
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   ري جھانگ-م

  ٢٠٠٩ سپتامبر ششم

  

  ؟!ديريفاصله بگ" ینھضت سبزاسالم" ازستيبھترن
  

ا وسميسکوالر"تيدرس ه سردب" ن ایريب ورلي اسماعی آق اھردي ازجمشیمطلب ،ء عالی ن ائن (ور پی ط ران خ ازرھب

  .  است؟ درج شده استکارامروزکدامي پتيلووا:رعنوانيز )تيسازمان اکثر

اھکنمي مز،گماني ازھرچشيپ دگراموني پی مختصری داشتن آگ وربرای طاھرديجمشۀ  گذشتی زن ای پ  لي اسماعی آق

زدورن رژداني باشد تا بداند که می ضرورء عالینور ه م ِ دادن ب ضاد ،ی اسالمميُ ا درت ا ب ردم ایآرمانھ .  استراني م

دمي رژیاسي سانيازجمله زندان۵٧ پور و فرخ نگھدارقبل ازانقالبی طاھرديجمش ا . شاه بودن ه ھردوآدم ھ ا ک  يیازآنج

ل برکف پاھا  بودند،هي وکم مافيضع د کاب ِپس ازفرود آمدن چن سل شان،يِ را و  ساواک شدندميت ایب ا يی رھ  ازمرگ بن

ران حزیتعدادۀ يبرتوص ا ازرھب ه پس ازکودت وده ک رداد٢٨یب ت د،٣٢م دان بودن ه ا درزن ه نام سلیتوب  سي رئمي را ت

  .  ارتجاع را آغاز کردندیُ ومزدورني ننگی زمان زندگازھمان و زندان کردند

زۀ تي پورونگھدارپس ازخروج اززندان درکمیطاھر ریمرک ايسازمان چر(ی سازمان انقالبني بزرگت دایکھ  خلق يی ف

ام " به دست بوسآنرا سم،ياليمبارزه با امپرۀ رخنه کردند وبه بھان  خلق بنا شده بود،يیصدھا فداکه با خون  )رانيا ام

  . فرستادند "ینيخم

 ميرژۀ انيوحشۀ در رابطه با حمل . شدن با حزب توده بودندیکي استي پور و فرخ نگھدار ازطراحان سی طاھرديجمش

ه سالح سنگ"به کردستان وترکمن صحرا، شعار  ه یازطرف طاھر"دي مجھزکننيسپاه پاسداران را ب دار ب  پورونگھ

  .  شدشنھاديِرژم پ

چرا .را نقد کنم" نوسميسکوالر"تيمندرج درساۀ  پوردرمقالی طاھردي جمشفي مطلب کوتاه قصد ندارم اراجني درامن

  .  دانمی انتقاد نمۀستيکه اورا شا

ا تبلی طاھر-ِ کارنگھدارايِباند ر نيمگرھم  پرسم،ی مء عالی نوری ازآقااما ه ب ود ک روغي پور نب اصالح ۀ  برنامِجي وت

ریِطلبان حکومت ه رھب ه عمررژ٨ ،ی خاتمی ب ردیتکاراسالمي جناِميسال ب ون وبارد  اضافه ک انيواکن د رگرھم  ايِ بان

ا تبل روغيکارب اِجي وت ه ھ رهب"ینھضت سبزاسالم"ی برنام صم ،ی کروب-ی موسوی رھب راميت د ب داقل ی دارن  کي ح

  .  اضافه کنندانيُ مالی مذھب-یستي عمرحکومت فاشگربهيد ۀ سال٢٠دوره
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  ! دھنديکتاتورسرمي شعارمرگ بردراني دختران وپسران جوان دراکهيدرحال

ر"ینھضت سبزاسالم" مردم درحال عبورازکهيدرحال ه رھب ردم خواھان تغکهيدرحال!  ھستندی موسویب اميي م  رنظ

  !  ھستندیاسالم

را ورليماع اسچ الی ن ه بھانء ع ه دموکراسۀ  ب رام ب ا ،یاحت وسميسکوالر " تيس ِارمزدورانيرا دراخت" ن  ِمي رژُِ

   برسانند؟ بي بخش مردم آسيی به جنبش رھاقي طرني گذاشته است تا ازایِتکاراسالميجنا

  ؟ !ديريفاصله بگ" ینھضت سبزاسالم" ازستيبھترن


