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گزارش دوم خبرنگار ماھی سياه کوچولو:
 ١١اکتوبر ٢٠١۶

سالگرد قتل عام زندانيان سياسی توسط رژيم جنايتکار حمھوری اسالمی

بازديدکنندگان از نمايشگاه عکس امروز شنبه  ٨اکتوبر  ٢٠١٦در ميدان ترافلگار لندن انگلستان ھر کدام نظرات
متفاوت اما اکثراً مشترک در مورد جنايات رژيم جمھوری اسالمی دارند و آن نقطۀ مشترک ددمنشی رژيم ھار
جمھوری اسالمی است که اکثراً با نگاه اول به تصاوير جنايات رژيم در حق مردم فکر می کنند که اين ھا جانيان
داعشی ھا ھستند که به جان مردم افتاده اند! اگر چه ھر دو از يک جنس  ،دست پرورده و خادم امپرياليسم ددخو ھستند.
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يک زن آگاه زحمتکش سياھپوست به تصاويری از جنايات رژيم اسالمی خيره شده سرش را مدام به عالمت ناباوری
تکان می دھد چشمانش قرمز و پر از اشک می شود ،آنچنان تأثرش عميق است که گوئی فرزندان خودش را جانيان
رژيم به دار آويخته اند با ھمان ناباوری که در چشمانش جاری ست می پرسد اين تصاوير واقعی ست؟ اينھا داعشی
ھستند که با جوانان چنين می کنند؟ اين رفتار ھا حتی با حيوانات ھم جايز نيست چه رسد به انسان؟ اينھا از قلب تھی
ھستند .اين ھا معنی انسان را نمی دانند .بايد کاری کرد .تکرار می کند بايد کاری کرد و بعد می پرسد کشورھای ديگر
چه به فکر اين نيستند که به مردم مکمک کنند؟ می گويم کدام کشور؟ مگر نمی بينيد که با سوريه و عراق و افغانستان و
ليبيا چه کردند؟ آيا به فکر مردم بودند يا به فکر غارت منابع و سلطۀ بيشتر؟ آزادی که آنھا برای مردم می آورند آزادی
نيست که مردم می خواھند زنجير است بر دست و پای کارگران و زحمتکشان تا حاصل کارشان را راحت تر بدزدند
آنھا يک مشت مزدور و نوکر مثل شاه و مال دارند که آزاديخواھان و مخالفان غارتگری را به ھمين وضعی که در
تصاوير مشاھده می کنيد به زير ضرب می برند و به اسم "محارب با خدا" و يا " بر ھم زنندۀ نظم اجتماع" اعدام و سر
به نيست می کنند .مگر شما فکر می کنيد که کشورھای ديگر از اين جنايات خبر نداشته و ندارند .اين جنايات تأئيد شده
از جانب غرب )بخوان امپرياليستھا( ست آنھا می خواھند ھمه مطيع و بردۀ آنھا باشند تا آنھا )امپرياليستھا( بيايند و
منابع ما را غارت کنند و مردم ھم در حالی که اکثراً در فقر و محروميت به سر می برند مثل گوسفند باشند و ھيچ
اعتراضی نکنند .اگر اعتراض کنند نوکران امپرياليستھا ،شاه و مال ،ھمان می کنند که در تصاوير مشاھده می کنيد! ما
انقالب کرديم شاه نوکر قبلی امپرياليستھا را به زير کشيديم آنھا او را بردند و خمينی را جايگزين آن کردند و آنچه را که
شاه قاتل فرصت اتمام آن را نداشت خمينی جالد به عھده گرفت و تا امروز ھم ادامه دارد.
می پرسد وضع با آمدن روحانی بھتر نشده؟ اينھم سؤالی ست که برخی ديگر از بازديدکنندگان امروز می پرسند .می
گويم چه بھتری؟ اعدام ھا دسته دسته ھمچنان ادامه دارد از ھمه بدتر سفرۀ کارگران و زحمتکشان روز به روز تر تھی
می شود با قوانينی که ھر روز از حق کارگران می زنند با قراردادھای جديدی ھم که رژيم اسالمی با امريکا امضاء
کرده و واقعيت اين قراردادھا را مردم ايران نمی دانند چون تمام پشت درھای بسته نوشته شده ،رژيم اسالمی متعھد شده
است که ھرگونه اعتراض کارگری را در نطفه خفه کند به ھمين دليل ھم دولت روحانی اخيراً در "اصالحات قانون
کار" کميته ھای انضباطی را پيشنھاد داده تا اختالفات بين کارگر و کارفرما را "کميته ھای انضباطی" رسيدگی کنند!
يعنی ارتش را در کارخانه ھا و مراکز کار مستقر کند و نه اتحاديه و سنديکائی که خود کارگران آن را انتخاب می
کنند.
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خب اگر دولت جديد و اين رژيم ذره ای دلش به حال کارگران و زحمتکشان و محرومان جامعه می سوخت که برای
آنان که حق شان را مطالبه می کنند "کميته انضباطی" پيشنھاد نمی کرد .دولت روحانی مثل دولت ھای قبلی طوری به
فکر جيب زالو ھاست که به کارفرما اين اجازه را داده که وقتی کارگر دستمزد عقب افتاده اش را مطالبه می کند آنان را
در " ققس سگ" بيندازند و بيست و چھار ساعت تشنه و گرسنه نگھدارد .از آنھم دولت روحانی کارگر ُکش جلوتر رفته
و مھاجران زحمتکش افغان را که از شرايط دھشتناک کشورشان به ايران گريخته اند ،گروھی در قفس می کند
چشمانشان را با دستمال می بندد و به دست و پايشان زنجير می کشد و آنان را در معرض عموم به نمايش می گذارد تا
آنان را به اين وسيله تحقير و سرکوب کند کاری که در دورۀ توحش با برده ھا از طرف امپراتورھای مستبد و ستمگر و
زورگويان اعمال می شد!

رژيم اسالمی به دليل ذاتی اش ،که ھمواره محرومان و ستمديدگان را طبق قوانين خدای دورغينی که ستمگران برای
ستمديدگان ساخته اند ،مثل تمام اديان به فرمانبرداری از ستمگران و صبوری و وعده ھای بھشتی حواله می دھد در
خدمت سرمايه داری بوده و منافع آنان را به پيش برده و می برد ،به ھمين دليل ھر آنچه که بر سر راه اين منافع قرار
گيرد را به ھمين ددمنشی که در تصاوير مشاھده می کنيد از سر راه برمی دارد .ھمانگونه که شاه نوکر قبلی
امپرياليستھا چنين می کرد .اما ھم رژيم جنايتکار اسالمی با تمام ددمنشی اش کور خوانده است ،مگر شاه به خوابش ھم
می ديد که رستاخير سياھکل سرخ خواب را از چشمانش بربايد و تاج و تختش توسط کارگران و زحمتکشان و
محرومان سرنگون و به قعر زباله دانی تاريخ پرتاب شود ،شکی نبايد داشت که اين رژيم نيز چنين خواھد شد.
باران بند آمده تظاھرات آگاه کننده ای که فعالين چريکھای فدائی خلق در لندن انگلستان و سازمان دموکراتيک
ضدامپرياليستی ايرانيان در انگلستان فراخوان داده بودند امروز به پايان می رسد اما مبارزۀ بی امان طبقاتی ھمچنان
ادامه دارد و کارگران و زحمتکشان آگاه می خروشند تا سرنوشت اين رژيم ددمنش را به سرنوشت رژيم ددمنش شاه
دچار سازند منتھی اينبار با آگاھی بيشتر از ماھيت امپرياليسم و نوکران و مزدوران رنگارنگ آن در لباس و شمايل
مختلف به ِويژه در خارج از کشور!
آگاھی درست از ماھيت امپرياليسم و نوکران آن شرط اول مبارزۀ بی امان طبقاتی برای سرنگونی رژيم ھار
جمھوری اسالمی می باشد.
مرگ بر جمھوری اسالمی کارگر ُکش نوکر امپرياليسم با ھر جناح و دستۀ آن
گسترده تر و متشکل تر باد مبارزۀ بی امان کارگران و زحمتکشان
لندن انگلستان -دھم اکتوبر دوھزار و شانزده
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