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اد ده ها هزار قربانی اعم از مقیم و مهاجریست که بدست های کثیف جالدان رژیم مزدور اسالمی در این پژواک فری
هر وجب کربالی ایران طنین انداز است. اما معجزه ی نزول این حکومت متشکل از محیل ترین انگل های جامعه 

 .ی. آی. ای" می باشدبر سر ملت ایران به گواهی تاریخ این کشور یکی از کارنامه های نفرت آور "س
و بر اساس نیاز به ایجاد یک   1332مرداد    28ایران معاصر به تأسی از اصل چهار "ترومن" بویژه پس از کودتای  

ژاندارم منطقوی سرمایه داری غرب در محراق توجه و محور وابستگی امریکا و پیمان نظامی "سنتو" قرار گرفت. 
های اساسی رژیم که با چاشنی نیرویکار ارزان، بازارفروش مرغوب و ذخایر بناًء آماده سازی سخاوت مندانه ی پایه  

هنگفت ثروت های زیر زمینی بویژه نفتی ایران سرعت بیشتری می یافت؛ به تشکیل "سازمان اطالعات و امنیت 
أمین منافع کشور" )ساواک( دو ملیون نفری و ارتش تا دندان مسلح چهار صد هزار نفری نیز انجامید که در راستای ت

 .غرب در منطقه بوجود آمدند
  1958ژوئیه  14ولی همزمان با آن کشور همسایه ی عراق آماج اوج کودتا های پیهم بود. یکی از این کودتا ها در  

به رهبری عبدالکریم "قاسم" و عبدالسالم "عارف" جنرال های نظامی اتفاق افتاد که به حضور انگلیس ها در عراق 
 .پایان داد

تأسیس شده بود به مرکز تحریکات، توطئه ها وتخریب   1957ین زمان است که دولت ایران و ساواک که در سالازهم
مستمر و گسترده بر ضد دولت عراق تبدیل گردیدند. از این رو دولت ایران در غرب کشور خود با دولت عراق 

رار داشت و روس ها جایگزین که در رأس دولت عراق حسن البکر ق 1973درگیری های مداوم داشت. درسال 
انگلیس ها شدند، قیمت نفت چهار برابر شد. از برکت همین بحران نفتی دولت "صدام" محوری حسن البکر؛ بین 

برنامه های وسیع و عظیم توسعه را برای عراق اجرأ کرد که تاریخ این کشور نظیر آن  1980تا  1973سال های 
 .را ندیده بود

نگامی که روس ها غرض توسعه ی قلمرو امپراتوری خود تعبیه ها و تدارکات قبلی شان را هکذا درافغانستان؛ ازه
تبدیل کردند، دولت رضا شاه بمثابه   1357ثور  7و  1352سرطان    26به صاعقه های مرگبار کودتا های پی در پی  

 .خادم منافع امریکا در منطقه بین دو هجوم موازی آنان به سمت جنوب قرار گرفت
ترتیب با رخنه کردن روس ها درعراق و گسترش مداخله ی آنها در افغانستان ناقوس مرگ رژیم شاه این به این 

پاسبان امنیت یکی از مهمترین حوزه های منافع حیاتی غرب یعنی خلیج فارس به صدا درآمد. دلیلی هم که در سال 
توسط "سی.   1357ن آن ها در سال باز زمینه برای مطرح شدن بیش تر مذهبیون و حتی به قدرت رسید 50های 

 .آی. ای" مساعد گردید؛ فقط از همین تهدید منافغ پنتاگون ـ ناتو در این منطقه ناشی میشد
در نتیجه متصدیان امور"سی. آی. ای." مصمم شدند سناریوی معمم ساختن سلطنت را روی دست گیرند. سناریوئی 

ود. فلمبرداری هم نه از تپه های هالیود بلکه از دهکده ی  که اجرای آن مستلزم نقش محوری "ساواک" و ارتش ب
نوفل لوشاتو )فرانسه( آغاز شده و با دست به دست شدن خلعت متبرک سلطنت بین)شاهپوربختیارـ مهدی بازرگان ـ 

س بنی صدر( در ایران ادامه یافت. مهمترین بازیگران این فلم وحشتناک شامل زنان و مردان ایرانی و خارجی، جواسی
کارکشته ی"سی.آی.ای." و ساواک می شدند. خانم ها دوریان مک گری امریکایی و سودابه "صدیقی" و آقایون: 
ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی صدر، احمد سالمتیان، احمدغضنفرپور، اکبرهاشمی رفسنجانی، حسن ابراهیم حبیبی، 

ی، مهـدی هاشمی، امریکاییان: ادوارد تامسون روح هللا خمینی، صادق قطب زاده، محمد بهشتی، محمد صادق خلخال
)سرهنگ(، جنرال گست، جنرال هایزر، رمزی کالرک، ریچارد فالک، ریچارد کاتم، ویلیام بیکر)سرهنگ( و ویلیام 

 .سالیوان)سفیردرتهران(، اقبال احمد پاکستانی و ساندرزانگلیسی ازین جمله بودند
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سرانجام خمینی با مشایعت همین گله ی گرگان بر سریر سلطنت "جماران" جلوس کرده و بالفاصله ذوالفقار از نیام 
برآورد و در حالیکه پا بر گلوی مردمان ستم آشنای ایران داشت، سوقیات شیادانه را به هردو طرف یعنی شرق 

 .وغرب کشور آغازکرد
سازی های اوپراتیفی ـ مذهبی شروع کرده با اهدای سالح و مهمات، دادن    رژیم بدون فوت وقت درافغانستان ازتنظیم

تعلیمات جنگی به تروریست های مسلمان در مراکز "سپاه پاسداران" خراسان و تهران )پادگان عشرت آباد و پادگان 
ت هرات برای امام حسین( تا اعزام دوره یی تفنگداران "ساواکی ـ سپاهی" استان خراسان، به مناطق مختلف والی

جنگیدن مستقیم آنان برضد نیرو های دولت وابسته به روس نقش خود را در تحقق شعار "نه شرقی" بی دریغانه ایفا 
 .کرد

خمینی که دستگاه ارتش را بر اساس توافق بین آیت هللا بهشتی و جنرال هایزر معاون نیرو های ناتو در اروپا بخاطر 
گشایی، دست نخورده در اختیار داشت سوار بر خر مراد به هر سو می تاخت. نیاز به ساز و برگ الزمه ی کشور 

وی با رد وعده ی همکاری دولت عراق در قبال انقالب اسالمی آنان به شورانیدن شیعیان عراق و پناه دادن به 
 .مخالفین آن دولت پرداخت

ن نهرین"گنگا وجمنا" قرار دارد، با اوجگیری تنش ها بین دوکشور؛ خمینی که ریشه ی شجره ی نسبی اش در بی
صدام حسین را که نسب او به علی بن ابی طالب میرسد، "یزید کافر"خواند و گفت: "صدام باید برود". چون صدام 

( جنگ هشت ساله ی  1980سپتامبر 22برابر با ) 1359سنبله  31به سادگی نمی رفت لذا طبق برنامه؛ به روز 
 .ایران و عراق آغاز گردید

خمینی که به حکم وظیفه و با تهدید آشکار "صدور انقالب اسالمی" اش این جنگ تباه کن را آغاز کرد؛ تدارکات رژیم  
سالح و اکمال قطعات یدکی آنرا از: آلمان غرب، ارژانتین، اسپانیا، اسرائیل، افریقای جنوبی، ایتالیا، برازیل، بریتانیا، 

از طرف اسرائیل به دولت اسالمی تسلیم  1980کیمیاوی که در سال  چین، شیلی و فرانسه انجام میداد. بویژه سالح
هم آهنگ با جندهللا خمینی مراکز تصفیه ی نفت بصره و رآکتور 1981داده شد. همچنان جنگنده های اسرائیلی درسال  

 .اتمی قریب به اکمال عراق را با بمباردمان منهدم ساخت
دن، شناسایی و قلع و قمع وحشیانه ی نیرو های آزادی خواه و  یکی از اهداف معمم ساختن سلطنت؛ به سطح کشی

مترقی جامعه حتی طرفداران روس و رقبای دیگرغرب، برای جلو گیری از رشد و اثرگذاری آنان بر پروسه های 
در افغانستان بود. امری که به دستیاری بی شرمانه و جنایتبار "توده"  1357ثور سال  7اجتماعی ومنطقوی مانند 

 .های درون دولت انجام یافت یی
ولی برای تکرار تجربه ی افغانستان در ایران بسیار دیرشده بود. چنانچه مهره های تعبیه شده ی حزب توده مانند: 

اعدام شدند؛ حدود  1362حوت  6ناخدا بهرام "افضلی" فرمانده نیروی دریایی با نه تن از رفقایش بازداشت و در
ی نظامی حزب توده محاکمه و اکثراً اعدام شده و رهبران این حزب هم در سال  نفر از شبکۀ مخفی شاخه 200

 .اعدام گردیدند 1367
وضع افراد و نهاد های کمونیست، سوسیالیست، ناسیونالیست حتی ریفورمیست نیز بد تر از این بود. چه درحالی که 

ود قادر به مجازات یک مؤذن مسجد هم نبودند.  آنان سیل آسا به جوخه های اعدام سپرده شده و یا متواری می شدند، خ 
برعکس ساطور خون آلود حذف آخوند توسط آخوند و آیت هللا کُشی هرگز نخشکیده پیوسته "بهشتی" هائی را به 

 .بهشت، "طالقانی" هائی را به برزخ و "دستغیب" هائی را به جهنم واصل می کرد
ر قدرت وغنیمت را از اسالف خود به ارث گرفته اند ولی سید)اوالد  البته آنان ظاهراً منحیث سادات ایرانی جنگ بر س

پیامبر( بودن ایشان خود جای بحث دارد. چه اگر از این بگذریم که آنها اوالد کدام پسر پیامبر بودند؟ باز هم آیا اوالً 
از مولودات تجاوزجنسی ایشان سید بودند و پس از تجاوز یا مهاجرت "غیرقانونی" به ایران در آنجا مقیم شده و یا 

لشکریان عرب بوده اند که به همین لقب مفتخر شدند. در هر دو صورت یعنی هم بمثابه متجاوز وهم بمثابه ولدان 
زنا، نتنها امامت بلکه حتی عبادت شان هم اِشکال شرعی داشته و شهید خواندن آنان پس از کشته شدن نیز جواز 

 .ندارد
خود نیز درایران بیگانه اند، چرا برای هموطنان آواره ی ما مرتباً هولوکاست راه  اما این آقایون که به هرصورت

 می اندازند؟
آیا این آخوند های ساواکی نمی دانند که سر های بریده و اجساد "پدر های سوخته"ی همین آوارگان سد عبور نا  

ا می توانستید در برابر روس ها مقاومت  پذیری را در برابر اشغالگران روس ساخت تا ایران پا برجا بماند؟ مگر شم
کنید؟ و آیا پس ازچهل سال هنوزهم که بادارتان به کمک شما آمده؛ از کشوری به کوچکی عراق مرده های پاسداران 

 و سربازان خود را نمی آورید؟
آنان هم   آری با ورود ارتش سرخ به ایران امروز رنگ چشم بیشتر ازچهل درصد ایرانیان آبی می بود و نامهای

پسوند"اوف" میداشت. امری که شاید اصالً بد تان نیاید ولی مهمتر ازآن اینکه دیگر ایران واحد را که در آن ارمنی 
ها، بلوچ ها، ترکمن ها، عرب ها، کرد ها، حتی آذری ها و اقلیت های قومی دیگر برده های شما باشند، فقط در 

 .می توانستید پیدا کنیدافسانه ها و روی نقشه های جغرافیایی قدیمی 
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که اغلباً داغ اقلیت بودن مذهبی را نیز برجبین داشته و درخواست محیالنه ی آخوندها مبنی  همان اقلیت های قومی
 بر اطاعت

برده وار آنان از "اولی االمر" جنایتکار و مزدور اجنبی با چاشنی سربریدن ها، به جوخه ی اعدام سپردن ها، 
 .سرکوب های وحشیانه ی شان همراه بوده استگروگان گرفتن زنان و 

همچنان آوارگان افغان در حالی آماج بربریت آخوندی اند که با پناهنده شدن به ایران نه شریعت ضد بشری و نه  
عرف انسانی تمدن های نخستین خاور میانه را نقض کرده اند که هزاران سال قبل؛ پناهندگی را چه به اثر عوامل 

 19و  18اجتماعی مانند جنگ ها، به رسمیت می شناخته اند. کما اینکه ایرانیان زیادی نیز در قرون طبیعی یا عوامل
به استامبول، بمبئی و بعداً به نجف، کربال، سامره، کاظمین و امروز از ترکیه، قطر، کویت، بحرین، امارات متحد 

بیشتر از  1397ا پراگنده شده و طبق آمار سال عربی، اروپا، امریکا، کانادا وآسترالیا تا جاپان در جنوب شرق آسی
 .ملیون نفر ایرانی بعضاً حتی با شرایط بسیار دردناک تر از افغان ها آواره اند 7

اما مردم ما که از اقامت در خارج مانند دعوت برای سهمگیری در اعمارمجدد آلمان پس از جنگ دوم جهانی همانند 
به روی مهاجرین عرب، یهودیان، سمرقندیان، آلمانی های ساکن آسیای  مجازات تبعید نفرت داشتند؛ آغوش شان

میانه، مبارزین هندی، تاجک ها و ایرانی ها، کارگران ترک، پاکستانی و چینایی بدون توجه به ادیان و افکار شان 
 .باز بوده حتی یک نفر آنان توسط افغان ها کشته نشده است

اسد  17متجاوزین بوده است یا مجازات جواسیس دولت اسالمی به تاریخ  این که کشور ما در طول تاریخ گورستان
در قونسولگری ایران در شهر مزار غیر از مسئله ی پناهندگی است. چه هر انسان بالغ و عاقلی میداند که  1377

المی ایران در کارمندان سفارت های ایران نه دیپلومات اند و نه مصونیت دیپلوماتیک آنها الزامی می باشد. دولت اس
رأس یک رژیم قرون وسطایی قرار دارد که از بطن کودتای نظامی بیرون آمده و به هیچ زبانی جز زبان تفنگ نمی 
فهمد. این دولت استثنایی با قوۀ نا مستقل قضائیه و مجلس نمایندگانی)پارلمان( که اعضای آن برای تثبیت صالحیت 

بورکند، آنهم نه بخاطر ارزیابی تابعیت دوم امریکایی یا انگلیسی آنان بلکه انتخاب شدن باید از فلتر"شورای نگهبان"ع
شاید غرض اطمینان ازساواکی بودن و بلدیت شان با ادعیه و اورادی برای به گریه انداختن مردم. همین دولت از 

وسط "اطالعات"  طریق سفارت های خود نیز در سه عرصه کار می کند: شیعه سازی و شیعه بافی توسط سپاه، کار ت
 .که فراتر از محدوده ی تشیع میرود و بخش وزارت خارجه ی آن که تروریسم دولتی ایرانی را نمایندگی می کند

چنانچه اکثریت کارمندان قونسولگری ایران در شهر مزار؛ آقایون: حیدرعلی باقری، رشید پاریاو فالح، کریم 
دناصر ناصری، محمود صارمی، ناصر ریگی و نورهللا حیدریان، مجید نوری نیارکی، محمدعلی قیاسی، محم

نوروزی تا ورود قشون همذات "طالب" شان مشغول جاسوسی و خریدن قوماندان های آواره ی دولت ربانی بودند 
 .که ظاهراً آن را برسمیت هم می شناختند

که در جریان جنگ های ظاهراً در حالی که نه آنان و نه مردم ما بویژه شهروندان بی دفاع کابل فراموش کرده اند 
هزار نفر غیرنظامی تنها در شهر کابل کشته شده و ده ها هزار نفر  62که حدود  1371ثور  8"تنظیمی" پس از 

دیگر مجروح، مسموم، مصدوم و آواره شدند؛ بیشتر از یک سوم این جنایات هولناک به امر مستقیم محی الدین نجفی 
تروریسم دولتی آخوند های ایرانی و با دستیاری تنظیم های اوپراتیفی ـ مذهبی زاده و محمود موسوی نمایندگان 

 .مزدور شان )احزاب وحدت( در نواحی مختلف شهر کابل عملی شد
اگرچه مهاجرت اغلباً مقاومتی منفی در برابر بهره کشی، تجاوز وغارتگری سرمایه داری است ولی پناه بردن به 

ا میثاق پذیرفته شده ی بین المللی پابند نباشد، حاکمان شرع آن؛ شکنجه گران و  کشوری که به هیچ اصل انسانی ی
جالدان یزید تباری چون ابراهیم رئیسی ها، اشراقی ها، خلخالی ها، شاهرودی ها،الجوردی ها، محمدی ری شهری  

اردوگاه های مرگ ها و مرتضوی ها بوده از بربریت در بازداشتگاه ها، زندان ها و اردوگاه های مخوف آن بوی 
 .ادولف هتلر همذات شان به مشام میرسد، وثیقه ای از منتهای ناگزیری و بی پناهی مردم ما می باشد

آوارگان افغان که از شرایط غیر انسانی شبه زندگی در زیر حاکمیت قانون جنگل دولت اسالمی ایران اعم از کار 
 های شاق و 

ر ایمنی، فاقد بیمه های اجتماعی، فقدان امکان آموزش کودکان شان و نداشتن  حقیر با کمترین مزد، بدون لوازم و تدابی
کوچک ترین حق انسانی در آن کشور شکایت نمی کردند و با آنکه دولت اسالمی به استثنای مشتی اجیر "اطالعات" 

گی هم میهنان ما  و سپاه پاسداران بقیه را به صفت پناهنده برسمیت نمی شناخت ولی درد انگیز ترین دوره ی آوار
در ایران همزمان با حاکمیت طالبان همذات آخوند ها بود. بویژه موج اخراج وسیع آنان از این کشور که در سال 

 شروع شد و در زمان  1371و  1370های 
به تعداد دوملیون و   1380و اوایل  1379طالبان نیز با شدت ادامه یافت. با آن هم در نتیجه ی آمارگیری رسمی 

 .هزار نفر آنان متولد همین کشور می باشند 800هزار نفر هموطن آواره ی ما در ایران مقیم بودند که  پنجصد
هکذا با اشغال کشور ما توسط قشون وحشی "پنتاگون ـ ناتو"؛ از دهن های خون آلود جالدان مزدور ایرانی آنان، 

ایون احمدحسینی رئیس اداره اقامت اتباع خارجی نفیر پناهنده نبودن افغان ها سر داده می شود. چنانچه اظهارات آق
، رضا بهرامی )سفیر آن کشور درافغانستان(، علی جعفر نژاد رئیس 1383وزارت داخله ی ایران در برج حمل 
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مبنی بر قدغن کردن کامل کار افغان  1385اداره اتباع خارجی استان خراسان و اعالمیه وزارت کار ایران درسال 
راج عاجل یک ملیون افغان از ایران با ادعای داشتن عامل صرفاً اقتصادی نه عامل سیاسی و امنیتی ها و تهدید به اخ 

 .اقامت آنان؛ قابل توجه است
چه آنان که ظاهراً "مرگ بر امریکا و اسرائیل" را جایگزین تسبیح روزانه ی شان کرده اند؛ اشغال جنایتبار کشور 

ادی آن وانمود کرده و فرار هموطنان بیدفاع ما از زیر پاشنه های خون آلود ما توسط همین باداران وحشی خود را آز
 .اشغالگران صدها بار درنده تر از روس را فاقد عامل سیاسی و امنیتی می خوانند

باالخره دست آورد آواراگان افغان ازین معامله ی غیرسیاسی و غیرامنیتی چیست؟ مسلماً عالوه بر کارهای تولیدی  
تنها در عرصه ی ساختمانی؛ از هر سه خشتی که طی بیش تر ازچهار دهه ی اخیر برای آبادی ایران و خدماتی 

گذاشته شده است حداقل یکی آنرا یک افغان گذاشته است. اما در ازای آن یک بهره کشی وحشیانه با چاشنی توهین، 
نزدیک به سه ملیون معتاد در کشورماست  تحقیر، اخراج و بد تر از آن معتاد ساختن عمدی آنان که شاهد این جنایت 

که بیشتر از سه چهارم آنان هنوزهم فارسی را با گویش ایرانی آن صحبت می کنند. البته انکار این حقیقت همانند 
انکار از توحش پرتاب آوارگان دست بسته به رود خانه یا آتش زدن و زنده بگورکردن مستند هموطنان آواره ی ما 

 .ه بازی و دروغ درخون شان عجین بوده و تمام عمر از آن نان خورده اند، بسیار آسان استبرای کسانی که حق
فقط چیزی را که نمی توانند انکار کنند انتقال برنامه ریزی شده ی سالح بیولوژیکی ویروس کروناست که غرض 

هزارافغان آواره انجام دادند. البته دستیاری به باداران اشغالگر امریکایی خود با آلوده ساختن و اخراج اجباری ده ها  
مهمترین هدف از این جنایت هم سر جای نشاندن آدم مخنثی بنام "عبدهللا" بود که با دستکول آرایش خود برای سومین 
بار پشت درب "ارگ شاهی" رسیده و اینبار خطر به باد رفتن تمام سرمایه گذاری سردمداران "کاخ سفید" روی 

ال این آدمخواران از سوریه به مناطق شمال کشور ما غرض هجوم قریب الوقوع آنان بجانب پروژه ی داعش و انتق
 .آسیای میانه را حتمی ساخته بود

شکی نیست که حکومت آخوندی ـ ساواکی اولین پروژه ی دولت اسالمی سازی و پربرکت ترین آن ها برای 
ار باشد. اما سر دسته های باند های مزدور آنان در کشور سردمداران کاخ سفید بوده و طبیعتاً باید همین قدر جنایت ک

ما واقعاً کثیف تر از این قاتالن هستند. چه نه چهار دهه بربریت در برابر حد اقل هم تباران خود شان وجدان آنها را 
سنگ   تکان داد که هم در عید کشته شدند و هم در عزاداری، نه فجایع ضد بشری جاری در مسلخ های اردوگاه های

سفید، تل سیاه، عسکر آباد ورامین، وزارت کشور و یا کشتارگاه های صحرایی و کانتینری خاطر شان را آزرد و نه 
به خاطر اخراج اجباری آوارگان افغان خمی به ابرو آوردند. حال به وضاحت معلوم است که این مداحان مشتی 

 .جاسوس حاکم در ایران، چقدر بی آزرم و نا فهم اند
بارتر ازین؛ وضعیت مشتی"روشنفکرمترقی" است که به نشخوار اراجیف الیعنی و تلفظ کلمات دهن پرکن از تأسف

پائین ترین قسمت جهاز صوتی شان خو گرفته و مرتباً با قلقله ی "انقالب اسالمی" در زیر عبای آخوند ها به عقده 
ذهب گونه ای به مقوله ی من درآوردی"چپ  گشایی مصروف اند. این جماعت آدم ها که خود را با "ایسم" های م

انقالبی" منسوب دانسته و در مقام نمایندگان رادیکال طبقه ی کارگر جا خوش کرده اند؛ نه خود را می شناسند و نه  
پس از بیشتر از چهار دهه دریافته اند که در کشور شان چه اتفاق افتاده است. این ها که با انقالب خواندن نمایشات 

ایران هم در قربانی شدن رفقای خود مسئولند و هم با ایجاد ابهام مردم را به بیراهه  1357من خونین مضحک به
 .سوق داده و فرجام این نافهمی نابخشودنی؛ طوالنی شدن عمر نکبت بار رژیم مزور اسالمی بوده است

جمعی از این نوابغ هم جدیداً بین سیاست های داخلی و خارجی رژیم تناقض کشف کرده اند! به نظر این ها رژیم 
سرکوبگر و بربر منش در داخل، در خارج از کشور ضد امپریالیسم بوده، ملت های محکوم وجنبش های آزادی 

اس به رهبری شیخ احمد یاسین یا باند آدمکش بخش را پشتیبانی و کمک می کند. مثالً دفاع از سازمان تروریستی حم
 "حزب هللا" لبنان به رهبری حسن

نصرهللا که فصل مشترک کار آخوند های ساواکی و صهیونیسم اسرائیل اند؛ به معنی دفاع از مردم فلسطین و لبنان 
رضد داعش و امریکا می باشد. هکذا حضور سپاه پاسداران در سوریه گویا در پشتیبانی از دولت سوریه و مبارزه ب

می باشد. در حالی که نقش ایران با خنجر زدن از پشت؛ بیشتر از اسرائیل برای مقاومت ملت سوریه زهرآگین و  
جنایت بار است. همان گونه که حماس و حزب هللا طبق نیاز و سفارش اسرائیل شلیک می کنند، سپاه نیز فقط تجاوز 

وریه زمینه سازی و توجیه می کند؛ حال آن که برای دولت ایران، خود آشکار و بمباردمان صهیونیست ها را بر س
 .اسرائیل نزدیکتر از سوریه و لبنان است

اگرصهیونیسم اسرائیل هر کشوری را که در آن چهار یا پنج فامیل یهود زندگی کند سرزمین خود به حساب آورده و  
ن نیز هر کشوری را که جمع بخت بر گشته ای از در لیست مناطق مورد اشغال خود می گیرد؛ رژیم اسالمی ایرا

مردمان آن به فارسی تکلم کرده و یا مذهب شیعی داشته باشند، با ِعرق زبانی و مذهبی در آن ها آتش جنگ دایمی 
 .را افروخته و پیوسته بر آن آتش بنزین می پاشد

تروریستی و سر دسته های آن ها همچنان درحالی که آغوش دولت اسالمی ایران بروی خطرناک ترین باند های 
مانند القیاده، داعش، طالبان، فاطمیون و غیره باز بوده؛ آموزش، تسلیح، تأمین، برنامه ریزی و سوق و اداره ی آنان 
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را بیدریغانه انجام می دهد ولی اگر متوجه شوند که کسی از آنان مانند مال اختر منصور با مقامات روسی رابطه بر 
 .ون تأخیر وی را در هم آهنگی با آدم کشان امریکایی، ترور می کنندقرار می کند بد

ایران" و فجایع یعد از آن بوده  1357به هرصورت این پیش درآمد یک عبور مؤجز بر"پشت پرده ی حوادث سال 
ه  و در ادامه وارد نوشته ی کوچکی تحت عنوان "شوونیسم شیعی و فاشیسم فارسی ـ اهداف یا وسایل؟" می شویم ک

از بیشتر از یک و نیم دهه در اختیار خوانندگان فارسی زبان قرار داشته است. کاری که در آن به وقایع خونین این 
برهه ای از تاریخ منطقه پرداخته شده تا در روشنی درک درست و آموختن درس های الزم از آن؛ به ضرورت 

زادی خواه و مبارز هر دو کشور توجه کرده و به  ایجاد نهاد ها و ساختار های تشکیالتی منطقوی توسط عناصر آ
 .الویت پیکار مشترک بر ضد سرمایه داری جهانی باورمند، آماده و هم آهنگ شویم

یکی از الزمه های این پیکار همآهنگ تبدیل مناطق حواشی مرزهای موجود که اغلباً محل زندگی اقلیت ها و مردمان 
النه و بردن این جنگ به اقصی نقاط زیر سلطه ی سرمایه داری جهانی می محروم اند به پشت جبهه ی این نبرد عاد

باشد. درحالی که بویژه طی همین چهار دهه ی اخیر هر زمانی که گروهی از طبقه ی کارگر ایران با مطالبات 
روزمره به صورت خود جوش به پا خاسته اند ما با تداوم باورغلط سقوط سلطه ی سرمایه داری باهمین 

رات؛هوچیگری کشت کرده و یأس درو کردیم. طوری که اوالً آنان را با تحمیل چند شعار میانتهی سیاسی قبل تظاه
از وقت و بدون اینکه حتی خود بفهمیم چه چیزی را باید خراب و چه چیزی را باید ایجاد کرد؛ به زیر ساطورقصابی 

ن ها در خیابان های اروپا و امریکا گیتار نواخته یا این رژیم مزدور می فرستیم و بعد هم برای رهایی یا در رثای آ
 .ایمیل و امضأ جمع آوری می کنیم

 
 "شمیر "هادی
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