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  نذير دلسوز

  ٢٠١۴ جوالی ٠۵
  

  اسرای ھمديگر در سوريهعليهجنايات شيعه و سنی 
 

   دلسوز- نوشتۀ ذيل شکل گرفت » سوريهجنايات شيعه و سنی در حق اسرای ھمديگر در  «در رابطه با  ديدن ويديوی

  

در تقابل با ) دين اسالمخصوص ه ب(امپرياليزم جھانی بعد از پيروزی انقالب اکتوبر آگاه شد که حمايت  ورشد اديان 

 .کمونيزم از اھميت  حياتی برای  تحکيم سرمايه برخوردار است

  بدينگونه استدالل می ی و جبون در  چنين  مواردو قلم به دستان منفعت پرست" روشنفکران"يک تعداد به اصطالح 

در اسالم ھيچ عيبی نيست ھر عيبی که است در مسلمانی ما است . اينھا مسلمان نيستند نام اسالم را بد کرده اند : " کنند 

 شده که اين در کجای قران گفته" ، " مسلمان معتدل خوب است " ،  " اينھا بنيادگرا ھستند : " و شماری ھم می گويند " 

ضد علمی جنايات مسلمانان را و با دھھا نوع تحريف   و استدالل " چنين و آن چنين  کنيد و مردم را شکنجه نمائيد 

 . ء از دين اسالم نشان می دھندمجزا

.  ...   ضرب و شتم و شکنجه استوار بوده کشتن    بستن  وۀاديان بر پاياز  در ماھيت امر بيخ و بنياد شمار  زيادی 

مردم اروپا با  دادن قربانی ھای زيادی از اين مراحل  عبور کردند، نسل ھای آن زمان اروپا اين گند و مرداری را از 

 .ريش سياست پاک کردند

 :  ھندو ھا ، ھم چنين می کنند 

تمول وسرمايه ھندو  ھای اصلی دشمنانشان را زنده زنده می سوزانند ؛ حتا  تحصيل کرده ھای  م) تا ھم اکنون(در ھند 

و يا يک فابريک را افتتاح می کنند که آغاز  و يا يک دستگاه  زمانی که يک عمارت  دار ھند در برخی شھر ھای ھند،

،  برای کسی که اولين تکت را   و يا يک سينما که برای بار نخست فلم را بر روی پرده  بازتاب می دھد به کار کند 

دريچۀ  تنگ و در ھنگامی که دست ھای زيادی به داخل .  جايزه تعيين می کنند بتواند از بين ازدحام مردم بگيرد؛

، يک دست را فرد موظف داخل غرفه تکت فروشی محکم گرفته فرد ديگر  )برای حصول تکت دراز می شوند(کوچک 

 انسان را قبل خون .آنگاه به فروش تکت  می آغازد. ه خون رگش را تا حد ممکن  می گيرد دبا آالت طبی حاضر و آما

از آغاز نمايش  به گوشۀ سينما می مالند که  مشتری ھای سينما  روز تا روز زياد شوند و عايد زيادی  نصيب صاحب 

، يا طفلی را اختطاف کرده  سر می برند و خونش را در مزعه می ريزند که مزرعه از بی بارانی نجات !  سينما گردد 

را توقف می ) قطار( در جنگ  بين ھندو  و مسلمان ، ھندو ھا ، ترين .  می يازند  و به دھھا نوع گند ديگر دست يابد 

ھندو  و مسلمان را . آنان  می بينند ) آلۀ تناسلی(دھند و صدھا  تن را از ميان  قطار بيرون کشيده نخست اندام جنسی 

  ... . آنگاه ً مسلمانان را سر می برند و.  بدينگونه تفکيک  می نمايند 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

   در ماليزيا  ، در سومالی و در ساير کشورھای آسيائی و افريقائی به اشکال مختلف به جنايات عجيب و حتاانانمسلم

منفعت پرست و ترسو ی ھمان کشور " روشنفکران"بازھم  ھمان  قلم به دستان  و گويا . غير قابل باور دست می يازند 

می  ) fundamentalist" ( فندی منتليست ( " ھا  دين و مذھب را تطھير و تبرئه می کنند و گناه را به دوش يک مشت 

ر ھای بی رحمانه و حيوانی توسط مسلمانان اجير شدۀ امپرياليزم يک بعد چنين شکنجه ھای وحشيانه و کشتا. اندازند 

  القاعده -  طالبی -جھادی = اخوانی (  در يک کالم . چه وحدتی  چه شورای نظاری، چه سيافی، چه گلبدينی،( جھانی 

سانند که از نقد ھمانا خلق کردن  وحشت در اذھان عامه است ، تا مردم را در سراسر جھان بتر... ) و... داعشی و -ای 

  .حتا در شکل نقد تلويحی خود داری نمايند  دين اسالم؛

ه ب. ما ھمه شاھديم که در سراسر کشور ھای اسالم  ھزاران ميليون دالر برای استحکام دين اسالم مصرف می کنند 

اين . ن تمرکز می کند بعد از اعالنات تجارتی کمره بر روی  يک گويندۀ اجير وابسته ايرا" ١تلويزيون "گونۀ مثال در 

اين اجنت واواک ايران  ھم از طرف .  را به چشمانش می مالد ، بعداً آن را می بوسد خودمزدور نخست تسبيح 

جمھوری اسالمی ايران  و ھم از جانب صاحب ھمين تلويزيون توظيف به ادای چنين نمايش مسخره شده ، در حالی که 

اقمار  و از  علم و کيھان و کھکشان و را ھمين دلقک گويندگی می کندپروگرام توليدات الکترونيک و کمپيوتر 

بر گردن و  بازوان و ساقھای زنان و ھنرمندان سريال ھای ترکی " طلوع" دم می زند ، و يا تلويزيون.... .مصنوعی و

  ." چنين گفته شده " ن خداآقر"زيرا که در " غبار دودی می اندازد که ديده نشود ؛ ... و ھندی و 

مسلمان نمائی شماری از ھنرمندان آواز خوان که تلويزيون ھای کابل را خانقاه تصور  می کنند ، ھر کدام يک يک بار  

می سرآيند و خودشان را ھيجان ....و" کرامات علی و عمر "و يا "پيغمبر خدا "و يا ، بار بار در وصف لب و دندان 

به صد ھا تن ھموطن .  می دھند و چشمانشان را اشک آلود می سازند می دھند و می لرزانند و به گلويشان حالت گريه

  .ی ابن الوقت به خاطر ماه روزه  چنين می کنند نه کشته می شوند اين بی خاصيت ھاشان توسط اشغالگران بی رحما

انند توگوئی الی لباسھای سياه اسالمی طوری می پيچه نطاقان و گويندگان زن در ھنگام بخش اخبار خودشان را در الب

  کم مانده قرآن را در گردن .از فروشندگان دوره گرد لباس ھای دست دوم و ليالمی وارد شده از عربستان سعودی اند 

، ھای  ديداری کابلدر ميان رسانه ) مسلمان نمائی ( يک مسابقۀ مضحک و اما تأثربار و درد انگيز . خود آونگ نمايند 

  جريان دارد که" )  خلقی"  ("تلويزيون خطاب"و " آريانا يورپ " ؛  " ١تلويزين " ؛ " طلوع " خصوص تلويزيون  ه ب

منھای رژيم آخوند ھای جالد و اجير شدۀ امپرياليزم ايران و يکی ( تاريخ افغانستان و حتا کشور ھای اسالمی جھان 

  .خود نديده است ه ب) دوی ديگر 

  ... .  کنون گفته نشده در ھر حال سخن زيادی در اين مورد وجود دارد که تا

https://www.facebook.com/photo.php?v=10201206928094953&set=vb.1823377674&type=2

&theater 

  


