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 ٢٠١۴ اکتوبر ٢٩
  

  ١آلترناتيو 

 فاجعه در فاجعه

 ١٣٩٣ ]عقرب[ آبان٣حکم اعدام ريحانه جباری روز 
  يا

 آغاز فروپاشی اسالم در ايران
  

 

سالم پيغام ديگری را در گلدسته  به وقوع پيوست، برای من به قدرت رسيدن دستگاه دين ا١٣٥٧روزی که انقالب بھمن 

ولی . از ديدگاه من حکومت اسالم در ايران آغازی بود برای برای فروپاشی حتمی اسالم در ايران.  دادھای ايران نويد

گذشت زمان به ويژه با تشکل اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور نشان داد که اضمحالل جامعۀ ايران و فقدان 

 ءسوی قرنھا عقب ماندگی و استعمار و تشکل طبقۀ نوظھور بورژوازی کمپرادور که در واقع ابتداذخيرۀ فرھنگی فرا

مريکا بودند، و از ھمه مھمتر قرن ھا تسلط تفکر اسالمی، امکان امباشران استعمار روس و انگليس و سپس مباشران 

 .ھر گونه تشکل پيشگام را از بين برده است

 زير چشمان ما دائماً در معرض ريزش و فروپاشی ديده می شود، بی آن که ظاھراً بااين وجود امپراتوری اسالمی

ولی اشتباه در اينجاست که ما غالباً فکر می کنيم که نيروئی بايد از . آلترناتيو جدی برای آيندۀ ايران وجود داشته باشد
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 مصرف کننده و تک -ه و مونتاژ کنوابست(ايد و تشکيل شود و به قول معروف با رژيم دينی سرمايه داری يبيرون ب

 که تقريباً تمام در آمد آن دوباره به بانکھای امپرياليستی باز می گردد و - ماده ای کامالً طبيعی– نفت خام –محصولی 

ولی جامعۀ مسلمان ايران از درون تحت تأثير تضاد ھای . شاخ به شاخ بشود) يا در اشکال ديگری دود و نابود می شود

 سال پيش و واقعيت زندگی در قرن بيست و يکم ميالدی، ١٤٠٠ تفکر مذھبی از نوع شتر سوار عرب حاصله بين

  .آلترناتيو ھای خود را پرورش می دھد، و ما نيز جزء ھمين آلترناتيو ھا ھستيم

ر با اين مقدمه، می خواھم پرسش ساه ای را مطرح کنم و آن ھم اين است که چرا حکم اعدام ريحانه جباری را د

  يميائی عليه زنان به اجرا گذاشته اند؟ک بحران تروريسم حبوحۀب

 ساله با زن و ٤٥ سالۀ ھنرمند ھيچ انگيزه ای برای کشتن يک مرد ١٩کامالً روشن است که ريحانه جباری، يک دختر 

و دختر  (...) فرزند نداشته است، و تمام شواھد عينی نشان می دھد که مقتول واقعاً قصد تجاوز به ريحانه را داشته

  .در برخی از گزارشات البته از احتمال حضور شخص سومی نيز ياد شده است.  ساله واکنش نشان داده است١٩جوان 

 ساله ای حرف بزنم که شجاعانه از خود دفاع ١٩من در اينجا در پی اين نيستم که از بی گناھی ريحانه جباری دختر 

و . آفرين بر اين دختر. و آمپول بزند، فرستاده آنجائی که عرب نی می اندازدکرده و آقای دکتری را که می خواسته به ا

  .ننگ بر اين وطن سفله پرور که نمی تواند بھترين فرزندانش را پاسخی شايسته بگويد

من می خواھم به اين موضوع فکر کنم که چرا دستگاه دين اسالم و طرفداران محمد رسول هللا برای دعا و نماز و 

می گويم شجاع، .  مانند کشتن اين دختر شجاع ايرانی چنين وقتی را انتخاب کرده اند روزمره و سنتی از جملهکارھای 

خاطر حفظ ه چون که برخی از دختران و زنان وقتی در چنين شرايطی قرار می گيرند، از ترس يا به شکل متناقضی ب

به ھمين علت صفت شجاع برای ...  به آنھا تجاوز بشودآبرو و يا در وضعيت انفعالی فرد بھت زده، اجازه می دھند که

البته چنان که در گزارشات می خوانيم، ريحانه يک ضربه بيشتر به اين فرد مسلمان که . اين دختر واقعاً رايگان نيست

ھمانطور که گفتم، در اينجا ... ايران بوده وارد نساختهجزء مأموران اطالعاتی قديمی دستگاه حکومت دين اسالم در 

 سالۀ ايرانی با آقای دکتر مأمور اطالعاتی قديمی دستگاه حکومت دين ١٩پرسش من به چگونگی در گيری اين دختر 

قاتل  ساله و دانشجوی دکوراسيون داخلی يک ١٩گيريم که ريحانۀ . اسالم ليبرال و سرمايه دار در ايران ارتباطی ندارد

ی از جھنم در رفته بوده که ده ھا اسالمگرای ديگر را پيش از اين وقتی که پس از وقت نماز قصد تجاوز به او ئحرفه 

  .را داشته اند به جھنم فرستاده است

چرا اين  چرا مقامات قضائی ايران چنين فرصتی را برای اعدام اين دختر، اين قاتل خطرناک انتخاب کرده اند؟ 

چرا ؟ کشتن ...ی را برای کشتن يک بی گناه انتخاب کرده اند ؟ يک قربانی بی گناه ديگر از جنس زنوضعيت بحران

 سال اسارت در زندان، دقيقاً در بحرانی ترين ٧ريحانه در چنين وضعيت بحرانی به چه کار می آيد ؟ ريحانه را پس از 

يميائی با اسيد به ايران، با پرونده ای کوران حملۀ ملّی، در ک يک فاجعۀ حبوحۀوضعيتی که می تواند وجود داشته در ب

چرا دولتی که قوياً در بحران . که قوياً بيشتر بی گناھی او را نشان می دھد، بيرون کشيده اند تا به چوبۀ دار بياويزند

تيجه آيا بايد ن تروريسم قرار گرفته بايد باز ھم بيش از پيش خودش را در معرض اعتراضات عمومی قرار دھد ؟ 

و عواملی از درون در حال بی اعتبار کردن دين و حکومتی ھستند » در ما نفوذ شده است « بگيريم که بقول رفسنجانی 

 و ھيچ حرف تازه   سال است که به ضرب تھديد شمشير سر پا ايستاده است١٤٠٠خود بی اعتبار ھست و ه که خود ب

  .ای برای گفتن ندارد و نمی تواند داشته باشد

 اسيدی به زنان ايرانی -يميائی کحملۀ کر می کنم که اعدام ريحانه جباری در پيوند تنگاتنگ با فاجعۀ ملی يعنی من ف

قطع نظر ) به مقالۀ پيشين مراجعه کنيد(از فرضيۀ دوم يعنی طرح ب توسط اياالت متحده ) مقدماً (در صورتی که . است

اھد بود که ريحانه اساساً حق نداشته است با يک مرد غريبه کنيم، در فرضيۀ اول، اعدام ريحانه به اين مفھوم خو
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قرارمالقات داشته باشد و به محل کار و يا منزل او برود، تا موجبات تحريک آقای دکتر اسالمگرا و مأمور اطالعاتی 

  .دستگاه دين اسالم در ايران بشود

ه پيوند می زند ھمين موضوعی است که در باال از ديدگاه من يکی از جزئياتی که حجاب زنانه را به حکم اعدام ريحان

مطرح کردم، چون که حجاب در اسالم تنھا به چادر خالصه نمی شود، و در مورد زنان قوانين بسيار سختی وجود 

ريحانه از ديدگاه اطالعاتی سّری در دستگاه .  به قربانی نياز دارد تا تداوم خود را تضمين کندو دين اسالم دائماً . دارد

اين شھيد گمنام که حتی به عنوان . شھيد گمنام اسالم. از نوع ناگفته ولی اجباری. ی بايد احتماالً چيزی باشد شبيه شھيددين

  .گناه کار به مجازات مرگ محکوم می شود، عملکر خاصی دارد که ھمانا تضمين تداوم موازين دينی است

  :نتيجه 

 نيازمنديھایچرا که اسالم به تمام ضروريات و .  قرار می گيرداز ديدگاه من فرضيۀ اّول در تالقی با فرضيۀ دوم

  .استعمار و نظام سرمايه داری پاسخ می گويد

   

  .به دستگاه اسالمی خوش آمدی دخترم

  اسالم ھمان سرزمينی است که تنھا مردگان در آن سرود زندگی می خوانند

  به دستگاه اسالمی خوش آمدی دخترم

  دانستيم که تو بی گناھی می

  ما تنھا به مرگ تو نيازمند بوديم

  به دستگاه اسالمی خوش آمدی دخترم

  تو به دانه ھای انگور می انديشيدی که با يکديگر حرف می زنند

  و به آنھا می خنديدی

  و ما ھفت سال به روز مرگ تو می انديشيديم

  به دستگاه اسالمی خوش آمدی دخترم
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