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 Ideological  کلوژيوايد مسايل

  
  موسوی

٠٩.٠٨.٠٨  
  

  در انتظار يک پاسخ عالمانه وفقھی
  

يک تن از اعضای با سابقه اولين تشکل اسالم سياسی در " احمد شاه مسعود"فردا نھم سپتمبر ھفتمين سالروز کشته شدن 
" ظارشورای ن"، بنيانگذار و مؤسس "جمعيت اسالمی افغانستان"، يکی از فرماندھان بنام " جوانان مسلمان"افغانستان 

  . می باشد" برھان الدين ربانی"و وزير دفاع حاکميت جھادی تحت قيادت 
ا  ه دو وحت ار ديگر ب ا را ب ذير م اين حادثه نيز به مانند ساير حوادث خورد وبزرگ مشابه، جامعه زخم خورده و آسيب پ

شتقسيم چند پارچه  داران   وینموده ، در کنار تجليل ھای نماي ه سياسی،اسالم سرکاری دکان ز ب ی ني  سايت ھای انترنيت
ا تاسف طی .را کر خواھند نمود" گوش فلک"برخاسته طرفداری ومخالفت وی   آنچه در اين ميان از ھمه مھمتر است ب

ن وقت و فرصت را داده ن  اين مدت کمتر کسی به خود اي ه اي وده ب از نم د شرعی ب شته شدن را از دي ساله ک ا اصل م ت
يچ " شھيد" را می توان "مسعود"پرسش پاسخ دھد که آيا  وده وھ ناميد ويا قاتالن وی را؟ ويا اينکه ھر دو طرف باطل ب

  به شمار نمی روند؟ " شھيد"يک 
  :به خاطر پاسخدھی به چنين پرسشی بايد نگاشت

، سازمانھا واحزاب کمونيستی که به خاطر آغاز مبارزه عليه يک حکومت به ھر "  دموکراتيک–ملی "خالف نھاد ھای 
ه مشوره ،متکی باشدلوژی ومرامی که ايديو  به غير از تشخيص خود آن نھاد در تطابق با ساختار فکری وسياسی اش، ب
ان " مجوز"ويا   کس ويا نھاد ديگری نيازمند نيستند، تمام حرکات وجنبش ھائيکه  با تکيه بر بينش واعتقادات اسالمی بني

د، سی ، تغييراتی را در جھت اسالمی ساختن جامعيافته وتصميم آنرا دارند تا با کسب وتصرف قدرت سيا ه وجودآرن ه ب
رار و  تبل از آغاز خصوصمکلفيت دارند تا ق ار ق ل نفس دوطرف را در دستور ک دست يازيدن به مبارزه مسلحانه وقت

اغی"تلقی گرديده خود " بغی"اقدام به آن عمل را داشته باشند؛ در غير آن حرکت آنھا " مجوز شرعی"دادن،  و خون  "ب
   .وبه عالوه مسؤوليت اخروی ريختن خون مقتولين نيز به دوش آنھا می افتد. شان مباح ميگردد

 ھجری شمسی ١٣۵۴ھر گاه خواسته باشيم اين حکم عام را در شرايط خاص افغانستان تطبيق دھيم بايد برگرديم به سال 
  ".داوود"وزمان حاکميت رئيس جمھور 

ی در آنزمان خالف من نوعی وھزار افع مل ا من ه ب ه وبيگان ان ديگر ، که حقانيت مبارزاتی خويش را عليه نظام خود کام
ه " داوود"کشور تحت قيادت  ه آن ب ارزه علي ه مب دن ب جبار از ماھيت سياسی آن نظام استنباط نموده به خاطر دست يازي

وديم، آنھائيکه د نب ر نيازمن شاره غي ا است وا وي يچ فت ه ھ ا حرکت از موضع جز تشخيص منطقی خود ما ب تند ب  می خواس
ه خودشان  ه گفت ا ب ارزه وي اد"اسالم در تقابل با آن نظام قرار گيرند، ناگزير بودند تا قبل از آغاز مب شرايط خروج " جھ

ه " ولی امرمسلمين"خويش را مقابل  ه " داوود"ک ن نتيجه ک ه اي يدن ب د از رس رار داده وبع ابی ق ورد ارزي ق م د، دقي باش
ا " داوود"دولت  را از مرجعی ب ه آن اد علي وای جھ ا فت د، مجوز شرعی وي وی می باش ضد اسالمی ومخالف شريعت نب

  .دريافت دارند صالحيت
  :دراساس مشکل از ھمين جا به وجود می آيد زيرا

  :خانی ھر چه بود ضد اسالمی نبود، زيرا" داوود"ــ  جمھوری ١
اد و نزديکانش ــ چند تن پرچمی مخف" محمد داوود"ــ شخص  م جھ ه خاطر صدور حک ده ب انع کنن ی نمی توانست دليل ق

  .نکه مسلمان بودندھيچ نوع تظاھر غير اسالمی نيز آز آنھا به ظھور نرسيده بودآن به شمار آيدــ به عالوۀ آعليه 
  .ــ مساجد ھمه فعال ومعاش ماھوار تمام مال ھای مساجد از طرف اداره جديدالتاسيس اوقاف پرداخته می شد

  .ر محاکم فقه حنفی حاکم بودــ د
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و،  ور از طرف ــ ضمن گفتن آذان از طريق رادي غ وگسترش اسالم اوزارت اطالعات وکلت ه تبلي ددی ب نجمن ھای متع
  .موظف بودند

بخشی ازبرنامه ھای آموزشی را با اسالم  و مبانی اعتقادی اسالم ــ در نصاب تعليمی معارف آشنائی مقدماتی وپيشرفته 
  .، عالوه از آن ده ھا مکتب رسمی با دروس اسالمی جريان داشت تشکيل داده

... اعياد مذھبی، حرمت گذاری به شعاير اسالمی، نماز ھای جماعت و  ــ مناسک ومراسم اسالمی اعم از روزه ، حج ،
رای آ ز ب غ نمی به عالوۀ آنکه از طرف دولت به مخالفتی مواجه نبود، دولت در حد توان از بذل ھر نوع کمکی ني ن دري

  .ورزيد
ام وی " داوود" ــ در طرف ديگر قضيه به عالوۀ آنکه ھزاران مولوی در تائيد نظام وشخص ٢ سخن زده وخطبه را به ن

دارج " ولی امر مسلمين"به مثابه  ا از لحاظ علمی وم می خواندند، در طرف اسالم سياسی نيز شخصيتی وجود نداشت ت
  . را داشته باشد" داوود"سيده حق صدور فتوای مبارزه عليه  به مقام اجتھاد ر،تحصيلی در اسالم

شاپيش " ربانی، سياف وغالم محمد نيازی"بدون آنکه قصد اھانت به  ان در پي ان زم بزرگان حرکت اسالم سياسی که ھم
امبرده ؛قيام قرار داشته ، چشم وچراغ فکری قيام به شمار می رفتند، را داشته باشم ه ذوات ن سم ک د بنوي روز  باي ا دي نتنھ

صالحيت فقھی صدور چنين حکمی را نداشتند، بلکه امروز نيز با گذشت بيش از سه ده ھنوز ھم از لحاظ شرعی در آن 
، جوانک حال وقتی بزرگان شان آن صالحيت شرعی را نداشتند. صالحيت فتوای جھاد را داشته باشندحدی نيستند ، که 

  .دد که جای خودرادارنوھايی چون گلبدين ومسع
 ــ در پھلوی صالحيت علمی ، اصل تقوا وپرھيز گاری وعدالت که بخش انفکاک ناپذير در رسيدن به مقام صدور فتوا ٣

ن مدت به ثبوت رسانيد، اگر کمبود آنرا ديروز در ذوات نامبرده  می شد با بحث می باشد ، کردار واعمال آنھا در طی اي
  .، به روشنی ثابت ساخت که آنھا شقی تر از ھر شقی وجنايتکار تر از ھر جنايتکاری ھستند

م  ستان اع بادر نظرداشت شروط فوق ونبودن آن در بين مدعيان زعامت اسالم سياسی در افغانستان ، افراد فراری به پاک
ه دامن   از گلبدين ، ربانی ، خالص ، مسعود و ا دست ب ا ، الزام زرگ آنھ اير ھمقطاران خورد وب جماعت اسالمی "ًس

ودودی" وشخص " پاکستان ا م وده ، " موالن ه " مجوز شرعی"دراز نم ام علي ستان را ازآن " داوود"قي شتار در افغان وک
  ًــ در اين بحث قصدا به وجوه سياسی مسا له تماس گرفته نمی شودــ.مرجع به دست آوردند

م ب د حرکت حک ه بع ته ، از آن ب ت نداش ای سياسی ارزش واھمي رز ھ ام اسالمی م دوين احک ه درت دان معناست ک اال ب
ان " جوانان مسلمان"نوپای با اخوان المسلمين در سطح منطقه وجھان ارتباط قايم نموده از کمک ھای سرشار آن در جري

  . اين سه دھه حد اکثر استفاده را نمود
ام، ودستگيری ١٣۵۴قيام اسالم سياسی در  "ودیمود"با تکيه بر فتوای  امی قي ا،  آغاز ياقته ، بعد از ناک د از آنھ ی چن تن

وی خالص "داوود"واعدام آن افراد به وسيله  ا مول انی وحت ياف، رب دين، س ، نيروھای وابسته به اسالم سياسی اعم از گلب
اين مناسبات . را کافر و زنديق معرفی داشتند" اوودد"معرفی نموده ، عکس آن مدافعين رژيم " شھيد "کشته شده گان را 

وی  ستان در پھل دافع اسالم سياسی در افغان در تمام دوران اشغال کشور به وسيله شوروی آنروز، ادامه يافته نھاد ھای م
ساعدت را از  شترين کمک وم ستی ، بي ا صھيوني ستی وحت ای امپريالي ت ھ وان "حماي تند" اخ ت داش ی درياف ين الملل . ب

ين  ه ب ازھم ب ه ب کمکھای مادی ومعنوی به شمول برخورداری انسانی از ھزاران عضو اخوان در دردوران مقاومت؛ ک
ر شده ، شعار  ا تعبي شناختن مرزھای سياسی کشور ھ ه رسميت ن ودن  حرکت اسالم سياسی وب المللی بودن وجھانی ب

  .مد روز گرديد "جھان وطنی اسالمی"
ه  ا فاجع ری برداشته در نتيجه ٧١ور  ث٨اين اتحاد عمل ب ق ت درت سياسی، درزھای عمي ه ق  ورسيدن اسالم سياسی ب

ردم در خون  ه جان م دم اول ب ديگر ودر ق اردوی متحد ديروز ھر يک سوار بر رخش بی لگام اسالم سياسی به جان ھم
  . تپيدۀ افغانستان افتادند

ردم در اينجا نمی خواھم خاطرخوانندگان ارجمند را باذکرآنچه در ک شار، م ردم اف ر م ابل گذشت، در باميان اتفاق افتاد، ب
ل از بھشت موعود . مزار ومردم کوھدامن رفت، تلخ تر از آنچه ھست؛ نمايم  ردم کاب ا تاسف م ه ب ھمينقدر می نويسم ک

رد. اسالم سياسی به زندان پلچرخی پناه جستند ر شما خود قضاوت کنيد وقتی زندان وحشتناک روس ، پناھگاه امن گ د، ب
اک . مردم چه بايد گذشته باشد را از دامن ناپ اين يکی از بزرگترين لکه ھای ننگيست که اسالم سياسی تا ابد نمی تواند آن

  .پناه بردن از دنيای آزاد اسالم سياسی به زندان دھشتناک  استعمار روس. خود بزدايد
دا"در ھر حال در تکامل اين اوضاع ھر دو طرف به نمايندگی از  ه ھريک ادعای انحصاری " خ دگی از وی ک را نماين

ی درضمن ، داشت، به کشتار ھمديگر ادامه دادند ين الملل ته اخوان ب تا اينکه به روايتی دو تن عرب عضو از جان گذش
  . خاتمه بخشيدند" مسعود"يک حرکت جانبازانه وانتحاری به دستور مراجع با صالحيت فتوا دھنده به حيات 

د بازھم از خوانندگا رم عذرمی خواھم امي ه بحث نمی گي سعود را ب ل م ورد قت ن به خاطر آنکه روايت ھای ديگر در م
ن موضوع ل اي ه تحلي ه ب ه مفصل وجداگان ردد،است در آينده ضمن يک مقال سر گ ذارم ، . وقت مي ه بگ وانم ناگفت  نمی ت

ديم، اقچند صباح ديگر زنده می بود تا وی را مانند برادران خونی واعت"مسعود"ايکاش  دی اش در پابوسی امريکا می دي
ی –فضای مزدوری استعمار چون فھيم در وشاھد سقوط آزاد وی  د ول ديم–قانونی  واحم د ضياء می ش آرزوئيکه .  احم
  .قق آن دور از انتظار نبود بار ھا نشان داده وتحبار اين خاين به مردم افغانستان آنرا قراين وگذشته نکبت

  نمودم ، اکنون می تواند با صراحت بيشتر مطرح گردد،پرسشی که در اول مطرح 
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شکيالتی  ی در اشکال ت ين الملل ستان"ھرگاه اخوان ب مجوز شرعی " القاعده"وتکامل منطقی آن " جماعت اسالمی پاک
ن صورت  اه مسعود"فتوای قيام عليه يک نظام وقتل يک فرد را داشت، در اي د ش ه دستور " احم ا صالحيت ب مراجع ب

ا بی بهمذھ يده، نتنھ ھيد" قتل رس ن آن " ش ا، دف د برخی از فقھ دم از دي اح ال ل ومب ردی واجب القت ه ف ه مثاب نيست بلکه ب
  .درگورستان مسلمين نيز خارج از اشکال نيست

ه  ا علي ه عالوۀ آنکه خيزش آنھ ته، ب ين حکمی را نداش مصداق " داوود"وھر گاه اخوان بين المللی صالحيت صدور چن
شته شدگانی چون "ولی امر مسلمين"ج عليه وخرو" بغی"کامل  ه وک مار فت ه ش ان و "  ب ر ، حبيب الرحم ھيد .. " عم ش

د سياف ،  وده و می باي دا نم ز پي نيستند، بلکه تمام آنھائی را که به اساس آن احکام به قتل رسانيده اند، حق طلب خون ني
  . ربانی  وديگران پاسخگوی آن باشند

اع وچون آنھائيکه به اسالم سي م ارتف ه ھ اسی عقيده امند اند در باور ھای منطقی شان ، نه اجتماع نقيضين مجاز است  ون
ان"آن، تمنا دارم تا بفرمايند که بين  زاری"در يک طرف و " عمر وحبيب الرحم سعود م ا " م دام ھ در طرف ديگر، ک

  . شھيد اند وکدام ھا مردار
   
 


