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   2021اکتوبر  14پنجشنبه                                                               ایندیپندنت       

 اسالمی ایرانجمهوری  زهر پاشی های 

 در افغانستان 

دروغ شاخداری به بزرگی جمهوری اسالمی ایران ]   
 

روزنامه جمهوری اسالمی چاپ تهران نوشته است که دختران شیعه در بازار های 
 شوند  افغانستان خرید و فروش می

 

  فریدون آژند 

در مطلبی با عنوان »تصویری که باید   مهر،  1۹روزنامه »جمهوری اسالمی« در روز دوشنبه،   

اما...« دهد  تکان  را  کودکان دنیا  خریدوفروش  مورد  »در    شیعه در  است:  نوشته  افغانستان  در 

دنیا برده گوشه  فروشی و خریدوفروش غالم و کنیز از نو شروع و زنده شده است؛ نه در  ای از 

فروشی شهری در افغانستان؛ آن هم با اعالم نرخ به صورت  های هالیوودی بلکه در میدان برده فیلم 

شود. سخنگوی طالبان علنا  می   مزایده! هرکس پول بیشتری داد، دخترک و پسرک به او فروخته

های خردسال در  داری در اسالم حالل و مجاز است. آغاز فروش دختربچهکند که بردهاعالم می 

های غزنی  فروشی استان سال به عنوان کنیز )برده زن( در بازارهای برده   10محدوده سنی یک تا  

شمسی   که در آغاز سال نو  کرد   و ننگرهار توسط امارت اسالمی افغانستان! سخنگوی طالبان عنوان 

ساکن کشورهای اسالمی در منطقه نیز با تعهد به رعایت موازین   خریدوفروش کنیز به مسلمانان

  شرعی، انجام خواهد پذیرفت!«

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

https://www.independentpersian.com/taxonomy/term/1966
https://www.independentpersian.com/taxonomy/term/1966
https://www.independentpersian.com/taxonomy/term/1966
file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net
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داری داده  های خندهدار زیادی گفته و گاف های شاخ پیش از این نیز دروغ  جمهوری اسالمی  روزنامه

تصویری   اول  به اندازه خود جمهوری اسالمی ایران است؛ زیرا روغ اما این بار بزرگی این د  است 

شده، انتخاب  متن  این  برای  دختری   که  می  ساله 12-1۳که  نشان  با  را  را  خود  که صورت  دهد 

  از مردم ایستاده است، ربطی به این روزها و داستان خودساخته  دستانش پوشانده و در میان جمعی 

سال قبل است و این عکس را وحدت افغان، عکاس    10و مربوط به  روزنامه جمهوری اسالمی ندارد  

گرفته رویترز،  اینکه  خبرگزاری  دوم  که  است.  ایستاده کسانی  دختر  این  نه  اطراف  اند، 

خریدار اند فروش برده بلکه   نه  برده 

شبانه  معترضانی  حمالت  به  که  اند 

این   باعث کشته شدن خانواده آمریکا که 

 اند. شان دادهدختر شده است، واکنش ن

روزنامه حال،  این  جمهوری   با 

پرکن، اسالمی دهان  تیتر  یک  این   با 

در   فروشان  برده  بازار  به  را  تصویر 

داده   ربط  افغانستان  ننگرهار  و  غزنی 

 است.

های ضدانسانی  ها، جنایت در اینکه طالبان در افغانستان و به خصوص در قبال اهل تشیع و هزاره

اند  ت. طالبان در دایکندی و بامیان مردم را به کوچ اجباری وادار کرده اند، شکی نیس شده   مرتکب 

اما این مسئله در حدی   های مذهبی است اهل تشیع بیشتر از بقیه فرقه در مواجهه با  خشونت طالبان  و

نیست که کودکان هزاره و شیعه به بردگی گرفته شوند و در بازارهای آزاد در مالعام به فروش  

 گذاشته شوند. 

می  نظر  امروز  به  سیاست  در  باخت  از  ناشی  سرخوردگی  با  ایران  اسالمی  جمهوری  که  رسد 

شدت های اخیر به افغانستان، درصدد فضاسازی برای حرکت بعدی خود است. این کشور در سال 

حمایت  پشت  و  ایستاد  بی طالبان  راهای  هدف جمهوری   دریغ خود  به سوی طالبان سرازیر کرد. 

به   بود که حتی در صورتی که در افغانستان یک حکومت ائتالفی ایجاد شود، طالبان   اسالمی ایران این

داخلی   سیاسی  معادلت  در  را  ایران  اسالمی  جمهوری  جایگاه  کشور،  این  منافع  حافظان  عنوان 

 افغانستان همچنان تثبیت شده نگه دارد. 
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با پیشروی سریع طالبان به سوی کابل، جمهوری اسالمی ایران هم منافع خود را تقریبا محقق شده  

افغانستان به سوی افغانستان    سپاه در خارج از  های موثروآمد چهره دانست. به همین دلیل رفت می

دایت  اما در نهایت جمهوری اسالمی ایران از طالبان رودست سختی خورد. با ه قطر بیشتر شد؛  و

با  که  حقانی  به شبکه  افغانستان  در  قدرت اصلی  پاکستان،  استخباراتی  اسالمی   سازمان  جمهوری 

و ایران دارد، رسید  دشمنی  و  مال   خصومت  مانند  ایران  اسالمی  به جمهوری  نزدیک  فرماندهان 

ی  گیری دور نگه داشته شدند و ورق آن گونه که جمهور های تصمیم صدر ابراهیم از موقعیت فاضل و  

 خواست، به نفع آنان برنگشت. اسالمی ایران می 

حدی   تا  و  کرد  تغییر  ملموسی  به طرز  طالبان  درباره  ایران  اسالمی  جمهوری  لحن  آن،  از  پس 

عمومی سازمان ملل متحد و سخنگوی    جمهوری ایران در مجمعشد. سخنرانی رئیس  پرخاشگرانه

 ین تغییر رویکرد بود. های خبری تاییدکننده اوزارت خارجه این کشور در نشست 

جز تهییج احساسات شیعیان   دارهای شاخ جمهوری اسالمی ایران از طراحی پروپاگاندا و گفتن دروغ 

به  افغانستان  هزارهدر  تشیع  خصوص  اهل  سنتی  رهبران  از  کشور  این  ندارد.  دیگری  هدف  ها، 

چهره  این  است.  گزیده  دوری  دانش  و  خلیلی  محقق،  چون  وقافغانستان  هم  افغانستان  ها  از  تی 

شدند، به جمهوری اسالمی ایران، پناهگاه سنتی خود، نرفتند. آنان راه ترکیه را در پیش گرفتند   خارج

دهد که جمهوری اسالمی ایران روی رهبران قدیمی اهل تشیع خط کشیده و در  این مسئله نشان می  و

 پی ایجاد موجی تازه است. 

هایی چون خریدوفروش دختران شیعه به عنوان  دروغ از طرفی، جمهوری اسالمی ایران با طرح  

و به طالبان پیام بفرستد که تمکین   لشکر فاطمیون را بیشتر تحریک کند  کند سعی می  کنیز و برده

 های این کشور، دخالت فاطمیون را به دنبال خواهد داشت. از خواسته  نکردن

بخواهد فاطمیون را به افغانستان    رسد که در حال حاضر جمهوری اسالمی ایرانالبته به نظر نمی 

برد تا خود  وارد کند . جمهوری اسالمی ایران در سوریه ضربات سختی خورده است و زمان می 

تری نیاز  های بسیار قوی را دوباره بازسازی کند. لشکر فاطمیون هم برای بسیج بیشتر به انگیزه 

 ن شکل بگیرد. ها باید در جغرافیای افغانستاو یکی از این انگیزه  دارند 

های داخل ایران هم  از چشم خبرگزاری  جمهوری اسالمی دار روزنامه جالب است که این دروغ شاخ

دور نمانده است. خبرگزاری تسنیم در مطلبی با عنوان »گاف بزرگ روزنامه جمهوری اسالمی  

جمهوری   درباره افغانستان و اصرار به بازی ناشیانه در زمین آمریکا« نوشته است که روزنامه
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فروشی  بدون تحقیق و بررسی عکسی را از اینترنت گرفته و آن را به عنوان مدرک برده  اسالمی

 در افغانستان منتشر کرده است.

تواند تبعات  در مورد این عکس، این گونه خبرها می  جمهوری اسالمی جدا از دروغ بزرگ روزنامه

حوادث خونینی را به   ب مختلف در جهان اسالمباری هم داشته باشد. ایجاد نفاق در میان مذاهفاجعه

های مذهبی در این کشور  وجود آورده است. هنوز خون صدها هزار سوری که به دلیل همین نفاق 

عامل چنین   اند.شده عام قتل  کشته شدند، خشک نشده است و هزاران عراقی هم در پی همین تنفر دینی 

ها  ای از مردم را که به درست بودن حرف رسانه عمده   اند که ذهنیت بخشچنین مطالبی این  کشتارهایی 

 کنند. باور دارند، گمراه می 

ولی   برای جمهوری اسالمی ایران دامن زدن به نفاق میان اهل مذاهب یکی از راهبردهای اصلی است 

دهند، برای جمهوری  جان خود را از دست می  هاییپراکنی اینکه چه تعداد انسان بر اثر چنین نفرت 

     [ترین ارزشی ندارد. می ایران کوچک اسال

     _____________________________________ 

 خپلواکی:  – استقالل 

 اقتباس گردیده است.  " ایندیپندنت  فوق بدون هیچ نوع تغییر و تبدیل و اصالح از سایت "  زارشگ

را با شهامت  ایران بگمان اغلب که این سایت برای اولین بار دروغ های شاخدار جمهوری اسالمی 

است.  رسانیده  نشر  به  بعضاً    گفته   تمام  اما  شود،  می  تمویل  ایرانی  منابع  از  سایت  این  شود  می 

باشند. می  توجه  در خور  که  میرساند  نشر  به  را  اهمیت  قابل  و  جالب  اخبار  و  جناب    گزارشات 

 قابل ستایش است. ئه داشته اند که گزارش و تحلیل خوبی ارا د"یدون آژنر"ف

انترنتی،    العاتی طعکس فوق یک تعداد هموطنان ما در فیسبوک و دیگر منابع ا  در مورد برین  قبل  

از پا بدر کرده بودند و...،    موزه  ،گویا فریب این نوع تبلیغات تعفن آور را خورده و آب را نادیده

 گونه تبلیغات تهوع آور دقت بیشتر کنند، خوب خواهد بود. اندکی به این اما اگر هموطنان ما 

ملت  یک  و  کشور  یک  به  می شود  مربوط  مقاوم   آزاده،  اینجا موضوع  بار،  برده  و    با شهامت، 

سرافراز، ونه فقط طالب و احمد و محمود و قوم و قبیله. این نوع تبلیغات کثیف در حقیقت جهت  

ان بوده و توهین بزرگی به تمام مردم شریف و نجیب افغانستان  بین اقوام شریف افغانستزهر پاشی  

  رناکتر طو خ  تر زهرناک  تب ابه مر  ،در امور داخلی افغانستان  ایران ۀ  این نوع مداخالت بی شرمان  است.

، در دراز مدت بیخ و بنیاد یک ملت را  همچو مداخالت سخیفو پاکستان است از مداخالت عریان 
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ت میگردد و آخندک های خونریز  باعث ازهم پاشی یک ملت و یک مملک  تفرقه ایجاد  .  می سازد سست  

 که خدا خانۀ شانرا خراب کند.  توطئه و ترفند هستند ایران مشغول همین 

جمهوری اسالم ایران  بیائید این نوع کثافات و چتلی های آخندک های جنایت گستر و بی همه چیز  

را از هر راه و روش و طریقه ایکه ممکن باشد، به روی های کثیف خود شان بمالیم و عطای شان  

لقای شان ببخشیم   به  پاشی های پیدا و پنهان  را  این گونه زهر  بیگانگان و اجنبی ها را  و فریب 

سیه روی شود هرکه  تا    " و اتحاد و اتفاق خود را از هر زمان دیگر بیشتر و بهتر حفظ کنیم    نخوریم 

 . "  در او غش باشد

 ب  
 غش باشد  نقد صوفی نه همه صافی

 ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد 

 

  

 


