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 .Iran's M  آئينۀ ايران

 
  خبرنگار ماھی سياه کوچولو

  ٢٠١٨ جنوری ١١
  

  سوار بر موج اعتراضاتعمو سامخدمت ه نوکران منتظر ب
رابری طبقاتی به خيابانھا سرازير شده و بيش از صد شھر وانان به ستوه آمده از ظلم و نابجکه سيل خروشان  در حالی

اصالح طلبان سبزپوش / به خونه برنگردم / تا حقمو نگيرم  :دھند ايران را فرا گرفته جوانانی که فرياد سر می

انی،  مرگ ھاشمی رفسنحۀپروند" امان نامه داده است"که به آنھا در زمان اوباما " اوامر سی آی ای"جنايتکار ھمسو با 

يکی از جانيان خونخوار استبداد اسالمی را به ميان کشانده اند، فرزندان مفت خور و انگل او روزی نيست که برای 

اصالح طلبان ! شان نامه نگاری نکنند" بابای جانی"آن " وصيت نامه و مرگ"منحرف کرذن افکار عمومی در مورد 

اصالح طلب : " خروشد گ آمده از جنايات رژيم وقتی میدانند که سيل خروشان خشم مردم به تن جانی بخوبی می

  .کند تمام دسته ھا و جتاح ھای رژيم را به زباله دان تاريخ پرتاب می"  ديگه تمومه ماجرا/ اصولگرا 

ست که ابه ھمين دليل ھم . کنند مردم آنقدر خشمگين ھستند که بی شک اگر دستشان به جانيان برسد آنان را تکه تکه می

 رژيم اسالمی مانند جانيان رژيم شاه جالد خود را به مريضی زده و در بيمارستان ھای داخل و خارج خود را به جانيان

 کند  رد می،اصطالح دکتر سميعی که بيماران بی بضاعت را چون پول ندارنده کمک تاجران خونخواری مانند ب

  .کنند می" بستری"

دنبال " ًشخصا"کنند و  می" منم منم "ب ھستند و مدام در مصاحبه ھايشان ھم که دنبال نام و نان و آ) نه ھمه( برخی ھا

دھند که بايد جنايتکاران را در دادگاه ھای   شاھرودی جانی ھستند نيز افکار عمومی را به اين سو سوق میۀمحاکم

  :گو نيستند کهاينھا ھرگز پاسخ. محاکمه کرد" رفغربی بی ط"

 امپرياليسم که صدھا ھزار زندانی سياسی را قتل ۀونشه ديکتاتور شيلی دست نشاندپي" غرب"آيا اين دادگاه ھای  :يک

محاکمه کرد؟ ، و در بيمارستان ھای اروپا خود را به مريضی زده بود" بيماری "ۀسر به نيست کرده بود و به بھانو عام 

  ! بيماری و کھولت بيست سال ھم از او پذيرايی کرد" ۀبھان"که او به  يا اين

آگاھی نداشته باشيم که يک روز پيونشه و شاه را سوار بر ) قلدرھای کراواتی غرب( اگر نسبت به ماھيت امپرياليسم:دو

  واشتنگتن نيوزۀی را، ھمينطور که امروز روزنامکند و يک روز ھم مال و کرز  کارگر میۀموج اعتراضات طبق

سی "مپ توصيه کرده که ر زمان بوش در يادداشتی به تردمريکا انويسد که قائم مقام  وزارت دفاع  می) لينک در زير(

دموکراسی "به ھمين دليل ھم فريب ! کند" جا بجا"کار شود و رژيم را در ايران ه دست ب"طور سریه ب "ًسريعا" آی ای

 می محاکمه ،که خود بر مسند قدرت و آدم کشی قرار دادهرادارد و جانيانی " بيطرف"را خورده که دادگاه ھای " غرب
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 اينان در اصل جنايتکارانی چون شاھرودی را از چنگال مرگ نجات می.  آنان استۀی که شايستاکند؟؟؟ آنھم محاکمه 

جنايتکارانی که . دست اين جانيان به قتل رسيده کنند نه مردم ايران که عزيزانشان ب دھند و برای او دلسوزی می

خجالت .  شان نيستۀتل عام ھيچ مجازاتی چون مرگ شايستخاطر عقايدشان شکنجه کردند و قه عزيزان مردم را ب

  .باشد می) نه انقالب مخملی عمو سام(نکشيد اين اولين درس انقالب ھای اجتماعی 

قتل عام و که جانيانی ھمچون ھاشمی شاھرودی که دستش به خون  کنند و از اين می" انسان انسان" عده ای ھم :سه

 آغشته است به مجازات مرگ از طرف مردم ايران محکوم شوند در برابر  شصت و کودکانۀزندانيان سياسی دھ

اين عده ھرگز حاضر نيستند از خود بپرسند که ھمين . ننديب می" غيرآدم"و  "خجالت زده"خود را " دموکراسی غرب"

مال عام به دار طور مثال در انگليس چارلز اول پادشاه انگليس را در ه دست آورد؟ به غرب چگونه اين دموکراسی را ب

 بی امان طبقه ۀآويختند، ھيچ نيروی خارجی نيامد برای آنھا دموکراسی بياورد، چند صد سال مبارزه کردند و مبارز

کارگر روشنفکر ھمان طبقه ای که انقالب صنعتی را آفريد و امروز اروپا حاضر نيست به اين طبقه قدرتش را يادآور 

 انقالب صنعتی را، دموکراسی خود را رقم زد دموکراسی که ۀدسگيرد به غير از  ی را جشن میاده سشود و ھر 

  . ی به ويژه دولت انگليس در صدد پس گرفتن آن استئسالھاست دولت ھای بظاھر متمدن اروپا

که چھل سال در خارج خود و ھزار فاميلش با دزدی دسترنج کارگران و ( ی مانند رضا پھلویئ انگل ھا:چھار

درست مانند خمينی جالد که در مصاحبه اش گفته بود حتی مارکسيست ھا ھم آزادند، در )  زندگی کرده اندزحمتکشان

برای به قدرت رسيدن توسط اربابان مالھا و )  شيادی و مردم فريبیۀ کشندۀمرکز پرورش پش(مصاحبه با بی بی سی 

يک رفرندام آزاد ھستند چه چپ چه راست؟؟؟ ھمه در ايران فردا در : گويد نقل به مضمون پدر سرنگون شده اش می

 شاه ۀانگل ھای ديگری که از نوع سبز لجنزار ھستند مانند مخملباف اين مزدور شکنجه گر مردم ايران را که در دور

معرفی " سرخورده "،ُکشت مستبد که چپ و راست را زير شکنجه و باالی دار توسط ساواکی ھای بی ھمه چيزش می

اصطالح اپوزيسيون رژيم اسالمی نوکر بالفطره امپرياليسم زياد است که ه قدر آلودگی برخی از بخالصه آن. کند می

  ! مثنوی ھفتادمن کاغذ شود

مريکا يا ا بی امان تان رژيم را به زانو در آورده است دموکراسی ھديه ای نيست که ۀمردم دلير کارگرانی که مبارز

 ۀفکر طبقه مريکا يعنی ثروتمندان آن است نه با تنھا به فکر غارتگران مپتر. کنند" اعطا" يا روسيه به ما انگليس

شوند، بنابراين به فکر   مالياتی من ثروتمندتر میۀرا خودش به زبان گفت وقتی گفت ثروتمندان از برنام کارگر آن، اين

شد، انگليس و روسيه  کارگر و زحمتکش و محرومان ايران يا ھيچ کجای ديگر اين جھان نيست و نمی تواند باۀطبق

  . غارتگر و ساير غارتگران جھان

به ھر .  آزادی را ھموار تر سازندۀی ست که از جان خود گذشتند تا جادئآزادی مسيری پوشيده از جانھای شيرين انسانھا

بايد کرد ن" کمونيست کمونيست"کرد و " کارگر کارگر" اعتماد کرد به ھرکس که ًاکس که حرف از آزادی زد نبايد فور

 اعتماد کرد، ھمان کسی که يک برنامه برای ًکرد نبايد فورا "زن زن و برابری طلبی"به ھرکس که .  اعتماد کردًفورا

خواھند نبايد اعتماد کرد، اينان تمامی تشنگان  می" کارگران و زنان"گويد اين آن چيزی ست که  خودش نوشته و می

 قدرت فرد، شھرت فرد، اينان از معافيت مجازات نوکران ۀد،  تشنھستن" عمو سام"خدمت ه قدرت و نوکران منتظر ب

دانند اگر اربابان شاه و مال اينان را به  کنند چون می بودن دفاع می" غيرانسانی "ۀديروز و امروز امپرياليستھا به بھان

  .شود  نيز میھم توسط مردم شامل حال اينان مزدوران خادم امپرياليسم"  مرگۀمجازات شايست"قدرت برسانند 

 ما شدند در صدد ھستند که از ۵٧مريکا و شرکايش سوار بر موج قيام پرشکوه ا سال پيش که ٣٩امروز درست مثل 

طور منظم و با لحاظ ه ب. رعايت موارد امنيتی يک امر ضروری مبارزه است. طريق سی آی ای حکومت را جابجا کنند
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اجازه ندھيد اين جانيان و آقازاده .  سر موارد امنيتی اصرار داشته باشيدموارد امنيتی خود را سازماندھی کنيد، بشدت بر

زده است کاری که اربابانش در سراسر " خودکشی"رژيم از سر استيصال دست به نمايش . ھايشان به خارج فرار کنند

ا نسبت به پيرامون ھشياری و آگاھی م. راه انداخته استه ن به وضع موجود و شکاف عميق طبقاتی بادنيا برای معترض

باشيم رژيم ھای آدم کش شاه و مالی شان باشيم تا " مطيع"خواھند ما  آنھا می. کند مان به بھبود وضعيت مان کمک می

آزادی واقعی بدون وابستگی به امپرياليسم  خريد و فروش . دسترنج مان را غارت کنند و آزاديخواھان مان را قتل عام

  . آورند دست می هشود آزادی را با خون ب نمی

  زنده باد انقالب

  نان کار آزادی
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