
 

خشونت علیھ زنان ر ضدروز مبارزه ب  

لب خوش آمديدح» شده آزاد«در ساحه   
منږخو. و: برگرفتھ از تارنمای شبکھ ولتر، برگردان از متن فرانسوی  تیری میسان،  

 
 

لب در حال جابجا سازی یک نظام دیکتاتوری مذھبی ح» ساحھ آزاد شده« جدید از برکت حمایت لوژستیکی فرانسھ، مقامات
با سخنرانی ھای آرامش بخش رییس جمھور سارکوزی و ھوالند در خصوص موضوع اما حقیقت  .سعودی اند گویلاا ب

ً زیادی دارد   .دفاع از آزادی و  ترویج دموکراسی فاصلھ
 

٢٠١٢نوامبر  ٢٧ | دمشق (سوریھ) | شبکھ ولتر  
 

 
 

 
در حلب» االمر بالمعروف و النھی عن المنکر « دفتر   

 
و آنھا را حمایت  ر سوریھ در تماس پیوستھ قرار داشتھد» ساحھ آزادشده«اطمینان میدھد کھ با نماینده ھای دولت فرانسھ 

  .ھا از مسیرش منحرف نشودظب است تا انقالب بھ دست اسالم گرا ھکذا اعالم میدارد کھ موا .لوژستیکی میکند
 

ی و داخلی مورد استقبال قرار گرفت، از جانب کمیتھ انقالبدر این حال، ائتالف ملی، کھ بھ مثابھ نماینده اپوزسیون خارجی 
  ].١[، بھ چالش کشیده شد تاسیس نموده است» آزاد شده ءساحھ«حلب کھ یک دولت اسالمی را در 

 
 )»غیر مھلک«ملکی و نظامی (امداد ھای لوژیستیکی  دی در خصوص قطعاھوش یعنی داردن یروشندولت فرانسھ موضع 

ً آزاد شدهً «در   این اخیر الذکر .جود نیستوم ،ھا قرار دارد اسالم گرا آن بھ دست کھ بھ طور واضح کنترول ، حلب» ساحھ
عمرو را حمایت  وریم کھ فرانسھ امارت اسالمی بابابیاد می آ .قلمداد کرده است »یک توطئھ غرب«دموکراسی را بھ مثابھ 

را در پاریس بھ متعددی  یفرار انرھبر بھ طور وسیعی ھوالندفرانسوا  ٢٠١٢جوالی سال جاری  ۶بھ تاریخ نموده بود و 
  .مالقات پذیرفتھ بود

 
زیر کنترول گروه ) البتھ نھ در مرکز شھر(یعنی جایی کھ سھ ناحیھ اطراف است آنچھ را کھ در حلب واقع میشود،  دشوار

استقرار امارت  اعالم و بعد ازکھ  ،)حمص(برخالف بابا عمرو  .دبھ طور دقیق بھ تصویر کشیھای مسلح قرار دارد، 
مقامات جدید را حمایت  ه وماند حلب برخی از شھروندان باقیفرار کرده بودند، در از آنجا شھروندان بخش اعظم  ،اسالمی
ً معیار ھای قومی صورت میپذیرد، یعنی آنھای کھ باقی میمانند، ردیف کاری چنین  ،قرار معلوم. مینمایند در گام نخست بر پایھ

. فرقھ یی مذھبی در خاور نزدیک"زی ھا وصوفی ھای سونی مذھب، شیعھ ھا منجملھ در( اما مرتد ھا. اند تبار ترکمان بیشتر



 

  .ضبط گردید شان اموالاخراج شدند و ) عیسوی ھا(کفار و ) ، علوی ھا و اسماعیلی ھا."م
 

در در مدت یک ھفتھ،  .نیروھای دولتی از بیم برپا شدن حمام خون و ویرانی بیشتر، از صدور فرمان حملھ خود داری میکنند
  .شیوه جدید زنده گی آغاز یافتآنجا 

 
نوامبر  ٢٢بتاریخ  النھی عن المنکر را ایجاد کردند کھمر بالمعروف و الیک کمیتھ یی ا» انقالبی«ھر چی باشد، مقامات 

  .در زیر برگردان مکمل آنرا پیشکش میکنیم ، کھدنمو صادراولین فرمان قانون گذاری خود را 
 

بسم اهللا الرمحن الرحيم«  
 

. بر گرفته است ما در برابر مشکالت و آزمو ای قرار دارمي که ملت ما را در. ناآرامی های که ملت مسلمان ما را به لرزه در آورده، نبايد مايه تعجب گردد
.و حلظات پيچيده ييست انیزمان حبر . هر شب تاريک تر از شب پيشني است  

ميتوان گفت، بدون کوچکرتين حتقيق و بررسی، آ ا بسوی بدخبتی خويش در . ما ميبينيم که بعضی از برادران ما کورکورانه به طرف تاريکی گام برميدارند
 می زنند، به سوی خال مريوند، فکر ميکنند که شيوه زنده گی کافران معراج فرهنگ است، کردار شان اساس ترقیشتاب اند، بدون تفکر در برابر غرب زانو 

.ستو افکار شان منبع روشني  
ين جهت از جانب بزرگرتين شيخ های ملت ما صادر شده اند، ادر فتوا ها . شريعت و حقايق نشان ميدهند که چنني نقطه نظر غري مشروع و ناپاک است

، صاحل الفوضان ]۵[يني يرب ، عبداهللا بن ج]٤[طيمني و ،  حممد بن الع]٣[الشيخ آل ، عبدالعزيز بن عبداهللا ]٢[عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز  :مانند حضرات
.، عبداهللا بن جيالن و ديگران]٧[، بکر ابو زياد ]۶[  

ترافيکی بی عزت  ادثو اند، در هنگام ح دور شده] اسالم[چی تعداد دخرتان جوان که از  زنان جتاوز صورت گرفته است؟ و به طور مثال به چی تعداد
درست زمانی که او ... شده اند؟ يکی با جتارت برای نام و موقف خود، دومی با  ره جويی از ضعف زنان و دخرتان، سومی با بازی با احساسات خويش 

.مطلع شوداز آنچه پيش آمده شرمنده است و منيخواهد که مهسر و يا سرپرستش  ،طميداند، آن دوشيزه بيچاره نظر به ناگزيری شراي  
متام . نداز مهني سبب شورای موقتی نظامی و شورای مدنی حلب برای شهروندان اين شهر توضيحات دادند و فيصله شد که ز ا منبعد حق راننده گی ندار 

.تا زمانيکه دست بردار شوند ،خواهند شدافراد متخلف ، در صورت ضرورت با اعمال زور، جمازات   
 

 



 

 
  .تفسیر سعودی از قرآن اتخاذ گردیده است تصمیم منحصرا با مراجعھ بھتصور بر این است کھ این 

 
نجاة فالو ، انوزیر حقوق زن ، امانوامبر روز مبارزه بر ضد خشونت علیھ زنھا است ٢٤درست ھمین تاریخ در فرانسھ 

  .و تماس نگرفت را تفسیر نکرد »انقالبی«عظیم  دستاورد، این بلقاسم
 

را بھ ادای نماز فرا میخواند و کسانی  شھروندان حلبلیسی ایجاد کرده کھ پ سوای آن، کمیتھ امر بالمعروف و نھی عن المنکر
  .مجازات میکند ،را کھ اطاعت نمیکنند

 
س ھا را مشاھده میکنید کھ شھروندان را بھ ادای فرض در فیلم مستندی کھ در زیر نشانی اش را گذاشتیم، یک تن از این پلی

  .مسلمانی دعوت میکند
 

http://www.youtube.com/watch?list=UU3TR6S1FgdXmtbBPMvAabYg&v=SUDdlp5ndd4&feature=player_embedded 
 

 تیری میسان
 
 
 

   
 [١] «گروه ھای مسلح حلب برای ایجاد یک دولت اسالمی تعھد سپرده اند»، شبکھ ولتر، ٢٠ نوامبر ٢٠١٢

 
او بود کھ فتوای منع راننده گی برای زنھا . مفتی اعظم عربستان سعودی ،)١٩١٠ - ١٩٩٩(عبدالعزیز بن عبدهللا بن باز ] ٢[

 طوفان صحراھمچنان او بود کھ اجازه داد تا قطعات مسلح کفار در زمان عملیات نظامی . را در عربستان سعودی صادر نمود
 .و نھ برعکس، شھرت دارداو با ادعای خویش کھ خورشید بدور زمین میچرخد  سوای آن، .در شبھ جزیره عرب پیاده شوند

زمانیکھ ولیعھد سلطان بن سلمان در پرواز سفینھ فضایی دیسکووری  جای برای خویش ریزرف کرد، آن مفتی اعظم از 
بھ ھر حال، من نمیتوانم از یادآوری «: او گفتھ بود .منصرف شد) م. مبنی بر چرخیدن خورشید بھ دور زمین(ادعای خویش 

  .»یت کرده اند کھ در ھنگام پرواز نتوانستھ ھمیشھ رو بھ مکھ نگھدارند، چشم پوشی کنماین مسئلھ کھ ولیعھد شکا
 
 مدفن(او بود کھ دستور تخریب گنبد سبز . عبدالعزیز بن عبدهللا آل الشیخ مفتی اعظم کنونی عربستان سعودی است] ٣[

نماد بت پرستی یا عبادت عربستان سعودی را بھ دلیل آنکھ این بنا ھا سابق تمام کلیسا ھای را و ھمچنان  )حضرت محمد
  .، صادر کردطاغوت اند

 
  .یکی از رھبران عمده سلفی ھای عربستان سعودی است) ١٩٢۵ - ٢٠٠١(محمد بن العوطیمین ] ٤[
 
از  تقاضا داشت تا آنھااو شیعھ ھا را ملحدین میخواند و . سعودی است آموزگار، )١٩٣٣ -  ٢٠٠٩(عبدهللا بن جیبرین ] ۵[

  .اخراج شوندسرزمین اسالم 
 
  .صالح الفوضان رییس سابق دادگاه عالی عربستان سعودی است] ۶[
 
 .در گذشت ٢٠٠٨او در سال . بکر ابو زیاد دادستان عمومی سابق عربستان سعودی است ]٧[
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