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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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  فرح نوتاش

         ٢٠١۶ اگست ٢۶
  

  نھضت ملی شدن نفت
  

نھضت ملی شدن نفت، مبارزۀ ضد استعماری مردم ايران به رھبری دکتر محمد مصدق نخست وزير ايران نه تنھا در 

  . به پيروزی انجاميد بلکه تبديل به جشن ملی ايرانيان شد١٣٢٩ ]حوت[ اسفند٢٩

ش توسط ايرانيان در سراسر  ال ما شاھد بزرگداشت آن مبارزه و پيروزی سا۶٣ بعد از ١٣٩٢ھم اکنون در اسفند 

 ۵٠. گداشت آن است  مردمی و بزرۀجھان ھستيم و شاخص آن ھمراھی و ھمدلی توأم با احترام  جھانيان به اين مبارز

 ١٣١٢ بسته شد و ١٢٨٠بار قاجار با امپرياليسم بريتانيا در سال توسط درسال سلطه ای که با امضاء قرارداد دارسی 

 سياسی ، اقتصادی ، نظامی و فرھنگی در ايران را ۀامپرياليسمی که از آن پس، شديد تر به سلطه در حيط. تمديد شد 

    . به ايرانيان تحميل کردًعمال

 انگليس بر ايرا ن است و ۀھم زمان  با  سلط)  ميالدی١٩١٨تا ١٩١۴( ١٢٩٨ شمسی تا – ١٢٩۴جنگ جھانی اول بين 

  .تاراج نفت کمترين زيانی بود که امپرياليسم انگليس به ايران تحميل کرد

انبارھا و دادن  ايجاد قحط سالی عمدی در زمان جنگ جھانی اول و پر کردن گندم و ديگر مايحتاج مرم ايران در 

 ايران دردی است که ھر ايرانی بايد با ياد و ۀگرسنگی عمدی به مردم ايران و مرگ  ده ميليون از ھجده ميليون سکن

 سال پيش توسط اعراب، ١۴٠٠ی ايران تش زدن کتابخانه ھا نفرت به امپرياليسم بريتانيا را چون آ،آگاھی از آن تا به ابد

 ميليون ١٠خواھی از جان و دل در خونو . ليسم برخيزد بلکه در  براندازی اين  امپريايدنه تنھا به نسلھای بعد بگو

ند و  بر خيابان ھای ايران چون حيوانات چھار دست و پا می خزيدند  درختان را می جويدۀايرانی که از گرسنگی ريش

مگی پوستی بودند بر استخوان، عليه انگليس   انباشته بود و ھ،ی که ديگر شبيه انسان نبودندئو پياده روھا از نعش آن ھا

  .مبارزه کند

مبر ھر سال  نو.بزرگترين کشتار در ايران بوده است. انه ترين قتل عامی که تاريخ نه ديده و نه ثبت کرده استمظلوم

  . ميليون کشته شده در جنگ جھانی اول است١٠روز بزرگداشت 

کی ...  ميليونی ايران بود١٨ ايرانی که بيش از نيمی از جمعيت ۀت ميليون کش١٠روز بزرگداشت ... از شما می پرسم 

  است؟

بی حامی و بی تشريفات ...  اجداد ما، که مظلومانه استخوان چھره بر زمين نھادند و مچاله از درد گرسنگی ۀنام و شمار

ز آنان ضبط نشده است، ياد مظلومانه در پياده روھا جان سپردند، ھرگز در تاريخ استعمار گران جھان نامی و نشانی ا
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که ! بودشان  کی است؟ درآپارتيد استعمارگران امپرياليست ما حتا در عظيم ترين  فوج ھم يک نفر حساب نمی شويم 

  ! تعداد قربانيانمان در ھيچ کجا نيامده است

 ھا را از انگليسان شرکت نفت ايران توانست اعتصاب کارگر  عظيم مردم وۀ تودۀدکتر محمد مصدق با حمايت  جانان

  ولی آيا آن ھا براستی رفتند؟. در براند 

گان خود را دارند اگر يک شاخه قطع شود باکی ندارند فعاليت خود را در شاخه ھای ديگر آنھا که در ھر شاخه وابست

  .ادامه می دھند

 انگليس  اولين اقدامات برای سلطه در ايران  ميالدی پادشاھی بريتانيا ھمراه با آغاز فعاليت کمپانی ھند شرقی و١۶۵٠

آوردن تقليد و مقلد به شيعه و ھرمی کردن مذھب شيعه توسط . از طريق سلطه بر مذھب شيعه را آغاز کرده است

 االسالم ھا در يک ة ھا و حجتمامی آيت هللا.  برای سلطه پذير کردن ايران و ايرانی صورت گرفته استًانگليس صرفا

انگليس ھا  از ھمان اول با ترور، توسط .  شده به مافيای مخوف فراماسيون انگليس پيوسته اندسازمان داده ً کامالۀشبک

زندان ھای ايران که چون سالخ خانه ھا  مدام در حال . نددستور بگيرھای خود، ھر کار خواسته اند  در ايران کرده ا

   .از الجوردی تا الريجانی.رجه يک انگليس ھستند  عوامل دۀ زير سلطًکشتار روشنفکران ايرانی ھستند کامال

يان ئاب صفوی عامل ترور وابسته به فدانو. يان اسالم ترور شدند ئتوسط  فدادو نخست وزير ايرانی رزمارا و منصور 

  .بخش ايرانی اخوان المسلمين است. اسالم 

پس به کل ممالک اسالمی ريشه دوانده  توسط انگليس در قاھره تأسيس شده است و س١٩٢٨ اخوان المسلمين در سال 

  .است 

در خيابان آزادی در ايستگاھی که به نام او کرده اند بر ديوار " نواب صفوی" ھم اکنون تصوير بسيار بزرگ و تمام قد 

ھمواره  ترور در سطح تغيير . بلند خيابان نقاشی شده است، که سند عريان وابستگی ماليان به اين خط و وابستگی است 

طور کامل، توسط رژيم ماليان ه ما ھم اکنون ب. ياست کشور توسط انگليس در ايران اعمال شده وھنوز نيز می شودس

  .و جان و مال مان تحت سلطۀ اين امپرياليسم است.   پنھان و کامل  امپرياليسم بريتانيا ھستيمۀتحت سلط

مريکا نيز شاه را به مصدق ترجيح ارجيح داد و خواه می پنداشت و آن را به شوروی تمريکا را رژيمی آزاديامصدق 

  .داد

 ، احمد آباد نشين شدن مصدق و ١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨پس داستان ھمانگونه که می دانيد ، به سرکوب نھضت در  

  . برگشت١٣۵٧ سال در سال ٢۵ انجاميد تا که  دوباره ارباب انگليس بعد از ١٣۵٧-١٣٣٢يران امريکا بر ا ۀسلط

 زير نقاب ینسانی ھر ايرانی در سراسر جھان مبارزه با اين دو امپرياليست خون خوار و نوکرانشان از مال اۀحال وظيف

  .مذھب، تا شخصی، در انتقام به قرن ھا  تاراج و کشتار ايرانيان و دگر ملل است

اشاعه و ترويج جنبش  استيال بر جھان، در ۀکشتار از نوع جديد، عقب کشيدن  زمان و عقب نگه داشتن ملل  برای ادام

از برنامه ) که ھم اکنون نيز خيابانی نزديک تاالر رودکی در تھران به نام اواست( ھای مذھبی با دکترين ھنری کوربن 

  .مريکا و انگليس استاھای جدی سياست خارجی 

 کشور با ٨٢. د اين دو ھيوال برای عقب بردن اعراب بوۀبرنام) سيا( بھار عربی اشاعه يافته از طريق  فيس بوک 

  ميليون کودک بی پناه سوريه ، اين نسل ۵.۵فرياد . فعاليت عربستان سعودی آلوده به جنبش ھای اسالميستی شده اند

  . محکوم به بردگی جنسی ، جھان رو به افول را می لرزاند 

 آينده فقط با آفتاب .دارشويم يد جنبش ضد استعماری جھان را عھده ئبيا. استن است وقت بر خواستن وھموطن وقت خ

  .يم و اين ظلمات بی پايان ئماواال اين . اين جنبش روشن خواھد شد
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                                                                              ]حوت[اسفند١٣٩٢-جبھۀ جھانی ضد امپرياليست   قدرت زنان            وين 

  

  

  

  

  

 

 
 


