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بھرام رحمانی
 ١٨فبروری ٢٠١۵

اگر مارکس زنده بود باز ھم می گفت:
»مذھب افيون توده ھاست!«
)بخش دوازدھم(
ھمه واقعيتھای تاريخی ،حاکی از آن است که کسب و کار دايمی گردانندگان ھمه مذاھب ،ترويج و تبليغ جھل و
جنايت و ترور بوده است .به عبارت ديگر ،بنابراين ،جناياتی که امروز گروهھای اسالمی تروريستی ھمچون بوکو
حرام ،القاعده ،جبھه النصر ،حزبﷲ ،حماس ،داعش ،طالبان و يا حکومتھائی ھمچون حکومت اسالمی عربستان،
عراق ،ليبيا ،حکومت اسالمی و ،...عليه بشريت مرتکب میشوند به معنای واقعی ھمان عمکردھای محمد و علی
را تکرار میکنند .با اين تفاوت آنھا  ١۵٠٠سال پيش مرتکب اين جنايات شدند و پايهھای دينی را در دوران
بربريت بشر بنا گذاشتند که امروز در عصر مدرن و اوايل قرن بيست و يکم ،گروهھا و حکومتھای اسالمی ،آن
اھداف و سياستھای دوران بربريت و وحشیگری را تکرار میکنند شرم تاريخ و بشريت ھستند! در واقع ١۵٠٠
سال پيش جانشينان محمد ،فتواھا و گفتهھای جنايتکارانۀ او را در کتابی به نام »قرآن« جمعآوری کردند و با
اختصاص بودجهھای کالن ،صدھا حديث و رساله روحانيون اين خرافات و جنايات او را تکرار و بازتوليد کردهاند.
مذھب عالوه بر اين ھمه خرافات و جناياتش عليه بشريت ،در عين حال بازار بسيار پرسودی برای دستگاه
روحانيت و مشتی مفتخور و تبهکار است .بنابراين ،پايه و اساس دين اسالم با ترويج و تبليغ جھل و جنايت و
ترور ساخته شده است!
با نگاھی به سياستھا و اھداف و عملکردھای محمد و ياران و جانشيان او و ھمچنين به کتابی به نام »قرآن« که
پس از مرگ محمد جمعآوری شد به سادگی به اين نتيجه میرسيم که اسالم ،ايدئولوژی بربريت و وحشیگری است.
کشتن انسان از مکررترين و مھمترين موضوعات اشاره شده در قرآن است .ھر جا مشرکان را يافتيد به قتل
رسانيد و از شھر ھايشان برانيد).بقره(١٩١ ،
ای مؤمنان کافران را بکشيد که در زمين فتنه و فساد ديگری نماند و آئين ھمه دين خدا گردد).انفال(٣٩ ،
شما مؤمنان چون با کافران روبرو شديد بايد آنان را گردن زنيد ).محمد(
شمار آيهھای خشونتآميز ،که در ارتباط با کشتن  ،عذاب و شکنجه دادن  ،قتل عام کردن است از  ٧٠٠آيه تجاوز
میكند.
بيش از  ۵٠درصد از  ٣٠٠٠مجموع آيهھای باقیمانده قرآن نيز به نوعی در ارتباط با آيهھای خشونتآميز
ھستند.
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در بيش از  ۵٠آيه از قرآن تأکيد میشود که از من بترسيد :و از من بترسيد اگر اھل ايمانيد).آل عمران(١٧۵ /
در قرآن لغت ھالک کردن  ٧٣بار در بيش از  ۶٠آيه به اشکال مختلف آن به کار رفته است.
ھمچنين لغت عذاب به معنی مجازات و شکنجه به تعداد  ٣۶۵مرتبه در مجموع بيش از  ٣٠٠آيه در اشکال
مختلف آن به کار رفته است
در قرآن آياتی با لحن ماليمی ،وجود دارد .اما آين آيهھا ،مربوط به دورانی است که محمد مردم را به دين خود
دعوت میکند و ھنوز قدرتی ندارد .اما ھنگامی که او کمی قدرت میگيرد لحنش خشنتر میگردد .او نه تنھا
مخالفان خود را با زبان زمخت و خشونتآميز تھديد میکند ،بلکه کسانی که از پذيرش دين او سر باز میزدند نيز
با تھديدھای او مواجه میشدند.
البته ناگفته نماند محمد ھمه اين آيهھا را از موجود ناشناختهای به نام »خدا« میآورد تا خودش را مافوق بشر
نشان دھد .در حالی که خدا ساخته و پرداخته ذھن خود شخص محمد بوده و وجود خارجی نداشته و ندارد.
به اين ترتيب دين اسالم ،مظھر خشونت ،تبعص ،غارت ،جنگ و کشتار است .عالوه بر اسالم دينھای ديگر نيز
مانند مسحيت و يھوديت و غيره ھمين ماھيت ارتجاعی را دارند و در دورانھائی از تاريخ ،مرتکب جنايات
بیشماری عليه بشريت شدهاند .بنابراين ،کسانی که از عطوفت و مھربانی اسالمی و عدل علی و محمد دم میزنند
يا ناآگاه ھستند و يا دغلکار و شياد.
به خصوص در اسالم ،زن ھيچگونه حقی ندارد و در بھترين حالت نيمه انسان محسوب میشود .وی موظف است به
طور مطلق از پدر ،برادر ،ھمسر و مردان ديگر خانواده تبعيت کند.
در دين اسالم ،به طور کلی به انسان زن به مثابه کاال نگريسته میشود .به او ھنگام ازدواج مھريه میدھند و حتی
زن مسلمان حق ابراز عشق با عالقه به فرد مورد عالقه خود را ندارد و منتظر انتخاب از طرف مرد است و پدر
درباره ازدواج وی تصمصم نھائی را میگيرد.
صدھا نفر از يھوديان بنیقريظه پس از اسارت به دست مسلمانان صدر اسالم و پس از شکست مشترکين در جنگ
احزاب ،اسير و اعدام شدند .سرھای اين عده تماما به دست علی امام اول شيعيان قطع شد .زنان و کودکان آنھا به
بردگی و کنيزی مسلمانان درآمدند .برخی از آنھا مثل صفيه دختر حی ابنخطيب يکی از روسای يھود ،به عقد
محمد درآمدند .برخی از اين زنان و کودکان به يمن فرستاده شدند تا با فروش آنھا اسلحه برای مسلمانان خريداری
شود...
به اين ترتيب ،خشونت در اسالم واقعيت غيرقابل انکاری است! امروز حکومتھا و گروهھای اسالمی ،ھر کدام در
حد توان و ظرفيت و موقعيت خود ،به معنای واقعی ادامهدھنده ھمان راه محمد و فرمانھا و خطابهھای او ھستند که
پس از مرگ محمد در کتابی به نام »قرآن« جمعآوری شدهاند.
در اسالم ،کودک به ويژه دختربچهھا ،ھيچ حقوقی ندارند .برای مثال ،با وجود مخالفان حقوق کودکان و برخی
کارشناسان سرانجام اليحه حمايت از کودکان »بیسرپرست و بدسرپرست« با ماده چندشآور  ٢٧که در آن اجازه
ازدواج سرپرست با فرزند خوانده داده میشود در مجلس دزدان و متجاوزان حکومت اسالمی ايران ،تصويب شد.
به گزارش خبرآنالين ،اليحه اوليه حمايت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست در تاريخ ھفدھم اسفند سال  ٨٧به
مجلس ارائه شده که آن موقع در ماده  ٢۴آمده بود که ازدواج سرپرست با کودک يا کسی که تحت نظارت اوست
منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناسی مجاز است .در مجلس نھم با نظر مرکز پژوھشھای مجلس و
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کارشناسان با توجه به اين که تصريح به امکان ازدواج سرپرست با کودک يا نوجوان که موارد آن بسيار نادر
است و با اخالق عمومی سازگار نيست حذف اين ماده پيشنھاد شد.
در اينباره محمد اسماعيل سعيدی عضو کميسيون اجتماعی به خبرآنالين گفته است :اما نمايندگان دولت يعنی
مسؤوالن سازمان بھزيستی که پيشنھاد اين طرح را داده بودند اصرار به تصويب اين ماده داشتند چون اعالم
کردند که مواردی وجود داشته و اگر در قانون نباشد مشکل پيدا میشود.
سرانجام در مرحله اول با يک اصالحاتی دوباره تصويب شد که »ھرگاه سرپرست درصدد ازدواج با فرزند خوانده
است بايد مشخصات آن را به دادگاه اعالم کند در صورت وقوع ازدواج ،سازمان موظف است گزارش ازدواج را
به دادگاه اعالم کند تا با توجه به اين قانون نسبت به ادامه سرپرستی يا فسخ آن تصميم اتخاذ شود«.
سپس يک تبصره به آن اضافه شد که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن با سرپرست ممنوع است .اين
نظر مجلس بود که به شورای نگھبان رفت اما شورای نگھبان آن را رد کرد و دوباره به مجلس آمد .سرانجام
چون از نظر شرع اشکالی نداشت نمايندگان اصالح کردند و اجازه ازدواج با مصلحت دادگاه داده شد.
اين موضوع که به ماده  ٢٧معروف شد مخالفان بیشماری داشت و با وجودی که شرع امکان آن را میداد اما از
نظر عرف و حقوق کودک مشکلساز میشود .البته آن گونه که »حسن کيا« ،حقوقدان به خبرآنالين میگويد
تاکنون  ٣مورد از اين ازدواجھا گزارش شده است اما مشکل ازدواجھائی است که ممکن است به صورت
غيررسمی باشد.
»فقھا« چه میگويند؟ »حجتاالسالم محمدرضا درانی ،استاد حوزه و دانشگاه در اين باره به خبرآنالين میگويد:
فقھا محرميت را از مجاری صحيح خود جايز میدانند و صرف فرزند خواندگی صرف بر محرميت نيست .مقام
معظم رھبری در اين خصوص میفرمايند» :فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که او را بزرگ میکنند
محرم نمیشود ،مگر به وسيله رضاع با مراعات شرايط آن و يا ازدواج پس از رشد .قبل از بلوغ با اذن حاکم
شرع و رعايت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد«.
آيتﷲ مکارم شيرازی ھم اينگونه به سؤال حکم محرميت فرزند خوانده پاسخ میدھد» :در صورتی که دختر باشد
راه صحيح اين است که با اجازه حاکم شرع او را برای پدر آن مرد عقد موقت کنند و در اين صورت به عنوان زن
پدر بر آن مرد محرم میشود و اگر پسر باشد راھی جز شير خوردن از خواھر زن يا مادر زن و مانند آن در سن
قبل از دو سالگی ندارد«.
در وقايع و اعتراضات سال  ،١٣٨٨تجاوز به زندانيان در زندانھای حکومت اسالمی ،ابعاد اجتماعی پيدا کرد به
طوری که حتی برخی مقامات حکومتی نيز به اين جنايت اقرار کردهاند .بسياری از دستگيرشدگان سال  ،٨٨نه تنھا
در کھريزک،بلکه در زندانھا و بازداشتگاهھای ديگر ھم مورد تجاوز واقع شدند .برای مثال ،به آخوند ابطحی از
مشاوران محمد خاتمی که پس از وقايع  ٨٨دستگير شد بعد از مالقاتی که با خانوادهاش داشت مورد تھديد قرار
گرفت که اگر اعتراف نکند ،به ھمسر و دخترانش تجاوز میشود .مھدی کروبی که دوره خمينی نماينده او در بنياد
شھيد بود و بعدھا رئيس مجلس شورای اسالمی شد در سال  ،٨٨در نامهای به اکبر ھاشمی رفسنجانی درباره
آزارھای جنسی بازاشتشدگان واکنش نشان داده بود .کروبی به ھمراه موسوی و ھمسر او رھنورد در حصر
خانگی به سر میبرد.
پيش از اين نيز برخی از زندانيان سياسی سابق که از کشتارھای حکومت اسالمی جان سالم بدر برده و به خارج
آمدهاند در خاطرات خود به اين تجاوزھا اشاره کردهاند.
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يکی از صدھا وحشیگری و جنايت در قوانين کيفری حکومت اسالمی ايران» ،صيغه دختر باکره قبل از اجرای
حکم اعدام« است .چگونه میتوان چنين جنايتی را عليه انسانی توجيه کرد که قرار است چند ساعت بعد از
تجاوز ،او را اعدام کنند؟ تنھا در چارچوب و قوانين دين اسالم چنين جنايتی توجيهپذير است.
اسدﷲ الجوردی رئيس وقت زندان اوين که به »جالد اوين« معروف بود خطاب به دختران زندانی میگفت» :فکر
نکنيد که شما رو باکره اعدام میکنيم«.
در کتاب خاطرات آيتﷲ منتظری ،آمده است» :زمانی که که بحث اعدام زنان زندانی مطرح شد من اعتراض کردم
که دختران را اعدام نکنيد ،اعدام دختران در اسالم بسيار محدود است و دختران را اعدام نمیکنند و امام گفتند
خوب به آقايان بگوئيد دختران را اعدام نکنيد و در نھايت اعالم کردند که آيتﷲ منتظری گفته است که دختران را
قبل از اعدام صيغه کنيد«.
حکومت اسالمی ايران ،به معنای واقعی حکومت آپارتايد جنسی است و ايدئولوژی اسالمی و قوانيناش زنستيز
و آزادیستيز است .از اينرو ،اين حکومت سی و شش سال است که به طور سيستماتيک زنان را سرکوب میکند.
در اين ميان ،تاسفبار اين است که حتی عدهای زن تحصيل کرده که از زور و ستم حکومت اسالمی ،ناچارا به
خارج کشور آمدهاند به اشکال مختلف از جناح اصالحطلب آن دفاع میکنند؛ بدون اين که حتی به قوانين و
سياستھای زنستيز حکومت اسالمی که کليه جناحھای حکومت از جمله اصالحطلبان و سبزھای اسالمی نيز
آنھا را به رسميت شناختهاند و خودشان نيز دورهھائی حامی و مجری آنھا بودهاند توجه کنند .بنابراين ،تا
روزی که حکومت اسالمی در قدرت است سرکوب سيستماتيک زنان و شکنجه و اعدام زندانيان سياسی و
اجتماعی ھم ادامه خواھد يافت!
سالھا پيش ،عشرت شائق ،كه به عنوان نماينده تبريز وارد مجلس شده بود ،داراى تحصيالت حوزه ئی و از
ادارهكنندگان جلسات مذھبى زنان بود؛ خبرگزارى كار ايران ،ايلنا ،درباره اظھارات عشرت شايق نوشت» :نماينده
تبريز در مجلس گفت :در خصوص زنان خيابانى خالء قانونى نداريم و اگر  ١٠نفر از زنان خيابانى اعدام شوند،
ديگر زن خيابانى نخواھيم داشت«.
الله افتخارى ،نماينده از تھران در مجلس شوراى اسالمى و عضو ائتالف آبادگران ايران اسالمى ،درباره
برنامهھاى فرھنگى احمدىنژاد ،به خصوص بحث تفكيك زن و مرد در برخى اماكن را در جھت اجراى احكام
اسالمى و توجه به فرھنگ اصيل اسالمى تفسير كرد و گفت» :تفكيك جنسيتى مھمترين ركن و در رأس مطالبات
عمومى است «.افتخارى در گفتگو با ايلنا ،افزود» :اجراى تفكيك خانمھا و آقايان نيازمند زمان و فرھنگسازى
مناسب است و اين جداسازى در اماكن عمومى مانند پارك ،سينما ،قطار ،آسانسور ،دانشگاه و ساير اماكن براى
صيانت از زنان قابل اجراست ...ھر جا كه امكان داشته باشد جداسازى صورت مىگيرد«.
در ايران خشونت برعليه زنان تبديل به جنايت و نظام آپارتايد جنسی و بیحقوقی محض نصف انسانھای جامعه
شده است .حجاب اجباری ،سنگسار ،قتلھای ناموسی ،جداسازی زن و مرد در مدارس و دانشگاهھا حتی وسايل
نقليه عمومی ،محروم کردن زنان از برخی مشاغل ،کرسیھای قضاوت و وکالت ،لغوقانون حمايت خانواده،
نمونهھائی از اولين اقدامات حکومت اسالمی بود.
از سوی ديگر ،ھمه شواھد نشان میدھد که اسيدپاشیھای اخير اصفھان ،بر خالف ادعاھای مقامات حکومت
اسالمی ،كه آن را اقدامی »فردی« و »انتقامجويانه« معرفی میکنند و يا به عوامل »بيگانه« نسبت میدھند
جنايتیست كه توسط عوامل حکومت به صورت برنامهريزی و سازماندھی شده در جھت تشديد اختناق و ايجاد
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رعب و وحشت در جامعه صورت گرفته است .قبل از آغاز اسيدپاشیھا ،امام جمعه اصفھان و نماينده خامنهای ،در
خطبهھای نماز جمعه خود ،عوامل مرتجع حکومت را بر عليه زنان تحريک کرده بود .از سوئی نيز اين اسيدپاشی
رابطه مستقيم با تصويب قوانين جنايتکارانه »طرح حمايت از آمران به معروف و ناھيان از منكر« ،در مجلس
آدمکشان و تروريستھا دارد .چنين اقدامات جنايتکارانه عليه زنان ،از سال  ۵٧و با سرکوب خونين انقالب
آزادیخواھانه و برابریطلبانه مردم ايران آغاز شده ،يکی از سياستھای پايهای و دايمی حکومت اسالمی بوده
است.
به قدرت رسيدن شيخ حسن روحانی ،سرکوب زنان تشديد شده و دولت روحانی روزانه به طور ميانگين ،سه نفر
را اعدام میکند .در بين اعدامشدگان دوره حسن روحانی ،دستکم  ٢۵نفر زن ھستند.
تکفير اصطالحی است دينی ،که در اسالم به معنای نسبت کفر دادن به مسلمان مورد استفاده قرار میگيرد .اين
اصطالح در قرآن نيز مصاديق متعددی دارد ،از جمله در سوره مائده ،آيهھای  ٧٢ ،١٧و  ٧٣آنانی که که مسيح را
خدا پنداشتهاند مورد تکفير قرار گرفتهاند .يا در سوره بقره ،آيه  ١٠٢افرادی که به مردم جادوگری آموختهاند نيز
مورد تکفير واقع شدهاند .پيشينه تکفير در جھان اسالم ،به صدر اسالم بازمیگردد ،و ھمواره حربهای در اختيار
سران اين دين ،به منظور مرعوب کردن و سرانجام نابودی مخالفان بوده است.
کتب تاريخی و سيره به اين مسأله پرداختهاند که بعد از مرگ محمد پيامبر اسالم ،به جز ساکنان مکه و مدينه
تقريبا تمام قبايل عربستان منکر اسالم شدند ،از اينرو توسط خليفه مسلمين مورد تکفير قرار گرفتند .علت تکفير
آنان از سوی ابوبکر صديق ،به عنوان اولين خليفه مسلمين و جنگ با آنان را ،اين دانستهاند که آنھا اصل اسالم
را انکار کرده بودند.
تاريخ طبری ،جلد سوم ،صفحات  ٢۵٠تا  ،٢۵٢ھمچنين ابن اعثم کوفی ،جلد اول ،صفحات  ١۶ ،١۵و ٢٣
مینويسند :در اين جنگھا دستگاه خالفت معارضان خود را کافر و خارج از دين خواند .در حالی که در باره اين
که واقعا تمامی يا بعضی از کسانی که در آن دوره تکفير شدهاند ،از ديدگاه فقه اسالمی کافر بودهاند يا خير ،ترديد
جدی وجود دارد و برخی گزارشھای تاريخی ترديدھای بسيار در اينباره ،حتی ترديد افراد نزديک به خليفه را
نشان میدھد .چوب تکفير ھميشه ابزار نيرومندی در دستان حاکمان دينی و مذھبی ،ھمچنين دستاندرکاران دين
اسالم بوده ،برای زھره چشم گرفتن و سرکوب مخالفين .ابن قتيبه دينوری ،تاريخنگار ايرانیتبار مسلمان در
کتابش اشاره به اين مطلب دارد که عواملی مانند ندادن زکات و نپذيرفتن اصل خالفت يا در نظر گرفتن کسانی
ديگر برای اين مقام ،در انتساب کفر به پيروان اسالم ،در زمان خالفت ابوبکر ،يا دستکم دستهھائی از آنان نقش
مھمی داشته است .البته رسول جعفريان پژوھشگر شيعی در کتابش مینويسد که ادعای پيامبری نيز در ميان
مخالفان خالفت ابوبکر بسيار گزارش شده است که میتواند تکفير را از ديدگاه فقھی توجيه کند ،اما در ھر
صورت با استفاده از مفھوم تکفير در اسالم ،ابوبکر توانست بسياری از مخالفين خود را به صورتی بسيار
وحشتناک سرکوب و نابود نمايد.
ابنشھاب زھری ،در اين زمينه با انتساب به صحيح بخاری و ابوداوود مینويسد :چون محمد ،پيامبر اسالم فوت
کرد و ابوبكر جانشين او شد ،مردم عرب كافر شدند .عمر بن خطاب به ابوبكر گفت :چرا با مردم میجنگی؟ در
حاليكه محمد میگفت :من مأمورم با مردم بجنگم تا آن كه به يگانگی خداوند و رسالت من گواھی دھند و ھمين كه
شھادتين را گفتند ،جان و مالشان را از ناحيه من در امان داشتهاند ،مگر در مورد حق كه حساب آن با خداست.
ابوبكر در جواب گفت :به خدا سوگند اگر زكاتی را كه به محمد میپرداختند ،به من نپردازند ،گرچه پايبند شتری
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باشد ،بیشك با آنان خواھم جنگيد .بنا بر چنين ادعائی ،روشن میشود که مقوله تکفير در اسالم ،راھکاریست
خصمانه ،نفرتانگيز و ضدانسانی برای خاموش کردن مخالفان و منتقدان.
در عصر حاضر نيز شيوخ ايران ،شمشير تکفيرشان را از رو بستهاند بودند و به ھيچکس رحم نکرده و نمیکنند.
از جمله قتل رفيق تقی ،پزشک و نويسنده آذربايجانی که از سوی آخوند فاضل لنکرانی تکفير شده بود چند سال
پيش در باکو به قتل رسيد .چھارمين رمان سلمان رشدی ،به نام آيات شيطانی که برای نويسندهاش ،جايزه
وايتبرد را به ارمغان آورد ،و درھمان سال نيز کتاب به فھرست نھائی جايزه بوکر راه يافت ،با تکفير روحﷲ
خمينی ،بنيانگذار حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی ايران ،مواجه شد و خمينی فتوای قتل او را صادر کرد.
ماهھا پس از انتشار اين کتاب و اعتراضاتی که در کشورھائی چون ھند و پاکستان عليه رشدی راه افتاد بود
خمينی اواسط ماه فبروری سال  ،١٩٨٩رشدی را مرتد ناميد و خواھان ترور او شد .او از مسلمانان خواست که
او را بکشند تا ديگر کسی جرأت اھانت را پيدا نکند .سپس مؤسسه خيريهای در تھران ،برای کسی که رشدی را
بکشد جايزهای بيست ميليون تومانی ،و يک ميليون دالری برای خارجیھا تعيين کرد .به اين ترتيب ،خمينی
تروريسم دولتی را به طور آشکار و با صدای بلند به جھانيان اعالم کرد.
در سال  ١٩٩١مترجم آيات شيطانی به جاپانی ،ھيتوشی ايگاريشی در توکيو با ضربات چاقو کشته شد ،و به
مترجم ايتاليائی کتاب ھم در ميالن حمله شد .در سال  ١٩٩٣ناشر ناروئی کتاب مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.
در ھمين سال عزيز نسين مترجم کتاب به ترکی در ھتلی در شھر سيواس مورد حمله قرار گرفت .ھرچند نسين
توانست از ھتل فرار کند ولی در پی به آتش کشيده شدن ھتل  ٣٣نفر کشته شدند ،که اين واقعه به کشتار سيواس
معروف شد.
دفتر نشر نيما که ترجمه فارسی اين کتاب را منتشر کرده بود به آتش کشيده شد .نيما نعمتی مدير اين انتشارات
بارھا تھديد شد .سردبير مجله خلق چاپ سليمانيه که بخشی از ترجمه کردی اين کتاب را در سال  ٢٠١٠منتشر
کرده بود ھدف حمله مسلحانه قرار گرفت .سردبير از اين حادثه جان سالم بدر برد ولی برمک بھداد مترجم کتاب
از آن زمان پنھان شدهاست .چرا که تعدادی از روحانيون سليمانيه و اربيل حکم قتل وی را صادر کردهاند.
ھمچنين در دھه نخست قدرتگيری حکومت اسالمی ،صدھا تن از فعالين سياسی و فرھنگی در داخل ايران و خارج
کشور ترور شدهاند.
نھايتا اسالم ،ھيچ نقدی را تحمل نمیکند و جواب سخن و قلم را با گلوله و ترور میدھد .ھمچنين حکومت اسالمی
ايران تاکنون با اتکاء به قوانين اسالمی ،ھزاران نفر را اعدام کرده و يا در زندانھا در زير وحشيانهترين شکنجه
ھا قرار داده است .زنان ھمواره با سرکوب سيستماتيک حکومت اسالمی روبهرو ھستند و کودکان ھيچ حقوقی
ندارند.
سرکوب سيستماتيک زنان و تبعيض جنسيتی ريشه در افکار پوسيده اسالم و مردساالری دارد .در قرآن» ،سوره
نساء« ،به صراحت آماده استکه يک مرد مسلمان میتواند  ۴زن به طور رسمیداشته باشد.
اگر زن از شوھر خود تمکين نکند شوھر اين حق را دارد که به او ناسزا ،بیاحترامی ،و حتی ویرا کتک بزند.
وقتیدر يک خانواده صاحب امالک فوت میکند طبق اسالم بايد بين فرزندانش تقسيم شود که پسر دو برابر دختر
ارث میبرد.
زن حق طالق ندارد و فقط مرد اين اختيار را دارد که آيا مايل ھست زن خود را طالق دھد يا نه.
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در دادگاه اسالمی شھادت  ٢زن برابر با شھادت  ١مرد و ديه زن نصف ديه مرد است ،يعنی قيمت جان زن نصف
مرد است.
در اسالم ،فقط مرد خانه حق دارد که نحوه آزادی عمل ،پوشش ،رفتار ،کردار ،معاشرت با ديگران ،نحوه اداره
خانواده را تعيين کند و زن عمال ھيچگونه حق اعتراض ندارد.
مرد مسلمان وقتیکه يک سگ يا يک زن به جانماز او دست میزند بايد وضو بگيرد تا مطھر شود.
مرد مسلمان وقتیبه مسافرت میرود مجاز است با زنیرابطه برقرار کند و میتواند ھمزمان زنان بیشماری را
يکساعته ،يک روزه ،ھفتهای ،ماھانه و ...صيغه کند .اما زن چنين حقیندارد .چرا که در صورت انجام چنين
کاری زناکار است و بايد سنگسار شود.
در دادگاه اسالمی ،اگر مردی فقط چھار بار به خداوند قسم بخورد اتھاماتی که به زن خود میزند مورد تأئيد واقع
میشود اما زن چنين حقیندارد و قسم او ارزشی ندارد.
در اسالم به مردان مسلمان وعده داده شده که  ٧٠دختر باکره به آنھا داده خواھد شد اما برای زنان چنين خبری
نيست.
در اسالم ،اگر جنگی رخ دھد و مسلمانان غالب شوند حق دارند کليه زنان طرف مغلوب را به کنيزی و بردگی و
تملک خود در آورند و يا آنھا را در بازار بردهفروشی به عنوان برده بفروشند .کاری که امروز داعش و بوکوحرام
انجام میدھند و برای اين که وحشیگریھای خود را موجه نشان دھند ،به درستی به سنت محمد و قوانين اسالمی
اتکا میکنند.
گروه تروريستی اسالمی بوکوحرام در نيجريه در سال  ،٢٠١۴ضمن پذيرفتن مسؤوليت ربودن  ٢٧۶دانشآموز
دختر مسيحی ،اعالم کرد که قصد دارد اين دختران را به عنوان برده بفروشد يا به ازدواج اجباری اعضای
گروھش وادارد.
رويترز گزارش داد ابوبکر شيکاو ،در يک پيام ويدئوئی در اينباره گفت» :من دختران شما را ربودم و آنھا را
در بازار میفروشم ،اين خواست خداوند است!« ابوبکر شيکاو در اين پيام  ۵٧دقيقهای از دخترانی سخن میگويد
که گروه »بوکو حرام« از مدرسهای در شيبوک ،واقع در شمال شرق نيجريه ربوده است .پيش از اين
گزارشھائی منتشر شده بود که بر اساس آنھا شماری از دختران ربودهشده در آن سوی مرز چاد و کامرون ھر
کدام با  ١٢دالر به ازدواج اجباری وادار شدند.
پيش از آن گزارشھائی منتشر شده بود حاکی از آن که برخی از اين دختران در مرز چاد و در کامرون به مبلغ
 ١٢دالر برای ازدواج فروخته شدهاند ۵٣ .نفر از دختران دانشآموز توانستهاند فرار کنند .اما  ٢٢٣نفرشان ھنوز
در اسارت بوکو حرام ھستند .دانشآموزان بين  ١۵تا  ١٨ساله ھستند .بوکو حرام سالھاست که برای برقراری
يک حکومت اسالمی در منطقه شمال شرقی نيجريه ،شمال کامرون و نيجر میجنگد .پليس ،ادارات ،مدارس و
کليساھای شمال شرق نيجريه از حمالت دائمی اين گروه در امان نيست .اين گروه وحشی ،تنھا در سال
جاری) (٢٠١۵بيش از  ٢٠٠٠نفر را در يک قتلعام کرد که اکثر آنھا بيماران ،مسنھا ،زنان و کودکانی بودند
که نتوانسته بودند از شھر بگريزند.
دولت نيجريه ،ھنوز موفق به يافتن ربوده شدگان نشده است .اکنون خشم مردم و خانواده دختران متوجه پوليس و
رئيس جمھور گودالک جاناتان شده است که گفت نيروھای ارتش ھنوز نتوانستهاند اثری از دانشآموزان به
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گروگان گرفته شده بيابند .اين اولينبار نيست که بوکو حرام به مدارس شمال نيجريه حمله میکند .سال گذشته
ھزارن کودک از ترس حمالت اين گروه از رفتن به مدرسه محروم شدند.
بحران سوريه که از مارچ  ٢٠١١آغاز شد ،بيشترين لطمه را به مردم غيرنظامی اين کشور وارد آورده است.
»سوغات« ھر جنگی چه داخلی و چه بين کشورھا ،به ھر روی ناامنی ،ھرج و مرج ،غارت و کشتار غيرنظاميان
است .يک مسألهدھشتناک جنگھا ،سرازير شدن مردم به سوی مرزھا برای نجات جان خود است .آوارگی نتيجه
مستقيم جنگ و سرکوب و ناامنی است .زندگی مردم در اردوگاهھا با فقر و فالکت ھمراه است .فقر و فالکت در
کنار حفاظت از خانواده به بزرگترين دغدغه مردان و زنان سوری در اردوگاهھا تبديل شده است .زنان سوری
برای نجات خود و دخترانشان از گزند مردان اردوگاه يا راھزنان و مردم بومی سعی در يافتن راه جايگرين ،برای
فرار از شرايط موجود دارند.
شرايط موجود در اردوگاهھای مردم سوری در اردن ،امروز بسيار دردناک است .گزارشھا حاکی از آن است که،
امروز دختران سوری به صورت علنی در اردوگاهھای آوارگان خريد و فروش میشوند .جنگ و آوارگی به
سودجويان جسارت ورود به حوزه کرامت انسانی را داده تا آن را به ابتذال بکشانند .نابسامانی اجتماعی و
اقتصادی در کنار پول نفت ،فضا را برای بھرهکشی از انسانھا به حداکثر رسانده است.
گزارش سازمانھای بينالمللی حاکی از آن است که حمله به اردوگاهھای آوارگان ،ربودن و تجاوز به زنان و
دختران بدون توجه به سن و سال آنھا ،به امری عادی بدل شده است .از اينرو ،سريعترين و شايد تنھا ترين راه
برای دختران ،يافتن ھمسر و به نوعی تسليم خود در ازای خريد امنيت و آبرويشان است.
شرايط موجود باعث شده ،شيوخ ثروتمند عربی با ايجاد ارتباط با مراکز به اصطالح خيريه در نزديکی اين
اردوگاهھا ،نمايندگانی برای يافتن دختران کم سن و سال و زيبا استخدام کنند؛ تا برای مدتی کوتاه آنھا را به عقد
خود در آورده و سپس رھا کنند و سراغ دختر ديگر بروند .سوءاستفاده جنسی از دختران سوری امروز شرايط را
برای سازمانھای حقوق بشری بسيار دشوار ساخته است .چرا که اين رفتار در چارچوب ازدواج و نيز با رضايت
طرفين صورت میگيرد.
فروش دختران در ازای عقدھای مدت دار که در ھيچ دفتری به صورت رسمی ثبت نمیشود و ھيچ ارزش حقوقی
نيز ندارد ،برای خانواده اين دختران نيز به نوعی راه فرار است .چرا که در قبال اين ازدواج آنھا میتوانند پول
مورد نياز برای فرار از شرايط موجود را دريافت ،و برای ھميشه خود و ديگر اعضای خانوادهشان را نجات دھند.
گزارشھا از ازدواج دختران  ١٢تا  ١۶سال با مردان باالی  ۶٠سال خبر میدھند .که اين دختران را برای مدت
يک تا دو ماه به عقد خود در میآورند و سپس رھا میکنند .اين دختران نيز گاھا چارهای جز پذيرش ازدواج بعدی
را ندارند.
سازمانھای مدافع حقوق بشر ،از اين شرايط با نام »بردهداری جنسی« ياد میکنند که نتيجهای جز به فساد کشيدن
زنان و دختران در سنين پائين ندارد.
پس از اين که داعش شھر موصل را در کردستان عراق را اشغال کرد و ھنوز ھم اين شھر را در اشغال خود دارد
خالفت اسالمی يا ھمان گروه تروريستی اسالمی داعش ،طی بيانيهای از مردم موصل خواستند تا دختران خود را به
جھاد نکاح با عناصر اين گروه وادار کنند.
گفته میشود نيروھای بیرحم و خشن داعش ،در شھر موصل دادگاھی را تشکيل داده و کسانی را که از ازدواج
دخترانشان با اعضای داعش جلوگيری میکنند ،مجازات میکنند .ھمچنين تاکنون چندين زن پس از مجبور شدن
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به جھاد نکاح با تروريستھا در موصل ،خودکشی کردهاند .جھاد نکاه اصطالحی است که بيش از  ٢سال پيش
مصطلح شد .اين اصطالح اولينبار از سوی يک مفتی وھابی از کشور تونس مورد استفاده قرار گرفت .اين مفتی
سلفی از دختران و زنان عرب برای تأمين نيازھای جنسی تبهکارانمسلح اسالمی که عليه حکومت سوريه
میجنگند،به خاک سوريه بروند.
بسياری از مفتیھای وھابی ديگر کشورھای عربی به ويژه عربستان سعودی نيز بعد از آن در اظھارنظرھای
مختلفی از چنين فتوائی حمايت کرده و خواستار افزايش جھاد نکاح زنان شدند.
»محمد العريفی« از مفتیھای سرشناس وھابيت عربستان نيز با صدور فتوائی ،اعالم کرد که حتی زنان شوھردار
ھم میتوانند تن به جھاد نکاح بدھند.
چندی پيش نيز شيخ »ناصر العمر« از شيوخ سلفی سعودی با صدور فتوائی جديد» ،جھاد نکاح با محارم« را نيز
حالل اعالم کرد .بر اساس فتوای او ،اگر نيروھای داعش دختر يا زنی برای نزديکی با وی پيدا نکردند،میتوانند
با محارم خود اين کار را انجام دھند.
به نوشته سايت الجزيره ،دختری  ١٩ساله که خود را عشا معرفی میکند ،يکی از اين زنان است که پس از اعدام
شوھرش از سوی تبهکاران گروه »خالفت اسالمی«)داعش( ھمراه با فرزند خردسالش به اسارت گرفته شده و در
نھايت با کمک تعدای از مردم موصل موفق به فرار شده و اکنون در شھر اربيل عراق به سر میبرد.
او شرايط زنان ايزدی را که در اسارت جنگجويان داعش ھستند ،اينگونه توصيف میکند» :ھريک زن ايزدی به
 ١٠تبهکار گروه »دولت اسالمی« داده میشد ،ما را در ازای  ١٠تا  ١٢دالر میفروشند .آنھا حيوانند و ھيچ
بوئی از انسانيت نبردهاند .به خاطر آنھا است که من حتی لحظهای احساس آرامش نمیکنم«.
بسياری از زنان ايزدی که توانستهاند از چنگ شبهنظاميان اسالمی داعش بگريزند اکنون در کردستان عراق به
سر میبرند اما ھمچنان نگران خواھران و يا مادرانشان ھستند که در اسارت اين گروه به سر میبرند.
دختر ديگری که صورت خود را پوشانده میگويد» :سه روز پيش با مادرم صحبت کردم ،او موبايلش را پنھانی با
خود برده است تا بتواند با ما در ارتباط باشد .اگر پيکارجويان داعش آن را پيدا کنند به معنی مرگ او است  .حتی
فکر میکنم آنھا تلفن خواھرم را پيدا کرده و او را کشتهاند ،زيرا از  ١٢روز پيش تاکنون از او خبری ندارم«.
در گزارشات رسانهھا و نھادھای بينالمللی آمده است که گروه تروريستی داعش ،حدود  ٣٠٠دختر و زن ايزدی
را که پيشتر در عراق ربوده بود ،در ميان اعضای خود به عنوان اسرای جنگ با کفار تقسيم کرد.
بر اساس اين گزارشات ،عناصر داعش اين دختران ربوده شده را با دريافت  ١٠٠٠دالر به ديگر عناصر اين
گروه در سوريه فروختند .گفته میشود دستکم  ٢٧مورد از اين دختران به عناصر داعش در ريف حلب ،رقه و
حسکه فروخته شده است.
داعش در شھر موصل بازار فرش زنان ايرادی را راه انداخته است و با انتشار پوستری قيمت آنھا را نيز تعيين
کرده است .در پوستر ديواری ورودی به بازار فروش دختران و زنان ايزدی ،چنين نوشته شده است:
دختر از جنوری تا سپتمبر سال ٢٠٠،٠٠٠ :دينار ) ١٣٨يورو(
زن  ١٠تا  ٢٠سال ١۵٠،٠٠٠ :دينار ) ١٠۴يورو(
زن  ٢٠تا  ٣٠سال ٠٠٠ ١٠٠ :دينار ) ۶٩يورو(
زن  ٣٠تا  ۴٠سال ٠٠٠ ٧۵ :دينار ) ۵٢يورو(
زن  ۴٠تا  ۵٠سال ٠٠٠ ۵٠ :دينار )(٣۵ €
afgazad@gmail.com

٩

www.afgazad.com

زنان باالی  ۵٠سال به بازار عرضه نمیشوند .چرا که خريدار چندانی ندارند .جزئيات سرگرمکننده برای مردان
مرتجع خريدار اين انسانھا ،دندانھای با کيفيت ،رنگ چشم ،باسن سفت ،قفسه سينه و  ...آنھاست .خريدار پس
از انتخاب ،با فروشنده وارد مذاکره و چانهزنی بر سر قيمت میشود.
بيشترين مشغله فکری محمد و ياران و جانشيان او ،رسيدن به ثروت و قدرت و سکس از ھر راھی بوده است .از
اينرو ،ھمه گروهھا و حکومتھای اسالمی از دوره محمد تاکنون ،ھمواره به اين مشغله و سنت محمد تکيه میکنند
تا ھرگونه خشونت ،جنگ ،غارت ،قتلعام ،تجاوز و کودکآزاری و زن ستيزی را توجيه کنند.
برای مثال آيتﷲ محمدرضا نکونام ،يکی از مدرسان حوزه علميه قم و »بزرگان و انديشمندان« حکومت اسالمی،
در تارنمای خود مدعی شده ،زنانی که دارای باسن ھای بزرگی ھستند ،از زنان باسن کوچک ،نجيبترند و
شايستگی بيشتری برای ھمسری دارند!
آيتﷲ محمدرضا نکونام ،در تارنمای خود نوشته است؛ ميانمسلمانانناھنجاریھای بسياری در آميزشبهويژه در
جانبزنبهچشممیخورد و مشکل را پرداختنمردم بهامور فرعی و بازماندن از »مسائلحياتی و امور اصلی«
دانستهاند ،که در نتيجهبسياری از ازدواجھا ناکام ماندهاند!
به گفته اين »انديشمند بزرگ؟!« حکومت جھل و جنايت اسالمی ايران» ،مسائلحياتی و امور اصلی« که اکنون
فراموششده بدان توجه شود ،گفته است:
 پيامبر صلیﷲ عليه واله وسلم فرمودند :با دوشيزگان)باکره( ازدواجكنيد؛ زيرا آناندھانیخوشبوتر ونفسیگواراتر دارندو در حديثديگر آمدهاست :و رحمھائینطفهپذيرتر و پستانھائیتردتر و سرشارتر و
زايمانیبيشتر و راحتتر دارند.
 امامموسیكاظمعليهالسالم فرمود :با زنانبزرگباسنازدواجكنيد؛ بیترديد آناننجيبترند. اميرمؤمنانعليهالسالم فرمود :با زنانگندمگون ،گشادهچشم ،بزرگباسنو مياناندامازدواجكنيد؛ اگر ازچنينانتخابیناخرسند شديد ،مھر آنرا منبهعھدهمیگيرم.
 پيامبر اكرمصلی عليه واله وسلم ھرگاهمیخواستند زنیرا بهازدواجخود در آورند ،زنی را نزد خانممورد نظرمیفرستادند و بهاو میفرمودند :گردنشرا ببوی؛ اگر خوشايند بود ،آنزنخوشبوستو بهبرآمدگیپايشبنگر؛ اگر
پوشيدهاز گوشتبود ،آلتجنسیاشبزرگو درشتاست.
 امامصادقعليهالسالم فرمود :منكنيزانسفيد و گندمگونرا آزمودم؛ ميانآنانتفاوتاست .تفاوتسفيد بور وگندمگونبهجھتسستیاولیو مقاومتبسيار دومیدر امور جنسی و ايستادگیدر مقابلتعدیديگرانمیباشد.
 پيامبر اكرمصلیﷲ عليه واله وسلم فرمودند :با زنانكبود چشمازدواجكنيد؛ بیترديد چنينوصلتیگشايشوبركترا بهھمراهدارد.
 امامكاظمعليهالسالم فرمود :خوشبختیمرد در آناستكهھمسر سفيدگوننصيبشگردد و جامهازچنيناندامیبرگيرد.
 »امامصادقعليهالسالم فرمود :زنزيبا چھره ،سستیو بلغم)ترشحات بدن( را برطرفمیسازد و زنزشترویدرانسانترشروئیو سودا را بر میانگيزد.
در عربستان سعودی زنان بیحقوق تر از کشورھای ديگر ھستند .يکی از دختران پادشاه عربستان که گفته بود
پدرش ،او و خواھرانش را در خانه زندانی کرده توانست با جھان خارج ارتباط برقرار کند.
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به نوشته روزنامه ديلی ميل ،در فروردين ماه  ،١٣٩٣سحر ،بزرگترين دختر ملک عبدﷲ ،پادشاه عربستان
فاش ساخت ،زنان به دستور پدر او گرسنگی کشيده و ضرب و شتم میشوند .ملک عبدﷲ اخيرا فوت کرد.
سحر  ۴٢ساله ،که در اسارت به سر میبرد ،يک زندگی مرفه و مجلل داشته است .وی توانسته با يک تماس
تلفنی محرمانه با نشريه نيويورک پست امريکا ارتباط برقرار کند.
سحر گفت :ما در اينجا تنھا و منزوی و زندانی ھستيم .ما گروگان ھستيم .ھيچکس نمیتواند به ديدن ما بيايد و ما
نيز نمیتوانيم به ديدن کسی برويم.
پدر ما مسؤول است و پسران او و برادران ناتنی ما در اين تراژدی ھمدست ھستند .سحر عنوان کرد که پدرش از
آن جھت او و سه خواھرش ،جواھر ،حال و مھا را زندانی کرده که آنھا عليه بیعدالتی و نابرابری در قبال زنان
در عربستان انتقاد کردند.
مادر اين دختران که در تبعيدی خود خواسته به لندن فرار کرده از ادعاھای دخترانش حمايت کرده و نسبت به
امنيت آنھا اظھار نگرانی کرد.
العنود الفائز ،ھمسر ملک عبدﷲ و مادر سحر به نيويورک پست گفت :آنھا زمانی در عربستان يک زندگی عادی
داشتند اما آنھا ذھنيتی باز دارند و پدر آنھا از اين موضوع متنفر است.
وی افزود :آنھا نگران مشکالت زنان در عربستان و سراسر جھان عرب ھستند .بیعدالتیھائی که ما میبينيم
وحشتناک ھستند و بايد کسی چيزی بگويد .دختران پادشاه عربستان میگويند که ضرب و شتم شده و گاھی آب و
غذا به آنھا داده نمیشود و در يکی از امالک سلطنتی زندانی ھستند.
ھمچنين گاھی برق و آب ساختمان محل اقامت آنھا برای چند روز يا چند ھفته قطع میشود و گاھی آنھا را جدا
از ھم در دو اتاق نگه میدارند.
سحر تأکيد کرد :ما ديگر انرژی نداريم و تمام تالشمان را میکنيم که زنده بمانيم .او گفت که مردان محارم آنھا
از جمله برادران ناتنی آنھا را با باتوم کتک میزنند و اتاقھای آنھا بسيار گرم و پر از حشرات موذی است .مادر
آنھا نيز گفت که ھمسر سابق وی میخواھد اين دختران بميرند .وی به نيويورک پست گفت اين ساختمان زمانی
خانه ما بود اما اکنون يک قفس است .پادشاه عربستان میخواھد آنھا مرده باشند و در مقابل مرگ آنھا را ببيند
اما باز ھم وقوع اين اتفاقات را تکذيب میکند .الفائز ھنگام ازدواج با ملک عبدﷲ تنھا  ١۵سال داشت در حالی او
در دھه  ۴٠زندگی خود بود اما يک دھه بعد از آن از او طالق گرفت.
به گفته سحر پادشاه عربستان که  ٣٨فرزند و تعداد نامعلومی ھمسر دارد چھار دخترش را ھمراه با الفائز تحت
کنترل سه تن از برادران ناتنی آنھا قرار داده بود.
پس اسالم آنگونه که به اصطالح روشنفکران دينی و روحانيون ادعا میکنند به ھيچوجه دين اسالم ،به ھيچوجه دين
رحمت و بخشش نيست .واال محمد بايد بعد از پيروزی بر مشرکين و اسارت يھوديان آنھا را قتلعام نمیکرد.
 در اسالم ،اعدام اسراء مباح است. در اسالم به بردگی و کنيزی بردن اسراء  ،مباح و پسنديده است، در اسالم فروش زنان و کودکان اسراء مجاز است،جنگھای محمد ،به ويژه با يھوديان بسيار وحشيانه بود» .سيدجعفر شھيدی« ،مینويسد» :با تغيير قبله از بيت-
المقدس به مکه پيوند مسلمانان با يھوديان بريده شد و آنان از اين جھت خشمگين و ناراحت شدند و آماده کارزار
با مسلمانان گرديدند «.ناراحتی يھود از تغيير قبله مسلمانان ،به حدی بود که عدهای از اشراف يھود ،نزد رسول
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خدا)ص( آمدند و از او خواستند تا قبله را به سمت بيتالمقدس بازگرداند .آنان گفتند :اگر قبله را بازگرداند از او
پيروی خواھند کرد «.در جواب اين درخواست و بنا به ادعای محمد ،خداوند آيه  ١۴۵سوره بقره را نازل کرد .در
اين آيه آمده است:
»و اگر ھرگونه معجزهاى براى اھل کتاب بياورى)باز( قبله تو را پيروى نمىکنند ،و تو )نيز( پيرو قبله آنان
نيستى ،و خود آنان پيرو قبله يکديگر نيستند ،و پس از علمى که تو را )حاصل( آمده ،اگر از ھوسھاى ايشان
پيروى کنى ،در آن صورت جدا از ستمکاران خواھى بود«.
آيه  ٢۶سوره نساء:
» ...و چون به نزد تو آيند ،تو را بدان چه خدا به آن )شيوه( سالم نگفته سالم مىدھند و در دلھاى خود مىگويند:
چرا به آنچه مىگوئيم خدا ما را عذاب نمىکند؟«
ھر کسی که کوچکترين انتقادی به مواضع محمد میکرد بايد سريعا سر به نيست میشد .گفته میشود يکی از
افرادی که مردم)يھود( را بر عليه محمد و مسلمانان تحريک میکرد» ،ابوعفک« بود .او با ھمين ھدف بر عليه
محمد اشعاری سرود» .سالم بن عمير« نذر کرد که ابو عفک را بکشد يا در اين راه کشته شود و سرانجام ھم
رفت و او را کشت .پس از ابو عفک »عصماء بنت مروان« شروع به انتقاد از اسالم و مسلمانان کرد و انصار را
به خاطر تبعيت از پيامبر سرزنش کرد .بر عليه محمد شعر گفت تا اين که يکی از مسلمانان شبی او را به قتل
شکنی بيشتر ،تأثير داشته است يا خير،
رساند .در اين که قتل ابو عفک و عصماء ،در تحريک يھود به پيمان
ِ
مطلبی در منابع به چشم نمیخورد.
ھمزمان با حمله داعش به کردستان عراق و انتشار اخبار و تصاوير قتل عام کردھای پيرو آئين ايزدی در شنگال و
مسيحيان در قرهقوش ،محاصره و قطع راهھای رسيدن آذوقه و ھرگونه امکانات زندهماندن به شھروندان شھرک
ترکمننشين »آمرلی« در استان دياله ،جنايت آنھا در روستای ايزدینشين »کوچو« در  ١٨کليومتری شنگال که به
قتلعام ھمه مردان روستا و به اسارت گرفتن زنان و کودکان انجاميد و سرانجام بريدن سر پيشمرگ اسير و
روزنامهنگاران امريکائی ،شماری از امامان جماعت اھل سنت در کردستان ايران ،در دفاع از سياستھای
حکومت اسالمی در برخورد به اين جريان ،موضعگيری کردند و ادعا نمودند عملکردھای داعش در تناقض با
بنيادھای فکری دين اسالم و مذھب است.
اين عوامل حکومت اسالمی ،در واقع به بھانه جنايات داعش ،تالش کردند تا اسالم و مذھب تشيع را تبرئه کنند و بر
سی و پنج سال جنايات حکومت اسالمی ،سرپوش بگذارند .در حالی که داعش ھنوز تنھا گوشهھائی از
وحشیگریھای اسالمی و حکومت اسالمی ايران را به نمايش گذاشته است .به عالوه روشن است که جنايتھای
داعش ،دقيقا منطبق با اسالم و آموزشھای اسالمی و قرآنی است .جنايتھائی را که داعش در ماهھای اخير مرتکب
شده و دست به جنايت جنگی زده است ،دقيقا منطبق با اين آموزه ھاست.
داعش ايزدیھا در شنگال را کشتار کرد؛ محمد ھم فرمان گردنزدن مردان قبيله بنیقريظه در مدينه صادر کرد که
در يک روز  ٧٠٠تن از مردان اين قبيله گردن زده شدند .آيا اين دو جنايت عليه بشريت ،چه تفاوتی با ھمديگر
دارند؟ تنھا تفاوت آنھا در تاريخ و زمان ارتکاب جرم است .محاصره »آمرلی« ،با محاصره قبايل »بنی قينقاع« و
»بنی نظير« در مدينه چه تفاوتی با ھمديگر دارند؟ آنجا رھبری با محمد بود اما اينجا با البغدادی .قتلعام مردان
روستاھای قارنا و ايندرقاش در کردستان ايران توسط دار و دسته مالحسنی ،چه تفاوتی با کشتارھای علی دارد؟
محاصره سنندج و کشتار مردم بیگناه و بیدفاع توسط ارتش و سپاه پاسداران و ديگر گروهھای مرتجع و آدمکش
afgazad@gmail.com

١٢

www.afgazad.com

حکومت اسالمی ايران ،چه تفاوتی با محاصره و کشتار مردم کوبانی دارد؟ ترورھای سياسی حکومت اسالمی ،چه
تفاوتی با ترورھای داعش دارد؟ ھمه اين جنايتھا و کشتارھا با اتکا به بربريت اسالمی و در راستای منافع طبقه
حاکم وقت صورت میگيرد.
يکشنبه بيست و ششم بھمن]دلو[  – ١٣٩٣پانزدھم فبروری ٢٠١۵
ادامه دارد.
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