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  نشريه خبری 
  سازمان مجاھدين خلق ايران

  ٤شماره 

   ١٣٥٣ماه  آذر ٢

  

 يک تذکر مھم:

ع يشاه درباره اخبار و وقا یسيم پليگر توطئه سكوت رژيو از طرف د یكتاتوريك طرف خفقان و دياز « یط فعليدر شرا
ده يھن حاكم گرديشتازان خلق بر ميه مسلحانه پع مبارزيژه اخبار و وقايمبارزات طبقات زحمتكش با طبقه حاكم و عوامل آنھا و بو

آنان باشد.  یـ انقالب یاسيس یخلق ما و باالرفتن آگاھ یھا ه در رشد مبارزات تود یتواند مانع یچ وجه نمين امر به ھياست. مسلما ا
با توجه به  یطين شرايچنان مردم منتشر و پخش شود. و در يع درميق و سريع نتواند دقين اخبار و وقايشود كه ا یكن باعث ميل
 یق و بررسيباشد، لذا تحق یه از درون مردم ميگردد، بق یه ميكه از طرف خود سازمان تھ یر از اخبار و مطالبينكه به غيا

ن يتر قين خاطر تا آنجا كه امكان دارد، دقيست دشوار، به ھمياز آنھا كه از چند دست گذشته است، امر یدرباره صحت كامل برخ
بدست  یتر  م. و در موارد گوناگون اگر بعدا خبر كامليرسان یھنان مبارز ميم ع را به اطالع ھمين اخبار و وقايتر  حيو صح
ح يگذشته باشد، آنرا تصح یدر خبرھا یدھنده اشتباھ م كه نشانيكسب كرد یديز اگر خبر جديم و نينمائ یل ميم آنرا تكميآورد

  م داد.يح خواھيكرده، توض

  م مزدور شاه:يكا از رژير خارجه آمريز وزيآم دار توطئهيران به مناسبت دين خلق ايمجاھد یات انقالبي٭ تھران ـ عمل

 يیكايآمر یھا ه مؤسسات و شركتيمھم عل ین عمل انفجاريچند  ن خلق،ي، چند واحد از مجاھد١٣٥٣شنبه ھفتم آبانماه  در روز سه
 ین افشايران و ھمچنيكا به اير خارجه آمرينجر خائن وزيكس ینرات ھمزمان و به مناسبت ورود ھين عملياجرا نمودند. ا

ران و يا یھا م در تجاوز به خلقيدو رژ یكا و ھمكاريسم آمرياليران به امپريم مزدور ايشتر رژيھرچه ب یو وابستگ یسرسپردگ
ات ين عمليش بازگشتند. ايخو یھا گاهيز سالم به پاين نيده و مجاھديبه مردم نرس یبيگونه آس چيات ھين عمليمنطقه انجام شد. در ا

  عبارت بودند از:

ن يالت یكايآمر یژه كشورھايو وابسته به یاز كشورھا یاريدر بس یالملل نين كارتل بي. ای.تی.تیآ يیكايـ انفجار در شركت آمر١
ك يلند و بوجود آوردن آ یو مترق یه حكومت مليبرعل یليز توطئه كودتا در شيش نيپ یدارد. چند یانه نفوذ فراوانيو خاورم

رغم توطئه  یم دشمن عليكا صورت گرفت. رژيآمر ی»ايس« ین شركت و سازمان جاسوسيا یبه ھمكار یف نظاميكث یكتاتوريد
ن عمل مجبور شد كه خبر آن را، ھرچند يت ايشگامان مسلح آن، بخاطر اھميخلق و پ یات انقالبيسكوتش درباره مبارزات و عمل

  د.يدرج نما ٥٣آبان  ٨خ ھان موريسربسته در ك

ر سد دز را يع زيمرغوب و وس یھا نيكا كه زميف وابسته به آمريدار كث هين سرمايا یـ انفجار شركت كشت و صنعت نراق٢
را به نفع خود و  یھنگفت یھا ده ما ثروتياز كارگران و كشاورزان زحمتكش و ستمد یرياشغال كرده و با استثمار گروه كث

  آورد. یاش بدست م يیكاياربابان آمر

  ابان حافظ.ير واقع در خيجان ـ د یكائيـ انفجار دفتر شركت آمر٣

نجر خائن يحفاظت از جان كس یعاً برايس مزدور دشمن را كه وسيد. و پلين انفجارھا در اغلب نقاط تھران به گوش رسين ايطن
  ج شده بود به وحشت انداخت.يبس

شگامان مسلح خلق در لرستان (گروه دكتر ھوشنگ يپ یبه دنبال حركت انقالب ده شد:يبه آتش كش ین دولتي٭ بروجرد ـ ماش
نمونه  یدا كرده است. برايپ یا ن منطقه گسترش قابل مالحظهيگوناگون در ا یھا به صورت یا توده یانقالب یھا ) تالشیاعظم

  اند. دهيشبانه به آتش كش ن شھريرا در كوچه بھار ا یكان دولتين پيك ماشيور ماه گذشته مردم بروجرد يدر شھر

ابان منجم مورد يز واقع در خيران شعبه تبريا یبانك بازرگان ٥٣ران: صبح روز اول مھرماه يا یز ـ مصادره بانك بازرگاني٭ تبر
ل اند، با مھارت كام كنندگان كه چھار نفر بوده ده است. مصادرهيآن مصادره گرد ی موجودون لایريليم ٥حمله قرار گرفته و حدود 

  اند. ن حادثه تمام كارمندان شعبه مزبور بازداشت شدهياند. بدنبال ا نگذاشته یبرجا یگونه ردپائ چيعمل كرده و ھ
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جنوب در بھار  یسات نفتير تأسيشگاه آبادان و سايز كارگران پااليآم تيز: بدنبال اعتصاب موفقيآم تي٭ آبادان ـ اعتصاب موفق
ن اعتصاب به ي در روز) بر حقوق كارگران افزوده شده است. كارگران در الایر ٣٠ـ  ٤٠(حدود  یزان محدوديبه م ٥٣سال 

  را انتخاب نمودند. یوه كندكاريس در امان بمانند شيانه پلينكه از حمالت وحشيخاطر ا

اند،  كار شدهين بانك كه بيمه بازرگانان، كارمندان ايمه بازرگانان سابق: پس از انحالل بانك بي٭ تھران ـ اعتصاب كارمندان ب
ر يم به سايسال است استخدام كرده است. رژ ٣٠از آنان را كه سنشان كمتر از  یا عده یفند. بانك مليھمچنان بدون شغل و بالتكل

نكه در ازاء ھرسال خدمت ھزار تومان گرفته و از يا ايند و يدرآ یتعاون یھا ا به استخدام شركتيشنھاد داده است كه يكارمندان پ
  اند. شنھاد را رد كردهين پينظر كنند. كارمندان ا صرف یدن رسماستخدام ش

ابان شاه اجتماع كردند. تعداد يمه بازرگانان در خيبانك ب یحدود دھم مھرماه كارمندان به مدت چند روز در شعبه مركز
فرستادند. در  یريوز به نخست نده انتخاب كردهين خود بعنوان نمايد. كارمندان دو نفر از بيرس یكنندگان به ھزار نفر م اجتماع
ن در راه بازگشت فرستادگان توسط ير وقت گرفته بودند به آنان مالقات نداده و عالوه بر ايوز كه آنان قبالً از نخست یصورت

  گردند. یر ميمزدوران ساواك دستگ

اجتماع) رفته و كارمندان را مه بازرگانان (محل يبانك ب یاز مقامات باصطالح مسئول به شعبه مركز یكيان ين جريپس از ا
آنروز  یكند. از فردا یر نمين حرف در كارمندان تأثيا». ميفرست ید شما را با باتوم مينرو یاگر به شركت تعاون«كند كه  ید ميتھد

م كند، كارمندان ھم اعال یم یريمه بازرگانان جلوگيبانك ب یم از ورود و اجتماع كارمندان در شعبه مركزين مسلح رژيمأمور
  م اجتماع خواھند كرد.ين پس در شاه عبدالعظيكنند كه از ا یم

  ش ھمچنان ادامه دارد.يم برسر گرفتن حقوق خويكارشده با رژيكارمندان ب یريدرگ

 یا بطور قابل مالحظه یاسيس یآباد، سطح آگاھ ژه در خرميدر منطقه لرستان بو یمبارزات انقالب یريآباد ـ در اثر اوجگ ٭ خرم
ً شاھد گوش كردن علن یاظھار م یه است. ناظرباال رفت ن يا یھا ابانيپرستان در خ ھنيم یويمردم به راد یداد كه خود شخصا

  شھر بوده است.

 یھا بروجرد دستور داده است كه خانه یراً شھربانيه كند: اخيرا تخل یاطراف شھربان یھا ٭ بروجرد ـ مردم مجبورند خانه
  ه كنند.يرا تخل یاطراف شھربان

روز  ٣٠ز اخطار شده بود كه در عرض يتبر یزيقندر یھا : به كارگاهیزيقندر یھا ت صاحبان كارگاهيزـ شكاي٭ تبر
اگر ھم  ینكرده بودند و از طرف ین اخطار توجھيكدام به ا چين ھيخود را به خارج از شھر منتقل كنند. در روز مع یھا كارخانه

ر گاز يكارگاه را با پلمب كردن ش ٦ان اخطار، دولت ينبود. در پا ین اقدامين مدت كوتاه امكان چنيخواستند در عرض ا یم
العمل مردم  قند و عكس يیاين بخاطر ترس از نايزھا روبرو شده و ھمچنيالعمل قندر چون با عكس یل كرد. وليل آنھا تعطيگازوئ
به مقامات مختلف  يیھا تيبه بست نشستند. و شكا یھا در استاندار ن كارگاهيكند. صاحبان ا یھا صرفنظر م ر كارگاهيل ساياز تعط
  نمودند.

تھران  یدر دانشكده فن یا هيمه مھرماه اعالميون: در نيت از انقالبيان در حماياز اقدامات افشاگرانه دانشجو یا ٭ تھران ـ نمونه
بكوشند. متن  ین صالحيمينجات خواھر قھرمان مجاھد س یان دعوت شده بود كه برايده بود كه در آن از دانشجوينصب گرد

ك نبرد ي یمرداد، در ط ٢٧در  ید. ويبكوش ین صالحيمينجات جان خواھر مجاھد دكتر س ین شرح است: برايه بدياعالم
داً تحت شكنجه يكه حامله است شد یاكنون در حال یگردد. و یگاه م ر و روانه شكنجهياس یمان مزدور پھلويقھرمانانه بدست دژخ

  مرگ بر شاه خودفروش و خائن.قرار گرفته است. 

از  یكياز  یز بنام اصغر اسالميتبر یان ھنرستان صنعتياز ھنرجو یكيافراد:  یشناسائ ید دشمن برايله جديز ـ حي٭ تبر
د. بالفاصله پس از خروج از يرا خر یاز آنجمله صمد بھرنگ یسندگان مترقينو یھا از كتاب یتھران تعداد یھا یفروش كتاب
ن يشود. مزدوران دشمن ا یم یبرند و او سه ماه زندان ین انداخته با خود ميزدوران ساواك او را ربوده بداخل ماشم یفروش كتاب

بوده  یفروش ن كتابيتريگذاشته شده در و شيبه نما یھا شده جزو كتاب یداريخر یھا دھند كه كتاب یانجام م یعمل را در حال
شاه در مورد  یگرد و سركوب ساواك جھنميپ یھا وهيجه ماندن شينت ینده بيم نمايرژافراد از طرف  ید شناسائيوه جدين شياست. ا
  باشد. یمسلح م یانقالب یھا ھا و سازمان ھسته

ن توسط مزدوران ساواك در خانه يات مشھد بنام متيان دانشكده ادبياز دانشجو یكيش يپ یك دانشجو: چندي یري٭ مشھد ـ دستگ
  د.ير گرديش دستگيخو

ھا از طرف ساواك شامل  كتابھا از كتابخانه یآور ف و جمعيھا از طرف ساواك: برنامه توق كتابخانه یھا ف كتابيـ توقز ي٭ تبر
مساجد و مدارس و  یھا ن كتابخانهيو ھمچن یعموم یھا ن شھر كتابخانهياز آنست كه در ا یده حاكيز شده است. اخبار رسيز نيتبر

 یھا نهيكننده در زم آگاه یھا و كتاب یاسيو س یروشنفكر یھا واك قرار گرفته و كتابز مورد ھجوم مزدوران سايدانشگاه تبر
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ان توسط ساواك يدانشجو یموجود در كتابخانه اسالم یھا ه كتابيه قرار گرفته است. كليمورد تصف یو مذھب یـ اجتماع یاسيس
ران مدارس ين از مدين بياند. و در ا كرده یآور ز جمعيالبالغه را ن قرآن و نھج یشده است. مزدوران ساواك حت یآور جمع

  ند.يم ساواك نمايموجود در كتابخانه مدرسه خود را تسل یاز كتابھا یستيك ليخواسته شده است كه ھر 

از  یا هياعالم یمھرماه در دانشگاه صنعت ٢٨كشنبه ي، روز ی: بنا به گفته شخصیان دانشگاه صنعتي٭ تھران ـ اعتصاب دانشجو
اعتراض به گرفتن تعھد خدمت از طرف  یان خواسته شده كه برايه از دانشجوين اعالميشود. در ا یان پخش ميف دانشجوطر
مھرماه شروع  ٢٩دوشنبه  یعنيآن روز  یبزنند. اعتصاب از فردا ین ندادن كار و وام دست به اعتصاب ھمگانيم و ھمچنيرژ
آنھا شعار  یكنند و از جمله شعارھا یابان رفته شروع به شعار دادن مين به خاياز دانشجو یا كند. عده یشود. گارد حمله م یم
  روند. یكوال م ین صورت تا پپسيبوده است. تظاھركنندگان به ھم» یستين حكومت فاشيمرگ بر ا«

ن يان ايدر جر ل بوده است.يھا تعط شنبه تنھا كالس چھارشنبه و پنج یابد. منتھا در روزھاي یان ھفته ادامه مياعتصاب تا پا
ر يز دستگيان نياز دانشجو یا ھا بوده اسم. عده ساختمان یھا شهيھم خردكردن ش یكيكنندگان  اعتصاب از جمله اعمال اعتصاب

  شوند. یم

ن دانشكده بعنوان يان ايك دانشجويتكن یبه دانشكده پل یان ارتشيك: بدنبال ورود دانشجويتكن یان پلي٭ تھران ـ اعتصاب دانشجو
از  یكين اعتصاب يمھرماه دست به اعتصاب زدند. در ا ٢٤و  ٢٣ یم، در روزھايرژ ین اقدام ضددانشجوئيض به ااعترا

مبارزات  یاسيس یريگ جھت ین شعار بروشنين دانشجو و كارگر. ايان عبارت بود از: زنده باد اتحاد بيدانشجو یشعارھا
  دھد. یشرو نشان ميپ یرا به سمت جنبش انقالب یدانشجوئ

مخابرات (واقع در جاده  یآموزش عال یان موسسه عالي: دانشجو آموزش مخابرات یان موسسه عاليتھران ـ اعتصاب دانشجو ٭
و  یستم آموزشين اعتصاب خواستار اصالح سيان در ايخ دھم مھرماه دست به اعتصاب زدند. دانشجويران) در تاريم شميقد

آن چند تن از  یمدت چند روز ادامه داشت كه ط یش شدند. اعتصاب برايودر اداره امور خ یشتريب یھا یبدست آوردن آزاد
  دند.يه موسسه اعالم گرديالورود ممنوع یشترير شده و عده بيان دستگيدانشجو

 یان با جشن وزارت فرھنگ و ھنر: روز چھارشنبه ھفتم آبان از طرف وزارت فرھنگ و ھنر جشني٭ تھران ـ مخالفت دانشجو
ان اجازه صحبت به يگردد. دانشجو یان مواجه ميد دانشجويشود كه با مخالفت شد یل مينشكده علم و صنعت تشكتئاتر دا یدر آمف
ن ھنگام گارد دانشكده يزنند. در ا یاركستر بھم م یاعضا یمرغ بسو دھند. و جشن را با پرتاب گوجه و تخم یدانشكده نم یرؤسا

كردند محل را ترك  یاد تكرار مي، را مرتب و با فریروزياتحاد، مبارزه، پكه شعار  یان در حاليشود و دانشجو یفراخوانده م
  كنند. یم

س يم سوئيمق یرانين اياز مبارز یران: دكتر سرابيم خارج پس از مراجعت به ايمق یرانيان مبارز ايدانشجو یريز ـ دستگي٭ تبر
تن از  ٣٠ع است كه يران فرستاده شده است. شار و به تھياده شدن از قطار دستگيران به محض پيبه ھنگام مراجعتش به ا

اند بعد  س شركت داشتهيه شاه در سوئيبر عل یداشته و در تظاھرات یھائ تيس كه در خارج فعاليم سوئيمق یرانيان مبارز ايدانشجو
  اند. ر شدهيران دستگياز مراجعت به ا

د مورد ھجوم مزدوران ساواك دشمن قرار يجد یقالبك گروه انيد: در شھر بروجرد يمسلح جد یك گروه انقالبي٭ بروجرد ـ 
مخابرات تھران وابسته به وزارت پست و تلگراف و  یرشدگان ھنرجونياز دستگ یر شدند. برخياز آنان دستگ یا گرفت و عده

  فتاد.اسلحه و مواد منفجره بدست مزدوران ساواك ا یرين گروه در بروجرد مقاديا یميت یھا از خانه یكيتلفن بودند. در 

كه در مركز مخابرات  یداالنفجاريده اوائل آبان ماه بمب شديات در مركز مخابرات دزفول: طبق اخبار رسي٭ دزفول ـ عمل
  شوند. یر مين مركز دستگين عمل چند نفر از كارمندان ايشود، متعاقب ا یشده بود منفجر م یدزفول كارگزار

ر، كه در يشعبه مال ینفر در رابطه با حمله به بانك مل ٢٣راً ي: اخیانك ملنفر در رابطه با حمله به ب ٢٣ یريرـ دستگي٭ مال
  اند. ر شدهيد، دستگيس شعبه گرديتابستان گذشته منجر به كشته شدن رئ

 یبه نام مصطف یك نفر از آنھا فرديشوند،  یر ميكارمند در ھمدان دستگ ین: در مھرماه گذشته تعداديمبارز یري٭ ھمدان ـ دستگ
  باشد. یم یشھرداركارمند 

  گذرد؟: ی، در لرستان چه میدكتر اعظم یات انقالبي٭ لرستان ـ در رابطه با عمل

 ٨٠٠از جوانان  یشود. تعداد یم یسالح دو پاسگاه ژاندارمر در مرحلة اول موفق به خلع یشود كه گروه دكتر اعظم یگفته م
كنند و از  یم یر و زندانيرا دستگ یاند. خانوادة دكتر اعظم اشتهگذ یار گروه دكتر اعظمي پول مصادره كرده و در اختھزار لایر

ع است كه يآورند. شا یست، سالح بدست ميا ر شده بود و فرد با سابقهيدستگ یكه در ارتباط با دكتر اعظم یخانيخانة دكتر عال
  ده است.ير شكنجه به شھادت رسيدر ز یخانيدكتر عال
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با  یو ھمكار یه گروه دكتر اعظميبرعل م داده بود، يتعل یمحل یھا كيمقابله با چر یبرا ھا قبل را كه از مدت» یدالوران محل«
ده يكه سالح بسته بودند د یو در حال یھا نظام ھا با لباس ابانين افراد در خيج كرده است. تا اواخر آبانماه ايس و ارتش بسيپل
  شدند. یم

  م:يغات رژيز ـ مبارزات مردم با تبلي٭ تبر

و درواقع از  یصنف یھا هيبه نام اتحاد یم شاھنشاھياز رژ یبه طرفدار یدربار یشعارھا یتابلو حاو یل آبانماه تعداددر اوائ
ق يعم یھا نهير و كيناپذ یآشت یدشمن یم مزدور شاھنشاھيشود. مردم كه نسبت به رژ یز نصب ميطرف ساواك در بازار تبر

  شوند. ین مجبور به جمع كردن آنھا ميمأمورزدند و  یشعارھا را رنگ م یانه رويدارند مخف

م شاه خائن در مسكوت يرژ یغاتيو تبل یارتباط یھا ن مردم: با وجود سكوت دستگاهين خلق در بير مجاھديات اخيانعكاس عمل
دار يد ن خلق، در تھران، ھمزمان باي، توسط مجاھدیكائيانفجار مؤسسات آمر یات انقالبيگذاردن اخبار و مطالب مربوط به عمل

از مردم خودشان  یاريگردد. بس ین مردم پخش ميب یاديران با سرعت و وسعت زيكا از ايسم آمريالير خارجه امپرينجر وزيكس
س مزدور طبق روال گذشته و دستور مقامات يت اجتماع كرده بودند. پليز جمعيانفجار ن یھا اند در محل دهيانفجارھا را شن یصدا

كه ھنگام انفجار دفتر  یده است. شخصيست و گاز تركين یا كرد وانمود كند كه حادثه یم یكرده و سع باال، مردم را از محل دور
  د:يگو یناظر صحنه بود، م ی.تی.تیآ

 ید. مردم جمع شده و با خوشحالينما یسوز جاد آتشيشركت خرد شده و ا یھا شهيرومند باعث شده تمام شين بمب نيانفجار ا«
ده؟... اگر گاز يگفت سركار باز ھم گاز ترك یكرد با طعنه ميكه مردم را متفرق م یك نفر به پاسبانيد. كردن یراجع به آن بحث م

  طرفش ھم خرد شده....؟ چند ساختمان آن یھا شهيگفت اگر گاز بود پس چرا ش یم یگرين؟.... دينقدر دستپاچه شديده چرا ايترك

تھران اعالم كرده بود  یر علوم در دانشكده فنياز طرف وز یا نامه نياه آئزه خائنانه: در آخر مھرميك اقدام ضدانگي٭ تھران ـ 
  كه:

ستان و بلوچستان ... بدون امتحان يراحمد، نقده، مھاباد، سيکردستان.... و بو یريو عشا یط از مناطق مرزيواجد شرا یھا پلمهيد
از اقدامات  یکيم ين اقدام رژيند...... اينما یده ماستفا يیدانشجو یازھايابند و از تمام امتي یو کنکور به دانشگاه راه م

ن کار قصد دارد که مزورانه راه يم با ايو مقابله با آن اتخاذ شده است (به عالوه رژ يیدانشجو یاو در برابر جنبشھا یالعمل عکس
  سواد به دانشگاه ھموار کند)يوارد کردن افراد ب یرا برا

كار كارخانه كفش بال  نفر از كارگران شب ١٥٠آبان حدود  ٧شنبه  صبح سه ٥/٨ساعت ٭ تھران ـ تظاھرات كارگران كفش بال: 
  دستمزد بوده است. یزه حركت آنھا كميكنند. انگ یت به طرف كرج حركت ميشكا یبرا یجمع دسته

ك دانشكده يتو مكانياز انست یكپ ین پليك دستگاه ماشيش يپ یم مزدور:تھران ـ چنديه رژيان علي٭ ادامه و رشد مبارزات دانشجو
  ر شدند. يان دستگيان دو تن از دانشجوين جريك تھران مصادره شد، بدنبال ايتكن یپل

  ک به مايتبر

  ک مادرميمن 

  من مادر احمدم

  ديد که بخنديشا

  د مرايباور بدار یول

  د بود و من چشم به راهيشب ع

  ديايچشم به راه پسرم که ب

  مردما سخت مشغول به خود، از زن و مرد

  زده بدري، صحبت از سیپلو، ماھ یصحبت از سبز
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  ما، که پر از مھر و وفاست ی هيپسر کوچک ھمسا

  داد مرا یخبر

  ش دگرانياحمدت رفت به پ«که پر از صدق و صفاست 

  صورتش غرقه به خون ز آتش خصم

  »دل او صاف و درخشان چو سحر

  ک به توياحمدم، تبر

  ک به تويب، تبرظلمت ش یروشن یمن، به تو ا یشاد یبه تو ا

  ،يیست به تنھايمن ن ین شاديا یول

  ماست یصحبت از شاد

  ستيصحبت از احمد من ن

  صحبت از احمدھاست

  ک به مايک به من، تبريتبر

  بدار جغد عبوس  و تو ھم گوش

  و تو ھم گوش بدار

  ستيصحبت از غصه و غم ن

  صحبت از شور و وفاست

  صحبت از جشن و صفاست

  يیه تنھاست بيمن ن یصحبت از شاد

  ماست یصحبت از شاد

  يیست به تنھايصحبت از احمد من ن

  صحبت از احمدھاست

  ک به مايتبر

  ک به مايتبر

ن شد حق ادا شده است. به ھر حال يران باشد، و اگر چنيدان ايسرود آزادگان گمنام و شھ ین شعر بازگوياز ا یا کلمه ید حتيشا
  نيميس د نوروز گفته شده است.يمقارن بودن آن با ع و به مناسبت يین شعر پس از شھادت احمد رضايا
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