اعالمیه مطبوعاتی
نامه سرگشاده از دفتر مطبوعاتی حزبالتحریر-سرزمین مبارک فلسطین ،به شبکه ماهوارهای خبری معان
(ترجمه)
به مدیر عمومی محترم شبکه معان!
به ویراستار محترم شبکه معان!
به کارگردان محترم کانال ماهوارهای معان!
به رییس شبکه معان!
بعد از تقدیم سالم:
با اظهار تأسف ،اطالع حاصل نمودیم که شبکه خبری معان به تازگی نقش حساس و برجستهای را همراه با کسانیکه در قسمت
به فحشاء کشاندن زنان فلسطین از طریق "برنامههای چون" حمله بر فرهنگ اسالمی امت و تقویت مدنیت غربی/مدنیت منحط،
فاسد و تبهکار ،که با استقبال شیپورچیهای غرب ،نهادها و شخصیتهاییکه دین و مردمشان را در مقابل دالر آمریکایی و یوروی
اروپا فروخته اند ،بازی کرده است.
بدبختانه ،ما میبینیم که ماهوارهی معان چگونه برای آن شیپورهای مفسد بسترسازی میکند که بدون تأمل و تردید در صفحه
تلویزیون شما بر اسالم و حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حمله نموده و مدافعین و وارثین پیامبر صلی الله علیه وسلم را
بیمنطق ،مخالف اصالحات و روشنگری و عقبمانده معرفی نموده و بر امت اسالمی و تاریخ  0011سالۀ آن با اشاره به طلوع اسالم
به عنوان آغاز عقبماندگی حمله میکنند .این یک توهین مستقیم به مردم مسلمان فلسطین و به تمام امت مسلمه در جهان است.
این مثابه توهین و استهزای شارلی ایبدو به اسالم است؛ طوریکه در صفحه تلویزیون شما ظاهر شده و حدیث پیامبر صلی الله
علیه وسلم را که توسط بخاری و نسائی از ابوهریره روایت نموده اند:
ح َق ْو ٌم َو َّل ْوا أَ ْم َر ُه ْم ا ْم َرأَة»
«لَ ْ
ن ُي ْفلِ َ

ترجمه :قومیکه زن را منحیث حاکم خود انتخاب کنند ،هرگز کامیاب نخواهند شد.
ن ِ
ن تَ َركْتَهُ لَ ْم
َس ْرتَهُ َ ،وإِ ْ
ن َذ َه ْب َ
ع أَ ْع َالهُ ،إِ ْ
عَ ،وإِ َّ
خلِق ْ
ن الْ َم ْرأَ َة ُ
سا ِءَ ،فإِ َّ
َت ِم ْ
ي ٍء ِفي الضِّ لَ ِ
ضلَ ٍ
استَ ْو ُ
« ْ
ت تُ ِقي ُمهُ ك َ
صوا بِال ِّن َ
ن أَ ْع َو َج شَ ْ
خيْرا»
سا ِء َ
استَ ْو ُ
يَ َز ْل أَ ْع َو َجْ ،
صوا بِالنِّ َ

ترجمه :توصیه من به شما این است که مواظب زنانتان باشید ،زیرا زنان از قبرغه کج آفریده شده اند و کجترین موقعیت قبرغه
قسمت باالیی آن است؛ اگر بخواهید که راستش کنید ،میشکند و اگر به حال خودش رها کنید ،کج باقی خواهد ماند؛ فلهذا من
به شما توصیه میکنم که مواظب زنان باشید.
و در حدیثی دیگریکه توسط ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت شده است ،ایشان فرمودند :باری رسول الله صلی الله علیه
وسلم به مصلی رفت تا نماز عید فطر یا عید اضحی را ادا کنند ،او صلی الله علیه وسلم از موقعیت زنان گذشته و فرمودند:
ول اللَّ ِه؟ ق َ
س َ
سا ِء ت ََصدَّ ْقنَ فَإِنِّى أُرِي ُتكُنَّ أَكْثَ َر أَ ْه ِ
س شَ ََها َد ُة
ْصا ُ
ل ال َّنا ِر»ُ ،قلْنََ :و َما نُق َ
َال« :أَلَ ْي َ
ن ِدي ِن َنا َو َع ْقلِ َنا َيا َر ُ
« َيا َم ْعشَ َر ال ِّن َ

َالَ « :ف َذلِ ِ
ال َم ْرأَ ِة ِمث َْل نِ ْص ِ
ل» ُقلْنَ :بَلَى ،ق َ
ج ِ
ت لَ ْم ت َُص ِّل َولَ ْم ت َُص ْم» ُقلْنَ :بَلَى،
حاضَ ْ
ك ِم ْ
س إِذَا َ
ن نُق َ
ف شَ ََها َد ِة ال َّر ُ
ْصانِ َع ْقلِ ََها ،أَلَيْ َ
َالَ « :ف َذلِ ِ
ق َ
ْصانِ ِدي ِن ََها»
ك ِم ْ
ن نُق َ

ترجمه :ای زنان! صدقه کنید ،طوریکه من مشاهده کردم ،بیشترین اهل دوزخ شما زنان بودید! زنان پرسیدند :چرا چنین است
ای رسول الله؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم جواب دادند :شما زیاد لعنت میفرستید و نسبت به شوهرانتان ناسپاس هستید! من
هیچکسی به مثابه شما ناقص عقل و ناقص دین ندیدهام! یک مرد هوشیار و معقول میتواند توسط یکی از شما گمراه شود! زنان
پرسیدند :ای رسول الله! چی چیزی در عقل و دین ما ناقص است؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم جواب دادند :آیا شهادت دو زن
مساوی به شهادت یک مرد نیست؟! زنان گفتند :بلی! پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند :این نقص در عقل شماست! آیا این
واقعیت ندارد که زنان در جریان عادت ماهوار نماز نمیخوانند و روزه نمیگیرند؟ زنان گفتند :بلی! پیامبر صلی الله علیه وسلم
فرمودند :این نقص در دین شماست.
و آنها به وسعت تخطیشان در فرموده الله در قرآن رسیدند.
يصهُ قُ َّد ِمن ُدبُ ٍر ق َ
ن إِنَّ كَيْ َدكُنَّ َع ِظي ٌم﴾ [یوسف]82 :
َال إِنَّهُ ِمن كَيْ ِدكُ َّ
﴿ َفلَ َّما َرأَى َق ِم َ

ترجمه :هنگامیکه (عزیز مصر) دید پیراهن او [= یوسف ] از پشت پاره شده ،گفت :این از مکر و حیله شما زنان است که مکر و
حیله شما زنان ،عظیم است!
ج ُ
ب
حا ِفظَ ٌ
ح ُ
ساء ِب َما فَضَّ َل اللّهُ بَ ْعضَ َُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ات ِّلللْ ََ ْي ِ
ض َو ِب َما أَن َفقُواْ ِم ْ
ات قَانِتَاتٌ َ
َالصا ِل َ
ن أَ ْم َوالِ َِه ْم ف َّ
﴿ ال ِّر َ
ال َق َّوا ُمونَ َعلَى النِّ َ

ح ِف َ
سبِيال
ن ِفي الْ َمضَ ا ِ
جعِ َواضْ ِربُو ُه َّ
ج ُرو ُه َّ
ن َف ِعظُو ُه َّ
ظ اللّهُ َوالالَّتِي تَخَافُونَ نُشُ و َز ُه َّ
ن َوا ْه ُ
ِب َما َ
ن َفإِنْ أَطَ ْعنَكُ ْم َفالَ تَبَُْواْ َعلَيَْهِنَّ َ
ن َعلِ ّيا كَبِيرا﴾ [نساء]43 :
ن اللّهَ كَا َ
إِ َّ

ترجمه :مردان ،سرپرست و نگهبان زنان اند ،بخاطر برتریهاییکه الله (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر
قرار داده است و بخاطر انفاقهاییکه از اموالشان (در مورد زنان) میکنند .و زنان صالح ،زنانی هستند که متواضعاند و در غیاب
(همسر خود) اسرار و حقوق او را ،در مقابل حقوقیکه الله برای آنان قرار داده ،حفظ میکنند .و (ا ّما) آن دسته از زنان را که از

سرکشی و مخالفتشان بیم دارید ،پند و اندرز دهید! (و اگر مؤثر واقع نشد) در بستر از آنها دوری نمایید! و (اگر هیچ راهی جز
شدت عمل ،برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود) آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند ،راهی برای تعدّی بر
آنها نجویید! (بدانید) الله ،بلندمرتبه و بزرگ است( .و قدرت او ،باالترین قدرتهاست).
و آنان که چنین مفهوم را آورده و از قوه جهل و بیمنطقیشان تشریح میکردند .تمسخر و استَهزاء بر چنین متون شرعی مبنی
بر این هدف که به معنی واقعی آن و داللت شرعی دقیق و مناسب آن مکث نکنند ،با حمایت فوقالعاده شبکه شما و
تحمل هزینه آن با کسانیکه شیطنت و بدسگالی میکنند ،جرم نابخشودنی در حق اسالم محسوب میشود.
گذشته از تمسخر این افراد بدسگال و شیطان صفت بر متون اسالمی و قوانین آن در شبکه و ماهواره شما ،این شخصیتهای مامور،
کسانی اند که در آغوش غرب پرورش یافته و اصالً شرمندهی عظ مت بخشیدن به فرهنگ غرب ،دیموکراسی و بیدینی نیستند؛
بلکه برای رسم مدنیت غربی دعوت نموده و در عقب نهادهای غربی و تولیدات مزخرفشان مانند سیداو و آزادیهای غربی قدم
می زنند .این شیپورچیهای کرایی و نهاد های زنگرا (فیمنیست) توسط دشمنان اسالم حمایه مالی میشوند .هدفشان به هر
صاحب عقل و هر فرد صادق واضح است که آنها پیوسته تالش میکنند تا نظم خانوادگی را با تمام معنی از هم بپاشند .هدف
این ها ضربه زدن به قوانین اسالمی است که عفت و پاکدامنی را برای زنان ما تزریق کرده است .هدف اینها در دسترس قراردادن
زنان با حذف قیودات و موانع است که مردان را از لذت بردن از زنان جلوگیری میکند.
این شیپورچیها در نظر دارند تا زنان را وسیلهی جذاب برای تبلیغات و ارتقای اشیا و خدمات خویش و همچنان وسیلهای برای
خوشگذرانی قرار دهند و به همین خاطر آنها تالش میکنند تا همه موانع و قیودات که سد راه اهداف شوم آنان قرار میگیرد،
حذف کنند .از دیدگاه آنان زن محترم نیست که از آن نگهداری شود یا هم عزیز نیست که از ان حفاظت صورت گیرد؛ بلکه از دید
آنان یک زن باید از همهای قیودات دینی و اخالقی آزاد باشد ،آزاد از هر چیزیکه مانع رسیدن مردان مجرم به آنان شود .از دید
آنان پدرها اجازه ندارند به دخترانشان پوشیدن حجاب را الزمی گرداند؛ حجابیکه الله سبحانهوتعالی برای زنان مسلمان فرض
گردانیده است .از دید آنان یک دختر میتواند رابطهای بر مبنای عشق و عاشقی داشته باشد و میتواند هرکسی را بخواهد ازدواج
کند و بدون درنظرداشت خانواده ،بدون نظرداشت دین و صفات راه یافتگان .از دید آنان هیچگونه قیمومت و سرپرستی از پدر برای
اطفال نیست و مرد را حق هیچ سرپرستی از خانواده نیست و فراتر از اینها این نهادها و سازمانها همجنسگرایی را یک حق قانونی
میدانند .پس آیا این همان چیزیست که نمایندگیهای معان به جستجوی آن است؟!
ای برادران و خواهران!
در این مدت کانال شما از شخصیتهاییکه بر اسالم حمله میکنند و متون شرعی و فرهنگ اسالمی را به استهزا میگیرند و با
دروغ و افترا دین الله و قوانین اسالمی را تحریف میکنند ،میزبانی میکنید؛ ولی شما به اساس مسلک رسانهای حتی یکبار هم از
کسانیکه اسالم و قوانین اجتماعی آن را طوریکه در اسالم بیان شده و نشاندهنده عظمت قانونگذاری اسالم است که چگونه
موقف زنان را باالبرده ،و از مقام و حتی انسانیت وی حفاظت و نگهداری نموده است ،میزبانی نکردید! شما حتی یک فرصت هم به

آنانیکه از اسالم آگاهی داشتند ،فراهم نکردید تا دروغ و افترای غرب و بلندگوهای آن را افشا نموده و فساد سیکوالرها و دیموکراتها
را اظهار می نمودند! گویا در نبود مدافعین اسالم به عنوان وسیلهی برای تحریف اسالم تبدیل شده اید!
ما واقعا ً این همه غم و اندوه در تعجبایم که آیا شبکه و ماهواره معان به بستر گرمی برای حمله به اسالم و زنان مسلمان ،حمایت از
کفر ،زنان غرب ،مدنیت ،برهنگی ،انحراف جنسی و اخالقی و انحطاط تبدیل شده است؟ آیا پول به یک ارزش یا قیمت قابل قبول
به شما تبدیل شده است که عزت زنانتان را فروخته و به اسالم حمله کنید؟
به راستی اسالم عزیز ،دینیکه حاکمان تبهکار قوانین و تطبیق آن را نفی نموده و در برابر آن به نفع استعمار فرهنگی و سیاسی
می جنگند؛ یگانه دینی است که عدالت را در حق زنان مراعات نموده و موقفشان را باال برده و حتی به مقامی میرساند که زنان
دنیا و حتی غرب به آن حسادت میکنند .به این خاطر است که تمام قهر و غضب خود را خالی نموده و سعی و تالش خویش را به
خرج میدهند و تمامی منابع پولی خویش را مصرف می نمایند تا قوانین اسالم  ،عفت زنان ،وقار و عزت زنان در جوامع اسالمی را
در سرزمینهای اسالمی ناچیز نشان دهند.
بنا ًء ،بهتر است که شما خار چشمی برای خاصمان اسالم و مدنیت آن باشید و برای عفت و وقار زنان مسلمان بسترسازی نمایید؛
نه بستری برای بد اندیشان ،تبهکاران و تجاران عزت زنان باشید! برشماست تا به جای اینکه نمایندهای برای استعمارگران و وسیله
برای فساد باشید ،بهتر است سهم خویش را در احیای مجدد امت و بازگشت آن به دین و به منبع افتخار و وقار آن ادا نمایید!
وفاداری به ظالمان و استعمارگران و قرار گرفتن در برابر اسالم نتیجۀ تاریک و خطرناکی را در قبال داشته و ادامه همکاری و معاونت
شما همراه با مجرمینیکه هدفشان فاسد کردن زنان مسلمان و انتشار فرهنگ منحط و فاسد غرب میباشد ،خشم و غضب الله
سبحانهوتعالی را در قبال دارد؛ طوریکه الله سبحانهوتعالی برای کسانیکه در انتشار فحشاء سهم میگیرند ،عذاب دردناکی وعده
نموده است .الله سبحانهوتعالی میفرماید:
اْل ِ
يع الْفَا ِ
ن يُ ِ
ن أَن ت ِ
خ َر ِة َواللَّهُ يَ ْعل َُم َوأَنت ُْم َال تَ ْعلَ ُمونَ ﴾
اب أَلِي ٌم ِفي ال ُّدنْيَا َو ْ
حبُّو َ
﴿ إِ َّ
ن الَّ ِذي َ
َش َ
حشَ ُة ِفي الَّ ِذينَ آ َمنُوا لَ َُه ْم َع َذ ٌ
[نور]91 :

ترجمه :کسانیکه دوست دارند ،زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد ،عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است و الله
میداند و شما نمیدانید!
لذا ،امت اسالمی و مردم سرزمین مبارک (فلسطین) هرگز آنانی را که علیه دین و عزتشان برنامهریزی کردند ،فراموش نخواهند
کرد و آنان را به مثل دانههای خرما به دور خواهند انداخت؛ حتی مدتی زیادی هم که سپری شود .از الله قهار در مورد سرنوشت
خودتان بترسید! به هوش بیایید و از اعمال گذشتۀتان توبه کنید! از الله مغفرت و هدایت طلب کنید و از مردم فلسطین در خصوص
میزبانی این افراد مفسد و مواظبت از برنامههای فاسد آنها بیدرنگ معذرت خواهی کنید!
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