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 70/70/2710         احمد ذکی هوشمند
 

 فشار همسايه ها بر افغانستان
 صدور فتوای غیر اسالمی در پاکستان

 ايران کشور همزبان و مسلمان در اعدام مهاجرين افغان 
 

 صدور فتوای غیر انسانی و غیر اسالمی در پاکستان : 
اظهاراتی را بیان نموده است که سالم طالح شیخ االاصب ورئیس شورای علمای پاکستان در اين اواخر طاهر اشرفی 

اين فرد که به عنوان رئیس شورای علمای  . نه مبنای دينی و مذهبی دارد و نه هم کدام ارزش انسانی و بشری
و بر خالف آنرا  حرام دانسته ( پاکستان)پاکستان شناخته می شود، عمل انتحار و انفجار را در کشور متبوعش 

  .حالل می داند اشهمسايه ما افغانستان کشور  وطنبرای 
ی اظهار داشته است که اگر مسلمانان بم اتمی انامبرده طی مصاحبه 

مسلمانان انتحار نموده و انفجار  جان دارند تا خود را در برابر غیر ندارند،
هر چند اظهارات موصوف چندين تناقض دارد که نمی شود به هر . دهندب

مبرهن است اين موضوع می باشد که  يک آن اشاره کرد، اما آنچه کاماًل
. آی. اس. آیيک عالم گويا دينی و صد در صد وابسته به که چطور شده 

حمالت ) نظری را ابراز می دارد که حرامتخبارات نظامی آن کشور اس
را حالل دانسته و از نظر دين مقدس اسالم حکم اينکه  (انتحاری و انفجاری
کفر را حرام بداند و در ضمن حرام را حالل بداند، ( ج)کسی حالل خداوند 

از  مرتد بوده يعنی مطلق بوده و فردی که چنین ديدگاهی را داشته باشد،
 .خارج می شود (اسالم) هیدايره دين ال

عمل انتحار و ( عربستان سعودی انمفتیيکی از )ضمنًا، شیخ عبدالعزيز 
فتوای اين شیخ سعودی که   .می داندو آنرا ادامه راه شیطان  دانستهمطلق انفجار را در دين صلح پرور اسالم حرام 

 مورد تأئید و تأکید عموم علمای جهان اسالم قرار گرفته  نزد تمام مسلمانان جهان از اعتبار زيادی برخوردار است، 
را رد ننموده است؛ اما افراد و اشخاصی تحت عنوان عالم دين و صد در صد البته وابسته به  و هیچ عالم دينی آن

ايراد می نمايند که هر آنچه بر ضد منافع فتواها و اظهار نظراتی را ( .آی .اس .آی)استخبارات نظامی پاکستان 
 .می داندحالل  راآن حرام و آنچه مطابق به منافع آنان انجام شود، رانظامیان آن کشور تمام شود، آن

يکی از زبان فردی وابسته به سازمان استخبارات نظامی پاکستان که  ،ديده شود که اين دو فتوای متناقضحاال 
و ديگری مفتی که تمام  انتحار و انفجار را در يک کشور اسالمی به نام افغانستان حالل دانسته و موجه می داند 

را ادامه راه موصوف احترام و ارزش قايل بوده و نامبرده انتحار و انفجار  بودن مسلمانان جهان به شخصیت و عالم
مسلمانان جهان و به خصوص مردم متدين  ،غیر انسانی و غیر اسالمی می دانديک عمل و آنرا  دانستهشیطان 

 ؟؟افغانستان تابع و پیرو کدام يک از آن دو فتوا می باشند؟
کستان از افراد و اشخاص وابسته به سازمان استخبارات نظامی پا تعدادیشک، چهره های پنهان و عريان بدون 

و هويدا بوده و ملت ما ديگر فريب و ترفند  مردم افغانستان واضح به  خاصتًابه همه جهانیان و ( .آی .اس .آی)
گاهی مورد پذيرش  والنه را به هیچ وجه قبول نخواهد کرد و در جوامع اسالمی نیز هیچؤمس چنین اظهارات غیر

در  انیی استخباراتی را که در حقیقت گرگچنین چهره ها قرار نخواهد گرفت و بر ملت ماست تا بیشتر از پیش اين
 .ظاهر شده اند، شناخته و به وابستگی های آنان به خوبی پی ببرند انلباس گوسفند

 
  ايران کشور همزبان و مسلمان در اعدام مهاجرين افغان 

خالف همه موازين و اصول حقوق بین الملل بوده و اين عمل ضد بشری و اعدام مهاجرين افغان در کشور همسايه، 
که همواره داد از اسالم و اسالمیت زده و تأکید زيادی بر حسن  قرار می گیرددر کشوری به منصه اجرا  اسالمی

 .همجواری با ملت ما می نمايد
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د؛ اما بنا بر اظهار حکام مستبد ايران دست به اعدام مهاجرين افغان می زننآخند ها و هر چند اين بار اول نیست که 
اين عمل وحشیانه زمانی صورت می گیرد که دولت افغانستان تصمیم دارد تا به  مسايل سیاسی،  آگاهاننظر اکثر 

رسانیده تا از  ءامريکا، قرارداد امنیتی را با کشور مزبور به امضا ۀمتحد ضالعامضای پیمان ستراتیژيک با اتعقیب 
تحول  ۀشور ما را در دهطرف ديگر آينده کيک طرف به تجهیز و تسلیح بیشتر نیروهای امنیتی افغان بپردازد و از 

 . تضمین نمايد

گفته پیداست که مقامات ايرانی جز  نا
ديگر هیچ گونه ابزاری را  ،مهاجرين افغان

در دست ندارند تا باالی دولت افغانستان 
امضای اين پیمان اعمال فشار نموده و مانع 

بناًء  . امريکا شوند ۀمتحد ضالعامنیتی با ا
د که بدون شک دست به چنین جنايتی می زنن

عقده ها و بدگمانی های ملت ما را در مقابل 
نه تنها حکام جانی آن کشور بلکه با مردم آن 

.  . .خطه که مشترکات فرهنگی، مذهبی و 
 فزونی بخشیدهبیشتر از پیش با ملت ما دارد، 

 دوو خدای ناخواسته به رنجش خاطر 
برادر و مسلمانمشترکات فرهنگی و زبانی ملتی

 .د گرديد، خواهدارندبا هم 
 

چنانچه مبرهن است، ايران و امريکا دشمنی 
امريکا  ۀمتحد ضالعيکی میان دولت افغانستان و اگاهی که نزد ه و به همین دلیل است که هرديرينه با يکديگر داشت

مانع اين به میان می آيد، شاخک های حکام مستبد ايرانی حساس گرديده و تالش می ورزند تا به هر نحوی که شود 
باالی دولت افغانستان تحمیل فشار ها را  ست دارند، بیشترينهايی که در د چنین نزديکی شده و به وسیله ابزار

 .در سرزمین ما گردد.  . .تا مبادا کدام پیشرفتی در عرصه های نظامی، اقتصادی و  ايندنم
جهان بیشترين روابط را داشته باشیم و با کدام  بنا بر اين، منافع ملی کشور ما ايجاب می کند تا با کدام کشور های

کشور ما و اين مربوط به سیاستمداران سرزمین ما می شود تا روابط  کشوری روابط حد اقلی خويش را حفظ کنیم 
های جهان بر مبنای همین منافع ملی تنظیم نمايند، امری که هر کشور مستقلی اختیار دارد تا آنرا را با ساير کشور

لهذا، تحمیل فشار از سوی  . را دفع نمايدخود جلب و اضرار  کشور خويش راموده و تالش ورزد تا منافع تنظیم ن
امريکا به هیچ وجه پذيرفتنی و  ۀمتحد ضالععدم امضای پیمان امنیتی با ارژيم ايران باالی دولت افغانستان جهت 

دم شهید هايی را که همواره باالی مردم هرد تا جلو چنین فشار جهانی می خواه ۀابل قبول نبوده و ملت ما از جامعق
بار  از ، وگرددو موازين بین المللی متعهد اصول وادار سازند تا منبعد به آن کشور را و  ما تحمیل می شود، گرفته

 .افغانستان جلوگیری نمايندملت مظلوم بر اين همه فشار های سیاسی 
که نگذارند با اعدام مهاجرين مظلوم و محکوم افغان روابط  استات ايرانی اين در اخیر، خواست ملت ما از مقام

خدای ناخواسته سبب فاصله گرفتن دو ملت که  نزديک و تاريخی دو ملت با هم برادر و مسلمان خدشه دار شده و
تمام کشور باشندگان هر دو شود که بدون شک به ضرر  مشترکات زياد تاريخی، فرهنگی، دينی و مذهبی دارند،

 .استفاده ها را خواهند نمود از آن بیشترين دشمنان هردو کشورشده و 
 

 پايان
 

 

 


