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  همبستگي ملي براي جلوگيري از
  جنايت عليه بشريت در ايران

  حقوقدان –فيض امير 

بمنظور ھمبستگی ملی برای جلوگيری ازجنايت  اعليحضرت  بانماه سال جاریآمورخ  ھفدھم بيانيه 
   .مورد نقد اين تحريراست ،اعدام

ما ظرف سی سال گذشته به ھمبستگی برای <قبل ازھرچيز اين اشاره بجاست که بنابربيان اعليحضرت 
اين تجربه تلخ چگونه برای جنايات جمھوری اسالمی عليه  >مبارزه عليه جمھوری اسالمی نرسيده ايم

   ؟ميتواند کارسازباشد ھا درايران  وتوقف اعدام بشريت

  :وامـــــا بعد

  تحرير مسيرهاي اين

    :نظر التقاطی دارد ،نيه مورد نقد درسه مسيربيا

درمسيری که به جمھوری  -وسوم ؛درمسير فعاليت سياسی -دوم ،حرکت درمسيرحقوق انسانی  -اول
   .اسالمی مربوط ميشود واين تحرير ھم به اتفاق به ھرسه مسيرسری خواھد زد

  مسيراول حقوق انساني 

 ام وت انتقاين تالم درمقابل قدر ھا،درگذشته  لم طبيعی دارد ولیبشريت ازقتل وحتی آزار ديگران يک تا
    .خودنمانبوده استن چنان قدرتی که اين روز ھا يافته آ ،نابودی اشخاص بد

يه وصت، قدرت تالم ناديده گرفته نشده ودرکتب دينی ھرجا که صحبت ازانتقام وقصاص ومجازات است
   .ھائی برای گذشت شده است

، ، چين، روسيهمريکاآ ،و ايران ؛ندھائی که درمحور اعدام قراردارند بسياررشواينھمه ھنوز ک با
ازاعدام بعنوان يک مجازات قانونی  ترکيه ، عراق وکليه کشورھای اسالمی بغيراز، سودانعربستان

   .استفاده ميکنند

رايران د ،درتمام جوامع بشری محققين ونويسندگان بسياری درمذمت ومحکوم ساختن اعدام فعالند
خودمان ھم بسياری دراين جھت کوشا بوده وھستند يکی ازکسانی که درسی سال اخير درمورد محکوميت 

است که البته درزمان رياست جمھوری او ونيز درراستای ھمکاری  اعدام خيلی چيزنوشته بنی صدر
   .ام افتادباشورشيان بسياری اعدام شدند  وايشان وقتی که ازگردونه خارج شد بفکر محکوميت اعد

سازمان ھای حقوق بشری وفدراسيون بين المللی جرائم حقوق بشری وسازمان شکنجه ھم مرتبا روی 
باد آنفردرزندان وکيل  ۵٠٠نان ازاعدام آمسئله حقوق بشروخاصه اعدام زندانيان فعالند وگزارش تاريخی 
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که ھمه بصورت  ؛نھا بامشخصات کامل ذکرشدهآ نفراز ١٠٠خراسان جنوبی که درليست مفصلی نام 
ازاسناد برجسته نقص  و ؛اعدام شده اند ١٣٨٩باد ظرف مدت سه ماه  درسال آمخفی درزندان وکيل 

   .حقوق بشرورواج اعدام درحکومت اسالمی ايران است

درخارج ازکشور  ٢٠٠٢که درسال  ۶٧قای دکترمسعود انصاری زيرعنوان کتاب کشتار آبررسی ھای 
ٌ ح اليت ھای حقوق بشری ونشان دادن وسعت ودرخشانترين فع زمنتشرشده يکی ا دت اعدام درجمھوری ــ

   .اسالمی است

 یدرشھرستانھا اعدام شدگان زندان ھای  متعدد  وق بشری صورتی انتشارداده ازھمين فدراسيون حق
 سياری ازايرانيان وتند تھيه شده واينھا ھمه نشانه ھائی است که بسمختلف کشور که بسياربادقت وم

   .خارجيان به مسئله جلوگيری ازاعدام انسان ھا حساسيت دارند

ان ششواريم که تالواميد ،که البته کمپين اخير اعليحضرت ھم خود قدمی درراه توقف اعدام ھا خواھد بود
   .پيداکند یاھميت ومثبت مقام با

  جنبه حقوقي اعدام 

طعنامه ای خواھان توقف اعدام شد ولی ھمانطور که مجمع عمومی سازمان ملل طی ق ٢٠٠٧درسال 
   .دارد ونه عھدنامه است ونه تصميم شورای امنيت ميدانيد قطعنامه مزبور حالت يک توصيه را

 بتصويب کشورھا رسيد و ١٩٨٩درسال  که ومدنیقی به ميثاق بين المللی حقوق سياسی پروتکل الحا
ولی درکمال تاسف اسناد مزبور  ؛داشته است رازاب ثبت شده است نيز توصيه ھائی را ۴۴/١٢٨بشماره 

   .نھا فاقد ضمانت اجراستآن ميثاقھا والحاقيه آاوال بطور قاطع  اعدام را محکوم نکرده وثانيا  

   :مده استآازباب نمونه درماده دوم پروتکل الحاقی  

  >ھيچ فردی درقلمروقضاوت کشورھای عضو اين پروتکل اعدام نخواھد شد<

نميگويد که اگردرقلمرو کشوری  و .صدورحکم اعدام ممنوع نميسازد از چوجه کشورھارااين عبارت بھي
   .حکم اعدام صادرشد واجراھم شد چه خواھد شد

   :مده استآدرماده  دوم ميثاق بين المللی حقوق سياسی ومدنی 

 در الزم االجرا نيست مگردرموارد درکشورھائی که مجازات اعدام لغو نشده صدورحکم اعدام جايز<
  >اجرای حکم جايز نيست مگربا حکم قطعی دادگاه ھا مان ارتکاب  جنايت .....ز

 وموارد الزم االجرا بودن و روشنی مشھوداست که منع اعدام بصورت استخوان الی زخم پياده شدهه ب
   .جوازمشروعيت اعدام است ،حکم قطعی دادگاه نياز

يت ازاين دارد که تنھا وقتی صدور حکم > حکادرکشورھائی که مجازات اعدام لغو نشدهعبارت اينکه <
 صدورحکم اعدام را ممنوع سازد يعنی در ،کشور هن قابل توقف است که قانون موضوعآاعدام واجرای 

مادام که  ،وبرداشت حقوقی اين ميشود ؛ن کشور تغييرات الزم بوجود بيايدآقوانين کيفری وائين دادرسی 
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ازحد دادگاه ھا خارج نسازند ميثاق ھای بين المللی تنھا قوانين داخلی کشور ھا صدورحکم اعدام را 
   .بصورت اخالقی دارای اھميت است

يك > استفاده کند ھيچ دولتی حق ندارد ازمجازات ھای اعدام مده است <آ اعليحضرت  اينکه دربيانيه
 ھم قانونيد تکليف متجاوز به حق راآزيرا ھرجا که پای محدويت حق به ميان  بي احتياطي صرف است

   .مشخص کرده ولی چنانکه ميدانيد درمنع اعدام ضمانت اجرائی وجود ندارد

چوب اعدامھای ردرچا ،مربوط به حقوق سياسی ومدنی ميثاق الغای مجازاتِ  ميتوان گفت که الحاقيه
جمھوری  ۶٧خودسرانه حکومت يعنی اعدامھای بدون حکم قضائی شمول دارد مانند اعدامھای سال 

  .وامثالھم باد مشھدآواعدامھای  زندان وکيل  اسالمی

  مسيرسياسي دربيانيه اعليحضرت -دوم  

مستقال عمل   ،اگرادعا شود که سازمان ھای حقوق بشری وحتی سازمان حقوق بشرسازمان ملل متحد
   .يک خوشبينی ساده گرائی است ماجھای سياسی بدوراند،آ ميکنند واز

ماج آ دارند ازا کوچکترين توجھی به رعايت حقوق بشرنکشورھائی که اساس ،به عيان مشھوداست
القی وجھانی کامال برکنارند وبرعکس کشورھائی که ھدف مطامع کشورھای رسيدگی ومحکوميت اخ
   .ازدردسرھای رسيدگی واعتراضی نسبت به رعايت حقوق بشردرامان نيستندای بزرگ قراردارند لحظه 

مريکا درکشورھای ديگر چه ساده وبی آزندانھا مخفی مو ونوانتاکيادمان ھست که موضوع ابوغريب و
   .نھم کشوری که مدعی رعايت حقوق بشرھمه کشورھای جھان استآ ،سروصدا پايان يافت

اعليحضرت ھم ازامواج سياسی وجانبداری بی بھره نيست وعالمت سب بين ميتوان گفت که بيانيه منتبنابرا
   .به داليل اثباتی نگاه کنيم  ؛ان استبودن اعدام شدگ يا بلوچ ردنھم تکيه برکُ آمشھود 

  ذربايجان شد اعليحضرت آ بمناسبت وقايعی که منجربه اعدام چند نفردربلوچستان و ١٣٨۵درسال   *  

بيانيه است که ن آ در ؛درج شد ٣٣٢+۴۵٢بيانيه ای دادند که مشروح ان درسنگرھمان زمان بشماره 
، بلوچ وغيره ، کردذریآبسوی برادران وخواھران  رم برای پيروزی ھربالئی راکهمن حاضفرموده اند <

  >رھا ميشود به جان من بخورد

 یشوبھای اخيربرخی ازاستان ھاآبرای توجيه < :سنگر نوشت ،درتجزيه تحليل بيانيه اعليحضرت
اط دارد بيانيه مزبور بنام اعليحضرت بتبه سياست تجزيه کردن ايران توسط خارجيان ار کهکشور

   .ستمنتشرشده ا

شوب ھای تجزيه طلبان به مراتب  زير بعنوان آسنگر برای ارائه واثبات ارتباظ بيانيه اعليحضرت به 
     :دليل استناد کرد

ور ن کشآمريکا وبخش تفنگداران دريائی آارتش ل تايمز درھمان زمان نوشت <روزنامه فاينانشيا -١
 د اين تحقيقاتنرکزی ايران انجام ميدھنھا باحکومت مآتحقيقاتی رادرباره اقوام ايرانی واختالف 
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سی ھم  –بی  –> خبرگزاری بی رامی ھای قومی درعراق وايران ھمزمان استآ با افزايش نا
مريکا بررسی نقش اختالفات قومی درتجزيه احتمالی آھدف ازتحقيقات تفنگداران دريائی گفت که <
  >ايران است

قای کريم عبديان نماينده حزب دمکرات اھواز درواشنگتن گفته آبنوشته روزنامه کيھان لندن  -٢
) ازاودعوت کرده اند که ھيکس وشرگاء ازمشاورين پنتاگونگروه ( ٢٠٠۵اه اوت درم<: است

درباره اعراب ايرانی خوزستان داشته  ،نھا  ميخواستند اطالعاتآ ،نھا داشته باشمآ ديداری با
به چه کمکھائی  –اطالعاتی ازاين قبيل که ما چقدر جمعيت ايران راتشکيل ميدھيم  ،باشند

تمام حوزه ھای نفتی ميليون جمعيت ھستيم ولی  ۶تا ۵گفتم ما درحدود  نھاآمن به   ؛نيازداريم
ازاين ثروت بھره ای نميبريم وخواھان خاتمه دادن به اين تسلط فارسھا  ما ؛درحوزه اقامت ماست

ھا توسط گروه ھيکس چذری ھا وبلوآ ديان اضافه کرده که تمام نمايندگان کردھا و> عبھستيم
  .وشرگاء مورد سوال قرارگرفته اند

   :ستروزنامه واشنگتن پست که مقاله وگفتگوی عبديان را به کيھان لندن منتقل کرده نوشته ا  

 رق ايران دھھا تن ازبلوچستان درش شده است در غازآبنظرميرسد که شورش اين اقوام ازھم اکنون <
 پاسداران انقالب اسالمی توسط بلوچھا کشته شده اند وتعدادی به اسارت گرفته شده اند  که گروگان ھا

 در درخوزستان عربھا لوله ھای نفتی وساختمان ھارا منفجرکرده اند و ،را درتلويزيون ھم نشان داده اند
   ؟بدنبال اين کارھا ھستندھا ی ئيھا وانگليسمريکاآيا آ ،ذربايجان اوضاع بحرانی استآ

   ر)گمشروح درھمان سن(                                                                                           

 هاي كردستان اعليحضرت بيانيه ومصاحبه اي با راميآ بمناسبت نا 84دريكم مرداد سال  -٣
 ،نددفاع كرده ا ن بيانيه ومصاحبه بشدت ازاقدامات كردهاآمقامي داشتند كه در  قاي قائمآ

   :اين جمله ھا ازايشان است

برادران کرد ما برای رھائی ھمه ملت ايران <، >فرد ماايرانيان الزم است ،نھا برفردآ<دفاع ازحقوق 
  >نھا درخط مقدم جبھه ھستندآ .مبارزه ميکنند

   .شان بيان شده استتکه البته نظراتشان القائی بود ودرھمان سنگردالئل بی اعتباری فرمايشا

  )٣٣٢+۴٣٢و ۴٣١سنگرھای (                                                                                  

  

  

اشارات باال ھمراه موارد متعدد ديگری که برای جلوگيری ازطول تحرير ازورود به ان اجتناب ميشود 

 و ا خالص نيستنشان ميدهد كه بيانيه هاي ايشان درمورد مسائل حقوق بشري وحمايت ازاقليت ه
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نده است که فاسد وضايع کن لودهآوھمچنين به تبعيض با مسائل سياسی وازجمله تجزيه کشورمربوط است 
   ١ .ذربايجانی نميشناسدآ د وخوزستانی ودم اعضای يک گوھرند>  ُکرآبنی < .قصد تجسمی است

وحمايت ايشان پياده  قطعنامه که به ابتکار ١١محرمانه نيست  ماده  يک امرسياسی  آاليش واين ارتباط 
   .شده  اين قبيل حمايت ھا وبيانيه ھاراھم الزم ميسازد

  بيانيه اعليحضرت وتبعيضي بودن  قرائن براي سياست زدگي 

اب ھمبستگی ملی ويا عزای ملی مطرح اعدام کرده که باولی نيست که جمھوری اسالمی افرادی را اين بارِ 
   .شود

افراد وشخصيت ھای زير بوسيله حکم خلخالی بدون  ،شورشيان یدرھمان روزھای نخست پيروز *

  بترتيب الفبا)( .ھيچگونه محاکمه اعدام شدند

 -ساپار رو فرخ –سيد مھدی بليغ  –پری بلنده  –منصورباقريان  –حبيب هللا القانيان  –زمون آمنوچھر 
رحسين امي –اد ذبيحی سيد جو –عباسعلی خلعتبری  –علی حجت کاشانی  –نادرجھانبانی  –حسن پاکروان 

  - جواد سعيد  –ابوالحسن سعادتمند  –عبدهللا رياضی  –منصور روحانی  –مھدی رحيمی  –ربيعی 
ايرج مطبوعی  –محمد تقی مجيدی  –غالمرضا کيانپور  –محمد رضا عاملی تھرانی  –جعفرقلی صدری 

  اميرعباس ھويدا –ی غالمرضا نيک پ –نعمت هللا نصيری  –علی نشاط  –رضا ناجی  –ناصرمقدم  –

ولی اعدام چند کرد که روشن نيست به چه علت وبنابرچه داليلی اعدام  ؛يا اين فاجعه عزای ملی نبودآ
  ؟شده اند يک فاجعه ملی محسوب است

داند جاری ميراساله  ٩ساله ودختران  ١۵ای پسران بر ری اسالمی صريحا مجازات اعدام قانون جمھو *

   .سال ممنوع است ١٨ن المللی اعدام زير درحاليکه درکنوانسيون بي

سال  ١٨نھا زيرآ نفر ١١کودک اعدام شده اند که  ٢۴درايران اعالم کرد  ١٩٩٠عفوبين المللی درسال 
   .بوده اند

 درصد کودکان درجھان را ٧٣اعدام کودکان ايران  ١٣٨۵يک نھاد حقوق بشری نوشته است درسال 
   .کودک درانتظارحکم اعدام ھستند ١٠٧ون تشکيل ميداده وھمونوشته است که ھم اکن

  ؟نيازبه همبستگي وشمع روشن كردن نداشت ولي حاال براي اعدامهاي بلوچستان دارداين فاجعه 

نفر ازابتدای حکومت   ۴٨٣۵دکترمسعود انصاری بصورت ريز با ذکرنام ونشان قای آ درتحقيق  *  

منتسب به مجاھدين  ۶٧زندانيان سال  از اعدام شده اند واين عده غير  ٢٠٠٢جمھوری اسالمی تا سال 
   .خلق است

                                               
ولی در عمل تفکيک و برتری دادن گروھی به ديگر ھمه ھستند، » شاه«در پی برخی يادآوری و انتقاد ھا به ما ميگويند، ايشان  - ١

 ک-نخست را بکلی ملغی می کند. حگروه ھا گفته 
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بشريت نبود ونيست که برطرفداران رژيم پادشاھی ايران  بوسيله  ھای يا اين يکی ازبزرگترين فاجعهآ
اعالم کردن ن عزای ملی آردن وھرساله بمناسبت نياز به محکوم کيا آ ھوری اسالمی وارد شد وجم

  ؟نداشت

ز عزای ملی ياد کرده بعنوان رو ۵٧بھمن سال  ٢٢فاجعه  ايرانيھا وچند بارھم شخص اعليحضرت از *

  ؟بھمن درست است ويا اعدام چند کرد ٢٢يا عنوان عزای ملی برای آ ،اند

  ن ولي تلخ بيانيه دلنشي

نشين وگيراست ولی حقيقت ان که از پيوستگی وتبعيض بيانيه اعليحضرت بمناسبت خصلت مردمی  دل
   .شکار حکايت دارد تلخی سنگينی است که تحمل کردنی نيستآ

ه ب بيانيه  نآانتساب  تصورکرده اند که باساختن و ،خيالی !ملیبه اصطالح  دست اندرکاران شورای
ضوع مصداق حرف استالين است که ونده خواھد شد ولی مز !ملیبه اصطالح شورای مرده  ،اعليحضرت

  اف درمقعد چه سود است مرده ای>يش< :گفت

  موقعيت حقوقي اعدام دراسالم وتشيع –قسمت سوم 

ر نھا قران وبطوآنجا که ديده ام مستند آ محققين ومفسرينی که درباب اعدام دراسالم کوشش کرده اند تا 
ن توجھی آماھيت مذھب تشيع دررابطه با اعدام ويا ممنوعيت  کلی نظريه علمای اھل تسنن بوده وبه

   .نشده

گرچه بحث حاضر يک بحث سنگينی است ونيازبه يک تحرير مفصل ديگری دارد ولی اجازه فرمائيد بطور 
  .ل برويمياختصار وفشرده عرض مطلب بشود واگرايرادی بود به تفص

ذری آ استناد به قول خمينی وخامنه ای وبنای مذھب شيعه برمصلحت است وھمانطور که بکرات  -
امر قمی شده جمھوری اسالمی حق دارد که درصورت مصلحت حتی نماز وروزه وواجبات و

بروی آحفظ يکی ازمواردی که اجرای اين حق را بدون مانع ميسازد < ؛توحيد را متوقف کند
    .ی خورده است> که خمينی ھم گفت اگرجمھوری اسالمی سيلی بخورد اسالم سيلاسالم است

بروی اسالم که امروز درگرو اقدامات جمھوری اسالمی است اين حق مصلحتی آ بنابراين حفظ اعتبار و
   .ربکندظبه جمھوری اسالمی ميدھد که درقوانين مربوط به اعدام تجديد ن را

   :اين امرسوابق بسياری ھم درجمھوری اسالمی دارد  ازجمله

قابل اعدام است ولی  به باال ساله ٩ودختر ١۵می پسرازسن نکه بموجب قانون شرع وجمھوری اسالآ با
   .ل خودداری ميکندسا ١٨سال تارسيدن به سن  ١٨رای دادگاه ھا نسبت به اطفال زير آازاجرای معھذا 

   .شتيانی که حکم اعدامشان صادرشده بود بعلت اعتراضات بين المللی اجرانشدآخانم خديجه  -

درايران متھم به فعاليت جاسوسی شده بودند به خاطر مريکائی آکسانی که باداشتن تابعيت   -
  .زاد شدند  وبسياری مراتب ديگرآمصلحت 
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 ،بود بعلت مصلحت ۵٧مراتب اعتراضی شورشيان  حق رای به بانوان که خالف اسالم است واز -
   .نرا مردود سازدآخمينی نتوانست 

خمينی جبھه ملی درمقابل اليحه قصاص اعترض ومقاومت کرد  ۶٠ھنگاميکه درخرداد سال  -
راھپيمائی ومخالفت کند مرتد است  است  نآنص قر قصاص که هاليح ھرکه درمقابل<فتوا داد 

حکم ارتداد او به نه تنھا ولی ديديم که  >ھست ضروری است هقران ازخداست ودرقران ھرچ
 نرا آخالف  زيرابلکه ھمکاری خمينی وحکومت او با ھمان مرتدان جريان يافت  ؛اجرا درنيامد

   .مصلحت ندانست

قران ربا رابکلی حرام کرده است ولی جمھوری اسالمی به لحاظ مصلحت نه تنھا درجمھوری  -
ھای بسيارسنيگنی ه م بھراسالمی ربا قانونی است بلکه جمھوری اسالمی به کشورھای کفرھ

  .ميپردازد

  ن آـا درقرامـــ

ق الناس . حمده است يکی حق الناس وديگری حق هللاآن آاعدام وياکشتن افراد دردومورد بتصريح قر
) ويا ديه ه مقتول حق داده شده که خواستار قصاص (ازجمله کشتن واعدامن قصاص است که به ورثھما

ن آ در حکمی نيست وحالت تخيريک امر الزامی و درحق الناس ويا عفوبشود بنابراين اعدام) خسارت(
   .است

ا بيفتند وي يه يحاربون است که مربوط ميشود به کسانی که با حکومت اسالمی مسلحانه درآمورد دوم 
   .مردم راباسالح تھديد وغارت کنند

ن آی محصنه نيست بلکه  قرشالق برای شرابخوار ويا مجازات زناحد  يه مزبور ھم حکم قطعی مانند آ
 اي بنابراين چيزی که دراختيار حاکم و ؛محاربتبعيد ويا اعدام  ايه به قطع دست وپا وحاکم رامخيرساخت

ن آمجازات اسالمی که درقراگراسالم ميگويد حد ( و ندارد قاضی باشد حالت حکم قطعی دراسالم را
ا  نه زن و اين تصريح متوجه حدود ثابته ھستند مانند حد شرب وخمر ؛ذکرشده) قابل کسروزيادت نيست

   .ن با حاکم وياقاضی استآدی که انتخاب حدو

 ون وبحارِ يه يُ آن عمال ناديده گرفته ميشود تمسک به آيات صريح قرآبنابراين درجوامع اسالمی که حتی 
 ؛منظور شود ، مخالفت بااصول دين اسالمگردونه ن ازآيا قصاص امری نيست که خارج ساختن 

نه ازباب رعايت حقوق اسالمی است که ازباب  واگرحکومتھای اسالمی تالش درحفظ مجازات اعدام دارند
  ارعاب وتھديد زيردستان حکومت است 

  

   

 


