افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Reports

afgazad@gmail.com

گزارشھا

برگردان از :حميد محوی
 ٠٥مارچ ٢٠١٥

عربستان سعودی :
مرد جوانی به دليل پاره کردن قرآن به قطع گردن محکوم شد

در عربستان سعودی ،مقامات با امور مذھبی شوخی ندارند .محکوميت ھا به دليل خروج از دين و يا اعالم رسمی
نفی دين بسيار است.
يک ويدئو ،سپس محکوميت:
دستگاه قضائی سعودی اخيراً مرد جوان  ٢٠ساله ای را به قطع گردن محکوم کرد .اين مرد جوان به اتھام پاره
کردن قرآن و کوبيدن پاشنۀ کفش روی آن به مرگ محکوم شد.
اين گزارش در برخی رسانه ھای بين المللی منتشر شد .اين مورد اخير در عربستان سعودی يک رويداد منحصر به
فرد نيست.
لينک منبع :
http://www.huffpostmaghreb.com/2015/02/26/arabie-saouditedecapitation_n_6759122.html?utm_hp_ref=maghreb
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در ايران نيز ما با مشکل تقريبا ً مشابھی روبه رو ھستيم .برای اطالعات بيشتر بايد به لينک زير مراجعه کنيم تا به
سرنوشت افراد منتقد به دين و نافی وجود خدا پی ببريم  :سايت پايگاه قرآن پرستان» .حد مجازات کافران و مرتدان
در قرآن کريم و اعمال آن در قانون احکام جمھوری اسالمی«.
http://www.porsemanequran.com/node/23377
با اين وجود سال گذشته در ترکيه انجمنی به نام خداناباوران با  ١١بنيانگذار و  ٩٠عضو رسمی ايجاد شد )اپريل
(٢٠١٤
http://www.atheistalliance.org/regional-reports/2014-04-05-21-04-18/648-2014-04-23-1654-29
در گذشته ،در کشور ما ايران و يا در کشورھای ديگری که تحت سلطۀ دستگاه و ايدئولوژی اسالمی به سر می
برند ،به داليل متعدد ،احتماالً به دليل بی سوادی گسترده ،نبود رسانه ھا...نقد دين مطرح نبود .ولی با گسترش سواد
آموزی حتی در جوامع اسالمی و با اختراع رسانه ھای نوين در دوران معاصر ،اين وضعيت کامالً متحول شده
است .و با وجود تمام دستگاه ھای کنترول و طبقاتی شدن امر آموزش و فن آوری به ويژه در دوران ليبراليسم و
بازار آزاد جھانی ،انتشار مطالب تا حدودی از انحصار مطلق طبقاتی که در دوران پيشا انترنت وجود داشت خارج
شده است و بر ھمين اساس ،نوشته ھا و واکنش ھای حسی و احتماالً نوروتيک افراد خيلی به سرعت می تواند در
سراسر جھان منتشر گردد .چنين واقعيتی را در مورد رسانه ھای نوين در واقع می توانيم روی دوم سکۀ پيشرفت
بدانيم ،زيرا نويسنده و کاربر انترنت به محض اين که چيزی می نويسد و يا تصويری منتشر می کند ديگر تسلطی
روی ارسال خود ندارد و پيغام او به يک عنصر الکترونيک مستقل و خودکار تبديل می شود.
واکنش ھای حسی در وضعيت طبيعی می تواند آنی و فانی باشد ،ولی از اين پس با ابزار کمپيوتری و انترنت اين
امکان »نامطلوب« به وجود آمده که در اشکال پيغام الکترونيک به حالت تثبيت درآيد و علی رغم ميل مابعدی
کاربرد — که در طول زمان تحول يافته — ادامه يابد .روشن است که قوانين خدشه ناپذير مذھبی به سختی می
تواند با چنين تحولی و خاصه با شناخت نوين انسان در مورد واکنش ھای انسانی سازگار باشد .البته چنين موردی
خاص دين به عنوان يکی از اقطاب خرد گريز نيست ،نظام سرمايه داری نيز به شکل گسترده گرچه به شناخت
ميدان می دھد ،ولی چنين سازشی با علم و شناخت و فن آوری صرفا ً جنبۀ اقتصادی دارد و تا جائی پيش می رود
که منافع طبقاتی به مخاطره نيفتد .زيرا به قول ھاينر مولر نويسندۀ فقيد المانی » نظام سرمايه داری برای آگاھی تا
زمانی که به ھمبرگر تبديل نشود پشيزی ارزش ندارد«.
ا ّما موضوع پاره کردن قرآن و يا توھين به مقدسات ،يک وجھۀ تقريبا ً ناشناخته نيز دارد ،و آن ھم اين است که چنين
واکنش ھای خشونت آميزی نسبت به اشيای مقدس و يا نمادھای قدرت نزد فرد الزاما ً توھين به مقدسات نيست ،بلکه
از ميل طبيعی خصوصا ً نزد جوانان برای روياروئی با قدرت و آزمون خويشتن در مقايسه با قدرت منشأ می گيرد
و حاکی از تمنای استقالل باطنی در فرد می باشد.
عالوه بر اين چنين واکنش ھای خشونت باری را می توانيم به عنوان بازتاب و يا محصول ممنوعيت نقد دين بدانيم.
وقتی دين و احکام و قوانين دينی )با تمام تناقضات موجود در کتاب ھای آسمانی به انضمام قرآن ،که به نحو ديگری
موجب تعابير گونان می گردد ،و وقتی گزينش و تعبير خاصی با تکيه به قدرت از سوی فرد يا گروھی ذينفع تثبيت
و تحميل می گردد ،با تعابير احتمالی ديگر نزد افراد در تضاد قرار گرفته و موجب حتی اختالل روانی و واکنش
ھای بيماری زای احتمالی می گردد (...جائی برای بحث و مذاکره و پژوھش باقی نمی گذارد ،به عبارت ديگر وقتی
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دين واالگرائی را نزد فرد محکوم می کند ،دراين صورت کار به خشونت می انجامد .به عبارت ديگر ساخت و ساز
دين با سنت ھای خدشه ناپذير خود به عامل محرک و تحريک کنندۀ اين واکنش ھای خشونت بار تبديل می شود.
واکنش خشونت بار حتی می تواند ،به شکل معکوس عمل کند ،يعنی در تأئيد دين و به عنوان عامل تضمين کنندۀ
حقانيت اين يا آن آيت مقدس مورد بھره برداری دستگاه دين و قدرت حاکم قرار گيرد .می تواند به عنوان اسالم
افراطی تجلی کند که از سوی ديگر می بينيم چگونه آلت دست سياست ھای امپرياليستی و وال استريتی می شود.
علت اين کنش و واکنش ھای بيماری زا ،به ھمان قانون متناقض و بی اعتبار و به ]پدر بی اعتبار[ باز می گردد.
پدر بی اعتبار ،يعنی دستگاه دين و قدرت که برای توجيه ھر حرفی و ھر ادعائی به جز صادر کردن حکم مرگ
برای منتقدان خود ھيچ راه کار ديگری ندارد .به شکلی که ميشل اونفره  Michel Onfrayفيلسوف معاصر
فرانسوی تشريح می کند  :دستگاه ھای مذھبی ھميشه دفاترشان را با ايجاد گروه ھای کوماندوئی اداره کرده اند.
گاھنامۀ ھنر و مبارزه
 ٣مارج ٢٠١٥
گزارشی در باب اسالم در جھان
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