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 «هستند؟ تر از پیامبر اسالمآیا طالبان مسلمان»

 

در حالیکه خیلی مریض بودم و حسب عادت و احتیاج؛ ویبسایت های مألوف را گهگاه مرور می  

" به عنوان تکاندهنده باال نظرم تصادم کرد. مطابق دستورات طبی اجازه جاودان کردم در ویبسایت وزین "

و نیز توان خوانش مطلب ذیل آنرا نداشتم. تنها همین قدر به خویش معلوم کردم که نوشتار حاوی گفت و 

میباشد  که توسط ویبسایت خبری  علی امیری، استاد دانشگاه و پژوهشگر مطالعات اسالمیشنود با جناب 

انجام گرفته و در سایت جاودان؛ طور اقتباس و با اعزاز فوق العاده ای درج ساخته شده « اطالعات روز»

  است.

 

 
 علی امیری، استاد دانشگاه و پژوهشگر مطالعات اسالمی
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و پاسخ ها روشنگر و ارزشمند  هاپ محترمانه و با تجلیل اثر؛ دلیل کامالً قانع کننده بود که پرسش چا

مانند یک خنجر زهری بزرگ داخل وجود عنوان پرسش  اینها و ضروری میباشند. ولی علی الوصف تمام

گزیر شدم دوا های من شده  و تمامی اثرات دارو های مورد استعمالم را؛ صفر گردانیده بود. از جمله نا

 خواب آور را دو تا سه برابر کنم تا اندکی بتوانم بخوابم.

راستش من در قبال پیامبر اسالم تعصب ندارم و همه آنچه را که بر له یا بر علیه آن بزرگوار باشد تا 

 جاییکه بتوانم می خوانم و می شنوم. اما این بار گویی زمین به آسمان خورده بود:

 

 «هستند؟ تر از پیامبر اسالممسلمان آیا طالبان»ـ 

 

 سوال و پرسش نبود. خنجر؛  و حتی گرز آتشین بود که بر تن و جان ضعیف و نحیف من فرود آمد.

 

 به نظرم اگر این پرسش چنین و چنین می بود که :

 «هستند؟ تر از پیامبر اسالممسلمان خلفای راشدینآیا »ـ 

 «هستند؟ اسالم تر از پیامبرمسلمان مالئیکآیا »ـ 

 باز هم چیزی از خنجر زهری و گرز آتشین بودن آن کاسته نمیشد؟

 ؛ معنایی و موردی دارد؟مسلمان تر از پیامبر اسالمآیا به راستی به لحاظ درون دینی؛ 

 توجه کنید:

 مسلمان تر از پیامبر اسالم؟!

 مسلمان تر از پیامبر اسالم؟؟!آری؛ 



 آیا دهشت انگیز نیست؟

 سر بیدقتی یا از سر بیچاره گی مطلق نیست؟آیا از 

چرا رسانه ای، نویسنده ای، اندیشنده ای، محققی، استاد و آموزگاری اسالمی و درون دینی؛ کارش 

 به میان آورد؟ ؛مسلمان تر از پیامبر اسالمبه جایی برسد که سخن از 

قی و کالمی و حتی عرف البته پرسیدن عیب نیست و مانعی هم ندارد. معهذا به لحاظ عقلی و منط

جوالنگاه پرسش ها دیوانه وار و یا ابلهانه نبوده توسط هنجار ها و قواعد و قرار داد هایی حدود و ثغور می 

 لهذا مثالً نمیشود گفت که : یابد و مقبولیت و زیبایی کسب مینماید.

 !آیا فالن سنگ؛  ذغال و خاک... ولو گدازنده؛ آفتاب تر از آفتاب نیست؟

ظه بفرمایید که پرسِش خنجر و گرز مانند مِد نظر من؛ بسیار بسیار بدتر و ناهنجارتر از این مالح

 مورد است:

 «هستند؟ تر از پیامبر اسالمآیا طالبان مسلمان»ـ 

تصور نمیکنم که در متون گوناگون اسالمی و حتی منتقد اسالمی تا کنون یک همچون پرسشی طرح 

 بودن انس و جن و ملکی بوده باشد؟مسلمان تر از پیامبر اسالم و امال شده باشد که ثقلش بر 

و بدبختانه اینجا؛ طالبان آنهم به دلیل گنگی و نامستدل و نامفهوم و نامعقول بودن شعار ها و داعیه ها 

 .استفهام میشوندمسلمان تر از پیامبر اسالم؛ و شداید و مصایب اعمال شان؛ 

 

ینی که از لحظه پیدایش تا کنون؛ طالبان را معرفی میدارند؛ متأسفانه تمامی اسناد و حقایق عینی و آهن

به حدی مشمئیز کننده و شنیع استند جمع بیانات و اعترافات و ایضاحات مسئول ترین مردان و زنان سیاست 

 بیحد مشمئیز کننده و پرشناعت میگردانند.قابله را مقایسه و مو حکومت و استخبارات جهان؛ که نفس این 



بین آنها و « پیمان دوحه»در ظاهر برترین پیروزی و نیک نامی و ُسرخرویی طالبان؛ همانا انعقاد 

نماینده دولت امریکا راجع به ختم جنگ و حضور نظامی امریکا و متحدانش در افغانستان میباشد. این پیمان 

و برمال اعالم آینده  دارای ضماییم "سری" و طبقه بندی شده است که حسب معمول شاید تا سی چهل سال

 نگردد.

چنانکه میدانیم این پیمان تحت شرایط ویژه در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا تدوین 

 .ه استو ترتیب گردیده و به امضا رسید

دونالد ترامپ آدمی خاص و اساساً یک سرمایه دار و ملیاردر بود و زیاد سرشته از سیاست و دپلوماسی 

قصر سفید را راه اندازی می نمود؛  امورو استخبارات... نداشت منجمله با تیوتر و رسانه های اجتماعی 

و نوشته های فوری ازین لحاظ بیشترین موضوعات به شدت سری و استخباراتی نیز در تیوت های آنی 

فیسبوکی اش؛ متبارز میگردید. درین سلسله تیوت های ترامپ در مورد طالبان هم ثبت تاریخ شده است که 

غالباً گویای برخ سری و طبقه بندی شده توافقات دوحه و سایر زد و بند ها می باشد؛ لطفا به یکی ازین تیوت 

 ها دقت بفرمایید:



   
 

هر که برای شتتان پوب بدهدآ آن ا اطالبانب برایک کار خواهند کرد   و کرایی هستتتند  ای"طالبان قاتالن اجاره

اندآ پس اما حقیقت این استتتت که طالبان نتوانستتتته اند که عستتتاکر ما را ببشتتتندآ طالبان فقط افتان ها را کشتتتته 

ت نامعلوم به اجاره روستتتتتتتیه باید پوب خود را از طالبان پس بایرد  ما ادولت آمریباب طالبان را برای ی  مد

ایم تا بعد ازین به خواستتت و به استتاس مناف  ما به کشتتتن خود ادامه بدهند  طالبان پوب پرستتت هستتتند  و  گرفته

حاضتتتر هستتتتند برای پوب دستتتت به هرکاری بزنندآ حتی حاضتتتر هستتتتند تا خود را ببشتتتند  در حقیقت طالبان در 

اند و هنوز هم به  رین مدت صتتتدها هزار افتان ا را کشتتتتهکشتتتتن و خلر ترور و وحشتتتتآ ب ترین هستتتتند  آن ا د

برند  ما آن ا را به اجاره گرفتیم تا به عنوان پیشمرگه دهند  طالبان از قتب مردم لذت میترور و وحشت ادامه می

  " های ما و برای مناف  ما کار کنند 
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« هستند؟ تر از پیامبر اسالمآیا طالبان مسلمان» بخت یاری کرد تا بنده متن زیر عنوانالبته بعد تر 

را با دقت و حوصله مرور نمایم. اینکه متنی عالی و آموزنده و کمسابقه میباشد؛ محرز و مسلم است ولی با 

روانی آحاد جامعه تمام اینها عنوانی چنین را توجیه نمیکند. این عنوان را جبر اوضاع و رخوت ذهنی و 

بالکش بر نویسنده و ناشر تحمیل کرده است. به نظر این کمینه جا دارد که نسبت آن به پیشگاه پیامبر بزرگ 

 .اسالم عرض اعتذار تقدیم گردد

-------------------------------------------- 
 انش گیرید:گفت و شنود "اطالعات روز با محترم علی امیری را اینجا به خوصورت کامل 
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