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ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دروﻏﯿﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺷﺎﻋﻪ ﻣﯽ

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ "دﻣﮑﺮاﺳﯽ" آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ

ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ درﺳﺖ در ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از

ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻨﺎح

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﺗﻮده ﻫﺎی

ﻫﺎی "ﺧﻮدی" ﻧﻈﺎم را ﻫﻢ ﻧﺪارد و ﺑﻪ

ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ

ﺷﺮﮐﺖ وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم در "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت"

ﻣﺤﺮوم ﺷﻬﺮ ری در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﭙﺎﻟﮕﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد

ﻣﺠﻠﺲ رژﯾﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری

اﻣﺮ ﺗﺎزه و ﺑﺪﯾﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺎ

را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪت

اﺳﻼﻣﯽ در اول اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ

ﺑﺎرز و ﻣﻀﺤﮏ "ﺣﻤﺎﺳﻪ" اﺧﯿﺮ

ﺷﻌﺎرﻫﺎی "ﺗﻮپ ،ﺗﺎﻧﮏ ،ﺑﺴﯿﺠﯽ ،دﯾﮕﺮ

اﻧﺰﺟﺎر و ﻧﻔﺮت ﺗﻮده ﻫﺎ از ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ،ﺑﺎ

و ﺗﺤﺮﯾﻢ وﺳﯿﻊ ﺗﻮده ای و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ

ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻻف و ﮔﺰاف ﻫﺎی ﺳﺮان

اﺛﺮ ﻧﺪارد" و "ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،

ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﺧﻮد را ﻫﻢ رأی ﺑﺎ ﻣﺮدم

از ﻣﺰدوران ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ،

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ

ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ" ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ

ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻪ رﻏﻢ دوره ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ،

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا

"ﻗﺎﻃﻊ و وﺳﯿﻊ" ﺗﻮده ﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻔﺘﻢ را "ﺗﺤﺮﯾﻢ"

ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی دروﻏﯿﻦ در

ﻣﺠﻠﺲ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮔﺮدد

و ﯾﺎ در ﺷﻤﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن،

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﯾﻦ

ﻣﻮرد "ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ" ﺗﻮده ﻫﺎ در

ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از

ﻣﺮدم آﮔﺎه و ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در

"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺳﻦ رأی

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎت در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ

"ﺧﻠﻮت" ﺑﻮدن ﺣﻮزه ﻫﺎی رأی ﮔﯿﺮی

"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ

از  16ﺳﺎل ﺑﻪ  15ﺳﺎل ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ

اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺮای رژﯾﻢ ورﺷﮑﺴﺘﻪ و

و ﮐﺴﺎدی ﺑﺎزار ﺟﻤﻊ آوری رأی ﺗﻮﺳﻂ

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رأی ﮔﯿﺮی،

ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺳﻦ

ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮐﺴﺐ

ﮐﺎرﮔﺰاران ﺣﮑﻮﻣﺖ دم ﻣﯽ زدﻧﺪ.

"رأی" واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺖ

و ﺳﺎل را ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪه و

ﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﯾﻢ ﺑﺎ

ﺑﯿﻬﻮده ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ

ﺗﻌﺪاد آرای اﺧﺬ ﺷﺪه را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ادﻋﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ از  23ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ

ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای "ﺷﻠﻮغ"

ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاردﻧﺪ.

ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﺗﻼش

"ﺣﻤﺎﺳﻪ" اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ رژﯾﻢ!

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻨﺪﮔﺎن

ﻫﺎ ﺑﺮای روﻧﻖ دادن ﺑﻪ ﺑﺴﺎط اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

از ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ

ﺟﻠﻮه دادن ﺣﻮزه ﻫﺎی رأی ﮔﯿﺮی،

ﺗﻤﺎم از ﺷﺮﮐﺖ "ﺣﻤﺎﺳﯽ " ﻣﺮدم در

ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل ﻫﺎی

"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

در

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﻔﺘﺎد و ﺑﺎﻋﺚ

اﯾﻦ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی دم زدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در

ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﻫﻢ

ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ

ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﻓﺮﻫﻨﮓ دروغ و رﯾﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻗﺎﯾﻊ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ

ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺬف

ﺑﺮای ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺸﺖ.

 ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎ" و ادﻋﺎی

ﺧﻮرد ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ

ﻧﺎم ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده

ﺣﻤﺎﺳﯽ"

ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻓﺮاز آﺳﻤﺎن ﺑﻢ!
از زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ده ﻫﺎ ﺗﻦ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﻨﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زده اﻧﺪ.
اﯾﻨﺎن ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم و زﺣﻤﺘﮑﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺑﻠﯿﺲ
ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺪه از زﻟﺰﻟﻪ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز ﺑﻢ را ﺷﮑﺴﺖ داده
و از آن ﺟﺎن ﺑﺪر ﺑﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﯿﻮﻻی ﻣﺮگ و
ﻧﯿﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎب ﻧﯿﺎورده و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن ﮔﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ دردﻧﺎک و ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه
اﻧﻌﮑﺎس ﮐﻮﭼﮑﯽ از اوﺿﺎع ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻢ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺖ .ﺑﻪ
رﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ  2ﻣﺎه از زﻟﺰﻟﻪ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز ﺑﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ و داﻏﺪار ﺷﺪن دﻫﻬﺎ
ﻫﺰار ﺗﻦ از ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺤﺮوم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ،
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ در ﯾﮑﯽ از وﺧﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ اوﺿﺎع
ﻣﻌﺎش و زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع زﯾﺴﺘﯽ و
ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ وﺿﻊ ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﺣﯿﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن زﻟﺰﻟﻪ ،ﮐﻤﺮ آﻧﻬﺎ را
ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺎﺋﺐ و آﻻم ﻣﺎدی
و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺧﻢ ﮐﺮده و اﻋﺘﺮاض و
ﻧﻔﺮت آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻢ
ﺑﻪ ﻫﻤﭙﺎﻟﮕﯽ ﻫﺎی ﻣﺰدورش در ﺣﮑﻮﻣﺖ از "ﺑﯽ

ﻣﺠﻠﺲ

) اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ( 3

اﻋﺘﻤﺎدی" ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و از اﺣﺘﻤﺎل "اﻏﺘﺸﺎش"
آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.

) اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ( 2

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدم
ﺷﻬﺮ ری
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  30ﺑﻬﻤﻦ  ،ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ ری ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻫﺰاران
ﺗﻦ از ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻏﺎرت داراﯾﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺎل ﻏﺎرﺗﮕﺮ رژﯾﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﻨﺎن
وﺳﻌﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﺿﺪﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ.

) اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ( 2

ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺮگ
ﺑﺮ ﻓﺮاز آﺳﻤﺎن ﺑﻢ!
) ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 1

اﮐﻨﻮن ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دو ﻣﺎه از اﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ ﮔﺬرد.
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻨﻮز ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ
ﺗﻬﯿﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﻣﺮدﻣﯽ
ﮐﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن وﯾﺮان ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮودت ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻮا در ﺷﺐ و ﮔﺮﻣﺎی ﻃﺎﻗﺖ
ﻓﺮﺳﺎ در روز ،اﻣﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن را
ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﭼﺎدرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ آب و ﻫﻮاﯾﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻨﻮز از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ  ،ﺣﻤﺎم و
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮدم ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺮم
ﮐﺮدن آب در ﻃﻮل روز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎی آﻓﺘﺎب
ﺣﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ارﺗﺠﺎﻋﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ  ،ﺷﺮاﺋﻂ ﻓﻮق ﺑﺮای
زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ داﺋﻤﺎ ﻣﺮﯾﺾ و ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده اﻧﺪ و از
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﮑﻔﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﺮای زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ "ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ" ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻮده ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
وﺧﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ در ﺗﻮان داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن ﺑﻢ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ وﺟﻮد ﺳﺮدﻣﺪاران و ﮐﺎرﮔﺰاران دزد و ﻓﺎﺳﺪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺑﺨﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﮐﻤﮏ ﻫﺎی
ﻧﻘﺪی و ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ از ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺳﺮ درآورد
و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ارﺳﺎل ﻧﮕﺸﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺮاﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﻫﺰاران ﭼﺎدر ارﺳﺎﻟﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﺸﻮﺋﯽ و ﺣﻤﺎم و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻨﻮز
"ﺑﺎز" ﻧﺸﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﺎ "ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ" ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻋﻤﻖ
دﻧﺎﺋﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﻠﯿﺪ و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﻬﺘﺮ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﺪ ﻫﺎ ﻫﺰار دﻻر ﮐﻤﮏ ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻮرای ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺑﺮای ﺻﺮف در ﺑﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه در
ﺧﻮد روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ "دزدی و ﺑﭽﺎپ،
ﺑﭽﺎپ" در ﺑﻢ ﺑﻪ اﻣﺮی ﻋﺎدی و روزﻣﺮه ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺮاﺋﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ "ﭼﺎدرﻫﺎی
اﻫﺪاﺋﯽ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ!  4ﻫﺰار را از  40ﻫﺰار ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ
اش ﮐﺠﺎﺳﺖ؟" و ﯾﺎ "ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه
ﺑﺮای زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن ﺑﻢ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی رو ﺑﺎز ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در
ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺖ" .ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
"ﮔﻢ ﺷﺪن" ده ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮﻟﺪوزر ارﺳﺎﻟﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎک ﺑﺮداری از وﯾﺮاﻧﻪ ﻫﺎی
ﺑﻢ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد.
و ﯾﺎ از آن ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ "ﮔﻢ ﺷﺪن "ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﻣﺠﻬﺰ ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﺎن
روزﻫﺎی اول ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از رژﯾﻢ ﻓﺎﺳﺪ و
ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ  ،اﯾﻦ اﻣﺮ
روﺷﻨﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ دزدی ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ اﺑﻌﺎد از ﻣﺰدوران و
ﻋﻤﺎل ﮐﺎرﮔﺰار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت
دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﺣﯿﺎت ﻓﻼﮐﺘﺒﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺑﻢ ﺑﺎزاری ﺑﺮای ﺳﻮداﮔﺮی و ﺳﻮدﺟﻮﺋﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه و ﺑﻼ زده ﺑﻢ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎر و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺰاران رژﯾﻢ در ﻗﺒﺎل
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﻓﺮط
اﺳﺘﯿﺼﺎل ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺟﺮاﺋﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از "اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ در اﺛﺮ ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ دوﻟﺖ" ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺳﺘﺎن ﭘﻠﯿﺪ رژﯾﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺮ روز از ﻓﺎﺟﻌﻪ دردﻧﺎک ﺑﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺤﺮوم و ﺑﯿﮕﻨﺎه اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
آﻟﻮده ﻣﯽ ﮔﺮدد و دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﺿﺮورت
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن ﺑﻪ ﻫﺰاران دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ری
) ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 1

در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎد ﺷﺪه در اﺑﺘﺪا ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ از ﻣﺮدم
ﺷﻬﺮ ری ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن از اﻧﺪوﺧﺘﻪ
ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ وﻋﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﺧﺎذی ﺷﺪه
ﺑﻮد ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮل ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ و
در ﺻﺪد ﺗﺤﺼﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ
ری ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻌﺘﺮض در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻌﺎر دادن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن
اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﻼس ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﭘﻮل ﻫﺎی ﻣﺮدم
ﻣﺤﺮوم ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﺎدی رژﯾﻢ را
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺿﺪدوﻟﺘﯽ
ﺑﺪل ﮔﺸﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ وﺣﺸﺖ از
ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﻮده ﻫﺎ در ﺷﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و ارﮔﺎن ﻫﺎی وﯾﮋه ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ

ﺳﺮازﯾﺮ

ﮐﺮده

و

ﺑﻪ

درﮔﯿﺮی

ﺑﺎ

ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﺿﺪﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺰدوران ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه و
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧﺪ" :ﻣﻠﺖ ﮔﺪاﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آﺧﻮﻧﺪ

ﺑﻠﻪ! ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﺑﻢ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ،
ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﺋﻂ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺪرد ﻣﯽ آورد و ﻧﻔﺮت و
ﺧﺸﻤﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﺒﺒﺎن آن ﯾﻌﻨﯽ
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺳﺪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد .ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز

ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ" " ،ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺧﯿﺎﻧﺖ
اﺳﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ" " ،ﺗﻮپ ،ﺗﺎﻧﮏ ،ﺑﺴﯿﺠﯽ دﯾﮕﺮ اﺛﺮ
ﻧﺪارد" " ،ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﻧﻨﮕﺖ ﺑﺎد ﻧﻨﮕﺖ ﺑﺎد".
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ
ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن ﭘﺲ
از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﮐﺮدن ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺸﺘﻨﺪ.

"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ" در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن

ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ

ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .اﻣﺎ ذﮐﺮ

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ در دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق در ﻣﻮرد دﺳﺘﮑﺎری ﻫﺎ

ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻮده ﻫﺎ

و ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺟﺎری و ﻣﻌﻤﻮل در ﺳﯿﺴﺘﻢ

و اداره ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎزﻣﺎن داده اﺳﺖ .در

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،اﻣﺴﺎل ﺑﻪ رﻏﻢ دوره

ﮐﻮﭼﮑﯽ از واﻗﻌﯿﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر

ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﻣﺰدور و

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ وزارت ﮐﺸﻮر

ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ از اﻋﻼم ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﯽ آراء

زﯾﺮ ﻋﻨﻮان "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" از ﺳﻮی

ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن داده

در ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ

ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺮ ﺑﺎز زدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ

اﺳﺖ ،ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻪ رأی ﻣﺮدم  -ﺣﺘﯽ ﺑﻪ

ﺗﻨﻬﺎ  4درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن

ﻣﯽ ﮔﺮدد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼم ﮐﺮده

ﻗﺪرت از ﮐﻒ داده ﻣﺠﻠﺲ ،در ﺟﺮﯾﺎن

"ﺣﻤﺎﺳﻪ" اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ رژﯾﻢ!
) ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 1

ﻣﻔﻬﻮم

ﺻﻮری

آن-

ﺑﻠﮑﻪ

اراده

ﻗﺪرﺗﻤﺪاران دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ .در

ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت ،ﺑﻌﺪا رو

ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ دار و

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ

ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ اﻏﻠﺐ

ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران

دﺳﺘﻪ ﻫﺎی دروﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ

در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﻈﺎم

ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺸﻬﻮد ﻗﺒﻞ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری رأی

اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد رأی

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ،روﺑﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ

از "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ﭘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ واﻗﻊ

و رواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺎﻃﻠﻪ  15در ﺻﺪ ﮐﻞ

ﻧﻈﺎم ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﻋﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ ﯾﮏ

اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﺎ ازﻃﺮف آﻧﺎن

ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ از ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای )از

رأی ﻫﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺪﯾﺪا و وﺳﯿﻌﺎ ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ و

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .و ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای

ﭘﺨﺶ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻊ

آﻣﺎر را ﻫﻢ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ

ﻋﺮﯾﺎن از ﺳﻮی ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺒﻮده و

آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﺳﺖ

آوری ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن در ﻗﺒﺎل

ﮔﺮدد ﮐﻪ آﻣﺎر ﺷﺮﮐﺖ  50درﺻﺪی

ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ

ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،از

ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم راﯾﺞ و ﺻﻮری

اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داده ﺷﻮد و در

ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮدن ﺻﻨﺪوق در ﻣﺮاﮐﺰی ﻧﻈﯿﺮ

وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﺘﺮی ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در

آن در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﺘﺮوﭘﻞ ﮐﻪ

اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ از آن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ

ﺑﺮﺧﯽ اداره ﺟﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی

اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ "ﺗﺮس" و "ﻧﯿﺎز"

در آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل

ای در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ

از ﺧﺮوج ﺳﺮﺑﺎزان از ﭘﺎدﮔﺎﻧﻬﺎ و(...

ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رژﯾﻢ

ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺮ دﺳﺖ و ﺗﺤﺖ

ﺑﺎﺻﻄﻼح

ﮔﺮدد.

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻘﻠﺒﺎت

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻌﺪادی از

ﺳﺘﻢ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب

"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ

ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺮدم را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ

ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﻧﻔﺮت ﺧﻮﯾﺶ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت

ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن

"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ" ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻌﺪاد

ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﻓﺎﺳﺪ ﺟﺎری در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق

ﻧﺪارد .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ زﯾﺮ ﻧﺎم

رژﯾﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻮق را

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی

ﻫﺎی رأی ﮔﯿﺮی و ﺛﺒﺖ ﻣﻬﺮ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺎری ﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ "ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ"

ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

اﺳﺘﻔﺎده

ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺠﻤﻊ زﻧﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  8ﻣﺎرس در ﺗﻬﺮان!
) ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 4

اﻣﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺮاﺳﻢ در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روز دوﺷﻨﺒﻪ
 18اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ اﻋﺰام ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اوﺑﺎش
ﭼﻤﺎﻗﺪار و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ  ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺎرک ﻻﻟﻪ را در ﮐﻨﺘﺮل
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺿﻤﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب ﺻﺪ ﻫﺎ ﺗﻦ از زﻧﺎن ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮان و ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ را
ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ زﻧﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺰدوران رژﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻒ زدن و ﺳﻮت ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاض و دادن ﺷﻌﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ
زﻧﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧﺪ" :ﺣﻘﻮق زن در اﯾﺮان اﺟﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد" " ،آزادی ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺳﮑﻮت ﻣﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ" " ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد" .آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺎن "ﻟﻐﻮ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ" " ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری و ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺴﺎد رژﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی رﯾﺤﺎﻧﻪ" " ،آزادی اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﻮروزی و ﮐﺒﺮی رﺣﻤﺎﻧﭙﻮر" ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن ﻣﺘﻦ ﻫﺎ و اﺷﻌﺎری را از ﭘﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﻣﻀﺮوب ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن ﺑﻪ زور ﺑﻘﯿﻪ را ﻣﺘﻔﺮق ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﻣﺬاﮐﺮات
"ﺗﺮورﯾﺴﺖ" ﺑﺎ "ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ"!
ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﯽ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺴﺠﻞ ﺷﺪن ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح "ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر"  ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻳﻦ ﺗﺤﻮل در "ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺥﺎرﺟﯽ" ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺤﺚ ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺮاﺋﺪ و ﺑﻨﮕﺎﻩ هﺎی ﺥﺒﺮﭘﺮاﮐﻨﯽ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .در هﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ اﺥﻴﺮا ﻳﮑﯽ از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Camegieدر ﮐﺎﻝﻴﻔﺮﻧﻴﺎی ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻣﺎﻳﮑﻞ ﻣﮏ ﻓﺎل" ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﺥﻄﻮط ﻣﺘﻔﺎوت در دوﻝﺖ ﺑﻮش از اﺡﺘﻤﺎل ﻣﺬاﮐﺮﻩ و "ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ" دوﻝﺖ او ﺑﺎ "ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران"  ،ﺑﻪ رﻏﻢ
"ﺗﺮورﻳﺴﺖ" و "ﻣﺤﻮر ﺷﺮ" ﺥﻮاﻧﺪن ﺁﻧﻬﺎ ﺥﺒﺮ داد .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺰﺑﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻝﯽ در ﻣﻮرد
اﺡﺘﻤﺎل "ﮐﻨﺎر ﺁﻣﺪن" دوﻝﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ "ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران" اﻓﺰود ﮐﻪ "در دوﻝﺖ ﺑﻮش ﺑﺤﺜﯽ ﺟﺮﻳﺎن دارد.
ﮔﺮوهﯽ ﭘﻴﺸﺒﺮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان را اوﻝﻮﻳﺖ ﺷﻤﺎرﻩ ﻳﮏ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ....ﮔﺮوﻩ دوم ﺑﺮ ﺁن هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اوﻝﻮﻳﺖ ﺷﻤﺎرﻩ ﻳﮏ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﮓ اﻓﺰارهﺎی اﺗﻤﯽ و
ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺮورﻳﺴﻢ اﺳﺖ و اﻳﻨﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ هﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁن دو هﺪف
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ روﺡﺎﻧﻴﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر اﻳﺮان".
ﺷﺎﻳﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎﻩ هﺎی اﺥﻴﺮ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
دوﻝﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ هﺪف ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﮏ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺁن ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو
دوﻝﺖ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺠﻤﻊ زﻧﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ 8
ﻣﺎرس در ﺗﻬﺮان!
در ﺳﺎﻟﮕﺮد  8ﻣﺎرس روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ،رژﯾﻢ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ زﻧﺎن
در ﭘﺎرک ﻻﻟﻪ ﺗﻬﺮان را وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد.
ﻫﺠﻮم ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ زﻧﺎن در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺠﻮز ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪ
زﻧﺎن را ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد.

)اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ( 3

"ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ"

ﻋﺮاق ،ﺑﺎزاری "ﻣﻨﺎﺳﺐ"
ﺑﺮای اﻧﺤﺼﺎرات اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
از ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :
http://www.fadaee.org/

ﻣﺪﯾﺮ "ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ" دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ  ، Tom Foley ،ﭘﺲ از دﯾﺪار
ﺧﻮد از "ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران"
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ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﮔﻔﺖ" :در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪی و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آب رﺳﺎﻧﯽ،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻋﺮاق
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ".ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،وی ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ آﻧﺎن
را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻋﺮاق ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﻣﺪﯾﺮ "ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران" ﻋﻼوه ﺑﺮ "ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ" و
"ﺷﻞ"  ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻋﺮاق ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﻮد آور و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻔﺖ
را ﮐﺎﻣﻼ در اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ رﻏﻢ اﻋﺘﺮاض ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎی ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮدم ﻋﺮاق از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﺑﺎزار اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎزد.

از ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :
http://www.ashrafdehghani.com/
ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
BM Box 5051
London
WC1N 3XX
England

ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ و ﺗﻠﻔﻦ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
0044 – 208 – 8805621

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
e-mail : ipfg@hotmail.com

