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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  :يادداشت

ه،  م واليت فقي يلۀ رژي ه وس دانی ديگر ب نج زن دام پ با عرض پوزش خدمت تمام آنعده از ھمکارانی که به مناسبت اع
د و ضمن آن  ته ان ق از يکسو و دار مطالبی برای ما ارسال داش م سجاده و دل ه حق شان را از رژي خشم و نفرت ب

يش از ما وتازيانه از سوی ديگر اعالم داشته اند و  ه ب ه ب ا را ک ه ١٠٠نتوانستيم تمام آنھ ند، ب ل می رس اره  مي يک ب
ما نمائيم، اينک نخستين ميل را که مربوط جمعی از قلم به دستان زندان بزرگی به نام ايران می باشنشر  د، خدمت ش

راز  ه اب تقديم می داريم، ضمن آنکه نفرت و انزجار عميق متصديان پورتال را از چنين جناياتی عليه رژيم واليت فقي
  .نمائيم را نيز نشر مطالبمی داريم، وعده می نمائيم که به ترتيب 

يم ھمانطوريکه طی  ذکر می دھ ا صراحت ت ال ب صديان پورت اه ١١از آن گذشته از قول مت ردم  م ار م ته در کن گذش
م، آ ته اي اع برخاس ه دف ذھبی ب سيختۀ م ام گ زادۀ ايران ايستاده و با استواری تمام از منافع مردم ايران عليه ارتجاع لگ

ا شراعالميه ھ ه عالوۀ ن ه داده، ب ه  بعد از اين نيزبه رزم و پيکار به حق خويش ادام ه علي شاء گران ناد اف ر اس ا ي و س
  . خواھيم نمودء توان در تمام مبارزات ديگر نيز سھم خويش را به مانند گذشته ادانظام واليت فقيه، در حد

انواده مردم ضمن آنکه به زير کشيدن چند ستارۀ ديگر را از آسمان پر از ستارۀ خيزش انقالبی " پورتال" ايران به خ
ا زماني اد دارد ت د، اعتق ی ھای آنھا به خصوص خانواده ھای سياسی آنھا تسليت می گوي ران که نيروھای انقالب ه اي ب

 و به عمر ننگين آن نظام خاتمه نبخشند، ھر دم از نو تک ستاره  فرود نيامدهنظام واليت فقيهبر کل مثابه مشتی واحد 
  .د يافتی ايران از ماتمسرائی نجات نخواھای به زير کشيده شده و زندانی به بزرگ

               به اميد پيروزی مردم ايران در نبرد شان عليه ضحاکان زمان                                             
  AA-AA                                                                                      اداره پورتال

  دي در تبعراني اسندگاني کانون نوهياطالع

  

  ؛یعني ی اسالمیجمھور

  !تي جنات،ي جنات،يجنا
   

دام شاق ورانهي وح المی جمھ دانی اس نج زن دام  پ ر؛ي دیاسي سی در اع ولنيري شگ م ھ انگر، عل،ی عل رزاد کم  ی ف

دان اوبھشتي ارد١٩ در سحرگاه امروز اني اسالمی و مھدیلي فرھاد وکان،يدريح ار دن،ي در زن ري ب ه گ شان داد ک  ن
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اعمي رژنيا ردم ای ارتج ارزات م راراني در وحشت از مب ر و ی آزادی ب دام ،یبراب ر اق ه ھ  حاضر است دست ب

  . بدياي خود بی و زبونی برون رفت از درماندگی برای روزندي بزند تا شاکارانه-تيجنا

دام دانني ااع نج زن دان مخوف اویاسي سی پ روز در زن ارز دن،ي در سحرگاه ام شانه ب ري ن دگیگ  مي رژی از درمان

 راني مردم اطلبانه-ی و برابرخواھانه-ی آزادزشي و خیدان پنج زنني درھم شکستن مقاومت ای برای اسالمیجمھور

ا نھاميرژ. است اعتي ت شری ارتج وری و ضد ب الش می اسالمی جمھ ه ت شی مذبوحان د در واکن ه ی کن ه ب  زبونان

  .  متوسل شودتي به جناگريورزان، بار د- و فرھنگانياعتراضات گسترده کارگران، معلمان، زنان و دانشجو

ن از شاني را بدون اطالع خانواده و وکالیاسي سی زندان٥ ني اینگام ھی اسالمیجمھور  اعدام نمود که پرونده سه ت

دام و ا،یري آن است تا با دستگی در پميرژ.  قرار داشتیآنان ھنوز در مرحله بازنگر ادي شکنجه، اع  جو ارعاب ج

  . شودی سترگ بعدیکارھاي مانع پ،یھمگان

دانني از اعدام اشيپ ه مدتیاسي سی پنج زن ا ز- ک ا- شکنجهنيدتري شدريھ وان ی و جانی جسمیھ ه عن د، و ب  بودن

ده است، موج»  ضد انقالبیھا عوامل گروه«  هي علراني از اعتراضات در داخل و خارج از ایاز آنان نام برده ش

  . ام آنان شدند خواھان لغو حکم اعد،ی اسالمیور به راه افتاد و ھمگان با محکوم کردن جمھتکارانهي احکام جنانيا

دام در ختهي برانگدرنگ-ی جھان را بخواھان-ی ھمه آزادی خشم طوفان،یاسي سی پنج زندانني ااعدام ه اق ان را ب  و آن

  .  تازه واداشته استیھا-تي و جنایدادگري بنيبرابر ا

ون دانزي ناکن ان زن سم و ج ري دیاسي ساني ج شجویگ ارزات دان اطر مب ه خ ه ب گان،ي ک ان و ورزان و زن- فرھن

ه دستگژهيکارگران که به و اه م دهري در اول م سان آزاد- ش دام ھر ان رار دارد و اق د در خطر ق  را در راه خواه-یان

  . طلبد-ی آنان می و آزادیرھائ

اع از آزادد،ي در تبعراني اسندگاني نوکانون ان خود در دف شور و آرم ابر من ردم اني و بشهي اندی بن سلم م وق م  و حق

ردم آزادیاسي سی پنج زندانني اعدام اداد،يتم و ب از سی رھائیبرا ه م ان درخواست خواه-ی را محکوم و از ھم  جھ

د-یم ه صداکن ر ای ک راض خود را در براب ا تي جناني اعت د ھ ا ببلن ه ب ه جانب ه ھم ه مقابل د و ب  مي رژني ادادي کنن

  . بپردازنددهي و پوسیارتجاع

   

  دي در تبعراني اسندگاني نوکانون

 ١٣٨٨ بھسشتي ارد١٩ شنبه-کي


