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  ! اسالمیۀحکم اعدام ابزار شکنج
  . اعدامبر، روز جھانی مقابله باوبه مناسبت دھم اکت

 اين قانون مردم را ۀھمواره پابرجا است که می تواند به وسيل در حاکميت جمھوری اسالمی قانون اعدام از اين روی

  کافی گواه اين است که موضوعيت قوانين اسالمی آسايش و رفاه مردمۀاين خود به انداز .مرعوب و مطيع خود کند

  . به انقياد کشاندن آنھا استۀنيست بلکه وسيل

يل که مجازات شونده ديگر فرصت اصالح خود را از دست به اين دل حکم اعدام نمی تواند مجازات به شمار آيد؛ حداقل

ھای شامل   جرمۀثير بازدارنده در جامعه نيز ندارد و اگر داشت ھمأمی دھد که اين نوع مجازات ت نشان آمارھا. می دھد

م ھا به  ھمان جرًچنين مجازاتی باز دقيقا اما واقعيت تلخ نشان می دھد که با وجود. مجازات اعدام کاھش پيدا می کرد

  .طور فزاينده ای گسترش پيدا کرده است

اسالمی است و حتی اگر به اين وسيله بتوان مردم را مطيع قوانين  ۀمجازات اعدام انعکاسی از احکام و قوانين ظالمان

 صحت و اصوليت احکام اسالمی نيست که مردم را به خود جلب می کند بلکه وحشت و ترس است کرد، در حقيقت اين

دائمی به سنت و عرف تبديل  بديھی است ترس در اثر تکرار. م را وادار به اطاعت از قوانين اسالمی می کندکه مرد

 آورد که گويا مردمان مسلمان داوطلبانه و به دليل وجود میه  طوالنی اين تصور غلط را بۀشده و پس از يک دور

  .است که به آن روی آورده اند دين اسالم" سعادت بخشی"

وحشت از مجازات اعدام سعی می کند بر جامعه استيال پيدا کند در  المی از فشارھای فراوان، از جمله ايجادحاکميت اس

اعدام  مجازات. ن فراوانی را به خود جلب کندابخش بايد بنا به ذات سعادت بخش خود داوطلب حالی که يک دين نجات

طوالنی پس از دريافت حکم   شونده بايد مدتبه خصوص وقتی مجازات. در عين حال نوعی شکنجه محسوب می شود

ی بايد از يک طناب ئھمه اين که به روش قرون وسطا و بدتر از. اعدام در کابوس و فشار مضاعف روحی به سر برد

اين به روشنی بيانگر شدت قساوت و بی رحمی احکام اسالمی است . حياتش زجر بکشد ۀآويزان گردد و تا واپسين لحظ

غير انسانی به وفور  بسيار کم ياب و احکام سنگين اعدام و سنگسار و ساير موارد غير متعارف وبخشش در آن  که

  .يافت می شود

يک کودک يا زن باردار و غيره به قصد مطيع کردن ھمان مردم است مجازات اعدام، آن ھم در مالء عام، اعم از نگاه 

که  درست به ھمين دليل مجازات شونده. رای اين ھدف استکافی نشانگر قربانی کردن يک فرد ب ۀو اين خود به انداز
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جوگر  و حکم اعدام که جست. است ِخود نمی فھمد برای چه به اين شدت مجازات می شود در می يابد که او يک قربانی

يک روحانی با ھر . محروم ترين اقشار جامعه می شود قربانی ھای خود در ميان جرائم معمول است ھمواره شامل

رو نمی شود زيرا از نظر قوانين اسالمی يک روحانی حتی ه چنين حکمی روب ھکاری و بزھکاری ھرگز بادرجه تب

به خوبی نشان می  اين. باشد فردی معرفی می شود برای ارشاد مردم و دعوت آنھا از پرھيز کردن به گناه اگر جنايتکار

 ۀنين اسالمی قرار دھد و يک روحانی که وظيفقوا دھد که مجازات اعدام قرار است افراد عادی جامعه را تحت تسلط

  . يا قربانی ھمان مجازات نخواھد شدهدارد ھرگز خود طعم مسلط کردن قوانين اسالمی بر جامعه را

 محمد تا کنون بوده و موضوعی تنھا مربوط به پيدايش ۀاز دور مجازات اعدام يکی از مخوف ترين ابزار دين اسالم

شده  اساس اسالم با قدرت شمشير و سربريدن بنا نھاده. عربستان و داعش و طالبان نيستيا  حکومت اسالمی در ايران

اسالم باقی نخواھد ماند تا بتواند  و ھمين که اين قانون و ساير قوانين بربريت اسالمی از آن حذف شود ديگر چيزی از

ی نيست بلکه بيانگر بی منطقی و جباريت تنھا مربوط به احکام الھ قانون مجازات اعدام نه. مردمان را مطيع خود کند

مجازات . خواھد کرد وجود خود را نيز بی پايه و بنياد ۀاست که اگر اين اھرم را بر زمين گذارد فلسف اديانی مانند اسالم

دولتی است و در نتيحه قانون اعدام در حکومت  اعدام در مقابل جرم و جنايت در جامعه خود يک جنايت در مقام

   .اين حکومت است  اسالمی بيانگر واضح جنايتکاریجمھوری

  . مجازات اعدام اسالمی و در مرکز آنۀنابود باد قوانين ظالمان

  ١٣٩٧ ]ميزان[ برابر با ھفدھم مھر٢٠١٨بر ودھم اکت

 

 

 

 

  


