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  جهاد ضداستعمارى

  در 

  الجزائر
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  .» أخوۀ، تتکافى دمائهم وهُم ید على من سواهمنالمسلمو«

  ))صلى اهللا علیه وآله(پیامبر اسالم(

 همه آنان محترم است، و همه ن همه با هم برادرند، خونمسلمانا
  !دست واحدى بر ضد دشمنانند

 ; او روّوا السیوف من الدّماء;حلّۀفاقرّوا على مذلّۀ وتأخیر م.... «
فى موتکم ترووا من الماء، فالموت فى حیاتکم مقهورین و الحیاۀ 

  » قاهرین

  ))علیه السالم(امام على(

ماندگى خود اقرار کنید، یا  شما، یا بزبونى و خوارى و عقب
ید، شمشیرها را از خونهاى دشمن سیراب سازید، تا از آب سیراب شو

مقهور شوید، و زندگى در ا است، اگر مغلوب و مرگ در زندگى شم
  .مرگ شما است، اگر غالب و پیروز گردید

  

  

  



٥ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

  
  اللّه الرحمن الرحیم  بسم

  

  

  
  :مقدمه

مطالب این نشریه، نخست طى دو مقاله، در دو شماره مجله ماهانه علمى و 
  1.نشریه حوزه علمیه قم، چاپ شده بود» مکتب اسالم«دینى 

ه مناسبت آغاز هشتمین سال نبرد خونین در الجزائر، این بحث، در واقع ب
سرزمین قهرمانان اسالم، نوشته شد و روى این اصل، بعضى از مسائل و جمالت 

ولى اینک روى .... خوانید، مربوط به اوضاع همان روزها است   آن، چنانکه مى
ى وریم، و فقط جمالتآ  جهاتى، همان مطالب را بدون تغییرات، در این نشریه مى

در تنظیم قسمتهاى آن در چاپ مستقل ترتیب خاصى کوتاه بدان افزوده و 
  .ایم که تا حدى براى خوانندگان محترم جالبتر باشد داده

ـ که جزئى از سرزمین بزرگ » الجزائر«هاى زیادى در باره   البته ما یادداشت
ش اسالمى ما است ـ داریم و امیدواریم که در آینده بطور مستقل و یا در بخ

ولى اکنون که الجزائر . به نشر آن موفق شویم» مکتب اسالم«مجله » جهان اسالم«
مقدمات آزادى خود را بازیافته و به استقالل رسیده است، این نشریه را بعنوان 

داریم، باشد   ارمغانى ناچیز از مردم مسلمان ایران، به ملت برادر الجزائر تقدیم مى
ا در دردها و رنجها و آالم و مصیبات مردم که دلیلى بر شریک و سهیم بودن م

  !الجزائر، محسوب شود

                                                           
اردیبهشت ماه  سال چهارم مورخ 3 و شماره) 1381رجب  (1340، سال سوم، مورخ دیماه 1شماره . 1

  ).1381ده ذیقع (1341



٦ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

از خداى بزرگ مسئلت داریم که ملت الجزائر و همه ملل اسالمى، و همه 
شان، موفق و مؤید  آسیا و افریقا را در مبارزه آشتى ناپذیر ضداستعمارى مردم

ده و مسلمانان قرارداد را وظیفه مقدسى بر اوست خدائى که جها. فرماید
دارد و شهیدان راه حق را در نزد خود، مقامى   مجاهدین راه خود را دوست مى

  .دهد  واال مى

  »انه سمیع مجیب و انه على کل شىء لقدیر«

  
   هجرى1381الحرام  حوزه علمیه، ذیقعدۀ: قم

  سیدهادى خسروشاهى
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  ملت مسلمان زنده

  
رزمین اسالمى اى از س  در شمال آفریقا، گوشه1صدوسى و یک سال پیش،

ولى از همان روز ... عزیز و بزرگ ما، مورد تجاوز دولت زورگوئى قرار گرفت 
، در آن سرزمین همان روزى که بوسیله نیروهاى متجاوز استعمار اشغال گردید... 

انقالبى بر ضد ظلم و ستم، ... انقالب برپا گردید مقاومت و مبارزه آغاز شد و 
کشى، تعدى و تجاوز، قتل و جنایت، ویرانى و   آدماستعمار و استثمار، اجحاف و 

انقالبى براى آزاد زیستن و استقالل یافتن و از زنجیر استعمار نجات ... غارت 
اى روشن گشت و  آتش این انقالب به دست ملت مسلمان زنده... پیدا نمودن 

روز به روز بر دامنه و توسعه آن افزود و در این راه فقط در طول هفت سال 
که در قرن بیستم نیز ملت  نفر شهید داد تا دنیا بداند شته، بیش از یک میلیونگذ

تواند در این   خواهد آزاد و مستقل باشد و مى اى وجود دارد که مى اسالمى زنده
  !.راه اسلحه بدست گیرد و مردانه بجنگد

در عرض هفت سالى که گذشت، ملت اسالمى قهرمان، براى بدست ! آرى
دست رفته خود مردانه بپاخاست، اسلحه بدست گرفت و آوردن حقوق از 

قهرمانانه جنگید و در میان آتش و خون، و در زیر رگبار مسلسل و بمباران 
استقامت ورزید و به نبرد خونین و شهامت و شجاعت دشمن، با کمال 

  ...ناپذیر خود ادامه داد آشتى

                                                           
  . ـ مورد توجه قرار گیرد1340در تمامى مطالب این بخش از کتاب، باید تاریخ نگارش بحث ـ . 1



٨ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

اى   جنگى سادههفت سال تمام است که ملتى دلیر و مسلمان با وسایل! آرى
پیمانهاى  آورد، به جنگ استعمارگر متجاوزى رفته که از طرف هم که بدست مى

دارد و براى  را دریافت مى! گونه کمک و مساعدت الزم مسیحى خود، همه
طلبى، از آخرین سالحهاى   کوبیدن و تار و مار کردن ملت قهرمان و استقالل

اسلحه شهرها و دهات را   بىى مردم غیرنظامى وکند و حت جنگى استفاده مى
رگبار مسلسل درو نموده و در زیر بمب و زنجیرهاى آهنین چرخهاى تانکها جلو 
  !.سازد پوشها، نیست و نابود مى و زره

این ملت دلیر و برادر، ملت مسلمان الجزائر و این استعمارگر ستمگر و 
  ...خونخوار، استعمار مرتجع و فرسوده فرانسه است 

 و سیاستمداران مرتجع فرانسه براى استفاده بیشتر از معادن نفت داران سرمایه
سازى که در  هاى شراب از کارخانه! بردارى کاملتر  و پتاس و آهن و مس، و بهره

رحمى، یازده میلیون نفر از برادران و  اند، با کمال بى سراسر الجزائر ساخته
ه و با نیروهاى مسلح ترین حقوق انسانى محروم ساخت  خواهران ما را از ابتدائى

سازند و حتى  کشند و نابود مى  ترین سالحها، بىواهمه آنها را مى شده با مدرن
  .دهند  بر زنان و کودکان و پیرمردان نیز رحمى نشان نمى

بار غربى است   دارى ضدانسانى و جنایت و این البته خصلت ذاتى سرمایه... 
و ایمان و مذهب نیز  اخالق بخاطر سود و پول بیشتر، از شرف و انسانیت وکه 

  ! ... کند نظر مى پوشد و صرف چشم مى

و گوئى شراب، شامپاین و کنیاک، وقتى با اشک چشم و ناله پیرزنان و 
کودکان الجزائرى و خون جوانان قهرمان این سرزمین اسالمى بهم آمیخته شوند، 

هنور در افکار آنانى که !... کند لذت و مستى کثیف و ننگین آنان را دو چندان مى
جوئى و دوراندیشى راه نیافته، و در   بینى و حقیقت  ارتجاعى و منحطشان واقع

ملتها نیز همانند قرون وسطى، طرز فکر غلط و دیپلماسى احمقانه ا، قرن قرن م
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کنند که با زور و ستم، با آدمکشى و   سلطه و استثمار را تعقیب نموده و خیال مى
  ...مت کردتوان بر ملتى حکو  وحشیگرى مى

مفهوم واقعى و معنى این امر آن است که همه مردم : ولى باید بالصراحه گفت
معنى دمکراسى و آزادى و تمدن و اعالمیه حقوق بشر و طرفدارى از : دنیا بدانند

نها چیست و در قاموس از نظر منطق آ! ملل ضعیف در مقابل کمونیسم متجاوز
  آنان چه معنائى دارد؟

! د و تاریخ نیز گواه باشد که ادعاهاى دنیاى به اصطالح آزادتا همه بدانن... 
افتاده و    حقوق مساوى، طرفدارى از استقالل ملل عقب;درباره آزادى انسانیت

کمک به ملل مظلوم، همانند ادعاهاى کمونیسم، دروغ بوده و ماسک جدیدى 
  .براى ادامه استعمار کشورها و استثمار ملتها بوده است
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  دانید؟  چه مىاز الجزائر

که جزئى از مغرب عربى است، بین تونس و لیبى از مشرق » الجزائر«سرزمین 
و مراکش و موریتانیا از مغرب و دریاى مدیترانه ـ بحر ابیض ـ از شمال و سودان 

  .فرانسه از جنوب، واقع شده است

مشاور انجمن جغرافیائى » هازارد.و.هارى«مساحت الجزائر، برخالف نوشته 
 کیلومتر مربع ـ چهار برابر 000/250/2 در حدود 1ا در امور خاور میانه،آمریک

 میلیون نفر است که از 12فرانسه و یک برابر و نیم ایران ـ بوده و جمعیت آن 
بوده ...) فرانسوى، ایتالیائى، اسپانیائى و ( نفر اروپائى 000/850این رقم در حدود 

بان هستند و هر سال بر این عده ز و بقیه مردم، همه مسلمان و عمدتاً عرب
شود و روى این حساب پس از تقریباً نیم قرن، سکنه   نفر افزوده مى000/300

  .الجزائر، دو برابر خواهد بود

تاریخ الجزائر ـ ورود اسالم در آن سامان و ماجراهاى بعدى ـ بسیار طوالنى 
نیم، ولى در است و ما امیدواریم که در آینده، بطور مشروح درباره آن بحث ک

اینجا فقط اشاره اجمالى به کیفیت حکومت این سرزمین عزیز اسالمى، قبل از 
  :پردازیم  گذرد، مى نمائیم و سپس به آنچه که امروز در آن سامان مى اشغال مى

 میالدى دولت مستقلى بود و زیرنظر یک نفر که 1830الجزائر قبل از سال ... 
که به منزله هیئت وزراء » دیوان عالى«ارى شد و با کمک و همک  نامیده مى» داى«

گردید و به سه استان بزرگ تقسیم شده بود و هر کدام حاکمى که  بود، اداره مى
  .گفتند، داشت مى» باى«به او 

                                                           
: مساحت: کند ، الجزائر را چنین معرفى مى2ص » اطلس تاریخ اسالمى«در نشریه » هازارد«. 1

سلمان معرفى  درصد را م88 نفر و از این عده هم فقط 000/300/9: جمعیت.  کیلومتر مربع400/191/2
ـ جبهه آزادیبخش ملى الجزائر ـ » جبهۀ التحریر الوطنى الجزائریۀ«ولى چنانکه نشریات ! کند مى

ا، رقم صحیح مساحت و نفوس الجزائر را در حاکیست، این ارقام صحیح نیست و ما با استفاده از آنه
  .آوریم اینجا مى
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، به ! م استعمار فرانسه، براى توسعه مستعمرات آفریقائى خود1830در سال 
، قهرمان مسلمان »لقادرشیخ عبدا«اما درست در همان سال . الجزائر حمله کرد

و خود به تحصیالت علوم دینى اشتغال الجزائرى که فرزند یکى از روحانیون بود 
گر که   سال تمام، با نیروهاى اشغال17داشت، علیه نیروهاى متجاوز قیام کرد و 

  .شدند، جنگید روز بروز تقویت مى

  
  نهضتهاى ملى ـ اسالمى الجزائر

  
هاى ضداستعمارى الجزائر را فهرستوار هاى ملى و انقالب تاریخ جنبش

  :توان چنین بیان نمود مى

  . م انقالب شیخ عبدالقادر1847 ـ 1830سال 

  .هاى ظهره  م شورش ابومعزه در کوه1847 ـ 1845سال 

 انقالب محمدبن عبداللّه در جنوب و این انقالب مدت 1854 ـ 1852سال 
  . سال بواسطه پسر وى سیدى سلیمان، ادامه یافت20

  .ر منطقه قبایل انقالب ابو بغلۀ د1854 ـ 1851سال 

  . ـ انقالب الال فاطمۀ در منطقه جرجره1857سال 

  . انقالب بنى سناسن در مرز مراکش1859سال 

  . انقالب اوالد سیدى شیخ در جنوب1864 ـ 1863سال 

  . انقالب مهمى به رهبرى شیخ حداد و مقرانى1871 ـ 1870سال 

  .وراس ـ انقالب ا1916سال 

ها، که اغلب به علت تجهیزات کامل نیروهاى  ها و انقالب پس از این قیام
و نبردهاى کوچک رزه مخفى شد، مبا فرانسوى، منجر به شکست مسلمانان مى

 انقالب عظیمى در 1945محلى بر ضد استعمار، ادامه داشت تا اینکه در سال 
 نفر را 000/45ن منطقه قسنطینه رخ داد و فرانسویها براى خاموشى آتش آ
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 و بدین ترتیب تا مدتى، مردم مسلمان الجزائر نتوانستند از خود جنبشى 1کشتند
 م، ملت برادر الجزائر، به رهبرى 1954نشان دهند، ولى سرانجام در اول نوامبر 

ـ جبهه آزادیبخش ملى الجزائر ـ در سراسر آن » جبهۀ التحریر الوطنى الجزائریه«
دارى دست زد و اخیراً پایان هفتمین  برد خونین و دامنهسرزمین بپاخاست و به ن

  2!. را جشن گرفتسال آن

  
  نقش اسالم در انقالب الجزائر

  
بحث درباره نقش اسالم در نهضتهاى ملى و ضداستعمارى در کشورهاى 
آسیائى و آفریقائى، نیازمند فرصت بیشتر و نشریه مستقلى است، ولى ما در اینجا 

نمائیم و امیدواریم  ونگى اهمیت آن در انقالب الجزائر، مىاى به چگ فقط اشاره
که بحث جامع خود را در این باره، با دهها مدرک و سند غیرقابل انکار، در آینده 

  ...منتشر سازیم 

راه طرد ت اجتماعى اسالم، در ملت برادر الجزائر، که به پیروى از تعلیما
انه هفت سال تمام است که قطعى و ابدى استعمار، مردانه بپاخاسته و مرد

جنگد و تا حصول پیروزى نهائى هم همچنان خواهد جنگید، ملت مسلمان با  مى
  3.گیرد  الهام مى» قرآن«و » اسالم«ایمانى است و فقط از منبع الیزال 

                                                           
ر فرانسه، اعتراف کردند که آمار کشته شدگان  ولى د10الجزائر المجاهدۀ ـ نشریۀ جبهۀ التحریر ص . 1

  !!. نفر40000آرى فقط . چهل هزار نفر بوده است
  1340!...  در تاریخ کتابت مقال2
نشریه نقل دارد، در قسمت بعدى این جمهور آمریکا در این باره  رئیس» کندى«اعترافى را که . 3

  )مراجعه شود. (ایم نموده
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تأثیر اسالم در جنبش آزادیخواهانه ملت الجزائر را از گزارشى که کاردینال 
توان فهمید،   کامال مى1 مربوطه ارسال کرده استتهیه کرده و به مقامات» الوژر«

» قرآن«است که این ملت را از براى ما ضرورى «: نویسد  ىوى در این گزارش م
اکنون بر  ببخشیم و الاقل کودکان و جوانان را از هم! نجات دهیم و به آنها آزادى

  2.»تربیت کنیم و انجیل را به آنها یاد دهیم! مبنائى جدید

را به آنها یاد » انجیل«کردند و   م را بر مبنائى جدید؟ تربیت مىاگر مرد! آرى
شده  زیرا تعلیمات اناجیل تحریف. بایستى که تسلیم استعمار شوند دادند، مى مى

  ...اى ندارد  فعلى، جز این نتیجه

 راهى بهتر و کاملتر از آن ندید ;فرانسه براى نابودى این ملت مسلمان قهرمان
و » آفریقاى التینى« با اسکان گروه زیادى اروپائى مسیحى که در شمال افریقا،

، تنها نیروى »اسالم«درست کند، بلکه بتواند بدینوسیله » الجزائر فرانسوى«
  .بخش و تنها عامل جنبش ضداستعمارى مردم الجزائر را از بین ببرد الهام

فرانسه براى اجراى این هدف ضداسالمى، نخست تعلیمات اسالمى را در 
رس الجزائر ممنوع ساخت و بسیارى از مساجد را در شهرهاى معروف این مدا

تبدیل نمود، که البته هرکس گذرى به الجزائر » سربازخانه«و » کلیسا«سرزمین به 
  .العین خواهد دید بار را به رأى  انگیز و رقت بنماید، چگونگى این امر اسف

این بار، احزاب و ولى استعمار در این نقشه هم موفقیتى بدست نیاورد و 
هاى اسالمى بودند که مبارزه همه جانبه خود را علیه استعمار شروع  جمعیت
  .کردند

                                                           
استعمار و دار   کشورهاى آسیائى و آفریقائى، طلیعه مذهبى درمبشرین مسیحى و میسیونرهاى. 1

التبشیر و «: در این باره کتاب جالب و بسیار مهمى بنام. ساز براى حکومت استعمار هستند زمینه
اساتید دانشگاه ( از طرف دکتر مصطفى خالد و دکتر عمر فروخ Missionary and Imperialism» االستعمار

  .ه مطالعه آن بسیار مفید استمنتشر شده ک) لبنان
  .12نشریه جبهۀ التحریر، ص » الجزائر المجاهدۀ«. 2
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  هاى اسالمى احزاب و جمعیت

  
یل ها و احزاب اسالمى زیادى در یک قرن اخیر تشک  در الجزائر جمعیت

، ولى اند مار گشتهاند که متأسفانه اغلب آنها بوسیله استعمار منحل و تار و   شده
  .دهند بعضى دیگر به فعالیتهاى مخفى و زیرزمینى خود ادامه مى

 این سازمان که به منظورهاى صرفاً دینى تشکیل شده بود و :جماعۀ العلماء
دارى را علیه  ساخت، مبارزه دامنه منتشر مى» البصائر«اى هفتگى بنام  روزنامه

 شد و رهبران آن به استعمار شروع کرد، ولى بالفاصله از طرف استعمار سرکوب
شدند و در جرگه رجال انقالب و سران جنبش دیگر پناهنده کشورهاى اسالمى 

  .آزادیبخش درآمده و به نبرد خود ادامه دادند

 این اتحادیه اسالمى یک تشکیالت کارگرى :اتحادیه کارگران مسلمان
  .کرد وسیعى بود که براى استقالل و آزادى مبارزه مى

که یک سازمان دانشجوئى سراسرى، : مسلمان شمال آفریقاسازمان دانشجویان 
  .مرکب از دانشجویان مسلمان کشور بود

داشت که همه ى اسالمى دیگرى نیز در الجزائر وجود عالوه بر اینها، سازمانها
بخش ملى، با این جبهه ائتالف  آنها پس از شروع انقالب، به رهبرى جبهه آزادى

 و در واقع تشکّل 1جنگند  زبان برضد استعمار مىکردند و همه با هم، یکدل و یک
                                                           

دکتر احسان «تألیف » الجزائر العربیۀ، ارض الکفاح المجید«: براى مزید توضیح رجوع شود به کتاب. 1
  ... و ببعد 232 ص 24وت، فصل چاپ بیر» حقى
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و گرایش نیرومندى در داخل جبهه آزادیبخش هستند و رهبران آنها، از سران 
  .روند  جبهه بشمار مى

تنها حزبى که با جبهه آزادیبخش ائتالف نکرده، حزب کمونیست الجزائر، به 
کنون اعالم است که چون انحالل سازمان خود را تا» العربى یوهالى«رهبرى 

نکرده، پیوستگى آن به جبهه آزادیبخش به مثابه یک حزب، هنوز عملى نشده 
  !.و امیدواریم که هیچوقت هم عملى نشود! است

  
  :جنایات فرانسه در الجزائر

  
در طول صد و سى و یک سالى که از اشغال الجزائر، بوسیله نیروهاى متجاوز 

سرزمین بوقوع پیوسته است؟ ن  در ایگذرد، چه جنایات و فجایعى  فرانسه مى
کنیم تا  هائى از آن را براى شما نقل مى بطور کامل معلوم نیست، ولى ما نمونه

  .اى از جهان اسالم پى ببرید اجماال بر جنایات استعمار، در گوشه

فرانسویان همه مردم یک شهر کوچک را جمع کرده و به سوى بیابانى که ... «
 آنها قبال در آن باتالقها نفت ریخته بودند و آب و باتالق داشت سوق دادند،

 همه را به وقتى که مردم اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، به آنجا رسیدند،
را به آب و باتالق انداختند، ولى پناه خود  سالح و بى مسلسل بستند، مردم بى

ه و فرانسویها باتالقها را آتش زدند، و سرانجام معلوم شد که عده افرادى که کشت
  1.» هزار نفر بوده است70اند  غرق شده و یا سوخته

عالوه بر این قبیل کشتارهاى دسته جمعى، و بمباران دهات و اعدام افراد 
اى که فرانسویها بر ضد افراد  هاى ناجوانمردانه  ارتش آزادیبخش، شکنجه

انگیزیسیون را  هاى سازمان مخوف دارند، خاطره شکنجه  مسلمان و مبارز روا مى
ـ یکى از » ابن المهیدى«فرانسویها پوست سر : کند، مثال ر اذهان تجدید مىد

                                                           
  .، ط بیروت92رافعى، استاد دانشگاه لبنان ص تألیف دکتر شیخ مصطفى » االسالم انطالق الجمود«. 1
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ر الجزائر، کندند، ولى چون او اسرار انقالبیون را فاش رهبران انقالب ـ را د
آهنى را در آتش گداختند و به حلق او فرو بردند تا درگذشت و نساخت، میله 

ردند، و وقتى که مخزن را از پا به سقف آویزان ک» ابومدین محمد«همچنین 
اى فرو بردند، تا جابجا  اسلحه مجاهدین را نشان نداد، سر او را در آتش گداخته

هاى غیرانسانى، چون اقرارى   را پس از شکنجه» مصطفاوى محمد«و ! سوخت
را به » دجلّود احم«و مجاهد جوان !!. تکه ساختند  نکرد، با دینامیت منفجر و تکه

و چون در آن حال هم ... ش را هم به ماشین جیپ بازویدرختى بستند و یک 
حاضر به اقرار نشد، جیپ به حرکت درآمد و بازوى وى از بیخ کنده شد و او 

  1.پس از تحمل درد و عذاب، در اثر خونریزى شدید درگذشت

هائى از اعمال ضدانسانى است و رسوائى آن به جائى رسیده که  اینها نمونه
اند که بعضى   ها منتشر ساخته  رحمى  ى بر ضد این بىحتى خود فرانسویها، مطالب

المجندون یؤدون «: از آنها به عربى ترجمه و منتشر شده است از جمله آنها است
ـ افسرى در الجزائر » ضابط فى الجزائر«دهند ـ و   ـ سربازان شهادت مى» الشهادۀ

ـ بر » بضد اعمال التعذی«ـ و ! ـ شهادتهاى مسیحى» الشهادات المسیحیۀ«ـ و 
و مجله » اکسپرس«شکنجه ـ و همچنین جرائد فرانسوى از قبیل روزنامه ضد 

طى مقاالت و گزارشهائى، پرده از روى جنایات فرانسویان در الجزائر » اسپرى«
  .اند برداشته

  

                                                           
  .76 و 75 و 74نشریه جبهه آزادیبخش، ص » حرب االبادۀ فى الجزائر«. 1
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  جبهۀ التحریر چرا بوجود آمد؟

  
 مأموریناز  نفر 000/180 سرباز فرانسوى و 000/600امروز در الجزائر 

باش بسر  همه در حالت آماده!! ژاندارمرى و پلیس براى ایجاد صلح و امنیت
برند و یک سوم نیروى دریائى و یک سوم نیروى هوائى فرانسه هم براى  مى

 نفر از اروپائیان مسلح مقیم الجزائر، مشغول 000/850کمک و یارى سربازان و 
  1...کارند

ارتلها و تراستهاى نفتى، صاحبان داران فرانسه، شرکتهاى استعمارى، ک سرمایه
سهام بانکها و معادن در الجزائر، براى حفظ منافع نامشروع خود حاضرند که 

را تا دندان مسلح و به حالت ! ششصد هزار سرباز و دویست هزار نیروى انتظامى
ستعمارکشیده حرکتى کنند، آنها را سرکوب و باش نگهدارند تا اگر مردم ا آماده

  .نابود سازند

هاى فجیعى از این قبیل جنایات ـ که  در طول تاریخ استعمار الجزائر، نمونه
خورد که براى هر انسان با  هاى ضدانسانى به چشم مى نقل شد ـ و این روش

روى همین اصل تمام احزاب سیاسى و اسالمى ;شرفى تحمل آن مشکل است
 و سى و یکساله الجزائر با همدیگر ائتالف کردند و براى پایان دادن به عمر صد

وطنى جبهۀ التحریر ال«استعمار تجاوزکار و مرتجع فرانسه، متحد شده و 

                                                           
عربى  زبان بهآزادیبخش،  جبهه نشریه» الجزائریۀ الثورۀ من مشاهدات« و20ص» الجزائرالمجاهدۀ«. 1

  .وانگلیسى
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را » جیش التحریر«تشکیل دادند و همه با هم اسلحه بدست گرفته و را » الجزائریۀ
بیگانه نتوانستند در مقابل آنها ! بوجود آوردند که این همه سرباز و نیروى انتظامى

ور شد که همه اروپائیان مقیم الجزائر را نیز با انواع مقاومت کنند و فرانسه مجب
سالحها مجهز نماید، بلکه بتوانند در مقابل اراده ملتى مسلمان ایستادگى کنند و 

بردارى ظالمانه خود ادامه دهند و دسترنج مستمندان و خون دل  به بهره
  !ببرند و بیاشامند به غارت زحمتکشان الجزائر را

گر خیلى دیر شده است و در مقابل خواست و اراده چنین اما باید گفت که دی
نفس باشد،  ملتى، هیچ نیروى اهریمنى و استعمارى هرچند هم نیرومند و تازه

هاى تلخ استعمار در بسیارى   اى است که تجربه  توان مقاومت ندارد و این مسئله
  .از سرزمینهاى آفریقائى و آسیائى، آن را به ثبوت رسانده است
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    2  
  اسالم منطقه در احتراق

  و
  خواهیم؟ ما چه مى
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  هشتمین سال جهاد

  
 ش ـ هشتمین 1340 آبانماه 10 هــ 1381 جمادى االولى 21روز چهارشنبه 

سال جهاد ضداستعمارى ملت برادر الجزائر، شروع شد و به همین مناسبت در 
ى ملى، و براى دارى همه جانبه خود از نیروها  سراسر الجزائر براى ابراز طرف

روشن ساختن پیوند ناگسستنى ملت و مجاهدین الجزایرى، تظاهرات عظیم و 
 گزارش خبرگزاریهاى جهان، شمار تظاهرکنندگان و طبق. دارى به عمل آمد  دامنه

: الجزائر، بیش از یک میلیون نفر بوده و شعار آنها چنین بوده استمسلمان در 
  .»باد جمهورى الجزائرزنده «، »الجزائر مال مسلمانها است«

آمیز، از طرف  العمل، در قبال این تظاهرات مسالمت  دانید عکس ولى آیا مى
فرانسه در برابر صفوف ! پلیس و قواى نظامى... نیروهاى متجاوز چگونه بود؟ 

در «: آرائى کرده و بر آنها حمله کردند و طبق نوشته جراید تهران مسلمانان صف
چهل . نان کشته و یکصد و پنجاه تن زخمى شدندمسلما تن از 72وادث این ح

تن از مسلمانان بدست پلیس به قتل رسیدند و ده تن دیگر هنگامى کشته شدند 
 که تانکهاى ارتش فرانسه به میان آنها رفت و گروهى را زیر

قواى فرانسه با هلیکوپتر و تانک و مسلسل به تظاهرکنندگان حمله کردند . گرفت
...«.  

و ! نیروهاى فرانسه متمدن! بیستم، در جلو چشم جهان آزاددر قرن ! آرى
کنند و آنها را زیر  سالح حمله مى  با تانک و مسلسل به مسلمانان بى! آزادیخواه
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را ! خواهند جلو پیشرفت کمونیسم  نمایند و البد بدینوسیله مى  تانک خورد مى
  !.بگیرند

یر نیست، بلکه این وضع ناگوار و ضدانسانى، منحصر به مسلمانان الجزا
تبعیضات شدید و فشارهاى غیرقانونى برضد مسلمانان مقیم فرانسه ـ بالخصوص 

شود، تا آنجا که دو هفته پیش از این جریان، شهربانى  پاریس ـ نیز اعمال مى
 شب در 5/8اطالع بعدى، از ساعت ستور داد که مسلمانان بایست تا پاریس د

ن دستور، مردم مسلمان طى تظاهرات بدنبال ای! خیابانها رفت و آمد نکنند
آمیزى خواستار لغو این دستور شدند، ولى در نتیجه زد و خوردى که   مسالمت
اى کشته    نفر دستگیر و عده11500مسلمان الجزایرى ! از شورشیان«: درگرفت

شدند و تعداد چهار هزار نفر از دستگیرشدگان، مجروح و زخمى بودند و بعد، 
  !.»انان در رودخانه سن و اطراف پاریس پیدا شد تن از مسلم60جنازه 

 نفر از 700انگیز بود که بالفاصله  اى رقت این اقدامات وحشیانه به اندازه
پاریس به این اعمال اعتراض کرده و اعالم » سوربن«اساتید و دانشجویان دانشگاه 

  .»عملیات علیه مسلمین غیرانسانى بوده است«: داشتند که

 مردم مسلمانى که براى بزرگداشت نهضت این است وضع! آرى
ملت . اند ضداستعمارى و براى بدست آوردن حقوق انسانى خود، جنبشى کرده

هفتمین سال جهاد ملى خود، رگزارى مراسم باشکوه پایان برادر الجزایر، براى ب
گیرد و ما نیز این روز بزرگ را از صمیم  دهد و جشن مى اجتماعى تشکیل مى

گوییم و ایمان داریم که بزودى استقالل و آزادى این   ریک مىقلب به آنان تب
  .سرزمین عزیز اسالمى را در سراسر جهان پرعظمت اسالم، جشن خواهیم گرفت

  
  !هاى جدید نقشه
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گذرد،   قبال اشاره کردیم که در عرض هفت سالى که از جهاد ملى الجزائر مى
از زن و مرد، پیر و جوان، حدود یک میلیون نفر از مردم مسلمان آن سامان، اعم 

اند و در طول این مدت نیز ـ همانند سالهاى قبل از  خرد و کالن، کشته شده
انقالب ـ هر دولتى که در فرانسه به روى کار آمده، در مسئله الجزائر از سیاست 

و آن ... واحدى طرفدارى و پشتیبانى نموده و آن را به شدت اجرا کرده است 
  ...سرکوب جنبش الجزائر : سیاست، عبارت بود از

هاى فرانسه ـ طرفداران دروغین   حتى در چند سال پیش، که سوسیالیست
 وضع الجزائر 1روى کار آمدند،» گیموله«مساوات و عدالت اجتماعى ـ به رهبرى 

  .نه تنها فرقى نکرد، بلکه فشار و تضییقات بیشتر شد

و ! ریزى کرد  را پى» جمجمهورى پن«زمامدار شد و » ژنرال دوگل«تا اینکه ... 
نوید داد که بزودى الجزایر استقالل خود را باز خواهد یافت، اما دوراندیشان و 

خواهد نقشه جدیدى را براى ادامه  دانستند که فرانسه بدینوسیله مى مطلعین نمى
خواهد چنین وانمود کند که طرفدار خونریزى نیست و  استعمار طرح کند و مى

گناه است، و براى همین منظور  وگیرى از کشتار مردم بىبس و جل  خواستار آتش
حلى  فرانسه اعالم کرد که حاضر است با سران ملیون الجزائر مذاکره نماید تا راه

  ...پیدا شود

شدند و در  مذاکره پس از گفتگوهاى زیاد، سران جنبش الجزائر حاضر به
شرائط استعمارى مذاکرات خود کمال حسن نیت را نشان دادند، ولى فرانسویان 

جدیدى را پیشنهاد کردند که هرگز پذیرش آنها براى مردم مسلمان الجزایر که 
از آمار خسارتهاى مالى و تعداد (اند   سال اخیر یک میلیون شهید داده7فقط در 

  ...پذیر نبود  امکان) اطالعات صحیحى نداریم.. زندانیان مسلمان و 

                                                           
فرانسه، : اى جانبه سهاوز ضدانسانى له و تجالبته در زمان حکومت همین سوسیالیستها بود که حم. 1

  ...و کانال سوئز، انجام شد » مصر«انگلیس و اسرائیل به 



٢٣ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

انقالبیون : کرد این بود که  وجه مىاز مسائلى که در این پیشنهادها جلب ت
انتخاباتى به آنها ـ البته بمدت چهار سال؟ ـ وبعد طى !  را کنار بگذارنداسلحه

و تازه بعد از ! گردد و وقت انتخابات هم بعد اعالم مى! شود  اختیاراتى داده مى
باید مستقل شود یا یک حکومت فدرالى با » الجزایر«اینها معلوم خواهد شد که 

اى استقالل خواستند و گروهى استقالل   و اگر عده! سه تشکیل دهد؟فران
خواهند حکومت مستقلى تشکیل  نخواستند، در قسمتى که مردم آن استقالل مى

هم تى و روابط خارجى آنها شود، ولى مسائل نظامى، دفاعى، اقتصادى، تربی مى
  !.باید تحت نظر فرانسویان باشد

چاپ » نیوزویک«ا نیز مطرح کردند که مجله فرانسویها، بعد برنامه دیگرى ر
فرانسه جبهه آزادیبخش را به رسمیت «: دهد  آمریکا آن را اینطور شرح مى

را که داراى » صحرا«اوال فرانسه منطقه ! شناسد و در صورت استقالل کذائى نمى
دهد و ثانیا تمام پایگاههاى نظامى خود را حفظ  منابع نفتى است، به الجزایر نمى

برند، بایست   اى فرانسوى بسر مى ه در آن عدهند و ثالثا اداره هر شهرى کک مى
  1»!!بدست فرانسویان باشد

اى  و عالوه بر این، باز براى گول زدن ملل مسلمان جهان، رفراندوم مسخره
جمهورى «اى هم به   را در الجزایر راه انداختند که در سؤاالت آنها اصوال اشاره

د، بلکه به نوعى از سازمان ادارى مختلط اشاره شده بود نشده بو» مستقل الجزایر
هند و «در » فو  دین بین«که بیشتر به سازمان و تشکیالت فرانسه قبل از سقوط 

  .، شبیه بود»چین

» وزارت الجزایر«به » پاریس«در ! »دبیر خانه امور الجزایر«در این صورت، 
و در الجزایر هم ! گرفت که در رأس آنها یک فرانسوى قرار مى! یافت  تبدیل مى

                                                           
االستعمار الفرنسى من القرن السادس عشر الى عهد «براى مزید توضیح در این زمینه، به کتاب . 1

  . و ببعد مراجعه شود421 قاهره، ص 2تألیف دکتر محمدحسین، ط » دیجول
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شد که اختیارات آنها خیلى  کمیته مشترکى از فرانسویها و الجزایریها، تشکیل مى
  ...مبهم و غیرمعلوم بود 

رفراندم در الجزائر باالخره عملى شد، ولى اکثریت مسلمانان در آن شرکت ... 
افسانه شد از آن بدست آورد این بود که دیگر  اى که مى  نکردند، ولى استفاده

فرانسه از دست  براى همیشه ارزش خودرا درنزد مردم! »الجزایر فرانسه«موهوم 
» تز«توانند درباره این   افراطى فرانسه دیگر نمىهاى  راستىداده است و دست 

  ...موهوم، سر و صدا راه بیاندازند 

  1.اى عاید ملت الجزایر نگردید ها هم نتیجه درهرصورت، از این نقشه

  

                                                           
نه در عرض این چند ماه اخیرى که گذشت، باالخره دولت فرانسه به اشتباهات خود پى خوشبختا. 1

منجر به پیروزى و استقالل راتى را با سران ملیون الجزائر آغاز نمود که سرانجام برد و از نو مذاک
  .الجزائر گردید

ردم با آزادى و و در ضمن رفراندومى که در فرانسه به عمل آمد، اکثریت عظیم و قریب به اتفاق م
سرانجام حقیقت پیروز : اى است بر این که استقالل الجزائر موافق بودند و این خود شاهد و دلیل زنده

  ...خواهد شد
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   کنونى الجزائروضع

  
  احتراق در منطقه اسالم

 در سراسر الجزائر نبرد خونینى 1خوانید اکنون که شما این سطور را مى... 
ادامه دارد و برادران مسلمان ما، با اسلحه ناچیز، ولى با اتکاء به نیروى الیزال 
ا ایمان به مبدء و معاد و اعتقاد کامل به اینکه جهاد در راه خدا موجب رضاى خد

ترین و کاملترین    به جنگ ششصد هزار سرباز فرانسوى مسلح با مدرن2است،
اند و با تمام رشادت و شجاعت، در  انواع سالحهاى سبک و سنگین، رفته

ها، در زیر آفتاب داغ، و سرماى  آب و علف، در کوهها و دره  بیابانهاى بى
  .شوند دهند و تسلیم نمى  سوزان، به جهاد خود ادامه مى

افتخار و وى از تعلیمات اجتماعى اسالم، با کمال ئر مسلمان، به پیرالجزا
جنگد و از   سربلندى، علیرغم فشار از هر طرف، براى استقالل و آزادى خود مى

  .نشیند  پاى نمى

ترین حقوق هر کشور و ملتى  الجزائر براى استقالل و آزادى که ابتدائى! آرى
 از زمین و آسمان ;روع و منطقىجنگد، ولى در قبال این خواست مش است، مى

  .دهند  بارد، و جواب آزادمردان آن را با گلوله و باروت مى آن آتش و بمب مى

                                                           
  .ق. ش1340:  در تاریخ کتابت مقال1
  )قرآن مجید. (بیله صفاً کأنهم بنیان مرصوصاللّه یحب الذین یقاتلون فى س ان. 2
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و ! »افتاده عقب«ل بزرگ جهان که خود را پشتیبان ملل و در این راه، از دو
کنند، عالوه بر اینکه کسى به کمک   قلمداد مى! »ملل ضعیف«و ! »رشد نکرده«

گذارند، مردم مظلوم  که با سالحهائى که در اختیار فرانسه مىالجزائر نشتافت، بل
  .سازند عام کرده و نابود مى  رحمى، قتل الجزائر را با کمال بى

البته اگر الجزائر پایگاه استعمارى دول زورگوى کمونیست بود، بلوک غرب 
، اما !شاید حاضر بود که در راه آن، جنگ وحشتناک موشکى جهانى را شروع کند

پناه، هیچیک از دول حامى   راه دفاع از حق ملتى مظلوم، مردمى مسلمان و بىدر 
اند، در حالى که استعمار و امپریالیسم، خواه سرخ  قدمى برنداشته! ملل ضعیف

باالخره استعمار و امپریالیسم است و ماهیت واحدى دارند، ! باشد یا سیاه
  !یگر نداردهمانطور که خون همه ملتها رنگین است و فرقى با همد

کندى، رئیس جمهور آمریکا به این حقیقت تلخ، با کمال صراحت .ف. جان
ــ صریحاً ... زمامدارى د ـ البته قبل از دوره هاى خو  اعتراف کرده و در نوشته

  :نویسد مى

نیرومندترین قدرت کنونى در جهان نه کمونیسم و نه کاپیتالیسم، نه بمب «
است، بلکه خواست ابدى بشر براى آزاد هیدروژنى و نه موشک هدایت شونده 

باشد و بزرگترین دشمن این نیروى عظیم را اگر بنام  زیستن و مستقل بودن مى
واقعى خود بنامیم، خواه خوشمان بیاید یا نیاید، باید بگوئیم که هم امپریالیسم 

  !غرب است و هم امپریالیسم شوروى

سازان ما، دربر   ى سیاستاى خطرى باالتر از مسئله الجزائر برا  هیچ مسئله
آور مورد توجه  اى با این خونسردى تأسف  نداشته و با این وصف هیچ مسئله

  ..قرار نگرفته است 
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بس در الجزایر و یافتن راه توافقى در  به جاى کوشیدن براى برقرارى آتش
آنجا، تجهیزات نظامى آمریکا و بالخصوص هلیکوپترهاى ما علیه شورشیان 

  1.»شود ده مىالجزایر بکار بر

  
  آینده الجزایر

  
با ادامه این وضع، و با کشت و کشتارى که هر روز در الجزائر ادامه دارد و .. 

  .با تجهیزات کاملى که نیروهاى اشغالگر دارند، آیا امیدى به آینده الجزایر هست؟

ولى بنا به عللى فقط فرازهائى از کتاب ! ما در این باره گفتنى زیاد داریم
کنیم تا روشن شود که  کندى را براى شما نقل مى.ف.جان » ى صلحاستراتژ«

، به نفع ملت فتواى محتوم تاریخ خواهى نخواهى، و به حکم ;آینده الجزایر
  .مسلمان و برادران الجزایرى ما خواهد بود

هر چند باور کردنى نیست ولى باید گفت که با وجود .. «: نویسد مى» کندى«
گردد، با   آموختیم، اینک تاریخ در الجزایر تکرار مى»هند و چین«پندى که در 

اند واقعیت  این تفاوت که در الجزایر نه تنها فرانسه، بلکه آمریکا نیز نتوانسته
ولى به . .گذرد دریابند و با ناسیونالیزم الجزایر توافقى بعمل آورند  آنچه را که مى

  .ب گرددامپریالیسم مذبوحانه جاروباید از » خانه غرب«نظر من 

زیرا پس از .. شویم   رفته به روز استقالل الجزائر نزدیک مى اکنون رفته.. 
تواند براى  ناکامى استعمار در مصر، دیگر باید ثابت شده باشد که فرانسه نمى

 میلیون نفر آفریقائى تحمیل کند و دیر یا 12پایانى خواست خود را بر  مدت بى
  .ت وجود کشورى به نام الجزائر اعتراف کندزود، فرانسه ناگزیر است که به واقعی

وضع در گردد، ولى این  تر مى ضاع الجزائر هر روز بیش از پیش وخیماو.. 
تواند این حقیقت را پنهان دارد که سرانجام روزى الجزائر آزاد  هر حال نمى

                                                           
  . و ببعد76ـ ف ـ کندى، ترجمه فارسى چاپ تهران، ص تألیف جان » استراتژى صلح«. 1
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ها به چه کسى روى خواهند آورد؟ به غرب  خواهد شد، اما آن وقت الجزائرى
به آمریکائیها که در رخواست آنها براى استقالل وقعى ننهاده؟ که عامداً بد

، دخالت نکرده و از سوى مشکالت آنها به عنوان اینکه مربوط به آمریکا نیست
 یا به مسکو و قاهره و پکن روى 1دیگر براى درهم کوبیدن آنها اسلحه داده؟

  !.خواهند آورد؟

ه اس نزاکت تاریخى و حقوقى کتواند صرفاً براس ناسیونالیزم آفریقائى را نمى
. ما بوده، ارزیابى کردمورد اتکاء فرانسه و تاکنون مورد قبول وزارت امور خارجه 

» باران اختناق«پیوندد که  اى به ظهور مى شناسائى هویت ملى معمولى با جرقه
  .تواند آن را خاموش سازد نمى

یراث و اى صورت گیرد که همه از م این احتراق در منطقهبخصوص اگر 
جمله نزدیکترین ى از ملتهاى آن، از  و بسیار2شوند تعالیم اسالم سیراب مى

   3.»اند همجواران الجزائر، نظیر تونس، مراکش، لیبى استقالل خود را بدست آورده

اند آن   آرى چنین است واقعیت انکارناپذیرى که حتى دیگران نیز مجبور شده
  .را بپذیرند

  
  ماهیت ارتش سرّى

  

                                                           
  ..شود؟  آیا تاریخ، امروز در الجزائر تکرار نمى1
و امروز نوبت دنیاى آزاد است .. «: نویسد فیلسوف معروف انگلیسى در این باره مى» برتر اندراسل«. 2

 ایمان قرار دارد، یک ملت برومند که در تحت تعالیم مخصوص مذهب و! که الجزائر را حیات بخشد
شود که  دهد، امنیت وقتى در جهان گسترده مى بیش از هر چیز لزوم زندگیش را آزادى تشکیل مى

کوششهاى مردم براى به دست آوردن این گوهر گرانبها، روزى مثمر ثمر . آزادى وجود داشته باشد
  .»!خواهد بود

  ).خلیصبا ت(تألیف کندى، فصل سوم، چاپ تهران » استراتژى صلح«. 3
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شود که الجزائر روز به روز، به پیروزى قطعى  ن ترتیب معلوم مىبدی... 
هم قابل توجه » ارتش سرى فرانسه«شود، ولى در این میان نقش  نزدیک مى

آیا واقعاً ارتش سرى مسخره و چند صد تروریست وحشى و خونخوار و ! است
  توانند جلو سیر تاریخ را در الجزائر بگیرند؟ چند ژنرال پوسیده، مى

اى که حاکى از چگونگى جنایات  باره نخست به یک حادثه ست در اینخوب
این دسته تروریستى است، اشاره شود و سپس از قول نویسندگان فرانسوى 

برون «م بیمارستان 1961 ژوئن 15روز «: درباره ماهیت آنها جمالتى نقل کنیم
شده هاى مسلمان را که در یک یورش پلیس مجروح   نفر از زخمى11» شان  له

در میان آنان یک زن .. به اردوگاه موقت فرستاد ! بودند، براى تحقیقات الزم
عقاب بلندتر «: در بین راه، مردان مسلمان سرود مسلمانان الجزائر.. باردار نیز بود 

ها   ـ بقول فرانسوى» عبدالقادر«تا آنکه به خیابان .. خواندند   را مى» کند پرواز مى
:  بیت رسیده بود، در چهارراه خیابان، شعر به این!خیابان لوکورسن ـ رسیدند

اى عقاب ! بلندتر پرواز کنبلندتر پرواز کن، اى شاهین آسمانهاى الجزائر، «
اس سررسیدند و جلو چشم مأمورین و پلیس، .آ.که ناگاه گروه حمله او» باک  بى

اى تنها و پستانه. به مسلمانان حمله کردند و همه آنان را با گلوله و کارد کشتند
ما را : گوید تنها کسى که از این ماجرا نجات یافته بود مى. زن مسلمان را بریدند

به کالنترى بردند و ما شهادت دادیم که پلیس عالماً و عامداً کوتاهى کرد و براى 
گاه اتفاق «: ژنرالى گفته یازده نفره مسلمانان، اقدام ننمود و روز بعد نجات دست

  .»!خوانند  فرط خوشحالى در انبار گندم آواز مىافتد که موشها از  مى

فرانسوى این حادثه را چنین !! اگزیستانسیالیست! فیلسوف» ژان پل سارتر«
» دیگن سرهنگ فون«یکى از افسران معروف آلمان هیتلرى : کند  تعریف مى

نوشته بود، با خوشحالى اظهار » ژنرال ساالن«آمیزى که براى   ضمن نامه تهنیت
  !»مادر آلمان، برادرى تازه براى آلمانیها زائیده است«: داشته که
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هاى فرانسوى، دست مأمورین گشتاپو، و  اس.آ.بدینوسیله باید گفت که او
ها  هاى آلمان، یهودى اس.اگر اس. اند هاى آلمان نازى را از پشت بسته اس.اس

را کشند و نام آنها  هاى جدید فرانسه، مسلمانان را مى اس. کشتند، اس را مى
توان نام  رحمى را چه مى این همه قساوت و جنایت و بى! اند گذاشته» موش«

  .دهند؟  توان گفت که این اعمال ضدانسانى را، انسانها انجام مى  نهاد؟ آیا مى

: پرسد که  مى» اکسپرس«یک سیاح آمریکائى از روزنامه فرانسوى 
از » اکسپرس«د؟ و ان را از کجا آورده! »شجاعت«اس، این همه .آ.هاى او فرانسوى

  :کند که بسیار جالب است توضیحى نقل مى» عصر جدید«مجله 

اروپائیان الجزایر از هر لحاظ، حتى تحولى که در قد و قواره و وضع «
اى به خوکهائى دارند که تنها براى   جسمانى آنها پیدا شده، شباهت کامال عادالنه

که آنها را نگاه هائى   شوند هیچوقت به خوکدان  کالباس شدن پروار مى
هایشان نزدیک است به  اید؟ آنها که از فرط پرخورى شکم دارند، سر زده مى

زمین برسد و ارتفاع پاهایشان بیشتر از ده سانتیمتر نیست، از فرط سیرى، نه از 
چه کسى گستاخى . کنند شدت گرسنگى، به همه چیز و همه کس حمله مى

ده و چاق شده، ندیده است؟ اما دیوانهوار خوکى را که بیش از اندازه خور
هاى افراطى  باالخره سرنوشت این خوک، سر بریده شدن است و دست راستى

سرنوشت آنها نیز در ت شبیه این خوکها هستند و البته فرانسه در الجزائر درس
در «: نویسد  اکسپرس سپس مى. »پایان کار، باید درست مانند همان خوکها باشد

مسلمانان انقالبى این نیرو در بازوان و در روحیه . د داردمقابل اینها نیروئى وجو
مبارزه » خوکهاى پروار«است که براى استقالل خود و بیرون راندن الجزایر 

  !»...کنند  مى
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  اى از الجزائر بیانیه

  
جبهۀ «هاى   مناسبت نیست که یک نمونه از اعالمیه  در پایان این بحث بى... 
دانید که الجزایریها در کشورهاى عربى و   البته مى. یاوریمرا در اینجا ب» التحریر

سفارت «اند که به مثابه  اسالمى دفترهائى براى حکومت موقت خود باز کرده
  .باشد در این کشورها مى» حکومت موقت ملى الجزایر

 1نیز این دفتر تأسیس شده و هر سال از مسلمانانى که به حج» جده«در 
هائى به اغلب  اهند، و براى همین منظور اعالمیهخو شوند کمک مى  مشرف مى

سازند و ما چند   کنند، چاپ و منتشر مى  زبانهائى که مسلمانان به آن تکلم مى
 و البته این بیانیه نمودار ;کنیم  جمله از بیانیه فارسى آنها را براى شما نقل مى

  !:روشنى از طرز فکر اسالمى جبهۀ التحریر هم هست

  
  !حجاج گرامى

  
اسالم در الجزایر اکنون . این موضوع با نظر یک امر مهم و جدى نگاه کنیدبه 

در حال مجاهده و کشمکش است و دشمنان کافر آن، تمام قدرت و قواى خود 

                                                           
المللى اسالمى، همین است که مسلمانان جهان  ، این کنگره عظیم و بین»حج«یکى از نتایج اسالمى . 1

یاد است، امیدواریم در این باره گفتنى ز. از اوضاع برادران خود آگاه و باخبر شوند و به آنها کمک کنند
  .که در رساله مستقلى در این باره بطور مشروح بحث کنیم
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. اند متمرکز نمودهمجهز و را بر ضد او مستعد و تمام تجهیزات و نفرات خود را 
ه وضعى بسر پنجه، مسلمانان در چه حال و چ در مقابل این دشمن قوى

برند؟ جهان اسالم به استثناء عده قلیلى، بقیه فقط به تماشاى این معرکه  مى
گونه اهمیت و ارزشى براى عاقبت و مسیر آن که در حقیقت با  ایستاده و هیچ

آیا اسالم هرگز چنین . مسیر اسالم در این کشور بهم پیوستگى دارد، قائل نیستند
سالم راضى به ذلت و خوارى مسلمین دهد؟ هیچ وقت ا وضعى را اجازه مى

نیست و براى یک مسلمان در هر وضع و کیفیتى باشد، جایز نیست از اعانت و 
معاضدت دینى خود، تا جائى که برایش ممکن باشد، شانه خالى کند و حتى از 

فرماید  کمک مالى و نقدى، خوددارى و مضایقه کند، خداوند در قرآن کریم مى
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم «فرماید   و در جاى دیگر مى» انما المؤمنون اخوۀ«

و در حدیث آمده که مثل مؤمن در اخوت و ترحم به یکدیگر مانند » اولیاء بعض
یک بدن است که اگر عضوى از آن دردناک و متألم گردد، سایر اعضاى بدن از 

یشد المؤمن للمؤمن کالبنیان «گیرد و نیز  کمک و یارى وى قرار و آرام نمى
  .»بعضه بعضاً

  
  !آقایان حجاج

  
حال که طلبد و در این  الجزائر به فرمان ایزد منان، از شما استمداد و یارى مى
فرائض حج و مناسک شما مهمان خدا، زائرین اماکن و اراضى مقدسه و به 

آورد و در این مکان که مهد ایمان و  طواف مشغول هستید، به شما روى مى
  . خواهد راى تقویت و پشتیبانى از اسالم کمک مىمحل نزول قرآن است، ب

آلود خود را به سوى شما دراز و طلب  الجزایریها دستهاى خون! اى مسلمانان
بیائید دشمن ما را دشمن خود شمرده با وى مبارزه . نمایند مساعدت و یارى مى

خراب ما را بیوه و شهرهایمان را  نمائید و از کسانى که اطفال ما را یتیم و زنان
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از شما تمنا و تقاضا داریم در بازگشت به وطن و بین . اند، انتقام بگیرید  نموده
قوم و قبیله خود، حکومت و ملت خود را بر ضد فرانسه و هم پیمانانش 
برانگیزید، عالئق خود را چه سیاسى و چه فرهنگى و اقتصادى، با این قوم قطع و 

  . کوتاهى نکنید»  تنفع المؤمنینوذکّر فانّ الذّکرى«: از هدایت و تذکر آیه

اى مسلمانان بازگشت و مسیر ما یکى است و مسؤولیت عظیمى بر شانه ما 
مسلمانان الجزایر به وظیفه خود در جهاد با کفار به نحو کامل عمل و در . است

نمایند و با شما  این راه از بذل مال و جان تا سرحد امکان فداکارى نموده و مى
بندند که تا نیل به مقصود و اعالى دین و هزیمت جیش کفار،   عهد و پیمان مى

  .دامن صبر و فداکارى را از دست ندهند

گواه باش که الجزایر مسلمان و مجاهد، وظیفه خود را در هدایت و ! بارالها
  .ابالغ مسلمین انجام داد

  )دفتر حکومت موقت الجزائر ـ جده(
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  خواهیم؟ گوئیم و چه مى ما چه مى

  
ن بود اجمالى از آنچه که ضرورى بود درباره الجزائر و جهاد آن بر ضد ای

ان ایران اشغالگران فرانسوى بدانیم، و اکنون خواست ما و دیدگاههاى ملت مسلم
  :داریم را در چند ماده اعالم مى

ـ ما، مبارزات و جهاد ملى و ضداستعمارى ملت برادر الجزایر را تقدیس 1
  . از خداى بزرگ خواستاریمنموده و پیروزى آنان را

رحمانه در الجزایر را تقبیح کرده و اعالم  ها و خونریزیهاى بى ـ ما آدمکشى2
اى   جز رسوائى و ننگ بیشتر، نتیجه;داریم که تالش مذبوحانه استعمار مى

  .نخواهد داشت

خواهیم که همه کشورهاى مسلمان، در این مسئله اسالمى، سیاست  ـ ما مى3
 پیش گیرند و با استفاده از تمام امکانات و شرایط مساعد، براى واحد و مشترکى

  .پیروزى ملت الجزایر کمک و یارى کنند

 نیز به نام یک کشور اسالمى، خود را بیشتر در »ایران«خواهیم که   ـ ما مى4
هاى مالى الزم را براى   و کمک1هاى مردم الجزایر شریک بداند آالم و مصیبت

  1. بنماید و حکومت موقت آن را به رسمیت بشناسدمردم مسلمان آن سامان

                                                           
 سال پیش و در دورانى که حتى در دنیاى اسالم و ایران، مسلمانان 40رمائید که این نکات در  توجه بف1

نامیدند، از طرف ما در مجله حوزه علمیه قم ـ مکتب اسالم  مى» یاغى«و » شورشى«مجاهد الجزائر را 
  .ـ منتشر گردید
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خواهیم که هر کدام به   مىایرانـ ما از همه مردم مسلمان و علماء و وعاظ 5
  .نوبه خود و با وسائلى که در اختیار دارند، با ملت برادر الجزائر همدردى کنند

س و ـ ما آزادى هزاران زندانى الجزائرى و رهبران مسلمان آنها را در پاری6
  .همچنین هزاران زندانى الجزائرى در زندانهاى وحشتناک الجزائر را، خواستاریم

مسئله را ى سازمان ملل، هر چه زودتر این خواهیم که مجمع عموم ـ ما مى7
در جلسات خود مطرح سازد و حق ملت الجزائر را در تعیین سرنوشت خود به 

  .رسمیت بشناسد و نماینده آن را بپذیرد

براى کسب استقالل و چگونگى آن » رفراندم«گوئیم اگر در الجزائر   ـ ما مى9
  .به عمل آید، باید تحت نظر گروه آسیائى و آفریقائى سازمان ملل باشد

را که حتى بیماران » ارتش سرى«ـ ما اعمال تروریستى و ضدبشرى 10
جدى آن را کشند، تقبیح کرده و تعقیب    کرده و مىبیمارستانها را هم ترور

  .خواهیم مى

آزادى و استقالل بدون قید و شرط الجزائر خواست همه : گوئیم ـ ما مى11
  .مسلمانان جهان است

  

  
  پایان

  

  

                                                                                                                                        
پ دمشق، اغلب کشورهاى چا» حضارۀ االسالم«چاپ تونس و مجله » المجاهد«طبق نوشته روزنامه . 1

دو «اند و بسیارى از دول دیگر هم بصورت  را به رسمیت شناخته» حکومت موقت الجزائر«اسالمى، 
  ...اند و انتظار ما آنست که ایران بیشتر به وظیفه خود عمل نماید  شناخته» فاکتو
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    3  
  نقش اسالم و مساجد 

  در

  پیروزى نهضت الجزائر
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  نقش اسالم در نهضت الجزائر

  
  :اسالم، دین جنبش و جهاد

  
 علل و عوامل زیادى را ;براى نهضتهاى آزادیبخش ملى سرزمینهاى اسالمى

 ولى به نظر ما در پیدایش این نهضتها، آنچه که بیش از هر ;توان ذکر کرد مى
عامل دیگرى تأثیر داشته و دارد، همان ایمان و اعتقاد به طرز فکر انقالبى اسالمى 

  .است

بدون شک تا ملتى از نظر رشد فکرى و تربیت روحى، آماده جنبش نباشد، 
شمار مقاومت نماید  اخیزد و در مقابل حوادث و مشکالت بىتواند بپ  هرگز نمى

» استعمار«و اگر هم بپاخاست، خواهى نخواهى شکست خورده و از نو در دامن 
یابد و ماسک جدیدى به خود  تغییر مى» استعمار«ولى البته نحوه ! غلطد مى
  .زند مى

خودجوش به اما اگر ملتى، تحت تربیت تعالیم عالى اسالمى قرار گیرد، بطور 
  :آید، زیرا جنبش و حرکت در مى

اسالم بدون جهاد و کوشش در راه تحقق یافتن عدالت اجتماعى، هرگز معنى 
بینیم اسالم همیشه در تعلیمات خود   ندارد و روى همین اصل است که ما مى

 داده و مبارزه بر ضد ظلم و ستم را یکى از وظائف اصلى و اساسى مسلمانان قرار
خاطر آنکه حق خود را نخواسته و در این راه به دیده را به    ستمحتى مظلوم و
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» مؤاخذه و عذاب«کند و بر او، وعده  کوشش و جهاد نپرداخته، سرزنش مى
  . دهد مى

شود که اسالم دینى برضد  و اصوال با مراجعه به تاریخ اسالم کامال روشن مى
ه بر ضد حکومتهاى ظلم و ستم، زورگوئى و تجاوز است و پیشوایان ما هم همیش

  ...اند   متجاوز و زورگو مبارزه کرده

  
  :هاى قرن ما اسالم، انگیزه جنبش

  
در قرن ما نیز ملتهاى زجردیده و استعمار شده آسیا و آفریقا، براى نجات 

و شاید بهترین دلیل ... اند  خود، بیش از همه از اسالم و تعالیم آن کمک گرفته
قتى سر از خواب برداشت که اسالم به سرعت در این مدعا این باشد که آفریقا و

پرستى دست برداشته و به سوى  میان مردم آن پیش رفت و میلیونها نفر از بت
  .اسالم روى آورد

شناسى  جامعه«در کتاب معروف خود » ژورژیاالندیه«شناس فرانسوى  جامعه
هاى مذهبى سیاهان  رابطه میان نهضتهاى ملى و جنبش» آفریقاى امروزى

فریقائى را به خوبى نشان داده و دالیل پیشرفت و توسعه اسالم را در آفریقا بیان آ
  :کند  کرده و در این باره از سه علت بحث مى

ـ استقبال از اسالم بعنوان آورنده راه نجات در مشکالت و بحرانهاى 1
  .اجتماعى

  . ایدئولوژیکى در مقابل اروپاى مسیحىالعمل معنوى و ـ عکس2

  ... هاى انسانى   ده آینده بهتر و اعتباردهنده به جنبشـ نویددهن3

و بدون شک یک جنبش عمیق و یک نهضت حاد اجتماعى ــ ضداستعمارى، 
هرگز بدون عامل ایدئولوژیک و بدون ایمان و عقیده و اتکاء به یک مکتب 
فکرى و اجتماعى، مقدور و عملى نیست و همین عامل ایدئولوژیک و اتکاء به 
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و عقیدتى است که توانست هزار و سیصد سال پیش، از ملتى چون مکتب فکرى 
مردم شبه جزیره عربستان، ملتى زنده و رزمنده بسازد و آن را به حرکت درآورد 

  ...و به انقالب اجتماعى و تاریخى آنان شکل دهد 

  
  :نقش اسالم در نهضت الجزائر

  
و طرز فکر در نهضت الجزائر نیز بیش از هر عامل دیگرى، عامل اسالم 

 آید و انقالبى اسالم، مؤثر بود و بطور قاطع انگیزه اصلى انقالب به شمار مى
اجتماعى آگاه بود، تا آنجا که این مکتب فکرى و ! استعمار چون از خطرات

: توانست در الجزائر نخست بر ضد اسالم و دستورات اسالمى مبارزه کرد مى
ـ علما و رهبران اسالمى را توقیف و مساجد را بست ـ و یا تبدیل به کلیسا نمود 

تعلیم دروس اسالمى و زبان عربى را از برنامه مدارس حذف کرد، تا . تبعید نمود
الجزائر «مردم آن سامان را تغییر دهد و به افسانه موهوم » هویت مذهبى«بتواند 
  !.تحقق بخشد! »فرانسه

، عالوه بر آنکه اما مردم مسلمان الجزائر با اتکاء به نیروى الیزال ایمان
نگذاشتند مذهب آنان از بین برود، سرانجام استعمار را طرد کرده و استقالل خود 

  .را بدست آوردند

اند علیرغم فشار  ها توانسته اگر الجزائرى... «: نویسد دکتر احسان حقى مى
ها، استقالل معنوى خود را حفظ کنند و در زیر فشار استعمارگران  فرانسوى

ین نروند، فقط یک علت داشته و آن اسالم است که همه مردم اروپائى از ب
  1.»ا متشکل ساخته استالجزائر ر

مسئله .. «: نویسند  مى» التبشیر و االستعمار فى البالد العربیۀ«مؤلفان کتاب 
اهمیت دین در جهاد امروز الجزائر کامال روشن است و بقول دو نویسنده 
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٤٠ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

بسزائى در تحریک الم تأثیر اس» کولیت و فرانسیس جانسون«: عروفم
ها از روز اول تجاوز استعمار،  الجزائرى. ها براى خواست آزادى دارد الجزائرى

ها از بین بردن اسالم است و روى این اصل،  دیدند که هدف نهائى فرانسوى
فهمیدند که راه نجات فقط اسالم است و باید همه با هم، به اسالم چنگ بزنند تا 

  1.»..د بتوانند آزاد شون

  
  :شود حقیقت پیروز مى

  
خونین ـ به د و پس از سالها جهاد و مبارزه بدین ترتیب الجزایر قیام کر... 

حکم دستور صریح اسالم در لزوم دفاع از سرزمین اسالمى در قبال تجاوز هر 
و پس از کشته شدن صدها هزار نفر از برادران و خواهران مسلمان .. متجاوزى ـ 

المللى، سرانجام  نگ و رسوائى عالمگیر امپریالیسم و استعمار بینو پس از ن.. ما 
  .اعالم گردید» استقالل«و سپس » آتش بس«حقیقت پیروز شد و در الجزائر 

ارتش «درست است که جنایات نابخشودنى باند تروریستهاى اروپائى، بنام 
اى و  و یک مشت جانى حرفه! که از چند ژنرال پوسیده عهد عتیق» سرى

مکش وحشى تشکیل یافته بود، مدتها در سرزمین الجزائر ادامه یافت و حتى آد
گناه، و پیرمردان از   زنان چادر بسر مسلمان، مریضهاى بیمارستانها، کودکان بى

هاى جنایتکاران قرار گرفت، ولى آنچه مسلم شد، این   کار افتاده نیز هدف گلوله
ه دیدیم مردم مسلمان الجزائر گردد و چنانک سرانجام حقیقت پیروز مى: بود که

خواست قلبى همه تکار اروپائى را تار و مار نمود و این باند تروریستهاى جنای
  .ملتهاى اسالمى و فتواى محتوم تاریخ بود
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٤١ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

ملت مسلمان ایران از همان روزى که الجزائر براى بازیافتن حقوق از دست 
 جهانى، از ملت برادر رفته خود بپاخاست، علیرغم همه شرائط نامساعد داخلى و

الجزائر و جهاد مقدس و مبارزه خونین و افتخارآمیز آن پشتیبانى کرد و پشتیبانى 
  ..اى که ممکن بود به سمع جهانیان رسانید  خود را به هر وسیله

و آنگاه که استعمار شکست خورد و مردم مسلمان الجزائر پیروز شدند، مردم 
، و با برپا ساختن مراسمى براى ایران با برگذارى مجالس جشن و سرور

بزرگداشت خاطره این انقالب اسالمى، خوشحالى و پشتیبانى همه جانبه خود را 
از نو و براى بار دیگر اعالم داشت و براى همین منظور بود که مجالس متعددى 

 هم مجلس »هاى اسالمى ایران  دبیرخانه انجمن«در ایران برپا شد و از طرف 
هاى برجسته  تهران برپا گردید که شخصیت» لهفخرالدو«پرشکوهى در مسجد 

  .مذهبى ـ سیاسى کشور در آن شرکت نمودند

از سوى » الجزائر، سرزمین قهرمانان اسالمى«هاى  انتشار دو نشریه مستقل بنام
از طرف مرحوم استاد سید غالمرضا » الجزائر پیروز«: ما و در حوزه علمیه قم و

اعالم استقالل الجزائر، دو نمونه دیگر از ابراز سعیدى در تهران، همزمان با 
همدردى و خوشحالى مردم مسلمان ایران در رابطه با مبارزه و پیروزى الجزائر 

  1...بود
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٤٢ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

  

  

  

  

  

  1عامل پیروزى نهضت الجزائر

  
دیدار از یک کشور اسالمى در شمال آفریقا که براى آزادى و استقالل خود ... 

 سال تمام به نبرد مسلحانه پرداخته و سرانجام 7ى و طرد نیروهاى استعمار خارج
شورانگیز است و طبعاً سؤاالتى هم در ر کسى جالب و پیروز شده است، براى ه

  :کند؟ اى ایجاد مى  ذهن هر بازدیدکننده

اى  نهضت مقاومت الجزائر چرا پیروز شد؟ مردمى که سالحى جز اسلحه... 
در مقابل پانصد ـ  ششصد هزار سرباز  چگونه توانستند ;سبک در اختیار نداشتند

هاى سنگین،  افکن و توپ و تانک و دیگر سالح  مسلح اشغالگر و صدها بمب
مقاومت کنند و پیروز شوند؟ ملتى که همه جمعیت آن بیش از ده ـ دوازده 

میلیون شهید داد تا توانست سرزمین خود را آزاد ود، چگونه یک میلیون نفر نب
ین نهضت، عامل حقیقى این پیروزى و سالح برنده آن چه سازد؟ انگیزه واقعى ا

  .بود؟
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٤٣ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

 پس از بازدید از الجزائر و بررسى ایدئولوژى حاکم بر ;پاسخ این پرسشها
انگیزه مردم الجزائر در نبرد ضد استعمارى : شود  توده مردم، کامال آشکار مى

 وجوب خود، ایمان به ضرورت آزادى میهن اسالمى از تسلط بیگانه، ایمان به
و نیرومندترین سالح آن ایمان به خدا ... دفاع و جهاد در قبال هر هجوم خارجى 

و عامل ... باکى در برابر مرگ و اعتقاد راسخ به حتمى بودن شکست دشمن   و بى
پیروزى آن آموزشهائى بود که توده مردم در راه پیروزى این جهاد آزادیبخش 

  ... دیده بود »مساجد«اسالمى در 

توان دید که برخالف ادعاهاى قبلى گروهى از  زائر به وضوح مىدر الج
هضت ـ فقط گرایان، تنها ایدئولوژى حاکم بر توده مردم ـ پشتوانه اصلى ن چپ

اسالمى خود یک میلیون شهید اسالم است و اگر این مردم براى رهائى میهن 
ته شود جنگد و اگر کش داده، به خاطر آن است که ایمان داشت در راه خدا مى

شود و اگر دشمن را بکشد عالوه بر آزادى میهن، پاداشى در نزد   مى» شهید«
  .خداوند خواهد داشت

دانیم، پیش از آنکه نهضت آزادیبخش اسالمى الجزائر به  و البته چنانکه مى
زیر  مردم الجزائر صد و سى سال تمام، ;اوج مرحله خود برسد و پیروز گردد

امیر «: علماى بزرگى مانندو تحت رهبرى معنوى » جهاد«پرچم اسالم و بنام 
 ;و دهها تن دیگر» شیخ بشیر االبراهیمى«و » شیخ عبدالحمید بادیس«و » عبدالقادر

به نبرد ضداستعمارى ادامه داده و هرگونه نفوذ معنوى خارجى را طرد کرده 
  ...بودند تا راه را براى پیروزى نهائى هموار سازند 

توان اظهارنظر کرد که استعمار و تبشیر مسیحى  مىبدون هیچگونه تردیدى 
در طول مدت تسلط جابرانه خود، هرگز نتوانسته است در اعماق جامعه الجزائر 

و با . هاى اسالمى مردم را از بین ببرد  نفوذ کند و آداب و رسوم و برنامه
هاى کشورهاى اسالمى مطرح است،  نظر از مسائلى که در همه پایتخت صرف



٤٤ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

: دیق کرد که زن و مرد الجزائرى نه تنها قهرمانانه نبرد کرده، بلکهباید تص
  .قهرمانانه روح اسالمى خود را نیز حفظ نموده است

ـ پایتخت ـ مانند هر پایتخت کشور » الجزیره«البته ممکن است که در شهر 
برخورد کنیم، ولى این هرگز  مناظر غیراسالمى اى امور و اسالمى دیگرى، با پاره

تواند و نباید سندى براى قضاوت کلى در مورد توده مردم الجزائر باشد،  نمى
  ...بلکه باید با توده مردم آشنا شد و تماس گرفت تا حقیقت را دریافت 

بطور کلى مظاهر تکنیک غرب و آثار سوء زندگى ماشینى در هر سرزمینى 
سى سال رخنه کرده، ولى ثمره استعمار به مفهوم وسیع و عام آن و یک صد و 

ر نگوئیم در الجزائر گرى در بین مردم ـ و با تمام قوا ـ اگ تبلیغ و تبشیر مسیحى
و با توجه به . است» قابل توجه نبودههرگز «حداقل باید بگوئیم که » هیچ بوده«

این نکته اساسى که انقالب الجزائر از همان ابتدا تحت پرچم اسالم و به نام خدا، 
بوده، نباید از برداشت و » مسجد«یماتى آنهم رهبرى شده و آموزشگاه تعل

  .قضاوت ما درباره وضع کنونى مردم الجزائر دچار شگفتى شد

امپریالیسم فرانسه نیز با توجه به همین نکته مهم و حیاتى بود که نخست ... 
زبان فرانسوى را  قرآن ـ را از بین مردم بردارد و سعى کرد زبان عربى ـ زبان

پایگاه «و سپس مساجد را به کلیسا تبدیل نماید، بلکه بتواند گزین آن سازد   جاى
  .انقالب را درهم بکوبد» واقعى

چاپ الجزائر، ضمن بحث درباره فعالیتهاى دینى در الجزائر » االصالۀ«مجله 
در دوران مبارزه با استعمار فرانسه اشاره کرده و » مسجد«کنونى، به نقش اساسى 

تاریخ مبارزات و نبردهاى ضد استعمارى مردم مساجد ما در طول «: نویسد مى
شیخ ابومروان «... ما، همیشه مرکز انطالق و نقطه پیدایش انقالبها بوده است 

را بر عهده ) بونه( ولى رهبرى نبردها در سواحل عنابه ;امام مسجد بود» بونى
داشت و براى آنکه بتواند خود بر چگونگى نبردها همیشه نظارت داشته باشد و 

 صف مقدم جبهه قرار گیرد، مسجد خود را در کنار دریا، مرکز فرماندهى قرار در



٤٥ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

 میالدى که اشغالگران فرانسوى به الجزائر حمله کردند، 1830و از سال ... داد 
به مقاومت » امیر عبدالقادر«ترین مردان مسجد و در رأس همه آنها  بهترین و پاک

استعمار پس از اشغال الجزائر . اشتندبرخاسته و آغاز جهاد را در مساجد اعالم د
با توجه به نقش مسجد در رهبرى مقاومت ملى، دستور داد مساجد تحت اختیار 

شمارى اقدام نمود و   اى درآید و سپس به ویران ساختن مساجد بى کمیته ویژه
درونى و ضداسالمى خود، مساجد دیگرى را به کلیسا تبدیل  براى ارضاء کینه

 ساختمان و 2000 هم انبار اسلحه نمود و آنگاه بالغ بر اى را  کرد و پاره
کشاورزى را که وقف مساجد بود، تصرف  هکتار از بهترین زمینهاى 000/000/2

بردارى از آنها پرداخت تا به خیال خود، مساجد را براى همیشه   نمود و به بهره
رار گرفت مساجدى هم که ویران نشده بودند، در اختیار کسانى ق! ... تعطیل کند

شد ـ و در   به آنها داده مى! که از طرف حکومت اشغالگر فرانسه، جواز امامت
اما ... ـ ... نظر قرار دهند   واقع به مزدورانى که مأموریت داشتند مساجد را تحت

به مساجدى آنها ... ه بر قلب و روح ملت تسلط یابد توانست ک  استعمار نمى
 داشت و تحت تسلط بیگانه و مزدوران آنها روى آوردند که در گوشه و کنار قرار

نبود و در آنجاها، تعلیمات دینى و رهبرى و فکرى و حتى نظامى فرا گرفتند و به 
  1.»...میدان جهاد شتافتند 

بدین ترتیب مسجد و رهبران و مردم آن، به وظایف خود بخوبى عمل ... 
ردید و اشغالگران، کردند و سرانجام الجزائر در نبرد ضداستعمارى خود پیروز گ

خاک این سرزمین اسالمى را ترک گفتند و اکنون در سراسر الجزائر، اعم از 
هاى سر برآسمان کشیده خود، با افتخار  شهرها و روستاها، مساجدى با مناره

کامل به رسالت خود در تعلیم مذهبى مردم و یاددادن قرآن و آموزش دروس فقه 
  .دهد  بارزه با بیسوادى عمومى، ادامه مىو تفسیر و تشکیل کالسهائى براى م
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  .الجزائر



٤٦ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

رهبر مذهبى مسیحیان در الجزائر، بطور مرتب به دولت » کاردینال دو فال«
احتیاجى ندارد، » کلیساى موجود«دهد که در فالن نقطه، به   الجزائر اطالع مى

چون در آن نقطه کسى که به کلیسا برود وجود ندارد و روى همین اصل تاکنون 
اند که همه روزه در آنها نماز  هادى در الجزائر به مسجد تبدیل شدکلیساهاى زی

  .شود  برپا مى

الجزائر پس از استقالل به عهد خود نسبت به اسالم و مسجد، وفادار مانده و 
گیر در راه ادامه رسالت مسجد در سراسر   هاى پى  آمار زیر نشان دهنده فعالیت

وزارت «س از استقالل است و توسط این آمار مربوط به دهه اول پ. الجزائر است
در این آمار به تعداد مساجد موجود و در . منتشر شده است» امور دینى الجزائر

اند، اشاره    شهر، به مسجد تبدیل شده15دست ساختمان و کلیساهائى که در 
  .استشده 

آید که در دهه اول  با توجه به این آمار، این نتیجه جالب و ارزنده بدست مى
 مسجد دیگر 200 شهر، در حدود 15 مسجد موجود در 4100عالوه بر : لاستقال

 کلیسا هم که توسط استعمار و تبشیر در 183نیز در دست ساختمان بوده و تعداد 
شد، به مسجد تبدیل گشته است و این نشان دهنده راز پیروزى   الجزائر اداره مى

  :و بقاى مردم مسلمان الجزائر است

  

  



٤٧ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

  

  

  داد مساجد و مراکز فرهنگى وابستهنام شهرها و تع

  

  پایتختالمدیهاالصناممستغانموهرانتلمسانتیارتسعیده 

  الجزائر 
  25088731161253383969تعداد مساجد موجود 

  30121671221اختمانمساجد در دست س 

  اند تبدیل شده             254171922665کلیساهائى که به مسجد  

  در کنار مساجد             123885052112403547 مراکزمبارزه با بیسوادى 

  بشارتیزىوزوسطیفقسنطینهعنابهاوراسورقله 
  446490806165109447539تعداد مساجد موجود 

  12121817103813مساجد در دست ساختمان 

  اند تبدیل شده           51513153131مسجد کلیساهائى که به 

  در کنار مساجد               5332023116010654144مراکزمبارزه با بیسوادى  



٤٨ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

  

  

    4  
  امیر عبدالقادر

  و
  الجزائر در شیعه حکومت



٤٩ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

  

  

  

  

  

  تلمسان

  امیر عبدالقادر 

  و حکومت شیعه در الجزائر

  
، تلمسان ـ در شهر 1354نهمین کنفرانس اندیشه اسالمى در الجزائر، امسال ـ 

الجزائر، در استان وهران، منطقه معروف نبردهاى ضداستعمارى مردم مسلمان 
  .تشکیل گردید

، تنها نشریه »الهادى«امسال نیز نگارنده از حوزه علمیه قم، به نمایندگى مجله 
 در این کنفرانس شرکت 1گردد،  عربى شیعه که از حوزه علمیه قم منتشر مى

خواهیم با   بلکه فقط مى در اینجا قصد بررسى کار کنفرانس را نداریم،: داشتم
هاى ضداستعمارى معروف آن، امیر   و یکى از شخصیتتاریخ اجمالى این ناحیه 

  .، آشنا شویمعبدالقادر

خورد و در  نام تلمسان، در تاریخ قدیم مغرب عربى، همواره به چشم مى
  ... تاریخ ابن خلدون، طبرى و غیره، بارها درباره آن سخن به میان آمده است 

  .نده قدمت تاریخ آنستده ها در این منطقه، نشان آثار باقیمانده از دوره فینقى

                                                           
زه علمیه قم بود که زیرنظر اینجانب و جناب در آن سالها تنها مجله عربى زبان حو» الهادى« فصلنامه 1

شد و در آن زمان، در نشر اندیشه اسالمى پویا در جهان، و معرفى  تسخیرى و جناب نعمانى اداره مى
  ...تشیع به دیگران، نقش ویژه خود را داشت 
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اند،  ها بر این ناحیه مسلط بوده ها مدت  ها و اسپانیائى  پیش از اسالم، رومى
تا آنکه در قرن اول هجرى، تلمسان به دست مسلمانان فتح شد و در واقع راه 

و از آن تاریخ به بعد، .. براى پیشرفت اسالم در مغرب عربى باز گردید 
سوى اسالم روى آوردند و مناطق مغرب عربى، هاى مختلف آن سامان به   قبیله

  ...یکى پس از دیگرى، اسالم را پذیرفتند

اقصى، در قرن ها ـ در مغرب   ریسىـ اد» ادارسه«پس از پایان سلطه دولت ... 
که از مبلغین تشیع در مغرب بود، براى » موسى بن ابى العافیه«دوم هجرى 

شیعه حکومت بسیارى از « آن، برپاداشتن یک حکومت شیعى قیام کرد و بدنبال
بالد مغرب اقصى و همه سرزمین مغرب عربى آن روز، از جمله تلمسان را 

آمد،   بدست گرفت و هرگونه مقاومتى را که از طرف خوارج مخالف به عمل مى
  1.»سرکوب کرد

از آن تاریخ به بعد، تلمسان ستاد مرکزى شیعه ـ که از سادات علوى حسنى از 
عبداللّه و برادرش محمد نفس زکیه و سلیمان بودند ـ بشمار اوالد ادریس بن 

علیه (گروه از اوالد على بن ابیطالب به علت آنکه این مردم این سرزمین،«رفت و 
پیوند نزدیکى داشتند، عالقه ) صلى اهللا علیه وآله(بودند و با پیامبر اکرم) السالم

  2.» را پذیرفتندزیادى به آنها نشان دادند و با جان و دل حکومت آنان

هاى  آثار زیادى در این دوره، از قبیل مدارس و مساجد به وجود آمده که قرن
دهنده حکومت شیعیان  اند و جملگى آنها، نشان  متمادى، همچنان پابرجا مانده

 هجرى ساخته 173مثالً در منبر مسجدى که در ماه رجب . در این منطقه است
به دستور امیر ادریس بن . ه الرحمن الرحیماللّ بسم«: است شده شده، چنین نوشته

                                                           
عروف التعریف بمدینه تلمسان و والیتها عبر التاریخ، تحقیق از سید المهدى بو عبدلى، مورخ م. 1

  . چاپ الجزائر4مغربى، صفحه 
موسى، رئیس بخش ، مقاله دکتر اقبال 92 سال چهارم، صفحه 26 االصالۀ چاپ الجزائر، شماره مجلۀ. 2

  .تاریخ دانشگاه الجزائر
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 هجرى 174اللّه عنهم در ماه صفر   عبداللّه بن حسن بن على بن ابیطالب رضى
  1.»ساخته شد

در اواخر قرن سوم هجرى، حکومت شیعه در این منطقه منقرض گردید و ... 
هاى دیگرى روى کار آمدند و سرانجام ترکهاى عثمانى ـ به   پس از آن دولت

ـ در این منطقه نفوذ کردند و به حکومت ! وان استمرار خالفت اسالمىعن
 میالدى دوره تجاوز استعمارگران فرانسوى با 1830پرداختند، تا اینکه در تاریخ 

  ..آغاز گردید » وهران«اشغال 

بخش اسالمى همواره پیشقدم بوده و در جهاد  تلمسان در جنگ آزادى... 
  .قش عمده و اساسى را به عهده داشته استبخش امیر عبدالقادر، ن آزادى

 میالدى، تلمسان باشور و شکوه خاصى از امیر عبدالقادر 1837در سال 
استقبال کرد، در حالى که هنوز چند صباحى از سیطره فرانسویان بر این منطقه 

  ...گذشت  نمى

بردند، تلمسان همچنان  در طول مدتى که اشغالگران در این ناحیه بسر مى
. ناپذیر مردم مسلمان بر ضد اشغالگران خارجى بود   نبرد و پیکار آشتىمنطقه

سال تمام به نبرد خود علیه اشغالگران  17جالب توجه است که امیر عبدالقادر، 
هاى مهلکى بر ارتش بیگانه وارد آورد و آن را در  ادامه داد و توانست ضربه

  .موارد متعددى شکست داده و عقب براند

ناپذیر خود  توان گفت استقالل الجزائر را با جهاد آشتى ر که مىامیر عبدالقاد
پرداخت، بلکه این امر را به  گذارى کرد، هرگز به تأسیس حکومت نمى پایه

 به ادامه نبرد و آزاد ساختن گروهى دیگر از افراد واگذار کرده بود و خود همواره
  .الجزائر مشغول بودمناطق بیشترى از سرزمین 

                                                           
  .»مساجد تلمسان«، مقاله دکتر رشید برویبه درباره 171همان مدرک، صفحه . 1
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ب است بدانید که امیر عبدالقادر نیز از نوادگان ادریس، امیر شیعى و بسیار جال
است و او خود در یک مدرک تاریخى ) علیه السالم(مغرب و از اوالد امام حسین

  :کند  که به یادگار مانده است، خود را چنین معرفى مى

الدین، فرزند مصطفى، فرزند محمد، فرزند مختار،  من عبدالقادر، فرزند محى«
ند، عبدالقادر، فرزند احمد، فرزند عبدالقوى، فرزند یوسف فرزند احمد، فرز

فرزند شعبان، فرزند محمد، فرزند ادریس، فرزند عبداللّه بن حسن، فرزند 
الحسین، فرزند فاطمۀ دختر محمد، پیامبر خدا، و همسر على بن ابیطالب، پسر 

  .عموى پیامبر، هستم

ردند، و ادریس بزرگ از آنجا مهاجرت ب پدران ما در مدینه منوره به سر مى
کرد و به مغرب آمد و در اینجا به حکومت رسید و فاس را بنیاد کرد و چون 

خانواده ما به اغریس آمدند اوالد او افزون شد، پراکنده شدند و از زمان جد من، 
همه اجداد من در کتابها و تاریخ، به علم و . و در کنار اردوگاهى مستقر شدند

  1.»..و اطاعت خداوند مشهور هستند احترام 

گذارند و نام او را به   مردم الجزائر، امروز نیز به امیر عبدالقادر احترام مى
شود، و بدین ترتیب وفادارى خود  برند و همه جا عکس او دیده مى  بزرگى مى

  .دهند را به اهل بیت نشان مى

                                                           
  . »الفن و الثقافۀ«: از سلسله انتشارات چاپ الجزائر، 10، س »االمیر عبدالقادر«. 1

  :یمانده از امیر عبدالقادر در کتاب فوق چنین آمده استمتن سند باق
اننّى عبدالقادر، بن محیى الدین بن مصطفى بن محمد بن المختار بن عبدالقادر بن احمد بن محمد بن «

 بن الحسن، ابن الحسین بن عبدالقوى، بن یوسف، بن احمد بن شعبان، بن محمد بن ادریس، بن عبداهللا
  .فاطمۀ بنت محمد رسول اهللا و زوجۀ على بن ابیطالب عم الرسول

طاناً کان أجدادنا یقطنون المدینۀ المنورۀ و اول من هاجر الیها هو ادریس األکبر الذى أصبح فیما بعد سل
 فقد قدمت عائلتنا عهد جدىعلى المغرب و هو الذى بنى فاس و بعد أن کثر نسله توزعت ذریّته و منذ 

و أجدادى مشهورون فى الکتب و التاریخ بعلمهم و احترامهم و . لتستقر فى اغریس قریباً من معسکر
  .»طاعتهم للّه
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ارى شده و مهمترین بسیارى از خیابانها و مراکز مهم الجزائر بنام او نام گذ
میدان در پایتخت الجزائر، میدان امیر عبدالقادر نام دارد و تندیس وى نیز در 

  1...وسط میدان نصب شده است 

  
  در دوران در دمشق :امیر عبدالقادر

                                                           
 این بحث کوتاه، بمناسبت برگزارى نهمین کنفرانس اندیشه اسالمى در شهر تلمسان، مکتوب گردید 1

  . چاپ قم، منتشر شد»نسل نو«و در ماهنامه 
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    5  
  حرکت اسالمى الجزائر

  از آغاز دعوت و ارشاد 

  تا مبارزه وجهاد
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  حرکت اسالمى معاصر در الجزائر

  

  : اشاره

هاى سیاسى ـ  االسالم والمسلمین سیدهادى خسروشاهى یکى از شخصیت حجت
لف فرهنگى ـ هاى مخت فرهنگى کشور ما است که از سالیان دراز ـ و تا به امروز ـ در عرصه

ایران، دو سال نمایندگى حضرت ایشان پس از پیروزى انقالب اسالمى . سیاسى فعالیت دارد
 و تا به 1360 به عهده داشت و از سال وزارت ارشاد اسالمى در را )قدس سره(امام خمینى

هاى مختلف  امروز، بعنوان مشاور وزیر و یکى از اعضاء ارشد وزارت امور خارجه، در سمت
تحقیق و تألیف سیاسى، تحقیقى، فرهنگى و آموزشى با آن وزارت همکارى دارد و همزمان، به 

هاى مختلف و بویژه در رابطه با اندیشه و  یشان در زمینه جلد از آثار ا50تاکنون پردازد که  مى
 جلد، سال قبل از 6چاپ شده است که آخرین آنها در هاى اسالمى معاصر  حرکتتاریخ 
اکنون در مراحل پایانى چاپ و نشر   جلد دیگر هم6منتشر شد و » مؤسسه اطالعات«سوى 
  .است

اسالمى، در هاى   درباره سرزمین سال پیش45نخستین مقاالت استاد خسروشاهى در ... 
نشریات مذهبى منتشر شد و سپس تحقیق و مطالعه ایشان درباره مسائل کشورهاى اسالمى 
ادامه یافت و به همین دلیل، شناخت ایشان از جهان اسالم و حرکتهاى اسالمى معاصر، بیشتر 

  ...شریه است تا آشنایى ذهنى و مستفاد از کتاب و ن» درون گروهى«عینى و یا حتى 

، توان اشاره کرد که کتاب کوچک ولى پرمحتواى ایشان درباره قیام الجزایر براى نمونه مى
بعنوان نشریه سوم از سلسله » الجزایر، سرزمین قهرمانان اسالمى« تحت عنوان 1340در سال 
 بار سفر به 7از حوزه علمیه قم منتشر شد و سپس » در راه انقالب فکرى ـ اسالمى «نشریات

که همه ساله با شرکت دهها » اندیشه اسالمى«هاى   استان الجزایر، براى شرکت در کنفرانس7
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در آن سرزمین  دینى الجزایر وزارت امورهاى علمى جهان اسالم، از سوى  نفر از شخصیت
شد، به استاد این امکان را داد که ضمن آشنایى از نزدیک، با  عزیز اسالمى تشکیل مى

یاسى، مذهبى جهان اسالم، با رجال برجسته ملى و مذهبى الجزایر هاى علمى ـ س شخصیت
اى ایجاد کند و اطالعات جامع و کاملى درباره  نیز آشنا شود و روابط صمیمانه و برادرانه

ها بدست آورد و همین امر، آثار و یا درسهاى ایشان را در  هاى اسالمى این سرزمین حرکت
در مراکز علمى ـ فرهنگى کشور و حوزه علمیه و » هاى اسالمى معاصر تاریخ حرکت«واحد 

المللى و واحد  دانشگاهها ــ نخست در دانشکده حقوق و سپس در دانشکده روابط بین
هاى خارجى در وزارت امور خارجه ــ از محتوایى آکادمیک، عمیق و مستند  آموزش دیپلمات

  .برخوردار کرده است

نان و کودکان حتى در ماه مبارک رمضان، ایجاب عام ز حوادث ناگوار اخیر الجزایر و قتل
خوانندگان اى از کتابخانه ایشان به گفتگو بنشینیم، تا  کرد که به دیدار استاد برویم و در گوشه
ریشه حرکت اسالمى و سپس مشکالت آن در گذرد؟  بدانند که واقعا امروز در الجزایر چه مى

عامها چه  انه در چیست؟ عامالن اصلى قتلهاى اختالف و مبارزه مسلح کجا است؟ و انگیزه
  حل نجات الجزایر از بحران خونین کنونى کدام است؟ کسانى هستند؟ و راه

داریم، با معذرت  اینک محصول این گفتگوى چندین ساعته را تقدیم خوانندگان گرامى مى
شد و مان نهاى متعددى که به علت کمى جا نشر همه آنها مقدور از عدم نشر اسناد و عکس

هاى اسالمى  حرکت«سلسله تألیفات مربوط به به امید آنکه در تحقیق مستقل ایشان در ضمن 
  .با تشکر از ایشان که فرصت گفتگو را فراهم ساختند. همگان از آنها استفاده کنیم» معاصر

  روزنامه اطالعات
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  سابقه تاریخى مبارزه 

  
ل از ورود به مسائل روز براى آشنایى بیشتر خوانندگان، قب:  استاد

اى به چگونگى  مناسبت نخواهد بود که اشاره  سرزمین اسالمى الجزایر، بى
اشغال این سرزمین و تاریخ آغاز مبارزات مردم آن علیه استعمار خارجى 

  .داشته باشیم؟

کنونى هاى حوادث  هرسد که براى شناخت کامل ریش  البته به نظر مى
 میالدى، لیبى، تونس و 16در اوایل قرن ... اشد الجزایر، این اشاره ضرورى ب

! ... شد نامیده مى» خالفت عثمانى«الجزایر جزو قلمرو حکومت ترکها شد که 
سیطره سالطین عثمانى تا اواخر قرن هفدهم در شمال آفریقا ادامه داشت و با 

هاى قلمرو آن نیز یکى پس از   ، سرزمین»خالفت عثمانى«فروپاشى به اصطالح 
رسیدند که تجاوز امپریالیسم غربى ـ صلیبى آغاز شد و  ى به استقالل مىدیگر

درآمد، الجزایر  سرزمین اسالمى که به تصرف نیروهاى متجاوز فرانسوى نخستین
هاى عربى ـ جز یمن ـ یکى پس از دیگرى به   و سپس همه سرزمین... بود 

  .اشغال امپریالیسم فرانسه، انگلیس و ایتالیا درآمدند

الجزایر از !  میالدى، مدعى شدند که براى رهایى1830ویها در سال فرانس
را ! و همراه خود آزادى و دمکراسى! ... اند ها، به این کشور آمده سیطره عثمانى
اما این ادعا، مردم مسلمان الجزایر را به رهنمودهاى علماى ! آورند به ارمغان مى
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هاى مقاومت  ویها، هستهاسالمى، فریب نداد و از همان آغاز تجاوز فرانس
  .بر ضد نیروهاى اشغالگر آغاز شد» جهاد«مسلحانه مردمى تشکیل گردید و 

هاى اسالمى انقالبى ـ ضداستعمارى مردم   ترین حرکت  فهرست عمده
منتشره به سال » الجزایر، سرزمین قهرمانان اسالمى«: الجزایر را اینجانب در کتاب

  :ام ، چنین آورده1340

» امیر عبدالقادر« حرکت انقالبى ـ مسلحانه به رهبرى ; م1847 م تا 1830ـ 1
  . سال17ـ به مدت 

  .»ظهره«در جبال » شیخ ابومعزه« قیام ;1847 تا 1845ـ 2

در » شیخ محمد بن عبداهللا« انقالب مردمى به رهبرى ;1854 ـ 1852ـ 3
 به مدت» سیدى سلیمان«این انقالب پس از وى، توسط فرزندش . جنوب الجزایر

  .هاى مختلف ادامه یافت  سال تمام با فراز و نشیب20

  .در منطقه قبایل» ابوبغله« قیام ;1854 ـ 1851ـ 4

  .»جرجره«در منطقه »  فاطمهسیده الال« قیام ;1857ـ 5

  .در مناطق هم مرز با مغرب» بنى سناسن« قیام ;1859ـ 6

  .»سیدى شیخ« قیام مجدد در جنوب توسط فرزندان ;1864 ـ 1863ـ 7

  .»مقرانى«و » شیخ حداد« انقالب عظیم به رهبرى ;1871 ـ 1870ـ   8

  .»اوراس« قیام مردمى در جبال ;1916ـ 9

 انقالب شکوهمند و فراگیر منطقه قسنطینه یا بقول فرانسویها ;1945ـ 10
اى بر   ضربات کوبندهو گسترش آن، این انقالب با توجه به اوج ! »کنستانتین«

 هزار نفر 45عام  ولى متأسفانه، ارتش فرانسه با قتل. آوردنیروهاى اشغالگر وارد 
ولى سرانجام در . از مردم آن منطقه، توانست حرکت را به ظاهر خاموش سازد

 م با وحدت نیروهاى اسالمى ـ ملى و تشکیل جبهۀ التحریر 1954اول نوامبر 
و تشکّل همه نیروهاى رزمنده ) بخش ملى جبهه آزادى(الوطنى الجزائریه 

انان، این ضداستعمارى، نبرد در سراسر الجزایر آغاز شد که تا پیروزى کامل مسلم



٥٩ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

که خود را » کمونیست الجزایرحزب «نبرد ادامه یافت و البته گفتنى است که تنها 
بخش ملى ائتالف  نامید، با جبهه آزادى مى» !شعبه حزب کمونیست فرانسه«

 و قبائل، در این جبهه متحد شدند نکرد، ولى بقیه نیروها، اعم از ملى و اسالمى
 ...  

ترین حرکتها و قیامها در الجزائر، پس از   بهرحال این فهرست کلى عمده
  .اشغال آنست

بخش  آزادىه ترین حرکت اسالمى ـ مردمى، قبل از تشکیل جبه  عمده
  ملى، کدام بود و رهبرى آن را چه کسانى به عهده داشتند؟

 الجزایر به رهبرى امیر عبدالقادر، یکى از  در واقع انقالب و جهاد مردم
. ترین وقایع درخشان تاریخ الجزایر در نبرد با اشغالگران فرانسوى است  عمده

بود و خود به » وهران«فرزند یکى از علماى مذهبى منطقه » امیر عبدالقادر«
» تبیع«تحصیالت علوم دینى اشتغال داشت که مردم با او براى قیام و جهاد 

رهبرى حرکت جهادى ـ ضد استعمارى  سالگى 20 این بود که امیر در کردند و
 م به این نبرد 1847 تا 1830 سال تمام، یعنى از سال 17را به عهده گرفت و 

  .ادامه داد

البته نیروهاى تحت فرمان امیر، از لحاظ تعداد و چگونگى اسلحه و تجهیزات، 
غالگر، قابل مقایسه نبود، اما او هرگز با امکانات جنگى و تعداد نفرات نیروهاى اش

با نیروى معنوى و تکیه بر عقاید مذهبى، توده مردم را آماده جهاد و دفاع کرد و 
ـ منسوب به شیخ عبدالقادر گیالنى ـ » طریقه قادریه«پیروان ز چون خود یکى ا

بود، با تکیه بر ایمان و عقیده و عرفان و جهاد، با روحى بزرگ و معنویتى 
کرد و  همیشه پیشاپیش نیروهاى خود، تکبیرگویان بر دشمن حمله مىنظیر،   بى

و متأسفانه . نمود نشینى مى هاى پى در پى ، وادار به عقب  دشمن را با شکست
طبق معمول، به علت خیانت بعضى از عناصر خود فروخته داخلى و از سوى 

سربازان ح در روستاها، توسط سال  گناه و بى  دیگر، قتل عام وحشیانه مردم بى
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... تسلیم شد و سپس دستگیر و به فرانسه تبعید گردید فرانسوى، شیخ مجبور به 
  .و بطور طبیعى براى مدتى قیام مسلحانه سرکوب شد

هاى سیاسى و مبارزات مسلحانه، هیچ نوع حرکت   به موازات حرکت
هاى دینى در این کشور، بوجود  اصالحى در راستاى بسط و گسترش اندیشه

  .نیامد؟

اسالمى، هاى مقاومت   سلحانه هسته عالوه بر مبارزات سیاسى و نبرد م
در واقع ... اما خیلى دیرتر از آن . حرکت اصالحى نیز در الجزایر آغاز شد

هاى متفکران و مصلحان   حرکت اصالح دینى در الجزایر تحت تأثیر اندیشه
یس توسط  در پار»جمعیت العروه الوثقى«مشرق زمین، بویژه پس از تأسیس 

و » العروه الوثقى«و نشر مجله الدین اسدآبادى و شیخ محمد عبده  سید جمال
توزیع گسترده آن در الجزایر و بعد سفر شیخ محمد عبده به الجزایر، به توصیه 

هاى مذهبى و علماى بزرگ   م و مالقات او با شخصیت1903سید و در سال 
قرار دارد که با » لحمید بن بادیسشیخ عبدا«الجزایر، آغاز شد که در طلیعه آنها 

کار اصالحى را پى » ینابیع و اصول«و رجوع به » بازگشت به خویشتن«شعار 
  .گرفت

 م در قسنطینه به دنیا آمد و پس از طى 1889شیخ عبدالحمید بن بادیس در 
مراحل تحصیلى، خود به تدریس و تعلیم پرداخت که مکتب اصالحى او مورد 

ردم الجزایر قرار گرفت و البته بحث درباره روش اصالحى توجه علما، طالب و م
او خود نیازمند یک گفتگوى طوالنى است، زیرا که تأثیر شیخ در پرورش طالب 

اى در مبارزات   علوم دینى و نسلى نو، همگام با آگاهى و بیدارى، نقش عمده
  .بعدى و پیروزى مردم الجزایر داشت

شیخ محمد بشیر بادیس، با همکارى بعنوان نمونه اشاره کنم که شیخ بن 
ابراهیمى، شیخ مبارک المیلى، شیخ طیب العقبى، شیخ محمد العید و توفیق 
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جمعیت العماء المسلمین  «1931در سال المدنى و محمدامین العهودى 
را در پایتخت الجزایر، تأسیس کرد که عامل اصلى بیدارى مردم و » الجزایرین
بعدى بود و همین جمعیت، با تأسیس مدارس هاى اصالحى ـ مبارزاتى  حرکت

در سطوح مختلف و آموزش جوانان و تشکیل جلسات درس تفسیر در مساجد و 
هاى متعدد  هاى مردم را به صحنه آورد و روزنامه ها، توده  نشر کتابها و رساله

در سراسر الجزایر منتشر » الشهاب، المنتقد، البصائر«: جمعیت که به نامهاى
بیین اهداف اصلى و توجیه افکار عامه مردم، نقش اساسى را به شد، در ت مى

  .عهده داشت

درباره شیخ بن بادیس و جمعیۀ العلما و نقش حرکت اصالحى ـ جهادى آنها 
اند که  ى نوشتهبخش در الجزایر، کتابهاى زیاد در ایجاد حرکت فراگیر آزادى

نب نیز در تحقیق خاص اینجاالبته . توانند به آنها مراجعه کنند عالقمندان مى
ام که   بطور مشروح به آن پرداخته» تاریخ حرکت اسالمى الجزایر«خود، درباره 

  .متأسفانه هنوز آماده چاپ نیست

شود، آیا این    در عصر ما کمتر از جمعیۀ العلماء المسلمین نام برده مى
مان دیگرى به جمعیت دیگر فعالیتى ندارد و یا آنکه بجاى آن جمعیت وساز

  یدان آمده است؟م

 همانطور که اشاره کردم، جمعیۀ العلما المسلمین نقش اساسى و عمده در 
بیدارى و آگاهى و مردمى کردن جهاد بر ضد اشغالگران فرانسوى به عهده داشت 
ولى متأسفانه پس از پیروزى مقاومت اسالمى و بیرون راندن نیروهاى اشغالگر و 

گروه به اصطالح ! الدى، طبق معمول می1952اعالم استقالل الجزایر در 
ء و مردم همه فداکاریها و جانبازیهاى علما! »نخبگان سیاسى«و یا » !روشنفکران«

خود پرداختند و در ! »حزب واحد«مسلمان را فراموش کردند و به بسط سلطه 
واقع رهبرى جبهه آزادیبخش ملى، به بهانه این که مردم و رهبرى اسالمى آمادگى 
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، عمالً همه نیروهاى اصیل ! و سازندگى پس از طرد استعمار را ندارنداداره کشور
اى براى استبداد حاکمیت  و اسالمى را کنار گذاشتند و انحصارگرائى آنان، مقدمه

و آغاز پیدایش دیکتاتورى نظامى در کشور شد که نتایج آن را امروز همه 
  ! ...مبینی مى

جمعیۀ العلماء « تربیتى البته باید گفت که تالش و کوشش فرهنگى ـ
شیخ عبداللطیف سلطانى، بشیر ابراهیمى، احمد مصباح، به رهبرى » المسلمین

 و دیگران، استمرار یافت و به تعلیم و تربیت احمد سحنون و عمرالعرباوى
هاى مرحوم  کادرهاى جوان و فعال و مسلمان الجزایر پرداخت و کتابها و اندیشه

و دیگران هم گسترش لى مودودى والنا ابواالعشیخ حسن البناء، سید قطب، م
  . اى در حرکت بعدى داشت یافت که نقش عمده

» مالک بن نبى«از سوى دیگر در همین دوران، اندیشمند اسالمى معروف 
زدگى را در الجزائر به عهده داشت و با  رهبرى فکرى روشنفکران مخالف غرب

ر اندیشه اسالمى و لزوم تشکیل جلسات و میزگردهاى هفتگى و ماهانه به نش
اعۀ التبلیغ و جم«و پیدایش ... پرداخت » زدگى غرب«مبارزه بر ضد هر نوع 

  .علماى مورد اشاره و مالک بن نبى بودمحصول کوشش » الدعوۀ

سرهنگ بومدین که وزیر شئون دینى در حکومت دکتر مولود قاسم مرحوم 
و دعوت از » سالمىاندیشه ا«هاى ساالنه   شده بود، با برگزارى کنفرانس

 م 1968ها، از سال  این کنفرانس... دانشمندان جهان اسالم، راه را هموارتر کرد 
نشجوى دختر و پسر همه ساله در یکى از استانهاى کشور، با حضور صدها دا

در بازسازى فکرى نسل جوان الجزایر نقش گردید و  الجزائرى تشکیل مى
ساجد نیز نقش سازنده و سیاسى خود را که البته م... اى را به عهده داشت   عمده

در نتیجه ... دادند  آگاه ساختن مردم و آموزش آنها بود، بخوبى انجام مى
سرقت «گراى آنها که به  پیمانان چپ زده و هم  هاى غرب حاکمیت سوسیالیست
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پرداخته بودند و » حزبى انحصارگرایى تک«و » غصب حکومت«و به » انقالب
کردند، ناگهان با موجى از اسالمگرایى  معرفى مى! نقالبخود را صاحب اصلى ا

کردند،   مخالفت مى» گرایى غرب«زنده و پویا، روبرو شدند، که در ظاهر فقط با 
ولى بنا به دالیل خاص کشور، ... اما در باطن حاکمیت غاصب مورد نظر بود 

جماعۀ «تا آنکه . نخست از تظاهر به هدف اصلى خوددارى مىورزیدند
 با گرایش اخوانى بوجود آمده »شیخ محفوظ نحناح« که به رهبرى »حدینالمو

به سرهنگ ) اى سرگشاده نامه(یالدى با انتشار بود و در اواسط دهه هفتاد م
حاکمیت را بطور مستقیم و صریح مورد مؤاخذه قرار داد و به » هوارى بومدین«

اح و دوستانش را ها، شیخ نحن دنبال آن، حاکمیت انحصارگر و دیکتاتور سرهنگ
 سال زندان محکوم ساخت که این زندان تا اوایل 15به زندان افکند و آنان را به 

  .ادامه یافت» شاذلى بن جدید«حکومت 

االزهر در اى  همتأسفانه در دوران، سرهنگ بومدین ـ که خود روزگارى طلب
شیخ «وسط بود و بعد به مقاومت پیوسته بود ـ، جمعیت ارزشها ـ القیم ـ نیز که ت

نظر قرار   تأسیس شده بود، تعطیل گردید و خود وى نیز تحت» بشیر ابراهیمى
اما در همین ایام باز شیخ عبداللطیف سلطانى و شیخ احمد سحنون، طى . گرفت
گرایى فرهنگى و  خطرات استمرار غرب» بیان النصیحۀ«: اى، تحت عنوان بیانیه

 م 1976سال ین، در و ا... دند استبداد سیاسى رهبرى حزب واحد را گوشزد کر
  .بود

 آیا انقالب اسالمى ایران، نقشى در تحرک و گسترش مبارزه 
  اسالمگرایان در الجزائر نداشت؟

 میالدى، تحرک بیشترى در همه 1979 با پیروزى انقالب اسالمى ایران در 
 یعنى گروهها سازماندهى شدند،... جهان اسالم، بویژه در الجزایر بوجود آمد 

 اجتماعى بزرگ در دانشگاه مرکزى 1982ها تشکّل یافتند و در سال  حرکت
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اسالمگرایان تشکیل شد که هرگز در تاریخ یتخت ـ الجزیره ـ به دعوت پا
  .الجزایر، چنین اجتماع پرشکوهى سابقه نداشت

شیخ احمد سحنون، شهید شیخ محمد سعید و دکتر عباس در این اجتماع 
هاى اصلى    ماده تنظیم شده بود، خواست12ر  طى یک بیانیه که دمدنى

ها، بسیار تند   اسالمگرایان را اعالم داشتند، ولى متأسفانه پاسخ حاکمیت سرهنگ
 سال زندان 5 تا 3و خشن بود و همه اعضاى رهبرى این تجمع، دستگیر و به 

  !.محکوم شدند

 »ىشهید شیخ مصطفى بویعل«پس از این واکنش غیرمعقول حاکمیت استبداد، 
بخش ملى بود، ضرورت آغاز مبارزه مسلحانه  که از اعضاى پیشین جبهه آزادى

را اعالم کرد که مورد موافقت بقیه رهبرى اسالمى قرار نگرفت و متأسفانه نبرد 
مسلحانه به رهبرى او هم با کشته شدن وى و دستگیرى یارانش به نتیجه مطلوب 

  .نرسید

ها در دولت، شکاف ایجاد  ها و سرهنگ  اما این قیام، در بدنه حاکمیت ژنرال
» احزاب سیاسى«یا تشکیل » تعددگرایى سیاسى«کرد و آنها مجبور شدند که 

، به میدان آمد و با تشکیل »حرکت اسالمى«گوناگون را بپذیرند، و این بود که 
ها   هاى مختلف، در انتخابات شهردارى  چندین سازمان و حزب با گرایش

  . چشمگیر آنان همراه بودشرکت کرد که با پیروزى 

 835 م، جبهه نجات اسالمى در 1990ها در ژوئن   در انتخابات شهردارى
 بخش به پیروزى دست یافت و در انتخابات مجلس در 1539بخش از کل 

 کرسى مجلس را در 188 ـ جبهه نجات اسالمى 1370 ـ دى ماه 91دسامبر 
اختصاص داد، در حالى که  درصد آراء را به خود 48یعنى حدود . اختیار گرفت

بخش   کرسى و جبهه آزادى25رقباى اصلى آن، مانند جبهه نیروى سوسیالیست 
  . کرسى بدست آوردند15ملى حاکم، فقط 
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پیروزى مطلق ى به  در مرحله بعدى چطور شد که جبهه نجات اسالم
  رسید؟

ها، جبهه نجات اسالمى با شرکت اکثریت   بدنبال انتخابات شهردارى
ها باعث شد که چند رهبر شناخته  اما اختالف روش. ان اسالمى تشکیل شدرهبر

در آن شیخ محفوظ نحناح، شیخ محمد سعید، عبداهللا جاب اهللا : شده از جمله
شرکت نداشته باشند و هر کدام سازمان یا تشکل اسالمى دیگرى را بوجود 

و شیخ محمد به رهبرى شیخ سحنون » رابطه الدعوه االسالمیه«: مثالً. آورند
 ـ حماس ـ به رهبرى شیخ نحناح با گرایش »حرکه المجتمع االسالمى«سعید و 

بوجود آمدند و با تشکیل ...  توسط عبداهللا جاب اهللا و »حرکه النهضه«اخوانى و 
ها، وارد صحنه مبارزات سیاسى کشور شدند تا این   اجتماعات و انتشار روزنامه

اسالمگرایان به پیروزى مطلق رسیدند که جبهه  م، 1991که در انتخابات پارلمانى 
  .نجات اسالمى در ردیف اول قرار داشت

را ! ها و امپریالیسم غربى در کلیت خود، خطر در اینجا بود که حاکمیت ژنرال
 را که خود »شاذلى بن جدید «سر و صدا، احساس کردند و با کودتائى بى

انتخابات را باطل اعالم ... عضوى از ارتش بود از ریاست جمهورى دور ساختند 
 اصول پذیرفته کردند و هرگونه تالش سیاسى رهبرى اسالمى را براى رعایت

قانونى، خنثى کردند و بدین ترتیب بحران سیاسى الجزائر شده و دمکراتیک و 
  .اوج گرفت

توانید حوادث بعدى و چگونگى مراحل آن را توضیح دهید و   مى
خره به مبارزه مسلحانه میان دولت حاکم و ملت اینکه چرا مبارزه سیاسى، باال

  بدل شد؟

 پس باید به گزارش کار ــ پس از مرحله ابطال انتخابات قانونى رسمى و 
  : این مراحل چگونه بودم تا روشن شود که علنى و مردمى ــ فهرستوار اشاره کنی
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 و پس از پیروزى قاطع اسالمگرایان در دور دوم 1992 ژانویه 12در 
انتخابات را باطل اعالم ! خابات، شاذلى بن جدید مجبور به استعفا شد و ارتشانت

که به اصرار » محمد بوضیاف«را به ریاست ) کمیته عالى دولت(کرد و بالفاصله 
وجود آورد و  از خارج براى اداره کشور دعوت شده بود، بژنرال خالد نزار

ان اصلى جبهه نجات همچنین رهبر. اعالم نمودالعاده در کشور  حالت فوق
 و عباس مدنىاسالمى، دستگیر و زندانى شدند و در یک دادگاه نظامى فرمایشى، 

  .  سال زندان محکوم شدند12معاون وى، على بلحاج به 

آماده اصالحات و پذیرفتن دمکراسى و اصول » مافیاى ارتش«البته اصوال 
 بوضیاف را توسط خود محمد) میهمان جدید(قانونى نبود و به همین دلیل حتى 

 که هوادار سرکوب همه جانبه ژنرال رضا مالکرتش ترور کردند و یک سروان ا
 هم ژنرال امین زروالشد و سپس ! اسالمگرایان بود به ریاست دولت انتخاب

  !. براى مدت سه سال قرار شد که در رأس قدرت بماند

چندین ... ها به تقسیم قدرت و دریافت سهمیه مشغول شدند  در واقع ژنرال
 جناحهاى کنفرانس تفاهم ملى با همکارى سیاستمداران معروف الجزائرى، و

شکست روبرو شد، و مذاکره پنهانى امین ها، با   اسالمى، به علت زورگویى ژنرال
زوال با رهبرى جبهه نجات اسالمى هم به علت عدم موافقت رهبرى جبهه با 

و ناگهان، ژنرال زروال با کنار ! ها، توفیقى نیافت  پیشنهادهاى غیراصولى ژنرال
  .زدن رقباى ارتشى خود، به ریاست جمهورى کشور انتخاب شد

در همین دوران بحران و سرکوب و تقسیم پست و مقام و ترور 
هاى اسالمى به  هاى اسالمى برجسته و محکوم شدن رهبرى حرکت شخصیت

. رایان آغاز شدویژه عباس مدنى و بلحاج، مبارزه مسلحانه بین ارتش و اسالمگ
ها آغاز گردید و در واقع در مراحل  این مبارزه نابرابر، با تشدید فشار ژنرال

نخستین، اسالمگرایان براى دفاع از خود و بدست آوردن حق مشروع و قانونى 
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ها و اربابان آنها که کلیّت  خود، مجبور به انتخاب این راه شدند، اما ژنرال
عام مردم پرداختند  ردانه، به ترور و سرکوب و قتلامپریالیسم غربى بود، ناجوانم

  .گناه در این مرحله ـ حدود پنج سال ـ کشته شدند زار نفر انسان بىو دهها ه

بینیم که باالخره رژیم به انتخابات باصطالح آزاد تن داد و   ولى مى
پذیرفت که احزاب گوناگونى، از جمله چند حزب اسالمى، البته با حذف نام 

   در آن شرکت کنند؟اسالم،

 ژنرال زروال پس از رسیدن به ریاست جمهورى کشور، براى مشروعیت 
» مختومه«را » سالمىپرونده جبهه نجات ا«بخشیدن به حاکمیت ژنرالها، نخست 

پرسى گذاشت که   را به همه» اساسى کشوربازنگرى قانون «اعالم کرد و سپس 
و سپس مسئله انتخابات اولین . دندبه آن رأى موافق دا!  درصد، مردم60/84گویا 

مطرح شد که در آن حزب جدیدالتأسیس رئیس ! مجلس چند حزبى کشور
! ... در رأس احزاب پیروز قرار گرفت! »اجتماع ملى دمکراتیک«جمهور، بنام 

ر واقع براى ها د این بازى. اند  نام نهاده» حزب السلطه«الجزایریها این حزب را 
و البته .. الجزائر شناخته نشود ژنرال پینوشه ، بعنوان این بود که ژنرال زروال

  !...الجزائر متأسفانه فقط یک ژنرال پینوشه ندارد

 آیا حزب حاکم و دولت کنونى با دخالت ژنرالها به پیروزى رسید، یا 
  اینکه واقعاً مردم به آن رأى دادند؟

میلیون  17تى از مجموع  در این انتخابات پارلمانى طبق آمار رسمى دول
الجزائرى صاحب رأى، فقط ده میلیون و پانصد هزار نفر شرکت کردند و رأى 

 کرسى 369 حزب 10کننده، فقط  دادند و از مجموع احزاب و سازمانهاى شرکت
: بندى آن، بدین ترتیب بود  کرسى را بدست آوردند که تقسیم11و افراد مستقل 
 155رهبرى عبدالقادر بن صالح به » التجمع الوطنى الدیمقراطى«حزب حاکم یا 

، به رهبرى شیخ محفوظ )همان حماس سابق(کرسى و حرکه مجتمع السلم 
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 و حرکه 64حمود، بهه التحریر الوطنى به رهبرى بوعالم بن  و ج69نحناح 
» جبهۀ القوى االشتراکیه« کرسى و 34النهضه به رهبرى شیخ عبداهللا جاب اهللا 

 من اجل الثقافه و الدیمقراطیه سعید  کرسى و التجمع19حسین آیت احمد 
  . کرسى بدست آورد19سعدى الئیک نیز 

! بدین ترتیب حزب به اصطالح ملى دمکراتیک، که مردم آن را حزب السلطه
 کرسى در 103نامند، برنده اول شد و دو گرایش اسالمى حماس و النهضۀ با  مى

مکراتها و سکوالرها، در حالى که د. دادند درصد آراء را بخود اختصاص 30واقع 
اینکه حزب دولت ـ التجمع الدیمقراطى ـ .  درصد آراء را بدست آوردند12فقط 

 کرسى را بدست آورده است، 155گذشت،  که فقط سه ماه از تشکیل آن مى
نشان دهنده نوع دخالت حکومت ژنرالها، به سرکردگى امین زروال در امر 

اقع براى مشروعیت بخشیدن به رژیم این انتخابات، در و. انتخابات تواند بود
  .ژنرالهاى حاکم، برگزار شد

وضع اید توجه داشت که این انتخابات تحت شرایط خاص و با اصوال ب
قوانین جدیدى برگزار شد و به رژیم امکان داد که پیروزى چشمگیر اسالمگرایان 

  م ـ تکرار نشود و یک حزب سیاسى به تنهائى قادر به1991 ـ 1370در سال 
  .تشکیل دولت نشود

قوانین جدیدى که قبال به اصطالح به تصویب عمومى نیز گذاشته شد، عبارت 
  :بودند از

  .ت آن در انتخاباتـ انحالل جبهه نجات اسالمى و سلب حق شرک1

که در واقع » گرائى  نسبى«و اجراى قانون » اکثریت آراء«ـ حذف قانون 2
  .کند ب مىامکان سیطره یک حزب بر اکثریت آراء را سل

به موازات مجلس ملى ـ ! »مجلس االمّۀ«ـ تشکیل یک مجلس دیگر، به نام 3
» مجلس سناى رژیم شاه«پارلمان ـ این مجلس االمۀ، در واقع چیزى شبیه به 

 عضو ـ که یک سوم آن هم منصوب از سوى ریاست جمهورى 144است با 
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ت مجلس ملى را وم آراء خود، مصوباو حق دارد با اعتراض دو س! خواهد بود
  !لغو نماید

ـ حفظ قدرت ارتش و ژنرالها در دخالت در امور سیاسى که بطور طبیعى 4
آورند که بر سر   هر وقت الزم باشد، همان بالئى را بر سر مجلس ملى کنونى مى

  !.، آوردند1991انتخابات قانونى ـ مردمى 

از روش را خواهد زد و ! »حرف اول«همچنان » مافیاى ارتش«بدین ترتیب 
  .پارلمانتاریسم، فقط نام آن در الجزائر باقى خواهد ماند

ظاهرى  عالوه بر مشروعیت البته هدف دیگر مافیاى ارتش از انتخابات،
اى است   بخشیدن به رژیم خود، جلوگیرى از استمرار مبارزه سیاسى ـ مسلحانه

ار نفر  به اسالمگرایان تحمیل شده است و تاکنون هم دهها هز1992که از سال 
سالح داشته است و در واقع، درست با همان روشى  گناه و بى  قربانى از مردم بى

، در اواخر عمر ننگین O.A.Sاس .آ.که نیروهاى ویژه ارتش سرى فرانسه یا او
  ...دادند   استعمارى خود بر سرکوب در الجزائر انجام مى

شنهادى آمریکا بود البته یکى دیگر از اهداف ژنرالها از این امر، اجراى طرح پی
که با آزمایش قبلى این نوع انتخابات و آزادیهاى به اصطالح سیاسى، در سرکوب 

بدست آورده ! هائى هاى مسلحانه، بویژه در آمریکاى التین، قبال موفقیت جنبش
  .بود

که طبق سناریوى پیشنهادى » السالوادور«مشخصا اشاره کنم به حوادث 
هاى  جوخه« قدرت فاشیستى خود، به تشکیل آمریکا، ژنرالهاى حاکم در اوج

حداکثر از گروههاى چپ و همه تصفیه فیزیکى « پرداختند که با هدف »مرگ
براى بازستایى هر نوع قدرت تحرک سیاسى از آنان، انجام » مخالفین رژیم

ترور کور، : شود یاده مىو اکنون همین طرح و سناریو، در الجزائر پ. گرفت
عام هر چه بیشتر نیروهاى بالفعل و یا بالقوه حرکتهاى  سرکوب مطلق، قتل



٧٠ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

زنى  سازى و آتش اسالمى و نابودى همه پایگاههاى مردمى با کشتار و ویران
  ..همه روستاها و مراکز تجمع آنان 

 پس در واقع این انتخابات نتیجه مطلوب را براى حاکمیت فعلى 
  یاورده است؟بوجود ن

 شکى نیست که بحران سیاسى الجزائر با کودتاى ژنرالها و روى کارآمدن 
و سرکوب مردم به یک برخورد » احمد اویحیى«دولت قالبى و غیرمردمى کنونى 

هاى دمکراتیک، وقتى ریشه در  خشن نظامى ـ مسلحانه بدل شده است و بازى
  .ست نخواهد داددرون جامعه نداشته باشد، نتیجه مطلوب را هم بد

حل بنیادى، بدون برگشت به اصل موضوع و رفع علل آغاز  به نظر من راه
بحران و سپس توجه به عامل اصلى پیدایش برخورد مسلحانه، عملى نخواهد بود 

توان عامل رفع علل و عوامل بحران تلقى کرد؟ بدون   آیا این انتخابات را مى... 
ه این انتخابات در واقع براى گذر از دانیم ک شک جواب منفى است، البته مى

مرحله بحران برگزار شد، اما بحران از اینجا ناشى شد که امپریالیسم غرب و 
دارى ستمگر، باند فساد حاکمیت و  سرمایه: ثعوامل داخلى آن که در مثل

خواستند مردم در سرنوشت خویش شرکت و    تبلور داشت، مىمافیاى ارتش،
کنون نیز همان نتیجه بدست آمده است اما به ظاهر در و ا. دخالت نداشته باشند

دارتر از آن است که با این  تر و ریشه ولى بحران بسیار عمیق... شکل قانونى 
  .هاى سیاسى پایان یافته تلقى شود بازى

مخالفین که گر  نمایندگان اسالمگرایان در مجلس کنونى با همکارى دی
توانند در تغییر اوضاع  اند، نمى افتهاکنون حضور ی در پارلمان الجزائر هم

  نقشى داشته باشند؟

با تغییراتى که مافیاى ارتش در نظام قانون :  در پاسخ قبلى اشاره کردم
احزاب و چگونگى برگزارى انتخابات بعمل آورد، عمال تغییر رژیم از داخل 
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پذیر نخواهد بود و روى همین اصل هم رژیم حاضر شد که در  دیگر امکان
خابات، بخشى از کرسیهاى خود را از دست بدهد، اما سلطه خود را عمال انت

پارلمان کنونى الجزائر در واقع یک نوع پارلمان محلى است نه پارلمان . حفظ کرد
و چون همه احزاب و همه مردم در . گیرى جدى گذارى و تصمیم  قانون

هاى الزم   تانتخابات شرکت نکردند، طبعا پارلمان کنونى فاقد قدرت و صالحی
  .است

را پس از چند ماه محمد بوضیاف دانیم که مافیاى ارتش،  خوب مى
دعوت کرده و به  خارج حکومت، ترور کرد در حالى که خود و با اصرار او را از

را روى کار آورد و سپس زمینه ژنرال على کافى و بعد . کشور آورده بودند 
ت و اکنون این حاکمیت، سرکوب همه جناحهاى ملى ـ اسالمى را فراهم ساخ

از همه . کند  احزاب قانونى را منحل مى! خواهد قیافه مردمى بخود بگیرد مى
 که یک حزب اسالمى هم نیست، ولى کلمه احمدبن بالاحزاب، حتى از حزب 

 را » اسالم«خواهد که کلمه  ست، مىدر اساسنامه آن آمده ا» اسالم و عروبت«

 ق شرکت در انتخابات را از اساسنامه خود حذف کند وگرنه ح

توانند در انتخابات شرکت   شود که همه مى مدعى مى! بعد این حاکمیت... ندارد 
، حق »اسالم«در حالى که حتى حزب بن بال هم به بهانه همان کلمه ! کنند؟

شرکت در انتخابات نیافت و شرکت در انتخابات را مانند جبهه نجات اسالمى 
  ... تحریم کرد 

هاى الجزائرى، بر   المللى هم عالوه بر احزاب و شخصیت ران بینو البته ناظ
اند، اما چه فایده؟ وقتى امپریالیسم  تقلب گسترده در انتخابات گواهى داده

خواهد منافع نامشروع خود را به هر قیمتى حفظ کند، دیگر بقیه امور  مى
  .اى بیش نخواهد بود افسانه
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گونه است؟ آیا کامال سرکوب  باالخره موقعیت کنونى اسالمگرایان چ
دهند؟ و   اند و یا به نحوى به مبارزه سیاسى ـ نظامى خود ادامه مى شده

اصوالً چرا براى رفع بحران حاد کنونى، یک راه حل اساسى پیشنهاد 
  کنند؟ نمى

عام و   موقعیت کنونى اسالمگرایان، علیرغم آن همه فشار و آن همه قتل
ب و اختناق پلیسى ضدبشرى، همچنان نیرومند زندان و اعدام و ترور و سرکو

  .است

بینیم که در همین انتخابات  رغم همه فشارها، با مختصر آزادى، مى  یعنى على
اگر ...  کرسى را بدست آورد 103پارلمانى چند ماه پیش، گرایش اسالمى 

تردید اکثریت قاطع از آن گروههاى اسالمى بویژه  انتخابات واقعا آزاد بود، بى
البته اسالمگرایان، یعنى مشخصا جبهه نجات . شد ه نجات اسالمى مىجبه

اسالمى، قبل از انتخابات اخیر براى حل بحران خونین کنونى و ایجاد وحدت 
  !اى موضع خود را اعالم کردند، اما گوش شنوایى در کار نبود ملى طى بیانیه

ژى جبهه استرات« که تحت عنوان جبهه نجات اسالمىاى   صفحه7در بیانیه 
  :گردید، آمده بودتشر  من»نجات اسالمى در حل بحران الجزایر

همواره براى به پایان بردن هرگونه بحرانى، یکى از راههاى نظامى، روانى ... «
در الجزائر دو روش نخستین تاکنون ره بجائى . یا سیاسى کارساز خواهد بود

ى مردم است و آن حل سیاسى که تنها راه رهائ ماند راه  نبرده است، پس مى
  .»انتخاب روش سیاسى تعددگرایانه است

سپس جبهه نجات اسالمى ضمن بررسى علل پیدایش بحران که ناشى از 
باند فساد و مافیاى کومت اسالمى و به محاکمه کشیده شدن ها از ح ترس ژنرال

  : گوید کنونى ارتش بود، در بیانیه خود مى



٧٣ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

تواند  ب، یک جبهه وفاق ملى مىاکنون، پس از این همه خونریزى و سرکو«
  . »نظر برسد در یک مذاکره شرافتمندانه و با آزادیهاى مشروع و قانونى، به وحدت

چون دولتهاى «: کند  آنگاه جبهه نجات اسالمى در بیانیه خود پیشنهاد مى
اند، پس   بودهاسالمى یا عربى در امر وساطت بین مردم و دولت الجزائر، موفق ن

مردم امکان داد که توان با یک انتخابات آزاد، به   لمللى مىا با نظارت بین
  .»سرنوشت آینده خود و کشور را تعیین کنند

البته این پیشنهاد جبهه نجات اسالمى مورد قبول بسیارى از حرکتهاى ملى و 
حتى جبهه التحریر الوطنى و بن بال واقع گردید، ولى حاکمیت انحصارگراى 

آمدهاى آن  ترجیح داد و بدون آنکه پى» قانون مدارى«را بر » زورمدارى«کنونى، 
مپریالیسم غرب قرار انتخاباتى را برگزار کرد که مورد پسند ا. را ارزیابى کند

  .داشته باشد! عام مردم، توسط ژنرالها مجوز قانونى قتلتا سرکوب و ! گرفت

ها که یکى دو ماه قبل انجام شد و    درباره انتخابات محلى و شهردارى
  گویید؟  پیروزى چشمگیر حزب حاکم را همراه داشت، چه مى

 پس از مراجعه به آراء عمومى درباره قانون اساسى و انتخابات پارلمانى 
هدف رژیم ژنرالها این بود که به . رسید) انتخابات محلى الجزایر(نوبت به 

ظور با آنها هستند و براى همین من! »مردم«پشتیبانان غربى خود نشان دهند که 
  ! خبرنگار خارجى را دعوت کردند که بر جریان امر انتخابات نظارت کنند200

ها  انتخابات محلى، شامل انتخابات به اصطالح ایالتى ـ والیتى و شهردارى
پس از پایان انتخابات، اکثر خبرنگاران خارجى و تقریبا اغلب سازمانها ... شد  مى

 »ابات آکنده از تقلب و تزویر بودانتخ«و احزاب سیاسى داخل شهادت دادند که 
و آن پیروزى حزب حاکم یعنى ! نگویند، نتیجه یکى بوداما چه آنها بگویند و چه 

  .بود! تجمع دمکراتیک ملى

و )  درصد55( کرسى 7242جالب بود که حزب حاکم در مجالس شهرداریها، 
آراء بدست آورد و جبهه )  درصد52( کرسى 986در انتخابات ایالتى 
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 کرسى در 2400بخش ملى در ردیف دوم قرار گرفت و صاحب  ىآزاد
 کرسى ایالتى شد و حرکۀ مجتمع السلم ـ اسالمگرایان مربوط 373شهرداریها و 

رسید و احزاب دیگر، هر کدام فقط چندین کرسى  مرتبه سوم به شیخ نحناح ـ به
  !بدست آوردند

زى ندارد که به در واقع حاکمیت، پس از تثبیت ظاهرى وضع خود، دیگر نیا
و روى همین اصل برگ ! اسالمگرایان و یا احزاب سیاسى مخالف میدان دهد

  .سازد برنده را نصیب خود مى

 و بعد شیخ عباس مدنى مدتى پیش در اخبار آمده بود که 
معاون » على بلحاج«اند، ولى گویا   از زندان آزاد شدهعبدالقادر حشانى

است؟ و از طرفى هم در مطبوعات اول شیخ عباس در زندان کشته شده 
خارجى آمده بود که دولت درصدد مذاکره با رهبرى جبهه نجات اسالمى 

  است آیا این اخبار صحت دارد؟ و نتایج احتمالى مذاکرات چه بود؟

 آزادى شیخ عباس مدنى و بعد عبدالقادر حشانى، در واقع در اثر فشار 
آنها به ظاهر آمد و وال بعمل ارتشیان مخالف ژنرال خالد نزار و ژنرال زر

رهبرى جبهه نجات ... ها بودند  عام خواستار همکارى براى جلوگیرى از قتل
بس را پذیرفت و عباس مدنى هم اعالم آمادگى کرد که در  اسالمى، اعالم آتش

بس ــ که البته بطور یک جانبه ــ  حل بحران اقدام کند، و به همین دلیل آتش
فرمانده مدنى مرزاق و به دنبال آن بعضى از ارتشیان با ... اعالم و انجام گردید 
لى از نتایج آن متأسفانه بخش اسالمى دیدار کردند، و نیروهاى ارتش آزادى

نظر قرار  بدست نیامد و پس از چند روز از آزادى، عباس مدنى باز تحتخبرى 
در . گرفت و عبدالقادر حشانى هم از مصاحبه ممنوع گردید و سپس دستگیر شد

و به ... واقع مافیاى ارتش، بطور کلى مخالف هر نوع مذاکره با اسالمگرایان است 
و ! »مذاکرات محرمانه بدون حضور شاهدان عینى«توان به   رسد که نمى نظر مى
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انعقاد یک پیمان رسمى، دل بست و نتیجه نهایى، آن هم با برکنار شدن یک 
   ... ژنرال و آمدن ژنرال دیگر، منتفى خواهد بود

در مورد درگذشت على بلحاج، اطالع دقیقى در دست نیست، و متأسفانه 
  .اند با او مالقاتى داشته باشند  ماهها است که حتى وکیل و خانواده وى نتوانست

تفاوت قلمداد  گرایان را خاموش و یا بى  توان امروزه اسالم  آیا مى
  کنیم؟

ان آنها در جهان اسالم و اسالمگرایان چه در الجزائر و چه نمایندگ!  نه
بلکه غرب در ... تفاوت نیستند   اروپا در رابطه با مسائل این کشور خاموش و بى
، در این رابطه ساکت، خاموش و !کلیت خود و حتى حقوق بشریهاى حقوق بگیر

در داخل الجزائر هم جبهه نجات اسالمى و هم حماس و . تفاوت هستند  بى
ین ژنرالها، هر یک به نحوى اعتراض خود را علیه حرکه النهضه، و یا دیگر مخالف

دارند و هرگز خاموش نیستند، اما باید دید  عامها اعالم مى شکنى و قتل  قانون
قدرت به اندیشند؟ به صلح و آرامش یا حفظ   حاکمیت و اربابان آنها به چه مى

  هر قیمت؟ 

 سابقه  درصد آنها مسلمان هستند،99به هر حال مردم الجزائر که تقریبا 
اند، به   ساله در مبارزات ضداستعمارى تحت پرچم اسالم داشته130طوالنى و 

مبارزه خود ادامه خواهند داد و تردیدى نباید داشت که سرانجام اسالمگرایان به 
اند که   پیروزى نهائى خواهند رسید، ولى متأسفانه بهاى سنگینى براى آن پرداخته

 و مزدوران داخلى آن، ضرورتى نداشت بدر صورت عدم دخالت امپریالیسم غر
  .این بها پرداخته شودکه 

 در این میان نقش آمریکا و فرانسه و یا به عبارت دیگر، رقابت آنها در 
هاى اسالمى بطور کلى، و حرکت اسالمى الجزائر بطور  رابطه با نهضت

  خاص، چگونه است؟
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 در رابطه با هاى غربى   نقش یا عملکرد آمریکا و فرانسه و دیگر دولت
یعنى . جهان اسالم و الجزائر، مزورانه، منافقانه و به عبارت دیگر ضدانسانى است

خالصه » امپریالیسم«ها که در کلمه  رقابت آمریکا و فرانسه و دیگر غربى
هاى اسالمى در جهان، بویژه در الجزائر، با  شوند، و برخورد آنها با نهضت مى

داران غربى با استفاده از   سرمایه. قى همراه نیستانگیزه یک رقابت انسانى ـ اخال
زر و زور، به فکر غارت کامل منابع طبیعى و ملى همه سرزمینهاى اسالمى هستند 

دیگر ارزشهاى انون، اخالق و ، انتخابات آزاد، ق»حقوق بشر«و اصوال براى آنها، 
، بوسنى، فلسطین، لبنان: برخورد آنها در رابطه با مسائل. انسانى، مطرح نیست

افغانستان، سودان و الجزائر نشان دهنده چهره ننگین و ماهیت ضدبشرى آنها 
دریدن و «در هر چه زودتر » سگ و گرگ«رقابت آنها در واقع رقابت ... است 

  ! ... است» خوردن طمعه

هاى اسالمى در کل جهان اسالم،   به طور خالصه برخورد آنها با همه نهضت
بعضى از حرکتها در دنیاى  است، حتى اگر به رهبرى اى ناجوانمردانهبرخورد 

دوستى و حقوق بشر و این   اند، این براى خاطر انسان غرب، پناهندگى داده
تردید براى اهداف دیگر، از جمله فشار بر دولتهاى  ها نیست، بلکه بى افسانه

مربوطه در راستاى منافع خودشان، یا محدود کردن رهبرى حرکتها، شناخت کامل 
  ...هداف حرکتها، براى سرکوب بهتر آنها است ا

اکنون بخشى از ... هستند ! »دو نمونه برتر«آمریکا و فرانسه در این زمینه 
رهبرى حرکت اسالمى الجزائر و دیگر کشورها، در این دو کشور، با اتهامات 

ولى ... اند   برند و بعضى حتى به حبس ابد محکوم شده  واهى در زندان بسر مى
 و آلمان با پناه دادن به تعدادى از رهبران حرکتهاى اسالمى، اهداف انگلیس

کنند که با مراعات قانون کشور آنها، فعالیتهاى محدودى  دیگرى را تعقیب مى
  .توانند داشته باشند مى

  ؟ در مورد الجزائر بخصوص، چه نوع برخوردى هست
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نجات اسالمى و  در مورد نوع برخورد منافقانه فرانسه و آمریکا با جبهه 
  .دیگر گرایشهاى اسالمى الجزائر، اشاره به دو نمونه شاید روشن کننده باشد

که شاید نماینده فکرى ـ سیاسى چند ده نفر » خالده مسعودى«! سرکار علیه
هاى تلویزیونى فرانسه  امروزه در مهمترین برنامه... الجزائرى سکوالر هم نیست 

د، ولى وقتى گرد  مطرح مى» مقاومت الجزائر«و بعنوان نماینده ! شود ظاهر مى
فاند «رسد، اگر آنها را تروریست ننامند، لقب  مى» اسالمىجبهه نجات «نوبت به 
دهند که در غرب شاید مفهومى بدتر از تروریست داشته   به آنها مى» مانتالیست

  .باشد

اومت در فرانسه، انسان فرانسوى به یاد مق» مقاومت«البته با بکار بردن کلمه 
فاند «افتد و اما کلمه   مى» ژنرال دوگل«فرانسویها در برابر نازیسم و شخصیت 

! آورد  وسطایى ارباب کلیسا را به یاد مىخاطره تروریسم خشن قرون » الیسممانت
دارى و صهیونیسم، هرگونه  سلطه سرمایه. در آمریکا هم همین طور است

شیخ عمر . ا، گرفته استاستقالل اندیشه سیاسى را از سیاستمداران آمریک
اساس،  روحانى پیر و مریض و نابینا را با یک اتهام واهى و کامالً بىعبدالرحمن 

جبهه نجات اسالمى ان  یکى از رهبر»انور هدام«اند و  به حبس ابد محکوم کرده
از مدت دو روز را که سخنگو و نماینده جبهه در آمریکا بود، به بهانه اینکه 

و دیرتر به اداره مهاجرت مراجعه کرده است؟ یک سال ! دهاقامت او گذشته بو
هنوز تعیین نکرده است و اگر ! اند و تکلیف او را دادگاه  است که به زندان افکنده

 سال 240به حبس ابد و یا ! قانون آمریکا! محاکمه هم بکنند، البد به علت نقض
ها   آمریکایىد هم ها، بع ها و ستمبا این برخورد... زندان محکوم خواهند کرد؟ 

ها  ها و کانسى  و چرا رمزى یوسف! پیدا شد؟» تروریست«خواهند گفت چرا 
و البد توقع دارند که همیشه آنها دست باالتر را داشته باشند و ... بوجود آمدند؟

  .کنند ها آنها نمى  جوئى هاى مقاومت ملتها و انتقام اى درباره ریشه اندیشه
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  ارمافیاى ارتش، عامل کشت

  
عامها و خشونت و ترور کور در الجزائر شد، اصوال    اشاراتى به قتل
شود؟ و واقعا چه  عامهاى الجزائر تعقیب مى ها و قتل چه اهدافى از خشونت

کسانى پشت پرده هستند؟ ژنرالها یا اسالمگرایان؟ و یا هر دو؟ و باالخره 
  عامها چیست؟ سرانجام، نتیجه این قتل

نخست باید دید که چه ... به این سؤال خیلى آسان نیست  البته پاسخ دادن 
آور و ضدانسانى در این  عامهاى فجیع و شرم کسانى واقعا امروز مجرى این قتل

خواهى و  و آزادى! کشور هستند؟ و اینکه در میان اوج فریاد حقوق بشر
طلبى و شعارهایى از این قبیل، چگونه این جنایات در روز روشن در  دمکراسى

عام  پیوندد؟ آیا واقعاً قتل بوقوع مى! نار گوش و چشم غرب به اصطالح متمدنک
ها  رحمانه و وحشیانه کودکان، زنان، پیرمردان و پیرزنان، در روستاها و جاده  بى

است؟ یا آنکه دیو و دد عامل این » انسان«نام در الجزائر، کار موجودى به 
عا انسان را از بىوجدانى بعضى از عامها واق کیفیت این قتل... جنایات هستند؟ 

سازد، ولى از سوى دیگر، همین کیفیت  موجودات بظاهر انسان عصر ما، متأثر مى
هاى تربیت شده  تواند نشان دهد که فقط باقیمانده جنایات است که بخوبى مى

هاى ارتش سرى فرانسه و  اس. آ. او: هاى آلمان نازى و اس. در مکتب اس
توانند مرتکب این قبیل   هاى فاشیست السالوادورى مى لژنرا» هاى مرگ جوخه«

اى   یعنى باید این قبیل افراد روانى، سادیست و آدمکشان حرفه. بشوندجنایات 
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باشند که بتوانند یکجا چند صدنفر را سر ببرند و مُثله کنند و بعد هم بتوانند به 
   .بدهند! پایگاه خود برگردند و به فرماندهان خود گزارش عملیات

ها و سپس کمونیستها و در اواخر نیمه اول  البته در اوائل قرن بیستم فاشیست
هاى غربى گردآمده در فلسطین، مرتکب این قبیل   این قرن، صهیونیست

صربهاى «در کامبوج و » پول پوت« ما فقط اند و در عصر  عامها شده قتل
انه، شکم ها ـ در بوسنى وحشیانه و سبع  هاى همان فاشیست  ـ تفاله»بوسنى

دریدند و سر بریدند، اما چگونه در یک کشور اسالمى، مدعیان مسلمانى؟ 
  ...توانند این اعمال را مرتکب شوند؟ قابل تحلیل و قبول نیست  مى

 الجزائر مدعى هستند که» مافیاى ارتش«بهرحال، ژنرالهاى حاکم یا در واقع 
اسالمگرایان هم  شوند، ولى  گرا مرتکب این اعمال مى  گویا گروههاى اسالم

گویند که خود رژیم و یک بیمار روانى به نام  ضمن تقبیح این قبیل جنایات، مى
 با نیروهاى ویژه خود، با اجازه و اطالع حاکمیت، به این ژنرال خالد نزار،

  .زنند ها دست مى  آدمکشى

نکاتى که در این مسئله قابل توجه است یکى دو تا نیست و ما فقط به بعضى 
  :کنیم   اشاره مىاز آنها

سالح و  بىگناه و   عامها و کشتارهاى جمعى فقط شامل افراد بى ـ این قتل1
  ...شود  روستائى مى

یعنى گروههائى با . ـ کیفیت ارتکاب جنایات در همه نقاط، یکسان است2
کنند و بعد سوار بر  شوند و همه چیز را نابود مى کامیونها وارد روستائى مى

  .گردند  وند و بر مىش همان کامیونها مى

دهد که در نزدیکى پادگانها و  عامها بیشتر در مراکزى رخ مى ـ این قتل3
بزرگ بویژه  ارتش وژاندارمرى قرار دارند ویا در کنار شهرهاى پاسگاههاى

  ...پایتخت 
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رغم ابالغ توسط افرادى که  ـ فرماندهان ارتش و مسؤوالن ژاندارمرى، على4
رسانند، حاضر به کمک و حضور در صحنه   ن مىخود را به پاسگاه و پادگا

آورى اجساد قربانیان وارد محل  عام، براى جمع نیستند و فقط پس از پایان قتل
  .شوند مى

رغم اصرار مردم، نیروهاى ارتش و ژاندارمرى حاضر به تعقیب   ـ على5
  .جنایتکاران و جستجوى آنها در اطراف محل جنایات نیستند

دهد که بستر اصلى   تر در روستاها و مناطقى رخ مىعامها بیش ـ این قتل6
پیدایش حرکتهاى اسالمى و یا محل تولد و فعالیت رهبرى آنها بوده است و یا 

  .برند ها و قوم و قبیله آنها، هنوز در این مناطق بسر مى  اینکه خانواده

گیرند که در  ـ روستاها و مراکزى مورد حمله و هجوم جنایتکاران قرار مى7
 به جبهه نجات اسالمى و یا دیگر اسالمگرایان رأى 1992 و 1990ابات انتخ
  .اند داده

که در کوهها رسانى به اسالمگرایانى   هالى بعضى از این روستاها، از کمکـ ا8
  .اکنون نیز هوادار آنها هستند اند و یا هم برند، دریغ نورزیده  و جنگلها بسر مى

عامها  این قتل! کن شدن تروریسم  و ریشه! رغم ادعاى ثبات اوضاع  ـ على9
همچنان ادامه دارد، در حالى که طبق ادعاى دولت، دیگر نباید دنیا شاهد این قبیل 

  .ها باشد کشى آدم

رغم درخواست مکرر رهبرى جبهه نجات  ـ از همه مهمتر اینکه، على10
هاى سیاسى دیگر الجزایر و همچنین بعضى از   اسالمى و احزاب و شخصیت

هاى رسمى و قانونى داخلى یا خارجى، دولت اجازه  و سازمانها  شخصیت
نوعى «دهد و به اصطالح آن را  ها را نمى عام تحقیق و بررسى در مراکز قتل

کند، در حالى که در صورت صحت ادعاى  قلمداد مى! »دخالت در امور کشور
  .حاکمیت، باید براى شناسائى آدمکشان، خود در این امر پیشگام شود
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تر از همه آنکه، در هر دو انتخابات عمومى اخیر دولتى الجزایر،  یبـ عج11
گرفتن ترور، آدمکشى، ناگهان این قبیل اقدامات در سراسر کشور،  بجاى اوج

در صورتى که اگر عامل اصلى این جنایات، گروههائى ضد دولت ! فروکش کرد
 امور، آن را بایست در دوران انتخابات، براى اخالل در بودند، بطور طبیعى مى

  !.دادند  افزایش مى

ـ و نکته دیگر اینکه تاکنون حتى یک نفر از این جنایتکاران دستگیر و 12
رند و محاکمه نشده است تا واقعا روشن شود که چه کسانى در پشت پرده قرار دا

  برند؟ گناه، لذت مى از مثله شدن انسانهاى بى

عامها در  ند که قتلـ خبرگزاریهاى غربى و دولت الجزائر مدعى هست13
! دهد که گروههاى جهادى و اسالمگرایان بر آنها سیطره دارند؟  مناطقى رخ مى

عام  توانند پاسخ دهند که پس چرا این اسالمگرایان کسانى را قتل ولى نمى
  اند؟ کنند که خود آنها را پناه داده مى

د روستاهاى کنند و یا افرا عامها نجات پیدا مى و البته کسانى که از قتل... 
کنند که مرکز نفوذ و  مىفرار » البلیده«ر جنایات، به شهر مجاور، از ترس تکرا

  .شوند  قدرت اسالمگرایان است و به آنجا پناهنده مى

عامها است ـ در یک نقشه  که مرکز بزرگترین قتل» مثلث مرگ«ـ 14
 المدیه، جغرافیایى ـ از پایتخت و سیدى موسى آغاز و به مناطق تابالط، بن على،

در اغلب این مناطق، حداکثر در یک . یابد  العمرى و بوقاریف تا البلیده ادامه مى
با (مسلح نانجا هاى ارتش، اردوگاهها نیروهاى ویژه   کیلومترى آنها، پادگان

و بسیار عجیب است ... یا مراکز دژبان قرار دارد و ) هاى سیاه روپوش و نقاب
عامها دخالت کنند و یا به مبارزه با آدمکشها  تلکه آنها نتوانند در جلوگیرى از ق

  ...بپردازند؟ 
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تواند ثابت کند که اغلب این   اینها از جمله دالیلى است که بخوبى مى
کشى اسالمگرایان، توسط   عامها، براى ارعاب هر چه بیشتر مردم و نسل قتل

  ...گیرد   عناصر مسلح باند مافیاى ارتش انجام مى

جزائر نفت و «همى هم هست و آن اینکه الجزائر فقط  نکته بسیار مـ یک15
االن همه خطوط نفت ... هم هست » جزائر ساحلى، کشاورزى«نیست، بلکه » گاز

هیچ نوع خرابکارى هم در آنها بعمل ... و گاز کشور در آرامش کامل است 
غرب هم به راحتى ! ... آید و در واقع کسى مزاحم صدور نفت و گاز نیست نمى

کند و بخشى از پول آن را هم بابت بهره چند   ى نفت خود را دریافت مىو آسان
کشاورزى و اما اراضى ... دارد و   ده میلیارد دالرى دولت الجزائر بر مى

داران و شرابسازان فرانسوى   ساحلى که روزگارى ویژه استفاده سرمایههاى  زمین
مردم این اراضى بود، امروز پر از روستائیان مسلمان شده و پس از پیروزى 

بینیم که این مناطق هدف اصلى هجوم  ناگهان مى... نصیب کشاورزان شده است 
شود و افراد نجات یافته و باقیمانده هم به  و قتل و غارت و ویرانى و آوارگى مى

گذاران  کنند و میدان براى سیطره مجدد سرمایه سرعت از آن مناطق فرار مى
داران بانکها و  خلى مرکب از ثروتمندان، سهامبا همکارى مثلث فساد دا(خارجى 

  ... شود   خالى مى) باند ارتشى حاکم

در واقع امروز، در مناطق غنى کشاورزى الجزائر، همان روش بر ضد 
شود که در آغاز اشغال الجزائر بوسیله فرانسویها،  کشاورزان و مردم اجرا مى

و ... صاحب   ه و بىزمین سوخت: شد  توسط سربازان متجاوز بیگانه اجرا مى
گذارى خارجى و سلطه مجدد فئودالیسم و مالکین بزرگ که  سپس سرمایه

و شاید فقط به همین دلیل . ... هستندزائر پشتیبان اصلى حاکمیت فعلى در الج
  !!..توانند آدمکشان را پیدا کنند نمى! است که ژنرالها

که هدف در مورد اینکه هدف واقعى از این جنایات چیست؟ باید گفت 
اصلى جنایتکاران ارعاب و ترساندن مردم الجزایر از هرگونه اسالمگرائى و یا 



٨٣ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

مافیاى ارتش و پشتیبانان خارجى آنها با . پشتیبانى از اسالمگرایان است
خواهند همه مسلمانان را در داخل  انداختن حمام خون در الجزایر مى راه

و از سوى دیگر با . از دارندهرگونه حرکت مخالفى بد و آنها را از مرعوب سازن
تبلیغات زهرآگین خود، در سطح جهان، حرکتهاى اسالمى را متهم به تروریسم و 

  !عام بنمایند ارتکاب اعمال ضدانسانى و قتل

متأسفانه مافیاى ارتش در این امر، تا حدى، بویژه در مورد تحریف چهره 
توان مردم   مىحرکت اسالمى الجزایر در جهان موفق بوده است، اما تا کى

تاریخى دیگر هاى  سالح را قتل عام کرد؟ روشن نیست، ولى نمونه  گناه و بى  بى
هیچگاه نتیجه نهائى به نفع جنایتکاران دهد که  در نقاط مختلف دنیا، نشان مى

  .نبوده است

شدگان در این چند سال چقدر بوده است؟ دولت    تعداد قطعى کشته
  دانند؟  المگرایان تعداد آن را بیشتر مى هزار نفر و اس60گوید حدود   مى

 با توجه به اینکه اصل و ماهیت امر کامال روشن نیست، بطور طبیعى تعیین 
رسمى و حاکمیت ژنرالها، مقامات . شدگان هم مقدور نیست عام تعداد دقیق قتل

شک   کنند، اما بى   هزار نفر قلمداد مى70 سال گذشته، حدود 5مجموع آن را در 
  . دقیق و صحیح نیستاین آمار

چاپ » روزالیوسف«اى که در مجله  اخیرا در مقاله» محمد حسنین هیکل«
گذرد، برخالف  از آغاز فاجعه، پنج سال مى«: نویسد قاهره منتشر شده است، مى

یعنى هر . اند  عام شده  هزار زن و مرد و کودک قتل180آمارهاى رسمى دولت، 
و البته سیل خون همچنان ...  نفر 250وز ر هزار و هر ماه سه هزار و هر 36سال 

دهد که فقط در  و این امر، در کشورى رخ مى.. مستمر، جارى است بطور 
 میلیارد دالر اختالس 22معامالت اسلحه توسط مافیاى ارتش الجزایر پرونده 

براى رفع بحران، پس از پیروزى چشمگیر » محمد بوضیاف«و هنگامى که ! دارد
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شور، وارد میدان شد و از عمق فساد ارتش آگاهى یافت و اسالمگرایان در ک
  1.»...خواست اقدامات قانونى الزم را بعمل آورد، در روز روشن ترور شد 

هاى حاکم چه کسانى هستند و با وجود   مافیاى ارتش و ژنرال
  توانند داشته باشند؟  جمهور و دولت و پارلمان چه نقشى مى رئیس

از پیروزى پس ... اى دارد   کننده یه، ارتش نقش تعیین در الجزایر، مانند ترک
 م حزب حاکم با 1952نبرد مردم علیه استعمار فرانسه و اعالم استقالل در 

جمهورى  احمد بن بال نخستین رئیس... انحصارگرایى قدرت را در دست گرفت 
 کنار رفت و به زندان افتاد ـ و بقول» سرهنگ هوارى بومدین«کشور، با کودتاى 

!  سال آن را در زندان فرانسویها، و همکاران خود25خود، از مجموع عمر خود، 
ت و ـ در واقع از دوران سرهنگ بومدین، ارتش قدرت را بدست گرف.. گذراند 

به همین دلیل قدرت ... کرد   عمال جبهه آزادیبخش و دولت و پارلمان را اداره مى
هاى حاکم، که از پشت پرده،   رالاما ژن... واقعى همچنان در اختیار ارتش است 

  :اند، عبارتند از  ژنرال امین زروال را هم تحت فشار قرارداده

  ـ ژنرال خالد نزار، وزیر دفاع سابق1

ـ ژنرال محمد العمارى، فرمانده سابق نیروى زمینى و فرمانده نیروهاى ویژه 2
  ارتش

  ق مدنى، مسئول اداره امنیت ارتشـ ژنرال توفی3

   طلبه، مدیرکل امنیت ملىـ ژنرال محمد4

  ـ ژنرال محمد غزیل، مسئول سازمان امنیت کشور5

  ـ ژنرال عبدالملک قنایزیه، فرمانده ستاد ارتش6

  ـ ژنرال العربى بلخیر، وزیر کشور7

  ـ ژنرال عطایلیه، بازرس کل کشور8
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  ـ ژنرال اسماعیل العمارى، معاون اداره امنیت9

  ـ ژنرال محمد تواتى10

  شین، مشاور اصلى زروالد بتـ ژنرال محم11

  ...ـ ژنرال طیب دراجى، فرمانده ژاندارمرى کل کشور و 12

ها، اکنون روى کار نیستند و مثالً ژنرال خالد نزار  البته دو سه نفر از این ژنرال
اند، ولى مجموعه اینها باند مافیایى ارتش و  و ژنرال تواتى از کار برکنار شده

دهند و چون سرنوشتشان  امالت اسلحه را تشکیل مى میلیارد دالرى مع22دزدان 
در صورت تشکیل یک حکومت ملى ـ اسالمى و محاکمه آنها در دادگاه به هم 

هاى الزم را براى بقاى خود دارند و به همین دلیل  پیوسته است، لذا همکارى
  .هاى حاکم را دارند  اند، امکان فشار بر ژنرال  آنهائى که بظاهر کنار رفته

مبتال به بیمارى «ژنرال خالد نزار ـ یک پاکوتاه ـ » الکفاح العربى«وشته طبق ن
پول «و مانند » آشامى و کشتار جمعى و مثله کردن است  روانى و سادیسم خون

دفاع است، این طرح   طراح اصلى عملیات بر ضد اسالمگرایان و مردم بى) »پوت
  .چنان ادامه داردها هم در دوران حاکمیت دیگر ژنرال

مانند ترکیه که ارتش ! زند  هرحال ارتش در الجزایر، حرف اول و آخر را مىب
علیرغم تمایل اکثریت قاطع مردم دولت اربکان را برکنار کرد و حزب رفاه را 

منحل نمود و با اسرائیل قرارداد همکارى همه جانبه نظامى بست و ! توسط دادگاه
...  
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  جبهه نجات اسالمى

  :و

  !سلحجماعت اسالمى م

  
 شما معتقدید که گروههاى اسالمى و یا افرادى به نام اسالم، هیچ نوع 

  دخالتى در این قبیل کشتارها ندارند؟

بطور قطع و » جبهه نجات اسالمى« به اعتقاد من اسالمگرایان واقعى مانند 
توانند باشند، چون آنها براى دفاع از اصول  یقین عامل این جنایات نیستند و نمى

ترین اصول  اند و معقول نیست که ابتدائى  و حاکمیت ارزشها، قیام کردهاسالم
ولى .  مردم است، زیر پا بگذارند»دماء و اعراض و اموال«اسالمى را که حفظ 

متأسفانه گروهى از مدعیان مسلمانى، که به علت انحراف فکرى، قبالً از جبهه 
نامند و باید   مى!»لحجماعت اسالمى مس«اند و خود را   نجات اسالمى جدا شده

 عصر حاضر نامید ـ مرادم پیروان فرقه اباضیه که در الجزایر »خوارج«آنان را 
کنند، نیست ـ آنها مسؤولیت بعضى از این جنایات را طى  زندگى مى

  ... اند  هاى رسمى خود، پذیرفته  اعالمیه

عنى حتى ، ی!دانند  مى»کافر« و »مرتد « را»کل جامعه الجزائر«آنها متأسفانه 
! »کافر«معتقدند که رهبرى جبهه نجات اسالمى هم مانند ژنرالها و دولت حاکم 

اند و بعضى از آنها،  آنها را هم صادر کرده» حکم اعدام«هستند و به اصطالح 
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و یا بعضى دیگر از ... را در مسجد پاریس، ترور کردند » شیخ صحراوى«مانند 
اینها ! ... اشغال خود، سر بریدنداعضاء حرکتهاى جهادى را در مناطق تحت 

کنند که بر این آتش دامن بزنند و با صادر کردن فتواهاى   متأسفانه سعى مى
» تجاوز به زنان« و »قتل عام کودکان«مبنى و واقعا ضدشرعى،  بى» نهروانى«

ها معتقدند  بعضى! ... کنند را بطور مطلق جایز اعالم مى» جامعه کافر«موجود در 
که از زندان آزاد نشده به این » جمال زیتونى«وذى ارتش، مانند که عناصر نف

عام مردم پرداخت، مسئول  گروه پیوست و رهبرى آن را بدست گرفت و به قتل
اند، ولى بهرحال اگر هم اینها عناصر نفوذى و عوامل مستقیم و  این جنایات بوده

ن اسالم گام بر تردید در راستاى اهداف دشمنا مزدور مافیاى ارتش نباشند، بى
دارند و فتواهاى ضدشرعى آنها، بهترین مدرک در دست ارتش، براى  مى

  ... سرکوب رهبرى حرکتهاى اسالمى است 

که یکى از باقیماندگان گروه » ابوحمزه«مصرى یا » شیخ مصطفى کامل«
کند، چند ماه پیش در  مصر است و اکنون در اروپا زندگى مى»  الهجرهالتکفیر و«

رسما این جنایات را مشروع و 1»الحیات«ه رسمى و علنى با روزنامه یک مصاحب
ها و خطر این نوع عناصر مشکوک،  قانونى جلوه داد و این نوع مصاحبه

همین شخص بعداً در مصاحبه با . شک، از خطر مافیاى ارتش کمتر نیست  بى
عامها را   این قتلB.B.Cچاپ لندن وابسته به بنگاه » المشاهد السیاسى«نامه   هفته

 و البته این شخص، 2! ..اعالم کرد» اهللا درباره گروهى واجب القتل اجراى حکم«
کند و یک پاسپورت و   بیست سال پیش از مصر فرار کرده و در اروپا زندگى مى

مسلمان شده هم دارد و در مورد تحصیالت دینى و معلومات ! همسر انگلیسى
ام، چون   مذهبى درس نخواندهمن در مدارس«: گوید اسالمى خود صریحاً مى

                                                           
  . م1997 مى 1چاپ لندن، مورخ » الحیات«. 1
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ابن » االسالمفقه «مدرک مراجعه من پس از قرآن، ! کند عقل و خرد را خراب مى
  ).14 ص 82المشاهد السیاسى شماره (! »تیمیه است

شود که متأسفانه جهان اسالم و حرکتهاى اسالمى  بدین ترتیب روشن مى
  !هائى روبرو هستند معاصر، با چه نوع افراد و اندیشه

هاى منتشر شده در جراید غرب اعتماد کرد؟  توان به مصاحبه   آیا مى
یعنى واقعاً این فرد خود همچو ادعاهائى را کرده است یا اینکه مطبوعات 

  اند؟  غربى آن را به آنها نسبت داده

المشاهد «و مجله » الحیات« مستند من فقط مصاحبه وى در روزنامه 
توانست آنها را تکذیب کند،  نداشت، مىنیست که البته اگر صحت » السیاسى

 یا هواداران جماعت مسلح در خارج، »انصار«بلکه وى به نمایندگى از گروه 
هاى انحرافى این جماعت منتشر ساخته است که از  اى در تبیین اندیشه نشریه

ار للسیف البتّار، فى تلمیع االنص«توان فهمید که محتوا چیست؟  نام کتاب مى
 که در این !»المجاهدین االخیار و اقام بین اظهر الکفار طعن فى الرّد على من

کند و براى  کتابچه، یکایک اتهاماتى را که متوجه جماعت مسلح است، توجیه مى
  .کند از ابن تیمیّه و یا دیگران نقل مى! هر کدام فتوائى

جمالتى از او، درباره جواز تجاوز به ... اى از این کتاب را دارم   من نسخه
 آورم، تا دوستان ما عام کودکان و زنان و پیرمردان بدون ترجمه مى زنان و قتل

  !: هائى روبرو هستیم بدانند که با چه وحوشى و با چه نوع استداللایران، در 

یجوز قتلهم قصدا و سبیهم ایضا و ! فامّا نسأ المرتدین و الطواغیت، فنعم... «
اهللا عنهم و استولدوهم و من   ق رضىلقد سباهم الصحابه فى عهد ابى بکر الصدی

و کذلک باع االمام على اوالد المرتدین بمئۀ الف ... اوالدهم محمد بن الحنفیه 
و قد کانت ردّتهم ) امسانظر شرح کتاب السیر الکبیر للشیبانى المجلد الخ(درهم 

لمین و امّا طواغیت زماننا فردّتهم مغلظه، النّهم بدؤا المس... الیوم أخفّ من ردّۀ 
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المرتدون «: و قال شیخ االسالم ابن تیمیه... بالقتل، فنساءهم اولى بالقتل و السبى 
یجب قتلهم و یقتل من قاتل منهم و من لم یقاتل کالشیخ الهرم و األعمى و الزمن 

انظر مجموع الفتاوى، للشیخ ابن تیمیه، المجلد (و کذلک نساءهم عند الجمهور 
 ولو وقفت امرأۀ فى«: ه المقدسى فى المغنىو ذکر ابن قداح) 414 صفحه 28

و کذلک الحکم فى الصبى و الشیخ و سائر من ... قصدا صف الکفار جازرمیها 
  1») ...395انظر المفنى مع الشرح الکبیر، المجلد العاشر ص (» منعنا من قتله

مصرى ـ مفتى ابوحمزه » تلمیع االنصار للسیف البتّار« در کتاب این مطلب! بلى
ـ آمده است و البته من از ترجمه و یا نقل بقیه ! ت مسلح اسالمى الجزایرجماع

کنم، و نقل متن عربى فوق  اباطیل و فتاوى ضالل این فرد منحرف خوددارى مى
» خوارج«هم براى آگاهى برادران ما در ایران از چگونگى اندیشه و تفکر این 

  .عصر است

زمان هستند، » خوارج«ه  شما به جماعت مسلح اسالمى اشاره کردید ک
ارائه دهید؟ پس چرا یح بیشتر و مستندترى در این باره توانید توض آیا مى

جناحهاى جهادى دیگر در الجزایر یا جهان اسالم در مقابل اقدامات 
  کنند؟ گیرى نمى  غیرمشروع آنها موضع

توان گفت که همه  تقریبا مى! فرمائید  البته اینطور نیست که شما مى
ى جهادى الجزایر و اغلب سازمانها و احزاب اسالمى جهان اسالم، این جناحها

اند   عامها را تقبیح و محکوم و غیرمشروع اعالم کرده قبیل جنایات، ترورها و قتل
 حماسو النهضه  و بعد حرکت جبهه نجات اسالمى طلیعه این حرکتها، در... 

، این قبیل اقدامات را هاى مکرر و متعدد  در الجزایر قرار دارند که طى بیانیه
در جهان اسالم هم سازمانها و احزاب ... اند   غیرمشروع و غیراسالمى اعالم کرده

مصر و اخوان الملسمین اسالمى و در رأس آنها شیخ مصطفى مشهور مرشد عام 

                                                           
  .23 و 22تألیف ابوحمزه، ص ... تلمیع االنصار للسیف البتّار . 1
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هر نوع عمل آدمکشى ... سپس رهبرى اسالمى سوریه، سودان، لبنان، پاکستان و 
  .اند وم کردهگناهان را محک و ترور بى

و اصوالً رهبرى این قبیل احزاب و سازمانها، با جماعت مسلح اختالف مبنائى 
توانند کارهاى آنها را توجیه و یا تصحیح کنند و یا به آنها یارى  دارند و نمى

اما گروهها و سازمانهائى هم که در کشورهاى اسالمى ـ عربى و یا در .. برسانند 
شان دفاع از جماعت مسلح الجزایر بود،   رسمىضع ائى موه  اروپا، طى اعالمیه

عامها و ترور عناصر و  پس از پذیرفتن مسئولیت بخشى از این قتل
هاى اسالمى الجزایر توسط این گروه، رسماً پشتیبانى خود را قطع  شخصیت

هائى این قبیل اعمال را غیرشرعى و خودسرانه و مرتکبین آنها  کردند و طى بیانیه
نامیدند که من فقط به چند نمونه از آنها اشاره » فرقه ضاله« و »منحرفین«را 
  :کنم مى

 ـ یا عمر عبدالحکیم ـ مفتى و پشتیبان کامل و سابق ابو مصعب سورى
جماعت مسلح، پس از اقدامات آنها بر ضد اسالمگرایان الجزائرى، طى سه بیانیه 

و خود را از  م، اعمال ضداسالمى جماعت را محکوم کرد 1996رسمى در سال 
بنام اسالم و «نامید که » باند تبهکارى«جنایات آن مبرى دانست و این گروه را 

با » مذاکره«وى ضمن تقبیح هر نوع ! برد آبروى اسالم و دین را مى» جهاد
 هاى ضدبشر، علیه ژنرال» ضرورت ادامه مبارزه«حاکمیت فعلى الجزایر، و 

  .نامید» یان یافتهپا«همکارى خود را با جماعت مسلح هرگونه 

 خود 6، لیبى، در بیانیه شماره »الجماعۀ المقاتله«امیر » ابو عبداهللا صادق«
هاى   عام مردم مسلمان الجزایر به بهانه قتل«:  م ـ اعالم داشت6/6/1996مورخ 

، مشروع نیست و گویا این جماعت، کشتار مردم !یا دفع خطر! واهى تعزیر
ما ضمن تأیید جهاد ... ا دشمن ترجیح داده است مسلمان الجزائر را بر مبارزه ب

سازیم و هرنوع  را از جماعت مسلح متوقف مىود مردم الجزائر، پشتیبانى خ
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همکارى را با آن، در راستاى اهداف غیراسالمى، و ضدانسانى آن، نامشروع 
  »...دانیم  مى

در » ىابوقتاده فلسطین«: تئوریسین مذهبى و یا مفتى دیگر جماعت مسلح، بنام
گروه ابو «: دارد  هـ خود، رسماً اعالم مى1417 محرم 20بیانیه مورخ 

عام مردم،   با غصب نام جماعت اسالمى مسلح و ارتکاب قتل!»عبدالرحمن امین
. از سنت پیامبر و روش سلف صالح دور شده و به باندى تبهکار بدل شده است

اعت، دیگر جایز جهاد با طاغوت واجب شرعى است، اما همکارى با این جم
من رهبرى این جماعت را بارها نصیحت کردم تا به راه راست ... نیست 

خدایا گواه . اند برگردند، اما آنها تا به امروز از شنیدن سخن حق خوددارى کرده
  .»باش که ما حقیقت را بیان کردیم

است که در » جماعت جهاداسالمى مصر« 4و از همه مهمتر، اعالمیه شماره 
به علت انحرافهاى شرعى «:  هـ منتشر ساخت و در آن اعالم داشت1417محرم 

عمیق گروه ابو عبدالرحمن که رهبرى جماعت اسالمى مسلح الجزائر را بدست 
خواهیم که  کنیم و از همه حرکتهاى جهادى مى گرفته است، با آنها همکارى نمى

  .»هرگونه همکارى و کمک خود را با این باند منحرف متوقف سازند

ابو عبداهللا « با امضاى امیر آن »الجماعه االسالمیه المقاتله«آخرین بیانیه، از 
 ــ منتشر گردید و در آن، این گروه را 1/10/97 که دو ماه قبل ــ ،»الصادق

نامید، و از اینکه جماعت » سازند  خوارج و تبهکارانى که دین را منهدم مى«
 »تمامى ملت الجزائر را کافر«  خود1997 سپتامبر 8مسلح در اعالمیه مورخ 

هاى زنان و کودکان و پیرمردان را به عهده  عام مسؤولیت بعضى از قتل«دانسته و 
است به شدت این جماعت را مورد حمله و انتقاد قرار داده و اعمال آنها » گرفته
  .تشبیه کرده است» اى جنایات راهزنان حرفه«را به 
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از تمامى مردم مسلمان جهان خواسته امیر جماعت فوق در پایان اعالمیه، 
استنکار و اعتراض خود را نسبت به این جنایات ابراز دارند تا چهره «است که 

اسالم در میان جهانیان مخدوش نشود و از هرگونه کمکى به این گروه تبهکار 
» مزدوران رسمى مقامات امنیتى الجزایر«وى سپس این گروه را » خوددارى نمایند

ضربه زدن به اسالم و مشوب ساختن اذهان عمومى هدفى جز «که معرفى کرده 
  .»ندارد

هائى از اعتراض و استنکار گروههاى جهادى دیگر کشورهاى  اینها نمونه
ها مفصل است و ما متن اصلى آنها  ها و بیانیه  اسالمى است و البته متن اعالمیه

 خوانندگان گرامى اى از آنها را در چند سطر جهت اطالع  را داریم و فقط خالصه
  .نقل کردیم

 به بیانیه اخوان المسلمین و جبهه نجات اسالمى اشاره کردید، به نظر 
رسد که اگر کمى در این زمینه مسئله بازتر شود بهتر است، به اضافه   مى

هاى سیاسى الجزائر هم اشاره بشود که واقعاً  اینکه به دیدگاههاى شخصیت
رباره این فجایع و جنایات و عاملین آنها مردم بدانند نظر دیگراندیشان د

  چیست؟

 و همینطور جبهه نجات اسالمى الجزائر، بارها و اخوان المسلمین مصر 
. اند هاى متعدد و مکرر این قبیل جنایات را محکوم کرده بارها، و طى اعالمیه

 ...«: دارد   اعالم مى1994 ژوئن 18مثالً اخوان المسلمین در اعالمیه رسمى مورخ 
ایم، اخوان المسلمین خواستار توقف فورى هرگونه   همانطور که بارها اعالم کرده

آمیز از هر طرف است، تا از خونریزیهاى حرام، جلوگیرى شود   عملیات خشونت
و جامعه از سقوط اجتماعى و ویرانى اقتصادى در امان بماند و دشمنان اسالم و 

ها و  متأسفانه این نوع خشونت ... ها سوء استفاده کنند  وانند از فرصتمسلمین نت
اقدامات فرصت را براى سازمانهاى جاسوسى بیگانه فراهم ساخته است تا به 
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اشاعه اکاذیب و نفوذ در میان سازمانها، وحدت ملى ما را در معرض خطر قرار 
دهند و اسالم را با دشواریهاى اجتماعى روبرو سازند و از سوى دیگر گروههاى 

تفاده از انعکاس این مطالب، اسالم را به هوادارى از ترور و الئیک با سوء اس
  .»...آدمکشى متهم سازند 

در آخرین بیانیه، استاد شیخ مصطفى مشهور، مرشد عام اخوان المسلمین مصر 
  !.»هرگز معقول نیست که یک مسلمان مرتکب چنین اعمالى بشود«: گوید مى

هاى متعدد، هرگونه  ر اعالمیه هم بارها و بارها با انتشاجبهه نجات اسالمى
عام زنان و کودکان را محکوم نموده و مسئولیت آنها را از  ترور و آدمکشى و قتل

شیخ . خود دور کرده و دولت و یا مزدوران آن را مسئول اصلى قلمداد کرده است
 سال قبل بالفاصله پس از آزادى موقت ـ در چند روزى که امکان عباس مدنى

مسئله الجزائر، پس از شش سالى که من در «: یحاً اعالم کردمصاحبه یافت ـ صر
در آن ایام مسئله، مسئله آرزوها ... زندان بودم، به شکل عجیبى تغییر یافته است 

عام  ها فاجعه ترور و آدمکشى و قتل و امروز، مسئله... و آرمانهاى مردم بود 
بعد درباره اصالحات باید نخست کشور را از این فاجعه رهانید و ... حاکم است 

  .»کامل براى فداکارى در این راه را دارممن آمادگى .. اسى صحبت کرد اس

مدنى با مسئولیت » جیش االنقاذ فى الجزائر«پس از آن، سازمان نظامى جبهه ـ 
از «: ، اعالم کرد1997 سپتامبر 21 ـ از رهبران جبهه ـ در اعالمیه مورخ مرزاق

به جبهه نجات اسالمى میخواهم که از تاریخ اول تمامى نیروهاى جهادى منسوب 
بس را در سراسر کشور به مورد اجرا بگذارند تا دنیا بداند که چه   آتش97اکتبر 

گناه سازماندهى  هاى هولناک را بر ضد مردم بى  کسانى در پشت پرده، جنایت
، هاى تبهکار غالت  کنند و از سوى دیگر، بدینوسیله ماهیت واقعى باقیمانده مى

  .» و همکاران آنها، افشا و روشن گرددG.I.Aاز جماعت اسالمى مسلح منحرف 
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بس رسمى، متأسفانه حاکمیت ژنرالها،  گیرى و اعالم آتش بدنبال این موضع
هاى امن دولتى، وادار  خانه عباس مدنى را به اقامت اجبارى در یکى از مجدداً

 همین دو سه روز اخیر هم باز و در... ساخته و ارتباط او را با خارج قطع کردند 
المللى از  طرف بین   را که خواستار دیدار گروههاى بىعبدالقادر حشانىبرادر 

تا یکبار دیگر نشان دهند که حاکمیت جبّار ... الجزائر شده بود، بازداشت کردند 
  .خواستار آرامش و پایان یافتن بحران خونین کنونى نیست

  :هاى غیراسالمى رهبران حرکتاما 

التجمع من اجل الثقافۀ و «ها   ـ رهبر حزب الئیکدکتر سعید سعدى
کند و خواستار اجراى عدالت و   عامها را تقبیح مى استمرار قتل» الدیمقراطیه

اعاده حیثیت اجتماعى مردم و اجراى انتخابات آزاد است و حاکمیت ژنرالها را 
 »الشرق االوسط «داند و صریحاً در یک مصاحبه با روزنامه  مسئول اصلى مى

معقول نیست که بگوئیم ژنرال زروال آدم خوبى است، اما اطرافیان «: گوید مى
: گفتند این تفکر از دوران عثمانى باقیمانده که مى. وى مسئول فجایع هستند

  ! ..»سلطان آدم خوبى است اما وزیران وى مسئولند

» الحیات«ها در مصاحبه با روزنامه   رهبر حزب سوسیالیست»آیت احمد«و 
مسئولیت اصلى کشتارهاى جمعى به عهده زروال و مافیاى «: گوید رسماً مى

اکمیت دولت، یک گروه توان مدعى شد که در زمان ح چگونه مى... نظامى است 
هاى  عامهاى گسترده دست بزند؟ ما از هیئت قتلتواند به این  تروریست مى

و درباره عاملین این جنایات خواهیم به الجزائر بیایند  المللى مى طرف بین  بى
  !تحقیق کنند

 نخستین رئیس جمهور الجزائر و رهبر حزب دمکراتیک »احمد بن بال«و 
آمیز، مسئول  ضمن تقبیح هر نوع عمل خشونت» الحرکۀ من اجل الدیمقراطیۀ«

 و در یک مصاحبه مطبوعاتى داند اصلى و عمده کشتارها را دولت و ارتش مى
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اى  ارتش الجزائر داراى افسران عالیرتبه«: گوید مى» حیاتال«منتشره در روزنامه 
هاى سرکوبگرانه است و همه چیز را  است، ولى متأسفانه داراى گرایش

گویم که ما یک ژنرال الیق نداریم، ولى  البته من نمى! خواهد از ریشه درآورد مى
که دانم   از سوى دیگر مى. گویم ژنرالها در صحنه سیاسى کارآمد نیستند مى

زند، ولى مسئول اصلى بسیارى از  جماعت اسالمى مسلح هم دست به کشتار مى
» هاى مرگ جوخه«میلشیاى مورد حمایت دولت یا ه، گنا کشتارهاى مردم بى

  .»است

خشونت در الجزائر به طرز «: وى اخیراً در یک مصاحبه دیگر در بیروت گفت
توانند آن  ارها هم نمىوحشتناکى گسترش یافته و امروز طراحان اصلى این کشت

عامها ربطى به اسالم ندارد  این قتلرا کنترل کنند و باید صریحاً اعالم کرد که 
 و در واقع رژیم حاکم بر الجزائر که در سرکوب و اسالم از آن بیزار است

خواهد چهره آنان   هاى اسالمى ناتوان مانده با ارتکاب این جنایات، مى حرکت
 وادار به مقابله با آنان بنماید ـ و البته فرانسه و آمریکا را مخدوش کند و مردم را

خواهند شالوده کشور واحد ما را  هم در این رویدادها نقش اساسى دارند و مى
  .»هاى مردم الجزائر را غارت کنند  از هم بپاشند و ثروت

توان در یک مصاحبه نقل کرد، وگرنه   هائى است که مى  البته اینها فقط نمونه
  .استهاى حرکتهاى اسالمى در این رابطه، زیاد  ها و واکنش تقبیح
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  !دیدگاههاى امیر جماعت مسلح

  
دانید، به دیدگاههاى سیاسى و مذهبى جماعت مسلح و   اگر صالح مى

  .سابقه آن، براى آشنائى بیشتر اشاره بفرمائید

ى مسلح ترین امیر جماعت اسالم  بد نیست که این بخش را از قول خشن
اى    صفحه62کتاب کوچک ابوعبدالرحمن امین ـ جمال زیتونى ـ در : نقل کنیم

خود که دو سال پیش بطور محدود منتشر شد، تاریخ پیدایش این جماعت و 
هدایه رب العالمین، فى تبیین «: کتاب او. اندیشه و اهداف آن را بیان داشته است

این فرد که به ! م دارد نا»اصول السلفیین و ما یجب من العهد على المجاهدین
خود !! »هدایت نامه«گوید، در  عنوان امیر جماعت مسلح الجزائر سخن مى

تا قیام رستاخیز ـ قیام الساعه ـ » جهاد«جماعت مسلح اعتقاد دارد که «: نویسد مى
این جهاد بر روش پیامبر و مطابق فهم سلف صالح خواهد بود و . باید ادامه یابد

واجب عینى » اند بالدى که روزگارى اسالمى بوده «جهاد در عصر حاضر، در
  .»است

یعنى معتقد . داند مى» سرزمین مرکب«رهبر جماعت مسلح، الجزائر را یک 
و عدم وجود » دار االسالم«است و هم » دار الحرب«است که الجزائر فعلى، هم 

 کند، بلکه یکى از مسلمانان باید به  نمىرا ساقط وجوب جهاد » امام مسلمین«
انتخاب شود و بوسیله جهاد، باید هرگونه فسق و فجورى از اردوگاه » امیر«عنوان 
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او تعدد احزاب اسالمى را حرام و قتال با آنان را مقدم بر . مسلمین برطرف شود
  !:داند  کفار مى

توان  تعدد نیروهاى جهادى حرام است، ولى اگر هم امر به تعدد گرائید، نمى«
بته قتال با این مرتدین، مقدم بر قتال با کفار اصلى از جهاد دست برداشت و ال

  .»!است

عقد یا فسخ هرگونه پیمانى، اعم از پیمان صلح موقت، «در دیدگاه وى، 
بس و یا پذیرش همکارى و ذمه با دیگران، به عهده شخص امیر است که  آتش

برحسب نظر و رأى وى در رابطه با صالح اسالم و مسلمین، آن را انجام 
  !.»تواند به کفار اصلى و یا دیگر مسلمانان امان بدهد امیر همچنین مى. دده مى

  :نویسد درباره تاریخ پیدایش این جماعت مى! ابو عبدالرحمن

که معتقد به جهاد بودند و مصطفى بویعلى نخست گروهى از افراد، مانند .. «
ز نمود، در دهه هشتاد نخستین قیام مسلحانه را بر ضد دولت غاصب الجزائر آغا

  !.گذارى کردند این حرکت را پایه

 حمله 1989نصرالدین کحیل، در سال ! اى با امارت سپس گروههاى پراکنده
به دادگاه بلیده را انجام دادند، و به دنبال او، گروه دیگرى با مسئولیت عبدالرحیم 

و توفیق بن طبیش و فرطاس على به عملیات انفجارى دست ) قارى(غرزول 
به رهبرى محمد خیر ! »امر به معروف و نهى از منکرجمعیت «از آن  و پس زدند

 ـ و 1991ـ در منطقه قصبه ـ و به امارت على الزوابرى در بوفاریک ـ به سال 
  .جماعت براقى، به مبارزه ادامه دادند

، امارت نورالدین سالمنه را 1991ها، در اوت سال   این گروهها و جمعیت
 کشته شد و 1992منه در یک درگیرى در فوریه سال. پذیرفته و متحد شدند

  »!که مدتى بعد درگذشت! محمد عالل به امارت انتخاب شد

هاى اصلى و   ها، هسته  در واقع این گروهها و جمعیت«: نویسد وى سپس مى
اما گروههاى دیگرى هم بنام اسالم به . نخستین جمعیت مسلح را تشکیل دادند
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 و طیب افغانى و جماعت منصورى الملیانى، )ابوسهام(رهبرى عبدالرحمن دهان 
پس از دستگیرى الملیانى، . به اقداماتى در مناطق مختلف الجزائر دست زدند

احمد الود که امیر جماعت در پایتخت بود، بجاى او نشست و عبدالحق العیایده 
و در اکتبر ! جاى او انتخاب شدل، به پس از کشته شدن محمد عال) ابوعدالن(

، بدنبال مذاکره با الملیانى، گروه وى به جماعت العیایده پیوست که 1992سال 
  !.»برخود گذاشتند» الجماعه االسالمیه المسلمه«نام 

: نویسد جمال زیتونى، در تبیین چگونگى استمرار فعالیت این جماعت مى
 امارت 1993پس از دستگیرى العیایده در مغرب، عیسى بن عمار در سال «

و امارت جماعت را !) ؟( گرفت، اما او بالفاصله کشته شدجماعت را به دست
جانشین او شیخ ابویونس . به عهده گرفت) جعفر االفغانى(اهللا  جعفر سیف

او . ( کشته شد1994السائح عطیه، امیر استان المدیه بود که در اوائل ماه رمضان 
  کشیش فرانسوى که اخیراً بدست این جماعت کشته7همان کسى است که به 

  !).شدند امان داده بود

شریف ( رمضان، ابو عبداهللا احمد 16بعد از کشته شدن جعفر االفغانى، در 
امیر جماعت شد، او کوشش زیادى در ) قواسمى که گرایش معتدلى داشت

اصالح روش جماعت انجام داد و به مذاکره با دیگر گروههاى اسالمى پرداخت 
برى جبهه نجات اسالمى به سرپرستى و در دوران رهبرى او، بخشى از اعضاء ره

به رهبرى » حرکت دولت اسالمى«و شیخ عبدالرزاق رجام و شیخ محمد سعید 
، به جماعت مسلح پیوستند و مذاکره براى وحدت کامل نیروهاى سعید مخلوفى

ناگهان شریف یر جائز، ادامه داشت که هاى غ  اسالمى و دورى از خشونت
ماعت در مرکز اصلى جماعت، ترور شد و القواسمى، توسط یکى از اعضاء ج

بدنبال آن، شیخ عبدالرزاق رجام و شیخ محمد سعید و دیگران، بعنوان عوامل 
و رهبرى جماعت به زیتونى ! توسط جماعت مسلح اعدام شدند! و مرتد! نفوذى
  !رسید



٩٩ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

: نویسد  امیر جماعت مسلح درباره روش گروه خود مى! ابو عبدالرحمن
 گروه و جماعت دیگرى که مخالف کتاب و سنت و جماعت مسلح با هیچ«

اخوان : گروهها و احزاب عبارتند ازاین ! بندد سلف باشند، پیمان نمىروش 
ها،   ـ قطبىDjaz'araها ـ الجزأرۀ   المسلمین، حزب التحریر، حرکت جزائرى

هاى صوفى، سازمان التکفیر و الهجره و احزاب   جمعیۀ الدعوۀ و التبلیغ، طریقت
  .»!سیاسى

حمله » اخوان المسلمین«زیتونى سپس به شدت به احزاب اسالمى، بویژه 
 آنها معتقد به دمکراسى هستند و آن را براى رسیدن به«: گوید کند و مى مى

ها که جهاد را  جماعت جزائرىحکومت و اجراى شریعت قبول دارند و یا 
س مدعى ولى سپ! »آمیز هستند  دانند و خواستار زندگى مسالمت  ضرورى نمى

کند و آن را براى همه،  جماعت مسلح اختالف و تفرقه را تقبیح مى«شود که  مى
داند،  ، چه در الجزائر یا کشورهاى دیگر، زیانبخش مى!بویژه نیروهاى مجاهد

اند،   زیرا که اسالم این مرزها و این نژادها را که دشمنان اسالم بوجود آورده
  »!پذیرد نمى

مؤسسات جماعت مسلح همه نهادها و ارگانها و  «:نویسد  من مىابو عبدالرح
ها، دادگاهها، مجالس محلى، پارلمان، شورا،   وابسته به دولت را، اعم از وزارتخانه

داند و حکومت الجزائر را،   ارتش، دژبان و پلیس را نهادهاى کفر و ارتداد مى
» !ردشما شمارد، ولى در شرایط کنونى، ملت را مسلمان مى  بطور مطلق کافر مى

از نظر جماعت مسلح، همه کسانى که با سالح، مال یا زبان «: افزاید و سپس مى
 گفتگو و صلح و عقد و قلم با جماعت مخالفت کنند یکسان هستند و هیچگونه

این مرتدین به عمل نخواهد آمد و همه احزابى که خواستار اجراى قوانین با ! ذمّه
  .»!باشند  وضعى هستند، احزاب کفر مى

  :نویسد  عبدالرحمن درباره شرایط عضویت در جماعت مسلح مىابو 
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شوند که مسلمان متعهد باشند و   کسانى به عضویت جماعت پذیرفته مى«
گرى را برگزینند و بدون چون و چرا، با امیر بیعت کنند و هرگونه   روش سلفى

ا عضو گروهها و سازمانهر گذشته و اگر د! ها قطع نمایند اى را با طاغوت رابطه
مرتد و محارب مانند جبهه نجات اسالمى، ارتش نجات اسالمى، التکفیر و 
الهجره، حرکه النهضۀ، حرکت حماس و جماعت اخوان المسلمین و الجزأره و یا 

هاى صوفى بودند ـ که همگى بظاهر مدعى اسالم هستند ـ باید بطور  طریقت
!  آنها بیزارى بجویندعلنى توبه کنند و به گناه خود اعتراف نمایند و کامالً از

شوند و اگر بخواهند با حفظ این نوع  وگرنه به عضویت جماعت پذیرفته نمى
ارتدادها عضو شوند، پس از کشف حقیقت، حکم شرع درباره آنها اجرا خواهد 

  !!»!شد

 27«کند و تاریخ تحریر و پایان آن را   ابو عبدالرحمن، کتاب خود را امضا مى
نویسد و همانطور که اشاره کردم این کتاب بطور  مى»  هـ1416ربیع الثانى 

  !. م در الجزائر توزیع شده است1996محدود، در اوائل سال 

 اکنون چه کسى رهبرى یا امارت جماعت مسلح را به عهده دارد؟ 
  جمال زیتونى چندى پیش کشته شد؟گویا 

 120ـ » المدیه«هاى شهر    در نزدیکى1996وى در اواسط سال !  بلى
ومترى جنوب الجزائر ـ توسط یک گروه مخالف از خود جماعت اسالمى کیل

عام رهبرى جهادى در الجزائر توسط وى، کشته شد  مسلح و بعنوان انتقام از قتل
 جوالى 16روز شنبه «و در بیانیه جماعت مسلح در این زمینه چنین آمده بود 

 در حومه» قرواو«ه برادر ما ابو عبدالرحمن امین و دو تن از همراهانش در منطق
و پس از . گروهى از الجزایریها منحرف افتاده و کشته شدندشهر المدیه در کمین 

عنتر  جوالى به اتفاق آراء ابى طلحه یا 18این امر، جماعت مسلح در جلسه روز 
  !» را به جانشینى جمال زیتونى انتخاب نمودالزوابرى
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رضوان محمد «سلح به نام در این اطالعیه که توسط یکى از رهبران جماعت م
جهاد بر ضد نظام الجزائر ادامه «امضا شده بود، اشاره شده بود که » ـ ابوبصیر

  .»گفتگویى با نظام مخالف است هر نوع خواهد یافت و جماعت مسلح با

 سوابق این فرد در حرکت اسالمى چه بود و چگونه به مقام امارت 
  رسید؟

فروش ساکن   داشت، فرزند یک مرغ سال سن 30 جمال زیتونى که حدود 
در پایتخت الجزائر بود و گرایشى به اندیشه مصطفى بویعلى » بئر خادم«در منطقه 

در مبارزه مسلحانه داشت و نخست به جبهه نجات اسالمى پیوست و در سال 
 آزاد 1994 توسط مقامات امنیتى الجزائر دستگیر و زندانى شد، اما در اوایل 1992

اعت اسالمى مسلح پیوست و ناگهان در همان سال پس از ترور گردید و به جم
امیر جماعت اسالمى مسلح شریف القواسمى، بعنوان امیر جدید جماعت مسلح 

جمال زیتونى به دلیل افکار تندى که داشت نخست به نبرد با . انتخاب گردید
همین و روى .. نیروهاى ارتش جبهه نجات اسالمى پرداخت و آنها را مرتد نامید 

و آزاد » یتونى توسط رژیم استخدام شدهجمال ز«ها اعالم کردند که  اصل بعضى
عملکرد .. گردیده تا بتواند جهاد اسالمى مردم الجزائر را از درون متالشى سازد 

تواند ثابت کند، ولى متأسفانه شرایط تماس با الجزائر  او در واقع این اتهام را مى
توانند حقایق را  حرکت اسالمى در خارج، نمىبقدرى نامناسب است که دوستان 

  .. بطور کامل بدست آورند 

هاى داخلى و نبرد با نیروهاى   بهرحال جمال زیتونى عالوه بر ایجاد درگیرى
عام رهبران  قتلدست زد و مسئولیت جبهه اسالمى به ترور مخالفان خود 
کشیش فرانسوى  7نگاران و خارجیان و   سازمانهاى جهادى دیگر و ترور روزنامه

را هم به عهده گرفت که این امر، انعکاس بسیار نامطلوبى در محافل بین المللى 
  .داشت
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در واقع زیتونى و هوادارانش حتى افراد مسلمان عضو جبهه نجات اسالمى و 
) مرتد(ـ ! ـ الجزایرى شدگان» الجزأره«دیگر سازمانهاى اسالمگرا را با لقب 

 این امر موجب اختالف در جمعى آنها پرداختند کهنامیدند و سپس به اعدام دست
گروههاى اسالمى دیگر کشورهاى اسالمى از این جماعت درون سازمان و دورى 

که تا آن موقع از مواضع جماعت مسلح » انور هدام«گردید و افرادى چون 
  .نمودند، اقدامات آن را محکوم و تقبیح کردند  حمایت مى

سمى، بالفاصله ابو عبدالرحمن امین یا بهرحال پس از شهادت شریف قوا
وى !... همان ـ جمال زیتونى ـ عنوان فرمانده جماعت اسالمى را یدک کشید

پیش از آن فرماندهى یک گروه را در حمله به مقر اقامت دیپلماتهاى فرانسوى در 
الجزائر، بعهده داشت که در جریان آن سه نفر از افراد پلیس و دو دیپلمات 

  .قتل رسیدندفرانسوى به 

اى شناخته  وى اصوال در عرصه مبارزات اسالمى مردم الجزائر بعنوان چهره
شده نبود و حتى از شعور و آگاهى سیاسى و مذهبى الزم نیز برخوردار نبود و 

پرداخت که از  نگاران و بیگانگان مى هاى فرهنگى و روزنامه فقط به ترور چهره
  .دآغاز مورد قبول جبهه نجات اسالمى نبو

بهرحال پس از اعدام جمال زیتونى توسط بخشى از جماعت اسالمى مسلح، 
عنصر مشکوک دیگرى با نام ابوطلحه که افسر سابق الجزائر بود و مانند جمال 

هدف،  زیتونى فردى خشن و غیرصالح است و با ادامه ترورهاى کور و بى
  .اعت رسیدکند، به رهبرى جم هاى سختى بر چهره اسالمگرائى وارد مى ضربه

محافل سیاسى الجزائر این بار نیز، از این که یک افسر سابق ارتش به رهبرى 
پردازد و در  مىعام مردم   شود و به قتل   اسالمى انتخاب مىیک گروه

کنند و معتقدند  پذیرد، تعجب مى هاى رسمى خود مسئولیت آنها را مى  اعالمیه
  . مسلح استکه او نیز یک عامل نفوذى مافیاى ارتش در جماعت
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 این گروه ظاهراً تعدادى از رهبران حرکت اسالمى الجزائر را هم به 
  اتهامات واهى به قتل رساندند؟

هاى قبلى من به این موضوع بطور مختصر اشاره    البته در پاسخ پرسش
کردم، ولى براى توضیح بیشتر باید گفت که گروهى از بهترین رهبران 

هاى  ى ایجاد وحدت عمل در میان هستههاى جهادى الجزائر، برا حرکت
 م رسماً به جماعت اسالمى مسلح پیوستند که در آن زمان 1994مقاومت در سال 

  .رهبرى آن به عهده شیخ ابوعبداهللا احمد بود

و » حرکه الدوله االسالمیه«هاى برجسته  یعنى چند نفر از مشایخ و شخصیت
کارى با ز هواداران خود، هممجاهدین جبهه نجات اسالمى همراه گروه کثیرى ا

  !.کردند» بیعت«این جماعت را پذیرفتند و حتى با امیر آن 

در این دوران مقاومت اوج بیشترى یافت و رژیم دچار مشکالت فراوانى 
  .در محل امن خود ترور شد» ابو عبداهللا احمد«گردید، اما ناگهان 

مه علما و نخست این امر ساده و طبیعى قلمداد شد، اما چندى بعد، ه
! ها و هواداران ملحق شده به جماعت، بدستور ابو عبدالرحمن امین شخصیت

رغم اصرار   چند ماه، علىز و پس ا! مانند گوسفند در کنار یکدیگر ذبح شدند
اى نداد و پس  گروههاى جهادى، جماعت مسلح در این رابطه توضیح و اعالمیه

فصل الخطاب فى «:  عنوان ماه سکوت، جمال زیتونى در یک بیانیه تحت8از 
هاى اسالمى  جمعى این شخصیت  به اعدام دسته!»کشف الخیانۀ و االنقالب

  .نامید! »واجب شرعى«معروف و جهادى، اعتراف کرد و آن را یک 

شدگان، گروهى از اعضاى اصلى جماعت مسلح از جمله  عام در بین این قتل
و همکارى و پذیرفتن ! »دادارت«رهبر قبلى جماعت هم کشته شدند و اتهام آنها 

  .الحاق گروههاى جهادى دیگر، به جماعت مسلح بود
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ترین این افراد که به دست خوارج جماعت مسلح سربریده شد،   معروف
شیخ محمد سعید ـ شخصیت جهادى معروف و مسئول سیاسى : عبارت بودند از

یخ جماعت مسلح ـ عبدالرزاق رجام، عبدالوهاب العماره، بشیر ترکمان، ش
و ) ه نفع جمال زیتونى کنار رفته بودرهبر قبلى جماعت که ب(محفوظ ابوخلیل 

  .همراهان آنها که همگى یکجا ذبح شدند نفر از یاران و 150

از سوى دیگر، جماعت مسلح عناصر اصلى یک سازمان جهادى دیگر را که 
) فغانگروه ا(به علت جهاد طوالنى در افغانستان، علیه نیروهاى اشغالگر روسى 

عام  و عدم قبول روش جماعت مسلح، قتل! »ارتداد«شدند به اتهام  نامیده مى
  کردند

عت کننده جما  دهد که عناصر کنونى اداره این جنایات بخوبى نشان مى
این جنایات باید اند، بلکه با ارتکاب  مسلح، نه تنها از اسالم واقعى بویى نبرده
کنند و یا اینکه طبق  م حاکم، عمل مىگفت که بسیار بدتر از مزدوران رسمى رژی

ادعاى محافل سیاسى، با رژیم حاکم بر الجزائر در سرکوب اسالمگرایان، 
  .همکارى پنهانى دارند

  پس چه باید کرد؟.. 

هاى سیاسى ـ   با توجه به آشنایى و ارتباط جنابعالى با شخصیت
ولتها، چهارچوب د باید خارج از کنید که مذهبى الجزائر، آیا فکر نمى

طرف از کشورهاى   هاى برجسته و شناخته شده مسلمان و بى شخصیت
اسالمى در یک کنفرانس محدود و کوچک براى مذاکره درباره مسایل الجزائر 
و بویژه ایجاد وحدت ملى بین گروههاى سیاسى و اسالمى شرکت کنند تا در 

  ا شود؟حلى پید  دار غرب و دولتهاى اسالمى راه مقابل سکوت مبهم و معنى

احزاب سیاسى و ...  مشکل اساسى در الجزائر عدم وحدت ملى نیست 
هاى اسالمى، دو سال پیش در رم کنفرانسى تشکیل دادند و به  حرکت
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امضاء و » نامه رم پیمان«نظر رسیدند و یک بیانیه رسمى تحت عنوان  وحدت
ت  حزب دیگر در آن شرک8منتشر کردند که نماینده جبهه نجات اسالمى و 

هاى اسالمى دنیاى اسالم هم  شخصیت... داشتند، اما باز ژنرالها آن را نپذیرفتند 
اینجانب . اند، اما باز رژیم نپذیرفته است  پیشنهادهایى براى وساطت مطرح کرده

 در دیدارهاى

شخصى خود با بعضى از دوستان و برادران قدیمى الجزائرى در کشورهاى 
ایران و الجزائر ـ قبل از آغاز سرکوب مختلف، از جمله سوئیس، انگلیس، 

احمد بن «از جمله با ... ام   ها گفتگو کرده هاى اسالمى ـ در این رابطه حرکت
در سوئیس و سپس در ایران و همچنین عباس مدنى در الجزائر و بعد در » بال

ایران، و مرحوم مولود قاسم وزیر اسبق امور مذهبى الجزائر و شهید شیخ محمد 
در .. لخادم ـ رئیس سابق مجلس محلى الجزائر ـ و دیگران دالعزیز بسعید و عب

دیدارها و گفتگوها کامالً روشن گردیده که آنها عالقمند به ایجاد آرامش و این 
خواهند که بحران خونین  همکارى و تعاون با گروهها و احزاب هستند، و مى

یک و با حفظ آزادى و کنونى را به شکلى پایان دهند، و در یک جو آرام و دمکرات
احترام به آراء مردم هر اقدام الزمى را به عمل آورند، ولى متأسفانه مشکل در 

حل و  نوع راهحاکمیت میلیتاریستى و فاشیست فعلى الجزائر است که هیچ 
بنابراین تشکیل یک کنفرانس غیردولتى کارساز ... پذیرند  نمىوساطتى را 
  ...نخواهد بود 

است » سازمان کنفرانس اسالمى«مانده است   اهى که باقىبه نظر من تنها ر
تواند با همکارى اتحادیه اروپا، الجزائر را تحت فشار قرار دهد تا بلکه  که مى

حل  بپذیرند که هیئتى از سوى این سازمان براى بررسى مقدماتى و یافتن راه
عربى اساسى و مناسب، به آن کشور برود و بعد چند نفر از رؤساى چند کشور 

اسالمى ـ مانند سوریه، مصر، سعودى و ایران ـ براى حل نهائى بحران خونین 
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هائى پیشنهاد و  گون ملى ـ اسالمى الجزائر، راه کنونى، با شرکت جناحهاى گونه
  ...با نظارت سازمان کنفرانس اسالمى، اجرا کند 

آمریکا و فرانسه، بخاطر حفظ منافع نامشروع خودشان، مخالف دخالت در 
حل بحران هستند و در واقع خود عامل پیدایش بحران هستند، اما کشورهاى 

حلى براى مشکل کنونى نیستند و باید  میل به پیدا کردن راه دیگر اروپائى، بى
و البته ابتکار عمل باید در دست ... هرچه سریعتر از این فرصت استفاده کرد 

اره چگونگى آن به عهده شک تصمیم درب  و بى. باشد» سازمان کنفرانس اسالمى«
ریاست جمهورى محترم جناب آقاى خاتمى خواهد بود که ریاست کنفرانس 

  ...اسالمى را هم به عهده دارند 
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  ایران، الجزائر و انقالب اسالمى

  
با چه کسانى بیشتر تماس . اید   جنابعالى چند بار به الجزائر سفر کرده

در آنجا چگونه بود؟ آیا از ) ره(خمینىداشتید و تأثیر انقالب اسالمى و امام 
  علماء معروف آنجا کسانى همسو با امام و انقالب بودند؟

براى ام، چهار بار پیش از انقالب  ار به الجزائر سفر کرده ب8 من جمعاً 
، بعنوان نماینده حوزه علمیه قم و چهار بار اندیشه اسالمىشرکت در کنفرانس 

که سه بار آن باز براى ... جمهورى اسالمى ایران پس از انقالب بعنوان نماینده 
، و قبل از پیروزى 1369شرکت در کنفرانس بود و آخرین بار آن در سال 

اجالس وزراى اسالمگرایان در انتخابات الجزائر بود که پس از شرکت در 
  ...، در مراجعت به الجزائر رفتم قاهرهکشورهاى اسالمى در خارجه 

ام، چون کنفرانس اندیشه اسالمى  دین استان سفر کردهدر سفرهاى قبلى به چن
هر سال در یکى از استانها، براى آشنایى بیشتر مردم آن استان با علماى جهان 

و به همین مناسبت عالوه بر پایتخت، مدتها در مراکز ... شد  اسالم تشکیل مى
ـ در  Tamanrasstاوزو، بجایه، تلمسان، عنّابه، و طمنراست ـ  تیزى: استان
ام که این  ، اقامت داشته!ترین نقطه کشور و هم مرز با لیبى در صحرا جنوبى
ها و دیدارهاى  ها، در طول مدت برگزارى کنفرانس، موجب آشنائى  اقامت

و در همین سفرها ... هاى جهان اسالم و الجزائر بود  بسیار، با علماء و شخصیت
حمد حمانى، شیخ سحنون، مالک بن نبى، دکتر مولود قاسم، شیخ ابا مرحوم 
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شیخ سلطانى، عباس مدنى، رشید بن عیسى، عبدالرحمن شیبانى، محمد 
و دهها شخصیت علمى، سیاسى، فرهنگى دیگر الغمارى، دکتر عمار طالبى 

  ...الجزائرى آشنائى و روابط دوستانه برقرار گردید 

ن در سال ترى دارد و م البته آشنائى من با الجزائر و جهاد آن سابقه طوالنى
 ــ یعنى حدود چهل سال پیش ــ نخستین کتاب مستقل را درباره جهاد 1340

الجزائر منتشر ساختم که در آن ایام، شاید نخستین نشریه مستقل بود و مورد 
و بعد از آنهم به تناسب شرکت در . استقبال نسل جوان کشورمان قرار گرفت

قاالت متعددى در این رابطه ها و یا م هاى اندیشه اسالمى، سخنرانى  کنفرانس
و یا اینکه ... ام که خود آنها یک بحث و یا گفتگوى جداگانه را نیاز دارد  داشته

  .اگر توفیقى حاصل شد، باید مجموعه آنها به شکل کتابى مستقل منتشر شود

ها، نقش خاص خود را پس از پیروزى انقالب  بهرحال این نوع ارتباط
بینیم که در حوادث بعدى، الجزائر اعم از دولت و   اسالمى ایران داشت و ما مى

هاى مساعدى در  و در واقع زمینه... ملت، همواره پشتیبان جمهورى اسالمى بود 
ها و اندیشمندان  الجزائر براى تأثیر انقالب اسالمى بوجود آمده بود و شخصیت

رفتند و و انقالب اسالمى قرار گ) ره(بسیارى در این کشور تحت تأثیر امام خمینى
هاى زیر را  همسوئى خاصى با انقالب داشتند که از آن جمله علماء و شخصیت

 شیخ احمد حمانى، دکتر شیخ احمد سحنون، شیخ سلطانى،: توان نام برد مى
اهللا، عباس مدنى، رشید بن   عبداهللا جابمولود قاسم، شیخ نحناح، شیخ 

 از این افراد، پس و دیگران که بعضىعیسى، شهید شیخ محمد سعید، بن غروز 
از پیروزى انقالب به دعوت ما به ایران سفر کردند و دیدار از ایران اسالمى، و 
امام خمینى در خانه کوچک جماران، نقش خاصى در تحرک هرچه بیشتر آنان 
داشت که بحمداهللا آثار آن، به سرعت در الجزائر رشد کرد و به پیروزى رسید، 

  ... سرکوب شد ى متأسفانه با کودتاى ارتش ول
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تردید خاطرات زیادى از این سفرهاى مکرر، از الجزائر و رجال آن    بى
توانید براى خوانندگان ما  ترین خاطره خود را مى بهترین و شیرین... دارید 

  نقل کنید؟

 همانطور که اشاره کردید، خاطرات زیادى از سفرهاى طوالنى به این 
ولى در انتخاب بهترین آنها هیچ نوع  ... سرزمین عزیز اسالمى و مردم آن دارم

چهاردهمین اینجانب در ارم و آن مربوط به حضور و سخنرانى تردیدى ند
شود که    پس از پیروزى انقالب اسالمى ایران مىکنفرانس اندیشه اسالمى

 تشکیل »قصر االمم«، در پایتخت الجزائر و در    هـ1400جلسات آن در سال 
  .شد

سره در وزارت ارشاد  ماینده حضرت امام خمینى قدسنمن آن سال بعنوان 
انقالب اسالمى شور و پیروزى ... نس دعوت شده بودم ، به این کنفرااسالمى

شوق عجیبى در مردم مسلمان الجزائر بوجود آورده بود و هیأت ایرانى همه جا با 
  .استقبال عجیبى روبرو بود

آخوندهاى دربارى رانس، اتفاقاً همان سال، و چند ماه قبل از تشکیل کنف
بعضى از کشورهاى عربى منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا، با تحریف سخنان 

 و اینکه آن حضرت در اجراى )ع(مهدى موعودامام خمینى درباره مقام و شأن 
) ره(احکام موفق خواهد بود، چنین وانمود کرده بودند که گویا در دیدگاه امام 

... است !! »کفر«و این نوعى !! اند ؟ بوده»عاجز«خود از انجام وظایف » پیامبران«
سره، موضوع   من قبل از سفر، در دیدارى خاص با حضرت امام خمینى قدس

 را با ایشان مطرح کردم ـ و البته آخوندهاى وابسته ارتجاع عربنشر اکاذیب 
در کنفرانس ه خواستم که موضوع را خودشان نیز اطالعاتى داشتند ـ و اجاز

و حضرت امام با لطف خاصى که همواره به ... ر مطرح و تکذیب کنم الجزائ
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به » هر طور صالح اسالم تشخیص دادید، عمل کنید«اینجانب داشتند، با تعبیر 
  .من این اجازه را دادند

و او با ... به محض ورود به الجزائر، موضوع را با مولود قاسم مطرح کردم 
 رئیس شاذلى بن جدیدشت و او هم با  در میان گذاعبدالرحمن شیبانىوزیر، 

و در نتیجه قرار شد که به هنگام حضور رئیس جمهورى .. جمهورى، مطرح کرد 
در جلسه کنفرانس، من موضوع را در جلسه عمومى، در پایان سخنرانى خود 

  .عنوان کنم و حقیقت را براى اطالع عموم، اعالم نمایم

لى بن جدید ـ و چند نفر از در روز موعود، با حضور رئیس جمهورى ـ شاذ
ها و  صیت نفر از شخ1500وزیران کابینه و اعضاء جبهۀ التحریر الوطنى، و 

دختر و پسر، من سخنرانى کردم علماء بزرگ جهان اسالم و اساتید و دانشجویان 
و در پایان پس از ابالغ سالم و پیام امام خمینى، به شرکت کنندگان در کنفرانس، 

فقهاء السلطۀ را مطرح کردم و اکاذیب و اتهامات ! »رانعجز پیامب«موضوع 
بهنگام ابالغ سالم و پیام امام تکبیر و ... را تکذیب کردم وابسته به ارتجاع عرب 

العاده و   لرزاند و یک حالت فوق را مى» قصر االمم«کف زدن حضار واقعاً سالن 
  ...پرشورى در عموم ایجاد شده بود 

مهور، شاذلى بن جدید، همان شب سخنان من از خوشبختانه بدستور رئیس ج
 هم هست، پخش تونس و مغرب که قابل رؤیت در تلویزیون سرتاسرى الجزائر
هاى الجزائر سخنان مرا منتشر ساختند و در واقع یک  شد و فردا صبح، روزنامه

مکارى برادران رفت تا دامنه وسیعترى پیدا کند، با ه توطئه بزرگ دشمنان که مى
  .سطوح مختلف خنثى شدرى، در الجزائ

شک نشان دهنده حسن نیت آن مرد نیک سرشت ـ شاذلى بن   این امر بى
جدید ـ و عالقه او به امام خمینى و انقالب اسالمى ایران بود که بدون همکارى 

هاى جمعى ـ عالوه بر ابالغ بر  او، امکان ابالغ پیام و تکذیب اتهامات از رسانه
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و افراد مختلف که در کنفرانس حضور داشتند ـ مقدور ها   نفر از شخصیت1500
  ...نبود 

به زبان عربى هم سخنان مرا » الشعب«به زبان فرانسه و » المجاهد«روزنامه 
اى از آنچه را که در روزنامه معروف و  منتشر ساختند و من ترجمه خالصه

  :کنممناسبت نیست که در اینجا نقل   آمده بود، بى» الشعب«یومیه، الجزائر 

استاد هادى خسروشاهى، نماینده امام خمینى در چهاردهمین کنفرانس «
جمعى غربى و صهیونیستى و به  آنچه را که وسائل ارتباط اندیشه اسالمى،

هاى امام خمینى منتشر  هاى عربى در رابطه با گفته پیروى آنها، بعضى از رسانه
 انجام آن عاجز بودند، امام مهدى آنچه را که انبیاء و رسل از«اند که  نموده

  .به شدت تکذیب نمود» !!انجام خواهد داد

الجزائر » قصر االمم«نماینده امام خمینى در حضور هزار و پانصد نفر در 
امام خمینى در روز عید فطر، در جمع سفراى کشورهاى اسالمى : اعالم داشت

سنى امام مهدى موعود که شیعه و «: در تهران با صراحت کامل اعالم داشت
آید و عدل و قسط را در سراسر روى زمین  اعتقاد دارند در آخر زمان مى

آورد، بلکه او به عنوان مسلمانى معتقد به  اى نمى گستراند، هرگز چیز تازه مى
  .»کند همه انبیاء، احکام الهى ـ اسالمى تعطیل شده را، اجرا مى

  
مى ـ آمریکایى، آنچه را که مطبوعات بالد اسال«: نماینده امام سپس افزود

اند، کذب، افتراء و   مغرب، مصر، تونس منتشر ساخته: تبلور یافته در مطبوعات
  1.»هاى صهیونیسم براى ایجاد تفرقه،بین مسلمانان است بهتان بوده و از ساخته

 که فتوا بر ضد !»علماء الدولۀ و فقهاء السلطۀ«نکته جالب اینکه بعضى از 
مفتى تونس هم در این » شیخ حبیب بلخوجه« امام صادر کرده بودند، از جمله

اجتماع بزرگ شرکت داشتند و خوشبختانه چون هیچگونه دلیل شرعى یا مدرک 
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معتبرى بر فتواى خالف خود نداشتند، سکوت مطلق را بر هرگونه اعتراض یا 
  .پاسخى، ترجیح دادند

ر همانطور که اشاره کردیم، خوشبختانه سخنرانى و سپس مصاحبه اینجانب د
این زمینه، به شکل وسیعى در وسائل ارتباط جمعى الجزائر منتشر گردید و توطئه 

و خوشبختانه مشروح . جدید دشمنان را در ایجاد تفرقه تازه مذهبى، خنثى کرد
رخ  مو8 و 7 چاپ تهران شماره »صوت االمۀ«این ماجرا در همان سال در مجله 

م عالوه بر جرائد، در کتاب ، چاپ شد و در الجزائر ه  هـ1400ذى القعده، 
 و ببعد ـ بچاپ 215ـ صفحه » صور من الملتقى الرابع عشر للفکر االسالمى«

مصلح جهانى ـ مهدى «: و دو سال قبل هم به تناسب موضوع در کتاب. رسید
با اسناد و عکسهاى الزم عین مطالب منتشر گردید » موعود از دیدگاه اهل سنت

ن خاطره از الجزائر و براى بزرگداشت یاد و خاطره و اکنون هم بعنوان بهتری... 
مرحوم دکتر مولود قاسم و ذکر خیرى از شاذلى بن جدید رئیس جمهور وقت 

  .الجزائر، به ثبت آن در این مصاحبه اقدام شد

   ارتباط فعلى شما با برادران الجزایرى چگونه است؟

رى مربوط به پیش از  اشاره کردم که آشنائى و ارتباط من با برادران الجزای
اما در .. .شد  پیروزى انقالب اسالمى بوده و به یک جناح خاص هم مربوط نمى

ارتباط بود؟ حتى یک تماس عادى یا توان با آنها در   شرایط کنونى چگونه مى
یکى از دوستان قدیمى هم موجب اتهام دخالت جمهورى اسالمى ایران در امور 

  !!الجزائر خواهد بود

هاى حاکم نیست، بلکه گاهى برادران  ین اتهام فقط از سوى ژنرالمتأسفانه ا
دنبال ! خورند و یا براى بقاى خود خوب ما هم گول تبلیغات دشمنان ما را مى

  .کنند  گردند و دیوارى کوتاهتر از نظام ما پیدا نمى مجوزى مى
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، که از شیخ محفوظ نحناحبراى نمونه اشاره کنم که برادر عزیز ما جناب 
هاى برجسته سیاسى، مبارز و مذهبى الجزائر است و در این راه، سالها  یتشخص

در زندان و تبعید بسر برده و همیشه در صف اول مبارزه قرار داشته و اکنون هم 
ـ را به عهده دارد، چند ماه قبل ! رهبرى حرکت اسالمى حماس ـ یا مجتمع السلم

 لندن منتشر شد، ناگهان  چاپ»وسطال«در یک مصاحبه مطبوعاتى که در مجله 
!! عام مردم و ازدواج موقت ـ متعه جماعت اسالمى مسلح در قتل«اعالم کرد که 

ایران و سودان به آنها کمک «: و اینکه!! »کنند پیروى مى! ـ از افکار شیعى
  »!کند مى

البته هر دو اتهام، بسیار ناجوانمردانه و دور از انتظار بود آنهم از شخصیتى 
اى بعنوان یک برادر دینى، به او نوشتم و  من بالفاصله نامه! ... ناحچون شیخ نح

ـ باز چاپ لندن ـ » رساله االخوان«و نشریه » الوسط«آن را عالوه بر مجله 
توسط پست به جناب شیخ نحناح هم فرستادم که امیدوارم به دستش رسیده 

  .باشد

درانه قدیمى توان به روابط صمیمى و برا  خوب با این شرایط، چگونه مى
ادامه داد؟ البته اگر شرایط الجزایر عادى بود، و ما حضور عینى در آن سرزمین 

هاى اسالمى معروف   تردید این قبیل اتهامات هم از قول شخصیت داشتیم، بى
و محدودیت ! العاده شد، ولى متأسفانه برقرارى و استمرار وضع فوق مطرح نمى

 قبیل اتهامات در سطح وسیعى در الجزائر ارتباط با برادران، موجب شده که این
  .منتشر شود و دولت نیز در دامن زدن به آن نقش خاصى را به عهده دارد

هم، با نوشتن چند مقاله در شیخ على بلحاج و متأسفانه قبل از ایشان، 
دشمنان تشیع، اساس و کهنه را از کتابهاى قدیمى    اتهامات بى»المنقذ«روزنامه 

به او هم پاسخ دادیم، ولى چون ر ساخت که ما همان موقع آورى و منتش  جمع
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برد، به مطرح ساختن مجدد آن اتهامات و  فعالً او در اسارت رژیم بسر مى
  .پردازم ها، نمى  پاسخ

 ولى نامه شما به شیخ نحناح چطور؟ ایشان که آزاد هستند و در دولت 
جلس، گویا چند ژنرالها هم شرکت دارند، یعنى عالوه بر نمایندگانى در م

 را به ایشان، وزارتخانه هم به حزب ایشان واگذار شده است، آیا نامه شما
  توان منتشر ساخت؟  مى

بلکه در واقع یک نامه سرگشاده براى نشر ...  البته نامه من محرمانه نبود 
اما چون متن آن به عربى است، مجبورم که براى نشر در ضمن این گفتگو، ... بود 

  :خالصه آن را تقدیم دارمفقط ترجمه 

  برادر شیخ محفوظ نحناح رئیس حرکۀ حماس ـ الجزائر«

، مطلبى به 13 مجله الوسط چاپ لندن، ص 262در شماره ... السالم علیکم 
اخذ اندیشه افراطى شیعى توسط جماعت مسلح «: شما نسبت داده شده بود درباره

: بى را مطرح کرده بودیدو سپس پرسش عجی!! »در رابطه با ترور و ازدواج موقت
  !...؟»برند ایران و سودان از دخالت در امور الجزائر چه سودى مى«

ما در ایران، مرکز تشیع از این سخن منسوب به جنابعالى، تعجب کردیم و ... 
ها داشته باشم و البته  اى به دیدگاه شیعى در این زمینه لذا مایل هستم که اشاره

  . هدایت نداریمد و جز دعوت به حق و ارشاهدفى 

 و بنابر ضرورت 9اصل تشریع ازدواج موقت، در زمان پیامبر اکرم! برادر عزیز
پیش آمد و پس از آن بین شیعه و سنى، درباره صحت آن، پس از آن دوران، 

حسن اختالف وجود داشته است و البته بعضى از علماى اهل سنت، مانند شیخ 
اند و از سوى دیگر علماى  آن را تجویز کرده» مع القران«، در کتاب خود الباقورى

 به جائز بودن تقلید از شیخ محمود شلتوتبزرگى چون شیخ االزهر مرحوم 
اند، اما این نوع ازدواج، چه ارتباطى با تجاوز به زنان در  مذهب شیعه فتوى داده

کشور شما دارد که متأسفانه توسط بعضى از افراد تبهکار و لو بظاهر مسلمان، 
داند که مجرم خائن، ابو  پذیرد؟ آیا براستى برادر ما شیخ نحناح نمى ام مىانج
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داند؟ پس چگونه  در کتاب خود شیعه و سنى را یکجا کافر مى! عبدالرحمن امین
  خود از شیعه پیروى مى کند؟هاى است که او در تبهکاری

آورى که در کشور شما همچنان همه روزه رخ  از سوى دیگر، جنایات شرم
البته درست است که .. دهد، با کدام یک از تعالیم اسالم و شیعه سازگار است؟  مى

پرسید  زنند، ولى شما نمى گروهى بنام اسالم دست به اقداماتى در کشور شما مى
  اند؟ که چه کسانى و در کدام پست و مقامى آغازگر کشتار مردم بوده

رسانند، آنها  قتل مىآیا کسانى که حتى در ماه رمضان مردم را در مساجد به 
مسلمان هستند و وابسته به گروههاى اسالمگرا؟ و یا اینکه مزدوران وابسته به 

  باشند؟ حاکمیت رژیم خونخوار کنونى مى

مایکل «: یک کارشناس امور الجزائر در انگلیس بنام! برادر عزیز
 The Islamic  challenge in : ـ که مؤلف کتابى بنام (Micnael Willis)»ویلیس

ALGERIA (A Political History)  ـ چالش اسالمى در الجزائر، یک تاریخ سیاسى ـ
 در 1/2/97اخیراً در لندن چاپ شده است، در یک مصاحبه مطبوعاتى که در تاریخ 

رهبرى جماعت اسالمى ... «: گوید منتشر شده است، صریحاً مى» الشرق االوسط«
رتش الجزائر در اختیار گرفته شده و مسلح از مدتها قبل توسط سازمان جاسوسى ا

در واقع ارتش، توسط این جماعت و براى بدنام کردن مسلمانان، به این جنایات و 
ز افکار ها ا گوئید که این خشونت پس شما چگونه مى» زند عامها دست مى قتل

  اخذ شده است؟!! شیعى

 دشمنان، در مورد دخالت ایران دور از الجزائر و سودان محاصره شده از سوى
کارشناس امور » مایکل ویلیس«پذیرد؟ باز  اید مى آیا وجدان شما آنچه را که گفته
توانند در  ایران و سودان چه دخالتى مى«: گوید الجزائر در مصاحبه خود مى

هاى خود، مانند دیگر  الجزائر داشته باشند؟ ژنرال زروال براى توجیه شکست
دد و باید گفت که سالح و پول از داخل گر حکومتها، به دنبال دشمن خارجى مى

  ! »شود و متهم ساختن دیگران، مشکلى را حل نخواهد کرد الجزائر تهیه مى

این اعتراف یک نویسنده خارجى است و ما امیدواریم که شیخ ما، ! آرى برادر
بدون ترس و واهمه از حاکمیت، این اتهامات را که بنام ایشان منتشر شده است، 

همچنان مانند گذشته در دفاع از حاکمیت اسالم، بکوشد و ما هرگز تکذیب کند و 
  .از اهل دعوت و ارشاد، انتظار دور شدن از صراط مستقیم را نداریم
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که آن را در آوریم  ایان، سخن شهید عزیزمان شیخ حسن البنا را بیاد مىدر پ
نتفّق و فلنتّحد فیما «: مورد مسائل اختالفى فقهى، بین شیعه و سنى گفته است

  »لیعذر بعضنا البعض، فیما نختلف

  والسالم علیکم و على من اتبع الهدى 

  سیدهادى خسروشاهى: برادر شما

   هـ ـ قم ـ مرکز البحوث االسالمیه1417شوال المکرم 

اى از نامه اینجانب به شیخ نحناح بود که حزب او  البته این ترجمه خالصه
روف است و امیدوارم که تأثیر الزم را در الجزائر مع» اخوانى«به داشتن گرایش 

  .داشته باشد

را سائل الجزائر توان همه م رسد که در یک گفتگو نمى   به نظر مى
  اگر مطلب خاصى نیست، شما را بیشتر از این خسته نکنیم؟... مطرح ساخت 

شک مسائل الجزائر خیلى بیشتر از این حرفها است و بررسى تاریخى   بى
البته همین دیدار دوستان موجب شد که . ه فرصت بیشترى داردآن مسائل، نیاز ب

 ـ تاریخ حرکت اسالمى معاصر در الجزائراى کوتاه به بخشى از حقایق  اشاره
 ـ داشته باشیم و باید بر این مبارزه سیاسى و جهاد تا دعوت و ارشاداز آغاز 

خود و تفصیل را به کتاب خاص . خداوند را سپاسگزار بود» توفیق جبرى«
» هاى اسالمى معاصر  تاریخ حرکت«کنیم که انشاءاهللا ضمن سلسله   موکول مى

  .منتشر خواهد شد

  
  والسالم علیکم

  

  



١١٧ الجزاير سرزمين قهرمانان اسالمی

  

  اسناد 

  و 

  ها عکس

  ها و صفحات پیشین ــ ــ مربوط به بحث

  


