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موج جدیدی از مخالفتها و 

جنبشهای توده ای ضد رژیم 

که در ماه های اخير جامعه ما 

را در نوردیده است، تمامی 

 نمایندگان طبقه مرتجعين و

استثمارگر حاکم را به تالشی 

مضاعف برای حفظ نظام  ضد 

. خلقی کنونی واداشته است

در حالی که رژیم سرکوبگر 

حاکم در مقابله با توده های 

گرسنه و بيکار و خشمگين از 

مظالم حکومت، همچون 

هميشه شمشير را از رو 

بسته و به قلع و قمع هر گونه 

ی مخالفت ولو کوچک سياس

پرداخته، در شرایطی که 

خيابانها و کوچه های تمامی 

شهر ها به صحنه قداره بندی 

و قلع و قمع وحشيانه کارگران 

و زحمتکشان و زنان و 

دانشجویان و بویژه جوانان 

توسط نيروهای سرکوبگر 

مبارزه با اراذل "حکومت زیر نام 

بدل گشته، در " و اوباش

با ارتکاب شرایطی که حکومت 

ات وحشتناک و نمایش به جنای

 در سطح عمومی در صدد آنها

خفه کردن هرگونه ندای 

مخالف و گسترش سلطه 

اختناق در سراسر جامعه 

است، خدمتگزاران و نمایندگان 

مرتجع این نظام نيز در لباس 

به " دیکتاتوری"مخالفت با 

ميدان آمده و می کوشند تا به 

دروغ به طرفداری از 

خواستهای برحق توده های 

ستمدیده بپردازند و با گرفتن 

بار دیگر " دمکراتيک"پزهای 

" پروژه  اصالحات خود"برای 

بازار گرمی کرده و با ایجاد 

اغتشاش فکری خاک در چشم 

در همين . توده ها بپاشند

رابطه است که ما شاهدیم بار 

دیگر فعاليتهای دارو دسته 

حجاریان  در دفاع از چهارچوب 

ضد خلقی جمهوری اسالمی 

تشدید شده و ایشان در 

راستای هدف ضد انقالبی 

فوق به سخنرانی و تبليغ 

اصالحات در این دانشگاه و آن 

  .دانشگاه می پردازند

  

مردم ایران دیگر  به "

، "دیکتاتوری تن نمی دهند

در حال حاضر باید به " 

دنبال زبان مناسبی گشت 

که با زبان دینی دستگاه 

فرق داشته باشد و این 

وز ساخته نشده زبان هن

  ". است

  

سخنان فوق بخشی از 

موعظه های فریبکارانه  سعيد 

حجاریان، یکی از بانيان 

دستگاه های امنيتی و 

سرکوبگرانه مخوف جمهوری 

پروژه "اسالمی و مغز متفکر 

در این حکومت می " اصالحات

باشد که اخيرا در جریان دیدار 

او با دانشجویان دانشگاه علم 

وی . ه استو صنعت ایراد شد

در جریان سخنان خود، ضمن 

و "  بحران رژیم"اعتراف به 

جوانان آن چه را "تاکيد بر اینکه 

که موجود است پس می زنند 

راه حل " ،  "و گوش نمی کنند

را " برون رفت از فضای فعلی

جدایی نهاد " رفتن به دنبال 

و " دین از نهاد دولت

  .خواند" سکوالریسم"

2صفحه      در

  

 قرار بود که کنفرانسی با ٢٠٠٧ ماه مه ٢٧روز 

شرکت برخی از دست اندرکاران جنايتکار جمهوری 

. اسالمی در دانشگاه واترلو در کانادا برگزار شود

سازمان برگزار کننده اين کنفرانس، ظاهرا يک 

سازمان مسيحی بود که با هماهنگی با دولت کانادا 

از محمد تقی مصباح يزدی يکی از مهره های 

رکوگر رژيم و از تئوری س

پردازان خشونت و جنايت بر 

مرکز "عليه مردم ايران، که در 

دينی خمينی در قم " پژوهشهای

مشغول به کار است، دعوت 

 برمال  .کرده بود که در اين کنفرانس سخنرانی کند

شدن اين خبر، با موجی از اعتراض نيروهای 

تا . دمترقی و ايرانيان آزاديخواه در کانادا مواجه ش

جايی که تحت تأثير اين اعتراضات سرانجام شرکت 

  محمد تقی مصباح يزدی در اين کنفرانس لغو شد
    4فحه در ص              

 

مهوريجشكست و رسوايي رژيم

  ! در كاناداش و ميزبانان اسالمي



  

 1از صفحه  ...حجاريان و 
  
  

آن چه که در نگاه اول از اظهارات 
سعيد حجاريان به عنوان يکی از 
صديق ترين خدمتگزاران و 
 متفکران رژيم سراپا جنايت و 
سرکوب جمهوری اسالمی بر می 

معمار "آيد عبارت از تالش 
برای تاثير گذاری و " اصالحات

منحرف کردن افکار عمومی و 
بويژه دانشجويان آگاه و مبارزی 
ست که با ديدن مظالم نظام، به 

ی هستند که "چه بايد کرد"دنبال 
نقطه پايانی بر دردها و رنجهای 

درست به همين . مردم ما بگذارد
 دری می رر است که او به هخاط

زند تا عامل اصلی فقر و ادبار توده 
ها يعنی نظام سرمايه داری وابسته 
  را از زير ضرب خارج سازد و راه 

زبان "حل را در يافتن يک 
جدايی دين "و يا حد اکثر " مناسب

آنهم در چارچوب " از دولت
ديکتاتوری عنان گسيخته جمهوری 

کارگران، اما برای . اسالمی جا بزند
دانشجويان، زنان و کال توده های 

 سال ٢٨تحت ستمی که تجربه 
حکومت ظلم و سرکوب جمهوری 
اسالمی را به چشم ديده و با وجود 
خود حس کرده اند، برای مردمی 

زبان " سال ٨که تجربه 
آقای حجاريان و " اصالحات

دارودسته ايشان را با گوشت و 
پوست لمس کرده و  نتايج ضد 

 را در تحکيم نظام و رژيم خلقی آن
سرکوبگر حاکم شاهد بودند، 
افاضات جديد آقای حجاريان و 
دعوت او از توده ها برای از بين 
بردن ديکتاتوری با کمک اصالحات 
و در چارچوب نظام ديکتاتوری 

  . جذابيتی نخواهد داشت
  

حجاريان در شرايطی فريبکارانه از 
تن ندادن مردم ايران به "

 مزايای و" ديکتاتوری
برای دانشجويان " سکوالريسم"

الف می زند و از مزايای جنبش 
اصالح طلبی سخن می راند که 
ديکتاتوری حاکم در تمام طول 
حاکميت خويش و بويژه در جريان 

 سال دولت خاتمی فريبکار نشان ٨
داده که ظرفيت پذيرش کوچکترين 
خواستهای برحق توده ها و قبول 

 نداشته کمترين تحول دمکراتيک را
و ندارد؛ چه رسد به پذيرش جدايی 

او در شرايطی از ! دين از دولت
و " زبان جديد"تالش برای يافتن 

در " اصالحات"پافشاری بر 
چارچوب نظام ضد خلقی حاکم دم 
می زند که همکاران او در راس 
نظام با بيشرمی تمام از ضرورت 

جوانان و توده " اعدام بی درنگ"
   گويد که های تحت ستمی سخن می

رژيم صد ها تن از آنان را زير نام 
دستگير و " اراذل و اوباش"

شکنجه کرده و به زندان انداخته 
رژيم وابسته به امپرياليسم . است

جمهوری اسالمی در تجربه حيات 
سياه خود ثابت کرده که تا آنجا که 
به توده های تحت ستم و 
خواستهای برحق اقتصادی و 
 ددسياسی آنها باز می گر

ا ب" زبان سرکوب"جز " زبانی"با
اما در اين .  سخن نمی گويدآنها

هم وجود دارد که " زبانی"ميان 
حجاريان ها  و ساير خدمتگزاران 
نظام، فريبکارانه از آن برای تبليغ 

، استفاده می "افسانه اصالحات"
کنند، اما اين زبان چيزی جز زبان 
فريب و ريا نيست که بويژه در 

واره مکمل زبان سالهای اخير هم
رسمی ديکتاتوری حاکم در سرکوب 
وحشيانه توده های تحت ستم بوده 
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 ! هزار كارگر در سال گذشته اخراج شده اند250
  

تحت حاکميت رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی تنها درطول سال 
.  هزار کارگر از بنگاه های توليدی اخراج شده اند٢۵٠ز گذشته بيش ا

ریيس اتحادیه کارگران "این واقعيت هولناکی ست که اخيرا توسط 
رجبعلی شهسواری که این خبر را . بدان اعتراف شده است" قراردادی

تعداد کارگران "در مصاحبه با خبرگزاری موج عنوان کرده ادامه داده که 
 درصد بود که پيش بينی می شود در ۵۶ه قراردادی در سال گذشت

  " درصد افزایش یابد۶٠سال جاری به باالی 
  

 سال حکومت جمهوری اسالمی نشان داده که آمارهای ٢٨تجربه 
منتشره توسط دست اندرکاران ضد خلقی این حکومت در مورد وضعيت 
حيات و معاش کارگران هيچ گاه تمام حقيقت را منعکس نکرده و عمق 

ير قابل توصيفی  که سرمایه داران زالوصفت وابسته و رژیم جنایات غ
مدافع منافع آنان در حق طبقه کارگر ایران مرتکب شده اند را بيان نمی 

اما صرف نظر از این واقعيت، حتی اگر معيار را ادعاهای همين . کند
 هزار کارگر در طول سال ٢۵٠کارگزار حکومت یعنی اخراج وحشيانه

 آن گاه گوشه ای از گستردگی یورش ضد خلقی گذشته قرار دهيم،
ای ترسيم خواهد شد که بویژه در سالهای اخير سرمایه داران وابسته 
و رژیم جمهوری اسالمی بر عليه شرایط کار و معيشت ميليونها تن از 

در چارچوب همين یورش . کارگران و زحمتکشان ما سازمان داده اند
ای برآوردن منافع نظام است که ما شاهدیم جمهوری اسالمی بر

سرمایه داری وابسته به امپریاليسم ایران چگونه در جهت باال بردن 
سودهای هنگفتی که از بابت استثمار کارگران نصيب سرمایه داران 
داخلی و خارجی می گردد، هر روز بر شدت استثمار کارگران 

ی، زحمتکش ما افزوده و در همان حال با تصویب روزمره قوانين ضد خلق
حد اقل حقوق معيشتی و کاری ميليونها تن از کارگران را زیر پا گذارده، 

و بدون تقبل کمترین مسئوليتی پس از سالها  دسته دسته کارگران را 
از کار اخراج می کند، قراردادهای موقت را به آنها تحميل می کند، و در 

رن بيست و  منتها در ق-یک کالم، با آنها همانند برده داران با برده ها
در نتييجه چنين سياستی ست که می بينيم .    رفتار می کند-یکم

اوضاع کار و معاش صد ها هزار تن از کارگران زحمتکش و خانواده های 
محروم آنان هر روز به قهقرا گرایيده و زندگی آنان در منجالب فقر و 
 بدبختی، بيکاری و گرسنگی، فحشاء و ده ها آالم اقتصادی و اجتماعی

واقعيتی که با برجستگی تمام به کارگران آگاه و . دیگر غرق می شود
مبارز نشان می دهد که راه برخورداری یک زندگی انسانی و در شان 
کارگران زحمتکش ایران تنها و تنها از مسير سرنگونی جمهوری 
اسالمی و تمامی بنيادهای استثمارگرانه جامعه و نظام وحشيانه 

 .کنونی می گذرد

  انفجارهاي تروريستي لندن
  ! و افكار عمومي

  
با گذشت نزدیک به سه سال از واقعه انفجارهای 
تروریستی لندن که جان ده ها تن از مردم بيگناه را 

 نسبت گرفت، افکار عمومی در بریتانيا هر چه بيشتر
به ادعاهای دولت انگليس در مورد معرفی دارو 

به عنوان مسبب این فاجعه بی " القاعده"دسته 
این بی اعتمادی به حدی است . اعتماد شده است

که حتی شمار بسيار زیادی از مردم آگاه و حقيقت 
از جمله رد (جو با اتکا به رویدادهای پس از این حادثه 
ر دولتی برای تشکيل یک کميسيون مستقل و غي

و ) تحقيق در باره ماجرای آن ترور ها توسط دولت
بهره برداریهای سياسی دولت انگليس از این فاجعه، 
بر نقش دستگاه های امنيتی این کشور در 

در همين رابطه .   جوالی تاکيد می کنند٧انفجارهای 
در ٢٠٠٧ جون ۵ مورخ  اخيرا روزنامه دیلی ميرور

در پشت MI5: انمسلمان"خبری تحت عنوان 
تقریبا یک چهارم :  ، می نویسد٧/٧انفجارات 

مسلمانان بریتانيایی اعتقاد دارند که سرویسهای 
 بوده اند این ٧/٧امنيتی بریتانيا در ورای حادثه انفجار 

خواندن این آمار اضافه می " شوکه کننده"روزنامه با 
توسط " نظر سنجی"کند که ایده فوق در جریان یک 

 انگليس اعالم ۴سنجی شبکه اخبار کانال مرکز نظر 
 ٢۴در جریان این نظر سنجی روشن گشته که . شد

درصد از مسلمانان بریتانيایی عقيده دارند که دولت 
در این ماجرا MI5این کشور و یا سازمانهایی نظير 

 درصد ۵٢همچنين ". به گونه ای دخالت داشته اند"
رفته در  مسلمان بریتانيایی مورد سوال قرار گ۵٠٠

این نظر سنجی مطرح می کنند که سرویسهای 
 مظنون بمب گذاری که ۴بر عليه " امنيتی مدارکی را 

 تن از مردم را به قتل رساندند ۵٢در روز نامبره 
 درصد از مورد پرسش قرار گرفته ۶٨." ساخته بودند

گان تاکيد کرده بودند که جامعه مسلمانان بریتانيا 
ور افراط گرایان مسلمان در مسئوليتی را در قبال ظه

نتایج این تحقيقات در شرایطی اعالم . بریتانيا ندارند
شده که تونی بلر اعالم کرد که برای کمک به آموزش 
روحانيون مسلمان در دانشگاه های بریتانيا مبالغی را 
اختصاص خواهد داد تا مانع از ورود آخوندهای 

یس مسلمان افراطی ای شود که از خارج برای تدر
او گفت اکنون زمان شنيدن . به انگلستان می آیند

  .می باشد" صدای حقيقی اسالم "
 



  

  آمريكا و خوان يغماي عراق
 مي، خبرگزاريها از تصويب 24در تاريخ 

 ميليارد دالري دولت بوش براي 120بودجه 

رعراق توسط كنگره اين كشور ادامه جنگ د

 "اين اليحه كه زير نام فريبكارانه .  خبر دادند

 ارائه گشت، پس از يك "حمايت از ارتش

في مابين دمكراتها  سري مناقشات و جدلها

 در مدعيان مخالفت با تداوم سياستهاي بوش(

و جمهوريخواهان مورد تصويب ) جنگ عراق

ن قرار گرفت و پافشاري طبقه حاكم در اي

برغم . جلوه گر ساختادامه سياستهاي ميليتاريستي و ضد خلقي امپرياليسم آمريكا را براي كشور 

ه بار حرشد روزافزون مخالفت توده هاي آگاه و نيروهاي مترقي با سياستهاي دولت بوش، اين الي

شور برعليه ديگر قاطعيت و اراده امپرياليسم آمريكا در تداوم برنامه هاي جنگي و تجاوزگرانه اين ك

توده هاي تحت ستم عراق را به نمايش گذارد؛ امري كه معناي آن جز خونريزي و ويراني و فاجعه 

  . هر چه بيشتر براي مردم رنجديده عراق و منطقه نبوده ونيست

 در كنگره آمريكا اتفاق افتاد و در   مذكورجدا از اين واقعيت اما آنچه كه در جريان تصويب اليحه

بندي بود كه مطابق آن يره خوار امپرياليستي انعكاسي نيافت عبارت از تصويببلندگوهاي ج

كنگره آمريكا با بيشرمي تمام ، پرداخت بودجه مربوط به بازسازي عراق به دولت اين كشور را 

  توسط پارلمان دست نشانده اين "خصوصي سازي نفت عراق"منوط به پذيرش قانون ضد خلقي 

اگر پارلمان عراق قانون "ارت ساده تر مطابق مصوبات كنگره آمريكا به عب. كشور نموده است

بخوان باز سازي آنچه كه (خصوصي سازي نفت عراق را نپذيرد، از بودجه براي بازسازي عراق 

 نفت عراق "قانون خصوصي سازي". نيز خبري نخواهد بود) ارتش آمريكا نابود كرده است

ايي كه توسط دولت بوش اجير گشته، نوشته شده بوسيله يك موسسه مشورتي حقوقي  آمريك

    .است

 منطقه نفتي 80 بر طبق نقشه هاي غارتگرانه دولت آمريكا كه در اين طرح منعكس شده، از مجموع 

 قرار مي "شركت ملي نفت عراق"در اختيار ) كمتر از يك پنجم( عدد 17موجود در عراق كنترل تنها 

 با "خصوصي سازي" حوزه نفتي ديگر را زير نام 63  گيرد و پارلمان عراق موظف است تا

به شركتهاي ) يعني به اندازه عمر مفيد يك حوزه نفتي( سال30-20كنتراتهاي طوالني مدت به مدت 

چپاولگرانه بودن اين قرارداد زماني بيشتر آشكار مي گردد كه . نفتي امپرياليستي  واگذار كند

 تنها منابع كنوني بلكه تمامي منابع نفتي اي كه در آينده دريابيم مطابق طرح ضد خلقي آمريكا نه

با توجه به اين كه عراق به عنوان كشوري شناخته شده كه  يكي از ( در عراق كشف شوند 

نيز مشمول اين قانون شده و به تملك )بزرگترين منابع دست نخورده نفتي جهان را داراست

به با توجه . شركتهاي امپرياليستي در خواهد آمد

اشغال عراق و حضور نظامي گسترده ارتش 

آمريكا در اين كشور و با توجه به اين واقعيت كه 

قدرت سياسي اصلي در عراق امروز اصوال در 

دست آمريكا ست، از هم اكنون روشن است كه 

 بخوان –برندگان اصلي اين خصوصي سازي 

 كساني جز كمپاني هاي نفتي آمريكا -غارتگري

 كردن انحصار و "قانوني"با . نخواهند بود

غارت دراز مدت منابع انرژي عراق توسط 

امپرياليسم آمريكا، دولت اين كشور نه تنها 

جريان بخش قابل توجهي از نيازهاي نفتي براي 

 خود را تضمين خواهد كرد "رشد اقتصادي"

بلكه با تبديل عراق به يك پايگاه بزرگ نظامي 

نفت براي نيروهاي خويش جريان كلي توزيع 

منطقه كه ساير قدرتهاي امپرياليستي نيز به 

درجات متفاوت به آن متكي هستند را نيز كنترل 

هم اكنون دولت آمريكا بيش از . خواهد كرد

 مزدور كنتراتي 150000 سرباز رسمي و 180000

در زمينه هاي مختلف در اين كشور مستقر 

 پايگاه بزرگ و ثابت نظامي در 14ساخته و 

  .ر اختيار داردسراسر عراق د

واقعيت فوق بخشي از منافع اقتصادي و واقعي 

جنگ كنوني براي امپرياليسم آمريكا را نشان مي 

دهد كه با فريبكاري تمام لشكر كشي ضد خلقي و 

مبارزه با "سالخي مردم محروم عراق را زير نام 

 در "آزادي و دمكراسي" و برقراري "تروريسم

ت همچنين اين واقعي .عراق توجيه مي كند

 ناداناني را به نمايش مي رسوايي مرتجعين و

گذارد كه از آغاز اشغال عراق براي ارتش متجاوز 

و جنايتكار آمريكا و دولت بوش كف زده و 

تمامي اعمال تبهكارانه آنها برعليه مردم محروم 

و مبارز عراق را زير نام به ارمغان آوردن 

  . تاييد كردند"آزادي" و "دمكراسي"

         ..                        !!زنده باد كمونيسمزنده باد كمونيسم    ..                 ..         ..                     !!پيروز باد انقالبپيروز باد انقالب    ..                 ..



  

ست و رسوايي رژيم شك 

 و  مهوري اسالميج

   ! در كاناداشميزبانان

  1از صفحه 

و قرار شد که پسرش علی مصباح يزدی به 

 نفر ديگر از آدم کش های رژيم در اين ۵همراه 

همچنين،موسسه . ندنکنفرانس شرکت ک

مسيحی ميزبان با مشاهده اعتراضات گسترده 

ايرانيان، جلسه اول کنفرانس در روز يکشنبه 

 مه را لغو کرد و حتی کنفرانس سه روزه را ٢٧

به يک روز تقليل داد و قرار شد تا این 

 بعد از ظهر ٧ ماه مه ساعت ٢٨کنفرانس، روز 

 . برگزار شود

 

گاه واترلو با شهر الزم به توضيح است که دانش

تورنتو که محل زندگی اکثر ايرانيان مقيم استان 

ايرانيانی که در اين حرکت شرکت (انتاريو 

.  ساعت فاصله دارد٢می باشد، حدودأ ) کردند

و تغيير زمان کنفرانس و تغيير زمان آن از 

یکشنبه به دوشنبه در واقع به اين دليل انجام 

نيان هر چه شد که امکان اعتراض و تجمع ايرا

  . محدودتر گردد

  

با وجود تمام این تمهيدات در روز کنفرانس، 

حضور بيش از حد نيروهای پليس ضد شورش 

برای برگزاری این جلسه غير قابل باور و 

نشانگر هراس برگزار کنندگان از نيروهای 

جو پليسی آزادیخواه و معترضی بود که برغم 

 برای افشای چهره ضد خلقی رژیم حاکم

هوری اسالمی و سخنرانان اعزامی به جم

صحنه . برگزاری کنفرانس آمده بودندمحل 

تظاهرات با حرکت های مشابه  در کانادا بسيار 

 .فرق داشت

 

 بعد از ظهر رفته رفته ايرانيان ۶ از ساعت 

 خود را به محل ،معترض به اين کنفرانس

در ميان جمعيت حاضر، حضور قربانيان . رساندند

ياسی سابق رژيم سرکوبگر و زندانيان س

. جمهوری اسالمی چشمگير می نمود

همچنين فعالين سياسی و مبارزان افغانی 

مقيم کانادا در پيوند با مبارزات ايرانيان و در 

اعتراض به آزار و اذيت و اخراج افغانهای ساکن 

 بودند تا صدای کنفرانس آمدهايران به محل 

 رژيم اعتراض خود را به حضور عوامل جنايتکار

  .در کانادا نشان دهند

  

 در این حرکت، تظاهر کنندگان با در دست 

داشتن عکسهايی از اعدام و سنگسار و 

شکنجه زنان توسط رژيم ضد خلقی جمهوری 

به را اسالمی، جلوه هایی از جنایات این رژیم 

را رسواتر و بی  و اين رژيم نمایش در آورده

دادی از پيش از شروع کنفرانس تع .آبروتر کردند

. معترضين خود را به درون سالن رسانده بودند

با شروع جلسه صدای اعتراض به حضور هيئت 

مزدوران رژيم جمهوری اسالمی از جانب 

معترضينی که وارد سالن شده بودند، باال 

گرفته و رفته رفته فریاد های اعتراض به اوج 

رسيد تا جايی که به وضوح معلوم بود که علی 

 ديگر مزدورانی که در صحنه مصباح يزدی و

 هراسان شده و کنترل خود را از دست ،بودند

 بطوری که رنگ صورتشان نيز تغيير  بودندداده

 دقيقه ١٠به این ترتيب تنها حدود . ه بودکرد

پس از شروع برنامه، مسئولين کنفرانس 

متوجه شدند که در چنين شرايطی قادر به 

مام ادامه کنفرانس نيستند و با رسوایی ت

اما حتی اعالم  .خاتمه کنفرانس را اعالم کردند

ختم کنفرانس نيز مانع از ادامه اعتراض 

با تداوم اعتراض و . تظاهرکنندگان نشد

باالگرفتن صدای اعتراض ایرانيان مبارز،پليس 

ضد شورش که محل را در کنترل داشت و 

 نفر تجاوز می کرد، اعضای ٢٠٠تعدادشان از 

را در حمايت  خود هيئت جمهوری اسالمی 

 گرفته و از سالن بيرون  آوردند و با اتومبيل

پليس آنها را از صحنه خارج کرده و از خشم 

  . معترضين نجاتشان دادند

  

در خارج از سالن نيز زمانی که سخنرانان با 

اسکورت پليس از سالن کنفرانس بيرون می 

مرگ بر جمهوری "آمدند، صدای فرياد 

افغانيان معترض بر تمام ايرانيان و " اسالمی

علی . ودبفضای دانشگاه واترلو طنين افکن 

مصباح يزدی و همکاران جنايتکارش ازموسسه 

امام خمينی که با دیدن خشم و نفرت ایرانيان، 

هول شده بودند، دمشان را روی کولشان 

 فرار  .گذاشتند و فرار را بر قرار ترجيح دادند

ایرانيان مبارزی جنایتکاران لبخند پيروزی بر لبان 

آورد که آمده بودند تا کنفرانسی که با هدف  

فریب افکار عمومی و تبليغ و توجيه جنایات 

رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی  

تشکيل شده بود را به هم بزنند و خشم و 

  . اعتراض خود را اعالم کنند

  

نشان یک بار دیگر تجربه این حرکت مبارزاتی 

اما ) از نظر تعداد( هر چند کم یيرویداد که با ن

مصمم و قاطع می توان بساط فریبکاریهای 

. در هم ریختجمهوری اسالمی و مرتجعين را 

 همانطور که شرکت کنندگان در این اعتراض

 ترس و زبونی و خشم از چنين کردند و

شکست را در چهره علی مصباح يزدی و ديگر 

  .جنايتکاران رژيم دیدند

 

تأثيرات خود را حتی بر  بارزاتی این حرکت م

ميزبانان مرتجع جمهوری اسالمی یعنی 

سازمان مسيحی  منونايت و کانادايی های 

شرکت کننده در کنفرانس و حتی نيروهای 

جلوه که این حرکت . پليس نيز نشان داد

کوچکی ازتاثيرات اتحاد مبارزاتی بين فعالين 

، به نمایش گذارد سياسی ايراني و افغانی را

 یک بار دیگر  ضرورت به عنوان نمونه کوچکی

اتحاد عمل های مبارزاتی بين نيروهای مبارز 

  .اپوزیسيون را بيانگر بوده و یاد آوری نمود
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