
  

  !دربند ايران انآزاديخواه هبآتشين درود 

  !بر رژيم خونخوار ايران و مرگ نفرين
  

طـي ماههـاي گذشـته    . رژيم ددمنش جمهوري اسالمي ايران، در شكنجه و كشتار دگر انديشان و آزاديخواهان از تمامي رژيم هاي مستبد پيشي گرفتـه اسـت  
ايـن جنايـات رژيـم     افشـاي در . اسـت  گرفتـه شـده  يك زنداني جان ال ميالدي بطور متوسط هر هشت ساعت موجي از اعدام مبارزان را راه انداخته و از آغاز س

به اين مناسبت همزمـان در  كه  دلو به مثابه روز جهاني دفاع از زندانيان سياسي ايران اعالم گرديده و حزب همبستگي افغانستان افتخار دارد 9، "واليت فقيه"
  .كه اگر محدوديت ها و دشواريهاي مالي و غيره نمي بود، آن را در تقريبا سراسر افغانستان برگزار مي كرديم مي داردپا بر ي راياكسيون ها رشه چند

امـا  . فان را مرعوب سازدمخال كوشيدهاعدام مبارزان دربند،  تكيه رويبا  احمدي نژاد/ اي  خامنههيتلري ي شدن خيزش مردم مبارز ايران، رژيم نموازي با همگا

مـا را از سـر بريـده    ": ، از زنـدان نوشـت  كتر سعيد ماسورىاداعدام شد، سال گذشته وقتي فرزاد كمانگر همراه با چهار تن از يارانش . ور خوانده استك

بـراى   …جاى انگيزش بيشـتر مـا را مرعـوب سـازد     اى واى بر ما اگر اعدام دوستان و هموطنانمان به... نترسانيد

و ايـن   ."نفر، نفر ششم و آماده اعـدام بشـوم   5ام كه بعد از اين  ام آماده ين اعدامها شدهاينكه بگويم چقدر مرعوب ا

به لرزه انداخته جنايتكار را رژيم  بدون شك ايران ي و مردم كارد به استخوان رسيده زبان حال اكثريت آزاديخواهان اسير واقع  و در پرجبروت و شكوهمند پاسخ
  . هارتر كرده استديوانه و و 

تنطيمـي و طـالبي و تجاوزكـاران روسـي و     گان ياد روزگار تلخ جنايت پيشه را ب ملت ماتوسط جالدان رژيم، آزادگان ايران ي  بال وقفه تيربارانو  شكنجهتوهين، 
مـي   پلچرخـي راهـي پوليگـون    بدون محاكمه يا به چوبه هاي دار مي آويختند و يـا را  وطندوستآگاه و مي اندازد كه هزاران انسان آن خلقي و پرچمي نوكران 

و تابنده تـرين  ترين قتل عام دلير هرگز نمي تواندبه نوبه خود ولي حزب همبستگي افغانستان  .بيش نبود يتفاوت نظاره گر بي به اصطالح آزاددنياي  دند اماكر
آن تشكل ها، رسانه  .را وظيفه تخطي ناپذير خود ميشمردايران  انقالبيهمنوايي با نيروهاي كه و اينست ند بيبامروز  خوارانجهان شم كورفرزندان ايران را از چ

، اي از پشتيباني قاطع و صريح از مبـارزان ايـران و تقبـيح و محكوميـت واليـت فقيـه خـونريز طفـره مـي رونـد           ها و روشنفكراني كه بنا به هر مالحظه و بهانه
  .روسياهي در برابر تاريخ را با خود خواهند داشت

  !هموطن

بـا   پـرده  پشـت  فقر و معامله گري هـاي شـرم آور   ،، بيكاريمافيايي دولت بي پايانفساد  . را سپري ميكند يتدشمنان گوناگون لحظات سخ چنگدر  ملت ما
شـب و  نطقه كشورهاي مبا تباني  درو متحدان  امريكايياشغالگران . است بسيار آزرده  ما را ي تحمل پذيري مردم شانه ها، "جان طالب"و  "برادران جهادي"

را  هـا ي ايـن جنايتهـا و سـتمگري     و همـه خانه هاي مردم فقير و بي گناه مـا مشـغول انـد     ي جابرانهو تالشي هاي آزار ، اذيت و انهاي خانمانسوزربمبا روز به
گـروه گـروه    مبـدل شـده   ان منطقـوي كه به سرط رژيم تبهكار جمهوري اسالمي نهگوبه همين  .نام مي نهند "انكشاف"و  "بازسازي"، "مبارزه عليه تروريزيم"

  . سرانش است د كه فقط  شايستهو دشنام هايي مي ده در بدر و بي هستي ساخته، تحت فشارهاي گوناگون قرار داده ،كشته ،شكار كرده مردم پناهجوي ما را

و كـرده   محكـوم خـون و خيانـت ايـران را بـه شـدت       رژيماعدام هاي عيان و پنهان  ،"كميته بين المللي عليه اعدام"هماهنگي با  حزب همبستگي افغانستان در
   .اين قربانيان اعالم مي كند و رهروان بستگانخود را با  قلبيهمبستگي 

ها  نامه .بدل كرده اند، نيرو ميگيريماي بزرگ  مبارزهرا نيز به عرصه  واليت فقيهكشتارگاه هاي  ايران كه حتي سلحشورزنان و مردان ما از ايستادگي و مقاومت 
بـراي اسـتقالل و دموكراسـي و    ما را در مبـارزه  ي كليه مادران داغدار، اعضاي حزب  و غريو اميدبخش و جانبخش و برانگيزندهو سروده هاي الهامبخش اينان 

حتمـا   زاديخواه اندآ بشرشرف كه يكچنين مادران و جوانان  با داشتن داريم كه ملت ايران ما ايمان كامل. مذهبي مصمم تر ميسازدعليه استبداد مذهبي و غير
  !امروز تونس فردا ايران و افغانستان .خود ميدانيم مردم ايران را بر رژيم تازيانه و دار، پيروزي مردم رنجور و مجروحپيروزي  ما .  پيروز شدنيست
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