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 امپرياليسم ھزار چھره، ھر لحظه ھزار جنايت
  

  !جنايت امپرياليسم در اشرف

باز ھم اشرف پايگاه ! حظه ھزاران جنايت می آفريندامپرياليسم خون آشام  ھزار چھره توسط مزدورانش در ھر ل

 ارتش مزدور عراق قرار گرفت و حقوق پناھندگی آنان بار ۀمجاھدين، پناھنده در خاک عراق، مورد ھجوم وحشيان

  ! ديگر

در آن  امپرياليسم در عراق به پايگاه مجاھدين، که طبق قوانين بين المللی پناھندگی ۀبايد پرسيد چرا رژيم دست نشاند

برد؟ چرا اشرف مصونيت  کشور پناھنده شده اند، و بايد از مصونيت برخوردار باشند مورد يورش وحشيانه می

کند؟ آيا رژيمی که دست نشانده  پناھندگی ندارد؟ آيا رژيم مالکی به خواست خود چنين وحشی گری اعمال می

شود؟ و از جانب  پرياليستھا مرتکب اين جنايت میاز جانب ام" برنامه و ھدف" ست بدون داشتن، امريکاامپرياليسم 

ھمان قوانين ! می ماند" مصون" دادگاھھای فرماشی امپرياليستھا به دليل رعايت نکردن حقوق بين الملی پناھندگی

دھد که اوجاالن رھبر کردھای ترکيه که در يکی  ل اجازه میئياسرا" موساد آدم کش و آدم ربای" مضحکی که به 

به واقع اگر ! پناھنده بود و در حال مسافرت، او را در ھواپيما بربايد و تحويل دولت فاشيستی ترکيه دھداز کشورھا 

تواند چنين وحشی گری در حق پناھندگان انجام  ھم  می" سرخود "رژيم مزدور عراق پشتش گرم نباشد آيا حتی

در امپرياليسم فرانسه در روز روشن کمپ ھای مگر ! مباشيد" امپرياليسم درآورده "دلخوش به اين قوانين... دھد؟ آ

شود روز روشن رفت و توپ و تانک را برد جلوی  که نمی" متمدن "شود؟ در فرانسه پناھندگان به آتش کشيده نمی

به " ناسيوناليستھای دو آشته "در آن جا مزدوران امپرياليسم را با عنوان! کمپ ھا و پناھندگان را به گلوله بست

کند  صورت عريان اعمال میه  از طريق مزدورانش بامريکا که امپرياليسم ئیاما اين درنده خو..ھند د خورد ما می

  کند؟ را دنبال می" ھدفی "و يا" نيتجه "چه

چند سال پيش رفسنجانی يکی از متعفن ترين سرمايه داران اسالمی در يک شوی تلويزيونی که شبکه سی ان ان 

دو يکی ازداده بود، " ترتيب " مسابقات رياست آدم کشی در ايرانۀج مسخر يک شب قبل از اعالن نتايامريکا

غرب مدرن و  " از دفتر سياسی حزب ضدکارگر حکمت که شيفته"امان کفا"بود، اولی با کننده مصاحبه 

" چپ مدرن غربی" به افغانستان را در لباس امريکاکه حمله امپرياليسم " ل تروريست پيشهئيدموکراتيک و اسرا
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، اسمی از بی "خواسته واقعی سياسی اش باشد" ايت داشته باشد، وأد کرد، بود که اين فرد بدون اينکه حتی جرئيأت

که به راستی !  بياورد، و ديگری مصاحبه با رفسنجانیامريکاحقوقی مطلق کارگران ايران در بلندگوی امپرياليسم 

  ! چه ترکيب ھمگونی ھر دو خادم منافع بورژازی

کار امام  " که تن فروشی را با ارائه بند صيغه به امام جالدش در ايران رسمی کرد تائیمان زالورفسنجانی ھ

برای دختران و زنانی که نان شب ندارند، سقف باالی سر ندارند، دوا و دکتر ندارند، آينده ندارند، و از ھر " زمانی

آقا رئيس "شده با ُمھر " دينی" با جواز برند، تن خود را سر میه نظر در فقر و تنگدستی و محروميت کامل ب

سودی به جيب اين روسپی رژيم وابسته به امپرياليسم " تجارت سکس"تا با رواج .  بفروشند،صادر شده" رفسنجانی

  : چنين گفتامريکاسرازير شود، در رابطه با ھمکاری ھای مستقيم با 

ر کشورھای ديگر ھستند را به ما تحويل دھد ما ھم با مثال نيروھای ضدانقالبی که د... با ما ھمکاری کندامريکا " 

  ...." دھيم  که ميخواھد را به او تحويل میئیکنيم و نيروھا آن ھمکاری می

در اصل اين خواست رفسنجانی که مغزش فقط حول مسايل شکم و زير شکم دور ميزند نيست، او زالو زاده شده 

ھرگز ھم فکرش را نکنيد که مسايل علمی ھرگز به ! رومان جان کارگران و زحمتکشان و محۀبرای مکيدن شير

شعور او ھم به مسايل سياسی به ھيچ وجه قد  سلولھای مغز اين حيوان خونخوار و ھم قطارھايش راھی پيدا نکرده،

 که شب ھای قبل برای ستئيدھد مشق ھا گويد و در نماز ھای جمعه به خورد ناآگاھان می دھد، ھر آنچه که می نمی

  ! نوشته شده استاو 

سی و دو سال است با .. حيوانات درنده ای که با نام ھای خمينی، اردبيلی، کروبی، خاتمی، رفسنجانی و خامنه ای و 

باشد حکومت  ثروت و منابع ايران که دسترنج کارگران و زحمتکشان و محرومان می مردم، بر ئی مطلقزورگو

 شاه جالد بودند با سازش خود با رژيم شاه سگ زنجير امپرياليسم موردکسانی ھستند که  وقتی در زندانھای  ميکنند،

زد  "خاطر شيوه تفکره آنھا ب! رفتند و  نوکری خود را ھمانجا به امپرياليستھا نشان دادندگ قرار می" عفو ملوکانه"

 فريب توده  استثمارگر برایۀخاطر شيوه فکری ارتجاعی مطلق که در خدمت طبقه ، ب" و بند و حالل و حرامی

 شان که نه بر سر آزادی منابع و ثروت ايران از سلطه غارتگری و ۀخاطر شيوه مبارزه  است، بهھای استثمارشوند

صورت ه  دينی برای فريب ھر چه بيشتر مردم که قبال آنرا بۀجنايات امپرياليسم بلکه بر سر مسايل عقب افتاد

گذاشتند، ھمان چيزھای که در حوزه ھای دينی به اينان ياد  خواندند و مردم دو ريالی کف دستشان می روضه می

که تمامی آن پيرامون جايگاه فکری او يعنی مسايل زير شکم است، " رساله خمينی "دھند و نتيجه اش ميشود می

اينان به دليل نحوه فکری شان با ھر آنچه که ! زند، بسيار مقبول سگ زنجير امپرياليست شدن قرار گرفتند دور می

را " صاحب شان "لمی ست سر ستيز دارند، چرا که علِم در خدمت طبقه استثمارشونده ماھيت گنديده فکری آنھا وع

  ! برمال ميسازد

 بر پا کردند برای مدتھا سالن تشريح دانشگاه ھا اجازه نداشت از جسد" انقالب فرھنگی اسالمی"مثال زمانی که 

ھم برايش اھميتی نداشت که مردم " غرب مدرن"و ! ستفاده کندبرای آموزش به دانشجويان رشته پزشکی ا" زن"

 ئی که بر پايه مبارزات چريکھای سازش ناپذير، تسليم نشدنی فدا٥٧ايران دچار چه عقب رفتگی ميگردند، انقالب 

 که منافعشان با ئیخلق و ساير نيروھای مبارز ضدامپرياليست صورت گرفته بود، بايد ھم توسط امپرياليستھا

انداختند تا  شان شاه جالد به خطر افتاده بود را می ربودند و به دامان ارتجاعی ديگر میی گونی سگ زنجيرسرن

در اصل  امپرياليسم . آنچه را که شاه جالد شان فرصت انجام آنرا پيدا نکرده بود ھم قطارھای ماليش انجام دھند

کند، شاه باشد، خمينی باشد، يا ی خواستند، برای آنھا فرقی نم خود را میۀ ادامه سلطه گری جنايتکاران" مدرن"
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داد که اھل سازش و معامله بر سر دسترنج کارگران و  ھر کسی که مثل اينھا نشان می... منصور حکمت، يا گنجی

" نفی"ھر کس که مقاومت در زندان را  زحمتکشان است، ھر کسی که تواب پروری را در زندان ترويج دھد،

اش برايش محک باشد و نه آنچه که بر سر کارگران و زحمتکشان و " ھيجده سالگی" کس که تنھا تفريح و کند،ھر 

ه ن رژيم باھا را جلوی پای مخالف" سرگرمی "رود و تفريح و خوش گذرانی و محرومان و ثروت زحمتکشان می

کند،  ع غارتگران زورگو دفاع میعوض دانش و آگاھی مبارزه طبقاتی قرار دھد، ھر کسی که نشان داد که از مناف

 مين می نمود، ھر کسی کهأ را تامريکاديگر منافع امپرياليسم خون آشام " کامی" اما به " نامی "ھر کسی که به

کند، اما اشتباه   روی آنھا سرمايه گذاری میامريکاامپرياليسم شد، امپرياليسم خون آشام " ملکه شايسته گوشتی"

تصميم گيری ھای " اجازه  ھرگز به رژيم ھای وابسته به آنامريکا نام امپرياليسم خون آشام حيوانی درنده به! نکنيد

 اول در چھارچوب خواسته ۀدر وحل" بايد بدون برو برگرد"کنند  دھد، ھر کاری که اين رژيم ھا می نمی" مستقيم

بر مردم اعمال کنند آنرا ھم اول خواھند  دارند که می" ئیزورگو" باشد، و اگر ھم امريکاھای امپرياليسم ددخوی 

 در ءبود بعد به اجرا" صالح منافع امپرياليسم" به  در ميان گذارند و اگرامريکابايد از طريق رابط ھا با امپرياليسم 

  ! آورند

مرگ بر  "خاطر شعار دورغينه سی سال بود که رژيم وابسته به سرمايه داری جھانی اسالمی در ايران ب

دستور  " باامريکاجرج بوش کثيف ترين حيوان درنده ! ھايش را می نوشت" ديکته"شت پرده در پ" امپرياليسم

، و در ادامه اين علنی کاری از زمانی که اوباما، با پيشينه مسلمانی و با پوست رنگينش "آزادی گنجی جنايتکار

وضه خوانی و فريب توده  پيوست، او که در رامريکاخودش را سياه پوست جا زد و به جرگه ديگر جنايتکاران 

با  امريکا و دنيا بايد تحصيل کرده يکی از ھمين حوزه ھای دينی باشد، خواستار روابط مستقيم امريکاھای محروم  

 خيلی ھا، خيلی ھا که وصفشان در اين نوشته کوتاه ۀو در ھمين زمان بود که آب از لب و لوچ رژيم اسالمی شد،

سی سال با ھم زندانيان سياسی ضدامپرياليست از  زمانی که جناح ھای رژيم که گنجد سرازير گرديد، از ھمان نمی

بردند دسترنج  دزديدند و به غارت می چاپيدن و می با ھم می کردند، گرفتند و شکنجه و تجاوز و کشتار می را می

 نزاعشان بر سر "امريکاآقا امام زمان " شان " صاحب"بيشتر خوش خدمتی مستقيم به چه کارگران را، برای ھر 

برای رژيم که داشت پرده ھا . ن امپرياليسم غارتگر و جنايتکار بيشتر شداتر برای سرکوب مخالفپول و قدرت بيش

 ین افتاد، و پرده ھا برای مزدورانی مثل اکثريتی ھائي، پا"مرگ بر امپرياليسم جھانخوار" گفت  غی میربه دو

به مردم قالب کرده بودند نيز " دست پرورده امام زمان" ه اين رژيم را ی ھای منفور تر نيز کئمنفور و جدشان توده 

ن، اجنايات بيشتر در حق مردم و مبارز" صاحبش " نوکری اش برایۀن می افتاد، و رژيم می بايست برای ادامئيپا

آزادی ھا  ترين ئیکه برای ابتدا... دانشجو و کارگر و بيکار و محصل و معلم و پرستار و خبرنگار ونويسنده 

که ھم سوار بر موج اعتراضات وسيع اقشار مختلف " نزاع داخلی" داد، چه بھتر از  کردند نشان می مبارزه می

آيا کسی  از ! مردم شوند و ھم بگيرند و بندند و باز ھم کشتاری ديگر اينبار در زندان قزل حصار راه بيندازند

 ديد که اوبامای دانند، ای غربی را دلسوز مردم ايران می و ساير دولتھامريکاکنند و  کسانی که خودفريبی می

خاطر منافع ه ب"  خود فريفتگان"بريزد؟ البته اين " قطره اشکی تمساحی "برای کشتار زندانيان سياسی" دلسوز"

دھند و ابله وار به دنبال  جلوه می" دلسوز "جيب ھای حقيرشان اوبامای جنايتکار سر دسته قلدران دنيا را

" ايرانم.. آزادی آزادی "گردند و ھالو وار فرياد  شصت روان میۀ قصاب زندانيان سياسی دھ"ين موسویميرحس"

  !دھند را سر می
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باز ھم توسط مزدورانش برای ايجاد تشنج خوراکی که ... و امپرياليسِم ھزار چھره و ھزار جنايت در لحظهرھره ب

يم وابسته به امپرياليسم اسالمی در ايران با آن زنده ھستند را  امپرياليسم يعنی رژيم مالکی، و رژۀرژيم دست نشاند

که قلب ھايشان " انسان دوست "و ھيچ چيز متعفن تر از اين نيست که افرادی!  اين آدم کشان دولتی قرار دادۀدر کاس

شده " وستحيوان د "شبکه ھای بی بی سی مرتجع و ساير کانالھای تلويزيونی" حيوان دوستی "با ديدن برنامه ھای

 ئین راه رھاامبارز به ھزار طريق ديگر در حق کارگران و محرومان و امريکااند، از جناياتی که امپرياليسم درنده 

شوند، اما به محض اينکه اين نوشته که صفات واقعی امپرياليستھا و  کند ناراحت نمی از سلطه امپرياليسم اعمال می

... وا مصيبتا" سرازير ميشود که " با فرھنگ "شود، سيل نامه ھای یکند منتشر م سگھای زنجيرش را برجسته می

 خب، نبايد به اين عده حيوان دوست گفت، که شما بايد در! کنيد" حذف" است، آنرا " فحاشی" اين قلم در حال 

 و بودن خود شک کنيد، نه يکبار بلکه برای تمام عمر بی ثمرتان،  با به رسميت شمردن حيوان درنده" انسان"

ده  "ليون حتیکنيد که نه يک م  بايد به انسان بودن خود شک کنيد، که فکر میامريکاغارتگری به اسم امپرياليسم 

امپرياليسم به !  ايران بکاھدۀامضاء ھم نمی تواند چيزی از بی حقوقی کارگران، زنان، و محرومان جامع" ميليون

کند  جنگ ھای امپرياليسم که محرومان را محروم تر می" یصلح دوست "تمام ديدگاه ھای ارتجاعی و عقب مانده و

شناسيد اما نبرد مسلحانه عليه اين بيدادگری رژيم ھای وابسته به  کند را به رسميت می کشد و نابود می و می

  !  دانيد می" ضدانسانی "امپرياليسم را

شود که جنايات  ليل نمیاينکه مجاھدين چه سمت و سوی سياسی دارند، به ھيچ وجه، تحت ھيچ شرايطی د

شود را ناديده گرفت و آنرا محکوم   که توسط رژيم مزدور آن در عراق در حق آنان اعمال میامريکاامپرياليسم 

  !چنين کنند" حيوان دوست "تنھا انسانھای سرمايه، ھمان انسانھای! نکرد

  ! محکوم است داً حمله به اشرف در خاک عراق شدي  ،امريکاجنايات امپرياليسم خون آشام 

   و ساير امپرياليستھاامريکامرگ بر امپرياليسم خون آشام 

  مزدور آنۀ مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم اسالمی با ھر جناح و دست

   عراق ۀمرگ بر رژيم دست نشاند

   استثمارشوندگان از يوغ سرمايه خونخوارئیزنده باد کمونيسم علم شرايط رھا

  ١٣٩٠ ]حمل[فروردين ماهبيستم 

  

 

  

 
  


