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  )توفان(روابط خارجی حزب کار ايران: فرستنده

١۶/٠٢/١١  

  
  طنز تاريخ،

  بھمن،]دلو[ ٢٢ دو انقالب در 
   انقالب ايران  و انقالب مصر

  
 انقالب شکوھمند بھمن تومار رژيم سلطنت را درھم ١٣۵٧بھمن ]دلو[ ٢٢ر روز د. طنز تاريخ بسيار آموزنده است

انقالب ايران . نورديد و يک رژيم دزد، غارتگر، مستبد و نوکر امپرياليسم و صھيونيسم را از ايران اخراج کرد

يين سرنوشت سلطنت را در تاريخ ايران برای ھميشه منقرض نمود و دست امپرياليستھا و صھيونيستھا را از تع

ليونھا مردم ايران با پايکوبی جشن گرفتند و اين روز در ايران روز فرار شاه را م. سياسی مردم ايران کوتاه کرد

اين روز روزی است که ضد انقالب مغلوب در ايران . روز ھمه پرسی از مردم ايران برای انقراض سلطنت بود

 نظر اکثريت شکننده مردم ايران است که ضد انقالب ايران اين روز روز بيان قاطع. رسميت نمی شناسده آنرا ب

ليون در ايران  م٣٠روزی که شاه رفت . ام بگذاردحاضر نيست نظر اکثريت مردم ايران را بپذيرد و به آن احتر

ی تاريخی مردم ايران گردن نمی نھد و أجشن گرفتند ولی ضد انقالب مغلوب با بی شرمی آنرا نمی پذيرد و به ر

ضد انقالب مغلوب ايران ضد دموکرات و مستبد . مين کندأاست تنھا تصميمی را قبول دارد که منافع آنھا را تمدعی 

و رياکار باقی مانده است و فکر می کند با جعل تاريخ به مدد مشتی روشنفکر خود فروخته قادر است مسير تاريخ 

  . ايران را عوض کند

ياری تشکل مورد حمايت شاه، سنتھای ه رغم اينکه روحانيت ب لیانقالب ايران دستآوردھای فراوانی داشت ع

مذھبی مورد حمايت شاه، توانائی مالی و روابط جھانی، ھمدستی رويزيونيستھا با آنھا و تسليم ارتش در سر بزنگاه 

رو  موفق به کسب رھبری انقالب شد و انقالب را به کژراھه کشاند و با شکست روب،مريکا به خمينیادستور ه ب

ساخت، ولی ھمين انقالب شکوھمند در ايران تاثيرات عظيمی از خود چه در داخل ايران و جھان و چه در منطقه 

 ضد ايران از جنگ هدسيسه ھای امپرياليسم و صھيونيسم ب. باقی گذارد که تاثيرات آن تا به امروز نيز مشھود است

ی برای نقض حقوق مسلم مردم ايران تا به مردم منطقه تحميلی گرفته تا تھديد به جنگ و محاصره اقتصادی و قلدر

آنچه را که امپرياليسم . درس عبرت دھند تا ھرگز به انقالب دست نزنند تا کنون با شکست مطلق روبرو شده است

از خارج نتوانسته با موفقيت عملی کند ارتجاع در حکومت با سرکوب مردم و نقض حقوق انسانھا و سرکوب 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اتيک آنھا و ناديده گرفتن اين واقعيت که حاکميت ملی ناشی از نيروی ملت است و نه استبداد ولی خواستھای دموکر

. فقيه، تمام عرصه ھای الزم برای مثمر ثمر نمودن دسيسه ھای امپرياليسم و صھيونيسم جھانی را فراھم می آورد

ھای دشمنان مردم ما با موفقيت عمل حکومتی که به مردمش متکی نباشد ھرگز قادر نخواھد بود در مقابل دسيسه 

 ضد امپرياليسم و صھيونيسم بدون مبارزه هاين است که بار ديگر اين تجربه تاريخ ثابت می گردد که مبارزه ب. کند

بدون حضور مردم در صحنه و شرکت آنھا در روند مبارزه . پيگير برای تحقق دموکراسی بی آينده و ناموفق است

ود دموکراسی در کشور است امکان ندارد بتوان يک جبھه محکم در مقابل امپرياليستھا بنا اجتماعی که ناشی از وج

  .  زمانی تبديل شده استۀليک مسأدرھم شکستن حاکميت ايران به . نھاد

 مرتجع حاکم نتوانسته است حرکت انقالبی مردم ما ۀانقالب ايران شکست خورد ولی انقالب ادامه دارد و ھنوز طبق

روند .  مھار کند،خاطر آرمانھای دموکراتيک و انسانی خويش به ميدان آمدند و به تحقق آنھا دست نيافتندرا که به 

انقالب . انقالب ايران که از زمان مشروطيت آغاز شده است تا دست يافتن مردم به خواستھايشان ادامه خواھد يافت

 ولی نيروھای مترقی و انقالبی ايران مھر ايران شکست خورد زيرا نتوانست به ھمه خواستھای خود دست يابد

 ه رغم ھمه سرکوبھا و جناياتش صدای ب خويش را بر انقالب کوبيدند و مانع شدند که روحانيت ارتجاعی بتواند علی

ايران بيش از . ايران بيش از سی سال است که در شرايط اضطراری زندگی می کند. حق مردم ايران را خفه کند

ه حکومت نظامی مخفی را تحمل می کند ولی ھرگز حاکميت روحانيت و مافيای سرمايه داری سی و دو سال است ک

 به خيابان آمدند از آنھا ١٣۵٧ بھمن ٢٢خاطر آن در ه کنونی نتوانسته است آمال انقالبی مردم ايران را که آنھا ب

 خودشان ء بقاۀيه داری برای اداممبارزه مردم ايران منجر به تفرقه در درون حاکميت سياه ارتجاعی سرما. بگيرند

اين تجربه انقالبی باز به اثبات . ھمين اصالحگران کنونی نتيجه فرعی مبارزه انقالبی مردم ايران ھستند. شده است

در روند مبارزه انقالبی است که بخشی از حاکميت حاضر . رسيد که اصالحات ھمواره محصول فرعی انقالب است

 و ءھيچ حاکميتی با رضا. از قديم گفته اند به مرگ بگير تا به تب راضی شود. ھدمی شود به اصالحات گردن ن

  . رغبت به اصالحات تن در نمی دھد

امنيت اسرائيل و صدور بی مانع جريان نفت از .  چھره ايران و منطقه را دگرگون ساخت١٣۵٧ بھمن ٢٢انقالب 

ھای ضد امپرياليستی و صھيونيستی در جھان منجر به رشد جنبش. مريکا را به خطر انداختاعربستان سعودی به 

شکست انقالب شکوھمند بھمن ايران مانند شکست انقالب . شد و کرسيھای مرتجعين را در منطقه لرزان ساخت

مشروطيت ايران پايان مبارزه مردم ايران نبود و نيست و اين مبارزه برای تحقق خواستھای تاريخی مردم ما با نيرو 

  .انقالب ايران تنھا موقتا شکست خورده است ولی انقالب ادامه دارد.  به پيش می رودو قدرت بيشتری

 سال بعد از انقالب ايران، فرعون مصر، حسنی مبارک با فرار مبارک خود، سنگينی ٣٢ يعنی ١٣٨٩ بھمن ٢٢در 

مصر که به خاندان ت حاکمه أ سال بعد از انقالب ايران ھي٣٢در . وجود نامبارکش را از سر مردم مصر برداشت

شاه فراری و مورد نفرت مردم ايران پناه داده بود و ضديت خويش را با انقالب مردم ايران به نمايش گذارد حال 

انقالب مردم مصر ھنوز سرکوب نشده است و ادامه . خود آماج مبارزه انقالبی مردم مصر قرار گرفته و فراری شد

ن است که استبداد حسنی مبارک اين فرعون مصر اين نوکر امپرياليسم دارد ولی ھر چه بر آن بگذرد يک چيز روش

و صھيونيسم به پايان رسيد و مردم مصر اين وجود منفور را که در منطقه منافع اقليتی ثروتمند و صھيونيستھا و 

ه اين طوريکه ارتجاع مصر و جھان وحشت دارند بيان کنند که  اخراج کردند ب،مين می کردأامپرياليستھا را ت

آيا وی در امارات متحده عربی است . عنصر منفور به کجا پناه برده است و در خدمت کدام امير مرتجع عرب است

  . و يا در عربستان سعودی ھنوز بر افکار عمومی روشن نيست
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ه ريشه آنرا بايد در ضعف سنتھای مبارزه دموکراتيک و مبارز. جنبش مردم مصر به قدرت جنبش مردم ايران نبود

کمونيستھای مصر که به رويزيونيسم . جو کرد و کمونيستھای مصر در گذشته و ترکيب طبقاتی جامعه مصر جست

روی آورده و خود را به توصيه روسھا در جنبش سوسياليستی ناصری منحل کردند کوچکترين نقشی در مصر 

در مصر نيروھای . يون ايران نبوددر مصر جنبش نيروھای اپوزيسيون به عمق و گستردگی مبارزه اپوزيس. ندارند

خمينی برخوردار بودند بھره نمی هللا مذھبی بيشتر مورد سرکوب قرار گرفته و از آن انسجامی که ھواداران آيت 

خمينی نبودند که در مراحل هللا نظير آيت ۀآنھا دارای يک رھبری متمرکز و مقتدر و پرنفوذ با جذبه و جاذب. بردند

پراکندگی اپوزيسيون، بی دورنمائی آنھا، فقدان برنامه سياسی و تنھا . بان آوردقطعی جنبش حرف آخر را بر ز

 کار آنھا را برای راھنمائی مبارزه توده ای در ،بسنده کردن به اينکه مبارک بايد برود و عدم تغيير به موقع شعارھا

  .ود را نمايان ساختفقدان حزب و حزبيت تاثيرات مرگبار خ. مقابل مانور حاکميت به بن بست می کشانيد

در عين برداشتن شالق شتر سواران و . مريکا به يک عقب نشينی منظم دست زداارتش مصر با ياری اسرائيل و 

موش و . دست گرفت تا در مردم ايجاد اعتماد نسبت به ارتش بنمايده چاقوکشھا، نان قندی بی طرفی ارتش را ب

ه سيالب انقالب برای افتادن به مجرای سرنگونی شخص گربه بازی مبارک برای کسب فرصت و سوق دادن ھم

مبارک با موفقيت در جريان بود تا ارتش به عنوان ناجی به يک کودتای سرد دست زده و قدرت را ھمانگونه که 

مبارک مانند شاه صدای . بود بدون شکسته شدن ماشين دولتی حفظ کند و روند عقب نشينی منظم را در دست بگيرد

ا تاخير شنيد ولی تجربه شاه به وی و اربابانش ياد داده بود که اين عقب نشينی منظم را برای فريب مردم انقالب را ب

حاکميت با مانورھای خويش تمام ھدف انقالب را در برکناری . و کاستن از فشار سيل انقالب چگونه به پيش برد

خواستھای خود رسيده ايد بقيه وظايف را ما شما به ! شخص رئيس جمھور خالصه کرد و آمرانه اعالم کرد که مردم

وقتی ارتش در . وعده ھای ارتش طبيعتا قابل اعتماد نيست. پس به خانه ھای خود برگرديد. به عھده می گيريم

ليونھا انسان در خيابانند و ھر لحظه خطر انفجار وجود دارد حاضر به تسليم نشد چگونه ممکن است  مشرايطی که

 ريخت و مردم به خانه ھای خود برگشتند و فضای انقالبی سرد شد ارتش به وعده ھای خود وقتی آبھا از آسياب

  .عمل کند و تسليم خواست مردم شود

ھر صورت اعدام شد ولی در ه در ايران سپھبد نصيری خائن ب.  قدرت خيابان به بی قدرتی در خانه ھا بدل می شود

نفورتر از نصيری در ايران است ھنوز بر سر کار باقی مانده اينجا عمرسليمان که در مصر موجودی به مراتب م

در ھمکاری وی . ن مبارک بوده استۀ مخالفاول سرکوب و شکنجه ھمی مھره مورد اعتماد اسرائيل و مسؤو. است

کا مرياگوانتانامو را به مصر می فرستادند تا آقای عمر سليمان از آنھا به نفع " تروريستھای"مريکا ھمين بس که ابا 

  .مريکا قدغن است و به صالح حقوق بشر نيستابا حضور مامورين سيا اعتراف بگيرد زيرا شکنجه دادن در 

خوشخيالی و اعتماد بی حد و حصر به ارتش توسط مردم مصر را بايد در بی تجربگی سياسی و در فقدان رھبری 

درستی درک نکرده اند پايان ه بايد در آن دانست که آنھا ب. با کياست و متمرکز در جنبش انقالبی مردم مصر دانست

.  حاکمه و امپرياليسم و صھيونيسم در مصر نيستۀديکتاتوری فردی حسنی مبارک پايان ديکتاتوری و سلطه طبق

 آنھا ھنوز درک نکرده اند که تا پيروزی نھائی و شکستن ماشين دولتی بايد در خيابانھا ماند و مردم را بسيج کرد و

سطح آگاھی آنھا را افزايش داد و حتی با سازماندھی به فکر تسليح مردم بر آمد و آماده شد تا قھر ضد انقالبی را با 

 اين ۀھم.  بھمن انجام دادند و خمينی مخالف آن بود٢٢دقيقا آن کاری که مردم ايران در روز . قھر انقالبی پاسخ داد

ويژه حزب طبقه کارگر است که با دانش سياسی ه تجربه و کارآمد و بمشکالت ناشی از فقدان سازمانھای سياسی با 
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و اجتماعی خويش و با استفاده از تجربه مبارزات انقالبی ساير خلقھا دست مانورھای طبقه حاکمه را بخواند و 

  .خويش را با طرح شعارھای نادرست و يا عدم تغيير به موقع آنھا و ارتقاء آنھا به بن بست نکشاند

لی که در آغاز انقالب در مصر، در سفارت اسرائيل بسته شد و کارگران کانال سوئز به ميدان آمدند و کمر در حا

اندند و خط انتقال گاز به اسرائيل را در صحرای سينا منفجر کردند، پس از نخستين پيروزی ستارتجاع حاکم را شک

رسميت شناختن ه رار داد صلح با اسرائيل و بت حاکمه سخن از حفظ قأمردم و عقب نشينی موذيانه و تاکتيکی ھي

  .قراردادھای جھانی می رود

ھرگز مجلس منتخب مردم . ياد بياوريم که ھرگز پيمان صلحی ميان مردم مصر و دولت اسرائيل بسته نشده استه ب

 سادات و پيمان پيمان انوراين . در مصر حتی مجلسھای فرمايشی مصر به زير پای اين پيمان امضاء نگذارده است

تکيه تبليغاتی بر پيمانی که ھرگز پيمانی نبوده است بخشی از تبليغات . م بگين تروريست معروف استبا مناخي

  .ايدئولوژيک ارتجاع جھانی برای فريب ملت قھرمان مصر است

 را تا اقليتی که دست ارتجاع را خوانده است حاضر نيست ميدان آزادی. سر می برده انقالب مصر در حالت برزخ ب

آنھا خواھان آنند که با حضور خود در ميدان مشعل اين مبارزه را . تحقق ھمه خواستھای مردم مصر ترک کند

روشن نگاه دارند و به مردم مصر ھشدار دھند که ھميشه ناظر صحنه باشند و به اظھار نظر مردم در ميدان توجه 

  . کنند

 عينی جامعه مصر و توازن قوای طبقاتی از حالت تدافعی بدر ارتجاع در مصر توانسته است با توجه به واقعيتھای

در آستانه اعتصابات کارگران و کارمندان و " موقع"آنھا از ترس و به . آمده و بيک خيز ضد انقالبی دست زند

امکان سرايت اعتصاب به ھمه عرصه ھای زندگی اقتصادی و اداری برگ استعفای مبارک را رو کردند تا انگيزه 

ولی ھنوز حرف آخر زده . انقالب تحت الشعاع شور و شوق انقالبی قرار گرفته و در فريادھای آن گم شوداصلی 

آتش فشان انقالب ھنوز می خروشد و ظرفيتش به انتھا . ارتش ھم مجبور است دست به عصا راه رود.  نشده است

  .نرسيده است

تعداد جانباختگان انقالب صدھا نفر است و . ن داشتانقالب مردم مصر آن زور و شتابی را ندارد که انقالب ايرا

سر می برند و تکليف آنھا ه تظاھرکنندگان در زندانھا باز ھزاران نفر . تعداد واقعی آنھا را دولت پنھان می کند

ليس و لباس شخصی ھای شعبان بی مخی ھنوز برپا ھستند و ودستگاه ارتش و سازمان امنيت و پ. روشن نيست

ت حاکمه را درھم أانقالب مصر قادر نشده است مانند انقالب ايران ماشين دولتی ھي. نھا نخورده استصدمه ای به آ

  . بشکند

روشنی معلوم نيست و جايگاه ه تبليغات امپرياليستھا در مورد فيس بوک نويسان که ماھيت طبقاتيشان ھنوز ب

شند، بيشتر به آن خاطر است که از طريق اجتماعی خويش را نيافته اند و می توانند مخلوطی از خوب و بد با

ابزارھائی که خودشان در دست دارند با امکانات وسيعشان در جنبش تاثير گذارده و در آن اخالل کنند و افکار 

وجود آورده و يا جنبش را در شرايطی که برای آنھا نامناسب است به تفرقه ه عمومی باب طبع خويش را در آن ب

اين عرصه نيز عرصه يک . ک يک جنبش برای غلبه برمغزھا و ساختن افکار عمومی استجنبش فيس بو. بکشانند

طبيعتا فيس بوکھائی که از مبارزه عليه . فيس بوک نبايد جای سازماندھی حزبی را بگيرد. مباره ايدئولوژيک است

قع در ھمان مسيری  ضد حسنی مبارک لشگر کشی می کنند در واهامپرياليسم و صھيونيسم طفره می روند و فقط ب

مسلما . سير می کنند که در سناريوی تنظيم شده از طرف ارتش، جايگاه خاصی برای آنھا در نظر گرفته شده است

ه از ھم اکنون صدھا فيس بوک با نام مستعار که اسرائيليھا با زبان عربی می گردانند برای تاثير در جنبش مصر ب
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يه اسالم سياسی و بسيج مردم برای مبارزه با اخوان المسلمين جھت اصلی تا به بھانه مبارزه عل. وجود خواھد آمد

  .عليه رژيم وابسته به امپرياليسم و صھيونيسم منحرف کننداز مبارزه را 

 ٧٠سرنگونی مبارک با . اشته استرغم اين وضعيت ناپايدار انقالب مردم مصر دستآوردھای مھمی د ولی علی

آنھا حال يک زمينه مبارزه افشاء گرانه برای بازپس . ورد بزرگ مردم مصر استليارد دالر پول دزدی، يک دستآم

مگر دزدی ھای شاه بازپرداخت شد که مال . گرفتن اين ثروتھا را خواھند داشت که البته ھرگز پرداخت نخواھد شد

ک امپرياليستی را ت حاکمه مصر و ممالأمبارک و يا بن علی پرداخت شود؟ ولی ھمين مبارزه افشاءگرانه مردم، ھي

 آنھا به ارتقاء سطح آگاھی توده ھای مصری منجر می ۀشدت تحت فشار گذارده و اعمال متناقض و رياکارانه ب

  .آنھا می بينند که امپرياليسم و صھيونيسم و ارتجاع بومی با يکديگر ھمدستند. شود

برگزاريھا اعالم کرده اند که دولت خ. مردم مصر يک زمينه بزرگ مبارزه افشاءگرانه ديگری نيزصاحب شده اند

حال با حقوقی که . مصر در پی غنی سازی اورانيوم بوده و اين اقدام مورد تائيد آمريکا و اسرائيل قرار داشته است

مردم مصر کسب کرده اند زمزمه ھای مخالفت امپرياليستھا و صھيونيستھا با اين حق مسلم مردم مصر آغاز شده 

ت نگرانی خويش را از دستيابی مصريھا به اين فن آوری اعالم کرد و ارتش خويش را در اسرائيل به صراح. است

زودی ممالک غير متعھد جھان مجبور می شوند جبھه محکمی در مقابل اين ه ب. بخش جنوبی اسرائيل تقويت نمود

  .ر صحنه بريزندزورگوئيھای امپرياليستھا و صھيونيستھا تشکيل دھند و اسناد رياکاری امپرياليستھا را ب

مردم مصر در جريان ھفته ھا مبارزه خيابانی موفق شده اند که قسما آزاديھای دموکراتيک را به ارتجاع مصر 

مجلس دست نشانده که مورد حمايت مبارک و ھمه کشورھای غربی بود منحل اعالم شد، ديوار سانسور . تحميل کنند

اتحاديه ھای کارگری بايد آزادانه به فعاليت . آزاد بايد تضمين شودآزادی فعاليت سياسی و انتخابات . شکسته می شود

مردم مصر قادر خواھند شد حمايت خويش را از مبارزه مردم فلسطين ابراز دارند و خواھان قطع رابطه . بپردازند

  .با اسرائيل و شکستن ديوار نوار غزه گردند

حقوق بشر می زد تا چه حد رياکار است و از ديکتاتور مردم مصر می بينند که دنيای غرب که دم از دموکراسی و 

آنھا می فھمند که حقوق بشر تنھا يک . خون آشامی نظير مبارک با چنگ و دندان تا به امروز حمايت می کرده است

آنھا که . ابزار سياسی رياکارانه در دست امپرياليستھا و صھيونيستھاست تا با آن مقاصد شوم خويش را به پيش برند

ئيد می کردند و برکشتار قومی فلسطينيھا صحه می گذارند نمی أژيم مبارک و سرکوبھای ضد بشری وی را تر

آنھا می فھمند که غرب ھنوز ھم در پی منافع خويش است و می خواھد . توانند يکشبه دوستان مردم مصر باشند

اھان کنترل کانال سوئز و امنيت اسرائيل امپرياليستھا و صھيونيستھا خو. سلطه خود را از راھھای ديگر ادامه دھد

. اين دستآوردھا را به سرعت نمی توان از مردم مصر باز پس گرفت. به عنوان سرپل امپرياليسم در منطقه ھستند

سيس احزاب سياسی، أعرصه جديد پيکار مردم ت. اين دستآوردھا برای نسل کنونی و بعدی مصر باقی می ماند

ايجاد يک جبھه برای . است... سانسور، کسب آزادی برقراری نمايشات و اعتصابات واتحاديه ھای کارگری، رفع 

انقالب مصر ممکن . دموکراسی و تعميق آن ھمراه با يک سياست خارجی مستقل ابزاری برای ادامه انقالب است

مصر ھمان  کشورھای عربی بعد از انقالب تونس و. است ناکام شود ولی تاثيراتش در منطقه قابل برگشت نيست

ليونھا نفر در اردن، يمن، الجزيره به حمايت از مردم مصر و تغييرات اساسی در م. کشورھای قبلی نيستند

ليونھا نفر دانسته اند م. يروی اليزال خويش پی برده اندليونھا نفر سياسی شده اند و به نم. استه انده پا خکشورشان ب

ه اين تجارب با بحث ب. حاد نيروھای مترقی و توده ھای خلق بجويندکه ما بيشماريم و رمز پيروزی را بايد در ات
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وجود نمی آيد، نتيجه شرکت در روند انقالب است و به نيروی مادی در جامعه بدل می شود و نسل به نسل منتقل 

  . می گردد

ران ايجاد فرار مبارک موجی ازھمبستگی و جشن و سرور در سوريه، لبنان، فلسطين، اردن و يمن، بحرين و اي

 بھمن در ٢۵مردم ايران نيز ضمن ابراز ھمبستگی و حمايت از انقالب مردم تونس و مصر روز دوشنبه . کرد

تھران و اصفھان عليه رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی دست به تظاھرات زدند و با فرياد زندانی سياسی آزاد بايد 

 قاھره ديکتاتور بايد بره، چه قاھره چه تھران مرگ بر گردد و خامنه ای حيا کن مبارکو نگاه کن، چه تھران چه

دھھا شعار ديگر چماقداران و اوباشان پاسدار و بسيجی و لباس .. ظالمان، سيد علی بيچاره جنبش ھنوز بيداره و

  . شخصی را به چالش گرفتند

عمال ديکتاتوری عربستان سعودی و امارات بايد در روشھای ا. سلطه قدافی و سلطان مراکش نيزمتزلزل است

اسرائيل و امريکا ديگر نمی توانند مانند سابق با سياست قلدرمنشانه و ضد بشری خويش در . خويش تجديد نظر کنند

منطقه خاورميانه بعد از انقالب . نام محمود عباس يکه تازی کننده سرکوب جنبش فلسطين و تکيه به جاسوسی ب

پا شده است ه و ضد استعماری که در ديگر کشورھای منطقه بخلقھای تونس و مصر و جنبش ھای ضد ارتجاعی 

  .وفان است که بناھای ظلم را خراب می کند نسيم آزادی وزيدن گرفت ط.ديگر خاورميانه سابق نخواھد بود
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