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م١٦/٠١/٢٠٠٨                                            سراج وهاج
        

                                                  

  آيا رژيم ايران واقعاً مسلمان است؟
  

ِ  به اصطالح اسالمی ايران، درظرف چند روز، برخالف ٨٠٠خبرتأثربار اخراج حدود     مهاجرافغان ازکشور

، درقعرزمستان، »بازگشتِ  مهاجرين به اوطان شان بايد داوطلبانه باشد«  که يکی از مواد آن توافقنامۀ طرفين

 هرات، هميشه خوش هوایرا درشهر مرگ وميـــر درچنين هوای بی نهايت سرد وکشنده که حتی عددِ  تکان دهندۀ  

    .رسانيد، اکثريت قاطع  مردم افغانستان را سخت مأيوس و متأثر ساخت» صد« به 

  البته جز اظهارتأثر وتأسف درقبال چنان رويۀ غيراسالمی، از دست مردم نادار و مظلوم ما که باربار                  

  ظالمانه سرکوب شده اند و می شوند هنوز،  چه کار براصلی بر می آيد؟) ازچهارطرف( 

رف همسايه های مسلمان و نامسلمانِ   سال اخير ازط٢٧مردم افغانستان، نظربه صدمات مادی و معنوی که درطول 

ديده و تحمل کرده اند، راستش اين است که )  بالخاصه رژيم همسايۀ غربی که بيشتر ادعای اسالميت می کند( خود 

 خطور می کند که آيا مامردم، ولی سؤال بزرگی درذهنِ ... را از ايشان ندارنددوستی و لطف و حسن نيتديگر توقع 

   است؟ واقعاً  مسلمان)  عمالی که حداکثر خالف اوامر الهی و احکام قرآن مجيد است با ا( رژيم ايران 

 سالِ  اخير، با تبانی جنايتکاران پاکستان، درتالشِ  برهم زدن ِ   نظم و آرامش ٢٧که درطول ال اقل اين رژيم يعنی، 

عنصر محيط ما را عليۀ دولت  که گروه های سست رژيمی –افغانستان و ايجاد اغتشاش در کشورما بود و هست 

 شيرۀ جان ِ  مهاجرين افغان را که  به سرزمين شان پناه می َبَرند، ظالمانه –تحريک می کند و مردم  را می شوراند 

 که درهر دفتــــرو ديوان و زيرهـرسنگ و کلوخ رژيمی -می مکد و ايشان را عنودانه از خاک خود برون می  اندازد

 درجه يک رژيم سفاکی که حامی – ساخته است تفتين و توطئهفه يی خود را موظف به کشورما  جاسوسانِ  حر

) به اصطالح (  و ارسال کنندۀ  انواع بم و سالح های کشنده  توسط فرماندهی سپاه پاســداران انقالبِ  تروريستان

 استقبال می )افغانوه زنِ  بيِ معروف و قاتل هزاران طفل وراکت پران( حکمتيار که ازرژيمی.  اسالمی ايران است

کند، پناَهش می دهد، تشويقش می کند تا در سراسرتهران کنفرانس بدهد و از موقف خود و هواخواهانِ  بی رحم و 

، راکت پران ِ  قاتل را فـورًا، )ازطرف راست( قاتل خود دفاع کند و به مجرد رسيدن جناب کرزی، رئيس جمهور 

رج ايران به منطقۀ امنی می رساَنــَدش؛ برايش بم و راکت می مشايعت می کند و در خا) از طرف چپ( َخپ و چپ 

ِ  مسلمان را کشته برود چنين رژيمی که بر ملتِ  خود که گفته ميشود پس ...  فرستد تا از آنجا افغانان بی گناه 

احکام قرآن ؟  و به "مسلمان است"، آيا بپذيريم  که ... هشتادهزار نفر در زيرفقر زندگی می کنند، هم رحم نمی کند

آن گونه " هست"و خالصه، ... است ؟" ) ص"حضرت رسول اکرم (؟  و قلباً  َپيَرو ارشاداتِ  خاتم رسل  پابندی دارد

  و تظاهر می کند؟؟" می نمايد"که  

 اعمال  مسلمانان  مسلماً  از مافی الضمير يکدگر آگاهی ندارند، ولی چون می بينند و احساس می کنند که  دراکثر 

  اثری -)چه درقبال مردم کشورخود  و  چه در برابر مردم کشورهای ديگر(  درساحات مختلف - آخوندی ايران رژيم
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مسلمان ) گونه يی که ادعا می کندبه ( از اسالميتِ  واقعی  ديده نمی شود،  بنا برآن متيقن می شوند  که آن رژيم 

  . و متقی  نيستپاکنهاد 

 است، برملتی مسلط باشد، ال محال  اسالمیکه ادعا می کنند » چف و کفی «  با  ظاهراً – وقتی چنين رژيم منحط 

 بيفتند  تا آخوند و مالی نادان نه سکوالر در صدد ايجاد  يک دولتِ  جدی تر را وادار می سازد هرچند وطن پرستان

، چند تن از قرارگرفته" رهجي"متأسفانه کشورما هم آهسته آهسته برزير َپر اين ...  ( تواند به قدرت سياسی برسد

چنان که ) !ماليان با همه سوابق ننگين شان، خود را مستحق زمامداری به اشغال کرسی رياست جمهوری می دانند

جمعيت ما :  شنيدم که در َجَريانِ  يک مصاحبه گفت)  ازطريق تلويزيون( من از زبان يکی از علمای جيد ايران 

  !خدايشان موفق سازاد!    دين از دولت جدا باشدما بايد ر کشوچيزی جز اين نمی خواهد که در 
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