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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
 فرح نوتاش 

  ٢٠١٧ سپتمبر ١۴
  

  استعماردر ايران
  

ر با عطف به اظھارات عميق و جان سوز آقای باقر ابراھيم زاده درسايت گزارشگران، در رابطه با رنج رفته بر قش

طورمختصر به علل فرياد اين فرزندان ه ب پويای ملت ايران و خانواده ھايشان، در زندان ھای رژيم حاکم بر ايران،

تا از فرياد گسترده و خاموش ميليونھا قربانی در عرصۀ اجتماع سراسر ايران در ، قھرمان ملت ايران  اشاره می شود

  .  سال گذشته غبار روبی گردد۴٠

  . کتاتوری ھا در تاريخ، ديکتاتوری ھای استعماری بوده اندوحشيانه ترين دي

آنان بدون ھيچ رابطۀ عاطفی با مردم ديارتحت سلطۀ خويش، تا توانسته اند  وحشيانه مردم آن سر زمين ھا را آزار داده 

به نيرنگ نوينی اند، تحقير کرده اند ، کشته اند و اموالشان را به تاراج برده اند و برای بقای سلطۀ خويش ھر روز 

در . نيست رژيم استعماری و سرمايه داری جمھوری اسالمی ايران نيز، از اين قاعده مستثنا نبوده و. متوسل شده اند

 فعال ً که اخوان المسلمين در قاھره توسط امپرياليسم بريتانيای کبير پايه ريزی گرديد، بخش ايرانی آن نيز فورا١٩٢٨

 مقلد در شيعه، قرن ھا پيش توسط انگليسی ھا برای سلطه بر ملت ايران پايه ريزی شده گر چه ايجاد ھرم تقليد و. شد

  . بود و بنيان مدرسۀ فيضيه از ابداعات آنھا ست

مريکا، با الگو ا نيز ً سوء استفادۀ از دين، از قرن ھا پيش يکی از اھرمھای سلطۀ انگليس بر جھان بوده، که اخيرا

  در پاکستان، و ھمه شاھد بودند که داعش را ١٩٩٢ در افغانستان ، طالبان را در ١٩٧۶ربرداری از آن، القاعده را د

 در خاور ميانه و بوکو حرام در نيجريه و الشباب را در سومالی راه اندازی ٢٠١١برای بھره برداری از بھار عربی 

  . کرده است

  . تمام اديان، بال پرواز فاصله ھای کالن طبقاتی ھستند

  .از ھر نوع، در خدمت فريب ، تحميق ، تحمل و سکوت توده ھايندو ماليان 

از دين در نظام ھای برده داری، فئوداليسم ، سرمايه داری و حال امپرياليسم برای سوء استفاده از توده ھا بھره برداری 

مرد و کودک بوده دين ھمواره شمشير صيقل شده و تيز اربابان و ستمکاران بر گردن رعيت، کارگر ، زن و . شده است

  . است

  .  طور مطلق ، حکومت ھای دينی از ھر نوع، در کل زمين بايد ممنوع گردنده از اين رو ب
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ھدف رژيم استعماری جمھوری سرمايه داری اسالمی ايران از حکومت، آيا جز چپاول اموال ملی چيز ديگری می 

حيطۀ غارت امپرياليسم انگليس، ھدف ديگری می تواند  جز از گسترش ًتواند باشد؟ و اشاعۀ شيعه در جھان ، آيا صرفا

  داشته باشد؟ 

بازی کردن با زندگی ميليون ھا انسان  حال مردم را معطل اين مال و آن مال کردن و حقيقت را از آنان کتمان کردن، آيا

  در ايران و جھان نيست؟؟

  . امحهوظيفۀ پيشتازان اجتماع،  گفتن حقايق به مردم است و نه مصالحه و مس

  درد جانکاه تجاوز به کودکان را چگونه تفسير می کنيد؟؟ 

  . اين کودکان بی پناه مظلوميتشان فراتر از اعدام است

 شورای نگھبان اجازۀ ازدواج کودکان بی سر پرست را به پدر خوانده ھا داد چه کسی فرياد آنان ٢٠١٣مبر وقتی در سپت

مرا ھزار بار اعدام کنيد ولی به ... دکان امانش را بريد؟؟ مادران می دانندرا شنيد؟؟ و چرک چندش آور اين قتل عام کو

آنان در سکوت می ميرند و ما در بالھت . حکم قتل عام جمعی آنان، يک جا صادر شد. کودک من دست درازی ھرگز

  . که مرگ ھر دو بس سزاوار تر.  انتخاب سبز يا سياه 

حاکمان . مريکا برای سلطه استاپس شيعه و سنی ، درگيری پنھان امپرياليسم انگليس و مشکل منطقۀ خليج فارس، در

و روحانی، انتر خوش رقصی است که ھم در . مثل رھبريت ايران. قطر به شاخۀ انگليسی اخوان المسلمين وصل ھستند

ظ منافعشان، بيرحمانه در او برای خوش رقصی، برای اربابان امپرياليست خود و حف. عزا می رقصد و ھم در عروسی

پيکر لخت کارگران گرسنۀ ايرانی در مآلء عام شالق ھا کار، برمقابل اعتراض کارگران برای حقوق عقب افتادۀ ماھ

  . می کشد

دست می ه اوست که اعضای دولتش کالن حقوق بگيرانند و کودکان گرسنۀ ايرانی دوران او، در خيابان ھا دست ب

ول کش آمدن سلطه و ؤ، مس)محمد خاتمی(او و مشاطه گر اين حکومت استعماری . ه خانه برندگردند تا شب لقمه نانی ب

آنان از تبار رفسنجانی اند که از پرو پا قرص ترين اخوان المسلمينی ھا . ريختن زھر قطره ای به حلقوم مردم ايرانند

 نفرمصری ١۴٠٠ول مرگ ؤسيد علی، مساو و . ی اش او را به شيخ ھای منطقه نزديک می کردئمريکاابود، گرايشات 

اصالح طلبان از قماش مرسی و . در ميدان اربعۀ قاھره برای تحريک مردم به مقاومت برای آزادی مرسی بوده اند

  .   و ايران، نومستعمرۀ مذھبی امپرياليسم بريتانيای کبير است. يند ھااعتداليون روحانی، نوع پيچيده تر انگليسی

شوی  و زدودن فاصله ھا ، متوقف کردن شست. يه اين خيمه شب بازی استعمار پنھان، بوده و ھستفرياد زندانيان، عل

مغزی ، مقابله با دروغھای رژيم فريب ، مقابله با دزدی ھا و غارت اموال ملی، احقاق آزاديھای فردی، اجتماعی  و 

  .احقاق کليۀ حقوق شناخته شدۀ انسان اجتماعی معاصر، در ايران است

امرار معاش . در يک نگاه در سطح جامعۀ ايران به عمق بدبختی ھا می توان ره جست. عيت ھا بس عريانند واق

  . پيرمردی با دو سه جفت جوراب در بساط کوچکش در پای برجی از برجھای ماليان

 داشتن ی که پير مرد سزاوارئدر جا.  به زندان رفتن ھا استیدرک فاصلۀ قيمت برج و دو سه جفت جوراب، منشا

  .محل زندگی ، بيمه و حق باز نشستگی از طرف سازمان ھای دولتی است

تالش دردناک خيل عظيم بيکاران ، مرد و زن و کودک دست فروش، برای يافتن يک لقمۀ نان، در فاصلۀ چند ايستگاه 

و درآمد منصفانه و حق مسلم اين مردم داشتن کار آبرومندانه . قطارزير زمينی شھری، افشاء کنندۀ عمق فاجعه است

  .جای کودکان، مدرسه است و نه خيابان
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خيابانی، دست به دست گشتن آنان در خيابان ھا شرمی ست پاک نشدنی بر چھرۀ تاريخ ... دو نسل سوختۀ کودکان کار

  . نوين ايران 

  کودکان عروس، کودکان روسپی، ميليون ھا کودک ھرگز به مدرسه نرفته 

  شوی مغزی کودکان وارس برای شستگسيل دو ميليون مال به مد

   شھر ھاۀميليون ھا کارتن خواب در حاشي

  فروش نوزادان ايرانی به شيخ ھای عرب برای سوء استفاده ھای جنسی... ميليون ھا معتاد به ترياک و شيشه و 

و خود آغاز فاجعه ين در جريان است ئکالن دزدی ھا از بودجۀ کشوری، که بی وقفه  توسط ايادی رژيم از باال تا به پا

  . ھا ست

  کجاست پايان رنج ھای ملت ايران؟؟

  

  شان نابود باد امپرياليست ھا و فتنه ھای مذھبی

  .ما مدرسۀ انگليسی ھا در قم، فيضيه را ويران خواھيم کرد

  

  ٩/٢٠١٧ /١٢جبھۀ جھانی ضد امپرياليست   قدرت زنان      وين   

  

    

  

  

  

 

 


