افغان ستيزی نماد دﯾگری از وابستگی سياسی رژﯾم اسالمی به امپرﯾاليستھا!
صبا راھی
مقدمه:
چندﯾن دھه است که کشورھای غربی)امپرﯾاليستھا( از صبح تا شب در بوق و کرنا می دمند که در
کشورھاﯾشان " برابری نژادی" برقرار است .آﯾا به راستی چنين است؟ اﯾن قلم چه از طرﯾق تجارب کاری و
چه از طرﯾق مساﯾئل شخصی )شھروندی( خود شکی ندارد که برای خواننده اﯾن سطور در ھر سطح و مقامی
که باشد ،چه با کار باشد و چه بيکار ،چه در محل کار و چه در در ھمساﯾگی و مراکز دولتی ،طعم تلخ و گزنده
نژادپرستی را چشيده است! از ھموطن اﯾرانی که فرزندش در سوئيس در مدرسه مورد عضب نژادپرستانه
ھمکالسی ھای نژادپرستش قرار گرفت و بر اثر ھل دادن "عمدی" به قتل رسيد ،تا ھموطن دﯾگری که در آلمان
خانه اش به آتش کشيده شد ،دﯾگری در انگليس ھمساﯾه نژادپرستش خانه اش را به آتش کشيدند ،تا ...اﯾرانی
ھاﯾی که در محل کارشان مورد نابرابری حقوقی قرار ميگيرد و ُپستی که در انتظار او ميباشد را به دﯾگری می
دھند و ...از اﯾن داستانھای واقعی بسيار است .البته برخی ھا که خود نژادپرست و در نتيجه ذاتأ نوکر صفت
ھستند به اﯾن قضا نه تنھا تن می دھند بلکه آتش بيار معرکه ھم ميشوند ،اما خيلی ھا از اﯾرانی ھا وقتی که با
آنھا صحبت ميکنی ضمن لعن و نفرﯾن بر رژﯾم اسالمی در اﯾران که باعث فرار آنھا شده از موضوع نژادپرستی
خون گرﯾه ميکنند!
ناگفته پيداست آن دسته از اﯾرانی ھاﯾی که مانند ساﯾر مليتھا پست و عنوان حتی مدﯾرﯾت به آنھا واگذار
شده – برای اﯾنکه سرماﯾه داری بگوﯾد " ببينيد ما چقدر برابری نژادی در اﯾن جوامع دارﯾم" -از صدتا نژادپرست
آلمانی االصل و انگليس االصل و غيره ...نژادپرست تر می شوند ،موضوع اﯾن نوشته نمی باشد! حتما شما نيز
به ادارات دولتی در محل زندگی تان مراجعه داشته و شاھد بوده اﯾد که آن ھندی ﯾا آفرﯾقاﯾی ،ﯾا پاکستانی ﯾا
اﯾرانی ﯾا ...را چگونه در " خط مقدم" قرار داده اند تا سياست ھای کثيف نژادپرستانه ای که امروز خود " اصل" ھا
نمی توانند آنرا اعمال کنند بر غير " اصل" ھا روا دارند!
دوست آفرﯾقاﯾی می گفت ":پدر من می گوﯾد با گذشت چند دھه از آزارھای نژادپرستانه ،ظاھرأ ھمه چيز
تغيير کرده ،ظاھرأ اوباما رئيس جمھور می شود ،اما مگر غير از اﯾن است که ھمان سياست ھای جناﯾتکارانه و
نژادپرستانه را در دنيا حاکم ميکند ،مگر غير از اﯾن است که امروز سياھان را در زندانھا به آرامی می کشند و ﯾک
انگ " مواد مخدر" به او ميزنند ،مگر غير از اﯾن است که امروز ھمساﯾه سفيد او آنچنان در محله مردم را از "
سياه ھا" می ترساند که کسی با آنھا سالم احوالپرسی ھم نکند ،مگر غير از اﯾن است که زندگی ما را آنچنان
کنترل ميکنند که بچه ھای ما " سياه ھا" مدام در خيابانھا مورد بازجوﯾی پليس بدليل " مشکوک به ترورﯾست"
ھستند ،مسئله اﯾنجاست که نژادپرستی در شکل دﯾگر بازتوليد شده ،در شکل از پشت خنجر زدن!"

وابستگی ذاتی طبقاتی مذاھب به امپرﯾاليسم
دﯾن ھا اساسن بخاطر ماھيت طبقاتی شان و بدليل عدم تضادشان با سرماﯾه داری ھمانطور که
امروز ھم بيش از ھميشه شاھد ھستيم در خدمت ستمگران برای خاموش کردن شعله ھای خشم
ستمدﯾدگان است!
امروزه سرماﯾه داری جھانی از تمام دﯾن ھا و رھبران بالفطره نوکر آنھا استفاده ميکنند برای اﯾنکه آتش طغيان
نسل بی آﯾنده ﯾی که نه کار دارد و نه افقی روشن را خاموش و آنھا را با موعظه ھای رھبران مذھبی از خيابان
ھا به خانه ھای سرد و تارﯾکشان برگردانند .از دﯾن ھا استفاده ميکنند تا شعله ھای خشم و نفرت محرومان
جھان از ستم نابرابری طبقاتی ،از ستم خاموش مردن در کارتون ھای خيابانی از ستم اعتياد از ستم تن
فروشی از ستم تبيعض در ھر زمينه را با خطابه ھای رھبران دﯾنی فرو کش کنند و به آنھا بھشت را وعده دھند!
از رھبران مذھبی برای ممنوعيت سقط جنين استفاده ميکنند ،تا با ازدﯾاد نسل ھا ،جنگ ھای دﯾگری را بر
پاکنند ،فرزندان محرومان را " سرباز" کنند و در جنگھا ھم خودشان کشته شوند و ھم ھم طبقه ی خود را
بکُشند! تا بقيه آنھاﯾی ھم که باقی ماندند را به بردگی آشکار ببرند!
امپرﯾاليستھای آدمخوار ،لمپن ھائی مانند طالبان ھا ،القاعده ،و بن الدن و اخوان المسلمين و خمينی و دار و
دسته اش را تعليم می دھند تا در مسير ھای متعدد از وجود ترورﯾستی آنھا استفاده کنند ،تا اﯾن گروه ھای

ترورﯾستی که دست پرورده خودشان ھستند با طرح و نقشه خود امپرﯾاليستھا در جای جای دنيا بمب گذاری
کنند مردم بی گناه را به کشتن دھند و توجه مردم جھان را به " ترورﯾسم" جلب کنند تا بر اساس آن ھر روز
آزادی ھای مردم را به بھانه " مبارزه با ترورﯾسم" سلب کنند!
ﯾازده سپتامبر و بمب گذاری ھای ھفتم جوالی لندن آخرﯾن نمونه ھاﯾی است که تا به امروز توسط آن " بھانه
مبارزه با ترورﯾسم" ھر روز مشغول به تدوﯾن قوانين " ضدترورﯾستی" ھستند که ھر چه بيشتر آزادی ھای
اجتماعی را محدود کنند ،مردم را در کنترل خود در آوردند و روز به روز بر دسته " برگان" اضافه کنند! و پشت
عنوان " دفاع ملی" در ھمه جای دنيا مشغول کنترل زندگی مردم ،به وﯾژه مبارزﯾن ومدافعين کارگران و خود
کارگران و زحمتکشان ھستند!
در اﯾران ،مانند ساﯾر کشورھای مسلمان نشين ،امپرﯾاليستھا نوکران خود را چه آشکارا ،مانند کودتای رضا خان
قلدر بيسواد و کودتای سی آی ای آمرﯾکاﯾی و ام آی شش انگليسی که محمدرضا پھلوی " باسواد" را بر مردم
اﯾران حاکم کردند .و ﯾا اﯾنکه از بستر مساعدی مانند قيام  ۵٧استفاده کرد و خمينی که قبال " سازش کاری"
خود را از طرﯾق مرگ پسرش با دستگاه اطالعاتی شاه نشان داده بود را بر مسند قدرت بنشانند تا وظيفه
ساواک را بر دوش " احکام الھی" قرار دھد و ساواکی ھای به خدمت " اسالم" را در راه خدمت به حزب خدا در
خدمت بگيرند! حال که سالھاست نقاب از چھره جناﯾتکارانه رژﯾم " ضداستبکبارجھانی" افتاده ،و توده ھای
ستمدﯾده به رﯾاکاری اﯾن بالفطره روباھان پی برده اند ،اما عده ای ھمواره با تئوری " چاکرمنيشانه ملی گراﯾی و
ميھنی" دم از مستقل بودن اﯾن رژﯾم جناﯾتکار می زنند! امروز حتی آنکس که نه مارکس را می شناسد و نه
لنين و مائو و استالين و  ...با عملکردھای جناﯾتکارانه و ضدمردمی اﯾن رژﯾم به اﯾن درک رسيده اند که
سردمداران اﯾن رژﯾم مانند رژﯾم جناﯾتکار شاه ،نوکران دولتھای غربی ھستند ،و اﯾن رژﯾم نيز از ھر نظر وابسته به
دولتھای امپرﯾاليستی غربی و روسيه و چين می باشد! وقتی مردم می بينند که اﯾن رژﯾم انقالبيون و
ضدامپرﯾاليستھای واقعی را قتل عام کرد ،وقتی مردم می بينند که بيش از ده ميليون از جوانان ﯾعنی سرماﯾه
ھای اﯾران قربانی اعتياد شده اند ،وقتی مردم می بينند که دختران برای امرار معاش تن فروشی ميکنند ،وقتی
مردم می بينند که کارگر و زحمتکش بخاطر احقاق حقش به بند کشيده می شود ،وقتی مردم می ببينند که
دانشجو را چه در خيابان و چه در زندان رژﯾم لت و پار می کند ،وقتی مردم ميبينند که کودکان به جای برخورداری
از تحصيل و غذای راﯾگان در مدرسه در کنار خيابان گلفروشی و آدم فروشی و گداﯾی و حيب زنی می کنند،
وقتی مردم می بينند...دﯾگر الزم نيست کسی برای آنھا " فاکت" ﯾا " سند" بياورد ﯾا " مناظره " در جھت "
ارزﯾابی از ماھيت" رژﯾم ترتيب دھند!
آخر رژﯾمی که مردم خودش را از کوچکترﯾن آزادی ھای اجتماعی محروم ميکند و آنھا را بخاظر خواسته ھاﯾشان
و به خاطر عقاﯾدشان به چوبه ھای دار می بندند ،دﯾگر امپرﯾاليستھای آدمخوار چه می خواھند؟ آﯾا باﯾد خمينی
را در " مدرسه آمرﯾکاﯾی" ،جاﯾی که سی آی ای دﯾگر دﯾکتاتورھای خونخوار را تربيت می کند باﯾد تعليم ميداد؟
مگر دﯾن با سرماﯾه داری تضادی داشته و ﯾا دارد؟
امروز ھم وقتی شاھد ھستيم که جانيان رژﯾم به بھانه تجاوز به ﯾک دختر و کشتن او ،که بی شک با ھر دﯾدی
اﯾن عمل محکوم است ،به جان مردم شرﯾف و زحمتکش افغانی افتاده اند ،مگر ھمان " فرمول مبارزه با تروﯾسم"
نيست که ما در خيابان ھای کشورھای "مدرن و دموکراتيک غربی" شاھد ھستيم؟ آﯾا اﯾن سياست ھای دوگانه
و مردم فرﯾب را دولتھای غربی باﯾد به رژﯾم نوکرشان دﯾکته کنند؟ ﯾا اﯾنکه اﯾن ھمان سياست رﯾاکارانه
نژادپرستانه اﯾست که در " صدر اسالم" پيامبر اسالم با آزاد کردن " بالل حبشی" بکار برد؟
کسانی که امروز با بی شرمی تمام چاکر منشی خود را در پشت اسم ھای دھان پرکن " ملی ،ميھنی " پنھان
کرده اند و ھمچنان به کيسه کشی اﯾن رژﯾم مشغول ھستند باﯾد ثابت کنند که دﯾن با سرماﯾه داری در تضاد
است!
مرگ بر امپرﯾاليسم عامل نژادپرستی ،نابرابری ،ارتجاع ،جنگ و سرکوب و غارت و استثمار و تن
فروشی و اعتياد و فقر
مرگ رژﯾم ضدکارگری جمھوری اسالمی که سياست ھای سرکوبگرانه اقتصادی سياسی اش به
ھيچ وجه در تضاد با سياست ھای امپرﯾاليستھا نيست!
زنده باد انقالب!

ھفدھم تير  ١٣٩١برابر با ھفتم ژوئيه ٢٠١٢
افغان ستيزی نماد دﯾگری از وابستگی سياسی رژﯾم اسالمی به امپرﯾاليستھا!

صبا راھی
مقدمه:
چندﯾن دھه است که کشورھای غربی)امپرﯾاليستھا( از صبح تا شب در بوق و کرنا می دمند که در
کشورھاﯾشان " برابری نژادی" برقرار است .آﯾا به راستی چنين است؟ اﯾن قلم چه از طرﯾق تجارب کاری و
چه از طرﯾق مساﯾئل شخصی )شھروندی( خود شکی ندارد که برای خواننده اﯾن سطور در ھر سطح و مقامی
که باشد ،چه با کار باشد و چه بيکار ،چه در محل کار و چه در در ھمساﯾگی و مراکز دولتی ،طعم تلخ و گزنده
نژادپرستی را چشيده است! از ھموطن اﯾرانی که فرزندش در سوئيس در مدرسه مورد عضب نژادپرستانه
ھمکالسی ھای نژادپرستش قرار گرفت و بر اثر ھل دادن "عمدی" به قتل رسيد ،تا ھموطن دﯾگری که در آلمان
خانه اش به آتش کشيده شد ،دﯾگری در انگليس ھمساﯾه نژادپرستش خانه اش را به آتش کشيدند ،تا ...اﯾرانی
ھاﯾی که در محل کارشان مورد نابرابری حقوقی قرار ميگيرد و ُپستی که در انتظار او ميباشد را به دﯾگری می
دھند و ...از اﯾن داستانھای واقعی بسيار است .البته برخی ھا که خود نژادپرست و در نتيجه ذاتأ نوکر صفت
ھستند به اﯾن قضا نه تنھا تن می دھند بلکه آتش بيار معرکه ھم ميشوند ،اما خيلی ھا از اﯾرانی ھا وقتی که با
آنھا صحبت ميکنی ضمن لعن و نفرﯾن بر رژﯾم اسالمی در اﯾران که باعث فرار آنھا شده از موضوع نژادپرستی
خون گرﯾه ميکنند!
ناگفته پيداست آن دسته از اﯾرانی ھاﯾی که مانند ساﯾر مليتھا پست و عنوان حتی مدﯾرﯾت به آنھا واگذار
شده – برای اﯾنکه سرماﯾه داری بگوﯾد " ببينيد ما چقدر برابری نژادی در اﯾن جوامع دارﯾم" -از صدتا نژادپرست
آلمانی االصل و انگليس االصل و غيره ...نژادپرست تر می شوند ،موضوع اﯾن نوشته نمی باشد! حتما شما نيز
به ادارات دولتی در محل زندگی تان مراجعه داشته و شاھد بوده اﯾد که آن ھندی ﯾا آفرﯾقاﯾی ،ﯾا پاکستانی ﯾا
اﯾرانی ﯾا ...را چگونه در " خط مقدم" قرار داده اند تا سياست ھای کثيف نژادپرستانه ای که امروز خود " اصل" ھا
نمی توانند آنرا اعمال کنند بر غير " اصل" ھا روا دارند!
دوست آفرﯾقاﯾی می گفت ":پدر من می گوﯾد با گذشت چند دھه از آزارھای نژادپرستانه ،ظاھرأ ھمه چيز
تغيير کرده ،ظاھرأ اوباما رئيس جمھور می شود ،اما مگر غير از اﯾن است که ھمان سياست ھای جناﯾتکارانه و
نژادپرستانه را در دنيا حاکم ميکند ،مگر غير از اﯾن است که امروز سياھان را در زندانھا به آرامی می کشند و ﯾک
انگ " مواد مخدر" به او ميزنند ،مگر غير از اﯾن است که امروز ھمساﯾه سفيد او آنچنان در محله مردم را از "
سياه ھا" می ترساند که کسی با آنھا سالم احوالپرسی ھم نکند ،مگر غير از اﯾن است که زندگی ما را آنچنان
کنترل ميکنند که بچه ھای ما " سياه ھا" مدام در خيابانھا مورد بازجوﯾی پليس بدليل " مشکوک به ترورﯾست"
ھستند ،مسئله اﯾنجاست که نژادپرستی در شکل دﯾگر بازتوليد شده ،در شکل از پشت خنجر زدن!"

وابستگی خودبخودی مذاھب به امپرﯾاليسم
دﯾن ھا اساسن بخاطر ماھيت طبقاتی شان و بدليل عدم تضاد با سرماﯾه داری ھمانطور که امروز
ھم بيش از ھميشه شاھد ھستيم در خدمت ستمگران برای خاموش کردن شعله ھای خشم
ستمدﯾدگان است!
امروزه سرماﯾه داری جھانی از تمام دﯾن ھا و رھبران بالفطره نوکر آنھا استفاده ميکنند برای اﯾنکه آتش طغيان
نسل بی آﯾنده ﯾی که نه کار دارد و نه افقی روشن را خاموش و آنھا را با موعظه ھای رھبران مذھبی از خيابان
ھا به خانه ھای سرد و تارﯾکشان برگردانند .از دﯾن ھا استفاده ميکنند تا شعله ھای خشم و نفرت محرومان
جھان از ستم نابرابری طبقاتی ،از ستم خاموش مردن در کارتون ھای خيابانی از ستم اعتياد از ستم تن
فروشی از ستم تبيعض در ھر زمينه را با خطابه ھای رھبران دﯾنی فرو کش کنند و به آنھا بھشت را وعده دھند!
از رھبران مذھبی برای ممنوعيت سقط جنين استفاده ميکنند ،تا با ازدﯾاد نسل ھا ،جنگ ھای دﯾگری را بر

پاکنند ،فرزندان محرومان را " سرباز" کنند و در جنگھا ھم خودشان کشته شوند و ھم ھم طبقه ی خود را
بکُشند! تا بقيه آنھاﯾی ھم که باقی ماندند را به بردگی آشکار ببرند!
امپرﯾاليستھای آدمخوار ،لمپن ھائی مانند طالبان ھا ،القاعده ،و بن الدن و اخوان المسلمين و خمينی و دار و
دسته اش را تعليم می دھند تا در مسير ھای متعدد از وجود ترورﯾستی آنھا استفاده کنند ،تا اﯾن گروه ھای
ترورﯾستی که دست پرورده خودشان ھستند با طرح و نقشه خود امپرﯾاليستھا در جای جای دنيا بمب گذاری
کنند مردم بی گناه را به کشتن دھند و توجه مردم جھان را به " ترورﯾسم" جلب کنند تا بر اساس آن ھر روز
آزادی ھای مردم را به بھانه " مبارزه با ترورﯾسم" سلب کنند!
ﯾازده سپتامبر و بمب گذاری ھای ھفتم جوالی لندن آخرﯾن نمونه ھاﯾی است که تا به امروز توسط آن " بھانه
مبارزه با ترورﯾسم" ھر روز مشغول به تدوﯾن قوانين " ضدترورﯾستی" ھستند که ھر چه بيشتر آزادی ھای
اجتماعی را محدود کنند ،مردم را در کنترل خود در آوردند و روز به روز بر دسته " برگان" اضافه کنند! و پشت
عنوان " دفاع ملی" در ھمه جای دنيا مشغول کنترل زندگی مردم ،به وﯾژه مبارزﯾن ومدافعين کارگران و خود
کارگران و زحمتکشان ھستند!
در اﯾران ،مانند ساﯾر کشورھای مسلمان نشين ،امپرﯾاليستھا نوکران خود را چه آشکارا ،مانند کودتای رضا خان
قلدر بيسواد و کودتای سی آی ای آمرﯾکاﯾی و ام آی شش انگليسی که محمدرضا پھلوی " باسواد" را بر مردم
اﯾران حاکم کردند .و ﯾا اﯾنکه از بستر مساعدی مانند قيام  ۵٧استفاده کرد و خمينی که قبال " سازش کاری"
خود را از طرﯾق مرگ پسرش با دستگاه اطالعاتی شاه نشان داده بود را بر مسند قدرت بنشانند تا وظيفه
ساواک را بر دوش " احکام الھی" قرار دھد و ساواکی ھای به خدمت " اسالم" را در راه خدمت به حزب خدا در
خدمت بگيرند! حال که سالھاست نقاب از چھره جناﯾتکارانه رژﯾم " ضداستبکبارجھانی" افتاده ،و توده ھای
ستمدﯾده به رﯾاکاری اﯾن بالفطره روباھان پی برده اند ،اما عده ای ھمواره با تئوری " چاکرمنيشانه ملی گراﯾی و
ميھنی" دم از مستقل بودن اﯾن رژﯾم جناﯾتکار می زنند! امروز حتی آنکس که نه مارکس را می شناسد و نه
لنين و مائو و استالين و  ...با عملکردھای جناﯾتکارانه و ضدمردمی اﯾن رژﯾم به اﯾن درک رسيده اند که
سردمداران اﯾن رژﯾم مانند رژﯾم جناﯾتکار شاه ،نوکران دولتھای غربی ھستند ،و اﯾن رژﯾم نيز از ھر نظر وابسته به
دولتھای امپرﯾاليستی غربی و روسيه و چين می باشد! وقتی مردم می بينند که اﯾن رژﯾم انقالبيون و
ضدامپرﯾاليستھای واقعی را قتل عام کرد ،وقتی مردم می بينند که بيش از ده ميليون از جوانان ﯾعنی سرماﯾه
ھای اﯾران قربانی اعتياد شده اند ،وقتی مردم می بينند که دختران برای امرار معاش تن فروشی ميکنند ،وقتی
مردم می بينند که کارگر و زحمتکش بخاطر احقاق حقش به بند کشيده می شود ،وقتی مردم می ببينند که
دانشجو را چه در خيابان و چه در زندان رژﯾم لت و پار می کند ،وقتی مردم ميبينند که کودکان به جای برخورداری
از تحصيل و غذای راﯾگان در مدرسه در کنار خيابان گلفروشی و آدم فروشی و گداﯾی و حيب زنی می کنند،
وقتی مردم می بينند...دﯾگر الزم نيست کسی برای آنھا " فاکت" ﯾا " سند" بياورد ﯾا " مناظره " در جھت "
ارزﯾابی از ماھيت" رژﯾم ترتيب دھند!
آخر رژﯾمی که مردم خودش را از کوچکترﯾن آزادی ھای اجتماعی محروم ميکند و آنھا را بخاظر خواسته ھاﯾشان
و به خاطر عقاﯾدشان به چوبه ھای دار می بندند ،دﯾگر امپرﯾاليستھای آدمخوار چه می خواھند؟ آﯾا باﯾد خمينی
را در " مدرسه آمرﯾکاﯾی" ،جاﯾی که سی آی ای دﯾگر دﯾکتاتورھای خونخوار را تربيت می کند باﯾد تعليم ميداد؟
مگر دﯾن با سرماﯾه داری تضادی داشته و ﯾا دارد؟
امروز ھم وقتی شاھد ھستيم که جانيان رژﯾم به بھانه تجاوز به ﯾک دختر و کشتن او ،که بی شک با ھر دﯾدی
اﯾن عمل محکوم است ،به جان مردم شرﯾف و زحمتکش افغانی افتاده اند ،مگر ھمان " فرمول مبارزه با تروﯾسم"
نيست که ما در خيابان ھای کشورھای "مدرن و دموکراتيک غربی" شاھد ھستيم؟ آﯾا اﯾن سياست ھای دوگانه
و مردم فرﯾب را دولتھای غربی باﯾد به رژﯾم نوکرشان دﯾکته کنند؟ ﯾا اﯾنکه اﯾن ھمان سياست رﯾاکارانه
نژادپرستانه اﯾست که در " صدر اسالم" پيامبر اسالم با آزاد کردن " بالل حبشی" بر ستمدﯾدگان اعمال کرد
نيست؟ آﯾا استثمار و بردگی از بين رفت؟ ﯾا اﯾنکه پيامبر اسالم نيز بنا به دﯾدگاه طبقاتی اش ،برای خاموش کردن
خشم بردگان با فرﯾبکاری بالل را آزاد ساخت تا جماعت بيشتری به او بگروند! مگر سياست ھای رﯾاکارانه و
جناﯾتکارانه امپرﯾاليستھا نبود که اوباما را رئيس جمھور آمرﯾکا برای نشان دادن " برابری" انتخاب کرد؟
افغان ستيزی رژﯾم وابسته به امپرﯾاليستھا امروز بيش از پيش نماﯾانگر اﯾن است که اﯾن رژﯾم از ھر سياست
جناﯾتکارانه اﯾی که به او زمان بيشتری برای خدمت به اربابان جھانی اش دھد کوتاھی نمی کند! برای کسانی
که در غرب زندگی ميکنند ،رفتار اوباش رژﯾم با افغانی ھای عزﯾز به ھيچ وجه ناآشنا نيست! اﯾن ھمان

سياستی است که امپرﯾاليستھا بر جھان حکمفرما کرده اند ،منتھی از طرﯾق نوکران شان و نه مستقيمأ
خودشان! نژادپرستی در دنيا بيداد می کند!
کسانی که امروز با بی شرمی تمام چاکر منشی خود را در پشت اسم ھای دھان پرکن " ملی ،ميھنی " پنھان
کرده اند و ھمچنان به کيسه کشی اﯾن رژﯾم مشغول ھستند باﯾد ثابت کنند که دﯾن با سرماﯾه داری در تضاد
است!
مرگ بر امپرﯾاليسم عامل نژادپرستی ،نابرابری ،ارتجاع ،جنگ و سرکوب و غارت و استثمار و تن
فروشی و اعتياد و فقر
مرگ رژﯾم ضدکارگری جمھوری اسالمی که سياست ھای سرکوبگرانه اقتصادی سياسی اش به
ھيچ وجه در تضاد با سياست ھای امپرﯾاليستھا نيست!
زنده باد انقالب!
ھفدھم تير  ١٣٩١برابر با ھفتم ژوئيه ٢٠١٢

