در راستای لغو کيفر اعدام
بيانيه  ١۴سال پيش داريوش فروھر
ھم ميھنان!
چون شناسايی و ارج گزاری به حيثيت ذاتی انسان پايندان زيست آزاد ملت ھا و شکوفايی فرھنگ آنھاست،چون زندگی نخستين و واالترين داده ايزدی به ھر انسان است و ھيچ فرد يا جمع يا نھادی به ھيچ بھانه ای حق سلب آنرا ندارد،
چون در روند زندگی اجتماعی بشر ،پيشرفت ھای چشمگيری پديد آمده و بسياری از نگرش ھای کھنه در شناخت بزهو دادن کيفر نارسايی خود را نمايان کرده است،
چون در گستره ی دانش بشری  ،بزه ديگر سرشتی شناخته نميشود و ھر کيفری بايد دربردارنده ی فرصتی برایبازسازی و پرورش بھينه ی ھر به کژراھه افتاده ای باشد ،
چون کيفر اعدام از ديد اجتماعی بيدادگرانه و ضد انسانی  ،از ديد اخالقی خشن و ناپسند و از ديد قضايی ترديد آميز واثر آن برگشت ناپذير است ،
چون روشن شده کيفر اعدام نه تنھا سبب تنبه ديگری و بازدارنده ی تبھکاری نيست که اھرم اختناق و تصفيه حسابھای سياسی و سرکوب دگر انديشان در بسياری از سامان ھای يکه تازانه ی فراگير می باشد،
و از آنجا که جمھوری اسالمی در ساليان دراز فرمانروايی واپسگرايانه ی خود  ،يکی از سياه ترين کارنامه ھای دولتی
را در کاربرد کيفر اعدام چه در مورد اتھام ھای عقيدتی و چه به لحاظ بزه ھای عمومی دارد،
و اکنون در جمھوری اسالمی  ،کيفر اعدام بگونه ی ابزار وحشت آفرينی در راستای نگھداشت جو خفقان و پايمال
کردن آزادی ھای شناخته شده برای انسان درآمده است ،
حزب ملت ايران پس از رايزنی ھای بايسته در چھل و نھمين سالگرد صادر گرديدن اعالميه جھانی حقوق بشر ،پيشنھاد
لغو کيفر اعدام را پذيرا شده و کوشش ھمه جانبه در اين زمينه را در برنامه ی خود قرار می دھد.
ما خواھان حذف کيفر اعدام از ھمه ی قانون ھای جزايی کشورھستيم تا ھيچ فرمانروايی نتواند با دستآويز آن بر خالف
خواست مردم پايه ھای قدرت خود را استوار دارد.
در آينده بايد نھاد نيک آدميان را که در انبوه نابھنجاری ھای اجتماعی به زشتکرداری کشانده شده است با نوپروری ،
بازآموزی و حتی کارآوری تن و روان  ،صيقل داد.
بايد ھر ايرانی را چنان پرورد که با ھر باور دينی و سياسی از فرھنگ پربار ميھن خود درس مھر و دوستی گيرد و
نھال کين و دشمنی را از بيخ برکند  .چنين باد!
داريوش فروھر
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