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  کاميکاز الکترونيک تا اسيد پاشی به زنان و اعدام ريحانه٨٥از پھپاد رعد 

 از تخيل تا واقعيت

 از مذھب تا قانون علمی

 فکر اسالمی در ايرانفروپاشی ت

پھپاد کاميکاز جديدی را به «ايران «  در مقاله ای زير عنوان ٢٠١٣بر و اکت٢٤رخۀ ؤسايت راديو صدای روسيه م 

 : ، نوشت»نمايش گذاشته است
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. تلويزيون ايران آزمايش پھپاد کاميکاز جديدی را نشان داد که توان تخريب اھداف ثابت و متحرک را دارا می باشد

 .کارشناسان مشاھده کرده اند که با نوار چسب سرھم بندی شده بوده است

پھپاد رعد . مبر اعالم شده بود ولی تنھا يک ماه بعد در معرض تماشای عمومی قرار گرفت در ماه سپتپھپاد جديدساخت 

 مانند پھپادھای رايج ٨٥بر اساس سازندگان آن، رعد .  از فاصلۀ دور ھدايت می شود و انباشته از مواد منفجره است٨٥

  )١(» .می کند به اھدف خود حمله نمی کند، بلکه به آنھا اصابت راکت اديگر ب

به ھمين موضوع اختصاص داشته » ٨٥تشريح توانمندی ھای پھپاد رعد «در سايت مشرق نيز مقاله ای تحت عنوان 

  .عملی می کند»  کروزراکتيک «و سرھنگ رضا خاکی در مورد ھمين پھپاد گفته است که مثل ) ٢(است 
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مناسبات و مراودات و تالقی ھای بين تخيل و علم، مذھب و جادو و کيميا و قوانين علمی بسيار است، و بی گمان کار 

 .و من تنھا در اينجا به اشاره ای می گذرم. پژوھشی بسيار بسيار سنگينی را در بر می گيرد

:  که در عنوان و تعبير سايت روسی قابل بررسی می باشد، معرفی اين پھپاد جديد ايرانی است موضوع بسيار جالبی

 بنيادی اعتقادات مذھبی بوده و به ھایمی دانيم که در تمام مذاھب يکتا پرست شھادت يکی از ارکان. يعنی پھپاد کاميکاز

  .عبارت ديگر ضامن تداوم اعتقادات دينی می باشد

ت که طراحان اسالمگرای ايرانی شايد برای نخستين بار اعتقادات مذھبی شان را به طرح جنگ نکتۀ جالب اين اس

. فاجعه در فاجعه« در مقالۀ اين به باور من چنين بينشی در نھايت، به ھمان شکلی که پيش از. افزار گسترش داده اند

جامعۀ مسلمان « : نوشته بودم ) ٣(» ران يا آغاز فروپاشی اسالم در اي١٣٩٣ آبان ٣حکم اعدام ريحانه جباری روز 

 سال پيش و واقعيت ١٤٠٠ايران از درون تحت تأثير تضاد ھای حاصله بين تفکر مذھبی از نوع شتر سوار عرب 

  »...زندگی در قرن بيست و يکم ميالدی، آلترناتيو ھای خود را پرورش می دھد

زيرا اگر شھادت را به عنوان يکی . تفکر اسالمی است يکی از طاليگان ھمين دوران فروپاشی تاريخی ٨٥ساخت رعد 

اين بار می بينيم که يکی از اين وظايف دينی به ماشين الکترونيک، . از سنت ھای اسالمی مانند نماز و روزه بدانيم

ين نوع در آينده ھمين اتفاق ممکن است برای نماز و روز بيفتد و ماشين ھا عھده دار ا. پھپاد کاميکاز واگذار شده است

  . کارھای دست و پا گير شوند

 سال حاکميت مطلق و استعمار ١٤٠٠بی گمان ايرانی ھا بايد از اين واقعه بسيار خشنود باشند زيرا سرانجام پس از 

 و با کشتار  وداليسم نزد اعراب بود،ئاريخی آن تأمين انسجام اشراف و ففرھنگی عرب قرن ھفتم ميالدی که عملکرد ت

غنيمت جنگی تلقی می شدند و به بردگی » هللا«تجاوز به زنان کشورھای مفتوحه که بر اساس فرامين جمعی مردان و 

 سال رکود فرھنگی و انسانی ناشی از ترور مذھبی به نفع اشراف عرب و طبقات ١٤٠٠کشيدن ساکنان آن در نتيجه 

تمام جھان اسالم .  روحانيت را در دوران استعمار فراموش کرده باشيمبی آن که نقش مخرب دين اسالم و طبقۀ( حاکم 

، شاھد ) به پياده نظام ناتو و به مبلغ ناتوی فرھنگی تبديل شده است— به اجبار —بی ھيج استثنائی حتی ايران 

ی به دست خود آنھا اکنون چنين تحول. تاريخی يعنی تفکر اسالم و اعتقادات دينی ھستند/فروپاشی خزندۀ اين مانع طبيعی

  .در رابطه با ضرورت ھای عينی تحقق می يابد

 حاصل تالش انسان ھا برای تبديل يک تفکر و اعتقاد مذھبی به يک ابزار فنی است که ضرورت قربانی کردن ٨٥رعد 

پس از بدين گونه است که اسطوره ھای مذھبی يکی . انسان ھا را برای انسجام اجتماعی جامعۀ مذھبی ملغا می سازد
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با اين وجود تا فروپاشی نظام سرمايه داری و طبقاتی ازاين شب تاريک دو دانگی باقی . ديگری از ھم فرو می پاشند

  .مانده است

زن ستيزی در سرزمين ايران در دوران معاصر، با پيشرفت ھای علمی و ضرورت تسلط بر طبيعت، می تواند موجب 

زيرا در اين چرخش . در اشکال اسيد پاشی و يا اعدام ريحانه ھا تبلور يابدواکنش تند روھای مذھبی شود و چه بسا که 

نجامد، تفاوت ھای زن و مرد در امور اقتصادی و در ر طبيعت و حتی طبيعت خودانسان بيتاريخی که بايد به تسلط ب

 و ٨٥ران رعد به عبارت ديگر در دو. نتيجه اجتماعی و خاصه برتری قدرت جسمی مرد در کار توليد حذف می شود

پيشرفت ھای سريع فنی در ايران، ماشين و فن آوری ھای نوين ھمواره يار اصلی زنان در مبارزات اجتماعی ھست و 

  .خواھد بود

و در نتيجه در پيوند (به عبارت ديگر می بينيم که تفکر ايدئولوژی مذھبی در پيوند با ايدئولوژی بورژوازی کمپرادور 

به عنوان ايدئولوژی حاکم در جامعۀ ايرانی، خاصه نزد  ...)ی با اھداف تسلط بر منابع جھانبا ايدئولوژی امپرياليست

اسيد پاشی و اعدام (گروه ھای تندرو با منافع اقتصادی مربوطه با چنين واکنش ھائی و با به وجود آوردن چنين فجايعی 

بر اين اساس .  سير تحولی جامعۀ ايران ھستنداز رشد نيروھای مولد ايران خشنود نبوده و درپی متوقف ساختن) ريحانه

زيرا ھر دو مورد در راستای منفعل ساختن دست کم . به عنوان يک واکنش طبقاتی تلقی کنيم می توانيم اسيد پاشی را 

و تعطيلی توليد برای طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله گر وضعيت . نيمی از نيروھای پتانسيل توليدی ايران می انجامد

تعطيل سازی توليد در عين حال با موازين و ايدئولوژی دين اسالم خاصه در دوران نوين که . ده آل به حساب می آيداي

به ھمين علت نيز بوده است که نظريه پردازان . به علم و آموزش علمی نيازمند است در ھمآھنگی و تبانی می باشد

لًی گفتمان متناقضی را مطرح می کنند، زيرا دائماً در کنار اسالمی مانند حسن عباسی در رابطه با ضروريات امنيت م

و نزد سخنرانان اسالم گرای ديگری مانند رائفی پور می بينيم که . دعاوی علمی، از بی سوادی تجليل به عمل می آورند

  ).اين دو سخنران به شکل گسترده در يوتوب منتشر شده اند(در مدح بيکاری زنان سخن می گويد
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