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  جھانگير: فرستنده

١۴.٠٧.٠٩  

  

  خيتار طنز و زيمسالمت آمة مبارز
ه رژی بازرگان دردادگاه نظامیمھد۵٧ بھمنامي ازقشي سال پشانزده اه جھت رعامي ب انون ای واجراتي ش  یساس ق

  ما : اخطارداد و گفت 

   مي زنی که با زبان قانون با شما حرف ممي ھستی کسانني آخرما

 ١٣۴٩ درسالیعنيچراکه چند سال بعد . بودحي صحی بازرگان اما سخنان اودردادگاه نظامِیصرفنظرازافکارارتجاع

رزه یاد سلطنت پھلوُ پر از وحشت وسکوت استبدی فضااھکلي از سراني خلق ايی فدایکھايچرۀ  گلولیصدا  را به ل

  در آورد 

دگان ارزاھکلي سِرزمن از مب ا آغ سلحانه،ۀ  ب م شکستند وراھ م ا را در ھ وده ھ ارزات ت اکم برمب ست ح ن ب ِب ویُ  ني ن

   کارگران وزحمتکشان قراردادند یدرمقابل جنبش انقالب

دۀ مبارز ه رژ .مسلحانه آغازش را ک اميچ ام راھھ اه تم ارزی ش سالمت آمۀ  مب رايم ه آزاددني رسیزب  وعدالت را ی ب

  مسدود کرده بود 

   رانيردرايِ برسر تحوالت اخمي برگرداما

  ج :  نوشتجوالی١١ چاپ لندن درشمارهستياکونومۀ  نامھفته

   شوند ی میني زمري زی شورشِجوانان

ان ع  شوندي میني زمري زی شورشِجوان ان میعني درواق دي جوان ان راھخواھن ه پدری ھم د ک شان  را برون ان

  رفتند ١٣۴٩درسال

ه ارزب رمن مب ديقھرآمۀ  نظ دزآغازخواھ ه رژ. ش را ک المميچ د رژی اس امي مانن ام راھھ اه تم ارزی ش سالمت ۀ  مب م

   وعدالت رامسدود کرده است ی به آزاددني رسیزبرايآم

  لذا .ستيرني واستحاله پذی شدناصالح ،ی نظرمن حکومت اسالمبه

ه رژ .دانمي میبي را عوامفرزيت آممسالمۀ  مبارزِغي وتبلشعاراصالحات دم ک اري جناميومعتق ا ی اسالمتک ا ب  کي تنھ

   خواھد شد زسرنگونيانقالب قھرآم

   ريجھانگ
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