ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ دﻗﺎﻳﻖ اﻋﺪام در ﺑﺎﻻی ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ
ﻋﻔﺖ ﻣﺎهﺒﺎز
ﺷﺎهﺪ ﻣﺮگ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻮد
ﺑﻴﺶ از ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺮگ در ﺟﺎﻧﺶ ﮔﻠﻮﻳﯽ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ1*.
ﭼﻨﺪ روز ﭘﻴﺶ در اﻳﺮان ،ﻋﺎﻃﻔﻪ رﺟﺒﻲ 16 ،ﻳﺎ  22ﺳﺎﻟﻪ را ،در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﮑﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺁﻧﭽﻪ
"اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ" ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪ ،ﺑﻪ دار ﺁوﻳﺨﺘﻪ اﻧﺪ . 2*.ﮔﻔﺘﻪ هﺎی ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ،ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ رواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺣﺎج ﺁﻗﺎ رﺿﺎﻳﯽ ﻗﺎﺿﻲ ،او را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﭼﻬﺎر ﺑﺎر زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﺑﺮای زهﺮ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﻳﮕﺮان او را در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ )در ﺧﻂ ﺳﯽ ﻣﺘﺮی ﻧﮑﺎ( ﺑﻪ دار
ﻣﯽ ﺁوﻳﺰد .از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻃﻨﺎب دار را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﺪ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺷﺨﺼﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺒﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ
ﮔﺮدد )او را  45دﻗﻴﻘﻪ در ﺑﺎﻻی ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺣﻠﻖ ﺁوﻳﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻳﮏ ﻣﺮد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر هﻤﺴﺮ و ﺑﯽ ﺷﻤﺎر زن ﺻﻴﻐﻪ ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ
ﻗﻀﻴﻴﻪ هﻢ ﻣﺮد دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺗﻮﺳﻂ رﻳﻴﺲ دادﮔﺴﺘﺮی
ﻣﺤﮑﻮم و ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺣﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺁزاد ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ.
و در اﻳﻦ ﺳﻮی ﺟﻬﺎن دﺧﺘﺮان ﺟﻮاﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﯽ هﻴﭻ ﺷﺮﻣﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻣﺮدان در اﻳﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل در رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .و اﻳﻨﮑﻪ ﺁﻳﺎ در اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ
ﺧﻮد را ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻳﺎ ﻣﺸﺎورﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺑﺎر هﻢ ﭼﻮن هﻤﻴﺸﻪ روﺳﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮگ و اﻋﺪام اﺑﺘﮑﺎری ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ
ﺧﺮج دادﻩ اﻧﺪ و دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﻪ ﭼﺮﺛﻘﻞ اوﻳﺨﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ در س ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای هﻤﻪ
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﻳﺮاﻧﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﮐﻪ درس ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮﻟﺸﺎن اﻳﺴﺘﺎدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ "دﻳﮕﺮ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ" .اﻣﺎ اﻳﺸﺎن هﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ
هﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ راﻩ هﺎی دﻳﮕﺮی ﺧﻮاهﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ! و اﻣﺮوز هﻤﻪ ﺟﻬﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ،
ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ راﻩ و روش ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﺁدﻣﻴﺎن دارد.از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﮕﻨﺠﺪ و
ﺗﻼﺷﺘﺎن ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﺁن را در ﭼﺎرﭼﻮب هﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻴﺪ ﺑﯽ ﻓﺎﻳﺪﻩ اﺳﺖ.
در ﺟﻬﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻴﺶ از  108ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺮگ ﭘﺎﻳﺎن دادﻩ اﻧﺪ  87.ﮐﺸﻮر هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﺣﮑﻢ ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ اﻋﺪام ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و اﻳﺮان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻴﻦ و
اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻗﺮار دارد.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،اﻋﺪام ﻋﺎﻃﻔﻪ  16ﺳﺎﻟﻪ در ﻧﮑﺎ دهﻤﻴﻦ اﻋﺪام ﺟﻮاﻧﺎن "ﻣﺘﺨﻠﻒ
ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ" از ﺳﺎل  1990ﻣﻴﻼدی در اﻳﺮان اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺑﺴﻴﺎری از دوﻟﺖ هﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺻﺮف هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﮔﺰاف ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
زﻳﺒﺎﻳﯽ و هﻨﺮ،ادﺑﻴﺎت و ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺑﺮو و ﺣﻴﺜﻴﺖ ﮐﺸﻮرﺷﺎن در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎ
ﭼﻬﺮهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در اذهﺎن ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺟﺎی ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺮف ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ هﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺟﺎن ﺁدﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ هﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﻳﻲ ،هﺮﺑﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎ را در ﺟﻬﺎن ﻏﻤﮕﻴﻦ و ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﻩ ﻣﯽ
ﺳﺎزد.
راﺳﺘﯽ ﺁﺧﺮﻳﻦ دﻗﺎﻳﻖ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟! ﺑﺎ ﮐﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﻋﻮاﻃﻔﺶ را ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ هﺎی اورا ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻪ در ﺧﻮر اﺳﺖ! ﺁﻳﺎ دﻋﺎ ﮐﺮد و دﻋﺎ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ
ﻗﺎﺿﻴﻴﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ رﺣﻢ ﺁرد! ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺎرﻩ ﻧﺸﺴﺖ؟
ﻓﺮﻳﺎد و ﺿﺠﻪ ﮐﺸﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﺎدر را ﺻﺪا ﮐﺮد؟ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻮن ﮐﺒﻮﺗﺮی ﺁب ﻧﻮﺷﻴﺪ و ﮔﻠﻮ را ﺑﺮای
ﺑﺮﻳﺪن ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺳﭙﺮد؟ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎن ﻧﻈﺎرﻩ ﮐﺮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻی دار ﺗﺎب ﺧﻮرد؟ ﺷﺎﻳﺪ هﻢ در
ﺁﺧﺮﻳﻦ دﻗﺎﻳﻖ ،هﻤﺮاﻩ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺁواز ﺧﻮاﻧﺪ و دﺳﺖ در دﺳﺖ ﺑﺎد رﻗﺼﻴﺪ اﻣﺎ در ﭼﻬﻞ و
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ دﻗﺎﻳﻖ ،ﺑﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﯽ رﻗﺼﻴﺪ .او ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺠﺎﻋﺘﺶ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻣﺮگ اﺳﺖ.
هﺮاس ﻣﻦ  -ﺑﺎری – هﻤﻪ از ﻣﺮدن در ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ اﺳﺖ
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