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  حقوقدان -اميرفيض

درمورد امنيت در مراسم اربعين کربال اينطور وانمود شد که قدرت امنيتی جمھوری اسالمی وعراق مانع 
 جمھوری و غ گرديديروی اين زمينه نادرست واھی خيلی ھم تبل و ،اقدامات خرابکاری داعش گرديده است

  .قاسم سليمانی نبود مراسم اربعين اجراشدنی نبود اسالمی ھم باليد که اگر

   .بازگوئی کند ميخواھد حقيقت معرکه رااين تحريرکوتاه 

بود بلکه ازوجود واجرای قانون جزيه وقرارداد نازقدرت امنيتی جمھوری اسالمی امنيت مراسم اربعين 
  .)توبهسوره  ٢٩يه آ(امنيت دراسالم است 

 ازسوی کفار، مسلمانان ازتعرض به مال واسالم به مسلمانان اجازه داده است که درمقابل قرارداد جزيه 
   .نھارا تامين کنندآجان کفارخودداری وامنيت 

حمد با م صلح حديبهکه با قرارداد  ؛ازقانون جزيه استفاده کرد اھالی قريش درمکه بودنداولين کسيکه 
   .ازحمله وتعرض مسلمانان مصون دارند خودرا ل توانستند جان وما

 خيلی راحت وساده امنيت باسران داعش جمھوری اسالمی با دادن باج تحت عنوان جزيه وقرارداد امنيت
   .نھارا تامين کردآ زائرين وکاروانھای

 وشی استدارای کافه وغذا فر )تيم ھورتن(ھم اکنون درتمام شھرھای بزرگ افغانستان شرکت کانادائی 
نھا ازسوی طلبان حمله وتعرضی نشده اين امنيت موجود ناشی ازقرارداد محرمانه جزيه آ وبه ھيچيک از

  .نه قدرت امنيتی افغان ويا کانادا است 

ابومحمدالعدنانی سخنگوی داعش  ،مرداد ماه سال جاری يعنی چند ماه قبل ازايام زيارتیادربيست سوم 
   .به ايران حمله نخواھد کرد ،وخ جھاداعالم کرد که به توصيه ونصيحت شي

 نرا مسخره کردند ولی حقيقت درآوبرخی ھم  ؛اين اعالم چيست نزمان کسی متوجه نبود که علت انتشارآ
ائرين ايرانی درمقابل پرداخت جزيه ز امنيت ن بود که موافقت پنھانی عوامل جمھوری اسالمی درتامينآ

ت ايرانيان وادارساخت زيرا يکی ازارکان قرارداد جزيه اعالم ( باج ) سران داعش رابه اعالم تامين امني
   .امنيت عمومی نسبت به طرف قرارد اد جزيه است
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 مريکاآوزارت دفاع وپنتاگون   ،ذرماه بعد ازاعالم امنيت ايرانيان بوسيله سخنگوی داعشآ ١٣درتاريخ 
عراق بمباران کرده اند خيلی ھم ايران مواضع داعش رادر ١۴رسما اعالم کردند که ھواپيماھای اف 

 نھا برسميت شناخته شود ولی دولت عراق ووزارت خارجه جمھوری اسالمیآاصرارکردند که اين اعالم 
 ،بچراکه سکوت ايران ويا تائيد خبرسب ندمريکا را تکذيب کردآذرماه بشدت خبروزارت دفاع آ ١۵در

  .نقض قرارداد جزيه وامنيت ازسوی داعش تلقی ميشد

عمال درموقعيتی ازجايگاه اسالمی قرارگرفت که زکات مسلمانان به  ا تبديل خود به دولت اسالمیداعش ب
ولت د حاکم وحکومت ويرد وفقط به گدرحاليکه زکات به گروھای ديگراسالمی تعلق نمي او تعلق ميگيرد

ن تغيير عنوان وعمال ھم رسانه ھا اي  عش ھم خودش را دولت اسالمی جازدکه دا اسالمی تعلق ميگيرد 
  .را برای داعش پذيرفته اند

گروگان گيری ودريافت باج ازشرکت ھا وخارجيانی که درمحدوده دولت اسالمی فعاليت ميکنند يک حق 
واين امتياز که فقط ازنظرحقوق  ،که مورد عمل داعش است ؛اسالمی برای حکومت ھای اسالمی است
انی براحتی تسليم تدبيرمزورانه داعش شد بدون اينکه ، جامعه جھاسالمی به دولت اسالمی تعلق ميگيرد
  .به عوارض اين تغيير نام توجه کند

  گوشواره اين تحرير

ت درياف -زادی گروگان ھای غيرمسلمانآگروگان گيری ودريافت فديه برای  -اقداماتی نظيرقرارداد جزيه
چون ازتبعات احکام اسالمی  ،استزکات ازمردم مسلمان تحت انقياد دولت اسالمی که موردعمل داعش 
زادی عمل را آاعالميه مزبور  ١٨است نميتواند مغايربا اعالميه جھانی حقوق بشرشناخته شود وماده 

   !، متاسفانهن  مسلمانان فراھم کرده استآبرای 

  


