
 
 
 
  

  ...دالرا ، دختری که در زندان رنگ ها را گم کرد
  

  
  

 از قربانيان حاکميت سيستم ، ا دارابیاز نقاشی های دالریکی  باال دیده ميشودوسط عکس که در ی ئتابلو
 جمهوری اسالمی  سيستم ظالمانه و رژیم جنایتکار. سرمایه داری و رژیم جمهوری اسالمی در ایران است

  . را به همراه استعدادهایش پر پر نمود تازه رسته کجراه برد و این گلزندگی او را به
  

در مصاف ميرفتند تا  کارگران ایران همان لحظاتی که در ،  اردیبهشت امسال ، همزمان با روز جهانی کارگر١١در 

یم جنایتکار رژ ، همبستگی خود را با دیگر کارگران جهان به نمایش بگذارند ، نظام ظالمانه سرمایه داریبا 

 تا بار دیگر چهره منحوس خود را به  سالگی به کام مرگ فرستاد٢٣ سن دالرا دارابی را در، جمهوری اسالمی 

  .جهانيان نشان دهد

  

 سال حبس در ۶ دستگير و محاکمه شده بود پس از تحمل "قتل" سالگی به جرم ١٧که در سن دختری دالرا 

 به دار  اردیبهشت به دست  دژخيمان جمهوری اسالمی١١معه  سالگی در سحرگاه ج٢٣زندان رشت در سن 

 دیوان ٣٣ دادگاه ویژه اطفال رشت صادر و توسط شعبه ١٠٧در شعبه او  سالگی ١٧ این حکم در  .آویخته شد

د اما  می گير برای لغو اعدام او صورت تالش های بسياری اعالم این حکم در پی.عالی کشور تائيد شده بود



حکم اعدام دالرا بدون اطالع وکيل و خانواده ی وی به اجرا سرانجام   وه تالش ها راه به جائی نبردمتاسفانه این

  .  آمددر

  

 این واقعه به اتفاقاو در آغاز . دانشگاهی بود  آموز پيش  سال داشت و دانش١٧  ،دالرا دارابی هنگام وقوع قتل

فته بعد جرم خویش  دو هولی،  دادگاه نخست می پذیرد و اتهام قتل را در کردهخود را به پليس معرفی ، پدرش 

  .ی گرددمم  از سوی دادگاه پذیرفته نمی شود و دالرا به اعدام محکونکار اایناما ،  را انکار ميکند
 

 ٢٠دالرا در توجيه پذیرفتن اتهام قتل در دادگاه اوليه اعالم می کند که به دليل اینکه دوست پسرش در آن هنگام 

دادگاه بر که  است و با یقين به این  که خود وی در آن زمان زیر سن قانونی بوده سال داشته و با توجه به این

 درخواست دوست هرا ب، قتل دختر عموی پدر خود  تواند برای او حکم اعدام صادر کند  نمیحقوق کودکاساس 

د نيز بعدا آزاد  با این خيال که خو ،د باشهادرهایی د،  اعدام  به گردن گرفته تا وی را از محکوميت بهپسرش

 سال ١٠به ، را سکوت کرده بود به جرم مشارکت در قتل  نيز که تا آن هنگام در برابر حکم دالدوست او. شود می

  . زندان محکوم شد

  

ه بدن  ب داده ميشودی که نشان به آن شکلتوانسته  و نمیبوددست  را چپال بر اساس اين که د،  دالراوکيل

 که بودها تاکيد کرده   همچنين او بار .بوداعالم کرده را را  دالبی گناهیانکار ناپذیر بودن ،  مقتول ضربه وارد کند

را نکات مبهم ند که در پرونده دال بود را اظهار کردهمدافعان دال، عالوه بر این . متهم فاقد چنين قدرت بدنی است

متاسفانه با این وجود . بودنگاری نشده  انگشت،  وجود دارد و حتی چاقويی که مقتول با آن کشته شده یفراوان

  .شدحکم اعدام دالرا طبق قانون قصاص صادر و اجرا 

  

 و است شخصی حق يک - قصاص ، اسالمی جمهوری انسانی غير شدیدا و ارتجاعی جزايی قوانين مطابق

 طبق .برگزيند را يکی و زده انتخاب به دست صادره حکم اجرای عدم و اجرا ينب که است مختار قربانی خانواده

 های شيوه گونه این به ، وحشيانه و فجيع بسيار لاشکا به هم آن ، جوانان قتل با ایران رژیم نینياقو چنين

   .بخشد می مشروعيت گيری انتقام

  

 براساس مفاد اين ميثاق.  سياسي و مدني استايران در واقع يکي از امضاء کنندگان ميثاق بين المللي حقوق

 سال ١٨با این وجود ایران یکی از پنج کشوری است که در آن برای مجرمان زیر . ، اعدام نوجوانان ممنوع است

می بينيم که امضاء کردن چنين مفادی در رژیم جمهوری اسالمی هرگز  . دشو می حکم اعدام صادر شده و اجرا

  .ندی به آن مفاد نيستاجرا و پایببه مفهوم 

  

 تاکيد می کند که ،  دارابیدالراموج اعدام های اخير و از جمله اعدام اتحاد زنان آزادیخواه ضمن محکوم کردن 

و شرایط ظالمانه  بسامانی های اجتماعی  ناو همهجامعه در کنونی  فضای خشونت باراصلی باعث و بانی 

  . که این رژیم مدافع و حامی آن استاست ستم سرمایه داری اقتصادی حاکم بر جامعه ما در اساس وجود سي

  

 با هدرست به خاطر سلطه ننگين رژیم جمهوری اسالمی و وجود سيستم سرمایه داری است که ما هر روز

  سال از جمله آن١٨یر زو یا اعدام نوجوانان جلوه ای از پيامدهای این سيستم که وقوع قتل و سپس اعدام قاتل 

تنها به منظور کنترل جامعه در خدمت حفظ سيستم سرمایه داری  جمهوری اسالمی  .یم ميشوه مواج، هاست

 که قتل دالرا یکی از نمونه های آن است ی به اعمال خشونت بارحاکم و دفاع از منافع سرمایه داران زالو صفت

این به نسبت ار عمومی هم در شرایط اعتراض وسيع افک آن، حاکم با اعدام دالرا دیکتاتوری  . دست می زند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C#cite_note-radiozamaneh-2#cite_note-radiozamaneh-2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9


چرا که . می باشداده ضد خلقی آن فاقد ارزش  در مقابل ارافکار عمومینشان داد که خواست ، تصميم رژیم 

و تالش برای حل معضالت  )ها و بيماری های اجتماعی حتی در برخورد به بزهکاری(توسل به زور و قهر  اساسا

، بازداشت و چوبه  زندان و بيکاری و بی حقوقی با حربه اجتماعی و سياسی و اقتصادی نظير فقر و گرسنگی

 بيهوده نيست که جمهوری اسالمی در ميان تمام .های دار، همگی مشخصه های این رژیم ددمنش هستند

  رژیمیدر واقع جمهوری اسالمی. کشورهای جهان در ميزان اعدام هميشه مقام باالیی را احراز کرده است

همه این واقعيات  . می باشد سرکوب ، زندان ، شکنجه و اعدام در اعماليتش حاکمتداوم و بقای  که ست

د نها پایانی به خود نخواه اعدام،  در ایرانبدون نابودی نظام سرمایه داری و رژیم حامی آن بيانگر آن است که 

  .دنسازمی تر عيان تر هر چه بيشاین رژیم را انقالبی   مبارزه برای سرنگونیبار دیگر ضرورتو این واقعيات ،  دید
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