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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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 .Iran's M ايران آئينۀ

  

 توماج: فرستنده

  سماکار عباس

  ٢٠١١ جون ١٦

  

   مردمی ھاتوده بي و فر»بيالماس فر«
  

ھزار دوز و کلک و دروغ ودغل  خود را با »یروني و بیمخالفان درون «ی زد و بندھایدئويوی  اسالمیجمھور 

 راست جامعه رخ داده است، شاتيگراۀ لي که به وسفي کثدادي روکي است که از دهي کوشرويمنتشر کرده و با تمام ن

  . دي خود سودبجوی و تباھتي سراسر جنامي رژیبه سود بقا

 امعه ما، از سلطنت راست جیروھاي نی و مزدوری و چاکر منشی و وابستگی اسالمیجمھور مي رژدي پلۀگذشت

 عقب مانده ی ھادهيپد ني ااستي شود که جامعه در برابر سی سبز سبب می ھاشيطلب و اصالح طلبان و انواع گرا

  . بردارد خدشه زين  جامعهی انقالبیروھاي نۀ شود و اعتمادش به مبارزجي گک،يو تار

 مخوف و یروين  که، تنھا بهی مزدوریه ھا کار و دار و دستتي و اروپا با چند پاسدار جناکايامر ی و بندھازد

 کي را رقم زده که یدادي روند،ي آی شان به شمارنمیاسي سی دارند و مردم در حساب ھاهيمرگبار جھان خواران تک

  .  استساخته اني نمای آلوده آن ھا را به شکل مفتضحۀ چھرباره

 خودبگذارد و ھم یتي امنی ھای ماجرا را، ھم به حساب توانائني کوشد؛ رو شدن ای ماني مني ادر ی اسالمیجمھور

 جھانخواران جلوه دھد و یدوز و کلک ھا  بر فراز ھمه،یدئوئي چند مصاحبه وهي و تھبي و فریخود را با آدم دزد

  آن، خودۀ واگونشي ماجرا و نمابي با تکذکوشند ی فضاحت ھم مني دراکي ِ شرفيمزدوران کث. جاودانه جلوه کند

 حضرات ني کنفرانس ای که در مورد نفیروھائي نچارهيب.  بکشندروني بی کثافتکارني ایآبروئ یرا از مخمصه و ب

  . دندي شنی ھائراهي چه بد و بس،يدر پار

 ستي راست و ضدکمونشاتي گرایاسي سی ھالي تحللي آمده بود، سشيپ»  چپانيجر «کي مورد در دادي روني ااگر

 خودشان، خفقان مرگ یھاي رنگارنگ کر کرده بود؛ اما در مقابل کثافت کاریدر رسانه ھا به حال گوش فلک را تا

  .  دھندی نشان نمی واکنشنيگرفته اند و کوچکتر

شاه و . گرندي دارھمدنهي و آندي آی به ھم ماري اش بس»ی و برونی دروننيمخالف« نوع ني و ایاسالم ی که جمھورحقا

  . ندي نمای گونه مني خود را ایدي پلخ،يش
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خفقان مرگ   ھمگرشي دی و توده و دار و دسته ھاتي به سبز، مانند اکثرلي متمای چپ نماونيسياپوز اني مني ادر

  . گرفته اند

 یروھاين  به ھمهی اعتمادی  در مبارزات شان، به صورت بی ھا، تا چندیدي پلني که  ارانيا  مردمچارهيب

  .ب خواھد داشت بازتای انقالبیروھاي به نی حتونيسياپوز

  

  ٢٠١١ ژوئن ١٤

__._,_.___  


