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  ـدال مسجـــجنج
  نادقوقح – ضيف ريما

  .موضوع اين  تحرير، اظهارنظرحقوقی نسبت به ساختمان مسجد درنييورک است

*****  

ِ مريکا، آزادی آاساسی متمم قانون  ِ آزادی دين ونيز برگزاری  ،زعقيدهابرا               .معترضين رامحترم شناخته استاجتماعتات                       

اسالم . درآنچه مربوط به دينشان ميشود آزاد باشند از جمله ساختن مسجد ،به مسلمانان اجازه ميدهد که ،اين ماده  قانون
       ّ             ازمستحبا  ت است ولی   ،ساختن مسجد .است ازاحکام ودستورات که برخی مستحب است وبرخی واجب مجموعه ای

ن يامسلمان که هرجاکافران رايافتند بکشند مگراينکه  کافرا است برمسلمانان تکليف شده است جهاد باکفارازواجبات
  .شوند وياجزيه بدهند

توجه  ار ّ کف سال قبل به ماهيت اسالم خاصه درروابط با  ٢٠٠درحدود مريکاآتصورنميکنم که واضعين قانون اساسی 
ً اند کمااينکه مامسلمانان هم ابد داشته  ّ                                                   ا آگاه ازاين  تکليف جدی  دررابطه باغيرمسلمانان نبوديم که سعدی ماگفته است                                                      

رابه اعتبارعقيده، انسان حقيقی وياانسان  اين قاعده انسانی قائل نيست وآدمهااسالم به  »اعضای يکديگرندبنی آ دم «
  .های مجازی ميداند

قای اوباما گفته است همه مايک خداداريم ولی يادشان باشد که همان خدای واحد به مسلمانان تکليف  آاست که  درست
  اين است  چگونه بکشند تا دستورخدا اجرابشود؟غيرمسلمانان رابکشند سوال  کرده که

  .سپتامبر ١١يقی که مقدورشان است ازجمله حادثه ربهرط .پاسخ اسالم روشن است

آری  .نکردند> سپتامبراست ١١انفجار مقصودش< راآنکار ،که آقائی گفت که مسلمانانديدم  درخبرهای تلويزيونی
ن حادثه آنهاکه مباشروعامل آن کارمشارکت نداشتند ولی سوال اين است که آدرا                             ً است  تمام مسلمانان  جهان متفق درست 

  نهانبوده است؟آاسالمی  نچه  کرده اند تکليفآياآبوده اند مسلمان بوده اند و

که حق طبيعی جوامع بشری است که به پيروان عقيده ای که کشتارمردم راتکليف الهی خود ميداند،  ميتوان گفتبنابراين 
  .دنآزادی فعاليت نده

بازداست وازفعاليت  مريکاآهای مقييم  مريکاجنگ بود کليه ژاپنیآالملل دوم بمناست اينکه بين ژاپن و درزمان جنگ بين
  .بازدارنده شدند

جنگ داده است واگرمسلمانان بتکليف جهاد باکفار عمل  مريکا اسالم به کفاراعالنآحتی قبل ازپيدايش  ،قرنهاست
درصورتيکه ه کساخته  خيرـ                                      ُّاست که به مسلمانان اجازه داده وآنهارام  قرآن حکماعتبار به نميکردند

ّ شمامخ کفارشماراازسرزمينهايتان بيرون نکردند وباشمابامسالمت رفتارکردند   ۶٠آيه <که باآنها جهاد نکنيد  هستيدير    
مريکائيها بامسلمانان جهان بويژه اعراب  مسلمان نشان ميدهد آولی کارنامه رفتارخارجيان بخصوص . >سوره  انفعال

بايد واقع بين بود صدهامسجد درهمين . مسلمانان دشواراست که جريان رامشمول آيه مزبور بدانند که برای
ً مواجه نشده واساس  یيشده دراروپا هم بهمچنين ولی با هيچ بگو ومگو مريکاساختهآ مريکا مطرح آا مسئله ای که در               
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حمايت ودرامورکشورمن   خاصه مريکا درامورکشورهاآحرکت اسالم تند رو نتيجه مداخالت  .همين اسالم بود ،روزنبود
رکشورهای مسلمان عراق وافغانستان ومردم  د ددرسالهای بع مريکاآوگذرهائی است که از اسالم گراهای تند روآغاز شد

وآنچه برمردم عراق وافغانستان ميرود ازنظر اسالم  ومانب  وگوانتايشکنجه های زندان ابوغرفلسطين داشته است 
مريکائی به قصد آسرباز ١٢هم امروز روزنامه گاردين خبری رامنتشر کرد که .تهاجم کفارعليه مسلمانان بحساب  ميايد

نهارابرسم آربوده وآنهارابانارنجک منفجرميکردند که لذت ببرند ويکی ازآن سربازان انگشتان  هارامیتفريح افغان 
  .هيادگاری نگه ميداشت

مريکا کشته آبوسيله ارتش مليون وسيصدوشصت هزارعراقی  يک ٢٠١٠تاسال  ٢٠٠٣ازسال نيويورک تايمز نوشت 
  .د مسلمان راکشته اندبدون دليل اين تعدا ،کفار ،شده اند يعنی از نظر اسالم

سبب وحشت ودفاع  ،درامورملتها حتی اقوام وحشی ارتباطی به اديان ومذاهب  ندارد دخالت آرامش دنيا وهمزيستی ملتها
ونفرت ازمداخله وتهاجم ميگردد ونظم جهانی رابه صورت امروزی درمياورد واديان وسيله ای برای نشان دادن بغض 

  .بشريت راتهديد ميکندواين است  وحشتی که است 

تنهاراه رعايت  مريکارادرمقابله بااسالم بسته استآدست  ،مريکاآ یجهانی حقوق بشروقانون اساس اعالميه
مانان لمنشورسازمان ملل وعد م مداخله درامورکشورها ورعايت مواضعی است که روابط کشورهای غيراسالمی رابامس

  . سوره  انفال نمايد ۶٠منطبق با آيه

                                                                                  


