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 فرح نوتاش 

  ٢٠١٧ فبروری ٠٨
  

  تظاھرات برای برقه در وين
ه و  يورو جريمه برای استفاده کننده از برق١۵٠( ، تظاھراتی عليه قانون تازۀ دولت اتريش جنوریدر روز چھارم 

نيز جزو »  ضد امپرياليست -آ ای ک«  جای بسی تعجب است که نام سازمان. ، با ھمکاری چند گروه انجام شد) روبنده

  . از اين رو الزم است نکاتی روشن شود. آنان بود

افزايش آيا توجه کرده ايد که در اين چند سال گذشته، به شدت بر تعداد زنان استفاده کننده از انواع حجاب در اروپا -

  .ی که اين زنان تغيير دين نداده اند و از قبل ھم مسلمان بوده اندئيافته است ؟ در جا

که سنت مسلمانان  مند به مذھب خود ھستند، چنانه آيا از خود پرسيده ايد که اگر اين افراد تا به اين حد وابسته و عالق-

اماکن مذھبی نيز ھستند ، مانند عربستان سعودی، شان اسالم است و دارای ئی که دين رسمی است ، چرا به کشورھا

ی که گرايش مذھبی آنان ئمھاجرت نمی کنند و اروپا را برای اقامت بر گزيده اند که سرزمين مسيحيان است؟ در جا

  !سلفی، از توليدات عربستان سعودی است

  که جنگی در چچن      نيست ؟ی ئآيا ھرگز از خود پرسيده ايد که اين ھمه چچنی در اروپا چه می کنند؟ در جا-

تصميم به سرباز گيری از ميان جوانان مسلمان ... يل ، قطر وئرژيم اوباما و تيم او ، ترکيه، عربستان سعودی، اسرا

مساجد ) خطيبان(امامان . خان بوده استاردو فعال ترين آنان ،. شوی مغزی شده از مساجد اروپا، گرفته بودند و شست

جذب جوانان مسلمان از .  و مساجد اروپا مقر فرماندھی او بوده است از او دريافت می کرده انداروپا حقوق خود را 

ی صورت می گرفته ئمريکاامريکا در ترکيه و اردن توسط افسران اطريق مساجد ، تعليم جنگی در پايگاه ھای نظامی 

 کردند ، ملتی را قتل عام و بيش از شش و ما دگر مجبور به شرح وقايعی نيستيم ، که چگونه کشوری را ويران.  است

  . ميليون کودک سوری را سيه روز کردند

 چچن از نظر تمريکا برای تغييراا و ھمۀ اينھا نقشۀ فناتيک امپرياليسم  به ھمين دليل به اينجا آورده شده اند ان جوان

  .ذھنی آمادگی بيشتری برای فريب خوردن ومورد سوء استفاده قرار گرفتن دارند

رژيمھا و تصاحب منابع و  مريکا برای تغييراو ھمۀ اينھا نقشۀ فناتيک امپرياليسم . به ھمين دليل به اينجا آورده شده اند 

  .اقدام به راه اندازی اين تظاھرات می کرديد اگر شما ضد امپرياليست بوديد ھرگز نبايد . ذخائر ديگر ممالک بوده است

بسياری از جنايتکاران داعش با استفاده از آنھا  .  مردان نيز می توانند استفاده کنند از طرفی ديگر ، از برقه و روبنده ،

  . از مرزھا گذشته اند
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از اين ھا گذشته اگر شما می توانيد از کنار تھديد وزير امور خارجۀ اتريش، توسط يک جوان مسلمان چچنی ، به دليل 

 که حقوق بشری که شما در دفاع از آن به خيابان آمده بوديد ،  شامل اعالن اين قانون ، براحتی بگذريد اين بدان معناست

  !تھديد ھا و کشتار ھا نمی شود

و غرق شدن محض مردم در حماقت محض .  به نفع امپرياليسم بوده استًامروز اقدام شما قطعا.  منزجر کننده استًواقعا

ن و منزلت انسان است که أاسی ، توھين بزرگی به ش سيۀشان برای اھداف غارتگران و مورد سوء استفاده قرار گرفتن

  . بايد به اصول جديد حقوق بشر افزوده شود

  .  و منظور آن فلج کردن نيمی از جامعه حجاب يک کيسه است، يک زندان است 

و   محل را ترک می کندًی مھمان است و شرايط را نا مناسب می يابد ، قطعائ اينھا گذشته، وقتی شخصی در جاۀاز ھم

  . نه اين که بلند گو برداشته دور بچرخد و عقايد خود را به صاحب خانه تحميل کند

. نفع امپر ياليسم بود، بلکه دارای ويژگی ھای خام و ارتجاعی نسبت به اقدام مثبت دولت داشته نه تنھا اين تظاھرات ب

  . اگر چه دولت اين اقدام را بايد سال ھا قبل می کرد

.  مصاحبه با زنان بسيار در مورد استفاده از حجابشان ، مسلم شد که دليل اصلی سلطۀ مردان استدر تحقيق بزرگی، از

  .  در تشکيل خانواده با مردان مسلمان، حجاب را پذيرفته اندًی اکثرائزنان اروپا. ل مساجدوو مردان نيز تحت کنتر

  . ی استئجوولی برقه يک ماجرا. کل واقعه استاين 

در خواست برای ادامۀ سلطۀ فناتيسم و باور ھای ارتجاعی، . نار مظلوم ايستادن اقدامی انقالبی نيست در ھمۀ موارد، ک

  . طور کامل ضد انسانی و مايۀ ننگ استه ب

شوی مغزی شده است و در جھنم زندگی می کند ، شما تظاھرات می کنيد تا او ھمچنان در جھنم  و شخصی که شست

 !!بماند

  ٢٠١٧ بروری ف۵ليست      قدرت زنان              وين  جبھۀ جھانی ضد امپريا

 

  

  

  

  

  

  

 


