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  ]ھااپوزيسيون تشابه [
  

و:  در استانبول هيسور» دوستان «ئی گردھمآنيدوم« تحت عنوان ی در مقاله اساني میري یت  ضيشکست طرح تع

 قطع ميرژ ضي از تعوهيسور» دوستان« دھد که ی نشان می منفاني جرنيا«:  دھد که ی محي توض»هي در سورميژر

درت در سورگرينظر کرده اند، و سرنوشت شورا د رفتن ق ه دست گ  پس عملکرد آن منحصر ني واز است،ي نهي ب

   :ري مراجعه شود به آدرس زرشتي اطالعات بیبرا(» . کشور خودشانهي علیغاتي تبلیاست به شرکت در اردو

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/222 

ا ...  دارد هي به اصطالح سورونيسي به اپوزیادي زاري بساري شباھت بسزي نراني اونيسي به اصطالح اپوزسرنوشت ب

شتی اتکارانهيمال جناعبور از چشم انداز اع ا پ ه ب ردم سورهي و علهي در سوریستيالي غرب امپریباني ک ام هي م  انج

ران مز و مسدود شدن راه دمشق ای با شکست طرح برانداز-دادند  ذرد ی تھ اونيسي اپوز- گ   نقش زي نیراني ای ھ

احق ی به ھر بھانه ا کنند، و  فعالتي کشور خودشان فعالهي علدي را به عھده خواھند داشت و بایمشابھ ه ن  به حق و ب

  . کنندی تظاھرات به پا مکي به اصطالح آزاد و دموکراتیدر ھر کوچه و برزن کشورھا

ارزیطي شراني کنم تحت چنی فکر ممن اعلي اصۀ مب ارزی اجتم اتۀ و مب سطي در شرای طبق شکلاري ب رار می م  ی ق

الي و خیستيالي امپرۀ شدن توسط توطئدهي دائما در خطر بلعراي زرد،يگ ا را در ی سگ ھ ا آنھ ه م ان آن است ک  نگھب

 مي توانی بدون مرز ميۀري و امور خی دولتري غان و حقوق بشر و انواع و اقسام سازمیراني اونيسي کمان اپوزنيرنگ

  مي کنیبازشناس

 اري در اختئیا سنجه ھیستيالي امپرۀتکاراني جنای طرح ھای کردن برای از پادوئلي اصۀ مبارزصي تشخی برادي باما

  ميداشته باش

   سنجه ھا کدام ھستند؟نيا

  ؟ی و به چه ھدفند؟ي گوی دانند و چگونه به آن پاسخ می می پرسش را ضرورني ای کسانچه

ستند، ولني و کودکان کار؟ ھمه در ایاباني خکودکان ری من ارتجاعی مورد متأسف ھ ا را اتي نظرني ت  و راھکارھ

ه اصطالح دموکراتونيسي در نوشته جات اپوزی مشکالتني حل چنیبرا ه مداي پکي ب رده ام ک د ی ک  ني انيب« گفتن
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 في موجب شده است که طیستيالي امپراستي سمتأسفانه»... آنھا را نجات داد دي وجود دارند که بائیکودکان، نابغه ھا

   انباشته شودیان روماري مغز و مطمئنا بی اوباش تھی خارج از کشور، تنھا از مشتی ھاونيسياپوز

درت مراني ، االن اگر من در ای حالت فرضدر ه تظاھرات خی ق تم از ھر گون اني داش وا ممانعت میاب ام ق ا تم  ی ب

وپ ی خائن و مزدور از فرصت استفاده کردند و برای ھاونيسي اپوزني که ھمنيکردم، مگر نه ا  ارتقاء طرح گوآدال

 را به گري دیاري ندا آقا سلطان و بسران،ي در ایر جمھواستيخابات ر ، و تداوم ھرج و مرج پس از انتسي در پار٢

  قتل رساندند؟

ه سوه،ي در سور»ی جمعسمياليامپر «که ني نه امگر دگان ب ع تظاھرات کنن ه سوسيلو پی از داخل جم  خود ی و ب

   از آنھا شدند؟یاري کردند و موجب مرگ بسیراندازيمردم ت

اعی کاریکار و ب« و » کودک» «کارگر« مثل ی دوستان متأسفانه کلماتنه  شود یرا نم » رهي و غی و عدالت اجتم

   نوش جان کردئیمثل ساالد چھار فصل با ھر غذا

سائل حتنيا ا احزاب پی م بش کمونشگامي در رابطه ب ه در برخزي نراني ایستي جن رای مطرح است ک وارد ب  ی م

ه حساب و کتی دھند، بی شعار می و براندازیسرنگون ه ھمیاب آن ک ند ک  ني در کارشان باشد، و از خودشان بپرس

   ؟دي به قدرت خواھند رسی سرنگون شود چه کسانراني در ای اسالمميفردا اگر رژ

  صفر.  ندارندی شانسچي ھی مترقیروھاي و نراني اشگاماني است که پیگونه اه  بطي شرامتأسفانه

زرگ ، و آمبر مشۀ به نام جبھیزي و نه در چی با حذف طرح براندازیول انيترک خلق و اجتماعات ب ان، گادم  جوان

اھ،یستيالي سوسساختمان در اشکال آزاد و باز یول ا،ی آگ ست عی راه کارھ ه ستي نیزي آن چیني ممکن و کارب  ک

شود آن را از ب روه حتکي از درون اي و رونيب ري دۀ ھر جامعاي و یراني اۀ در جامعی مترقی گ ادي ایگ ردج .  ک

  .  مولدیروھايام رشد ن ھست به نیزيچ

ا را نی میباني دائما از آنھا پشتی محبري جھانگقي که رفی تظاھراتني در چنی مسائلنيچن د و م  آن ی از چگونگزي کن

   مولد ما ھستندیروھاي رشد نکي ۀ مشخصا دشمن شمارونيسي اپوزني اراي گردد زی سازد، مطرح نمیمطلع م
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