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  فرح نوتاش            

  ٢٠١۶ سپتمبر ٠١
  

  اردوخان... فاجعۀ ملی در ايران و دموکراسی در اروپا،
ن سياسی اجتماعی جان می گيرد و تقل در فعاال مجزا و مسًفعاليت ھای سياسی و اجتماعی در گسترۀ دو شخصيت کامال

  : ظاھر می شود

شخصيتی که ايدئولوژی  شخصيتی که از طريق ژن و پرورش در محيط طبقه، اعم از خانواده و اجتماع کسب می شود؛

  . انتخاب شده توسط افراد، به آنان می دھد و اعمال آن را در فعاليت ھای سياسی طلب می کند

ر چه بيشتر اين دو شخصيت با ھم، منتھی به رشد واعتالی آن ايدئولوژی می شود وعدم تطابق اين نزديکی و تطابق ھ

  .دو شخصيت به بروز تناقض در کنش ھای سياسی فعال سياسی می انجامد

عنوان تماميت خواھی ناتو و متقلب بر تمام کسانی که کنش ھای سياسی او را دنبال می کنند  آشکار ه  باردوخانھويت 

نه تنھا محور شخصيت فردی او که بخش اصلی و مرکزی ايدئولوژی اونيز ) توتاليتريسم(اين تماميت خواھی . ده استش

  . ھست

 به قتل عام بس عظيم ھزاران زندانی سياسی در ايران ١٣۶٧ ]سنبله[تماميت خواھی ماليان در ايران، در شھريور

رھبران اصالح طلبان صادر شده  د تمام سران جناح ھای مختلف وئيأاين فاجعۀ ملی با دستور مستقيم خمينی و ت. انجاميد

 عضو کميتۀ تصميم "پورمحمدی" سال از آن جنايت عظيم، وزير دادگستری ايران مال ٢٨حال بعد از گذشت . بود

  .ايم کرده ءما افتخار می کنيم که حکم خدا را اجرا: گيری قتل عام در زندان ھا، با وقاحت تمام اعالم می دارد 

  . واز آن پس دزدی ھای کالن آنان از بودجۀ ملی آغاز شده و کشتار زندانيان سياسی ھمچنان تا به امروز ادامه دارد

. ، در جمع کردن اعضای تمام دگر انديشان ترکيه در زندان ھای ترکيه استاردوخانيای شيرين ؤاکنون، اين ر

  .ردم ترکيه استباز گرداندن مجازات اعدام آرزوی اکثريت م: اردوخان

  .  شوی مغزی شده اند و اکثريتی که توسط باند اخوان المسلمين اودر مساجد، شست

 و تمامی شاخه ھای آن با تماميت امريکاتماميت خواھی ايدئولوژی اخوان المسلمين وابسته به امپرياليسم انگليس و 

   . و باندش  تطابق کامل دارداردوخانخواھی فردی 

 . ز يافتن افرادی که توان خفه کردن فرياد اعتراض مردم را در حلقوم ھا دارند بسيار شادمان می شوندامپرياليست ھا  ا

و ھم چنين از . ر رژيم ايران نيستيميي  بارھا به رھبر رژيم قاتالن ودزدان ايران پيغام داده است که ما در صدد تغبامااو

  .و ھستند در ترکيه خرسند بوده اردوخانداشتن نوکر پليدی چون 
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 در اروپا از طريق مساجد اردوخان.  و انگليس، چون اربابانشان، سلطۀ کامل بر جھان استامريکاھدف نوکران مستقيم 

به سرباز گيری، و توسط زنان به ترويج ايدئولوژی، چه از طريق حجاب و چه با سوء استفاده از رحم آنان به عنوان 

  . ا اعتقاد به اطاعت کورکورانه  به مقاصد خود نزديک می شودماشين برای توليد ھر چه بيشتر سربازان ب

مشتق از (زنان که دراحکام  اسالم اجازۀ قتل شان پيشا پيش به پدران و برادران و سپس به شوھران داده شده است 

) الک جھانمانند  اکثر زنان در اکثر مم.( ، عاجز از عصيان برای دفاع از حقوق خود به عنوان انسان ھستند) جھوديت

 و انگليس را به عنوان حجاب مسخره از امريکاآنان برای نجات زندگی خود به آسانی بردگی را می پذيرند و پرچم فتنۀ 

و به تازگی با طرح مايوی اسالمی برايشان، کپی لباس غواصان، باعث خفت فرا تر شان و . ھر نوع  بر سر می کشند

  !عنوان تکميل حجاب خود می توانند استفاده کننده اب پوش نيز از ماسک  بزنان برقه و نق. مزاحمت ديگران شده اند

ناخوشايندی به آنان خواھد   آقايان نيز اگر مردانی را تمام لباس کنار خود در حال شنا بيابند، نا ھماھنگی احساس ًامطمئن

  .  و اين خار غير مستقيم اخوان المسلمين به جان زنان در اروپاست. داد

 و قشان را به شالق می بندد و زندانی می کندحقو که کارگران معترض به عقب افتادگی چند ماھۀ ئیران در جارژيم اي

پول داده و می دھد  تا آنان با حجاب اسالمی در مجامع حاضر شوند و ... حتا می کشد ، به زنان در ترکيه ، بوسنی و

نماد و پرچم موج عظيم و وحشتناک واپس . خصی نيست پس حجاب زنان يک انتخاب سادۀ ش. تبليغ اسالم را نمايند

و زنان محکوم به بردگی تا آن را در سر خود حمل کنند و سربازان آن ايدئولوژی .  سياسی در جھان است ئیگرا

.  ھا، قانون مذاھب اسالمی استاطاعت کور کورانه از مافيای آيت هللا. ن طبق دستور رأی دھنداوبه متقلب. گردند

 ماليان، عامل ديگری در یل صفحۀ مخصوص آراء متصل به شناسنامه، ابداعووحشت از اخراج و دستگيری با کنتر

 . دادن رأی است

  .  از آن دم می زنداردوخانو اين، اکثريتی است که 

ر  تحت نام دموکراسی، در مقابل گسترش مساجد در اروپا و اجازۀ ترويج انواع مظاھئیواکنش منفعل دول اروپا

شوی مغزی  و و شست)  سيحيت به اسالممشتق از زرتشتيت به جھوديت به م(اسالميستی چون انواع حجاب مسخره 

 و کم سواد مسلمان گرفتار در دام امپرياليسم، ھماھنگ با کشتار و فقر و بی خانمانی ملتی و ويرانی کشور هجوانان ساد

  .  از عواقب آن  در امان نخواھد ماند  و اروپا نيز ھرگز سوريه شد که پناھندگی بخشی از مصيبت منتج از آن است

 رژيم ايران برای شيعه کردن مردم در اقصا نقاط  جھان، به پرداخت پول مشغول است و ھرگز مساجد اروپا بدون 

ع، عامل و زنان با تن دادن به حجاب اسالمی آنان از ھر نو. برنامۀ دقيق و حساب شدۀ امپرياليسم فعال نبوده و نيستند

  . نابودی حقوق طبقۀ کارگر در جھان شده اند

ال مطرح شده است که ؤآيا ھرگز اين س.  به مصائب بيشتری در اروپا خواھد انجاميدًا مطمئناجازه به گسترش فراترآن،

ريش زندانی است، ھرگز به زنان با حجاب ت تجاوز است و اکنون در ا٢٠٠ ساله ای که متھم به قريب ٢٧چرا جوان 

اگر او بيمار بود، می بايست بی توجه به پوشش زنان به . سالمی تجاوز نکرده است؟ گفته شد که او بيمار روانی استا

  !آنان حمله ور می شد

ھمين دليل در ه ب.که حمله به بی حجابان را ثواب دينی می دانند .  بوده است اما او تحت تأثير تبليغ حجاب در مساجد

ن باکرۀ حکومتی به بھشت ، قبل از اعدام به آنان تجاوز می کنند و اين افلوگيری از ورود مخازندان ھای ايران برای جل

  .  بخشی از حملۀ آنان به کافران استئیحمله به زنان اروپا
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از کوزه . در کار نيست چرخشی .  به پوتين بسته و منتظر چرخشی شداردوخانساده انديشی است که دل به دوستی 

ان جز افکار اخوان المسلمينی ، ناسيوناليسم افراطی، طمع خودو در مغز بيمار ار. که در اوستھمان برون تراود 

  . و شفای آن کار در معدن است. فردی و باندی و عطش قدرت نا محدود  چيز ديگری نيست سيری ناپذير

 ھمان اردوخان و  و داعش، جواب انتقام  توسط داعشاردوخانت کردھای پ ک ک  در وين عليه گس ا٢٠تظاھرات 

و تانک ھای .  کشته و حدود صد زخمی٨٠.  شب در عروسی کردھا در جنوب ترکيه در شھر غازی عنتاب داده شد

  .  بعد از آن فاجعه، به بھانۀ مبارزه با داعش ولی با ھدف سرکوب کردھا وارد سوريه شدنداردوخان

چون از اربابان ! نمی دھند ولی، سيا و پنتاگون رضايت اوباما می خواھد تخم داعشی را که پراکند، جمع کند و برود 

و آنان  شادمان از کشتارو .  دستور می گيرند، ھستندامريکا که باالتر از رياست جمھوری امريکاصھيونيستی قدرت در 

  . ويرانی در سرزميت ھای عربی ھستند

 انتظار دموکراسی و ضد امپرياليست بودن ؟ ھمانطوری که) !اردوخان(حال انتظار چرخش و معجزه از اين امام زاده 

 اردوخاناکنون نيز، انتظار چرخش از.  و ترجيح کوخ نشينان به کاخ نشينان از رژيم ماليان در ايران اشتباه محض بود

  . عضو ارشد اخوان المسلمين توھمی بيش نيست

ل دستاورد ھای مبارزاتی مردم اروپا از آنان که در مقاب.  ميليون زن قربانی شدند٢ زدر سلطۀ کليسا بر اروپا بيش ا

چنگال حاکميت کليسا بی تفاوت ماندند و در مقابل گسترش و فعاليت مساجد انفعال گسترده ای از خود نشان دادند، و 

 و انگليس در اروپا را به نام دموکراسی آزاد گذاردند و باعث کشتار مردم سوريه شدند، امريکامراکز ترويج اسالميزم 

  . نتظر تالش اسالميست ھا برای سلطه بر اروپا نيز باشندبايد م

 و حال ما ھر روز شاھد تحميل  در طی تاريخ ھمواره حاکميت ھای مذھبی در ھمه جای زمين دشمن زنان بوده اند

 . بازی مسخرۀ جديدی در جھان بر زنان ھستيم

 ؟دی غرق شدن ديگران استيآيا معنای دمکراسی  نظارۀ بی تفاوت بر تراژ

  آيا دمکراسی پذيرفتن برده داری نوين نئوليبراليسم است؟

با ويزا .  اروپا بودن، مساجد اروپا را ، مقر سلطۀ خويش کرده بودۀ بدون ويزای آزاد برای ھمه و عضو اتحادياردوخان

  . اروپا به آرزوی سلطه بر اروپا نزديک تر خواھد شدۀو عضويت در اتحادي

 . ن، قانون اسالم استاتبديل کافران به معتقد. می يابد و بازی در ھمين جا خاتمه ن

   نابود باد امپرياليسم و تزوير اسالميستی آن

 ٢٠١۶ت گس ا٢٩جبھۀ جھانی ضد امپرياليست      قدرت زنان                 وين 

  

  

  

  

  

  

 

 
 


