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ﺳﯿﻨﻤﺎ رﮐﺲ آﺑﺎدان
ﯾﺎ

اﻣﯾرﻓﯾض -ﺣﻘوﻗدان

ﮐﺸﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ دراﺳﻼم

ﺑﻣﻧﺎﺳﺑت ﺳﺎﻟﮕرد ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎ رﮐس آﺑﺎدان اﯾن ﺗﺣرﯾرﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﮫ ورود ﺑﮫ آن ﻣوﺿوع اﺳت؛ وﻟﯽ ﻧﮫ
ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣزﺑور ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺣث ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻔس ﻋﻣل آﺗش اﻧدازی ﺑرﺟﻣﻌﯾت ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن ﺳﯾﻧﻣﺎ رﮐس ﺑﺎ
ﺣﻘوق اﺳﻼﻣﯽ.
زﯾرا درﺗوﺟﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ وﺟﻧﺎﯾت ﺳﯾﻧﻣﺎ رﮐس آﺑﺎدان ﺑﮫ ﺷورﺷﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن  ۵۷ﻋﻼوه ﺑرآﻧﮑﮫ ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت از
ﺳوی ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ وﺷﮭود ﻋﯾﻧﯽ ﻣورد ﺑﺣث وﻧﻘد ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ آﺧرﯾن وﺻرﯾﺢ ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ
ﺷﮭﺎدت ﺳرھﻧﮓ اردﺷﯾر ﺑﯾﺎت اﺷﺎره ﮐرد.
وﻟﯽ ﻣﺳﯾراﯾن ﺗﺣرﯾر اﻧﮕﯾزه ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ وﻣﺳﺎﺋل ﺣﻘوﻗﯽ اﺳﻼم درﺑﺎره ﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﺟﻣﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎ
رﮐس آﺑﺎدان ھم ﻣﯾﺗواﻧد ﺟزﺋﯽ از آن ﺑﺣﺳﺎب آﯾد.
واﻣـــــﺎ ﺑﻌﺪ
اﺟﺎزه ﻓرﻣﺎﺋﯾد اﯾن ﺗﺣرﯾر درﮐﻠﯾﺎت ﺣرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﺷﺎره ﺗطﺑﯾﻘﯽ ﺑﯾن آﺗش زدن ﺳﯾﻧﻣﺎرﮐس
آﺑﺎدان وﺳﻧت ﻣﺣﻣد اراﺋﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ھﺎﺋﯽ درﺑﺎره آﺗش زدن ﺳﯾﻧﻣﺎ رﮐس آﺑﺎدن ھم ﮔﻔﺗﮫ ﺷده
ﺑﺎﺷد.
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻫﺪف وﻣﻮاﻧﻊ
اﺳﻼم ﻋﻘﯾده دارد ﮐﮫ ﻣﺷروﻋﯾت ھدف ﻋﺎﻟﯽ وﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳﻼم ﮐﮫ ﻓراﮔﯾری اﺳﻼم درﺟﮭﺎن اﺳت ھراﻗداﻣﯽ ﮐﮫ
ﺑرای ﮔذر از ﻣواﻧﻊ ﭘﯾﺷروی اﺳﻼﻣﯽ ﻻزم اﺳت اﻧﺟﺎم آن ﺷرﻋﯽ وﺣﻼل وﺑﻠﮑﮫ واﺟب اﺳت.
ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺟﮭﺎﻧﮕﯾری اﺳﻼم ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎرازﺳوی ﻋﺎﯾﺷﮫ زن ﻣﺣﺑوب ﭘﯾﺎﻣﺑر درﻋﺑﺎرت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼﻧﯾن اﻋﻼم
ﮔردﯾد:
>ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺪرت ﺑﻮده ام وﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻗﺪرت راﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺮق اﺳﻼم را در
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻫﺘﺰاز در آورم وﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻨﻢ وزﻣﯿﻦ ﺑﺮاﺛﺮﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﺳﻌﺎدت ﻣﺮدم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮔﺮدد<.

)ﻋﺎﯾﺷﮫ ﺑﻌدازﻣﺣﻣد ﺻﻔﺣﮫ (۴۵۸
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اﻗﺗﺻﺎی ﻣوﻓﻘﯾت دراﯾن ھدف ﻧﮭﺎﺋﯽ اﺳﻼم ﮐﮫ اﯾن ھدف درﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھم ﭘﯾﺎده ﺷده
اﺳت ﮐﺷﺗﺎرﺟﻣﻌﯽ اﺳت ،ﻧﮫ ﻣوﻋظﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن وﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ وﮐﺷﺗن ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻣﺣﻣد از ﺑدو اﻣر ﮔروھﯽ ﺑوده اﻧد ﺳﯾﺎﺳت ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ اﺳت و اﺳﺎس اﺳﺗراﺗژی او ﺷد و اﯾن
اﺳﺗراﺗژی ﮐﮫ ﺑﺎ آﯾﺎت ﻗرآن ھم ﺟورﻣﯾﺂﻣد ،ﻣورد ﻋﻣل ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻗرارﮔرﻓت.
ﭼرا ﺑﺎ آﯾﺎت ﻗرآن ھم ﮐﺷﺗﺎرﺟﻣﻌﯽ ﺟورﻣﯾﺂﯾد؟ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ،ﻗرآن ﺣﮑم ﮐﻠﯽ درﺑﺎره ﻗﺗل ﮐﻔﺎر دارد و
ﭼون ﮐﻔﺎر ،ﺟﻣﻊ اﺳت و ﻓرد ،ﺟزﺋﯽ از ﮐل وﺟﻣﻊ اﺳت ،ﻟذا اﺟرای ﺣﮑم ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ ﮐﻔﺎر ،ﮐﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺟزء ﮐﮫ ﻓرد ﮐﺎﻓر ﺑﺎﺷد راھم درﺑرﻣﯾﮕﯾرد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ درﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﮐﻣﺗردﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﮐﺳﯽ
ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﮐﻔر ﻣﺣﮑﻣﮫ وﺑﻘﺗل رﺳﯾده ﺑﺎﺷد.
ﺣﮑم ﮐﺷﺗﺎرﺟﻣﻌﯽ دراﺳﻼم ﻧﯾﺎزﺑﮫ اﺟﺎزه ﭘﯾﺎﻣﺑر ودرﺗﺷﯾﻊ ،اﻣﺎم ودرﻏﯾﺎب اﻣﺎم ﻣﺟﺗﮭد اﻋظم دارد و ﺑدون
ﺣﮑم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣزﺑور ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت.
ﭼﺮاﻧﯿﺎزﺑﻪ ﻓﺘﻮا
ﻋﻠت اﯾن ﻣﮭم ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺷﺗﺎرﺟﻣﻌﯽ وﯾﺎ ﺣﺗﯽ اﻓراد ﻧﯾﺎزﺑﮫ ﻓﺗوا دارد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن اﮐﺛر اﻧﺳﺎن ھﺎ را ﻧﺎدان
وﮔﻣراه ﻣﯾداﻧد آﻧﮭم در ﺣدی ﮐﮫ اﮔر از ﻧظر آﻧﺎن ﭘﯾروی ﺷود ﮐﺎر ﺑﮫ ﮔﻣراھﯽ وﺿﻼﻟت ﮐﺷﯾده ﻣﯾﺷود.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺳﻼم اﻋم از ﺗﺷﯾﻊ و ﯾﺎ ﺗﺳﻧن ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺧﺗﯾﺎر ﺣﮑم و ﻓﺗوا داده ﮐﮫ آﻧﺎن ﺑرﺗوده ﻣردم از ﻧظر ﻓﮭم
و ادراک و آﮔﺎھﯽ ازﻣﺑﺎﻧﯽ ﺷرﻋﯽ وﻗرآن ﺗﺑﺣر و اﻟوﯾت دارﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت درﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺑردورﮐن ﻗراردارد ﻧﺧﺳت ﺣﮑم اﺳﻼم ودوم ﻓﺗوا.
درﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺗوای ﺷرﻋﯽ ﺻورت ﻣﯾﮕرد ﮐوﭼﮑﺗرﯾن اﻋﺗراﺿﯽ ازﻧظرﺣﻘوق اﺳﻼﻣﯽ وﯾﺎ اﺧﻼق
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺗوﺟﮫ آن ﻧﯾﺳت؛ ﻧﻣوﻧﮫ ﺣﺎﺿر و زﻧده آن ﺟﻧﺎﯾت ﺣﺳن ﺗﮑﺑﻌﻠﯽ زاده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺗواﺋﯽ ﮐﮫ ﺑرای
آﺗش زدن ﺳﯾﻧﻣﺎی رﮐس ﺻﺎدرﺷده ﺑود ﻣﻔﺗﺧراﻧﮫ ﺑﮫ آن ﻋﻣل دﺳت زد.
اظﮭﺎرات ﺣﺳن ﺗﮑﺑﻌﻠﯽ زاده وﺻراﺣت واﺻراراو درﺗﻌﻠق اﺗﮭﺎم آﺗش زدن ﺳﯾﻧﻣﺎ رﮐس ﺑﮫ او ،ﻧﺷﺎﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻣور اﺟرای ﻓﺗﺎوی ﻣﯾﺷوﻧد ،ﻋﻼوه ﺑرآﻧﮑﮫ ﺑﺎ وﺣﺷﺗﯽ روﺑرو ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ آﻧرا اﻓﺗﺧﺎری ھم
ﺑرای ﻋﺎﻟم اﺳﻼم ﻣﯾداﻧﻧد )ھﻣﯾن ﺣﺎﻟت وروﺣﯾﮫ درﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎی داﻋش ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺣﺳوس اﺳت(.
آﻗﺎی آﻧدره ﮔﻠﮑﺳﻣن درﻓﯾﮕﺎرو ﻧوﺷت:
>اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺧودرا ﻣﺧﻔﯽ ﻣﯾﮑرد وﻗﺗل ﻋﺎم ﮐﺎﺗﯾن راﺑرﻋﮭده ﻧﮕرﻓت .ھﯾﺗﻠرراه ﺣل ﻧــــﮭﺎﺋﯽ را در ﭘرده
ای از اﺑﮭﺎم ﻗرارﻣﯾداد اﻣﺎ اﺳﻼﻣﯾون درﭘﺎی ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺧود وﺗﮑﮫ ،ﺗﮑﮫ ﮐردن اﻓراد ﺑﯾﮕﻧﺎه اﻣﺿﺎ ﻣﯾﮕذارﻧد و
)ﮐﯾﮭﺎن ﻟﻧدن ﺷﻣﺎره(۶۸۹
آﻧرا ھدﯾﮫ ای ﺑﮫ ﺧدا ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﭼﺮاﮐﺸﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی دم دﺳﺗﯽ از آن دراﯾن ﺗﺣرﯾر آورده ﺷده ﺣﮑﺎﯾت از ﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﺟﻣﻌﯽ دارد
ﺳوال اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﮐﺷﺗﺎرھﺎ ﺑﺻورت ﺟﻣﻌﯽ ﻋﻣل ﺷده اﺳت.
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ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯾﺗواﻧد آن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ:
اوﻻ ﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﺟﻣﻌﯽ اﯾﺟﺎد وﺣﺷت زﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧد وﻗدرت ﻣﻘﺎوﻣت را ﺳﻠب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
درﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﻓردی وﯾﺎ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ اﯾن وﺣﺷت ﺑوﺟود ﻧﻣﯾﺂﯾد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﻣﻮرد ﺑﺎﻻ
»ھﻧﮕﺎم ﺟﻧﮓ ﺑﺎروﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻣﺣﻣد ﺧﺑررﺳﯾد ﮐﮫ ﮔروھﯽ ازﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﻋزام ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد و
آﻧﮭﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﺷوﯾﻠم ﯾﮭودی اﺟﺗﻣﺎع ﮐرده اﻧد ،ﻣﺣﻣد طﻠﺣﮫ را ﺑﺎ ﮔروھﯽ ﻣﺎﻣور ﮐرد و آﻧﮭﺎ آن ﺧﺎﻧﮫ را
ﻣﺣﺎﺻره و آﺗش زدﻧد ،و ﻓﻘط ﯾﮑﻧﻔرﺗواﻧﺳت از آن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد ﮐﮫ آﻧﮭم ﭘﺎﯾش ﺷﮑﺳت و آﯾﮫ  ۸۱ﺳوره
)ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم(
ﺑراﺋﮫ ﻧﺎزل ﮔﺷت«.
ﺑﺎ آﺗش زدن ﺧﺎﻧﮫ ﺷوﯾﻠم وﺳوﺧﺗن آن ﻋده ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﺧﺎﻟف ﺟﻧﮓ دﯾﮕر ھﯾﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ درﻣﻘﺎﺑل ﻣﺣﻣد ﺑوﺟود
ﻧﯾﺂﻣد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﮔرﻣﺣﻣد ﻣﯾﺧواﺳت ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن را ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ وﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣذاﮐره ﮐﻧد ھﯾﭻ ﻣوﻓﻘﯾﺗﯽ ﻧداﺷت.
دوم اﯾﻧﮑﮫ درﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﻋﻼوه ﺑر آﺗش زدن ﺟﻣﻌﯽ از زن وﮐودک ھم ﻣﺷﻣول ﮐﺷﺗﺎرﻣﯾﺷوﻧد
واﯾن اﻣرﺑرﻋﻣق و ﮔﺳﺗرش وﺣﺷت ﻣﯾﺎﻓزاﯾد وﯾطورطﺑﯾﻌﯽ ھم ازﻗدرت ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯾﮑﺎھد وھم ﻣﯾل
ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻓرارﻣﯾﮑﻧد.
اﯾن درﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ اﺳﻼم ﺗﺟوﯾز ﮐرده ﮐﮫ ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت اﺳﻼم ورﻓﻊ ﻣواﻧﻊ ،اﻧﺳﺎن ﭘﯾروﺟوان وﮐودک
اھﻣﯾﻧﯽ ﻧدارد )ﺳﭘراﻧﺳﺎﻧﯽ درﺟﮭﺎد ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻧﺎ ﻧﯾﺳت( ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗراﺗژی ﮐﺷﺗﺎرﺟﻣﻌﯽ را ﻗﺑﻼ اﺳﻼم ﺗدوﯾن
ﮐرده اﺳت.
ﺳوم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎرﺧﺑر ﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﺟﻣﻌﯽ طﺑﯾﻌت اﻧﺳﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﻓرارﻣﯾﺷود ،ﻧﮫ ﻣﻘﺎوﻣت وﻟﯽ در
ﺣﺎﻟت ﮐﺷﺗﺎرﻓردی وﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﻣزاﺣﻣت وﯾﺎ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ وﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت طﺑﯾﻌت اﻧﺳﺎن درﺣﺎﻟت ﻣﻘﺎوﻣت
واﻋﺗراض درﻣﯾﺂﯾد.
داﻋش ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﮐﺷﺗﺎرﺟﻣﻌﯽ واﯾﺟﺎد وﺣﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎﺋﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دم دﺳﺖ
ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان اراﺋﮫ داد ﮐﺷﺗﺎر اﺳرای طﺎﯾﻔﮫ ﺑﻧﯽ ﻏرﯾﺿﮫ ) (۸۰۰ﻧﻔرﮐﮫ ﯾﮏ روزه ﺑدﺳﺗور
۱
ﻣﺣﻣد ﮔردن زده ﺷدﻧد.
در اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻓﺗوا ﻧﺑوده اﺳت؛ زﯾرا در آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﺣﯾﺎت داﺷﺗﮫ ﻓﺗوا ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ
اﺳت،و اراده ﻣﺣﻣد ھﻣﺎن ﻓﺗوا ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷده اﺳت ،و ھﻣﯾن ﻋﻣل او ﺳﺑب ﮔردﯾد ﮐﮫ ﮐﺷﺗﺎرھﺎی دﺳﺗﮫ
ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ ﺻﯾﻐﮫ ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ واﻗﻌﮫ ﺑﻧﯽ ﻏرﯾﺿﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻓﺗوا ﺻورت ﺑﮕﯾرد.

 -۱ﻋﻠﯽ در ﮔردن زدن و ﮐﺷﺗﺎر اﯾن طﺎﯾﻔﮫ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ و ﺷﯾﻌﮫ و ﺳﻧﯽ ھﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ را ﯾﮑﯽ از اﻓﺗﺧﺎر
ھﺎی اﺳﻼم ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ح-ک
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ﮐﺸﺘﺎردرﺳﺘﻪ ﺟﻌﯽ  40،000ﺷﯿﻌﻪ
ﺣدود  ۵۰۰ﺳﺎل ﻗﺑل ﺳﻠطﺎن ﺳﻠﯾم ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺗوای ﺷﯾﺦ اﻻﺳﻼم ﮐﺷورش ﮐﮫ ﻗﺗل ﯾﮏ ﺷﯾﻌﮫ
راﺑراﺑرﺑﺎ ﻗﺗل  ۷۰ﮐﺎﻓرﺣرﺑﯽ داﻧﺳﺗﮫ ﺑود ﻗﺗل ﻋﺎم ﺷﯾﻌﯾﺎن درﺧﺎک ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺳﺑب ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ۴۰
ھزارﺗن ازﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﻘﯾم ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺷد وﺑﻘﯾﮫ ھم ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ھﺎﯾﺷﺎن داغ ﺷد.
ﺳﻠطﺎن ﺳﻠﯾم ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﺎﻣل ﺑود وﺑﮫ ﺳﻧت ﻣﺣﻣد آﮔﺎه ﺑود ﻣﻌﮭذا ﺑدون اﺟﺎزه و ﺗﺷﺧﯾص
ﺷﯾﺦ اﻻﺳﻼم دﺳﺗور ﻗﺗل ﺷﯾﻌﯾﺎن را ﻧداد.
ﻧﻣوﻧﮫ ﺳﻠطﺎن ﺳﻠﯾم ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻗدرت ﺳﻠطﺎن ﮐﮫ دراﺳﻼم ﻗدرت ﻧﺎﻣﺣدود ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود وﺟﺎﻣﻌﮫ اوﻟﯾت
ﻓﮭم وداﻧش را ازﺑرﮐﺎت ﺳﻠطﺎن ﻣﯾداﻧد ﻣﻌﮭذا ﺣﻘوق اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎدﺷﺎه راھم درﻋرض ﻣردم ﻋوام و ﮔﻣراه
ازﻧظرﺷرﻋﯽ ﻣﯾداﻧد واﺧﺗﯾﺎرﻣﺻﺎﻟﺢ ﺷرﻋﯽ را ﻣﺣول ﺷﯾﺦ اﻻﺳﻼم وﯾﺎ ﻣرﺟﻊ ﺗﻘﻠﯾد ﮐرده اﺳت ﻧﮫ ﭘﺎدﺷﺎه و
ﺳﻠطﺎن ﻣﺎﻣوراﺟرای ﻓﺗﺎوی اﺳت ﻧﮫ ﺣﺎﮐم.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺘﺎراراﻣﻨﻪ
درﺳﺎﻟﮭﺎی  ۱۹۱۵و  ۱۹۲۳ﺣدود ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون از اراﻣﻧﮫ ﻣﻘﯾم ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮫ دوﻟت وﻗت ﻗﺗل ﻋﺎم ﺷدﻧد
اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋظﯾم ﮐﮫ ﻓراﻣوش ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت وھﻧوز درﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ رخ ﻧﻣﺎﺳت ودوﻟت ﻓراﻧﺳﮫ
درﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر آﻧرا ﻧﺳل ﮐﺷﯽ ﻧﺎﻣﯾد ،ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻓﺗوای ﺷﯾﺦ اﻻﺳﻼم ھﺎی وﻗت ﺻورت ﮔرﻓت.
ﻧﮑﺗﮫ ﺟﺎﻟب اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧوﻧﮑﮫ ﺣدود  ۹۰ﺳﺎل از آن ﺟﻧﺎﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯾﮕذرد وﺟﮭﺎن اﺻراردارد ﮐﮫ دوﻟت
ﺗرﮐﯾﮫ ﮐﺷﺎر اراﻣﻧﮫ را ﻣﺣﮑوم ﮐﻧد وﺣﺗﯽ ﯾﮑﯽ ازﺷروط ﻋﺿوﯾت ﺗرﮐﯾﮫ دراﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﮐﺷﺗﺎر
اراﻣﻧﮫ اﺳت دوﻟت ﺗرﮐﯾﮫ زﯾرﺑﺎراﯾن درﺧواﺳت اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻣﯾرود ﻣﯾداﻧﯾد ﭼرا؟
زﯾرا ﮐﺷورﺗرﮐﯾﮫ ﯾﮏ ﮐﺷورﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت وﮐﺷﺗﺎراراﻣﻧﮫ ﺑﻧﺎﺑرﺗﺷﺧﯾص ﺷﯾﺦ اﻻﺳﻼم درﻣورد ﮐﻔﺎرﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﺗرﮐﮭﺎی ﺟوان واﺳﺗﻌداد ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﭘﺎن ﺗرﮐﯾزم ازﻣوﺟﺑﺎت ﮐﺷﺗﺎر اراﻣﻧﮫ ﺑود وﻟﯽ
اﺑزار ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن واﺟرای آن ﺟﻧﺎﯾت ﻋظﯾم ﻓﺗوای ﺷﯾﺦ اﻻﺳﻼم ﺑود ﮐﮫ ﺗواﻧﺳت وﺻﻠت ﻓﮑری وﻋﻣﻠﯽ
ﺑﯾن ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ھﺎ ﺧﺎﺻﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺗرک واراﻣﻧﮫ را ﻓراھم آورد.
ھﻣﯾن ﻣورد ﮐﺷﺗﺎر اراﻣﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺎراﺑﮫ اھﻣﯾت ﻧﻘش ﻓﺗوا درﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﺟﻣﻌﯽ درﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺗﯽ ﺗﺎ
اﻣروز ﺑﯾﺷﺗر آﮔﺎه ﺳﺎزد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎي اﻟﺠﺰاﯾﺮ
ﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ اﺳﻼم ﮔراﯾﺎن ﻣﺗﻌﺻب اﻟﺟزاﯾری درﺳﺎل  ۱۹۹۱ازﻣردم اﻟﺟزاﯾر ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﻘوﻟﯽ ﺑﯾن
 ۱۵۰ﺗﺎ ۲۰۰ھزاراﻟﺟزاﯾری ازﮐودک وزن وﻣردراﺑﮫ طرزﻓﺟﯾﻌﯽ ﮐﺷﺗﺎرﮐردﻧد درﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻧﺎم ﺟﺑﮭﮫ اﺳﻼم
ﮔرای اﻟﺟزاﯾرﺛﺑت اﺳت ازﺑﺎﺑت ﺑﯽ رﺣﻣﯽ ﺑﯽ ﻣﺛل ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده روزﻧﺎﻣﮫ ﻓﯾﮕﺎرو ﻧوﺷت >درﯾﮑﺟﺎ اھﺎﻟﯽ
ﯾﮏ ﻗرﯾﮫ را ازﮐودک وزن وﻣرد ﺳرﺑرﯾدﻧد و آﺗش زدﻧد<.
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ﺑﺎوﺟوداﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻋﻠﻧﯽ وﺟﻧﺎﯾﺎت آﺷﮑﺎر و اﻧﻌﮑﺎس آن در ﻣطﺑوﻋﺎت ورﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ھﯾﭼﯾﮏ ازﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣذھﺑﯽ
وﯾﺎدوﻟﺗﯽ اﻟﺟزاﯾر اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت را ﻣﺣﮑوم ﻧﮑردﻧد.
روزﻧﺎﻣﮫ ﻓﯾﮕﺎرو ﻧوﺷت آﺗش ﺑس ﻧظﺎﻣﯽ ﺗوﺳط ﺟﺑﮭﮫ اﺳﻼم ﮔرای اﻟﺟزاﯾر در ۱۴اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  ۹۷ﻗﺑﺎی
آﺑروﻣﻧد وﻣﺷروﻋﯾﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑرﺟﻧﺎﯾﺎت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﻟﺟزاﯾر ﭘوﺷﺎﻧده ﺷد<.
)ﮐﯾﮭﺎن ﻟﻧدن ھﻣﺎن ﺷﻣﺎره(
ﻣﯾداﻧﯾد ﭼرا ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﻟﺟزاﯾر ازﺳوی دوﻟت آن ﮐﺷور وﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣذھﺑﯽ وﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﻣﺣﮑوم
ﻧﺷد؟ زﯾرا ﺟﺑﮭﮫ اﺳﻼم ﮔرای اﻟﺟزاﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗش زﯾر ﻧظرﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣذھﺑﯽ اﻟﺟزاﯾر و اﻋﻣﺎل آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻓﺗوای
ﻋﻠﻣﺎی ﻣذھﺑﯽ ﺻورت ﻣﯾﮕرﻓت.
اﺳﺎﺳﺎ ﻓﺗوا ﯾﮏ ﭘدﯾده ﻣذھﺑﯽ ﻣﺳﻠط ﺑرﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﻘوﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ دوﻟت ﻧﻣﯾﺗواﻧد آﻧرا ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزد و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ
ﺣرﮐت آن ﮔردد .ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﻓﻘط ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯽ اﺳت؛ دﺧﺎﻟت دﯾن وﻣذھﺑت درﺣﮑوﻣت وﻗﺎﻧون وﻧﯾز ﺳﻠب
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣردم ﮐﮫ ازﻣﺑﺎﻧﯽ ﺣﻘوق اﺳﻼﻣﯽ اﺳت وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑوﺟود آورده ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﮐﺷورھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺑرﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﺗﺎوی ﻣﺳﺗﻘرھﺳﺗﻧد ﻧﮫ ﺣﺗﯽ ﺣﻘوق اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﺎدﺗﺎن ھﺳت ﮐﮫ ﻓﺗوای ﻗﺗل ﺳﻠﻣﺎن رﺷدی
را ﺣﺗﯽ دوﻟت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﺧﻣﯾﻧﯽ در راه ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ آن راه ﺳﮑوت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﻧد.
ﺣﺎﺷﯿﻪ

ﻓراﻣوش ﻧﺷود ﮐﮫ درطول ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳﻼم درﮐﺷورﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ دردوران ﺳﻠطﻧت ﭘﮭﻠوی ھﺎﺑود ﮐﮫ

ﻓﺗﺎوی ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ درﻣﺑﺎﻧﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﺷور وﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳت دوﻟت ورودی ﻧداﺷت وﺗﻧﮭﺎ درﺣد ﻣﺳﺎﺋل ﻣذھﺑﯽ
ﻣﺣدود ﻣﯾﺷد واﯾن ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻧوع ﺳﮑوﻻرﯾﺳم ﮐﮫ ﺑﺎ آزادی ﻣذھب واﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷرھم ﮐﺎﻣل
ﻣﻧطﺑق اﺳت ﺟرﯾﺎن داﺷت ) .ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺎﺷﯾﮫ (
ﮐﺸﺘﺎردﺳﺘﺠﻤﻌﯽ درزﻧﺪان اوﯾﻦ
ﮐﺷﺗﺎرﺳﺎل  ۶۷درزﻧدان اوﯾن ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود  ۳۸۴۰ﺑﮫ ﻓﺗوای ﺧﻣﯾﻧﯽ اﻋدام ﺷدﻧد ،اﯾن ﻋﻣل ﻣﻣﮑن ﻧﺑود،
ﻣﮕر ﻓﺗوای ﺧﻣﯾﻧﯽ وﯾﺎ ﺣﺎﮐم ﺷرﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﻠط ﺑراﻣوراﺳت .ﻣﻼﺣظﮫ دارﯾد ﮐﮫ ھﯾﭼﯾﮏ ازﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾن ﺟﻧﺎﯾت
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻧﺷدﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻی
ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ھم رﺳﯾدﻧد وﻋﺟﯾب آﻧﮑﮫ اﺧﯾرا ﯾﮑﯽ
ازھﻣﺎن ﻋﺎﻣﻼن اﻋدام اﻋﻼم اﻓﺗﺧﺎرھم ﮐرد.
ﺟرﯾﺎن ﺑﺎﻻ ﻧﺷﺎﻧﯽ ازﻗدرت ﻓﺗوا وﺗﺻﻣﯾم ﻣراﺟﻊ ﻣذھﺑﯽ
درﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ اﯾران اﺳت ،ﻓﺗوا را ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ زﻟزﻟﮫ ﺗﺷﺑﯾﮫ
ﮐرد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧد ﮐودک وﺧردﺳﺎل وﻏﯾره
ﻧﻣﯾﻔﮭﻣد ،وﻗﺗﯽ ﻓﺗوای آﺗش زدن ﺳﯾﻧﻣﺎ رﮐس ﺻﺎدرﺷد ﻧﮫ
ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﻓﺗوا وﻧﮫ اﺟرا ﮐﻧﻧد ه آن ﺣﻘﯾﻘﺎ ﻗﺻد آﺗش زدن
ﮐودﮐﺎن را ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد وﻟﯽ ﻓﺗوا وھدف اﺳﻼم ھﯾﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯾن ﺧردﺳﺎﻻن وﻣﮑﻠﻔﯾن ﻧﻣﯾﮕذارد؛ واﻗﻌﺎ ﻣﺻداق
>آﺗش ﮐﮫ ﮔرﻓت ﺧﺷﮏ وﺗرﻣﯾﺳوزﻧد< اﺳت ﯾﺎدﺗﺎن ھﺳت ﻓﺗوای ﺧﻣﯾﻧﯽ درﺑﺎره طﺎﻏوت ﭼﮫ ﮐﺷﺗﺎری ﺑراه
اﻧداﺧت.

ﺗﯾر ﺷﯾد= ﭼﮭﺎر ﺷﻧﺑﮫ ۲۳/۰۸/۲۰۱۷ ،ﺑرگ  ۶از ۶

ﺳﯾﻧﻣﺎ رﮐس آﺑﺎدان ﯾﺎ ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ در اﺳﻼم -اﻣﯾرﻓﯾض -ﺣﻘوﻗدان

دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ
ﻋﻠت ﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان درراس آﻧﮭﺎ ﮐﺷﺗﺎر ۱۱ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر را ﻗرارداد واﮐﻧون ﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﺟﻣﻌﯽ
ﺣﺎﻟت ﻋﻣوﻣﯽ وﻣدروز ﻣﺑﺎرزه اﺳﻼم ﮔراﯾﺎن ﺷده اﺳت؛ اﺳﺗراﺗژی اﺳﻼم ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ وﻓراﮔﯾری ﺟﮭﺎﻧﯽ
۲
اﺳت وﺳﻧت ﻣﺣﻣد ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده وﻗدرت ﺣﮑم آن اﺳت.
ﻗﺎﺋل ﺷدن ﻣرز ﺑﯾن اﺳﻼم ﺣﮑوﻣﺗﯽ واﺳﻼم ﺗﮭذﯾﺑﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ،اﻟﺑﺗﮫ از ﻧظرﺗﺋوری ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﺳﻧﮕر ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑدﻧﺑﺎل آن ﺑود وﻟﯽ ﻓﮑر ﺧﺎﻣﯽ اﺳت .ﻗدرت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت دارد ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ ﻗدرت ﻧﺎﺷﯽ ازﺟﻧﺑﮫ
ھﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷد .ﺳﻠطﻧت ھم ھﻣﯾﻧطور ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت و ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﮫ اﯾن ﺣد
راﺳﺎﻗط ﮐرده اﺳت و ده ھﺎ ﺳﺎل ﺣﮑوﻣت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دراﯾن ﻗﺎﻋده ﻣﺣدوﯾدت ﭘﺎﺳدار اﯾران ﺑود وﻟﯽ ﺣﮑوﻣت
وﻗدرت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺣدودﯾﺗﯽ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻧدارد؛ اﯾن ﯾﮏ ﺑﻼی ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ راھﯽ ﺑرای ازﺑﯾن ﺑردن آن
دردﻧﯾﺎی اﻣروز ﺑﺎ وﺟود ﺳﭘر اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت .ﺳﮑوﻻرﯾﺳم ھم ﯾﮏ درﻣﺎن
ﺳطﺣﯽ وﻣوﻗﺗﯽ وﺑﯾﺷﺗر ﺟﻧﺑﮫ ﺗﺋوری دارد وﻣﺻداق >ﮐﺎﭼﯽ ﺑﮭﺗرازھﯾﭻ ﭼﯾز اﺳت<.
ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻋرض ﺷد ﺟﻧﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﻼم واﺳﻼﻣﮕراﺋﯽ اﺳت ﺟواﻣﻊ ﺑﺷری وﮐﺷورھﺎ وﺿﻊ دﯾﮕری دارﻧد
و آن ھﺷﯾﺎری روﺷﻧﻔﮑران وﻣردان ﺳﯾﺎﺳت اﺳت ﮐﮫ درﺳت اﺳﻼﻣﮕراﯾﺎن را ازﺣﮑوﻣت وﻣﻘدﻣﺎت ﻗدرت
ﺳﺎﻗط ﮐﻧﻧد و آﻧﮭﺎ را ﺑدﯾن طرﯾق ﻣﻧزوی ﺳﺎزﻧد واﯾن ﻣﮭم ﺑﺎ ﮔذاﺷﺗن ﯾﮏ ﺷرط دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﯾﺎ ﺧدﻣت دوﻟت
ﻣﯾﺗواﻧد ظﮭور ﻣﻧﺎﺳب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد واﯾن ﺷرط آن اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘرﺳت ﺑﺎﺷد و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ

ھم ﺗﻌرﯾف ﺷود ،ﮐﮫ ﺗﺳری آن دﻗﯾﻘﺎ ﺑﮫ اﺳﻼم ﺑر ﻣﯾﮕردد ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم را
ﻧﻤﯿﺘﻮان ازﺑﯿﻦ ﺑﺮد وﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮان ازاﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺰوي ﺳﺎﺧﺖ

 -۲از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯾون ھﺎ ﺑﮫ ﻣردم در اﻧﮕﻠﯾس و ﺑﻠزﯾﮏ و اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ را ھم ﻣﯾﺗوان ﻧﺎم ﺑرد.
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