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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

  
  ریکغالم عس

 ٢٠١٧ اگست ٢٠

  

  ،سرکوبگران، تروريست ھا، دزدان، قاتلين
 امام خامنه ای، مچکريم،   متجاوزان،شکنجه گران 

 
ب وشکنجه واعدام وترور وجنگ وفقروفالکت وبيکاری وتبعيض وستم سرکو وز سی ونه سال قتل وغارت وتجاو

ی ونزول شان ئمتخصص وتحجر وخرافه گرا و ی وويرانی وعقب ماندگی وفرارميليونھا مغزمبتکرئناروا ودروغ و

 ستمگربرای ملک وملت ايران می ظالم و و ملت ايران درجھان بخشی ازدستاوردھای حکومت نمايندگان خدای جبار

صورت عريان دستورآتش ه اکنون شرايط به گونه ای رقم خورده ولی فقيه افساربريده وب  که ھمچنان ادامه دارد وباشد

 صادر نيز به اختيارمی دھد وبا توجه به جنگ گرگھای تحت امرش برسرقدرت وثروت فرمان تسويه ھای داخلی را

 تحت قيمومتش فراخواھد رسيد به ھمين لحاظ با باشد که درصورت کوتاه آمدن مرگ رژيم به روشنی آگاه می کرده و

 بی تدبير ۀصطالح کابينه ا برای چينش بادستورکارقرارداده وحت در طلب را اصالح و مخلوط کردن گله ھای اصولگرا

 به حضورپذيرفته تا مبادا از را  رئيس جمھور  مردودی گرفتهۀوبی اميد که امتحان خودرا درچھارسال گذشته داده ونمر

 حيوانات وحشی که ھرکدام ۀنيستند به مجلس يا ھمان طويل مطيع اوامر ً کسانی که طبق گزارشات رسيده کامالبين

 .باشند معرفی کند دارای کارنامه ای سياه می

 شکنجه گر و و اما آنچه درچند روزاخيربه فرمان عظما انجام گرديده گماردن عده ای دزد وقاتل وتروريست ومتجاوز

درمجمع  باشند ی میئدردستگاه فاسد قضا که ھرکدام دارای چندين پرونده ی وبدنامئسرکوبگرحرفه  زن وصخال تير

 .باشد ی به اين حيوانات انسانما میئبيان مچکريم ازسوی امام خامنه  تشخيص مصلحت نظام که نشانگر

باشد که روزی به دستورمستقيم اوفرزندان ملت ايران را  دراصل اين عمل بيانگرضعف ولی فقيه درمقابل کسانی می

 قدرت بماند ۀاريک بر تا اوچند صباحی بيشتر قرارداده اند ترور وشکنجه ومورد تجاوز واعدام و سرکوب و دستگير

 خاورميانه تاشمال افريقا با صرف ھزاران ميليارد ۀ خود درايران وسايرکشورھای منطقۀوبه اعمال جنايتکاران

  .ھای ملت تحت ستم ايران ادامه دھد ازسرمايهدالر

 وطوالنی شدن عمرسياه اين حکومت ءضامن بقا رژيم آخوندی اما آنچه بيش ازسياست ھای ضدايران وايرانی داخلی

 ۀباشد که خالف ادعاھای آنچنانی دربار  دول استعماری وسرمايه داری میۀکثيف پيش وپس پرد شده مماشات وبازيھای

  فقيه که دربحران آفرينی وجنگ افروزی يدۀوجود حکومت واليت مطلق  ابزاری ازۀمکراسی با استفادد حقوق بشر و
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 ومسافری وبستن قراردادھای کالن  وھواپيماھای جنگی ر سالح وماشين آالتالد ی دارد با فروش ھزاران ميلياردئطوال

 اقتصادی درجھت تحکيم موقعيت مين نيازھایأدرصنايع مختلف نفت وگازوپتروشيمی وصنايع نظامی ضمن ت

  .باشند  خود ھمچنان فعال میژيکيسترات

ن درچنين شرايطی ملت ايران باتوجه به آگاھيھای اجتماعی وجنبش ھای کارگری ومعلمان وبازنشستگان وزنان وفعاال

ازوضعيت حقوق بشرومالباختگان وخانواده ھای زندانيان وجانباختگان واقشارفرودست الزم است برای برون رفت 

سفبارکنونی درداخل وخارج کشوردراتحادی فراگيرعليه رژيم آخوندی به پاخيزند زيرا بدون شک اين حکومت اصالح أ

  . ديگرتبديل خواھد کردۀ وسوريا ايران رابه عراق وافغانستان ويمن وليبيءپذيرنيست ودرصورت بقا

دون درنظرگرفتن مرام ومسلک وعقيده برای ی ملک وملت ايران درجبھه ای واحد بئاميداست تمامی عاشقان رھا

  .سرنگونی وحشيترين حکومت تاريخ بشريت متحد شوند

  .به اميدفردای آزادی متحد وپيروزباشيد

  

  .ری فعال کارگری درتبعيدکبا مھروسپاس غالم عس                             

  

  

 

 


