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  کنندمردمانی که پروانه ی کشتن دريافت می
 

انسان زمانی  را به سود خود دگرگون سازد. واقعيت بايد بکوشد آن شودروبرو می ناگوار هنگامی که انسان با واقعيتی
خود را بشناسد. همآهنگ ساختن  ايیو توان واقعيت ويژگی های آنبرگرداند که  به سويی واقعيت را يک تواندمی

 .است انسان خردو چشم پوشيدن از نيروی گستاخ و  خودباختگی يعنی های ناخواسته ا واقعيتخويشتن ب

  

، رانندبر مردمان ايران حکم می ،اند-که کشور ايران را به غنيمت گرفتهاست،  سال هزار و چهار سد مجاهدين اسالم،
ی انسانی و نه يک قانون -نه يک روند جامعه اين واقعيت. ، اين يک واقعيت استبرنداز دانش و هنر ايرانيان بهره می

و  انسان ستيزدر برابر  يورش خشمآورانی  که، مردمانی است شکست اين واقعيت نشان طبيعی در جهان است بلکه
  .اند-واگذار کردهبيگانگان  به يا از نابخردی از ترس، خويشتن را آزمند

  

واقعيت که ايرانيان بايد خود را با اين  نداشته استختار جامعه سا نيست و پيوندی هم با اين واقعيت يک حقانيت طبيعی
اين  .ه شده استآميخت آنها در چون زندگی ؛بپذيردها را انسان مجبور است که برخی از واقعيت .ساز کنندهمناساز 

 اند.-ود آمدههمراه با دگرگون شدن پيوندهای اجتماعی بوج ،و پيشرفت جامعه رونددر  ،گام به گامها نمونه واقعيت

  

 توان اين واقعيت را پذيرفتمی. دارد بستگیرهای پيشرفته اپذيرفتن و ساختن ابزهای زندگی به آسان ساختن دشواری
گسترش شهرها روند  کند. شايد بتوان پذيرفتهای مدرن همساز -با فرآروده را پيوندهای اجتماعیکه انسان بايد 

جامعه  روند نهولی تن دادن به احکام کهنه و پوسيده  . شودمی ترنه تنگخاهر ی -و در اين گسترش پهنه است جامعه
  . است آزادی انسان -شايستهو نه 

  

کم شده است ولی اين حکومت ابر مردم ايران ح و ايجاد ترس ستمکاری از راه است که واقعيت يک حکومت اسالمی
آگاهانه از انسان که  ،. پس کسیحکومت را بپذيرندکه اين  ندارند و مردم ايران هم هيچ نيازی هيچ حقانيتی ندارد

در ، . با اين وجود کسی کهنديده بگيردی حکومت اسالمی را -های پسماندهتواند ويژگی، نمیی بيزار است- ستيزی
که دگرگون ساختن آن تنها به خواست و نياز او بستگی  با واقعيتی روبرو است شده،گرفتار  حکومتچرخش اين 

   او بستگی دارد. خود بينشبه خواست و  اند،-، که زندگی را بر او ناگوار کردهی حکومتهاناختن ويژگیندارد. ولی ش

به تنهايی توان پيکار حتا توان ايستادگی در  بردرنج میکسی که در درون کشور ايران در چنگال ستمگران حکومت 
های اين بنياد زشتیتواند می ،يشداندمیخود که با نيروی خرد  ،برابر خشم اين ستمکاران را ندارد. ولی هر کس

  حکومت را شناسايی کند.

  

 ست،ها-آلوده به عقيده ، کهیا-در جامعه مردم ايرانولی  جان آزاری بيزار استماهيت انسان از سرشت خود از 
های درون -يزهحتا انگنگرند و به جهان هستی می ايمان خودبيشترين مردم از ديدگاه  از اين روی. يابدپرورش می

پاسخ  ،اين است که چنين مردمیکنند. ارزيابی می اند،-گرفته به پندارهای ناشناخته ، که از ايمانیيانسان را با معيارها
 . پندارندزيبا می را آزردن جان گناهکاران ،های انسانی را گناه-دادن به انگيزه

  

در  . اين نيرو راآراسته شده است ،پی نبردهراز آن به  وزروينده و زاينده، که هنوز دانش امر هر جانداری به نيرويی
آميزد می از هستی هايی-ريزهاندک  درايست که -اند. در اين فرهنگ جان گرامی ترين پديده-فرهنگ ايران جان ناميده

ساختار  بی جان يعنی خوددايه (جاندار = خدا) از انجمن خدايان .شودآفريده می رويندگی و زايندگی آميزشآن  ازو 
 از جانداری بگيرد. راهيچ کس را حقی نيست که جان  و يابدمی

  

يکی با زور و که  شودمیخودانديش که در ايران زيست دارد با دو واقعيت روبرو نيک خو، پاک سرشت و يک انسان 
  .جوشان است ستم بر جامعه حاکم شده و ديگری وجدان و خردی است که در سرشت او
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 هایجان ،ندجسنآن را هم با قيمت شتر می ،تنها جان مسلمان ارزش داردکه در احکام اسالمی  است اين واقعيتيک 
 .هستندسزاوار نابودی  ،که اين احکام را باور ندارند ،کسانديگر 

  

که  واقعيت ديگری است ،شودانسان ستيزی پديدار میاين که از پی آيند  ،ی جانستانی و گسترش ترس و ستم-زشتی
 برند.برخی از آنها از ندای وجدان خود رنج می هم هستند و شايدبا آن روبرو ايرانيان 

  

از سوی هللا بر  آنها بلکه پذيردخرد انسان آزاد هم آنها را نمی ،اند-برنخاسته ايران ی مردم-احکام آدمکشی از انديشه
جهاد، کشتار دگرانديشان، از احکام است با اين که کند. اجرا می  را و حکومت اسالمی هم آنهااند -رسول هللا نازل شده

 واجب نيست.  مسلمانان ی-بر همه مسلمان ولی کشتن تبهکار و قاتل

   

ای، که زور و -. در جامعهتن بدهند، مجبور نيستند که قاتل را بکشباشنديعنی بستگان مقتول، اگر از آدمکشی بيزار 
را باز  یراه برای بستگان مقتول ستيزجان احکامی ول .شوند، تبهکار و آدمکش هم پديدار میکنددروغ حکومت می

و بخشی از  سنت اسالمی بدين سان کشتن انسان  .دراز کنند کشتن انسان به دست به نام اوليای دم تا آنها اند-گذاشته
 ه نام اعدامب که های قانونیدر پيرامون قتل حتا آزاد نيستند اين مردم هم که . در جايیم ايران شده استهای مردآزادی

 .انديشه کنند کنند،می قتل را صادر ماحکاکه  ،جالدانی د ونشوانجام می

  

در احکام اسالم کشتن کافرها، در راه هللا، مسلمان هستند و  آنها بيشترين مردم ايران آدمکش نيستند ولی بيشترين
به را او هللا  ذهنسازد و در دور میی مسلمانان است. ايمان به اسالم مسلمان را از سرشت انسان بودن خود -وظيفه

را با کردار معبود  یاين است که مسلمان نيکی و درست .کندمیسنجش جاسازی و بهترين معيار  نمونهنام برترين 
  پندارد.می نيک و درستکه هللا امر کرده است  را . او هر کشتار و جنايتیسنجدهللا، می با غضب خود، يعنی

به  ، کهاو از کشتارهای تاريخی ،شودشادمان می شکنجه دادن به کافرها از ،نند معبود خودما يک مسلمان با ايمان
را به نام امامان خود ستايش  و کشتار کنندگان  با سرافرازی ياد ،اند-جريان داشتهپيوسته  دست پيشوايان اسالم

را در ن نای نامسلما-کينه روی ، از اينن اسالم را داشته باشدقهرماناهای هر مسلمانی آرزو دارد که ويژگی کند.می
  قهرمانان مسلمانان است.های يکی از ويژگی دگرانديشان کشتن پروراند،ی خود می-سينه

  

در تصرف او که  يزهايیچ آنبا ی يک "مال دار" يا - کااليی است که با دارايی بسان  اسالمی در احکامجان انسان 
ی آب، زمين و همچنين انسان بخشی از دارايی يک "مال دار" -چشمهچارپايان، درخت،  .شوداست ارزيابی می

ديگری پرداخت و  کاالی هريک از اين کاالها را به جای توان.  اين است که در بازار اسالمزدگان میشوندشمرده می
  جبران کرد.  هم ارز آن است با کاالیشده  وارد بر "مال داری" از سوی کسی ی کهزيان تواننيز می

شماری از چارپايان  يا با پرداختجان يک کس  گرفتن و مجازات آن با است کشتن مسلمان جرم ی اسالمی-جامعه در
کشتن انسان زشت و شرم آور نيست بلکه برای صاحب آن "مال" زيان آور در نگرش مسلمانان يعنی  شود.جبران می

 .آيدزيان وارد جبران بشود يا به همان اندازه به ستمکار زيان او است که بايد 

  

 ایشرع، فقيه ات، قضانتبهکار خشمآوران،د. کننمی یو هميار یجانستانی همکار برای همگان اسالمی ی-جامعهدر 
 ها-و استادان دانشگاه کالی دادگستریوبرخی از انتخاب کنندگان، بيشترين  حقوقدانان ناحق، ی مچلس،وکال عاليقدر،

 د. هستن کشتن ديگران خواهانکنند يا امر می انسانکشند، به کشتن به آسانی  و آرامی می

  

شرعی هم در ميان آنها جايگاه  آدمکشان ،شته باشنداز گرفتن جان انسان شرم ندا مردمان آنبوه ،که ای-در جامعه
 ننگ .داندمیی مردم -همه حق مسلم چهارچوب احکام،که در  کشتن انسان را، اسالمی حکومت دارا هستند. بلندی را

مانند قاضی يا جالد  توانندمی ی آنها-همه ؛ردآزارا نمیوجدان اين مردم زشت، يعنی گرفتن جان انسان،  کردار اين
  شرع از کشتن ديگران شادمان گردند.
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 و به از معيارهای اين عدالت سود ببرندتوانند می  های اسالم-واليان و فقه پی آيند کشتار شرعی اين است کهديگر 
 حتا نيازی ندارند که آستين خود را از خون واليان اسالم، در معيار اين عدالت،  فروشند.بخود فخر  نهای خونيچنگال

   .ندسنجاند می-خود را با خونی که از کافرها ريختهزهد و ايمان  زيرا آنها ميزانبشويند  دگرانديشان

 نگاردمیزيبا در ديدگاه مسلمانان  هللا است، ، که بنياد عدالترانستانی اج نخست توان گفت که آخوندبا زبانی ساده می
 .بردسرمیرا  کافر هاميليون خود احکام شرعی و پيروان با ايمانبه کمک  و سپس

  

جانستانی و ستمکاری  از شود اوشادمان می آنها گين و از کشتن قاتلهاندو بستگانشاز کشته شدن  کسی که
 ، با آزردن جان انسان،دانسته را اندوه و خشم خودبر آنست که يرا او ز .او از آدمکشی ننگ ندارد و گردان نيستروی

   کند.او رنج خود را نه تنها با خون قاتل بلکه با اشک بستگان او مداوا میبر کسان ديگری فرود آورد. 

ای جان کندن به تماشی خود، -کينهبرای فرونشاندن آتش  دارند، که به نام اوليای دم، بر کشتن قاتلی پافشاری ،کسانی
  .اند-کردهدريافت  یکشآدم ی-پروانهحکومت اسالمی  از خود ستمکارانی هستند ستمکش کهآنها ، روندمی او

ی -بکشد. جامعه را انسانیپرورش يافته است، از پستی و فرومايگی  اندر اجتماع شهيدپرورکه ، تبهکاريک شايد 
 ی-گستاخی از د بلکهنشوی اين کردار آزرده نمی-از زشتی د،ننگر، که از همين ديدگاه پست به هستی میمسلمانان

  د.نافتتبهکار به هراس می

  

با اين آنها  د.نبربه کار می ان نامشروعتبهکار مورد در دنشناسشريعت اسالم می که از را یعدالت مسلمانان همان
 اند و-پذيرفته ،کشی را، به نام عدالتآدم انزيرا مسلمان د.نکنی مردمان جامعه ستم وارد می-کردار به فرهنگ و همه

  د.ندهبگذارد، انجام می از اين احکام فراتر گامی همين واکنش را هم در مورد آزادگان، دگرانديشان يا هر کس، که

 آن ،شودمی اجتماعی سنت جامعهآن زشتی و تبهکاری در  ،دشامعيار دادگری ب اجتماعیبرای  مردم آزاری گاه هر
توانند نمی آنها اند- که در منجالب ستمگران فرو رفته کسانی .شتابندن خشم به جنگ باد هرزه میبا توفا مردم هم

   همزيستی و انسان دوستی را شناسايی کنند.

 ، پيروانش همدهدآدمکش و تبهکار پرورش می ، اوبرای اجرای اين حکم بنيادش بر جهاد استوار است،ای که -عقيده
  .پندارندنسان را حق مسلم خود میکشتن ا و شوندمی شهيدپرور

در  انسان آزادهای -ها با سرشت و خواستهاند، آن-پا نگرفته مردمی -بر اساس انگيزه، نياز و انديشهاحکام اسالمی، 
اين است که آنها پيوسته قوانين  .پذيرند، نمیسازش ندارد آنها که با سرشت را، قانونیاز اين روی مردم . هستندتضاد 

 شکنند. را می گرانو ستم انمندزور

  

 ، راهرگز نخواهد توانست احکام هللا ،ميلونها سال از آميزش آزاد برخوردار بوده است خود، که يعنی انسان از سرشت
 اده باشند، بپذيرد. از اين روی اين انسان هر اندازه هم که او را نادان پرورش دنه زاييده شده و نه ميزايد که خودش

 آدم از آغاز پيدايش ی ستمکاران-در محکمه . اين است کههای درون خود پيروی خواهد کرد-يزهاز انگ هم باز
   .شودمیگناهکار شمرده 

  

تا مردم  سازندقانونی میرا در جامعه  آدمکشیآزاری و ، جانبار خودخشونتاحکام ، برای پايداری زورهای حکومت
 بپذيرند. یاعاجتم ی وحقوق یانسان ستيزی را بخشی از نيازها

حکومت تر هستند. مانند تر و زشتآن حکومت خشن احکام ستيزتر باشدانسان يک حکومت  بنياد که هر اندازه
چنين  از انگيزه و خرد خود شمارد. از آن جا که انسان آزادبخشی از دارايی مرد می و برای تصرف اسالمی که زنان را

با  دلخواه آزاد و آنها که بردبه کار می کسانی برای مجازات سنگسار را اين است که حکومت زور ؛پذيردرا نمی حکمی
 آميزش داشته باشند.ياری 

  

ی لو .بردی جانداران پيوند دارد و از آزاردن جان هر کس رنج می-های درون خود با همه-انسان از سرشت و انگيزه 
 عقيده جای وجدان او را ز سرشت خود بريده وبر خرد انسان حکمران بشود، رفته رفته او ا ای-عقيدهکه  ،زمانی
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 از بلکه ندارد یننگاز قانون سنگسار  نه تنها او سنجداش می-انديشد و با عقيدهاش می-در عقيده کسی که گيرد.می
 .شودمی جان کندن انسان به امر شريعت خشنودتماشای 

  

 ی- سروریکه حق  ی،اند. اين است زنان-ه شدهی زنان گماشت-فرو رفته است که مردان به سروری مسلماناندر ذهن 
بلکه  ی شرعضبه امر قا برخی از اين زنان نه تنها .شوندمیها محکوم ، به سخت ترين مجازاتبشکنند را انمرد

 ی-عقيده راندمیها را به کام مرگ آنچه که اين انسان  .سپارندجان می خود بستگانبيشترين آنها بدست مردان و 
  .شده استمردمان پرورده اين در ذهن در ی است که پليد

  

ولی اين تنها ستمی نيست که از سوی  انگيزد.را برمی آزادگانستم آشگاری است که ننگ و خشم  مجازات سنگسار
به زنان  از ديدگاه تصرف ،ی اين حکومت هستند- پرورده که، جوانانی آيد.بر زنان وارد می ايران اجتماع شهيدپرور

پس از و  هفريب داد را جوانینو دخترهایيعنی کنند. زنان را تنها برای کامجويی مصرف میکردار به نگرند و می
 . اندازندمیمصرف دور

  

 برند.رنچ می جامعهآنها پيوسته در زير سنگسار اين  شونددختران جوانی که از اين راه به بازار تنفروشان وارد می
.  ولی سازدکمتر کسی را اندوهگين و افسرده می چندان آشگار نيست و شودستمی که بر اين نمونه دختران وارد می

  .از سنگسار هم سنگين تر و دراز تر است ی حاکم بر اجتماع است،-عقيده در نشان انسان ستيزیرنج آنها، که 

را دان و اجتماع شهرونآنها اميد بازگشت به خانواده  ،ی زندگی به ستم کشيدن محکوم هستنداين دختران در همه
که  ترسيمزيرا می .کنيماز ديدن آن پرهيز می ما ننگی است که داغ شودها وارد میستمی که بر اين انسان .ندارند

  .بشودما وارد  یخراشی در وجدان اسالمزده

  

شمار کودکان آواره، جوانان معتاد، زيرا  است. حکومت اسالمیمجازات اعدام نشان کمرنگی از بينش انسان ستيزی 
به خواست و  کسانی است که آشگارا بسيار بزرگتر از شمار  دهند،که در بی داد اين حکومت جان می ناتوانان اجتماع،
  شوند.می به دار آويخته ستمکاران حاکم
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