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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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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
 فرح نوتاش               

  ٢٠١٨ جنوری ٠۴
  

  و قيام ارتش گرسنگان امريکا پايان سلطنت ماليان،
ری در اصل ماھيت اشتعال پذيری پمپ بنزين نمی ييغاين که چه کسی اولين جرقه را در پمپ بنزين ايجاد کرده است ت

  .کند

د امپرياليست ھا در گوادولوپ، بر اساس تئوری کمر بند سبز، و تکيه بر ئيأکه رژيم ماليان با ت  اين است ،مسأله اصل 

از  .تسلطنت را از رژيم پھلوی تحويل گرف" ترجيح کوخ نشينان بر کاخ نشينان"باور مذھبی مردم، با  شعار دروغ 

ھمان اول دروغ آن بر کارشناسان امور کوخ نشينان محرز بود چون به بھانۀ قسط توحيدی، مخالف آزادی تمام 

  .  سنديکاھا و احزاب کارگری بوده است تا به امروز که شالق بر پيکر کارگران لخت و گرسنۀ ايران می کشد

جای نجات کارگران ه ت، ھرگاه معدنی ريزش کرد، بتنھا صحبت از تصويب قوانين ضد کارگری در ايران نبوده و نيس

محبوس در زير آوار، در معدن را گذاشتند و با چماق به جان خانوادۀ گريان کارگران، که خواھان نجات عزيزان خود 

د ھرگاه کارگران در دفاع از حقوقشان صحبت کردند زبانشان را با تيغ بريدن. بودند افتادند که برويد معدن تعطيل است 

وھر گاه در اعتراض به حقوق ماھانۀ ماه ھا عقب افتاده شکايت کرده اند، بر پيکر لخت شان در . شان کردند زندانی و 

  .مالء  عام شالق کشيدند

جز از تسليحات در دفاع از حاکميتشان اھميتی نداشته و ه شان توليد داخلی ب رژيم دالل و رانت خوار ماليان که برای

پس نقاب مذھب مدافع شديد سرمايه داری تجاری بدون پرداخت گمرک و مرزھای متعدد قاچاق ھمواره در . ندارد

خود، بوده وتمام عرصه ھای اقتصادی را از بانک و بورس و بازار در انحصار خود گرفته و توليد ه مخصوص ب

بی پول و کپر  ی دولتی،کارگاه ھا بسته و کارگران بی ھيچ پوشش کمک. داخلی را سالھاست که به زانو درآورد است

  . دست گشته انده  در خيابان ھا دست بهجای مدرسه و کودکان مظلوم آنان ب...  نشين و گور خواب و

 سال تحمل کرده ۴٠، امريکاطبقۀ مظلوم کارگر ايران در محروميتی شديد با صبوری تمام شدايد را در مقابل تھاجم 

  .  به ميدان آمده استو امروز جان بر لب برای گرفتن حق خود.  است

   می کند؟هری در اصل ماھيت اشتعال پذيری اين عرصييحال پيدا کردن و يا نکردن جرقه ھای شروع انفجار، چه تغ

دفاع کريه اصالح طلبان  در حفظ اين رژيم سراسر فساد ، نتيجه اش نفرت از مجموعۀ کل رژيم ماليان بی جدا کردن 

  . اليه ھای متفاوت آن شده است

  .  ق ھای کالن ماليان، با کاخ ھای بيشمارشان و دزدی ھا و جناياتشان خارج از شمارش استحقو
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 خانۀ کارگر ابداعی رژيم، عليه کارگران،  در شروع کار، مرکز اعمال ديکتاتوری عليه طبقۀ کارگر، ره گشای 

  .اه ترين آن بوده استتماميت خواھی برای ماليان و ايجاد خفقان سياه، با اصل حاکميت مذھبی از نوع سي

 می عملیم با فنون ھمه خواھی امپرياليسم انگليس يکجا أتو اين رژيم سراسر فتنه، که مکر ھزاران سالۀ کاھنان را،

  .  کند، فقر و نيستی طبقۀ کارگر ايران جزو اصلی ترين برنامه ھايش، از روز استيال بوده و تا آخر  خواھد بود

خاطر اين که خود نيز نيات ه بلکه ب. خاطر اين است که ضد امپرياليست استه نگد نه ب می جامريکااگر اين رژيم با 

 نجات صدد درًدر خاور ميانه اگر چه ظاھرا.  در جھان است انگليسو درتالش برای گسترش شيعۀ. سلطۀ جھانی دارد

 را به جای کمر به گردن آنان می  قربانيان از ته چاه ، طناب-ست ، ولی برای باال کشيدنامريکاقربانيان امپرياليسم 

اين حاکميت مذھبی، نجات . ّچرا که با تحميل سلطۀ مذھبی خود، آنان را در مصيبتی عميق تر غرق می کند. اندازد

اين نوع سرمايه داری، خشن ترين نوع سرمايه داری، از نوع . بخش انسان نبوده و مصائب را مضاعف کرده است

تمام انواع اليه ھای متفاوت مذھبی ، در نمک خوابانده ھای امپرياليسم برای دوره ھای و . ديکتاتوری استعماری است

  .متفاوتند 

چون جزو اولين قربانيان آن در جھان بوده و .  اصل اسالميزم در جھان است یاکنون ملت ايران، با قيام خود، در افشا

  .  آن را بخوبی می شناسد

  :ولی از جرقه ھای اشتعال

ی اخير ايران، در شرق و غرب و شمال، جنوب و مرکز ، از نوع ھارپ ، و دست پخت ئزله ھای زنجيره     زل-   

  . ، با منظور ، تجسس و تخريب و ايجاد فقر فزاينده از راه دور بوده استامريکا

 مردم خود به ماھيت ولی. پنھان کردند"  فعال شدن گسلھا"ولی رژيم ماليان ايران، عجز خود را در قبال آن ، در پس 

  .ھارپ بودن آن پی برده اند

تمام مشکالت ھوا ، ازايجاد ريز . کار می برده  ، که مدتھاست عليه مردم ايران بامريکا ھارپ اسلحه ای است دردست 

 مردم از مناطق ۀ تخليامريکاھدف . گردھا تا خشکسالی و بی آبی مربوط به کار گيری ھارپ عليه مردم ايران است

 امريکااين ھمه کشتار با رشد مبتاليان به سرطان جزو جنگ آرام .  يز ايران برای تصرف معادن نفت ايران استنفتخ

ی و تخريب منازل مردم و  ئاين ارقام بايد به تعداد کشته و زخمی شدگان در زلزله ھای زنجيره. با مردم ايران است

  .  شان به درۀ فقر اضافه شود سقوط

کمال انگليس بعد از فيضيه است با ايجاد اپوزيسيون خودی  برای احراز و دس رضوی که بارگاه تمام      آستان ق-     

احمدی . و ھمکاری احمدی نژاد نيز در ھمين ارتباط بوده است رھبری رئيسی، جرقۀ دوم را درمشھد ايجاد کرده است

انھا و دزدی ھای کالن به نفع بيت رھبری و نژاد داماد جنتی از شورای نگھبان ، مجری کشتار فرزندان مردم در زند

  .   بوده استن انگليسسلسلۀ ماليا

  .              امريکائی  فعال شدن نيروھای متشکل وابسته به امپرياليسم د رايران، ھمگام با زلزله ھای -     

  .يران سرايت کرد آتش به تمام اًولی اصل قضيه ، فقر گسترده در ايران، آمادگی اشتعال را داشت و فورا

  . مبارک باد٢٠١٨اين قيام بر ملت ايران در آستانۀ سال 

برنامۀ شطرنجی کردن ايران ، تصرف تمام معادن جھان و نفت خاور ميانه، جزو برنامه ھای نيم قرن حتا بيشتر 

خير کرده است و  برای ھمين فلسطين را به عنوان جای پای خود تسًو اساسا.  بوده استامريکاصھيونيست امپرياليست 

  . به معنای تصرف کامل فلسطين استبيت المقدسپايتختی 
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 برای  رسيدن به آرزوھايش امريکاو با دسيسه ھای  . ،  ھمه کما بيش آشنايندامريکابا اين طرحھای قديمی امپرياليسم 

 امريکاز اين باليای وارده توسط لۀ ملت ايران اين است، که تا به کی، بايد به ماليان برای گريز اأولی مس. بيگانه نيستند

  کی ؟ه باج بدھد؟ سکوت تا ب

  .امروز مجموعۀ شعار ھای مردم ايران از تمام شھرھا، گويای پايان صبر آنان است

  آزادی...کار... نان

   می کنهئیآقا خدا...  می کنه ئیملت گدا

  مردم و ذله کردی... مذھب و پله کردی

  دهعليه رھبر آم... اينھمه لشگر آمده 

  مفتخوری را رھا کن...  کن ءبسيجی حيا

  ذلت نمی پذيريم... می جنگيم می ميريم 

  ديگه تموم ماجرا ... اصالح طلب اصولگرا 

  سرنگون سرنگون... حکومت آخوندی

  جنايت افتخارشون...حسين حسين شعارشون 

  آخوند بايد گم بشه... توپ تانک فشفشه 

  مايۀ ننگ ملت... آخوند بی خاصيت 

  نمی خوايم نمی خوايم      اجرا  در قم...  انگليسیآخوند

  جمھوری اسالمی نمی خوايم نمی خوايم

  مرگ بر جمھوری اسالمی

  استقالل آزادی جمھوری ايرانی

  

  چه بايد کرد؟

  .گان، وظيفۀ ھمگانی ملت ايرانپا خاسته و حمايت از ب.   و مال استامريکاملت ايران در فشار بين 

  . بی رھبری ھمواره در تاريخ سرکوب شده اندجنبش ھای خود جوش و 

  : ھدف

  .ايجاد جمھوری ايرانی با سه ويژگی خاص است

  اعتقاد محکم به عدالت اجتماعی– دين جدا از سياست –ضد امپرياليست 

  . پس اولين  گام برای کمک به مردم در صحنه ، ايجاد کميتۀ رھبری است

  . باالکميتۀ رھبری در اپوزسيون واحد، با مشخصات 

 به حزب و سازمانی ًاگر احتماال. چندی پيش اساسنامۀ پيشنھادی خدمت ھمۀ سازمان ھا و احزاب ارسال شده است

  . ميل شان بوده است فقط علت نداشتن اي. ھيچ وجه نشود حمل بر بی توجھی قدرت زنان به ًنرسيده ، لطفا

  .ی شود حال اين اساسنامۀ پيشنھادی دوباره برای ھمه گان فرستاده م

  احزاب و سازمان ھا ی ايرانی،

 پس بفرستيد تا جنوری ١٠ اساسنامه را بخوانيد و ھمبستگی خود را با ھمين ايميل اعالن کرده و ای ميل را تا ً لطفا

  .   اپوزيسون  واحد به ھم معرفی شده و کميته رھبری ايجاد و خود را به ملت ايران و جھان معرفی نمايد
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  .  داريد بفرستيد تا پخش گردد ھر پيشنھادیًلطفا

 . ضبط تاريخی خواھد شد ولی بدانيد سکوت امروز شما، در روز ھای رنج و بدبختی مردم به پا خاستۀ ايران ،

  

  مبارزه تا پيروزی

  ٢٠١٨ جنوری ٣جبھۀ جھانی ضد امپرياليست          قدرت زنان      وين 

  

 

  


