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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

    م٢٩/٠٩/٢٠٠٩                                  عبدالرحمن فرقانی 
                       

 

 امريكا بازيى سياسي شعارهاي خشم آلود ميآن ايران و
   يا دشمنيى واقعي

  
ازساليان متمادي وديرزمان بدينسو فضاي سياسي جهان شاهد سرازير شدن شعارهاي پرشورش وخشم آلود ميآن 

ۀ زبان ايرانی اين آن شعارهاي برآزند. ..گ وشيطان بزر, گ براستعمارمر, مرگ بر امريكا ,  است امريكا وايران
  . قبال امريکا به راه انداخته است است که طی مدت طوالنی آنرا دررابطه به موقف سياسی اش در 

رهای خشمگين خويش را وشعا, درمقابل امريکا هم همچو روند پر شورش را در مورد ايران از آن خود ساخته است 
ايران نبايد به يک ,ايران نبايد ثبات واستقرار سياسی جهان را تهديد کند : در فضای سياسی جهانی سرازير ميکند 

ايران نبايد به دستگاهی , ايران نبايد مصدر تشويش وپريشانی دولت های همجوار خويش شود , قوت اتمی تبديل شود 
    . ....يش را به جهان صادر کند رزش های سياسی خوايران نبايد ا, اتمی دست يابد 

درين روز ها باز هم اگر کدام چنل تلويزيونی را باز کنيد با همچو يک پاليسی سياسی پرشورش ميآن غرب وايران 
وهمه تحليل های سياسی و اخباروگفتگو , از روياروی ميآن ايران وامريکا صحبت به ميآن ميآيد , روبرو ميشويد 

  .استمداران در مطبوعات به ابعاد همين قضيه متمرکز است  های سي
وايران با , با وجود اينگونه يک وضعيت تيره ميآن ايران وغرب پالن اتمی ايران به شکل مستمر به پيش ميرود 

 وجود اينگونه يک وضعيت توانست تا به توانايی اتمی که برای ان قبال پالن گذاری شده دست يابدورفته رفته بسوی
  .بروز يک قوت اتمی در جهان در حرکت است 

تبادله اين شعارهای خشم آلود ميآن غرب وايران به خالف حقايق وشواهد سياسی بر سر زمين است که تحقق پذير 
  .گرديده است وايران را به اهداف سياسی ودست آورد های خويش نزديکتر ساخته است 

همۀ اين دست آورد ها به همکاری ايران در جهان تحقق پذير گرديده اگر به دست آورد های غرب در جهان نگاه کنيم 
اگر همکاری ايران در عراق نميبود غرب هرگز قادر به , جريان سياسی عراق از کسی هم پوشيده نيست , است 

تا دولت های همجوار عراق را در حلقۀ تهديد , تجاوز نظامی وعسکری و حضوری نظامی در منطقه شده نميتوانست 
همۀ جريانات وحوادث سياسی در عراق به صحت اين پديدۀ سياسی که گويا ايران وامريکا در , خويش داشته باشد 

همه قوت های نظامی , پس پرده مطابق يک پالن مشترک برای ديگرگونی جهان اسالم در حرکت استند داللت ميکند 
در مقابل غرب هم آرزوهای سياسی ايران , شيعه برای حمايت قوت های عسکری غرب در منطقه دست در کار اند 

موسسه , را در عراق ودر منطقه نظر انداز نساخته است بلکه برای برآورده شدن آن قدم های موثر برداشته است  
همه شخصيت های ملی واسالمی , سياسی و خانه تصميم گيری عراق به شخصيت های ايران پرور سپرده شده است 

اعدام صدام حسين هم در رابطه قابل ياد آوری است که بدست , ا به ايرن تصفيه شدند عراق توسط قوت های همنو
  .شبکه های استخبارتی ايران صورت گرفت ودر حضور شخصيت های ايرانی انجام شد  

بالمقابل غرب با اين خدمت ايران توانست در منطقه حضور داشته باشد و همه دولت های اين منطقه را در حلقۀ 
وهمکاری ايران حضورقوت های غرب را در منطقه تحقق پذير ساخت طوريکه قبال , ويش داشته باشد نظارت خ

  .متذکر شديم 
در همين راستا ايران خدمت بزرگی را برای غرب در افغانستان انجام داد زمينه تجاوز غرب را به افغانستان ممکن 

  .اشغال افغانستان صورت نميگرفت اگر همکاری ايران با غرب نميبود هرگز , ساخت 
آيا اين يک روند خردمندانۀ ومسوالنۀ سياسی است که ايرانيکه از دشمنی با غرب سخن ميزند و شعارهای پر شورش 
را در مورد غرب به راه مياندازد سپس برای همان غرب زمينۀ حضوری نظامی را در دولت های همجوار خويش 

ايرانيکه از ,  غرب که درسرحد های ايران جابجا شده است قابل نگرانی ايران نيست فراهم کند ؟ آيا پايگاهای نظامی
را در محاصرۀ عسکری دشمنی وعداوت با غرب داد ميزند چرا زمينه را برای دشمن خويش فراهم ميکند تا ايران 

  .خويش در آورد
نعکس ميشود چطور ايران حاضر با وجود اين چنين يک وضعيت تيرۀ سياسی ميآن ايران وغرب که در مطبوعات م

ميشود تا اينگونه خدمات ارزنده را بطوری رايگان به غرب تقديم کند تا از آن سوی جهان آمده ودر سرحد ايران بود 
باش نظامی داشته باشد ؟ مستقر شدن اين قوت های غربی در جوار ايران برای ايران چی پيآمد سيآسی دارد که بدون 

  . درپی گسترش پالن اتمی خويش ميپردازد و هيچگونه عکس العملی از خود نشان نميدهد  نگرانی با آرامی خاطر 



 
 

  
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذیل با ما تماس بگيرید. افغان جرمن آنالین شما را صميمانه به همکاری دعوت می نماید
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداریدخواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده ميباشد،  یانشائ و یامالئليت سئوم: نوت 

عدۀ بررگی از سياستمداران جهان اسالم به اين عقيده استندد که ايران با غرب يک پالن مشترک برای جهان اسالم 
در داخل جهان , عقيدوی کند تا جهان اسالمی را از داخل دچار تشتت وپراگندگی سياسی و, طرحه ريزی نموده است 

اسالم دشمنی را زنده سازند که جزی شناخته شدۀ اين جهان است تا بتواند توسط اين دشمن هر گاه خواسته باشند کدام 
ايران يک الۀ نو زادی ماشين سياسی غرب برای سرکوب کردن جهان اسالم . دولت اسالمی را تهديد وسرزنش کند 

  .است  
د که فضای سياسی جهان را پر نموده است به هيچ صورت با حوادث سياسی روی زمين اين شعارهای خشم آلو

اين يک بازی سياسی است که غرب انرا برای سرکوب , مطابقت ندارد لذا از جهان واقعت بسيار فاصله بزرگ دارد 
رب در دولت های ايا اين شعارها با واقعيت ربطی دارد؟ درصورتيکه غ, کردن جهان اسالم  براه انداخته است 

اشغال شده به ايرا ن اجازۀ نفوس فرهنگی و عقيدوی را فراهم کرده باشد و همه آن نهاد های فرهنگی و تعليمی را 
وتهداب چنين نهادهای مهم کشور را در اختيار دشمن خويش قرار دهد که , شخصيت های ايران پرور اداره کند 

  .قيدۀ منحرفش تهديد کند هويت ملی وخصوصيت اين کشور را با فرهنگ و ع
در صورتيکه امريکا دشمن بزرگ ايران به موسسه سياسی يک کشور به طوری کلی حاکم باشد چطور ميشود برای 
ايران اجازه دهد تا در آن کشور فعاليت های فرهنگی وعقيدوی داشته باشد ودر ترويج فکر وفرهنگ ايرانی دست باز 

  داشته باشد ؟ 
  

  پايان
  

              
  


