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 حميد بھشتی

  ٢٠١١ می ٠٤

 

  خطری که از حذف بن الدن می تراود
  
  

ن طبيعی است که اي. مريکائی حذف شده استاديروز ھمه جا در بوق کردند که بن الدن توسط يک گروه ضربتی 

 بر رسانه ھا حاکم خواھد بود، بستگی به اين دارد که چه مدت اين موضوع. خبر بالفاصله بر ھمه کانالھا حاکم شد

  .موضوع بزرگ بعدی چه زمانی رخ دھد

  

 بن الدن مجاھدی منحرف بود که برای تحقق رسالت الھی اش می کوشيد، البته اگر باور داشته باشيم که او واقعا -  ١

زيرا درگيری ديروز جنگی تبليغاتی نيز بود که در آن از ھر گونه اسلحه استفاده می شود، . ده باشدديروز کشته ش

  .از جمله از سالح اطالعات کذب

 از نظر من – کوششی که او برای رسالت الھی اش می کرد –جھاد او . بله، من بن الدن را منحرف ارزيابی می کنم

او برای چه و عليه چه مبارزه می کرد؟ يافتن پاسخ اين سؤال .  را برگزيده بودزيرا او مبارزه مسلحانه. انحرافی بود

برای يک انسان معمولی که به زندگی خويش مشغول باشد، با توجه به عظمت جنگ تبليغاتی که صورت می گيرد 

  .کار ساده ای نيست

ين توسط شوروی به کمک مجاھدين او راه مبارزه مسلحانه را برگزيد، به افغانستان رفت و عليه اشغال آن سرزم

وی آن زمان در نظر امريکا بن الدن خوبی بود و در نظر من، اگر که اصال از اقدام وی آگاھی می داشتم، . شتافت

  .مجاھدی بود معّما گونه

ه واقعاً آن زمان برای کمک به ھمکيشان و انسانھای افغان چه کاری از دست آدم بر می آمد؟ از دست خود افغانھا چ

جھادی .  به ھمين دليل جھاد را برگزيدند–کاری بر می آمد؟ تسليم به اشغالگران شوروی و دست نشاندگان آنھا؟ نه 

  .که عربستان سعودی، پاکستان و البته امريکا نيز بدان کمک رسانده و آنرا ھدايت می کردند

کاری که بن الدن می کرد، جھاد راستين بود؟ آيا تمامی شرايطی که برای جھاد مطرح اند، در جھادی که او آيا 

برای رسالت الھی اش می کرد، مصداق داشتند؟ اين را که جھاد چگونه بايد انجام گيرد تا بر اساس معيارھای 
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ر اين نوشته قصد نگارنده نيست و آنرا به توضيح اين موضوع د. اسالمی به انحراف نرود، او می بايست می دانست

  .کارشناسان واگذار می کند

 از وضعيتی ناشی می شود که در -  به معنی جنگ مسلحانه برای تحقق رسالت الھی -اما اينکه اين برداشت از جھاد 

ند که در ھمين اگر چه ديگرانی نيز ھست. افق فکری مجاھد راه ديگری را باز نمی گذارد، بدين امر بايد توجه داشت

  .طريق مسالمت آمير برای رسيدن به آزادی: شرايط راه ديگری را بر می گزينند

آيا مبارزه ای که بن الدن کرد برای تحقق آزادی بود يا دشمنان وی برای خاطر آزادی او را کشتند؟ شايد ھم اصال 

  ...بن الدن برای تحقق آزادی مبارزه نمی کرد بلکه برای 

  

 در تونس آغاز شد، رسيدن خبر مزبور ٢٠١١ دموکراسی طلبی در جھان اسالم که با آغاز سال  برای جنبش– ٢

شرايط حاضر برای مبارزه مسلحانه مناسب نمی . جنبش مزبور راه بن الدن را برنگزيده است. غافلگيرانه بود

 به آزادی و دموکراسی در ساير  که نيروھای بيگانه در آنجا دخالت می کنند، جھاد برای دستيابیاجز ليبيه ب. باشند

جز در ه ب. کار می برند و نه مردمه فقط زورگويان و مستبدان خشونت ب. کشورھا مسالمت آمير صورت می گيرد

حذف بن الدن ممکن است موجب حضور .  و بحرين جنبش دموکراسی خواھی با مستبدين بومی سرو کار دارداليبي

  . اين خطرناک استمجدد طرفداران مبارزه مسلحانه گردد و

 

  


