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  فرح  نوتاش      

  ٢٠١٩ سپتمبر ٢٠

  خريد خانه در ايران بحرانی
  ١٠اعالميۀ شماره 

  )خط سوم( جبھۀ مردم برای نجات ايران 

اين ايرانيان که در ترکيه خانه می خرند . شنيده شد  از طرف ايرانيان در ترکيه بسيارخريد خانهخبر در ماه ھای اخير 

  چه کسانی ھستند؟

که از وحشت آيندۀ تيره و تار  به حاکميت ايران در شرايط بحرانی می توانند باشند؟ تهوابسگان وحشت زد آيا جز از 

   برند؟ به ترکيۀ اسالمی که در شرايط آرام تری است پناه میخود 

  . ح استف عراقی ھا در ايران مطرحال خبر خريد خانه از طر

  اين ھا چه کسانی ھستند؟ 

   .  به خريد خانه در ايران روی آورده اندو برای چه در شرايط بحرانی ايران،

نند و  خانه ای را که ھر لحظه در معرض بمباران می تواند باشد خريداری می ک،آيا فقط بخاطر افت ارزش پول ايران

  :ال اين استؤس؟ ھستند در امور داخلی ايران در شرايط بحرانی دخالت ی برایئيا به دنبال جا پا

، رژيم مال به آن کودک شناسنامه نمی  ازدواج می کند و فرزندی به دنيا می آيدزمانی که زن ايرانی با مرد افغانچطور 

و ھزاران کودک مظلوم را بدون شناسنامه، از   می داردحق خاک برای آن کودک بيانو علت را پيشگيری از  دھد

  ولی حاال در مقابل خريد خانه از طرف عراقی ھا ساکت است؟. کند ی ترين حقوق خود محروم میئبتداا

   .ساده نگری به تمام مسائل فقط زايندۀ مصيبت است

  .  است و خبر ھمواره بخش مھمی از بنيۀ آگاھیآگاھی مھمترين محور قدرت است

کند که کدام خارجی در اين شرايط  فرقی نمی. ی که خريد و فروش امالک در ايران مدتھاست که راکد استدر شرايط

 و وقتی رژيم خود را به خواب می زند و بايد متوقف شود  اين خريد مشکوک استباشد،  در ايرانبحرانی خريدار خانه

چون . پس مردم خود بايد از فروش امتناع ورزند. د ھا خريداری بشوالبد به صالحش است که اين خانه ھا توسط عراقی

  .مسائل سياسی ايران فقط بايد به دست ايرانيان حل شود

  . به علت شرايط بحرانیچرا ھرگز کسی در افغانستان خانه نمی خرد؟
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 روی چشمان خود را بهرژيم مال ، و انداز رفتن به مدرسه محروم بی شناسنامه  حق خاک ه دليلوقتی ھزاران کودک ب

ايران امتناع از  و مشکوک است و وظيفۀ مردم اين خريد برنامه ريزی شده. خريد خانه از طرف عراقی ھا می بندد

  . فروش

  ھوشيار باش ای ايران

  بيدار باش ای ايران

 جبھۀ جھانی ضد امپرياليست   قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com 

www.farah-notash.com 

Women’s Power 

 ٢٠١٩مبر  سپت١٩ اناوي

  

  

  

  

  

  


