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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

 
  صبا راھی

 ٢٠١۴ دسمبر ٠۵
 

 .ش.  ھ١٣٩٣ ]قوس[ آذر١٢چھارشنبه 

 جھانخوار عزيزم بگو تا خون بريزم: خامنه ای
  ) ايران مصمم برای مقابله با داعشۀشيع: پنتاگون (

  

برخی از روزنامه ھای انگليس مانند ٢٠١۴ دسمبر برابر با سوم ١٣٩٣دوازدھم آذر حالی که امروز چھارشنبه ، در 

اختصاص داده اند، اما " کند  گويد ايران داعش را بمباران می پنتاگون می"گاردين و اينديپندت سرتيتر خود را به خبر 

چرا؟ علت آن چيست؟ چرا رژيم ! کنيد اين خبر برخورد نمیشما در ھيچ يک از رسانه ھای رژيم در داخل ايران به 

رود و  می" سرخود"است که " قدرتمند"کند؟ خب، اگر رژيم اسالمی اينھمه  از مردم پنھان می" امروز"اين خبر را 

 را به رخ مردم ايران بکشد؟ تا بيشتر رعب و" خودیه قدرت خود ب"کند، چرا نبايد اين  داعش وحشی را بمباران می

" دلخوش کنک"چرا امروز تيتر خبرھا در رسانه ھای ايران،  وحشت ايجاد کند که سرکوب ھای بيشتری در راه است؟ 

امتيازاتی که " ھولناک ترين"است؟ امروز سرتيترھای روزنامه ھای رژيم، مردم را برای خبر گردن نھادن به يکی از 

ی داده است ئ مذاکرات ھسته ۀ پشت درھای بستامريکاه ب" ه اشروشنفکران شيع"ماتحت متفکرين رژيم الھی توسط 

  : دئيای امروز در ايران توجه فرماھآماده می سازند، به تيتر خبرھا در روزنامه 

  ی نزديک استئپايان خوش مذاکرات ھسته  : ظريف

  دانيم برداشت تحريم را حق مسلم خود می: روحانی

   نمی شودءيم ھای جديد عليه ايران اجراتحر : امريکا ۀجن ساکی سخنگوی وزارت امور خارج

  اخير ارزيابی منفی ندارمئی از مذاکرات ھسته : رئيس مجلس

  پای وعده ھايم ايستاده ام: رئيس جمھور 

  سر آمده استه دوران افراط و فضای امنيتی ب: رئيس جمھور

   فايده نخواھد داشتءبستن فضا: حسن خمينی

  وفادارمبه وعده ھای انتخاباتی خود : روحانی 

  کنيم صنايع وابسته را حمايت می: وزير صنعت 

  ايران قدرتمندتر و آسيب ناپذيرتر از گذشته است: ظريف

دھند؟ خبری از خط و نشان کشيدن نيست؟ چه شده که آخوندھا با دمشان امروز  می" وعده" اينھا ۀچه شده؟ امروز ھم

  گردو می شکنند؟ 
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 يعنی چه؟ مگر تحريم برداشته شده؟ تازه اگر برداشته شود، با چه شرايطی؟ دانيم برداشت تحريم را حق مسلم خود می

   داده اند؟ ء و شرکاامريکاچه امتيازات خونبار بيشتری از جيب کارگران و زحمتکشان اين مفت خوران به 

ترنج کند دس قربانی می! کند می" قربانی"ه ای شيع برئی، با چنين وعده ھاامريکارژيم اسالمی، سگ زنجيری 

  ! کارگران و زحمتکشان را، نه تنھا دسترنج آنھا را بلکه جسم آنھا را نيز در جنگی که در راه است قربانی کند

  

  اين شرايط چگونه بوجود آمد؟ 

 ۀکيد داشت توافق گسترده با قدرت ھای جھانی در آيندأ خود به خامنه ای تۀ محرمانۀاوباما در نام: يت ژورنالستروال 

  )١(. دارد) دشمن مشترک شان(ن بستگی به ھر گونه ھمکاری برای مقابله با داعشی ايرائھسته 

  چرا؟. ی به تعويق می افتدئ ھسته  ئیمبر دوھزار و چھارده مذاکرات نھاون بيست و چھار :توجه

مقابله با  بين المللی برای ۀت به ايران پيشنھاد پيوستن به جامعگسديويد کامرون نخست وزير انگليس پيش تر در ماه ا

حکومت ُسنی ھا در " دشمن مشترک شان"دھد، و رژيم شيعه در ايران را برمی انگيزاند تا با  می" تھديد تروريسم"

  )٢(! بغل گوشش يعنی عراق و سوريه بجنگند

  به راستی

  دھد؟  چرا ايران از بمباران داعش در جنوب عراق به مردم ايران خبر نمی

  آذين بندی شده اند؟" خبرھای دلخوش کنک"ان فريبکارانه با جرا تيترھای روزنامه ھا در اير

  کنند؟ را در بوق و کرنا نمی خب، اگر بمباران داعش کار خوبی است، چرا امروز روزنامه ھای رژيم آن

  چرا پنتاگون بايد خبر بمباران داعش توسط جنگنده ھای ايران را منعکس کند؟

 در ايران که ھر ھمتای حزب هللا(ينی در نقاط مختلف به نيروھای داعش چرا رژيم اسالمی در ايران از حمله ھای زم

  دھند؟ خبر نمی)  ھستندامريکادو دست ساز 

 و خبر مقابله با داعش ھم ء خوار و شرکای جھانامريکااگر رژيم اسالمی واقعا مردم ايران برايش مطرح باشد، نه سود 

از مردم دريغ " خوشحال کننده"از اعالم اين خبر " امروز" رژيم برای مردم ايران باشد، چرا" خوشحال کننده"خبری 

  کند؟ می

 به ادانيم که رژيم جنايتکار و حنايت بار و جنايت زای سرمايه داری اسالمی وابسته به امپرياليستھ اما، ھمه می

 الھی خون بريزد،  برای اين بر مسند قدرت توسط قلدرھای جھان نشانده شده است، تا توسط قوانينامريکاسرکردگی 

خون کارگران و فرزندان کارگران، خون کمونيست ھا، خون ساير آزاديخواھان و ترقی خواھان، خون نويسندگان و 

دگر انديشان، خون دانشجويان، خون زنان، خون ُکردھای سرکوب شده دو رژيم شاه و مال نوکرھای امپرياليستھا، خون 

ا استفاده از کپک زده ترين بندھای فقه دين الھی در راستای منافع سرمايه دارای  در ايران بهرژيم شيعآری ... ترکمن ھا

خوار کلمه ای بود که خمينی جالد سگ زنجيری جھان(ريزد،  خون می" خوارجھان"ی امريکاسرکردگی ه چھانی ب

د نيز او و رژيم خونبارش کرد و توده ای و اکثريتی ھای خادم خمينی جال امپرياليسم برای عوام فريبی از آن استفاده می

ه است که  اعتقادات شيع اين"  گويد بعد ھم به مردم رياکارانه می) کنند کرده و می را ضداستکبار جھانی ارزيابی می

باور نداشته باشد ريختن خونش حالل " معجزات الھی"ما را سر پا نگھداشته است؛ ھر کس به حکومت واليت فقيه و 

  ." است

نام دين در خدمت سرمايه داری است که خادمين دربار شاه و مال و ه گری ب استفاده از اھرم سرکوبدر راستایو البته 

اربابان جھانی آنھا، برای ھموار تر کردن جاده ھای ستم امپرياليستھا، افرادی مثل مسعود بھنود، اين کيف کش 

سی به او اعطاء کرده است، نيز برای  فيضيه بی بی ۀبورژازی کارگر ُکش، که مدرک روزی نامه نگاری اش را حوز
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ه باشد و گرنه روشنفکر ايران بايستی شيع: کند که   صارد میاه در ايران، فتوخوش خدمتی بيشتر به رژيم شيع

البته از اين روزی نامه نگار مرتجع اولترا راست انتظار بيشتری نبايد داشت، او آنچنان کيف کشی ". روشنفکر نيست

گفتند اگر او به  داشت و برخی ھا برای تمسخرش می" کيف کش"ست که برای خود زمانی بورژوازی در خونش ا

  ! او باشد" کيف کش"رود برای اين است که ديگر در آنجا کسی نمی تواند  خارج نمی

خون کارگران و ! دھد ن سرمايه داری جنايت زا، حرفھايشان بوی خون میااين خادمۀ د که ھمئيفرما مالحظه می

، و گرنه عزيز کرده ھای ئیکنند يا گدا  خيابانھا يا دستفروشی میۀجای تحصيل رايگان در گوشه  آنھا که بفرزندان

  ! کشته شوند"  روشنفکر پرورۀشيع"روند تا در راه  امثال بھنود که به جنگ نمی

 اھداف پليد پنتاگون غير  نامه نگارانی چون او چگونه به، که روزی که ھمين فتوای بھنود نمايانگر اين استين جدا از ا

 روشنفکران ايرانزنند، عالوه بر آن اين کيف کش بورژازی ھم آن بخش از تاريخ را نخوانده است که  مستقيم دامن می

امروز برای وری انگليس به قدرت رسيده بود درست مثل تکه توسط امپرا) هشيع(  شاه اسماعيل صفویۀدر دور

  ! به ھند گريختندو در آن سنی ھا را قتل عام کرد،  پا کرده با سنی بر درقدرت ماندن جنگ شيع

که روشنفکر و دين از ھر نوع آن در مقابل ھم قرار دارند و سر سوزنی ھم با ھم قرابت فکری و نظری ندارند،  اين

مدار  فکری ھم چون مسعود بھنود که امروز ھدفمند پرچۀقصد نداشتم وقت قلمم را برای افشای ماھيت طبقاتی کپک زد

شود ، تا البد مرتجيعنی مانند خود آخوند خاتمی را روشنفکر جا بزند، تلف کنم اما وقتی تعريف  ه میيعروشنفکر ش

من ھم مثل ارنست ھمينگوی و مارکز که روزنامه نگار بودند "...کردن از خودش را شنيدم که می گفت نقل به مضمون 

   " ... نوشته امئیو بعد ھا رمان نويس شدند کتابھا

قلم "به  اين قلم شکی در ماھيت طبقاتی مسعود بھنود ھرگز نداشته است؛ اما خواستم از ھمين فرصت استفاده کنم و 

بوده و ھست بگويم، ممکن است سر اطرافيان بسيار نادانت " انقالبات مخملی امپرياليستھا"که قلمش در خدمت " مخلمی

 مثل ھمينگوی و مارکز که فقر و فالکتی که سرمايه داری باعث ئیغولھاو وام گرفتن از نام " گنده"را با اين حرفھای 

و بانی آن است را در رمانھای خود برای آگاھی خوانندگان برجسته ساخته اند، شيره بمالی، ھمينگوی و مارکز که 

 ئیائی، ھمچون تو آنھا بسۀ آلوده ات را به شانۀھرگز کيف کش سرمايه داری نبوده اند که سعی مذبوحانه داری که شان

 ۀثير آن بر زندگی طبقأبه مسافرت می رفتی، آنھا از جنگھای خانماسوز نوشته اند و ت" ھويدا"خودت ھمراه ۀ که به گفت

رود، را چه  ت نمی" اين سه زن" تو که تمام مدت مداح بورژازی بوده و ھستی که حاصل خادمی ات فراتر از ! کارگر

 آنھا آنقدر شرافت و وجدان در وجودشان بود که از تمامی صحنه ھای خونباری که !به مارکز و ھمينگوی و فاالنچی

 در سراسر دنيا می آفريد رمان بنويسند و جامعه را به سمت جلو برند، اما قلم تو نه تمام آن امريکاامپرياليسم ددمنش 

 شصت توسط رژيم خمينی جالد را ۀصحنه ھای مرگبار را از مردم پنھان کرد، ھمانطور که کشتار زندانيان سياسی دھ

ند  در ايران می آفريدند و می آفرينجنايت باری که مزدوران رژيمۀ پنھان کرده، نه تنھا از درز خبرھای روزمر

دھی؛ که جامعه را به  دادی و می ارائه می" فرشتگان نجات"نيز را  امريکابلکه سربازان وحشی   کرد؛  جلوگيری می

البته بھنود ھرگز از روزنامه نگارانی چون "! گھواره کردن حلوا در اربعين حسينی"برد و  می" امام زمانت" قعر چاه 

نوشتن و حرف زدن " تأجر"ميرزاده عشقی و فرخ يزدی که توسط شاھان و دست نشانده ھای آنھا به قتل رسيدند ھم 

  ! کند پيدا نمی

  .وع اصلیبرگرديم به موض

را وسيله قرار " یئھسته " ديگری مطرح است که جريان ۀدر کار است يا نقش" یئمذاکرات ھسته  "ۀآيا به راستی قضي

 که نابودی رژيم را نابودی منافع خودشان ئیآنھاۀ داده است؟ آيا تاريخ مصرف رژيم اسالمی به سرآمده؟ و امروز ھم

کنند تا نادان ھا را فريب  ات جنايت بار اين رژيم از ھر حيله ای استفاده می حيۀدانند امروز باز ھم برای ادام نيز می
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رژيم در نظر دارند که جنگ ديگری را به کارگران و زحمتکشان و " مصرف"آيا امپرياليستھا برای تمديد  دھند؟ 

  محرومان ايران تحميل کنند؟ 

  :دئيا توجه نماً به اين تيتر امروز خبر در روزنامه ھای ايران مجدد

  ايران قدرتمندتر و آسيب ناپذيرتر از گذشته است: ظريف

دھند چگونه قدرتمند تر شده؟ و چطور آسيب ناپذيرتر؟ چه عاملی باعث اين  گاه توضيح نمی ب؛ اين جانيان که ھيچوخ

  امر شده است؟

يم الھی به مثال يک سگ  نشان دھد که رژامريکاآيا بمباران داعش توسط جنگنده ھای رژيم پيش امتحانی نيست که به 

  مقابله کند؟) داعش( است تا با ھمتای سرکوب گر خود امريکاگوش به فرمان صاحبش پنتاگون 

 مذاکرات نيستيم و دسترسی به اسناد و مدارک آنھا ھم نيست که آنھا ۀبسيار طبيعی است که چون ما در اتاق ھای دربست

توان با تکيه به شناخت علمی که از ماھيت امپرياليستھا و رژيم ھای  را برای اطالع و آگاھی عموم منتشر کرد، اما می

 آنھا مانند رژيم اسالمی شاه و رژيم اسالمی خمينی و نيز با استناد به سخنان مقامات دولتی مانند رئيس ۀدست نشاند

ا تا حدود بسياری ميسر  و نخست وزير انگليس و امثال آن و نيز با استناد به اخباری فاش شده اين امر رامريکاجمھور 

  . ساخت

 )١(بر به خامنه ای نامه ای محرمانه می نويسدو ماه اکتۀ در نيممابازگرديم به وال ستريت ژورنال، که گفته است اوبا

 مشترک با رژيم شيعه در ايران برای نابودی داعش ُسنی دارد، به اين معنا که اگر خامنه ای با داعش وارد ۀکه عالق

 بر پائی جنگ شيعه با سنی" نيروگاه اتمی"به عبارتی شرط داشتن  ! رسد به ثمر می" ی ئھسته  " جنگ شود توافق

ی در پشت اتاق ئمبر تمام شد و مذاکرات ھسته  نو٢۴ . دھد مبر ھم به او مھلت می نو٢۴و برای اين منظور تا ! است

  . ھای دربسته مھلت بيشتر پيدا کرد

:  و شرکايش دارد؟ مخلص کالمامريکاچه مزيتی برای ) امريکا ھر دو دست ساز ( ايران با داعش سنیجنگ حزب هللا

 به ايران که دسترنج کارگران و زحمتکشان ايران است و قرار بود که به ايران بر گردانده امريکابدھی ھای ميليادری 

ه شدن کارگران و ه و سنی و کشت جنگ شيعئی و شرکاء به ايران برای برپاامريکا ۀشود فروش اسلح شود، می

 ابزار سرکوب و کشتار ستمديدگان و ھر چه بيشتر وابسته کردن رژيم سرمايه ،زحمتکشان و فرزندان آنھا در راه دين

.  به اين تنش در خاورميانه برای بقای زالو صفتی اش نياز داردامريکا! داری اسالمی به امپرياليستھای جنگ افروز

  !ت پيشه نياز داردھمچنان که به تنش اسرائيل تروريس

 اين نوشته خطاب به کسانی است که مجازات مرگ برای جانيانی مانند سردمداران رژيم و پادوھای کالم پايانی

  و تصميم گيری در آن مورد را به قضات و متخصصين در امور حقوقی واگذار می دانند رنگارنگ آن را درست نمی

  !کنند

دانيد چه شکم ھای بيشتری شبھا گرسنه می خوابد؟ آيا  را شنيده ايد؟ آيا میخبر سی در صد گران شدن نان در ايران 

  شکم گرسنه اعدام نيست؟

  را شنيده ايد؟ آن" قضات و دادگاه ھای حقوقی"آيا خبر اخير، در مورد تبرئه شدن حسنی مبارک در مصر توسط  

شبه " امپرياليستھا و باپشتيبانی ۀا با پشتوان عمر جنايت بارش رۀ جالد بقيۀآيا شنيديد که چگونه او نيز مثل پيونش 

گذارند؟ تا  بودند، با انبوه ثروتی که به جيب زده می) ھم عذر ديگرلت کھو(که مخالف مجازات اعدام او" روشنفکران

شويم که سرپا  بردند و از فردا شاھد می ديروز خودش را به موش مردگی زده بود و روی برانکار او را به دادگاه می

  !شود  میامريکا کاخ ھايش مشغول به خادمی بيشتر در
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ند ادانيد که ھر روز کودکان کارگرانی که حقوق ھايشان ماه ھا به تعويق می افتد؛ فرزندان کارگرانی که بيکار آيا می 

  دانيد که شکم گرسنه نيز اعدام است؟   می ميرند؟ آيا میئیاز گرسنگی و بی دارو

 جلوه می" ضدانسانی"رويد و مجازات مرگ برای آنھا را  فره میطت مرگ جنايتکاران و شما اين چنين از نظر مجازا

ن راه ا جالدان کارگران و مبارزۀکنيد که اگر امروز کمونيست ھا بگويند که تنھا مجازات مرگ شايست دھيد؟ و فکر می

  !آزادی از ستم استثمار و بردگی است زشت است و ضد بشری

بخش از مبارزه بين دو صندلی ننشسته ايد؟ آيا مارکس و انگلس را نخوانده ايد که چگونه بر آيا شما م ل ھا در اين  

دانيد؛  ، شما دوستان، که خود را نيز مارکسيست لنينسيت میءشما رفقا! کمون پاريس و اشتباھاتش اصرار داشتند؟ نه

! ديکتاتوری پرولتاريا خوانده ايد و قبول داريدم ل را تا سر ! يک چيز را باور نداريد و آنھم ديکتاتوری پرولتاريا است

باور کنيد که . باور نداريد که قدرت ديکتاتوری پرولتاريا است که در دل بورژازی کارگر ُکش وحشت می افکند

 ۀ ھزار چاه نفت، مارکسيسم را بھتر از شما ھا شناخته بود، وقتی که به گفت۵خونخواری به نام راکفلر، مالک بيش از 

 جان آنھا را مکيده بود از مالکيت چاه ھای نفت ۀکه ستمگرانه شير  کارگران انقالبی ۀخاطر وحشت از حمله بخودش 

آيا باز ھم سند الزم است تا ثابت ! بيشتر صرف نظر کرد و از طريق ديگری خون کارگران و ثروت آنھا را چپاول کرد

ا مو به مو در سرکوب مردم و غارت منابع ايران به پيش کرد که چگونه سردمداران اين رژيم فرامين امپرياليستھا ر

  برند؟ می

بمباران  ( امريکا برای بقای جنايتکارانه اش امتحان خود به امريکاسرکردگی ه رژيم اسالمی سگ زنجيری امپرياليسم ب

که مردم  ه و سنی را آغاز کرده است، در ھفته ھای بعد اين، به عبارتی شروع جنگ شيع)ش داعشھمتای تروريست

ھمانطور ! کنند اين جنگ را بپردازند را نيز اربابان جھانی خامنه ای و شرکايش به آنھا ديکته می" بھای"چگونه بايد 

  !که تيترھای خبری امروز روزنامه ھای رژيم را ديکته شده است

  نابود امپرياليسم و نوکران رنگارنگ آن

مجازات مرگ آن برای جنايتکارانی ھمچون   حاميان دلسوز آن و  کارگر روشنفکر وۀزنده باد انقالب به رھبری طبق

  .کنند  ستم امپرياليستھا را صاف میۀکه جاد... خامنه ای؛ ظريف، رفسنجانی و

  ٢٠١۴ دسمبر برابر با سوم ١٣٩٣دوازدھم آذر 

  

 در يمن بمبی  رژيم اسالمی در سفارت ايران۴ديروز پس از بمباران داعش توسط جنگنده ھای اف  :بعد از نوشتن

 القاعده اعالم  سيزدھم آذر  کند بلکه نگھبانان را می کشد، امروز  را متالشی نمی" سفير"شود که البته  منفجر می

برنامه ھای تنظيم شده از طرف پنتاگون اينگونه زمينه ھای . عھده گرفته استه وليت بمب گذاری ھا را بؤکرد که مس

  دھد جنگ را گسترش می

وقتی ايران به بمباران ھوائی ائتالف بين المللی پيوست پيشروی داعش : جان کری معاون اوباما نيزاز طرفی امروز

   لينک خير. کشد سالھا طول میرا ُکند کرد، اما شکست داعش 

http://www.theguardian.com/world/2014/dec/03/us-isis-iran-islamic-state 
  
   رژيم اسالمی۴ گاردين در مورد بمباران داعش توسط جنگنده ھای اف ۀلينک خبر روزناما

http://www.theguardian.com/world/2014/dec/03/iran-bombs-isis-in-iraq-says-us 
  

  را آنھم داوطلبانه منتشر کردند نوشته ای که فقط يکی دو سايت آن
http://neweshtejat.blogspot.com/2014/08/blog-post_23.html 
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   اوباما به خامنه ایۀ محرمانۀيت ژورنال در مورد نام لينک وال ستر )١(
http://online.wsj.com/articles/obama-wrote-secret-letter-to-irans-khamenei-about-fighting-
islamic-state-1415295291 

  لينک روزنامه اينديپندت در مورد سخنان ديويد کامرون در مورد ھمدستی با ايران در مقابله با داعش) ٢(
http://www.independent.co.uk/news/uk/isis-extremists-a-threat-to-the-streets-of-britain-
warns-david-cameron-9674015.html 

  


