
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 
 .Iran's M آئينۀ ايران

 
  صبا راھی

 ٢٠١٣ سپتمبر ٢٢
  

 "!نرمی قھرمان" جالد و 
  

  ) و رژيم اسالمی وابسته به آنامريکا شروع روابط علنی بين ۀدر حاشي(

سمبل رشادت، و آشتی . يک سمبل است امام دوم شعيان،برادر ويار) الفضلابو"(حضرت عباس"در ميان شيعيان 

 که توسط شمر و يزيد کشته می) طفل معصوم( تن و علی اصغر٧١است که از خون ناپذيری با دشمن است، سمبلی 

انه شھيد جنگد و به روايت تاريخ در آن جنگ قھرمان  خونش با دشمنانش دالورانه میۀگذرد، تا آخرين قطر شود، نمی

را  آن... سنی و غيرهشيعه، دينی و غير دينی،   شما نيز از ھر باور و عقيده ای،اً ست که طبعااين روايتی ! شود می

  .شنيده ايد

 و شرکاء در ايران مردم از ھر عقيده و باوری اين داستان را به اين امريکاتا قبل از به قدرت رساندن آخوندھا توسط 

شد مردم  ر روزھای عاشورا و تاسوعا به ويژه در شھرھای کوچکتر که تعزيه خوانی بر پا میترتيب شنيده بودند، و د

  ! کردند را ستايش می" نيامام حس "او ورشادت و دالوری "به خاطر 

خواھند به خورد   عکس اين موضوع را البته بسيار حساب شده میه ب او" مشاورين غيبی" امروز اما خامنه ای و 

را د تا مبادا دست از پا خطا کنند، و نقاب فريبکاريھای خامنه ای نبدھ" ن سپاهئي پاۀنيروھای رد" خصوص ه مردم ب

کند  شود، خامنه ای سعی مذبوحانه می که در جنگ با دشمن کشته می" ابوالفضل العباس"اما چرا؟ چرا امروز  ! بدرند

با دشمن " امام حسن" مردم را فريب دھد که خواھد چرا خامنه ای حساب شده می عکس اين قضيه را بگويد؟ هتا ب

   مذاکره کرد؟

ماھيت اجتماعی و طبقاتی آخوندھا، بر اساس مکر و فريب و حالل و حرام کردن پديده ھا با  بسيار واضح است که 

 گيرد، و تنھا محصول توليدی اين انگل ھای جامعه که از راه  دين شکل میۀاستفاده از بندھا و تبصره ھای زنگ زد

خصايلی که مطلوب سرمايه داری است، سرمايه ! کنند ھمانا دورغ و فريبکاری و حقه بازی است صدقه زندگی می

  .داری که ضداخالق، ضدا راستی و درستی، ضد صلح، ضد عدالت و برابری حقوقی در جامعه است

يه داری اسالمی برای ثابت در مقطعی که سردمداران رژيم سرما" دينی" آنھم تحريف تاريخ اما چرا تحريف تاريخ؟

را برای فريب دادن توده ھای ستمديده ای که کمرشان زير بار   و شرکاء، آنامريکابيشتر برای چه کردن مزدوری ھر 

  کنند؟   استفاده می،زنند تحريم ھای اقتصادی خم شده است و زالوھای داخلی و جھانی سودھای کھکشانی به جيب می

  :قضيه از اين قرار است

  .  اعالم موافقت کرداً  علنامريکامستقيم با ۀ  گاردين نوشت که خامنه ای با مذاکرۀوز روزنامدير
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من مخالف حرکت ھای مناسب ... و . دليل عقايد دينی مان مخالف ھستيمه ما با بمب ساختن ب "خامنه ای با اين مقدمه که

خواھد روابط  می." نام گرفت باور دارم" ماننرمی قھر"در ديپلماسی نيستم، و من ھنوز بر آن چه که ساليان قبل 

مرگ بر استکبار "دورغ و برای فريب توده ھا شعار ه  سال ب٣۴!  و شرکاء را علنی کندامريکاپنھانی و پشت پرده با 

 منفور ھمکار جالدان رژيم نيز با مکاری ھای رژيم ھمنوا شدند، و یسر دادند، و توده ای ھا و اکثريتی ھا" جھانی

  !گويد خامنه ای از نرمی قھرمان میامروز 

  رسد؟  از کجا به داد خامنه ای مزدور امپرياليسم می" نرمی قھرمان"اين 

صلح امام (عنوان کتابی ترجمه شده به فارسی است که به زبان عربی " نرمی قھرمان"شود که اشاره به  گفته می

 قرن پيش نبرد ١٤که  ، "امام حسن " انعطاف پذيری ۀآيد که موضوع کتاب دربار نام دارد، چنين بر می!!!) حسن

  . می باشد دالورانه را به توافق برگرداند،

 ۀ و ھمواره در تمام دوره ھای تاريخ مبارزسر سوزنی با سرمايه داری تضاد ندارد،) تمام دينھا( از آنجائی که دينالبته 

 سال حکومت اسالمی در ٣٤ند، ھمانطور که در اين ک کرده و می  ظالم و ستمگر را نمايندگی میۀطبقاتی منافع طبق

را ثابت کرده است، مگر ھزاران نفر از زندانيان سياسی مقاوم و آشتی ناپذير ضدامپرياليسم که به ماھيت  ايران آن

ا سرسپردگی اين رژيم پی برده بودند قھرمانانه بر سر آرمانھای واالی انسانی شان ايستادگی نکردند؟ چرا رژيم آنھا ر

قتل عام کرد؟ چرا اينھمه از وجود آنھا وحشت داشت که حتی اجساد آنھا را شبانه در گورستان ھا، بی نام و نشان در 

ريخت؟ تنھا يک دليل محکوم وجود دارد و آن اين است که آنھا ذره خاک سراسر کشور دفن کرد و با بلدوزر روی آنھا 

کنند نداشتند، آنھا   و زحمتکشان را در شيشه کرده بودند و می و شرکايش که خون کارگرانامريکاای سر آشتی با 

 جانھای شيرين شان بر اثابت کردند که از ھمه چيز خود حتشدن نبودند، آنھا " شخصيت سياسی" ھرگز به فکر مقام و 

  ! گذرند سر آرمانھای درست شان می

ضدامپرياليستھای واقعی را در زندانھای " رضای حضرت االمپرياليسم"خامنه ای جالد و ھمپالگی ھايش وقتی برای 

، " نظم اجتماعی بودندۀدناينھا بر ھم زن" ايران قتل عام کردند، و به دورغ مثل محمدرضا شاه جالد به مردم گفتند 

ته بودند را به خاک و خون کشيدند، و اس شان به پا خۀوقتی خلق ھای دالور کرد و ترکمن که برای حقوق پايمال شد 

 اينھا با ۀان را سر به نيست کردند، وقتی ھر دگر انديشی را به نوعی از سر راه نوکری شان برداشتند، و ھمنويسندگ

نيروھای رده "گرفت، امروز برای آماده ساختن  ھمکاری تنگاتنگ توده ای ھا و اکثريتی ھای ضدکارگر صورت می

   ! گويد می" نرمی قھرمان"و توده ھای مردم از " ن سپاهئيپا

در ديپلماسی بايد مثل يک کشتی گير منعطف :"گويد که فريبکاری اش را بيشتر آب بندی کند می  خامنه ای برای ايناما

  "بود اما نبايد فراموش کرد که رقيب و دشمن کيست

 که منافع شان به منافع سرمايه داری متعفن گره خورده است برای افرادی ئیالبته اين جمالت گوش نواز است برای آنھا

کنند، و گرنه ھر عقل  مانند توده ای ھا واکثريتی ھای منفور که امروز ھم مزدوری اين رژيم نوکر امپرياليستھا را می

بھترين فرزندان آن مملکت که به راستی به چيست، آيا ) ضداستبکار جھانی(داند ضدامپرياليست بودن  سليمی می

  ؟؟؟؟؟؟ د و بعد ھم قتل عامکن ضدامپرياليست بودند در زندانھا شکنجه و تجاوز می

خامنه ای و ساير سردمداران رژيم که دست ھايشان به خون ھزاران زندانی سياسی ضدامپرياليست آغشته است امروز 

سرمايه . کنند  از ھر حيله ای استفاده میامريکابرای باز کردن درھای علنی غارتگری و چپاول منابع ايران توسط 

خون بيشتر احتياج دارد و نوکران آن در رژيم سرمايه داری اسالمی وابسته به سرمايه داری جھانی جان ميکند و به 

  ! داری جھانی خواب ھای بيشتری برای منابع طبيعی و انسانی ايران دارند

  !شود  جايگزين القاعده در منطقه میامريکارژيم اسالمی و سپاه پاسداران اين نھاد امپرياليستی برای امپرياليسم 
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  مبر دوھزار و سيزده سپت- ھزار و سيصد و نود و دو]سنبله[شھريور

 


