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 فرهنگی است که به صورت فصلنامه منتشر میگردد -جتماعی -بیمرز نشریه سیاسی 

 جهان ؛ سرمایه داری و کرونا    سخن اول :   

 

 

 وریا روشنفکر                                

اسالم و قرآن و محمد ؛پیامبری که باید 

 بشناسیم 

 نشمیل عبدلی

  5صحفه  

 کرونا و جمهوری اسالمی ایران
 

 ریبین شمعی               

  55صحفه  

 89زنان در آبان  

     

 آزاده   بارزاده آقاجاری

     51صحفه 

 

      

 سخن اول :.    وریا روشنفکر 

 جهان ؛ سرمایه داری و کرونا    
  

آمار تایید شده مبتالیان به ویروس کرونا در سراسر جهان تا           

میلیون و  ۵ماه مه( به بیش از    ۴۴خرداد )    ۴نیمروز یکشنبه   

 ۳۴۴به بیییش از        ۹۱هزار نفر و شمار قربانیان کووید       ۴۳۵

 هزار نفر رسید

هزار مبتال و  ۶۶۶میلیون و  ۹.یاالت متحده آمریکا با بیش از 

هزار قربانی در صدر جدول رده بندی کشورهایی      ۱۹بیش از   

قرار دارد که در سراسر جهان با شیوع این ویروس دسی  و              

 کنند. پنجه نرم می

برزیل نیز با پش  سر گذاشتن کشورهای اروپایی که زمانیی           

 ادامه صفحه بعد کانون این بحران بودند، اکنون با بیش از         
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هیزار     ۴۴هزار مبتال و بیش از      ۳۴۱

قربانی در جایگاه دوم جیدول اسی .          

نفر در  ۹۵۴ساع  گذشته    ۴۴تنها در   

این کشور به دلیل ابتال بیه وییروس           

 اند. کرونا جان باخته

کشورهای قدرتمند قاره اروپا یینینیی         

روسیه، اسپانیا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسیه      

و آلمان به ترتیب جایگاههای سوم تیا       

هشتم این جدول را به خود اختصیا         

اند و اگرچه تحی  فشیار میردم             داده

مجبور به کاهش مقررات قیرنینییینیه          

شدند، اما هر روز نیز شاهید ابیتیال و             

مییرش شییمییار قییابییل تییوجییهییی از         

 شهروندانشان هستند.

بنا بر اعالم وزارت بهداش  آمار تاییید        

شده مبتالیان به کرونا در اییران تیا            

 ۶۰۹هزار و       ۹۳۵نیمروز یکشنبه به    

نیفیر      ۶۴۹۶نفر و شمار قربانیان بیه        

سیاعی       ۴۴رسیده اس . تنیهیا در          

 ۹۱نفر دیگر به کیوویید       ۴۹۹۰گذشته  

اند.   نفر نیز جان باخته     ۵۹مبتال شده و    

بنا بر اعالم کیییانیوه جیهیانیپیور،               

سخنگوی وزارت بهیداشی  در لیال          

نیفیر از       ۶۹۵هزار و     ۴لاضر وضنی    

بیماران مبتال به کرونا بحرانی اس  و        

 های ویژه قرار دارند. تح  مراقب 

آمار تایید شده مبتالیان بیه وییروس         

 ۹۰کیم       کرونا در افغانستان به دسی      

نفر و شمار قربانیییان بیه       ۵۹۴هزار و  

نفر رسیده اس . بنیا بیر اعیالم          ۴۹۹

سیاعی      ۴۴عامه تنها در      وزارت صح  

نفر دیگر به جمع بیماران  ۵۹۴گذشته  

اند. این وزارتخانه      اضافه شده   ۹۱کووید

هشدار داده اس  که شمار مبتالیان به       

در این کشور همچنان سییر        ۹۱کووید

صنودی دارد و در سه روز گیذشیتیه           

بنور پیوسته شمار مبتالییان جیدیید         

 نفر بوده اس . ۵۰۰باالی 

بیشترین آمار مبتالیان میتینیلی  بیه           

سیاعی       ۴۴والی  کابل اسی   در        

نفر دیگر  ۳۴۴گذشته آزمایش کرونای    

در این والی  مثب  بوده اس . پس از         

 ۹۰۰آن نیز والی  هرات با ثب  آمار         

بیمار جدید طی شبانه روز گذشته قرار  

 دارد.

 

افزایش شمار مبتالیان به کرونا باا       

 از سر گیری فعالیت در مراکز دینی

در لالی که دونالد تیرامی ، رسیییس           

جمهوری ایاالت متحده آمریکا از قصد      

خود برای بازگشایی مراکز مذهبی خبر  

داده اس ، برخی کشورهای اروپایی بیا       

های اخیر خود هشیدار        اشاره به تجربه  

اند که بازگشایی اماکن میذهیبیی          داده

باعث افزایش شمار مبتالیان به کیرونیا       

خواهد شید.آلیمیان ییکیی از ایین                

گوید تنها در شهیر       کشورهاس  که می  

فرانکفورت چهل  

تن از کارکینیان     

کلیییسیاهیا بیه        

تازگی پیس از      

های مذهبی به وییروس      برگزاری آیین 

کرونا آلوده و شیمیاری از آنیهیا در              

انید. شیمیار          بیمارستان بستری شیده   

مبتالیان به ویروس کرونا در آلمان بیه        

هزار نفر و شمار قربانیان       ۹۹۰بیش از   

 نفر رسیده اس . ۹۳۰۰آن به بیش از 

در فرانسه نیز با وجود مقاوم  دولی ،        

سرانجام از روز یکشنبه کیلیییسیاهیا،           

ها فنالی  خود را از         مساجد و کنیسه  

سر گرفتند. بازگشایی این اماکن تح        

فشار نهادهای مذهبی و با لکم دادگاه       

فرانسه ممکن شد که دوشنبه گذشتیه       

اعالم کرد ظرف هش  روز کلییسیاهیا،     

ها باید آغاز بیه کیار           مساجد و کنیسه  

هیای     کنند زیرا عبادت یکی از آزادی      

شود کیه     ها محسوب می    بنیادین انسان 

توان آن را ضمن رعای  میقیررات           می

بهداش  عمومی انیجیام داد. شیمیار            

مبتالیان به ویروس کرونا در فرانسه به       

هزار نفر و شمار قربانیان       ۹۹۴بیش از   

نیفیر رسیییده         ۴۹۳۰۰ان به بیش از     

 اس .

کلیییسیای    »المقدس نیز     در شهر بی   

کلیییسیای    »مشهور به  «مقبره مقدس 

که یکی از مهمترین اماکین   «رستاخیز

ادامه صفحه بعد 
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مذهبی مسیحیان جهان اس ، پس از      

 دو ماه تننیلی بازگشایی شد.

همزمان، هزاران فلسنینیی بیامیداد        

یکشنبه با برگزاری تظاهرات در کرانه      

باختری رود اردن خیواسیتیار لیغیو            

های اجتماعی و بازگشاییی       محدودی 

 مساجد به مناسب  عید فنر شدند.

 

رویدکردنظام سرمایه داری باه       

 شیوع کرونا

 

شاید مهمترین سوال دراین زمییینیه        

 این باشدکه:

. که دول  های پیشرفته ی سرمیاییه          

داری چه مقدار ازذخایری خیودرا در        

جه  سالم  مردم هزینه کیردنید ،         

ودراین بحران آیا نجات سیستمیهیای       

مالیشان در اولوی  بود یا نجات جیان        

تریلییون    G8   ،۴انسانها ! کشورهای     

میلییارد   ۶۵۰دوالر و اتحادیه ی اروپا  

دوالر برای جلوگیری از ورشیکیسی          

شدن شرک  هیا و بینیگیاه هیای               

خصوصی هزینه کردند  البته از ایین        

میلیونها دوالر ها که از جیب کارگران       

و مردم فرودس  کشورهای اروپایی به 

بنگاه ها و شرک  هیای خصیوصیی           

تزری  شد، مقدار بسیار ناچیزی هیم        

به کارگران و اقشار فرودس  برگش ،      

تا در این دوره ی کرونا قدرت خریید         

مایحتاج روزانه شان را لفظ کینینید،         

زیرا ماشین مهیب سرمایه در هرلیال      

به نیروی کار محتاج اسی . دلیییل            

اینکه چرا محل کسب و کار، بنگاه ها        

و محل استثمیار و سیود دهیی را              

بستند، به خاطر ترسی بیود کیه از            

گستره بیشتر ویروس کرونا و شیوع      

بیشتر بیماری داشتند. ترس از عواقب       

سیاسی و اجتماعی چنین فاجنه ای       

سبب شد که چنین سیاستی اتیخیاذ         

نمایند. تننیل شدن کار و تیولییید،           

عواقب وخیمی به طبقه کارگر تحمیل 

می کند، کارگرانی که دسیتیمیزدی         

دریاف  نمی کنند، از بیمه ی بیکاری       

بی بهره اند و به خدمات بهداشتیی و      

درمانی دسترسی ندارند. طبینی اس       

که سرمایه داری هم به دلیل تیوقی          

تولید و ارزه افزایی در بحران عمی        

فرو میرود.  هر روزه  اخباری منتشیر          

می گردد که کادر پزشکی به دلیل در 

دسترس نبودن وساسل پیشگییری از       

آلوده شدن به ویروس و ابیتیال بیه             

بیماری، وسیاییل ابیتیداییی چیون             

دستکش، ماسک و غیره جانشان را از       

دس  میدهند. اکینیون شیاهید آن            

هستیم که بند از گذش  چهار ماه از        

گستره این اپییدمیی در کشیوری          

مانند انگلستان با بیحیران کیمیبیود           

ماسک و دستکش روبیرو هسیتینید.          

دول  ها لتی در کشورهای پیشرفته      

سرمایه داری تنداد دسیتیگیاه هیای          

تنفس مصنوعی الزم را برای استفیاده       

بیماران بستری شده در بخش هیای        

ICU   تامین نکرده اند. در سوسد که در

صد باالیی از جانباخیتیگیان کیرونیا           

سالمندانی بوده اند که در خانه ها ی         

سالمندان بستری بوده انید، اخیییرا           

گیزارشیی در ایین         B B Cتلویزیون  

مورد پخش کرده اس ، کیه نشیان          

میدهد که در کشیور دولی  رفیاه             

بورژوایی، در سوسد، کشوری که اکنون 

به وسیله ی استالفی از سه لزب کیه        

در راس آنها سوسیال دموکیرات هیا         

اکثری  را دارند، اداره میشود، ادعیای       

در اولوی  قرار گرفتن سالم  مردم تا 

چه اندازه مسخره اس . در سوسد تیا          

نفر به دلیل ابتال  ۳۱۰۰کنون بیش از 

به این بیماری جان باختیه انید کیه            

سیال سین        ۶۰بیشتر آنها باالتر از      

داشتند. مسیویولییین، دسیتیرسیی             

سالخوردگان را به خدمیات درمیانیی         

محدود کرده بودند. آنها از خانه هیای         

سالمندان خواسته بودند کیه افیراد         

دارای عالیم ابتال به این بیماری را به        

بیمارستان نفرستنید. هیزاران نیفیر           

 جانشان را از دس  دادند. 

علیرغم کم کاری آشکیار لیکیومی           

سوسد، همه پرسی ها نشان میدهد که       

در صد رای دهینیدگیان بیه لیزب             

در صد باال رفتیه     ۴سوسیال دموکرات   
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اس ! بسیاری از کشورهای پیشرفیتیه        

ی صننتی از گزاره آمار جانباختگانی      

که در بیمارستان هیا فیوت نیکیرده            

اند،خود داری کردهاند  تیا بیه ایین            

ترتیب ابناد فاجنه را پنهان دارند. بیه          

نمونه دیگری برای غیر واقنی بودن در       

اولوی  قرار گرفتن سالم  و بهداشی        

در دوره کورونا توجه کنید، از زمیان          

شروع انتشار ویروس کورونا تا کینیون        

عمل جرالی که میی       ۴۴۰۰۰بیش از   

بایس  تا کنون انجام میشد در سیوسید    

به تاخیر افتاده اس ، برای اینکه نمیی        

خواستند هزینه ی بییشیتیری بیرای          

سالم  در نظر بگیرند . این وضنییی           

کم وبیش در سایر کشورهای اروپاییی       

هم لاکم اس . در روزهای اخیییر در        

لالی که کرارا در مورد ضرورت رعای        

نکات بهداشتی برای جیلیوگیییری از          

ی شیوع ویروس کرونیا       گستره دوباره 

از طری  رسانه ها هشدار می دهینید،         

ها بازگشایی کسب    دغدغه اصلی دول     

تر، رون       پرده  اصنالح بی     وکارها یا به      

 بازار اس .

 

گرایان   دول  ترام  از اعتراضات راس     

و کارها لمایی         بر ضد تننیلی کسب   

کند. رییس جمهور برزییل بیدون           می

گذاری اجتماعیی     رعای  هرگونه فاصله  

در میان منترضان ریودوژانیرو لضیور       

پیدا کرد تا آنها را به بازگشایی کسیب         

و کار ترغیب کند. دیوید هیاروی در           

منلبی تح  عنوان ضیرورت کینیش         

جمنی برای غلبه بر تنگنای جیمینیی         

ی    ناشی از کرونا می نویسد: طیبیقیه          

کارگر مناصر در ایاالت متحده یی کیه        

  های آفریقایی، التین    عمدتاً از امریکایی  

تبارها و زنان مزدبگیر تشکییل شیده         

اس  یی با یک انتخاب مشمونزکننیده       

روبروس : انتخاب بین التمال آلیوده        

شدن به ویروس در جریان مراقب  از          

داشتن برخی از کسیب       مردم و بازنگاه    

هیای        وکارهای کلیدی مانند فروشگاه     

مواد خوراکی و ....، یا بیکیاری بیدون              

هیچ مزایایی لتی خدمیات درمیانیی         

 بسنده نموده اند.

دیگر نسخه های واتیکان و قم وبییی          

المقدس و نمایندگان خیدا بیر روی           

زمین جوابگو نیس    خارج ار چینید          

نمونه مزخرف گویی در باب تیجیوییز          

ادارشتر و گاو ... انگار اینبار نمایندگان          

تاماالاختیار خدا برروی زمیین خیفیه         

 خوان گرفته اند .

 ۹۱بحران ناشی از بیماری کووید یی          

نشان داد که سرمایه داری در دفاع از         

سالم  و جان مردم ناتوان بوده اس .       

اما سیستم کثی  لاکم بر نظام هیای        

سرمایه داری در ایین شیراییی نیییز             

منفن  طبقه خود را بر جان انسیانیهیا     

اولوی  بخشیدند .واگر کمکی به ساییر        

کشورها نمودند نه در راستای وظییفیه      

انسانی که قننا در جه  تامین منافع       

 خود این کار را انجام دادند.

در این دوره، اگر شاهد کمک پزشکیی        

از کشوری به کشور دیگری بوده اییم،      

یا اهداف سیاسی را تنقیب کرده انید،         

یا این ابزار را در جه  تصالب بیازار          

برای کاالهایشان بکار برده انید و ییا           

اقدامشان مقدماتی بیرای سیرمیاییه          

گذاری و امکان بدس  آوردن نیییروی        

کار ارزان بوده اس . برای میثیال در            

چنین وضنیتی ترام  تصمیم گیرفی        

که سازمان بهداش  جهانی را از طری        

خودداری کردن از پرداخ  سهمی که      

تا کنون آمریکا پرداخ  کیرده اسی ،       

فلج نماید. در مورد عملکرد سیازمیان          

ادعا می کینید       بهداش  جهانی ترام     

که گویا به کشور چین در الپیوشیانیی          

مسوله ویروس کورونا یاری داده اس ،      

بهانه ای اس  تا آمریکا از پیرداخی            

سهم ساالنه اه بیه ایین سیازمیان             

خودداری کند، و این هم یکی از نشانه        

های سیاس  ناسیونالیستی افیراطیی       

ترام ، آمریکا برای آمریکا می باشد و      

کامال  در تضاد با مسوولی  پذیری بین       

المللی و انسانی می باشد. ایین نشیان        

میدهد که ویروس کورونا به تیقیویی          

ناسیونالیسم ارتجاعی کیمیک کیرده         
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اما فاجنه انجاس  که این سازمانها هم در 

واقع بخشی از سیستم مهیب سیرمیاییه          

هستند   مثال سازمیان بیهیداشی  کیه             

نمایندگان این سازمان بند از دیداری از        

ایران، به تنری  و تمجید از عیمیلیکیرد            

جمهوری اسالمی در مقابله بیا انیتیشیار           

ویروس کرونا و چگونگی مینیالیجیه ی            

پرداخ ، در لالیکه     ۹۱بیماران کووید ی    

گزاره های زیادی از بیمارستیان هیای         

ایران خالف ارزیابی آنها را نشان میداد و         

پنهیان کیاری، دروو و جینیل آمیار                

کامال  عیان بود.     ۹۱جانباختگان کووید ی    

در هر لال هیچ نشانه ای از عوض شدن          

شیدن سیییاسی        ”  انسانی تر ”  اولوی  و 

بورژوازی در رابنه با هیم بسیتیگیی و              

الساس مسوولی  در قبال زندگی میردم       

در کشورهای دیگر ماللظه نمیشود، بلکه 

همه داده ها نشان می دهند که در دوره          

بحران کرونا هم اولوی  قدرتهای سرمایه       

داری دفاع از سود سیرمیاییه در بیرابیر              

 سالم  و جان مردم بوده اس .

 

اسالم و قرآن و محمد ؛پیامبری 

 که باید بشناسیم 

 نشمیل عبدلی

نااگاهی عمومی مردم درباره ی        

زمینه های پیدایش اسالم وتنالیم     

اخالقی واجتماعی ان و بخصو       

کوشش های برخی روشنفکران      

مسلمان و تنبیرهای دلخواه و         

تفسیرهای فریبنده از الکام         

اسالم که برابری اسالمی را شنار       

خود قرارداده اند، همه الزمه          

بررسی دقی  تاریخ اسالم را           

 ضروری می سازد.

بررسی و منالنه تاریخ اسالم          

امروزه وسیله مناسبی در مبارزه       

مردم برای دور ماندن از اشتباه و        

سالح قدرتمندی برای دستیابی      

انان به اگاهی بیشتر واینده ای         

 روشن تر می باشد.

میالدی کودکی   ۵۶۰در سال      

ازطایفه قریش در مکه دیده به         

جهان گشود که نام او را محمد         

نامیدند.نام مادر او امنه وپدره       

عبداهلل بود که پس از بدنیا امدن،       

پدره وبنداز پنج سالگی مادره     

رااز دس  داد وپس از اندکی           

پدربزرگش را، ویکی از عموهای او 

به اسم ابوطالب سرپرستی او را         

 بنهده گرف .

قبیله قریش یکی از منتبرترین        

وبانفوذترین قبایل عربستان بود      

ومردم ان به خاطر مسافرت های       

بازرگانی ورابنه بااهالی شام          

وعراق از سایر اعراب اگاه تر            

وازموده تر بودند .محمد از همان       

دوران جوانی همراه عمویش         

)ابوطالب( برای تجارت وبازرگانی     

به بسیاری از شهرها وقبایل           

عربستان رف  وامد داشتند ودر       

این سفرها ، اوبا افکار واندیشه          

های اجتماعی ومذهبی روزگاره    

اشنا گش  .اگاهی وتبحرمحمد       

دراموربازرگانی درسن بیس         

سالگی به اندازه ای بود که             

خدیجه )بیوه ثروتمند ویکی         

ازبزرگترین بازرگانان مکه (         

سرپرستی امور مالی تجارتی         
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خودرا به او واگذار کرد، سرانجام نیز 

بند ازمدتی ، محمد در سن بیس         

وچهارسالگی باخدیجه که چهل        

 سال داش  ازدواج کرد.

هزاران کتاب درباره ی زندگی          

ولوادث بیس  وسه سال ظهور         

وافول وهمه کرداروگفتار اونوشته      

شده ولی هنوز کتابی درباره            

اونوشته نشده که تصویر اورا عاری       

ازگردوغبار ، اغراض وپندارهاو          

تنصبات نشان دهد، اینکه             

پیامبراسالم در اذهان عموم مردم       

وکاملترین خصوصی       نیکوکارترین

های اخالقی رو دارد وبدون             

کوچکترین لکه سیاه در اعمال          

ورفتار واخالقش به نظر لی            

نیس  که این ذهنی  را خراب کرد       

از انجا که متاسفانه پیامبر یک           

شخصی  مقدس در اذهان عموم        

اس  همواره مسلمانان پیوسته         

کوشیده اند تصویراو رایک موجود       

خیالی ومافوق بشری ترسیم وتصور     

کنند. محمد تا سن چهل سالگی         

اثر مهمی در تاریخ نیس .در سن        

سوره     چهل سالگی بود که نخستین    

" عل " بر محمد نازل شد وبنث         

اعالم کرد ومدتی ولی قنع میشه       

واین دعوت مدتی مخفیانه ومیان       

عده ای کم صورت می گرفته وبند        

از ان سوره های دیگری نازل            

گردیده واز همان ابتدای نزول هف     

تا ده سوره اول مخالف  مردم وبه         

سخره گرفتن محمد اشکار گردیده      

 اس .

 "چگونگی شکل گرفتن اسالم

در مکه تنوع ادیان وازادی ادیان         

بود کسی به دین و خدای دیگری         

کاری نداش  ، اسالم هم در چنین        

محینی شکل گرف  ومشکلی         

نداش .جامنه عربستان بهنگام        

ظهور اسالم دارای اوضاع اقتصادی      

واجتماعی پیچیده ای بود:از           

یکنرف ،وجود جماع  های طایفه      

ای واز طرف دیگر، وجود مناسبات       

برده داری، بازرگانی و روابی پولی        

وکاالیی. ظهور اسالم در جامنه         

عربستان با این تحوالت اجتماعی       

واغاز یک نهض  سیاسی و مذهبی       

، روابی اساسی داش  از عقاید           

وباورهای مذهبی مردم مکه قبل از      

اسالم اطالعات زیادی در دس          

نیس  بااین لال می دانیم که           

پیش از لضرت محمد ، پیغمبرانی       

در نقاط مختل  عربستان به دعوت      

ونهی از پرستش ب  ها برخاسته         

بودند که ذکر چند تن از انها در           

قران امده اس  مانند هود در قوم         

 عاد ، صالح در ثمود .

مکی هاو بنضی دیگر از قبایل شبه        

جزیره عربستان پیش از ظهور          

اسالم اللهرا به عنوان خال  بزرش        

ویکتایی که به هنگام خنر باید به        

او پناه برد ، می شناخته اند ، این           

امر از ایات قران به خوبی استنباط        

می شود ، همچنین نام پدر              

پیغمبرعبداهلل نیز خود دلیل دیگری 

بر اشنایی مکی ها با مفهوم اهلل           

 اس  

بنابراین با اطمینان می توان گف        

که پیش از ظهور محمد ، اننکاسات       

مختل  مننوی ، دینی و مادی و          

جریانات گوناگون فرهنگی که از        

مراکز رومی و شامی )ارامی( ایرانی       

ولبشی که از راههای غسانی           

ویمنی می گذش  در نالیه لجاز       

طنین انداز بوده وافکار وعقاید مردم  

این سرزمین را تح  تآثیر خود          

 قرار داده بودند.

" پایه های لکوم  اسالمی برچه       

 چیزی استوار بود؟

محمد تنها کسی اس  که می گه         

خدا منو فرستاده وجبرسیلم هرشب      

با من لرف می زند وشما موظفید        

به من گوه  کنید وکسی که به           



                    7            0202پنجم             می        نشریه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز                   شماره 

 

من گوه نکند در ذاللته وما می           

توانیم باهاه جنگ بکنیم واورا از         

بین ببریم .شاید هوشمند ترین ادمها      

او بوده در تاریخ توانسته از همه            

قضایای ماوراءالنبینی در پیشبرد       

اهداف ومقاصده استفاده بکند یک      

ژنرال الی  در جنگ ها ، بسیار             

بسیارخوب رهبری میکرد. کسی که      

با تنداد سیصد نفر می توانس  نهصد       

نفر را شکس  بده و شکس  را مبدل        

به پیروزی می کرد بدین وجه که می 

گف  کشته گان ما کشته گان             

بهشتی هستند در واقع یک نوع           

مثب  اندیشی س  ورولیه ای که         

دمیده بود در دل این اعراب که هر          

مردی می تونس  با صد نفر مقابله         

بکند. خونریزی یکی از پایه های           

لکوم  اسالمی اس  ، فرضیه اسالم      

براین اس  که ما باید اونقدر جهاد          

بکنیم که جهان مسلمان شود ،            

مسلمانان می گویند جایی رو که می       

گیریم داخل اسالم وهر جا رو که           

نگرفتیم دارالحرب اس . مسلمانان       

نمی توانند با صلح باکسی زندگی          

بکنند تا ایات فتال و نفرت در قران          

هس  نمی توانند با مسالم  زندگی       

بکنند مگر اینکه این ایات روبیرون        

بکشند مبتنی برایات نیک ومبتنی بر      

 دستورات اخالق خوب زندگی بکنند.

" دلیل عدم برخورد مشرکان و           

 چگونگی هجرت پیامبر

ظاهرآ قریش لساسیتی بر ب            

پرستی و یا تغییراسین برخی افراد          

خود نداشته اند مشکل انان این بود         

که کسی به بتان ومهمتر از همه به          

اباء واجدادشان توهین کند واین          

دقیقا همان رفتار محمد بود که به          

خدایان واباء واجدادشان توهین می       

کرد.قریش نزد ابو طالب رفتند           

وخواستند که محمد را راضی کنند        

که اینقدر توهین و ناسزا نگوید اما          

محمد دس  از توهین برنمی داش  ،      

روز دیگر برای بار دوم بزرگان قریش       

از ابوطالب خواهش کردند که جلو         

" از تو        توهین محمد را بگیرد        

خواستیم که برادرزاده ات را از ما           

بازداری  وبازنداشتی به خدا نمی          

توانیم دید که پدران مارا ناسزا گوید        

عقول مارا سبک شمارد واز خدایان        

ما عیب گیرد وبرای بار سوم باز از           

ابوطالب درخواس  کردند که ای         

ابوطالب تو بزرش وساالر مایی درل       

ما انصاف کن و برادرزاده ات رااز            

ناسزا گویی خدایان ما بازدار مانیز او        

را با خدایش واگذاریم ، اگر محمد          

ناسزا نمی گف  ورفتار اومنصفانه         

ومودبانه بود می تونس  در مکه به         

تبلیغ اسالم ادامه بده وابوطالب نیز        

متوجه شده بود که رفتار پیامبر بی         

انصافیس  وسران قریش از او انصاف       

 می خواهند.

از ان به بند زندگی بر مسلمانان            

سخ  شد ولتی برخی از مسلمانان       

به لبشه فرار کردند اما دشنام گویی       

پیامبر همچنان ادامه داش  وهریک      

از قبایل قریش بر ضد مسلمانان           

خویش برخواستند وبه شکنجه انان       

پرداختند .امروزه در اسالم مجازات       

سب اهلل ، سب نبی، سب بزرگان            

وامامان شینه ، بی درنگ کشتن           

 اس  .

بند از این وقایع پیامبر لاضر شد          

دس  از دشنام گویی بردارد وبه           

واسنه فشار قریش او ایات غرانی  را        

 اورد. 

ایات غرانی  این بود که بر پیامبر           

ایاتی نازل شد که ب  هارا نام برده          

وتکریم والترام کرده ، پیامبر ایات        

رادر لضور مشرکان خواند وبه سجده    

رف  مسلمانان ومشرکان هم به          

سجده رفتند جز چند نفر از کافران         

لدیث داریم که جن وانس هم به          

سجده رفتند همه شاد شدند.             

مسلمان و کافر همدیگر رابوسیدند        

وهمه چیز به خوبی وخوشی تمام         

شد.اونهایی که به لبشه فرار کردند       

 بهشون خبر دادند که برگردند.
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اما هنوز اونها ازلبشه به مکه            

نرسیده بودند که محمد پشیمون        

شد وگف  این ایات را شینان به          

من نازل کرده ودوباره دشنام و دعوا      

راشروع کرد وقریش به محمد           

چنین گفتند: توچیزی برقوم          

اورده ای که کسی در میان عرب          

برای قومش نیاورده توپدران مارا        

ناروا شمردی خدایان ما را ناسزا          

گفتی ودانایان ما را سفیه خواندی        

وجماع  مارا متفرق کردی وچیزی     

زش  تر از ان درمیان مانبود بند از        

ان شنب ابی طالب در محاصره           

درامد واین رفتار پیامبرپیش از          

هجرت بود پیش از اینکه قدرتی در       

دس  داشته باشد ، پس از هجرت ،        

پیامبرناسزا گو ، شمشیر هم بدس       

گرف  وهیچ جاده ای از راهزنی          

های مسلمانان در امان نبود هیچ         

جایی از خشون  وخنجر بی شرمانه      

فرستادگان محمد در امان نبود.         

ترور ، غارت اموال، قتل، کشتن ،          

 راهزنی کردار محمد و پیروانش بود.

وقتی محمد مورد نفی قوم خود          

 واقع شد 

محمد وقتی که در مکه بود ایات          

قرانی هم گواهه به لحاظ گفتار و          

کردار ورفتار مذهبی بوده یننی         

لال  یک نوع رولانی  را دارا بوده       

سخنانش شاعرانه اس  خالی از         

خشون  وتحمیل در ان نیس  به        

جه  اینکه قدرتی در دستش نبوده 

، نمونه کوچکش مثال : خمینی رو        

میتوانیم تصور کنیم وقتی که در         

فرانسه بود لرکات ووجنات این اقا       

بایک لال  انتصار ومتظاهر به          

ضن  بود برای اینکه ترلم رو به          

سم  خوده بکشه که من یک          

سید منکسر شکسته ای هستم می       

خواهم برای ازادی کار بکنم وقتی        

که سخن از ازادی میکرد می گف         

همه باهم ازادند ، بله همه باهم           

ازادند ، زنها برابرند ، کمونیس  ها        

می توانند لرفشان رابزنند در           

لکوم  اسالمی الزاب ازاد اس  ،       

هیچ خشونتی در کار نبود می گف        

اگر من به ایران بروم یک طلبه            

پیری هستم می روم در قم کار           

طلبگی مو انجام می دهم.اما به          

محض اینکه به ایران رسید واون         

استقبال رو دید عوض می شه وقتی    

قدرت رو بدس  گرف ، اولین           

تهدیده این بود که می زنم در          

دهان این دول  تا اونجایی که گف        

نابود کنید دشمنان اسالم رو ، وبا         

یک سخن جان لدود دوازده هزار       

نفر ودر جایی می گن که تا صد            

هزار نفر به فرمان همین اقا کشته         

شدند دقیقا داستان همانگونه اس       

در واقع اگر ماانصاف داشته باشیم        

وبه تاریخ نگاه کنیم در می یابیم که 

زندگی پیغمبر اسالم عین همین        

اس  یننی وقتی مورد نفی قوم          

خود واقع شد وقریش او را               

نخواستند وخواستند او را از شهر         

بیرون کنند با ابوبکر گریختند نصفه      

شب وامده اند مدینه ، به محض          

اینکه پایش به مدینه رسیده درس       

همون لال  خمینی که به تهران        

رسیده ، در مدینه دو قبیله سوس و         

خزرج دو قبیله عرب بودند وپنجاه       

وپنج درصد جمنی  هم یهودی         

بودند . یهودیان کسب و کار می          

دانستند و ثروت دردستشان بود         

واعراب با انها کار می کردند گاهی        

 هم مناقشاتی بین انان بود .

روی هم رفته مدینه شهری ارام          

بود . ما دو واقنه مهم راداریم که           

موقع لج به طور پنهانی دوازده نفر       

از بزرگان سوس وخزرج امدند            

وقرارداد بستند وگفتند شما را برای      

 مدیری  کارها وریاس  قوم خود       

می خواهیم وبار دوم هفتادو سه نفر     

، جالب اینجاس  وقتی عباس           

عموی پیامبرامده وبه اینها گفته ما       

این پسر را دوس  داریم واو را            

گرامی می داریم شما بایستی با او         
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بین  کنید که همانگونه که مگس        

وپشه را از خود دور می کنید مگس         

رااز او دور کنید وهمانگونه که جان        

خود را محافظ  می کنید جان او را        

نخستین کسی که     محافظ   کنید.  

با او دس  داده اسمش وراء بوده که         

ادم کش لرفه ای بود وشمشیر زنی        

هم بلد بود یننی نخستین بین  با         

خشون  وابراز خشون  شده . بند از        

ان هیچ کس نمی توانس  سره را        

از مکه بیرون بیاورد چون مرتب سوار 

می فرستاد سپاه و کاروانها را می           

شکستند ومال ها رو می  بردند واز          

انجا زندگی سیاسی محمد اغاز شد        

در واقع در اونجا به طورکل موضوع         

دین ومذهب واینها نیس  وهمه این       

ایاتی که امده درواقع لکم گذاری         

وقانون مند کردن درواقع به قول          

مارکسیس  که می گه هدف وسیله       

رو توجیه می کنه ایشون دراونجا          

برای به هدف رسیدن از هر وسیله         

استفاده می کرده ، برای گرفتن مکه       

ومسلمان کردن وشکس  قریش         

لتی ترورهای سیاسی وقتل های        

زنجیره ای داش  عینآ همین اقایون       

که درایران مشاهده می کنیم یننی       

در اونجا کنب ابن اشرف ، سالم ابن         

ابو ، اسماء بن  مروان همه قربانیان        

قتل های سیاسی نص  شب محمد        

 هستند.

بدین ترتیب شهر مدینه پایگاه           

وپناهگاه مناسبی برای تحکیم قدرت     

مذهبی وسیاسی محمد به شمار می       

رف ، لضرت محمد برای کسب          

پایگاه سیاسی وپیشبرد عقاید           

مذهبی خود ابتدا با علم کردن " ال         

اکراه فی الدین" در برخورد مسیحی      

ها ویهودیها شیوه مسالم               

امیزومدارا در پیش گرف  وبااستفاده     

از دشمنی های موجود بین مردم         

مدینه و مکه توانس  بیشتر نیروهای      

اقتصادی و اجتماعی مدینه را علیه        

اشراف مکه متحد کند . شنار " انما         

المومنین اخوه یا اکره فی الدین"         

البته مانع اون نبود که پیروان             

مذاهب دیگر "یننی اهل کتاب" را       

بجرم نپدیرفتن اسالم، یکجا سر          

نبرند به طوریکه در بنی قریضه پس        

از جنگ وتسلیم شدن مردم این          

قبیله ، دستور داد تا نهصد نفر از            

جوانان و مردان بنی قریضه را سر          

بریدند واموال ودارایی وزنان             

وکودکان این قبیله را به عنوان            

بردگی بین مسمانان تقسیم             

کردند .در این گونه جنگ ها ،اعراب        

مسلمان لتی از همخوابگی با زنان        

شوهردار پرهیز نمی کردند واین          

 ،البته به دستور قران بود .

زندگی رسول در مدینه یکی از جنگ 

 های منروف

زندگی لضرت رسول در مدینه          

یکسره زندگی سیاسی س  زبان         

خشن وتهدیدامیز قران دستور قتل       

وکشتن وبریدن دس  چ  وپای         

راس  وهر کجا اینها را دیدید بگیرید       

و بکشید اینها همه و همه کارهای         

سیاسیس  که کماکان ادامه داره         

منشاء الکام اسالمی، قران ورفتار        

رسول اس .  رفتار رسول وقتی           

مجلس می گه شکنجه نباشه شورای      

نگهبان می گه که باشه ، شورای           

نگهبان درس  می گوید چون خود        

رسول هم شکنجه گر بود و شکنجه        

می کرد.شالق ، دراوردن چشم ،          

 بریدن دس  وپا و مانند اینها.

یکی از جنگ های منروف جنگ بنی  

قریضه بود.در بازار مدینه لمام خون      

راه انداختند یتیمان وزنان رابین          

مسلمین تقسیم کردند وفروختند . از    

اونجایی که متاسفانه شخصی           

پیامبراسالم یک شخصی  مقدس در     

اذهان مردم اس  ومردم یک چهره        

بذک کرده از پیامبراسالم در             

ذهنشون دارند واز او به پیامبرمحب       

ومهربانی یاد می کننددر قران ایه"       

لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوه           
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لسنه لمن کان یرجوا اهلل والیوم          

االخره وذکراهلل کثیرآ پیامبر را الگو       

قرار داده و مردم  خبرندارند که           

پیامبر درتاریخ اسالم چه رفتارهای      

شرم اوری داشته ووقتی  به لکوم        

می رسه یا به شمشسر دس  پیدا         

می کنه توجیه رفتار خشن              

غیرانسانی می شود همون بخش از       

رفتار پیامبرمقدس که مردم ازه بی 

خبرند،همین ای  اهلل خمینی بود        

که جنگ بنی قریضه)جنگ با           

یهودیان( رو الگوی لکوم  اسالمی     

اعالم کرد.در یکی از سخنان خمینی      

امده " انروزی که فهمید قابل            

تربی  نیس  هفتصد نفرشون را         

دریک جا در یهود بنی قریضه            

درلضور ثوراهلل می کشند وگردن        

می زنند به امررسول اهلل ، اصآل مهم        

نیس  جنگ بنی قریضه درکار بوده       

یا نبوده مهم اینه که در تاریخ اسالم        

به عنوان جنگ پیامبرثب  شده          

همین میتونه روزگاری توجیه یک       

جنایتکاراسالمی مثل ای  اهلل           

خمینی باشد وتکلی  مردم مسلمان     

هم که منلومه الگو برداری از رفتار        

پیامبراسالم اس  همین ای  اهلل         

منتنری که ادم خوبه بود در             

در ایران به ادعای خوده      ۶۶کشتار

جان چهارهزارزندانی رااز مرش          

نجات داد همان موقع امد توی           

تلویزیون و استدالل کرد که همه         

مخالفان جمهوری اسالمی طب         

الکام شرع اسالمی محکوم به مرش      

هستند واستناد به اینکه لضرت         

علی به خاطر کشته شدن یک            

مسلمان در یک روز چهار هزار تن از      

خوارج راکش  ، همین قصه ها می        

شود الگوی مسلمانها، اینها هم در        

تاریخ اسالم ثب  شدن وهم الگو          

بودنشان در قران ثب  شده همینه        

که شکنجه در زندانها و اعدامهای         

دسته جمنی ورفتارهای داعشی رااز     

مسلمانها می بینیم باز مسلمانها می      

گویند اینها رفتارهای اسالمی نیس      

خبرندارند که این خشونتها در بنن       

اسالم اس  واونها بالمای  ازاسالم       

دارند جنای  وخشون  را هم در          

وجود خوشان هم در میان جامنه         

لفظ می کنند . اسالم اونی اس           

که در تاریخ اسالم امده اس  نه اون        

عروسک بذک کرده که در اذهان         

مردم اس . لضرت رسول بسیار ادم      

کینه ای بوده وتحمل کوچکترین        

مخالف  رانداشتند هرگاه یک           

مخال  داشتند نه دشمن اورا از بین       

می برد .سیستمشون هم این بوده        

که می فرمود خدایا مارا از شراین          

اشرف رال  کن بند کمی ساک          

می شد می گف  کسی نیس  مارا         

ازشر اینا رال  کنه ؟ اول لواله به         

خدا می کرد بند کسی رو مآمور           

قتل می کرد.کامآل سیاس  در           

کاراشون نمایان بوده ، پیامبرواقنآ        

پیامبرداعشی بود بنداز هجرت          

پیامبر برای ترورمخالفان دسته های     

تروریس  به این طرف واننرف می       

فرستاداول اینکه اون مخالفان          

محاربین شمشیر کشیده برعلیه        

اسالم نبودند ، ترورها برای لذف         

شاعران مخال  پیامبربود که فقی        

شنر می گفتند یا برای لذف             

تاجران به منظور سرق  اموالشان        

بود ونکته دوم اینکه اسم این             

عملیات ترور را " سریه " نامیده          

بودند. امروزه می گویند سریه جنگ      

هایی بوده که پیامبرخوده دراون       

جنگ ها لضور نداشته ، نخیر در          

اصل جنگی نبوده ترور بوده ، یکی از 

سریه های صدراسالم : یکی از            

ترورهای عجیبی که در اسالم           

صورت گرف  ترور یک زن شاعر          

بوده که به سریه منروف اس  ،            

سریه عمیربن عدی به سوی اسماء        

بن  مروان از بنی امیه بن زید اس         

وقتی این خبربه رسول خدا رسید        

فرمودند کسی نیس  کاردختر          

مروان رایکسره کند عمیر بن عدی        
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که نزد ان لضرت لضور داش           

سخنش را شنید وبه هنگام شب در       

خانه اه به او لمله کردواو راکش        

می گویند فرزندی هم برروی شکم       

او مشغول نوشیدن شیر بوده بچه را       

کنار میزند وشمشیررا به شکم او         

فرو می کند .بند از کشتن اسماء          

رسول خدا به عمیر می فرماید تو به        

خدا ورسول او یاری رسانده ای .          

این قبیل ترورهای ناجوان مردانه از      

سوی پیامبربسیار رخ داده ابن شام       

اورده که ابن اسحاق می گوید            

رسول خدا فرمود به هر کس از افراد 

یهود که دس  یابید انها را بکشید         

یک لکم  قتل عام عمومی صادر          

 کرده اس . 

 "تنری  اسالم ، مذهب ودین

اسالم در واقع یک دین نیس  یک        

لزب سیاسی س  با یک رویه دینی 

، اساسآ مذهب دراسالم راه ندارد         

وتفکر مذهبی در اون ادم کشی          

وخشون  وتحمیل و اینها نیس          

ومذهب کاره به کار این دنیا            

نیس  بیشتر کاره با رولانی          

. اسالم یننی تسلیم         واخالق اس  

نماز بدین شکلی که هس  برای          

شکستن غرورانسان اس  که کامآل      

تسلیم اهلل شود. کسی که بر مسند        

خالف  بنشیند باید کارهای سیاسی     

بکند نمی شود بر مسندخالف           

نشس  و کارهای دینی انجام داد.به      

قول مارکس می گوید " انسان دین       

را بوجود می اورد ودین لماق  را         

جاودانه کرده اس ." وفقی دین می  

تواند جهل هزار سال پیش رو            

مقدس کند وتا به امروز ان را لفظ        

کند .بنابراین اسالم یک دین سامی       

اس  وبرخالف ادیان اریایی            

) زرتشتی وبودایی( دینی اس  که       

قهر وخشون  وجنگ طلبی الزمه       

استقرار وگستره انس ، اینکه         

بنضی از محققان تاریخ اسالم           

لضرت محمد را یک پیغمبرمسلح      

نامیده اند ناظر به همین واقنی          

 تاریخی اس .

" محمد از چه عناصری استفاده         

 می کرده وکاره چه بوده ؟

از اونجایی که به زندگی رسول           

مربوط اس  ایشون از بام تا شام           

نقشه می کشیدند که دشمنان را         

چگونه از بین ببرند وکاره سیاس       

 بوده نه دین.

لشکر کشی ، تنبیه سپاه، خندق         

کندن ، کشتن دشمنان یننی           

طوری بوده که هیچ کس جرآت          

نمی کرد مخال  ایشون باشد بسیار      

کینه می گرف  . درجنگ خیبر سه       

یا چهار نفر اهل یصرب به جنگ           

نرفتند وقتی ایشون بازگشته پیغام      

داده به زنهای اینها که بااینها             

نخوابید لرام اس . لتی چند جای      

قران در سوره بقره امده که می           

گوید این دشمنان ما که با ما             

مخالفند خداوند دل انها رو سیاه         

کرده وبه راه راس  نمی                 

ایند .بنابراین کار پیغمبرسیاس         

بوده وبسیاری ازمورخان می گویند      

هنگامی که به مدینه مهاجرت           

فرموده به طور کلی کارمذهب را         

رها کرده. اهلل دکوری بوده که            

محمد ازه استفاده می کرده برای       

پیشبرد نظرات خوده هیچ            

لقیقتی در دین نیس  .از این           

صدها وهزارها دینی که امده ورفته       

اگر ما فرض کنیم لقیق  نزدیک        

یکی از انهاس  باید تصور کنیم بقیه 

دروغگو هستند در لالیکه اساس        

دین مربوط اس  به ماوراءالنبینه       

وماوراءالنبینه بنیادی ندارد بنابراین   

بایستی ادم ها ازاد باشند وخودشون      

باشند واین با دین همخوانی             

ندارد.ابزارهای محمد ولی ومنجزه     

بهش  وجهنم بوده که یک              

ایدسولوژی نیرومندی اس  که اعراب     

 ۴۹را متقاعد کرده  ، ما در قرن             
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باید در نظر داشته باشیم چه اموری         

لقیقی هستند وچه اموری لقیقی       

نیستند. اساس کار این شخص ولی       

ومنجزه بوده ، در عم  تفکر مردم          

فرو رفته ولی سخنانش انقدر مستدل      

نبوده که همه اعراب بپذیرند وهرکس      

راکه نپذیرفته باشمشیر مجبور کرده      

وعده بهش  وجهنم ودوزخ داده البته      

همه سخنانش باطل نبوده امر به           

عدال  وبرادری وبرابری می کرد          

وفرمان به مهر ومحب  می داد،            

سیستم اخالقی بنیاد کرده بود. دس       

گذاشته بود روی تیره ترین بند            

زندگی اعراب به اینها که فقیر بودند        

گفته مال هر کس رابگیرید مال           

شماس  زن هر کس را بگیرید مال         

شماس  اگر بکشید می رید بهش         

واگر کشته بشید می روید بهش           

بنابراین ضرری در این کار نبوده برای       

 عربها.

چگونگی پیدایش قران ومرتد شدن      _

 کاتب ولی

در روزگار پیغمبرایشون می فرمودند      

لدود ده      دیگران هم می نوشتند    

کاتب قران بود اولین کاتب عبداهلل         

ابن سرح مرد شاعر وفصیحی بودکه از 

پیغمبرفصیح تر بود درکار بیان زبان       

عربی پیغمبر به اوگفته بود که             

جبرسیل اینارو میاره وبه من ولی می       

شود توهم برایم بنویس وقتی که          

پیغمبر چیزی میگف  عبداهلل تصحیح 

می کرد ، چند بار این اتفاق افتاد ،           

سرانجام درمورد ایه " فتبارک اهلل         

السن الخالقین " سوره مومن ایه         

با پیغمبراختالف پیدا کرد او            ۹۴

منتقد بود که این ایه را من سروده ام    

ومحمد انرا از من دزدیده اس  . ابن         

سرح درچند موردکه پیغمبرچیزی       

میگف  او راتصحیح می کرد، انرا می        

نوشتند واین ادامه داش  تاروزی که       

قلم راگذاش  زمین وگف  تو می          

گویی که اینا رو خدا فرستاده فرمود        

بله گف  پس چرا من عوض می کنم        

تواعتراض نمی کنی پس این داستان      

درس  نیس  ودروو اس  .پس از این 

ماجراها ابن سرح از دین اسالم            

برگش  وپیغمبرخون اورا لالل          

ساخ  گفته می شود وقتی فتح مکه       

شده گف : شش نفر مرد و چهار نفر         

زن راکه به دیوا  کنبه هم اویختند           

سرشان راببرید وبرای من بیاورید         

اولین عبداهلل بود که بندآ به واسنه         

 عثمان ازمرش نجات پیدا می کند.

بند تنلیمات اخالقی واجتماعی        _

 قران

تبلیغات وتنلیمات دینی محمد بیشتر  

براساس دعوت مردم به اطاع  از          

خدای یکتا وترساندن انها از روز           

قیام  وعذاب جهنم اس  وبسیاری از 

ایه ها ی قران ترس وتهدید اس            

وعده ای از محققین براستی می           

نویسند که مهمترین عامل لیات         

مذهبی مسلمانان قرن اول هجری        

ترس بود، ترس از خدای قهار ، ترس         

از مرش، ترس از لساب روز قیام  ،         

ترس از منصی  ، ترس از جهنمی که 

با وص  " وقودها الناس والحجاره "        

دل شیر هم از هیب  ان اب می             

شود .تصویر خدا درقران تصویر یک        

فرمانروای منل  قبایل دوره پدر          

ساالری اس  تصویر کسی که انسان       

را به دلخواه خود خل  کرده وهر وق  

اراده کند می تواند اورا از بین ببرد           

 لتی پیغمبرخود را، 

ولو تقول علینا بنض االقاویل الخذ        (

نامنه بالیمین ثم لقنننا منه الوتین (       

یننی اگر محمد بر ما افترا ببندد            

نیروی او را می گیریم وبند دل او را          

، ادم ولوا را      می بریم . چنین خدایی    

بخاطر عصیان ونافرمانی از دستوراتش 

از بهش  بیرون می راند وگرنه             

خوردن یک سیب یا ) گندم( خود به        

تا   خودنمی تواند گناه کبیره ای باشد     

بخاطر ان ، چنان عذاب وعقوب            

سختی را بتوان برانسان تحمیل           

کرد.چنین خدایی با اینکه مکر ولیله      

راکاری باطل وناپسند می داند، اما         
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خود تاکید می کند که مکارترین          

مکاران اس . در اسالم همانگونه که       

از نام ان پیداس  اطاع  وتسلیم ،          

تقوا وفضیل  واقنی اس  وعصیان        

ونافرمانی گناه کبیره می باشد ودر         

این دین، عنصر اساسی ، اسارت           

انسان در برابر یک قدرت خارجی          

بنام خدا وانقیاد انسان در مقابل یک        

استبداد بیرونی اس  . نظام اسالمی ،       

اساسآ یک نظام خدا ساالر اس            

وانسان ، در تحلیل نهایی ، نقش بنده     

وعبداهلل را دارد. در این نظام هدای         

وسنادت بشر ، تنها به خواس             

ومشی  خدا بستگی دارد.بنظر قران      

زندگانی نیک ، همان زندگانی توآم با       

فضیل  وتقوی اس  وفضیل  وتقوی      

نیز یننی ترس وتسلیم محض            

واطاع  برده وار در برابر اراده خدا          

 اس .

 زبان قران _

در واقع زبان قران ، زبان تهدید             

انسان اس  ، وانسان را دچار ترس          

وولش  می کند اما ما امروز دیگر از        

این داستانها نمی ترسیم ولی می          

توان فهمید که مومنین نخستین چه      

میزان ولش  داشتند از این زبان ،         

زبان مهر ومحب  نیس  زبان تهدید       

اس  یننی تا اونجایی که می فرماید        

هر که با ما مخالف  کند مناف              

اس  . مناف  یننی کسی که به زبان         

می گوید من دوس  شما هستم در         

باطن نیس  ولی این دشمنی خیلی       

عظیمی نیس  که در واقع لکمش        

این باشد که دس  چپش را با پای          

راستش قنع کنند ، دس  راستش را       

  .با پای چپش

مشهور اس  که لبصه دخترعمر         

وزن پیغمبربوده اینها رو جمع اوری       

کرده ووقتی پیغمبر فوت کرده هر         

کسی قران خودشو داشته بنضی ها از 

لفظ داشتند . در زمان ابوبکر همان        

قرانی که پیش لبصه بوده استفاده        

می شده تا روزگار عثمان ، او شهود         

را صدا می زد ومی گوید تودیدی           

رسول چی گف  می گفتتد بله وبند        

هم شاهد می اوردند واصآل منلوم          

 نیس  قران چه پایه واصالتی دارد.

قران از بس مالل انگیز و پریشیده          

اس  که هرکه یک صفحه را می            

خواند فرار می کند . عثمان دستور         

داد هر جا قران دیدید بیارید واتش         

بزنید قرانی که در دس  اس  امروز        

با بقره شروع شده، اساسآ یک پنجم        

قران مننی ندارد وهمین که می           

گویند ترجمه نکنید قران رابه زبان        

دیگر چون یک پنجم قران به زبان          

عربی هم مننی ندارد.قران یک تکه        

التقاطیس  از منالب منروف روزگار      

عرب که نویسنده انها رو جمع کرده        

وبخشی از ان راجع اس  به روزگار         

صدسال یا صدو پنجاه سال پیش از         

 اسالم .

 تناقضات در قران واشتباهات _

سواالت وانتقاداتی که هر مسلمانی       

 باید با منن  خود به ان جواب دهد.

ایا اهلل خوده قادراس  بشررادر          

زمین نابود کند ویااز مرش نجات          

 دهد؟ قران می گوید البته 

ایا اهلل زنده می کند مرده را؟ قران           

می گوید البته ، اهلل بر هر چیزی            

تواناس . سوال اینجاس  چرا این         

همه مسلمان ومومن در جنگ ها ویا       

زلزله کشته شدند واهلل نتوانس           

کاری بکند . اهلل که خود می تواند           

قتل کند چرا مسلمانان باید جان          

 دهند ؟

لریص بودن بشر ایرادیس  در           

افرینش یا ایرادیس  از انسانها؟ قران       

می گوید اهلل انسان را بسیارلریص        

افرید قران می گوید اهلل زمین را مثل        

فره پهن کرده اس  وان را منجزه         

. قران می گوید هر پیامبری        می داند 

که امده باعث جنگ وادم کشی شده        

اس  ایا کتاب قران وبنابراین اسالم        

امده برای ترس ، ترور واعمال زور ؟         

 قران می گوید بله   
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بیمرز سازمانی ماکزیمالیستی 

ورادیکال است. خودرامتعلق 

به صف سوسیالیسم ,مدافع 

حقوق برابرانسانهامیداند,که 

دفاع ازپناهندگانایرانی 

راموضوع بالواسطه فعالیت 

 خود قرارداده است.

همانطورکه ازنامش 

برمیآید,سازمان بیمرز دراین 

حال برای گسترش دامنه 

فعالیتهایش مرزی نمی 

شناسدوتالش میکند که آن 

رابه همه کشورها ودفاع 

ازهمه پناهندگانگسترش 

 دهد.

قران می فرماید مردان بر زنان              

فرمانروایند واجازه دارند زنان خود را        

بزنند .قران می گوید اهلل بخشنده           

ومهربان اس  وسخ  عقوب  می دهد      

وشکنجه گر وهمچنین می گوید اهلل        

فقی با محمد ومسلمانان مهربان اس       

وظالم و متنفر اس  با کفار ومشرکان        

وغیره وباید از اهلل ترسید ، اهلل دستور         

می دهد دس  وپای مسلمانان دزد را        

قنع کنند. قران می گوید شکل انسان       

را اهلل در رلم مادر نقاشی می کند           

بنابراین اگر نوزاد ناقص النضو باشداهلل      

در رلم خوب نقاشی نکشیده              

اس  .قران می گوید بهش  جایی          

اس  که در ان نهر، انگور، خرما،میوه ،        

خمر ، شراب ، زنان زیبا رو ، زیور              

 وطالومروارید........فراوان اس .

سوال اینجاس  چرا شراب در بهش         

لالل اس  زرو زیور وطال در بهش  به 

 چه درد می خورد؟

ایا اهلل همه بشر را هدای  می کند            

قران می گوید همه را نه ، هرکه را            

بخواهد گمراه می گذارد سوال             

اینجاس  چرا اهلل مسلمانان را به            

 تشوی  به کارزار وجنگ وقتل َ

 زن از دیدگاه اسالم _

لقوق وجایگاه اجتماعی زن در نظام        

اسالمی ، جلوه دیگری از تبنیض           

نژادی ، جنسی و طبقاتی در اسالم          

اس . نظر قران ولضرت                  

محمدولضرت علی عمومآ درباره زن      

منفی اس  .از نظر قران زنان               

کشتزارمردان اند ومرد بننوان مالک       

ملک ل  هر گونه تصرفی وتسلنی بر       

زن دارد.تبنیض وبرتری از نظر قران        

امری خدادی اس  . در این دیدگاه          

کتک زدن وتنبیه کردن بوسیله مردان     

ل  طبینی ومسلم اس  همچنین         

زناشویی باکنیزان مومن بر زناشویی با      

کنیزان مشرک برتری وارجحی  دارد      

لضرت محمد در خنبه وداع از زنان        

بننوان اسیرهایی یاد می کند که در         

اسارت مردان هیچگونه اراده واختیاری     

از خود ندارد. قوانین اسالمی نیز در          

تمام موارد ) از جمله وراث  ، قضاوت ، 

ازدواج، طالق و غیره ( عدم تساوی زن 

و مرد را تایید و تصدی  می کند در           

لقیق  برتری مرد ، در کلیه شوون         

خانوادگی واجتماعی از اصول اساسی      

لقوق اسالمی اس  .در لالیکه قران       

( لداکثر داشتن    ۳) سوره نساء ایه       

چهار زن را به مسلملنان اجازه داده          

اس  با این لال لضرت محمد "نه "        

 زن را باهم داشته اس .

بنابراین انکس که عقل را پایه بررسی        

ها و داوری های خود قرار می دهد           

وانکس که با تکیه بر ایمان، هر گونه          

شک و تردید در روای  موجود دینی         

را گناه کبیره می داند ، مننقآ به             

نتیجه گیری های متفاوت وغالبآ           

 متضاد خواهند رسید . 
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 کرونا و جمهوری اسالمی ایران
 

 ریبین شمعی               

نوعی بیماری     COVID-19کرونا،   

عفونی است که اخیرا ظاهر شده است.       

در   9102این ویروس جدید در دسامبر    

شهر ووهان چین شناخته شد، عالئم          

آن هم تب، سرفه، آبریزش بینی و گلو        

درد هست، که متاسفانه تاکنون درمان       

قطعی برای آن پیدا و کشف نشده             

 .است

بعد از چین به کره جنوبی، تایلند،             

مالزی و چند کشور همسایه چین رسید    

کم کشورهای اروپایی و امریکا،       و کم 

اقیانوسیه و تمام جهان را در برگرفت،        

وضعیت جهان اظطراری شد و اکثر          

کشورهای جهان پروازهای خود را به       

چین نگه داشتند، اما در این میان این           

وضعیت به رژیم جمهوری اسالمی          

خوش آمد و مثل همیشه از فرصت            

استفاده کرد. در حالی که تمام دنیا            

سفر و پرواز و واردات کاال را از چین          

متوقف کرده بودند، شرکت هواپیمایی    

ماهان متعلق به سپاه پاسداران جمهوری 

تنها    اسالمی، پروازهای خود را نه          

متوقف نکرد، بلکه بیشترم کرد و تمام        

پروازهای مسافری و باری چین به            

اقصی نقاط جهان و بخصوص ایران را       

انجام داد و میخواست با این کار               

درآمدزایی داشته باشد و قدمی برای         

گسترش هرچه بیشتر تروریسم شود و        

موجب آوردن این ویروس به داخل         

 ایران و دوباره جنایت شد.

در همان روزهای اول کرونا وارد ایران 

شده بود، ولی دولت و مخصوصا صدا        

و سیما وابسته به رژیم در حال انکار           

این موضوع بودند. به دو دلیل: چون          

بهمن نزدیک بود و       99هم راهپیمایی   

هم انتخابات مجلس. هدف این بود که     

تا اتمام این روزهای مهم حرفی از            

کرونا در کشور زده نشود که نکند            

باعث ایجاد ترس در میان مردم شود و         

در انتخابات و راهپیمایی شرکت             

 .نکنند

کم رژیم    بعد از انتخابات مجلس، کم     

وجود کرونا را در کشور اعالم می         

 کرد اما با آمار غلط و اشتباه!!!!

رفت، امروز بیشتر     هر روز آمار باال می    

از دیروز و این معادله هر روز بیشتر            

میشد، هرچند آمار صدا و سیما رژیم با    

آمار واقعی خیلی فرق دارد. در این           

میان سپاه مثل همیشه روی صحنه آمد        

و با احتکار و انبار کردن، ماسک و            

مایع ضدعفونی و دستکش و... دوباره       

گران فروشی را به بازار انداخت و            

بازهم پول دزدی برای جیبش. در ادامه 

های بین المللی و جهانی برای          کمک

ایران ارسال شد ولی بازم سپاه در این          

کار هم دست داشت و تمام وسایل           

کمکی که باید رایگان به مردم داده          

 .میشد را با پول زیاد به مردم میفروخت

و اما کردستان و مناطق کردنشین             

)روژهالت(، هرچند رژیم و سپاه            

جمهوری اسالمی که از اولین روزهای      

ای به مردم کردستان و         انقالب عالقه 

اند بلکه همیشه     منطقه کرد نشین نداشته   

سعی در قتل و جنایت مردم هم                

اند. در این روزها هم که رژیم            داشته

اهمیتی به این مناطق نداده، ولی مثل          

همیشه مردم کردستان )روژهالت( و        

بخصوص جوانان باغیرت خودشان         

اند و با پخش رایگان       دست به کار شده  
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ماسک و دستکش و مایع ضدعفونیکننده        

و ...در شهر و ضد عفونی کردن شهر تا             

اند.    حدودی جلوی این ویروس را گرفته       

اکنون وضعیت اکثر شهرهای منطقه به            

دست مردم و جوانان است و حاال که رژیم 

از این موضوع خبر دار شده و از ترس              

اینکه مردم این مناطق کنترل بیشتر پیدا            

نکنند وارد عمل شده  و میخواهد وارد             

شهرهای کردستان بشود و مردمی که در          

بیرون و بازار هستند را توجیه کنند که              

خود را در خانه قرنطینه کنند و یه جورایی          

در این میان خود را ناجی مردم و قهرمان           

سازی کند ولی دیگر دست این رژیم و            

 .سپاه تروریست برای همه رو شده است

 COVID-19 و در اخر  ویروس کرونا        

درمانی برایش کشف و ساخته میشود، اما         

کرونای اصلی رژیم جمهوری اسالمی          

سال است مردم ایران را            10است که     

 .گروگان گرفته و به قتل میرساند

 89زنان در آبان  

 آزاده   بارزاده آقاجاری    

در گرماگرم قننی اینترن  پس از       

 ۱۹شروع اعتیراضیات آبیان میاه            

قیلیییان، روی           تصویری از سپیده  

اس  و پالکاردی را به       زمین نشسته 

اس  کیه روی آن          دستش گرفته 

 ۳۰۰قیم  بنزین را   »نوشته شده:   

هیا را       درصد گران کردید  دستمزد   

جمنیتی اطرافش  «هم زیاد کردید؟ 

غالبا تشکیل شده از مردان جوان او       

کنند. او به ییکیبیاره           را تشوی  می  

ایستد و پیالکیارده را بیاال              می

گیرد. صدای تشوی  جمنی  باال     می

زنید و       رود. سپیده فرییاد میی         می

سپیده »صدای      صدای او در همهمه   

شیود.     کردن جمع گم می    «سپیده

نیه  »رود:       صدای سپیده باالتر می   

  «تهدید نه زندان دیگر اثیر نیدارد        

زنید و       جمنی  همراه او فریاد می    

شود. ایین تصیوییر           کادر بسته می  

اس  که به تیازگیی از        مقاوم، زنی   

زندان خارج شده بود. زنی که شاید        

های همان شیهیر از         بارها در کوچه  

مردان همان شهر متلک جینیسیی         

شنیده باشد، هزار بیار بیا عینیوان            

تحقیر شده باشد، لیاال       «صغیره»

صدای رسایش در عرض چینیدیین        

ساع  مرزهای قنع اینترن  کشیور    

رسید.     نوردد و به میا میی       را در می  

تصویر میخکوب کنینیده اسی  و          

کند. اگر ایین       اتفاقی را بازنمایی می   

طیبیقیه          تصویر رقص و میبیارزه      

هایی از کشیور       فرودس  در خیابان  

باشد که هیچ توریستی بیه آن پیا           

گذارد و هیچ فیلم سینمایی در        نمی

شیود  پیس چیرا           آن ساخته نمی  

تصویر غالب از طبقیه کیارگیر در           

ای مردانه، بیی       گفتمان غالب چهره  

 اننناف و سخ  اس ؟  

ای که در      سپیده قلیان، نام و چهره    

ترین اعتراضات    سالگی با مترقی    ۴۳

های اخیییر، الیکیام          کارگری سال 

طوالنی مدت برای فنالین کارگری،     

هیای   سازی  اعترافات اجباری، مستند  

جییمییهییوری اسییالمییی در مییورد       

جینیسیی و            مخالفانش و شکنجه  

ستیز توسیتری پیونید      های زن   هجمه
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ساله اس  که در      ۴۴اس   زنی     خورده

آبان ماه سال پیییش در گیرمیاگیرم             

اعتراضاتی کارگری به همراه کارگیران      

تپه دستگیر دستگیر  و اعتصابیون هف 

شده بود. چنین زنی چرا باید شکنجیه    

 ۹۹بشود، اعترافات اجباری کند، لکم    

ای از      ساله بگیرد و همزمان با هجمه     

اتهامات مبنی بر امنیتی بودن، مزالم      

نیاسیالیم    »نشانده بودن و      بودن، دس  

 مواجه بشود؟ «بودن

چه چیزی در مقاوم  یک زن جیوان     

سالیه وجیود دارد کیه بیاعیث                ۴۴

شود که بیه       هایی می   گرفتن انگ   شکل

 سپیده قلیان زده شد؟

توان خالصه کیرد:     پاسخ را در این می  

 بودن. «نامتنارف»زن 

او تنها زن نیس ، بلکه زنیی جیوان،           

شکن، خواهان اعتیالی      دانشجو، هنجار 

محروم و کارگر و در پیییونیدی             طبقه

واسنه با آنان اس . با تمام ایینیهیا             بی

او بییرای مییا آشیینییاسیی ،             چیهییره 

هایش، صدایش، سادگی و بیی          خنده

هایش، او را بیه قیدر             لرف    آالیشی

ترین زنان محیروم      ترین و مهربان    ساده

کینینید.      آن خنه برای ما ملموس می     

ها پیام صیوتیی       وقتی برای ما از زندان    

 ۹۵۰۰صدای مرا از بین      »فرستد:     می

زندانی زن بیگناه قیرچیک ورامییین           

سیاعی       ۹۶پیس از      … شنیویید    می

لاال پای »بازجویی بازجو به من گف    

کنید  لیاال     زنان را به تجمنات باز می     

 «رویید؟    از دیوار فرمانداری بیاال میی     

همکاری نکردم، واقنییی  را بیازگیو           

سپیده قلیان در این اصیوات        «کردم. 

ملموس و انسانیی بیه میا ییاداوری             

هیای     کند که پش  درهای زنیدان       می

زند و ما     زنان با ما و رو به ما لرف می        

بیه  »کند:      اندیشی می   را دعوت به هم   

من بگویید از خبرگزاری فارس از قیوه        

در ایین    «فضاییه چگونه شکای  کنم؟   

مننا او تنها نماینده و یا بیازنیمیاییی            

کننده یک منالبه یا یک جنبیش در         

بستر مبارزات میردمیی بیر عیلیییه              

جمهوری اسالمی نیس . بلکه او بیه          

های مختل  تیحی         منالبات و هوی   

ستم در اینجا یک زن، ییک زنیدانیی           

سیاسی، یک فنال کیارگیری و ییک           

 «پیکر قابل دسیتیرس     »دانشجو یک   

بخشد. پیکری که تنهیا نیقیشیش             می

بازنمایی هویتی اقشار متفاوت تیحی        

ستم نیس ، بلکه با لضور اجراگرایانه       

و مٍوثره در میان کارگران و میردم          

هایش   دهد که زمینه    خبر از اتفاقی می   

پیش از آن در بستر مبارزات کارگیری        

آور    بودند. او پیام       و مردمی آماده شده   

نه تهدید، نه زندان، دیگر اثیر        »اس :   

او فنال، مقاوم و در منینیاییی       «ندارد. 

اسی .   «نیامیتینیارف    »قابل تکثیییر      

تواند در     نامتنارف از این جه  که می     

هیای     بازنمایی خود و نمایندگی قشیر     

زن »متفاوت تصویر تبلیغ شیده از          

ساختار از بیخ و بن مردسیاالر        «خوب

جمهوری اسالمی را در هم بشیکینید.         

تیوانید      قابل تکثیر از آن جه  که می      

زدنی آن چه را که       هم  تنها در چشم به   

خواه به عینیوان آرمیان           جامنه تحول 

کند  تبدیل به لیقیییقیتیی            طرح می 

افتید و     کند که در لحظه اتفاق می       می

شود. در نتیییجیه او           غیرقابل انکار می  

تواند نقشی فراتر از بیازنیمیاییی و             می

نمایندگی اجراگرایانه چند جنبیش و       

تیوانید      منالبه را داشته باشد. او میی        

جامنه را در لال باروری نوعی از زنان        

اتصیال        فنال بازنمایی کند که للقه    

های اجتمیاعیی و کیارگیری            جنبش

هستند. زنانی که لاال با لضور خیود          

  زنند که ان تصویر و چیهیره          فریاد می 

مردانه از طبقه کارگر که به چیییزی          

کند، یک  بیش از رفع لاجات فکر نمی   

جنل بزرش در خیدمی  دسیتیگیاه            

کند کیه     سرکوب اس . او یادآوری می     

توان نان را منهای مسالیه زن و            نمی

منهای رهایی خواس .لضور او به میا        

کند که همان دستگاهیی       یادآوری می 

هیا و       که مسوول منحل شدن نیهیاد      

های مستقل کیارگیری، فسیاد          تشکل

اسی ،     سیستماتیک و فقر گسیتیرده      

س  کیه لیتیی در           همان دستگاهی 

ها تا جای میمیکین         مدارس و کارخانه  
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اس .   برده    جنسیتی را پیش      جداسازی

پس بر طرف شدن مساله جیداسیازی        

جنسیتی در خدم  آزادی لرک  هر      

چه بیشتر این زنان میان طبقه محروم       

هیای رفیاهیی         و برآورده شدن نیییاز     

هیای زنیان      متضمن بسیاری از دغدغه 

طبقه فرودس  ی یننی اکثری  جامنه       

 زنان ی اس .

پیکر سپیده در این بستر تداعی کننده 

راهی اس  که پیش از آن نیز زنان در         

های استواری برداشته بودند، از       آن گام 

جمله همان زمان که اولین ویدسیو از         

که برای  «تپه هف »زن چهره پوشیده 

کرد به  کارگران هف  تپه سخنرانی می   

ما پینیج    »گف :     ما مخابره شد که می    

زن بودیم دیروز، بیا بسیتین جیاده             

توانستیم انقالبی کنیم که صدایش تیا       

 «به استانداری برسد.

اه در      سپیده قلیان، پس از آزادی      

تپیه، بیا       های هف    جریانات دستگیری 

های اجتمیاعیی    انتشار متونی در شبکه   

خود، پرده از اعترافات اجیبیاری بیه           

شکنجه و اتهامیات جینیسیی             واسنه

برداش . این لرک  او در امیتیداد            

دادخواهی اسماعیل بخشی، ییکیی از        

هیای کیارگیران         ترین چهیره    برجسته

تپه، به او و اسیمیاعیییل           منترض هف  

بخشی نقشی فراتر از آن داد که پیش        

از این در آن قرار داشتند. اسمیاعیییل           

خواهی در     بخشی توانس  با بحث داد    

مورد شکنجه و اعترافات اجباری، بیه        

عنوان یکی از نمایندگان بحث شوراها      

و اداره کارخانه به دسی  کیارگیران،          

بحث کارگری را به فضیای سیرکیوب          

سیاسی همه اقشار مخال  جمیهیوری       

اسالمی پیوند بزند. سپیده قلیییان در       

افشاگری خود در رابنیه بیا مسیالیه            

ها و اعترافات اجباری از ایین        شکنجه

رود و تبیدییل بیه          مساله نیز فراتر می   

شود که هیم      صدای بخشی از زنان می    

مساله اتهام و آزار جنسی را مینیرح           

های خا     کنند و هم از محرومی       می

گویند. بیه ایین          طبقات فرودس  می  

آن سیییمیای      « زند:     مننا او فریاد می   

لذف شده و جداسازی شده از طبقیه        

محروم اقتصادی کیه هیمیزمیان از            

زدگی و سرکوب ساختاری و        جنسی 

برد نیییز مین          اجتماعی زنان رنج می   

 «هستم.

و تصیوییر        ۱۹به اعتراضات آبان ماه     

ها و آتینیاهیا         ی آمنه   سپیده در چهره  

بازگردیم. سپیده قیلیییان پیییش از             

اه در شنیبیه شیب        دستگیری دوباره 

گوید کیه      پس از اعتراضات، از این می     

نه تهدید و نه زندان دیگر اثر ندارد. او          

داند که به التمیال زییاد دوبیاره             می

دستگیر خواهد شد و پاسخش را بیه        

این دستگیری و فشارهای بیشتیر در        

زندان پیش از آن در میان میردم، در          

تیریین و        یکی از پرشورترین، بیزرش     

ترین اعتراضات سیاسی کینیار         خونین

 مردم ایستاده اس .

های   ها و رسانه    یکی از دالیلی که مقام    

لکومتی، بیر رهیبیری و هیدایی               

های اخیر از سوی زنان تاکیید         اعتراض

انیید، نییاشییی از نییوع نییگییاه            کییرده

تحقیرآمیزی اس  که نسب  به زنیان        

و  «السیاسیاتیی   »هیا را        دارند و آن  

دانند. در واقیع         می «بدون عاملی  »

اگرچه اذعان به نقش زنیان در ایین           

ها ناشی از لضور پررنگی اس   اعتراض

پوشی نیس  امیا      که قابل انکار و چشم    

های   ها و رسانه    رسد که مقام    نظر می   به

خواهند با تاکید بر نقیش        لکومتی می 

ها، این مسالیه      زنان در هدای  اعتراض   

را القا کنند که رهبران ایین لیرکی           

اند، چون به اعتقاد آنیهیا          گول خورده 

تیر فیرییب         ها بیشتر و آسیان        زن»

 «خورند. می

ها و    تصویری که از راه دور و در عکس       

هیای    ویدیوهای ارسالی از این اعتراض    

شود دید این اسی  کیه           خیابانی می 

های سیال      ض  کم به نسب  اعترا     دس 

تری دارند و     زنان لضور پررنگ    ۹۳۱۶

صدای آنها را در شنارهای خیییابیانیی         

توان به وضوح شنید. ایین لضیور            می

هایی اس  کیه      پررنگ در ادامه لرک    
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اییم:    در دو سال گذشته شاهد آن بوده      

میارس در      ۹از برگزاری دوباره تجمع     

خیابان آزادی گرفته، تا تکرار تصیوییر        

های کارگیری     زنان منترض در اعتراض   

هیای     و دانشجویی و زنانی که در سال      

اخیر در خیابان و به صورت علنی بیه          

 لجاب اجباری اعتراض کردند.

اگرچه ممکن اس  زنانی که در آبیان         

هایی نباشند   ماه به خیابان آمدند همان    

که به نقض لقوق زنان و کارگیران و          

دانشجویان نیز اعتراض داشتند اما بیه       

نظرم دیده شدن و گزاره لضیور و          

اعتراض زنان در خیابان، به زنان دیگیر        

  دهد و کلیییشیه       نیز جرات اعتراض می   

مردانه بیودن لضیور خیییابیانیی را              

کند.در ایین کیه زنیان            دار می   خدشه

گییر ییا       ایرانی، امروز با عنوان تصمیم    

تابع و همراه در گستره اعتراض، مبارزه 

و مخالف  سیاسی، لضور پیررنیگ و         

تیریین تیردییدی         اند، کم   غالبی داشته 

وجود ندارد و تنها کمی کنیکیاه در          

دنیای رسانه و وقاییع ایین روزهیای           

ایران، موید این لقیق  روشن خواهید     

بود. در ویدسوهایی که از این اعتراضات        

بیرون آمده اس ، بیش از همه صیدای        

شجاع  و تهور و لضور زنانه به چشم        

آید و جمهیوری اسیالمیی هیییچ              می

ای برای انیکیار ایین واقینییی                بهانه

تواند فراهم کند. اما این که چیرا            نمی

خالف تصمیمات سیاسی همییشیگیی،      

گذارد، بیه   این بار بر این واقع صحه می  

گمان من، لاوی یک توهین و تحقییر        

 پنهان جنسیتی اس .

بنا به آنچه از دیدگاه مذهبی، سنتی و  

آیید،     قانونی جمهوری اسالمی بیرمیی     

زنان موجوداتی تاثیرپیذییر و فیاقید            

استقالل اندیشه هستند و بنا به چنین       

خواهد القا کند  که زنیان          تنریفی، می 

پیشرو یا پیرو  در این  اعیتیراضیات و       

مبارزات، بنا به همان نقص عیقیالنیی          

جنسیتی، از دشیمینیان فیرضیی و             

غیرفرضی جمهوری اسالمیی تیاثیییر         

گیییرنید و بسیییاری از آنیان،                  می

خوردگانی هستند که از سیوی          فریب

همین دشمنان، تشوی  و تحسییین و         

شوند. در راس همه آن        البته ارتزاق می  

زنان هم البد از افرادی چون مسیییح          

نژاد یا شییریین عیبیادی میثیال              علی

شک، قصد جمیهیوری       خواهند آورد.بی  

اسالمی ایران، بازتنری  قدرت سیاسی     

برای زنان نبوده اس  و با این نیگیاه،           

زنان را چه در عرصه راهبری و چه در    

عرصه پیروی از اعتراضات و مبیارزات،       

موجوداتی ضنی  النفس و تاثیر پذییر       

کند که نیاز بیه میراقیبی             منرفی می 

بیشتر دارند تا دچار فریب و خیدعیه           

دشمنان نشوند. به همین سبب، تاکید       

بر کنترل بیشتر روی زنان در دسیتیور         

کار قرار خواهد گرف  زیرا بنا به نیگیاه    

کنترلگر لاکمان فنلی ایران، این زنان      

مصلح  خویش را نمی شناسند و بیا         

تاثیرپذیری مینیفیی از دشیمینیان،             

توانند مصلح  دیگر زنان ایرانی را         می

 نیز دچار مخاطره کنند.

دلیل دیگری که لکوم  بیر نیقیش           

کند، یکی ایین       رهبری زنان تاکید می   

خواهد میردان و       اس  که لکوم  می   

آن فرهنگ سنتی را که بر اسیاس آن          

عادت دارند زنان را فرودس  ببینند، از     

ها بترسیانید و        ها و خیزه    این لرک  

هیا را زنیان         بگوید ببینید این جنبش   

کنینید: پیس         رهبری می »  فرودس « 

 شما نگران شوید.

خیواهید     دوم اینکه به زعم خوده می     

اعتبار جلوه دهید،       این اعتراضات را بی   

کند جامنه همسو با تفکر  چون فکر می  

سنتی نمایندگان لکومی  کیه اگیر          

رهبری لرکتی را زنان به عهده داشته       

باشند، آن لرک  را ناچیز می شمارد،       

از همراهی با چنین لرکتیی سیربیاز          

 خواهد زد.

نکته سیوم هشیدار دهینیده اسی .             

لکوم  از یک طرف نقیش رهیبیری          

کند و در کناره از        زنان را پررنگ می   

هایی مانند مجاهدین و بهاییییان         گروه

آورد. این به نوعیی اعیالم           هم اسم می  

شود  یننی میمیکین        جرم محسوب می  
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اس  چنین  

هاییی    اشاره

فقی ییک    

خبر نباشد،  

بیییلیییکیییه  

ای    مقدمیه 

باشند برای  

تییوجیییییه   

سییرکییوبییی 

کیییه در     

پیش اس ،  

یییینییینیییی 

تییر    تیینییگ

کردن فضیا   

برای زنان و 

الییتییمییاال  

هیای     لکم

سنگییینیی    

کییه قییرار    

اسیی  بییه   

زنییییییییان 

بییازداشیی   

شییییییییده 

 بدهند.

ایییین در    

سی      لالی

که فنالیی    

زنیییان از    

آنکه فیقیی    

در لییوزه    

مسیییاییییل 

زنان باشید   

مییحییرزتییر  

شده و تنها   

در لییوزه    

رنییییییییان 

نیییییسیی .  

لضور زنان  

اکییینیییون  

پیییییییونییید 

خورد به    می

ای    لییوزه

اجتمیاعیی   

سیییییاسییی  

فییراتییر و    

تر از     بزرش

 لوزه زنان.

بینیییم     می

در چیینیید   

سال اخییر   

زنییان در    

اعتیراضیات   

هییر بییار     

بیشیتیر از     

قییبییل در    

تیییولییییییید 

آگییاهییی و   

رهیییبیییری 

نقش دارند  

و همراهیی   

زنیییان و     

مردان شانه  

به شانیه و     

در کنار هم   

دییییییییده 

شود.هم   می

چیینییییین   

نقش اطالع  

رسانی زنان  

از طییرییی    

هیا و      فیلم

عیییکیییس  

هایی کیه    

گییرنید     می

نیز دنیبیال    

شود که    می

لییرکییتییی  

شجیاعیانیه    

اس  از آن   

رو که برای   

اییین کییار    

بییاییید در    

صییحیینییه   

لضییییییور 

داشیییتیییه  

بییاشیینیید.   

روه آنیهیا    

 مویه بر سوریه

  

 کنند های سوری باالی سرم نوله می فاخته

 شوند.  هایم گریه می و آواشان توی چشم

 کنم نقشه کشوری را بکشم دارم تاله می

 که در شنرم متجلی خواهد شد،

 کنم از ذهنم فرار نکند، و وقتی به آن فکر می

 جایی که سربازان روی صورتم رژه نروند. 

 کنم نقشه کشوری را بکشم دارم تاله می

کشوری که در شنرم گوهر گرانبهایی  خواهد 

 بود

 هایم را جاری کند. تا اشک

 کنم نقشه شهری را بکشم دارم تاله می

 شهری از عش ، صلح، همدلی و خوبی

 رها از آشفتگی، جنگ، ویرانی و فالک 

* 

 آه سوریه، عش  من

 شنوم ناله تو را می

 های شهر. های قمری در زاری

 شنوم. فریاد تو را می

 کنم ات را ترک می زمین تو را و خاک بخشنده

 های  را، رایحه خوه یاسمن

های تو  های من هم مثل بال سوریه! بال

 شکسته اس .

* 

 ام اهل سوریه

 کنند سرزمینی که مردمش نان را قسم  می

 گذارند و روی آن پا نمی

هاشان یاد  اهل جایی که مادرانش به بچه

 ها پا نگذارد دهند تا پایان روز روی مورچه می

هاه برای الترام به برادران  جایی که نوجوان

 کنند تر، سیگارشان را پنهان می بزرش

دمان به  اهل جایی که زنان پیره سپیده

 دهند ها آب می یاسمن

 نوشند ها قهوه می جایی که همسایگان صبح

ها همچنان که آرزو  ها و خاله آنجا عمه

ها آن طور که  کنی هستند، عموها و دایی می

 دوس  داری و خواهران...

آورد و  اهل جایی هستم که دارد تاب می

 منتظر اس ،

 .منتظر آرامش 

* 

 سوریه.

 من دیگر برای کسی شعر نخواهم نوشت.

* 

 تواند به من بگوید کسی می

 توان  یک وطن ساخت؟ چطور می

 تان خواهم بود واقعا اگر بتوانید قدرتان

 از ته قلب

 جایی که موطن پرستوهاست

 های سیب سوری. و درخت

 

 

 ساله سوری 31امینه ابو کرچ شاعر
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 فرازی از اساسنامه سازمان پناهندگان بیمرز

 

، سازمانی غیر دولتی و مردمی مدافع لقوق پنیاهینیدگیی             ” بیمرز“   -سازمان سراسری پناهندگان ایرانی   

اس . ما منتقدیم عامل آوارگی  فرار و مهاجرت میلیونی مردم لکومتهای و دولتهایی اس  که امیکیان                    

زندگی امن، محترمانه  سالم، مرفه، صلح آمیز، برابر و آزاد را از شهروندان خود سلب می کنند. تنها یک                  

جهان بیمرز که همه شهروندان را برابر و آزاد در خود جا میدهند، میتواند برای همیشه به پناهنیدگیی،                 

هر کس جایی اس  که در آن کیار  ”  وطن“ ما منتقدیم که “ فرار، آوارگی، و مهاجرت اجباری پایان دهد.       

ما منتقدیم که لقوق انسان جهانشمول اس  و مشروط و مقید به مرز و جغرافییا و                  ”.  یا زندگی میکند  

جنسی  و فرهنگ و مذهب و ملی  و طبقه و سن نیس . افکار و عقاید و جنبش هایی که لقوق انسان  

را متناسب با این عوامل مقید و مشروط میکنند، همچون راسیسم و تووری نسبی  فرهنگی، افیکیار و                    

  جنبش هایی ارتجاعی علیه جهانشمول بودن لقوق انسان اند.

سازمانی ماکزیمالیس  و رادیکال اس ، خود را متنل  به ص  سوسیالیسم مدافع لقوق بیرابیر                “  بیمرز“ 

 انسانها میداند، که دفاع از پناهندگان ایرانی را موضوع بالواسنه فنالی  خود قرار داده اس .

در عین لال برای گستره دامنه فنالی  هایش مرزی نمی شناسد و تاله میکند که آن را به                  “  بیمرز“ 

 همه کشورها و دفاع از همه پناهندگان گستره دهد.

 اهداف سازمان پناهندگان بیمرز:

دفاعبی قید و شرط از لقوق انسانی و پناهندگی مستقل از عقاید سیاسی، نژاد، جنسی ، مذهب،ملی ، گرایش 

 جنسی، سن و غیره.

 افشای جمهوری اسالمی ایران بننوان عامل فرار میلیونی مردم.

 مبارزه با هر نوع موارد نقص لقوق پایه ای انسان در ایران.

نقد تصویر منفی، مذهبی، ناسیونالیستی و عقب مانده از پناهنده ایرانی و تبلیغ خصوصیات مدرن، مترقی و پیشرو از 

 فراریان از ایران.

تبنیض ” مبارزه با تبلیغات راسیستی مبنی بر جدایی مردم، نقد به لاشیه و انزوا کشاندن پناهندگان و خارجیان 

تبلیغ همسرنوشتی بین پناهندگان با سایر اقشار و طبقات محروم جامنه، و قرار دادن نیروی اعتراض ” نژادی 

 پناهندگان در کنار اعتراض مترقی و رادیکال در کشورهای محل اقام .



                    22            0202پنجم             می        نشریه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز                   شماره 

 

 تماس با واحدهای سازمان بیمرز 

 

 دبیر سراسری سازمان بیمرز 

 سعید آرمان 

 77440085798490تلفن تماس: 

Adress:IOIR,BM BOX 2592, 

London, WCIN 3XX, UK. 

E-mail:saeed_arman2002@yahoo.co.uk 

 

 دبیر واحد سراسری سوئد بیمرز

 محمود محمد زاده

 7741021009001تلفن تماس: 

 

 دبیر واحد استکهلم سازمان بیمرز

 وریا روشنفکر                    

 7741014544841تلفن تماس: 

 

 دبیر واحد گوتنبرگ

 ابوبکر شریف زاده

 7741000859707تلفن: 

 

 ادمین سایت سازمان بیمرز

@Pordel_zare 

 7741020048025تلفن تماس: 

مااز تمامی پناهندگان مخالف جمهوری اسالمی دعوت مینامییم که به 

 سازمان پناهندگان بیمرزبه پیوندند . 

 

مسئولیت مستقیم مقاالت منتشر شده با نویسنده مقاله 

 هست و سازمان بیمرز در این مورد مسئولیتی ندارد

 مقاالت خود را به آدرس ایمیل زیر بفرستید :

voryaroushanfekr@gmail.com 

سازمان پناهندگان ایرانی بیمرز ؛سازمانی غایار دولاتای            

ومردمی مدافع حقوق پناهندگانی است .مامعتقدیم عاامال          

اوارگی ,فرارومهاجرت میلیونی مردم حکومتها ودولتهاایای         

هستند که امکان زندگی امن,محترمانه ,سالم,مرفاه,لالا              

 آمیز,برابروآزادراازشهروندانخودسلب نموده اند.

تنهایک جاهاان بایامارز کاه هاماه شاهارونادان                     

رابرابروآزاددرخودجا دهد,میتواند برای هامایاشاه باه             

 پناهندگی ,فرار,آوارگی و مهاجرت اجباری پایان دهد. 


