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 ۰۹/۰۴/۵۰۰۲                                                 خالد محمد داکتر
 

 مذهب از استفادهؤس و ایران
 

 کشورهای داخله امور در ایران مداخله
. است شده تبدیل مسلم امر یک به اسالمی
 عنصر از ایران که اند عقیده برین ناظرین
 اهدف. آید نایل موفقیت این به توانسته مذهب
 همسایه کشورهای مارکیتهای تبدیل را ایران
 استراتیژی عمق ایجاد ایرانی، کاالهای برای

 بخاطر ها کشور این( دادن قرار بال سپر)
 این ثروتهای ”غارت“ منافع، و خاک از دفاع

 احیای باالخره و ایران توسط کشورها
 .اند نامبرده ساسانی امپراطوری

 
 دارای صنعت، و تکنالوجی های عرصه در مانده عقب نسبتا سومی، جهان مذهب، یگانه شیعه است کشوری ایران

 محاصره و آب، شدید کمبود مشکالت با و کویری خشک سرزمین با تحریمها، نتیجه در آمده در پای از اقتصادی
 ایجاد و جهانگشایی طمع که را ایران محدودیتها این میگویند کارشناسان. مذهب سنی کشورهای توسط شده

 .است واداشته مذهب از استفاده سوء و مداخالت این به میپروراند سر در را( بغداد پایتخت با) امپراطوری
 

 اسالم؟ از انتقام یا سیاسی اسالم: شیعه مذهب
 

 به عربها از قدرت انتقال آن هدف که میدانند ایرانیها توسط اسالم از سیاسی قرائت را شیعه مذهب دینی علماء
 مورد نوبت چند در عنهما هللا رضی عمر حضرت و صدیق ابوبکر حضرت زمان در ایران. است بوده ایرانیها
 ساسانی پادشاه آخرین سوم گرد یزد سپاه اسالم لشکر( م۶۳۶ سال در) قادسیه جنگ در باالخره تا گرفت قرار حمله
 بازماندگان سیاسی تالشهای اما. رسید پایان به ساسانی شاهنشاهی دوره سوم یزدگرد مرگ با. شکست درهم را

 به عربها از پادشاهی برگرداندن برای( بودند گرویده اسالم به آنها اکثریت چند هر که) ایران فتح از بعد ساسانی
 .کرد پیدا ادامه همچنان فارسها

 
 میتوانست که گردید زمینه درین عطفی نقطه سوم گرد یزد دختر بانو شهر با عنه هللا رضی حسین امام ازدواج
 به( ق.هـ 16) سال در حسین امام اما. دهد انتقال فارسها به عربها از آمیز مسالمت بصورت را سیاسی قدرت
 وبهمین داشت؛ دربر را ناگواری و تلخ نهایت ایرانیها برای واقعه این. خورد برهم ایرانیها پالن و رسید شهادت
 بسیار شکل عزا حسین امام شهادت سالروز در افغانستان مثل دیگر های کشور در حاال و ایرانیان که است لحاظ

 ابداع را ”عصمت و امامت“ اصل و آوردند بوجود را تحریفاتی اسالم اصول در ایرانیها. میگیرند افراطی و گسترده
 .کردند

 
 به دادن باال درجه ”عصت“ از منظور و بود، ایرانیها به عربها از قدرت انتقال منظور به اساسا   سیاسی حرکت این
 بدینگونه. گردد واجب سیاسی قدرت انتقال تحقق دینی لحاظ از و فرض، مسلمانان تمام بر آنها از پیروی تا ائمه این
 .شد نهاده بناء شیعی مذهب بنیاد
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/khalid_m_iran_wa_estefada_az_mazhab.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/khalid_m_iran_wa_estefada_az_mazhab.pdf
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 شیعی حکومت یک سیسأت برای تالشها
 

 سائر و ایران سرزمین در شیعه مرکزیت با فارس امپراطوری احیای آرزوی ساسانیها سقوط زمان از ها ایرانی
. نکردند دریغ مخفی، چه و علنی چه تالش، هیچگونه از راستا درین. میپروراندند سر در را اسالمی کشورهای
 هدف. نمایند سیسأت روسها و ها پرتغالی کمک به را صفویان شیعی حکومت میالدی پانزدهم قرن در ایرانیها
 تحقق بخاطر صفویان. بود کرده فتح را اروپا از نیمی که بود مسلمان عثمانی دولت تضعیف روسیه و ها پرتغالی

 سکنه از ایران بزرگ شهرهای تمام تدریج به بطوریکه زدند ها سنی عام قتل به دست مطلق، شیعی کشور یک
 و میگردید ضبط شان های دارایی و میشدند کشته فتند؛یرذپ یم را شیعه مذهب باید یا ها سنی. شد خالی مذهب سنی
 امروز. یافت ادامه همچنان بعدی های دوره در مذهبی پاکسازی روش این. میکردند ترک را ایران خاک اینکه یا

 در ترکمنها شرق، در خراسان سنیهای جنوب، در بلوچها مانند میکنند، زندگی ایران حدیرس مناطق در فقط سنیها
 سال در افغان هوتکیان توسط صفوی دودمان باالخره. هستند گزین سکنی ایران غرب در عربها و ها کرد و شمال

 .رفت میان از و شد برچیده م 6211
 
 صدد در خان رضا. شد جدیدی مرحله وارد ایران پهلوی، خان رضا زمان در 6091 سال در نفت کشف از بعد

 شاه بزرگ، ویدار یک ایجاد با. رساند مصرف به را نفتی مدآدر اکثر راستا درین و مدآبر قوی ویدار یک ایجاد
 رشد خمینی هللا آیت زمان در پاسداران سپاه کنار در ویدار این. بود رفته دست از امپراطوری احیاء صدد در

 گرفته سر از بیشتری شدت با مهلت یک از بعد بود، شده آغاز شاه زمان در که ایران اتمی برنامه. کرد بیشتری
 نفع به را مذهبی – سیاسی موازنه میتوانست که نماید تبدیل منطقه ژاندارم به را ایران  تا داشت قصد ایران شاه. شد

 .بچرخاند ایران
 

 جهان های شیعه در ایران مداخله و نفوذ ابزار
 

 :کرد خالصه ذیل نقاط در میتوان را اسالمی جمهوری دخالت و نفوذ ابزار مهمترین
 
 کالن بودجه و فقیه والیت : 1 
 
 از که است الهی اوصیاء و انبیاء حرکت ادامه و نبوت اصل استمرار و تداوم ایران شیعه علماء نزد فقیه والیت 

 در او قبولی بر منوط ، مسلمانی هر توحید ادعای قبولی. میشود شمرده توحید رکن و اسالم دین ارکان و اصول
 این به مطابق. میشود شمرده کافر نپذیرد را فقیه والیت که هر دیگر؛ عبارت به. است پذیری والیت و والیتمداری

. بود خمینی هللا آیت تقلید مرجع و فقیه والیت ۀنمایند اولین. کنند پیروی ایرانی فقیه امام از باید جهان شیعیان نظریه
 .میباشد فقیه والیت ۀنمایند یی خامنه هللا أیت وی؛ وفات از بعد
 

 این. میرسد دالر ملیارد ها صد به ها گذارش برخی بر بنا که میباشد گسترده بسیار فقیه والیت دفتر مالی موارد
 اند موظف حاکمم: “است آورده خود گزارش در رویترز. میگیرد دولت به تعلق دیگر کشورهای در مالی منابع
 شده  رسوب اموال و متواری صاحب و بالصاحب قاچاق کاالهای بالوارث، ارث بالصاحب، المالک، مجهول اموال
 طریق از که االثر مفقود غائبین امالک و اموال شده، رها   اعراضی، اموال اقتصادی، خصوصم و آزاد مناطق در

 دفتر دیگر مالی منابع ،عالوتا  .” دهند قرار امام حکم اجرایی ارکان اختیار در را رسد  می فقیه ولی به مصادره
 میباشد ایران در اقتصادی بزرگ بخشهای در سهامدار بزرگترین که پاسداران، سپاه فعالیتهای از همانا فقیه والیت

 نوع هیچ فقیه والیت دفتر اینکه لحاظ به. میباشد مستضعفین بنیاد خمینی، امام امداد کمیته مثل ها نهاد سائر و
 این میتواند ءبنا   ندارد، ایران پارلمان قبال در حتی و حکومتی جهت هیچ به خویش مصارف و مدآدر در حسابدهی

 .برساند مصرف به میخواهد که بگونه را عظیم مالی منابع
 

. کند مالی کمک آنها با ویا کند دریافت دیگر کشورهای شیعیان از را مالی کمکهای میتواند فقیه والیت دفتر همچنان
 .باشد داشته دخالت دیگر مسلمان کشورهای داخلی امور در عمال   میتواند فقیه والیت طریق از ایران حکومت
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 نمایی مظلوم و کاری پنهان تقیه، :2
 

 به تقیه موضوع ایران در. است کردار و نیات کردن مخفی برای است، موجود شیعه مذهب در که ”تقیه“ اصل
 کشور یک به را ایران اسالمی جمهوری مسائل، به پراگماتیکی نگاه نوع این. است شده تبدیل فرهنگ یک به تدریج
 نقل به ایران، های سایتب و ها خبرگزاری از برخی مثالا . است کرده تبدیل ”زرنگ“ و فریبکار بینی؛ پیش قابل غیر
 ِان دی از قسمتی نیرنگ و فریب“ و ندارند اعتماد( ایران) کشور این به امریکاییها” … که اند نوشته شرمن خانم از
 ”.است ایرانیان (DNA) ِای
 

 پراگماتیک از دیگر نوعی میتوان شد رایج بعدی حکومات منبعد و صفوی ایران در که طلبی زیاده و نمایی مظلوم
 به بطوریکه یافته راه موسیقی در حتی ایرانیها زندگی های عرصه تمام در ایرانی نمایی مظلوم این. پنداشت ایرانی
 مظلوم 6020 ایران انقالب از بعد. گردید تبدیل ایرانیان برای فرهنگ یک به نمایی مظلوم و سرایی نوحه تدریج
 ماه اول روز ده برای افغانستان های هزاره مثال. است شده داده سرایت دیگر کشورهای شیعیان میان در نمایی
 از هزاره مردم که شکایاتی همچنان. میبرند فرو  ماتم در را ها شهر و میکنند عزاداری را عاشورا یوم الی محرم
 و امنیتی وضع که وضعیتی در است؛ مالحظه قابل ،میدهند بروز خویش متعدد های رسانه در زندگی وضع

 از افغانستان مردم تمام حالیکه در و است؛ نشین پشتون مناطق از بهتر عموماا  نشین هزاره نقاط اکثر در انکشافی
 .میبرند رنج ۀعدید تکالمش
 

 والی انوری حسین سید روز درین. کرد سراغ 6811 سال عاشورای در میتوان را طلبی زیاده از دیگری مثال
 در که هرات جامع بزرگ مسجد به را شیعه عزاداران دسته میخواست ،سیاسی قدرت از استفاده با هرات وقت

 شد مواجه سنت اهل شدید کس العملع با عمل این. بکشاند ،است بوده هرات سنت اهل اصلی مسجد متمادی قرنهای
 از تا کرد امر امنیتی های نیرو به هرات والی. گردید هرات شهر در سنیان و شیعیان میان کالونگ به منجر و

 .بودند ها سنی اکثراا  که گردیدند مجروج و کشته نفر 659 از بیش نتیجه در. نمایند دفاع عزاداران
 
 انقالب صدور :8  
 

 ایرانیها. است فقیه والیت اصل مالحظه با و فلسفه همین اساس بر ”ندارد مرز اسالم“ خمینی هللا آیت مشهور ۀمقول
 اصل، این روی. دهند گسترش اسالمی های کشور تمام به را خویش اسالمی انقالب که میدانند مکلف را خویشتن
 صدام توسط ایران انقالب به کس العملع اولین. است شده گشوده اسالمی های کشور تمام در ایران فرهنگی مراکز
 این آخرین و شدند، مجروح و کشته نفر ملیونها آن در که شد عراق و ایران میان ساله هشت جنگ به منجر حسین

 .است یمن در ها حوثی موضوع ها کس العملع
 

 ساسانی امپراطوری احیای
 

 به تمام سرسختی با را خویش اتمی ۀبرنام ایران. است ایران مفقوده امپراطوری احیای هدف به رفت، تذکر آنچه
 .باشد تشیع مذهب انتشار برای تضمینی اسالمی های کشور مقابل در بتواند تا برده پیش
 
 طالبان کردن مسلح مثل. نباشد همخوان شان هدف ظاهر با است ممکن که میکند استفاده تاکتیکهای از حال، عین در

 اخوانی مبارزات در ایران اما. مصر در المسلمین اخوان با حسنه ارتباط برقراردی ها، فلسطینی از دفاع افغانستان،
 را ها اخوانی علیه الذکر ثانی طرف( علوی شیعه) عربی بعث حزب از اسد بشار حکومت مقابل در که سوریه های
 طرف ایران ،(مسیحی) ارمنستان با( است مذهب شیعه مسلمان کشور که) آذربیجان جمهوری نزاع در. است گرفته

 ایران است، روسیه اشغال در که( مذهب سنی مسلمان اکثریت با) چچنستان موضوع در. گرفت را ارمنستان
 مسئله بخاطر همچنان) ایران ایغور، مسلمانان اقلیت نزاع در. است گرفته را روسیه طرف( اش اتمی مسئله بخاطر)

 .است گرفته را هند طرف معموالا  ایران پاکستان، و هند نزاع در. است گرفته را چین حکومت طرف( اش اتمی
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 افغانستان شیعیان بر ایران اسالمی جمهوری گذاری اثر
 

 تا ایران رحدس از اسفالت جاده یک ساخت در مبلغ این که کرد کمک افغانستان به دالر ملیون 559 مبلغ به ایران
 افغانستان به ایران صادرات انکشاف به هنگفتی کمک جاده این. رسید مصرف به دارد ادامه هرات والیت شرق
 ملیاردی یک تبادله از رسمی رپورهای. ردیدگ ایرانی کاالهای از مملوء افغانستان بازارهای نتیجه در و نمود

 رسمی غیر های راپور اما. میدهد خبر ایران به افغانستان صادرات دالری ملیون 59 و افغانستان به ایران صادرات
 .میزند تخمین دالر ملیارد 69 تا را رقم این
 
 دور افغانستان در ایران سیاسی یاجندا مهمترین از

 مانند دیگر کشورهای محور از افغانستان نگهداشتن
 این ساختن عملی برای. است عرب دنیای و پاکستان
 های حوزه و عمومی های رسانه به کمک ایران اجندا،
 . میکند علمی

 
 مجالت رادیو، تلویزیون، مانند متعدد های رسانه
 و مفید های برنامه چند هر که میشود پخش واخبار
 نقش افغانها اذهان کردن روشن در و دارند، علمی
 را ایران اجندای ناخواسته یا و خواسته اما دارند،
 پشتونها میان تفرقه ایجاد برای تالش. میکنند پیگیری

 تاجیک و هزاره اقوام ساختن نزدیک و طرف یک از
 مقتدر ملت یک تشکیل از جلوگیری معنای به که است؛ ایران استراتیژیکی اهداف از پشتونها با مقابله هدفه ب

 افغانی جامعه با امر واقعیت در اند نتوانسته هیچگاهی ها هزاره گرایانه افراط و تعصبی اعمال این نتیجه در. است
 .شوند مدغم

 
 ،(فاکولته بجای) دانشکده ،(پوهنتون بجای) دانشگاه مثل ملی یا و لسانی مصطلحات دادن تغییر برای تالش

 حدودی تا حتی و است لسانی اختالف ظاهراا  چند هر که وغیره( پارلمان) مجلس ،(شاروالی بجای) شهرداری
 به حساس مرحله ودرین بوده رایج کشور درین دیرگاه از ”ملی“ مصلحات این اینکه درک با اما مینماید؛ معقول

  .است شده پنداشته ایران طرف از دیگری آمیز تحریک تالشهای میزند، دامن اختالفات
 

 اندازی سنگ و دخالت نتیجه بعضاا  افغانستان غرب والیات در ها نابسامانی که اند اعتقاد برین گران تحلیل اکثر
 سال ده ذشتگ علیرغم ایرانیها  کاری وتخریب دخالت بخاطر هرات در سلما آب بند پروژه. است ایران عوامل
 کمال بند که اند کرده تالش ها بار ایرانیها ثق،ؤم های راپور برخی طبق. است نرسیده اکمال پایه به کارش هنوز
 افغانستان مختلف والیات در گذشته سال ده طی در ایرانی اجنت ها صد همچنین. کنند منفجر را نیمروز در خان

 .اند شده رها شفافی غیر شرایطی در وهمواره اند،  شده دستگیر


