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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  سيدھاشم سديد

  ٢٠١١ سپتمبر ٠۵

  

  چرا ايران از مرگ ربانی چنين متأثر و خشمگين است؟
  

بطه با ترور ربانی را، از ميان به تعداد بيست سرخط روزنامه ھای ايرانی و نظريات دولت مردان اين کشور در را

عنوان نمونه در اينجا نقل ه صد ھا خبر و نظر، که در رسانه ھای صوتی و تحريری ايران انتشار يافته است، ب

ھر کدام از اين سرخط ھا يا نظرات ـ مخصوصاً وقتی متون اين سرخط ھا را مطالعه کنيد ـ نشاندھندۀ تأثر و . نمودم

  . ص سياست مداران اين کشور نسبت به ترور ربانی می باشدخصوه خشم عميق جامعه، ب

به نظر شما خوانندۀ گرامی چرا ايران بايد در قتل ربانی به اين اندازه متأثر و خشمگين باشد؟ به َکتِنگ ھائی از 

 ھم بايد  کنندۀ خبری نيست؟ اين راءثر و خشم افشاأآيا اين عالقه، ت. صحبت ھای اين کشور در اين رابطه نگاه کنيد

اضافه کنم که قتل ربانی غير از ايران در ھيچ کشوری چنين انعکاس گسترده و چنين احساسات مملو از غم و 

  :کند؟  بخوانيد و قضاوت کنيد آيا چنين خشم و تأثری به نظر شما عادی جلوه می! غضب را موجب نشده است

.   و طالبان در افغانستان داشتیئکايمرا یوھاريه حضور ني شفاف علی مواضعین ربانيبرھان الد: یميـ ابراھ١

  .ه در امور افغانستان در گفت وگو با خراساني فقین وليشينده پي، نمایمين ابراھيحجت االسالم حس

  .  بودیب گر مذاھب اسالمي تقرین ربانيبرھان الد: اری فارسزـ خبرگ٢

  .  ان نخواھد بردي را از می اسالمیداري و بیداريترور مردان بزرگ پا:  ترور کشوری شھداۀـ خانواد٣

  . کنندیات شانه خالين جناي در قبال ایئربار پاسخگوي توانند از زی اشغالگر نمیروھاين: یجانيـ الر۴

  . خواھانه خود شدی و آزادی اسالمید مشي شھ،یاستاد ربان: یتيـ  وال۵

  : ت نژاد به اين شرح اس ـ واحد مرکزی خبر، متن کامل پيام آقای احمدی۶

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  انا وانا اليه راجعون

  جناب آقای حامد کرزی

  يس جمھوری اسالمی افغانستانئر

  سالم عليکم
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... ثر گرديدأسف و تأيس جمھوری سابق افغانستان موجب تئرشھادت مجاھد نستوه پروفسور برھان الدين ربانی، 

بازماندگان ايشان، از درگاه خداوند رحمان برای آن شھيد بزرگوار، ضمن ابراز تسليت به جناب عالی و ھمدردی با 

حشر با اولياء دين و برای کليه بازماندگان و برادران جھادی صبر جميل و دوام صحت و برای دولت و ملت 

  . افغانستان عزت و سرافرازی روز افزون مسالت دارم

  محمود احمدی نژاد

  . پاسخگو باشندی ھمچون ربانیئت ھاي نسبت به حذف شخصدي بایکا وجامعه جھانيمرا: ـ مالکی٧

  .مي را در افغانستان شاھد بودیش تحرکات مشکوکي پیاز مدت: رانير ايـ سف٨

  . در افغانستان وجود نداشتی خارجیروھاي حضور نی برایليد دلي رسیجه مي به نتیمذاکرات ربان: نيئـ پاک آ٩

  .ا محکوم کرد رین ربانيـ مھمانپرست ترور برھان الد١٠

  .ت گفتيس جمھور و ملت افغانستان تسلي را به رئین رباني شھادت برھان الدیاميس جمھور در پيـ رئ١١

  .کا بوديمرا افغانستان با یتيمان امني پیران و مخالف امضاي از دوستان ایربان:  وزارت خارجهیـ سخنگو١٢

 ید ربانيل در ترور شھيكا و اسرائي امریھا  پروردهدست:  کرمانشاه در مجلسۀـ  دکتر محمد کرمی راد نمايند١٣

  .دست داشته اند

سفير جمھوری اسالمی ايران در کابل شھادت استاد ربانی را به مردم : ـ واکنش سفير ايران به ترور ربانی١۴

  .اميدوارم مجاھدين افغان راه ربانی را ادامه دھند: افغانستان تسليت گفت، و افزود

  .رور ربانی بزدالنه بودت:  ـ خبر فارسی١۵

  .ايران شھادت ربانی را به افغان ھا تسليت گفت:  ـ مشرق نيوز١۶

  .ترور ربانی احمقانه بود: اوباما: ـ عصر ايران١٧

  .فرانسه ترور برھان الدين ربانی را محکوم کرد: ـ واحد مرکزی خبر١٨

مريکا و ناتو بايد روشن کنند يا در ا: ت رئيس مجلس شورای اسالمی گف- : ـ قوه قضائيه جمھور اسالمی ايران١٩

  . اند و يا عاجز از ايجاد امنيت در افغانستان ھستند اين چند ترور اخير دست داشته

  . استی محصول تالش استكبار جھانیترور ربان: يس انجمن دوستی ايران و افغانستانئرـ ٢٠

حزن انگيز و خشمگينی که در ايران در ماتم کنم که اين بيست گفتار نمونۀ است از ُجنگ ھای  بازھم تکرار می

عادی است، اين ) غيرايرانی(اگر چنين برخورد ايران در مرگ يک نفر بيگانه . باشد ربانی به نشر رسيده است می

 :گوئيم ما که میه نوشته و نوشتۀ قبلی مرا پس از خواندن فراموش کنيد و مرا ھم ببخشيد؛ و اگر عادی نيست، پس ب

  ! حق بدھيد"  ماتم روا نيستنين به کشور،در مرگ خائ"

  


