زنگ می    دهند حتماً نامه بنویسند، به عفو بین        می

زنم به دطتر یکی از مسئولین پارلما   لوناچک و دطتر باربارا لوخ بیلر زنگ می     

 .زنم به اسم اشتوتسمن زنگ می

گزیزرم و طزوراً           ها و ازجمله تماس با کانال جدید مزی           یک تماس با رسانه   

وقت اروپا هفت     میگویند که برنامه امروز یعنی برنامه زنده کانال جدید که به          
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دهندف به آقای میزبزدی         شود را به ریحانه اختصاص می       و نیم شب پخش می    

کنم که در آنجا ساعت چهار صبزح اسزت، بزا                زنم، اصالً توجه نمی     زنگ می 

گوید چه شده است، با هیجا  میگویم ریحزانزه را            رویی همیشگی می    خوش

های خارج کشور ایزن را         اند، باید کاری کنیم که همه رسانه        برای اعدام برده  

پوشش خبری دهند و برنامه ل زنده را روی این موضوع متمرکن کنندف بعزداً       

آقای میبدی در جریا  مصاحبه من با پارس تی وی و رادیو همراه گفت که               

من ساعت چهار صبح با تلفن مینا از خواب پریدم و خبر را شنیدم بعد رطتم            

 …زیر دوش آب و نیم ساعت گریه کردم

 !نبرد بازما 

طعالیت تیم طراخوا  دهنده به کمپین نجات ریحانه شبنم اسداللهی، نازنیزن            

اطشین جم و شادی پاوه و من با شیوا محبوبی و مهوش عالسوندی شزروع                

 .تیک ساعت هست یک نبرد با تیک شودف این می

دهد که با ماامات پارلما  اروپا تماس گرطزتزه و        شیوا محبوبی طوراً پیام می    

ها نین داده استف شیوا خودش یک پیام در مورد ریحانزه               ای طوری به آ      نامه

 .شود ها پخش می دهد که در سایت می

زدنزد     در صفحه مریم نمازی و در صفحه برنامه نا  و گل سرخ خبر را مزی         

ها و صفحه مریم بازدیدکننده چند هنارنفزره          ترین برنامه   یکی از پربیننده    این

 .دهد دارد و این خبر را وسیعا پوشش می

بوک خود خبر را نوشت و یک نزامزه بزه               نازنین اطشین جم در صفحه طیس     

المللی خود دادف پخش خبر از  رف نازنین اطشزیزن جزم                 کنتاکت های بین  

 .یعنی پوشش چند هنارنفره این خبر

بوک خود گذاشت و بزا          شبنم طورًا خبر را به زبا  انگلیسی در صفحه طیس         

اندرکارا  تماس گرطت و شادی پاوه بالطاصله چند  های مختلف و دست رسانه

زبا  داشت  تلفن به ماامات وزارت خارجه کانادا و چند رسانه معتبر انگلیسی       

 .و با دوستانش در ایرا  تماس گرطت که شعله را تنها نگذارند

شود، پخش خبر و  همکار خوب کمیته علیه اعدام مونا طعاالنه وارد میدا  می

 .های متعدد کمک به انتشار این خبر و طعالیت

دادیمف با آقای  اهر جعفر زاده یکزی از      لحظه اخبار را پوشش می     به  ما لحظه 

گیرم کزه ارتزبزا           ترین اطراد در ایتالیا تماس می       دوست  ترین و انسا     طعال

شزود     های ایتالیایی داردف ایشا  طورًا دست بکار می          خوبی با پارلما  و رسانه    

چند ساعت بعد خبر احتمال اجرای حکم اعزدام ریزحزانزه در خزروجزی                    

گیرد و مصاحبه با  اهر جعفر زاده در ایزن       های معتبر ایتالیا قرار می      رسانه

شود؛ و دو سناتور ایتالیایی به جمهوری اسالمی          مورد وسیعا پوشش داده می    

ایرا  نامه اعتراضی طرستاده و با سفارت این ر یم در رم تماس گزرطزتزه و                 

 .کنند اعتراض می

زنم و ایشا  حاضر به گفتگو با رادیو نسل  با عموی ریحانه در برلین حرف می

 .شود ها انجام می ما و رادیو همراه هستند و این مصاحبه

هزای    گیرد که طراخوا  تبدیل برنامه      از امریکا آقای مصلحی با من تماس می       
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زبزا      های متعدد طزارسزی       طارسی به دطاع از ریحانه گرطته است و تلوینیو         

 .اندرکارا  و یا مادر ریحانه مصاحبه کنند خواهند با دست می

طا ی در هلند مشغول مصاحبه کرد  است و هر از چند گاهی باهم حزرف                

 .کنیم زنیم و آخرین اخبار را چک می می

کند به همراه دو خواهر ریحانه پزدرش   سوی زندا  حرکت می   مادر ریحانه به  

 .شود ها ملحق می بعداً به آ 

از نندیک زندا  به ما میگویند که شعله پاکروا  مادر ریحانه به زندا  رجایی 

ها است و طزردا       اند بله اسم ریحانه در لیست اعدام        زده و به او گفته      شهر زنگ 

 .شود ساعت هشت برای گرطتن پیکرش بیایید پنج صبح اعدام می

کنند و رادیو  کم دوستا  و آشنایا  این خانواده در ماابل زندا  تجمع می کم

دهند که به مادر ریحانه بپیزونزدیزدف ر یزم               های نین طراخوا  می     و تلوینیو  

روزبزه     ۲۱کنند که حکم    دست به یک تشبث دیگر مینند شایعه پخش می      

تعویق اطتادهف دوباره سروکله انجمن امام علی و شارمین میمندی نزمزایزا                 

کنند که اوضاع آرام است و خبری نیست، به مزحزل           شود، خبر پخش می     می

 .نروید تجمع نکنید حکم به تعویق اطتاده

 .داند که اینجا دیگر ته خط است شعله پاکروا  می

انزد     که چشمش را با یک باند سیاه بسته     وپابسته و درحالی    و ریحانه را دست   

تزکزه     رحمی تمام یک    برند در آنجا چند مأمور با بی        به زندا  رجایی شهر می    

دهند که وصیتش را بنویسدف ریحانزه آخزریزن        کاغذ و یک خودکار به او می     

هایی که اال  در دست زندانبانا  رجایی شهزر   نویسد حرف هایش را می   حرف

 .است

خواهند شرایطی ایجاد کنند که جنبش دطاع از ریحزانزه شزکزاف                بازهم می 

ها بدهند و بازهم  بخورد و درنهایت پیکر طرزند دلبند خانواده جباری را به آ 

شروع کزنزنزد بزه        روشنفکرا  دینی همیشه مداطع قصاص و حکومت اعدام 

حمله به طعالین علیه اعدام و مخالفین این حکم که زیاد حرف زدید و شلوغ               

ها  کردید و قهرما  ساختید و خانواده ماتول را ناراحت کردید و از این حرف       

پای جنبش عزلزیزه اعزدام           که درنهایت دطاع از حکومت اعدام و تیر زد  به         

 .است

ها دروغ است، ریحانه درخطزر اعزدام        کنمف این    گوید دیگر باور نمی     شعله می 

گوید: شزایزعزه راه         کند و می شد  استف او در ماابل در زندا  مصاحبه می 

شده تا ریحانه خودش از زندا  شهرری و نزه بزا               اند که حکم متوقف     انداخته

تلفن دستی به من زنگ ننند که رطته به زندا  شهرری و پیش بایزه اسزت              

 .کنم باور نمی

الزمزلزل یزک        رسد که اعتراض کردیم عفو بین      از پارلما  اروپا سه امایل می     

شود و تیم خبری  های چند سناتور علنی پخش می  دهد، نامه   بیانیه طوری می  

کمیته علیه اعدام مشغول است و هرلحظه خبر و وقایع در ایرا  و در دنیا را                

 .دهد پوشش می

http://notonemoreexecution.org/1393/07/2954/ 

کندف سزپزس       زبا  در کانادا اولین بار خبر را منعکس می          یک نشریه انگلیسی  
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های ایتالیایی و آلمانی، اال  اگر اسم ریحانه را در گوگل بننید و اخبزار    رسانه

کنید به زبا  سوئدی و نزرو ی،          دیروز را ببینید مطالب متعددی را پیدا می       

 .انگلیسی و آلمانی و  اپنی و غیره

 … کنند کنیدف صدها نفر دوندگی می خینند و باهم کار می یک جمع بپا می

شودف او که خزود        مهوش عالسوندی در ماام طرماندهی یک جنبش ظاهر می        

این روزهای تلخ را تجربه کرده و دو طرزند دلبندش را ر یم اسالمی سبعانزه               

دهد که همه در ماابل در زندا  رجایی شهر تجمع            اعدام کرده، طراخوا  می   

کند و از جنبش متحدانزه و          های مختلف مصاحبه می     کنندف خود او با رسانه     

 .کند همراهی کنند کند و از مردم دعوت می همبسته علیه اعدام دطاع می

زنند و ابراز  حدود ساعت شش و نیم با تلوینیو  پارس هستمف مردم زنگ می          

 .کنند همبستگی می

بعد ساعت هفت و نیم عصر مهما  کانال جدید هستم خلیل کیوا  برنامه را     

کندف من و مهوش عالسوندی قرار است اول برنامه حرف بزننزیزم و           اجرا می 

طراخوا  بدهیمف مهوش به دلیل اینکه این روزها یادآور خا رات تلخی بزرای      

 .تواند حرف بنند و بیژ  طتحی مصاحبه کند او هست، نمی

روم و      بار دیگر روی خط می     کنند و من یک     مردم در این تلوینیو  غوغا می     

آخرین اخبار را میگویم؛ که تجمع در ماابل در زندا  بر جا است و هزمزه                   

 .گوید منتظر هستند ببیند ر یم چه می

های ر یزم     حدود ساعت نه شب اروپا است که یک خبر روی خروجی رسانه          

کند که اصالً    گیردف ر یم اعالم می      قرار می   … ازجمله ایسنا و ایرنا و تابناک و      

قوه قضاییه اعالم کرده قرار نبوده ریحانه را اعدام کنند و اصاًل ریحانه منتال              

ها است، شرم و  ساله این گویی که حرطه سی نشده به رجایی شهرف خوب دروغ

 .کنند نشینی می حیا هم که ندارند، یک نکته مهم است دارند عاب

 !بیرون و درون زندان رجایی شهر

در بیرو  زندا  خانواده و دوستا  و  رطدارا  ریحانه جمع هستندف میگویند 

گوید ریحانه را مجدداً به شهرری    اند می   با اطسرنگهبا  رجایی شهر حرف زده     

گوید اینجا هیچ ماشینی از صبح تا حاال از زندا         برگرداندیمف مادر ریحانه می    

حزال اعزالم        های ر یم درعین    خارج نشده چطور منتالش کردیدف در رسانه       

اند که طضا را آرام کنندف  شود که با پدر ریحانه آقای جباری مصاحبه کرده   می

 .شود ها می پدر ریحانه منکر حرف زد  با این رسانه

طرد است زندانیا      یک واقعه منحصربه    گیرمف این    من با درو  زندا  تماس می     

شزده،     اند که ریحانه به اینجا منزتزازل          از درو  زندا  میگویند خبردار شده     

میگویند امیدوار هستند که اعدام نشود و محکومین به اعدام میگویند ایزن              

دانزنزد      دانند که دم در زندا  تجمع هست ولی مزی  تواند مهم باشدف نمی     می

به اعدام در هزمزیزن         نبردی به وسعت ایرا  و جها  برای نجات یک محکوم         

زندا  رجایی شهر در جریا  است و امیدوار هستند که طردا طاجعزه اتزفزاق       

 .نیفتد

گوید ماشین هنرمنزدا  و        شود شعله می    جمعیت در ماابل زندا  بیشتر می     

گردانند که به اینجا نیانید به یکی از هنزرمزنزدا  آقزای           دوستا  ما را برمی   

اند مشکل حل شد به دوستا  خزودتزا  بزگزویزیزد               زده و گفته    طروغی زنگ 

 …نیایند

رود و پزیزامزی در آنزجزا               شعله به یک کاطه اینترنت در نندیک زندا  می    

های مرا دو نفزر   گوید پیام نشده و می دهد موضوع حل نویسد که نشا  می   می

 …کنندف یا برادرم در امریکا و یا طا ی محمدی در هلند منتال می

ها نفر در جزریزا  خزبزر            کنند، میلیو    زبا  واقعاً غوغا می     های طارسی   رسانه

 …شوند قرارگرطته و دست بکار می

 .اند رجایی شهر و استکهلم و تورنتو به هم وصل

ساعت نه ونیم شب است که تلفنم زنگ مینند سیما بهاری است از مزازابزل         

وزارت امور خارجه سوئد با من حرف مینند، واقعًا تعداد زیادی آنجا تجزمزع               

بار دیگزر مزرا یزاد           باد استکهلم قهرما  که یک      دهندف زنده    کرده و شعار می   

نجات حاجیه اسماعیل وند از سنگسار و نجات کبرا رحما  پزور از اعزدام             

 .اندازد می

شزده اسزتف دوبزاره            در تاریخ مبارزه این شهر این دوناطه درخشا  ثبزت         

اند کمیتزه عزلزیزه          دوستا  زیادی در ماابل وزارت امور خارجه تجمع کرده        

اعدام، سازما  جوانا  کمونیست و مادرا  علزیزه اعزدام هزمزه و هزمزه                 

دهندف من روی تلفن یک پزیزام بزه ایزن           دست هم داده و شعار می      به  دست

هزا     دهم و آخرین اخبزار را بزه گزوش آ              کنندگا  بسیار عنین می     تجمع
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کنند و برای من لزحزظزاتزی بسزیزار                زنند و هلهله می     رسانمف دست می     می

 .کند ارزشمند را در ذهنم ثبت می

زنیم و در برنامه رادیو هزمزراه بزا مزن و            مجدداً با عموی ریحانه حرف می  

دوستا  دیگری که در آمریکا مشغول طعالیت علیه اعدام ریحانه هستزنزد و       

 .کنند آقای جباری عموی ریحانه مصاحبه می

دهمف من در آنزجزا    با تلوینیو  اندیشه و آقای طروزنده یک مصاحبه انجام می 

میگویم هنوز امیدوار هستم هنوز سه ساعت و نیم وقت داریم و بزایزد بزه                   

 …اعتراضات ادامه دهیم

چند دقیاه بعد از مرکن خبری کمیته علیه اعدام که سیاوش شهابی و حسام     

و سهند و احسا  و نوشین و بایه مشغول کار مداوم و لحظه و به لزحزظزه                    

خزورده کزه        زنند صدایشا  چنا  به هم گزره    هستند، به اسکایپم زنگ می    

هزا     کنم خبر خوبی استف طورًا به آ          طهمم چه مگویند طاط احساس می       نمی

 میگویم آرام یکی بگوید چه شد؟

کردم کزه     گوید مینا با طا ی مصاحبه می       نوشین با صدای گرمش شمرده می     

شزده     هما  موقع گفتند ریحانه با مادرش تلفنی حرف زده و حکم متزوقزف        

گفت با شعله پاکروا  مادر ریحانه چند لحظه حرف زدم و این را طوراً منتشر          

کنیمف صفحه کمیته علیه اعدام که مرکن این ردوبدل کزرد  اخزبزار و               می

شزنزوم از سزیزاوش          پخش خبر بود چند هنار بازدیدکننده دارد؛ و بعداً می 

گوید مینا حسام از صبح تا حاال ازاینجا تکا  نخزورده حزتزی         شهابی که می  

 …زور اال  به او هندوانه دادیم که غش نکند وآب هم نخورده به نا 

ها را که مزن     لحظه ا العیه به کردم لحظه   من هم این را از صبح احساس می       

زده هسزتزم و          گوید مینا خیلی غلط دارند میگویم هیزجزا           نویسم می   می

کزنزم سزپزس پزخزش            گوید نه تصحیح می  خواهم طوراً منتشر شود می      می

زنیم خوشحالم چو  صدای چزنزد         کنمف هر بار که با این جمع حرف می           می

شنوم و احساس خوبی دارم که این جمع چنین جدی  تر می  رف جوا  را آ 

 .کند دارد برای نجات یک ز  جوا  از اعدام طعالیت می

پخش خبر اینکه قوه قضاییه گفته اصاًل قرار نبود اعدامش کنیم بزرای مزن                

کنمف سیاوش شهابی هزم ایزن را         نشینی می یک معنی دارد ر یم دارد عاب    

ایم، نجات حبیب یزادتزه، بزرای           گوید ما قباًل این لحظات را تجربه کرده         می

 .نجات جا  چند نفر این اتفاقات اطتاده و این اطراد نجات یاطتند

دهم بله واقعاً اجرای حکم به تعویق اطتاده در ماابل   صدای شعله را گوش می    

در زندا  چند لحظه قبل شعار داد  بود و ریحانه را با بغزض صزدا کزرد             

شنوم و جمعیت تصمیم گرطته محل       واال  هلهله و شادی و سوت زد  را می        

را ترک کندف در همین لحظه تلفنم زنگ مینند بابک یندی از تورنتو قهرما                

است سنگر مبارزه علیه اعدام، شهری که هر هفته دو بار شاهد اعتراض علیه      

گوید از ماابل پارلما  ایالتی حرف مینند و در آنزجزا                اعدام استف بابک می    

دهم که چه شزده اسزت و سزوت           ها گنارش می اند به همه آ      تجمع کرده 

گوید قربا  شما بروم و من پزاسزخ      باد و یک نفر می زنند و میگویند زنده  می

دهم بهتر است همه ما قربا  خانم عالسوندی برویم که آنجا هستزنزد و            می

هایی که  یک ستو  مبارزه علیه اعدام در ایرا  و مایه امید بسیاری از خانواده

 .ها درخطر اعدام هستند عنینا  آ 

العاده بوده و تزلزفزن         در خانه ما هم جشن است از صبح در اینجا حالت طوق           

 .لحظه از حرکت نایستاده است یک

 !کند رژیم اسالمی طوفان درو می 

با شنید  خبر احتمال اجرای حکم اعدام ریحانه جمهوری اسالمزی ایزرا               

خواست شانس خود را امتحا  کندف اگر ریحانه را اعدام کنند، در ماابل یک               

هنار نفر امضاکننده  ومار و در مزازابزل            ۹۱۱جنبش علیه اعدام، در ماابل      

دخترا  جوانی در ایرا  که گفتند آیا پاسخ دطاع از خود در ماابزل تزجزاوز                  

نزهزیزمف       کشیم و به هیچ اعتراضی وقعی نمی   اعدام است، پاسخ بدهد بله می     

دهیمف البتزه    طاط با  ناب دار زنده هستیم و پاسخ به اعتراضات را چنین می         

حکومت ا سالمی اال  اوضاع را مناسب تشخیص داده بود به دلیزل عزطزف           

ها در عراق و سوریه و بزه دلزیزل              توجه دنیا به جنایات دوستا  داعشی این      

کردند دنیا با لبخندهای روحانی مکزار و جزنزایزات داعزش               اینکه طکر می  

عنوا  سزمزبزل یزک          توانند ریحانه را به     توجهش به این مسائل نیست و می      

اعتراض واقعی و مهم و مؤثر علیه قتل عمد دولتی و علیه سیستم قضزایزی                 

 .کارانه ر یم بکشند و نظامشا  را از این مخمصه نجات دهند جنایت

یک واقعه مهم علیه اعدام بودف ما نشزا  دادیزم کزه                 وطا  درو کردندف این    

تزوانزیزم      توانیم متحدانه علیه اعدام بایستیم، می       توانیم باهم کارکنیم، می     می

کاری کنیم که رجایی شهر به استکهلم و تورنتو وصل شود و صزدهزا نزفزر                  

 .دست هم دهند به باره به حرکت درآمده و علیه اعدام دست یک

این واقعه مهم بود این واقعه در تاریخ مبارزه علیه اعدام ثبت شزدف هزمزه                     

دست هم دادیمف در نرو  و سوئد و طنالند در آلما  و کانادا و تهرا  و        به  دست

جا برای نجات جا  یک دختر جوا  در ماابله با ماشیزن جزنزایزت                   در همه 

 .حکومت اسالمی

کسانی که دویدیم و گریه       ریحانه امروز به آطتاب سالمی مجدد کرد و ما همه         

شزب بزا        کردیم و هیجا  داشتیم که نکند طردا خبر شوم را بشنویم نیزمزه             

سپتامبر همه مزا     ٣۱شنبه  تبریک گفتن به هم این روز را تمام کردیم و سه       

سالمی مجدد به آطتاب کردیم به آطتاب مبارزه متحدانه علیه قزتزل عزمزد                  

 .دولتی

 کسانی که طعالیت کردند وزنده باد جنبش علیه اعدام باد همه زنده

 .تر ادامه خواهیم داد ما برای نجات ریحانه و آزادی او کمپین را طعاالنه

 المللی نجات ریحانه جباری کمپین بین –مینا احدی 
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 !کند تری پیدا می حکم اعدام ریحانه ابعاد گسترده اعتراض به             

 !دهند مقامات ایتالیا و واتیکان، به درخواس  مادر ریحانه پاسخ می

موگرینی جانشین کاترین اشتون از طریق سفارت ایتالیا در تهران از     

 !جمهوری اسالمی ایران خواس  ریحانه را آزاد کنند

های مفصلی داشته و      های ایتالیا در مورد ریحانه جباری گنارش        امروز رسانه 

 .مصاحبه با شعله پاکروا  مادر ریحانه وسیعا در ایتالیا منعکس شد

 تلوینیو  سراسری ایتالیا در این مورد گنارشی پخش کرد و تلوینیو  ایتالیا           

ای در مورد حکم اعدام        با حضور معاو  وزیر دادگستری ایتالیا برنامه ویژه         

ریحانه سرگذشت ریحانه و سیستم قضایی جمهوری اسالمی داشتف معاو            

وزیر دادگستری ایتالیا در این مصاحبه گفت: هر کاری که بتوانیم انجام                 

 .دهیم تا ریحانه اعدام نشود می

خانم موگرینی جانشین کاترین اشتو  امروز اعالم کرد که از  ریق سفارت             

ایتالیا در تهرا  از ماامات جمهوری اسالمی ایرا  خواها  آزادی طوری                

 .ریحانه شده است

وزیر امور خارجه ایتالیا نین امروز در ایتالیا در پاسخ به خبرنگارا  گفته                  

کنیم و کمک خواهیم کرد ریحانه اعدام          است، ما در این مورد دخالت می       

 .نشود

سه سناتور ایتالیایی با ارسال نامه به سرا  حکومت اسالمی و پخش                    

اند برای نجات     بوک و مدیای اجتماعی اعالم کرده        های خود در طیس      نامه

 .ها باشد انجام خواهند داد ریحانه هر کاری که در حد امکانات آ 

آوری کمک    اند، اگر احتیاج به جمع      تعدادی از هنرمندا  ایتالیا اعالم کرده      

 .ها حاضرند برای نجات ریحانه کمک مالی جمع کنند مالی باشد آ 

ای   ها را در رسانه      اهر جعفر زاده مسئول نهاد ندا دی که بیشترین طعالیت          

های ایتالیایی خواها  لغو طوری حکم      کرد  خبر داشت، در مصاحبه با رسانه 

 .اعدام ریحانه شده استف  اهر جعفر زاده با رادیو واتیکا  مصاحبه کرد

شعله پاکروا  مادر ریحانه جباری از مادرا  ایتالیا، ماامات ایتالیا و واتیکا              

خواسته بود کمک کنند طرزندش به آغوش خانواده برگردد، امروز نماینده              

ای اعالم کرد که واتیکا  و پاپ، هر اقدامی که الزم         واتیکا  با صدور ا العیه 

 باشد انجام خواهند دادف

  حکم اعدام ریحانه الملل به اعتراض عفو بین 

حکم اعدام ریحانه جباری که قرار بود روز چهارشنبه اجرا شود، به تعویق                

ای خواستار توقف     الملل با انتشار بیانیه  اطتادف در همین حال، سازما  عفو بین 

 .اجرای حکم ریحانه جباری شده است

الملل در    به گفته حسیبه حاج صحراوی، معاو  رئیس سازما  عفو بین             

خاورمیانه و شمال آطریاا نباید اجازه داده داد که این اعدام شنیع اجرا شود،              

ویژه که درباره شرایط قتل تردیدهای جدی وجود داردف وی اطنود ماامات               به

جای ادامه داد  به اعدام اطراد باید نظام قضایی کشور را اصالح کنند  ایرا  به

الملل و    هایی است که با حاوق بین        که به نحوی خطرناک متکی بر پروسه       

 استانداردهای محاکمه عادالنه همخوانی ندارد

ابراز نگرانی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حکم اعدام ریحانه            

  جباری

ای از وضعیت ریحانه جباری، ابراز نگرانی         وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه     

گوید:   کردف جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه می           

گویند ماامات ایرانی در حال نهایی کرد           هایی که می    ما عمیااً از گنارش   

  .ایم برنامه اعدام ریحانه جباری هستند، نگرا  شده

مننله ناض شدید     گوید چنین اعدامی به     بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا می     

ای عادالنه  المللی ایرا  و همچنین قوانین ایرا  است که محاکمه تعهدات بین

 .کند برای خانم جباری را تضمین می

هایی که از به تعویق اطتاد         وزارت امور خارجه آمریکا ضمن اشاره به گنارش       

های جدی درباره انسجام      گوید نگرانی   دهند، می   اعدام خانم جباری خبر می    

هایی که    پرونده قانونی علیه خانم جباری وجود دارد، ازجمله گنارش              

 .طشار شدید اعتراطاتی کرده است گویند او تحت می

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه از ماامات ایرا  خواسته              

 .است که شواهد پرونده را با شفاطیت کامل مورد بازبینی قرار دهند

 !حکم اعدام ریحانه جباری اعتراض کرد یک نماینده پارلمان کانادا به

ای به دول  سوئد خواهان       یک نماینده پارلمان سوئد با ارسال نامه       

 .لغو حکم اعدام ریحانه شد

المللی کمپین نجات ریحانه       این طاط یک بخش کوچک از انعکاس بین           

های خودما  تا اعالم لغو قطعی حکم اعدام             جباری استف ما به طعالیت      

 !ریحانه ادامه خواهیم دادف به کمپین نجات ریحانه بپیوندید

 کمپین نجات ریحانه جباری –مینا احدی 
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 گفتگو با نسرین ستوده وکیل پایه یک دادگستری              

حسام یوسفی: لطفًا مختصرًا بفرماید که در قوانین قضایی کشور             

 شود؟ هایی می حکم اعدام شامل چه جرم

عناوین مجرمانه می         نسرین ستوده:  م شامل خیلی از  عدا شود   حکم ا

ازجمله قتل در بسیاری از موارد مجازاتش اعدام است توجه داشته باشید که     

ما وقتی میگویم اعدام از هرگونه مجازاتی سخن میگویم که اجرای آ                   

کنیم منظور از     شود؛ و وقتی از اعدام صحبت می         مجازات به قتل منجر می    

انواع مجازات منجر به مرگ استف در این صورت قصاص، سنگسار، اعدام با              

گیردف عناوین     ناب دار و هر شکل دیگری از اعدام در این حوزه قرار می               

گرایی، زنا، تجاوز به      جنس  قصاص هم   شود  ای که به اعدام منجر می       مجرمانه

عنف، تجاوز به اطراد نابالغ، ساب النبی، نسبت غیراخالقی داد  به اماما                

بار تکرار و بعضی از جرائم سیاسی مانند محاربه            4شیعه، سرقت در صورت     

شده استف وقتی طرد برای ترساند  جامعه درمألعام             که در قانو  تعریف    

که این مورد جنبه      شود و وقتی    دست به اسلحه ببرد محارب محسوب می       

کند تمام اعضای آ  گروه سیاسی چه در شاخه سیاسی و              سیاسی پیدا می  

شوندف عالوه بر این راهننا  سارقا         چه در شاخه نظامی محارب محسوب می  

شوندف غیر از  و قاچاقچیانی هم که دست به اسلحه ببرند محارب محسوب می

 ور گسترده موجب مجازات اعدام است:         ها ارتکاب جرائم زیر به       همه این 

جنایت علیه تمامیت جسمانی اطراد، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی               

کشور، نشر اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادی کشور احراق و تخریب، پخش             

مواد سمی و میکروبی و خطرناک و دایر کرد  مراکن طساد و طحشا چنانکه               

 ور گسترده ارتکاب پیدا کند مرتکب موجب مجازات اعدام            این مصادیق به  

کنم که اگر شخصی با استفاده از         استف من نظر شمارا به این مورد جلب می        

روزنامه یا تریبونی که در اختیار دارد اظهاراتی را بیا  کند که ازنظر دادگاه               

بار   5یا حکومت یا قاضی مربو ه نشر اکاذیب محسوب شود و اگر شخص               

 ور گسترده اکاذیب      بار به   5مرتکب این کار شود و ازنظر دادگاه این             

راحتی حکم اعدام صادر کند؛ بنابراین شما             تواند به   محسوب شود می   

بینید که مطابق قوانین ایرا  چه گستره وسیعی برای اعدام در نظر                   می

 شده و چادر صدور حکم اعدام آسا  و راحت است گرطته

من مایلم به همه این موارد و مصادیق یک مورد دیگر را هم اضاطه کنم؛                   

شود و    قاچاق مواد مخدر در بسیاری از مواقع منجر به صدور حکم اعدام می            

ترین قوانین دنیا محسوب       گیرانه  قوانین ایرا  در این زمینه یکی از سخت         

گرم هروئین، کوکائین، شیشه،       ٣۱که به همراه داشتن         وری  شود به   می

 کراک و مواد مخدری از این قبیل موجب مجازات اعدام استف

حسام یوسفی: افراد زیادی تح  نام اقدام علیه امنی  ملی و تبلیغ            

اند   شده  شده و حتی در مواردی به اعدام محکوم         علیه نظام بازداش   

عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری تعریف از             ازنظر شما به  

امنی  ملی طبق قوانین قضائی کشور ایران چه اس ؟ و چرا باید              

ها ابالغ شود یا      افرادی تح  این نام بازداش  و احکام سنگین به آن         

 حتی در مواردی حکم اعدام بگیرند؟

کی از مهم    نسرین ستوده:  ترین مصادیق جرائم سیاسی در همه          ی

های قضایی جرائم علیه امنیت کشور استف در این اینکه این جرائم               سیستم

صورت علنی و     شوند و حتمًا باید در دادگاهی عمومی به        سیاسی محسوب می 

منصفه مورد رسیدگی قرار بگیرد شکی         با داشتن وکیل و با حضور هیئت        

های غیرعلنی و دادگاه غیرعمومی که دادگاه         نیست؛ اما این جرائم در دادگاه     

گیردف هرکدام    منصفه موردبررسی قرار می     اناالب است و بدو  حضور هیئت     

شود   تنهایی یکی از موانع احااق حاوق هر متهمی محسوب می            ها به   از این 

ها حکومت است بسیار      ویژه متهمینی که درواقع مدعی و  رف دعوای آ           به

شوند به دلیل اینکه حکومت همه امکانات         های حساسی محسوب می     پرونده

را در اختیار دارد و از قدرت رسمی، قدرت نظامی و همه نوع قوه قهریه                    

بینی کرده بود که حتماً       برخوردار است و به همین دالیل قانو  اساسی پیش        

عنوا  این وا ه     هیچ  های عمومی مورد رسیدگی قرار بگیرند و به           در دادگاه 

شده است    تصریح  ۲61دادگاه عمومی دادگستری که در قانو  اساسی اصل          

ای بوده که در حکومت سابق زندانیا  سیاسی           اتفاقی نبوده به دلیل تجربه    

شدند و    های نظامی محاکمه می     منصفه در دادگاه    غالباً بدو  حضور هیئت   
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اطرادی که در مجلس خبرگا  قانو  اساسی به تدوین این قانو  اساسی                

ای که در قانو       پرداخته بودند با توجه به همه این تجربیات و نکات حاوقی           

 ٣5کشورهای دیگر وجود داشتف این اصل را تدوین کرده بودند که  ی                 

 شده استف  ورکلی نادیده گرطته سال گذشته به

حسام یوسفی: خانم ستوده شما وکال  بسیاری از فعالین سیاسی و           

نگاران را به عهده داشتید شمارا به جرم دفاع از  دانشجویی و روزنامه

موکلینتان دستگیر کردند؟ آیا در ایران دفاع کردن از متهمین که             

 شود؟ ها مشخص نشده اس  جرم محسوب می اتهام آن

ق قانو  ایرا  وکالت به       نسرین ستوده:  چ  مطاب ست     هی عنوا  جرم نی

پذیر   بلکه در بسیاری از موارد اساسًا رسیدگی به اتهام با حضور وکیل امکا              

مثال برای رسیدگی به جرائمی که منجر به مجازات اعدام یا به      عنوا  است به 

شود حتماً باید با حضور وکیل مورد رسیدگی قرار بگیرد؛  قطع عضو متهم می

هایی در نهادهای حکومت وجود دارد که دطاعیات قانونی و استاالل             اما اراده 

تابند به نظرم این مشکلی است که باید          کانو  وکال و استاالل وکال را برنمی      

خارج از قانو  دنبالش گشتف این اقدام کاماًل قانونی است اما ما متوجه                  

هستیم که بسیار مورد حساسیت نهادهای حکومتی ازجمله وزارت ا العات           

اکنو  همکارا  من آقای سید زاده و آقای سلطانی که از وکالی                استف هم 

باتجربه متبحر و کسانی هستند که شراطتمندانه سالیا  سال به این حرطه              

ها به دنبال داشته همچنا  استوار        پرداختند و با همه مشکالتی که برای آ        

قدم بودند به همین دلیل و من معتادم تنها به دلیل دطاع از متهمین                و ثابت 

ها با احکام ناعادالنه و بسیار سنگین در زندا  به سر                و رعایت حاوق آ     

برندف آقای سلطانی به دلیل حرطه و پایبندی به سوگندی که خوردند و                 می

همچنین به دلیل تأسیس سازما  حاوق بشری کانو  مداطعا  حاوق بشر             

اند که حکمی به      شده  سال با توأم به تبعید به زندا  برازجا  محکوم           ۲٣به  

که  برم درحالی آشکار ناعادالنه استف من هم که در حال حاضر آزاد به سر می

دو هفته از صدور حکمم مبنی بر عدم پذیرش دادگاه انتظامی برای تعلیق               

وپرداخته شده که   ای دیگری برای من ساخته گذرد مجدداً پرونده ام می  پروانه

این بار تااضای لغو پروانه را کرده است بنابراین همه این شواهد نشا                    

دهد که بخشی از حکومت با حرطه وکالت مشکل دارد مشکلی که باید                 می

ورجوع کنیم چینی که قانو  منعی         همه ما بنشینیم و عاقالنه آ  را رطع         

تواند جلوی اعمال قانو  را       های شخصی نمی    برای آ  قائل نشده اصوالً اراده     

 بگیرند و راه حق دطاع بر متهما  را بگیرندف

حسام یوسفی: کارشناسان سازمان ملل متحد و سایر کشورها مکررًا         

های مربوط به     نسب  به استفادۀ ایران از احکام اعدام در محکومی         

اند گ ارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در  مواد مخدر ابراز نگرانی کرده

های فرا قضایی و خودسرانه صراحتًا اعالم کرده که جرائم            امور اعدام 

شوند نظر شما در این       مربوط به مواد مخدر شامل حکم اعدام نمی        
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 رابطه چه اس ؟

ستم قضایی به این وسعت از               وقتی  نسرین ستوده:  ک سی که در ی

ویژه هر بار که      شود و به    حکم اعدام برای ایجاد رعب و وحشت استفاده می         

باوری برای اجرای حکم  دهد ما با یک هجوم غیرقابل تغییرات سیاسی رخ می

رساند متأسفانه پیامی که بیشتر        شویم یک پیامی را می       اعدام مواجه می  

جنبه سیاسی دارد و شاید بتوانیم بگویم در حال حاضر قربانیا  این پیام                

سیاسی ازقضا مجرما  عادی هستند که ما بسیار از این بابت متأسف                   

کنم که کل       ور من مایلم در اینجا به این موضوع اشاره              هستیمف همین 

قاضی   ۲۱کنند    هایی منجر به اعدام اظهارنظر می       قضاتی که در مورد پرونده    

شوند اما در مواردی قضیه از         قاضی مرتکب اشتباه می     ۲۱هستند البته که    

انگینتر است اوالً در نظر داشته باشید در جرائم سیاسی و جرائم  این هم حن 

دهند   قاضی پرونده را مورد رسیدگی قرار می        4قاچاقچیا  مواد مخدر طاط     

زیرا که در جرائم مربو  به قاچاق مواد مخدر و جرائم سیاسی به این                     

شودف دادگاه اناالب طاط یک قاضی         اتهامات در دادگاه اناالب رسیدگی می      

که به جرائم قتل و حدود در دادگاه کیفری استا  رسیدگی                دارد درحالی 

قاضی در مرحله     5قاضی دارد؛ و      5شود که این دادگاه در مرحله بدوی           می

دیوا  عالی کشور دارد؛ اما جرائم مربو  به جرائم سیاسی و مواد مخدر در                

قاضی   ٣مرحله بدوی در دادگاه اناالب یک قاضی و در دادگاه تجدیدنظر               

کنم در جرائم      گیردف مجموعاً تفکیک می      پرونده مورد رسیدگی قرار می      

قاضی   4کنندف    قاضی به پرونده رسیدگی می      4سیاسی و قاچاق مواد مخدر      

دهند که    ها ممکن است یک یا دو نفر مخالف باشند رأی می             که در بین آ    

بینید که تبعیض طاحشی وجود        این شخص اعدام بشود یا اعدام نشود می         

قاضی هم    ۲۱توانیم در نظر بگیریم در مورد           دارد ضمن اینکه حتی می     

احتمال خطا و اشتباه بسیار باال استف در مورد جرائم قاچاق مواد مخدر و                 

های    ترین دادگاه   گیرانه  جرائم سیاسی در دادگاه اناالب یعنی سخت           

گیرند در مرحله بدوی      های قضای سیستم ما مورد رسیدگی قرار می         سیستم

ام که این شخص باید       گیرند که به این نتیجه رسیده       یک قاضی تصمیم می   

اعدام بشود یا اعدام نشودف یک رأی وحدت رویه وجود داردف این رأی وحدت             

شوند   رویه عرصه را بر کسانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر محاکمه می                

تنگ کرده استف چنانچه که طرد به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم              

کند یعنی چه؟     شود حکم مربو ه با تائید دادستا  قابلیت اجرا پیدا می             

یعنی اینکه چنانچه اتهام قاچاق مواد مخدر باشد و یک قاضی سختگیر                 

دادگاه اناالب به این نتیجه برسد که این اتهام ثابت است و حکم اعدام برای         

این طرد صادر کند بدو  حق تجدیدنظرخواهی و بدو  حق اعتراض این طرد             

هلند بود  -شود این موضوع در پرونده سارا بهرامی که از تبعه ایرانی           اعدام می 

اش که اتهام سیاسی      اجرا شد سارا بهرامی قبل از رسیدگی به اتهام محاربه          

شد به دلیل قاچاق مواد مخدر محاکمه شد و به اعدام محکوم               محسوب می 

 شد و سپس حکم او اجرا شدف

طور که اطالع دارید در یک سال گذشته بیش            حسام یوسفی: همان  

اند و دول  حسن      شده  نفر در ایران به دالیل گوناگون اعدام        057از  

ها توسط قوه قضاییه       توجه اعدام   روحانی تاکنون به اف ایش قابل     

ها و نهادهای حقوق      واکنش خاصی نشان نداده در این رابطه سازمان       

ها و    العملی نشان دهند و راه       بشری و علیه اعدام باید چه عکس       

 های مبارزه با اعدام چه باید باشد؟ شیوه

کر می   نسرین ستوده:  ستفاده می          ط ک جهش مدنی ا کنیم   کنم ما از ی

رسانی و تشدید اطکار عمومی است و  بعًا به همین روش ادامه                 که ا الع 

 خواهیم دادف

 گیرد؟ حسام یوسفی: در ایران چرا اعدام درمألعام صورت می

عبرت       نسرین ستوده:  سفه  م نوعی طل عدا ساً ا سا آموزی را پیگیری     ا

کند؛ و استدالل  رطدارا  اعدام درمألعام این است که ما با این کار                    می

کنیم؛ اما به اعتااد  آموزی است دست پیدا می بیشتر به هدف اصلی که عبرت

تواند به اطنایش خشونت در        مخالفا  این روش اصواًل اعدام درمألعام می        

 جامعه منجر شودف

حسام یوسفی: بر اساس خبرهای منتشرشده موج بخشش در ایران           

رو به اف ایش اس  و اعدامیان زیادی در پای چوبه دار از طرف                 

حال مردم در بسیاری از       اند؛ و درعین    خانواده مقتول بخشیده شده   

اند و حتی در مواردی مردم        موارد به تماشای اعدام درمألعام نرفته     

اند. برای اف ایش این نوع از         شده  خود مانع از اجرای حکم اعدام      

 عملکرد جامعه در ایران باید چه اقداماتی صورت بگیرد؟
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هزای     المللی علیه اعدام: چهار زندانی سیاسی به نزام         تیم خبری کمیته بین   

مصطفی سلیمی، بختیار معماری، سیروا  نژاوی و محمد عزبزدالزلزهزی در         

 فآستانه اعدام قرار دارند

المللی علیه اعدام ایزن     بنا به آخرین گنارشات رسیده تیم خبری کمیته بین 

زندانیا  که از سوی دیوا  عالی و دایره اجرای احکام حکمشا  تائید شده و        

 فاند بارها از سوی ماامات امنیتی تهدید به اجرای حکم شده

زیاد  ی چند روز آینده حکم  احتمال به«در همین رابطه منبعی موثق گفت:   

منظور ایجاد طضای رعب و وحشت در سزراسزر ایزرا              این چهار زندانی به   

 »فشود اجرا می بخصوص کردستا  

، در شهر کرج بازداشت و نامبرده پس ۲٣۲۱تیر  ۲4سیروا  نژاوی در تاریخ  

های جسمی و روانی به اتهام محاربه از  ریق همکاری بزا               از تحمل شکنجه  

، در   ۲٣۲۲طرودین  ۹٣احناب کرد به اعدام محکوم شد، این حکم در تاریخ          

 شعبه یک دادگاه اناالب مهاباد به ریاست قاضی جوادی کیا صادر شد

 ۲٣ساله و اهل شهرستا  مریوا  استف وی در تاریزخ               ٣5بختیار معماری،   

از سوی نیروهای امنیتی اداره ا زالعزات مزریزوا                 ۲٣1۲مردادماه سال   

دستگیر گردیدف آقای معماری یک روز پس از بازداشت به بازداشتگاه سزتزاد      

خبری اداره ا العات شهر سنندج منتال شد و سه ماه در این بازداشتزگزاه               

در    ۲٣۲۱در ماه    ۹۲تحت بازجویی قرار داشته است، حکم اعدام در تاریخ     

 فدادگاه کیفری استا  تهرا  صادر شد

، در ۲٣1۹طروردین  ۲6مصطفی سلیمی، متأهل و ساکن شهر سان در مورخ  

شهر نهاوند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدف بعد از انتاال به بازداشتگاه           

های جسمی و روانی و تفهیم اتهام         آگاهی شهر سان و پس از تحمل شکنجه       

محاربه از  ریق عضویت در احناب ُکردی از سوی قاضی شعبه یک دادگزاه           

 فاناالب شهر سان به ریاست قاضی گودینی به اعدام محکوم شد

 4محمد عبدالهی اهل شهرستا  مهاباد در استا  آذربایجزا  غزربزی، در                

شزهزریزورمزاه        ٣۱، در مننل شخصی خود بازداشت و در     ۲٣1۲طروردین  

، به اتهام محاربه از  ریق همکاری با یکی از احناب ُکزرد مزخزالزف                  ۲٣۲۹

حکومت، توسط شعبه اول دادگاه اناالب مهاباد، به اعدام مزحزکزوم شزدف                 

 *ف، این حکم از سوی دیوا  عالی کشور تائید و قطعی شد۲٣۲٣طروردین 

  الوقوع اعدام چهار زندانی سیاسی در زندان های مختلف ایران احتمال قریب              
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ر اینکه موجی از بخشش در               نسرین ستوده:  با اظهارات شما مبنی ب

های   ایرا  راه اطتاده است مخالف هستم موجی از بخشش نیست بخشش               

دهد خبرنگارا  ما به دلیل        ور استثنایی رخ می  گاه و به به موردی است که گاه 

کنند تا اطکار عمومی      شا  این موضوع را بنرگ می       ای  پایبندی به شراطت حرطه 

اطتد البته جای امیدواری       را به آ  جلب کنند هما  مواردی که اتفاق می            

بسیاری دارد اما در نظر داشته باشید متأسفانه قدرت رسمی است که تأمل                

کند قدرت رسمی به      بین مردم را رقم مینند و ناش بسیار مهمی را ایفا می             

توزی بیشتر از بخشش دامن مینند نهایتاً راهی که پیش من است دوست     کینه

دارم که از مردم خودم بخواهم در جهت رطع نواقص قانو  دست به بخشش                

اطتد   بننند تا قانو  را از این بابت جبرا  کنند اما علت اینکه این اتفاق نمی                 

دهد بسیار سخت است که       ها می   این است که وقتی قانو  این حق را به آ           

شود   ای است که در ایرا  دارد  ی می      ها رضایت بگیریدف این پروسه شما از آ  

سالمت پشت سر بگذاریم و       و در دوره گذار هستیم و امیدوارم این دوره را به           

 بتونیم به قوانینی دست پیدا کنیم که عاری از خشونت باشدف*
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حسام یوسفی: اصواًل بر چه مبنایی اعدام در قوانین اساسشی یشک               

 گیرد و صرفاً هدف از اعدام چه اس ؟ کشور قرار می

رای            عبدل گلپریان:   م ب عدا نار ا ز اب ستفاده ا خ در اساس ا در  ول تاری

ای برای ایجاد طضای رعب و در خدمت به باای آ   حاکما  یک کشور وسیله

تنهایی ضرورت برقراری بسا  و قوانین اعزدام   حاکمیت بوده است؛ اما این به 

کند اصوالً به  دهدف مسئله اساسی که اعدام را ملنم و قانونی می را توضیح نمی

ای معین و حاکم بر جامعه اسزت           خا ر حفظ و باای منفعت  بااتی  باه      

بخشدف از سزوی دیزگزر         عنوا  قتل عمد دولتی مشروعیت می       که اعدام را به   

حاکمیت بجای درما  کرد  ریشه تمامی مصائبی که شهروندا  را ناچار بزه           

کند و الزبزتزه         انجام یک حرکت در مغایرت با شئو  مناسبات اجتماعی می         

بانی و مسبب هرگونه معضل و درد اجتماعی خود حکومت و دولزت اسزت،                

ترین راه را مبنی بر حذف طینیزکزی اطزراد پزاسزخ                  ترین و ضد انسانی     ساده

دهدف حکومت بر خواسته از بتن جامعه که مسئول و نزمزایزنزده اقشزار                     می

تواند  مختلف مردم و در خدمت به ترقی و تعالی اطراد و کل جامعه باشد نمی             

برای رطع هرگونه معضل اجتماعی دست به قتل و کشتار شهروندا  بنندف اگر 

مبارزات چندین دهه و حتی چند قر  گذشته از بعد از رنسانس نبود، احکام  

تر از این هم باشد؛ اما به یمن مزبزارزات    توانست گسترده   و مجازات اعدام می   

تاریخی و تالش مردم مترقی و سکوالر اکنو  در بسیاری از کشورهای غربی             

 و حتی دیگر کشورها این مجازات عهد عتیای برچیده شده استف

حسام یوسفی: در مناطق مختلف ایران اغلب اعدام تح  عنشاویشن             

گیرد. اتهامات زیادی در قانون اساسشی کششور             مختلف صورت می  

شوند. در حال حاضر بیشترین آمار اعدام  ایران شامل حکم اعدام می

گیرد؛ و در مناطق مختلف اعدام بر  قاچاقچیان مواد مخدر را در برمی   

اساس اتهامات خاصی اس  و در بعضی از نقاط ایران بیشترین اتهام            

افراد اقدام علیه امنی  ملی و تبلیغ علیه نظام بوده یعنی درواقشع              

این اتهام یک اتهام سیاسی اس . آیا در مناطق مختشلشف ایشران،                

های خاصی برای ترساندن مردم استفشاده         جمهوری اسالمی از شیوه   

 کند؟ دلیل این کار چه اس ؟ می

کززرت  عبدل گلپریان:   سئله را باید قدری کن رای جمهوری اسالمی م ب

تر بررسی کردف جمهوری اسالمی از بدو پیدایش خود با هویت قتل و کشتار               

تزریزن      به قدرت رسیدف حتی اگر بر اساس معیارهای این حکومت کزوچزک             

کزه     خالطی هم در جامعه صورت نگیرد بازهم ماهیت اسالمی و قانونزی آ              

 سال قبل است به آ  معتاد و پایبند استف ۲4۱۱برگرطته از تاریخ 

در بررسی مسئله اعدام در کیس جمهوری اسالمی، اعدام، قتل، کشزتزار و         

گرطتن جا  انسا  یک امر طرض شده است و قوانین ناظر بر این مسئله بزه              

گردد و با مجازات مثاًل در یک کشور متعارف که            های صدر اسالم برمی     سنت

ممکن است مجازات اعدام  ی قرو  در آنجا برچیده شده باشد زمزیزن تزا                

هایزی از نزوع         آسما  طرق دارد؛ بنابراین برای جمهوری اسالمی و حکومت        

ر یم حاکم بر ایرا ، عربستا  و دیگر کشورهای اسالم زده، قانو  مزجزازات              

اعدام برگ و سند هویتی آ  ر یم استف مجازات اعدام در قزامزوس ر یزم                   

جمهوری اسالمی شناسنامه این حکومت استف با توجه به این معلوم اسزت           

ترین خطا در یک کشور متعارف غربی که ممکن است با جریمزه               که کوچک 

یا تذکر روبرو شود در قوانین جمهوری اسالمی با اعدام و گرطتن جزا  آ                  

 شخص مواجه خواهد شدف

عالوه بر این ازآنجاکه حکومت اسالمی قانو  اعدام را در قانو  اساسی و از          

اش را هم به تصویب نرسانزده بزود و              هما  روز اول که حتی قانو  اساسی      

عنوا  ابزناری بزرای        صدها انسا  را از دم تیغ گذراند، آورده است، از آ  به      

ایجاد طضای رعب و وحشت و در جهت ساکت کزرد  هزرگزونزه صزدای                    

اعتراضی مورداستفاده قرار داده استف با توجه به آنچه اشاره کردم مزعزلزوم           

است که کسانی که تحت عنوا  قاچاقچی، به خطر انداختگا  امنیت مزلزی،              

های که حکومت اسالمی برای ادامه کشزتزار و             تبلیغ علیه نظام و دیگر وا ه     

کوبد چه سرنوشتی در انتظارشا  خواهد بودف         قتل دولتی بر پیشانی آنا  می     

 گفت و گو با عبدل گلپریان عضو هیئت اجرایی کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران              
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درنتیجه تمام این قوانین ارتجاعی و ضد بشری تنهزا از یزک حزکزومزت                     

وپرداخته است کزه       معنا ضد انسا  همچو  جمهوری اسالمی ساخته        تمام  به

بیش از سه دهه از موجودیتش برای ساکت کرد ، مرعوب کرد  جامعزه و               

تر   کندف پیش    در خدمت به ادامه حیات ننگین خود از آ  استفاده کرده و می            

عنزوا    اشاره کردم که حکومت اسالمی چه در قدرت و چه خارج از قدرت به      

 ای در ضدیت با انسا  قابل توضیح استف پدیده

به اعشدام را     حسام یوسفی: در ایران مواردی از بخشش فرد محکوم      

شاهد بودیم برای ادامه این روند و همچنین اف ایش ایشن نشوع از                

 بخشش چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟

عمد          عبدل گلپریان:   جنبش بخشش درست حرکت ناطه ماابل قتل 

دولتی و یک تودهنی محکم به قوانین قصاص استف وقتی از بخشش صحبت       

شود طرض بر این است که همین ساختار حکومت اسالمی بزا قزوانزیزن                   می

گذاردف ایزن را        قصاص،  ناب دار و چهارپایه را در اختیار خانواده ماتول می          

اضاطه کنم که داد  اختیار به دست خانواده ماتول برای ایزن اسزت کزه                   

حکومت خود را از جنایتی که در قانونش تصویب کرده است مبرا سازدف بهزر      

کردم که جنبش بخشش در پاسخ تندوتین به قوانزیزن             حال به این اشاره می    

 قصاص اسالمی و در حکومت اسالمی حاکم بر ایرا  موضوعیت داردف

عزنزوا       جنبش بخشش ازآنجاکه قانو  قصاص خانزواده مزازتزول را بزه                

هم خانواده داغداری که هر آ  ممکن اسزت   کند آ   گیرنده تعیین می    تصمیم

بزه     اند شخص محکزوم  قصد انتاام و برای آسودگی دردی که متحمل شده        به

اعدام را به قتل برسانند، گویای براطراشتن هما  طضای رعزب وحشزت بزر         

 جامعه و توسط قوانین اسالمی قصاص توسط حکومت استف

ویژه خانواده بسیاری از ماتولین بزا حزرکزت             اما خوشبختانه مردم آگاه و به     

اند اما قوانزیزن       داده  اند که علیرغم اینکه عنینی را ازدست        بخشش نشا  داده  

ها با این صراحت ایزن     اسالمی قصاص و قتل عمد دولتی را قبول ندارندف آ          

بزه اعزدام       کنند اما در عمل و با بخشش شخص محکوم          جمالت را بیا  نمی   

اند که این قوانین ضد انسانی است و بزایزد              کنند و نشا  داده     این کار را می   

برچیده شودف به نظر من تا برچید  کامل بسا  اعدام در ایرا  این جنبزش                

تر از این و در ماابل قانزو  قصزاص             تواند گسترده   یعنی جنبش بخشش می   

اندام کندف ادامه و گستزرش حزرکزت       ها عرض جمهوری اسالمی بیش از این 

تواند به جنبش عظیم نه به اعدام در جامعه تبدیل شزود              جنبش بخشش می  

و باقدرت و صالبت تمام آ  را به حکومتی که عمدًا مرتکب قتل شهرونزدا                

 شود تحمیل کندف می

های بسیاری چه در داخل و چه در خزارج              ور که با مبارزات و تالش       هما 

وسطایی سنگسار طعاًل دو طاکتور به حزکزومزت اسزالمزی                کشور قانو  قرو   

توا  طراتر رطت و لزغزو         تحمیل و راکد مانده استف از جنبش بخشش نین می          

قانو  اعدام را به یک جنبش عظیم همگانی تبدیل کردف این کار عزمزلزی و       

شدنی است چراکه بعد از سه دهه قتل عمد و کشتار تزوسزط حزکزومزت                    

اندف مردمی کزه نزودونزه           شدت از این بربریت به تنگ آمده        اسالمی، مردم به  

شدت مخالف حکومت اسالمی هستند و منتظر روز سرنزگزو     ها به درصد آ  

کردنش هستند پیداست که علیه قوانین قصاص، اعدام و علیه تمامی قوانین            

 ارتجاعش هستندف

های گوناگونی مردم ان جار خود را         حسام یوسفی: در ایران به شیوه      

طور که میشدانشیشد اعشدام           اند؛ اما همان    نسب  به اعدام نشان داده    

روند. تبعات  گیرد و مردم برای تماشای اعدام می درمألعام صورت می
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اعدام درمألعام چه اس  و آیا هدف خاصی پش  اعدام درمشألعشام     

 اس ؟

شاره     عبدل گلپریان:   سانی        ابتدا این را ا کنم که در مواردی اکثریت ک

شوند از اطراد و عناصر هوادار ر یم هستنزدف   که برای تماشای اعدام جمع می   

وسیلزه    شود که در محل حاضر باشند تا بدین         ها ا الع داده می     از قبل به آ    

نشا  دهند که گویا این مردم عادی هستند که به تماشای اعدام درمألعزام              

ای هم قطزعزاً از      های عمد حکومتی خرسند هستندف عده      آمده و از این قتل    

شوند یا توسط بسزیزج مزحلزه            سر ناآگاهی و ناخواسته در محل حاضر می       

 شوندف تشویق به حضور در محل می

کنم این است که حضزور در          نکته دیگری که در این رابطه الزم است اشاره        

یک مکا  که قرار است قتل یک انسا  توسط جالدا  حزکزومزت صزورت                 

تواند مثبت باشدف مثبت از این نظر که جمعیت با برنامه از پزیزش           بگیرد می 

هم نه برای تزمزاشزای ایزن عزمزل            یاطته آ    صورت سازما    تعین شده و به   

وحشیانه بلکه برای تعرض به بسا  اعدامی که برپاشده است حضور پزیزدا               

کنندف نمونه چنین حرکتی را قباًل در سیرجا  شاهد بودیم کزه مزردم                   می

بدو  استثنا در محل جمع شدند و با تعرض به مأمورا  و جالدا  حکومزت     

کاری کردند که دو نفر محوم به اعدام را از مرگ نجات دادندف هرچند بعزداً                 

صزورت     آ  دو نفر مجددًا توسط آدمکشا  حکومت اسالمی دستگیر و بزه            

مخفیانه اعدام شدند اما صحبت بر سر نفس جمع شد  در مزحزل اجزرای           

دهدف حضور و جزمزع شزد  در          چنین جنایتی است که حکومت انجام می  

چنین ماا عی و برای نجات جا  محکومین به اعدام و به آتش کشزیزد                  

ای و اجتماعی تبدیل شود و         های دار به نظرم باید به یک حرکت توده          چوبه

 این آ  چینی است که جمهوری اسالمی از آ  وحشت داردف

گردد به هما  طضای رعزب و           اما در مورد تبعات اعدام درمألعام این برمی       

خواهد ایجاد کندف جمهوری اسالمی و تمام      وحشتی که حکومت اسالمی می    

دهزنزد      جریانات اسالمی با توحشی که از خود در ماابل انسا  نشزا  مزی         

گری خود مطلع کنند و با این کار بزه      خواهند اطکار عمومی را از وحشی       می

خیال خود زهرچشم بگیرندف هدف جمهوری اسالمی از اعدام درمألعام تنها            

برای زهرچشم گرطتن از مردم است و این جنئی از هویت اسالم، قزوانزیزن               

 اسالمی و جمهوری اسالمی استف

حسام یوسفی: مردم برای مبارزه و مقابله با اعدام در داخل ایران از              

 ای باید استفاده کنند؟ چه راه و شیوه

عمد        عبدل گلپریان:   م و قتل  عدا علیه ا مردم تاکنو  مبارزات زیادی 

اندف از تظاهرات در شهرهای کردستا  گرطزتزه تزا            دولتی از خود نشا  داده    

های دار در سیرجا  تا به راه انداختن جنبش بخشش همگی        سوزاند  چوبه 

ها بخشی از کارنامه درخشا  و مبارزاتی مردم علیه اعزدام اسزت؛ امزا                   این

کنم طضای نه به اعزدام و         ها کاطی نیستف من طکر می        پیداست که هنوز این   

حداعالی خود رسیده است و اگر این حکومت          کل جمهوری اسالمی به     نه به 
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ها بردارد ساو ش حتمی است؛ بزنزابزرایزن            یک روز نیروهایش را از خیابا      

توا  در ماا ع مختلف و  طضای اعتراضی در جامعه علیه اعدام قوی استف می 

ای علیه برچید  بسزا  اعزدام           صورت گسترده و توده     با تشخیص اوضاع به   

های مختلف دیگری هست که مردم آ  را      تجمع و تظاهرات سازما  دادف راه      

توانزد بزا      اندف جنبش علیه اعدام می   های اعتراضی خود تجربه کرده      درحرکت

تر عمل کند و در مواردی چو  واقزعزه            یاطته  تالش طعالین این عرصه سازما     

تر ظاهر شود و حساب جالدا  حکومت را کزف دسزتزشزا                   سیرجا  قوی 

هزا     به اعدام و حمایت گسترده مردم از آ  های محکوم بگذاردف تجمع خانواده  

خواهم بکنم این اسزت   یکی دیگر از این راهکارها استف تأکیدی که اینجا می        

دهی جنبش علیه اعدام نزیزازمزنزد           که مبارزه علیه اعدام و تاویت و سازما        

طعالینی توانا و عمیاًا مداطع حاوق انسانی است که آستین باال بنننزد و در                 

تر عمل کرد  مبارزه اجتماعی علیه اعزدام بزه مزیزدا                  یاطته  جهت سازما  

تزوانزیزم و قزادر          ای می یاطته، اجتماعی و توده    های سازما    بیایندف با حرکت   

 خواهیم شد همین امروز توقف اعدام را به حکومت اسالمی تحمیل کنیمف

حسام یوسفی: برای برچیدن اعدام از قوانین اساسی ایران و دیشگشر    

کشورهایی که هنوز اعدام را در قوانین اساسی خشوددارنشد چشه               

 اقداماتی باید انجام شود؟

م      تا جایی که به ایرا  برمی       عبدل گلپریان:   عززدا رای برچید  ا گردد ب

حل بزه زیزر         از قوانین جمهوری اسالمی دو راه وجود داردف کارسازترین راه          

کشید  حکومت اسالمی و به زباله تاریخ انداختن قوانین و کل سیستم ایزن              

بار برای همیشه از شر نزکزبزت     تنها اعدام بلکه مردم یک حکومت است که نه   

اش خالص خواهند شد؛ اما  آمین و ضد انسانی اسالمی و تمامی قوانین تبعیض

تا آ  هنگام تمام اقداماتی که جنبش علیه اعدام بزرای بزرچزیزد  بسزا                    

دهزد     هایی که حکومت در روز روشن دارد آشکار و پنها  انزجزام مزی                 قتل

تواند به میدا  بیاید و مردم را برایش سازما  دهدف جنبش بخزشزش را                   می

تر کردف پدیده اعدام این قتل عمد دولتی را در    توا  قدرتمندتر و گسترده  می

های خیابانی در مخالفت با اعزدام اجزرا      هر حرکتی به چالش کشید، نمایش     

کرد، تئاتر برگنار کرد و در هر کوی و برزنی در مورد این پدیزده شزوم در                     

انظار عمومی و علیه آ  حرف زد و مضرات، ضد انسانزی بزود  آ  بزرای                    

های آینده و در دطاع از حق حیات انسا  صحبت کزرد و              جامعه، برای نسل  

 حرکت و مبارزه سازما  دادف

در کشورهای دیگر شاید کارسازترین راه این باشد که جنبش علیه اعدام را              

های مداطع حزق حزیزات           در سطح جهانی تاویت کرد و جریانات و جنبش        

انسانی در هر کشور را که در قوانین حاکم بر آ  کشور هنوز اعزدام وجزود                 

های اجتماعی راه بیندازنزد و     دارد را تاویت کرد که علیه این قوانین جنبش       

 های حاکم تحمیل کنندف آ  را به دولت

تنهزایزی     ای انسانی در ایرا ، به      سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری جامعه     

 تواند بر روند جنبش علیه اعدام در دیگر کشورها نین تأثیر بگذاردف* می
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جلوصحنه   گرای او شارمین میمندی      آقایا  عمادالدین باقی و پیرو عمل       

دهند وسعی در نشا       آیند و در مورد اعدامیا  و جنبش بخشش نظر می           می

ها و عملکردهای خوددارندف تئوری از  رف عمادالدین           داد  درستی تئوری  

باقی و عمل کرد  به آ  توسط شارمین میمندی، این روزها با رشد مبارزات 

ویژه با به میدا  آمد  جنبش         و اعتراضات مردم در گوشه گوشه ایرا  به         

گسترده نه به اعدام و به حرکت درآمد  موج انسانی جنبش بخشش این                

 اند آقایا  بیشتر به جلوصحنه آمده

نازند به دطاتر خود      ها می   کنند و به آ      ها به تعداد هوادارا  خود اشاره می        آ 

شا  به سازما  ملل به دخالتشا          در هر شهر و برز  و به دعوت نماینده          

سازی علیه    های ماتولین، این آقایا  به طرهنگ        درگرطتن رضایت از خانواده   

های علمیه    ها شروع کنند و به حوزه       های علمی که دانشگاه     اعدام به کمپین  

قضایی، به    های انتاادی و توضیحی به ماامات        انتاال دهند به نوشتن نامه    

سازی شورای صلح قوه قضائیه، دل بستندف این حضرات مبارزات خارج              اقناع

های   و طعالیت   علیه مجازات اعدام در کلیت آ         کشور و مبارزات راستین   

تأثیر و    بوک را بی    دانند، اینترنت و طیس     کمپینی را در بیشتر موارد مضر می      

ها اعتراضات و صداهای علیه،       گیرند، آ    اعتراضات دول غرب را به سخره می      

و اعدام را مشت در هوا        سازی  خشونت و شکنجه و اعتراف گیری و پرونده        

کنند و با انواع و اقسام        تنهایی در حمام آواز خواند  تشبیه می        کوبید  و به  

شناسند،   سوادند و طرهنگ و مردم را نمی          ها از قبیل بی      تشبثات و توهین  

 .دارند سعی در خاک پاشیده به چشم مردم

اعدام در کلیت آ  هستید و        باید از این آقایا  پرسید آیا شما علیه مجازات        

شود گاها برای وادار      ها صادر می    یا طاط با تعدادی احکام که در رابطه با قتل         

 .آیید به سکوت کرد  دیگرا  و جامعه به جلوصحنه می

ها چه در رابطه با مسائل سیاسی و چه جرائم اجتماعی و چه به             تمامی اعدام 

دلیل و بهانه جاسوسی و یا مرزوبوم و قومیت و ملیت و عایده و یا مواد                     

در تمامی دورا  تاریخ و در تمامی کشورهای جها             مخدر و سرقت و قتل    

که شما در      باشد درصورتی   چه ایرا  و چه امریکا به دلیل سیاسی می             

ها را سیاسی نکنید، در کشوری که          کنید که کمپین    هایتا  تأکید می    نوشته

شناسید نفس کشید  و آب خورد  هم سیاسی          طاط شما طرهنگ آ  را می     

ها   بوک سال   زیست و تا نوشتن یک کامنت در طیس         شده از اعتراض به محیط 

 .زندا  و شکنجه به همراه دارد

شما که دل به اجرای قانو  دطاع مشروع با هنارا  اما و اگر در رابطه با                     

ها از برکت اسالم حاکم شما بر جامعه          اطتد که بیشتر آ      ها که اتفاق می     قتل

ها و    اید شما که با تئوری      و شما که دل به پیوند دانشگاه و حوزه بسته          است  

ها   سمپاتی هایتا  علیه طعالین واقعی علیه اعدام سعی در تخطئه کرد  آ             

هستید و شما که در پاسخ به طار و کار کودکا  و مصائب مختلف اجتماعی                

کنید   با ساختن نهادهایی مردم را به داد  صدقه و به دعا و نیایش دعوت می    

رینهایی هستید که     پردازیدف سازندگا  خاک    و به نامه نوشتن به ماامات می      

خواهید کلیت جمهوری اسالمی را با پاشید  خاک به چشم مردم از                  می

گنند سرنگونی و تغیر بنیادی و اساسی نجات دهید شما حاطظا  طرهنگ               

خوبی   مانده و خراطه پرستید هما  طرهنگی که به   ای و عاب ای و قبیله  عشیره

 شناسید* آ  را می

 ناصر اصغری

 جمهوری اسالمی  نکاتی چند در رابطه با جلوگیری از تغییر بنیادی          

 هرمز رها
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 ناصر اصغری

 ها مجازند قاتل باشند دولت          

 شیوا محبوبی

ایالت تگناس در آمریکا گفته        جنایى  رئیس اداره   یک سال پیش بود که     

باشند ف این داروى      روبرو می  پنتوباربیتال  است این ایالت با کمبود داروى      

حس کرد  حیوانات استفاده      قویى است که عمومًا در دامپنشکى برای بی         

ایالت تگناس اولین ایالت در آمریکا است              شود و دولت مرکنى       می

استفاده از این دارو را براى کشتن کسانى که به اعدام محکوم هستند                 که

ساله که    51استفاده کرده استف اولین بار این دارو براى اعدام مردى                 

کشته بود استفاده شدف الزم به ذکر است که           ۹۱۱۲اش را در سال       سلولی  هم

های آمریکا دارد و از سا        ایالت تگناس باالترین مینا  اعدام را در میا  ایالت        

 فبیش از پانصد نفر را اعدام کرده است ۲۲1۹

های   روزنامه گاردین یکى از روزنامه      ها ازجمله   این خبر را بسیارى از روزنامه     

روزنامه انگلستا  چاپ کردندف در باالى خبر            اصلى و تاریباً معتبرترین    

 بودند و در زیر عکس آمده بودف  عکس یک مرد را چاپ کرده

مردى که در حین رانندگى با سرعت زیاد دو نفر را در                  دوگالس طلدمن 

جاده گشته است این هفته در تگناس اعدام شد در این نوشته در مورد                   

کنند،   دارویى براى اعدام استفاده می      و اینکه چه    های مختلف آمریکا    ایالت

اند و کدام دارو بیشتر تأثیر دارد         هایی با کمبود داروى اعدام مواجه       چه ایالت 

 فشده بود تر است نوشته و ارزا 

گذارند   کنند و حتى در لیست اخبار مهم می          ها خبر باال را درج می        روزنامه

خواننده خبر باال را       شده استف   گویا این مسئله به یک امر عادى تبدیل          

در یک روزنامه اصلى         خورد،   اش را می       که احتماالً صبحانه       درحالی

خواندف پس از     می  را  و اخبار بعدى    و معموالً از آ  خبر گذشته       خواند  می

اش   به زندگى روزانه    گونه سؤال و تردیدی      اش احتماالً بدو  هیچ      صبحانه

مردى که  »دوگالس طلدمن  «دلش براى     دهدف قرار نیست خواننده     ادامه می 

به درد بیاید، حتى جاى سؤال هم نیست، چراکه           است  شده  این هفته اعدام  

داده است که این طرد        تگناس تشخیص   البد سیستم قضاى دولتى ایالت     

 فباید اعدام بشود

اجازه بدهید براى چند لحظه به یک دنیاى خیالى برویم و تصور                        

ای   های زنجیره   یک قاتل که دست به قتل          جای یک دولت     به  کنیم

یک   در روزنامه اصلى کشورى، برای مثال همین روزنامه گاردین،             مینند

نویسد و ضمن اشاره به اسامى کسانى که تا حال به قتل                خبر یا اعال  می   

اظهار   رسانده است، با نشا  داد  عکسشا  و تشریح چگونگی کشتنشا            

های که برای کشتن ماتولین استفاده کرده است            قتال  آلت  دارد که   می

این خودش معضلى شده که چگونه روشى مؤثر، ارزا  و در             صرطه نبوده و    به

هما   دسترس، براى به قتل رساند  کسانى که مدنظرش است پیدا کندففف            

ای که خبر باال را خوانده، به نظر شما اگر این خبر را نین بخواند چه                  خواننده

دهد یا سریعاً     اش ادامه می    آیا به زندگی روزمره     دهد؟  العملی نشا  می    عکس

اش را قفل کرده و از ترس از خانه            به پلیس تلفن مینند و در و پنجره خانه         

 ور علنى حاضر است این خبر          به  ای  اصالً روزنامه   آیا  آید؟  بیرو  نمی 

ای را برای چاپ بفرستد؟       آیا قاتل جرئت دارد چنین نوشته       چاپ کند؟   را

درستی   ها سؤال دیگر؛ اما به       کنند؟ و ده    آیا او را دستگیر و محاکمه نمی        

شودف به نظر     چنین خبرى در دنیاى واقعى نوشته و حتى منتشر هم نمی             

ها را    کنند کشتن انسا     هایی که هنوز حکم اعدام را اجرا می           میاید دولت 

اندف منصور حکمت متفکر و         حق انحصارى و قانونی خود تبدیل کرده           به

مجازات   :گوید  تئوریسین برجسته اناالبى و مارکسیست در رابطه با اعدام می        

رسانند، اما    اعدام اسم دولتى کلمه کشتن استف اطراد یکدیگر را به قتل می             

ترین و    کنندففف مجازات اعدام وقیحانه     ها اطراد را به  اعدام   محکوم می            دولت

نهاد سیاسى، جلوى روى مردم، با     ترین شکل قتل عمد استف چو  یک  کثیف

جانبی، درنهایت خونسردى،      به  اعالم قبلى، از قول جامعه، درنهایت حق         

  کند  گیرد و روز و ساعت واقعه را هم اعالم می تصمیم به کشتن کسى می

تحت یک شرایط روحى روانى خاص و یا به هر دلیلى دو              دوگالس طلدمن    

نفر را به قتل رسانده استف در یک دنیاى انسانى این طرد باید تحت روانکاوى 

و حمایت قرار بگیرد تا جلوى یک قتل دیگر گرطته شود؛ اما به نظر میاید                  

از  رطى اگر طرد را روانکاوى کنند         بسیار پرخرج استف    این کار براى دولت   

نهایتًا مسئولیت  رز برخورد این طرد به نوع پرورش و شرایط بنرگ شدنش              

باشد و سرزنش متوجه دولت و سیستم حاکم بر جامعه            در جامعه مربو  می   

آیدف به همین دلیل قربانى کرد         کس قاتل به دنیا نمی      شود چراکه هیچ    می

 فففباشد تر می صرطه های حاکم به قربانى براى برخی از سیستم

بار دیگر نگاه کنیدف شخصًا هر بار در               عکس باالى این صفحه را یک        

  شودف    حس می   کنم قلبم بی    بینم احساس می    عکس باال را می     ها  روزنامه

اتاقی مرتب و آرام، تختى با مالطه تمین و مرتب و یک بالشف تختى که                     

های شیرین و زیبا است؛ اما این تخت             استراحت و خواب     معموالً براى 

و یا گاها چند نفر در کمال           یک نفر   فو زجر است    درواقع تخت مرگ  

بندند و    به اعدام را به تخت می       وپا و کل بد  شخص محکوم      خونسردى دست 

را   دکمه تنریق مواد کشنده     کنند و   دستگاه تنریق دارو را به او وصل می        

که قهوه نوشیده و       درحالی  در کمال خونسردى     دهندف سپس   طشار می 

به تخت  از پنجره مشرف  کنند شا  صحبت می روزانه  احتماالً در مورد برنامه

دوگالس  «ها اسم     شوندف این   گر می   زجر کشید  و مرگ یک انسا  را نظاره       

 *فگذارند و اسم خود را مجرى عدالت! شما قضاوت کنید را قاتل می»طلدمن
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کنند و اگر مردم همدیگر  اندف حکم اعدام صادر می هایشا  را بسته انگار دست

بیشتر همدیگر را     گویند آطرین بیایید    نشینند دورهم و می      را ببخشند می  

 کنیمف تحمل

ی اعدام در ایرا       هاست طعالین داخلی و خارجی حاوق بشر به مسئله           مدت

کنند و خواستار لغو رطتاری قانونی هستند         نگاری می   کنند و نامه    اعتراض می 

قدمت داردف جن تعدادی       ی تاریخ دین )در این زمینه(              اندازه  که به 

کشور، مردم،   تغییری اتفاق نیفتاده استف       ای تاکنو      های رسانه   جنجال

حاکمیت، طرهنگ وففف همه و همه بازیگرا  این تغییر هستندف تغییری که ما              

 ایم از باال به پائین ببینیمف عادت کرده

شده از    حکم و قضاوت، مبنی بر عمل انجام          مسئله گرطتن جا  دیگری به     

بحث است ولی     ی حاوق قابل    سوی آ  شخص، به لحاظ شکلی در حوزه         

ی طرهنگی این دیدگاه و       دیدگاه و کنش مردم نسبت به این عمل و پشتوانه         

 کنش نیازمند نگاهی دیگر استف

قصاص نفس یعنی سنای کار بد را داد ، عین جنایتی که بر مجنی                

علیه واردشده و اعدام یعنی گرطتن عمدی جا ف ردیابی این مسائل              

یابی   شودف در این مطلب قصد ریشه        کامالً به مباحث دینی ختم می      

ندارمف موضوع بر سر جدالی است بین یک اعتااد و یک ارزشف میا                

مرگ قانونی و بخششف در غرب کشور وقتی طردی به دست دیگری               

ی قاتل پس از آرام شد  سوگوارا  یک           شد، بنرگا   ایفه    کشته می 

رطتندف   ی ماتول می    گذاشتند و به خانه     قرآ  و یک چاقو در سینی می      

ها وقتی    بردندف در باور بسیاری از آ        میمعمواًل قاتل را نین به همراه خود        

طردی در خانه و اصطالح روی جُل مینبا  نشسته است احترامش واجب                

کرد و    خواهد قاتل باشدف بنرگ میهمانا  شروع به صحبت می          است، حاال می  

خواست که یا با چاقو قاتل را بکشد یا او را به                   ی ماتول می     از خانواده 

اعتاادش )قرآ ( ببخشدف این تضارب میهما ، چاقو، اعتااد و کدخدا منشی            

کردف اینکه به چاقو       های معطوف به انتاام را خنثی می          بسیاری از کنش  

نگاهی بیندازی و در چشما  قاتلی زل بننی که آرزوی مرگ او را داشتی و                

توانی قصی باشی حکایت گذشت در طرهنگ ماستف شاید              ببینی که نمی  

تر و    دالیل متعددی برای گذشت وجود داشته باشد ولی این کلمه عام               

تر از بخشش است و عطف طرهنگی رویارویی با قانو  درست در                  طرهنگی

 گیردف جا شکل می همین

گیردف قاتل    به  بع دادگاهی کرد  و بازداشت شد  جلوی این تضارب را می           

شود تا بهتر و باجرئت بیشتری بتوا  به مرگ عمدیِ دیگری     ازنظر پنها  می 

ورزی پنهانی و تازه شد  داغ دل با            حق دانستف کینه    اندیشید و آ  را به     

دید  اقوام دور و نندیِک قاتل هما  چینی است که تصور بدترین مجازات               

ها، پای    کندف کما اینکه بسیاری از بخشش       تر می   دیدگا  قوی   را در ذهن داغ   

 اطتدف ی دار اتفاق می چوبه

رغم اینکه تعدادی از       ولی اتفاِق تازه اطتاده است و آ  این است که علی              

سوی تحریم  اطتد، مجازات اعدام به ها به جرم هائی غیر از قتل اتفاق می  اعدام

هم از سوی     رودف تحریم یک مجازات کاماًل قانونی و حیثیتی، آ             شد  می 

 تنگف دیده و پدر گریا  و خواهر و برادری دل ی مردمف از سوی مادر داغ عامه

شود و    های اجتماعی آغاز می     ترین الیه   وقتی حرکتی به این بنرگی در پایین      

دانند   دهند، یا نمی    ایستند نمایشی را ترتیب می       انتها می   در برابر مطلق بی   

های ماتوال  بخشش  اندف خانواده چه خبر است یا خودشا  را به ندانستن زده

کنند و با صدای بلند اعالم        های مختلف جمع می     گر و بنرگ را از شهرستا      

ها را رعایت کنیم ولی شما         کنند ما ناتوانیم از اینکه حق حیات انسا            می

 ببخشیدف

ها بعد بفهمند     اندف تا سال    قدر ببخشیم تا بدانند چادر مضحک        ببخشیمفففآ 

اش رادارند نیاز به آموزش دارد، نیاز به غذای             ی اداره   ای که داعیه    جامعه

کاطی و حداقل رطاه دارند، نیاز به شادی دارد، نیاز دارند از کودکی در معرض   

آبرو   مواد مخدر نباشند، نیاز دارند والدینشا  کتک نخورندف ببخشیم تا بی             

 کندف* دار شد  روح را با مرگ آرام می شود قانونی که جریحه

 کنیم گویند آفرین بیایید بیشتر همدیگر را تحمل کنند و اگر مردم همدیگر را ببخشند می حکم اعدام صادر می           

 فاطی
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 ناصر اصغری

 این تنها گوشه کوچکی از توان عظیم جنبش علیه اعدام بود!        

 سیروان قادری

 شب  والنی اعدام ریحانه جباری به تعویق اطتاد! ها و تجارب یک درس

، برگی دیگر از (۲٣۲٣مهر  ۷برابر با  ۹۱۲4سپتامبر  ۹۲شب ) امشب دوشنبه

تاریخ جسارت، استاامت، مبارزه و توا  بالاوه جنبش وسیع علیه اعدام رقم             

 های مهمی بودف خورد که حاوی درس

اش را جهت     ساله  ۹6امروز به مادر ریحانه جباری گفته بودند که طرزند             

اند، از  اجرای اعدام از زندا  شهرری به زندا  رجائی شهر در کرج انتاال داده

چین آماده    ریحانه خواسته بودند تا با مادرش خداحاطظی کند، ظاهرًا همه            

قتل عمد یک جوا  بودف ر یم اسالمی نام ریحانه را در لیست اعدام سحرگاه              

 سپتامبر قرار داده بودف ۹۷شنبه  سه

آکسیو  مهم    ٣اما اتفاق دیگری اطتاد، تنها در ظرف مدت چند ساعت،               

در ماابل زندا  رجائی شهر کرج همراه با خانواده               سازما  داده شد، یکی   

در سوئد و دیگری در کانادا، جمعیت وسیعی از آزادیخواها ،                ریحانه، یکی 

ها و طعالین علیه اعدام به خیابا  آمدند، تلوینیو  کانال جدید برنامه                 چپ

پخش مستایمش را به این موضوع و پخش اخبار آ  اختصاص داد،                    

هایی در همین خصوص       نین برنامه     سی    بی    تلوینیو  اندیشه و کانال بی     

های اروپایی مجاب     رسانه    ای گرطته شد، برخی      داشتند، ارتبا ات گسترده  

شدند تا بالطاصله در خصوص این موضوع بنویسند و برنامه پخش کنند،                

الملل بالطاصله در همین خصوص ا العیه صادر کرد، کمیته   سازما  عفو بین 

لحظه با خانواده     به  صورت لحظه   المللی علیه اعدام و رادیو نسل ما به            بین

ریحانه در ماابل زندا  رجائی شهر در ارتبا  بود و آخرین اخبار را مخابره                

های کرج و سوئد و کانادا به هم وصل شدند و به هم پیام     کردند، آکسیو   می

ها(  ها، سایت اتحاد و استواری دادند! صدها صفحه اینترنتی )اشخاص، سازما 

کردندف تمام این اتفاقات      رسانی می   دادند و ا الع    این موضوع را پوشش می    

ساعت به وقوع پیوستف نهایتًا در آغازین ساعت          ۲۹-۲۱تنها در ظرف مدت     

مهر، شعله پاکروا  )مادر ریحانه جباری( در گفتگویی با رادیو              1شنبه    سه

المللی علیه اعدام( تائید کرد که ریحانه به زندا            نسل ما )صدای کمیته بین    

   شهرری بازگردانده شده و موقتاً حکم اعدام لغو شده استف

دریایی از شادی و شعف همگا  را طراگرطت! جنبش وسیع علیه اعدام                  

توانست گوشه کوچکی از قدرتش را به نمایش بگذارد، جمهوری اسالمی که            

چین را برای قتل ریحانه آماده کرده بود مجبور شد )مطابق معمول( از                 همه

چین دروغ است، ایسنا و تابناک          اش اعالم کند که همه       های رسمی   رسانه

ر یم اسالمی( حتی نوشتند که اصاًل ریحانه به زندا                 های رسمی   )سایت

وپرداخته عناصر    رجائی شهر انتاال نیاطته است و تمام این اخبار ساخته             

 ضداناالب استف

دهی و اقدامات     اتحاد، همدلی و ارتبا  منظم و پیاپی داخل و خارج، سازما           

ترین عوامل موطایت دیشب بودف بار دیگر ثابت شد که             بجا و سریع، از مهم    

کندف  هایی را شد   شود  تواند چه نمی    رجوع به مردم و بشریت متمد  می        

حاکمیت اسالمی بالطاصله متوجه شد که به قتل رساند  ریحانه چه عواقب             

خطرناکی برایش دارد، طهمید که جنبشی که در ظرف چند ساعت ناا                 

اخبار نرو  و       ای از دنیا را به تحرک درآورد و ریحانه را به تیتر اصلی              گسترده

ها را متوجه زندا  رجائی        ایتالیا و دیگر کشورها تبدیل کرد و همه نگاه           

ودستگاه قضائی    نشیند، حاکمیت اسالمی و دم      عاب نمی     سادگی  شهرکرد، به 

تواند دربیفتد و از      ای نمی   چنین غول بیدار شده     و امنیتش طهمیدند که با این  

تر اینکه مردم و جنبش وسیع علیه اعدام بیشتر از پیش و در مایاس  آ  مهم

یکی از    برد، به نظرم این       و قدرت عظیمش پی       تری به جایگاه واقعی     گسترده

 های تجربه دیشب بودف ترین درس مهم

گرد به حاکمیت اسالمی و توقف موقت قتل ریحانه جباری باید             تحمیل عاب 

  حال، جنبش عظیم و انسانی       تا لحظه آزادی ریحانه ادامه یابد، اما درعین         

که حاکمیت اسالمی پابرجاست قتل       علیه اعدام باید متوجه باشد که مادامی      

ماندف در همین     عنوا  اصل باای این حاکمیت نین می          و کشتار و اعدام به     

هفته که ر یم مجبور به بازگرداند  ریحانه به شهرری شد، چند یا چندین               

نفر دیگر را همنما  در کرج، تهرا ، دینل آباد، اوین، بندرعباس و دیگر                  

ها قرار داده استف      هایش کشته است و بسیاری دیگر را در لیست اعدام      قتلگاه

گردی   ایستد و هر جا که عاب         ای نمی   ماشین کشتار جمهوری اسالمی لحظه    

کندف جمهوری    شود در جای دیگر جنایتش را خلق می           به آ  تحمیل می    

اسالمی به دلیل شکل ویژه استثمار اقتصادی و حاکمیت ایدئولو یک                 

، احتیاج به روبنای مختنق دارد، در غیر این صورت موجودیت و                  مذهبی

یابدف حاکمیت اسالمی برای اینکه بتواند چپاول           سرعت زوال می    باایش به 

ها   اقتصادی کند و دستمندها را چندین برابر زیرخط طار نگه دارد و ماه                

پرداخت نکند به اعدام و سرکوب عمومی جامعه احتیاج دارد، برای اینکه               

منابع مهم کشور       وانصارش بتوانند بر تمامی      سپاه پاسدارا  و دیگر اعوا      

حفظ  تسلط بیابند باید قتل و سرکوب و اعدام را در شکل دولتی و قانونی               
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 نه به اعدام 

از اشکال سرکوب و اشاعه ترس و وحشت عمومی               کند، قطعاً اعدام یکی    

ترین آ  استف این مهم است      کارانه ترین و جنایت است اما بدو  شک سخیف 

که جنبش علیه اعدام در کلیتش این اصل را در مبارزه علیه اعدام درک                  

 کند و قطب نمای راهش قرار دهدف

ها و تفکرات گوناگونی هست، اما در این میا         جنبش علیه اعدام دارای  یف 

خواهد حاکمیت را از زیر ضرب این جنبش بیرو               نگرشی هست که می    

ها را ماصر بداند، مثاًل در خصوص شناعتی بنام قصاص،                بکشد و انسا    

داند،   مجازات می  و عامل  و حاکمیت را مجری      خانواده ماتول را آمر     

شده یک    رینی  انگار که این حاکمیت است که با قتل عمد و برنامه               انگارنه

و     انسا ، مرتکب جنایت شده استف این نگرش را باید ناد و اطشا کرد، ماجرا             

شب و توقف موقت اجرای اعدام ریحانه این نکته را ثابت کرد               تجربه دوشنبه 

جنایت است و اگر در ماابلش بایستیم           وبانی  که این حاکمیت است که باعث     

به خانواده      ترین ارتبا ی   تواند بکشد، توقف موقت اعدام ریحانه کوچک         نمی

 ماتول نداشتف

کارهای نجات    از راه     قطعًا اشاعه طرهنگ بخشش و تبلیغ برای آ ، یکی           

صورت محدود،    تواند به   ها در ظرطیت طردی است که توانسته و می             انسا 

ها کوتاه کند و این خود جای تادیر دارد، اما            دست حاکمیت را از قتل انسا      

ها هنوز از     این نگرش انحراطی در جنبش علیه اعدام از این جنس نیست، این      

از     عنوا  شکلی   را به     برند و کشتن آدمی      نام می  اعدام تحت نام مجازات    

 اندازند تا قانو  به راه می رو جنبش بخشش اندف ازاین اشکال مجازات پذیرطته

گناه جلوه دهندف جنبش بخشش انحراطی است، باید سراغ قانو  و                 را بی 

حاکمیت رطت، باید طریاد زد که کشتن عامدانه انسا  ممنوع است، چه در               

شکل دولتی چه طردی و چه هر چین دیگریف اعدام طاط قتل عمد یک                   

انسا  نیست، بلکه اهرمی سیاسی در دست حاکمیت برای سرکوب اجتماعی 

 استف*

 1191مهر  9 - 4112اکتبر  1 -پنجمشماره  نه به اعدام    41صفحه  


