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  فرح نوتاش

  ٢٠١٨ مارچ ٠٣
  

  !نه فردا ،  امروزبراندازی حاکميت مال
  

دھد، به علت کم بود آب می  شيرين کردن آب خليج فارس و دريای عمان ۀشروع پروژ که حسن روحانی خبر ئیدر جا

  وضع و خبری ازن محيط زيست ھمچنان ادامه داردفعاالپنھان کشتار د و کرمان می برد، و سپاه آب کارون را به يز

   .نيستمحيط زيست دستگير شدگان 

ن محيط از فعاال"  محمد صادق و محمد باقر يوسفی"دو برادر،  ، ٢٠١٨ چبرابر با اول مار، ]حوت[امروز دھم اسفند

ن  فعاال از ملت ايران ، اين کشتاربی دادگاه،پنھانين کشتار و ا. کشته شدند " نمايشی"در سانحۀ تصادفزيست بوشھر 

ی لۀ کمبود آبأ  در مس مال، رژيمراه حلکنونی  خطا بودنگواه  و  ممتد رژيم مال بر ملت ايرانخيانت گواه ،محيط زيست

  . است  و مردم آن بودهبرای نابودی ايران ،است که خود به وجود آورندۀ آن

دعوت و در   عضو کانون نويسندگاننرااعندگان و شسی ، تعدادی از نويئقتل ھای زنجيره سال ھای ھم زمان با در 

 در ميان راه. برده می شدند به يکی از شھرستان ھا ، برای اجرای برنامه،با مينی بوسی، ھماھنگی وزارت ارشاد

يکی از آنان  . نئي پاس پريداز مينی بوراننده بود، مينی بوس در حال حرکت در حالی که  نويسندگان متوجه شدند

دستی  ماشين خالص در حرکت است ، او ترمز  شد که  و متوجهگرفت و آن را در دست دويدهھراسان به طرف فرمان 

روی و کرد له را با شوخی رد أمس بر می گشتدر حالی که سالنه سالنه راننده .  زدندو راننده را صدا ه ديرا کش

  وشدندبار سوم نويسندگان پياده . داداو اين عمل را دو بار ديگر انجام . کرده راندن و شروع ب قرار گرفتصندلی خود 

  اصل رھايش کنند تابه او آسيبی نرسانند و که کرد راننده خواھش . دسته جمعی به راننده حمله ورشده و يقۀ او را گرفتند

را در يک سانحۀ ساختگی و شاعران ن نويسندگان دستور داده شده بود که ايامنيتی ھا به او از طرف  .ماجرا را بگويد

  . نابود کند

ريب به اتفاق  اتوبوس ھای اردوھای کودکان قکه چرا اکثريت  تکرار می شود، در ذھنم الؤساين که و سال ھاست 

 اردو برای ، که از کجای ايران به چه جای ديگر ايرانبی تفاوت از اين؟ شده اند ھمواره دچار سانحه ، ايرانیممتاز

 آيا . شده اند معلوليا کشته ،جايزۀ نخبگی آنان بوده، " اردو  "، که ايرانی ممتازھمواره اين کودکانو. برده می شدند

گزارش می ليس تھران چند روز پيش از افتخارات خود ، در رابطه با تظاھرات آرام دراويش وس پئيھمانطوری که ر

کردن نطفۀ نخبگان ايران در بطن ، خفه کنون ا تا به ءاين رژيم از ابتدا کار ،"که نطفه را در بطن خفه کرده اند" داد 

  نبوده است؟
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، که شروع  و اين کشتار جمعی وسيع کشتار ايرانيان استانواع  مملو از ،ماليانباز دارنده و ارتجاعی تاريخ حکومت 

 تحميلی بر مردم ايران وخاور ميانه مصيبت محيط زيستی،  ئیبی خانمانی ، نشستن به خاک سياه گدااين ، شده است

   . بر خاسته استشور کردن اروند رود عليه که فرياد حاکميت عراق . است

 رفقای ما ز ھنو،است  روشنچون روز اين رژيم ،  ھای تاريخیکنش بر اساس که  امروز،وقايعو جالب اين جاست، 

نيز يافت شود به صحت  سياه حتا اگر جعبه ، مثل اين که .  کردن آن نشسته اندبرای باورجعبۀ سياه در انتظار سند 

که از ارکان اين حاکميت است   ،در اسالم " االنصر بالرعب" و " تقيه " دو اصل  !بايد اعتماد کردان آن گگفتار يابند

  .شوپيروز ، برای نجات خود دروغ بگو و با ايجاد وحشت. می شودناديده گرفته 

 ئیوقاحت را تا جاامروز . بدھد ايران  به خورد مردم خود را براحتیمی تواند تمام خباثت که اور دارد رژيم مال ب

جديد لۀ قاچاق از يک تصميم أ با اشاره به مس،در جلسۀ شورای اداری استان ھرمزگان  ،حسن روحانیمال  رسانده که 

 در شورای عالی ًظامی است، اما اخيرامبارزه با قاچاق با نيروھای انتوليت ؤمس: و می گويد ! و مھم خبر می دھد 

  ! وليت مبارزه با قاچاق را داشته باشدؤامنيت ملی تصميم گرفته شد که سپاه نيز مس

ز چه رو  مال روحانی ھمه را .  کارش قاچاق استً اساساو  رانت خوارمافيای سپاه پاسداران ، می دانند که ھمۀ ملت 

   . دم استدر پی تحميق مرودر سطح خويش می پندارد؟  

رسيدگی ھر خواھان  ،  گرحيله رئيس جمھورھمين  در نامه ای خطاب به ، دانشگاھای کشورادانتجمعی از اسامروز  و

  !نده ا شد ازاوکاووس سيد امامی»  مرگ مشکوک «چه جدی تر به موضوع 

نياز به قيم ملت ايران  معتقد است چونمی داند ن به ملت ئی خود را ملزم به جواب گووژيم قتل و کشتار است  راين

ھنگامی که ملتی . ، ميخ بر تابوت کوبيدن است و تحمل اين رژيم فقط و فقط ،صبر و حوصله! و او قيم ملت است .دارد

ھنگامی که ملتی را به  که يکی از مھمترين نياز ھای زندگی است بريده اند، ، و دست او را از آب. را بی آب کرده اند

و ھوای تنفسی او را زھر آگين کرده اند و در ، )ريز گردھا(ريزند  میو زندگيش    بر سر، وسعتی بی کران،  خاک

بايد به سرعت تمام احزاب و .  ت داردھ فقط معنای بال، صبوری و تحملبراستی  خفه کردن او بر آمده اند، صدد 

منتظر به خاک سياه نشستن توده   ضد امپرياليستی کرده و ديگر بيش از ايناعالم اتحاد ،  ايران اپوزيسيونیسازمان ھا

  .ھای عظيم ايرانيان نشوند

  . فردا نه ، ھم امروز بايد بر انداخته شود اين حکومت

 در برابر شورای فدرال  ،می کرملينو اتتراتيژیس، اعالن صريح پوتين در مورد  امروز  و بسيار مھممثبت تنھا خبر

  : ه استبودروسيه 

می به خاک روسيه تلقی کرده و وحملۀ ات، می عليه روسيه يا متحدانش را و اتما ھر گونه استفاده از سالح ھای" 

  ." بالفاصله به آن پاسخ خواھيم داد

  . بر ھم زده است را می به ايران و حملۀ ات برایلئياين اعالن،  خواب خوش اسرا

 بدون دلواپسی از ، نی مال برای سرنگو،فراخ برای مبارزۀ مردم ايرانباز و  مبارزه عليه رژيم مال و اکنون ميدان 

  . سرئيل استحملۀ ا

  شوراضد امپرياليستی ت يکمايجاد حا

   در سرنگونی مالھمه با ھم

  ٠٢/٠٣/٢٠١٨  وين         قدرت زنان        جبھۀ جھانی ضد امپرياليست                     

  


