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 ؟!منع توھين به مقدسات و يا ممنوعيت نقد دين
نسوی مثل تی يری را عليه شارلی ھبدو که متعاقباً در تحليل برخی منتقدان ف٢٠١٥ جنوری  ٧عمليات تروريستی 

. مبر فرانسه تعبير شد، مشخصاً با صدھا مورد مشابه در گذشته در پيوند تنگاتنگ قرار می گيرد سپت١١ميسان به 

سناريو يکی است، توھين به مقدسات از سوی يک عده و واکنش دستگاه دين اسالم از سوی ديگر با يک مجازات تغيير 

به اين معنا که تا کنون ده سال وبيست سال زندانی و يا حبس ابد برای (حکم مرگ تقليل ناپذير برای فرد خاطی يعنی  و

  ).خاطيان اعالم نکرده اند

ه روشن است که اعالم مرگ برای فردی که به مقدسات توھين کرده با ارزش و جايگاه فرد شھيد در دين قابل مقايسه ب

  .گوئيم تضمين تداوم اعتقادات دينی استنظر می رسد، زيرا در ھر دو مورد، ھدف تداوم و يا بھتر ب

البته می توانيم در مورد توھين به مقدسات از مؤمنين پشتيبانی کنيم و بين آزادی بيان و توھين به مقدسات خط فاصلی 

به ھمين (ولی مشکلی که با دستگاه دين و خاصه دستگاه دين اسالم و مسلمانان . ايجاد کنيم و حتی آن را مردود بدانيم

 به مردود شناختن توھين به مقدسات، موضوع نقد مذھب را تعطيل ءوجود دارد اين است که با اتکا) ه اديان ديگرگون

به اين معنا که ھر گونه نقدی برای زير عالمت سؤال بردن دين و اعتقادات دينی و قوانين دينی از ديدگاه . می کنند

به توھين تلقی و تعبير شده و آن را نيز ممنوع ) کرده و می کندکه ھميشه با آژانس ھای کوماندوئی کار (دستگاه دينی 

به شکلی که قربانيان مجلۀ فکاھی شارلی ھبدو و قربانيان روزھای بعدی تنھا گوشه ای از نمايش قدرت . اعالم می کنند

اعدۀ يمن آن مبر فرانسوی با وجود اين که الق سپت١١گرچه عامالن . نظر می رسده و چک ھای تضمينی دستگاه دين ب

جا گذاشتن کارت شناسائی در . را به عھده گرفته، ابھاماتی دارد که بھتر است با احتياط بيشتری اخبار را مطالعه کنيم

ليس فرانسه کشف کرده از جمله مواردی است که داستان وی و کارکشته که پئاتومبيل توسط تروريست ھای حرفه 

  .ؤال ببردرسمی را بايد برای ما قوياً زير عالمت س

ه جزيرۀ عربی در بيانيه اش می گويد  رھبران القاعده در شب سی يکی از ناصر بن علی ال النا٢٠١٥ جنوری ١٤روز 

اين اصطالح . ديگر ھم زمان به وقوع پيوسته است که دو حملۀ مقدس تروريستی با يک) ١(» خواست هللا بود«

در يکی از . و خيلی رايج تر از آن است که تصور می کنيمدر خيلی از موارد به کار برده می شود » خواست خدا«

ژيست اصول گرای شيعۀ ايرانی حتی موضوع بی آبی در ايران را به ارتکاب يسخنرانی ھای دکتر حسن عباسی سترات

کاران را به گناه نسبت داده بود، حاال چه کسی يا کسانی مرتکب گناه شده اند ؟ و حاال چرا ھمۀ مردم بايد تاوان گناه گناھ
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. ؟ در ھر صورت داستان چنين است که خدا معصيت کاران را در اين جھان و آن جھان مجازات می کند...بپردازند

  .جو کنيم و احتماالً در اطراف ھمين ساخت و ساز فکری است که بايد ضرورت کشتار مقدس را جست

ھمه و ... بی پولی،اریکبي ، بيکاری، بيماری، بی خوابی،بازگرديم، بر اين اساس بی آبی» خواست خدا«حال اگر به 

 مشترک اعتقادات تمام اديان يکتا پرست ایھمه به ھمين اعتقاد بستگی می يابد و به ھمين گونه اگر پيش برويم به منش

می رسيم که ھمگی بر اين باور ھستند که حتی يک برگ ھم از درخت بی آن که خواست خدا در آن دخالتی داشته باشد 

بی گمان چنين اعتقاداتی را می توانيم ستون پنجم ايدئولوژی نظام سرمايه (ه جدا نمی شود و بر زمين نمی افتد از شاخ

 ه ایاينجا بايد واقعولی آيا شارلی ھبدو خواست خدا بوده يا نبوده ؟ در ). داری و جامعۀ طبقاتی در دوران معاصر بدانيم

  .ده از خواست خدا مطلع ھستنديک ع: بسيار جالب و ھيجان انگيزی را ببينيم 

موضوع بسيار مھمی ) در اسالم(برای گسترش موضوع در نقطۀ مفصلی منع توھين به مقدسات و ممنوعيت نقد دين  

ھمان گونه که در نوشته ھای پيشين نيز به اين . خود جلب کند، ممنوعيت خروج از دين استه که بايد توجه ما را ب

حد مجازات کافران و مرتدان در قرآن کريم و اعمال آن در قانون احکام « ئل اساسی موضوع پرداخته ام يکی از مسا

 شده اند رعايت مشخصاست که بی گمان در تمام کشورھائی که به عنوان کشورھای اسالمی ) ٢(»جمھوری اسالمی

ده باشد مسلمان است و به اين معنا که فرد مسلمان فطری يعنی فردی که از پدر و مادر مسلمان به دنيا آم. می گردد

خروج از دين برای او ممکن نيست و بايد حتماً مسلمان باقی بماند در غير اين صورت حکمش مرگ است حتی اگر 

اين قانون برای فرد مسلمان ملی يعنی فردی که از دين ديگری به دين اسالم گرويده باشد کمی ماليم تر است، . توبه کند

  .رج شود سه روز به او مھلت می دھند که نظرش را عوض کنددر صورتی که بخواھد از دين خا

برای مسلمان فطری و ملّی به ھيچ عنوان ) که می توانيم آن را نقد فعال دين بدانيم( در نتيجه می بينيم که خروج از دين  

 پيغمبراسالم اين موضوع تا حدودی و به نحو خاصی با ترفند خود. جز مرگ نخواھد داشته ممکن نيست، و نتيجه ای ب

نيز پيوندھائی دارد، زيرا او به مکيان و اعراب توصيه می کرد که برای اتحاد اقوام عرب حتی اگر اعتقاد نداريد، 

اين ترفند پيغمبر » اسالم در ايران«پطروشفسکی در کتاب .  اعتقاد پيدا خواھيد کرداً ظاھر کنيد که اعتقاد داريد، بعدت

 و ظاھر سازی ھا طی نسل ھای بعدی به اعتقاد عميق  ی کند زيرا واقعاً چنين اتفاقی افتاداسالم را ھوشمندانه ارزيابی م

عبدالکريم سروش نيز در يکی از ويدئوھا از ھمين موضوع صحبت می کند، و می گويد که . تبديل شد و جا افتاد

ند، اگر می خواھند در دلشان بی اعتقاد روحانيان ايرانی خداناباوری را مجاز می دانند ولی افراد نبايد به آن اعتراف کن

  .»تظاھر و مسلمان نمائی«يعنی ھمان ترفند ). ؟(باقی بمانند، اشکالی ندارد، ولی نبايد بدان اعتراف کنند 

حال بايد پرسيد که اگر چنين قانونی موجب انسجام امپراتوری اسالمی و تداوم جامعۀ اسالمی بوده و ھست، چه  

  . افراد و جامعه و حتی برای خود دين اسالم داشته استپيامدھای ديگری برای 

آيا ترس و وحشت مقدسی که دستگاه دين اسالم در محدوده ھای مشخص شده ای اعمال می کند، گسترش يابنده و سد 

ماً بايد در آزادی رشد کند و اساساً بايد زمان و مکان تجربۀ آزادی راه تفکر و آموزش و خالقيت ھائی نمی گردد که الزا

باشد؟ آيا چنين ترس و وحشتی در اذھان مسلمانان منشأ اين واقعيت نيست که در قرن گذشته حتی يک کشف يا اختراع 

  از سوی کشورھای اسالمی به ثبت نرسيده است ؟

به اين نتيجه ) ٣(»  سوء قصد شارلی ھبدو را ھدايت کرده استچه کسی«ش  ميسان در نخستين نوشتۀ تحليلی اتی يری 

ی را عليه شارلی ھبدو ھدايت کرده است، ولی نبايد با دستپاچگی ئنمی دانيم چه کسی اين عمليات حرفه « : می رسد که 

ايجاد اختالف قضاوت کنيم، بلکه بايد تمام فرضيات را در نظر بگيريم و بپذيريم که در اين مرحله ھدف اين سوء قصد 

  ».بين ما بوده و ھدايت کنندگان اصلی آن به احتمال خيلی قوی واشنگتن بوده است
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ولی من از راه ديگری تقريباً به ھمين . بايد منتظر ادامۀ تحليل ھای او باشيم که او چگونه اين فرضيه را ثابت می کند

می خواھد خاورميانه را بر اساس اھداف . وشن است بايد بپرسيم که واشنگتن چه می خواھد ؟ رءابتدا. نتيجه می رسم

و با شيوه ھائی که می شناسيم باز ترسيم » جنگ تمدنھا«ژيک اقتصادی، انرژتيک و سياسی و نظامی اش به نام يسترات

البته تکيه به نيروی نظامی مانع از اين نيست که به . کند، در حال حاضر نيز اھرم اصلی مداخالتش اکيداً نظامی است

ايران نيز نه تنھا مقاومت می کند بلکه طبقۀ حاکم از ھمين تحريم . عنوان مثال ايران را تحت فشار اقتصادی قرار ندھد

ھا برای کسب قدرت اقتصادی به بھای فقر عمومی استفاده می کند و در برخی موارد نيز با ثروت ھای کالن بر اساس 

  ).بخوانيد فرار می کنند(ايران به کشورھای غربی مھاجرت می کنند از ) مانند دوران پايان پھلوی(سنت ھای ديرينه 

موضوع اين است که واشنگتن، مثل روس و انگليس در گذشته، خواھان ايران قدرتمند و . موضوع اصلی اينجا نيست

د و ھمين موضوع در رابطه با کشورھای عربی وجود دارد که در واقع ملت واحدی را تشکيل می دھن. پيشرفته نيست

  .تقسيم بندی ھای امروز چيزی جز حاصل سياست ھای استعماری نيست

پس اگر واشنگتن خواھان تضعيف چنين کشورھائی می باشد تا به اھداف نامشروع خود برسد، دستگاه دين اسالم، 

خواست پاسخ ايدئولوژی اسالمی چه از نوع ناب و چه از نوع تحريف شده يا بازخوانی شده اش در ايران کامالً به اين 

در بسياری از موارد، يعنی حتی می توانيم بگوئيم که در سطح توده ھای جھاد طلب اسالمی از ماھيت اصلی . می گويد

در . مأموريتشان برای ناتو ناآگاه ھستند و تصور می کنند که واقعاً برای گسترش اسالم دست به جنگ مقدس زده اند

نيمه تحميلی به تحليل نخستين رئيس جمھور (جنگ تحميلی يا نيمه تحميلی ايران خود ما نيز، ھنوز از پيروزی ھای 

حرف می زنند، در صورتی که ھدف تضعيف دو کشور بود و بسياری از کشورھا بحران ھای اقتصادی ) ناکام ايران

آمدھای نفتی دو ر بيشتر از تمام درالبه يک تعريف ده ھا ميليارد د. خودشان را با فروش اسلحه با ھمين جنگ حل کردند

! کشور طی قرن بيستم در اين جنگ بر باد رفت، معلوم نيست از کدام پيروزی حرف می زنند ؟ با اين ھمه قربانی 

  !يميائی ک! معلول جنگی 

» لبيک « بايد ببينيم که چگونه ايدئولوژی اسالمی به نيازھای سرمايۀ جھانی و طرح ھای امپرياليستی و جامعۀ طبقاتی 

ژ اصول گرای ايرانی در يوتوب گوش کرده ام يمن خيلی به سخنرانی ھای دکتر حسن عباسی سترات.  گويدگفته و می

گوش کردن به حرف ھای او برای من خيلی آموزنده بوده چرا که . ژی نظامی را تقسيم می کنميچرا که با او شوق سترات

به اين : اسرائيلی ھا ھستم   و بيشتر طرفدار نظريۀ مريکائی ھااژی من کامالً طرفدار نظريۀ ياز ديدگاه انتخاب سترات

فتد خطر بيه معنا که می گويم اگر ايران نباشد کرۀ زمين ھم نبايد وجود داشته باشد و در صورتی که حيات ايران ب

ژی ي می گذارم و تمام کشورھای دنيا را نيز مجاز می دانم که اين ستراتءامکانات تخريب منظومۀ شمسی را به اجرا

تا روزی که ھمه به اين نتيجه برسند که انسان نيازی به اسلحه ندارد، انسان نيازی به کشتن . دفاعی را انتخاب کنند

ولی مطمئناً ) شايد(چنين روزی شايد برای بشريت فرا رسد . انسان ديگری ندارد که نان سفرۀ او را به سرقت ببرد

يسم، الغای مالکيت خصوصی بر وسائل توليد و ايجاد جامعۀ بی سوسيال. سوسياليسم علمی به اين مھم پاسخ می گويد

  .طبقه بی گمان تنھا اتوپی عصر ما خواھد بود

ژی اياالت يطبقاتی کامالً به نيازھای سترات/سرمايه داری/ژی حسن عباسی به عنوان نمايندۀ ايدئولوژی اسالمیيسترات

ه دليل ھمان دستگاه مخوفی که نقد دين را ممنوع اعالم کرده متحده و امپرياليسم جھانی لبيک می گويد زيرا نه تنھا ب

يعنی ممنوعيتی که حتماً گسترش يابنده بوده و نقد به مفھوم عميق کلمه را نفی می کند، علم را نفی می کند و پيشرفت و (

 امت اسالمی به بلکه ملت ھائی را به عنوان ملت مسلمان يا امت مسلمان و) در نتيجه استقالل کشور را نفی می کند

به اين معنا که اين امت اسالمی . گروگان گرفته و با تخريب ھوش و ذھن آنان مانع بالندگی فردی و جمعی آنان می شود

در مقابل (عالوه بر اين با تکيه به شھادت . را به امتی مصرف کننده تبديل می سازد و امکان توليد را از آنھا می گيرد
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و با تبليغ بی سوادی و ) ماً در پی اختراع امکانات مؤثر تر تا کشتار جمعی مؤثر تر استژی صفر کشته که دائيسترات

  .تکيه به مدد غيبی به برتری جوئی نظامی امپرياليست ھا پاسخ مثبت می گويد

 که من از عمليات تروريستی در فرانسه به ايران ميانبر زدم، و از طريق تحليل ايدئولوژی اسالمی به اين نتيجه رسيدم

  .ديگر عمل می کنند تروريسم اسالمی و واشنگتن در پيوند تنگاتنگ با يک
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