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آنان به .  رفتند2003ن چنين دهها هزار تهرانی به استقبال شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل سال يا

" عبادی، سالم بر آزادی،ُدرود بر "عبادی قهرمان بانوی صلح ايران"، "عبادی دشمن آپارتايد"گرمی با شعار 
.به استقبال او رفتند  

 
وکيل "استقبالی اين چنينی از وکيل شجاع قربانيان قتلهای زنجيره ای، وکيل پرونده دانشجويان کوی دانشگاه، 

و مدافع حقوق زنان و کودکان در ايران اسالمی، که زن موجودی درجه دوم محسوب می شودو" زيبا کاظمی  
مردم . وژی حاکم بر حاکميت اسالمی است، نشان از درجه آگاهی مردم تهران استآپارتايد جنسی ايدئول

زندانيان " تهران که در ابعاد دهها هزار نفری به استقبال عبادی آمده بودند با بر افراشتن پالکاردهايی چون
ست، بااعما ل تنوع اقوام در ايران ثروت ملی ا" ، "ايران يک زندان بزرگ است"،  "سياسی آزاد بايد گردند

الحاق سريع و بال شرط به کنوانسيون رفع همه اشکا ل تبعيض از " ، "دمکراسی پاسدار اين ثروت باشيم
، مطا لبات ميليونها نفر از مردمی را اعالم می کردند که از " اعدام زندانيان را متوقف کنيد" و " حقوق زنان

ر تهرانی در مراسم استقبال از برنده جايزه صلح نوبل شعارهايی که دهها هزا. نظام اسالمی به تنگ آمده اند
می دادند و عليه تبعيض نژادی و دستگاه قضائی و حکومتی و برای برابری خلقها، تساوی زبانها، آزادی 

انديشه و آزادی زندانيان سياسی بود، نشان داد که انديشه اصالح و اصالح طلبی درجمهوری اسالمی مرده 
ای اثباتی خود در دفاع از دمکراسی، حقوق خلقها، ميخی ديگر بر تابوت جمهوری است و مردم با شعاره

.اسالمی زدند  
 

بی سبب نبود که از جايزه صلح نوبل به خانم عبادی وکيل قربانيان قتل های زنجيره ای، دستگاه واليت 
قضایئی و صدا و هراسان شده است و نه فقط آدمخواران نشسته در شورای نگهبان و بيت رهبری و دستگاه 

نيز کوشيدند که جايزه صلح جهانی راناچيز جلوه دهند " اصالح طلب"سيیمای حکومتی، بلکه رئيس جمهور 
.و يا در نحوه آن روده درازی کنند  

 
اّما مردمی که جز به سرنگونی جمهوری اسالمی نمی انديشند، بار ديگر فرصت اعتراض به نظام آپارتايد 

.بی دهها هزار نفره بدست آوردند و بار ديگر سرود آزادی را در تهران فرياد کردندحاکم را در جشن و پايکو  
سرودی که اينک پژواک آن در سراسر ايران شنيده می شود و می رود اين نظام آدمخوار وارتجاعی و 

. ايدئولوژی نژاد پرستانه ، ضد زن و بربر منشانه اش را به گورستان تاريخ روانه کند  
 

 راه کارگر، بر اين روحيه شادمانه و حق طلبانه که فرياد آزادی و برابری و -گران انقالبی ايرانسازمان کار
.عدالت می سرايد درود می فرستد  
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