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 !یستياليامپر" حقوق بشر"
  )رانيفروش لوازم شکنجه به ا(

  ١٣٨٨  مرداد ٢ جمعه                                                                                                                               یصبا راه

  
 ديي  گرفته شده دقت نماانيراني ای صدراعظم آلمان از حقوق و آزادیباني تحت عنوان پشتی که از خبرري سطر زبه

 در شهر نورنبرگ شرکت جسته بود، رني بایحي مساليدر کنگره حزب سوس) ري ت٢۶(صدراعظم آلمان، که در روز جمعه :  ولهدويچه

بشر و حقوق شهروندان   را دهند، که حقوقیزي که به مردم آن چميخواه ی قدرت را در دست دارند، مراني که در ایما از کسان: "گفت

  " .  استزيآم  و تظاهرات صلحدهي امکان آزاد ابراز عقیا به معننيا. شود ی مدهينام

" بيدلفر"  ی ندارند سخنان صدراعظم آلمان در باال، حرفهای شان آگاهيیکذا" حقوق بشر" ها و ستيالي امپرتي که از ماهی کسانیبرا

 شاني خانوداه هابرند،ي سود مراني که از راه وارد کردن انواع و اقسام لوازم مختلف به ای دالالنی برااي! ديايبه نظر م" بشردوستانه" و 

 ی و به بقاکنندي متي خود حمای بادآورده ی هاهي را با سرماشهي پتي جنامي و رژکنندي می امکانات زندگني در بهترراني ازدر خارج ا

 تي جنامي سفارت رژی لباسها جلوني گرانترني مچ سبز با آخرکي با بستن شاني هم زنهانروزهاي اکنند،ي کمک مراني در ایکتاتوريد

 جالد فاکت ی طرفداران موسوی نوع جمالت براني ندهد، از ایعار سرنگون در صف شان شی کسا و مواظبند تروندي رژه مشهيپ

 م،ي ادهي جالد را هم قبال شنینيخم" بيدلفر"  ی حرفهاانيرانياما ما ا!  اروپا دارد" یمتمدن و دلسوز"  چه مسئوالن دينيبب"  که اورنديب

و بعد هم ...")  آزاد باشنددي مردم باخواهندي میمردم آزاد. دادي ساواک شاه بو ممنوعه مهي نشرکي داشتن یجوانان ما را در تابه برا("..

 و نه هرگز کندي آنرا نه فراموش می انسان باوجدانچي که هی ، همان کشتار٦٧ و  ٦٠ ی را در سالهایاسي سانيکشتار و قتل عام زندان

 خوانيآزاد!  به اجرا در آمدی جانی از جمله موسوراني در اانتکاري جناري جالد و مشارکت سایني که به دستور خمیکشتار! بخشديم

 که باشد،ي کشور ما مري نظيی تحت ستم کشورهای توده هابي فریبرا" بشردوستانه" بظاهر " بيدلفر"  جمالت ني که ادانندي میواقع

و دسترنج کارگران و محرومان هر " مردم  ثروت"  خود را بر ی بر مسند قدرت سلطه خي چون شاه و شیبتوانند با گماشتن مزدوران

  ! گسترش دهندشتريچه ب

 که منافع شان ی زده بود، و باز هم عده اشي پی چندزي نني نشدي پوست مسلمانزاده کاخ سفني صدراعظم آلمان را آن رنگی حرفهامشابه

  !جلوه دادند" بشردوستانه" زياو را ن" بيگوش فر"  ی بسته است حرفهاراني آدم کش در اميبه منافع رژ

 ی جمهورهاسي صدراعظم ها و رئني اديني تا ببد،ي قرار گرفته تماشا کننترنتي در اشرفتهي پی را به برکت تکنولوژري زلمي فستي بدناما

حقوق ! بندندي ملي ها به آن دل و دخیلي که خیحقوق بشر!  هستندیاکاري و رفي و کثدي چه خونخوران پلرانيدر ا" حقوق بشر" دلسوز 

"   را مدام ی کشتار دسته جمعی لوازم شکنجه و سرکوب و سالح هاني سو مدرن ترکي ست که از یستميس" لمحصو"  که یبشر

 سرکوب اي را در دنی زور و ستم و نابرابرني بلکه مخالفبردي از فروش آنها نه تنها سود سرشار مگري دی و از سوکنديم" ديبازتول

 !سوزدي مانيراني ای و آزادحقوق  و بعد هم دلشان به حالساندري و به قتل مکنديم

   فروش لوازم شکنجهلميف

http://www.youtube.com/watch?v=RfuDOO3JgD0&feature=player_embedded   

 اورند،يبه ارمغان ب" یآزاد"  راني مردم ای دارند تا برايی اروپای که دل در گروه کشورهای و کسانف،ي از هر طیاسي سیروهاين

 احمقانه با وزارت امور خارجه آلمان مماشات ی با افتخارسمي ضربه زدن به کمونیو در اصل برا" سميکمون"  که در لباس یکسان

 شهي پتي جنامي را از چنگال رژراني تا مردم اشوندي می آدم کشی کننده و فروشنده  سالح هادي تولتکارانينا جني و دست به دامن اکننديم

از ( خود را کمونيست بکارانهي که فری ضدکارگريیروي نجات دهند، همان نباشدي که محصول کنفرانس گوالوپ خودشان ميی یاسالم

کن  صاف  و عمال جادهدهديجلوه م" یاسالم سياس"با " یدمکراس" را تقابل غانستان  وحمله آمريکا به افنامند یم!)  اشینوع کارگر



 تکاراني و فروش لوازم شکنجه به جناراني دولت آلمان با مردم تحت ستم ای که خبر دشمنی مواقعني در چنشود،ي میتهاجم امپرياليست

 ی خود به راستبي دهان پرکن مردم فرید از خود و از شعار هاي باستهاي ضدکمونني اشود،ي افشا می انقالبیروهاي سرکوب نی براميرژ

مردم " یآزاد" سرکوبگر ثابت کرده اند تا چه برخالف ليي شناختن اسراتيلمان و با به رسمشرم کنند که با مماشات با وزارت خارجه آ

 !کنندي را دنبال میستيالي و چه اهداف شوم و پروامپردارندي قدم برمراني ادهيستمد

 شي و بکنندي مهي موجود تکیکتاتوري دمي رژی سرنگونی توده ها برامي عظیروي همواره به نخواهي آزادی به راستیروهاي نئکهي جادر

   .ابندي و راه چاره مشندي اندیم) ی جهانی دارهيسرما( سميالي استثمار امپروغي و رها شدن آن از رانيا" استقالل"  به زياز هر چ

 شهيهم کندي میروي پی دارهي سرمایدست ساخته " حقوق بشر"  که از ی" سازمان ملل"  به همه ما نشان داده است که یخي تارتجارب

 ني نازنیکرهاي خاورانها پی تمام شده و  گلزارهاتکاراني توسط جنایاسي ساني که کشتار زندانیوقت! بعد از فاجعه دست بکار شده است

 !شودي مدايها پ" یحقوق بشر"  ري و سای است سروکله امنستته را در برگرفزمانيعز

 اني زندانی و آزاد سازی جهانی دارهي وابسته به سرماشهي پتي جنامي رژی سرنگونی برادهي ستمدی توده هایروي باد نداري و پازنده

  .یاسيس

 

 ی راهصبا

 ١٣٨٨ رماهي و هشتم تستي برابر با ب٢٠٠٩ ی جوالهجدهم

 
  انيراني ای صدراعظم آلمان از حقوق و آزادیبانيپشت

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=3923   
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