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 آيا از اين پس ايرانيان بايد دين اسالم را در کشورشان
 به عنوان دين ممنوعه اعالم کنند ؟

  

اولترا ليبراليسم آنگلوساکسون و ھم کشف تصاوير تأسف انگيز و بھت آوری که محصول جھانی سازی ھای  

من را به پرسش از ... مشارکت و ھمکاری جھان اسالم از سوی ديگر می باشد  پيمانانی مانند فرانسه از يکسو 

آيا جنگ ھای معاصر با . اين پرسش می تواند از آن ھر فرد ديگری باشد. نخستين روزھای تولد اسالم وا داشت

م گرا شباھتی به جنگ ھای اوليۀ اسالم برای تحميل شريعت و منور ساختن افکار نوع تبانی گروه ھای مختلف اسال

بشر به زور تيغ نورانی شمشير هللا نداشته است ؟ آيا مسلمانان عرب معاصر با ايمان کمتر يا بيشتری نسبت به 

 مسلمانان اوليه سر می برند ؟

در ايران » جھاد نکاح« و طرح خود را برای راه اندازی اخيراً يک نفر در يکی از وبالگ ھای من پيغامی فرستاده

که يکی از روش ھای دين اسالم برای گسترش سيطرۀ خود می باشد و به تيغ » جھاد نکاح«. اعالم کرده است

شمشير هللا که گويا خاصيت ھای نيکوئی در آن نھفته تکيه دارد، عبارت است از بريدن سر مردان کشور فتح شده و 

اين قانون يا روش در دين اسالم جايز . زنان و به فاحشگی کشاندن آنھا برای مردان جنگی ارتش اسالمتجاوز به 

  .دانسته شده است

در روش ھای ھمخوابگی اسالمی وقتی با فانتسم ھای بيمارگونه در ھم » جھاد نکاح«در تصوير زير می بينيم که  

که اخيراً به دولت (ان امارات اسالمی در عراق و شامات حملۀ اسالم گراي. آميخته می شود تا کجا پيش می رود

با . عليه مسيحيان سوريه و عراق گوشه ای از جنايات جنگی در منطقۀ خاورميانه می باشد) اسالمی تغيير نام يافته

اين وجود ھر يک از اين رويدادھا، ھر يک از اين جنايات، مانند تصوير دختر مسيحی که به شکل مضاعفی به 

  .آنگلو ساکسون برای ما مطرح باشد-  کشيده شده، به تنھائی می تواند به عنوان پيغام ايدئولوژی اسالمیصليب

با اين تفاوت که . به ھمين شکل عمل کرده و گسترش يافته است  سال پيش از اين نيز اسالم ١٤٠٠بی گمان در  

ر فاصلۀ کمی از رويدادھا در سرتا سر امروز تصاوير و گزارشات مرتبط به شاھکارھای اسالمی و فتوحات آن د

  .جھان منعکس می شود
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مرگی برای تبليغات و تداوم انقالب : اين تصوير پيش از ھر چيز، برای من، مرگ ندا آقا سلطان را تداعی می کند 

 اين دختر البته مرگ. رنگی و تغيير رژيم برای تضمين منافع و زياده خواھی ھای اولتراليبراليسم آنگلوساکسون

نظر می رسد که پيش از آن که صليب را با تصوير مصلوبش در دھان ه مسيحی بسيار فجيعتر است، زيرا اينگونه ب

. ولی با استفاده از ايدئولوژی اسالمی» ھرج و مرج سازنده«گوشه ای از سياست . او بکوبند، به او تجاوز کرده اند

امپرياليست ھا می خواستند جنگ را به منطقه . ت ھا در پی آن بودندبی گمان اين ھمان بھانه ای است که امپرياليس

  . زيرا با چنين تصويری پايانی برای جنگ قابل تصور نخواھد بود. گسترش دھند، و موفق شدند

   

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٤ژوئيه  ٣١

  :يادداشت

نگاشته و » محوی«ه و ھمزبان ما آقای نويسنده و مترجم چيره دست کشور ھمسايپورتال، آنچه را ھمکار سختکوش 

  : قرن قبل روشنی می اندازد، بايد نوشت١۴٠٠ورده اند که بر چگونگی گسترش اسالم در آضمناً پرسشی به عمل 

توحشی را که انسانھای به اصطالخ متمدن امروز از خود نشان می دھند، با وجودی که خود می دانند که چنين 
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 کننده و نفرت انگيز است، اما بازھم آن را انجام می دھند، درواقع به نحوی تقابل نھا تا چه حدی مشمئزآحرکات 

 ١۴٠٠ نشان می دھد؛ مگر وقتی پای بررسی جنايات ناب محمدی در را با ارزشھای پذيرفته شدۀ انسان امروزآنھا 

وجه مان را به ارزش ھای قبل به ميان می آيد، ميزان و درجۀ حدت و شدت آن را زمانی می توانيم حدس بزنيم که ت

اجتماعی پذيرفته شدۀ آن روز معطوف بداريم، ارزش ھائی که خشونت، قتل عام، تجاوز به عنف، کله منار ساختن 

سرداران و بزرگان سپاه می خلفاء، امراء،  که ندارزشھائی بود... ھا، واسکت بريدنھا، دوشقه ساختن انسانھا و

ھرت برسانند؛ يعنی جنايت و قساوت به واالترين ارزش مبدل شده بود، در چنان به شبا انجام آنھا خواستند خود را 

، بر جوی ھای خون و عفت ھای پايمال شده استوار »کلمه گوئی«زمانی به جرأت می توان نوشت که ازدياد ھر 

  .بوده است

در جامعۀ افغانھا و حتا که ائی رسانه ھتمام افتخار دارد بنويسد، در بين »  آزاد افغانستان-زادآافغانستان «پورتال 

 و آنھائی که به زبان پشتو تکلم می نمايند، اولين و تنھا سايتی بوده و است که بيھراس دری زبانھا - فارسیمجموع 

از تھديدات ھمه روزۀ اجاره داران دين، به استناد اسناد تاريخی پرده از رخسار جھانکشايان اسالمی برداشته و 

  . کاری که عناصر جبون را از ادامۀ ھمکاری با پورتال فراری ساخت.ء نموده استجنايات آنھا را افشا

در آن کشور خاتمه  به نظر ما اين تنھا مردم ايران نيست که می بايد جھات نجات خود و کشور شان، به سيطرۀ دين

 را با گسترش دھندگانبدھند، بلکه اين وطيفۀ تمام بشريت امروزی است که به خاطر نجات انسان و انسانيت، دين 

  .آن راھی گورستان تاريخ نمايند

 AA-AAادارۀ پورتال


