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واحد فقیري

د ایران  ۴۰کلن انقالب :مالیان که دېبان؟
د یکانومیسټ مجله د فبروري پر  ۸مه لیکي د ایران اسالمي انقالب ناکامه سوی دئ ،خو د امریکا دوامداره دوښمني
د اخوندانو د رژیم د بقا سره مرسته کوي .مجله لیکي د  1۹۷۹راهیسي د تهران په مسجدونو کي د «مرګ پر
امریکا» شعارونه ورکول کېږي ،خو دا مراسم کمزوره او کمرنګه سوي دي .اوس مهال ایرانیان تر هغه زیات
غریب دي چي باید وي .ځکه د اسالمي انقالب د عدالت وعدې بابېزه وختلې .د اخوندي رژیم الندي ایرانیان لږ متقي
او پرهېزګاره دي .غریب ایرانیان ،چي په اصطالح د انقالب د مال تیر بلل کېږي ،اعتراضونه کوي.
خو د فقر ،جنګونو ،او د امریکا له دوښمنۍ سره سره ،څلور لسیزي کېږي چي د مالیانو حکومت چلېږي .ایران په
مین ځني خیتځ کي خپل سیاسي نفوذ پراخوي ،د بشار االسد غوندي یو خونخواره رژیم سره مرسته کوي ،او په یمن
کي ئې د سعودي عربستان حکومت پر ګونډو کړی دئ .د ایران منطقوي ملګری ،حزب هللا ،اسرائیلو ته جدي
خطرونه ایجاد کړي دي ،او ایراني ایجنټان په اروپا کي خپل سیاسي حریفان وژني.
د جمهور رئیس ټرمپ لپاره ایران یو ځانګړی تهدید دئ .هغه د ذره وي موافقې څخه ووت ،او پر ایران باندي ئې
تازه بندیزونه ولګول .امریکا هڅه کوي چي په ایران کي ښورښ ته لمن ووهي ،او د ایران انقالب په څټ بوزي ،د
واشنګټن دا هلي ځلي ښایي حاالت نور هم خراب کړي.
که څه هم د ایراني اخوندانو ریکاډ خراب دئ ،هغوی له اسالمه بده سیاسي استفاده کوي ،او تشدد خوروي ،خو په
 1۹۷۹کي په مینځني خیتځ کي د ایران انقالب یوازنی ښورښ نه وو .په سعودي عربستان کي د مکې محاصره
ریاض دېته اړ ایستی چي په سیمه کي د سني افراطیانو سره مالي او سیاسي کومکونه شروع کړي .سعودي عربستان
او امریکا په ګډه د افغان مجاهدینو مالتړ پیل کړ ،او دواړو جهادي رضاکاران په غېږ کي ونیول.
امریکا هیڅکله د ایران په ارتباط څرګند فکر نه درلود .دا چي پدې وروستیو کلونو کي ایران په مینځني خیتځ کي
خپل نفوذ ال پراخ کړ ،دا ځکه چي امریکا په  2۰۰۳کي عراق اشغال کړ ،او هلته ئې حاالت ال خراب کړل .خو
ایران د افغانستان په اشغال کي د امریکا سره کومک وکړ .د ایران مشر علي خامنه ای یو پراګماتیسټ دئ ،او عموما ً
ایدیولوژي د منطقي پالیسیو لپاره قرباني کوي.
د ایران سره د ښاغلي اوباما ذره وي موافقه پدې وتوانېدله چي د ایران ذره وي پروګرام ور کنګل کړي ،خو لدې
موافقې څخه د ټرمپ راوتل امریکا د نارامو حکومتونو په جملې کي ودروله .د ټرمپ دې فیصلې د امریکا او اروپا
تر مینځ نفاق او شقاق ال زیات کړ .همدا اوس امریکا د عربو مستبدانو سره همبستره ده .نو همدارنگه امریکا د دې
اخالقي برتري نه لري چي له یوې خوا د ایران د بشر ضد اعمال وغندي ،خو په عین زمان کي د عربو مستبدانو
سره مزې او چړچړې وکړي.
بلخوا ،د امریکا بندیزونه د ایراني اخوندانو الس ال ور غښتلی کوي .ځکه د امریکا فشارونه هغوی دېته مجبوره کوي
چي په بهر کي الس وهني د ځان دفاع وښیي .او د مالیانو لخوا د ایران د اقتصاد کنټرولول د امریکایي بندیزونو
سره مقابله وښیي .او خپل مخالفان او نقادان د ستر شیطان ګوډاګیان وبلي.
د واشنګټن هغه هلي ځلي ،چي غواړي د ایران رژیم ړنګ کړي ،د ډېرو ایرانیانو لپاره د منلو وړ نه دي ،ځکه هغوی
ګوري چي شاوخوا ملکونه ئې په انارشي کي بند دي .بل پلو ،ایراني اخوندان اوس هم د خپلو مخالفانو د وژلو په اړه
باک نه لري ،نو لهذا ډېر لږ ایرانیان دېته چمتو دي چي د تهران د رژیم د راچپه کولو لپاره ځانونه ووژني .په ایران
کي د رژیم د بدلون لپاره ښه امید د  ۷۹کلن او مریض آیت هللا خامنه ای مرګ دئ.
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د امریکا لپاره پکاره ده چي د ایران سره د شوروي اتحاد په شان چلن وکړي ،او هغه دا چي باید جدیت او پراګماتیزم
سره ګډ کړي .د دې پالیسي مانا دا ده چي باید ایران تر هغه وخته پوري راکنټرول کړي تر څو ایرانیان د خپل
حکومت پر ضد راپاڅېږي ،او دم ګړی له ایران سره داسي ضمني معاملې وکړي چي د یوه تمام عیار جنګ مخه
ونیسي .امریکا باید د ایراني دیموکراتانو او ازادي طلبانو سره متحد سي ،او د تهران د اخوندانو او عادي ایرانیانو
تر مینځ شقاق او نفاق ایجاد کړي .د امریکا د بندیزونو هدف باید ایراني اخوندان وي ،نه عادي ایرانیان .واشنګټن
باید هڅه وکړي چي د ایران د رژیم قساوت او اداري فساد افشا کړي .د ایرانیانو سره خپل تماسونه ال زیات کړي،
او ایرانیانو ته ال زیاتي ویزې مهیا کړي ،نه کمي .واشنګټن باید د آیت هللا خامنه ای سره د خبرو کولو وړاندیز
وکړي ،ځکه د هغه لپاره د امریکا غزېدلی د دوستۍ الس تر سوک او موټ الس ډېر خطرناکه دئ.
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