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 بادانآسینما رکس 

 یا

 کشتارجمعی دراسالم
 حقوقدان -امیرفیض

ولی نھ  ؛استموضوع  ن آبھ بادان این تحریرعالقمند بھ ورود آبمناسبت سالگرد فاجعھ سینما رکس 
با  ستش اندازی برجمعیت تماشاچیان سینما رکآبحث حقوقی یعنی مالحظھ نفس عمل  فاجعھ مزبور بلکھ

  .حقوق اسالمی

 نکھ تردیدی نیست ازآعالوه بر ۵۷بادان بھ شورشیان مسلمان آ سھ فاجعھ وجنایت سینما رکزیرا درتوج
نھا آین وصریح ترین خرآسوی شخصیت ھا وشھود عینی مورد بحث ونقد قرارگرفتھ است کھ میتوان بھ 

  .شھادت سرھنگ اردشیر بیات اشاره کرد

 م درباره کشتارھای جمعی است کھ سینماولی مسیراین تحریر انگیزه ھای اسالمی ومسائل حقوقی اسال
  .یدآن بحساب آ بادان ھم میتواند جزئی ازآرکس 

 وامـــــا بعد

تش زدن سینمارکس آاجازه فرمائید این تحریر درکلیات حرکت داشتھ باشد وتنھا یک اشاره تطبیقی بین 
بادن ھم گفتھ شده آکس تش زدن سینما رآبادان وسنت محمد ارائھ شود کھ شاید ناگفتھ ھائی درباره آ

  .باشد

 مشروعیت هدف وموانع 

اسالم عقیده دارد کھ مشروعیت ھدف عالی ونھائی اسالم کھ فراگیری اسالم درجھان است ھراقدامی کھ 
  .واجب استبلکھ ن شرعی وحالل وآموانع پیشروی اسالمی الزم است  انجام  از برای گذر

چنین اعالم  یزن محبوب پیامبر درعبارت تاریخ عایشھی فلسفھ جھانگیری اسالم برای اولین بارازسو
  :گردید

 در من خواهان قدرت بوده ام ومیخواستم قدرت رابدست بیاورم تا اینکه بتوانم بیرق اسالم را<

ورم وتمام اقوام جهان را مسلمان کنم وزمین براثرتوسعه اسالم که متضمن آ درز دنیا به اهتزا سراسر

 )۴۵۸(عایشھ بعدازمحمد صفحھ                   .>دل به بهشت گرددسعادت مردم میباشد مب



 حقوقدان -امیرفیض -سینما رکس آبادان یا کشتار جمعی در اسالم                               ۶ از ۲ برگ ۲۰۱۷/۰۸/۲۳، تیر شید= چھار شنبھ

اقتصای موفقیت دراین ھدف نھائی اسالم کھ این ھدف درقانون اساسی جمھوری اسالمی ھم پیاده شده 
نجا کھ آ نھ موعظھ مخالفین ویا احتماال محاکمھ وکشتن یکایک مخالفان. از ،است  کشتارجمعی است

این  اساس استراتژی او شد و و تت کشتار جمعی اسگروھی بوده اند سیاس و امربد مد ازمخالفان مح
  .مورد عمل مسلمانان قرارگرفت ،مدآن ھم جورمیآیات قرآ استراتژی کھ با

 و دارد ن حکم کلی درباره قتل کفارآقر ،بھ این دلیل است کھ ؟یدآن ھم کشتارجمعی جورمیآیات قرآ باچرا 
جمعی کفار، کلی است کھ  لذا اجرای حکم کشتار ،کل وجمع است جزئی از ،دفر چون کفار، جمع است  و

کمتردیده میشود کھ کسی  ھمین دلیل است کھ درتاریخ اسالم باشد راھم دربرمیگیرد بھ جزء کھ فرد کافر
  .محکمھ وبقتل رسیده باشد بھ اتھام کفر

بدون  و غیاب امام مجتھد اعظم داردامام ودر ،حکم کشتارجمعی دراسالم نیازبھ اجازه پیامبر ودرتشیع
  .نیست جمعی مجاز حکم منابع مزبور کشتار

 چرانیازبه فتوا 

را نادان  انسان ھا ن اکثرآعلت این مھم یعنی کشتارجمعی ویا حتی افراد نیازبھ فتوا دارد این است کھ  قر
ضاللت کشیده میشود. بھ گمراھی و نان پیروی شود کارآ نظر از حدی کھ اگر نھم درآوگمراه میداند 

فھم  نظر مردم از نان برتودهآفتوا داده کھ  حکم و یا تسنن بھ کسانی اختیار تشیع و بنابراین اسالم اعم از
  .الویت دارند و ن تبحرآگاھی ازمبانی شرعی وقرآ وک ادرا و

  .بنابراین جنایات درجامعھ اسالمی بردورکن قراردارد نخست حکم اسالم ودوم فتوا

ازنظرحقوق اسالمی ویا اخالق  یھ جنایاتی کھ با فتوای شرعی صورت میگرد کوچکترین اعتراضدرنتیج
ن جنایت حسن تکبعلی زاده است کھ با فتوائی کھ برای آزنده  و نمونھ حاضر ؛ن نیستآاسالمی  متوجھ 

  .ن عمل دست زدآتش  زدن سینمای رکس صادرشده بود مفتخرانھ بھ آ

نشانی است  ،بھ او تش زدن سینما رکسآ درتعلق اتھام وصراحت واصراراو حسن تکبعلی زادهاظھارات 
نرا افتخاری ھم آ بلکھ نیستند نکھ با وحشتی روبروآاجرای فتاوی میشوند، عالوه بر کھ کسانی کھ مامور

 .(ھمین حالت وروحیھ درتروریستھای داعش کامال محسوس است) برای عالم اسالم میدانند

  :رفیگارو نوشتمن دندره گلکسآقای آ

ه دپر ھائی را درــــ<استالین جنایات خودرا مخفی میکرد وقتل عام کاتین رابرعھده نگرفت. ھیتلرراه حل ن
 افراد بیگناه امضا میگذارند و تکھ کردن ،ن درپای جنایات خود وتکھابھام قرارمیداد اما اسالمیواز ای 

 )۶۸۹(کیھان لندن شماره                      .                نرا ھدیھ ای بھ خدا تلقی میکنندآ

 چراکشتارجمعی

کشتارھای جمعی دارد  ورده شده حکایت ازآن دراین تحریر آ تاریخ اسالم کھ نمونھ ھای دم دستی از
  .سوال اینجاست کھ چرا کشتارھا بصورت جمعی عمل شده است
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 :کھ دن باشآپاسخ میتواند 

اد میکند وقدرت مقاومت را سلب مینماید درحالیکھ کشتارھای جمعی ایجاد وحشت زیاوال  
  .یدآدرکشتارھای فردی ویا محاکمھ این وحشت بوجود نمی

 نمونه تاریخی درمورد باال

 لفند  واھنگام جنگ بارومیان بھ حضرت محمد خبررسید کھ گروھی ازمسلمانان با اعزام بھ جنگ مخ«
ن خانھ را آنھا آ و کرد با گروھی مامور طلحھ را محمد ،خانھ شویلم یھودی اجتماع کرده اند در نھاآ

سوره  ۸۱یھ آ نھم پایش شکست وآن فاجعھ نجات یابد کھ آ فقط یکنفرتوانست از و ،تش زدندآ ره وصمحا
 (تاریخ اسالم)».                                                                           برائھ نازل گشت

ھیچ مقاومتی درمقابل محمد بوجود  ن عده مسلمان مخالف جنگ دیگرآھ شویلم وسوختن تش زدن خانآ با
 .موفقیتی نداشتنھا مذاکره کند ھیچ با آصورتی کھ اگرمحمد میخواست مخالفین را محاکمھ ویا  مد درآنی

زن وکودک ھم مشمول کشتارمیشوند  تش زدن جمعی ازآ دوم اینکھ درکشتارھای جمعی عالوه بر 
سترش وحشت میافزاید ویطورطبیعی ھم ازقدرت مقاومت میکاھد وھم میل گ مربرعمق وواین ا

 .بھ مقاومت را تبدیل بھ فرارمیکند

انسان پیروجوان وکودک  ،این درحالیست کھ اسالم تجویز کرده کھ برای پیشرفت اسالم ورفع موانع
کشتارجمعی را قبال اسالم تدوین یعنی استراتژی   )اھمینی ندارد (سپرانسانی درجھاد قابل اعتنا نیست

  .کرده است

 نھ مقاومت ولی در ،کشتارھای جمعی طبیعت انسان متوجھ فرارمیشود سوم اینکھ  با انتشارخبر 
حالت  کشتارفردی ویا ایجاد مزاحمت ویا محاکمھ ویا مخالفت طبیعت انسان درحالت مقاومت 

  .یدآواعتراض درمی

  .جاد وحشت عمومی بھ موفقیت ھائی دست یافتداعش با ھمین سیاست کشتارجمعی وای

 نمونه هاي دم دست 

) نفرکھ یک روزه بدستور ۸۰۰اسرای طایفھ بنی غریضھ ( نمونھ ھائی کھ میتوان ارائھ داد کشتار 
 ۱  .محمد گردن زده شدند

اشتھ ن زمان کھ محمد حیات داشتھ فتوا موقعیتی ندآ ا درزیر ؛این نمونھ نیازی بھ فتوا نبوده است در
ھ دست ھمین عمل او سبب گردید کھ کشتارھای و ،اراده محمد ھمان فتوا محسوب میشده است و،است

 .ی غریضھ تنھا با فتوا صورت بگیردنھ بجمعی بھ صیغھ ھای مشابھ واقع

                                               
علی در گردن زدن و کشتار این طایفھ حضور داشتھ و شیعھ و سنی ھا این کار محمد و علی را یکی از افتخار  -۱

 ک-ھای اسالم معرفی میکنند. ح
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 شیعه 000،40جعی ه کشتاردرست

یک شیعھ  کھ قتلسال قبل سلطان سلیم پادشاه عثمانی با فتوای شیخ االسالم کشورش  ۵۰۰حدود  
 ۴۰کافرحربی دانستھ بود قتل عام شیعیان درخاک عثمانی سبب کشتھ شدن  ۷۰رابرابربا قتل 

  .وبقیھ ھم پیشانی ھایشان داغ شد شدھزارتن ازشیعیان مقیم عثمانی 

یص تشخ گاه بود معھذا بدون اجازه وآسلطان سلیم پادشاه عثمانی یک مسلمان کامل بود وبھ سنت محمد 
  .قتل شیعیان را نداد شیخ االسالم دستور

کھ دراسالم قدرت نامحدود شناختھ میشود وجامعھ اولیت  سلطاننمونھ سلطان سلیم نشان میدھد کھ قدرت 
گمراه  میداند معھذا  حقوق اسالمی پادشاه راھم درعرض مردم عوام و سلطانفھم ودانش را ازبرکات 

 نھ پادشاه وی را محول شیخ االسالم ویا مرجع تقلید کرده است ازنظرشرعی میداند واختیارمصالح شرع
  .ماموراجرای فتاوی است نھ حاکم سلطان

 نمونه دیگر کشتارارامنه

ارامنھ مقیم عثمانی بوسیلھ دولت وقت قتل عام شدند  حدود یک میلیون از  ۱۹۲۳و  ۱۹۱۵درسالھای 
اسی رخ نماست ودولت فرانسھ یعرصھ ساین جنایت تاریخی عظیم کھ فراموش شدنی نیست وھنوز در

 .بوسیلھ فتوای شیخ االسالم ھای وقت صورت گرفت ،نسل کشی نامید نراآدرسالھای اخیر 

ن جنایت تاریخی میگذرد وجھان اصراردارد کھ دولت آ سال از ۹۰ نکتھ جالب این است کھ اکنونکھ حدود
 ترکیھ دراتحادیھ اروپا محکومیت کشتارارامنھ را محکوم کند  وحتی یکی ازشروط عضویت  ترکیھ کشار

 ارامنھ است دولت ترکیھ زیرباراین درخواست اخالقی نمیرود میدانید چرا؟

زیرا کشورترکیھ یک کشورمسلمان است وکشتارارامنھ بنابرتشخیص شیخ االسالم درمورد کفارصورت 
 .گرفتھ است

ارامنھ بود ولی  ازموجبات کشتار یزم کھ بنام پان ترک ملی ددرست است کھ جنبش ترکھای جوان واستعدا
توای شیخ االسالم بود کھ توانست وصلت فکری وعملی ن جنایت عظیم فآار برسمیت شناختن واجرای ابز

  .وردآبین عثمانی ھا خاصھ نظامیان ترک وارامنھ را فراھم 

اسالمی حتی تا ارامنھ میتواند مارابھ اھمیت نقش فتوا درکشتارھای جمعی درجوامع  ھمین مورد کشتار
  .گاه سازدآامروز بیشتر 

 ر کشتارهاي الجزایرگنمونه دی

ازمردم الجزایر کردند کھ بقولی بین  ۱۹۹۱درسال کشتارھای عظیمی کھ اسالم گرایان متعصب الجزایری 
ھزارالجزایری ازکودک وزن ومردرابھ طرزفجیعی کشتارکردند درتاریخ بنام جبھھ اسالم ۲۰۰تا  ۱۵۰

ارو نوشت <دریکجا اھالی گثبت است  ازبابت بی رحمی بی مثل شناختھ شده روزنامھ فیگرای الجزایر
 .تش زدند>آ یک قریھ را ازکودک وزن ومرد سربریدند و
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مطبوعات ورسانھ ھا ھیچیک ازمقامات مذھبی  ن درآانعکاس  و شکارآباوجوداین فاجعھ علنی وجنایات 
   .دویادولتی الجزایر این جنایات را محکوم نکردن

قبای  ۹۷اکتبر سال  ۱۴تش بس نظامی توسط جبھھ اسالم گرای الجزایر درآروزنامھ فیگارو نوشت 
 .برومند ومشروعیتی بود کھ برجنایات مسلمانان الجزایر پوشانده شد>آ

 مان شماره)(کیھان لندن ھ                                                                                         

ن کشور ویا مقامات مذھبی وسیاستمداران محکوم آمیدانید چرا جنایات مسلمانان الجزایر ازسوی دولت 
فتوای  نھا باآاعمال  فعالیتش زیر نظرشخصیت ھای مذھبی الجزایر و ایرزنشد؟ زیرا جبھھ اسالم گرای الج
  .علمای مذھبی صورت میگرفت

یا مانع  نرا متوقف سازد  وآرجامعھ حقوقی است کھ دولت نمیتواند اساسا فتوا یک پدیده مذھبی مسلط  ب
دخالت دین ومذھبت درحکومت وقانون ونیز سلب  ؛ن گردد. قوه قضائیھ فقط تماشاچی استآحرکت 

کشورھای  ورده کھ جامعھ انسانی درآحاکمیت مردم کھ ازمبانی حقوق اسالمی است وضعیتی را بوجود 
یادتان ھست کھ فتوای قتل سلمان رشدی  ،مستقرھستند نھ حتی حقوق اسالمیاسالمی برپایھ ھای فتاوی 

 .ن راه سکوت را انتخاب کردندآراه مخالفت با  را حتی دولت ھای اسالمی مخالف خمینی در

فراموش نشود کھ درطول حاکمیت اسالم درکشورما تنھا دردوران سلطنت پھلوی ھابود کھ    حاشیه
حقوقی کشور ویا سیاست دولت ورودی نداشت وتنھا درحد مسائل مذھبی فتاوی بھ ھیچوجھ درمبانی 

زادی مذھب واعالمیھ جھانی حقوق بشرھم کامل آمحدود میشد  واین عالی ترین نوع سکوالریسم کھ با 
( پایان حاشیھ )  .منطبق است جریان داشت

 کشتاردستجمعی درزندان اوین 

 ،این عمل ممکن نبود ،بھ فتوای خمینی اعدام شدند ۳۸۴۰ درزندان اوین کھ گفتھ میشود  ۶۷کشتارسال 
مالحظھ دارید کھ ھیچیک ازبانیان این جنایت  .فتوای خمینی ویا حاکم شرعی کھ مسلط براموراست مگر

تاریخی نھ تنھا محاکمھ نشدند بلکھ بھ مقامات باالی 
یکی  نکھ اخیراآحکومت اسالمی ھم رسیدند وعجیب 

  .عالم افتخارھم کردازھمان عامالن اعدام ا

جریان باال نشانی ازقدرت فتوا وتصمیم مراجع مذھبی 
زلزلھ تشبیھ  میتوان با فتوا را ،درجامعھ اسالمی ایران است

کرد کھ وقتی حرکت میکند کودک وخردسال وغیره 
تش زدن سینما رکس  صادرشد  نھ آوقتی فتوای  ،نمیفھمد

تش زدن آقصد  ن حقیقاآصادرکننده  فتوا ونھ اجرا کنند ه 
واقعا مصداق  د؛ھدف اسالم ھیچ تفاوتی بین خردساالن ومکلفین نمیگذارو اوفتداشتھ اند ولی نکودکان را 

تش کھ گرفت خشک وترمیسوزند> است یادتان ھست فتوای خمینی درباره طاغوت چھ کشتاری براه آ<
  .انداخت



 حقوقدان -امیرفیض -سینما رکس آبادان یا کشتار جمعی در اسالم                               ۶ از ۶ برگ ۲۰۱۷/۰۸/۲۳، تیر شید= چھار شنبھ

 دستاورد این تحریر

جمعی  یرا قرارداد واکنون کشتارھا پتامبرس ۱۱ا کشتارنھآعلت کشتارھای جمعی کھ میتوان درراس 
استراتژی اسالم برای توسعھ وفراگیری جھانی  ؛مدروز مبارزه اسالم گرایان شده استحالت عمومی و

 ۲ ن است.آوقدرت حکم  است وسنت محمد تنظیم کننده 

ی ممکن است کما اینکھ نظرتئور البتھ از ،بین اسالم حکومتی واسالم تھذیبی ممکن نیست زقائل شدن مر
ن بود ولی فکر خامی است. قدرت نیاز بھ حکومت دارد خاصھ کھ قدرت ناشی ازجنبھ آسالھا بدنبال  سنگر

سلطنت ھم ھمینطور بوده است کھ انقالب مشروطیت و قانون اساسی مشروطھ این حد  .ھای الھی باشد
ولی حکومت  ایران بود  دویدت  پاسداردراین قاعده محده ھا سال حکومت پادشاھی  و راساقط کرده است

ن آاین یک بالی عمومی است کھ راھی برای ازبین بردن  ؛وقدرت اسالمی محدودیتی متاسفانھ ندارد
ریسم ھم یک درمان ناممکن است. سکوال بسیار اعالمیھ جھانی حقوق بشر دردنیای امروز با وجود سپر

  .چی بھترازھیچ چیز است>جنبھ تئوری دارد ومصداق <کا سطحی وموقتی وبیشتر

مشکلی کھ عرض شد جنبھ جھانی اسالم واسالمگرائی است جوامع بشری وکشورھا وضع دیگری دارند 
رایان را ازحکومت ومقدمات قدرت گن ھشیاری روشنفکران ومردان سیاست است کھ درست اسالمآ و

رط درانتخابات ویا خدمت دولت بدین طریق منزوی سازند واین مھم با گذاشتن یک ش را نھاآ ساقط کنند و
بیگانھ پرستی  و است کھ شخص نباید بیگانھ پرست باشدن آشرط   مناسب داشتھ باشد واین میتواند ظھور

این مقدمات این است که اسالم را  مقصود ازمیگردد  بر ن دقیقا بھ اسالمآکھ تسری  ھم تعریف شود،

  خت نمیتوان ازبین برد ولی میتوان ازاجتماع منزوي سا

   

 

    

 

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