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  بنام خداوند مهر و خرد

  با خدا جنگ نکنيم. اعدام و شکنجه بايستی از ايران محو شود. 
   
   

و تنها اوست که حق دارد جان آدمی را بستاند. اولين چيزی که درباره لغو اعدام بايد گفت اينست که خداوند انسان را خلق کرده 
  بنابراين آنان که انسانی را به هردليلی، قانونی يا غير قانونی اعدام يا شکنجه ميکنند جنگ با خدا را آغاز کرده اند. 

ت ميرويم تا نيرو و قانون بر همه زندگی بشر و کره زمين حاکم اس   با اين مختصر به سراغ طرح مسئله بزرگی که به عنوان يک
  روشن شود. اذهان همه آنها که در پی انتقام يا قصاص هستند

   
" کارما " در زبان سانسکريت دو معنی را در خود جای داده  ، قانون حاکم بر زندگی ما انسانهاست. کلمه  KARMAابر قانون کارما 

فلسفه کارما گسترده و پيچيده است که در اين مقاله  است. عمل و عکس العمل که در سه سطح پندار، گفتار و کردار جاری است. البته
مجالی برای پرداختن به آن نيست اما در همين حد کافی است که بدانيم پندار، گفتار و کردار انسان و انسانها بر سرنوشت يک فرد و 

  جمع انسانها تاثيری شگرف دارد. 
   

کائنات اثر می گذارد. هر چه از ما سر بزند بالخره روزی دير يا کنش ها و واکنش های فکری و احساسی ما بر همه چيز در اين 
با نتايج آن روبرو ميشويم. نه تنها عمل که حتی بی عملی نيز واکنش و کارمای خاص خود را دارد. اين قانون اصيل طبيعت است   زود

ان به درک و شناخت رازهای زندگی نائل شويم. در که نتايج کارمان را در يک چرخه گريز ناپذير بما باز ميگرداند تا ما به عنوان انس
طول تاريخ، انسان در شکل های مختلف دست به قتل، اعدام و شکنجه همنوع خود زده است و برای توجيه کارش بساطی به پا کرده 

  رگ فرستاده است.که بدان نام قانون و عدالت را نهاده و اغلب بنام خالق و خدا، مخلوقی را که همنوع خودش هست را به کام م
   
اما شگفت آورتر از هر چيز اينست که جمعی از مردم در پای چوبه دار حاضر ميشوند و هورا سر ميدهند بی آنکه بدانند اين کارشان  

چقدر پست و حيوانی است. همواره دادگاهها با همه قوانين محکمه پسند و عادالنه شان در اعدام جنايت کاران همان قدر به جنايت 
وده هستند که اشخاص قاتل و جنايتکار. با اين تفاوت که جنايت کار و قاتل برنامه ريزی مخفی و نابهنگام برای جنايتش دارد اما آل

مشخص و بسيار شسته رفته نام خدا و فرمان او را نيز يدک کشيده و بدان جنبه ای قدسی و  دادگاه و قوانين با برنامه ريزی مدون و
قرنهاست که مجرمين و گناهکاران را اعدام کرده که هيچ نتيجه ای هم از اين کار به دست نيامده است و اين   الهی می بخشد. بشريت

چرخه بی پايان همچنان ادامه دارد. جوان قاتلی پس از چند ماه زندان و دادگاه بالخره در برابر چشمان والدينش اعدام ميشود در اين 
نسانی ديگر کشته شد و همينطور خانواده ای ديگر برای تمام عمر داغدار گشت. اين روند که در اعدام نه تنها مقتول زنده نشد بلکه ا

  قرآن با نام قصاص از آن ياد شده بسيار غير انسانی است هر چند که در ادامه آيه قصاص آمده که اگر ببخشيد برای شما بهتر است. 
   

ايل است مردم ما همواره در بدبختی ومشکالت بسر برند آيات خشونت آميز  اما قوانين وحشيانه و بدوی جمهوری اسالمی که بسيار م
  قرآن را بيشتر به اجرا ميگذارد با اين تفاسير بجای از بين بردن معلول ( قاتلين يا مجرمين و خطاکاران اجتماع ) بايستی علت ها را از

در جامعه دينی که خشونت ،   خت. اين بسيار طبيعی استميان برداشت و به پاکسازی و بهسازی روح و روان بيماران اجتماع پردا
حماقت ، جهل ، فقر و عصبيت به گونه مستقيم و غير مستقيم ترويج گشته و آدميان را از فکر کردن به کردار خود باز ميدارد جرم و 

  جنايت باال بگيرد.
  



نخست   اعدام شود. پس از ترور خانم اينديرا گاندی در کشوری چون هند با جمعيتی باالی يک ميليارد شايد در هر چند سال يکنفر
وزير هند قاتل وی دستگير شد و پس ازچند سال محاکمه و دادگاه ويژه فقط بخاطر اينکه يک شخصيت ميهنی کشته شده بود و بخاطر 

نديرا گاندی که به جای اينکه ديگر بار چنين فاجعه ای تکرار نشود شخص تروريست اعدام شد. اما چندی بعد راجيو گاندی پسر اي
  مادرش به مقام نخست وزيری رسيده بود ترور شد. اين حرکت نشان داد که اعدام تروريست ها و قاتلين راه حل ماجرا نيست.

   
اصوال بوجود آمدن انسانهائی چون هيتلر، خمينی ، صدام ، خامنه ای ، چنگيز، رفسنجانی و امثال اينها بخاطر بيماری های درونی  

حی ، روانی ، احساسی و فکری ) است که از همان دوران جنينی شکل گرفته و در کودکی ، نوجوانی و جوانی بمرور ايام ( رو
مقصر هستند . در همين حال بايستی گفت خود فرد نيز در   گسترش می يابد. طبعا در اين مسيرابتدا والدين و خانواده و سپس اجتماع

بدين معنا نيست که مسئوليت خطای فرد به عهده والدين و اجتماع   ی دارد و بيان اين مطلبشکل گيری شخصيت خويش نقش به سزائ
است . اساسا طرح و حل اين مسئله که يک انسان به چه ميزان در سرنوشت خود سهم دارد کاری سخت و مشکل است . هر 

ا مردود شمرد. اما حرف اساسی من در اين مقاله اين در اين باره چيزی گفته و استداللی کرده است که نميتوان آنها ر  انديشمندی
است که مردم و حکومت چه در حال و چه در آينده به ورای همه قوانين و استدال لها نگاه کنند و آن قانون گريز ناپذير " کارما " 

يکند و عشق ،عشق . اگر امروز به  است که من آنرا ابر قانون نام نهاده ام . قانون کارما (علت و معلول) ميگويد خشم، خشم توليد م
اکنون اين پرسش همه مردم ايران است که چرا خداوند پاسخی به ماليان خائن   صورت انسانی سيلی زديد روزی منتظر سيلی باشيد.

و کردارهای  نميدهد . بايد دانست همان گونه که مال ها برای خود کارمای منفی و سخت توليد کرده اند مردم هم با پندارها ، گفتارها
خود کارمای منفی ساخته اند . آن انسانی که برای قصاص و خالی کردن عقده وجودش در پی انتقام بر ميايد خود بايستی در انتظار 

  انتقامی ديگر باشد.  دير يا زود.
   

صل  ا Karma  ابر قانون کارما  حال اگر خرد ورزان ايران زمين در پيوند با يگديگر به روشنگری بپردازند آنگاه ميتوانيم با نگاه به
بخشش را جاری کنيم تا کشورمان در آينده نزديک ديگر بار دچار خون ريزی و انتقام نگردد. در پس همه حوادث روزگار علتی و 

ر کوران داستداللی قوی وجود دارد که اگر مردم و اهل انديشه چشم دل وسر را باز کنند حقايقی از روزگار پديدار خواهد شد. آنان که 
فرا  ۵٧ريخته شد مرگ انقالب  ۵٧زير و زبر شدند شايد سخن مرا نيک دريابند. آنگاه که اولين خون در انقالب  ١٣۵٧انقالب 

عکس العمل ها چقدر وحشيانه بودو چگونه کسانی که بسيارشان بيگناه بودند وحشيانه اعدام شدند.  ۵٧رسيد . ديديم که با انقالب 
ب انتقام و اعدام و خون ريزی بود. هنوز مردم از سر مستی انقالب رها نشده بودند که عکس العمل و کارمای الانق ۵٧باری انقالب 

کشتار وحشيانه رژيم گريبان بخشی از همان نيروهای انقالبی را گرفت. چندی نگذشت که جنگ ويرانگر خود را به همه ايران تحميل 
ای همه ملت. ديديم که چگونه دسته ای از سياسيون به جبهه دشمن بعثی پيوست تا رکرد که خود عکس العمل و کارمای سختی بود ب

به خيال خودش زودتر سنگر واليت فقيه را فتح کند و کار، گره در گره، با هيچ دندانی باز نشد که نشد . وايران و مردم آن و حکومت 
کرد و می بينيم که چگونه ايرانيان در گردابی هولناک روز  آن و اپوزيسيون آن همه و همه روز بروز کارمائی سخت تر را دريافت

بروز به پيش ميروند. آنان که بذر کشتار و خشونت را پاشيدند هريک بمرورايام در دام همين رژيم گرفتارآمدند بسياری از آنان اکنون 
  در زندان های سخت بسر ميبرند و بسياری ديگر هم به سينه ديوار سپرده شدند. 

   
که در باره ديگری کنی در باره ات خواهد شد. هر چه بکاری همان را درو خواهی کرد. براستی ما کيستيم که بخواهيم ديگران  هر چه

را بخاطر اعمالشان به اعدام يا شکنجه محکوم کنيم؟ انسانها از نظر روحی و روانی يا بيمارند يا سالم . بايد بيماران روحی و روانی 
د روحشان را از پليد يها پاک سازی کنند البته شايد آنان نتوانند تا پايان عمر روحشان را پاکسازی کنند اما هيچ  نرا ياری کرد تا بتوان

  انسانی حق ندارد ديگری را به مرگی سازمان يافته و از پيش تعيين شده محکوم کند.
   

م يا شکنجه هر يک ازسران وعوامل جمهوری ادرفردای ايران اين وظيفه حاکميت است که حقوق مردم را باز پس ستاند اما اعد
عکس العملی منفی را در پی خواهد داشت. اعدام کسانی چون   اسالمی درفردای پيروزی کاری غيرانسانی و وحشيانه است که خود

قانونی و   هصدام که در کشتار انسانهای بسياری دست داشته است فقط قلب انسانهای حقير را آرام خواهد کرد. کشتن ، کشتن است چ
چه غير قانونی. در فردای ايران اگر بخواهيم برهمان اصل قصاص در قرآن قاتلين ، خيانت کاران و مجرمين را به دست اعدام بسپاريم 
حمام خونی براه می افتاد که بيشتر از اعدام های جمهوری اسالمی خواهد بود. نه ، براستی که اين راهی ناپسند و غير عقالنی است .  

ما در خالل همين قصاص ها و انتقام ها ويران شد. گفتيم که بی عملی و سکوت ، کارما و عکس العمل خود را بهمراه دارد  نايرا
و از کنار آن ميگذرد يقينا دچار مصائبی ميگردد که امروز   ملتی که در برابر اعدام و شکنجه ديگر هموطنانش سکوت اختيار کرده

ميتوان گفت بال و مصيبت موجود به خاطر بی تفاوتی مردم ايران نسبت به اعمال وحشيانه حکام  تهمه ما شاهد آن هستيم. به جرا
است که از همان آغاز انقالب سر گرفته بود . وقتی در سرزمينی خون ريخته شد چه بيگناه و چه گناهکار، همه مردم آن سرزمين در 

  اوتی ميزنند.فآن خون شريک هستند حتی آنان که خود را به نفهمی و بی ت



   
اگر شعر سعدی را که بر سر در سازمان ملل متحد نقش بسته باور داريم پس در می يابيم که بايستی دو اصل مهم را بشناسيم و آنرا 

  عملی سازيم اول ابر قانون کارما و سپس قانون بخشايش که در ذات خود مفهوم همان شعر سعدی است:
  

  که در آفرينش ز يک گوهرند                 بنی آدم اعضای يگديگرند
  دگر عضو ها را نماند قرار         چو عضوی بدرد آورد روزگا ر     

  

  

  ش کــاويـــــانیــــدرفـ 

  
https://derafsh-kaviyani.com/ 

https://the-derafsh-kaviyani.com/ 
 

 

 

 

 

 

 


