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  سران نظام و مزدوران توده ای
 !از تصرف سفارت در استکھلم به وحشت مرگ افتادند

  
  

ه کمونيستھا، انقالبيون و ايرانيان آزاديخواه شھراستکھلم، با تصرف سفارت تروريستی رژيم جمھوری اسالمی به وسيل

تنھا به فاصله چند ساعات پس از پخش . وحشت مرگ بر دل خامنه ای، احمدی نژاد و کليه سران رژيم اسالمی افتاد

ر ًخبر تصرف سفارت به وسيله مردم آزاديخواه اين شھر، سران جمھوری اسالمی فورا و دستپاچه سفير دولت سوئد د

ھمزمان با علی خامنه ای، احمدی نژاد و ساير جنايتکاران .  و وحشتشان را به آنھا ابراز کردند تھران را فراخواندند

حرفه ئی در راس نظام، وابستگان و طرفداران ھاشمی و موسوی، مواجب بگيران سفارتی و آقازاده ھای رسانه ئی 

ان قرچه کردن، نتوانستند رعشه ای را که بر اندامشان افتاده پنھان شان در خارج کشور نيزبه رعشه افتاده، با وجود دند

سايت توده ای پيک نت که گردانندگان آن در شھر برلين جزو مواجب بگيران سفارتخانه رژيم اسالمی در اين . کنند

ت دادند، شھر و ھمکاران وزارت اطالعات ھستند، بيشتر از بقيه بسيجيھای اينترنتی افسار بريده و به خود جرئ

. مبارزين و انقالبيون، کمونيستھا و مردم آزاديخواه شھر استکھلم را عامل شريعتمداری و سعيد امامی خطاب کنند

پرونده حزب توده سياھتر از . کسانی که خودشان بيش از سه دھه، ھمکار و ھم کاسه تک تک جنايتکاران حاکم بوده اند

جالب اينجاست که تک تک مردم ايران که خبر . دم، قمه چرخانی کندآن است که در اين روزھای خروش انقالبی مر

اين اقدام شجاعانه را شنيدند با خوشحالی عميق به حزب کمونيست کارگری و ھمه جريانات و نيروھای مبارز، انقالبی 

ک خود را با سايت پيک نت نتوانست خشم مشتر. و سازش ناپذير شھر استکھلم درود گفتند، عزم آنھا را ستايش کردند

آنھا به خود جرئت داده و حزب کمونيست کارگری را در باره تصرف سفارت رژيم . سران نظام از ديده پنھان کند

علت خشونت کالم لباس شخصيھای توده ای در پيک نت عليه حزب . اسالمی در استکھلم، مورد فحاشی قرار دادند

توده ايھا به وحشت . ًبه حق مردم ايران کامال فھميدنی استکمونيست کارگری به عنوان ستون سازش ناپذير مبارزه 

ميدانند که . افتاده اند چون ميدانند با تصرف سفارتخانه ھای نظام، سفره جنايتکاران حاکم از جلو آنھا نيز جمع خواھد شد

واھد افتاد و يکايک پرونده ھای جاسوسی و مزدوری آنھا، با تصرف اين النه ھای جاسوسی به دست مردم انقالبی خ
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ھمين وحشتشان، نشان ميدھد که البد سنگينترين و سياھترين پرونده ھا را ! وحشت کرده اند! نگرانند. رسوا خواھند شد

برای ھمين به سران نظام نخ ميدھند تا نگذارند پرونده ھای مشترک جاسوسی و دست . در بايگانی اين سفارتھا دارند

خوب ميدانند که آغاز خروش انقالبی مردم ايران و نھضت . عليه مردم رو بشودداشتن آنھا در قتل و جنايت 

عدالتخواھانه و انسانی مردم در خارج کشور بساط رژيم اسالمی را جارو خواھد کرد و پرونده تمام قلم به مزدان و 

پيام اين انقالب . د کردگدايان سفارتھای اين حکومت در خارج کشور را به زودی زود در پيشگاه مردم ايران رو خواھ

و اين جنبش به حق مردم ايران به مزدوران حزب توده، جاسوسان و خودفروختگان اين نظام ھمانی است که در 

بھتر است تا دير نشده دست از دشمنی . خيابانھای تھران، شيراز و اصفھان و شھرھای ديگر ايران فرياد زده شده است

دست از مزدوری و شراکت در جنايت و چپاول . ا بردارند، خود را تسليم کنندبا مردم ايران و مبارزه به حق آنھ

که ھدفش فی الواقع مسالمت با " مبارزه مسالمت آميز"بدانند که ديگر ترفندھائی چون . کارگران و مردم ايران بردارند

شده و جاسوسان مرتبط با آنھا خشونت را تروريستھای جا داده . جانيان حاکم و دشمنی با مردم ايران ميباشد، نميگيرد

انجام ميدھند نه ھزاران ھزار پناھنده، فراری سياسی، خبرنگار قلم شکسته، کارگر زبان بريده و فعال حقوق زن که از 

اين حکومت را نه . اين لفاظيھا ديگر نميگيرد، سی سال مزدوری بس است. قفس حجاب و آپارتايد جنسی گريخته است

  .توده و نه اکثريت و نه ھيچ سرباز گمنام و بدنام امام زمانی ديگر نميتواند نجات بدھدموسوی، نه احمدی، نه 

توده ای بودن االن دشنامی است که مردم به مزدوران . توده ايھا را ھمه مردم و فعالين و نيروھای اپوزيسيون ميشناسند

زدور چگونه برای مسلح کردن سپاه به سالح ھمه ميدانند که اين خط اماميھای م!  مانند لباس شخصيھا.حکومت ميدھند

ضد  "۶٠اگر جرئت دارند سياھه نامه راه توده را منتشر کنند که فرزندان اين مردم را در سال . سنگين ھلھله ميکردند

سه دھه شراکت در جنايت، سه دھه . معرفی و خواھان کشتار و اعدام آنھا ميشدند" گروھک آمريکائی"و " انقالب

زماندھی خفقان به اسم مبارزه ضد امپرياليستی، سه دھه دفاع از اسالم و ارتجاع سياه به اسم ھمزيستی شراکت در سا

بھتر است در آخرين روزھای افتادن اين .  پرونده اين جريان را در سازمان اطالعات سنگين کرده است،مسالمت آميز

  . ی پيک نت را ھمه ميشناسندولين سايت توده امسؤ! که به سر و کله خودشان بخوردحکومت قمه را جوری نچرخانند 

  . حزب کمونيست کارگری ايران به ھمراه مردم ايران، بساط اين حکومت و ايادی و مزدورانش را جمع خواھد کرد

  


