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 فصل اول

 مقدمه

ب هنر و ادبیات و سرکوب پیشرفت ها و دستاوردهای علمی، سرکو، و تروریسم مذهبی« مقدس»های  جنگ

فساد گری دینی،  جنس گرایان؛ اعمال خشونت به حیوانات؛ سلطهرفتار وحشیانه با زنان، کودکان، هم 

ازدواج با کودکان؛ سنگسار، و نوجوانان،  وشوی مغزی کودکانشستروحانیون؛ مفت خوری و باج گیری آن ها، 

تفتیش عقاید، بریدن عضو اندام تناسلی و...، بخشی هایی از کارنامه سیاه گروه ها و حکومت  های ناموسی؛ قتل

 های مذهبی، نه تنها در قرون وسطا و دوران بربریت بشر، بلکه همین امروز نیز است.

ران در جهان امروز، دین بالی جان همه انسان ها شده است. گروه های اسالمی تروریستی در مراکز خرید، رستو

ها، هتل ها، اتوبوس ها، قطارها، هواپیماها، مسابقات ورزشی، مراکز تجمع مردم و خیابان ها، با انفجار بمب 

خدای »و « اسالم»هایشان انسان های بی گناه بی شماری را از کودک گرفته تا زن و مرد، پیر و جوان در راه 

 شان، به دیار نیستی می فرستند.« عزوجل

نین شان، متاثر از  ایدئولوژی اسالمی است گروه گروه انسان ها را تیرباران می کنند؛ با حکومت هایی که قوا

شمشیر گردن می زنند؛ سنگسار می کنند؛ به انسان ها در مالء عام شالق می زنند و به دار می آویزند. بازجویان 

سانند. بر اساس قوانین اسالمی آن ها، در زندان ها به زندانیان تجاوز می کنند و یا زیر شکنجه به قتل می ر

قصاص، چشم را در مقابل چشم در می آورند و دندان در مقابل دندان می شکنند. این حکومت ها، نه تنها 

آپارتاید جنسی و تفکر ارتجاعی را بر جوامع حاکم کرده اند، بلکه حتا تجاوز به دختربچه ها را نیز رسمیت داده 

 اند.

ن به باور م« مذهب افیون توده هاست!»رل مارکس، زنده بود واقعا باز هم می گفت: به این ترتیب، اگر امروز کا

سال پیش به مذهب غلط نبود. وی، به درستی از موضع طبقاتی و در  051نگاه آن دوره مارکس، یعنی حدود 

دین بالی »بطن این مبارزه، مذهب را نقد کرده است. اما اگر وی، امروز زنده بود به احتمال قوی می گفت: 

شده است! از این رو، امروز باید دین را مستقیما و بدون هیچ گونه مالحظه ای مورد نقد و « جان انسان ها

 افشاگری قرار داد و عواقب و عوارض و خطرات آن را نیز آگاهانه به جان خرید.
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بار می آورد.  می دهد و خرافی و مرتجع وشویشستدین، به معنای واقعی خرافه است؛ مغز انسان ها را 

خداسازی، افسانه هایی هم چون آفرینش آدم و حوا، شر و خیر، سحر و جادو، دعا و معجزه، شیطان و فرشتگان، 

حوری و قلمان، بهشت و جهنم، نوح و کشتی نوح و غیره واقعیت ندارند و افسانه ها و داستان هایی هستند که 

م چنین دربارها و حکومت ها بازتولید شده اند و به دهان به دهان به ویژه توسط دستگاه قوی مذاهب و ه

سنت های جان سخت و ارتجاعی و خطرناکی تبدیل گشته اند. مذاهب در طول تاریخ بشر تا به امروز، توسط 

بسیاری از حکومت ها رواج داده شده اند و در عصر حاضر نیز سیستم سرمایه داری، آن را به خدمت منافع 

ت هایش خودش درآورده است. چرا که مذاهب مالکیت را مقدس می شمارند و حافظ طبقاتی و اهداف و سیاس

 سیستم سرمایه داری و استثمار انسان از انسان، تبعیض و نابرابری و فاشیسم و خشونت هستند.

مذاهب آزادی، برابری و عدالت اجتماعی را دشمن خود می دانند از این رو، آن ها در طول تاریخ بشر، هر کسی 

 مدافع این آزادی ها بوده به زنجیر اسارت خود کشیده اند و به قتل رسانده اند. که

مذاهب، زن را به عنوان انسان کامل به رسمیت نمی شناسند و آن را نصف انسان می دانند. مذاهب، مرد را 

نه حافظ ختارییس خانواده معرفی می کنند که زن باید به طور مطلق از آن تبعیت کند. بنابراین، مذاهب سرس

و بقای گرایش ارتجاعی مردساالری هستند. بی جهت نیست که از خدا گرفته تا همه پیامبران و امامان همگی 

 مرد هستند و هیچ زنی در میان آن ها وجود ندارد.

اما متاسفانه در دنیای امروز، کم تر روشنفکر و دانشمند و یا فعال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را می بینیم 

مستقیما و پیگیرانه دین را مورد نقد قرار دهند و صریحا گروه ها و حکومت های اسالمی را ضدانسان و زن که 

ستیز و آزادی ستیز و تروریست بنامند. البته فتواهای ترور روحانیون به خصوص روحانیون ایرانی، ترس و دلهره 

و فعالین عرصه های سیاسی، اجتماعی و زیادی را در دل بسیاری از روشنفکران و حتا سازمان ها و احزاب 

فرهنگی انداخته است. هنگامی که آیت اهلل های مرتجع و فسیل شده ایرانی، فتوای قتل یک پزشک جمهوری 

آذربایجان را صرفا به دلیل نوشتن مقاله ای در یک روزنامه در نقد اسالمی صادر می کنند و چند سال پس از 

شک را به قتل می رسانند و یا اخیرا آیت اهلل مرتجع دیگری، فتوای قتل صدور آن فتوای تروریستی، این پز

را صادر کرده تا با راه « آی نقی»شاهین نجفی رپ خوان جوان مقیم آلمان را به خاطر خواندن ترانه ای به نام 

 اتوریستانداختن رعب و وحشت، کسی جرات نقد مذهب را به خود راه ندهد. یا این که گروه های مذهبی، کاریک

دانمارکی را به خاطر کشیدن کاریکاتورهایی از محمد، تهدید به مرگ کرده اند. یا چند سال پیش یک کارگردان 

و فیلم ساز هلندی را به خاطر این که فیلمی علیه مذهب تهیه کرده بود به قتل رساندند. سی و پنج سال پیش 

ده بود. این ها، تازه ترین نمونه های تروریستی هم آیت اهلل خمینی، فتوای ترور سلمان رشدی را صادر کر

 حکومت ها و گروه های اسالمی به شمار می آیند. 

اعمال جنایت کارانه ای که امروز گروه های اسالمی علیه بشریت مرتکب می شوند در دوران های گذشته، 

گان فالسفه و نویسندیعنی یهودیت و مسیحیت نیز در دوره قدرقدرتی شان مرتکب شده بودند. اما بسیاری 

قدیم آن ها را بی مهابا نقد و افشا کرده اند. حتا برخی نویسندگان در این راه آن قدر ثابت قدم بوده اند که 
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اعدام و ترور نیز شده اند. ترور احمد کسروی، یکی از نمونه های ایرانی در دوره حکومت محمدرضا شاه پهلوی 

 ن صادق هدایت و علی دشتی مستقیما علیه مذهب قلم زده اند.توسط نواب صفوی است. یا نویسندگانی چو

در چنین شرایطی، متاسفانه فقط تعداد انگشت شماری از فعالین فرهنگی و سیاسی ایرانی و غیر ایرانی در نقد 

و افشای جنایت های مذهبی، فعالیت دارند اما بسیاری از نویسندگان و هنرمندان، از پرداختن به مسایل 

 این که امروز اسالم و گروه های اسالمی به ترور و آدم کشی کور روی آورده اند خودداری می کنند.مذهبی و 

 

 قرآن، مبلغ و مروج وحشت و ترور، جنگ و خونریزی، تجاوز و غارت گری است

، یعنی مانیفست حکومت اسالمی محمد و علی، به کسانی که خدا و قرآن را قبول دارند وعده «اهلل؟!»در قرآن 

های سر خرمن آن چنانی داده شده و بر عکس، کسانی که آن ها را قبول ندارند به وحشیانه ترین شکلی تهدید 

کرده و به اشکال چندش آوری به آن ها توهین می کنند. قرآن، انسان ها را به چهارپایان، گورخر، حیوانات کر 

آفریده و « خدا»همه این جانوران را خود  و الل، بوزینه، و سگ هار تشبیه می کند. در حالی که به ادعاها،

 .هرچه کم و کسر و عیب و کمبودی دارند، از خود اوست که در آفرینش، کار ناقصی را انجام داده است

 ست؟کی« کافر»، کافران را به حیوان تشبیه کرده است که کر و کور و الل گمراه هستند. واقعا «خدای عزوجل»

ناد به تحقیقات و دستاوردهای علمی و تنها بر مبنای اندیشه و خرد و آگاهی، که با است آیا آن انسان هایی

 معرفی« کافر»افسانه های چون خدا و بهشت و جهنم و آفریتش بشر را از دیدگاه خرافی مذهب نمی پذیرند 

 می شوند و ریختن خود آن ها، بر هر مسلمانی واجب شده است؟!

که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند وارد باغ هایی از بهشت می  خداوند کسانی را» :0۱سوره محمد، آیه 

گیرند و هم چون نهرها از زیر درختانش جاری است، در حالی که کافران از متاع زودگذر دنیا بهره می  کند که

 .«خورند و سرانجام آتش دوزخ جایگاه آن هاستچهارپایان می 

 «.اندیشیدپرستید مگر نمى بر آن چه غیر از خدا مى  تف بر شما و» :۷۶ سوره االنبیأ، آیه

بردیم ولی خواستیم )مقام( او را با این آیات )و علوم و دانش ها( باال می  و اگر می» :0۶۷ سوره االعراف، آیه

او به پستی گرائید و از هوای نفس خویش پیروی کرد او هم چون سگ )هار( است که اگر به او حمله کنی 

کند این مثل ا باز و زبانش را برون خواهد کرد و اگر او را به حال خود واگذاری باز همین کار را می دهانش ر

 .جمعیتی است که آیات ما را تکذیب کردند این داستان ها را )برای آن ها( بازگو کن شاید بیندیشند

را بکشید! تا در شما درشتی و  ای کسانی که ایمان آورده اید، کافرانی که نزد شمایند: »0۱۱ آیه توبه سوره

 «شدت را بیابند. و بدانید که خداوند با پرهیزکاران است!
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چون با کافران روبرو شدید، گردن شان را بزنید. و چون آن ها را سخت فرو فکندید، : »۴ آیه محمد سوره

د. و این جنگ به پایان آیاسیرشان کنید و سخت ببندید. آن گاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه. تا آن گاه که 

است حکم خدا. و اگر خدا می خواست از آنان انتقام می گرفت، ولی خواست تا شمارا به یکدیگر بیازماید. و 

   «آنان که در راه خدا کشته شده اند اعمال شان را باطل نمی کند.

ن همه دین خدا گردد پس اگر با آنان نبرد کنید تا دیگر فتنه ای نباشد و دی: »0۸۱ صفحه ۱۳ آیه انفال سوره

 « باز ایستادند ، خدا کردارشان را می بیند.

اینان لعنت شدگانند. هرجا یافته شوند باید دستگیر گردند و به سختی : »۴۱۶ صفحه ۷0 آیه احزاب سوره

 «کشته شوند.

 ن به فساد مىجنگند و در زمی سزاى کسانى که با )دوستداران( خدا و پیامبر او مى: »۱۱ آیه مائده سوره

 بریده ریکدیگ کوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خالف جهت

 «.داشت خواهند بزرگ عذابى آخرت در و دنیاست در آنان رسوایى این گردند تبعید سرزمین آن از یا شود

فر شوند و بخواهند بین خدا و پیامبرانش تفرقه کسانی که به خدا و رسولش کا: »050و  051سوره نساء، آیه 

بیندازند و بگویند به بعضی از آن ها ایمان داریم ولی نسبت به بعضی از آن ها کافر هستیم، چنین کسانی 

 «کافران حقیقی هستند.

ایی کسانی را از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزه: »0۳۱ صفحه ۱۳ آیه التوبه سوره

را که خدا و پیامبرش حرام کرده است بر خود حرام نمی کنند و دین حق را نمی پذیرند بکشید، تا آن گاه که 

 «.به دست خود در عین مذلت جزیه بدهند

اند دست شان را به عنوان کیفرى از جانب خدا  و مرد و زن دزد را به سزاى آن چه کرده: »۱۸ آیه مائده سوره

 نا و حکیم است. ببرید و خداوند توا

در حالی که هم درصدر اسالم دزدی و چپاولگری و تجاوز به اسرا توسط خود پیامبر، و دیگر مریدانش عمومیت 

داشت و هم برای نمونه در ایران امروز، از خامنه ای تا دیگر سران و مقامات حکومتی کسب و کار اصلی شان 

 م است!دزدی و غارت اموال عمومی و تجاوز و شکنجه و اعدا

محمد پیامبر اسالم، خود به عایشه نه ساله تجاوز کرد و به پیروانش وعده پسر بچه ها و غالمان زیبارو را در 

بهشت داد و اطرافیانش نیز به خاطر آن وعده های جنسی، از محمد ابن عبداهلل پیروی کردند. حتا خمینی ک 

له اش در باب تجاوز به کودکان این گونه می هبه معنای واقعی جنون آدم کشی و ویرانگری داشت، در رسا

 :نویسد
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( او براى وى جایز نیست چه این که زوجه دائمى باشد و چه 0کسی که زوجه اى کم تر از نه سال دارد وطى)»

( اشکال ندارد هر چند ۱منقطع، و اما سایر کام گیری ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ)

 -۱تفخیذ یعنی مالیدن آلت جنسی به ران،  -۱وطی یعنی آمیزش جنسی، -0( )۱شیرخواره باشد.)

 «تحریرالوسیله آیت اهلل خمینی، جلد سوم، ترجمه آیت اهلل خامنه ای.

خمینی که تمامی زندگی اش را وقف اسالم و آموختن هر چه بیش تر این دین ویرانگر و ضدانسانی کرد، به 

 .اد شیرخواره را حالل و مجاز دانسته استطور شرم آوری، کام گیری جنسی از نوز

به راستی، فکر محمد، علی، عمر، ابوبکر، عثمان، بن الدن، مالعمر، خمینی، خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی، 

روحانی، لنکرانی، یزدی، جنتی و...، چرا به این اندازه مشمئزکننده ای پلید و پست است که به کودکان خردسال 

 دین»ابراین، حتا تجاوز به کودکان و پایمال نمودن حقوق انسانی ایشان و زنان در هم رحم نمی کنند؟! بن

 .، نهادینه شده است«مبارک اسالم

که در ایران، اجازه می دهد پدرخوانده ها و مادرخوانده ها با کودکان بی سرپرست و بی پناهی « قانونی»اخیرا 

ن قانون جنگل، نخست توسط مجلس شورای اسالمی را که به فرزندخواندگی می پذیرند، ازدواج کنند. ای

تصویب و سپس از سوی شورای نگهبان تایید شد و اخیرا نیز توسط آخوند حسن روحانی رییس جمهوری 

 حکومت اسالمی، به ارگان های ذیربط برای اجرا، ابالغ شده است. 

 حافظ، به زیبایی و واقعی تاکید کرده است:

 کنند روند آن کار دیگر می چون هب خلوت می                                                                                   کنند منبر می واعظان کاین جلوه رد محراب و               

 کنند توهب فرمایان چرا خود توهب کم رت می                                                                                        دارز د دامندند مس ب زادس  یلکشم
 

 با فتوای محمد شاعر را کشتند

عب ک»محمد، پیامبر اسالم، مستقیما دستور قتل مخالفین خود را صادر می کرد. برای نمونه، محمد حکم قتل 

، این شاعر سرشناس عرب را داد. وی، در اشعار و سخنانش جنگ و خونریزی و تفکرات محمد را «بن اشرف

 مورد نقد قرار می داد به همین دلیل، با فتوای قتل محمد روبرو گشت و جان باخت.

شان یوقتی کعب بن أشرف به دستور پیامبر گرامی اسالم )ص( کشته شد، ا»در منابع اهل سنت آمده است: 

 «.؛ به هر یک از بزرگان یهود دست یافتید، او را بکشید«فَاقْتُلُوهُ یَهُودَ رِجَالِ مِنْ مَنْ ظَفَرْتُمْ بِهِ »فرمودند: 
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کردند و به نوعی محمد اند و از او دفاع می  از ظاهر این ماجرا نشان می دهد که قبیله کعب نیز با او همراه بوده

 آورد فتوای قتل او را صادر کرده بود.به حساب می آن ها را دشمن و مخالف خود 

بود، اما با گذشت زمان تبدیل به یکی از  کعب، مردى از قبیله طى بود و مادرش نیز از یهودیان بنى نضیر

 بزرگان مدینه و عضوی از قبیله بنی نضیر شد

ثه پیامبر )ص( زید بن حاروقتی در جنگ بدر، گروهی از قریش کشته شدند و مسلمانان به پیروزی رسیدند، »

و عبداهلل بن رواحه را به مدینه فرستاد تا مژده آن پیروزى را به مردم دهند. کعب وقتی این را شنید، گفت: 

اند. اگر محمد اینان را کشته باشد، زیر گویید؟ اینان اشراف عرب و پادشاهان مردم بودهواى بر شما! راست می

به مکه رفت و در واکنش به این حادثه، بر کشته شدگان مشرکان مکه  زمین بهتر از روى زمین است. سپس

قل نمود. در تاریخ ندر بدر نیز عزاداری و گریه کرد ... حتا آنان را بر سرودن شعر علیه پیامبر اسالم ترغیب می 

ص شاعر و جا که شخسرود و از آن شده است کعب در بسیاری از مواقع اشعاری را بر علیه پیامبر اسالم می 

فصیحی بود؛ درن تیجه گسترش و نفوذ شعر او نیز بیش تر بوده است. البته توجه به این نکته ضروری است 

تر از نقش امروزی آن است. شاید نقش شعر در میان اعراب را بتوان  که، نقش شعر در آن زمان بسیار پر رنگ

 سازی امروز دانست.  به مانند صنعت و هنر فیلم

، «بعد از اذیت و آزارهای کعب»گونه ذکر شده است:  ای شیعی و اهل سنت، کشتن کعب، اینه در کتاب

محمد بن مسلمه، گفت: اى پیامبر خدا! من این « کند؟چه کسی شر فرزند اشرف را کوتاه می »پیامبر فرمود: 

مسلمه، ابو نائله که برادر  در نهایت محمد بن« ... انجام بده»کشم. پیامبر فرمود: کنم و او را می  کار را می

دند، سخن ش رضاعی کعب بود و عباد بن بشر و حارث بن اوس و ابو عبس بن جبر بر کشتن کعب بن اشرف هم

 من! أشرف ابن اى: گفت آن از پس و خواند شعرى و گفت سخن او با که فرستادند وى پیش  آن ها ابو نائله را

بر امپی از بدگوئی به نائله ابو ادامه در) کنم، چنین: گفت کعب ار،د نهان را آن ام آمده تو پیش حاجتى به

کردند، درخواست کمک از کعب کرد( ... در نهایت تصمیم  پرداخت و برای تعدادی از افراد که مانند او فکر می

مبر ابر این شد که ابو نائله به همراه تعدادی پیش کعب بیایند و او به آن ها کمک کند. سپس همگان پیش پی

 آن« خدایا! کمک شان کن.»و دعا کرد: « به نام خدا بروید»حضرت آن ها را روانه کرد و فرمود:  رفتند و آن

گاه پیامبر به خانه بازگشت و آن ها به سمت قلعه کعب رفتند و ابو نائله بانگ زد و کعب از بستر برخواست و 

؛ تو در حال جنگى و «ینزل فی مثل هذه الساعةانک امرؤ محارب، و ان صاحب الحرب ال »زنش به او گفت: 

گاه از جاى خویش بلند شد و ساعتى با آن ها سخن گفت سپس رود. آنمرد جنگی در چنین وقتى پایین نمی

که محمد بن مسلمه ضربتی بر کعب زد و او را کشت. سپس پیش پیامبر خدا رفته و خبر به راه افتادند تا این 

ه او دادند. وقت صبح، یهودیان از کشته شدن دشمن خدا هراسان شدند و هیچ کشته شدن دشمن خدا را ب

؛ به هر یک از «مَنْ ظَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ رِجَالِ یَهُودَ فَاقْتُلُوهُ»یهودى نبود که بر جان خویش نترسد. پیامبر فرمود: 

، 0۴۴ - 0۴۱، ص ۱التاریخ، ج بزرگان یهود دست یافتید، او را بکشید. )ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی 

، دار الکتب ۱5 - ۱۴، ص ۱، ج ، الطبقات الکبریق؛ کاتب واقدی، محمد بن سعد0۱۸5دار صادر، بیروت، 

ق؛ طبری، محمد بن جریر، تاریخ األمم و الملوک، تحقیق: محمد أبو الفضل 0۴0۸العلمیة، بیروت، چاپ دوم، 
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ق؛ با کمی تفاوت در: بخاری، محمد بن 0۱۸۶یروت، چاپ دوم، ، دار التراث، ب۴۳0 - ۴۳1، ص ۱ابراهیم، ج 

 چاپ النجاة، طوق دار ،۳0 - ۳1 ص ،5 ج  إسماعیل، صحیح البخاری، محقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر،

 (.ق0۴۱۱ اول،

 خمینی، فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد

مت جهل و جنایت و ترور اسالمی، فتوای سال پیش نیز آیت اهلل خمینی، رهبر و بنیان گذار حکو ۱5حدود 

 صادر کرد و رسما تروریسم« آیه های شیطانی»قتل سلمان رشدی شهروند انگلیسی را به خاطر نوشتن رمان 

دولتی را در ذهن و فکر و اعمال گروه های تروریستی اسالمی فعال تر ساخت و به تروریسم دولتی رسمیت و 

اجباری کردن حجاب اسالمی و سرکوب سیستماتیک زنان، حمله به  علنیت داد. خمینی، عالوه بر فتوای

کردستان، شکستن قلم ها و بستن دهان ها، از بین بردن همه تشکل های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 

مستقل، اعدام دسته جمعی مخالفین در دادگاه های دو سه دقیقه ای، به خصوص اعدام حدود چهار هزار 

در زندان های کشور، تروریست حکومت اسالمی در داخل و خارج کشور نیز با  0۱۷۶زندانی سیاسی در سال 

همین فتواهای آیت اهلل های جنایت کار، صدها تن از فعالین سیاسی و فرهنگی ایرانی را ترور کرده اند. بنابراین، 

آفریقا، جدی ترین  حکومت اسالمی ایران، یکی از حکومت هایی است که در جهان، به ویژه در قاره های آسیا و

 و اصلی ترین حامی مادی و معنوی گروه های تروریستی اسالمی است.

را کسب نمود. « بهترین کتاب سال بریتانیا»منتشر شد و در همین سال جایزه  0۳۸۸های شیطانی در  آیه

ین آثار به شهرتی جهانی یافته بود. ا« شرم»و « شبهای نیمه  بچه»سلمان رشدی، پیش از آن با دو رمان 

به عنوان بهترین رمان ترجمه، مورد « شبهای نیمه  بچه»فارسی نیز ترجمه و منتشر شده بودند و از آن میان 

 تمجید نهادهای حکومت اسالمی ایران، قرار گرفت و جایزه سال را به خود اختصاص داد.

ز را در هم می آمیزد اما این ، خیال، فلسفه و طن0۳۸۸، چاپ «آیه های شیطانی»کتاب چهارم سلمان رشدی، 

کتاب، بالفاصله پس از چاپ به خاطر آن چه مسلمانان ارائه تصویری کفرآمیز از پیامبر اسالم دانستند، محکوم 

 .شد

، آیت اهلل خمینی بنیان گذار حکومت اسالمی، 0۳۸۳کتاب در بسیاری کشورهای اسالمی ممنوع شد و در سال 

ان رشدی شد. رشدی که پس از آن فتوا عمال مثل زندانی و تحت محافظت با صدور فتوایی خواستار قتل سلم

 .پلیس زندگی می کرد به نگارش رمان و چندین رساله ادامه داد

تبار اهلل خمینی فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده هندی ، آیت 0۱۷۶بهمن  ۱5 - 0۳۸۳فوریه  0۴در 

 «علیه اسالم، پیامبر و قرآن»صادر کرد. او این اثر را  «های شیطانیآیه»انگلیسی را به خاطر نوشتن رمان 

 نویسنده را به قتل برسانند.« آمیز عمل توهین»خواند و از مسلمانان جهان خواست تا به سزای این 

، دولت راجیو گاندی، نخست «آیات شیطانی»بودن « کفرآمیز»با آغاز اعتراضات درباره  پنجم اکتبر همان سال،

 .اولین دولتی بود که ورود و توزیع این رمان را منع کردوزیر وقت هند، 
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مفتی اعظم دانشگاه االزهر مصر ضمن منع فروش این رمان در این کشور، از سازمان های بیست و یکم نوامبر، 

و  شوند. در همین ماه، انتشار« آیات شیطانی»اسالمی بریتانیا خواست از طریق شکایت به دادگاه مانع توزیع 

 .ین کتاب در سودان و آفریقای جنوبی منع شدتوزیع ا

. را علنا آتش زدند« آیات شیطانی»صدها مسلمان بریتانیایی در شهر بولتون برای اولین بار دوم دسامبر، 

 .سریالنکا نیز به زمره تحریم کنندگان این کتاب پیوست

 .منوع اعالم کردندرا م« آیات شیطانی»، پاکستان و بنگالدش نیز انتشار و توزیع 0۳۸۳ژانویه 

در حمله هزاران مسلمان پاکستانی به مرکز فرهنگی آمریکا در اسالم آباد در اعتراض به سلمان دوازدهم فوریه، 

 .رشدی شش نفر کشته و صد نفر مجروح شدند

در چندین کشور منع شده بود، آیت اهلل خمینی « آیات شیطانی»در حالی که انتشار و فروش چهاردهم فوریه، 

هدف موج سواری سیاسی، با صدور فتوایی تاریخی قتل سلمان رشدی و ناشران اثر را به جرم آن چه توهین با 

 به پیامبر اسالم خواند، بر مسلمانان واجب دانست. دولت اسالمی ایران هم یک روز عزای عمومی اعالم کرد. 

 ن بود، به سرعت مخفی شد. اما رشدی گفت که در رمانش به اسالم توهین نکرده است. وی که ساکن لند

 .حکومت اسالمی ایران، برای اجرا کنندگان این فتوا جایزه یک میلیون دالری تعیین کرد« بنیاد پانزده خرداد»

در جریان اعتراض مسلمانان در بمبئی دست کم دوازده نفر در تیراندازی ماموران کشته بیست و چهارم فوریه، 

 .شدند

ینی درگذشت ولی میراث فتوای تروریستی او، هم چنان علیه سلمان رشدی آیت اهلل خم ،0۳۸۳سوم ژوئن 

 .زنده ماند

جوانی لبنانی به نام مصطفی محمود مازح که قصد کشتن سلمان رشدی را داشت، هنگام ساخت  سوم اوت،

 .گرفت« شهید»بمب در هتلی در لندن کشته شد و در ایران لقب 

ه ای، جانشین آیت اهلل خمینی، اعالم کرد که فتوای سلفش علیه آیت اهلل علی خامنبیست و ششم دسامبر، 

 .سلمان رشدی پابرجا می ماند

 ، در خانه اش در میالن«آیات شیطانی»اتوره کاپریولو، مترجم شصت و یک ساله ایتالیایی ، 0۳۳0سوم ژوییه 

 .چاقو خورد و شدیدا زخمی شد

در دانشگاه « آیات شیطانی»چهل و چهار ساله ژاپنی هیوتوشی ایگاراشی، مترجم  یازدهم ژوئیه همان سال،

 .تسوکوبا به ضرب چاقو به قتل رسید
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یک دانش جوی ایرانی و دو کارمند سفارت ایران در لندن را که دیپلمات نبودند،  دولت انگلیس، ،0۳۳۱ژوییه 

 .به خاطر آن چه تالش برای قتل سلمان رشدی خواند، بیرون کرد

یان حمله گروهی خشمگین به یک همایش فرهنگی در ترکیه بیش از سی نفر از در جر، 0۳۳۱دوم ژوئیه 

روشنفکران و هنرمندان در آتش سوختند. یکی از شرکت کنندگان عزیز نسین، نویسنده مشهور و مترجم 

به زبان ترکی بود. او با شدیدترین لحن به مسلمانان و قرآن تاخته بود و گروهی در واکنش « آیات شیطانی»

این سخنان، هتل محل برگزاری همایش را اشغال کردند و خواستار تحویل گرفتن نسین شدند. بعد از به 

برآورده نشدن این خواسته، آن ها هتل را آتش زدند و مانع از ورود ماموران آتش نشانی شدند. این واقعه شکاف 

 .بین الیئک ها و مذهبیون ترکیه را تشدید کرد

 .در نروژ، از یک سوء قصد در اوسلو جان سالم بدر برد« آیات شیطانی»ارد، ناشر ویلیام نیگیازدهم اکتبر، 

 0۳۳۶، هیاتی از اتحادیه اروپا اولین دور مذاکره با مقامات ایران از زمان قطع مناسبات در آوریل هجدهم ژوییه

در رابطه با ترور صادق را در تهران برگزار کرد. روابط دو طرف بعد از اعالم حکم دادگاه میکونوس در آلمان، 

شرفکندی و همراهانش در رستورانی به نام میکونوس در برلین توسط تروریست های حکومت اسالمی، قطع 

 شده بود.

، محمد خاتمی در اولین سفرش به مقر سازمان ملل در نیویورک در گفتگو با خبرنگاران بیست و سوم سپتامبر

 «ام شده تلقی کنیم.باید مساله سلمان رشدی را تم»خارجی گفت: 

کمال خرازی، وزیر وقت امورخارجه ایران، در مقر سازمان ملل در نیویورک به همتای بیست و چهارم سپتامبر، 

بریتانیایی خود رابین کوک اطمینان داد دولتش برای اجرای فتوا دست به اقدامی نخواهد زد. این تصمیم با 

 .شد واکنش تند محافظه کاران حکومت اسالمی، مواجه

سلمان رشدی گفت که احساس می کند کاغذپاره های فتوا همانند غبار در هوا پرواز   بیست و پنجم سپتامبر،

 .می کند. سخن گوی وزارت خارجه حکومت اسالمی ایران، این سخنان را توهین آمیز دانست و محکوم کرد

ی و حسین مظاهری اعالم کردند آیت اهلل محمد فاضل لنکرانی، نوری همدان ،0۳۳۶بیست و هشتم سپتامبر 

فتوای آیت اهلل خمینی علیه سلمان رشدی تغییرناپذیر است و همه مسلمانان تا روز قیامت وظیفه دارند آن را 

 .اجرا کنند

هزار دالر  ۱۱1در ایران، برای قتل سلمان رشدی بیش از « دانش جویی»یک گروه به اصطالح دهم اکتبر، 

 .جایزه تعیین کرد

بنیاد پانزده خرداد جایزه اجرای فتوا را سیصد هزار دالر افزایش داد و به دو میلیون و هشتصد  کتبر،دوازدهم ا

 .هزار دالر رساند. یک سال پیش تر، این جایزه از دو میلیون به دو میلیون پانصد هزار دالر افزایش یافته بود
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اعالم کرد که فتوا علیه سلمان رشدی  سپاه پاسداران حکومت اسالمی، در بیانیه ای ،۱11۱پانزدهم فوریه 

 .غیرقابل تغییر است

 .است« مرتد مهدور الدم»آیت اهلل خامنه ای، در پیامی به حجاج تاکید کرد سلمان رشدی  ،۱115ژانویه 

 .سپاه پاسداران تاکید کرد فتوا به قوت خود باقی است دوازدهم فوریه همان سال،

 .ن اعالم کرد فتوا علیه سلمان رشدی تغییرناپذیر استبنیاد شهید ایرا ،۱11۷چهاردهم فوریه 

اعطای نشان شوالیه به سلمان رشدی از سوی ملکه بریتانیا با خشم شمار زیادی از  ،۱11۶پانزدهم ژوئن 

مسلمانان مواجه شد. وزارت امور خارجه حکومت اسالمی ایران، جفری آدامز سفیر بریتانیا در تهران را احضار 

تان نیز این اقدام بریتانیا را محکوم کرد. ایمن الظواهری، مرد شماره دو القاعده نیز در پیامی کرد. مجلس پاکس

 .اعطای نشان شوالیه به سلمان رشدی را توهین به جهان اسالم توصیف کرد

 .سخن گوی وزارت خارجه حکومت اسالمی ایران، اعالم کرد فتوا به قوت خود باقی است، ۱11۳یازدهم فوریه 

اه اطالع پایگ»ات ایران، باز هم از افزایش پاداش برای قتل سلمان رشدی نویسنده ی بریتانیایی از سوی مطبوع

، اعالم کرده 0۱۳0شهریور  ۱0خبر دادند. این سازمان حکومت اسالمی ایران، در روز جمعه « خرداد 05رسانی 

میلیون دالر به کسی که  ۱/۱مبلغ  که بر پایه فتوای آیت اهلل روح اهلل خمینی مبنی بر قتل سلمان رشدی،

 بتواند این فتوا را اجرا نماید، اعطا می گردد.

حکم ارتداد و قتل سلمان رشدی از سوی خمینی، بر اساس مبانی شرعی و فقهی صورت گرفته است بنابراین، 

 . براساستروریسم در بطن ایدئولوژی اسالمی ریشه دارد و به دوران حکومت اسالمی محمد و علی برمی گردد

از « غیبت»سیاست ها و آموزه های دینی، اجرای حکم ارتداد از شئون پیامبر اسالم و امامان بوده و در عصر 

امه اق»، گفته است: «امام صادق»می باشد. به عنوان نمونه، « مجتهدان جامع الشرایط»، یعنی «شئون عام امام»

است که حکم و داوری به نزد او آورده می شود. )حر اقامه حکم بر عهده کسی  -الحدود الی من الیه الحکم 

( خمینی، در این باره گفته ۱۱1، ص0۸عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تهران، دار الکتب االسالمیه، ج 

در زمان غیبت ولی امر و سلطان عصر )عج( جانشین آن حضرت در اجرای سیاسات) حدود و تعزیرات( »است: 

مام علیه السالم می باشد، مگر جهاد ابتدایی، نواب عام حضرتش می باشند که فقهای و تمام آن چه برای ا

 (۱۱۱، ص ۱)امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، قم، انتشارات اسالمی، ج « جامع شرایط فتوا و قضا هستند.

و باطل و شود و عقد ا شخص مرتد اگر مرد باشد، در صورتی که مرتد فطری باشد، اعدام می» :حکم مرتد

هایش مانند اموال شخص مرده بین ورثه اش  همسرش باید از او جدا شود و اموال او نیز بعد از پرداخت بدهی

ود. ش شود و اگر توبه نکرد اعدام میشود. اما اگر مرتد ملی باشد سه روز به او فرصت توبه داده می تقسیم می 

شود و عقدش باطل است. اگر شخص الش تقسیم می این شخص در صورتی که توبه نکند و اعدام شود امو

شود تا زمانی که توبه شود، بلکه زندانی می  اعدام نمی -چه از نوع فطری و چه از نوع ملی  -مرتد زن باشد 
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شود و در صورتی که به خانه شوهر رفته باشد باید عده کند و اموال او تا زمانی که زنده است تقسیم نمی 

شود.)تحریرالوسیله، امام خمینی، لی اگر به خانه شوهر نرفته باشد بدون عده از شوهر جدا می طالق نگه دارد و

 (0۱-00پیشین، ص 

های شیطانی، داستان دو هندی است که از یک حادثه ترور جان سالم بدر برده و به انگلستان رفته اند.  آیه

هم آمیخته شده است. این اثر داستان زندگی رمان به سبک رئالیسم نوشته شده و تراژدی و کمدی در آن به 

مردمی است که در آرزوی دنیای بهتر، از کشور خویش می گریزند، مردمی که نه توان فرارویی به انسانی مدرن 

را دارند و نه می خواهند در دنیای سنتی زندگی کنند. برای دست یافتن به هویتی تازه زندگی سراسر ماجرایی 

سر می گذرانند. آیه های شیطانی، کوشیده است تا به همین ماجراها بپردازد، ماجراهایی که با را در بریتانیا از 

هم گره زده تا از میان صدها داستان و روایت کوچک،  استوره و تاریخ درهم آمیخته، واقعیت و خیال را به

ز بر خود دارد، با تکیه بر روایتی که نام اثر را نی« آیه های شیطانی»زندگی انسان مهاجر را در رمانی نشان دهد. 

هایی هستند که به روایتی از قرآن  آیه« آیه های شیطانی»هاست. در واقع، تاریخی، یکی از همین داستان 

اند. این آیات را پیامبر نه از سوی خدا، بلکه از شیطان دریافت داشته بود. با آگاهی از موضوع، خود  حذف شده

 ها الهی نبوده و شیطان وی را فریفته است.حی آن اعالم می دارد که منبع و

هایی از آن را نیز می توان باز هایی از زندگی محمد پیامبر مسلمانان و یا نشان گوشه « های شیطانیآیه »در 

هستند، هر یک نام یکی از « خانه عشق»، دوازده روسپی که ساکن «جاهلیه»یافت. برای نمونه در شهر خیالی 

سو  اما امامی شیاد و خونریز نیز وجود دارد که از یک« های شیطانیآیه »مبر را بر خود دارد. در همسران پیا

های جنگ می فرستد تا  مدام دعا و نیایش به درگاه خدا می کند و از سوی دیگر، جوانان را فوج فوج به جبهه

طلبانه  اهلل خمینی، و تبلیغات جنگدر راه خدا شهید شوند و به بهشت بروند. سیمای این شخصیت یادآور آیت 

 او در جنگ با عراق است.

همین چند مورد از درون رمان بود که مسلمانان را به خشم آورد و از یک اثر ادبی که بر تخیل استوار است، 

جام »، تالش کرد به ماجرای سر کشیدن «فتوایش»همه، خمینی، با این  کتابی جنجالی ساخته شد. با این

 و...، سرپوش بگذارد.« جنگ جنگ تا پیروزی»، «راه قدس از کربال می گذرد»شکست شعارهایش مانند و « زهر

رشدی، در خاطرات خود می نوسید: فکر می کنم برای یک نویسنده بدتر از این نمی شود تصور کرد که ابتدا 

 اثرش به دریافت جایزه مفتخر گردد و بعد به آتش کشیده شود. 

، رشدی روایت می کند که روزی در لندن، نشسته در ماشینی ضدگلوله، به ۱100امبر بعد از یازده سپت

دفعه راه پیشرفت نیافت، ماشین یک »تظاهرکنندگانی در خیابان برخورد که مرگ او را فریاد می زدند. 

ود را الی ها نوشته شده و در هوا به اهتزاز درآمده بودند. خ پالکاردهایی را دیدم که مرگ بر رشدی بر آن

 ای مخفی کردم. سرانجام راهی برای خروج یافتیم. اگر کسی از آن میان مرا شناخته بود، دیگر همهروزنامه 

 «چیز از کنترل خارج می شد.
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مخفی شد. یوزف، نام یوزف کنراد و آنتوان نام آنتوان چخوف است؛ دو نویسنده « یوزف آنتوان»رشدی با نام 

ای دیگر می رفت. مثل ای به خانه همین نام از شهری به شهر دیگر و از خانه  محبوب رشدی. ده سال او با

جا سر در آورده بودم. اگر دوستانم هایی باشم که از آن من می بایست خودم مواظب مکان »های پلیسی؛  فیلم

 «تر می شد. چیز برایم سخت ام نمی شتافتند، همهبه یاری 

 آذربایجان جمهوری یسندهنو و  ، پزشک«رفیق تقی»ترور 

، مورد سوء قصد قرار گرفته ۱100نوامبر  0۳رافق تقی، پزشک و نویسنده سرشناس جمهوری آذربایجان، که 

بود، درگذشت. پزشک معالج وی در بیمارستان شماره یک باکو، با اعالم این خبر گفته است که وی دچار تهوع 

 .شده و راه های تنفسی وی کال مسدود شده بود

شب هنگامی که به منزل می رفت، هدف سوء قصد یک شخص  01، ساعت ۱100نوامبر  0۳افق تقی، در ر

 .ناشناس قرار گرفت و هفت ضربه چاقو به بدن وی وارد شد

این نویسنده، در پی مورد اصابت هفت ضربه چاقو قرار گرفتن به بیمارستان منتقل شده بود، بعد از ظهر روز 

 .پزشکان برای بازکردن راه های تنفسی وی درگذشته استچهارشنبه علی رغم تالش 

به دنبال نوشتن مقاله ای انتقادی درباره  ۱11۷نیز بود، در سال « مجمع نویسندگان آزاد»رفیق تقی که رییس 

مورد اعتراض قرار گرفت و آیت اهلل فاضل لنکرانی نیز طی فتوایی این نویسنده « اروپا و ما»اسالم با عنوان 

ی قتل او )رفیق تقی( بر هر کسی که دسترس»انی را مهدور الدم اعالم کرد. آیت اهلل لنکرانی، نوشته بود: آذربایج

 «داشته باشد، الزم است.

در پی اوج گرفتن اعتراض برخی مذهبیون، دولت آذربایجان رفیق تقی را دستگیر و به سه سال زندان محکوم 

ریاست جمهوری آزاد شد و کار نویسندگی و پزشکی خود را از کرد. وی، بعد از تحمل دو سال زندان با عفو 

 .سر گرفت

 صدور فتوای قتل دو روزنامه نگار سعودی 

، واکنش های گسترده ای را در 0۱۶۸فروردین  - ۱11۸صدور فتوای قتل دو روزنامه نگار سعودی، در آوریل 

 محافل اسالمی و روشنفکری جهان عرب برانگیخت.

ه و فعال حقوق بشر عرب با صدور بیانیه ای فتوای یکی از روحانیون بلندپایه سعودی را بیش از یکصد نویسند

که این دو روزنامه نگار را مستحق مرگ دانسته، محکوم کردند و در عربستان سعودی نیز بیانیه ای با امضای 

 فعال فرهنگی و اجتماعی در اعالم مخالفت با این فتوا منتشر شد. ۳۱

« اسالم نص و اسالم ستیز»، با انتشار مقاله ای تحت عنوان ۱11۸سی، ماجرا از هفتم ژانویه به گزارش بی بی 

 )اسالم النص و اسالم الصراع( در روزنامه سعودی الریاض به قلم عبداهلل بن بجاد عتیبی آغاز شد.
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ه رکن ه یگانگی خداوند کعبداهلل بن بجاد در مقاله اش این نظریه را مطرح کرد که ال اله اال اهلل، یعنی شهادت ب

 .اصلی دین اسالم را تشکیل می دهد، از معنای اصلی آن تحریف شده است

به عقیده عبداهلل بن بجاد، عده ای با قرائت خاص خود از اسالم، شهادت به یگانگی خداوند را به معنی نفی 

 و با حاکم کردن این تعبیر،دیگر ادیان و هم چنین تفاسیر و برداشت های دیگر از دین اسالم تعبیر کردند 

 مخالفان خود را کافر شمردند و به ستیز با آنان برخاستند.

این مقاله بحث های زیادی برانگیخت و مقاالتی در نقد و رد آن چاپ شد. یوسف ابا الخیل، روزنامه نگار سعودی 

ون شت که جنجال های مذهبیدر واکنش به مخالفت هایی که مقاله عبداهلل بن بجاد برانگیخته بود مقاله ای نو

 باال گرفت.

)اآلخر فی میزان اإلسالم( در روزنامه « داوری اسالم درباره دگراندیشان»یوسف ابا الخیل در مقاله ای با عنوان 

 الریاض، به بررسی ریشه واژه کفر در زبان عربی پرداخت. 

ا مدینه با یهودیان این شهر منعقد کرد یوسف ابا الخیل با اشاره به پیمانی که پیامبر اسالم پس از مهاجرت ب

نوشت که پیامبر در آن زمان یهودیان را کافر نشمرد و تنها پس از عهدشکنی برخی از قبائل یهود بود که آیاتی 

علیه یهودیان بر پیامبر نازل شد، از دید یوسف ابا الخیل این آیات به معنی رد دین یهود نیست بلکه هدف از 

 که پیمان شکستند و به ستیز با پیامبر اسالم برخاستند. آن ها یهودیانی است

در پی چاپ این مقاله، مخالفان آن نظر شیخ عبدالرحمن براک، یکی از فقهای برجسته سعودی را درباره دیدگاه 

  .های عبداهلل بن بجاد و یوسف ابا الخیل جویا شدند

ن مقاالت از نظر خود بازنگردند و توبه نکنند، شیخ عبدالرحمن براک در پاسخ فتوا داد که اگر نویسندگان ای

مرتد به شمار می روند و قتل آنان واجب است، پس از مرگ نباید آنان را به شیوه مسلمانان غسل و کفن کرد 

 .و به جنازه شان نماز خواند

در  که شیخ عبدالرحمن، هم چنین برای مسئوالن حکومتی واجب دانست که روزنامه الریاض و کلیه افرادی را

 نشر چنین مقاالتی نقش داشته اند مورد بازخواست قرار دهند.

شیخ عبدالرحمن، در فتوایی که چهاردهم مارس ؟؟؟ گذشته صادر شد، با استناد به آیات و احادیث استدالل 

 کرد که منظور از کافر در دین اسالم کسی است که محمد را پیامبر خداوند نداند و بدین ترتیب بر خالف آنچه

عبداهلل بن بجاد و یوسف ابا الخیل نوشته اند، یهودیان و مسیحیان و هر کسی که پیرو دین اسالم نباشد کافر 

 است.

یازده تن از علما و بیست تن از دانشگاهیان سعودی با انتشار اطالعیه ای از فتوای شیخ عبدالرحمن اعالم 

حمایت خود را از این فتوا طی اظهارنظرهای حمایت کردند و شماری دیگر از علمای بلندپایه سعودی نیز 
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جداگانه ابراز کردند، اما مفتی اعظم عربستان سعودی، شیخ عبدالعزیز آل شیخ که نظراتش به عنوان احکام 

 رسمی شرعی در این کشور شناخته می شود در برابر این فتوا سکوت کرد و نظری نداد.

م کرد که بر دیدگاه خود پابرجاست، او در گفتگویی که سایت عبداهلل بن بجاد در پی صدور فتوای قتل خود اعال

اینترنتی العربیه نت با وی کرد ضمن پافشاری بر دیدگاه خود گفت که نباید در برابر فتوای شیخ عبدالرحمن 

سکوت کرد و سکوت باعث خواهد شد که افراد دیگری نیز با استناد به این فتوا کافر و واجب القتل شمرده 

 قانون جنگل بر جامعه حاکم خواهد شد.شوند و 

در بیانیه ای که گروهی از نویسندگان و فعاالن حقوق بشر علیه فتوای شیخ عبدالرحمن براک منتشر کرده اند، 

 او و حامیانش را متهم به تروریسم فکری کرده و به آنان لقب علمای ظلمت داده اند.

اسالم را در انحصار خود می دانند و فکر می کنند که از  در این بیانیه آمده که شیخ عبدالرحمن و حامیانش

 .جانب خداوند سخن می گویند

فعال فرهنگی سعودی نیز ضمن محکوم کردن فتوای قتل عبداهلل بن بجاد و یوسف ابا الخیل  ۳۱در بیانیه 

هد براک خواتاکید شده که اگر آسیبی به هر یک از این دو روزنامه نگار برسد، مسئول آن شیخ عبدالرحمن 

 .بود

خود، اختالط  0۱۳0شیخ عبد عبدالرحمان آلبراک، فتواهای دیگر نیز صادر کرده است. او، در فتوای تیر ماه 

زنان و مردان در محل کار و در آموزش و پرورش را کفر خواند و کسانی که در محیط کار مختلط هستند را 

 د را مجاز اعالم کرد.کافر و مرتد دانست. او، بر این اساس، کشتن این افرا

 کیست؟ خدا 

اگر واقعا کسی می خواهد به پوچی خدا و بهشت و جهنم و حوری و قلمان و وحی و معجزه و امام زمان و 

خرافاتی از این دست پی ببرد کافی ست که کمی در رابطه با سخنان و مواضع آیت اهلل های مفتخور و آدم 

 کش حکومت اسالمی، مکث کند.

های اخیر سیر ای از او، طی هفته اهلل خامنه های نزدیک به آیت  مشمئزکننده عناصر و چهرهمیزان ستایش 

 .صعودی داشته است

 برای تالش ،«پژوهی ای خامنه امام» نظیر واحدهایی تدریس ٬اسالمیتهیه کتاب از زندگی رهبر حکومت 

 هفته در که است سخنانی جمله از ٬او به یرانا مردم بودن مدیون و خداوند و شیعه امامان با او دانستن مرتبط

 .برخی از عناصر سرشناس حکومت اسالمی، بیان شده است  توسط اخیر های

رب محا»و چرا در قوانین قضایی حکومت اسالمی ایران، جرمی به نام « خدا کیست»برای این که واقعا بدانیم 

 زیر توجه کنید:، جرمی که حکم مرگ در پی دارد به این اظهارنظر «با خدا
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 شواهد و قرائن قدر آن» که است گفته ٬م جمعه موقت تهراناما ٬در یکی از آخرین اظهارنظرها، کاظم صدیقی

 .است «الهی رهبر» ای خامنه اهلل آیت که برسد «یقین و آرامش به» کسی هر که «دارد وجود

رهبری( را برگزیده است چرا که هم خداوند خودش ایشان )مقام معظم »به گفته صدیقی، نباید شک کرد که 

ها و از نظر علمی، بینش و بصیرت نیز باالتر از  ها و فتنه انرژی ایشان فوق همه است و در برابر همه طوفان

 «دیگران هستند.

 همواره ایران ملت» که بود گفته ٬ای خامنه دفتر رییس ٬گلپایگانیچند هفته پیش از این نیز محمد محمدی 

 «.اند بوده انقالب رهبر رتدبی مدیون

به لحاظ شرعی و عقلی »ای اهلل خامنه ت ایثارگران، گفته بود که آیت جمعی دبیرکل ٬زمان حسین فداییهم 

 .شاخص اعتدال است« المللی و قانون اساسیو به لحاظ عرفی و بین 

المی اسریک هم رهبر حکومتکنند از نظر تئوگرایان تالش می این سخنان در حالی بیان شده است که اصول 

درباره زندگی خامنه ای در حال « مثل خمینی»و رفتار او را تدریس کنند. اخیرا اعالم شده که کتابی با عنوان 

را با گشود. پیش از این نیز یک موسسه اصول او پرداخته می « سبک زندگی»تهیه است که در آن به مساله 

ای های نظری امام خامنهضرورت»ه بود که قصد دارد واحدی با عنوان خبر از آن داد« طلوع رجعت حق»عنوان 

 .برگزار کند« پژوهی

 بودند، تنها آقا خود اگر ۸۸ فتنه در» که بود گفته «مهدی امام» علمیه حوزه مدیر ٬اهلل قرهیپیش از این روح 

 مدوازده امام دادن قرار خطاب قرهی، گفته به «.گیرند می دستور و هستند مهره ایشان. توانستند نمی اصال

رهبری از ناحیه حضرت و خدا »کند که  معلوم می ۸۸ه نماز جمعه سال خطب در ای خامنه سوی از شیعیان

ما قائل به این هستیم که وقتی نظام، نظام مهدوی است، دیگر معلوم است رهبر این »و « شوندانتخاب می 

 «ت.نظام هم انتخاب شده از ناحیه حضرت حجّت اس

نامه  ای کرده بودند. ویژهاهلل خامنههایی درباره آیت نامهها نیز اقدام به انتشار ویژه  پیش از این برخی رسانه

توسط معاونت سیاسی نهاد « سیره امین»نامه ه جم و ویژ که توسط روزنامه جام« تداوم آفتاب»هایی چون 

 .این اقدامات بودها از جمله فقیه در دانشگاه نمایندگی والیت 

آید قبلش  در تمام مشکالتی که برایش پیش می»ای اهلل خامنه کاظم صدیقی، پیش از این گفته بود که آیت 

رود، آن جا را در رود و یا حرم حضرت رضا می کند یا جمکران می رود و با حضرت خلوت می  یا بیابان می

ها یا در مسجد جمکران  کند. حضور در بیابانها را باز می و درب گیرد گیرد و کلید را از آن ها می بغل می 

 «برای رفع مشکالت سیره مستمر زندگی حضرت آقا بوده و هست.
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ه اهلل خامناو، هم چنین چند سال پیش در سخنانی گفته بود که امام دوازدهم شیعیان در صحرای عرفات آیت 

نازنین امام عصر ارواحنا فداه به مقام معظم رهبری با اسم دعا در عرفات دیدم وجود »ای را دعا کرده است: 

 «کرد.می 

گرا مدعی شده بود که  های اصولای به قم نیز، یکی از سایت  اهلل خامنهچند سال پیش در هنگام سفر آیت 

ان مسجد جمکر صبح قبل از آن که کسی متوجه شود، آقا به»ای رفته است:  اهلل خامنه امام زمان به دیدار آیت

دانید چه حال و هوایی بر رفتند و بدون برنامه قبلی وارد مسجد جمکران شدند. وقتی آقا وارد شدند نمی 

بودند، وای چه شود فهمید که موال و سرور همه اهل عالم به استقبال ایشان آمده  مسجد حاکم بود، اما می

 .«هوایی و چه روحانیتی بر این فضا حاکم است

نژاد، خواستار آن شده بود که این محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت احمدی پیش از 

نام ببرند. در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، فیلمی به نام « امام»ای با لفظ  اهلل خامنه ها از آیت رسانه

ان لشکر امام زمان معرفی می شوند. که در آن، خود احمدی نژاد و خامنه ای از فرمانده« ظهور نزدیک است»

رامین، کسی ست که در دوره دانش جویی اش در آلمان، به دلیل فعالیت های فاشیستی و رابطه با گروه های 

 نژادپرست و طرفدار هیتلر از آن کشور اخراج شده است.

ت که صدای بلند گف در چنین شرایطی، دین به خصوص مستقیما اسالم را باید بی مهابا نقد و افشا کرد و با

اسالم و خدا و قرآن را محمد و علی آفریدند و به شور شمشیر و ترور و جنگ و کشتار و تجاوز، ایدئولوژی 

وحشیانه خود را به جوامع بشری تحمیل نمودند. اعمال جنایت کارانه ای را که امروز حکومت اسالمی ایران، 

ا در عراق، افغانستان، سوریه، لیبی، سومالی، کنیا و غیره شیوخ عربستان، القاعده، طالبان و هم فکران آن ه

انجام می دهند محمد و علی و عمر و عثمان و غیره و هم چنین سران مسحیت و یهودیت نیز در دوران 

قدرقدرتی شان، مرتکب اعمال وحشیانه تر و جانیانه تر علیه شریت شده اند. بنابراین، کتاب های به اصطالح 

همه مذاهب، یعنی انجیل و تورات و قرآن و غیره، خشونت طلبی و آزادی ستیزی و زن « مقدس و آسمانی»

ستیزی و کودک آزاری و تروریسم را تبلیغ و ترویج می کنند از این رو، هر کس تحت تاثیر این کتاب ها و 

ه گردد؛ و بفتواهای روحانیون قرار گیرد به جنون آدم کشی، خونریزی، جنگ طلبی و آزادی ستیزی دچار می 

صفوف طالبان، القاعده، داعش، حزب اهلل، حکومت اسالمی، عربستان سعودی و غیره می پیوندد؛ بمب به خودش 

می بندد و آن را در مراکز پرجمعیت منفجر می کند و خودش را به همراه صدها انسان بی گناه می کشد و 

کاری، آدم کشی، تروریسم، متجاوز به جان و مال  زخمی می نماید. بنابراین، ایدئولوژی اسالمی، ایدئولوژی تبه

مردم است! روحانیون اسالمی، خاخام های یهودی، پاپ ها و کشیش های مسیحی، یک مشت مفتخورهایی 

 هستند که بخش عمده دغده شان را سکس، ثروت اندوزی، تروریسم، قدرت و حاکمیت گرفته است. 

د که هم تالش می کنند جیب های مردم عوام را با گرفتن جماعت آخوند، مفتخورها و آدم خوارهایی هستن

خمس، ذکات، مال امام، نذری و غیره خالی کنند و هم ثروت های جامعه را به جیب بزنند و هم از ده ها معامله 

 رسمی و غیررسمی و حتا راه های قاچاق و غیره نیز پول دربیاورند.
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*** 

مافوق طبیعی )خدایان(، اسطوره هایی هستند که در دوارن آفرینش مذهبی انسان و شخصیت ها و موجودات 

خود ساخته شده اند و نسل به نسل توسط دم و دستگاه وسیع و جهانی مذهبی و حکومت ها بازتولید شده اند 

و به امروز رسیده اند. اسطوره ها، نماد دوران پیش از دانش و نماد و نشان مشخص روزگاران باستان است. در 

 ر روایتی است که از طبیعت و ذهن انسان های نخستین ریشه گرفته است.واقع اساطی

اسطوره ها ریشه در تاریخ دارد. در برخی آیین ها، انسان از گیاه خلق شده است. مثال در اوستا، انسان های 

ی ماولیه دو گیاه بودند به نام های مشیا و مشیانه. این اسطوره مخصوص زمانی است که انسان کشاورزی را 

شناخته و رویش گیاه را کشف می کند و می فهمد که تخم زیر خاک می رود و رویش به عمل می آید. 

 بنابراین، انسان های آن دوره فکر می کنند که تشکیل انسان هم در آغاز مثل گیاه بوده است.

ا خدایان، آدم ر در آیین های دیگری انسان از گل ساخته می شود. مثال در اساطیر مصر باستان، حتی یکی از

از گل درست می کند و در کوره خورشید می پزد و آدم را به وجود می آورد. یعنی این اسطوره، مخصوص 

 دوره سفال گری است. 

در واقع اسطوره ها را مردم خلق می کنند. وقتی اسطوره ها با آن مردم ارتباط دارد به تاریخ نیز ربط پیدا می 

ضحاک در شاهنامه فردوسی دوره ای را روایت می کند که زندگی اشتراکی بوده  کند. به عنوان نمونه، اسطوره

است. یعنی بر همین منطقه ای که اکنون ایران نامیده می شود، جوامع اشتراکی غلبه داشته اند که بعدها 

ه عیواش یواش سیر تاریخی این ها را به طبقاتی شدن سوق داده و جمشید تاریخی پیدا می شود. برای مطال

کامل تر درباره موضوع ضحاک که توسط فردوسی که خود از طبقات مرفهی به عنوان دهقانان بوده و از جامعه 

طبقاتی سود می برده به عنوان ماردوش شناسانده شده است می توان به متن سخن رانی زنده یاد احمد شاملو 

 در دانشگاه برکلی، مراجعه کرد.

کنشی است از ناتوانی انسان در مقابله با درماندگی ها و ضعف هایش در از سوی دیگر، اسطوره سازی ها، وا

برآورده کردن آرزوها و هم چنین ترس از حوادث است. انسان ها، به دلیل این که در مقابل بسیاری از پدیده 

های طبیعی ضعیف بوده اند، همواره به ساختن اسطوره ها و خدایان متوسل شده اند تا خود را راضی نگه 

دارند. در نهایت همین انسان های اولیه، برای اسطوره های خود آین ها و مراسم هایی خاصی را تعیین و برگزار 

 می کردند.

رانده شدن دین کلیسایی و عدم پاسخ گویی و ناتوانی دین به  حاشیه بعد از رنسانس و انقالب صنعتی و به

ی در غرب متولد شد. روشنفکران غربی، معتقد بودند مطالبات و نیازهای جامعه آن روزگار، جریان روشنفکر

ن ها مبارزه کرد. نخست دین )یعنی مسیحیت(، دوم کلیسا سه مقوله مانع پیشرفت جامعه می شود که باید با آ

 شود. که با حذف آن ها پیشرفت اجتماعی حاصل می  و سوم کشیش،
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 ل به منبع درآمد و قدرت کشیشان شده بود،حقیقتا با شکست این دین قرون وسطایی و کلیسایی که تبدی

تحوالت بسیاری در جوامع غربی روی داد. بنابراین، جریان روشنفکری غربی در توسعه و تعمیق تجدد و انسان 

 گرایی و آگاه گری گام هایی مهمی برداشتند به طوری که به تمام قاره های جهان نفوذ کردند.

ن چالش های امنیتی برای خاورمیانه جنگ فرقه ای و داخلی است. متاسفانه مدت هاست که یکی از مهم تری

این روند در سوریه به عراق، لبنان، پاسکتان و افغانستان با شدت بیش تری ادامه دارد و حتا به ترکیه و اردن 

 نیز کشیده شده است. 

دهای فاجعه آمیزی ، جدی ترین تهدید برای صلح و امنیت خاورمیانه است، تهدیدی که پیام«جنگ فرقه ای»

برای صلح و امنیت و انسانیت نه تنها منطقه، بلکه جهان خواهد داشت. هیچ کشوری در خاورمیانه، از عواقب 

  این جنگ فرقه ای در امان نخواهد بود.

پیش از میالد در یونان باستان  5در تاریخ آمده است که نقد دین، تاریخ طوالنی و دیرینه دارد و حداقل به قرن 

ملوس، و قرن یک پیش از میالد در رم باستان، به نوشته تیتوس لوکرتیوس کاروس « خدای بی»دیاگوراس  با

برمی گردد. و تا بی خدایی نو چون نویسندگانی چون سم هریس، دنیل دنت، ریچارد داکینز، ویکتور استنجر، 

وان تقدان ادبی چون هارولد بلوم به عنکریستوفر هیچینز و... ادامه دارد. یا به شکل متفاوت، نقد دینی توسط من

 است. نوعی تبادل نظر دینی که سکوالر است ولی ذاتا ضددین نیست استفاده شده

البته باید تاکید کنم که نقد و افشای دین، به معنی نقد و افشای فرد معمولی مسلمان و مسیحی و یهودی و 

رفته اند اما آن را کامال امر خصوصی خود می دانند و غیره نیست. به نظرم کسانی که به هر دلیلی دینی را پذی

آزاری به کسی نمی رسانند، نیست. مخاطب من، آن افراد و گروه ها و حکومت هایی هستند که آن را به عنوان 

ایدئولوژی سیاسی و قوانین خود به رسمیت شناخته اند و هر روز بیش تر از روز پیش مرتکب جنایت علیه 

ز این رو، دین کامال و اکیدا باید امر خصوصی افراد باشد و به هیچ وجه بر اساس موازین بشریت می شوند. ا

اسالمی، نباید به کودکی و بزرگی آزار برساند در کل حاکمیت و قوانین آن، به خصوص در سیستم قضایی و 

 آموزش و پرورش دخالتی داشته باشد.

ناشناخته ها و مشکالت اجتماعی اش را کمک کند، اما نمی  نهایتا بشر دین و خدا را اختراع کرد که ترس او از

 دانست این اختراع او زمانی او را به بند بردگی و بندگی و استثمار خواهد کشید و استثمار می کند.

افزایش منازعات مسلحانه فرقه ای و گروه های تروریستی اسالمی، بسیار تکان دهنده و هولناک هستند، به 

م نظامی سلفی به صورت مستقی -ه های وهابی و سلفی با سازماندهی تشکل های سیاسی طوری که برخی گرو

وارد شده اند که بیش تر از ابزار و شیوه هایی مانند عملیات های انتحاری، « ترتیبات امنیتی منطقه ای»در 

واقع برخی مبمب گذاری، گروگان گیری، قتل، سربریدن و پخش آن در اینترنت استفاده می کنند و حتی در 

سپتامبر باعث شکل گیری گفتمان جدیدی  00با مدیریت برخی اقدام های تروریستی مانند سازماندهی حوادث 
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در نظام بین الملل مانند گفتمان جنگ با تروریسم شده اند و زمینه های اشغال افغانستان و هم چنین عراق 

 کرده اند.توسط ناتو و در راس همه دولت آمریکا و متحدانش را فراهم 

نقد مذهب را در چند بخش منتشر خواهم کرد. هدفم اساسا نقد و افشای بنیان های فکری ایدئولوژی اسالمی، 

نه تنها مراجعه به افسانه پوچی مامند خدا و داستان آفرینش انسانی، بلکه با نشان دادن اعمال جنایت کارانه 

ظر من، همه مذاهب بر پایه یک مشت دروغ، خرافات، کنونی گروه ها و حکومت اسالمی علیه بشریت است. به ن

افسانه هایی بنا شده اند و در طول تاریخ با زور، تهدید، جنگ، خونریزی، ترور، تجاوز، غارت و ویران گری به 

بشر تحمیل شده اند. مذاهب تاکنون، ضربات هولناک و تکان دهنده ای به جوامع بشری به خصوص حقوق و 

ودکان،آزادی بیان و قلم و اندیشه و هم چنین پیشرفت ها و دستاورهای علمی و اجتماعی آزادی های زنان و ک

 و فرهنگی بشر زده اند و هنوز هم می زنند.
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 فصل دوم

 

محمد مسائل خصوصی خود و یا نزاع و درگیری با زنانش را به نام خدای خودساخته اش در قرآن آورده است. 

زمانی که محمد با زنانش مشکل پیدا می کرد بالفصله خدا به طور یک طرفه و مطلق به  یحتبه عبارت دیگر، 

حمایت از او برمی خاست و حتا زنان او را تهدید می کرد که اگر پیامبر اسالم را ناراحت کنند یک راست به 

عیت است که بنا به جهنم فرستاده خواهند شد! آمدن چنین مطالبی در قرآن، به سادگی نشان دهنده این واق

ادعای پوچ محمد و علی و عمر و عثمان، خدایی در کار نبود که محمد از وی وحی بگیرد و قرآن هم کتاب 

و فرمان های خدا باشد. بنابراین، قرآن هم مانند همه کتاب های افسانه ای و تاریخی، توسط « آسمانی»

در راستای ادامه حاکمیت شان تهیه و تنظیم و  قدرتمندان آن زمان و پس از مرگ محمد توسط جانشینان او،

 منتشر یافته و دست به دست گشته و به شکل کنونی درآمده است.

 :برخی از آیه های ضد زن که در قرآن به آن ها تاکید عبارتند از

ر و اگ: باید که زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن از عادت ماهیانه از شوهر کردن باز ایستند ۱۱۸سوره بقره آیه 

به خدا و روز قیامت ایمان دارند، روا نیست که آن چه را که خدا در رحم آنان آفریده است پنهان دارند و در 

آن ایام اگر شوهرانشان قصد اصالح داشته باشند به بازگرداندنشان سزاوارترند و برای زنان حقوقی شایسته است 

 .زنان مرتبتی است وخدا پیروزمند و حکیم استهمانند وظیفه ای که بر عهده آن هاست و مردان را بر 

 در این آیه، صریحا تاکید شده که مردان در درجه ای باالتر از زنان قرار دارند و برتر از آنان هستند. 

زنان تان کشتزار شما هستند. هرجا که می خواهید به کشتزار خود درآیید. و برای خویش  :۱۱۱سوره بقره آیه 

 و از خدا بترسید و بدانید که به نزد او خواهید شد، و مومنات را بشارت ده.از پیش چیزی فرستید 

و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آن ها که به تصرف شما در آمده باشند  :۱۴سوره نساء آیه 

 )منظور زنانی است که در جنگ اسیر مسلمانان شده باشند(...
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نان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر مردان را بر ز :۱۴سوره النساء آیه 

بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آن که مردان از مال خود نفقه دهند، پس زنان شایسته مطیع شوهران و در 

ز غیبت آنان حافظ )حقوق آن ها( باشند از آن رو که خدا هم )حقوق زنان را( حفظ فرموده است. و زنانی که ا

نافرمانی آنان )در حقوق همسری( بیمناکید باید نخست آنان را موعظه کنید و )اگر مطیع نشدند( از خوابگاه 

آنان دوری گزینید و )اگر باز مطیع نشدند( آنان را به زدن تنبیه کنید ، چنان چه اطاعت کردند دیگر راهی بر 

 .آن ها مجویید، که همانا خدا بزرگوار و عظیم الشان است

و زنان مؤمن را بگو تا چشم ها )از نگاه ناروا( بپوشند و فروج و اندام شان را )از عمل زشت( : ۱0ره نور آیه سو

محفوظ دارند و زینت و آرایش خود جز آن چه قهرا ظاهر می شود )بر بیگانه( آشکار نسازند، و باید سینه و بر 

کار نسازند جز برای شوهران خود یا پدران یا و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زینت و جمال خود را آش

پدران شوهر یا پسران خود یا پسران شوهر یا برادران خود یا پسران برادران و پسران خواهران خود یا زنان 

خود )یعنی زنان مسلمه( یا کنیزان ملکی خویش یا مردان اتباع خانواده که رغبت به زنان ندارند یا اطفالی که 

محارم زنان آگاه نیستند )و از غیر این اشخاص مذکور احتجاب و احتراز کنند( و آن طور پای هنوز بر عورت و 

به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود. و ای اهل ایمان، همه به درگاه خدا توبه کنید، 

 .باشد که رستگار شوید

زن های مومنان بگو روسری ها و چادرهای خود را  ای پیامبر، به همسران و دخترانت و :5۳سوره احزاب آیه 

بر خویش بیفکنند )که گردن و سینه و بازوان و ساق ها پوشیده شود( این )کار( نزدیک تر است به آن که )به 

حجاب و عفت( شناخته شوند تا مورد تعرض و آزار )فاجران( قرار نگیرند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان 

 .است

: و کسانی که شرمگاه )دستگاه تناسلی( خویش نگه می دارند؛ مگر برای همسران ۱1و  ۱۳رج آیات سوره المعا

 .شان یا کنیزان شان، که در این حال مالمتی بر آن ها نیست

: ای پیامبر، به زنانت بگو: اگر خواهان زندگی دنیا و زینت های آن، هستید بیایید تا شما ۱۸سوره احزاب آیه 

 زم و به وجهی نیکو رهایتان کنم.را بهره مند سا

این دو آیه اشاره دارد به این که گویا از » :عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان خود در مورد این آیه می نویسد

زنان رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( یا از بعضی ایشان سخنی و یا عملی سر زده که داللت می کرده 

خود راضی نبوده اند، و در خانه رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( به ایشان بر این که از زندگی مادی 

سخت می گذشته، و نزد رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( از وضع زندگی خود شکایت کرده اند و 

ال دنبپیشنهاد کرده اند که کمی در زندگی ایشان توسعه دهد، و از زینت زندگی مادی بهره مندشان کند / 

این جریان خدا این آیات را فرستاده، و به پیغمبرش دستور داده که ایشان را بین ماندن و رفتن مخیر کند، یا 

بروند و هر جوری که دل شان می خواهد زندگی کنند، و یا بمانند و با همین زندگی بسازند، چیزی که هست 

 «این معنا را چنین تعبیر کرد.
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ن خود هر که را خواهی به نوبت موخردار و هر که را خواهی با خود، نگه دار و اگر از زنا :سوره احزاب 50آیه 

از آن ها که دور داشته ای یکی را بطلبی بر تو گناهی نیست در این گزینش و اختیار باید که شادمان باشند و 

اند که در دل های غمگین نشوند و از آن چه همگی شان را ارزانی می داری باید که خشنود گردند و خدا می د

 .شما چیست و خداست که دانا و بردبار است

و ممکن هم هست جمله مورد بحث اشاره باشد به » :عالمه طباطبائی این آیه را این گونه تفسیر کرده است

مساله تقسیم بین همسران، و این که آن جناب می تواند اصال خود را در بین همسرانش تقسیم نکند، و مقید 

ر شب به خانه یکی برود، و به فرضی هم که تقسیم کرد، می تواند این تقسیم را به هم بزند، و یا نسازد که ه

نوبت کسی را که موخر است مقدم، و آن کس را که مقدم است موخر کند، و یا آن که اصال با یکی از همسران 

ود نزدیک کند، و این معنا با جمله و متارکه کند، و قسمتی به او ندهد، و یا اگر متارکه کرده، دوباره او را به خ

من ابغیت ممن عزلت فال جناح علیک ذلک ادنی / نزدیک تر است، و بهتر می سازد، چون حاصل آن آیه این 

است که: اگر همسری را که قبال کنار زده بودی، دوباره بخواهی نزدیک سازی، می توانی، و هیچ حرجی بر تو 

ر است به این که چشم شان روشن شود، یعنی خوشحال شوند، و راضی نیست، و بلکه این بهتر و نزدیک ت

گردند به آن چه تو در اختیارشان قرار داده ای، و خدا آن چه در دل های شماست می داند، چون آن که 

قسمتش را پیش انداخته ای خوشحال، و آن که عقب انداخته ای به امید روزی می نشیند که قسمتش جلو 

 «بیفتد.

بعد از این زنان، هیچ زنی بر تو حالل نیست و نیز زنی به جای ایشان، اختیار کردن، هر » :سوره احزاب 5۱آیه 

 «چند تو را از زیبایی او خوش آید، مگر آن چه به غنیمت به دست تو افتد و خدا مراقب هر چیزی است.

، نامیدند« ام المومنین»آنان را  بعد از مرگ محمد، هیچ کدام از زنانش اجازه ازدواج با شخص دیگری نداشتند و

 و همگی مجبور بودند تا آخر عمر بیوه بمانند.

 :نیز در تحقیر زنان، گفته است« جهان»علی امام اول شیعیان 

 نهج البالغه 0۱نامه 

از رای زدن با زنان بپرهیز، زیرا ایشان را رایی سست و عزمی ناتوان است با پرده نشینی، نگاه آلوده شان را راه 

ببند که سخت گیری در پرده نشینی آنان، ماندگاری شان را افزون کند خارج شدن زنان از خانه بدتر نیست 

از این که کسی را که به او اطمینان نداری به خانه در آوری )یعنی هر دو این ها به یک اندازه می تواند خطرناک 

ری که به دور از توان اوست بدو مسپار زیرا زن باشد( اگر توانی کاری کنی که جز تو را نشناسند، چنان کن. کا

چون گل ظریف است نه پهلوان خشن، گرامی داشتن او را از خدمت گذران و او را به طمع میانداز چندان که 

دیگری را شفاعت کند زنهار از رشک بردن و غیرت نمودن نابه جا، زیرا سبب می شود که زن درستکار به 

 .آراسته را به تردید کشاندنادرستی افتد و زن به عفت 
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زن بودند. کلمه زن در دیدگاه محمد و اسالمی که او تاسیس  ۴۷زنان رسمی محمد بن عبداهلل پیامبر اسالم، 

کرد، تنها نیازهای مرد به ویژه نیاز جنسی آن هاست! نفش زنان در زندگی خود محمد نیز جز مستخدم و 

ه در قرآن آمده است زنان محمد، کشتزارهایی بوده اند که فرمانبر و سکس دهنده نبوده است. همان طور ک

 (۱۴محمد... )سوره نساء آیه 

، همسر دیگری نداشت. اما پس از مرگ خدیجه، «خدیجه»محمد تا سن پنجاه یا پنجاه و سه سالگی غیر از 

ر پیامبدستگاه جنسی محمد با سرعت بی سابقه به حرکت درمی آید و زنان بی شمار می گیرد. همه زنان 

 .)ص( به جز عایشه بیوه بودند

من از دنیای شما سه چیز را دوست دارم، بوی خوش، »در برخی روایت آمده که محمد به زنانش می گفت: 

زنان و نماز که نور چشم من است. همین روایت نشان می دهد که محمد در سنین آخر زندگی اش، به جنون 

از اهداف ازدواج های پی در پی محمد، تبلیغی برای کسب و گسترش و شهوانی دچار شده بود. البته یکی دیگر 

 .قدرت سیاسی و اجتماعی و ایجاد رابطه نزدیک با قبایل مختلف بوده است

همه زنان محمد، پس از خدیجه به فاصله بین هجرت تا فتح مکه به عقد پیامبر درآمدند. برخی از آن ها، به 

ند. محمد، برای برخی زن خود، حتی آیه هم آورده بود. آیه مربوط به عنوان غنایم جنسی به محمد رسیده بود

شد و محمد، پیش از این تاریخ همسران « نازل»بیش از چهار زن، در اواخر سال هشتم هجری در مدینه 

 (۱5خویش را به عقد خود درآورده بود و... )عذر تقصیر به پیشگاه محمد، ترجمه سید غالمرضا سعیدی، ص 

یک مرد می تواند تا چهار زن رسمی داشته باشد. هم چنین از نظر شیعیان مرد می تواند تعداد بی در اسالم 

شماری زن را صیغه کند. اما زنان تنها می توانند با یک مرد ازدواج کنند و اگر روابط مخفی با مرد دیگری 

 داشته باشند قتل شان واجب است و سنگسار می گردد.

و قرآن، زن به جز این که زاد و ولد کند ارزش دیگری ندارد. در اسالم و قرآن آمده در اسالم به این ترتیب، 

است که سهم زنان از ارث نصف سهم مردان است و برای تنبیه مردی که زنش را سه بار طالق داده و بخواهد 

بتواند به عقد برای بار چهارم با او ازدواج کند باید حتما آن زن با شخص دیگری ازدواج و همبستر شود تا 

 شوهر سابقش درآید. اسالم می گوید شهادت زنان نصف شهادت مردان حساب می شود و... 

 ها، حسادتهای میان محمد و همسرانش یا نزاع  است از مطالب مربوط به نزاعدر واقع بخشی از قرآن آکنده 

شدن این مسائل در قرآن را دارای های همسران محمد میان خود. البته مسلمانان معتقد، مطرح  ها و رقابت

هایی آگاهی « حکمت»دانند که نه خود این مسلمانان ها و نه کسی دیگری به چنین هایی می « حکمت»

 ندارند به جز این که رمال ها و فالگیرها و دعانویس نویس و آخوندها چنین ادعاهای کاذبی را پیش می کشند.

سالگی با او همخوابگی کرد. در حالی که خود محمد بیش از پنجاه عایشه، دختر بچه ای که محمد در سن نه 

هم اکنون نیز روحانیون مرتجعی چون خمینی و هم فکرانش، در  سال داشت عایشه را به عقد خود درآورد.

محمد تاکید دارند و توصیه می کنند دختر بچه ها را شوهر دهند. « پدوفیلی»رساله های خود به همین سنت 
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اخیر دولت و مجلس و شورای نگهبان حکومت اسالمی، قانونی را به تصویب رساندند که بر اساس آن، زنان  یا

 و مردانی که کودکان بی سرپرست و بی پناه را به فرزندخواندگی می پزیرند مجازند با آن ها ازدواج کنند. 

 هایت )هواهای نفسانی( میام خواسته بینم که پروردگارت به انج می»است  عایشه، در اعتراض به محمد گفته

ایی هیابد. قرآن، پر از حکم این قضیه به خصوص در زمینه تمتع محمد از زنان نمود بیش تری می « شتابد.

شمرد و همان سوء استفاده  می« حالل»ست که هرگونه سوء استفاده جنسی محمد از زنان را به انحای مختلف 

 است. اند. گفته باال از عایشه هم در یکی از همین ماجراها بر زبان رانده شدهمی د« حرام»ها را بر دیگران 

 است ذکر کرده اند:محققین در چند مورد زیر از این مسائل که به انتقاد از قرآن انجامیده 

اش زید، رهسپار خانه او شد. زید با زینب بنت حجش، دختر عموی محمد روزی محمد برای دیدار پسر خوانده 

ه زن بسیار زیبایی بود ازدواج کرده بود. در آن روز زید در خانه نبود و زینب که کم و بیش نیمه لخت بود، ک

در را بروی محمد باز کرد و او را به درون خانه فراخواند. زیبایی زینب از بدن نیمه لختش آشکار شده بود و 

س سپ« فتبارک اهلل الحسن الخالقین»ت: محمد را در جا میخکوب کرد. پس از لختی سکوت، محمد اظهار داش

در حالی که مشاهده زیبایی زینب، محمد را به خود آورده بود، خانه زید را ترک کرد. هنگامی که زید به خانه 

برگشت و زینب رویداد رخ داده را به اطالعش رساند، زید یک سره نزد محمد رفت و اظهار داشت که میل دارد 

زید که درک کرده « از اهلل بترس و همسرت را نگه دار.»مد مخالفت کرده و گفت: زنش را طالق دهد. اما مح

است، او را طالق داد ولی محمد از ترس سرزنش مردم، هنوز در بود عشق زینب در دل محمد خانه کرده 

اج ا ازدوهکرد و عرب ازدواج با زینب تردید داشت. عالوه بر آن در سنت عرب، پسرخوانده با پسر تفاوتی نمی 

آوردند. ولی بنابر رسم معمول همیشگی، آیه هایی از طرف  با همسر پسرخوانده را ازدواج با محارم به شمار می

اهلل به محمد وحی شد و به او جرات داد تا این هنجار را نقض کند. به طوری که در روزی که محمد در خانه 

های هنگام وحی گردید. هنگامی که از آن حالت  عفای ناگهانی وارد یکی از غش و ضعایشه بود، به گونه 

چه کسی نزد زینب خواهد رفت و به او شادباش خواهد گفت، زیرا، اهلل ازدواج او را »بیرون آمد، اظهار داشت: 

 «است.با من تجویز کرده 

رده د، نابود ککش در قرآن گفته شده اهلل تمام قوم ثمود را پس از آن که یکی از آنان شتر حضرت صالح را می

 است:

شان باش و صبر کن و به آن ها بگوی که آب فرستیم. پس مراقب شان می  ما آن ماده شتر را برای آزمایش»

رود. یارشان را ندا داد و او شمشیر بر گرفت و آن را  شان تقسیم شده. نوبت هر که باشد او به سر آب میمیان 

 ها یک آواز سهمناک فرستادیم. پس همانند علف نه بود؟ ما برای آنهای من چگودادن  پی کرد. عذاب و بیم

 «های خشک آغل گوسفند شدند.

 است، ولی به دلیل سکوت گوید که قطعا یکی از آنان شتر را کشته، در این خصوص می «طالببن ابیعلی»

 ت:استان به شکل زیر تکرار شده همراه با رضایت، خدا همه آنان را نابود کرد. در جایی دیگر از قرآن، این داس
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حال آن که پیامبر خدا به آنان )قوم ثمود( گفته بود این شتر خداوند است، او و بهره آبش را رعایت کنید، »

شان، به یک سان سپس او را دروغزن شمردند و آن )شتر( را پی کردند، آن گاه پروردگارشان آنان را به گناه 

 «نترسید.نابود ساخت و از عاقبت کارش 

محمد، هیچ انتقاد و مخالفتی را تحمل نمی کرد. ابولهب، عموی محمد بود و از مخالفان وی در مکه هم به 

های محمد با وی و مخالفت هایی که  آمد. محمد نسبت به او، کینه عمیقی در دل داشت. درگیری شمار می

ای )سوره مسد( در قرآن نه به صورت سوره دید به کینه محمد از وی انجامیده بود. این کی محمد از وی می

است. این سوره که محتوایش دشنام  است و در آن حتی از طعنه به همسر ابولهب خودداری نشده بازتاب یافته

از حیث موضوع قابل انتساب به پروردگار عالم نیست.... از »زدن به ابولهب است، به قول علی دشتی،  و طعنه

جهان و قادر مطلق دور است که به یک عرب نادانی دشنام دهد و نفرین کند و زن او  ساحت کبریای آفریننده

 «را حمالة الحطب بنامد.

شود. محمد در قرآن، مهم ترین شخص و آخرین نفر از میان چندین هزار پیامبر فرستاده شده معرفی می 

است به این دلیل که از دستورات ه کند که چندین ملل مختلف پیش از محمد را نابود کرد ، عنوان می«اهلل»

ایم؟ مردمی  اند که پیش از آن ها چه مردمی را هالک کردهآیا ندیده »بودند:  و هشدارهای او اطاعت نکرده

ایم. و برایشان از آسمان باران های پی که، در زمین مکان شان داده بودیم، آن چنان مکانی که به شما نداده 

از زیر پای شان روان ساختیم آن گاه به کیفر گناهان شان هالکت شان کردیم و پس  در پی فرستادیم و رودها

هایی که مردمش را به هالکت رسانیدیم، و عذاب ما شب  چه بسا قریه« »از آن ها مردمی دیگر پدید آوردیم.

 « هنگام یا آن گاه که به خواب نیم روزی فرو رفته بودند به آنان در رسید.

محمد، خود را آخرین پیامبر اسالم، معرفی کرده و پس از او نیز هر کسی ادعای پیامبری داشته به این ترتیب، 

یا به عنوان کافر سرکوب شده و یا دیوانه پنداشته شده است. البته مهم تر از همه، رشد علم و آگاهی و دانش 

 نگذاشته است.تاریخی بشر، جایی برای مدعیان پیامبری مانند قرون وسطا و بعد از آن باقی 

 کند. اغلب تر مذهبی را هم چون داستان ابراهیم تکرار میهای متون قدیمی  قرآن در چندین نمونه از داستان

ت گویند و در نهای کنند یا در مورد خشونت او سخن میهای اهلل تاکید می  های این چنینی بر مجازات داستان

فرعون در میان مردمش ندا داد که: ای قوم من، آیا پادشاهی مصر و »دارند.  مردم را به ترسیدن از اهلل وا می

بینید؟ آیا من بهترم یا این مرد خوار  این، جویباران که از زیر پای من جاری هستند از آن من نیستند؟ آیا نمی

ز ااند؟ و چرا گروهی ذلیل که درست سخن گفتن نتواند؟ چرا دست هایش را به دستبندهای طال نیاراسته 

اند؟ پس قوم خود را گمراه ساخت تا از او اطاعت کردند، که مردمی تبه کار بودند. فرشتگان همراهش نیامده 

چون ما را به خشم آوردند، از آن ها انتقام گرفتیم و همگان را غرقه ساختیم. آنان را در شمار گذشتگان و 

قرآن به اهلل نسبت داده شده و به طرز  شکست خوردن جالوت از داوود در« داستان برای آیندگان کردیم.

چون با جالوت و سپاهش روبرو شدند، گفتند: ای پروردگار ما، بر ما شکیبایی »شود:  ای نقل می مابانهمذهبی 

به بار و ما را ثابت قدم گردان و بر کافران پیروز ساز. پس به خواست خدا ایشان را بشکستند و داود جالوت را 

خواست به او بیاموخت و اگر خدا بعضی از مردم را به و پادشاهی و حکمت داد، و آن چه می بکشت و خدا به ا
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شد، ولی خدا بر جهانیان فضل و کرم خویش را ارزانی می کرد، زمین تباه می  وسیله بعضی دیگر دفع نمی

 « دارد.

مثال از عدم اجبار در دین سخن  کند و شود که تحمل دیگر ادیان را توصیه می گرچه آیاتی در قرآن یافت می

نند ناچیز ک گویند اما این گونه آیات کامال در برابر آیاتی در قرآن که خشونت علیه دیگر ادیان را ترویج میمی 

هر جا که آن ها را یافتید »هستند: « جنگی و تئوری جنگ»آیند. آیاتی که تماما با روحیه به شمار می 

را رانده اند، برانیدشان، که فتنه از قتل بدتر است و در مسجدالحرام با آن ها  بکشیدشان و از آن جا که شما

 «می جنگید، مگر آن که با شما بجنگند و چون با شما جنگیدند بکشیدشان، که این است پاداش کافران.

لیف مانان تکاست و هم توسط اهلل یا محمد بر مسلبنابراین، خشونت در راه اهلل، در قرآن هم عادالنه فرض شده 

جنگ بر شما مقرر شد، در حالی که آن را ناخوش دارید، شاید چیزی را ناخوش بدارید و در آن »است:  شده

 « د.دانیداند و شما نمی خیر شما باشد و شاید چیزی را دوست داشته باشید و برایتان ناپسند افتد خدا می

آنان که ایمان »شود:  بندی می )دیگران( تقسیم در قرآن، همواره جبهه جنگ بین دو طرف خوبی )ما( و شر

جنگند، و آنان که کافر شده اند، در راه شیطان. پس با هواداران شیطان قتال کنید اند، در راه خدا می آورده 

 « که مکر شیطان ناچیز است.

های هولناکی با برخوردهای سختی از جمله تهدید به خشونت « مشرکان»و « یهودیان»، «مسیحیان»در قرآن 

و چون ماه های حرام به پایان رسید، هر جا که مشرکان را یافتید بکشید، و بگیرید و به حبس »شوند: می 

افکنید و در همه جا به کمین شان نشینید اما اگر توبه کردند و نماز خواندند و زکات دادند، از آن ها دست 

 « بردارید، زیرا خدا آمرزنده و مهربان است.

کردن تنبیهات شدیدی را در پی ن، جنگیدن از جانب اهلل پاداش به همراه دارد و خودداری از جنگ در قرآ

 خواهد داشت.

های تاریخی قرآن، یعنی زنده ماندن ابراهیم در آتش، داستان قوم لوط، داستان قوم ثمود، داستان زاده  داستان

 علم و آگاهی و دانش بشری کامال مغایرت دارد.  شدن عیسای فاقد پدر و سخن گفتن او به محض تولد و...، با

های تاریخی مطرح شده در قرآن، شباهت زیادی به داستان ها و فیلم های تخیلی هالیوودی  برخی از داستان

 دارد:

 های علمی، عمر زمینجریان طوفان نوح، ادعای پوچ و واهی بیش نیست. به عنوان نمونه، مطابق یکی از یافته 

میلیارد سال است و زمان پیدایش حیات کم تر از یک میلیارد سال پس از پیدایش زمین است.  بیش از پنج

است. طوفان آن زمان که بر اثر بارش باران تمام جهان زیر های آدمیان اولیه بوده طوفان نوح، یکی از اسطوره 

خل کشتی کرد و هم چنین آب رفت، این که نوح، از تمامی حیوانات موجود در زمین یک جفت نر و ماده دا

های علمی و گاه با توسل  عمر نوح، با هیچ علم و منطقی خوانایی ندارد. حتا مفسران دینی گاه با برخی حدس

 اند.به معجزه این موارد را پاسخ داده 
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س دنویسد: به نوح دستور داده شده، از هر حیوانی یک زوج به کشتی ببرد. مارگولیز و شوارتس حابن وراق، می 

میلیون حشره در کشتی نوح  01میلیون نوع حشره وجود دارد. آیا بردن و جای دادن  01زنند، در این دنیا  می

کنند، ولی حیوانات بزرگ تر که چنین است؟ درست است که حشره جای زیادی اشغال نمی امکان پذیر بوده 

 نیستند. 

ه پاکستانی در نقد اسالم و قرآن است. این کتاب برای از ابن وراق، نویسند« چرا مسلمان نیستم»کتابی به نام 

منتشر شد. عنوان این کتاب ادای  0۳۳5نخستین بار توسط انتشارات پرومته در ایاالت متحده آمریکا در 

ده، ش ، که راسل در آن به نقد مذهبی که با آن بزرگ«چرا مسیحی نیستم»احترامی به کتاب برتراند راسل 

 .استپرداخته 

نوع پستاندار وجود دارد. آیا  ۴511نوع پرنده،  ۳111نوع خزنده،  5111اند که در دنیا  مندان تخمین زدهدانش

نوع حیوان گوناگون را در خود جای دهند؟  ۴511توان در خیال به پندار نوعی کشتی پرداخت که بتواند  می

 های آبی گرفته تا گرگدن فته تا اسب ها، از اسبها گر ها، از پرنده هر زوج از هر حیوانی، از مارها گرفته تا فیل

دهند. چگونه نوح توانست با شتاب به این همه حیوان دسترسی  حیوان را تشکیل می ۳1111ها، در حدود 

 پیدا کند؟

های خود باور دارند که خانه کعبه، یعنی ساختار مکعب شکلی که در مکه واقع شده یا مسلمانان بر پایه سنت 

براهیم و اسماعیل ساخته اند. ولی هیچ مدرک تاریخی وجود ندارد که این ادعا را ثابت کند. هور است را ا

 است که محمد این داستان را از خود نوآوری کرد تا به دینی که می های خود نشان داده گرونج، در پژوهش

ین مستقلی به وجود آورد و خواست بسازد، زمینه و مایه عربی بدهد و با این روش تحسین برانگیز، محمد د

 های تاریخی و اعتقادی که مختص اعراب بود، وارد ساختار عقیدتی اسالم کرد.کعبه را با پیشینه 

هم چنین قرآن از آگاه شدن مریم، به وسیله فرشته جبرئیل که او با وجود باکره بودن، طفلی در شکم دارد و 

وز عالوه بر آزادانیشان و داشنشمندان منتقد دین، برخی از دهد. امرزاده شده عیسی از مریم باکره خبر می 

در انگلستان، دیگر داستان باال را آن چنان که در انجیل « دورهام»مسیحیان در حال کنونی و حتی اسقف 

دهند به جای واژه باکره، واژه خالص را به کار برده و آن را حمل بر یک عمل آمده می پذیرند و ترجیح می 

ب ها به سبون سرزنش کنند. مارتین لوتر، در سده شانزدهم با ایمان کامل اظهار داشت: ما مسیحی اخالقی بد

ا مانده، در نظر مردم دنیعقیده به این که این مریم مادر واقعی این طفل بوده و با این وجود باکره خالص باقی 

نسان هم گونی ندارد، بلکه بر ضد فلفسه آییم. زیرا عقیده به این موضوع، نه تنها با خرد ااحمق به نظر می 

 باشد که به آدم و حوا گفت: بارور شوید و تولید مثل کنید.آفرینش خدا نیز می 

 در قرآن آمده است:

یونس از پیامبران بود. چون به آن کشتی پر از مردم گریخت، قرعه زدند و او در قرعه مغلوب شد. ماهی بلعیدش 

ماند. پس او را که  گویان بود، تا روز قیامت در شکم ماهی میگر نه از تسبیح و او در خور سرزنش بود. پس ا
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بیمار بود به خشکی افکندیم و برفراز سرش بوته کدویی رویانیدیم و او را به رسالت بر صد هزار کس و بیش 

 تر فرستادیم.

ر آن زندگی کند و عالوه بر ای حجم ندارد که انسانی د براساس علم و دانش بشری، معده یک ماهی به اندازه

آن هضم نشود و به اضافه این که امکانات زنده ماندن )اکسیژن و غذا( برای مدت طوالنی در معده ماهی موجود 

 نیست بنابراین، این گفته قرآن از لحاظ علمی مردود است.

 . در قران آمده است:شکافتن دریا از طریق معجزه خداوند، یکی دیگر از داستان های متعارض دین با علم است

 ردید.کو یاد کنید که دریا را برای شما شکافتیم و شما را رهانیدیم و آل فرعون را غرق کردیم و شما نظاره می 

 اند:کنند، نهی شده  در سوره مائده، مومنان از دوستی با کفار و اهل کتابی که دین را استهزا می

وند( اند و )خداکرده و بر آنان خشم گرفته و طاغوت را پرستیده شان )اینان( کسانی هستند که خداوند لعنت 

 تر و از راه راست )از همه( گم گشته ترند.است، اینان بدمنصب  آنان را بوزینه و خوک گردانده

 است:هم چنین در سوره نساء آمده

 د. اگر ایمان نیاورید، ممکن است به کیفر پیشینیان مبتال شده، به صورت بوزینه درآیی

گیری در روز شنبه به  بقره، خداوند یهودیان را به دلیل ماهی ۷5 -۷۷سوره اعراف و  0۷۱ -0۷۷مطابق آیات 

 است...میمون تبدیل کرده 

، «مانیآس»تحقیقات و بررسی های علمی اثبات کرده اند داستان ها و افسانه هایی که در کتاب های به اصطالح 

 هم و تقلیدی از همدیگر هستند و هم به معنای واقعی پوچ و واهی اند.آورده اند شده اند تقریبا شبیه 

بود که توسط  ۱11۷، کتاب غیرداستانی پرفروش سال «The God Delusion -پندار خدا یا توهم خدا»

زیست شناس بریتانیایی، به نام ریچارد دائکینز نوشته شده است. وی، سابقا از استادان فهم عمومی علم در 

 آکسفورد بود.  دانشگاه

کند که خالق فراطبیعی به احتمال قریب به یقین وجود ندارد و باور به  داوکینز، در کتاب پندار خدا عنوان می

کند. وی، با این نظر رابرت پیرسیگ هم جانی می خدا باور کاذبی است که در برابر تمام شواهد موجود سخت 

گویند. هنگامی که افراد بسیاری  اش می شود، دیوانههم می هنگامی که یک نفر دچار تو»شود که: نوا می 

 «خوانند.شان می شوند، مومن  دچار یک توهم می

« ندآفرینش هوشم»عقاید خلقت گرایان، شامل معتقدان به « بزرگ ترین نمایش روی زمین»داوکینز در کتاب 

برند با مدارک علمی مردود می وال می و تمامی کسانی را که حقیقت تکامل توسط انتخاب طبیعی را زیر سئ
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کند، و قویا درستی تکامل را نشان های مختلف را بررسی می شمارد. او به دقت حقایق جالب علمی از رشته 

های موجود در تنه ساعت  های انتخاب طبیعی در پرندگان و حشرات، از طریق گاه دهد: از طریق نمونه می

دهند، از طریق شواهد فسیلی و اثرات  کتیو که بازده زمانی تکامل را نشان میدرختان و تخمین عمر رادیوا

ه شناسی ملکولی و ژنتیک. همه این ها، به عالو باقی مانده از نیاکان اولیه، تا تایید قطعی تکامل توسط زیست

 دهند. بسیاری شواهد دیگر، حقیقی بودن فرگشت را گواهی می 

منطق و غیرعلمی پاسخ محکمی امع مدارک و شواهد صریح و روشن، به ادعاهای بی ریچارد داوکینز، با ارائه ج

را که علم در توضیح و تبیین  دهد. وی هم چنین، عالقه وافرش نسبت به جهان طبیعت و نقش اساسیمی 

 .گذاردکند با بشر در میان می جهان بازی می 

عقاید جامعه انسانی را عمیقا به لرزه  0۸5۳در سال « ها خاستگاه گونه»شاهکار چارلز داروین، یعنی کتاب 

درآورد. امروزه نظریه )تکامل(، در میان همه دانشمندان سطح باال به عنوان یک حقیقت علمی )فکت( پذیرفته 

 .دیده هم دیگر کامال مورد قبول واقع شده است شده است، حتی در میان الهیدانان آموزش

سرنگونی نظام غیرعادالنه جامعه صنعتی و بهبود شرایط زندگی کارگران قرار  در محور تفکر مارکس انقالب و

برشته تحریر درآورد چنین آغاز  0۸۴۴را که در سال « نقد فلسفه حق هگل»داشت. وی، اثر خود تحت عنوان 

ه دتا آن جا که به آلمان مربوط است، نقد مذهب اساسا به غایت رسیده است و نقد مذهب پیش نها»می کند: 

(، مارکس با لحنی شدید به مذهب 0)ترجمه رضا سلحشور صفحه « نقد فلسفه حق هگل»در « هر نقدی ست.

حمله کرده و آن را افیون مردم و بزرگ ترین مانع سر راه هر گونه تحولی قلمداد می کند و سپس انتقاد شدید 

 خود را متوجه اوضاع سیاسی زمان می سازد.

در مورد شیوه انتقادش، می نویسد نقد چاقوی تشریح نیست بلکه سالح است مارکس، در مقدمه همان کتاب 

و آن چه در برابر آن ایستاده دشمن اوست. دشمنی که نقد نمی خواهد تنها بی اعتباری آن را ثابت کند بلکه 

 رالبته ناگفته نماند که مخالفت مارکس با دین، فقط یک بخش بسیا (۷و  5می خواهد نابودش کند. )صفحه 

کوچکی از کل افکار و ایده ها و سیاست های وی بوده است. مارکس، بیش از هر چیز در مورد اقتصاد تفکرات 

مهم و قابل توجهی داشته و در جهت لغو کار مزدی و خاتمه دادن به استثمار انسان توسط انسان آثار مهمی 

سوسیالیسم علمی، یعنی علم رهایی  تولید کرده است. مارکس به همراه یار همیشگی اش انگلس، بنیان گذار

بشر، بسیاری از جوانب آن را در عرضه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روشن کرده اند. آن ها، 

تمام عمرشان را برای تغییر جهان موجود و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی و بدون ستم و استثمار 

دازه توانش و به اندازه نیازش سهم می برد و در همه امورات دل خواهش گذاشتند. جامعه ای که هر کس به ان

 در جهت بالندگی و پویایی جامعه و شهروندان، دخالت فعال و سازنده می کند.

کارل مارکس، به زیبایی و به درستی تاکید کرده است: با دین می توان مردم را معتاد کرد. می شود از دین به 

کرد و مردم را نئشه کرد. مردم نئشه هم کاری به سیاست ندارد. کاری به اقتصاد  عنوان یک مخدر استفاده

 ندارد. اصال بعد از یک مدت خود دین را هم فراموش می کند. مثل تریاک که اثرش از بین می رود.
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 به طور کلی، قوانین و اعمال و مسایلی که بر اساس دین گرفته می شوند مبتنی بر هجویات و توهمات دینی

هستند و با واقعیت های جهان امروز و نیازهای واقعی بشر، نه تنها جور در نمی آیند، بلکه نتایجی منفی و 

 مخرب به بار می آورند.

سلطه کلیسا روی قشری که زحمت می کشید و عرق می ریخت و پول در می آورد و پولش را به پدر روحانی 

و ذکرش این بود که کار کند و زمین بخرد. پس برای  و تمام فکر می داد تا برایش در بهشت زمین بخرد

 روحانیون، حفظ سنت های دینی، هم زمان برای آن ها ثروت و قدرت بازتولید می کند.

اما اکنون سلطه کلیسا مثل قرون وسطا  .سلطه کلیسایی که به چیزی غیر از خودش اجازه رشد و نمو نمی داد

، جنبش دانشجویی و روشنفکران پیشرو و آته ئیست در مبارزه نیست. در واقع جنبش کارگری، جنبش زنان

طوالنی خود توانستند دست کلیساها را از دخالت در امور دولت و حاکمیت کوتاه کنند. حاال اسالم و گروه ها 

و حکومت های اسالمی مانند قرون وسطا و حاکمیت و قدرت کلیساها را دارند شدیدتر و وحشی تر از دوران 

 جان مردم افتاده اند و جنایت پشت جنایت می آفرینند. سابق، به

مذهب، البته همه مذاهب، افکار ارتجاعی و مردساالر و خشونت را از طرق مختلف و به طور دایم بازتولید می 

کند. در واقع مذهب و مردساالری، به ویژه مخالفان سرسخت آزادی زنان در طول تاریخ بوده اند. بنابراین، 

ب نسبت به زن و حقوق زنان از انجیل و تورات گرفته تا قرآن، تقریبا تفاوتی با هم ندارند و در دیدگاه مذه

مجموع گرایش ارتجاعی مردساالری را در جوامع مختلف تقویت می کنند. صیغه، چند همسری، حرمسرا، خانه 

ه ن می پیچند. دین و سرمایداری و صرفا تولید مثل و غیره نسخه هایی هستند که مذاهب برای بقا و زندگی زنا

با قانونی کردن خشونت و تجاوز روزانه به حقوق زنان در سراسر دنیا، شرایط بسیار ناگوار و زندگی برده وار و 

 خفت باری را به زنان تحمیل کرده اند. 

 خرید کاال در خدمت مرد قرار داد و هر نوع استفاده، بهره کشی جنسی، استثمار و یک صورت به را زن  اسالم

و فروش و یا کشتن زن را برای مرد آزاد اعالم کرد. در کشورهایی مانند ایران، همه ستم بر زنان و قوانین زن 

خشونت در خانواده،  آزادی تا گرفته اجباری حجاب از است؛ شده دولتی و قانونی ستیز و آزادی ستیز، کامال 

در اتوبوس ها، مدارس، دانشگاه ها، ادارات، مدارس،  منع حضانت از فرزندان برای مادر و آپارتاید جنسی کامل

قانون منع مسافرت، مجازات شالق و سنگسار، قانون صیغه، چندهمسری و قانونی کردن ازوداج پدرخوانده ها 

 با فرزند خوانده ها و با سدها سد و مانع و ممنوعیت دیگر، اغلب زنان را در معرض انواع خطرات قرار داده اند. 

ز خدا گرفته تا پیغمبران و امامانش، سران و مسئولین گروه ها و حکومت های اسالمی، نمایندگان و حقیقتا ا

قانون گذاران و قضات و نویسندگان و تحلیل گران آن ها، همواره نقش ارتجاعی و غیرانسانی در زندگی روزمره 

مذهب کامال به امر خصوصی افراد  بشر ایفا می کنند. بنابراین، نقد مذهب، باید پیگیر و دایمی تا روزی که

 تبدیل نشده، هم چنان ضرورت دارد!
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این محمد است که در »نویسد: ، درباره محمد پیامبر مسلمانان چنین می «کائناتی»، به نقل از «ابن وراق»

رجه د ای که اهلل در ساختار اسالم نقشگیرد، به گونه  سلسله مراتب دینی باالتر از همه و حتی اهلل قرار می

آید. اهلل، دیگر موجودی باالتر و واالتر از  کند و در واقع در خدمت پیامیر و نماینده خود در می دوم پیدا می

همه نیست، که چیزی باید در راه خدمت به او فدا شود، بلکه موجود توامند و یک تائی است که در خدمت 

های جنگی او هموار  آید، راه را برای پیروزی های سیاسی پیامبر در می هدف های سیاسی او در خدمت هدف

دهد، تشکیل یک امپراطوری بزرگ را های جنگی دل داری و تسکین می کند، او را در هنگام شکست می 

های سیاسی و دنیوی دارد و موانعی که در راه رسیدن به هدف  برای فرمانروائی بر افراد بشر از سر راه او بر می

کند، بر طرف کند... )اهلل( مشکالت محمد را با آیه هائی که به سودش نازل می رایش هموار می او وجود دارد، ب

دهد و در مقایم یک خدای ستم گر،  هایش را مشروع جلوه می کند؛ لغزش سازد. اشتباهاتش را هموار می می

 ند.ک های ددمنشانه پیامبرش را تشویق میوحشی و غیراخالقی سامی، تحقق غریزه 
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 فصل سوم

 

گروه ها و حکومت های اسالمی در جامعه معاصر ذاتا و ماهیتا ضد فرهنگ جهان شمول و سکوالر و چپ و 

هستند. چنین تفکر نادرستی برآمده از تاریخ اسالم است. به این معنا که تاریخ « تمدن اسالمی»معتقد به 

ریزی و تروریسم است. اسالم، از بدو ظهور خود تاکنون، با هرگونه اسالم، تاریخ جهل و خرافات، جنگ و خون

پیشرفت و آگاهی و تمدن انسانی مخالفت دارد. بنابراین، نه تنها اسالم با خودش هیچ تمدنی را به بار نیاورده، 

و  یبلکه بر عکس هرگونه تمدن و مدرنیسم را نیست و نابود کرده و در هر جامعه ای نفوذ کرده، عقب ماندگ

 خرافات و مردساالری را تقویت کرده است.

شد، جنگ های صلیبی به « مسیحیت»در غرب نیز زمانی که پاپ خواهان اتحاد جوامع اروپایی تحت پرچم 

نام خدا آغاز را راه انداختند و این جوامع را به خاک و خون کشیدند. تجربه مسیحیت نشان می دهد که تا قرن 

انی که که پاپ مسیحیت را به عنوان دین رسمی اعالم نمود، مسیحیت دینی کامال چهارم میالدی، یعنی تا زم

  سیاسی بوده است.

نگاه مختصری به اسالم و ظهور جنبش های خواهان احیای مذهبی در جوامه مختلف، به سادگی نشانگر یک 

 یحی،مس رادیکال تگرایشا ظهور  نکته است، یعنی اسالم سیاسی به عنوان یک پدیده معاصر در ارتباط با

 .گیرند قرار بررسی مورد اسالم دین و هندو و یهودی

مدت کوتاهی پس از درگذشت محمد، جدالی بر سر جانشینان او )خلیفه ها( به وجود آمد. خلیفه چهارم، علی 

موسس جریان تشیع بودند و معاویه از سلسله بنی امیه جریان تسنن را بنا گذاشت. می توان اظهار نمود که 

 مبارزه بر سر قدرت سیاسی نخستین انشعاب مذهبی میان شیعه و سنی را موجب شد.

یک قرن پس از درگذشت محمد، ارتش های مسلمانان همسایگان خود را شکست دادند و موفق به ایجاد 

امپراتوری قدرتمند شدند. در این زمان تفکیک دوفاکتوی میان قدرت سیاسی و مذهبی پذیرفته شد. با این 

د، دوران محمد و خلیفه ها که دارای اقتدار مذهبی نیز بودند، پس از گذشت مدتی پادشاهان و یا سلطان وجو

 و امیران جدای از نهاد مذهب عهده دار قدرت سیاسی بودند. 
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در دوره اولیه خالفت اسالمی، رهبری بی اختیار و بی قدرت بود. این مردان « مسلمین»خلیفه عباسی رهبر 

ر بودند که از قرن نهم تا سیزدهم میالدی قدرت سیاسی را در اختیار گرفتند. علمای اسالم نیز جنگی ترک تبا

 نقش اعطای مشروعیت مذهبی به قدرت سیاسی خلفا را برعهده داشتند.

حرکت به سوی سکوالریزاسیون و مدرنیزاسیون در امپراتوری های مختلف مسلمان با گسترش سرمایه داری 

اخالت استعمارگران آغاز شد. در واقع، تنها در دوره توسعه سرمایه داری بود که جوامع در این جوامع و مد

اسالمی در نهایت از ایفای نقش اصلی در سازماندهی اجتماعی باز ماندند. در واکنش بعد از دست رفتن 

 ع اسالمی به فکرقلمروهای اسالمی عثمانی، مصریان و ایرانیان به دست استعمارگران اروپایی، زمامداران جوام

اجرای برنامه های مدرنیزاسیون، اصالحات سرمایه دارانه و حرکت به سوی غربی شدن افتادند. با این حال، در 

عوض تالش در جهت ایجاد دگرگونی و توسعه اقتصادی و سیاسی رهبران مستبد جوامع مسلمان در جهت 

گرفتن از غرب مجموعه ای اصالحات نظامی، اداری،  توسعه قدرت نظامی خود گام برداشتند. با این حال با الهام

آموزشی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی در این جوامع ایجاد شدند که به مرور زمان باعث تضعیف جایگاه اسالم 

 به عنوان مبنای امور در جوامع مسلمان و حرکت بسوی سکوالریزاسیون شد.

ع مسلمان در کشورهای غربی به آن جوامع و هم چنین بازگشت تحصیل کردگان عضو طبقه متوسط جوام

کسب مناصب مهم آموزشی، اداری و قضایی توسط آنان باعث تضعیف نقش علما شد. تنها در چنین بستری 

و ظهور جنبش های معتقد به احیای مذهبی در قرون « بازگشت به اسالم»است که می توانیم طرح ایده 

 هجدهم و نوزدهم میالدی را درک نمائیم.

ستین تالش در جهت مدرنیزاسیون از باال، از دوره سلطنت سلسله های پادشاهی در ترکیه، مصر و ایران به نخ

منظور یافتن مسیری در جهت توسعه قدرت نظامی شان با الگو برداری از مدل غربی و با هدف غلبه بر قدرت 

علی پادشاه آلبانی تبار مصر، در آغاز شد. برای مثال، محمد « اسالمی»های استعماری و دفاع از قلمروهای 

نیمه نخست قرن نوزدهم میالدی در جهت صنعتی نمودن و توسعه نظامی مصر گام برداشت. همان گونه که 

 رهبر نخستین  محمد علی»دو تاریخدان برجسته جی. آر گلد اشمیت و الرنس دیویدسون اظهار نموده اند 

 مدرن و یقو ارتشی داشتن برای که دریافت را نکته این وی. کرد درک را صنعتی انقالب لزوم که بود غیرغربی

 و اسلحه سازی کشتی های کارخانه و نظامی یونیفرم دوخت برای نساجی های کارخانه وجود به ضروری نیاز

 و بازسازی سبب که بود ای ایده چنین بنابراین، «.دارد وجود سالح و  سازی برای ساخت کشتی های نظامی

  .شد مصر معهجا مدرنیزاسیون

عثمانی ها در ترکیه نیز، مجموعه اصالحاتی را اجرا نمودند که از جمله آن ها می توان به ساخت مدارس جدید، 

 جاده ها و برقراری نظامی به منظور اخذ مالیات و برقراری نظام مالی مدرنی اشاره نمود. 

میالدی در جهت اصالحات گام برداشت ایران نیز تحت زمامداری سلسله قاجاریه در قرون هجدهم و نوزدهم 

اما نسبت به مصری ها و عثمانی ها در ترکیه توفیق کمتری در اجرای آن داشت. در هر سه مورد، حرکت در 

 جهت ایجاد دولتی مدرن صورت گرفت.
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یکی از نتایج اصالحات مدرن اولیه، ایجاد طبقه جدیدی از مردم بود: طبقه متوسط سکوالر. تاسیس مدارس به 

سبک اروپایی باعث ظهور نخبگان روشنفکر جدیدی شد که دارای تمایالت مدرن و غرب گرا بودند. طبقه 

متوسط با افکار سکوالر مناصب مهمی را در بخش های اجرایی و قضایی کسب نمود. این مناصب تا پیش از 

آزادی بخش ملی بوده  آن در اختیار علما بودند. طبقه متوسط سکوالر در کشورهای مختلف آغازگر جنگ های

 اند.

این نبردهای آزادی بخش، با وجود استقبال عمومی مردم از آن ها، به جز کشور ترکیه در سایر جوامع 

، ترکیه بنیان 0۳۱۱با موفقیت کمی مواجه شد. در این مورد شاید ترکیه یک استثنا باشد. در سال « مسلمان»

در خاورمیانه بود. آتاتورک پس « ل، معروف به آتاتورکمصطفی کما»گذار نخستین نظام جمهوری به رهبری 

از تاسیس جمهوری، مجموعه اصالحاتی را عملی نمود که جدایی حوزه های مذهبی و سیاسی از یکدیگر را 

شامل می شد. جدال اصلی آتاتورک با نظم کهن، مبتنی بر مخالفت وی با قوانین و مناسک شرعی بود. او، برای 

ومت اقتدارگرایانه خود، پیوستگی طبقه کهن و ارتباط آن با اسالم و امکان به قدرت یک پارچه ساختن حک

، وی نظام خلیفه گری را ملغی اعالم نمود و دستور تعطیلی 0۳۱۴رسیدن آن ها را در هم شکست. در سال 

ا مکاتب و مدارس دینی را صادر کرد هم چنین قانون مدنی منطبق با معیارهای قانون اساسی سوئیس ر

جایگزین قانون شریعت اسالمی ساخت. در نهایت به طور کلی ارجاع به اسالم و جایگاه مذهبی را از قانون 

اساسی ترکیه حذف نمود. بدین ترتیب، آتاتورک گرایش سکوالریستی را در جامعه ترکیه نهادینه کرد در حالی 

معه طی کند بدون این که دستگاه روحانیت که در ایران، رضا شاه خواست راه آتاتورک را در سکوالریزه کردن جا

را تضعیف کند به زور پلیس چادر از سر زنان برکشید و جامعه را بیش از پیش به سوی گرایشات مذهبی سوق 

 داد.

روی نداد. پس از آن، در برخی دوره « مسلمان»چنین روندی تا پس از جنگ جهانی دوم در سایر کشورهای 

به قدرت رسیدند اما نه تنها در اجرای « مسلمان»در کشورهای « ملی گرا» های کوتاه مدت تاریخی احزاب

اصالحات اساسی و بهبود شرایط زندگی مردم که در رهاسازی کشورهای شان از یوغ استعمار خارجی نیز ناکام 

 ماندند و اکثرا با امضای توافق نامه هایی در قدرت با استعمارگران شریک شدند.

در اثر نقش استعمار، گروهی از اسالمگرایان « مسلمان»سیون و سکوالریزاسیون جوامع در واکنش به مدرنیزا

به سوی رادیکالیسم مبتنی بر برداشت خاص خود از قرآن و زندگی محمد و جانشینان او روی آوردند. اینان 

مدلی از خواهان بازگشت به جامعه ای هم چون جامعه صدر اسالم و در جستجوی یافتن راه حلی اسالمی و 

اصالحات اسالمی بودند. این اسالمیون رادیکال، هم زمان با اقدامات استعمارگرایانه و امپریالیستی قدرت های 

اروپائی در آفریقا، آسیا و خاورمیانه، این مداخالت و تجاوزات را تهدیدی اساسی علیه هویت سیاسی و مذهبی 

 مسلمین تلقی می نمودند.

حیای مذهبی از اعضای مذهبی طبقه متوسط جدید بودند که خواهان اعمال در واقع رهبران حرکت های ا

نظارت علما بر حاکمان و قوانین اجرا شده در قالب حق تفسیر علما از آیات قرآنی و سنت نبوی بودند که 

 اجتهاد نامیده می شود.
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، محمد عبده و رشید از رهبران اصلی جنبش احیاگری اسالمی می توان از جمال الدین افغانی )اسد آبادی(

 سنت هب بازگشت خواهان گرایان، سلفی. نهادند بنا را «سلفیه مکتب» فکری های شالوده ها، این. برد نام  رضا

وران محمد )سلف( بودند. با این حال، حتی در اندیشه سلفیه نیز سخن کمی در مورد د دینی جامعه اصلی های

ده است. به طور کلی در نوشته های آن ها، سرزنش چندانی نقش دولت در اجرای شریعت اسالمی به میان آم

از حکام جوامع مسلمان به عمل نیامده است و در نتیجه آنان خواهان سرنگونی این حکام آن گونه که بعدها 

 در اندیشه سلفی گری مطرح شده است، نبودند.

تاسیس نمود.  0۳۱۸در مصر در سال با الهام از اندیشه های رشید رضا، حسن ابناء جمعیت اخوان المسلمین را 

بدنبال آن موالنا مودودی نظریات اسالمی خود را در قالب رساله ها و کتب مختلف در شبه جزیره هند منتشر 

. نمود تاسیس را پاکستان اسالمی جماعت گروه  0۳۴0نمود. مودودی تاثیر پذیر از افکار البناء بود و در سال 

. بودند «سکوالر گرایی ملی» مخالف اما داشتند شرکت کشورهایشان یرهای مبارزات در جمعیت، دو هر

ن د بود. هم چنیهن جزیره شبه سرتاسر در اسالم شریعت بر مبتنی و اسالمی دولتی تاسیس خواهان مودودی،

اخوان المسلمین مصر نیز خواسته های ملی گرایان مصری مبنی بر پایان بخشیدن به استعمار بریتانیا و تاسیس 

، «قرآن قانون ماست»لتی مدرن و مبتنی بر قانون اساسی را رد می کردند. اخوان المسلمین، با سر دادن شعار دو

خواهان برقراری حکومتی مبتنی بر شریعت اسالمی شد. پس از تاسیس جمعیت اخوان المسلمین در مصر، 

   دان تاسیس شدند.شاخه های دیگری از این جمعیت در کشورهایی چون لبنان، اردن، فلسطین و سو

تمامی گروه ها و جنیش های احیاگر مذهبی مورد بحث باال، در قرن نوزدهم و نیمه نخست قرن بیستم میالدی 

بازیگرانی ضعیف در عرصه سیاسی بودند و گرایش غالب در این دوران در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه 

د. در نتیجه سید جمال الدین افغانی )اسد آبادی( حرکت بسوی مدرنیزاسیون و سکوالریسم و گرایشات چپ بو

در ایجاد یک اتحاد پان اسالمیستی ناکام ماند. در مقابل در آن دوره، ملی گرایان « پدر اندیشه اسالم گرایی»

سکوالر در هند و مصر از حمایت بخش وسیعی از مردم برخوردار بودند و جریانات اسالمی در حاشیه قرار 

 گرفته بودند.
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 فصل چهارم

 

طی دو قرن و تا دهه های پایانی قرن نوزدهم میالدی، گرایش غالب در بسیاری از کشورهای آفریقایی و 

آسیایی، به سوی سکوالریسم و ملی گرایی و استقالل طلبی بوده است. اما در سه دهه پایانی قرن نوزدهم، بر 

 سیاسی نیز تحرک جدیدی پیدا کرد.اثر بحران اقتصادی و سیاسی خاص آن دوران، اسالم 

 0۳0۶سیاست های امپریالیستی و در راس همه هیات حاکمه آمریکا، به ویژه پس از پیروزی انقالب اکتبر 

روسیه، برای تضعیف آن در سراسر جهان دست به کار شدند و امکانات زیادی را در اختیار گرایشات مذهبی 

سوسیالیستی را که بر علیه سیستم سرمایه داری بود متوقف قرار دادند تا رشد و گسترش جنبش کارگری 

سازند. در ادامه با بحران های اقتصادی و تشدید آن در عصر نئولیبرال و ایجاد فرصت اقتصادی برای اسالم 

 گرایان به منظور تاسیس و گسترش شبکه های خیریه نیز فزونی گرفت.

پایان دادن به استعمار، شرایط استعماری برای اکثریت  پس از جنگ جهانی دوم، در اثر شکست نسل پیشین در

میالدی، اکثر کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه استقالل  0۳۴5مردم غیر قابل تحمل شده بود. گرچه تا سال 

رسمی خود را به دست آوردند اما در واقع آنان به کلی آزاد نشده بودند. اتحادیه دولت های عربی در سال 

شد که در ظاهر کشورهای ظاهرا به استقالل رسیده ای چون مصر، سوریه، عراق، یمن، اردن، تاسیس  0۳۴5

لبنان و عربستان سعودی را در بر می گرفت اما در واقع تحت نفوذ و هدایت بریتانیا بود. جمعیت کثیری از 

رو به باالی هوادار  مردمان عادی، فارغ از افکار ارتجاعی رهبران وقت، رشد نمودند. طبقات متوسط و متوسط

غرب نشان دادند که ناتوان از ایجاد اصالحات داخلی هستند. در آن زمان آریستوکراسی زمین دار به دلیل هم 

سویی اش با قدرت های استعمارگر و تالش در جهت افزایش سود و منفعت طبقاتی خود از سوی اکثریت 

 دولت ناکامی و 0۳۴۸ سال در اسرائیل توسط یفلسطین  جامعه مورد سرزنش قرار می گرفت. اشغال اراضی

 مومیع نارضایتی نتیجه در. نمود تر وخیم را وضعیت اسرائیل دولت تشکیل راه سر بر مانع ایجاد از عربی های

را وادار به اتخاذ موضع گیری رادیکال  گرایی ملی جنبش کمونیست، و چپ مختلف احزاب فشار با همراه مردم
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 «جمال عبدالناصر»لی گرایی عربی در خاورمیانه، ظهور کرد که رهبری اصلی آن به عهده نمود. در این مرحله م

   اعالم نمود.« سوسیالیسم عربی»مصری بود. وی برنامه اصلی خود را اجرای 

در دوره پس از جنگ جهانی دوم، ملی گرایی سکوالر رادیکال به فلسفه سیاسی غالب در کشورهای استعمارزده 

ا الجزایر تبدیل شد. با نادیده انگاشتن این واقعیت، برخی از تحلیل گران و مفسران غربی، به اشتباه از اندونزی ت

مدعی شده اند که مردم کشورهای مسلمان که دارای باورهای عمیق مذهبی بودند در آن دوره زمانی ایدئولوژی 

یت تاریخی خالف این ادعا را های سیاسی ای چون ملی گرایی و کمونیسم را نفی نمودند حال آن که واقع

 نشان می دهد.

ملی گرایی در بستر دوره های تاریخی اسالمی پیدا نشده بود، بلکه »همان گونه که جان اسپوزیتو می گوید 

بطور خاص در دوره پس از جنگ جهانی دوم، ایدئولوژی های اعتراضی رادیکال از دیدگاه مارکسیستی و 

 «ام یافته بودند.سوسیالیستی و دموکراتیک غربی قو

. در محقق نمود« سوسیالیسم عربی»عبدالناصر اصالحات متنوع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تحت عنوان 

نتیجه نفوذ علمای دینی در مسائل حکومتی کاهش یافت و از ایفای نقش مستقیم آنان در این عرصه ها 

وان المسلمین و زندانی نمودن اعضای آن. جلوگیری شد از جمله غیرقانونی اعالم نمودن فعالیت جمعیت اخ

در نتیجه ما در این دوره، شاهد تفکیک نهاد مذهب از سیاست هستیم. گرچه عبدالناصر اظهار نمود که برخی 

سازگاری دارند. با این حال ایدئولوژی ناصریستی « سوسیالیسم»از آموزه های اسالمی با برداشت خاص وی از 

میالدی و اوایل دهه  ۷1د. تنها پس از افول جریان ملی گرای سکوالر از اواخر دهه اساسا ایدئولوژی سکوالر بو

 میالدی بود که فضای مناسب برای رشد مجدد جریان رقیب یعنی اسالم سیاسی فراهم شد. ۶1

به طور خالصه می توان گفت که هیچ ارتباط مستقیمی میان اسالم در قرن هفتم میالدی و ظهور گروه های 

رایی در قرن بیستم میالدی به این سو وجود ندارد. به عالوه این جوامع شاهد تسلط سکوالریسم و اسالم گ

مدرنیزاسیون حداقل در دو قرن اخیر، آغاز اصالحات مدرن توسط پادشاهان مختلف و تحقق تغییرات سکوالر 

برای درک بهتر ماهیت و  توسط رهبران ملی گرا پس از پیروزی در مبارزات ضد استعماری بوده اند. در نتیجه

چگونگی پیدایش اسالم سیاسی بایستی به شرایط اقتصادی و سیاسی خاص زمانی، که بستر ساز ظهور جنبش 

 هایی از این نوع حتی در جوامع دیگر بوده اند، توجه خاصی مبذول نمود.

 امه اشغالگری قدرتاسالم سیاسی در نتیجه هم گرایی تحوالت سیاسی و اقتصادی و مداخالت استعماری و اد

های امپریالیستی، به خصوص انگلستان و ایاالت متحده آمریکا، قدرت گرفت. حاکمیت آمریکا، نقشی فعال در 

حمایت و تقویت گروه های اسالم گرا به عنوان نیروی مقابله کننده با ملی گرایی سکوالر و چپ گرایی ایفا 
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مپریالیستی از طریق به کار گیری حاکمان مطیع دول نمود. حتی پس از روند استعمار زدایی نیز تسلط ا

 امپریالیستی، اسرائیل و مداخالت مستقیم نظامی ادامه یافت.

رشد بحران های اقتصادی در کشورهای مختلف و آشکار شدن ناتوانی روش های سرمایه داری دولتی و توسعه 

« سالمیا»ع مراکز خیریه خود راه حلی ناسیونالیستی در حل مشکالت، در نتیجه اسالم گرایان با شبکه وسی

برای حل مشکالت ارائه دادند و از میان طبقات متوسط و فقرا نیروی تازه ای جذب نمودند. بنابراین، تمامی 

  عوامل ذکر شده زمینه ساز رشد اسالم گرایی در جهان شدند. 

ه عنوان دو تهدید در برابر در طول دوران جنگ سرد، ایاالت متحده به ملی گرایی رادیکال و کمونیسم ب

مداخالتش می نگریست. زمانی که دولت آمریکا در جذب عبدالناصر در مصر شکست خورد، استراتژی کمک 

به اسالم گرایان را در دستور کار خود قرار داد، در همین راستا ایاالت متحده کمک های شایان توجهی به 

میالدی، ایاالت متحده  51و ملی گرایی نمود. در طول دهه عربستان سعودی به منظور مقابله با موج کمونیسم 

از جمعیت اخوان المسلمین در مصر علیه عبدالناصر استفاده کرد و هم چنین گروهی از مذهبیون سیاسی را 

را طراحی و اجر کردند. آمریکا و متحدانش  0۱۱۱مرداد  ۱۸علیه مصدق در ایران شوراند و سرانجام کودتای 

مردم ایران نیز از گروه های مذهبی به رهبری خمینی، حمایت کردند. هم اکنون نیز حکومت  0۱5۶در انقالب 

 اسالمی ایران و آمریکا وارد بده و بستان ها نهان و آشکار شده اند.

ناصریسم، با تاکید بر اتحاد پان عربیستی، در صدد ایجاد اتحاد بخش های گسترده شهرنشین و پیشرفته از 

طبقه کارگر ماهر با کشورهای ثروتمند تولید کننده نفت بود. اتحاد قاهره و ریاض می توانست لحاظ تکنیکی و 

خطری جدی برای منافع غرب در سلطه بر منابع نفتی منطقه باشد. بنابراین، غرب در صدد توطئه کودتا علیه 

راندن شکالت ناصر بود و حتی تالش هایی در جهت سوء قصد علیه وی برای مثال با کوشش در جهت خو

سمی به وی نمود. در همین راستا ایاالت متحده اخوان المسلمین را تقویت نمود و بیش از پیش به عربستان 

سعودی نزدیک شد تا از طریق آن کشور توازن قوای اقتصادی، سیاسی و نظامی را در منطقه برقرار سازد. در 

  شاه پهلوی را دوباره به قدرت بازگرداند. ایران، سیا با انجام کودتا پادشاه هوادار غرب، محمدرضا

عربستان سعودی، هم زمان علیه رژیم های سکوالر منطقه در کشورهای مصر، سوریه و عراق فعالیت می کرد 

و در پی ایجاد پایگاهی برای خود در کشور سودان بود. هم چنین در افغانستان و پاکستان نیز در تقویت اخوان 

 روه جماعت اسالمی به رهبری مودودی نقش داشت.المسلمین در اتحاد با گ

اتحادی که به طور مختصر در مورد آن سخن گفتیم، اساس اسالمیزاسیون را تشکیل داد و پس از افول ملی 

 میالدی، عرصه را از آنان ربود. ۷11گرایی سکوالر در منطقه از اواخر دهه 
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مختلف سوسیالیست و کمونیست در منطقه را نیز  عالوه بر ملی گرایان سکوالر، آمریکا احزاب و گروه های

تهدیدی بزرگ علیه منافع اش قلمداد می نمود. به همین خاطر، برای کم اثر نمودن تاثیر این احزاب و سازمان 

ها ایاالت متحده از هرگونه روشی از تبلیغات منفی گرفته تا ترور استفاده می کرد. طبق اسناد طبقه بندی 

ملی آمریکا، ایاالت متحده تبلیغات خود علیه کمونیسم را از طریق ساخت فیلم، پوستر، نشده شورای امنیت 

چاپ کتاب و مقاالت سازمان دهی می نمود. در یکی از این پوسترها تصویری خوکی به نمایش در  ر،کاریکاتو

ف هد« خوک سرخ حریص.»آمده که به دمش داس و چکش وصل شده است و در زیر آن نوشته شده است: 

 « ایاالت متحده از این اقدامات، مضحکه نمودن شوروی و سایر کمونیست ها و هراساندن اعراب بود.

به ترور نیز روی آورده بود. ایاالت  د،در سوی دیگر، ایاالت متحده در ادامه تالش های مضحک و کم تاثیر خو

رایان کمک می نمود، برای مثال، متحده در این راستا به دولت های راستگرا و شبه نظامیان برای قتل چپ گ

 حزب بعث عراق با کمک ایاالت متحده در قتل اعضای حزب کمونیست عراق دست داشت. 0۳۷۱در سال 

میالدی به این سو، شدت بیش تری گرفت. در آن دوره  51تقویت اسالمگرایان از سوی ایاالت متحده از دهه 

ه سعودی هستیم تا تالش های عبدالناصر خنثی گردد. ما خواهان تقویت پادشا»آیزنهاور، با قدرت نوشت: 

پادشاه سعودی برای ما انتخابی منطقی است، وی حداقل در ظاهر ضد کمونیسم است و هم چنین با زمینه 

آیزنهاور تحت تاثیر مشاورانش به این نتیجه « مذهبی ای که دارد در بین ملت های عربی دارای جایگاه است.

گسیخته شدن اسالمگرایان شده است و با حمایت ایاالت متحده، آنان می بایستی  رسیده بود که غرب باعث

دوباره به صحنه باز گردند. چنین طرز تلقی برداشتی به غایت ساده انگارانه از نقش مذهب و سیاست در 

موسوم  ای خاورمیانه بود. شاید همین برداشت بود که سبب اتحاد بریتانیا و ایاالت متحده در طرح ریزی برنامه

برای خنثی نمودن تالش های ناصر، منزوی ساختن او و ایجاد جبهه مخالف و جایگزین او به رهبری « امگا»به 

عربستان سعودی بود. عربستان سعودی با استفاده از منابع عظیم نفتی خود، در جهت تقویت و گسترش اسالم 

از مراکز خیریه و عام المنفعه بود که به گروه های گرایی از طرق زیر طرح هایی مانند راه اندازی شبکه وسیعی 

اسالمی این امکان را داد تا با حل معضالت ناشی از بحران های اقتصادی در کشورهای مختلف راه حل ارائه 

، باشگاه مسلمانان جهان را تاسیس نمودند تا با 0۳۷۱نمایند. هم چنین عوامل عربستان سعودی در سال 

 مقابله کنند.سکوالریسم و کمونیسم 

تاسیس شده بود، بسیاری از کشورهای منطقه گرد آمدند تا با  0۳۷۳در سازمان کنفرانس اسالمی که در سال 

سیاست های عربستان سعودی همراهی نمایند.  آنان نظان مالی خودشان را به وجود آوردند که با کشورهای 

 در ارتباط بود. آفریقایی، آسیایی و کشورهای ثروتمند و نقت خیز خاورمیانه
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مده به وجود آ ،سعودی سلطه گری عربستان باشگاه مسلمانان جهان و سازمان کنفرانس اسالمی برای تقویت

اسالمی را تشکیل دادند که مبنایی برای کمک به رشد اقتصادی کشورهای منطقه شد.  -بودند و نظام مالی 

میالدی به سوی  ۶1رات نفت در اوایل دهه تحت رهبری سعودی ها، بخش عظیمی از درآمدهای حاصل از صاد

شبکه ای از بانک های تحت کنترل جریانات راستگرای اسالمی و اخوان المسلمین هدایت شدند. سپس این 

بانک ها سیاست مداران، احزاب و شرکت و رسانه ها و هم چنین تاجرانی از طبقه متوسط مذهبی را با خود 

جر از جمله بازاری ها و هم چنین برخی از متخصصان ثروتمند در همراه ساختند که گروهی از طبقات تا

کشورهای نفت خیز خاورمیانه را شامل می شد. اخوان المسلمین، شبکه بزرگ مالی ای را از طریق این بانک 

 ها در کشورهای مصر، کویت، پاکستان، ترکیه و اردن ایجاد نمودند.

از این نظام بانکی حمایت نمود. غرب از طریق این بانک ها  سیستم سرمایه دار جهانی در غرب، به طور کامل

و « سیتی بانک»بانک های ایاالت متحده هم چون   .حجم وسیعی از پول های پترودالر را مبادله می نمود

ایفاگر نقش اصلی در این روابط بودند. به عالوه رشد نظام بانکداری اسالمی هم زمان با « پرایز واترهاوس»

اقتصادی نئولیبرال در غرب بود. بدین ترتیب، اتحادی ساختگی میان نظریه پرداز نئولیبرال مکتب توسعه مدل 

شیکاگو، یعنی میلتون فریدمن و شاگردان اسالم گرای او، در دانشگاه به وجود آمد. رابرت دریفوس، در این 

راستی و سیاست مداران اسالم  نظام مالی اسالم گرایان همواره وابسته با اقتصاددانان دست»مورد گفته است: 

ین، شگفت بنابرا« گرایی بوده که حامی خصوصی سازی و نظریات مکتب شیکاگو پیرامون اقتصاد بازار بوده اند.

آور نیست زمانی که دیده می شود اسالم گرایان در الجزایر و سودان زمانی که به قدرت می رسند از برنامه 

 ند.های نئولیبرال حمایت به عمل می آور

شاید عربستان سعودی کم تر از )امام( خمینی بر مسلمانان تمام نقاط جهان به »یا گیلز کپل، معتقد است که: 

 طور آشکار تاثیر گذار بوده باشد، اما تاثیرگذاری آن عمیق تر و با دوام تر بوده است.

و از طریق تقویت انجمن  میالدی از ملی گرایان منطقه ربود ۷1پادشاه سعودی گوی سبقت را در اواخر دهه 

ورق بازی را به  ی،های مذهبی و علمایی که پیروی وی بودند و تزریق پول های هنگفت به سازمان های اسالم

را ارائه داده اند که با وجود نفی فساد غرب، متحد « تمدن اسالمی»مدلی از  ،سود خود برگرداند. سعودی ها

 بلوک شوروی باقی مانده اند. دائمی و با ثبات ایاالت متحده و غرب علیه

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 

میالدی، پشتیبانی اصلی آنان از مجاهدین  ۷1با وجود حمایت ایاالت متحده از گروه های اسالم گرا از دهه 

میالدی ابعادی بین المللی به  ۳1در جهت اجرای پروژه اسالم گرایانه آغاز شد و از دهه  0۳۶۳افغان از سال 

دید ایاالت متحده پشتیبانی از مجاهدین افغان به معنای تضعیف دشمن خود در جنگ سرد خود گرفت. از 

ایاالت متحده با کمک متحدانش در منطقه هم چون عربستان  نتیجه یعنی اتحاد جماهیر شوروی بود. در

 سعودی، مصر، اسرائیل و پاکستان، میلیاردها دالر کمک مالی در جهت آموزش و مسلح ساختن مجاهدین

 افغان ارائه نمود.

از جنگ جویان اسالم گرا ساخته بود تا به طور موثری شوروی « مقدس»ایاالت متحده در افغانستان، چهره ای 

را به چالش بکشد. در نتیجه، سازمان سیا برنامه ای را در جهت تقویت افرادی چون اسامه بن الدن و شیخ 

گذاران گروه فلسطینی حماس( تدوین نمود. اعظم سفرهای  اعظم )رهبر معنوی مجاهدین افغان و یکی از بنیان

 تعلیمات ایاالت آن کشور بازدید نمود. او، هم چنین ۱۷طوالنی و گسترده ای به ایاالت متحده داشت و از 

 گسترده نظامی در پایگاه های ایاالت متحده دید.

 طیبه، به مخفی شدن پیکارجویانگفته می شود متحدان القاعده در پاکستان از جمله لشکر جنگوی و لشکر 

 .اندرده باالی القاعده کمک کرده 

، کمک کرده 0۳۸۸الدن در تاسیس شبکه القاعده در سال  حافظ محمد سعید، رهبر لشکر طیبه به اسامه بن

 .نفر شد 0۶۴بود که منجر به کشته شدن  ۱11۸بود. گروه تحت رهبری او عامل حمالت به بمبئی در سال 

های طالبان پاکستانی و جنبش اسالمی ازبکستان نیز از متحدان القاعده هستند. این و سایر گروه شبکه حقانی

 .شبکه مانند القاعده پس از اشغال افغانستان توسط آمریکا به نواحی مرزی شمال غرب پاکستان نقل مکان کرد
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ر پی ادغام دو شبکه منطقهو د ۱11۳شاخه القاعده مستقر در شبه جزیره عربستان سعودی، در ژانویه سال 

 گراها در یمن و عربستان سعودی بودند، ایجادالمللی اسالمهای مسلح اسالمی که وابسته به شبکه بینای گروه

 .شد

این گروه که هدفش سرنگون کردن رژیم پادشاهی عربستان سعودی و دولت یمن و تاسیس خالفت اسالمی 

 .ارجیان و نیروهای امنیتی هم حمله کنداست، سوگند خورده که به تاسیسات نفتی، خ

، که توطئه نافرجام منفجر کردن یک هواپیمای جت مسافربری به مقصد دیترویت، کشف ۱11۳در دسامبر 

 .شد، این توطئه به نفرات القاعده در شبه جزیره عربستان، نسبت داده شد

نیز اعالم شد که تالش  ۱10۱مه  های پستی در یک هواپیمای باری کشف شد و در ماه، بمب۱101در اکتبر 

نافرجامی برای انفجار بمب در یک هواپیمای مسافربری عازم آمریکا صورت گرفته است. در هر دو مورد عامالن 

 .این توطئه ها نفرات القاعده در شبه جزیره عربستان معرفی شدند

در جریان  ۱100ود که در سپتامبر انور العولقی، از اعضای بلند پایه شبکه القاعده در شبه جزیره عربستان ب

 .حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی کشته شد

در این کشور تشکیل شد « جهادی»به عراق، یک گروه  در اعتراض به حمله نیروهای آمریکایی ،۱11۱در سال 

عراق، عامل القاعده در  د.الدن را اعالم کردن ، رهبرانش وفاداری خود به شبکه اسامه بن۱11۴و در اکتبر 

 .حمالتی بوده که در جریان آن هزاران نفر در طول ده سال اخیر در عراق کشته یا زخمی شده اند

امارت اسالمی »های سنی مذهب در زیر چتر که القاعده در عراق و سایر گروه  ۱11۶و  ۱11۷های در سال 

، کشتار در عراق به اوج خود رسید. گرد آمدند و به نیروهای امنیتی و غیرنظامیان شیعه حمله کردند« عراق

 .جویانه دست زدندبار تالفیهای مسلح شیعه مذهب نیز به حمالت مرگ در همین حال گروه

نشین سنی از شبکه القاعده در عراق، خارج شده و نیروهای  های قبیله، عرب ۱11۸هنگامی که در سال 

 .انایی این شبکه کاسته شدتقویتی آمریکایی وارد این کشور شدند، به تدریج از تو

ای در سراسر عراق به های فرقه موجی از خشونت  ۱10۱چنان فعال بود و در سال با این وجود، این گروه هم

ها مورد حمله به مناطق یکدیگر های سنی و شیعه، مسبب دهراه افتاد که هزاران کشته به جای گذاشت. گروه

 .اندمعرفی شده

غان در دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر و توسط ماموران سیا و سربازان ارتش آموزش رسمی مجاهدین اف

و عوامل سرویس اطالعاتی پاکستان )آی اس آی( در افغانستان و پاکستان انجام شد. آموزش دهندگان بیش 

 جرخن چگونگی به توان می ها آن جمله از که دادند آموزش  روش به قتل رساندن دشمن را به مجاهدین ۷1از 

ن از پشت، خفه کردن، استفاده از تکنیک های کاراته برای به قتل رساندن دشمن، استفاده از زمان سنج و زد
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مواد انفجاری و تکنیک های جنگ روانی اشاره نمود. ایاالت متحده به طور گسترده سالح هایی چون مواد 

د هوایی را در اختیار آنان قرار داده انفجاری پالستیکی سی فور، تفنگ های تیرانداز دور برد و موشک های ض

 بود.

داوطلبان اصلی مبارزه جهادی در افغانستان از کشورهای عربی چون مصر، عربستان سعودی، الجزایر و چند 

نامیده شده اند. این سربازان اسالم گرا « افغان ها عرب»کشور دیگر منطقه به آن کشور اعزام می شدند. آنان 

شهری نداشتند. جنگ افغانستان باعث افزایش تجربه، آموزش بیش تر و بقای حرکت برنامه ای جز ترورهای 

 های اسالمی شان شد.

در افغانستان نخستین ارتش جهانی از سربازان اسالم گرا به وجود »همان گونه که فواذ جرجیس، می گوید: 

دادی در دوران مدرن بوجود آمد که اعضای آن را عرب های افغان تشکیل می دادند. هرگز تا پیش از آن روی

نیامده بود که مسلمانانی از کشورهای مختلف با زبان های مختلف را بر انگیزد تا به کشوری مسلمان سفر کنند 

و در کنار یکدیگر علیه دشمن مشترک پیکار کنند. مبارزان از مصر، عربستان سعودی، یمن، فلسطین، الجزایر، 

اردن، سوریه، لیبی، تونس، مراکش، لبنان، پاکستان، هندوستان،  سودان، کردستان عراق، کویت، ترکیه،

 «اندونزی، مالزی و سایر کشورهای منطقه به افغانستان اعزام می شدند.

برای نخستین بار بود که به نظر می رسید جمعیتی جهانی از معتقدان مسلمان در کنار یکدیگر علیه تجاوز 

ن راه قدردان کمک های ایاالت متحده و متحدان منطقه ای اش مبارزه می جنگیدند و در ای« کافر»دشمن 

 بودند.

، فرصتی بزرگی برای حرکت های بین المللی اسالم 0۳۸۳پس از خروح نیروهای شوروی از افغانستان در سال 

 بود هشد تمام افغانستان در جنگی مردان این کار. آمد  گرا و گروه های شبه نظامی مذهبی در افغانستان پدید

 جنگ» انداختن راه به برای جهان نقاط دیگر و کشمیر بوسنی، جمله از جهان دیگر مناطق در تا بود آن نوبت و

اعزام شوند. عامل پیشین سیا، اسامه بن الدن به همراه دستیار مصری اش ایمن الظواهری، « سمقد های

  ده ای جهانی تبدیل نمودند.سازمان القاعده را تشکیل دادند و بدین ترتیب جهاد افغان ها را به پدی

تحت رهبری القاعده، بسیاری از شبه نظامیانی که در افغانستان جنگیده بودند با دنیایی از تجربه های کسب 

شده و آموزش های دیده شده توسط ماموران سیا و سازمان اطالعات ارتش پاکستان، به عربستان سعودی، 

یه آنان در نواحی قبیله نشین پاکستان و همین طور در اردوگاه مصر و الجزایر و دیگر کشورها بازگشتند. بق

را آغاز نمودند. نسل بعدی « جهادی»های مجاهدین افغان مستقر شدند و آموزش نسل جدیدی از گروه های 

 در شرایطی رشد کرد که نظام آموزشی به بدی گذشته نبود و آنان با سوادتر از نسل های پیشین بودند. 
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می خواند و معتقد است که آنان تمایل بیش تری به « لومپن روشنفکر»ن نسل از مبارزان را الیور، روی ای

نظریات نو بنیادگرایانه دارند. نسل تازه از مبارزان اسالمگرا گروه هایی را تشکیل دادند که از فرانسه تا ایاالت 

 متحده، حمالت متعددی را علیه مردم عادی در کشورهای غربی عملی نمودند.

از نتایج دیگر جنگ شوروی از یک سو و نیروهای افغانی و غرب و در راس همه آمریکا و متحدان منطقه ای 

آن، ظهور طالبان و گروه های مختلف شبه نظامی اسالم گرای پاکستانی بود. جنگ افغان ها باعث ایجاد بحران 

دند. به دلیل فقر و بی خانمانی، شدید مهاجرتی شد به طوری که سه میلیون افغان به پاکستان مهاجرت نمو

مهاجران افغان فرزندان شان را برای تحصیل به مکاتب مذهبی متعلق به فرقه اسالمی دئوبندی فرستادند. این 

کودکان در مکاتب جدای از خانواده و جامعه تعلیم دیدند و مورد شست و شوی مغزی قرار گرفتند، در نهایت 

د. این کودکان افغان در پیوند با کودکان پاکستانی با هویت قومی متفاوت تبدیل به علمای فرقه دئوبندی شدن

سال ها بعد یک هویت جعلی جهان شمول اسالمی را به وجود آوردند. این نسل از فرزندان افغان ها و پاکستانی 

ود رزات خها به دو شاخه تقسیم شدند: افغان های طالبان و شبه نظامیان رادیکال سنی که نه تنها دامنه مبا

را به کشمیر کشانده بودند، بلکه در پاکستان نیز دست به آزار و اذیت و کشتار فرقه های دیگر اسالمی مانند 

شیعیان می زدند. آنان در قالب جماعت علمای اسالمی پاکستان که از علما و پیروان فرقه دئوبندی تشکیل 

 شده بود اهداف خود را پیگیری می نمودند.

اکستان اردوگاه های جهادی را تاسیس کرده بودند به عنوان سلفیه گرایان جهادی شناخته کسانی که در پ

شده اند، که خارج از محل زندگی خود فعالیت می کردند. آنان در مناطق قبیله نشین ساکن و دور از مراکز 

المی جدیدی شهری ساکن شده بودند و به درگیری های مداوم عادت کرده بودند، این گروه از اندیشه اس

حمایت می کردند که بسیار شبیه به برداشت اسالم سلفی گرایان بود و مدعی بودند که مردم بایستی به شیوه 

پیشینیان اسالمی شان )سلف( زندگی کنند. سلفیه گرایان جهادی را می توان بنیادگرا نامید. آنان مخالف 

ه دلیل خط مشی معتدالنه ترشان و عدم و به همین دلیل وهابیون سعودی را ب مصالحه هستند هرگونه

 اعتقادشان به جهاد سرزنش می کنند.

قدرت را به دست گرفت  0۳۳۴بی نظیر بوتو در پاکستان، طالبان در افغانستان در سال  خانم با پشتیبانی دولت

 اندیشه و، کابل پایتخت افغاستان را فتح نمود. طالبان در زمانی که در قدرت بود 0۳۳۷و در نهایت در سال 

آرای فرقه دئوبندی را نه تنها برای پیروان جمعیت خود، بلکه برای تمامی مردم افغانستان اجرا نمود. پیش از 

آن ها، مجاهدین افغان آغاز به اسالمی نمودن جامعه افغانستان نموده بودند، اما طالبان این کار را در سطحی 

 جدید و عمیق انجام داد.
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قاب پوش شدند و اجازه کار نداشتند، مردان مجبور به بلند کردن ریش خود و پوشیدن زنان افغان، به اجبار ن

کاله های مخصوص بودند و پلیس نیز مجری احکام اسالمی بود. در زمان طالبان تماشای تلویزیون و فیلم و 

هرها و شگوش دادن به موسیقی اکیدا ممنوع بود. به طور خالصه، فضای مکاتب پاکستانی توسط طالبان در 

روستاهای افغانستان بازتولید شد. آنان کشور را به شیوه های سنتی اداره می کردند. با وجود این مسائل، ایاالت 

متحده مشتاق به همکاری با طالبان به منظور انتقال نفت و گاز طبیعی از طریق خط لوله آن کشور در دریای 

 خزر بود.

نقش مهمی در آزادی عمل گروه های مختلف اسالمی ایفا نمود. مداخالت آمریکا در افغانستان و پاکستان 

گفتمان و تاکتیک های اجرایی جنبش های اسالمی در کشورهای مختلف را رادیکال تر « افغان های عرب»

نمودند. مجاهدین افغان، نسل جدیدی از نو اسالم گرایان رادیکال را تعلیم دادند که به رهبری بن الدن در 

کردند و بازوهای دیگر آنان یعنی طالبان و گروه های اسالمگرای سنی در پاکستان در جهت  غرب فعالیت می

 اسالمیزه نمودن عمل می کردند.

دات تهدی»با وجود نقش اصلی ایاالت متحده در رشد تفکر ارتجاعی اسالمی جنگ طلب و خشونت طلب، ایجاد 

ت آن کشور از گروه های اسالم گرا شد. در عوض، جدید باعث نادیده گرفتن پیشینه و تاریخ حمای« تروریستی

ایران معطوف شد، انقالبی که توسط گروه های اسالمی به رهبری  0۳۶۳بیش تر توجهات به انقالب سال 

شد و الهام بخش اصلی بسیاری از اسالم گرایان گردید. در این زمان ایاالت متحده برای کاهش  سرکوب خمینی

 عرصه را برای رشد ایدئولوژیک اسالم گرایان گشود.نقش گرایشات سکوالر و چپ، 

علیه دولت مصدق با حمایت جمعی از روحانیون مذهبی تدارک دید،  «آژاکس»سیا کودتایی را تحت عنوان 

زیرا تنها آنان قادر بودند تا توده های وسیع مردم را از مناطق پایینی شهر تهران و حاشیه نشین ها علیه ملی 

و نقش آفرینی  0۱5۶، زمینه ساز انقالب 0۱۱۱مرداد  ۱۸ادار مصدق بسیج نمایند. کودتای گرایان سکوالر هو

  خمینی بود.

خمینی، به عنوان یک شیعه قادر به انجام کارهایی بودند که هیچ اسالمگرای سنی مذهبی نمی توانست در آن 

هری برخوردار بود، بلکه راستا حرکت کند. او، نه تنها از حمایت طالب، دانش جویان، طبقات متوسط ش

پشتیبانی دو طبقه، یعنی تاجران و فقرای حاشیه شهرها را نیز که تا پیش از آن چندان تمایلی به اسالم گرایی 

سیاسی نداشتند را با خود همراه ساختند. خمینی در زمان رسیدن به قدرت، مدل خود از اسالم شیعی را 

معه ایران بهره گرفت و در سوی دیگر، سایر گرایشات عملی ساخت و از آن در جهت اسالمی نمودن جا

 غیرمذهبی انقالبی به حاشیه رانده شدند.
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میالدی آغاز شد. مدل شیعی  ۸1عربستان سعودی در دهه  چالش اصلی حکومت اسالمی ایران با سلطه جویی

ش محسوب می شد. از سوی ایران برای سعودی ها یک چال« اسالم»و « انقالب»ایرانی و کنار هم قرار دادن 

در مدل سعودی، نظامی سلسله مراتبی از باال به پایین جریان داشت که با استفاده از پول نفت در جهت 

گسترش اسالم گرایی تالش می نمود، هم چنین در این مدل کنترل شدید دولت بر همه چیز از باال وجود 

از سوی دولت تحت نظارت دائمی قرار داشت و عناصر رادیکال که خواهان بر هم زدن وضع موجود بودند 

داشتند. بنابراین دو استراتژی رقیب به اسالمگرایان منطقه عرضه شد. با وجود آن که ایران بر جذب جوانان 

به سوی خود به دلیل تشیع چندان تاکید نمی کرد، عربستان سعودی عنصر شیعه گری را  یروشنفکر اسالم

 را وسیله ای برای گسترش ملی گرایی ایرانی می دانست. 0۳۶۳عاملی مهم قلمداد می نمود و انقالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 فصل ششم

 

جهان امروز بیش از هر زمان دیگری از تاریخ بشر، برای ساکناش ناامن شده است به طوری که یک گروه 

آب از آب تکان نمی خورد. چرا که گروهی که این کودکان  متاسفانه دختر مدرسه را می رباید اما ۱11اسالمی، 

را ربوده یک گروه مذهبی است و در دین شان تجاوز به دختربچه ها و فروختن آن ها به عنوان برده و خدمتکار 

انجام « غیرشرعی»مجاز است. به عبارت دیگر، آن ها سنت محمد پیامبر اسالم شان را به جا می آورند و کار 

چراکه خدا و قرآن و محمد، برای کسانی که در راه آن ها جنگ و جهاد می کنند همه نوع جنایت  نمی دهند.

را مجاز دانسته اند از جمله به گروگان گرفتن زنان و بچه ها و تقسیم آن ها بین خود هم چون غنایم جنگی و 

المی حرفی زده شود به قبای هم چنین تجاوز به دختربچه ها. بنابراین، اگر درباره جنایت های این گروه اس

اسالم و اسالمیون برمی خورد و خدا و پیامبر و امام زمان به حدی خشمگین می شوند که آن ها را یک راست 

محروم می کنند. حتی آن جایی هم « بهشتی»به جهنم حواله می دهند و از حوری و قلمان و نعمات بی کران 

بند که مبادا به ایدئولوژی اسالمی و سنت محمدی شان لطمه که برخی ها اظهارنظر کرده اند به شدت مواظ

 ای بخورد.

اکنون حدود سه هفته از ربودن دختران نیجریه ای می گذرد اما جامعه جهانی و حکومت و ارتش و پلیس 

 »یک گروه اسالمی به نام حمله شبه نظامیان  درنیجریه، اقدام جدی برای آزاد آن ها به خرج نداده اند. 

 ۱5برابر با  ۱10۴ آوریل 0۴به یک مدرسه شبانه روزی در شمال شرقی نیجریه در روز دوشنبه ، «رامبوکوح

 است. 05تا  0۱بین  دختران ربوده شده سن شان ، تعدادی دانش آموز ربوده شدند.0۱۳۱فروردین ماه 

 و،خودر کاروانی از امردان مسلح ب»پرورش محلی به خبرنگاران گفت:  و مقامات آموزش یکی از، «امانوئل سم»

 .«زیادی دختر دانش آموز را ربوده اند تعداد خشونت به مدرسه هجوم برده و با

سربازانی که برای تامین امنیت امتحانات نهایی به محل فرستاده شده بودند،  به گفته شاهدان عینی این حادثه،

 نتوانستند جلوی این مردان مسلح را بگیرند.
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، در حاشیه جنگلی که مخفی «Chibok -شیبوک » که دختران از مدرسه ای در  گزارش داد ،پلیس نیجریه

 ها توانستند فرار کنند. گاه شورشیان است ربوده شدند، اما بعضی از آن

خواهد نامش برده شود،  گیران گریخته و نمی که از دست گروگان گروگان گرفته شدهیکی از دانش آموزان 

 «.خواب بودیم که مردان مسلح به خوابگاه ریختند و سراغ انبار مدرسه را گرفتندما همه »به خبرنگاران گفته: 

ها منتقل کردند و به عده ای دختران هم دستور دادند  ها سپس مواد غذایی انبار را به کامیون آن»وی افزود: 

 .«بنزین بودایی و دیگری حامل ذها حامل مواد غ سوار یک اتوبوس و دو کامیون بشوند، یکی از کامیون

عتش را سر ،نقص فنی به دلیل به گفته این دختر، پس از گذشتن از سه روستا، کامیونی که او سوارش بوده

کم کرده بود؛ به همین دلیل او و ده پانزده دختر دیگر توانسته اند از کامیون بیرون بپرند و پشت بوته های 

 کنار جاده مخفی شوند.

ها  دختران را می ربایند و از آن آن ها،کنند.  ترس حمالت بوکوحرام فرار میاز  ،مردم از شمال شرقی نیجریه

 به عنوان آشپز و بردگان جنسی استفاده می کنند.

ا را من دختران شم»، رهبر بوکو حرام، در یک پیام ویدئویی، گفته است: «ابوبکر شیکاو»گزارش رویترز، به 

ای از دقیقه  5۶ابوبکر شیکاو، در این پیام « خواست خداوند است. فروشم، اینها را در بازار می  ربودم و آن

ای در شیبوک، واقع در شمال حدود سه هفته پیش از مدرسه « بوکو حرام»گوید که گروه دخترانی سخن می 

 ها شماری از دختران ربوده هایی منتشر شده بود که بر اساس آن شرق نیجریه ربوده است. پیش از این گزارش

یورو( به ازدواج اجباری وادار شدند. تاکنون  ۳دالر )حدود  0۱شده در آن سوی مرز چاد و کامرون هر کدام با 

نفر از آنان هم چنان در  ۱۱۱گفته پلیس اند از دست ربایندگان بگریزند و به شده توانسته دختر ربوده  5۱

 اسیرند.« بوکو حرام»دست گروه 

گونه اعالم می کند: من یک دختر را از یک مدرسه  از این آدم ربایی را این هدف خود، شیکاو در این فیلم

های غربی باید پایان یابند. دخترهای  غربی ربودم و شما مضطرب و نگران شدید. من گفته بودم که آموزش

 نوشم، آها را بفر خدا به من دستور داد آن»: تاکید کرده استشما باید ترک تحصیل کرده و ازدواج کنند. او 

 «ها اموال خدا هستند و من دستورات او را اجرا می کنم.

ها پیش در شمال نیجریه که اکثریت آن مسلمان است برای برپایی یک حکومت اسالمی  از سال« بوکو حرام»

آموزان و مسیحیان های حکومتی، هم چنین دانش  ها عملیات علیه پلیس، ارتش و مقامجنگد و تاکنون ده  می

ویژه توسط  و رفتن به مدرسه، به« غربی»آموزش در مدارس را « بوکو حرام»کشور انجام داده است. گروه  این

 داند.دختران را حرام می 

ه ک از جمله شایعات ترسناک این. شایعات هولناکی درباره این دختران ربوده شده منتشر شده استتاکنون 

 ،ساله ازدواج خواهد کرد. برخی دیگر 0۸ساله و دیگری  ۳ن یکی ابوبکر گفته است خود با دو نفر از این دخترا
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اند و تعداد  حاکی از این است که برخی از دخترها را به زور به عقد گروگان گیرها درآورده ها از این گزارش

 اند. یورو( فروخته ۳دالر ) 0۱دیگری را در کشورهای چاد و کامرون به عنوان عروس به قیمت 

ارتش و پلیس نیجریه  هنوز ،در خصوص این آدم ربایی بزرگ در جهانوهی از اخبار و گزارشات با وجود انب

 عمال اقدامی جدی در خصوص نجات جان این دختران انجام نداده اند.

گودالک جاناتان، رییس جمهور نیجریه، با تاخیر چند روزه در مورد این واقعه اظهارنظر کرد و در یک سخنرانی 

دا کنند. ها پیاند اثری از گروگان تلویزیونی اذعان کرد که نیروهای امنیتی و ارتش هنوز نتوانسته  -زنده رادیو 

شده را نجات  برد و وعده داد که دولت دختران ربودهبه سر می « دردناک»جاناتان گفت نیجریه در روزهایی 

های اخیر تحت انتقادهای زیادی  هفته جمهور نیجریه، به خاطر تاخیر در واکنش به این واقعه دردهد. رییس 

 قرار داشت. 

چندین تظاهرات توسط والدین  گذشته یک ماهتا در  هسبب شد، نیروهای امنیتی دولت و کم کاری مشهود

این دختران جوان ربوده شده در شهر شیبوک و تظاهرات های دیگری از سوی صدها زن در مقابل پارلمان این 

پیمایی یک میلیون زن بر علیه عدم موفقیت  راه« زنان برای صلح و عدالت»د. انجمن کشور در ابوجا برگزار شو

 مسئوالن در یافتن ردی از افراد ربوده شده را خواستار شده بود. مسئوالن این تظاهرات وعده دادند اقدامات

های کانو و اویو در  لتشان را تا زمان آزادی دختران ربوده شده ادامه خواهند داد. تظاهرات مشابهی نیز در ایا

 شمال و غرب نیجریه در این خصوص برگزار شد.

یس جمهوری نیجریه، بانوی اول این کشور ییکی از رهبران معترضان گفته است: همسر ر ،به گزارش رویترز

 تاکنون ،ها آن کند که این آدم ربایی اصال اتفاق نیفتاده است. نسبت به این رویداد مشکوک است و گمان می

آموزان این مدارس رحمی تمام دانش اند و با بی تعداد زیادی از مدارس نوین را در نیجریه مورد حمله قرار داده

اند. این گروه حتی به مسلمانان نیز رحم نمی کند و مسلمانانی را که حاضر به پذیرش عقاید  را قتل عام کرده

 ند.سلفی و تحریم آموزش و مدرسه نیستند را قتل عام می ک

به شبه نظامیان گروه  ،روپرت کولویل سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ،از سوی دیگر

دختر نوجوان ربوده شده  ۱11تروریستی بوکوحرام هشدار داد که اگر تهدید رهبرشان برای فروش بیش از 

با  ،ان نخواهد شد. کولویلها مشمول مرور زم نیجریه ای به عنوان برده را عملی کنند، صدور حکم علیه آن

که ایالت های محلی نیجریه از قدرت و کنترل باالیی بر قلمروی خود برخوردارند و مقامات ایالت  اشاره به این

رو بسیار مهم است که همکاری  از این»بورنو عضو حزب سیاسی رییس جمهوری این کشور نیستند، گفت: 

 «اشد.نزدیکی برای آزادی این دختران وجود داشته ب

در حالی سازمان ملل و دولت آمریکا و...، به گروه تروریستی بوکو حرام، هشدار داده اند که خودشان مستقیما 

هم فکران و برادران جهادی همین گروه را مسلح کرده و با حمایت های همه جانبه اقتصادی، سیاسی و نظامی 
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اسالمی را در افغانستان، عراق، لیبی و...، به قدرت خود، آن ها را وارد جنگ داخلی سوریه کرده اند. گروه های 

 و حاکمیت رسانده اند و... بنابراین، این

جمعیت متعهد به  -جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد »بوکو حرام، که نام رسمی آن به عربی  گروه اسالمی

نیجریه و شمال کامرون  است، بیش از یک دهه است که در شمال شرقی« اشاعه تعالیم پیغمبر اسالم و جهاد

 کند. دامنه اقدامات بوکو حرام به ابوجا، پایتخت نیجریه نیز کشیده شده است. ابوجا در ماه و نیجر فعالیت می

 اند. ها نفر کشته شده های اخیر صحنه چندین بمب گذاری بوده که در آن ده

حکومت در شمال نیجریه  و سعی دارد آغاز کرد ۱11۳فعالیت نظامی خود را از سال  ،گروه تروریستیاین 

 ؛در زبان محلی نیجریه ای یعنی تحصیل غربی حرام است ،(Boko Haramبوکو حَرام )برقرار کند. اسالمی 

 ایالت نیجریه است. ۱۷خواستار تعطیلی تمامی مدارس نوین و تحمیل قانون شریعت بر تمامی 

گروه شود ولی  میالدی در شمال نیجریه اجرا می ۱111قوانین شریعت اسالمی از سال  ،ه نوشته ویکی پدیاب

خواهان اجرای قوانین اسالمی در سراسر « بوکو حرام»اسالمی از جمله گروه طالبان نیجریه و گروه  های مسلح

های کانو، بورنو و یوبه در شمال نیجریه در  با دولت نیجریه در ایالت این گروه هاهای  نیجریه هستند. درگیری

 شدند. کشته  تن صدها ۱11۳یه سال ماه ژوئ

به کاما  ۱11۴گذاری شد و در سال  توسط محمد یوسف در مایدوگوری بنیان ۱11۱در سال  ،گروه بوکو حرام

 ،فاست. محمد یوس بر پا کرده« افغانستان»جا پایگاهی به نام  در ایالت یوبه نقل مکان کرد. این گروه در آن

ست و به  . او سلفیبودمخالف  جهان شمول دانش یادگیری علم و کراسی ودمو ،آموزش سکوالر شدت با به

محمد  .را تبلیغ می کندمبنای نظری مکتب سلفی  ،است. ابن تیمیه «ابن تیمیه»شدت تحت تاثیر نظرات 

، «ابوبکر شیکاو»، ۱11۳در سال  اووال برده است. با کشته شدن ئحتی کروی بودن زمین را هم زیر س ،یوسف

 .این گروه شد رهبر

که وب سایت شبکه خبری سی.ان.ان از این آدم ربایی منتشر کرده دختران ربوده شده شامل  یبراساس گزارش

مسلمانان و مسیحیان می شوند و کال مدارسی که متعلق به سکوالرها است اعم از مسلمان یا مسیحی مورد 

ق دختران مسلمان و دختران مسیحی ربوده شده قرار می گیرد. با این همه تعداد دقی گروه بوکو حرامحمالت 

 در این آدم ربایی مشخص نشده است.

شرق نیجریه، سازمان عفو  زمان با شدت گرفتن حمالت شبه نظامیان در شمال میالدی و هم سال گذشتهدر 

یه ها شهروندان غیر مسلح بوده اند در این ناح نفر که نیمی از آن 0511بین الملل گزارش کرده دست کم 

نع . ارتش نیز نتوانسته مادولت اخیرا در این منطقه نیجریه وضعیت اضطراری اعالم کرده است اند. کشته شده

 عملیات نظامی بوکوحرام شود.

ارتش  هم چنین بوکو حرام و اسالمی زمان شبه نظامیان هم ،های حقوق بشری فعال در نیجریهاما سازمان 

 دانند. در این منطقه میها  نیجریه را مسئول افزایش خشونت
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حرف های کلی از قبیل باز کردن پای غربی ها و از جمله آمریکا به نیجریه به بهانه نبرد با اسالم گرایان افراطی 

یس جمهوری این کشور و تقویت و تجهیز گروه های یها در این کشور و یا تضعیف ر و ماندگار شدن آن

نترل که ک از جمله این است. و شایعات د بخشی از اهداف پشت پردهمسیحی در برابر گروه بوکو حرام می توانن

 یس جمهور نیجریه است. یایالت و منطقه ای که این ادم ربایی در آن واقع شده در اختیار حزب مخالف ر

 0511قوانین دوره پیامبر اسالم و شریعت  در تالش است تا ،بوکو حرام ارتجاعی و وحشی گروهبه این ترتیب، 

که  اول این ، با اتکا به سنت های اسالمی،بوکو حرام گروه کند. بر این منطقه از جهان حکم را بلسال ق

خانه بمانند و به امور  تحصیالت و آموزش برای دختران را حرام می دانند و معتقد که دختران فقط باید در

نی ر اساس قوانین اسالمی مبتخانه رسیدگی کنند و در ثانی پسران نیز فقط حق دارند در مدارس شریعه که ب

  بر سلفی گری است درس بخوانند.

 که جای زنان و دختران تنها خانه است و بزرگ کردهبه صراحت اعالم  وحشی،این گروه  ، سردمدارابوبکر شکائو

 او و گروهی که از وی پیروی می کند معتقدند دختران ،تر. از این رو ترین کار آنان زاییدن فرزند است نه بیش

در واقع سیاست ها و عملکردها و جنایات  بچه داری و فرزند آوری به مدرسه بروند. خانه داری و نباید به جای

، تفاوتی با اعمال و سیاست های وحشیانه محمد، علی، عمر، عثمان، مالعمر، شیخ های عربستان، ابوبکر شکائو

لکی، مصباح، والیتی، احمدی نژاد، برادران مفتی الزهرا، خمینی، خامنه ای، روحانی، رفسنجانی، خاتمی، ما

 الریجانی و... ندارد. 

اهداف و سیاست جنایت کارانه گروه بوکوحرام را حکومت هایی چون حکومت اسالمی ایران و حکومت عربستان 

سعودی و...، تا آن جا که زورشان رسیده در سطح کالن به مرحله اجرا درآورده اند. هم چنین گروه های 

ی اسالمی چون القاعده، طالبان و...، همگی در تالشند سنت های ارتجاعی و وحشیانه و پوسیده تروریست

حکومت علی و محمد را پیاده کنند. بنابراین، همه مذاهب به خصوص اسالم، دشمن درجه یک آزادی، برابری، 

الم برد و از بنیاد افکار عدالت، آگاهی و شادی و رفاه انسان ها هستند پس باید نقد را به عمق ایدئولوژی اس

 وحشیانه و قرون وسطایی اسالمی را افشا و طرد کرد.

 عهواقتنها یک  ،له فروش آنان به عنوان برده انسانی و جنسیادزدیدن دختران و مس واقعهکه  نیست شکی

تم یسس است. از آن جایی که بشریت قرن بیست و یکمی شرمسار و آدم کشی نیجریایی نیست. این آدم ربایی

سرمایه داری جهانی و حکومت های سرمایه داری، به غیر از قدرت و کسب سود و استثمار انسان از انسان و 

رقابت هایشان به چیز دیگری نمی اندیشند، همواره جامعه جهانی را در معرض انواع و اقسام خطرات مذهبی، 

وز، شکنجه و اعدام، فقر و فالکت قرار فاشیستی، ناسیونالیستی، جنگ و ترور، رعب و وحشت، آدم ربایی و تجا

 داده است.
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 فصل هفتم

 حکم اعدام زن حمله در سودان

هنگامی که اعالم کرد  ۱10۴بازداشت و محکوم به داشتن رابطه نامشروع شد و در فوریه  ۱10۱مریم در اوت 

 مسیحی است، به ارتداد نیز محکوم شد.

لیل تغییر دین و ازدواج با مرد مسیحی جنجال زیادی در این کشور صدور حکم اعدام برای یک زن سودانی به د

 ریانج به نزدیک دیپلمات یک گفته به استناد با ،«پرس فرانس» خبری آژانس  به گزارشایجاد کرده است. 

 حمل وضع زندان در بود شده محکوم دار طریق از اعدام به ارتداد دلیل به سودان در که ای حامله زن دادگاه،

 . کرد

این دیپلمات اطالع داد که این زن دختری به دنیا آورد. حال مادر و نوزاد خوب است. او هم چنین خبر داد که 

 پس از تولد کودک، رفتار بی رحمانه ای در انتظار این زن خواهد بود.

محکوم کرد. ساله را به دلیل ارتداد به اعدام از طریق دار  ۱۶« مریم احیا»، ۱10۴ماه مه  05دادگاه سودان، 

این حکم پس از آن که او همسر یک مسیحی شد صادر شد. قاضی گفت: این زن به علت ازدواج با یک مسیحی 

 و به این دلیل باید بر طبق قوانین کشور سخت مجازات شود.« عقب نشینی کرد»از اصول دین اسالم 

به به شما سه روز فرصت داده شد تا تو»خبرگزاری فرانسه به نقل از قاضی دادگاه، نوشته است:  پیش از این نیز

 «کنید اما شما قصد بازگشت به اسالم را ندارید. من شما را به اعدام محکوم می کنم.

اند تا به های فعال حقوق بشر از دولت این کشور درخواست کرده  های خارجی در سودان و گروهسفارتخانه 

 گذارد.رعایت حق این زن در آزادی انتخاب مذهب احترام ب
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دقیقه با این زن که اکنون در زندان است،  ۱1طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، یک روحانی مسلمان به مدت 

من یک مسیحی هستم و هیچ وقت »صحبت کرد تا او را متقاعد به توبه کند اما او به آرامی به قاضی گفت: 

 « ام.مرتکب ارتداد نشده

زن به نام مریم یحیی ابراهیم اسحاق، در دوران پایانی و سنگین  الملل، گفته است که اینسازمان عفو بین 

اش، ادراف الهادی محمد  برد و باید فورا آزاد شود. قاضی دادگاه او را با نام اسالمیاش به سر می بارداری 

 کرد.عبداهلل خطاب می 

و هویتی  رای اعتقادات مذهبیالملل، معتقد است که مریم یک زندانی عقیدتی است که صرفا بسازمان عفو بین 

که برای خود انتخاب کرده، به زندان افتاده و باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود. در بیانیه این سازمان، هم 

چنین آمده است که مریم به پیروی از مادرش به عنوان یک مسیحی ارتودوکس بزرگ شده است زیرا پدر او 

 ها حضور نداشت.که فردی مسلمان است در زندگی آن 

قاضی به گزارش رسانه های گروهی محلی، حکم اعدام دو سال پس از تولد کودک به اجرا درخواهد آمد. 

این زن را به جرم داشتن رابطه نامشروع )زنای محصنه( به صد ضربه شالق محکوم کرده  هم چنیندادگاه، 

 خیص نداده است.است زیرا دادگاه ازدواج او با مردی مسیحی را دارای اعتبار تش

سالگی ترک کرد و به  ۷مریم از پدر مسلمان و مادر اتیوپیایی مسیحی متولد شده است. پدرش وی را در سن 

همین دلیل با مادرش به عنوان یک مسیحی زندگی می کرد اما دادگاه می گوید این زن چون پدرش مسلمان 

 .است پس او نیز یک مسلمان است

  شیانه شریعت به عنوان سیستم حقوقی استفاده می کند.حکومت سودان، از قوانین وح

 برگزاری دادگاه در کابل به جرم خروج از اسالم 

، برگزار شد به اتهام شخصی 0۱۸5دادگاه دیوان امنیت عامه مرافعه والیت کابل به ریاست مولوی زاده در سال 

به اتهام ارتداد و پیوستن به آیین مسیحیت، ساله رسیدگی کرد. این فرد  ۴۱« عبدالرحمان ولد عبدالمنان»به نام 

 رافاعت است، اسالم از انکار و مسیحیت آیین قبول  که «جرمش» به محکمه، این در عبدالرحمان  بازداشت شد.

 لندپو در افغانستان سفیر و مسعود شاه احمد برادر مسعود یحیی نام به دیگر افغان دو از چنین هم وی،. کرد

وزارت خارجه نام برد که در کلیسایی در اروپا با یکدیگر از اسالم روی  در سوئد میتهک مسئول رضا حیدر و

 گردانده و مسیحی شده بودند. 
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وی می گوید من در اروپا بودم که خبر عفو از سوی کرزای را شنیدم. وقتی به افغانستان آمدم به من حق 

ستان جایی نیست چرا برای آن دو افغان در من یبرا و هستم مرتد من اگر که داد ادامه وی  زندگی داده نشد.

 تن هست. او تاکید می کرد که انجیل خداست و بخشش خداست.

 پاکستان

، مقابل ساختمان دادگاه الهور توسط بیست تن از اعضای ۱10۴مه  ۱۶ساله پاکستانی،  ۱5فرزانه پروین، زن 

 اش سنگسار شد.خانواده 

 هب عظیم، محمد او، پدر ماهه حامله بوده است. عالم کرد که موکل او سهوکیل فرزانه پروین، مصطفی کارال، ا

 .است برده را اش خانوادگی آبروی فرزانه و بوده مخالف فرزانه ازدواج با او که گفت پلیس

ها مورد ها گفت با این که در پاکستان ساالنه صد ضیا اعوان، وکیل و فعال حقوق بشر در افغانستان به رسانه

 شود.افتد، این اولین بار است که زنی مقابل دادگاه سنگسار ناموسی می  ناموسی اتفاق میقتل 

 کرده و رعنا مجاهد، بازپرس پلیس، به خبرنگاران گفت که فرزانه پروین از روی عشق با محمد اقبال ازدواج

ربایی شکایت  دادگاه به جرم آدم خانواده با ازدواج او مخالف بوده است. پدر فرزانه از همسر او، محمد اقبال، به

نفر از اعضای خانواده از جمله پدر و برادر  ۱1شوند، نزدیک به  کند. فرزانه و اقبال که در دادگاه حاضر می می

 کنند.او، فرزانه را با سنگ، چوب و آجر، در روز روشن سنگسار می 

و پلیس پس از تحقیقات، همه کسانی که در این پدر فرزانه به اتهام قتل بازداشت شد »مجاهد، تاکید کرد که: 

 «.جنایت فجیع شرکت داشتند را دستگیر خواهد کرد

های بین نیست. تجربه او نشان داده است که در دادگاه ضیا اعوان، وکیل حقوق بشر، با این حال خوش 

ی مدت م های کوتاهشوند یا که محکوم به حبس  های ناموسی اغلب تبرئه میپاکستان، متهمان به خشونت 

 شوند.

دانند و وقتی خشونت ناموسی از جانب قوانین عرفی، خانواده قربانیان خشونت را مالک خون ریخته شده می 

کند در نبود قوانین حمایت از زنان مقابل خشونت  کند. اعوان تاکید می خانواده است، قانون زنان را حمایت نمی

 مراجع قضایی بسته است.خانوادگی و ناموسی، دست پلیس و 

من دخترم را به قتل رساندم. او با ازدواج با یک مرد بدون رضایت من به ما »پدر فرزانه در بازجویی گفت: 

 «.توهین کرده است و من هیچ از کارم متاسف نیستم
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ا ای پلیس راش او را روز روشن در برابر دادگاه عالی الهور کشتند، نیروهشوهر این زن پاکستانی که خانواده 

متهم کرده است که شاهد این قتل بودند ولی فقط ایستادند و تماشا کردند و هیچ اقدامی برای جلوگیری از 

 این جنایت نکردند.

اد ما د»سی، گفته است: بیمحمد اقبال، شوهر او که توانست از حمله خانواده همسرش جان به در ببرد، به بی

 «کس گوش نکرد. یچخواستیم ولی ه زدیم و کمک میمی 

وقتی این زن تقال کرد که خود را از دست بستگانش نجات دهد، او را روی زمین کشیدند و با کلوخ به سر ش 

 رو مقابل دادگاه جان داد. کوبیدند. پروانه پروین روی پیاده

مورد  ۸۷۳خود به  ۱10۴کمیسیون حقوق بشر پاکستان که سازمانی غیرانتفاعی است، در گزارش ماه آوریل 

در پاکستان اشاره کرد. این سازمان در گزارش خود تاکید کرد که این رقم شامل  ۱10۱قتل ناموسی در سال 

 اییقض مراجع و پلیس توسط دلیل هر به که را هایی پرونده و اند شده مستندسازی شود که  های می پرونده

هاشان به دالیل پاکستان، توسط خانواده  در ۱10۱زن در سال  ۸۷۳ .شود نمی شامل شوند، نمی رسیدگی

 ناموسی به قتل رسیدند.

 ایران

در قوانین حکومت اسالمی ایران، از سنگسار، دست و پا بریدن گرفته تا قانون قصاص و شالق زدن و اعدام در 

اشته تا به مالء عام و...، وجود دارد. قوانین این حکومت، دست مردساالران، ناموس پرستان و جانیان را باز گذ

 راحتی آب خوردن زن و دختر خود را بکشند.  

اش را کشته بود در خانه یکی از خویشاوندانش پنهان  ساله ۱1و  ۱5دختر  ۱در خراسان رضوی، مردی که 

 شده بود، شناسایی و دستگیر شد.

میم اعث شد که تصآبرویی بنتوانستم دیگر تاب بیاورم، کنترلم را از دست دادم، فشار روحی و ترس از بی »

، دخترش را به قتل رساند. این 0۱۳۱این ها اعترافات پدری است که روز سوم خرداد « بگیرم دخترم را بکشم.

تیر پارسال روی داد و  0۱جنایت در حالی در استان کرمانشاه به ثبت رسید که عالوه بر ماجرایی که در 

اجرای قتل سه دختر به دست پدرشان که فیلم آن اش به قتل رسید، هنوز مردم م دختری به دست خانواده

 چرخید را فراموش نکرده بودند.دست به دست می 

ساله  0۷ساله، مهسا  0۳اند. مهتاب مردم کرمانشاه، هنوز قتل سه دختر نوجوان توسط پدرشان را از یاد نبرده 

دش همراه پدر خود به زیارتگاه ، در حالی که برای خرید عروسی و گر0۱۳1ساله، شهریور ماه سال  0۱و الدن 

خان در منطقه داالهو رفته بودند، بر اثر شلیک گلوله پدر به قتل رسیدند. روستایشان واقع در تختگاه عادل 
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پدر این سه دختر که به اتهام حمل مواد مخدر و سالح به حبس ابد محکوم شده بود برای مراسم عروسی 

ت. روز حادثه هم به بهانه خرید، سه دخترش را از خانه بیرون برد. مهتاب، دختر بزرگش از زندان مرخصی گرف

ولی بعد از گذشت ساعتی با عجله به خانه برگشت و خبر قتل سه دخترش را به زنش داد و فرار کرد. البته 

 آبرویی عنوان کرده است.پولی و جلوگیری از بی پدر، کشتن دخترانش را حاصل بی 

دو خواهر دیگرش که از گردش با پدر خوشحال و از قضا مشغول فیلم گرفتن از این در روز آن حادثه مهتاب و 

شوند. در ابتدا پدر به شوخی عنوان می باره قربانی شلیک گلوله پدر می جمع خانوادگی نیز هستند، به یک 

ند. مهتاب ککند که اشهدتان را بخوانید ولی بعد شلیک دو گلوله کافی است که شوخی را تبدیل به یک قتل 

زده شده تنها از این اتفاق فیلم می گیرد ولی بعد با جیغ زدن و دویدن قصد دارد از دست  که در ابتدا شوک

 شود.پدر فرار کند که مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و کشته می 

نشاه، آباد شهرستان کنگاور کرماساله در شهرک حسن  0۶ماجرای یک قتل خانوادگی و کشته شدن دختر 

 مردم این منطقه را دچار شوک کرده است. 

بر اثر ضرب و جرح شدید ناشی از دعوای خانوادگی، دچار « دنیا»حدود یک سال قبل یک دانشجو به نام 

خونریزی مغزی شد و جان خود را از دست داد. این دختر که توسط پدر و برادرانش برای دست کشیدن از 

بود چندین بار تالش کرده بود تا خود را از حبس خانگی نجات دهد که هر  ادامه تحصیل در اتاق زندانی شده

به سبب خونریزی مغزی جان خود  ۳۱بار با خشونت بیش تری روبرو شد تا این که سرانجام در چهارم تیرماه 

 را از دست داد.

عالم کرد. این آمار ، نوشت: پلیس ناجا جدیدترین آمار مربوط به قتل در کشور را ا0۱۳0تیر  0۱خبرآنالین، 

 مورد در یکصد هزار تن اعالم کرد. ۱/۶نشان می دهد که نرخ واقعی قتل در کشور را 

درصد قتل ها در سال  05سرهنگ مصطفایی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا با بیان این که 

 قبل ناموسی بوده است می گوید: زن کشی در صدر قتل های خانوادگی است.

ها را ناشی از بسترهای نامناسب حاکم بر جامعه، قوانین دولتی، سنت ارشناسان و رفتارشناسان این گونه قتل ک

های روانی است. اما مهم ترین مسئله این است که قوانین اسالمی همه ارتجاعی و ها، فرهنگی و اختالل 

 مردساالر و زن ستیز هستند.

 سازمان ملل

در سراسر دنیا به قتل رسیدند  ۱10۱م کرد که حدود نیم میلیون نفر در سال سازمان ملل، در گزارشی اعال

 که بیش ترین میزان آن در آمریکا بوده است. 
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هزار  ۴۱۶(، در گزارشی جدید اعالم کرد که بیش از UNODCدفتر امور جرم و مواد مخدر در سازمان ملل )

اند که بیش ترین میزان آن ابتدا در آمریکا،  کشته شدهدر دنیا در نتیجه جرائم منجر به قتل  ۱10۱نفر در سال 

 سپس در آفریقا و کم ترین میزان نیز در اروپا و آسیا و اقیانوسیه بوده است. 

سرپرست بخش پژوهش سیاسی و جرائم در دفتر امور جرم و مواد مخدر در سازمان ملل، گفت: این که افراد 

های زیادی نیز آسیب دیده و  روند، جوامع و خانواده از بین میشماری ساالنه به طرزی تاسف برانگیز  بی

رو بسیار حائز اهمیت است که بفهمیم جرائم خشن تا چه میزان به کشورهای سراسر  شوند؛ از اینداغدار می 

 دهد. دنیا سرایت کرده که به ویژه مردان جوان و زنان را تحت تاثیر قرار می 

 ۳5درصد قربانیان جرائم منجر به قتل و  ۸1سازمان ملل، به طور کلی مردان  بر اساس گزارش پایگاه خبری

های خانوادگی  ها مربوط به خشونت درصد این قتل 05دهند. تقریبا درصد عامالن این جرائم را تشکیل می 

 دهند.  است که بیش از دو سوم قربانیان آن ها را زنان تشکیل می

توانند برای زنان خطرناک باشند و گفت:  ها تا چه میزان میاسف کرد که خانه این کارشناس، هم چنین ابراز ت

بسیار ناراحت کننده است افرادی که باید از عزیزانشان محافظت کنند خود کسانی هستند که دست به خشونت 

 زنند. و قتل می 

سال هستند  ۱1قتل افراد زیر  دهد که بیش از نیمی از قربانیان جرائم منجر به هم چنین این گزارش نشان می

 دهند.  سال تشکیل می 05درصد از آن ها را کودکان زیر  ۸که 

میلیون انسان در دنیا در کشورهایی زندگی می  51در این گزارش، هم چنین هشدار داده شده است که تقریبا 

دهد قرار دارند که نشان می  کنند که از بیش ترین آمار قتل برخوردارند. این کشورها اغلب در آمریکا و آفریقا

 درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده 00افتد که تنها ها در کشورهایی اتفاق می  حدود نیمی از قتل

 اند. 

دفتر امور جرم و مواد مخدر در سازمان ملل در پایان گزارش خود آورده است: به طور میانگین از هر صد قتل 

های  ها در قارهشود که میزان این محکومیت  ر به محکومیت عامالن آن میمورد آن منج ۴۱عمد در دنیا 

 مختلف متفاوت است.

 مجازات خروج از اسالم

است. در قرآن و به خصوص در احادیث « ارتداد»یکی از احکام اسالمی که ریشه در سنت اسالمی دارد حکم 

 مرگ برای مرتد است. و سنت اسالمی مواردی وجود دارد که بیان کننده حکم اعدام و
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کسانى که بعد از روشن شدن هدایت براى آن ها، پشت به حق کردند، »گفته است: « قرآن»در « خداوند»

 «شیطان اعمال زشت شان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهاى طوالنى فریفته است

خود برگردد به زودی خدا گروهی دیگر را اید هر کس از شما از دین  مائده: ای کسانی که ایمان آورده 5۴آیه 

دارد و آنان نیز او را دوست دارند اینان با مؤمنان فروتن و بر کافران سرفرازند آورد که آنان را دوست می می 

ترسند این فضل خداست آن را به هر که بخواهد کنند و از سرزنش هیچ مالمتگری نمی  در راه خدا جهاد می

 .شگر داناستدهد و خدا گشایمی 

گمان کسانی که پس از آن که راه هدایت بر آنان روشن شد به حقیقت پشت کردند شیطان محمد: بی  ۱5آیه 

 .آنان را فریفت و به آرزوهای دور و درازشان انداخت

 پرسند بگو کارزار در آن گناهی بزرگ و باز بقره: از تو در باره ماهی که کارزار در آن حرام است می ۱0۶آیه 

داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام )حج( و بیرون راندن اهل آن از آن جا نزد 

وانند جنگند تا اگر بتخدا )گناهی( بزرگ تر و فتنه )شرک( از کشتار بزرگ تر است و آنان پیوسته با شما می 

ود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان شما را از دین تان برگردانند و کسانی از شما که از دین خ

 .شود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود در دنیا و آخرت تباه می

شنیدم که فرمود: هرکس از مسلمانان از اسالم برگردد  -علیه السالم -از امام صادق »عمار ساباطی، گفته است: 

را انکار کند وبه او نسبت دروغ دهد، برای  -لی اهلل علیه و سلمص -)مرتد شود( و پیامبری حضرت محمد

شود و مالش بین ورثه تقسیم می شنود خون او مباح است و زنش برای همیشه از او جدا می هرکسی که می 

 (۱۱۴، ص ۱۸، وسائل الشیعه، ج 0، روایت 0۶۴، ص ۷گیرد. )فروع کافی، ج شود و زنش عده وفات می 

فرمود: هرکس از مسلمانان به فطرت به دنیا آمده وبعد مرتد شود من گردن او  -لیه السالمع -حضرت علی »

دهم اگر توبه کرد )رها می شود( و اگر نپذیرفت گردن زنم، و هرکس بر فطرت تولد نیافته او را توبه می را می 

 (۱55۱، روایت 05۱، ص ۱زنم. )من الیحضره الفقیه، ج او را می 

 یا و باشد نداشته قبول را قرآن یا و  معاد امامت، نبوت، عدل، توحید،  ز ضروریات دین اسالمکسی که یکی ا

 شخص نا و است کفر مصادیق از...  و پیامبران و امامان به افترا و توهین گونه هر برخی عقیده به یا و کند انکار

 .است کافر

الم خروج پیدا کند و یا به کفر گرایش پیدا کند مرتد به کسی گفته می شود که پس از ایمان به اسالم، از اس

و کافر شود. این ابراز کفر ممکن است به هر شکلی باشد، که از نظر جمیع فقها در صورت انکار یکی از اصول 

 دین، کفر روشن می شود و شخص کافر است.
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 در تعالیم اسالمی و فقهی، به دو نوع مرتد تاکید شده است:

پدر و مادر او مسلمان هستند و در این خانواده متولد می شود و تربیت می یابد و مرتد فطری: کسی که  -0

 .پس از بلوغ، دین اسالم را می پذیرد و بعد، از اسالم خارج می شود را مرتد فطری می گویند

مرتد ملی: کسی که پدر و مادر او مسلمان نیستند و در این خانواده متولد می شود و پس از بلوغ دین  -۱

 .سالم را می پذیرد و بعد، از اسالم خارج می شود را مرتد ملی می نامندا

 .بر اساس سنت اسالمی، حکم ارتداد برای این دو نوع مرتد و هم چنین مرتد زن و مرد متفاوت است

حکم مرتد فطری اعدام است و توبه او پذیرفته نمی شود. حکم مرتد ملی، ابتدا دعوت به توبه و فراهم کردن 

 .ط بازگشت او است و اگر توبه نکرد، اعدام استشرای

حکم مرتد زن، چه مرتد فطری باشد چه مرتد ملی، ابتدا دعوت به توبه و فراهم کردن شرایط بازگشت است و 

 اگر توبه نکرد، زندانی می شود. )حکم اعدام در مورد مرتد زن صادر نمی شود(

است. در فرهنگ دینی، بازگشت به « بازگشت»به معنای  گرفته شده است، در لغت« رد»که از واژه « ارتداد»

نامیده می شود. البته مسئله ارتداد و احکام جزایی مترتب بر آن، به اسالم اختصاص ندارد. « ارتداد و رده»کفر، 

در برخی از ادیان دیگر و مذاهب بزرگ نیز هر گاه کسی از دینِ برگزیده و منتخب روی گرداند، کافر به شمار 

 ید و بدان سبب که از دین سابق بازگشته، مرتد خوانده شده و مجازات می شود.می آ

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد 

سبت ما ناند، امجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس قتل در صورت عدم توبه، تردید نموده 

به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختالف 

 خورد.نظرهایی به چشم می 

. اش برطرف گردد در دیدگاه حنیفه، مستحب است حاکم شرع، اسالم را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه حنفی:

سازد و اگر روز است که این ایام را در حبس سپری می  ۱شود، گرفته می مهلتی که برای توبه مرتد در نظر 

 پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد.

روز را مد  ۱بین شافعیان، در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یک سان نیست. گروهی  شافعی:

اند. با این حال، شافعیان به در محکمه محدود نموده  ای آن را همان نخستین زمان هانظر قرار داده، و عده 

اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی 

اند و گروهی دیگر نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده 
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دند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، معتق

است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت گردد که اموالش از ملک وی خارج شده  کشف می

 شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.المال سپرده می 

کاشغری، شاعر عربستانی که به دلیل توهین به محمد در توئیتر، از عربستان سعودی گریخته : حمزه حنبلی

 برد. بود، در مالزی دستگیر و به کشورش دیپورت شد. او اکنون در زندان به سر می

فقهای حنبلی، نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختالف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت 

باید از روی میل باطنی سازد و توبه او می اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می روز دانسته  ۱ان را هم

صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جست و جو از حقیقت این توبه الزم نیست. نزد این 

 حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این

: از دیدگاه مذهب مالکی، واجب است که حاکم شرع، اسالم را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه مالکی

روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در  ۱نماید. به مرتد 

کفر ورزیدن. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی شود، نه از روز محکمه شروع می 

هه است تا شباند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه که مالکیان برای زن مرتد قائل شده 

 وجود حمل نیز بر طرف گردد.

نین اسالم و قرآن هستند جهل و جنایت به این ترتیب، در تمام کشورهایی که قوانین حکومتی برگرفته از قوا

و ترور و تجاوز حد و مرزی ندارد. در این کشورها، زنان از همه بی حقوق ترند و به طور سیستماتیک سرکوب 

می گردند. حتی سران کشورهای مذهبی و گروه های اسالمی، در خارج از مرزهای خودشان نیز فتواهای قتل 

 صادر می کنند.

به قلم سلمان رشدی، که منجر به فتوای ارتداد او از سوی خمینی بنیان گذار « یطانیآیات ش»کتاب رمان 

 حکومت جهل و جنایت و ترور اسالمی شد.

 آیت اهلل عبدالحسین امینی و حسین قمی، احمد کسروی را مرتد اعالم کردند و او را مهدورالدم خواندند.

احمد درویش برای خروج از اسالم و گرویدن به مسیحیت، فتوای دانشگاه االزهر در جواب استفتاء در مورد سید

تبار: باید به مرد مهلت داد تا توبه کند، در غیر این صورت، طبق شریعت در جهت ازدواج با زنی مسیحی آلمانی 

 اسالم، باید اعدام گردد. فرزندان این مرد هم، اگر بعد از رسیدن به سن بلوغ، مرتد شدند، باید اعدام گردند.
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ازات خروج از دین اسالم مرگ است و بر اساس قانون حاکم در سودان، مجازات مرگ برای اتهام ارتداد به مج

 نگذاشت نمایش به هم مواقع صورت های سنگسار، حلق آویز و یا مصلوب کردن شخص می باشد، و در برخی 

 .باشد می عام مالء در شده اعدام شخص بدن از قسمتی

سال است که از نزدیک  ۱5وحشیانه را با گوشت و پوست خود لمس کرده اند. زیرا  جامعه ایران، چنین اعمال

ایی و برای ره با جهل و جنایت ایدئولوژی ارتجاعی و غیرانسانی اسالم و قوانین حکومت اسالمی سر و کار دارند

 از حکومت اسالمی و ایدئولوژی ارتجاعی آن، یعنی اسالم، بی وقفه تالش و مبارزه می کنند.
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 فصل هشتم

 

مردم کشورهای عراق و افغانستان، از زمان اشغال نیروهای خارجی و روی کار آوردن دولت های دست نشانده 

جنگ طلب و خشونت طلب و عاشق قدرت، آب خوش از گلویشان پایین نرفته و هم چنان با تروریسم دولتی 

د. در این کشورها، صحبت از امنیت جانی مردم، به معنای واقعی و غیردولتی و فاشیسم اسالمی روبرو هستن

 جایی ندارد.

 عراق

به گزارش العربیه به نقل از سخنگوی وزارت کشور عراق، شهر موصل از دست دولت مرکزی خارج و به دست 

 .نیروهای داعش در آمده است، این دومین شهر است که از دست دولت مرکزی خارج می شود

، گزارش شد که شهر موصل، مرکز استان شمالی نینوا، بزرگ ترین استان ۱0۴ژوئن  01شنبه صبح روز سه 

 زدیکن و شهر  المللی بین فرودگاه و استانداری ساختمان بر داعش  عراق بعد از بغداد، در پی تسلط نیروهای

 .است شده روروب سقوط خطر با دولتی نیروهای نشینی عقب پی در سالح هایانبار به ها آن شدن

کیلومتری  ۱۶5هم چون رویترز و آناتولی از موصل ) ۱10۴-۷-01به گزارش خبرگزاری های صبح دوشنبه 

 داعش نیروهای نتیجه در و اند، کرده ترک را شهر  شمال غرب بغداد(، نیروهای امنیتی عراق تعدادی از مناطق

 .ددرآوردن خود کنترل به را استانداری ساختمان پیشروی، از پس

ای از تمامی نهادهای فرهنگی، اجتماعی و افراد قبایل خواست  اسامه النجیفی، رییس پارلمان عراق در بیانیه

 .های مسلح همکاری کنندتا با نیروهای ارتش علیه گروه

 اقلیم به نینوا استان از عراقی خانواده ۴51 حدود تاکنون  از سوی دیگر، دفتر وزارت مهاجران عراق اعالم کرد

 .اند کرده مهاجرت کردستان
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 االنبار استان  با حمله به انبارهای نفتی ۱10۴ژوئن  ۳به گزارش العربیه نیروهای مسلح داعش روز دوشنبه 

 .کردند منفجر را ها آن عراق،

دهد که افراد مسلح داعش منطقه شرقی شهر موصل را کامال تحت تسلط خود دارند و مقر گزارشات نشان می 

 موصل بازرسی مراکز چنین هم داعش،  نیروهای .اندکرده اشغال نیز را موصل غرب در  تش عراقهنگ سوم ار

 ه توسط نیروهای عراقی ایجاد شده بود، تخریب کردند.ک را

خبرگزاری ترکیه، گزارش داد: نیروهای داعش به مرکز پلیس منطقه الداوسه و ساختمان مبارزه با تروریسم 

اند. تعداد زیادی از بانی ارتش را تحت کنترل خود درآورده  های دیدها، مقرها و برج هیورش برده، بیمارستان 

 .اندمسئوالن نظامی و مسئوالن ارشد از این استان خارج شده و به مناطق امن رفته 

ی ننیروهای داعش، هم چنین ساختمان استانداری را به آتش کشیده و به انبارهای بزرگ سالح در اردوگاه الغزال

اند و پس از این که نیروهای امنیتی عراق فرودگاه شهر موصل را ترک کردند نیروهای داعش این  نزدیک شده

 .اند فرودگاه را به کنترل خود درآورده

های سنگین در مرکز موصل در حبس اند: افراد داعش زندانیانی که به جرم  های خبری گزارش داده شبکه

 .دارد وجود ها رسانه از تعدادی دفاتر  منطقه الدواسه مستقر شدند که در آن بودند را آزاد کردند و در

، به تعدادی از تاسیسات حیاتی در مرکز موصل ۱10۴-۷-۳های پایانی دوشنبه نیروهای داعش، در ساعت 

 .حمله بردند و شمار مناطقی که در اختیار نیروهای دولتی است هم چنان رو به کاهش است

های سازمان یافته در این شهر را به کنترل خود درآورده  های ویژه تروریسم و جرم مجتمع دادگاهافراد مسلح، 

 .اند

آماده  و های اطراف موصل را بسته نیروهای امنیتی عراق اکثر خیابان»از سوی دیگر، شاهدان عینی می گویند: 

 «تصرف کرده است.ها را  گیری مناطقی هستند که داعش آنآغاز عملیاتی جهت بازپس 

ها  ای به مناطق مسکونی در موصل دهبر اثر حمالت خمپاره »در همین حال، منابع پزشکی اعالم کردند: 

 «غیرنظامی، کشته یا زخمی شدند.

 ۱1پلیس عراق اعالم کرد که بر اثر انفجار سه خودروی بمب گذاری شده در استان های صالح الدین و دیالی 

 .اندتن دیگر زخمی شده  011تن کشته و بیش از 

داشت « داعش»موسوم به « دولت اسالمی عراق و شام»هایی که با گروه پیش تر ارتش عراق در درگیری 

 .کنترل موصل را از دست داده بود
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 در  یک منبع آگاه در کمیته عالی امنیتی در استان نینوا، به العربیعه گفته است، حمالتی که شهر موصل

 این  به گزارش .شوند مسلح خود  از دفاع برای شهر این اهالی تمامی که شده باعث  گرفته قرار ها آن معرض

 .شوندوارد شهر موصل می « شبه جزیره»یروهای مسلح داعش از منطقه ن منبع،

های چندماهه در استان انبار عراق منجر به آواره شدن حدود  آژانس پناهندگان سازمان ملل اعالم کرد درگیری

 .زار نفر شده استه ۴۸1

هزار نفر برآورد کرده بودند اما آدریان ادواردز،  ۴۱۴های رسمی عراق، پیش از این، شمار آوارگان انبار را مقام 

 .سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان در عراق، روز جمعه گفت تعداد واقعی آوارگان بیش از این برآورد است

های مرتبط با القاعده به طور عمدی شکافی در یک سد در  اخیر گروههای  به گفته آقای ادواردز، در هفته 

ها درگیری  .های خود گریختند بسیار باال رفت منطقه ایجاد کردند، و شمار ساکنانی که از بیم سیل از خانه

 .های مرتبط با القاعده هم چنان ادامه دارد ها ست که بین ارتش عراق و گروه در استان انبار ماه

ب گذاری های هماهنگ شده در عراق مناطق مختلف این کشور را می لرزاند به طوری که در یک منطقه بم

غیرنظامی در ماه سال  ۴51شیعه نشین بر اثر انفجار این بمب ها بیش از هفتصد نفر در ماه آوریل و حدود 

نشانه هایی واضح از  کشته شدند. در حالی که شورشیان بر شدت عملیات خود در عراق می افزایند، ۱10۱

خودروی بمب گذاری شده در  0۶وخامت سریع اوضاع امنیتی وجود دارد. در هفته آخر ماه ژوئیه بر اثر انفجار 

 مناطق شیعه نشین عراق، دست کم شصت نفر کشته و یکصد نفر زخمی شدند.

به گزارش سایت  .ترین سال این کشور بود، سپری کردخونین  ۱11۸را که پس از سال  ۱10۱عراق سال 

تن در  ۶0۴5های بهداشت، دفاع و کشور عراق ارائه داده اند، الوطن العربی، براساس اطالعاتی که وزارتخانه

 ۸۳۳5باالترین آمار کشته شدگان است چرا که  ۱11۸کشته شدند که این تعداد از سال  ۱10۱عراق در سال 

 .در عراق کشته شدند ۱11۸تن در سال 

در عراق  ۱10۱، اعالم کرد: تعداد افرادی که در سال «شمارش اجساد عراق»سازمان انگلیسی در همین راستا، 

 .کشته شدند تقریبا دو برابر آمار کشته شدگان در سه سال گذشته است

جان  ۱10۱تن در سال  ۴5۶۴تن در سال گذشته میالدی کشته شدند و  ۳۴۶5سازمان مذکور تصریح کرد: 

 .ها بوده استترین سال برای عراقیبه بعد خونین ۱11۸ل از سا ۱10۱باختند و سال 

ای عنوان داشت: این در همین راستا، نیکوال مالدینف، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق در بیانیه 

شود و این آمارها خود تاکیدی بر آن است تا مسئوالن عراقی ها میاعداد و ارقام هولناک است و باعث ناراحتی 

 .های خشونت در این کشور را بخشکانندیشه ر
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ها در عراق پس از حمله نیروهای بر اساس یک پژوهش دانشگاهی، حدود نیم میلیون نفر در ارتباط با خشونت 

 .اندمتحد آمریکا و بریتانیا به این کشور کشته شده 

 .شودمی  ۱100میالدی تا میانه سال  ۱11۱این شمار، شامل کشته شدگان سال 

های پس از آن کشته شده های پس از حمله و ناآرامی این آمار صرفا شامل کسانی نیست که در اثر خشونت 

 .های عراق را نیز در نظر گرفته استپذیر ناشی از فروپاشی زیرساختاند، بلکه هم چنین تلفات اجتناب 

دارد، برآورد کرده اق را نگه می های اخیر عرهای سالشدگان خشونت که آمار کشته « جسدشمار عراق»گروه 

 .اندشده ها کشته هزار نفر در جریان این خشونت  00۱است که 

ها، و خانهشویها و مرده ها، سوابق بیمارستان این گروه مستقر در بریتانیا، آمارش را مبتنی بر گزارش رسانه 

 .کنداطالعات منابع رسمی و غیردولتی حساب می 

المللی های بینهای عراق به خاطر تحریمزمان، زیرساختتحقیقات قرار گرفت چون از همان مبدا  ۱100سال »

 «رو به ویرانی بود.

 .بار مذهبی نیز در عراق باال گرفته استهای خون در یک سال گذشته، درگیری 

در اثر این  ۱10۱های ژانویه تا سپتامبر سال گوید حدود پنج هزار غیرنظامی ظرف ماهسازمان ملل متحد می

 .اندای کشته شدههای فرقه خشونت 

 .اندکشته شده ۱10۱گوید بیش از سه هزار نفر نیز در سال سازمان ملل می 

های واشنگتن، جان هاپکینز، سایمون فریزر و موستانسیریا انجام این پژوهش که توسط محققانی از دانشگاه

است؛ از زمانی که آمریکا، بریتانیا و متحدانشان به  ۱100ئن تا ژو ۱10۱شدگان از مارس گرفته، شامل کشته 

 .عراق حمله کردند تا زمانی که آمریکا از عراق خارج شد

 ۱100استان عراق بین مه تا ژوئیه  0۸خوشه جغرافیایی در  011برای این پژوهش، از دو هزار خانوار عراقی در 

 .تحقیق شد

مبدا پرسش  ۱100پرسیده شد. سال  ۱100شده خانوار از سال کشتهاز هریک از این خانوارها درباره اعضای 

 .المللی رو به ویرانی بودهای بین های عراق به خاطر تحریمزمان، زیرساخت قرار گرفت چون از همان

نفر در هر هزار نفر بوده است؛  ۴/55با این پژوهش، محققان دریافتند که نرخ مرگ خالص در دوره جنگ، 

 .درصد بیش از نرخ زمان پیش از حمله 51 یعنی بیش از
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شدگان مرتبط با جنگ، تا اند کل آمار کشته کردن این درصد در جمعیت عراق، محققان برآورد کردهبا ضرب 

 .رسدهزار نفر می ۴15به حدود  ۱100میانه سال 

های آنان به خارج هزار نفر به خاطر مهاجرت خانواده 5۷گویند در تحقیقات شان مرگ آن ها هم چنین می 

 .از عراق، از قلم افتاده است

شده، مستقیما به خاطر خشونت هزار کشته ۴۷0درصد از این  ۷1گوید که بیش از این پژوهش هم چنین می 

 .ها و دیگر دالیل ثانویهاند و بقیه آنان، به خاطر فروپاشی زیرساختها کشته شده

از جمله بهداشت، دفع فاضالب، حمل و نقل، ارتباطات و دیگر  ها، شامل فقدان امکاناتیفروپاشی زیرساخت

 .امکانات بوده است

 .همراه است« توجهتردیدهای قابل »دهند که برآوردهایشان با با این حال پژوهشگران هشدار می 

نه کوچکی از آمده از گروه نمودست به های از جمله موارد تردید برانگیز، آن است که این آمار با تعمیم یافته 

سال از آن ها گذشته  01آوردند که تا دادهایی را به خاطر میدهندگان باید رخخانوارهای عراقی بوده، و پاسخ

گذشته آخرین سرشماری در عراق زدن، به نتایج تاریخاند برای تخمین بود. پژوهشگران، هم چنین ناچار بوده 

 .انجام گرفت 0۳۸۶اتکاء کنند که سال 

اخیر، هزاران انسان بی گناه در جریان خصومت ها بین تندروهای سنی و شیعه کشته در کشورهای در دهه 

 مختلف منطقه به خصوص عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان و...، جان خود را از دست شده اند.

 دامات خونینگروه های اسالمی، هلهله کنان انسان های بی گناه را به قتل می رسانند و صحنه های هولناک اق

 خود را در غالب تصاویر ویدیویی ارائه می کنند.

گفته می شود در سوریه، هزاران فرد مذهبی خارجی به گروه های اسالمی در جنگ علیه دولت سوریه پیوسته 

اند. آمریکا، اروپا، ترکیه و بعضی کشورهای عربی با کمک های مالی و نظامی از مخالفان دولت سوریه حمایت 

؛ در حالی که روسیه، ایران و حزب اهلل از اسد پشتیبانی می کنند. در شرایطی که قدرت های بین می کنند

المللی و منطقه ای درباره مداخله در سوریه، عراق و لبنان دارای دودستگی هستند، چشم انداز پایان این 

 مناقشات روشن نیست. 

اسالمی است که با تفکرات سلفی و تروریستی، ، یک گروه مسلح «داعش»یا « دولت اسالمی در عراق و شام»

 .ایجاد کند« خالفت اسالمی»در تالش است در سوریه و عراق 



71 
 

ابوبکر »رهبری این گروه تروریستی را  .این گروه همان طور که از نامش پیدا است، در عراق و سوریه فعال است

 به عهده دارد.« البغدادی

های مسلح در عراق شکل و پس از نشست شماری از گروه ۱11۷ر اکتب 05در « دولت اسالمی در عراق»گروه 

 .به عنوان رهبری آن تعیین شد« ابوعمر البغدادی»گرفت. در این نشست 

پس از  .، عملیات و حمالت تروریستی بسیار را در عراق برعهده گرفت۱11۷این گروه از زمان تشکیل در سال 

 .به عنوان جایگزین وی معرفی شد« وبکر البغدادیاب» 0۳/1۴/۱101در « ابوعمر البغدادی»هالکت 

با روی کار آمدن ابوبکر البغدادی، دامنه عملیات و حمالت این گروه تروریستی وسعت گرفت و هم زمان با آغاز 

 .بحران در سوریه، عناصر این گروه در سوریه نیز فعال شدند

ز بحران و جنگ در سوریه به عنوان شاخه گروه و با آغا ۱100در اواخر سال « جبهه النصره الهل الشام»گروه 

 .های مطرح در این عرصه تبدیل گشتتشکیل شد و به سرعت به یکی از گروه« دولت اسالمی در عراق»

دولت اسالمی در »و « جبهه النصره»ابوبکر البغدادی، در پیامی صوتی ادغام  ۳/1۴/۱10۱سرانجام در تاریخ 

 .شکل بگیرد« دولت اسالمی در عراق و شام»یب، گروه را اعالم کرد تا بدین ترت« عراق

و با آغاز عملیات نیروهای ارتش عراق برای پاکسازی  ۱10۴و اوایل سال  ۱10۱از اواخر دسامبر « داعش»عناصر 

 .االنبار، وارد شهر فلوجه در این استان شدند

 افغانستان

ساله افغانی که قصد داشت خود را در میان  01وب سایت اینترنتی روزنامه ایندیپندنت، از بازداشت دختر 

ایست و بازرسی پلیس منفجر کند خبر داد. این دختر قصد داشت جلیقه انفجاری خود را در میان نیروهای 

 .پلیس در جنوب استان هلمند در افغانستان منفجر نماید که دستگیر شد

قامات افغانی گفته است که برادرش از ، دستگیر شد، به م۱10۴ژانویه  ۷ساله ای که روز  01سپوژمی دختر 

 فرماندهان محلی طالبان است و او بوده که وی را به این حمله انتحاری مجبور کرده است.

ساله به نام جمعه گل در حالی که جلیقه انفجاری به تن داشت،  ۷در والیت غزنی، یک پسر  ۱11۶در سال 

 .خود را تسلیم نیروهای امنیتی افغانستان کرد

ان ها، گل را تعلیم داده بودند تا جلیقه اش را در هنگام عبور نیروهای امنیتی خارجی و افغان منفجر کند. طالب

 .به گزارش رسانه ها، آن ها گفته بودند که خانواده اش در ازای این کار گل، مواد خوراکی دریافت خواهد کرد
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بمب گذار بالقوه را به رسانه ها نشان داده  مقامات امنیتی افغانستان در سال های گذشته، شماری از کودکان

اند که همه داستانی مشابه داشتند. به گفته مقامات، شورشیان اغلب از ایمان ناپخته کودکان به شهادت سوء 

 .استفاده خواهند کرد

 از زمان آغاز جنگ به این طرف بی سابقه بوده است. در ۱10۱شمار تلفات غیرنظامیان در افغانستان در سال 

شمار کشته  ۱10۱اند. در سال نفر از آنان نیز زخمی شده 5۷5۷غیرنظامی کشته و  ۱۳5۳سال گذشته، 

 به شود.نفر می  ۶۸۱۳تن بود که در مجموع  ۴۶1۷شدگان نیز و تعداد زخمی  ۱0۱۱شدگان غیرنظامی بالغ بر 

 و متخاصم های گروه میان ریدرگی یا انفجارها در ،۱10۱ سال در افغان قربانیان اکثر گزارش، این موجب

هزار  0۴به این سو حدود  ۱11۳اند. بر همین پایه، از سال المللی جان خود را از دست داده بین واحدهای

 اند. های افغانستان کشته شدهغیرنظامی در درگیری 

ان در سال گوید، شمار تلفات زنان و کودکسازمان ملل در گزارش خود، در خصوص آمار زنان و کودکان می 

به بعد بیش ترین تعداد بوده است. این سازمان  ۱11۳گذشته در افغانستان افزایش یافته که این میزان از سال 

گذرد دهنده تغییر دینامیک جنگ افغانستان در طول سال گذشته است و هرچه می افزاید، این آمار نشان می 

 شود.مومی می این درگیری ها بیش تر وارد مناطق مسکونی و مراکز ع

« بدترین سال»، ۱10۱، سال ۱11۳اوضاع امنیتی افغانستان، هم چنان متشنج و ناآرام است. از بعد از سال 

درصد افزایش نسبت به  ۱۷برای زنان، دختران و پسران افغان بوده، به طوری که آمار تلفات زنان قربانی با 

 5۷0) 0۶5۷درصد افزایش به  ۱۴ات کودکان با زخمی( و آمار تلف 500کشته و  ۱۱5) ۶۴۷، به ۱10۱سال 

 زخمی( رسید. 00۳۷کشته و 

 توصیف کرده و بمب« عقبگرد»سازمان ملل، چنین افزایش در آمار تلفات غیرنظامیان در جنگ افغانستان را 

گذاری توسط عناصر ضد دولتی را عامل اصلی و جنگ زمینی بین مخالفان و نیروهای طرفدار دولت را عامل 

درصد این غیرنظامیان  ۶۴های شورشی را مسئول تلفات ه دوم این تلفات دانسته است. این سازمان گروهدرج

های درصد دیگر در قتل  0۴درصد این قربانیان در حمالت انتحاری و پیچیده و  05دانسته و افزوده که 

ت درصد و نیروهای بین اند. گزارش نیروهای دولتی را مسئول هشهدفمند توسط مخالفان دولت کشته شده 

 01المللی را مسئول سه درصد دیگر دانسته و جنگ زمینی بین نیروهای مخالف و طرفدار دولت را عامل 

درصد دیگر معرفی کرده و تلفات پنج درصد دیگر را به هیچ جناحی نسبت نداده است. یان کوبیش، فرستاده 

ساز توسط مخالفان مسلح های دستاده روزافزون از بمب ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، گفته که استف

منازعه مسلحانه هزینه سنگین و »دولت باعث کشته و زخمی شدن هزاران غیرنظامی شده است. او، افزوده: 

 «تحمیل کرده است. ۱10۱رحمانه ای را بر غیرنظامیان افغان در سال بی 
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المللی پس از سال ه اگر برای حضور نیروهای بیندبیر کل ناتو گفت ک« آنرس فوگ راسموسن»چندی پیش 

 .میالدی، اطمینان حاصل نشود، افغانستان با بحران امنیتی روبرو خواهد شد ۱10۴

گفتنی است نیروهای ناتو قرار است تا پایان سال جاری میالدی افغانستان را ترک کنند و دولت افغانستان و 

را تضمین  ۱10۴حضور بخشی از نیروهای آمریکایی پس از سال آمریکا هنوز روی امضای توافق نامه ای که 

 .اندخواهد کرد به توافق نرسیده 
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 فصل نهم

 !و تجزیه و تسویه حساب های هولناک درونی عراق در آستانه فروپاشی

و تحلیل های  داعش یا حکومت اسالمی عراق و شام، نامی است که این روزها در صدر اخبار و گزارشات

گروه اسالمی و خونخوار اسالمی، ناگهان بخش های خبرگزاری ها و تحلیل گران سیاسی قرار گرفته است. این 

مهمی از خاک عراق را به اشغال خود درآورده و به پشت دروازه های بغداد رسیده است. داعش، اگر برای مردم 

های منطقه و جهانی، بسیار آشناست. چرا که این عراق و منطقه گروهی ناآشنا باشد بر عکس، برای دولت 

گروه در میان گروه هایی است که با حمایت دولت های به اصطالح سکوالر و دمکراتیک غربی و دولت های 

ارتجاعی منطقه در سوریه علیه حکومت بشار اسد و هم علیه اپوزیسیون این حکومت و کردستان سوریه می 

 به جوالنگاه خود تبدیل کرده است.جنگد مدتی ست که عراق را نیز 

سرعت، ابعاد، و نحوه پیروزی های داعش را شاید بتوان با قدرت گیری سریع طالبان در افغانستان مقایسه کرد. 

اما واقعیت این است که ارتش عراق در مقابل جمالت داعش مقاومت نکرده و به سرعت عقب نشینی کرده 

سنی، بعثی های سابق و...، که بخش  -نیروهای ناسیونالیست عرب است. در میان نیروهای اسالمی داعش، 

های قابل توجهی از پرسنل فعلی ارتش عراق و افسران و نیروهای حرفه ای بعثی نیز عضویت دارند. با این 

وجود هنوز نمی توان به طور قطعی گفت که کدام دولت های غربی و منطقه ای حامیان اصلی این گروه 

ی هستند. به خصوص در رابطه با داعش و حمالتش به عراق، بازار شایعات و بزرگ نشان دادن تروریستی اسالم

 داعش داغ است.

اما آنچه که مسلم است این گروه تا حدودی منافع و خواسته های مالکی نخست وزیر کنونی عراق را تامین 

سرنگونی حزب بعث عراق و  می کند. چرا که موصل و کرکوک این منطقه نفت خیز، از همان روزهای نخست

به خصوص پس از به قدرت رسیدن مالکی، این منطقه مورد مناقشه دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی 

عراق بوده است. به عالوه استقرار نیروهای ارتش و هم چنین نیروهای ویژه اسالمی وابسته به مالکی در مرزهای 

 وده است.کردستان، از موضوعات مهم مورد اختالف آنان ب
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روابط مالکی با ایران، روابط عربستان و آمریکا، آینده سوریه، لبنان، رابطه حکومت اسالمی ایران با حکومت 

عراق، حکومت سوریه، حزب اهلل لبنان، مساله اسراییل و فلسطین و...، از جمله مسایل مهم و مورد مناقشه 

ی رد این تحوالت ایفا می کنند. احتماال جلو منطقه ای هستند که حکومت های غربی نیز نقش سرنوشت ساز

پیشروی داعش را نمی گیرند تا بار دیگر پای ناتو و آمریکا و متحدانش را به این منطقه باز شود و به بهانه 

 سرکوب داعش، راه حمله به سوریه و تجزیه عراق به سه بخش کردی، شیعی و سنی و غیره هموارتر گردد.

الح دموکراتیک غربی با دولت های هم پیمان مرتجع شان در منطقه در راستای در واقع دولت های به اصط

منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی شان، دست کم چهار دهه است که آدم خواران اسالمی را مسلح کرده و به 

 خصوص به جان مردم قاره های آسیا و آفریقا انداخته اند.

 نینوا استان مرکز و موصل، دومین شهر بزرگ عراق  0۱۳۱د خردا ۱1سه شنبه ، از بامداد «داعش»نیروهای 

در « کل استان نینوا»خرداد گفتند که شهر موصل، و نیز  ۱1های حکومت عراق،  مقام . اند کرده اشغال را

دولت اسالمی عراق و شام »گرایان گروه  در کنترل اسالم -بنا به گفته رییس مجلس آن کشور -غرب  شمال

 .گرفته است قرار« )داعش(

هرهای اند که به شهم چنین بنا به گفته یک ژنرال عراقی و دیگر مسئوالن محلی، جنگجویان داعش موفق شده 

 .الدین نیز نفوذ کننددر استان صالح « بک سلیمان»و « سنیجه»

ر ن شهبه گفته مسئوالن محلی نبرد در موصل تنها چهار روز به طول کشیده و نیروهای نظامی عراقی در ای

اند. داعش، پس از پنج روز نبرد، کنترل تاسیسات مهم موصل که حدود دو شکست سختی را متحمل شده 

ها، موصل، شهری است که ترکیب جمعیتی آن را کردها، عرب  .میلیون نفر جمعیت دارد را به دست گرفتند

 .ها تشکیل می دهند مسیحیان و ترکمن

نفر )بیش از یک چهارم جمعیت شهر موصل( خانه و کاشانه خود را هزار  511گزارش شده است که بیش از 

 .ترک کرده و به مناطق دیگری در عراق پناه برده اند

 0۴11جنگجویان داعش، پس از تصرف زندان شهر موصل، بیش از « سومریه»بنا به گزارش پایگاه خبری 

شهروندان موصل به شهرهای عمدتا کردنشین  ست که هزاران نفر ازها حاکی  گزارش .اندزندانی را آزاد کرده 

های دولتی نیز در این شهر به تصرف  فرودگاه، دو مرکز تلویزیونی و اغلب ساختمان .انداربیل و دهوک گریخته 

 داعش در آمده است. 

ه نبروز چهارش« داعش»خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سرگرد پلیس عراق در صالح الدین گزارش داد که افراد 

 .کنترل کامل شهر تکریت را در دست گرفته و صدها زندانی را آزاد کرده اند
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شهر تکریت، زادگاه  .کیلومتری شمال بغداد قرار دارد 0۴1عراق است و در  تکریت مرکز استان صالح الدین

 صدام حسین رییس جمهور سابق عراق است.

که نیروهای داعش چهار منطقه حویجه، زاب، ریاض  خبرگزاری فرانسه، به نقل از یکی از افراد پلیس عراق گفته

 و عباسی را در غرب کرکوک تصرف کرده اند.

نیروهای این گروه هفته گذشته نیز به شهر سامرا، واقع در شصت کیلومتری بغداد، حمله کردند و با کشتن 

ای عمدتا سنی نشین شماری از نیروهای امنیتی، برای مدتی بر این شهر مسلط شدند. موصل و سامرا از شهره

 .عراق هستند

نفر، از جمله کنسول  ۴۸نیروهای دولت اسالمی عراق و شام، هم چنین در حمله به کنسولگری ترکیه در موصل 

ترکیه را ربودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام دولت ترکیه گزارش داد که نیروهای داعش روز چهارشنبه 

نفر شامل کنسول، اعضای کنسولگری، تیم  ۴۸ولگری ترکیه در موصل ، با حمله به کنس0۱۳۱خرداد  ۱0

راننده ترک را  ۱۸« داعش»روز سه شنبه نیز گزارش شده بود که افراد  .عملیات ویژه و سه کودک را ربوده اند

 .در منطقه موصل ربوده اند

وضعیت »رخواست اعالم وزیر عراق، در اولین واکنش به این تحوالت، از مجلس عراق دنوری مالکی، نخست 

کرده است. هنوز اما مجلس عراق تشکیل جلسه نداده است. او هم چنین از فرماندهان ارتش به « العادهفوق 

اند، انتقاد کرده و هم زمان هشدار داده که حمالت سنگینی را علیه دلیل عملکرد ضعیفی که در موصل داشته 

 .داعش سازمان خواهد داد

از شهر موصل در اختیار پیکارجویان است. او در « نواحی مهمی»یر عراق گفت که نوری مالکی، نخست وز

 .قرار داده شده اند« آماده باش کامل»نطقی تلویزیونی اعالم کرد که نیروهای امنیتی در وضعیت 

او، هم چنین گفت که خواستار اعالم وضعیت فوق العاده شده که اختیارات دولت در دستگیری ها و اعمال 

مالکی هم چنین به مردم غیرنظامی فرخوان داده که مسلح شوند و در  .رات منع تردد را افزایش می دهدمقر

« ظامیتسلیح شهروندان غیرن»گران سیاسی فراخوان مالکی، برای مقابل داعش بجنگند. بنا به ارزیابی تحلیل 

 بیانگر ناتوانی دولت مرکزی و ارتش عراق برای مقابله با داعش است.

ها  شود آن اند. گفته میباش درآمده  زمان نیروهای پیشمرگ حکومت اقلیم کردستان به حالت آمادههم 

هایی از مناطق غرب موصل را از داعش باز پس بگیرند. به عالوه، خبرهایی مبنی بر درگیری  اند بخشتوانسته 

 .شده استنظامی پیشمرگ ها با داعش در نزدیکی کرکوک گزارش 
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یفی رییس مجلس عراق نیز گفته است: داعشی ها که از خارج حمایت می شوند فقط به تصرف استان اسامه نج

نینوا اکتفا نمی کنند و هم اکنون برای اشغال استان صالح الدین به پیش می روند. اسامه نجیفی با اشاره به 

ا قرار گرفته است، گفت: این که استان نینوا امروز به طور گسترده مورد آماج حمالت تروریستی داعشی ه

اشغال استان نینوا، تهدیدی برای کل عراق و کل منطقه خاورمیانه به شمار می رود و باید همه کشورهای 

همجوار برای حل این بحران با همدیگر همکاری کنند. او، از گروه های سیاسی داخلی خواست با کنار گذاردن 

دست در دست هم گذاشتن، با تروریسم بجنگند. رییس مجلس  اختالفات سیاسی، در کنار هم قرار گیرند و با

عراق، افزود: عراقی ها هم اکنون با یک توطئه بزرگ خارجی مواجه هستند. او با انتقاد از ضعف نیروهای نظامی 

که تانک ها و نفربرها را رها کردند تا فرودگاه بزرگ موصل با برخی هواپیماها به دست داعش بیفتد گفت: باید 

 .این باره تحقیقات گسترده ای با فرماندهان نظامی بشود در

ای خواهان کمک کمیساریای عالی سازمان نچیروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق هم در بیانیه 

 .ملل برای پناهندگان شده است

مناطقی »، گفته است: «فرارو»ناظم دباغ نماینده دولت اقلیم کردستان عراق در ایران، در گفتگو با خبرگزاری 

 «.که اکنون در اشغال گروه داعش درآمده به لحاظ ژئواستراتژیک اهمیت بسیار زیادی دارد

 قسمت شرقی»او با بیان این که موصل بعد از بغداد و بصره بزرگ ترین شهر عراق محسوب می شود، گفت: 

ری سنت و عرب می باشند و بسیا این شهر بیش تر کردنشین هستند در حالی که بخش غربی آن بیش تر اهل

 «.از بعثی های سابق نیز در بخش غربی موصل حضور دارند

لذا وضعیتی که اکنون در موصل روی داده جای سئوال است. یعنی این سئوال مطرح است که »او افزود: 

ساعت  ۱۴نهادهای مخابراتی و اطالعاتی عراق چطور غافلگیر شدند تا نیروی های داعش بتوانند در مدت 

 «!شهری به این بزرگی را به کنترل خود درآورند؟

دباغ در پاسخ به این سئوال که با توجه به آن که بخش شرقی موصل کردنشین هستند، دولت اقلیم کردستان 

دولت اقلیم کردستان از دیروز که این اتفاق روی داد »چه واکنشی در برابر این اتفاق نشان خواهد داد؟، گفت: 

 «.شمرگ خود را آماده باش داده است تا بتوانند از این مناطق حمایت کنندنیروهای پی

ولی در چارچوب قانون اساسی عراق و پروتکل توافقاتی که وجود دارد هیچ کدام از نیروهای »او ادامه داد: 

 «.ارتش عراق یا نیروهای پیشمرگ کردستان حق ندارند از منطقه خود خارج شوند

دیگر نیروهای پیشمرگ نمی توانند بدون درخواست رییس اقلیم کردستان و نیروهای به عبارت »او افزود: 

 «.ارتش بدون درخواست نخست وزیر عراق وارد مناطق یکدیگر شوند
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نماینده دولت اقلیم کردستان عراق در ایران، درباره آینده این بحران و این که آیا ارتش عراق خواهد توانست 

ن خیلی خوش بین نیستم اما امیدوارم مشکالت حل شود و امنیت به عراق م»داعش را شکست دهد گفت: 

 «.بازگردد

در  .استان نینوا، سه میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت دارد که دو میلیون نفر در شهر موصل زندگی می کنند

جود، ما با این واستان نینوا، سه لشگر نظامی اضافه بر نیروهای وزارت کشور با همه امکانات مستقر هستند. ا

ارتش عراق به دالیل نامعلومی هم چنان از مقابل داعش می گریزد. کردستان عراق، استان صالح الدین و 

 .کرکوک و انبار جزو استان های همجوار نینوا به شمار می روند

سوی  ، به خبرگزاری ها گفته داعش، گروهی است که از«کل االخبار»، سردبیر روزنامه عراقی «سمیر عواد»

برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای دیگر منطقه حمایت می شود و اگر این حمایت ها نبود 

 داعش نمی توانست به سامرا و موصل در شمال عراق، وارد شود.

مقتدا صدر، یکی از رهبران تندرو شیعه در عراق نیز گفت که نیروهای نظامی طرفدار وی با ارتش عراق علیه 

اری خواهند کرد. مقتدا صدر پیش تر از تصدی پست نخست وزیری توسط نوری مالکی انتقاد شورشیان همک

 کرده بود.

از ابرالمللی به حمالت نظامی داعش در عراق، روزبروز گسترش می یابد. حاکمیت آمریکا،  های بین واکنش

ساکی، سخنگوی وزارت امور خوانده است. جن « خطری برای ثبات عراق و تمامی منطقه»نگرانی کرده و آن را 

 .گرایان داعش ایستادگی کرد خارجه آمریکا تصریح کرد که باید در مقابل اسالم

هم  .آمریکا طبق توافقات دوجانبه نظامی با عراق آمادگی خود را برای کمک به دولت مالکی اعالم کرده است

 های آن کشور، دولت های مقام ه گفتههای معتبر آمریکایی و با استناد ببنا بر گزارش برخی رسانه چنین 

اع در اوض« دولت اسالمی عراق و شام»عراق از اوباما رییس جمهور آمریکا خواسته است برای مقابله با پیشروی 

 .بکند« مداخله هوایی»

، نوشت بغداد به طور خصوصی به دولت باراک اوباما پیام داده 0۱۳۱خرداد  ۱0« استریت جورنالوال »روزنامه 

نظامیانی که در حال دار یا پهپادهای خود علیه شبه دهد ایاالت متحده از هواپیماهای سرنشین  که اجازه می

 .هایی از آن کشور هستند، استفاده کنداشغال بخش 

راق، وزیر عگوید نوری مالکی، نخست  می« های عراقی و آمریکایی مقام»نیز از قول « تایمزنیویورک »روزنامه 

 .های افراطی در نظر گیرداست حمالتی هوایی را علیه گروه  نه از دولت اوباما خواستهمخفیا
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ه گویند، چهای آمریکایی درباره آن سخن می  که روزنامه« درخواست»هنوز مشخص نیست واشینگتن به این 

 .واکنشی نشان دهد

ور مشغول سبک و سنگین کردن گفته دولت آن کش« استریت جورنالوال »یک مقام ارشد دولت آمریکا به 

می با این همه هنوز تصمی -برای نیروهای نظامی عراق« پشتیبانی جنبشی»از جمله  -های مختلف است گزینه 

گرفته نشده است. این مقام ارشد به این پرسش که آیا ایاالت متحده از پهپادها یا هواپیماهای خود علیه 

 .نداده است شورشیان استفاده خواهد کرد یا نه، پاسخی

، از قول برنادت میهان، یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا، در ایمیلی آورده است «نیویورک تایمز»

کنیم؛ اما دولت عراق به روشنی گفته که از حمایت ما جزئیاتی را در مورد مذاکرات دیپلماتیک خود ارائه نمی »

 «کند. ما استقبال می

جی  .کرد« شدیدا محکوم»ای حمالت داعش را  اخبار کاخ سفید آمریکا در بیانیهاندکی پس از انتشار این 

های گوناگون سیاسی عراق، در  ایاالت متحده، با رهبران از طیف»کارنی، سخنگوی کاخ سفید گفته است 

 «ایستد. برند، می که برای مبارزه با داعش وحدت ملی الزم را پیش میحالی 

ه شد« ناتو»های ترکیه، خواستار تشکیل جلسه اضطراری ای شمالی آن کشور، مقام از سوی دیگر، در مرزه

های رسمی ناتو گفته است که این جلسه به منظور ارائه اطالعات تکمیلی از سوی ترکیه به  اند. یکی از مقام

 .اعضای سازمان ناتو تشکیل شد

اعضای پیمان ناتو درباره شرایط امنیتی پیش  رسانی داشته وبه گزارش رویترز، این جلسه تنها جنبه اطالع 

 .اند آمده مشورتی نکرده

ر عراق د« دالیل ناامنی»بریتانیا نیز ضمن محکوم کردن اشغال موصل توسط داعش از دولت مالکی خواست که 

و ه تاکید کرد« در جنگ علیه تروریسم»را بررسی کند. وزارت خارجه بریتانیا بر حمایت خود از دولت مالکی 

 .خواستار تشکیل هرچه سریع تر دولت جدید در عراق شد

شورای امنیت سازمان ملل نیز حمالت این گروه را محکوم کرده است. همه این ها در حالی است که خبرگزاری 

 .اندها از نزدیک شدن نیروهای دولت اسالمی عراق و شام به بغداد، پایتخت عراق، خبر داده 

دا نگران تحوالت عراق است. حسن علوی، نماینده سنندج و دیواندره، از آمادگی حکومت اسالمی ایران، شدی

 مرزبانی ایران در مرز کردستان برای مقابله با تحرکات اخیر گروه داعش خبر داه است.
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کیلومتر مرز مشترک با  ۱۱1این نماینده مجلس حکومت اسالمی، به خبرگزاری ایلنا، گفت: کردستان ایران 

الدین به تصرف گروه داعش ارد و با توجه به این که شهر موصل عراق و بخشی از شهر صالح کشور عراق د

 .درآمده، طبیعتا مرزبانی ایران نیز در منطقه به حالت آماده باش درآمده است

تواند به مرزهای ایران برسد اما ارتش آمادگی مقابله با  علوی، افزود: دامنه حرکت گروه تروریستی داعش می

 .ها را دارد آن

شوند؟ در چنین وضعیتی، این پرسش که این گروه تروریستی اسالمی چه کسانی هستند؟ از کجا تغدیه می 

گذارند؟ و ده ها سئوال دیگر را می توان درباره این گروه  آن ها چه تاثیراتی بر تحوالت خاورمیانه بر جای می

 خشن و بی رحم و مرتجع اسالمی مطرح کرد.

که بخشی از نیروهای القاعده در عراق است « دولت اسالمی عراق»د که این گروه از ادغام سازمان گفته می شو

دولت »که گروهی از جهادیون سوری هستند، تشکیل شده است. البته ابوبکر البغدادی رهبر « النصره»با جبهه 

نیز در خبرها آمد که ایمن  بالفاصله ترکیب با جبهه النصره را رد کرد و دو ماه بعد« اسالمی عراق و شام

 الظواهری رهبر القاعده، دستور لغو این ادغام را داده است.

، ۱11۴، در اوایل جنگ عراق تاسیس شد. این گروه برای اولین بار در اوایل سال «دولت اسالمی عراق»گروه 

دت الجهاد فی بالد آل تنظیم قیا»، نام خود را به ۱11۴نامید. اما در اکتبر « جماعت توحید و جهاد»خود را 

تغییر داد. به این ترتیب، این گروه از زمان شکل گیری چندین بار نام خود را تغییر داده است. اما این « رافدین

، متعهد به وفاداری و حمایت از القاعده شده و به عنوان القاعده عراق مشهور شده ۱11۴گروه از همان سال 

 است.

نامید. در اکتبر سال « شورای مجاهدین»ند گروه کوچک تر متحد شد و خود را ، با چ۱11۷این گروه در ژانویه 

دولت اسالمی »، این گروه نام خود را به ۱10۱بر خود نهاد. در ماه آوریل « دولت اسالمی عراق»، نام ۱11۷

 تغییر داد تا منعکس کننده نقش آن ها در جنگ داخلی سوریه و عراق باشد.« عراق و شام

جهادی مخالف با حکومت »تاکنون به یکی از اصلی ترین گروه های  ۱10۱ب، داعش از آوریل به این ترتی

 سوریه تبدیل شده است. 

 در شمال« رقا»گفته می شود بیش تر افراد جنگی این گروه و هم چنین رهبری آن غیر سوری هستند. شهر 

 های داعش در آمد. به تصرف نیرو ۱10۱شرق سوریه، اولین منطقه ای بود که در ماه مارس 

این گروه تاکنون اعالم کرده که از دیگر گروه های جهادی در سوریه مستقل است و رابطه تنش آلودی با دیگر 

 گروه های مخالف دولت بشار اسد در سوریه دارد.
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، فرمانده ارتش آزاد سوریه، )بخشی از مخالفان سوری که مورد حمایت غرب هستند( در ۱10۱در ماه ژوئیه 

تان ساحلی التاکیا توسط جنگجویان داعش به ضرب گلوله کشته شد. داعش با دیگر گروه های اسالمی نیز اس

 متهم شد.« احرار الشام»، به کشتن عضو برجسته گروه اسالمی ۱10۱درگیری دارد. داعش در ماه نوامبر 

 ی داعش که بیانیه های این، سخنگو«ابومحمد العدنانی»به تازگی برخی منابع امنیتی عراق اعالم کردند که 

سال تحت عنوانی جعلی در عراق زندانی بوده است. یک مسئول  5گروه را منتشر می کند، پیش از این به مدت 

با نام جعلی زندانی  ۱101تا  ۱115های  ، طی سال«ابومحمد العدنانی»بلندپایه امنیتی عراق گفته است که 

 است و تا کنون اسامی« یاسر خلف حسین نزال الراوی»اصلی او  بوده است. به گفته این منبع امنیتی، نام

ادق ابوص»و « ابوالخطاب»، «جابر طه فالح»توان به  ها می مختلفی برای خود انتخاب کرده است که از بین آن

 اشاره کرد.« الراوی

 طی که عراق ردیگ مناطق و بغداد در گذاری بمب از سری یک مسئولیت ،۱10۱ سال اوت ماه در گروه، این 

  .گرفت عهده بر را شدند کشته تن ها ده آن

خانه را در عراق منفجر و ویران کرد. طی این  0۴11، نزدیک به ۱10۱داعش، هم چنین در نیمه دوم سال 

 نفر زخمی شدند. ۱1۱0نفر کشته و  0۳۳۷حمالت 

شیعه این کشور به رهبری نوری ، با باال رفتن تنش ها میان اقلیت سنی عراق و دولت ۱10۴در اوایل ژانویه 

 مالکی، داعش کنترل بخش سنی نشین و غربی فلوجه را در دست گرفت.

از این فرصت « حکومت اسالمی عراق و شام»عقب نشینی ارتش از دو شهر رمادی و فلوجه، باعث شد نیروهای 

و در این دو شهر به ایجاد  استفاده کرده و تمامی شهر فلوجه و قسمتی از شهر رمادی را به تصرف خود درآورده

 های ایست و بازرسی مبادرت کردند. ایستگاه

 صلیا نقاط کنترل چه اگر شود فلوجه شهر وارد توانست عراق پلیس سنگین، نبرد روز چند از پس سرانجام 

، فعاالن سوری اعالم کردند که در جریان 0۱۳۱دی  ۱0ن در دست شبه نظامیان داعش است. شنبه چنا هم

 نفر کشته شدند. ۴۸۱ها میان شورشیان مخالف دولت و نیروهای گروه داعش، دست کم ته درگیری یک رش

در همین زمان بود که نهاد ناظر بر حقوق بشر در سوریه، که دفتر آن در بریتانیا است، اعالم کرد در میان 

فر هم از نیروهای ن 05۶شورشی مخالف دولت و  ۱۴1شهروند،  ۸5ها،  کشته شده این درگیری 511حدود 

دولت اسالمی »گروه داعش شناسایی شده اند. این نهاد حقوق بشری، هم چنین اعالم کرده گروه موسوم به 

عضو این گروه  ۴۶زندانی را در شهر حلب کشته است. هم زمان شورشیان مخالف دولت هم  ۴۱« عراق و شام

 جهادی را اعدام کرده اند.
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ی شام و عراق، اغلب باعث کشتار وسیع بیگناهان شده است. این گروه، با بمب گذاری های گروه دولت اسالم

ممنوع کردن کشیدن سیگار به زنانی که پوشش اسالمی ندارند حمله و سخت ترین تنبیهات از جمله گردن 

 زدن مردم در مناطق تحت کنترلش را معمول داشته است.

 دست به اعتراض می زنند، آتش می گشاید.داعش، حتی روی سوری هایی که علیه رفتارهای این گروه 

رنگ رسمی داعش هم به مانند شبکه القاعده، سیاه است. رنگ لباس، ساختمان ها و پرچم آن ها نیز مشکی 

 است.

شاخه نظامی داعش، عمدتا شامل شهروندان عراق، تونس و لیبی هستند. البته مسلمانان قفقاز در صف نخست 

آنان به دین عمیق تر است و همین موضوع سازماندهی و به کارگیری آن ها برای انتحاری ها هستند زیرا باور 

 عملیات های انتحاری را آسان می کند.

رهبری داعش در اختیار عراقی ها است چرا که دولت اسالمی در ابتدا در عراق تاسیس شد. القاعده عراق شامل 

مهوری صدام حسین است. سوری ها در رهبری تعداد زیادی از افسران ارتش سابق عراق در دوره ریاست ج

 داعش چندانی ندارند.

داعش، مناطق تحت کنترل خود را به مانند افغانستان به والیت های متعدد تقسیم کرده است. هر والیت دارای 

و دادگاه اسالمی و شورای خدمات اسالمی است. شورای خدمات اسالمی نقش و فعالیتی مثل « امیر»یک 

 دارد.شهرداری ها 

داعش در مناطق تحت نفوذش، زندان های مخصوص خود را دایر کرده است. افراد نجات یافته از زندان ها و 

بازداشتگاه های داعش می گویند که شرایط این زندان ها غیرانسانی است و رعب و ترس در آن ها بیش تر 

 است.

ساس گزارش های دریافتی، در زندان های سازمان عفو بین الملل نیز در یکی از گزارش های خود نوشت: برا

داعش کودکانی حضور دارند که با شالق های سنگین روبرو شده اند. یکی از شاهدان عینی هم از اعمال مجازات 

 ساله خبر می دهد. 0۴ضربه شالق بر نوجوان  ۳1

سر زندانی  شیوه های شکنجه هم در زندان های داعش متفاوت است. خفگی یکی از این شیوه ها است. بر

پالستیکی می گذارند و آن را می بندد تا فرد دچار حالت خفگی شود و لحظاتی قبل از خفگی کامل و مرگ، 

کیسه پالستیکی را باز می کنند. اتصال برق دیگر شیوه شکنجه است که زخم های بزرگی بر روی پوست انسان 

 ایجاد می کند.
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اکز، ادارات و سازمان هایی را برای اداره مناطق تحت کنترل داعش پس از تصرف شهر الرقه سوریه به سرعت مر

 خود افتتاح و کلیسای ارامنه را به دفتر تبلیغ اسالم تبدیل کرده است.

و برای اداره مناطق تحت کنترل خود « شورای نظامی»داعش، هم چنین برای مدیریت عملیات های نظامی، 

 تشکیل داده است.« شورای ویژه»

داعش، مسئولیت برنامه ریزی، مدیریت سران و عملیات های نظامی را برعهده دارد. در داعش، « شورای نظامی»

 نامیده می شوند.« غزوه»عملیات های نظامی به نام 

داعش در ابتدا سعی کرد با ارایه خدمات و کمک هایی به مردم، نظر مثبت آن ها را به خود جلب کند اما به 

ازات گونه داعش علیه مردم، سبب شده که بسیاری از مردم از آنان وحشت سرعت رفتارهای خشونت آمیز و مج

 کنند و رویگران شوند.

، بخش دیگری از ساختار دولت داعش است که وظیفه ارشاد، تبلیغ و پیگیری فعالیت «هیات های شرعی»

اظت از داعش های رسانه ای و شورای امنیتی و سازمان اطالعاتی که مسئولیت حفظ امنیت سران داعش و حف

 در برابر نفوذ دشمن را برعهده دارد.

رسانه ای را  -هم فعالیت های تبلیغی « اندلس»و « فرقان»بخش رسانه ای داعش شامل دو موسسه رسانه ای 

 پیگیری می کند.

در حال حاضر شیخ ابوبکر بغدادی، ریاست داعش را برعهده دارد. او جانشین ابوعمر بغدادی است. هر دوی 

ه عنوان جانشینان ابومصعب الزرقاوی رهبر مقتول القاعده عراق شناخته می شوند. الزرقاوی اهل اردن آنان ب

 بود.

نام واقعی ابوبکر البغدادی، ابراهیم عواد ابراهیم البدری است. او به عنوان واعظ و امام جماعت مسجد در 

 شهرهای سامرا، بغداد و فلوجه عراق فعالیت می کرد.

است از فیلم ها و تصاویر اقدامات وحشیانه این گروه: از بریدن سر تا فوتبال بازی کردن با  فضای مجازی پر

 این سرها، از بیرون کشیدن قلب اسیری از سینه اش و خوردن آن تا تجاوز به زنان و...

 در شمال شرقی سوریه، قوانینی را وضع کرد که عدول از آن ها مستوجب« رقا»داعش پس از تسلط بر شهر 

 باشد. فهرست این قوانین به شرح زیر هستند:مجازات سنگین می 

 

 



83 
 

 ممنوعیت پوشیدن شلوار جین برای زنان -0

 ممنوعیت پوشیدن شلوار جین توسط مردان کمر باریک -۱

 ممنوعیت کوتاه کردن مو -۱

 های زنانه در ویترین و کار کردن مردان در فروشگاه لباس زنانه ممنوعیت نمایش لباس -۴

 های لباس خیاطی زنانهممنوعیت ورود مردان به مغازه  -5

 های زنانهممنوعیت تبلیغ آرایشگاه  -۷

 ممنوعیت استفاده از کلمه داعش -۶

 ممنوعیت مراجعه زنان به دکتر زنان و زایمان -۸

 ممنوعیت شانه کردن موی سر و صورت برای مردان -۳

 ممنوعیت کشیدن سیگار و قلیان -01

 ستن زنان بر صندلیممنوعیت نش -00

های اسالمی حاضر در جنگ داخلی سوریه است که از آن  ترین گروه نهایتا داعش، یکی از جانی ترین و خشن

نفر را  05های خود، اوایل خرداد ماه،  شود. این گروه در یکی از آخرین اقدامیاد می « القاعده عراق»به عنوان 

 .ستان حسکه در شمال شرقی سوریه به ضرب گلوله اعدام کردکه بیش تر آن ها زن و کودک بودند، در ا

داعش در بیانیه خود دستور داده که ساکنان مسلمان مناطق باید روزانه با حضور در مساجد، پنج مرتبه نماز 

 .بخوانند

 دهای الکلی و استعمال دخانیات نیز قدغن اعالم شده است. به پلیس و سربازان گفته شده توبه کنننوشیدنی 

 .و در غیر این صورت کشته خواهند شد

بنابراین، خشونت و وحشی گری های داعش و هم فکران آن مانند حکومت عربستان سعودی، حکومت اسالمی 

ایران، حکومت اسالمی عراق، گروه القاعده، بوکوحرام و...، پایانی ندارند مگر آن که هر چه بیش تری مردم به 

 سند. نقد و طرد ایدئولوژی اسالمی بر

حاکمیت آمریکا، دست کم در چهار دهه گذشته، بر گروه های مسلح اسالمی تکیه کرده و از این گروه ها ابتدا 

در افغانستان برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی استفاده کرده و آن گاه این گروه ها را به برخی کشورهای 
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عرب،  -، باز کنند. افغان «مبارزه با تروریسم»ان عربی و اسالمی فرستاد تا جای پایی برای آمریکا تحت عنو

 اعرابی که در افغانستان جنگیدند و سپس به کشورهایشان بازگشته و به عامل ترور و وحشت تبدیل شدند.

آمریکا پس از اشغال عراق، از این گروه های اسالمی برای ایجاد تفرقه و درگیری های طایفه ای و مذهبی و 

 .نژادی استفاده کرد

این در حالی است که آمریکا، برای تحقق اهدافش بدون این که برایش هزینه زیادی متحمل شود گروه های 

اسالمی را به کار می گیرد. در واقع بخش عمده هزینه های مالی این گروه های تروریستی اسالمی از طریق 

ن می شود که دولت صندوق های رسمی کشورهای نفت خیز عربی حاشیه خلیج فارس یا کمک هایی تامی

های غربی برای آن ها در نظر گرفته اند. به این ترتیب، قربانی شدن سربازهای آمریکایی نیز کاهش می یابد و 

 بر عکس به قربانی شدن هر چه بیش تر اعضای همین گروه های اسالمی و مردم بی گناه افزوده می شود.

به پایگاه اصلی برای جذب تروریست ها و آموزش و  ترکیه نیز در سال های اخیر، با سرعت خیره کننده ای

اعزام آن ها به سوریه تبدیل شد، کشوری که عضو سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( است و در افغانستان 

در پوشش جنگ با تروریسم مشارکت کرد. عربستان، قطر و بیش تر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم 

یت ها را از ارتش سری آمریکا، یعنی گروه های ترویستی اسالمی به عمل آورند تا متعهد شدند تا انواع حما

 این ارتش سری بتواند سوریه و حکومت و جایگاه استراتژیک آن را آن طور که آمریکا می خواهد، تغییر دهد.

چنین منطقه در چنین شرایطی، مردم عراق قربانی معامالت نهان و آشکار دولت عراق، حامیان غربی آن و هم 

مالکی از یک سو، برای باقی ماندن در قدرت از همه گزینه های استفاده می کند و از سوی دیگر، هم شده اند. 

چنان مشغول بده و بستان و بازی های سیاسی و نظامی خطرناک با حکومت اسالمی ایران و سپاه پاسداران 

 هستند. این حکومت است. در این میان، قربانیان باز هم مردم عراق

، نخست وزیر عراق روابط نزدیکی با «نوری المالکی»یک هفته نامه مصری با انتشار اسنادی مدعی شد که 

 .وابسته به جناح مقتدی صدر و سپاه پاسداران حکومت اسالمی ایران دارد« ارتش مهدی»اعضای 

به نخست وزیر عراق منتشر  در شماره اخیر خود اسنادی محرمانه منتسب« االهرام العربی»هفته نامه دولتی 

که روابط نزدیکی با سپاه پاسداران حکومت اسالمی « ارتش مهدی»از فرماندهان « مالکی»کرده که در آن 

ایران دارند، خواسته است که به منظور محافظت از خود موقتا از خط مقدم نبرد علیه نیروهای آمریکایی عقب 

 .نشینی کنند
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و خصوصی از جانب دفتر نخست وزیری عراق است در ژانویه « حرمانه، فورم»اولین سند که حاوی یک نامه 

به سفارت ایران در بغداد فرستاده شده و چند نسخه از آن نیز به رییس شورای عالی انقالب اسالمی  ۱11۶

 .ارسال شده است« الشهید الصدر»عراق و سازمان 

 :ده، به شرح زیر استمتن این نامه که توسط هفته نامه االهرام العربی منتشر ش

بر اساس مکالمه تلفنی با سید مقتدی صدر و بعد از مشورت با دکتر موفق الربیعی )مشاور امنیت ملی عراق(، »

به منظور حفظ دستاوردهای بزرگ مان و با درنظر گرفتن شرایط کنونی از فرماندهان ارتش مهدی که با سپاه 

ند می خواهیم که موقتا از انظار پنهان شوند و به منظور پاسداران حکومت اسالمی ایران در ارتباط هست

محافظت از خود در برابر اسارت یا کشته شدن توسط نیروهای آمریکایی از خط مقدم نبرد عقب نشینی کنند، 

)اسامی فرماندهان در لیست زیر آمده است(، بهتر است که این فرماندهان تا زمان فروکش کردن بحران به 

  .شوندایران فرستاده 

 ما از شما می خواهیم که این دستورات را اجرا و گزارش آن را به اینجانب ارجاع نمایید. 

 امضاء: نوری المالکی، نخست وزیر عراق

، دستور آزادی «نوری المالکی»، هم چنین دو نامه دیگر منتشر کرده که در آن «االهرام العربی»هفته نامه 

 .ارد عراق شده بودند، را صادر کرده استایرانی هایی که به طور غیرقانونی و

در اولین نامه که یک نسخه از آن به رییس شورای عالی قضایی عراق و نسخه های دیگر به چند « المالکی»

 .وزیر عراقی شامل هشیار زیباری، وزیر خارجه عراق ارسال شده، خواهان آزادی ایرانی ها از زندان شده است

یک لیست از ایرانی های متهم به ورود غیرقانونی به عراق را ارایه کرده و دستور نخست وزیر عراق در این سند 

 .آزادی آن ها را صادر کرده است

ایرانی درون لیست طبق دستور  ۴۴۱در دومین سند نیز رییس شورای عالی قضایی عراق تایید کرده که 

 .المالکی آزاد شده اند

رای ب»خود را « دو گردان از نیروهای سپاه»گزارشی تازه نوشت ایران استریت جورنال، در  روزنامه آمریکایی وال

این خبر بر اساس « حمایت از بغداد و شهرهای کربال و نجف، از مرزهای غربی به خاک عراق گسیل کرده است.

 .اند، منتشر شده استکه با این روزنامه گفتگو کرده « منابع امنیتی»هایی از  نقل قول

مرزی  ، دو گردان از نیروهای قدس، واحد برون«های امنیتی ایرانمقام »زنامه و به نقل از به گزارش این رو

 .اند، از ارومیه و لرستان به عراق اعزام شده 0۱۳۱خرداد  ۱0سپاه پاسداران، روز چهارشنبه 
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ی خود در استریت جورنال، به نقل قول از یک ژنرال ارتش ایران، گزارش می دهد که این کشور نیروهاوال

مرزهای عراق را نیز به حال آماده باش در آورده و به نیروهای هوایی خود دستور داده است اگر جنگجویان 

 .کیلومتری مرزهای ایران رسیدند، آن ها را بمباران کند 011داعش به 

از دولت نوری اند، تهران چنان چه الزم شود، برای حمایت های حکومت اسالمی ایران، در عین حال گفته  مقام

 .خود در سوریه را نیز به عراق منتقل کند« نیروهای داوطلب»مالکی، در نظر دارد 

استریت جورنال با او گرفته، در این مورد پاسخ برد در تماسی که وال هوشیار زیباری که در لندن به سر می 

 «دانم. من االن در لندن هستم.حقیقتا، من هیچ چیز نمی »داده است 

کی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز گفته در حاشیه مذاکرات دوجانبه اتمی با ایران، موضوع بحران جن سا

ما آن ها )ایران( را تشویق کردیم که نقشی سازنده در عراق بازی »خانم ساکی گفته  .عراق مطرح نشده است

 «کنند.

می، جانشین فرمانده کل سپاه ، از قول سرتیپ حسین سال0۱۳۱خرداد  ۱۱، «تسنیم»خبرگزاری حکومتی 

های دفاعی خود سپاه پاسداران سیاست »پاسداران ایران، با اشاره به رخدادهای عراق نقل قول کرده است که 

 «را منفعل از گفتمان دشمن طراحی نکرده بلکه همواره آماده و مهیا برای هر گونه تهدید است.

ی داعش با کردهای سوریه صورت گرفت. در جریان این هاترین درگیری  ترین و پردامنهیکی از سنگین 

 راس»وابسته به کردهای سوریه، توانستند داعش را از مناطقی هم چون « های مدافع خلقیگان »ها، درگیری 

 .به عقب برانند و مواضع این گروه را در آن منطقه تضعیف کنند« کوبانی»و « العین

سوریه، بشار اسد و سپاه قدس حکومت اسالمی را به حمایت از داعش هایی از اپوزیسیون  در این میان، بخش

وسوی اعتراضات اولیه در سوریه را تغییر داد و سمت« داعش»ها این است که  اند. استدالل آنمتهم کرده 

تصویری خطرناک و خشن از مخالفان بشار اسد به دنیا مخابره کرد. تصویری که تا حدودی هم ذات پنداری با 

حکومت  در سوریه،« داعش»ر اسد را به دنبال داشت. به گفته این طیف از اپوزیسیون، برنده نهایی تحرکات بشا

 .اندپیمانش حکومت اسالمی ایران بوده  بشار اسد و هم

متهم « داعش»های اخیر چندین بار، جمهوری اسالمی را به حمایت از  از سوی دیگر، کردهای سوریه، در ماه

ه گفته فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی کرد سوریه، درست زمانی که کردها سیستم سیاسی اند. بکرده 

ها معتقدند که داعش تحت تاثیر  خود را پایه ریزی کردند، شدت حمالت داعش علیه کردها افزایش یافت. آن

 .رد کرده است های منطقه است. حکومت اسالمی ایران، اتهام همکاری با داعش را حکومت اسالمی و قدرت
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هرچند به طور یقین نمی توان گفت حکومت اسالمی حامی داعش است اما برخی تحلیل گران بر این عقیده 

اند که داعش، اگرچه یک جریان افراطی سنی است اما تحرکاتی که در سوریه علیه اپوزیسیون و کردها داشته، 

 پیمانی سوریه و ایران تمام رتی، کامال به نفع همکامال در راستای منافع جریان شیعه و علوی بوده یا به عبا

 .شده است

داعش، زمان مناسبی را برای حمالتش در عراق انتخاب کرده است. چرا که پس از انتخابات و به خصوص تالش 

های بی وقفه مالکی برای قبضه همه جانبه حاکمیت عراق، اختالفات جریانات سیاسی عراق را به اوج رسانده 

ها مالکی را به تکروی و رفتارهای ها، هم اختالف کردها و مالکی. کردها و سنی  اختالف مالکی و سنیاست. هم 

 .کنند دیکتاتورمابانه متهم می

وزیری نوری مالکی  های نهان و آشکار حکومت اسالمی با جریانات عراقی جهت تمدید نخستحتی رایزنی 

 .هنوز نتیجه ای نداده است

ماه است که به دلیل اختالفاتی که بین حکومت اقلیم کردستان و مالکی برسر موضوعاتی هم چنین، چندین 

هم چون فروش و صادرات نفت کردستان وجود دارد، بغداد از پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان طفره رفته 

 .های نامنظمی داشته استو یا در این زمینه پرداخت 

اند. کردستان باش درآمده زب دموکرات کردستان به حالت آماده هر دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و ح

ترین منطقه نسبت به مناطق دیگر عراق بوده است. اما اکنون بیم آن می رود عراق در یک دهه گذشته، امن 

که حمالت جدید داعش، این امنیت و آرامش را بر هم بزند. شاید استراتژی احزاب کرد عراقی این باشد که تا 

 ممکن از درگیری با داعش پرهیز کنند.حد 

اند. شود شماری از نیروهای پیشمرگ جهت آماده شدن برای هر احتمالی به کرکوک منتقل شده اما گفته می 

نامند و متقابال دولت عراق  می« قلب کردستان»رو اهمیت دارد که کردها آن را خیز کرکوک از آن شهر نفت 

جغرافیای اقلیم کردستان همواره مقاومت و مخالفت کرده است. بنابراین، هرگونه  هم تاکنون برای الحاق آن به

دست درازی داعش برای تسخیر کرکوک، به احتمال زیاد با واکنش قاطع نیروهای نظامی پیشمرگ روبرو 

 خواهد شد. 

 چند هفته گذشته هم ادعا کرده که تمایلی ندارد که به مواضع کردها حمله کند. ادعایی که با حمالت« داعش»

 .چندان هم خوانی ندارد داعش به نیروهای اتحادیه میهنی کردستان در خانقین،
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هزار نیروی ارتش عراق در منطقه موصل، توانایی  ۸1به گفته جبار یاور، از وزارت پیشمرگ کردستان، حدود 

راحتی داعش را مهار ت به عضو داعش را نداشته است. چنین ارتشی، آیا خواهد توانس 0511مقاومت در برابر 

 کند؟

کردستان سوریه که تجربه مقابله با داعش « های مدافع خلق یگان»و نیز « پ.ک.ک»حزب کارگران کردستان 

 .اند که در صورت نیاز حکومت اقلیم کردستان، آماده هستند علیه داعش بجنگند را دارد اعالن آمادگی کرده

تان عراق، در همکاری با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، این در حالی ست که حکومت اقلیم کردس

 مردم کردستان سوریه را در محاصره قرار داده است.

های ترک که در کنسولگری ترکیه در موصل به  در صورت عدم آزادی گروگان از طرف دیگر، دولت ترکیه،

به خصوص  .ه مستقیم فکر خواهد کردهای دیگری از جمله مداخلدست داعش اسیر شدند، احتماال به گزینه 

 دولت ترکیه تاکنون برای حمله نظامی به سوریهف به ترفندهای زیادی متوسل شده است.

اش را به هر سویی سازمان دهد، این بحران بنابراین، داعش، نیروهایش را به هر سمتی هدایت کند و حمله

این گروه مسلح اسالمی، پیشروی به سوی  سمت و سویی متفاوتی خواهد گرفت. اما هنوز مشخص نیست که

 کدام منطقه دیگر را در پیش خواهد گرفت.

، و به ویژه در دوران ۱11۱عمدتا در طول حاکمیت گروه های شیعه در عراق پس از سقوط دولت بعث در سال 

ده شتبیین « مذهب»حکومت نوری مالکی، از یک سو ایدئولوژی رسمی دولت عراق به شکل فزاینده ای حول 

و از سوی دیگر، روابط نهان و آشکار گسترده ای بین دولت مالکی و حکومت اسالمی ایران و سپاه پاسداران 

آن بر قرار شده است. حتی واحدهای نظامی ارتش عراق نیز به واحدهای عموما سنی، شیعه، و کرد تقسیم 

 شده اند. 

زارت اطالعات حکومت اسالمی، بارها به اردوگاه حتی نیروهای ویژه مالکی، در همکاری با سپاه پاسداران و و

مجاهدین خلق ایران در عراق حمله کرده و ده ها تن از آن ها را زخمی و یا به قتل رسانده و یا به اسارت برده 

 اند.

در چنین شرایطی، تجزیه عراق بار دیگر به مساله روز تبدیل شده است به طوری که پایگاه اینترنتی بی.بی.سی 

به این ترتیب به نظر می رسد سناریوی تجزیه عراق به »... تحلیلی نستبا طوالنی، از جمله نوشته است:  نیز در

دولت شیعه در جنوب، سنی در مرکز و شمال شرق، و کرد در شمال که در محاسبات آمریکا در اوایل  سه

آن  سلفیسم ایدئولوژیک داعش اشغال عراق گنجانده شده بود سرانجام به واقعیت می پیوندد با این تفاوت که
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ها را به سوی تالش برای الحاق مناطق سنی نشین سوریه، و حتی اردن نیز سوق می دهد. فراموش نکنیم نام 

 «.است« دولت اسالمی عراق و شام»کامل داعش 

ر حتی هنوز جلسه پارلمان عراق که قرار بود در مورد درخواست نخست وزیر جهت اعالم وضعیت فوق العاده د

سراسر کشور مذاکره کند، به دلیل عدم حضور تعداد کافی نمایندگان به حد نصاب نرسید و تشکیل نشد. به 

گفته ناظران، عدم تشکیل جلسه پارلمان نشانه اختالف نظر بین تشکل ها و شخصیت های مختلف سیاسی 

تواند باعث بروز نگرانی هد و می دای را به دولت می این کشور است. اعالم وضعیت فوق العاده اختیارات ویژه 

 .مخالفان در مورد محدودیت فعالیت آنان شود

سخنگوی گروه داعش با انتشار فایلی صوتی « محمد العدنانی»آخرین خبرها از وقایع عراق، حاکی ست که 

مدعی شده که بغداد مرکز خالفت دولت اسالمی عراق و شام است و اعالم کرد که داعش فرمان حرکت به 

 وی این شهر را صادر کرده است.س

العدنانی، هم چنین در این بیانیه به شدت از نوری مالکی نخست وزیر عراق انتقاد کرده و عالوه بر توهین و 

ما تسویه حساب سنگینی داریم. اما تسویه حساب در سامرا و بغداد نخواهد »دشنام، خطاب به او می گوید: 

فته می گ« اتفاق خواهد افتاد. منتظر باشید که ما هم در انتظار شما هستیم.بود. بلکه این امر در کربال و نجف 

 .کیلومتری شمال بغداد، متوقف شده است 001شود هم اکنون پیشروی داعش در اطراف شهر سامرا، در 

، شاهد جنگ شدیدی میان ارتش و پلیس 0۱۳۱خرداد  ۱۴ - ۱10۴ژوئن  0۴استان دیاله عراق روز شنبه 

ه های مخالف نوری مالکی از جمله داعش بود. گزارشگر العربیه در عراق در آخرین گزارش خود از عراق و گرو

طبق این گزارش  از دیاله خبر داده است.« مقدادیهم و نیروهای پلیس»عقب نشینی لشکر اول پیاده موسوم به 

 .تن از بازداشت شدگان را بدون محاکمه اعدام کردند ۴5نیروهای مالکی 

استفاده از تمام سایت های شبکه اجتماعی  گزارش دولت مالکی به دلیل آشفتگی وضعیت امنیتی، طبق این

در شمال دیاله، که به خاطر وجود بزرگراه ارتباطی کرکوک و « العظیم»منطقه  را ممنوع اعالم کرده است.

عین حال نیروهای  در .بغداد از نظر استراتژیک بسیار مهم است، نیز شاهد درگیری های شدیدی بوده است

مالکی اعالم کردند که برای حفاظت از بغداد در برابر هجوم احتمالی گروه های مسلح یک کمربند نظامی 

 تشکیل دادند.

 - ۱10۴ژوئن  0۱شنبه  به گزارش وال استریت ژورنال پنجهم چنین همان طور که در باال نیز اشاره کردیم 

شود سپاه پاسداران روز  شان در گزارش ذکر نمی ی ایرانی که نامو به نقل از منابع امنیت 0۱۳۱خرداد  ۱۱
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 را ٬ارومیه و لرستان از ٬پاسداران سپاه مرزی برون واحد ٬چهارشنبه دو گردان متشکل از نیروهای سپاه قدس

 .ای غربی ایران به عراق اعزام کرده استمرزه از

 ٬ایران اسالمی حکومت جمهور رییس ٬روحانیشود که روز گذشته شیخ حسن این خبر در حالی منتشر می 

 ملت»: کرد ادعا منطقه، حوادث به اشاره با جمهوری ریاست انتخابات سالگرد مناسبت به خود سخنرانی در

د کرد و همان طور که در سازمان ملل اعالم کردیم با خشونت و تروریسم نخواه تحمل را ها خشونت این ایران

 «.ی کنیمدر منطقه و جهان مبارزه م

 ٬عراق وزیر نخست ٬های حکومت اسالمی ایران، روحانی در تماسی تلفنی با نوری مالکیبه گزارش خبرگزاری 

ای به کار خواهد المللی و منطقه ن بی حوزه در خود های تالش تمامی ایران اسالمی جمهوری دولت»: گفت

تروریسم به عراق، امنیت و ثبات این کشور را برهم ها با صدور گرفت و اجازه نخواهد داد که حامیان تروریست 

 «.بزنند

این که مرجعیت بزرگوار »، افزود: «مرجعیت شیعه»او در بخشی دیگر از تماس تلفنی خود با اشاره به نقش 

 ها مشارکت داشته باشند، نقش مهمیاهلل سیستانی اعالم کرد که همه باید در مبارزه با تروریست شیعه، آیت 

 «.ج مردم عراق در مقابله با جنایت و کشتار تروریستی خواهد داشتدر بسی

المللی به عراق کمک خواهد کرد، گوید ایران تنها در چارچوب قواعد بین در حالی که حسن روحانی می 

 .روزنامه گاردین نیز در گزارشی از حضور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در بغداد خبر داد

، در گزارشی از حضور قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه 0۱۳۱خرداد  ۱۱ریتانیایی گاردین جمعه شب روزنامه ب

در این گزارش آمده است که سلیمانی برای  .برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسالمی، در بغداد خبر داد

 «غداد را در دست دارندروسای قبایل که کنترل جناح غربی ب»های شبه نظامی عراق و  دیدار با رهبران گروه

 .به پایتخت این کشور سفر کرده است

گرای افراطی داعش، دولت در برابر نیروهای اسالم « تدارک دفاع از بغداد»گاردین هدف از این دیدارها را 

  .اسالمی عراق و شام، عنوان کرده است

 به ایران ورود با خصوصا را اخیر های درگیری ٬گران هم چون سیمون هندرسون هم چنین برخی از تحلیل

 خلیج حاشیه کشورهای مسایل کارشناس ٬هندرسون. کنند می قلمداد شیعه و سنی بین جنگ ٬هادرگیری

و شیعه بر سر رهبری  گ عراق را جنگ سنیجن پالسی فارن در ای مقاله در ٬واشنگتن موسسه در فارس

 .خاورمیانه ارزیابی کرد
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 غرب از هایی بخش اند توانسته موصل شهر و نینوا استان تصرف با اخیر هایروز در که ٬نظامیان داعش شبه

 در شهر دو نیز جمعه روز ها گزارش طبق و اند پیشروی حال در چنان هم ٬درآورند خود کنترل به را عراق

 .اند ستان دیاله واقع در شرق عراق و در مجاورت مرزهای ایران را تصرف کردها

ر می رسد داعش، استعداد تبدیل شدن به هسته مرکزی گروه تروریستی اسالمی خشن در حال حاضر به نظ

در منطقه خاورمیانه را دارد. جغرافیای هدف آن نه تنها عراق و شام که لبنان و ایران را نیز در برمی گیرد. این 

 حکومت های در شرایطی است که عامل اصلی این فجایع انسانی نه تنها حکومت های مستبد منطقه، بلکه

دمکرات جهان نیز هستند بنابراین، سیستم سرمایه داری جهانی، در حال حاضر شنیع ترین و غیرانسانی ترین 

 سیاست هایش را در قاره های آفریقا و آسیا متمرکز کرده است.

ست. یاما باید به این حقیقت اذعان کرد که داعش، یک نیروی قدرتمند در مقابل ارتش تا دندان مسلح عراق ن

باید منتظر ماند و دید که ارتش عراق به چه دالیلی توپ و تانک و هواپیما و هلیکوپترهای خود را جا گذاشتند 

و عقب نشینی کردند؟ چرا نیرویی که با سالح های سبک و نیمه سنگین و وانت، کامیون، اتوبوس و غیره 

را آمریکا تاکنون برای سرکوب داعش از حرکت می کند با بمباران نیروی هوایی عراق قرار نگرفته است؟ چ

پهباد و هواپیماهای بدون سرنشین استفاده نکرده است، در حالی که از آن ها نه تنها در افغانستان، بلکه حتی 

در پاکستان نیز برای بمباران نیروها و مقرهای طالبان استفاده می کند؟ مهم تر از همه کشوری که مناطق 

تصرف چند هزار نیروی اسالمی درآمده چرا هنوز پارلمان آن تصمیمی در این مورد حساس و استراتژیک آن به 

 نگرفته است؟ و...

برخی منابع محلی می گویند بعد از تصرف موصل و پادگان های نظامی آن توسط داعش، انبوهی از ادوات 

 .نظامی و سالح به دست داعش افتاده است

نیروهای امنیتی و پلیس در شهر موصل پس از آغاز درگیری ها، اسامه نجیفی رییس پارلمان عراق گفته که 

 .مراکز و سالح خود را رها و فرار کردند به همین دلیل این شهر به آسانی به دست تندروهای مسلح افتاد

نفر از نیروهای داعش وارد شهر موصل شده اند و نیروهای امنیتی  ۱511در گزارشات آمده است که دست کم 

یی مقابله با آن ها را ندارند. این در حالی است که شمار نیروهای عراقی مستقر در موصل نزدیک به عراقی توانا

هزار نیروی مجهز به توپ و تانک و هواپیما و هلیکوپتر عراقی،  051هزار نفر گزارش شده است. واقعا چرا 051

 نفر نیروی وابسته به داعش را نداشتند؟ ۱511توانایی مقابله با 

گوید کل نیروهای داعش بیش از هفت هزار نفر نیست، و این  حالی است که آن طور که گاردین می این در

  کند. مذهب را تقویت می های خارجی سنی آماری است که احتمال یاری گرفتن این نیروها از کشورها و گروه



92 
 

ن موصل که یکی از مهم تری داعش، عالوه بر فرودگاه مهم این شهر توانسته بر انبار تسلیحاتی اصلی پلیس

 .انبارهای تسلیحاتی عراق محسوب می شود نیز مسلط شوند

نهایتا به عقیده من و با توجه به تحلیل ها و اظهارنظرها مقامات عراقی، راه پیشروی داعش در عراق، از جمله 

ت ی درونی حاکمیبه این دلیل باز گذاشته شده که به عنوان ابزاری برای تسویه حساب های سیاسی جناح ها

عراق مورد بهره بردای سیاسی قرار گیرد و یا طرح تجریه و تقسیم عراق به سه کشور کوچک کردی، سنی و 

شیعی برای جناح هایی در درون حاکمیت عراق، برای برخی دولت های غربی و در راس همه دولت آمریکا، 

 جدی تر شده است.

عقب مانده ترین گرایش سرمایه داری در عصر حاضر، یعنی در واقع سیاست ها و عمکردها و ماهیت واقعی 

اسالم، دشمن آرمان ها و فرهنگ انسان دوستانه جهان شمول، آزادی خواهانه، برابری طلبانه، عدالت جویانه و 

مدنیت است. گرایشی که به طور کلی به دوران جاهلیت و بربریت بشر تعلق دارد از این رو، ایدئولوژی اسالمی 

ی واقعی، نه تنها به درد هیچ انسانی نمی خورد، بلکه ذهن و فکر و زندگی بشر ر ابه قهقرا می برد و به معنا

 جوامع بشری را ویران می سازد!
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 فصل دهم

 

اسامه »و بیعت او با  ۱11۴در سال « ابومصعب الزرقاوی»به سرکردگی « توحید و جهاد»پس از تشکیل گروه 

 .، این گروه به شاخه سازمان القاعده در عراق تبدیل شد«القاعده»ده سابق سرکر« بن الدن

های تروریستی در عراق تبدیل شد، تا این که این گروه با گسترش عملیات خود به یکی از قدرتمندترین گروه 

به رهبری « شورای مجاهدین»در اظهاراتی ضبط شده به صورت مصور از تشکیل  ۱11۷الزرقاوی در سال 

 .خبر داد« عبداهلل رشید البغدادی»

به عنوان سرکرده این گروه تعیین شد. در پایان آن « ابوحمزه المهاجر»، ۱11۷پس از هالکت زرقاوی در سال 

 .تشکیل شد« ابوعمر البغدادی»به ریاست « دولت اسالمی عراق»سال نیز گروه 

منزلی را که « الثرثار»اتی در منطقه نیروهای مشترک عراقی و آمریکایی در عملی 0۳/1۴/۱101در تاریخ 

در آن پناه گرفته بودند، هدف قرار دادند. با شدت گرفتن تبادل آتش، « ابوحمزه المهاجر»و « ابوعمر البغدادی»

 .ها آن منزل را بمباران کردند که در نتیجه آن این دو تروریست از پای در آمدندجنگنده 

ای در اینترنت به م گذاشته شد. یک هفته بعد این گروه در بیانیه اجساد این دو تروریست در معرض دید عمو

به عنوان جانشین و رهبر جدید « ابوبکر البغدادی»روز  01هالکت این دو تروریست اذعان کرد و پس از حدود 

 .نیز به عنوان وزیر جنگ معرفی شد« الناصر لدین اهلل سلیمان»تعیین شد. 

خانه را در عراق  0۴11نزدیک به  ۱10۱شده، داغش در نیمه دوم سال  بر اساس گزارش ها و آمار منتشر

 .نفر زخمی شدند ۱1۱0نفر کشته و  0۳۳۷منفجر و ویران کرد. طی این حمالت 
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رهبر « ایمن الظواهری»ها بین عناصر جبهه النصره و داغش در سوریه، سرانجام با آغاز اختالفات و درگیری 

رهبر گروه دولت اسالمی در عراق برای ادغام گروه خود با جبهه النصره را « دیابوبکر البغدا»القاعده تصمیم 

 .لغو کرد

ولی این موضوع  .فقط به عراق منحصر شود« دولت اسالمی در عراق»الظواهری، تاکید کرد که فعالیت های 

من درخواست ای برای سرکرده داعش خوشایند نبود، به صورتی که البغدادی، در نواری صوتی اعالم کرد که با

 .الظواهری، برای لغو گروه داعش و جدایی از جبهه النصره، مخالف است

هایمان جاری ست باقی  زند و خون در رگگروه دولت اسالمی عراق و شام تا زمانی که نبض ما می »او، گفت: 

 «خواهد ماند و ما حاضر به عقب نشینی و چانه زدن نیست.

از خطرناک ترین و بی رحم ترین تروریست های حاضر در سوریه و « النصرهجبهه »اعضای گروه داعش مانند 

ها و تصاویر منتشر شده از جنایت های این گروه تروریستی موجب شد که حامیان گروه  عراق هستند. فیلم

ها نیز برای افزایش  کنند. حتی برخی گروه های مسلح در سوریه مدعی شوند که از این گروه حمایت نمی

 .یافت حمایت های بین المللی، خود را مخالف این گروه جلوه داده و با داعش وارد جنگ شدنددر

های مالی، تسلیحاتی و لجستیکی که با آغاز جنگ در سوریه به این کشور سرازیر با توجه به گستردگی کمک 

مک ها و سلطه بر های مسلح به ویژه داعش برای دست یابی هرچه بیش تر به این کشده است؛ تالش گروه 

 .های مسلح با یکدیگر شد های دیگر شدت گرفت که این امر موجب آغاز جنگ و درگیری گروه گروه

های مسلح از داعش و جبهه النصره، کمک های حامیان خارجی هم چنان  اما با وجود اعالم برائت حامیان گروه

ی مالی، تسلیحاتی، لجستیکی، اطالعاتی، رسد. این کمک ها در قالب حمایت ها به دست این دو گروه می

آموزشی و غیره از سوی حامیانی مانند عربستان و قطر و ترکیه به همراه چند کشور غربی، موجب ادامه جنگ 

 .و ویرانی و کشتار در سوریه شده است

اید آن بر پایه های وابسته به القاعده در سوریه است که عق از گروه« جبهه النصره الهل الشام»گروه موسوم به 

و با آغاز جنگ و بحران در  ۱100تفکرات سلفی افراطی استوار شده است. این گروه تروریستی در اواخر سال 

سوریه تشکیل شد و با حمایت و پشتیبانی جریان ها و کشورهای خارجی به سرعت به یکی از قدرتمندترین 

 .جریان ها در جنگ با مردم و ارتش سوریه تبدیل شد

این گروه تروریستی، به دلیل داشتن تجارب بسیار در جنگ هایی مانند عراق، افغانستان، لیبی و...، اعضای 

بیش تری دارند. این گروه در سوریه، جنایات بسیاری را در های تروریستی سازماندهی نسبت به دیگر گروه 

 حق مردم مرتکب شده است.
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شود که از مرزهای شمال سوریه به ترکیه یه محسوب می جبهه النصره، یک گروه مسلح سازمان یافته در سور

جنگند، آموزش های مسلح که با دولت سوریه می   تا مرزهای لبنان حضور داشته و اعضایش از میان گروه

 .تر هستندتر و دارای تسلیحات پیشرفته  دیده

اون مع« فاروق طیفور»ماندهی این گروه، از سوی سران اخوان المسلمین سوریه تحت نظر شورای نظامی به فر

 .شود، در ترکیه تشکیل شدسرپرست اخوان المسلمین که رهبر فعلی آن محسوب می 

المللی که در مرز ترکیه اعضای جبهه النصره، به طور مستقیم از دفتر طیفور در استانبول و اتاق عملیات بین 

مه فرانسوی لوکَنَرد آنشنه، این دفتر شامل به نوشته هفته نا .گیرندو سوریه تشکیل شده است، دستور می 

 .افسران فرانسوی، آمریکایی، قطری و ترک است

پس از افشای جنایت های عناصر جبهه النصره در سوریه و کشتار بی رحمانه زنان و کودکان و شهروندان بی 

بور شد گروه النصره را دفاع، آمریکا که همواره از مخالفان مسلح و ادامه جنگ در این کشور حمایت کرده، مج

در فهرست سازمان های تروریستی خود قرار دهد. ولی جرج صبرا رییس شورای ملی، معاذ الخطیب رییس 

 .ائتالف مخالف و شماری از سران اخوان المسلمین سوریه به این تصمیم آمریکا اعتراض کردند

جهاد و حمل سالح ضد نظام »را به ، سوری ها ۱10۱ژانویه  ۱۴جبهه النصره، در نخستین بیانیه خود در 

 .فرا خواند« سوریه

های سلفی افراطی در سوریه است که با استمرار بحران در سوریه،  ای از گروه، مجموعه «احرار الشام»گروه 

 .برای جنگ با ارتش و نیروهای امنیتی به هدف براندازی نظام این کشور ایجاد شد ۱100در سال 

اند. گروه تابع این مجموعه در مناطق مختلف سوریه پراکنده شده  ۱5که بیش از  رهبر این گروه، مدعی ست

 .ها، در ادلب فعالند، اما برخی از آن ها در حما و حلب حضور دارند تر این گروهبیش 

ر های این مجموعه، عبارتند از قوافل الشهدا و انصار الحق در استان ادلب، التوحید و االیمان دبرخی از گروه 

 .ادلب، شهبا در شهر حلب، حسن ابن ثابت در درعا و لب، صالح الدین و عبدالفدا در حما

در شمال لبنان اعالم موجودیت « نهرالبارد»فتح االسالم، گروهی مسلح است که از اردوگاه آوارگان فلسطینی 

ی مختلف عربی اعضای فتح االسالم تبعه کشورها .تشکیل شد ۱11۷این گروه تروریستی در فوریه  .کرد

 .رهبری آن را برعهده داشت« یوسف شاکر العبسی»در ابتدا  .هستند

، العبسی را به قتل یک دیپلمات آمریکایی متهم کرد. اردن العبسی را به همراه ۱11۱دولت اردن در سال 

 .به اعدام محکوم کرد ۱11۴ابومصعب الزرقاوی در سال  
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اند که او در نقیضی منتشر شده است. برخی منابع گفته در خصوص سرنوشت شاکر العبسی خبرهای ضد و 

جریان درگیری های نهر البارد دستگیر و سپس کشته شد ولی خبرگزاری فرانسه به نقل از یک افسر ارتش 

 .لبنان تاکید کرد که العبسی احتماال از جمله کسانی بود که توانست از اردوگاه نهر البارد فرار کند

این  .در اردوگاه نهر البارد آغاز شد ۱11۶مه  ۱1ر فتح االسالم و ارتش لبنان در درگیری مسلحانه عناص

به سوی « البحر المتوسط»ها پس از آن آغاز شد که عناصر فتح االسالم در جریان سرقت از بانک درگیری 

سنگین، ارتش لبنان پس از درگیری  .نیروهای ارتش و امنیتی آتش گشودند و چند نفر را به قتل رساندند

 توانست بسیاری از عناصر این گروه را به قتل رسانده و یا دستگیر کند.

تشکیالت مسلح تشکیل شد و  ۴۱از ادغام   ۱10۱اواخر سپتامبر « جیش االسالم»ارتش اسالم موسوم به 

عربستان پیگیر مساله آموزش نظامی نیروهای این گروه مسلح است و در این خصوص پاکستان به درخواست 

بستان برای آموزش دادن به هزاران نیروی این گروه موافقت کرد و از این نیروها حمایت تسلیحاتی نیز عر

 .هزار نفر برآورد شده است 51خواهد کرد. بر اساس گزارش های منتشره تعداد نیروهای ارتش اسالم را تا 

داعش و جبهه النصره نمی شود.  شامل گروه های وابسته به القاعده مانند« زهران علوش»این ارتش به ریاست 

اگر چه با کشته شدن سرکرده های گروه هایی چون داعش بازمانده این گروه ها به گروه جیش االسالم می 

 .پیوندند

در گزارشات آمده است که علوش در ترکیه، نشست های محرمانه با رابرت فورد نماینده آمریکا در سوریه برگزار 

، نواز شریف و ممنون حسین رییس جمهوری پاکستان هم دیدار کرده است و کرده بود و با سعود الفیصل

مشاور امور خارجه نواز شریف و عبدالعزیز ابراهیم الغدیر سفیر عربستان در اسالم آباد نیز در « سرتاج عزیز»

 .این نشست ها حضور داشتند

ز هم چون قطر، آمریکا و ترکیه نی کشور عربستان، حمایت کننده اصلی این گروه است و هم پیمانان این کشور

 .از این گروه ها و افراد مسلح حمایت می کنند و هر یک نیز اهداف و مقاصد خاص خود را دنبال می کنند

توجه به احکامی چون جهاد نکاح و حتی مشروع بودن ازدواج با محارم از جمله قوانینی است توسط مفتی های 

 سلفی به رسمیت شناخته شده اند. 

از جمله اسامی « والیت شام»و « یاران دولت اسالمی»، «باز های دولت اسالمی»، «ران دولت اسالمیشی»

در تویتر می باشد که شعار « داعش»نام حساب اصلی « موسسه االعتصام»صفحات داعش در تویتر است اما 

 است.« اعتصموا»آن 
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بخش هایی از عراق نام خود را به خالفت  که اخیرا پس از« دولت عراق و شام»شصت هزار کاربر پیگیر صفحه 

اسالمی تغییر داد و خلیفه نیز انتخاب کرد. البته این گروه در تبلیغات خود، نه تنها تاسیس خالفت اسالمی در 

 سرزمین تا کند جذب نیز را اسالمی تندروهای همه تا کند می  عراق و سوریه خالصه نمی شود، بلکه سعی

 دهد. را گسترش خود اشغالی های

ارها و دیگر شع« آرایش نکن، جین نپوش، ریش نتراش»داعش، یک وزارت تبلیغات دارد که بیانیه هایی چون 

 را تبلیغ می کند؛ این وزارتخانه تابع حکم هیات شرعی است که مرجع صدور فتوا می باشد.

 هد که چگونه باوزارت تبلیغات به کسانی که صفحاتش را در فضاهای مجازی پیگیری می کنند یاد می د

مهربانی سر انسان را از بدنش جدا کنند؛ هم چنین به آن ها یاد می دهد که جنگ های دولت اسالم از کجا 

شروع می شود و در نهایت پنجره هایی از سرزمین جنگ را به روی کاربران می گشاید، کاربر را به خیابان ها 

 را به آن ها معرفی کند. خود« مجاهدان»و مناطق مختلف فضای مجازی می برد تا 

نشین عراق، ماهیت حکومت مرکزی  پس از سقوط برخی از شهرها و نواحی پیرامونی آن ها در مناطق سنی

عراق به نخست وزیری نوری مالکی و هم چنین نارضایتی عمومی در جامعه و ارتش عراق، صحنه درگیری در 

روه های دیگری نیز در عراق می جنگند. در نیمه ژانویه عراق را بیش تر نمایان کرد. در واقع غیر از داعش، گ

شورای عالی نظامی »نشین تحت عنوان  ها و شوراهای نظامی پراکنده در مناطق سنی، بسیاری از گروه ۱10۴

بوک، توئیتر و یوتیوب صفحات خود را دارد و با یکدیگر متحد شدند. این شورا بر روی فیس « انقالبیون عراق

کند. اما هویت اعضای این تشکل به درستی مشخص نیست ری ها را با عکس و فیلم گزارش می وضعیت درگی

 .کنندهای برکنار شده ارتش سابق عراق آن را اداره می  شود ژنرالو گفته می 

ت. اس خود را سخن گوی شورای نظامی معرفی کرده« مزهر قیسی»یکی از افسران نیروی هوایی سابق به نام 

های خود و تلفات  کند و عملیاتا، ماهیانه گزارش عملیات خود را براساس جدولی معین اعالم می این شور

 کند.های مالکی را منتشر می  نیروی

ای از تصوف و اهل سنت است، اعتقاد به ارتباط مستقیم با پیامبر  طریقت نقشبندی که از نظر مذهبی آمیزه

. هم چنین این فرقه اعتقاد دارد که به شکل غیر مستقیم با علی امام اول اسالم از طریق خلیفه اول ابوبکر دارد

است. او مدعی بود نام « محمدبهاءالدین شاه نقشبند»شیعیان ارتباط دارد. رهبر معنوی و تاریخی این فرقه 

 .معروف شد« نقشبند»گاه از آن جدا نشد، از این رو به خدا بر قلب وی نقش بست و هیچ 

معاون پیشین صدام حسین رییس جمهور « عزت ابراهیم دوری»دی، از نظر سیاسی، تابع اوامر طریقت نقشبن

اعدام شده عراق است. جنگجویان این گروه، روش جهادی به سبک عمرمختار در لیبی و امیر عبدالقادر در 
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ستان مانند امام شامل ها، برخی از رهبران معنوی چچن و منطقه داغ اند. عالوه بر اینالجزایر را اتخاذ کرده 

 اند. بخش جنگجویان طریقت نقشبندی در عراق شدهنقشبندی، مرجع الهام 

رییس کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق به خبرگزاری آسوشیتدپرس « حاکم زاملی»در اوائل ماه جاری 

 طریقت نقشبندی( در حوادث گذارد که آن ها )جنگجویاناطالعاتی که ما داریم هیچ شکی باقی نمی »... گفت: 

برد دارند و بر ضد پلیس و ارتش عراق به کار افزار میان اخیر درگیر هستند. آن ها انبارهای مهمات و جنگ 

شود که شمار جنگجویان این تشکل بین هزار تا پنج هزار نفر هستند و عزت تخمین زده می « گیرند.می 

رد. ماموریت آن ها دفاع از اهل سنت و مبارزه با ایران و هواداران ابراهیم نقش مهمی در سازماندهی آن ها دا

داند اما آماده همکاری با هر گروهی است که بر ضد  آن در عراق است. این گروه خود را متفاوت با القاعده می

برد  کیلومتر ۱1تا  ۱5ای بسازد که بین های ساده حکومت اسالمی ایران برخیزد. این گروه توانسته موشک 

دارند. این گروه در مناطق موصل، کرکوک و بخشی از بغداد فعال است و به خاطر کثرت آن ها در شهر موصل، 

 .است بعد از تحوالت اخیر، اداره شهر به آن ها واگذار شده
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 فصل یازدهم

 

رخی ب ای ترویستی اسالمی هستند کهو... از جمله گروه ه های اسالمی مصری، سودانی، کنیایی، تانزانیاییگروه

 در گیری ها و حمالت ترویستی فعالند. واند به طور مخفیانه آموزش دیده  ،، در سومالیآن هااز اعضای 

در  شود. این گروه ، کنترل می«شباب»بخش های روستا نشین مرکزی و جنوبی سومالی توسط گروه اسالمی 

 .، با القاعده متحد شده بود۱10۱فوریه 

گذاری انتخاری در کامپاال پایتخت اوگاندا بوده است. در این شود گروه شباب مسئول دو فقره بمب  فته میگ

نفر کشته شدند. این گروه مدعی شد که عملیات به تالفی تصمیم  ۶۷رخ داد،  ۱101حمالت که در ژوئیه 

 .اوگاندا برای فرستادن نیروهای حافظ صلح به سومالی، صورت گرفت

از شهرهای مهم سومالی بیرون رانده شد، هنوز شماری از شهرهای  ،۱100این که گروه شباب از سال  با وجود

 .های وسیعی از مناطق روستایی را کنترل می کند تر و محدودهکوچک 

های اسالمی  آلی برای زورآزمایی گروههای بزرگی از نواحی بیابانی موسوم به صحرا و ساحل، محل ایده بخش

 .استمسلح 

 الدن متحد شد و سپس نام شد، با اسامه بنیک گروه، که در ابتدا گروه سلفی برای موعظه و نبرد، خوانده می 

 .تغییر داد. رهبر این گروه ابو مصعب عبد الودود نام دارد ۱11۶خود را در سال 

ر، از ان امیناس در الجزاییک شاخه انشعابی این گروه به رهبری مختار بلمختار، در گروگان گیری در نیروگاه گ

 .نفر جان خود را از دست دادند ۷۳رخ داد  ۱10۱دست داشت. در این حمله که در ژانویه 

حمله به نیروگاه گاز ان امیناس به فرمان مختار بلمختار، یکی از فرماندهان ارشد شاخه القاعده در شمال آفریقا 

 موسوم به القاعده در مغرب اسالمی صورت گرفت.
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گذاران انتحاری در شمال نیجر، به یک پادگان نظامی و نیز محل یک معدن اورانیوم  ، بمب۱10۱ه مه در ما

 .ها اداره می شد، حمله کردندکه توسط فرانسوی 

های اسالمی را از شهرهای تیمباکتو، کیدال و به مالی اعزام شدند تا گروه ۱10۱نیروهای فرانسوی در ژانویه 

 .رون برانندگائو در شمال مالی بی

ای هستند، به تدریج به صورت یک در نیجریه، گروهی از مذهبیون موسوم به بوکو حرام، که نفراتش نیجریه 

 .تر جنبه بین المللی دارد، در می آیندگروه جهادی که بیش 

ین احضور القاعده در اروپا مانند سایر نقاط سازمان یافته نیست. مسئوالن مبارزه با تروریسم می گویند 

 .پیکارجویان از القاعده الهام می گیرند ولی همیشه مستقیما از آن دستور نمی گیرند

نفر شد با القاعده  5۱در لندن که منجر به کشته شدن  ۱115ژوئیه  ۶گفته می شود عامالن بمب گذاری در 

 .ارتباط داشتند

امالن آن یک سال بعد محکوم ، یک توطئه مهم برای بمب گذاری در هواپیماها خنثی شد و ع۱11۷در سال 

 .شدند

های اخیر تعدادی از کسانی که در بریتانیا متولد شده ولی قصد خرابکاری در این کشور را داشتند توسط  در ماه

 .دادگاه مجرم شناخته شدند

 ، در آلمان پلیس سه نفر را که ظن آن می رفت از نفرات القاعده باشند و از نظر پلیس یک۱100در ماه آوریل 

 .خطر آنی محسوب می شدند، دستگیر کرد

، منابع سرویس های اطالعاتی غربی اظهار داشتند که توطئه های گروگانگیری در بریتانیا، ۱10۱در سپتامبر 

 .فرانسه و آلمان را خنثی کرده اند

 نفر شد، گروهی که با القاعده ۱11پس از بمب گذاری در یک قطار در مادرید که موجب کشته شدن حدود 

 .ارتباط داشتند مسئولیت این بمب گذاری را به عهده گرفتند

مسجدی  ۱101هسته شبکه القاعده که مسئول حمالت یازدهم سپتامبر بود، در هامبورگ مستقر بود. در سال 

ت شد هنوز محل رفشد پاتوق توطئه گران این حمله بود، بسته شد چون گفته می  در این شهر که گفته می

 .ن افراطی استو آمد مسلمانا

 .در این منطقه، اندونزی و فیلیپین پایگاه دو گروهی است که تصور می رود با القاعده ارتباط دارند
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جماعت اسالمی، که پایگاهش در اندونزی است، مسئول بمب گذاری در یک کلوپ شبانه در بالی شناخته شده 

 .کشته شدند نفر ۱11صورت گرفت، بیش از  ۱11۱است. در این حمله که در سال 

بازمی گردد، حمله به مسیحیان و نیز صنعت توریسم در شرق  0۳۸1از دیگر حمالت این گروه که به دهه 

 .اندونزی است

دولت آمریکا می گوید گروه ابوسیاف که در جنوب فیلیپین مستقر است، با شبکه القاعده ارتباط دارد و برای 

ت. هدف اصلی این گروه تاسیس یک حکومت مستقل اسالمی باجگیری به چندین فقره آدم ربایی دست زده اس

 .در جزایر میندانائو و سولو است

هستند با حمله « بوکو حرام»گرای ، خبرگزاری ها اعالم کردند که اعضای نیروهای اسالم ۱10۴ فوریه اواسط 

 .ندانفر از ساکنان آن را کشته  01۷تا  ۳۱به روستایی در ایاالت بورنو در نیجریه بین 

قرار گرفته است از « گرا پیکارجویان اسالم»بهمن ماه هدف حمله  ۱۶روستای ایزگه در شمال آن کشور که 

 .ساکنان عمدتا مسیحی تشکیل شده است

شود که این گروه مسئول قتل تر از یک هفته پس از آن منتشر میکم« هاقتل»ترین  ها در مورد تازهگزارش 

نفر در حمله این گروه  ۴5کم  در همان ایالت معرفی شد. ماه گذشته نیز دست« کندوگا»نفر از ساکنان  ۷۶

 .ای در شمال شرق آن کشور کشته شدند به بازارچه

ده ش« بیش تر»و « مرگبارتر»سناتور علی ندومه به خبرگزاری فرانسه گفته است که حمالت در آن کشور 

 .است

ردم را م« خانهبهخانه»کنندگان فرانسه گفته است که حمله یافتگان این حمله به خبرگزاری یکی از نجات 

به گفته او، پیکارجویان با شش کامیون و چند موتور وارد روستا شدند، لباس نظامی به تن  .اندبیرون کشیده 

 «دست به کشتار آن ها زدند.»داشتنند و همه مردان روستا را در یک محل جمع کردند و سپس 

های روستا پراکنده بودند و  گوید جسدها در کوچه یافتگان میز قول یکی دیگر از نجات خبرگزاری رویترز، ا

 .اندطور روستا را ترک و فرار کرده اند همان  کنندگان در اطراف پنهان شدهساکنان نیز از ترس این که حمله 

که خبرگزاری فرانسه از قول  در حالینفر اعالم کرده  ۳۱ها را شده  رویترز، از قول یکی از ساکنان، شمار کشته

 .قربانی خبر داده است 01۷سناتور ندومه از 

 دریاچه اطراف در  خبرگزاری فرانسه، در عین حال از حمله دیگری به روستایی با ساکنان عمدتا ماهیگیر

 .است داده خبر آن اهالی از «ای ناشناخته شمار» شدن کشته و شنبه روز در «چاد»
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بوکو حرام )به معنی: آموزش است. حرام حمله روز شنبه را بدون ارائه جزئیاتی تایید کرده  سخنگوی بوکو

های خود از قوانین اسالمی در نیجریه است. گراست که به دنبال تحمیل و اجرای برداشت  حرام( گروهی اسالم

به وجود دارند. نیمی از نیز با خواستی مشا« طالبان نیجریه»های تندروی دیگری مانند  در آن کشور گروه

 .درصد نیز به باورهای کهن آن کشور معتقدند 01درصد مسیحی و  ۴1ساکنان نیجریه مسلمان هستند، 

های آن تحت قوانین شریعت انجام می  نشین است و اداره برخی ایالت مناطق شمالی نیجریه عمدتا مسلمان

 یش ترین منابع نفتی در آن قاره است.ترین کشور در آفریقا و صاحب ب نیجریه پرجمعیت .شود

، خبرگزاری ها باز هم خبر دادند که افراد مسلحی که ظن آن می رود 0۱۳۱اسفند  00 - ۱10۴مارس  دوم 

نفر را در حمله ای به یک روستا در شمال شرقی نیجریه به قتل  ۱۳باشند حداقل  یاسالم جنگ طلبان

 .رساندند

کیلومتری غرب  51وه بوکو حرام باشند کل روستای ماینوک در حدود مهاجمان که تصور می شود اعضای گر

 .شهر مایدوگوری را ویران کردند

نفر شد  51این حادثه در پایان روز شنبه ساعاتی پس از انفجار دو بمب در مایدوگوری که باعث مرگ حداقل 

 .روی داد

المی در شمال نیجریه شروع کرده بوکو حرام برای چهار سال عملیات خشنی را برای برقراری حاکمیت اس

 .است

ویل راس، خبرنگار بی.بی.سی در الگوس، گزارش داد که صبح روز بعد از تازه ترین حمله، اجساد مردم در برابر 

 .مسجدی بر زمین قرار داده شده بود و ساختمان های ماینوک هم چنان در آتش می سوخت

شروع به تیراندازی به هر سو کردند و همه خانه های آن ها »یک شاهد عینی حمله را چنین تشریح کرد: 

نفر را در  ۱۳فکر نمی کنم خانه ای در روستا برپا مانده باشد و آن ها حداقل « »روستا را به آتش کشیدند.

 «روستا کشته اند.

 له، آر پی جی، و سالح های دیگر داشتند، می توانند بیایند به هرکسی می خواهند حم۴۶این افراد ای کی »

 «کنند و او را بکشند، از جمله زن ها و بچه ها را، هر کسی را که ببینند می کشند.

پیش تر دو بمب در یک ناحیه پرجمیعت مایدوگوری منفجر شد. شهری که بوکو حرام اغلب آن جا را هدف 

 گرفته است.

یان می کوشدند بمب اولین بمب در یک کامیون حامل الوار جاسازی شده بود. وقتی مردم برای نجات قربان

 .دیگری منفجر شد
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 .در زمان حادثه بسیاری از مردم در یک سالن در آن نزدیکی مشغول تماشای یک بازی فوتبال بودند

 .در آن نزدیکی هم چنین یک مهمانی عروسی درحال برگزاری بود. بسیاری از کشته ها کودک بودند

 .ه از خشونت های تازه توسط پیکارخویان خبر نرسدبه گفته خبرنگار بی.بی.سی، به ندرت روزی می گذرد ک

، به گفته پلیس موگادیشو شمار قربانیان این انفجار افزایش 0۱۳۱اسفند  ۸ - ۱10۴فوریه  ۱۶پنج شنبه 

 خواهد یافت.

 0۱انفجار انتحاری یک خودرو در نزدیکی سرفرماندهی اداره اطالعات و امنیت سومالی در موگادیشو حداقل 

 .ی گذاشته استکشته بر جا

گذاری، یک خودروی نیروهای امنیتی بود و این انفجار باعث کشته شدن سه  به گفته شاهدان، هدف این بمب

 .نفر از این افراد شد

گذاری شده در عملیاتی انتحاری یک یک خودروی بمب »عبداللهی حسن، یکی از مقامات پلیس گفته است: 

او تایید کرد چند نفر از نیروهای « کرد هدف قرار داد.خانه عبور میخودروی امنیتی را که از کنار چند چای

 .امنیتی در میان کشته شدگان هستند

با این که هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته، اما کارشناسان معتقدند نحوه اجرای این 

 .گرای الشباب بوده است عملیات به سبک گروه اسالم

زار نیروی اتحادیه آفریقا برای کمک به دولت سومالی در مبارزه با الشباب در این کشور مستقر بیست و دو ه

 هستند

این گروه که با القاعده مرتبط است سعی دارد تا دولت سومالی را که از حمایت سازمان ملل برخوردار است 

 .سرنگون کند و یک حکومت اسالمی را بر سر کار آورد

اآرامی و عملیات خشونت آمیز در موگادیشو از جمله پرتاب شبانه خمپاره و درگیری های اخیر ندر هفته 

 .نیروهای امنیتی با گروه الشباب شدت یافته است

گذاری شده را بیرون کاخ ریاست جمهوری منفجر کرد که باعث کشته هفته گذشته الشباب یک خودوری بمب 

 .شدن تعدادی از محافظان و مسئوالن شد

از پایتخت بیرون رانده شد اما این گروه هنوز تعدادی از مناطق روستایی و  ۱100ه الشباب در سال با این ک

 .دهد شهرهای کوچک را در کنترل دارد و به طور مرتب عملیاتی در موگادیشو انجام می

 ۱10۴هفدهم اوت  - 0۱۳۱یک شنبه بیست و ششم مرداد 
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