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 برآمد اعتراضی مردم، گامی به پیش!
ی کشور گشووده اسو ا اعوتوراضوا   برآمد اعتراضی اخیر مردم کشورمان فصل جدیدی را در مبارزه علیه جمهوری اسالمی و بنیان آینده

مردم با شعار علیه فقر، گرانی، اختالس های کالن و فساد حکومتگران، سیاس  های منطقه ای رژیم آغاز شد اما، بوه سورعو  موموام 
ارکان حکوم  را زیر ضرب قرار دادا معترضان در اقصی نقاط کشور با صراح  ممام نه فقط سیاس  های جمهووری اسوالموی در عورصوه 

 های مختلف، بلکه خود ارکان خکوم  را زیر سوال برده و خواستار برچیدن بساط آن و در انداختن طرحی نو شدندا 
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 سرمقاله:

 

 برآمد اعتراضی مردم،
 !گامی به پیش 

 
برآمد اعتراضی اخیر مردم کشوورموان فصول 
جدیدی را در مبارزه علیه جمهوری اسالموی 

ی کشووور گشوووده اسوو ا  و بوونوویوان آیوونوده
اعتراضا  مردم با شعار علیه فقور، گورانوی، 
اختالس های کالن و فسواد حوکووموتوگوران، 
سیاس  های منطقه ای رژیم آغاز شد اموا، 
به سرع  ممام ارکان حکوم  را زیور ضورب 
قرار دادا معترضان در اقصی نقواط کشوور بوا 
صراح  موموام نوه فوقوط سویواسو  هوای 
جمهوری اسالمی در عرصه های موخوتولوف، 
بلکه خود ارکان خکوم  را زیر سوال بورده و 
خواستار برچیدن بسواط آن و در انوداخوتون 
طرحی نو شدندا شعارها به روشنی معنوای 
عبور عبور از جمهووری اسوالموی، فورهونو  

هوای آن  ی جونوا  حاکم بر آن و گذر از هوموه
 داش ا

خامنه ای رهبر حکوم ، برآمد موردم را بوه 
اش موطئه دشمن دانس  و  روال همیشگی

به دنبال آن دستگاه های سرکوب حوکوومو  
یکی بعد از دیگری به صوف آرایوی در بورابور 
جنبش مردم بورخواسوتونود و آخوریون اخوبوار 

نوفور  ۰۰۳۳رسمی حاکی اس  که بیش از 
نفر کشته و موعودادی  ۷۰بازداش  شده اند، 

نیز موفوقوود شوده انودا هوموزموان بوا ایون 
اعتراضا ، بسیاری از فعاالن فعاالن صنفی و 
سیاسی نیز  بازداش  شوده انودا ایون بوار 
حکوم  مرفند جدیدی برای سر بوه نویوسو  
کردن بازداش  شدگان به کار گرفته اسو ا 

 شده اندا «خودکشی»چند نفر در زندان ها 

 اصال  طلبان ابتدا مدعی شدند که افراطی 
 

های جنا  موقوابول ایون اعوتوراضوا  را راه 
انداخته اس ، اموا از دسوتوشوان در رفوتوه 
اس ا اما با گسترش اعتراضا  از مشهد به 

 بیش از هفتاد شهر، این مئوری رن  باخ ا

برآمد اخیر با ممامی اعتراضا  گوذشوتوه بوه 
موتوموایوز بوودا در ایون  ۸۰۱۱ویژه اعتراضا  

اعتراضا  حتی یک شعار مذهبی هم مطر  
نشدا عالوه بر شعار های اقتصوادی، اغولو  
ماکیدا  در نفی دیکتاموری مذهبوی و بورای 
ایجاد جمهوری و رهایی از بختوک حوکوومو  
مذهبی بودندا هم چنین مخالف  بوا والیو  
فقیه، مقابله با سیاس  های مونوطوقوه ای 
جمهوری اسالمی و حضور رژیم در مونواطو  
بحرانی از جمله دخال  در سوریه و لبنوان و 
محمیل هزینه های این سویواسو  بور دوش 
مردم هم موضوع ویژه ای در ایون موظواهورا  

 بودا 

روشوون اسوو  کووه ایوون حوود از نووفوور  از 
حجمهوری اسالمی و شخص ولی فقیه یوک 
شبه ایجاد نشده اس ا اما مجموعوه ای از 
امفاقا  در ماه های اخیر در شکل گرفوتون و 
بروز این اعتراضا  نقش داشوتونودا در واقو  
می موان موجوموعوا  سوراسوری موعولوموان، 
اعتراضا  دامنه دار کارگران بوه اخوراه هوا، 
نووعووویوو  چوونوودیوون موواه و گوواه یووک سووالووه 
دستمزدها، مجمعا  موتوعودد موالوبواخوتوگوان 
صندوق های موالوی ورشوکوسو  شوده را 
پیشینه های متاخر این اعتراضا  محوسووب 

 داش ا

ی شکل گیری این اعتوراضوا  را موی  زمینه
موان در چندین امفاق مهم کشوور طوی مواه 
های گذشته رد یابی کورد  نوامووانوی دولو  
روحانی در انجام وعده هایوی کوه در موورد 
رون  اقتصادی بعد از برجام و بهبود معیشو  
مردم داده بودا زلزله در کرمانشواه و موعولول 
حکوم  معلل دستگاه های ذیربط در موامویون 
نیازهای اولیه آسی  دیدگان زلزله ناکارآمدی 
حکوم  را برمالمر سواخو ا و دسو  آخور، 

ی دول  و بورجسوتوگوی  انتشار ردیف بودجه
خاص بودجه های کالنی کوه بوه نوهوادهوای 
مذهبی از جومولوه حووزه هوای عولومویوه و 
روحانیون در نظر گرفته شده بود و در کنار آن 

 …افزایش قیم  حامل های سووخوتوی و 
برای مامین این مخاره در کنار اخبار اختوالس 

 …های هزاران میلیاردی 

مردمی که در بیش از هشتاد شوهور کشوور 
به خیابان هوا ریوخوتونود، راه دیوگوری بورای 
خالصی از وضعی  فوالکوتوبوار کشوور نوموی 
بینندا ممکن اس  که حوکوومو  بوتووانود بوا 
دستگیری و به بند کشیدن، حوتوی کشوتون 
مردم، موقتا این خیزش را فوروخووابوانود، اموا 
امکان ندارد که بتواند مردمی را که عزمشان 

 را برای مغییر جزم کرده اند، از حرک  بازداردا

مردم کشور ما در این چند روز گام مهمی به 
پیش برداشته اندا ممکن اس  که جمهوری 
اسالمی چند صباحی هم بتواند با اموکوا بوه 
سرنیزه سرکوب بر سر پا بماند، اما شکافوی 
که سر باز کرده اس ، هور روز عومویو  مور 
خواهد شد و خشمی که در اعماق جواموعوه 
انباشته شده اس ، با هور سورکووبوی بوه 

مر سوق داده خوواهود  سوی یک انفجار بزرگ
 شدا

نیروهای دمکرا  و چپ باید با موموام قووا از 
ی مبارزا  مردم برای رهایی از بوخوتوک  ادامه

ها باید  دیکتاموری مذهبی پشتیبانی کنندا آن
نیازهای موبورم اموروز جواموعوه موا بوه یوک 
اپوزیسیون دمکرا  و قدرممند و وظایف خوود 
در قبال جنبش مردمی در لحظوه فوعولوی را 
درک کنندا با ماکید بر نقاط اشتراک موجود در 
دفاع از مناف  مردم، همگوام شوونودا اموحواد 
عمل وسی  نیروهای آزادیخواه برای دفواع از 
حقوق مردم و ایجاد ساختارهای الزم بورای 
مقوی  جنبش آزادیخواهانه و دمکرامیک مردم 

 ایران یک ضرور  اس ا

 

 

جمهوری اسالمی مانع اصلی آزادی، دمکراسی، 
 پیشرفت و عدالت اجتماعی است.
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خودکشی در زندان به چه 
 معناست؟

 
با چنین رویکردی اس  که جمهوری اسوالموی 
داستان خودکشی زندانیان را بدون شرم اعالم 
می کندا این حکوم  و موقواموا  امونویوتوی و 

اش برای خاموش کردن حورکو  موردم  قضایی
موان با سورکووب  هنوز در این موهم اند که می

حرکتی را که در اعماق جامعه و در گستره کل 
کشور سر برآورده، خاموش کنندا ایونوکوه رژیوم 
مرگ در زندان را به خود زندانیان متوصول کورده 
اس ، نه برای فری  مردم، که در اساس بورای 
کاشتن مخم مرس و ارعاب در دل مردم اسو ا 

خواهند عقوب  یک اعتراض در جوموهووری  می
خواهند مرگ را  اسالمی را گوشزد نمایندا می

سزای اعتراض بوه فسواد و رانو  خوواری و 
استبداد در اذهان مردم بنشانند و وحشو  را 

 در چشم آنان پدیدار کنندا

 محمد اعظمی

ماه برابر هشتم ماه ژانوویوه  دی ۸۱روز دوشنبه 
خبر مرگ سینا قنبری موسط مسوئووالن  ۷۳۸۱

حکوومو  جوموهووری اسوالموی موایویود شودا 
مسئوالن قضایی و امنیتی حکوم  عل  مورگ 
او را خودکشی اعوالم کورده انودا دیوروز سوه 

ماه نیز خبر مرگ وحید حیدری در  دی ۸۱شنبه 
بازداشتگاهی در اراک منتشر شودا موقواموا  
رژیم عل  مرگ او را هوم خوودکشوی اعوالم 
نمودندا عباس قاسمی، دادستان عومووموی و 

دی  ۸۱شنبه  انقالب استان مرکزی، دیروز سه
در ارمباط با مرگ عوبواس قواسوموی  ۸۰۱۱ماه 

گف  که آثار خودزنی روی جسد این فرد بووده 
و فیلمی از لحظه خودکشی وی نویوز مووجوود 
اس ا اخبار دیگری حاکوی از مورگ موحوسون 
عادلی در بازداشتگاه دزفوول مونوتوشور شوده 
اس ا منتظریم ما خبور خوودکشوی او را هوم 
اعالم کنندا شای  مرگ دو بازداشتی دیوگور در 
مهران هم در البالی اخوبوارهوا بوه گووش موی 

 رسدا

هوای جوموهووری  کشتن زنودانویوان در زنودان
اسالمی پدیده جودیودی نویوسو ا از ابوتودای 
انقالب ما کنون چنین امفاقامی رخ داده اسو ا 

هوزاران زنودانوی  ۸۰۱۰این حکوم  در سوال 
محکوم به حبس را به جووخوه مورگ سووورد و 
هنوز رسما موضیحی پویوراموون جونوایو  اش، 
نداده اس ا فقط در یکی دو ساله اخیر برخوی 
مقاما  با دفاع وقیحانه از آن کشتار، ملویحا بوه 

نویوز،  ۱۰جنای  اعتراف کرده اندا پس از کشتار
زجرکش کردن و کشتن دستگویور شودگوان در 
زندان متوقف نشده اس ا زهرا کاظمی و زهرا 

بنی یعقوب، ستوار بوهوشوتوی، هودی صوابور، 
شاهرخ زمانی، افرادی کوه در کوهوریوزک زیور 
شکنجه کشته شدند  امیر جوادی فر، موحومود 

هوموگوی …  کامرانی، محسن رو  االمینوی و 
قربانیان هستند که جوموهووری اسوالموی بوه 

ها  شکل مستقیم و یا غیر مستقیم در مرگ آن
 دس  داشته اس ا

هدف از این قتل ها و زجرکش کردن زندانیان موا 
عمدما حذف و از بیون بوردن   ۱۱پیش از جنبش 
ی مستقیم به نیروهوای موبوارز  زندانیان و ضربه

بودا طبعا جکوم  می کوشید اطالعی از قوتول 
و کشتار زندانیان به بویورون درز نوکونودا خوبور 

هوا بوعود از وقووع آن  بسیاری از قتل ها مود 
گردیدا اما هدف اصولوی قوتول و  منعکس می

و  ۱۱زجرکش کردن زندانیان در جریان جنبوش 
خیزش اخیر، ارعاب جامعه بوده اس  ما حرک  
مردم از ادامه پیشروی بازماندا اگور در جوریوان 

کهریزک را برای ارعاب سازماندهوی  ۱۱جنبش 
نمودند، امسال خودکشی جمعی را وسویولوه 

اندا از اینروس  که خوبور قوتول  ارعاب قرار داده
زندانیان بسیار سری  بازماب پیدا کرده و معمووال 
شیوه های برخورد ددمنشانه سرکووبوگوران بوا 
بازداش  شدگان نیز در این مقاط  بوه شوکول 

شوودا  فیلم در رسانه های مجازی منتشر می
با چنین رویکردی اس  که جمهوری اسوالموی 
داستان خودکشی زندانیان را بدون شرم اعالم 
می کندا این حکوم  و موقواموا  امونویوتوی و 

اش برای خاموش کردن حورکو  موردم  قضایی
موان با سورکووب  هنوز در این موهم اند که می

حرکتی را که در اعماق جامعه و در گستره کل 
کوه رژیوم  کشور سر برآورده، خاموش کنندا این

مرگ در زندان را به خود زندانیان متوصول کورده 
اس ، نه برای فری  مردم، که در اساس بورای 
کاشتن مخم مرس و ارعاب در دل مردم اسو ا 

خواهند عقوب  یک اعتراض در جوموهووری  می
خواهند مرگ را  اسالمی را گوشزد نمایندا می

سزای اعتراض بوه فسواد و رانو  خوواری و 
استبداد در اذهان مردم بنشانند و وحشو  را 
در چشم آنان پدیدار کنونودا حوتوی اگور فورض 
خودکشی زندانیان  در زندان را بوذیریم پرسش 
اینجاس  که با زندانیان چه کرده اند کوه بورای 
خالصی از جهنم زندان حکوم  اسالمی، افراد 
بازداش  شده دس  به خودکشی می زننود  

هوای اسوالموی" چوه موی  در این "آموزشگاه
گذردا حکوم   گذرد که زندانی از جان خود می

سازدا فرض کنیوم  برای ایجاد مرس سناریو می
زندانی خودکشی کرده اس ا این چه موعورکوه 
ای اس  که حوکووموتویوان ادعوا دارنود فویولوم 
خودکشی افراد را هوم دارنودا ایون فویولوم را 

 زندانی خودکشی کرده که خود نگرفته اس   

واقعی  این اس  که کسی نمی دانود پشو  

دیوارهای زندان های مخوف جمهوری اسالمی 
گذردا خطر جان سایر زندانیوان را نویوز  چه می

کندا رژیم با اعالم مورگ زنودانویوان،  مهدید می
کندا بوه مویوزانوی کوه  جامعه را نیز مس  می

جامعه برافروخته شود و واکنش نشوان دهود، 
نشینودا موفواو  گوفوتوار  حکوم  هم پس می

سران اصلی حکوم  را در جریان خیزش اخویور 
را موقوایسوه  ۱۱ها در جریان جنبش  با زبان آن

کنید ما ببینید حکومو  چوقودر مورعووب شوده 
اس ا احتیاط و ماخیر در گفتار علی خامنه ای، 
انعطاف ظاهوری در ارموبواط بوا پوذیورش حو  

ی جودیودی اسو ا در جوریوان  اعتراض پدیوده
سرکوب های پیشین معترضان مومواموا نواحو  
بودند و مطرودا اما خیزش فرودستوان جواموعوه 
که اساس جمهوری اسالمی را هدف اعتوراض 
خود قرار داده اس ، مخم مرس را در دل آنوهوا 
چنان نشانده اس  که زبانشان بوه رسومویو  

 شناختن ظاهری ح  اعتراض گشوده شدا

مقریبا عمووم موقواموا  جوموهووری اسوالموی 
اعتراض را ح  معترضان دانسوتونودا از اصوال  
طلبان گرفته ما اصول گرایان، از حسن روحانوی 
ما علی خامنه ای همه ح  اعتراض را موایویود 

اند اما همه این جریانا  و مقاما  نیز به  نموده
درحا  مختلف علیه برخی از مردم که در بورابور 
سرکوب و بیدادگری حکوم  مقاوم  کرده اند، 

هوا را  از سوال  موهودیود اسوتوفواده کورده، آن
اندا ایون موقواموا   مستوج  سرکوب دانسته

گوینود اگور دروو و نویورنوگوی در  محترم نمی
کالمشان نیس  و ح  اعوتوراض پوذیورفوتونوی 
اس  چرا در همین زمان افرادی کوه فوعوالویو  

اندا موگور  سندیکایی دارند را نیز به بند کشیده
رضا شهابی چه کرده اس  جز فعالویو  بورای 
احقاق حقوق خودا جرمش چه بوده  دس  به 

 چه خشونتی زده بود  

اکنون وظیفه ماس  که نگذاریوم در سوکوو ، 
حکوم  جان زندانیان را به خطر اندازدا اسامی 
زندانیان را باید مشخص کرد و از مردم خواس  

ها،  که در محل کار و محله، در جلو ی در زندان
در ماکسی و مجام  عمومی سخن به اعتراض 

ی حوکوومو  را از  بگشایند و سران آبروباخوتوه
عواق  اقدامامشان پرهیز دهندا از سوی دیوگور 
اهمی  دارد در خاره کشور، از طری  نهادهوای 
دموکرامیک حکوم  را برای عقو  نشویونوی و 
آزادی همه زندانیان سیاسی زیور فشوار قورار 
دهیما عق  راندن حکومتی که مرعووب موردم 
اس  دشوار نیس ا مردم ایران قدم در راه بی 
بازگشتی گذاشته اند ما دیو حاکم را به مسلیم 
نکشانند، از پای نخواهند نشس ا دیر هسو  
اما دور نیس  که شاهد آب شدن دیوو بورفوی 

 حاکم بر کشورمان باشیما 

 4ادامه در صفحه 
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نعم  آزرم شاعر نام آشنای کشورمان، چند سال 

 :پیش، گویی برای حال هوای کنونی سروده اس 

 ديو برفی آب خواهد شد
های  ها، شمشادها و نسترن ها تا باغ باغ

 جوان با همگنان گويند:
ديو برفی با زمستان بلند سرزمين ما 

 حضوری با همان دارند 
 اين از آن و آن از اين پاياست

 هر دو با هم نيز مرگی توامان دارند
 هر دو آن اكنون 

 مرگ را در چهرگان دارند.
 ديو برفی آب خواهد شد 
 ديو برفی از درون ناچار

 پی در پی 
 ريزد و  فرو می

 چندی دگر مرداب خواهد شد 
 دير هست و دور هرگز نيست

 ديو برفی 
 چكه چكه

 آب
 نه 

 مانداب 
 نه 

 گنداب خواهد شد.
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همه زندانیان سیاسی و 
دستگیرشدگان در اعتراضات 
 مردمی، باید فورا آزاد شوند!

این شرایط، موردم موعوتورض ایوران بوه   در
بازماب جهانی صدایشان نیاز دارنودا افوکوار 

عمومی جهان باید از آنچوه در ایوران موی 
گذرد آگاه شوند و بدانونود در ایوران، موردم 
علیه ستم، بی عدالتی و استوبوداد بوه پوا 
خواسته اند و با صراح  اعالم می کنند کوه 

جمهوری اسالمی را نمی خواهونودا دولو  
هایی که با جمهوری اسالمی رابطه دارنود 
و به ویژه دول  های اروپایی باید مجبور بوه 
پافشاری بر رعای  حقووق بشور در ایوران 
شوند ما حکوم  ایوران نوتووانود آسووده از 

 عواق  بین المللی، به سرکوب ادامه دهد

حکوم  جمهوری اسالمی بوه اعوتوراضوا  
  اخیر پاسخ هومویوشوگوی را داده اسو  

۷سرکووبا عوالوه بور نوفور کوه مووسوط  ۷
نیروهای سرکوبگر حکوم  به قتل رسویوده 

اند، از آغاز خیزش اعتراضوی موردم ایوران، 
نفر از معوتورضوان دسوتوگویور  ۸۱۳۳بیش از 

دانشوجووو در موویووان  ۱۳شوده انوودا حوودود 
بسویواری از ایون  دستگیرشدگان هستنودا

دانشوجووویوان اعضواا شووراهووای صوونوفووی 
دانشجویی هستندا گفته می شود برخوی 
از این دانشجویان در خانه های خود مووسوط 
اطالعامی ها دستگیر شده انوداشومواری از 

فعاالن دانشجویی چپ نیز بازداش  شوده 
 اندا

با موجه به سابقه نوزدیوک بوه چوهواردهوه 
جمهوری اسالمی و دستوگواه سورکووب و 
زندان آن، از جمله رویدادهای هش  سوال 
پیش در بازداشتگاه های موخووفوی موانونود 
کهریزک، نگرانی جدی در مورد سوالمو  و 

 جان زندانیان وجود داردا

در این شرایط، مردم معترض ایران به بازماب 
جهانی صدایشان نیاز دارندا افکار عمووموی 
جهان باید از آنچه در ایوران موی گوذرد آگواه 
شوند و بدانند در ایران، مردم علیه سوتوم، 
بی عدالتی و استبداد به پا خواسته اند و بوا 
صراح  اعالم موی کونونود کوه جوموهووری 
اسالمی را نمی خواهندا دول  هایی که بوا 
جمهوری اسالمی رابطه دارنود و بوه ویوژه 
دول  های اروپایی باید مجبور به پوافشواری 
بر رعای  حقوق بشر در ایوران شوونود موا 

حکوم  ایران نتواند آسوده از عواقو  بویون 
المللی، به سورکووب اداموه دهودا بودیون 
منظور الزم اس  که مدافعان حقوق بشر و 

نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و سازمان
 های غیردولتی به اعمال فشار بر دول  هوا 
به منظور پشتیبانی از خواستوهوای بورحو  
مردم ایران فرا خوانده شوندا اعتراض، حو  

مردم ایران اس ا معترضین چویوزی نوموی 
خواهند جز حوقووق انسوانوی خوود، حو  
برخورداری از آنچه هر انسان بورای گوذران 
زندگی بدان نیازمند اس ، حو  انوتوقواد و 
اعتراض به حاکمان، ح  گردهمایی و حو  

 انتخاب نظام سیاسی و انتخاب حاکمانا

ما به عونووان سوه جورچوان چوپ موخوالوف 
جمهووری اسوالموی کوه بورای اسوتوقورار 
دموکراسی به جای جوموهووری اسوالموی 
مبارزه می کنیوم، در لوحوظوه کونوونوی بور 

 خواسته های مبرم زچر ماکید دارچم 

ا هوومووه زنوودانوویووان سوویوواسووی، هوومووه ۸
دستگیرشدگان از جمولوه دانشوجووچوان در 
جریان اعتراضا  آغاز شده در هوفوتوم دی 

، و چهره های شاخص جنبوش سوبوز ۸۰۱۱
 باید فورا آزاد شوندا

ا شهروندان ایران باید از حو  موظواهورا  ۷
برخوردار شوندا اچن اصل در قانون اساسی 
خود جمهوری اسالمی هم مصورچوش شوده 
اس ا حکوم  فورا پایبندی خوود بوه ایون 
اصل را بدون قید و شرطی دیگر اعالم کندا 
وزار  کشور دول  روحانی باید اعالم کونود 
برگزاری مظاهرا  آرام از سوی موعوتورضوان 
آزاد اس  و دولو  امونویو  موعوتورضوان را 

 مضمین می کندا

ا ایجاد اختالل در اینترن  و شوبوکوه هوای ۰
اجتماعی از سوی همه نهادهای جمهووری 
اسالمی بوایود فوورا خواموموه یوابودا آزادی 

شهروندان ایران در کسو  خوبور و اطوالع 
رسانی بوایود از سووی دولو  جوموهووری 

 اسالمی مضمین شودا

موا از احووزاب سویوواسووی، امووحووادیوه هووا و 
نهادهای غیردولتی کشورهای دیوگور موی 

خووواهوویووم از دولوو  هووای خووود خووواهووان 
 پافشاری بر خواسته های فوق شوندا

 

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان 
 فدائيان خلق ایران )اکثریت(
 هيئت مسئولين کنشگران چپ
هيئت هماهنگی سازمان اتحاد 

فدائيان خلق ایران ـ طرفداران وحدت 
 چپ

 (۸۱۶۲ژانویه  ۱) ۶۹۳۱دی  ۶۱ 

 اتحاد کار
 شماره سوم

6931دیماه   

 (8162) ژانویه 
 تماس با ما:

1199181263668 
 آدرس پست الکترونیکی:

etehadfadaei@gmail.com 
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 ایران
 در آستانه یک تحول! 

 مصطفی مدنی
 

چهره سیاسی کشور از آغواز موحوولوی       
بزرگ خبر می دهدا آن جنبش موحوول خوواه 
که بیش از دو دهه بر فضای سیاسی ایوران 
می چرخید، در مظاهورا  خویوابوانوی اخویور، 
سیمای آشکاری از خویش بر جای گذاشوتوه 

ی موردم  اس ا همدلی و عنایو  گسوتورده
ایران از جنبشی خود جوش و بدون سازمان، 
که اکثر شهرهای ایران را در بر گرفوتوه بوود، 

ی امصوالوی شوده اسو  بورای بویوان  حلقه
ی نوفور   ها و گستره ی خوسته  دردها، جلوه

از حکومتی که فساد سراپای آ را فرا گرفوتوه 
هایی که به سرع  بورق، از  اس ا خواسته

نان به آزادی و از آزادی بوه بورکونواری رهوبور 
نظام اسالمی چرخیدند، نه فقط رو ، زبان و 
کل آمال ملتی را به نمایش گذاشو  کوه از 
کلی  این نظام به ستوه آمده اسو ، بولوکوه 
سرع  انتقال شوعوارهوا نشوان دادنود کوه 
کشاکش مابویون مولو  و اسوالم دولوتوی، 
کشاکش مابین استبداد مذهبی و جمهووری 
واقعی، ما چه اندازه در دل این موردم ریشوه 
داشته اس ا فرآیند دو دهه چوالوش کوه در 
چشم برهم زدنی با شتاب هرچه بیشتر پوا 
به خیابان می گذارد، نشان می دهد که این 
مبارزه و نبرد دایمی، ما رسیدن به خوواسو  

 اساسی مل ، آرام نخواهد گرف !

ویوژه در  این بار جنبش ضود اسوتوبوداد، بوه 
های کوچک، با نیورویوی  شهرها و شهرستان

آغاز گشته اس  که نوظوام اسوالموی آغواز 
ی آن، بنا نهواده  حاکمی  خویش، به پشتوانه

بودا جوانان و نونهاالن اقشار فرودستوی کوه 
حکوم  هللا را غرق دزدی و ظولوم و فسواد 

ای به لشکر بیکواری  اند و بی هیچ آینده یافته
ملح  گشته اندا همین نقطه قوو ، ضوغوف 
اساسی این جنبش را نویوز رقوم موی زنودا 
چالش با استبداد ماریخی و فساد نوهوادیونوه 
شده نظام سیاسی در کنار خصل  سولوبوی 
این جنبش و جدا افتادگی آن از نوهوادهوای 
مدنی ، فرایند دمکرامیک را مضعیف می کونود 
و از اجماع برسر دمکراسوی و بودیول هوای 

 اثبامی دور می افتدا

این جنبش که فرمانده سوواه فوتونوه نوود و  

شش نامیده اش، به راستی آمشی بوود بور 
خرمن نظاما چه دوباره اوه بگیرد و چوه زیور 
مازیانه سرکوب فروکش کند، با جل  حمایو  
سراسری، مهر باطل بور پویوشوانوی نوظوام 
اسالمی کوبیده و حکومتی متزلوزل و بودون 

جای گذاشته اس ا از سخنان  مشروعی  به
بی فکر و متناقو  ولوی فوقویوه جوموهووری 
اسالمی نیز چنین برمی آیود کوه بوازسوازی 
حقوقی و بحران زدایی این حوکوومو ، بودون 
مغییرا  اساسی ساختواری هورگوز مویوسور 
نمی مواند باشدا علی خامنه ای کوه آمواه 
اصلی جنبش اخویور قورار داشو ، یوک روز 

خارجی را عامل آن معرفی کورد  »دشمنان«
و روز دیگر زیر فشار افکار عمومی، اعتراض و 
مظاهرا  را ح  مردم دانس ا همبسوتوگوی 
عمومی نسب  بوه موظواهورکونونودگوان ایون 
حقیق  را به رهبر جمهوری اسالمی دیکوتوه 
کرد که مل  ایران پایان دادن به این حکومو  

چه کوه از  مذهبی را در چالش داردا یعنی آن
چشم مردم، عنصر استبداد، عامل مومواموی 
مبعی  و نابرابری های حقوقی و اجتماعوی، 

ی دزدی هوا، مومواموی فسواد  و  بنیاد همه
اسباب بزرگ بوحوران اقوتوصوادی سویواسوی 
کشور اس ا این موحوتووای واقوعوی هوموه 
اعتراضامی بوده اس  که، بی رهوبور، بودون 
برنامه و در فقدان سازماندهی های مودنوی، 

 نفی نظام اسالمی را فریاد می کردا

جز نظامیان و روسای قوای سرکوبوگور  به      
که جملگی به مظاهرکنندگان، دنودان نشوان 
دادند، بسیاری از مسئوالن نظام، از جومولوه 

 ۱۱رهبر جمهوری اسالمی کوه در جونوبوش
اسلحه از رو بسته بودند، در ظاهور دفواع از 

مردم، زنودان را بوه کوانوون  »ح  اعتراض«
شکنجه و مرگ معترضین مبودل سواخوتونود، 

ی کهریزک را در اوین مکورار کوردنود موا  فاجعه
رع  و وحش  را سازمان دهند و هورگوونوه 
اعتراض به این ساختار استبدادی را هورچوه 
پر هزینه مر جلوه دهندا بی خبر که در پوس 
این طوفان، هیچ مشروعیتی برای نظام دیگر 
برجای نمانده اس ا جمهووری اسوالموی از 
این پس فقط بایس  روی سرنیزه بنشیند و 

سیاسی کشوور  -ممامی معادال  اقتصادی 
را از لوله مفن  بیرون بیآوردا مجربیا  ماریخی 
بشری  نه فقط در ایران که کل جوهوان و در 
ممامی ادوار اثوبوا  کورده اسو  کوه هویوچ 
حکومتی نمی مواند فقط به امکای سورکووب 

 بقای خویش حفظ نمایدا

 سوی ضرور  محول اس ا دیگر سو  این یک 

ی محزب و سازمانیابی سویواسوی  را مسئله
جواسو  کوه  جامعه میسر می گردانودا ایون

ی نیروهای سیواسوی، احوزاب چوپ و  همه
دمکرا  و نیروهای واقعوا موحوول خوواه موی 
بایس  در همراهوی و هوموگواموی بوا ایون 
جنبش برآیند، به سازماندهی آن برخیوزنود و 

جوا کوه  بر ضعف ها و اشتباها  آن، چوه آن
خود به خشون  کشیده موی شوود و چوه 

جا که بدون چشم انداز پویوش موی رود،  آن
چیره گردندا این امر میسر نویوسو ، جوز بوا 
درهم آمیختگی و در حمای  از این جنبش و 
سازماندهی یک اجماع ملی برای اسوتوقورار 
دمکراسیا منها بوا مشوارکو  دموکورامویوک 
ممامی نحله هوای سویواسوی و نویوروهوای 
حزبی و از طری  یک همه پرسی سراسوری 
و معیین نووع نوظوام سویواسوی بوه صوور  
مسالم  آمیز می موان بور بوحوران مووجوود 
غلبه یاف  و راه های رسیدن به دمکوراسوی 

 اقتصادی و سیاسی را فراهم نمودا

متاسفانه ما آغاز این فصل، ایران هونووز راه  
ی بسوویوواری در پوویووش داردا  هووای نوورفووتووه

هیچکدام از ما، نه اپوزیسون سیواسوی، نوه 
ی اجتماعی حکومو ، هونووز  مردم و نه بدنه

به رفتار دمکرامیک خو نگرفته ایما در دنویوای 
چند قوطوبوی سویواسو  ایوران، یوک طورف 
رادیکالویوزم افوراطوی و دیوگور سوو راسو  
افراطی، بذر مجزیه می پواشود و راه بورهور 

هوا  جوا چوه آن اجماع ضرور می بندندا در این
که از جنبش اخیر سرنگونی قهرآمیز حکوم  

ها که آن را اغتوشواش  را می فهمند و چه آن
دانسته در خور حمای  نموی دانونود، عوموال 
نقش مساوی دارند و کمکی به این جنوبوش 

 نیستندا 

پرهیز، که در این اعتشاش، ایران سووریوه «  
الگوی بسیاری از نیروهای سیاسی  »نشود!

و محلیل گران، چه در خاره و چوه در داخول 
کشور گشته اس  که با شووریودن بور ایون 
جنبش و از محتوا مهی نشوان دادن آن، در 
عووموول بوور موونووور سوورکوووب دموویووده انوود و 
مظاهرکنندگان را به پوذیورش و حوفوظ وضو  
موجود، مرغی  می کنندا این نوع محلیول بوه 
مواض  بخش وسویوعوی از اصوال  طولوبوان 
حکومتی گره خورده اس  که نه فقط یوارای 
دفاع از این جنبش ساختار شکن را نداشوتوه 
اند و نمی موانسته اند، داشته باشندا بلوکوه 
دامن شان از جهنم فساد اقتصوادی مووجوود 
پاک نیس  و جسار  ایستوادگوی بوه آنوان 

 مطلقا نمی دهدا
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 حضور زنان در فعالیت های سیاسی
 محدودیت ها و علل آن

واقعیت این است که در کشورر موز انوزر در 
مقزیسه بز مردار حضرر کو  رنوت یورر در 
سزامزر هز و احزاب سیزسی دارند. در حوزیوی 
که می یرار گفت حضورر انوزر در اوعوزیویوت 
هزر اجتمزعی و مدنی در کشرر مز بسیزر پور 
رنت یر است. در مررد علل و چورایوی ایون 
امر سراالیی را بز یعدادر اا راقزر صوزحو  
نظر و اعزل سیزسی در میزر گوااتوتوه ایو  کوه 

یدریج منتوشور اوراهویو   پزسخ هزر آر هز را به
 کرد.

 
  فرزانه عظيمی مصاحبه با رفيق 

 

 زنان حضور چرا کنيد می فکراتحاد کار: 
 زمان مرور به سياسی های تشکل در

 دوران در ویژه  به است؟ شده محدودتر
 در فعاليت از زن رفقای از بسياری تبعيد
 اند؟ گرفته فاصله سياسی های تشکل

 اگر اند؟ بوده موثر امر این در عواملی چه
 علت یا علت کنيم، جویی علت بخواهيم

اند؟ کدام آن اصلی های  

همانطور که شما به درستی در سوالتان مطر  
 کوورده ایوود، حضووور زنووان در مشووکوول هووای

محدودمر شده اس ، اما ایون بوه  «سیاسی«
معنای آن نیس  که رفوقوای زن اصووال از هور 

جوا کوه  فعالیتی دس  کشیده اندا حداقل ما آن
ی عملی من در طی چند دهه در خواره  مجربه

از کشور و در مشکل های مختلوف نشوان داده 
اس ، زنان از مشکل های سیاسی به مشکول 
های مدنی روی آورده اندا از فعالی  در مشکول 
های حقوق بشری گرفته، ما کانون ها و مشکل 
های زنان، محیط زیس ، حمای  از کوودکوان و 
غیرها البته این فقط محدود بوه مشوکول هوای 
ایرانی نمی شود و فعالین زن به هوموکواری بوا 
مشکل های بین الومولولوی یوا موحول زنودگوی 
خودشان نیز روی آورده اندا به نظرم یک دلویول 
آن این اس  که زنان در مشکل های سیواسوی 
چندان زمینه ای برای فعالی  نیافتوه انود و بوه 
موفقی  های قابل مشاهده نرسیده اندا از یک 
سو محیط این مشوکول هوا و از سووی دیوگور 
موضوعامی که عمدما در آن ها به آن پورداخوتوه 
می شود، جذابیتی برای زنان نداشته و امکوان 
شکوفا شدن استعدادهای آنان در این مشوکول 
ها کمتر موجود بوده اس ا عدم داشتن چشوم 

 اندازی روشن برای ماثیر گذاری، کشش برای 

 

فعالی  در این مشکل ها را کم مور موی کونودا 
عالوه بر آن، با وق  محدودی که زنان در کونوار 
شغل ثاب  و وظایف مربووط بوه اموور خوانوه و 
خانواده دارند، امکان فعالی  در مشوکول هوای 

مر می شودا این مشکل ها عمدموا  سیاسی کم
انعطاف زیادی برای پوشش دادن نیازهای زنوان 
و باز کردن امکانا  فعالی  با موجه به موقوعویو  

 آنان را ندارندا

موریون  ی این ها، یکی از موهوم اما عالوه بر همه
عوامل دوری زنان از این مشکل ها، ایون اسو  
که زنان خود به اهمی  وجود و حضوورشوان در 
مشکل های سیاسی کامال واقوف نویوسوتونودا 
واقعی  این اس  که منهوا ایون خوود موا زنوان 
هستیم که با حضور در ایون مشوکول هوا موی 
موانیم مالش در از بین بردن مشکال  و یوافوتون 
راه حل هایی برای بهبود آن داشته بواشویوم و 
هرچه این حضور پر رن  مر باشد، ماثیور گوذاری 

وقو  مشوکول هوای  آن نیز بیشوتور اسو ا آن
سیاسی نیز خودبخود به ایون مسوالوه مووجوه 
بیشتری خواهند کردا حضور زنان بوا مووجوه بوه 
نگاه آنان به مسایل سویواسوی، اقوتوصوادی و 
اجتماعی، می مواند هر مشکل سیاسی را در 
امر سیاسی  گذاری و مصمیم گیری ها، مجهوز 
به نگاهی همه جانبه مر کورده و آن هوا را بوا 
واقعیا  جامعه همخوان مر سازدا عالوه بور آن، 
به مسایل نیمی از جواموعوه یوعونوی زنوان، بوا 
اهمی  بیشتری بوردازد و با اولوی  بندی هوای 

ی بوورنووامووه بوورای حوول  الزم، مووالش در ارایووه
 مشکال  آن ها کندا 

 

 هـم  زنـان  کـه  کـرد  بایـد  کار  چه  اتحاد کار:
 عـرصـه  جـمـلـه  از  هـا،  عـرصـه  دیگـر  چون

 هـای  فعالـيـت  در  اجتماعی،  های  فعاليت
 داشـتـه  مـوثـرتـری  حضـور  نـيـز  سياسـی
 باشند؟

به نظرم قبل از هر چیز بایود ضورور  و نوتوایو  
مثب  حاصل از فعالی  سیاسی زنان را مبلیغ و 
مروی  کرده و لطما  این عدم حضور را هورچوه 

طور که حضور زنوان در  بیشتر روشن کردا همان
عرصه اقتصادی و اجتماعی به رشود هور چوه 
بیشتر جوام  در این عرصوه هوا مونوجور شوده 
اس  و از سووی دیوگور قودر  اقوتوصوادی و 
اجتماعی زنان را افوزایوش داده اسو ، حضوور 
سیاسی آنان نیز می مواند هر جامعه ای را در 
دستیابی به راه حل های صحیش برای مسوایول 
و مشکال  مردم به طور اعم و زنوان بوه طوور 
اخص یاری رساندا از سوی دیگر با رشد قابلی  

ها قوادر خوواهونود بوود  های سیاسی زنان، آن
 مسئولی  های سیاسی مهم مری را در 

 

سطو  مختلف جامعه بر عهده بگیرندا موجوارب 
جهانی و حضور زنان مووفو  در عورصوه هوای 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که ثمره موالش 
دهه ها مبارزا  زنان و مردان اس ، شاهد این 

 مدعاس ا

از سوی دیگر باید بر این واقعی  ماکید کورد کوه 
فعالی  در احزاب و سازمان هوای سویواسوی، 

ی  یکی از مهم مرین راه هوای کسو  موجوربوه
سیاسی و دستیابی به مجربه و قابلیو  هوای 
الزم برای پذیرش مسئولی  های سیاسوی در 
سطش جامعه اس  و می مواند بعنوان سوکووی 
پرش زنان به مسوئوولویو  هوای سویواسوی و 
اجتومواعوی موحوسووب شوودا مشوکول هوای 

خصوص سازمان هوای چوپ بوایود  سیاسی به
مالش کنند که امکانا  فعالی  برای زنوان را بوا 
موجه به شرایط و نیازهای آن ها هرچه بیوشوتور 
مسهیل کرده و آنان را مشوی  به فعالی  در این 
مشکل ها کنندا حتی اگر در نگاه اول این کار در 

ی روشن مشوکول  نبود یک چشم انداز و انگیزه
باشد، اما باید ماثیر دو جانبه حضور و اثورگوذاری 

کوه  را در نظر داشته باشیم و با امویود بوه ایون
حضور پر رن  مر زنان نقش و اثرگوذاری آنوان را 
باال خواهد برد، موالش بویوشوتوری در ایون راه 

 بکنیما 

باید این واقعی  را نیز در نظر داش  که اگر ایون 
سد در یک مشکل سیاسی بشکند، ماثیر خوود 
را بر بسیاری مشکل های دیگر حتی غیور چوپ 
نیز خواهد گذاش ا در عین حال باید اذعان کرد 
که زمینه فعوالویو  زنوان و مویوزان دخوالو  و 
ماثیرگذاری آنان در مشکل های چپ نسبو  بوه 
بسیاری از مشکل های سیاسی دیوگور بواالمور 
اس  و زمینه و آمادگی مردان در ایون مشوکول 
ها برای کار کردن با زنان مهیامرا بونوابورایون موا 
چپ ها بیش از هر جریان سیاسی دیگر امکوان 
و آمادگی آن را داریم که در این زمویونوه موالش 

 کرده و گام های موثرمری را برداریما

 

اتحاد کار: چـگـونـه مـینتـوان راه حضـور 
فعاالن زن در پـروژه وحـدت را هـمـوارتـر 

 کرد؟

به نظرم حضور در پروژه وحد  نیز جدا از حضوور 
و مشارک  در مشکل های سیاسی چپ بطوور 
عام نیس  و همان پویوش شورط هوا را موی 
طلبدا اما طی کردن هر راه دشوواری بوا قودم 

 های کوچک شروع می شودا 

 

 7ادامه در صفحه 
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 : فرزانه عظيمی مصاحبه با رفيقادامه 

موفقی  های امروز زنان نه فقط در ایران بلوکوه در سوراسور 
جهان نیز، حاصل صدها سال فعالی  و مالش مسوتومور موک 
مک زنان در این گوشه و آن گوشه این جهان پوهونواور اسو ا 

چه که روشن اس  اگر قدمی برنداریم، این مشکل بطوور  آن
خودبخودی حل نخواهد شد و ما باید با صبوری و اطمینان به 

که این سد نیز عبور پذیر اس  این قدم هوا را بورداریوم،  این
 د نوتوایو حتی اگر نسل فعلی فعال در این مشکل های نتوان

 دلخواه خود را به چشم ببیندا

اگر وحد  بخشی از مشکل های چپ پس از نزدیک به یوک 
دهه مالش مستمر دارد امروز به نتیجه می رسد، گسوتورش 
شرک  زنان نیز در سایه مالش های پیگیورانوه و خسوتوگوی 

ی وحود  کوه  ناپذیر میسر اس  و باید امفاقا در مسیر پروژه
 .در حال انجام اس  مقوی  شود

 جـریـان  سـه  تشـکـيـ تـی  وحـدت  چنانـهـه  اتحاد کار:
 گيرد، صورت

 زنـان  نقش  افزایش  جهت  در  را  تدابير  کدام اتخاذ: الف
 مـی  ضـروری  آیـنـده  واحـد  سـازمـان  هـای  فعاليت  در

 دانيد؟

 فـعـا   جهـت  در  توان  می  طریقی  چه  از  و  چگونه:  ب 
 در  زن  فـعـالـيـن  دیـگـر  جـبب  یـا  و  قدیم  رفقای  نمودن
 برداشت؟ گام جدید تشکل

به نظرم باید با یک برنامه ریزی دقی  قبل از هر چویوز موالش 
کرد همین زنانی را که فعال در این مشکل هوا حضوور دارنود، 
مشوی  به گرفتن مسئولی  و باالبردن مهار  های خود کورد 
و در صور  وجود کاندیداهایی با شرایط مسواوی، موبوعویو  
مثب  برای حضور زنان را به رسمی  شناخ  و مالش کرد موا 
سهم زنان در مسئولی  ها در یک برناموه درازمود  مور، بوه 
مدری  و با موجه به میزان حضور آنان در مشکول آموی را بواال 

 بردا

در قدم بعدی مالش در جذب و فعال نمودن رفقای قدیوم کوه 
از مجربه و آشنایی کافی با فعالی  سیاسی نیز بوهوره مونود 
هستند، نمودا شاید بهتر باشد کمیسیونی بورای ایون کوار 
مشکیل شودا هر کس باید مالش کند موا در حوول و حووش 
خود، به رفقای زنی که می شناسد مراجعه کنود و بوبویونود 

سوتونودا ها ما چه حد و به چه شکلی حاضر به همکاری ه آن
ها بورای   حتی اگر فعال امکا همکاری ندارند، پیشنهادهای آن

باالبردن مشارک  چیس ا در قدم بوعودی بور اسواس ایون 
، برناموه ای بوا شود زم امخاذپیشنهادا ، اقداما  و مدابیر ال

موجه به اولوی  ها، برای اجرا منظیم و در اختیار مسوئوولویون 
مشکیال  واحد آینده قرار داده شود، ما بتوانند در این راه گوام 
های عملی بردارند و باالخره به موازا  این گام هوا، موالش 

رفقای جدید زن بوه خصووص   ی مجارب ماکنونی کرد در سایه
 نسل جوان را به فعالی  در این مشکل ها مشوی  کردا

 

 

 

 

 گزارش تظاهرات احزاب و سازمان های سیاسی
 ایرانی در نروژ در حمایت از مبارزات مردم ایران

 
ژانویه مجمعی در مقابل ساختمان وزار  امورخارجە نروژ در شهر اسلو  ۱روز شنبه 

برگزارشدا در این مجم  مظاهرکنندگان، شعارهایی به زبان های نروژی، فارسی و 
کردی سر دادند و بعد بسم  سفار  جمهوری اسالمی راهویمایی کردندا مقابل 

سفار  قعطنامە این مظاهرا  بە زبان های نروژی، فارسی و کردی خوانده شد، در 
قعطنامه این مظاهرا  بطور جدی نسب  بە سرکوب های جمهوری اسالمی 

هشدار داده شد و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند و همچنین در دفاع و 
حمای  از اعتراضا  مردم ایران وعلیه جمهوری اسالمی و همه جنا  ها آن اعم از 

 اصال  طل  و اصولگر، خامنەای و روحانی شعار سردادە شدا
 

نفردرآن شرک  داشتند بە دعو  احزاب و سازمان  ۰۳۳این مظاهرا  که بیش از 
 های سیاسی ایرانی سازماندهی شده بودا

 
شعارهای محوری این مظاهرا ، دفاع از خواسته های مردم، آزادی زندانیان 

سیاسی ، دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان و نفی کل نظام جمهوری اسالمی 
با هر جنا  و دسته بودا حضور پر شور مبارزان کرد در این مظاهرا  بسیار چشمگیر 

 بودا
 

 مظاهرا  از سوی احزاب و سازمانهای زیر سازماندهی شد 
 

 حزب دمکرات کردستان
 كردستان ایران  حزب كومله

 سازمان خبات انق بی کردستان
 سازمان یاریکورد )یارسان(

 حزب کومله کردستان
 حزب مردم بلوچستان

 سازمان خبات کردستان ایران
 حزب دمکرات کردستان ایران

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ 
 

 ۷۳۸۱ ژانوچه ۸۳ - ۸۰۱۱دی  ۷۳ چهار شنبه
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وادار کردن زندانيان به اعتراف 
 در جمهوری اس می

 هدف این اعتراف ها چيست؟  
 محمد اعظمی

     
در جمهوری اسوالموی سویواسو  وادار کوردن  

زندانیان سیاسی برای اعتراف به کارهای کورده 
و یا ناکرده خود، عمری به درازی عمر حوکوومو  
داردا از آن اوایل انقالب که قط  زاده و آی  الوه 
شریعتمداری را به اعتراف واداشتند، ما امروز کوه 
احمد رضا جاللی را به ملویزیون کشاندند، گر چه 
سیاس  اعترافا  مولوویوزیوونوی در جوموهووری 
اسالمی پیگیرانه استمرار داشته، اما هودف آن 

 مغییر نموده اس ا

پیش از این، در زمان حکوم  شاه نیز، اعترافوا  
رسانه ای، مود  کوومواهوی وجوود داشو ا از 
جریانا  سیاسی پرویز نیکخواه و از روشنفکوران 
رضا براهنی و غالمسین ساعودی را حوکوومو  
شاه به اعترافا  ملویزیونی کشاند، اما این رویوه 
پس از اعتراضا  نوهوادهوای دمووکورامویوک بویون 
المللی و مطبوعا  آزاد جهانی نظیر  عفوو بویون 
الملل، صلی  سرخ جوهوانوی و موطوبووعوا  پور 
میراژی چون واشنگتن پس  و نیویوریک مایوموز و 
مایمز واااا عمال از سیاس  های سواواک شواه 
کنار گذاشته شدا آنها آنقدر شعور داشتونود کوه 
آ؛ب در هاون نکوبندا اما در جمهووری اسوالموی 
این حد از فهم هم نایواب اسو ا خودود چوهول 
سال اس  که با اف  و خیزهایی این سیواسو  

 ضد بشری مداوم یافته اس ا

آذر  26آخرین نمونه اعتراف اجوبواری در مواریوخ 
از صوودا و سوویووموای زشوو  جوومووهوووری  6336

اسالمی پخش گردیدا ظاهرا این برنامه با هودف 
اعتبار بخشیدن به روند قضایی این حکوم  و به 
منظور موجیه حکم اعودام احومودرضوا جواللوی، 

 6335صور  گرفته اس ا جاللی که از فروردین 
به امهام جاسوسی برای اسراییل دستگیر و بوه 
مرگ محکوم شده اس ، برای ایراد سخونورانوی 

 در دانشگاه مهران به ایران سفر کرده بودا

پیش از هر چیز شاید نیاز به ماکید نوبواشود کوه 
امهاما  مطر  شده بوه زنودانویوان درجوموهووری 
اسالمی از جمله امهاما  وارده بوه احومود رضوا 
جاللی و دیگور زنودانویوان، فواقود ارزش اسو   
نخس  به ایون دلویول کوه مودعوی حوکوومو  
جمهوری اس ا این حکوم  طی حیوا  حودودا 

اش نشوان داده اسو  کوه بورای  چهل سالوه
فریبوکواری از هویوچ دروغوی پوروا نوداردا فوره 
سرکوهی و ماجراهای ساختگی که در رابطه بوا 

 او منتشر نمود، یکی از نمونه هاس ا دوم در 

 

حکومتی که آزادی وجود ندارد هور ادعوایوی در 
باره زندانیان، آن هوم پشو  درهوای بسوتوه، 

 اعتبار اس ا امروز نبود آزادی در جمهوری  بی

 ای  اسالمی، زیر سئوال نیس ا امر اثبا  شده

اس ا در این حکوم  سخن از آزادی و بیگانگوی 
حکوم  با آن، جای بحث ندارد، موقوریوبوا عومووم 
مقاما  اصلی این رژیم نیز، از ریویوس جوموهوور 
گرفته ما رییس مجلس ما وزیر و وکیل، یا دستگیر 
و زندانی شده و در زندان انود، و یوا موطورود و 
ایزوله گشته در بیورون موحو  فشوارنودا حوتوی 
احمدی نژاد نورچشم رهبر هم، خوار چشوم او 
شده اس  و زیر فشار قرار گرفته و در آسوتوانوه 
محاکمه اس ا و باالخره وجود شکنجوه در ایون 
حکوم  را نه اپوزیسیون رژیم، که خود موقواموا  

کنندا از اینرو اموهواموا  ایون  حکوم  نفی نمی
 حکوم  را نمی موان جدی گرف ا

ها مووسوط سورکووبوگوران  هدف از اعتراف گیری
حاکم، شکستن زندانی، فری  مردم، بی اعتبوار 
کردن نیروهای مخالف و منتوقود رژیوم و ارعواب 
جامعه بوده اس ا در دوره نوخوسو  و در ده 
ساله اول حکوم  جمهوری اسالمی، هودف از 
نمایشا  ملویزیونی، شکستن زنودانوی، فوریو  
افکار عمومی و بی اعتبار کردن اپوزیسیون بوودا 
در این دوره، هر چند هنوز پایوه هوای حوکوومو  
جمهوری اسالمی مستحکوم نشوده بوود، اموا 
بخش قابل موجهی از مردم را بوا خوود داشو ا 
اپوزیسیون نیز نیروی متشکولوی بوود کوه بورای 

موانس  مشکالمی بیافریندا خصووصوا  رژیم می
در این مقط  موان جمهوری اسوالموی مصوروف 
جن  خانمانسوز با عراق شده بوود و در داخول 

آوری بوه موبوارزه  نیز مجاهدیون خولو  بوا روی
مسلحانه و بم  گذاری ها واهمه ای در دل آنها 
نشانده بودندا سرکوب موسط حکومتی که موازه 
از انوقوالب سوربورآورده بوود بودون مووسول بووه 
فریبکاری، بسیار دشوار بودا از سوی دیگر هنووز 
حکوم  مشروعیتوی بویون بوخوشوی از موردم 
داش  و موسل به کشوتوار اپووزیسویوون بودون 
فریبکاری مقریبا ناممکن بودا از اینرو در ایون دوره 

هوا  حکوم  با اعمال وحشیانه مریون شوکونوجوه
داشو ا هودف  موی زندانی را بوه اعوتوراف وا

اعترافا ، شکستن زندانی و  ناح  جلووه دادن 
جریانا  سیاسی بودا با این شکس  حوکوومو  

خواس  ناحقی نظر آنها را اثبا  نماید و از  می
سکوی قهرمان در ذهن بوخوشوی از موردم بوه 
جایگاه یک بریده و نادم از باورهایشان، بنشوانودا 
البته در بخش فابل موجهی از جامعه و حتوی در 
خود جریانا  سیاسی هم زمینه پذیرش چونویون 
ایده های مسمومی وجود داش  و بذر کینه بوه 

 اعتراف کنندگان می موانس  در دل جامعه 
 

 جوانه زندا بدون چنین بستری در ذهنی  مردم و 

جریانا  سیاسی، امکان پاگرفتن و مداوم چنویون 
 خشونتی از طرف حکوم  ناممکن بودا 

پس از این به مدری ، با مضعیف پوایوگواه موردموی 
 جمهوری اسالمی، زمینه فری  مردم و مخری  

چهره مخالفان و منتقدان حکوم  کم اثور شودا 
اولین نشانه مغییر ذهونویو  موردم نسوبو  بوه 
اعترافا  ملویزیونی، به مقط  موطئه دستوگویوری 
فره سرکوهی و  نمایشا  ملویزیونی حوکوومو  

گرددا واکونوش جواموعوه و  در دهه هفتاد بازمی
جریانا  سیاسی از این مقط  مغییور اسواسوی 
کرد و به جای قربانی، حکومتی کوه دسو  بوه 

زد، زیر ضرب رف ا  چنین اعمال ضد انسانی می
پیش از این قربانی در مرکز موجه قرار میوگورفو ، 
بدون اینکه به شرایط غیر انسانی که حوکوومو  
برای زندانی ایجاد کرده بود، موجه شودا از ایون 
مقط  به بعد و خصوصا در سوالوهوای اخویور کوه 
شعله اقداما  سرکوبگرانه دستگاه والی  دامان 
بخشی از حکومتیان را هم گورفو ، سویواسو  
اعتراف ملویزیونی هدف اصلی اش مغییور نوموودا 
در این دوره، هودف از کشوانودن زنودانویوان بوه 

ها، ارعاب جامعوه و کواشوتون  اعتراف در رسانه
مرس در دل مردم بودا مرمویو  دادن نوموایشوا  
ملویزیونی از افرادی که به درجوا  موخوتولوف در 
حکوم  نقش و مسئولیتی داشتنود بوا چونویون 

شدا حتی رفتار ددمنوشوانوه  هدفی پیگیری می
شدگان در کهریزک و درز آن، فقط کوار  با دستگیر

بخشی از مخالفان نبودا سورکووبوگوران بوه درز 
چنین اخباری کمک می کردند و هوموزموان و در 

هوا را موهودیود  بیرون از زندان، مستقیما خانواده
می نمودند که با دختران و پسرانشان کهریزکی 
رفتار خواهونود نوموودا اگور در گوذشوتوه هودف 

اعتبار کوردن موخوالوفوان  اعترافا  ملویزیونی بی
حکوم  بود در این دوره سرکوبگران بهتر از هور 

دانستند که مردم بوه هور طورف کوه  کس می
دستگاه والی  ممایلی دارد، از آن بیشتر فاصولوه 
می گیرند و به مخالفوان، بسوتوه بوه مویوزان و 
شد  مخالفتشان، رویکرد موثوبو  موری نشوان 

 دهندا  می

حکوومو  جوموهووری اسوالموی و در راس آن 
ضعف و زبوونوی  دچاردستگاه والی  فقیه امروز 

شده اس  که نیازمند اعترافا  ملویزیونی اس  
ما به مردم جامعه مهاجم کندا حکوموتوی کوه در 
هر "انتخابا " به رغوم ایوجواد انوواع و اقسوام 
فلیترها و حذف همه نیروهوای موردموی، بواز از 
دورمرین فرد خودی، در یک انتخوابوا  غویورآزاد و 
غیردموکرامیک زیر کنتورل موقواموا  انوتوصوابوی، 
شکس  میخورد، این حکوم  مرعووب اسو  و 
شکس  خوردها نیاز چنیون حوکوومو  مورعووب 

 ای مرعوب کردن مردم اس ا شده



3صفحه   
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 جنایت در اوین را محکوم مینکنيم!
 ساله در زندان اوين  ۸۸مرگ سينا قنبری 

 اع ميه مشترک 
 

ما از همه جریان های چپ و دموکرامیک، نهادهوای مودافو  حوقووق 
بشر و فعاالن سیاسی و مدنی می خواهیم فوریواد خوود را عولویوه 
اقداما  سرکوبگرانه حکوم  و برای آزادی همه زندانیان سویواسوی 
و بازداش  شدگان جنبش اعتراضی اخیر، رسامر کونونودا نوگوذاریوم 

 حکوم  جان جوانان کشور را به خطر اندازدا

در پی مظاهرا  گسوتورده موردم در سوراسور کشوور، جوموهووری 
اسالمی به روال همیشگوی نویوروهوای سورکووب خوود را راهوی 
خیابانها کرده اس  ما خیزشی که برای کار، نان و آزادی و عولویوه 
جمهوری اسالمی و در راس آن علی خامنه ای، بوا خاسوتوه انود، را 

من را  ۸۱۳۳های سرکوب بیش از  سرکوب نمایدا در این یورش ارگان
من را کشته شده اندا حکوم  با اچجاد فضای امنیوتوی  ۷۷دستگیر و 

ها موسط نیروهای انتوظواموی و بسویو ،  در شهرها، مسخیر خیابان
 هوای  ایجاد اختالل در اینترن  و شبکه های اجتماعی و دسوتوگویوری

 .گسترده می خواهد که خیزش مردم را خاموش سازد

زندان های کشور از جوانان پر شده اس ا امروز دو نماینده مجولوس 
ساله را که در جریان یورش اخویور دسوتوگویور  ۷۷مرگ سینا قنبری 

شده بود، مایید کردندا مقاما  حکومتی به نماچندگان مجلس گفتند 
که او در زندان خودکشی کرده اس ا خانواده دستگیورشودگوان بوه 
شد  نگرانند که جرچان کهرچزک مکرار شودا معدادی از آن هوا جولوو 

 .زندان اوین مجم  کرده و خواستار آزادی فرزندانشان هستند

جمهوری اسالمی حکوم  سرکوب، دروو و نیرنو  اسو ا سویونوا 
قنبری سالم دستگیر شده بودا اگور ادعوای جوموهووری اسوالموی 
بالفرض درس  باشد، باز حکوم  باید به مردم موضیش دهود کوه بوا 

ساله چه رفتاری کرده اس  که او برای رهایی از جوهونوم  ۷۷جوان 
اوچن دس  به خودکشی زده اسو ا اکونوون جوان زنودانویوان کوه 

 .بسیاری از آنها جوانان زیر بیس  و پن  ساله اند، در خطر اس 

ما سه جریان چپ، اقداما  سرکوبگرانه حکوم  را موحوکووم موی 
کنیم و از نیروهای انتظامی و بسی  می خواهیم که بویوش از ایون 
گوش به فرمان سران و مقاما  باال نسوارند و سال  سرکووب خوود 
را زمین بگذارندا نافرمانی نیروهای انتظامی و بسی ، موی مووانود از 

 .موان سرکوب حکومتگران بکاهد

ما از همه جریان های چپ و دموکرامیک، نهادهوای مودافو  حوقووق 
بشر و فعاالن سیاسی و مدنی می خواهیم فوریواد خوود را عولویوه 
اقداما  سرکوبگرانه حکوم  و برای آزادی همه زندانیان سویواسوی 
و بازداش  شدگان جنبش اعتراضی اخیر، رسامر کونونودا نوگوذاریوم 

 .حکوم  جان جوانان کشور را به خطر اندازد

 

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ایران 
 )اکثریت(

 هيئت مسئولين کنشگران چپ
هيئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائيان خلق ایران ـ 

 طرفداران وحدت چپ
 (۸۱۶۲ژانويه  ۲) ۶۹۳۱دی  ۶۲

 از جنبش اعتراضی مردم ایران دفاع مینکنيم!
 اع ميه مشترک

ما همه نیروهای آزادیخواه را به اقدام هماهن  بورای موقوابولوه بوا سورکووب 
خشون  بار اعتراض مردم و سازماندهی یک حرک  بزرگ همبستگی با موردم 

معترض فرا می خوانیما ما در کنار مردم به ستوه آمده از فساد و دزدی، بوی 
عدالتی و استبداد که به خیابان آمده اند، هستیم و موطئه برای سرکوب آنوهوا 
را برنمی مابیما باید افکار عمومی جهان را به حمای  گسوتورده از اعوتوراضوا  
مردم جل  کنیم و کارزاری جهانی برای منزوی کردن و مح  فشار گوذاشوتون 

 حکوم  جمهوری اسالمی سازمان دهیم

شهر در سراسر ایران صحنه اعتراض مردم علیوه جوموهووری اسوالموی  دهها
اس ا مردم ایران در سراسر کشور، از فارس، کرد و آذرباچجانی گرفته ما بلوو  
و عرب و مرکمن علیه مبعی ، بی عدالتی و استبداد به پا خواسوتوه انودا موردم 
ادامه این وض  موجود را برنمی مابند و خواهان مغییر هستندا فرماندهان سوواه 
برای مردم خط و نشان کشیده اندا خط و نشان سواه برای خفه کردن صودای 
مردم خللی در این خواس  ایجاد نکرده اس  و موسل به سرکوب، مونوهوا بوه 

 حد  وض  خواهد انجامیدا

اعتراض ح  مردم اس ا معترضین چیزی نمی خواهند جز حوقووق انسوانوی 
خود، ح  کار، ح  نان، ح  زندگی بدون مبعی ، ح  انتقواد و اعوتوراض بوه 
حاکمان، ح  گردهمایی و ح  انتخاب نظام سیاسی و انوتوخواب حواکوموانا 
مردم صدای اعتراض خود را ما کنون از راه مسالم  آمیز بویوان کورده انودا ایون 
حاکمی  و خاصه رهبری جمهوری اسالمی و نهادهای سرکوب محو  فورموان 
آن اس  که به خشون  موسل جسته اندا حرک  اعتراضی مردم نه بر دولو  

اعوتوراضوا  موردم  خارجی متکی اس  و نه موسط دولتی هداچ  موی شوودا
برخاسته از میان گروه های محروم و مهی دس  جامعه اس  که جوانشوان از 

فقر و منگدستی و از دچکتاموری به ستوه آمده و علیه حکوم  شورچده انودا آن 
ها با مبارزه مدنی می خواهند حکوم  منتخ  خود را جواچوگوزچون جوموهووری 

اگر این بار نیز پاسخ آنها را با گلوله و باموم و ماشین آب پواش  اسالمی کنندا
و شکنجه های وحشیانه بدهند، مسئولی  عواق  چنین سرکوب فاجعه بواری 

 مستقیما متوجه سرکردگان جمهوری اسالمی و نهادهای سرکوب آن اس ا

برای آنکه چنین نشود، ما همه نیروهای آزادیخواه را به اقدام هماهنو  بورای 
مقابله با سرکوب خشون  بار اعتراض مردم و سازماندهی یک حورکو  بوزرگ 
همبستگی با مردم معترض فرا می خوانیما ما در کنار مردم به ستوه آموده از 
فساد و دزدی، بی عدالتی و استبداد که به خیابان آمده اند، هستیم و موطوئوه 
برای سرکوب آنها را برنمی مابیما باید افکار عموموی جوهوان را بوه حوموایو  
گسترده از اعتراضا  مردم جل  کنیم و کارزاری جهانی برای منزوی کوردن و 
مح  فشار گذاشتن حکوم  جمهوری اسالمی سازمان دهیما بدین مونوظوور 
دس  همکاری به سوی همه نیروها و جرچان های آزادچخواه دراز موی کونویوما 
مسئولی  سنگین هموار کردن راه محول در ایران بدون خوونوریوزی، بور عوهوده 
جرچان های سیاسی مسئول و بر عهده نیروهای آزادچخواهی اس  که دل در 
گرو رهایی مردم از چنگال استبداد حاکم دارنودا زموانوی موی مووانویوم بودیون 
مسئولی  عمل کنیم که ورای مرزهای حزبی و سازمانی، همصدا شویم و از 

 مردم معترض حمای  کنیما

 نقش ماریخی خود را دریابیما

 هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ایران )اکثریت(
 هيئت مسئولين کنشگران چپ

هيئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائيان خلق ایران ـ طرفداران وحدت 
 چپ

 حزب کومەلە کردستان ایران
 (۸۱۶۲)سوم ژانويه  ۶۹۳۱دی  ۶۹ 
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گزارشی از تظاهرات اعتراضی 
 ایرانيان مقيم پاریس

در پی جنبش اعتراضی مردم ایران که طی چند 
روز در دهها شهر کشوورموان بورگوزار گوردیود و 
مقابله خشن و سرکوبگرانه حکوم  جوموهووری 
اسووالمووی، هووموووطوونووان مووان در بسوویوواری از 
کشورهای اروپا و آمریکا به پشتویوبوانوی از ایون 

هایی برپا نوموودنودا  جنبش مردمی، گردهمایی
نویوز   -شوامولوه-در میدان مرکزی شهر پواریوس

هنرمندان و نویسندگان و فوعواالن سویواسوی و 
 6336دیومواه  66مدنی کشورمان در روز شنبه 

در حمایو  از ایون خویوزش  2168ژانویه  6برابر 
مردمی و علیه سیاسو  هوای سورکووبوگورانوه 
جمهوری اسالمی یک گردهمایی داشتونود کوه 

موون از هووموووطوونووان  311بواشوورکوو  بوویووش از 
مابرگزارگردیدا این گردهوموایوی اعوتوراضوی بوه 
دعو  سه مشکل  هنرمندان و فرهنگیان ایرانی 
مقیم فورانسوه، هومواهونوگوی ایورانویوان بورای 

پاریس و کمیتوه  -پشتیبانی از خیزش مردم ایران
پواریوس انوجوام  -پشتیبانی از خیزش مردم ایران

های اخیور  گرفته بودا برای نخستین بار در سال
جریان های سیاسی و فورهونوگوی و حوقووق 
بشری و نیز فعالین سیاسی، که از افو  هوای 
فکری متفاومی برخوردارند، موفو  شودنود یوک 
حرک  سیاسی مشترک، در کونوار یوکودیوگور را 
سازماندهی کرده و اشتراکامشان را علیه بیوداد 
و بی عدالتی و مبعی  و بورای دسوتویوابوی بوه 

 آزادی و دموکراسی و جمهوری فریاد نمایندا

ابتدا هنرمندان و فرهنگیان ایرانی مقیم پاریوس  
که دعو  به گردهمایی اعتراضی کورده بوودنود 
درپی درخواس  هماهنگی ایرانیان، با یکودیوگور 
بدین مواف  رسیدند که به جای فوراخووان هوای 
جداگانه، هماهنگی ایرانیان بوا پشوتویوبوانوی از 
حرک  هنرمندان و فرهنگیان حوول شوعوارهوای 
مشترک، در کنار هم قرار گیرندا سوس پیش از 
شروع برنامه، این دو مشکل در گوفوتوگوویوی بوا 
مشکل سوم، یعنی کمیته پشتیبانی از خویوزش 
مردم ایران، که همزمان در همان محل دعو  به 
گردهمایی اعتراضی نموده بودند، مواف  نمودنود 
برنامه را مشترک و در کنار هم برگوزار نوموایونودا 
شعارهای این مراسم مقریبا همان شعوارهوایوی 
بود که مردم جان به ل  رسیوده کشوورموان در 

دهنود، عولویوه حوکوومو   داخل سر داده و می
جمهوری اسالمی  مرگ بر جمهوری اسوالموی، 

جوموهووری -آزادی-مرگ بر دیوکوتواموور،اسوتوقوالل
دیگه ممومه ماجرا، -اصول گرا-ایرانی،اصال  طل 

و در دفاع از خواسته های مردم بورای آزادی و 
عدال  و با ماکید بر موداوم موبوارزه بورای آزادی 
زندانیان سیاسی و زندانویوانوی کوه در جوریوان 

 حرکا  اعتراضی به بند کشیده شده اندا 

در این گردهمآیی مقریبا عموم گرایشا  مختلوف 
درمحدوده وق  موجود پیام های خود را قورایو  
کردندا شرک  کنندگان در گردهوموایوی بسویوار 
متنوع و از گرایشا  مختلف سیاسی بوودنودا از 
هموطنانی کوه کوموتور در چونویون موراسوموی 

انود موا فوعواالن سویواسوی و  مشارک  داشته
فرهنگی وحقوق بشری و مدنی در پاریس، کوه 
نیروی ثاب  مبارزه علیه جمهوری اسالمی طوی 

انود، در موراسوم حضوور  سالهای متمادی بوده
 داشتندا 

همکاری دموکرامیک میان این سه جریان مجوربوه 
نوینی در شهر پاریس بود که اموکوان نوزدیوکوی 
میان جریانا  مختلفوی کوه درکوادر جوموهووری 
خواهی قراردارند را میسر کوردا بودیون مورمویو  
نقش مبارزا  مشترک مردم وخیزش پرمخواطوره 
جنبش در داخل کشور، علیوه رژیوم جوموهووری 
اسالمی، جایگاه خاصی در غلبه بر جدایوی هوا 
داش ا و این امید را در دل ها زنده نمود کوه بوا 
گفتگو و مبادل نظر شاید بتوان بر برخی کمبودها 
و نارسایی ها، که در این حرک  نیز بروز کرده و 

خورد،  غلبه کورده و در حورکوا   به چشم می
بعدی با صفوف فشرده مر علیه بیداد و برای داد 

 همکاری مشترک نمودا

در این گرد همایی اعتراضی پیام هموبوسوتوگوی 
نیروهای شرک  کننده با مبارزا  مردم ایوران در 
محل موزی  و باموجه به کمی وقو  موعودادی از 
آنان در مریبون به اطالع شرک  کنندگان رسویودا 
هماهنگی ایرانیان برای پشتیبوانوی از خویوزش 

پاریس نیز پیوام خوود را بوه اطوالع  -مردم ایران
رساندا در این پیام از جمله چنین مواکویود شوده 

 اس  

یک جنبش  اصیل مردمی، مدنوی  36"اااخیزش 
و مسالم  آمویوز اسو ا کویوسو  کوه نودانود 
منتس  کردن ان به صهیونیسم ، اموریالیسم و 
عوامل خارجی فقط باین منظور اس  کوه رژیوم 
بتواند با این امهاما  نوخ نوموا انورا سورکووب و 
منکوب کندا منشاا خشون  های اخویور، رژیوم 
ارنجاعی حاکم اس ا سردمداران رژیم از یکسوو 
حرف از ح  اعتراض و ح  موردم در بورگوزاری 
مظاهرا  مسالم  امیز میزنند و از سوی دیوگور 
در عمل دهان ها را بسته ، قلم ها را شکستوه 

و هر مجم  اعتراضی را ابتدا بوا اعوزام چومواق 
بدستان بسیجی و نیروهای امنیتی و انتظاموی 
و اگر افاقه نکرد با شلیک بسوی معترضان ، در 
نطفه خفه می کنندا در برابر این خشوونو  هوا 
ایستادگی و دفاع از خود ، ح  طبویوعوی موردم 

 برای مداوم و پیگیری مطالبا  شان اس ااا

ااا این جنبش پرده مزویر و دورویی اصال  طوبوان 
را کنار زد و چهره واقعی انان که شوریوک دزد و 
رفی  قافله اند را در برابر هموگوان بوه نوموایوش 
گذاش ا با این جنبش ، بوازی بود و بودمور در 
انتخابا  فرمایشی جمهوری اسالمی بویوش از 

 هر زمان دیگری افشا شدا

اااخیزش جاری در شهرهای ایران و شعوارهوای 
مطر  شده در ان  نشوان مویودهود کوه موردم 
آگاهند که برای خوروه کشوور از بوحوران هوای 
اقتصادی اجوتومواعوی ، زیسو  موحویوطوی و 
سیاسی موجود هیچ امیدی نه به اصال  طلبان 
و نه بطری  اولی به اصولگرایان نیس ا راه چاره 
ای جز عبور از جمهوری اسالمی و برقراری یوک 
جمهوری الییک ، دموکرامیک و مبتنی بر حوقووق 

 بشر و عدال  اجتماعی وجود نداردا

کم هزینه مرین و دموکرامیک مرین راه، انجام یوک 
رفراندوم بر سر آری یا نه به جمهوری اسوالموی 

رفراندوم ، رفورانودوم  »اس  که امروزه در شعار
انعکاس یوافوتوه اسو ا   «این اس  شعار مردم

....... 

هم میهنان عزیز! جنبش دموکرامیک مردم ما در 
شرایط خطیری قرار گرفته اس  ا همبسوتوگوی 
ایرانیان مقیم خاره کشوربا داخل و پشتیبانی از 
مبارزا  ح  طلبانه مردم در این شرایط بیش از 
هر زمان دیگری اهمی  پیدا کرده اس   ما بایود 
با ممام موش و موان خود از هیچ کوششی بورای 
جل  افکار عمومی جوهوانویوان در حوموایو  از 
مبارزا  مردم ایران دریغ نورزیم ا پوژواک فوریواد 
مردم  رنجدیده مان بواشویوماصودای موردم بوی 

 لبخندا صدای بی صدایان باشیما" 

هماهنگی ایرانيان برای پشتيبانی 
 پاریس –ازمردم ایران 
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