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��ی����ن ��ر���� ��رگ ٢٠٠٩ ���ی� ٢روز ������� ���س�  
��ا� -�ر, ("ی) (�� $+��*� " ٢٠() "#�$�ی� دار� $"#"م �� 

��1م #�$��0 دار�، در $.�ن �.2� �� ر5"د ا��34د� �) #��+� ��ی��
��ار���5��ن و . ��ا�.� �6ی� ا$�.4) در ا�2*س�4ن ����ار �6��

 ،8.*2���ن ای> ��س� و در راس ���� ره��ان �$�ی�9 و ا�����دا
��<4> �� ح��ی� از $�دم، از ای> ��س� ��  <�? �� ���.6"5

 @AB �A+� Cان ی"�B"(Dری�� "Cی Eی> �.> "و زای"���1م 
(**�Fا "� (��"ی� ��ی� �5 ��� ر���� و $ح�و$.���4 $.*.�رده� ��م ���

ا�س�ن زح�E94 و $ح�و$) I"اه� �Hارد �5 در زی� #*�A ای> 
��ر��ا�� ح.�ت و هس4.��ن ه� روز �.E از K4#و ا (���1م (��
��� در ��"ر �ز$��� $�4) #�$�ی� دار رذل و �Lر��2 $) #"زد و 

���"د $) 6"د .  
  

��ار �6 �5 $"() از ی�� (A$��"ر در �6ای �س�� O5 ر5"د C
 (B�1م ار�����.P ��رو �"د B و �ح�ان ا��34د� �+��#

��ر��4ی> . ا$�Qی�F.س4) در #�ا#� (��ن را در�"ردی�, ا#�
 ��.*5 Rط ص��ی"+# �� �.���ر���� ا��34د� در -��ر�"�6 د
 ،(F�$ ��9 و $"#س�ت��� C.���ا��34د�، ور96س24) #.س4

�د� رو��و #+"ط ��زاره�� #��م و �5هE و �"�@ ر�6 ا�34
�6, و �� $"ازات �ن �� ی9) از �س�4د, ��ی> ا$"اج ا�4Bا?) �"د, 

����ر 6"��, و $ح�وم $"ا(� �6, اK4#ت . ه�� ا�V.*�� 89B��
���5��ن در ا0> ��س� �5ر��6#�ن ا���3د�  �5�6 ��<��9�0را
��1م (���) #�$��0 دار� �.E �.�) �5د, ا�� �5 �� و("د 

 �?�B حXAی9)�س�4 ه�� �ح"��ص� " Oح� ،(���ا� ا��34د (��
�) در �ی��, ا� �� -��ان دور ح�ود ��) (��� درص� �5هE ��١٠زر

I"اه� ی�<� و 6��ر �س.�ر زی�د� از دو��4F �� 5س�� �"د(� ه�� 
�.س��+� و ��ور ��9د�) رو��و I"اه�� �6 و ر�O �.�9ران �� ر��6 

 �� ��B�3�Zاه� ر#.�١"I <� ا.  $.*."ن (Aدر -�.> �6ای �#
�**)"از ��9.� یC " ٢٠() "�5 #�ان Fی> �.> ا"�دم " ��1م 

زد,  و ای�A"ر (*", $) ده���5 �"ی� �� ��9.� ا(Xس $��"ر در 
�) $.*.�رده� ا�س�ن ��ص�د ای��د �6ایA) ��ا� ���"د ز

ا$� $3"��ت . زح�E94 و $ح�وم در #A] (��ن $) ����6
  . 5*.�� ای> ��س� XIف ای> اد�B را \��� $) ��5

    
�"ا<P ��ا� " ٢٠() "از (�*� $3"��ت 5*.�� ��س� #�ان 

" Pل��١٠٠٠ری"� (**�Fد "  $.*.�رد د_ر  �� ص��وق �.> ا���ای> 
 �� �.5�� ،O4# �ح� ���+*I ر��K4#رت و ا�L "��رز�ی��از " ح

ص�ح��ن ص��یR در ح�ل ور96س24) و ای��د ��I) $ح�ودی��4 در 
2) ���� ��ر د�20 و $) ��.... (����ی) #�$�ی� ه� و���6 �5 ه

��و�6) ���ن $) ده�� �V.*�� OL�.*B �5ت B"ا$`�ی���� #�ان 
�.> " ٢٠() " �5"ر ص�ع4)، ه�ف اص*) ��س� ٢٠b� ����ه

 ���**) و دو��4F $) ���6 و Fح�3رات �.> ا�$��<R $�4) از ا
ا��ی�.�ن �� را, ح*) ���1"ر �D`.@ <+� و �.�9ر� و ��#�2) و 

       .ده� �> از ر����ان (��ن�_م $.*.�ر
����٢   

  

  

  باد اتحاد تمام نيروهاي انقالبيبرقرار 

  !با همه خلقهاي تحت ستم ايران

  ! صنعتي در لندن در يك نگاه كشور20نشست سران 
 

  دولتهاي اروپايي  تشديد پناهنده ستيزي

� ����ل #.�#���4 ���ه��, #4.� و L.� ا�س��) روBی� ا��
در �5"ره�� ارو��ی) ه���cن ادا$� دارد و ای�ا�.�ن ���ه�" و 
�.� از ��\.�ات $�Dب $�د� و روا�) ای> #.�#��4 در  �)��$

��ن ا���4ر . ا$�ن �.س��4F� �Fا �"#ط دو�.Iر� �5 ا�$� P��A$
��ن  ���ه�"� ای�ا�gZ، ح�ا�� ٢٠٠٨ی�<�4، در #�ل F� O.+$ (

��$ع*"م ��  (46"��"#ط دوF� ای> �5"ر ا�Iاج و �� #�
��ن وارد �6, F� �� ����5"ره�ی) ��ز��دا��, �6, ا���5 از �

���س�� �� #�ل ��46H ا<�ای�) ح�ودا . �"د O٢٠ای> ر� 
��ن را ���ن F� از (�درص�� در �ع�اد دQ0"رت ���ه�"ی�ن ای�ا

I"رد درح�F) ص"رت $) در را��A �� ای�ان ای> ��. $) ده�
 ($X#ر� ا"��) ���.�د F�� �5.� #.�#� ه�� #�5"��2ا
�� B*.� �"د, ه� و ���ی� $عXbت ا��34د� دا2�$.� ����، دا$�� 
��"ر� ا#X$) �"یh, در $.�ن ��� ("ان ه� ) O��) ار از�>

�س�4د, �� �6, ا#� �- . (Aدر �6ای R?ای> و <.�c�ه
#�ل �� ��5.� �.���4 �� ا#� �5 ��م (��"ر� ا#X$) ه� 

�B"ان ی9) از $�1ه� ��رز دی��49"ر� و �+i ح+"ق ��� در 
�**) ��صXAح $�ا<R ح+"ق ��� �.� Fد ه�� �.> ا���F.س� 

��ن. $) ��ددF� �� ,وXB،ت�$�+$ �.� ای> �5"ر  در ا�2*س�4ن 
�� ،در #����F اI.� �� و?R �"ا�.> �6ی�ا ار���B) و #�5"��2ا

در ص�د�� �� �Hی�ش    و�5د,<��ر �� ���ه�"ی�ن را ���ی� 
 ����٢    در ح� ا$�9ن �+*.� و را$��(�ی> و ���ه����ن 

مقاومت خانواده هاي زندانيان تداوم 

  سياسي در مقابل جمهوري اسالمي
 و�"ع دو روی�اد $��رزا�) در در ��4#�� ���ر و <�ار#.�ن �"روز،

 (Bو ار��� �ر دی�2 -��, ز6�� �$ �A*# �ع� �ح$�)
دی��49"ر� ح�O5 و �6ت #�5"���2 �) ح� وح�3 (��"ر� 
 �� O4# ��1ر �"د, ه�� �ح�ا#X$) را �� B.�� در $+��� ا
�Hارد و در ه��ن ح�ل �� ��اوم $+�و$� و ��ی�ار� روح.�  Eی���

 ,�����ن ��5.� $��رزا�) �"د, ه�� ����و دB �� �$  �.F*.� د6
�"د�.  

���د, �# �$���"اد, ه�� "�Dس4.> روی�اد، $��"ط �� ا���4ر �I
$) ���6 �5 در (�ی�ن �ن �ع�اد� از " g٠ا�Bام �6��ن ده� 

�"اد, ه�� (�ن ���24Iن ده� �Ig�4اض و ٠Bر دی�2 ص�ا� ا�� 
��"ر� ) �5 (�"I م��حI P"اه) I"د را �س�� �� ح

 ($X#ان و ا���� ���3) د, ه� ه�ار �> از ���4ی> <�ز��ان �5ر
��1م دی��49"ر� I"یE �*�� �5د�� و ��  O.9��94ن ��ا� �ح�زح
�"د�� I OL�� �5"اب و I.�ل �B��6� و ی�2�2) اXBم 
�Hار�� �� (Xدان،  (��$���ع.> (��ی�94ر ح�O5 از �� ���س�4 و 

��ن در زی� m�I �.�م و ص�ا� (�2�"�26ن �6ن را ه�c"ن �.�9 �
��در ای> ��$� ��9ن ده��, �� ا#��4د �� �Xش (�ی�  .$�<"ن #�ز

�*�ار �Iوران �$�, ا#� nی�D� در ($X#ر� ا"��) Oر : "رژی��
�"ر#�4ن �Iوران  �� �*�ا0> . ه�ى $� را در �"ر �Fزا�� $�د,د�20 ح

�r4 اوF.> ��ر �.س���? s.و ه�س.� �5    ����٣ 



  

  .... كشور صنعتي20نشست سران 
١از ����   

  

 ��ا��وز ��� ��ی��را��ی� و ���
 �����ی� ای&%�$�#"�� !�رژواز� ا���ر 
())& (� س���ی� دار� ه* ا()�ن !� 
!0ر#��ی� !��ان ��د /. از !��ان 

�ر ده� #��!� ���5 .  رو!�و س١٩٣٠3
��، س���ی� داران و !� 8)�� وا67�

 :��(�دو$�"�� اس�;��ر#� �&ا�: 
��ن ا��وز !�> از ه� و37 = ���>?
 ��دی�A !� س�@3 5)�ن =س�ی� 
�� ��ا�)& !�ر ای�  �) �B�= �� &(��)

(� ذا�� ��Fم -!��ان وی�ا��A ا�C�7د�
اس�;��ر#�ا�� و ار��B@� !�رژواز� 

 را  !�دوش (�ر#�ان و ز�����Hن -اس3
��(J� از ?�یK دو$�"�� ��د و ه

وا!س�� و �0دور در (�Hر ه�� ��3 
 �M3 س�*  ا�� ��">N� دوش �! �ONس

&��� . (�Hره� س���� س�ز �"�=
�� �H&ی& P �N�وس �ای �! &(��)
اس�;��ر ?<�ت ���وم و !� ���&ن 
 �� ����Hرت و��R ن و�����S �5ن =
��H) �6ره�� ��3 ? :!�(��Tو�"� و 

ی> س�ON از (�ه> ��خ س�د ��
&(() ���#�N5 .  

  
��ل -�.> #.�4#) #� �5 $� B4.�� ا�در 
$) �.�.O از یC #" ه� روز t.@ و#.ع��4 
از �5ر��ان زح�E94 در �5"ره�� ص�ع4) 
 ����ن $) 6"��I (� ی� دار� �.�9ر و�$�#
و از دا$�� $ح�ود �I$�ت و #�ویس��� 
���ا46) و ��$.> ا(4��B) در ای> �5"ره� 

��دد و ($ �4#�5 �.� از #"� دی�2 ا$� 
 O4# �ح� ���+*I و \�و���� u��Lرت د�4#
در �5"ره�� وا�س�4 ه� -� �.��4 ���ی� 
�6, و $���F�$ R) ای> �5"ره� �"#ط 
ح9"$���4 وا�س�4 و ?� �t �� (+*Iق 
���ی�4 ��  ($�1�$4D*@ از (�*� ��ار داده�� 

(.n ا$�Qی�F.س��4 در �5"ره�� $�4و�� 
  . #�ازی� $) ��دد

  
�� ��رگ #�$�ی� دار� ه�c"ن  �$�ی�9، ��ر��

��ن �� F� س�،-.> و�ا�2*.8، رو#.�، <�ا
ه��ا, 6��ر� دی�2 از دو���4F #�$�ی� دار� 

��F�Iص $*) ٩٠$��"E.� �B از  �.F"� درص� 
��در#� �� �t�I ح`w . (��ن را درا4I.�ر دار

�� #�$�ی� ��F�x و ����ر��اK4#ا O4س.#
 ��رت ه� در دار� ا#� �5 ا$�وز ره��ان ای>

 �y�6, و $3"���) را ارا R�) 8��ن �5`�ا
�*) �ن -.�� (� B ��.4�$) ده�� �5  
<��د, �6ن ه� -� �.��4 �*"� �5ر��ان و 
4#��ی�, در #�ا#� د�.� �"#ط  ���+*I
�**) و در Fح�3رات �.> ا��.> ا"I ه�� ����
�D"ار� �1.� ص��وق "I د ه����� ���راس �

��**) �"ل �.س� و Fاه� �"د�.> ا"D  .  
 V�ت ��(* !� ه�>�سN* اس3 (� ?
�� ��اه)& (�  ���� ��ا�)& و  ��و�5 
�� در Y� 3"5 !)��دی� �WX6ت �#
 ��"���N !��اB(���Fم س���ی� دار� و 
�� ا� �# �! �) &�ا�C�7د� ا� !�دار
 ��ا�5)�ب ��/Zی� #�ی�ن ای� ��Fم را 
�"� (�ر#� و ��N��#��د و ���ت و هس�� 

 <���. را در =�> ��د �� س�زا�&ز�
�"� �7در !� 8)�� (�ر� ��س�)&، �8ا (� =
 \Nدر در�5 اول س ��^ز�� 8)�� ا7&ا
7&رت از ��د =�"� و !� ��$��3 ا���ا(� 
�� ا� س3 (� �B�در =وردن �Tو�"�� 
�"� !� اس�;��ر و �Rرت ?<�ت ��3 =

&� ا�� -� ره��ان ��رت .س�* 5�: (�دS ا
ا(Xس اI �.I"د اد�B ه�� ��رگ ا��34د� در 

�5د�� �5 �� $�1"ر ���ت �"د, ه�� �ح� 
 (�O4# از B"ا�n �ح�ان ا��34د� $����ر �5"
در ص�د -�ر, ("ی) ه�� ا#�#) $) 
����6، ا$� ��� �� د_ی� �"?.] داد, �6, 

در ��Fن " ٢٠() "<"ق، ��س� $"#"م �� 
��ت و ��*.�Vت $4ع��n �ن ح"ل .�را, "و �3

ی> �5`�ا�8 ��ا� -�ر, ه� و $ع��ات ا" ح�
�.P و B ("ی) در $+��� �ح�ان ا��34د�
�س�4د, ا� �5 ��ر و �"د ��1م #�$�ی� دار� 

�) را در�"ردی�, ا#�، �.E از ه�-.� ��)
���"ا�) و $�ه.� ?� $�د$) #�$�ی� داران 
4��دان ���� را ��ر Fو دو (**�Fا <.� ����رK4#ا

�Hارد Eی���  . د�20 �� 
  

?�<� �5د I�� �5"رد ��  ای> را هO ��ی� ا
و " ٢٠() "��س� اI.� �5"ره�� 

��م �3"ی� وا�ع) روی�اده�� � ،���اد�Bه�� �
��5 (���ED دی�2 ای> . اI.� را $�ع89 

�3"ی� در ��ر�) ��*) ی�<� �5 در -�� 
5.*"$��4 �*ع� و ��رو� $ح� ����ار� ای> 
��س� در <�ی�د ا�4Bاض $�4+�ی> #�$�ی� 

 �5 د, ه� ه�ار �> از (�ی). دار� ��وز ی�<�
�5ر��ان و $�دم ���, و $��رز �� <�ی�ده�� 

، �.�9, ه�� ����9اران و !"ا�+Xب، ا�+Xب"
 ���*��# ���K$ �� اران �"رژواز���4#�.#
 �.*B�� و ����ر��ا�� را ��E زدK4#�1م ا�ای> 
��ی����ن �ن 6ع�ر �#�$�ی� دار�، (��ی�ت و 

��ز �ع� و ه�.> <�ی�ده� در#� -�� رو. داد
��ن �� ��ر�) �.��4 در (�ی�ن Fس� و ا�در <�ا
��س� ��زو�  �.*B�� 6"رش ����$.� $�دم
��1$) #�$�ی� داران یع�) ���" در <�ا�س� 

�6 mواh� .  
  

��Aه� #Zرا !� !�#0ار� �Hس3 " �5
در $)&ن و ��ادث ��7�6\ =ن ��Hن " ٢٠

 S�"8 Sر دو!�ر�"a S&("ده ��7=
ن اس3 (� !� ��Hن داد" وا67�3

 &P *س�&#� و !� =ی)&#� س�س��/
 �8�/ �Aر دی����5د، ی� ����د
�� اد@�ه�� دو$���دان ا��bی�$�س3 ���
 ��و ای&%�$�#"�� ��Fم اس�;��ر#�ا

 �! �(�و " /��وز�"!�رژواز� 
"�A�ای� ��Fم را در ا���ر " �5ودا

 ����ی> #ZاردS و ��Hن � �! ����@
�: ا�3��H�/ �N و ��ده& (� ا����7 

�7�� �ONس �����6 ()��� ه� در �5
��Fم �5!�ا�� س����M دار� اس3 (� 
 Sه� �8 زود�� !&س3 (�ر#�ان و ��د &M�!
ه�� س��&S&M از ��)� #��� �Zف 

   .��د 

   ١از ���� ...  تشديد پناهنده ستيزي

��T�� 0��ات #س��دS ا� د. !�س��)&" سOح ���"��� !�  ����د�� !� و6P�3 /)�ه�Bی�ن ای�ا &P 3س��س �ا��� اس3ای . S���)
*��C� �! 3�A�� /�وس� �<��P� /)�ه)&#� و ��&ود (�دن و سK� \N اس��)�ف �سH8 �ر س����H) وزارت �ه�، �N� از 5

K� س��ن درNA���ا7&ا��ت سA�e��ا�� و R�� ا�س��� دو$3 ا�M�Bه�(/ &�� و �M /�&ا (�دن یf�� g �5ن ��ی>  س3 (� !� ا
 ����B #س��ش س�س�* ()��ل (��b����� ه�J)�� در ��.  وارد و در��اس3 /)�ه)&#� �� ())&!� ای� (�Hرز�&#� �&اY7 ا�س�

در !�� (�Hره�� ا���دی� ارو/� (� !� ه&ف �H&ی& ()��ل /)�ه�Bی�ن و س��س3 ��دل ا?W@�ت را5: !� ��CeHت ��<�P��ن 
��N /)�ه�Bی�ن ای�ا�� از ا�NAس��ن ا��اج �&S در ��S ه�� ا��� �6&اد زی�د��� از /)�ه�Bی�ن و �اس3، ��رت #����  /)�ه)&#�B(

&�   .ا

�� و ���H/ �! *3 س��� ��">N� �6�0��ن !� �Rرت و اس�;��ر ���و� (�ر و �)�!: و �Tو�"�� ?�دو$�"�� ا��bی�$�س�� (� ه
�"��5ت و /)�ه)&#� �7!����ن ��د  �Nا� Y��@ S&� ا���&"A� \>@ :��"�� دی�����ر� در �5ا�F���ی3 از � �"��F�در ای� 

هس�)&، !� س��س�"�� /)�ه)&S س��0ا�� و N� &P<� ��ی> �� (��)& (� ��Hره�� ه� ��H�! �8� را !� �"��5ی� و /)�ه)&#�ن 
&��&اوم !���ر� و اس�;��ر و   �H&ی& روزا�0ون �<� و �i(5 ،3)W وا�� از س�� دی�A،. س�(� در (�Hره�� ��ی> وارد =ور

�"� �� از ��دم را !� ، در (�Hره�� ��3 س�ONا��bی�$�س* �� ���B: و وا!س�� !���سط رژی�"(�ب ��دS ه� س���N�� �� س�^
�� !�ا� ��f �5ن ��ی> ������زه�� ?��6 یg ز�&#� ا�س��� ا��& ی����  Y7�5ت !� و ر�: �&ا�"�در 5س��B� /)�ه)&#� و 
  . س�� (�Hره�� �)��6 س�ق �� ده&

�"� &P و �س��0 S&(/)�ه �ی��ی��5س��س�"��� در س�$"�� ا��� !� !س�� ر�& و �6��K !��ان  در (�Hره�� ارو/�ی� و =
��Fم ا�C�7د� ��A�����ز س���ی� داران زا$� ��3 !� ���و� (�ر ارزان �"��5ی� و (س���ی� دار� در سOح 5"���  #�ی �He! �)

�� س�زد ���ز� ��س3 (� در ارو/� و =��ی�� ��ه& ��Cی\ !�Oر� �)  رو. #س��ش ه� ��H�! �8� ی���� اس(3 /)�ه)&#�ن را (
*���� (� وا67���. �7ا��� س�(�!�Aا�� و R�� ا�س��� و ا@��ل ��&ودی�"� و ��Hره�� #���#�ن !� @N�� /)�ه�Bی�ن و �"��5ی� 

��را��� ه�ه� ��H�! �8 اد@�M�� ی�$�س�� را�b�ا���ام "5: !�  #�دا�)&#�ن ��Fم س���ی� دار�  و /�چ !�دن ��6ره�� دو$�"�� ا
�H! ارد"!� �<�قZ# ����ی> ���6ض  �! ����   . در ��Fم س���ی� دار� را در ا���ر @



  

   ١ ����ز ا ...مقاومتداوم ت

�> ." �0�I> ��ر ���6? �$��در ادا$� ای> 
ا�6ر, �� �"�6 5"-9) از (��ی�ت دی��49"ر� 
<.�c� ح�B �� O5*.� ا�+�X."ن و $��رزی> و ه

,�6 �4`��"اد, ه�� ���ن �I" :,اد"��I �$  ه�
��0> �6ا0ط  ه� �ح� #D� در rt ا0> #�ل

��ن را ز��ا�r �5د�� و $� . اO0 �"د,��0�Bا
O0�5د ��ه� را ���96 داد�� و $� ��ب  �ن. �ح

O0ام �ن. �ورد�Bا O0�5د ���� از . ه� را هO �ح
��ه� اXtع داO.46 و ��  ى �ن ز$�ن $ح�5
�5 r�ه� را $ح�5�� �5د�� دO0�0 و   �ن 5س�
�� (�م �ن O0�.��ع� از ا�Bا$��ن . ه� را <�
�� وص.� �$��ه� در�0<� �5دO0 و ��  r0 از �ن 
�8 از . دا�سO.4 �6ن را $} $ح� د<>

��ن را در  $�ت�ه� (س�4" �`�0�B �5 ��4ا
�عr در �Iوران  �"ره�ى <�دى و �0 د�4#)

�"اد. ا�� د<> �5د,�I �$ ا0> $�ت rtه� را  ,در
��ن $"رد اذ0� و �زار ��ار ���� �0�Bا���.� ه

��از . $� را از ادا$� �ح3.� $ح�وم �5د��. داد
�� ���r و "��5ر ا�Iا(��ن �5د�� و را, ه�

�"اد,. �.��<� را ��$� �س��4�I  ن��ه�0
 �49# r���6.�, �6 و در ا0> $.�ن 5س�

���6 �� ز�0دى $��"ر ��  �B,. �5د�� و �0 د0"ا
 از $�*9� I"د �6�� و در ��L� $��(�ت

��  ...". د-�ر ا<س�د�}، <+� و �.��رى �6
�"اد, ه�� ا�Bام �6��ن �I �$�� ���4� و در ا

�"یس����ن ��$� �� I"ا���4# g٠ده�  ، 
�.1��.�2د و $ح�5�� " ��حP و �Bد_�� I"د 
ى 36�، �� وh0,  $س��.> �4�5ره�ى ده�

 ، اXBم٦٧(�عr #�ل  ه�ى د#�4 ا�Bام
ا#�$r د<> �6��ن در �"ر#�4ن �Iوران، 
در>�0� I�`.5"ا#� ا0> ا�Bام �6��ن و 

��$� ى B*� ا�Bام ���ن، در�0<� وص.� ا<��  
ا�Bام �6��ن، �� ر#�.� 4I��6> $ح� 
د<> ���ن �� �B"ان �"ر#�4ن �Iوران، �.�2د و 

��ى 5س��r �5 ا��ام �� �n0�D  $ح�5
�"اد,�I وران و �زار�I {$ ���5، و  ه� ,�I_��

�"اد,"�I ى��ه� و  ��ز��دا��ن ح+"ق ��6و
�� $ح�ود0� و $ح�و$.� "�$4"�@ �5دن ه�
ا(4��B}، #.�#}، <�ه�r2 و ا��34دى در 

   .��5.� �5د, ا��... و " $"رد ���ن
 ٣٠در روی�اد� دی�2، در �ع� از ��x روز 

�"اد, ه�� ز��ا�.�ن �I ا#`�� �ع�اد� از

 اوی> در #.�#) �� ���R در $+��� ز��ان
ص�د ���$��� �� $�ا#O #�ل �ح"ی� را �� 
 Oو #�5"���2 رژی O*x �� �4اضBا �����
��"ر� ا#�B �.*B �� ($Xی�ا���ن و در )
4.���) از ���� در (*"� #.�ه�cل اوی> ��

�"اد, . ����ار ���5�I R��� �.Iا ���F�# در
ه�� ز��ا�.�ن #.�#) در $+��� ز��ان و 

��ا, 89B -.�ن #`�, ه`� #.> �� ه
$��رزی> و $F�D`.�) �5 در -��2ل اه�ی���ن 
�"اد, �I ط#"� ���� ($ �# �� O5ح�
 �"9.� ��# Cدارد �� ی O5 O5 ،ه�ی��ن
�*) در (�� ا<��� -��, B رزا�) و��$
��"ر� ا#X$) ���ی� ) (+*I �? �5ی� و

    .$) 6"د
  

 ��#�د$�اران (��ی�94ر ح9"$� �5 �ح
5"-�49ی> $F�D`� �"د, ه�� $��رز و 
��ل Bو ا (+*I �? ,ی�, در $+��� اراد��4#
�� I"د را ��ار��، ��ا� $+��*� �� ح�5� ��F�x
�س.� �.�وه�� E0"I �2�"5�# و  �� ، �.Iا
�"اد, ه�� ز��ا�.�ن �I R��� �� �*�ح
#.�#) و #�5"ب و اذی� و �زار ���ن 

�"اد, ه� را ��هO زد, 5"6�I ن� �$���� �� ���.
و $��R از ���وری�� ه� -� و#.عI �4"د �6, 
و �� ای> و#.*� (*"� ا<��� -��, #.�, 
���"$) را �2.�B در ا<�9ر Eی"I �$"9ح .
�"اد, ه� �I R�ه�"م �.�وه�� �2�"5�# �� ��
��ن روی�و �6 و � (��� $+�و$� و ایس�4د

��.�ات �.�و� OL�� م���ه�� #�5"��2 و #�ا
�"اد, �I ،ن�����5 R�د�B ��.24#, ا� از ��
 O#و $�ا ��ه�� ز��ا�.�ن #.�#) ایس�4د

��  . #�ل �" را �� ه� 96� ����ار �5د
  

ای> روی�اد ه� �.���2 ر#"ای) دی�2 � ��ا� 
رژی�) #� I �6"5 ($ �5"د را 

���Hی�"و " ��ر��رت" n.#� " <ده�، و ای ,"*)
"� (��ا�� ح4) ���R در ح�F) ا#� �5 

�"اد, ه�� ز��ا�.�ن �I ا� از ,�B ,د�#
 �L در $+��� �*ع� ه�� �"6.�, از (#�.#
 ��B��5 و ای> ا$� ر ��و ز��.�ش را هO �ح
�� ا��ام او ا��ا�4I و $��"رش $) ��5 �� 

6��.� #�5"ب از �.�م �.�ون ���9.  
  

وا�ع.� ای> ا#� �5 #�5"ب و ���96 و 
 w`ر ح"A��و �+�� ��1م ز��ان و ا�Bام �

��ر��ا�� ح�O5، ه�"ار, (�ء _ی��4ا� K4#ا
 Oس.Fی��Q$وا�س�4 �� ا Oرژی �.�ح�5

��"ر� ا#X$) در t"ل )�46 ٣٠H� #�ل 
 ���+*I ��94ن و��� B*.� �5ر��ان و زح

#�د$�اران . �ح� O4# $� �"د, ا#�
��ل Bا �� ($X#ر� ا"��(��ی�94ر (
#.س4���.C زور و ��� �Bی�ن و �� �4�5ر 

�$ E��) ��"�دم $� 5"6.�, ا�� �� ه�
�� $`F�D� �� I"د "�ا�+�X) و 5��4 از �ن ه�
و ��1م ?� I*+) ح�O5 را �4I�# �`I و �� 
ای��د رnB و وح�� در $.�ن �"د, ه� ح4) 
 ,�.# (Bار��� O1�<�9 درا<�4دن و 4#.� �� 

��در#� �� ه�.> . ح�O5 را #�5"ب #�ز
�  #�ل ��46H $٣٠دF.� ا#� �5 در t"ل 

�6ه� ا���م $D"ف ��ی> و وح�m��4 ��ی> 
(��ی�ت �"#ط ا#��4اد ح�B �� O5*.� $�دم 
�"د, ایO �5 �4�5ر ه�اران ه�ار �> از ("ا��ن 

 و د#24.�� و g٠$��رز و ا�+�X) در ده� 
���96 و ز��ا�) #�4I> د#�4 د#�4 از 
�� ه�ی) از �ن "��$F�D`.> و $��رزی> ���� 

��$) ا$� (��"ر� ا#X$) . هس��4� OL��
ای> (��ی�ت و ��OL ��\.�ات $"�4) #.�#� 
�4"ا�س�4 ��  ,�2c.اش ه ��ه�� #�5"��2ا
اه�اف دDF"ا, I"د یع�) I`� �5دن ص�ا� 
ا�4Bاض و در هO 96س4> $+�و$� $�دم و 
. ����ار� #9"ت ���#�4ن در �5"ر $� 6"د
در ���م t"ل ای> #����F #.�,، $��رزات �) 

� زح�E94، ("ا��ن، و�`� �5ر��ان و �"د, ه�
 �� O4# �ح� ���+*I ی�ن و"���ز��ن، دا
�"ن ��"�B*.� ای> رژیO در ا�ع�د و #A"ح 
(�ی�ن دا�46 و در (�ی�ن ای> $��رزات، 
�"اد, ه�� �I ی�H���$+�و$���4 دF.�ا�� و و�`� 

����24Iن ده� �)gن #.�#) ٠�.� و ز��ا
��Iه�� $) در"���$� درد��m . ه�c"ن 

�"اد�I O9�24ن ا$� $حI���, ه�� دا�Lی�, (�
) ���� �� B*.� g٠ده� �*B م (�مXBو ا 

#�د$�اران $�دور (��"ر� ا#X$) و 
�"اد, ه�� ا#�ا� در -�� �I ��ح�5� دF.�ا
رژیO در $+��� #.�ه�cل اوی>  در ��Lز #�ل 
 Eی���(�ی� (*", ه�ی) از ای> وا�ع.� را �� 

���Hار ($.  
  

  pاز ����    ...مرگ صد ها كارگر مهاجر
  

�� و ا�س��"�� =زادی�eاS را !� ���� س�س�* س���ی� �Rق �&ن �& ه� (�ر#� در =!"�� ای��$�� !�ر دی�A ���5 ا���ر @��$�a ایط��
�� ()&در 8)�� ��ای�O و6P�3 و��* (�ر و ���ت (�ر#�ان �"��5 5"�ن و دار� ��(* !�  \N5.   

  
��  در�M���ن از =ب ه�� �7Jارو/� ��سط 8�7در  ه0ار (�ر#� �"��5 در 5س��B� ی���� (�ر ١٠٠س�^�� !�> از ���7 ��R ر�O! ���&ی��ا

���0دیg !� ١٠ در و�))& #Zر  ���Z# ر#� �5ن ��د ر١٠ س�ل�) ��� د^%Y اM� ا�� س�د ��M از .ا در ای� �س�� از دس3 دادS ا�& ه0ار 
�� اس3 (� !�ا� !� 5�\ زدن �)&ر�Rز /�ل (�ر#�ان و �"��5ا�� (� !� ��وش ��ل و �)�ل ��د ���M 3"5� (�ر و ��J7�8�7 �%�5

�� ده)& =�"� را در �6&ا �� �)���O� �س�� ه� �ن !� 8)��� Sاد���S�د����� ز�&#� ��د و ��� در �7یK ه�� (�g8 �8!� (�  ا
��س�)& و در !"��ی� ����a 3$�3 !�> از  ����� را ه* �&ار�&���٢٠ !�ا� ��& ��ه�  ه* ا ، �� q���O� س�� �Mو راه� ا S&��b8 

&(() .  
  

 g� �65!&ون�� �Mس�<�* ا���Fم س���ی� دار� ،�س�rل &(� �C در ا�7<� را (� !���ر� و اس3  و س��� ��/Zی�� س���ی� داران =ز
���� .  �&س3 ����Y (�دS اس3 ه� زن و ��د و (�دq ز����> و �"!� ��N��ن�<�ط 5"�ن  �) �@���<� و !���ر� و @&م ا�)�3 ا�5

�  (� �)"�  ه�%� را !� ا�س�ن ��#���65 و8)��  اس3  و !��ا�"�� ا�C�7د� =ن 5"��� در سOح��Fم #)&ی&S س���ی� دار�(�ر(�د از 
.  ����Y (�دS اس3�� !��&&س3 =وردن $<�� ا� ��ن و س�� (�دن ��* ��د و ����ادS ه�ی�Hن !�5��Hن �Wش 5"3  �8)�

0�& ��  ه� روز در ه� #��� ا� از ای� د��� 5)�ی�ت 5&ی&� را !� @N�� (�ر#�اس�س�* اس�;��ر#�ا�� ا� س3 (�����ی& ?<�ت ن ر7* 
 &(�3 !�ر�!<�� ��� !��R � &(8 �! ��Hرت دس���t ز�����Hن !�اس�;��ر#� ��(* !��ا��و ر��B (� ا��وزS    �<�.�&اوم !He& �ن

�س�<�* &اد ه�� ���65 =��0� یو 8)�� رو!�?<� (�ر#� در س�اس� 5"�ن �س��$� #��H اس3  �B��� �ONم زا$� ��3 س�F���Fم 
�Y��� \%�C از ��� !� ه��� د$�Y. س���ی� دار� اس3 �����ر ای� س�* ه� و ��ر س�اس� 5"�ن 5"3  دزات  (�ر#�ان=ن در #�و 

�� اس�;��ر ��!�د� س�س�* �() ���=وردنو !��5د #�اF��� !��&س�س��$�س*  اس�<�ار ی6)� ��ی� �  �6�!� (�ر#�ان 5"�ن  .در �5
 �"����رزS !�ا� ��<K ای� =ر�وز� ا�� در ��رت /�� .8�0� 05 ز�B�� ه�ی�Hن !�ا� از دس3 دادن �&ار�&��(3 ه� �8 ��6$�� در 

  .د���ی� را !&س3 ��اه)& =ورد
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  جلوه اي از زد و بند هاي دولت عراق 

  !با جمهوري اسالمي

در ه��� ه�� ا��� ، ��7�6\ ���یY ()��ل ��Y اس�<�ار ���وه�� س�ز��ن 
 ����Bه&ی� �KN از ?�ف ار�> =��ی�� !� دو$3 @�اق ، ه��ن ?�ر (� ا���Fر 

)� !� !��ون را�&ن ر�3 !� ���5 !� س��س3 دو3$���د�� @�اق  &P 
 ��R را���= �����وه�� س�ز��ن ��Bه&ی� از =ن (�Hر ، ای� دو$3 در ا7&ا
. ا�س��� !� ای�Bد ��&ودی3 و ��Hر و اذی3 و =زار ���وه�� ��Bه&ی� /�دا�3

�K!�O #0ار��ت ا���Hر ����M از س�� �"�د ه� و ��#0اري ه�� �uN�e ، ا!�6د 
�0!�ر ، ��Hره�� دو3$ @� Y���د� ورود و ��وج �اق ���& �����S و ()��ل 

O7: ورود ��اد ��را(� و س��3 !� دا�Y =ن ��Y ، �سe�� !��� س�����ن 
��ت ��رد ���ز /���0 و !�^��S �"&ی& و  ���ه� ، �N5#��� از ورود /���0ن و ا

  . �Pب و ��* !��� از ���وه�� ��Bه&ی� !�دS اس3

&��H���ت دو$3 دس3 �>�S @�اق در ه��� ��ل در یg ر��� ��w�Nت (� 
 ��Wاس �ر�"�ا���6س� از زد و !)& ه��HMن !� رژی* وا!س�� !� ا��M�b$�س* 5

��Bه&ی� از @�اق و ��� ��س��دن ���وه�� ای� " ا��اج"اس3 ��اه�ن 
 ��Wاس �ر�"�5 �A!�)رژی* س� &�N/ ل�A(8 �! �"�س�ز��ن !� ای�ان و س�bدن =

&��د ای� س��س3 و ا7&ا��ت R�� ا�س��� !� @N�� !&ی"�. �&S اH�/ �) 3س 
 K>�� 3"5 اق و در�@ S&��H����وه�� ��Bه&ی� (� ��سط ����3 دس3 
 ��Wاس �ر�"�5 �A!�)رژی* س� �>N� &P �اس3 ه� و س��س3 ه���
����م �&S و  �!W>����وه�� =زادی�eاS و ا ������رت �� #��د !�ی& ��سط �

  . ا��H #�دد

��Aان ())&S ا� (� در ����B �"&ی&ات و ��Hره�� P& از س�� 6�3Pو �Aدی 
�3 @�اق !�ا� س�()�� ��Y اس�<�ار ��Bه&M� در @�اق ای�Bد ��� �>N�

 �Aر دی�! S&�3!س �! �ای ����ی> �� #Zارد (� ره� س��س�� را !� 
ارا!� س��س3 ه�� س�ز��ن در ?�ل س�ل ه�� �&ی& !� !س�� ��د !� 

� د��)� !� ��دS ه�� ��3 س�* �� اس�س =ن س��س3 ه�  (ا��bی�$�س3 ه�
�� ده&، ا��eذ (�دS اس3 Y��H� را  . ��ای� ره�� !� !�ور !� ای� (� #�ی� ا

 �>N�&P *م رژی�� �ONاز 7�& س ��ره�ی� و =زاد� �KN ه�� ��3 س�* 
�� از (���ل !)& و !س3 !�  7&رت ه�� اس�;��ر#� ا��bی�$�س�� Wاس �ر�"�5

و �� از ?�یK یg ا�<Wب P& ا��bی�$�س��، @�u� W ��د و �� #Zرد 
!&ی"� . ���وه�ی> را از �u (�ر#�ان و ��دS ه�� س��&ی&S 5&ا (�دS اس3

 ����� *R�! ر و��س3 (� !� ���5 !� ��ه�3 ار��B@� ا��bی�$�س3 ه�� ��ی
�"� در �&ح = ���و " �<�ق !�H"و " =زاد�"و " د���اس�"اد@�ه�� @�ام ��ی

��R V�ح ه$�C� ��<��� و ��C$ح ��د را �7!�? :��(� S�# V�ن ه� ه= ، S
���و� س��س� و ��� !�^�� از =ن، ه�V  رژی* وا!س�� !� ��د ���دS و ��eاه)& 

  . (�د

�� ا�س�ن ه� و ��!� در ��F دا��� 8)�� �<�<��، ا�� !&ی"� اس3 (� �
���وه�� د���ات و =زادی�eاS !�ی& ا7&ا��ت R�� ا�س��� د ��N@ �! و$3 @�اق

 �>N� &P �3 س��س3 ه�����وه�� ��Bه&ی� �س�<� در @�اق را (� در �&
 ��(�دS و ��اه�ن ����م دو$3 ه�� س�(�!�A ای�ان و @�اق �7ار دارد را �6?�7

 K� ����(� 3��O7: ��ر� ��Hره�� دو$3 @�اق !� ��Bه&ی� و !�س
&����a !� !� اس !� اM� /)�ه)&#�ن !�M&.  /)�ه)&#� =�"� #�د �NN��س �7ا��� !�� ا$

 .�<�ق /)�ه)&#�ن و !&ور از ه� #��� ��Hر و �"&ی& ���وه�� @�ا�7 ر���ر ��د

مرگ صد ها كارگر مهاجر 

  در درياي مديترانه
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 �6� ، �&ه� �� از (�ر#�ان ٢٠٠٩ ��رس 5٢٧
 �5�"�از !� =رزو� ی���� (�ر در ای��$�� (� 

�� !� �7یK ه�� ���(")� و از (�ر =��ی<� و ��ور
Sزم  ا���د^ �(���7& ا!�&ای� ��ی� وس�%Y ای

Sر ��(3 (�د�H) �Mا �س�! &����س���� !�د 
 ��$ Y0دی�� س�ا���� �&ن در ���? �Tا �!

درKM�7  �M ه��HMن �Rق #�دS&M و  �5��Hن را 
&�  . از دس3 داد

  
!� ��ف ه0ی)� ای� (�ر#�ان در ��$� (�  ا(;�ا 

�� و =�����  و !� ��O ا�&ا��� �5��Hن زی�د��
��6ش ����ادS ��د را  !�ا�  ����� ا��ار 

� در و��H)�(��ی� &��ی> ��q (�دS !�د
 �7یK ه�  در در ه* ��س�� �&ن��ایط !� 
�&ی��ا�� �5ن !���)&در�M�=ب ه��  .  

  
و !� ای)�� !���H) ��H �&#�ن ��دان (�ر#� 

�"��  ا5س�د �6&اد� زن و ��5 �� !��)& ا
��ن !�= Sا��در ���ن ��0 د�& (�د(� (� ه

S&� ا5س�د /�&ا،  S&ه�H�  . �&S اس3 
  

��q  �� 8)& روز از ?�ف �� ای� ���65 درد
����زS و  !� س��ت رو!�و �& رس��� ه�� 5"�

� را �)��H (�د�&   !6& از 8)& روزو�7��� �
 �"(� �) &�&� �@&�٣٠ �� ٢٠ ���  S&� ��H)

&���ن . ا�) Y!�7 �65�� �ای K�ا�� ا!�6د و @
�) �N�� �! د�����w�N !6& از  رس��� ه�� �

�ر !� ا@��اف !�B� ��&��س�$� �&�& ای�  
�0دیg !� ا����^ (� �6&اد (��H �&#�ن {٠٠ 

��� و ای� در ��$� اس3 (� ی�� از �� رس&
�� /&ی& �&S اس3 �N) �! ه� K�7ی.   

  ٢ در����      

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شدت ازدحام در يكي از قايقهاي حامل 

  !كارگران مهاجر در درياي مديترانه


