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 ٢٠١١ سپتمبر ١٧

  

  ی سارکوزۀمشت دندان شکن کامرون و تف کف کرد

  راني مزدور اونيسي و بر صورت اپوزی اسالمی جمھوراني گواوهي دھان بر

  

 ديوي د،ی جھانسميالي امپرستيوني، دو تن از کارگزاران صھ)١٣٩٠سنبله ٢٤( امروز ھا،ير خبرگزاگزارشه ب

 داري در دجي رافاتي تشرتي جمھور فرانسه، بدون رعاسي رئ،ی سارکوزکوالي و نسي انگلريکامرون، نخست وز

 ايبي ل»!!ونيانقالب «تختي پا،یاز وارد بنغايبي لتختي از طرابلس، پاگر،ي کشور از کشور دکي »یرسم«مقامات 

  . قرار گرفتندلي عبدالجلی، مصطف»!! و رھبر آنھاايبي لخواھانيآزا«شدند و مورد استقبال پرشور 

 زي نیو سارکوز» !!... انقالب ما استنيا... «:  از ترھات خودش در جمع حاضران گفتی کامرون، در بخشديويد

 جالب توجه اريبس.  داددي مستعمره جدني به مردم ا»یاداستقالل و آز« وعده ،یبي درصد نفت ل٣۵ تصاحب یبه ازا

 ني کند، ای خبر را تکرار مني عبار کي ساعت مي ساعت، ھر ن٢٤ که در ،»زي نوروي «ی خبرونيزياست که تلو

  .جمله کامرون را پس از چھار بار تکرار، سانسور کرد

 مشت ش،ي آنھا در جمع مزوران خو»ۀروزمندانيپ« ی و سخنران»!!ايبيانقالب ل «یقي وارثان حقندهي دو نماني اورود

 ی کشورھاگري و دايبي که بازگشت استعمار به لران،ي ای اسالمی جمھوراني گواوهي بود بر دھان یدندان شکن

 ونيسي بود بر صورت اپوزی کف کرده اف خوانند و تی م»ی اسالمیداريعصر ب« را قايفرا و شمال انهيخاورم

 ی بعضونيسي اپوزی براايبي مدل لتيجذاب« استقبال نموده و در مورد ی با خوشحالايبيال ل که از اشغرانيمزدور ا

 یئ انقالبات رھادني مردم جھان و در ھم کوبی ھای بخترهي و تعي فجاايو ) ١ (ندي گوی سخن مفانهيسخ» کشورھا

  ).٢( کنندی مفي تعر»سميالي گفتمان امپردي تولباز« از ی را ناشیبخش مل

 راموني فرزند نامشروع گوادالوپ پني ا،ی اسالمی جمھوری واپسگرامي رژۀباني و عوامفرفي سخغاتيکه تبل البته،

عنوان ه  بی آخوندمي رژني که امي قابل درک تر است که فراموش نکنی زمان،ايبي لژهيوه حوادث منطقه و جھان، ب

 خود، در ھمه حال، بند ۀ متحجرانلي و خصایتقا طبتي بنا به ماھ،ی انگلی دارهي سرمایمھاي رژني از منحط تریکي

 ی جھان، دولتھاخي تاری دولتھاني سبب، ھمواره در کنار خون آشام ترني بسته است و بدی جھانسميالينافش به امپر

 از حوادث منجر ی اسالمی خونخوار جمھورميرژ.  خواھد بودزي نني و اروپا بوده و طبعا، بعد از اکايمرا یامروز
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 جمھور سي جرج بوش، رئی برنزی که امروز مجسمه ھایوگسالوي ژه،يوه  و بی کردن اتحاد شورورپابه لت و 

 عراق، افغانستان و امروز ی کشورھابي آن را لوث نموده، تا اشغال و تخری شھرھای برخنيادي مکايمرا ستيفاش

 و حي کند که در تسلی اعتراف مزي و امروز نستادهي غرب استعمارگر ایئ در کنار آدمکشان حرفه ی با سرسخت،ايبيل

  ).٣( ھا کرده است ی جانفشان،ايبي آدمخواران در لیازھاي ننيتأم

 ادهي را که عمال به سربازان پراني اونيسيخصوص اپوزه  مزدور، بونيسي نقش اپوز،ی المللني باني جانني کنار ادر

 ساحل عاج ،ی سومال،ايبي افغانستان، عراق، ل،یوگسالوي به راني الي تبدی شده و برالي تبدینظام استعمارگران غرب

 خود ثتي که شرف و حسم،يالي امپرۀبا خودباختگان نمک پرورد.  از نظر دور داشتدي شناسد، نبایسر از پا نم... و

 زي تمام اظھارات و الطائالت آنھا را رديبا.  صحبت کردیزبان آدمه  توان بی نمگريخس فروخته اند، ده را ثمن ب

 یانتھاي خی داد تا در مقابل قانون، پاسخگولي خلق تحویموقع خود، به دادگاھھاه جمع و مستند کرد و ب زيبه ر

 یني و توطئه چانتھاي به خی قانونیدگي فعال تا زمان رس،یول.  باشنددهي و مردم ستمدھني خود نسبت به میبخشودننا

 ی با صدادي ھستند، بایستيالي امپری کشورھامي مقةً  که عمداقتي لی فلسفه بافان بني مزدور، اونيسي اپوزني ایھا

 معبودشان افشاء و در سميوني و صھسمياليھمراه امپره  بن،ھمراه اربابانشاه رسا، با تمام توش و توان، آنھا را ب

 ی خلقھای برادنيچي نسخه پیجاه  نمود که بشنھادي توان به آنھا پیم.  پول کردکي ۀانظار عموم رسوا و سک

 که ساکن ھستند، بمباران و اشغال، حضور و تجاوز سربازان یت و کشور خود، در ھمان غرب، در محلمستعمرا

 ري من آرد، چند فطکي« که از نندي ببنهي قرار دھند تا به عشي خانه و خانواده خود مورد آزمایرو را سمياليامپر

  !» شودیپخته م

  

   :پانوشت

گو با بھروز  و گفت« کشورھا جذبه داشته باشد، ی برخونيسيو اپوز غرب ی تواند برای م- ايبي ل- مدلني ا-)١ (
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