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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 حميد عطا

  ٢٠١٢اول فبروری 

  

  بازی احمدی نژاد ينموکراسی ودِ د
  

ای شود که کشور زيبای سوريه  دستخوش امواج ھرج و مرجی است که ناشی از وزيدن باد ھ  می سالتقريبا يک

بيا را از ي استبدادی تونس، مصر و لۀی که کھنه درختان فرسودباد ھا و طوفان ھائ.  باشدر در شرق ميانه میئيتغ

گرچه برای حفاظت از اين پوسيده درختان . دور انداخت  و در يمن ھم در حال نيمه جان قرار گرفته است ه ريشه ب

 از حصار ظاھرا غير قابل نفوذ ه ایای حاکم درجھان ھالمصيبت بار، حلقاتی از زشت ترين و بدنام ترين نھادھ

نھا و خالف مصالح و آکشيده بودند تا بتوانند در عمر اين بد بوته ھا کوتاھی نيامده و برای مدت مديدی در خدمت 

  .رمانھای مردمشان قرار داشته باشندآ

حيرت در ه  تماشاگران شان را نيز بسقوط غير منتظرۀ اين رژيمھای استبدادی در کنار دوستان ، دشمنان و حتی

رات  به توجيھات مختلفی ؛ يينھا بودند در تفسير اين تغآورد ، از ھمين جھت رژيم ھای سلطه گر جھانی که حامی آ

رات را ئيويخته و  اين تغآگردن خود ه را  ب نآتعدادی ھم کاذبانه فضل و احسان . واقعی و غير واقعی پرداختند

  .را به سينه زدن شروع کردند خودشان دانستند وسنگ گران آن... ! تن از انقالب ناشی از  الھام گرف

رژيم استبدادی ايران که در ستمگری  و تجاوز بر حريم ملت خودش و انسانيت  دست  رژيم ھای ساقط شده در 

اتور مصری ن سقوط ديکتآ و در پی عد از سقوط بن علی ديکتاتور تونسشمال افريقا را از پشت بسته است ، ب

که از سقوط اين ستمگران شاد شده اند  نشان  نانیآمردم جھان و ه کوشيدند تا ب حسنی مبارک، در ھر مناسبتی می

  . راتی شدنديينھا بودند که ُملھم و تلقين کننده برای چنين تغآرات ھمصدا، بلکه ييتنھا با اين تغه دھند که آنھا ن

سينه زدن حمايت از انقالب ه يا رسيد حکومت ايران ديگر از سنگ بر به سرحدات ليبئيوقتی حرکت بادھای تغ

رات ييوقتی جريان تغ. مردمی دست کشيد بلکه در کمک کردن مخفيانه  به رژيم فاسد و ديکتاتور قذافی دريغی نکرد

م حاکم ضد مردم قرار گرفته و ھمچو خود رژيه به سرزمين سوريه رسيد، رژيم سرکوبگر در ايران با تمام قوايش ب

  اسد ۀبرسوريه زير بھانۀ  سنگر مقاومت در برابر اسرائيل، بر مردم بيدفاع و مظلوم سوری که از ستم رژيم خانواد

  . کشند، قرار گرفت حدود نيم قرن زجر می
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در قفايش باخود  رات  پيامد ھای آنی نا خوش آيندی داشته باشند اما بدون شک که آينده ھای خوبی راييشايد اين تغ

  .اردد

 ھميشگی، کنفرانسی در تھران زيرنام ۀ  به سلسلۀ حرکات و فعاليت ھای فريبکاران٢٩/٠١/٢٠١٢روز يکشنبه 

ن برای اغفال مردم سادۀ مسلمان که بدبختانه ھميشه فريب شعارھای فريبکارانه آبيداری اسالمی  دائر گرديد که از 

  . را خورده اند، بار ديگر کار گرفته شد

خاطر دفاع ه خود جلب نمود سخنانی بود از احمدی نژاد که به  رژيم آخوندی  توجه مرا بۀجمع دام گونآنچه در اين ت

جناب . ھم متحد ساخته است، در اين کنفرانس بيرون داده نھا را بآ که منافع نامقدس شان هاز رژيم فاسد سوري

رکات مردمی در شمال افريقا  در زير پايشان  قبلی شان در مورد احترام به ارادۀ مردم را در حۀاحمدی نژاد که گفت

را  ی ھا و صھيونيست ھا دانسته  وآنۀ امريکائمخفی کرده بودند، اين شورش مردمی را در سوريه  ناشی از مداخل

شوب ھای قومی ومذھبی در منطقه آنھا دست به تحريک  آچنانچه امريکا و اسرائيل را به اين نام که  . محکوم کرد

  .  انتقاد قرار داد زنند مورد می

ی ھا و صھيونيست ھا و خيلی ھای ديگر برای تحقق اھداف شان از تفرقه ھای مذھبی اين شکی نيست که امريکائدر

قيمت ازبين ه وردن  رژيم اخوندی در ايران آنھم  بآوی کار رکنند اما نبايد فراموش کرد که بر و قومی استفاده می

حد ه ايران خود يکی از ھمين پروژه ھااست تا قضايای مذھبی در منطقه ب شان، شاه ۀبردن  دوست نزديک سابق

ما شاھد بوديم که برای بقای اين . غيرقابل تحمل رسيده و سبب انفجار بزرگی در منطقه و در ميان مسلمانان گردد

) يران گيتا(با ارسال کمک ھای تسليحاتی " شيطان بزرگ " ن حتی ھمين امريکا آرژيم آخوندی و قوت دادن به 

ستان اسرائيل نيز در ارسال اسلحه کوتاھی ين در برابر عراق گرديدند، البته صھيونآبه رژيم  مانع از سقوط 

  .محاکمه ھم بکشاننده شدن يکی از بزرگان اسرائيلی در معامله سالح با ايران سبب شد تا اورا بء نکردند، که افشا

 صھيونست ھا در دامن زدن به اختالفات مذھبی و قومی دارد؟، ابدا ی ھا و کمی از امريکائيا خود ايران دستآولی 

 خوبی روشن میه را ب نآنه، عملکرد ھای اين دولت در افغانستان وعراق و ديگر کشور ھای منطقه چھرۀ زشت 

  .سازد

 بقايش بر  برای توجيه عملکرد وایکه رژيم سوريه با اسرائيل در مقابله وجنگ است  جز حيله و وسيله   اينۀبھان

قدرت چيزی ديگری بيش نيست ، رژيم حاکم بر ايران که با رژيم سوريه در ستمگری و شعار ضديت با اسرائيل و 

. کند وابسته بودن به اسرائيل و غرب متھم میه سوريه را بۀ زاده و سرکوب شدآغرب شريک است  اکنون مردم 

قای آنان به غرب باشد، پس اقامت انداختن آدليل وابستگی رژيم در غرب اقامت گزيده اند از اگر اين که مخالفينی 

مدن طرفداران رژيم ايران برتانک و طياره آضد رژيم شاه سردادن ، ويا ه نجا شعار بآخمينی در فرانسه و از 

  .کنند  در عراق را چه توجيھی میئیامريکا

ن نکرد بلکه آزاد سازی آتنھا سوريه کاری برای ه در طول حدود نيم قرن اشغال جوالن سوريه از سوی اسرائيل ن

از . گرديد شد از سوی رژيم  سوريه قطع می ن گذاشته میآ که درمخالفت با اسرائيل در منطقۀ حدودی ئیھرپا

گويد اگر رژيم در سوريه متزلزل شود  امنيت   بشار اسد در مصاحبه میۀامی مخلوف پسر خالرھمينجا است که 

، اين اظھارات مقام بلند رژيم سوريه را که شايد در حالت نا آگاھی از پيامد ھای !گيرد ار میاسرائيل زير خطر قر

  .  را نگرفتئین گفته شده بود بعدھا خواستند به شيوه ھا و تعبيرات متنوعی توجيه کنند ولی جاآ

اگر به .  با ھدف باطلجا ولیه  از منطقه ياد کرد، که سخنی است بئیاحمدی نژاد از نبود انتخابات در کشور ھا

وردن تنھا انتخابات داللت برمشروعيت رژيم کند ، پس رژيم  بن علی ، حسنی مبارک و حتی صدام آ در ءاجرا
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بودند، زيرا در اين رژيم ھا ھمه  انتخابات و ريفرندم  حسين و ھمين رژيم خودش، بايد گل ھای ديموکراسی می

ھم مؤيد حاکم و رژيم وی نشان داده شد، اما آن ھمه طرفداران قالبی % ٩٩نھا تا آراه افتيد در برخی از ه  که بئیھا

قای احمدی نژاد برای بار دوم که ھمچو انتخابات  بن آبرقراری خود . نتواستند جلو حرکت مردم دستخالی را بگيرند

ام ندھندگان تواند به وی حق نقد را برانج علی ، حسنی مبارک و صدام حسين ھمراه با تزوير وفريب بود نمی

 وءن کشور ھا که با بازی کردن با آراء مردم ديموکراسی را مورد سآدر  .انتخابات  در ديگر کشور ھا را بدھد

  .دھند استفاده قرار نمی

 ھا و دوستانشان ئیديموکراسی از ميله تفنگ امريکا: زبان راند که ه قای احمدی نژاد حقيقت ديگری را نيز بآ

رای اين حقيقت بازھم احمدی نژاد خواست ھدف ناحق خود را به پيش تيله کند، مگرھمين در و !. شود بيرون نمی

!" ديموکراسی " و شرکايشان نبودند که در آوردن ) نزمانآ رژيم در ۀبصفت عضو برجست(قای احمدی نژاد آ

د از پياده شدن اين  کردند و بع ھا صحبتئی، با امريکائی و ميله ھای تانکھای امريکائیبربالھای جت ھای امريکا

، و بر نشانده شدگان بر قدرت در ! "ديموکراسی " قای احمدی نژاد برآن آبيشتر ازھمه، رژيم !" ديموکراسی "

 تفنگ و آتش حرف ۀورده شده با ميلآ از ديموکراسی ئیپس با کدام حيا. د گذاشتندئيعراق توسط امريکائيھا  مھر تأ

  .زند؟ می

 رژيم در ايران پس از انقالب استفاده از نام دين است که برای فريب مردم در داخل و يکی از بزرگترين ترفند ھای

شود، وقت و ناوقت زير نام دين  کار برده میه خارج از ايران، و برای پيشبرد اھداف خاص اين رژيم ديکتاتوری ب

نان ھم دينان آن و در پيشاپيش راه انداختن، اما در داخل ذبح مردم و ديگر انديشاه فعاليت ھای فريبکارانه را ب

 مذھبی با ايشان اختالف دارند يکی از شناخته شده ترين خصلت ھای اين رژيم را ۀخودشان که در طريقه و شيو

  .کند بيان می

نام ه نام دين و مذھب باشد يا به استبداد و ستمگری در ھرجا و زير ھر نامی که باشد ھمه يکی است ، اگر ب

 حياتشان ادامه میه ھمه ھمان تيغی خون خواری است از نوشيدن خون بيگناھان ب.... يزم و سوسياليزم و ليبرال

نام امپرياليزم و سرمايه داری غوطه ه اگر در کشورھای سوسياليستی ديروز  ديگر انديشان را  در ديگی ب. دھند

 بنام ضد دين و مذھب حاکم  ذبح کردند، در حکومت ھای استبدادی بنام دين و مذھب ، ديگران را داده بعدا ذبح می

البته با مدنظر . نام  تروريست شروع به ذبح بيگناھان کرده انده ميکنند، چنانچه دنيای يک قطبه سرمايه داری ھم ب

  خدمتگذاری به امريکا و اسرائيله بعد ازمتھم سازی ب که در جمھوری اسالمی ايران قربانی بدبخت را داشت اين

ه دارد، سپس وی را ب!! گمان باطل ايشان ثواب ه   يک چاشنی تجاوز جنسی نموده ، چون ب" چه مرد باشد يازن"

  .سالخی ميبرند

در بعضی از کشورھا ھمچو ايران ضديت با غرب سرمايه داری و امپرياليست و يا اسرائيل بھانه شده تا ھرکسی 

و شايد دور نباشد که رژيم آخوندی  نندن متھم نموده نابودش کآکه عليه وحشيگری ھايشان قرار گرفت وی را به 

سر ه  بئی ھای شيطان بزرگ  و صھيونيست ھای اسرائيلی ديده شوند که جامھائیايران شانه به شانه با ھمين امريکا

شان ! ب انگور و انار آبلکه جام . چون حرام است! خورند ولی میحسالمتی ھمديگر باال کنند، نميگويم شراب الک

  . نامسلمانان بھم ميزنند...را با واين و 

  کدام خوانخواره تريد! او خون رزان خورد و تو خون کسان        انصاف بده 

  

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  :يادداشت

" حميد عطا"الزم به يادآوری است که اگر از جانبی احترام به آزادی عقيده وبيان بر ما حکم می راند تا نوشتۀ آقای

م، ھمان اصل به ما اين حق را می ي به نشر برساناری ھای الزمييری بعد از ويراسترا بدون کدام سانسور و يا تغ

 در نوشتۀ جنابشان ھستند نکاتی که با نظرات متصديان پورتال ھمخوانی ندارند، از جمله نقش دھد تا بنويسيم

ن دزدانه و حتا غارت و مصادرۀ خيزش مردم در شمال افريقا و اينک سوريه به نفع دبرجستۀ استعمار در خزي

  .ھمگون دانستن ديکتاتوری اکثريت بر اقليت با عکس آنبات استعماری کھن و حفظ صھيونيسم و يا مناس

 AA-AAويراستار مطالب سياسی پورتال

  

  

 

 


