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   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١۴ سپتمبر ١۴
  

    ايدئولوژی نفرت-" حکومت اسالمی"فتوا عليه 
  

» حکومت اسالمی« عليه شبه نظاميان ئین فتوا از اوقاف گيليام در لنداُسامه حسنرھبران مسلمانان انگلستان از جمله 

امضاء کنندگان بيانيه مربوطه اميدوارند که اينکار دستکم در برخی از طرفداران . در عراق و سوريه صادر نمودند

  .موجب تحول فکری گردد» حکومت اسالمی«

  

  انيلي موقوفه گاستي ر- اسامه حسن 

: صادر نمايند» حکومت اسالمی« عليه شبه نظاميان ئیمی توانستند فتواامامان مقيم انگلستان ديگر روشن تر از اين ن

عالوه بر آن از وظايف . حکومت اسالمی يک سازمان مرتد و افراط گر بوده و کمک يا پيوستن بدان حرام است«

مان مزبور می که ساز مسلمانان انگلستان است که در مقابل اين ايدئولوژی مسموم به مقابله برخيزند، به ويژه در حالی

  .»کوشد در انگلستان رشد نمايد

امام ھای دو مسجد اعظم در لچستر و منچستر، امام : پای فتوای مزبور را رھبران مسلمانان انگلستان امضاء کرده اند

 -مسجد مکه در ليدز، مدير ھمکاری ميان مسلمانان انگلستان، مؤسس شورای اسالمی در انگلستان و نيز اسامه حسن 

  .ين فتوا و مدير امور دينی اوقاف گيليام که اطاقی فکری برای بررسی افراط گری دينی استمؤلف ا

  

  اتھامات سنگين عليه حکومت اسالمی

 را که حاضر به ھمکاری با ئیدر اين فتوا گفته شده است که حکومت اسالمی روزنامه نگاران، غيرنظاميان و امام ھا

بدين ترتيب . ن خود را به بردگی می برداالوه بر آن زنان و کودکان مخالفو عسازمان مزبور نباشند به قتل می رساند 

  .و و قرارداد مخالفت با برده داری عمل نموده انديآنھا عليه توافقات ژن
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وری تم مدارا آميز اسالم است که امپراتعقيب و کشتار مسلمانان شيعه، مسيحيان و ايزديان وحشتناک و خالف تعالي«

فتوای مسلمانان انگلستان اولين فتوا در اين زمينه . »وری مغول و عثمانی بدانھا پايبند بودندتمپراند اھای بزرگی مان

 جوالی عليه حکومت اسالمی صادر نمودند و در پايان ماه ئیچند ھفته پيش تر علمای دانشگاه االزھر نيز فتوا. نيست

  .نيز علمای عربستان سعودی ھمين کار را کرده بودند

  

   در کوھستان سنجاری فرارانيزديا

  آثار احتمالی فتوای مزبور

 در شھر ھامبورگ حکم اسالمی صادره از گيکا ۀ، کارشناس امور خاورميانه در مؤسساستفان روزينی ۀبه گفت

با اطمينان می توان گفت که اين فتوا بر جنگجويان و طرفداران . انگلستان ممکن است به انحاء گوناگون مؤثر افتد

تبعيت " حکومت اسالمی"زيرا در نظر آنھا تمامی مسلمانانی که از خالفت «.   اسالمی تأثيری نخواھد داشتحکومت

  .» که فتوای مزبور را صادر کرده اند برای آنھا فاقد مشروعيت اندئیھمين جھت امام ھاه ب. ننمايند مرتد می باشند

 و گفت. دلبستگی دارند ممکن است تحت تأثير قرار گيرند» حکومت اسالمی« نسبت به اما ساير مسلمانانی که احتماالً 

در تحليل . ال بردؤرا به زير س» حکومت اسالمی«گوی دينی در اين زمينه ممکن است در بعد ميانمدت باورمندی 

 ئی گيرا، جامعه سنّی و از جانب آموزگاران دينی سنّی مذھبۀبه لحاظ عقيدتی فقط از ناحي» حکومت اسالمی «ئینھا

ال بردن اعالم ؤبايد مشروعيت مذھبی را از آنھا سلب نمود، از جمله از طريق به زير س. ش را از دست خواھد دادخوي

  .خالفت و مشروعيت تروری که در عراق و سوريه اعمال می نمايند

  

  ايدئولوژی برانگيخته از دين

يژه در مورد کسانی که از مفتيان سنّی  به و–، مؤلف فتوای مزبور نيز احتمال اين اثرگذاری را می دھد اسامه حسن

لمان گفته بود که در سوريه و عراق کسانی نيز اگوھای سابق خود با راديو  و البته او در يکی از گفت. پيروی می کنند

ھمين جھت ه ب«.  اول دعوای قدرت مطرح استۀبرای آنھا در درج. می جنگند که مقاصد ديگری را دنبال می کنند

که خودشان اعتقادات  با آنھا متحد می شوند بدون اين.  ايمان دارند مفيد استبرای آنھا اتحاد با جنگندگان دينی که واقعاً 

  .»قدرت می گرددۀ اينجاست که دين با سياست متحد شده تبديل به وسيل. مذھبی داشته باشند

 می کنند و بيش از ھر چيز مانند بھانه ای برای رسيدن به ء در اين محيط نيات دينی نقش ثانوی را ايفاحسنۀ به گفت

الب قدر اينجا پای يک ايدئولوژی برانگيخته از دين در ميان است و آن را در « . کار گرفته می شونده اھداف ديگر ب

کومت ح"کار بردن خشونت را برای ايجاد ه  که به افراط کشانده شده می توان يافت، اسالمی که بیاسالمی سياسي

  .»مشروع می داند" اسالمی

الب قمزبور حاکميت خويش را بر ساختی در » حکومت اسالمی«. د می کندئي نيز تأاستفان رزنیاين موضوع را 

در ھمين رابطه اعالم خالفت راشدين ثانوی از سوی آنھاست که .  نموده استء از اسالم اوليه بنائیمذھب و بر اجزا
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نماز ۀ اولين خطب.  ميالدی وجود داشت به اذھان متبادر می سازد۶۶١ تا ۶٣٢ را که از ارتباط و تداوم خالفت راشدين

 خليفه ابراھيم آغشته بود به نمادھای مذھبی متعلق به صدر اسالم که برای ايجاد ظاھری اصيل در شنوندگان ۀجمع

  . انتخاب شده بود

  

  یابوبکر البغداد

د می نمايند که در حال ئينظامی ھمراه باشند، اينھا يکديگر را تقويت و تأھنگاميکه اين احساسات دينی با پيروزی ھای 

که آنھا از جانب  موفقيت ھای نظامی می بايد دليلی باشند برای اين. مصداق دارد» حکومت اسالمی«حاضر در مورد 

ت نظامی که اين يکی قو«: دو امر الزم اند» حکومت اسالمی«ھمين جھت برای غلبه بر اين ه ب. خدا عمل می کنند

. »ال برندؤروند موفقيت آميز را شکسته و متوقف نمايد و ديگر نفوذ مراجع دينی که مشروعيت دينی آنھا را به زير س

  .آنگاه است که سرمستی جھادگرايان و روند پيوستن جنگجويان تازه بدانھا شکسته خواھد شد

 

٢٠١۴مبر  سپت٩ –برگرفته از قنطره   

http://en.qantara.de/content/british-fatwa-against-is-breaking-the-spell-of-a-poisonous-

ideology 

 

  :يادداشت

 و بازگشت نيروھای خودشان و ناتو در ايجاد زمينه ھای سرکوب سوريهحاال که از يک جانب اھداف امپرياليزم امريکا 

در کسوت ناجی اقليت ھا و مظلومين بر آورده شده و از جانب ديگر دستپروردگان نھاد ھای استخباراتی به به منطقه 

يخته اند،  در کشتار مردم بی دفاع از برنامه ھای داده شده فزونتر خون ر»۶. آی. ام«و » .ای. آی. سی«خصوص 

 به منظور تحميق توده ھای ميليونی در اقصا نقاط جھان، با اين ترفند که گويا آنھا روی محرک عقيدتی گراناستعمار

د دستان شوم خودشان را در ايجاد و پرورش داعش ھا، القاعده ھا، طالب ھا، ای به ميدان گذاشته اند، می خواھنپ

به ھمين منظور دست به دامان نھاد ھای مذھبی در کشور . ظار مخفی بدارند آنھا از انبوکوحرام ھا، و برداران مشابه

  .دنھای عضو ناتو و متحدان آنھا دراز می نمايند تا با فتوا داعش و داعشی ھا را تجريد نماي

بگيرند، اما واقعيت امر آن است که اگر امپرياليزم و ناتو در اساس نمی خواست  و يا ھم اگر اکنون نخواھد که آنھا قوت 

نه خود سالح می فرستاد و نه ھم به ترکيه به مثابۀ عضو ناتو . شاھرگ ھای اکماالت تسليحاتی آنھا را بر آنھا می بست

  .و اردن جيره خوار انگليس، اين اجازه را نمی داد تا آنھا را مسلح بسازند

 مگر ؛ باشد سرجايش؟دارد و يا خيراين که اسالم خوب است و يا بد، کھنه است و يا نو، با شرايط امروز مطابقت 

. آی. ام« ، ».ای. آی. سی«نھادھای استخباراتی  ناب ت محصوالو سايرھا ، بو کوحرام  ھا، القاعدهھا، طالب ھاداعش
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و ديگران را به اسالم چسپانيدن، توھينی است بردامان » المان. د. ان . ب« ، »استخبارات فرانسه«، »موساد«، »۶
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