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د و       آقای چاوز در خبرها شنيديم که باز هم با رئيس جمهور           ه اي تقلبی رژيم بنيادگرا و سرمايه دارِی ارتجاعِی جمهوری اسالمی تماس گرفت

  !احمدی نژاد هم گويا به شما قول داده که آنان را سرکوب کند!! به او قوت قلب داده ايد که جلوی هجوم امپرياليست ها مقاومت کند

ی گي                  ما را پ يم    ما با مواضع دولت شما آشنا هستيم و تحوالت جامعه ی ش دک اطالعی             .ری می کن ران ان ه از تحوالت اي ر خالف شما ک ا ب م

نداريد،تحوالت آمريکای التين هميشه مورد عالقه ی ما بوده است و مردم آزادی خواه ايران همواره از قهرمانان آمريکای التين به نيکی ياد 

اعی   .ات سياسی مردم آمريکای التين بوده است می کنند و بسياری از حرکت های سياسی و اجتماعی ما هم الهام گرفته از مبارز     بش اجتم جن

بهتر است از مشاورانتان کمک .کنونی مردم ايران ذاتا عدالت خواه و برابری طلب است و ما آزادی را همبسته ی ضروری عدالت می دانيم             

ه را در راه آزادی و سوس                   شترين هزين سم داده است  بگيريد تا بدانيد که ايران يکی از کشور هايی است که بي ه از سوسياليست    .يالي شتاری ک ک

د و               .های ايرانی شده در کمتر جايی سابقه داشته است         ال می کنن ران را دنب ما می دانيم که غرب و امپرياليزم آمريکا کامال تحوالت سياسی اي

م که آنان برای ما دلسوزی می کنند بلکه   ما گمان نبرده اي   .تمام تالششان سوء استفاده از وضعيت موجود است و تنها به فکر منافع خود هستند              

ونی را                .آنان هم به دنبال امتياز گيری بيشتر از حکومت متزلزل کنونی هستند            ان غرب از حکومت کن مردم ايران حمايت های آشکار و پنه

رده    .فراموش نمی کنند   ابی ک اليزم ارزي ه امپري ی      سوال ما اين است که طبق چه تحليلی احمدی نژاد را نيرويی علي ا صرفا  لجن پراکن د؟ آي  اي

  عليه غرب و آمريکا کافی است که شما به اين نتيجه برسيد که کسی ضد امپرياليست است؟

_ اگر چه انتقادات جدی ای هم به آن داريم_ما تحوالت جامعه ی شما را پی گيری کرده ايم و می دانيم که جهت گيری ای سوسياليستی داريد 

ين                         و نزديکی شما به دولت هايی      ه عملکرد همسويی ب يچ گون ه ه ل درک است و البت ايی قاب  مانند جمهوری اسالمی برای ما در چارچوب ه

وان            . دولت شما و جمهوری اسالمی احساس نمی کنيم    يچ وجه نمی ت ه ه ه يک متقلب را ب ه ی شما ب اما سخنان تلفنی شما و تبريک عجوالن

رد    توجيه کرد و به نظر ما در تقابل جدی با ارزش های       رار  می گي سم ق ی محصول        . انسانی و سوسيالي ه طور کل دولت جمهوری اسالمی ب

اليزم                                       ه امپري ستقيم ب ر م ا غي ستقيم ي ستگی م ر سر واب ه است جدال ب م در گرفت احين رژي ين جن عملکرد امپرياليزم است و جنگی که اکنون ب

دفی جز        .اين دو جناح دو روی سکه ی وابستگی ايران به آمريکا و غرب هستند          .است د ه ارش می کني وه نث ون دل و قل آن جناحی که شما اکن

ا در        .آشوب و جنگ طلبی و نابودی کامل ايران در جهت منافع امپرياليزم را ندارد       ا حضور آمريک ی ه ن آشوب طلب دازه ی اي هيچ چيز به ان

ژا                   ان     خليج فارس و خاورميانه را قدرت نبخشيده است و حتما به خاطر داريد که سخنان احمدی ن یِ      ٢د در اجالس دورب ه وحدت مل !!   چگون

  اسرائيل را احيا کرد؛پس چگونه به خود اجازه می دهيد احمدی نژاد را عليه امپرياليست ها ارزيابی کنيد؟

ه روشن                                     ر هم ودن آن ب ر دموکراتيک ب ه غي د ک شی دادن ات نماي ه يک انتخاب ن ب ران ت ردم اي ونی ،م در جريان کشاکش جناحين حکومت کن

ه           . حتا به اعتماد اندک مردم به اين نمايش انتخاباتی هم خيانت شد            است،اما ن جامع اکثريت مردم ايران می دانستند که شايد اندکی در احوال اي

ِی         - و تعدادی به مانند ما حتا  به اين هم باور نداشتيم و نداريم        -تغييری ايجاد شود   ا دهن کج ه ب د ک اد زدن ات خود را فري  و در اين ميان مطالب

دوست شما که چنين به او قوت قلب می .خشم مردم ايران از دروغ گويی و تقلب آشکار جناح احمدی نژاد است   . کار حاکميت روبرو شدند   آش

م   -و مطمئن هستم که احمدی نژاد هم در دلش به حماقت شما می خندد    - دهيد ورژوايی آن ه  حتا حاضر نيست که قواعد بازی يک انتخابات ب

ه      با رنگ و بوی اسال  د ک ه تقلب زده ان می و در چارچوب قانون اساسی عقب مانده ی جمهوری اسالمی را هم بپذيرد و چنان ناشيانه دست ب

ه ی                          .خشم مردم را بر انگيخته است      وران خشم فروخفت ا نيست بلکه ف ه ی امپرياليست ه ا توطئ اين حضور ميليونی مردم ايران در خيابان ه

اد              ملتی است که سی سال تحقير و سرکوب   ه سرنوشت اعتم ان آزادی خواه ک شايد و جوان ان آتش می گ ه سوی آن  شده است و دوست شما ب

ل                    .کوچکشان به انتخابات را پی گيری می کنند را به خاک و خون می کشد                   ين در مقاب د و چن ال کني ر دنب ق ت ران را دقي ار اي ر است اخب بهت

ه          .دتان شد را به ياد بياوريد     کودتايی که عليه خو   .خواست عمومی مردم ايران قرار نگيريد      د و ب سوسياليست ها در ايران از شما حمايت کردن



سته ی جمهوری اسالمی را حمايت می                         ار سرمايه دارِی واب نفع شما روشنگری کردند و حاال شما از پشت به ما خنجر می زنيد و جناح  ه

ر       کنيد و زمينه را برای غلطيدن جنبش آزادی خواهانه و برابری طلبانه ی   ارات غي ه اظه د چرا ک ايران به دامن امپرياليزم را فراهم می کني

شاء                                      ستی شما را اف ه و ضد سوسيالي ور هستيم موضع فرصت طلبان ا مجب ا گذاشته می شود و م ه حساب سوسياليست ه مسئوالنه ی شما ب

يچ       سوسياليست ها در ايران از موضعی متفاوت اما کامال همدالنه در کنار جنبش کنونی مر .کنيم ما ه ر خالف ش د و ب ه ان دم ايران قرار گرفت

داريم      ضعفان ن دالت و مست اره ی ع ژاد درب دی ن ای احم ردازی ه ا و دروغ پ اظی ه ه لف سبت ب وهمی ن وانين  . ت ژاد ق ما،احمدی ن دوست ش

ی    به تصويب رسانده بودند را- همين جناحی که امروز روبه رويش قرار گرفته است-ضدکارگری ای  که دولت های قبلی    ام پ  با خشونت تم

ه             .گيری کرده است   دان انداخت ه زن اعی را ب ارگری و اجتم تشکل های کارگری را مورد حمله ی بی رحمانه قرار داده و بسياری از فعاالن ک

ا       .است و تحت شديدترين شکنجه ها قرار داده است         ه آث ری در دولت احمدی نژاد سانسور کتاب و مطبوعات شدت يافته و از جمله ناشرانی ک

ن ناشرين را توقيف     -درست در آستانه ی انتخابات-در نقد سرمايه داری را منتشر می کردند را به شدت محدود کرده و به تازگی            يکی از اي

  .کرده است و يکی از دست اندر کارانش اکنون در زندان روزگار سپری می کند

د و خوشحالی خود را از سرنگونی        که عليه شما کودتا صورت گرفت،اتحاديه ی اروپا و آمري ٢٠٠٢در سال  ه صادر کردن کا عجوالنه بياني

ن    .شما پنهان نکردند،پس ما به شما حق می دهيم که به آنان بدبين باشيد           ه اي اما  حمايت ظاهری آنان از اعتراضات مردم ايران نبايد شما را ب

ن  .ف کنيد و برای سرکوب مردم به او قوت قلب بدهيد نتيجه برساند که ما گوش به فرمان آنان هستيم و احمدی نژاد را ضد غرب توصي                در اي

يد                ن نتيجه رس ه اي جنگی که ميان دو جناح حکومت در گرفته است و کودتايی که يک جناح عليه جناحی ديگر صورت داده است نمی توان ب

ورد نظر غرب             ستقيم مجری برنا                 .که يکی ضد غرب است و ديگری م ر م ستقيم و غي اح هر دو م ن دو جن ران     اي وليبراليزم در اي ه های نئ م

ی      هستند و از نظر ما جنبش کنونی مردم ايران صدای مستقل خود را دارد و ما از حمايت مردم از يک کانديدای خاص اصال احساس نگران

ه گو             د ب ن صدا باي د و اي ری می کنن ی گي م پ ا ه ما و دوست   نمی کنيم چرا که معتقديم مردم مطالبات خود را جدای از اين جناح بندی ه ش ش

  !متقلبتان برسد

شتر                          اهی بي ه آگ ان را ب آقای چاوز شما عادت داريد و اين از صفات پسنديده ی شماست که به سران ديگر کشورها کتاب معرفی می کنيد و آن

ي         .دعوت می کنيد  ران دعوت می کن ار اي ر اخب ری دقيق ت ی گي ای   .مما هم شما را به مطالعه ی بيشتر درباره ی تاريخ ايران و پ ايد آق ن  "ش آل

ی       . را بشناسيد  "وودز ين الملل ين ب درکاران کمپ اه    «او يکی از دست ان زوئال کوت ا از ون شان        » !دست ه االت اي ه مق ر است ب ون بهت وده و اکن ب

ين                       د و چن سبت ندهي اليزم ن ه امپري ران را ب ردم اي بش م ه جن ين وقيحان ا چن د ت ران توجه کني ردم اي  شرم  درباره ی جنبش آزادی خواهانه ی م

  . نپردازيد- ماليم ترين صفتی که ادب اجازه ی عنوان کردنش را می دهد-آورانه به اظهار همدردی با يک متقلب
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