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سوی نهادهاا و     بعد از اعدام ریحانه جباری موجی از حمله و لجن پراکنی به        

المللی علیه اعدام و کمپین ناجاا           خصوص کمیته بین    فعالین علیه اعدام به   

ریحانه جباری به راه افتاده است. مسئولین قضائی و طرفداران جاماهاوری                

طلبان حکومتی در داخل و خارج میگویند اگر پروناده   اسالمی ایران و اصالح 

اساتادااده    «از آن     »خارج نشیناان  «شد و     نمی »ای  رسانه«ریحانه جباری   

شد!  دادند و ریحانه اعدام نمی کردند خانواده مقتول رضایت می نمی» سیاسی

ها و صدها و هزاران ندری است که در چهارچوب سیساتا     ریحانه یکی از ده 

به اجارا درآماد.           قضایی جمهوری اسالمی به اعدام محکوم شد و حک  آن         

هاا و       گناه در ایران بدون دادگااهای در زنادان              صدها و هزاران انسان بی    

های این حکومت به دار آویخته شدند. فقط در یک سال گذشتاه                گاه  شکنجه

هاا   اند. چند مورد از این پرونده  شده ندر در ایران اعدام 258طبق آمار رسمی   

به اعدام باه هار        یک از این زندانیان محکوم ای شده است؟ برای کدام      رسانه

سؤاالتی است که باید جاواب           جرمی که باشد اعالم کمپین شده است؟ این       

ها داده شود. حاکمان حکومت اسالمی در ایاران زنادانای                  درخوری به آن  

کنند و اعادام      سازی می   گیرند، پرونده   کنند، اعتراف می    کنند، شکنجه می    می

زناناد و        کنند و در مقابل مدیاهای داخلی و خارجی لبخند ملیحی مای    می

های   میگویند ما حامی حقوق بشر هستی ! اعدام یکی از ابزارهای اصلی نظام            

دیکتاتور و توتالیتر برای حدظ قدرتشان است. این روش جمهوری اساالمای              

طلبان   توجه این است که اصالح      های قدرتش است. نکته قابل       برای حدظ پایه  

ای    و طرفداران جمهوری اسالمی و هنربندان این حکومت امروز به رسااناه        

ای    کنند و میگویناد اگار رسااناه            شدن پرونده ریحانه جباری اعتراض می     

کردند! به خانواده محسن امیر اصالنی شخصای کاه باه              شد اعدام نمی    نمی

شده بود اعالم کردند سکو  کنید  دلیل نقد مذهب زندانی و به اعدام محکوم

گذاری  پسر شما اعدام شاود! خااناواده        و خبر را جایی پخش نکنید! ما نمی 

محسن سکو  کردند؛ اما محسن چه شد؟ سرنوشتش به کجا رسید؟ بااالی             

ها و هزاران نمونه است که خانواده اعدامای را وادار باه                  یکی از ده    دار! این  

سکو  کردند و فرزندشان را سربدار کردند. این دیگر توجیهی ندارد؛ اما در           

المللی علیه اعدام و فعالایان    ای به نام کمیته بین   جواب باید گدت اگر کمیته    

ستایازی و خشاونات و             ای که در ایران نماد زن       آن نبودند ریحانه، ریحانه   

شناخت. در ابعاد سیاسای فارزاد           تجاوزجنسی به زنان بود، کسی آن را نمی       

ها، حابایاب        ها، حسین خضری    ها، زانیار و لقمان     کمانگرها، شیرکوه معارفی  

ها، سکیناه   گلپری پورها،... و در ابعاد اجتماعی شهال جاهدها، افسانه نوروزی    

رح  و پهناور نداشتناد.   ورسمی در این جهان بی ها و... اس     محمدی آشتیانی 

المللی علیه اعدام به این افراد چهره داد. قلب این افراد را به قلب                 کمیته بین 

 ها انسان دیگر در سراسر جهان وصل کرد. هزاران و میلیون

توجه است که در برنااماه         نباید به دام تبلیغاتی جمهوری اسالمی افتاد. قابل        

تلویزیونی شبکه یک جمهوری اسالمی گزارش مدصلی درباره پرونده ریحانه           

ما تمام تالشمان را کاردیا    «گوید:     پخش شد و در همان حال الریجانی می       

تا قصاص دیگر باود   که رضایت اولیای دم را بگیری . همزمان با این چهار پنج  

هاایای کاه         و رضایت اولیای دم را گرفتی  واعدام نشدند اتداقًا به نظرم این           

ها سبب شدند که اولایاای    کمپین راه انداختند چه داخلی و چه خارجی این   

گیری کردند و گدتاناد       ها آمدند جهت    که این   دم رضایت ندهند به خاطر این     

گناه بوده و مثاًل موردتهاج  جاناسای قارارگارفاتاه                  نه این دخترخان  بی   

های الریجانی درباره پرونده ریحااناه جابااری اسات. در                  این گدته »است. 

ها، ناماایاناده        المللی مردم، دولت   خصوص حک  اعدام ریحانه در سطح بین      

های حقوق بشری و علیه اعدام ... به اجرای              ها، اتحادیه اروپا، سازمان     پارلمان

علیاه قصااص     «گوید:   این حک  اعتراض کردند. در همان حال الریجانی می       

هاا   دشمنی با قرآن است و این حک  الهی کاماًل خصوصی و ارتباطی با دولت          

جماهاوری   »  .حک  قصاص بسیار موجه و از احکام نورانی قرآن است             ندارد.   

کند. با حک  قصاص خانواده مقتول را شریاک            اسالمی جنایت در جنایت می    

گوید حک  الهای را اجارا           شود و می    گر می   کند. خود نظاره     جنایت خود می  

 کند. کردم. جمهوری اسالمی در هر حالتی که باشد اعدام می

وظیده کمیته بین المللی علیه اعدام و فعالین آن است که در ابعادگساتارده            

تری علیه اعدام و قتل عمد دولتی دست به اعتراض بزند و افشاگری کاناد،                

نیروی بیشتری علیه قوانین قرون وسطایی حکومت اسالمی در ایران  بسیج             

کند و  با صدای رساتری فریاد نه به اعدام سربدهد. باید به ریحانه ها چهاره              

بدهد و از آنها نماد بیحقوقی و زن ستیزی و تجاوز و خشونت علایاه زناان                   

 ساخت.* 

حسام یوسفی   
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المللی علیه اعدام: طبق آخرین گزارش رسیده،            مرکز خبری کمیته بین    

مطبوعاتی در برلین    کندرانس  ۳۱۲۱آبان    ۷اکتبر برابر با       8۲چهارشنبه  

آلمان با حضور عموی ریحانه جباری و مینا احدی مسئول کمیته بین                  

 المللی علیه اعدام برگزار شد.

در این نشست فریبرز جباری در رابطه با ابهاماتی که در پرونده ریحانه وجود 

ای، معاون اول قوه قضائیه و همچنین         اژه  داشت صراحتاً غالمحسین محسنی   

وزار  اطالعا  ایران را مته  کرد که نسبت به اجرای حک  اعدام                      

 اند. داشته»اصرار«اش  برادرزاده

تعارف آبمیوه حاوی داروی      «و در ادامه نشست افزود: مواردی نظیر              

خرید کاندوم توسط   «،  »بخش توسط مرتضی سربندی به ریحانه جباری        آرام

تأکید کرد که آقای سربندی     »قدل بودن درب آپارتمان   «و   »آقای سربندی 

 به ریحانه را داشته است. »قصد تجاوز«

آقای جباری گدت: مرتضی سربندی گرچه مدرک پزشکی داشته، اما به کار             

طبابت مشغول نبوده و بیشتر سرگرم کار معامله دارو و تجهیزا  پزشکی               

ی ریحانه روشن نیست      بوده است. فریبرز جباری تأکید کرد که برای خانواده        

که آیا مرتضی سربندی واقعًا از عضویت وزار  اطالعا  بیرون آمده بود یا               

 خیر.

 ۱وی هرگونه آشنایی قبلی میان ریحانه و مقتول را نادرست خواند و تنها                

بار با آقای سربندی مالقا  داشته و مجموع آشنایی این دو نیز حدود یک                

هایی   ماه و نی  بیشتر نبوده است و گدت که ریحانه جباری در تمامی تماس              

های کامالً رسمی خطاب کرده       که با مرتضی سربندی داشته او را با عبار          

 است.

فریبرز جباری سپس گدت: که ریحانه جباری در ابتدای ورود به آپارتمان               

شود که این آپارتمان یک آپارتمان معمولی که در آن فردی                 متوجه می 

گذارد،   زندگی کند، نیست و به همین دلیل از روی ترس در را باز می                    

خواهد که روسری خود      مرتضی سربندی پس از دقایقی از ریحانه جباری می        

گوید که برای کار به این آپارتمان آمده           کند و می    را بردارد اما او امتناع می     

رود و او را در آغوش  طرف ریحانه جباری می است. سپس مرتضی سربندی به

کند، همچنین درباره     کشد اما ریحانه در مقابل خواسته او مقاومت می            می

اینکه ضربه چاقو از پشت به آقای سربندی واردشده نیز مرتضی سربندی در             

 کنفرانس مطبوعاتی برلین در باره پرونده ریحانه جباری              

 کمیته بین المللی علیه اعدام
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کند،   ای که پشتش را به ریحانه می        حال آغوش گرفتن ریحانه بوده اما لحظه      

دارد و به مرتضی       صور  اتداقی روی میز بوده را برمی           او کاردی که به    

 زند. سربندی ضربه می

آورد و به سمت ریحانه  سپس مرتضی سربندی کارد را از بدن خود بیرون می

رود که فرار کند اما        کند و در این حین ریحانه به سمت در می              پر  می 

شود که مرتضی سربندی در را قدل کرده است، ریحانه با چاقو به               متوجه می 

زند تا در را باز کند که در این حین آقای شیخی، دوست آقای                 در ضربه می  

کند و متوجه     سربندی که بیرون از آپارتمان بوده در را از بیرون باز می               

رود و منتظر     های باالی ساختمان می     شود. ریحانه به سمت طبقه      حادثه می 

بیند که آقای شیخی با یک        شود که فرار کند و در این حین می          آسانسور می 

 کند. شود و فرار می سری اسناد از آپارتمان خارج می

کنند به  اش بازداشت می ساله ۳۱همچنین بعدازاینکه ریحانه را همراه خواهر 

گویند اگر مسئولیت خرید چاقو را قبول نکند خواهرش را شکنجه  ریحانه می

 کنند. می

محمد مصطدایی و شادی صدر نیز مدقود شدن یکسری از مدارک،                    

 دی مکالمه شیخی و سربندی را تائید کردند. مستندا  و سی

وی معروف شده   »نامه شداهی   وصیت«ریحانه جباری در پیامی تلدنی که به        

ها نیز با صدای خود ریحانه منتشرشده، صریحًا خواسته است که             و در رسانه  

طور ناشناس در اختیار بیماران نیازمند   را به»های بدنش ارگان«پس از اعدام  

 قرار دهند، اما آخرین خواست ریحانه نیز عملی نشده است.

سپاری نیز مأموران با ایجاد        به گدته خانواده ریحانه، در روز مراس  خاک         

جان ریحانه شدند. تنها شعله پاکروان،        فضای امنیتی، مانع از دیدن پیکر بی      

 مادر ریحانه برای لحظاتی اجازه یافت، صور  دخترش را ببیند.

در ادامه نشست آقای فریبرز جباری از تمامی فعاالن حقوق بشر،                      

بودند،     های ایرانی و خارجی که در کارزار نجا  ریحانه اقدام کرده             شخصیت

ی   رسانی در رابطه با پرونده      ها برای اطالع    سپاسگزاری کرد. وی نقش رسانه    

 ریحانه را مدید دانست.

المللی علیه    همچنین در بخش دیگر نشست مینا احدی مسئول کمیته بین          

بارها از ریحانه جباری خواسته بودند بپذیرد که موضوع قصد           «اعدام گدت:   

مرتضی سربندی برای تجاوز به وی صحت نداشته است؛ و تا آخرین لحظه               

 ».در پای چوبه دار ه  این خواسته را از وی داشتند

های تسنی  و فارس وابسته به سپاه          که که خبرگزاری    درحالی«وی افزود:   

پاسداران از اعدام ریحانه جباری خبر داده بودند، خانواده وی در مقابل                 

 »زندان رجایی شهر هنوز از اجرای این حک  خبر نداشتند.

کوپتر به محل اجرای      مریحانه جباری با هلی   «همچنین مینا احدی گدت:      

شده و تا زمان اجرای حک  کسی از          حک  اعدام در زندان رجایی شهر منتقل      

 »محل دقیق ریحانه خبر نداشت.
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و اعدام کودکاان در       به دست جنبش سیاه اسالمی    ها    فاجعه کشتار انسان  

کاه کاودک اعادام             هایی  حکومت اسالمی همچنان ادامه دارد. تنها کشور       

کشور اسالم زده ایران، عربستان، پاکستان و سودان هستند کاه        ۴کنند    می

  باایسات دوره       که مای     8۳قرن   .ها ایران دارد    ن آن     باالترین رتبه را در میا    

توانست در  ای که می  بود، دوره  ها می   ها در همه عرصه     شکوفایی زندگی انسان  

کنند،   ها به پایان برسد و مردم دنیا در صلح و رفاه زندگی  حقوقی    همه بی   آن

شده است و باه         های تاریخ بشری تبدیل       ترین دوره   از سیاه     برعکس به یکی  

و یک تدنگ همه آن چیزی است که بارای    یک عمامه«قول منصور حکمت    

 »کند. شروع جهادی کثیف علیه انسانیت کدایت می

هدته پیش بازه  کودکی در ایران اعدام شد. فردین جعدریان که رواناش               

که به دست جانیان اسالمی دستگیر شد اعدام گردید و       سالگی وقتی   ۳۴در  

ها کودکی است کاه     او یکی از صد .ساله شد اعدام کردند    ۳2    تنش را وقتی  

 .به دست حکومت اسالمی به قتل رسیده است

سال حکومت اساالمای در         ۱5آمار دقیقی از کشتار و اعدام کودکان طی         

های ایران در      آماری از تعداد کودکانی که در زندان       دست نیست. همچنین     

ها هازار     برند ه  وجود ندارد در ایران ده        انتظار اجرای حک  اعدام به سر می      

هایی ها  کاه        ن آمار     وجود دارد. در میا    »هویت  بی«شناسنامه و       کودک بی 

و   ۰۶موجود است این کودکان وجود ندارند. بسیاری از شاکیان زندانی دهه             

های خود به کودکانی که در طی اسارتشاان در             ها در صحبت    بازماندگان آن 

اند ک  نیست. طبق گزارش احاماد            ها بوده   اند و شاهد اعدام آن      زندان دیده 

شده که  مورد اعدام در ایران انجام  ۴۳۳،  8۶۳۴شهید در شش ماه اول سال       

 اند. سال سن داشته ۳2ها در زمان ارتکاب جرم کمتر از  ندر آن 2

شناسد. در قرآن ه  مشخاصااً          حکومت اسالمی کودکی را به رسمیت نمی      

در  .هستند باید قصااص شاوناد        »رشد عقالنی «قیدشده کسانی که دارای     

ساال   ۳5قوانین اسالمی در ایران، سنّ مجازا  کیدری کودکان برای پسران  

ساله بااشاد هایا           ۲ساله و دختر   ۳5سال است؛ یعنی پسر    ۲و دختران   

وقده فعالین  سال ندارند و اگر مبارزا  بی مجازا  با اشخاص بزرگ تداوتی در 

دادند و کودکان را در هامایان            و مردم آزادیخواه نبود این جانیان ادامه می       

است که به یمن مبارزا  مردم کودک را         کردند. چند سالی     سنین اعدام می  

سال  ۳2دارند. هرچند که موارد متعددی زیر   سالگی نگه می ۳2در زندان تا    

 .اند ه  اعدام کرده

کنناد.   های مخوف اسالمی هرروزه مرگ را تجربه می    این کودکان در زندان   

شود بلکه دائمًا در ترس اعدام روز را به شاب              ها ابالغ نمی    زمان اعدام به آن   

گذرانند. اغلب با دیگر زندانیان مجرم و تبهکار در یکجا هستند. از داخال     می

شود و تااریاکای شاب            رسد که به این کودکان تجاوز می        ها خبر می    زندان

  برایشان مثل کابوس وحشتناکی است. برادر یک زندانی جوان کاه وقاتای            

سال دارد به مسئولین زندان گداتاه        8۱سال داشت و االن       ۳5  دستگیر شد 

بلاه  «او جواب داده باود:      »ترسد، به او تجاوز کنند.       ها می   برادرم شب «بود:   

 »توانی  بکنی . طور است و کاری نمی متأسدانه این

به اعدام فعاال اسات       محکوم حقوق کودکان  یکی از وکالیی که در دفاع از      

هاای رضاا و        زمانی که من برای اخذ وکالت دو نوجوان به نام «گدته است:    

آباد شیراز رفت  از یک موضوع بسیار ناراحت شدم و آن  محمد به زندان عادل

اینکه حدود دو ساعت به طول انجامید که توانست  با موکالن  مالقا  کانا          

زنند ترس و واهاماه         ها هر بار که از طرف مسئولین زندان صدایشان می           آن

خاواهاناد     کنند که می گیرد و هر آن گمان می عجیبی وجودشان را در برمی    

 »اعدام شوند

جنایتکاران و قاتلیان    این رفتار با کودکان در کشوری است که در رأس آن     

اند. کسانی که از پول ملت برج و بارو برای خودشان              شهروندان ایران نشسته  

گاه و نیروی سرکوب علیه مردم؛ و تنها جوابشان به هار           سازند و شکنجه    می

 .حرکت اجتماعی و هر جرمی قتل است و کشتار

ایران برای کودکان کشوری خطرناکی است. حکومت اسالمی کودک را در            

کند، مواد  اش را تباه می گیرد، آینده دارد، حق آموزش را از او می فقر نگاه می

گذارد و اگر جرمی مارتاکاب شاد او را              وفور در دسترسش می     مخدر را به  

 .کشد می

جمهوری اسالمای قااتال       .باید برای تغییر وضعیت کودکان به میدان آمد 

تاا  اعدام کودکان ها  هسات.           کودکان است. تا جمهوری اسالمی هست،        

رسند. تناهاا       جمهوری اسالمی هست، کودکان به رفاه، امنیت و آرامش نمی         

راه   . حقوقای اسات      همه بی راه تغییر این وضعیت اعتراض و نه گدتن به این     

 *.دیگری وجود ندارد

 اعدام کودکان همچنان در حکومت اسالمی ادامه دارد                  

افسانه وحدت   
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 دختری که به بلندای تاریخ، قامت افراشته است              

 نه به اعدام   6صفحه  

ها انسان را به درد آورد. جمهوری اسالمای           اعدام ریحانه جباری قلب میلیون    

اش باز یک پرونده به اعمال ننگینش اضافه کرد. جادا            با این اقدام غیرانسانی   

های آزادیخواه و مدافع حقوق انسان اعدام را قتل عمد دانسته          اینکه انسان ز  ا

های سردمداران قضاایای و          کنند، اما ابهاما  و الپوشانی      و آن را تقبیح می    

وزار  اطالعا  در این پرونده نیز خود یک رسوایی بزرگ بارای رژیا  باه           

 دنبال داشت.

های روانی ضاد بشاری         ریحانه در طول هدت سال زندان، شکنجه و جنگ         

زندانبانان جهن  اسالمی باتحمل تمام این تاریخ پردرد و رنجش باز به روزنه             

آزادی و آسمان آبی، خالصی از این پیالن قضایی و رسوا نمودن متجاوزیان               

اسالمی امیدوار بود. ولی متأسدانه اقداما  غیرانسانای جاالدان اساالمای                

گناهی ریحانه به ثمر بنشیند و در ایان     نگذاشت تا این آرزوها و جوانی و بی    

 «دروغ و کثافت برای صباحی باز از معادله  »جالد  «  »ضحاک  «کشاکش  

عبور کرد و ماهار        »رود  رود ولی باالی دار نمی گناه تا پای چوبه دار می  بی

 ها زد. تاریخی بر پیشانی این ددمنش ننگین

خاواهاد     ای که می    اش برای همیشه باز است. پرونده        ریحانه رفت، اما پرونده    

تمام آن دستگاه پشت پرده را افشا کند و قاتل واقعی را ماعارفای کاناد.                 

گانااه را        جمهوری اسالمی باز با سناریوسازی توانست جان یک انسان بای          

بگیرد و دستگاه اطالعا  و آمرانش را از دید عموم پنهان نماید. ریحانه نیاز                

های کثیف اسات       محصول این سناریوسازی    »زانیار و لقمان مرادی       «مثل  

اش    های ساوخاتاه      واسطه آن دستگاه وزار  اطالعا  ه  از شر مهره    که به 

کنند و آنگااه   شود و ه  یک شاکی خصوصی برای قربانی پیدا می   خالص می 

های اصالای وزار  اطاالعاا             با شرع و شریعت ننگین اسالمی روی مهره       

 گذارد. سرپوش می

بر باشد، اما     پروسه تاریخی و اعاده حیثیت برای این قربانی گرچه شاید زمان          

ها نیز خواهد بود و آن روز نزدیک است که            خودش برمال کننده همه واقعیت    

های وزار  اطاالعاا  بایارون            چنینی از طاقچه    صدها و هزارها پرونده این    

های ماردم داده شاود تاا              کشیده شود و همراه جانیان اسالمی به دادگاه       

 حقشان را کف دستشان بگذارند.

المللی برای دفاع و توقف حکا    های بین در این پروسه سخت و حمایت     

های   اعدام ریحانه، جا دارد که به خانواده ریحانه و مادرش و همه انسان            

آزادیخواه این فاجعه ناخوشایند را تسلیت بگوی ؛ و از تاالش هاماه                 

الملالای    الخصوص کمیته بین دوست و علی   های آزادیخواه و انسان     انسان

علیه اعدام و نهاد مادران علیه اعدام که در این ماد  باا بارگازاری                    

دریغشان برای جاان ریاحااناه          های بی آکسیون ها، پیگیری خبرها و تالش 

صبورانه تالش کردند سپاسگزاری کنی . امیدواری  که ریحانه و صدها هازار         

گناه دیگر که به دست جانیان جمهوری اسالمی سالخای            انسان سربدار و بی   

و سربدار شدند پتانسیل اعتراضا  مردم در داخل و خاارج از کشاور را                    

های مادر ریحانه و صدها انسان دیاگار،            صدچندان کند. امیدواری  که ضجه     

ای باشد علیه قوانین داعش جمهوری اسالمی و تجاهایاز         غریو فراخوان توده  

نیرویی قدرتمند و سرنگونی طلب برای براندازی جمهوری اسالمی و عوامال            

 آدمکشش.

برای برداشتن پرچ  علیه اعدام و توقف این قتل عمد دولتی به کمیته بیان    

المللی علیه اعدام بپیوندید. به مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بپیوندیاد     

هاا باس        و راهمان را یکی کنی  که در این بایاراهاه     

عام انساانایات،       ای  و شاهد قتل ها داده  خون

های خونین به دست ایان        ها، دهه   خاوران

 منحوسان اسالمی بودی .

راهمان راه انسانیت و خاالاصای از          

داری جاماهاوری        سبعیت سرمایه 

اسالمی و قاوانایان مااقابال             

 اش است.* تاریخی

احمد رحمانی   
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ای از مواد مغایر با حاقاوق           قوانین قضایی و جزایی جمهوری اسالمی ملغمه      

ها است. پدیده اعدام کودکان در جاماهاوری               بشر و حرمت و آزادی انسان     

ای نیست. در مبانی اسالم و شریعت سن ماجاازا               اسالمی، ابداً موضوع تازه   

سالگی است. در این قوانین عماالً    ۲و برای دختران  ۳5کیدری برای پسران    

رسد. زندانی کردن کودکاانای کاه           دوران کودکی در این سنین به پایان می       

سالگی عمالای     ۳2ها پس از رسیدن به سن         اند و اعدام آن     مرتکب قتل شده  

المللی اتداق افتاده است و در ندس قوانایان    فشارهای بین  است که تنها تحت   

سالگی نیست. رژی  اسالمی ه        ۳2اسالمی برای اعدام، نیازی به رسیدن به        

در آمار اعدام و ه  در نقض حقوق کودک رکورددار و پیشتاز است. در مورد                

موضوع اعدام کودکان که محل تالقی مسئله مجازا  اعدام و حقوق کودکان          

است نیز طبیعتًا اوضاع بر همین منوال است. در قوانین حکومات اساالمای          

شوند. کودکان مانند ساایار      کودک و حقوق وی ابدًا به رسمیت شناخته نمی        

ها حق دارند هر رفتاری  شوند و آن اسباب منزل مایملک والدین محسوب می    

با کودکانشان داشته باشند اما جالب اینجا است که در مورد ارتکااب جارم                

گونه موارد هی  نقشی برای خاناواده         دانند. در این     خود کودک را مسئول می    

تر برای دولت که مسئول تربیت و رشد کودکان      کودکان مجرم و از همه مه      

است، قائل نیستند. رواج اعمال مجرمانه و بزهکاری در مایاان کاودکاان                   

دهنده عمق انحطاط سیست  و حکومت است. بنا بر تحقیقاتای   خوبی نشان  به

در عرصه روانشناسی کودک رفتار کودکان چیزی نیست جز بازتاب شرایط و        

جای رسیدگی به علت رویه همایاشاگای            محیط پیرامون. مجازا  معلول به     

گاوناه از        یابی این های توتالیتر و دیکتاتور است، چراکه در پروسه علت   نظام

رسی . اعماال ماجاازا          جرائ  نهایتًا به حکومت و سیست  اقتصادی آن می        

ترین عامل به وجود آمدن این سیاکال        اعدام و انجام آن درمألعام، خود مه       

معیوب جرم و جنایت و رواج خشونت در جامعه و ازجمله در میان کودکاان               

خبر   شود و بی    است. کودکی که صبح برای رفتن به مدرسه از خانه خارج می            

جا ناگهان در سر خیابان آدمی را آویزان از جرثقیل و در حال جاان                  از همه 

بیند، طبیعتًا خشونت و قتل در وجودش نهادینه و تبدیل به امری              کندن می 

شود؛ و این دور باطل همچنان ادامه دارد. پدیاده اعادام          عادی و روزمره می   

ترین جنایا  جمهوری اساالمای در        ترین و وحشیانه    کودکان یکی از شنیع   

ساال مارتاکاب          هایی که افراد بزرگ     هاست؛ مانند تمام جرم     طول این سال  

بسا بسیار بیشتر از آن، در جرائ  مربوط به کودکان مستقیماً و  شوند و چه می

بال واسطه حکومت و سردمداران آن مقصر هستند. دولت و نهادهای مربوطه          

که یک کاودک   مسئول تربیت و رفع نیازهای کودکان هستند. مستقل از این          

آیاد، وظایاداه          ای با چه سطح درآمد و فرهنگی به دنیا می           در چه خانواده  

هاست تا شرایطی انسانی برای زیست و رشد کودکان جامعاه فاراها               دولت

آورند. افزایش تعداد کودکان کار و کودکان خیابانی و سوءاستداده بانادهاای        

ترین عامل افزایش جرم در مایاان کاودکاان        کار از این کودکان مه      جنایت

جای ایدای نقش حمایتی از کودکاان ناقاش             است. جمهوری اسالمی اما به     

پاردازد.     لیاقتی خاود مای     کند و به کشتار محصول بی ها را ایدا می   جالد آن 

پذیرترین اقشار در جامعه همیشه قربانیان اول  عنوان آسیب کودکان و زنان به

های فاشیستی مانند حکومت ایران هستناد. اساالم سایااسای و               حکومت

وحقوقی برای زن و کاودک          گونه حق   های برآمده از بطن آن، هی        حکومت

کشند.   ها می   تر و بیشتر از سایر اقشار، تسمه از گرده آن           قائل نیستند و پیش   

برای خاتمه دادن به وضعیت اسدناک اعدام کودکان در ایاران باایاد باه                   

ها و نهادهای مدافع حقوق کودک و مخالف اعدام پایاوسات. باایاد            سازمان

مبارزه متمرکز و متشکلی حول این موضوعا  سازمان داد. از تمام کساانای               

شوند و از تمامی مخالدین  که حتی از تصور اعدام شدن یک کودک آزرده می

المللی علیه اعدام بپیوندند تا باه         خواه  که به کمیته بین      مجازا  اعدام می  

و در کنار ه  برای تغییر این شرایط وحشیانه و ضد انسانی تالش کانایا .                  

تنها در حرف و  های فعالیت خود نه    المللی علیه اعدام در طی سال       کمیته بین 

روی کاغذ که در عمل، عزم خود را برای مبارزه با اعدام نشان داده اسات.                  

 شما نیز با ما همراه شوید.*

 نه به اعدام    7صفحه  

 اعدام کودکان در ایران                  

میالد رابعی   
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و حکومتیان، باید نوشت، باید به یااد           »سازندگی حکومت   «برای مبارزه با    

 آورد، باید فراموشی را به فاراماوشای ساپارد. ساازنادگای  حاکاومات!                        

کنند. سازنده نیاز هساتاناد. در            گران فقط تخریب و ممنوع نمی  حکومت«

ها، در انواع و اقسام مراسامای          گذاری  شهرسازی، در بر پا کردن  بناها، در نام       

ناویسای، باا        های درسی، در تاریخ     اند، در کتاب    که به نام سنت اختراع کرده     

هاا و کااًل باا             الاماعاارف      ای از دایار     ی بزرگ و پرهزینه   تألیف مجموعه 

شده و مغاز آن      اند ملت از نو تربیت      مند کوشیده   های کالن و نقشه     گری  آوازه

های حکومتی احسااس و         وشو داده شود تا فقط در چارچوب کلیشه         شست

ای    گویند و آیناده  ادراک کند؛ گذشته را انسان تصور کند که حکومتیان می        

 »ریازد.     تصور نکند، جز در قالاب طارحای کاه قادر  مساتاقار مای                       

 یاد آن تابستان، محمدرضا نیکدر!

جمهوری اعدام و شکنجه با سالح اعدام همواره به دنبال حذف فایازیاکای          

مخالدان و معترضان خود بوده است. بانیان و مجریان سیست  کشتار اسالمی    

عالوه بر اعدام و ترور مخالدان، سعی در به فراماوشای ساپاردن  ماباارزان              

انادرکااران      ی شصت دارند. باید دست  شدگان دهه   شده بخصوص اعدام    اعدام

باشند را شناسایی     شد  فعال می    اجرای این پروژه را که در داخل و خارج به         

 و رسوا نمود.

هاای یاک ماادر، از باغاض                 الی سلاول    نوشتن از دردِ النه کرده در البه      

اش    باریاده   اش، از چشمان  نگرانش، از دستان  لرزان و کلما ِ بریده   خشکیده

 خواهد. جسار  می

 های سیاه و خون ی شصت، سال دهه

شده به دست خون آشااماان          های مادران  عزیزان  اعدام     دردهای ناگدته و ناله   

بردنش، اعدامش کردن، بعد نشاانای ماحال       «بشر ستیز جمهوری اسالمی:  

دفنش را برای  فرستادند، در گورستان  همان شهری که در آنجاا اعاداماش           

ی خاک سپرده بودنش...، به گوش  رسیده بود که           کرده بودند، برای  به سینه    

اند. منی که نگران  گور  تنگ و سردش باودم،              چشمانش را از حدقه درآورده    

توانست ، این    تاب چشمانش شده بودم! دلواپس چشمانش بودم، نمی          حاال بی 

شکست، تصویری از     تحمل بود، حتی تصورش ه  زانوان  را می         دیگر غیرقابل 

هاای     های سخنگو، آن چشا       های مهربان، آن چش   عزیزم بدون  آن چش    

توان ... باید بروم، منطق و قدر  تشخایاصای           صادق و زیبا... نه نه دیگر نمی         

اند! فاکار و         ها جانش را گرفته     کردم که آن    برای  نمانده بود، به این فکر نمی      

هایش! باید بروم، باید بروم و باا چشاماانا              چش   -چیز بود   ذکرم فقط یک  

 نه به اعدام   8صفحه  

 !ی فراموشی سازی را باید رسوا کرد پروژه              

ستاره صبور   
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ببین ... رفت ، شبانه، چنگ زدم بر آن خاک سرد سیاه، غباار درد و آه و                       

 »های تا ابدیت  و ... اشک در فضا پیچیده بود و من و ناله

آیا دوربینی هست که یارای به تصویر کشیدن  چنگ زدن  مادری باه گاور                  

ونشان فرزند باشد؟ آیا حج  درِد مادری در جستجوی چشمان فرزناد              نام  بی

 تاواناد ثابات کاناد؟             در میان  خاک سرد را هی  لناز دوربایانای مای               

فرسایی که توان  ماادران هازاران           گیر و طاقت    شود این لحظا ِ ندس     آیا می 

 «گویناد:      اعدامی را گرفته، به فراموشی سپرد؟! کجایند آن وقیحانی که می 

 »ولش کن، فراموشش کن ؟

ام را باردناد... پشساش آوردن، در                   اش بود، یگانه    بردندش، شب عروسی  «

خاورده از      آمبوالنسی سدید، الی پتویی سیاه پیچیده بودنش، پتویی خیس        

خون  سرخش!خواهرش، دخترم، پتوی سیاه و سرخ را بوسید، ناه پاتاو را                  

 شااده بااود.      مااکاایااد، لاابااانااش از خااون  باارادرش ساارخ                  ماای

قبرش را کندند، حتی از ساناِگ گاورش هاراس                به خاکش سپردم، سنگ   

ی  داشتند و من ماندم با دستمالی بر دست برای پاک کردن  گردوغبار حجله         

 »اش! بی دامادِ شب عروسی

رنگ کردن  این دردهاست؟ کجایاناد    کجایند آن هنرمندانی که تالششان بی   

ها فرصت بدهید اشتباهاتشان را جبران کنند؟! چه   گویند به آدم  آنانی که می  

 کسی جسار  این را دارد که به ایان ماادر باگاویاد اشاتابااه کاردم؟!                        

 بردندش، رفت  مالقا ، ساِک سیاهی دست  دادند و گدتند ایان پسار !              «

ساعتی که در حاال      ۳8روی لباس بود.      هایش بود، جای گلوله و خون       لباس

رانندگی بودم باهاش که کنارم نشسته در ساک بود درِد دل کردم، از هار                 

دری برایش گدت ، از بچگی هاش، از رانندگی در بیابان، از شاب ناخاوابای                 

زد. فکر کن  خاوران، جایی در کنار رفقایاش دفاناش        هام... فقط لبخند می   

دنده و داغی تاابساتاان و           چیز نبود جز صدای چرخ      کرده باشند...دیگر هی      

ای سیاه که تا هستا         وتاب جاده   وتاب خوردن  با پی      امان من و پی      اشک بی 

 »با من است.

بردندش. صبح زود در زدند، دو پاسدار بودند، دستِ یکی از پاسدارها با یاک    

تومان به طرف  دراز شد. اعدامش کرده بودند و این آقای پاسدار               5۶قرآن و   

تومان شیربها... آتش گرفت ، سوختا ، ناه         5۶ی قرآنی و  دامادم بود، مهریه  

زانو درآمدم، به یاس  سرسبدم قبال         خاکستر شدم، برای همیشه شکست ، به     

از اعدام بانام خدایشان تجاوز کرده بودند و حاال با وقاحتِ خاص  جماهاوری          

 »اسالمی روبری  ایستاده بودند...

آویزی به  توان به هر بهانه و دست شود بخشید و فراموش کرد؟! آیا می       آیا می 

 »بااد؟!     زناده «ی شاصات گادات              اندرکاران فجایع دهاه   عامالن و دست  

های سبز و بندش و ... همچون، جالیای پاورهاا،           طلب شده   اگر بتوان اصالح  

ها و ... بخشید و فاراماوش          ها، کروبی   ها، موسوی   ها، سروش   ها، گنجی   خاتمی

ای، خلخالی، رفسنجانی و ... را ها  باخاشایاد و             کرد، باید خمینی، خامنه 

باخاشایا  و          تنها نمی فراموش کرد!جمهوری اسالمی خوب و بد نداری ! نه         

زنی  که نام، یاد و تصاویر این عازیازان تاا       کنی  بلکه فریاد می    فراموش نمی 

همیشه با ما خواهد بود و عامالن  این جنایت را هرکجا که باشند به جهانیان    

 کنی !* شان را رسوا می معرفی کرده و پروژه فراموش سازی
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 اعدام یا اصالح!              

رحمان رسول پور   

هاا    االیام موردبحث اندیشمندان بوده و در تمامی دوره         مجازا  اعدام از قدی    

موافقان و مخالدانی داشته که هارکادام در اثاباا  ناظاریاا  خاویاش                    

 اند. هایی گوناگون ارائه داده استدالل

مجازاِ  اعدام معتقدند برای ایجاد نظ  و امنیت در سطح جااماعاه                  موافقان 

باید قوانین و مجازا  سنگینی ازجمله اعدام وجود داشته بااشاد تاا ها                    

 پذیرند. مجرمان را به سزای اعمالشان برساند و ه  سایر مردم عبر 

)از دیادگااه ماوافاقاان اعادام                 دیگر هدف از اعمال این مجازا    عبار   به

ها مجازا  اعدام، اشخاص دیگر را از اقدام          است. به گمان آن      »بازدارندگی  «

دارند  هایی که تمایل به انجام جرم  کند و آن    های بزرگ منصرف می     به جنایت 

شوند از  ی دار فرستاده می پای چوبه  با اندیشیدن به سرانجام مجرمینی که به      

 شوند. عاقبت کار خودآگاه شده و از همین رو مرتکب جرم نمی

آری، اعمال مجازا  سنگین ممکن است ترسناک باشد، اما تنها برای کسانی 

اند و نه کسانی که در آینده شااید ماحاکاوم              شده  که به این مجازا  محکوم    

گذارد و  رغ  تلداتی که تصادفا  رانندگی برجای می مثال: علی عنوان شوند. به

پذیرند و هستاناد      ستاند، ولی بازه  مردم پند نمی      ای را می   هرروز جان عده  

زیرا در عین راننادگای    کنند؛ کسانی که برای خود و دیگران خطرآفرینی می    

شاود،     تصاادف مای      احتیاطی که درنهایت منجر به     به عواقب تند رفتن و بی     

شوند در عیان   اندیشند. معموالً کسانی ه  که مرتکب جرائ  سنگین می        نمی

کنند کاه     توجه هستند و گمان نمی     ارتکاب جرم نسبت به عواقب کارشان بی      

 به اعدام شوند. ها شناسایی، دستگیر و درنهایت محکوم شاید روزی آن

تاناهاا       ها اعدام، نه    تاریخ نشان داده است که مجازا  سنگین و در رأس آن          

شوند بلکه تأثیرا  مندی نیز بار جااماعاه              باعث عبر  پذیرفتن مردم نمی    

دهناد. کاافای         رحمی و وحشیگری سوق می     سوی بی   گذارد و مردم را به      می

است نگاهی کوتاه به دوروبر خودمان بیندازی ، زن و مرد و پایار و جاوان                   

اند و در بسیاری از جرائا          تداو  شده   خصوص اعدام بی    نسبت به کشتن و به    

که حتی قانون نیز مجازا  اعدام را تعیین نکرده است، این مردم هستند که              

تکه کردن همنوعانشان    حک  به اعدام داده و حتی فراتر از آن نیز رفته و تکه            

اناد، پایاشاناهااد          را که تحت شرایط ناگوار اجتماعی مرتکب جارم شاده         

ها محصول وجود و      تداوتی  ها و بی   که بعید نیست تمام این شقاو       کنند؛  می

دوستی را از    اندک حس ترح  و انسان     تکرار مجازا  سنگینی باشد که اندک     

 مردم گرفته است.

ویل دورانت در کتاب مشهورش )تاریخ تمدن  به مجازا  دوران رنسانس و               

 کند: اثرا  آن بر جامعه اشاره می

گذاران که از مبارزه با خوی بشری به ستاوه آماده             مداران و قانون   سیاست« 

رحمانه نظیر  دیدند که با وضع قوانین بی بودند، سهولت کار خود را در آن می

در آتش انداختن مجرم، درآوردن زبان از پشت گردن و همچنین جوشانادن         

در آب داغ، تبهکاران را کیدر دهند و مردم را با تماشای شکنجاه و اعادام                    

ایشان، به عبر  وادارند...مردم از این کیدرهاى وحشیانه ترسی نداشتناد و                 

باردناد و      می »لذَّ  « ها ها و شکنجه    بسا که از شرکت در تماشاى اعدام        چه

 »کردند. سوی جالدان دراز می گاهى نیز دست کمک به
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که دست و پاى مجرمی را باه       هنگامی«کند:  ای را نقل می و در ادامه نمونه 

شاده     چنانکه روایات    »چهار اسب بستند و از چهارسو بدنش را شقّه کردند   

 است:

هایش را از    مردم بقایاى جسدش را ریزریز کردند، دماغش را بریدند، چش          « 

الى کشیدند تاا     و هایش را ُخرد کردند و سرش را در گِل         کاسه درآوردند، فک  

 »پیش از مرگش او را هازار بار کشته باشند.

اعدام باازدارناده      «شناسی نیز خالف این ادعا که      همچنین مطالعا  جامعه  

شناسان و روانشناسان آثار مندی و         را ثابت کرده است و اکثر جامعه        »است  

دانند و معتقدند که اعدام و  اش می   بازدارندگی ی  مخرب آن را بیشتر از جنبه     

جویانه و گرایش به      منجر به افزایش رفتارهای پرخاش    «خصوص درمألعام     به

 »شود. پرخاشگری در جامعه می

کلی لغاو شاده        ها مجازا  اعدام به     بد نیست نگاهی به کشورهایی که در آن       

هایی را طرح کنی : چرا در این کشورها کسی اعادام        است بیندازی  و پرسش   

شود؟ آیا نبود مجازا  اعدام به معنای نبود جرائ  سنگین است؟ تدااو     نمی

 در چیست؟

شود باا   ها اعمال می   تداوتی اساسی میان کشورهایی که مجازا  اعدام در آن        

ی نگرش و برخورد ماقانان     اند، شیوه کشورهایی که این مجازا  را لغو کرده    

است. کشورهایی که مجاازا  اعادام را         »جرم و مجرم   «نسبت به موضوع    

کن کاردن جارم و          جای از بین بردن مجرم، به فکر ریشه        اند به   مُلغی کرده 

هاا     زا هستند. ازنظر آنان انسان       تالش برای کشف و از بین بردن عوامل جرم        

تغییر و اصالح هستند و احتمال اینکه بدترین  افراد ه  در شرایطی بدل            قابل

به فردی خادم و خدمتگزاری دلسوز بارای جااماعاه شاود وجاود دارد؛                     

مجرمین  اصالح و درمان  « اند تا بهتر بتوانند به      را لغو کرده   »اعدام« بنابراین

 بیاندیشند. »

کند دزدی صور  نگیرد و        ای که فقر بیداد می     چطور ممکن است در جامعه    

 دزد وجود نداشته باشد؟

کند و شهارونادان بار         ای که تبعیض بیداد می      چطور ممکن است در جامعه    

اند کسی زبان به اعتراض باز ناکاناد و              شده  بندی  اساس قانون اساسی درجه   

 متولد نشود؟ »مجرم سیاسی «

هایش بیکاار هساتاناد و            کرده ای که تحصیل   چطور ممکن است در جامعه    

به درس     »دهند  درصد مجرمان را تشکیل می      2۶که  «سواد  پول، افرادِ بی    بی

هاای     ساوی راه     خواندن تمایل داشته باشند و ناخواسته برای امرارمعاش به        

 غیرانسانی و ازجمله موادفروشی سوق پیدا نکنند؟

 در آخر:

ی  اگر صدحا  تاریخ را مرور کنی  خواهی  دید که در طول تاریخ، جااماعاه               

عاری از جرم و مجرم وجود نداشته و احتماالً در آینده ه  وجود ناخاواهاد       

ای را تنها در خواب و رؤیااهاایاماان          داشت و شاید بهتر باشد چنین جامعه      

خصاوص     اما آنچه باید مدنظر حاکماان جااماعاه و باه                وجو کنی ؛  جست

ی جرم و ماجارم اسات.           گذاران قرار گیرد چگونگی برخورد با پدیده        قانون

رو دارد: یکی از بین بردن مجرم! و دیاگاری               گذار دو انتخاب در پیش      قانون

شاید با کشتان تانای چاناد از               زا؛  تالش برای غلبه بر جرم و عوامل جرم       

مجرمین بتوان آرامشی نسبی بر جامعه حاک  کرد و تا حدودی افکار عمومی 

که وضعیت جامعاه نااگاوار بااشاد و                را نیز ارضا کرد، اما قطعًا تا هنگامی       

مشکال  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم بارطارف نشاوناد، هارروز                 

 هایی دیگر متولد خواهند شد.* مجرم
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 نه به اعدام   14صفحه   نه به اعدام 

 در سه شهر اروپا  مینا احدی و مهوش عالسوندی تور سخنرانی              
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ریحانه در ساعا  آغازین روز اعدام شد و تمامی                ۳۱۲۱آبان    ۱شنبه  

یک سال برای نجا  جان ریحانه تالش کرده بودند را            هایی که در این     انسان

قدر این غ  بزرگ بود که هنوز          در بهت و غ  و خشمی عظی  فروبرد. آن          

اند باور کنند که ریحانه دیگر در بین ما نیست. جمهوری               ها نتوانسته   انسان

خوار اسالمی ریحانه را به قتل رساند و با پررویی تمام جهان را به بهت                  خون

شرم است    قدر وقیح و بی     و ناباوری و درد واداشت. این نظام ضد انسانی آن          

تنها نداد بلکه خانواده سربندی را        ترین پاسخی به این کمپین نه       که کوچک 

وادار به کشیدن اهرم اعدام ریحانه کرد. متأسدانه کسانی که از طریق                   

گذرانند مجبور به کشتن انسانیت در درون          جمهوری اسالمی زندگی را می    

خود هستند و ظاهرًا شرط اول ورود به این سیست  فراموش کردن انسان                

وضوح ثابت کرده     بودن و انسانیت است. حکومت جنایتکار اسالمی ایران به         

خوارتر   تنها با داعش تداوتی ندارد بلکه بسیار جنایتکارتر و خون            است که نه  

 است.

ها که با انسانیت زنده هستی  و با تمام وجود برای انسانیت مبارزه                ما انسان 

ها برابر کرد و بیشتر از هر         کنی  غ  از دست دادن ریحانه خش  ما را ده            می

زمان دیگر برای برچیدن این حکومت کثیف و ضد انسانی تالش و مبارزه                

ها   ای آرام نخواهی  نشست. ما انسان          خواهی  کرد و تا آن زمان لحظه         

های دیگر چهره زشت و وقیح اعدام را که یک قتل                داری  به انسان    وظیده

بودن یا نبودن     گیری برای زنده    عمد دولتی است نشان دهی . ما حق تصمی        

یک انسان دیگر را نداری  و زمانی که توانستی  چهره واقعی اعدام را برای                 

همگان روشن کنی  جمهوری اسالمی دیگر توان ادامه حکومت را بر مردم              

نخواهد داشت چراکه این سیست  تنها از طریق کشتن و به قتل رساندن                 

 گناه زنده است.* های بی انسان

به دعو  کمیته بین المللی علیه اعدام مهوش عالسوندی و مینا احادی در           

 سه شهر اروپا سخنرانی میکنند. 

 اکتبر 8۲کلن آلمان روز چهارشنبه 

 اکتبر ۱۳استکهل  سوئد روز جمعه  

 نوامبر  2اسلو نروژ روز شنبه   

این سمینار با نمایش  فیل  دو برادر ساخته یوسف اکرمی  که در رابطاه باا          

اعدام دو پسر مهوش عالسوندی است شروع میشود. سپس مینا احادی و                

مهوش عالسوندی در مورد جنبش علیه اعدام در ایران سخنرانی کرده و باه              

 سواال   حضار پاسخ میدهند. 

 شرکت برای عموم آزاد است.*

 اعدام ریحانه، روز شنبه را خونین کرد!                  

سروناز سینایی   

 کمیته بین المللی علیه اعدام
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در برخی جوامع بخصوص جوامع مذهبی و اسالمی، ساالنه تعداد                     

ها صادر و به طبع بعدازآن احکام اجرا            توجهی حک  اعدام در دادگاه       قابل

خواهند شد. خیلی از این احکام به نام قصاص است که آن را متصل به                    

های   دانند و حک  قتل صادرشده را به خانواده          احکام اسالمی و مذهبی می    

کنند تا بلکه بتوانند      ها را شریک جرم خود می       کنند و آن    مقتولین وابسته می 

خش  مردم و جوامع دیگر را از خود سلب کنند. در بسیاری موارد دیگر                   

ها را به خاطر افکار و         ترین رفتار بشری را به نمایش گذاشته و انسان           شنیع

کنند و همچنان از آزادی در دین و عقیده سخن به                عقایدشان اعدام می  

میان میاورند، حتی کودکانی را که از روی جهالت و کودکی و ک  سنی                   

دانند و در        شوند را از این قاعده مستثنا نمی                جرمی مرتکب می    

دارند و    سالگی در حبس نگه می       ترین اتداق کودک را تا هجده        بینانه  خوش

گیرند و پیکر     ها را باالی چوبه دار برایشان می         سالگی آن   جشن تولد هجده  

دهند؛ که البته اعدام در سنین           شان تحویل می     بیجانشان را به خانواده    

کرا  دیده و گذارش شده که واقعًا حرفی را برای گدتن                 تر ه  به    پایین

 کاران را ... های دیگر بعضی از بزهکاران و خالف گذارد؛ و در گروه نمی

ما اصالً به نوع و دلیل اعدام، این قتل عمد دولتی کاری نداری  ولی مگر یک              

تواند در مورد     انسان که در جایگاه قاضی، حاک  و یا هر مرتبه دیگر است می            

توانی زندگی کنی یا      جان و زندگی یک انسان دیگر تصمی  بگیرد که آیا می          

 باید بمیری! به چه حقی؟

مصرف ندارد؟ با تدکر عمیق  مگر این مذهب هزار و چهارصد سال پیش تاریخ

به این موارد و مسائلی از این قبیل به واهی بودن و ساختگی بودن این                    

ها ارزشی قائل نیستند،      مذاهب پی خواهی  برد که وقتی برای جان انسان          

اند. بلکه برای      کنند، نیامده   سازی که از آن صحبت می         پس برای انسان   

ای که این مذاهب را       اند و عده    تخریب انسان و سلب آزادی و پیشرفت آمده       

کنند همگی به هنگام دوستی مال و در             اند و تبلیغ و کنترل می         ساخته

 گیرند. های دیگر را می هنگام دشمنی جان انسان

در رژی  اسالمی ایران هرساله صدها ندر به دالیل عقیدتی و به اشکال                   

هایشان همراه با تهدید برای سکو  به            شوند و جنازه     مختلف اعدام می   

شوند. این اعمال شنیع کجای انسانیت جای دارد          هایشان تحویل می    خانواده

 که انسانی را از زندگی محروم کنند و همچنان دم از آزادی بزنند!

 اتداقی بزرگ باید رخ بدهد!

خرافا  و مذاهب را باید کنار گذاشت و یک حکومت انسانی و سوسیالیستی          

بنا کرد. پس بیایید همگی با باالتر بردن آگاهی خود و اطرافیان و تغییر                  

 مان آن دنیای زیبا و آزاد را برای خود و آیندگان خود بسازی .* زندگی

 اعدام و مذهب برای بقای حکومت              

مرتضی اکبری   
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خانمی به نام هیال صادقی به دنبال اعدام ریحانه جباری نوشته اسات کاه:          

روم که ایان اساتااتاوس رو            ام ... و هی دارم با خودم کلنجار می  عصبانی«

کن  ... وقتی توی همین صاداحاه های                 ننویس  و هی خودم رو سانسور می      

های سیاسی نکنید و ریحانه  های جنایی و جزایی استداده نوشت  از پرونده   می

 »رو ه  مثل دالرا و بهنود و بقیه قربانی نکنید ...

شناس  و اگر اینجا قصد جواب دادن به این ماوضاع              من هیال صادقی را نمی    

هاا را       گوناه حارف      سیاسی ایشان را دارم، صرفًا به این خاطر است که این          

 اند و الزم است که کوتاه جواب بگیرند. های دیگری ه  زده آدم

اکتبر خبر داد که همان       8۰المللی علیه اعدام روز       مرکزی خبری کمیته بین   

ندر به اسامی حاجی رشید علیزاده، لطیف محمدی، یونس گل بااباا،                5روز  

ندر دیگری به اسامی  5رضا طهماسبی و عالءالدین بهنام و هدته گذشته ه          

نجا  کریمی، اسدندیار قهرمانی، بهرام صدیقی، آرش سیگار و فخارالادیان             

نادار دیاگار ها  باه انادارادی                   2دل در زندان ارومیه اعدام شدند.          زنده

 اند که اعدام بشوند. شده منتقل

اساتادااده    «تنهاا      کسی درباره این قربانیان نه      تا جایی که من خبردارم هی      

ها را ه  منتشر ناکارده          نکرد، بلکه حتی خبر زیر اعدام بودن آن         »سیاسی  

 بود!

گوید درباره قربانیان توحش رژی  اسالمی سکو  کانایاد، یاا                کسی که می  

پانادارد. کسای کاه            لوح می   لوح است، یا اینکه دیگران را ساده        خیلی ساده 

دهد، بهتر است در خلو  خود به این فکار            نظر می   »لوحانه    ساده«گونه    این

کند که جمهوری اسالمی حداقل در یک سال گذشته چند نادار را اعادام              

پروناده جاناایای و جازایای             «کرده است و از این تعداد اعدامی، از چند          

شده است؟ اگر جمهوری اسالمی صرفًا به این خاطر           »های سیاسی     استداده

ها از پرنده او استداده سیاسی کردند و          ریحانه جباری را اعدام کرد که بعضی      

بازی شد، پس چارا        این سیاست   »مثل دالرا و بهنود و بقیه قربانی        «ایشان  

 ندر را در ارومیه دریکی دو هدته گذشته اعدام کرد؟ ۳۶آن 

کنند جمهوری اساالمای باه           من قبول دارم که در بین افرادی که فکر می         

شماری  گوید اعدام کرد، تعداد انگشت خاطر همان چیزی که هیال صادقی می

هایشان دو وجب آناورتار     ای دارند که تحلیل     لوحانه  های ساده   گونه تحلیل   این

گیرند نگاران     رود؛ اما بخش اعظ  کسانی که این موضع را می           شان نمی   بینی

آبروتر شدن هر چه بیشتر رژی  اسالمی هستند. هامایان هایاال          افشاء و بی  

صادقی در این نوشته کوتاهش بجای اینکه رژی  اسیدپاشان را نشانه بارود،              

برای من کامنتها و مسیاج هاای     «گوید:  درباره اپوزیسیون مخالف اعدام می 

مختلف فرستادند و تهدید کردند و تهمت زدند تا مبادا صدای همدکران من             

ها درباره جنایا  اسیدپاشی رژیا  اساالمای             همین  »به گوش مردم برسه.    

 اند. خدقان گرفته

های جنایی و جزائی  پرونده«از این جماعت باید پرسید که اگر واقعاً با اعدام      

کنید؟ چرا به شارایاطای          مخالدتی دارید، چرا در همین سطح کاری نمی         »

تیز حمله    گونه جنایا  هستند؟ چرا نوک      ساز این   کنید که زمینه    اعتراض نمی 

شما همیشه متوجه قربانی و فعالین عرصه لغو اعدام است؟ جامعاه شااهاد             

کارهای شما و همدستی شما با جانیان است؛ حتی اگر خاودتاان چانایان                

 ای از تحلیل و اظهارنظرهای خود نداشته باشید. ارزیابی

انسان شعور دارد. اگر به شعور دیگران بی اعتنائید، حداقل به شعور خودتان              

 احترامی بگذارید!*

 ها قربانی چه سیاستی شدند؟ نفر در ارومیه اعدام شدند. این ۰۱              

 ناصر اصغری
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 سازماندهی جنبش وسیع علیه اعدام، امر فوری فعالین سیاسی              

 سیروان قادری

جمهوری اسالمی ایران بیش از سه دهه است که در اشکال مختلف، مسئلاه              

جانااحایان         خود قرار داده است، تمامی    کار  سرکوب اجتماعی را در دستور      

شان در تقابل با موج عمیق نارضاایاتای            دانند که تنها راه ماندگاری      رژی  می 

های گسترده از راه اعدام و زندان و شکنجه و ایجاد رعاب و          مردم، سرکوب 

هاا     ترین شکل این سرکوب     ترین و وحشیانه    وحشت در جامعه است. سخیف     

ها است. علیرغ  حضور جنبش وسیع علیه اعدام و  اعدام و قتل عامدانه انسان

های مختلف جامعه همچنان شاهد اباراز وجاود        رنگ و نقش آن در اعتراض     

  این خواست عمومی در سطح گسترده نیستی . بگذارید کمی           »ذا     به  قائ «

تر شوی ؛ جمهاوری اساالمای باه شاکال کااماالً                     روی این مسئله دقیق   

یافته، در اشکال مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم را عموماً       سازمان

سرکوب کرده است، از نپرداختن حقوق کارگران تا دستگیاری و کشاتاار                 

فعالین کارگری، از اشاعه فقر و اعتیاد و فحشا تا دستگایاری فاعاالایان و                 

معترضین به این شرایط، از معضل کودکان فقر و کار تا دستگیری فعاالایان          

های مدافع حقوق کودکان، از سرکوب زنان تا دستگیری و کشاتاار                سازمان

ها و صدها نمونه دیگر، اما به هرکدام از ایان              فعالین جنبش آزادی زن و ده     

 »ذا    به  قائ «یافته و     نگری  شاهد وجود یک جنبش سازمان       ها که می    عرصه

های مختلف هستایا     ها، محافل و کانون ها، کمیته   اعتراضی در قالب سازمان   

تریان و     از مه   که دائمًا در تکاپو و اعتراض و فعالیت هستند، این خود یکی       

از جامعه ایران در تقابل با حاکمیات            های شناخت واقعی    معتبرترین شاخص 

وسطایی اسالمی ایران است. متأسدانه هنوز جنبش وسیع علیه اعادام               قرون

 دارای چنین مختصاتی نیست.

اش در اعاتاراضاا            خواست لغو اعدام، علیرغ  وسعت و حضور همیشگی       

گوناگون، از سازمان خود و انسجام الزم برخوردار نیست، این در حالی اسات    

چنان گستردگی و ندوذی در جامعه است که  که جنبش علیه اعدام دارای آن  

ها محدل و کانون و کمیته حول آن در شهرهای مختلاف ایاران                 توان ده   می

 .سازمان داد

هاای     هاا و مایادان          در زندان  صور  روزانه و در ابعاد وحشتناکی       اعدام به 

حال، عمق تندر از این پدیده شاوم و             شود و درعین    شهرهای ایران اجرا می   

هاای     توان دید. پتانسیل و ظرفایات    جای جامعه می   کارانه را در جای     جنایت
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سرعت تبدیل باه      تواند به   در جامعه می    »نه به اعدام  «باالی خواست عمومی    

حذف برای تاقاابال و          یافته و غیرقابل    یک نیروی اعتراضی فراگیر و سازمان     

پایان بخشیدن به بساط اعدام شود. در نبود چنین تشکل و سازمان یافتنای،    

  ای در بارخای         این خواست و ندر  عمومی تنها در شکل باروز لاحاظاه              

  ماند و یا غالبًا در همان سطح ندر  و انزجار شخصی            های مقطعی می    کمپین

 دهد. خود را نشان می

های علیه اعدام، ابزار و ظرف اعاتاراضای             ها، محافل و سازمان     ایجاد کمیته  

یافته دولتی است کاه   ها انسان منزجر از قتل عمد و سازمان   هزاران و میلیون  

عالوه بر پایان دادن به پراکندگی این جنبش و خواست عمومی اعتاراضای،               

هاا و       ای قربانیان در کمپین     تواند سرعت عمل فعالین سیاسی و خانواده        می

ها را بسیار پاایایان     موقع و فوری را افزایش دهد و هزینه       های به   رسانی  اطالع

 آورد.

سرعت موردحمایت طیف وسایاعای از            توانند به   ها و محافل، می     این کمیته 

در نقاط مختلف جهان قارار گایارناد و در                    های انسانی   نهادها و سازمان  

مجموعه وسیعی از فعالین و مردم داخل و خارج را در خاود       زمان کمی   مد 

هاا روی مایاز          سازمان دهند. جای دارد تا بحث ایجاد این محافل و کمیته           

فعالین سیاسی و مخالدین اعدام خصوصًا در داخل کشور قرار گیرد و پاساخ              

درخوری به آن بدهند. قطعاً تجارب زیادی در عرصه مبارزه علیاه اعادام و            

اشکال گوناگون آن در دسترس است و بسیاری از فعالین در شاهارهاا در                  

اناد    ای در این خصوص انجام داده       بسیاری موارد اقداما  جسورانه و شایسته     

تواند دستمایه این اقدام بجا و نیاز فوری جنبش علیاه اعادام          می    که همگی 

 قرار گیرد.*
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 طرح روی جلد اثر هنرمند بهنام محمدی است. 


