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P��=ت درد ���&� ��د.   ا�0 !�
&�ا!س&F! Pس �# �� P$5�  .2"ح&�  ا P�5
س - وا"
P اح�=  ."�#� +�دم +� (�L س
Vر 

2F�5
: "+�ا[  L �� ن او ای8 (�<�ع را �$� از ای8 روی=اد�]  Dد و�� .=�
� "	ز(	ن داد. � �O� N!  ��"ط ی	رد ()H _س ��زی
�=. ا"2 2�در ای 8�H �$(=. ا"2 +� �س&/	ن ()�وح
8 ، �=ن ه	� �  حس و ی	 �  �	ن (z=و(
8  ."ا`0ع !=اد. ��د ، �	زدا

=!=�
�ن ی	 �� "� د"2 ح�� +�د. و �� �
�	ر"&	ن "�ازی� (  )	+ 2�L را . .=
ای8 درح	D  ��د +� �ع{  از ز!	ن در ح	2D ��ا�
��
=. و �
�ن +�  .  ی� و زار� (  +�د!=�� رو� ��ا!#	ر 

2F�
8 دوD&  �� !	م ح�
� �	وی= (  �	�= و� در ای8 (�رد D�Wاع&�اف ی#  از (س ��
�>� در ح	ل ا�-ایC : "ا�� (59^ در ای8 ز(
ز(	!  +� ا��اد ��"�� و !	 ا(
= هس&�= ، ه� و�H 2ن ه	 ���&  (  ی	��= ، ای8 `$
ع  . ا"2 ، !�(
=� در �
8 (�دم و��د دارد

�#P ��د را "
� +��=ا"2  	� =��#
�C ��د را (�+ �I+ح=ا �+ " . 



  

  1از صفحه       ...شي از شب همبستگيگزار

. در ای� ���9b �� زوای�2 �<%��3 از ���*� �Cق S)دا�%7 /�
 4(9� VF� 2ورT4، ی�د�/ �M2�9 اراb�� 2ی�� از ���ت ���ر
ه�2 :��ی%��ر و :��ح ه��F37 �@ 2 ا2 از ه�ت ����1 

)���) ����2، �)و��، ر���O��C و �7Z� ( در &%$ #�م
(C ���� �%- ���3 از �9%)ی 2�9F37 ��8 و ���رزFز��ان ا�

 ��د �� ا�)وزC 4)ی���را�� در ��O�� VF و �C(Qار ٠+در ده� 
 V��: 2ا�)ژ ���)دم ��� �%- وارد ���� /�4 و در ��د�� 
��د4 ه�2 �>� ��7%� و ��ی4l :�ا��ن را در �Dر�Dب  �����رزا
ا�C8%7ت :��ح ه�2 هm� �Z� ����1م ا�%��bر?)ا�� ��1- 

 �� n�1 ن��N��9ر :��9ر2 ا���8 را ه���ه)ز �)د4 و ��Zم 
���� ���� . و ���� 4�/ �M2�9 اراb�� دی()2 از V>� در

3[�ت C)ی���را�� :�ر�O��/ �*��� ،2 و ��/� �� �)87ف 
��Oوز �� یA رC%�ر ا#��ل /�4 و ���I) ��)د دو*� ا2��1 
�4 :��9ر2 � ��lاد � دور ���3 : ء Uی%O ا���1 2
� روزه�2 رو2 ��ر V���T و �� �I7ص در ا���8 از او*
دوران ز����ار2 دارو د�%� ����C 2)ی���ر در ای)ان ��د4 �� 
�� ه�ف �)��ب �p9� Tزادی<�اه��� �)دم ای)ان و �Z� n�1م 

 و در ٠+�)��ی� دار2 ��1- ��رت qSی)C%� و ا���&� در ده� 
8Fز��ن اوج ی��� ���رزات �)دم و ��ز���2�9 ا� �9: ،��

 �F�Q ز��)��ب ا;� ���رزات، /���O و ��Oوز در ه) :� �� �
�)ی� و:�9 �) 3#� ���رزی� و  ���K1��1- ��د4 �� و
�8�ن در درون ���D 4*�9 2 رژ;- ���ر ?)C%� /�4 ا��Fا� .  

  
در :)ی�ن ��2�9b :3��، �<�)ا��ن �� ارا��C �M%2�9 رو/� و 

� $�ز ��Zم و �F�Q ��%�ل ��Kن داد�� �� �� د*
ا�%��bر?)��1- �)ا2�F� 2 �7یV و ��اوم �)��ب ��د4 
 ��ه��� �� ?)دا���?�ن رژی- :��9ر2 ا���8 ��/�4 ا�� 

��K>� �����& (; E�� ���O��/ . (� �9b را ��� #��ان ���
3[�ت C)ی���را�� و�_ :�ر2 در ��رد �� -r(� �� د�� �ای

� دارو د�%� ه�2 �1�- ، ?) �D ای� /�ت ا�C8%7ت �
 �� �� �O�T ��ا�C8%7ت یA ا�) وا&�E و #�� ��د4 و*� 
���*� s��1� از ��Zم �)��ی� دار2 ��1- ��ز �()دد، ه�� 
 �� �%C(? ادl� 2��1رژی- از ره�) و ا �:��2�91 ار��O#� ای
����2 و ���8Xح ا�8ح ��3Qن ��@_ وا2�1 دا/%� و 

� ��Zم و رژ;- nC�1 ��� �7اه�� �� ���D%)ی� ? ��2 �� ا;
  . اش، :��9ر2 ا���8، وارد /�د

  
�<V دی()2 از �)���� /J ه���%(� در *��ن �� S)�V و 

در . u��S و ��T tزاد از ��2 �1@)ی� ا�I%7ص ی�C%� ��د
ای� &��� از �)���� �  /��ر2 از /)�� ����?�ن �Z)ات 
� �)��ب ���رزات �)دم، :���7د در ��رد �VF ا�8م در 

���Oوز ز� �Eای� /�ت و و�(D،د2 �)��ب�I%&ه�2 ا �
�%- و ��O��/ �� ���Z را � ��� ز��ن و ��7U)4 ��ه
ای�Oب �� ��� �� :�_ و �� �<�)ا��ن در ��ن ?qا/%� و 

�� را �  �X)ح �)د��U.��ا �ی�� از ��ا*2�9 /)�
و " ���ل"����?�ن در ای� &��� �� ���*� ا���ن 

�ا@_ �)�7 از ��ر? اران ���1� و در ا��Cر و �" د?)?���"
  " ����2"ای� �� ��7U)4 ا���ن دارد � Vو ه���)ا�

"(]� "�K? در . �)د4 ��/�� ��ز��  در ای� ��رد �
���ط �<�)ا��ن �X)ح /� �� �)دم  4�/ �M2�9 ارا>��S
 ��D _@ا2 و �� اد#�ی� در ��ا �E&وا (]���ی� از ه) 

��:� �� ا�9sرات و #��3)ده�2 اC)اد2 ا�%��Fل ���� ا�� �� 
������� �7د ����2 و :��V1، و ی� 1%� اد#�ه�2 اC)اد 

) ?��O و ��ز?�را و Z� 2()دی)ز���� �7دم .... دی �� ��
��دق و ��ر? ار د�%(�K� 4%�ر و /���O ��1- ��د4 ا�� 
 -KD �� _@ا�� (]� ����D%)ی� ����K #��3 ا2 از ای

C)اد �� ���ن 4�K� (@�1 �%1 ��� �7رد و ��Xر ��bل ای� ا
 �9�T ن در�KKF� د و�Eا�� �� در ��رد :��ی�ت ز��ن �7د و ا�
� از ���7اد4 ه�2 ا#�ام �یA ���3 �� �)دم و ��ی4l ه اران 
/�?�ن و ز��ا��ن ���� در ��ن ?qا/%� و �1ا&$ �qEرت 

ا�)���K� �� 2ه��4 #�م و:�د ���D%)ی� . �7اه� ����
3[�ت ����� ��9�T�I�#) ��ا&� در اد#���  . ه� و 

2�9 ���� �X)ح /�4 در &��� b�� ر ��3 در :)ی�ن�X�
 �� ��� ���رزاE&وا �ا�J/ ����(� �3 ه���%(�، ای
$ ده��4 �K�:��9ر2 ا���8 �� ���م :��ح ه�2 
V د/�� ا��3 �)دم ���� و �)�(��� Tن /)ط #�O�ار

A و �1ا&$ �)ا2 د�%��� �� ی�Z� Aم #�د��U، د��)ا�
�)د�� و #�ر2 از /���O و دی�%���ر2 �� �� ا�%��د �� 
�O)�� ز��ا��ن ���� در ای)ان  4lز��?� و ��ی ����Oرب #

�C(? ار(& ����  . ��رد 

  4از صفحه ...     در حاشيه تظاهرات

  
��د �
8 +س	!  +� ر"
=ن �� Hزاد� و ����ار� د(#�ا"  را ���	 �	   ) �#�hا �I) �+ =8 ��5. (  ده
�] 8
5$
4	ت درو�� 


س ����ر و "�!/�!  ����ر� ا"0(  ا(#	ن BLی� (  دا!�=  �	 +س	Vن ر=���ی	 �	 ع�ض  �+ =��+  ) �
!  +� ای8 ��	ن را �5$
��5س (�"�� و ی	 ح&  (��. ا� ���	م و !	��	�&� از ��د ای8 رژیP �� (>	م ری	"2 ����ر�، (�دم (	 �� (9	D$	ت ��د د"2 

 ،=��&� �	 �$�5 . �� ��ار ��د" ا�F	ق !�M"��اه�= ی	�2 و ���P ����ر� ا"0(  �� ���2 �$=ی� ��اه= B�ه�� �	 "ای�	ن در 
Pه " g��
=!= و ا(�وز �	 �ع	ر ;	ه�ًا �� .�� ای8 +	ر د"2 (  ز!�=" ر!/
8 +�	ن"در ا�F	ل و ���اه  (�دم (  +�
  
  

 �

�وه	� (�د(  !� �� (�دم و ره	H  V!	ن �5#� �� �{ع! 	� 8��
�وه	� ر!/	ر!g د! �� 8&O
)H در 	ن �	س2 +� ای�
!  #�
��+2 دا�&�= +� �� !	��د� ����ر� ا"0(  �	 ه� ��	ح و در �M	ه�ات (B+�ر. د(  (  �Lداز!=!
�وه	� (�  V	س2 ه
!��+ 

�Bا�&� ��د!= Ch	�! �� ر را	ع� 8

�وه	� . د"&�  �	+
= دا�&� و ��� ه	� [�h#�	� �=ا  V�U5 �	 ه�! 	�  0ًI) 8رزی	ای8 ($ 	یH

� "2�95 `5$	ن ی	 `��=اران (�"M!  <5�=> 	#ا� ا(�ی=� �+ =�&��� و +�و�  �� ی�M�) Nر و ه=ف در Hن �M	ه�ات ��+2 دا


8 ����ر� ا"0(  " وح=ت `5$ ";	ه�ًا �	 /)���&� "از Hن دم (  ز!=؟ Hی	 (  ��ان ا!&M	ر دا�2 +� `��=اران 
� ��5+ Nh �!
�&�+ ��5+ Nh �! "ه��= و�#� P]�L نH در �� �ح��	ح&  � "�M! ق	F" ا�	!��  	؟  �=��  (� ا!>�0  (�رد !�9 +��!
س2 ه	 �	

  
 P+	ر� ح��	&#hد  �	4

�	ن ��یع&�=ار� (���ط (  ��د وا�ع
2 ا8h ا"�L 8(D �+ 2ا+�  ه	� د"&/	. �5$+ �� �+  V	� 	� 	)ا


2 ا8h ح�+2 ��د<��) �`	� �� 	�!H P��	ن داد +� Nh �	ر دh/� ح�+&  +� . �� ا�hان �� ع5
� �M	ه�ات !
��hر, ا!ع#	"  از �! 

�و ه	� ا!>�0  و (&��  �� ر�P ا(#	!	ت (ح=ود� +� در ا�&
	ر دار!= (  ��ا!�= !>C �س
	ر (�P و رو��/�ا!� ا� در ($	رز. �� !

=��+ 	Fر� ا"0(  ای����  Pس
D	h�i)وا�س&� �� ا Pرژی �
   . ع5

 
  

 !!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ستزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ست



  


س ����ر (��Fر ����ر� Vاد رc! �=در  اع&�اض �� ح{�ر اح�
ا"0(  در ()�_ ع��(  "	ز(	ن (�5 و در ح�	2h از ($	رزات 


�ا!� (�Dا� د=� -�دم ا�hان +� در ز�h "$�ع	!� ��8h "�+���	 ه�
اع&�ا<�	ن �	(�ش !/�&� ا"2، ه�	!�9ر +� (  دا!
P ا�
�ا 
ه-اران !�F در (>	�� "	�&�	ن "	ز(	ن (�5 در !
�ی�ر, د"2 �� 

ایM� 8	ه�ات و �)�_ ه-اران !H ��Fن [�	ن ��M� . P	ه�ات زد!=
�+ 2O
 ()$�ر �=!= "g "�د(=اران دh#&	��ر� ح	+P را ��ا!/

�� در �ح��"
��د hع�  +
�	ن ��hع2 (=ار� را �� ��5 " ه�
 �

C ده�= �	 ای8 روز!	(� )ع�5م اDح	ل �	 �L 8(Dا+�  �� ع5+
ا�hا!
	ن �	رج از +��ر و �  اه�
2 ��5. دادن اع&�ا<	ت و 

  �+ 	�!H رزات	2 "($hlن در و	�=�را Hرا(C داد. و �� "ذوب 
<��� �=h=� از (�دم ($	رز ا�hان دری	�2 (  (-دورا!  +� ه� روز 
  .+��= روح
� ده=

  

�	ن ��hع&�=ار�، ا8h +��� �	ز��� "
	هA	�D	� ����ر� دار +

�	م در �-ار�  +� در  8
Dدر او  ،�(�#� (�� (	. درج !��د  �و 
<= " "�)�_ [�= د. !�F."�)�_ اع&�ا<  [�= ه-ار !�F. (-��ر را 

��ا!� "ا!>0ب 	���)	!� ا8h ��(_ ا�
��5=اد !��د.  و "iس �

- را ح�+&  +� �	)H 2
<��)"  U59)  )	+	! " اع0م .=�(�ا�� 

�#	ر در ��ا9h  ا"2 +� �� �-ارش . !��دH  V��ا8h دروغ 
 vری	ه�ات +� در �	M� نH �5 در&O) � 	�hار-��$�٢� �$)	&i" )٢ 

��) ( 8
� =� 	L��� 	� ٨ Pا!= +� ای8 ر� �&���+2 دا �F! ه-ار 

�	ن و د"&/	. �5$
4	�  ����ر� ا"0(+ �	�hداز�L در دروغ ��  

"�F! .ان د"2 �� " [�= د�hا �� P+	ر� ح��	&#hد �
+� �� ع5
  .�M	ه�ات زد!=، �>5
� ی	�&� ا"2

 �� S)ا��� ه�;V  ��#� /�4 �� در ا;O* �9ن در ادا���
 _�O�"v;ا�C ه�ي x;(D ،ه� ��  

��(�O�،B37ه�;FC���( ر�p1  ��3نQ ��X3� و
�- �� r 4، �� *���ن، :�"/�Eره�;�D vن "و " دا/%��

8 ���
^  د"&/	. �5$
4	�  . داد��" �)" �Cاي ا;)انhا ��

�وه	� "
	"  (	ه
&	 (&F	و�  ! =�����ر� ا"0(  (  +�
را +� در ا�Lزhس
�ن ����ر� ا"0(  ��ار دا�&� ا(	 ه
m و�� 
ا�&�ا+  �	 هP !=ار!= را درNh �� ��ار داد. و �	 ��-ل �ع	ره	� 

 ��h	د زد. �=، [��. رز(�=. ($	رزا�  ا� +� در ا8h ح�+2

�وه	� (&��  و ا!>O)  �0	�D ��د را (O=وش "	زد! . 2
وا�ع

 8hدر ا  !��	!��
� ه	� ` Phن رژ�
ا8h ا"2 +� از (
	ن ا�Lزhس
 8
� Pه�/�!  ه �!�� m
اع&�اض ��+2 دا�&�= +� �ع{~ ه


س&�	 +� �	 �� (س&>� . �	ن و��د !=ارد!��+ 8
��ا� !��!� �
 !cاد �M	ه�ات !��د!= �	 "2�95 `5$	ن  +� ��د�� ع5
� اح�=�


- در �س�&  از (ح�`� (>	�� (ح� "	ز(	ن (�5 ح{�ر ! 	�!H
 �#5� 2�دا�&�= !� ���	 ه
m ا�&�ا, و ه�#	ر� ا� و��د !=ا
 =hد�� .	/A

8 ��د !
-ه�	)  � �hBL	!  &�H  ���H!�	 در د

�	ن !=اد. ا!=! .   


س! .=
��L  س+ �� �#�hن اH (��&� از 	س&�
!��+ �M! 2 +� از
"2�95 `5$	ن (=ا�_ ه�	ن !M	م ;	�D	)�" �!	�h دار� ا� (  
��= +� هP ا+��ن ����ر� ا"0(  حF	;2 از Hن را �� ع�=. 	�
���&� و ا�0ح `5$	ن ح#�(&  �� ه-ار ح
�5 در ��2  !)	ت Hن از 

=��د"&/	.  دروغ . ز�h <��	ت ��$C ��د. ا� و حnF اش (  +�
Phداز� رژ�L  �+ 	(!H از  )ر� ا"0���� Pس
D	h�i)وا�س&� �� ا 

(ح� �M	ه�ات �� ع5
� اح�=� !cاد (ح�`�  (>	�� "	�&�	ن 
�	ن دادن و ! �� P2 ��2 ه
"	ز(	ن (�5 ��د از ا8h وا�ع
(O=وش !��دن ��Fف !
�وه	� ا!>�0  در ا�Lزhس
�ن �	 !
�و 

د +� وا�ع
2 ا8h ��.  ه	� <= ا!>�0  "�ءا"&F	د. !��د. ا"2
�&� �M	ه� +��=�	ن ا8h (ح� 
5
س !
�ی�ر, ��ا� +�&�ل ه� [� �L

	�	!�	 �=ا +�د. و � �
را  از روز �$� �	 !z^ !�د. ه	� Hه�  از �>
 .=���ن ا�Lزhس
�ن ()$�ر 	!��
�وه	� ه� Nh از  ��و. ه	� !

=!��در .  ��د!= +�  در �س�2 ه	� (O&�5 ا8h (ح�`� ��_ 

)� در ��ا9h  +�  ه�&! nFح 	2 +��=. �+�� یN از !
�وه	� 

ا"&>0ل ��د و �ع	ر ه	 و ���ه	� ��د در یN �س�2 از (ح� 
 	� Nh د!= و ه��� .=�5
س، (س&>� L ط"�� .=�ا�&z	ص داد. 

�	ن را �� ع5
� رژ Ph��h	د (  زد!=h	ره	ع�ای8 .  ��5=��ه	� ��د 

! 	#h�)ا� ا=� C�	ن �5#�  ار�	�
�= +� !� �>ط + kع	ا(� � -

��ن ا�Lزیس
�ن رژیP را  	!��ا(#	ن ی	��= +� �)�_ !
�وه	� 
 �/!	

H 8ن !
�وه	� ر!/	ر!g  ��5. ده�=" ه�#	ر�"��ی$#	را!� ��.  

 -
�	 (�ور �-ارش �=ا� ا(�h#	 از �M	ه�ات (�رد �حk در !
�ی�ر, !

- ای8 `�ر ��5. داد. ا!= +� (�I ا�h#� در ! 	�!H �+ =ان دی��  )

8

�وه	� (O&�5 ا�Lزhس
�ن Hن �M	ه�ات �! "�M! ق	Fو��د " ا�
 �>%���) در ��٢٤ا2 ا�);�� در .  دا�&� ی	 ح	�� �=. ��د

�/�� ��(1 �?)وه� �� در د�� :" ? ارش اش از ا;
دا/%� D(S- �)خ 1 ب ������ ��ر?)2 در ���ر 
 4�# (��C(Qاران A;(D ه��C 2ا;� T ��� ،B37ن Q)ف 

�ه اد4 ر@� 2�39S، و ا2 �� در د�� دا/%� #�R ه�2 /
ا�%8Fل، Tزاد2، :��9ر2 «#�4 ا2 �� �) دادن /�Eر 

ه�� و ه�� �)ا�Z�� A; 2ر ��ور ه- :�_ /�4 » ا;)ا��
��د�� و 9�T- /)�� در 1)�� #���� �)دم 

�)ا2 ا�F1ق �F1ق ���� �7د و �)ون ��Tن از  ا�� ا;)ان
/)م  و  1��ب  و �1 �� ��;� �)س و �)��ب ه�2

. ه- �)��/%��  �%� ه�� ا;)ا��ن ه- Tرزو ودر ا;� �  .Tور
 ���9%) ا;��� ا���ن �� �Z) �� ر�� ه�(� �) �) ا;

  "��%� ا���ق �Z) دار��
ا(	 �� �0ف ای8 ا<D	V	ت وا�ع
2 ای8 ا"2 +� در ای8 ح�+2 در 

�و ه	� !	ه�/�ن ! 8
��!� ه�#	ر� و ا�ح	د ع�5  � m
ع�� ه

&��  و [� �	 �ع	ر ا�Lزhس
�ن و��د !=ا�2 و ه�� !
�وه	� (
 	�  5$� ,�&�) �)	!�� m
ه	 و �L"&� ه	� ($	رزا�  ��د �=ون ه

�وه	� ا�Lزhس
�ن، در �CO ورود� (ح� �)�_ (س&>� ! �
<�

  ٣در ����                                    .�=. ��د!=
  

 

  

   
  

  

cر�;���Zه)ات �) 3#� اl� 2��1اد در � �  !در �1/
 

 !!زنده باد كمونيزمزنده باد كمونيزم        !!ري اسالميري اسالميمرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهومرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهو  ! ! پيروز باد انقالبپيروز باد انقالب

��ۀ ������� ��ا�� ��� ا��ان در ا����
	 د��ن �������ۀ ������� ��ا�� ��� ا��ان در ا����
	 د��ن ����از �    ccoomm..ssiiaahhkkaall..wwwwww::////hhttttpp      ::از 
    

��ۀ ا#�ف ده �
� در ا����
	 د��ن �������ۀ ا#�ف ده �
� در ا����
	 د��ن ����از �  ccoomm..aasshhrraaffddeehhgghhaannii..wwwwww::////hhttttpp                        ::از 

  7946494034-0044شماره تلفن براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران   
  :براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران با نشاني زير مكاتبه كنيد

BBMM  BBooxx  55005511,,  LLOONNDDOONN,,  WWCC11NN  33XXXX,,  EENNGGLLAANNDD  
                 ccoomm..hhoottmmaaiill@@iippffgg:         آدرس پست الكترونيك

 


