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 29/08/2018                  احسان هللا مایار
 

 کودتا در دو کشور همسایه و مسلمان انقالب و 
 شانهای و دست آورد 

 
در اواخر دهۀ قرن بیستم ملت افغان و ایران شاهد بزرگترین تغییر در نظام مقتدر شان بوده که یکی را در قطار 

 .گردانید ۀ بیگانگانجنگ و تباهی و اشغال شدکشور های مقتدر جهان آزاد و دیگرش را غرق در 

با سقوط نظام شاهیی ایران زیر شعار  (19۷9 بروریف 11) شمسی یهجر 13۵۷سال  دلو 22در  نرایا انقالب

ایران، افغانستان یک گروه نابکار بی دین زیر  یدر کشور همسایۀ شرقیتقریباً عین زمان اسالم صورت گرفت و 

نظام جمهوری منتخب را از بین برد و دست و پاچه را باال نموده در کشتار و  ،شعار رنجبران افغان به پیش

 که تا امروز دوام دارد.  تباهی ملت افغان بی رحمانه اقدام نمود

وابسته به طرز تفکر شخصی پیرامون و لحظه ای بدون از استیالی نظر ما تحت تأثیر از ُحب و بغض  بیآئید

نمائیم و وضع هر دو کشور و اتباع مسلمان و همسایه را در یک منطقه مورد غور قرار  یرویداد های باال مکث

بلند پایه رسید و افغانستان با دهیم و سؤال نمائیم چرا در ایران انقالب اسالمیی صورت گرفت و به این مدارج 

به را کوتادی فرومایه و خاینانۀ ضد اسالم و ارزش های سنتی یک جامعۀ اسالمی، وضع کشور و مردم آن 

به خاک و خون نغلطند ما که در طول چهل سال نحس گذشته روزی را به خاطر نداریم که فرزندان تی کشید لحا

 و تباهیی در آنجا صورت نگیرد.

بحث  اب نمی بینم بیجصوادر پراگراف باال  دهیپیرامون سؤال پیچق دقیمات وی معلمداً و بنابر عدم استیالبنده ع

ناظره م بهرا موضوع واست می نمایم خدررا دارند که صالحیت ارائۀ نظر  یخوانندگان محترمنمایم لیک از 

 در مورد نگاشته و خدمت بزرگی انجام دهند.  اذهانت تنویر جه کشانده

نشر شده و بایست اعتراف نمایم انگیزۀ نوشتن این مقال مطالعۀ یک خبری بود که دیروز در اخبار بی بی سی 

ود رسید خعالی مدارج به امتحان گرفته شدند یکی به م آمد که چرا در کشوریکه هر دو در یک زمان رشککه 

 و در تخریب وطن به جان یکدیگر افتاده می کند و دیگر آن که ما هستیم مبزرگترین قدرت جهانی پنجه نرکه با 

 نیم.ود زور آزمائی می کخ

 د:از نظر تان گذشتانده می شوی از بی بی سی شراینک بُ 
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 3از 2

 :فروش نفت شد نیدر تماس با مکرون خواستار تضم یروحان

 

   

 

 

 

 

جمهور فرانسه طرف  سیامانوئل مکرون رئ با یتلفن یروز دوشنبه در تماس رانیجمهور ا سیرئ یروحان حسن

 .حفظ آن تالش کنند یکرد برا بیبرجام، را ترغ ،یمانده در توافق اتم یباق یها

در منطقه  رانیو نقش ا یموشک ۀتر درباره برنام عیوس یرهبر فرانسه خواستار گفت و گوها گرید یسو از

 .شده است انهیخاورم

 نیخواهان حفظ برجام است اما در ع رانیتماس گفت: "ا نیدر ا یروحان یآقا رنایا یرسم یگزارش خبرگزار به

اروپا روشن  ییاجرا ۀبرنام ندهیو حمل و نقل، آ مهینفت، ب ،یو پول یمال یکانال ها نیتضم نهیحال اگر در زم

 ".را خواهد داشت یگرینباشد، اقدامات د

از توافق هسته  کایجانبه امر کیتوجه به خروج  به همه تعهدات خود در برجام عمل کرده و با رانیگفت: "ا او

 ".دهند یشتریب تیتوافق، سرعت و شفاف نیحفظ ا یخود برا یها ۀطرف ها انتظار دارد که به برنام ریاز سا یا

درحال  جیخروج از برجام را اعالم کرد. او به تدر یبرا مشیتصم یدر ماه م کایجمهور امر سیترامپ رئ دونالد

 .است که براساس آن توافق معلق شده بود رانیا یاتم ۀمربوط به برنام یها میبازگرداندن تحر

 .کرد دیتوافق تاک نیتماس بر تعهد کشورش به حفظ ا نیمکرون هم در ا یآقا

مرتبط در مورد  یخواستار مباحثات گسترده تر با همه طرف ها گریاو بار د ترزیرو یبه گزارش خبرگزار اما

 انهیکشور در منطقه خاورم نیو نفوذ ا کیبالست یموشک ها ۀ، برنام202۵پس از سال  انریا یاتم ۀبرنام ندهیآ

 .شد

 دیهمچنان از فوا رانیا نکهیاز ا نانیاطم یبرا -امضا کننده برجام  ییسه کشور اروپا -فرانسه و آلمان  ا،یتانیبر

ترامپ، از برجام خارج  یآقا میتصم رغمیخواسته اند عل رانیماند در تقال بوده اند. آنها از ا یبرجام بهره مند م

 .نشود

از  کایاز زمان خروج امر هاییآگست گفت آنچه اروپا 19روز  ران،یامور خارجه ا ریوز ف،یظر محمدجواد

 .اند کردن آماده نشده نهیهز یهنوز برا هاییاعالم موضع بوده و اروپا شتریاند، ببرجام انجام داده

کردن  نهیهز یاست که آنها هنوز برا نیاند، اما اعتقاد ما ا"حرکت رو به جلو داشته هاییگفت هر چند اروپا او

 ".اندآماده نشده

هسته  ۀمربوط به برنام یها میتحر قیخود را در قبال تعل یاتم ۀحساس برنام یتوافق بخش ها نیبراساس ا رانیا

 .معلق کرد یا

فلزات گران بها، صنعت  ریها را باز گرداند که شامل تجارت طال و سا میاز تحر یدر ماه اگست بخش کایامر

 .شد یم کایارز امر داریو خر ،یساز لیاتومب



  
 

 

 3از 3

 .ردیگ ینومبر از سر م ۴را روز  یمربوط به صادرات نفت و بخش بانک یها میکه تحر دیگو یم واشنگتن

 "فارس جیاشراف بر خل"

 رانیسپاه پاسداران گفته است که ا ییایدر یرویفرمانده ن یریستنگ رضایپاسدار" عل اداری"در گرید یسو از

 .فارس دارد جی" بر خلی"اشراف کامل

 ها و تنگهآب یکه برا یاو گفت: "در تنگه هرمز حضور و ورود ناوها طبق قانون رانیا یگزارش منابع خبر به

 یناوها و شناورها یو تمام میهدیرا صورت م« کنترل باند»آن تنگه، وجود دارد،  یکشور دارا یساحل یها

 یکیزیو حضور ما در منطقه، ف داردفارس وجود  جیبر خل یو اشراف کامل شودیکنترل م یرنظامیو غ ینظام

 ".و شب و روز است یو دائم

را به  یدست برادر میکه بار ها عنوان کرد میمسلمان خود دار یها هیهمسا یبرا یامیگفت که "... پ نیهمچن او

و  میکن نیفارس را تام جیخل تیامن میتوان یماست و م ۀفارس خان جیخل میو اعتقاد دار میکن یسمت شما دراز م

 ".وجود ندارد ست،ین نجایا شان ۀکه خان ییو کشورها کایمثل امر یگانگانیبه حضور ب یازین

 رانیا یاسالم ینوشت: "جمهور ترییسخنان در تو نیبه ا یظاهراً در اشاره ا کایامر ۀخارج ریپومپئو وز کیما

خود  یبا شرکا یمتحده به همکار االتیاست. ا یالملل نیآبراه ب کیهرمز  ۀکند. تنگ یهرمز را کنترل نم ۀتنگ

 ".دهد یادامه م یالملل نیب یآزاد تجارت در آبراه ها انیو جر یرانیکشت یاز آزاد نانیاطم یبرا

 انیپا

 

 

  
 
 

 


