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 Human Rights  حقوق بشر

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اپريل ٠٣
 

 !؟»مقدسات«کنندگان به  صدور فتوای مرگ و حکم اعدام در کمين توھين

  !)را بگيريمسينا دھقان و محمد نوری جلو اعدام (

بر اساس اخبار منتشره، . ترين جنايت حکومت اسالمی، صدور حکم اعدام برای يک جوان است ين و ھولناکتر تازه

  .مورد تأئيد قرار داد» مقدسات«را به اتھام توھين به » سينا دھقان«ديوان عالی حکومتی حکم اعدام يک جوانی به نام 

ادی در شبکه اجتماعی الين در آخرين روزھای خدمت علت نوشتن مطالب انتق ساله اھل اراک است که به ٢١اين جوان 

  .، توسط سپاه پاسداران بازداشت و به زندان اراک منتقل شد١٣٩۵مھر  ٢٩اش در پادگانی در تھران در تاريخ  سربازی

اکنون با صدور اين حکم در صف ھزاران اعدامی ناعادالنه توسط حکومت ضد انسانی قرار گرفته  سينا دھقان، ھم

  .است

    
فرآيند اعاده دادرسی به نقل ار اين  ادر سينا دھقان با انتشار يک ويدئوی، ضمن اعالم نام وکيل سينا دھقان و اشاره به م

 » .ختم به خير شود«وکيل ابراز اميدواری کرده است که اين پرونده 

گر و ھمه اعداميان ديگر منجر ھا در داخل و خارج کشور، به لغو اين جوان و جوانان دي اميدوار باشيم که ھمه تالش

  .شود

.  ساله بود١٨دستگير کردند » توھين به مقدسات«زمانی که او را به اتھام . ای سينا دھقان است محمد نوری ھم پرونده

 . برای او نيز حکم اعدام صادر شده است. وی در زندان اراک زندانی است.  سال سن دارد٢٠االن حدود

*** 
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ده را بر ي عقتغييرگردند،  فطری و ملی، مسلمان زادگان و مسلمانانی که از اسالم بر میمجازات مرگ برای مرتد 

  .کند ک بار مسلمان شده اند، ممنوع میيا کسانی که يا آمده اند يای مسلمان به دن کسانی که در خانواده

شد  ه کسانی اعمال میيلاسی محمد، اغلب عيه مرتدان، در دوران حاکميت سين، مجازات مرگ عليگفته اغلب مورخ به

اسی و يگشتند و رھبری انحصاری س امبر از اسالم بر میيا نافرمانی از دستورات پياسی، اقتصادی و يل سيکه به دال

  . پذيرفتند بردند و نمی  میسؤالامبر را زير ينی پيد

لی يکسان و قبا. جدی شده حکومت اسالمی در عربستان ينی او، خطر تجزيامبر و اختالف در باره جانشيپس از مرگ پ

 .روانی گرد آوردندياز اسالم برگشتند و کسانی با ادعای نبوت پ

ه مرتدان را شدت يان، برای حفظ اقتدار حاکميت اسالمی اجرای مجازات مرگ عليعين از جمله امام اول شيخلفای راشد

 .دنديبخش

ر با مکتب رسمی و يات مغايانان و آوردندگان نظرکنندگان از اسالم، نافرم ز در برابر بازگشتيخلفای اموی و عباسی ن

  .ن را پی گرفتنديافتاد، راه خلفای راشد ھا، امپراطوری اسالمی به خطر می تی که از نظر آنيدر ھر موقع

ران مجازات اعدام يجزيره عربستان، حکومت اسالمی ا  سال پس از دوران بربريت و جاھليت بشر در شبه١٤٠٠اکنون 

گران از  چنين اقدامی قبل از ھر چيز، ھراس حکومت. د مجازات عمومی را قانونی کرده استيحه جدي البرای ارتداد در

ن يدھد و ا در جامعه را نشان می... ئيست، چپ، کمونيست و ر اسالمی، آتهيھای سکوالر غ شيرشد و گسترش گرا

شمار  ل جنايات بیيرانی به دلياز جامعه اھای مھمی  کند که در نزديک به چھار دھه گذشته، بخش  میتأئيدبرداشت را 

اند و به  اش نيز امروز سرخورده شده اند و حتی بسياری از طرفدار ديروزی حکومت اسالمی، از آن متنفر شده

  .اند ر مذھبی روی آوردهيھای غ شيگرا

الم است که با اعدام و خ اسين از تارير رسمی فصلی مھم و خونيات غيخ ارتداد و اعدام منتقدان و دارندگان نظريتار

ن يخ اشراق شھاب الدين القضات و شيبانی چون منصور حالج، عين فالسفه، متفکران و اديتر مرگ برخی از بزرگ

 .ش رقم خورده استيگر انديسھره وردی و کشتار، انزوا و طرد ھزاران د

ز انبيای عظام يا ائمه طاھرين يا ھرکس به مقدسات اسالم و يا ھريک ا«؛ »مجازات اسالمی« قانون ۵١٣براساس ماده 

شود و در غير اين صورت به حبس از  حضرت صديقه طاھره اھانت نمايد، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد، اعدام می

   ».يک تا پنج سال محکوم خواھد شد

ن و مقام گذار جمھوری اسالمی ايرا ، بنيان)ره(چه کسی به ھر نحوی به حضرت امام خمينی چنان«، ٥١٤ذيل ماده 

  ».معظم رھبری اھانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواھد شد

چه موجب حد  از قبيل فحاشی و استعمال الفاظ رکيک را چنان) اشخاص حقيقی( ، توھين به افراد٦٠٨گذار در ماده  قانون

   . جزای نقدی محکوم نموده است ھزار لایر تا يک ميليون لایر٥٠ ضربه و يا از ٧٤قذف نباشد به مجازات شالق تا 

س جمھور يا وزرا يا يکی از ئي آمده است ھر کس با توجه به سمت يکی از روسای سه قوه يا معاونان ر٦٠٩در ماده 

نمايندگان مجلس شورای اسالمی يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضای شورای نگھبان يا قضات يا اعضای ديوان 

ھا، در حال انجام وظيفه يا به سبب آن  ھای دولتی و شھرداری ات و شرکتمؤسسھا و  نهمحاسبات يا کارکنان وزارتخا

 ھزار لایر تا يک ميليون لایر جزای نقدی محکوم ٥٠ ضربه شالق و يا از ٧٤توھين نمايد به سه تا شش ماه حبس يا 

  .شود می

ه دين مبين اسالم و مقدسات آن اھانت کند وسيله مطبوعات ب  قانون مطبوعات، ھر کس را که به٢٦گذار در ماده  قانون

نمايد، در غير اين صورت طبق  در صورتی که به حکم ارتداد منجر شود حکم ارتداد را در مورد وی صادر و اجرا می
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در . با مجرم رفتار خواھد شد)  قانون مجازات اسالمی٥١٣به موجب ماده ( نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزيرات

باشد  می) افراد تحت امر( که موضوع آن توھين ھر نظامی در حين خدمت به مافوق خود و برعکس ٤٩ و ٤٨مواد 

   . بينی شده است مجازات حبس از دو ماه تا يک سال پيش

اند و نويسندگان،  ھا بدان متوسل شده ھای انقالب اسالمی در ايران بار اتھامی است که قضات دادگاه» توھين به مقدسات«

بارھا ديده شده است که خبرنگاری در يک . اند ترين افرادی ھستند که با اين اتھام راھی زندان شده يشخبرنگاران ب

نشريه بدون قصد توھين، مطلبی انتقادی خالف باورھای حاکمان جمھوری اسالمی منتشر کرده و پس از آن با اتھام 

 با حکم ھای غيرعادالنه ئیادھای امنيتی و قضامواجه گرديده و توسط نھ» توھين به مقدسات«ھای گوناگونی از جمله 

ای که در آن قلم زده است با تکيه بر قوانين و ساليق نا متعارف حاکمان  راھی زندان شده است، از سوی ديگر نشريه

  .اند، ستمی که تا اين لحظه پايانی نداشته است کار و سرگردان شده اسالمی توقيف و صدھا تن از خانواده مطبوعات بی

دليل وجود ابھامات قانونی،  دليل بافت مذھبی حاکم بر جامعه و از سوی ديگر به سو به از يک» توھين به مقدسات«تھام ا

   .مورد عالقه بسياری از قضات حکومت اسالمی قرار گرفته است

ن اھانت کند، ھر کس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسالم و مقدسات آ« قانون مطبوعات؛ ٢۶چنين بر طبق ماده  و ھم

 صادر و اجرا و اگر به ارتداد نيانجامد، طبق نظر حاکم  در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی

   ».شرع براساس قانون تعزيرات با وی رفتار خواھد شد

 وی مرتد فرض ،»اگر توھين به حدی باشد که فرد را از دين خارج کند«طور که از متن مواد قانونی پيدا است،  ھمان

ھمچنين . کننده خواھد شد شده و به اعدام محکوم خواھد شد؛ اما اگر به حد ارتداد نرسد، مجازات حبس شامل توھين

   .تواند باعث توقيف و لغو مجوز آن نشريه شود در يک نشريه می» توھين به مقدسات«

 اين جرم را به شرح زير ٢٦٣ و ٢٦٢ مواد .بر خالف ارتداد، جرم سب النبی در قانون مجازات اسالمی قيد شده است

  :کنند تعريف می

کند   ھر کس پيامبر اعظم صلی هللا عليه و آله و سلم و يا ھر يک از انبياء عظام الھی را دشنام دھد يا قذف- ٢٦٢ماده 

 .شود النبی است و به اعدام محکوم می  ساب

رت فاطمه زھرا سالم هللا عليھا يا دشنام به ايشان در  قذف ھر يک از ائمه معصومين عليھم السالم و يا حض- تبصره 

 .ّحکم سب نبی است

 ھر گاه متھم به سب، ادعا نمايد که اظھارات وی از روی اکراه، غفلت، سھو يا در حالت مستی يا غضب يا -٢٦٣ماده 

 .شود    نمیّسبق لسان يا بدون توجه به معانی کلمات و يا نقل قول از ديگری بوده است ساب النبی محسوب

 ھر گاه سب در حالت مستی يا غضب يا به نقل از ديگری باشد و صدق اھانت کند موجب تعزير تا ھفتاد و –تبصره 

 .چھار ضربه شالق است

شود و به احتمال قوی بسياری از عبارات را   محسوب می ًدقيقا مشخص نيست که چه مواردی، اھانت به پيامبر اسالم

 .قی کردآميز تل توان اھانت می

گفته  ھا  تعزير به گروھی از مجازات. پردازد کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی به تشريح جرايم مشمول تعزير می

بندی نمود و در مواقعی که برخی  حدود، قصاص يا ديه طبقه  ھای   گروه يک از ھا را در ھيچ توان آن   شود که نمی می

موارد  در .گردد افتد، مجازات آنھا بر طبق قانون مدون اعمال می تفاق میتخلفات مذھبی يا موارد ديگر نقض قانون ا

باشد اما در متون مذھبی برای آن ھيچ مجازات  تخلفات مذھبی، تعزير مجازات فعلی است که از جھت مذھبی ممنوع می
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ست که مشمول بر طبق کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی، توھين به مقدسات جرمی ا.  نگرديده استتعيينمشخصی 

 :گويد  می٥١٣ماده . گردد تعزير می

اھانت نمايد )  س( طاھره  يا حضرت صديقه)  ع(  طاھرين ھر کس به مقدسات اسالم و يا ھر يک از انبيای عظام يا ائمه«

 . به حبس از يک تا پنج سال محکوم خواھد شد شود و در غير اين صورت النبی باشد اعدام می اگر مشمول حکم ساب

گذار   خمينی، بنيان  هللا کند که به آيت که بالفاصله پس از مادۀ فوق آمده به افرادی اشاره می  ای  يد توجه داشت که مادهبا

 :گويد  می٥١٤ماده . کنند ای، رھبر فعلی اھانت   خامنه  هللا جمھوری اسالمی ايران و آيت

يا مقام معظم رھبری به نحوی از انحا / هللا عليه وگذار جمھوری اسالمی رضوان ھر کس به حضرت امام خمينی، بنيان

 . نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواھد شد اھانت

مجلس ايران در يک استفساريه سعی . شوند کند که چه مطالبی اھانت محسوب می   باز ھم متن اين دو ماده مشخص نمی

 :اظھار داشتمجلس در اين يادداشت . کرد اين موضوع را مشخص نمايد

کار بردن الفاظی که صريح يا ظاھر باشد و يا ارتکاب  عبارت است از به... از نظر مقررات کيفری اھانت و توھين و 

حرکاتی که با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زمانی و مکانی و موقعيت اشخاص موجب  اعمال و انجام

 .گردد توھين تلقی نمی  الفاظ تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظھور

يا آنکه فقط متھم به ارتکاب    اند   افراد مرتد و يا افرادی که معلوم شده است به پيامبر اسالم اھانت نمودهئیکشتار فراقضا

 شخصی که بشنود  گويد  خمينی می  هللا برای مثال آيت. اری از فقھای اسالمی قابل قبول استتوسط بسي   اند  اھانت شده

روحانی ھم اظھار داشته است   محمد صادق  هللا آيت. کند، موظف است وی را بکشد شخص ديگری به پيامبر اھانت می

قانون حکومت اسالمی ايران، . دارد نياز به کسب اجازه از حاکم شرع ن که ھر کسی حق دارد شخص مرتد را بکشد و

با وجود اين، قانون ايران از شخصی که . داند    مرتد يا ساب النبی را مجاز نمیئیحکومت اسالمی ايران کشتن فراقضا

 تصريح  قانون مجازات اسالمی) الف( ٣٠٢ ماده. کند يک مرتد يا ساب النبی را بکشد، در برابر اعدام محافظت می

در  .گردد   ل مرتکب جرم حدی مستوجب اعدام شده باشد، مرتکب شامل قصاص يا مجازات اعدام نمیکند اگر مقتو می

 :گويد در قانون تعزيرات می ماده مربوطه. شود عوض شخص مرتکب قتل بر اساس قانون تعزيرات مجازات می

شد و يا به ھر علت قصاص داشته ولی از قصاص گذشت کرده با ھر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته يا شاکی 

جامعه يا بيم تجری مرتکب يا ديگران گردد  نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخالل در نظم و صيانت و امنيت 

 .نمايد  حبس از سه تا ده سال محکوم می دادگاه مرتکب را به

، ممکن است به مجازات در نتيجه فردی که شخص مرتد يا ساب النبی را بکشد، در صورت برقرار بودن شرايط فوق

 .سه تا ده سال حبس محکوم شود

 قانون اساسی ايران در مواردی که قانون مجازات اسالمی در مورد جرمی سکوت کرده باشد، بايد بر ١٦٧طبق ماده 

که قانونا تعريفی برای جرم  سازد که با وجود آن ه ايران را قادر میئياين اصل قوه قضا. اساس قانون شرع عمل کرد

گونه تعريف دقيقی از  که ھيچ در نتيجه با توجه به اين. رتداد وجود ندارد، موارد ارتداد را مورد پيگرد قانونی قرار دھدا

تواند موجب ارتداد شود، چارچوب حقوقی اعمال شده  چه که می سان از آن ارتداد موجود نيست، و بدون وجود درکی يک

که صراحتا در قانون مجازات » توھين به مقدسات«و » النبی سب«م جراي. برای دادرسی موارد ارتداد مبھم است

آميز تلقی کرد  توان به اندازه کافی توھين زيرامعلوم نيست چه اظھاراتی را می. اسالمی ذکر گرديده است نيز مبھم ھستند

  .که پيگرد قانونی چنين جرمی را توجيه نمايد
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کسانی که به مسيحيت . از افراد مطرح گرديده است  ای  ه طيف گسترده جمھوری اسالمی اتھام ارتداد عليتأسيساز آغاز 

کار دارند، و افرادی که دارای اعتقادات مذھبی  متفاوت با حاکميت محافظه   ئیھا  بھائيان، مسلمانانی که ديدگاه   اند، گرويده

موارد مجازات اعدام صورت گرفته  در برخی از    .اند باشند، توسط مقامات ايرانی ھدف قرار گرفته متعارف می غير

    .اند المدت محکوم گرديده حبس طويل  ھای  است در حالی که در موارد ديگر متھمين به تحمل دوره

ترين  نخستين و مھم. قرآن، سنت، اجماع، و عقل: کند شيعه قانون شرع احکام خود را از چھار منبع استنباط می  در فقه 

َ منزل از جانب خداوند محسوب میقرآن که وحی. منبع قرآن است گردد، حاوی احکامی است که در قانون شرع گنجانده  ُ

توان آن را مجموعه عملکردھای محمد، داماد او علی و يازده تن از اعقاب  باشد که می دومين منبع سنت می. شده است

امام ديگر  گی محمد، علی و يازده سنت بر پايه رواياتی قرار دارد که به زند. او، که معروف به ائمه ھستند دانست

منبع . دھند ھا پايه و اساس اکثر احکام شرع را تشکيل می شود و آن به اين روايات، حديث گفته می. شود نسبت داده می

ھای  فقھای شيعه در باره عقل و ميزان اعتماد و تکيه بر آن به عنوان يک منبع حل مسائل فقھی، ديدگاه. سوم عقل است

 .باشد است که به معنی اتفاق آراء علمای اسالمی می منبع چھارم و آخر قانون اسالمی، اجماع.  دارندمتفاوتی  

 .شود ارتداد ھم در فقه شيعه و ھم در فقه سنی گناھی بزرگ و جرمی قابل مجازات محسوب می

   هللا آيت برای مثال.  باشدتواند دليل ارتداد بعضی از فقھا بر اين باورند که حتی شک کردن در باره اصول اسالم می

مصباح يزدی که يک روحانی بانفوذ حکومت اسالمی ايران است، اظھار داشته است که شک داشتن به موضوع امر به 

تواند سبب مرتد شدن شخص بشود زيرا شک کردن به اين اصل در حکم انکار کردن يکی از ضروريات  معروف می

 .اسالم است

 ٢١٧آيه . شود که افراد مرتد بايد کشته شوند گونه استنباط می ھا اين که از آن   اند   تفسير شدهتعدادی از آيات قرآن طوری

در بخشی از اين آيه . کند سوره بقره، اغلب به صورتی تفسير شده است که مجازات مرگ را برای فرد مرتد توصيه می

ُومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وھ«: آمده است َ َْ ُْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ َ ْ ِو کافر فأولئک حبطت أعمالھم فی الدنيا واآلخره وأولئک أصحاب النار َ َّ َُ َُ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ َُ َ َْ ْ ُّْ ْ ُ َ ْ ِ َ ٌ

َھم فيھا خالدون ُ ُِ َِ َ كسانى از شما كه از دين خود برگردند و در حال كفر بميرند آنان كردارھايشان در دنيا و آخرت تباه ( ».ْ

) ق. ه٥٢٨-٥٨٨فخرالدين رازی، فقيه معروف سنی، ( . در آن ماندگار خواھند بودشود و ايشان اھل آتشند و ثمر مى و بی

ِحبطت أعمالھم فی «جا  عبارت کليدی در اين. گويد شخص مرتد بايد کشته شود در تفسير آيه مزبور می ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ِ َ
ْالدنيا  محمد جواد فاضل لنکرانی، روحانی   هللا طور که آيت آن. باشد می) شود ثمر می تباه و بی... کردارھايشان در دنيا ( »ُّ

در نتيجه . ارزش است معاصر ايرانی توضيح داده، رازی بر اين باور بود که تمام اعمال خوب شخص مرتد بيھوده و بی

اين ديدگاه حديثی از امام   تأئيدلنکرانی در . توان به زندگی شخص مرتد پايان داد زيرا حيات او ديگر ارزشی ندارد می

ست که  کند که گفته است محافظت از جان، ناموس، و ميراث شخص، مشروط بر آن امام ششم شيعيان نقل میصادق، 

بنابراين مرتدی که ديگر به اسالم اعتقاد ندارد مانند .  را اعالم نمايد وی اعتقاد و ايمان خود به خداوند و پيامبر اسالم

ْحبطت أعمالھم «ورزد که عبارت  لنکرانی اصرار می. ستآنست که از جان، ناموس و ميراث خود نيز دست کشيده ا ُ ُ َ ْ َ ْ َ ِ َ

ْفی الدنيا ُّ بدان معناست که نه تنھا تمام اعمال خوب شخص مرتد در جھان پس از مرگ، از درجه ارزش و اعتبار » ِ

ر نبايد ساقط است بلکه در اين جھان نيز بر اساس قرآن مجازاتی بايد بر وی تعلق گيرد زيرا حيات شخص مرتد ديگ

 .محقون يا محترم شمرده شود

: گويد اين آيه می. نمايد  سوره بقره اشاره می٢١٧چنين در اثبات نظر خود به بخش ديگری از آيه   لنکرانی، ھم  هللا آيت

ِالفتنة أكبر من القتل« ْ َْ ْ َْ ِ ُِ َ ْ َ ُ رگ است، وی که مجازات قتل نفس، م با توجه به اين). تر است بزرگ) گناھی(فتنه از کشتار (».َ

کند معقول است فرض کنيم که تحريک به ابراز مخالفت کردن يا اغتشاش ھم بايد مجازات مرگ به ھمراه  استدالل می
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گويد ارتداد ھم نوعی از فتنه و آشوبگری است و بنابراين قرآن حامی مجازات مرگ برای افراد  لنکرانی می. داشته باشد

 .باشد مرتد می

 سوره ٥٤کند آيه   لنکرانی برای اثبات مجازات اعدام شخص مرتد به آن استناد می  هللا  که آيتيکی ديگر از آيات قرآن

ُوإذ قال موسی لقومه يا قوم إنکم ظلمتم أنفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا إلی بارئکم فاقتلوا «: گويد باشد که می بقره می ُ َ ُ ُ َْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َِ ِ ُِ ْ ْ َْ ِّ ِ ُ َ َ َّ ِ ْ ْ ُ َ
َأنفس ُ ِکم ذلکم خير لکم عند بارئکمَ ِ ِِ َ َ ْ ْ ْ َْ ٌَ گرفتن گوساله ) به پرستش(و چون موسى به قوم خود گفت اى قوم من، شما با ( ».َ

نزد ) كار(اين  خودتان را به قتل برسانيد كه) خطاكاران(برخود ستم كرديد پس به درگاه آفريننده خود توبه كنيد و 

 لنکرانی استدالل   هللا آيت).  پذير مھربان است توبه شما را پذيرفت كه او توبه) خدا(آفريدگارتان براى شما بھتر است پس 

دھد که بايد  اسرائيل که از خداوند روی برگردانده بودند و مرتد شده بودند فرمان می  بنی کند که خداوند به آن دسته از می

بنا بر اصل  کند   لنکرانی استدالل می  هللا تاگرچه اين آيه مربوط به موسی و بنی اسرائيل است اما آي. کشته شوند

ًاستصحاب، فرمانی که قبال وجود داشته است و ھنوز باطل نشده و يا فرمان ديگری جانشين آن نشده است، ھنوز دارای 

 .باشد بنا براين وی معتقد است که اين آيه نيز دليلی ديگر برای اعدام افراد مرتد در اسالم می. باشد اعتبار می

اين آيه . تواند مبنای مجازات اعدام برای ارتداد را قرار گيرد  از قرآن است که می نيز آيه ديگری  سوره مائده ٣٣ه آي

َإنما جزاء الذين يحاربون هللا و رسوله و يسعون فی األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع«: گويد می َ َ َ ََّ َ َ َُ َْ ْ َْ َ َ َُ ُ ُ َُّ َّ َُّ َّ َّْ ً ِ ْ ْْ ِ َ َ ََ َ َ ِ ُ َ أيديھم و ِ ْ ِ َ

َأرجلھم من خالف أو ينفوا من األرض ذلک لھم خزی فی الدنيا و لھم فی اآلخره عذاب عظيم َ ٌَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ ْ ُْ ُ ُ َُ ََ ْ ْ ُّْ ِ ْ َْ َ َْ َْ ٍ ْ سزاى كسانى كه با (» . ُ

 گردند يا كوشند جز اين نيست كه كشته شوند يا مصلوب جنگند و در زمين به فساد مى خدا و پيامبر او مى) دوستداران(

اين رسوايى آنان در دنياست و در .  يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند شان در خالف جھت دست و پای

فقيه برجسته شيعه .) ق . ه٣٧٥-٤٤٦( لنکرانی به نقل از شيخ طوسی   هللا آيت.) آخرت عذابى بزرگ خواھند داشت

   هللا آيت.  پيامبر اسالم نازل شد که ابتدا اسالم آورده بودند و سپس مرتد شدندبر  ای   قبيله گويد که اين آيه در مورد می

 .کند عمران نيز استناد می  سوره آل٨٥ سوره فتح و آيه ١٦٦چنين در حمايت از اعدام اشخاص مرتد به آيه  لنکرانی ھم

 بقره در باره مسلمانانی به پيامبر  سوره٢٥٦ سيدحسين صدر، روحانی شيعه ساکن عراق، گفته است که آيه   هللا  آيت

  .ھا را مجبور به بازگشت به اسالم نکنند اسالم نازل شد که به مسيحيت روی آورده بودند و محمد توصيه کرد که آن

: شود، پيامبر اسالم گفته است يکی از احاديثی که از منابع سنی در مورد ارتداد بيش از ھر حديث ديگری روايت می

  . دھد بايد کشته شودتغييرھر کس مذھب خود را ( ».فاقتلوهّمن بدل دينه «

را نبايد   کند که خون مسلمان شود اين گفته را از محمد نقل می چنين چند روايت از يک حديث ديگر که اغلب ذکر می ھم

  .اگر مرتد شود، اگر شخص ديگری را بکشد، يا اگر مرتکب زنای محصنه شود: بر زمين ريخت مگر در سه مورد

يک حديث مھم از امام . کنند  ديگر ھم استناد می چنين در جھت رسيدن به نتيجه مشابه به بسياری احاديث فقھای شيعه ھم

چه بر پيامبر نازل شده است را  داند که اسالم را تکذيب کرده و آن محمد باقر، امام پنجم شيعيان، مرتد را شخصی می

در نتيجه ارتداد وی، . خص مرتد قابل قبول نيست و بايد جان او را گرفتبر طبق اين حديث، ندامت ش. کند انکار می

در حديثی ديگر .  وی نيز در ميان وراثش تقسيم خواھد شدئیھمسرش نيز در علقۀ زوجيت وی محسوب نشده و دارا

و در حديثی . شودگرايد بايد کشته  کند که شخص مسلمانی که به مسيحيت می امام موسی کاظم، امام ھفتم شيعيان بيان می

. ديگر به نقل از امام جعفر صادق، امام ششم شيعيان گفته شده که شخصی که ادعا کرده بود پيغمبر است بايد کشته شود

سه حديث منسوب به امام صادق حداقل در سه مورد علی امام اول شيعيان و خليفه چھارم افرادی را   عالوه بر طبق به

  .ته استکه مرتکب ارتداد شده بودند کش
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که موضوع به حاکم  گويد شخصی که به پيامبر اسالم توھين نمايد پيش از آن می حديث ديگری از امام حسين نقل شده

 .تر است کشته شود محلی ارجاع شود بايد توسط فردی که از ھمه به وی نزديک

ت که شايسته احترام به معنای چيزی اس» مقدس«. يک لغت عربی بوده و مقدسات جمع مقدس است» مقدس«واژه 

دھخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج ( .است، به پاکی ياد شده، به پاکی خوانده شده و آنچه که مورد حرمت است آمده است

 )ش١٣٧٣، انتشارات دانشگاه تھران، چاپ اول، ١٨٨٢٦، ص ١٣

ر اکثر قريب به اتفاق اين موارد اما د. اند ، بسياری از افراد به ارتداد متھم شده١٣۵٧از زمان انقالب ايران در سال 

جا که اين  از آن. نيز متھم شده بودند» محاربه با خدا و رسول«متھمين به ارتداد به جرايم مربوط به امنيت ملی از قبيل 

ای مورد دادرسی قرار گرفته و به سرعت اعدام شدند، موضوع ارتداد  زده دو سه دقيقه متھمين در طی محاکمات شتاب

توھين ( »النبی ارتداد و سب«ادرسی اين افراد، به طور جدی مورد بحث و گفتگو قرار نگرفت؛ بلکه اتھام در مراحل د

   .نيز در ميان يک فھرست بلندباالی اتھامات عليه اين افراد ظاھر شده بود) به مقدسات

اين . ندانی سياسی مھيا نمودعام ھزاران ز  صادر کرد که زمينه را برای قتلئیفتوا»  خمينی  هللا روح«، ١٣۶٧در سال 

عنوان » سازمان مجاھدين خلق ايران«را به عنوان يکی از داليل اعدام اعضای » توھين به مقدسات و ارتداد«فتوا 

   . اعدام شدند١٣۶٧مارکسيستی مخالف نيز در طی کشتارھای سال   ھای  اعضای سازمان. کرد 

خوانند و آيا جمھوری   ن ھستند؟ آيا به پيامبر اعتقاد دارند؟ آيا نماز میپرسيدند آيا مسلما  گفته شده از زندانيان چپ می

  .اسالمی را قبول دارند؟ ھزاران زندانی که پاسخ منفی دادند، اعدام شدند

 و حتی ئینگاران زيادی بيکار، بازجو اند؛ روزنامه ھا و مجالت بسياری در ايران توقيف شده در سه دھه اخير روزنامه

اند؛  ن دولتی و نھادھای امنيتی مجبور به خروج از کشور شدهمسؤوالاند و يا زير فشار  ھای طوالنی شده سمحکوم به حب

   .نگاران در ايران بيشتر از آنچه تاکنون بوده، تحميل خواھد شد اما در صورت تصويب اين طرح، فشار بر روزنامه

قانون  «٢٠در ماده . پيگيری شد» ين به مقدساتتوھ«ھای پيرامون  پس از انقالب نيز بحث» قانون مطبوعات«در 

ھرکس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسالم و مقدسات آن يا ساير «، بيان شده بود؛ ١٣۵٨مصوب سال » مطبوعات

   ».شود ای محکوم می  سال حبس جنحه٢مذاھب رسمی کشور اھانت کند، به شش ماه تا 

، نيز به اين موضوع پرداخته بود و درحال حاضر نيز )٧٩صالحی ا (١٣۴۶سال » قانون مطبوعات «۶ ماده ٧بند 

ھرکس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسالم و «: مقرر داشته) ٧٩اصالحی  (١٣۶۴سال » قانون مطبوعات «٢۶ماده 

مد طبق مقدسات آن اھانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد درحق وی صادر و اجرا به ارتداد نيانجا

   ».نظر حاکم شرع براساس قانون تعزيرات با وی رفتار خواھد شد

ماه  در دوم بھمن» مردم امروز«، پس از پنج روز توقيف روزنامه »مجلس شورای اسالمی«، نماينده »ئیحميد رسا«

القلم کردن برخی  در مجلس خبر داد که براساس آن وزارت ارشاد ملزم به ممنوع» طرح دو فوريتی«، از تھيه ١٣٩٣

از سوی برخی » توھين به مقدسات«اين نماينده مجلس دليل تھيه اين طرح را جلوگيری از . شود از اھالی مطبوعات می

   .نگاران عنوان کرده است روزنامه

کند که در صورت  ر حال تھيه طرحی دو فوريتی ھستيم که وزارت ارشاد را ملزم میما د«: گفت» ئیحميد رسا«

توقيف چند باره رسانه در اختيار يک فرد به دليل توھين به مقدسات، از فعاليت آن فرد در حوزه مطبوعاتی و قبول 

   ».يت وی در اين حوزه جلوگيری شودمسؤول

، ١٣٩٢ماه سال  در آبان» سھيل عربی«برای مثال، . سروصدا بوده استھا، جنجالی و پر ھا در اين سال برخی پرونده

  . ، بازداشت شد»نسرين نعيمی«ھمراه با ھمسرش » قرارگاه ثارهللا سپاه پاسداران«ان امنيتی مأمورتوسط 
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   .چند ساعت بعد آزاد شد» نعيمی«خانم 

ھايش در آن صفحات، به چند اتھام از  شتهداشته که به دليل نو» ھای مختلف بوکی به نام ھشت صفحه فيس» «عربی«

   .است متھم شده » توھين به ائمه اطھار و پيامبر«جمله 

قاضی سيامک مدير «به رياست » دادگاه کيفری استان تھران «٧۶، در شعبه ١٣٩٣وی روز ھشتم شھريورماه 

   .به اعدام محکوم شده بود» خراسانی

تفسير متفاوت از قرآن، بدعت در اسالم، ارتداد و «بود که به دليل ، زندانی عقيدتی »محسن اميراصالنی زنجانی«

   .اعدام شد» شھر کرج ئیرجا« مھرماه در زندان ٢، به مجازات اعدام محکوم و در »توھين به يونس نبی

ينه بھشت سک«پيکر او در آرامگاه . اجرا شد» هئيس قوه قضائير «تأئيداين حکم که دو بار لغو شده بود، سرانجام با 

   . ساله بود٢ ساله، متاھل و دارای يک فرزند ٣٧، »محسن اميراصالنی«. اش تحويل داده شد به خانواده» کرج

 مبنی بر ئیگذار و نخستين رھبر جمھوری اسالمی ايران، فتوا  خمينی، بنيان  هللا  آيت١٣٦٧ بھمن ٢٥در روز تر  پيش

 است که کتاب آيات شيطانی ئی بريتانيا-ای ھندی  سلمان رشدی نويسنده .محکوميت سلمان رشدی به مرگ صادر نمود

متن . آميز بود اين رمان به عقيده بسياری از مسلمانان نسبت به محمد، پيامبر اسالم، توھين.  نگاشت١٣٦٧را در سال 

  : خمينی بدين شرح بود  هللا فتوای آيت

که »  آيات شطانی«رسانم مؤلف کتاب  به اطالع مسلمانان غيور سراسر جھان می. انا  و انا اليه راجعون. بسمه تعالی

از . باشند عليه اسالم و پيامبر و قرآن، تنظيم شده است، ھمچنين ناشرين مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می

ًواھم تا در ھر نقطه که آنان را يافتند، سريعا آنھا را اعدام نمايند تا ديگر کسی جرأت نکند به خ مسلمانان غيور می

َضمنا اگر کسی دسترسی به . مقدسات مسلمين توھين نمايد و ھر کس که در اين راه کشته شود، شھيد است انشاء هللا

والسالم . عرفی نمايد تا به جزای اعمالش برسدمؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم م

 ».عليکم و رحمة هللا وبرکاته

 و در عين حال و در عين حال در عين ماجرای جنجال برانگيز  هللا خمينی، به پاسخ غيرمنتظره العمل آيت چنين عکس ھم

شد نشان دھنده ماھيت  ای که از راديوی دولتی ايران پخش می حال صادقانه يک شرکت کننده در مصاحبه» اوشين«

در يک برنامه زنده که . ھای مقدس اسالمی است خودسرانه نظام حقوقی جمھوری اسالمی در ارتباط با توھين به چھره

تواند الگوی  ھا چه کسی می نظر آن شد، مصاحبه کننده از تعدادی از افراد پرسيد به  پخش می١٣٦٧ بھمن ٨در روز 

 . شد  اين برنامه در روز تولد فاطمه، دختر پيامبر اسالم، پخش می.مناسبی برای زنان ايرانی باشد

 
  ماجرای جنجال برانگيز اوشين
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اما يکی از زنان به طور غير . باشد رفت که مصاحبه شوندگان پاسخ دھند فاطمه الگوی مناسب زنان می انتظار می

ی، الگوی مناسب جاپانيزيونی پر طرفدار ای پاسخ داد که به عقيده او، اوشين شخصيت اصلی يک سريال تلو منتظره

باشد و زنان احتياج به يک الگوی  وی سپس اظھار داشت فاطمه متعلق به چھارده قرن پيش می. زنان ايران است

س راديو تلويزيون جمھوری اسالمی ئيهللا خمينی نامه شديداللحنی به محمد ھاشمی، ر آيت روز بعد،. امروزی دارند

هللا خمينی که سخنان اين زن را توھين به فاطمه  آيت.  پخش اين برنامه شدمسؤولن مجازات افراد ايران نوشت و خواھا

کس به  ھيچ. دانست، نوشت اگر ثابت شود که توھين فوق تعمدی بوده است شخص توھين کننده بايد حتما اعدام شود می

هللا  آيت.  ضربه شالق محکوم شدند٤٠ل حبس و اعدام محکوم نشد اما چھار تن از کارکنان راديو تلويزيون به چھار سا

 .ھای ضد و نقيضی وجود دارد خمينی نھايتا اين افراد را عفو کرد اما در مورد چگونگی اين عفو گزارش

جان فتوای قتل ينگار در جمھوری آذربا عه در قم، برای دو روزنامهيد شيکی از مراجع تقليهللا محمد فاضل لنکرانی،  تيآ

  .صادر کرد

ای خطاب به وی  جان نامهيهللا فاضل لنکرانی اعالم کرده، جمعی از مقلدان او در جمھوری آذربا تيگونه که دفتر آ نآ

ن اسالم يانه دانسته، ديگفته آنان، اروپا را برتر از خاورم ای که به سندهيفه مسلمانان در قبال نوياند که وظ دهينوشته و پرس

ن کرده، تمامی يامبر اسالم توھيبه پ» قيناپسند و ناال« نشان داده، با کلمات ارزش ت پست و بیيحيرا در برابر مس

ن مطالب را آگاھانه و از روی عمد ياش ھم اعالم کرده که ھمه ا ان مقالهيمقدسات اسالم را به تمسخر گرفته و در پا

  .ستينوشته است و باز ھم خواھد نوشت چ

برگشتن ( ل ارتداديزاده باشد، به دل ای نوشته، اگر مسلمان ن مقالهيردی که چنهللا فاضل لنکرانی، در پاسخ نوشته که ف تيآ

د به قتل برسد و قتل او بر ھر کسی که به وی دسترسی يامبر اسالم باين به پيل توھيو اگر کافر باشد به دل) ن اسالمياز د

  .داشته باشد الزم است

  .ن حکم را دارديز ھميای را چاپ کرده ن سندهين نوي مقاله چنای که هي نشرمسؤولعه، يد شين مرجع تقليبنابر فتوای ا

نام داشت و پزشک بود که در جمھوری » رافق تقی«هللا فاضل لنکرانی خواستار قتل او شده،  تيای که آ سندهينو

  .ده استص داده، به دو ماه زندان محکوم شيل انتشار مطلبی که دادگاه آن را موجب تفرقه مذھبی تشخيجان به دليآذربا

را منتشر » ما و اروپا«ز رافق تقی تحت عنوان يه صنعت که مقاله جنجال برانگير نشرير صداقت اوغلو، سردبيسم

ت هللا يجان مجازاتی مشابه رافق تقی محکوم کرده و ھم مشمول حکم قتلی شده که آيز ھم در جمھوری آذربايکرده است ن

  .فاضل لنکرانی صادر کرده است

ز برگزار يجان در تبري در مقابل ساختمان کنسولگری جمھوی آذربا٢٠٠٦ نوامبر -  ١٣٨٥ در آذر ماه در تظاھراتی که

  ».ه ننگ اسالميجان، مايدولت آذربا«و » ل ھم کالميجان با اسرائيدولت آذربا«: شد، تظاھرکنندگان شعار می دادند

کنندگان به سخنرانی پرداخت و خطاب  ع تجمعز در جميز در مجلس شورای اسالمی نينده تبرينی نمايالد محمدرضا تاج

رمسلمانان از يباغ توسط غ جان گفت که اگر انتظار دارد کشورھای اسالمی در مقابل اشغال قرهيبه دولت جمھوری آذربا

امبر اسالم خواند برخورد قاطع از خود يه صنعت به پير نشريچه وی اھانت اخ د در برابر آنيت کنند باين کشور حمايا

  .گر تکرار نشوديد» ئیھا اھانت«ن ي دھد تا چننشان

، در باکو پايتخت جمھوری آذربايجان ھدف ضربات چاقوی افراد ناشناس قرار گرفت و ٢٠١١ در نوامبر رافق تقی

  .چھار روز بعد، در بيمارستان درگذشت
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 صادر المانده ايرانی رپ ساکن  برای شاھين نجفی خواننئی لطف هللا صافی گلپايگانی، طی فتوا  هللا ، آيت١٣٩١در سال 

سايت  به دنبال صدور فتوا، يک وب. النقی، امام دھم شيعيان تلقی شد توھين به علی» نقی« اشعار ترانه نجفی به نام .نمود

 . نمودتعيين جايزه دالر ١٠٠٠٠٠اسالمی برای ھر فردی که نجفی را به قتل برساند، 

  !ی نياز داشته باشد؟واقعا مقدسات چيست و چرا بايد به آدمخوار

خدا چيست و پيامبر کدام است و مقدسات «شايد اگر ھر انسان منصفی کالھش را قاضی قرار دھد و کمی بينديشد که 

ای  ای و نظری و عقيده مسألهو ھر .  وجود نداردئی؛ سرانجام به اين نتيجه برسد که به طور مطلق خدا»؟!چيست

ھا را به خاطر  بنابراين، ھيچ حکومتی حق ندارد انسان.  و نقد قرار گيردتواند مورد بحث و بررسی و بازنگری می

نظرم قبل از ھر چيزی حرمت و  به. اش دستيگرز و ندانی کند تا چه برسد اعدام کند باورھا و عقايد و بيان و قلم

اقا حکومت اسالمی ای است که اتف تر از ھر نظر، سياست، مذھب و عقيده موجوديت انسان و ھمه موجودات ديگر مقدس

کنند به ھيچ  ھا قربانی می ھا مشابه آن، به بھانه دفاع از مذھب و حاکميت و قوانين خود، ھر روز انسان ايران و حکومت

  !. ئیکارانه خود به ھر بھا بند نيستند مگر خرافات و حفظ حاکميت جنايت ارزش و اخالق انسانی پای

ای قرار گرفت و حاکمان مشابه او در  حکومت قبيله ، در راس يک شبهجزيره عربستان  سال پيش در شبه١٤٠٠محمد 

ھای ارتجاعی و  حاال در قرن بيستم و يکم حکومت. ھستند... ای، البغدادی، شيخ نصرهللا و عصر حاضر خامنه

، در قدرت ھستند که از ھر ...تروريستی اسالمی مانند حکومت عربستان، ترکيه، ايران، عراق، افغانستان و

 شده حاکميت ئیجويند تا به ھر بھا گری و ترفند و سنت ملی، مذھبی، فاشيستی، ليبرالی و مردساالری، بھره می حشیو

از جمله در ايران، اگر کسی انتقادی به خدا و پيامبر، امام علی، امام حسين، امام زمان، امام خمينی، . خود را حفظ کنند

  . گردد ن، شالق و حتی اعدام مواجه میکرده باشد با حکم زندا... ای و امام خامنه

  خورد؟ چرا بايد کسی به خدا باور داشته باشد که وجود خارجی ندارد؟ خدا، به چه دردی میواقعا باور به 

دليلش . ای ندارند کننده ھيچ دليل قانعو داستان آورند غير از يک مشت تخيل  کسانی که داليلی برای اثبات وجود خدا می

ھای دينی، بلکه خدا وجود خارجی ندارد که به درد اثبات علمی و  نوع مبلغان و مروجان و تئوريسينھم نه ضعف اين 

 سؤالگويم خدا ھست پس شما توده مردم بپذيرد و  من روحانی و فيلسوف دينی ھستم می«ھمين که . ھا بخورد فلسفی آن

ترين شک و ترديد به وجود خدا ھم  عالوه کوچک به. اين ھم استدالل غيرمنطقی و غيرعلمی مبلغان خداست! »ھم نکنيد

در حالی که خدا فقط ساخته و پرداخته ذھن و تخيل مبلغان . شود و حتی حکم ارتداد در بردارد جرم بزرگی محسوب می

آن است و بخشی از توده مردم نيز کورکورانه و يا به داليل مختلف از جمله منفعتی و مصلحتی و سنتی اين نوع 

  . بنابراين، داليل کافی برای اثبات وجود خدا ندارد. کنند چ را باور میتبليغات پو

کنيم با علم و منطق و عقلی که دين و خدا را در قرون وسطی  چون علم و منطق و عقلی که امروز ما از آن صحبت می

و پيشرفت علم  رفت و امروز با رشد سؤالاين تصور عميقا در عصر روشنگری زير . مطرح کرد تفاوت زيادی دارد

دھند که  تحقيقات علمی نشان می. است رنگ شده تر کم و تکنيک و آگاھی انسان، دين و مذھب و خدا ھر چه بيش

  .، در ھمه نقاط جھان در حال رشد و گسترش ھستند)خداناباوران( ھا ئيست آته

ھا و معابد ھستند که  ھا، کنيسهداران، قدرتمندان، مساجد، کليسا ھای سياسی مذھبی، سرمايه ھا، سازمان اين حکومت

برد اھداف اقتصادی، سياسی و  کوشند چون که ابزار بسيار مھمی در پيش ھمواره در تبليغ و ترويج و حفظ دين می

  .شان است فرھنگی

 يعنی ترس. ھايش به خدا نياز پيدا کرده است دليل ترس  بر اين امر دارند که انسان بهتأکيد تاريخی، -ھای علمی  تحليل

  .  و فراتر برای توسل و اتکا داردئی ماورائیانسان اوليه از طبيعت اين احساس را به وجود آورد که نياز به نيرو
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انسان متمدن و آگاه، بايد چيزی را نپذيريد که داليل کافی علمی برای اثبات آن وجود آن داشته باشد و اگر چيزی را 

کننده  چرا که آگاھی و مبارزه با جھل تکميل. توھم و خودفريبی نشودکم دچار  شناسد و قابل اثبات ھم نيست دست نمی

  .ھمديگر ھستند

ھای اجتماعی و تحول وضع  ھاست که به جنبش  سرنوشت خويش است اما کار جمعی انسانمسؤولدر واقع انسان 

کس ديگری  و ھيچبرد و موافق استثمار خود  يعنی انسان ماحصل دسترنج و تالش خود را می. گردد موجود منجر می

 از تخيلی تا ليبرالی گرفته و در راس ھمه با استثمار ئیرو، انسان آزاده و پيشرو با ھمه گرايشات بورژوا نيست از اين

انسان از انسان شديدا مخالف است و برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی، ھمواره به پيکار پيگير و جمعی متحد و 

در اين ميان باور به خدا، انسان را . آورد تم، تبعض و نابرابری، استثمار و فقر روی میمتشکل عليه ھرگونه ظلم و س

کند و خود  موھوم و قضا و قدر الھی واگذار می» خدای«آورد و ھمه وقايع را به خواست   و درمانده بار میمسؤولغير

  .گردد صاحب سرنوشت و زندگی خويش نمی

اما بسياری از . گردد  به دنبال حقيت میمسؤولبنابراين، انسان آگاه و . ات استباور به مقدسات و خدا، باور به خراف

  .دنبال درک حقايق واقعی و علمی جھان نيستند کسانی که به خدا و مقدسات باور دارند ھرگز به

نسان تاريخ اين که ا. دست خودش بسازد نه با اعتقادات موھوم مذھبی و غيره اش را به انسان بايد زندگی خود و جامعه

ای  با سالم و صلوات و مقدسات و خداباوری، شکم ھيچ انسان گرسنه. خود را بسازد يک واقعيت غيرقابل انکار است

  .ابدئيشود و ھيچ بيماری بھبود نم سير نمی

شناس  از طرفی افرادی مانند استيون ھاوکينگ و ريچارد داوکينز، که اولی يک فيزيکدان نظری و دومی يک زيست

  . کنند تی است، ھر کدام با استفاده از حوزه تخصصی خود، وجود خداوند را به صراحت رد میفرگش

جانبه در عرصه عمومی دارد و نام خدا و محمد، ھمه جا  ھای اخير در آن دين حضوری ھمه ای که در دھه خاورميانه

ھا بين  ھا و تقسيم آن وختن دختربچهھا ھمه چيز از جمله تجاوز به اسرا و ربودن و فر خورد، به نام آن گوش می به

زنند که   دست به اعمال و جناياتی می ئیھای خدا عنوان غنايم جنگی مجاز شده و افرادی با انگيزه ھای خود، به تروريست

هللا لبنان،  به روی پرچم حکومت اسالمی ايران، داعش، حزب. ھا را در ديگر نقاط جھان يافت توان نظير آن تر می کم

نقش بسته است » قرآن«و » محمد«و » هللا«ھای اسالمی نام  ن سعودی، عراق، طالبان و بسياری ديگر از گروهعربستا

ھا و  سان دانستن اين کشور اين جا بحث بر سر يک. دھند ھا انجام می نام آن ھا و اعمال خود را به ھا سياست و ھمه آن

داری و سخن گفتن به نام خداست و سنگر گرفتن پشت سر  ھا دين ھا نيست اما ويژگی و ھويت مشترک ھمگی آن گروه

 .زمان دشمنی با يکديگر است خدا و ھم

مذھبی - ھا و اختالفات سياسی ھای نه چندان دور تا اين اندازه گرفتار جنگ گاه در گذشته ای که ھيچ خاورميانه

ھای  ای، مردم بخش ری جھانی و منطقهدا ھا و نھادھای سرمايه بيش از سه دھه است که دولت. سوز نبوده است خانمان

داند سرانجام اين کالف سردرگم چه خواھد شد و چه  کس ھم نمی اند و ھيچ  به جان يکديگر انداخته را مھمی از اين منطقه

  .خود ببينند زمانی مردم خواھند توانست روی صلح و آرامش و رفاه را به

ھای ژئوپوليتيک و اقتصادی و يا دخالت  انگيزه. ی کنونی نيستدھنده وضعيت بحران ترديد دين تنھا عامل توضيح بی

اما در فضای ملتھب و بحرانی امروزی خاورميانه دين و . ھا دارند نيروھای خارجی ھم سھم خود را در اين بحران

مان دست گرفتن قدرت، بيش از ھر ز ھای مذھبی برای به ھای پيگير و مداوم گروه دخالت آن در زندگی مردم و تالش

اند،   ھا و شيعيان با يکديگر دشمن شده سنی. ديگر به يکی از عوامل مھم تنش در حوزه سياست تبديل شده است

ھای وسيع مردم تحت  ھای دينی و گروه کشند؛ اقليت ھای گوناگون درون ھر مذھب برای يکديگر خط و نشان می گرايش
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ھبی قرار دارند، و زندگی برای اکثريت شھروندان ھر روز ھای مذ ھا، و ساير افراطی فشار گرايشات اسالمی، جھادی

 .شود تر می تر و دشوار خطرناک

ھا، در  ای آن المللی و منطقه  است که بحران رابطه ميان ايران، عربستان، ترکيه، اسرائيل و حاميان بينئیدر چنين فضا

اين تنش از يک دعوای . تبديل شده است» ھا ھا و شيعيان و صھيونيست سنی«فضای امروز خاورميانه به نماد تنش ميان 

تر رفته و آينده مناطق اصلی بحرانی خاورميانه مانند عراق، سوريه،  سياسی عادی ميان کشورھای ھمسايه بسيار فرا

ھا و  ھا ھم اتحاد معنای ژئوپوليتيک اين تنش. ای از ابھام و مخاطرات جديد قرار داده است را در ھاله... يمن، بحرين و

 .ھا در اين منطقه پرتنش است آميز مردم و کشور ای و ناممکن شدن صلح و ھمزيستی مسالمت ھای منطقه شمنید

 در پی آنند ئیھا کنند و يا گروه  که خود را در قالب استبداد دينی مطرح میئیھا در چنين شرايطی، وجود حکومت

ز باال به عرصه عمومی و خصوصی شھروندان ای آمرانه و ا گونه ای از اصول و قواعد يک مذھب را به مجموعه

 . کارانه و غيرانسانی دارند خودی خود رفتار جنايت تحميل کنند به

گيرند که به گونه ديگر به دين   از مردمی قرار میئیھا ناچار در برابر بخش ھای آمرانه خود، به ھای دينی با سياست نظام

ناگزير ظلم و ستم و  گونه است که حکومت دينی به اين. طه با دين ندارندنگرند، دين ديگری دارند و يا راب و دينداری می

گاه از آزادی و عدالت و حقوق  کند و شھروندان ھيچ تبعيض و کشتار بر پايه دينداری و رابطه با دين را نھادينه می

 .شوند برابر برخوردار نمی

صوصی شھروندان، به معنای دشمنی با توده مردم  دين از اداره مملکت و عدم دخالت آن در زندگی عمومی و خئیجدا

ھا و  ھاست که در زندگی خصوصی خود مذھبی باشند اما به شرطی که آسيبی به دختربچه حق طبيعی آن. مذھبی نيست

 . زنان نرسانند

 یئای شفاف و عينی درباره کارا گونه توان به می سال از حاکميت جمھوری اسالمی ايران، ٣٨گذشت امروز پس از 

حکومت مذھبی در ايران تا چه . ھای گوناگون اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی به داوری نشست حکومت دينی در حوزه

روی کار آمده  ھای خود جامعه عمل بپوشاند؟ حکومتی که به نام مذھب و معنويت به اندازه توانسته است حتی به وعده

اخالقی و معنويت از خود بر جا گذاشته است؟ آيا اسالمی بودن ھای انسانی، اجتماعی،  ای در زمينه ارزش چه کارنامه

تر به ارمغان آورد؟ آيا اسالمی بودن حکومت به  تر و فساد کم حکومت توانسته است برای جامعه فضايل اخالق بيش

دور از نيرنگ و دروغ منجر شده است؟ وضعيت اقتصاد و محيط  تر و متفاوت و به گسترش نوعی اخالق سياسی بر

شد، رفاه، اشتغال، پيشرفت و سطح زندگی مطلوب  چه که اقتصاد اسالمی ناميده می زيست در ايران چگونه است؟ آيا آن

سالی شده است؟ آيا دستگاه  بار آورده است؟ آيا حکومت دينی سبب کاھش مشکالت طبيعی مانند خشک برای مردم به

تر است؟ آيا دزدی، تقلب و رشوه در جامعه ايران  عادالنهتر و   ديگر کارائیھای قضا  اسالمی نسبت به نظامئیقضا

تر شده است؟ آيا اسالمی بودن حکومت توانسته است رابطه ايران را با ساير  نسبت به گذشته و کشورھای ھمسايه کم

ی ھا ھای مردمی در سايه حکومت اسالمی از حقوق و آزادی ھای مذھبی و ساير گروه کشورھا بھبود بخشد؟ آيا اقليت

اند؟ وضعيت آزادی بيان، شفافيت سياسی، آزادی احزاب، آزادی  جنسيتی، مليتی، دينی و فرھنگی برخوردار بوده

 مردم ايران و ١٣٥٧چگونه است؟ آيا پس از انقالب  انتخابات شدن و انتخاب کردن، فضای دموکراتيک در کشور

ھای ايران از زندانيان  ه رھبری خمينی، زندانھای مذھبی ب سرکوب خونين اين انقالب و دستاوردھايش توسط گروه

اند؟ آيا اعدام لغو شده است؟ آيا زيست و زندگی مزدبگيران بھبود يافته است؟ آيا  سياسی، اجتماعی و عقيدتی خالی شده

 نشيان و ی در وضعيت کاختغييراند؟ آيا  وضع زنان بھتر شده است؟ آيا کودکان کار و خيابانی سر و سامان داده شده
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نشيان پديد آمده است؟ آيا بھداشت و درمان و آموزش رايگان شده است؟ آيا اساسا حکومت اسالمی ايران، به  کوخ

  ...گذارد؟ و ھا احترام می ھای فردی و شھروندی و جمعی آن کرامت انسانی و آزادی

ارھای رسمی کشوری و ھا آم در ھمه حوزه.  سال، چندان ھم دشوار نيست٣٨ھم پس از  ھا، آن پاسخ به اين پرسش

تر کسی  کم. کنند ھا را روشن می خوبی جايگاه و وضعيت امروزی ايران در مقايسه با گذشته و ساير کشور المللی به بين

اندرکاران حکومتی باور دارد که در جامعه امروزی ايران، زندگی روزمره بسياری از  در ايران، حتی در ميان دست

ضروری مردم، بھداشت و درمان، آموزش و پرورش، شدت کار و استثمار، محيط مردم، اشتعال، تھيه کاالھای 

ھا و معيارھا و  حکومت اسالمی، در حوزه ارزش. زيست، بازار کار و يا اقتصاد در وضعيت مطلوبی قرار دارند

ھای گوناگون  يببحران اخالقی جامعه و آس. شدت منفی و سياه دارد ای به اخالق عمومی و مبارزه با فساد ھم کارنامه

 .اند کننده نبوده گاه در دوران معاصر جامعه ايران تا به اين اندازه ژرف و نگران اجتماعی، ھيچ

ھای مذھبی، نشان داد که دينی بودن حکومت، يک  به اين ترتيب، تجربه حکومت اسالمی ايران مانند ديگر حکومت

معجزه خاصی در زندگی روزمره مردم، اقتصاد، جامعه و ھيچ  فاجعه بزرگی برای اکثريت شھروندان جامعه است و به

ھای مذھبی  خواھی مطلق در جامعه، نماز جمعه، مراسم وجود دين حداکثری و تماميت. شود محيط زيست منجر نمی

اند جلوی  نتوانسته... ھای مذھبی روزانه، حجاب اسالمی و  مانند عاشورا و تاسوعا، دعا و نماز باران، عزاداری

ھا و  ھا، رودخانه ھا، تاالب بار درياچه ای، کشتارھای محل کار، نابودی فاجعه لی، زلزله، تصادفات زنجيرهسا خشک

ھای اجتماعی،  بخشی مھمی از مشکالت مھم اقتصادی، زيست محيطی و آسيب. ھای آب زير زمينی را بگيرند سفره

خواری  خواری، دزدی، رانت رشوه. شود ی میھا ناش اندرکاران و عملکردھای آن  و فساد حاکمان و دستئیناکارا

ھا، فقير شدن   سبب فرار مغزئیدر برابر تخصص و کارا» تعھد مکتبی«اقتصادی و سياسی و الويت دادن به 

 .آوری شده است ھای مديريتی فاجعه روزافزون نيروی انسانی و نابسامانی

گيرد آشکارترين و  ھای نجومی را در بر می ه و رقمترين ارکان حکومتی و نھادھای رسمی نفوذ کرد فساد که تا باال

ھا و مشکالت  توان گفت چالش ای است که می با چنين کارنامه. ترين نماد شکست حکومت اسالمی در ايران است معنادار

 . تر شده است جامعه ايران با حکومت دينی بيش

ھا قيم  خدا پيامبرانی را فرستاده تا آن. است» وندخدا«چه که گفته شد مشخص است که بازگشت مقدسات به  با توجه به آن

 ئی کنند تا بشر را به سوی کمال و سعادت راھنماتعيينمردم باشند و پس از خود جانشينانی را به امر خدا برای مردم 

ھا زانو  نبنابرای انسان بادی در برابر آ. شان مقدس و دارای احترام خاصی ھستند رو، پيامبران و جانشيان از اين! کنند

ھا، انسان را  احترامی به آن توجھی و بی چرا که بی. ھا احترام بگذارد بزند و در ھر شرايط و موقعيتی مطلقا بايد به آن

و نھايت ھم اين دنيا و ھم آخرتش ! بندد دھد و راه کمال و تعالی را بر او می در مسير انحرافی و شرک و ارتداد قرار می

  !دھد را از دست می

محمد به . پايه و اساس است  ابيم که چنين تفکری تا چه اندازه بیئيادقانه به ريشه اين تفکر بنگريم به سادگی درماگر ص

 خدا را در غار حرا کشف کرد و به تبليغ و ترويج آن پرداخت؛ در زمان خود محمد کتابی به نام قرآن نبود اما ئیتنھا

آوری کردند و  سخنان و فتواھای او را در چند کتاب مختلف جمعپس از مرگ او، جانشينانش در رقابت با ھمديگر 

ھا را انتخاب کردند، نام آن را قرآن گذاشتند و کتاب آسمانی ناميدند و آن را به ھمراه مبلغانی به بالد  سرانجام يکی از آن

  .اسالمی فرستادند

ھای  تماعی، فرھنگی و سرکوببست و بحران اقتصادی، سياسی، اج در چنين موقعيتی، راه خروج از اين بن

بار و ھولناک پيوند دين و اداره جامعه و برگرداندن دين به جايگاه  سيستماتيک و شديد، نقطه پايانی بر تجربه فاجعه
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بست بزرگ نياز به اين  خاورميانه برای خروج از اين بن. اصلی آن در جامعه، يعنی به عرصه خصوصی افراد است

ھا و فجايع کنونی کاھش يابند و مردم منطقه در آزادی،  مکان را فراھم کند که دردھا و رنجافقی که اين ا. افق دارد

نام خدای موھوم و مقدسات ھمه چيز، حتی  که به برای اين. آميزی کنند صلح، مدارا و دموکراسی مستقيم زندگی مسالمت

يعنی توده مردم، .  وجود دولت اداره شودھا ممکن نشود بايد مديريت جامعه بدون دخالت نھاد دين و يا کشتن انسان

شان را به دست خويش گيرند و به  ھای دموکراتيک خود، سرنوشت خود و جامعه مستقيما از طريق نھادھا و سازمان

  .ھا بازی کند ھيچ فرد، سازمان، دولت و دينی و مليتی اجازه ندھند با سرنوشت و جان و مال و زندگی و آزادی آن

اعدام قتل عمد دستگاه حاکميت به ويژه دستگاه قضائی آن . ين جوانان و يا ديگران زندانی و اعدام شوندنبايد بگذاريم ا

  . فردی که به معنای واقعی اسير حاکميت است. عليه فرد است

ما بايد در داخل و خارج کشور فرياد بزنيم که نه تنھا بايد احکام اعدام سينا دھقان و محمد نوری لغو شود و ھمه 

ھای مخوف حکومت اسالمی ايران آزاد شوند، بلکه ھرگونه تبعيض و  خالفين حکومت و منقدين اسالم از زندانم

کنندگان حقوق عمومی و خصوصی شھرندان مورد محاکمه مردمی  سانسور و شکنجه و اعدام بايد ممنوع گردد و نقض

 !قرار گيرند

 ٢٠١٧ اپريل اول – ١٣٩٦ ]حمل[دوازدھم فروردين

 

 

 


