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 نامه سرکشاده 
 

 به جاللتمآب ریس جمهور دولت جمهوری اسالمی ایران 

 
 خ ۱۴۰۰حمل،  ۷
 

 !جاللتمآب ریس صاحب جمهور دولت چمهوری اسالمې ایران اسالم علیکم
این نامه من برای شما یک پیغام برادرانه به نمایندګی این انجمن،) مرکز ایجاد تفاهم، همکاری و هماهنګی مسلمانان 
در زمینه تالش های  ایجاد ګردیده و  امت مسلمه  تفاهم، همکاری و هماهنګې بین دول و  ایجاد  جهان(، که برای 

اهداف   تا به  استوارانه میورزد،  داوطلبانه و  بپردازیم  اګاهانه،  با اصل موضوع  ازینکه  قبل  اید.  نایل  مطلوبه اش 
 .ضروری و الزمی میبینیم تا در مورد پدیده شوم »تروریزم« دیدګاه مانرا با شما شریک سازیم

این یک حقیقت اشکارا است که پدیده شوم »تروریزم« بجز از یک توطهُ شوم زایده سهونیزم و اشغالګران بین المللی  
که برای بی ثبات ساختن، اشغال و تاراج ممالک قدرتمند و ثروتمند اسالمي و برای مسخره ساختن   امریکا و انګیس

و تضعیف ایده اسالمی بوجود امده و توسط چاکران دین فروش و نوکران منطقوی شان مانند عربستان سعودی و  
د که این تروریزم امروز در مرحله  رهبران نا مسلمان پاکستان تدارک، تدریس، تمویل، و عملې میګردد. ناګفته نمان

خطرناکی است که بعد از افغانستان هدف دومی شان بجز از بی ثباتی و بربادی ایران چیزی دیګری نیست. امیدواریم  
که جناب شما و سایر رهبران کشور مسلمان ایران این حقیقت را با عمق و خطرناکی ان درک نموده ودرین مورد 

 .ایرانیان وطن دوست و مسلمانان اسالم پرور درک و جدی بیګریدمسؤلیت های تان را بحیث 
ایران و افغانستان دو کشور همسایه و مسلمان اند که باید با هم زچارباید زیست و نا چار باید زیست. این دوکشور 

وشیار ترین  غژدی کوچیها نیست که بدلخواه خود انرا جای دیگری ببرند و یا دیگران را از پهلوی خود برانند. پس ه
رهبران این دو کشور انانی خواهد بود که اختالفات و منازعات فی البینی را با درایت کامل، حسن نیت و اراده خوب 
حل نمایند. افغانستان در طول تاریخ اش نه تنها اینکه به هیچ کدامی از هسایه هایش اش ضرری نرسانده است، بلکه 

با دادن قربانی های بی نظیر وسیله حفظ و نجات همه همسایهګان اش شده   در مشکلترین شرایط تهاجمات بین المللی
است. که مثالهای زیادی ان در تاریخ شاهد این حقیقت اند، و جلوګیری از تهاجم شوروی یکی از نمونه های زمان  

ن مبارزه »ضد تروریزم«  قریب ان میباشد. متقابآل افغانها هم از مردم و دولت ایران توقع انرا دارند که افغانها را دری
)به تعبیر ما( تنها نګذاشته و همرا شان همکاری الزمی و اخالقی نمایند. پس شما بحیث یک سیاستمدار با خرد و  
یک ایرانی متعهد به مفادات درازالمدت ایران باید دشمن مشترک را بدقت تشخیص و در مبارزه بر علیه این دشمن  

مصدا و همکار خوبی و نمونوی شوید تا به اساس این همکاری ملل دیګر مسلمان  مشترک با ملت و دولت افغانستان ه
را نیز تشویق نموده تا این فتنه شوم امپریالیزم که هم ما را بنام ان بدنام ساخته و هم به بهانه مبارزه به ان )مبارزه 

(، ممالک اسالمی مقتدر و دروغین ضد تروریزم، که در اصل بجز ار تشدید و توسعه تروریزم چیزی دیګری نیست
 .غنی را تحت تجاوز و تاراج قرار داده اند، به تمام جهانیان و خاصتآ کشور های مسلمان برمال نماییم

طوریکه که شما دقیق میدانید که یکی از عوامل که دولت امریکا تمام توطه های شان را برای سرنګونی حکومت  
کومت انتخابی مردمی است، براه انداخته اینست، که امریکایی ها  داکتر صاحب اشرف غنی در افغانستان که یک ح

از وی تقاضا نمود تا از خاک افغانستان برای حمله به ایران استفاده نمایند، که خوشبختانه داکترصاحب اشرف غنی  
ان باعث  انرا با بسیار هوشیاری جواب رد داد. که همین ایستادګی معقوالنه و حسن نیت شان با کشور همسایه ایر

اختالل شدید روابط بین البینی شده و حاال اشغالګران بین المللی و نوکران منطقوی شان) شیخان عرب و رهبران نا  
مسلمان پاکستان( دست بدست هم داده تا به هر شکلی ممکن برای از اقتدار انداختن داکتر غنی ازهمه مفسدین داخلی  
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ا زمینه را برای طالبان )این ګروه وحشی ادم و مدنیت کش( مساعد و ګروهای تروریستی شان استفاده مینماید، ت
ساخته و طالبان بحیث یک نیروی جنګې قراردادی از موضوعات شیعه و سنی استفاده نموده برای براورده شدن  

در اهداف عربهای خاین و رهبران نا مسلمان پاکستان اجرآت نموده تا تمام زمینه های تجاوزی و بی ثبات سازی را  
ایران به امریکایها مساعد سازند. لذا دشمنان ستراتیژیک هر دو نظام و هر دو ملت شریک اند. به همین اساس ما از 
شما توقع داریم که هر چه زودتر در جلوګیری فعالیت های مخربانه طالبان و ګروپ های مسلح وابسته به لشکر  

ا همه با هم به ضد لشکر قاتل افراطی طالبان و دیګر نیروهای فاطمیون و غیره باند های دست اندرکار شده را ګرفته ت
افراطی دینی و مذهبی که تحت نام تروریزم ایجاد و تمویل میګردد مبارزه نمایم. الزم میدانیم یاد اور میشویم و 

انده و از هر  امیدواریم ایران با تعهدات که در مورد حقابه ایران در اب افغانستان که در ګذشته صورت ګرفته پابند م
نوع فعالیت های مخربانه برعلیه سیستم ابیاری در افغانستان دست مداخالت را قطع و جلوګیری نمایند. ما میدانیم که 

 ممکن اکثریت این کارها مخربانه تجاوزات باالی بندهای ابیاری در افغانستان ممکن از طرف طالبان و دیګر
هونیزم انجام شود، تا به اسانی انرا توطه ایران تلقی نموده و روابط نیک  باندهای تروریستی نوکران امپریالیزم و سی

بین ایران و افغانستان را بیشتر برهم زده و زمینه بهتر برای اشغالګران و غارتګران بین المللی مساعد سازند. توقع 
سؤ ذن ها ګرفته شده و از ما اینست که ایران باید در زمینه اقدامات جدی نموده تا از یک سو جلو چنین حمالت و  

طرف دیګر، زمینه بیشتر را برای اشغالګران بین المللی مساعد ننماید. در غیر ان عواقب خطرناکی ناشی ازین سهل 
 .انګاری و همه تصامیم احساساتې و کوتاه مدت عواقبی بسا ناګوار برای هر دو ملت با خود خواهند داشت

ن توقع داریم تا در مبارزه ما که برای ایجاد تفاهم، همکاری و هماهنګې کشور در خاتمه ما از مردم و اهل دانش ایرا
های اسالمی اغاز نموده ایم همکاری جدی نموده تا هر چه زودتر و بهتر این وظیفه خطیر اسالمی و انسانی را  

ت تجاوز را با تفاهم  بنحوی بهتر انجام و اکمال نموده با درایت کامل راه های بهبود و مفید مردم همه کشورهای تح 
جستجو نموده تا همه با هم به یک نیرو توانمند مبارزه بلفعل حقیقی در مقابل تروریزم و مبتکرین و تمویل کننده ګان  

 .ان شویم
 داکتر تاج الدین ملت مل

 مبتکر و مؤسس مرکز تفاهم، هماهنګې و همکاری دول و امت مسلمه
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