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 ۰۶/۰۴/۲۰۱۵                            دوکتور محمد اکبر یوسفی 
 

 حرمت انسان!
 

می « سیستم های حقوقی». جوامع متمدن، که دارای انسان جای داده شده است حقوق اساسی در کلمۀ حرمت انسان،
باشند، زندگی انسان را یگانه حق و واال ترین همه نعمت ها می دانند. انسان در حالت زنده بودن، دارای حق و 
مکلفیت در اجتماع می باشد. به عبارت دیگر، تا زمانی که زنده است و عمل می کند، عمل او، ماهیت و کیفیت 

می سازد. همین اعمال انسان است که بعنوان معیار و شاخص خوب و بد شده می تواند. همین انسان زندگی او را 
 ها اند، که دول و ارگان های دولتی را تشکیل داده اند 

 

سیاسی، متمدن، "سرمایه" هم  –زندگی انسان را، در سیستم های حقوقی 
افغانستان، قوانین تعریف می کنند. در جامعۀ "کثیرالمذهب" و "کثیراالتنیک" 

و تطبیق آن است، که بوسیلۀ ارگان های منظم و افراد شایستۀ وظایف، نقش 
عمده می داشته باشد. قابل تذکر است که در قدم اول قوانینی که در کتب 
"مقدس"، مفهوم هدف آن، منع قرار داده نشده باشد و یا در همان کتب "مقدس 

، تصویب و یا فسخ آن هم از دینی" موارد، بطور مشخص ذکر نشده باشد
 جانب مراجع قانونی دولت ها، مجاز شمرده شده می تواند.

 

درین روز ها، وقتی در "پورتال افغان جرمن آنالین"، به تأریخ   
آیا سنگسار با شروط و مقرره الزمیی ، مطلبی تحت عنوان: "۱۹/۰۳/۲۰۱۵

" منتشر و است؟...اسالمی، تا کنون صحیح مطابق احکام به اجرا در آمده 
، "شپیگل آنالین" ۲۰/۰۳/۲۰۱۵در"نظر سنجی" گذاشته شد، با تأسف، روز 

خبر غم انگیز و بی سابقۀ "قصی القلبی" و "جنایت" غوغا بر اندازان را بدین 
صدها مرد، یک زن را در کابل بدون حکم  –افغانستان متن منتشر ساخت: " 

سطر بعدی قبل از گزارش می ." در محکمه دسته جمعی به قتل می رسانند
در تحت چشم پولیس، قتل یک زن، در دست های غوغا گران بطور خوانیم: "

."  مدعی بوده دسته جمعی، بدون حکم محکمه، در داخل کابل، صورت گرفت
قبالً قرآن را سوختانده است. والدین کشته شده می گویند، دختر اند که گویا "

نان گفته می شود که، حادثۀ وحشتناک، " هم چآنها، مریض روحی بوده است.
در کابل، پایتخت افغانستان،  ۱۹/۰۳/۲۰۱۵بی سابقه و غیر انسانی، به تأریخ 

 صورت گرفته است.
 

در گزارشات بعدی، طوری که در یک مقالۀ قبلی این نویسنده نیز تذکر رفته 
است، اظهار فامیل را در مورد "صحت" او، برادرش بطور مشخص، رد 

ست. او گفته است، که "پدرش بخاطر آرام ساختن مردم"، این اظهار نموده ا
را از جانب خود، نموده است. چنین حدس زده می شود، که ممکن کسی 
خواسته باشد، که منشاء بر پا شدن "غوغا" را مغشوش جلوه دهد. و 

ه بتواند، در حالیکه ازین بیشتر بدینترتیب احتماالً تالشی هم بوده باشد، تا از "رسوائی" بیحد بیشتر، جلوگیری شد
رسوائی متصور بوده نمی توانسته است. به هر صورت، حقیقت وقوع حادثه، باید از جانب ارگان های مسئول و 

 –"آگاه" دولتی، بررسی و به گوش مردم کشور و جهان رسانیده شود. این چنین حرکات هم که فاقد اهداف سیاسی 
تحریف شخصیت مقتول" شناخته شده می تواند، که به حرمت انسان، خیانت امنیتی نخواهد بود، در حقیقت، "

محسوب می گردد. بناًء این اصل را باید درنظر داشت که، به حرمت انسان صدمه زدن یک عمل خطاست، عمالً 
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درین مورد، از جهات مختلف، بی عدالتی و تخلف الی خیانت به انسان و انجام جنایت، علیه این انسان صورت 
 گرفته است.

 

درین حادثۀ وحشتناک و بی مثال، جنایت علیه سرمایۀ زندگی انسان صورت گرفته است، درد و وحشت را، در قدم 
اول، زن معصوم و بی گناه و بی پناه، "فرخنده" با خود، به قبر برده است. داغ این جنایت بی نظیر، که بد تر از 

لوب هزاران انسان را که در صدر همه پدر و مادر و اقارب خصلت، حیوانات وحشی درنده صورت گرفته است، ق
و دوستان او به حساب می آیند، جریحه دار ساخته است. "فرخنده" دیگر آرام با سوختگی ها و خاکستر جسد خود، 
برای همیش خوابیده است. نویسنده به این وضعیت واقف است، که ممکن از جانب بعضی از افراد و یا "حلقات" و 

ان های عالقمند، به شهرت و یا کسب "قدرت"، در تحت نام قربانی این معصوم، به تبلیغات بدیل راه سیاسی سازم
آیدیالوژیک خاص خود، متوسل شوند. اینرا هم این نویسنده خوب می داند، که مرگ "فرخنده" با این شیوه، چه  –

نهایی این و آن "گروپ" ممکن نیست. در ترس و وحشتی را باعث شده است. بیرون رفت ازین مرحله، به بدیل ت
محکومیت این عمل با همه در یک صف قرار دارد، اما در مباحث خاص "مذهبی"، "ایتنی" و "آیدیالوژیک" هم 
صدا نخواهد بود، درینجا، یک سیاست "کثیر الجوانب" را با وجوه مشترک مواضع، برای تأمین صلح و امنیت 

های خاص و استثنایی باشد، می داند. حمله به عقاید مردم ما، به هر نحوی که مردم ما، که مافوق همه، اندیشه 
باشد، حرام و غیر مجاز می شمارد. در زندگی در صلح، زندگی پهلوی هم در فضای سالم انسانی، احترام متقابل 

دسته جمعی"،  آنچه با صحنه های "دلخراش" و بی سابقۀ "قتل همه انسان های این کشور الزم و ضروری می باشد.
زن معصوم و بی سالح، "فرخنده"، ارتباط می گیرد، اینست که بدون "جرم" و "بدون حکم کدام محکمه" توسط ده 

نفر، آنهم در یک مرکزیت عبور و مرور مسلمانان « هزار»ها نفر، در برابر چشمان، صدها و ممکن بیش از 
 "معتقد" صورت گرفته است.

 

در نزد مقامات پولیس جنائی و "امنیتی" و محاکم عدلی، سؤاالتی را طرح کرده بتواند، گزارشات متضاد بعدی، باید 
که عالوه ازین عاملین در محل جرم، در این تجمع و خبر رسانی، به صدها نفر و ممکن هزاران نفر، چگونه 

د، صورت گرفته است صورت گرفته است. آیا "تلیفون های" سازمان دهندگان احتمالی، که ازین حادثه یاد شده باش
و یا خیر. ایا در عقب این "جنایت" دست های مرموز 
مخفی، نهفته بوده است و یا خیر. وقتی "اتهام قرأن 
سوختن"، در گزارشات رد گردیده است و هم اینکه اگر 
اظهار "والدین" به مفهوم " مریض روحی"، تحمیلی و 
جبری صورت گرفته باشد، این امر هم چنان بعنوان 

ه زدن به "حرمت انسان" شمرده می شود. "اتهام" صدم
در جوامع متمدن، خود یک "عمل جرمی" شناخته شده 

 است.
 

انسان ها بسوی بستر » )در پایان تصویر می خوانیم: 
دریا در کابل می نگرند، جایی که یک زن دسته جمعی 
توسط غوغا گران، به قتل رسیده است. گویا او قبالً 

 «(اشد...قرآن را سوختانده ب
 

زمانی که، موضوع "سنگسار"، بحیث یک "شکلی" از جزا های "اعدام"، در سیستم "جرمی"، تحت بحث قرار 
گرفت، صرفنظر از مباحث خارج از موضوع، مصادف با نشر این "موضوع"، ثابت شد، که این نوع جزا، بطور 

ترتیب، دارای ریشۀ تأریخی می باشد. با وجود  مثال، اوالً قبل از اسالم در جامعۀ بشری موارد تطبیق داشته، بدین
آنکه در "قرآن شریف" موجود نیست، اما بر اساس گزارشات مطبوعاتی در بعضی از کشور های اسالمی هم، 

م، نشان داده است. چرا؟ و بنابر کدام دالیل آنرا "اسالمی" و بسود "امت اسالم" ۲۰۱۴موارد "عملی" آنرا در سال 
الیکه در کتاب مقدس، یعنی "قرآن شریف" ذکر نشده است. تبصره ها و ویدیو های تکاندهنده، دانسته اند؟، در ح

 ، نیز دامن زده است.«پورتال»موضوعات دیگر مباحث خارج از هدف را درین 
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این تصاویر آشنا  که برای همه، در فیلم های "ویدیوئی" و در گزارشات بی شمار رسانه های "انترنتی" و 
"، نشان داده شده است، همه از غوغای جنایتکاران شهادت می دهد، که در شهر کابل، پایتخت "تلویزیونی

 افغانستان، بوقوع پیوسته است. آیا اعمال جنایتکاران، با حمایت "دین" می تواند، "سازگار" باشد؟
 

)بعداً در منابع ساله"  ۳۲زن بی گناه ، چاپ آلمان، هم چنان می نویسد، که درینجا، یک "«شترن»مجلۀ مصور
ساله یاد شده است(، "فرخنده" نام، از جانب یک گروپ، متهم به "سوختاندن قرآن شریف"، تا دم  ۲۷دیگر 

مرگ، لت و کوب گردیده و جسد خون آلود او با روی سرخ خون پُر، سوختانده می شود. تأئید این جریان را که 
سجد "شاه دو شمشیره"، صورت گرفته است، از جانب گویا، این عمل در حضور "هزاران" انسان در مجاورت م

یک "آمر بخش پولیس جنایی کابل"، بنام "فرید افضلی"، مورد تأئید قرار گرفته است."پولیس در پراگنده ساختن 
این جمعیت خشمگین، با مشکل مواجه شده است. سخنگوی وزارت داخله، بنام "صدیق صدیقی"، این جریان را 

 ."تنیز تصدیق نموده اس
 

موصوف در عین زمان که از آغاز تحقیق درین حادثه نام برده است، در لحظات نخست از بازداشت، "چهار 
مظنون" نیز سخن گفته است. در عین حال تذکر داده می شود که گویا "فامیل او از مریضی روحی این زن" حرف 

چاپ آلمان، در لحظات نخست گفته شده ( Sternزده است. آنچه بعداً با وسعت پخش شده است، در خبر"شترن" )
." با شنیدن این حقیقت، الزم است شبکه های اجتماعی تصاویر زیادی را از جریان حادثه تهیه نموده انداست، که "
 مدنی و "غیرت افغانی"، نیز خیلی نگران بود. حال ما چه اجتماعی داریم؟« جرأت»در مورد 

 

، معلوم نیست، که فیلم گیرنده ها، در بارۀ این واقعه، چه «ٌمدرن»ی از صحنه های فیلم گیری توسط تلیفون ها
موقف داشته بوده باشند. اما اقالً از نگاه اخالقی، الزم نیست، تا نویسندگان، بشکلی از اشکال با استفاده از فرصت، 

 به ترشحات فکری شایعه مانند، اشتباه آمیز سطحی، با بی مسئولیتی بپردازند.
 
 

گر این قلم قابل اشاره می داند، که قتل های جنایی با قتل های سیاسی، تحت هر نامی که باشد، تفاوت از جانب دی
داشته می تواند، قتل های انتقام گیری در سیاست، نیز نمونه و راه های انحرافی خود را داراست، در ذیل نمونه 

هیچ صورت، نباید، به مفهوم قرار دادن، قتل های مختلف، قتل انسان را از نظر، می گذرانیم. این نمونه ها، به 
"فرخنده"، در یک "کتگوری" قرار داده شود، و یا این قتل بی مثال، تحت سایۀ حوادث دیگر، قرار گیرد. جرم 
معین یک جنایتکار، که قربانی بی گناه را ببار می آورد، هیچگاه با وقوع کدام جرم دیگر، توسط مجرم دیگر 

ند. بعبارت دیگر، هر عمل جرمی، مشخص است، قانون باید با هر حالت معین که تابع قید تخفیف یافته نمی توا
زمان، مکان و مجرم و قربانی یا صدمه دیده است، به طور مشخص برخورد نماید. حال وظیفۀ دولت و ارگان های 

 آنست، که با داشتن این همه اسناد، چه حکم صادر می کند.
 

م رسانیده است، که بر مبنای آن در قرارگاه ۲۰۱۲گزارشات در سال می شود، که " همین نشریه هم چنان یادآور
ایاالت متحده واقع در بگرام، تعدادی زیادی از نسخه های قرآن سوختانده شده بود. این موضوع باعث تحریک 

 "انسان کشته شدند. ۳۰اعتراضات پر زور در افغانستان گردید. درین حوادث، حدود 
 

ه های "دلخراش" و بی سابقۀ "قتل دسته جمعی"، زن معصوم و بی سالح، "فرخنده"، ارتباط می گیرد، آنچه با صحن
اینست که این قتل بدون "جرم" و "بدون حکم کدام محکمه" توسط ده ها نفر، یاغی، خود سر و وحشی صفت در 

یت عبور و مرور مسلمانان تحت پوشش اتهام آمیز، در برابر چشمان، صدها و هزار ها نفر، آنهم در یک مرکز
 "معتقد" صورت گرفته است.

 

طوری که دیده می شود، در مباحث دریچۀ این "پورتال"، موضوعات مذهبی هم توسط بعضی از نویسندگان، 
طوری مطرح گردیده است، که اوالً به موضوع ارتباط ندارد و ثانیاً، دامن زدن به اختالفات "فرقه یی" بیش از 

خشد و بر اتحاد اجتماعی، سیاسی و هزار سال در جامعۀ اسالمی، به بحران فعلی جامعۀ ما، عمر بیشتر می ب
اجتماعی امروز، همۀ ما، اتباع کشور  –فرهنگی در کشور ما، اثرات مرگبار وارد می آورد. در حیات سیاسی 

 "جنگ زده"، نیازمند ثبات در دولت و تعمیل قوانین برای تأمین صلح و ثبات در کشور می باشیم. 
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از کشور ما نیز بیداد می کند و با حرمت انسان، با وحشت و قصی  نمونۀ دیگری از "افراطیت" را، که در خارج
 القلبی، برخورد می کنند، از صفحات نشرات، یادآور می شویم:

 

(، چاپ "آلمان" با نشر این تصویر، از ماه Die Zeitنشریۀ "دی سایت" )
م، از منابع "انتر نت"، مربوط افراد مسلح "دولت اسالمی عراق ۲۰۱۴جنوری 
ه"، که بعضاً در زبان های وطن ما "داعش" می نویسند، در شمارۀ ماه و سوری

. یک مرد قلب یکی را از سینۀ او می کشد"جوالی" همان سال می نویسد: "
یک جنایت مانند افسانه های خونین و غیر حقیقی. انتباه غیر حقیقی از 

ی شکستاندن حرام )قدغن(، با عمل افراطی حاصل می گردد. قاتل بر قربان
خود که روی زمین افتاده، خود را خم می کند، با کارد سینۀ اور چاک می 

سازد، و یک توته را بیرون می کشد. با افتخار پیروزی، این قلب را بلند می گیرد و بعد بسوی دهان برده، طوری 
 !( "نشان می دهد که گویا می بوسد. عالوه بر آن صدا می زند: هللاُ اکبر! )خدا بزرگ است

 

ویدیو را برای جنگی های خود، از همان آغاز پیشروی های "دولت ریۀ "دی سایت" می نویسد، که این "نش
اسالمی عراق و سوریه" در "شبکۀ انترنت" گذاشته اند، که با تصاویر وهمناک، برای اشتهارات و تبلیغات، به 

یک عسکر سوریه را به قتل درینجا یک شورشی سوریه یی، می گوید که خاطر جلب و جذب متوسل شده اند. 
رسانیده است: "بنام خدا قسم می خورم، که ما، قلب و جگر شما را می خوریم، شما عساکر بشر سگ." این 

« آیسیس»( و یا Al- Nusraنشریه عالوه می کند، که "روشن نیست که آیا این جنگی،  مربوط "النصرة" )
(Isis" یعنی )هر دو در آغاز علیه بشر االسد رئیس جمهور، متحدانه  " است. ایندولت اسالمی عراق و سوریه

می جنگیدند، بعد علیه همدیگر قرار گرفتند. پیام روشن است: این حمام خون ناشی از خود گذشتگی و فداکاری 
 " بخاطر تقدس  صورت می گیرد.

  

یاد می « جنایت سرمایه»انسان را ما هم آنطوری که جوامع متمدن، بعنوان « قتل»به همین ترتیب، الزم است، تا  
« جنایت سرمایه»انسان که « قتل»کنند، یاد کنیم. این مفهوم در یکی از مقاالت قبلی هم، تذکار یافته است. در 

اینکه سؤالی مطرح شده بتواند، که آیا "مقتول"، "عالم" است، فرق موجود نیست، که انسان از چه "نژاد" است و یا 
سیاسی، فرق  –بوده است و یا "غیر عالم" "جاهل" و "مجنون" بوده است و یا "هوشیار و آگاه". در سیستم حقوقی 

 دیده نمی شود که "مقتول" "روشنفکر انقالبی" و یا "غیر انقالبی" بوده است. یا اینکه چه نوع "لباس" می پوشیده
است، زندگی فردی خود را چگونه، به پیش می برده است. آیا "امام مسجد"، "کشیش کلیسا"، "عابد سیناگوگ 
)یهودیت(" و یا پیشوای مذهبی کدام مذهب دیگر چون "هندوئیزم"، "بودائیزم"، "زرتشتی، زردشتی" و غیره بوده 

د بودن" هم نیست. اگر "سیاستمدار" و ثروتمند  است. در عین حال مسئله هم چنان بر سر "معتقد بودن" و "غیر معتق
و یا "صحتمند" و "غیر صحتمند" هم بوده باشد، فرق در چنین مشخصات، اقدام به "قتل" انسان، چه "انفرادی" و 
چه "جمعی" باشد، بدون جرم و حکم قضا، مجاز بوده نمی تواند. اما بدبختانه که هر روز در هر کنج وکنار جامعۀ 

یر نقاط دنیا، چنین حوادث مشابه واقع می شود. مصیبت عظیم اینست، که این جنایت را "اقلیت" محدود ما و در سا
 انجام می دهند و اکثریت نا توان، رنج و بار خسارات عظیم حوادث درد آور را، متحمل می شوند.

 

پناه صورت می گیرد، که در جوامع انسانی انواع مختلف قتل و تلفات جانی انسان های معصوم و بی سالح و بی 
خیلی غم انگیز است. در بسیاری از عوامل، علل آن  قابل بررسی است. اما قتل "فرخنده" نهایت "وحشتناک" بوده 
است، که از جهات مختلف قابل غور است. وقتی جامعه در وضعیتی بسر ببرد، که هر لحظه فقط با چند تلیفون و یا 

، بلوا و غوغوا به راه افتد، برای یک اجتماع خیلی درد آور و کشنده خواهد «اتهام»کدام فغان نا گهانی افراد با ذکر 
بود. در چنین جامعه نه اعتماد و نه هم اثری از امنیت، در حیات فردی و جمعی وجود داشته می تواند. در قدم اول، 

ن جنایکار قرار گرفته این زن معصوم که درین حالت تحت ضربات و حمالت بی رحمانه و نامساویانۀ اغواگرا
است، درین صحنه هم چنان "سیل بینان قتل" هم، بطور نا مساویانه حضور داشته اند. این وضعیت غم انگیز از هر 

 جهت، نیازمند بررسی و ارزیابی، غمخورانه است. جامعۀ ما حال در چه وضعیت قرار دارد؟
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ستم حقوقی عمل می خواهند. ثبوت این "قتل"، نه تنها مردم ما و جهانیان از مأموران دولتی و محاکم بر اساس سی
جسد اوست، بلکه شهود و اسناد بی اندازه و انکار نا پذیر هم وجود دارد. در هر جسد، مراجع مسئول باید، عوامل 
قتل و یا سبب مرگ را به اجتماع و محاکم عدلی، توضیح داده بتوانند. در شرایط فعلی، این همه "فیلم" های 

 ی، هم باید، برای مراجع قانونی، تهیۀ مدارک ثبوت را سهل تر ساخته باشد. ویدیوئ
 

توجیه "قتل" با ترشحات فکری نویسندگان درین عصر اطالعات رسانی "الکترونیکی"، چون ذکر تکیه کالم ها و یا 
که ممکن  تالش در جهت دریافت "دالیل ذهنی"، مانند نسبت ساختن "جهالت" بر شخص قاتل و یا اشخاص قاتل

است، بر کیفیت چنین عمل نا بخشودنی، گرد و خاشاک بیندازد، خود یک نوع گناه است، هرگاه بر کار مسئولین، 
 در امر تشخیص مجرم، اثر منفی وارد نموده بتواند.

 

تبصره ها و برداشت های نادرست و خواب های تخیلی، بعضی از نویسندگان و یا پیروان مذاهب و هم سازمان 
سیاسی" آنها، دارای مشی های معین خاص خود شان می باشد. اما بیهوده نخواهد بود، هرگاه، به این چند های "

مفهوم هم، توجه خوانندگان محترم جلب گردد: بشریت در طی هزاران سال، با معتقدات مختلف نژاد های متنوع در 
فرهنگی، ایجاد و رشد و توسعه  -جتماعیرا برای حفظ و پیشبرد زندگی ا« حقوقی»قاره های مختلف، سیستم های 

بخشیده است. درین سیستم، که در مراحل مختلف دستخوش خودسری ها، قدرت نمایی های انواع مختلف 
نیز گردیده است، باز هم ارزش های معینی را تعریف و در عمل حفظ نموده « دیکتاتوری های مذهبی و نژادی»

 است.
 

، تعریف «حرمت»در هر زبان، مفهوم  در قدم اول باید در هر اجتماع و
معین خود را داشته باشد. در سیستم های حقوقی متمدن، مستقل از هر نوع 
وابستگی های دیگر انسان و صرفنظر از هویت ملی و مشخصات فردی، 

، حقوق اساسی برای انسان تعریف شده است. «انسان بودن»فقط با صفت 
در تحت چنین مفاهیم، پذیرفته اند و آن، « ُمدرن»حرمت انسان را با مفاهیم 

تمام انسان ها، مستقل از همه تفاوت »در جمله چنین بیان شده است که، 
و یا « سن»، «جنس»ها و مشخصات آن، چون "مبداء و منشاء تولد"، 

، دارای حقوق وارزش های مساوی اند، که ما فوق «وضعیت و حالت»
 «دیگر ارزش ها، قرار دارد...

 

"حرمت"، "کرامت" و "عزت و حیثیت" انسان را که بمثابۀ  ریشۀ تإریخی
یک حق برای موجود زندۀ انسان قایل شده اند، علمای علوم بشری و تأریخ 
در معتقدات مذهبی "عیسویت"، و ماقبل آن، از زمانه های قدیم دانسته اند، 

درعادات و مراودات انسان ها اجتماعی، موقف و اهمیت آن جز قوانین و قبول آن  –با رشد نظام های سیاسی 
گردیده است. در تحت نام "حقوق انسان" و "حرمت"، فصل های معینی در قانون اساسی، هر کشور وجود دارد. اما 
نباید از نظر دور داشت، که در سیستم های سیاسی مختلف، که دارای وجوه "مشترک" زیادی می باشند، در 

 مختلف و هم، صدور احکام مختلف، می باشند. ، دارای قوانین «جرمی»برخورد با اعمال 
 

بطور مثال می توان مقایسۀ سطحی، سیستم سیاسی و حقوقی "ایاالت متحدۀ امریکا"، و " جمهوری اتحادی آلمان" 
بر جرایم معین عملی می گردد، در حالیکه در محاکم « حکم اعدام»را در نظر گرفت. در ایاالت متحدۀ امریکا، 

در حالیکه، در هر دو جامعه، اکثریت پیرو، یک دین می باشند. اما قوانین آنها  دام" منع است."آلمان"، "حکم اع
 فرق داشته، تعریف متفاوت از "حرمت انسان" دارند.

 
"تبعۀ  م، یکی از "عکاس" های معروف جهان،۲۰۱۴ما بیاد داریم، که در روز قبل از انتخابات افغانستان، در سال 

به ضرب مرمی "یک افسر یا عسکر" پولیس (،  Anja Niedringhausen"انیا نیدرینگ هاوزن" ) آلمان"،
افغانستان، در والیت خوست، به قتل رسید. محاکم افغانستان، بر قاتل، حکم "اعدام" صادر نمود. دولت آلمان، که از 

مندان برجسته را برای بررسی وضعیت قانونی در افغانستان واقف بود، در همان آغاز عالوه از اینکه، کار
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موضوع، به افغانستان، اعزام داشت، تالش ورزید، تا از اعدام مجرم قتل "انیا نیدرینگ هاوزن"، جلوگیری، بعمل 
 آید. زیرا قانون اساسی آلمان "اعدام" را ممنوع شمرده است. 

 

د "مجازات"، یعنی اعدام محکوم نمود. محکمۀ والیتی افغانستان در اولین مرحله، "افسر یا عسکر پولیس" را به اش
بیست سال قید، قاتل عکاس، خانم "نیدرینگ هاوزن": م چنین خبر داد: "۲۰۱۵مارچ  ۲۹حال "شپیگل"، به تأریخ 

"نیدرینگ هاوزن" در سمت راست تصویر.  م  نشر نموده است.۲۰۱۲". )تصویر را شپیگل از سال به جای اعدام
 (""پس منظر عمل واضح نیست.

 

قضات والیتی افغانستان، قاتل عکاس، در جملۀ مختصر قبل از گزارش، با خط درشت: "
"انیا نیدرینگ هاوزن" آلمانی را، یک سال قبل به اعدام محکوم کردند. حال ستره 

 ."محکمه این جزا را نرم ساخته است
 

ران، این هم در تأریخ یکی از نمونه های وقایع سیاسی شمرده می شود، که در قطار رهب
ً هیچگاه موقف واحد سیاسی وجود نداشته است. زیرا عقاید دینی یک  "مذهبی"هم، تقریبا

 چیز است و عطش و میل قدرت، چیز دیگر. 
 

(، شاه ایران، بعد از ۳۸م "شپیگل" )شماره ۱۹۷۸سپتمبر  ۹بر اساس گزارش تأریخ 
های "شیعه" را  اینکه موج اعتراضات ضد رژیم او، کسب شدت می نماید،  این دستۀ مال

نزد خود می طلبد. به کلمات پایان، این تصویر شاه با جمعیت مال های ایران، که در آستانۀ سقوط، تالش مشوره با 
شاه رضا »"روحانیون شیعه" داشته، است، نظر اندازید. "شپیگل" می نویسد: 

 "«فقط یک حزب وجود دارد، حزب هللاپهلوی، روحانیون شیعه: "
که بر اساس  خبر روزنامۀ ایرانی "اطالعات"، به تأریخ دیری نگذشت،  

 ." شاه رفتم: "۱۹۷۹جنوری  ۱۶
 

عالیم زیاد، احتمال قوی "انتقام جویی" را، از زندگینامۀ "آیت هللا خمینی" )بعداً امام 
"خمینی" )رهبر شیعیان(، به خوبی استخراج می نماید، که درینجا، گنجایش ندارد. 

شاه ایران، که "ٌمدرنیزیشن" ایران را، با نمونه های غربی، بعضاً در سقوط رژیم 
به پیش می برده است، نقش مقاومت مال های عقبگرای "شیعه" را برجسته دانسته 

 اند.
 

بناًء عالوه بر قتل های مختلف، و کشتار در جنگ ها، یکی از نمونه های اعدام 
ران" در آغاز دهۀ سقوط از نظر می گذرانیم. "شاه ایرا هم ازین کشور، « سیاسی»

سالگی رژیم پادشاهی را در آنکشور جشن گرفت و با پادشاه اول خود،  ۲۵۰۰او، 
اطمینان داد که "آرام بخوابد". او از قبر او و سلسله پادشاهی حفاظت می کند. اما، 
وقتی رفت، این افراد بر اریکۀ قدرت نشستند، یعنی "حزب هللا" و "آیت هللا" های 

 آنکشور.
 

طوری که قبالً ذکر شده است، بعد از اینکه شاه ایران، کشور را ترک می نماید، 
رهبر "انقالب اسالمی، امام خمینی"، که مدتی در"فرانسه" اقامت داشت، درست 

با سقوط رژیم "شاه" در "ایران"،  م به ایران برگشت.۱۹۷۹بتأریخ اول فبروری 
ترین "متحدان" خود را در غرب بخصوص ایاالت متحدۀ امریکا، یکی از مهم 

 منطقۀ "خلیج" و "غرب آسیا" از دست داد.
 

از تبعیدگاه که مدت طوالنی در "نجف اشرف" در عراق بسر می برد، به نسبت "تقاضای" رژیم شاه، از « خمینی»
 حکومت"عراق" مجبور به "ترک محل" گردیده، نخست به "فرانسه" سفر کرد، بعد با پیشرفت پروسۀ "براندازی"

رژیم، طوریکه در تصویر دیده می شود، تأریخ متذکرۀ فوق، وارد "تهران"گردیده و در محلی بنام "بهشت زهرا" 
ً نمی توان دانست، که در "پیروزی انقالب" در "ایران"، در توازن  بیانیه، ایراد نموده است. تا همین اکنون، دقیقا
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

رگ" آنوقت، نقش داشته. البته در آنزمان، هواداران قوای بین المللی، ضعف و قوت کدام یکی از "قدرتهای بز
"خمینی" شعار، "نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی" را بزبان می آورده اند، به هیچ  صورت "شعار"، ماهیت 

  اصلی جنبش ها را،  برمال ساخته نمی تواند.
 

عدام های نمونوی"، "مشت آهنین" و بعد در "شهر قُم"، بحیث "رهبر" انقالب، مقر خود را تعیین نمود. با "ا
"خونین" را در برابر، اعضای "رژیم" شاه و سائر "مخالفین" 
خود، نشان داد. اجساد چند تن از اعدام شدگان رژیم شاه و مخالفین 
خود را، در آنزمان، در "تلویزون"ها، بنمایش گذاشتند. بطور 

آنرا  نمونه، از منابع "انترنت" دریافت می توان. جهت سهولت،
"کاپی" نموده، تقدیم گردیده است. عکس جسد اولی "امیر عباس 

اپریل، یک هفته بعد از بازگشت "خمینی"  ۷هویدا"، که به تأریخ 
از تبعید، اعدام شده است. در عکس های پائینتر، سه جنرال، هر 

( و Rahimi(، "رحیمی" )Nadschiیک جنرال "ندشی یا ناجی؟" )
(، در عکس رنگه دیده می شوند، که ,Chosraudad"خسروداد" )

   م،  اعدام شده اند.۱۹۷۹فبروری  15به تأریخ 
 

م، که ۱۹۷۹، در سال «ایران»در زمان سقوط رژیم شاهی در  
ه نیز تلقی شده می تواند، رهبر آنها نمایانگر اعدام های انتقام جویان

)رهبر "شیعۀ مسلمان"(، که با اعدام بدون « آیت هللا خمینی»
محاکمۀ قانونی، به هر حالتی که صورت گیرد، درجۀ معینی از بی 
حرمتی در برابر حق زندگی انسان، وجود می داشته باشد. تفصیل 

 را به قضات و حقوق دانان محول می نمائیم.
 

اینکه در محکمۀ "پیروز ها"، "طرزالعمل" و یا  صرفنظر از
محاکمات سریع عقب دروازه های بسته صورت می گیرد، یا اول 
به قتل می رسانند، بعد خبر فیصلۀ محکمه را صادر می کنند. 
قدرتمدارانی که رهبران آنها، حکم خود را، به جای قانون قرار می 

وده اند. نمونۀ بعدی، دهند، به هر شکلی که خواسته اند، استدالل نم
یکی  از "اعدام" های مشابه را که "سیاسی" شناخته می شود، از 

م، توسط ۱۹۹۶کشور خود ما، به یاد می آوریم که در سال 
رهبران "طالب" که از آنها، بعنوان "بنیادگریان افراطی سنی"، یاد 

 می کنند، انجام یافته است.
 

ی از "حرمت انسان" در خاتمه، نویسنده تذکر می دهد، که وقت
حرف زده می شود، حق اولیه انسان است و هدف نویسنده  این نیست که در مورد رنگ جلد، نژاد، جنس، عقیده، 
مقام و غیره تفاوت ها، فکر کند، بلکه می بیند که انسان نظر به عمل خود، بر حسب چه قانون و فرهنگ یک 

 می شود.اجتماع و از جانب چه مرجع "مکافات" و "مجازات" 
 

 پایان
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