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  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١١ اکتوبر ١٣

 

  رانياست ھای اي  سرلوحۀ س-منافقت و دو روئی
 

پا به عرصۀ » وری اسالمی نه شرقی، نه غربی، جمھ« ران با شعاريم توسعه طلب و مداخله گر آخوندی ايرژ

ن مقالۀ مختصر مواردی چند از منافقت يادر.   بوده استوجود گذاشت؛ اما در عمل ھمواره دنباله رو شرق وغرب

ند، که يم تا خود قضاوت نمايز می داريم خوانندگان عزيران را تقديم ايو دو روئی آشکار آخوند ھای حاکم بر رژ

  . زم چه تناقضاتی وجود دارد يزم و فارسيعياسالم، شن يان دروغين مدعيدر حرف و عمل ا

رانی را به يث آخوند ھای ايم خبي رژی است، که منافقت و دو روئه ایران مسأليوضع رقتبار و المناک اھل تسنن ا

ستان يست، که تحت نظام اختناق آور آخوندی، علمای اھل تسنن سيده نيبر آگاھان امور پوش. خوبی برمال می سازد

اکار يمدافعان کاذب و ر. ا زندانی می شونديران با بی رحمی تمام کشته ير مناطق ايچستان، کردستان و ساوبلو

ر يان مظلوم کشور خود حق پربا کردن مراسم مذھبی شان را نمی دھند، در سايع جھان در حالی که به ُسنيتش

 و فتنه ینه دست به توطئه چينان، بی شرمايعين دفاع از حقوق و آزادی ھای شيکشور ھا تحت پوشش دروغ

  .  می زنندیانگيز

ت يت از حقوق و آزادی ھای مسلمانان جھان در واقعيران مبنی بر حمايم منافق آخوندی ايادعا ھای بلند باالی رژ

را ھموطنان ما ھمه يرفته شدۀ انسانی، اسالمی و اخالقی مطابقت ندارد؛ زين پذيچ گونه اصول و موازيامر با ھ

بت زدۀ افغان به يم منحط و بې عاطفۀ آخوندی در برابر پناھندگان مظلوم و مصيکه مزدوران  رژ  اند،شاھد بوده

  - ۶٠۶( رازی ي  سعدی ش-ت سخنور بزرگ ين بيچه اعمال  مستھجن و دور از کرامت انسانی توسل نه جستند؟ ا

  :چه خوب مصداق می يابد ،ادانياندر باب ھمچو دجاالن و ش)  ھـ ق۶٩١

  ن نمط خوانیيو قرآن بدگر ت

  لمانیـــــــق مســری رونـــبب

م دو روی يکه رژ م خوب به خاطر دارند،١٩٨۶ران کنترا را در سال يت يا ايران گيخوانندگان آگاه ما مضحکۀ ا

» ليمرگ بر اسرائ«و » طان بزرگيمرگ بر ش«، »کايمرگ بر امر«  مانند امروز در ظاھر رانيآخوندی ا
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چ نوع سازش و تبانی با ادارۀ رونالد يکائی از ھيولی درخفا جھت به دست آوردن اسلحۀ امرشعار می دادند، 

  . دنديغ نه ورزيگن درير

اھوی ظاھری مبنی بر دفاع از يران علی رغم ھيم آخوندی ايکه رژ داست،يک ھوياسی کشور ما نيبر خبرگان س

ب هللا ينشاندۀ شان، در عقب پرده با حکومت نجروھای مھاجم روسی و حکومت دست يه نيجھاد مردم افغانستان عل

ان يکه در توافقات سری م ست،ينه حاکين زميگزارش ھای منتشره در. ز به مذاکره و مقاوله می پرداختين

. ان، بحث به عمل آمده بوديھای بامران از اعطای خود مختاری به ھزاره يالء گر ايم استيب هللا و رژيحکومت نج

ب هللا، که با دشواری يافته و محاصره شدۀ نجيک جانب بر عمرحکومت انزواء يبه، اگر از ن توافقات دو جانيا

اسی و اقتصادی در کشور دست و پنجه نرم می کرد، تا حدودی می افزود؛ از جانب ديگر به يھای گوناگون س

وستانه در امور ران  فرصت می داد تا با دست باز تحت پوشش کمک ھای انسانديم مداخله گر ايان رژيحکمروا

اسلحۀ جا سازی شده در محموله ھای پرواز . ندين ما، مداخله نمايداخلی افغانستان، به خصوص مناطق ھزاره نش

ھا در ش را نه تنيان حزب وحدت اسالمی را قادر می ساختند تا مواضع نظامی خويان، جنگجوي  بام-ھای مشھد 

ش مستحکم ساخته، بلکه به يش از پيت اسالمی، بي و جمعژه حزب اسالمیي، به وبرابر رقبای مسلط در منطقه

  .ب هللا، تبارز دھنديط بعد از سقوط حکومت نجيين کننده در شرايرو ی نظامی تعيک نيمثابۀ 

ا به قول خود شان يکا يتحدۀ امراالت ميران چگونه می توانند داد از مخالفت و دشمنی با ايآخوند ھای منافق ا

ن سربلند و ُپر افتخار ما، يدر حالی که از تجاوز بی شرمانه و ظالمانۀ آنان بر سرزمبزنند، »  طان بزرگيش«

کسو حضور تفنگداران يمگر ممکنست از . بانی به عمل آوردنديت و پشتيز، با تمام قواء حمايافغانستان عز

تقاد گرفت؛ ولی از می شان را در افغانستان اشغال شده به باد نکوھش و انيس لشکرگاه ھای دايکائی و تأسيامر

) اتحاد شمال( در آن م دست نشاندۀ حامد کرزی وگروه ھای مزدور شامليگر به کمک و ھمکاری رژيسوی د

  !   شتافت؟

رانی مانند افغانستان در يم توسعه طلب ايآخوند ھای حاکم بر رژ. ديريکشور جنگ زدۀ عراق را در نظر بگ

 را به راه انداخته اند؛ و نشيکا و متحدياھوی تجاوز امريکسو ھيز از يران شدۀ عراق نين آشوب زده و ويسرزم

باقر حکيم و عزيز ت هللا محمد يکا و شرکاء  چون آيان تھاجم استعماری امريه داران و حاميه طاليی ھم کلئاز سو

ر جنبش صدر، نوری المالکی ، مقتداء  صدر رھب»لی برای انقالب اسالمی در عراقشورای عا«حکيم  رھبران 

و دھھا نوکر گوش به فرمان استعمار . اې . آی  . ی، احمد چلبی جاسوس بدنام س»دعوت اسالمیحزب  «رھبر 

ل و ياز آخوند ھای مح. بانی قرار داده انديرو و توان شان، مورد تفقد و پشتيکائی و اروپائی را  با ھمه نيامر

  :ديد پرسيرانی بايمزور ا

د شان را يد، آنگاه مزدوران زرخريتکار و متجاوز عنوان می گذاريجناکا و شرکای تجاوزگرش را ي ھرگاه امر

دگی وجود ندارد؛ يچيچ ابھام و پين منطق ساده و روشن، جای ھيادر. دين خطاب نمائيد گروه ھا جانی و خايز باين

کائی يمراھکار و معامله گر داخلی وجود نمی داشت، استعمارگران ايدانند، اگر ھمچو گروه ھای س چه ھمگان می

ش قرار  داده؛ و راه را يا را مورد تاخت و تاز نظامی خويبيو اُروپائی ھرگز نمی توانستد افغانستان، عراق و ل

ز به ياز از اثبات است، که گروه ھای مزدور و وطنفروش عراقی نيمی آن، ھموار سازد؟  بی نيبرای اشغال دا

ران، يم فرتوت آخوندی ايغوش گرم و پر عطوفت رژتکار افغانستان در آين و جنايسان برخی گروه ھای خا

ش از ھمه دست ين گروه ھای مزدور وخود فروختۀ عراقی، بيت ايه جرم و جناين، درکليبنابر. افته انديپرورش 

  .است ران مضمر يرژيم آخوندی ا
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را ھمه خوانندگان رانی يروی بحری انگلستان توسط پاسداران انقالب ايکارمند ن) ١۵(ر شدن پانزده يماجرای دستگ

م آخوندی در اول وھله از تجاوز به قلمرو بحری شان صحبت يدر حالی که زمامداران رژ. آگاه ما به خاطر دارند

نه، به زود يسی در زميد ھای مقامات انگلير؛ اما بعد از مواجه شدن با تھدين وخطيست سنگيکه جرم می نمودند،

ن مورد يا. ل کشور شان ساختنديا، تحويف و ھدايأم با تحار شده را توين فرصت ھمه کارمندان دستگيتر

ن در يز نام بايد گذاشت؛ و ايا کاری و دو روئی، بلکه جبن وبزدلی نيچاکرمنشی آخوند ھای ترسو را نه تنھا ر

مظلوم و درماندۀ افغان را، که نه متجاوز بودند و نه م آخوندی صد ھا مھاجر ين رژيحالی است، که اربابان ھم

رفته شدۀ حقوقی و انسانی، جوخه جوخه به پای دار بردند؛ و انواع مظالم و اھانت ين پذيجاسوس، خالف ھمه مواز

  . چارۀ ما روا داشته انديھای ضد بشری را در حق پناھندگان ب

 ران، يکيم فتنه گر اي است، که بر منافقت و دو روئی رژقا مثال برجسته ایيانه و شمال افريوضع متشنج شرق م

ران  از تھاجم يم آخوند ھای مکار ايچنانکه بر ھمه خوانندگان گرامی روشن است، رژ. گر صحه می گذارد يبار د

بانی نموده؛ و گروه ھای مزدور و يت و پشتيا در عمل حمايه مردم  ليبيروھای استعمارگر عليانۀ  نيوحش

ن در حالی است، يد؛ و اياد می نمايرو ھای انقالبی يا را در رسانه ھای جمعی کشور شان، به نام نيبيست ليترور

ادی يش را به نام شورش اياسی خويعی از مخالفان سيف وسيران  مظاھرات و اعتراضات طيم آخوندی ايکه رژ

که به  توان کسانی را انقالبی شمرد،مگر می . رونی، به گلوله می بنددير ممالک بيل و سايس، اسرائيکا، انگليامر

ا يآ!  ان زده اند؟يان و طغيتکار، دست به عصيل استعمارگران جنايفرمان، رھنمائی، اسلحه، پول، مھمات و وسا

که تھاجم نظامی  قت آشکار و روشن انکار ورزند،ين حقياران می توانند ازيم  خرافاتی وکربالئی ايسرکردگان رژ

اه يانت از مردم بی دفاع ملکی، بلکه به منظور تحقق اھداف و مقاصد سي محافظت و صا نه به خاطريبيه ليعل

ران شده، استقالل و ھست و بود ساير ملل يای جنگ زده و ويبيکه به عالوۀ ل استعماری سازماندھی شده است،

اک جنگی ات ھولنين رو، ھمدستان جناياز. تجاوز و چپاولگری قرار خواھد دادز در معرض يھمجوار را ن

ن و يھزار نفر. مگر گروه ھای مزدور و خود فروختهگری نام گذاشت، يز ديا را نمی توان چيبياستعمارگران در ل

روزی  می يشه، به پيت پيۀ شوم بم ھا و راکت ھای دد منشانۀ استعمارگران جناير سايکه ز» انقالبی«لعنت بر 

تکار يران با دفاع از گروه ھای مزدور و جنايای منافق ام، که آخوند ھينيب، واضح و روشن می بين ترتيبد. رسد

ل دفاع ياالت متحده، کشور ھای استعمارگر غربی و اسرائيستی اياليا عمالً از منافع امپريبيدر افغانستان، عراق و ل

  . می کنند 

محروم بودند؛ اسی يکه تاز و انحصارگر قذافی از حقوق و آزادی ھای سيا تحت رژيم يبيکه مردم ل ست،ي  شکی ن

چ حق نداشت و ندارد تا با توسل به زور و قوه و استخدام گروه يروھای استعماری جھان ھياما با وصف آن ھم ن

ب و نارسائی ير قذافی با ھمه معايتيحکومت انحصارگر و توتال. ھای دھشت افگن، به سرنگونی آن مبادرت ورزد

م يج، رژيفرتوت عربستان سعودی، امارت ھای مرتجع خلرانی، دولت يم واپس گرای آخوند ھای ايش بر رژيھا

ر و مصر ده ھا بار شرف يقا چون مراکش، تونس، الجزايمستبد علی عبدهللا صالح و دولت ھای مزدور شمال افر

قا در مجموع، خدمات يا و پيشرفت اقتصادی قارۀ افريبيداشت؛ چه دولت قذافی برای ارتقای سطح زندگی مردم ل

  . ات آن بر آگاھان و کارشناسان امور به خوبی مبرھن است يکه جزئ فی انجام داده بود،ين توصايارزنده و شا

م تا در روشنی آن به يه به عرض می رسانين بخش نوشته، سخنی چند از وضع بحرانی و نابسامان سوريادر

م مداخله گر و ياره رفت، رژکه قبالً اش چنان. م يش پی ببريش از پيرانی، بيمنافقت و دو روئی آخوند ھای حاکم ا

ن يده؛ در حالی که مخالفيعنوان بخش» انقالبی«روھایيا را نيبيست و مزدور ليران، گروه ھای تروريتوسعه طلب ا
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ر و دھشت افگن، خطاب می کنند؛ حال آن که يه را از شروع تا حال گروه ھای اجيم بشار االسد در سوريرژ

ز مانند دولت يم بشار االسد نيکه رژ ست،يده نيدانشمند و اھل نظر ما پوشبر خوانندگان . گری استيز ديت چيواقع

ا دول يچ دولت ين خصوصت به ھيمعذالک، ا. ک نبوده استيم آزاد و دموکراتيمتالشی شدۀ معمر قذافی، رژ

 نا ر اعماليا سايا آن نام  برای سرنگون کردن آن دست به جنگ تجاوزگرانه ين يکه تحت ا خارجی حق نمی دھد،

ت ملی کشور ھا مطابق به اصول و ضوابط مندرج در منشور سازمان ملل متحد و ھمه يرا حاکميسته بزنند؛ زيشا

م يا سرنگونی رژير يين استدالل، تغيروی ا. از ھر نوع تجاوز و تخطی مصون استن الملل ين  حقوق بيمواز

ن ممالک است نه يق  انحصاری مردمان ھمگر فقط حيا ھر بد و بالی ديھای مزدور، مستبد، فاسد، استثمارگر 

ن و ير انسانی شان، به بازی ھای خونيرو ھای استعمارگر منطقه ئی و جھانی، که ھمواره برای تحقق منافع غين

  . خطرناکی توسل می جويند

 احزاب، نيان ايدر م. افته انديل يم قذافی از گروه ھای متعددی تشکيز مانند مخالفان رژيم اسد نياما مخالفان رژ

چ کشور خارجی يم بشار االسد به ھيه رژيت ھای به مالحظه می رسند، که در مبارزات شان عليگروه ھا و شخص

ھن پرستانۀ شان ، به اعمال يچ گاه در مبارزات ميگانه وابستگی نداشته؛ و ھيچ سازمان استخباراتی بيا ھي

ز مصروف يستی و افراطی ني گروه ھای ترور،در جوار آنان. ده انديورزز، مبادرت نيستی و خشونت آميترور

ن يبد. افت می دارنديدرر يگانه اسلحه، پول، مھمات و دساتيکه برای سقوط رژيم اسد از کشور ھای ب ت اند،يفعال

ز يت مسالمت آمين اروپائی شان مبنی بر مردمی بودن و خصوصيب، نه ادعای ادارۀ اوباما و متحديترت

ک شان يژيرانی که با توجه به منافع ستراتيده؛ و نه ھم ادعای رژيم آخوند ھای اه درست بوياعتراضات در سور

م يقه ئی رژيبرخورد سل.  ست و اعضای القاعده عنوان می گذارندي مخالفان او را ترورۀه و منطقه، قاطبيدر سور

 در واقع مثال آشکار و ام ھای ملل عرب،يکا و متحدان اروپائی شان در برابر قياالت متحدۀ امريران، ايآخوندی ا

  . ن وجه در سرتاسر جھان پرده برداشته است يبارزی است، که از منافقت و دو روئی آنان به بھتر

نافقت و دو اری موارد بر ميران  در بسيم آخوندی اياست ھای رژيد گرفت، که سيجه بايم، نتياز آن چه گفته آمد

ک يژياسی، اقتصادی و ستراتيد به منظور تحقق منافع سم حاضر انيسردمداران رژ.  روئی استوار بوده است

، »حقوق بشر«ھمانگونه که .  المی تن در دھندش در منطقه و جھان، به ھر عمل ضد انسانی و ضد اسيخو

ر شعار ھای ُپر يو سا» جاد جامعۀ مرفهيا«، »ت قانونيحاکم«، »ن عدالتيتأم«، »آزادی زن«، »دموکراسی«

زم يعيزم و شيش نبوده، شعار ھای دفاع از فارسيله و خدعه ای بيعمارگر غربی حزرق و برق دولت ھای است

 د بدانند،يب جھان بايان نجيعيفارسی زبانان و ش. ستيش نيرنگی بير و نيز  تزويرانی نيم آخوند ھای مکار ايرژ

د ھمه ملت يای آن باکه بر مبن ت امر پی استقرار امپراتورئی ھستند،يرانی در واقعيست ايژمونيکه آخوند ھای ھ

ف منطقه تحت عنوان زبان، فرھنگ و مذھب مشترک، نخست به جوالنگاه بازی ھای استعماری يف ونحيھای ضع

  . ار آنان مبدل گردنديو سرانجام مستعمرات تمام ع

  

  

 

  


