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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  ازمنابع غربی

  ت روی جهاد و شهاديدمناظرۀ شد
   اسالمیانفورم سياسی واعظتانترنت به حيث پال

  
يعی از مقاومت در سرزمين س پشتی بانی وبا ، شديد در اکثر سايت های انترنت اسالمی در بارۀ مفهوم جهاداتمباحث

  .حسن نيت نشان داده نمی شود برای ايدولوژی ترور القاعدهلی  و همراه بوده عراق و افغانستانهای فلسطين،
  

  ليماسول در اکتوبر
جنگ را در برابر  جبهۀ  تنها با حمالت بزرگ تروريستی خويش نه، بن الدن و آيمن الظواهری،رهبران القاعده

دۀ اسالمی و جهان عرب و رهبران شناخته ش. نده اباز کرد  اسالمی نيزواعظانميدان مناقشه را در بين امريکا بلکه 
 و واعظان نفوذ خود را در جنگساالران خود ساخته، ،هم نگاهبانان عنعنوی امور اسالمی در االظهر، قم و نجف

مباحثات وسيع فعالين و مذهبيون را با  ،نتی و پالتفورم هاجديد انتر  صفحاتريق يک تعداد زياِداز طايدولوگ ها که 
را بازی می کند، بصورت   خود نغمۀدر اين آرکستر غير هم آهنگ که هريک نوِت. ندازدست داده ا ،کنندتشجيع می 

 اسالمی و واعظان .يا ارزش های مذهبی و اجتماعی را ابقاکردل های محرک سياسی و ِدُممحسوس مشکل است 
  . کنندد میيًا َر مبنی برترک مقاومت در کشورها و مناطق اشغال شده، قو را،" امريکا-اسرايل" تقاضای پيروان شان

  

  دفاع يا حمله
بقرار . دن، مشخص می ساز به اين سو که وقايع را، اقًال از شروع هزارۀ جديدهستند دو مفهومیجهاد و شهادت 
جنگ تروريستی را باهمه وسايل دست داشته در برابر امريکا و متحدين غربی  ، وظيفۀ اسالمی جهاد،تفسير القاعده

 بن الدن با.  باشد، روا میمی شودت انتحاری را که شهيد راسًآ به دروازۀ جنت رهبری اش به شمول اسرايل و شهاد
 و م ٢٠٠١و باالخره با حمالت به امريکا در سپتمبر  را  سفارت های امريکائی در افريقا در بمب گزاریحمالت

باز اشغال عراق را از برابر تروريزم، لشکرکشی غرب را در برابر طالبان در افغانستان و  جنک امريکا را در
  .  م به اين سو، تحريک نمود٢٠٠٣

دفاع از جمعيت مسلمانان با اسلحه  ( يکه بدون توصل بقوه  نباشدئوسيعًا ساحۀ نظر علما و مسلمانان، جهاد را  تا جا
 در برابر دشمنانش در ٧مثال کالسيک، جنگ پبغمبر و اساس گزار دولت  درقرن . دربر می گيرد) مشروع است

مشروعيت    که ادعًا غير مسلمانجهاد مسلح را برای تصرف ملکيت ازراطی اف واعظان. جاز داده شده می تواندح
علمای اسالمی نظر به تفسيرسوره . رسند، مشروع می دانندب و مسلمانان با بدست آوردن آن به حق خود شته باشدندا

در نسخۀ .   باهم مناقشه دارندترويج بيابد،ۀ شمشير بوسيل نبايدمت جهاد مسلح، درحاليکه دين خوددرقسهای قرآن 
 چه وقت تهديد می گردد و بايد همعای به جواب رسيده نمی تواند که حيات ج جهاد، سؤال سياسی بصورت نهائدفاعی

  .به جنگ مقدس يعنی جهاد اقدام بعمل آيد
  

    سرمشق به حيثحسين
 با لشکر  م  در کربال۶٨٠ از پيروانش  درسال ه ایبا دستشهادت به حسين، امام اهل شيعه رجعت داده می شود که 

گزری را رهبر انقالب،  خودازاين مثالِ .  به محاربۀ فيصله کن پرداخت و شجاعانه کشته شد،نی، يزيدخليفۀ ُس
 اين فعالين جهاد در سال .اهللا را به رفتار حسين ترغيب می کرد  حزبیقراول هاخمينی، تقليد کرد که درلبنان پيش

بزرگ انتحاری  حملۀ.  خروج آنی قوای بيگانه را باعث گرديدند،م با حمالت خون آلود انتحاری در بيروت١٩٨٣
از کشتار گولد شتاين، باشندۀ افراطی در مسجد  طرف حماس در اسرايل در انتقام  زم ا١٩٩۴در اپريل سال اول 

  . به عمل آمد،پاتريارش هبرون
دۀ امروز نحار کن دشمن کشته شده است در حاليکه انتی آورند که امام حسين به دست علمای اسالم دليل م،درين قضايا

 تعداد زيادی از معصومان، عالوتًا مرِگ. خود را به مرگ می سپارد، چيزی که در اسالم منع قرار داده شده است
اطفال و بايد اسالم در .  کندل بی مورد را محکوم میفاوت، قت بدون تً،قرآن صريحا  قابل تنقيد است و،قربانيان ملکی
  .امان باشنددرظلم جنگ از سالخوردگان 

در اين ضمن . فتوای علما در انترنت اکثرًا به سؤال های مشخص در قسمت وقايع جنگ های حاضر تماس می گيرد
فورم های تپال ناظرينِ .  کرده و تفکر پيروان خود را تحت نفوذ قرار می دهندذ مجبورًا موقف سياسی اتخاواعظان
درک می کنند که آنرا خاصتًا در برابر اشغال کنندگان " جهاد دفاعی"در  را واعظان موافقت کلی ، انترنت دراسالمی

ها تفاوت بين روحانيون و سياست مدار. بيگانه در سرزمين های فلسطينی، عراق و افغانستان، قابل اجرا می دانند
اعظم، ماليکی، و رئيس جمهور دنت عباس، هم چنان حکومت صدريبکلی واضح است زيرا ادارۀ خود مختار پريز

   .حضور قوای نظامی بيگانه را برای يک مدت انتقال ضروری می پندارندکرزی 
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  مسجد بزرگ مکه در عربستان سعودی

  
  

  اوی تنقيد می کندقبن الدن از زر
 ها در  فلسطينی انتحاریداوی، از حمالتاواعظ معتدل محافظه کار تلويزيون و گويندۀ محبوب اخوانی، يوسف کار

. ولی اين حمالت را در عراق نفی می کند مردم ملکی کشته می شوند، استقبال" غير عمدی"يل ولو با آن، ئاسرا
م را در نيويارک و و اشنگتن  محکوم می کند زيرا اين سوء قصد ها در ٢٠٠١کاراداوی صريحًا سوء قصدهای سال 

امام مسجد بزرگ مکه در عربستان سعودی، شيخ . با آن ها کدام ناسازگاری ندارنده مسلمانان اجرا شده اند کی محالت
برضد سيونيست ها و همکاران عيسوی يا زيکوالر عبدالرحمن الظسوداييس، اکثرًا در سخن رانی های نفرت بارش 

ر خودش جای برای او می گويد در کشو: می کندغير مستقيم برای جهاد در فلسطين دعوت به صورت  ،شان
علمای پاکستانی . تروريست های القاعده و خاينين گمراه که اشخاص بی گناه را به قتل می رسانند، وجود ندارد

 به همين منوال .در خاک خود شان نفی ولی در کشمير مربوط به هند آنرا ياری می رسانند حمالت تروريستی را
 مليشيای  هم مقاومت فلسطينی ها، حزب اهللا در لبنان و شايد،رژيمرهبر انقالب ايران و ديگر پيش گامان اسالمی 

   .عراقی را تأييد می کنند
سعودی، شيخ سلمان َاالودا، که در سال حتی نارضای .  خالف فعاليت های القاعده هستندیبا آن هم علمای زياد

ت و از مرشدان بن الدن  بيانات شديداللحن داش سعودی،م خالف دخول عساکر امريکائی در کشور شاهی١٩٩٠
محسوب می شد، حمالت القاعده را در برابر اشخاص ملکی صريحًا رد می کند و صرف درقسمت مقاومت فلسطينی 

داخل شبکۀ تروريستی، نظرات مختلف مذهبی قابل سمع است؛ بن الدن هم چنان در . ها گفتارش صراحت کامل ندارد
 رد نموده و بعد ازمرگ وی دريک نوشته ،ا در عراق براه انداخته بوداوی در برابر شيعه هقخانجنگی های را که زر

 ٨٠های جهادی سالها  ايدولوگ  يکی از، المقديسیابو محمد. به جانشينش، خود داری ازبرادرکشی را توصيه می کند
او . ندم  کشتارهای تروريستی شاگردش را محکوم می ک٢٠٠٣اوی در محبس اردنی، بعد از سال قو بعدًا معلم زر

  . کرد های شهادت بايد استثنا باشند و از قربانی های بی تقصير جلو گيری به عمل آيدعملمی گويد، 
  می خواهندپسند شان رانادر جنگل ويب سايت ها صفحات پروپاگندی امريکا و اسرايل نيز وجود دارد که علمای 

 رسمی شورای عالی روحانيون را افتتاح کردند تا  ادارات عربستان سعودی قبل از چند روز ويب سايِت.سازندببدنام 
کی در اين جنگل . را پخش کنند و سؤال های مردم را با فتواهای مطمئن جواب گويند" تعليمات حقيقی پدران شان"

بلکه بيشتر به شرايط تئولوژی شرايط  مسلمانان را صاحب می گردد، کمتر به  از پيروان بيشتر،وحشی ايدولوگی ها
  .علق استسياسی مت

  
  انپاي


