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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   رفتن به داخل گنداب مرگباررجهيش
  

 تي شفافینميکمربند ا«تحت عنوان (*) » تالش «تي با سای طوالنیگو و  بحث و گفتکي ی طیمي بھزاد کریآقا

 با انهي مخفجلسۀ در قي بھزاد خلی آقای رھبرري ز»انيفدائ «مي از تیتأي کرده اند شرکت ھی سع،»استيدر برابر س

 زدودن کثافت از آن و ی است که برایاب گندی معنکي به است،يس«را با عبارت » اوالف پالمه« مرکز تيريمد

  .ندي نماهيتوج» !ستي ن رفتن در آنرجهي جز شیا  چارهھا، ی از گندششيپاال

 دست بزند، اگر یبي رفتن در گنداب به خودفررجهي خواھند با شی ملي طول و تفصني با ایمي بھزاد کری آقااگر

! ستي نی کرد، حرفشي رفتن در گنداب، آن را پاالرجهي توان با شی تصور باطل است که مني بر ایمي کریآقا

 ،»ی آزادۀخان« مثل یردولتياصطالح غه  بی سازمانھاتي که ماھیان کسی امروزیاي در دن،یول!  کندنيبگذار چن

 دانند که ی شناسند، می را مرهيو غ»  المللنيعفو ب «،»ی دمکراسۀ توسعی براکايمرا یکمکھا«، » بازۀجامع«

 ی داشته باشد و آقای در پیاسي سی و خودکشیئ جز رسوای اجهي نتچي تواند ھی گندابھا، نمني رفتن در ارجهيش

 و ظاھرا خوشنام، مثل دي نسبتا جدیردولتياصطالح غه  بی که سر و کله سازمانھاانند دی مکي ناري ھم بسیميکر

 اي و سیئکايمرا یردولتياصالح غه  بی سازمانھایاپي پی ھایئپس از افتادن طشت رسوا» مرکز اوالف پالمه«

 شده، سوا و کمتر ردي نسبتا جدیردولتياصطالح غه  بی سازمانھاني شد و ھمداي جھان پی در اغلب کشورھاساخته

 سازمان یاستھاي گرفته و سه عھده را بی قبلۀ افشاء شدی ھمان سازمانھافيوظا» مرکز اوالف پالمه«از جمله 

 ني آخرهي توجی به جایمي کری است آقای مقتضن،يبنا بر ا.  کنندی را اجرا مکايمرا ۀ و وزارت خارجاي سیجاسوس

مرکز اوالف «اصوال :  سؤال پاسخ دھند کهنيش، به اي پاالرقابليدشان در گنداب مرگبار و غ رفتن خورجهيش

فکر ه  بانه،ي مخفی نشستھای را بر عھده گرفته و با برگزارراني مردم اتيمومي عالم است که قۀچکار» پالمه

   افتاده است؟راني در ا»یدموکراس «ی و برقراری سازونيسياپوز

، »تالش« در مصاحبه با یاسي سی ھایئ گوھودهي پس از آن ھمه الف زدنھا و بیمي بھزاد کری رود آقای مانتظار

ه  و استعداد را در خود سراغ دارند که بیئ که کدام تواناندي پرسش آخر را بدھند و مضافا، بفرماني ھمحيپاسخ صر

    آنھا افتاده اند؟انيتا ھمگري زاده و دی نوررضايل ع،ی عبدهللا مھتد،ی آھاري شھراني آقاشيفکر پاال
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