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  ادارۀ پورتال:  تبصره از- فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١٣ اگست ٢٠

  "جھاد نکاح" زن چچنی به سوريه برای ٩٠ورود 
 

 

 و ديگر ستان زن چچنی از انگل٩٠، تعداد »جھاد نکاح «ۀھای وھابی دربار به گزارش جھان به دنبال فتوای مفتی

اين زنان از طريق فرودگاه استانبول به شھر مرزی .  عازم استانبول شده تا به سوريه اعزام شوندئیھای اروپاکشور

   .اند رفته و از طريق مرزھای زمينی وارد سوريه شده و به گروه ھای سلفی پيوسته» ھاتای«

 مسلحانه چندی پيش از تونس نيز خبر رسيده بود که برخی گروه ھای تروريستی که عليه نظام سوريه شورش

در سوريه ) جھاد جنسی(» جھاد نکاح« تونسی را به ۀاند، با فتوای يک مفتی وھابی دختران و زنان مطلق کرده

ھای تونسی نيز اعالم کردند که دختران نوجوانشان داوطلبانه به سوريه سفر  در ھمان زمان خانواده .کنند تشويق می

   .جنگند، برطرف سازند يروھای نظامی سوريه میاند تا نيازھای جنسی شورشيانی را که با ن کرده

افروزی ميان مسلمانان و دامن زدن به تفرقه و جنگ شيعه و سنی و اعالم   در جھت آتش- علمای تکفيری وھابی

 ئیدر ھمين راستا با صدور فتوا .دارند ھای شوم دشمنان امت اسالمی گام برمی جھاد عليه مقاومت در راستای نقشه

يعنی تن فروشی به جنگجويان مسلح به سوريه » جھاد نکاح«ن و زنان عرب خواسته شده تا برای عجيب از دخترا

به سوريه بروند، يکی از » جھاد نکاح«بر اساس اين فتوا حتی زنان شوھردار ھم جايز ھستند که برای . سفر کنند

ترين  صادر کرده که جنجالیعريفی تاکنون چندين فتوای عجيب و غريب .نام دارد» محمد العريفی«ھمين شيوخ 

 .دھد تا با زنان ازدواج کوتاه و چندساعته داشته باشند فتوای وی ھمان است که در آن به شورشيان سوری، اجازه می

تواند  شيخ عريفی در اين فتوا گفته است که بھترين جھادھا، جھاد نکاح است و ازدواج بين اين مجاھدين و زنان می

  .جويان را برآورده کرده و عزم آنھا را برای جنگ با دولت بشار اسد افزايش دھدتمايالت شھوانی اين جنگ

ھا و   سال به باال، مطلقه١۴نامد، شامل زنان و دختران  ھای مناکحه يا موقتی می ھا که وی آن را ازدواج اين ازدواج

ين نوع ازدواج با شبه نظاميان او ھمچنين در اين فتوا، بھشت را به آن دسته از زنانی که به ا. شود ھا می بيوه

پس از اين فتوا، موج عظيمی از خشم جھان اسالم را فراگرفت و حتی بسياری از  .دھند، وعده داده است رضايت می
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که   دانستند تا اينء آن را نوعی زنا و ترويج فساد و فحشا علمای حتی اھل سنت عليه اين فتوا موضع گرفتند و

و عربی ناگزير شد فتوای خود را پس گرفته و اعالم کند که اين فتوا از وی صادر عريفی تحت فشارھای اسالمی 

اما اين انکار عريفی مانع از آن نشد که شورشيان سوری آن را تحريم کنند بلکه ھمچنان بسياری از آنھا . نشده است

 در ميان شورشيان سوری گرديد و بسياری از آنان ءاين فتوا منجر به گسترش فساد و فحشا .کنند به اين فتوا عمل می

کنند تا دخترانشان را در اختيار آنان قرار دھند وگرنه دشمن خدا بوده و مستحق مرگ  پدران سوری را مجبور می

  .ھستند

بازی در ميان   لواط و ھمجنسۀاين فتوا تنھا به نکاح موسوم به جھاد خالصه نشد بلکه منجر به ظھور پديد

 شوم در ميان شورشيان ۀاخيراً تصاويری منشتر شده که نشان از گسترش اين پديد. ای شورشی نيز گرديدھ گردان

 نکرده و در دو ءعريفی که روابط نزديکی با بندر بن سلطان دارد، تنھا به صدور فتوا عليه سوريه اکتفا.سوری دارد

ھای شورشی در  ی حمايت مالی از گروهھا برا آوری کمک از سوی وھابی سال گذشته به امر سازماندھی جمع

   .سوريه مشغول بوده است

 سوريه و نظاميان بشار اسد در ۀھای سوريه است و دربار اين مبلغ وھابی سعودی از حاميان سرسخت شورشی

 جنيان، ۀکنند و با مبارز ھا مبارزه می اظھاراتی جنجالی مدعی شد که جنيان در کنار او ھستند و با تروريست

اين مفتی وھابی سعودی مدعی شد که جنيان  !اند ھای وھابی از ترس مبارزه با نظام سوريه پا به فرار گذاشته فرشته

  .سوار بر اسب سفيد به کمک ارتش سوريه می آيند تا افراد مسلح را شکست دھند

  جھان نيوز: منبع خبر

  

  :يادداشت

ھرچند در بين کشور ھای به اصطالح اسالمی چيز  که در نھايت به ترويج فحشاء می انجامد، »پاداش ھای جنسی«

در چنين عملی تازه ای به نظر می خورد، مگر در اصل تازه نبوده صرف نظر از گذشته ھا و سوابق تاريخی 

اعصار قديم، برجسته ترين نمونۀ سيستماتيک آن را می توان در تجاوزات امپرياليزم امريکا در ويتنام و ساير 

  .مشاھده نمودحتا افغانستان و کشور ھای ھندوچين 

از آنجائی که در تمام جنگھای غارتگرانه، بعد از سپری شدن زمان اندکی، نيروھای متجاوز و غارتگر ديگر توان 

 تداوم جنگ و حفظ جنگندگان در محل جنگی، به منظورتدوام انگيزه دھی را جھت ادامۀ جنگ از دست می دھند، 

پاداش «يکی از اين امتيازات ھمان . تيازات متعددی را برای جنگندگان فراھم نمايندبه ناگزير وادار می گردند، تا ام

 می باشد، که در کشتار ويتنامی ھا به وسيلۀ امپرياليزم امريکا، گردانندگان ارتش امپرياليستی به خاطر »ھای جنسی

ار فاحشه از اکناف جھان به تأمين رضايت سربازان امريکائی و متحدين آن، در جريان سالھای جنگ به ده ھا ھز

 در کشور ھائی چون تايلند، ش که تا اينک آثار شوم و مخربندخصوص کشور ھای جنوب آسيا در آنجا گسيل داشت

  .فليپين و چند کشور ديگر آن منطقه مشھود می باشد

  :فتوای مفتی کنونی، در ذات خود مبين اين حقيقت است

 در سرشت و سرنوشت، با  سياسی ھمديگر اند، بلکه متمم ھمديگر نيز بودهاسالم سياسی و امپرياليزم نه تنھا متحد

  .ھم يکسان می باشند
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