
   سياسي در صدر اسالمهاي به قتل ها يا ترورنگاه كوتاهي
مني مطلبي در مورد قتل ها و ترورهاي سياسي در مؤآقاي باقر , ن بلندآوازه ي ايرانچندي پيش جامعه شناس و تاريخ دا

نقد را با ديد آقاي علوي اين . علوي كوشيد تا نقدي بر نوشته ي فوق الذكر بنويسد. پس از آن آقاي ي. اسالم منتشر نمود
» روشن فكر ديني«به قول آقاي رضا مرزبان مقوله ي . واني بودنوشت و لذا داراي تناقضات فرا» ينيروشن فكر د«يك 

 در پسش بايد نوعي ,هستند» من مؤ«مي شود و كساني كه » دين«زيرا به محض اين كه سخن از . مقوله اي مبهم است
به نظري يا ديني » من مؤ«ديشي از آن جايي ناشي مي شود كه كسي كه مي گويد اين جزم ان. انتظار كشيدجزم انديشي را 

  .است لزوما در نقطه اي چشم بر واقعيات مي بندد تا چشمه ي ايمان كور نشود
 نگاهي به قتل ها يا مني باشد و بار ديگر مؤ بر نوشته ي آقاي وشته ي حاضر قصد دارد كه ادامه ي كوتاهين, باري

  . بياندازد,محمد ابن عبداهللا, ي در همان صدر اسالم و دوران پيامبر آنترورهاي سياس
همه گان مي دانند كه رژيم جمهوري اسالمي از ابتداي استقرارش دشمني و عداوت خاصي را با روشن فكران الئيك و 

يم به دست آوردهاي قيام بي جهت نبود كه سعيد سلطان پور در آغاز يورش ددمنشانه ي رژ. شاعران و نويسنده گان آغاز كرد
نويسنده گان آزاده جناح موسوم به دوم خرداد » اصالحات«ضدسلطنتي اعدام شد و پس از آن سعيدي سيرجاني و در دوره ي 

 روي دادهاي .اي مانند مختاري و پوينده به شيوه ي جوخه هاي مرگ آمريكاي التين ربوده شدند و سپس تكه تكه گشتند
  .شان مي دهند كه دشمني رژيم جمهوري اسالمي ريشه در صدر اسالم و دوران پيدايش اين دين داردانكار ناپذير تاريخي ن

 را با  ايران و ديگر كشورهاي اسالمي سياسيمختنقدر حال حاضر بسيارند كساني كه قتل و ترور سياسي و عموما جو 
اما به نظر نگارنده بنيادگرايي اسالمي اساسا . توضيح مي دهند يا به عبارت بهتر توجيه مي كنند» بنيادگرايي اسالمي«

  مي كنيم بين مسلمانان و مسيحيان اي كهاين مقوله از آن جايي بي پايه است كه مثال در مقايسه. مقوله اي بي پايه است
جيل به وضوح اين نكته ي اساسي مبرهن مي شود كه اكثريت بزرگ معتقدان به مسيحيت تفسير و تعبير كلمه به كلمه از ان

ترينشان هيچ گاه از برداشت هاي » نوانديش«گرفته تا » بنيادگرايان«از , اما معتقدان به اسالم, را به كناري گذشته اند
از هر گروه و دسته و فرقه اي كه باشند در يك نكته اشتراك , زيرا تمامي مسلمانان. كلمه به كلمه از قرآن دست نشسته اند

هيچ يك اين نكته , از شريعتي تا سروش و از مطهري تا كديور. ن واقعا كالم خدا يا اهللا استنظر دارند و آن اين است كه قرآ
 بي جهت نيست كه تمام كوشش ها و تالش هايي كه از .ي اشتراك بين تمامي مسلمانان را به زير عالمت سئوال نبرده اند

مثال هاي فراواني مي توان در اين زمينه مطرح . نده ادرون اسالم گرايان براي اصالح دين صورت گرفته است شكست خورد
محمد طه يك  مسلمان و اسالم شناس سوداني بود كه پيش . اما در اين جا فقط به يك مورد از آن ها اشاره مي شود, كرد

ت براي اشاعه ي نظراطه . دننهاد نمود تا قوانين و مقرراتي وضع شود كه با نيازهاي سده ي بيستم ميالدي هم خوان باش
رطوم به هيچ عنوان نظرات طه مقامات مذهبي خا. نمود» برادران جمهوري خواه«اقدام به بنيان گذاري تشكلي به نام خود 

 به مرگ محكوم ١٩۶٨همان مقامات وي را در سال . كردند» خروج از دين مبين اسالم« برنتافتند و او را متهم به را
خوشبختانه طه توانست به مدت هفده سال از مجازات . ه هاي آتش سپرده شدتمام نوشته هاي طه جمع آوري و به شعل. كردند



 در حالي كه طه ١٩٨٥اما دست گاه ديني سودان وي را دوباره محاكمه كرد و سرانجام در ژانويه . اعدام جان سالم به در برد
  )١( . سال داشت در مالء عام به دار مجازات اسالم آويخته شد٧٦

 ,محمد, نخستين قتل هاي سياسي در اسالم در زمان حيات پيامبرش, گرددبه نوشتار پيش روي برمي  جايي كه باري تا آن
 به گفته ي عالي ترين  است كهيي يكي از معتبرترين كتاب ها ,مشكوه.  شدت از شاعران متنفر بودخود او به. رخ داد

يك شكمبه ي «: ها محمد چنين مي گويددر يكي از اين حديث . مقامات ديني اسالمي شامل احاديثي از محمد است
ن كه اتفاقا سوره در دويست و بيست و چهارمين سوره ي قرآ» .انباشته از مواد آلوده بهتر از شكمي است كه پر از شعر باشد

  ».و شاعران را مردم جاهل گم راه پيروي كنند« : چنين مي خوانيم(!) شعرا نام دارد ي 
از مكه به مدينه برود يك رشته راه زني براي امرار معاش هواداران و پيوسته گان تازه به پس از اين كه محمد وادار شد تا 

. خود محمد سه حمله به كاروان هاي مكي را كه در راه سوريه بودند رهبري كرد كه هر سه شكست خوردند. نداسالم الزم آمد
 خود محمد شركت نداشت اما جنگ در ماهي رخ در اين يورش. روي دادنخستين حمله ي موفقيت آميز مسلمانان در نخله 

مردم مدينه كه به شدت از زمان وقوع جنگ نخله شوكه .  حرام است آن گفته شده بود كه درگيري در طي آنداد كه پيش از
طبق معمول محمد نه از زبان خود بل از . شده بودند از محمد خواستند كه داليل خود را براي جنگ در ماه حرام بيان كند
اي پيغمبر «: چنين آمده استدر اين آيه . زبان خدا سخن گفت و چنين بود كه آيه دويست و هفدهم از سوره ي بقره نازل شد

مردم از تو راجع به جنگ در ماه حرام سئوال كنند بگو گناهي است بزرگ ولي بازداشتن خلق از راه خدا و كفر به خدا و پاي 
مال كردن حرمت حرم خدا و بيرون كردن اهل حرم بسيار گناه بزرگ تري است و فتنه گري فسادانگيزتر از قتل است و كافران 

ا شما مسلمين كارزار كنند تا آن كه اگر بتوانند شما را از دين خدا برگردانند و هر كس از شما از دين خود برگردد پيوسته ب
و به حال كفر باشد تا بميرد چنين اشخاص اعمال شان در دنيا و آخرت ضايع و باطل گرديده و آنان اهل جهنم اند و در آن 

  ».هميشه معذب خواهند بود
 ۴٩ ,نبرد مسلمانان به كمك اهللا و چند فرشته ي اودر اين .  براي مسلمانان بودپرباريدر هم زد و خورد نبرد موسوم به ب
وقتي كه يكي از مسلمانان سر بريده اي را . چندين نفر را اسير كرده و منابع مهمي را به غنيمت گرفتند, مكي را كشتند

 در !!» . تر از داشتن زيباترين شتر عربستان استبنه بسيار جالديدن اين صح«: وي چنين گفت, براي محمد به ارمغان آورد
 تصميم ,ي مانند بدر پيروز به در آمد و از چند راه زن براي خود در مدينه درست كردزماني كه محمد جاي پاي محكمي

گفتن چند داستان نادر كه جرئت كرده بود با شخصي به نام ال.  از ميان برداردگرفت كه دشمنان خود را با توسل به قتل
پس از آن نوبت به شخص . محمد و نظرات و دين نوظهور را نقد كند نخستين كسي بود كه به دستور شخص محمد كشته شد

وي در اعتراض به فتواي . شخصي براي كشتن عقبي مامور شد, دو روز پس از پايان قضيه ي بدر. رسيدديگري به نام عقبي 
» .براي دشمني تو بر ضد خدا و پيامبرش«: محمد پاسخ داد» اهي با من چنين كني؟چرا مي خو«: مرگش از محمد پرسيد

: محمد جواب داد» پس سرنوشت دختر كوچك من چه مي شود؟ چه كسي او را نگاه خواهد داشت؟«: سپس عقبي گفت
تو بي نوايي «: محمد گفت پس از آن . از تارك سر تا نوك پا دو تكه شد اسالم عقبي با شمشيرهنگامو در اين » .آتش جهنم«



من از خدا , نه به پيامبرش و نه به كتاب وي, اي ملحدي كه نه به خدا اعتقاد داشتي«: و سپس ادامه داد» !بيش نبودي
 )٢(» .سپاس گزاري مي كنم كه تو را نابود كرد و اين چنين بر چشمان من مرهم گذاشت

مده  سوره ي انفال است و در آن چنين آ شد كه شصت و هفتمين آيه يدر اين جا هم بر حسب نياز آيه ي ديگري بر محمد نازل
كه از اسيران جنگ فدا گرفته و آنان را رها كند تا خون ناپاكان را در زمين بسيار بريزد هيچ پيغمبري را روا نباشد «: است

  ». روي حكمت استشما متاع فاني ناچيز را مي خواهيد و خدا براي شما آخرت را و خدا مقتدر و كارش همه از
وي در نوشته اي به شدت به محمد و دين تازه و غيره انتقاد كرده .  بنت مروان بود عصماء محمد يك زن به نام بعديقرباني

بر خالف گفته ي ( بنت مروان را خواند عصماءوقتي محمد نوشته ي . بود و به همين دليل مي بايستي نابود مي گشت
آيا «: به شدت خشمگين شد و چنين گفت) و نخستين معلمش هم يك روحاني يهودي بودمسلمانان محمد بي سواد نبود 

دي به نام عمير ابن ع_ خوان آدم كش ب_ » غيور«يك مسلمان » هيچ كس وجود ندارد تا مرا از شر دختر مروان راحت كند؟
 دزدانه وارد خانه ي شاعره ي نگون او شب همان روزي كه محمد چنين گفته بود. تصميم گرفت تا فتواي محمد را اجراء كند

عمير نوزاد را كنار . اين زن در كنار فرزندانش خوابيده بود و يكي از آنان در حال نوشيدن شير از پستان مادر بود. بخت شد
و سياسي محمد به پادوي خود رو كرد ) ترور(در وقت نماز فرداي اين قتل . زد و شمشير خود را در قلب دختر مروان فرو كرد

اما مي خواستم بدانم كه آيا ما بايد از مسئله اي در هراس , بله«:  وي جواب داد»آيا دختر مروان را كشتي؟«: پرسيد
سپس محمد رو به نمازگزاران كرد و از » .حتا دو بز هم در اين باره سخن نخواهند گفت, خير«: محمد پاسخ داد» باشيم؟

  . قدرداني كردت اسخدماتي كه قاتل به خدا و پيامبرش نموده
 صد سال سن داشت و در حالي كه عفكگفته مي شود كه ابو .  رسيدعفكپس از دختر مروان نوبت به شاعر ديگر به نام ابو

  .خواب بود با شمشير اسالم دو شقه شد
ان رژيم اين چند مورد نشان مي دهد كه در اسالم قتل هاي سياسي از همان زمان حيات پيغمبرش رواج داشته و فقط در دور

هاشمي شاهرودي اظهار داشت كه در اسالم , چندي پيش قاضي القضات كنوني رژيم. جمهوري اسالمي ادامه پيدا كرده است
اما نكته . بزرگ روزنامه هاي خود تبديل و از آن استقبال كردندزندان وجود ندارد و دوم خردادي ها هم اين گفته را به عنوان 

سالم گرايان دوم خردادي اين بود كه در صدر اسالم به دليل وجود سيستم ملوك الطوايفي و اي كه نه شاهرودي گفت و نه ا
قبيله اي واقعا زندان وجود نداشته و هر بار كه كسي از قبيله اي كشته مي شده اعضاي قبيله مقابل خود دست به انتقام مي 

  !زندان نبوده استپس لزومي به , در صورت يافتن قاتل يا سارق او را مي كشتندزدند و 
  اميد مهري

  ٢٠٠٢ برابر با مارس ١٣٨١فروردين 
omidmehri@hotmail.com  
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