
 

 

  

  

  

 قصاص يا توحش اسالمی 
 
مدتی به خود مشغول داشته بود، نکته های  مورد اعدام بهنود شجاعی و پيش از آن اعدام دالرا دارابی که افکار عمومی را در

  .پرداختن به آن از ضروريات جامعهء ماست بسياری به ذهن می رسد که بررسی و
 

اسالمی، از  ل و حتا توجيه خانوادهء مقتولين از طرف پايوران حکومتاست فشار و اغفا در هر دوی اين موارد آنچه آشکار
فشاری کنند. آخوندها معتقدند امثال دالرا و بهنود را اعدام  سوی مؤمنين و آيت هللا ها است که بر حق خود يعنی قصاص پای

اوليای دم و آنان هيچ نقشی  قاين عمل اجرای قصاص بوده است که از مسلمات شريعت اسالم است و از حقو نکرده اند بلکه
يعنی صاحبان خون. پس صحبت از خون و خونخواهی و انتقام و کينه توزی  در اين جريان ندارند. دم يعنی خون و اوليای دم

بيابانگرد ماقبل تاريخ در صحراهای  اجرای عدالت و دادخواهی. صحبت از خوی وحشی و بربريت قبايل و طوايف است نه
 .روزگار ما افتاده و بر ما تحميل شده است است که مانند بختک برخشک و قفر حجاز 

 
مسلمات شريعت  و اتفاق و پيش آمد و پديده ای برای تأکيد و اصرار بر اجرای احکام و حدود و حکومت اسالمی از هر حادثه

و مدرن سود می جويد. با پرنسيپ های بشری و زمينی و عرفی  اسالم و دهن کجی و لجاجت و ضديت با ارزش ها و موازين و
ها انجام گرفت، اما  طرف آزاديخواهان و نهاد های حقوق بشری در داخل و خارج جهت توقف اين اعدام همهء تالشی که از

های انسانی پرداخت. آنها حتا به ميثاق های بين المللی راجع به  رژيم اسالمی به راه خود رفت و همزمان به تمسخر ارزش
  .ن با گستاخی تمام بی توجهی می کنندکودکا توقف اعدام

 
افرادی را به  ريزی شده است. پيش از اين هم از طريق صدا و سيمای جمهوری اسالمی بارها اين نوع رفتار کامالً برنامه

 قاتالن فرزند خود را از مقامات قضايی طلب می کردند. اين نمايش گذاشته اند که با داد و فرياد و اشک و آه و ناله قصاص
لحظات با فشاری که بر خانوادهء  مجموع تبليغ نکبت شريعت محمدی است. در ماجرای دالرا دارابی هم در آخرين برنامه ها در

فراخواندند. در صورتيکه هيچکس ترديدی نداشت که آنان رضايت خواهند داد.  مقتول وارد ساختند ايشان را به اعمال قصاص
اعمال اين جنايت، والدين و بستگان بهنود و دالرا  ول هرگز به اين نمی انديشند که پس ازحاکمان اسالمی و نه خانوادهء مقت نه

از امر يک بعدی و  کجا برند و به چه طريقی تسکين يابند؟ چندبعدی و پيچيدگی ِ موضوع قصاص آنرا و امثالهم دردشان را به
  .بسيط و سادهء اعدام متمايز می سازد

 
آخوندها و وحوش مسلمان به  ط بهنود شجاعی به قتل می رسد، تحت تلقين و مغزشويی و اغفالپسری که توس والدين احسان،

استحاله می يابند که با دست های خود چهارپايه را از زير پای بهنود  آن درجه از بی عاطفگی و ددمنشی مسخ می شوند و
اسالمی وظيفه و کار "جالّد" را با  انند. حکومتمی کشند و جوانی به رعنايی و زيبايی فرزند خود را به قتل می رس شجاعی

 ها را در برابر قانون قرار نمی دهد، بلکه به مقابله و کينتوزی نسبت به سخاوت به مردم تحميل می کند. قصاص انسان
م صادر گفته اند که خدا هم حق ندارد حکم اعدا يکديگر تشويق می کند. مردم را به جان هم می اندازد. در صورتی که بارها

خونريزی از  از صفات اهريمن است که در جنگ با بشر بسر می برد. اعدام و قصاص و قتل و کند. خونريزی و قتل و کشتار
 .حقوق هيچ بنی بشری نيست که حتا در بارهء آن رأی گيری شود

 
ی کامالً توجيه شده و به گونه ا (VOA)مهرماه) مادر احسان در مصاحبه با تلويزيون صدای آمريکا ٢١سه شنبه  ) سرشب

 دهان اجاره ای خود بيان می کرد. وی هم مردم دلسوز و هم سازمان های حقوق طوطی وار خواسته های حاکمان اسالمی را با
می داد. او با لحنی زننده و با تأکيد بر حکم  بشری را که برای نجات جان بهنود تالش کرده بودند مورد تحقير و شماتت قرار

اقدامات حقوق  بودند را هنرپيشه و بی خدا به منزلهء انسان هايی پست می خواند و نيز از ی که وساطت کردهخدا هنرمندان
 .بصورت کتبی اعالم نموده بود با دروغگويی آشکار انکار می کرد بشری به زشتی ياد می کرد. او حتا رضايت خود را که قبالً 

 
بسر می بردند را تا به امروز ما و  نی که در جهل و جنايت و حياتی حيوانیاسالم، خوی و خصلت بيابانگردان بی تمد متوليان

نيک  متعفن و غده ای چرکين کش داده و کشيده اند و با ريشخند در برابر فروزه های جوامع متمدن و مدرن ما چون زائده ای
من و نماد پليدی به مقابله با اند و در مقام اهري و ارزش های انسانی و يافته های علمی بشر و اقتضائات عصر مدرن ايستاده

 .نيکی ها برخاسته اند
 
محاکم اسالمی تالش می کنند بلکه حقوقی  طرفی سال های متمادی است شاهديم که وکالی مبرزی جهت دفاع از متهمان در از

اتفاق می  ای از جهان همه روزه ظاهر خود امر پيش پا افتاده ای است که در هر نقطه از فردی ضايع نشود. اين موضوع در
 .امور قضايی و حقوقی در جهان کامالً متفاوت است افتد. اما امر قضا در کشور ما الاقل از يک جهت و جنبه با ساير



 ً نهادی معطل و بی  نهادی به نام " وکالت" به معنای مدرن وجود ندارد. همانطور که هيئت منصفه در قضای اسالمی اساسا
احکام الهی را جاری می سازد. او به استناد کالم مقدس و  قضای اسالمی، حاکم شرع و قاضی شرع حدود و حاصل است. در

امروزين يادی نشده است. در  کند. در هيچ يک از منابع فقهی هم از نهاد وکالت و هيئت منصفه به معنای مسلمات دين عمل می
ی رسيدگی به اتهامی برگزار می شد که يکی از احکام و مسلمات دادگاهی برا محاکم اسالمی و در طی اين سی سال هرزمان

تمسخر قرار می گرفتند، بلکه بعضاً شخص  نقض شده بود، غالباً وکيل يا وکالی متهمان از سوی قاضی شرع نه تنها مورد دين
 ق بشری به هر روشبازداشت می گرديد. به ويژه در محاکمات متهمان سياسی و حقو وکيل نيز مورد اتهام واقع می شد و

شوند، يا از زمان اجرای حکم ايشان را بی  ممکن وکال را مضحکه می سازند. يا آنان را از دسترسی به پرونده ها مانع می
اين نکته است که   وکيل با موکل می گردند... همهء اين رفتار و کردار تعمداً در جهت يادآوری خبر می گذارند، يا مانع مالقات

 .و به هيچکس حق دخالت در کار نمايندگان هللا داده نمی شود ی، نظری باالتر از رأی قاضی شرع وجود ندارددر قضای اسالم
ارزد. به همين خاطر اعضای  منصفه هم که نماينده افکار عمومی است در برابر رأی حاکم شرع به پشيزی نمی حتا نظر هيئت

جدان عمومی نبوده است بلکه از ميان وحوش مسلمانی برگزيده شده نماينده و هيئت منصفه در تمامی محاکمات اسالمی هرگز
  .تا با بيشرمی، يک نهاد بشری و مدرن را به تمسخر بگيرند اند
 

مجازات اسالمی و قانون تعزيرات  وکالی دادگستری بيشتر از آنکه جان افراد را نجات دهند، با استناد به قانون در اين سی سال
 ها و توحش اسالم مهر تأييد می زدند. آنان هرگز به قصاص و دست و پا بريدن و در واقع بر ناقانون  اسالمی در دفاعيات خود،

  .نکردند چشم درآوردن و سنگسار به مثابه جنايت و اعمالی اهريمنی نپرداختند و اعتراض
 

يرين عبادی به ضرس قاطع می بوده است و در مورد خانم ش تاکنون اين وکال سر و صدا و جنجالشان بيشتر از بهرهء عملشان
حدود و احکام توحش و  اساس به قصد و هدِف دفاع و توجيه و اعتبار بخشيدن به ناقانون ها و اصول و گويم که از اصل و

متداول و عادالنه پا به محاکم جمهوری اسالمی گذاشته و وکالت افراد  بربريت اسالم و شريعت نبوی به مثابه اموری انسانی و
  .ده گرفته استعه را به

 
آقايان و خانم های وکيل عمل می کردند. آنها مغز يک جوان را با مغز  به ياد داريم که آشپزهای ضحاک بسيار موفق تر از اين

ترفند حداقل پنجاه درصد جوانان ايرانی  گوسفند مخلوط می کردند و به خورد مارهای دوش ضحاک می دادند. يعنی با اين يک
قصاص  ايرانيانی که ولی فقيه و آيت هللا ها و حکومت اسالم طی اين سی سال اعدام و شما آيا به نسبت را نجات می دادند.

  ايد؟ کرده اند و به قتل رسانده اند، نيمی از اين تعداد را از مرگ رهانيده
 

ن وکال می گردد، بخصوص استعمارگران اروپا هرازگاهی نصيب اي اگر آن جوايز و افتخاراتی که غالباً از سوی اسالمنوازان و
حاصل و بهره اش برای ملت  صلح را بر ورقی می نوشتند و جلوی يابويی می گذاشتند و می خورد، بی گمان آن جايزه نوبل

 .ايران بسيار بيشتر می بود
 

آخوند از  تغذيه می کند ولی يکی از شباهت های آخوند به کفتار در اين خصيصه نهفته است که کفتار از مرده می دانيم که
و در يکی از همين روزها، حکومت اسالمی زن و يا مردی را سنگسار  مرگ! به همين دليل پيش بينی می کنم که به زودی

 .را به مردم يادآوری کند حکومت هللا بطور سمبليک هم شده هرازگاهی بايد توحش نبوی و خشم و عذاب هللا .خواهد کرد
 

 .نظام تجاوز الهی هميشه زنده بادياد دالرا و بهنود و ساير محکومان 
siamakmehr@yahoo.com  
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