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 ۰۲/۰۰/۲۰۰۰          مسعود فارانی 

 ؟ملی عمل میکنندمنافع ضد چرا  ،جهادیهرم های 
   

که محیل ترین استعمار درتاریخ  استعمار بریتانیا یم. ، کمی به عقب میروازتاریخُجستن  استمداد  خاطر بهبرای درک موضوع 
پرده محیالنه  و پنهانی  عقبوازرده غایب می شود پپیش موقعیت از کشور ها  ر  اکثردببعد   م۰۱۰۱ سال از، جهانی میباشد

 پالیسی واسترا تیژی  سیاسی  م۰۱۰۱لیس  در ازینرو انگ  میزند.  توطئهبه  دست ،اند بلند کردهتازه سر  علیه سرزمین های که

 کال ًتغیر داد. خودرا در منطقه 

ا طوری خواب امپرسبب شد  تا   *،  و پیروزی ملت افغانافغانستاندر جنگ استقالل  شکست مفتضحانه امپراطوری انگلستان

یگر دمستعمرات آزادی  برایشد  زیرا تجربه افغانها سرمشقی ،سازدمرات دیگرش در آسیا نا آرام انگلستان را  بخاطر مستع
 درمنطقه.   لیسانگ

 دولت های محلی ایجاد شروع کرد به م  ۰۱۰۱قالل افغانستان در تبعد ازبرسمیت شناختن اس بریتانیاامپراطوری استعماری   
   .دولت های تحت الحمایه بجای

  .رو نما گردید در جریان عمل انگلیس  جدیدسیاسی واسترا تیژی تغییرات در ذیل نکات 
  .گذاشته شد دولت های محلیخود  : مصارف دولت های محلی  بدوش ۱
  .باشند وابسته ها لیسانگ هب نو تشکیلدولت های محلی  د تاردیگخنثی  قبلی : تمام تجهیزات نظامی ودفاعی۲
 .ندتوظیف شدلستان  برای منافع  انگفقط که آنها بود بودن  به معیار ضد منافع ملیبرای اداره مملکت اشخاص  انتخاب: ۳
اگر  تا بر علیه  شخص توظیف شده   داشتند در حال آماده باشرا  ری دیگکسی  ،حالت اضطراری برای شخص توظیف شده  موازی با: ۴

 .ساختند  را وارد میدان میشخص تازه شورش  برای،  می کرد  ینافرمان
خزانه های جدید  سر از نو به جمع آوری و بعد آن  د کرفراهم غارت خزانه قبلی  را  ها زمینۀ  برای تطمیع  تازه به دوران رسیده:  ۵

 کار میکرد. لیسانگ خانه هایسفارت نظر زیردر خفا   اما  ملت را زیرفشارمالیات سنگین  قرار داد که تنظیم شدکمر شکن   مالیات
 

شده بود ن نطفۀ شیطانی پاکستان بسته لیس هنوزاستعمار انگد چون در زمان تغییرات جدیدر پی نکات یاد شده  عرض شود که  
 جلب میکنم. بخاطر همین موضوع  امروزه ( ایرانفارس ) پس توجه شما را  در اول به  همسایۀ غربی 

  

و قزاق ها هم تحت نفوذ  از بین میرود شود. نیروی نظامی ، حکومت قاجار ضعیف میدر فارس بعد از تحوالت مشروطه
 قرار میگیرند.روسیه 
وازی م  .در جهان است قدرت گیری انگلستان حد اکثر با  هم زمان که  ، اندممی  صاحب بی فارس کشور  ، این تحوالت بر اثر
 سقوط کند.امپراتوری عثمانی  میشود تا سبب  جنگ جهانی اول  ،این زمانبا 

ار بسیصارف مانگلستان به عنوان پیروز جنگ که ، جهانیاول عثمانی در جنگ  اطوری رسقوط امپانقالب روسیه و  بعد از
ش ا ردکدر عمل برآمد و تغییراتی نوینی را  به نفع خودبرای پیروزی پرداخته بود به فکر اداره این سرزمین ها را سنگینی 

 (قالل آزادی افغانستاناست بعد از برسمیت شناختن)  (۱۱۱۱)را بتاریخ   الحمایگیتحتقرارداد انگلستان ازینرو  بمیان آورد. 
عمراتش دنباله  دار خواهد بود  ومست جریانوقتی انگلستان  متوجه شد که ازدست رفتن افغانستان از حیطه قدرت،  . تعویض میکند

که مصارف  نشان داد   فارسدر وبعد در عراق   الحمایگیتحتقرارداد  از جانب دیگر . را یکی پی دیگر از دست خواهد داد

بنابراین یک راه حل  .نداشت را  مصارف گزاف پس از جنگ توان پرداخت که  انگلستان   .باید بپردازدساالنه هنگفتی  را 

اینبار  ند، بود خود منفور های که همیشه در نزد ملت  الحمایهتحتهای رژیمکه بجای ایجاد  براه انداخت شیطانی دیگری را
های بغیر از شیوه غیر مشروع ، هایی از راه ورد  کهاشخاص را برسر قدرت  آآنها ودر رأس   د رک ایجاد را  های محلیرژیم

می را  بر سر قدرت   یعنی اشخاصی چنین عوض میکند، دولت های محلیازینرو  انتخاب زمام داران  را برای   .دبومعمول 

 برای بقای خود متکی به بودندمجبور ، منضبطمی و سیاسی پایگاه نظاونبود  اجتماعیورد که  بخاطر نداشتن پایه واساس آ
زینرو  خود ا  . حفظ کند، در افغانستان و فارس  این بود که کمر بند  قدرت را علیه  روسیه هدف انگلستان  د. نباش انگلستان 

پشتوانه گونه  ه هیچ کشخصی. رضا خان  دورکار آ را روی  رضاخانفارس   و رژیمرا از پرداخت مصارف خالص کرد 
   .به زور بریتانیا  بر اریکه قدرت نشست نداشتدر جامعه پایه اجتماعی  یا و قومیخانوادگی و 

رفتند می گ معاش از بریتانیا  آنزمان  ها که تاجنوب و قوای چریکی شرق و قزاقپولیس »توکلی مورخ ایرانی  یعقوب بقول 
، در حالی که وظیفه اش گذاشته شد [فارس]دولت بر دوش   هاآن و هزینه ه شد داددر ساختار قوای متحدالشکل جدید قرار 

 شمسی ۰۰۰۱تا   ۰۲۱۱در سال های  «بود. به بریتانیا] نفت [ برای انتقال  [فارس]رژیم  های نفت ها و لوله حفاظت از چاه
 ]کند. یکی از موفقیت های بریتانیایی ها در طی این مدت انگلستان بسیار حساب شده عمل می .  گرفتقدرت رضاخان شکل 

  «[.] آخرین شاه قاجار تالش میکردند شاه در بازگرداندن احمد]بود که[  شیخ خزعلو  رحیم زاده خوئیو  مدرسشکست در [ 
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وظیفۀ   انگلیس ها و هالند در تهران،  نزدنگلستان  سفارت ا (اسب  گر پرورشو رایض ) مهتر درین گیرودار چون رضا خان 
 برسر قدرت آورد.را  او ،مطیع منحیث یک فارسی  ،راده را داشتاال مطیعکارگر وناظرمعتمد  

 

انداخت  براهبوسیلۀ شخصی  ع و ملی مشروطه خواهان  امانی چندی بعد،  بریتانیا در افغانستان اغتشاشی را علیه دولت مشرو  
سیاسی ،اجتماعی ، قومی   و معمولی عادیکه بخاطر عمل دزدی  وجنایت در پیشاور زندانی بود.  بچه سقو  را که هیچ پیوند 

علنی چند گماشتۀ  در خفا  و مشاورت  انگلیسیهامستقیم  آمریت  تحتنداشت، امروزه  موجودههای مثل قوماندان انسانی  و
 یک شاعر محیل در عمل  بر جامعه تحمیل کرد. قلمداربا 

با حیله ها ونیرنگ های انگلیسی که افغانستان اول شخص جانی و دزدی را  بنام بچه سقو نهاد های ترقی دربرای نابودی 
میشود   رساند،  با آمدن بچه سقو  تمام خزانه دولت غارتتا آرام آرام اورا بقدرت  نمودمالهای دست آموزش را بدور او جمع 

  همشروطملی گرایان ت نهضدسته دزدان  مسلح  و بوسیلۀ از بین میرود ونهاد های مدنی  قوانین وزارت دفاع سقوط میکند،  
یگانه قدرتی که در جامعه حفظ میکرد حمایت انگلستان  بود بچه سقو را  . ایدنم کردن می عروع به قلع وقمش را امانی  خواه

چون خطر سقوط بچه سقو هر آن متصور بود بنا ً به دنبال اورا حمایه میکرد.  تا وجود نداشتامعه زیرا دیگر هیچ نهادی در ج
مقام   دادن رشوت طرفدار نهضت امانی  در بدل ملی گرایان  نادر سفاک را برای ازبین بردن تمام تدارک دید  که  آن بریتانیا 
 باقی مانده را از جامعه برچیند.  یی ملیگرا آگاهانه  امانی هاآورد.   تا برسر قدرت ، و خاندانش نادر به  سلطنت 

  

ویه به تق وانتخاب  ،همچنان درهند شخص خائن  تجزیه طلبی را  بنام  محمد علی جناح  در برابر نهضت  استقالل طلب گاندی
از هند مادر جدا میکند.   ۰۱۱۱در  تا بالخره  منطقه فساد را  بنام پاکستان  برخالف خواست  ملی گرایان  هند   ،آن می پردازد

انگلیس  درین زمان  چون دولت نوتأسیس  مسلمان پاکستان  را  میسازد   . ایجاد می نمائیدوتحت  زعامت  محمد علی جناح  
مد در رکاب محپاکستان مسلمان بخاطر دولت نو تأسیس هند  مسلمان  بزرگ  وفیلسوف فکر میکند که اقبال الهوری  شاعر

ر تا جناح را د شود بخدمت  حاضرنیز  اقبال  شاید   ،داشتخوش خدمتی  علی جناح  مثل استاد خلیلی که در رکاب بچه سقاء 
 و بلند داشتجدان و  که مناعت   ملی .  از آنجایکه اقبال الهوری  فیلسوف دانشمند و شاعر گرامی  دبخشتازه بجامعه اعتبار 

بخاطر  و لستان گذاشت دست رد بر سینه  استعمار مزور  انگ   ،نیک می شناختاز جانب انگلیس پاکستان را  نو ساختۀ خدعۀ 
 اچار ن موصوف ،عمل انجام شده قرار گرفتبرابر یک دند در  قرار گرفته  بوانگلسی  توطئه  جماعت نادان  که تحت تأثیر

اکستان پنفاق افگن، را بخاطر نام ننگ آلود  قلب ایشیاکه مجبور شد تا اسم   بلند کرد بر نام پاکستان را  اولین اعتراض اش
 .که صغۀ ملی داشت پذیرفت نهبخاطری را   قلب ایشیا نام اش به امر باداران انگلسیعلی جناح محمد مزدورمگر کند پیشنهاد

 که   اختسدلشکسته وی را سخت  ،تعلق گرفته بود امروزه پاکستانجغرافیایی  دربه اجبار زادگاه اقبال  که الهور بدبختانه   
پاکستان   من دمیدم از زمین مرده ای ـــ و چمن زادی چمن پرورده ای اسرود که :    ییته شاعر آلمانئگووولف گنگ عنوانی 

زرگ انی و ډاکو میباشند. اقبال بج که بیشترین سیاست مدارانش د دنتبدیل کر پرست مرده ساز زمین مردهسر را انگلیس ها به 
 د.کشیمی  رنج  ،پاکستان از هند مادرنا میمون  تا اخیر زندگی ازین جدایی 

 

 ربیانس برای غانگلی  محیالنهست که  سیاست رساند. ازینرودر منطقه  زیاد  مفاد  سیاست برای انگلستان  خالصه این نمونۀ 
 . قابل اعتبار است همین دمتا  دیگر

 

ین که تضماشخاصی را ، بریتانیا  سیاست  به تاسی از  ، غربرویداد ها میباشند عینیاخیر  که بسیاری شاهد  چهار دهۀ در 
هرم های کارهای اولین  . بودند دیده اکستان آموزش ضد ملی که در ایران  و پ در افغانستان بر سر قدرت آورد بودندداده 

تهدید به بستن  مراگز علمی )مکاتب( خشونت تیزاب  زیر نام اسالم  و ،تخریب نهاد ها و آبادی های  وطنشیطانی  جهادی، 
طالق بدبختی  فروتر  اینکه روز بروز افغانستان در با . بود در جامعه  عب وترسایجاد رُ پاشی ، محاکمات صحرایی  برای 

   باشد. میجنایتکارانه انگلیس  با تبانی امریکا  ونوکران مثل  عربستان سعودی ، پاکستان  و ایران   آرزوی دیرینۀمیرود 
 شاخ به !!امریکاگاهی هم با  با اسرائیل وعرب وگاهی  اکنون پاکستان و هم ایران امروزه را دقت کنید که با جنگ زرگری 

اسرائیل وعرب قرار دارد.  شاید یک عده باور  ،ایران که غرب عمال ً در حمایت پاکستان، لی در اصل می بینیمشاخ میشوند و
در دولت  م ایرانسهم پاکستان وسهنکنند که  ایران چگونه با غرب  در تبانی است ؟  برای روشن شدن  این موضوع  ببینید که  

ت به نسب را ودست بازتر  داده میشود و ایران  از لحاظ فرهنگی سهم بیشتر وی مسا(  دیگر نهاد ها ) درکابینه و افغانستان 
انسه نگی فردر مرکز فره مدرسهبنام  اسد اسکندراز ساخته های  حادثۀ فلم افغانیشاهد مدعا،   ) . در افغانستان داردپاکستان 

و  سه ، فرانلستانعمال ً بدست امریکا انگ افغانستان حالیکه در  (؟؟؟ سانسور میشودیم کابل از طرف سفارت ایران مق ) غرب (
اگر دقت کنیم  روز تا روز نفوذ ایران در افغانستان بیشتر بیشتر شده  قرار دارد.  در ظاهر ضد ایران  دیگر کشور های غربی

  میرود.  آیا این یک تصادف است؟
قرار دارد.  این سخن را  غرب روی یاب  در جنگ رواگر فکر کنیم که ایران یک کشور مستقله است  که در سوریه علیه غر

دوام جنگ را خواستار است و این جنگ   کی و ستا را کی براه انداختجنگ سوریه   ،روشن میکند میدان جنگ  سوریه 
هر طرف که ضعیف در غیر آن   .استشده  انداختهکمپنی های اسلحه سازی براه  فروش اسلحه برای  بس بزرگی مارکیت
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 ) خواهند شد.  متضرر روسی چینی وغربی  جنگ  روبه به خاموشی میگراید ودر آن صورت فابریکات اسلحه سازیشود،  
ن اگر ای(  تمویل میشد متحداز منابع جنگ بین حزب اسالمی و حزب جمعیت  بود، تخریب  کابل که منظورنمونه کوچک آن 

ل رژیم طالبان ، مثل رژیم عراق وصدام، مثل رژیم  لیبیا قزافی  وغیره ایران مث پسحرف درست میبود که ایران مستقل است!! 
آشکار   سندخود موجودیت آنها  تصادفی نیست بلکه  سعودی پاکستان  وعربستان  ،ایران موجودیت   باید نابود شده  می بود.

ای جنگ های بعدی رتازه دم ب ذخیرۀ در اصل و  دنشنامه بازی میکنیکه در ظاهر نما ۰* غرب است با آنهاوابستگی مخفیانه 

 .در نظر گرفته شده اند (آینده  برای )علیه چین و روسیه 
چه رژیم آخوندی چه رژیم جهادی وچه رژیم  طالبی وچه نوکران دیگرش که زیر نام  گماشتگان غرب زیر نامهای  مختلفۀ  

 ء ابزاری جز آب میخورند، و از یک منبع  همه ازیک قماش  کو حرام ، داعش  وحزب اسالمی وغیره در راه هستندب القاعده ،
پایه  های دست نشانده  که  فاقد رژیمد.  این ثابت میسازد که ند باشنچیزی دیگری نمیتوان ی غرب دوام سیاست مزورانه انگلیس

،  ان عدول کرده نمی توانندتعین شدۀ باداران ش وامرکه از ا قرار دارندی انهای اجتماعی  وطنی هستند ویا در رأس آنها کس
ق، ح، ضیا ال) پدر ودختر(بوتو  نوشتسر سر بزند به  شان ان علیه بادارهرگاه کوچکترین حرکتی از دست این مزدوران 

در  دیگرشن بود به نوکراتازۀ   هوشداریمحمد منصور  اختر د. مرگ مالدچار خواهند شمحمد منصور اختر مال اوسامه و 
 ش نکرده باشند. وتا  تعهد شانرا در برابر غرب فرام  منطقه

نند. د کرُ ـ  از ترس در برابر  باداران غربی تم  نیست تا  اینرا یارای   یک ازگماشتگان بی اراده  اش هیچ  کدام واضح است که 

در  یتواند مکسی ند.  پس چه تر میکن  وقتی  دستگاه جاسوسی  پاکستان ، ایران ، افغانستان ، عراق ولبیا  از ترس آنها  جا۲*

 سر بگرداند؟  باداران خودبرابر 
نها آملی عمل میکنند؟ هرم های جهادی، چرا ضد منافع این بود دالیل که   .امید بی جاستاز چنین سیاستی توقع ترقی کردن 

  .ندمأمور ومعذورخود فروختگان 
اه  از انان آگجو فقط وفقط  نقش  ، از پا نیافتیم و ایستادگی نمایم تا در برابر این سرطان تباه کن  آنچه که نتیجه میگیریم 

نگاه زا رازیان هر مسئلۀ و سود  ایند تا روشنفکران واقعی این ملت درین است  که با دقت قضایا واسناد را تحلیل وبرسی نم
 حزبی ، قومی ، سمتی دینی ، و مذهبی . چرا که نتیجیه  ضعف و تشخیص  ،سلیقویخواستهای  د نه نی کنشناسایمنافع ملی 
نام ندانسته  ببسیاری  که بسیار سطحی و معمولی بود  (چهل سال قبل)در گذشته اقشاری به اصطالح روشنفکری تعدادی از 

هم در همان خواب خرگوشی قرار  ده اند وهنوزتا کنون بیدار نشتعدادی از آنها  بودند وروشنفکر ابزار تبلیغات دشمن  شده 
در سمت وسو  ، سطحی نگر ناکام  گذشته هم اکنون  نقش جوانان تازه دم است که با  عبرت گیری از عمل قلمداران  دارند. 

 ان گماشتگ تا سرزمین را از گروگان . تاسری جامعه سازندوقف اتحاد سر راخالق شان استعداد از بخش عمدۀ دادن  آگاهی جامعه 
  تمت   نجات دهند. خود فروخته بیگانگان اخته شدۀ شن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
در اعلیحضرت  امیر امان هللا خان، رهبری افغانها برهبری جنبش مشروطیت و خود  متوجه شد که   تفرقه انداز و حکومت کن انکلستان در کنار سیاست ــ     *

اق و اتف ند.  گرچه توازن قواء بین افغانستان و امپراطوری بی سر و پای انگلستان هیچ قابل مقایسه نبود اما ارادۀ درواستقالل خودرا دوباره بدست آعمال ً  م ۱۱۱۱سال
آزادی خود را خود بدست آرد  هیچ قدرتی جهانی جلو ارادۀ یک ملت را گرفته نمیتواند.  بقول  اراده کند وبخواهدافغان به این امر بزرگ وضاحت  داد، که اگر ملتی  ملت

.  گرچه انگلیس  برای تطمیع  مردم ضرب  المثل  را برای تضعیف  روحیه ملت ساخته  و در بین همت اگر سلسله جنبان شود*** مور تواند که سلیمان شودمعروف ، 
،  پیش زمینه قبلی  این ضرب المثل در  شعر سطحی  نگری سعدی به این مضمون  وجود  مشت ودروش برابر نیسته بودند  به این مفهوم که جامعۀ افغانی آنرا رواج داد

اص وعام ساخته زد خ باوجود این بیت و آن ضرب المثل   که برای تضعیف  روحیه مردم ، زبان   با خدا دادگان ستیزه مکن  *** که خدا داده را خدا داد است،داشت  
 و استقالل  وطن را بدست آوردند.  ند، در عمل  برچنین مزخرفات خط بطالن کشیدش مشروطیتجنب خبرگان با رهبری متفقانه  با ارادۀ افغان   ملت بودند،  مگر 

  ـــــــــــــ
 از خمینی هللا آیت بازگشت برای ممانعتی هیچ که اعالم کرد ایران پادشاهی نظام صدراعظم بختیار آخرین شاپور ،۱۳۵۱ بهمنماه دلو /   نهم=     خبرایرانی یمنبعـــ   ۰*

 ؟ .پیروانش یا و کنیم محافظت او از تهران در باید ـ دولت ـ ما شود که مشّخص باید و است شده باز( ِمهرآباد) تهران فرودگاه وجود ندارد، وطن به پاریس

  .روز دوری از وطن به تهران بازگشت و مورد استقبال میلیونی قرارگرفت۲۱سال و  ۱۴از  بهمن ، پسماه دلو /  دقیقه بامداد دوازدهم  ۲۱و  ۱آیت هللا خمینی ساعت 
]خود را فریب ندهید که ایران  گویا با غرب سر دشمنی  http://www.iranianshistoryonthisday.com/farsi.asp?GM=1&GD=30به این لینک مراجعه شود  

 [نیاورده است.  بر سر قدرت مفتضحانۀ  ش را با این تشریفاتا دشمن استعماریهیچ  دارد 

 ـــــــــــــــــــــ
را پوشیده اند.  همۀ آنها   عقابماسک  ،ملت لطفا ً به سخنان  زلمی خلیل زاد  در قسمت سرکشی های دوستم گوش فرا دهید.  که این گنجشکک ها برای   ـــ  ۲*

 https://www.youtube.com/watch?v=KMnua9Pekx8به این لینک مراجعه کنید  بیش نیستند.  های  مترسک
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از شکل گیری تا انحاللپلیس جنوب؛ نخستین  روزنامه حقوقی وقضایی ایرانی  بنام حمایت  ــ منابع دیده شده  : 
 ها برای ایران پس از انقالب اکتبرطرح انگلیسی        
 روزنامه دنیای اقتصاد        
  سخنرانی دکتر یعقوب توکلی استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر        
 روزنامه اندین ایکسپرس       
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