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  سرمقالهسرمقاله

ي تماميت جمهوري اسالمي، تاكيد بر سرنگون

  !شرط پيشروي جنبش توده اي
 كه بخشي از آنها اساسا در اعتراض به تقلب در انتخابات از سوي توده هاي وسيعي... 

فراهم آورد مردمي فرصتي براي سرريز شدن خشم انتخابات فرمايشي شركت نكرده بودند، 

جنبش اين .  استرساندهانشان به استخورا كه سي سال سلطه چپاولگرانه نظام حاكم كارد 

.  آنچنان ابعاد گسترده اي يافت كه زمين را زير پاي جالدان حاكم به لرزه در آوردتوده ها،

 دادن به نيرو "گل"  تبليغ  و"آرامش"به اين ترتيب عليرغم همه فراخوانهاي دعوت به 

 با سنگ ،ديكال جوانان مبارز با فرياد شعار هاي را،"سكوت"هاي سركوب و راهپيمائي در 

و كوكتل مولوتف به مقابله با ماشين سركوب جمهوري اسالمي برخاسته و نشان دادند كه 

 هم دريده ازچه زود پوسته هاي تحميلي را در اثر شدت گيري مبارزه طبقاتي جنبش مردمي 

و اوباش حكومتي جاي آرامش و سكوت به به اصطالح اراذل و جنگ و گريز خياباني با 

اعتراضات مردمي از كنترل خارج  كه همه تالش شان اين است كه مباداا مي گيرد ررهبراني 

      . .. ضدمردمي حاكم را آماج قرار دهدشده و كل نظام

           ����٢  

  !تاريخ را توده ها مي سازند
 رفيق اشرف دهقاني

خاسته و تاريخ خود را مي سازند، وظيفه كارگران و روشنفكران آگاه و مبارز در شرايط حساس كنوني كه توده هاي تحت ستم ايران، زنان و مردان آزاده ما بپا ... 

تنها يك . است كه بكوشند از فضاي مبارزاتي موجود حداكثر استفاده را در جهت متشكل كردن خود جهت پيشبرد هرچه راديكال تر كردن اين مبارزات بنمايند

گاه ايران كه آرمان هاي اكثريت عظيم جامعه راهنماي حركت اش باشد، قادر است كه ضمن كاناليزه كردن تشكل انقالبي متشكل از خود زنان و مردان مبارز و آ

   ....مبارزات جاري توده ها در جهت سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي، نقشي انقالبي در اين جنبش ايفا نموده و راه را براي رهائي واقعي توده ها هموار سازند

  4صفحه  
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 خرداد 22 "انتخابات"اعتراضات بزرگ مردمي كه به دنبال اعالم نتايج تقلب آميز 

 ،سراسر كشور را فرا گرفت گر چه با وحشيگري ذاتي ديكتاتوري حاكم مواجه گرديد

مبارزات هر روز موج هاي جديدي از در نتيجه آن اما آنچنان تكاني به جامعه داد كه 

  .در خيابانها سرازير مي شودمردمي 

  

واقعيت وجود نيروهاي اجتماعي اي آنچه كه در اين اعتراضات برجستگي خاصي يافته 

تا اين اعتراضات در چهار چوب اختالفات دروني طبقه حاكمه ست كه مي كوشند 

همگان به عينه و محصور شده و شعار ها و اشكال مبارزه به سطحي ارتقا نيابد كه 

كل نظام جهنمي حاكم آماج خشم و نفرت و مبارزه توده هاي ند كه آشكارا ببين

  . رنجديده قرار دهد

  

چه رسانه هاي داخلي و چه خبرگزاريهاي خارجي در در جريان جنبش توده اي اخير 

يك همگامي غير قابل انكار مي كوشند تا در شرايطي كه نيروهاي سركوب جمهوري 

 مردم را از حق ،ض را به خاك و خون مي كشنداسالمي با سبعيت تمام توده هاي معتر

 در مقابل مهاجمين "سكوت" و "آرامش"مسلم دفاع از خود باز داشته وآنها را به 

براي رسيدن به اين هدف  مزبور  يرسانه ها.  دعوت نمايندوحشي و خونخوار حكومتي،

.  جا بزنند اين اعتراضات"رهبر"با دميدن در بدن نحيف موسوي در تالش اند تا وي را 

و اين گونه جلوه دهند كه تمام هم و غم مردم بجان آمده ما از مظالم و ستم هاي سي 

سال حاكميت ننگ و جنايت جمهوري اسالمي در خيابانها اين است كه حتي با نثار خون 

  .خود موسوي را بجاي احمدي نژاد بنشانند

  

 خرداد شروع شده بود و اصالح 22البته تبليغ براي موسوي از قبل از انتخابات فرمايشي 

 و دفاع از كانديداتوري موسوي و "موج سوم"طلبان حكومتي با براه انداختن 

 با سرمايه گذاري روي نفرت خود كوشيدند برافراشتن پرچم سبز به مثابه سمبل حركت

را حول پرچم سبز آنها  ، سركوبگريهاي سالهاي رياست جمهوري احمدي نژادجوانان از 

 "آفتابكاران"در اين راه، آن فريبكاران حتي به سرود زيبا و پر معناي . كنند خود بسيج

 بوده و تبلوري از 50كه ملهم از مبارزه قهرمانانه چريكهاي فدائي خلق در اوايل دهه 

آنست، دستبرد زده و وقيحانه آن را براي جلب جوانان به سوي خود، مورد استفاده 

در شرايط يغات، متأسفانه اين ترفند ها و تبل. قرار دادند

تشكل انقالبي يك فقدان يك جنبش انقالبي سراسري و نبود 

 با ي گوش هاي شنوائي يافته و افراد،قادر به رهبري جنبش

انگيزه هاي گوناگون را حول خود جمع نمود كه انعكاس آن 

در جو تبليغات قبل از انتخابات و گستردگي پرچم و آرم 

واقعيت نشان مي اين .  رويت بودقابلسبز در سطح خيابانها 

داد اصالح طلبان حكومتي با سرمايه گذاري بر روي نفرت 

مردم از احمدي نژاد ميكوشند كركسي چون موسوي كه 

چنگالش به خون دهها هزار نفر از كمونيستها و آزاديخواهان 

اين آب و خاك آغشته است را قناري خوش صدائي جا 

در هياهوئي كه . ده استبزنند كه حال نغمه آزادي سر دا

تبليغات دروغين بر پا نمود آگاهانه تالش شد تا كسي فرق 

با قناري به عنوان حيواني خونخوار و كثيف را كركس 

روي اين واقعيت پرده كشيده شود كه ؛ و متوجه نشود

كانديداهائي كه از غربال شوراي نگهبان گذشته و اصل 

 در زمينه سركوب مبارزات مردم ، داده اند را مورد تائيد قرار"واليت مطلقه فقيه"

اگر از رضائي،فرمانده پيشين سپاه پاسداران  كه وجودش از جنايات . فرقي با هم ندارند

اين سپاه در حق مردم جدائي ناپذير است، بگذريم، كروبي و موسوي اين امتياز را به 

ازه در مقابل تبه صورت بالفعل و شقاوت هاي احمدي نژاد احمدي نژاد داشتند كه 

اين  اما جنايات آن ديگران را گرد زمان تا حدي پوشانده و شت،چشم همگان قرار دا

 و مهمتر هبه خصوص براي جوانان قابل لمس نبودجنايات بخشا بخاطر گذشت زمان 

  .اينكه در پرده اي ازتبليغات دروغين پوشيده شده است

   

كه به حق مورد نفرت را نژاد ديكتاتوري حاكم، احمدي  پس از اينكه وزارت كشور

 خشم مردم از تقلب و وقاحت ، برنده انتصابات خود ساخته اش اعالم نمود،توده هاست

 كار  در حاكميت موجود،دارو دسته احمدي نژاد. دارو دسته حاكم شعله ور گشت

را به آنجا كشاندند كه نه تنها آراي ديگران را به خود نسبت دادند مردم تقلب و تحقير 

 وي را ، براي تحقير كروبي و حاميانش،كانديد بيشتر نداشت در انتخاباتي كه چهار كهبل

تقلبات آشكار و برخوردهاي تحريك آميز دولت احمدي نژاد ! نفر پنجم اعالم نمودند

 مردمي كه در سي  بر آتش خشم.به واقع بنزيني بود كه بر آتش خشم مردم ريخته شد

حضورشان در انتخابات مورد تاكيد قرار ورت همواره ضرسال گذشته در حاليكه 

گرفته اما عمال راي و اراده شان با وقاحت پايمال قدرت حاكم گرديده و خواستها و 

  .مطالباتشان وحشيانه سركوب شده است

  

 كه بخشي از آنها اساسا در اعتراض به تقلب در انتخابات از سوي توده هاي وسيعي

فراهم مردمي فرصتي براي سرريز شدن خشم ند، انتخابات فرمايشي شركت نكرده بود

.  استرساندهبه استخوانشان را كه سي سال سلطه چپاولگرانه نظام حاكم كارد آورد 

 آنچنان ابعاد گسترده اي يافت كه زمين را زير پاي جالدان حاكم به جنبش اين توده ها،

برگزار خود اد را  خرد29نماز جمعه مراسم لرزه در آورد و ولي فقيه را مجبور نمود 

اصالح  در تقابل آشكار با خواست ابطال انتخابات كه مطالبه عمومي اني سخنطيكرده و 

طلبان و بخشي از مردمي بود كه هنوز تحت تأثير تبليغات فريبكارانه آنها قرار داشتند، 

 مردم را به گردن نهادن به نتيجه انتخابات ،پيروزي احمدي نژادبه اصطالح ضمن تائيد 

  

تاكيد بر سرنگوني تماميت جمهوري 

 !اسالمي، شرط پيشروي جنبش توده اي
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 !بايد در مبارزات توده ها در هر سطحي شركت كرد و آن را ارتقاء داد

 و توطئه قدرتهاي "خرابكاران "عوت كرده و هر گونه اعتراض خياباني را كار د

  .بيگانه جا بزند

  پاسخ ،در روز بعد حضور گسترده مردم در خيابانها و  خرداد30تظاهرات قهرمانانه اما 

 نشان داد تداوم اعتراضات توده اي. به اراجيف و تهديدات خامنه اي بودمردم دالور ما 

 ، همه سبعيت نيرو هاي سركوب و شمشير كشيدنهاي رهبر جمهوري اسالميكه عليرغم

مردم ما از چه اراده پوالدين و چه پتانسيل اعتراضي بزرگي برخوردار ند كه با دست 

خالي به خيابانها ريخته و خشم ونفرت خود از تماميت رژيم جمهوري اسالمي را به 

يراندازي نيروهاي انتظامي به شهادت رسيده نمايش گذاشتند تا آنجا كه دهها نفر بر اثر ت

 نفر 150و كار به آنجا رسيد كه حتي برخي از خبرگزاريهاي خارجي از كشته شدن  

  . كه البته هنوز آمار واقعي تعداد كشته شدگان روشن نشده استندگزارش داد

  

 دادن به "گل"  تبليغ  و"آرامش"به اين ترتيب عليرغم همه فراخوانهاي دعوت به 

 جوانان مبارز با فرياد شعار هاي ،"سكوت"نيرو هاي سركوب و راهپيمائي در 

 با سنگ و كوكتل مولوتف به مقابله با ماشين سركوب جمهوري اسالمي ،راديكال

چه زود در اثر شدت گيري مبارزه طبقاتي برخاسته و نشان دادند كه جنبش مردمي 

و اوباش حكومتي اراذل خياباني با  هم دريده و جنگ و گريز ازپوسته هاي تحميلي را 

كه همه تالش شان اين است را مي گيرد جاي آرامش و سكوت به به اصطالح رهبراني 

اعتراضات مردمي از كنترل خارج شده و كل نظام ضدمردمي حاكم را آماج  كه مبادا

  . قرار دهد

  

مير حسين  به دوره نخست وزيري  حتي اگربه اصطالح رهبران،براي درك افق هاي اين 

 روز نامه  از دوره زمامداري وي،62 تا 60در سالهاي تنها  كه نكنيمموسوي مراجعه 

هر روز خبر از اعدام دهها مجاهد،كمونيست و  آزاديخواه مي دادند و او هاي دولت 

 زنان را مجبور به رعايت ،لباس شخصي هاي خميني و موسوي با تيغ موكت بري و اسيد

 سال حكومت خاتمي مراجعه نمود 8 كافي است به تجربه ،حجاب اجباري مي كردند

 وظيفه شان نه آسيب رساندن به نظام كهكه طي آن  اصالح طلبان حكومتي نشان دادند 

فرو رفتن در نظام و "بلكه بقول شمس الواعظين يكي از اصالح طلبان دو خردادي 

درياي  نظام درهمان  آنهم در شرايطي كه ؛"آسيب شناسي و آسيب زدائي از آن است

  .نارضايتي و خشم مردم در حال غرق شدن مي باشد

  

و دسته در حفظ سيستم   تجربه دوره خاتمي به روشني نشان داد كه اين دار

استثمارگرانه موجود هيچ اختالف اساسي با جناح هاي ديگر جمهوري اسالمي ندارند و 

چپاول توده ها و چگونگي اختالف اساسي آنها با جناح هاي ديگر  دست باال داشتن در 

ست ا اين تجربيات كافي تكيه بر هر يك از. حفظ نظام از گزند مبارزات مردم مي باشد

 سال  8همچنانكه  .تا جوانان ما فريب دروغهاي اين جماعت مردم فريب را نخورند

. دوره رياست جمهوري خاتمي ثابت كرد كه جمهوري اسالمي اصالح پذير نمي باشد

آشكار كردن عمومي ترين  نيز در حال حاضر،ين خيزش بزرگ مردمي شرط پيشرفت ا

  خواست خود كه همانا سرنگوني رژيم مي باشد و خواستي است كه در لحظه كنوني، 

  

همه نيرو هائي كه به انحا مختلف مي كوشند انرژي انقالبي توده ها را و اصالح طلبان 

ند برعليه آن بوده و در مقابلش محدود سازجناح هاي حكومتي  در چهارچوب اختالفات

 را روشهاي سترون صرفا غير قهر آميزبيهوده نيست كه آنها . موضع گرفته و مي ايستند

غير واقعي مي كوشند با استدالل هاي تبليغ نموده و در مقابل قهر ضد انقالبي رژيم 

   .را از حق دفاع از خود و تهاجم براي نابودي كل نظام موجود باز دارندمردم 

  

در اثر شدت گيري تضادهاي طبقاتي و كه وقتيكه كل جامعه اين را هم مي توان ديد 

تكان مي خورد همه اقشار و طبقات به تكاپو اوج گيري مبارزات توده هاي تحت ستم 

توده ، بر چنين اساسي است كه امروز در خارج از كشور شاهد فعال شدن  در مي آيند

امي اين سالها نشان داده اند به مثابه يكي از مدافعان كه در تمئي هستيم اكثريتي ها –اي

نظم حاكم همواره در كنار جناح هاي دروني رژيم و بر عليه خواستها و مطالبات 

 بار ديگر فرصت يافته اند تا ماهيت ضد اينها امروز. بوده اندكارگران و زحمتكشان 

را در زير پرچم سبز اسالم مردمي خود را به نمايش بگذارند و اين روز ها همه جا آنها 

اين  كه مشاهده مي كنيمموسوي و بيرق شعار هاي مردم فريب كروبي مي بينيم و 

 آشكارا در سركوب مردم ايران با همين دولت موسوي همكاري 60خائنيني كه در دهه 

در همه جا جزء سينه چاكان دفاع از موسوي گشته و مي كوشند امروز چگونه كردند، 

كمونيستها و انقالبيون شعاري كه كل نظام ظالمانه موجود و سيستم سرمايه ا نگذارند تتا 

از قرار خيزش بزرگ مردمي ما كه همه  .دهندبداري حاكم را هدف قرار مي دهد سر 

باتالق گنديده اكثريتي ها را نيز تكان داده و  به حركت در آورده،جامعه را نيروهاي 

ر به جلو صحنه آمده و دنائت و پستي ذاتي خود را  تا اينها نيز بار ديگ استباعث گشته

   .بار ديگر به نمايش بگذارند

  

با توجه به آنچه گفته شد، واضح است كه شرط اصلي پيشروي جنبش توده اي 

شورانگيزي كه اين روزها حاكميت جمهوري اسالمي را با يكي از سخت ترين چالشهاي 

 شدن هر چه بيشتر مبارزات مردم عمر ننگين خويش مواجه كرده است، راديكاليزه

   .  همراه با افشاء شدن هر چه بيشتر اصالح طلبان است
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در روزهاي اخير در حالي كه خيابان ها و كوچه هاي بسياري از شهرهاي ميهن مان 

در زير غرش گام هاي ميليوني مردم به جان آمده و بپاخاسته و بويژه زنان و مردان 

در طي  ده، دژخيمان رژيم سركوبگر جمهوري اسالميجوان آگاه ما به لرزه درآم

سركوب هاي خياباني خود در سراسر كشور و با تيراندازي بسوي جمعيت بي دفاع 

تعداد مردمي كه .  در ميدان آزادي تهران، ده ها نفر را به خاك و خون غلطانده اند

 حمله در چند روز اخير در جريان تظاهرات و يا درگيري هاي خياباني و يا در

اوباشان حكومتي به دانشگاه ها و اماكن ديگر توسط نيروهاي مسلح رژيم جمهوري 

اسالمي به قتل رسيده و شديداً زخمي و يا آسيب ديده اند، بر اساس مدارك زنده و 

غير قابل انكار بسيار بسيار بيشتر از تعدادي است كه خبر گزاري هاي رسمي 

بي شرمانه، برگ سياه ديگري بر كارنامه اين جنايات كثيف و . گزارش داده اند

سراسر جنايت و توحش سردمداران رژيم جمهوري اسالمي مي افزايد كه در طول 

 سال حكومت ضد خلقي و سراسر ستم و ارتجاعي شان هر نداي آزادي خواهانه 30

  .را با گلوله و زندان و تخت هاي شكنجه و تازيانه و چوبه هاي دار پاسخ گفته اند

  

شك خاطره و نام جان باختگان دالور خيزش هاي مردمي اخير كه از فرزندان بدون 

و جوانان مبارز ما بودند، براي هميشه در ياد مردم ايران خواهد ماند و خون آن ها 

بر سرخي رنگ پرچمي خواهد افزود كه دير يا زود بر ويرانه هاي ناشي از تمامي 

  .خواهد آمدنكبت ها و ننگ هاي اين رژيم به اهتزاز در 

  

نتيجه جنايات رژيم در روزهاي اخير همچون كشتار خلق هاي تحت ستم كرد و 

 و قتل عام 67، همچون نسل كشي سال 60عرب و تركمن، همچون قتل عام دهه 

زندانيان سياسي، همچون كشتار و سركوب وحشيانه كارگران و زحمتكشان در 

 جنايت خونين ديگر، تنها و تنها اسالم شهر، بهشهر و خاتون آباد و همچون هزاران

آتش انتقام و كينه مقدسي را در دل ميليون ها تن بارور مي كند كه بذر آن از 

نخستين روز به قدرت رسيدن اين رژيم پليد در دل و جان كارگران و زحمتكشان و 

بيهوده نيست كه در جريان ارتكاب به  . ديگر توده هاي ايران كاشته شده است

بي دفاع در ميدان آزادي تهران برخالف تصور مرتجعين حاكم ، اين كشتار مردم 

امر منجر به در هم شكستن صفوف و عزم تظاهر كنندگان نشد و جوانان مبارز ما در 

واكنش به اين جنايت با كوكتل مولوتف ساختمان بسيج جنايتكار قاتل مردم را به 

 فضاي آن محل "كشتمي كشم،مي كشم، آن كه برادرم "آتش كشاندند و فرياد 

  .را فرا گرفت

  

 امروز در گذر سريع حوادث جاري در جامعه تحت سلطه ما، نمايش خوفناك 

صحنه هاي يورش مزدوران باتوم بدست و چاقوكش و مسلح به اسلحه گرم، به 

دختران و پسران جوان و پرشور تشنه آزادي و تكه و پاره كردن آنان، بدون شك 

 مبارزي را مي فشارد و خشم او نسبت به تماميت اين قلب هر انسان با وجدان و

اما جاي ترديد نيست كه اين خشم . دستگاه پوسيده ظلم و جنايت را بر مي انگيزد

بر اين .  به حق و انقالبي بايد با آگاهي مبارزاتي توأم شود تا مثمر ثمر واقع گردد

ناصر آگاه و اساس الزم است تا در اين اوضاع بحراني و ملتهب، نيروها و ع

روشنفكر و بويژه جوانان مبارز توجه خود را به چند مساله مبرم و حياتي زير كه 

  :به جنبش موجود و آينده آن مربوط است، متمركز سازند

  

هر چند كه جنبش اخير در جريان مضحكه انتخابات جمهوري اسالمي شكل ) 1

ياست جمهوري اوج گرفت و در اعتراض به نتايج به اصطالح انتخابات دور دهم ر

گرفته و تحت پوشش ضديت با احمدي نژاد، يكي از  سمبل هاي تمامي جنايات و 

كثافات رژيم جمهوري اسالمي پيش رفت، ولي واقعيت اين است كه اكثريت توده 

هاي تحت ستم ايران كه به خيابان آمدند، زنان و مرداني كه با دالوري تمام و با 

يروهاي مسلح رژيم جمهوري اسالمي پرداختند، از كليت خشمي انقالبي به مقابله با ن

 
 !تاريخ را توده ها مي سازند
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اين رژيم با همه دسته ها و جناح هايش متنفر بوده و خواهان سرنگوني جمهوري 

   .اسالمي در تماميت آن مي باشند

  

غليان خشم مبارزاتي اين توده ها نسبت به رژيم جمهوري اسالمي و رشد ) 2

در چنين شرايطي . ا تشديد نموده استمبارزات آنان تضادهاي دروني حاكميت ر

طبيعي است كه جناح هاي غير حاكم بكوشند از احساسات پاك و بر حق مردم 

رنجديده ما بر عليه جناح غالب حكومت و مشخصاً بر عليه خامنه اي و احمدي نژاد 

سود جسته و انرژي مبارزاتي آنان را در جهت اميال خود و حفظ بساط رژيم ننگ و 

بر اين اساس در . وري اسالمي و تداوم عمر نكبت بار آن بكار گيرندجنايت جمه

حال حاضر همه كساني كه در حفظ سيستم گنديده سرمايه داري در ايران منافع 

مشتركي دارند و رسانه هاي متعلق به آنان، مي كوشند تا تمامي مردم معترض 

. وي جلوه دهندحاضر در صحنه مبارزه در چند روز اخير را حامي و طرفدار موس

آنها اين روزها به انحاء مختلف مي كوشند تا مبارزات توده هاي رنجديده ايران بر 

 اجتماعي حاكم و كليت رژيم جمهوري اسالمي را در زير –عليه سيستم اقتصادي 

   .پرچم سبز موسوي محدود و محصور سازند

  

ت كه نه تنها موسوي يكي از مهره هاي قديمي و سر سپرده جمهوري اسالمي اس) 3

از بگير و  ( 60مستقيماً مسئوليت جنايات فجيع اين رژيم در حق مردم ما در دهه 

ببند و كشتار مردم در خيابان ها، اعدام هاي جنايت بار در زندان ها و قتل عام فجيع 

، فرستادن جوانان و نوجوانان به كشتارگاه هاي جنگ 67زندانيان سياسي در سال 

را به عهده دارد بلكه در تمام دوران ) ستي ايران و عراقارتجاعي و امپريالي

حاكميت سي ساله جمهوري اسالمي به عنوان يكي از اعضاي يكي از باالترين 

 در همه اعمال جنايت كارانه "مجمع تشخيص مصلحت"ارگان هاي رژيم يعني 

، بنابراين پرچم سبز موسوي.  رژيم حاكم بر عليه مردم ما شركت فعال داشته است

پرچم خونريزي، پرچم خشونت هاي وحشيانه و بطور كلي پرچم تداوم سي سال 

پرچم سبز موسوي، پرچم كشتار هاي فجيع در خيابان ها . سركوب در جامعه ماست

و در زندان هاست، پرچم يك حكومت مذهبي به مثابه مرتجع ترين و مستبد ترين 

بر اساس . كاران استپرچم موسوي، پرچم ديكتاتورها و جنايت . حكومت هاست

چنين واقعيتي واضح است كه جوانان ما، جوانان مبارزي كه از هر گونه ظلم و ستم 

و جنايت و ديكتاتوري بيزار و متنفرند بايد در قدم اول ، خود را از زير اين پرچم 

آنها بايد متوجه باشند كه با پوشيدن پيراهن يا بستن نوار سبز به .  سبز بيرون بكشند

به دست خود در تظاهرات خياباني، ناخواسته بر عليه خواسته هاي آزادي سر يا 

خواهانه خود عمل كرده و پايه هاي نظم ظالمانه و سركوبگرانه موجود را تحكيم 

جوانان آزاديخواه ما بايد پرچم سبز موسوي را به مدافعين ظلم و استثمار . مي كنند

مهوري اسالمي واگذار كنند كه و ستم و خونريزي و به هواداران واقعي رژيم ج

  .زيبنده آنان نيز هست

   

با توجه به اين حقيقت كه اكثريت عظيم شركت كنندگان در جنبش اخير را )4

توده هاي رنجديده اي تشكيل مي دهند كه شديداً تحت استثمار، ستم و سركوب 

 هاي وحشيانه رژيم جمهوري اسالمي قرار داشته و رهائي آنان در گرو سرنگوني

رژيم جمهوري اسالمي و نابودي سيستم سرمايه داري وابسته حاكم در ايران قرار 

دارد، كمونيست هاي راستين و همه نيروهاي انقالبي مدافع منافع كارگران و 

زحمتكشان و ديگر توده هاي تحت ستم ايران وظيفه دارند كه با تأكيد بر خواست 

ردن هر چه بيشتر اين جنبش سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي در راديكاليزه ك

كوشيده و سعي كنند برخالف خواست همه مرتجعين و سازشكاران، جنبش را از 

چهار چوب جناح هاي دروني حاكميت خارج نموده و اجازه ندهند كه انرژي 

انقالبي اين توده ها براي ايجاد تغيير و تحول واقعي به نفع توده هاي ستمديده 

در حال حاضر همه . ي دروني حاكميت به هرز برودايران در چهار چوب تضاد ها

جمهوري اسالمي ، با هر جناح " و يا "مرگ بر جمهوري اسالمي"گير كردن شعار 

  .  در خدمت تحقق اين امر قرار دارد"و دسته ، نابود بايد گردد

  

 در شرايط حساس كنوني كه توده هاي تحت ستم ايران، زنان و مردان آزاده ما )5

و تاريخ خود را مي سازند، وظيفه كارگران و روشنفكران آگاه و مبارز بپا خاسته 

است كه بكوشند از فضاي مبارزاتي موجود حداكثر استفاده را در جهت متشكل 

تنها يك . كردن خود جهت پيشبرد هرچه راديكال تر كردن اين مبارزات بنمايند

ران كه آرمان هاي تشكل انقالبي متشكل از خود زنان و مردان مبارز و آگاه اي

اكثريت عظيم جامعه راهنماي حركت اش باشد، قادر است كه ضمن كاناليزه كردن 

مبارزات جاري توده ها در جهت سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي، نقشي انقالبي 

 .  در اين جنبش ايفا نموده و راه را براي رهائي واقعي توده ها هموار سازند
 

 اكنون در ايران به بند كشيده ما جريان دارد، يار و بكوشيم در پيكار بزرگي كه هم

   .ياور كارگران و زحمتكشان و ديگر توده هاي رنج كشيده خود باشيم

  

  اشرف دهقاني

  1388 خرداد 28

 

 غنيمت گرفتن كالهخود يكي پس از بهصحنه اي از شادي توده ها 

  و فراري دادن اواز مزدوران سركوبگر
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تصوير يكي از جانباختگان خيزشهاي تودهاي اخير كه 

بدست مزدوران جمهوري اسالمي وحشيانه به قتل 

 !رسيده است
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 !مرگ بر دغلكاران و فريبكاران

(	ه�ات �8	ق �����	� . حT�ر دا[! و ره��� "��33 دار�� Eدر ای

	ی�� و �2	ر"7I 1	E�J ا"'�ی1 و ا$�ان ا�ص	ر �Iخ  	� ���;	ل �

 	�3�� ���6ار، در �38 ��رد 7I	E�J +�ی	�	ت ا�/*�� و ��	رز را 

�	M �0:? ا0*$�� ه	� >� رژی! و ی	 ح�M Q*"	رده	ی� "� در 

��H	 ;7	ره	ی� �� >� "-�1 +���ر� ا�*�� ��;�� ;�� ��د 

��ی� "�د� و در ��ارد� �	 ر��ای� �	م ��H	 را �� M-�س �سf�ل 

  .ح	gI ا��(	�	ت (	ه�ات ح�یQ داد��

  

� 8�M! ه�E�3h ایE ��	�1 >� ا�/*�� ی�37 *ش ��ا� �� زی

ح	"��1 "2	��ن (	ه�ات ه	� >� رژی�� و ��"�ب ه� <��� 

ص�ا� ا�/*�� �� $-�� رژی!، در ا���9-! ��[� ��� د��	ل ;�� و 

 ��"� �Iی	د �I�0ار� از ) ;	�Q ا"'�ی���	� �	[E(���وه	� �

��H	 <�ش G-I را "� " +3�? ����"و " د��9ا��"و " اص*ح	ت"

	2I ل	ا$� ��م ��ا 	�ر و ��"�ب و ��ی� ���وه	� ��	رز "�د� �	 

�3J�L2� ^-0 ���6��� .  

  

 �Wرد وی	س�%� و <�دوران �� �	ه �J�-> ��Pص �" �jDدر ;�ا

+���ر� ا�*�� در ��	�	��	 و "��8 ه	� ;��ه	� ����3	ن 

�-^ د���ان و Mس�ان +�ان و �M;�ر H �32زاد� را از ه! �� 

ق +��� ��اران درد، در ح	�J "� >��	ت �	�م و 8	�� و �8	

ح�I ،1��9ق ز�	ن و ��دان و +�ا�	ن و ا�Iاد "�3س	ل و ح�� 

�" �I	9; �� را �	36��ن 	ن  "�د"	j-� 	�H ا�� ��	وح�2 Q��

دا�H ��%2زاد� ا� "� در �/	�Q �28	ن �	�	ور ��دی9	�?، در 

��	�	ن  +	ن داد �3	 ی�9 از ایI E%	یع ا�1، و در ه��E ه63	م 

�I ��	و��ح ،E�7%<Q در �/	�Q "و " �9�ت"و " حH gPرا�?"ی	د ��

�J�-> "،�3�0& و��ع  را �� �� ده 	�م 	ه�6 E]	� 1ا"'�ی

دی��6 از ���وه	� ار%	$� "� در وا�س�2�6	ن �� �(	م >� 

2��د ��	�1 >� ا�/*�� I�ق �M �� ،1"! ;�9 ��س	ح �/-�

  .اL2� �"=J�ل ا�1

  

�+� �� �	ه�1 +�ی	ن >� ا�/*�� ا" 	� ���Jو ا �h:ری	'�ی1 

ا$�	ل Hن، ��	ی? وح�ت دو�	ر� ایE +�ی	ن �	 �:�2 از ه�	ت 

ح	"�� +���ر� ا�*�� یl�" �37 ����� و "�و�� �Iی�9	ر در 

ا�	 �اژد� . +�ی	ن ���ش �د� ا� ا��� 7%^ ��ا���6 ��س1

	ری:� Hن ا�1 "� دارو د��� �Iخ ���6ار دو�	ر� �� ح�	ی1 و 

  �Mدا��� "� ) �(�������(�	ن "س	�� ���3 ز�� از +�-� ��ا� ه

 �����3 "�2	ر و ��Q $	م �0& و���7 از 7I	E�J m٠در ده� 

;3	��� �� ;��� را ��� �� " ا"'�ی1"��	�� ا� "� زی� �	م 

  $�-�9د ا��� ایE +�ی	ن �3حط �2	ن �� ده� "� . $��� دا;��3

���*ف ص�ر ���� �	د� ا�6	ران، �	ز�	ن ا"'�ی1 ه�6h	� و در 

p ز�	�� ح�� Mس از �9�H رژی! +3	ی�9	ر +���ر� ا�*�� �� ه�

��ل ��د �Iخ ���6ار �	[E در �:�3ا�� �38 �	ل �M? اش در 

در " دو1J ا�6-�س"�H	ن "�د "� ح�� " �	ز�	ن"را �	 " "	ر�"�3Jن، 

<	وه	� "ا+س	د " ��زا��ن"ه	� د��%��7 و " ��Q $	م"+�ی	ن 

�د� ��د، "���98یE در�� از در ا�6-س�	ن �JH "9�د� �� +3�ن <	و�

	ری��I�6� q و ه���2 در +	ی6	� ;	یس�� ��ی? ی�37 در "3	ر 

3�? "	ر<�ان و �-/�	� + Q�	/� "! و در	ح �/�ا��'�	ر<�ان 0

ح1 ��! �	 ایس�	د� ا�1.  

  

���9 ��! دی��6 "� ا�E�;�� ���6 ایj� E�ر و ا�97	س ا$�	ل 

�1 ایE >� ا�/*�� ا"'�ی1 در ا9I	ر $���� را �Iاr 	�	ورد ه�H !ه

وا�1�7 در 	ریq ا�1 	 ه�3h	��9 ره��ان +�ی	ن �3حط و >� 

ا�/*�� ا"'�ی1 "� ه�h�ن �	م ��E�7% دی�6 در 	ریq ه��ار� �� 

�د� ه	 حس	ب �	ز �� "�33، ��اح�� ���ا�H �3ن " �Iا��;�"رو� 

�1 �8ا "� ��H	 �H/�ر و��Z و �� ;�م هس��3 "� وا�7. را ا�9	ر "�33

. ه	[� را "� ه�6	ن �� Hن وا�& هس��3 را وارو�� +-�� �� ده�3

ه�	�j�ر "� ا���ا دD�D! "� �	 و+�د �	�� ه�9	ری�	ی2	ن �	 رژی! 

>� �-/� +���ر� ا�*�� در ��"�ب ���وه	� ا�/*�� در 

 �	�J	� Q]اواm٠ EDان ا��،  ا���ًا از ز�	ن ���اد "�ی�� �9D از ره

�3	 ه�9	ر� ا"'�ی1 �	 رژی! در Hن +�D	ن ��$� ;��� "� �� 

دوران اIس	�� ا� ��? ���د� �-�9 ��$9س �	�� ه	� ایE �	ز�	ن 

>� ا�/*�� �E�t و 3M	ه6	� ��	رزی�I Eای� و �%	ه� ��د� و +	ن 

�7اد �س�	ر� از ��H	 را �%	ت داد� ا�1!  

  

 �  �4�

ر! و د&
ع ا�1�ی� از �U'� از ه�
ت حI4ه

 ����� *4"6ر! ا�M/ ای�� �� ای� رژی9 ��6ر��در 

 ��M� ��6
�#� ��ا! ���/
V �� !
روز��D /6ن )6دD ه

ای� ��س#9 ا�41#
رE�ا�� و رژی9 ح
&] Jن را �� ز��� �� 

 \�0�( Dل زوز
�ب"و " /'6��"ری8د و در ه4
ن ح�را " ا�

��� و ��� ���ه�، ��^ دی�! در �
ر�
�� ای� *�ی
ن  � ا�

�� ا_� *�_
ن �6رژوا.� را �� ���ط ا�� �� ��و��� �
ه


ر I�J دار! ا_�ان �_
1
�� _�I از E�ا_'
ت درو�� ����

�ب �
رE�ان و �
/#� و  دی� ��س� روز! �� �� �س#�  ا��

)6دD ه
! ا�41#
ر�6��6O ،DاRT د&
ع از ا�41#
رE�ان 

 ،
� D��J ن

)� ��دم �� *�0A ن

ر، ای� د��4I"0( و `(
T

 �(
�

م دا�� *�یC�ن را ��اJ و ره0�ان �.
�<�� ا�1�ی� /


ن را �� �J د و��
یس#� /6د ی%�� ز�
$� دا�� D
 ن*
ی

  ١٣٨٨��c /�داد -ع      .  )
ریa ی0
��ازد
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  !"اعجاز الهي"معناي زميني 

 "� ،ا$*م ��	 vD�	�J	��9 ا��:	�	� دور ده! رD	�1 +���ر�
 "�د در �-��اد" ا$%	ز ا��J"�	��3 ا� �	 و�	ح1 و��H ?D�� �WDا 

و  �س�� (	ه�ات <س��د� ��دم �� �T7-� +�� ��ا� رژD! دار
��QD ;�� ا�1در ا$��اض �� . ;39%� +���ر� ا�*�� 

7��� �	ز� ا��:	�	� رخ ; EDا vD	�� ر� "� در ا$*م	9;H ت	�-/
��گ �� اED دو1J ��دم "داد ه�اران ��P �� ��	�	��	 رD:�� و �	 D�I	د 

^D�I " �9"وDد ��ر��گ ��2! و ا��+	ر ��د را از دa-9	ر�D	 و " 	
�	ت دو1J اح��� �Wاد �� ��	D? <=ا;��3-/
ر )�RM در . �

 �(
�
U#�ا �I�gل �٢٢
��ر �
E H�&#� ا�� ��  ح�J داد�/ 

ل �Uس� وز_� ا_� �<
م �6دD و 6�6�٨! �� � 


م >� �Mص� i�U'( j4C� ل
%& 6gO �� ��
"$
�
��E �U#� و &�_
د "  ��دم /
.��� �� Jرا!"�� �
�� از 

 �IM� ت
�
U#�ا ��ا_�  �� Dز! د�� "�� داد
� D�0%�
 

ت و ��ا و��4�
U#�ران ا
  ا�93D �:س1 .�� �
��"ا��ر�

"س� "� در 0�ل $�� �E�63 رژD! دارو "  دI	ع �/�س"وز�D دوران 
  ،;39%� +���ر� ا�*�� ��ن ��دم �	 را در ;��2 "�د� ا�1

 "س� "� ��د �9D –��:	�	ت �:�D�> �� E ا��وز از /-^ در ا
 �	ل <=;�� �	 ��Q �� ا��اع /-^ در ٣٠از��/-���3 ا�1 "� در

 و ه�E�3h اED وا�1�7 "� ه�� ه�K	�6J ه	� –��رت ��د� ا�1 
�����،" ��Jز ا	را " ا$% ��/I �J[� و	وزارت " �����3"اد$

"2�ر ا$*م �� "�33 ��د <�D	� و>�7 ا�1 "� +���ر� 
اED و>ع ��و;�3 از GD �0ف . ��  در Hن ��ار<���I ا�1ا�*

!Dت درو�� رژ	I*از ح�ت ا�� ���  �6Dرا �� ده� واز �0ف د E���
I/�ان ��2و$�1 ��د�� و *ش ��H	 �� ��ار ;�ن �� ��ج 

�د� ه	 ��D	<ر	ان . ا��1�/I �� !-$ 	� ��*ر� ا����+ !Dرژ 
3I� �� Q��� ه	� <��	<�ن و ��2و$�1 ��د�� ��د "�;�� �	 

 �:�2 از ��دم ،ا��:	�	ت دور ده! رD	�1 +���ر�" �����3 "
را �� M	� ص�3وق ه	� را� "���2 و �ه! دا;�M E	6D	� ��د�� 
��ا� ��د را در �+ Zj	� �7�� ��	D? <=ا;�� و ���8 

�3" V�� رش را	��D	3+ . از �'U� ���� دم و�� R_�& 
ا�
0
تM�
 در ا_� �
ز! در �س#� )"�J �  �� ر وزارت �'6ر
I�J 

 �� ،�(
�
U#�ت ا
0M�/6د )E `_�0'#� و اO#�ا 
ت ��دم �� )
��� رو_�اده
.� ��C��� �� در _? ��م &��ان 

��Oو�'�  Dس#�دE ��*4"6ر! ا���� را در ��\ ه� 
4
_kE Gا��� �� !�(.  

  

�	��3 ا� "� ز�	�� �	 و�	ح1 
در"2�ر ا�	م ز�	ن :"��$� ��د 

ح	ل ح1 " ارد/-^ و+�د ��
 "	ر /-^ در �� ،ار;	دات ��د

 	%�H �� ت ا��� را	�	ح ا��:*jاص
ه	[� د�1 " ا$%	ز"ر�	�� و �� 

 EDص� ا	3$ ED�زد "� ��/-^ 
ه	 داد;	ن " ا$%	ز"رژD! از Hن 

  .�-�3 ;�� ا�1
ه��E وا�1�7 "� ��د د�1 
ا��ر"	ران رژD! و "س	�� "� 
;�را� ��6�	ن ��H	 را ��ا� �	ز� 

	ط ا��:	�	ت،��3ص^ "�د� در �س
 �Jز� و	� ���ا�1 ح	ل از ;7
I/�� داد;	ن �-�3 ;�� �2	ن 
�� ده� "� �(� "س	�� "� از 
 �Dدا;��3 "� در ز ��"	aH	ز 
�ر� ح	"! را� و 	�9Dد �j-�
اراد� �د� ه	 I	�� ارزش �� 
�	ق jوا�1�7 ا� 	�8/�ر  �;	�
 �" EDا �� ��"	دا;�� ا�1؛ و 

�ر� 	�9Dد !Dر� در رژ���+
ا�*�� ا��:	�	ت �37	 ��ا;�� و +� ;7��� �	ز� د��6	� ح	"�� 
 EDن ا	از "�33<��د� و ا�� 	%�* �	;�"	�دم ��� �� ^D�I 1�+

  .وا��7	ت "	�* �ح| �� �	;�3
  

 �" �	"�� در اED وا���P�� 1�7 ا�1 "� ه�	ن �9Pا EDاه��1 ا
� ا�*�� در /	�Q �	 وا�T� 1�7ح�9 ��دن ا��:	�	ت در +���ر

��دم را �� ;�"1 در ���� ;^ �	ز� ا��:	�	� د$�ت �� "�د��، 
ح	ل �� "�;�3 (	ه�ات و ا$��ا>	ت ��دم را ���%� در��� 

در ح	��H �9�J	 و��� ��دم را �� . ;�"��H 1	 در ا��:	�	ت +	 ����3
�	ز� در �Tح�9 ا��:	�	� +���ر� ا�*�� د$�ت �� "�د�� 

 ��� <3%�� "� ��دم �	 ا$��ا>	ت و ه�<� ح�� در ص�ر;	ن ���
 EDا 	�ه! زد� و  ��ح�9 را T� نH ط	س� ?D�� ��	�	���� رزات	��
 �D�2"	ر T	د ه	� درو�� +3	ح ه	� +3	9�D	ر رژD! را ��� 

�� $9س، �9P ��رد �ح{ �	 د$�ت ��دم �� ;�"1 . ��اه�3 "�د
�;�" �� !Dت رژ	�	در وا�ع ا��ص 	D ت	�	ح ا��:*jاص ��در  	� �

D�I^ ��دم و +-^ �2	ر"�2	ن در �	�J	��9 رژD! ��ا� +���ر� 
�3" 	M هس��3 "� در . ا�*�� ��2و$�1 د�1 و 	ه Eه��

;�ا�jD "� ه� روز ��� +���D از +3	D	ت ��دوران +���ر� 
 �D�� ر	�ا�*��  در ح| ��دم ���I	ع �	  M:? ;�� و ه�� ا�

�ر� ح	"!	�9D�6 د�"��� �	ن ا�1 "� ���وهH ���> pاز ه� 
����7 �� $-�� ��دم ��د دار� ��9د� و ��� "�33، ��دم را �� �
دادن <Q �� ��"���6ان ��د �Iا ��ا��� و �� ا�ح	ء �:�-& �� 
 �/�"�;H �" �3ن ��	رزات را در �%�ا� 53 ا��*I	ت درو�� 0

�3D	�� س��  .ح	"! �ح
  

H;9	ر �7| در ��� ح�ادث اED روزه	 دو ���9 را �	 رو;�3 �	م 
 �	ل �-a �j	ر�6ا�� ��٣٠ �	زد اول ا�93D در �س�� 

��د��اران +���ر� ا�*��  �M	�س�Q ا$��ا>� $(��� در 
�ر� ح	"! +�ع ;�� "� از ه� ا�9	�� +�1 در 	�9D12 �� دM
 �7�	+ Zj� ر� ;�ن در	ب و +�"�� �� Eه! ;9س�
3�? ا�/*��+ GD ان�/I Q�Jد ���93 Dد� �� "�3، و دوم ا	Pا�� 
��33 +3�?، +3	ح ه	� " �����ا��� و ���دQ92 ا�/*��  ره
درو�� رژD! �	 د�1 �	ز �� در *ش ا�� 	 ا��ژ� ا�/*�� ��دم را 
و��-� ص��P حس	��	� ��د ���د�  و �	 �� ا�ح�اف "2	��ن 
�	رزات ��دم ��H	 را  از ر���ن �� ه�ف اص-� ;	ن "� ه�	�	 �

  . 1 �	ز دار������7j� ���6 +���ر� ا�*�� ا�
  

در E�38 ;�ا�jD ���وه	� ا�/*�� و���P دار�� �	 �+� �� ه�� 
اM ED	را��� ه	 در ح	�9�J �	ه�1 >� ��د�� ه�� دارو د��� ه	� 
�9	را�� ��H	 را ا2I	ء �� "�33 از ه� D�I �	�3 هI�ح9���� و
TI	� ��Q92�� 1�+ E9 "�دن ��د و ��دم ��د +س�� و را� 

  اعالميه هايمجموعه 

  خلق چريكهاي فدايي

  ايران
  ر ارتباط با تحوالت د(

  مربوط به خيزش

   توده اي اخير 

  برعليه رژيم ضد خلقي 

 )جمهوري اسالمي
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������و ه	� ا�/*�� .  ا�/*�� را ه��ار ��	GD ���> Q9;�3D ره
�-F اED وا�1�7 �	;�3 "� در ��H	�� ه� ���	ز� $���� � �D	�
+	��7 ، ه��ار� �سf-� ا� ��;H ���> ED	�j� �D=Mح ��اه� 

�	رز� D	 ��گ، +D E���� 53	 ��س��:";��"  
���
$�س9 *4"6ر! ا�_�lد رژ_9 وا�س#� �� ا�

�6د �� !  

V �� ن
  ��وز! راه4
ن�
 ا_4

! &�ا.� /cM ا_�ان"I_��  

  ٢٠٠٩ .�  ژو١٧ - ١٣٨٨ /�داد ٢٧
 

  تماميت رژيم جمهوري اسالمي 

  !آماج خشم مردم دالور ايران است
ی�9وز Mس از ��ی�ات و �ط و �2	ن "��2ن ه	� �3�6�2	�� 
ره�� +3	ی�9	ر +���ر� ا�*�� ���3 �� ��"�ب �	70	�� ه� 

 �	ل �(	J! �(	م ٣٠ �%	ن ���H از <��� %�ع >� دو��J، ��دم
ا��'�	ر<�ا�� ���	ی� دار� ح	"! و رژی! ��"���6 ح	H gIن، �	ر 
دی�6 و در ا�7	د� و����7 �� ��	�	��	 ری:��3 و �	 ��	ی? $�م 
�	رزا� ��ی? �2	ن داد�� "� ��$�ب ��ی�ات >� �-/� �

  .دی�9	�ر� ح	"! ���2 ا��
  

�	��	�  <�ار;	ت ���2�3 �	3��س�/�! +�ا�	ن و ��دم �� �
��<�اری�	� �	ر+� ��a! �س1 ���6�28 "� � 	� Qرز دا�	��
ر�	�� ه	� �a�� در ا�97	س ا�7	د ���;�	� �د� ا� ا��� �� 
$-�� �(	م +���ر� ا�*�� از ��د �2	ن �� ده�3، ���H Eن 
ا�1 "� ��دم در ا�7	د� �س�	ر �Iا� از روزه	� �M? �� ��	�	ن 

� "�33<	ن در ��ا�� "2�ر از ��ز �38 ��-��ن ���H و �7اد (	ه
1;=> . �I |0	3� ا�0اف �	و "��8 ه 	��	�	ان ا"'� ����در 

�	��E ���ان ه	� Hزاد� و ا�/*ب ��-� از ��دم و +�ا�	ن M	ی�ار و 
�	رز� ��د "� �(	م ار%	$� +���ر� ا�*�� و �	�� "'	I	ت �

��	� ح| 0-�	�� Hن را �� �ص	ف 0-���� و ��ا� ر���ن �� ��ا�
 Z-1 �سPدوران ح��ان ص�� 	�د ��� �� �J	� 1د� 	�ی? ��

�j	�| <�ارش ��� <�ار� ه	 در ایE روز . ر�6	ر�5 ح9��1 ر��I ا��
��دم ;��ه	� ا�0اف ��ان ��� از ه� �� �� �0ف ��ان را� 
ا�I	د� ��د��، ه� �38 ��ان �j	�| <�ارش ���<�اری�	� ر��� در 

ه�Z- . E�3h و ا����3 رژی! ��ار  دا;�1ح	ص�� ���وه	� �س
��ی�، ;��از، ر;1 و اص�P	ن ��� ا��وز $*و� �� ��ان، ;��ه	� 
�د� ه	� �� M	�	��� و �/	�-� �H	ن �	  ?�صح�3 ;�را�3+ ��6

  . ��"���6ان +���ر� ا�*�� ��د� ا�1
  

��ان +���ر� ا�*�� �	 H<	ه� �� ایE "� ��دم ;%	ع و 
a��-$ ن ای�ان	���� ،��H �3ن ��اه	�	�� �� ��/I �Jی�ات و�� !

 �� Q�t"��ات �	��3 ا�، ���وه	� ��"�ب ��د را از � |�	j�
;Q9 <س��د� ا� ��ا� �/	�-� و در ه! "����ن ا$��ا>	ت و �اوم 

�7اد ���وه	� . ح�"1 �د� ه	� �� M	�	��� �H	د� "�د� ��د��
�د �س�	ر �س-ح� "� رژی! ��ا� �/	�-� �	 ��دم �س�v "�د� �

ایE ���و ه	 �/	ط �:�-& ;�� را �� ص�ف ��د در . ��6�28 ��د
��H	 ��ا� +-�<��� از �2Iد� ;�ن ص& (	ه�ات �� . Hورد� ��د��

در ایE روز . �س�E را� ه	� ورود �� ��	�	ن اص-� �Mدا��� ��د��
���وه	� +3	ی�9	ر �س�%� �	 M�;��ن +-�/� ه	� �:ص�ص و 

8 �" �J	در ح �	س ��	�J ;�ن ���	س ;3���� ه	ی2	ن را از 
��ا� ��دم 0�ر� M�;	��� ��د�� "� I/ط دو 28! از Hن ��Mا ��د 
�	س ;:ص� ه	[� "� J ه��ا� ��م و �*ح <�م �	� �� Z-س�
�م و ���K �-�3 در د��2	ن ��د، در ه�� +	 �� �7ض �� ه� 	�

��H	 �� ه� %��7 ح�� . +3���3 ا� در ��� Zj	�	��	 �Mدا���3
ا<� %�ع د� ���P ��د�� ��د "� در <�;� ا� از ��	�	ن ایس�	د� 
 pه� ��و+�� ح�-� "�د� و ��دم را  Eی���د�� �� وح�2	�� 

�3�I�> �� ب�< �D1 و . �*ح(� ا� زJی? رذا	�� Eن ای	در +�ی
 �	�J و ز�	ن و ��دان �سE از >��	ت ١٠-�١٢�1�7 ح�� "�د"	ن 

�د� . �	ن ��	�����	�م، 8	�� و د;�3 ��دوران در ا �" Eای ��و� *$
ه	� �K	 �	��� �	 ��یE �ح� ��ط ��دوران ایE رژی! در ا;9	ل 
وح�2	�� ا� 1J و M	ر ;���، ��H	 �	 <	ز ا;H Gور و �9	ر<��� 2I	ر 

? <-��J ه	� H ���O	� دا���3 و�M دم�� 	�-� �	/� ��ب ��� H ���
. ر ��ن ��د j-a	������د را ��و� ��دم <2�د� و �7اد زی	د� را د

;�ت ایE ح�*ت را �� �ان از �*ل �:3	ن ر[�س ���و� 
��"���6 ا��(	�� دری	1I "� $ص� ا��وز ا$*م "�د "� ��a! ا$*ن 

 �� �3�� �-���دن ه� <��� %�ع ح�ا���a " Q �	����"ه	� �
��ان ص�رت <���I، ا��� "� �� "  ��رد٧٠٠" ��; Zj� ب در�;H

ایE . و�17 ا$��ا>	ت �د� ا� ا��وز در ��ان ��د���� ��د ��	��6 
��	ی? +3	ی1 و ��ن ��ط ��دوران رژی!، +	ن د� ه	 E دی�6 از 

1I�> رز را	�از �7اد د��| +	��	��6	ن و�	یع ا��وز . �د� ه	� �
 ١�٠ ه��38 ���<�ار� ه	 از ح�ود -ا0*ع د��/� در د�1 ��س1

��2 ��� داد� ا��" �P�.  
  

دOورا�� �د� ه	 در ��ان و ;��ه	� دی�6 در �اوم ح�"	ت 
;�ای�j ص�رت �� M=ی�د "� د;�3	ن ��دم در �0& <س��د� ا� 
در اح	د� "	�ً* حس	ب ;�� �	 ی�9ی�6 �� "�;�3 ایE ه�� 
����رد ه	� ا�/*�� �د� ه	� +	ن �� J^ ر���� �	 از �� �	ل 

! را �� ح9��1 دار و ;39%� +���ر� ا�*�� �	 ��دوران ایE رژی
��ا� ���6��� ایE رژی! M-�� وا�س�� �� ا��Kی	�Jس!  �-�9 <�ی	 �� 

ایE . در ا��:	�	ت +	 ����3" ا$��اض �� /-^"�	�0 حH gPن و ��ا� 
� ه�� ر�	�� ه	� ا��Kی	�Jس�� را Q�92 داد� و 	L�-� !ا�� 
 gPن در <�و ح	27I	3� �" ��	س" ��	���j ا�1 "� ��ط 

  .��ار دارد، �� �M? ��د� �� ;�دایE رژی! �P3�ر 
  

، �� �'	�� "اص*ح	ت j�"�8	�| �ط I�ق ا�I ،�"=Jی�9	ران 
�:�2 از +3	ح ه	� درو�� رژی! در ;�ای�j "� ���وه	� د�	[1 
 ���6hل ه�	ن، از ا$�	�H ��*�6 +���ر� ا���2 و ��"��M
�2���� در ح| ��دم �� دI	ع و +�ی	� ح| ��د دریF ��رزی�� 

، "�2��1"از " ا+�3	ب " ور ره�3�ده	� ��9ر ���3 �� ا��، �� ص�
و (	ه�ات ص	�1 و ��ون ��دادن ه� " �س	���H 1�J "ا$��اض 

ای�"
 ه�4 ��ا! �4
�%� از ( <��� ;7	ر� �� �Mداز��

 D8�$��D ه� �� ��'#� *�G0 و ��ا! Jن ا�� �� از Iرادی
�� دادD ��ن �%
ر ��گ �� *4"6ر! ا���� )�6ط 

M* 
�E6�! �6د )
  ای� *�
ح ه
 �#6ا��� �
 Jرام ��دن )6دD ه
��دم، ���M *4"6ر! ا���� ��60ب /6یG را ��ون 

���� `�4�( 

ن �� ��دم ��

��� ا! �4/ 
�� ). اح !�4�qاد ی
E�38 ا�	�� ا�1 "� �� "�;�3 �����، ایE ��د��� 

�	رزات ا��� " ره��"، را �� ا��اع ح�Q m٠+3	ی�9	ران ده� ����	ر �
  .�دم +	 �����3

�6�6! و ��و�� و /
)�4 �س
�� هس#�� �� ی? 9MT از 
 Dس )�ی� دور

 ���6ط �� ی�I از حس"�J ��را
I#ی
�* D��و�V

ر ��دم �
، ی%�� دورD ���6ب � ��'� �E��ز !
ه
 9#� ��( !
"�M/ �#س�$
�ب د��6�ا)�? و  � ا�l�ی�ا�

 !
"$

 در ��� ��t٧ 
( uن، ای�٠J �A �� ��
� ��  

 و ا�Oا�"
! د�#� *4%� �س�M از "�
O `#T در  ��
�O
 !�C� 

رE�دان و ی� G�
 در �� cM/ ان��ی� &�ز�#"�
. ��یc رژی9 �� ای� �<
م ا�41#
رE�ا�� /��� ��دD ا��

�ش ای� ( ��

ر درون " ا��ح
ت ��"ا��وز )4I0ی�& !
ه

ر�6ب �<
م �رژی9 ای� ا�� �� اO#�ا 
ت ��د�� را در 

 ��M/ � ��ز

)6ر! ح
�9 ��ص6ر �#Iس . و دی
ا�

ده
! �6*6د در ��� ای� دار و د�#� ه
 �� اوج Jن  را g(

)� ری
�� *4"6ر! �
ه� �
U#�ا �I�g� vی
در �6رد �#
�6دی9 ��8! *8 ا/#�ف �� �� V���دن *�0"
! /6د و 
� ���6ب و �6��� ح
�9 و M/ �  م
>� Dادار D6��


�� از ای� �<
م ��س���#�ل )6دD ه
 ��ا! ح�] و �� .

رJ ���C( !��Eن در I� و ��%Tای� وا �� ���

/� و )��
4O` ی�I از ��وط �V'�&� ه� �� �"#� *�G0 اO#�ا � 

�� ��6�� .  
  

�د� ه	� دOور و +�ا�	ن ��	رز �	 ا��وز �	 �اوم ���ش ا�/*�� 
�	رزات � qری	��ی?، صPح� ����E و�M �Jا�I:	ر دی��6 را �� 

� ;	ن ا�Iود��؛ و ی9�	ر دی�6 دOورا�	/�� ��د �� $-�� د;�3	ن 0
�� ;G . ��رت 	ری:س	ز ��د را �� رخ د;�3	�2	ن "����2

�د� ه	 را� ر���ن �� Hزاد� و ح/|  Eای ��	�	رزات ����	��



  صفحه               120شماره                                      پيام فدايي 
 

 

10 

��ا���	� د��"�ا��H G	ن و ��M	[� +	��7 ا� ����	�Jس�� را 
ن و�	یع ا��� را �	 �	;� 	 ی	د +	��	��6	. ه��ار ��اه� �	�1

�2ی� ��	رزات ا�/*�� 	 ���6��� ایE رژی! +3	ی�9	ر و �(	م 
  .ار%	$� ح	"! <�ا�� داری! 

  

ن /�8ش ه
! ا/��#/
0�
  !E�ا�� �
د ی
د *

���  !��گ �� رژی9 وا�س#� �� ا�l�ی
$�س9 *4"6ر! ا�

�6د �
د �<
م ���
ی� دار! وا�س#� �� ا�l�ی
$�س9�!  

�V �� ن
  �وز! راه4
ن�
 ای4

! &�ا.� /cM ای�ان"Iی��  

 ٢٠٠٩ ژو.� ٢٠ -١٣٨٨ /�داد ٣٠

  

  !جمهوري اسالمي  ننگت باد
��دوران +��� ��ار +���ر� ا�*�� (	ه�ات �س	���H 1�J ص� 
ه	 ه�ار E از ��د�� "� در ا$��اض �� ح9��1 �-! و ��"�ب و 

? ری	 �� ��	�	��	 رD:�� ا�� را �� ��ن "����2 و �	 <2�دن H
�س�� (	ه� "�33<	ن �� دI	ع در ��ان و �38 ;�� دی�6 �7اد� 

�	 . از ��دم ��36	� را "��2 و �7اد �س�	ر زی	د� را ز���  "�د��
ایE +3	ی	ت رژی! ��"���6 +���ر� ا�*�� ی9�	ر دی�6 �	ه�1 >� 
�-/� ��د را �� ��	ی? <=ارد و �2	ن داد "� دی�9	�ر� و ��"�ب 

ایE +���ر� �E�63 +�ا ���د� و اد$	� ا�9	ن   ه� <� از وا�1�7
"� ا��وز از �0ف دی�6 ��د��اران ایE رژی! �� "  ���L"و " اص*ح"

داد� �� ;�د 	 �8 ح� ��a وا�M �7�چ و �Iی�9	را�� و >� ا�/*�� 
1� .  

  
�j	�| <�ار;	ت ���2�3، $ص� ا��وز صP�ف (	ه� "�33<	ن >� 

J	س� �����H 1 در ح	ل را� ��M	ی� و ح9���� در ��ان "� �ص�ر
��گ �� ایE دو1J "، "��گ �� دی�9	�ر"��دادن ;7	ره	ی� �(�� 

��د�� در I	ص-� ��E ���ان Hزاد� و ا�/*ب ��ط ... و" ��دم �Iی^
��دوران �س�%� ��رد ح�-� ��ار <�1I و ��دوران >� �-/� 
ح9��1 �	 �س�E +�1�7 ���7ض �� ر<�	ر <-��J �3	 �� <�ارش 

E را "��2 و د� ه	 ��P را ز��� "�د��٧ر��� ه	�   . Q�	/� در
�د� ه	� �%	ن ���H و  ،V	3J�ی1 ه	3+ Eه�� ای	2� 	�و 
�E�6�2 "� ;	ه� اوج �س	وت ��دوران ��"���6 رژی! ��د�� �	 

�/� �س�v در !" �� "�9�H ،!2" �� ،!2 ��ادرم "12";7	ر 
? "����2 و ی�9 از H �� زاد� راH ان��� GDد�� �	ه E�;	�

  .  �س�v را ��زا����
  

<�ارش ;	ه�ان $��3 از "�2	ر ��دم ��ط ���وه	� �س-Z رژی! 
��ط ر�	�� ه	[� "� ��7 در "��3ل او>	ع �� �Pع  �h�H از
����� و حgP رژی! دارو ;39%� +���ر� ا�*�� دار�� �س�	ر 

در ه� ح	ل �� ��3	� <�ار;	ت ���2�3 در ;��ه	� . ����2 ا�1
�	رزات ��دم �	 ح�-� ���وه	� �س-Z رژی! ��ا+� ;�� دی�6 ���� 

ا�1 از +�-� �� ��3	� ایE <�ار;	ت در اص�P	ن ��� ح�ا�Q ی�9 از 
 ��j-a ن�� ��+��� ��اران ح9��1  �	ه �J�-> 	� ن ���7ض	ا��+

���D، ���2، ��;�� . و +	ن �	�1<�ار;	ت دی�6 از ;��ه	� 
ا�� �د� ه	� ��	رز و ��ی�W از �اوم ا$��ا>	ت دOور... ،�	�Q و 

 �� ��+�ا�	ن و در<��� ه	� ��اوم �	 ���وه	� ��"�ب ح1��9 �
ده�3 "� در �38 روز ا��� �	 وح��6�2 �	م �� +	ن ��دم ا�I	د� و 
	 �	 "�2	ر و �� ��3 "��2ن ��H	 ص�ا� ح| ��اه	��  �3;�" ��

�33" �P� �-> را در ���	�	M �� �	د� ه� .  
  

� ه	� در��3 و ��	رز در روزه	� ا��� "� �	 a-�	ن �2! �د
�	ت H;9	ر ا��:	�	� +���ر� ا�*�� aH	ز ;� -/�2	ه�� 
 Qی���	��3 +��� ا� در ا��	ر �	روت �� یG ا�P%	ر و��ع و �M ;7	ع 
<12  و ز�	�� ;7-� ه	� �2! و "��3 ��دم �	 ��H	ن 

�د� . ;��ه	� "2�ر �	 را M�;	��� ا�1 �7��ایE وا"0 ?3
 ده� <=;�� ح�	ت و ٣	� ح1 ���� �1 "� در 0�ل ه

هس�� �H	ن Jح(� �� Jح(� �	 ��? �-! و ا��'�	ر و ��"�ب 
�(	م ح	"! و �	�� +3	ح ه	� >� ا�/*�� درون Hن ;:! زد� 

  . ;�� ا�1

  
D
EJ رز و
  !��دم �0

  
رژی! ��"���6 +���ر� ا�*�� در ;�ای�j در ه�اس از �اوم و 

ا� ا��� در "��8 و ��	�	ن �	70	�� "�� <س��ش ���;�	� �د� 
�� �-ع و ��ع و �� ��ن "��2ن +3�? ح| ��اه	�� ;�	 �س�� 
ا�1 "� �	�� ��ان >� �-/� ایE رژی! و از +�-� "	ر<�اران 
�	صj*ح اص*ح 0-^ و �Iی�9	ر Hن �� "�;�3، �	 ��$(� ��ا�� 
�	ر >�� 2��1� Q�	/� در ���H 1�J	رد �س����در ��رد >�ورت 
��دوران ه	ر و 	 �E د��ان �س-Z و +3	ی�9	ر ح9��1، �	 2�ی| 

�� ه� و��-� ... و " <-��J"در �/	�Q> " Q";�	 �� ا+�ا� اه�ا� 
ا� "� ;�� �� ��ج ���E�6 ا$��اض و �	ر>	ی�� ا� "� ح�"1 
 E�< د� و�" ��-a د "�د�	ط "2�ر ای%	در ا�ص� �/ 	�; ����-��

3�? را �� زی� 8�M! �� ا�ح�اف "2	��ن و ��"�ب Hن، + Eای
 ����دوران ��د "	�	���J ���د� و Hن را از ��T�ن ��	رزا� ��د 

از ��� دی�6، ر�	�� ه	� +��� ��ار ا��Kی	�Jس�� ��� "� . �	زد
�Iی	د د��9ا�� و ح/�ق ���H �2	 <�ش G-I را "� "�د� در 
��$2	ن در ای�ان وارد �� �	��Jدو GیWحP	�1 از �3	Iع ا���ا

. ;�� ا�� و �	 �	م ��ا �� 7/�^ ه��E ه�ف �Mدا��� ا��صح�3 
%��� ����رد �38 روز ا��� ه��E ر�	�� ه	� �Iی�9	ر �2	ن داد� 
"� در ;�ای�j "� در �س�	ر� از ;�� ه	 ح�"1 ا��� ��دم �� 
�/	�-� ا� �	م $�	ر و ������H �	 ��دوران ح9��1 ��ل <�دی��، �H	ن 

�G ا��	ر و <�ار;	ت و �	 ا0*ع از ی9س� �	 �	�س�ر ��س��	
ر�	�� ���j ا� �� "�;�3 ا$��ا>	ت �د� ه	� �%	ن ���H را 
ا$��ا>	� �س	���H 1�J و ص�I	 در �ح�ود� رد ��	یv ��	ی2	ت 
ا��:	�	� رژی! ��I�7 "�33 و از ��� دی�6 ��� حس�E ����� و 

ایE ا$��ا>	ت �د� ا� و ���Q " ره��"دارو د��� +3	ی�9	ر او را 
�	ی� �Iی^ ه�p . ��ا�1 و اراد� ��دم �� M	�	��� �2	ن ده�3�

�; 	��H ��*ت �ح�	L�-�E�7% را ��رد و س-�! �� Eاز ای Gی .
 E�;ن داد� "� د	ده� <=;�� در ه� $�ص� ا� �2 �� ���%
اص-� و �	�ع ا�	�� �� Q�� Hزاد� و د��9ا�� در ای�ان ه�	�	 

ی�37 +���ر� ا�*�� �	 �-�j ا��Kی	�Jس�� و رژی! M	��ار Hن 
�	�� دارود��� ه	� >��-/� Q�92 ده��3 اش �� �	;�3 .

�3	 �	 "	�	���J "�دن ��	رزات دOورا�� "3��� �� �س�� ��	رز� �	 
د;�E اص-� و $	�Q ا�	�� ا��'�	ر و ��"�ب در +	��7 
 Q�	/� و��� در�I �	���/I�� ^��2 و "س���2و� ه� �8 �M ن	ا�9

  .  ا�1د;�E ا�9	ن M=ی�
  

cM/ �#�/ 6نU� !"�ا�ه�4  D�A

ودان �
د /*!  
���
$�س9 *4"6ر! ا�_�lگ ��رژ_9 وا�س#� �� ا���!  

�ب�
د �64��س�V    !9�وز �
د ا�� D��ز!  

 ا_4
ن �� �V�وز! راه4
ن �  

! &�ا.� /cM ا_�ان"I_��  

٢t ١  - ١٣٨٨ /�دادt.٢٠٠٩ �ژو 
  

  "!مرگ بر ديكتاتور "

  !جمهوري اسالميراي واقعي مردم به 
  

�	 M	ی	ن ��	ی2	ت ا��:	�	� ح9��1، ��ج <س��د� ا� از ا$��ا>	ت 
�د� ا� �� $-�� رژی! ��"���6 +���ر� ا�*��، ��ان  ���H ���

از Jح(� ا$*م �� . و ���� دی�6 از ;�� ه	 را در �� <���I ا�1
 "� �	 و�	ح1 �	م -اصj*ح ��	یv ;�	رش Hرا ��ط �/	�	ت رژی!

� �Wاد، ی�9 از �(	ه� �	رز �	�� "'	I	ت و +3	ی	ت 0�/� اح��
 �	ل دی�6 ری�س +���ر �ح	"! را �� $3�ان ���%� را� ��دم ��ا� 

 �Iی	د �P3 و ��I�7�- !2 "�د��" ا�	م ز�	ن"��3:^ در "2�ر 
�	��3 ا� 3�M�;�، ای�ان "�د� ه	 و ��ی�W +�ا�	ن �	 ;7	ر ه	� 

��گ �� "و " ا�*����گ �� +���ر� "، ";�-� ��� ;�
ز��E را �	ر دی�6 در ��ان و ;�� ه	� دی�6 در زی� ... و " دی�9	�ر

M	� +3	ی�9	ران و �Iی�9	ران ح	"! از ه� +3	ح و د��� ا� �� �Jز� 
  ١٨ در ����        . درHورد� ا�1
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  !تحريم انتخابات فرمايشي رياست جمهوري، راي واقعي مردم
  

ده��E دور� ا��:	�	ت " رژی! ��"���6 +���ر� ا�*�� زی� �	م دور دی��6 از ا��:	�	ت ��I	ی�2
�	م دار و د��� ه	� ��%ع وا�س�� �� 0�/� ح	"!  �	 �� "	ر . �Iا  ر���� ا�1" ری	�1 +���ر�

� رژی! �� 9	M� ا�I	د� ا�� 	 �Tح�9 ا��:	�	� ��د را یG ا��:	�	ت وا��7 	L�-�<�1�I�� E�I و��ع 
�� �3���	ت "و Hزاد و �J	j� " ر	����L"�	 <=;�� و ا��:	�	� ��ا� ای%	د " ��P	وت"��دم و �� ایE ا$�" ،

ا�	 ��دم ای�ان �:��� �� دا��3 "� . +	 زد� و �	 $�ا��Pی�� ��دم را �� M	� ص�3و��	� را� �29	��3 
�	�� �	 ه� P	و� ه! "� �	 ��7"� ه	� E�2�M دا;�� �	;�،  در یG ا�� ا" ا��:	�	ت"ایE دور از 

�	�� ��	ی2	ت ا��:	�	� "3��� +���ر� ا�*�� �V��2 ا�1 و Hن ایE "� ایE ا��:	�	ت ��� 
��ط رژی! +3	ی�9	ر� �	ز�	ن ی	��I ا�1 "� �� �3	 ��+�دی�? �	 یG ا��:	�	ت Hزاد وا��7 در T	د 

یj� 1-| +	��7 و ��ار دارد �-�9 از ه�	ن اوE�J روز ر���ن �� ��رت، �(�� H;9	ر �/� ح| را� ا"'�
��ا��� . ���Q ��"�ب ��ا���	� د��9ا�G و  اراد� Hزاد �د� ه	� ح1 ��! �	 ��د� ا�1

رژی�� "� در 0�ل �� ده� <=;�� ��ون ه�p و��P ا� ا���ا[� �یE ح/�ق ��	�� و ا+��	$� "	ر<�ان و زح��29	ن، ز�	ن، +�ا�	ن، 
را �� زور 7/�^ و ;39%� و ز��ان و ا$�ام وح�2	�� M	ی�	ل و " ��a ��د� ا�"� رو;�9P3ان و ه�3��3ان، �-/�	� ح1 ��! و �*ص� ه

��9	ر� "� 0�/	ت ����ی�� و �Iود�1 +	��7 �	�1؛ رژی!  ��	���"�ب "�د� و ����� E	�H �0	ج �2! و ��Pت �� ح� و حص� 
ا��:	�	� �	 ح�ا�Q ��ازیE  ا�1 68��� �� �ا�� $��ً	 �	 ��"�ب وح�2	�� و روز��� ا$��ا>	ت �د� ا� �	در �� �/	� ح	"��1 ��ی?

   را در E�38 +	��7 �ح�ان زد� و �-���� �	ز�	ن ده�؟وا�7	 د��9ا�G و Hزاد
  

در +���ر� ا�*�� و >�ورت ;�"1 " ا��:	�	ت"��E�7% ح	"! و رو;�9P3ان +��� ��ار و وا�س�� �� ��H	 در ;�ای�j از وا��7 ��دن 
H رب ه� �8 و����7 ��دم در	%�	�� وا��7	ت $��3 و  O�? ٣٠ن دم �� ز��3 "� اص��ر +���ر� ا�*�� 	ی�9	"��1 رژی! +3	ل ح	� 

��/I 1یO"! و ح9��1 و	ر� ح�اص-� "� M	ی�	ل "�دن و (از ه� ز�	ن دی�I ��6ی	د �� ز��3 "� در +	��7 ح�j-� 1 �	 �	 و+�د دی�9	
اص�O ه�p ا��:	�	ت د��9ا�G و ح�� ;�� د��9ا�G  �(�� ا��:	�	ت در +�ا�ع ���	ی� )  ��"�ب ���� اراد� �د� ه	 را �	���� "�د�
در E�38 �(	�� ه�	�j�ر "� ره��ان +3	ی�9	ر ��دم �	ره	 �	 ص�اح1 و �	70	�� ��jح "�د� . دار� �aب ��� ��� �ا�� و+�د دا;�� �	;�

��ط " ��3 ��ا��	ی"و %-� اراد� " ح9! ��ا""� " را� ��دم"�� " ���ان"ا��  Eرو� ز�� ��"��/I �Jا�1" و . �< Qاص Eای ��ام ��Jا
و ی	 �	 �	م " �ح	I(� "	ر"و " اص��6Jا"�-/� و ��7 �� ا+�ا� Hن، ;�ط ا�	�� ���ل "	��ی�ا�ر� ه� ��%�7 �1 "� �8 زی� �	م 

 � ��	��� ��7"� ه	� ا��:	�	� +���ر� ا�*�� 	ی�� �	��دی? ��ط ار<	��	� ��"�ب �	ز�	�... و " �س�/Q"و " اص*ح 0-^"$�ا��Pی
  . �� ;�د

  
�6	ه� �� �8	ر "	��ی�ای� ه! "� از ص	�I ;�را� ��6�	ن رژی! ��ا� <�م "�دن 3�ر ایE ا��:	�	ت <=;�� ا��، �2	ن �� ده� اP	�	 ه�� 

 و m٠ت رژی! و از +�-� در �	�J	� ��	� ده� ��H	 از �MوM	 ��ص �یE و ;3	��� ;�� �یE �	د�	ن �(	م ��د� و در دور� ه	� �:�-& ح�	
 Eی����از  Eدر +�ی	ن ��Q $	م ���$	�� ز��ا��	ن ��	�� در ه� �3ص^ و �/	�� "� ��د� ا�� د��2	ن را 	 ��I| �� ��ن ه�اران ه�ار 

�� ���8 ه�p یG از ��H	 ...  و "دI	ع از ح/�ق ��2"و " اص*ح 0-��"در ���%� زدن �	�G . +�ا�	ن زن و ��د ایJH 19-�� E�د� �	��� ا��
�9ار �� �ح��ا و $�ا��Pی�	�� ���� . �	در �� �Iی^ �د� ه	� H<	� و ��2و$�1 �:��2ن �� �Tح�9 ا��:	�	� +���ر� ا�*�� ��س1

��ط ه� یG از "	��ی�اه	 در �	صj*ح ��	رزات و ر�	���	� ���H ن	%� �	د� ه� ا��:	�	� از ��ا���	� ا��ص	د�، ا+��	$� و ��	�� 
�	ت �2Iد� ;�� در ز��<� �د� ه	� �%	ن ���H ا� ا�1 "� ه� روز در <�;� و "3	ر "2�ر J	j� ا"! �2! $���� و��3	 ا�97	س  ���

��در ���%�، ���ون ��Hن ه� . در �	J^ ;�ر;�	 و ا$��ا>	ت ا+��	$� <س��د� ��%-� <��2 و �(	م ار%	$� ح	"! را �� �/	�-� �� 0-
�	�� و$�� ه	� �Iی�9	را�� ا� ه! "� ��ا� اa�ا� ��دم �� ده�3، �3%� �� یG از "	�� !a�� !ر<��� رژی	� �	"3��� از ص�3و�� �	ی�اه

��د و اص*ح	ت �� pد ه�	�9ای%�����د� ��س1 "� �د� ه	� H<	� و ��	رز �	 .  در ز��<� �د� ه	� ح1 ��! �	 �:�اه� ;�وا�7	 د��9ا
دی�M ��6 ��د� ا�� "� ا��:	�	ت در +���ر� ا�*�� در وا�ع ا��ص	�	ت ح9���� ا� �1 "� �(	م دی�9	�ر� ا��وز ����2 از ه� ز�	ن 

�Iی�	�� <س��د� "� در ه� دور� ذا�  ح	"! در ه� دور� �� "�;� �	 +=ب را� ه� �8 ����2 از ��دم  از ی9س� و �	 ��Q و �	ل ه	� $�ام
Hن ��2و1�$ �د� ا� ده� و �(	م ار%	$� ��د را در ا9I	ر $���� یG �(	م ��د�� و ��س�! ا��:	�	� Hن ا�1 از ��� دی�6، �� 

���� 	+ G�  .د��9ا
  

 در ���%� ;�"1 در E�38 ا��:	�	ت ��I	ی�2 ا� �	 ه� �+��� و �� �Pع ه� "	��ی�ای� را� دادن �� ��2و$�1 "-�1 رژی! >� �-/� و 
�-�L	ت +	ر� �1وا�س�� �� ا��Kی	�Jس! +���ر� ا�*�� و ی�9 از  . اه�اف اص-� +3	ی�9	ران ح	"! از 

  
 	� 	�د� ه	� ��	رز و H<	� و ��ی�W ���وه	� رو;�9P3 و Hزادی:�ا� ا�1  ��	� ��	ی2	ت ا��:	�	� ر��ا� +���ر� ح�ی! 7I	ل�� 

	+ �ر� �� ایE وا�1�7 	"�� "�33 "� ا�*��، ��ان رژی! را در ر���ن �� اه�اف >� �-/� ;	ن �	"	م <=ا;�� و در "	رزار ا��:	�	
���6��� ا�/*�� رژی! وا�س�� �� ا��Kی	�Jس! +���ر� ا�*�� و �	�� +3	ح�	� >�ا�/*�� Q�92 دهH ��3ن �:س��E ;�ط ای%	د 

  . یG ;�ایط د��9ا�G ��ا� ��<�ار� یG ا��:	�	ت ��د�� و Hزاد ��اه� ��د
  
  

 ��
  !)6دD ه
! �#�4ی�D ه� �� V� /�و�#� �
د �0
رزات Jزادی6Uاه
���  !��گ �� رژی9 وا�س#� �� ا�l�ی
$�س9 *4"6ر! ا�

�ب�
د ا�� D��ز!  

 ای4
ن �� �V�وز! راه4
ن�  

! &�ا.� /cM ای�ان"Iی��  

  ١٣٨٨ /�داد ٩
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اعتراض به خيمه شب بازي انتخابات رژيم 

   كانادا- در اتاوا
   

� و ;7���  روز ��	D? �س:�٢٠٠٩ ژو[E ١٢ ��داد ��ا�� �	 ٢٢روز 
 1�	Dت ر	�	ح1 $3�ان  ا��:�	ز� رژD! +���ر� ا�*�� 

�� ه��E دP� Q�J	رت +���ر� ا�*�� در ا	وا . +���ر� ��د
. ��"� اED �	ر<��� ا��:	�	� ;�� ��د

 1$	� �J١٠ح�اJ	7I �7اد� از � E
 	� !Dرژ E�PJ	:� و ��	�� �	��	ز�	�
 ��O ��-+د در�� �	�3ه�و  	رده	"*M

����	+ GD �� 1ر� ا�*�� د����+ 
%�ع ا$��ا>� زد��  . �	�9D�8 E�J	7I

�Iا[� �-| در "	�	دا  �9D از اED ���و ه	 
��د�� "� �	  ��3ه	 و M*"	رده	� ح	و� 
$9س�	�D از +3	D	ت رژD! و ��  دادن 
;7	ره	� ا�/*�� �� ا2I	 و �ح9�م "�دن 

  .دQa "	ر� +���ر� ا�*�� �Mدا���3
	�� �6Dاد در ��1 د�I�7اد� از ا�	ن ��� 

���ه! �� رژD! ��ا� دادن رأ� %�ع "�د� 
ر��I ر��I +�1�7 ه�دو��� ��	�	ن . ��د��

�; �� � �	ل �M? �ا�س	ل �7اد رأ� ده�3<	ن �س�1 �� . زD	د
در اED ��	ن حT�ر دا�D�%2	ن ا�Dا�� �/�! . ��-� ����2 ��د

�7اد �����2 از ��H	 در �38 �	ل ا�("	�	دا  �" ���H دا	�	" �� ��
��6�28 ��د  "� ��� از �ه! ��H	 �س�1 �� �	ه�1 ) ا��

�;	� �� !Dرژ ��	دد�23 . 
  

در ح�E اED ح�"1 ا$��ا>� �9D از 7I	�9D�8 E�J	 �� +-�� ص& 
����H ��2	 . رأ� ده�3<	ن ر��I و �	 ���� از ��H	 �� �M �6�P>دا�1

 <�3�P "� ه�2I	ن اED ا�1 "� اح��� �Wاد دو�	ر� ا��:	ب ��
در ;�ا�jD "� �	��3 ا� "و� ��ا2D	ن �>�Z �� داد "� . �2�د

+*د ا$*م "�د� "� رأ� ;�	 رأ� �� �(	م و ح9��1 ا�*�� 
ا�1، ;�	 �	 ;�"1 دراED ���� ;^ �	ز� �� �	��3 ا� و 

ا و��-� دارود��� اش "�G �� "��3 "� ;�"1 و��ع ��دم ر
D�I^  ا9I	ر $���� ��ار داد� و ��د را دارا�  M	6D	� ��د�� +-�� 

� Ef�j�	�H  �" ��;	ن ه� "� را �:�اه�3 از ص�3و��	� . ده�
�	ر<��� ا;	ن ���ون �� Hور�� و رأ� ;�	 ���rt در ���%� ر��	 

و ��7 +-�� ص& اDس�	دو �	 ." ا$*م ;�� اED �	ز� �:�اه� دا;1
���M �3-� اد "�"� ص�ا�W� اح��� ��ا� رأ� دادن ��س� " 	DH

�t ه�� ��ا� رأ� دادن �� . ه�9hس +�اب �'�1 ��اد" ���H؟D�/
  .����� D	 "�و�� ���H ��د��

��P�t	�� +�ا�	ن ���ه�� "� ��ا� رأ� دادن ���H ��د�� �ص��	�� 
�� اED �	ور ��د�� "� �� �ا��3 �	 رأ� ا;	ن ����L در و>1�7 

��3Iه	� رژD! ��ا� داغ "�دن 3�ر .  اD%	د "�33ا+��	$� ا�Dان
  . ا��:	�	ت "	ر ��دش را "�د� ��د

 
در ��1 د�6D ��	�	ن ا�Dا��	ن �:	J& رژD! +�ع ;�� ��د�� و در 
�7اد� از 7I	E�J ��	�� �	 ;7	ره	� ��د ��اه	ن  	��H ن	��

ز��ا�� ��	�� : ���6��� ا�/*�� رژD! ��د�� و ;7	ر �� داد��
. رأ� �	 Hزاد�. ح9��1 >� زن، ���6�ن ���6�ن. �D <�ددHزاد �	

 .رأ� �	 �	��د� +���ر� ا�*��

�	س ;:ص� در +-�� J 	� ��*ر ��دوران +���ر� ا��Tح
در�P	رت "	�* �حس�س ��د و �P� �38 از ��H	 ��� �ص� ح�-� �� 

��P E�<��7�٢ را دا;��3 "� ��ط M-�س +-�� ��H	 ��I�> ;� و 
"	ر"3	ن (�	��اد� ه	� ��دوران رژD!   .����6 ;���از ��H	 ��� د

��� ) �P	رت و ز�	ن و د���ان ��H	 "� ���� ��ون ح%	ب ��د�� 
+-�� �P	رت %�ع "�د� و از د�Dن ا$��اض "�33<	ن ��-� 
�E�6�2 ;�� ��د�� و �� ��H	 Iح�2	� ر"�G �� داد�� و 

  .ED�38 �	ر �ص� ح�-� �� �E�<��7 را دا;��3
 Q]	س� ED��6د "� ��ا� ز���3 ا�ار �� ��	س" �+��	�D ��رد 

 !Dن +�و (رژH ن	س�6�و وا !Dدار "� ��ان رژ �D	��� �/�0 �37D
	��H 1س�J	D�Kن ا�	�	�هس��3، و ار �/�0 EDص�ر ) ارا ��� ���33 و 

 .�� "�33 ��اD	ن ��ان رژD! در ��H	��	 هس��3
  

رژD! ا$*م )  GD روز Mس از Hن ��	D? �س:��- ژو[١٣E(ا"3�ن 
 ��-��ن رأ� ����� ا�� ED	D? ا��:	�	� �٢"�د� "� اح��� �Wاد �	 

��دم و +�ا�	ن �� ���H 53 ����3	ن �	 �Iو "�دن د�1 . ا�1
��O دان  ��د در*+ ED�6 از �0ف اDر د	� E�>Hر زه�	� EDر <���  ا	�
���; ��D�> . واه� �	(و ا���ه��	و ���ه� �	��� اED ) "� �� ا;�

Dب ;�رژH �� ?/� د����ا "�د� ��M نH ت در	م اص*ح	ا��وز . ! و ا�%
��I !2و��رد� ��دم ��H	 را �� ��	�	��	 "2	��� و ا��	ر ر���� از 
��ان و د�6D ;��ه	� ��رگ ا�Dان ح	"� از ;�ر;�	�  �	��	�	��
 �� !D�6 رژ�"��� �	وه��� 	�ن 	�H <س��د� �	ن و در<��� ه	ا��+

� �	ر دr �6D	�1 "�د "�  ح�� ح/| ا�� ED	D? ا�. �	;�	�	:�
 ���6��� 	� 	�3�ED ��ا��� ه	� ��دم ����3	ن  �3	 و  �Dا���ا

  . "	�Q اED رژ3+ !D	9�D	ر ا�9	ن �D=M ا�1
  


دا�

! &�ا.� /cM ا_�ان در �"I_�� ��$
%&  
        ٢٠٠٩ ژو.� ١٣
  

   ژوئن 14گزارشي از حركت اعتراضي 

  !در تورنتو
  

D در روز ��329١� E]ا� ) ��داد�٢( ژو�:DزادH ن	ا���Dر� از ا	س��
�ر���  E"	�) ت	ا$��ا> �	ه !-�I و 	ن $9س ه�Dن از د	2�-� �"

و��� ) و��ع �د� ه	� ��	رز در دا�Q "2�ر +�Dح� دار ;�� ��د
(	ه�ا� در ���ان  �" ����3;"Eس��J Q�) " 1 ازD	ا� ح���

گزارشاتي از برخي حركات اعتراضي فعالين چريكهاي فدايي خلق در ارتباط با انتخابات فرمايشي و 

حمايت از مبارزات حق طلبانه توده هاي به پاخاسته بر عليه رژيم سركوبگر جمهوري اسالمي در 

 كشورهاي مختلف
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�	رزات ��دم ������D "2�ر�	ن� (�>�� Qن �حH �� ،��; ار
�3�I	�; .  

  
ح�ود ���� از +�1�7 ��ون ح�Q ه�8�M p! و �2	�� �� 
8! ��� و 8�M! ا�Dان �	 Hرم �M د�	D�7اد ز(	ه�ات ���H ��د��، ا�	 

  . ;�� و ��ر;�� ه! در ��	ن +�1�7 �� 28! ��:�رد
 l8 �	ان(<�و� ه�Dا |-� �Dا�I �	�9D�8 E�J	7I �-�%3� ( در
(	ه�ات ; EDل دا;��3ا	7I 1"� . ا��� �" �;* �� �+� 	�	��H

ح��Q ����� �� $3�ان ره�� ��دم ) �f0�در�� 1	��3 
ا�D�K	�Jس��	 در ح��Q "�دن ����3 �� ��دم و ;9س1 دادن 

در +�D	ن ��د �	 ا��3	د ��  +3	D	ت ����� در دوران )  �٧ا�/*ب 
�	رز و �/? �س�/�! او در "�2	ر +�ا�	ن (�:س1 وز��D اش �

و (ا2I	<�� ���9د�� و ��f0 +3	ح اص*ح 0-^ رژD! ) m٠ده� 
  .را ��ا� ح��Q ����� ا2I	ء ���9د��) ا�D�K	�Jس1 ه	

اED ��ع �:�3ا�� ه	� H<	ه� ده��3 "����س��	 ا$ص	ب 
"� ��7 �7-�م ;� از  اص*ح 0-�	ن و �د� (��<�ار"�33<	ن (	ه�ات 

درب و داa�ن و ��H	 را را ) ا"'���D ه	� �ر��� �� �	;�3/ا�
  .;��Dأ �E�6�2 "�د� ��د

  
<�و� ه	� l8 در دI	ع از ��	رزات ��دم و در �ح9���1 ��"�ب 
�د� ه	 ��ط +���ر ا�*��، ;7	ره	� ا�/*�� ���اد�� و 
ه��ا� �	 ه��30	ن H<	� و ��	رز� "� �	 ��H	 ه�ص�ا ;�� ��د��، �� 

�	��	�	�� �(	ه�ات ;�ر و ;�ق ��	رزا EDو ��ن ا ?H �� 
l8 ه	 $9س�	� +3	D	ت رژD! را . "���2 ;�� ا�Dان را داد� ��د��

�� $	��ED �2	ن ���اد�� و +3	D	ت رژD! را ا2I	ء ���9د��، ��دم 
+� ���� . دور ��H	 +�ع ;�� و �� صح���	2D	ن <�ش �� داد��

1I��� ?�M را��H �� ��8 د و ه3�ز ه���� . EDا Q92� 	�3I/ط 
�t ح�ا�1 را +�ع ���9د� ��د "� �� $�� �D	� 1س����" GD 3�ان

ا�	 صح�1 �	 . "� "3	ر 8�M! رژD! ���6�ن ;�� ;	� ��ار ����6
�� ه	 �ه! دا;��3، زD	د �:1 ���د� ��1 �  . "س	�� "� �س

در E�38 +�� "� ه�ف ح�	1D از ��	رزات ��دم ��د، ه3�ز "س� 
�! �8 "س	�� از ��دش ������K ��د "� ��<�ار"�33<	ن اED ��ا

$�� ا� �9I �� "�د�� "� �	 �+� �� اED وا�1�7 "� . هس��3
 ED��2 �� ;��� ا" !Dن رژ	;	�د�1 او �� 	� ��D���� دم��

��H	 � �" �3�P> �� E�38	 �	�D در "3	ر ه! .ا�� ���� ��س1 
�	Dس��! و +3	D	ت رژD! را ا2I	ء"�د� و �-��	� ;9س�� �6D�9D را 

<�E�38 �8 ا���Oل . � رژD!، ا��J	م �:�2!�	 اح	د ��ا� ���6��
 	��H "س� ه! ا��ژ� اش را ص�ف رد 	ز<� ��ا;1 ا�	ه	[� 

�� �ص�ص "� ا"'�ا احس	س �� "�د�� �	�D  در �/	�Q . ��� "�د
Hزاد� و "+�ا��	�D "� ��ار ��� زد� ��د�� ا�	 ��37 وا��7 

ح{ را ه3�ز ��� دا�س��3، ص�� و ح�ص-� دا;1 و �	 �" د��9ا��
8! ��� ا�*�� �	رج "�د�M �Dرا از ز 	��H لOو ا��� .  

  
 	��H �9 ازD �" ،�3ا��:� E�J;�وع او 	�اد"W� EDرH داد��� " �D��

ح�9!  ��Iد |�	� �	T$�9 از اD !�9 هD ن، و	>��+32�ار� 
ه���93 ص�ا� �-�3<�� ��ا�! �-�3 ;� و �6	� ه	 �� . وح�ت ��د

��ن ر1I، �	<�	ن ه�� D���ن �:�3ا�� �	 ��1 D� �" ���Dد
�[�E ;�� ا�1 ��. 8�M! رژD! +���ر� ا�*�� و Hرم ا� ا"

  .ا��� "�  �2! "����س��	� ��	رز را ��ا�1:�6
  

اED �سf-� �2	ن داد "� ��<�ار"�33<	ن اص-� اED ��ا�! دروا�ع 
�I�0اران رژ3+ !D	9�D	ر +���ر� ا�*�� هس��3 و I/ط ��ا� 

 ��ا� �	��ش "�دن ص�ا� "����س��	، "� و �:ص�ص(D�I^ ��دم 
اED ) ا�97	س ص�ا� ا"'�1D ��دم HزادD:�ا� ا�Dان �� �	;�3

(	ه�ات را �� M	 "�د� ا��، �� ��ا� ح�	1D از ��	رزات �د� ه	� 
��D���� . ر8�ب	ه�ات در �8	) ED7-�م ;� "� ا� ^�� EDا ��

�	رزات ��دم� ��  ا�%	م *ش ��ا� ح��Q ����� �� $3�ان ره
  . ;��، �� ��ا� دI	ع از ��	رزات و ا$��ا>	ت �د� ه	

  
 �9D ��*8! +���ر� ا��M ن��H اه��از در �� 	�م و 	ه63 EDدر ا
 �� ��D�; ت�P� ن �2! و	38 	� |-� �Dا�I �	�9D�8 E�J	7I از
8�M! ا� ا"�� ��<�ار"�33<	ن ا$��اض "�د، "� ص�اD? از ص�ا� 

� �> �3-� 12M �" ران �:�3ا��	6����د �Iا� ر1I و �+� ه�� �

ا<� وا�t7 ��ا� دI	ع از ��دم ��	رز :"او D�I	د ���د . �� او +-^ ;�
ا�Dان +�ع ;�� ا�D، ح�ا�%� Q	1J ���29 و Hن 3+ !8�M	9�D	ران 

�Dدار��د . را 	8! +���ر� ا�*�� ���Mد ٣٠	1، ��D	3+ ل	٣٠ � 
 �	ل I/� و �٣٠	ل ز��ان و ;39%� و ا$�ام ��	رزED، ��	د  

���:�� و ا$��	د و ر�v و �ح13 ��ا� 0�/	ت �ح�وم +	��7، ��	د 
ا8�M ED! را .  �	ل %	وز �� ح/�ق و Hزاد�D	� ��دم �	 ا�٣٠1

�Dدار����29! �1 J	%�"...!  
 �3�P6�� او ه�ص�ا �����2 و 	��9 D �9D را�1 ���6، "��دم

�Dدار��8! +���ر� ا�*�� را �M"!  
      

ن ��ا�! ه���93 د���D "� �	ه��2	ن دارد ��ط ��<�ار"�33<	
"����س��	� ��	رز در ��د ��دم ا2I	ء �� ;�د، د�1 و M	2D	ن 

8�M! ا� و ا"��;	ن را ه�ل ه��9J +�ع "�د�� ا�	 . را <! "�د��
. ��9	ر �23س��3 و M-�س را �� +	ن "����س��	ا��ا���3

��ر� ��گ �� +�"��<�ار"�33<	ن ��ا�! "� �	 D�I	د ;7	ر 
در ��ا�! �:	J& ��د�� �	 ا��ا��M E-�س �� +	ن " ا�*��

Hزاد� �� ""����س��	�D "� اED ;7	ر را �� داد� ��د��  ��P�م 
����� G�  . را ��  ه�6	ن �2	ن داد��" �

  
���9 د��6D "� در اED ��ا�! +-^ �(� �� "�د <�ار;	ت 

�	�� ا� ��د "� Mس از ��ا�! در اED �	ر� ��2�3 ;D�Pو $�ا� �
*ش ;� 	 "����س��	 را ��اب "�33 ��ا� �����  �-���3D��
�ر��� ص��D ر�I/� "� �� و+�د 8�M! +���ر�  �	���D�D�-

��ون ا�93D دQ�J ا$��اض (ا�*�� در ��ا�! ا$��اض "�د� ��د را 
�	�� ��2�3 "�د� و وا���د ) او را �>�Z ده�3D�P9-� $�ا�; ��

  .�دن ���	�� ���H ��د��"�د�� "� l8 ه	 ��ا� ��اب "
  

 ��	� ��Pه�ات " ;��و��"ه	) ژو[E �١ ��� در <�ار;� "� از 
 E�]���2�3 "�د، د��/t ه��E "	ر را "�د و ��ون ا�93D ا��� از 
 E�J	7I د، ا$��اض����ن �:�3ا�� �	 8�M! +���ر� ا�*�� �D�
�	�� ا� وارو�� +-�� دادD�Pا��$ Q9; �� را |-� �Dا�I �	�9D�8.  

  
وا� �� روز� "� "، "��گ �� +���ر� ا�*��"ه�	�j�ر "� ص�ا� 

!D�; Z-ان " �س�Dدر ا 	دم ��� �	ره	�6 ;7Dه��3 (و د��	2� �"
در ه�p ر�	�� ر��� ) �2! ا�/*�� ��H	 $-�� "-�1 رژD! ا�1

"� ا�97	س (��2�3 ��� ;�د، ص�ا� "����س��	� ��	رز ��� 
در ) �E +	��7 هس��3ده��3 ص�ا� 0�/� "	ر<� و د�6D �ح�و�

��	D ��� �7س و��	س�� ا�97�J	D�Kا� �	2�ره".  
��دم ������D �	 در ا�Dان ���*ف ����� و �I�0ارا�?، �� 
�-�D�>�3 دار�� و �� دو��J	 و ر�	�� ه	� �a�� ص�ا2D	ن را 

در���%� اED و���P ا�س	��	� HزادD:�ا� ا�1 . �973س �� "�33
 +���ر� ا�*�� را �	 "� ص�ا� �ح�و�	ن +	��7 ح1 ��!

�ا�� ه��8 ����2 در ��ا�� +�	ن D�I	د ����3 .  
"� ��د ��� ا�س	��	H �DزادD:�ا� (�س�	ر� از ا�Dا��	ن �/�! �ر��� 

هس��3 "� از +���3 "� رژD! +���ر� ا�*�� در "2�ر�	ن 
�'Q ه� ا�س	ن H<	� و �	و+�ان، Mس از د�Dن ) اD%	د "�د� <�D:�� ا��

+ !Dت رژ	D	3+ �" �3م و+�د �� ��ا��	����ر� ا�*��، �	 
ص�ا� ح| 0-�	�� ��دم ������D "2�ر�	ن را �� <�ش ��دم 

�� اED دQ�J ��د "� +�1�7 زD	د� �� (	ه�ات . "	�	دا ���	��3
ا<� ��H	 ا0*ع دا;��3 "� در اJ Q� "����H . EDس��E"���ان 

��ا�! 8�M! +���ر� ا�*�� �� اه��از در��اه� ��H و 
�-�F ��اه� ;�، و ��ا�! ��ط د�ر� ح	"! �� "2�ر 	�9D

�I�0اران ����� �� صح�3 ا� $-�� ��	رزH ED<	� و ا��ا��M E-�س 
��QD �� ;�د، ه�<� در اED ��ا�! ;�"1  	��H ن	+ ��دا 	�	"

  .��� "�د��
  

 EDدر ا 	و��، "����س����; ��	� ��Pه ��	�D�P$�ا� �	ف اد$*���
G8�" ه�ات <�وه�	) ��P ��H٣٠٠	 در "3	ر ��د ��? از .  ���د��

از ا�Dا��	ن HزادD:�ا� را دا;��3 "� در ا�97	س دادن ص�ا� �د� ه	� 
ح1 ��! +���ر� ا�*��، �	 "����س��	 ه�ص�ا ;�� ��د�� .

 ^/$ ،�3�I�> ن ��ار	�"����س��	 و��� "� ��رد ه%�م اص*ح 0-
 و �	 ��ا��ن ��وده	 و ��3�2 ��9د�� و در "3	ر ��دم H<	� اDس�	د��
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�� دادن ;7	ره	� ا�/*�� �� ا�97	س ص�ا� �د� ه	� 
  .زح��9? ا�Dان ادا�� داد��

          
�-�F �� "�د�� "� (	ه�ات، اj3D�ر  EDر ا	9�D�I ن	ار "�33<�>��

اح	د ��	ن ��دم را ��ه! " ��گ �� +���ر� ا�*��"<�D	 ;7	ر 
  .�� ز��

��� اص-� ا"'� +�1�7 ا�Dان ���6��� درص�ر��9، از �H%	 "� ��ا
 	�3 EDا��	3�س�� +���ر� ا�*�� ا�1، �دار� وا �D	��� !Dرژ

ه��ا� �	 ;7	ره	�D "� �2	ن ده�3 "� �� +	� (اED ;7	ر 
) +���ر� ا�*�� ��اه	ن �8 ��ع ��س�! +	�E�2  هس��!
و . �� �ا�� اح	د و ه��س��6 وا��7 در ��	ن �د� ه	 اD%	د "�3

�	PI t/ط ح�"H 1<	ه	�� ��دم در +�1 ���6��� رژD! ا�1 "� ا
1 ��	رزات ��H	 �3%� ;�� و Hزاد� و ��ا��� را �/I�� �� ا��� ��

  . ��ا� ��H	 �� ار�L	ن Hورد
  

 �9D 	� �; م	�از دو��	ن در ��رد و>1�7 ا�Dان ��ا�! "� 
��ال "�دم او>	ع را 68��� �� ���3  +�اب . صح�1 �� "�دم 

;��2 $�� رژD! در ه�ا دارد Qa �� ��رد و �� �DH "داد "� 
E�]	M .�392�� و Eز�� ��I	�� زود� ��ا� . ا<� ����6?،  ��$ GD

�	O و M	���M �� E�] و *ش ���339 "� اED ;��2 را �����6 "� 

از �0ف د�6D ه!، ��دم �� ��اه�3 � ه�ا ���3? و . ز��E �:�رد
  ." زM �D	 ��ردش "�33

  
(	ه�ات ��ا� اED دو EDدر ا �" �h�H از �D	�J	'� �"ذ 	�در (�1 
�ر���  ��;( Qن $�� ا� "� در دا�	دادم "� ه� Z�<�د��D ��دم 

�د� (ا�Dان  	 ��I�> ن	و +��� ��ارا�2 !D:�-& رژ� �	ح ه	از +3
*ش �� "�33 "� ) ا� و ا"'���D ه	 "� در ���1 رژD! ��ار دار��

H رزات	�زادD:�اه	�� ��دم ح��Q "�33 و ره��� ����� را �� �
�6=ار�� "� د�1 ��دم �� ;��2 $�� رژD! ����، در �	رج از 
"2�ر ��� *ش �� "7I ��-+ �" �33	1�J ���وه	� l8 را ��ا� 

ح/| ��H	 �j�)ح "�دن ��ا�1 ه	� وا��7 ��دم ا�Dان  �"
وا�س�� ا� 1�� ���" ���6	�Q ��س�! ���	�D دار� وا�س�� 

�����6 و �6=ار�� "� ���وه	� ا�/*��، ص�ا� ) �� ا�D�K	�Jس!
. HزادD:�اه	�� ��دم ر�%���D ا�Dان را در �	رج از "2�ر �973س "�33

ا<� ��H	 در *ش ا�� 	 اED ;��2 رادر ه�ا <���I و �6=ار�� $�� 
�E�63 +���ر� ا�*�� �	م ;�د "����س��	 و HزادD:�اه	ن 

;�" ��  ��D���� ر ��دم	ان در "3�Dا EDه� 0�ر ;�� ا 	 �3
  .;��2 را در ه�	ن ه�ا در ه! ��3392

  

! &�ا.� /cM ا_�ان "I_�� ��$

دا-&%�
�   

  )١٣٨٧ /�داد ٣٠ (٢٠٠٩ ژو.� ٢٠
  

  

گزارشي از تظاهرات ايستاده : انگلستان

  !درمقابل سفارت جمهوري اسالمي در لندن

 ��3; v3M ١٨روز  E]$1 )��داد٢٨ (٢٠٠٩ژو	١٢از � 	�7 از  �٢ 
(	ه�ات اDس�	د� ا� در �/	�P� Q	رت +���ر� ا�*�� در  ���
�3Jن در ح�	1D از ���ش ��رگ ا$��ا>� ��دم ا�Dان و ا$��اض �� 
"�2	ره	� دد�23	�� +���ر� ا�*�� در روز ه	� 

��دGD �� ص� ��P از ا�Dا��	ن �:	J& +���ر� . ا�����<�ار;� 
 "� �	 �� دادن ا�*�� در اED ح�"1 ا$��ا>� ;�"1 دا;��3


 ه� *�
ح و د�#� ";7	ره	[�  8�ن � ���*4"6ر! ا�

�O *4"6ر! "،"�
�6د �
_� E�ددC(گ �� رژ_9 ار��

���
)6ر"،"ا�#I_دارو "��گ �� د !Dت ��د از رژ�P� 2! و� 
  .;39%� ح	"! �� ا�Dان را �� ��	D? <=ا;��3

  
و وWD<� اED ح�"1 ا$��ا>� در اED ��د "� در ;�ا�jD "� دار

د��� ه	� درو�� رژD! و ر�	�� ه	� ا�D�K	�Jس�� �� "�;�3 
�	رزات ��دم �	 را در حص	ر 53 ا��*I	ت +3	ح ه	� درو�� �
+���ر� ا�*�� �ح��س �	��� و �	 ��"� رو� اص*ح 0-�	ن 
 Q�	� �7ادح9���� ��دم �	 را D�I^ ده�3 (	ه�"�33<	ن "� 

�� Q�92�+�� از �H	ن را +�ا�	ن ��	رز  �"�� داد��  �� $9س 
;7	ر ه	 � ��د را �� رو� ��P و�	��د� "-�1 رژD! ��ار داد� و �	 
(	ه�"�33<	ن وا�س��6 ه	� ��	�� <��	<��� دا;��3 ��  �93Dا

H;9	ر� �2	ن �� داد�� "� >�E ح�	1D از ��	رزات �د� ه	� 
*;�	� ��د� E�38 1:��� &J	:� ان�Dا ��D����  و ;�ط

�دم از ��� ه�� �(	J! ��+�د را �	��د� ��7j او��J  ره	[� �
. +���ر� ا�*�� �	 ه�� دارو د��� ه	� درو�� اش �� دا��3

	"�� در اED روز ه	 "� اص*ح 0-�	ن ح ����9�� D	ر� ر�	��  EDا

ه	� ا�D�K	�Jس�� �� "�;�3 �	 ��ج ��� �� ��ج ا$��ا>	ت 
 و ��	��6 ��د�� ��ار ;��� از اه��1 دو �38ا�� ����ردار ��د�

�ا��3 ��  �� �" �]	+ 	�Hس1 "� ���و ه	� ��	رز و "����س��	 
�ا;�  ��ه�p و+� ��	�D ا+	ز� ده�3 "� �	 ��ج �	ز� و ره

  . دروE�a �	ر د�6D ��دم ر�%�� ��D	 D�I^ داد� ;���
  

(	ه�ات I�ق "� �� �Iا��ان 7I	�9D�8 E�J	� �Iا[� �-| ا�Dان در 
< G��ا��Kی	�Jس�� ای�ا��	ن در ا�6-س�	ن �3Jن و �	ز�	ن د��9ا

��<�ار ;�� ��د �	 ح�	1D �س��O�f ا"'� 7I	l8 E�J ��ا+� ;�� و 
���� از ���و ه	 ��� ��د �س�/* ��اه	ن ��<�ار� E�38 ح�"�� در 

در +�D	ن (	ه�ات ص��! <���I . ه��E ز�	ن و �9	ن ;�� ��د��
�+� �� حس	��1 او>	ع روز ;3�� از �	$ 	� �" �; 1٢ 	 �  

��7 از ��� ��� (	ه�ات ا$��ا>� د��6D در ه��E �حQ ��<�ار 
ص��! در M	D	ن (	ه�ات �� ا0*ع ;�"1 "�33<	ن  EDد "� ا�;

  .ر���
  

در M	D	ن (	ه�ات ��� ر��� "� ح	��	ن اح��� �Wاد ر[�س +���ر 
+3	9�D	ر +���ر� ا�*�� در ا$��اض �� ��� ر�	�� �� �� 

 ��–	" 	�	P –�* در +�3� 1	Iع "Q �(	م ح	"! �� �	;�  "� ا
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 ��� �	63� EDا �	I�9 از دD Q�	/� ع ا$��ا>� در�% GD �� 1د�
ر�	�� زد� ا�� �� ه��E دQ�J ه! �7اد� از ;�"1 "�33<	ن در 
 �	2Iا ����3 �"� �	ر ه	;7 	�و  ��Iر Qح� EDا ��ه�ات 	)

  اED ح�"1 .اح��� �Wاد و ا����6 ح	��	ن +��� ��ارش �Mدا���3

 ژو[E در �/	�P� Q	رت �١٨�M ���H 1�/I	D	ن �:? ح�"�M 1 ;�ر 
�Dد�>.  

  

! &�ا.� /cM ا_�ان در $��ن"I_�� ��$
%&  

  ٢٠٠٩ ژو.� ١٨  -  ١٣٨٨ /�داد ٢٨
  
  

تجمع اعتراضي در لندن بر عليه 

  !  جمهوري اسالمي"انتصابات"

��:	�	ت ه���	ن �	 را� <��� �Tح�9 ا)  ژو[١٢E( ��داد ٢٢روز 
 ��	�� E�J	7I �7اد� ازدور ده! رD	�1 +���ر� در ا�Dان 

�3J !�/� � GDن در �/	�Q "3س���6J +��� ر� ا�*�� د�1 �
;7��� �	ز� ا��:	�	� رژD! دار و  �	2Iا ��ع ا$��ا>� زد� و �%

  .;39%� +���ر� ا�*�� �Mدا���3
 

��O  اوE�J ���9 ا� "� در اED ح�"1 +-^ �(� �� "�د ص& 0�
;�"1 "�33<	ن درا ED�	�J	��9 ا��:	�	� ��د "� �2	ن �� داد 
 Q�	� �7اد�ا�س�� ا�1 �(�  ��	P�	�� !Dرژ �	L�-�د��6	� 
�+�� از ا�Dا��	ن �/�! �3Jن را �� ;�"1 در اED �	ز� "س	H 1Jور 

�D	�� ^-+  . �� Q�92GD د��� از را� ده�3<	ن را "س	�� 
��P �� "�33 و �� و+�د ��� ا��:	�	� در داد�� "� ��^ �� ا�Dان 

;3	�3	�� ;	ن ��	ز دار��، در اED ��	ن حT�ر دا�2%�ی	ن ��ر��� 
	��E �� ;�د  1Jدو �-���� 	ا� "� �:	رج حص�-2	ن $��
 ED68��� از ا !Dن �� داد "� رژ	د "� ��د  �2����6�28 ���

2��د ��	���	� ��د ��د ��M عP� �� رج از "2�ر	ا��در � �
�D�+ . ف را��Pدر ص !Dرژ �� ��9�7I ��7	1�J ���وه	� ا0*$	

در ح	�9�J ا"'� . ده�3<	ن و ح���H GD	 �� �/	� �-�	 �E�<��7 ��د 

ص��! <���I ��د�� در ا��ص	�	ت  Q�Jه� د ��"�  ��	داد ٢٢"س�� 
;�"1 "�33 در �/	�Q  ا2I	<�� ه	� �E�<��7 �	"1 ��د�� ا�	 

J ا���1 و �در �38 �� 	�ن را� ده��3 	�7اد� از +�ا� �ح(	
�� �/	�-� �	 ;7	ره	� ��M E�<��7دا��� و �2	ن "�� وD�I " E0	د

 Qد در �ح�+�� ��� داد�� "� �	ز�hD د�	[س ���و ه	� ا0*$	
���� از اED ا�Iاد Mس از ��وج از "3س���6J ا�126 . ;�� ا��

�	D? از ;�"1 در اED �"ا�I:	ر"ر��6 ;�� ��د را �� $3�ان 
  .�س:�� �� �E�<��7 �2	ن �� داد��

  
�ر� ح	"! �� 	�9Dد �در +�D	ن ا$��اض �� ��	D? �س:�� ا��:	�	
ا�Dان "� >�E ��"�ب وح�2	�� ه�� Hزاد�D	� ا+��	$� در 
� �� "�;� ��د را 	2D	�� E�38 �� Q�� 	� �7�	+ Zj�
�	ر ��د را ���9D  �3" V از �D	3+ ���8 د��9ات +-�� داد� و

7���6J�در "3س �� ��ر<� ر�5 ��س�� �ب  	�M  �� ا��ام E�<�� 
 �� ا�r اED ا��ام ا$��ا>� .���د "� ����-� M-�س د����6 ;�

�	س ���� از "	ر��3ان �P	رت ��2aH �� ر�5 ;��� J ح��0 و�
�	س ��H	 ��2�د ��دJ �� 5ر ر�	rH ��� 1"ح� EDن ا	D	M 	 �" .  

  
�(� �� "�د ����رد M-�س ���9 د��6D "� در اED ح�"1 +-^ 

��H	 در ح	�J "� از ه� <��� �	س ��E . ا�6-س�	ن �	 �E�<��7 ��د 
�E�<��7 و را� ده�3<	ن +-�<��� �� "�د��، "��P	 و �	"�	� 
 ������K� ن	ص& ا$��اض "�33< ��"� �� ��ا���3  ��	ه�� "س
را �� <�3�2 و در ��ارد� �2:ص	ت ا�Iاد را D	ددا;1 �� "�د�� 

اED و��-� �2	ن �� داد�� "� در ح�	2�D	ن از رژD! ��اM	 و �� 
�3;	� �� ��6�M 1 +���ر� ا�*�� 8/�رD	3+ . �" ن 0�ر	ه�

در ح	J �9�Jح(� �� Jح(� +�D	ن را� " �� �� �� " <�ار;�6
<��� را �973س �� "�د و �	 ;�"1 "�33<	ن �ص	ح�� �� ���د 

�1 دQ]O ا�	 �	D-� �� �ص	ح�� �	 �E�<��7 و ا�97	س در
ا$��اض ��H	 وه�1D ��	�� ���وه	� ;�"1 "��33 در ا$��اض 

  .  �2	ن ��اد
  

 ��I�> Q9; �P-�:� ��	�� �	ا��ان ���و ه�I �� 1"ح� EDا 
��د و ه� +�D	�� �	  ;7	ر ه	� ��د در Hن ;�"1 ���د� و در 


! . I�اصQ ح�"1 ;7	ر ه	� ��د را D�I	د �� زد"I_�� ��$
%&
  � – و �
ز�
ن د�I�ا)�? &�ا.� /cM در $��ن


$�س#� ا_�ا��
ن در ا�Mس#
ن _�lا� ��O�Aر ی? ا

 ا�#'�
 w�#'���ن ا_� ح��� �6د
Eاز &�ا/6ان ده�� .  

  

! &�ا.� /cM در $��ن"I_�� ��$
%&  

 ٢٠٠٩ ژو.� ١٣   – ١٣٨٨ /�داد ٢٣

  
  

  !گزارشي از تظاهرات ايستاده  در لندن
در ح�	ی1 از ���ش دOورا�� ��دم در ادا�� ح�"	ت ا$��ا>� ا� "� 

 �� ��داد ٣٠ر�%���D ا�Dان در ا�6-س�	ن �	ز�	ن ی	��I، روز ;3
 �	 �Iا��ان 7I	E�J �8ی�9	� �Iای� �-| و ���� دی�6 از ١٣٨٨

���وه	� ��	��  %�ع ا$��ا>� ��ر<� در �/	�P� Q	رت 
(	ه�ات اDس�	د� در . +���ر� ا�*�� در �3Jن ��<�ار ;� EDا

�jDون ;�ا��ر���� ای�ان  ^J �� ن	1 "� ��دم +I�> Q9; 
��ی�ه	� ره�� +3	9�D	ر +���ر� ا�*��  �� �+�"� و��ح	�� (

�Dان را ��ا�9	ر و H;���6 �	���� و ��H	 را |��دم ��	رز و ���7ض ا
 Eط ��دوران ای����ی� ��  ��"�ب ه� <��� ح�"1 ا$��ا>� 

 ���a ��د �� ا�	س و �� ا$�3	ء �� ����� و) رژی! "�د� ��د
 در +�D	ن ح�"1  .ص��! (	ه�ات ��-�2	ن �� ��	�	ن ه	 ری:��3
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ا$��ا>� ا��وز در �3Jن، (	ه�"�33<	ن �	 �� دادن ;7	ر ه	� 
 ?D	�� �� رزات ��دم	��:�-& �2! و ��Pت ��د را از ��"�ب  �

��2�	�� ���د��M ان�Dا ��D�%رگ ��دم ر���ا;��3 و از ���ش =>.  
  
  

�	/*ش +3	ج ه	� درو�� رژ" 1�+ !D	�	���J "�دن در  	� Q
ا$��ا>	ت ��دم در ح�1 حgP "-�1 �(	م �	�J	�� ��+�د، ;7	ر 

(	ه�ات  ED+���ر� ا�*��"�ح�ر� ا ��ح���ر� "و " ��گ 
از �9	� "� در . ��د" ا�*�� �	 ه� +3	ح و د��� �	��د �	�D <�دد

T�ر �7اد� از �0 اED ح�"���H ?�M 1 و +-^ �+� �� "�د ح
 EDن ا	ا ��ان ده�3<�I ون ا0*ع��د "� ��13 j-� اران�I�0
(	ه�ات �� �ح���H Q و در �س��� از �ح-� "� M-�س ��ا� 
(	ه�ات در �(� <���I ��د �	 8�M! ;�� و ��ر;�� ��د حT�ر 

 ��7 از ��� � 	 M٢س از M	D	ن (	ه�ات "� از �	D . 1$	��I ��د��
Dر�8! ��� ح�Q �� "�د�� �� ادا�� دا;1، �� �M �" ��	س" v

�ارV د��D ��د�� ��<�ار "�33 Q�(	ه�ا� را "� از � 	 ����H Qح� .

اED $��  در ه�	ن aH	ز ��اه	ن Hن ;��� 	 "س	�� "� ص	و��D از 
ص	و�D را  EDد��، ا��ار زد� �Dد ��ت ا��� +���ر� ا�*�� 	D	3+

��ه	. +�ع "�33� Eن ای	ه��3 <��	ز�	� �	ا"'�ی�� ه 	2ً:� �" 
�^ �2	ن �� داد�� "� �	 �8 � Eای �� �" �J	د�� در ح�� E]	�
و�	ح�� از ��+�دی1 رژی! دارو ;39%� +���ر� ا�*�� دI	ع 
�� "�33 �	 ایE ����رد زور<�ی	�� ��د �ص� ای%	د  ?3��E ا�Iاد 

ایE ا�� در $�E ح	ل در+� ا$�/	د ��H	 �� . ح	�� در �حQ را دا;��3
Hزاد� " ��"�ا�� را ه! ��	ن ���د� و �2	ن �� داد "� ;7	رد

�; ��� ��(	ه� "�33<	ن در ایE " ا���2D �	 ;	ل � �"
�	ق داردjوا�1�7 ا� 	�ه�ات �� داد�� 8/�ر 	) . Eن ای	در +�ی

(	ه�ات ا��	ر ����ط �� در<��ی�	� ��دم �	 ���وه	� ��"�ب و 
(	ه�ات ه	� ���7 �� ا0* qری	 E�3hع $��م ر���ه�.  

  

! &�ا.� /cM ا_�ان در $��ن"I_�� ��$
%&  

  ٢٠٠٩ ژو.� ٢٠ - ٨٨ /�داد ٣٠
  

  
  11از صفحه   ....مرگ بر ديكتاتور

 	�3	 ایE ��	ی? ر��ا �" ;1P6 زد�" "�	ز��<	ن"ایE ���� ;^ �	ز� �-�9 ح�� " ����<	ن"ایE ا�� در ;�ای�j ا�1 "� �� 
7��� �	ز�"�2	ه�� �M	�س�Q ا$��ا>� �د� ه	 و ��jات �	;� از $�م "��3ل Hن ��ا� "Q �(	م ح	"! در ح	�J "� 8	ر� ا� +� ; "
��د " ��� ���H"�	���ن Hن �� اصj*ح ا��:	�	ت ��ا;��3، ی�9 ی�9 �� صح���H �3 و از ��دم ���7ض �� ��اه�3 "� از ه� <��� ا��ام 

در ح/�/1 در ایE ��رد ��� �	��3 ه� ا$��اض و��ع . �س��3 "�33" �س	���H 1�J"�د�� و ی	 ح� ا"'� �� ا$��اض دار� "�د� �� �	�� ��<
�د� ا� ی9�	ر دی�6 �2	ن داد� �� ;�د "� �	�� $3	ص� ار%	$� رژی! +���ر� ا�*�� ��ا� حgP �(	م <�3ی�� ��د ��6ا��3 و 

�	��� ?H دا	�� 	�� از زی� �	"س��، "���98ی��jJ E ا� را ���+� "Q �(	م +���ر� ا�*�� و د�1 ���1 ی�9ی�6 داد� ا�� 
  . �س	ط ا��'�	ر<�ا�� ا� "�3 "� �/	� ��د;	ن �� �اوم ��+�دیH 1ن �س��6 دارد

  
����� و "�و�� و ه�K	�6J ه	ی2	ن ��H !aن "� �	 �Iی�9	ر� و *ش ��ا� +=ب �(� �د� ه	� �	H<	� �� ;�"1 در ا��:	�	ت، �	 

��ر ;��� ا��:	�	ت را %� ��-/ vی	ه�� ��	2� 	�س ��� K� و ����H ان��� �� ���L�:�ا� ،�3��H !aن "� " ;7��� �	ز�"و$�� ری	"	را�� 
�� ��Mوز� ��ی? در ایE ا��:	�	ت و �6J �	ل ;�ن Hراء ه�اداران ��د ��ط <�دا��3<	ن ا��:	�	ت 	"�� "�د�� ا�	 ا��وز "� +�ا�	ن ��	رز 

�	ن ه	 حT�ر دار�� از وح12 ���و� ا�/*�� ����P در ا$��اض ایE +�ا�	ن ح	>� ���2 ا�� ح�� از ا�Iاد ���7>� "� ��ا� ای%	د در ��	
"���L"�و�� ح�� $-3ً	 ��دم را �� �	ز<12 �� �	�� ه	� ��د د$�ت ���د و ����� ��� در . �� ��	�	��	 ���H ا��، ه�ادار� "�33" 

 	وا�1�7 ایE ا�1 "� �8 ایE $3	ص� +3	ی�9	ر "� ا��وز از ���L دم زد� و و$�� . �'�	ر<�ان �� ه! �:�ردا�" Hرا�?"*ش ا�1 
��د ز��<� ��دم  را �� ده�3 و �8 اح��� �Wاد "� $-���M !aو��� ��	� �� �	�J اش و ���WD دور� �8	ر �	�J ری	�1 +���ر� ��

+3	ی�9	را�� +���ر� ا�*�� ��د� و ه��I +� حgP ایE �(	م دی�9	�ر� را اش ��د را �	دم ��دم �� ��ا�� ه��6 در ���1 �(	م 
��H	 ه� ا��*�I ه! �	 ی�9ی�6 دا;�� �	;�3 ه�	�j�ر "� در $�Q �2	ن �� ده�3 ه��6 �	دم وا��7 دی�9	�ر� ح	"! و . ��ار��

از . P�ر +���ر� ا�*�� ��ی? �� "�;��3(	م ���	ی� دار� وا�س�� در ای�ان ��د� و "	�ً* در +�1 حM !�9	ی� ه	� رژی! �3
�ان دی� "� ����� و "�و�� و ���a در ص�رت  �� 	+ Eب"ه��	-�9 "ا��:� 	د� ه�، و���P ��د را �� ای%	د ����د و ���L در ز��<� 

2P2	ن ���H !2	 و "��3ل و Hرام ���دH ش "�دن��	م و �	$-�� �( ��ا$��ا>� ��دم  �	�2�ن ��دم �%	ن +-�<��� از دا�3+ �3
  . ���H و در یG "*م ا�Iودن �� $�� �(	م دی�9	�ر� ح	"! و ��ی�ن و�1 ��ا� Hن ��ار داد� ��د��

  
��	ی? ا��:	�	� روز +��7 و روی�اده	� Mس از Hن ��Q از ه� P3� ���8 ��8�ر رژی! ��"���6 ح	"! و �	�� دار و د��� ه	� 

�یE ���ان ;�"1 "��33 در ;7��� �	ز� . 	ی? <=ارد� ا�1+3	ی�9	ر و ری	"	ر Q�92 دهH ��3ن را �� ��O	� ا$*م 	�د ��رژی�� "� ��ار 
و " �	دم"دم �� زد و دی��6 ��د را " ���L"��ا� ��	��ازد و  ��"�د<	�? ی�9 از " ��2و$�1"و " د��9ا��"ا���، ��	ی? �Iی�9	را�� 

و ��	ی? ������ �%	ن ��دم ا�I	د� ا�1 ودر ه��E روزه	� ا��� ص� �	صj*ح ���H ^:�3	 +	 �� زد، ��-� زود �	 "��2ن ;���2 
ه	 E از +�ا�	ن را �	 >�ب و ;�! وح�2	��، �%�وح و روا�� ���	ر��	ه	 ���د� ا�1 و ا��	ر� "� از ;	ه�ان $��3 �� ر�� ��	��6 

-a 3�ن در ��ن ��د" 	�^ ��ان .  j	��� ;�� ا���Hس1 "� $�� ا� ��� در ا�r ه%�م ���ر ��اره	� ��دور ح9���� � Eای ��
�� ��د را �	 ��ن �[�E "�د��-/  .+���ر� ا�*�� ��	ی2	ت ا��:	�	ت 

  
  ! ��دم �0
رز ای�ان

 ���L�Tح�9 ا��:	�	� ا��� +���ر� ا�*�� �	ر د�6D �2	ن داد "� در 8	ر8�ب �(	م ��"���6ا�� ح	"! ا��:	�	ت �� �37	 و �3	 را� 
�	رز� +�1 ���6��� اED رژD! دد�3? �� �	;� ا��� "� ه! ا"3�ن در ��	�	��	� ا"'� ;�� ه	� ��رگ �	 ا�	�� �� �Pع ��دم� 

�ر";7	ر 	�9Dد ��ن هس��!" ��گ H ه�	; . !Dا� ���6��� رژ�� 	د� ه�و���P ه�� �	�1 "� �9�;�! �� ه� و��-� از ��	رزات 
��2�	�� و ح�	1D ��	[�! و ا+	ز� ��ه�M ��*+���ر� ا� �	د ه	T0�/� ح	"! ا��ژ� ا�/*�� ��دم ح1 ��! �	 را در "	�	ل  �" !

  .درو�� ��د �� ا�ح�اف "���2 و +�1 دJ:�ا� ��د را �� اED ح�"1 ��	رزا� ��دم ��ه�3
���
$�س9 *4"6ر! ا�_�lد رژ_9 وا�س#� �� ا�

�6د ��  !  

  !�V�وز �
د �0
رزات ��دم �D�_�4# *"� ر���ن �� Jزاد!

�ب�V�وز ��
د �64��س9!             
د ا�� D��ز!  


! &�ا.� /cM ا_�ان  �
 ا_4
ن �� �V�وز! راه4
ن "I_��  ٢x١ – ١٣٨٨ /�دادx٢٠٠٩ .� ژو 
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 ��7 از ��� ��د "� �� �/	�P� Q	رت �١	1$ 

�ص�م . +���ر� ا�*�� در �3Jن ر���م
;�"1 در (	ه�ات ایس�	د� �� �3(�ر 

�38 . ه��س��6 �	 ��وش �-1 ای�ان ��د
"� ���	�� از �j-ع ;�م . ��H ��P%	 ��د��

  .  aH	ز ��اه� ;��٢	1$ 
 ��P ر��� ١٠٠، �7اد +�1�7 �� �٢	1$ 

��� ه� دم �� �7اد Hن ا�Iود� �� <12Jا �" .
 درص� از �٩�	 �6	ه� �� ;� ح�س زد "� 

ا$��اض "�33<	ن را +�ا�	ن "��� از �� �	ل 
��H	 �	 ه�	ن ;�ر و . Q�92 �� ده�3

�� ه�%	ن و ��ون ا�/j	ع یG ری� ;7	ر 
�ص� و �E ا� و ! ��گ �� دی�9	�ر: داد��

! �Iح�ن �aی^، ��گ �� ایE دو1J ��دم �Iی^
�6! ! ی� ��-19 ی� دو1J، ا�	 �� رأ� �-1

اح��� اح��� ��گ ! �6!، �6� �6� دروغ �6�
�، ��ن +�ا�	ن �	 �� �98 از 538  5���� ��

�  ...و ! 
  

� اED +�ع �� �ان 	/�0 ^�"�در ��رد 
� �" 1P> ن	ا� از ;�"1 "�33< ���$ ?:

+�ا�	ن دا�2%� ��د�� "� �� ��ج �	��اد� ��د 
��H	 . ��ا� حص�Q از ای�ان �� �3Jن ���H ��د��

����	;�M �� ن را	د;�� �	�ً	 ص�ر��$ .
��T7 د�6D دا�2%�ی	�� ��د�� "�  �� ه� 
$-�� ا�	�1 ای3%	 را دا;�� و ��د را �-�م �� 

�:�2 .  دی���M�;	��ن �� و رو� ��د ���
�ه	، از  Eس� 	T7� ان و�+ Eِ�<��7� Eاز ای

��� ��H	 ��ا� . ه�اداران �-13j ��د��Jا
 �� 13j-� از �Iح�"1 ح� Eای 	�ه�63 	ه�
ز�	ن ��� Hورد�� و I/ط در �9	�J	ت حT�ر� 

و ی	 ای�93 �	 . ���7ف �� ��ام ��د �� ;���
8�M! ;�� و ��ر;��� �� <�دن و "*ه� �	 

 ��ر;�� �� �� در +�ع حT�ر Hرم ;�� و
  .  دا;��3

  
 E<�ار� ای��1 �J�fن "� �س	از +�ا� E �38
��ا�! را دا;��3، �	 یG �-�3<�� د��� 
;7	ر �� داد�� و ه�از <	ه� از 
(	ه�"�33<	ن �� ��ا���3 "� �	رج از 
;7	ر� "� از �-�3 <�داد� �� ;�د ;7	ر 
��ه�3 و "�	ل ه�9	ر� را �	 ��<�ار "�33<	ن 

�	 اED ح�ف +�1�7 	 M	ی	ن . ;�� �	;�3دا
د��/	 �� ایE ��ا��� +	�ۀ $�M Q�;	���� و 
ه�p ح�"�I*� 1 �	رج از ��ا��� ��<�ار 

�^ ایE . "�33<	ن از ��د ��وز ��اد��� EDا ��
ح�"1 ا$��ا>� ح1 "��3ل "س	�� "� �-�3 
<� دا;��3 ��ار <�1I و �� راح�� +-�� 

�; ��I�> نH ل ;�ن	رادی9. ��a ا� "��3ل�� 
د��9ا�G اED ح�"1 ��	�� ه	� <��	<��� 

� د�1 : "ا��از �� ;�H !اه��� ��� 	�
;7	ره	� �	 ه�	��	ی� ا�1 "، "رژی! ��ه�!

: و ای�93" ... "� در ای�ان �� داد� �� ;�د
ح�ب "����س1 "روز ��Q +�ی	�� �� �	م "

 �	 �-�3 <�� ��د �� +�ع ∗∗∗∗""	ر<��
 �����M ن	ه�"�33<	)و ;7	ره	� ��د;	ن 

را ���اد�� و ح��I	� ��د;	ن را ���د�� و �	 
ای93	ر ��+^ در<��� ;�� و �	8	ر <��2! "� 

در (	ه�ات ا��وزM-�س ..." M-�س ��� "�3! و 

 ی? �MVس حT�ر <س��د� ا� دا;1، T
ا)�

ای�ا�� �� ��
 �� �E#� /6دش ��E�د 

A� ای�ا�� / �� ��
� �� �.
�* GU�

�MVس $��ن ا��وز �� ای� �6د�G از A�ف 
او  �%� �� ��د )
 در . ��` D��J �6د

د را��C_س و " /��6 "�ا�MV ���


ن،  ح6gر &%
$� دا�#� E�����ه
>(
��

ن در /��� ��8Eار . ��z�J !و


ن �6د �� &�ا�6ش �� ��د �� E����
�MVس $��ن ا��، و �MVس }
ه�ا د�#
ن 

�� در د/
$� در ا_� ا�6ر��ارد�z�J ز
� .  

  
(	ه�ات  EDدر ا Gدو ����� "� ��د از ��دی ��

�	��� از . ;	ه�ش ��دم ا;	ر� �� "3!
در �حQ " ه12 �	رس"ه�ادارن <�و� ز�	ن 

(	ه�ات حT�ر D	��I ��د، ��ون ای�93 ;7	ر 
ده� و ی	 ه�	ه�ی� را� ��	��ازد، یM G*"	رد 
"��98 "� رو� Hن ��;�� ;�� ��د 

ر� ���6�ن �	د رژی! زن ���� +���"
��-� . ، �� <�دن ��د ا��ا��� ��د"ا�*��

 Eی� ای	�و� ه�2ار داد� ;� "�  ��یع ��
ا�	 8�ن ایE �	�! از ایM . E*"	رد را +�ع "�3

��ا��� ��Mو� ��9د در 28! ��! زد�� 
�� ��غ " ��<�د +3	[� ای�ا�� M-�س �3Jن"

" �ح���	�� و ��د�	��"او ��H و �*ص� Hن �	�! 
��رد !  (	ه�ات <�دی��%��ر �� �V صح�3

 �	T$ح�ب "����س1 "دوم ;�"1 ی�9 از ا
��د "� �� �� و ص�ا و ��ون ای%	د " "	ر<��

�� �*ف ر�I	ر ه���62 (+3%	ل و ه�	ه�
، ��-� Hرام �L2�ل M:? )اش" ح�ب"

(	ه�"�33<	ن ��د،  E�� د در�� �	ا$*��� ه
"� �� ;Q9 �� ;��	�� و ز���3 ا� و� را از 

�ون "���2 و �� ��د M-�س ��	ن +�1�7 ��
M-�س ا�6-�س� ��ح�� ��د . ا�6-�س� ��د��

"� �8ا �	ی� و� را د����6 "�3 8�ن و� �3	 �� 
 �I*� ر	ا�6-�س " Eرات و $�ف ��ا���/�
9^ ���2 ��د و �	 M:? ا$*��� �*�1 ��

ا�	 در ه� ح	ل �� . (	ه�ات را ��ی� ��9د� ��د
��� ��ا�1 (	ه�"�33<	ن "� ح1 ره

��<�د +3	[� "��<�ار"�33<	ن Hن ��ار دا;��3 
�	 و�	10 اش ای3�	ر ��� " ای�ا�� M-�س �3Jن

" "��"، ا�	 ای3�	ر "�ح���	�� و ��د�	��"��-� 
�/��ار��، �Iد ����ر از صح�3 (	ه�ات 

�����Pی! "� "	ر ای�I Eد �� . ;�" �P/�د"
در ا$��اض �E و �38 E دی�6 �� ! "%	 "��2

ز +�ا��	� �� �� و �� "� �� ایE ا��ام و ا
<���I! ����2 ���+� �� ;�ی! "� ا"'� 
 !a��-$ ه�ات	) EDن ;�"1 "��33 در ا	ا��+
 Q�	/� ه�ات ا$��ا>� در	);�"1 در 
�P	رت، $�* "��� در"� از �/�H �Jزاد� 

+�ا�	�� "� �E ���ی�م، �	 +�ا�	ن دور�  .دار��
 ��-� �Iق دا;��3، �� �٧ا�/*ب در �	ل 

�	س M�;��ن و ��و �:J ه�و �0ز	�0 �	

                                                 

	 ا�� ��م  ∗∗∗∗� �� �����	 ��و� ه�� ����� ���� �� 

 � � !"�� �� #��� ا�')� �'&�ر $!ام �ا"�ر� ا� 
  .$�د�! 

 ?3�� Zj� و V�0 در	� ��-�9 �ن  	و>27
در صح�1 ه	� دو ���P �� ! ا+��	$� ا;	ن

�:�� �� ;�د 2:�ص داد "� ای�3	 +� 
در�2	ن، "�	�� ��ا��� �	;�3 و ی	 اص* 

 �J�/� زاد�"در"� ازH " م ��رد�Iح�� ر 	D و
  . �ح{ ��د دا;�� �	;�3

�" �h�H ،ا "�د ��ا��ن در ادا���� �+� ^-+ 
��ود د��%��7 ��د ایE ا�� �� �ا�س1 

�;	� ^J	+ . ی�	ر ��وده	ر ��� در "3	�ا�	 ای3
ی	ر "، و ی	 "ا� ای�ان ا� ��ز �M <��"8�ن 

E� ��	س��د" �" !D��3; ی� را	وده�� ،
-�ی�ی���	� +���ر� -ه��ار� از رادی� 

�:�	�� . ا�*�� M:? �� ;�د;�� E� �"
 ��9دم "� ��j از ��H	 را �� ح�� ��7

��ا���3 ایj� E�ر ��د �	 . �	�0 �سK	رم
�+� ��  ایE ��وده	 "� �	 �aی� و ه-�-� 
��ا��3<	ن Hن ��7 از ه� ا+�ا �أم �� <12، 
�ا�� �Zj ا9I	ر ;�"1 "�33<	ن را �	  ��

ا�
 �I#� . �ط "? ��رج ��دش ا��از� ���6د
 ا! �� �� �<� �� از ه�4 *
$R )� �6د


.� در " ا�1�ی#�"، "&�خ �"�ار"ح6gر /

ن �6دE���� �ه
>( j4* . ون�� 
و! )��ی0

4� رهJ !�0ن ��� *6ا�� O ا���6ن و 
 �4$

.� ح��#� �سV�� در �%� ��
8��J ا�
 اO#�ا � را دا�#�� در ��#�ل 

  . /6د E�&#� �6د
  

از ی�9 از +�ا�	ن �سf�ل در �	ر� ��	��9	ر� 
 �J 3ص� "� ح�� از$ EDا ��	ز�	دادن ه! �

و� . ه	� ��د ��� ا�	[� ��ا;����M 1م
1P>" : �� ،!�	3; �� خ را از دی�وز�I

دی�وز "� او . <�ی�3 "� ره�� اM�زیس��ن ا�1
(	ه�ات �	 ��H ح	J? ��! ��رد و �	 او را  ��
. �� "3	ر� ��دی! و �L2�ل ��اوای? ;�ی!

��7 "� ح	J? ���� ;� ��7 "�د �	 �	 
�. ه�9	ر� "�3Jش �� "�د ا*�� او  ه���2 

"� ��دش را زی	د �	�0 �	 ��39 و در "3	ر �	 
در M	ی	ن (	ه�ات "� �	 ��د . د��D �2�د

+-س� دا;��! و� ��� حT�ر دا;1 و ��ا� 
(	ه�ات  !)� gPح Q9; و ��	37j� E�;��
�� <1P "� �	 ��د�	ن ه! ��:�ا���! J	j�

&�خ "�%� از ��Jن ..." و . ه�	��	 �	;�

ره
ی� �6ن ��گ �� " ر�"�ا%�


)6ر �4#� �� دادD ��، و ی
 از #Iدی
دو�#� �� ه4�اه9 �6د ����م �%
ر 

"R_�& گ �� ا_� دو$� ��دم�� " ��
"  �� ا_� دو$� ��دم &�_Rوا!" �%
ر

�� Dداد `�M�( . �� �� R�(�( �_ا ��
! �� "�<J 9ه���"&"��4 �� ری'� Jن 

 kQ

رد! �� ا��ازD ی? ���V `4ح#� ح
A4 6د و� �#&�E ت~'� 
C� از ،���
 را ���#


ن /ط و /�6ط �Q�د�I�ا)�? در ا_� ��

 )�M� !6 ای� *6ا�
ن C� ه�ات از
>(
 �� �
دق، V��6ر، ا�
 �9 و ی
 ا��

  .)C��� ر/�� ��دD �6د
  

�� ایE ا��� "� ��ا��3<	ن ا�/*�� ایj� E�ر 
در ایE ;�ایط �� و�	ی& حس	س و ���j ��د 

 حT�ر 7I	ل ��د ا+	ز� ��ه�3 وا�& �	;�3 و �	
 ،��I�> Q9; ل	ه� ح ���2 "� �3+ �"

و " ا"'�ی1"د��:�ش و �	زی�h �	[�3�3 8�ن 
و د�6D +3	ح ه	� درو�� 0�/� " ح�ب �د�"

  . ح	"�� ��ار <��د
  

  V� /�وش، V� )6ان، �0�د )
 �V�وز!
  ٢٠٠٩ ژو.�� ١u - ی? ای�ا��

   :نامه رسيده

در حاشيه تظاهرات ايستاده 

مقابل سفارت جمهوري 

  !اسالمي در لندن
 �%� ١ ژو.�، �
١t �Oدو���0، 


رت *4"6ر! �� `�
�از }"�، �
���   در $��نا�
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گرامي باد خاطره شاعر انقالبي رفيق 

 60سعيد سلطانپور كه در خرداد سال 

توسط دژخيمان جمهوري اسالمي به 

  .شهادت رسيد

 از "زندانيان خسته گي به در نكرده"جا دارد از...

در ميان آنان بگذاريد از گل . زندانهاي شاه، نيز بگويم

 ، از "ستاره دنباله دار اعدامي"سرخي نام ببرم و از 

از شاعر خلق، از سعيدمان .  ياد كنم"ستاره خون"

طانپور، آن جان شيفته كه نعره اش از سعيد سل. بگويم 

  :از ميان ديوارهاي ستبر زندان روي فالت مي پيچيد

  بر كشورم چه رفته است

  بر كشورم چه رفته است

  كه زندانها

  ...از شقايق و شبنم سرشارند

برگرفته از كتاب جدال با خاموشي ، اثر 

 رفيق اشرف دهقاني

  گزارشي از تظاهرات بر عليه جمهوري اسالمي 

  كانادا–در تورنتو 
 

��� �8دوران ��
رت رژ_9 *4"6ر! ا���� ��ا! �
!  � ا�"��0
ل )���

! ���6ب و *
���6 ح��6I در /
رج �'6ر در "�
E6ذ ار���6%� (

 G�6V"�$6ت ��س

 "ارا.� /��� D
،ای
د! *4"6ر! ا���� در اوای` �

م ��C�#6 ��ا! ا�ن /6د �� )6ر��J ا! از ��O�Aر ا
 ا���ح /��
ت ا�#'

 aری

! �6�kح
�� �8دوران .  �
D �� /0� داد����٢٣س6$� در )"��ا_� )
 ��
#�J ن ه9 درJ رج �'6ر
رژ_9 ��ا! ح6gر و��%#� در ��
ن ای�ا��
ن /
 �� �M�� ت

ت &��
ی'� ری
�� *4"6ر! �
 ه��4#� �'�ی�
U#�ا


م ��C�، ا��ر�6ا! رژی9 را درج ��د ��O�Aا  .Jد
ور! ا�� �� Hزم �� _

 و*6د ح6gر دD ه
 ه8ار ��� ا_�ا�� در � ���
ر *4"6ر! ا�I#_
رژ_9 *�
 !�
�6�O ��( ��MO ��6ان ��س$6* ��H �_
V�� �� c&6� #6 ه�6ز�6ر(

ا�
 �8دوران �8دل رژ_9 �� از ا�%
د ر�6ای� . در )6ر� 6#�D�' ا��
���O /6د ح#� ازAه��، در ا
EJ ن

ن در ��
ن ای�ا��'#�6Iم ��` ح�Oا 


رت در �� 
��8Eار! ا_� ���
�� /6ددار! ��دD و از ��دم /6ا�#� �6د�� �� �
ا)
وا )4
س E�&#� و �'Uص
ت و ا_�4` و �4
ر��M( D /6د را �� ��
رت 

�ع دادD �6دAا 
"�J �� ��

D�/H �8دوران . ��ه�� �� �%�أ ��` ����

$��� ، Jدرس ��` را )U� `4%$س اIO ر)� از )�س

 _? �0T R` از ��"�

�ع داد��Aا ��6د� �#&�E س

رت )4�� 
� �� ��
�� ا�
س . ���
�� �� �س
�ع ��` ��ا�9 در ه#�M در ����� ا! دورا&#
دD و /
رج از �"� Aا_� ا


! . )6ر� ���%( 6#��D �6د"I_�� ��$
�%� از &"��4ن ��` ���
�� رژی9، &%
 �O

��  �R ��ا! ار)0
ط١٠&�ا.� در )6ر�#6 از ��� ��$
%& 
� !��E 

 ��MO �� ��64O � ا�#Oی? ح��� ا wن ��4<6ر )�ار
�J دن�� D
EJ و �"�

م روز  . ا�Tام *4"6ر! ا����  د�� �� �
ر ����C�از �٢٣�ا G�� �� 

tای� ٠�& !
"Iی�� ��$
%& �M4* رژی9 و از �$
U� ��
�� ��$
 ��� از &%

�` در ورود! ه#` ه�M#6ن در�
ر�"
م )j4C ��دD و /cM ای�ان در �� �"� 

 ���
� �_

ره%� 
�"���
رده
! " ��گ �� *4"6ر! ا���V دن�� ��M� و

��ی� O �� ���
ت رژ_9 *4"6ر! ا�_
ا&'
E�ا�� �� ا&'
E�! در �6رد *�

ای� ح��� �#��ا�� و و��RC%( j و وح'� �8دوران ��
رت را �� .V�دا/9�#
� ��U� 

ر! �� )6ا��� �س
ط ��س$6�! ا��U#� �6د �� &I� �� ��د�� �

���� �"V 

م از )�س . ر�6ا! /6د را ��ون ه�� �'�MI در ه� *C�ا�� 
"�J

دا ��6#` �����

 در/6ا�� �8دوران . �� �MVس �� �� �_
�MVس"


ن �%#�ض E�����ه
وح'#8دD رژ_D��J `�� �� 9 �6د��، �
 د_�ن *��%4 )<

! ا8Oام �� 
�
 و /'4��، از ����MV 8س )"�J و )%�اد ��و! ��'#�! ��د�


ر .  ��� ر���٣٠در ��9 �
�O اول )<
ه�ات �� ح�ود '& 

�MV D�/Hس ��
 
C�J 6ا�� �� ح��� /6د را در/ 
�8دوران رژ_9 *4"6ر! ا���� از �
 

ه�ات /6د را )>( 
� 
4
م ���9 و �
 را از ���A6 ه#` ���ون را��، ا�(

 �O

A%� �� �� ه#` /#9  �%� از }"� در /
رج از ��٣���A6 ه#` و در )
 ����'� ادا�� داد_9  و �%
ره
 و )6 ��
ت �
 )6*� �س�
ر! از ��دم ���


 *RM ��دC�J �� ن را

ه�ات �� . �6یDq ای�ا��>( ،�O
�زا! "�%� از ای� �V

 ) ��` /�_� و )j4C ا_�ا��
ن ���9 )6ر�#6" (ا_�ا��
نC�J و در �&

ل ی�ا�#


ه�ات و ا&'>( ��

ر! روز�I4ه !

E�! /6د ��MO رژ_9 و ه���z4 ا&'

پ ��دD �6د  را ادا�� داد_9�
رت را �� �"EJ �� !ا .  

�زا! ا_�ا��
ن")<
ه�ات و ��U�ا�� در ��` V " ل
0��6رد )6*� و ا�#
 �_�'� 

ن ��
�� "  �"١٩�4"�س�
ر! از ا_�ا��
ن T�ار E�&� و ��هEار



! &�ا.� /cM در ��"I_�� !�0/ �� �� ��
ن ��دم GUV �� و ا�1� ا_�ا��

ن ح4
_� ��I�د��E���� �ه
��د��� روز�
�� ا! �� . ��` �� ��J�� از )<


پ ��دD �6د  �
 دی�ن ا�%
د /'9 ای�ا��
ن �� ��MO رژی9 و �
رت را �� �"EJ

/� و �� �� �� �� ��

 �س� ���M( س
ر�6ای� ا�Tام /6د  4( �4


رت ا}"
ر دا�س� �
 �%#� ��  ار)0
ط �� 

ر! اش �I4، از ه��دار
4
�� ��د�'V . رز  و
0� !
ح��� &6ق ی�I از ا�Tا�
ت �س�
ر �c&6 ���وه


$� *4"6ر! ا���� در )6ر�#6 �6دU� ��
�� ��$
%& .  


 ای4
ن �� �V�وز! راه4
ن �  


! &�ا_� /cM ا_�ان"I_�� ��$
   )6ر�6#-&%

٢٠٠٩ �� ٢٩  

 كمك مالي
  

  

  )هانوفر(مان آل

  

   يورو20رفيق شهيد توماج                     

  يورو20رفيق شهيد ايوب                      

 
  

  آمريكا

  

   دالر150نظامي            –سازمان سياسي 
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  سرشار از انديشه ها

  با دلي تنگ

  با شوري خاموش

  در انتظار شكفتن

  :بهار را تكرار ميكرد

  !پويان

  

*    *  *  

  سرشار از انديشه ها

  در سكوت سرد آنروز

  رداددر فضاي سوگوار سوم خ

  -!روز با خويشتن نيز ننگش بود.  تو گوئي-

  روز رزم خلق

  روز مرگ خصم

  سالحي بدست، سالحي به مغز

  چريك وار

  :عشق را تكرار ميكرد

  !پويان

*    * *  

  

  سرشار از انديشه ها

  ! خلق"امير"

  امير قلبهاي شور

  "بقا و زوال"در عرصه نبرد

  - بودن يا نبودن-

  مسلسلي بدست

  مسلسلي به مغز 

  فدائي وار

  :خشم را تكرار ميكرد

  !پويان

*    * *  

  

  

  

  

  سرشار از انديشه ها 

  در وسعت خاك ميهن در تهران بزرگ

  در قلب سرخ خلق

  در تارهاي عنكبوتي جانيان

  نارنجكي به دست 

  نارنجكي به مغز

  حماسه ميشكفت 

  :خلق را تكرار ميكرد

  !پويان

*    * *  

  

  سرشار از انديشه ها

..................  

  پتكي به دست

  !داسي به قلب

...............  

*    * *  

  

  پر كينه،  پر ز ترس

  اين جانيان مرگ

  پيكهاي نحس شب

  مزدوراني تا بن دندان مسلح به ترس 

  آمرانه آمدند

  خورشيد آسمان خلق

  بي نظاره به شرم هرزه گان

  خويشتن به شب سپرد

  !هرگز نبيند اين ننگ ناكسان

*    * *  

  

  سرشار از انديشه ها

  ي خلقچريك فدائ

  تياران وداع گف

  با هر گلوله اش

  مزدوري به شب سپرد

  با هر جرقه اش

  آتشي را به تن سپرد

  در آوردگاه آخرين رزم 

   زحمتكشان"امير"

   سرخ خلق"پرويز"

  مسلسي به دست 

  به قلب! ستاره اي

  :مرگ را تكرار ميكرد

  !پويان

*    * *  

  

  سرشار از انديشه ها

  سالحي به دستمان 

  بمانسالحي به قل

  :عاشقانه تكرار ميكنيم

  فتح فردا را

  !! جاودانه شد"پويان"

  

--ع"  
١٣0٢ 

  ره چريك فدائي خلق، رفيق كبير بخاط

  امير پرويز پويان

  كه سمبل ايمان به كمونيسم بود؛ 

  ! او كه در قلب تمامي زحمتكشان جاودانه شد
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!!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر   
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

  بر روي شبكه اينترنت"پيام فدايي"

 ريكهاي فدايي خلق ايراناز صفحه چ

  : در اينترنت ديدن كنيد

com.siahkal.www://http 
 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 

  :اينترنت ديدن كنيد
  

com.ashrafdehghani.www://http  

 
 

 براي تماس با

   چريكهاي فدايي خلق ايران

  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  

BM BOX 5051 
LONDON WC1N 3XX 

ENGLAND 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  

  ياد چه گوارا

  كمونيست قهرمان 

  !گرامي باد

  

  

  

  

  

  

  

  

  در آرژانتين بدنيا آمد، در كوبا جنگيد

 ! ختو در بوليوي جان با

لنينيست قهرماني ست - اين سيماي ماركسيست

كه با تمام وجود خود به انقالب و 

 انترناسيوناليسم پرولتري  

 !ايمان داشت

  

 

  اعتراض به بازداشت دستگير شدگان

 !  اول ماه مه در ايران

 Dزد

رE�ان و &%
$��� �� در _� !��در اO#�اض �� د�#

رH w$� )"�ان �V ل در

A� �8ر�Eا��  روز ارد_0"'� ا�س/ �


ر���0 "�
رE� د�#�� ����، در روز � ��

D �� �� در ٢٧*"� 

���6 رژ_9 �4"6ر! * ��H `�
�
دا و در ��
�"� ا)
وا �
ا���� ح��#� اO#�ا � �
ز�
ن _
&� �� در J �Aن ��G از 


�� �"�ه
! )6ر�#6، ا)
وا و �6�#�ال ٧٠�� ��$
 ��� از &%
   .ح6gر دا�#��


)� در را��� )<
ه��O�Aا �� �_

رده��V از Dد

ن  �
 ا�#�E���
4
ل  ��
رE�! رژ_9  ��
رE�! *4"6ر! ا���� ���اد، و Oا 
�


را�� ) �� ز�
ن ا��Mس�(�
 ��U�ا�� I#_

ه�� *�� 
در را��� �
*4"6ر! ا���� �� 6�Oان _? رژ_9 ���
_� دار! وا�س#� �� 


$�س9، �� ح4
_� از �
رE�ان و _�lو ا� D�� ��
$�� د�#%&

$�س#V G�دا/#��_�lن ا�
�
   .ا&'
��MO !�E رژ_9 و ار�


دا ��8 �
 در ا_� *��� اO#�ا � ر.�س ا)�
د_� �
رE�ان Vس� �

�� و  در ح4
_� از �
رE�ان ا_�ان و�� ��$

 /6ا�� Jزاد! &%�

رE�ان ز��ا�� ���0 ��د�  . D���� ���� !
��6ر و /'9 ر&

( `�
T ه�ات

 /6ا��ن ��ود . 6*� �6ددر )<� �او��  ��"ه4
و �� دادن �%
ر و ��U�ا�� و �6ر و " دا_� دا_�"و " ز�س#6ن


ه� ر�
��ن EJ و �_��
O �*6( RM* R*6� 6د/ ����
ن ا�Cه�
���� ���
ر *4"6ر! ا�I#_

ن در را��� �
 رژ_9 *��J �� . در


ل ��6ر *�%4�6��
 ا�#"
! ا_� )<
ه�ات V��6ر ��ود ا�#��
�� D��در .  /6ا ��H

دا &%�

! &�ا.� /cM در �"I_�� ��$
%&

 ���� �� �.
ا_� ح��� ���� �64دD و �
 �� ا&�ا�#� ��� ه
���6ن )�6ط �8دوران رژ_9 را �'
ن ���اد �� �ه
! ا�Oام ا�
 ���
را�� و  � �
رE�! *4"6ر! ا�I#_
�* D�"� !
ا&'

  .V�دا/#��


 ای4
ن �� �V�وز! راه4
ن�  

$

! &�ای� /cM ای�ان&%"Iی��  )6ر�6#-�� 

٢٠٠٩ �� ٣٠ 
 


