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  ٢١٠٢ می ١٠

  

  ؟...!تبريک بھار اروپا
   

 طنزآن تعبير بھارفرانسه با تبريک خانم ۀولی شايد تنھا نکت. نتايج انتخابات فرانسه خيلی نکات ريزودرشت داشت

  !مريم رجوی باشد 

***********************  

  به فرانسوا ھوالند .... تبريک خانم مريم رجوی رئيس جمھور مقاومت و اينا

  ٢٠١٢ می ٠۶ / ١٣٩١بھشت   اردی١٧شنبه،  يک

  

پيروزی فرانسوا ھوالند پيروزی حقوق بشر  ؛»بھار تغئير در فرانسه«تبريک به پرزيدنت فرانسوا ھوالند به خاطر 

  .موکراسیو د

بھار «اين پيروزی، . گويم  پيروزی درخشان آقای فرانسوا ھوالند را از سوی مردم و مقاومت ايران تبريک می

  . است» تغئير در فرانسه

***********************  

حکايت . تکرارمکرر خطای ديدش اشکال دارد . تبريک گفتن اشکالی ندارد تفسيرش اشکال دارد. اشتباه نشود 

جائی سارکوزی با رقيبش درکاخ اليزه؛ ھمه نوع مارک و ه جاب. نيازی به تکرارندارد ....و کنيز و خرھمخاتون 

خانم رجوی دراين تبريک يا نياز به پاچه خواری مفرت دارد و يا به شدت ھوش و  ....!گيرد به جز بھار رنگی می

  !تواند از کھولت سن باشد  حواسش تبخيرشده است که می

برای مردم درحد يک فرصت است تا . ی به نام انتخابات درکشورھای مختلف تفاوتی کيفی دارد طبعا موضوع 

وبرای حکومتھا ھم يک فرصت است تا مردم و نبض جامعه را به شکل ملموس وعينی مشاھده . حرفشان را بزنند

ه و تجربه و بافت سياسی حکومتھای غربی به دليل پروس......رسيم به انواع واکنشھا بعد ازاين مرحله می .کنند

 .اجتماعی؛ الجرم چند جريب تاريخی؛ زمين مانور بزرگتری دربرابرخواسته ھای مردم برای خودشان دارند

اما  .کنند حکومتھای توتاليتر زمين مانوری ندارند و غالبا درمقابل خواسته ھای مردم صرفا از سرکوب استفاده می
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درشرايط اقتصادی و سياسی . ماما درکنارمردم و منافع مردم قرارگيرد حکومتی يافت نشود که ت،ته اين داستان

انواع روشھا . ستا کل اروپا عکس العمل مردم در نقاط مختلف اشکال متفاوت دارد ولی ماھيتا درد مردم يکی ۀپيچيد

  . کند وعکس العملھای مردم و حکومتھا اين پديده و مشکالتش را ازھم جدا نمی

؟ !!!جديد  ( ". خود دوران جديدی را در تاريخ کشورشان آغاز کردندۀفرانسه با انتخاب شايستمردم " :مريم رجوی 

  )ھه ھه ھه 

پيروزی فرانسوا ھوالند پيروزی ارزشھای فرانسه، پيروزی حقوق بشر و دموکراسی و احيای فرانسه مھد حقوق " 

  )کشک  ( ".بشر است

اخالق در سياست، رد   را از خود نشان دادند که وفاداری به اصول،مردم فرانسه با اين انتخاب تاريخی اين درايت" 

   ".مين االن را انتخاب برگزينندير ھيتبعيض و شوينيسم، عدالت قبل از ھر چيز، چيرگی ارزشھای انسانی و تغ

  )زرشک(

=id&article=view&content_com=option?php.index/com.hambastegimeli.www//:http
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که در دنيای سياست منافع مشخص؛   غافل ازاين.تمام نظريات مريم رجوی درھمين رنج پاچه خواری مرسوم است 

 بستگی به ، تماماً سرمايهسقف مسائل حقوق بشری و ارزشھای انسانی درتفکر . زند حرف اول را می

الزم باشد قاتلھا را با دسته گل . گيرند به نفعشان باشد با تمام قوا پشت حکومت اسالمی را می. قطراسکناسشان دارد

دردنيای سياست اوالند و . زند  انواع سخنرانی می فعشان باشد خانم رجوی درتورھای اروپائیبه ن! فرستند خانه می

  !يا احمدی نژاد و خاتمی . مثل اوباما و بوش . سارکوزی تفاوت کيفی ندارند

شک نکنيد . تجربه ای فراموش نشدنی است  پاريس با آغاز سياست خط موازی درعراق،جون ١٧ھمزمانی ماجرای 

ثيرات أبا ت.  باز ھم اجتناب ناپذيربودجون ١٧ ۀ خود ميتران ھم درآن مقطع زمانی برسرکاربود، واقعحتی اگر

 ،.......پول جمع کردن زد و با يک جعبه گزو شيرينی  بی خبری را درکارۀعاطفی برروی افراد؛ شايد بشود مخ سوژ

 ير سياست را درانواع کاخھا سمت و سو نمیاما چنين روشھائی مس! يک ميليون دالر پول مثال مالی اجتماعی گرفت

ثابت شده الزم   ھای منھتن نيويورک بيتوته کرده ، با تمام شعب اروپائی اش،"ولهغبي " خاکستری که درۀآن الي .دھد

 ارتش قطعاتخانم رجوی شما نديدی و نبودی؛ ولی ما بوديم و ديديم که چطور . کنند باشد به خودشان ھم رحم نمی

آن دعوتھا و . رفتند خوردند و می گرفتند و می شدند وبھترين سرويسھارا می قرارگاه اشرف دعوت میامريکا به 

گشتند  حداکثروقتی برمی. دھد مسيرسياست غرب را تحت تاثيرقرارنداد و نمی ...سرويس دادن به سرباز و افسر

 واليت ۀ مچاله کردن و ارسال به خيمدادند جھت می کردند و ما را فشار بيشتر روی زندانيان تيف مانور قدرت می

  .....!فقيه

  !شود گاھی وقتھا چه زود ديرمی

  !توانست رشد کند و درست ببيند  کاش مريم رجوی ھم ذھنش ازمزخرفات عقيدتی آزاد بود و می

 به قول برتراند. يقين دارندکه مثل احمق ھا کامالً به خود و مسيرخود   اپوزسيون ما اين است،ۀمشکل مجموع 

  .درحالی که شک و ترديد خميرمايه دانائی ورشد است. کنند فقط احمقھا به خودشان شک نمی: راسل
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