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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
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 Political  سياسی

  
  :يادداشت

د، " شمير"که با ارسال مطلب ارزشمند آقای " شمير"ما از خوانندۀ گرامی ما خانم  ته ان ا پيوس اران م ع ھمک در جم
  .مائيمصميمانه استقبال نموده ابراز امتنان می ن

ال م، پورت ی ورزي د م ا تأکي ته ھ ر آن نوش ار ديگر ب م و ب ته اي ا نوش ار ھ ه ب ان طوری ک ستان آزاد"ھم  آزاد -افغان
ردم آزاده، " افغانستان ام م ه تم د، ب زدور می باش اد طلب و م اد ھای انقي که خار چشم تمام طيف ھای عناصر و نھ

دگان استعمار ستيز و مترقی کشور و منطقه تعلق داشته، اين ه کمک خوانن ه ب د ک  را بزرگترين افتخار خود می دان
  .خود می تواند ھر توطئه ای را خنثا نمايد

ه  وز توطئ ده پ ايق آم ام مشکالت ف ر تم سته ب روز توان ا ام ال ت ه پورت ھمين حمايت مردمی يکی از شروطی بوده ک
  .، به خاک بمالدگران را در زير ھر چتری که خود را پنھان نموده باشند

  به اميد ھمکاير ھای بيشتر تان                                                               
 AA-AAاداره پورتال                                                                 

  
 ھادی شمير: نويسنده
 الھه شمير: ارسالی

  ٢٠١١ اپريل ٠٦

 
  اوزات جنايتبارھای خونين وتج"بھمن"جھان آماج 

      

 مقدمه
خودی، انقالب، دولت وغيره نشان ميدھد که ه ب جنبش خود :کاربرد امروزی ترم ھا ومفاھيمی مانندۀ موارد و نحو

نيز  اجتماعیبرای آزادی انسان ازبھره کشی و ستم  آگاھانهۀ  مدعی مبارزحتی افراد و بخش ھای مختلف جنبش

بر اين وقتی ھر کسی اميال درونی بنا. اھيم و ترم ھای سياسی متداول ندارندمفاھيم مشخص و تعابير واحدی از مف

تنھا با اين زبان ھای متفاوت حرف ھمديگر را نمی توان فھميد بلکه ه بار کند؛ نمفاھيم کامالً بديھی   برخود را

  .م می يابدخاطر توجيه جنايات و دستياری با توطئه ھای سرمايه داری جھانی انجاه  ب چنين عملی اغلب

   : در مورد واقعيت تاريخی پيدايش و رسالت دولت فريدريک انگلس می گويدمثالً  

که شرايط خارجی اين  جھت الزم آمد آن استثمار کننده ازۀ دولت يعنی سازمان طبق . . . طبقاتیۀ برای جامع"

استثمار شونده را قھرأ ۀ ويژه طبقه به عبارت ديگر از آنجھت الزم آمد که ب. توليد حفاظت نمايدۀ طبقه را در رشت

  ھمان تعريف معروفینيا." موجود توليد برای سرکوب اين طبقه ايجاب ميکندۀ شرايطی نگاه دارد که شيو در

  .ميداندتحت ستم ۀ  ماشين سرکوب يا افزاری برای بھره کشی از طبق را که دولتاست

ديگر و دستگاه ۀ طبق دستگاه ستمگری يک طبقه بر طبقاتی، ئی دولت دستگاه فرمانروا نيز مارکسارلبه نظر ک

شدت  طريق از کند و بدين محکم می را ايجاد نظمی است که به اين ستمگری صورت قانونی ميدھد، پايه ھای آن

  :لنين گفت.ا.وھمچنان  .کاھد تصادم ميان طبقات می
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 تواند آشتی پذير باشند پديد می نی نمیدولت در آنجا، در آن موقع و به اين دليل که تضادھای طبقاتی به طور عي" 

   ."اند عکس وجود دولت ثابت ميکند که تضادھای طبقاتی آشتی ناپذير هب .آيد

ً به     در اما.  نمی پردازمآن با تضاد طبقاتیۀ  و يا رابطاجتماعیۀ  دولت به يک طبقناميمونۀ وصلمن عجالتا

فرورفته در ۀ  برای حفظ ثبات جامعی برده داريت مالک است که کامالً روشنھرصورت اين واقعيت تاريخی

  وحالت اطاعت ھا در ، وادار ساختن بردگان به کار، نگاه داشتن آنروابط عميقاً غير عادالنه و تناقضات ال ينحل

که يک  الزم داشت ؛ اندوزیغرض ارضای طمع سيری ناپذير ثروتی انقياد و به بردگی کشيدن افراد آزاد بيشتر

 اعمال دستگاه؛ د و بقای خو موجوديتغرض تأمينبه  برده داران بناءً .  داشته باشدوجودسرکوب  ر ودستگاه اجبا

آنان با ايجاد اين ارگان سرکوب مؤلدين  . نمودندئی جايگزين سازمان قبيله  اختراع واستثماری يا دولت راۀ سلط

  .گی قرار گرفتندبه صورت موروثی و ھميش" سست"ھمين  ھمسايگان خويش؛ در و غارت واقعی

روحانيون و  ارتش اجير دايمی، متشکل ازو استثمارگران را مشخص کرده ۀ قدرت نھادينه شد  سلطه يا؛دولتپس 

 سرکوب استثمار : شامل دولتھای کارکرد. حقوق ديوان بود رسان، دبيران و محصلين ماليات و دادگاھيان، باز

 .شد  و تصاحب برده ھای بيشتر می خودبرای گسترش قلمروراه انداختن جنگ ھای غارت گرانه ه شوندگان و ب

موضع   دراجتماعیتصادمات ۀ پروسھمين دولت که حقوق شھروندان در آن طبق ثروت آن ھا معين می شود؛ در 

، وسايل دسياسی خوۀ طريق منحيث نمادی ازسلط ايناقتصادی بوده و ازۀ ی قراردارد که دارای سلطئانگل ھا

  .آورد دست میه  ستمکش باتار و سرکوب طبقنوينی برای استثم

 آن با ئیبارمعناۀ ديگر وجود دارد، صرفنظر ازمقايسۀ ھکذا انقالب که از آن تعبير سرنگونی يک طبقه توسط طبق

  .ر کيفی؛ چگونه می شود بدون آمادگی شرايط عينی و ذھنی برای تحقق آن، عملی گرددييريولوسيونيسم يا تغ

خود جوش به حرکت ھای اجتماعی فاقد رھبری و محدود به نيازھای محسوس و به عين شکل جنبش ھای 

مطالبات روزمره گفته می شود نه توطئه ھای طراحی شده توسط دستگاه ھای استخباراتی امپراتوری سرمايه 

  .داری جھانی

ال افريقا که به  در شم١٣٨٩خونين سال " بھمن" ايران تا صدور ١٣٥٧ سال ]بھمن[دلو  ٢٢ حال بايد ديد که از 

راه انداخته شده است و جنايتکار ترين قدرت ھای ه غرض تصاحب ثروت ھا و منابع آبی و نفتی اين مناطق ب

سرمايه داری روی خون مليون ھا انسان بيگناه به سوی ھمين اھداف شوم شنا می کنند، کدام آن فجايع جنبش خود 

رنگين برای ديدن اين " انقالبات"ه تيوريسن ھای مزدور مبلغ يا اين ک. جوش مردمی يا انقالب اجتماعی می باشد

  .ھمه جنايت ضد بشری حاضر نيستيد که يک لحظه ھم سر از آبخور جالدان ولينعمت شان بيرون کنند

آنان طراحی توطئه ھای نفرتبار ولينعمتان خود يعنی استيالی توحش تروريسم اخوانی، آخوندی و طالبی 

اداره می شود؛ " ـ موساد. ای.آی.انتلجنت سرويس ـ سی"گ تاريخی را که از مثلث شوم برمھدھای تمدن ھای بزر

  .با اراجيفی اليعنی آذين می بندند تا مزدی دريافت کنند

حاضر به موضوع ايران تکراراً اشاره شده است ولی اصل بحث روی تداوم اين شگرد ضد انسانی ۀ   در نوشت

  .ھای سنتوـ سيتو از شمال افريقا تا جنوب شرق آسيا را به خون خواھد کشيدمثابه الترناتيف پيمان ه است که ب

  

  :پيدايش و نقش اديان
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نام مظاھر ه ھنگامی که مالکيت و مناسبات برده داری توسط برده ھا مورد ھجوم پيھم قرار می گرفت، اديانی ب

اجتماعی ريشه کرده، انسان را روح پاک و خيرخواھی برای جامعه ظھور نمود و در تمام ابعاد عقب ماندگی 

  .متناسب به فقر و جھل آن با ترس و اميد واھی تخدير می کرد

برده داری را قدسيت و مقام آسمانی بخشيده و برده ھا را به بندگان تسليم شده ۀ آنھا مناسبات اجتماعی غيرعادالن

مذھبی، لشکريان خدا و غازيان جنگ ھای  ھمچنان برده ھا را در. سجل کردندمبه اراده، مشيت و داد الھی 

برده  دست آوردن غنايم جنگی، کنيزان و بردگان ديگر برای برده داران و بازاره  منحيث ابزاری غرض ب،ناميده

رسميت شناختند بلکه اطاعت ازخدا، رسولش و ه تنھا برده داری را به ن بدين ترتيب اديان،. فروشی به کار گرفتند

از اينجا به خوبی پيداست که . ر ھاله ای از مقدسات پيچيده و جزء احکام دينی ساختنداولی االمر ظالم زمان را د

 ھزاران سال به  رااسالم الغای مناسبات غيرانسانی واستثماری برده داری يھوديت، مسيحيت و :ظھور اديانی مانند

  .عقب انداخت

 باچند اندرز و ئی ومانوئی، ھندوئیرتشتی، بوداز ،)ميثره مھر يا(ئیآئين ھای ميترا: اگرچه اديان زمينی تری مانند

، نيک عملی و وصايای محدوديت ثروت، ئینکوھش ميان تھی و شعار اليعنی اخالقی چون نيک انديشی، نيک خو

تر از اين ميالن کاذب،  شايست بودن برده داری، کرشمه بازی می کردند، ولی فرا نا انتخابی بودن دين و دولت و

 گری با وجود سرعت زياد ئیچنانچه جنبش دينی بودا.  بيداد گری و توحش برده داری نداشتندھرگز کاری به کار

استثمارگر حاکم را تقويت و تحکيم می کرد و فرمان روا به مدد ۀ شيوع آن ھمانند ھر دين ديگری موقعيت طبق

پی که به مرور زمان دين ھکذا پرستش خدايان اولم . خدا در روی زمين معرفی ميشدئینھاۀ  گماشتئیدين برھما

رسمی پوليس ھای يونانی شد، توجيه و مشروعيت بخشيدن به سرکوب بردگان و زحمتکشان تھی دست را به عھده 

ادعيه و اوراد اين آئين ھا ھمان رنگ و بوی برادری و برابری ظالم و مظلوم را داشت که اديان ابراھيمی . گرفت

  .نيز آن را اشاعه داده اند

 واقعيت مادی و توھمی ،بيعدالتی اقتصادیۀ تبلورمبھم و وارون"  که درتمام مذاھب بازتاب می يابدوجه مشترکی

ً به ھمان وضعی که ھست نگه دارداوجود می آورد ته است که داليل وتوجيھاتی ب بنابر اين  ." جامعه را دقيقا

  )کارل مارکس ـ نقد فلسفه ھگل." (مذھب ترياک توده ھاست"

قوانين واجب االتباعی است که مناسبات انسان را با قدرت متعال  عه ای ازمعتقدات، قواعد ودين اساسأ مجمو

 که ناشی  می با شد مخالف حاکميت ملیھمهللا ۀ ايمان به اصالت اراد جھان اسالم باۀ لذا امت واحد .کند ن میييتع

جامعه ای که  ويژه دره ب. ی شناسدرسميت نمه  آزادی، اراده و خود سامانی فردی را ب و ھمملت استۀ از اراد

درحاکميت امام . باشد قطعأ منتفی میاست هللا ۀ  ناقض اراد کهاکثريتۀ مسلمانان در اقليت باشند، پذيرش اراد

تعھد امام فقط  . او بر امت مسلمه واجب می باشدزمحوری اسالم امام يا خليفه اولی االمر است واحترام و اطاعت ا

محک و ميزان اطاعت از امام، متناسب به خرد و آگاھی اش . يش پياده کردن اوامر اوستولؤمسدر برابر خدا و

  .بر ارزش ھای اسالمی و صالحيت به کار بستن احکام خدا می باشد

مسلمان و حتی فرقه ھای غير حاکم   اسالم؛ زنان، اقليت ھای غيرئی حال مطابق به نصوص قرون وسطادر عين  

ن ييآنان بر مقدرات جامعه و حتی تعۀ اراد حاکم حقوق مساوی نداشته،ۀ سلمان و مذکر فرقمسلمان نيز با يک فرد م

بی حقوقی کامل شھروندان درجه دوم يا اقليت ھای غير . سرنوشت خود شان کدام نقش، اثر و حرمتی ندارد

کشته شده ) نان و بردگانز به استثنای کودکان،(مسلمان در جامعه تا حدی بوده است که اگر آنان مسلمان نشوند بايد

  .حاکم فرمان برده، جزيه، باج و خراج بپردازندۀ يا از اسالم فرق
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خاطر تحريم ه ھم چنان بر مبنای به رسميت شناختن مشروعيت برده داری توسط اسالم، به استثنای قمار که ب

 اسرای جنگی که شرعأ :مثابه منبع حصول برده نيز ملغی شده، ديگر منابع حصول بردگان ماننده  ب؛شرعی آن

غنيمت به حساب می آيند، برده سازی اعضای تھيدست خاندان، تجارت برده و بردگان متولد از والدين برده 

 برای رفتن نداشته و به بردگی ئیعالوه موالی يا بردگان بی پناھی که بعد از آزادی، جاه کماکان موجود بوده و ب

  .ادامه ميدھند، بر اين منابع  افزوده شد

 ۀ يک فکتور پذيرفته شد ولی؛ئی بورژوادر مورد دگرانديشی يا آزادی انديشه و بيان که ولو با قيد و شرط ھای  

 چون قرآن کالم خدا و روش ؛يعنی. اجتماعی و سياسی جوامع متمدن کنونی است، موضع اسالم مشخص می باشد

. مجازات آن مرگ است باشد و يشی کفر میاند آوری و دگر الل، نود کردار بشری است لذا ھر بحث، استئیغا

تصميم  اخالق يعنی فرمان برداری بوده، اراده و معنی بندگی، منطق مساوی به تابعيت وه در اين جا آزادی ب

  .متعلق به خداست

فروريختن ارزش ھای انسانی جامعه برسيستم ھای کنترولی  کارگر وۀ بنابراين سرمايه داری برای سرکوب طبق

ازلی و ابدی وانمود کردن : چه داشتن باورھای مشترک مانند.  می نمايداءاتک" راه عالج"ان منحيث مانند ادي

تبانی طبيعی با  را در  مشروع دانستن برده داری؛ آنان وانسان  بھره کشی از،مالکيت استثماری بر وسايل توليد

برای لشکر تجاوزگر ناپليون ١٧٩٨ ھر در سالز محصوالت االچنانچه از جاده صاف کردن. يکديگر قرار ميدھد

 توسط حسن البنأ در اين کشور ايجاد شده از شمال ١٩٣٨ که در سال" اخوان المسلمين"شيطانی ۀ در مصر تا سلسل

که در ھند بريتانوی " ديوبند"ۀ اسماعيليه تا نقش سياه مدرسۀ افريقا تا لبنان، فلسطين و سوريه نفوذ داشت، از فرق

که در سال " جماعت تبليغی"تأسيس شد و " گنگوھی"و رشيد احمد " نانوتوی"حمد قاسم توسط م١٨٦٧به سال 

توسط شيخ محمود حلبی تأسيس  ١٩٥٣که در سال " انجمن حجتيه"محمد الياس ديوبندی يا  دست موالناه ب ١٩٢٦

از آنست که مورد مشابه ديگر آن در آسيای ميانه، افغانستان، ايران، عراق وفلسطين حاکی  گرديد و ده ھا

تنھا بھره کشی از انسان و ستمگری بلکه ھر نوع چپاول و تجاوز را نيز در ھاله ای از ه روحانيت مذھبی؛ ن

 مبارزات و مقاومت  اغلبچنانچه در اثر ھمين ھمداستانی نفرتبار و مھار مذھبی؛. احکام مقدس آسمانی می پيچانند

  .آن به انحراف کشانيده شده استۀ ھای ملی و طبقاتی توده ھا از مسير آزادی خواھان

ً امپراتوری امريکا   منافع سرمايه ھای انحصاری و اتحاديه   سرمايه داری غرب منحيث ستاد دفاع ازئیمسلما

حامی ھمين   وارث و نيزنفتی ی مالی، کنسرسيوم ھا و صنايع نظامی وھاھای انحصارات ماورای ملی، سرمايه 

اين امپراتوری که از پايان جنگ جھانی اول به ضرورت . ثماری نيز می باشدوجه اشتراک نفرت آور مالکيت است

ويژه ه  پی برده بود آن را ب)١(ضد سرمايه داری دولتی روسی هجدی و اھميت حياتی ايجاد سپر بازدارنده ای ب

  .پس از جنگ جھانی دوم در اولويت وظايف خويش قرار داد

ين به سازماندھی باند ھا و تجديد آرايش نھاد ھای مذھبی ـ اوپراتيفی بناًء در داخل کشورھای ھم مرز شوروی و چ

سياسی، برای حمايت  غرض رسيدن به حوزه ھای منافع استعماری خود؛ منحيث محکم ترين سپر ممکن عقيدتی و

  .از آنھا اقدام نمود

اده ھا، حزب هللا ھا، اخوان المسلمين ھا، المرصوص ھا، انجمن ھای اخوت، القي :ھای دن باندوروجود آه ب  

ھا، سپاه ھا،  مدافعين قرآن، سازمان ھای جوانان مسلمان، احزاب، تحريک ھا، جماعت ھا، جمعيت ھا، جيش

مخفی استخباراتی در ۀ وسوسيال فاشيست و تعبيه شبک" دموکرات"نھضت ھای اسالمی، حتی احزاب ھا و لشکر
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بود که ايجاد مکمله ھای ) سيتو(آسيای جنوب شرقی و سازمان پيمان ) سنتو(موازات سازمان پيمان مرکزی 

  .اجرای پروژه ھای مبتنی بر ھمين رقابت استعماری را مشخص می کند

انگليسی مردم ھند که ازسال  ت اثرگذاری اسالم سياسی در ايجاد مھار ارتجاعی برمقاومت ھای ضديثبتھمچنان با 

ۀ  مدرس٩٠٠ديوبند به سلسله ای از ۀ مدرسيک ١٩٦٧ شدت گرفته بود؛ پس از يک قرن يعنی درسال ١٨٥٧

اين سلسله درپاکستان گشايش بيشتر يافت چنانچه تعداد تنھا . سراسر آسيای جنوبی تبديل گرديد ديوبندی در

 ۀھزار مدرس٢٥ رسمی وۀ  مدرس٨٠٠ به ١٩٨٨ در اين کشور وجود داشت؛ در سال ١٩٧١مدرسه که به سال ٩

  .ثبت ناشده رسيد

" دارالعلوم حقانيه" قاضی حسين احمد، امرزير " جماعت اسالمی"شيخ محمد بشير،ۀ زير ادار" غیجماعت تبلي" 

 قبلی آن از  رھبر"مفتی محمود"زير رھبری فضل الرحمن فرزند " ءجمعيت العلما" موالنا سمع الحق و فرمانزير 

  .نھاد ھای معروف اسالمی اوپراتيفی پاکستانی اندۀ جمل

کار برد چاقو، کارد، تفنگچه، ساطور و مواد ) ٢٠٠١ـ ١٩٧٩(پاکستانی بين سال ھای ۀ سدر حدود ھزار مدر   

الجھاد، القياده، جماعت اسالمی،جمعيت :ئیکيمياوی را آموزش ميدادند که آموزگاران آنھا از اعضای حرفه 

شريعت  ، نفاذسياف حزب برليک، حزب تحرير، سپاه سحابه، گروه ابو ، جيش محمد، حرکت المجاھدين،اءالعلم

ھمزمان با تجاوز نظامی امريکا در سال . تنظيم ھای مجاھدين افغان بودند محمدی، جنبش اسالمی آسيای ميانه و

تمام پاکستان وجود داشت که يک و نيم مليون شاگرد در آنھا درس  دينی درۀ مدرس١٥٠٠٠ افغانستان، ر ب٢٠٠١

رسد که اين مدارس   باب می٢٠٠٠٠دينی اين کشور به حدود ميخواندند ولی اکنون پس از ده سال، تعداد مدارس 

درندگان مسلمان درکشوری گذاشته می شود که سومين ۀ که نطف جالب تر اين. مربوط ثبت ھستندۀ در نزد پنج ادار

  . کمک ھای امپراتوری امريکا می باشدۀ کشور دريافت کنند

  

  "سيا"يا اوج توطئه ھای " انقالب اسالمی"

وی اعمال می شود و ۀ  قدرت مذھبی توسط مجتھدين نمايند؛غيبت امام دوازدھم شيعيان ايران نيز بعد ازالبته در   

 روحانيون منحيث قشری قدرتمند در سلسله مراتب اجتماعی و سياسی، تحقق حکومت واليت فقيه را تدارک می

و امامان جمعه در زمان قاجاريه و  زمان صفويه، قاضيان یعمل از صدر ھا و شيخ االسالم ھا چنان در ھم. ديدند

 جنبش مشروطه  را حمله بر  حتی آنان.روحانيون درباری در زمان پھلوی ھمه در خدمت سالطين ايران بوده اند

تنھا در کنار رضاخان برای ه  روحانيون ن اين.اسالم پنداشته و برای سرکوب آن در کنار دربار قرار داشتند

چنانچه . مشايعت می کردند  نيزءشتند؛ بلکه تابوت سلطنت را به سوی قھقراوصول وبقای وی به قدرت نقش دا

ريفورم مانند حق زنان در انتخابات ازھمين گونه تالش ھا بود و حتی برعملکردھای ۀ رات دورييمخالفت آنان با تغ

  .نيز از ھمين سنگر حمله می نمودند" اتاترک"

ولی محمد رضا شاه که .  و رشد اقتصادی ايران بودئیوفاپس از رضاخان دوران اوج شگۀ دوازده سالۀ دور 

تعرض وحشيانه ١٣٢٤) خرداد(با ژست ھای دموکراتيک آغاز کرده بود؛ در ماه جوزا) ١٣٢٠درسال(سلطنتش را

حزب دموکرات آذربايجان، حزب دموکرات کردستان و حزب توده به . ضد نيرو ھای مترقی آغاز کرد های را ب

ھم کردستان آزاد شدند، اما يک سال بعد به شدت سرکوب  نتيجه آذربايجان و بعد  درمقاومت برخاستند که

  .گرديدند
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بورژوا ۀ ، به مشارکت جنرال ھای ارتش، طبق"سيا" که توسط سازمان ١٣٣٢سال ) مرداد( اسد ٢٨ در کودتای 

ن نقش سياه روحانيون راه افتاد، ننگين تريه ب" جبھه ملی"مالک و اوباشان اجير عليه دوکتورمصدق و حزب 

آيت هللا کاشانی، آيت هللا بھبھانی، شيخ بھاء الدين نوری، فلسفی واعظ و آيت هللا بروجردی  :شريک دربار مانند

ن ييرضا شاه از ايتاليا به ايران بر گشت و جنرال متقاعد فضل هللا زاھدی را به حيث صدراعظم تع. دشبرمال 

ات، مستشاران، تعليمات نظامی و  سازماندھی ارتش سرکوبگر شاه شدت بعد از آن ورود سيل سالح، مھم. کرد

  .گرفت

خاطر ه ب١٣٤١شاه در سال" انقالب سفيد"در قدرت دولت شريک بودند، بعد از١٣٤١روحانيون تا سال 

 که رضا شاه اصالحات ارضی را ١٣٤٢در سال .  قدرت آنان تضعيف گرديد؛موضعگيری فوق ارتجاعی شان

 افغانستان روس ھا در صدد سازمان دادن عمال خود و تشکيل باند دموکراتيک خلق بودند و در د، درنموآغاز 

  .ويژه انگليس را در منطقه می لرزانده عراق کودتا ھای پی در پی، پايه ھای نفوذ و تسلط استعمار غرب ب

ی پايه ھای لرزان رژيم شاه دوم قرن بيستم سرمايه ھای کمپرادوری جھت استوارۀ  بنابر اين داليل از آغاز نيم 

دوش سرمايه ھائی طی طريق ميکرد  ريفورم ھای اقتصادی و اجتماعی سوار بر. سيل آسا به ايران سرازير شد

ايجاد يک اين ريفورم ھا غرض .  می نموندءويژه عرصه ھای عمرانی، تجاری و صنايع مونتاژ را احتواه که ب

ی با شالق سيستم حاکميت پوليسی، حيات اجتماعی و سياسی مردم ی استعمار غرب در ھم آھنگه ئژاندارم منطق

سرمايه داری وابسته اعم ۀ ريفورم  و رشد بی سابقۀ پرو. ايران را به زير حاکميت نيرومند و متمرکز سياسی کشيد

رژيم، با مشوق ھای ۀ مثابه پايه ھای ضروری آماده سازی سخاوت مندانه خصوصی، مختلط و دولتی آن ب از

ويژه نفتی ايران سرعت بيشتری ه وی کارارزان، بازارفروش مرغوب و ذخايرھنگفت ثروت ھای زيرزمينی بنير

خاطر تأمين ه دومليون نفری و ارتش تا دندان مسلح چھار صد ھزار نفری ب" ساواک"ھمچنان تشکيل . يافت می

  .منافع اقتصادی غرب در منطقه ره آورد اين پروسه بود

 پس از قيام پانزدھم توانستيوداليزم، خرده بورژوازی و بورژوازی سنتی بازار را تحمل نميخمينی که نارضايتی ف

او .  و در نجف ساکن گرديد شد به ترکيه و سپس به عراق تبعيدداء ابت١٣٤٣ ، در سال١٣٤٢سال ) خرداد(جوزا

  .ھا شد وفات نموده بود، مرجع تقليد شيعه ١٣٤٠جای خالی آيت هللا بروجردی که در سال  در

حوزه ھای منافع  مھمترين روس درافغانستان ناقوس مرگ رژيم شاه اين پاسبان امنيت يکی ازۀ با گسترش مداخل

با دولت عراق درگيری ھای مداوم  حياتی غرب يعنی خليج فارس به صدا درآمد که درغرب کشورش نيز

نطقه، در واقع بين دو ھجوم موازی روس مثابه خادم منافع امريکا در مه شاه ب دولت مزدور رضا. وتاريخی داشت

  .ھا به سمت جنوب قرار گرفت

 ١٣٥٧سال  مطرح شدن و حتی به قدرت رسيدن روحانيت را درۀ  باز زمين٥٠ ۀيکی از عواملی که در دھ   

ی خمينی را در زيرعباء ه ئگر رسالت منطقاما ا. ی پنتاگون ـ ناتو بوده ئھای منطقمساعد ساخت نياز" سيا"توسط 

ازنظر شرايط عينی و ذھنی برای انقالب وضعيت مساعدی " انقالب شکوھمند اسالمی"وی نبينيم؛ ايران مقارن 

يک طرف دوران اوج ريفوم ھا و ارتقای بی مانند سطح زندگی اجتماعی، حداقل درمقايسه با  چه از. داشتن

دم موجوديت نھادھا و جنبش ھای ويژه عه گذشته وکشور ھای ديگر منطقه ازجانب ديگر کمبود عنصر آگاھی، ب

پيشآھنگ و مترقی که باوجود يک قرن پيشينه ھای پر تالطم آن مورد سرکوب شديد و بيرحمانه ای قرار گرفته و 

  .متالشی يا متواری شده بودند
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انقالب در آوان  و ضد" انقالب"يعنی اين واقعيت ھا اصوأل حاکی ازعدم مساعدت قطعی شرايط و عدم توازن قوای

 می باشد،"! امام زمانۀ فرستاد" پيام رسول و فرمانده تطبيق البته اينھا برای کسی که. نقالب اسالمی ايران بودا

. گرداندبعکس ه معجزه آسا ب ديگرۀ چه ايشان می تواند قوانين تکامل اجتماعی يک قاره را ازقار .اھميتی ندارد

برای  نعمات رايگان بھشتی،ۀ  با وعد امت مسلمه را"یحرف ھای کتاب" جای پرداختن بهه  ب کافی بود که اولذا

  .انقالب نايب مھدی موعود بسيح کند

! ھکذا خمينی که برای صدور نھادھای اجير ازخارج و تشکيل ستون پنجم تنھا ھمان يک منبع را می شناخت

نه "باوجود شعار درعين حال وی . داد و کمونيست ھا را نيز به امريکا و انگليس نسبت مینيروھای انقالبی 

نقشبنديه ۀ که جواسيس فرق ، در برابر خطر کمونيسم در کنار رضا شاه قرار داشته و در حالی"شرقی و نه غربی

برابر  کرد ولی خصومت خود را در ئيد میأخادم و عامل انگليس بودند، می پذيرفت و ت ١٩را که از قرن 

شايد ھم مطمئن بود که .  شاه نيز با اين گروه ھا متحد نشدحتی برای سرنگونی کمونيست ھا بی پرده ابراز کرده و

ارتش چھارصد ھزار نفری شاه با ادعيه و اوراد وی کرخت شده و لومپن ھای حواشی شھر با چماق ھای مذھبی 

" پاسدار انقالب"قادر اند دو مليون ساواکی را به بی طرفی وادار ساخته و حتی آنان را معجزه آسا به دو مليون 

  .يل کنندتبد

نظر  اگرچه خمينی از شعار نه غربی؛ نه زيربنای توليدی غرب، بلکه روبنا و آنھم اخالق و لباس آن را در

پوربختيارـ مھدی شاھ(ۀ وسيله  تا اينجا ازھمه چيزحتی از دست به دست کردن خلعت متبرک سلطنت باماداشت، 

 ۀپنتاگون خود عمام و." ای.آی.سی" چه اداره چيان .می آيد" نه شرقی"نيز فقط بوی سياست ) بازرگان ـ بنی صدر

درصد کل  ٢،٥آنان را درکشوری حاکم ساختند که  .حيله گر ترين قشر جامعه را به تاج آخوند شاھی تبديل کردند

 ١٢ اھالی شھر ھای آن جمعأ ٢٠% روستائيان و ٥٠%را داراست، اما  ثروت جھان و يک در صد جمعيت آن

. از اينرو ايران در رديف کشورھای فقير جھان به حساب می آيد.  فقر زندگی می کنندمليون نفر در زير خط

 مليون دالر عايد نفت را که ٧٨٠ مليارد و ٢٤ مبلغ ١٣٨٥که مثأل دولت آخوندی در شش ماه اول سال  درحالی

پول نفت را برای  مليارد دالر ٤٥ تا ٤٢اين رقم .  دالر فی بشکه می شود، دريافت کردند٥٣حاوی قيمت اوسط 

  ".ھميشه در صحنه حاضر است"خاطر به جيب زدن آن ه ھر سال نشان ميدھد که واليت فقيه ب

روحانی ـ سرمايه دار جديد که از ادغام سرمايه داری سنتی و سرمايه داری دالل ۀ ولی نفت تنھا نيست بلکه طبق

فروش ثروت ھا و  دريا نوش اوليای فقيه دروجود آمده است، اعم از بازاری و بساز بفروش تا آقا زادگان ه ب

دختران و زنان به شيخ نشين ھای  خام، پخته ونيمه خام به شمول خاک، آب نوشيدنی، نفت حتی صدور پيداوار

  .خليج؛ يکی از ديگر پيشی می گيرند

که تفاوت ھم است  ديگر زيرحاکميت سرمايه داری؛ حامل بھشت وجھنم در کنارۀ درنتيجه ايران ھمانند ھرجامع

جھنم ساخت   مرتبه بيشتر از پرولتاريا و توده ھای کارگر ساکن در٢٠اوسط ثروت و رفاه بھشتی ھای آن 

  .آخوندھا می باشد و اين نمونه ای از عدالت اجتماعی اسالم ناب آنان است

ون جمعيت  ملي٧٠ درصد اکثريت ٧٠ در صد است که ٣٠ساله در حالی ) ٢٩ـ ١٥( ھکذا نرخ بيکاری جوانان بين

 ۀ سال عمر دارند و زنان که شرعأ برد٣٥ايران از برکت گردش ماشين ھای کشتار رنگارنگ آخوندی کمتر از 

برابری حقوق شھادت، قضاوت، امارت، سھم  نا.  برخوردار نيستندیانساني قھيچ ح  از؛مردان پنداشته می شوند

وکوب آنان ھمانند حق ازدواج با کودکان دختر ميراث و ديه مشيت شرعأ مقدربرای آنان بوده، مجازبودن لت 
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زير ھژده سال رسيده  ر يافته است، اوسط سن فحشا می باشد که بهييبرای مردان ثابت مانده ولی فقط چيزی که تغ

  .است

 در صد کودکان که کار شان مشروعيت قانونی دارد، با انجام کار ھای ١٤حکومت واليت فقيه  عالوه  دره ب 

 ازخانواده ھای فقير ٣٤% درصد نيازمندی ھای ٣٧کودکان . خانواده ھای خود را تأمين می نمايندشاق نيازھای 

ھزار از کودکان خيابانی که والدين خود را به اثر سرکوب ٣٠ تا ٢٠ھمچنان ساالنه . ايرانی را اکمال می کنند

ت داده اند، از شھر ھای بزرگ جمع از دس" برکات جنگ" سنگسار و اعدام و يا در اثرۀ وسيله رژيم يا بۀ وحشيان

  .آوری شده و به سازمان بھزيستی تحويل داده می شوند

  "خر دجال"طرف ديگر بار 

در آخرين باری که تسلط . دست ميشده بين دولت ھای ايران و ترکيه دست ب١٦٨٣  تا١٥٠٠ النھرين ازبينۀ منطق

که ازھمان  ی درغرب تا دروازه ھای شھر وين ميرسيدترک ھای عثمانی بر آنجا تأمين گرديد، قلمرو اين امپراتور

لمان ھا با آغاز ساختمان راه آھن بغداد ا ١٩٠٣پس از آن برای اولين بار در سال . سمت ھم به فروپاشی آغاز کرد

ويژه ازشروع جنگ جھانی اول بنابر اھميت ه ب.  استعمارگران انگليس به بين النھرين توجه کردندادر رقابت ب

  .ت، مناطق موصل و بصره با منابع عظيم نفتی خود اھميت جدی پيدا کردندسالح نف

نفتی شط العرب را تصاحب ۀ  انگليس ھا با اعزام سپاه؛ بصره را اشغال کرده و حوز١٩١٤ در سپتمبر سال

 انگليس .ترک شکست خورد لمان واقوای مشترک   از١٩١٦  اين سپاه حين حمله به سمت بغداد در سالاما. کردند

 سال چ مارماهباالخره در. دادند لمانی ھا را مورد پشتيبانی قراراضد ترک ھای عثمانی و ه مقاومت ھای مردمی ب

ارتش مشترک ملی گرايان عرب و انگليس ھا بغداد را تصرف کردند و اين سی امين باری بود که اين شھر ١٩١٧

لمانی امدد ه ند که ھمراه با ارتش عراق و بعرب ھا چنان قربانی فريب کاری انگليس ھا شده بود. تصرف ميشد

  .ھا نيز نتوانستند انگليس ھا را از کشور خود بيرون کنند

 دمشق را تسخير ١٩١٨ھمراه با شورشيان ملی گرای عرب در سال  ١٩١٧سال  انگليس ھا بعد از فتح بغداد در

 از نوادگان محمد بود در دمشق  را که از اھالی مکه و"شريف فيصل"ھاشمی ۀ شاھزاد ١٩٢٠کردند و در سال 

 .ريخت به اين ترتيب امپراتوری عثمانی فرو.وجود آوردنده تاجگذاری کرده و کشور پادشاھی عربی سوريه را ب

 مناطقی از امپراتوری عثمانی که قبأل آن را در توافق محرمانه ١٩٢٠ اپريل٢٥در " سان رمو"کنفرانس ۀ در نتيج

 اردن، که سوريه ولبنان به فرانسه و م شديقست خود تقسيم کرده بودند طوری فرانسويان بين ای انگليس ھا و

  . کويت و فلسطين به انگليس ھا تعلق گرفتعراق،

در . قت عراق به رياست سيد عبدالرحمن افندی گيالنی از سادات بغداد تشکيل شدو دولت م١٩٢٠ اکتوبر ٢٧در 

 ٢٣ شاه فيصل فراری در. مود و فيصل شاه سوريه فرار کردھمين سال سپاه اعزامی فرانسوی سوريه را تسخير ن

در . صفت پادشاه عراق مقرر گرديده کنفرانس قاھره، بۀ  اساس فيصله از طرف چرچيل، ظاھرأ ب١٩٢١اوت سال

ۀ عراق مستعمر.  نخستين پيمان تحت الحمايگی عراق برای بيست سال به امضأ رسيد١٩٢٢  سالدھم اکتوبر

. شمال و عرب ھای سنی مذھب در غرب بودند ھای سامی در جنوب، کردۀ رب ھای شيعانگليس متشکل از ع

در سال . خود را درعراق گشودۀ  سفارت خان١٩٢٩ جوالی عراق را به رسميت شناخته و در  دولتايراندولت 

  .آن تا حيفا و تريپولی به اتمام رسيدۀ  خط لول١٩٣٤نفتی کرکوک کشف شد و در سال ۀ  اولين حوز١٩٢٧

 ۀنام غازی جانشين وی شد که روحيه  ساله اش ب٢١در بيمارستانی در سويس مرد و پسر١٩٣٣درسال  شاه فيصل

مقابل کودتای جنراالن نظامی   غازی حتی دردليل ھمين نابرب. ضد انگليسی و ضد اسرائيلی داشتۀ ملی گرايان
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دم موترش مرد و عبدهللا پسر عمويش به به اثر تصا١٩٣٩ غازی در سال.  نيز عکس العملی نشان نداد١٩٣٦ سال

عبدهللا فرار کرد و کودتاچيان به انگليس ھا .  چھار جنرال نظامی کودتا نمودند١٩٤١در سال . نيابت سلطنت رسيد

د، کودتاچيان به اعدام گردياين کودتا در ماه مه ھمان سال سرکوب . اخطار دادند که فورأ خاک عراق را ترک کنند

 ١٩٤٦در سال . دآويختنوزارت دفاع به دار ۀ در درواز١٩٤٥ اکتوبر سال  ماه در راخرين آناندند و آشمحکوم 

وجود آمده بود، به صورت ه  ب١٩٤٣که در سال " بعث"ين فرصت حزب ھمدر . فرانسويان از سوريه برآمدند

 عفلق، صالح الدين  آن ميشلئیھيأت اجرا. ارگان نشراتی اش را بيرون کرد" البعث"علنی اعالم موجوديت کرده

  .آن انتخاب شدندۀ بيطار، جالل السيد و واھل الغنيم در اولين کنگر

دست گرفت و قرارداد ه مريکا با کودتای نظامی قدرت را با ئیحسنی الزعيم به مشوره و ھمسو١٩٤٩ در سال

 ۀنقالبی مربوط شاخ وارثين جنرال ھای ا اما. کردضاءخويش با ولينعمتش امۀ انتقال نفت را طی حکومت سه ماھ

غازی، ۀ  سال٢٣عبدهللا را به دار زده و با قتل شاه فيصل دوم پسر١٩٥٨ جوالی سال ١٤عراقی حزب بعث، در 

جنرال ھای نظامی به " عارف" و عبدالسالم" قاسم"رھبران کودتا عبدالکريم . پادشاھی را درعراق منقرض ساختند

  .حضور انگليس ھا در عراق پايان دادند

 تأسيس شده بود ١٩٥٧که در سال ) ساواک( زمان است که دولت ايران و سازمان اطالعات و امنيت کشورازھمين

نيز تھديد " بعث"چپ گرايان حزبۀ البته شاخ. ضد دولت عراق تبديل گرديده تخريب مستمر ب به مرکز توطئه و

  :ه مواردی از آن قرار زير استوجود آورده بود که ضد منافع ايران و استعمار غرب در منطقه ب هبزرگی را ب

رسميت شناختن ه دولت يمن جنوبی وانقالبيون عمان، ب برقرارکردن روابط ديپلوماتيک با اتحاد شوروی، چين،

لمان شرقی، روابط نزديک و ھمکاری ھای وسيع با حزب کمونيست عراق، اخراج انگليس ھا با ملی کردن ا

عرصه ھای عمرانی و نظامی  ھمه وس، ورود سرمايه ھای روسی درصنايع نفتی و دادن امتيازات آن به دولت ر

  . ضد دولت عراقهبا دستگيری شان حين سازماندھی توطئه ب" سيا" اسرائيلی، ساواکی و واسيسعراق، اعدام ج

اتحاد مصر و (عربی ۀ ن حزب بعث که طرفدار پيوستن عراق به جمھوری متحدفعاال تعدادی از ١٩٥٩در سال 

اين حمله  بودند به عزم قتل قاسم بر وی تير اندازی کردند ولی قاسم از) ناصرعبدالھبری جمال سوريه تحت ر

  .جان به سالمت برد

امپراتوری عثمانی ۀ منطقه ای از شھرتحت سلط١٩١٨شيخ نشين کويت را که تا سال ١٩٦١ سال انگليس ھا در

زمانيکه قاسم نيروی خود را ١٩٦٣ بروریدر ف. بصره حساب ميشد، از تحت الحمايگی خود خالص کردند

کودتاچيان که زير رھبری . فقانه انجام يافتوضد وی مه مصروف سرکوب کرد ھا ساخته بود، کودتای ديگری ب

عالوه عارف در روزھای اول کودتا ه ب.  کردنداءعبدالسالم عارف قرار داشتند حکم اعدام قاسم را صادر و اجر

يکی از جنراالن کودتاچی محمد حسن البکرتکريتی است . اق را کشت نفر از اعضای حزب کمونيست عر٧٠٠٠

 ١٩٦٦ سال اپريل ١٣  درئیھواۀ به دنبال مرگ عارف در يک سانح. نزديک بود که صدام حسين به وی بسيار

 دو روز بعد از آن با آمدن رحمان عارف برادر وی و اوجگيری اختالف بين ناسيوناليست ھای طرفدار ناصر و

.  ضد بخش ديگر آن کودتا کرده شاخه ای از حزب بعث ب١٩٦٨ جوالی ١٧ت ھای بعثی، در سوسياليس

حزب " گروه تکريتی ھای درنتيجه. تشکيل گرديد" جمھوری خلق عراق"شد و  سوسياليسم عربی بعثی يکه تاز

 .تکريتی حاکم شدند  جنرال حسن البکر، صدام حسين و حردان عبدالغفاريعنی" بعث
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 به ١٩٧١کرده در سال   ضد عراق از وضع بی ثبات اين کشور استفادههتحريکات گسترده بۀ  سلسلدولت ايران به

ابوموسی دست زد که مانند شط العرب حق مالکيت بر  و" تنب کبير"،"تنب صغير"ۀ اشغال نظامی جزاير سه گان

  .آن از موارد اختالف و منازعه بين دو کشور بود

ھای مؤدت ده ساله و معامالت  جريان قرارداد در.  به روس ھا نزديک ساخت بيشتر اوضاع جديددولت عراق را 

دست آورد اين نزديکی جلب روس ھا در عرصه ھای نظامی و .  بود"بکر"ۀ ديگر با روس ھا؛ صدام حسين نمايند

 .فرانسوی ھا ھم بعدأ به اين پروسه پيوستند.  نيز اثر داشت١٩٧٢نفتی بوده و بر ملی ساختن نفت عراق در سال 

قيمت نفت را چھار برابر کرد و از برکت آن دولت صدام محوری حسن البکر  ١٩٧٣از جانبی ھم بحران نفتی 

 کرد که تاريخ اين کشور اء برنامه ھای وسيع و عظيم توسعه را برای عراق اجر١٩٨٠ تا ١٩٧٣ھای سال بين 

 ساله نيز از قدرت کناره گيری کرد و صدام حسين رئيس جمھور ٦٤ بکر ١٩٧٩در جوالی . نظير آن را نديده بود

  .رسالت خمينی در ھمين جايگاھی از تاريخ منطقه قرار داشتۀ  که يک ريش؛شد

حالی که   که پس از جلوس نحوستبار خود بر سرير سلطنت بال فاصله ذوالفقار از نيام بر آورد و در"جماران"امام 

  .پا بر گلوی مردمان ستم آشنای ايران داشت، سوقيات شيادانه را به ھر دو سمت؛ شرق و غرب کشور آغاز کرد

 ساز و به، بلکه  بنابر نيازمندی "ھايزر" جنرال  و"بھشتی"اساس موافقت  هتنھا به رژيم که دستگاه ارتش را ن 

  .، دست نخورده در اختيار داشت سوار بر خر مراد به ھر سو می تاختئیکشور گشاۀ برگ الزم

سالح و مھمات، ۀ در افغانستان بدون فوت وقت از تنظيم باندھای اوپراتيفی ـ مذھبی آغاز کرده با اھدای بيدريغان

 تفنگداران ئیت ھای اسالمی در مراکز سپاه پاسداران خراسان و تھران تا اعزام دوره تعليمات جنگی به تروريس

 ضد جنگ جويان دولت هاستان خراسان، به مناطق مختلف واليت ھرات برای جنگاندن آنان ب" ساواکی ـ سپاھی"

  . کردأوابسته به روس نقش خود را درتحقق شعار نه شرقی ايف

واليت فقيه وارث تنش ھای مرزی غرب کشورش بوده و تھديد بزرگی را متوجه ۀ که حاکميت افسار گسيخت اين

را دنبال می کرد، با " نه شرقی"ولی اين که در غرب کشور نيز سياست . کشورھای منطقه ساخته بود؛ روشن بود

ه و حکومت واليت فقي" صدور انقالب اسالمی"نفير . خوانی نداشت آنان ھم" ئیضد امريکا"ژست ھای مضحک 

   وی سم.خمينی ھمانند روح شيطانی اين جالد مکار بر فراز خليج می پيچيد و ھمه جا به نظرش گورستان می آمد

 منحيث ؛عنوان منبع خير و برکت مايه می گرفته  از تفسير ضد بشری در قبال جنگ برا کهايدئولوژيک شھادت 

  .بھشت نسخه ميدادبرای جوانان خواھان " مظھر جوھر انسانی"و " رفع کسالت"ۀ وسيل

ھمکاری دولت عراق درقبال انقالب اسالمی ۀ اساس محاسبات نادرستی پس ازانقالب با رد وعده دولت اسالمی ب

وجود تداوم ديپلوماسی  روابط دولتين که با . پرداخت عراقن دولتان و پناه دادن به مخالف، به شورانيدن شيعيانآنا

 پس از سفر ١٩٦٧ چمار ١٣مشترک ۀ ، اعالمي١٩٧٣جوالی سال  ٨ سعد آباد درۀ صلح، پيمان چھار جانب

 الجزاير کماکان خصومت بار ١٩٧٥چرما٦ۀ و موافقتنام١٩٧٣مرزیۀ به تھران، عھد نام" عبدالرحمن عارف"

  .  تيره تر شد،باقيمانده بود

دولت عراق . تفقانه ای را به جان طارق عزيز راه انداخوقصد ناموءحزب الدعوه س١٩٨٠ اپريلاول به تاريخ 

چنان به  دار آويخت و ھمۀ را به چوب" سيد محمد باقر صدر "اپريل ٨تاريخ ه در واکنش به آن يک ھفته بعد، ب

  . الجزاير را با ضمايم و موافقتنامه ھای متمم آن لغو کرد١٩٧٥چ مار٦ۀ  موافقت نام١٩٨٠ سپتمبر١٧تاريخ 

قرار " گنگا و جمنا"نسبی اش در بين نھرين ۀ شجرۀ ه ريشامام خمينی ک. آتش خشم خمينی بيشتر شعله ور گرديد

  ".صدام بايد برود: "خواند و گفت" يزيد کافر"رسد؛  دارد، صدام حسين را که نسبش به علی بن ابی طالب می
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ۀ جنگ ھشت سال) ١٩٨٠ سپتمبر ٢٢( برابر با ١٣٥٩ سنبله ٣١چون صدام به سادگی نمی رفت، لذا به روز 

  .از شدايران و عراق آغ

با آنکه اسالم امام، مرز ھای کشور ھای ديگر را به رسميت نمی شناسد ولی خود مرز ھای کشورش را خوب می 

شناخت و برای گسترش آن عالوه بر سم پاشی ايدئولوژيک و توطئه ھای سياسی، با به رگبار بستن موسيقی، ھنر 

تراکتور و بذر، : ا وعده ھای دنيوی و اخروی مانندو حتی تبسم و شادی در سيمای توده ھای مردم ايران، تطميع ب

 به تدارکات  وغيره نشان دادن راه بھشت از اتوبان کربال،اءشموليت در دانشگاه بدون سواد کافی، بيوه ھای شھد

 چماقداران باند حزب هللا، :مدد شاخک ھای جديد ساواک ماننده وی ھر شگرد ماکياوليستی را ب. می پرداخت

بر ١٣٦٠سال ۀ ضمنأ يورش وحشيان .دهللا و ثار هللا، سپاه پاسداران و بسيج سپاه اعمال می کردگشتی ھای جن

 خاموش کردن نيازمندی ھایاحزاب و نھاد ھای سياسی مخالف نيز تنھا تعبير آزادی ازنظر اسالم نه بلکه از 

 دولت ھای زيادی از بر آتش اين جنگ. ھرصدای اعتراض و سرپوش گذاشتن بر ھمه جنايات جنگی رژيم بود

تنھا نيات طرف ھای درگير برمال ميشد بلکه سرنوشت جنگ را نيز ه بيرون ھيزم می ريختند که در روشنی آن ن

لمان غرب، ارژانتين، اسپانيا، ااکماالت قطعات يدکی آنھا از  خريداری سالح ھا و. قابل پيش بينی می ساخت

ويژه سالح ھای کيمياوی ه ريتانيا، چين، شيلی و فرانسه انجام ميشد، باسرائيل، افريقای جنوبی، ايتاليا، برازيل، ب

  . از طرف اسرائيل به رژيم آخوندی ارسال گرديد١٩٨٠که در سال 

نفت بصره و رآکتور اتمی ۀ ھمآھنگ با جندهللا خمينی مراکز تصفي١٩٨١ھمچنان جنگنده ھای اسرائيلی در سال 

" ريگان رونالد"دولت  ١٩٨٦ نومبر ١٣تاريخ ه امريکا بۀ کنگر. کردنھدم قريب به اکمال عراق را با بمباردمان م

در " آلن کالرک"اما در انگلستان .  دادئیرا نيز متھم به نقض تحريم تسليحاتی ايران کرده و دستور رسيدگی قضا

  .اين جنگ به نفع انگلستان و غرب بود: دادگاه دفع اتھام نقض تحريم فروش سالح به ايران گفت

خود مورد مالمتی قرار گرفت و محسن ۀ خاطر سستی اداره الخره در دوئل سه جانبه ای که ھاشمی رفسنجانی ببا

عراده تانک،  ٢٥٠٠ تيپ پياده، ٣۵٠؛ ئی حداقل سه سال ديگر لست مافياتاجنگ تا پيروزی ۀ رضائی برای ادام

ری و اتومی را ارائه کرد، امام که  ھليکوپتر، تجھيزات اليز٣٠٠ بال ھواپيمای جنگی، ٣٠٠  ضرب توپ،٣٠٠٠

 ٥٩٨ۀ ديد، با قبول فيصله نام ينحل نظامی و مالی زھر شکست را از شربت پيروزی نزديکتر می با مشکالت ال

  .کشيد  خون ھزارھا زندانی آماج يک قتل عام را با جام زھر صلح سر١٣٦٧شورای امنيت سازمان ملل، در سال 

 ھزار مجروح ٣٠٠ ھزار کشته و ١٢٠ تعداد  جانب عراق متحمل١٩٨٨ـ ١٩٨٠در پايان اين جنگ ھشت ساله از 

  .ی برای ايران بارآمدلماۀ  مليارد دالرخسار٤٠٠ھزار معلول، ھشت مليون آواره و٧٠٠مليون شھيد، شده و يک 

ئی از تنھا برای شھروندان اقليت غير مسلمان بلکه حتی برای فرقه ھاه ولی ھمان اسالمی که مرز نمی شناسد، ن

  .دھد خود مسلمانان که اغلبأ به اقليت ھای ملی نيز تعلق دارند؛ تسليمی و اطاعت بی چون وچرا را نسخه می

با پايان جنگ اول جھانی؛ تقسيم حد اقل کرد ھای امپراتوری . ھا ھستند  در ايران کردی ملیيکی از اين اقليت ھا

بود که ازطريق کنفرانس " سر وينستون چرچيل"زاری عثمانی در سه کشور ايران، ترکيه و عراق، محصول کارگ

 تا ١٠٣٠البته بين سال ھای .  ملت واحد را با ساطور استعماری اش تجزيه کرد اينھای قاھره، سان رمو و ِسور؛

مال مصطفی و يارانش پس از . ضد دولت عراق شوريدند ه ببارزانی که از قبايل کردھای عراق استۀ  قبيل١٩٤٠

رژيم . به عراق باز گشتند" قاسم" در شوروی ماندند و با کودتای عبدالکريم ١٩٥٨ـ ١٩٤٦ال ھای مھاجرت؛ در س

ويژه مصطفی بارزانی حمايت می کرد؛ رژيم خمينی نيز درکنار قساوت و سرکوب ه شاه از کردھای عراق و ب

  .خود از کردھای عراق ادامه ميدادۀ کرد ھای ايران به حماي
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اولی االمر؛ باچاشنی   اطاعت سنی مذھبان کرد برمبنای حکم اطاعت ازبرایندی ايران  درخواست دولت آخوھکذا

ً اين يکی از. سر بريدن ھا، گروگان گرفتن زنان و سرکوب ھای وحشيانه ای ھمراه بوده است نمونه ھا  مسلما

  .ته اند سيستان و بلوچستان و اقليت ھای ملی ديگر نيز شرايط بھتر از آنان نداششھروندان کهاست 

 در برابر اشھمانند کارنامه  ويژه درخوزستان نيزه برخورد رژيم واليت فقيه نسبت به اقليت ملی عرب زبان ب

داند، مناطق سکونت  خويش مربوط میه اعراب فلسطين و لبنان را بۀ رژيم که داعي. بلوچ ھا و کردھا می باشد

 و فرھنگی نگاه داشته و به جز فقر، مصايب و اقليت عرب زبان خود را در عقب مانده ترين سطح اقتصادی

  .جنگ و صنايع ويرانگر، ارمغان ديگری برای آنان نداشته است قربانی ھای

  :مثأل. کشور نيز ريشه در ماھيت آن دارد مسلماً نقش رژيم در خارج از

ن رو در روی سلمياخوان الم ١٩٦٠ويژه درسال ه خواھانه در فلسطين بگيری جنبش ھای آزادي اليکه با شکلدر ح

نزديک ترين آماج ديگر يورش . ھا را سمت و سوی اسالمی بدھد بخش فلسطينی قرارگرفت تا آنجنبش ھای آزادي

خاطر رضايت امريکا و ھم ه بود که ب" جمال ناصر" و مصر ااين جنبش سياه ارتجاعی؛ عراق، سوريه، ليبي

 تا ١٩٦٧اسرائيل در سال ھای . نشانه گيری شده بودآھنگی با برنامه ھا و شرکای بنياد گرای عرب و عجم آن 

يکی از اين اخوانی ھا شيخ .  از بخشی از اخوان المسلمين؛ سازمان ھای افراطی ديگری را ايجاد کرد١٩٨٠

  . سازمان حماس را تأسيس کرد١٩٨٧بود که در سال " احمد ياسين"

ۀ و با اشغال مناطق غزه و کرانا.  کرده بوددستگير و زندانی١٩٦٥را دولت جمال ناصر در سال " ياسين"شيخ 

لبنان " حزب هللا"سازمان وی ھمانند باند تروريستی. نظامی اسرائيل آزاد شدۀ  توسط حمل١٩٦٧باختری در سال 

ست  ای حاکميت آخوندی ايرانه ئقکه تحت رھبری حسن نصرهللا قرار دارد؛ از شرکای اساسی در معامالت منط

صھيونيسم جھانی را تشکيل  يات دولت اسرائيل سياه ترين حلقات اتصال اسالم ايرانی وزار جنابمثابه اه که ب

  .ميدھد

سنت ھای قرون  گيری از مذھب و دار واليت فقيه که با کاره جاعی روحانی ـ سرمايت شديدأ ارھایطفيلی 

و نقش مترقی و يا قيام  اساس کدام ويژگی ه به صيقل دادن استبداد فرتوت سلطنتی اشتغال داشتند، نه بئیوسطا

اھداف استعماری و از لجنزار رقابت ھای جھانی آنان سر برآورده، مطرح و حاکم  مردمی بلکه بنابر انگيزه ھا و

بھشت عالمی را درجھنم جنگ، جنايت، ۀ روند، با وعد اين ھا که با بنجل مذھب به مصاف بشريت می. شدند

آنان که خود گاھی از توبره می خورند، گاھی از آخور . جه می کنندبيکاری، بيماری، فقر، تبعيض و استبداد شکن

 اگر گرسنه ای نان بخواھد وی را مفسد فی االرض، محارب با خدا و  ولیو از ھيچ دستبردی ھم روگردان نيستند،

ه اين ملت برای شکم انقالب نکرد"چه به قول امام؛ . ضد انقالب خوانده و کشتن وی را رسالت خود می دانند

  ".است

 سلف تاجدار شان با مشروعيت قانونی ئی بناًء باز پس گيری علی االصول ريفورم ھای اجتماعی و اقتصادی اعطا

توده ھای  ی تحقق يافته و با مسموم کردن ذھن و ضميراجتماعتبعيضات جنسی، دينی و قومی در کنار تشديد ستم 

  .نان به کشتار گاه ھای گوناگون آخوندی ادامه می يابدچه گسترده تر فرزندان آ مردم غرض کشاندن دسته ھای ھر

 و قلع وقمع وحشيانه ی نيروھای آزاديخواه و مترقی ئیيکی از اھداف معمم ساختن سلطنت به سطح کشيدن، شناسا

گذاری مخاطره آميز آنان بر پروسه  درون جامعه، عمال رقيب روسی غرب و جلوگيری از موجوديت، رشد و اثر

  . افغانستان بود١٣٥٧ سال) ارديبھشت( ثور ٧ نظامی منطقه پس از حوادث ھای سياسی و
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 سموم ايدئولوژيک و سياسی اش؛ جنبش ۀ می شناخت و نه برای اشاعی اش مرزئی رژيم که نه برای توسعه جو 

لی گرايش م"، "جمھوری اسالمی"، "انقالب اسالمی: "ی مانندديآزاديبخش کشور ما را نيز با اراجيف من درآور

، گاھی با مشايعت ءانبيا که گاھی با تقديس عباء آنان.  اسالميزه کردن فکری و سياسی مسموم ساخت و"مذھبی

طويل پامير تا بالکان و  می شوند، از سنگر ھای شريد ئی و زمانی ھم با پوشش لسان؛ وارث نژاد بر تر آرياءاوليا

تنھا ه روحانيون حاکم درايران ن. ش می گشاينددر ھمه طرف؛ فقط بر روی عمال رقبای ابرقدرت امريکا آت

استعماری آنان را ازکشمير، ۀ عکس ھر پروژه ھيچگونه خطری را متوجه منافع امريکا نکرده اند بلکه ب

  .مقدس آسمانی پيچيده اندۀ جای ديگر جھان، در ھال افغانستان، عراق، لبنان، قفقاز و بالکان تا ھر

ايجاد   را می بيند، نه دردت آوردی داشت و نه در صلح امکان بقای خوجنگ دس  حکومت آخوندی نه دراما

فق بوده و نه محور قدرتی برای دول ھم زبان خود شده و اتحاد دولت ھای اسالمی غيرعرب ممحور قوی برای

ھای کاذب  وجود خلق اميد ملی حساب باز نمی کند و با است؛ در حالی که عجالتأ روی خيزش ھای طبقاتی و

، ديگر نمد ۶٠ۀ آن در آغاز دھ) ستون پنجم(کردن عمال نظامی و ملکی  ويژه پس از تار و ماره  روس ببرای

اين پروژه ۀ ثريت ندارد و با آنکه دولت امريکا به کليه اھداف نشانی شدومنيز ." ب.گ.ک"ريش در برابر شمشير 

ن، عراق و لبنان را نيز به کام امام که از  خون مردم افغانستاآنۀ  اما به پاس ايفای نقش حيله گران،دست نيافت

آگين است می ريزد تا روح اين شياد با اميد به ثمر رسيدن بذر ھای تعبيه شده اش شاد  سرکشيدن جام صلح زھر

شدن نيرنگ ھای " سبز"عمال رژيم که ديگر در ھمه چيز تصوير پايان عمر و مرگ خود را می بينند، از . شود

 ۀفراز نقش سرگردان شان بری را متوجه آنان نمی سازد، ترسيده و ارواح  خطر جدي ھيچنکهجديد بادار خود؛ با آ

خاطر کسب آمرزش؛ سيد خندان ه عين حال که ب آنان در. کنند جديد گورستان خود را جستجو میۀ خاور ميان

کشتار  شکنجه وخاتمی را به ملکوت فاشيست ھای مسيحی کاخ سفيد برای شفاعت می فرستند؛ به اذيت، آزار، 

نام خود ثبت کرده ه ما و مردم مظلوم ايران شدت بخشيده و ريکارد توحش تمام تاريخ بشريت را بۀ ھموطنان آوار

  .اند

  

  ايران بديل پيمان ھای سنتوـ سيتوۀ تعميم تجرب

 ضده جنگ بی سرانجام بۀ يک آغاز مطلوب و قابل تعميم برنام. ای.آی.ايران برای سیۀ به ھرصورت تجرب

ميانه، آسيای ميانه، جنوب و جنوب  آن را از شمال افريقا تا خاورۀ بشريت بود که ھم اکنون گسترش طراحی شد

  .ثر در عوض پيمان ھای نا کار آمد سنتوـ سيتو عمالً می بينيمومثابه الترناتيف مه شرق آسيا و سين کيانگ ب

 ژيک امريکا، انگليس و شرکای جھانی شان درستراتيۀ  تجاوزگرانخاطر تحقق سياست ھایه ھائی ھم که ب کشور

  اسالمیئیرند؛ با اھدای رژيم ھای قرون وسطا داقرار" بازی ھای شيطانی"و ی بزرگھامتن اين توطئه 

  .باشند  طالبی و جھادی مواجه میآخوندی،

متداد اين قوس افغانستان، ايران وعراق مصداق عملی اين جنايت بزرگ تاريخی ھستند وا: چنانچه کشورھائی مانند

 نتيجه اين مھد در. تنھا از سوريه و ليبيا ميگذرد بلکه از جنوب شرق آسيا تا بالکان تعميم خواھد يافته خونين ن

 ملوث گرديده و به بستر يک داد ئیتمدن ھای بزرگ تاريخی با باورھای فاقد ارزش انسانی و توحش قرون وسطا

توريد کاالھای سرمايه داری جھانی با چپاول ثروت ھای زير زمينی و ستد جديد تبديل می شود که در آن کماکان 

  . سرمايه داری به ھمين طريق فرو نشانده خواھد شدئیو منابع انرژی معامله شده و عطش مرگبار سود جو
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  :حوادث اخير تونس

 از شرق با ليبيا مديترانه واقع شده؛ۀ افريقا روی سواحل جنوبی بحيرۀ شمالی قارۀ حاشي تونس کشوريست که در  

 ھزار نفر می رسد و ميانگين سنی ٣٨٣مليون و  ١٠جمعيت تونس به . و از غرب با الجزاير مرز مشترک دارد

ولی با آنھم نرخ . اقتصاد اين کشور بر کشاورزی، معادن، صنايع و گردشگری متکی است.  سال است٢٩آن 

پيش ١٢ين است که تونس برای اولين بار در قرن اعتقاد بر ا.  درصد رسيد١٤ به ٢٠١٠بيکاری در تونس سال 

خود " ۀتحت الحماي"تونس را فرانسه با تجاوز نظامی١٨٨١در سال . از ميالد توسط فنيقی ھا مسکون گرديد

ً آن را اداره می کرد١٩٥٧ساخت و تا سال  که " حبيب بورقيبه" ؛١٩٥٦سال   تونس در شدنبا آزاد.  مستقيما

 دوست نزديک  خودعنوان اولين رئيس جمھور تونس حکم ميرانده  ب١٩٨٧بر سال  نوم٧ تا ١٩٥٧جوالی ٢٥از

  .فرانسه نيز بود

بن علی مورد حمايت . پوليس با کودتای نظامی وی را سقوط دادۀ تا اينکه زين العابدين بن علی افسر عالی رتب 

 ھنگفتی ینس به دستياری بن علی سودھا فرانسه ايتاليا نيز ازتوبرالبته عالوه . فرانسه وھمچنان امريکا قرارداشت

  .که از بن علی حمايت می کرد؛ ضمناً در رقابت با فرانسه قرار داشت می بردند ولی امريکا باوجود آن

 بدون موجوديت  ديگرھا داد ولی اين کار کاری را انجام می گرچه بن علی برای سرمايه داری غرب ھرا

 ئیکه نيروھای امنيتی اش بيشتر از کشور ھای اروپا لذا بن علی با آن.  اسالمی برای آنان کافی نيستئیبنيادگرا

جنوری ١٤ سال حکمرانی در ٢٣مانند فرانسه بود که جمعيت آن شش برابر تونس می باشد؛ سرانجام پس از 

  . توسط ارتش خودش برکنار گرديد٢٠١١سال

 نيرومند ترين حزب ، ولینام برده می شود" حزب کمونيست کارگران تونس" به نام از حزبی اخيراً کهبا آن چه 

. اخوان المسلمين استۀ زير رھبری راشد الغنوشی می باشد که از ريش" حزب النھضت "اين کشورمتشکل در 

 ميوه  سبزيجات و ريختندر اثر سياسی؛ مشخصۀ  و برنامی عنصر آگاھ نقش بدون نياز بهکه" جنبشی"ھکذا با 

 بن علی ،پا شد بر" انقالب"، دسمبر ١٧تاريخ ه  سيدی بوزيد بوی بازار شھردست فروش ر" محمد ابوعزيز "یھا

ه  ب.کرد فرار ٢٠١١جنوری  ١٤سرنگون گرديد و وی که ھميشه مورد حمايت نيکالس سارکوزی نيز بود؛ در 

  .وجود آمده ب" دولت وحدت ملی" جنوری ائتالف ١٧  در!نبود" ماشين سرکوب "ئیاين دولت که گو جای

  

  : اخير مصرحوادث

سينا که ۀ احمر واقع شده و شبه جزيرۀ افريقا، جنوب دريای مديترانه و غرب بحيرۀ مصر درشمال شرق قار کشور

مصر که يکی از مھم ترين و پر جمعيت ترين کشور ھای . آسيا قرار داردۀ از قلمرو اين کشور است در قار

، در شبه می باشديا و از جنوب با سودان ھمسايه افريقا، خاورميانه و جھان عرب است؛ از غرب با کشور ليب

مليون نفری ٧٥بيشترين قسمت جمعيت حدود . سينا با اسرائيل و در نوارغزه با فلسطين مرز زمينی داردۀ جزير

متر مربع مساحت  ھزار کيلو ٤٠کرانه ھای رود نيل منطقه ای است که با. مصر در کنار رود نيل زندگی می کنند

ً بيابانی مصر را تشکيل ميدھد سرزمين عمدت٤% حدود نيمی ازجمعيت مصر شھر نشين ھستند که بيشتر آنان . ا

  .آنھا زندگی می کنندۀ در دو شھر قاھره و اسکندريه وحوم

کھن ترين تمدن ھا به شمار می آيد و از ۀ وجود آمد که در زمره کنار رود نيل تمدنی ب مصر کنونی درۀ در منطق 

تمدن مصر باستان نمونه ای از سلطنت ھای بنا شده بر اصل .  از ميالد شکل گرفته بود ھزار سال پيش٤حدود 
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 "اھرام سه گانه" و آثار تاريخی برجسته ای چون فرمان روايان مصر باستان را فرعون می ناميدند. آبياری است

  . از ھمان دوران به ياد گار مانده است"نيايشگاه بزرگ"و 

ھمسری جز نزد شاھان؛ به ندرت ديده  تک ھمسری بود و چندۀ  آن جامعه خانواددر مصر باستان سنت معمول 

برای مراسم عروسی، . شد ازدواج ميان خواھر و برادر غيرمعمول بود ولی غيرمجاز محسوب نمی. شد می

. ايدطرف را ثبت نم  دوئیرفتند که نام و دارا ول حکومتی میؤھمراه با خانواده ھای خود نزد مسعروس و داماد 

سرزمين ھای  خالف ديگر زن مصری .دند کرپا می قربانی ھای معبد جشن بزرگی برۀ  در سرای ويژ از آنپس

 ھای ئیدارا  می توانست در که نقش آشکاری در زندگی داشتاو. دوران باستان، حقوق برابر با ھمسرش داشت

  . کردندتصرف کند و ديگران نسبت به وی با احترام رفتار می مشترک شان دخل و

نھم ميالدی ۀ روند عربی شدن زبان مصريان چندی به طول انجاميد و کار برد زبان عربی در اين منطقه از سد 

با اين حال مسلمان شدن مردم مصر با عرب زبان شدن آنھا ھمزمان نبود و اسالمی سازی . به اين سو شدت گرفت

چھاردھم بود که به دين ۀ چه دين اسالم تنھا در سدچنان. مصر سده ھا پس ازعرب زبان شدن شان به انجام رسيد

ھر که مھمترين مرکز مذھبی جھان اسالم است در کشور مصر زبا آنھم دانشگاه اال. بديل گرديداکثريت مصريان ت

 ميالدی محمد علی پاشا از طرف دولت ١٨٠٥ ناپلئون به مصر لشکر کشيد و در سال ١٧٩٨در سال . قرار دارد

  .دگرديا عثمانی حاکم آنج

جنوری ١٥(زمانيکه جمال عبدالناصر١٩٥٦ به سال اما. به عضويت سازمان ملل متحد درآمد١٩٤٥مصر در سال 

مشترک، تجاوز سه ۀ رئيس جمھور اين کشور بود؛ انگليس، فرانسه و اسرائيل با توطئ) ١٩٧٠سپتمبر٢٨ تا ١٩١٨

اما تھاجم آنان به . خشی از سينا را اشغال کردندصھيونيست ھا نوارغزه و ب. جانبه ای را عليه مصر تدارک ديدند

  دردر طی سال ھای بعد يعنی. پشتيبانی روسيه بدون نتيجه خاتمه يافت اثر عمليات مقاومت، فشارھای جھانی و

  . دو جنگ ديگر نيز بين مصر و ديگر کشور ھای عربی با اسرائيل رخ داد١٩٧٣ و ١٩٦٧

  سالجوالی ٢٣علی محمد نجيب را که از ١٩٥٤  نومبر سال١٤؛ درجمال عبدالناصر دومين رئيس جمھور مصر

 ۀ  بنابر روحي"ناصر".  رھبر مصر بوديش تا تاريخ مرگ خوو  برکنار کردرئيس جمھور اين کشور بود ١٩٥٢

نھضت پان عربيسم ناصر که بعد از او شکل گرفت، در دھه . بين اعراب مشھور می باشد ناسيوناليستی خويش در

  . طرفداران زيادی داشت و ھنوز ھم سال ھا بعد از مرگ او بين اعراب طرفدارانی دارد١٩٦٠و١٩٥٠ھای 

 از امت ین كشور بخشيال دموكرات است و ملت اي؛ مصر كشور سوسیك تا پنج قانون اساسياساس مواد ه ب

ه  بیقانون اساس  درد آنيأئر از تي حاكم بر مصر ناگزیتنھا دولت ھاه جدا از اسالم که ن.  محسوب می شودیعرب

ال يسوس د قانونی بريكأگذاری پذيرفته شده؛ ت  منحيث يکی ازمنابع اصلی قانون وعنوان دين رسمی كشور بوده اند

  . جمال عبدالناصر بودیشه ھاي متاثر از اند نيزسمي، رسميت زبان عربی و پان عربیدموكراس

مھوری کشور مصر را سمت رياست جوی . ارتشی مصر محمد انورالسادات بود سومين رئيس جمھور

.  به عھده داشت١٩٨١ اکتوبر ٦در تاريخ " جھاد اسالمی" تا روز به قتل رسيدنش توسط ١٩٧٠بر  اکت١٥ازتاريخ

چھارمين ) ١٣٨٩ ]بھمن[دلو ٢٢(٢٠١١ی ربرو تا ف١٩٨١  اکتوبر١٤ بعد از وی محمد حسنی سيد مبارک از

  .رئيس جمھوری عربی مصر بود

به وساطت امريکا بين ١٩٧٨که در سال " قرارداد کمپ ديويد" يشتر از سی سال اخير يعنی پس از طی باين کشور

 ؛دهشامريکا در منطقه تبديل  گرديد؛ به تکيه گاه ستراتيژيک امنيتی ـ نظامی امپراتوری اءمصر و اسرائيل امض
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ھم  جای امريکا دستياری می نمود وه شکنجه کردن اسرای گوانتانامو را در کشور خود ب:  مانندیھم انجام جنايات

  .کمک ھای نظامی امريکا بودۀ گذشته مصر دومين دريافت کنندۀ بناًء در دو دھ. امنيت اسرائيل را تأمين می کرد

 ارتش مصر ديگر آن اما. اساس قانون اساسی فرماندھی کل ارتش نيز به رئيس جمھور واگذارشده است هب 

ھمچنين  نقش اساسی داشت و" ملک فاروق"بريتانيا و سرنگونی سلطنت ۀ لطارتشی نيست که در مبارزه عليه س

 در برابر تھاجم کشورش در جريان خارج کردن کانال سوئز از کنترول بريتانيا و ملی کردن آن؛ از١٩٥٦درسال 

 را سيناۀ  شبه جزير،در مقابل اسرائيل جنگيد١٩٦٧مشترک اسرائيل، بريتانيا و فرانسه دفاع کرد و در جنگ 

 بلکه ارتش مزدور. با اسرائيل به بازپس گرفتن سينا منجرگرديد١٩٧٣اشغال کرد و پيروزی نظامی اش درجنگ 

 ٢،٤نظامی آن به ۀ کنونی مصر که بعد از اسرائيل بيشترين کمک نظامی را از امريکا دريافت ميکند؛ بودج

نيروی (نيروھای مسلح چھارگانه . کند  میمليارد آنرا امريکا تأمين١،٥ تا ١،٣مليارد دالر بالغ می شود که 

ملی ارتش  ، گارد جمھوری و نيروھای گارد)ئیھواۀ  وقوت ھای مدافعئی، نيروی ھوائیزمينی، نيروی دريا

عضو دارند، از لحاظ پرسونل ) ھزار نفر احتياطی ٤٧٩  ھزار نفر فعال و٤٦٨( مصر که تقريباً يک مليون نفر

." آی.اس.اس"کشان دستگاه استخباراتی  ، آدم"دموکراتيک ملی"که حزب حاکم  در حالی. دھمين ارتش جھان است

به اين طرف  ١٩٩٠ از سال  کهو اوباشان لباس شخصی غير از اينھا بوده و نيروی پوليس مربوط وزارت کشور

  . مليون نفر ميرسد١،٤به 

ـ  نجيب، جمال عبدالناصر، انور علی محمد: سال اخير تاريخ مصر ھمه رؤسای جمھور اين کشور٦٠در بيشتر از 

  . السادات و حسنی مبارک ارتشی بوده و از آنان ارتش حمايت کرده است

اقتصاد توريستی ھمه در دست سرمايه ھای   وسوئزکانال ۀ  تا ادارسوئزاقتصاد توليدی شھر اما در حاليکه از 

وان المسلمين در تمام ارکان آن؛ قدرت  ارتش کنونی مصر ھمآھنگ با نفوذ آشکار اخدارد؛ کمپرادور خارجی قرار

زياد اقتصادی و سياسی را طوری در خود متمرکز ساخته که در واقع عمالً سرمايه داری کمپرادوری را نمايندگی 

  .می کند

ۀ عالو هی و در طرف ديگر آن؛ به ئ تراکم الينقطع سرمايه ھای افسانی که در يک طرف آناقتصاديساختار   

 درصد جمعيت زير خط فقر و حتی پنج مليون نفر زاغه نشين قاھره ٤٠کاری گسترده؛   و بیبھره کشی وحشتناک

ھکذا . پايتخت فرعون ھای جديد ازھشت مليون نفر ساکنان اين شھر، تعفن ذاتی سرمايه داری را مشخص می کند

و برابری حقوق انسانی نصف اعضای جامعه يعنی زنان، ميتوانند احترام  پس از اسالم زدگی اين کشور؛ بيشتر از

ه خود را فقط در افسانه ھای قديمی بيابند و شريعت ضد انسانی اسالم چنان بر دست و پای آنان پيچيده است که ن

چنانچه در . ده استشتنھا حضور سياسی بلکه نقش فعال شان در پروسه ھای عادی حيات اجتماعی نيز عقيم 

  . نمايشی نيز حضور آنان در نظر گرفته نشده بودسناريوی کميک حوادث اخير مصر؛ حتی به صورت

قرون وسطی به وديعه گرفته شده و ھدف طراحی آن نابودی تمام آثار و ۀ  سناريوی زنگار اندودی که از زرادخان

مظاھر فرھنگ پر بار و تمدن ھای بزرگ انسانی به غرض توجيه تجاوز و اشغالگری امپراتوری سرمايه داری 

نان چپاول ثروت ھا و منابع موادخام، انرژی، نيروی کار ارزان و بازار فروش مرغوب آن ھمچ غرب درمنطقه و

  .باشد شان می شرکای مذھبی آنان منحيث ارزان ترين و درنده ترين عمال جنايتکار به کمک تروريسم اسالمی و

دعا و مدعائی که سر در آخور ترين افراد و نھادھای پر ا" انقالبی"ولی اين سناريوی توطئه گرانه؛ متأسفانه توسط 

، ئی جنبش خودجوش، جنبش توده  بهی در نظم کھن جھان عرب پنداشته شدهايسم عاميانه فرو برده اند؛ لرزه پوپول

ترمينولوژی و مفاھيم کامالً  اين نخبگان ميکوشند در.  می شوندنامگذاریاستبداد و ديکتاتوری وغيره  مقاومت ضد
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 و اميال خود را بر مفاھيم مشخص بار کنند تا مفاھيم من درآوردی جديدی ايجاد کرده و پا کرده بر" انقالب"بديھی 

 يا اين که بر وثيقه ھای ابتذال فکری و باورھای مزخرف سياسی خود ،آن به اھداف معين شده ای برسندۀ وسيله ب

ی شود، مصروف بريدن پا برابر خاطر توجيه آنچه به خورد شان داده مه آنان که ب. طراحان اين توطئه را بخندانند

 نشان داده  مصرحوادث جاری کمونيستی يا ناسيوناليستی را در "انقالبی" ھيچ نيروی آگاه  و رد پایبا موزه اند

بايستد و جنبشی که خواست و " اخوان المسلمين" مقابل يگانه تشکل بديل حاکميت موجود يعنی توانند که درنمی 

 نياز به آگاھی سياسی طبقاتی و نقش  لذاتصرف قدرت سياسی رھبری نمايد،طرح مشخص سياسی دارد؛ برای 

 مرکز اين سری از ئیگو. فيس بوک، تويتر و ويب سايت ھا جايگزين می کنندۀ ستاد پيش آھنگ را با معجز

ی آزاد کارگر از کنترول سرمايه دارۀ ونيستی آنان قرار داشته و قبل از آزادی طبقمل که آايدۀ ارتباطات در جامع

  .شده است

اما نه جنبشی که ازمطالبات سياسی و الترناتيف سرنگونی حاکميت دولتی آغاز ميکند خود انگيخته است و نه طنين 

رسد، بلکه آنچه ذوق پوپوليست  آزاديخواھی از فراز اين گورستان سوسياليسم و ناسيوناليسم عربی به گوش می

 توطئه  ھایستراتيژيک کانون ل گرسنگان به سوی قربانگاه اھداف ما را ارضأ می کند؛ حرکت سي" انقالبی"ھای 

 ترين احساس ی که در آن حتی کوچکفتاوي. است) ـ موساد. ای .آی .انتلجنت سرويس ـ سی(ھای جھانی 

شوم به قدرت رساندن  باند آدمکش اخوان المسلمين مشاھده نمی ۀ خاطر سياھه وليت يا ناراحتی وجدانی بؤمس

نده از زاد و ولد مستمر کد بشری دارد و تاريخ خونبار آن آمزدوری وجنايات ضۀ که ھشتاد سال سابقباندی  .شود

  . می باشد از آنھا و ده ھا بنياد تروريستی ديگر جھانی" حماس"ھا، "القياده"

  

  :سرنوشت ليبيا و سوريه

نفت ۀ  از ده کشور صادر کنند مليون نفر جمعيت خود يکی٦،٥با حدود " جماھير عربی سوسياليستی خلق ليبيا "

 به صورت ١٩٥١اين کشور در سال . در جھان است و توليد ناخالص ملی آن جزو باال ترين ھا در افريقا می باشد

  .رھبری می شود" معمرالقذافی" تا کنون توسط ١٩٦٩از ايتاليا استقالل خود را گرفت و از سال " پادشاھی ليبی"

 ساختن قوس" طالبی" شرق ميانه که با خيال خام خود عالوه بر ال افريقا وشم سناريست ھای توطئه ھای اخير

 پيمان ھای نا کارآمد نظامی سنتو ـ سيتو؛ تصفيه کردن دو خار حلقوم ليبيا و سوريه را از لقمه ھای نفت آلود قديم

ن و عراق خون اندود و مردم ليبيا از سرنوشت صدام حسي" مرالقذافیمع"ن می کردند که ند؛ گمارمنطقه در نظر دا

در حالی که بر چاه ھای نفتی . ھيچ چيزی نياموخته اند و با ھمين بازی ھای بی مزه ميدان را خالی خواھند کرد

  . گرديد خواھداليبيا سد آسوان ديگری بن

م ناه نيل بۀ ايجاد سد بزرگی را بر در يعنی ھمانطور که جمال عبدالناصر در اولين اقدام عمران اقتصادی مصر

کالنی داشت که امريکا و انگليس با کمک به ايجاد آن ۀ  روی دست گرفت، ولی اين سد احتياج به بودج"آسوان"

ناصر در ." ما نبايد به اين فرعون سرخ کمک کنيم:"امريکا گفتۀ  جان فاستردالس وزير خارجند ومخالفت کرد

از امشب من قانون ملی شدن کانال  ":طی نطقی که در ميدان محمد علی ايراد کرد گفت که١٩٥٦ جوالی ٢٦

کانال سوئز را در دست گرفته و از درآمد حاصله از حق العبور کشتی ۀ سوئز را امضأ کرده ام و ما از فردا ادار

  .ھا؛ سد آسوان را خواھيم ساخت

 هبرگ عظيمی ب  اکتوبر با ساز و٢١موشه دايان تروريست معروف، وزير دفاع صھيونيسم اسرائيل دراگرچه 

در روز چھارم نومبر واحد ھای ھوابرد انگلستان و . سوی صحرای سينا لشکر کشيده و به پيشروی آغاز کردند
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چند . از خاک مصر دفاع کردند" جمال عبدالناصر"ارتش مصر به رھبری . فرانسه نيز در پورت سعيد پياده شدند

ناصر بال . ن و پاريس اخطار کردندساعت بعد زمامداران شوروی به رھبری خروشف طی اولتيماتومی به لند

  .سد را ساختند کمک ھای فنی روسيه شوروی بهفاصله با روس ھا برای ساختن سد آسوان وارد مذاکره شده و 

توسط اسالم " مردمی" زيرعنوان اعتراضات ٢٠١١ فبروری سال ١٥ھمچنان جريان تروريستی تمام عياری که از

شده در دستگاه ھای استخباراتی غربی، به دستور مستقيم قدرت ھای معلوم گرايان افراطی و تبعيدی ھای استخدام 

 "سارکوزی نيکوال"ضد دولت ليبيا آغاز يافته؛ باوجودی که  هبا تقالی مرگبار ميديا ھای مزدور ب الحال خارجی و

 ئونی میمع شرکای ديگرش ژست ھای ناپلجشرمانه ترين مداخالت ماجراجويانه در  صھيونيست، برای اعمال بی

نابودی مھد  آويختن صدام حسين، کشتار فرزندان وی، غارت و ، به دار ولی تجارب قتل اسلوبودان ميالشويچگيرد

ديگر ۀ ، ريکارد جديدی از جنايات پنتاگون ـ ناتو در افغانستان و صدھا وثيق"کلده وآسور"تمدن پربار و باستانی 

 "قذافی معمر" دولت  مردم و جھان؛ به پوتنسيال مقاومتتوحش جاری امپراتوری سرمايه داری غرب در سراسر

منازع آنان  بالۀ فرعون ھای خون آشام معاصر را به خاک ماليده و رويای سلط  ملی داده است که پوزۀچنان صبغ

عالوه در فرجام اين جنايات ضد بشری يکی ھم جايگزين شدن چين و ه ب. خواھد کردجھان را نقش بر آب  بر

  .خواھد بودجای رھزنان سرمايه داری غرب ه ه ھای صنعتی و تجارتی نفت ليبيا بروسيه درعرص

عربستان صعودی، يمن، قطر، بحرين،  ھمچنان ازفھرست طويلی که عالوه برتونس، مصر و ليبيا، شامل الجزاير،

 به شکل  برای حکام کاخ سفيدچنين خار خطرناکی که بدون شک بلعيدن  است سوريهيکی ھم  نيز می شود؛اردن

  .کشنده ای مشکل خواھد بود

 اعالن استقالل کرد؛ ولی استقالل آن تا سال ١٩٤١کشور سوريه با شکست فرانسه در جنگ دوم جھانی در سال 

با اسرائيل و پس از به قدرت  ١٩٦٧سوريه در جنگ سال ۀ اگر چه سھمگيری فعاالن.  عمالً محقق نشد١٩٤٤

بر اسرائيل وارد کرد می ١٩٧٣ ضرباتی که سوريه حد اقل در سال ؛ ھکذا١٩٧٠رسيدن حافظ االسد در سال 

ه اما با آنھم سوريه ب. ضد اين کشور شوده ھرجنايت امريکا، اسرائيل و تمام سرمايه داری غرب بۀ تواند انگيز

 هی برای مقاومت بمطمئن و قويۀ عراق کماکان پشت جبھۀ عالوه با خروج بی ترديد امريکا از کشور اشغال شد

  . خواھد بود نيزضد دولت مزدور عراق

وجود ھمه  چين با  روسيه وويژهه ب) ھایپيمان شانگ (مقابل  دری نيز طالب آخوندی ـريشۀ  سپر بازدارند بنابر اين

  .داشتخواھد ن پيمان ھای نظامی سنتوـ سيتو  سرنوشت بھتر ازتوحش خونبار آن

 ٢٠١١مارچ٩حوت ـ ١٨: کابل

  

  :يادداشت

" سرمايه داری دولتی در شوروی"امپريالزيم امريکا بعد از ھمان ختم جنگ جھانی اول در تقابل با در اينکه ) ١(

قرار دشته، بحث ھائی وجود دارد که اميد است خوانندگان محترم پورتال در صورت امکان و احساس ضرورت 

لی را در مسير ساختمان  از تاريخ و زحمات پرولتاريای بين المله ای خود پا پيش نموده، بدان وسيله گوش

  .سوسياليزم روشن نمايند

 AA-AAاداره پورتال                 


