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نيبرل با اعتصاب غذا در یبستگ و همیباني پشتاميپ  
   

  ١٣٨٨   مرداد١شنبه پنج                                                                                                                              عباس فرد

  
 رفقا و دوستان گرامی

چنين  و هم» ها قيد و شرط کليه زندانيان سياسی و ممنوعيت هرنوع شکنجه در زندان آزادی بی« برای اعتصاب غذا  بهشما تصميم 

مورد شهرهای اروپا و آمريکا بسياری از  در  وگرديدسرعت فراگير  که به» لغو بدون قيد و شرط مجازات اعدام در ايران«ی  مطالبه

طلبانه مجبور   فرصتواکنش يی همانند گنجی و شرکا را بهنما های دموکرات سالوس و حتی گرفتمختلف قرار های  جرياناستقبال  

گذارم و  ی احترام میشناس ياری و وقت، هوشاين دقت من به .بهای شما دارد شناسی و تجارب گران ؛ نشان از هوشياری، وقتساخت

  .دانم ی شما می بسته خودم را هم

قيد و شرط کليه زندانيان سياسی و ممنوعيت هرنوع شکنجه در  آزادی بی«ی شما که خواهان  ی مطالبه باور من ُکنه و جوهره به

جامعه افراد ی  همه وجدان هستيد، نشان از اين دارد که برعليه هرشکلی از کنترل وجدان فردی و در راستای آزادسازی» ها زندان

 اندانگيز بستگی من را برمی احترام و همچنان  اش ی مضمون ارزشمند، انسانی و سوسياليستی واسطه بهمطالبه اين . ايد مبارزه برخاسته به

فريبی و بيدادگری، عوام«دانيد که  می» ی مردم...ليونیيتظاهرات م«را » خيزش سبزها« شما که دريافترغم مخالفت با  علیکه 

  .دانم  می شما نزديک خودم بهاند، بازهم  طلبيده» چالش سرکوب مداوم اين رژيم را به
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بيدادگری، عوامفريبی و سرکوب مداوم اين  « برعليه اگر اين خيزش . کش نيست جنبش طبقات کارگر و زحمت» خيزش سبزها«

باد آزادی را   زندهـ حداقلـ » اهللا اکبر«جای شعار  ؛ بهطلبيد  چالش می وری اسالمی را بهبايست کليت نظام جمه  میبپاخاسته بود،» رژيم

 ی تهران نماز جمعه پذيرفت؛ و ميعاد خودرا به موسوی را نمی ـ   خاتمی ـ   ی رفسنحانی هژمونی ايدئولوژيک دارودستهزد؛  فرياد می

  .رسيدجامعه  اطالع  جا به  آنعام زندانيان از کردستان و قتل برد که فرمان حمله به نمی

گرا  واپسی اين خيزش  بدنهتوان از شرافت تک تک  اند و حتی می پرتاب شدهدرون اين خيزش  بههای شريف  گرچه بسياری از انسان

 از  که ترکيبی متفاوت و بسيار فروتری اين خيزش ؛ اما مجموعهدنموی دستگيرشدگان اعتصاب غذا  حمايت کرد و برای آزادی همه

  قرار داردکار نظام جمهوری اسالمی های جنايت ی هژمونيک يکی ديگر از جناح  زير سلطهـ  بدون ترديد    ـی آن است دهنده آحاد تشکيل

. شود های حمايت می های امپرياليستی و صاحبان سرمايه های خبری و غيرخبری تحت کنترل دولت طور سيستماتيک توسط دستگاه و به

که عمدتًا پای  های قدرت در جمهوری اسالمی است بندی جنگ بلوکی  دنباله اين خيزش. است  ارتجاعیخيزش يکدريک کالم اين 

  . کشيده است نيزقربانگاه خود را به) تهراندر خصوصًا (متوسط شهری های  بخش
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 .بينيم طور ملموسی آن را می هتری نگاه کنيم، ب اطراف خود با دقت بيش اگر به. ها نيست فاجعه در دوردست

در جا  تا آنظاهرًا دموکراتيک و در واقع ضدکمونيستی های  چنين نفوذ آموزه و همموسوی ـ  خاتمیـ  انیرفسنجهژمونی اسالم نوليبرالِی 

 و ممانعت از »تمرين دموکراسی«ی  بهانه به) هلند( شهر الهه )ی  روزه٣ (ی اعتصاب غذای که در جلسه  استگسترش يافتهاين خيزش 

ارتجاعی  نماد يک خيزش »سبز«که رنگ  یا هدرهنگام. شود می ممنوع اعالم A4تر از قطع  ، پالکادر و پرچم بزرگ»ها جنگ پرچم«

ـ  عمًال شود، اين ممنوعيت ـ ای تبليغ و حمايت می طور گسترده  و از طرف مديای بورژوازی کشورهای امپرياليستی بهدر ايران است

 افراداز وقتی بعضی که  جا نمايان شد   اوج اين فاجعه آن. سبزهاستزير هژمونی های گوناگون به ها و نگاه ه کشيدن انديشهزير سلط به



نابودباد کليت نظام جمهوری اسالمی ـ « متر و عرض نيم متر و با شعار ٥/٢طول   که با پالکادری بهداشتند اصرار حاضر در جلسه

  !نددش تهديد هلند  پليس  چماق با از طرف رئيس جلسهسردی  ون، در کمال خيندبياآکسيون   به»  کارگرانتر باد جنبش کمونيستی  گسترده

 

  

   گردد آزاد بايد)بدون قيد و شرط( زندانی سياسی

  متوقف بايد گردد) برای هميشه(های ديکته شده  اعتراف

 رگرانتر باد جنبش کمونيستی کا گسترده ـ نابودباد کليت نظام جمهوری اسالمی

  
  ـ الهه٢٠٠٩ جوالی ٢٣ ـ عباس فرد


