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   م2007اپريل         مهران ناسوتی

 شوونيسم شيعی و فاشيسم فارسی

 اهداف يا وسايل؟

اهريمنان حاکم بر ايران که با فرا رسيدن هر چهارشنبه سوری اميد داشتن حق زندگی انسانی آوارگان افغان را آتش 
ای تيکه دار جنت بر سفره های خالی آخوند ه. ميکنند ميزنند، هر سال نو را با تهديد جديد اخراج آنان از ايران آغاز

اين ساکنان جهنم تصاويرهفت سگ و هشت سمبول وحشت جهادی را ميچينند تا پايان هيچ سالی مژده ی بدر شدن 
آنها به اين هم بسنده نکرده، در آغاز هر . نحوست حاکميت قرون وسطايی دينی را از فضای زندگی آنان نداشته باشد

.   شنای کودکان اين آواره گان را نيز با رد ثبت نام آنان درمدارس اشک آلود ميکنندسال تعليمی چشمان ماتم آ
چماقداران حاکم در ايران که حتی مفاد اعالميه ی کذايی حقوق بشر را با ساطور شريعت ضد بشری از فرهنگ 

ضمن نقض شرعی همه سرمايداری قطع ميکند، نتنها با تأمين آموزش رايگان کودکان بيگانه و مخالف اند، بلکه 
حقوق انسانی، حق کار شرافتمندانه را نيز از نان آوران همين کودکان ميگيرند تا پرداخت شهريه های سنگين 

 .و در نتيجه ادامه ی آموزش آنان ناممکن گردد) مکاتب(مدارس

اق و حقيير با   من عجالتأ بخاطر ارائه ی مؤجز گفتنی های ضروری تر به شرايط غير انسانی زندگی، کارهای ش
کمترين مزد، بدون لوازم و تدابير ايمنی، فاقد بيمه ی صحی، بيمه ی حوادث و حقوق ايام بيکاری و بازنشستگی اين 

از مصئونيت های اجتماعی که بجز طفيلی . پرولتاريای متولد افغانستان و به مشکالت بيشمار ديگر آنان نمی پردازم
 انصار و آقازادگان فاسد و دزد شان، برای توده های کارگر ايران خبری نيست، های روحانی ـ سرمايدار حاکم، اعيان،
مفاهيمی مانند آزادی های سياسی و اجتماعی نيز بمدد قانون جنگل جاری در . چه رسد به  يک هم وطن بی پناه ما

چنين انتظاری از آنان بيداد گاه ها و کشتار گاه های رنگارنگ آخوندی به اساطير و افسانه های تاريخی پيوسته و 
در ايرانی که هر وجب زمينش را برای توده های مردم آن کربال و هر روز آن را عاشورا ساخته . امری واهی ميباشد

اند، معلوم است که شکنجه گران و جالدان يزيد تباری چون خلخالی ها، الجوردی ها، شاهرودی ها وغيره، برسر 
بنابران وضعيت زندگی در مسلخ اردوگاه های . ست اين نمادهای وحشت چه آورده اندمتهم يا زندانی تيره روز افتاده بد

سنگ سفيد، تل سياه، عسکر آباد ورامين، وزارت کشور و غيره، طبيعتأ نمونه های معاصر اردوگاه های آلمان نازی 
 است که بوسيله ی آن بوده، از کشتار گاه های صحرايی و کانتينری آخوند ها چنان توحش ضد بشری ثبت تارخ شده

 .سياهی هولوکاست از روی ادولف هتلر هم ذات شان پاک ميشود

درين مختصربه چگونگی گروگان گرفته شدن ملت بزرگ، با فرهنگ و برادر ايران توسط مشتی از جالدان رهزن و 
رد انگيز آوارگان بی هويت صادر شده از خارج، پی آمدهای فاجعه بار نحوست انقالب اسالمی و وضعيت اسفناک و د

مسلمأ اين حد الزم بررسی موضوع تابع ظرفيت نوشته ای با همين . افغان مقيم اين جهنم واقعی پرداخته شده است
  . اختصار بوده و حد ممکن بحث نميباشد

  آوارگی بی سرانجام تبعيديان معاصر
ترک خانواده ها آغاز ميشود، چه بعنوان مهاجرت که با ترک غم انگيز يار و ديار، وطنداران و دوستان، حتی بعضأ با 

مجازات وحشتناک تبعيد، چه بشکل پناهندگی و يا هم آوارگی های ظاهرأ داوطلبانه ی کنونی، سرنوشتی است سخت 
غم انگيز که عمأل بمعنی سال ها سرگردانی بی هدف در مکان های نامأنوس و فاقد حداقل احساس آرامش در وطن 

عوامل طبيعی و . هاجرت انسان ها عمری تقريبأ به درازای تاريخ جامعه ی بشری داردبا آنهم م. بودن ميباشد
اجتماعی گوناگونی اين مهاجرت ها شامل نا بسامانی های محيط طبيعی، دگرگونی ها و حوادث آن، جنگ ها، دشمنی 

  .ها، مشکالت سياسی، پيداکردن کار، رسيدن به زندگی بهتر وغيره ميباشد

 سال، در تمدن های نخستين خاور ميانه به پناهندگی نيز 3500ت که به گواهی متونی به قدمت به همين سبب اس
  .   اشاره داشته اند و هيت ها، بابلی ها، آسوری ها ومصريان قديم پناهندگی را برسميت می شناختند
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ا و نگرش های انسان ها اگر چه مهاجرت های بشری اغلبأ تسهيل کننده ی داد و گرفت فرهنگ، عادات، رسوم، آئين ه
بوده و باعث تکامل فرهنگی آنان شده است، ولی با آنهم اين تازه واردانی که درهيچ محيط جديد اجتماعی کسی آنانرا 

  .خوش آمد نميگويد، خود را درمحيط جديد غربت موجودی منفور احساس کرده حاشيه نشينی ميگزينند

 آموزی زندگی نا متعارف، محروميت ها و مشکالت اقتصادی، فرهنگی و   آنان عالوه بر تحمل تزلزل، بی ثباتی و نو
ناگذيری اشتغال بکارهای شاق اغلب متفاوت و غيرعادی، مصايب اجتماعی هراس انگيزتری مانند قتل عام ها و تبعيد 

  .دو باره را نيز تجربه را کرده اند

رت آريايی ها از مناطق آسيای مرکزی بجانب نيم  مهاجرت های بزرگ دره ی نيل، بين النهرين و شرق ميانه، مهاج
، مهاجرت های وسيع از آسيا و اروپا .م. ق790قاره ی هند و اروپا، آواره شدن يهوديان توسط آسوری ها در سال 

 1685بجانب امريکا و آستراليا، اخراج يهوديان از هسپانيه در قرن پانزدهم، اخراج هوگنوت های پروتستانت در سال 
 مليون آلمانی به امريکا در 6، مهاجرت 17 و15نسه و اخراج يهوديان از آلمان، اسپانيا و اطريش در قرون از فرا
 مليون نفر از مخالفين دولت روس پس از انقالب اکتوبر و 1.5  و مهاجرت های يک قرن اخير مانند مهاجرت 19قرن 

، 1923ـ 1915رامنه ی ترکيه در سال های ، آواره شدن يک مليون از ا1921ـ1917در جريان جنگ های داخلی 
 مليون نفر هندوستانی حين بوجود 18، مهاجرت شدن 1939ـ 1934مهاجرت صد هزار هسپانيوی به فرانسه درسال 

، فرار 1948، آواره شدن مليونها فلسطينی پس از جنگ و اشغال سرزمين شان در سال 1947آمدن پاکستان در سال
ـ 1950کوريا بين سالهای : ، مهاجرت صدها هزارنفر از1949يوان و هانکانگ در سال دو مليون نفر چينايی به تا

 مليون نفر از آلمان شرق به آلمان غرب 3.7، مهاجرت 1959، از کيوبا در انقالب 1956، از هنگری در انقالب 1953
در " بنگله ديش"ل  مليون نفر هنگام تشکي10 تا 8 پس از تقسيم آلمان، آواره شدن 1961ـ1945در سال های 

، مهاجرت جت ها و مسلمانان هندی، يونانيان، اهالی جزاير کارائيب، سياهان آفريقا وآسيايی ها به 1971سال
  . انگلستان، هالند، فرانسه وغيره، که اينها همه حاوی درجات متفاوتی از ويژگی های فوق الذکر بوده است

رقابتهای استعماری سرمايداری جهانی بود، بدنبال حوادث ضمن مهاجرت های قرن بيستم که محصول دوران حدت 
 30 به تعداد 1939در سال .  مليون نفر به مهاجرت اجباری تن دادند100گوناگون سياسی ربع اول همين قرن کأل 

 تا دهه 1945 مليون غير نظامی آواره شدند، از 40مليون نفر ماوای خود را ترک کردند، در جريان جنگ دوم جهانی 
 مليون 35آواره شدن .  مليون نفر مهاجرت کردند که مليونها نفر ترک نيز در جمع آنان بودند70 حدودأ 70 ی

 مليون نفر يوگوسالويايی به اثر مداخله، توطئه و جنگ تحميلی پنتاگون و ناتو، مهاجرت کارگران 3.7افريقايی و 
 نفر از 110250نی و پولندی به هالند و به تعداد هزار نفر آلمانی، چي91مکزيکی و فليپينی به امريکا، مهاجرت
 برای دريافت کار که برخالف جريان مهاجرتهای کتله وی اوليه، منشأ 2005هالندی به بيرون از اين کشور در سال

يکی جنگ های استعماری ناشی از نيازهای مليتاريستی سرمايداری : طبيعی نداشته و از دومنبع اجتماعی آب ميخورد
 پروسه ی رقابت ذاتی آن و ديگری بزرگ شدن فاصله بين کشور های فقير و غنی که وقوع آن هم بر بنياد جهانی در

چه از مکيدن خون پرولتاريای جهانی تا چپاول هستی توده ها و مليت . مالکيت استثماری وسايل توليد بنا يافته است
  .بتنی برمالکيت سرمايداری ميباشدهای تحت ستم، همه محصول ناگزير موجوديت بهره کشی ظالمانه ی م

 اما پروسه ی مهاجر سازی های طراحی شده ی معاصر و حق پناهندگی مکمل و تسريع کننده ی آن بمدد ايجاد کانون 
با آنکه اين امر برای . های داغ تشنج و بحران منتج به جابجايی فاجعه بار نيروهای کار و فرار مغز ها ميشود

. ماری هالکتبار است، برای انحصارات سرمايداری دست آوردی ايده آل و سودآور ميباشدکشورهای آماج هجوم استع
 نفر با مدارک کارشناسی يا ليسانس از ايران خارج ميشوند و اين کشور 15مثأل در حالی که بصورت متوسط روزانه 

ی سر انگشتی آخوندی، فرار  فرار مغزها، از اين بابت در صدر کشورهای جهان قرار دارد، طبق برآورد ها25%با  
اين امکان .   سه و نيم مليارد دالر خساره را برای ايران در بر داشته است2000چهار مليون نفر از کشور تا سال 

رشد اجتماعی ـ اقتصادی کشور های فقيرنتنها توسط کشور های صنعتی برايگان گرفته ميشوند بلکه مثأل ساالنه 
 مليارد اويرو از اين 5 ـ 2 ايرو می پردازند، يعنی 20000ـ 1600ميشوند هريک از  مهاجری که وارد اروپا 500000

مدرک به جيب قاچاقچيان ميريزد که صرف نظر از سهيم بودن مقامات دولتی درين قاچاق انسان، برای اقتصاد اين 
 مليارد دالر 12ان به اين رقم برای سراسر جه. ای. آی. درحالی که به اساس گذارش سی. جوامع هم عايد بدی نيست

  .بالغ ميشود

ازجانب ديگر سرنوشت نيروی کار ارزانی که ازين معبر مهاجرت نموده و به آغوش سرمايداری جهانی پناه ميبرد 
سرمايداری کشورهای پناه دهنده اين برده های جديد را نتنها استثمار . مسلمأ برده داری قرون وسطی را تداعی ميکند

  ه آله ی فشار، سرکوب و به بردگی کشيدن می کنند بلکه بمثاب
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عالوتأ آنانرا علت العلل همه مشکالت، بحرانات، تناقضات و گنديدگی . هرچه بيشتر پرولتاريای خودی بکار ميبرند
توجيه گرانی سرسام آور قيمت ها، بوروکراسی وحشت آور، ماليات . درونی مناسبات اجتماعی خويش جلوه ميدهند

م کمر شکن، بيکاری های ممتد، جرايم و تخلفات، بازپس گيری حقوق، آزادی ها، مصئونيت ها و مستقيم و غيرمستقي
امتيازاتی که کارگران و توده های مردم اين کشور ها در طول صد ها سال مبارزات خونباری بدست آورده بودند و 

حتی سؤ استفاده ها و تحميل . شودخالصه صد ها کثافت ديگر رژيم های حاکم به دامن پناهندگان و مهاجرين پاک مي
  .بهره کشی جنسی نيز از همين مرداب، عطش جنسی و سود جويی سرمايداری را فرو می نشاند

ضمنأ از موجوديت پناهندگان همانند بمبگذاری ها و شگرد های طراحی شده ی تروريستی ديگر، غرض بسيج و 
  .نيز استفاده ميکنند" منافع و مصالح ملی"دفاع از کشانيدن مردم به پروسه های انتخابات نمايشی زيرعنوان 

 ژنو و موافقتنامه های 1951 ژوئيه 28  از اينجاست که دول سرمايداری اين دکترين استعماری را با کنوانسيون 
  . همانندی سيمای به اصطالح انسانی دادند

ران دوره يی ذاتی اش بجای توزيع ولی مالکيت سرمايداری بر توليد که درطول موجوديت جنايتبار خود طی هر بح
عادالنه و يا استفاده ی انسانی از محصوالت توليدی، اين کاالها را به آتش کشيده است، بسيار باسهولت ميتواند 
پناهندگان و کارگران مهاجر اضافه از نيازش را نيز دوباره به همان آتشی پرت کنند که از آن فرار نموده اند و يا خود 

  . آتش بزنند

چون با سرازير شدن سيل غير قابل کنترول نيروهای کار وهمچنان فراهم شدن ولو ناپايدار شرايط مساعدتر برای 
چپاول و غارتگری سرمايداری انحصاری  چه از طريق صدور سرمايه درعرصه های صنايع سبک و با تکنالوژی 

آمده است که قسمت اعظم اين نيروها را در کهنه شده، چه با اشغالگری افسار گسييخته تر نظامی امکان آن بوجود 
بنابرين کنوانسيون ژنو با قوانين جديد مانند قرارداد شينگن، . کشور های خود شان ده ها بار شديد تر استثمار کنند

ايجاد سپر دفاعی  . مقاوله ی دوبلين، قرارداد  تايپه، قرارداد امستردام، پروتوکول نيويارک تعديل و تکميل گرديد
 کيلومتر ديوار بين مرز مکزيک و امريکا و تعميم اخراج 1100کی ازين قوانين جنگل بدور اروپا، کشيدن مشتر

وحشيانه ی پناهندگان حتی از کشور هايی مانند ايران، نمونه ی تالش های مذبوحانه ای غرض استفاده از همين 
  .     وضعيت جديد است

  :مهاجرت ايرانيان
لذکر به شمه ای از غمنامه ی انسان های آواره اشاره شده است که قربانی نيروهای البته در فهرست مؤجز فوق ا

  . الشعور طبيعت يا جبر طفيلی های بيدادگر و بی شعورتر جوامع بشری بوده اند

مسلمأ درين ميان توده های مردم محروم ايران نيز نه ساکنان بهشت و نه مجسمه های بی حرکت تاريخ بوده اند، بلکه 
الطم پروسه ی مهاجرت های بی پايان ايرانيان نيز به درد انگيز ترين حوادثی بر می خوريم که غير از ضمير در ط

ايرانيان . مرده ی مشتی مداح و مداری، جادوگر و کفن کش واليت فقيه، وجدان هر انسان ديگری را تکان ميدهد
ه بعدأ مجاورين نجف، کربال، سامره و کاظمين نيز  بيشتر در استانبول و بمبئی مقيم بودند ک19 و18مهاجر در قرون 
  . به آن افزود شد

مهاجرت به قفقاز پس از قرارداد . اما تاريخ معاصر ايران گواه مهاجرت جمع بزرگی از مردم اين کشور به خارج است
 توپ بستن ، مهاجرت آزاديخواهان بعد از به1285ـ1265ترکمن چای، مهاجرت دوران انقالب مشروطيت بين سال های

، مهاجرت بهنگام جنگ جهانی اول و )1908ژوئن  (1287توسط محمدعلی شاه در دوم سرطان ) پارلمان(مجلس 
 ش، مهاجرت نسل اول کمونيست ها به قفقار پس از شکست 1294ـ 1292تشکيل دولت مؤقت مهاجرين درسال 

وم کمونيست ها توسط  رضا شاه در سال  ش، تداوم مهاجرت و تبعيد نسل د1304 تا 1296نهضت جنگل در سال های 
، مهاجرت 1330ـ 1325، مهاجرت فرقه دموکرات آذربايجان به شوروی پس از سرکوب سال های 1320 ـ 1307

، مهاجرت حواريون 1357 تا 1332 طی سال های 1332 اسد 28جبهه ملی، حزب توده و افراد مستقل بعد ازکودتای 
، 1357ـ1349، مهاجرت مجاهدين خلق و چريک های فدائی خلق از سال 1342 جوزای سال15خمينی پس از قيام 

 نفر از ايران بدنبال سرکوب وحشيانه ی سال 969 و فرار1360 تا قبل از سال 1357 نفر از بهمن 153پناهنده شدن 
ط پليس  توس2001 هزار نفر پناهنده ی ايرانی که در طول سال 150، هم چنان عالوه بر تعداد 1364 تا 1360های 
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 از حدود پنجاه هزار تقاضای پناهندگی ايرانيان، دو سوم آن جواب 2002 ـ 2000ترکيه گرفتار گرديدند، بين سال های 
  .تائيد گرفته اند

دراثراين سير صعودی رويش گسترده ی پناهندگی معاصر ايرانيان که همزاد با شکل گيری رژيم مزدور خمينی است، 
 بحرين و امارات متحدعربی تا اروپا، امريکا، کانادا، آستراليا و جاپان اقامتگاه بيشتر از امروز از ترکيه، قطر، کويت،

  . چهار مليون مهاجرين ايرانی ميباشد

  اگرچه قانونيت مفهوم حق پناهندگی که بعد از جنگ دوم جهانی پديد آمد، بيشتر از نيم قرن عمر دارد ولی با ولرم 
ی روی يخ ديگر، اين هم ذوب شد و بعد از جريان کوتاهی در کدام کنج مغز منجمد شدن جنگ سرد، همانند هر نوشته 

کميساريای عالی سازمان ملل متحد در "فلهذا دو قلوی . سردمداران افسار گسيخته ی استعمار جهانی ته نشين کرد
نيم قرن در حالی مردند که  تولد يافتند، با عمری کوتاه تر از 1951که در سال " کنوانسيون ژنو"و " امور پناهندگان

  . سرمايداری جهانی ديگر از اينچنين تولدی سترون شده است

پناهنده به کسی اطالق ميشود که به علت ترس از آزار و شکنجه و به داليل :  سازمان ملل1951براساس کنوانسيون
ماعی خاص از کشور خود ناشی از کشمکش های نژادی، ملی، مذهبی، اعتقاد سياسی ويا عضويت در يک سازمان اجت

در حاليکه برعکس پای درخواست پناهندگی آوارگان ايرانی که دقيقأ از جهنمی . گريخته و نمی خواهد به آنجا باز گردد
  !است" امن و با ثبات"کشور شما : فرار کرده اند مينويسند که

امن " ان حاکميت ضد بشری دينی  آری، از نظردول جنايت کار سرمايداری غرب زندگی در زير سايه ی شوم الشخوار
از اينجاست که بی پناهی حزن انگيز پناه جوی ايرانی تشديد . و پنتاگون را دارد" سيا"است، چون ثبات مورد نياز" 

ايرانی آواره ای که انتظار داغ واهی اش برای رسيدن به رويای زندگی انسانی در بهشت سرمايه با دريافت . ميشود
ناهندگی سرد ميشود، برای کسب امکان اقامت درين جهنم توده های مردم، ناگزيرأ به شرايط جواب ادارات مربوط پ

اندوه باری تن ميدهد که از يک طرف پرداختن به آن در اين مؤجز نمی گنجد و از جانب ديگر بهتر می پندارم که اين 
مثأل قرار يکی ازين سری . شنويمقصه های هزار و يک شب را از زبان خود ايرانيان گرفتار در چنين سرنوشتی ب

هزار 10 تا 7گزارشات وضعيت زندگی ايرانيان مقيم جاپان را که بد ترين نمونه هم نيست طوری درمی يابيم  که 
پناهنده ی ايرانی در اين کشور اکثرأ به کار های شاق اشتغال دارند و زندگی تعدادی از آنان صرفأ با خالف کاری تأمين 

  .ميشود

  :فغانآوارگان ا
  سرزمين کنونی افغانستان که در گره گاه چندين تمدن بزرگ بشری مهد تمدن پربار آريايی بود، بنابر موقعيت 
جيوپوليتيک ويژه اش بمثابه گذرگاه قشون امپراطوری های اشغالگربفصل مشترک رقابت های استعماری آنان تبديل 

عه های مصيبت بار، ايجاد و رشد بيشتر يک سری ارزشهای اما تهاجم وحشيانه ی تجاوزگران در کنارتحميل فاج. شد
يکی ازين ارزش ها پناه دادن و حتی دفاع عيارانه از پناه گزينان بود که بيشتر اقوام . انسانی را نيز درپی داشت

انی هر مردم اين سرزمين با اتکأ و باور بر همين اصل انس. مجاور و اماکن مقدسه  را به عنوان ملجأ انتخاب ميکردند
چنانچه پناه . پناه جو و مهاجر نيازمند را بدون در نظرداشت مليت، دين و اعتقادش با آغوش باز استقبال مينمودند

گزينی مبارزين هندی، مهاجرين عرب، يهوديان، سمرقنديان، آلمانی های ساکن آسيای ميانه، تاجک ها وغيره مؤيد 
ت را آنقدر نفرت انگيز و درتناقض با باورهای قبيلوی خويش می ولی اکثريت خود مردم ما مهاجر. اين حقيقت اند

معهذا به استثنای آستراليا که در آنجا از . پنداشتند که هر شکلی از آنرا برابر با تبعيد و اشد مجازات تلقی ميکردند
سلط مييافتند، اولين مهاجرين بودند و هندوستان که برای صدها سال خود را در آنجا همانند رسميت زبان فارسی م

  . حتی دعوت آلمان ها برای اقامت و سهم گيری در اعمار مجدد آن کشور پس از جنگ دوم جهانی را نيز لبيک نگفتند

 اما در آغاز دهه ی پنجاه که طومار نظام فرتوت سلطنتی در لفافه ی جمهوری قالبی پيچيده شد و مردم شهر و ده از 
 ماندن می جستند، عده ای از آنان آخرين امکان دست داشته ی زندگی را فرط گرسنگی و بيکاری راهی برای زنده

درحالی توشه ی راه رسيدن به بازاری برای فروش نيروی کار خويش می نموند که در ايران پروسه ی آماده سازی 
  .يک ژاندارم منطقوی سردمدار استعمار غرب بر بستر ريفورم های گسترده و بيسابقه ای در جريان بود
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صالحات ارضی و رشد سرمايداری وابسته اعم از خصوصی، مختلط و دولتی آن نظام پوسيده ی شاهی ايران را ا
رژيم که وظيفه داشت رقابت های ولی نعمتان خود را نيز در منطقه ريکالم . سرخاب و سفيد آب خيره کننده ای ميماليد

کرار اين مضحکه را هم اکنون با توريد کارگران چنانچه نمونه ی ت. کند، مانع ورود اين کارگران ارزان نميشد
چه اين کميدی در حالی نمايش داده می شود که مليون ها کارگر بيکار . پاکستانی، چينايی وغيره در افغانستان ميبينيم

داخلی حتی قدرت رفتن به بيرون از کشور را ندارند و تراژيدی مرگ کودکان و عزيزان گرسنه ی خود را بدون فير 
  . گ و راکت نظاره ميکنندتفن

 ولی مهاجرت های گسترده ی پناهجويان افغان هنگامی که خرس های قطبی به غرض تحقق نقشه ی قلمرو 
 1352 سرطان 26امپراطوری تزاری، تدارکات و تعبيه های قبلی شان را به صاعقه های مرگبار کودتا های پی در پی 

البته اوج بی . ز کاريابی  داشت که خوشبختانه دامنگير ايرانيان نشد تبديل کردند، انگيزه ای غير ا1357 ثور 7و 
 با اشغال نظامی کشور ما توسط ارتش سرخ تکميل شد که 1358سابقه ی تجاوزات حکام کرملين در ششم جدی سال 

سی وعمال بدنبال آن تداوم پناهنده شدن مردم ما منتج به بيرون آمدن حدود پنج مليون قربانی از کام آدمخوران رو
البته يقينأ مصايب آنها با عبور از مرزهای کشور پايان نمی يافت، بلکه با افتادن . خود فروخته ی بومی آنان گرديد

حدود نيمی ازين آوارگان . شان در چنگال رژيم های بيدادگر و عمال استعمار غرب صرفأ شکل مشکالت تغيير ميکرد
 برخالف هياهوی حيله گرانه ی رژيم دال بر عدم رسميت مرز بين پس از رسيدن به قلمرو حکومت آخوندی ايران

سرزمين های مسلمين، در جايی که مرزی را نه ديدند فقط ذات و سرشت دولت های حاکم در هردو طرف مرز موجود 
  .دو کشور بود

جيش فرا خواند،  وقتيکه دولت روس ناگزير شد با تحمل شکست نظامی، افراد باقی مانده ی ارتش خود را به وضع ال
نفير ادامه ی جهاد باز هم از بلند گو های غربی، عربی و ) پرچمی ـ جهادی(حتی پس از تشکيل دولت ائتالفی اسالمی 

شرکای منطقوی آنان انعکاس می يافت و با چاشنی تداوم راکت پراگنی های مرگبار بر شهرهای بزرگ بويژه کابل، 
درين جنگ . شدن ده ها هزار انسان بيدفاع معنی يافته و عملی ميگرديدجنگ های خانه به خانه و کشته و مجروح 

 هزار نفر غير 62های تنظيمی که با عدم رضائيت تنظيم های مشهدی از تنظيم های پشاوری چاق تر می شد حدود 
.  شدندنظامی عمدتأ در شهر کابل کشته و مسموم شده، ده ها هزار نفر مجروح و مصدوم و صد ها هزار ديگر آواره

بيشتر از  يک سوم اين جنايات تحت امر مستقيم محی الدين نجفی زاده و محمود موسوی نمايندگان تروريسم دولتی 
  .آخوند های ايرانی در نواحی مختلف شهر کابل بوسيله ی تنظيم های اوپراتيفی ـ مذهبی مزدور شان عملی شد

ه سوگوار عقيم شدن مليارد ها دالر سرمايه گذاری روی   در چنين وضعيت امريکايی ها و شرکای عرب و عجم شان ک
پرداختند که در هزاران جنايت ضد بشری مانند " طالب"ثمرات جهاد بودند، به سرهم بندی لشکری از وحوش با نام 

دست بريدن ها، سر بريدن ها، سنگسار و تيرباران کردن ها، قتل عام ها، استخوان شکنی ها، تصفيه های قومی، 
را بازتاب " دموکراسی آمريکايی"ر سياست زمين سوخته و چپاول هست و بود مردم بی دفاع ما، مفهوم استمرا
همچنان عالوه بر جابجا سازی های اجباری، تشديد مهاجرت های وسيع اين دوره با وجودی که آخوند های . ميدادند

پناهنده نه پذيرفت، از درد انگيزترين دوره ی ايرانی   بنابر مشترکات ذاتی با طالبان اين آوارگان را هرگز بعنوان 
  .  آواره گی هم ميهنان ما ميباشد

حکومت اخوندی ايران به استثنای مشتی اجير اطالعات و سپاه پاسداران بقيه را بصفت پناهنده به رسميت نشناخته، 
 با ذوالفقار خمينی به دو شق آنان را مهاجر و يا صاف و ساده افاغنه ی مقيم ايران می ناميدند و برعالوه آنان را

با آنکه به اثر مداخله ی اداره ی مربوط سازمان ملل متحد برای تعدادی از . قانونی و غيرقانونی تقسيم ميکردند
پناهندگان کارت های آبی رنگی که هيچ کدام نفع و يا نقصی را دربر نداشت توزيع شده بود، اما هيچ يک از ضوابط  

به آنان اعم از قانونی و يا غيرقانونی، کماکان به .  هيچگاهی در قبال شان مراعت نشده استپذيرفته شده ی جهانی و
اين کارگران بجرم اينکه در افغانستان زاده . ديده ی مهاجرين جويای کار ديده شده و با بيرحمی تمام استثمار ميشوند

ه عوض تدابير ايمنی کار و بيمه ی حوادث به انشأ شده اند، از بيمه ها و امتيازات يک کارگر ايرانی نيز محروم بوده ب
اهللا توکل کرده، به جای استفاده از حق بيمه ی صحی بايد پول پرداخته و از بيمه ی تقاعد بجز پس لگد يک آخوند 

  .  انتظار ديگری ندارند

ا به جريان افتاده  سناريوی صهيونيستی ديگری درکشور م2001با به بنبست رسيدن پروژه ی طالبان، ازنهم سپتامبر
طالب ميانه "در آغاز پاالن تعدادی از طالبان نوسازی شده و پس از غسل تعميد در لجن دموکراسی آمريکايی . است
بقيه را که .  خوانده شدند و در همان مناصب دولتی خويش باقی ماندند تا شايسته ساالری آمريکايی را تمثيل کنند" رو

ود را تحمل نمی توانستند بغرض تداوم خيمه شب بازی های مضحک، در موازات پاک شدن دندان های خون آلود خ
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جابجا ساختند و از آن برای توجيه تداوم موجوديت آدم " بن الدن ـ مالعمرـ گلب الدين"حاکميت موجود در مثلث فشار 
 مقاومت و خيزش کشان مسلح پنتاگون ـ ناتو در منطقه، تهديد نيروهای رقيب شمال و تروريستی خواندن هرنوع

هم اکنون که قوای اشغالگر در کشور ما . آزادی خواهانه ی مردم ما تا جايگزين کردن مجدد آنان در قدرت کار ميگيرند
با مخرب ترين سالح های کشتار وسيع  به نمايش قدرت مشغول اند در زير سايه ی شوم آنان و شرکای جهادی شان 

صد ها هزار کارگر بيکار و مليون ها گرسنه قربانی گرانی سرسام آور مايحتاج هزاران گدا، ده ها هزار کارگر فقير، 
اوليه ی زندگی، ترويج عمدی فساد اداری، بيکار سازی های عمدی، نقض شرعی و آشکار حقوق بشر، آدم ربايی و 

ی شده ی ديگر سالخی کودکان، سرقت و چپاولگری، توليد و قاچاق مواد مخدر، گسترش فحشا، قتلها و جنايات طراح
بمباردمان بيرحمانه ی " شکارآزاد"در حينی که تحميل اين همه فجايع ضد بشری بر مردم ما را چاشنی . ميباشند

يی و دولتی تقويت ميکند و سراسر منطقه را نحوست طبيعی . او.جی.هوايی و زندان های قرون وسطايی شخصی، ان
اظهارات مقامات بلند پايه ی دولت به اصطالح ضد امريکايی ايران قابل قدوم جالدان پنتاگون ـ ناتو فراگرفته است، اين 

  :دقت است

 پايان همان سال را به اين 1383  آقای احمد حسينی رئيس اداره اقامت اتباع خارجی وزارت داخله ايران در برج حمل 
چه آنان ديگر کشور آزاد و دولت . دليل پايان موجوديت افغان ها در ايران اعالم کرد که آنها ديگر پناهنده نيستند

 اخطار فرمودند که در جريان همين سال از يک مليون و نه صد و 1385ايشان باز در سال . منتخب خود را دارند
  .  مليارد ريال پول و کارگيری از زور اخراج ميکنيم170بيست هزار افغان مقيم ايران يک مليون آنرا با خرج 

 بلند پايه ی دولتی که در خم و پيچ رژيم نيز خرش بخوبی ميرود نه هذيان گويی بدون شک اين اظهارات يک مقام
آخوند خرفتی که آزادی  و اسارت، استقالل و اشغال برايش عين معنی و لذت را دارد بلکه زورگويی بيشرمانه ی يک 

  . ميباشد." ای.آی.سی"ساواکی اجير 

ه از شکنجه، کشتار و مصايب جنگ فرار کرده اند، موج اخراج البته به سلسله ی اخراج مستمر پناه جويان افغان ک
ولی با آنهم .  شروع شد و در زمان حاکميت طالبان کماکان باشدت ادامه يافت71 و 70وسيع آنان از ايران در سال 
يران  به تعداد دو مليون و پنجصد هزارنفر هم وطن آواره ی ما در ا1380 و اوايل 1379درنتيجه ی آمارگيری رسمی 

  . هزار نفر آنان متولد همين کشور ميباشند800مقيم بودند که 

افغان ها بدون داشتن جواز ) شروع سال جديد تعليمی مکاتب (85مطابق اعالميه ی وزارت کار ايران ازاول ميزان سال
يمه ميشوند و صاحبکاران متخلف از بابت هر کارگر افغانی شان يک مليون تومان جر. کار نبايد در ايران کار کنند

حال معلوم است که نگاه . غير از نهصد هزار نفر يک مليون نفرديگر را بايد عاجل اخراج کنند. جوازکار نيز نميدهند
داشتن مايه ی پناهندگی چه در حواشی مرز های جنوب کشور و چه در گتو های ساخت آخوند های ايرانی، حيثيت 

 پروژه های استخباراتی آنان، تداوم جنگ و بر پا نگاه داشتن پل ارتباط انبار ذخيره ی نيرو های انسانی برای اجرای
خونين تروريست های اسالمی ديوبندی، قمی و نجفی از نيم قاره تا شرق ميانه را دارد نه مراعات کدام اصل انسانی 

ه ی آنان بين عراق و چنانچه پناه دادن دولت ايران به افراد طالبان و القاعده، اجازه ی عبور و مرور آزادان. را
 نفر از اعضای بلند پايه ی  سازمان القاعده و اقامت گلبدين حکمتيار در نياوران تهران 20افغانستان، اقامت حداقل 

  .نيز انگيزه ی انسانی نداشته است

ف  مليون نفر ازهموطنان ما با آغاز جنگ و تجاوزات رنگارنگ، خال5ازهمين مرور مؤجز ميتوان دريافت که حدود
بر .  پناهندگان جهان را تشکيل ميدهند23%اراده، نيت و تمايلی خود بخارج از کشور آواره شده اند که تا هنوز نيز 

خالف ادعای علی جعفر نژاد رئيس اداره ی اتباع خارجی استان خراسان و آخوند های ديگر حاکم در ايران مهاجرت 
تراشيدن عوامل عمده ی مسکن،اشتغال، تحصيل و . اقتصادی نداردهای افغان ها همانند آوارگی ايرانيان اساسأ عامل 

  . بهداشت برای عدم بازگشت آنان نيز دروغ محض است

استدالل آخوندی برای توجيه جنايت اخراج اجباری پناهندگان استناد بر مشکالت و  بحراناتی دارد که اساسأ از سرشت 
با وارد :  ادعا کرد که2000مثأل وزير کار رژيم درسال.  ايرانو ساختار رژيم ناشی ميشود نه از حضور خارجيان در

 هزار فرصت 800 تا 700شدن ساالنه يک مليون و سه صد هزار نيروی کار در بازار مواجه اند و آنان صرفأ ساالنه 
االتر فرصت در حاليکه بر عکس اين گزافه گويی آنان اساسأ قادر نيستند که از نصف رقم ادعايی ب. شغلی ايجاد ميکنند
و اين در حاليست که چهار مليون ايرانی در خارج مرز های کشور خود در عين وضعيت ناگوار هم . شغلی ايجاد کنند

آخوند ها اگر به اين واقعيت توجه ندارند، بايد به برآورد سازمان ملل متحد که بر اساس . وطنان آواره ی ما قرار دارند
ن ها ناگزيرأ درخارج از کشور های خود شان زندگی ميکنند و ساالنه دو و نيم تا  مليون نفر از انسا200آن هماکنون 
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 700بنأ به محاسباتی در ده سال آينده از . سه و نيم مليون نفر ديگر هم کشور های خود را ترک ميکنند، توجه نمايند
ی در جايگاه بلند جدول اين مهاجرتها مليون تا يک مليارد نفر مهاجر خواهند شد که متأسفانه پناه جويان افغان و ايران

اين ارقام گويای گنديدگی مالکيت سرمايداری جهانی ميباشد که هر روزی حلقه ی هالکت جديدی . قرار خواهند داشت
دير و دور نخواهد بود طوفانی که مالکيت استثماری و کليه مداح و مدافع آخوند و غير . بر گردن خود می اندازد

  . يانه رو و دموکرات و  ديکتاتور آنان را در يک گورستان ابدی مدفون سازدآخوند، افراطی و م

  امام زمان" پيام انقالب"شأن نزول 
  روحانيت که داشتن سر اطاعت بر آستان حکام و سالطين جزء هويت و اشتغال به مدح و ثنای استثمارگران اساس 

و بقاء وی در قدرت نقش داشتند بلکه تابوت سلطنت را رسالت شان را می سازد، نتنها در کنار رضاخان برای وصول 
چنانچه مخالفت آنان با تغييرات دوره ی ريفورم مانند حق زنان در انتخابات وغيره از . به قهقرا نيز مشايعت می کردند

  .حتی بر اتاترک و عملکرد هايش از همين سنگر حمله ميکردند. همين گونه تالش ها بود

 پس از رضاخان دوران اوج شگوفايی و رشد اقتصادی ايران بود و محمد رضا شاه سلطنت دوره ی دوازده ساله ی
 تعرض وحشيانه برضد 1324ولی در برج جوزای . با ژست های دموکراتيک آغاز کرده بود) 1320در سال (اش را 

. مقاومت بر خاستندحزب دموکرات آذربايجان، حزب دموکرات کردستان و حزب توده به . نيروهای مترقی را آغازکرد
  . آذربايجان و بعد هم کردستان آزاد گرديد، اما يک سال بعد به شدت سرکوب شدند

، به مشارکت جنرال های ارتش، طبقه ی بورژوا مالک و "سيا" که توسط سازمان 1332 اسد سال 28درکودتای 
ن نقش سياه روحانيون شريک دربار اوباشان اجير شده عليه دوکتور مصدق و حزب جبهه ملی براه افتاد، ننگين تري

رضا شاه . مانند آيت اهللا کاشانی، آيت اهللا بهبهانی، شيخ بهاءالدين نوری، فلسفی واعظ و آيت اهللا بروجردی برمال شد
بعد از آن ورود سيل سالح، . از ايتاليا به ايران برگشت وجنرال متقاعد فضل اهللا زاهدی را بحيث صدر اعظم تعيين کرد

  .ستشاران، تعليمات نظامی و سازماندهی ارتش سرکوبگر شاه شدت گرفتمهمات، م

 به خاطر 1341در سال" انقالب سفيد شاه" در قدرت دولت شريک بودند، بعد از 1341  روحانيون تا سال 
 که رضاشاه اصالحات ارضی را آغاز کرد، 1342در سال .موضعگيری فوق ارتجاعی شان قدرت آنان تضعيف گرديد

نستان روس ها در صدد سازمان دادن عمال خود و تشکيل حزب دموکراتيک خلق بودند و درعراق کودتا های در افغا
  .پی درپی، پايه های نفوذ و تسلط استعمارغرب بخصوص انگليس را در منطقه ميلرزاند

 لرزان رژيم شاه   بنابر اين داليل از آغاز نيمه ی دوم قرن بيستم سرمايه های کمپرادوری جهت استواری پايه های
ريفورم های اقتصادی و اجتماعی سوار بر دوش اين سرمايه ها طی طريق ميکرد که . سيل آسا به ايران سرازير شد

اين ريفورم ها غرض ايجاد يک ژاندارم . بويژه عرصه های عمرانی، تجاری و صنايع مونتاژ را تصاحب نموده بودند
سيستم حاکميت پوليسی، حيات اجتماعی و سياسی مردم ايران را بزير منطقوی استعمار غرب در هم آهنگی با شالق 

  .حاکميت نيرومند و متمرکز سياسی کشيد

 خمينی که حال زار فيوداليزم، خرده بورژوازی و بورژوازی سنتی بازار را تحمل نمی توانست در پانزدهم جوزای 
وی .  ابتدا به ترکيه و سپس به عراق تبعيد و در نجف ساکن شد1343زار گريست و در سال بر ماتم آنان 1342سال 

  . مرجع تقليد شيعه ها شد1343 وفات نموده بود، در سال 1340در جای خالی آيت اهللا بروجردی که در سال 

بمثابه پايه های  پروسه ی ريفورم  و رشد بی سابقه ی سرمايداری وابسته اعم از خصوصی، مختلط و دولتی آن 
ضروری آماده سازی سخاوتمندانه ی رژيم، با مشوق های نيروی کار بسيار ارزان، بازار فروش مرغوب و ذخاير 

دو مليون نفری و " ساواک"هکذا تشکيل . هنگفت ثروت های زيرزمينی بويژه نفتی ايران سرعت بيشتری می يافت
  .ين منافع اقتصادی غرب در منطقه ره آورد اين پروسه بودارتش تا دندان مسلح چهار صد هزار نفری بخاطر تأم

رژيم شاه که درغرب کشور با دولت عراق درگيری های مداوم تاريخی داشت، باگسترش مداخله ی روس ها در 
افغانستان، ناقوس مرگ اين پاسبان امنيت خليج فارس که يکی از مهمترين حوزه های منافع حياتی غرب است، به 

 دولت مزدور رضاشاه بمثابه خادم منافع امريکا در منطقه، بين دو هجوم موازی روس ها بسمت جنوب .صدا در آمد
  .قرار گرفت
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 توسط 1357 باز زمينه برای مطرح شدن و حتی به قدرت رسيدن روحانيت در سال 50 يکی از داليلی که در دهه ی 
لت منطقوی خمينی را در زيرعباء اش نبينيم، ايران اگر رسا. ساواک مساعد شد نيازهای منطقوی پنتاگون ـ ناتو بود

از . از نظر شرايط عينی و ذهنی برای انقالب در وضعيت قطعأ نامساعد قرار داشت" انقالب شکوهمند اسالمی"مقارن 
يک طرف دوران اوج ريفوم ها و ارتقای بی مانند سطح زندگی اجتماعی، حد اقل در مقايسه با گذشته و کشور های 

نطقه و از جانب ديگر کمبود عنصر آگاهی، در عدم  موجوديت نهاد ها و جنبش های پيش آهنگ و مترقی که ديگر م
  .باوجود يک قرن پيشينه های پرتالطم آن مورد سرکوب شديد و بيرحمانه ای قرار گرفته و متواری شده بود

در آوان " ضد انقالب"و " انقالب"وای يعنی اين واقعيت ها اصوأل حاکی از عدم مساعدت قطعی شرايط و عدم توازن ق
فرمان صادر ميکند اهميت "! فرستاده ی امام زمان"البته اينها برای کسی که مطابق پيام . انقالب اسالمی ايران بود

لذا بجای . چه ايشان ميتوانند قوانين تکامل اجتماعی يک قاره را از قاره ی ديگر معجزه آسا بر فرق ايستاده کند. ندارد
کافی بود با وعده ی نعمات رايگان بهشتی، امت مسلمه را برای انقالب نايب مهدی " حرف های کتابی"ختن به پردا

  . موعود بسيح کند

 من درينجا از بعد منطقی به بار تيوريک مفهوم انقالب نمی پردازم ولی توجه به شعارهای خمينی را حين اشغال 
يام الهی، بيشتر بوی زمينی داشتند و به دهن يک آخوند چندان جور شعارها بجای کدام پ. وظيفه اش ضروری ميدانم

و شعار " رايگان شدن نفت ليتر دو ريال و ترانسپورت مجانی"، "استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی: "نمی آمدند
  ".نه شرقی و نه غربی"ميان تهی

حزب ! ها همان يک منبع را می شناخت هکذا خمينی که برای صدور نهاد های اجير از خارج و تشکيل ستون پنجم تن
در عين حال وی با نقض شعار نه شرقی و نه غربی، در برابر . توده و کمونيستها را به امريکا و انگليس نسبت ميداد

 خادم و عامل انگليس 19امام جواسيس فرقه ی نقشبنديه را که از قرن . خطر کمونيسم در کنار رضا شاه قرار داشت
 و تائيد می کرد ولی خصومت خود را در برابر کمونيست ها بی پرده ابراز کرده و حتی برای بودند، می پذيرفت

شايد مطمئن بود که ارتش  چهار صد هزار نفری شاه با . سرنگونی شاه نيز حاضر نشد با اين گروه ها متحد شود
ن ساواکی را به بيطرفی وادار ادعيه و اوراد وی کرخت شده و لومپن های حواشی شهر با چماق مذهب قادرند دومليو

  .تبديل کنند" پاسدار انقالب"ساخته و  حتی آنانرا معجزه آسا به دو مليون 

از بام پنتاگون پرانده ." ای.آی.سی"بدين ترتيب نه بال مرغ هما بلکه دم کرگس الشه خواری که توسط اداره چيان 
با آنکه خمينی از شعار نه غربی، نه .  شاهی تبديل کردشده بود، عمامه ی حيله گر ترين قشر جامعه را به تاج آخوند

زيربنای توليدی غرب، بلکه روبنا و آنهم اخالق و لباس آن را در نظر داشت، ولی بهرصورت تا اينجا از همه چيز 
، نيزبوی سياست )شاه پوربختيارـ مهدی بازرگان ـ بنی صدر(حتی از دست بدست کردن خلعت متبرک سلطنت توسط 

  !   آنرا هم ببينيم و قصه کنيم" نه غربی"می آيد، باشد که نيمه ی دوم " قینه شر"

بعد از انقالب را " صد سال اول"اما بعد از حدود سه دهه هنوز آغاز کاراست و برای رفتن به بهشت، شايد صرفأ 
  !ند ها شکنجه شوندبخاطر تهذيب از گناه و تسهيل محاکمه ی اخروی، امت مسلمه بايد درجهنم برپا شده  توسط آخو

تفاوت اوسط ثروت .  حاالنکه در ايران هم مانند هرجامعه ی طبقاتی ديگر، بهشت و جهنم در کنار همديگر موجود اند
 مرتبه بيشتر از پرولتاريا و ديگر کارگران ساکن جهنم ساخت آخوند ها ميباشد و اين نمونه 20و رفاه بهشتی های آن 

  . ب آنان استای از عدالت اجتماعی اسالم نا

 اهالی شهر های 20% روستائيان و 50% درصد کل ثروت جهان و يک درصد جمعيت آنرا داراست، 2.5کشوری که 
در . از اينرو ايران در رديف کشورهای فقير جهان می آيد.  مليون نفر، زير خط  فقر زندگی می کنند12آن جمعأ 

   1385حاليکه مثأل دولت آخوندی در شش ماه اول سال 

.  دالر فی بشکه می شود، دريافت کردند53 مليون دالر عايد نفت را که حاکی از قيمت اوسط 780 مليارد و 24 مبلغ 
هميشه در " مليارد دالر پول نفت را برای هر سال نشان می دهد که آخوند ها بخاطر به جيب زدن آن 45 تا 42اين رقم 

  ".صحنه حاضرند

وحانی ـ سرمايدار جديد که از ادغام سرمايداری سنتی و سرمايه داری دالل بوجود البته که نفت تنها نيست، طبقه ی ر
آمده است، از آقايون بازاری و بسازبفروش تا آقا زادگان دريا نوش اوليای فقيه در فروش ثروت ها و  پيداوار خام، 
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ن های خليج يکی از ديگر پخته و نيمه خام بشمول نفت، خاک، آب نوشيدنی حتی صدور دختران و زنان به شيخ نشي
  .پيشی ميگيرند

 35 آن از برکت گردش ماشينهای کشتار رنگارنگ آخوندی کمتر از70% مليون جمعيت ايران که 70مسلمأ اکثريت 
 مليون جمعيت سفارشی احمدی 50سال عمر دارند، از داغی بازار همه چيزفروشی اين آقايون ميسوزند، وهنوز که 

زنان که شرعأ برده ی مردان پنداشته .  ميباشد30%ساله ) 29ـ 15(کاری جوانان بين نژاد در راه است، نرخ بي
نابرابری حقوق شهادت، قضاوت، امارت، سهم ميراث و . ميشوند از هيچکدام حق مساوی اجتماعی برخوردار نيستند

ا کودکان برای مردان خون بهأ مشيت شرعأ مقدر برای آنان بوده، مجاز بودن لت و کوب آنان همانند حق ازدواج ب
  . ثابت مانده ولی چيزی که تغيير يافته است، اوسط سن فحشا ميباشد که به زير هژده سال رسيده است

 کودکان که کارشان مشروعيت قانونی دارد، با انجام کار های شاق نياز های 14%برعالوه  در حکومت واليت فقيه 
.  از خانواده های فقير ايرانی را اکمال ميکنند34% نيازمندی های 37%کودکان  . خانواده های خود را تأمين ميکنند

 هزار از کودکان خيابانی که والدين خود را به اثر سرکوب وحشيانه ی رژيم يا بوسيله ی 30 تا 20هم چنان ساالنه 
 سازمان جنگ از دست داده اند، از شهرهای بزرگ جمع آوری شده و تحويل" برکات"سنگسار و اعدام و يا در اثر

  .بهزيستی ميشوند

  ديگر رسالت خمينی" زمينی"ريشه ی 
در آخرين باری که تسلط . بين دولت های ايران و ترکيه دست بدست ميشد.  م1683 تا 1500  منطقه ی بين النهرين از

ت به ترکهای عثمانی بر آنجا تأمين شد، اين امپراطوری که در غرب تا دروازه های شهر وين ميرسيد، از همان سم
آلمان ها با آغاز ساختمان راه آهن مشهور بغداد در .  م1903پس از آن برای اولين بار در سال . فروپاشی آغاز کرد

بخصوص از شروع جنگ جهانی اول بنابر اهميت سالح . رقابت به استعمار گران انگليس به بين النهرين توجه کردند
  . د اهميت جدی پيدا کردندنفت ، مناطق موصل و بصره با منابع عظيم نفتی خو

ولی .  سپاه اعزامی انگليس بصره را اشغال کرده و حوزه ی نفتی شط العرب را تصاحب کرد1914  در سپتامبر سال 
انگليس ها مقاومت .  از قوای مشترک آلمان و ترک شکست خورد1916اين سپاه حين حمله به سمت بغداد در سال 

  . مانی ها را مورد پشتيبانی قرار دادندهای مردمی برضد ترکهای عثمانی و آل

 ارتش مشترک ملی گرايان عرب و انگليسها بغداد را تصرف کردند و اين سی امين باری 1917باالخره در مارس سال 
عرب هايی که قربانی فريبکاری انگليسها شده بودند و ارتش عراق بمدد آلمانی ها نيز .بود که اين شهر تصرف ميشد

 همراه با شورشيان ملی 1917انگليس ها بعد از فتح بغداد در سال . يس ها را از کشور خود بيرون کنندنتوانستند انگل
 شاهزاده ی هاشمی شريف فيصل را که از اهالی 1920 دمشق را تسخير کردند و در سال 1918گرای عرب در سال 

بدينترتيب . ی سوريه را بوجود آوردندمکه و از نوادگان محمد بود در دمشق تاجگذاری کردند و کشور پادشاهی عرب
  .امپراتوری عثمانی فرو ريخت

 مناطقی از امپراتوری عثمانی که قبأل آن را در توافقی 1920 آوريل 25در " سان رمو"در نتيجه ی کنفرانس 
ه و محرمانه ای انگليس ها و فرانسويان بين خود تقسيم کرده بودند طوری منقسم شد که سوريه و لبنان به فرانس

 دولت مؤقت عراق برياست 1920 اکتوبر سال 27در. کويت، عراق، اردن و فلسطين به انگليسها تعلق گرفت
  . سيدعبدالرحمن افندی گيالنی از سادات بغداد تشکيل شد

  . در همين سال يک سپاه اعزامی فرانسوی سوريه را تسخير نمود و فيصل شاه سوريه فرار کرد

سوريه برآمدند و درين فرصت حزب بعث که قبأل بوجود آمده بود، بصورت علنی اعالم  فرانسويان از 1946در سال 
هيأت اجرايی آن ميشل عفلق، صالح الدين بيطار، جالل . ارگان نشراتی اش را بيرون کرد" البعث"موجوديت کرده 

  .السيد و واهل الغنيم در اولين کنگره ی آن انتخاب شدند

وره و همسويی آمريکا با کودتای نظامی قدرت را بدست گرفت و قرارداد انتقال نفت  حسنی الزعيم به مش1949در سال
  .  را طی حکومت سه ماهه ی خود با ولينعمت اش امضأ کرد
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 از طرف چرچيل، ظاهرأ به اساس فيصله ی کنفرانس قاهره، به صفت 1921 اوت سال23  شاه فيصل فراری در 
دولت .  سال به امضأ رسيد20 نخستين پيمان تحت الحمايگی عراق برای 1922در دهم اکتوبر . پادشاه عراق مقرر شد

 اولين 1927در سال .  سفارت خانه ی خود را در عراق گشود1929ايران عراق را به رسميت شناخته و در ژوئيه 
تعمره ی عراق مس.  خط لوله ی آن تا حيفا و تريپولی به اتمام رسيد1934حوزه ی نفتی کرکوک کشف شد و در سال 

  .انگليس متشکل از عرب های شيعه ی جنوب، کرد های سامی در شمال و عرب های سنی مذهب در غرب بودند

 ساله اش بنام غازی جانشين وی شد که روحيه ی 21 شاه فيصل در بيمارستانی در سويس مرد و پسر1933درسال 
در مقابل کودتای جنراالن نظامی در سال به همين سبب غازی حتی . ملی گرايانه ی ضد انگليس و اسرائيل داشت

 به اثر تصادم موترش مرد و عبداهللا پسرعمويش به نيابت 1939غازی در سال .   نيز عکس العمل نشان نداد1936
  در. سلطنت رسيد

 عبداهللا فرار کرد و کودتاچيان به انگليس ها اخطار دادند که فورأ خاک.  چهار جنرال نظامی کودتا نمودند1941سال 
کودتاچيان به اعدام محکوم شدند و آخرين آنان در . اين کودتا در ماه مه همان سال سرکوب شد. عراق را ترک کنند

اما وارثين جنرال های انقالبی مربوط شاخه ی عراقی حزب .  در دروازه ی وزارت دفاع بدار زده شد1945اکتوبر سال 
 درهمين مکان عبداهللا را به دار زده و با قتل شاه فيصل 1958 ژوئيه سال 14 ايجاد شده بود، در 1343بعث که درسال

رهبران کودتا عبدالکريم قاسم و عبدالسالم عارف .  ساله ی غازی، پادشاهی را درعراق منقرض ساختند23دوم پسر
  .جنرال های نظامی به حضور انگليس ها در عراق پايان دادند

 تأسيس گرديده بود 1957که در سال ) ساواک(ات و امنيت کشورازهمين زمان است که دولت ايران و سازمان اطالع
نيز تهديد " بعث"البته شاخه ی  چپگرايان حزب . به مرکز توطئه و تخريب مستمر بر ضد دولت عراق تبديل شد

  بزرگی را برضد منافع ايران و استعمار غرب در منطقه بوجود 

  :آورده بود که مواردی از آن قرار زير است

ردن روابط ديپلوماتيک با اتحاد شوروی، چين، دولت يمن جنوبی و انقالبيون عمان، به رسميت شناختن آلمان برقرار ک
، اخراج انگليس ها با ملی کردن صنايع نفتی "حزب کمونيست عراق"شرقی، روابط نزديک و همکاری های وسيع با 

ی عمرانی و نظامی عراق، اعدام جاسوسان و دادن امتيازات آن به روس ها، ورود سرمايه های روسی در عرصه ها
  . با دستگيری شان حين سازماندهی توطئه برضد دولت عراق" سيا"اسرائيلی، ساواکی و 

اتحاد مصر و سوريه ( تعدادی از فعالين حزب بعث که طرفدار پيوستن عراق به جمهوری متحده عربی 1959  در سال 
  .م بر وی تيراندازی کردند ولی قاسم  ازين حمله جان بسالمت بردبودند به عزم قتل قاس) تحت رهبری جمال ناصر

 منطقه ای از بصره ی تحت سلطه ی امپراطوری عثمانی 1918 شيخ نشين کويت را که تا سال 1961انگليسها در سال
 زمانی که قاسم نيروی خود را مصروف 1963در فوريه . محسوب ميشد، از تحت الحمايگی خود خالص کردند

کودتاچيان که زير رهبری عبدالسالم .کرد ها ساخته بود، کودتای ديگری بر ضد وی مؤفقانه به انجام رسيدسرکوب 
 نفر اعضای 7000بر عالوه عارف در روزهای اول کودتا . عارف قرارداشتند حکم اعدام قاسم را صادر و اجرأ کردند

بکر تکريتی است که صدام حسين به وی يکی از جنراالن کودتاچی محمد حسن ال. حزب کمونيست عراق را کشت
، دو روز بعد از آن با آمدن 1966 آوريل سال 13بدنبال مرگ عارف در يک سانحه ی هوايی در. بسيار نزديک بود

 17رحمان عارف برادر وی و اوجگيری اختالفات بين ناسيوناليست های طرفدار ناصر و سوسياليست های بعثی، در
سوسياليسم عربی بعثی يکه تاز شد و .  بعث برضد بخش ديگر آن کودتا کرد شاخه ای از حزب1968ژوئيه 

در نتيجه جنرال حسن البکر، صدام حسين و حردان عبدالغفار تکريتی يا در . تشکيل گرديد" جمهوری خلق عراق"
ضع بی دولت ايران به سلسله ی تحريکات گسترده بر ضد عراق از و. واقع گروپ تکريتی های حزب بعث حاکم شدند

به اشغال نظامی جزاير سه گانه ی تنب صغير، تنب کبير و ابوموسی . م1971ثبات اين کشور استفاده کرده درسال
  . پرداخت که مانند شط العرب حق مالکيت بر آن از موارد اختالف ومنازعه بين دو کشور بود

داد های مؤدت ده ساله و کليه  در جريان قرار.   وضعيت جديد، دولت عراق را بيشتر به روس ها نزديک ساخت
دست آورد اين نزديکی جلب روسها درعرصه های نظامی، . معامالت ديگر با روس ها صدام حسين نماينده ی بکر بود

  . بود که فرانسوی ها نيز بعدأ به اين پروسه پيوستند1972نفتی و ملی ساختن نفت در سال
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رابر کرد و از برکت آن دولت صدام محوری حسن البکر بين های  قيمت نفت را چهار ب1973از جانبی هم بحران نفتی 
.  برنامه های وسيع وعظيم توسعه را برای عراق اجرأ کرد که تاريخ اين کشور نظير آنرا نديده بود1980 تا1973سال

اريخ  ساله نيز از قدرت کناره گيری کرده صدام حسين رئيس جمهور شد و اين جايگاهی از ت64 بکر 1979در ژوئيه 
  . منطقه بود که يک ريشه ی رسالت خمينی در آن قرار داشت

  جنگ بزرگ و برکات کوچک

 امام جماران که پس از جلوس نحوست بار خود بالفاصله بهمان سلطان جباران تبديل شد، ذوالفقار از نيام بر آورده و 
به هردو طرف يعنی شرق و غرب کشور در حاليکه پا بر گلوی مردمان ستم آشنای ايران داشت، سوقيات شيادانه را 

، بلکه  بنابر ضرورت به ساز و برگ "هويزر"رژيم که دستگاه ارتش را نه بر اساس موافقت بهشتی و . آغاز کرد
در افغانستان بدون فوت . الزمه ی کشور گشايی، دست نخورده در اختيار داشت سوار بر خر مراد به هرسو می تاخت

پراتيفی ـ مذهبی شروع کرده با اهدای بی دريغانه ی سالح و مهمات، دادن تعليمات جنگی وقت از تنظيم سازی های او
به تروريست های اسالمی در مراکز سپاه پاسداران خراسان و تهران تا اعزام دوره يی تفنگداران ساواکی ـ سپاهی 

دولت وابسته به روس نقش استان خراسان، به مناطق مختلف واليت هرات برای جنگاندن آنان بر ضد جنگ جويان 
  .خود را در تحقق شعار نه شرقی ايفا کرد

 اينکه حاکميت افسار گسيخته ی  واليت فقيه تهديدی را متوجه کشورهای منطقه ساخته بود روشن بود ولی اينکه در 
  .  غرب کشور نيز سياست نه شرقی را دنبال ميکرد، با ژست های مضحک ضد امريکايی آنان همخوانی نداشت

  نفير صدور انقالب اسالمی و حکومت واليت فقيه خمينی همانند روح شيطانی اين جالد مکار بر فراز خليج می پيچيد 
سم ايدئولوژيک شهادت وی از تفسير ضد بشری در قبال جنگ به عنوان منبع . و همه جا به نظرش گورستان می آمد

سالت و مظهر جوهر انسانی برای جوانان خواهان بهشت خير و برکت مايه ميگرفت که آنرا بعنوان وسيله ی رفع ک
  .نسخه ميداد

دولت اسالمی که وارث تنش های مرزی در غرب کشورش بود بر اساس محاسبات نادرستی پس از انقالب با رد وعده 
دولت ی همکاری دولت عراق در قبال انقالب اسالمی آنان، به شورانيدن شيعيان  عراق و پناه دادن به مخالفين آن 

  .پرداخت

، اعالميه 1937 ژوئيه سال 8 روابط دولتين که باوجود تداوم ديپلوماسی صلح، با؛ پيمان چهار جانبه ی سعد آباد در
 مارس 6 و موافقتنامه 1973 پس از سفر عبدالرحمن عارف به تهران، عهد نامه ی مرزی 1967 مارس 13مشترک 

  .  تيره تر شد الجزاير کماکان خصومت بار باقيمانده بود1975

دولت عراق در .  حزب الدعوه سؤ قصد نامؤفقانه ای را بجان طارق عزيز راه انداخت1980 به تاريخ اول آوريل 
 17 آوريل سيد محمد باقر صدر را به چوبه ی دار آويخت و همچنان به تاريخ 8واکنش به آن يک هفته بعد، به تاريخ 

  .الجزاير را با ضمايم و موافقنامه های متمم آن لغو کرد 1975 مارس 6 موافقت نامه ی 1980سپتامبر 

قرار دارد، " گنگا و جمنا"امام که ريشه ی شجره ی نسبی اش در بين نهرين .   آتش خشم خمينی بيشتر شعله ور شد
چون صدام ". صدام بايد برود: "خواند و گفت" يزيد کافر"صدام حسين را که نسب اش به علی بن ابی طالب می رسد 

جنگ هشت ساله ی ايران و عراق ) 1980 سپتامبر 22( برابر با 1359 سنبله 31به سادگی نمی رفت، لذا به روز 
  .آغاز شد

با آنکه اسالم امام، مرز کشورهای ديگر را برسميت نمی شناسد ولی خود مرز کشورش را خوب ميشناخت و برای 
بستن موسيقی، هنر و حتی تبسم و شادی در سيمای توده گسترش آن بر عالوه ی سم پاشی ايدئولوژيک، با به رگبار 

های مردم، تطميع با وعده های دنيوی واخروی مانند تراکتور و بذر، تحصيالت عالی بدون سواد کافی، بيوه های 
وی هر شگرد ماکياوليستی را بمدد . شهدأ و نشان دادن راه بهشت از اتوبان کربال  برای تدارکات آن کار ميکرد

ای جديد ساواک مانند چماقداران باند حزب اهللا، گشتی های جنداهللا و ثاراهللا، سپاه پاسداران و بسيج سپاه شاخک ه
 بر احزاب و نهاد های سياسی مخالف نيز تنها تعبير آزادی از نظر 1360ضمنأ يورش وحشيانه ی سال . اعمال ميکرد

. سرپوش گذاشتن بر همه ی جنايات جنگی رژيم بوداسالم نه بلکه از ملزمه های خاموش کردن هر صدای اعتراض و 
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بر آتش اين جنگ دولتهای زيادی از بيرون هيزم ميريختند که در روشنی آن نتنها نيات طرف های درگير برمال ميشد 
  .  بلکه سرنوشت جنگ را نيز قابل پيش بينی ميساخت

ا، ايتاليا، فرانسه، آلمان غرب، برازيل، ارژانتين، خريد سالح و اکماالت قطعات يدکی رژيم آخوندی از بريتانيا، اسپاني
 از طرف اسرائيل 1980بويژه سالح های کيمياوی که در سال . شيلی، اسرائيل، چين و افريقای جنوبی انجام می شد

  . ارسال گرديد

 و رآکتور  به هم آهنگی با جند اهللا خمينی مراکز تصفيه ی نفت بصره1981 همچنان جنگنده های اسرائيلی در سال 
 دولت رونالد 1986 نوامبر 13کنگره ی آمريکا بتاريخ . اتمی قريب به اکمال عراق را با بمباردمان منهدم ساخت

اما در انگلستان آلن کالرک در . ريگان را نيز متهم به نقض تحريم تسليحاتی ايران کرده و دستور رسيدگی قضايی داد
  . اين جنگ به نفع انگلستان و غرب بود:  ايران گفتدادگاه دفع اتهام نقض تحريم فروش سالح به

باالخره در دوئل سه جانبه ايکه هاشمی رفسنجانی بخاطر سستی اداره ی خود مورد مالمتی قرار گرفت و محسن 
 3000 تانک، 2500 تيپ پياده، 350رضائی برای ادامه ی جنگ تا پيروزی برای حد اقل سه سال ديگر لست مافيايی 

 هليکوپتر، تجهيزات اليزری و اتومی را ارائه کرد، امام که با مشکالت الينحل 300اپيمای جنگی،  هو300توپ، 
 شورای امنيت 598نظامی و مالی شربت شهادت را از شوربای پيروزی نزديک تر ميديد، با قبول فيصله نامه ی 

  . سازمان ملل، زهر شکست و صلح را يکجا سرکشيد

 هزار مجروح را جانب عراق متحمل شده 300 هزارکشته و 120 تعداد 1988ـ 1980ز درپايان اين جنگ هشت ساله ا
  .  مليارد خساره ی مادی برای ايران بار آمد400 هزار معلول، هشت مليون آواره و 700و يک مليون شهيد،

  :نايب امام زمان و اقليت های قومی
لمان که اغلبأ به اقليت های قومی نيز تعلق دارند، همان اسالمی که مرز نمی شناسد، برای شهروندان اقليت غير مس

آنان بايد به اسالم گروه حاکم . حتی برای فرقه هايی از خود اسالم نيز تسليمی و اطاعت بی چون و چرا را نسخه ميدهد
کامل جزيه کشته شوند و يا فرمانبردار باشند، يعنی با قبول بی حقوقی ) به استثنای کودکان، زنان و بردگان(درآيند يا 

اقليت های مذهبی . اقليتها بايد همانند بقيه مسلمانان از حاکميت اگر خود کامه هم باشد اطاعت کنند. و خراج بپردازند
بلوچ ها، عرب ها، کرد ها، ترکمن ها، ارمنی ها، ترک های : ای که داغ اقليت بودن قومی را نيز برپيشانی خود دارند

  . ترک های آذری نيز شهروندان درجه دوم پنداشته ميشوندحتی. قشقايی، يهوديان وغيره اند

حد اقل . ايران، شوروی، ترکيه، عراق و سوريه پراگنده اند: کرد ها که از نژاد آريايی هستند هماکنون در پنج کشور
 تقسيم کردهای امپراتوری عثمانی در سه کشور ايران، ترکيه و عراق در پايان جنگ اول جهانی محصول کارگزاری
استعماری سر وينستون چرچيل بود که از طريق کنفرانس های قاهره، سان رمو و ِسور قبيله ی واحدی را با ساطور 

درخواست اطاعت سنی مذهبان کرد به حواله ی حکم اطاعت از اولی االمر با چاشنی . استعماری اش تجزيه کرد
اين يکی از نمونه هاست که بلوچ .  بوده استسربريدن ها، گروگان گرفتن زنان و سرکوب های وحشيانه ای همراه

  . های سيستان و بلوچستان نيز شرايط بهتر از آنان نداشته اند

 برضد دولت عراق 1940ـ 1930 يکی از قبايل کرد قبيله ی بارزانی از کردهای عراق است که بين سال های 
وروی ماندند و با کودتای عبدالکريم  درش1958ـ 1946مال مصطفی و يارانش پس ازمهاجرت در سالهای. شوريدند

رژيم شاه از کرد های عراق و بخصوص مصطفی بارزانی حمايه ميکرد و رژيم خمينی نيز . قاسم به عراق باز گشتند
  .در کنار قساوت و سرکوب کرد های ايران به حمايه ی خود از کرد های عراق ادامه ميداد

عرب زبان بويژه در خوزستان همانند کارنامه ی آن در برابر با بلوچ برخورد رژيم واليت فقيه نسبت به اقليت قومی 
رژيم که داعيه ی اعراب فلسطين و لبنان را بخود مربوط  ميداند، مناطق سکونت اقليت عرب زبان . ها و کردها ميباشد

نگ و صنايع خود را در عقب مانده ترين سطح اقتصادی و فرهنگی نگاه داشته و بجز فقر، قربانی ها و مصايب ج
. البته نقش رژيم در خارج از کشور نيز ريشه در ماهيت آن دارد. ويرانگر، ارمغان ديگری برای آنان نداشته است

 اخوان المسلمين رو در روی جنبش 1960با شکل گيری جنبش های آزادی خواهانه در فلسطين بويژه در سال : مثأل
نزديک ترين آماج ديگريورش اين جنبش . مت و سوی اسالمی بدهدهای آزادی بخش فلسطينی قرار گرفت تا آنها را س
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سياه ارتجاعی، عراق، سوريه، ليبی و مصرجمال ناصر بود که به هدف  رضای امريکا و هم آهنگی با برنامه ها و 
  . شرکای بنيادگرای عرب وعجم آن نشانه گيری شده بود

 سازمان های افراطی اسالمی را ايجاد 1980 تا 1967ی از بخشی زباله های اخوان المسلمين، اسرائيل در سال ها
ياسين را دولت جمال .  سازمان حماس را تأسيس کرد1987يکی ازين اخوانيها شيخ احمد ياسين بود که در سال. کرد

 توسط 1967وی با اشغال مناطق غزه و کرانه ی باختری در سال .  دستگير و زندانی کرده بود1965ناصر درسال 
سازمان وی مانند باند تروريستی حزب اهللا لبنان تحت رهبری حسن نصراهللا از . ظامی اسرائيل آزاد گرديدحمله ی ن

شرکای اساسی درمعامالت منطقوی حاکميت آخوندی ايرانست که بمثابه يکی از افزار جنايات دولت اسرائيل سياه ترين 
  .  حلقات اتصال اسالم ايرانی و صهيونيسم جهانی را تشکيل ميدهند

  : نتيجه گيری 
 مهاجرت چه بشکل فرار از ناماليمات طبيعت يا به اثر افزايش فاصله ی سطح زندگی کشور های غنی و فقير، يا هم 
پناهندگی از استبداد، تجاوز و جنگ، ريشه در اراده، تمايل و تصميم آوارگان ندارد بلکه ناشی از عوامل طبيعی، جنگ 

مسلمأ برای .  طبقاتی ميباشد که همه بر مالکيت استثماری وسايل توليد بنأ يافته استيا نابرابری های اجتماعی و ستم
پايان دادن به آن بايد تکامل علوم و تکنالوژی از مهار سرمايه رهايی يابد يعنی بايد بهره کشی انسان از انسان و ستم 

قربانيان جنگ، تجاوز و استبداد حق دارند مرز " : اما دفاع از حق پناهندگی با اين باز تعريف که. طبقاتی را نابود کنيم
، يک نياز روزمره و انسانی توده های مردم ميباشد که قبل از "ها را زيرپا کرده و بجای امنی برای زندگی بروند 

آخوند و اسالم و قبل از کميساريا و کنوانسيون های بورژوايی مطرح بوده و تا بقای استثمار و استعمار ادمه خواهد 
  .افتي

 مهاجرت های کنونی با آنکه مقاومتی منفی در برابر انحصارات سرمايداری جهانی است ولی اگر نهاد های سياسی 
مترقی آن را با کار مؤثر ايدئولوژيک و ايجاد هم آهنگی های طبقاتی با صرفنظر از مرزهای جغرافيايی سازماندهی 

النه ی موجود و  واژگون کردن مالکيت و حاکميت کند، به يک فکتورمؤثری جهت درهم شکستن ثبات غيرعاد
چرخش های جديد مهاجر ناپذيری محصول جهانی تر شدن يورش سرمايه نيز . سرمايداری جهانی مبدل خواهد شد

  . شنونده و گوينده ای نخواهد داشت" پناهندگان غيرقانونی"بنابر داليل کامأل مشهودی، دير دوام نکرده و چرنديات 

عی در ايران نه موجوديت دومليون خارجی مقيم آن کشور است و نه راه حل آن جای گزين کردن چهار اما مشکل واق
ايرانيان با دولت قرون وسطايی واليت فقيه متشکل از مشتی جالد حيله گر و . مليون ايرانی آواره بجای آنها می باشد

نابر ضرورت های رقابت استعماری آنان در عامل سرمايداری انحصاری غربی برهبری امريکا مواجه می باشند که ب
  .بر توده های مردم اين کشور تحميل شده است" سيا"منطقه، بوسيله ی توطئه ی 

طبقه ی طفيلی وشديدأ ارجاعی روحانی ـ سرمايدار واليت فقيه که با کارگيری مذهب و سنت های قرون وسطايی به 
د، نه بر اساس کدام ويژگی و نقش مترقی و با قيام مردمی بلکه صيقل دادن نظام فرتوت و استبدادی اشتغال داشته ان

  .   بنابر انگيزه ها و اهداف استعماری و از لجنزار رقابت های جهانی آنان سر برآورده، مطرح و حاکم شدند

  اينها که با بنجل مذهب، به مصاف بشريت ميروند، با وعده ی بهشت عالمی را در جهنم جنگ، جنايت، بيکاری، 
آنان که خود گاهی از توبره می خورند، گاهی از آخور و از هيچ . بيماری، فقر، تبعيض و استبداد شکنجه ميکنند

چه . دستبردی هم روگردان نيستند، اگر گرسنه ای نانی بخواهد وی را مفسد، محارب با خدا و ضد انقالب می خوانند
 باز پس گيری علی االصول ريفورم های اجتماعی و ازينرو. بقول امام، اين ملت برای شکم انقالب نکرده است

اقتصادی اعطايی سلف تاجدار شان با بساط مخاطرات احتمالی آينده اش يکجا برچيده شد و تبعيضات جنسی، دينی و 
امری که با محروم ساختن مردم از مزايای انسانی تمدن . قومی در کنار ستم طبقاتی تزئيد و مشروعيت قانونی پيدا کرد

ی، مسموم ساختن ذهن و ضمير توده ها بغرض کشاندن دسته های هرچه گسترده تری از فرزندان آنان به بشر
  .کشتارگاه های گوناگون آخوندی ادامه يافت

  يکی از اهداف معمم ساختن سلطنت به سطح کشيدن، شناسايی و قلع و قمع وحشيانه ی نيروهای آزادی خواه و 
ان روس و رقبای ديگر غرب، برای جلوگيری از موجوديت، رشد و اثرگذاری آنان مترقی درون جامعه و حتی طرفدار

  . بود1357 ثور سال7در پروسه پر مخاطره ی پس از 
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رژيم که برای سمپاشی و توسعه جويی واقعأ مرز نمی شناخت جنبش آزادی بخش کشورما را نيز با اراجيف من 
، خالصه با اسالميزه کردن فکری و سياسی "جمهوری اسالمی"، "گرايش ملی مذهبی"، "انقالب اسالمی"درآوردی 

آنان که گاهی با تقديس عباء انبيا، گاهی با مشايعت اوليا و زمانی هم با پوشش لسان، وارث . ملوث و متعفن ساخت
مريکا نژاد برتر آريا می شوند، از سنگر های شريد طويل پامير تا بالکان در همه طرف بر روی عمال رقبای ابرقدرت ا

  .آتش ميگشايند

روحانيت حاکم در ايران نتنها هيچگونه خطری را متوجه منافع امريکا نکرده بلکه هر پروژه ی استعماری آنانرا از 
کشمير، افغانستان، عراق، لبنان، قفقاز و بالکان تا هرجای ديگری از جهان اسالم در هاله ی مقدس آسمانی پيچيده 

  . اند

صلح امکان بقای خود را ميبيند و نه در جنگ دست آوردی داشت، نه در ايجاد محوری حکومت آخوندی که نه در 
قوی برای اتحاد دول مزدور اسالمی غيرعرب مؤفق بوده و نه محور قدرتی برای دول هم زبان خود شده است، در 

ن پنجم نظامی و حاليکه عجالتأ روی خيزش های طبقاتی و ملی حساب باز نمی کند و پس از تار و مار کردن ستو
. ک"، با وجود خلق اميد های اقتصادی برای آنان نمد ريش را در برابر شمشير 60ملکی عمال روس در آغاز دهه ی 

همچنان امريکايی ها به پاس اين همه حيله گری های مؤفقانه، با آنکه خود نيز به . نيز نا مؤثر می يابد." ب. گ
خ امام که از سرکشيدن جام صلح زهرآگين است خون مردم افغانستان، عراق شربت پيروزی دست نيافته اند، به کام تل

رژيم که در همه . و حتی لبنان را ميريزد تا اميد  به ثمر رسيدن بذرهای سوق و تعبيه شده ی وی روحش را شاد کند
ه ارواح سرگردان چيز تصوير پايان عمر و مرگ خود را می بيند، از نيرنگ های بادار خود نيز ترسيده و در حاليک

شان بر فراز نقشه ی عوامفريبانه ی خاورميانه ی جديد هر شب گورستان خود را جستجو ميکنند، در روز روشن 
در حاليکه اين . بخاطر طلب آمرزش سيد خندان خاتمی را به ملکوت فاشيست های مسيحی کاخ سفيد شفاعت ميفرستند

ر هموطنان ما و مردم شرافتمند ايران اعم از آواره وساکن جلو گيری بسيار آمرزنده تر خواهد بود که از اذيت و آزا
  .کنند و به آنان اجازه دهند که به اراده ی آگاهانه ی خود راه نجات واقعی شان را بيابند
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 )جواد موسوی خوزستانی(ويراسته ی "خاستگاه استبداد در ايران"ــ کتاب توسعه ـ نظريه های اجتماعی بخش ويژه 
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  )سياوش بشيری: (هــ جنگ و جنون جمهوری ها ـ نوشت

 سياوش بشيری  : ـ به کوشش" ايران ـ عراق" الجزاير 1975ــ قرارداد 

 لطفعلی سمينو: ترجمه) گالودياهايت و ديگران: (ــ جهانی شدن و جنگ ـ نوشته

 داکتر سيد اکبر بريالی : ترجمه) پيير ميژ: (ــ مناسبات شوروی با افغانستان از همکاری تا اشغال نظامی ـ نوشته

    2004اکتوبر " جنايات ديروز دادخواهی امروز"ــ راپور مقدماتی پروژه دادخواهی افغانستان 

 اسداهللا شفايی و صادق باقری: ترجمه) احمد رشيد(ــ طالبان ـ اسالم، نفت و بازی بزرگ جديدـ از
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 )نامی مستعار(ياشارآدی باتمش :ترجمه) پترفرانس:(ای هواپيما ربايان باز گذاشتند؟ اثرسپتامبرـ چرا راه را بر11ــ 

  ــ تبعيدی ها ـ چهار گفتارـ از عباس سماکار

  ــ ترجمه هايی از نشريات شترن، شپيگل، نويه زوريخرسايتونگ و آمار ساالنه ی بولدنسن آلمان از نشرات کاوه 

 :نشرات راديويی

  اديو صدای اسرائيلــ برنامه فارسی ر

  ــ برنامه فارسی راديوصدای امريکا
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