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سهیل عربی در خطر اجرای حکم اعدام، دنیا باید بپا خیزد و او را از دست 

  حکومت اسالمی نجات دهد!

یک پدر، یک جوان، یک وبالگ نویس در خطر اعدام فقط به دلیل داشتنت                 

بوک و بازپخش مقاالت اننقادی در مورد اسالم و یا حکومت  یک صفحه فیس

 اسالمی ایران!

شاکی خصوصی پرونده سهیل خود جمهوری اسالمتی استتپ پترونتده را                  

توهیت   «و یا  »سب النبی«اند و او را در ابندا به اتهام        وپرداخنه کرده   ساخنه

به اعدام محکوم کردند و پس از اعنراضات خانواده او و متردم،         »به پیامبر 

باز کردند تا به هر قیمت که شده ای  جوان           »تجاوز به عنف  «برایش پرونده   

را بکشندپ ای  اعدام پیامی است به هزاران جوان که صبح خود را در ایران با                

ای و روحانی و دی  و مذهتب شترو       های مزاح پیامبر و اسالم و خامنه       پیام

ها، پایه و اساس دی  و دکان حاکمیت  حتکتومتت        کنند و موج مزاح آن      می

 کندپ اسالمی را تخنه می

دسنگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران با وادار به سکوت کتردن ختانتواده                

محس  امیر اصالنی او را اعدام کرد و با اعدام محس  زمینه را بترای اعتدام           

خواهند با اعدام   سهیل عربی فراهم کردپ اکنون حاکمان حکومت اسالمی می         

سهیل از خانواده وی و همه جوانانی که به نقد و مزاح اسالم و حتکتومتت                 

 زنند زهرچشم بگیردپ اسالمی در ابعادی میلیونی دست می

بتوکتی      باید وسیعا به ای  حکم اعنراض کرد که با گذاشن  چند پست فیس      

شتده     طنزگونه نسبت به دی  و مذهب و پیامبر یک جوان به اعدام محکتوم             

ها فراهم    ئیست  استپ اعدام سهیل زمینه را برای اعدام مننقدی  مذهب و آته           

کندپ ای  وظیفه همه مدافعی  آزادی بیان و عقتیتده، وظتیتفته هتمته                       می

سکوالرها در دنیا، همه مدافعی  نقد به مذهب و اسالم و همه متختالتفتیت                   

 اعدام است که به پا خیزند و سریعاً نسبت به ای  حکم واکنش نشان دهندپ

بپا خیزیم و روز ده دسامبر روز جهانی دفا  از حقوق بشر را به روز دفتا  از       

 حق نقد و اعنراض و روز دفا  از سهیل عربی تبدیل کنیمپ

کند تا روز چهارشنبته ده         المللی علیه اعدام از همگان دعوت می        کمینه بی  

دسامبر به هر طریق ممک  صدای روژان دخنر سهیل و صدای هتمتستر و                  

خانواده او را به گوش جهانیان رسانده و با ابنکارات مخنلف بکوشند، دنیا را               

منوجه ای  فاجعه کرده و برای نجات سهیل از اعدام به اعنراض، تجتمتو و                 

 آکسیونهای مخنلف دست بزنندپ*

کمیته بین المللی علیه اعدام   
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اند و بر ای  استاس         شده  کند که مردم بد تربیت      فاشیسم نژادی اسندالل می   

کند و از هر ابزار خشنی حاضر است برای به هنتجتار               هنجارهایی تعریف می  

کردن مردم اسنفاده کند؛ اما فاشیسم دینی در ادیان ابراهیمی، معنقد استت   

که انسان گناهکار است و پرداخت کفاره گناهانش تنها بندگی خدا است و از 

ای  طریق ادعای انحصار معرفنی را دارد که انسان از آن طریق باید بندگتی               

خواه ای  است کته هتردو        های تمامیت کندپ وجه اشنراک هردوی ای  رژیم      

ها هدف وسیله را توجتیته         اند برای سعادت و برای آن       مدعی مالکیت معرفت  

 کندپ می

تری  مسائلی استت   در جمهوری اسالمی مقوله حذف فیزیکی یکی از بنیادی    

داشنه است و اکنون مسئلته تتنتهتا        که جامعه ایران را همواره ملیناریزه نگه  

آفریت    ی آن نیز فاجعه وجود حذف فیزیکی افراد نیست، بلکه شیوه و گسنره      

شود بستیتار      هایی که جرم محسوب می      ی انوا  فعالیت    شده است؛ زیرا دامنه   

تتریت       گسنرده استپ تعریف حریم مقدس و خط قرمزهایی که تا خصوصی           

جتا     طور کامل هتمته      یافنه است خفقان را به      های شخصی هم گسنرش     حوزه

حاکم کرده استپ اخیرًا صدور حکم اعدام برای یک شخص معمولی به استم               

بوکش زنگ  سهیل عربی، به جرم ناسزا گفن  به پیامبر اسالم در صفحه فیس

جا تحت دیدبانی هسنیدپ اعتدام،   گوید شما همه خطری است که به مردم می 

ای از روابط ساخناری معنتا و     ای منفرد نیست، بلکه در میان مجموعه      پدیده

های ای  رویکرد موحش مسنلزم  زمینه یابدپ درک دالیل و پیش موجودیت می

ای انضباطی است بتا حتاکتمتیتنتی              های قدرت در جامعه     شناخت مکانیسم 

 خواهپ تمامیت

تری  فهم انسان اولیه بود برای پاسخ بته            قهر یک موجود ناشناخنه، ابندایی    

رویدادهایی طبیعی چون سیل و زلزلهپ ای  تفسیر انسانی از طبیعت بتاعت                 

شد که انسان اولیه باور کند که امنیازی را کسب کرده است که نتبتایتد و                  

داشننی و    عنوان دل کندن از مایملکی دوست       رو قربانی کردن به     نشایدپ ازای   

ضروری برای فرونشاندن خشم خدایان که نوعی مجازات بود امری عادی و             

ضروری شدپ با گسنرش جوامو انسانی و محدودیت منابو، تعیتیت  نتو  و                  

رفنه احکام قطعی یا همان تابوها زاده         مندی ضرورت یافت و رفنه      میزان بهره 

پس انسان نیز قدرت تشخیص جرم و اجرای متجتازات را در                 شدند و ازای   

ها مسنوجب پتاداش      دست گرفتپ تابوها، احکامی قطعی بودند که رعایت آن         

 ها معموالً با مجازات مرگ همراه بودپ نبود اما عدم رعایت آن

تحوالت اجنماعی و معرفنی نو  بشر با تولد دی  دگرگونی بزرگتی ایتجتاد                

کرد؛ زیرا با بزرگ شدن جوامو و پیشرفت ابزار جنگ برای قتنتل و رتارت          

حفاظت از احکام تقریبًا ریرممک  شدپ دی  برای بار اول به کسانی کته بته               

ی پاداش دادپ بخشتی        نهند مژده   حدود الهی یا همان احکام قطعی گردن می       

تنهتا   از مجازات نیز به جهان دیگر موکول شد و بخش ای  جهانی مجازات نه       

 عنوان عبرتی برای سایری  نیز پرداخنه شدپ به معنای اجرای عدالت بلکه به

کم پی به جتایتگتاه       با رشد علوم و درآمدن معرفت از انحصار دی ، انسان کم          

 مجازات نصیحت گر در رژیم حقیقت!              

 آکام حیدری



خویش در جهان هسنی و نیز ساخنار اجنماعی و سیاسی بتردپ انتگتار بتا              

اند و دیگر نتیتازی بته           ها مرئی شده    های مخنلف علوم انسان     گسنرش حوزه 

ها نیست و با شناخت انسان قتدرت پترورش و              حذف گسنرده جسمانی آن   

توان افراد را متجتبتور بته        کننرل بر او افزایش یافت و نیز با تنبیه روانی می        

ها اعمال کردپ حال قدرت دیگر تنتهتا     پذیرش هنجارها کرد و قدرت را بر آن     

عاملی بازدارنده نیست بلکه در دوران جدید قدرت از ای  شکل که ما را از                 

 »متولتد  «انجام دادن چیزی منو کند فراتر رفنه استپ اینک قدرت، امتری              

 کندپ است و هویت و ذهنیت را تولید می

ای است که با تعریف بهنجار و نابهنجار و با توسل به         جامعه انضباطی، جامعه  

ها و مراکز آموزشی و  ها و کارخانه ها و تیمارسنان ابزارهای منعدد چون زندان

متنتدی، ستعتی در            ی تعیی  انوا  بتهتره      های پیشرفنه و پیچیده     سیسنم

ها دارد با توجه به آنتچته      مند کردن هرچه بیشنر انسان  پذیری و ضابطه    نظم

بهنجار و نابهنجار استپ ای  بار هدف مجازات در نظام قدرت انضباطی، نته                

صرفًا جریمه کردن و نه اجرای عدالت و یا سرکوب کردن، بلکه بتهتنتجتار                   

تواند درس عبرتتی بتاشتد          ساخن  است اینجا است که مجازات یک نفر می        

شده تمایالت هتمتگتان را          برای سایری ؛ زیرا تخلف یک نفر از حدود تعیی         

 شکندپ گذار را می کند و ابهت قانون برای تخطی بیدار می

تتنتیتده       عنوان رژیم حقیقت، در جهتانتی درهتم           حال جمهوری اسالمی به   

کشدپ ایت  ختود         چیز آن حقیقنش را به چالش می        منولدشده است که همه   

تتر    گذاری و نیز پررنگ     یکی از دالیل افزایش میزان ترس و احنیاط در قانون         

 عنوان عبرتی برای سایری پ شدن مجازات فرد شده است به

عنوان مبنایی برای تعتیتیت  متیتزان             ی فرهنگی ما قدرت به      زمینه  در پیش 

آنتکته قتدرت        شده است حال    مندی و ابزاری برای انضباط دادن تعریف        بهره

جای جامعه و در بی  تمامی مناسبات         ای از نیروها است که در همه        مجموعه

جاری است و جمهوری اسالمی با پررنگ کردن نو  اول سعی در نفی اراده               

هتای     ها دارد؛ و برای اینکه شتکتستت           مردم و ایجاد احساس ناتوانی در آن      

الملل ابهت او را در جامعه نشکند با انوا  مختنتلتف             ی بی    درپی در حوزه    پی

ی    کند زیرا سلطته  های جامعه می  ها سعی بر سرکوب عالیق و خواست        شیوه

 داردپ عیار او را تنها ترس و هراس در دل مردم نگه می تمام

 وسطایی مجهز به ابزار مدرن جمهوری اسالمی؛ قرون

چنان توانمند کرده  خواه حقیقت را آن  ها، رژیم تمامیت    گسنرش انوا  فناوری  

است که با انوا  مخنلف ابزارها سعی در ایجاد هویت و ذهنیت کند و نیز بتا                 

جا حضور دارد به مردم ای  بتاور را            باال رفن  تا جایگاه خدایی قهار که همه       

جا تحت دیدبانی و در تیررس هسنید؛ و با بازتولید یک          دهد که شما همه     می

اندیشی بیمار گاهی تحت عنوان نهضت گریه و گاهی با فراهتم کتردن          مرگ

های جرم و اجرای مجازات اعدام درمألعام ترس و دلهتره   انوا  مخنلف زمینه 

چتنتان      کندپ اکنون قدرت در جمهوری اسالمی آن          را در جامعه نهادینه می    

ی اوضاعی بهنر بته متردم،      جای مژده قطبی و ملیناریزه شده است که به    تک

سعی در نهادینه کردن ترسی عمیق از بدتر شدن اوضا  را دارد کته هتر               

 ی انقالبی را در نطفه خفه کندپ* انگیزه
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گیری دولت و پیشرفت جوامو بشری و پتیتدایتش طتبتقته                  از ابندای شکل  

صورت فردی و یا جمعی و متنتشتکتل بته طترح                  حاکمه، همواره مردم به   

های متعتیتنتی        ها حول خواست    اندپ توده    ها و مطالبات خود پرداخنه      خواست

برندپ گاهی ای  پروسه دادخواهی و         دورهم جمو شده و امر خود را پیش می        

طلبی باع  تعمیق تضادها گردیده و مبارزات اجنماعی گوناگون شتکتل              حق

ای استپ در     شده گیرندپ مبارزه اجنماعی برای بشر موضو  کامالً شناخنه         می

اند که متفتهتوم         هایی از تاریخ ای  مبارزات چنان بر حق و انسانی بوده            برهه

شده استپ مبارزه برای احتقتاق          العموم به مفهومی مقدس تبدیل      مبارزه علی 

 وبیش امری سنودنی استپ حق در تمام جوامو کنونی نیز کم

های منعدد برای مبارزه با مجازات اعتدام،         های اخیر و در پی کمپی        در سال 

شود، آماج حمالت و       در مواردی که مبارزات ننیجه نداده و فردی اعدام می         

اش شاید در طول تاریخ تتمتدن           ورریبی قرارگرفنه که نمونه     اتهامات عجیب 

نظتیتر بته گتردن           شده را با منطقی بی      سابقه استپ مرگ فرد اعدام       بشر بی 

مخالفی  مجازات اعدام که شب و روز برای نجات جتان آن فترد تتالش                    

کتردیتد اعتدام         شود اگر شما شلورش نتمتی        اندازندپ عنوان می     اند می   کرده

راسنی چنی  منطقی را در چه مورد دیگری حاضریم بپتذیتریتمپ             شد! به    نمی

پذیریم که پس  برای مثال جنگ با کشوری خارجی را در نظر بگیریم؛ آیا می   

ای گناه را به گردن سربازان خودی بینتدازنتد کته       از شکست از دشم  عده  

اصاًل چرا شلورش کردید و به جبهه رفنید و دشمت  را جتری کتردیتد !                    

که بنشینیم و دستت روی         کس چنی  توجیهی را نخواهد پذیرفتپ ای          هیچ

دست بگذاریم تا طرف مقابل بدتر سر لج نیفندپ ای  عی  نمونته استنتدالل        

های علیه اعدام استپ دشم  و مقصر اصلی یعنی دولنی را            مخالفی  کمپی  

دهد رها کرده و گریبان جنتبتش عتلتیته اعتدام را                    که اعدام را انجام می    

اندپ جنبشی که تاکنون توانسنه جان تعداد زیادی از محکومی  بته             چسبیده

خواهی و انسانیت در جامعه       دار عدالت   اعدام را نجات دهدپ جنبشی که پرچم       

هتای     استپ جنبشی که نور امیدی برای محکومی  به اعدام در دل زنتدان              

ها فارغ از جرم و تعلتقتات          مخوف حکومت اسالمی است و برای نجات انسان       

ای از پای ننشسنه استپ جنبشی کته تتنتهتا           شان لحظه مذهبی –سیاسی  

ها برایش در محوریت قرار دارد و هرلحظه و       انسانیت و حرمت و جان انسان     

ای    در گوشه گوشه جهان مشغول دفا  از آن استپ چنی  جتنتبتشتی ذره                 

قتراول   دار و پیش المللی علیه اعدام پرچم کس نیستپ کمینه بی   بدهکار هیچ 

 چنی  جنبشی استپ*

 ها در نجات جان محکومین به اعدام نقش کمپین              

میالد رابعی   
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 ارزیابی از کمپین نجات ریحانه جباری و  پیشروی در جنبش علیه اعدام                  

المللی علیه اعدام یکی از        عنوان مسئول کمینه بی       نه به اعدام: شما به     

سازمان دهندگان کمپی  نجات ریحانه جباری بودیدپ در طول یک سال             

 اخیر در ای  کمپی  چه اقداماتی برای نجات ریحانه انجام دادید 

م  به همراه نازنی  افشی  جم، شبنم اسدالهی و شادی پاوه،             مینا احدی: 

یعنی چهار نفر بودیم که کمپی  نجات ریحانه را فراخوان دادیمپ ای  کمپی              

شرو  شد و بعدازای  که تمام اقداماتی خانواده ریحانه            4102از ماه آوریل    

سال انجام داده بودند و سعی کرده بودند که با مقامات،             7در ایران در طول     

کردند در ایران     مسئولی  و با مجموعه کسانی که روی ای  پرونده کار می            

هرحال وقنی همه ای       ای نکنندپ به    تماس بگیرند و خود ای  موضو  را رسانه       

هایی گرفنه    بست رسیده بود، خبر عماًل پخش شد و با ما تماس             کارها به ب   

شد مبنی بر اینکه یک کمپی  اعالم کنیم که ای  کمپی  عماًل با یک طومار              

اعنراضی که ما فراخوان دادیم از مردم سراسر دنیا دعوت کردیم که به ای                 

حکم اعدام اعنراض کنند، شرو  شدپ بالفاصله بعدازاینکه ای  طومار در                

صورت آنالی  در اخنیار مردم قرار گرفت، دیدم            سطح مدیای اجنماعی به    

کردند؛   اسنقبال خیلی زیاد بود و هرروز تعداد زیادی ای  طومار را امضا می              

یعنی شرو  کمپی  به درجات زیادی به ای  طومار و اسنقبال وسیو در                  

حال ما در طول ای  مدت سعی کردیم            سراسر دنیا ربط پیدا کردپ درعی       

ریحانه جباری را معرفی کنیم و بگوییم کی هست و در چه شرایطی                     

شده استپ ای  پرونده      به اعدام   ای محکوم   دسنگیرشده و در چه اتفاق یا واقعه      

چه است و افرادی که در جریان ای  مسائل قرار دارند چه کسانی هسنندپ                

مثالً کسی که به قنل رسیده رابطه اون فرد با حکومت اسالمی چه استپ کل 

موضو  را در سطح افکار عمومی مطرح کردیمپ سرگذشت ریحانه به                   

های مخنلف ترجمه شد و در اخنیار مردم قرار گرفتپ در سراسر دنیا                  زبان

توجه به ای  مسئله جلب شد که یک دخنر جوان در ایران که در معرض                   

تعرض و تجاوز جنسی قرارگرفنه، خواسنه از خودش دفا  کند و در جریان              

ای  دفا  مثل هر دخنر دیگری که در اقصی نقاط جهان در ای  شرایط قرار                

کند از خودش دفا  کند، ریحانه هم همی  کار را کردپ در                بگیرد سعی می  

یک اتاق چاقویی بوده است و آن چاقو را به دست گرفنه بود و به کسی که                  

قصد تجاوز داشنه چاقویی زده و فرار کرده استپ ای  کل ماجرا بود که اتفاق       

افناده بودپ نفس اینکه یک دخنر در معرض تعرض و تجاوز جنسی قرار                  

کند و بعد حکومت اسالمی در یک بی دادگاه           گیرد و از خودش دفا  می       می

عنوان اینکه قاتل است و از قبل نقشه ریخنه و قنل عمد انجام داده به  او را به

های زیادی را در دنیا به خودش جلب کرد و              کند، توجه   اعدام محکوم می  

اعنراضات زیادی را منوجه ای  حکم و حکومت جمهوری اسالمی ایران کردپ            

گونه آراز شد اما در طول چند ماهی که در جریان بود                   ای  کمپی  ای   

هایی که نوشنه بود      اتفاقاتی افناد و ازجمله به نظر م  خود ریحانه دل نوشنه    

ها نشان دادند خیلی کمک        العملی که مردم دنیا به ای  دل نوشنه          و عکس 

تر پیش برودپ     تر و عمومی    تر، عاطفی   تر، اجنماعی   کرد که کمپی  بسیار عمیق    

 گفت و گو با مینا احدی بخش اول

 1131آذر  11 - 2112دسامبر  1 -هفتم شماره  -سال اول  نه به اعدام    6صفحه  



در طول حدود یک سال کمپی  که ادامه داشت، نه ماهی که ما درگیر                   

تدریج توجه مطبوعات جلب شد، توجه           کمپی  نجات ریحانه بودیم، به      

های مخنلف علیه اعدام به ای  موضو  جلب شد و تحت تأثیر توجه                سازمان

ای   فاصله  افکار عمومی و تحت تأثیر اینکه تقریبًا دویست هزار نفر در یک              

الملل، اتحادیه اروپا و      طومار اعنراضی را امضا کردند بودپ سازمان عفو بی           

العمل نشان دادن و آقای احمد         عکس    خیلی از ای  نهادها شرو  کردند به       

شهید درباره ای  مسئله حرف زد، جلسه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل             

تدریج ما منوجه     ای به ای  پرونده نشان داد و به           در ژنو توجه خیلی ویژه     

المللی تقریبًا همه در مورد ریحانه           های معنبر بی      شدیم بااینکه رسانه   

نوشنند و موضو  را مطرح کردندپ درنهایت وقنی االن بعدازای  واقعه داریم             

توان گفت کمپی  نجات جان ریحانه یکی از          کنیم به ای  کمپی  می      نگاه می 

ها بود و خود ریحانه و           تری  کمپی    تری ، جهانی   تری ، اجنماعی   بزرگ

شده است و ای  به نظر م  یکی از  عکسش االن برای اکثر مردم دنیا شناخنه

توجه افکار عمومی را نشان دادپ ما           های بسیار موفق از زاویه جلب        کمپی 

منأسفانه ننوانسنیم ریحانه را نجات بدهیم ولی توجه زیادی مردم دنیا نشان            

ها و    گویی  ها در ایران، سیسنم قضایی در ایران، دروغ          دادند به مسئله اعدام   

رحمی و وقاحنی که ای        دهد و بی    شانناژهایی که حکومت اسالمی انجام می     

حکومت در رابطه با مسئله حکم اعدام ریحانه و احکام اعدام در ایران نشان               

 دهدپ می

تر مردم ایران و جهان  المللی و کالً در سطح عام نه به اعدام: نقش مجامو بی 

در رابطه با ای  کمپی  چه بود و چه نقشی ایفا کردند  چگونه از ای  کمپی  

اسنقبال کردند و برای حمایت از ریحانه چه اقداماتی در سراسر جهان انجام 

 دادند 

المللی یا    طبعًا باید دو قسمت را از هم کردپ مجامو بی               مینا احدی:    

های مدافو حقوق انسان یا علیه اعدام یک  های حقوق بشری، سازمان سازمان

اند   ها و نهادهایی مثل سازمان ملل و اتحادیه اروپا یک بخش            اندپ دولت   بخش

ای جداگانه باید     حال باید در مورد مردم در ایران و دنیا به شیوه                درعی 

ها و نهادهایی مثل اتحادیه اروپا           صحبت کردپ تا آنجایی که به دولت          

گردد م  تجربه ای  را دارم که در هر کمپینی وقنی مردم توجه نشان                 برمی

شود وقنی در مطبوعات و مدیای          دهند، وقنی اعنراضات گسنرده می       می

شود، توجه ای  نهادها هم به        المللی یک موضوعی مطرح می      اجنماعی یا بی   

فشار افکار عمومی مجبورند      توانم بگویم تحت    شود و می    ای  موضو  جلب می   

العمل نشان دهند و در رابطه با کمپی  ریحانه همی  اتفاق افناد و                   عکس

طور سازمان ملل و      های در کشورهایی مخنلف و همی         اتحادیه اروپا، دولت  

العمل نشان دادندپ نامه اعنراضی         المللی از ای  نو  عکس        نهادهای بی  

نوشنند و درخواست کردند مثاًل وزارت امور خارجه دولت آمریکا اظهارنظر             

ها به ایران     کرد و در آلمان وزارت امور خارجه تماس گرفت و خیلی از دولت            

 اعنراض کردندپ

کردم که باید اینجا      ها راضی نبودم و فکر می       العمل  م  شخصاً از ای  عکس    

گفنند   دادند و یعنی باید می       فشار قرار می    جمهوری اسالمی را بیشنر تحت    

اگر ریحانه اعدام شود یک سری تصمیمات یا اقدامات تنبیهی علیه جمهوری 

هایی که    ها یا نامه    ها یا مالقات    شودپ م  شخصاً در نشست      اسالمی اعمال می  

هایی که داشنیم بر ای  نظر بودم که           ها ارسال کردیم یا تماس       برای دولت 

ها سفیرهای جمهوری اسالمی را فرابخوانند و رسمًا اعنراض کنند و                 ای 

طور که    فشار قرار دهند؛ بنابرای  همان      جمهوری اسالمی را بیش از ای  تحت      

العمل نشان    فشار افکار عمومی مجبور شدند عکس         گفنم مسنقیماً تحت   
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ها و اتحادیه اروپا در حدی که از سرخودشان باز کنند در              دهند؛ یعنی دولت  

العمل نشان دادندپ در رابطه با ای  موضو  اینالیا از همه                ای  مورد عکس  

جلوتر بود و خیلی از نمایندگان پارلمان در کشور اینالیا با نمایندگان                   

تر به ای      پارلمان در اتحادیه اروپا که در از اینالیا بودند خیلی جلوتر و فعال             

های مدافو حقوق انسانی یا علیه        موضو  وارد شدندپ تا آنجایی که به سازمان       

المللی جلب شده بود و       ها هم به خاطر اینکه توجه بی         گردد ای    اعدام برمی 

رفت و تعداد زیادی منوجه ای            کمپی  خیلی گسنرده داشت پیش می        

الملل کمیسیون    العمل نشان دادندپ سازمان عفو بی         مسئله شدند و عکس   

حقوق بشر سازمان ملل منحد و ریره اطالعیه دادند و بیانه دادند ای  کاری               

ها نهادهایی نیسنند که مبارزه        دهندپ ولی ای     است که همیشه انجام می     

العمل خیلی جالبی نشان دادند  برندپ مردم عکس بکنند یا کمپی  را پیش می 

العمل خوب    خصوص مردم ایران و زنان روی ای  پرونده خیلی عکس             و به 

گردد   نشان دادندپ تا جایی که به زنان و دخنران جوان در ایران برمی                   

های   بالفاصله بعدازای  که خبر پخش شد و بالفاصله بعدازاینکه دل نوشنه            

ریحانه مننشر شد خیلی از دخنران جوان توانسنند خودشان را جای ریحانه            

ها ای  سؤال را مطرح کردند که م  یک دخنر در ایران                قرار دهند و خیلی   

یک سؤال    کار باید بکنم  ای       در مقابل قصد تعرض و تجاوز یک مرد چه           

های آمد و با صدای بلند اعالم شد و پژواک             مهمی است که روی میز خیلی     

هایش   ای  صدا در داخل ایران وسیعا پخش شد و خود ریحانه در دل نوشنه              

نوشنه و ای  بح  همواره مطرح شدپ حنی بعد از اعدام ریحانه مادرش ای                

را گفت سؤال ای  بود که وقنی یک دخنر در ایران مورد قصد تعرض یا                    

گیرد تکلیف ای  دخنر را جامعه چگونه روش                تجاوز جنسی قرار می     

کند  آیا باید تمکی  کند یا سکوت کند و در سکوت ت  و بدن و روحش                  می

را در اخنیار یک منجاوز قرار دهد  آیا باید از خودش دفا  کند  اگر دفا                   

رسد و اگر ت  به ای  تجاوز بدهد در رابطه با قانون و سنت و               کند به کجا می 

مذهب و اسالم و قوانینی که هست وضعیت ای  زن چه خواهد شد  به نظر                

المللی هم زنان زیادی با توجه به اینکه یک زن مورد تجاوز             م  در سطح بی  

ها   جنسی قرارگرفنه و از خودش دفا  کرده بود و درخطر اعدام بود خیلی               

های معنبر    تدریج مدیای اجنماعی و خیلی از رسانه             توجه کردندپ به   

المللی راجو به ریحانه نوشنند و آن عکسی که در دادگاه از خودش دفا           بی 

های   المللی تبدیل به یک نماد شدپ یکی از سازمان             کند در سطح بی       می

آلمانی نوشت که ای  عکس سمبل علیه اعدام در ایران شد و ای  مهم استپ             

کار کردند  یکی از کارهای که خیلی جالب بود ای             چه اتفاقاتی یا مردم چه    

بود که خبر وسیعا پخش شد، دفا  کردند، طومار را امضا کردند بعضاً                    

هایی سازمان دادندپ بح  در مورد ریحانه و سرنوشنش بعضًا تبدیل             تظاهرات

های کاری در کشورهای اروپایی یعنی دوسنان ایرانی            شد به بح  محیط    

زیادی با ما تماس گرفنند که در محل کارشان دیگران راجو به ریحانه                   

المللی   کردند و تبدیل شد به ایشو یا مسئله عمومی در سطح بی              صحبت می 

ای  موضو  بسیار مهم استپ کمپی  نجات ریحانه باع  شد که ریحانه در               

ها نفر وارد شود و عضوی از اعضای          ها نفر برود در خانه میلیون       قلب میلیون 

طرف خودش جلب کردپ      خانواده مردم دنیا شودپ ریحانه عاطفه زیادی را به         

کردند که    زبان که برای ما تعریف می       م  دوسنانی داشنم از کشورهای عرب     

ها درباره آن     شده است و رسانه     در ای  کشورها هم وسیعا بح  ریحانه مطرح       

نوشنندپ شاعران به زبان عربی راجو بهش شعر گفنند چون مادر ریحانه در              

ایران هنرمند است و هنرمندان هم اعنراض کردند و وسیعا وارد کمپی                 

شود و از ای  اتفاقات  شدند؛ بنابرای  ما مواجه هسنیم بااینکه شعر خوانده می
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هم خیلی افنادپ در حقیقت مردم دنیا به پا خواسنند و سعی کردند ریحانه را 

 نجات دهندپ

نه به اعدام: باوجود همه اعنراضاتی که شما از آن صحبت کردید، ریحانه              

اکنبر اعدام شدپ آیا کمپی  ریحانه ننوانست او را           42جباری در روز شنبه     

 نجات دهد  یا اینکه خود جمهوری اسالمی قصد اعدام ریحانه را داشت 

تر   گردد، باید خیلی دقیق     تا آنجایی که به اعدام در ایران برمی         مینا احدی: 

راجو به ای  پدیده حرف زد؛ یعنی اینکه ما در ایران مواجه هسنیم با                     

اینکه  فقط قنل عمد دولنی؛ یعنی        دهدپ نه   عام سازمان می    حکومنی که قنل  

ها   عنوان یک قنل عمد دولنی است و دولت             ما همواره گفنیم اعدام به      

کنند برای دفا  از امنیت، برای         گیرند و توجیه می      خونسردانه تصمیم می  

کنند در رابطه با       مقابله با تجاوز، یا توضیحاتی از ای  قبیل را عنوان می              

مواجه هسنیم با حکومنی که احنیاج دارد به کشن ،              اعدامپ ما در ایران    

احنیاج دارد به نمایش ای  جنایت در سطح افکار عمومی داخل ایران برای              

ها نفری که     کنند، میلیون   داند در ایران مردمی دارند زندگی می         اینکه می 

و مننظر فرصنی هسنند که ای  خشم و انزجار و             مخالف حکومت هسنند    

نخواسن  ای  حکومت را علنًا نشان دهندپ برای اینکه بنواند مردم را ساکت              

شود امنیت مردم در ایران حفظ        کنند، سؤال اآلن ای  نیست که چگونه می        

در جامعه گرفت  یا جلوی تجاوز را        شود جلوی قنل را     شود و یا چگونه می    

شود جمهوری اسالمی مردم    در جامعه گرفت  سؤال ای  است که چگونه می 

افند، حکومت    را ساکت کند  یا مردم را بنرساند  و هر اتفاق سیاسی که می            

عنوان   داشنه به   هایش نگه   اسالمی جمعیت بزرگی، صدها نفر را در زندان         

ها که م  ای  اسم را برایشان گذاشنم و هر موقو که                لشگر ذخیره اعدامی  

کندپ کما اینکه همی  دو روزه قبل         آورد و اعدام می     الزم دارد تعدادی را می    

شد م  شخصًا بر ای  نظر بودم که اگر            می وقنی مذاکراتشان در وی  انجام    

توافقی اتفاق بیفند آنجا، تعداد زیادی را اعدام خواهند کردپ اآلن ای  اتفاق               

نفر را در ایران اعدام کرد جمهوری            9نیفناده اما باوجودآن همان روز         

درصد ای  اعدامی که در       01توان گفت     اسالمی و تعدادی را درمألعام و می      

دو روز قبل اتفاق افناد درمألعام بودپ در حالی قباًل جمهوری اسالمی                   

ها و اتحادیه اروپا و سازمان ملل گفنه بود            فشار اعنراضات دنیا و دولت      تحت

کند؛ بنابرای  باید     االن بیشنر درمألعام اعدام می     کند اما   درمألعام اعدام نمی  

بدانیم که اعدام در ایران صد در صد سیاسی است و به حیات و ممات                     

ها   جمهوری اسالمی ربط داردپ حکومت اسالمی روی بعضی از پرونده               

گونه   دهدپ در رابطه با پرونده ریحانه ای         ازحدی را نشان می     حساسیت بیش 

بودپ پرونده ریحانه مربوط بود به یکی از مقامات جمهوری اسالمیپ یکی از               

گونه   همکاران وزارت اطالعات قصد تجاوز داشنه و جمهوری اسالمی ای             
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خواسنند بگویند مانند علی که در        نماز، می  پرونده را عوض کرد که در حال      

های زیادی    هنگام نماز به قنل رسید و در موردش جمهوری اسالمی داسنان          

گونه نشان دهد که       خواست ای    دهند، می   سازد و به خورد مردم می         می

سربندی نامی که قصد تعرض و تجاوز جنسی به ریحانه را داشت و از                     

خواست   همکاران وزارت اطالعات در جمهوری اسالمی ایران بوده است، می          

تجاوز کند و بح  علنی شد در سطح افکار عمومیپ ای  یک مسئله که                   

کنند و در ای       حکومت کار می   خواست نشان دهد که کسانی که با ای           می

کاره نیسنند که به زنان تجاوز کنندپ             گفنند همکار قبلی ای        مورد می 

حال قنل سربندی در درون پسنوهای وزارت اطالعات اتفاق افناده بود  درعی 

گاه روش  نشد که چه کسی سربندی را کشنه است  جمهوری                  و هیچ 

اسالمی در بررسی ای  پرونده و اصرار عجیبی که داشت برای اجرای حکم               

اعدام در طول مدتی که ای  کمپی  در جریان بود و مردم از جزئیات خبردار   

همگان دیدند که در درون      کردند،  شدند و خیلی ای  مسئله را پیگیری می        

ای که اآلن سخنگوی قوه قضاییه است و قباًل،           حکومت اسالمی و ازجمله اژه    

زمانی که سربندی کشنه شد رئیس وزارت اطالعات بوده اصرار عجیبی                

خواست   داشت بر اجرای حکم اعدام ریحانه و درواقو جمهوری اسالمی می            

که بر روی یک پرونده سنگ بگذارد با اعدام ریحانه و به نظر خودش موضو     

حال یک کمپی  جهانی اتفاق افناد که           را فیصله یافنه تلقی کندپ درعی        

دارم به کسانی که      عصبانیت زیادی را باع  شدپ م  ای  را کاماًل قبول             

گفنند   ها می   گویند ای  کمپی  باع  شد که جمهوری اسالمی )آن              می

خانواده مقنول عصبانی شود ولی اسم خانواده مقنول را لطفًا خط بزنید و                

بگویید جمهوری اسالمی( جمهوری اسالمی عصبانی بود از ای  کمپی                

المللی و بااحساس و جهانی داشت  جهانی به ای  خاطر که کامالً عمومی، بی 

رفت و فشار خیلی شدیدی را بر روی جمهوری اسالمی آورد و همه  پیش می

افکار عمومی   ها تأثیر داشت بر اینکه جمهوری اسالمی باوجوداینکه فشار    ای 

نشینی  شود که عقب المللی در مواردی باع  می ها در سطح بی  و فشار دولت

دهند که در مواردی       کند و اعدام نکند و به نفو نظامشان تشخیص می             

نشینی کند در ای  مورد درمجمو  بررسی کرد و به نفو نظامشان                   عقب

دانند و دیدند با ای  اعدام        دانست که ریحانه را اعدام کند ولی خودشان می         

چه نفرت عظیمی را در سراسر دنیا منوجه خودشان کردندپ م  شنیدم که               

بود که   شده  زبان و جاهای دیگر نوشنه       هایی در کشورهای عرب     در روزنامه 

ریحانه اعدام نشد و از نظر آن مردم، جمهوری اسالمی خودش را اعدام کرد               

زبان که توهمی داشنند به جمهوری           در مقابل چشم برخی مردم عرب        

اسالمیپ درهرحال ای  کمپی  ننوانست ریحانه را نجات دهد اما فشار عظیم             

راحنی   تواند به   المللی بر جمهوری اسالمی گذاشت و نشان داد که نمی             بی 

المللی و کسانی که دارند مبارزه        کسی را اعدام کندپ نشان داد که کمینه بی         

دارند و   المللی  دهی اعنراضات بی     کنند ظرفیت بسیار باالیی در سازمان        می

کند در ایران اما منأسفانه، ما        ها را سخت می     به نظر م  از ای  نظرها اعدام      

ننوانسنیم ریحانه را نجات دهیم به خاطر فردی که به قنل رسیده بود و                  

 نقش وزارت اطالعات در ای  قنلپ

 ادامه داردپپپ

 »ای  گفت و گو توسط سروناز سینایی پیاده شده استپ«
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 سرنوشت سهیل یعنی سرنوشت تو!              

 سروناز سینایی

سهیل عربی وبالگ نویسی که به اتهام سب النبی یا توهی  به پیامبر                    

ها را در ایران  شده است، بار دیگر موجی از نقض حقوق انسان به اعدام محکوم

اندازدپ حدود یک ماه پیش نیز زنی         تحت حاکمیت جمهوری اسالمی راه می     

بوک دسنگیر شد و      به نام ناهید گرجی، در مشهد، به اتهام فعالیت در فیس           

حنی ننوانست برای دفا  از خود از حق مسلمش که داشن  یک وکیل است، 

ای اعالم کرده که برای        اسنفاده کند و بازپرس پرونده با صراحت وقیحانه         

کندپ ناهید گرجی در        پرونده امنینی در ای  شرایط وکیل قبول نمی             

برد و ای  در حالی است که سهیل عربی نیز به               بالتکلیفی کامل به سر می    

شودپ ای     بوک و فضای مجازی به اعدام محکوم می           جرم فعالیت در فیس    

العمل رژیم اسالمی که وحشیگری را به اوج خود رسانده است تنها                 عکس

ازحد حاکمان از مذهب گریزی مردم          دهنده ترس و اسنیصال بیش       نشان

خواهند به هر قیمنی مذهب را که دسناویز چپاول انسانیت است             است و می  

را حفظ کرده تا بنوانند خود را حفظ کنندپ ای  حرکت داعش گونه از طرف                

حکومت هشدار و تلنگری است به مخالفینشپ هشدار به جوانان و زنان و                

های زیرخاکی و نقد و رد        هاست به مسخره کردن ای  فسیل       مردانی که مدت  

پردازندپ پیامشان به مردم داخل ایران ای           مذهب از خودشان فسیل تر، می     

حرام بوده و     »م «داشن  هرگونه عقیده مخالف با عقیده و خواسنه       «است:  

چنی  برخوردی با شهروندان یک کشور به خاطر        »ستپ  »تو«حکمش مرگ   

برانگیز استپ مذهبیان بر مسند       کننده و تأسف    شان، بسیار نگران    ابراز عقیده 

اند که    چنبره زده   »قدرت به قیمت جان   «قدرت نشسنه، چنان بر صندلی       

گویی از ابندا در ای  مقام از مادر زاده شده و در همی  مقام از دنیا خواهند                  

ای   کشند تا مبادا لحظه     کنند و می    گیرند و شکنجه می     ها را می    رفتپ سهیل 

 شان شک کنندپ مردم بر بیدادگری جالدانه

ها را با طنابی بر گردنپ ای  بار            کشند انسان   سادگی می   چه ساده و چه به     

!  برای اعدام   »تجاوز به عنف  «ای دارند      برای اعدام سهیل عربی چه بهانه      

ریحانه جباری خانواده سربندی را بهانه کردند و با هزاران ابهام جان دخنری  

جوان را گرفنند و حاال نوبت گرفن  جان سهیل عربی است، به اتهام وبالگ               

قدر اعدام با     تر  البنه آن    نویسی و توهی  درباره پیامبر از خودشان مسخره        

ای  اتهام، مضحک و احمقانه بود که ناگهان، بدون هیچ دادگاهی، اتهام                 

تجاوز به عنف دلیل اعدام سهیل شناخنه شد و پای یک شاکی خصوصی                

خبرند به میان آمدپ      مبهم و نامعلوم که خانواده و وکیل سهیل نیز از آن بی            

شده را در پرونده ریحانه        گم  »شیخی«حکم همان     »ناشناس«ای  شاکی   

داردپ ظاهراً سران دسنگاه قضایی ایران از ای  ابهام اشخاص خوششان آمده و 

توانند به اتهام فعالیت      دانند که نمی    پسندندپ خودشان هم می     کالً ابهام را می   

در ایننرنت جان انسان را گرفت و تهمت و تفهیم تجاوز به عنف کارسازتر                 

 استپ

تواند   همه اتهام و افنرا ساکت بنشینیمپ سهیل عربی می    ما نباید در مقابل ای  

بوک به دنبال اخبار و       ها در ایننرنت و فیس      یکی از ما باشد که هرروز ساعت      

داری هسنیم و تنها  رویدادها و جنایات جمهوری اسالمی و دیگر دول سرمایه

گذاری و یا قرار دادن یک پست شخصی در حریم                اعمال گزینه اشنراک  

مان کافی است تا جان خود را از دست بدهیمپ سکوت در مقابل                  خصوصی

مانپ سکوت ما یعنی      اعدام سهیل عربی برابر است با نابودی حرمت شخصی         

تأیید حرف سردمداران ای  سیسنم ضد انسانی و اگر برای نجات جان سهیل 

بار برای همیشه باید    ایمپ یک به میدان نیاییم گور خود را با دسنان خود کنده 

به جمهوری اسالمی ایران بفهمانیم که اجازه ورود به چهارچوب خصوصی             

ها را در هیچ شرایطی ندارد و نیک بدانید که اگر       ها و تفنیش عقاید آن  انسان

المللی مطرح نکنیم      وارد عمل نشویم و ای  موضو  را در سطح بی                 

هایش به گورسنان سپرده       ای و نوچه     های زیادی به دست خامنه        سهیل

هایی است که در ایران       خواهند شدپ سرنوشت سهیل، سرنوشت همه انسان       

 کنندپ* زندگی می
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 ملی اسالمی ها از اعدام»مبارزه علیه اعدام و دفاع شرمگینانه«             

اینکه اعدام قنل عمد دولنی و رسمی و یک عمل شنیو و برای سرکوب و                  

 خفقان است امروز بر همه واضح است

های حکومنش در سه دهه گذشنه اعدام         جمهوری اسالمی ایران یکی از پایه     

بوده استپ ای  حکومت از اعدام مثل آب خوردن برای سرکوب مردم برای               

درست کردن جو و فضایی رعب و وحشت و برای مقابله با هر نو  اعنراض و                

 آزادیخواهی اسنفاده کرده است

قانون قصاص که توجیه اسالمی و مذهبی جمهوری اسالمی برای اعدام و هر   

نو  دیگر مجازات شنیو و ارتجاعی است از ارکان اصلی قانون مجازاتش                 

استپ طبق ای  قانون دولت و همچنی  قوه قضائیه اجازه دارد هر محکومی              

برد و دست و      وپار کندپ چشم درمیاورد، زبان می        را طبق آن اعدام و یا لت       

تر در کشورهای اسالم زده و تحت حاکمیت اسالم           بردپ مهم   پای مردم را می   

بخصوص در ایران طبق همی  قانون قصاص شریک جرم کردن مردم در                

 .اجرای قنل و دست بری و پا بری و چشم درآوردن است

جمهوری اسالمی حاکمینش با اعدام و قوانی  ارتجاعی و ضد انسانی مثل              

قصاص ممک  است کسی اگر بخواهد از اعدام و قانون قصاص اثری در ایران              

 .نباشدپ باید برای سرنگونی ای  حکومت بکوشد

های سیاسی انقالبی و      دوست و منرقی مخالف اعدام و سازمان         مردم انسان 

اند در موارد مخنلف از اعدام در           منرقی با دانسن  ای  واقعیت سعی کرده       

ایران جلوگیری کنند؛ و همی  باع  شده است که سران و مسئولی                    

پردازی   جمهوری اسالمی دست و پای خود را جمو کرده با شانناژ و دروغ               

علیه انقالبیون و محکومی  به اعدام به دفا  نامشرو  و ریرانسانی از خود و               

 .احکام اعدام و قانون قصاص بپردازند

های   جمهوری اسالمی در اوج حکومت خود همان زمان که باافنخار انسان            

زد و یا     می»دار   «ها    ها و در چهارراه     شریف و آزادیخواه را جلو در زندان       

های چندنفری در داخل      شده را در دسنه     کرد جوانان مبارز اعدام     تیرباران می 

گذاشت و یا در داخل شهرها           ها به نمایش می      شهر و خیابان و کوچه      

کرد عکس جسد     ورسمشان را بازپخش می     های خود اسم  گرداندپ در رسانه  می

گذاشنندپ همه به خاطر داریمپ در        های نازنی  را به نمایش می       تیرباران شده 

تمام دوران حکومت ای  اوباشان اسالمی در ایران حکم اعدام و قانون قصاص 

و سر به نیست کردن انقالبیون وجود داشنه استپ زمانی بدون هیچ مشکلی             

برید؛ اما    کرد، چشم درمیاورد و دست و گوش و پای مردم را می               اعدام می 

همیشه هم مبارزه علیه جمهوری اسالمی وجود داشنه و همیشه کسان و یا              

ها و    اند همی  سازمان     کسانی مبارز علیه ای  قوانی  شنیو مبارزه کرده          

کوشند وجود داشنند و      احزاب که امروز فعاالنه برای جلوگیری از اعدام می         

اش بودند؛ اما      مشغول فعالیت علیه ای  حکومت و تمام قوانی  ارتجاعی            

اش کمپی     مبارزه علیه اعدام مثل امروز علنی نبود و کسی هم علیه                 

شدپ جالب اینجاست در ای  دوره        گذاشت و یا در سطح جهان افشاء نمی         نمی

کسی هم از درون حکومت و یا از دوسنان و طرفداران دور و نزدیک ای                    

هایش   آمد و از اقدامات شنیو اسالمی و آدمکشی           حکومت صدایش درنمی  

هایشان از اعدام و       کردند و صدالبنه باافنخار در روزنامه         ابراز نگرانی نمی   

کردند؛ اما امروز تغیرتی به وجود          ابراز خرسندی می   »ضدانقالب«کشن   

صورت   آمده است جمهوری اسالمی به سرازیری افناده استپ مردم روزانه به           

کنند یکی از همی  مبارزات و          اش مبارزه می    فردی و جمعی دارند علیه     

ها و    اعنراضات علیه اعدام استپ آنچه امروز برجسنه است گذاشن  کمپی            

ها استپ بارها جمهوری اسالمی مجبور شده         علنی کردن بعضی از ای  اعدام     

ها و کمپینرها و       وسیله همی  کمپی      نشینی کند و روزانه به        است عقب 

 طه حسینی
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شود و    به زیر سؤال برده می         مینا احدی های برجسنه مثل        شخصیت

 اندپ ها را به حالت دفاعی انداخنه حکومنی

ها برای آزادی ریحانه جباری بود ریحانه را ای  جانیان              یکی از ای  کمپی    

های از    طلب و ملی اسالمی      اعدام کردند و همی  باع  شد بخش اصالح          

ها بود و تا       یکی از آن    »خلخالی«شده از همان کسانی که         حکومت رانده 

ها و کشنار مردم شریک بودندپ صدایشان را           دیروز با خیال راحت در اعدام      

بلند کنند و بگویندپ باید همانند قبل گذاشت که روال قانونی را طی کرد؛ و                

باید اجازه داد که اولیای دم تصمیم بگیرندپ نباید جلوگیری از اعدام را به                 

سرنگونی حکومت مربوط کرد نباید به قانون و حکومت فشار آورد                     

هاست میگویند    شوند درننیجه همی  کمپی      ها اعدام می  و پپپمیگویند اگر ای  

بخشیدندپ کوششان    ریحانه را می   »اولیایی دم «ها نبود شاید      اگر ای  کمپی   

ای  است که به مردم بگویند که به اعدام اعنراض نکنیدپ علنی کاری نکنید               

کمپی  نگذارید و مدیایش نکنیدپ مسئولی  حکومت و سران جمهوری                

آیدپ   ها را در سطح جهان خوش نمی         ها و علنی کردن      اسالمی ای  کمپی   

میگویند نباید حکم اعدام را به سرنگونی حکومت وصل کرد و باید قانونی و               

بخواهیم که از حق     »اولیای دم «مطابق قانون قصاص با خواهش و تمنا از          

خواهد شرمگینانه خود را مخالف اعدام          ها می   خود بگذرندپ ملی اسالمی    

از قانون قصاص دفا      »جسارت«حال با ای  روشنی و         معرفی کنند درعی   

 .کنند می

ای هسنند که از ای  طریق           ها بخشی از همی  رژیم و دارو دسنه             ای 

خواهند   خواهند جمهوری اسالمی را از زیر ضربه مردم بیرون بکشندپ می            می

شوند ننیجه مبارزه علیه اعدام  بگویند که اگر ریحانه و امثال ریحانه اعدام می

کنند    ها و امکانات جمهوری اسالمی اسنفاده می                 استپ از سایت    

سی مردم را خطاب قرار       بی  اهلل بی   شرمانه از طریق آیت     اند و بی    کشیده  صف

دهند که باید گذاشت رژیم به کار خودش ادامه دهدپ نباید علیه                      می

 .اعنراض و مبارزه کرد »قصاص«و بخصوص علیه قانون  »قانون«

ترند اگر رژیم     شرم  های خارج از حکومت از جمهوری اسالمی بی         ملی اسالمی 

های   ودسنگاه  هایش از قضات و وکیل و دم            اسالمی برای توجیه اعدام     

ها اما    با همی  اسندالل   »ها عالی جناب«کندپ ای   پرداز خود اسنفاده می  دروغ

قصاص خوب  «طلبندپ میگویند     های اصالحی مردم را به مصاف می        با روکش 

 است و برای جلوگیری از اعدام باید به تمنا و دعا از سران حکومت و یا                   

میگویند تنها راه بخشش است و اگر شما شلوغ نکنید  »اولیای دم اکنفا کردپ

 ای  ممک  استپ

ها مخالف اعدام و      اندپ درواقو ای     شده  انگار در ایران همی  چند نفر اعدام       

یک از قوانی  اسالمی نیسنندپ         قانون قصاص نیسنندپ اصاًل مخالف هیچ        

ها را به ای  وضعیت اسفبار          ها از اعنراض و مبارزه مردم آن          وحشت ای  

دانند حاکمیت جمهوری اسالمی بدون اعدام         ها می   مجبور کرده است آن    

ریرممک  است و درواقو مبارزه علیه اعدام و قانون قصاص یعنی مبارزه برای 

شان درست نشان داده است هر         های حسی   سرنگونی ای  حکومتپ شاخک   

تر شود جمهوری اسالمی بیشنر زیر ضربه و زیر           چه جنبش علیه اعدام قوی    

ها کینه و نفرتشان علیه        شودپ به همی  دلیل ملی اسالمی        پایش خالی می  

خواهند با هزار ترفند به سرنگونی طلبان         انقالبیون و ای  جنبش است و می      

طلب   ترهای اصالح   اند از قدیمی    نفس را وارد صحنه کرده       بنازندپ افراد تازه  

طلبند؛ و    سی کمک می    بی  اهلل بی   های مثل آیت    طیف اکثریت و توده و رسانه     

سرنگونی خواهان و انقالبیون را مسئول جنایت و اجرایی قوانی  ارتجاعی              

تر علیه انقالبیون و      ها بیشنر و فعال     کنندپ هر چه ای      ای  رژیم معرفی می   

شوندپپپآنچه بدیهی    آبروتر می   سرنگونی طلبان ابراز وجود کنند منفورتر و بی        

ها مننفرتر    تر و مردم در ایران از آن         ها هرروز سرخورده    است ملی اسالمی  

 .شوند می

تر کرد باید     دهد که باید جبهه انسانی علیه اعدام را قوی   ها نشان می همه ای  

های که علیه     ها و کمپی     وحوش سازمان   های شریف و آزاده حول      همه انسان 

اعدام هسنند منشکل شوند هر چه ما با همبسنگی بیشنر به میدان بیایم                

آبروتر و درنهایت به      بی  »اش  ملی اسالمی «حکومت اسالمی و تمام مشاوری       

 *.شویم تر می سرنگونی ای  رژیم نزدیک
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 کمپین نجات ریحانه جباری قلب حکومت اسالمی را نشانه گرفت!                  

 گفت و گو با شبنم اسد اللهی

شما یکی از سازمان دهندگان کمپی  نجات ریحانه جتبتاری       نه به اعدام:     

بودیدپ در طول یک سال اخیر در ای  کمپی  چه اقداماتی بترای نتجتات                  

 ریحانه انجام دادید و فعالیت عمده شما در ای  کمپی  چه بود 

از همان روز دسنگیری ریحانه جباری م  در جتتریتتان  هی: لشبنم اسد ال  

صدا در اتتاوا داشتنتم در هتمتیت               بودم و چون برنامه رادیوئی به اسم هم      

رسانی و حمایت از ریحانه کردم، اما چون قادر به تماس  به اطال   سعی رادیو 

با خانواده او نبودیم و سروصداهای ای  دسنگیری خوابید، اکثر ما فعتالتیت                

  یکی 4102  تا اینکه در ماه مه  حقوق بشری فکر کردیم که ریحانه آزادشدهپ   

ریحانه جباری بود و یکی از آشنتاهتای         م  که در جریان پرونده        از دوسنان   

سال است که در زندان به  7خانم شعله پاکروان بود به م  اطال  داد ریحانه    

ایشان از مت         برد و قرار است تا چند روز دیگر به دار آویخنه شودپ        سر می 

ای برای نجات جان ریحانته انتجتام دهتیتم و                  خواسنند که اقدامات فوری   

 کمپینی برای نجات او اعالم کنیمپ

هتا نتازنتیت  افشتیت  جتم،                 اولی  اقدام م  تماس گرفنت  بتا ختانتم            

ها درخواست همکاری نمودم کمپی  بتا         بودپ از آن    مینا احدی  و پاوه شادی  

و  ای مشنرک سرگشاده شرو  شدپ نامه و پنیشی  به آقای احمد شهیتد           نامه

های سیاسی، حقوق بشری ارسال شدپ در دنیای ایتنتنترنتت               همه شخصیت 

ها کمپی  اعالم موجودیت کرد و پرونده ریحانه          های تلفنی با رسانه     تماس و  

 ای شدپ رسانه

روز تقریبتاً     4در روزهای اول اسنقبال بسیار خوبی از کمپی  شد و در مدت             

دولتت   آوری شدپ با نماینتدگتان متجتلتس                هزار امضا جمو    2۴نزدیک به   

هتا،     کنند صحبت کتردم و آن         در مورد حقوق بشر ایران کار می       که  کانادا

در       های مخنلتفتی   همراه با وزیر امور خارجه کانادا جناب جان بعد اطالعیه     

های کانادا مننشر کردند و نسبت بته متوضتو  اعتدام                 مجلس و خبرگزاری  

  ریحانه اعالم موضو کرند و مخالفت خود را با اعدام ریحانه اعالم کردندپ

های حقوق بشری چه بود و در  المللی و سازمان نه به اعدام: نقش مجامو بی 

 تر اسنقبال مردم از کمپی  چگونه بود  شبنم استد التلتهتی:                 سطح کلی 

التمتلتلتی،       نظیر بودپ جوامو بی       اسنقبالی که از کمپی  نجات ریحانه شد بی       

از پیر و جوان از     و مردم از اقصی نقاط دنیا       ها،  نهادهای حقوق بشری، رسانه   

خواهان آزادی ریحانه و لغو قانون ضد بشری قصاص بودنتد          هر دی  و آیینی   

 4المللی به رژیم ایران آمد باع  شد که           و فشاری که از طریق افشاگری بی       

ها انسان را به قلتب   بار اعدام ریحانه به تعویق بیفندپ ای  کمپی  قلب میلیون 

ریحانه پیوند زد و ریحانه به یک چهتره جتهتانتی تتبتدیتل شتدپ حتس                      

دوسنی در وجود مردم بیدار شد و از ای  کمپی  به هر نحو متمتکت                     انسان
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 های مخنلف برای لغو اعدام ریحانه مبارزه کردندپ دفا  کردند و به شیوه

آبان اعدام شدپ سؤال ای  است که آیا  0نه به اعدام: ریحانه جباری در تاریخ 

با اعدام ریحانه کمپی  نجات ریحانه جباری شکست خورد یا متوفتقتیتت               

 کسب کرد  هم

جمهوری اسالمی قصد اعدام ریحانه را داشت باید توجتته           شبنم اسد الهی:   

رژیم جناینکار و راصب هستنتیتم آزاد             در برابر یک      داشنه باشیم که وقنی   

کردن زندانی از زیردست جانیان آن رژیم کاری سهل و آسان نیستپ کمپی      

بلکه کمنری  شانس را برای نجات ریحانه داشتپ ای           ریحانه شکست نخوردپ   

با کمپی  نجات سکینه محمدی آشنیانی و نازنی  فاتحی             کمپی  هیچ فرقی  

تتر بتودپ        تر و متردمتی       تر، عاطفی   ها جهانی   مراتب آز آن    وپپپ نداشت بلکه به      

ها انسان به اسنقبال کمپی  ریحانه آمدند و به هر نحو ممک  مبارزه               میلیون

اعدام شدپ ریحانه اعدام شد چون ای  پرونده امنینی بود و             کردند، اما ریحانه  

پای وزارت اطالعات در میان بود و جمهوری اسالمی باید ریحانه را اعتدام                

کردپ کمپی  شکست نخوردپ درواقو ای  کمپی  موضوعی را اثبتات کترد       می

کند چون برای پابرجا بتودن         که جمهوری اسالمی در هر شرایطی اعدام می       

 حکومت اسالمی و قوانی  ارتجاعی و ماقبل تاریخش نیاز داردپ

ها،  نه به اعدام: بعد از اعدام ریحانه جباری مواضو مخنلفی از سوی سازمان

های حکومنی و ریر حکومنی و اپوزیسیون در ایتران و              نهادها و شخصیت  

ای شتدن       ها اعالم کردند که رسانه      خارج از ایران گرفنه شدپ ای  سازمان       

 پرونده ریحانه جباری موجب اعدام او شدپ نظر شما در ای  رابطه چیست 

حاکمیت ایران و قانون اساسی  باید در ماجرای قنل ریحانه شبنم اسد الهی:

و موردحمله قرار گیرند     شوند برده سؤال زیر اسالمی رژیم جمهوری اسالمی   

  پو مقصر شناخنه شوند

در خاموش کردن صدای   که سعی بوده و هست یک حیله همیشگی رژیم  ای 

ها به مردم     فراخوان ای   پکند  می المللی  های بی    رسانه فعالی  حقوق بشری و   

و برای نجات عزیزاننتان کتمتپتیت             ای  است که علیه اعدام اعنراض نکنید      

هتا و       کنند کته رستانته      صراحت ادعا می   به در گوشه و کنار، برخی       نکنیدپ 

ها اصالح طلبندپ اگر با فتارس           ای  اند  ها در اعدام ریحانه نقش داشنه       کمپی 

هتا   تالش رسانه  شان استپ  طلبی شوند از ذات اصالح   نیوز و تسنیم همسو می    

به نجات ریحانه نشد     وقفه بود، شاید موفق     ها برای نجات ریحانه بی      و کمپی  

ولی قطعًا در اجرای حکم اعدام بسیاری از زندانیان وقفه ایجاد نتمتود؛ امتا                 

تر از فعاالن حقوق  گردند، دیواری کوتاه برای آنان که همیشه دنبال مقصر می

شده برای لغو اعدام ریحانته، خصتوصتاً            های تشکیل   کمپی    پبشر پیدا نشد  

ها نتفتر      ، توانسنند صدای ریحانه را به گوش میلیون       »نجات ریحانه «کمپی   

برسانند و قلب بسیاری از مردم ایران و جهان را با ای  دخنر که هفت ستال                 

  پاز زندگی خود را در سایه حکم اعدام گذرانده بود، همراه سازند

فشتار     های محکومی  به اعدام عالوه بر تحت  ای کردن پرونده    تا امروز رسانه   

توان   قرار دادن دسنگاه قضایی ایران، ننایج بسیاری داشنه که ازجمله آن می           

 پبه لغو سنگسار سکینه محمدی اشاره کرد

خانم شعله پاکروان مادر ریحانه جباری هم نسبت به ای  موضو  در صفحته              
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سال یکی از      0۴مجازات اعدام برای کودکان و اجرای آن بعد از س                  

کار اسالمی ایران استپ ای        شده توسط حکومت جنایت     های آفریده   تراژدی

وتحلیل شود اما     تراژدی باید توسط کارشناسان حقوقی و اجنماعی تجزیه         

دلیل انجام چنی  جنایاتی پیش از هر چیز سیاسی استپ در ای  مقاله م                 

کنم و امیدوارم کمکی به روشنگری در ای           برداشت شخصی خود را بیان می     

 .زمینه باشد

سال منجر به     0۴هایی که در کودکان زیر        های خیابانی و سایر جرم      در نزا  

ها در ای      تری  عوامل، عامل تربیت و نقش خانواده        شود، یکی از مهم     قنل می 

سواد جامعه    های فقیر و کم     مورد استپ اکثر ای  کودکان منعلق به خانواده        

 نوبه خود قربانی شرایط اجنماعی هسنندپ ها نیز به هسنند که آن

هم در کننرل حکومت استپ حکومت باید با          تر جامعه است آن     خانواده بزرگ 

سیسنم سازی، آرامش و رشد تربینی سالم را در تمامی ابعاد یک جامعه                 

کندپ زمانی که      حاکم کند و حکومت ایران هرگز بدی  گونه عمل نمی              

دهد ای     حکومت برای بقای خود سرکوب و خشونت را در جامعه رواج می             

های دیگر سنی     عمل تأثیر مسنقیم در تربیت کودکان و نوجوانان و گروه            

گذاردپ همچنی     ها می   گذارد و بیشنری  تأثیر را نیز در روح و روان آن              می

عوامل اقنصادی که منجر به فقر شده یکی دیگر از دالیل است، چراکه                   

های ورزشی، موسیقی و گردشگری       امکانات اقنصادی و تفریحی مانند مکان     

ها باشد چراکه در ای        ای در ای  حادثه     طورجدی عامل بازدارنده    تواند به   می

گیرد و نسبت به هم         فضاها بی  کودکان عواطف و مهربانی شکل می            

ها به نحو     توانند خشونت داشنه باشند و انرژی خود را در ای  مکان                نمی

کنندپ اگر در ای  صورت مجددًا خالفی صورت گرفت باید              مثبت خالی می  

ها و  که به دادگاه ریشه آن را در مشکالت روانشناسی فرد جسنجو کرد نه ای  

کودکان باید مورد آموزش و تربیت صحیح قرار          .های اعدام سپرده شود     حکم

 بگیرندپ*

 اعدام کودکان در ایران                  

 مژگان منصوری

 : گونه نوشت بوک خود ای  فیس

ای نشده بود چه گلی به سر پرونتده   در هفت سالی که پرونده ریحانه رسانه«

امروز هم خواندم که مردی به نام هادی شریفی تئوری جدیدی را            زده شد  

فرد و عجیتبتش    که چندی پیش با نظریه منحصربه ارائه کردهپ شریفی، همان   

حجاب، حق مترد استت؛ و            همه را منعجب کردپ گفنه بود تجاوز به زن بی          

اینک مانند یکی از گروه کر پروژه طرفداری از انوا  اعدام، در بتختشتی از                   

های داخلی و خارجی باع  شدند ریحتانته          افاضات خود بیان کرده که رسانه     

دادندپ میگویتم، ای        ها نبودند، اولیای دم رضایت می       اعدام شود؛ و اگر رسانه    

ای نشده بود چه گلی  تان پاسخ دهید، در هفت سالی که رسانه    گروه کر، همه  

ها و دسیسه و کنک و دروغ          جز خالی کردن جیب     به سر پرونده زده شد  به     

و قضاوت ریاکارانه و مهندسی پرونده  از آن گذشنه، ای  حرف شما درستت              

به ای  معنی است که جالل سربندی قصاص نکرد بلکه با قنل ریتحتان از                  

ها اننقام گرفت! م  و همسرم به نهادهایی نامه دادیم که حنی فکترش    رسانه

ها و وزرا  کنیدپ کدامشان جوابی دادند  از باالتری  مقام تا مدیرکل          را هم نمی  

و معاونی  روسای جمهور، از رئیس قوه قضائیه در دو دوره، متعتاونتیت ،                   

دادسنان تا نمایندگان مجلس و پپپ پ برای هرکدامشان مثنوی هتفتنتاد مت              

کارذ آماده کردیم و فرسنادیمپ چه شد  جالب است که فقط بخشی از آن                 

شناخنم به    کدام را نمی    ای شدن توسط افرادی که هیچ       ها بعد از رسانه     نوشنه

العمل نشان دادپ جهانی به تکاپو افنادند برای رهایی    دست هر که افناد عکس    

ریحان، اما دریغپ بزرگانی که هم از محنوای دسایس اطال  داشننتد و هتم          

هتایتی     آه از پشنیبانی   قدرت بازگرداندن حق به مسیر، حنی کالمی نگفنندپ          

دریغ نثارشان کرده بودیم آن زمان که نیاز داشنندپ کسانی که شعر و              که بی 

 »پپپکرد، حاال الل بودند و گنگ شعارهایشان گوش فلک را کر می

 پایان
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نوامبرپ پسرم    42شدیم که بریم تظاهرات روز        با همسرم حاضر می    داشنم   

گویدپ   گیرد و به جدیت تمام می        سالش هست جلوی همسرم را می        0۱که  

دهند، نشان از ضعف        که مردها علیه شما خشونت نشان می            مادر ای  

ن دو پای مرد تا توبه کند از اینکه دوباره               زنند میا   هاست که با لگد نمی      زن

دهد پسرم کاش به ای      جواب می  خشونت نشان دهدپ همسرم با خنده تلخی 

ها در    ها با مردها نیست که ما زن          ای  مبارزه جنگ زن         بود ولی     راحنی

کشیمپ بلکه حاصل یک          سراسر جهان منحدانه آن را به چالش می              

طبقاتی است که قدرت سیاسی و سودجویی                و         تاریخی جنگ   

تبو آن به اسارت گرفنه       و به  باشد    افسارگسیخنه موتور حرکت آن بوده و می      

 ها منجر شده استپ شدن انسان

تدریج مقاومت    حقوقی مضاعف بوده و به        ها ای  بی    منأسفانه در مورد زن   ولی

اندپ ای  امر ممک  نبوده مگر        شکسنه  درهم عدالنی  ها را در مقابل ای  بی       آن

که به اسارت زن با          توجیهات دینی، عرفی و ساخن ّ  فرهنگی          کمک   به

ضد زن که نصف جمعیت دنیا را تشکیل              ,  قوانی  ضد انسانی    وضو  

که اآلن پدرت با م  همگام هست نشان             پسرم ای   دهند، نائل آیندپ       می

دهد که ای  مبارزه تنها مبارزه زنان نیست بلکه یک مبارزه مشنرک                   می

مردان و زنان جهت براندازی نظم موجود و ایجاد یک دنیای بهنر بر                     

مردی     هست و نه      زنی    ها آزادند نه    همه انسان   که در آن های نظم که    خرابه

هست انسانیت و عشق و محبت هست که موجب آزاد شدن یک                   چیز هر

همه     شود که خوشبخنی    برای سازندگی و پیشرفت می        انرژی عظیم انسانی  

گوید، بسیار خوب تظاهرات      می ساکت   کندپ پسرم     ها را تضمی  می     انسان

 داشنه باشیدپ  خوبی

اند مردان    پ تعداد زیادی در میدان مرکزی شهر اسلو حضور به هم رسانده              

و حرکت خروشان    های فروزان و با شعارهای آشنا          همدوش زنان با مشعل   

طرف پارلمان نروژ تا تظاهرات در آنجا با              صدها نفر مشعل به دست به       

ای   نامه  های زنان معنرض به شرایط موجود پایان پذیردپ البنه قطو            سخنرانی

 شودپ به پارلمان تحویل داده می

شده و با مسائل و مشکالت آن جامعه    که در ایران بزرگ  عنوان کسی به   وقنی

حق و حقوق      زمان در یک چهارچوب اروپایی راجو به            آشناست و هم   

شده زنان و خشونت علیه آنان درگیر مبارزه است، به مشنرکات                 تضعیف

  شرقی است جهانی      رربی است نه      که شعار آزادی نه       رسی  ای می   دهنده  تکان

انداز شد در مقابلت       طنی   27است جهانی است که توسط زنان ایران در           

 گیردپ جان می

به سکس      ، نه   به تجاوز جنسی      دهند: نه   ها شعار می    اینجا اما اروپا است و آن     

از طرف کارفرما در        سو اسنفاده جنسی   پرس )منظور اننظارات و فشار برای       

به تفاوت درآمدی،       به برخورد فیزیکی، نه    به حذف فیزیکی، نه  نه محل کار(  

و روان      به بازار سکس و فروش ت          های کلیدی، نه    به حذف زنان از شغل        نه

  به خننه دخنران، نه       شعار نه  ها    زنان و همچنی  در دفا  از زنان سایر ملت         

به اعدام کودکان،       به ازدواج اجباری، نه       های ناموسی، نه    به قنل     به جنگ، نه  

فروشی جانیان اسالمی      بردگی بردن زنان عراقی در بازار برده           به      نه

بار بودن آن     است و شاید عمق فاجعه        تنها شعاری که جایش خالی     داعشی،  

 نفی خشونت علیه زنان  به بهانه روز جهانی              

 سرور کاردار

 1131آذر  11 - 2112دسامبر  1 -هفتم شماره  -سال اول  نه به اعدام    17صفحه  



به اسیدپاشی استپ البنه که ما ای  جای             هنوز در اروپا جا نیفناده شعار نه       

دهیم و    را با تفهیم عمق جنایت و اهمیت آن با صدای بلند شعار می                  خالی

  شویمپ سمپاتی عمیقی را باع  می

ای عاطفی و عمیق ای  تظاهرات اما ای  واقعیت تلخ و زخم                  لرزه  در پس 

و حنی انسانینم را در قبال مسئولینی که دارم           عمیق وجودم را، عواطفم را      

آمیز در حق     کشد زیرا که خوب میدانم همه ای  موارد فاجعه           به چالش می  

در سرکار،      ، تجاوز، فشارهای جنسی      زنان که به شکل شعار شنیدم یعنی        

های درآمدی فاحش، کشن ، آتش زدن، سنگسار، به بردگی فروخن ،            تفاوت

جنگ، خننه، ازدواج اجباری و قنل ناموسی، تجاوز در زندان از طرف                   

مأموری  و مسئولی  و باالخره اسیدپاشی مصادیقی هسنند که داعشیان              

معروف همه    قول  دارندپ به   همه را یکجا در حق زنان کشور اعمال می            ایران  

ها به برکت اسالم یکجا       شود را، ای     های که در دنیا علیه زن اعمال می        زشنی

  کنندپ و اعمال می دارند 

رژیم اسالمی ایران اعدام زنان را با اعدام سران رژیم سابق شرو  نمود و با                 

فروش وارد گود تهاجم سیسنماتیک علیه زنان شدپ روحانیت            اعدام زنان ت   

اعدام زنان آزادیخواه و برابری طلب از         البنه با تبعات سیاسی و اجنماعی        

مشروطیت و سلطنت آشنا بودپ           های بعدازآن یعنی     زمان قاجار و دوره    

دست   27 دانست که اگر بخواهد به سرکوب نسل بر پا خاسنه و جوان                 می

تر هست تا اول از روی نعش قربانیان بازار سکس بگذرد تا                    بزند آسان 

العمل جامعه را     دست گرمی باشد برای تمری  خونریزی و هم عکس             هم

های ناموسی در ریاب قوه قضائی منعارف و سکوالر            گیری قنل   بسنجدپ اوج 

از     اسالمی و یکی   اصطالح جمهوری     از نمادهای وحشنناک حاکمیت به        یکی

حال به قاتل     باشد که درعی     های خشونت علیه زن بوده و می        بارزتری  شیوه 

دهدپ   معروف و نهی از منکر می       بر اصل امربه    مصونیت جنائی نانوشنه با تکیه    

کندپ سنگسار اما شکل      ای  اصل خود را بر اساس اخالق اسالمی توجیه می          

باشد که مشروعیت خود را همچنی  از           دولنی و اسالمی قنل ناموسی می      

گیردپ سنگسار هرچند به هر دو جنسیت حمله          اخالق و شریعت اسالمی می    

  پلی گامی  با توجه به قانون منو گامی اسالمی برای زنان و                  کند ولی   می

چندهمسری برای مردان عماًل و مسنقیمًا زن را موردتهاجم               اسالمی یعنی 

 دهدپ قرار می

تری  تبعیض جنسینی س  مسئولیت کیفری بر اساس بلوغ                       مهم

است که عمق جنایت را در ای  جمالت ننواند بخواندپ                کی .است شرعی  

یک نمونه که همگان آن را به خاطر              ساله دخنر و محاکمه!      9کودک  

در شهرسنان    00۴0مرداد    42ای که     ساله  0۱عاطفه رجبی، دخنر     داریم  

ای از دخنران جوانی است  نکا، در شمال ایران به جرم فحشا اعدام شد، نمونه

به خاطر شرایط نامناسب اجنماعی و        فروشی  ت  که پس از ورود به چرخه      

 شوند محکوم می به مجازات مرگ خانوادگی، از سوی حاکمان شر  اسالمی 

ای را علیه     دهنده  در بعد سیاسی نیز اما حاکمان داعشی ایران جنایات تکان          

اندپ تجاوز    زندانیان سیاسی و در رأس آن زنان زندانی سیاسی اعمال کرده            

طور سیسنماتیک با توجیهات شرعی و همچنی  اعدام زنان              قبل اعدام به  

باشد که    شده می   ماهه ازجمله موارد تحقیق و اثبات       ۴باردار حنی زن باردار     

عنوان   جمهوری اسالمی مجبور به تائید ای  جنایات ضد بشری شده استپ به     

آباد   آباد شیراز و سیما مطلبی از زندان وکیل         الهه دکنما از زندان عادل     نمونه

ها   ها و بدنشان نوشنه بودند که پیش از اعدام به آن              مشهد، بر روی لباس   

گویند که آثار تجاوز را بر        تجاوز شده استپ خانواده مهناز یوسف زاده نیز می        

 اندپ شان دیده شده بدن دخنر اعدام

شده، در    در ایران اعدام    09۴4عزیز زارعی، پدر فنانه زارعی که در سال            

در پاریس مننشرشده، گواهی داده است که  4100خاطرات خود که در سال 
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 !تعرض سخیف دیگری به کلیت جامعه است  حکم اعدام سهیل عربی              

 سیروان قادری

درج متطتالتب      «را         دادگاه کیفری تهران، اتهام سهیل عتربتی     7۱شعبه  

عنوان  »بوک  آمیز و اننشار کاریکاتور و عکس در شبکه اجنماعی فیس           توهی 

فتعتالتیتت        »جترم «کرده و او را محکوم به اعدام کرده استپ جوانی را به               

وپا  هم دست اند؛ ای  تنها یک پیام دارد و آن بوکی به اعدام محکوم کرده فیس

کارانه حاکمیت اسالمی برای بقای خودش و تعرض بته متردم                زدن جنایت 

ایم که اعدام مجازات نیست بلکه ابزار سرکتوب          عاصی از حکومت! بارها گفنه     

اجنماعی است، اعدام وسیله حفظ حاکمیت اسالمی و پس زدن اعنتراضتات             

کارانه جتمتهتوری     مردم استپ ای  واقعیت، هرروز و در پس هر اعدام جنایت     

وسطایی حاکمتیتت    کندپ قوانی  قرون  ازپیش نمایان می اسالمی، خود را بیش 

تواند انسان بکشد،  آب خوردن می  سادگی اسالمی پر است از خزعبالتی که به

را برای متردم بستازدپ ایت                سرکوب و جنایت کند و جهنم اسالمی کنونی       

حاکمیت مرتجو را باید به زیر کشید و ابزارهای سرکوب را از دسنش گرفت، 

های حیاتی در ای  راه استپ        های مهم و قدم     از عرصه     مبارزه علیه اعدام یکی   

شود که بگفنه وکیل او در تناقض با          حکم اعدام سهیل در شرایطی صادر می      

های جمهوری اسالمی  دادگاه  هاست که بی حنی قوانی  خود رژیم استپ سال

ها را به اتهامات ساخنگی و واهی زندانی و شکنجه و سرکوب و          روزانه انسان 

که حنی دادگاهی هم در کار نبود و موج انسان را         ۱1کند، در دهه      اعدام می 

کته بتمتانتد             کردند، حاکمیت اسالمی همی  است و تا زمانی         تیرباران می 

کند، ماندن و بقایش بسنگی به همی  جنایات و         کشد و جنایت خلق می      می

 .کشنار است

ها و     ها، محس  امیر اصالنی     جمهوری اسالمی، فرزاد کمانگرها، سنار بهشنی     

فکر نکنتیتد   «هزاران انسان شریف دیگری را به قنل رساند تا به مردم بگوید    

توانید به هتر   که انسان هسنید، فکر نکنید که آزاد هسنید، فکر نکنید که می   

، جمهوری استالمتی     »ای به خیابان بریزید و آب هم از آب تکان نخورد            بهانه

حکم اعدام سهیل را صادر کرده است تا به ما مردم بگوید که حنی حترکتت         

کلید کامپیوترتان باید به اراده ما تنتظتیتم            انگشنان دسننان بر دکمه صفحه    

ها، مردم و فتعتالتیت           داند که در تمام ای  سال شود! جمهوری اسالمی می   

اند و در بستیتاری از            وپای چرکینش زده    سیاسی، افسار محکمی بر دست    

داند که در ای  جتدال نتقتطته             حال می   اند، اما درعی     ها عقبش رانده    عرصه

تعادلی وجود ندارد، یا باید بکشد و جنایت کند و بماند و یا باید برود، حکتم              

نماندنشان را ما مردم و مبارزه و جسارتمان در اشکال مخنلف بر پتیتشتانتی       

ایم و قطعًا تا روز سرنگونی کلیت رژیم اسالمی و بترقتراری               حاکمیت کوبیده 

 .نشینیم نمی  نظام منضم  آزادی و برابری و رفاه از پایی

دهه   ، ادامه جنایات جمهوری اسالمی در بیش از سه حکم اعدام سهیل عربی  

گذشنه و تعرض دیگری به آزادیخواهی و انسانیت در آن جامعه است و بایتد      

 »پشت گتوش انتداختنت         «به آن پاسخ داد، سکوت در مقابل ای  تعرض،          

جناینی است که مسنقیمًا آزادیخواهی را نشانه رفنه استپ باید از هر طریقی            

رسانی کنیم، باید صف آزادیخواهی را علتیته ایت               که امکانش راداریم اطال    

که هسنیم از کوچه و         جنایت و تعرض آشکار سازمان دهیم، در هر محیطی        
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 نه به اعدام 

در موردش صحبت کنیم و جامعه را مجاب بته                خیابان تا دانشگاه و کارخانه    

اعتدام     »حکتم «العمل کنیمپ جامعه و اطرافیانمان را مجاب کنیم که             عکس

کارانه قنل یک     بوکی، تنها حکم جنایت     فعالیت فیس   »جرم«به      سهیل عربی 

هتای     انسان نیست بلکه مانیفست حکومت اسالمی برای گسنراندن سرکوب        

دادگتاه     7۱وسطایی شعبه     قرون  »دادنامه«اجنماعی بیشنر استپ در مقابل       

و شرافنمندانه اکثریت جتامتعته را قترار            انسانی  »ادعانامه«کیفری تهران،   

ای که فریاد میزند دیگر بس است! چپاول و جنایت و قنل            »ادعانامه«دهیم،  

و رارت و کشنار بس است! اسیدپاشی برزنان بس است! سانسور و فیلنرینگ           

قرن پیش  02بس است! فقر و بیکاری و فالکت بس است! گسنراندن قوانی   

 .!بر جامعه مدرن و قرن بیست و یکمی ایران بس است

، به هتزاران انستان شتریتف           »االرض مفسد فی«گویند  می   به سهیل عربی  

اند، به    عام کرده   گویند و تحت همی  عنوان قنل       دیگری نیز ای  را گفنه و می      

هتا     گویند، انگار ایت      حقیقت را بگوید همی  را می         هر بنی بشری که اندکی    

پاک کنتنتد!    »مفسدی «صاحبان زمی  هسنند و دسنور دارند تا زمی  را از  

ای را به مشتنتی        چنی  تعرض و گسناخی     باید نشان داد که جامعه اجازه ای       

انحتاءمتختنتلتف        دهد، اگرچه در ای  راه به       خور و جناینکار نداده و نمی       مفت

 .قربانی داده است

های شریف و آزادیخواه در جامعه )داخل و خارج ایران(، در               تک ما انسان    تک

قتربتانتی          هایی که به هر شکلتی       ها مسئولیم! انسان     دفا  از سهیل و سهیل    

 !پاسخ نگذارند ارتجا  حکومت اسالمی بوده یا هسنند باید ای  تعرض را بی

دفتا  از          آذر( را روز جهانی  09دسامبر ) 01المللی علیه اعدام،  کمینه بی  

اینک دست بکار شویم و به هر طتریتق      اعالم کرده است، از هم     سهیل عربی 

آذرماه( را باید تبدیل بته    09دسامبر )  01ممک  اطرافیانمان را مطلو کنیم،    

ها، روز دفا  از حرمتت انستان و حتق           روز دفا  از حق حیات سهیل عربی     

 *.تبدیل کنیم  و کرامت انسانی  برخورداری از آزادی و زندگی
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 طرح روی جلد اثر هنرمند بهنام محمدی است. 


