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 تظاهرات در ایران
 
 

یک هفته میشود که یک جوان ایرانی در رسانه های اجتماعی نگاشته است که )آتشفشان خاموش اعتراض ها با دهانه 
نبشته  .سر و روی نظام میبارد( های به وسعت سراسر ایران، فعالیت خود را از سر گرفته و جرقه های مذاب اش را ب

 !کثیر شدای که بسیار مورد توجه قرار گرفت و صدها بار ت
بنیانگذاری شده و مجموعه ای  ـ.شه 1357اسالمی امروز، نظامی دارد که توسط آیت هللا خمینی در سال   ایران

سیاسی و نظامی پرقدرت را در بر میگیرد که امروز  -از اشخاص، موسسات، گروه ها، احزاب و سازمانهای دینی
ر تمام حوادث و تحوالت منطقه، از افغانستان گرفته، تا شرق میانه و شاخ افریقا ذیدخل هستند و انقالب اسالمی را د

 خودی صادر میکنند!  ئتبا قرا
ایران اسالمی حتی در همان سالهای اول شکل گیری و تحکیم حاکمیت، آرزوی های بسیاری را زیرخاک نمود و 

 ی حرکت کرد.بسوی یک تشکل تک مذهبی افراط
جانشین رژیم شاهی خواهد شد که نشد.   یک رژیم دموکراتجوانان ایرانی در آنوقت ها فکر میکردند که احتماالً 

حق اعمار  تا هنوز که حتی ددر و اما با دریغ ؛اقلیت های دینی فکر میکردند که در وضع بهتری قرار خواهند گرفت
انند آذری، لر، عرب، بلوچ و دگران گمان میکردند که یکدولت اسالمی قومی م  ند. اقلیت هایداررا ن کالن یک مسجد

اما بزودی درک کردند که شعار های اسالمی، مشکل قومیت را حل نتوانست. توده ای ها  ؛همگانی برپا خواهد شد
اما  ؛اشتردند که در حاکمیت امام خمینی که بسیار ضد امریکایی است، آنها امکان فعالیت بیشتر خواهند دکفکر می

اما بزودی  ؛بزودی سرکوب شدند. امریکایی ها فکر میکردند که رهبران دینی بهتر از توده ای های چپی خواهند بود
دیدند که شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل رساتر شد. اعراب فکر میکردند که امام خمینی، قدس را آزاد 

 شان آتش گرفته!اما باالخره فهمیدند که خانه خود  ؛خواهد ساخت
ایران بعد از سقوط شاه و بقدرت رسیدن رهبران مذهبی، همواره در افغانستان نقش منفی داشته است. از تقویه 
هشتگانه ها تا ارسال سالح برای تخریب زیر بناها و زیرساخت های اقتصادی، تا تمویل، تسلیح و تجهیز گروه های 

کمک به   اری بروی گرایش های مذهبی، ایجاد مراکز تبلیغی،ذه گیمامختلف جنگهای داخلی، تا تسلیح طالبان و سر
و هر آنچه را که برای منافع ملی  رسانه های تک قومی و تک مذهبی افراطی، اجرای نمایشات زور و قدرت 

 درازمدت خود مناسب دیده، انجام داده و در اکثر موارد خیر و فالح افغانستان را بحیث یک کشور همسایه مسلمان
 در نظر نگرفته است! و هم فرهنگ اصالً 

شعارهای اولین گروه های ناراضی در ایران در ده روز گذشته، اعتراض بر قیمتی و مشکالت اقتصادی بود، اما 
چون یکعده زیاد مردم بنابر سیاست های سر کوبگرانه رژیم در داخل و مصروفیت بیش از حد آن در نارامی های 

ایدیولوژی بخارج، عقده های فراوان داشتند و نارضایتی بسیار نهادینه شده بود، تعداد منطقوی و صدور انقالب و 
اعتراضیون بشکل بیسابقه ای افزایش یافت، دامنه تظاهرات شبانه روزی به بیش از هفتاد شهر توسعه پیدا کرد، خون 

لی و بزرگ خود را فریاد زدند ریخت و سپاه به بگیر و بزن پرداخت، از همینرو ده ها هزار نفر خواسته های اص
و بعوض )مرگ بر گرانی(، )مرگ بر روحانی(، سپس )مرگ بر خامنه ای( و باالخره )مرگ بر جمهوری اسالمی( 

 گفتند!
برای بار اول بر دیوار های پایتخت نوشته شد )مرگ بر خامنه ای( و برای بار اول مردم بجوش آمده، عکس های 

 کرده و آتش زدند!خمینی و خامنه ای را زیر پا 
مردم افغانستان بنا بر عالیق دیرینه تاریخی، دینی، فرهنگی و همسایگی نیک ایکه با مردم برادر ایران دارند، از 

 ً که بهترین ها را برای  هر حرکت ایکه خدای نخواسته باعث هرج و مرج در کشور همسایه شود، رنج میبرند و طبعا
حرمت بمردم ایران گفته شود که دوستی واقعی جاده دوطرفه است، اگر کسی همیشه  آنها خواستار اند، اما باید با حفظ

 پذیرایی خواهد شد!  بخانه همسایه خون و آتش بفرستد، نباید توقع داشته باشد که با دسته گلی از او
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وحدت ملی خواست مردم افغانستان از جمهوری ایرانی این است که تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، استقالل سیاسی و 
افغانستان را از صمیم قلب به رسمیت شناخته و هر آنچه را برای خود می پسندد، برای افغانستان و سایر کشور های 

 همسایه نیز بپسندند!
یکی دو روز قبل خبری به نشر رسید که تعداد کشته شده گان لوای فاطمیون، یا لشکر هزاره های بیچاره و بیوسیله 

پاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران تشکیل شده و به نفع رژیم بشاراالسد در سوریه می افغانستان، که توسط س
 جنگند، از مرز دو هزار گذشت و حدود شش هزار نفر زخمی دارد!!

عمل ایکه نه اسالمی است و نه انسانی و نه با اصول همسایگی نیک تطابق مینماید. جنگانیدن جوانان مهاجر افغان 
نظامی جمهوری اسالمی، در برابر یک مشت پول و یا ادامه اقامه فامیل مقتولین یا مجروحین  -برای اهداف سیاسی

 بصورت قطع یک عمل تجاوزکارانه و ضد اسالمی است.
با وجود این همه، مردم افغانستان خواستار بلوای خون و آتش در ایران نیستند و میخواهند که مشکالت جاریه و 

بصیرت راه حل پیدا نموده و مسیری در پیش گرفته شود که هم با منافع   کفایت، درایت واعتراضات ملیونی مردم با 
 ملی ایران سازگار باشد و هم مردم منطقه نفس به راحت بکشند!
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