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  اعدام اصالني وقضا دراسالم
  حقوقدان -اميرفيض

 محسن آقایبطه با اعدام کوھيارگودرزی فعال حقوق بشردربی بی سی مقاله ای منتشر کرده دررا آقای
اصالنی دقيقا معلوم نيست وچنين  آقایماحصل مقاله مزبور دراين جھت است که اتھام  .اصالنی

   .بنظرميرسد که عدالت درپرونده مزبور نسبت به متھم رعايت نشده است

. مسائل است اما نه نسبت به متھمی که درجمھوری اسالمی محاکمه ميشود گودرزی وارد آقایايرادات 
زی نشئات يافته ازحقوق بشروحاکميت قوانين مدون ومدرن است وھمانطور که گودر آقایمورد تذکر

مبنای وجودی ومشروعيت حقوقی جمھوری اسالمی نشئات يافته ازحقوق اسالمی است نه ايشان ميدانند 
   .حاکميت مردم وقوانين مدون

قعات خودشان ئين دادرسی حقوق جزای جمھوری اسالمی توآگودرزی به اعتبارقانون  آقایممکن است  
ايشان بدور بوده که قانون اساسی جمھوری دقيق رعايت  ازده باشند ولی مسلما اين توجه کر را تحرير

مورد عمل جامعه  ن وسنت اجازه نميدھد که قوانينیآاسالمی وھمچنين مبانی حقوق اسالمی ازجمله قر
واين صراحت عينا  ؛ی باشداسالمی وبالطبع حکومت اسالمی قرارگيرد که مخالف با فقه وحقوق اسالم

  .تدرقانون اساسی جمھوری اسالمی ھم قيد اس

م که متھ
درقضای اسالمی  نھا ھم آمراحل رسيدکی استيناف وتميز وامثال  ،ئين دادرسی کشورھا معمول استآدر
برای نمايش ورعايت حالت  گرجمھوری اسالمی تمسک به اين مراحل راالزم ميداندوامفقود است   یبکل

واال فصل قضا دراسالم  دقيقا ھمان است که قاضی صلواتی به  ،تقيه ومخفی ساختن ماھيت اسالم است
نفرزندانی درسال  ۴٠٠٠نمونه قضای اسالمی اعدام ھمان   ،اعدام محسن اميراصالنی حکم داده است

  .بتشخيص کسانی که ماموربودند اعدام شدنداست که  ۶٧

درزمان خمينی اعدام شدند دقيقا بدون وکيل ويا ارائه شاھد ورعايت اصول دادرسی معمول ھمه کسانی که 
ف وامثال ناستيمراحل نان رسيدگی وحضور وکيل وآمگردرمورد  ،درھمه کشورھای جھان اعدام شدند

زيرا ميدانستند که حکومت  اعتراضی نکردندن سالھا آدر  ن ھمآحقوق بشروفعالين  ؟روند داشت اننآ
 هنه حق حاکميت مردم وقوانين موضوع ،تابع حقوق جزای اسالمی وقضای اسالمی استجمھوری 

   .ازسوی مردم

شاھد مقصود است (چند نفری که ازمحمد کارميخواستند محمد به چراندن  سنت محمد درقضا دراسالم
نھا کرد آکردند محمد علی  را ماموردستگيری رنھا شترھارا فروختند وفراآشترھای حکومت مامورکرد 

اينکه ند تا نرا قطع ورھاشان ک نھاآوردند ودست وپای آنھارادرآنھا دستگيرشدند محمد حکم داد چشمان آ
  ) تاريخ اسالم( )ردنديمب
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  ،ن بازگوشده باشدآنکه مراحل آخ اسالم بندرت صحبت ازمحاکمه ودادرسی شده  بدون درتمام طول تاري
ه است ودرمذھب تشيع ھم فقط تشخيص مجتھد کافی فقط تشخيص حاکم کافی برای مجازات متھم بود

   .است که قضاوت را شکل اسالمی بدھد

ين اسالمی واحکام اسالمی را نی وديگران مانند او مدعی اند که حکومت ميتواند اجرای قوانياينکه خم
   .معلق ومتوقف سازد ادعائی ناوارد ودرماھيت شرکت به خدا وبدعت براحکام اسالمی است

. سال بدون محاکمه وتفھيم اتھام زندانی بوده است ٨گودرزی  معترض است که چرا اميراصالنی  آقای
 ٢۴ت که مقررميدارد ظرف اين چنين اعتراضاتی به حقوق قضائی مدرن واعالميه حقوق بشروارداس

قضای در ساعت بايد اتھام متھم به اوگفته شود ونميتوان متھم رابدون حکم دادگاه زندانی ساخت ولی 
 تاريخ ،نيست خبری )(اقتباس ازمتن قانون اساسی جمھوری اسالمی اسالم ازاين مقررات دست وپاگير

 ) مانده تااه چال ھا (زندان ھای اسالمیسي در نقدرآاسالم بسيارنمونه ھادارد که متھم بدون تفھيم اتھام 
  .پوسيده

  ناوارد بودن اعتراض حقوق بشري

ناوارد ومردود  اعتراضات جامعه جھانی به جمھوری اسالمی ازباب عدم رعايت حقوق بشربطورکلی 
  :است  زيرا

، مشتمل برحقوقی است که گروھی ازانسان ھا ميگويد ن آبشر، ھمانطور که اعالميه جھانی حقوق 
   .ن حقوق رابرای افراد بشرحق مسلم شناخته اندآ

رشته ه عبارت روشن عده ای که مسلمان ھم نبوده وکافربوده برای ھمه مسلمانان جھان وکفاريک ب
   .ن تکليف وحق کرده اندييعنی به جای خدا برای مردم تعي حقوق مشخصی را مقررساخته 

ند ميتوا ن وسنت ميداندآيک حکومت اسالمی که خودرامقيد به رعايت اسالم وحقوق اسالمی ناظربرقر ياآ
بند پاي را خود ون را يدک ميکشد ابرازوفاداری آت با قردرحاليکه مغايرنھم آبه اعالميه جھانی حقوق بشر

که حقوق مردم را ن آن يعنی اعالميه جھانی حقوق بشربا صراحت قرآمسلما خير زيرا قبول  ،ن کندآ
   .واساسا کافر حق تعيين تکليف برای مسلمان را ندارد درھرشرائطی مقررکرده منافات دارد

رادرباره حقوق مردم ناديده گرفته وبا ن وسنت آبرخي ازكشورهاي اسالمي مالحظات تاكيدي قر
ي قانون اساساند وبهرحال  ، قوانين مدون راجايگزين قوانين شرعي كردهقبول حق حاكميت مردم

   .عايت قوانين شرعي معاف گرديده مانند ايران زمان شاهان پهلويور قيد الزامات ن كشورها ازآ

می  اعتراض سازمان ھای حقوق بشری ومجامع بين المللی به اين کشورھا درباره نقض حقوق بشر
  باشد. واردتواند 

ی حاکميتی برا ض سازمان ھای حقوق بشری به کشورھائی ازجمله جمھوری اسالمی که حقولی اعترا
  ن وسنت خارج باشدآوب قرچچار زن کشور نميتواند اآوقوانين  ،ن قائل نيستآمردم به اعتبارصراحت قر

   :نيست زيرا وارد چرا ؛وارد نيست
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 جمله سازمان حقوق بشروسازمان ملل وھمچنين عھد زجوامع بين المللی ا، نکه عرض شدآعالوه بر
ا يعنی ب ،پذيرفته را ن کشورآقوقی جمھوری اسالمی عضويت لم به موقعيت ح                       ِ نامه ھای بين الملی با ع  

خودداری از تحميل دين علم به اينکه جمھوری اسالمی اعتباری برای اعالميه جھانی حقوق بشرويا 
وامر مخفی  اسالم به کشورھای ديگرقائل نيست واين امورراھم درقانون اساسی کشورش پياده کرده 

نرا پذيرفته آن سازمان ھاھم عضويت آ امع جھانی را تقاضاکرده وعضويت سازمان ملل وسايرجو ،ستين
مسدود  برای حقوق بشروجوامع ملل ، يک نوع قبول ضمنی است وجای اعتراض را. اين پذيرشاند

  .ميسازد

 سازمان ملل وحقوق بشر) -درتشبيه ( اھی ازمخالفان دخانيات تشکيل ميشودگمثالش روشن است  باش
پيوندند يکی ازمعتادين به ه سعی دارد که ھمه مخالفان دخانيات به باشگاه بن باشگاآوھيئت مديره 

) وتالش ھم دارد که اعتياد به دخانيات را جمھوری اسالمیدخانيات رسما اعالم ميکند که معتاد است (
اورا به عضويت  ،) معھذا ھيئت مديره باشگاهوقانون اساسی جمھوری اسالمی سالمگسترش دھد (قانون ا

يا ھيئت آ   )اعالميه جھانی حقوق بشرميپذيردرابه عضويت سازمان ملل  جمھوری اسالمی( می پذيرد
جمھوری ( ن عضوآانتظارداشته باشد که خود  )(جمھوری اسالمی ن عضوآ ن باشکاه ميتواند ازآمديره 
  ؟سيگارنکشد )اسالمی

  قاضی صلواتی 

ن گاه است   نخستيآقاضی صلواتی يک قاضی مسلمان است يعنی به حقوق اسالمی وقضا دراسالم وارد و
 .مينه است که نميتواند وحق ندارد که دادرسی غيراسالمی را جايگزين قضا دراسالم کندگاھی او دراين زآ

ازی به دليل ھمين تشخيص است که ني ،ھرکس اين تشخيص را ندھد يک قاضی مسلمان حتما ميدھد
ميبيند  وھرچه خودش تشخيص داد مورد لحوق ن نھا راآوپرونده وشھود واثبات جرم ومجازات وامثال 

   .حکم است وحکم ھم اسالمی است

  تالش گرگ براي همشكلي با گله

جمهوري اسالمي به سختي درتالش است كه ماهيت حقوقي وديني خودرا ازفهم عمومي مردم مخفي نگهدارد وبا 
جلس قانونگزاري وتصويب برخي قوانين ماهيت تبهكارانه وعقب مانده قوانين اسالمي را پوشش دهد درست تشكيل م

له چوپان غافل گردند كه گرگان دركنارگ مانند گرگاني كه سعي ميكنند درمعيت گله حركت كنند وگوسفندان و
ايرانيان كرد وجمهوري  با 57ن كنند كه خميني درشورش آتادرفرصت مناسب با گله  ؛مده اندآوبشكل گله در
ان فكر ميكنم كه تكليف همه ميهن پرست ،ن با همه كشورهاي ديگر استآبشكل ديگري درهوس انجام  اسالمي اكنون

را ن ها ماهيت خودآ، توريه وامثال ، تقيهبراين مهم استوارباشد كه نگذاريم جمهوري اسالمي بااستفاده ازالفاظ
 .پوشيده سازد


