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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ فبروری ١۴

 :اگر مارکس زنده بود باز ھم می گفت

 »!مذھب افيون توده ھاست «
  )بخش يکم(

   

 :مقدمه

سرکوب ھنر و ادبيات و سرکوب پيشرفت ھا و دستاوردھای علمی، رفتار  ،و تروريسم مذھبی» مقدس« ھای  جنگ

فساد روحانيون؛ مفت  گری دينی،  جنس گرايان؛ اعمال خشونت به حيوانات؛ سلطه وحشيانه با زنان، کودکان، ھم 

موسی؛  ھای نا ازدواج با کودکان؛ سنگسار، قتل و نوجوانان، وشوی مغزی کودکان شستخوری و باج گيری آن ھا، 

 سياه گروه ھا و حکومت ھای مذھبی، نه تنھا در ۀی از کارنامئ، بخشی ھا... عضو اندام تناسلی وتفتيش عقايد، بريدن

  .قرون وسطا و دوران بربريت بشر، بلکه ھمين امروز نيز است

 رستوران ھا، گروه ھای اسالمی تروريستی در مراکز خريد،.  انسان ھا شده استۀدر جھان امروز، دين بالی جان ھم

ھتل ھا، اتوبوس ھا، قطارھا، ھواپيماھا، مسابقات ورزشی، مراکز تجمع مردم و خيابان ھا، با انفجار بمب ھايشان 

شان، » خدای عزوجل«و » اسالم«انسان ھای بی گناه بی شماری را از کودک گرفته تا زن و مرد، پير و جوان در راه 

  .به ديار نيستی می فرستند

 از  ايدئولوژی اسالمی است گروه گروه انسان ھا را تيرباران می کنند؛ با شمشير متأثره قوانين شان، ی کئحکومت ھا

بازجويان آن ھا، در . گردن می زنند؛ سنگسار می کنند؛ به انسان ھا در مالء عام شالق می زنند و به دار می آويزند

بر اساس قوانين اسالمی قصاص، چشم را در .  می رسانندزندان ھا به زندانيان تجاوز می کنند و يا زير شکنجه به قتل

اين حکومت ھا، نه تنھا آپارتايد جنسی و تفکر ارتجاعی را . مقابل چشم در می آورند و دندان در مقابل دندان می شکنند

  .بر جوامع حاکم کرده اند، بلکه حتا تجاوز به دختربچه ھا را نيز رسميت داده اند

به باور من نگاه » !مذھب افيون توده ھاست«: وز کارل مارکس، زنده بود واقعا باز ھم می گفتبه اين ترتيب، اگر امر

وی، به درستی از موضع طبقاتی و در بطن اين .  سال پيش به مذھب غلط نبود١۵٠ مارکس، يعنی حدود ۀآن دور

شده » دين بالی جان انسان ھا«: فتاما اگر وی، امروز زنده بود به احتمال قوی می گ. مبارزه، مذھب را نقد کرده است

گری قرار داد و عواقب و ء و بدون ھيچ گونه مالحظه ای مورد نقد و افشااز اين رو، امروز بايد دين را مستقيماً ! است

  .عوارض و خطرات آن را نيز آگاھانه به جان خريد
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خداسازی، . و مرتجع بار می آورد می دھد و خرافی وشوی شستدين، به معنای واقعی خرافه است؛ مغز انسان ھا را 

لمان، غ ھم چون آفرينش آدم و حوا، شر و خير، سحر و جادو، دعا و معجزه، شيطان و فرشتگان، حوری و ئیافسانه ھا

 ھستند که دھان به دھان به ويژه ئیبھشت و جھنم، نوح و کشتی نوح و غيره واقعيت ندارند و افسانه ھا و داستان ھا

اھب و ھم چنين دربارھا و حکومت ھا بازتوليد شده اند و به سنت ھای جان سخت و ارتجاعی و توسط دستگاه قوی مذ

مذاھب در طول تاريخ بشر تا به امروز، توسط بسياری از حکومت ھا رواج داده شده اند و . خطرناکی تبديل گشته اند

.  خودش درآورده است و سياست ھاینافع طبقاتی و اھدافدر عصر حاضر نيز سيستم سرمايه داری، آن را به خدمت م

چرا که مذاھب مالکيت را مقدس می شمارند و حافظ سيستم سرمايه داری و استثمار انسان از انسان، تبعيض و 

  .نابرابری و فاشيسم و خشونت ھستند

کسی که مذاھب آزادی، برابری و عدالت اجتماعی را دشمن خود می دانند از اين رو، آن ھا در طول تاريخ بشر، ھر 

  .مدافع اين آزادی ھا بوده به زنجير اسارت خود کشيده اند و به قتل رسانده اند

س ئيمذاھب، مرد را ر. مذاھب، زن را به عنوان انسان کامل به رسميت نمی شناسند و آن را نصف انسان می دانند

ھب سرسختانه حافظ و بقای گرايش بنابراين، مذا. خانواده معرفی می کنند که زن بايد به طور مطلق از آن تبعيت کند

بی جھت نيست که از خدا گرفته تا ھمه پيامبران و امامان ھمگی مرد ھستند و ھيچ زنی . ارتجاعی مردساالری ھستند

  .در ميان آن ھا وجود ندارد

 يم که مستقيماً سفانه در دنيای امروز، کم تر روشنفکر و دانشمند و يا فعال سياسی و اجتماعی و فرھنگی را می بينأاما مت

 گروه ھا و حکومت ھای اسالمی را ضدانسان و زن ستيز و آزادی و پيگيرانه دين را مورد نقد قرار دھند و صريحاً 

 زيادی را در دل ۀالبته فتواھای ترور روحانيون به خصوص روحانيون ايرانی، ترس و دلھر. ستيز و تروريست بنامند

. ن عرصه ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی انداخته استو احزاب و فعاال و حتا سازمان ھا بسياری از روشنفکران

 به دليل نوشتن  ايرانی، فتوای قتل يک پزشک جمھوری آذربايجان را صرفاً ۀھنگامی که آيت هللا ھای مرتجع و فسيل شد

ی، اين پزشک را مقاله ای در يک روزنامه در نقد اسالمی صادر می کنند و چند سال پس از صدور آن فتوای تروريست

لمان را به خاطر ا آيت هللا مرتجع ديگری، فتوای قتل شاھين نجفی رپ خوان جوان مقيم به قتل می رسانند و يا اخيراً 

ت نقد مذھب را به خود أرا صادر کرده تا با راه انداختن رعب و وحشت، کسی جر» آی نقی«خواندن ترانه ای به نام 

 از محمد، تھديد به ئیھبی، کاريکاتوريست دانمارکی را به خاطر کشيدن کاريکاتورھايا اين که گروه ھای مذ. راه ندھد

لمی عليه مذھب تھيه کرده بود به لندی را به خاطر اين که فالم ساز ھ يا چند سال پيش يک کارگردان و ف.مرگ کرده اند

اين ھا، تازه ترين . ا صادر کرده بودسی و پنج سال پيش ھم آيت هللا خمينی، فتوای ترور سلمان رشدی ر. قتل رساندند

  . نمونه ھای تروريستی حکومت ھا و گروه ھای اسالمی به شمار می آيند

اعمال جنايت کارانه ای که امروز گروه ھای اسالمی عليه بشريت مرتکب می شوند در دوران ھای گذشته، يعنی 

م آن ھا را بی ا بسياری فالسفه و نويسندگان قديام. يھوديت و مسيحيت نيز در دوره قدرقدرتی شان مرتکب شده بودند

. حتا برخی نويسندگان در اين راه آن قدر ثابت قدم بوده اند که اعدام و ترور نيز شده اند.  کرده اندءابا نقد و افشاحم

يا .  حکومت محمدرضا شاه پھلوی توسط نواب صفوی استۀترور احمد کسروی، يکی از نمونه ھای ايرانی در دور

  . عليه مذھب قلم زده اندسندگانی چون صادق ھدايت و علی دشتی مستقيماً نوي

ن فرھنگی و سياسی ايرانی و غير ايرانی در نقد و افشای ه فقط تعداد انگشت شماری از فعاالسفانأدر چنين شرايطی، مت

يل مذھبی و اين که امروز جنايت ھای مذھبی، فعاليت دارند اما بسياری از نويسندگان و ھنرمندان، از پرداختن به مسا

  . خودداری می کنند،اسالم و گروه ھای اسالمی به ترور و آدم کشی کور روی آورده اند
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  قرآن، مبلغ و مروج وحشت و ترور، جنگ و خونريزی، تجاوز و غارت گری است

 دارند وعده ھای سر ، يعنی مانيفست حکومت اسالمی محمد و علی، به کسانی که خدا و قرآن را قبول»!هللا؟«در قرآن 

 عکس، کسانی که آن ھا را قبول ندارند به وحشيانه ترين شکلی تھديد کرده و به اشکال هخرمن آن چنانی داده شده و ب

قرآن، انسان ھا را به چھارپايان، گورخر، حيوانات کر و الل، بوزينه، و سگ . چندش آوری به آن ھا توھين می کنند

آفريده و ھرچه کم و کسر و عيب و کمبودی » خدا« اين جانوران را خود ۀه به ادعاھا، ھمدر حالی ک. ھار تشبيه می کند

  .دارند، از خود اوست که در آفرينش، کار ناقصی را انجام داده است

 کيست؟» کافر «واقعاً . ، کافران را به حيوان تشبيه کرده است که کر و کور و الل گمراه ھستند»خدای عزوجل«

ای  که با استناد به تحقيقات و دستاوردھای علمی و تنھا بر مبنای انديشه و خرد و آگاھی، افسانه ھ ئیآيا آن انسان ھا

معرفی می شوند و ريختن خود » کافر«ش بشر را از ديدگاه خرافی مذھب نمی پذيرند نچون خدا و بھشت و جھنم و آفري

 !آن ھا، بر ھر مسلمانی واجب شده است؟

 از بھشت می کند ئیاوند کسانی را که ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند وارد باغ ھاخد «:١٢ ت محمد، آيۀسور

گيرند و ھم چون چھارپايان  نھرھا از زير درختانش جاری است، در حالی که کافران از متاع زودگذر دنيا بھره می  که

 ».خورند و سرانجام آتش دوزخ جايگاه آن ھاست می 

 ».انديشيد پرستيد مگر نمى  تف بر شما و بر آن چه غير از خدا مى  «:۶٧ت االنبيأ، آيۀسور

برديم ولی او به  باال می ) و علوم و دانش ھا(او را با اين آيات ) مقام( خواستيم  و اگر می «:١٧۶  ت االعراف، آيۀسور

کنی دھانش را باز و است که اگر به او حمله ) ھار(پستی گرائيد و از ھوای نفس خويش پيروی کرد او ھم چون سگ 

کند اين مثل جمعيتی است که آيات  زبانش را برون خواھد کرد و اگر او را به حال خود واگذاری باز ھمين کار را می 

 .بازگو کن شايد بينديشند) برای آن ھا(ما را تکذيب کردند اين داستان ھا را 

تا در شما درشتی و شدت را !  نزد شمايند را بکشيدای کسانی که ايمان آورده ايد، کافرانی که«: ١٢٣ تآي توبه ۀسور

 »!و بدانيد که خداوند با پرھيزکاران است. بيابند

و چون آن ھا را سخت فرو فکنديد، اسيرشان . رو شديد، گردن شان را بزنيده چون با کافران روب«: ۴ تآي محمد ۀسور

و اگر خدا . و اين است حکم خدا. تا آن گاه که جنگ به پايان آيد. آن گاه يا به منت آزاد کنيد يا به فديه. کنيد و سخت ببنديد

و آنان که در راه خدا کشته شده اند . ديگر بيازمايد می خواست از آنان انتقام می گرفت، ولی خواست تا شمارا به يک

   ».اعمال شان را باطل نمی کند

 و دين ھمه دين خدا گردد پس اگر باز ايستادند ، خدا با آنان نبرد کنيد تا ديگر فتنه ای نباشد«: ٣٩ تآي انفال ۀسور

  » .کردارشان را می بيند

 ».ھرجا يافته شوند بايد دستگير گردند و به سختی کشته شوند. اينان لعنت شدگانند«: ۶١ تآي احزاب ۀسور

 کوشند جز   فساد مى جنگند و در زمين به خدا و پيامبر او مى) دوستداران(سزاى کسانى که با «: ٣٣ تآي مائده ۀسور

 آن ديگر بريده شود يا از يک  اين نيست که کشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خالف جھت

 ».ى آنان در دنياست و در آخرت عذابى بزرگ خواھند داشتئسرزمين تبعيد گردند اين رسوا

شوند و بخواھند بين خدا و پيامبرانش تفرقه بيندازند كسانی كه به خدا و رسولش كافر «: ١۵١ و ١۵٠ ت نساء، آيۀسور

  ».و بگويند به بعضی از آن ھا ايمان داريم ولی نسبت به بعضی از آن ھا كافر ھستيم، چنين كسانی كافران حقيقی ھستند

ا و  را که خدئیکسانی را از اھل کتاب که به خدا و روز قيامت ايمان نمی آورند و چيزھا«: ٢٩ تآي التوبه ۀسور

پيامبرش حرام کرده است بر خود حرام نمی کنند و دين حق را نمی پذيرند بکشيد، تا آن گاه که به دست خود در عين 

  ».مذلت جزيه بدھند
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 اند دست شان را به عنوان کيفرى از جانب خدا ببريد  و مرد و زن دزد را به سزاى آن چه کرده«: ٣٨ تآي مائدهۀ سور

   ».تو خداوند توانا و حکيم اس

 توسط خود پيامبر، و ديگر مريدانش عموميت ءدر حالی که ھم درصدر اسالم دزدی و چپاولگری و تجاوز به اسرا

داشت و ھم برای نمونه در ايران امروز، از خامنه ای تا ديگر سران و مقامات حکومتی کسب و کار اصلی شان دزدی 

  !و غارت اموال عمومی و تجاوز و شکنجه و اعدام است

 پسر بچه ھا و غالمان زيبارو را در بھشت ۀد پيامبر اسالم، خود به عايشه نه ساله تجاوز کرد و به پيروانش وعدمحم

به معنای واقعی  هحتا خمينی ک. بدهللا پيروی کردندداد و اطرافيانش نيز به خاطر آن وعده ھای جنسی، از محمد بن ع

  :ب تجاوز به کودکان اين گونه می نويسدجنون آدم کشی و ويرانگری داشت، در رساله اش در با

او براى وى جايز نيست چه اين که زوجه دائمى باشد و چه منقطع، ) ١(کسی که زوجه اى کم تر از نه سال دارد وطى«

) ٣.(اشکال ندارد ھر چند شيرخواره باشد) ٢(و اما ساير کام گيری ھا از قبيل لمس به شھوت و آغوش گرفتن و تفخيذ

 آيت هللا خمينی، جلد سوم، ۀ تحريرالوسيل- ٣ تفخيذ يعنی ماليدن آلت جنسی به ران، -٢ آميزش جنسی، وطی يعنی- ١(

 ». آيت هللا خامنه ایۀترجم

تر اين دين ويرانگر و ضدانسانی کرد، به طور شرم را وقف اسالم و آموختن ھر چه بيشخمينی که تمامی زندگی اش 

 .را حالل و مجاز دانسته استآوری، کام گيری جنسی از نوزاد شيرخواره 

به راستی، فکر محمد، علی، عمر، ابوبکر، عثمان، بن الدن، مالعمر، خمينی، خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی، روحانی، 

، چرا به اين اندازه مشمئزکننده ای پليد و پست است که به کودکان خردسال ھم رحم ... و، سيافلنکرانی، يزدی، جنتی

، نھادينه »دين مبارک اسالم«، حتا تجاوز به کودکان و پايمال نمودن حقوق انسانی ايشان و زنان در بنابراين! نمی کنند؟

 .شده است

که در ايران، اجازه می دھد پدرخوانده ھا و مادرخوانده ھا با کودکان بی سرپرست و بی پناھی که به » قانونی «اخيراً 

جنگل، نخست توسط مجلس شورای اسالمی تصويب و سپس از اين قانون . فرزندخواندگی می پذيرند، ازدواج کنند

س جمھوری حکومت اسالمی، به ارگان ھای ئي نيز توسط آخوند حسن روحانی رد شد و اخيراً ئيأسوی شورای نگھبان ت

 . ، ابالغ شده استءذيربط برای اجرا

  :کيد کرده استأ و واقعی تئیحافظ، به زيبا

   کنند  روند آن کار ديگر می  چون به خلوت می  کنند  میواعظان کاين جلوه در محراب و منبر 

   کنند تر میوبه کمـود تـرا خـان چـه فرمايـوبـت   ازپرس  ـلس بـد مجــمنــی دارم ز دانشــکلــمش

  

  با فتوای محمد شاعر را کشتند

کعب بن «مد حکم قتل برای نمونه، مح. ن خود را صادر می کردا دستور قتل مخالفمحمد، پيامبر اسالم، مستقيماً 

وی، در اشعار و سخنانش جنگ و خونريزی و تفکرات محمد را مورد نقد . ، اين شاعر سرشناس عرب را داد»اشرف

  .رو گشت و جان باخته قرار می داد به ھمين دليل، با فتوای قتل محمد روب

: کشته شد، ايشان فرمودند) ص (وقتی کعب بن أشرف به دستور پيامبر گرامی اسالم«: در منابع اھل سنت آمده است

  ».؛ به ھر يک از بزرگان يھود دست يافتيد، او را بکشيد»ِمْن ِرَجاِل يَھُوَد فَاْقتُلُوهُ  َمْن َظفَْرتُْم بِِه «

کردند و به نوعی محمد آن ھا را   اند و از او دفاع می   کعب نيز با او ھمراه بودهۀظاھر اين ماجرا نشان می دھد که قبيل

  .آورد فتوای قتل او را صادر کرده بود و مخالف خود به حساب می دشمن 
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بود، اما با گذشت زمان تبديل به يکی از بزرگان   طى بود و مادرش نيز از يھوديان بنى نضيرۀکعب، مردى از قبيل

   بنی نضير شدۀمدينه و عضوی از قبيل

زيد بن حارثه و عبدهللا ) ص(وزی رسيدند، پيامبر وقتی در جنگ بدر، گروھی از قريش کشته شدند و مسلمانان به پير«

راست ! واى بر شما: کعب وقتی اين را شنيد، گفت. بن رواحه را به مدينه فرستاد تا مژده آن پيروزى را به مردم دھند

مين اگر محمد اينان را کشته باشد، زير زمين بھتر از روى ز. اند د؟ اينان اشراف عرب و پادشاھان مردم بودهئيگو می

... سپس به مکه رفت و در واکنش به اين حادثه، بر کشته شدگان مشرکان مکه در بدر نيز عزاداری و گريه کرد . است

در تاريخ نقل شده است کعب در بسياری از مواقع . نمود حتا آنان را بر سرودن شعر عليه پيامبر اسالم ترغيب می 

تيجه گسترش و نفوذ شعر او ن جا که شخص شاعر و فصيحی بود؛ در سرود و از آن  اشعاری را عليه پيامبر اسالم می 

 تر از نقش  البته توجه به اين نکته ضروری است که، نقش شعر در آن زمان بسيار پر رنگ. نيز بيش تر بوده است

 .  سازی امروز دانست لم را بتوان به مانند صنعت و ھنر فشايد نقش شعر در ميان اعراب. امروزی آن است

: ، پيامبر فرمود»بعد از اذيت و آزارھای کعب«:  گونه ذکر شده است  ھای شيعی و اھل سنت، کشتن کعب، اين  کتابدر

 کنم و او را  من اين کار را می! اى پيامبر خدا: محمد بن مسلمه، گفت» کند؟ چه کسی شر فرزند اشرف را کوتاه می «

 محمد بن مسلمه، ابو نائله که برادر رضاعی کعب بود و عباد بن بشر در نھايت... » انجام بده«: پيامبر فرمود. کشم می 

 پيش وى فرستادند که   سخن شدند، آن ھا ابو نائله را و حارث بن اوس و ابو عبس بن جبر بر کشتن کعب بن اشرف ھم

ا نھان دار، کعب  ر  ام آن من به حاجتى پيش تو آمده! اى ابن أشرف: با او سخن گفت و شعرى خواند و پس از آن گفت

 کردند،  در ادامه ابو نائله به بدگوئی از پيامبر پرداخت و برای تعدادی از افراد که مانند او فکر می(چنين کنم، : گفت

در نھايت تصميم بر اين شد که ابو نائله به ھمراه تعدادی پيش کعب بيايند و او به آن ) ... درخواست کمک از کعب کرد

و دعا » به نام خدا برويد«:  حضرت آن ھا را روانه کرد و فرمود ن پيش پيامبر رفتند و آنسپس ھمگا. ھا کمک کند

نائله بانگ زد و  کعب رفتند و ابو ۀ گاه پيامبر به خانه بازگشت و آن ھا به سمت قلع آن» .کمک شان کن! خدايا«: کرد

؛ تو »حرب ال ينزل فی مثل ھذه الساعةانک امرؤ محارب، و ان صاحب ال«: است و زنش به او گفتکعب از بستر برخ

گاه از جاى خويش بلند شد و ساعتى با آن ھا سخن گفت  آن. رود ن نمیئيدر حال جنگى و مرد جنگی در چنين وقتى پا

سپس پيش پيامبر خدا رفته و خبر کشته . که محمد بن مسلمه ضربتی بر کعب زد و او را کشت سپس به راه افتادند تا اين 

وقت صبح، يھوديان از کشته شدن دشمن خدا ھراسان شدند و ھيچ يھودى نبود که بر جان . دا را به او دادندشدن دشمن خ

؛ به ھر يک از بزرگان يھود دست يافتيد، او را »َمْن ظَفَْرتُْم بِِه ِمْن ِرَجاِل يَھُوَد فَاْقتُلُوهُ «: پيامبر فرمود. خويش نترسد

ق؛ کاتب ١٣٨۵، دار صادر، بيروت، ١۴۴ -  ١۴٣، ص ٢امل فی التاريخ، ج ابن اثير، علی بن محمد، الک. (بکشيد

ق؛ طبری، ١۴١٨، دار الکتب العلمية، بيروت، چاپ دوم، ٢۵ - ٢۴، ص ٢، ج  ، الطبقات الکبری واقدی، محمد بن سعد

تراث، بيروت، ، دار ال۴٩١ - ۴٩٠، ص ٢محمد أبو الفضل ابراھيم، ج : محمد بن جرير، تاريخ األمم و الملوک، تحقيق

محمد زھير بن ناصر : بخاری، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاری، محقق: ق؛ با کمی تفاوت در١٣٨٧چاپ دوم، 

  ).ق١۴٢٢، دار طوق النجاة، چاپ اول، ٩١ - ٩٠، ص ۵ ج  الناصر،

  

  خمينی، فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد

گذار حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی، فتوای قتل سلمان  سال پيش نيز آيت هللا خمينی، رھبر و بنيان ٢۵حدود 

 تروريسم دولتی را در ذھن و صادر کرد و رسماً » آيه ھای شيطانی«رشدی شھروند انگليسی را به خاطر نوشتن رمان 

 بر خمينی، عالوه. فکر و اعمال گروه ھای تروريستی اسالمی فعال تر ساخت و به تروريسم دولتی رسميت و علنيت داد

فتوای اجباری کردن حجاب اسالمی و سرکوب سيستماتيک زنان، حمله به کردستان، شکستن قلم ھا و بستن دھان ھا، از 
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ن در دادگاه ھای دو سه دقيقه اگی مستقل، اعدام دسته جمعی مخالف تشکل ھای سياسی و اجتماعی و فرھنۀبين بردن ھم

 در زندان ھای کشور، تروريست حکومت ١٣۶٧ در سال ی، به خصوص اعدام حدود چھار ھزار زندانی سياسیئ

ن سياسی و فرھنگی  ھای جنايت کار، صدھا تن از فعاالاسالمی در داخل و خارج کشور نيز با ھمين فتواھای آيت هللا

 است که در جھان، به ويژه در قاره ئیبنابراين، حکومت اسالمی ايران، يکی از حکومت ھا. ايرانی را ترور کرده اند

  .ای آسيا و آفريقا، جدی ترين و اصلی ترين حامی مادی و معنوی گروه ھای تروريستی اسالمی استھ

سلمان رشدی، . را کسب نمود» بھترين کتاب سال بريتانيا «ۀ منتشر شد و در ھمين سال جايز١٩٨٨ ھای شيطانی در  آيه

اين آثار به فارسی نيز ترجمه و منتشر . ته بودشھرتی جھانی ياف» شرم«و » شب  ه ھای نيم بچه«پيش از آن با دو رمان 

به عنوان بھترين رمان ترجمه، مورد تمجيد نھادھای حکومت اسالمی » شب  ھای نيمه  بچه«شده بودند و از آن ميان 

  . سال را به خود اختصاص دادۀايران، قرار گرفت و جايز

لسفه و طنز را در ھم می آميزد اما اين کتاب، ، خيال، ف١٩٨٨، چاپ »آيه ھای شيطانی«کتاب چھارم سلمان رشدی، 

 . تصويری کفرآميز از پيامبر اسالم دانستند، محکوم شدۀبالفاصله پس از چاپ به خاطر آن چه مسلمانان ارائ

، آيت هللا خمينی بنيان گذار حکومت اسالمی، با صدور ١٩٨٩کتاب در بسياری کشورھای اسالمی ممنوع شد و در سال 

ليس زندگی می و مثل زندانی و تحت محافظت پرشدی که پس از آن فتوا عمالً . ر قتل سلمان رشدی شد خواستائیفتوا

 .کرد به نگارش رمان و چندين رساله ادامه داد

 را تبار انگليس  ھندی ۀهللا خمينی فتوای قتل سلمان رشدی، نويسند ، آيت ١٣٦٧ ]دلو[ بھمن٢٥ - ١٩٨٩ بروری ف١٤در 

خواند و از مسلمانان » عليه اسالم، پيامبر و قرآن«او اين اثر را . صادر کرد» ھای شيطانی آيه«به خاطر نوشتن رمان 

  .نويسنده را به قتل برسانند»  آميز عمل توھين«جھان خواست تا به سزای اين 

ست وزير ، دولت راجيو گاندی، نخ»آيات شيطانی«بودن » کفرآميز «ۀبا آغاز اعتراضات دربار بر ھمان سال،وپنجم اکت

 .وقت ھند، اولين دولتی بود که ورود و توزيع اين رمان را منع کرد

مفتی اعظم دانشگاه االزھر مصر ضمن منع فروش اين رمان در اين کشور، از سازمان ھای مبر، بيست و يکم نو

انتشار و توزيع اين در ھمين ماه، . شوند» آيات شيطانی«اسالمی بريتانيا خواست از طريق شکايت به دادگاه مانع توزيع 

 .فريقای جنوبی منع شداکتاب در سودان و 

سريالنکا نيز .  آتش زدندرا علناً » آيات شيطانی« در شھر بولتون برای اولين بار ئیصدھا مسلمان بريتانيامبر، دوم دس

 . تحريم کنندگان اين کتاب پيوستۀبه زمر

  .را ممنوع اعالم کردند» ات شيطانیآي«، پاکستان و بنگالدش نيز انتشار و توزيع ١٩٨٩ جنوری

مريکا در اسالم آباد در اعتراض به سلمان ا ھزاران مسلمان پاکستانی به مرکز فرھنگی ۀدر حمل، بروریدوازدھم ف

 .رشدی شش نفر کشته و صد نفر مجروح شدند

يت هللا خمينی با ھدف در چندين کشور منع شده بود، آ» آيات شيطانی«در حالی که انتشار و فروش ، بروریچھاردھم ف

 تاريخی قتل سلمان رشدی و ناشران اثر را به جرم آن چه توھين به پيامبر اسالم ئیموج سواری سياسی، با صدور فتوا

 . دولت اسالمی ايران ھم يک روز عزای عمومی اعالم کرد. خواند، بر مسلمانان واجب دانست

  . وی که ساکن لندن بود، به سرعت مخفی شد. تاما رشدی گفت که در رمانش به اسالم توھين نکرده اس

  .ن کرديي کنندگان اين فتوا جايزه يک ميليون دالری تعءحکومت اسالمی ايران، برای اجرا» بنياد پانزده خرداد«

موران کشته أدر جريان اعتراض مسلمانان در بمبئی دست کم دوازده نفر در تيراندازی م، بروریبيست و چھارم ف

 .شدند

 .آيت هللا خمينی درگذشت ولی ميراث فتوای تروريستی او، ھم چنان عليه سلمان رشدی زنده ماند ،١٩٨٩ جونسوم 
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جوانی لبنانی به نام مصطفی محمود مازح که قصد کشتن سلمان رشدی را داشت، ھنگام ساخت بمب در  ،گستسوم ا

 .گرفت» شھيد«ھتلی در لندن کشته شد و در ايران لقب 

آيت هللا علی خامنه ای، جانشين آيت هللا خمينی، اعالم کرد که فتوای سلفش عليه سلمان رشدی  مبر،بيست و ششم دس

 .پابرجا می ماند

، در خانه اش در ميالن چاقو »آيات شيطانی «ئی ايتالياۀاتوره کاپريولو، مترجم شصت و يک سال، ١٩٩١ جوالیسوم 

 . زخمی شدخورد و شديداً 

در دانشگاه تسوکوبا » آيات شيطانی« ژاپنی ۀشی ايگاراشی، مترجم چھل و چھار سالھيوتو  ھمان سال،جوالیيازدھم 

 .به ضرب چاقو به قتل رسيد

 يک دانش جوی ايرانی و دو کارمند سفارت ايران در لندن را که ديپلمات نبودند، به دولت انگليس، ،١٩٩٢ جوالی

 .خاطر آن چه تالش برای قتل سلمان رشدی خواند، بيرون کرد

 گروھی خشمگين به يک ھمايش فرھنگی در ترکيه بيش از سی نفر از روشنفکران ۀدر جريان حمل، ١٩٩٣ جوالیم دو

به زبان » آيات شيطانی« مشھور و مترجم ۀيکی از شرکت کنندگان عزيز نسين، نويسند. و ھنرمندان در آتش سوختند

 گروھی در واکنش به اين سخنان، ھتل محل برگزاری او با شديدترين لحن به مسلمانان و قرآن تاخته بود و. ترکی بود

بعد از برآورده نشدن اين خواسته، آن ھا ھتل را آتش زدند . ھمايش را اشغال کردند و خواستار تحويل گرفتن نسين شدند

 .اين واقعه شکاف بين اليئک ھا و مذھبيون ترکيه را تشديد کرد. موران آتش نشانی شدندأو مانع از ورود م

 .در نروژ، از يک سوء قصد در اوسلو جان سالم بدر برد» آيات شيطانی«ويليام نيگارد، ناشر بر، وم اکتيازدھ

 را در ١٩٩٧ اپريلتی از اتحاديه اروپا اولين دور مذاکره با مقامات ايران از زمان قطع مناسبات در أ، ھيجوالیھجدھم 

لمان، در رابطه با ترور صادق شرفکندی اه ميکونوس در روابط دو طرف بعد از اعالم حکم دادگا. تھران برگزار کرد

 .و ھمراھانش در رستورانی به نام ميکونوس در برلين توسط تروريست ھای حکومت اسالمی، قطع شده بود

گو با خبرنگاران  و ، محمد خاتمی در اولين سفرش به مقر سازمان ملل در نيويورک در گفتمبربيست و سوم سپت

 ». سلمان رشدی را تمام شده تلقی کنيمۀمسألبايد «: خارجی گفت

 ايران، در مقر سازمان ملل در نيويورک به ھمتای ۀکمال خرازی، وزير وقت امورخارجمبر، ت و چھارم سپتبيس

اين تصميم با واکنش تند .  خود رابين کوک اطمينان داد دولتش برای اجرای فتوا دست به اقدامی نخواھد زدئیبريتانيا

 .ن حکومت اسالمی، مواجه شدمحافظه کارا

. د غبار در ھوا پرواز می کند سلمان رشدی گفت که احساس می کند کاغذپاره ھای فتوا ھمانن مبر،بيست و پنجم سپت

 .گوی وزارت خارجه حکومت اسالمی ايران، اين سخنان را توھين آميز دانست و محکوم کردسخن

رانی، نوری ھمدانی و حسين مظاھری اعالم کردند فتوای آيت گنآيت هللا محمد فاضل ل ،١٩٩٧مبر بيست و ھشتم سپت

 . کنندء مسلمانان تا روز قيامت وظيفه دارند آن را اجراۀرناپذير است و ھمييهللا خمينی عليه سلمان رشدی تغ

ر جايزه ال ھزار د٣٣٠در ايران، برای قتل سلمان رشدی بيش از » ئیدانش جو«يک گروه به اصطالح بر، ودھم اکت

 .ن کردييتع

ر افزايش داد و به دو ميليون و ھشتصد ھزار ال اجرای فتوا را سيصد ھزار دۀبنياد پانزده خرداد جايز بر،ودوازدھم اکت

 .ر افزايش يافته بوداليک سال پيش تر، اين جايزه از دو ميليون به دو ميليون پانصد ھزار د. ر رساندالد

ت اسالمی، در بيانيه ای اعالم کرد که فتوا عليه سلمان رشدی غيرقابل سپاه پاسداران حکوم ،٢٠٠٣ بروریپانزدھم ف

 .ر استييتغ

 .است» مرتد مھدور الدم«کيد کرد سلمان رشدی أآيت هللا خامنه ای، در پيامی به حجاج ت ،٢٠٠۵ جنوری
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 .کيد کرد فتوا به قوت خود باقی استأ سپاه پاسداران ت ھمان سال،بروریدوازدھم ف

 .رناپذير استيي بنياد شھيد ايران اعالم کرد فتوا عليه سلمان رشدی تغ،٢٠٠۶ یبرورچھاردھم ف

 اعطای نشان شواليه به سلمان رشدی از سوی ملکه بريتانيا با خشم شمار زيادی از مسلمانان ،٢٠٠٧ جونپانزدھم 

مجلس . ا احضار کردوزارت امور خارجه حکومت اسالمی ايران، جفری آدامز سفير بريتانيا در تھران ر. مواجه شد

ايمن الظواھری، مرد شماره دو القاعده نيز در پيامی اعطای نشان شواليه . پاکستان نيز اين اقدام بريتانيا را محکوم کرد

 .به سلمان رشدی را توھين به جھان اسالم توصيف کرد

 .سخن گوی وزارت خارجه حکومت اسالمی ايران، اعالم کرد فتوا به قوت خود باقی است، ٢٠٠٩ بروریيازدھم ف

 ١۵پايگاه اطالع رسانی « از سوی ئیبريتانياۀ مطبوعات ايران، باز ھم از افزايش پاداش برای قتل سلمان رشدی نويسند

 ۀ، اعالم کرده که بر پاي١٣٩١ شھريور ٣١اين سازمان حکومت اسالمی ايران، در روز جمعه . خبر دادند» خرداد

 ءر به کسی که بتواند اين فتوا را اجراال ميليون د٣/٣فتوای آيت هللا روح هللا خمينی مبنی بر قتل سلمان رشدی، مبلغ 

  .نمايد، اعطا می گردد

م حکم ارتداد و قتل سلمان رشدی از سوی خمينی، بر اساس مبانی شرعی و فقھی صورت گرفته است بنابراين، تروريس

براساس سياست ھا و . در بطن ايدئولوژی اسالمی ريشه دارد و به دوران حکومت اسالمی محمد و علی برمی گردد

، »شئون عام امام«از » غيبت«آموزه ھای دينی، اجرای حکم ارتداد از شئون پيامبر اسالم و امامان بوده و در عصر 

اقامه الحدود الی من اليه الحکم «: ، گفته است»امام صادق «به عنوان نمونه،. می باشد» مجتھدان جامع الشرايط«يعنی 

حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل . ( کسی است که حکم و داوری به نزد او آورده می شودۀ اقامه حکم بر عھد-

در زمان غيبت ولی امر و «: خمينی، در اين باره گفته است) ٢٢٠، ص١٨الشيعه، تھران، دار الکتب االسالميه، ج 

 السالم می و تمام آن چه برای امام عليه) حدود و تعزيرات( جانشين آن حضرت در اجرای سياسات) عج(طان عصر سل

امام خمينی، ترجمه (» .ی، نواب عام حضرتش می باشند که فقھای جامع شرايط فتوا و قضا ھستندئباشد، مگر جھاد ابتدا

 )٣٢٢، ص ٢تحرير الوسيله، قم، انتشارات اسالمی، ج 

 شود و عقد او باطل و ھمسرش شخص مرتد اگر مرد باشد، در صورتی كه مرتد فطری باشد، اعدام می «: مرتدحكم

اما . شود ھايش مانند اموال شخص مرده بين ورثه اش تقسيم می بايد از او جدا شود و اموال او نيز بعد از پرداخت بدھی

اين شخص در صورتی كه .  شودشود و اگر توبه نكرد اعدام میاگر مرتد ملی باشد سه روز به او فرصت توبه داده می 

 چه از نوع فطری و چه -اگر شخص مرتد زن باشد . شود و عقدش باطل استتوبه نكند و اعدام شود اموالش تقسيم می 

- است تقسيم نمی شود تا زمانی كه توبه كند و اموال او تا زمانی كه زنده  شود، بلكه زندانی می  اعدام نمی- از نوع ملی 

شود و در صورتی كه به خانه شوھر رفته باشد بايد عده طالق نگه دارد ولی اگر به خانه شوھر نرفته باشد بدون عده از 

  )١٢-١١تحريرالوسيله، امام خمينی، پيشين، ص .(شودشوھر جدا می 

رمان به .  و به انگلستان رفته اند ترور جان سالم بدر بردهۀ ھای شيطانی، داستان دو ھندی است که از يک حادث آيه

اين اثر داستان زندگی مردمی است که در . ھم آميخته شده است دی و کمدی در آن به يسبک رئاليسم نوشته شده و تراژ

 به انسانی مدرن را دارند و نه می ئیآرزوی دنيای بھتر، از کشور خويش می گريزند، مردمی که نه توان فرارو

 را در بريتانيا از سر می ئیبرای دست يافتن به ھويتی تازه زندگی سراسر ماجرا. ی زندگی کنندخواھند در دنيای سنت

 که با استوره و تاريخ درھم آميخته، ئیآيه ھای شيطانی، کوشيده است تا به ھمين ماجراھا بپردازد، ماجراھا. گذرانند

ت کوچک، زندگی انسان مھاجر را در رمانی نشان  ھم گره زده تا از ميان صدھا داستان و رواي واقعيت و خيال را به

در . ھاست که نام اثر را نيز بر خود دارد، با تکيه بر روايتی تاريخی، يکی از ھمين داستان » آيه ھای شيطانی«. دھد

ا، بلکه اين آيات را پيامبر نه از سوی خد.  اند  ھستند که به روايتی از قرآن حذف شدهئی ھا آيه» آيه ھای شيطانی«واقع، 
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ھا الھی نبوده و شيطان وی را  با آگاھی از موضوع، خود اعالم می دارد که منبع وحی آن . از شيطان دريافت داشته بود

  .فريفته است

.  از آن را نيز می توان باز يافتئیھا  از زندگی محمد پيامبر مسلمانان و يا نشان ئیھا گوشه » ھای شيطانی آيه «در 

ھستند، ھر يک نام يکی از ھمسران » خانه عشق«، دوازده روسپی که ساکن »جاھليه«يالی برای نمونه در شھر خ

 سو مدام دعا و  اما امامی شياد و خونريز نيز وجود دارد که از يک» ھای شيطانی آيه «در . پيامبر را بر خود دارد

جنگ می فرستد تا در راه خدا شھيد  ھای  نيايش به درگاه خدا می کند و از سوی ديگر، جوانان را فوج فوج به جبھه

  . طلبانه او در جنگ با عراق است هللا خمينی، و تبليغات جنگ سيمای اين شخصيت يادآور آيت . شوند و به بھشت بروند

ھمين چند مورد از درون رمان بود که مسلمانان را به خشم آورد و از يک اثر ادبی که بر تخيل استوار است، کتابی 

و شکست » جام زھر«، تالش کرد به ماجرای سر کشيدن »فتوايش« ھمه، خمينی، با اين  با اين. شدجنجالی ساخته 

  .، سرپوش بگذارد...و» جنگ جنگ تا پيروزی«، »راه قدس از کربال می گذرد«شعارھايش مانند 

 اثرش ءه ابتدافکر می کنم برای يک نويسنده بدتر از اين نمی شود تصور کرد ک: رشدی، در خاطرات خود می نوسيد

  . به دريافت جايزه مفتخر گردد و بعد به آتش کشيده شود

، رشدی روايت می کند که روزی در لندن، نشسته در ماشينی ضدگلوله، به تظاھرکنندگانی ٢٠١١مبر ه سپتبعد از يازد

 را ديدم که مرگ ئیادفعه راه پيشرفت نيافت، پالکاردھ ماشين يک «. در خيابان برخورد که مرگ او را فرياد می زدند

سرانجام راھی . ای مخفی کردم خود را الی روزنامه .  ھا نوشته شده و در ھوا به اھتزاز درآمده بودند بر رشدی بر آن

  ».ل خارج می شدو چيز از کنتر اگر کسی از آن ميان مرا شناخته بود، ديگر ھمه. برای خروج يافتيم

 محبوب ۀ، نام يوزف کنراد و آنتوان نام آنتوان چخوف است؛ دو نويسنديوزف. مخفی شد» يوزف آنتوان«رشدی با نام 

ليسی؛ و ھای پ لممثل ف. ای ديگر می رفت  به خانه ای ده سال او با ھمين نام از شھری به شھر ديگر و از خانه . رشدی

ام نمی شتافتند،  ه ياری اگر دوستانم ب. جا سر در آورده بودم  باشم که از آن ئیھا من می بايست خودم مواظب مکان «

  ». تر می شد  چيز برايم سخت ھمه

  

   جمھوری آذربايجانۀ و نويسند ، پزشک»رفيق تقی«ترور 

، مورد سوء قصد قرار گرفته بود، ٢٠١١مبر  نو١٩شناس جمھوری آذربايجان، که  سرۀرافق تقی، پزشک و نويسند

اعالم اين خبر گفته است که وی دچار تھوع شده و راه پزشک معالج وی در بيمارستان شماره يک باکو، با . درگذشت

  . مسدود شده بودھای تنفسی وی کالً 

 شب ھنگامی که به منزل می رفت، ھدف سوء قصد يک شخص ناشناس ١٠، ساعت ٢٠١١مبر  نو١٩رافق تقی، در 

 .قرار گرفت و ھفت ضربه چاقو به بدن وی وارد شد

 چاقو قرار گرفتن به بيمارستان منتقل شده بود، بعد از ظھر روز اين نويسنده، در پی مورد اصابت ھفت ضربه

  .چھارشنبه علی رغم تالش پزشکان برای بازکردن راه ھای تنفسی وی درگذشته است

 اسالم با ۀ به دنبال نوشتن مقاله ای انتقادی دربار٢٠٠۶نيز بود، در سال » مجمع نويسندگان آزاد«يس ئرفيق تقی که ر

ی اين نويسنده آذربايجانی را ئت هللا فاضل لنکرانی نيز طی فتوامورد اعتراض قرار گرفت و آي» ااروپا و م«عنوان 

بر ھر کسی که دسترسی داشته باشد، الزم ) رفيق تقی(قتل او «: آيت هللا لنکرانی، نوشته بود. مھدور الدم اعالم کرد

 ».است

. يق تقی را دستگير و به سه سال زندان محکوم کرددر پی اوج گرفتن اعتراض برخی مذھبيون، دولت آذربايجان رف

  .وی، بعد از تحمل دو سال زندان با عفو رياست جمھوری آزاد شد و کار نويسندگی و پزشکی خود را از سر گرفت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

  

  صدور فتوای قتل دو روزنامه نگار سعودی 

ی گسترده ای را در محافل ، واکنش ھا١٣٧٨ حمل - ٢٠٠٨ اپريلصدور فتوای قتل دو روزنامه نگار سعودی، در 

  .اسالمی و روشنفکری جھان عرب برانگيخت

 سعودی را که اين ۀبيش از يکصد نويسنده و فعال حقوق بشر عرب با صدور بيانيه ای فتوای يکی از روحانيون بلندپاي

 فعال ٩٢ دو روزنامه نگار را مستحق مرگ دانسته، محکوم کردند و در عربستان سعودی نيز بيانيه ای با امضای

  .فرھنگی و اجتماعی در اعالم مخالفت با اين فتوا منتشر شد

» اسالم نص و اسالم ستيز«، با انتشار مقاله ای تحت عنوان ٢٠٠٨ جنوریبه گزارش بی بی سی، ماجرا از ھفتم 

  . سعودی الرياض به قلم عبدهللا بن بجاد عتيبی آغاز شدۀدر روزنام) اسالم النص و اسالم الصراع(

 بن بجاد در مقاله اش اين نظريه را مطرح کرد که ال اله اال هللا، يعنی شھادت به يگانگی خداوند که رکن اصلی عبدهللا

  .دين اسالم را تشکيل می دھد، از معنای اصلی آن تحريف شده است

نی نفی ديگر اديان و  عبدهللا بن بجاد، عده ای با قرائت خاص خود از اسالم، شھادت به يگانگی خداوند را به معۀبه عقيد

ھم چنين تفاسير و برداشت ھای ديگر از دين اسالم تعبير کردند و با حاکم کردن اين تعبير، مخالفان خود را کافر 

 .شمردند و به ستيز با آنان برخاستند

ودی در يوسف ابا الخيل، روزنامه نگار سع. اين مقاله بحث ھای زيادی برانگيخت و مقاالتی در نقد و رد آن چاپ شد

  . که مقاله عبدهللا بن بجاد برانگيخته بود مقاله ای نوشت که جنجال ھای مذھبيون باال گرفتئیواکنش به مخالفت ھا

در روزنامه ) اآلخر فی ميزان اإلسالم(» داوری اسالم درباره دگرانديشان«يوسف ابا الخيل در مقاله ای با عنوان 

  . عربی پرداخت کفر در زبان ۀ واژۀالرياض، به بررسی ريش

يوسف ابا الخيل با اشاره به پيمانی که پيامبر اسالم پس از مھاجرت با مدينه با يھوديان اين شھر منعقد کرد نوشت که 

پيامبر در آن زمان يھوديان را کافر نشمرد و تنھا پس از عھدشکنی برخی از قبائل يھود بود که آياتی عليه يھوديان بر 

وسف ابا الخيل اين آيات به معنی رد دين يھود نيست بلکه ھدف از آن ھا يھوديانی است که پيامبر نازل شد، از ديد ي

  .پيمان شکستند و به ستيز با پيامبر اسالم برخاستند

در پی چاپ اين مقاله، مخالفان آن نظر شيخ عبدالرحمن براک، يکی از فقھای برجسته سعودی را درباره ديدگاه ھای 

   . ابا الخيل جويا شدندعبدهللا بن بجاد و يوسف

شيخ عبدالرحمن براک در پاسخ فتوا داد که اگر نويسندگان اين مقاالت از نظر خود بازنگردند و توبه نکنند، مرتد به 

شمار می روند و قتل آنان واجب است، پس از مرگ نبايد آنان را به شيوه مسلمانان غسل و کفن کرد و به جنازه شان 

 .نماز خواند

والن حکومتی واجب دانست که روزنامه الرياض و کليه افرادی را که در نشر ؤحمن، ھم چنين برای مسشيخ عبدالر

 . مورد بازخواست قرار دھند،چنين مقاالتی نقش داشته اند

 ؟؟؟ گذشته صادر شد، با استناد به آيات و احاديث استدالل کرد که چ که چھاردھم مارئیشيخ عبدالرحمن، در فتوا

ر در دين اسالم کسی است که محمد را پيامبر خداوند نداند و بدين ترتيب خالف آنچه عبدهللا بن بجاد و منظور از کاف

  . کافر است،يوسف ابا الخيل نوشته اند، يھوديان و مسيحيان و ھر کسی که پيرو دين اسالم نباشد

توای شيخ عبدالرحمن اعالم حمايت  و بيست تن از دانشگاھيان سعودی با انتشار اطالعيه ای از فءيازده تن از علما

کردند و شماری ديگر از علمای بلندپايه سعودی نيز حمايت خود را از اين فتوا طی اظھارنظرھای جداگانه ابراز 
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کردند، اما مفتی اعظم عربستان سعودی، شيخ عبدالعزيز آل شيخ که نظراتش به عنوان احکام رسمی شرعی در اين 

  .بر اين فتوا سکوت کرد و نظری ندادکشور شناخته می شود در برا

 که سايت ئیگو وعبدهللا بن بجاد در پی صدور فتوای قتل خود اعالم کرد که بر ديدگاه خود پابرجاست، او در گفت

اينترنتی العربيه نت با وی کرد ضمن پافشاری بر ديدگاه خود گفت که نبايد در برابر فتوای شيخ عبدالرحمن سکوت کرد 

واھد شد که افراد ديگری نيز با استناد به اين فتوا کافر و واجب القتل شمرده شوند و قانون جنگل بر و سکوت باعث خ

  .جامعه حاکم خواھد شد

در بيانيه ای که گروھی از نويسندگان و فعاالن حقوق بشر عليه فتوای شيخ عبدالرحمن براک منتشر کرده اند، او و 

  .و به آنان لقب علمای ظلمت داده اندحاميانش را متھم به تروريسم فکری کرده 

در اين بيانيه آمده که شيخ عبدالرحمن و حاميانش اسالم را در انحصار خود می دانند و فکر می کنند که از جانب خداوند 

  .سخن می گويند

د شده که کيأ فعال فرھنگی سعودی نيز ضمن محکوم کردن فتوای قتل عبدهللا بن بجاد و يوسف ابا الخيل ت٩٢در بيانيه 

 .ول آن شيخ عبدالرحمن براک خواھد بودؤاز اين دو روزنامه نگار برسد، مساگر آسيبی به ھر يک 

 خود، اختالط ١٣٩١ ]سرطان[او، در فتوای تير ماه. شيخ عبد عبدالرحمان آلبراک، فتواھای ديگر نيز صادر کرده است

و کسانی که در محيط کار مختلط ھستند را کافر و زنان و مردان در محل کار و در آموزش و پرورش را کفر خواند 

  .او، بر اين اساس، کشتن اين افراد را مجاز اعالم کرد. مرتد دانست

   

  خدا کيست؟

لمان و وحی و معجزه و امام زمان و خرافاتی از غ کسی می خواھد به پوچی خدا و بھشت و جھنم و حوری و اگر واقعاً 

ر رابطه با سخنان و مواضع آيت هللا ھای مفتخور و آدم کش حکومت اسالمی، اين دست پی ببرد کافی ست که کمی د

  .مکث کند

ھای اخير سير صعودی  ای از او، طی ھفته  هللا خامنه   ھای نزديک به آيت   عناصر و چھرهۀميزان ستايش مشمئزکنند

 .داشته است

، تالش برای مرتبط »ای پژوھی م خامنه اما« نظير ئی تدريس واحدھا،اسالمی تھيه کتاب از زندگی رھبر حکومت 

ھای اخير توسط    از جمله سخنانی است که در ھفته ،دانستن او با امامان شيعه و خداوند و مديون بودن مردم ايران به او

 .برخی از عناصر سرشناس حکومت اسالمی، بيان شده است

، »محارب با خدا«کومت اسالمی ايران، جرمی به نام  حئیو چرا در قوانين قضا» خدا کيست« بدانيم برای اين که واقعاً 

  :جرمی که حکم مرگ در پی دارد به اين اظھارنظر زير توجه کنيد

آن قدر قرائن و شواھد وجود « گفته است که ، موقت تھرانۀ امام جمع،در يکی از آخرين اظھارنظرھا، کاظم صديقی

 .است» رھبر الھی«ای   خامنه هللا برسد که آيت » به آرامش و يقين«که ھر کسی » دارد

را برگزيده است چرا که ھم انرژی ) مقام معظم رھبری(خداوند خودش ايشان « صديقی، نبايد شک کرد که ۀبه گفت

 ھا و از نظر علمی، بينش و بصيرت نيز باالتر از ديگران   ھا و فتنه  طوفانۀايشان فوق ھمه است و در برابر ھم

 ».ھستند

ملت ايران ھمواره مديون تدبير « گفته بود که ،س دفتر خامنه ایئي ر،گلپايگانی ين نيز محمد محمدی چند ھفته پيش از ا

 ».اند رھبر انقالب بوده 
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به لحاظ شرعی و عقلی و به لحاظ «ای  هللا خامنه   دبيرکل جمعيت ايثارگران، گفته بود که آيت ،ئیزمان حسين فدا ھم 

 .شاخص اعتدال است» المللی و قانون اساسی عرفی و بين 

اسالمی و رفتار  کنند از نظر تئوريک ھم رھبر حکومت گرايان تالش می  اين سخنان در حالی بيان شده است که اصول 

درباره زندگی خامنه ای در حال تھيه است که در » مثل خمينی« اعالم شده که کتابی با عنوان اخيراً . او را تدريس کنند

» طلوع رجعت حق«گرا با عنوان   اصول ۀسسؤپيش از اين نيز يک م. شود ته می او پرداخ» سبک زندگی «ۀمسألآن به 

 .برگزار کند» ای پژوھی ھای نظری امام خامنه ضرورت«خبر از آن داده بود که قصد دارد واحدی با عنوان 

خود آقا تنھا بودند، اصال نمی  اگر ٨٨در فتنه «گفته بود که » امام مھدی« مدير حوزه علميه ،هللا قرھی پيش از اين روح 

به گفته قرھی، خطاب قرار دادن امام دوازدھم شيعيان از سوی خامنه » . گيرند ايشان مھره ھستند و دستور می. توانستند 

ما قائل به «و » شوند رھبری از ناحيه حضرت و خدا انتخاب می « کند که   معلوم می٨٨ای در خطبه نماز جمعه سال  

وقتی نظام، نظام مھدوی است، ديگر معلوم است رھبر اين نظام ھم انتخاب شده از ناحيه حضرت حّجت اين ھستيم که 

 ».است

 چون ئیھا  نامه  ويژه. ای کرده بودند هللا خامنه  درباره آيتئی ھا نامه  ھا نيز اقدام به انتشار ويژه  پيش از اين برخی رسانه

فقيه در  توسط معاونت سياسی نھاد نمايندگی واليت » سيره امين«نامه  ه  ويژ جم و  که توسط روزنامه جام» تداوم آفتاب«

 .ھا از جمله اين اقدامات بود دانشگاه 

   آيد قبلش يا بيابان می   در تمام مشکالتی که برايش پيش می«ای  هللا خامنه  کاظم صديقی، پيش از اين گفته بود که آيت 

گيرد و  رود، آن جا را در بغل می  رود و يا حرم حضرت رضا می  ان می کند يا جمکر رود و با حضرت خلوت می 

 ھا يا در مسجد جمکران برای رفع مشکالت سيره  حضور در بيابان. کند ھا را باز می  گيرد و درب  کليد را از آن ھا می 

 ».مستمر زندگی حضرت آقا بوده و ھست

ای را دعا  هللا خامنه  مام دوازدھم شيعيان در صحرای عرفات آيت او، ھم چنين چند سال پيش در سخنانی گفته بود که ا

 ».كرد در عرفات ديدم وجود نازنين امام عصر ارواحنا فداه به مقام معظم رھبری با اسم دعا می «: کرده است

که امام زمان به  گرا مدعی شده بود  ھای اصول  ای به قم نيز، يکی از سايت  هللا خامنه چند سال پيش در ھنگام سفر آيت 

صبح قبل از آن كه كسی متوجه شود، آقا به مسجد جمكران رفتند و بدون برنامه «:  ای رفته است  هللا خامنه ديدار آيت

 شود فھميد   بر مسجد حاكم بود، اما میئیدانيد چه حال و ھوا وقتی آقا وارد شدند نمی . قبلی وارد مسجد جمكران شدند

 .» و چه روحانيتی بر اين فضا حاكم استئیبودند، وای چه ھوا عالم به استقبال ايشان آمده كه موال و سرور ھمه اھل 

 ھا  نژاد، خواستار آن شده بود که رسانه پيش از اين محمدعلی رامين، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت احمدی 

» ظھور نزديک است«لمی به نام ری احمدی نژاد، فدوره رياست جمھودر . نام ببرند» امام« ای با لفظ   هللا خامنه از آيت

رامين، کسی ست که در دوره . که در آن، خود احمدی نژاد و خامنه ای از فرماندھان لشکر امام زمان معرفی می شوند

لمان، به دليل فعاليت ھای فاشيستی و رابطه با گروه ھای نژادپرست و طرفدار ھيتلر از آن کشور ا اش در ئیدانش جو

 .اج شده استاخر

 کرد و با صدای بلند گفت که اسالم و خدا ءابا نقد و افشاح اسالم را بايد بی مدر چنين شرايطی، دين به خصوص مستقيماً 

 خود را به ۀور شمشير و ترور و جنگ و کشتار و تجاوز، ايدئولوژی وحشيانزرآن را محمد و علی آفريدند و به و ق

نايت کارانه ای را که امروز حکومت اسالمی ايران، شيوخ عربستان، القاعده، اعمال ج. جوامع بشری تحميل نمودند

، سومالی، کنيا و غيره انجام می دھند محمد و علی و عمر اطالبان و ھم فکران آن ھا در عراق، افغانستان، سوريه، ليبي

 اعمال وحشيانه تر و و عثمان و غيره و ھم چنين سران مسحيت و يھوديت نيز در دوران قدرقدرتی شان، مرتکب

 مذاھب، يعنی انجيل و تورات ۀھم» مقدس و آسمانی«بنابراين، کتاب ھای به اصطالح . جانيانه تر عليه شريت شده اند
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و قرآن و غيره، خشونت طلبی و آزادی ستيزی و زن ستيزی و کودک آزاری و تروريسم را تبليغ و ترويج می کنند از 

تاب ھا و فتواھای روحانيون قرار گيرد به جنون آدم کشی، خونريزی، جنگ طلبی و  اين کتأثيراين رو، ھر کس تحت 

آزادی ستيزی دچار می گردد؛ و به صفوف طالبان، القاعده، داعش، حزب هللا، حکومت اسالمی، عربستان سعودی و 

به ھمراه صدھا انسان غيره می پيوندد؛ بمب به خودش می بندد و آن را در مراکز پرجمعيت منفجر می کند و خودش را 

تجاوز به کاری، آدم کشی، تروريسم، ی تبھبنابراين، ايدئولوژی اسالمی، ايدئولوژ. بی گناه می کشد و زخمی می نمايد

 ئیروحانيون اسالمی، خاخام ھای يھودی، پاپ ھا و کشيش ھای مسيحی، يک مشت مفتخورھا! جان و مال مردم است

  . ، ثروت اندوزی، تروريسم، قدرت و حاکميت گرفته است شان را سکسۀھستند که بخش عمده دغد

کات، ز ھستند که ھم تالش می کنند جيب ھای مردم عوام را با گرفتن خمس، ئیجماعت آخوند، مفتخورھا و آدم خوارھا

 و  رسمی و غيررسمیۀمال امام، نذری و غيره خالی کنند و ھم ثروت ھای جامعه را به جيب بزنند و ھم از ده ھا معامل

  .حتا راه ھای قاچاق و غيره نيز پول دربياورند

***  

 ھستند که در دوارن خود ئی، اسطوره ھا)خدايان(آفرينش مذھبی انسان و شخصيت ھا و موجودات مافوق طبيعی 

ساخته شده اند و نسل به نسل توسط دم و دستگاه وسيع و جھانی مذھبی و حکومت ھا بازتوليد شده اند و به امروز رسيده 

در واقع اساطير روايتی است . اسطوره ھا، نماد دوران پيش از دانش و نماد و نشان مشخص روزگاران باستان است. ندا

  .که از طبيعت و ذھن انسان ھای نخستين ريشه گرفته است

ليه دو  در اوستا، انسان ھای اومثلً . ن ھا، انسان از گياه خلق شده استئيدر برخی آ. اسطوره ھا ريشه در تاريخ دارد

اين اسطوره مخصوص زمانی است که انسان کشاورزی را می شناخته و رويش . گياه بودند به نام ھای مشيا و مشيانه

بنابراين، انسان ھای آن دوره فکر . گياه را کشف می کند و می فھمد که تخم زير خاک می رود و رويش به عمل می آيد

  .بوده استمی کنند که تشکيل انسان ھم در آغاز مثل گياه 

 در اساطير مصر باستان، حتی يکی از خدايان، آدم را از گل مثالً . ن ھای ديگری انسان از گل ساخته می شودئيدر آ

يعنی اين اسطوره، مخصوص دوره سفال گری . درست می کند و در کوره خورشيد می پزد و آدم را به وجود می آورد

  . است

به . وقتی اسطوره ھا با آن مردم ارتباط دارد به تاريخ نيز ربط پيدا می کند. در واقع اسطوره ھا را مردم خلق می کنند

يعنی بر .  ضحاک در شاھنامه فردوسی دوره ای را روايت می کند که زندگی اشتراکی بوده استۀعنوان نمونه، اسطور

 يواش يواش سير تاريخی اين ھمين منطقه ای که اکنون ايران ناميده می شود، جوامع اشتراکی غلبه داشته اند که بعدھا

 موضوع ضحاک که توسط ۀ کامل تر دربارۀبرای مطالع. ھا را به طبقاتی شدن سوق داده و جمشيد تاريخی پيدا می شود

انده  طبقاتی سود می برده به عنوان ماردوش شناسۀفردوسی که خود از طبقات مرفھی به عنوان دھقانان بوده و از جامع

  .رانی زنده ياد احمد شاملو در دانشگاه برکلی، مراجعه کردن سخنشده است می توان به مت

از سوی ديگر، اسطوره سازی ھا، واکنشی است از ناتوانی انسان در مقابله با درماندگی ھا و ضعف ھايش در برآورده 

ی طبيعی ضعيف انسان ھا، به دليل اين که در مقابل بسياری از پديده ھا. کردن آرزوھا و ھم چنين ترس از حوادث است

در نھايت ھمين انسان ھای . بوده اند، ھمواره به ساختن اسطوره ھا و خدايان متوسل شده اند تا خود را راضی نگه دارند

  .ن و برگزار می کردنديي خاصی را تعئیاوليه، برای اسطوره ھای خود آين ھا و مراسم ھا

ی و ناتوانی دين به مطالبات و ئی و عدم پاسخ گوئن كليسا رانده شدن دي  حاشيه  بهبعد از رنسانس و انقالب صنعتی و

روشنفكران غربی، معتقد بودند سه مقوله مانع . نيازھای جامعه آن روزگار، جريان روشنفكری در غرب متولد شد
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ذف  كه با ح ، دوم كليسا و سوم كشيش،)يعنی مسيحيت(نخست دين . ن ھا مبارزه كرد پيشرفت جامعه می شود كه بايد با آ

  . شود آن ھا پيشرفت اجتماعی حاصل می 

ی كه تبديل به منبع درآمد و قدرت كشيشان شده بود، تحوالت بسياری ئی و كليسائ با شكست اين دين قرون وسطاحقيقتاً 

 و آگاه گری گام ئیبنابراين، جريان روشنفکری غربی در توسعه و تعميق تجدد و انسان گرا. در جوامع غربی روی داد

  .می برداشتند به طوری که به تمام قاره ھای جھان نفوذ کردند مھئیھا

اين روند . ی و داخلی استئ ھای امنيتی برای خاورميانه جنگ فرقه دشواریسفانه مدت ھاست که يکی از مھم ترين أمت

ز کشيده شده ان و افغانستان با شدت بيش تری ادامه دارد و حتا به ترکيه و اردن نيکستدر سوريه به عراق، لبنان، پا

  . است

، جدی ترين تھديد برای صلح و امنيت خاورميانه است، تھديدی که پيامدھای فاجعه آميزی برای صلح »یئجنگ فرقه «

ی ئھيچ کشوری در خاورميانه، از عواقب اين جنگ فرقه . و امنيت و انسانيت نه تنھا منطقه، بلکه جھان خواھد داشت

   .در امان نخواھد بود

 پيش از ميالد در يونان باستان با ۵ده است که نقد دين، تاريخ طوالنی و ديرينه دارد و حداقل به قرن در تاريخ آم

ملوس، و قرن يک پيش از ميالد در رم باستان، به نوشته تيتوس لوکرتيوس کاروس برمی »  خدای بی«دياگوراس 

يچارد داکينز، ويکتور استنجر، کريستوفر  سم ھريس، دنيل دنت، رمانند نو چون نويسندگانی ئیو تا بی خدا. گردد

يا به شکل متفاوت، نقد دينی توسط منتقدان ادبی چون ھارولد بلوم به عنوان نوعی تبادل نظر . ادامه دارد... ھيچينز و

  . است  ضددين نيست استفاده شدهدينی که سکوالر است ولی ذاتاً 

به . د و افشای فرد معمولی مسلمان و مسيحی و يھودی و غيره نيستکيد کنم که نقد و افشای دين، به معنی نقأالبته بايد ت

 امر خصوصی خود می دانند و آزاری به کسی نمی نظرم کسانی که به ھر دليلی دينی را پذيرفته اند اما آن را کامالً 

ياسی و قوانين  ھستند که آن را به عنوان ايدئولوژی سئیمخاطب من، آن افراد و گروه ھا و حکومت ھا. رسانند، نيست

 از اين رو، دين کامالً . خود به رسميت شناخته اند و ھر روز بيش تر از روز پيش مرتکب جنايت عليه بشريت می شوند

 بزرگی آزار برساند  يا بايد امر خصوصی افراد باشد و به ھيچ وجه بر اساس موازين اسالمی، نبايد به کودکی وو اکيداً 

  . و آموزش و پرورش دخالتی داشته باشدئی خصوص در سيستم قضادر کل حاکميت و قوانين آن، به

 بشر دين و خدا را اختراع کرد که ترس او از ناشناخته ھا و مشکالت اجتماعی اش را کمک کند، اما نمی دانست نھايتاً 

  .اين اختراع او زمانی او را به بند بردگی و بندگی و استثمار خواھد کشيد و استثمار می کند

ی و گروه ھای تروريستی اسالمی، بسيار تکان دھنده و ھولناک ھستند، به طوری که ئ فرقه ۀمنازعات مسلحانافزايش 

ترتيبات امنيتی « نظامی سلفی به صورت مستقيم در - برخی گروه ھای وھابی و سلفی با سازماندھی تشکل ھای سياسی 

د عمليات ھای انتحاری، بمب گذاری، گروگان گيری،  ماننئیوارد شده اند که بيش تر از ابزار و شيوه ھا» یئمنطقه 

تی قتل، سربريدن و پخش آن در اينترنت استفاده می کنند و حتی در برخی مواقع با مديريت برخی اقدام ھای تروريس

مبر باعث شکل گيری گفتمان جديدی در نظام بين الملل مانند گفتمان جنگ با تروريسم  سپت١١مانند سازماندھی حوادث 

مريکا و متحدانش را فراھم اس ھمه دولت أه اند و زمينه ھای اشغال افغانستان و ھم چنين عراق توسط ناتو و در رشد

  .کرده اند

 نقد و افشای بنيان ھای فکری ايدئولوژی اسالمی، نه تنھا ھدفم اساساً . نقد مذھب را در چند بخش منتشر خواھم کرد

 کنونی گروه ھا و ۀان آفرينش انسانی، بلکه با نشان دادن اعمال جنايت کارانند خدا و داستن پوچی ماۀمراجعه به افسان

 بنا شده اند ئی يک مشت دروغ، خرافات، افسانه ھاۀ مذاھب بر پايۀبه نظر من، ھم. حکومت اسالمی عليه بشريت است

مذاھب . حميل شده اندو در طول تاريخ با زور، تھديد، جنگ، خونريزی، ترور، تجاوز، غارت و ويران گری به بشر ت
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آزادی  تاکنون، ضربات ھولناک و تکان دھنده ای به جوامع بشری به خصوص حقوق و آزادی ھای زنان و کودکان،

  .بيان و قلم و انديشه و ھم چنين پيشرفت ھا و دستاورھای علمی و اجتماعی و فرھنگی بشر زده اند و ھنوز ھم می زنند

  ٢٠١۴ بروری سيزدھم ف-  ١٣٩٢ ]دلو[شنبه بيست و چھارم بھمنپنج

  .ادامه دارد

 

 


