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 چاپ اول مقدمه

     

عمده ميان  ه بازگرداندن تاريخ به عقب به کشمشک هنگامي

گردد، بى شك تاريخ دارد مسيرى خالف جريان  نيروها تبديل مي

کند و نبايد انتظارى جز  را طى مي طبيعى و هميشگى اش

فرارسيدن سياه ترين دوران و شرايط را داشت. اما مصداق عملى اين 

نيروهاى عقب  نه فقط در تالش براى به بازگرداندن تاريخ تالش

گراى اسالمى براى به عقب کشاندن تاريخ به چهارده قرن گذشته و 

که اين از نظر تاريخى امرى غير عملى است ، -برقرارى نظام خالفت

بلكه و بيشتر ، در تالشهاى نيروى مقابل آنست که هم امروزى تر و 

تا تحت نام هم قدرتمندتر است و بهانه مناسب ترى در دست دارد 

دفاع از آزادى بزرگترين ضربه ها را به دست آوردهاى آزادى خواهانه 

اسالمى براى اين به ميدان آمده است  بشرى وارد آورد. گويى جنبش

هاى سرمايه دارى اين فرصت را بدهد که  رين جناحت تا به راست

مبارزه باعقب گرائى اسالمى را وسيله حقانيت بخشيدن به عقب 

رين ايده ها و اهداف سياسى خود قرار دهند، و خطر واقعى افتاده ت

نيز در همين جاست ، در اينكه سرمايه دارى با نيرويى واقعا عقب 

 ، و از اينروست که گويا توانسته درگير شده است خودش  از  افتاده تر
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 است برای خودش حقانيت تاريخي بدست آورد. 

بار اينست که تاسف  تاريخى از اين کشمكش اولين درس

 ،که بتواند خود را بيشتر محق جلوه دهد سرمايه دارى بدرجه ای

 کند. و دومين درس بهمان اندازه بيشتر وحشيگرى و جنايت مي

برنده تاريخ ، نيروى مردم و نيروى  اينكه در غياب نيروى واقعى پيش

مبارزه طبقاتى، مبارزه  اين نيروها با ارتجاع ، جاى خود را به آنچه 

نيروهاى ارتجاعى با  که ما امروز شاهد آن هستيم ، يعنى کشمكش

نيروهاى عقب افتاده ترى که سر از گور در آورده اند تا براى تجديد 

تاريخ  ،دهد و از اينرو مطالبات تاريخا دفن شده خود مبارزه کنند، مي

 گيرد .  در مسير بازگشت به گذشته قرار مي

، هر چند بطور ضمنى، است که سعى شده است ياين موضوع

در اين نوشته توضيح داده شود و  ،ولى از خالل بررسى حوادث اخير

            .بع خواننده واقع شودطاميد است که مورد 

 سيامك ستوده  
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 مقدمه چاپ دوم

 

منتشر شد  2002کتاب تروريسم اسالمى که چاپ اول آن در 

از کتاب باعث شد که  به چاپ دوم رسيد. استقبال 2000در فوريه 

صفحات آن تشويق شوم چون کتاب  من به تكميل کتاب و افزايش

تروريسم اسالمى را من در حالى نوشتم که مشغول نگاشتن جلد اول 

در تاريخ بودم و هر چند نمى خواستم قبل از  کتاب زن و سكس

پايان کتاب مزبور درگير بود که آنرا به سرعت و در طول دو هفته 

ردم . از اينرو، هنگاميكه که کار ديگرى شوم ، ولى فشار تمام ک

حوادث يازدهم سپتامبر مرا مجبور ساخت تا در مورد آن   هرچند  

خالصه وار و عجوالنه ، دست به قلم شوم . به اين ترتيب چاپ اول 

آن تمام و به چاپ دوم رسيد نه تنها تشويق بلكه همچنين با پايان 

در تاريخ فرصت يافتم که آنرا  سكس يافتن جلد اول کتاب زن و

بر  جديد صفحه 50تكيل نمايم و به اين ترتيب بود که نزديك به 

که کتاب مزبور براى ترجمه و نشر به  آن افزوده گشت . بخصوص

زبان انگليسى آماده مى شد و از اينرو، براى خواننده غير ايرانى که 

اسالمى آشنائى داشت آوردن مطالب اضافى  کمتر از نزديك با جنبش
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ضرورى شد. اين افزوده ها مصالب  از پيش براى فهم مطالب آن بيش

يار مستند و قابل اتكاء تر نمود بطوريكه مراجعات کتاب را کتاب را بس

داد.  عدد در چاپ دوم افزايش 88عدد در چاپ اول به حدود  25از 

منجمله آنكه بخشى در مورد حزب اهلل ترکيه، بخشهاى چندى در 

مورد اسالم واقعى و چگونگى به قدرت رسيدن آن در عربستان به آن 

آمريكا در به قدرت رسيدن خمينى در اضافه شد و جريان نقشى که 

ايران بازى کرد با استفاده از خاطرات برژينسكى مشاور امنيتى کارتر 

 آمريكا در اين مورد مستند و   ملى  امنبت ی و مباحثات درونى شورا

 دقيقتر شد. 

هائى در کار است که اين  خوشبختانه، در حال حاضر تالش

نسه نيز ترجمه و در اختيار عالقه کتاب به زبانهاى عربى و ترکى و فرا

 مندان عرب و ترك و فرانسوى نيز قرار گيرد که اين خود نيز بر حس

رضايت من از اين افزوده ها ميافزايد. زيرا در حاليكه حوادث شوم 

ايران اکنون در عراق نيز ، بدنبال حمله جنايتكارانه  1979انقالب 

ود به مطالب کتاب اهميت آمريكا به آن، در حال تكرار بوده و اين خ

دوباره اى مى بخشد، بعالوه اين ترجمه ها کتاب را به هدف اصلى 

مللى است که هنوز حكومت شوم اسالمى را  که رسيدن به گوش اش

 تجربه نكرده اند  نزديك تر ميسازد. 
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بهرحال ، اميدوارم که مطالب اضافه شده به کتاب مطالعه آنرا 

اپ اول آنرا قبال خواننده است، جذاب و حتى براى خواننده اى که چ

   . خواندنى تر کرده باشد

  2004سيامك ستوده  ژانويه 
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 مقدمه چاپ سوم

کتاب تروريسم اسالمي، خوشبختانه در طي سه سال به چاپ 

سوم خود رسيد. در اين چاپ باز هم تغييراتي بعمل آمد. نه تنها در 

در متن انجام گرفت، بعالوه، چندين چند مورد اصالحاتي جزئي 

صفحه نيز در مورد نظرات بعضي گروهها و جرايانات اسالمي مانند 

مجاهدين خلق، دکتر شريعتي، مهندس بازرگان، آية اهلل طالقاني و 

عبدالكريم سروش در باب اصل واليت فقيه به آن اضافه گشت. باين 

نظر انطباق  ترتيب، بررسي گروهها و جرايانات اسالمي از نقطه

نظراتشان با اسالم ناب محمدی کاملتر گرديد. اميدوارم که مورد 

 پسند خواندگان واقع گردد.

 سيامك ستوده

 2005جوالی 
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 مقدمه چاپ پنجم

چاپ پنجم اين نوشته در حالي منتشر مي شود که چاپ چهارم 

آن در داخل ايران همراه با آثار ديگر من مخفيانه به چاپ رسيده و 

در حال گردش و توزيع است. بعالوه، اين چاپ کمي بعد از زماني 

بعمل مي آيد که بن الدن بدست نيروهای آمريكائي به قتل رسيده و 

به پايان رسيده، هرچند آلترناتيو داستان وی از لحاظ شخصي 

اسالمي هنوز فعال و بخصوص در کشورهای خاورميانه، هر چند نه 

بشدت گذشته، خطرناك و مطرح مي باشد. شايد، همين خود دليلي 

مضاعف بر اين باشد که چرا محتويات کتاب هنوز برای خواننده 

نداده خواندني بوده و رابطه خود را با حوادث سياسي جاری از دست 

 است.  

دليل  ديگری  که هنوز مطالب اين کتاب، يعني تجزيه و تحليل 

 آلترناتيو اسالمي و افشای آنرا ضروری و اجتناب ناپذير مي سازد، 

آنست که ما هنوز در همان چهارچوب تاريخي که در آن جنبش 

اسالمي توانست خود را به يك الترناتيو جدی و خطرناك تبديل 

ايم و از آن بيرون نيامده ايم. چهارچوبي که من آنرا نمايد، گير کرده 

در مقدمه چاپ اول شرح داده ام: بر آمد آلترناتيوهای ارتجاعي و 
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رقابت ميان آنها در شرايط غيبت و عدم حضور اجتماعي و سياسي 

جدی و موثر آلترناتيو چپ انقالبي. يعني اوضاع و احوالي که در آن، 

ي، آلترناتيوهای ارتجاعي، باالخص در هر بحران سياسي و اجتماع

اسالمي، مي توانند، در نبود موثر چپ انقالبي، سر از گور برآورده، 

 پرچم خود را به پرچم اعتراض توده ای تبديل کنند. 

با اينحال، يك عامل جديد وارد ميدان شده است. بحران 

اقتصادی جهاني و برآمد تازه و قدرتمند جنبش توده ای. بي شك 

رآمدی شرايط مناسب برای شكل گيری مجدد چپ انقالبي و چنين ب

ايفای دوباره نقش تاريخي اش را مهيا مي سازد. اما اينكه چنين 

چيزی واقعا به حقيقت بپيوندد يا نه، مربوط به آينده است. آنچه که 

مسلم است اين حقيقت است که بدون شكل گيری موثر و قدرتمند 

ن آلترناتيوهای ارتجاعي توسط آن، چپ انقالبي و از ميدان بدر کرد

هيچ چشم انداز اميد بخشي برای برون رفت از اوضاع نااميدکننده ی 

 کنوني وجود نخواهد داشت.

   2011سيامك ستوده   اکتبر                               
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 فصل اول

 

 بن الدن کيست و چه ميخواهد

 

 "فىلَسَ"يا  "وهابى  "بن الدن پيرو يكى از فرق اسالمى بنام 

سالف به معنى اَ "ف الصالحينلَسَ"از  "فلَسَ"است . در زبان عربى 

فى مسلمانى است که فقط لَمتقى ميايد. بنابراين ، از لحاظ لغوى، سَ

از اسالف صالح و واقعى خود يعنى از محمد و اصحاب وى پيروى 

  .ميكند

البته سلفى هاى ساکن عربستان را وهابى خطاب ميكنند . اين 

که مسلك سلفى را در قرن  "لوهابامحمدابن عبد"کلمه از نام 

  در عربستان بنيان نهاد مشتق شده است نوزدهم

باين ترتيب ، بن الدن در يكى از همين خانواده هاى وهابى بود 

يك مهاجر  "محمد عواد ابن بن الدن" يافت . پدرش که پرورش

به عربستان مهاجرت کرده بود . او  يمنى بود که در پى اقبال خويش

بزودى در آنجا از طريق حرفه مقاطعه کارى ساختمان با دربار 
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سعودى رابطه نزديكى برقرار ميكند . از طريق همين رابطه نزديك، 

که البته بدون داشتن مسلك وهابى امكان پذير نمى بود، موفق به 

ردادهاى ساختمانى پر سودى با دربار سعودى ميشود و بستن قرا

به يكى از بزرگترين مقاطعه کاران عربستان  بزودى او و خانواده اش

 تبديل ميگردند. بن الدن در چنين خانواده ايست که بزرگ ميشود.

،  از مرگ پدر ، بهمراه پنج برادر و خواهر خويش بنابراين ، پس

در، بلكه شايد مهمتر از آن ، وارث مذهب نه تنها ميراث خوار ثروت پ

 .وهابى او نيز ميشود

مذهب وهابى يك فرقه فوق ارتجاعى و ناب محمدى است که 

خواهان بازگشت به دوران اوليه اسالم و بر پائى حكومتى شبيه 

 خالفت اوليه اسالم در قرن هفتم ميالدى ميباشد. 

ظر ميآيد اولين چيزى که در مورد اين مذهب به ن ،بنابراين

عبارت از اينست که قصد آن کشاندن تاريخ به عقب ، يعنى به دوران 

سال قبل ، وقتى که محمد نظام اسالمى  1400عروج اسالم در 

   .خود را در قرن هفتم ميالدى بر پا کرد، ميباشد

حكومت اسالمى بعد از مرگ محمد نظام خالفت ناميده ميشد 

هم شكستن امپراطورى ساسانى از در  که با توسعه سريع خود ، پس

و فتح سرزمينهاى بسيارى در آسيا ، آفريقاى ( رم شرقى) و بيزانس

 .شمالى و اروپا ، به بزرگترين امپراطورى عصر خود تبديل ميگردد
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خليفه که حكم جانشين پيغمبر را داشت عبارت از حكمران 

دستگاه خالفت قرار داشت و در اجراى  مستبدى بود که در راس

احكام خدا از قدرت مطلقه اى برخوردار بود. اين احكام و قوانين بنا 

 بر مذهب وهابى تنها در قرآن و سنت وجود داشت . وهابيت هدفش

احياى يك چنين حكومتى بود. حكومتى که بطور کامل ملهم از 

احكام مزبور و دقيقا مشابه همان چيزى قرار بود باشد که در زمان 

برقرار بود. اين همان چيزى است که ما در يكى محمد و جانشينان او 

معتقدات مذهب وهابى يا سلفى و ريشه  از اسناد سلفى در باره اساس

 آن مشاهده مى کنيم:

 

دعوت سلفى عبارت از دعوت قرآن و سنت ) که عبارت از اسالم ناب و برى از هر گونه اضافات، "

ان سلفى و وهابى در عمل يك چيز و باشد... بهر حال ، عنو مي (حذفيات و تحريفات است

معموال منظورشان سلفى هاى شبه جزيره  "وهابى"مترادف هم ميباشند. وقتى به کسى ميگويند 

 1"عربستان است .

 

اکنون اجازه دهيد ببينيم خصوصيات عملى جامعه ايكه او در 

 پى آنست چيست ؟

 حكومت طالبان در افغانستان نمونه رژيمى بود که بن الدن قصد

برپا کردن آنرا در خاور ميانه و در تمام نقاط جهان دارد . او نه تنها 

قرار ميدهد بلكه  مورد ستايش "مسلمانان واقعى"طالبان را بعنوان 

 دشمنانشان در افغانستان،  از آنها و در مبارزه با دفاع   همچنين ، در
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     .تفنگ بدست گرفته و سالها جنگيده بود

ابتدا از وقتى که افغانستان توسط روسها در بن الدن از همان 

اشغال شد از طريق جمع آورى پول به مجاهدين کمك  1979

    .شخصا به افغانستان رفت 1982ميكرد. براى اين منظور در 

را در  نظامى اش  ، سالى که اولين پايگاه 1986تا سال 

و افغانستان بر پا نمود درگير تنها جمع آورى کمك هاى مالى خاک

را به سطح  ستيكى براى مجاهدين بود . ولى بتدريج فعاليتهايشيلج

و دست به کار تشكيل پايگاههاى نظامى و  داد نظامى گسترش

درگيرى با نيروهاى اشغالگر روسى شد، بطوريكه طى دو سال بعد ، 

تا پنج  پايگاه، و عمليات رزمى اش تعداد پايگاههاى نظامى او تا شش

 مييابد.  مى با روسها افزايشبرخورد بزرگ نظا

و عروج  1992از عقب نشستن روسها از افغانستان در  پس

با مجاهدين و شكست آنها کمك  طالبان، او به طالبان در مبارزه اش

 کرد. او هر چند به مجاهدين در مبارزه شان بر عليه روسها کمك مي

فت ، چرا که کرد ، ولى در درگيرى طالبان با آنها  جانب طالبان را گر

از نظر او طالبان از مجاهدين اسالمى تر بودند. او در يكى از مصاحبه 

 :با اين کلمات از طالبان سخن مى گويد 1999در  هايش

 

 2".خداوند با آمدن رزيم طالبان مسلمانان را مورد رحمت خود قرار داد"

 از رسيدن طالبان به قدرت ، او در اتحاد کامل با   از اينرو، پس
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آنها بسر ميبرد و در مبارزه مرگ و زندگى ميان طالبان و اتحاد شمال 

که از طرف امريكا حمايت ميشدند ، او در کنار طالبان با   ()مجاهدين

 .تمام نيرو و بعنوان يك قدرت تعيين کننده مى جنگد

باين ترتيب است که نگاهى به خصوصيات رژيم طالبان نوع 

 حكومتست براى ما روشن ميكند. در عملىِ نظامى را که او در پى آن

 :طالبان

خبرى از احزاب سياسى ، انتخابات و سيستم نمايندگى که مردم  -1

از طريق آن بتوانند در تصميم گيرى ها حتى به ظاهر هم شده 

نداشت . تنها رهبر سياسى که کالم او حكم  دخالت کنند وجود

طالبان بود رهبر مذهبى  "مال عمر "قانون و حرف آخر را داشت 

همگى بر پايه قرآن و سنت قرار داشت . به اين ترتيب در  تصميماتش

افغانستان حتى مقام انتخابى که توسط مردم انتخاب شده باشد وجود 

نداشت . قوانين قرآن و شريعت تنها قوانين قابل اجرا در مملكت و 

 تمام مقامات دولتى در انحصار مالها و کسانى که مورد اعتماد آنها

   .بودند قرار داشت

اين دقيقا همان روشى بود که حكومت و بعد امپراطورى اسالمى نيز 

در زمان محمد و جانشينان او خلفاى راشدين ، اموى و عباسى طى 

 -قرنها به طريق آن اداره ميشد ، يعنى حكومت ديكتاتورى و مونارکى

 خليفه بر جان و مال   يا  پادشاه  آن  که در محض مذهبى

 به آنرا نداشت .  کرد و احدى حق اعتراض دم حكومت ميمر
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صراحت   طور که خمينى به  در نظام اسالمى زمان محمد نيز همان

 طالبان با نظام   چيزى که  هيچ کند، ما با  به آن اعتراف مي

 :متفاوت باشد بر نمى خوريم. او ميگويد

 

مردم ناشى ميشود و نه از نمايندگان آنها حكومت اسالمى از قانون اسالم تبعيت ميكند. نه از "

  3"بلكه مستقيما از جانب خداوند و اراده الهى سرچشمه ميگيرد.

  

 پيغمبر اسالم خود حكام را بر واليات مى گماشت ، دادگاهها را تشكيل ميداد و قضات را"

کارهاى  منتصب مينمود و به کشورهاى ديگر و نزد شاهان سفير ميفرستاد ... در يك کالم همه

 4"يك دولت را انجام ميداد.

 

زنان هيچ گونه حق و حقوقى نداشتند. رابطه جنسىِ خارج از  -2

خانواده ممنوع بود و چنين رابطه اى تنها بين زن و شوهر و آنهم 

تنها بنا به ميل مرد مجاز بود . زنان اصوال برده شوهران خود بودند . 

اجازه سفر را نداشتند و از  بدون اجازه آنها حق خارج شدن از خانه يا

کار در خارج خانه ، رفتن به مدرسه و تحصيل و هر چيز ديگرى جز 

آشپزى و خانه دارى محروم بودند. حتى حق صحبت کردن باغريبه را 

بايد هنگام صحبت سنگ ريزه در  نداشتند و در صورت اضطرارى

داده و دهان خود ميگذاشتند تا صدايشان حالت زنانه خود را از دست 

از نظر جنسى مردان را تحريك نكند. زنان بيمار حق نداشتند توسط 

 . دکتر مرد معاينه شوند
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سپتامبر براى جلوگيرى از قحطى  11هنگاميكه سازمان ملل قبل از 

نان را  و مرگ و مير در افغانستان ميخواست مقادير زيادى قرص

مانع اينكار کند ، حكومت طالبان  ميان خانواده هاى نيازمند پخش

شد چرا که فرستادن کارمندان سازمان ملل به خانه ها را، که غريبه 

 .بحساب مى آمدند، مخالف قوانين ميدانست

ملل براى جلوگيرى از تقلب در کار توزيع نان ناچار بود سازمان 

ماموران خود را براى سرشمارى اعضاى خانوارها به خانه ها بفرستد . 

در ابتدا قرار بود مردان را براى اينكار استخدام نمايند . ولى اينكار 

ممكن نبود زيرا حكومت طالبان اجازه نميداد مردان غريبه به خانه ها 

ن به زنان نامحرم بيافتد و با آنها صحبت کنند. براى رفته چشمشا

رفع اين مشكل سازمان ملل پيشنهاد استخدام و فرستادن زنان را به 

خانه ها داد . ولى اينكار نيز ممكن نگشت چرا که در حكومتِ  

اسالمى طالبان زنان حق استخدام شدن و کار کردن در خارج از خانه 

 را نداشتند . 

ان زنان بايد تسليم بى چون و چراى شوهران خود در حكومت طالب

به اينكه شوهرانشان زنان بيشترى بگيرند را  ميبودند . حق اعتراض

 حد)  توانستند زنهاى جديد خود را  نداشتند. حتى شوهران آنها مي

به خانه آورده و با آنها در  (زن دائمى و هرچند زن غير دائمى 4اکثر 

ند. حق طالق بطور کامل با مردان بود همان خانه مشترك زندگى کن

 و زن حق هيچگونه اعتراضى را نداشت. زن فقط در مواردى مي

از تامين مخارج  جدا شود که مثال شوهرش توانست از شوهرش
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زندگى او سر باز زند . تازه اينكار هم با مشكالت زيادى مواجه مى 

 گشت و عمال غير عملى بود. 

ر در بيرون خانه را نداشت ، لذا در صورت مثال از آنجا که زن حق کا

، نميتوانست زندگى خود را تامين نمايد و اين امر  جدائى از شوهرش

 او را در وضعيت معيشتى خطرناك ترى قرار ميداد .

مرگ و مير قرار  وسيعى در معرض در افغانستان زنان بيوه در مقياس

ز در جريان جنگ از زنان بيوه ايكه اقوامشان را ني داشتند . بخصوص

دست داده بودند و لذا هيچكسى را براى نگهدارى از خود نداشتند . 

بسيارى از آنها که قبال زندگى خانوادگى داشتند ، اکنون مجبور به 

   .گدائى در کوچه و خيابان شده بودند

در چنين شرايطى در افغانستان براى زنان مسئله ، نه جدا شدن از 

ن اجبارى با آنها بود . چرا که اين تنها راه تامين شوهرانشان بلكه ماند

 و زنده ماندن شان بحساب مى آمد. معاش

 مرد به هر طريقى که مي ه در چنين شرايطى کاست   واضح

 خواست ميتوانست با زن رفتار کند و زن جرات هيچگونه  اعتراضى را 

ى وى نداشت . چرا که در اينصورت مرد او را طالق ميداد و بيچاره گ

چند برابر تازه شروع ميشد. به اين ترتيب بود که مردان  در مقياس

بطور کامل بر زنانشان مسلط و زنان همچون برده گان  آنان به شمار 

    .ميرفتند
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قوانين و سنت هاى عقب افتاده اسالمى بود که در  زنان بر اساس

زنان نين وضعيتى بسر ميبردند، و اين دقيقا همان وضعيتى بود که چ

 در اسالم يعنى در همان نظامى داشتند که بن الدن و امثال آن 

  .قصد بازگرداندن آنرا دارند
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 فصل دوم

 

 آيا اسالم موجب آزادى زنان شد؟

 

هنگاميكه اسالم در شبه جزيره عربستان اعالم موجوديت کرد ، 

 جامعه مادر تبار به يك جامعه پدرجامعه عربستان بتازگى از يك 

هاى باقيمانده از  ساالر انتقال يافته بود و از اينرو در آن هنوز سنت

ه در آن بخصوص در مناطق جامعه مادرتبارى وجود داشت، بطورى ک

خارج از شهرها و در مناطقي که در آنها مالكيت خصوصي چندان 

زيادى برخوردار  حقوق رشد نيافته بود، هنوز زنان  از آزادی ها و

بودند . منجمله اينكه زنان نه تنها حق کار کردن در خارج از خانه را 

کم نبودند زنانى که مانند خديجه ، زن اول  ،بلكه باالتر از آن ،داشتند

از مدارج باالئى در  ،خود پيغمبر ، که بازرگان و کارفرماى وى بود

 جامعه برخوردار بودند. 

وجود داشتند که آنطور که  "بنت افضل هماوي"همينطور زنانى مانند 

ثروتمند ، زيبا و در روابط "در نوشته هاى اوليه اسالمى آمده است 

بود و هميشه مردى را براى   خود سرِ  و  کامال آزاد جنسى اش

که   هرگاه  از همه او را راضى کند و کرد که بيش ازدواج انتخاب مي

    5"نمود. اول را رها مي مرد ديگرى ميل پيدا ميكرد مرد به
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بعالوه ، زنان نه تنها از حق طالق ، بلكه در قبائل بدوى که باقيمانده 

از دوران مادر تبارى بودند، از حق رابطه آزاد جنسى قبل از ازدواج 

زنى  ،گفتند و در آن مي "هتعَمُاَلكاح نِ"نيز برخوردار بودند که به آن 

به ميل و اراده خود ، بدون کسب که ازدواج نكرده بود آزاد بود که 

برقرار  ة جنسياجازه از هيچ احدى با هر مردى که ميخواست رابط

مى  مرد "دوست دخترِ"يعني  "صديقه"را  زنکند. در اين مورد 

هائى که  اسالم کارى که کرد اين بود که زنان را از موقعيت 6ناميدند.

داشتند بكلى به پائين کشيد و آنان را در موقعيت نيمه برده قرار داد 

 و بطور کامل تحت سلطه مردان در آورد . 

 

مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانى است بواسطه آن برترى که خدا بعضى  "

را بر بعضى مقرر داشته است و هم بواسطه آنكه مردان از مال خود به زنان نفقه 

زنانِ شايسته و مطيع در غيبت مردان حافظ حقوق شوهران باشند و  ند. پسده

آنچه خدا به حفظ آن امر فرموده نگهدارند و زمانى که از مخالفت و نافرمانى آنها 

در صورت  .بيمناکيد بايد نخست آنها را پند دهيد و از خوابگاهشان دورى جوئيد

گونه حق  نافرمانى، آنها را به زدن تنبيه کنيد. چنانكه اطاعت کردند ديگر هيچ

ستم بر آنان نداريد که همانا خدا بزرگوار و عظيم الشان است و از ظالم انتقام 

   7"خواهد کشيد.

 از  جمله  مواردی که  ماهيت کامال  ضد  زن را  به نمايش مي 

تنها بر ازدواج با زن از طريق خريد يا اسير گذارد اين بود که اسالم نه 

کردن وی صحه گذارد، بلكه آنرا بعنوان تنها راه گرفتن زن و ازدواج با 
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او اعالم کرد. اسير کردن و خريد زن از مدتها قبل در عربستان رايج 

گشته بود. اين رسمي بود که با پيدايش مالكيت خصوصي و گسترش 

ه عربی شایع شده بود. به آیه مردساالر جامع آن در ميان بخش

توجه  31و  24های قران در سوره های نساء و معارج آیه های 

 کنید:

نيز بر شما حرام شد مگر آن زنان که )در جنگهاى کفار به حكم  (و نكاح زنان محصنه )شوهردار"

  "متصرف و مالك شده ايد..... (خدا

 

 دارند مگر بر زنان حالل و کنيزان ملكى خويشکسانى که اندام خود را از شهوترانى نگاه مى " 

به  (و به ناروا شهوت راند) عمال شهوت با آنها هيچ مالمت ندارند و هر که غير از اين کندکه از اِ

  "حقيقت متعدى و ستمكار است.

 

مورد تاييد قرار داد. و حق  در عربستانرا  چند زنى بعالوه، محمد

 نيززنان بخشا  عربستان  درتا آنزمان  طالق را منحصرا به مردان داد. 

از حق طالق و گاهى چند شوهرى برخوردار بودند . کارى که محمد 

در اين رابطه کرد اين بود که اوال چند شوهرى را لغو و چند زنى را 

 و حتى از زبان خدا براى خودش به تنها قانون عربستان تبديل کرد

شد. به اين معنا که اگر در اين مورد امتيازات ويژه اى هم قائل 

مومنان فقط حق داشتن زنان عقدى و صيغه و کنيزکان را داشنتد ، 

او عالوه بر اينها با هر زن ديگرى که بدون قيد و شرط خود را تسليم 

 ميتوانست هم خوابگى کند. ميكرد،او 
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که به غنيمت اى پيغمبر ما زنانى را که مهرشان را ادا کردى بر تو حالل کرديم و کنيزانى را "

خدا نصيب تو کرده و ملك تو شد و نيز دختران عمو ، دختران عمه و دختران دائى و دختران 

خاله ، آنها که با تو از وطن خود هجرت کردند و نيز زن مومنه ايكه خود را به رسول بى شرط و 

، که  است ، دون مومنان مايل باشد. که اين حكم مخصوص مهر ببخشد و رسول هم به نكاحش

ما حكم زنان عقدى و کنيزان ملكى مومنان را به علم خود بيان کرديم . اين زنان همه را که به 

تو در امر نكاح هيچ حرج و زحمتى نباشد. و  (عزيز  )تو حالل کرديم بدين سبب بود که بر وجود 

   8"خدا را بر بندگان رحمت و مغفرت بسيار است . 

 

نبايد فكر کرد که اين حق چند زنى  بهر حال ، همانطور که گفته شد

 تنها منحصر به او بود . اين حق، همه مسلمانان مرد را در بر مي

  .گرفت

 

از زنان را به نكاح خود در آوريد که شما را نيكو و مناسب با عدالت است ، دو  از آن کس پس "

 9"..(يا بيشتر)يا سه يا چهار 

 

زنان خود را که همگى در  براى آنكه رابطه و تماس ، محمدبعالوه  

يك خانه بسر ميبردند با مردان قطع کند ، همه آنها را در پشت يك 

پرده قرار داد و با آوردن به اصطالح آيه اى از خدا به آنها حكم کرد 

که اگر خواستند به مهمانان و اقوام مردى که براى ديدن محمد يا 

و آمد ميكنند چيزى براى خوردن يا  زنان وى به خانه او رفت

 آشاميدن بدهند اينكار را از پشت پرده انجام دهند . 
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ى کسانيكه به خدا ايمان آورده ايد به خانه هاى پيغمبر داخل نشويد مگر ا"

پرده طلبيد که  . و هر گاه از زنان رسول متاعى مى طلبيد از پس.آنكه اذن دهد.

ان پاکيزه بماند بهتر است و نبايد هرگز رسول حجاب براى آنكه دلهاى شما و آن

را به نكاح خود در  از وفات هيچگاه زنانش بيازاريد و نه پس (در حيات )خدا را 

  10."بسيار بزرگ است (گناهى) نياوريد که اين کار نزد خدا

 

همين طور در آيه اى از زنان پيغمبر خواسته ميشود که از خدا 

و نازکى صحبت نكنند. مبادا که آنان را  بترسند و با مردان به نرمى

  .تحريك نمايند

 

 و پرهيز کار باشيد پس اى زنان پيغمبر شما مانند يكى ديگر از زنان نيستيد. اگر خدا ترس "

 11".بيمار است  به طمع بيافتد زنهار نازك و نرم با مردان سخن مگوئيد مبادا آنكه دلش

 

 به اين ترتيب ابتكار ريگ گذاردن در دهان زنان هنگام صحبت 

 با مردان توسط حكومت طالبان چيزى جز اجراى اين حكم خدا

زنان   رفتن  براى جلوگيرى از بيرون محمدهمين کار را . نبوده است

 :از خانه کرد. از اينرو از جانب خدا به آنها حكم کرد که  خود

 

و خود آرائى  و آرام بگيريد و مانند دوره جاهليت پيشين آرايشدر خانه هايتان بنشينيد  "

 12"نكنيد...

  



 

________________________________________________ 

مقنعه اين آيه را صادر و زنان و يا در مورد استفاده از چادر و          

مجبور به رعايت حجاب و پوشاندن  خود کرد. همان چيزى که از   را

 .مقررات خدشه ناپذير حكومت طالبان بود

 

 13"...دختران و زنان مومنان بگو که خويشتن را به چادر بپوشانندى پيغمبر با ا"

 

بنابراين مى بينيم که همه آنچه را که حكومت طالبان بعنوان مقررات 

اجتماعى در افغانستان برقرار کرد دقيقا همان قوانين اسالمى بود که 

و منجمله بن الدن هم قصد برپائى و  "وهابى"در قرآن آمده و گروه 

 احياى هم آنها را دارد . 

 ر به زور بر زنان در اسالم نيز مانند حكومت طالبان قوانين مزبو

 حالت داوطلبانه نداشت . در غير   وجه تحميل شد و قبول آنها بهيچ

 .صورت نيازى به آوردن آيه هاى تهديد آميزى مثل آيه زير نبود اين

اى زنان پيامبر ، هر يك از شما که کار ناروائى انجام دهد ، او را دو برابر ديگران عذاب خواهيم " 

او فرمانبردارى کند، و نكوکار   رسول آسان است و هر کدام از شما که از ا و داد و اين کار بر خدا 

   14"را دو برابر خواهيم کرد. باشد، پاداشش
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 صل سومف

 

 اسالم واقعى کدام است ؟

 اسالم مکه يا اسالم مدينه ؟

   

حكومت ترور و سرکوب مخالفان در نظام طالبان، خمينى ، و ساير 

د. واقعى اسالمى نيز از اسالم زمان محمد سرچشمه ميگيرجريانات 

از فرار به مدينه و حمله به کاروانهاى تجارتى  پس محمدهنگاميكه 

به ثروت و قدرت ميرسد از آن ببعد  اموال مردم اعراب و غارت پياپى

قتال يعني آيه جاى خود را به آيه هاى  آيه هاى رحمت و بخشش

از آن کشتن و نابودى  تهديد و انتقام و کشتار ميدهد و پسهای 

فيزيكى مخالفين آغاز مى شود. به آيات قرآن در زمانى که محمد 

بسر از چند پيرو نداشت و از اينرو ضعيف و در حالت دفاعى  بيش

توجه کنيد. در اين آيات او  از خشونت و بكار بردن زور براى  ميبرد



 

________________________________________________ 

، به پيروان خود  ه ميان نمى آورد. بالعكسجلب کفار چندان ذکرى ب

 غبر مسلمانان معقول و صبور   با  برخورد در  توصيه مى کند که

 باشند.  

 

دعوت کن و با بهترين  و برهان و موعظه نيكو براه خدا  حكمت  به  خلق را ()اى رسول ما"

کسى که از راه او ( حالعاقبت )که البته خدا  (از اين نيست وظيفه تو بيش)طريق مناظره کن 

    15"گمراه شده و آنكه هدايت يافته بهتر ميداند.

  

انتقام  (و بقدر آن)و اگر بشما مسلمانان کسى عقوبت وستمى رسانيد شما بايد درمقابل آن "

      16"خواهد بود. م(بهتر از انتقا)کنيد و اگر صبورى کنيد البته براى صابران اجرى 

 

که ترك )براى رضاى خدا بر رنج تربيت امت صبر و تحمل پيشه کن و بر آنها  (اى رسول)و تو "

که خدا ازمكر خلق تو ودين تو را  غمگين مشو و از مكر آنان دلتنگ مباش (کفر و عناد نميكنند

 17"محفوظ ميدارد.

 

  .گيرد و اينها آيات مدينه اند که در آنها او حالت تعرضى به خود مي

 

چون با کافران روبرو شويد بايد آنها را گردن زنيد تا آنگاه که از خونريزى بسيار ما مومنان ش "  

از آن اسيران جنگ را محكم به بند کشيد تا بعدا آنها را آزاد  دشمن را از پاى در آوريد پس

 18"گردانيد يا فداء گيريد.

و ناپاکى است و هم آنها که در مدينه )بر  اگر منافقان و آنان که در دلهاشان مرض (بعد از اين)"

اهل ايمان را مضطرب و هراسان ميسازند دست )از اين زشتى و  دلِ (ضد اسالم تبليغات ميكنند

جز اندك زمانى در مدينه در  نكشند ما هم تو را بر آنها مسلط گردانيم تا از آن پس (بد کارى



 

________________________________________________ 
زيست نتوانند کرد. اين مردم پليد و بدکار ، راندة درگاه حق اند بايد هر جا يافت شوند جوار تو

 19"آنانرا گرفته و بقتل برسانيد.

 

از اين با آن  )بيش اى پيغمبر با کافران و منافقان جهاد و مبارزه کن و بر آنها بسيار سخت گير"

 20"خواهد بود. بد منزلگاهى . مسكن آنها دوزخ است، که بسيار(عناصر فاسد مدارا مكن

 

بسيارى آيات ديگر نيز مردم را تهديد ميكند که اگر بندگى خدا و 

پيغمبرى او را نپذيرند خدا آنها را به عذاب اليم دچار ميكند . باين 

جهنم ميسوزاند و دوباره  معنا که آنها را بطرز فجيعى در آتش

پوستشان را زنده ميكند و دوباره ميسوزاند و اين شكنجه جسمى را 

 مه ميدهد .  تا به ابد ادا

 

درخشان در افكنيم که همه پوست تن آنها  همانا آنانكه به آيات ما کافر شدند بزودى بآتش "

 عذابمبدل سازيم تا همواره سختى  بسوزدو بپوست ديگرش

  21"از روى حكمت است. عذاب را بچشد که همانا خداوند مقتدر و کارش

 

سورة الحج از  22و  21،  20،  19طور در آيه هاى  همين

 .ميگويد

  

که در دين خدا با هم بجدال برخاستند دشمن يكديگرند و براى  (اين دو گروه )مومن و کافر"

دوزخ بقامت شان بريده اند و بر سر آنان آب سوزان صحيح  آنانكه کافرهستند لباسى از آتش

جهنم ريزند، تا پوست بدنشان و آنچه در درون آنها است همه بآن آب سوزان گداخته شود و گرز 



 

________________________________________________ 
رو کوبيده شود. و هرگاه بخواهنداز دوزخ بدر آيند و از غم و گران و عمودهاى آهن بر سر آنها ف

 اندوه آن نجات يابند باز فرشتگانِ عذاب، آنانرا بدوزخ برگردانند وگويند بايد باز عذاب آتش

  "سوزان را بچشيد.

 

 هاى  به اصطالح اسالمي  بودنِ  در اسالمى  از اينرو ، اگر کسى

ا ميتواند به اين معنى باشد افراطى شك داشته باشد، اين شك تنه

که آنها در عمل و در برخورد با مخالفين خود به قدر کافى، آنطور که 

قرآن طلب ميكند بيرحم و افراطى نيستند، و گرنه  اگر آنها بخواهند 

هاى قرآن عمل کنند بايد کسانيرا که به خدا عقيده  مطابق آموزش

تا عالوه بر پوست بدن ندارند بسوزانند و روى سرشان آب داغ بريزند 

 و احشاء داخل شكمشان نيز بسوزد. امحاء

همينطور حاال که قدرت پيدا کرده اند، اهل ايمان )مسيحيان و 

را که مطابق آيات مكه وظيفه مسلمانان انتقال پيام خدا  ( يهوديان

بطور مسالمت آميز و از روى حوصله به آنها بود ، مجبور به پرداخت 

 . و تبعيت از مسلمانان ميكنند ()جزيهماليات اضافى 

 

که ايمان بخدا و روز قيامت نياورده و  (بهود و نصارى :با هر که )از اهل کتاب ()اى اهل ايمان"

نمى  (حرام کرده اند حرام نميدانند و به دينِ حق )و آئين اسالم که خدا و رسولش آنچه را

 22"تواضع جزيه بدهند.گروند قتال و کارزار کنيد تا آنگاه که با ذلت و 

 



 

________________________________________________ 

همينكه صاحب قدرت شد، در مدينه در همان اوائل و بعدا در محمد 

را که در  خود شعرای مخالف دستور کشتن و قطعه قطعه کردن مكه 

 :مسخره کرده  بودند ميدهدانتقاد يا و را ا اشعارشان

و  24،"بن اشرف عبِکَ"، پيرمرد صد ساله و شاعر،  23"عَفَك ابو"

،  که بدست شوهر سابقش "مروان"شاعره نابينا و دخترِ ،  "عصما"

  را شير ميداد ، به قتل ميرسد. در حاليكه کودك شيرخوارش

 بى اعتقاد به قبايل نظامى به قبايل يهود و   او نه تنها با حمالت

خداى واحد بطور وحشيانه اى آنها را نابود ميكند، بلكه فراتر از اين ، 

خود ميزند . بعضى از ترورهائى که در مدينه  دست به ترورِ مخالفين

 به دستور مستقيم خود او انجام گرفتند از اين قرار بودند.

که توسط و خوش نامي  ، يهودى معروف "سالم ابن ابوالحقيق"

يهودى ديگرى از   "ياسير ابن بَرزام"کشته شد ،  "عبداله ابن اَتيك"

به  "واحهداله ابن رَعب"و مخالف محمد که بدست  "بنى نظير"قبيله 

 "يسنَعبداله ابن اُ"که بدست  "واحهخالدبن سفيان رَ"قتل رسيد ، و 

   25از پاى در آمد.

همه اين ترورها سياسى بودند و دستور آنها شخصا توسط خود محمد 

بنام   صادر شده بودند. همين طور بود قتل يكى ديگر از مخالفانش

که با فرو آمدن تبر بر  "ابن جَدارعبداله "توسط  "يسابن قَ ةفاعَرِ"

    26کشته شد. مغز سرش



 

________________________________________________ 

که محمد عازم رفتن به جنگ بر عليه رميها بود به او خبر  وقتي 

  و  شده اند  يهودى  جمع "مسُوَيلِ"دادند گروهى از اعراب در خانه 

  .بهانه گرم بودن هوا مخالف رفتن به ميدان جنگ هستند به

وى را بهمراه عده اى به آنجا فرستاد تا  را صدا زد و "زبير"محمد  

خانه برای فرار از آتش به . جمع و خراب کنندبكشند خانه را به آتش

پشت بام رفته خود را بپائين پرتاب ميكنند که پايشان شكسته 

 27ميشود.

 اين آيه را آورد: خود آنگاه محمد براى توجيه اين عمل ضد انسانى

 

خوشحالند که از حكم جهاد در رکاب رسول خدا تخلف ورزيده ... مؤمنان را از جهاد آنها که "

منع کرده و به آنها ميگفتند شما در اين هوای سوزان از وطن خود  بيرون  نرويد  آنانرا  بگو   

 آتش  دوزخ بسيار سوزانتر از اين هواست اگر مي 

    28"فهميد.

   

همين طور وقتيكه محمد بصورت يك فاتح وارد مكه شد دستور داد 

گناهشان خواندن  را که  "قرَيبه"و  "فِرتنا"بنامهاى  خوانندهتا دو زن 

اشعاز طنزآميز بر عليه او بود، بقتل برسانند. اولي بعدا اظهار پشيماني 

    29د.ميرسدر دم به قتل نموده و بخشوده ميشود و لي دومي 

يهوديان بسيارى را که از قبايل ثروتمند مدينه بوده و  او همچنين

اغلب به کار تجارت اشتغال داشتند به قتل رساند. در تنها يكى از اين 

از يك  پس "هيظَرَبنى قُ"موارد، وقتيكه افراد يكى از قبايل يهود بنام 



 

________________________________________________ 

تن از افراد  700مقاومت اوليه تسليم محمد شدند، او فرمان داد تا 

و  "عقانَقُ بنى"گردن زده و همه اموال قبيله را غارت کردند. مزبور را 

قبايل ديگرى بودند که قربانى اين نوع تجاوزات ضد  "نظيربنى َ"

 يهودى شدند.

بنابراين ، محمد قدرت خود را به اينطريق يعنى از طريق کشتار ، 

سرکوب و ترور مخالفين بود که بر مدينه و ساير نقاط شبه جزيره 

برقرار کرد و در نتيجه  اقدامات طالبان نيز از سلب حقوق عربستان 

فردى و سياسى افراد و اعدام و کشتار مخالفان گرفته تا ترور و 

سرکوب پيروان مذاهب ديگر و برده سازى زنان همگى اقداماتى بودند 

قرآن و الگوى حكومت ناب محمدى انجام گرفته و  که دقيقا بر اساس

امات سرکوبگرانه و وحشيانه اين حكومت در دقيقا با موازين و اقد

زمان خود محمد همخوانى داشتند . در واقع ، شكنجه ، سرکوب و 

خفقانى که قرآن به مخالفين خود وعده ميدهد بسيار وحشيانه تر از 

آنچيزى است که حكومت طالبان و ساير حكومتهاى اسالمى بر 

، در اينكه به خود مخالفين خود اعمال ميكنند . از اينرو، وهابى ها 

حق مى دهند ساير گروهها و فرقه هاى اسالمى را متهم به غير 

اسالمى بودن کنند کامال محق ميباشند .  در واقعيت امر هم ، عنوان 

برازنده خود گروهها و دستجاتى است که امثال  "غير اسالمى بودن"

وهابيها ، طالبان و خمينى را بخاطر وحشيگريهايشان به عدول از 

 سازند.     اصول اسالمى و انحراف از آن متهم مي
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 فصل چهارم

 

 

 دو تکه اى که براى قامت هم

 بريده شده بودند

 

بن  محمد"توسط  18وهابى ها که فرقه آنها براى اولين بار در قرن 

يكى از  رئيس  "سعودمحمد بن " ابتدا به ،شد اسيست "عبدالوهاب

 د.روى آوردن قبايل عربستان

در واقع نيز عقايد بشدت کهنه و وحشيانة آنان در ميان تنها   

چنين گروههای عقب افتاده ای بود که ممكن بود شانسي برای قبول 

ته باشد .  آنها بر پايه دو شرط با يكديگر متحد و پذيرش داش

اينكه حاکميت سياسى در دست ابن سعود ، و قدرت  :ميشوند

 "خواناِ"که به  و پيروانش لوهابابن عبدا مذهبى در دست محمد

 معروف بودند قرار گيرد. 



 

________________________________________________ 

ابن سعود در پى آن بود تا از مذهب وهابى همچون  ،در اين اتحاد

درآوردن   ايدئولوژى متحد کننده اى براى يكى کردن و تحت کنترل 

قبايل شبه جزيره عربستان استفاده نمايد ، و عبدالوهاب نيز بر آن 

در  مذهب ارتجاعى اش قدرت ابن سعود براى گسترشبود تا از 

 بهره بردارى نمايد. عربستان

بنابراين ، آنها دو تكه اى بودند که دقيقا براى قامت هم بريده شده 

 بودند . مذهبى عقب افتاده که تنها با زور شمشير ميتوانست گسترش

هبى به مذ يابد ، و سلطانى بى رحم که براى توجيه قدرت مطلقه اش

 .ارتجاعى نياز داشت

گروه کامال ناشناخته اى بودند و تنها  نوزه 19با اينحال آنها تا قرن 

از جنگ  که خاندان سعودى بدست دول استعمارى پس-در اين زمان

جهانى اول در عربستان به پادشاهى ميرسد است که قدرت يابى آنها 

است که آنها اين زمان . در تحت حمايت خاندان مزبور آغاز ميگردد

به قدرتمندترين نيروى ارتجاعى و محافظه کار در عربستان تبديل 

نائل  ميشوند و حتى به اجراى عملى بعضى از معتقدات خويش

را که نوعى  ( Mutawwiun)  "يون عمتا "ميايند . منجمله اينكه 

کنترل و نظارت  مذهبى بود براه مى اندازند . گروهى که کارش پليس

خصوصى مردم براى اطمينان از انطباق آن با قوانين بر زندگى 

 اسالمى بود. 
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 ،باشد همين نوع حكومت اسالمى برقرار مي در ايران نيز که کمابيش

 وجود     "نهى از منكرات "نام ه ب   مذهبى  نوعى ديگر از پليس

داشت که از جمله کارهايشان يكى هم اين بود و احتماال هنوز هم 

اى خارج از شهر مسافران را متوقف ميكردند و هر هست که در راهه

وى را بهم  داشت از ماشين بيرون آورده ، آرايش زنى را که آرايش

 زده و پاك ميكردند. 

وجود دارند که هر از چند "بسيج"همچنين گروهاى ديگرى بنام 

گاهى در خيابانها به زنان حمله ميكنند و براى آنانى که حجاب 

نكرده و مثال موهاى سرشان را به قدر کافى و طبق اسالمى را رعايت 

 .ضوابط اسالمى نپوشانده باشند مزاحمت ابجاد ميكنند

همچنين اين گروهها به همراه ساير نيروهاى انتظامى به خانه ها 

ريخته و نوارهاى موسيقى و ويديوهاى غير اسالمى را با خود برده و 

خانوادگى مرتكب عمل  عروسى ومجالس ر مهمانيهاکسانيرا نيز که د

يا خوردن مشروبات الكلى شده باشند دستگير  و با  غير اسالمى رقص

و يا اگر دختر و پسرى را در خيابان ببينند که با هم  ؛خود ميبرند

قدم ميزنند، آنها را متوقف و در صورتيكه خواهر و برادر و يا زن و 

شالق و جريمه شوهر يكديگر نباشند، واميدارند تا از ميان زندان ، 

 يكى را انتخاب کنند.  وی يا ازدواج بالفاصلة با يكديگر نقدى

هر گونه در افغانستان نيز  تحت حكومت طالبان نه تنها صرف 

و کال هر نوع جشن و شادمانى  مشروبات الكلى ، موسيقى ، رقص
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نيز جرم محسوب ميشد  بكلى ممنوع بود ، بلكه حتى تراشيدن ريش

کمتر از يك وجب بود  را که طول ريشش هرکسها  و در خيابان

 انداختند .  دستگير و به زندان مي

مذهبى براى همه بدون استثناء اجبارى بود. نگرفتن  انجام فرايض

روزه در ايام ماه رمضان و امتناع از نماز روزانه در مسجد جرم 

محسوب ميشد. بطوريكه هر روز در مساجد از افرادى که براى نماز 

بودند سرشمارى بعمل ميآوردند تا از اينطريق بتوانند افراد  آمده

  ند. غايب را شناسائى و مجازات کن

اينها نمونه هائى از کنترل و دخالت در زندگى شخصى مردم بودند 

که گروه وهابيون و طالبان عقيده داشتند که بهمين صورت در زمان 

د مجددا در تمام پيغمبر و حكومت اسالمى وى نيز بر قرار بوده و باي

 .سرزمينهاى اسالمى برقرار گردند
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 فصل پنجم

 

 

 آيا در ميان مسلمانان واقعى تفاوت

 چندانى وجود دارد؟

 

در اسالم  محمداز  اصوال وهابيون ، هيچيك از بدعت هائى را که پس

آورده شده است قبول ندارند و تنها به قرآن و سنتهاى اصيل اسالمى 

 .که در زمان پيغمبر معمول بوده است پايبند ميباشند

پيامبر "همانطور که يكى از مدارك وهابى يادآور مى شود يك وهابى 

شريف ما محمد ، عليه السالم ، را سرمشق خود قرار داده ، و تمام 

ادعاى رفرم در  ن(ر ميان امت اسالم )جمع مومناکسانى را که د

اسالم را نموده و با هواداران شرك )کسانى که براى خدا شريك قائل 

  30"در مى آيند محكوم مى نمايد. از در سازش (ميشوند
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تنها  تمامى غير مسلمانان را دشمن خدا دانسته و در  نه   از اينرو،

ه حتى مسلمانانى را که راه و مورد آنها بى رحمانه عمل ميكنند ، بلك

حساب آورده و بعنوان ب قاعده ويژه آنان را نپذيرند، بدعت گذار

مسلمان قبول ندارند. چنانكه خود در يكى از اسنادشان اظهار 

 ميدارند:

 (بنابراين ، با فهم اين مسئله ، در برابر يك مسلمان هيچ شق ديگرى جز آنكه سلفى )وهابى"

شود وجود ندارد؛ و با اينكار او به گروهى مى پيوندد که موفقيت ، پيروزى ، و رستگارى و در 

 31"را تضمين ميكند... امان ماندن از آتش

 

و در امان ماندن از آن چه ميباشد؟ در پاسخ  و اما منطور آنها از آتش

 به اين سئوال آنها به اين آيه قران اشاره ميكنند. 

 

از روشن بودن راه حق بر او با رسول خدا به مخالفت برخيزد و راهى غير طريق  پس و هر کس"

گيرد ويرا به همان طريق باطل در راه ضاللت که برگزيده واگذاريم و او را بجهنم  اهل ايمان پيش

      32"در افكنيم که آن مكان بر او بسيار بد جايگاهى است.

 

زمين منجمله شيعيان ، از اينرو، بجز آنها همه انسانهاى روى  

حكومت اسالمى در ايران و ساير شعبات اسالمى همگى دشمن اسالم 

  .نيست محسوب شده و جزايشان چيزى کمتر از سوختن در آتش

که جريانات اسالمى شيعه نسبت به نوع حكومت  ، نبايد فكر کردالبته

اسالمى و آزاديهاى درون آن نظرات متفاوتى نسبت به جريان وهابى 
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داشته و کمتر از آن  ارتجاعى اند . خمينى هم  در اولين ماههاى 

  :به ايران گفت از بازگشتش پس

 

جمهورى  ندهيد. اينها با اسالم مخالفند. هر کس به اينهائى که از دمكراسى حرف ميزنند گوش"

صحبت از جمهورى دمكراتيك بكند دشمن اسالم است ، اينهائى  بخواهد دشمن ما است، هرکس

که فرياد ميزنند که بايد دمكراسى باشد اينها مسيرشان غير از ماست . مگر شما انقالب کرديد 

بشويد؟ ما قلمهاى مسموم آنهائى را که صحبت ملى و دمكراتيك و اينها را مى  ثل سويسکه م

کنند مى شكنيم . به اين روشنفكران هشدار ميدهم که اگر از فضولى دست بر نداريد سرکوب 

   "خواهيد شد. 

 

حكومت اسالمى، مطلقه و سرکوبگر نميتواند باشد، بلكه مطابق قانون اساسى و دمكراتيك "

هرچند ، در چنين دمكراسى قوانين توسط مردم وضع نميگردد، بلكه توسط قرآن و سنت  .است

از  -مطابق آن سخن گفته و زندگى و عمل ميكرده اند )سنت روشى است که محمد و يارانش

ين ميشود. قانون اساسى ، قوانين مدنى ، و قوانين جنايى بايد تنها از قوانين اسالمى يتع (من

رآن و تفسير شده توسط محمد الهام بگيرند . حكومت اسالمى حكومتى است از موجود در ق

  33"حقوق الهى ، و قوانين آن نميتواند مورد تغيير ، اصالح و مخالفت قرار گيرد.

 

حكومت اسالمى تابع قانون اسالم است که نه از مردم ناشى ميشود و نه از نمايندگان آنان ، "

  34"اراده الهى او ميآيد ...بلكه مستقيما از جانب خدا و 

 

 اغلب ادعا ميشود که دين بايد از سياست جدا باشد )او اشتباه ميكند، و "

يا با تحريف نظر مخالفين سعى در فريب شنونده خود دارد، زيرا آنچه که طرفداران جامعه 

فرد  سكوالر ميگويند جدائى دين از دولت است و نه از سياست . فرد مذهبى ميتواند مانند هر

، و اينكه روحانيون بايد از (از من -ديگرى به سياست بپردازد ولى دولت نميتواند مذهبى باشد

امور دولتى دور باشند . ادعا ميشود که مقامات باالى روحانى نبايد در تصميمات اجتماعى و 
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ها سياسى حكومت مداخله نمايند . يك چنين ادعاهايى تنها ميتواند از جانب کفار بيايد؛ اين

   35".توسط امپرياليستها دستور داده شده و پراکنده ميشوند

 

حكام را بر سر اياالت ميگمارد ، و دادگاه ها را برپا و قاضى براى آنها تعين ميكرد، در  (او )محمد"

و به نزد قبايل و پادشاهان سفير ميفرستاد... خالصه، همه   ،ممالك ديگر سفارتخانه برپا ميكرد

    36"ومت را انجام ميداد.کارهاى طبيعى حك

 

 ،نيز بنيانگذار يك جريان ديگر اسالمي در ايران دکتر على شريعتى

با انتساب اين امر به مردم که با  "امت و امامت"در نوشته خود بنام

لزوم اتكاء رهبرى و واليت  ،يك شكم آبگوشت راى خود را ميفروشند

  :را به آراء  مردم رد ميكند. او ميگويد

 

توده هاى عوام مقلدِ منحط و بنده وارى که راى شان را به يك سوارى خوردن يا يك جهل "

شكم آبگوشت به هر که بانى شود اهدا ميكند و تازه اينها، غير از آراء اسير گوسفندى است ... آراء 

... رهبرى نمى تواند خود، زادة آراة عوام و تعيين شدة پسند عموم و ()االغ ها و گاوها ها راس

 37"برآمده از متن تودة منحط باشد...

  و يا 

 

امام در کنار قدرت اجرائى نيست . هم پيمان و هم پيوند با دولت نيست ، نوعى همسازى با "

سياست حاکم ندارد. او خود مسئوليت مستقيم سياست جامعه را داراست و رهبرى مستقيم 

 جامعه با اوست يعنى امام هم رئيس، فرهنگ، سياست خارجى و ادارة امور داخلى  اقتصاد، ارتش

و اَطيعُوا  هللواطيعُاَ"آيه  حكومت و ... شيعه پيروى از امام را بر اساس دولت است و هم رئيس

را در  توصيه مى کند و امام را ولى امر مى داند که خدا اطاعتش "الرسولَ وَ اولىَ االَمر مِنكُم

است و اين تقليد نيز براى رهبرىِ غير امام که رديف اطاعت از خود و اطاعت از رسول شمرده 

   38"اسى النّلَكام عَاَلعُلما حُ (نايب اوست در شيعه شناخته مى شود )زيرا که
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    :و باز دکتر على شريعتى صريحا اظهار ميدارد

 

بايد اطاعتى کورکورانه و تشكيالتى داشت ... اين معناى تقليدى است که در تشيع وجود داشت "

که نايب اوست در شيعه شناخته ميشود. تقليد نه  (تقليد نيز براى غير امام )ولى فقيه و همين

 39".تنها با تعقل ناسازگار نيست، بلكه اساسا اقتضاى عقل ، تعبد و تقليد است

 و

حساب وجود امت مستلزم روحى است بنام امام ، و انسانى که امام خود را نميشناسد بمثابه  "

چوپان خود را نميشناسد بمثابه گوسفندى است که چوپان خود را گم کرده گوسفندى است که 

 40".باشد

  

بازرگان، يكى ديگر از تئوريسين هاى اسالمى نيز،  به نظر مهندس

مى  کسى  که مدعى وحدت اسالم با علم بود و در راه اثبات آن تالش

علم به قرنها قبل از آغاز دوران  کرد، ولى سطح تفكر اجتماعى اش

   هم نمى رسيد،

 

حضرت امام خمينى جمهورى اسالمى را به نظامى توصيف مى کنند که در آن ولى فقيه قيم "

بالعزل مردم صغير است و مايه اين واليت رااز طريق ائمه اطهار از مرجع الهى گرفته است . 

در مقابل ولى  بنابراين ، همانطور که صغير حق عزل ولى خود را ندارد، مردم نيز حق چون و چرا

  41".فقيه را ندارند

 

و آيت اهلل طالقاني، يك مرتجع ديگر اسالمي، نيز در توضيح اطاعت 

... تنها دعوت "تقليد در نظام اسالمى يادآورى مى کند که : 

پيغمبران ، توحيد در ذات و توحيد در عبادت نبود، توحيد در ذات و 
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براى توحيد در اطاعت. در عبادت، مقدمه و پايه فكرى و عملى بوده 

آزادى و مساوات از همين معناى خداشناسى و توحيد سرچشمه مى 

گيرد. اين همان حقيقت اسالم است که آئين پيغمبر خاتم به آن 

عمل و از ميان برداشتن هر  ناميده شد، يعنى : تسليم اراده و فكر و

دى بنابراين ، از نظر طالقانى نيز آئين توحي. "...مقاومت و مانعى

اسالم يعنى آئين تسليم اراده و فكر و عمل به ولى فقيه . بنطر او 

و اطاعت از خداى توحيدى در آسمان مقدمه اطاعت از ولى  پرستش

مطلقه در زمين است و مساوات اسالمى به معناى مساوات انسانها در 

 42ت.بندگى و بردگى در برابر خدا و ولى اوس

حتى مجاهدين خلق نيز چيزى جز اين فكر نمى کنند. مسعود  

رجوى نيز بصراحت اظهار ميدارد که نظام حكومتى مطلوب او هيچ 

 تفاوتى با نظام ديكتاتورى مطلقه صدر اسالم ندارد. وى مى گويد: 

  

با  هيچ اختالفى  را  رهبرى کننده در تاريخ ... مجاهدين  امامت يعنى تداوم اصل نبوت و عنصر"

    43".مجاهدين صدر اسالم نيست

  

  د:همچنين اظهار ميداروی  

 

على العموم در سازمان ها و احزاب ... کميته هائى در پائين ترين سطوح بايد باشد که به "

اصول عقيدتى خودمان از انتخاب  ترتيب، کميته هاى باالترى را انتخاب کنند ... ولى ما بر اساس

وجه  پرهيز مى کنيم .... و اما رهبرى که وجه مشخصه اش از پيش چند درجه اى رهبرى بيش
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قرار  -به معناى رهبرى عام  -رهبرى دسته جمعى سازمان يدتى و ايدئولوژيك است، در راسعق

 44"دارد.

  

بنابراين از نظر مجاهدين نيز رهبرى همچون واليت فقيه بهيچوجه 

 (رهبر عقيدتى و ايدئولوژيك )مذهبى  انتخابى نيست بلكه در نقش

 بطور خود مختار و مطلقه بر باالى سر سازمان قرار مى گيرد. 

آنها در جاى ديگرى از نشريه سازمانى خود قدرت مطلقه اين رهبرى 

يا سازمان پيشتاز و موقعيت آنرا در برابر تودة مردم بطور روشن ترى 

 :تشريح مى کنند

 

ه ها و افراد جامعه بجا نمى با وجود عامل هدايت کننده وسازمان پيشتاز، اختيارى براى تود"

به او  (ماند که خالف رهنمودهاى او، مسير ديگرى را برگزينند. اگاهى پيشتاز)يا امام و رهبر

مى کند که سراسر جامعه را در بر گرفته و در برابر آن ، افراد جامعه ، مكلف به  واليتى اعطاء

ورهاى اين رهبر، اطاعت و پيروى اطاعت و گردن گذارى هستند... توده هاى مردم بايستى از دست

 45"يعنى: تقليد. ،کنند

مهدى ابريشمچى ، شخصيت دوم سازمان مجاهدين خلق نيز 

  :ميگويد

رهبرى، مطلقا ، هيچ تعينى به سمت پائين )توده ها( را نمى تواند بپذيرد. تعين او را الزام "

پائين آمدن از اين، مى کند. يك درجه  مشخص سياسىِ سازمانش _مشخصِ ايدئولوژيك 

 46"مى کند. محتواى مسئوليت رهبرى را مخدوش

بنابرا،ين، مالحظه مى گردد که چگونه همه جريانات اسالمى در 

از حكومت مطلقه ولى فقيه ،  سيستم حكومتى ايده آل خويش

چيزى که در صدر اسالم برقرار بوده است پيروى ميكنند و 
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و مخالفت با دخالت  خصوصيت مشترك همگى آنها نفى دمكراسى

   .مردم در تعيين سرنوشت شان مى باشد

همه اين جريانات، از جمهورى اسالمى، طالبان و بن الدن گرفته تا  

جريانات ارتجاعي و  شريعتى، بازرگان، طالقانى و مجاهدين خلق،

منحطي هستند که عليرغم اينكه برای فريب ديگران به چه چيز 

 قصد به ايدئولوژی اسالمي شان وفادارند،تظاهر ميكنند، تا وقتي که  

 واقعيشان برقراری حكومت مطلقه فردی به اشكال گوناگون، يعني

  با ظواهر گوناگون است.قرن گذشته  14تجديد حكومت اسالمى در 

در اين مورد حتى يك حزب و گروه اسالمى را هم نميتوان سراغ کرد 

بر احكام خدا و ولىِ کوچكترين حقى براى مردم در برا که در اسنادش

او در زمين قائل باشد. اگر هم گروهى اسالمى وجود داشته باشد که 

چنين ادعائى را داشته باشد، بى شك به اصول اسالمى خود خيانت 

اسالمى دانست. چرا که  واقعا ميكند، و از اينرو، نميتوان آنرا يك گروه

كومت چگونه مى شود کسى خود را مسلمان بداند، ولى از نوع ح

 اسالمى در زمان محمد پيروى نكند.

در واقع گروههاى اسالمى در نوع و اصول حكومتى که خواستار بر 

پائى آنند هيچگونه اختالفى با يكديگر ندارند و عليرغم اينكه بعضى 

   ،"مجاهد خلق" از آنها کلمات پر زرق و برق و فريبنده اى چون

ايده هاى ضد  ت بخشرا زين "سازمان پيشتاز"و  "آگاهى پيشتاز"

، و طبق اظهارات دمكراتيك و ضد انسانى خود ميكنند، ولى در نهايت

  . قصدى جز برقرارى يك ديكتاتورى مطلقه سياه را ندارند خودشان،



 

________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 فصل ششم

  

 

 مريکاآدن غرب و مچرا بن الدن با ت

 ؟دشمنى دارد

 

همانطور که در باال اشاره شد نظام اجتماعى و شيوه زندگى مورد نظر 

سال قبل يعنى به عصر قرون وسطى و  1400از  بن الدن به بيش

زنان داراى  ماقبل آن باز ميگردد . دورانى که انسان و بخصوص

هيچگونه حق و حقوق سياسى، اجتماعى و حتى فردى نبودند. در 

 ط و اوضاع ديگرى مواجهيم . حاليكه امروزه ما با شراي

در  امريكا و اروپا قرنهاست که نظامات پارلمانى برقرار شده اند و 

مردم نسبت به گذشته از حقوق فردى و اجتماعى قابل مالحظه اى 

برخوردار ميباشند . نه تنها حكومتهاى فردى از ميان رفته اند ، بلكه 



 

________________________________________________ 

مردم نيز به  به نفوذ مذهب و کليسا در زندگى شخصى و اجتماعى

 .مقدار زيادى خاتمه داده شده است

 مانند حق انتخاب   هاى فردى  ق بسيارى از حقوق و آزادیوحق

همسر ، حق طالق ، آزادى هاى جنسى ، آزادى مذهب و داشتن هر 

و شيوه زندگى فردى ،  نوع اعتقاد شخصى ، آزادى انتخاب نوع لباس

بودند ، به شيوه رايج و چيزهائى که در گذشته حتى قابل تصور هم ن

 روزمره زندگى مردم تبديل شده اند، چيزهائى که با آنچه که گروه

هاى اسالمى مانند بن الدن و طالبان در پى برقرارى آنند ، فرسنگ 

 ها فاصله و تضاد دارند. 

و دنياى اسالمى باالعم به هزاره  دنياى بن الدن و طالبان باالخص

  18به دنياى قبل از انقالبات  قرن  شهاى گذشته و در بهترين حالت

اروپا تعلق  دارند که با تمدن  سرمايه دارى و آزاديهاى فردى مندرج 

   .در آن قرنها فاصله دارند

اينها دو طرز تفكر ، دو شيوه حكومتى ، دو شيوه زندگى و دو  

جهان بينى کامال متفاوت و مربوط به دو دوره تاريخى کامال متمايز از 

تاريخ بشريت اند که قرنها پيشرفت و مبارزه براى آزادى، آنها را از هم 

 جدا کرده است . 

بن الدن حزب جماعت اسالمى در پاکستان، حزب  هوادار  برای مثال،

و طالبان ، همان حزبى که در جريان حمله امريكا به افغانستان  به 

حمايت از بن الدن و حكومت طالبان در افغانستان سعى در ايجاد 



 

________________________________________________ 

در پاکستان و بر پائى يك حكومت اسالمى در آنجا را داشت ،  شورش

از سالها قبل خواستار برقرارى حجاب اجبارى ، جدا کردن زنان و 

و ساير قوانين اسالمى در   دانشگاها، برقرارى قانون قصاص مردان در

مورد شهادت زنان در دادگاهها ) برابرى شهادت دو زن با شهادت 

ده است و براى تغيير قوانين ازدواج ، طالق ، ارث و ساير ( بويك مرد

قوانين به نفع قوانين اسالمى که با قوانين موجود در کشورهاى غربى 

 فاوت دارند مبارزه ميكرده است .زمين تا آسمان ت

قوانين شريعت زنان بايد مانند آنچه که در افغانستان رايج  بر اساس

بود مقنعه بگذارند ، حق طالق و تعدد زوجات را براى مردان 

برسميت بشناسند و نصف آنان ارث ببرند. حزب جماعت اسالمى در 

 :هار ميداردچنين اظ "ديدگاهها و نظريات"يكى از مدارك خود بنام 

 

حاکميت منحصرا متعلق به خداست و قدرت وديعه ايست که بايد بنا بر احكام اسالمى "

حكومتى شورا  روش"آمده است بكار برده شود.  ()تاکيد از من  قرآن و سنتهمانطور که در 

 47"است. ()مشاورت متقابل

 

البته شوراى اسالمى را با پارلمان يا شوراى کمونيستى اشتباره 

يعنى همان چيزى که حزب جماعت  نگيريد. زيرا شوراى اسالمس

اسالمى از آن صحبت ميكند فاقد هرگونه قدرتى است و تنها يك 

ارگان مشورتى براى پادشاه ، خليفه يا مقام مذهبى ايكه داراى قدرت 

  . مطلقه بر همه امور است ميباشد



 

________________________________________________ 

 همين طور بايد بدانيم که در شوراى اسالمى مشورت تنها ميان 

 شورا و او يعنى قدرت مطلقه مذهبى است که انجام ميگيرد. 

بنابراين، هروقت که او ميخواهد در مورد چيزى تصميم بگيرد با شورا 

، آنهم اگر بخواهد ، مشورت ميكند ، ولى همواره تصميم نهائى با 

  .خود اوست

دهيد ببينيم اعضاى شورا چه کسانى هستند؟ در بهترين ولى اجازه ب

حالت ، آنطور که در ايران رايج است نمايندگان مردم . ولى آيا آنها 

واقعا و حتى اسما نمايندگان مردم اند؟ نه . چرا که در انتخاباتى که 

براى انتخاب اين نمايندگان برگزار ميشود تنها افراد مسلمان حق 

و تازه نه هر مسلمانى ، بلكه تنها افراد مسلمانى  کانديد شدن دارند ،

که صالحبت آنها براى کانديداتورى توسط مقامات مذهبى تاييد شده 

است . اين دقيقا همان روشى است که در ايران در حال حاضر طبق 

 آن عمل ميشود .

تحت عنوان  (ديگرى از مدرك مزبور )ديدگاهها و نظرات در بخش

 :آمده استچنين  "سياست دولت"

 

در همه عرصه هاى زندگى اعمال  قانون قرآن قانون عالى جامعه اسالمى است و بايد بطور کامل"

 48"گردد.

 



 

________________________________________________ 

 غير   و  شخصى امور   تمام اسالمى در  عبارت ديگر، حكومته ب

 ژى تاسترا" طور در بخش  همين  دارد.  دقيق دخالت   شخصى

 : سند مزبور مى گويد "تغببر

بايد در همه عرصه هاى حيات انسانى برقرار گردد... بهمان اندازه که رفتار و  حاکميت خدا"

کردار و اخالق جنسى افراد بايد الهى باشد استقرار جامعه و دولت اسالمى نيز بايد از روى مدل 

)تاکيد از من . به  مدينهپيغمبر در  جماعت ، الهامات خود را از روش محمدى انجام پذيرد.

 ،ميگيرد... از نظر جماعت (من در مورد اسالم مكه و مدينه دقيقا توجه کنيدبلي قاستدالالت 

قانون اسالمى بايد به د ... سنگ پايه هاى ايمان و فرهنگ اسالمى ميباشن ،پيغمبر قران و سنتِ

و به منبع  ،معيار قضاوت در مورد اعمال شخصى و عمومى حكمرانان و حكم شوندگان هردو

 49"اصلى کليه قوانين تبديل گردد.

 

قوانين اسالم  يعنى چه حكمرانان چه حكم شوندگان بايد بر اساس

عمل نمايند وگر نه با آنان بعنوان کسانى که اين قوانين را زير پا 

نكنيم که همانطور که در گذشته در  گذارده اند عمل ميشود. فراموش

در حكومت جماعت اسالمى هيچ از سند مذبور ديديم  همان بخش

گونه تضمينى در اين مورد که اين گونه افراد، بعنوان منحرفين از 

در همانجا آمده جهنم در امان بمانند وجود ندارد.  اسالم، از آتش

 است:

 

تمام قدرت سياسى، از قوه مقننه گرفته تا قوه اجرائى و قضائى تنها در محدودة خدا و "

که ميتواند بكار  و به عمل در آوردن ارزشهاى مندرج در اسالم است تقويتجهت  در و پيامبرش

 ".برده شود



 

________________________________________________ 

بعبارت ديگر، هر قانونى مصوبه از جانب شورا يا به اصطالح  

نمايندگان! مردم که با کالم خدا مغايرت داشته باشد توسط نماينده 

او که رهبر مذهبى است لغو ميگردد. و اين همان چيزى است که در 

 _يران رايج است و در حكومت طالبان نيز ، البته بدون وجود شوراا

که تفاوتى در اصل مسئله نميكند، برقرار بود. در همانجا سند مذبور 

 اضافه ميكند:

 

العالء معدودى که بهمراه متفكر شاعر بزرگ ابوموالنا سعيد "جماعت از لحاظ فكرى از افكار "

اسالمى در نيم قاره آسياى جنوبى بودند الهام ميگيرد.  دکتر محمد اقبال آغازگران اين جنبش

تعداد  1947شد که در  از پيروان وى تاسيس نفر 25توسط  1941اين حزب در سال 

 "د.نفر رسي 625اعضاى آن به 

 

آل هاى ساير گروهاى اسالمى نيز منجمله رقباى شيعى آنان با  ايده

وهابيون وعده آنرا  دنياى تاريك و قرون وسطائى که بن الدن و گروه

از رسيدن به قدرت در  به بشريت ميدهند تفاوتى ندارد . خمينى پس

براى سران جمهورى اسالمى به صراحت اظهار  يكى از سخنرانيهايش

  : داشت

 

هاى ما هم بيشتر اين اشخاصى که هستند مفسدند . اگر ما آنها را نكشيم هر  در حبس "…

ما خليفه ميخواهيم که دست ببرد ، ... آدم نميشونداينها يكيشان که بيرون بروند آدم ميكشند . 

کند ، همانطور که رسول اهلل صلى اهلل عليه دست ميبريد ، حد  (ازمن-حد بزند و  رجم )سگنسار

را چون جماعتى ناراضى بودند قتل عام  50، رجم ميكرد ، و همانطور که يهود بنى قريظهميزد 

بزنيد ، فالن طايفه را  کرد.  اگر رسول اهلل فرمان داد که فالن محل را بگيريد ، فالن خانه را آتش



 

________________________________________________ 
حيات  تامين کرد ، زيرا زندگى بشر را بايد به قصاص از بين ببريد ، حكم به عدل فرموده است ...

شود. اين عواطف  کار درست نمي   سال زندان است. با چند   خوابيده  توده زير اين قصاص

 51."کودکانه را کنار بگذاريد

 

خمينى در سخنرانى ديگرى در مورد مخالفين عقيدتى خود اظهار  

 داشت :

 

به اين  اما اشتباهي که ما کرديم اين بود که به طور انقالبي عمل نكرديم و مهلت داديمو"

قشرهای فاسد، و دولت انقالبي وارتش انقالبي و پاسداران انقالبي .  هيچ يك از اينها عمل انقالبي 

نكردند و انقالبي نبودند. اگر ما از اول که رژيم فاسد را شكستيم و اين سدّ بسيار فاسد را خراب 

بوديم وتمام مجالت  کرديم ، به طور انقالبي عمل کرده بوديم ، قلم تمام مطبوعات را شكسته

فاسد را تعطيل کرده بوديم و روسای آنها را به محاکمه کشيده بوديم و حزب های فاسد را 

ممنوع اعالم کرده بوديم و روءسای آنها را به سزای خودشان رسانده بوديم و چوبه های دار را در 

، اين زحمت ها پيش ميدان های بزرگ برپا کرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو کرده بوديم 

نمي آمد.... ما نمي ترسيم از اينكه در روزنامه های سابق، در روزنامه های خارج ازايران برای ما 

چيزی بنويسند، ما نمي خواهيم وجاهت در ايران، در اسالم ، در خارج از کشور پيدا بكنيم ، ما 

      52 "مي خواهيم به امر خدا عمل کنيم و خواهيم کرد.

بسادگى استفاده از دادگاه ، محاکمه و زندانى کردن مخالفين و او 

کشتار و  هانبطور خالصه سيستم قضائى غرب را مردود شمرده و خوا

 زدن مخالفين خود ميشود و اين کار را نيز بطور وحشيانه اى  آتش

 . انجام ميدهد

دست ه اين حقوق و آزاديهاى فردى در غرب يكشبه و به آسانى ب

بلكه از طريق مبارزه و تالشهاى طوالنى در راه آزادى و نيامدند 

سوزانده  در آتش "برونوها"انسانى فراهم گشتند.  در اين راه  حقوق



 

________________________________________________ 

شدند.  قيامها و انقالبات خونين بر  برپا شدند . انقالباتى مانند انقالب 

آزادى فردى و بيرون راندن مذهب  فرانسه که براى اولين بار ناقوس

فردى و اجتماعى و سرنگونى قدرتهاى ديكتاتورى فردى را از زندگى 

 بصدا درآوردند. 

 همه آنچه که در تمدن غرب انسانيت براى خود فراهم آورده است

ها مجاهدت و مبارزه پيگير در راه آزادى بوده است و  نتيجه قرن

 مبارزه طلبى بن الدن و جريان اسالمى در واقع چيزى جز تالش

گرفتن اين دست آوردها  جامعه به گذشته و باز پس براى باز گرداندن

 نمى باشد . 

خود حكومت اسالمى نيز در زمان خود چيزىكه مطلوب مردم 

ه آنزمان باشد نبود . چگونه ممكن است مردم داوطلبانه خواستار ب

گردن انداختن طوق بردگى و کنترل وحشتناك بر زندگى فردى و 

هان آن بود ، باشند. اين طرز تفكر اجتماعيشان ، آنطور که اسالم خوا

و شيوه حكومتى ، در زمان خود نيز ، همانطور که نشان داديم، به 

زور و از طريق ترور ، کشتار و تهديد بود که بر مردم زمان خود 

   .تحميل شد

 

 

 

 



 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 فصل هفتم

 

 

 چگونه محمد در عربستان

 به قدرت رسيد

  

محمد يكه مكه ،  جائدر شبه جزيره عربستان، منجمله در شهر 

زنان از زندگى بسيار  دعوى پيغمبرى را آغاز کرد، مردم و بخصوص

آزادترى نسبت به آنچه که محمد در نظر داشت برخوردار بودند ، و از 

هاى موعظه گرانه اى که به خرج داد جمعيت  اينرو با همه تالش

 چندانى به گرد وى جمع نشدند . 

را داشتند ، ناچار به فرار از  کشتن اشبهمين دليل، هنگاميكه  قصد 

از حمله به کاروان ها و  مكه به مدينه شد. و بعد در مدينه تنها پس

غارت اموال آن و محاصره محالت يهوديان و قتل عام وحشيانه آنها و 

 که همگى  بردن اموال آنها بود که بر تعداد هوادارنش  به يغما



 

________________________________________________ 

  .رتى بودند افزوده شددر پى دستيابى به ثروت و اموال غا

که  632ب.م تا سال  621محمد از زمان فرار خود به مدينه در 

 اعراب بدویسال مرگ وى ميباشد به جنگهاى خونين زيادى عليه 

اموال دشمن  ةهم ،دست زد . در همه اين جنگها ، بهنگام پيروزى

جمله زنان غارت و بعنوان غنائم جنگى در ميان شرکت کنندگان  من

نگ تقسيم مى شدند. اسرا توسط کسى که آنها را دستگير کرده در ج

مى  بود بعنوان برده مورد استفاده شخصى قرار گرفته و يا به فروش

 رفتند.  

وجه  بنابراين ، انگيزه کسانيكه در مدينه به محمد پيوستند،  به هيچ

 ايمان آنها نبود، بلكه سهم بردن از  اموال ، زنان و کنيزان اسيرى بود

به کاروانها و ديگران و قتل عام قبايل ديگر و  که محمد در حمالتش

غير مسلمانان منجمله يهوديان به يغما ميبرد و با آوردن آيه هاى 

 .جديد اين جنايات و غارتگريها را توجيه ميكرد

 53"خدا به شما وعدة گرفتن غنيمت هاى بسيار داد.."

                                                 
بود و در دومين سال مهاجرت به مدينه ، و در شررايطى   "سريات النخله"ولين حمله موسوم به ا

، حمله نظامى به کاروانهراى تجرارتى ،    انجام گرفت که محمد هنوز براى کاربرد تاکتيك جديدش

بقدر کافى هوادار نداشت . از اينرو، تصميم گرفت تا يكى از ماههاى رجرب ، ذيقعرده، ، ذيحجره و    

، برراى  دست به جنرگ و خرونريزی نمري زدنرد    حرم را که در آنها اعراب بنا بر رسم و رسومشان م

حمله به کاروان مكه انتخاب نمايد. در اين ماهها کاروانها با خيال راحرت و بردون هريچ محرافظى     

حرکت ميكردند. براى همين بود که محمد توانست با نيروى بسيار کمى کراروان مزبرور را غرارت    

حمله از نظر اخالقى  بينهابت زشت و مخالف سنن عرب بود. بهرحال، بهنگام  کند، هرچند کارش

به کاروان مكه از سه نفرى که بهمراه آن بودند سرپرست کاروان   کشته و دو ترن ديگرر دسرتگير    

 ميشوند. باين طريق بود که مسلمانها توانستند براى اولين بار به سهولت صاحب ثروت  شوند.   
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از طريق همين غارتگريها و اموام مصادره شده بود که کم کم  

اطرافيان وی که اکنون با غارت کاروانها و جنگها اشرافيت جديدى از 

ثروتمند شده بودند، بوجود آمد. اکنون اين اشرافيت به همراه 

قدرت  ر راسبه اسالم پيوسته بود داکنون آن نيز شرافيت قديم که ا

   ه بود.قرار گرفت

بنابراين ، بسيارى از اعضاى اين اشرافيت جديد مانند عثمان  

از ميان همان اشرافيت قديم يعنى از ميان  (خليفه سوم)

ثروتمندترين اعراب برخاسته بودند. آنها زمانى به اسالم پيوستند که 

اسالم  در اثر همين جنگها ، کشت و کشتارها و غارتگريها به قدرتى 

تبديل شده و ستاره اقبال آن رو به صعود بود. از اينرو دليلى نداشت 

صت طلبانه در پى قدرتند به آن که صاحبان قدرت که هميشه فر

 نپيوندند . 

بى دليل نبود که تمامى اطرافيان محمد يا مانند ابوبكر ، عمر و 

عثمان همگى يا از جمله ثروتمندترين افراد عرب بودند که با پيوستن 

به اسالم ثروت خود را چندين و چند برابر کرده بودند و يا مانند على 

از پيوستن به اسالم به مال و منال  در ابتدا چيزى نداشتند و پس

 د.رسيده بودن

خود محمد از جمله دسته دوم بود که چه از طريق ازدواج با خديجه 

از  و چه از طريق آيه هائى که براى تعين سهم استثنائى خودش

 آورد  ها مي گری ها و غارت اموال غارت شده و زنان اسير در جنك
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 به ثروت زيادى دست يافته بود. 

يك پنجم اموال غارت شده به اضافه  تمام ثروت  ،54ابر اين آيه هابن

باقيمانه از پادشاه و فرماندهى که در جنگ شكست خورده بود به او 

   .تعلق داشت

از مرگ از  نگاهى به ليست تنها بخشى از روستاهائى که محمد پس 

عبارت خود بجا گذاره بود ابعاد مسئله را روشن ميكند. اين  روستاها 

،  "موصيب"،  "صفيه"،  "اواف"،  "دالل"،  "برقه"بودند از:  

  55و ..... "فدك"،  "سالله"،  "مشرب ام ابراهيم" ،"وطى"،  "حصنا"

 که محمد به دخترش حاصلخيزى بود فدك روستاى بسيار 

بر سر آن  از مرگ محمد فاطمه که زن على بود بخشيده بود و پس

  .وبكر در ميگيرددعواى سختى ميان على و اب

تازه اينها تنها دارائى هاى ملكى محمد بودند . همچنين، بعد از مرگ 

 عباس وى دعواى سخت ديگرى ميان پسر عموى او على و عمويش

على پسر عموى محمد و چهارمين خليفه فت. بر سر ارث او درگر

 . مسلمانان بود

 معمولي و محروم از هر گونه او قبل از پيوستن به اسالم يك فرد 

ثروتى بود . اما بعد از شرکت در جنگهاى متعدد در راه اسالم صاحب 

 ثروت عظيمى شد . در آمد حاصل از تنها يكى از  باغهاى خرمايش

   56کيلو طالى آنزمان ميگرديد. 160بالغ بر چهل هزار دينار برابر با 
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هاى  قران عبارت به خدا بنا بر آيه  "مقربان"و  "سابقون"ليست 

وف ، ير ، عبد الرحمان ابن عُبَبودند از خديجه ، ابوبكر ، عثمان ، زُ

 و طلحه .  اصقّسعد ابن ابى وَ

 عثمان داماد پيغمبر و خليفه سوم بود . او از خود صد هزار دينار

و يك ميليون درهم پول نقد و بسيارى  (برابر با چهار صد کيلو طال)

به تنهائى به  زمينهايش گذاشت و ارزش گله هاى اسب و شتر بجا

    57بالغ ميشد. (کيلو طال 800برابر با )دويست هزار دينار 

بير از ابتدا فرد بسيار ثروتمندى بود. او يكى از کسانى بود که زُ 

خيلى زود به اسالم پيوست . او هم يكى از پسر عموهاى محمد بود. 

به   .اسب بود هزار راسوى صاحب هزار برده مرد ، هزار برده زن و 

اضافه يازده خانه در مدينه ، و خانه ها و زمينهاى زياد در بصره ، 

مليون درهم بجا  35او از خود تا  . 58کوفه ، فَستاد ، و اسكندريه بود

  59گذارد.

سعد  60مليون درهم از خود بجا گذاشت. 2عبدل الرحمن بن عوف 

سالگى  55محمد ، در سن يكى از نزديكترين افراد به بن ابي وقاص 

در گذشت و از خود  "عقيق"در قصر خود در مدينه بنام قصر 

    61دويست هزار درهم بجا نهاد.

و   62از مرگ از او بالغ بر سى مليون درهم باقى ماند. طلحه نيز پس

  بود  سرانجام ، عمر ، سومين خليفه اسالم ، آنچنان ثروتى بهم زده

 ازدواج  "ام کلثوم"دختر على  که ميخواست با  هنگامى  که
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 کند فقط ده هزار دينار بعنوان مهريه به على پرداخت نمود . 

باين ترتيب بود که هنگاميكه اسالم بدنبال جنگها ، قتل عامها و 

اوج گرفت ، براى قشر ممتاز و  غارتها قدرتمند شد و ستاره اقبالش

سالم بودند و قبايل ديگر که در ابتدا همگى مخالف ا اليت قريش

ديگر دليلى وجود نداشت که به محمد و جنگهاى وى در راه خدا! 

  . نپيوندند

از اينرو تعجبى ندارد که تمام ياران درجه اول محمد ، از ابوبكر گرفته 

تا عمر و عثمان و على همگى يا از ثروتمندترين افراد عرب بوده و يا 

بعدا هم وقتى که  با پيوستن به اسالم به ثروت زيادى دست يافتند .

مسلمانان با حمله به کاروانها و اموال مردم و کشت و کشتار آنان بر 

تمام شبه جزيره عربستان مسلط و خود را به سطح يك دولت ارتقاء 

 دادند ، حمله به کشورهاى ديگر را آغاز نمودند . 

 در اين حمالت نيز مردم غير مسلمان کشورهاى مفتوحه را طبق

اسالمى  "جزيه"از روى تهديد و با برقرارى ماليات و  معمول به زور ،

)مالياتى که افراد غير مسلمان بايد ميپرداختند( بود که وادار به قبول 

 .اسالم کردند

زمينهاى  در آن زمان اسالم بسيار عقب تر از عهد خود بود و در سر

مفتوحه که از نظر تاريخى بسيار جلوتر  بودند ، عالوه بر غارت اموال 

  و  فرهنگو ثروتهاى موجود در اين ممالك، بسيارى از مظاهر 

 سوزاندن کتابخانه ها وکشتن   با  نيز  را  بشرى پيشرفت 
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ابن خلدون درکتاب بنام  .دانشمندان اين کشورها از ميان برد

 :   مي نويسد "مقدمه"

وقتي سعد ابي وقاص بر مدائن دست يافت در آنجا کتابهای بسيار ديد . نامه به عمرابن خطاب "

نوشت و در باب اين کتابها دستوری خواست . عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افكن که 

اگر آنچه در آن کتابها راهنمايي است ؛ خداوند برای ما قران را فرستاده است که از آنها راه 

ماينده تر است و اگر در آن کتابها جز مايه گمراهي نيست ؛ خداوند ما را از شر آنها در امان ن

   63"!! از اين سبب آن همه کتابها را در آب يا در آتش افكندند و از ميان بردند داشته است ... 

و  ، هجری 444  در نيز کتابخانه معروف شمس الدين ابوالمظفر گيلكي در شهر طبس " 

شهر شاپور ) فارس ( نيز در همان سالها توسط مسلمانان غارت گرديد و در آتش  بخانه کتا

  64".ده هزار و چهارصد جلد کتاب خطي در آتش سوخت فقط در دومي بطوريكه  .سوخت

از جمله اعراب مسلمان نه تنها بزرگترين کتابخانه هاى علمى آن 

دوران را در ايران و در ساير نقاط به بهانه اينكه تمام علوم در قرآن 

زده و از ميان بردند  وجود دارد و نيازى به کتابهاى علمى نيست آتش

، بلكه هر دانشمندى را هم که با تكيه بر استدالل عقلى، آيه هاى 

الئى و بى معناى قرآن را زير سئوال مى ببرد، يا مورد تكفير غير عق

را سوزانده و خود وى را تبعيد و يا به  قرار ميدادند و يا کتابهايش

 قتل مى رسانيدند . 

و کاشف  10و  9زکرياى رازى بزرگترين دانشمند و پزشك قرن 

تين رساله و کتاب علمى، که اکثر آنها بعدا بزبان ال 271الكل را، با 

، "الحاوى"ترجمه شدند و منجمله دائرالمعارف بزرگ پزشكى وى 

  چاپ تجديد  بار در اروپا  5، 1279از ترجمه به التين در  پس

  .کوبيدند تا نابينا شد بر سرش هايش با کتاب  آنقدر  شد،
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، محقق بزرگ ايرانى و مترجم کتابهاى  "ابن مقفع پارسى "و يا 

ب . م به اتهام کفر زنده  763بيشمار پارسى و يونانى به عربى را در 

 .سوزاندند زنده در آتش

 1165-1240مسلك )، متفكر بزرگ صوفى  "ابن العربى" و يا

قربانى ديگر تروريسم اسالمى در آنزمان بود . او از ترکيب نظام  ب.م(

وحدت "را که  سيستم نظرى خودش مختلف مذهبي،هاى 

از هشتصد کار به او نسبت  نام داشت به وجود آورد. بيش "وجود

داده شده است که نزديك به چهار صد تاى آن بجا مانده است. او را 

از آنكه علماى  متهم به چند خدائى کردند و پس  بخاطر عقايدش

   65قصد کردند. سوة شرع در مصر حكم به ارتداد وى دادند ، به جانش

فيلسوف عرب را که تنها به جرم اينكه از آشتى  "كندىال"همچنين ، 

ضربه شالق زدند  52سالگى  62منطق و الهيات دفاع کرده بود در 

را در رود دجله ريختند و از ميان بردند تا  کتابخانه اش و سپس

جائيكه خود وى نيز چندى بعد زير فشار روحى و روانى ناشى از اين 

 66واقعه بطور غم انگيزى درگذشت .

رشد علوم در امپراطورى اسالمى نه تنها در سايه اسالم صورت 

در مبارزه با آن و آنهم در مبارزه اى خونين و  نگرفت بلكه بالعكس

بسيار سهمگين تر از آنچه که تاريخ بعدا در اروپا شاهد آن بود عملى 

روهايى انجام گرفت گشت . اين رشد به شهادت تاريخ تماما توسط ني

که يا در امر وحى و پيامبرى ترديد داشتند و يا براى به کرسى 



 

________________________________________________ 

نشاندن خرد و عقل با شريعت کور اسالمى در نبرد بودند . اسالم از 

چيزى جز  غارت و چپاول ، جنگ و سرکوب و   همان ابتدا کارش

 و پراکندن خرافات نبود .  جلوگيرى از بارورى علم و دانش

يان شيعى آن نيز که از نظر وهابيون از اسالم واقعى حتى حام

منحرف شده اند نه تنها از اقرار به آن ابائى ندارند بلكه بعنوان يك 

براى پيشروى خود هنوز هم بر آن تكيه ميكنند. خمينى رهبر  روش

     :شيعيان جهان خود اعتراف ميكند که

 

را گرفته ايد که به اصطالح  فقط همان طرفشکنيد. شما  قرآن ميگويد: بكشيد، بزنيد، حبس"

اميرالمومنين اگر بنا بود مسامحه  .شما رحمت است . اينها رحمت نيست ، مخالفت با خدا است

نفر را يكدفعه بكشد . با محاکمه و زندان کار درست نميشود و  700کند شمشير نميكشيد تا 

  67."اين عواطف کودکانه بر قانون خرد نيست 

 

او جنگ را نه تنها بعنوان يكى از ارکان اسالم بلكه از اصول  و يا هم

 :جدائى نا پذير همه اديان سامى ميداند. از نظر خمينى

هم مهلت عليه است . اگر به حضرت عيسى سالم اهلل  مذهبى که جنگ در آن نيست ناقص"

حضرت نوح ميدادند به همين ترتيب عمل ميكرد که حضرت موسى سالم اهلل عليه عمل کرد و 

سالم اهلل عليه عمل کرد . اين اشخاصى که گمان ميكنند که حضرت عيسى اصال سر اين کارها 

را نداشته و فقط يك ناصح بوده است ، اينها به نبوت حضرت عيسى لطمه وارد ميكنند ، براى 

ام اينكه پيغمبر شمشير دارد ، جنگ دارد، جنگ ميكند که مردم را نجات بدهد . همانطور که ام

سربازى به جنگ ميرفتند، همه آدم مى کشتند.  بودند، با لباس (سرباز) هاى ما هم همه جندى

آنهائيكه ميگويند اسالم دين جنگ نيست و اسالم نبايد آدمكشى بكند اسالم را نميفهمند . قرآن 

د تا ميگويد جنگ جنگ  ،  يعنى کسانيكه  تبعيت  از قرآن ميكنند بايد آنقدر به جنگ ادامه دهن

فتنه از عالم برداشته شود. جنگ يك رحمتى است براى تمام عالم و يك رحمتى است از جانب 
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خداوند براى هر ملتى در هر محيطى که هست . شما چرا هى آيات رحمت را در قرآن ميخوانيد 

    68"و آيات قتال را نميخوانيد؟

 

ترور تحميل خود به نيروى زور و  در واقع اسالم از آنجا که قصدش

برد  منظور خود نداشت .  بود چاره اى جز توسل به جنگ براى پيش

همچنان که امروز هم گروه بن الدن ، طالبان و امثال آنها جز از راه 

ترور و کشتار هيچ چشم انداز ديگرى براى پيشبرد مقاصد عقب 

    .افتاده خود ندارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 فصل هشتم

 

 

 مخالفآيا ارتجاع اسالمى 

 سرمايه داريست؟

 

نظام سرمايه دارى و استثمار اکثريت توسط  اسالمى با نفس جنبش

اقليت نيست که مخالف است . مخالفت آن با سرمايه دارى با جنبه 

هاى  پيشروى جامعه انسانى در دوران آن ، يعنى با آزاديها و حقوقى 

طى قرنها  است که در اين نظام و در جريان مبارزه بر عليه خود آن،

محقق گشته است . مانند آزادى زنان ، آزادى بيان ، آزادى مذهب 

منجمله المذهبى ، آزاديهاى فردى و اجتماعى ، انتخابات و دمكراسى 

 پارلمانى در نظام سرمايه دارى . 

بنا براين مخالفت آن با فرهنگ و تمدن غرب تنها با جنبه هاى 

 .رگرانه و منفى آنستپيشرو و مثبت آن و نه جنبه هاى استثما

 دو موردى که اسالميها در ايران و   هر  در  که نيست   ى دليلب



 

________________________________________________ 

افغانستان قدرت را بدست گرفتند ، تنها به جنبه هاى مثبت فرهنگ 

و تمدن غرب که از مدتها قبل در اين دو کشور نيز مانند ساير نقاط 

 جهان نفوذ کرده بود حمله نمودند . 

سرمايه دارى در اين دوکشور ادامه دادند ، بلكه با  آنها نه تنها به نظام

بى حقوق نمودن کامل کارگران و بطور کلى همه مردم ، به استثمار 

 .سرمايه دارى شكل وحشيانه و بسيار خشن ترى دادند

بوجود آمد، مدت  مرکزی بعالوه ، هنگاميكه اسالم در  عربستان 

تبارى در اين منطقه چندانى از تالشى نطام اوليه اشتراکى و مادر 

نگذشته بود. اين تحول در ساير نقاط جهان چندين هزار سال قبل 

تمدن هاى بزرگى چون ايران و رم  رخ داده بود و نتيجه آن پيدايش

بودند که از دل چنين تحولى سر بر آورده بودند . ولى اين تحول در 

ده عربستان بدليل رشد ضعيف و کند نيروهاى مولده به تاخير افتا

 بود. 

 مرکزيو به سرانجام رسيدن آن بهرحال، در پى اين تحول در عربستان

بود که نظام جديد به مذهب جديدى که از بدست محمد و اسالم 

مالكيت خصوصى و مردساالرى دفاع و از لحاظ ايدئولوژيك آنرا 

توجيه نمايد نياز داشت . اسالم در رابطه با چنين نيازى بود که 

ى همين است که قرآن مملو از آياتى است که در بوجود آمد . برا

شان سروده شده  مالكيت خصوصى و تبعيت زنان از شوهران تقدس

 تواند با نظام سرمايه  ، چگونه اسالم مي اند. بر اين اساس



 

________________________________________________ 

   دارى که خود مبتنى بر مالكيت خصوصى ميباشد مخالف باشد؟

انسان از انسان، فقر و ن مذاهب نه تنها از استثمار ينرو بود که اياز ا

خ بشرى ينى در تاريده هاى نويثروت و نظام برده دارى که همگى پد

با صراحت و  بودند، مالكيت خصوصيو از اجزاء جدائى ناپذى نظام 

 بى پروائى دفاع مى کردند، بلكه براى منتفى کردن هر نوع تالش

نه ، با ر عاداليده هاى غين پديل ايا حتى تعدير و ييتغ نسانى جهتا

ن مخالفت با آنها را يکوچكتر منتسب نمودن آنها به خواست الهى،

مي  ن مجازاتهايت الهى، مستوجب سخت تريبعنوان معارضه با مش

ن مورد ياتر از هر سند و بحثى در اير خود  گويات زيآنمودند.  

دى در برابر نظام يمذاهب توح نامقدس فه شناسىيهستند. آنها وظ

 دهند.ي ن وجهى نشان ميرا به بهترد يجد مقدس

 

افزون شده است به  گر فزونى داده آنكه رزقشيو خدا رزق بعضى از شما را بر بعضى د"

   69"اده را نمىدهد تا با او مساوى شود.يدستان و غالمان ز ريز

 

ف ياسالم مخالفت خود با برابرى اقتصادى و حتى تخف ،هين آيدر ا

و غنى را نشان مىدهد، چون معتقد   ريان فقيتواختالف طبقاتى م

ت خصوصى و ثروت و فقر ياست که جامعه مبتنى بر مالك

  . مطلوب و مورد خواست خداست جامعه



 

________________________________________________ 
بر  راو بعضي  م يم کرده ايا تقسيات دنيو روزى آنها را در ح خود معاش  ما که   در صورتى"

و  گر را مسخر خدمت کننديبعضى د م تا بعضى از مردميوى برترى داده ايو جاه دنبعضي به مال 

  70"رحمت خدا از آنچه جمع مى کنند بهتر است 

  

طبقاتى و کنترل گروهى از مردم توسط گروه  ضيز تبعينجا نيدر ا

  . د شده استييد مىباشد تايجامعه جد ات اصلىيگر که از خصوصيد

 

 71 "مىدهد.مى خواهد ذلت  که مى خواهد ثروت مىدهد و به هرکس به هرکس"

 

ر و غنى مطابق خواست يم جامعه به فقياختالف طبقاتى و تقس پس

عنى يمجازات دست درازى به مال دگران برای همين . خداست

  .ت خصوصى قطع دست استيبه اصل مالك تعرض

 

  72"مجازات سرقت قطع دست راست است از مچ دست"

  

مبتنى بر که همانطور که در همه نظامات الزم به توضيح است 

 ز کلمه دزدى شامل دزدىيدر اسالم ن ج است،يت خصوصى رايمالك

 ی تجاری و هاى بزرگ و قانونى نمى شود، و گر نه حمله به کاروانها

ن مجازات يمشمول ا ستيبايشتر از همه مبيغارت اموال مردم توسط 

   . قرار مى گرفت



 

________________________________________________ 

انه يچاره جوئى وحش ب است که رسم قطع کردن دست کهين ترتيبا

ت خصوصى و يبراى حفظ حرمت مالك ت عربيو مشمئز کننده اشراف

طبقاتى  نده رسمى جامعهيل اسالم به نماياحترام به آن بود، با تبد

  .گرددي ل مين خود آن تبديكى از قوانيموجود، به 

جه يز که نتين امر در مورد برده دارى صادق بود. برده دارى نيهم

گر  نظام ينفك ديه و جزء الياشتراکى اول بالفصل فروپاشى جوامع

اسالم و قران  ت کاملير مورد حمايه هاى زيد بوده است در آيجد

 .رديگيقرار م

 

كو ين که ما به او رزق ست با مردىين "خود حتى بر نفس"ز چيا بنده مملوکى که قادر بر هج يآ"

اند؟ هرگز كسان يم و پنهان و آشكار هر چه خواهد انفاق مى کند يعطا کرد "اريو مال حالل بس"

  73".ستنديكسان ني

  

چ يكى بنده اى باشد گنگ و از هر جهت عاجز و کَلِ بر موالى خود و از هيدو نفر مرد "

گر مردى آزاد و مقتدر که بر حق به عدالت فرمان دهد و يرى به مالك خود نرساند و ديخ راه

   74".ستنديكسان نيكسان هستند؟ هرگز ين دو نفر يا ايم باشد آيمستق هم به راه خود

 

همين دافع  جدی مالكيت بوده و اساسا ببنابراين، اسالم  نه  تنها  م 

منظور در عربستان شكل گرفت، بلكه مخالف هرگونه تغيير در آنست. 

بررسى دو نمونه از جنبشهاى اسالمى در دوران اخير که هردو در 

با رفرم ارضى و آزادى زنان ) که از ميان بردن مالكيت مخالفت 

شكل گرفتند، بهتر از هر  (فئودالى و رهائى زنان را مد نظر داشتند



 

________________________________________________ 

چيز ديگرى ماهيت ارتجاعى اين جنبشها را در دفاع از مالكيت 

خصوصى و بردگى زنان و اين حقيقت را که جنبشهاى مزبور در همه 

جا صرفا بخاطر سد کردن آزادى و اصالحات در اين دو مورد است که 

 شكل ميگيرند نشان ميدهد. 
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 فصل نهم

 

 

 ارضى عروج خمينى در مقابله با رفرم

 و حق راى زنان در ايران

 

شايد دنيا بقدر کافى نداند که دو تن از قدرتمندترين جنبشهاى 

اسالمى اخير که تا گرفتن قدرت دولتى در ايران و افغانستان نيز 

رفتند، هر دو اساسا در ضديت با اصالحاتى شكل گرفتند که  پيش

ستور خود حقوق زنان و تقسيم زمين ميان دهقانان را در د گسترش

 داشتند. 

در ايران، نقطه شروع جنبشِ طرفداران خمينى اصالحاتى بود که در 

اين اصالحات بر پايه رفرم ارضى و  شروع شد .  اساس 60دهه 

                .اختيارات و حقوق زنان بود افزايش

اصالحات ارضى، در وهله اول،  مبتكر اين اصالحات ، بخصوص  



 

________________________________________________ 

که در طى همان سالها براى گشودن درهاى بسته دولت امريكا بود 

و  و بسط هرچه بيشتر روابط پولى روستاها بروى کاالهاى خويش

کاالئى در بيشتر کشورهاى تحت نفوذ خود تصميم به پيشبرد اين 

بقاياى روابط فئودالى و اقتصاد بسته آن در   ز ميان بردنااصالحات و

    .بودگرفته  روستاها

ائيكه در تقسيم کار جهانى، ايران با جغرافياى عمدتا بعالوه، از آنج

کوهستانى و ذخاير نسبتا وسيع معدنى خود بعنوان يك کشور 

مستعد براى صنعتى شدن در نظر گرفته شده بود ، لذا رفرم ارضى و 

آزاد کردن نيروى کارِ کشاورزى براى تامين نيروى کار صنعتى، در 

 . اين اصالحات قرار گرفته بود راس

در ضمن دادن آزاديهاى بيشتر به زنان نيز که بهرحال جمعيت 

وسيعى را تشكيل داده و به نيروى کار آنان براى منظور فوق نيز نياز 

بود بعنوان جزئى از اين رفرمها در نظر گرفته شده بود . اينها انگيزه 

 هاى اقتصادى اين رفرمها را تشكيل ميدادند که براى گسترش

داده شده و  نفوذ اقتصادى امريكا ضرورى تشخيصسرمايه جهانى و 

 انجام آنها به شاه توصيه شده بود. 

البته اين اصالحات از آنجا که منافع سرمايه جهانى را دنبال ميكرد، 

لذا انجام آنها تنها محدود به ايران نبود و همزمان بسيارى از 

 .کشورهاى ديگر تحت نفوذ امريكا را نيز در برميگرفت



 

________________________________________________ 

آن در مورد ايران شايد تنها بخاطر آن بود که بعلت  ويژگى 

همسايگى ايران با شوروى عالوه بر اهداف اقتصادى، اهداف سياسى را 

نيز در برميگرفت ، منجمله اينكه به سياست ايجاد کمربند سبز از 

طريق رفرم و مدرنيزه کردن کشورهاى اطراف شوروى بمنظور 

زبيگنيف برژينسكى ،  نمود.نفوذ آن کمك مى  جلوگيرى از گسترش

در بارة انقالب   خود  مشاور کارتر در امور امنيت ملى ، در خاطرات

 ايران به اين مسئله اشاره ميكند. او مينويسد:  1979

 

کمربند استراتژيكِ حفاظتى در اطراف منطقه حياتى نفت خيزِ  (1357انقالب ) فاجعه ايران"

در برابر دخالت شوروى را بهم پاشيد. خط شمال شرقى ترکيه ، خط شمالى ايران و   خليج فارس

پاکستان، و منطقه بيطرف افغانستان سد محكمى را در برابر شوروى ايجاد کرده بودند ، که 

 75"شكاف بر ميداشت.  يكا خارج ميشد اين خط هنگامىكه ايران از رده مدافعان امر

 

طبيعتا اين اصالحات هرچند که اصالحاتى از باال بود و لذا چندان 

شورى در ميان دهقانان و زنان بر نيانگيخت ولى بهر حال، بخاطر 

اصالحگرانه اشان مورد مخالفت مردم منجمله دهقانان و زنان  نفس

نسبى دهقانان و زنان روبرو شد.   نيز قرار نگرفت و حد اقل با استقبال

تنها نيروهائى که با اصالحات مزبور مخالفت داشتند شاه، روحانيون و 

 زمينداران بزرگ بودند.

شاه که خود از زمين داران بزرگ بود و ابتدا با اصالحات مزبور 

 محبور به قبول آنها شد و ، جدى امريكا  فشار  مخالفت داشت ، زير



 

________________________________________________ 

متن  .سفيد خود اجراى آنها را بدست گرفتانقالب  تحت عنوان

 گويای اين مسئله است.  56آبانماه  22مصاحبه نيوزويك با شاه در

 

دولت ايران در گزارش خبری دوهفته پيش خود اعالم کرد پرزيدنت » سوال:

کندی ازپرداخت يك وام سي وپنج ميليون دالری برای انتصاب علي اميني به 

وشما راتحت فشارگذاشته بود، آيا اين گزارش نخست وزيری استفاده کرده 

   "درست است؟

اين مربوط به گذشته است ولي درست است. فرضيه شما نيز صحيح است »شاه:

  "من خيلي بيشتر ميتوانم دراين مورد صحبت کنم ولي نخواهم کرد.

 

ساير زمينداران نيز باستثناى مقاومتهاى پراکنده ، بدنبال تسليم شاه 

خواست امريكا شده و ناچار به قبول اصالحات گشتند . همگى تسليم 

از ميان روحانيون نيز کسانى مانند آيت اله بروجردى و بهبهانى که از 

ترين مقامات روحانى  در ايران  بودند ،  هرچند در بيانيه هائى  باال

مخالفت خود را با اصالحات مزبور اعالم داشتند، ولى حاضر به مبازره 
                                                 

  اجرراى   ريكا که در مورد انجام اصالحات مزبور جدى بود با مشاهده بى توجهى شاه نسبت بهآم

اصالحات ارضى، با نفوذى که در ايران داشت کابينه جديدى را برهبرى يكى از عوامرل قرديمى و   

برا   ،امينى براى اجراى اصالحات مزبور برسررکار آورد . نخسرت وزيرر جديرد     دکتر سرسپرده خود

برراى شراه    ، آن اصرالحات ارضرى و گماشرتن ارسرنجانى در راس     ی بنامايجاد وزارت خانه جديد

شراه کره    .برردن اصرالحات براقى نگذاشرت     چگونه شكى در مورد جديت آمريكا در امرر پريش  هي

موقعيت خود را در خطر ميديد سرانجام دسرت از مقاومرت برداشرت و برراى مرذاکره برا مقامرات        

جمهور امريكا و موافقت با اصرالحات ، خرود    از مالقات با رئيس امريكائى رهسپار آمريكاشد و پس

از بازگشت شاه کابينه امينى برکنار و برا کابينره جديردى     ن رهسپار ايران شد . پسبراى اجراى آ

  .که شاه بر سر کار آورد ، خود اجراى اصالحات را بعهده گرفت



 

________________________________________________ 

كا نشده و تن به سكوت دادند. در اين ميان تنها جناح با شاه و امري

خمينى بود که حاضر به سكوت نشده در مخالفت با اصالحات ، پرچم 

خمينى تقسيم . بر عليه شاه و امريكا را برافراشت مخالفت و شورش

اراضى ميان دهقانان را مغاير با اصل مالكيت خصوصى در اسالم اعالم 

ب زمين ديگران و نماز گزاردن بر روى زمين نمود و دهقانان را از غص

  نمود.غصبى برحذر

ه در مورد حق راى به زنان نيز ابتدا طى تلگرافى به شاه هشدار داد ک

بقرار مسموع دولت در صدد است که در انجمنهاى ايالتى و واليتى "

به زنها حق راى بدهد و اين بر خالف شرع مبين و موجب نگرانى 

از آنكه شاه به هشدار او  و بعد پس، "است علما و عامه مسلمين

اليحه انجمن هاى  "، در مخالفت با   1963 وقعى ننهاد، در مارس

، مبنى بر دادن حق راى به زنان و به اقليتهاى  "ايالتى و واليتى

مذهبى در انتخابات استانى اعالميه زير را بر عليه شاه بنام روحانيت 

 قم صادر نمود : 

  

حاکمه ايران به احكام مقدسه اسالم و قرآن تجاوز کرده و ميخواهد تساوى حقوق زن و دستگاه "

 ".مرد را تصويب کند

 

به حقوق و آزادى زن و  البته همانطور که در باال اشاره شد اعتراض

تقسيم اراضى ميان روستائيان تنها به خمينى يعنى جناحى از 

متعلق به جناح مخالف اسالميون محدود نميشد . روحانيون ليبرال و 



 

________________________________________________ 

خمينى مانند آيت اله بروجردى و بهبهانى نيز با اصالحات مزبور 

مخالفت کردند . چرا که اصالحات مزبور واقعا با اصول و قوانين 

 اسالمى و آنچه که در قرآن آمده بود مغايرت داشت . 

مخالفت با  نابراين اختالف جناحهاى مختلف اسالمى در نفسب

يعنى دادن حق راى به زنان و تقسيم اراضى ميان اصالحات مزبور 

دهقانان نبود . بلكه بر سر مسئله مبارزه يا عدم مبارزه بر عليه آن 

بود. در حاليكه جناح بروجردى و ساير روحانيون صرفا به دادن يك 

اعالميه و اعالم مخالفت ساده با اصالحات مزبور بسنده نموده و از 

ند ، جناح خمينى به مبارزه با شاه و مبارزه با شاه امتناع ميكرد

  .برکنارى وى اصرار داشت

بايد توجه داشت که نه تنها مخالفت خمينى بر عليه شاه  ،البته

ديكتاتورى و فساد دستگاههاى ادارى  بخاطر مخالفت وى بر عليه

آن ، آنطور که خود خمينى سعى در وانمود کردن آن داشت ، نبود ، 

ياليسم امريكا نيز نه از سر استقالل طلبى بلكه مخالفت وى با امپر

بلكه در هر دو مورد، بخاطر آن بودکه اين دو در مقطع مزبور عامل 

اصالحاتى شده بودند که با مبانى اسالم  و دنياى کهنه اى که آنها 

   . بودند ضديت داشت شانماينده 

در   نبود که  پديده اى  شاه ،  ديكتاتورى و فساد ادارى حكومت

شروع شده باشد . قبل از آن هم چه ديكتاتورى شاه و  60لهاى سا

چه فساد ادارى آن بر همه آشكار بود . ولى خمينى و روحانيون تا 
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که اين ديكتاتورى و دستگاههاى ادارى آن به عاملى براى  زماني

تامين حق راى زنان تبديل نشده بود، نه تنها مخالفتى با آن نداشتند 

دند . مخالفت آنان با شاه از زمانى شروع شده بود بلكه پشتيبان آن بو

که دستگاه ديكتاتورى  شروع به تقسيم زمينهاى مالكين بزرگ و 

دادن حق راى به زنان کرده بود.  خود خمينى در سالها قبل در 

  .نوشته بود "کشف االسرار"کتاب خود 

 

اند، بلكه بسيارى از علماى سلطنت مخالفت نكرده  فقها و مجتهدين هيچوقت نه تنها با اساس"

عالى مقام با سالطين  همراهى ها نيز کرده اند ، و آنها که ميگويند اسالم با سلطنت مخالف است 

   76"نيت فتنه انگيزى دارند و ميخواهند دولت را به آنها بدبين کنند. 

 

   :دميكناعالم 1960از سال در حاليكه همين خمينى پس

  

اسالم بر آن خط بطالن کشيده و خداوند امر فرموده است که مردم به سلطنت اصلى است که "

  "کرده اند  سالطين کافر شوند ، بهمين جهت است که فقها و علما هميشه از سالطين اعراض

 و

شاه را نصيحت ميكنيم ، اين هفده دى را بوجود نياورد ، ما مفاسد را ميدانيم . حفظ کنيد اين " 

    77".هفده دى نيستکشور را . ترقيات به 

از رسيدن به قدرت نه تنها نظام  بعالوه، خود خمينى نيز پس 

ديكتاتورى را از ميان بر نداشت بلكه با استقرار واليت فقيه بر شدت 

  . آن افزود
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همين امر درمورد مخالفت خمينى بر عليه امپرياليسم صادق بود . 

ايران برقرار بود و نفوذ و سلطه امريكا بر ايران از مدتها قبل در 

هنگاميكه خمينى در کتاب خود مينوشت که با سلطنت مخالفتى 

ندارد ، در واقع همراه سلطنت ، که عامل دست نشانده امريكا بود، 

عدم مخالفت خود با امپرياليسم امريكا را نيز اعالم ميكرد . چرا که در 

زنان  حقوق آن موقع نفوذ امريكا هنوز عاملى براى رفرم و افزايش

 .نشده بود

 عبارت ديگر، تا زمانيكه ديكتاتورى وامپرياليسم موجب اسارت ، ب

خفقان و عقب افتادگى جامعه بود، جريان اسالمى نه تنها مخالف 

آندو نبود بلكه از آنها حمايت نيز ميكرد . ولى همينكه اين دو شروع 

   .به اصالحات کردند مخالفت کل روحانيت بر عليه آنها شروع شد

از اينرو، مخالفت خمينى  با  ديكتاتورى و امپرياليسم مخالغت با نوع 

مدرن آن بود، و نه با نوع کهنه و عقب افتاده اى که بعدا خودِ وى 

هنگاميكه در ايران به قدرت رسيد برقرار کرد، و ما خصوصيات آنرا در 

    .باال از زبان خود وى شنيديم

ملى کردن صنعت نفت در نيز هنگاميكه مصدق با  1951در سال 

بود، در صدد قطع  که تا آنموقع در اختيار امپرياليسم انگليس -ايران

در امور  و جلوگيرى از دخالتهاى غيرقانونى شاه نفوذ انگليس

آنان آيت اله کاشانى، از جمله  مملكتى  برآمد ، روحانيون و در راس
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به نفع  نيروهائى بودند که نه تنها از او حمايت نكردند بلكه

   از در مخالفت با وى در آمدند  امپرياليسم انگليس

حمايت از  عمده اش رياليسم امريكا نقشپين ترتيب تا وقتيكه امبا

ديكتاتورى شاه بعنوان دستگاهى براى حفظ و حراست از دنياى کهنه 

روحانيت که خود نيز مظهر کهنگى و عقب افتادگى بود، دليلى  ،بود

  .کرد وضع  فرق مي 60نمى يافت . ولى سالهاى بر مخالفت با آن 

باين معنا که  مقتضيات سود آورى و توسعه طلبى سرمايه جهانى 

کهنه وصله کارى و ترميم  ايجاب ميكرد که بخشهائى از اين دنياى

شوند و در اينجا بود که روحانيت اسالمى تحمل حتى اين وصله 

   .کارى جزئى را هم نداشت
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 ل دهمفص

 

 

 افغانستان

 مجاهدين اسالمى و جنبش

 

اسالمى را در  زادى زنان تنها در ايران نبود که جنبشرفرم ارضي و آ

برابر خود برانگيخت ، در افغانستان نيز ، دقيقا همين اصالحات بود 

 مجاهدين اسالمى را باعث گرديد . جنبش که عروج جنبش

مجاهدين اسالمى در افغانستان اساسا در مخالفت با رفرمهاى مربوط 

 شكل گرفت.  به آزادى زنان و دهقانان بود که

معروف شدند، توسط دولت  8و  7و  6اين رفرمها که به رفرم هاى 

بر سر کار بود شروع  1979تا سپتامبر  1978ترکى که از آوريل 

، عبارت از  978اکتبر  17شدند . رفرم مربوط به آزادى زنان در 

حق   نوعيت شوهردادن زن در مقابل پول و کاال،، لغو ازداوج اجبارى

 سن ازدواج براى دختران و   حداقل  افزايش  زنان،  اىبر  قطال
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    .دختر و پسر بود يكى کردن مدارس

قوانين اسالمى بود باين معنا که  تا آنزمان حقوق زنان عمدتا بر اساس

خواست،  در دست پدر بود که هر زمان که مي دختر همچون کاالئى

   .بود ميفروختدر مقابل پول يا کاال، آنرا به هرکسى که مايل 

بنابراين ، خودِ دختر، هيچگونه اختيارى در امر ازدواج و انتخاب 

کسى که مايل به ازدواج با وى بود نداشت . البته اين وضع در 

روستاها که در آن مذهب از نفوذ بيشترى برخوردار بود ، بيشتر رايج 

    .بود

از رسيدن  بعالوه ، در اين مناطق ، طبق سنن اسالمى ، دختر را پس

به سن بلوغ بالفاصله شوهر ميدادند . از اينرو  کم نبودند دخترانى که 

سالگى به  9سالگى و حتى  12يا  10در روستاها در سن  بخصوص

حق طالق  شوهر داده  مى شدند .  بعالوه ،  زن هيچگونه

    .نداشت

و  اين رفرم نه تنها اختيار ازدواج را از والدين گرفته و به خود دختر

سالگى براى دختر و  16پسر ميداد، بلكه سن ازدواج را نيز به سن 

و حداکثرى را نيز براى مبلغ مهريه  سالگى براى پسر افزايش 18

بعالوه . تعين ميكرد بطوريكه مهريه نميتوانست از آن حد تجاوز کند

صرف رضايت  پسر و دختر و ثبت آن در محاضر دولتى براى جارى 

بود و نيازى به بستن قرارداد عقد توسط مقامات و شدن ازدواج کافى 

 محاضر مذهبى نبود . و مهمتر از همه آنكه زن هر زمان که 
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     .جدا شود ميخواست ميتوانست از شوهرش

طبيعى است که اين اصالحات که متضمن آزادى زنان از قيود بردگى 

قرون وسطائى و قرار دادن آنان از نظر حقوقى در سطح جوامع 

شديدداشت و  مدن اروپا و امريكا بود با قوانين اسالمى تناقضمت

طور که در ايران اتفاق افتاد در اينجا نيز با مخالفت شديد  همان

که رفرم مزبور مرزهاى آزادى زنان را  روحانيون مواجه شد . بخصوص

 ميبرد .  در ايران پيش 60بسيار فراتر از رفرمهاى شاه در سال 

حانيون مفاد اين رفرم را مغاير با قرآن و قوانين خدا در اينجا نيز رو

قوانين جديد  اعالم کرده و هر گونه ازدواج و طالقى را که بر اساس

انجام ميگرفت غير شرعى و باطل و روابط ناشى از آنرا منطبق بر 

 عمل زنا و مستحق مجازات اعالم نمودند . 

تر از آن ، از آنجا که ولى آنها تنها به اين اکتفا نكردند ، بلكه مهم

قوانين مزبور از جانب يك حكومت مدعى کمونيستى و مرتبط با  

کشور  شوروى وضع شده بود ، لذا از  آن به عنوان خوراك تبليغاتى 

براى دامن زدن به احساسات  ضد کمونيستى و اسالمى و فرياد و 

مسلمانان بدست کفار استفاده   شيون بر سر برباد  رفتن  ناموس

در اينجا نيز دشمنى روحانيون با روسيه شوروى و دولت . مودندن

دست نشانده آن و راه انداختن جنگ باصطالح ضد خارجى نه ازسر 

 بوداستقالل طلبى ، بلكه بخاطر ضديت با رفرم و منجمله آزادى زنان 

 فقط پوشاندن اهداف واقعى آنها يعنى  داد و فرياد ضد خارجى هدفش
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آزادى زنان و ساير رفرمها بود ، همانطور که خمينى ضديت اشان با 

هم از شعارهاى ضد ديكتاتورى و ضد امريكائى همچون پوششى براى 

  .اهداف ضد رفرم خود استفاده کرد

در مورد رفرمهاى مربوط به آزادى دهقانان نيز که برعليه زمينداران  

ود . اين بزرگ ونزول خواران در روستاها بود داستان از همين قرار ب

در  رفرمها نيز در زمان ترکى  و به منظور تقسيم زمينهاى بزرگ

ميان دهقانان فقير و بى زمين و لغو ديون آنان به نزول خواران وضع 

   .گرديد

در افغانستان ، نه تنها قسمت اعظم زمينهاى بزرگ به  اقليت بسيار  

ن که داشت واکثريت دهقانا کوچك زمينداران و روساى قبايل تعلق

در فقر و فالکت شديدى بسر ميبردند، فاقد زمين و هرگونه وسيله 

معيشت ديگرى بودند ، عالوه بر آن ، نزولخواران نيز باقيمانده خون 

دهقانان را از طريق بهره هاى سرسام آورى که بر روى بدهيهاى آنها 

مى بستند در شيشه ميكردند. باين ترتيب که در زمستانها که 

ر بساط نداشتند و براى گذران زندگى شان ناچار به دهقانان آه د

خريد کردن  گرفتن از نزولخواران ميشدند ، در ازاء پيش قرض

محصوالت شان به قيمت بسيار ناچيز ، به آنها وام ميدادند . دهقانان 

محصول شان را بديگرى و به قيمت روز  که باين ترتيب حق فروش

ستان بى پول ميشدند، باز الجرم به نداشتند ، چون دوباره در آغاز زم

                                                 
  هكتار  18تا  6، حداکثر مالكيت زمين براى مالكين به  1978اين رفرم در سال  بر اساس

  داده شد. کاهش
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 فروش آوردند و محصول خود را دوباره پيش نزولخوار روى مي

ميكردند و باين ترتيب هيچگاه نمى توانستند از طوق وابستگى به وى 

  .رهائى يابند

رفرمهاى مزبور نه تنها دهقانان را صاحب زمين و از الزام پرداخت 

د، بلكه همچنين، با قول  دولت به بهره مالكانه به مالك آزاد ميكر

ايجاد يك سيستم اعتبارى جهت تامين بذر و ساير وسائل براى 

دهقانان، آنان را  از توسل و وابستگى به نزولخواران براى تامين 

 مخارج خود رهامينمود. 

از اينرو، رفرم ارضى و لغو ديون دهقانان به نزولخواران که اغلب از 

ها ضربه بزرگى به آنان ، بلكه قدم مهمى در خود مالكين بودند نه تن

آزادى دهقانان و بهبود زندگى آنان بشمار ميرفت . در اين مورد نيز 

دستى با وى  آخوند و مالى ده که از برکت سرِ مالك زنده بود در هم

به تهديد دهقانان پرداخته ، و در حاليكه مال او را به مجازات در 

نماز حرام گذاردن بر آن تهديد دنياى ديگر بخاطر غصب مال  و 

دهقان را در  ميكرد ، خود مالك نيز با تفنگچى ها و نيروى مسلح اش

 .همين دنيا گوشمالى ميداد

در حاليكه روحانيون در اينجا نيز عمل تقسيم  باين ترتيب بود که

اراضى را غير شرعى و مخالف اسالم اعالم کردند ، مالكين نيز در 

نى دهقانانى را که به تقسيم زمين مالكين تن و بي بعضى نقاط گوش

در داده بودند بريدند و دست در دستِ هم، چنان محيط رعب و 
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از چندىكمتردهقانى جرات گرفتن  وحشتى راه انداختند، که پس

جانب مامورين دولتى  راه ميداد. يك تلگراف از زمين را بخود

 : ميدهد  افغانستان از مناطق روستاهائى چنين گزارش

     

از انتقامجوئى زمينداران از  بسيارى از دهقانان بى زمين و کم زمين بخاطر سردرگمى يا ترس"

حزب وابسته به دولت ، اعضاى حزب دمكراتيك خلق)قبول زمين امتناع ميكردند. خلقى ها 

آنها را شوند،  با تهديدآنها به اينكه اگر از گرفتن زمين امتناع کنند مجازات مي   (از من -ترکى 

      78"گرفتن زمين ميكردند.. بسيارى از اين دهقانان بعدا دست به خودکشى زدند.ه مجبور ب

        

توده اى به قدرت  البته دولت ترکى از آنجا که از طريق يك جنبش

از اتكاء به توده مردم و بسيج  نرسيده و بنا بر ماهيت بروکراتيك اش

دهقانان بر عليه مالكين وحشت انقالبى آنها منجمله مسلح نمودن 

داشت ، با رها کردن دست بسته و بيدفاع آنان در برابر مالكين مسلح  

، عمال و ناخواسته به وحشت زدگى و عقب نشينى دهقانان در 

راهى را که  برابرمالكين و ارتجاع اسالمى کمك کرد و در عوض

ين انتخاب کرد جنگ نظامى بكمك يك دولت خارجى بر عليه مخالف

  .رفرم بود

عهد خود در مورد ايجاد يك سيستم   به  وفاى  بعالوه ، با عدم

اعتبارى براى دهقانان ، از تامين نيازهاى مالى آنان شانه خالى کرد. 

  تسليح نظامى و مالى آنان در برابر مالكين و نزول در نتيجه ، بدون 

    .خواران ، آنها را بيدفاع در برابر آنان رها کرد
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نتيجتا ، جنگ بر عليه ضد رفرم که ميتوانست با شرکت فعال توده 

دهقانان يك شبه دژهاى ارتجاع را منكوب نموده به موفقيت برسد ، 

در شرايط انفعال ، سردرگمى و وحشت زدگى  دهقانان به جنگ 

قواى دولتى و خارجىِ ناآشنا به محيط نبرد با نيروهاى پارتيزانى که 

ا بودند بلكه از حمايتهاى لجستيكى پاکستان و نه تنها به محل  آشن

امريكا و تبليغات ايدئولژيك و سياسى گسترده شبكه روحانيون در 

 روستاها نيز برخوردار بودند تبديل شد . 

که حضور فيزيكى نيروهاى نظامى شوروى نيز وسيله  بخصوص

موثرى بدست مالكين، روساى قبايل و روحانيون ارتجاعى دارد تا با 

ريك احساسات ملى و ضد خارجى توده مردم  جنگ ارتجاعى بر تح

بر عليه  عليه رفرم را به جنگ ظاهرا وطن پرستانه و رهائى بخش

تجاوز خارجى تغيير شكل داده ، در جو اسالمى و ناسيوناليستى 

موجود ، هر نوع مقاومتى را در برابر آن خنثى سازند . باين ترتيب 

مىِ مجاهدين، در ضديت با رفرم ارضى و ارتجاعى اسال بود که جنبش

آزادى زنان شروع و به کمك امريكا و مرتجعين پاکستانى به سرانجام 

که سقوط دولت و عقب نشينى نيروهاى شوروى از  نهائى اش

 .افغانستان بود رسيد
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 فصل يازدهم

 

 

 آيا بن الدن ضد امپرياليست است؟

 

افغانستان هرچند جنبشى بر عليه اسالمى در ايران و در  جنبش

کشورهاى امپرياليستى آمريكا و شوروى و دولت هاى دست نشانده 

آنان بود ولى اين مبارزه نه بر عليه جنبه امپرياليستى اين کشورها 

اين دقيقا . بلكه بر عليه جنبه رفرميستى آنها بود که بر پا شده بود

و به اصطالح ضد  همان چيزيست که در مورد تبليغات ضد امريكائى

   امپرياليستى بن الدن نيز صادق است

بن الدن مدعى است که بخاطر دخالت امريكا در سرزميينهاى 

اسالمى است که مبارزه ميكند و در صورتيكه اين دخالت منجمله 
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بر عليه امريكا و  حمايت امريكا از اسرائيل خاتمه يابد، او به عداوتش

 اتمه خواهد داد. به مصاحبه او با يك بر عليه آن خ  اعمال تروريستى

 :خبرنگار خارجى توجه کنيد

ما ميخواهيم سرزمينمان را از دست دشمن آزاد کنيم، ما مى خواهيم سرزمينمان از دست "

آمريكائى ها آزاد شود. خداوند اين موجودات زنده را مجهز به چنان نيروى غريزى کرده است که 

د. براى مثال، اگر يك مرد نظامى به منظور حمله به مرغى بتوانند توسط آن دفع مزاحمت کنن

قدم به النه او بگذارد، مرغ با او مى جنگد و اين فقط يك پرنده است . ما حقى را که به همه 

موجودات زنده داده شده است مى خواهيم، من ديگر از اين که اين حق به همه انسانها و به 

 ى زنم. به کشورهاى اسالمى حمله شده است، بخصوصبه مسلمانان تعلق دارد حرفى نم خصوص

و به مسجد االقصى، اولين قبله پيامبر. و بعد اين تجاوز توسط اتحاد  به مكان هاى مقدس

يهودى و تحت رهبرى امريكا و اسرائيل ادامه يافته است. در حال حاضر، آنها دوکشورى -صليبى

            79"دارد اشغال کرده اند. خدا تنها منبع قدرت است.مسلمانان قرار  را که در آنها مكانهاى مقدس

 

کنيم که اسرائيل از سرزمينهاى اشغالى  حاال براى يك لحظه فرض

فلسطين عقب نشينى کند و کارى به کار فلسطينى ها نداشته باشد . 

کنيم که امريكا کشورهاى عرب و غير عرب مسلمان  همينطور فرض

چگونه دخالتى در امور آنان بعمل نياورد . در را بحال خود گذاشته هي

 اينصورت آيا بن الدن ساکت خواهد شد ؟

مسلم است که اين امر ممكن است باعث توقف مبارزه بن الدن بر  

کنيم که واقعا هم چنين بشود .  عليه امريكا و اسرائيل گردد و فرض

رها را  ولى آيا در اينصورت فكر ميكنيد که بن الدن فعاليتهايش

 ميرود؟  ميكند و دنبال کار خودش

 ، همانطور که خود مكررا   بى شك نه . چرا که او هدف اصلى اش
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هاى  اظهار داشته است ، احياى خالفت  اوليه اسالمى در سرزمين

اسالمى است . در واقع هم مبارزه او با امريكا و اسرائيل بخاطر همين 

غير  (به نظر بن الدن  )هدف است . زيرا بزعم او امريكا از حكومتهاى 

اسالمى در اين مناطق حمايت ميكند ، و از اينرو مانعى در راه 

ه جايگزينى  آنها با حكومتهاى واقعا اسالمى بشمار ميرود . او در ادام

 :چنين مى گويد مصاحبه اش

 

را آزاد کند، در راه خدا  که ملت را تحريك کنيم که بلند شود و سرزمين اش ما در صدد آنيم"

    80"بجنگد، و قانون اسالم را به باالترين قانون و کالم خدا را به باالترين کالم تبديل نمايد.

 

حكومتهاى واقعا لى مقدمتا اجازه دهيد ببينيم با روى کار آمدن و

اسالمى در اين مناطق چه اتفاقى خواهد افتاد؟ با استقرار قانون 

اسامى، اوال زنان همان حقوق اندکى را هم که طى سالها مبارزه 

بدست آورده اند بكلى از دست ميدهند ، همانطور که در ايران و 

 .افغانستان از دست دادند

اسالمى و بعد طالبان ، در افغانستان قبل از روى کار آمدن مجاهدين 

نه تنها حجاب اجبارى نبود ، و زنها ميتوانستند تحصيل کنند و در 

عنوان ه هر شغلى که مايل بودند وارد شوند ، بلكه حتى ميتوانستند ب

قبل از   که طور  در پارلمان انتخاب شوند ، همان نماينده مجلس

   در زن   نماينده  چندين  ها روى کار آمدن اسالمي
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وجود داشت . ولى با روى کار آمدن حكومت اسالمى تمامى  جلسم

 اين حقوق يكشبه از ميان رفت . 

هم  ثانيا انتخابات و حكومت پارلمانى ، حتى بهمين صورت قالبى اش

که در حال حاضر در اين کشورها وجود دارد ، از ميان ميرود و جاى 

انشينان آن خود را به حكومت مطلقه امثال مالعمر يا خمينى و ج

 ميدهد يعنى باز گشت به دوران خالفت و حكومت مطلقه . 

ينترنت و خالصه همه ا  ، سينما ، تلويزيون ثالثا موسيقى، رقص

مظاهر تمدن و تمام آزاديهاى فردى که انسان طى حدود دو قرن 

مبارزه و از طريق انقالبات خونين بدست آورده است بكلى از ميان 

خالفت و ابراز نظرى   چنانكه بر عليه اسالم و ميروند و هر گونه م

حكومت اسالمى باشد ، بدون هيچگونه محاکمه اى با گلوله جواب 

 14از  ميگيرد. در يك کالم زندگى در سرزمينهاى اسالمى به بيش

   .قرن قبل به عقب کشيده ميشود

  سرزمين  ها قدرت را در کنيد هنگاميكه اسالمي و بعد فكر مي

ى يعنى در تمام کشورهاى عربى در خاورميانه ، در شمال اسالم یها

افريقا ، در بخشى از قاره هند و در مناطق جنوبى شوروى سابق و 

                                                 
از مهمترين چيزهائى که مغز جوانها را خراب ميكند و  "قدرت گفت  خمينى در آغاز رسيدن به

آنها را به فساد و هرزگى ميكشاند موسيقى است . اگر بخواهيد مملكت شما مستقل باشد بايد 

موسيقى را کنار بگذاريد و آنرا از راديو و تلويزيون بكلى حذف کنيد . موسيقى خيانت است به 

 ". مملكت
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بزرگى از جهان بدست بگيرند چكار ميكنند ؟  بيك کالم در بخش

 برند و اعتنائى بكار بقيه دنيا نميكنند ؟ سر در الك خود مي

ها در همان سندى که  (سلفى)واضح است که اينطور نيست . وهابى 

قبال از آن نام برديم پاسخ روشنى به اين سئوال ميدهند. آنها اعالم 

و بعد  81"تمام جهان و  بشريت را مد نظر دارد. "مى کنند که اسالم 

  : ادامه ميدهند

 

اين بود که اسالم و پيروى از پيغمبر و سلف او را توسط قران و شمشير  قصدش (عبدالوهاب) او"

  82"دهد ، و نه اينكه آنرا تنها محدود به عربستان سعودى بنمايد. به سراسر دنيا گسترش

 

البته اين تنها بن الدن و وهابيها نيستند که اينطور فكر مى کنند.  

به دست گرفتن قدرت در  از سقوط رژيم شاه در ايران و خمينى پس

 : سخنرانى خود بمناسبت سالروز تولد محمد پيغمبر اسالم گفت

 

قرآن ميگويد جنگ جنگ ، يعنى کسانيكه تبعيت از قرآن ميكنند بايد آنقدر به جنگ ادامه "

    "دهند تا فتنه از عالم برداشته شود.

                                                 
 که آنررا قبرل از رسريدن بره قردرت       "حكومت اسالمى"کتاب معروف خود همچنين خمينى در

توجه کردن بره مسرئله    "نوشت ، موضع خود را در برابر مسئله صدور انقالب اينطور توضيح داد : 

صدور انقالب و توحيد امت مسلمه يك واجب شرعى است ، و ترك واجب بره هرر بهانره اى يرك     

  " .امه ها مسئله صدور انقالب قرار ميگيردعمل حرام است . بدين رو در صدر برن
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هر مسلمانى عقيده دارد که اسالم مذهبى جهانى است و بايد در 

را  (من-آزادى و انسانيت)يابد تا شرارت  سرتاسر جهان گشترش

که يك  جا از ميان برود. حزب جماعت اسالمى پاکستان نيزدرهمه 

ه در باال به آن اشاره يكگروه ديگر اسالمى است در اين مورد در سند

 : گويد ، در ماده آخر آن مي "جامعه اساس"کرديم، در بخشى بنام 

 

   83"وظيفه هر مومنى است که دعوت به اسالم را به تمام بشريت منتقل کند. "

     

بايد توجه داشت سرشت تجاوزکارانه اسالم پديده تازه اى که از مغز 

کرده باشد نيست.  بن الدن، خمينى و جماعت اسالمى تراوش

حكومت اسالمى در گذشته هم راهى جز اين نرفته است . اجازه 

دهيد ببينيم حكومت اسالمى در گذشته ، در دوران اوليه خود ، 

 بن الدن است چه راهى را در پيشدورانى که ايده ال وهابى ها و 

از رسيدن به قدرت ، بى  گرفت . آيا محمد و جانشينان وى ، پس

 اعتنا به بقيه دنيا ، سر در الك خود فرو بردند و يا براى گسترش

مانند امپرياليسم امريكا و هر   "برداشتن فتنه از عالم"  اسالم و 

امپرياليسم ديگرى براى غارت جهان به شيوه خود شروع به تجاوز و 

 حمله به سرزمينهاى ديگر نمودند؟ 

پاسخ روشن است . خالفت  اسالم  در  واقع  امپراطورى بزرگى بود 

فت و در يا که از طريق شمشير و تجاوز به سرزمينهاى ديگر گسترش

آن  دستگاه حكومتى جبارى قرار داشت که براى دورانى  راس



 

________________________________________________ 

طوالنى بر سرزمينهاى بزرگى چون مصر و تمام شمال افريقا ، اسپانيا 

و بخشى از اروپا و آسيا سلطه و کنترل داشت. باين ترتيب خود يك 

همين طور بود خالفت  84حكومت تجاوزکار و امپرياليست بود.

 طورى عثمانى معروف بود . عثمانى که به امپرا

بنابراين تا اينجاى مسئله روشن است که بن الدن نيز تا وقتى که 

احياى خالفت اوليه اسالمى است ، در پى برقرارى چيزى  قصدش

کمتر از يك حكومت تجاوزکار امپرياليستى نمى باشد . تنها تفاوت 

يستى ميان حكومت امپرياليستى نوع بن الدن با حكومت هاى امپريال

از  نوع امريكا و غرب در اين است که حكومت ايده آل بن الدن بيش

قرن عقب افتاده تر ، ديكتاتورتر ، وحشيانه تر ، ضد زن و ضد  14

   .از امپرياليسم امريكاست . همين و بس انسانى تر

بنابراين اختالف ميان بن الدن با امريكا ، غرب و اسرائيل اختالف  

گر و غارتگر قرن هفتم  بادنياى استثمارگر و ميان دنياى استثمار

غارتگر قرن بيست و بيست و يكم است . اختالف ميان مثبت ترين 

جنبه هاى تمدن کنونى بشريت و منفى ترين جنبه هاى تمدن کهنه 

    .گذشته است

 آزادیاين جنبه هاى مثبت عبارتند از آزادى زنان ، آزادى بيان، 

، انتخابات و همه  و شادى و رقص لباسمذهب و المذهبى ، آزادى 

چيزهائى که هرچند به شكل صورى ولى بهرحال در تمدن کنونى  آن

تمدن غرب ، در حال حاضر، وجود دارند و  بشريت و بطور اخص
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چيزهائى مانند بردگى زنان ، بى حقوقى کامل انسانها، خرافات ، 

ترين سرکوب ، خفقان ، وحشيگرى و عقب افتادگى که برجسته 

ترين جنبه هاى تمدن بشرى در  جنبه هاى تمدن اسالمى و منفى

مبارزه با اين جنبه هاى مثبت . قرن قبل را تشكيل  مى داده اند 14

است که انگيزه و هدف واقعى بن الدن و کليه جريانات اسالمى را 

تشكيل ميدهد و نه مبارزه با جنبه هاى امپرياليستى و منفى تمدن 

مخالفت بن الدن و ساير جريانات اسالمى باتمدن غرب در واقع . غرب

مخالفت آنها با هر آنچيز مثبت و انسانى است که در اين تمدن وجود 

و اسالميون با رژيمهاى سرمايه دارى و  دارد . تمام مبارزه وى

امپرياليستى و دولتهاى دست نشانده آنها در همين و فقط در همين 

عنى است که آنها خود را ضد سرمايه خالصه ميگردد و تنها به اين م

داد و فريادهاى ضد . دارى و ضد امپرياليسم قلمداد ميكنند

امپرياليستى آنها در دفاع از مردم فلسطين و ساير مردم عرب و 

مسلمان تنها براى پوشاندن خواستهاى ارتجاعى و ضد مردمى شان 

و از آنجا که خواستهاى واقعى آنها که احياى حكومت شوم .است

سرکوبگر ماقبل قرون وسطائى است هيچكسى را بسوى خود جلب 

نميكند ، از اينروست که آنها در تبليغات خود همواره اين خواستها را 

 و برق ضد   پرزرق  شعارهاى بر   بيشتر و  کنند  مي  بيان  لفافه  در

 امپرياليستى و دروغ آميز خود تكيه مى نمايند . 

کامال صادق بود . اين خصوصيت تمام  اين امر در مورد خمينى هم

هاى  جريانات ارتجاعى است که در تبليغاتشان از طرح صريح خواست
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خود در برابر افكار عمومى طفره ميروند و بجاى آن شعارهاى فريبنده 

  .ايرا که ربطى به مطالبات آنها ندارد برجسته ميكنند

ات بن الدن از اينرو شعارهاى ضد امپرياليستى نيز ربطى به مطالب

ندارد . چگونه جريانى که براى کوچكترين حقوق مردم خود پشيزى 

قائل نيست ممكن است به حقوق مردم کشورها و مذاهب ديگر  ارزش

بگذارد. هيچ جريان ضد دمكراتيكى نميتواند امپرياليست و  احترام

تجاوزگر نباشد  . اين شامل بن الدن و تمام جريانات اسالمى ديگر 

 . دنيز ميشو

در ايران نيز صادق است. دولت  اين امر در مورد امريكا و رفرم هايش

امريكا از روى عالقه به آزادى زنان و دهقانان نبود که محرك 

اصالحات در ايران شد. چرا که اگر چنين بود دليلى نداشت که با 

 . همان اصالحات در کشور ديگرى مانند افغانستان مخالفت نمايد

در جريان اصالحات مزبور در   بود که دولت امريكاحقيقت امر اين 

کرد  نفوذ و فعاليتهاى اقتصادى خود را دنبال مي اصل هدف گسترش

بود لذا از اين  و از آنجا که آزادى زنان و دهقانان الزمه اين گسترش

اصالحات در ايران دفاع ميكرد و خود محرك آن بود . ولى از آنجا که 

اقتصادى رقيب -نفوذ سياسى ستان گسترشهمين اصالحات در افغان

وى يعنى شوروى را مد نظر داشت ، با آن مخالف و سرانجام نيز با 

  .حمايت از مجاهدين مانع انجام اصالحات مزبور شد
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زميندارى فئودالى و اقتصاد بسته روستائى مانعى در  60در سالهاى 

جهان بود . بازار کاالهاى امريكائى در بعضى از نقاط  برابر گسترش

سرمايه جهانى در مقطع زمانى  بعالوه دور جديد انباشت و گسترش

توليد کاالئى و مناسبات  مذبور چنان سطحى از  توسعه  و گسترش

جهانى ايجاب ميكرد ، که با بقاى مناسبات  پولى را در مقياس

  .فئودالى در اين نقاط هم خوانى نداشت

امه وسيعتر جهانى از طرف رفرم ارضى در ايران بخشى از يك برن

از ميان برداشتن اين موانع از سر راه  دولت امريكا بود که وظيفه اش

سرمايه جهانى و مدرن کردن جامعه براى هم خوانى بيشتر  گسترش

آزادى زنان نيز بخشى از همين مدرن سازى . بود با اين گسترش

 .دجامعه براى انطباق آن با نيازهاى جديد سرمايه جهانى بو

هاى  اين رفرمها تنها محدود به ايران نبود . در مقطع مزبور رفرم

مشابهى در بسيارى ديگر از کشورهاى زير نفوذ امريكا نيز انجام 

 گرفت . 

تشديد پروسه انباشت سرمايه و رشد و توسعه صنعتى  ايران در 

از يك جهت نتيجه اين اصالحات و تحت چنين  70و  60سالهاى 

   .انجام گرفتشرايطى بود که 

ابتكارى آن  در   اصالحات  و  شوروى  مورد در  نيز  همين امر 

افغانستان صادق بود. مضافا بر اينكه شوروى هدف سياسى عاجل 

     .ترى را نيز از خالل اصالحات مزبور دنبال ميكرد



 

________________________________________________ 

اين هدف عبارت از ميان برداشتن زمينداران و فئودالها که پايه هاى 

كا و غرب در افغانستان را تشكيل ميدادند بود. از نظر سنتى نفوذ امري

شوروى اصالحات مزبور بهترين وسيله جاروب کردن اين عوامل و 

  .به حوزه نفوذ خود محسوب ميشد ملحق کردن کامل افغانستان

باين ترتيب اصالحات مزبور چه براى امريكا و چه براى شوروى ، براى 

خاطر رهائى ه و دهقانان ، بلكه بهيچ کدام ، نه بخاطر رهائى زنان 

خود  از قيد  و بند موانعى بود که  بر سر راه  بسط نفوذ اقتصادى و 

طبيعى بودکه از ميان . سياسى بيشتر آنها ايجاد اشكال مى نمود

برداشتن عقب افتادگى ها و قيد و بندهاى کهنه ، نيروهاى وابسته به 

فرياد و شيون نيروهاى  آنرا نيز بصدا در مى آورد . و چنين بود که

   .اسالمى در هر دو کشور با شروع اصالحات مزبور شروع شد
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 فصل دوازدهم

 

 

 اسالمى شانسى براى آيا براى جنبش

 پيروزى وجود دارد؟

 

بى شك هيچ نيروئى نميتواند تاريخ را به عقب باز گرداند. از اينرو 

 براى پيروزى جنبشبعنوان يك قاعده کلى هيچگونه چشم اندازى 

اسالمى نميتواند وجود داشته باشد. ممكن است مردم در قبال 

که هر از چند گاه در برابر نيروهاى عقب گرا متحمل  شكستهائى

ميشوند براى مدتى به عقب رانده شوند ولى اين عقب گرد نميتواند 

دائمى وحتى طوالنى باشد. ما اينرا درموردحكومت طالبان ديديم و 

د حكومت جمهورى اسالمى در ايران و ساير جريانات اسالمى در مور

 . نيز خواهيم ديد

اينحال اين سئوال همچنان بر سر جاى خود باقى ميماند که  با

چگونه و تحت چه شرايطى چنين جريانات ارتجاعى و عقب افتاده اى 



 

________________________________________________ 

تعلق دارند ، حتى بطور موقتى هم که شده  ،  که به دهها قرن پيش

  د در دو کشور ايران و افغانستان به قدرت برسند ؟توانسته ان

قبل از هرچيز بايد خاطر نشان کرد که به قدرت رسيدن اين نيروها 

در دو کشور مزبور يك امر قائم به ذات نبود. در هر دوى اين کشورها 

اسالمى تنها با کمك امريكا بود که  و خصوصا در افغانستان ، جنبش

 .به قدرت رسيد

آمريكا از سرکوب انقالب  1979هنگاميكه در انقالب در ايران 

توسط دولت دست نشانده شاه و متوقف کردن آن نتيجه اى نگرفت ، 

بناچار و براى کنترل انقالب به پرنفوذترين جريان اپوزيسيون يعنى 

خمينى متوسل شد و براى جلوگيرى از راديكال تر شدن انقالب 

قبل از همه در چهارم . توسائل روى کار آمدن وى را فراهم ساخ

تا با ممانعت  ژانويه ژنرال هويزر را بطور مخفيانه روانه ايران ساخت

بتواند در صورت خارج شدن اوضاع از کنترل  85از فروپاشى  ارتش

هارولذ " بعنوان آخرين وسيله توسط آن دست به کودتا بزند. گزارش

د. وى در وزير دفاع وقت آمريكا روشن گر اين نكته ميباش"براون

     : خود براى کاخ سفيد مينويسد گزارش

 

عليه  بايد روى بند حرکت کند، در حالى که مانع کودتاى ارتش (هويزر)من تكرار کردم که او "

 حكومت بختيار شود، در همان حال مراقب باشد که اين امر موجب دلسردى و بى عملى ارتش

    86"در صورت وخيم شدن اوضاع نگردد.

 



 

________________________________________________ 

آنها از قبل نقشه کشيده بودند که همزمان با دعوت از يكى از  البته

کم ضررترين شخصيت هاى اپوزيسيون ، شاپور بختيار، براى تشكيل 

کابينه جديد از شاه نيز بخواهند تا براى آرام شدن مردم خاك کشور 

 را ترك نمايد. برژينسكى مى نويسد:

 

تدريج از چگونگى حفظ  شاه به چگونگى حفظ در طى چند هفته بعد، مسئله در واشنگتن به "

    87"ايران بدون شاه تبديل شد.

  

آمريكا و حكومت جديد اميدوار بودند که با تبعيد شاه ، اين 

منفورترين شخصيت درميان مردم بخارج، استقرار يك حكومت 

مشروطه واقعى ، و انجام رفرم هايى مانند عفو زندانيان سياسى، 

کنند. آنها فكر ميكردند که با دادن يك چنين بحران موجود را حل 

امتيازاتى به خمينى او به قم باز ميگردد و  شادمان از اخراج شاه، از 

 سياست کناره گيرى و هم خود را وقف امور مذهبى مى نمايد. 

نرفت . نه مردم و نه خمينى  اما اوضاع در چنين جهتى پيش

تشديد و هرچه هيچيك حاضر به چنين سازشى نشدند. انقالب 

بيشتر راديكال شد. مردم در حالى که در خيابانها براه افتاده شعار 

شروع به پائين کشيدن مجسمه هاى  "ما را مسلح کنيد"ميدادند 

با کابينه جديد را رد کرد، بلكه  شاه کردند. خمينى نيز نه تنها سازش

کمال تصميم به پرواز به ايران براى گرفتن مستقيم قدرت گرفت و با 

    . تعجب دست به اين کار زد



 

________________________________________________ 

مقام نخست وزيرى  به   بتازگى قبلى   برنامه  بر بنا  بختيار که

منصوب شده بود، در ابتدا قصد داشت   هواپيماى خمينى را وادار به 

نشستن در يكى از پادگان هاى نظامى نموده ، او را دستگير نمايد. 

ه عقب نشينى زد. نتيجتا ولى بعد، او نيز از اينكار منصرف و دست ب

هواپيماى خمينى در حاليكه ميليونها تن از مردم براى استقبال از او 

 به خيابانها آمده بودند سالم به زمين نشست. 

بدنبال اين واقعه کابينه بختيار ساقط و خود وى نيز به خارج از کشور 

براحتى قدرت را  گريخت و در پى آن خمينى بدون درگيرى با ارتش

دست گرفت. و اما آمريكا، اکنون که بختيار بعنوان آلترناتيو کم  در

و کمتر نا مطلوب، قادر به آرام کردن مردم و توقف انقالب  خطر تر

نشده بود، چاره اى جز اين نداشت که به شخصيت و آلترناتيو نا 

  . مطلوب ترى که در آسمان و بسوى ايران در حرکت بود تن دهد

، که  آسمان و در راه به ايران بود، ارتش هنگامى که خمينى در 

تحت کنترل هويزر قرار داشت دستور گرفت که نه تنها از رو در رويى 

با خمينى احتراز کند، بلكه به پيشواز وى رفته و امنيت او را در 

نشستن به زمين تامين نمايده.  هر انتخاب ديگرى ممكن بود به 

چپ و اتحاد شوروى تا  جنگ داخلى که مى توانست بيشتر به سود

غرب تمام شود منتهى گردد. اين برداشت آمريكا از اوضاع بود که آنرا 

مبناى تصميم خود در حمايت از خمينى و به قدرت رسيدن وى در 

 آخرين لحضات قرار داد.



 

________________________________________________ 

جمهور وقت آمريكا در کتاب  برژينسكى مشاور امنيتى کارتر رئيس

 مينويسد: "قدرت و پرنسيپ"خاطرات خود 

 

در مورد ايران که هر دو يكديگر را در مورد عدم )از زمان مبادالت کتبى اواخر نوامبر با برژنف "

به اين طرف ،   (من_ق و تهديد مى کردنديدخالت در امور ايران و بهره بردارى از آن تشو

اطمينان  سياست خارجى به ميزان فزاينده اى ما را به خود مشغول داشته بود، و ما بخصوص

    88"فقى براى اتحاد شوروى خواهد بود.اپيدا کرده بوديم که جنگ داخلى در ايران باد مو

 

از اينرو، سياست آمريكا براى احتراز از چنين وضعى عبارت از توقف 

با بخشى از اپوزيسيون بود که از توانائى الزم  سازش  انقالب از طريق

براى سرکوب و متوقف کردن انقالب   برخوردار باشد. برژينسكى به 

 .اين نكته نيز با وضوح در کتاب خود اشاره ميكند

  

 نيز (جمهور معاون رئيس)ماندل   و (وزير خارجه وقت آمريكا و معاون وى)و کريستوفر  وانس"

از آنها طرفدارى ميكرد خيلى راحت دفع وقت ميكردند و همواره استدالل شان اين بود که  که

کمتر از تصميم دشوار و خطرناك واشنگتن به انجام کودتا  امتياز بيشتر به مخالفان شاه خطرش

     89"ميباشد.

 

را در متوقف کردن  حاال نوبت خمينى بود که قدرت و نفوذش      

 بود. اما ارتش انقالب بكار برد. اولين چيزى که او نياز داشت ارتش

تقريبا متالشى شده بود. بخشى بخاطر پيوستن تعداد زيادى از 

سربازان و افسران رده پائين به انقالب و مردم و بخشى نيز بخاطر 



 

________________________________________________ 

    مردمى که عليرغم فرمان خمينى خلع سالح شدن آن بدست

مبنى بر عدم حمله به پادگانها و کالنتريها در جريان انقالب به مراکز 

اين چيزى بود که  مزبور حمله کرده و آنها را خلع سالح کرده بودند.

برژينسكى از گزارشى ياد . آمريكا از قبل به خطر آن کامال  واقف بود

مريكا در تهران در نهم نوامبر در سفير آ "راجر سوليوان"ميكند که 

 اين مورد براى او ارسال ميدارد:

 

سوليوان بما اصرار ميكرد که اين امر را که نيروهاى مسلح ايران و خمينى هر دو ضد "

تواند  ايران مي کمونيست و ضد شوروى هستند در نظر داشته باشيم ؛ ... و اين را که ارتش

را مفيد  عقيده داشت که جناح مذهبى ممكن است حفظ ارتشيكپارچگى ملى را حفظ کند. او 

بداند زيرا آنها خودشان هيچ وسيله اى براى حفظ نظم در اختيار ندارند؛ و اينكه محتمال خمينى 

نظامى به ايران باز گردد و اينكه او محتمال يك جمهورى -در نتيجه يك هم اتحاد مذهبى

     90"ن را برپا خواهد کردقوىِ طرفدار غرب در آ اسالمى با گرايش

بينى ها جز يكى به تحقق پيوست : خمينى در حالى  همه اين پيش

را براى  را با خود داشت ، او ارتش به قدرت رسيد که پشتيبانى ارتش

                                                 
     در جريان قيام بهمن که کامال خودبخودى و خارج از کنترل خمينى بود ، مرردم، پادگران هراى

در پايتخت مورد حمله قرار دادند، و تقريبا تمام سرالحهاى سربك را مصرادره     نظامى را بخصوص

به پادگانهاى نظامى و مقرهاى کالنتررى هرا    کردند. در اين زمان ، در حاليكه مردم مشغول حمله

حملره   بودند، خمينى عوامل خود را به نقاط مختلف شهر فرستاد تا از مردم بخواهند که به ارترش 

نكنند. ولى مردم به درخواست او توجهى نكردند. در يكى از اين موارد که خود من شخصرا شراهد   

ل ريختن نقشه حمله به کالنترى آنجا بودنرد،  آن بودم ، در حاليكه مردم در ميدان خراسان مشغو

ناگهان مالئى با يك بلندگوى دستى در دسرت سرر رسريد و در ميران جمعيرت اعرالم کررد کره         

العمرل مرردم بره     خمينى دستور داده است که کسى به پادگانها و کالنترى ها حمله نكند. عكرس 

بى آنكه کوچكتريرت تروجهى بره    از شنيدن پيام خمينى  فرمان خمينى اين بود که بالفاصله پس

را ميدادند بسوى کالنترى مزبور حمله ور  "اهلل و اکبر، خمينى رهبر"آن بكنند ، در حاليكه شعار 

  شدند.



 

________________________________________________ 

سرکوب انقالب و حفظ يكپارچگى ملى بكار گرفت . او مانند گاندى 

از طريق قتل عام  انقالب را متوقف کرد، اما نه به شيوه گاندى ، بلكه

خونين مخالفين . او همه حقوقى را که زنان تاکنون  بدست آورده 

بودند ملغى ساخت ، همه روزنامه هاى مخالف را تعطيل نمود، دست 

به حمالت خونين بر عليه دانشجويان زد و دانشگاه ها را تحت عنوان    

نفوذ انقالب فرهنگى يعنى پاك کردن آنها از هرگونه عنصر مخالف و 

فرهنگى غرب بست ، تمام سازمانهاى کارگرى و هر سازمانى را که 

اسالمى يعنى تحت کنترل پليسى دولت نبود منحل ساخت، دهها 

هزار مخالف را در مدت کوتاهى دستگير و اعدام نمود، در همه جا 

دست به حمالت نظامى بر عليه اقليتها مانند کردها، ترکمن ها، و 

شاه را خلع سالح  نقالب در مناطق خود ارتشعرب ها که در جريان ا

 کرده و بجاى آن کنترل خود را برقرار کرده بودند زد. 

به  گوئى سوليوان بوقوع نپيوست، گرايش تنها چيزى که در پيش

 بينى  رژيم اسالمى بود: حد اقل به اندازه اى که او پيش  در  غرب

  . کرده بود

ى امنيت ملى دولت کارتر در برژينسكى، که در آن زمان در شورا

اقليت  کامل قرار داشت قويا طرفدار سرکوب مستقيم انقالب توسط 

 يعنى از طريق کودتا بود. نظريه او بر دو نكته متكى بود: سازش ارتش

 ناپذيرى خمينى و رشد چپ . او در دوازدهم ژانويه نوشت :

 



 

________________________________________________ 
منتفر از جبهه ملى ، و چپ نيروى  ناپذير، ارتش نظر من اين بود که خمينى يك فرد سازش"

     91"در حال رشد بود.

  

و اما هويزر اوضاع را طور ديگرى ميديد. برژينسكى در اين مورد در 

 : خاطرات خود مينويسد

 

داد که در  گزارش (جيمى کارتر)جمهور  به رئيس (وزير دفاع) "هارولد براون"در دهم ژانويه ، "

حال حاضر نيروى نظامى آماده براى کودتا نيست و اينكه از نظر هويزر به نفع رهبران مذهبى و 

  92"است که در کنار هم قرار گيرند. ارتش

    

بنابراين، خمينى در چنين اوضاعى بود که به قدرت رسيد. او بدون 

مخالفين و که نيروى آن براى سرکوب  حمايت آمريكا و ارتش

 استقرار وى در قدرت ضرورى بود، حد اقل به اين سهولت ، نمي

هم براى آمريكا و هم براى خمينى  توانست به قدرت برسد. ارتش

از گرفتن  مهمترين چيز بود. از اينرو، اولين کارى را که خمينى پس

به پادگانهاى نظامى و  قدرت به آن دست زد، فرستادن عواملش

 فرماندهان و در يك کالم تجديد   گردن  به  گل  هاىحلقه  آويختن 

 بود.  اعتبار ارتش

در جريان قيام ، هنگاميكه مردم در حال حمله به پادگانها بودند، او 

کرد که مردم را از اينكار باز دارد ، هر چند موفق به اين کار  تالش

يى بازگردادن سالحها "انقالبى"نگشت . در نتيجه اولين فرمان دولت 
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بود که مردم در جريان انقالب و حمله به پادگانها مصادره کرده بودند 

بدست مردم  . در واقع خمينى که نتوانسته بود مانع خلع سالح ارتش

مردم را خلع سالح مى کرد، و با سالح هاى به  شود، اکنون خودش

را براى استفاده از آن ، بحال اول خود باز  دست آمده دوباره ارتش

بود که حمله و  گرفتن سالحها و با کمك ارتش رداند. با پسمى گ

 قتل عام و نابودى مخالفين آغاز شد. 

افغانستان نيز امريكا از همان ابتدا چه از طريق سيا و چه از طريق در 

دولت هاى دست نشانده پاکستان و عربستان با تمام نيرو پشت سر 

مك هاى مالى ، مجاهدين قرار داشت. بطوريكه مجاهدين بدون ک

تسليحاتى ، اطالعاتى و سياسى امريكا بهيچوجه امكان پيروزى و 

دست يابى به قدرت را نمى داشتند . بن الدن نيز از جمله نيروهاى 

وابسته به مجاهدين بود که با سيا مستقيما در رابطه و از کمك هاى 

قبلى  بنابراين ، نيروهاى اسالمى ، در حاليكه در دور. آن برخوردار بود

، حمايت سياسى و نظامى امريكا را پشت سر خود داشتند ، در  دور 

جديد مبارزه خود ، نه تنها از حمايت چنين نيروئى محرومند بلكه 

 ، آنرا در برابر و برعليه خود دارند .  بالعكس

تائيدى  بر اين   تنها  نه  افغانستان ،  در  فروريزى سريع طالبان

نشان دهنده اين بود که تا چه حد عروج و  واقعيت ، بلكه  همچنين

بقاى اين نيروها بر مسند قدرت ، متكى به قدرت و حمايت هر چند 

با اينحال اگر فكر شود که حمايت ت. ناخواسته امريكا از آنها بوده اس

امريكا از نيروهاى مزبور تنها عامل موفقيت اين جنبشها در دست 
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ر بوده است ، اين تصورى يابى به قدرت دولتى در دو کشور مزبو

 نادرست و غير واقعى خواهد بود 

اقتصادى -عامل اصلى و مهمتر ، ورشكستگى و بن بست سياسى

حكومتهاى دمكراسى و دست نشانده امريكا در کشورهاى مزبور، خالء 

هاى  سياسى ناشى از فقدان  آلترناتيوهاى ديگر در مقابله با حكومت

  . مزبور بوده است
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 فصل سيزدهم

 

 

 چرا در انقالب ايران

 خمينى بقدرت شد  امريکا  سکوى پرش

 

 1979حمايت امريكا از خمينى و هواداران وى در جريان انقالب 

ايران بخاطر جلوگيرى از راديكالتر شدن انقالب و به منظور متوقف 

کشتار و آن نتوانست از طريق  کردن آن بود . هنگاميكه شاه و ارتش

مبارزه مردم برآمده و از  بهر طريق ديگرى از پسِ فرونشاندن آتش

پيشروى آنان جلوگيرى بعمل آورد ،  با خطر راديكال شدن بيشتر 

انقالب و روى کار آمدن نيروهاى چپ و بعضا زير نفوذ شوروى روبرو 

 .شد

امريكا در اصل با انقالب اسالمى موافقتى نداشت . ايران جزيره 

و شاه مطمئن ترين هوادار آمريكا محسوب ميشد. براى همين  آرامش

ها که مخالف شاه و  ، قيام مردم ، و منجمله اسالمي 63در سال 
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اصالحاتى که در ايران آغاز گشته بود بودند، بطور خونين سرکوب 

  .شده بود

نيز دوباره رخ داده بود. ولى  1979همين اتفاق در انقالب کنونى در 

گذشته، سرکوب نتيجه نداده بود. در نتيجه ادامه  ساينبار برعك

انقالب و پيروزى احتمالى نيروهاى ضد سرمايه دارى و راديكال و يا 

طرفدار شوروى کابوسى بود که امريكا به هيچ قيمتى نميتوانست آنرا 

بپذيرد . از دست رفتن ايران از منطقه نفوذ امريكا تنها يكى از نتايج 

بود. در چنين شرايطى ، خمينى هر چند  ابوسبواقع پيوستن اين ک

که مطلوب امريكا نبود ، با اينحال روى کار آمدن وى کمترين بهائى 

 .ميپپرداخت بود که امريكا براى رهائى از تحقق اين کابوس

بر مردم تنها کسى بود که مى  بدليل نفوذ بى مانندشاوال، خميني 

انقالب را فرو بنشاند  و آتش توانست مردم را به خانه هايشان فرستاده

سرمايه دارى مخالفتى نداشت و سرکشى او بر عليه  .ثانيا او با نفس

سرمايه جامعه امريكا و شاه تنها بخاطر آزاديها و رفرمهاى ملحوظ در 

بود و در نتيجه رژيم او ، در مقام مقايسه ، تنها نوع  غرب دارى

 ارتجاعى تر و سرکوبگرانه ترِ رژيم هاى امثال شاه محسوب ميگشت . 

از قابليت  و سرانجام بخاطر سبعيت ناشى از عقب افتادگى اش

بيشترى براى سرکوب بيرحمانه انقالب ومعارضين واقعى منافع 

 همتر به قدرت رسيدن خمينى امرى امريكا برخوردار بود. و از همه م
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اجتناب ناپذير بود و همه شگردهاى گذشته براى دور نگهداشتن وى 

  .از قدرت بى نتيجه مانده بود

تحت چنين شرايطى بود که امريكا از روى ناچارى و در مقطع زمانى 

معينى خود به عامل روى کار آمدن خمينى و سكوى پرتاب وى به 

 .قدرت تبديل شد

از  ات امريكا ، جز در يك مورد، همگى و حتى بيشمحاسب 

انتظارات وى درست از آب درآمد . خمينى نه تنها انتظارات امريكا در 

سرکوب خونين انقالب و نيروهاى مردمى وراديكال آنرا به بهترين 

وجهى برآورد ، بلكه در اين کار چنان نمونه اى بدست داد که براى 

مدلى براى عقب راندن نيروهاى بعضى جهات بصورت  امريكا از

در بسيارى از  از اين پس.مخالف در ساير نقاط در آمد مترقى و

کشورهاى اسالمى  نه تنها نيروها و احزاب ارتجاعى اسالمى ، اگر نه 

در مرکز ميدان ، ولى در کنار آن ، براى دخالت تاکتيكى و عقب 

د تجاوز راندن نيروهاى مترقى ، در صورتيكه از محدوه معين خو

از  حرکت اخير امريكا پس) ننمايند ، تحمل و حتى حفظ ميشوند

سپتامبر در سرکوب اين نيروها ، اوال بخاطر خارج شدن يكى از  11

اين نيروها يعنى بن الدن از محدوده خود و به خطر انداختن حياتى 

، و ثانيا بسيار کمتر از آنچه که وانمود ميشود جدى  منافع امريكا

يد و بيشتر براى محكم کردن ميخ قدرت محافظه کاران در بنظر ميا

 (نظامى آن در جهان است که انجام ميگيرد داخل امريكا و گسترش
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بلكه و بعالوه ، شگرد استفاده از قوانين اسالمى به منظور  محدود 

 يكيبعنوان   زنان نيز ، بخصوص و مردم  کردن ابتدائى ترين حقوق 

 دولت توسط بعضى از  ب اسالمى در ايران ،بى نظير انقال  از ثمرات

هاى غير مذهبى و طرفدار امريكا در سرزمينهاى اسالمى نيز مانند 

  .پاکستان ، باب ميشود

سازمان يافتن طالبان با موافقت امريكا و بدست پاکستان و   

عربستان و استفاده از آن براى يكسره کردن قدرت در افغانستان بى 

 نقش ى بعدى آنان بود ، نمونه ديگرى ازشرط طرحها پيش شك

مفيد و سود آور اين نيروها براى امريكا بود . بايد توجه داشت که تا 

. سپتامبر امريكا معضل چندانى با دولت طالبان نداشت 11قبل از 

آمريكا در عروج  روشنى از نقش روزنامه نيويورك تايمز، گزارش

 :اعتراف ميكند طالبان به قدرت ميدهد. روزنامه مزبور

 

در لحظات تعين کننده ايكه طالبان در حال صعود به قدرت  ،در دو ساله اول"

بود، اياالت متحده کنار ايستاده بود. و اقدام چندانى در جهت تضعيف حمايت از 

ماليان افغان چه از جانب پاکستان و چه از جانب متحد ديگر آمريكا ، عربستان 

 داليل خاصسعودى ، که در حمايت از طالبان و نوع محافظه کار اسالم آنها 

را داشت نكرد. از همان اوايل، ديپلمات هاى امريكايى در استانبول دست  خودش

به سفرهاى منظمى براى مالقات رهبران طالبان به قندهار ميزدند. اين ديپلمات 

هاى خود به خبرنگاران ، اظهاراتى  ميكردند که حاکى از نظر آنان  ها در گزارش

مله ظرفيت آن در پايان دادن به جنگ در به جنبه هاى مثبت طالبان منج
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افعانستان بعنوان پايگاه قاچاق مواد مخدر و تروريسم بين المللى بود. جنبه حتى 

طالبان براى آمريكا ، با آن که آنرا به زبان نمى آورد، سنى بودن  مهم تر جنبش

آن طالبان و در نتيجه دشمنى عميق آن با ايران ، دشمن امريكا، ميباشد که در 

حكومت در دست اکثريت شيعه مى باشد. به موازات اين ،  امريكا هم چنين  

ة دوازده  چشم به جنبه مثبت ديگرى در طالبان بعنوان پشتيان بالقوه خط لول

 Union Oil of" آمريكائىمايلى داشت که کمپانى انرژى  هزار 

California" (يونيكال) به  پيشنهاد ساختن آنرا از کويته در پاکستان

ترکمستان ، يكى از جمهورى هاى شوروى سابق که بر فراز بزرگترين ذخاير گاز 

جهان آرميده ولى امكانات صدور آنرا در دست ندارد ، در دست دارد. پروژه 

مزبور، که بنا به تخمين مديريت تونيكال هزينه آن ميتواند بالغ بر پنج بليون 

لتا ، يك شرکت عربستان سعودى دالر شود، قرار بود با مشارکت کمپانى نفت د

که روابط نزديكى با طالبان دارد ساخته شود. در ميان مشاورينى که يونيكال 

 "رابرت اوکى"براى سر و کله زدن با طالبان در استخدام خود در آورده است ،   

(Robert Okey) .93"سفير سابق امريكا در پاکستان قرار دارد      

    

کشورها عروج اسالمى بعد از قلع و قمع کردن بهر حال در تمام اين 

نيروهاى چپ و مترقى بود که اتفاق افتاد . چرا که تنها اين نيروها 

قادر به جلب مردم و ايزوله کردن نيروهاى مرتجع اسالمى بودند و 

نيروهاى اسالمى تنها در خلع نيروهاى چپ بود که قادر به فريب 

  .به   قدرت ميشدند مردم و جلب آنان بسوى خود براى پرش

البته دولتهاى طرفدار غرب از اينرو سرکوب نيروهاى چپ را در الويت 

قرار ميدادند که با آنان تضاد بيشترى داشتند. همين امر نيز در مورد 
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نيروهاى  اسالمى مصداق داشت . براى آنان نيز مبارزه با چپ از 

    .اهميت و اولويت بيشترى برخوردار بود

 افغانستان که مي در ايران و  اتفاق در همه جا رخ داد .  بهرحال اين

هزاران تن از زندانيان  1977دانيم. در مصر نيز انورسادات در سال 

ها و ناصريستهاى  اخوان المسلمين را آزاد کرد تا برعليه مارکسيست

همين اعضاى گروه اخوان . چپ  در دانشگاه ها مبارزه کنند

کردن کار دشمن  از يكسره له پسالمسلمين بودند که بالفاص

 1981سادات کرده در  مشترك، نيروى خود را متوجه خود  انور

 وى را ترور کردند . 

نيز جعفر نميرى و حبيب بورقيبه براى مبارزه با  در سودان و تونس

  .نيروهاى مترقى و چپ همين شگرد را بكار بستند

اى مترقى در اما بكار بردن اسالميست ها بر عليه چپ و نيروه

در ترکيه اتفاق افتاد، و  1990طى سالهاى  کالسيك ترين شكلش

که مشغله اصلى دولت ترکيه حزب کارگران کردستان  اين زمانى بود

، گروه مدعى مارکسيستى بود که براى جدايى و  (پ ك ك) ترکيه

استقالل کردستان از ترکيه مى جنگيد. حزب اهلل ترکيه، سازمان 

دهسال  يدر ط ،ك ك مى، کرد و رقيب پتروريستى، اسال

تن از اعضا،  500از  ، بيش 2000تا  1990از  موجوديت فعالش

و هواداران پ ك ك را به اتهام کمونيست بودن ، بى خدائى و تبانى 

در طول  94کنندگان با ارامنه ترکيه ترور نموده و به قتل رساند.
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بدون آنكه  تمامى اين سالها دولت ترکيه شاهد اين قتلها بود

کوچكترين عملى بر عليه حزب اهلل انجام دهد، و اين در حالى بود که 

نيز بطور وحشيانه اى در حال جنگ و سرکوب اعضاى پ ك  خودش

حزب  رازِ"، در مقاله خود بنام Bulent Aras))"بولنت ارس"ك بود. 

در اين مورد مى  "Middle East olicy"در نشريه  "اهلل در ترکيه

  نويسد.

 

سازمان تروريست  يك از آنجا که پ ك ك يك سازمان مارکسيست ميباشد، از اينرو، ايجاد"

دشمن بر پايه ايدئولوژى اسالمى ، همچون حزب اهلل ، بنظر اقدامى منطقى از جانب دولت مى 

، پ ك ك پايه اجتماعى وسيعى در  جنوب شرقى ترکيه  1995تا  1990از    .بوده است

بدست آورد. از اينرو، در دست داشتن حزب اهلل در اين دوره بعنوان يك وسيله کار از نظر دولت 

بسيار سودمند تلقى ميشده است . طى اين دوره ، پ ك ك از نفوذ عظيمى بر مردم محلى 

، و جاهاى ديگر برخوردار بود. براى پ ك ك بسيار آسان بود  "ماردين"،  "سيناك"در  بخصوص

اعتراضات توده اى متعددى را در شهرهاى شرقى ترکيه سازمان داده و موجب تعطيلى معازه ها 

تن از اعضاى پ ك ك و ساير سازمانهاى کرد منجمله روزنامه  500از  شود. حزب اهلل بيش

وضوح در جهت منافع دولت به قتل رساند. اين ديد از نگاران ، روشنفكران و سياستمداران را ب

روند اوضاع چيزى است که در ميان   خود اسالميستها نيز وسيعا مورد قبول ميباشد. از جمله 

دولت از جريان حزب "ادعا کرده است که  "على بوالك"نويسنده شناخته شده و معروف ترك 

بهرحال، با  Derin Tabakalar).)    بود  نگهداشته  اهلل اطالع داشت و آنرا در خفاى کامل

   95"نيز ضرورى شد. هللپيروزى دولت بر پ ك ك، سرانجام، سرکوب حزب ا

باالى گروههاى ترور در ترکيه و  يك منخصص "امين گوسه"       

نيز اظهار ميدارد که  "ساکارايا"استاد روابط بين الملل در دانشگاه 

درت خود بود. فرماندهان در اوج ق 1990پ ك ك در سالهاى "

خطرناك ميباشد،  اهللميدانستند که آزاد گذاردن دست حزب  ارتش
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اما مسئله اصلى آنها پ ك ك بود. مقامات باال در ساير کشورهاى 

جهان نيز در شرايط مشابه چشمشان را موقتا هم که شده بروى اين 

نوع سازمانها مى بندند. اما حاال که پ ك ك شكست خورده است 

   96"گرفته ميشود. اهلل تصميم به در هم کوبيدن حزب

 ترکيه در يك يورش ، پليس 2000بدنبال اين تصميم ، در ژوانويه 

سازمان مزبور را يك شبه  هلل،از قبل برنامه ريزى شده بر عليه حزب ا

در هم کوبيده و صدها تن از اعضاى آنرا به قتل رسانده و دستگير مى 

رهبر پ ك ك بود که ديگر به  "اوکاالن"يرى از دستگ کند. اين پس

 نيازى نداشتند.  هللحزب ا

اين بود که در همه  هلليكى از داليل مشكوك بودن فعاليتهاى حزب ا

سالهايى که اين حزب به کار حمله به پ ك ك و نيروهاى مترقى 

اشتغال داشت ، هرگز مورد حمله دولت ترکيه قرار نگرفت . در طول 

را براى  هللى ، حكومت ترکيه نيز، نه تنها دست حزب ااين دوره طوالن

انجام اين قتلها کامال باز گذارد، بلكه حتى عمليات وسيع تروريستى 

از انظار عمومى دور و در اختفاى کامل  (هزار عمل تروريستى)آنرا 

نميدانست که يك چنين سازمانى اصال  نگه داشت .از اينرو، هيچكس

طول اين دوره، دولت ترکيه نه تنها اقدامى بر وجود دارد. بعالوه، در 

متوجه شود  هللانجام نداد، بلكه بى آنكه خود حزب ا هللعليه حزب ا

، بدنبال  2000اتى نيز به آن کمك کرد. در فوريه حاز لحاظ تسلي

داد که  ، روزنامه اکونوميست گزارشهللحمالت دولت بر عليه حزب ا

 2. 8شرقى ترکيه، معادل  در جنوب "باتمان"فرماندار استان 
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ميليون دالر اسلحه به ترکيه وارد کرده بوده است. اضافه بر اين، اينكه 

اين سالحها در کجا و توسط چه کسى مورد استفاده قرار گرفنه است 

همچنان ناروشن باقى مانده است ، هر چند تصور عموم بر اين است 

  97اند. قرار گرفته اهللکه سالحهاى مزبور در اختيار حزب 

، اجساد بى شمارى هللحزب ا يبه شبكه زير زمين از حمله پليس پس

از شكنجه هاى سنگين در کف اطاقهاى  که پس آن رااز قربانيان 

خانه هاى مخفى اعضاى سازمان مزبور دفن شده بودند يافت شدند. 

از جريان اين شكنجه ها که  همچنين ويدئوهاى فيلم بردارى شده

تهيه و در خانه هاى مزبور نگه دارى مى  هللا توسط اعضاى حزب

 .افتاد شدند بدست پليس

 رهبر آن، پس "هللولى ا"از دستگيرى اعضاى و قتل  ، پساهللحزب 

از تجديد سازمان، اينبار عمليات تروريستى خود را متوجه دولت 

ترکيه نمود، در حاليكه، پ ك ك ، بدنبال دستگيرى رهبر آن 

ادامه  مبارزه مسلحانه کشيد، ولى به مبارزه اشدست از  "اوکاالن"

نه در واقع ساخته دست دولت ،  هللداد. اين نشان ميدهد که حزب ا

 از آن بر   است که  بوده  وسيله اى  بلكه بخاطر سرشت ارتجاعى اش

 عليه نيروهاى مترقى استفاده مى شده است . 

    بنام گرىدي مارکسيست   سازمان مدعى  حوادث ،  اين  پى  در

 "Revolutionary People's Liberation Front-arty"    
عمليات مسلحانه بر عليه دولت ( نيز، انقالبى خلق جبهه آزاديبخش)
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ترکيه را تشديد کرد.   و اما اخيرترين نمونه از اين نوع همكاريها 

ميان اسالميستها و عوامل ارتجاعى دست نشانده و طرفدار غرب 

سال گذسته در اندونزى اتفاق افتاد. در اينجا نيز ، همين يكى دو 

از سقوط سوهارتو ديكتاتور معروف اندونزى در سال   بالفاصله پس

، اتحاد ضد کمونيستى جديدى از بعضى گروهاى اسالمى و  2001

ناسيوناليستهاى طرفدار سوهارتو بوجود آمد. اين اتحاديه نيز که 

و نيروهاى مردمى در  چپ جنبش جلوگيرى از گسترش هدفش

نتيجه خالء قدرت ناشى از سرنگونى ديكتاتورى بود، بالفاصله حمله و 

زدن  تخريب دفاتر  اتحاديه هاى کارگرى ، نيروهاى مترقى و آتش

کتابفروشى هاى فروشنده کتابهاى مترقى و متمايل به چپ را در 

 گرفت .   پيش

 -هاى اتحاد اسالمىتهديد"تايمز  آنجلس روزنامه لس طبق گزارش 

ناسيوناليست ،  مبنى بر حمله و سوزاندن کتابها کتابفروشى ها را در 

سراسر کشور واداشت تا کتابهاى چپى را از قفسه هاى خود بيرون 

 های بكشند... اتحاد ضد کمونيست اتحاديه جديدى است از مسلمان

ئى بنيادگر، متحدين سوهارتو و ناسيوناليستهاى اندونزى که با جدا

مخالفت داشت...  1960تيمور شرقى از اندونزى در سالهاى 

کمسيون حقوق بشر آسيا مستقر در هنگ کنگ اعالم داشت که 

اتحاديه مزبور که داراى حاميان قدرتمندى ميباشد قصد دارد تحت 

عنوان مبارزه با کمونيزم سازمانهاى مترقى و متمايل به دمكراسى را 

بشر اظهار داشت که اتحاديه ضد  گروه حقوق .. از ميان بردارد
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کمونيست اگر توسط عوامل نظامى و طرفداران سوهارتو سازمان داده 

نشده باشد حداقل از جانب آنها حمايت ميشود...سازمانهائىكه توسط 

اين اتحاديه هدف قرار گرفته اند شامل اتحاديهاى گارگرى مترقى، 

دانشجوئى  هاى احزاب سياسى ، سازمانهاى غير دولتى و جنبش

    98"ميباشند.

 اتحاد گروههاى اسالمى و ناسيوناليستهاى مورد حمايت امريكا ، پس

نسبى در اندونزى ، و بدنبال آغاز  چپ و استقرار آرامش از سرکوب

درگيرى آمريكا با گروههاى تروريست اسالمى بهم خورد . در حال 

سابق خود ، حاضر گروههاى اسالمى مزبور زير حمله نظامى متحدين 

  .امريكا و متحدين ناسيوناليست آن قرار دارند

شكل گرفت ،  در فلسطين نيز، در ابتدا، وقتى که سازمان حمص

 آنرا برعليه عرفات و سازمان ميكوشيدکه  دولت اسرائيل ميان آن و

هاى چپ فلسطينى بكار برد روابط نزديك و دوستانه اى برقرار شد. 

الفتح و سازمانهاى مارکسيستى خطر عمده در آن زمان نيز ، سازمان 

    . براى دولت اسرائيل به شمار ميرفتند

توسط امريكا و متحدين وى ،   که  بود  فرمولى  اين ، رحالبه

 در مبارزه با جريانات چپ و مترقى  سپتامبر، 11حداقل تا قبل از 

  .ميرفت بكار

ن تنها امريكا نبود که در مقطعى ، براى رفع خطر و از ميدان بدر اي

کردن دشمن واقعى خود ، با نيروهاى اسالمى ، دشمنى که کمتر 
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براى وى مخاطره آميز بود ، متحد ميشد . نيروهاى اسالمى نيز 

و هم دستى شان با امريكا، نه از سر تسليم و دست کشيدن از  سازش

لكه به منظور از سر راه برداشتن دشمن بزعم اهداف بلند مدتشان ، ب

 .آنان خطرناکترشان بود

براى نيروهاى اسالمى نيز، کمونيزم و نمونه هرچند جعلى آن شوروى 

، نه تنها همچنان که براى غرب ، از نظر سياسى خطرناك و تهديد 

حساب ه آميز بودند ، بلكه و بعالوه ، از آنجا که بعنوان نيروهاى کفر ب

 از هر نيروى ديگرى معارض د ، بلحاظ ايدئولوژيك نيز بيشميآمدن

 اسالم  محسوب ميشدند . 

از اينرو ، همدستى مجاهدين  با امريكا براى بيرون راندن شوروى  

از افغانستان به معنى چشم پوشى آنها از اهداف خود در مورد 

ه جلوگيرى از نفوذ امريكا و غرب و برقرارى حكومت اسالمى نبود، بلك

علت آن بود که در مقطع مزبور ، آنها نيز مانند امريكا ، خود را در 

برابر دشمن خطرناکترِ شوروى و حكومت به اصطالح کمونيستى 

 ترکى در افغانستان مى ديدند .  

 نيز قبول   بود . در ايران  صادق ايران  مورد   در  نيز  همين امر

وى از دشمنى با حمايت امريكا توسط خمينى به معنى چشم پوشى 

براى همين در اينجا نيز مانند افغانستان همينكه با روى . امريكا نبود

کار آمدن خمينى خطر مشترك يعنى خطر پيشروى انقالب و  
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بقدرت رسيدن  کمونيستها و هواداران  شوروى بر طرف شد ، دور 

  .جديد مبارزه ايندو با يكديگر ، دوباره آغاز گشت

از شروع عقب نشينى  بن الدن بالفاصله پس به اين ترتيب بود که

و حتى قبل از بپايان رسيدن کامل  1989شوروى از افغانستان در 

و بقدرت رسيدن مجاهدين ، نيروى خود را متوجه  1992آن در 

مبارزه با امريكا نمود و طى يك سلسله حمالت تروريستى پراکنده از 

 2001پتامبر س 11ببعد سرانجام ضربه اصلى خود را در  1991

 به آن وارد آورد. 

کسانى "وقتى که از بن الدن در مصاحبه اى سئوال ميشود که 

 (مناز  -مجاهدين در افغانستان)جهاد هستند که ميگويند اين جهاد 

 :او جواب ميدهد ،"بنام اياالت متحده و با پشتيبانى او انجام گرفت

 

خدا را شكر که توطئه هاى آنها را بر  اين تالشى است از جانب آمريكا براى تحريف چيزها."

عليه خودشان برگرداند. هر مسلمانى که اين تبعيضات را مى بيند شروع و نتفر از آمريكائى ها، 

اين بخشى از دين و مذهب ماست...ما در افغانستان وظيفه  .جهودها، و مسيحيان ميكند

بر خالف ميل ما به منافع آمريكا خودمان را در دفاع از اسالم انجام ميداديم، هر چند اينكار 

خدمت مى کرد. اين وضعيت به جنگ مسلمان ها با رمى ها شباهت داشت. ما ميدانيم که در 

جا منافع بهم گره  رمى ها مخالف ايرانيها بودند، ولى در اين، "هوتَمُ"در نبرد  جنگ با رمى ها

دينى بود، باعث رضايت ايرانيها خورده بود. بعبارت ديگر، کشتن رمى ها که براى شما يك وظيفه 

اين ، بنا براز تمام کردن کار با رمى ها جنگ با ايرانيها را شروع کردند.  ميشد. بهر حال ، آنها پس

لزوما عامل ديگرى بودن نيست. در واقع  منافع به يكديگر خارج از اراده و ميل، معنى اش تبديل

شكر که ما سخنرانى هايى در حجاز و نجد در مورد  امر، ما از همان موقع خصم آنها بوديم. خدا را

 سال پيش 12لزوم بايكوت کاالهاى آمريكائى و حمله به نيروها و اقتصاد آنها کرديم. اين 

    99"بود.
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 فصل چهاردهم

 

 

 خالء قدرت و فقدان آلترناتيوهاى ديگر

 

مبارزه کنونى بن الدن و ساير نيروهاى اسالمى در جهت احياى 

اوليه اسالمى و در مخالفت با تمدن غرب و آزاديهاى مندرج حكومت 

 در آن ، پديده اى تازه و نوظهور و صرفا مربوط به قرن حاضر نمى

باشد . اين مبارزه سابقه اى طوالنى و آغاز آن به دورانى مربوط 

جهانى خود ،  ميشود که تمدن غرب در مراحل اوليه گسترش

همچون الگويى براى جنبشهاى آزاديخواهانه و ضد مونارکى در 

سراسر جهان ، قدم به ممالك اسالمى گذارد و بالفاصله با مقاومت و 

اسالمى که موقعيت خود را در برابر  ستيزه جوئى  نيروهاى ارتجاعى

 چنين نفوذى در مخاطره ميديدند، مواجه گشت . 
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در آنزمان نيز ، در حاليكه بخشهاى سازشكارتر جامعه اسالمى تنها 

 خود بارا در تعديل و انطباق  راه حفظ موجوديت و بقاى خويش

 شرايط جديد ميديدند ، بخشهاى ارتجاعى تر آن که حاضر به هيچ

مدرن  و موج آزاديخواهى در  عقب نشينى و سازشى با دنياى گونه

آن نبودند ، درست مانند خمينى ، طالبان و بن الدن امروزى ، پرچم 

احياى اسالم راستين و اوليه را در برابر آن بر افراشتند و به مبارزه 

   .جدى با آن پرداختند

را از اسالمى در آن دوره  با اينحال يك تفاوت اساسى ، جنبش 

  .دوران اخير ، از لحاظ شرايطى که در آن قرار داشت متمايز مينمود

هاى اسالمى جنبشهاى قدرتمند  در آن دوران عالوه بر جنبش

ديگرى نيز در صحنه وجود داشتند که آلترناتيو واقعى مبارزه با 

دولتهاى فئودالى فاسد و خود کامه موجود را  تشكيل ميدادند و از 

هاى ارتجاعى اسالمى فرصت اين را  که پرچم اين  اينرو به جنبش

مبارزه را در دست گرفته و مطالبات ارتجاعى و عقب افتاده خود را در 

 لفافه آن  بپوشانند نميدادند. 

ها با مطالبات آزاديخواهانه و مترقيانه اى که  بعالوه اين جنبش

ى داشتند ، براى مردمى که براى همين اهداف مى جنگيدند، دليل

براى رفتن به زير پرچم ارتجاعى و ضد آزادى روحانيون باقى 

  .نميگذاردند
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کنار  که در  آن  از  بخشى  باستثناى  روحانيون از اينرو بودکه 

هاى خودکامه و ارتجاعى قرار ميگرفتند بقيه به منظور حفظ  دولت

 موقعيت خود در ميان مردم ، يا ناچار به پيوستن به مبارزه آزادی

شدند و يا در  راهه کشيدن آن از درون  مي نه آنان و به کجخواها

قرار گرفته و بر مطالبات اسالمى  که  در برابر اين جنبش صورتي

خود پاى ميفشردند ، مانند شيخ فضل اهلل نورى در انقالب مشروطه 

 کارشان به چوبه دار ميكشيد .  ،ايران

کالسيكى از نمونه  1905-11انقالب مشروطه ايران در سالهاى 

 آزادی اين مورد بود . در اين انقالب که تحت تاثير غرب و جنبش

خواهى آن شكل گرفته بود ، روحانيون از همان ابتدا با آن به 

مخالفت پرداختند. اين مخالفت از مدتها قبل، از همان هنگاميكه 

آزادى زنان برعليه حجاب، به الهام از اروپا، و بعنوان يكى از  جنبش

 شروع شد .  ،درآمدهاى انقالب آغاز به شكل گرفتن کرده بود پيش

آزادى خواهى باال گرفت و امواج آن تمامى  هنگاميكه جنبش ،بعدا

جامعه را در خود فرو برد ، در حاليكه بخشهائى از روحانيت مانند 

از دست دادن موقعيت خود  ها از ترس "طباطبائى"ها و  "بهبهانى"

 با آن همراه شدند ،  بخش ، ظاهراپيوسته شدر ميان مردم به جنب

ديگرى از  روحانيون  به سرکردگى شيخ فضل اهلل نورى با پافشارى 

بر خواست حكومت مشروعه در برابر حكومت مشروطه ، تا آنجا 

 توسط مردم و نيروهاى مترقى به عقب رانده و ايزوله شدند که سر
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در شرايط را از جهت  اين تفاوتِ. انجام کارشان به چوبه دار کشيد

 تاريخى ديگرى نيز ميتوان تبيين کرد . 

و اوائل قرن  19اوليه طرفدار غرب در اواخر قرن  در حاليكه جنبش

 که از نظام اجتماعى و آزاديهاى بدست آمده در غرب الهام 20

برعليه نظامات مستبد و  ميگرفت ، در مبارزه آزاديخواهانه اش

نى مترقى بود و از اينرو براحتى قادر به فئودالى موجود داراى مضمو

ارتجاعى اسالمى و انزواى آن بود ،   جذب مردم  و عقب راندن جنبش

از پشت سر گذاردن نظامات  ، پس 20اکنون که در اواخر قرن 

فئودالى و جذب فرهنگ غرب ، و در ادامه خود ، تبديل به قدرت 

بسته به غرب شده حاکمه دولتهاى مستبد و فاسد سرمايه دارى و وا

بود ، ديگر چيزى جز بيكارى ، فساد و سرکوب براى عرضه به توده 

هاى مردم نداشت و اين فرصت خوبى به جريانات ارتجاعى اسالمى 

ميداد تا در خالء قدرتى که به اين ترتيب در مبارزه مردم بر عليه 

خود را به آلترناتيو  ،حكومتهاى فاسد طرفدار غرب بوجود آمده بود

ديت با اين حكومتها تبديل نمايند . اين دليل اصلى برآمد مجدد ض

 21و اوائل قرن  20جنبشهاى ارتجاعى اسالمى در نيمه دوم قرن 

 بود 

با اينحال ، يك عامل مهم ديگر نيز وجود داشت که ميدان را براى 

خود نمائى نيروهاى اسالمى خالى ميكرد و آن تضعيف رقيب اصلىِ 

از انحراف آن از  کمونيستى پس نى جنبشجنبشهاى اسالمى يع

 1930مسير انقالبى و آزاديخواهانه خود در روسيه شوروى در دهه 
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روسيه   ،آن ولى شناخته شده   جعلى  و انحالل نهائى نماينده

 بود .  90ر زمان گورباچف در دهه  د ، شوروى

به کمك امريكا تمام  ،در سالهاى قبل از انقالب ،شاه در ايران

يانات کمونيستى و مترقى و کال مخالف را قلع و قمع کرده بود . جر

نه نشانى از اتحاديه هاى کارگرى وجود داشت و نه هيچگونه حزب و 

گروه سياسى مخالفى حق حيات و فعاليت علنى داشت . کوچكترين 

 .حرکت و حتى تجمع ساده سياسى با شدت سرکوب ميشد

دو  سياسى که در يكى -دىچنين شرايطى با اولين بحران اقتصا در

سال قبل از انقالب شروع شد، در خالء قدرتى که بوجود آمده بود 

از  هيچ آلترناتيو مترقى و شناخته شده اى در برابر مردمى که پس

سال براى دست يابى به آزادى و يك زندگى بهتر دوباره و در  15

 وجود نداشت ،توده اى به حرکت در آمده بودند مقياس

ت اسالمى در چنين خالء سياسى بود که سر در آوردند و در رياناج

مدت کوتاهى به نيروى بزرگى که بخشهاى وسيعى از توده هاى 

 .ناآگاه و بجان آمده را پشت سر خود داشتند تبديل شدند

جريانات چپ با همه سرکوبهاى قبل از انقالب و نا  ،با اينحال

انقالب توانستند دوباره آمادگيهاى ناشى از آن، در طول يكى دو سال 

خود را سازمان داده وهر چند بصورت تشكلهاى پراکنده ولى بهر حال 

تحت ستم،   هاى مليت  ميان در   قابل مالحظه اى  به نيروى

 کارگران و دانشجويان تبديل شوند . 
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 نمود گذشت  بعالوه آنچه که آنها را به نيروى خطرناکى تبديل مي

 شدن هر چه بيشتر مردم بود که اين خود   راديكال  و ن زما

 .  نفوذ چپ و قدرت يابى آن ميافزود زمينه را بر افزايش

از اينرو ، هرچه مبارزه شاه و اسالميها که همچنان نيروى عمده 

اپوزيسيون را تشكيل ميدادند بيشتر ادامه ميافت خطر نيروى سوم ، 

نفوذ شوروى  که تر ميشد ، بخصوص يعنى چپ ، بيشتر و محسوس

هائى از نيروى چپ ، مسئله آينده ايران را براى امريكا  در بخش

کرد . تحت چنين شرايطى بود که امريكا وسيله بقدرت  خطيرتر مي

رسيدن خمينى را بعنوان تنها نيروئى که ميتوانست در صورت دست 

زده و نيروهاى چپ ومترقى را سرکوب  يابى به قدرت به انقالب مهار

 فراهم کرد .  ،دست يابى آنها به قدرت جلوگيرى بعمل آورد و از خطر

در افغانستان نيز نيروهاى اسالمى به کمك امريكا و در خالء قدرتى 

که در نبود نيروهاى مسلح توده اى در مقابله با آنها بوجود آمده بود 

از طريق کودتا  1987هنگاميكه حكومت ترکى در  .سر بر آوردند

 پايه توده اى در ميان مردم و بخصوصبه قدرت رسيد فاقد 

روستائيان بود . رفرم هاى آزادى زنان و دهقانان براى دولت از يك 

نظر وسيله اى براى کسب پايه توده اى در ميان دهقانان و زنان که  

اکثريت جامعه را تشكيل ميدادند و استحكام موقعيت آن در برابر  

که حتى قبل از رفرم ها  هم نيروهاى ارتجاعى مالكين و ماليانى بود 

 مخالف سرسخت حكومت وى بودند . 



 

________________________________________________ 

اما رفرمهاى مزبور در همان حال که مالكين را تشويق به مسلح شدن 

به  دهقانان و زنانى که خواستار زمين و آزادى بودند کرد،  و تعرض

   .دهقانان و زنان را نيز بدون وسيله دفاعى در برابر آنان رها نمود

مى در چنين خالء قدرتى بود که دست در دست نيروهاى اسال

مالكين مسلح که هر نوع نداى مخالفى را در هم مى شكستند و البته 

 بكمك مالى و تسليحاتى امريكا به نيروى بزرگى تبديل شدند . 

در چنين شرايطى دولت ترکى نه تنها نتوانست از حمايت فعال 

که بنا به ماهيت غير دهقانان و زنان برخوردار گردد بلكه از آنجا 

دمكراتيك و سرکوبگر خود حتى به جناحهاى مخالف در درون خود 

نيز رحم نمينمود و مثال هزاران تن از اعضاى حزب پرچم را که متحد 

 و البته منتقد وى بودند از ميان برداشت، بزودى از حمايت بخش

از ندى  بزرگى از حاميان اوليه خود نيز محروم شد ، چنانكه پس

بيشتر به نيروى نظامى و بدنبال آن  چاره اى جز توسل هر چه

شوروى براى حفظ خود در قدرت  حمايت و کمك مستقيم ارتش

  .پپدا نكرد

از  در کشورهاى عربى نيز ، بدنبال افول ناسيوناليسم عربى پس

و شكست ناصريسم بطور کلى  1967شكست مصر از اسرائيل در 

گاه عرب را پشت سر خود داشت ، در که تا اين زمان توده هاى ناآ

اسالمى  چپ و هم  جنبش خالء ناشى از اين ناکاميها ، هم جنبش

  .بعنوان آلترناتيوهاى رقيب شروع به رشد نمودند



 

________________________________________________ 

در اينجا نيز همانطور که در باال اشاره شد دولت سادات  ، ده سال  

براى کنترل و ريشه کن کردن  بعد ، هنگاميكه تالشهايش

در مقابله با  ناکامى مواجه شد ، بخصوص ااتيوهاى مزبور بآلترن

 و دانشجويان بود که هزاران زندانى   جوانان  ميان  در چپ   گسترش

چپ از زندانها آزاد نمود .  اخوان المسلمين را براى مقابله با جنبش

اسالمى در دهه هاى بعد در مصر نيز  و قدرت يابى جنبش گسترش

چپ و مترقى ، که تحت  خالئى بود که در غياب جنبشنتيجه همين 

اتحاد دولت طرفدار غرب و ارتجاع اسالمى  ناشي از سرکوب و فشار

 .تضعيف شده بود ، بوجود آمده بود
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 فصل پانزدهم

 

 

 جنگ امپرياليسم و تروريسم

 با آزادى

 

حمايت اين تنها بن الدن و جريانات اسالمى نيستند که از عنوان 

برانگيز مبارزه با امپرياليسم امريكا براى پوشاندن اهداف و مقاصد 

در اين سوى  .عقب افتاده و ضد آزادى خود استفاده ميكنند

و  پوشش ،مبارزه برعليه تروريسم اسالمى ،براى امريكا نيز کشمكش

سلطه نظامى  بهانه ايست براى جلب حمايت عمومى در گسترش

بردن سياستهاى محافظه کارانه و ضد آزادى  خود در جهان و پيش

 در خود آمريكا . 



 

________________________________________________ 

در واقع براى هر دو طرف ، هدف اصلى از مبارزه با يكديگر ، برخالف 

آزاديهاى مردم و کنترل بيشتر   ادعا ميكنند ، سلب  خود  آنچه که

متقابل ،  به عبارت ديگر ، در اين کشمكشِ. بر سرنوشت آنان است

که براى حفظ خود در برابر ديگرى مبارزه ميكنند ، آنها در عين حال 

بعالوه با قرار دادن خود در برابر يكديگر ، بهم کمك ميكنند تا به 

  .حقانيت دهند اهداف و برنامه هاى ضد مردمى خود

سپتامبر باعث  11اگر کسى فكر کند که ضربه اخير بن الدن در 

بسى در اشتباه  تضعيف امپرياليسم امريكا شده باشد بايد گفت که

ها در نيويورك ،  ، ضربه تروريستى اسالمي بالعكس .است

 امپرياليسم امريكا را بطور کلى و جناح محافظه کار آن را بالخصوص

 .در حد بى سابقه اى تقويت نمود

تروريسم اسالمى چنان بهانه و فرصت طالئى را در اختيار  

ود در جهان قرار داد امپرياليسم امريكا براى استقرار قدرت نظامى خ

از شكست امريكا در جنگ ويتنام هرگز سابقه نداشت بعالوه  که پس

حزب جمهوريخواه  ، مبارزه با تروريسم به حكومت امريكا ، بخصوص

به آزاديها و حقوق  امكان گذراندن چنان قوانينى را در زمينه تعرض

و  مردم امريكا و تقويت قدرت سياسى و اقتصادى محافظه کاران

شرکتهاى بزرگ دارد که در شرايط معمولى هرگز قادر به انجام آن 

ها  اين ترتيب ، ضربه تروريستبديدند.  نبودند و خواب آنرا هم نمي

هاى محافظه کار امريكا براى پيشبرد برنامه  بهترين امكان را به جناح

 .ها و تقويت موقعيت خود در داخل و خارج داد
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 ضربه زدن به امپرياليسم  نفس  حاصل نه   معكوس  اين نتيجه

امريكا و مبارزه با آن، بلكه بخاطر آن بود که اين مبارزه تحت شعارها 

و اهداف آنچنان ارتجاعى انجام ميگرفت که هر نوع مبارزه بر عليه آن 

توسط هر نيروئى را موجه جلوه ميداد. برقرارى حكومت اسالمى ، از 

درزمينه آزادىو باز گرداندن ميان برداشتن دست آوردهاى بشرى 

قرن به عقب، هنگاميكه افشاى آن با منافع  14از تاريخ به بيش

شومى را در برابر بشريت  امريكا هم آهنگى پيدا کرد، چنان کابوس

قرار داد که با نمونه عملى که حكومت طالبان و کشتار نيويورك از 

رى از آن آن بدست داد ، تمامى بشريت را به ابراز نفرت و بيزا

 واداشت .

نسبى ايكه  و آرامش مردم آمريكا ، که در گذشته در سايه آسايش

طبقه حاکمه، به قيمت فقر و فالکت و ترور در ساير نقاط جهان، 

برايشان فراهم آورده بود، هيچ گونه تجربه عملى از جناياتىكه 

هاى جنايتكار در نقاط ديگر جهان مانند ايران ، افغانستان  اسالمي

سودان و ....در حق مردم اين ممالك مرتكب ميشدند ، الجزاير  ،

نداشتند ، و بى اعتنا به اين جنايات در دنياى نسبتاآرام خود بسر 

ميبردند، با چشيدن اندکى از طعم اين جنايات ، براى اولين بار گوشه 

اى از آنرا تجربه کردند و تازه چشمشان بروى واقعياتى که در جهان 

 ا شد . ميگذشت آشن
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بينى نسبت به نيات واقعى  از آنجا که با نوعى خوش ،اما اين آگاهى

در زمينه مبارزه با تروريسم توام بود، لذا نه  حكومتشان ، بخصوص

تنها منجر به گراميداشت بيشتر شان از آزادى هاى بيشترى که 

، باعث سهل  نسبت به ساير نقاط جهان داشتند نشد ، بلكه بالعكس

 در دفاع از آنها و بى تفاوتى نسبت به از دست دادن آنها شد . انگارى 

هاى   مسلما دولت امريكادر مبارزه با بن الدن، طالبان وکال تروريست

ست  برخالف آنچه که ادعا ميكند، نه دفاع از آزادی اسالمى، قصدش

 :و نه مبارزه با دشمنان آزادى . چرا که اگر غير از اين بود براى چه

سالى که اين جنايتكاران در ايران و  20 تمام کم و بيش اوال در

افغانستان به سرکوب آزاديها مشغولند ، هيچ اقدامى در مبارزه با آنها 

مهمى در به قدرت رسيدن آنها و در نتيجه  نكرد ؟ و اساسا خود نقش

 اين جنايات داشت .  

ب و جهان ثانيا آنهائيكه امروزه دفاع از آزاديهاى مندرج در تمدن غر

را انگيزه خود در جنگ ضد تروريستى اعالم ميكنند، به شهادت 

تاريخ ، نه تنها هيچگاه در صف مدافع  اين آزاديهاى قرار نداشته اند 

بلكه همواره ، در صف مخالف آن بوده اند چنانكه حصول بسيارى از 

  .اين آزاديها تنها از طريق مبارزه با آنان ممكن گشته است

انى، حق طالق، حق سقط جنين، وکالحقوق مربوط به حق راى همگ

برابرى زن و مرد ، و دهها حقوق اجتماعى و سياسى ديگرى که 

اسالميها ، بخاطر ضديت با آنها ، با تمدن غرب تضاد دارند ، از جمله 
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 حقوقى بوده است که مردم امريكا نه تنها در مبارزه طوالنى با دولت

 ضديت  بدست آورده اند، بلكه عَلم  شدولت بو امثال کار هاى محافظه

با بعضى از آنها مانند حق سقط جنين چيزى بوده است که به قدرت 

رسيدن اين دولت ، خود در سايه سينه زدن در زير آن ممكن گشته 

است . بنابراين چگونه ممكن است که انگيزه دولت امريكا در مبارزه 

با تروريسم اسالمى دفاع از آزاديها و دست آوردهاى بشريت در تمدن 

ها مبارزه با امپرياليسم امريكا  ؟همانطور که اسالميغرب بوده باشد 

قرار ميدهند ،  را وسيله حقانيت خود و اعمال ضد بشرى خويش

امپرياليسم امريكا  نيز مبارزه با تروريسم اسالمى را وسيله اى براى 

به  نظامى خود در سرتاسر جهان ، و تعرض حقانيت دادن به گسترش

بودجه دولتى به نفع کمپانيهاى بزرگ حقوق مردم آمريكا و چپاول 

  .قرار داده است

همانطور که يك قرن جنايات امپرياليسم امريكا در جهان و دفاع از 

حكومتهاى سرکوبگر و فاسد و منجمله اسرائيل چنان نفرتى را 

که جريانات  درميان اعراب و مردم خاورميانه برعليه آن بوجودآورده

خود به اين نفرت است که ميتوانند بر ارتجاعى اسالمى با پيوند زدن 

طلبى مردم سوار شده و اهداف سياه و ضد  موج عدالتخواهى و حق

آزادى خودرا در لفافه مبارزه با امريكا بپوشانند، همينطور هم جنايات 

آن کشتار نيويورك چنان موجى از نفرت  جريانات اسالمى و در راس

هاى  ز ارتجاعى ترين حكومترا برعليه آنها بوجود آورده که به يكى ا
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 نيم قرن اخير در غرب اجازه داده است که بنام دفاع از آزادى بزرگ

  .ترين ضربه را به آزاديهاى مردم آمريكا بزند

 ه بنابراين ،  آنچه که در مقابل  چشم  ما ميگذرد ، بر خالف آنچ

که درظاهر بنظر ميرسد، فقط جنگ امپرياليسم امريكاو جريانات 

بر عليه يكديگر نيست . جنگ اصلى جنگ هر دوى اينها اسالمى 

برعليه آزاديهاى مردم است . دولت امريكا اينكار را در سراسر جهان و 

با مردم خود ميكند و جريانات اسالمى نيز در سرزمينهاى اسالمى و 

با هدف برقرارى حكومتهاى اسالمى يعنى سلب ابتدائى ترين حقوق 

نگ هر دوى آنها بر عليه آزاديهاى مردم اين جنگ ، يعنى ج .انسانى

است که داراى اهميت ميباشد و نه جنگ ميان آنها . جنگ ميان آنها 

بخودشان مربوط است چرا که جنگى است براى سلطه خود آنها . آنها 

زمانى دست در دست هم داشته اند و حاال بخاطر منافع خود در برابر 

  .هم قرار گرفته اند

با امريكا و اسرائيل مبارزه  انند بن الدن و حمصگروههاى اسالمى م

ميكنند تا سلطه سياه مذهبى خود را بر مردم اين مناطق برقرار کنند 

هائى  ، و امريكا و اسرائيل نيز بر عليه آنها مبارزه ميكنند تا مزاحمت

شان بر جهان و مردم فلسطين بوجود آورده يرا که بر سر راه سلطه گر

 اند برطرف سازند. 



 

________________________________________________ 

بنابراين جنگِ ميان آن دو ، جنگ ميان دو سلطه گر بر سر پايمال 

کردن آزاديهاى مردم است و جنگِ مردم  بر عليه هردوى آنها بايد در 

 سرنوشت   گرفتن  و  ها اين آزادی  مسير مبارزه براى دفاع از

 پايان.                              در دست خودشان باشد خويش
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 يادداشت ها
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