
 

 

 

  آقای رحمت للعالمين قطاع الطريق بود!
  

اکنون مدتی است که بسامد دفعات تهديد به مسدود کردن تنگهء هرمز از سوی کارگزاران نظامی و غيرنظامی رژيم اسالمی 
احل افزايش يافته و هل من مبارز می طلبند. تنگهء هرمز نه تنها معبر و راهرو و داالن و آبراههء اصلی ِ مردم ساکن در سو

و جزاير خليج فارس محسوب می شود که گلوگاه شريان اقتصادی و تجاری بخشهايی از جهان است و به منافع اکثر 
 کشورهای عضو سازمان ملل متحد ارتباط مستقيم دارد.

در  تهديد به بستن تنگهء هرمز فی الواقع سخن از راهزنی است. در قديم و شايد هم امروزه در بعضی سرزمين ها، راهزنان
بيرون از آبادی ها و شهرها با تمهيد مانعی در تنگه ها راه را بر عابران و مسافران و کاروان های بازرگانان می بستند. 

راهزنان تا همين دورهء متأخر در جاده های ايران با انداختِن تنهء درخت در عرض راه، وسايل نقليهء موتوری را متوقف 
داران حکومت اسالمی اينطور که می گويند قصد دارند با مين گذاری و يا غرق کردن می کردند. تنگهء هرمز را نيز پاس

  کشتی های فرسوده و يا به طرق ديگری ببندند.
  

راهزنی در اسالم بحثی محوری است. اگر مجاهدين صدر اسالم که در رکاب پيامبر اسالم شمشير می زدند و غزوه به غزوه 
ايی نپرداخته اند به اين دليل بوده است که دستشان به دريا نمی رسيد، وگرنه در تاريخ غنايم بر می چيدند به راهزنی دري

هزار دينار مال التجاره بود، دزدان دريايی در فالن قسمت از آب   ۵٠اسالم حتماً آمده بود که کاروان ابوسفيان را که حامل 
 های دريای فالن مصادره کردند و اين واقعه را جنگ بدر ناميدند!

جاهدين صدر اسالم که به جز غنايم به دست آمده از حمله به کاروان ها و قبايل، ممر و محل ديگری برای ارتزاق نداشتند م
البته بعدها شتر دزد شدند و به مشرق و مغرب عالم زمان خود هجوم آوردند و غنايم گرد آوردند و به ثروت های افسانه ای 

 ن ايران اخالف خلفشان(!) کماکان مشغول همان فعلند.دست يافتند و تا همين امروز و در همي

  
اساساً اقتصاد اسالمی مبنايش نه بر فعاليت های توليدی و خدماتی که بر ارزش افزودهء اموال مسروقه گذاشته شده است.  

محل يک پنجم  پيامبر اسالم نيز هزينهء رتق و فتق امور مسلمين را در حکومت اسالمی مدينه از طريق خمس که مستقيماً از
 ۴١از سهم مجاهدين اسالم از غنايم اصطالحاً جنگی بود تأمين می کرد. انفال 

  
و انفال نه فقط به غنايم غارت شده گفته می شود، بلکه اموال و امالک بدون صاحب را نيز شامل می شود. تنها کافيست که 

طاقوتی و ساواکی و ضد انقالب، اموال و امالک ايشان  با کشتن و متواری ساختن افراد به بهانهء کافر و مشرک و منافق و 
 را ابتدا بدون صاحب و سپس مصادره کرد.

  
اين شيوهء اقتصادی در قرون بعدی نيز با تجاوز خلفای چهارگانه و حکومت های اموی و عباسی به سرزمين های دور و 

ها و بيضه داران داشت و تا به تواريخ نزديکتر در ايران خودمان که مواجب آخوندنزديک و غارت شهرها و آبادی ها ادامه 
اسالم گاه از خزانهء سالطينی که رعيت را با همياری وی چپاول می کردند پرداخت می شد و گاه توسط زمينداران بزرگی که 

ا به همين امروز از طريق خمس و زکات دهقان و کارگر روی زمين را غارت می کردند تأمين می گشت. در تاريخ نزديکتر ت
و سهم امامی که بازار داللی ِ سنتی با دوشيدن مردم به آخوند می پرداخت و می پردازد، اقتصاد اسالمی به حيات خود ادامه  

زعما داده است. پس از انقالب اسالمی و فتح مجدد ايران، دورهء ديگری از شکوفايی اقتصاد اسالمی با پنجه انداختن علما و 
 و مجاهدين اسالم بر اموال و ثروت های ملت ايران و منابع طبيعی اين سرزمين شروع شد که همچنان تداوم يافته است. 

  
هنگامی که آيت هللا ها، يعنی نشانه های هللا، نمايندگان خدای محمد، به دزدی متهم می شوند و همگان هم می دانند که حقيقت 

عظام و مراجع تقليد و مجتهدين جامع الشرايط به قاچاق و احتکار چای و شکر و رانت  دارد و يا زمانی که حضرات آيات
خواری مشغولند، هنگامی که پاسداران رشيد اسالم و مجاهدين اسالم از شصت اسکلهء محرمانه در سواحل خليج فارس به 



ينی و ايمانی و اسالمی است و جای شگفتی قاچاق کاال و پول و طال و زن و مواد مخدر مشغولند، تماماً مسبوق به سابقهء د
 نيست.

  
عجب آن است که آخوندها و پاسداران جمهوری اسالمی تصميم گرفته اند جمعه به مکتب بروند. يعنی درست در دورانی که 

حتا شيخک نشين های اطراف خليج فارس از قبيل عربستان و عمان و امارات و کويت وغيرو که اسالفشان دزد دريايی 
ند و کاالهای مسروقه را بيشتر در بندراحمدی کويت ذخيره می کردند، ظاهراً متمدن و آدم شده اند، اينان به فکر راهزنی بود

  در خليج فارس افتاده اند.
همه می دانيم که تهديد به مسدود ساختن تنگهء هرمز رجزخوانی است. پاسدارهای دولت احمدی نژاد با به گروگان گرفتن 

انگليسی پس از چند روز به غلط کرديم و شکر خورديم افتادند، پس چگونه می توانند با ناوهای آمريکا و تعدادی سرباز 
 ارتش ناتو و سالح های پيشرفته ای که کشورهای حاشيهء خليج فارس در اختيار دارند به مقابله برخيزند.

  
ش تصور کرده اند که تنگهء هرمز همچون راه  شايد نيز آخوندهای گورکن و پاسدارهای قاتل و بسيجی های اراذل و اوبا

 تنفس و گلوی دانشجويان و کارگران و زنان ايران است که بتوان به راحتی فشرد و آب هم از آب تکان نخورد.

  
بستن تنگهء هرمز به اين سادگی که پاسدارها خيال کرده اند نيست. مگر تنگهء هرمز تنبان ولی فقيه است که هر دم به  

 يجی پايين بکشد، يک بسيجی باال بکشد!ساعت يک بس

  
siamakmehr@yahoo.com 
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