ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ اﻋﺪام
روز  ١٠اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩ﻣﻬﺮ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺳﺖ .هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ،دوﻣﻴﻦ
ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺰاﺋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻤﻞ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﻴﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﺘﺮال ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .هﺪف اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ اهﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ
ﻣﺠﺎرات اﻋﺪام اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﯽ در ﺑﺴﻴﺎری از
ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ ﺁﯾﺪ .دوﻟﺖ هﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات را ﺑﻪ اﺟﺮا
در ﻣﯽ ﺁورﻧﺪ ،از ﺁن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎهﻨﺠﺎرﯾﻬﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای رژﯾﻢ هﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺁن را در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﯽ در ﻣﻮرد
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺁوردﻩ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺤﮑﻴﻢ ﻗﺪرت و ﮔﺴﺘﺮش رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﻧﻨﮕﻴﻦ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺧﻮاهﻨﺪ ﺁورد .ﺑﻪ
ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﻪ ﺧﺎن ،دﺑﻴﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ در اوﻟﻴﻦ روز ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ،رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ اﻋﺪام هﺎ را ﺑﻪ اﺟﺮاء در ﻣﯽ ﺁورد.
ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯾﺮان )در ﺗﺒﻌﻴﺪ( ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ،ﺷﻨﻴﻊ ،ﺿﺪﺑﺸﺮی و ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﻖ ﺣﻴﺎت و زﯾﺴﺖ ﺑﺸﺮ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ هﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای و ﺗﺤﺖ هﺮ
ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﺁن ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻋﺪام و ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر اﺟﻴﻦ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﻧﻨﮑﻴﻦ ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﻣﯽ دهﻨﺪ ،از اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺿﺪﺑﺸﺮی ﻧﻈﻴﺮ اﻋﺪام دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ .ﻟﺬا ﻟﻐﻮ اﻋﺪام و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد و
ارزﺷﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را در اﯾﺮان هﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رزﯾﻢ و اﯾﺤﺎد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﻦ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ هﻴﺞ ﮐﺲ ﺑﻪ هﻴﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺣﻖ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺮگ ،اذﯾﺖ و ﺁزار و ﺗﺨﻄﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﻴﺎت
اﻧﺴﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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