
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  ریکغالم عس

  ٢٠١۶ سپتمبر ٢٠
  

  طعمه سازی و چھره سازی
  حاکمان آخوندیۀ  دو روش فريبکاران

   

 که طی آن دريک ١٣۵٧ارتجاعی سال ای استعماری وپس ازکودت دوستان وھموطنان وھمرزمان گرامی نسلھای پيش و

يک   ابزاری ازۀغافلگيری ازپيش تعيين شده دول استعماری وسرمايه داری درراستای اھداف درازمدت خود با استفاد

مصادره ودراختياراو  خوند بيسواد وبی احساس وخودکامه توانستند حاصل انقالب ضد سلطنتی ملت ايران راآ

 ضمن وارد کردن ، خودساختهۀدين وروايتھای پوسيد نام خدا وه اردھند که طی نزديک به چھاردھه بوھمپالگيھايش قر

خسارتھای جانی ومالی وعقب ماندگی وبی اعتباری درابعاد گسترده درمجامع بين المللی به ملک وملت ايران اثرات 

يانه تا شمال گرديده که امروزشاھد  خاورمۀکشورھای منطق آوارگی دراکثر ويرانی و مخرب فکری او باعث جنگ و

 .باشيم آنھا می

 گاھم که پس ازسی وھشت سال جنايات وآدوستان بزرگوارقصدم ازنوشتن اين مطلب توضيح واضحات نيست زيرا 

برآن داشت تا با  خوندی برکسی پوشيده نيست اما آنچه مراآفساد  جنايت و و رژيم جھل وجور اعمال وحشيانه وويرانگر

  بيست ويک سال حضورم درايران اشغال شده توسط داعشيان اول میۀ نگاشتن اين مطلب مبادرت کنم تجربتشويش به

  .نزديک شاھد دو روش طعمه سازی وچھره سازی بيت وباندھای تحت امرش بوده ام که از باشد

 انداختن انسانھای کاردان درمورد طعمه سازی درچندين مطلب اشاراتی داشته ام که باندھای اطالعاتی وامنيتی با به دام

دالل  واردات و صادرات و توليدی وتجاری و ساختمان سازی و رياست شرکتھای نام کارآفرين ومديرعامل وه ب

 پوشاک و ی وئسبک وموادغذا مشتقات آن وموادپتروشيمی وانواع مواد معدنی وماشين آالت سنگين و نفت و فروش

ه که سرمايه ھای ب زمانی تا،  ديگرقلمصدھا  و لی ومواد مخدر وسيگارحلکانواع لوازم تزئينی ساختمان ومشروبات ا

باندھای تحت امرش برسد بالفاصله با يورش به  بيت و مده توسط اين افراد نگون بخت به حد مورد نظرآدست 

 ی پس ازشوند که دراين پروسه تعداد  زندان میۀکشوردستگير وروان نھا به اتھام اخالل درنظم اقتصادآتشکيالت 

پرداخت باجھای کالن به رابطين دستگاه  رفته وعده ای با داشتن رابطه و سرشان باالی دار اموال  سرمايه وۀمصادر

 توان نام برد نھا را میآشوند که نمونه ھای بسياری از سال زندان وغلط کردم آزاد می ی پس ازچندئفاسد قضا سراسر
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گذارند اما کوچکترين تغييری دربھبودی  ال مصادره شده نام بيت المال میبرپولھا وامو  اعمال خودهاگرچه برای توجي

  .شود وضعيت توده ھای زحمتکش وفرودست نمی

بوده زير اين عمل مزورانه  گذشته بسيارمخربترازروش اول دوستان به باورمن روش دوم يعنی چھره سازی طی ادوار

 ما جھت خنثی سازی ۀدارد که درمقابل وظيف ی داشته و حکومت بستگیبقا  رازۀ به پروژًرياکارانه مستقيما و

فرمانده  و عنوان رھبره خوندی با توجه به جايگاه ولی فقيه بآکه رژيم  شود چرا ی با آن بسيارسنگين ترمیئورويارو

 مقننه ومجريه وقضائيه ورسانه ھای صوتی وتصويری ونوشتاری برحسب ۀتسلط کامل برقوای سه گان  وءکل قوا

ه نام به جناحھای درون حکومت ب از شرايط داخلی وبرون مرزی با به صحنه آوردن يکی ازچھره ھای مورد نظر

مھم برای شرکت درانتخابات داشتن التزام  ديگرالقاب که اصل اول و طلب واصولگرا وخط امامی و صطالح اصالحا

بيرون آمدن ازصندوق بايد  پس از باشد و می وعبورازصافی تنگ شورای نگھبان مقام معظم رھبری واعتقاد به نظام و

که ھمواره بيت وباندھای  یئنجا آايشان دريافت نمايد اما از از را پس ازبوسيدن دست رھبرحکم رياست جمھوری خود

شود بازيچه ای  نند پس ازمدتی رياست جمھورمتوجه میک تحت امرش درامورات مختلفه نقش اول رابازی کرده ومی

  .بوده جھت افزودن ھشت سال به عمررژيم وراھی جزتمکين تاپايان مدت مورد نظرنخواھد داشت

تواند باشد زمينه دادن به عده ای ازمھره ھای ذوب شده   عطف نوشته ام میۀاينک آنچه موجب تشويش من شده ونقط

را مردمی نشان دادن ودرگيرشدن با باندھای درون حکومت اعم  صطالح خوده اردن وبواليت است جھت انتقاد ک در

 دست نشان می سيب ديده وفروآی وخودرا به نوعی مدافع اقشارئامنيتی وقضا اطالعاتی و لباس شخصی و بسيجی و از

شوند  ه بازی گرفته می مجلس ومھره ھای ديگرکه گھگاھی بۀنمايند  معروف وۀخوندزادآدھد برای نمونه علی مطھری 

  رژيم ماليان که جزۀملت ايران با توجه به عملکرد سی وھشت سال دھند اکثر اما آنچه دراين برھه اززمان نشان می

زندان واعدام ھای بيشمارچيزی درراستای  انواع ناھنجاريھای اجتماعی وسرکوب ودستگيری و فساد و فالکت و و فقر

تجربه  باشند و  فقيه مخالفند وخواھان سرنگونی آن میۀبا کليت حکومت واليت مطلقمنافع وخواست مردم نداشته است 

م با موفقيت باشد به ھمين لحاظ الزم است با اطالع أنشان داده دخالت دين درسياست نمی تواند درامورکشورداری تو

 ن به توده ھای محروم وبرای آگاھی داد زمينه را رسانی وآگاھی بخشی وتشکيل ھسته ھای ارتباطی درداخل کشور

 خوندی ھمواره مصلحت نظام برمصلحت مردم ترجيح داده شده وآديده مھيا کنيم زيرا اززمان شکلگيری حکومت ب سیآ

ميليون تن  عنوان قيم ھشتاده که ولی فقيه ب مردم پاسخ داده نشده وتازمانی مطالبات به خواست و رئيس جمھور با تغيير

  عمرحکومت اسالمی باۀادام و  برمسندقدرت نشسته باشد درب برھمين پاشنه خواھد چرخيدقول ماليان امت اسالمیه ب

  . نابودی بکشاندۀتواند بيش ازپيش ملک وملت ايران رابه ورط توجه به شرايط حساس منطقه می

 بشريت ی ايران وايرانی ازچنگال وحشيترين حکومت تاريخئگاه وبا تجربه وعاشقان واقعی رھااميداست نيروھای آ

آزادی وعدالت اجتماعی ورفاه عمومی که  برتالش وجديت واتحاد وھمدلی خود بيفزايند تا درفردای آزادی به استقالل و

  .دست يابيم بوده خواست تمامی جانفشانان راه آزادی

  . متحد وپيروزباشيد،به اميدفردای آزادی

  

  .کارگری درتبعيدری فعال کروسپاس غالم عس با مھ                           

 

 

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 


