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 ۲۰/۰1/۲۰۲۰             عبدالواحد سادات ریم

 قانونجنگل بدون 
 گذار قهقرایى از قانون جنگل به جنگل بدون قانون

 قسمت دوم
 

عراق ( و مقابله با  -سپاه قدس یكى از چهار سازمان اساسى سپاه پاسداران میباشد كه در جریان جنگ ) ایران 
  نكشور ایجاد گردید .آ

  و اما ، امروز :
) مناطقیكه میدان اساسى ژیو پولوتیك جهان و میدان رقابت سیاى میانه و قفقاز آ، تا كابل ، ساحه وسیع از بیروت

. البته سپاه قدس وظیفه دارد تا زمین را زیر پاى مدعیان ژیوپولوتیك جهانى رقباى اصلى بین المللى و منطقوى میباشد
فعالیت انرا تشكیل میدهد . در واقع همانند امپراطورى امریكا ساحات وسیع اتش بسازد ( و تا شمال افریقا و ... ساحه 

ن ، دفاع آخامنه یى از منافع جمهورى اسالمى و هست و بود  آقایرا بحیث " منافع حیاتى " رژیم تعریف و بقول 
  مینماید .

هاى انقالب اسالمى ایران  سازمان قدس همچنان وسیله نیرومند جنگ هاى نیابتى رژیم و صدور به اصطالح اندیشه
میباشد و حسب نوشته مصطفى دانش تحلیل گر سر شناس ایرانى در كتاب " خاورمیانه در كوران بنیاد گرایى " 

( از  ٦٥طى سالهاى اخیر ) ( یكى از وظایف سپاه قدس ترور مخالفان بیرون مرزى رژیم میباشد و ۲٦٨ -صفحه )
 ز انكشور ترور نموده است .مخالفان رژیم اخوندى را در بیرون ا

بعد از جنگ سوریه توانسته است دها سازمان مماثل  خصوصسازمان قدس طى سالهاى فعالیت گسترده در منطقه و ب
  و همكار را در جنب خود ایجاد و رهبرى نماید .

بیل (  نرحمت هللا یآقاى متذكره فهرست طویل را میسازد و به گفته مسول اسبق استخبارات افغانستان ) ن هاسازما
  :ورد که عبارت اندآبوجود  نیز چهار سازمان ما  سلیمانى توانسته در كشور آقاین آسازمان قدس و رهبر 

 زینبیون  
 فاطمیون  
 حیدریان  
 حسینیون  

متاسفانه درین بسیج سازى از فقر و بیچاره نها بسیج نماید و آایجاد و هزاران افغان را از داخل و خارج كشور در  را
ان در ایران با لطایف الحیل بهره برادرى گردیده و تعداد زیاد این هموطنان مستضعف و فریب گى مهاجران افغ

  خورده ، در جنگها نابود گردیده اند .
شیوه كار سازمان قدس با قید اینكه بر اساس احساسات مذهبى و تحجر بنیادگرایانه ، متكى میباشد ، بسیار عملگرا 

و مصلحت رژیم كه توسط رهبر مذهبى ایران مشخص میگردد ، از مذهب ، زبان بوده و فقط بر مبناى اصل منافع 
  و ... استفاده ابزارى مینماید .

" یر مسولغسیاسى و نظامى است ، بزرگترین نهاد مقتدر و " -سازمان قدس در حالیكه یك شبكه گسترده استخباراتى 
خگو نمیباشند ( اقتصادى نیز میباشد . تحریم و تعزیرات غیر از رهبر مذهبى به هیچ شخص و نهاد دیگر پاسه ) زیرا ب

علیه ایران ، فرصت استثنایى را براى این سازمان مرموز بوجود اورده ، تا بحیث بازوى رژیم ، كانال هاى مقابله 
  غیر قانونى با فشار هاى هولناك اقتصادى را تدارك نماید .

  سازمان قدس را درین ارتباط چنین مشخص میسازد :ایرانى عرصه هاى كارى  رگتحلیلمجید محمدى 
o قاچاق مواد مخدر  
o انتقال پول  
o پولشویى  
o ساختن پول جعلى  

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadaat_w_jangale_bedone_qanoon_1.pdf


  

 

 3تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

o فروش غیر قانونى نفت و خرید و فروش سالح 
احمدى نژاد سرو صداى اختالس درین سازمان بلند گردید و راز مصرف رقم نجومى  آقایدر زمان ریاست جمهورى 

  تا صد ملیارد دالر توسط مسوالن سازمان افشا گردید .
 سلیمانى مبلغ دو صد ملیون ایرو بشكل اضافى توسط پارلمان به بودجه سازمان قدس تصویب گردید  آقایبعد از قتل 

در ميگذارم كه بر موارد شامل در بحث معلومات بيشتر را بخواننده گرامى بازگو در ذيل تعداد لينك هاى را ) 
 . (ميدارد

... بشمول افغانستان سازمان قدس ببركت این همه امكانات المحدود توانسته است در تغیرات عراق ، یمن ، سوریه و
درین عرصه كشمكش حرف اول را به  با رقباى سعودى و امریكایى ، از حضور و منافع رژیم اخوندى دفاع نماید و

 نیابت از دولت ایران بگوید .
  م ( به جنرال پترایوس قوماندان قواى امریكا در عراق ، این پیغام را فرستاده بود : ۲۰۰٧سلیمانى در سال )  آقای

ن ستان مربوط مدر عراق ، سوریه ، غزه و افغان " تو باید با من توافق نمایى ، بقیه را فراموش كن ، سیاست ایران
  میباشد ... "

مستقیم با محافل و شخصیت هاى سیاسى ، فرهنگى و مذهبى و  بخش از روابط سازمان در منطقه شامل ارتباط 
در سطوح مختلف و تا سطح رئیس جمهور قبلى این ارتباط و سخافت ، اظهر  نان میباشد كه در افغانستان آتطمیع 

  من الشمس میباشد .
ى امور در افغانستان به این ذلت به قیمت خیانت به منافع و مصالح علیاى افغانستان تن داده اند كه بارز متاسفانه اولیا
 ب كشور میباشد .آن موضوع بند هاى برق و آترین مورد 

دشمن تراشى هاى ایدیولوژیك و بر مبناى ان طرح هاى خیالى كه ، گویا رسالت نابودى دولت هاى مخلوق استعمار 
  یل رسالت تاریخى رژیم اخوندى میباشد و با تبلیغات عوام الناس را فریب بدهند .ئسرامنجمله ا

ایجاد  كسانیكه بدقت حوادث تاریخى منطقه و جهان را تعقیب مینمایند ، شك نخواهند داشت كه خود سقوط شاه ایران و 
همفرى جاسوس معروف  چنانچه رژیم اخوندى معلول دسایس الحیل بازیگران بزرگ جیوپولوتیك جهانى میباشد و 

و كار كشته انگلیس در كتاب خاطرات خود بیان میدارد ، بر اساس پالن استعمارى در اخیر قرن نزده ، ایجاد سه 
یل و پاكستان در ئن دولت هاى سعودى ، اسراآدولت در منطقه با انگیزه دینى و مذهبى مطرح گردید و بر مبناى 

  قرن بیست ایجاد گردیدند .
، مغالطه میگردد و این فتنه انگیزى باعث میگردد كه زیر شعار  نترتیب موضوع صیهونیسم با مسله كشور عمداً بدی

  دفاع از " مستضعفان " ، مردم مظلوم و منجمله فلسطینى ها قربانى این دسایس گردند .
احساسات همیشه عقل ما  متاسفانه در جهان اسالم نوعى تاخر عقلى و فقدان حاكمیت عقل مصیبت عام ما میباشد و

را مغلوب مینماید و در غیر ان شعار نابودى دولت هاى عضو موسسه ملل متحد ، خود یكى از علل گذار قهقرایى 
  ما به قانون جنگل و سر انجام جنگل بى قانون میباشد .

سى یكى از عوامل افزون بر عمال شیطانى استعمار ، باید اعتراف نماهیم كه ، عدم بصیرت و نبود عقالنیت سیا
كشنده ، نیات شوم مثلث شیطانى ) سعودى ، ایران و پاكستان ( میباشد ، در غیر ان باید این دولت ها ، با ماسك دین 

  و مذهب نمیتوانستند ، خلق خدا را استحمار ) به ح ( نمایند .
ان ، نه اسالمى است و نه یم ، واقعیت این است كه همین جمهورى اسالمى ایرئاگر مسایل را بنیادى مطرح نما

  جمهورى میباشد .
جمهورى بر اساس جمهور مردم در تبارز حق حاكمیت ملى متبارز میگردد ، در ایران بخاطر رئیس جمهور انتخابات 

ب " " منتص مینمایند و اما قوماندان اعلى قواى مسلح ولى فَِقیه و رهبر مذهبى میباشد كه با مشوره یك اقلیت مال ها 
  و دارایى صالحیت ال محدود و حق ویتو در تمام موارد میباشد . میگردد

  خمینى ، در صورت تعارض : آقایبر اساس تیورى " تشخیص مصلحت نظام " 
  قانون اساسى با شریعت و منافع رژیم

  ولى فَِقیه بنفع مصلحت رژیم حكم صادر مینماید .
ازد و این مضحكه همان داستان گم شدن بیل مال و تبر البته سوال نفع و مصلحت را شخص ولى فَِقیه مشخص میس

  همسایه را به اذهان تداعى میدارد .
خلجى متفكر معروف مسلمان ایرانى ، فقه را ایدیولوژى ساخته و بیخ و بنیاد انرا سست  آقایسیستم والیت فَِقیه بقول 

  نموده است .
همانند منتظرى ، تالقانى ، كهروبى و ...   ها داخل نظام ایت هللاولى فَِقیه باعث گردیده كه سایر فقها و  این سیستم 

 نیز منزوى و حتى عدیم الصالحیت و محبوس خانگى گردند .
بدینترتیب بمالحظه میرسد كه رژیم اخوندى ایران بشدت اقتدارگرا ، توتالیتر و شخص محور میباشد و چگونه میتوان 

  را داشت . ازین رژیم سركوبگر ، انتظار خوبى بدیگران
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 ،ین مردم را بازیچه اهداف شوم شان ساخته اندئآضرور است تا نگاه ما بطور بنیادى با این مثلث شیطانى كه دین و 
یم و در غیر تا ابد محصور و اسیر دسایس این ئتغیر نماید و واقعیت هاى زمینى پیش چشم خود را بدقت مطالعه نما

  تاجران دین خواهیم بود .
میاموزد كه رژیم هاى كه پسوند اسالمى را یدك میكشند و از دین استفاده ابزار مینمایند با منافع واقعى حقایق بما 

مردم افغانستان یكى از قربانیان  خصوصمردمان كشور هاى شان ، منطقه و جهان در مغایرت كامل قرار دارد و ب
  نان میباشند .آاعمال 

ج تجاوز و دسایس همسایه هاى حریص و طماع قراردارد كه شعار اخوت افغانستان طى بیشتر از چهل سال اخیر اما
 اسالمى را بخاطر استتار اعمال شوم شان مطرح مینمایند .

یل همیشه در زد و بند قراردارند و چنانچه ئبا تمام تظاهر به اصول اسالمى در عمل این رژیم ها با امریكا و اسرا
  اى شرارت الزم و ملزوم همدیگر میباشند .در قسمت اول متذكر گردیدیم تمام محور ه

 مصطفى دانش بیان آقایالزم به تذكر است كه چنانچه در كتابهاى زیاد افشا گردیده و منجمله در كتاب فوق الذكر 
یل دارایي كانال هاى ارتباطى بوده ئگردیده است، رژیم اخوندى در تمام مدت موجودیت خود همیشه با امریكا و اسرا

  د مختلف و از جمله خرید سالح اقدام نموده است .و در موار
 

  :هوشدار و هشدار اى هموطن عزیز
یب را ضعیف ترین ها میپردازند و متاسفانه ما در صدر فهرست ضعیفترین ها ئبیاد باید داشت كه كفاره تمام مصا

  قرارداریم .
 میباشد و این كمبود باعث گردیده تا گروه هاىپاشنه اشیل افغانستان ، فقدان دولت مقتدر عدالت گستر و قانون محور 

قانون ستیز و مركز گریز در خدمت ژیوپولوتیك اجانب و همسایه ها قرار گیرند و نسبت به منافع و مصالح كشور 
سلیمانى به تكرار مشاهده گردید كه ماشین صدور اعالمیه  آقایبى تفاوت باشند . این حقیقت تلخ در حادثه اخیر و قتل 

  ن میباشد .آر و سفر مصداق و سی
  ینده با تعجب خواهند نوشت كه :آنسل هاى 

  گاهانه و شاید از روى احساسات و حب و بغض ، اختر عبدالرحمن ثانى را تقدیس كرده ایم .آكه ما 
  با حسابات بانكى تا یك ملیارد و ادعاى زعامت ، وقیحانه ادعا كردند كه : آقایانجالب است كه 

  سلیمانى هستیم و راه او را دوام میدهیم . آقایحسان ما مرهون ا
  :راجع میگردد آقایاندرس این آاین سوال به 

سلیمانى بخاطر منافع رژیم اخوندى زحمات زیاد كشید و در اخیر قربانى همین راه و رسم خود  آقایاز قرار معلوم 
  گردید .

  مدعى از دوام راه او در وفادارى و خدمت به منافع رژیم اخوندى تجدید ، پیمان كرده اند . آقایانپس 
  بى نیاز از تذكار است كه :

یم ، و با همسایه ها و منجمله كشور ایران دارایى مشتركات فراوان هستیم و ئما نمیتوانیم همسایه ها را انتخاب نما
  یم و اظهار این مطلب كه :ئمداخله و احترام متقابل تاكید نماباید قبل از هر وقت دیگر به اصول عدم 

 از خاك افغانستان هیچگونه تجاوز بر ایران انجام نخواهد یافت ، بسیار دقیق میباشد .

  اعتراف به منافع مشروع همسایه شرط اصلى به خواست متقابل از همسایه ها است .
  دمان و ملت ها حضور همیشگى دارند .رژیم ها و حاكمان میایند و میروند و اما ، مر

ناسیونالیزیم كور و كذایى نباید ما را از تشخیص مصالح واقعى كشور منحرف نماید ، كه مثال چنین اشتباهات تعداد 
  از مدعیان تمدن و ترقى دوستان ایرانى در دفاع از رژیم اخوندى وضاحت داشت .

در پر تو عقالنیت سیاسى ، با چنگ زدن بوحدت ملى كه  و فقط راه واقعى نجات قوى شدن است و این ارمان فقط 
، موجودیت افغانستان در گرو ان است و تشخیص مصالح و منافع واقعى افغانستان میسر خواهد بقول شاه امان هللا

 .گردید
 ر راحت جهان طلبىـوى شو اگـرو قـب

 كه در نظام طبعيت ضعيف پامال است
 پایان

https://www.radiofarda.com/a/letter-not-read-by-qasem-soleimani  / 
https://www.independentpersian.com/node%3٥3٥٦/دیدگاه/آنچه-افغان/E2%80%٨C-ها-از
 قاسم-سلیمانی-به-یاد-دارند

  فعالیت اقتصادى سپاه قدس 
https://www.independentpersian.com/node-13۲٧1/دیدگاه/سپاه-قدس-چگونه-کار/
 کند؟E2%80%8Cمی%
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