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 ! پاريس در بازان فلوته تظاھرات با رابطه در کوتاه سخنی
 مکار، باز، نيرنگ ، شارلتان ، شياد چون ، ھای واژه از آن بارِ  دفعه دھھا» بــاز فــلــوتــه « واژۀ دری زبان در

 بدتر ديگر یامحتو ھم واژۀ دھھا و سيانه ، باز دغا ، باز کاله ، پشت دو ، روی دو ، گر ريوه غدار، ، فريبکار

 و جنايت اشکال به شرمی بی با جھان ھای خلق برابر در بــاز فــلــوتــه امپرياليزم که کنونی شرايط در . است

 و خدعه و نيرنگ و ترفند کاربرد در را اش استادی بار ھا صد خونينش تاريخ سراسر در . زند می دست خيانت

 فلوته ( زمينه اين در ھم عطفی نقاط و ھا شاخص ؛ گذاشته نمايش به ) جھان مردم برابر در ( دغلبازی و کاری ريا

  گذاشت نمايش به نيويارک در را آن يکی گذشته سال ١٤ طی که دارد وجود ) مردم با بازی

 فرو - سفت - سخت نچندان زمين به که ميخی مانند درست ( برد فرو زمين در را بلندش برج دو چسان که ديديم

 دو اين ھای ثروت و نمود اشغال را کشور دو )بھانه ھمين به( عوض در. کرد نابود را زيادی ھای انسان و ) کنند

 کشور دو اين در را ديگر جنايت نوع دھھا و کشت توانست تا را ھايش انسان . کرد غارت ممکن حد تا را کشور

 کشيدن بھانۀ به ھا ژورناليست مند نقشه کشتار ، راستا اين در دومی شاخص . داد انجام ) عــراق و افغانستان(

 . بود »تاريخی کارتون« يک کارتون

 و وحدت حياتی و مھم نھايت امر به جھان سراسر در مبارز و آگاه امپرياليستی ضد ھای نيروی که زمانی تا

 بــازان فــلــوته اين برابر در و ندھند انجام بخش نتيجه و مثمر کاری ھايشان خلق ھمبستگی و ھموندی و ھمسوئی

 بيرحمی به و سياست در خود بازی فلوته به کماکان ھا امپرياليست ؛ نگيرند قرار ) ھا بلشويک شيوۀ به ( روی رويا

 . باشند می مشغول مردم ندار و دار غارت به و دھند می ادامه جھان سراسر در مردم ارکشت در خود اوتسق و

 ستالين يعنی ، جنگ و سياست تاريخ بزرگ مرد داعيانۀ رھبری تحت شوروی اتحاد کمونيست عظمت با حزب اگر

 بر کمونيزم سرخ مادن در را شوروی ھای خلق نيروی و داشت نمی قرار فاشيزم برابر در - ناپذير فنا نام اين -

 در آريائی غير ھای نسل خاکستر ای ذره اکنون ، گذاشت نمی نمايش به - فاشيزم قلب در - رايشتاک قصر باالی

 . داشت نمی وجود ھيتلر سوزی آدم ھای کوره ميان
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