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 .Iran's M  ايرانآئينۀ 

  
  فرح نوتاش

                   ٢٠١٨ اپريل ٠۵
  

  دوم یکودتادی يکم  طرحوگسترش سلطۀ انگليس در خاور ميانه 
  

 در سلطه بر ،ی بريتانيای کبير و سپس امپرياليسم بريتانياامپراتورآنچه که به عنوان واقعيت انکار ناپذير، از کنش 

 ،ئیتمامی نمود ھای روبنا از ۀ به يقينشده است،  سوء استفادتاريخی بط ضو به بند کشيدن ملل ، ورھای کرۀ زمين، کش

، ايجاد تروتسکيسم و جذب  فکریمراکز،  ارکان ،غير از نفوذ درتمام احزابه ب. ب بوده استاھرم مذھخصوص ه ب

 در خاورميانه و کشور ھای شمال .ردشته و دا دارااول جايگاه ھمواره مذھب   از دراويش،ئی از فرقه ھائیقطب ھا

، تحت حيطۀ اطاعت کورکورانه و ،تقليد و مقلدھرمی ، دست اندازی به حيطۀ دين اسالم و ايجاد و پرورش مکتب فريقاا

 ،ارکس در ھرم کاپيتاليسم م سلطنت کهاز اين رو. به قرن ھا پيش باز می گردد،  وابسته به انگليس و  ھای بسيارآيت هللا

 و .د ندر نقطۀ اوج قرار دار، وابسته به امپرياليسمھب ا مذًاکثرا ،در رأس قرار دارد، در ھرم سرمايه داری استعماری

  از طريق مراجع دينی،ۀ آنان ھستند در تخطی از دستورات صادر شد ھاکه خود نيز وابسته به امپرياليستحاکمان 

و سلطۀ مراجع دينی  بر آنان محرز  قرار می گيرندبه دليل فتوای مذھبی   مردمھای ترور يا در مقابل شورش وابسته، 

  . است

و سپس شاخۀ ، ١٩٢٨شاخۀ قاھره  ،اخوان المسلمينمخوف  با ايجاد سازمان ،  بريتانياتروريستیو سلطۀ مشخص 

خوبی می داند که، ھيچ امپرياليسم انگليس ب. گرفته است شکل ،فدائيان اسالم به نام   از طريق نجف،ايرانی شيعی آن

با شدت اين کانال را از اين رو . کور نمی تواند باشدمطيع و  قادر به جمع آوری اين ھمه مريدان ايدئولوژی سياسی،

  . حفظ کرده و می کند

شيعه کردن بودائيان کامبوج تا  از ،ليسم انگليسعميق به امپرياو وابستگی پنھان با حکومت ماليان شيعه در ايران، 

از اين . جھانسلطۀ انگليس بر ،  را دنبال می کندی التين و خاور ميانه با پرداخت پول ، فقط يک ھدف مشخصامريکا

  .کار می بندنده جای ملت به  ب راکلمۀ امت رو ماليان ھمواره

ن ليم مالياسيستم تع و. امپرياليسم انگليس ھستندنوکران رژيم ماليان دقيقا .  بيش نيستی استقالل ايران يک دروغ بزرگ

 سال حکومتش، دشمنی خود را با ۴٠ رژيم مال در.  است انگليسۀدر فيضيه و آستان قدس رضوی و نجف، سيستم شيع

  . تمام مردم ايران از کودک تا به بزرگ نشان داده است

   .  استجاعی، از وظايف رژيم مالی انگليسحقير شمردن ايرانيان و تزريق سم افکار ارت
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دو امپرياليسم با   صرفا به لحاظ رقابت،امريکا با  رژيم مالمبارزۀو . است انگليس مذھبی استعمار نو نمونۀ يکراناي

ببينند و  امريکا را فقط در رابطه با مبارزۀ با امپرياليسم کنش ھای سياسی  تحليل گران،اگر. ھم است و نه چيز ديگری

   .خواھند رسيددور از واقعيت ضاوتی بس  را رام شده پندارند، به قز انگليسامپرياليسم دسيسه با

، خاطر تأسف انگليسه خاطر دلسوزی نسبت به مردم فلسطين است بلکه به اگر رژيم مال از فلسطين دفاع می کند نه ب

جای لشکر کشی ه رو باز اين .  است بخشيدهامريکابه مفت و مجانی که . است" فلسطين " از دادن مستعمرۀ خويشبرای

از حماس که شاخۀ اخوان المسلمين فلسطين عمرۀ خويش ، نيابت را به ماليان دردفاع ھمه جانبه و در خواست مجدد مست

توسط رژيم مال  تضعيف سازمان ھای اصيل فلسطينی  ھمه شاھد. ، تا دوباره به مستعمرۀ خود دست يابدسپردهاست 

ه اش عليه عربستان زمبارو  .ستامريکا، عليه  برای گسترش نفوذ انگليسًو کمکش به حوثی ھای يمن صرفا. بوده اند

توسط سوء استفاده از مذھب نيز از قرن نوزدھم  .برای به چنگ آوردن کعبه و سلطۀ انگليس بر مسلمانان است

، ١٩قرن ت و شاھدان يھوه درئيبھا با نمونه ھای.  نيز کپی برداری شده است،امريکاسلطه طلب صھيونيست متفکرين 

القاعده، . ٢٠١١داعش در پی حکومت شام و عراقامروزی   ونمونه ھای. اسالم و مسيحيتشاخه به،  با يک الگوًدقيقا

  ...  پاکستان و١٩٩٢ افغانستان ، طالبان١٩٩۶

و مرسی و .  جھت داده است تغيير امريکامپرياليسم ابه طرف اسالم ، بخش سنی ، ھستندانگليسی اگر شيعه ماليان 

که سنی تشکيل می دادند و حماس نيز  در قاھره امريکاود را در سفارت  جلسات ھفتگی خ٢٠١١بخش قاھره قبل از 

،  باز به دليل دريافت بودجۀ دائم خود،بعد از مرسیولی . در زمان مرسی رابطۀ خود را با رژيم مال قطع کرد است، 

و . استر تاريخ مستعمرات دع ديگر انوااز و خشن تر شن ، خديکتاتوری ماليان بسيار .  شدوصل به ماليان دوباره

 . دزدان ھستندحامیيا دزد و  ھمگی از دم رژيم ماليان. ھيچ قرابتی به ذات و ماھيت رژيم ھای ضد امپرياليستی ندارند

با  *سياست آنان در افغانستان ، تخريب سوسياليسم. ندھست و سرمايه داری تی امپرياليس دارای ويژگی ھایًاشديدو 

نابسامانی و  ول مستقيم ؤآنان مس. بوده استتا به امروز ج ومرج بعد از طالبان  ايجاد ھر القاعده وطالبان وکمک 

  . ه اندبود امريکادر کنار فالکت مردم افغانستان 

ً کردند ، انگليس کامالبسياری از ممالک مستعمرۀ انگليس، خود را از سلطۀ انگليس رھا ،  که در قرن بيستم ئیاز آن جا

از اين رو در قالب حاکميت مذھبی و بسيار زير زمينی به . واقف به رشد و اگاھی ضد استعماری مردم جھان است

  . استعمار کثيف خود ھمچنان ادامه می دھد

 راه سيطرۀ سر ماليان ھر کسی را در. از فاميل ھا و بستگان آنانو حواشی آنان نيز .  ھمه با ھم فاميل ھستند،ماليان

که حسن خمينی ،  و حال آن.  رفسنجانی کشته شداحمد خمينی با دستان. ببينند ، با يک فتوا ، جانش را می گيرندخويش 

 را در سر  رفسنجانیتوسط، مثل سيد علی، ھبريتسيدن به رر آرزوی چون.  از رفسنجانی دور نشد ،پسر احمد خمينی

  .  کشته شدای انگليس ، توسط سيد علی خامنهئیامريکا ، گرايشات رفسنجانی با بر ھم زدنولی . می پروراند

داماد جنتی شورای ،  از جھوديت به اسالم ، دينتغيير با  و محمود احمدی نژاد  است خمينیمحمد خاتمی داماد روح هللا

ول کشتار تمام ؤو مسنام انگليس ه ، از نوکران بيس زندان اوينئھمکار الجوردی رمحمود احمدی نژاد . نگھبان است

 خالص زن تيرکه ، مليجک بارگاه سيد علی، احمدی نژاد. ايرانيان با گرايشات چپ، در زندان ھای ايران بوده است

 ئیطرح کودتاطبق  ، اوبار دومانتخاب  و س جمھورشدئيرسيد علی  با کمک  ،استاپوزيسيون  زندانی اعدامی ٨٠٠٠

. بود  مملکتیۀ بودج غارت برایو ئیامريکا، با گرايشات سبز ھااح برای جلوگيری از حاکميت جن ،انگليس ١٣٨٨

ترين او شارالتان .  سال به مسند نشاند۴ زندان ھا و سوله ھا توسط اين جناح او را برای ، خيابان ھا در بسيارکشتار

ا و نوحه خوانی ھا،  ھئیبا دروغ ، داستان سرا وا .تا به امروز به خود ديده است  ايران ی تاريخ سياسزشتی است که
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و با سوء .  جلوه دھداز پيش قراوالن امام زمان) سيد علی (خود را شعيب و در رکاب شيخ خراسانیسعی می کرد 

و زمانی .   و تحميل خود و اربابش به آنان می پرداخت، مزورانه به تحميق مردم ساده و داستان ھا استفاده از روايت ھا

 ی دزديد و بخشسيد علی ديگر دزدان در رکاب با ھمکاری تمام بودجۀ مملکتی را  ،  علیسيدبا دستور که در مسند بود 

آن که با  بخش اعظمو ، جای گرفتاز آن در حساب ھای بانکی خانوادۀ دزدان رھبريت در بانک ھای خارجی 

به لگد پرانی به ولی و از آن پس شروع . اد ديد و فھميدژاين ماجرا را محمود احمدی ن. صالحديد انگليس ناپديد شد

باج سکوت  به ھمراه ،و داستان بگم بگم او! گان مکتب واليت را به درد آوردذوب شد  و جانو دل. نعمت خود کرد

  .  شدز سيدعلی شروع اشگرفتن

و از  . ھستند سيد علی خامنه ای رو به موت ی آبرو کردنپدر »   داخلیاپوزيسيون«ھم اکنون او و تمام باندش در نقش 

. ز ھمين جناح ختم می شودرھبری مجتبی خامنه ای يا رئيسی او از يک سو حفظ رژيم ماليان  که اين سناريو به ئینجاآ

ين رھبر منفور و رو به موت را بی و اھر قدر ا . ھستند و افراد باند او در زندان مصلحتی. او را نمی گيردکسی جلو

مھر سکوت بر لب است که ارباب انگليس و اين خواستۀ !  خواھد شد ترد مردم نزديکئي تأهب طبق برنامهآبرو تر کند ، 

و  .ناشی از خفت رھبر، بال بال می زنندو ماليان يکی بعد از ديگری در رفع و رجوع اين شرم .  خود زده استاننوکر

 به زير آب  را، رفسنجانی ، که سرشحيله گر اعظم انگار آن .سکوت خود می کنند ۀ بھان،را محمود رئيس جمھوری

در احمدی نژاد حتا اگر در اين سناريو ، افراد باند محمود ! رھبر نبود؟ کنندۀ منصوب، خود رئيس جمھور و کردند

  . آمدنخواھد بوجود بر محمود  لغزشی انگليس ، در اصل داستان اعتماد شوندقربانی زندان 

  .  در راه استکودتای دوم انگليسکمدی  ،به اين صورتو 

در يک دست سلطنت و ديگری مجاھدين . کشی است  به ايران در حال لشکر، با دو دست پرامريکا که ھمانطوری

تا ھم رژيم مال را حفظ کند . در پی حفظ سلطۀ خويش در اپوزيسيون تراشی داخلی ست بيکار نيست  نيزس يخلق، انگل

  !جاوز ناتو به ايران است تدر تدارک امريکاراه ھم ، ديگر طرف که ازئیدر جا. و ھم سلطۀ خود را 

،  بوده است ر احمدی نژادا در کن طبقۀ کارگر ايران  و رنج بيکاریايرانتوليد  که خود از ويران گران  پاسدارانسپاه

. فساد موجود و حفظ نظام می کندمبارزۀ با صحبت از ، ]حمل[دوازدھم فروردين روز جمھوری اسالمی، در سالگرد

  . مان آنان استأو سد آب شور کن گتوند، و دھقانان گرسنه ونگران، نتيجۀ فعاليت تو .ھماھنگی اش با محمود تازه نيست

 است  ھمچنان در اريکۀ قدرتو. از در بيرون کردند او از راه ديگر باز گشتزمان مصدق را نگليس گر مردم ايران اا

  از اين رو،. آيندهايران  درو در تالش برای استحکام جايگاه خود 

  چون امروز، ايرانضد امپرياليست يون اتحاد اپوزيس 

  ، ايرانمردم  اوليۀ نياز ، "ھوا " 

  . اينھمه مصيبت استدر برابر

  ٠٢/٠۴/٢٠١٨جبھۀ جھانی ضد امپرياليست    قدرت زنان        وين    
  

  :يادداشت

   کدام سوسياليسم؟ خلق و پرچم که مزدور روس بودند نه سوسياليست و يا کمونيست؟-*
  AA-AAادارۀ پورتال

  


