
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 3 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

 

 12/09/2016                                                                                                       انوریحمید

 اسالم مرز دارد!!!

در این مختصر سِر آن ندارم تا از نگاه دین و عقیده و مذهب در مورد مرز داشتن یا نه داشتن اسالم بحث کنم، 

بنام دین و  و یک توطئه و ترفند یک نگاه کوتاه به طرز رفتار و روش و عملکرد آنانی است که با هزاربلکه 

گویا نمایندگان خدا در روی زمین اند و تمام تالش اینان که ، اندوزی اند مذهب مشغول سوداگری و سرمایه

، این دنیا را به جهنم بندگی شان این است تا مسلمانان را به راه راست هدایت کرده و راهی بهشت موعود نمایند

 مبدل نموده اند.

جمهوری اسالمی شان در قبال نمی رویم و فقط درنگی میکنیم مختصر به عملکرد آخند های ایران و دور 

 مهاجرین بخت برگشته افغانستان در سرزمین اسالمی ایران.

ن کشور را به ایناگفته نباید گذاشت که آخند های جمهوری اسالمی ایران از همان آغاز که انقالب مردمی 

ال مهاجرین روش و رفتار شان در قبغضب کردند، کجراهه بردند و قدرت را با کشتار گستردۀ مردم ایران 

شرم آور و نهایت غیر انسانی بوده و خالف تمام داد و فریاد های مقامات  افغان در آنکشور همیشه و بالانقطاع

 جمهوری اسالمی ایران است که گلو پاره کرده و فریاد میکشند که"اسالم مرز ندارد!".

احت نشان میدهد اسالم مرز دارد یکی از تازه ترین نمونه های واضح، روشن و غیر قابل انکار آن که با صر

با چشم و سر مشاهده تا  و خوب هم دارد، گزارش و عکس های مستند ذیل است که باهم از نظر می گذرانیم

و آیت هللا و جمهوری اسالمی  کنیم مرز اسالم، یا الاقل مرز هائی را که آخند و مال و مولوی، حجت االسالم

 بنام اسالم و شریعت و دین و مذهب برای اسالم تعین نموده اند، وسعت آن به اندازۀ یک قفس است و بس.

  وزارت مهاجرین: پولیس شیراز به کرامت انسانی مهاجران افغان توهین کرده    

 خبرگزاری بخدی – ١٣٩٥سنبله  ١٩جمعه  

مهاجران افغان در شهر شیراز ایران، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندکان در پی بازداشت شماری از 

 .کشور به شدت به نحوه بازداشت این مهاجران اعتراض کرده است

اعتراض کافی نیست خانم ها و آقایان در وزارت مهاجرین) البته اگر خانم یا خانم های با صالحیت در آن 

 کنید!، از سخنان مفت بگذرید و وارد عمل شوید!وزارت وجود داشته باشند(، احتجاج 

سوال اساسی مگر این است که همین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت دوسرۀ کابل با تمام کش 

و فش و طول و عرض خود و همین وزیر صاحب مصلحتی نصب شده در مقام وزارت با ال و لشکر امنیتی و 
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یلیون ها دالر و پوند و یورو، کدام کار مثبتی در امور عودت آبرومندانۀ موتر های ضد گلوله و باد کردن م

 مهاجرین افغان از ایران و پاکستان انجام داده است؟!

اگر کاری در زمینه انجام داده است، پس چرا مردم افغانستان و جهان را از آن مطلع نساخته است، این 

گر سر سوزن کاری انجام میدهند، هفته ها در مورد درحالیست که مقامات گویا مسؤل در حکومت دوسره ا

تبلیغ نموده و آن سر سوزن را کوه آسمائی نشان داده و باالی زمین که قدم میگذارند، زمین باید از آنان 

 سپاسگذار باشد.

دو روز پیش گزارش های از سوی پولیس شیراز منتشر شد که این ماموران در کنار سایر کشفیات خود مانند 

مواد مخدر، اموال قاچاق، مشروبات الکولی و سایر دستاوردها تعدادی از مهاجرین افغان را نیز بازداشت 

 .کرده اند

در تصاویر نشان داده می شود که دستگیر شدگان در حالیکه چشم های شان با تکه های سفید رنگ بسته شده 

  .در مالء عام در قفس های آهنی نگهداری میشوند

پولیس شیراز در نوع خود واقعاً بی نظیر است. آنان تعدادی از مهاجرین مسلمان افغانستان را به و اما کشفیات 

گونۀ کشف کرده اند که از ناچاری به جمهوری اسالمی ایران پناه آورده و فکر کرده اند که اسالم مرز ندارد، 

آنان را  استاما پولیس اسالمی شیراز موفق گردیده 

ی آهنین انداخته و چشمان کشف نموده، در قفس ها

شانرا نیز ببندند و به تماشای عامه بگذارند و با همان 

چشمان بسته به آنان نشان دهند که اسالم مرز دارد و 

 مرز آن هم از داخل قفس های آهنین فراتر نمی رود.

مگر شرم آورتر اینکه مهاجرین مسلمان افغان را هم 

 ل قاچاق قرار داده اند.سطح مواد مخدر، مشروبات الکولی و اموا

 اما اینکه چرا و به چه دلیل و کدام منظور چشمان آنان را بسته اند، سوال برانگیز است.

شاید جالدان جمهوری اسالمی ترس داشتند تا چهره های زشت، منفور و خون آلود آنان را مهاجرین مسلمان 

نام مسلمان تعیین میکنند و چگونه از سر و روی افغان ببینند و بدانند که مرزهای اسالم را چه جناورانی زیر 

 شان خون مسلمانان جاریست، شاید!

شماری از کاربران شبکه های اجتماعی این کار پولیس شیراز را همانند جرایم گروه موسوم به دولت اسالمی 

 ."داعش" خوانده اند

. آخر "داعش" که شاخ و استو من میگویم که "داعش" برادر سکۀ آخند های ایران و جمهوری اسالمی شان 

 دم ندارد!

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است: "وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت 

بشری، توهین و تعرض به کرامت جمهوری اسالمی افغانستان این عمل پولیس شهر شیراز ایران را غیر 

 ".انسانی افغان های مهاجر دانسته شدیدا تقبیح میکند

میدانیم که عملکرد حکومت دوسره در داخل کشور از تقبیح کردن فراتر نمی رود و در خارج از کشور نیز 

د نیست و یا هم می بینیم که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بجز اینکه تقبیح کند، کار بهتری را یا بل
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کشور صدائی بر نخواهد  وزارت خارجۀ از سنگ صدا برآید، از حال صالحیت  اجرائی ندارد، اما در هر

 خاست.

و پروتوکول  1951این وزارت گفته که رفتار پولیس شیراز در تضاد با موازین حقوق بشری، کنوانسیون 

 .تباط به مهاجرین استحقوق مهاجرین و خالف تفاهمنامه های هردو کشور در ار 1967

میداند، ما هم میدانیم و خلق خدا هم خوب میدانند که آخندک های جمهوری خوب وزیر امور مهاجرین هم 

و پروتوکول  1951اسالمی ایران به هیچ قاعده و قانونی برابر نیستند و به موازین حقوق بشر، کنوانسیون

رژیم اسالمی ایران که کنوانسیون های قبول شدۀ بین هم پیشیزی ارزش قائل نیستند و توقع داشتن از  1967

 ، درست به منزلۀ آب در هاون کوبیدن است و بس.دالمللی را محترم شمار

در اعالمیه ای که به روز جمعه از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان منتشر شد از مقامات دولت 

 .کنند یصورت جدی پیگیرافغانستان خواسته شده که این عملکرد "غیر انسانی" را به 

این وزارت عالوه بر اینکه خواستار بازداشت و محاکمه عامالن این قضیه شده از وزارت امور خارجه 

 .افغانستان نیز خواسته که از مجرای دیپلماتیک قضیه را تعقیب کند

حکمه کند، در آخند های جمهوری اسالمی توقع دارد که ماموران خود را بازداشت  و م این وزارت چگونه از

حالیکه خوب میدانیم در رژیم تازیانه و دار جمهوری اسالمی ایران، بدون اجازه و دستور، حتی بگفتۀ 

مشهور"پشه هم پر زده نمی تواند". این دستور سخیف و غیر انسانی با یقین کامل که از تهران صادر شده 

 است.

این برای نخستین بار نیست که مهاجران افغان در ایران 

حقیر، توهین و شکنجه می شوند، در سال های گذشته نیز ت

 .خبرهای از این دست منتشر شده بود

هر چند دولت ایران هرگونه رفتار تحقیر آمیز در برابر 

مهاجران افغان را محکوم می کند اما گزارش ها حاکیست که 

فضای عمومی در ایران خالف گفته های مقامات این کشور 

  .است

یک حرف مفت "، هرگونه رفتار تحقیر آمیز در برابر مهاجران افغان را محکوم می کنداینکه دولت ایران  " 

غیر انسانی  رِ بیش نیست و گویا خود به ریش خود میخندد، هم خود دستور چنین عملکرد های زشت و نفرت با

 "محکوم" میکند.ا را میدهد و هم خود آنر

از مرز داشتن اسالم است و عمالً به اثبات میرساند که اسالم مرز دارد و این مختصر تنها و تنها یک مثال 

 مرز آن هم از پنجره های آهنین یک قفس فراتر نمی رود.

 چرا؟! بین مسلماناناگر نه چنین است، پس اینهمه مرز در سرتاسر کرۀ عرض 

 

 


