
 

نگذارید عاطفھ ھا را بھ دار آویزند
بیانیه "انجمن دانشجويی دفاع از حقوق بشر در ايران" درباره ی اعدام يك دختر نوجوان

چھارشنبه ۴ شھريور ١٣٨٣ – ٢۵ اوت ٢٠٠۴
بی گنه زنجیر بر پايم زدند

وای از اين زندان محنت بار من
وای از اين چشمی كه می كاود نھان روز و شب در چشم من راز من

گوش بر در می نھد تا بشنود شايد آن گمگشته آواز من

دخترك را چگونه بر دار آويختند؟ چگونه آرزوھای "عاطفه رجبي" را در زير خاك مدفون ساختند؟ چشم
ھای نگران عاطفه در واپسین لحظات زندگی به دنبال چه بود؟ھرگاه كه به اين سواالت می انديشیم

بغض تمام وجودمان را می فشرد .
اعدام،اين واپسگرايانه ترين برخورد بشر در برابر رخدادھای اطراف خود،چه جان ھايی را كه نگرفته
است. ننگ بر آيین و مذھبی كه اينگونه در جان ستاندن انسان ھا دست و دلبازی می كند. حضور دين
در عرصه ی حكومتي،آن ھم با آبشخور عصر وحشی ھا،چنین سرنوشتی را برای ما رقم زده است.
متولیان دين عشق را ممنوع كرده اند تا فساد در جامعه پیله نبندد،اما نادان تر از آن ھستند كه دريابند

جنايت علیه انسان را كلید زده اند. عاطفه ھا به دار كشیده می شوند،بی آنكه بپرسیم چرا.
آھای كسانی كه حكم مرگ عاطفه ھا را صادر می كنید،آيا شما را با انسانیت كاری ھست؟ می
دانیم كه اگر چنین بود،اينگونه جان انسان ھا را نمی ستانديد. در جھالت خود چنان فرو رفته ايد كه
پس از ھر عاطفه كشي،برای خود میزان ثواب و اجرتان را محاسبه می كنید تا آن را به حساب طلب

خود از خدايتان ثبت كنید.
و اما،برای مبارزه با به دار آويختن عاطفه ھا عالوه بر اعتراض به صدور حكم اعدام،بايستی به گونه ای
رفتار كرد تا آنچه كه به عنوان قصاص نامیده می شود،بی اعتبار شود. زمانی كه ما با دست خود
مجازات قصاص را بی اعتبار كنیم،بی ترديد جمھوری اسالمی نیز برای استوار كردن چوبه ی اعدام

ھای خودسرانه،با مشكالت زيادی روبرو خواھد شد. 
به امید روزی كه ملت ايران،خود از مجازاتی به نام قصاص روی برگردانند. 
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