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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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 Political سياسی

 
  صبا راھی

 ٢٠١٣ سپتمبر ٠٨
  

  !سوريه بايد تنبيه شود: اوباما

  ! نيز بايد تنبيه شودامريکاجنايات : دنيا
  

، بلکه "رژيم اسد بايد تنبيه شود"ز ديگر نمی گويد  بيشتر تحميق کردن افکارعمومی جھان امروچهاوباما برای ھر

 برای مردم کيميائیاز سالح ) سوريه( اسدۀاستفاد" دنيا"کند از نظر  او اضافه می.شود" سوريه بايد تنبيه"گويد  می

  .  از خط قرمز استرخود عبو

ريزد، و حرف از عبور از   می مثل ساير ھم جنايتکارانش مذبوحانه اشک تمساح»اوباما«حال اما ببينيم که امروز، 

  . که صدھا بار از خط قرمز، عبور کردند حمايت کردئیدر دنيا از چه رژيم ھا) امريکا(زند، آنھا خط قرمز می

  

  :امريکارژيم ھای مورد حمايت 

  ١٩٠٨ - ١٩٣۵جان وينسون گومز، ونزوئال،          ·

  ١٩٣١ – ١٩۴۴يورگه يوبيکو، گواتماال،          ·

  ١٩۵٢ – ١٩۵٩باتيستا، کوبا،          ·

  ١٩۴٨ – ١٩۶٠ جنوبی، وريایسين گامن ھی، ک         ·

  ١٩٣٠ – ١٩۶١رافائل تريجيلو، دمينيکن،          ·

  ١٩۵۵ - ١٩۶٣، )ويتنام جنوبی( نگو دين دام، ويتنام         ·

  ١٩۵٣ – ١٩٧٩محمدرضا پھلوی، پادشاھی، ايران،          ·

  ١٩۵٣ – ١٩٧٩از گرايکا، نيکاراگونه، انستيسا سوم         ·

  ١٩۵۴ – ١٩٨٢دولت نظامی در گواتماال،          ·

  ١٩۶۴ – ١٩٨٢دولت نظامی در بوليوی،          ·

  ١٩٧۶ – ١٩٨٣، ارجنتايندولت نظامی در          ·

  ١٩٧۶ – ١٩٨٣دولت ارتشی برزيل ،          ·

  ١٩٧١ – ١٩٨۶ ، ١٩۵٧- ١٩٧١ايلر، ھائيتی، فرانسيسکو دو وايلر و جين کلود دو و         ·

  ١٩۵۴ – ١٩٨٩آلفرد سترواسنر، پروگوئه،          ·
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  ١٩۵۴ - ١٩٨۶فردينان مارکوس، فيليپين،          ·

  ١٩٨٣ – ١٩٨٩ –ژنرال مانوئل نئوريگا، پاناما          ·

  ١٩٧٣ – ١٩٩٠يلی، چژنران پينوشه،          ·

  تا به امروز  ١٩٧٩از يم اسالمی، ايران، روح هللا خمينی ، رژ         ·

  ١٩٨٢ – ١٩٩٠صدام حسين، عراق،          ·

  ١٩٧۵ - ١٩٩۵دولت نظامی سوھارتو، اندونزی،          ·

  ١٩۶۵ ، ١٩٩٧کنگو، / موبوتو سه سه سکو، زئير          ·

  ١٩٨١ – ٢٠١١حسنی مبارک، مصر،          ·

  نگ جھانی دوم تا امروزاز ختم جپادشاھی عربستان،          ·

  ١٩٩١ – ٢٠١٠اسالم کريموف، ازبکستان،          ·

  ١٩٩١ -  ٢٠١١، اتيوپی، ئیزناو         ·

  ٢٠٠۶ – ٢٠١٢، ئیتئودور بيانگ موباسوگو، گينه استوا         ·

مينی و محمد رضا پھلوی؟ خ  چه کسانی بودند؟ صدام؟ پيونشه؟ مارکوس؟ امريکاقاتل ھا و شکنجه گران محبوب 

 که تا ھمين امروزادامه دارد ی، کشتار زندانيان سياسی، سرکوب خلق کرد و ترکمن، و ساير جناياتوی ۀدار و دست

 امريکاکنند؟ و امروز، اکنون، يک مرتبه  مجاھدين بی دفاع را در پايگاه شان به ددمنشانه ترين وجه کشتار می و 

 ۀکند، رسانه ھا بايستی ھم سياستمداران و شيو را ثابت می شود؟ واقعيت خالف اين دلسوز مرگ مردم عادی می

  .کار دوگانگی خود را نابود کنند

 دولت ۀنه و جنايتکارانراياکاردر غرب مردم امروز بر اثر آگاھی بيشتر، بر اثر پی بردن بيشتر به ماھيت کثيف ، 

د ئيگو گويند که ما دوست نداريم شما در امور کشورھای ديگر دخالت نظامی کنيد، اگر راست می ھايشان به آنھا می

) در زندان خودکشی اش کرديد( دستگير و مجازات را" ملويچ" چرا اسد را دستگير و مجازات نمی کنيد؟ مگر 

ً نکرديد؟ حتم اعمال ... ا عراق و افغانستان وليبي بايد برويد و ددمنشی شان تا با جنايات بيشتر در حق مردم سوريه وا

ی مثبت دھيد ما ديگر به شما أ نظامی به سوريه رۀدھند که اگر به حمل کنيد؟ به نمايندگان مجلس شان اولتيماتوم می

کنند، و مردم نيز   مردم عمل میۀشان را از دست ندھند به خواست" شغل" که  و نمايندگان برای اين. ی نميدھيمأر

کنند تا دولت ھای دورغگو و جانی شان را از مرتکب شدن به جنايات بيشتر در حق مردم  تفاده می ھر راھی اسزا

  !دنيا منصرف کنند

چه کسی به جز سگ ھای زنجيری . باشد  و شرکای جنايتکارش میامريکا ۀبشار اسد نيز يک نوکر دست به سين

ن  وقتی فعاالامريکاکند؟ چطور   استفاده مییئمياکي و نه سرخود، از سالح ھای امريکا آنھم به دستور امريکا

يم اسد نوکرشان آنھا را در آبجوش بيندازند تا مقاومت آنھا را بشکنند، ژفرستاد در زندانھای ر  میاسياسی را به ليبي

اسد از خطر قرمز نگذشته بود؟ وقتی که ديکتاتوری اسد زندانھايش را مملو از مخالفنيش کرده بود و آنھا را شکنجه 

به اھداف پليد اربابانش اسد از خط قرمز " کمک" کرد و می ُکشت از خطر قرمز نگذشته بود؟ امروز اما برای  می

   تنبيه کند؟ وی را بايد امريکاگذشته و 

 متعفنش را مانند ۀ که خود الشامريکائی،  نيز بايد تنبيه شودامريکاجنايات )١(که مردم دنيا می گويند جدای از اين

ميليون سرخپوست  ١١٠٠٠٠٠٠ رژيم اشغالگر، تروريست پيشه، و صھونيستی اسرائيل ، با کشتار فرزند خلفش

  !  قلدرھای دنياۀدر آن سرزمين پھن کرد، و به دليل ذات بالفطره اش شد سردست
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 و شرکای امريکا  متعفن سرمايه داری جھانی ۀ اصلی اما اين است که بحران اقتصادی آنچنان گريبان الشألۀمس

خواھند بحرانی  نی اش را گرفته که از وحشت شورش مردم خودشان به دليل تنگناھای وحشتناک اقتصادی میجا

 ً  ديگری به جز اشک تمساح ريختن برای مردم سوريه ألۀ در اين بحران ھيچ صورت مسديگر بيافريند که اتفاقا

  ! ندارند

رود،  روز نسبت به جنايات دولت ھايشان باالتر میمردم دنيا در بيدار شدن ھستند، سطح آگاھی مردم دنيا روز به 

  ! و ترس سرمايه داری جھانی از ھمين بيداری و آگاھی است

خواھند، بدون ھيچ وابستگی سياسی ، اقتصادی يا نظامی  استقالل می... مردم ايران، سوريه، عراق و افغانستان و 

 و شرکاء را به زير کشند، امريکا ۀد رژيم ھای دست نشاندآنھا خودشان باي...  و انگليس و فرانسه امريکابه قلدران 

  ...  و شرکاء انتخاب کنندامريکا ۀخواھند بدون ھرگونه دخالت جنايتکاران که خودشان میرا و آنچه 

  ئینابود باد سرمايه داری جھانی و رژيم ھای وابسته به آن تحت ھر اسم و لوا

  زنده باد آگاھی و بيداری

  

  ١٣٩٢دوازدھم شھريور 

  

   امريکاجنايت شمار )١(

html.22_post-blog/2012/12/com.blogspot.neweshtejat://http  

 .ش.  ھ١٣٩٢ شھريور ١۴پنجشنبه 

 


