
 

  تي حاکممانورهای
   بشکه باروت خشم مردمیرو

  
ت را ين ظرفیآنها که ا. ران بوجود آمده استیک انفجار کور در سراسر ایت های يتمام ظرف
بستن تظاهرات . شندیانديد چاره بی خود بایاسي سینينند، برای کوربي بیا نمی کنند و یانکار م

ک روزنامه منتشر شده، یری که در کاتویجان به دم کاریز و آذربایو شورش مردم در تبر
. ستيکاتور نی کاریاميچ شورش و قي که هیکاتور است، در حالیخنده دارتر از اصل آن کار

 شده توسط حزب خلق مسلمان یجان را با تظاهرات سازماندهیر در آذربايآنها که شورش اخ
راغه ای و در  رحمت اهللا میعتمداری و گردانندگیت اهللا شریت آی و با حما۵٨در سال ( 

سه یجان مقایبا شورش امروز در آذربا) ی در حال بررسیس قانون اساسیش نوياعتراض به پ
ال باشند و در يد خود در خواب و خی دهند، شایدن به آن را ميکرده و وعده خاتمه بخش

ال غرق ين خواب و خی حق ندارد در ایني واقع بیاسيروی سيچ نيال بمانند، اما هيخواب و خ
جان یان و وعده آرام کردن آذربايکشنبه رهبر برای مجلسی روز ید به سخنرانينگاه کن ( .شود

  )۵٨به سبک آرام ساختن تظاهرات سال 
 را ی و جهانیط داخلیر شرايي را در سر دارند، عبور زمان و تغیسه هائین مقايآنها که چن

  .ا داشته باشندر ريين تغیق ايت درک عميرفت که ظرفیدرک نکرده و دشوار بتوان پذ
 ی دور نمیها  در آن سالینيت اهللا خمیت آيسه به موقعیت خود را در مقايهمانگونه که موقع

  .نانه کننديتوانند درک و سنجش واقع ب
ت، حکومت با تفنگ و باتوم يت و روحانيختن اعتبار حاکمیر ض، خرافات، فرويفقر، تبع

 ۵اد ي، اعتیت حکومایی مردم، دروغ و ر وانتخابنفوذ در صفوف مردم، مقابله با رای یبجا
 ٨ سابقه و ی بکاریين، غارت مردم و ثروت کشور، برایا  دریخی تار، فحشاییونيلي م٧تا 
ک نسل یک نسل کامل و یت تجارت، عوض شدن يد و حاکمي تول کشور، نابودی دریونيليم
ری های يع گ و سخنان و موضی اسالمل چهره های رهبری کننده جمهورییمه کامل، تبدين

ون رای يلي م١٧س جمهوری با يل رئي، تحمیرانیون ها ايلي خنده دار مآنها به سوژه های
 دوره نهم را است جمهوریی های انتخابات ری اگر تمام صحنه سازی ها و صحنه گردانیحت(

ران است، یس جمهور منتخب مردم اين که او رئیغ ايبه ملت و اعالم و تبل) میريده بگیهم ناد
  هاییا سخنرانی روزهای جمعه و یونیزیی خنده دار تلول نماز جمعه ها به شوهایتبد
ران باکره یدختران ا درصد ٧۵ د به ادعایينگاه کن(گر امام جمعه ها ی رهبر و دیشیافرم
 بودن نامه احمدی نژاد از سوی یا ادعای الهام الهیستند از سوی امام جمعه اصفهان، ين

 که درهفته گذشته شاهد خشونت هي در شهر ارومی مالحسنی هایا سخنرانی و ی جنتاحمدی
س جمهور در سازمان ملل، خواب نما ي بر سر رئین تظاهرات مردم بود، هاله نورانیتربار

 اعتبارنامه ها و فاش شدن ی از بررسریيو جلوگ) ینيمشگ (س مجلس خبرگانيشدن رئ
ها و   رهبر، و دهیو دروغ گوئ ی آنها که به مجلس هفتم برده شدند، دوروئیت واقعیهو

ج و سپاه و علم ي فرماندهان بس هایی و سخنرانیدر کنار جنگ طلب) گریصدها سوژه روز د
ط  شده، به  رهبری از اعتبار ساقینيبرای جانش) امام زمان(ب ید و غایهبر جدک ریکردن 

 یسين انگليه و اخوالمسلميه خلف انجمن حجتی خرافات زده و مجهوالهویدن مشتيحکومت رس
کاتور هم یاز به کاري نیل کرده است، که بی تبدیران را به چنان بشکه باروتیعمال ا... و

ان در دانشگاه ها و جنگ و ترور در ي هم که عص٩٠ آمد، ١٠٠یوقت.  شودیمنفجر م
  !بلوچستان باشد، نزد اوست



 

کا یر امرهوس جمين انفجار است که رئينان از هميم و با اطمی رویما به سمت انفجار م
س دولت ي کند و رئی مذاکره رد مت را برایيام ببرهای حاکميک به التماس پیتقاضاهای نزد

که البد " ( رانیر اييتغ" خود از یکا، در سه سخنرانیانگلستان با صراحت در سفر به امر
) !م آن را طرح کندیا رژیران و ی ایائير نقشه جغرافييصالح ندانست جمله را کامل گفته و تغ

 هم یتم اگر مجهز به بمب ایحت(  ی اتمن بشکه باروت با انرژییز انفجار اا. دی گویسخن م
 قرار یچيک قیان دو لبه يران میب است که اين ترتی کرد؛ و بدریي توان جلوگیهم نم) باشد

 در یران و خطر انفجار کور خشم مردم و جنگ داخلی به ایخطر حمله نظام: گرفته است
  .کشور

ه اشکال  امروز بیهن دوست و ملي مروهایي که همه نی و جبهه صلحصلحآن جنبش 
و  است یچين دو لبه قیک شدن ای از به هم نزدریي کنند برای جلوگیگوناگون طرح م

ن یکه ا داند ی دهد، می خانمان برانداز خود ادامه ماست هایي که همچنان به سیتيحاکم
. ندي بی شود و رفتن آن را تدارک میبنا م یملاست ضديک سیرانه های یجنبش و جبهه بر و

 که از یکس و هر حزب و سازمان  کرده و در برابر هریل است که جان سختين دليبه هم
ن چنگ و دندان یرغم اين جبهه علیاما، ا. دهد ید چنگ و دندان نشان می گویصلح سخن م

 صلح، امروز شعار و .ل شوديد تشکیسر راه آن وجود دارد با  که برینشان دادن ها و موانع
ن ي و به همی مداخله گر خارجروهایيرو و نيه نيت جنگ طلب و عليه حاکميست علیجبهه ا

 . و عدالت طلب استیخواهیک جنبش آزادیل شعار يدل
  


