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 انسانی غیر اعدام
 و دامی که برای جمهوری اسالمی پهن شده است بلوچ زندانی 11

 
 اسالمی جمهوری جویی  انتقام و بلوچ 11 اعدام" بنام ای مقاله درهـ ش  132١ قوس 82 در پیش سال سه به قریب

 والیت قضایی قاماتم توسط بلوچ زندانی 11 جویانه انتقام و الوقوع قریب اعدام مورد در" چابهار گذاری  بمب از
 اکنون جندهللا در روز تاسوعا در چابهار نوشتم.  توسط انتحاری گذاری بمب از بعد بالفاصله بلوچستان و سیستان

 العدل جیش سازمان توسط مرزبان 1١کشتار زا بعد بلوچ دربند زندانی 11 جویانه انتقام و بالدرنگ اعدام با نیز
 انسان خون ما زمان" ملزوم" و" الزم" قبایل که است نوشته بودم آنگونه و تکرار می شود. بلوچستان تلخ کابوس
 .کنند می جاری بلوچستان تفتیده شنزارهای و ها زندان در را بیگناه های
 شرق شنزار و برهوت کویر در مرزداران و وظیفه سربازان عقرب 3 شوم جمعه غروب در که بود اینگونه و

 العدل جیش سازمان مسلح شورشیان بیرحمانه حمالت مورد خود های خانواده از دور به فرسنگ زارانه و سراوان
زندانی اسیر بلوچ بدون مالحضات  11 عقرب ١؛ در سحرگاه شنبه غلتیدند خون به تفتیده خاک در و گرفتند قرار

 این تنها نه ای اعالمیه در درنگ ساعت 8١ از بعد العدل جیش جنگجویان. انسانی و قانونی به دار آویخته شدند
 جمهوری توسط بلوچ جوان 11 اعدام بلکه گفتند، تبریک العزة هلل و اکبر هللا شعار با" اسالم جهان" به را کشتار
 مرزبان 1١ شهادت نیز اسالمی جمهوری مقامات آنسو از. گفتند تبریک مبارزان و آنها خانواده به نیز را اسالمی

" تبرک جشن" این در" ملزوم" و" الزم" طرف دو هر گویا. گفتند تبریک ءشهدا خانواده و رپرو شهید ملت به را
 زندانی 11 و مرزبان 1١ داغدارهای  خانواده از را ها تبریک این معنی نیز هیچکس. هستند خوشحال و سهیم
 است معتقد( العدل جیش بخوان اکنون)  جـنـدهللا مانند نیز اسالمی جمهوری" بودم نوشته پیش سال سه. نپرسید اسیر
 کشتار وقوع و بلوچستان در خشونت استمرار برای دو این متعارض وجود شاید. شست خون با باید را خون که

اما اینبار جمهوری اسالمی با حماقتی جنون آمیز به . باشند یکدیگر" ملزوم" و" الزم" هولناک و جمعی دست های
 .برای آن پهن شده استبر جیش العدل، از سوریه تا بلوچستان دام تله ای می افتد، که به گفته ره

 عام قتل تا ندارند را آزادی این آنها اگرچه اند، کرده محکوم بشدت را مرزبانان کشتار بلوچستان مذهبی رهبران
 دادگاه هیچ در زندانیان این جرم زیرا. کنند محکوم نیز را بلوچ زندانیان قانونی ، ضد انسانی و غیرجویانه انتقام

 برگزار شده اسالمی جمهوری نظام خود حتی قوانین طبق بر و مدافع وکیل حضور با که عادالنه و علنیصالح، 
 اتهامات که منظر این از بیگناه. هستند بیگناه آنها حقوقی بدیهی اصل اساس بر نتیجه در. است نشده ثابت باشد

 دادگاهی هیچ ظاهرا   بلکه بود، نشده ثابت صالحی دادگاه هیچ در تنها نه انتقام و جوئی کینه قربانیان این به منـتسب
 قرن در اکنون وسطاء، قرون در شده سروده شعر که است اینگونه و. نشد طی قانونی مراحل و است نبوده کار در

 در دکر گـُـنه. "کند می پیدا دردآور و انگیز حـُـزن مصداقی ما زده مصیبت و مرگ وطن در و یکم و بیست
 ".مسگری گردن زدند زاهدان به آهنگری، سراوان

رجوع کرد که در آن به انتقامجویی از مردم سوریه اشاره  اعالمیه جیش العدلدر مورد اهداف جیش العدل باید به 
رهبر جیش العدل می باشد که در آن هیچگونه اشاره ای به  بیانیه صالح الدین فاروقیشده است. مهمتر از آن 

" عظیم"جهاد وچ نشده است. تمام این بیانیه بر روی تبعیض و ظلم و ستم رژیم در بلوچستان و ذکری از مردم بل
و بخصوص جدال این دو در سوریه، عراق، لبنان، بحرین و یمن متمرکز شده است. ایران شیعه بر علیه اهل سنت 

 در این بیانه آمده است :
 همه و بریزیم رحیط ایران نظام جویانه سلطه سیاستهای با مقابله برای باید که آموزد می ما به کنونی " اوضاع 

 یمن و لبنان و عراق در امروز ما را آنچه زیرا ، نمایند عملی را آن و نموده همکاری طرح این اجرای در اهلسنت
 ما امروز و بود کتمان و تقیه با و گام به گام ایران نظام سیاستهای اما نبود تصور قابل گذشته در بینیم می بحرین و

 و فقیه ولی تسلط تحت هم او و هللا نصر حسن تسلط زیر لبنان و است فقیه ولی یاراخت در کامال عراق که شاهدیم
 باید سوریه در آمده پیش بحران با و وضعیتی چنین در ،لذا نیستند خوشایند بحرین و یمن در اوضاع همچنین
 که است این دانیم می ما که آنچه .نمایند بحران این از رفت برون برای فکری و بیاندیشند ای چاره جهان مسلمانان

http://jaishuladl.blogspot.co.uk/2013/10/blog-post_26.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=335613453242842&set=a.157882027682653.36741.100003825716054&type=1
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/doshoki_ab_sat_edamhay_ghair_ensani_aghanha_dar_iran.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/doshoki_ab_sat_edamhay_ghair_ensani_aghanha_dar_iran.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/doshoki_ab_sat_edamhay_ghair_ensani_aghanha_dar_iran.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/doshoki_ab_sat_edamhay_ghair_ensani_aghanha_dar_iran.pdf
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 ایران رژیم اگر و داد سوق ریشه به ها شاخه از را جنگ باید و است ایران جهان مسلمانان مشکالت تمامی ریشه
 آسانی به توانست نخواهد و شد خواهد مواجه مشکالت با جهان اهلسنت علیه جنگش گردد مواجه خطر با داخل از

 کردستان و بلوچستان در را جنگ زمینه و دهیم سوق داخل به را جنگ یما آماده ما و .برد پیش به را سیاستهایش
 یقین ما  .بگشائیم ایران رژیم علیه بزرگ ای جبهه بتوانیم تا داریم جهان مسلمانان کمک به نیاز ولی نمائیم فراهم
 از و نمود فلج داخل از را نظام این توان می براحتی و است پذیر آسیب ایران رژیم که ایم کرده هم تجربه و داریم
 نمود". مشغول مرزهایش داخل در را آن و کاست اش خارجی جوئیهای سلطه

. آنها می بعقیده من اعالمیه جیش العدل و بخصوص بیانیه روشنگرانه رهبر جیش العدل کامال واضح و روشن است
( و بخصوص بلوچستان یرانخواهند جنگ را از شاخه ها )سوریه، یمن، عراق، بحرین، لبنان( به ریشه )داخل ا

باید رد ـُـجوانان ســُـنی مذهب بلوچ  و ک ستاو در این را، و رژیم را در داخل مرزهایش مشغول نمایند؛ سوق بدهند
تن بلوچ و دو تن کرد شدند. حماقت آمیخته با تعصب جنایتکارانه مقامات  11حداقل  گوشت دم توپ شوند که

دام پهن شده، آنها را کور و کر کرده است و تعجب آور نیست که جیش العدل  جمهوری اسالمی، و ناآگاهی آنها از
اگر جیش العدل و حامیان آنها موفق شوند جنگ  از اعدام بلوچها به نوعی استقبال می کند و آن را تبریک می گوید.

زیرا بلوچ ها نمی خواهند را از شاخه سوریه به بلوچستان سوق بدهند، باید از آینده بلوچستان هراسید و هشدار داد. 
و نباید وارد جنگ نیابتی از سوی دیگران شوند و آتش کینه و نفرت خانمانسوز را از آنسوی خاور میانه به داخل 

چستان( موالنا عبدالحمید اسماعیل زهی )رهبر مذهبی بلو نهمسؤوالخانه های خود سوق بدهند. موضعگیری بجا و 
جمهوری اسالمی نیز باید بداند که با  .می باشدحکایت از درایت و هوشیاری ایشان در مقابل خطرات بل الفعل آینده 

 .جهادی و بمبگزار انتحاری درو خواهد کردو  ،اعدام و بلوچ کـُـشی تخم کین می کارد
د که این زندانیان بعنوان گروگان در اعتراف کرده بو زاهدان، در انقالب و عمومی دادستان مرزیه، محمداگرچه 

جمهوری اسالمی با این عمل خویش ثابت نمود که اختیار نظام بودند تا در صورت لزوم بعنوان تالفی اعدام شوند. 
اعدامی متهم به همکاری با جیش العدل مدت  2وانگهی دست کمی از گروه های تروریستی و گروگان گیر ندارد. 

نفر دیگر نیز بر طبق گفته رئیس کل دادگستری استان،  2جیش العدل دستگیر شده بودند.  ها پیش از تشکیل سازمان
در رابطه با مواد مخدر دستگیر شده بودند و ربطی به سازمان جیش العدل نداشتند، اما چون بلوچ بودند برای 

توسط جیش العدل و "دیگران"  و نکته آخر در مورد افتادن جمهوری اسالمی به دام پهن شده. انتقامجویی اعدام شدند
 آنها محاکمات قانونی مراحل تنها نهبلوچ و تشدید دایره خشونت، باید گفت که  11و اعدام شتاب زده و قلدرمابانه 

 اسالمی جمهوری قوانین خالف بر نیز آنها اعدام حکم اجرایی تشریفات و قانونی مراحل  حتی بلکه ،بود نشده اجرا
آنها . است گرفته نظر در آمده ذیل ضمیمه در که همانگونه را ساعته ١2 حداقل زمانی وسهپر قانون زیرا است بود

 خبر وصول از بعد ساعت 18 از کمتر عرض در بلوچ زندانیان گروگان بودند و حکم اعدام بهانه ای بیش نیست.
 می کوتاهی هرگونه از مبراء را خود اسالمی جمهوری معمول طبق که بگزریم حال. شدند اعدام مرزبانان کشتار
 عبور مانع چرا که کند می متهم کوتاهی به را پاکستان مرزبانان و دارد، شکایت زمان و زمین از آن بجای و داند،

 مرزداران عهده بر ایران مرزهای از حفاظت وظیفه که انگار اند؛ نشده پاکستان مرز از العدل جیش جنگجویان
 .باشند می مرز آنسوی در بلوچ طلب استقالل شورشیان با مرگباری های جدال درگیر خود که باشد می پاکستانی

 و اعدام ، صلب ، قتل ، رجم ، قصاص احكام اجراي نحوه نامه آیین از هایی بخش به را محترم خواننده توجه روی بهر
 است آمده زیر در که كیفري امور در انقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آیین قانون 8١3 ماده موضوع شالق
هیچکدام از این موارد قانونی در مورد اعدامیان بلوچ اجرا نشدند. در نهایت جمهری اسالمی خود را  :کنم می جلب

 در حد یک "حکمیت  حقیر و انتقامجوی تروریستی" تقلیل داد و در همان حد رفتار کرد.
 

 ضمیمه:
 :اعدام حکم اجرای تشریفات قانون 

 حكم مجري قضایي مرجع ، كننده صادر دادگاه سوي از آن اجراي دستور و قطعي حكم وصول پس - ٧ ماده
 آنها از و داده اطالع زیر اشخاص و مقامات به را مراتب حكم اجراي زمان از قبل ساعت ١2 حداقل است موظف
 : شود حاضر حكم اجراي محل در محوله وظیفه انجام جهت بخواهد

 . باشد الزم قانون موجب به وي حضور كه تيصور در ، بدوي حكم كننده صادر قاضي - الف
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 یا و زندان محوطه داخل در نظم حفظ و حكم اجراي مقدمات تهیه براي وي مقام قائم یا زندان اداره رییس - ب
 اجرا زندان محوطه از خارج در حكم كه صورتي در زنداني تسلیم براي یا و انتظامي نیروي مأمورین با همكاري

 . شود مي
 . وي مقام قائم یا محل انتظامي نیروي دهفرمان - ج
 را نظر اعالم نیز و محكوم معاینه براي(  نباشد قانوني پزشك محل در چنانچه ) معتمد پزشك یا قانوني پزشك - د

 . حكم اجراي از پس جسد معاینه و اجرا از قبل وي جسماني وضعیت به جع
 رسمي ادیان از یكي به محكوم اگر و مذهبي و دیني یفاتتشر انجام براي بصیر افراد یا روحانیون از یكي - هـ

 اجراي از مانع افراد این حضور عدم ، صورت هر در.  وي نماینده یا مربوط دیني رهبر نماینده ، باشد شده شناخته
 . باشد نمي حكم
 . اجرا از قبل حكم قرائت ي برا دادگاه منشي - و
 . آنها وكیل یا مقتول دم اولیاء - ز
 . باشد نمي حكم اجراي از مانع شده یاد وكیل حضور عدم.  علیه محكوم كیلو - ح
 . باشد الزم قانون موجب به شهود حضور كه صورتي در ، شهود - ط

 او ، رفته محكوم محبس به حكم مجري قاضي اتفاق به معتمد پزشك یا قانوني پزشك ، حكم اجراي از قبل - 2 ماده
 به حكم مجري قاضي نباشد حكم اجراي براي مانعي جسمي نظر از كه صورتي در.  كند مي نظر اعالم و معاینه را

 ، مالقات تقاضاي صورت در.  نماید اظهار دارد را اشخاصي با مالقات تقاضاي چنانچه دهد مي اطالع محكوم
 دعوت حبس محل به - نشود حكم اجراي تأخیر موجب تقاضا قبول كه شرطي به–- علیه محكوم نظر مورد اشخاص

 . شود مي
 مي آنان با را محكوم مالقات ترتیب وي مقام قائم یا زندان رییس ، تقاضا مورد افراد یا فرد حضور از پس - ١ ماده
 مالقات به وي حضور بدون یا حكم مجري قضایي مرجع حضور در را مطلبي گونه هر دارد حق محكوم.  دهد

 حاضر اظهارات بیان و مالقات جریان در باید وي مقام قائم یا زندان رییس فقط.  كنند اظهار شفاها   یا كتبا   كنندگان
 . شد خواهد استفاده مترجم نفر یك از ضرورت صورت در.  باشد
 : دهد انجام را زیر اقدامات باید ، شده دعوت بصیر فرد یا روحاني - 11 ماده
 . توبه بر مبني محكوم به تذكر -1
 . نماید اعالم دارد وصیتي نانچهچ اینكه بر مبني محكوم به تذكر -8
 . رجم و نفس قصاص مورد در خود تكفین و تحنیط و میت غسل براي محكوم به تذكر -3

 محكوم به تذكر اقدام خود عنداللزوم و است حكم مجري قضایي مقام با فوق امور انجام بر نظارت - 1 تبصره
 . نمود خواهد
 و كافور آب و صدر آب با تا دهند مي اجازه محكوم به مورد حسب ميانتظا نیروي یا و زندان مأمورین - 8 تبصره

 با را خود شرعي موازین رعایت با و است مقرر اموات خصوص در كه ترتیبي به سپس و نماید غسل خالص آب
 قصاص به محكوم یا و مرجوم مرگ و حكم اجراي از پس ، صورت این در.  نماید حنوط و تكفین ، كفن قطعه سه

 مگر ، گردد مي دفن مسلمین قبرستان در و خوانده میت نماز او بر وضعیت همان با جدید كفن و غسل به یازن بدون
 میت دفن به مربوط تشریفات سایر و میت غسل صورت این در كه باشد نكرده غسل حكم ازاجراي قبل محكوم اینكه
 شد. خواهد انجام وي مورد در
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