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  حميد محوی

 ٢٠١۴ اکتوبر ٢٩

  

 فاجعۀ ملّی ايران
 يد پاشی به صورت زنان در ايراناس

 تمديد حملۀ دين اسالم متحد اجتناب ناپذير نظام سرمايه و استعمار

 عليه ايران و ايرانيان

  سال تروريسم دينی به عنوان مھترين مانع تمدن١٤٠٠در تداوم  

 يا

  آغاز جنگ تروريستی از سوی بھيميت سرمايه داری غرب، 

  اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا، 

 از نوع نسل چھارم در چھار چوب

 عليه مردم ايران ؟» طرح خاور ميانۀ بزرگ«

 و ضررورت نقد دين

نظام بھيمی سرمايه داری در اتفاق با . پاسخ ھر چه باشد، در ھر دو صورت خسارت وار آمده جبران ناپذير است 

... اين ھمه سرمايه اين ھمه جنايت.  استبھيميت اديان يکتا پرست خسارات جبران ناپذيری به تمام بشريت وارد ساخته

 .برای حفاظت از يک دروغ شاخدار به نام خدا
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در مورد رويدادی که اخيراً در اصفھان موجب بھت زدگی ھمگانی شد، و بی گمان بايد آن را در حد يک فاجعۀ ملّی 

در حال حاضر اگر بخواھيم . يخته انددر اصفھان، افراد ناشناسی به روی تعدادی از زنان اسيد پاشيده و گر: تلقی کنيم 

رو خواھيم شد، ه مشخصاً بدانيم که اين فاجعۀ ملی يعنی اسيد پاشی در اصفھان در چه تاريخی روی داده با مشکل روب

 تاريخ واقعه را قيد نکرده بودند، علت  جوی آنھا شده ام و در ھر صورت در ھيچ يک از مقاالتی که من موفق به جست

تماالً شايد به يکی از خصوصيات فرھنگی ما ايرانی ھا باز می گردد که عبارت است از بيگانگی با چنين امری اح

 ٣ را داشتم، تنھا در يکی از مقاالت به تاريخ ھاجوی آن و من شانس جستکه با اين وجود بين تمام مقاالتی . تاريخ

، در اين مورد می بينيم که وضعيت »پيشدوھفتۀ «: ، نويسنده نوشته بود )٢٠١٤بر و اکت٢٥ (١٣٩٣ ]عقرب[آبان

 نفر، ٤ نفر تا ١٤در مورد تعداد قربانيان نيز ارقام مختلفی عرضه شده، از . نظر نمی رسده چندان ھم نا اميد کننده ب

  .بين قربانيان يک نفر جانش را از دست داده است: ولی گويا ھمه روی يک مورد متفق القول بوده اند 

 ای را مطرح نکرده ام، ولی آنچه که من را به نوشتن اين قطعه واداشت، تفکيک دو نظريه در تا اينجا موضوع تازه

ديگر  بين مقاالت می توانيم دو دسته از تحليل و گزارشات منتشر شده را کامالً از يک. رابطه با اين فاجعۀ ملی بود

  .تفکيک کنيم

 صورت زنان را به محافل تند روی بسيجی و حزب اللھی تا  تحليلی که مستقيماً فاجعۀ ملّی اسيد پاشی به–نظريۀ يک 

امر به معروف و نھی از « اسالمی، ی اسالمی و شيوۀ آموزشتربيتیخود واليت فقيه نسبت می دھد که به عنوان طرح 

نظر نمی رسد، در ھر صورت دين ه يعنی موضوعی که با توجه به سوابق تاريخی دين اسالم چندان بعيد ب[(» منکر

م به ھمين شيوه بر ايران چيره شد که يک فقرۀ آن در سال بعد از نخستين حمالت بيابانگردان، بريدن سر اسال

برده نيز يعنی ...  مرد ايرانی از نياکان ما در استخر بود که به بردگی کشيدن زنان و کودکان باقيمانده انجاميد٤٠٠٠٠

 غنيمت جنگی برای اعراب تازه مسلمان شده که احتماالً فقط بايد دانست که تجاوز به اسير و... غنيمت جنگی و کنيز

مبتنی بر دستورات قرآن جايز بوده و ثواب داشته و خدای اسالم چنين اعمال وحشيانه و » هللا اکبر«بلد بودند بگويند 

کن است،  و مشخصاً به ھمين داليل نيز وجود چنين خدائی اساساً نامم صبعانه ای را جايز می دانسته و می داند

بتواند چنين راه کار بيمار گونه ای را به عنوان راھنمای بشريت برای ابد » عظمت«ناممکن است که عقل کلی به اين 

جز ھمان منويات درونی و فکری عرب بيابان نشين ه  و اين دستورات الھی مطمئناً چيزی ب و ازل تعيين کرده باشد

جراحت اين حملۀ اسالم به اندازه ای عميق بود . افکنی کرده است موھومی فر سال پيش نبوده که روی موجود١٤٠٠

که ايرانيان تا امروز از اين ضربۀ عظيم تاريخی کمر راست نکرده اند و ھنوز در سايۀ تھديد ناخودآگاه ھمان عرب 

ده و به فرزندان ھمين بيابانگردان ھنوز بيانگرد باقی مان. دست و تھديد مرگ اسالمی به سر می برنده شمشير ب

و به عنوان عامل فشار روی بد )] حساب امپرياليسم جھانی پشت درواز ھای ايران در عراق و سوريه سر می برند

مضافاً بر اين که کاشف به عمل آمده است که بر اساس منابع رسمی اسيد پاشی طی سال .  گذاشته اندءحجاب ھا به اجرا

من در اين جا وارد .  حملۀ تروريستی با اسيد ياد کرده اند٧يز از گذشته چھار بار تکرار شده و منابع غير رسمی ن

جزئيات ماجرا نمی توانم بشوم چرا که در وضعيتی نيستم که بتوانم اطالعات دقيقی در مورد تعداد مجروح شدگان و يا 

اب طبع اپوزيسيون اين تحليل البته بيشتر ب. اروپائی عرضه کنم- مريکائیاتاريخ و محل عمليات تروريستی اسالمی يا 

  .ھای پنتاگونی می باشد

به عنوان مثال . واقعاً حقيقت داشته باشد باب طبع بودن برای پنتاگونی ھا مانع ازاين نيست که اين نظريه می تواند البته

  و شناخت گسترده ای از دستگاه نظريه است و به ھيچ عنوان نيز پنتاگونی نيست محمد نوری زاد از طرفداران ھمين

رژيم است، حتی اگر خانه اش را به  مھوری اسالمی دارد و حتی می توانيم بگوئيم که او تا حدودی متعلق به ھمينج

عکس (را می برند و سر و صورتش را به خون آغشته می کنند ) ھايش احتماالً نوشته(توبره می کشند و اموالش 
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وارد آمده چشم سمت  در ضربه ای که به عينک اوديدۀ او نشان می دھد که تنھا از روی خوش شانسی  صورت جراحت

  .فتد و زنده بماندرژيم در بيمی تواند به تنھائی با تمام  ، ولی محمد نوری زاد با ھمين وضعيت)راست او کور نشده است

  

چون که حرف زدن با اين رژيم و يا دستگاه ھای . يعنی از عھدۀ چنين کاری بر می آيد و اين موضوع ساده ای نيست

 فرھنگ و تجربه و بازی زبانی خاصی را ضروری می سازد که از عھدۀ خارج نشين ھائی مثل ،امنيتی و سپاه و غيره

در نتيجه اگر ديگران ھم ھمين نظريه را مطرح .  بر نمی آيد، را نيز عمالً زندگی نکرده ايم٥٧تی انقالب بھمن ما که ح

  .کرده باشند، نظريۀ نوری زاد وزنه و مفھوم ديگری خواھد داشت

دگان گو با يکی از خوانن و و به ويژه در گفت. روشن است که مقامات رسمی چنين تعبيری را بی اعتبار می دانند

 ھنر و مبارزه که به اعتراف خودش به جمع حزب هللا نيز تعلق دارد، در پاسخ به اين پرسش که آيا واقعاً چنين ۀگاھنام

با اين وجود طی مقاله ای در . تعبيری را می پذيرد، گفت که اکيداً اين اتھام مردود است و نظريۀ دوم را صحيح می داند

انصار حزب هللا و بسيج متھم رديف / نفر٤ش قربانيان اسيد پاشی در اصفھان به افزاي«تحت عنوان » اخبار يک«سايت 

ھای بسيج و انصار  ھای اجتماعی نيز از نيرو هللا در شبکه ھای حزب برخی از نيرو«: نوشت ) ٢٠١٤بر و اکت١٩(» اّول

ه توضيح بيشتری در اين زمينه  اما حاضر به ارائ،اند  هللا اصفھان با عنوان عامالن اصلی اين اقدام نام برده حزب

  »ھا واکنشی نشان نداده است  هللا اصفھان اين اتھام را رد کرده و بسيج نيز تاکنون به اين گزارش حزب. اند نشده

 تا اينجا فعالً تنھا ابراھيم شيری بوده که با توجه به تجربيات پيشين و خاصه در رابطه با ترور ندا آقا – نظريۀ دوم

نظريۀ ) ١٣٩٣ آبان ٣(» به صورت زنان يا جنايت عليه بشريت ماجرای اسيدپاشی «له ای تحت عنوان سلطان، طی مقا

  :برای خواندن مقالۀ او به لينک زير مراجعه کنيد . توطئه و احتمال جنگ از نوع نسل چھارم را مطرح کرده است

http://www.afgazad.com/Aaiena-Iran-2014/102614AMS-Maajaraaie-Asied-Paashi.pdf 

به اين معنا که اسيد پاشی در ايران می تواند جزئی از جنگ نسل چھارم باشد که پيش از اين تی يری ميسان در مقاله 

  :مطرح کرده است » اياالت متحده و طرح ب «در بخش» پيشبينی توفان در ايران«ای تحت عنوان 

http://www.afgazad.com/Siaasy-2014/100714-T-HM-Pieshbieny-Tofan-Dar-Iran.pdf 

حمالت تروريستی به انضمام جنگ  فھان را بايد در ادامۀ تمامدر اص) اسيد(يميائی اخير کعبارت ديگر حمالت  به

غربی بر اين باور ھستند که غرب باعث و بانی حملۀ صدام حسين به ايران  البته برخی منتقدان( ساله بدانيم ٨تحميلی 

 .)ولی از اين بابت خوشحال بودند و از صدام پشتيبانی کردند نبوده

معاون امنيتی . سومی نيز سخن گفته اند انترنتی، مقامات انتظامی ايران نيز از نظريۀبه شکل پراکنده در نشريات  البته

مجموع بررسی ھای انجام شده تا کنون نشان می دھد که اسيد پاشی روی « : انتظامی وزير کشور، حسين ذوالفقاری

 آبان ٢.سايت سنگ صبور) «.جوان اصفھانی سازمان يافته و گروھی نيست و از سوی يک فرد انجام شده است زنان

١٣٩٣( 
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در مورد اين نظريۀ سوم بايد بپرسيم که اگر کار يک فرد نامتعادل بوده باشد، اساساً از کجا موضوع بد حجابی در 

 رابطۀ مفصلی با اين عمليات اسيد پاشی مطرح شده است؟

ن رويداد را به عنوان عامل فشار اسيد پاش در دست نيست، ولی در ھمه جا اي) يا افراد(ھيچ نشانی از فراخواست فرد 

خود واليت فقيه در رابطه با بد حجابی يعنی آنھائی که به ھر دليلی . اسالمی روی زنان بد حجاب معرفی کرده اند

ش که بين ياد کرده است از ديدگاه من اين پرس» نقص«موازين اسالمی را در مورد پوشش و لباس رعايت نمی کنند، از 

که از کجا اين   و بد حجابی نزد زنان رابطۀ مفصلی ايجاد کرده و اين– اسيدی –يميائی کالح حملۀ تروريستی با س

موضوع نفوذ کرده و منتشر شده است، و بر اساس کدام مدرک عينی، دانستن اين موضوع برای واقعيت اين فاجعۀ ملی 

  .اھميت بی بديلی می تواند داشته باشد

ارۀ حجاب و اخيراً در يک ويدئوی کوتاه در مورد سخنرانی آيت هللا خامنه ای دربولی گويا که واقعيت امر ھمين است، 

در اين سخنرانی واليت فقيه بد حجابی را به عنوان عيب ونقص تعريف کرده ولی . يد می کندئاين رابطه را کمابيش تأ

گرچه پيش از اين تصاويری از رسانه ھا منتشر . ر منع می کندھر گونه خشونتی را برای امر به معروف و نھی از منک

شده بود که سر و صورت خونالود زنی را داخل يک اتومبيل نشان می داد که احتماالً می بايستی او را به بيمارستان 

 ايران به روشن ھست که ما در.  ھای مرجع تقليد را واقعاً بی اعتبار می سازدستراتيژیمنتقل کند، و چنين مواردی 

 سال پيش ١٤٠٠قانون به معنای واقعی کلمه نيازمند ھستيم و چنين قانونی را نيز نمی توانيم از تفکرات شترسواران 

متأسفانه از يک سو سياست ھای امپرياليستی و اپوزيسيون ھای ايرانی به عنوان سگ ھای خانه زاد . استخراج کنيم

ليستی برای دستيابی به منابع ايران، و از سوی ديگر بورژوازی کمپرادور در مريکا و تمام تمھيدات امپريااامپرياليسم 

 سالۀ تروريسم بنيادی دين اسالم، مردم ايران را از جامعه ای قانونمند محروم ساخته است و ١٤٠٠پيوند با حاکميت 

قات حاکم به عنوان مباشر و دين اسالم و طب(جامعۀ ايران ھمواره در مقابله با بربريت و اختناق غرب امپرياليستی 

شکننده ھستند و به ھمين دليل، يعنی فقدان قانونمندی و در نتيجه فقدان تسلط بر طبيعت و دستيابی به ) منافع امپرياليستی

متأسفانه من شخصاً نمی توانم پيغام .  ضربه می بينند و ثروت ھايشان به تاراج می رودفرھنگ و قانون پيشگام دائماً 

ه ای برای ھم وطنان ايرانی ام داشته باشم، در ھمين حد که برخی از ايرانيان به راستی مقاومت خواھند اميدوار کنند

کرد، و کمونيست ھا به شکل دائمی نشان داده اند که در افشای تمھيدات و تھديدات امپرياليستی ھميشه در خط اول جبھه 

 بايد بگويم که از ديدگاه من تا اينجا مردم ايران نه تنھا از به و باز ھم متأسفانه...ولی متأسفانه کافی نبوده. بوده اند

 ساله قربانی شدند به ٨اصطالح درآمدھای نفتی ھيچ نفعی نبردند، بلکه به شکل توده ھای عظيم به ويژه در جنگ 

ند به ملت ھا  و به انضمام تمام تأخيرھای تاريخی که ھر جنگی می توا انضمام تمام درد و رنجھای آشکار و پنھان آن

خاطر ته ماندۀ نفت و با ه و يک بار ديگر متأسفانه فاجعۀ بزرگ ملّی ديگری در راه است، زيرا نه تنھا ب. تحميل کند

پايان رسيدن منابع نفتی در جھان و جايگزين شدن ذخائر گاز، می بينيم که بد بختانه ايران دارای يکی از مھمترين 

خودم و به تمام ايرانيان ه خاطر اين ذخائر عظيم گاز در ايران از ھم اکنون ب همن شخصاً ب. ذخائر گاز جھان است

تسليت می گويم، زيرا در فقدان قانونمندی و فرھنگ پيشگام و در حاکميت دين و قوانين بھيمی اسالم و حاکميت 

 فقدان فرھنگ ۀر نتيج و د بورژوازی کمپرادور به عنوان بالی امپرياليستی در کشورھای ماقبل تاريخ مانند ايران

در حد  يميائی، ميکربی و توان کشتار جمعیکمی، وژی صفر کشته و دفاع اتيدفاعی مؤثر و نبود ارتش مدرن با سترات

که (  ميليون اسرائيلی قرار گرفته است ٧تخريب قطعی تمام کرۀ زمين يعنی توان تخريبی که از ھم اکنون در اختيار 

 تنھا تا آخرين قطرۀ نفت و تا آخرين متر مکعب گاز ايران را مفت خواھند برد بلکه ، نه)بگوئيد من آدم پستی ھستم

خسارات جانی و مالی و روانی و تاريخی جبران ناپذيری به ايران و ايرانيان وارد خواھند کرد، البته خدا را شکر به 
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 ھم اشتباه تھد شد و حتی يک آي سال پيش ھيچ خدشه ای وارد نخوا١٤٠٠دين اسالم و تفکر عرب شتر سوار و راھزن 

  .رش کبريائی يک گرد ھم نخواھد نشستعاز آب در نخواھد آمد، و بر 

عالوه بر اين چنان که ما واقعاً بتوانيم رابطۀ اسيد پاشی را با موضوع حجاب زنان روشن سازيم، چه اين که نظريۀ اول 

وليت سنگينی در اين رابطه ؤت دستگاه مذھبی مسدر اين صورت و در ھر صور ... درست باشد يا نظريۀ دوم و سوم 

می تواند تحت تأثير تبليغات اسالمی و ) و حتی تمام توده ھا(ت زيرا برخی روان ھای نامتعادل به عھده خواھد داش

به عبارت ديگر در فقدان پدر يا قانون (موازين اسالمی که در بنيادھايش از پيش دارای شکنندگی ھائی می باشد 

يعنی از آنجائی که دچار فقدان قانونمندی می باشد، ھمان گونه که شخصيت ھای تخيلی سينمای ھاليوود مانند ، )معتبر

سوپرمن و مرد خفاشی غيره می تواند موجب پسيکوز در سطح اجتماعی گردند و در اشکال تنش آميز در يک فرد يا 

» تبليغات اسالمی و امر به معروف و نھی از منکر«. تعدادی از افراد تمرکز يابد و نتايج خسارت باری را دامن بزنند

سينمای ھاليوود انباشته است از ھمين موضوع، يعنی . نجامدکوزھای مشابھی در سطح توده ھا بينيز می تواند به پس

 افرادی که تحت تأثير اخبار و يا تبليغات دچار بحران ھويتی می شوند و در راه مصالح اجتماعی و يا اعتقادات دينی

  .در اين مفھوم پسيکوپات ھا را بايد اخالقی ترين افراد بدانيم. دست به اعمال فاجعه باری می زنند

جنگ تمدن « پديدۀ  آندرس برينگ برويکپسيکوز نزد « ژان کلود پای پژوھشگر بلژيکی طی مقاله ای تحت عنوان 

  :ی گويد مشخصاً به بررسی وجھۀ اجتماعی اين نوع پسيکوزھا می پردازد و م» » ھا

چنين اعمالی به فضای خارج از . فراسوی آن چه در نشريات حوادث روز می نامند، به زندگی روزمرۀ ما تعلق دارد« 

بر اين اساس، کشتارگران جمعی پيام آور و بيعت گذار . جامعه موکول نمی گردد، بلکه به حيطۀ واقعيت تعلق دارد

را » فوق العاده«حتی ويژگی ھای يک پسيکوز ) کشتارگران(آنھا . ارزش خاصی نيستند که منحصر به خود آنھا باشد

   ». ھستند که می تواند به تمام جامعه تعلق داشته باشد» يک پسيکوز عادی«نيز بازنمائی نمی کنند، بلکه نمايندۀ 

http://www.afgazad.com/Elmi/033012-T-HM-Pesikoz-Nazde-Anderes.pdf 

  

يگر عمل می کند، ما چگونه د در نتيجه اگر پسيکوز فردی و اجتماعی دائماً در تالقی و يا در رابطۀ ديالکتيک با يک

می توانيم با آن مقابله کنيم ؟ در اينجا نيز متأسفانه من ھمچنان به عنوان يک منقد و تحليلگر نااميد بر اين باور ھستم که 

فعالً راه حلی وجود ندارد، قدرت ھای حاکم، نظام سرمايه داری اساساً مولد پسيکوز است و حتی از انحرافات روانی 

اگر به اعتقادات .  تضمين مالکيت خصوصی و منافع يک اقليت ناچيز سوء استفاده و بھره برداری می کندبرای حفظ و

نديشيم، اين اعتقادات در کليت جھانشمول خود يک پسيکوز غول پيکر را تشکيل می دھد و مذھبی در سطح جھانی بي

  ).در واقع سوء استفاده(قرار می گيرد مثل ھميشه در جعبۀ ابزار طبقات حاکم بر اساس نيازھا مورد استفاده 

تالش ھای پژوھشگرانی مانند ژان کلود که حاصل و ته ماندۀ دموکراسی غربی در حال زوال است، تنھا در محافل 

  .ستامحدودی قابل درک بوده و 
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حاکم مفعل با اين وجود ما ھمچنان می توانيم در رابطه با چنين فجايعی به شکل مجازی و ذھنی، در حالی که دولت 

باقی می ماند، پرچم کشورمان را به حالت عزا در آوريم و در کنار تمام فراخواست ھا برای امنيت، دقيقاً و مشخصاً 

کس حکم مرگ نداشته  برای امنيت کشورمان بخواھيم که نقد و خاصه نقد دين آزاد باشد و مخالفت با دولت برای ھيچ

به باور من . ود را به شکلی معرفی می کنند که گوئی ابدی و ازلی ھستند و نظام ھای حاکم خ برخی دولت ھا. باشد

امروز موضوع به ھيچ عنوان بر سر ضرورت سرنگونی جمھوری اسالمی نيست که البته کمونيست ھا اين ضرورت 

اگونی به خالف اپوزيسيون ھای پنت(را ھمواره متوجه جمھوری اسالمی و نظام سرمايه داری ھر دو با ھم دانسته اند، 

 که شيخ حسن روحانی — بارزترين بخش از بورژوازی کمپرادور—عنوان بارزترين بخش از طبقۀ حاکم ايرانی 

، بلکه امروز من قوياً به اين نتيجه رسيده ام که جامعۀ ايرانی بايد از دوران اسالمی خود )نمايندگی آن را به عھده دارد

سيطرۀ امپراتوری اسالمی در قرن بيست و يکم ميالدی، به ھيچ عنوان البته خروج ايران از . خيلی سريع عبور کند

ولی موجب خواھد شد که جامعۀ ايرانی بتواند بر پايه و اساس قانونمندی . موجب توقف تھديدات امپرياليستی نخواھد شد

ر بھره برداری از  بسياری از تمھيدات امپرياليستی را د، و عالوه بر اين عينی برای حل مشکالتش سازماندھی شود،

البته چنين نظريه و رويکردی به شکل رقت باری ناکام خواھد ماند و عملی نخواھد . تمايالت قومی و مذھبی خنثی سازد

با اين وجود پيشگامان ايران ھمچنان بايد خواھان آزادی بيان و انديشه و نقد دين باشند، به انضمام آزادی در . شد

اين وجھه از آزادی کمتر مطرح می شود و تشخيص آن کمی پيچيده تر است (ی ئسانه دسترسی به آموزش و امکانات ر

چون که پرچمدار آزادی در رسانه ھا ھمانا بورژوازی کمپرادور و اپوزيسيون ھای پنتاگونی بوده و ھستند که آزادی 

 اضافه کنم که بی آن که نقد دين و بايد). و آزادی در تبعيض طبقاتی...برای آنھا يعنی آزادی سرمايه دارھا برای چپاول

  .و حتی نفی آن در ايران آزاد باشد، ما نمی توانيم در ھيچ زمينه ای نقد داشته باشيم

يميائی اخير اظھار تأسف می کنم و به بازماندگان آنھا کدر پايان برای تمام قربانيان تروريسم در ايران و خاصه حملۀ 

  .ان در کنار آنھا ھستند، و فاجعه قوياً به تمام ملت ايران نيز تعلق داردنويد می دھم که ايرانيان، تمام ايراني

  

  : پی نوشت

] آلترناتيو[ر يعنی در اينجا به نام گنوشتۀ حاضر در گاھنامه ام مثل ھميشه منتشر نخواھد شد و اينبار در يک وبالگ دي 

اختصاص داشت که آن را کامالً حذف کردم اين وبالگ با نام ديگری پيش از اين به موضوع ديگری . منتشر می کنم

زيرا با توجه به حمالت ھاکری . ولی با حفظ آدرس قبلی از اين پس با نام آلترناتيو زندگی ديگری را آغاز خواھد کرد

جمھوری اسالمی که اخيراً صورت گرفت، بيم دارم که تمام وبالگ قديمی ام را حذف کنند و يا برای خوانندگان ايرانی 

  .روی ندھد١اميدوارم چنين اتفاقی برای آلترناتيو . ان قفل بخورددر اير

  آلترناتيو

 ٢٠١٤بر و اکت٢٧/ پاريس /حميد محوی

  


