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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  ن  ريا ن از امريکامادوکتور عبدالرح 

٢١/٠٢/١١  

  

  ميا نه خوش بود گر محک تجربه آ يد ب

  وغش باشداتا سياه روی شود ھرکی در
  

  )  رسوا شود، بگذردھرچه از حد(متل مشھور است که ميگويند

د دره تونس وب( درين اواخر در بعضی از کشورھای شمال  افريقا وشرق ميانه  دی بع ا،سرعت در مصر وچن  ، ليبي

ا،وقوع پيوست که مردم ايران وجھانيانه  بیحوادث) بحرين وايران، مراکش،يمن ردم ئ نشانه ھ ه ستوه آمدن م ی از ب

 . چشم سر مشاھده نمودنده  ب، ن کشورھاآاز ظلم فرمان روايان  را در

وری  لطنتی وجمھ ای س م ھ وری ه ب(رژي ام جمھ ت) ن اھی آنقدرمغرور، ودر حقيق ه ش ی ان ا نروائ ه فرم  ومتکبران

باالخره جان  . خودراغالم زر خريد تصور مينمودند که حد وحصری به آن نميتوان يافت ۀميکردند ومردم زير سلط

ه مرگلب رسيد وبه اين نتيجه رسيده مردم ب  ،وچه از گرسنگی  سلطان باشدۀ اسلحۀ چه ذريع، مرگ است،ند ک

  .بيماری وفقر

انیه  ب، ھرچند نه فيصله کن،روی اين اصل در تونس ومصر رستاخيزی دين قرب ا دادن چن  دو فرعون  ،پا نمودند وب

 . ن کشيدند ولرزه بر اندام چند تای ديگرانداختندئي قدرت پاۀقرن بيست ويکم را از اريک

 حرکت ھای خود جوش ، به اصطالح واليت فقيه ايران ، اختناق گروضد بشری،آدمکش درابتداء سردمداران رژيم

ردم آنکشورھا رات ائی ئيأم ی حي ا ب ارا،د و ب اپيی ، آنحرکت ھ داز  ک داد نمودن ران قلم ل اي  ،انقالب سی ودو سال قب

  :چنانچه رئيس جمھور ايران در يکی از محافل گفت

 نگفت که اين ،اما اين گزافه گوی.و...و...و. خود را داشته باشند ،  حق دارند رژيم دلخواه،د آزاد باشندمردم حق دارن

ل ازينکه،اين رئيس از خود راضی.حق شامل مردم ايران ھم ميباشد يا خير؟ بش   غاف ه آن جن وھينی ب ين ت اعالم چن

ھمان بود که گفتار او به عکس العمل شديد  .يزدھای مردمی احساسات آنھا  راجريحه دار وخشم مردم را بر می انگ

ا  . رد شداً مردم مقابل وشديد بش ھ ی وجن ی معن ران راب يس جمھور اي حتی سخنگوی اخوان المسلمين مصر گفتار رئ

 ً ه  به رژيم آخندی تفھيم نمودند که اگر مردم ايران تصور ميکردند وحتی اگر برا خود جوش ومردمی خواند و تلويحا

ه ،بعد از سی دو سال انقالب مردمی شان به بيراھه ميرود وبه يک رژيم فاسد ی آمد کهخواب شان م ضد  ،خود کام
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 ھمان کفنکش سابق ا ھرگز به پيروزی آن ھمکاری نشان نميدادند وب،دست تبديل ميشود ه اختناقگر وچماق ب ،بشری

اق  .ور رامشاھده نمودند معکوس ادعای رئيس جمھۀ ديری نگذشت که جھا نيان نتيج. کنار می آمدند مردم که ازاختن

ده  آخندی ب،رژيم بند وزندان واعدام ده بودن ردم،ستوه آم روی ازم ه پي ونس ومصر(  ب رای) ت  از ، يتی ابرازنارضاب

سانی خويش بۀرژيم سرکوبگر وگرفتن حقوق پايمال شد تند وسيالب واره  ان ستن ،پاخاس دون ترس از کشتن وب  ، ب

  :سر دادن شعارھایه نھای چندين شھر ايران ريختند وب به خيا با،چوب وچماق

اه کن ،خامنه ای حيا کن ارک را نگ ی!!!مب ن عل ارک ب ی ،مب يد عل يط يکسره!!! نوبت س ا يک بل د  ،ب ه ای باي خامن

ور ،در قاھره با شتر!!! سيد علی را بر دار ،ابوالفضل علمدار!!! بره ا موت ران ب ان!!! توی اي ه لبن ه غزه ن ونس  ،ن ت

ت،پوليس جدا از دولت!!! با ملت ھم صدا شو ،نظامی جدا شو!!! روايرانومص رت!!!  بيا کنار مل ا غي  ،ای ارتش ب

ه از !!! آزادی  ،آزادی!!! مير حسين ،يا حسين!!! حمايت ،حمايت ه راک ی فقي د وتصوير ول ودھا شعار ديکرپرداختن

ود يده ب ر تراش ود پيغمب ه،خ شيدند ک ه آتش ک ود ب زاوار ب ه س کنی  طوريک صور بعضی از صاحبنظران تابوش ه ت  ب

وب ودوست داشتنی استمردم عمالً  .شجيعانه وآشکاری شمرده شد زد شان محب در ن ه چه ق ی فقي ه ول شاندادند ک  . ن

د ، سر آب دادۀرژيمی که برای مدت سی ودو سال مردم را به کاس ر رفتن ر خط فق ونيت مص ،چھل در صد مردم زي

به آنھا تجاوز جنسی که فجيع ترين عمل  ، زيادی مردم به زندان رفتندهعد،وعدالت اجتماعی ازجامعه رخت بر بست

د   اعدام سپرده شدندۀجوخه با محاکم بدوی ب )غرور انسانی مردم پايمال شد(غير انسانی است صورت گرفت  وآخن

ا )ماصطالح مقدس قه ب(ھای از خدا بيخبر در شھر  انونی ورسمی ضد اسالمی وشھر ھ ی ديگر مشغول فحشای ق

يادان) صيغه کردن( ام ه  دسترنج مستضعفين بيچاره بۀزنھا وغصب نمودن ش د وب) خمس(ن ردم ه بودن ول خود م ق

ه -ھيونستیصک اقدام حرکت مردم را ي ،ايران حال ميکردند واما رژيم سرکوبگرآحندی  امريکائی خواندوخالف ھم

ل ،لباس شخصی ھا ،نيروھای امنيتی ،شری بۀنورم ھای شناخته شد ا اس ا ب رم وسردحۀبسيجی ھ از اشک آور ، گ  ،گ

م ه در خيابانھا ب) چوب دستی(وشليک گلوله ھای ساچمه دار وباتون )مرچ(گاز فلفل رای تظل جان مردم بی دفاع که ب

ل  ، ددمنشانه حمله ور شدند،راه پيمائی صلح آميز مينمودند ،ودادخواھی اندنددونفر را بقت ر را زخمی  ،رس صدھا نف

اط جمعی حدود  ر راروان١۵٠٠وقرار معلومات پخش شده از وسايط ارتب دۀ نف دانھا نمودن د ئنجاآاز . زن يکه ميگوين

ه  ،دروغگو کم حافظه است يس جمھور ک ند(زمامداران  گفتار رئ د آزاد باش ردم حق دارن م  ،م د رژي ردم حق دارن م

ا شند د وبرا فر )دلخواه خودرا داشته ب اد آزادیه اموش کردن سانيکه فري وده ب ،ضد ک د عمل نم ه آزادی سر ميدادن

  .  واھريمنی کارگرفتند از نيروی قھری ،ه ھای آنھا وقعی نگذاشتندتخواسه ب ،صدای شان گوش ندادند 

ه ازجمل ه مزوران ولۀ شيادان رژيم آنقدر دست وپاچه وراه گم شده بودند ک ر مقت د مخ(دو نف ه ومحم اریصانع ژال  )ت

ه (را يکی ه يک جوان ) صانع ژال د٢۶ک وده وشھيدش خواندن داد نم سيج قلم اله بودعضو ب تان  ، س در حاليکه دوس

  .نزديک او در دانشکاه ھنرواعضای فاميلش او را عضو جنبش سبز وادعای دولت را قاطعانه مردود شمردند

ول والن دولت ميخواستند ازين طريق نيز بھره برداری کنند وبا شھيؤمس دن مقت وم وديگران را لخود را مظ(د خوان

  ).قاتل وظالم معرفی نمايند

م وقي) ی طاغوتیع واقمعنیه ب( در جريان ھمين بگير وببند ھا نيز رھبران رژيم از ھ راد حب ه سخنان مضحک اي ان

  : گفت، را اعالم ميکرد ١٣٩٠ سال ۀکه بودج ،١٣٨٩ دلو ٢۵رئيس جمھور در  :نمودند

ستگ ه در حاليکه ھمب د تقويت  روزان ستگی نيازمن ن ھمب ا اي ران حکم فرماست ام ر در اي ی نظي ی ب ر وحت م نظي ی ک

  .وساالنه است 

  :ر سفت وفرموددُ  ،داری از تظاھرات مردم بحرين به طرف) مکارم شيرازی(انی ديگریحرو
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ً ولی به جريا نات ايران ت. گوش بحرين محگوم وگويا پذيرفتنی نيسته  جنايات حاکمان حلقه ب ا  ماسی نگرفت که واقع

  .الرجيم الشيطان اعوذ با من.سف وتاثر است أجای ت

اد طلب  ،طوريکه از نشرات تصويری وتحريری استنباط ميگردد زی زي يس جمھور چي ذھبی ورئ ر م ردم از رھب م

  :آنھا ميخواھند  ،نمکنند

د  ،اگر ذره ای انسانيت در وجود زمامداران موجود است رون شودآو ،فقط يکباربگذارن وم شان بي ردم از حلق  .از م

شيد،زمامداران غاصب حقوق مردم  کی خس وخاشاک است؟ ،آنوقت است که واضح ميگردد  تم ک ردم س ايران ۀ يا م

  .با مرگ تدريجی دست وپنجه نرم ميکنند )ايران( مليونی٧٠که درين زندان 

شما وبسيجی ھای ضد ۀ ی بی ھويت وخريده شدمردم اجازه دھيد تا در نبود لباس شخصی ھاه ب! فقط يکبار نه بيشتر

د . به خيابان ھا ظاھر شوند،مردمی واجير شما ه ای خواھ رای معيارمحبوبيت شماوآنگاه باين عمل محک تجرب ود ب

د شد ھرکی در ياه روی خواھ ه ھم.   غش باشد، واس رام ب اعرض احت ان ۀب ست  ، آزاديخواھ درھر نقطه ايکه زي

  )ريا ن(  دوکتور. مينمايند

  

                                                                           

 


