
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  فرح نوتاش

             ٢٠١٧ جنوری ١٣
  

  ھای به جنايات مرد دومه مختصر اشار
  

کش شھرو روستا ، اقشار آزادی و عدالت اجتماعی ، با شرکت طبقۀ زحمت مردم ايران برای استقالل ،% ٩٩انقالب 

ميانی و بورژوازی ملی با پشتيبانی تمام احزاب و سازمان ھای چپ، ملی گرايان، ملی مذھبی ھا و ليبرال ھا به رھبری 

 ١٢دو ماه بعد، در .  پيروز شد١٣۵٧ ]دلو[ بھمن٢٢در  خمينی که کوخ نشينان را به کاخ نشينان ترجيح می داد

معۀ بی طبقۀ توحيدی و اسالم ناب محمدی رأی گيری برای جمھوری اسالمی آری  با شعار جا١٣۵٨ ]حمل[فروردين

  .و از ھمان جا آغاز شد مصيبت مان. رأی مردم آری بود. يا نه انجام شد

محمد بھشتی ، اکبر رفسنجانی و سيد علی . مثلث خبيث ، نامی بود که از ھمان اوان مردم به تشکل سه نفر داده بودند

 با ھم بود، فرمان انقالب را کمی از طرف ًين بود که ھر گاه اين سه به ديدن خمينی می رفتند، که اکثراعلت ا. خامنه ای

  .خاندند  می چرطرف کاخ نشينانه کوخ نشينان ب

اکثر مجامع به رفسنجانی که  وليت انفجار در دفتر حزب جمھوری اسالمی را مجاھدين بعد از مدتی پذيرفتند، ولیؤمس

آن انفجار پايان خط بھشتی .  ی محکوم کردندوک شدند و مجاھدين را به خود نمائرا ترک کرده بود مشککمی قبل، محل 

  .  نفر بود٧٢به ھمراه 

را که % ٩٩ی که اين انقالب تا جائ. رامين نزد خمينی می رفتنداز آن پس، اکبر و سيدعلی، با ھم برای ديکته کردن ف

در کنار اين چرخش عظيم به راست، زندان ھا را . کردند% ١به حاکميت حامی قرار بود حامی کوخ نشينان باشد تبديل 

حسين علی منتظری را که نايب امام بود و معترض به اين . کردند  ن را زندانی و قتل عامابه شدت فعال کرده و معترض

  .اش تا آخر عمر زندانی کردند و در خانه  از صحنه طرد وضع،

شيعيان عراق برای  حمله کرد ولی آغاز فتنه توسط اينان با تھييج و حمايت حزب الدعوۀدرست است که صدام به ايران 

ين برای پائ. حساب کشته ھا و معلولين و ويرانی ھا و بدبختی ھای حاصله از جنگ از ھر دو طرف ، با شما. قيام بود 

ريه ترين فاجعه آفرينی ھا، ھمپای  در افغانستان، حمايت و رشد انواع اسالميست ھا و ک*کشيدن حکومت سوسياليستی

و .  ملت عراق ، ايران و افغانستان اند ، که تا امروز ادامه دارد٣ول بدبختی ؤاينان مس. وليت اينان بودؤمريکا با مسا

ردن دو جريان اصيل مبارز ی حماس و حمايتش ، تارو مار کبرای بر پائ. تنھا اين سرآغاز کار شان بوده است

  .  جبھۀ خلق برای آزادی فلسطين را سرکوب کردند و بودجۀ حماس تا ھمين امروز در تعھد اينان است، الفتح وفلسطينی
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که رشتۀ عمل از دستش خارج نشود  رفسنجانی نمی توانست که بگويد مرا انتخاب کنيد ، پس برای اين با مرگ خمينی،

اکبر فکر می کرد سيد علی را .  ايران غالب کردو او را به عنوان رھبر به مردم. به جد در رھبر کردن سيد علی کوشيد

برای ھمين ھم تا روز آخر سيد علی . نيز چون خمينی می تواند در چنگ خود داشته و فرامين خود را به او ديکته کند

چون طراح اصلی نظام سرمايه . او در واقع خود را رھبر می دانست. وبه عنوان مرد دوم در کنار او بود. را رھا نکرد

شده و بعضی اموال دولتی را برای ايجاد يک  برای مثال ، طرح او بود که تمام اموال مصادره. اری اسالمی او بود د

تبديل بنيادی نظام به سرمايه داری و . اين انتخاب دو فايدۀ بسيار مھم داشت. طبقۀ جديد اشراف به سپاه پاسداران بدھند

امروز که سيد علی می گويد اکبر تا به آخر او را دوست می داشته، يا . تطميع و خريد مادام العمر ماشين جنگی ايران

او می گذاشت سيد علی ژست رھبری . ھنوز ھم رفسنجانی را نمی شناسد و يا  در کتمان رھبری پنھان او است

  . ولی خوب می دانست که رھبر واقعی اين جھنم ھم اوست. رابگيرد

 ولی در قتل احمد خمينی، می شود وھمواره از راه دور فرمان می دھد ،يک شکارچی واقعی ھرگز خود وارد صحنه ن

 و علت قتل احمد ، سخنرانی يک ھفته قبل  او آخرين نفری بود که از خانۀ احمد خارج شد. خود او مستقيم در صحنه بود

 کشته شدن خودش نيز می ًکه احتماال چنان. او در اصفھان عليه انحراف انقالب از اھداف اوليه اش به نفع محرومين بود

  . ال او در مورد ميلياردھای کالن دزدی در دورۀ احمدی نژاد از بودجۀ مملکتی باشدؤتواند س

طرف ه  توسط انگليس در قاھر ه بنيان گذارده شده و بعد ھا ب١٩٢٨او از پيروان اخوان المسلمين بود که در سال 

  .  می کرد و دوست شيخ ھای عرب بوداز اين رو از مرسی جانب داری. مريکا چرخيده بودا

  . ولی سيد علی با بيت خود ، يک دست حجتيه و مجری پنھان امپرياليسم انگليس است

مريکا  باز ھم از حکومتشان ااگر سعودی ھا می خواھد : ترامپ در سخنرانی ھای انتخاباتی اش  بلند اعالن کرد 

فتۀ بعدش جانسون وزير خارجۀ انگليس و چند روز بعد ترزا می ھ. دنمريکا بدھاحمايت کند، بايد  مبلغ بيشتری به 

طرف انگليس حامی ه مريکا باز بايعنی عربستان از . نخست وزير انگليس به ديدار پادشاه عربستان صعودی رفتند

  !حال بايد روابط ايران و عربستان رو به بھبود رود. اوليه اش رو کرد

  . و منشأ اين دزدی ھای مدام و کالن روشن . ب خرج داردمنظور اين است که چرب کردن سبيل اربا

را جلو انداخته اند و دست به دست می گردانند برای اين است که خود می دانند که او تنھا "  زنجانی"اگر اين جوانک 

،  ايرانرقابت دو امپرياليسم در. شيعه سازی در جھان ھم ، فرمان ھمين کانال  است. اوامر آنھا را اجرا کرده است

  . ی سيد علی و اکبر شدباعث روياروئ

اکبر با سوار شدن  بر موج اعتراض مردم به حاکميت در پی تمديد اين رژيم برای پنجاه " جنبش سبز"در بھار ايرانی 

ش با کودتا وروی کار آوردن دلقک خود برای غارت ملی ، ابتکار عمل را از او که سيد علی و بيتسال بعدی بود 

  .وليت ھای ھمين کانال استؤيعه سازی نيز از مسش. ربودند

که امروز در خيابان ھای تھران با عکس اکبر در دست، آزادی موسوی و کروبی را   معترض به حاکميت،اين مردم

  .که گرگ را به شغال ترجيح داده اند. می خواستند  از فرط استيصال وبی رھبريت است

لسادات برقه ای دوست دختر ياسر، پسر بزرگ رفسنجانی  از جمله اشرف ائی ،رفسنجانی طراح تمام قتلھای زنجيره 

سعيد امامی وقتی برای گفتن . جای اين که پسر خود را تنبيه کند دست زن مردم را داد روی اجاق سوزاندنده او ب. است

ش را بھم می ماليد و اسرار در زندان فقط خاتمی را خواست، خاتمی بعد از بيرون آمدن از سلول سعيد امامی، دستھاي

  .می گفت آخ آخ

  . شده بود چيزی به کسی بگويدءاو نمی توانست از آنھمه جناياتی که به فرمان رفسنجانی اجرا
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را بايد به گور  يای رھبریؤامروز اگر حسن خمينی برای مرگ اکبر می گريست برای اين است که می داند ديگر ر

  .ببرد

که " استخر"  چون امير کبير به فرمان انگليس در حمام ًکه احتماال ر پشت پرده ،مرگ اين مرد دوم، اين رھبر اصلی د

. آغاز دورۀ سقوط .  ی اين جمھوری جھنمی است آغاز دورۀ نھائرگھا و گردش خونش به نوعی دستکاری شده است،

يه انگليس تمام قدرت را او می خواست دورۀ نوينی از استيالی اخوان المسلمين را در ايران راه اندازی کند ولی حجت

  .می خواھد

 اين رھبر... انتخاب ما  نبود

  از اکبریاو گرفته حکم رھبر

 با مرگ اکبر ... حال

  حکم رھبراست باطل شده 

            ٢٠١٧ جنوری ٩جبھۀ جھانی ضد امپرياليست     قدرت زنان      وين   

  

  :يادداشت

اين مزدور رسوای سوسيال " ببرک کارمل"انستان را که به اعتراف شخص  در افغس اين که نويسنده حاکميت مزدوران رو-*
امرياليزم شوروی، در مدتی کمتر از دو سال بيش يک ميليون انسان درد مند افغان و نسلی از بھترين فرزندان اين کشور و در 

 نشان می دھد که يا ؛می داند" سوسياليست" لنينيستی افغانستان را به خاک و خون کشيد، - جنبش مارکسيستی،پيشاپيش ھمه
  .نويسنده چيزی از تاريخ افغانستان نمی داند و يا ھم معلوماتش راجع به سوسياليزم محدود به تبليغات امپرياليزم می باشد

  AA-AAادارۀ پورتال

  

  

  

  

  

 


