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 Martyrs بازانجان

  
  نذير دلسوز

 ٢٠١٥ جون ٠٩
  

  !سياسی بازان فلوته به ھوشدار
  

 ھراس غبار امپرياليستی، سرمايۀ يوغ از بشريت رھائی و انسان به شان، علمی باورھای و وجدان برروشنائی که آنانی

 زنگار و زنگ را شان وجدانی حکم درخشش پر و بران و تيز تيغ لبۀ که آنانی و  ننشسته بيھودگی و درجازدگی گرد و

 و فصاحت با ھراس، و دلشوره و رهھدل ھيچ بی ، نخورده تطميع و تخويف و اعدام و زندان و گرفتاری و پيگرد و فشار

  :نويسند می آشکارا

 مبنای بر و بود باورمند ًعميقا دون مائوتسه انديشۀ - لنينيزم - مارکسيسزم به که بود ترگس کمونيست يک مجيد 

 . نمود می عيار پراتيک در را اش مبارزاتی ھای تاکتيک و یژستراتي جھانی  پرولتاريا پيشوايان ھای رھنمود

 انقالب ( آن بعدی بافت و نوين دموکراتيک انقالب کردن پياده ھای آرمان را اش مبارزاتی - سياسی وجدان

 ساخته ) کمونيستی جامعۀ  يعنیاستثمار و طبقه بدون جامعۀ طرف به رفتن و پرولتاريا ديکتاتوری تحت سوسياليستی

  .بود

 تھمتن اين ای دسيسه با - شوروی امپرياليزم سوسيال دست آلود خون ساطور اين - خادی ئی حرفه جنايتکاران اگر

 در و کردند گرفتار را شوروی خاين ھای رويزيونيست اشغالگر ارتش توسط کشور اشغال ضد و انقالبی نبرد ميدان

 نقش در KGB جنراالن ( خاد اصلی خدايان جانب از شده داده دستور ھای شکنجه [ شکنجه ترين وحشيانه زير

 شد خم نه کشور، بلند ھای کوه ستيغ چون استوارش قامت شکنجه زيراشکال در . کشتند را وی ] ) خاد نظامی مشاوران

 و جنايتکار امپرياليزم به خدمت خاطر به که خاد آمدۀ آب روی جالدان و آزرم بی جانيان اين حال  .شکست نه و 

 کوشند می ، امثالشان و » کوھستانی جاويد« مثل ، جوند می - مسخره رقابت اين در را - ديگرشان يک امريکا غارتگر

   :بکشند را شده جاويدانه مرد راب اين ديگر، بار ھزارمين برای

 سفارت ) ھای انجو ( رنگين سفرۀ خواران وريزه شرم بی طلبان تسليم ھمچنان ، شان جنايتکار وابستگان و خاد جالدان

 با ، مجيد بودن دموکرات شمشير با ، مجيد بودن اسالم ساطور با فروش ميھن منفورو طيف ھر ، انگليس و امريکا

 دارند آروز ....و مجيد؛بودن » دوست مردم«و  بودن ناسيوناليست با ، مجيد بودن » ابدال و وتغ و قطب و ولی« دشنۀ

 که آنند آرزوی در موذيانه شگرد چنين با و   نمايند قطع هھميش برای کشور انقالبی جنبش با را اش کمونيستی پيوند

 به را مردم شدۀ شقه شقه گوشت از ای پاره ات که تاباشد نمايند پيشکش شان جديد باداران به را شان کذائی صداقت

 .نمايد پرتاب ھم آنان خونين دھان طرف

 است خيال و است خواب « کشور کمونيستی جنبش از ساما سازمان رھبر مجيد ياد زنده سياسی ايدئولوژيک جدائی

  » ! وجنون


