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 Political  سياسی

  
  صبا راھی

  ٢٠١٦ اپريل ١٠
  

   "مگی آسوده بخواب ديو بيدار است"

  

  

سال با تنگ چند سالی ست که بر مصدر قدرت است در اين چند ) محافظه کاران و ليبرال ھا(دولت ائتالفی انگليس 

طبق آمار سه ميليون زير خط فقر زندگی ( اقتصادی کارگران و زحمتکشان و ميليون ھا فقيرۀترکردن ھر چه بيشتر حلق

دارھای ورشکسته، کسر کردن بودجه ھای رفاه اجتماعی  دانشگاه ھا، وام دادن به بانکۀسه برابر کردن شھري) کنند می

  . امثال خودش سرازير کرده استئیورده و در حلقوم دزدھانان را از حلق مردم انگليس در آ... و 
دھان مردم آگاه را نبندد آنھم به " بھانه ھای دورغی"روزی نيست که سرمايه داری حاکم بر سيستم دولتی انگليس به 

در ل ومعمولی را تحت کنتر که به اين وسيله تمام حريم خصوصی زندگی افراد" جلوگيری از حمالت تروريستی" دليل 

  .آورد تا مبادا کسی دست از پا خطا کند می

با ھزينه ھای گزاف ساخته community church روزی نيست که در محله ھای مختلف انگليس مراکزی تحت عنوان

عشق " نشود تا به مردم يک وعده غذا بدھد و آنھا و به ويژه کودکان آنان را به اين مراکز بکشاند تا مغزھای آنھا را با 

و ) طور محدوده ب(اين مراکز حتی وسايل ورزشی. خواھد انجام دھد به خواب برد تا دولت ھر کار که می" حبه مسي

بھشت در انتظار ماست که به ديدار مسيح " دسته ھای موزيک دارد که يکشنبه ھا افراد خام را به آنجا بکشاند و بگويد 

   !"برويم
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خواھد  مان ماليات ھای کارگران و زحمتکشان که سرمايه داری میمين می شود؟ مگر ھأ اين مراکز ازکجا تۀخب ھزين

   .مغزھای آنھا را به خواب برد

ُمارگارت تاچر نخست وزير سابق انگليس که چند سال پيش مرد و بسياری از مردم انگليس در ميدان شھر لندن به 
ی مدرسه، مشھور بود به زد شير بچه ھاسالمتی مردن او شامپاين نوشيدند و مردن او را جشن گرفتند مشھور بود به د

يلی، گورباچف  مزدور چ از پينوشنه ديکتاتور خونخوار ئیابات کارگران معدن، مشھور بود به پذيراصسرکوب اعت

نفوذی امپرياليسم در حزب کمونيست شوروی سابق، وپيمان ھای مختلف بستن با رونالد ريگان در مورد خصوصی 

   .را کسب کرده بودند دن آزادی ھای اجتماعی که مردم طی سالھای مبارزه آنسازی در انگليس و از بين بر

به رياکارترين نخست وزير دولت انگليس ملقب که ديويد کامرون  را به ارتباط کن لی وينگستون، شھردار سابق لندن، 

رغ گفته است و با فريب کاری که نه تنھا بايد استعفا دھد بلکه بايد زندانی شود چرا که به مردم دومی گويد،  است شده

   .از حلقوم فقير به حلقوم ثروتمند ريخته است

mZJNQ4bgkj9=v&4=continue_time?watch/com.youtube.www://https  

رھبران سياسی "اسامی پانزده نفر ديگر از   پاناما،ۀ، روزناممنبعی که خبر پول شوئی ديويد کامرون را درز داده است

  )ن نوشته مراجعه شودئيبه لينک در پا( دنيا را نيز منتشر کرده است " صادق

  

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/corbyn-says-david-cameron-has-misled-the-

public-and-lost-their-trust-a6975531.html#gallery 

  

ريکا در مورد افتضاح مالی نخست وزير انگليس موضع گيری نکرده اند، اما در ما يا ئیھنوز رھبران کشورھای اروپا

ً احتماال. ھمه پرسی ھای رسانه ھای انگليس بيش از ھشتاد درصد از مردم خواھان استعفای ديويد کامرون شده اند

  .شود زودی منتشر میه اسامی خود آنھا نيز ب

 جاسوسی واطالعاتی انگليس ۀن ھا و رسانه ھای جمعی توسط اداروفليچندی پيش ديويد کامرون دستور داد که تمام ت

با اين قانون فوری او . تجاوز شود" ل تروريست ھاوکنتر " ۀکنترل شود يعنی به تمام حريم خصوصی مردم به بھان

 ألۀسم"بی شرمانه او رو شده است دم از اما امروز وقتی که دزدی . را نابود کرد" حريم خصوصی"نام ه موضوعی ب

   !دنز می" خصوصی

 پوند انگليس صرف مشاور يا طراح لباس ۵٣ ٠٠٠از جيب ماليات دھندگان انگليس، کارگران و زحمتکشان، ساالنه 

  !  خود به مردم انگليس پرداخت نکرده استئیشود، اما ديويد خود ھرگز ماليات از دارا ھمسر ديويد کامرون می

http://www.independent.co.uk/news/people/samantha-cameron-special-adviser-fashion-aide-

taxpayer-salary-530000-a6974181.html 

  

  

  

گليس که يکی از نمايندگان غارتگران و دزد دسترنج کارگران و زحمتکشان و محرومان ديويد کامرون نخست وزير ان

  !، رياکاری و دزدی و چپاول و جنايت امپرياليسم استئیدنيا است که امروز آينه تمام نمای ماھيت دورغگو
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   .کارتون کارتونيست مشھور انگليس در باال بھترين گواه اين قضيه است

  

  

ای، دزدھای دورغگوی جنايتکاری ھستند که عملکردھای سياسی آنان مردم نادان را از سياست و يا ديويد کامرون ھ

  .اينان کسانی ھستند که سياست را کثيف کرده و به گنداب می کشانند! سياسی شدن بيزار ميکنند

  

ين ما فريبی بيش  اين دزدھای دورغگوی جنايتکار برای من و تو و سرزم زدن" دموکراسی" بخاطر بسپار دم از 

نيست تا جيب ھای خود و امثال خود را با غارت منابع و نيروی انسانی ما و با کشتار مردم ما، مثل مردم ليبی، عراق، 

  ! پرکنند... افغانستان، سوريه و 

  

 جنايت  باالترين سالحی که ما می توانيم در برابر امپرياليسم ددخو دورغ خوی قدم اول مبارزه بيداری و آگاھی است

از تلويزيون و گوشی ھای موبايل و بازی ھای سرگرم کننده ای که روز و شب مغزھا را شستشو . خو بکار گيريم

 در کار نيست، تمام ئیميدھند کناره بگير، مذھب را که مغزت را به خواب ميبرد کنار بزن، بھشتی در کار نيست، خدا

.  ميخواھند با نيروی کار تو و با سرنوشت تو و با سرزمين تو بکننداينھا برای سرگرم کردن تو ست تا آنھا ھر کاری که

  .بيدار شو آگاه شو

  
   دوھزار و شانزدهاپريلنھم  -  شنبه،٢١ فروردين ١٣٩۵. ش. ھ

  

  

  

   لينک کارتون

 -the-on-rowson-martin/08/apr/2016/picture/commentisfree/com.theguardian.www://http

cartoon-papers-panama-the-from-fallout  

  

 

 
 


