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  دولت اسالمی
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ت، گساز ماه ا سازمان غير دولتی عفو بين الملل گزارش داد که : صدای روسيه / ريانووستی–مبر  دس٢٣، مسکو

را ) اقدر شمال عر(دھا و حتی ھزاران زن و دختر جوان در منطقۀ سنجار ص) داعش(جھاد طلبان دولت اسالمی 

 .ربودند و به بردگی کشاندند

دھا؛ و شايد ھزاران زن به زور به ازدواج جھاد طلبان درآورده شده اند و يا توسط دولت اسالمی به مبارزان يا ص« 

  .کشتار، شکنجه، تجاوز و ربودن افراد جزء جدائی ناپذير پاکسازی قومی در منطقه است. طرفدارانشان اھداء کرده اند

 ساله ١٥ يا ١٤دخترانی « : دولتی مشخصاً می گويد که چندين نفر از قربانيان بسيار نوجوان نيز بوده اند سازمان غير 

به گزارش سازمان غير دولتی پيامدھای جسمی و روانی درد و رنج ھائی که به زنان . ».و يا حتی کم سن و سال تر

  ».تحميل شده بسيار اسفناک است

تعدادی از زنان جوان از بين گروه  وی جھاد طلبان در دولت اسالمی صورت می گيرد،مقابل اين جناياتی که از س در

  .يزدانيان دست به خودکشی زده اند
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  ٢٠١٤مبر  دس٢٣ /صدای روسيه

RIA Novosti 

  http://french.ruvr.ru/news/2014_12_23/Irak-des-centaines-de-femmes-reduites-en-

esclavage-par-lEI-ONG-1441/ 

  

 : پی نوشت مترجم

  درود به پايان تمام اميد ھا 

 آنھا يکی از صحنه ھای دائمی در تمام جنگ ھا از ديرباز تا امروز بوده و تکرار به بردگی کشاندن زنان و تجاوز به

ولی در اسالم اين رويداد جانبی و دائمی در جنگ ھا و تجاوزات مرزی به شکل قانونی مقدس تعبير و تنظيم . شده است

ه به فينام خوله از قبيلۀ بنی حناست، از زنی به ) ع(بن ابی طالب فه که يکی از فرزندان علی يمحمد بن حن. شده است

ه بوده پس از کشته شدن مردان خانواده اش به عنوان فياين زن که احتماالً دختر يکی از اشراف قبيلۀ بنی حن. دنيا آمد

 ).نوشتۀ پطروشفسکی» اسالم در ايران«در کتاب (حضرت تعلق می گيرد  غنيمت جنگی به سھم 

يعنی موضوعی که پطروشفسکی مطرح . زی ھای تخيلی بيشتر درک کنيمعمق فاجعه را می توانيم در صحنه پردا

بايد زنی را تصور کنيم که پدر و برادر و احتماالً شوھرش را در  : نکرده است و ما می توانيم آن را پی گيری کنيم 

دن چنين وقايعی به رايج بو. جنگ کشته اند و حاال به عنوان غنيمت جنگی و کنيز بايد با قاتل خانواده اش ھمبستر شود

  . برای فرد آدمی نمی کاھد ھيچ عنوان چيزی را از عمق فاجعه و جراحت جسمی و روحی

به دنيا » کنيز«البته شيعيان اين پسر امام اول را کمتر می شناسند و يا او را به امامت قبول ندارند، چون که از يک زن 

ساس قوانين اسالمی و فرمان هللا مثل ھر شیء ديگری قابل زنی که در جنگ به غنيمت جنگی تبديل شده و بر ا(آمده 

احتماالً اگر . ه رھبر فرقۀ کيسانيان استفيبا اين وجود بايد يادآوری کنيم که محمد بن حن). تقسيم و معامله بوده است

ی داد و اين دروغ پردازی ھا و بازی ھای سياسی دستگاه دين اسالم در ايران نبود و اين ھمه دروغ به خورد مردم نم

پای شايد برای اين فرزند کنيز ھمنمی يافت، ايرانی ھا  ھمه با زور و ايجاد ترس و وحشت بر ايرانيان تسلط 

وقتی که به داستان اصلی و واقعی پی می ) ع(و يا به واقعۀ ضربت خوردن علی . اسپارتاکوس احترام قائل می شدند

ک نمی ريختند و کمتر ابن ملجم را لعنت می کردند و چه بسا که او را بردند به چشم ديگری می نگريستند و اين ھمه اش

با اشراف بيعت فرموده ) ع(چون که حضرت علی . به عنوان انقالبی افراطی طرفدار مردم بينوا بازشناسی می کردند

  .بود

اگر نور بوده اند، . ور ھستندبعد از رديف کردن تمام اين موارد مؤمنين به ما پاسخ می گويند که ايشان نور بوده اند يا ن

پس چه نيازی به غنيمت جنگی داشتند ؟ نور سر مردان را می برد و زنان آنھا را بين خودش و مبارزان اسالمی تقسيم 

می کند ؟ و از اين گذشته بين فرزندانش تبعيض قائل می شود ؟ در اين صورت چنين پدری تنھا يک پدر طبيعی بوده و 

 و در نتيجه طرفدرانش نيز  نظر می رسده ب)  معنوی  مفھوم قانونمند و پدر معتبر و پدر فرھنگی وبه( فاقد مقام پدری 

 از دورخارج شدۀ روسی شکوه و شکايت کنند که چرا ٣٠٠خاطر اس ه تا امروز که بايد ب...فاقد مقام پدری ھستند 

  .و طرفداران امروزی اشاين است نتيجۀ آن نور .  ھايمان را تحويل نمی دھندراکتروس ھا به ما 

از عناصر ...  که تداوم تقدس از طريق انتقال ارث طبيعی و خون اين موضوع را می توانيم به اين شکل تعريف کنيم

 سلطنتی و طبقات حاکم اجازۀ داد تا مثل ماھی  به رژيم ھای اعتقادی است که از سوی ديگر به عنوان ايدئولوژی حاکم 

  .ون و اعصار به حيات اجتماعی خود ادامه دھنددر آب شناور شوند و طی قر
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 زنان و دختران جوان از سوی دولت اسالمی يا امارات اسالمی در شامات به جھاد طلبان می توانيم یدر مورد اھدا

به اين معنا که . بگوئيم که چنين رويدادی در چھار چوب جذبه ھای ليبيدوئی اعتقادات مذھبی قابل بررسی می باشد

پس از مبارزات پی گير و تسخير سرزمين ھا به نام اسالم ممکن می گردد و ) ليبيدينال(ه زنان و لذت جنسی دسترسی ب

لذت جنسی در عالم مادی به موازات لذت جنسی در بھشت که فراتر . هللا در قرآن به جھاد طلبان نويد پاداش داده است

ن لذت جنسی ھمواره يک جانبه بوده و به زن به عنوان ولی می بينيم که اي. از لذت زمينی می باشد تحقق می يابد

معشوقه يعنی زنی که با ميل و آرزومندی با مرد رابطه جنسی برقرار می کند تلقی نمی شود و چنين زنی حتی وجود 

چنين مواردی ھست که اساساً وجود خدا را زير عالمت سؤال می برد، چرا که چنين قوانينی از سوی او . خارجی ندارد

اين قوانين را ھمانگونه که در باال يادآور ) ع(دوين و تنظيم شده، و حتی افراد مقدس و نورانی مانند حضرت علی ت

در نتيجه اگر خدائی وجود داشته باشد، اين خدا نمی تواند تا اين اندازه از خرد سالم به دور ...شديم عمالً به کار بسته اند

  ).لعنت بر شيطان(که خدا نيست پس نتيجه می گيريم ). زبانم الل(باشد 

نکتۀ ديگری که در رابطه با اين جذبۀ ليبيدوئی جھاد طلبی در اسالم قابل بررسی می باشد اين است، توده ھای جھاد 

و جھاد معتقد ھستند و غالباً بر اين باورند و تصور می کنند که واقعاً در حال مبارزه برای » هللا اکبر«طلب واقعاً به 

ولی کل جريان جھاد زير ھر پرچمی که موضع گرفته باشد يک طرح پنتاگونی بوده و نام ديگر اين جھاد . داسالم ھستن

 که امپرياليست ھا تصميم بگيرند با قطع کمک ھايشان و ،و ھر آن. می باشد» پياده نظام ناتو«طلبان بی ھيچ ابھامی 

ست، بی آن که حتی الزاماً مداخلۀ نظامی صورت خاصه بستن مرز ترکيه که راه اصلی عبور و مرور جھاد طلبان ا

به عبارت ديگر می بينيم که انگيزۀ اصلی چنين جنگ ھائی خارج از . بگيرد، جبھۀ جھاد طلبان متالشی خواھد شد

داليل اقتصادی زير بنای اصلی اين  . واقع شده است) قرآن(تخيالت مسلمانان جھاد طلب و مؤمنين به کالم هللا مجيد 

را تشکيل می دھد، و به ھدف تضمين و تداوم ھژمونی اياالت متحده پس از دوران جنگ سرد راه اندازی شده جنگ ھا 

جنگ «ولی از ديدگاه طرف مقابل، اياالت متحده نمی گويد . از ديدگاه جبھۀ شوروی جنگ سرد به پايان رسيد. است

  .»ما در جنگ سرد پيروز شديم«بلکه می گويد » سرد تمام شد

نظام ناتو اين بار به نام اسالم و جھاد برای تسخير جھانی که يا بايد زير پرچم اسالم اداره شود و يا اين که سرش پياده 

دست به کارھائی می زند که دولت ھای رسمی قادر به انجام آن نيستند و يا به سادگی نمی توانند اين ھمه  بريده شود، 

وليت ؤين کارھای شنيع به گروه ھائی سپرده می شود که ھيچ گونه مسدر نتيجه ا. بدنامی را روی دوششان حمل کنند

طرح خاورميانۀ نوين که بايد منافع امپرياليسم جھانی به رھبری اياالت متحده را در کشورھای خاور . بين المللی ندارند

 وجود تمام شعارھا و نزديک و خاور ميانه و در ابعاد گسترده در خاور دور و سرانجام در تمام جھان تأمين کند، با

مريکا، متأسفانه ھمچنان مطابق برنامه در شرف تکوين است و تا واقعاً با انظريات اميدوار کننده در مورد شکست ھای 

قدرت ھای نوظھور نيز در کار . شکست مواجه شود مردم جھان سوم بھای بسيار سنگينی بايد بپردازند و می پردازند

ليزری (مريکا در حال گسترش و مدرنيزاسيون نيروھای نظامی اش می باشد ا پا به پای ھستند و به عنوان مثال روسيه

البته روسيه . با اين وجود بودجۀ نظامی روسيه در حال حاضر يک دھم بودجۀ نظامی اياالت متحده است). و رباتيک

از سوی ديگر ھر دو بنجل ھای نظامی شان را به  از اين نيست که ولی مانع . کشور تجاوز کار و امپرياليست نيست

حتی بخشی از . کشورھای ديگر نفروشند و منابع طبيعی کشورھا را به ھمکاری بورژوازی کمپرادور به تاراج نبرند

ه است جنگ افزارھائی که در اختيار دولت اسالمی و تروريست ھای القاعده مورد استفاده قرار می گيرد ساخت روسي

کارت ھای بازی نفوذ و تسلط . که به شکل غير مستقيم از طريق کشورھای عربی برای آنھا ارسال کرده اند

مذھب و اختالفات قومی و مشکالت مرتبط به : امپرياليستی ھيچ تفاوتی با کارت ھای بازی دوران استعماری ندارد 

ام شوک ھائی که امپرياليسم که به شکل مصنوعی به عقب ماندگی کشورھای جھان سومی، نبرد ابر قدرت ھا به انضم
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و بی ثبات سازی ھا با ھمکاری اپوزيسيون ھا که ) يعنی مجازات ھای يک جانبه به داليل واھی(منطقه وارد می سازند 

  .جزء جدائی ناپذير و بارزترين بخش طبقۀ سگ ھای خانه زاد يعنی بورژوازی کمپرادور را تشکيل می دھند

 سالۀ آن نيز به ٢٥ متعلق به نيروی ھوائی اردن به دليل نامعلومی سقوط کرد و خلبان ١٦وپيمای اف اخيراً يک ھ

دولت اسالمی مدعی شده که اين ھواپيما را با موشک مورد اصابت قرار داده . اسارات نيروھای دولت اسالمی درآمد

روشن است که چنين .  ھوائی مجھز خواھد شدگزارشات ديگری حاکی از اين امر است که دولت اسالمی به پدافند. است

  .تجھيزاتی بی آن که قدرت ھائی از آن حمايت نکنند برای خليفه ناممکن خواھد بود

 ايدئولوژی به عنوان روبنا و وقايعی مانند جنگ داليل زير بنائی و اقتصادی  در نتيجه می توانيم بگوئيم که ھمواره

 اعتقادی می بينيم که مبارزان جھاد طلب در دولت اسالمی به ھيج عنوان نسبت به با اين وجود از ديدگاه روانی و. دارد

ی تفاده از مواد مخدر و فن آوری ھابه انضمام اس. اين بعد از واقعه آگاھی ندارند و به عبارت ديگر از خودبيگانه ھستند

اين روان گردان ھا وقتی با افيون توده .. (.ديگر اياالت متحده که از آزمايشگاه ھای روان گردان گوآنتانامو بيرون آمده

ھمين فرآيند روبنا و زيربنا در ) ھا، افيونی مثل اسالم در رگ ھا تزريق می شود مطمئناً تأثيرقوی تری خواھد داشت

 سال پيش تا کنون تحول خاصی ١٤٠٠در ھر صورت جوامع اسالمی از . دوران پيدايش اسالم نيز وجود داشته است

  .ن موبايل و ديگر مظاھر تمدن مدرن نبايد ما را گول بزندولفيند، و آسمان خراش ھای دبی يا تپيدا نکرده ا

، استاد دانشگاه در فرانسه و بسياری ديگر از افرادی که در خارج از )١(برخی از تحليل گران مانند جالل ايجادی 

نتقادات مشابھی را در مورد مذھب شيعه  به طرح پنتاگون برای تسلط بر ايران تعلق دارند، ا — بی گمان —کشور 

ولی اين نوع تحليل ھا نه تنھا موضوع بسيار قديمی اعتقادات مذھبی و از خودبيگانگی را نديده می . مطرح کرده اند

دچار ) يعنی سابقۀ اين موضوع(و از اين ديدگاه ) در آثار فرويد و يا مارکس و انگلس و پلخانف و بسياری ديگر(گيرد 

ما از اين افرادی که .  باشد بلکه بخش زير بنائی را کامالً نديده می گيرد و بيشتر جنبۀ تبليغاتی دارد تا علمیکاستی می

در وضعيت ھای ممتاز به سر می برند و جايگاھی را که به عنوان استاد و پژوھشگر به عھده گرفته اند انتظارات 

 منافع عمومی يعنی در گسترش علم در سطح اجتماعی به بيشتری داريم که دست کم مأموريت خودشان را در راستای

گر چه چنين تحليل ھائی غالباً به جبھۀ اپوزيسيون ھای خائن و مزدور تعلق دارد، به عنوان مثال، نويسنده . انجام رسانند

 آن ھستند که ھای اين نوع نوشته ھا به شکل گسترده با يادآوری از بين رفتن آثار ايرانی در حملۀ اسالم به ايران بر

حرف می زنند، ولی از سوی ديگر می بينيم که » استعمار عرب«برای خود کسب اعتبار کنند، و مثل جالل ايجادی از 

 آشنائی ندارند يا نمی تواند داشته باشند و يا نمی خواھد داشته  مثل کانون نويسندگان در تبعيد با پياده نظام ناتو چندان

دربارۀ دوستی  نمی دانيم چه اندازه بايد ). در فرانسه» دوستان سوريه«مثل ( می زنند باشند، و از دوستی غرب حرف 

  اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا بنويسيم تا رياکاری اين از ازما بھتران ھا را نشان دھيم؟

. ب اعتماد نکنند ايرانی در دانشگاه غرتاداندر ھر صورت ايرانی ھا خيلی بايد ھوشيار باشند و خاصه به تحليل ھای اس

لۀ انرژی و سرنوشت سوخت فسيلی در جھان از يک سو و أژيک مانند مسيچون که متأسفانه مسائل اقتصادی و سترات

 سالۀ دستگاه دين اسالم، ١٤٠٠حاکميت دين اسالم و تروريسم ) از جمله و نه تنھا(عقب ماندگی ايران که تحت تأثير 

پرياليسم جھانی به رھبری اياالت متحده را در کشورھای خاور نزديک و خاور طرح خاورميانۀ نوين که بايد منافع ام 

ميانه و در ابعاد گسترده در خاور دور و سرانجام در تمام جھان تأمين کند، با وجود تمام شعارھا و نظريات اميدوار 

رت ھای نوظھور نيز در قد. مريکا، متأسفانه ھمچنان مطابق برنامه در شرف تکوين استاکننده در مورد شکست ھای 

با . مريکا در حال گسترش و مدرنيزاسيون نيروھای نظامی اش می باشداکار ھستند و به عنوان مثال روسيه پا به پای 

از ). به نقل از صدای روسيه(اين وجود بودجۀ نظامی روسيه در حال حاضر يک دھم بودجۀ نظامی اياالت متحده است 

ی شان را به کشورھای ديگر می فروشند و منابع طبيعی کشورھا را به ھمکاری سوی ديگر ھر دو بنجل ھای نظام
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کارت ھای بازی نفوذ و تسلط امپرياليستی ھيچ تفاوتی با کارت ھای بازی  . بورژوازی کمپرادور به تاراج می برند

انضمام شوک ھائی مذھب و اختالفات قومی و مشکالت مرتبط به عقب ماندگی کشورھا، به : دوران استعماری ندارد 

که امپرياليسم به شکل مصنوعی به شکاف ھای اجتماعی منطقه وارد می سازد البته با ھمکاری طبقۀ سگ ھای خانه 

( در نتيجه موضوع دين و مذھب تنھا يکی از عناصر تأخير تاريخی را تشکيل می دھد . زاد يعنی بورژوازی کمپرادور

نه تنھا به دليل (يل، دانشگاه ھای اروپا خاصه تا جائی که من درفرانسه ديده ام متأسفانه به ھمين دال). و نه تمام آن را

و بايد دانست .  تنھا به روی آنھائی باز شد که به طرح پنتاگون تعلق داشته و دارند )حضور شھبانوی سابق در فرانسه

وکارھايشان بی شباھت به  ليسی و جاسوسی و ضد جاسوسی خودشان را دارندوکه اين اپوزيسيون ھا نيز سيستم پ

مريکا در افغانستان نيست که برای افزايش پاداش، چوپان افغان از ھمه جا بی خبری را به امقاطعه کاران نظامی 

عنوان يک طالبانی خطرناک معرفی می کردند تا متعاقباً پھپاد ھا در کمر کش تپه ھا جائی که گوسفندانش را به چرا می 

اين اپوزيسيون ھای ايرانی در فرانسه، به ويژه به دليل پشتيبانی فرانسه به نيابت از . ھندبرد، مورد اصابت قرار د

 ايران آماده کرده اند، به ھمين نوع  از گروه تروريستی مجاھدين خلق که برای بی ثبات سازی مريکا ااياالت متحدۀ 

 مناسبات شخصی شان احساس امنيت نمی کنند، کارھا سرگرم ھستند و به ھمين دليل بسياری از ايرانی ھا در فرانسه در

اين موضوع را حتماً بسياری از ايرانی ھائی که در . زيرا ھميشه در سايه گوئی يک نفر يا چند نفر کمين کشيده اند

  .يد خواھند کردئفرانسه زندگی می کنند تأ

از « کلی که جالل ايجادی مطرح کرده تکرار می کنم که ريشۀ از خودبيگانی نزد انسان يا فرد ايرانی يا به شکل خيلی

چون که طرفداری از امپرياليسم و مزدوری نيز می تواند . منحصر نيست» مذھب شيعه«تنھا به » خودبيگانگی ايرانيان

  .خيلی مختصر گفتم. عامل و يا عارضۀ ازخودبيگانگی نيز باشد

 دانشگاھی گاھی تاداندر ھر صورت اين اسگرچه تا حدودی از موضوع اصلی دور شده ام ولی بايد يادآور شوم که 

کمی بيشتر بايد مطالعه و تالش کنند تا موضوع از خودبيگانگی نيز کمی بيشتر برای ما روشن شود، ولی به جالل 

ايجادی ھا و امثال او به عموم ايرانيان ھشدار می دھم که ساده انديش نباشند و ھرگز تصور نکنند که در فردای 

می در ايران، از خودبيگانگی ما نيز از بين خواھد رفت و ما ناگھان چون که ايشان گفته اند و ما سرنگونی رژيم اسال

  .نيز خواسته ايم و من چنين اراده کرده ام و مذھب شيعه را به عرصۀ خصوصی موکول کرده ايم با خودآشنا خواھيم شد

سيست ھا در رابطه با شرايط حاکميت خرد يادآور می در پايان قطعه ای از نوشتۀ ژرژ پوليتزر را در مورد ديدگاه مارک

  :شوم 

 اين عامل  و: مارکس و انگلس به روشنی نشان می دھند که چه عاملی مانع حاکميت خرد در جامعه بوده است «

آنھا نشان می دھند که شرايط حاکميت خرد بر اساس . بازدارندۀ خرد نيز چيزی به جز استثمار انسان از انسان نيست

و بايد . ف نظام سرمايه داری ممکن می گردد و پرولتاريا ھمان نيروی اجتماعی است که به آن تحقق خواھد بخشيدحذ

  ».دانست که ابزاری که پرولتاريا بايد برای چنين ھدفی به کار گيرد تسخير قدرت از طريق انقالب است

    اثر کمونيست فرانسوی ژرژ پوليتزر» فلسفۀ عصر روشنائی و تفکر مدرن« 

  مذھب شيعه، ريشه ازخود بيگانگی ايرانيان. جالل ايجادی(١

40678/node/info.iranglobal.www://http 

   

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤مبر دس ٢٥

  


