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 اسالم سیاسی بی مرز، دروغ بی مرز است

 

اگرواقعاً اسالم مرزندارد، مأموران اطالعاتی ایران بروند بیلبورد های خمینی را درشهرمکه ومدینۀ 
 .شریف درسرچهارراهی ها بیاویزند

افغانستان –با حفظ ارج واخالص به حضورشیعیان هم دین وهم سرزمین خودم   

برخی مأموران افغانی االصل اطالعات ایران درکابل گفته اند بزرگداشت ازخمینی، حق آن هاست و 
به اثبات  -زیرچتر والیت فقیه -غلطی این دیده درایی، قبل ازهمه درداخل ایران« .اسالم، مرز ندارد»

 .رسیده است

مسلمانان اهل سنت ایران، کمترازیهودیان، بهائیان، ارمنیان ومسیحیان، ازحق اجرای مراسم اسالمی 
 . چه بسا که درجدول فرق ضاله فهرست شده اند. برخورداراند

در رفتارهای « شیطان پرست»پیروان کتب دیگرآسمانی، حتی زرتشتیان وفرقه های منسوخ و 
سنت ایران، قاچاق جماعت می کند ودرگوشه های حویلی شان، به  اعتقادی خویش آزاد اند؛ مگر اهل

« سربازان گمنام امام زمان»چون ازسوی . می سازند« مسجد»طورپنهانی احاطه گکی به نام 
دربهترین . ردگیری وبازداشت شوند، به نام مسلمان، زندگی خود وبستگان خویش را نذرمی دهند

 .ی خرندحالت، بدرفتاری های جان گزا به جان م

، سراسرجامعه، دین، مذهب، حکومت، «.اسالم مرز ندارد»سپاه پاسداران درایران به جای گفتن 
اهل سنت، درزمرۀ امت اسالمی شمارنمی . مجلس واقتصاد را درکمال شدت، مرزکشی کرده است

رین مأمو. شوند وبه همین سبب، ازحق داشتن مسجد، تجمعات وراه اندازی مراسم مذهبی بی بهره اند
رژیم، بارها وبارها، سنی ها را درکمال قساوت ونامسلمانی، مجبورکردند مساجدشان را با دست خود 

شان منهدم کنند؛ مساجدی را که با یک دنیا اضطراب وخون دل، به طورنهانی وشبانگاهان ساخته 
 .بودند تا درپناه آن، دست نیایش به سوی ایزدیکتا برند

عبدالحمید چهرۀ نسبتاً مقاوم اهل سنت، سربه کف گرفته وسعی دارد از ازیک سال به این سو، مولوی 
نام اسالم وخدا، با هزارنوع تشرف وتشریفات مروجه، برای مسلمانان سنی، حق کوچک الاقل 

 !درحدیک انسان وشهروند ایرانی، دست وپا کند؛ مگر پیرمرد بلوچستانی، هنوزدرنیمه راه مانده است

، جوخه جوخه به دارآویخته «اسالمی»انشمندان مذهبی سنی که درایران ازدرج فهرست فعاالن ود
 . شده اند، درین اجمال پرهیزمی کنم

 .بیایید یک شرط می گذاریم

اگرواقعاً اسالم مرزندارد، مأموران اطالعاتی ایران بروند بیلبورد های خمینی را درشهرمکه ومدینۀ 
درکویت، اردن، مصر وفلسطین عملی کنند؛ عکس  همین کار را. شریف درسرچهارراهی ها بیاویزند
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یا درکنارمساجد شیعیان، برای . های رهبران مذهبی شیعه وسنی افغانستان را درتهران بیاویزند
 . ساخت وتاز مساجد اهل سنت، مجوز دهند

 اسالم، اتفاقاً دارای مرزها وحدود. با چنین آزمایش، پرده ازشیطنت های سیاسی آنان برخواهد افتاد
جغرافیا های « منافع»مذهب ودین اسالم، مطابق به « اسالمی»درسراسرکشورهای . برجسته است

 .خاص وقدرتمندان خاص، با شدت مرزبندی وتعریف شده است

وقتی گروه . درکابل شاهد بودم -1731-به ارتباط این مضحکه، به یاد اتفاقی افتادم که بیست سال پیش
اضافۀ عکس های رهبران جهادی و قوماندانان شناخته شده  به کابل ریختند، به« جهادی»های 

وناشناس برفراز هروزارت، تصدی، دکان ها، موترها وحتی کراچی های سبزی فروشی، عکس های 
تعبیروضع ظاهراً همان بود که امروز، . رهبران مذهبی وغیرمذهبی پاکستان هم آویخته شده بود

 .م بی مرزاسال: جاسوسان ایرانی ازآن سخن می گویند

که ) به خصوص، تصاویرجنرال ضیاء الحق رئیس جمهورپیشین ورهبران افراط گرای طالب ساز 
« جوجه روشنفکران»شماری از. گوشه وکنار پایتخت را زینت داده بودند( اکنون نیززنده هستند

لقب  «شهیدجهاد افغانستان»جهادی ولفاظان معرب منش که هنوزبوی پشاورمی دادند، ضیاء الحق را 
از « .کابل را باید آهسته آهسته به آتش کشید»: عکس جنرال ضیاء الحق که گفته بود. داده بودند

دروروی وزارت اطالعات وفرهنگ آویخته شده بود تا کل تاریخ جهاد وتاریخ کهن افغانستان را 
 .ریشخند کند

درمجمع چیزفهمان حتی . ، دربسا موارد، آتشفشانی بود«اسالمی»درآن ایام، ریزش هیجان های 
یکی ازین چهره های . مطرود ومکروه به حساب می آمدند« میهن»و« ملی»واژه های « تنظیمی»

حضرت جنرال ضیاء الحق رحمت هللا : صاف وقشنگ می گفت( که نامش را افشا نمی کنم)شخیص 
 .علیه

 .اسالم مرز ندارد: مشارالیه نیزمی گفت

جهادی « ماه عسل». ن احمد وجنرال حمیدگل، مرزنداشتبه راستی که اسالم ضیاءالحق، قاضی حسی
ها پوره نشده بود که اسالم بی مرز، مرزهای افغانستان را درنوردید وقیامت خون وباران راکت 

 .برپایتخت زخمی کشورما، نازل گردید

. تا امروز، ازاسالم ومسلمانان درافغانستان طعمه می گیرد وقهقهه می زند« اسالم بی مرز»همان 
حاال درخیابان های کابل به خرامیدن آغازیده است که تا کانال های ( ازجنس والیت فقیه)همان اسالم 

 .نفوذ اطالعاتی را به هدف جنگ با امریکا وحکومت افغانستان بازکند

 :نتیجه

ودرهیچ جای قرآن، احادیث اول این که، بزرگداشت ازخمینی، بزرگداشت وتبجیل ازاسالم نیست 
 . پیامبرگرامی اسالم وروایات معتبرصحابی حضرت بهترین عالم، نام خمینی درج نشده است

دوم؛ خمینی قبل ازآن که نمادی روحانیت بی غش درجهان اسالم باشد، یک تندیس رسانه یی شدۀ 
اطرتحقق یک کشورخاص است که با مداخله، صدورخون به سرزمین های دیگر به خ« سیاسی»
 .درپیوند است( درواقع نه جمهوری، نه اسالمی، نه ایرانی) « منافع جمهوری اسالمی ایران»
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سوم؛ بت سازی های تبلیغاتی را می توان به کشورهای غیراسالمی ترویج داد؛ نه درافغانستان 
م کرده زخمی، که دومیلیون شهید برای صیانت اسالم وسرزمین های اسالمی ازجمله خود ایران، تقدی

لمیده « پیرمرد»ایران باید اسالم را از ارواح شهیدان میلیونی افغانستان بیاموزد؛ نه آن که . است
درفرانسه ومورد حمایت اتحاد شوروی سابق وانگلیس را الگوی اسالم برای مسلمین عالم معرفی 

 .کنند

نجیب ایران  امروز ملت کهن سال ایران، زیرچرخ میراث داران خمینی خمیرمی شود وسیمای
ملتی دیرین سال، اینک درفقروفشار وتحقیر، . وایرانی را درلفاف دهشت، ترورومداخله سیاه کرده اند

 .نفس هایش به شماره افتاده و کل جهان برعلیه هستی اش تیغ ازنیام برکشیده اند

خود را  با بخشی از تیم حاکم درکابل، اهداف نفوذی« عسل»شبکه های اطالعاتی ایران درسال های 
برنامه ریزی های سنتی درقم، با عبور ازفیلتر . با ظاهرآرایی ورنگمالی های مذهبی دنبال می کرد

با استفاده ازهسته « بچه های سپاه»امیل زده می شد و« ستاد ویژۀ کابل»سازمان های اطالعاتی به 
تا یک سال . دهای ایجاد شده دراماکن مذهبی کابل ومزارشریف وهرات، آن را اجرایی می کردن

پیش، کاربه جایی کشید که قریب بود دیوارهای امنیتی سفارت امریکا را هم سیه پوش کنند وتاق 
 .بیاندازند

متأسفانه، چنان که شاهد بودیم درعاشورای گذشته، تاوان واکنش اطالعاتی ضد ایرانی را مردم بیگناه 
عۀ تجربه دیدۀ شیعه درافغانستان، بی پس ازین جام. ومعصوم ما درانفجار زیات ابوالفضل پرداختند

 .تردید هشیار جان خویش خواهد بود

وبالگ رزاق ماموناز   


