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 ! نوروزتان پيروز باد 
 

 ! مردم قهرمان ايران ، بهارانتان خجسته و دل هايتان شاد باد 
شکوفه های زيبا ، گل های وحشی خودرو از زير برف زمستانی خود را بيرون کشـيـده و                     .   بهار در راه است   

گل های زرد و زيبای نرگس در دستان کوچک کودکان در سـر               .   طبيعت را به رنگ و بويی ديگر آميخته اند        
چهره ها اگرچه افسرده و شتابانند اما با لبخندی محو به استقبـال  .   چهار راه ها به همشهريان عرضه می گردد      

نابودی ديـو بـدسـيـرت         .   تغييری که بايد ، تحولی بهاری را در جامعه مان به ارمغان بياورد         .   تغيير می روند  
 . جمهوری اسالمی و طلوع جامعه ای انسانی که بهاران پيروزی توده ها را با طبيعت پيوند زند

 ! سالی نو ، با اميدهايی نو . بهار در راه است
اميدهايی که با تالش برای تحقق مطالبات توده های کار و زحمت و تمامی انسان هايی کـه بـه آزادی و                           

آميزشی آگاهانه که در مـبـارزات       .   دموکراسی به اندازه هوايی که استنشاق می کنند نيازمندند، بايد درآميزد          
مبارزاتی که تغييری آگاهانه را مدنظـر داشـتـه و             .   مستقل ، هماهنگ و سراسری مردم تجلی خواهد يافت        

 . مناسباتی دموکراتيک و مردمی را در ميهنمان استقرار خواهد داد
 را به همه ايرانيان تبريک گفته و دستان گرمتان را با اميد به فـردايـی روشـن مـی         ۱۳۸۲فرارسيدن سال   

 . فشاريم
 ! نوروزتان پيروزباد 
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 دستگيری های گسترده 

 ! نويسندگان و روزنامه نگاران 
 

. بازداشت دگرانديشان در ايران هر روز ابعاد گسترده تری پيدا می کند          
رژيم جمهوری اسالمی در ادامه سياست های سرکوبگرانه و ايجاد جـو   
رعب و وحشت و تهديد ، ده ها نفر از نويسندگان ، روزنامه نـگـاران و         

از محـل بـازداشـت      .  دست اندرکاران سينمايی را بازداشت نموده است 
در دور جديد بازداشت ها،     .   بسياری از آن ها هيچ اطالعی وجود ندارد         

خانـم يـاسـمـن       .    خبر می رسد“اداره اماکن  “از احضار آن ها توسط  
سردبير سابق ماهنـامـه   ( ، بهزاد خورشيدی )   مترجم سينمايی   (   صوفی  

فيلم و سينما ، معاون سردبير هفته نامه سينما جهان و سردبير کنونـی              
و مريم روستا، منشی صحنه و محمد باقر تسوچـی،          )   ماهنامه پيرامون   

سرمايه گذار فيلم رخساره و همچنين سرمايه گذاران فيلمهای صورتـی       
و روز والنتاين از جمله کسانی هستند که در چند روز اخير، دستـگـيـر                

 . شده اند
 

 ! آزادی بی قيدوشرط تمامی روشنفکران دربند را خواستاريم 
 ! زنده باد دموکراسی ! زنده باد آزادی 

 ! زندانی سياسی آزاد بايد گردد 
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 جشن چهارشنبه سوری مردم مشهد 
 ! به تظاهرات ضد حکومتی تبديل گرديد 

 
تجمع هزاران نفره مردم مشهد در خيابان سجاد بـرای بـرگـزاری مـراسـم                  
چهارشنبه سوری مورد يورش ماموران انتظامی و لبـاس شـخـصـی هـای                 

صدای انفجـار   .   وزارت اطالعات قرار گرفته و صدها نفر بازداشت گرديده اند         
نارنجک های دستی و ترقه های پرصدا با شعارهايی که از سوی مردم داده                
می شد خيابان های مشهد را به صحنه رويـارويـی مـردم بـا نـيـروهـای                       

با وجود آن که اين منطقه از ساعات اوليه صـبـح     .   سرکوبگر رژيم تبديل کرد   
به محاصره مامورين درآمده و هرگونه تجمعی پراکنده می گـرديـد امـا از                  
گوشه و کنار شهر هزاران نفر از مردم و بويژه جوانان به اين منطـقـه آمـده                  

 . بودند تا در شادی همشهريانشان شريک باشند
با تهاجم نيروهای سرکوبگر و جنگ و گريز مردم با آن ها در خيابان سجـاد                

 : و خيابان های اطراف شعارهايی چون 
 مرگ بر جمهوری اسالمی 

 آزادی انديشه با ريش و پشم نميشه 
از سوی مردم در آسمان منطقه طنـيـن   . . . .   توپ تانک بسيجی ديگر اثر ندارد و    

 . انداز گرديد
اين حرکت اعتراضی که در فاصله زمانی کوتاهی ابعاد گسترده ای يافته بـود              
مورد حمايت ساکنين منطقه قرار گرفت و حضـور مـردم مشـهـد در ايـن                 

 . تظاهرات بسيار چشمگير بود
 

 ! دستگيرشدگان تظاهرات مشهد بايد فورا آزاد گردند
 ! زنده باد دموکراسی ! زنده باد آزادی 
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نوروز، نخستين روز پر طـراوت بـهـار، روز             
جوشش دگرباره خـون در رگ گـيـاه، روز               
روئيدن بنفشه ها، شکفتن جوانه هـا و عـطـر              

 . افشانی شکوفه ها، بر همگان مبارک باد
 

از همان روزهای فتح بهمن .   از اولين طليعه بهار آزادی تا نوبهار امسال نزديک ربع قرن می گذرد           
در فروردين با هم درآميـخـت و خـورشـيـد          "   بهاران خجسته باد" که هلهله های شادی با سرود     

آزادی از درون تيرگی سر برکشيد و بر ما روشنی بخشيد، نامانوس موجـوداتـی بـر آمـده از                       
از آن هـنـگـام        .   اعصار قرون بر بام خانه ما بال گشودند و نور و روشنائی را به بند کشـيـدنـد                  

هيـچ  .   اما شما مردم نيز، خواب از چشم ديو شب ربوديد         .   تاکنون چه بيدادها که بر مردم ما نرفت       
 : بهاری بر جباران بی حادثه سپری نشد و هيچ سالی برای آنان بی ترس و هراس نگذشت

پرشکوه به کـل    "   نه" در همين سال گذشته، انتخابات شوراها را بدل به ميدان نبرد کرديد و با يک            
رژيم در تهران يعنی مرکز قدرتش با پشتوانه زر و زور فقط مشـارکـت              .   حکومت، غرور آفريديد  

 .  درصد مردم را جلب کرد و در ديگر کالن شهرها وضعی بهتر از تهران نداشت۱۲
 آذر، در اغلب دانشگاههای کشور با دهها روز تظـاهـرات، از حـقـوق         ۱۶دانشجويان در سالگرد    

قوت حرکت دانشجويان اين بار، در اسـتـقـالل آنـهـا از            .   اوليه و انسانی شان جانانه دفاع کردند      
 . قدرت حاکم بود

در سال گذشته در روز زن، مراسم و ميتينگ در شهرهای مختلف حول خواست زنـان بصـورت           
 . علنی و بی سابقه ای برگزار شد

کارگران، معلمان، دانش آموزان، خانواده زندانيان و خالصه هر قشر و گروهی در ايـن يـا آن                      
 . گوشه کشورمان در سال گذشته جوششی داشت

در اين سال تيغ سرکوب نيز بکار بود و گلوی چندين رزمنده را بـريـد و تـعـدادی نـويسـنـده،                    
رژيم گرچه می خواست اما نتوانست در ابـعـاد سـالـيـان             .   روزنامه نگار و وکيل را به بند کشيد       

ديرزمانی ست که .   تيغ ارتجاع در برابر قدرت مردم برائی اش کند شده است     .   گذشته سرکوب کند  
 . ماندگاری رژيم نه ناشی از قدرت و توانش، که از ضعف اپوزيسيون مردمی است

از اين رو کميته اتحاد عمل برای دمکراسی، با ارج گذاری به مبارزه دالورانه تمامی انسانهائی کـه      
با داس اين چرکين انديشه های تباهی آفرين به خاک افـتـادنـد، در آسـتـانـه سـال نـو هـمـه                               
آزاديخواهان را به هماهنگ کردن گام هايشان برای برچيدن بساط ارتجاع حاکم و تحقق آزادی و           

 . دمکراسی فرا می خواند
 ! با آرزوی دستيابی به اين خواست، نوروزتان پيروز و نوبهارتان شاد و خجسته باد
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  ۱۳۸۲نوروز 
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