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ان ی و جا  بابک ز
  حقوقدان -اميرفيض

 حکم اعدام بابک زنجانی تابرگردان پولھا  اجرا< اعالم دادستان کل جمھوری اسالمی مبنی براينکه
   .ساسانيان روی داد در دوران > موازی باجريانی است که درحمله اعراب به ايراننميشود

ايرانی فرمانده خوزستان که نتوانست درمقابل اعراب مقاومت  اجمال موضوع اين است که ھرمزان سردار
 ب راآب اشاميدنی کرد آعمرطلب  بردند ھرمزان از را نزد عمر اعراب او ؛مدآکند به اسارت اعراب در

ام گه ھنميترسم ک :ھرمزان گفت ،پرسيد نراآعمر علت  ؛ب تعلل کردآوردند ھرمزان درنوشيدن آبرايش 
ن اب را برزمين آھرمزان فورا  ؛نکشم ب  را نخوری تراآقول ميدھم تا  :بکشی عمرگفت ب مراآنوشيدن 
   .قولی که داده بود ازکشتن ھرمزان صرفنظرکرد بنابر عمر ريخت و

ن اين است که مادامی که بابک آمفھوم  و ،واقعه ھرمزان خيلی شبيه به اظھارات دادستان کل است
 ت مورد ادعای جمھوری اسالمی رابه دولت  ندھد اجرای حکم اعدام او متوقف است  وزنجانی وجوھا

واريز بدھکاری خود امتناع کند  دادستان جمھوری اسالمی مادامی که بابک زنجانی از ،اين قرار اثر بر
اين است که بابک زنجانی وقتی اعدام ميشود که  مفھوم مخالف اين قرار و ؛امان خواھد بود جانش در
اين باالترنيست که انسان  يد که خريت ازآوبنظرمي د،ھايش را به جمھوری اسالمی داده باش بدھکاری

اين است که ھم مال ھای ربوده شده  مفھوم واقعی اين قرار و ؛بدھد وبعد اعدام شود اول بدھی ھايش را
بابک  خود دراختياررفتن جانش بوسيله حکم اعدام  اراده او باقی خواھد ماند وھم ھدر بابک زنجانی در

بابک زنجانی وھميارانش باقی  اختيار زنجانی قرارگرفته است واين بھترين راه است که ھم وجوھات در
اين درحالی است که پس ازقطعيت حکم بوسيله ديوان کشور دادستان  و ؛امان باشد بماند وھم جانش در

   .ارگذاشتن ندارددراجرای حکم متھم ندارد يعنی حق سبک وسنگين کردن وشرط وقرھيچ نقشی جزنظارت 

ولی درمسئله بابک زنجانی ھمه ميدانستند واوضاع واحوال پرونده ھم گواه است که بابک زنجانی يک 
ن است وبايد آ برگ روی پرونده است  اصل قضيه وبردن مال کشور بوسيله افرادی است که بابک ظاھر

پول ھای ربوده شده ميکردند که ن افراد واقعا ذينفع درقضيه يک کاری برای نجات بابک وآمنتظربود که 
   .بنظرميرسد ھمين کاری است که اژه ای اعالم کرد

ھرمزان سردارايرانی درکنارعمرقرارگرفت ومشاوراو درعمليات نظامی عليه ايران ساسانی شد   حاشيه
و تبانی برای استفاده  ن توسط ھرمزان يک برنامهآنخوردن  ب وآکرد که صحنه سازی  يا نميتوان تصورآ

  )پايان حاشيه؟ (ازھرمزان بوده استعمر 


