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  !نده باد اول ماه مه روز جهاني كارگرز

   رژيمسركوب تجمع روزجهاني كارگر، نشانه اي از وحشت

� ا�س����� ����ب و������ ��� اردی���� ١١در ���� ��� در +�ر* ()� ���ان ��&�% $#" !�د، �� "��� �� !�ا� !�/.ار� روز اول 
 �! ��� را !� !�7س63� ه� �4 !����3 در ��2!% ا1&�ر 0���� رژی� 7���ر� ا�8�>زادی;�ا" و ���رز را !�ا��6;� و !�ر دی�6 ��ه�� :# ��د

  .  /<ارد���ی=

 ��� !� +�س ���رزات �0د(�� �2�B ��ر/� !� ��A!� ی@ روز ���7 "��� ا��Fق ا�31د �� اول Gر* ()� در ���ان در $�ای�+ H�HJI و H�I و������ �
Kاز ��ر/�ان و ز��3&��ن در ا L� �����J��L روز در ��2ط !�ا� ای�2�B L در !س��ر� از ���ره� !��Mان ی@ روز ���M$ �����! %�G��3 $#" و 

#���/ �� L�7 OJ3;���G)��ت !� �P ��ی= ایL روز �1�M#" را !� ا$&�ل  �! #���� L�: و #Mی< �� �3� /�د ه�/ OJ3;� . L�M4 �! �7�� �!
����رزا� �M�،�� د در��ان ��� ه� ز�FM�2ق ص� %Iاز �#ا ��ره��  در ای�ان ��. �7ی� �� �2�B ��ر/� !� ���B و�7د ی@ ا��3#اد �0ی�ن �3

��3و+% ���R !�/.ار� >زادا�� روز ���7� ��د ��. !���ردار ��س�،  ����� ��	
ای� روز ��ا� ��ر��ان ���� و �	�رز و 
���اران ���ق ای� 
��ن  ���� � !"#$���� ��ا$�,�� +�د()� ��ر��ان ای�ان، از &#%� ��ا$!  �- !$�%"./-  �روز ��ر��، ��ا$! د$�#1ده�

، ��ا$! -/�ی; ��ایط ��ر و ای�9د ا� "! �8%�، ��ا$! ����ردار� از -%67,�� ) ���ق ه�� �/��4و �3دا�!(+�د()� 
 اردی���� ا�س�ل، در ای�ان و در زی� ��GJ ی@ دی&���3ر� ١١ا�� در . � �B �س��; و A"� وا�س�� و د?<� �.�=	�ت ��ر��� -��"� ��دد

� !�رژواز� M�ی ���� �2�B �� ��;�)�F و ��H ا�30ا:� !� ��J0 $�ایط �S)���� و������ و �0ی�ن، �7ی Lح�% ��4&�3ی� �وا!س�3 !� ا��Vی�)�س
 H�� �! �J�� �! و #M3�/ �23س�3� از �I% ��ز���#ه� $#" در +�ر* ()� ���ان ��� �! �����7د را �#ارد، /�J ه�� �.دوران 7���ر� ا�8

M# و در ی@ �8م �3� ا�7ز" �#اد�# �� M4# ه.ار �L از ��دان و ز���� �� !� ه��ا" �MM#/�ن و �3� �0!�ان !� :�ب و 3$� ������ >��� +�دا�3
�س�)�� >��. ایL روز ���7� را L�7 !���6#، �# اI% دور ه� H�7 $��# و /�ده��ی� ��د را >�Xز  8��� �J&$ �! �� #د��! "#��1ز�#ا���ن >

#MM� .از L� د" ه�  ���ریL رژی�� �2J� #: ی�رش ��23M% در ��3 ���MM� H#/�ن ��Zوب و ��#اد� ��. د���63 و !� !�زدا$�63" ه�� �&�� 
��. و :# ا�82!� ١١روی#اده�� . $#�# �� �� ایL )ح�R ه�Mز از ����$� ��#اد� از >��ن ���� در د�� ��س�< ��I رد��س�ل و !�� اردی���� ا

�� !�Gر ا�M37ب ��+<ی�� ��6" "���H اول � �! ��� ���ی#7���ر� ا�8� ���< P��! ���3ا���ر/�ان ز��3&= ای�ان و �� H:�7�3 و�  .  ه� را 

��ازات >هM] ر$# �����Mت !�رژواز� وا!س�3 و  �! ،��واI��� ایL ا�� �� در M4# ده� ا��� و �ص�ص� از ز��ن رو� ��ر >�#ن 7���ر� ا�8
�B �� �GJ� ح�� ����7 �! ���R�8 ا� !���ردار ه�م ه� �4 !���3 ����ی� ه�� ا��Vی�)�س3 %!�I #$از ر ��2 ��ر/� ای�ان !� )ح�ظ ��

���� ���ر دو=�� �#�ر ��ر��ان و ��)�اد� ه�ی�7ن هD ا� �ن ��ا4; /��3 و  E	
��٢٨ � H د و��Bاز &#/"! ه �B( ن�"%"� 
��د �� ;���  B�٢ح�                   ). در�� ���د &��/���٤٠ودا . (�"%"�)� ��7ر را 

  !وزارت اطالعات نيز وارد فعاليتهاي انتخاباتي شد
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  1از صفحه   ...سركوب تجمع روزجهاني كارگر

�����Mت و ��#ی#  Lر$# ای ��+ �! �+ ��ا
ه�م �Xر��6ا�� �2�B !�رژواز� وا!س�3 !� 
�� $�ایط  ���ر/�ان و ����2J �ح� �3

����� و ا�A3��ر �2�B ��ر/� ای�ان ��ر و 
��. ه� �4 !���3 د$�ار�� /��3 و �21 و 
 �6� و !�&�ر�، ز�#/M��/ ��81 و
��L� �����J از ��ر/�ان را !3#ری^ !� ��داب 

  . ��س3� و ��!�د� �1و !�د" ا��

 ��Iو ��ه= وا ���2ط دا_�
د�3�.ده�� !;�ر و ���� ��ر/�ان، ��#ی# 

��ر�1��ی�ن و روز��" $�ایط ا�A3��ر ���ط 
 ���ی� داران زا)� ص�F، !�&�ر� دای��
ا)3.ای# و 21#ان ���3یL ا���M ��ر� !�ا� 
��ر/�ان $�X%، �ص�ی` �Iا��L :# ��ر/�� 
2� 7���ر� J� #: �� در +� ���ط رژی+
�� در ��7 ��#ی# �V4ول و ��� �� ��ا�8
�Xرت ��ر/�ان و �س��% $�ایط ا�A3��ر 

اران و و������ >��� ���ط ����ی� د
� /��د از ���ر�1��ی�ن ص�رت /��31 و 
ی&س� و �8ش !�ا� �ص�ی` �Iا��L ه� �4 
����!�6ا�� �� !��RMر ��3Mل ا�30ا:�ت 
 #M4 ر/�ان از ��� دی�6 �ص�ی�� ه���
 �� از و:��� !��a^ ��ر/�ان �ح� �3J�
� را ���ن ��� �0�در �4ر�4ب ��Rم ار�

� ده#�.  

� !�Gر  !#ون $@ �#اوم ایL او:�ع و��
� ا��اج ��4@ و !.ر/� از ���رزات ���B
روز��" ��ر/�ان !�ن >�#" در ا�30اض !� 
او:�ع ���2 !�ر ز�#/� $�ن را +#ی#ار 

 �� �� �M# و �� $�ه#ی� ����� �X�!
� در �����#ات رژی� 7���ر� ا�8
 �eب ��ر/�ان، روز� ��س� �� در ا����
6� ، 0#م دری��1 M��/ ت �21 و#$

�I��� ���I�2� ا� و ی� �J1 ���7ا��ا ،
ا0��ل ا��اع و اIس�م دی�6 ا7ح�ف و 
!��#ا)3� ���ط ��ر�1��ی�ن در �ح�ط ه�� 
��ر �� $�ه# !�وز ����ت ا�30ا:� و 
ا30ص�!�ت ��ر/�� در /�$� و ��Mر ���ر 

��$��� . �� �� �M�0 ���Iوا L��ه
 �2J� #: اران#�� ه�اس ��دJی� اص��
� ده#�� را ��&�% � .7���ر� ا�8

 �2J� #: ت���2�!���د" ��س� �� ��د 
رژی�  از �7��� ��ر/�� !� ��ات !� �M0ان 

� �MM# و !� " !�` ��30�"ی@ �ی�د 
ص�ا�� ی� در��33 ا�� /�3F $�د !� 
و���I در ���M7 ���!���� ��7ی� ��را�� 
����ت ��ر/�� ���ط �.دورا���ن، �M0ان 
 �FMص �� �MM# �� ه� /��� ا�30اض �3�

���� ��X و %&��� ��ر/�ان ای�ان را ی@ 
"�3�M�0� ��ی= " ا�!�ا� ��Rم ار�

#MM� ��در�� !� ه��L د)�%  .JI�#اد 
دی��6-�ر� ���D از ه� ��)� ا�� �� 

-M#9 و -67; ��ر��ان در ه�اس 
��زدار)�� و  �ا$! و -#��� ��1"(�6,�

ا�1ار �N �%�� ��د و در راس �ن 
H#�ق $���ب و �6 �9 و ار+�ب را 

 �"�د -� �	�رزات ��ر��� را ��6ر ��
$���ب $���� و از -�اوم و ر�� �ن 

� � ��"��%& . ��و در ه#�ن ��ل 
-�$/� )�Bذ ار-�9+� ��د در ��Bف 
�� ا)ح�ء �T%�U و از  �& 	W ��ر��
 ���ا �&#%� H,�� $�ز� و ره	� $�ز
 ���� و رX�(ذ ���ه� ا�B( ��ن، &%�

	�� ��ر�� را  W	 & در Dرادی�6="س

�<"�د .  

 Hی�Iس�ل در ���ان و ١١و�اردی���� ا
 �� �����ب و HJI و H�I و������ �س��
 ���. روز ���7< ��Jس�!�ا� !�/.ار� 

 و ��ر/� در +�ر* ()� H�7 $#" !�د�#
د����63 و������ !��� از 
 #M$�� �� �� ���� LKن ا�/#Mه#�����ز
ص��1 در �4ر�4ب �Iا���R� Lم ���7د ���� 

،#MK�������21 و +��وز�  �� ����� 
�.دوران ر��ا� ���� !J&� +�= از ه��4. 
ا��&�س ه�اس >��� از ��ا����3 �0د(�� 
��ر/�ان و ر$# ���رزات �2�B ا� �� �� 
!� $�ط ��3&% $#ن در ��#ان ���د و 
!���ردار� از ی@ ره��� ا�82!� و 
� ا�A3��ر/�ان ������س3�، !س�ط ���

��" و !�ا� ���� و ار!�!�ن ���7� >��� را !�(
  .ه���� !� /�ر��3ن ��ریh ��اه# ��Vد

  1از صفحه    ....نقش جمهوري اسالمي در رونق بازارهاي 

"/9-�� Y#� ���ح�ان )� - ,� $�()� ا��Zی�="س�,�  E
� & <� و ای�9د و �س��ش � ��\� ��� و رژی#,�� وا�س�� �� دا�� زدن 

 �> & �"��� ،��%� �N ��� ا�1ودن �� ی�ل و ���3ل ار-7,� �6%� � ��"%"�رده� د(ر $Xح �� دو=�,�� وا�س�� و �N �%�� �� ��و

�"��7 -9,"1 �� �  �دو=�,�� �N ��د�� �� +%"� ��ر��ان و -�د� ه�� $�#�ی�� و �H ن را ه��(� ��X�(ا �در �Hر�Hب ه#"� .  & 	7,�


	"/� در ده� ه�� ا�"� �� $�+�� 7H#<"� در  ��1رگ ا)�ژ� و _�و-,� M��� ی�6 از � ��a� ��$"�$! ا$! �� �� ��ه�یD ��ور�"�)� 

� b%د)�ان �س �� �- �� ���ی� ���"� ه� و -6 "6,�� )���c در ��"�!  �� )�"�9 ورود �� روی� $Xح و ادوات )���c و -67"; ار-7,�

 ��یY ا)	�ر ��روت -	�ی; ��� و در �3-�  $"�$�,�� ا��Zی�="س�� &,�)�Uاران در ه� ��.M در ���� ا� از �ن �-W یd & Y ار-�9+� 

 رژیD & �ی��6ر ��ام  $�ل & d ار-�9+� ای�ان و +�اق، ه�9م ار-٨W. +%"� ��ر��ان و �%�,�� $�#�ی�� �ن �/%� ور ��� ا$!

 ��1ر���ی� =�7��67 ا��Zی�="س�,� �/� از & d &,�)� دوم �� ��ور�"�)� را ��اهD )#�د، ����رده� �(�,��س"� و ا��8ل ��ی! �� 

�,�)� �ح� �.� رژیD ��ام �س"� و ار-�N W �%�� �ن �� -�$ط ��د  ���س��ن و ی#� و ��(��� ا��8ل +�اق �+ ��>"�)���c ��� و 

��د ه#� و ه#� )#�)� ه�ی� هس� � �� )�7ن �� ده � -�7ی� �"%"��ریسD و -�9رت ه� �H و$"/�� $Xح  ا��Zی ��� b%س�,� �س"=�

 ��,�� & �eی����ر از $�د� را ��ا� �4ر-,�� ا��Zی�="س�� و �$ M�� � �H D�$ !ح- �� ���7ر -�د� ه��,� ��-�$ط ا��Zی�="س�,� 


%f �ن ��اهD ��د� ا)� d &  .ور�"�)� در ا�� ��� �D9 �1ای �� -�9رت $Xح و $,D ��7ره� M&را D%,6�$در ا b%� 1��� دا�� �1ارش

� " در �ن ���� ا$! �� �,=�$ �"��"W از ٢٠٠٨ -� ��٢٠٠hدرات $Xح �� ��7ره�� ��ور�"�)� در  ٣٨���و در ��"�! "  در�� ر�� دا

�	�د(ت . $Xح ه�� ��و��� ��� -�$ط ا��Zی�="س�,� ��ل ���7 ا$!در ای� $�=,� ��ور�"�)� �� �ح; ا)	�ر �"W از یY $�م �; 

��c(� ���ی�e در ار-	�ط �.�=/� ای� ���ر .  در�� �"��7 از H,�ر $�ل W"3 از �ن ��د� ا$!٢١ �"W از ٢٠٠٨ -� ٢٠٠٤ &,�ن )"1 در $�=,�

�� ��ور�"�)� از & 	� دی<� رو� <� $�$�Zد�� و )��N W �%�� ا$! �� رژیD وا�س� Y#� �� ��X$ا ��� ا��Zی�="سD &#,�ر �

 Dرژی Y! ی	ن در ه"����ن &,�)� اش �� �lه� ���� ه�ف " � "�د ��ا� ا$��X" ار"��X$ب اX�(و " ��ورا ...� � �� �Bدر � .�� ای. 

 Yی  ���a� �����.Xح �N ا��Zی�="س�� و �N �,"�)"س�� اش  � - ��/�ره� ��  Dرژی �ی�"و&�د ای�,- " ���ا"b%� " و"Wو " �را�

دو=�,�� � .�� $"; ��ور $Xح ه�� ا��Zی�="س�� �� ��7ره�� � .�� و ��� ��رج از �ن را ��ا� ا��Zی�="س�,� و " ��&�دی!"

��ا� ا��Zی�="س�,� در $."/9-�� . �-& b� n3 �"&�-ی� �� $�زد ��X$ا �� ای� )��N W �%�� -�$ط &#,�ر�Bی� �� در �3-� ای�

��ه�یD �� در $�=,�� ا�"� و �� ��ازات ��( ����� & �9ل ا-#� رژیD، ا��Zی�="س�,� ��� در ��ل ���د� $�ز� � .�� ا$! ��  � �

 ���ا� واردات  �� �ور� A � $�ز� اورا)"�م ��ورز�" � ��ا !��� ا)�ژ� هس�� ا� در )"�و��� ه�� هس�� ا�  و ای�9د ر�4 ��و د$�"�

�س��ن ،ا��رات و �ح�?� در ا?� ز�" � �س�� ا)�و -� ؛  ��7ره�� ��ور�"�)� هس� ��"�ن�+ �� �#,� �  .� �ن �4ار داده�



  

  1از صفحه      ... نيز وارد فعاليتهاي وزارت اطالعات

!�ا� ده��L دور" ���ی��ت ا�3;�!��� رژی�، " اص�)�6ا"و ی� ر:�ی� زی� ��م 
� !;��#، در�� در ه��ن ��ل ���0 ��(��2����و��0 و  �-�د� ه�

 ����ت" دور� ���٩ه� �� -�9�U�("ا �%� را در ی�د دار)�، �#��ی	4 
+�4X ا� را �� -	%"�8ت +�ا��Bی	�)� رژیD و ��)�ی�اه�� �ن در 
��ت ��ه�ف ای�9د -8""�� ا$�$� در رو)� �U�(در ا !�����رد 
�l=#�)� و ا$�ر-	�ر &�ر� )�7ن )#� ده � و در$! �� ه#"� 
 f=�.� ه� و q�& M"$س"�ر و� WU3 ه���
� ا$! �� �� ��

1 در �"�ن ��دم و ��ی�e &�ا)�ن در ار-	�ط �� �س��U -ح�"� ا�"
  �,�X�� &#,�ر� ا$��X و ��)�ی�اه�� �ن در و�,-���U�(دن ا��

 � B%- ���ی; هس�"D) -6س!(و ��ی�e در Y��"3 ه��� . ��.�ر
 �در " -8""�"و ای�9د "  ا�Xح 
%	�"�� �Xa در ا$�,1ا� اد+�ه�

� $�داد� �� ز)��� -�د� ه� �� از $��  �"� �س"� �$��
 f�= ���� " (���"�ی� دوم"��د، از او در �"�ن ��دم  ��ا��ر� 

��د��-#� و  ���)�م ��د� ) .�"%#� �� �� ه#"� )�م $���� 
��د ��.  

 �� �� �0#م "�#ا� ����� ه��!� !سL�M4 �3 او:�ع و ا��ا)
� و ��د� ��Mر " ���ر���3� در ���ن !��� از " ا�3;�!�ت"0���

3� ��. L�MB ا�#از $#" ا��روز���� ه���2��ت �&���� $�ه# >ن و .  و 
هس�3� ��د" ه�� �ح� �3� و >/�"، �7ا��ن ز��ن و !�یi" ��ر/�ان و 
6�، !�&�ر� و �21 و ��81 و M��/ ن در زی� !�ر�$��� �� �ز��3&���
 �� و ��FM و �س;�" !� ���ی��� �! "#$ �� �����ب ا��3#اد ���

� �MM# �� زی��در �4ر�4ب دی&���3ر� و(ی� " ا�3;�!�ت >زاد" ��م !���رد 
!�ا�3� ���ی= ا�3;�!��� ا� �� . ��21 در ��ل ��ز��ن ی�L31 ا��

 ����� Lس�� ���، از !�$#���#ی# !�ص8Gح اص8ح JB` و �س23% >ن 
� ��ا�# در �.د ��د" ه�� داX#ی#" !���ردار � ��#ام و�7ه� و ���و3�0

� ��ا�# /�دد؟ � ���6 �س��� � در ده� دو)� ����� �� رام ���
.ار �L از ر$�#��یL ز��ن و ��دان در ه !� �8�� د" ه� ٦٠

� !�ا" ا�#ا�� ��حسL را �1ا��ش �M#؟ ���ه�n)��� 7���ر� ا�8 
2� و ��4" ��FMر� �� J� #: دار�� ���V"  ٦٠در ه��ن ده� ر:�ی

� و !� 7M&$ ،��63ن او /�و" /�و" از �7ا��ن را د������ ه�� �ح� �1
 �ا��� >�= و ی� �4!� ه�� دار ��Vد، ���#ی# دی�6 ���ی= ا�3;�!��

� !� ��ی� �Zح&� ه�� !�M!�ایL، ایL ���ی= ا�3;�!��� ��.. ا��I�1 
 �� ���M �4.� �� ��;�اه# دا$� �� در >��ا�3;�!��� 7���ر� ا�8

��Gح ��س�  ��س�=�  .اراد" ��دم ا��را� و !�ا� ا��3#اد ���
� �� در ورا� -	%"�8ت ��ی	�6را)� �% ���ه�� رژیD  و در ا�%� ا

 �� ����ا� -�د� ه�ی� ��  ���n� ت���U�(�3-� -�9رب +" � در ا
�� ای� ;��� ���ت"ا+�#�د�U�(" ا �ای ������ )<�)� �.�ح �� 

 �� ��X$ا ���-� &#,�ر�Uا)� Dا$! �� ا��( در $"س�
��ت �زاد و ��� �	� د��6ا-�U�(ا Yی �� ��>r"و ه��"Y )"1 رو

 E�)	�د� ایD �� را� ده ���ن در �ن ���ا) � ��ا4; �.�
 ��� ا�.Xح �/"�ره� ���رژوای� �� را �د��6ا-"Y $�ی� دو=�,�

��)� ����د  s+�� Yدر ی D��� ��	
 ��ا4; ی�6 از )#�ی ���ن 
؛ ��+6س ه#�).�ر �� ره	�ان ���6! ��ره� ا)��Uب ��)�دور� 

 D"س��� �"A و D"ر �س���.� �-ص�یb ��د� ا)� در &#,�ر
��X$زور -ا �� �6�� ���&س�� یY دی��6-�ر �,c� ���a� ��  

��X�(ا �N �,4 ت )"1 -و���U�(ا "��X$/ � .ا$!" ا� �ای �� 
و ��$��د� �ن �� " اراد� ��ا"�%�6 " را� ��دم" ��  �"1ان )�

��ت . رو� ز�"� ی/ � و=� ��"� ا$!�U�(س�#� ا"$ �" H در
���� ا)�ص� D��� ��	
 T%�U� �-� ا
Xق �� ��د �� & �ح ه�

-ص#"D �ن را در ��(-�ی� ار��),�� دو=�� ��یW ����� ا)� و 
� �$Zس �� �� ��3 �� ��7"� �H ه� ��� �7"�ن -�د� ه� �- 

��ه � ��� �ن ��7و+"! -�د� ا Wی�� �-���U�(ا �  .  � �و4,�

� در�� ه�.��ن �M�! �� ��!� �8ش !�ا� !#)�% واI��� �1ق ا�� �� 
��دم !� "ا�3;�!�ت"�1ی` ��دم !� ���ر�� در  �F(�;���.ان ��د� و  ،

ا�� �� �3� +�� /س�3د"  ���ی= ا�3;�!��� ری��� 7���ر� >�2#ر 
 �! ��� $�د و وزی� ا�08Bت �&��وزارت ا�08Bت !� صح�M !�ز 
� $�د �� در !ح���� ���a�Jت ا�3;�!��� !�ا� ���ر �ر��ای� ���م 

�0����دم  !�ر دی�6 $���� را از رو !�M#د و ا��Gر ده# �� ا/� ب ��دن 
� ��د �س�� !� �Zح&� �Iوا �R� ���دم !;�اهM# از ه� ����)
 #MM� ر >زاد و !#ون ���س�ر ا80م�G! را ��ا�3;�!��� 7���ر� ا�8

� ا�08Bت " ��!�زان /��Mم ا��م ز��ن"��و ��ر$�ن !� �M�7 و وزارت
�� در ��M 7���ر� " (و B�I����L�6M� "" >��� و !� ��اه# ا�31د

� و ز�#ان و M&$ ��M�� �! ��  .!���رد ��اه# $#) ا��... ا�8

� رژی� دی&���3ر و /#���>ی� ه��L واI��� ��د" اوج ور$&س63� و در
2� ا� را ���ن ��� ده# �� �3� !�ا� !�/.ار� ���ی��ت J� #:

��ر !� �و ��3Mل �&س���3 " �!�رص# ی"�Zح@ ا�3;�!���، ��دش را 
 �M�د" ی�� ���Iوا L��؟ >ی� ه#M�! ����دم و !���رد !� >���  �MFJ�
 ��<!����� رژی�� �� در ه� �س�)� ��4@ و !.رگ ا0��37 ����$��

!�Gر او)�  ،)و �س` را� ��دم" ا�3;�!�ت" !�/.ار� ��وز در را!�G !�و ا(
!� �ص�ص� ���ز�M# /س�3ش دا��F� �Mذ د��63" ه�� ����ب ��ی= 

��یL زوای�� ز�#/� ��د" ه� و ای�د ر0` و و��� و ��2Fن در >����� 
� ���ی= ده��L دور" �!��3 از ه� �M# دی��6 ��ه�� :# ��د

��و   را !� ا��eت �����#"ا�3;�!�ت ری��� 7���ر� در 7���ر� ا�8
  ؟ی&� از د(ی% رو$L �ح�ی� و 0#م $��� در >ن ��س�

  درگيريهاي مسلحانهتداوم 

����رده� و در�"�ی,�� �س%ح�)� �"� )"�وه�� $���ب 
�� ��و� ه�� �س%T=�U� b ���6! در  ��X$ا �&#,�ر
)��ط �T%�U ��7ر ادا�� دارد و ه� ازH ���ه� ا�	�ر ����ط 
�� ای� در�"�ی,� در ر$�)� ه�� �����6 )"1 � /6س �� 

	,7!  اردی١در روز &#/� �.��E ه#"� �1ار��ت . ��د
���  ��� ی<�ن وی�e )"�وه�� ا)����c &#,�ر� ا$��X در 
 b%ج -�$ط ��وه� از ا��اد �س�  $ �,� ��&�د� �ح#�ی� 

در &�ی�ن ای� �#%� �� �1ارش ای�)� . ��رد �#%� �4ار ���!
 -� دی<� ز�#� ٤ی�6 از ����ری� رژیD ���7 و ��ا4; 

�(��� �م �9! ا١٧در روز .  �X$)م  ��وردی� 1"( ���)�
+	�د� در �,� ��ش -�$ط ا��اد �س%b ��رد �#%� �4ار 

��و� از $�� �����ت رژیD �س�xل . ���! و -�ور 
��� ا$!" ��ارس �4س ر$�<�ران" ���/� �,�. در ای� 

 y٤در -�ری �� b%,7! )"1 در &�ی�ن ه�9م ا��اد �س	اردی 
�3و� و 
� یY در�"�� -�3$<�� 3%"س را� در &�د� روا)س�

�� ١٠س%ح�)� ��ا4; $ <"� � D3%"س رژی � -� از )"�وه�
�(����و� . ه�X! ر$"�)� و -/�اد دی<�� )"1 ز�#� 

"qاe3 " !"=�x#%��س� �ای !��� ��,+ ��و=� ر$�)�  را 
�1د�،  +��%"� ��� ��"� MN�� Y��6! در ی� ��	� �ه�

 -� از �)�ن ١٠)��"�� و ��+� ��7� " ا��ار"ای� �#%� را 
�(��� ای� در�"�� �D7 و )<�ا)� �1دوران و ا)��7ر �	. 

 ���� و ا)���دا-� را در ار-	�ط  s+���ح��; ���D را 
�� " �N ا)�Xب" " )�Bذ"و " -ح���ت"�A �در +#E ا$��),�
 )"�وه�� $���ب در ر$�)� ه�� " ��-�ه�"و 

  

  

  

  

  

  

  

  

!U">(ا�� ��X$ا �از $�� دی<�  �/�ون  .-	%"�8-� &#,�ر
)#�ی �� و=� ��"� در $��Z �3$�اران �N �%�� در اوای; 
����رد �� ��و�  �B"l3س و �م ��د �� از ایX+,7! ��� ا	اردی
����X%� 3س  �� ���� $�Z$ ��Zد� ��� و ��+�  b%س� �ه�

��ت"-/�یz �س�x="!، )"�وه�� $��Z از ای� �N " ��$ <" � را 
 ��وردی� ��� )"1 رژی�N  D ٢١در -�ریy . ای� ��و� ه� وارد ��د� ا)�

ا)�9Bر �س" "� "�%�� &#,�ر� ا$�B( �$ ��X را �� &�م 
��ون �\�ر �	�)<�ران و ��دم �� دار �7"� و �),� را " �"�از

  .=�f داد" +�ا�; �N ا)�Xب"

 

  

  

  

  

 

  

 چوبه هاي دار در جمهوري اسالمي اعدام با  اي از صحنه
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  گوشه ديگري از روابط پنهاني

  دولت بوش با جمهوري اسالمي
���| � ��M ���ی�6 در "دو=! (ا�"�ا اl,�رات وزی� ��ر&� دو=! $�}"س 

�"� دو=! ���ی�6 �� &#,�ر� در ��رد ا�/�د روا�ط 3 ,�") ای�ان �(
ا$��X در دور� ��ش ��ر دی<� ��3 -	%"�8ت ��ی	�6را)� دو=! ه�� ���ی�6 
��ی�e در دوران  �.�و &#,�ر� ا$��X در ��رد +�م و&�د ه� ��)� را

��ش در �"� �),� را رو� �ب ا)�ا�!"  .�وزی� ��ر&� " �"7%� ��=#� ر
 ��دش ,�ر� ا$B� ��X! ��$�}"س در ��رد روا�ط �"� ���ی�6 و &#

 ��4Xت ه�� A"� ر$#� ای�ا)"�ن ��   $�ل ه�$! �� در &�ی�ن"
 در $�یس �4ار دارد ا�� و� )�W �/�=� در   ���ی�6ی� ��ن ه#��ی�ن

��د� ا$! ای� ��B<�ه� )�ا��� و ��ط از M%.� ا)�9م �ن. " �" r#ه �و
�,� ژ)� $�ل ه�$! �� �"1��ن ��4Xت" ا���N ��د ��   �A"� ه�

ر$#� ���د�"س"� ه� و ��ر� �$�ن ای�ا)� �� ه#��ی�ن ���ی�6ی� ��د 
  ."ا$!

  
��)	�ل -8""�ا-� �� در =ح� دو=! او���� در ار-	�ط �� ، در ه��B ه�� ا�"�

H<�)<� $"�$! دو=! ���ی�6 در 4	�ل &#,�ر� ا$��X ��رت 
 ��� ا)��7ر ا�	�ر ��X$ا �� �Aب و &#,�ر�	� ������، ر$�)� ه�

� را&�$ Yی �� M"�#$ر ��"� �����ت " A"� ر$#�"و " دی�اره�
ای� ��"��� $! �� -8""�ات در =ح� .  �T%�U دو دو=! �3دا��� ا)�

 ��X$ا �����رد �lه�� دو=! ا��ی�6 �� &#,�ر ��"�دو=! او���� و 
� $"�$! ه�� &�ی� ا��ی�6 از $"�$! ه�� دو=! �"� �%��� �>(�"�

������ ای� ��ل ه. ��ش ��  Dی� ��ا��ش ��د �� )� ��ط رژی�	1 )��
&#,�ر� ا$��X از ه#�ن ا���ا �� �#�ی! ���6ر ا��Zی�="س�,� و در راس 

� دا�%� و �%�6 �),� ا��Zی�="سD ���ی�6 �� �4رت ر$"� �,�$�"$ 
$� $�ل ا�"� در ���! 3"7	�د ��ر&� ای� ���6! در -#�م 
�ل 

 Dی�="س�Zی�="س! ه� و از &#%� ا��Zا� M�� �!$ا ���. ���ی�6 �4ار دا
 در &�ی�ن $���ب ا)�Xب �N ا��Zی�="س�� ای� وا4/"! را �� -�ان

 �، در &�ی�ن & d ا��Zی�="س�� ای�ان و +�اق و $�ازی� ~{-٧{$�=,�
��دن �"%"�رده� د(ر �� &"f ا)حص�رات ا��Zی�="س��،در &�ی�ن 3"7	�د 

�"� ا=#%%� �ط ا)حص�رات �"� ا=#%%� و �4ر-,�� &,�)� در ��زاره� �
$���ب �Xو�B4 &�ی�ن � ��ا، در -)B! و ��ز ، در &�ی�ن ا��\�ح ای�ان

 د��6ا-"Y ��ر��ان و �%�,�� -ح! $�D و  &- ;�4	�N W ا��Zی�="س��
���، در n� در $� ده� �رزی�	د &�ی�ن +�م �#�)"س�,� و ��	3"7

  در.��7ه�� ��د.... $"�$! ه�� ا��Zی�="س�� در =	 �ن و �%س."� و 
 )�"�9 �"1ان دی�اره�� 3 ,�)� و A"� 3 ,�)�، ر$#� و A"� ر$#� و 
 E"#+ ط��� ا� از �),�  -8""�� در ��ه"! روا�� ��� � H ه� از �ا��7

��ن ا��Zی�="س�W )#� ده����� ار Dرژی �ای �"� .  
  

��ی�ن ذ�� ا$! �� ی�6 از روز)��� ه�� $�}"س� � �م "�Z#-) " 1"(
�����ت ���ی�6ی� و " دی�اره�� �ح���)� "ا�"�ا �� �Hپ �1ار�� از

��ش -��"� ��د� ��  �-� &#,�ر� ا$��X در $�=,�� دور� ز����ار
���د�"س"� ه� و   )�B از�٤٠٠ �ن و در �Hر�Hب ای� ��B<�ه� �"W از 

��="; �)�6" ا$���" �� ژ)� $�B ��د� ا)� ،ا��  )U	<�ن ای�ا)� �,(� 
 ��  .رو��و ��)� ا+Xم )��7 ا$!!!" �X67-�"�#6� ا$! در ای�ان 

 

  اعتصاب معلمان زحمتكش

  ! برحق است

�/%#�ن ز�W6�# ��7ر در -�ریy ی76 	� -� 
 �	 �در -,�ان و )  اردی	,7! ���٦-٨($� 

 �Nا+��ا !��� Yدی<� ی �,� � Hروز� را ٣ 
 Wی�� !U$ ��7"/� ایط�� ��در ا+��اض 

 �B � ت�	=�.� Eح�- ����1ار ��ن و ��ا
ای� ا+�ص�ب �� در زی� $�ی� ���Bن و . ��د)�

 �-,�ی� د$�<�� ه�� $���ب &#,�ر
�19 -,�ان در  ��ا$��X $�ز��ن داد� 
�س"�ر� از �,� ه�� دی<� و از&#%� در 
����)��7، $  �ج، اراq،اردی	; ا�B,�ن ��ج، 

�� ا$��	�ل �/%#�ن �	�رز ... ر��ط ��یD و  1"(
��  . رو��و 

���! در �/%#�ن ا+�ص��� در ر ��وز اول 
�9� �ن �� درس از -�ریس ��ددار� و �,$X�
��ا� دا)W ���زان  Wی��از اه�اف ���! 

� �B� �U$ . �$در روز دوم �/%#�ن در ��ر
��� و=� �� $��X$,� )��� � و در روز  �N��

رژیD . $�م )"1 ا$�$� �� ��ارس )��� �
�<� &#,�ر� ا$��X )"1 ��) � ه#"�7 ���$

� ;� ا-�6 �/%#�ن ��� ��ا$�,�� +�د()� در -��
�� زور -/�اد� از �),� را د$�<"� و �س"�ر� را 

�����ت وزارت . ��رد ��ز��ا$! �4ار داد
�� دادن  �- �(�"��� 1"( Dا��زش و �3ورش رژی
و+�� و و+"� از �س��ش دا� � ای� ���! 
ا+��ا�N ��$�� و �/%#�ن �/��ض را $� 

��وا) � .  

;���� ه1اران -�  ذ�� ا$! �� در�4n� ل�$ 
��6ف  ��از �/%#�ن ز�W6�# در ا+��اض 
��&�د در ���ق ��Uر و)#"� �/%#�ن و $�ی� 
 �Nت ا+��ا���� ��$ Yی ����ر� �ن دو=! 
 ��د$! زد)� و �-W ای� ����ت $�ا)�9م 
و+�� و و+"�ه�� دو=! ��ی	�6ر ا�#�� )eاد 
�� �/%#�ن از  ��7"��� �3دا�! ���ق  � 	�

ا�� �� .  ��و )7س!١٣٨٨دی� اوای; ��ور
ر$"�ن $�ل &�ی� از -ح�E و+�� ه�� دو=! 
 ��">"3 �� )�7 و �/%#�ن �	�رز )"1 ��ا�	�
�� ا+�ص�ب د$!  Wی�� E��� ���ا$�,�

  .زد)�

وN/"! ��ر و �/�ش د� ه� ه1ار -� از �/%#�ن 
 �ز�W6�# -ح! ���#"! �N ��د�� &#,�ر
�س"�ر ا$B	�ر ��د� و �س"�ر� از  ��X$ا

%D ه� و ��)�اد� ه�ی�7ن �� �� ���ق �/%� �/
 ��در زی� �ط ��� ز)��� �� �  �  �9	�ر 
%8,�� دوم و $�م )"1 �-Xش ��ا� ی���� 

��� ا)� .   

 


