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  صبا راھی

  ٢٠١۴ دسمبر ٠٧

  طالبان راو  القاعده ،چه کسانی نيروھای داعش، حزب هللا

 دھند؟ تعليم می
   .بينيد لم زير میئی که در فھمين ھا

  .ببينيد حقايق را ببينيد و قضاوت کنيد.  ببينيد، اما حتماً  بسيار دردناک استفلماين 

 ۴٣ پدر Eric Garner  ليس رسمی نيويورک چگونهوشود که پ  زير که توسط يک رھگذر گرفته شده، ديده میفلمدر 

  !رسانند ن به قتل میاساله ای را در روز روشن جلوی چشمان عابر

د، نرو  باال میاريکی از کول انمرد! است" متمدانه و بشری"د رفتاری شو ليس ھا ديده نمیوچيزی که در رفتار اين پ

ليس ديگری و، اما پ"نمی توانم نفس بکشم" گويد  يدھد، چندين بار می گيرند که حالت خفگی به او دست م گلويش را می

کند  است و اعالم می گرفته، شاھد فلمدھد، عابر شجاعی که از اين صحنه ھا  سر او را محکم بر روی آسفالت فشار می

  !شود می ميرد که به بيمارستان منتقل می کشد، اريک پس از اين که اريک ديگر نفس نمی

دھند شبھا در   چنين ددمنشی از خود نشان میامريکافقط ببينيد وقتی در روز روشن جلوی چشم مردم وحوش نظامی 

  !ھا چه جناياتی که مرتکب نمی شوندخيابانھا، در زندانھا، در خانه ھای مردم، در کوچه و پس کوچه 

که به نظر اين قلم قالبی به قتل (مردم ايران است و وقتی ندا آقا سلطانی" دلسوز"کنند اوباما رئيس   که فکر میئیآنھا

ريزد که  اشک تمساح می) اوباما(کند، و او به کف خيابان می افتد و چند دقيقه بعد در تمام دنيا مثل بمب صدا می) رسيد

دھد، چطور برای مردم خودش   مرگ او به درد آمد و بعد دستور ساختن مجمسه ای از ندا را میۀقلبش از ديدن صحن

شود؟ چطور وحوش نظامی خودش وقتی اريک را  دلسوزتر از مادر میۀ دلسش نمی سوزد؟ و برای مردم ما داي

  گزد؟ رسانند ککش ھم نمی اينچنين به قتل می

آورد، آيا منظورتان از ھمين نوع تمدنی است که در  می" آزادی و تمدن" برای مردم ما امريکاکنيد  میشمائی که فکر 

  . رژيم شاه را تعليم دادند و حزب الھی ھای رژيم خمينی رای ھستند که حزب الھی ھائیبينيد؟ اينھا ھمان ھا  میفلم

 نيستند که داعش و ئی ھمانھاامريکاکه اين وحوش نظامی برد  ينيد شما را به فکر نمی می بفلمکه در " تمدنی"آيا نوع 

  . حزب هللا و طالبان و القاعده و صھيونيست ھا را تعليم داده اند

   می آورند؟ " دموکراسی و تمدن"کنيد که اين جانيان برای ما   فکر مینه، واقعاً 

   گرفته استفلمويدئو کليپی که يک رھگذر 

http://www.theguardian.com/us-news/video/2014/dec/04/i-cant-breathe-eric-garner-

chokehold-death-video 
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