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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ اپريل ١٨
  

  "اردوخان"باجخواھی 
١  

  

  :درآمد

 ، به"ZDF"طنز نويس معروف المان، ضمن يکی از برنامه ھايش در تلويزيون دولتی المان " يان بومرمن"چندی قبل 

در " رجب طيب اردوخان "- بخوانيد خليفۀ نکتائی دار-يقين تحت تأثير جو و فضای خونينی که رئيس جمھور ترکيه 

با را ھا نيز رسيده است، " يان بومرمن"داخل کشورش به وجود آورده و فرياد ميليونھا انسان در بند از آنجا به مأمن 

و ساير نشرات ھمسانش انجام " چارلی ھبدو"ھرگاه با آنچه  مجلۀ زبان گزندۀ طنز مورد حمله قرار داد؛ حمله ای که 

نه تنھا " چارلی ھبدو"به ھيچ صورت قابل مقايسه نمی باشد، خالف نشريۀ در يک رديف قرار گيرند داده و می دھند، 

و ھيچ يک از  مورد حمايت قرار نگرفت، از طرف بزرگ جنايتکاران جھان از ھوالند تا مرکل و از نتانياھو تا کامرون

آنھا حاضر نشدند تا اينبار که پای يک تن از ھمترازان خودشان در بين است، به دفاع از آزادی بيان برخاسته و با 

صدراعظم المان از " مرکل" بر روی خيابان خود را مبارز راه آزادی مطبوعات جلوه دھند، خانم ناشبرآمدن 

اين قاتل "  اردوخان"دد منش ترکيه و دررأس آن آتيالی عصر حاضر ش يعنی رژيم " ناتو پارتنر"خوشخدمتی زياد به 

بدون ضرورت و خالف قوانين و حدود صالحيت ھايش، خود داخل ميدان ... خلقھای، کرد، ترک، عرب، ارمنی و 

ه، که ترکيه را به زندان خلق ترک به ويژه آزاد انديشان آنجا مبدل نمود" اردوخان"شده، می خواھد در ھمسوئی با 

عمال شان اتا باشد من بعد ھيچ کسی به خود حق ندھد تا جنايتکار و قاتل را با . را مورد تعقيب قانونی قرار دھد" يان"

  !!توصيف نموده، جنايتکار و قاتل معرفی بدارد

را می توان بارزترين نمود و تجسم کامل فردی دانست که در وی انحصار طلبی " اردوخان"از آن جائی که 

جھانی ھمزمان  مژيک، شوونيزم عظمت طلبانۀ مليت حاکم و حمايت نامحدود، بيدريغ و توقف ناپذير امپرياليزايدئولو

بھرام رحمانی و بھزاد " است، با وجود نشر مطالب ارزنده ای از قلم ھمکاران گرامی پورتال آقايان تمرکز يافته

ين شدم تا به مثابۀ بحثھای تکميلی آن دو ھمکار، بر ا" اردوخان"در زمينۀ سياست ھای دولت ترکيه و شخص " مالکی

  . اين مختصر را تقديم شما خوانندگان عزيز نمايم

مسلم است که اين نوشته می تواند فقط سرآغاز يک بحث مفصل به شمار رفته، تکميل  و انتقاد از آن حق مسلم تمام 

  . خوانندگان گرانقدر و چيز فھم می باشد
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  : تقدس و حفظ منافع-١

 آنھا در پرتو ديد مادی تاريخی بر می آيد، از نخستين روز ھائی که انسان ها جائی که از مطالعۀ اوراق تاريخ و دقت بت

از مرحلۀ افکار مذھبی پای فراتر گذاشته و می خواھد اعتقاداتش را به نحوی نظم و انسجام دھد، تا به وسيلۀ ھمان 

 محفوظ دارد، افکار، اشيا و اعتقادات مشخصی  بعد ھا طبقه اش راافکار در پوشش ايجاد نظم، منافع مادی خودش و

ارزش فراانسانی و مقدس يافته، نه تنھا انکار آنھا قابل مجازات تلقی می گردد بلکه ھرنوع بحث و مناقشۀ فکری در آن 

   .قرار می گيرد" تابو"نيز به صورت مطلق منع شده، به گفتۀ امروزی، 

ھا در درازنای تاريخ بگذريم و توجه مان را به صورت " تابو"ور و سير پيدايش و محو اگر از گذشته ھای بسيار د

سازی ھا متناسب با ازدياد قدرت " تابو"مختصر به اديان ابراھيمی محدود بسازيم، می بينيم که در اديان ابراھيمی، 

ايش به عمل ی بر قدرتش افزپيامبر مدعيان اديان، پھنا و گسترش يافته است، به عبارت ديگر به ھر اندازه که مدعی

 - دايرۀ مقدسات را وسعت بخشيده، کار را به جائی رسانيده است که ھمه چيزش تقدس يافته است، به ھمان اندازه آمده

   -حديثی که گويا نجاست و مواد غايطۀ محمد نيز تقدس داشته است

ًداريم که آيا اصوال فرد مشخصی به نام موسی  به اين کاری ن-چنانچه وقتی بخواھيم حدود تقدس را در زمان موسی

 مد نظر قرار دھيم می بينيم که در آن زمان به خصوص در آغاز کار اقوام يھودی چندان تابع -وجود داشته و يا خير

افکار وی نبوده به خود حق می دادند که حتا روياروی با وی در مقابلش ابراز وجود کنند تا چه رسد به اين که در 

اين .  ببخشندارجحيتتمام گفته ھايش را زير پای نموده، گوساله پرستی را نسبت به دين موسی و دساتيرش غيابش 

چون داوود و بعد تر سليمان " انیپيامبر -پادشاه"حدود متناسب با گسترش نفوذ جانشينان موسی به خصوص زمانی که 

 در زمان موسی بين اقوام يھود اينجا و اسی بدائی کهزمام امور را به دست می گيرند، گسترۀ بيشتر يافته، شبه دموکر

 تبارز می يافت، جايش را سلطنت متمرکز و مستبدی داد که نه تنھا سلطۀ شان بر انسان به مثابۀ اصلی غير قابل نجاآ

را " سليمان"مناقشه پذيرفته شده بود، بلکه آرزومندی اين که آنچه در حيطۀ تصور نيز می گنجد، منقاد و تابع آنھا باشد، 

  .معرفی نمود..." انس و جن، ديو، حيوانات، پرندگان و "تمام موجودات واقعی و تخيلی " پيامبر -پادشاه"

 در آغاز پيدايش و شکل گيری اين دين، اصل تقدس از اھميت زيادی برخوردار نيست، مسيحيتخالف ديانت يھود، در 

 به طرف راست صورتت سيلی زد، به جای مناقشه و دعوا راه آنھم تا جائی که از عيسی نقل می کنند که وقتی فردی

انداختن ، طرف چپ صورتت را نيز پيش کن، تا بر وی ھم سيلی بزند، چنين تحمل و تواضعی به يقين ريشه در ناتوانی 

 ليساککه  و نداشتن ظرفيت دفاع از خود دارد مگر به مرور زمان به خصوص بعد از قدرت گيری کليسا و تا قبل از آن

 خونبار کليسا در تمام قرون وسطی بزرگترين خ نيز گسترۀ بيشتر يافته، تاريمسيحيتدو پارچه شود، دايرۀ مقدسات در 

  .شاھد و گواه ما در گسترۀ اين مقدسات می باشد

 باز ھم خالف ديانت مسيح، که تقدس بعد از مرگ وی ايجاد و گسترش يافت، در ديانت اسالم که آبشخور ايدئولوژيک

و امثال آنھا می باشد، تقدس قرآن، محمد ..." اردوخانھا، گلبدين ھا، سيافھا، ربانی ھا، خمينی ھا، خامنه ای، محسنی و "

و شعاير دينی در زمان حيات محمد و به صورت دقيق از آغاز مھاجرت محمد و يارانش از مکه به مدينه آغاز يافته و 

  .به اشکال مختلف تا امروز ادامه دارد

 که فردی بوده به مانند ساير افراد جامعه، حتا مکی لعۀ دقيق زندگانی محمد به خوبی نشان می دھد، که خالف محمدمطا

به مراتب بيشتر از افراد جامعه تحمل و بردباری داشته و نه تنھا خودش در دفاع از خود و تفکراتش برکسی سخت نمی 

 گذشته از احتراز از مذمت و بدگوئی اصنام و بتھائی که از طرف گرفته بلکه به يارانش ھم ھميشه دستور می داده، تا
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قريش به مثابۀ خدا شناخته می شد، در دفاع از شخص خودش نيز باعث تحريک مخالفانش نگردند، از وی به دفاع 

دينه می مگر ھمين محمد با ھمين اندازه صبر و تحمل، وقتی پايش به م. برخوردی را به وجود آوردبرنخيزند تا مبادا، 

می افتد تا تمام کسانی  نآرسد و به خصوص صاحب اندکی قدرت می گردد، به يک باره حافظه اش زنده شده، به فکر 

  . را که به مقدسات اسالمی که خودش مرکز آن بوده، توھين روا داشته، بايد به مجازات برسند

 انسانی می گردد به مانند تمام انسانھای برھمين مبناست که شخص محمد خالف روش گذشته اش در مکه، به يک باره

ديگری که به قدرت می رسند و دستور می دھد تا آنھائی را که رسالتش را نپذيرفته، وی را با شعر و يا نثر بد گفته اند، 

 چنين امری نمی توانست تحقق يابد مگر اين که محمد اولتر از ھمه در جھت تغيير مطلوب سلوک .بايد به قتل برسند

ًچه کامال روشن است که مردم صحرا گرد و بيابانی عرب، که عمدتا با آزادی کامل زيسته . اب کاری انجام نمی داداعر ً

، نمی ند و چيزی به نام ھيرارشی به غير از مناسبات قبيله ئی را به رسميت نمی شناختندگرفته بودو به تنھائی خو 

ًد، در نتيجه مسلمانان اکثرا بدون تکلف و ند را تا حد تقدس بپذير در ھمان آغاز و بدون اگر و مگر سلطۀ محمندتوانست

يا مراعات تشريفات خاصی نزد محمد رفته، ضمن اطاعت اوامر و نواھی دينی، در ساير مناسبات حرمت خاصی 

  . برايش قايل نبودند

لوک شان سازد و از جانب ديگر نمی خواست خودش محمد که از يک جانب می خواست پيروانش را وادار به  تغيير س

، با ذکر آيات چندی به پيروانش فھماند که حدود شدهرا با آنھا در تقابل قرار دھد، به مانند ھميشه دست به دامان جبرئيل 

رف  طپيامبرشان را بشناسند، تفاوت بين محمد مکی و محمد مدنی را به ھوش داشته فراموش ننمايند که ديگر با يک 

  ". پيرو"باشند و بعد " رعيت"جديدی است که از آنھا می خواھد تا نخست "  پادشاه-پيامبر"نيستند، بلکه طرف شان 

  :قرار ذيل اندصورت منظم در سورۀ حجرات آورده شده، قسمتی از آياتی که جھت تغيير سلوک اعراب نقش داشته و به 

ِّيا أيھا الذين آمنوا ال تقد: الف َ ُ َُ َ َ ِ َّ َ َُّ ٌموا بين يدي هللا ورسوله واتقوا هللا إن هللا سميع عليم َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ َ َ َ ََ َ َ ََّ َّ ََّّ ِ ُ َّ ُ ِ ْ ايد در   اى كسانى كه ايمان آورده- ﴾١﴿ُ

  )١(يد و از خدا پروا بداريد كه خدا شنواى داناست ئپيشى مجو] در ھيچ كارى[ پيامبرش برابر خدا و

َيا أيھا الذين آمنوا ال : ب ُ َ َ ِ َّ َ َُّ ْترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وال تجھروا له بالقول كجھر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم َ ْ ُْ َ ُ َّ ُُ َ ْ ََ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ٍَ ِ ِ ِِ َ ِ ْ ْ َْ َ َْ ِ ُِ ُ َُ َ َِّ َ

َوأنتم ال تشعرون  ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ از كه بعضى  ايد صدايتان را بلندتر از صداى پيامبر مكنيد و ھمچنان  اى كسانى كه ايمان آورده-  ﴾٢﴿َ

  )٢(ھايتان تباه شود  كه بدانيد كرده آن يد مبادا بىئيد با او به صداى بلند سخن مگوئگو شما با بعضى ديگر بلند سخن مى

ْإن الذين يغضون أصواتھم عند رسول هللا أولئك الذين امتحن هللا قلوبھم للتقوى لھم مغ: پ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َُ َ َُ َْ َّ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ ُ َّ َّ َّ ََّ َ َ َ َ ََ َْ ُ ِ ْ َ ُّ َّ ٌفرة وأجر عظيم ِ ِ َِ ٌ ْ َ َ ٌ  كسانى كه - ﴾٣﴿َ

كشند ھمان كسانند كه خدا دلھايشان را براى پرھيزگارى امتحان كرده است آنان را  پيش پيامبر خدا صدايشان را فرو مى

  )٣(آمرزش و پاداشى بزرگ است 

ُن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرھم ال يعقلا: ت ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ُ ُُ ُ ُ َُ ْ َ ْ َ َ ََ َ َّ به فرياد ] ى مسكونى تو[كسانى كه تو را از پشت اتاقھا -﴾ ۴﴿َون َّ

  )۴(فھمند  خوانند بيشترشان نمى مى

ٌولو أنھم صبروا حتى تخرج إليھم لكان خيرا لھم وهللا غفور رحيم : ج ِ َّ ٌ ُ َ َ َُ َّ ََّ َْ ْ ُْ ُ ُ ًُ ْ َْ َ َ َ َِ ِ َ َ َ َْ َّ َّ َ ً ى مسلمائو اگر صبر كنند تا بر آنان درآ - ﴾ ۵﴿ْ

  )۵(تر است و خدا آمرزنده و مھربان است برايشان بھ

  خوانندگان نھايت عزيز،

به يقين خود متوجه خواھی شد که .  آيات فوق را با دقت بيشتر مطالعه نموده در معنايش غور مجدد بنمالطف نموده

د نمی خواھد محمد ديگر نمی خواھد به مانند سابق با اسير مسلمانان دارای حقوق مساوی در ابراز عقايدش باشد، محم

 گويند عمر دومين جانشينش حين قرارداد حديبيه چند بار محمد را با صدای - کسی بلند تر از وی و با تحکم صحبت نمايد
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صدا نمايد، به اسمش مخاطب قرارداد و اين آيت به صورت غير مستقيم اشاره ايست به " رسوال هللا"بلند به جای اين که 

    .- را با محمد بداندوی تا بعد از آن حدود مناسباتش

  خوانندگان نھايت عزيز،

کار محمد تنھا به تغيير سلوک افراد ختم نشده، وقتی قدرتش فزونی يافت، از موضع يک فرد تجارت پيشه، که برای 

 سورۀ مجادله از پيروانش خواست تا مزاحم وقتش نشده، اگر کسی می ١٣فروش وقتش پول طلب می نمايد، ضمن آيت 

" حق الزحمه"، "حق الساعه"پول بدھد يا به عبارت امروزی " صدقه" صحبت نمايد، بايد زير عنوان خواھد با وی

  :بپردازد

َأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب هللا عليكم فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة و َ َ ََ َ َ َ ََ َّ ُ ُُ َ َ ُ َُ َّ ُ ُِ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ْْ ْ ْ َْ َ َ َُ َّ َ َ َ َ َُ ْ ْْ ِ ٍ ِّ ُأطيعوا هللا ورسوله ْ ُ َُ َ َ َ َّ ِ َ

َوهللا خبير بما تعملون  ُ َ َْ َ َِ ٌِ ُ َّ ى تقديم داريد و چون نكرديد و خدا ئھا  خود صدقهۀ محرمانصحبتآيا ترسيديد كه پيش از  -﴾١٣﴿َ

كنيد آگاه  بر شما بخشود پس نماز را برپا داريد و زكات را بدھيد و از خدا و پيامبر او فرمان بريد و خدا به آنچه مى] ھم[

  )١٣(است 

تا جائی که از مطالعۀ برخی از متون بر می آيد، گويا اين آيت در آغاز به شکل ذيل بوده و بعد از ناراحتی مردم از 

  :چنين تغيير فاحشی در برخورد ھای محمد، تغيير يافته است

ً وارد مذاکره شويد، قبال صدقه ای رپيامب ھنگاميکه می خواھيد با -اذا ناجيتم الرسول فقد موابين يدی نجواکم صدقه "

  "بدھيد

بر مبنای چنين طرز ديد و آمادگی ھائی بوده که کار به ايجاد يک دايرۀ تقدس به دور محمد کشيده شده، با ھر روزی که 

يعنی ھمان طوری که می تواند . از عمر محمد و ديانت اسالم می گذشت، به حدود و ثغور آن دايره افزوده می شد

 سورۀ احزاب، ٣۵اشد اين دايره که نخست از خودش و وقتش آغاز يافته بود به مرور زمان به اساس آيت مرسوم ب

دسترخوان و کاسۀ غذايش را نيز شامل شده، در اندک زمانی، با گرفتن ھويت حاکم برای شخص خودش، خانواده اش 

ۀ احزاب را که در واقع مؤيد تفاوت بين در اينجا جھت روشن شدن بھتر مطلب، بخشھائی از سور. نيز تشخص می يابد

  : سورۀ حجرات قرار می گيرد١٣محمد و خانواده اش با ساير انسانھا بوده و در تقابل واضح با آيت 

َيا أيھا الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النبي إال أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا َ َ َ َِ ِ َِ َ َِ ِ َِ َ َ َْ ٍ َ ُ ََّ َ َ ُ ُْ ْ ْ َُ ُ َُ ََّ ِّ ِ ُ َ َّ ْه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم ُّ ْ ُْ َ ُ ُ َ َِ ِ َِ ِ َِ َُ ْ ُْ َ ُ
ًفانتشروا وال مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم وهللا ال يستحيي من الحق وإذا سألتموھن متاعا  َِّ َ َ َ ََ َّ َُّ ُ ُُ َ َْ َْ َ َ َ َ َِ َِ َ ََ َ َِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ْ َُ َّ ْ ُْ َّ َُ َُ َُ ٍ ْ

َّفاسألوھن  ُ ُ َ ْ ًمن وراء حجاب ذلكم أطھر لقلوبكم وقلوبھن وما كان لكم أن تؤذوا رسول هللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َْ َ َ َّْ ُ ُ ُُ َ َْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َّ ِ ِ ُِ ُ ْ ٍ

ًإن ذلكم كان عند هللا عظيما  ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ ْ ُ َ َّ ] خوردن[ى پيامبر مشويد مگر آنكه براى ايد داخل اتاقھا اى كسانى كه ايمان آورده -﴾۵٣﴿ِ

شدن آن باشيد ولى ھنگامى كه دعوت شديد داخل گرديد  كه در انتظار پخته آن بى] آن ھم[طعامى به شما اجازه داده شود 

 از شما ]ولى[رنجاند  شما پيامبر را مى] رفتار[كه سرگرم سخنى گرديد اين  آن و وقتى غذا خورديد پراكنده شويد بى

چيزى خواستيد از پشت پرده از آنان ] پيامبر[كند و چون از زنان  شرم نمى] ىئگو[دارد و حال آنكه خدا از حق ىمشرم 

] نبايد [ًتر است و شما حق نداريد رسول خدا را برنجانيد و مطلقا  بخواھيد اين براى دلھاى شما و دلھاى آنان پاكيزه

  )۵٣(بزرگ است ] گناھى[نزد خدا ھمواره ] كار[را كه اين او به نكاح خود درآوريد چ] مرگ[زنانش را پس از 

ًيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قوال معروفا  ُ ْ ْ ْ َّْ ِ ِ ِ ًِ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ ُْ َ ٌ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ َِّ ْ ِ ْ َ َ َّ َُّ ُ ََّ َِّ ِّ ِّ ٍِّ َ  اى -  ﴾٣٢﴿َ

كه در دلش  يد تا آنئسر پروا داريد پس به ناز سخن مگونيستيد اگر ] ديگر[انند ھيچ يك از زنان ھمسران پيامبر شما م

  )٣٢(يد ئاست طمع ورزد و گفتارى شايسته گوبيمارى 
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َّيا أيھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن ِ ُِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ َ َ َ ًَ ُ ُُ ُ ُ َّ َّْ ْ َ َ َُ ٍ َ ِّ ْ ُّ ٌ أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبير َ ِ َ ٌ ِ ِ َِ ََ َّ ََّّ ِ ْ ُْ َُ ْ َ ََ َ ْ﴿١٣﴾  - 

ى متقابل حاصل ئله گردانيديم تا با يكديگر شناسااى مردم ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبي

   )١٣(داوند داناى آگاه است ترديد خ كنيد در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرھيزگارترين شماست بى

مانان حتا خر لکار به اينجا ختم نشده، تقدس محمد و آنچه مربوط به وی است، تا به آنجا پيش رفت، که نزد برخی از مس

  : نيز قدسيت يافت، چنانچه در تفسير جاللين در شأن نزول آيت نھم سورۀ حجرات می نويسدپيامبر

 بن ابی گذشت در ھمين ھنگام االغ آب انداخت و ابن ابی بينی خود را برای  بر خری سوار بود و بر عبدهللاپيامبر"

 خوشبو تر از پيامبراجتناب از استنشاق گرفت، ابن رواحه آنجا بود و به ابن ابی گفت به خدا قسم بوی شاش االغ 

  ."عطريست که تو به خود زده ای

  ادامه دارد

 

 
  

  

  
 

 

 
  

  

 
 


