اعالمیه مطبوعاتی
یک رژیم سقوط کرده که حتی به قانون اساسی خودش هم احرتام ندارد؛ بخاطر تأمین منافع غرب کافر تصامیم مردمش
را نادیده میگیرد

(ترجمه)
بهتاریخ ۴۱شوال ۴۱۴۱هـ.ق ،مطابق به ۸۲جون ۸۱۴۲م ،حزبالتحریر-والیه سودان نامهای را به آمر پولیس ایالت "خرطوم"
بهخاطر درخواست سیمیناری تحت عنوان "یک دید عمیق رشعی" در مرکز کنفرانسهای بیناملللی شهید الزبیر محمد صالح در
تاریخ اول ذیالقعده ۴۱۴۱هـ.ق مطابق به ۴۱جوالی ۸۱۴۲م ساعت  ۴۴صبح تقدیم کرد .دیروز که منایندۀ ما به پولیس متاس
گرفت تا جوابی را دریافت مناید ،پولیس در پاسخ به این امر افزود که امنیت ملی و رسویس استخباراتی تقاضا برای برگذاری
سیمینار را رد کرده و مثل همیشه از دادن بیانیۀ رسمی از این تصمیم خویش ابا ورزیدهاند .در روشنایی این عدم پذیرش ،ما در
حزبالتحریر-والیۀ سودان میخواهیم تا حقایقی چند را برای افکار عمومی بهطور واضح بیان کنیم:
نخست :اینکه مقامات از برگذاری یک سیمینار در یک سالون رسبسته جلوگیری میمنایند ،تأیید کنندۀ ترس رژیم از گفنت کالم
حق مبتنی بر رهنمودهای اسالم است ،بهخاطریکه موضوع به رشیعت و ارتباط آن به زنان و تخطی کامل قانون ) (CEDAWدر
اساس و جزئیاتش با رشیعت اسالمی قرار دارد.
دوم :این مامنعت البته که با قوانین هللا سبحانه و تعالی ،که هامنا آشکارسازی حق و از بین بردن باطل در هرجاییکه هست،
مطابقت ندارد .هللا سبحانه وتعالی میفرماید:

اط ُل إِنَّ الْ َب ِ
ح ُّق َو َزه ََق الْ َب ِ
اط َل كَانَ َزهُوقًا﴾
جا َء الْ َ
﴿ َوق ُْل َ
[ارساء]۲۸ :

ترجمه :و بگو حق آمد و باطل نابود شد ،هر آینه باطل همواره نابود شدنی است.
ن الْ َب ِّي َن ِ
َّللا َو َيلْ َع ُن ُه ُم الال ِع ُنونَ ﴾
ن َب ْع ِد َما َب َّي َّنا ُه لِل َّن ِ
ِف الْ ِك َت ِ
ات َوالْ ُهدَ ى ِم ْ
ن َيكْ ُت ُمونَ َما أَنْ َزلْ َنا ِم َ
﴿إِنَّ الَّ ِذي َ
اس ِ
اب أُو َل ِِ ََ َيلْ َع ُن ُه ُم َّ ُ
[بقره]۴٥۱ :

ترجمه :کسانیکه آیات روشن و رهنمودهایی را که نازل کردهایم ،کتامن میکنند بعد از آنکه آن را برای مردم در کتاب روشن
ساختهایم هللاحبس(سبحانه و تعالی) آنان را لعنت میکند و لعنت کنندهگان نیز آنان را لعنت میکنند.
سوم :این رژیم سقوط کردهای تابع غرب کافر استعامرگر ،چپ و راست قانون اساسی دست ساختۀ خودش را هم که به فعالیت
سیاسی آزاد اجازه میدهد ،نقض میکند .این رژیم حتی تصمیم جمعی را که توسط رئیس جمهور توشیح شده ،احرتام منیکند؛
مخصوصا ً در قضیۀ ما .به عنوان مثال :برگذاری یک سیمینار ،فرمان ریاست جمهوری شامره ۴٥۲ :پاراگرافحبس( -۸- )۴بیان میکند
که« :احزاب سیاسی باید حق برگذاری و تشکیل سیمینارها و اجتامعات عمومی را در ساحات و اماکن عمومی داشته باشند ».و
همچنان در پاراگراف حبس( -۴-)۴بیان میکند که« :برخالف بخش قبلیحبس( ،)-۸-باید حداقل  ۱۲ساعت قبل از برگذاری برای مقاصد
امنیتی ،حفاظت و قوانین ترافیکی باید اجازه مقامات گرفتهشود».
تصمیم مردم ،اجازۀ مامنعت را به مقامات امنیتی نداده؛ بلکه برای آگاهی دادن آنها برای تامین امنیت ،محافظت و قوانین ترافیکی
بوده است .ما به مقامات امنیتی این گزارش را دادیم؛ ولی آنها تصامیم مردم را بیاحرتامی کرده و از برگذاری سیمینار به نفع کافر
غربی استعامرگر جلوگیریکردند.
چهارم :مامنعت مردم ،بهخصوص حزبالتحریر ،از گفنت حق در قالب فعالیت صلحآمیز سیاسی فکری آخرین میخ برتابوت رژیمی
است که مردم سودان را به بهانۀ اسالم برای بیشرت از دو دهه مامنعت کردهاست ،در حالیکه اسالم از این کارهاییکه میکنند،
مرباء است.
در نتیجه ،ما به امت اطمینان میدهیم که به کسب رضایت هللا سبحانه وتعالی ،با آشکار کردن حق و از بین بردن باطل ،در هر
وقتیکه بتوانیم ادامه میدهیم .مامنعت برگذاری یک سیمینار در یک سالون رسبسته پایان کار نیست ،هزاران راه و اسلوب دیگر
برای رساندن حق به مردم ،امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد .بدون شک هللا سبحانه وتعالی دین خود و بندهگان مؤمن خود
را حتی بعد از مدتی حامیت میکند .چنانچه هللا سبحانه وتعالی میفرماید:
سو ُء
سلَ َنا َوالَّ ِذي َ
ح َيا ِة الدُّ نْ َيا َو َي ْو َم َيقُو ُم األَشْ َها ُد َي ْو َم ال َي ْنف َُع الظَّالِ ِم َ
ن آ َم ُنوا ِ
ِف الْ َ
ني َم ْع ِذ َرتُ ُه ْم َولَ ُه ُم اللَّ ْع َن ُة َولَ ُه ْم ُ
ُص ُر ُ
﴿إنَّا لَ َن ْن ُ ُ
الدَّ ا ِر﴾

[غافر]٥۸-٥۴ :

ترجمه :درحقیقت ما پیامربان خویش و کسانی را که ایامن آوردهاند ،یاری میکنیم؛ در زندگی دنیا روزیکه شاهدان بهشهادت
برخیزند .هامن روزیکه ستمگران را عذر آوردنشان سود منیدهد و برای ایشان لعنت است و برایشان بدفرجامی آن رسای
است.
ابراهیم عثامن(ابوخلیل)
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