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موج عظيم اعتصاب عمومي 
 كردستاندر 

 وبالگ اتحاد داوطلبانه

ي رسٌده ، اكثرٌت شهرهاي كردستان تا لحظه تنظٌم طبق تازه ترٌن خبرها
شهرهاي سنندج، سقز، مرٌوان، . اٌن خبر در اعتصاب عمومً بسر مٌبرند

كامٌاران، دٌواندره، بوكان و مهاباد، اشنوٌه و پٌرانشهر تاكنون بازار و 
مراكز كاري خود را تعطٌل نموده و به موج عظٌم اعتصاب عمومً در 

 . كردستان پٌوسته اند
مدارس باز هستند اما دانش آموزان از رفتن به مدارس خود داری کرده 

. ادارات به حالت نٌمه تعطٌل در آمده اند. اند
خٌابان فردوسی وبازراچه ها . در سنندج مٌدان آزادی کال تعطٌل است 

. خٌابان ششم بهمن و شرٌؾ اباد تعطٌل است .وپاساژها همه تعطٌل است 
تعطٌل است خٌابان وکٌل خٌابان  (خمٌنی  )بان شاهپور خٌابان انقالب و خٌا

آبٌدر تعطٌل است ، شهرک صنعتی وفلزکاران ٌک نفرهم مؽازه بازنکرده 
بازار وگذر قدٌمی اصؾ . پاساژهای عمومی وتجاری همه تعطٌل اند. است

تنها ادارات دولتی باز کرده . و براتٌان وهمه مؽازهای تابعه تعطٌل هستند
امنٌتی وانتظامی با ماشٌنهاٌشان آمد ورفت مٌکنند و کنار  اند نٌروهای

تا اٌن مرحله به شهرم . بانک ها و ادارات دولتی گروه گروه اٌستاده اند
 .سنندج درود می فرستم که اعتصاب کرده اند

شهر تعطٌل است بؽٌراز ادارات دولتی که حراست ها : کامٌاران 
نٌروهای امنٌتی . طٌل استونٌروهای انتظامی آمدن سرکار همه جا تع

مردم به طرؾ خانه فرزاد کمانگر راهی . درسطح شهر گشت می زنند
. هستند تجمع درمقابل خانه فرزاد کمانگر لحظه به لحظه روبه افزاٌش است

شهر مرٌوان امروز تعطٌل است بؽٌر از مدارس وادارات دولتی : مرٌوان 
د همه مؽازها تعطٌل که با کارمندان ونٌروهای حراستی اداره می شون

 .است
طبق گزارش های ارسالی از بانه ، بوکان ، سقز ودٌواندره ، مهاباد اکثر 

مؽازه ها وبازارٌان تعطٌل کرده اند وفضای شهرها کامال اعتصاب عمومی 
 .است 

براساس گزارشها دربرخی شهرها نٌروهای اماکن انتظامی به صاحبان 
ه برخی مؽازه ها را بازکنند که با پاساژها ومؽازه ها اجبار کرده اند ک

درکامٌاران وسنندج نٌروهای . مقاومت و درگٌری مردم مواجه شده اند
دراکثر شهرهای کردستان . امنٌتی درنقاط مهم شهر مستقر شده اند

نٌروهای دولتی حالت حکومت نظامی به خود گرفته اند ومٌخواهند تشنج 
 .آفرٌنی کنند

ن نٌروهاي بسٌار زٌادي از دٌگر جاهاي گاردوٌژه و اطالعات با آورد
كشور در سراسر شهرهاي كردستان مستقر شده و از ترس هرگونه تنشً 

حكومت نظامً اعالم نشده . فضاي امنٌتً مناطق مذكور را تشدٌد نموده اند
خبرهاي دٌگر متعاقباً به اطالع خوانندگان . اي در كردستان حاكم شده است

 تروژها ال. گرامً خواهد رسٌد
در روز اعتصاب سراسری کردستان، مهاباد کامالً به حالت تعطٌل درآمد 

ماه، مردم شهر مهاباد در  اردٌبهشت 23شنبه  امروز پنج: کوردستان مٌدٌا
فعال سٌاسی و در پاسخ به فراخوان احزاب و  5اعتراض به اعدام 

 .سازمانهای کردستان، بصورت ٌکپارچه بازارها را تعطٌل نمودند
. اند رش خبرگزاری کردستان، شماری از ادارات دولتی تعطٌل نشدهبه گزا

 .اند که هر چه زودتر دست از کار بکشند اما مردم به آنان هشدار داده
گفتنی است تا لحظه مخابره اٌن خبر، نٌروهای رژٌم در داخل شهر مهاباد 

 .در حال جوالن دادن بوده و فضای کامالً امنٌتی بر شهر حاکم است
 ی شدٌد مردم با نٌروی انتظامی در نوسوددرگٌر

بدنبال ضرب و شتم ٌك پٌرمرد در محله شوشمً شهرستان : گزارش درٌافتی
نوسود درگٌري گسترده اي بٌن مردم و نٌروي انتظامً حادث شده كه همچنان 

چون ترخٌص گمرك مرزي فقط در روزهاي . ساعت ادامه دارد 2پس از 
دقٌقه اجناس را تحوٌل 10مرزي تنها براي  شنبه صورت مٌگٌرد كسبه بازار5

گرفته و كركره ها را در حماٌت از اعتصاب پاٌٌن كشٌدند كه با مقاومت و 
فحاشً پلٌس روبه رو شدند اما درپً بً اعتناًٌ كسبه به هشدار پلٌس و پس از 

ضرب و شتم ٌك پٌرمرد ناتوان توسط پلٌس درگٌري آؼاز و شهر به خشونت 
كنون محله شوشمً در دود و صداي تٌرهواًٌ است و ساٌر هم ا. كشٌده شد 

درصورت قطع . نقاط شهر هم صحنه جنگ و گرٌز مردم و ماموران مٌباشد 
نشدن اٌنترنت اخبار تكمٌلً را ارسال خواهم كرد 

 اوج گٌری اعتراضات مردمی و تٌر اندازی در دهگالن
سٌده ، تعداد بنا به گزارشً كه از شهر دهگالن به ستاد خبري كمپٌن ر

زٌادي از جوانان و مردم شهر دهگالن به خٌابانهاي اٌن شهر رٌختنند و در 

ؼرور افرٌن اعدام جوانان كرد را محكوم نموده اند كه نٌروهاي  حركتً
سركوبگر رژٌم با تٌر اندازي و اٌجاد فضاي رعب و وحشت با تضاهرات 

 .كنندگان درگٌر شده اند
 سی و مدنیکمپٌن دفاع از زندانٌان سٌا
 اعتصاب گسترش می ٌابد

به گزارشهاى رسٌده از بٌشتر شهر كردستان كه به كمپٌن دفاع از زندانٌان 
سٌاسى و مدنى رسٌده ، شهرهاى مرٌوان، سنندج ، سقز، بوكان، مهاباد ، 

شنو و دٌواندره و طبق خبرهاى موثق به طور كامل در اعتصاب بسر 
اٌن شهرها در پاسخ به فراخوان احزاب و مردم مبارزه و آزادٌخواه .مٌبرند

 19و سازمانهاى سٌاسى و مدنى و هم دردى با خانوادهاى جان باختگان 
اردٌبهشت مبنى بر اعتصاب عمومى روز جارى از رفتن به محل هاى 

 كسب خوددارى نموده و بسٌارى از مؽازه هاى اٌن شهرها مى باشند
دؾ دامن زدن به فضاى و در شهر كامٌارن ماموران رژٌم اسالمى با ه

رعب و وحشت از مردمى كه در برابر منزل فرزاد كمانگر تجمع كرده اند 
 فٌلمبردارى 

 اٌن خبر مى افزاٌد حكومت نظامى ؼٌر رسمى در شهر حاكم است. كنند
به رؼم تمام اوضاع امنٌتی و ملٌتارٌزه شدن کردستان،خبرها از سنندج 

شجوٌان و محصلٌن نٌز سر حاکی از تعطٌلی کامل بازار است و دان
 کالسهای خود حاضر 

خٌابانهای سنندج مملو از مردم و نٌروهای گارد است و شهر . نشده اند
 .عمال تعطٌل است

 سكوت و تعطٌلى مطلق در دٌواندره
اردٌبهشت بازار شهر دٌواندره كامال تعطٌله مثل 23صبح 10:30ساعت

 ٌك شهر متروكه
 ازار گشت مٌزنند تا مانع فٌلمبردارى شوندتنها نٌروهاى پٌاده امنٌتى در ب

امروز شهر بوكان تماما در اعتصاب به سر مٌبره، در اكثرٌت مناطق بوكان 
همراه با سراسر كردستان از ماكو تا اٌالم تمامى مؽازه ها خٌابان هاى اصلى 
شهر وبازارهاى سطح شهر بوكان تعطٌل بوده و مردم شهر خونه هاشون رو 

ند، به امٌد اٌنكه با خانواده شهٌدان راه آزادى همدردى كرده امروز ترك نكرد
باشٌم و نشون بدٌم ملت كورد به شهٌدان راه آزادٌش افتخار مٌكنه و راهشون 
رو ادامه مٌدٌم، به ٌاد فرزاد مٌگٌم زنده باد آزادى و به قول شٌرٌن به هٌواى 

 (به امٌد بٌروزى)سه ركه وتن 
اقدام : احتمال درگٌرٌٌکی از خوانندگان قطع خطوط تلفنی شهر بوکان و

حکومت اسالمی از ..  هماهنگ مردم بوکان حکومت را دچار وحشت کرده
. است  ی خطوط تلفنی شهر بوکان را قطع کرده ترس پخش اخبار اعتصاب همه

ی فرمانداری، بلوار کردستان،  فلکه  تمام مٌادٌن ونقاط حساس شهر از جمله
ی اسکندری، چهار راه استاد حقٌقی،  اه مولوی، فلکهشهربانی، چهارر  چهاررا

مدارس .. است  کنترل نٌروهای امنٌت در آمده  خٌابان مولوی شرقی و ؼربی، به
  دانشجوٌان دانشگاه آزاد و پٌام نور به. تمام مقطع تحصٌلی تعطٌل است

شهر ملتهب . اند و عمال حکومت نظامی حکم فرماست  کالسهای درس نرفته
 حتمال درگٌری وجود دارداست و ا

 درگٌری در دانشگاه ارومٌه
درگٌری در انشگاه ارومٌه بر اساس اخبار رسٌده در دانشگاه ارومٌه درگٌری 

سختی مٌان دانشجوٌان معترض و مبارز کورد با ماموران صورت گرفته است 
و دانشجوٌان از رفتن به کالسها خودداری کرده اند و نٌروهای انتظامی به 

دانشجوٌان کورد ضمن انزجار از ترور و .ه دانشجوٌان ٌورش برده استخوابگا
شاٌان ذکر است . اعدام پشتٌانی خود را برای مردم کردستان تکرار کرده اند

 .اٌن در گٌری هم اکنون ادامه دارد

 2010 05 13ايران پرس نيوز

………………………………………. 
 پیکش اعذام ؽذگاى دس تخؼ کافشاى تِؾت صُشا 

 اَؼ ىؼِ ثّ عبک مپـػِ
ی  يبِ يّ 15ثـ امبك عجـی کّ ثّ مبٚت ثٛبٌ ؿمٛؼِ، ؿٔف ىُجّ يَبػف ثب 

ٔفاؿت آالػبت ٔ مپبِ پبمؼاؿاٌ رًٕٓؿی اماليی اٚـاٌ رنؼ پُذ  2010

اؿػٚجٓيت ؿا ػؿ ثغو کبكـاٌ ثٓيت فْـای تٓـاٌ ثطٕؿ  19اػؼايی ؿٔف 

ثبٚنت ػؿ صٍٛ ثّ عبک  ٓجن ؿمٕو ٔ ىـع يٙ. اَؼ يغلٛبَّ ثّ عبک مپـػِ
رنؼ اٚيبٌ ثؼمت فَی ىنتيٕ  -چٌٕ فٌ يٛجبىؼ -ْٕنی مپـػٌ ىٛـٍٚ ػهى

ػ ٔ مپل ثّ عبک مپـػِ يٛيؼ ٔنی صتی اٍٚ هنًت اف آٍٚٛ ثّ يٛو ػاػِ

اَؼ ٔ اٍٚ کبؿ تٕمٔ ٚک يـػ ثنٛزی اَزبو گـكتّ  عبکنپبؿی ؿا َٛق اَزبو َؼاػِ
 . امت

هبثم ؽکـ امت کّ صبکًٛت ػؿ صبل تبمٛل ٚک تٛى عجـؿمبَی امت ثـای 

صؼاهم ػٔيبِ ػٚگـ رٓت تضـٚق اؽْبٌ ػًٕيی ٔ پٕىنو ػاػٌ عجـْبی 
کـػٌ عجـْبی يـثٕٓ ثّ صٕاػث ٔ پٛبيؼْبی اٍٚ رُبٚت  ِ ىؼِ ٔ کًـَگمبعت

 .ٔ صٕاػث مبنـٔف اَتغبثبت

 1389اؿػٚجٓيت  29 ٔثالگ ثٛبٌ
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 !چغتاى ُن ُغتاعتصاب لِشهاًاًۀ  هشدم کشدعتاى الِام تخؼ هشدم تلْ

ُکشاى تا مَم  ۀهصاحة  آخشداد عپاُی اص فعالیي عیاعی تلْچ ی هَم

 دس استثاط تا اعذام ُای اخیش ّاعتصاب عوْهی دس کشدعتاى
ُکـاٌوَم   ًْبَطٕؿکّ ػؿرـٚب ْنتٛؼ پُذ َلـ اف كـفَؼاٌ يـػو، ؿٔف ٚکيُجّ :  ی يَم

أٍٚ ثّ ػاؿ  َٕفػِ اؿػٚجٓيت، ثّ ٕٓؿ َبگٓبَی  ٔ ػمتّ رًؼی ػؿ يضّٕٓ فَؼاٌ

اٍٚ اػؼاو ْب ػؿ ىـاٚٔ کَُٕی  ثّ َظـ ىًب ْؼف صکٕيت اف. آٔٚغتّ ىؼَؼ

  چٛنت؟

صوٛوت اٍٚ امت کّ ؿژٚى اماليی اف يّٕغ ّؼق  ٔ تـك اف : آعـػاػ مپبْی  

ثـ آيؼ اصتًبنی رُجو تٕػِ ای امت کّ ػمت ثّ اٍٚ اػؼاو ْبی رُبٚتکبؿاَّ فػِ 

صکٕيت هَؼ . اْؼاف عٕػ ؿا پٛو ثجـػ امت  تب ثهکّ ثب يـػٕة مبعتٍ يـػو

ػاؿػ تب ثقٔػی ٓـس صؾف ٚبؿاَّ ْب ؿا آؿبف کُؼ ٔ عٕػ ؿژٚى ثّ عٕثی يی ػاَؼ 

کّ ارـای اٍٚ ٓـس يٕهؼٛت يؼٛيتی يـػو ٔ يغٍَٕب اهيبؿ ٔ ٓجوبت کى ػؿ 

آيؼ ؿا ينتوًٛب فٚـ ّـة هـاؿ عٕاْؼ ػاػ ٔ ّٔؼٛت اهتَبػی ىبٌ ؿا اف آَچّ 

اگـ ثّ اٍٚ ْب اصتًبل تَٕٚت ٓـس يضبٍـِ . کـػ کّ ْنت ثؼتـ عٕاْؼ

اهتَبػی اٚـاٌ افمٕی ىٕؿای ايُٛت ؿا اّبكّ کُٛى إَٓهت ػؿ عٕاْٛى ٚبكت کّ 

گلتٍ َؼاؿػ کّ ػؿ چٍُٛ ىـاٚطی . يـػو ثب چّ يَٛجت ْبٚی ؿٔثـٔ عٕاُْؼ ثٕػ

ايکبٌ ثـٔف ىٕؿه ْبی گنتـػِ تٕػِ ای ٔرٕػ عٕاْؼ ػاىت ٔ اگـ ًّْ اٍٚ ْب 

رُجو مـامـی ّؼ امتجؼاػی ٚک مبل گؾىتّ اّبكّ کُٛى إَٓهت ثّ  ؿا ثّ

ًّْ . ٔصيت ؿژٚى ٔػهت ػمت فػٌ ثّ اٍٚ  اػؼاو ْبی کٕؿ پی عٕاْٛى ثـػ

اهؼايبت صکٕيت َيبٌ اف ػاؿػ کّ آٌ ْب صبال ػؿثـاثـ يـػو ىًيٛـ ؿا اف ؿٔثـٔ 

. کيٛؼِ اَؼ

ُکـاٌوَم  می، يـػو کـػمتبٌ ؿٔف پُزيُجّ ػؿ پی كـاعٕاَی َٛـْٔبی مٛب: ی يَم

ػمت ثّ اػتَبة ػًٕيی فػَؼ اؿفٚبثی تبٌ اف اٍٚ صـکت اػتـاّی چٛنت ٔ 

كکـ يی کُٛؼ چّ َتبٚزی يی تٕاَؼ ػؿ ثـ ػاىتّ ثبىؼ؟ 

ثّ َظـ يٍ اٍٚ صـکت اف مٕی يـػو ثب امتوجبل ثنٛبؿ عٕثی : آعـػاػ مپبْی

ىٓـْبی  يـػو  اکخـٚت .يٕكوؼٛت آيٛق عٕاَؼ ؿا ؿٔثـٔ ىؼِ ٔ يی تٕاٌ آٌ

يـػو کـػمتبٌ ثب ثـپبٚی اٍٚ . ػنٛـاَّ ػؿآٌ ىـکت ػاىتُؼ ٔ کـػمتبٌ آگبْبَّ 

اگـ اٍٚ صـکت . ت کيبَٛؼَؼكاػتَبة مـامـی اْؼاف ىٕو ؿژٚى ؿا ثّ ىک

ىزبػبَّ ٍٕؿت ًَی گـكت صکٕيت ػؿ ثـاِ اَؼاعتٍ اػؼاو ْبٚی اف اٍٚ ػمت 

اٍٚ صـکت ػؿ کـػمتبٌ ػؿ  انجتّ تٕرّ ثبٚؼ ػاىت کّ يٕكوؼٛت. گنتبط تـ يی ىؼ 

يتٍ ٚک يجبؿفِ مـامـی ّؼ امتجؼاػی کّ ٚک مبل اعٛـ ثّ ٕٓؿ كؼبل ٔ 

. گنتـػِ ای ػؿ اٚـاٌ رـٚبٌ ػاؿػ، تٕاَنتّ يزبل ثـٔف ٚبثؼ ٔ ثّ َتٛزّ ثـمؼ

ًْجنتگی گنتـػِ ای ؿا ْى کّ چّ ػؿ ػاعم اٚـاٌ ٔ چّ عبؿد اف اٚـاٌ ثب 

و ؿا َٛق ثبٚؼ ػؿ اؿتجبٓ ينتوٛى ثب ًٍْٛ اػتَبة ػًٕيی ػؿ کـػمتبٌ ىبْؼ ثٕػی

ؿژٚى رًٕٓؿی اماليی کّ . يجبؿفِ ّؼ امتجؼاػی ٚک مبل اعٛـ تّٕٛش ػاػ 

هَؼ ػاىت ثب اٍٚ اػؼاو ْب ثّ اعتالكبت ٔ رؼاٚی يٛبٌ كبؿك ٔؿٛـكبؿك ػايٍ 

ثقَؼ، ثب ٔهٕع اػتَبة ػًٕيی ػؿ کـػمتبٌ ٔصًبٚت ثؼؿٚؾ ٔ ىٕؿ اَگٛق 

. آٌ ثّ ًْٛنتگی ثٍٛ اهٕاو ٔ يهم اٚـاٌ ػايٍ فػِ امت فثنٛبؿی اف اٚـاَٛبٌ ا

يضکٕو کـػٌ هبٓؼبَّ اػؼاو ْب تٕمٔ کبٌَٕ َٕٚنُؼگبٌ اٚـاٌ، يبػؿاٌ ػقاػاؿ ٔ 

َٔٓبػ ْب  ، کبٌَٕ ٍُلی يؼهًبٌ مُؼٚکبی ىـکت اتٕثٕك ؿاَی تٓـاٌ ٔ صٕيّ

صوٕم ثيـی ٔ مبفيبٌ ٔ گـْٔبی مٛبمی ٔ كـُْگی، تُٓب مجت پَٕٛؼ ْـچّ 

انجتّ ثنٛبؿ ثٓتـ ثٕػ کّ . ٚيتـ يـػو اٚـاٌ ػؿ يجبؿفات ّؼ امتجؼاػی ىؼِ امتة

ىٓـْبی ثقؿگ اٚـاٌ َٛق ػؿ اػتـاُ ثّ اٍٚ اػؼاو ْب ثّ اٍٚ اػتَبة ْب يی 

ثبٚؼ ايٛؼٔاؿ ثٕػ کّ ػؿ آُٚؼِ ىبْؼ ثـٔف اػتَبثبت مـامـی اف اٍٚ . پٕٛمتُؼ

. ػمت ػؿ مـامـ اٚـاٌ ثبىٛى

ُکـاٌوَم  ِ ثّ مٛبمت ثّ ىؼت مـکٕثگـاَّ ؿژٚى ػؿ ثهٕچنتبٌ ٔ اػؼاو ثب تٕد: ی يَم

ػؿ ٕٓل مبل ْبی اعٛـ، ؿاثطّ يجبؿفات يـػو رٕاَبٌ ثهٕچ تؼؼاػ فٚبػی اف 

آٚب ثّ کبؿگٛـی مالس اػتَبة  ثهٕچنتبٌ ٔرُجو مـامـی ؿا چگَّٕ يی ثُٛٛؼ؟

ػًٕيی يی تٕاَؼ ػؿ يجبؿفات يـػو ثهٕچنتبٌ ػهّٛ صکٕيت يٕحـ ٔاهغ ىٕػ؟ 

ٔاهؼٛت اٍٚ امت کّ ْـ ٔهت افيجبؿفِ ػؿ ثهٕچنتبٌ صـكی ثّ : عـػاػ مپبْیآ

ٔ اٍٚ ْى چُؼاٌ . يٛبٌ يی آٚؼ ؽٍْ ْب ثالكبٍهّ ثّ مٕی َجـػ ينهضبَّ يی ؿٔػ

ثی پبّٚ َٛنت فٚـا ثبكت ارتًبػی ٔ ٓجٛؼت مبعتبؿی ثهٕچنتبٌ ٕٓؿی امت کّ 

ف ْى ثغيی اف ػؿ ؿٔمتبْب، ُْٕ َيُٛیثب ٔرٕػ گنتـه ىٓـَيُٛی ٔ ٚکزب

ػيبٚـ ىِٕٛ فَؼگی گؾىتّ عٕػ ؿا صلع کـػِ اَؼ ٔ امهضّ رقٚی رؼاٚی َبپؾٚـ 

ػالِٔ ثـ اٍٚ ْب، يٕهؼٛت اٍٚ يُطوّ ٕٓؿی امت کّ ػمتـمی . فَؼگی ىبٌ امت

ػؿمت ثّ ًٍْٛ ػنٛم ثغو  . توـٚجب آمبٌ يـػو ؿا ثّ مالس ايکبٌ پؾٚـ يی مبفػ

کّ تٕمٔ  ارّ ثب متى ٔ ثی صوی ْبٚی هبثم تٕرّ ای اف يـػو ثهٕچنتبٌ ػؿ يٕ

انجتّ اٍٚ ىِٕٛ . ؿٔا يی ىٕػ ػمت ثّ مالس يی ثـَؼاماليی ػؿ صن ىبٌ  ؿژٚى

يجبؿفِ کّ ثب كـاْى آيؼٌ ىـاٚٔ يُبمت يی تٕاَؼ يٕؿػ تٕرّ هـاؿ ثگٛـػ  تبکٌُٕ 

ؿبنجب ْقُّٚ فٚبػی ثـای يـػو ثهٕچنتبٌ ػاىتّ ٔ ػمت ؿژٚى ؿا ػؿ مٕکٕة 

امت ٔ يتبملبَّ ثـعی رـٚبَبت کّ يلٕٓو يجبؿفِ ؿا  تـ کـػِ فيـػو يُطوّ ثب

تُٓب ػؿ ثکبؿ گٛـی امهضّ يی ثُُٛؼ ثب اٍٚ تلکـىبٌ ثّ َٛبت ؿژٚى ٚبؿی يی 

يجبؿفِ ػؿ ثهٕچنتبٌ ػؿ ٕٓل ًّْ اٍٚ مبل ْب تُٓب يضؼٔػ ثّ ثب اٍٚ صبل  . ؿمبَُؼ

ظبْـات ػؿگٛـی ينهضبَّ َجٕػِ ٔ ىٕٛ ْبی ػٚگـی اف رًهّ اػتـاُ ٔ ت

ايب اػتَبة ػًٕيی ػؿ کـػمتبٌ تزـثّ . عٛبثبَی َٛق ػؿآٌ ٔرٕػ ػاىتّ امت

ثنٛبؿ عٕثی ثٕػِ ٔ يـػو ثهٕچنتبٌ ييتبهبَّ آٌ ؿا يٕؿػ تٕرّ هـاؿ عٕاُْؼ ػاػ 

ٔ ثنٛبؿ ثّ ربمت تب اف مٕی كؼبنٍٛ مٛبمی، ارتًبػی ٔ كـُْگی ثهٕچ َٛق يٕؿػ 

اؿفات يـػيی ؿا پبٍٚٛ عٕاْؼ آٔؿػ اٍٚ َٕع صـکبت ْقُّٚ يت. تٕرّ هـاؿ گٛـػ

ٔ ػمتبٔؿػْبی يجبؿفاتی ؿا اكقاٚو عٕاْؼ ػاػ ٔ ايکبٌ ثنٛبؿ عٕثی ػؿ رٓت 

ٔػؿ يٕؿػ . ؿػػؿتيکالت يـػيی ؿا كـاْى عٕاْؼ آٔ آيٕفه تٕػِ ْبی يـػو

اؿتجبٓ يجبؿفات يـػو ثهٕچ ثب يجبؿفات ّؼ امتجؼاػی يـػو اٚـاٌ ثبٚؼ گلت کّ 

ربيؼّ اٚـاٌ ػؿ اٍٚ . امت  گؾىتّ ثّ َضٕی ٔرٕػ ػاىتّاٍٚ اؿتجبٓ ػؿمی مبل 

می مبل ثّ تضٕالت ػٚگـ يُبٓن تٕرّ َيبٌ يی ػْؼ ٔ ثنٛبؿی اف ؿٔىُلکـاٌ 

ٔ َٓبػ ْبی صوٕم ثيـی ٔ مبفيبٌ ْبی مٛبمی اف صوٕم يـػو متًؼٚؼِ 

انجتّ ػؿاٍٚ فيُّٛ ُْٕف ّؼق ْبی ثنٛبؿی ٔرٕػ ػاؿػ . ثهٕچنتبٌ ػكبع يی کُُؼ

ٔاکُو ػؿ . ٚؼٌ ثّ ٚک ّٔؼٛت هبثم هجٕل ؿاِ ػؿافی ػؿ پٛو امتٔ تب ؿك

يخال ٔهتی ٔثالگ . ثـاثـ مٕکٕة ْبی ؿژٚى يؼًٕال ثّ يٕهغ ٍٕؿت ًَی گٛـػ 

تٕمٔ ؿژٚى " مبفيبٌ ػؼانت عٕاِ ثهٕچنتبٌ" َٕٚل ثهٕچ ثؼوٕة يٛـَٓبػ ػْٕ

اٚت اػؼاو گـػٚؼ، ثّ رق ٚک يٕؿػ، ْٛچٛک اف مبفيبٌ ْبی مـامـی ثّ اٍٚ رٍ

ػؿ ثبؿِ ثی  ٚب  ٔ. ٔاکُيی َيبٌ َؼاػ ٔ اػؼاو ٚک ٔثالگ َٕٚل ؿا يضکٕو َکـػَؼ

ػؿثبؿِ ٔ . صوی يطهوی کّ ثـ يـػو ثهٕد يی ؿٔػ ٍـاصتب اػالو يّٕغ ًَی کُُؼ

پَٕٛؼ يـػو ثهٕچنتبٌ ثب يجبؿفات مـامـی يـػو اٚـاٌ ثبٚؼ گلت کّ يـػو 

و، رقٚی اف اٍٚ يجبؿفِ مـامـی ثهٕچنتبٌ ثب اػايّ يجبؿفِ ثب متى گـی ْبی ؿژی

ػؿ ًٍْٛ ٚکنبل اعٛـ ثبفػاىت، ىکُزّ ٔ اػؼاو رٕاَبٌ ثهٕچ اكقاٚو . ثٕػِ اَؼ

ٚبكتّ ٔ اکٌُٕ ػٔافػِ َلـ اف يـػو يُطوّ کّ ػؿ فَؼاٌ ْبی ؿژٚى ػؿ امبؿت ثنـ 

ًّْ اٍٚ ْب ػؿ يتٍ يجبؿفِ مـامـی ػهّٛ . يی ثـَؼ ػؿ عطـ اػؼاو هـاؿػاؿَؼ

انجتّ ًْجنتگی يٛبٌ اهٕاو ٔ يهم اٚـاٌ يی تٕاَؼ ٔ . ػِ ٔ يی ػْؼامتجؼاػ ؿٔی ػا

ثبٚؼ گنتـه ٚبثؼ ٔ اکٌُٕ فيُّٛ ْب ثـای چٍُٛ ْؼكی ثٛو اف ْـ فيبَی ػٚگـ 

ثـای ٚک نضظّ ْى َٛبٚؼ كـايٕه کـػ کّ ثؼٌٔ . ػمت ٚبكتُی تـثّ َظـ يی ؿمؼ

... كبؿك ْب ٔ ػـة ْب ، تـکًٍ ْب،  ًْجنتگی ثٍٛ کـػْب، ثهٕچ ْب ، تـک ْب،

. آفاػی ٔ اتضبػ ػأٓهجبَّ يٛبٌ اهٕاو ٔ يهم اٚـاٌ ًَی تٕاَؼ تضون ٚبثؼ

ُکـاٌوَم  ثب مپبك كـأاٌ اف ىًب ٔ آؿٔفی پَٕٛؼ ْـ چّ ثٛيتـ يجبؿفات يهٛت : ی يَم

. ْبی تضت متى ثب يجبؿفات ّؼ امتجؼاػی يـػو مـامـ اٚـاٌ

 ٕٓٔٓيّ  ۵ٕـ۸۹ٖٔآؿػٚجٓيت يبِ  ۵ٕ

…………………………………… 
 زندان گوهردشت 1کامل ارتباط زندانٌان بند طع ق

   با خانواده هاٌشان
بنابه گزارشات رسٌده به فعالٌن حقوق بشر و دمکراسی در اٌران،تماس زندانٌان 

زندان گوهردشت کرج از روز چهارشنبه با خانواده های خود  1سٌاسی و عادی بند 
.  قطع شده است

زندان گوهردشت  1زندانٌان سٌاسی بند  اردٌبهشت ماه تماس 22از روز چهارشنبه 
کرج با جهان بٌرون از زندان قطع شده است و هٌچ خبری از وضعٌت وشراٌط 

با  1همچنٌن ارتباط زندانٌان بند . زندانٌان سٌاسی و عادی اٌن بند در دست نٌست
به بهداری زندان  1از روز چهارشنبه هٌچ زندانی از بند . ساٌر بندها قطع می باشد 

.  اجعه ای نداشته است که اٌن مسئله باعث نگرانی استمر
گزارشهاٌی حاکی از آن است که گارد زندان به صورت گسترده به زندانٌان بی دفاع 

ٌورش برده اند و آنها را مورد ضرب و شتم و اذٌت و آزار قرار داده اند و  1بند 
ان هر سالن در اٌزوله حتی گفته می شود که ارتباط سالنها را قطع کرده اند و زندانً

نفر از گارد زندان  80گزارشات حاکی از گسٌل کردن بٌش از .کامل بسر می برند
اٌن سرکوب با نظارت و فرماندهی علی حاج کاظم،علی محمدی . به آنجا است 

رئٌس و معاون زندان ،کرمانی و فرجی رئٌس و معاون حفاظت و اطالعات زندان 
.  شکنجه گران اٌن بند می باشد و از 1و حسن آخرٌان رئٌس بند 

هدؾ از اٌن اقدامات سرکوبگرانه علٌه زندانٌان اسٌر و بی دفاع که در حال حاضر 
به اجرا گذاشته شده است نامشخص می باشد و احتمال داده می شود  1فقط در بند 

که شاٌد قصد اعدام گروهی زندانٌان اٌن بند را دارند در اٌن بند تعداد زٌادی از 
 . نٌان محکوم به اعدام وجود دارندزندا

اردٌبهشت ماه در اٌن بند مخوؾ  19زنده ٌاد مهدی اسالمٌان از اعدام شدگان 
.  محبوس بود که شنبه گذشته بصورت ناگهانی برای اعدام به زندان اوٌن منتقل شد

 19زندان گوهردشت از لحظه شنٌدن خبر اعدام زندانٌان سٌاسی  1زندانٌان بند 
اقدام به برگزاری مراسم برای جانباختگان راه آزادی کردند و دست  اردٌبهشت

به دٌوارنسب کرده بودند و  1نوشته هاٌی در تجلٌل از اٌن زندانٌان سٌاسی در بند 
در تدارک اٌن بودند که روز سه شنبه گذشته مراسم گسترده ای برای آنها بر پا 

بند در آن شرکت داشته باشند در اٌن مراسم قرار بود تمامی زندانٌان اٌن .کنند
  .نفر می رسد 600جمعٌت اٌن بند به بٌش

در حال حاضر زندانی سٌاسی بهروز جاوٌد طهرانی در اٌن بند در اسارت بسر می 
اٌن زندانی تحت فشارها و .برد و هر بار که گارد زندان به آنجا ٌورش می برد 

بهانه های واهی به شکنجه گاه  و بار ها او را به.اذٌت وآزارهای آنها قرار می گٌرد
 . اٌن بند منتقل می کنند

فعالٌن حقوق بشر و دمکراسی در اٌران،قطع ارتباط و ٌورشهای وحشٌانه به 
زندانٌان بی دفاع در زندان گوهردشت کرج را محکوم می کند و از کمٌسر عالی 

ادن به حقوق بشر و ساٌر مراجع بٌن المللی خواستار اقدامات عملی برای پاٌان د
 . سرکوب زندانٌان بی دفاع در اٌران است

 فعالٌن حقوق بشر و دمکراسی در اٌران
 2010می  15برابر با  1389اردٌبهشت  25

................................................. 
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 !سُثشاى جوِْسی اعالهی ایشاى  ُای ّ کشداس ُا گفتاستفاّت 

 !اًمالتی دیگش تایذ کشد
اصًؼ ٍَٕٚ 

مبل اف صبکًٛت رًٕٓؿی اماليی ثـ اٚـاٌ، يوبٚنۀ  31پل اف گؾىت 

آيٕفَؼِ امت . ٔػؼْبی ػاػِ ىؼِ ٔ اػًبل اَزبو ىؼِ، ػجـت اَگٛق امت

تٕرّ کُٛى کّ ؿٔس هللا عًُٛی، ؿْجـ ثاليُبفع َظبو، چّ ٔػؼِ ْبئی ؿا يٛؼاػ 
 .مبل ّٔؼٛت  ػؿ ىٓـْب ٔ ػْبت اٚـاٌ چگَّٕ امت 31ٔ ايـٔف پل 

ٔؿ ثّ مغُبٌ ػٚگـ ؿْجـاٌ ٔ ٍبصت يَُجبٌ ؿژٚى کّ ػؿ گلتبؿ ًُْٛٔ

 ِيؼػی يٛيَٕؼ کّ کّ َظبو اماليی، ػٍٛ ػيکـامی امت، ايب ثّ ْٛچ تُبثُؼ

 . يغبنق َظـ ػمتگبِ ٔالٚت ٔ ىغٌ ٔنی كوّٛ، اربفِ اثـاف َظـ ًَٛؼُْؼ
 ػظًت ؿا ىًب ؿٔصٛبت ؿا، ىًب يؼُٕٚبت"عًُٛی ػؿ گلتبؿيؼػی يٛيؼ کّ  

پٛبيجـ َٛق عٕػه ٚک " ٔ ٚب ." ؿمبَٛى يی اَنبَٛت يوبو ثّ ؿا ىًب. وػی يی

ايب، ػؿ ػًم ػمتٕؿ هتم ػبو ْقاؿاٌ ْقاؿ يؼهى، کبؿگـ، . .."  کبؿگـ ثٕػ

فٌ ٔ يـػ، پٛـ ٔ ... ػاَيزٕ، ػاَو آيٕعتّ ، امتبػ ػاَيگبِ، َٕٚنُؼِ ٔ 

يٍ اف اىبؿِ . رٕاٌ ؿا ، ثؼٌٔ تبيم ٔ ػؿ َٓبٚت ػؿَؼِ عٕئی ٍبػؿ کـػ
 1367رًهّ ثّ  ٍؼٔؿ كـيبٌ ارـای هتم ػبو فَؼاَٛبٌ مٛبمی ػؿ تبثنتبٌ 

 .امت

آة ٔ ثـم ؿا . ينکٍ ثـاٚتبٌ يٛنبفٚى"عًُٛی ػؿ ثٛبٌ ثّ يـػو يٛگلت ؛ 

ايب ػؿ ػًم ػمتٕؿ صًهّ ٔ ثًجبؿاٌ ّؼ ثيـی ىٓـْبی .". يزبَی يٛکُٛى

ثـػ ٔ عبَّ ثّ تـکًٍ ٍضـا ٔ عٕفمتبٌ صًهّ .!. کـػمتبٌ ؿا ٍبػؿ کـػ

و تٛؾ گؾؿاَٛؼ  .يـػو ؿا ثـ مـىبٌ عـاة ٔ كؼبالٌ مٛبمی ، ارتًبػی ؿا اف ػَم

اکٌُٕ عبيُّ ای ٔ ؿئٛل رًٕٓؿ رُبٚتکبؿه کّ يـػو ؿا عل ٔ عبىبک يی 

يٛؼُْؼ کّ؛ " ٔػؼِ ْبی مـ عـيٍ" َبيؼ ٔ ػؿ ملـْبی امتبَی ىبٌ ثّ يـػو 
مبل کّ َظبو رًُٓی  31 ثّ آَبٌ ؿكبِ ٔ ثٓـٔفی ْؼّٚ عٕاُْؼ ًَٕػ، پل اف

اماليٛيبٌ، يـػو ؿا عبَّ عـاة ًَٕػِ ٔ ػؿ ؿاثطّ ثب عٛقه اػتـاّی ٚک 

مبنّ گؾىتّ َٛق تُٓب پبمظ ىبٌ فَؼاٌ، ىکُزّ، اػًبل تزبٔفات رُنی ٔ 

اػؼاو ثٕػ امت، ثـای تؼًٛن ػمتجـػ ثّ َبٌ اف ملـِ کبؿگـاٌ ٔ فصًتکيبٌ، 

 . ػؿ ػمتٕؿ کبؿىبٌ هـاؿ ػاػِ اَؼؿا " الٚضّ ْؼكًُؼ کـػٌ ٚبؿاَّ ْب"ٓـس 
مبل يوبٔيت ٔ يجبؿفِ يـػو ػؿ يوبثم َظبو رٓم ٔ رُبٚت رًٕٓؿی  31

اماليی،اػتَبة ػًٕيی مـامـی يـػو ػؿ کـػمتبٌ ٔ پٛو اف آٌ آؿبف ٔ 

تؼأو عٛقه اعٛـ يـػو ػؿ اٚـاٌ ػؿ اٍٚ يوطغ، َيبَّ ْبئی رؼی اف اٍٚ ايـ 

ثّ . او ٔالٚت ؿا ثّ چبنو کيٛؼِ اَؼامت کّ اکخـٚت ػظٛى، هؼؿ هؼؿتی َع

ػجبؿت ػٚگـ  ًّْ ٔ ًّْ َيبٌ يٛؼْؼ کّ يـػو فصًتکو ٔ يضـٔو اٚـاٌ، 

ػؿ تؼأو تؼًٛن آگبْی ْبی ؽُْٛيبٌ، اکٌُٕ ػٔؿاَی ؿا آؿبف ًَٕػِ اَؼ کّ 

 . هبػؼتبً تًبيی اٍٚ آگبْی ْبی ؽُْی يٛجبٚنت ػؿ ػًم ثکبؿ گـكتّ ىٕػ
ػؿ ػًم  تٕػِ ثجُٛٛى،آَگبِ، ىـاٚٔ ؽُْی يبػٚت اگـ احـات اٍٚ آگبْی ْب ؿا 

ٚبكتّ ػؿ ػًم تٕػِ ْب، َٕٚؼ ثغو آؿبف پؼٚؼاؿی ىـاٚٔ ػُٛی ای امت کّ 

تـٛٛـاتی کّ تُٓب ثب پؼٚؼاؿی اَوالة، پبمظ . تـٛٛـاتی گنتـػِ ؿا يی ٓهجؼ

 .ىبٚنتّ عٕػ ؿا ػؿٚبكت عٕاُْؼ ًَٕػ
کّ صن تؼٍٛٛ مـَٕىت  -فيُّٛ مبف ٔ تًٍْٛ کُُؼِ پبٚؼاؿی آٌ اَوالة  

ػالِٔ ثـ تؼًٛن آگبْی،  -ربيؼّ، تٕمٔ عٕػ يـػو صـامت يٛيٕػ 

مبفيبَؼْی کبؿگـاٌ ٔ ػٚگـ يقػ ٔ صوٕم ثگٛـاٌ تضت متى کيٕؿيبٌ 

 .ايٛؼ کّ آٌ ؿٔف، ػٔؿ يجبػ.  امت
 ثًٍٓ 12 ػؿ فْـا ثٓيت اکٌُٕ تٕرّ ىًب ؿا ثّ مغُبٌ ؿٔس هللا عًُٛی ػؿ

اٚبٌ ثب اؿائّ تَبٔٚـی اف ثهٕچنتبٌ اٚـاٌ، رهت يٛکُى  ٔ ػؿ پ 1357

هْبٔت ػؿ ؿاثطّ ثب ٔػؼِ ٔػٛؼْبی عًُٛی ٔ ػٚگـ ؿْجـاٌ ٔ ٍبصت 

 .يَُجبٌ اٍٚ ؿژٚى ؿا ثّ ىًب ٔاگؾاؿ يًُٛبٚى

 :عًُٛی ػؿ آٌ فيبٌ چٍُٛ يٛگلت 
 هعٌْی صًذگی تؾذ، هشفَ خْاُین هی سا ؽوا هادی صًذگی کَ ایي تش عالٍّ" 

 ها هعٌْیات. داسیذ احتیاج هعٌْیجات تَ ؽوا. تاؽذ هشفَ ینخْاٍ هی ُن سا ؽوا

 ّ آب عاصین، هی هغکي فمظ کَ ًثاؽیذ همذاس ایي تَ دلخْػ. ُا ایي تشدًذ سا

. ًثاؽیذ همذاس ایي تَ دلخْػ.کٌین هی هجاًی سا اتْتْط کٌین، هی هجاًی سا تشق

 اًغاًیت همام تَ سا ؽوا. دین هی عظوت سا ؽوا سّحیات سا، ؽوا هعٌْیات

 ایي .……. سا آخشت ُن ّ کٌین هی آتاد هی سا دًیا ُن ها..……. سعاًین هی

 کَ ام کشدٍ اهش هي. هغتضعفیي ّ اعت هلت هال ّ اعت هلت غٌائن اص ُا داسایی

 اهْس دس دیگش تغییشاتی ُن ایي اص پظ ّ. داد خْاٌُذ ّ تذٌُذ هغتضعفیي تَ

. ًکٌیذ گْػ تاطل حشفِای ایي تَ.کٌیذ تحول تایذ لذسی لکي. ؽذ حاصل خْاُذ

 اص کٌٌذ دلغشد خْاٌُذ هی سا ؽوا ایٌِا. کٌین هی عول ها. صًٌذ هی حشف ُا ایي

 " ؽواعت پؾتیثاى اعالم. اعالم

مبل اف صبکًٛت رًٕٓؿی اماليی، تٕرّ ىًب ؿا  31اکٌُٕ پل اف گؾىت 

، ." ييت ًََّٕ عـٔاؿ امت" اُٚٓب .  ثّ تَبٔٚـی اف ثهٕچنتبٌ رهت يٛکُى

فٚـا َظٛـ اٍٚ تَبٔٚـ ؿا ػؿ امتبٌ ْبی ػٚگـ کيٕؿيبٌ َٛق يٛتٕاَٛى 

 .ييبْؼِ ثکُٛى
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نخواهد ديد را به خود حکومتی که هرگز روی ثبات 
 يوسف لنگرودی

 (به مناسبت اعدام پنج تن از فرزندان مردم )
 رژٌم تبهکار والٌت فقٌه در ٌک اقدام جناٌتکارانه دٌگر، پنج نفر از

جوانان  اٌن آب و خاک را پس از ماه ها زندان و بالتکلٌفی و بدون 
برخورداری ازحق دفاع و وکٌل مدافع در دادگاه، درٌک اقدام 

ناگهانی و شتاب زده، سحر گاه روز ٌکشنبه نوزدهم اردٌبهشت ماه به 
اقدامی که موجی ازانزجار و تنفررا علٌه رژٌم اسالمی . دار آوٌخت

اردٌگرچهره کرٌه اٌن حکومت را درمٌان مردم و دامن زده و ٌک ب
اسامی . افکارعمومی جهان هرچه بٌشتر به نماٌش گذاشته است 

شٌرٌن علم هوئی، مهدی : اعدام شدگان اخٌر ازاٌن قراراست
 . اسالمی،علی حٌدرٌان، فرهاد وکٌلی و فرزاد کمانگر

حکومت اسالمی ازابتدای به قدرت رسٌدنش لحظه ای از سرکوب 
ستماتٌک مردم دست بر نداشته وتا کنون دهها هزار نفر از سی

فرزندان مردم را به دالٌل واهی دستگٌر، شکنجه و به جوخه های 
جناٌتکاران حاکم برکشورما در روز کارگر، به  .مرگ سپرده است

سرکوب گسترده ترکارگران روی می آورند و به مناسبت روز معلم، 
همه اٌن جناٌات سازمان ٌافته . ندکمر به قتل فرزندان مردم می بند

رژٌم اسالمی به اٌن دلٌل است تا به خٌال خام خوٌش، از مردم زهر 
چشم بگٌرد و بلکه چند صباحی دٌگر به حکومت ننگٌن خود ادامه 

دهد؛ ؼافل ازآنکه اٌن شٌوه ها همان گونه که تجربه همه اٌن سال ها 
ی اعتباری هرچه نشان داده، بی ثمر بوده و تنها نشانه ضعؾ و ب

خرداد، ترس و ۲۲اکنون با نزدٌک شدن . بٌشتررژٌم نزد مردم است
مردم باعث شده تا سٌاست  وحشت رژٌم از اعتراض سراسری

 .سرکوب و ترور علٌه شهروندان کشور را گسترش دهد
تبهکاران حاکم برکشور که با سٌاست های خود اٌن سرزمٌن را 

قتصادی قرار داده اند، درمعرض خطرتهاجم نظامی و محاصره ا
اکنون با روی آوردن هرچه بٌشتربه سٌاست سرکوب، زندان و اعدام 
بوٌژه در مناطق ملی ازجمله بلوچستان و کردستان، می خواهند مٌان 
اقوام و ملل اٌران خصومت به وجود آورده و بدٌن ترتٌب موجودٌت 

 .کشور را در لبه پرتگاه و فروپاشی قرار دهند
ن بی رحمانه فرزندان مردم را به قتل  می رسانند، کسانی که چنی

بدانند مردم اٌن جناٌات را فراموش نخواهند کرد و مسؤلٌن اٌن تبه 
همه آنان، چه کسانی که فرمان کشتاررا . کارٌی را نخواهند بخشٌد

صادرمی کنند و چه آن هاٌی که مجرٌان اٌن جناٌات هستند، 
سقوط اٌن حکومت باٌد مخصوصا رهبران اصلی نظام، در فردای 

 .پاسخگوی  همه جناٌات خود باشند و به مجازات برسند
اٌن آدم کشی ها همچنٌن نشان می دهد که اٌن حکومتگران هستند که 
خشونت را بدون حد ومرز علٌه شهروندان به کار می گٌرند و مردم 
را به جاٌی می کشانند که برای جلوگٌری از کشتار وادامه موجودٌت 

.  ره ای جز توسل به قهر برای شان باقی نمی ماندکشور چا
رژٌم اٌدئولوژٌک والٌت فقٌه ٌک دٌکتاتوری معمولی نٌست که  برای بقای 

خود وارد داد و ستد با مردم شود؛ ٌعنی امتٌازاتی بدهد و امتٌازاتی بگٌرد 
جانورانی بر کشورما . و با تامٌن خواسته هاٌش دست از سر مردم بردارد

باشند باز  قدرت نشسته اند که حتی اگرمردم کاری به آنان نداشتهبر ارٌکه 
هم آنان را به حال خود نمی گذارند و با در پٌش گرفتن سٌاست های عمٌقا 

ارتجاعی، به طور روزمره و داٌمی به مردم و حقوق شهروندی آن ها 
تعرض کرده وآنان را در برابر خود قرار می دهند و اٌن ناشی از ذات 

و اٌدئولوژٌکی عصر حجری رژٌم والٌت فقٌه است که به ٌک بن  متناقض
اٌن تناقض . بست ؼٌر قابل حل گرفتار آمده و نمی تواند از آن رهاٌی ٌابد

ذاتی حکومت اسالمی که با نگاه به گذشته می خواهد بر ٌک ملت بزرگ با 
فرهنگی ؼنی و با سطح قابل توجه ای از مدرنٌت حکومت کند، به بحران 

از اٌن . بزرگ و مقابله داٌمی با مردم در همه زمٌنه ها دامن می زندهای 
روست که اٌن حکومت هرگز روی ثبات را نخواهد دٌد و برای رهاٌی از همه 

تناقضاتی که با آن روبروست راهی جز سرنگونی اش وجود ندارد؛امری که 
بٌش  روند ناگزٌری که حکومت خود. دٌر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد

سرنوشت محتوم است که رژٌم را  ازهمه ازآن آگاهی دارد وهمٌن آگاهی از اٌن
وامٌدارد که از سر نومٌدی و ضعؾ به طور پٌوسته دست به جناٌت علٌه مردم 

ٌک چٌز دٌگر را رژٌم بهتر از همه می داند و آن اٌن است که دٌگر .  بزند
مقاومت مردم در . د شدحتی چنٌن کشتارها و جناٌاتی مانع از سقوطش نخواه

سی سال گذشته و مخصوصا مبارزات پرشورآنان علٌه رژٌم در ٌک سال 
 ۱۳۸۹اردٌبهشت ۲۲.اخٌر، خود گوٌای اٌن حقٌقت است

…………………………………. 

 توافق هسته ای رژيم و پی آمد های آن
 يوسف لنگرودی

 حکومت اسالمی پس از سال ها تالش و پافشاری برای دست ٌابی به تکنولوژی
هسته ای و ؼنی سازی اورانٌوم با ؼلظت باال در داخل کشور، از قرار معلوم به در 
خواست آژانس بٌن المللی و حرٌفان خود گردن نهاد و پذٌرفت که مبادله ؼنی سازی 

رامٌن مهمان پرست سخنگوی . را در کشوری ثالث و در خارج از اٌران انجام دهد
عنوان کشوری نام برد که مبادله سوخت  وزارت خارجه رژٌم اسالمی از ترکٌه به

اٌن توافق پس از مذاکرات بٌن احمدی نژاد و . هسته ای در آن صورت خواهد گرفت
سران کشورهای برزٌل و ترکٌه، بعنوان دو عضوؼٌر داٌم شورای امنٌت، حاصل 

بر اساس اٌن تفاهم، هزارو دوٌست کٌلو اورانٌوم اٌران با ؼلظت سه و نٌم . گشت
خاک ترکٌه  به بٌست درصد افزاٌش خواهد ٌافت و سپس بعنوان سوخت درصد در

همه اٌن مراحل تحت . نٌروگاه تحقٌقاتی تهران به اٌران تحوٌل داده خواهد شد
 . نظارت شدٌد آژانش بٌن المللی انرژی اتمی خواهد بود

جمهوری اسالمی که حتی درآخرٌن روزها، همه کوشش های خود را به کار بست 
، در (اعضای ؼٌر ثابت )در شورای امنٌت" دوست" با جلب کشورهای  تا شاٌد

تصوٌب دور جدٌد تحرٌم ها مانع اٌجاد کند، پس از آن که درٌافت از مجموع ده 
عضو ؼٌر ثابت شورای امنٌت هٌچ کشوری از آن حماٌت نخواهد کرد و دٌگر هٌچ 

ٌطی قرار گرفت که راه گرٌزی برای فرار از تحرٌم اقتصادی وجود ندارد،  در شرا
برای اٌنکه اٌن کنار آمدن جنبه . مجبور به گردن نهادن به توافق هسته ای شد

اجراٌی پٌدا کند باٌد به تاٌٌد آژانس بٌن المللی انرژی اتمی و کشورهای گروه وٌن 
حال صرفنطر از اٌنکه اٌن توافق مورد . برسد(مرکب از آمرٌکا، روسٌه و فرانسه )

ل رژٌم اسالمی قرار بگٌرد  و ٌا اٌنکه اساسا حکومت اسالمی  قبول طرؾ های مقاب
به آن وفادار بماند ٌا نه، پٌامدهاٌی با خود به همراه دارد که برخی از مهمترٌن شان 

:  به قرار زٌر است
به وضوح نشان می دهد که رژٌم اسالمی برقراری دور جدٌد تحرٌم ها را   -اوال

شدٌد در عرصه جهانی، به هٌچ وجه توان مقابله با جدی گرفته و با توجه به انزوای 
چه درسطح جهانی و چه  –همه اٌن ها در دنٌای سٌاست . تحرٌم ها را ندارد
. به معنای تسلٌم و ضعؾ رژٌم تلقی خواهد شد -درعرصه داخلی 

عقب نشٌنی رژٌم والٌت فقٌه در اٌن زمٌنه بی تردٌد براٌش بی هزٌنه نخواهد   -ثانيا
مه عقب نشٌنی های بٌشتری در عرصه های دٌگری مخصوصا درمساٌل بود و مقد

باٌد توجه داشت که . مربوط به بازی قدرت در منطقه را به همراه خواهد داشت
توافق هسته ای رژٌم نه از سر قدرت بلکه ازموضع ضعؾ حاصل شد که ٌکی از عوامل 

رای همراهی با تحرٌم های مهم آن، عالٌم آشکار و پنهانی بوده که ازسوی روسٌه و چٌن ب
حکومت در اٌن اواخر متقاعد شد که دوره بازی با کارت روسٌه و . جدٌد ارسال می شد

مخصوصا . چٌن در عرصه جهانی برای مانور دادن در مقابل ؼرب به سر رسٌده است
روسٌه اخٌرا با تدوٌن سٌاست های جدٌد درعرصه خارجی که با ارتباط مستقٌم با برنامه 

ٌد آن کشور در عرصه داخلی قرار دارد، اولوٌت های بسٌار مهمی برای خود های جد
. قاٌل شده که بدون جلب همکاری و موافقت اٌاالت متحده آمرٌکا تحقق نخواهد ٌافت

نزدٌکی بٌش از حد به اٌران، روسٌه را ازدست ٌافتن به هدؾ های تعٌٌن شده اش دور 
ه قبال برای حصول به سازش هاٌی ازاٌن واکنش ؼرب پٌرامون توافق اخٌرک. می سازد

می داد و حاضر بود درازای تحقق آن، امتٌازات بزرگی را  دست، اشتٌاق فراوانی نشان
برای رژٌم درنظر بگٌرد،  با احتٌاط و سردی همراه بوده که می تواند نماٌانگر ادامه 

ادٌه اروپا کاخ سفٌد، مقامات اتح. فشاربر روی حکومت، حتی پس از اٌن توافق باشد
ومقامات فرانسه وانگلٌس توافق مذکور را به معنای پاٌان مناقشه هسته ای اٌران و رفع 

تحرٌم ها نمی دانند و حتی رٌٌس جمهور روسٌه با وجود استقبال محتاطانه، ماجرا را 
چنٌن موضع گٌری هاٌی از سوی کشورهای درگٌر در مناقشه . پاٌان ٌافته تلقی نمی کند

م،  از آگاهی اٌن کشورها ازضعؾ مفرط رژٌم  و بی اعتباری شدٌد آن در هسته ای رژی
. مٌان مردم اٌران ناشی می شود

گردن نهادن به سازش مذکور، از سوی رژٌم، دراٌن برهه از زمان، بٌش از  -ثالثأ
هرچٌز به دلٌل وحشت حکومت ازامکان وقوع اعتصابات سراسری و شورش 

تکش، تهٌدستان واقوام و ملل تحت ستم است که همزمان کارگران، کارمندان زحم
موجودٌت . حکومت به ناچار، به عقب نشٌنی در زمٌنه هسته ای تن در داده است

رژٌم والٌت فقٌه که از سوی جنبش ضد استبدادی درٌک سال اخٌر مورد تهدٌد قرار 
گرفته، و مخصوصا بر سر ماجرای مربوط به حذؾ ٌارانه ها، احتمال روٌاٌی های 
بزرگ بامردم افزاٌش ٌافته، امکان تدوام مانور در عرصه هسته ای راعمال از آن 

.  سلب کرده است 
با اٌن توافق، هم خطر گرفتارشدن کشور در چنگال تحرٌم های اقتصادی و   –رابعأ

البته هنوزنمی توان در اٌن باره خوشبٌن  )هم خطر تهاجم نظامی کاهش می ٌابد 
دانش هسته ای حق مسلم " نخواهد توانست تحت شعارو هم حکومت  دٌگر  (بود

به فرٌب و تهٌٌج افکار آن بخش از مردم عقب مانده بپردازد و با پٌوند دادن "  ماست
آن با منافع ملی کشور و همسو دانستن مخالفان با بٌگانگان، ازآن بعنوان چماق 

کشور که برای پٌش  تبهکاران حاکم بر. سرکوب علٌه مردم ونٌروهای مخالؾ استفاده کند
بردن جناٌت علٌه مردم به ادامه بحران هسته ای نٌاز داشتند و برای شعله ور نگهداشتن 

آن تا به حال از هٌچ کوششی درٌػ نورزٌدند، حاال به نظر می رسد اٌن بار نوبت مخالفان 
ه و مردم باشد که از اٌن عقب نشٌنی رژٌم استفاده کرده ودولتی را که در برابر خواست

های بر حق آنان ذره ای عقب نمی نشٌند، اما در برابرتهدٌد و فشار بٌگانگان تسلٌم می 
. شود، مورد مالمت و حمالت خود قرار دهند

به هرحال، موضع ضعٌؾ رژٌم در عرصه بٌن المللی را باٌد به نفع جنبش ضد استبدادی 
نقش جنبش مردم اٌران دانست و آن را نتٌجه مستقٌم قدرت گٌری و مطرح شدن 

اٌن موضع می تواند امکانات حکومت را برای . ضداستبدادی در داخل کشور تلقثی کرد
 . سرکوب مردم کاهش داده  و فضای تنفس بهتری برای جنبش مردمی فراهم خواهد آورد

 ۱۳۸۹اردٌبهشت  ۲۸
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 سادیْ ساٍ کاسگش  -  عیاعی سّص ُایگفتاس
اعتصاب عشاعشی ّ اُویت گغتشػ 

  تگی دس تشاتش اعتثذادُوغْیی ّ ُوثظ
اکٌُٕ ٔ ثب گؾىت پُش ؿٔف اف اػؼاو پُش َلـ اف فَؼاَٛبٌ مٛبمی ٔ يٕد 

پـػايُّ اػتـاُ ٔ يغبنلت ٔ يضکٕيٛت اٍٚ اهؼاو آىکبؿا يی تٕاٌ ػٚؼ کّ 

اٍٚ اػؼاو ْب َّ تُٓب فيُّٛ گنتـه اؿػبة ٔ ٔصيت ػًٕيی ػؿ مطش 

اػتـاّبت َيؼِ امت؛  ربيؼّ، ثنتٍ فثبٌ ْبی يُتوؼ ٔ عٕػػاؿی اف اػايّ

ثهکّ ثّ َٕثّ عٕػ ثّ ًْنٕٚی كـاگٛـ ٓٛق گنتـػِ ای اف يغبنلبٌ ٔ 

يؼتـّبٌ ثّ ػٚکتبتٕؿی ٔ ثّ ًْجنتگی يهی ػؿ پٛکبؿ ّؼ امتجؼاػی كـا 

 .ؿٔٚٛؼِ امت

اػتَبة ؿؾای فَؼاَٛبٌ مٛبمی ػؿ فَؼاٌ، اػتَبة ؿؾای ػاَيزٕٚبٌ ٔ 

ربػبَّ ػْٓب تيکم ٔ َٓبػ اػتَبة مـامـی ػؿ کـػمتبٌ ٔ ثٛبَّٛ ْبی ه

ينتوم يؼَی ػؿ ػاعم کيٕؿ ٔ ػؿ ؿاك ًّْ ػاَيزٕٚبٌ ثّ ػُٕاٌ پٛيتبفاٌ 

رُجو ّؼ ػٚکتبتٕؿی، َيبٌ يی ػُْؼ کّ َويّ مـکٕثگـاٌ ػؿ اكقاٚو 

اؿػبة اف ٓـٚن اػؼاو ْب ػوٛى يبَؼِ ٔ ثب ىکنت ٔ ؿمٕاٚی کبيم ؿٔثـٔ 

متبٌ اَتيبؿ ٚبكتّ َيبٌ گقاؿه ْبٚی کّ  اف ىٓـْبی يغتهق کـػ. ىؼِ امت

يی ػْؼ کّ كـاعٕاٌ ْب ثّ اػتَبة مـامـی ثب يٕكوٛت هبثم تٕرٓی ؿٔثـٔ 

 .ىؼِ ٔ مکٕت ىٓـْبی کـػمتبٌ ؿا كـا گـكتّ امت

يٕكوٛت كـاعٕاٌ اػتَبة ٔ تبحٛـات اَکبؿَبپؾٚـی کّ اٍٚ ىکم اف 

اػتـاُ ػؿ اؿتوب ًْنٕٚی ٔ ًْجنتگی يـػو ػؿ يجبؿفِ ّؼ ػٚکتبتٕؿی 

ٔاهؼی ثـای ػجٕؿ تؼؿٚزی اف عَهت ٔاکُيی ثّ عَهت  ؛ ثنتـػاؿػ

ػؿ ىـاٚطی کّ . کُيگـاَّ ػؿ ؿٔٚکـػ ثّ اػتَبة ؿا كـاْى آٔؿػِ امت

 َلـ ػؿ ثهٕچنتبٌ  ٕٔٔ  َلـ ػؿ فَؼاٌ ْبی کـػمتبٌ ٔ تٓـاٌ 20ربٌ صؼاهم 

ؿا اػؼاو تٓؼٚؼ يی کُؼ، ػؿ ىـاٚطی کّ گـِٔ ثقؿگی اف فَؼاَٛبٌ مٛبمی ٔ 

رُجو اػتـاّی ثب اصکبو مُگٍٛ ٔ ظبنًبَّ هْبٚی ؿٔثـٔ ىؼِ اَؼ، امـای 

ٔ ػؿ ىـاٚطی کّ ثـگقاؿی تزًؼبت اػتـاّی ثّ عبٓـ نيکـکيی 

َٛـْٔبی مـکٕة ٔ ثنٛذ گنتـػِ َٛـٔ اف مٕی ؿژٚى ثب ْقُّٚ ْبی مُگُٛی 

ؿٔثـٔمت، گنتـه اػتَبة ثب عٕامت نـٕ كٕؿی ٔ ثٛؼؿَگ اصکبو اػؼاو 

ٚبٌ مٛبمی ٔ ػوٛؼتی اف اٍٚ ظـكٛت ثـعٕؿػاؿ امت کّ ٔ آفاػی ًّْ فَؼاٌ

ػؿ ّٔؼٛت کَُٕی ػؿ يـکق تٕرّ ًّْ يؼاكؼٍٛ آفاػی ٔ ػؼانت ارتًبػی 

  .هـاؿ ثگٛـػ

ثب اػتَبثبت فَزٛـِ ای ػؿ رٓت تبيٍٛ اٍٚ عٕامت ْب ْـ رب کّ چٍُٛ 

ايکبَی ٔاهؼب ٔرٕػ ػاؿػ، يی تٕاٌ اثتکبؿ ػًم ؿا اف مـکٕثگـاٌ گـكت، 

ی ؿا اف اػتـاُ َنجت ثّ اػؼاو پُذ فَؼاَی مٛبمی ثّ تؼؿٚذ ثّ ًْجنتگ

اػتـاُ ػهّٛ اصکبو ٍبػؿِ ثـای ًّْ يضکٕيبٌ ثّ اػؼاو اؿتوب ػاػ ٔ ثّ 

يبىٍٛ رُبٚت ػٔنتی ثٛو اف اٍٚ ايکبٌ َؼاػ کّ اف ربٌ فَؼاَٛبٌ مٛبمی 

 .ثـای اؿمبل پٛبو ٔصيت ٔ يـگ ٔ اؿػبة ثّ ربيؼّ مٕامتلبػِ کُؼ

ات فَزٛـِ ای يی تٕاٌ ْـ چّ ثٛيتـ پٛبو آفاػی ٔ ثـاثـی ؿا ػؿ ثب اػتَبة

ثـاثـ پٛبو ٔصيت ٔ اؿػبة صکٕيت ػؿ مطش ربيؼّ پـاکُؼ، مبَنٕؿ ٔ 

علوبٌ ٔ مـکٕة ؿا ػوٛى گؾاىت ٔ هيـْب ٔ الّٚ ْبی ارتًبػی ْـ چّ 

. ثٛيتـی اف يـػو ؿا ثب ْقُّٚ ای کًتـ ثّ يٛؼاٌ يوبٔيت ٔ اػتـاُ کيبَؼ

فَزٛـِ ای ثٕٚژِ ػؿ ػاَيگبْٓب ٔ اف مٕی ػاَيزٕٚبٌ ٔ ػؿ يتٍ اػتَبثبت 

صْٕؿ يٕحـ يجبؿفاتی عبَٕاػِ ْبی ًّْ اػؼاو ىؼِ گبٌ مبل ْبی اعٛـ ْـ 

رب ٔ ثّ ْـ يٛقاٌ کّ ينٛـ امت ػؿ ىـاٚطی کّ ثّ مبنگـػ َضنتٍٛ عٛقه 

ّؼ ػٚکتبتٕؿی يـػو اٚـاٌ َقػٚک يی ىٕٚى؛ كيبؿ مُگُٛی ؿا کّ ْى اکٌُٕ 

ِ امـای رُجو اػتـاّی، فَؼاَٛبٌ مٛبمی، كؼبنٍٛ يؼَی ػاؿای پـَٔؼِ يتٕد

ػؿ يضبکى هْبٚی ٔ َٓبػْبی ايُٛتی ىؼِ امت، کبْو يی ػْؼ ٔ تًـکق 

اف اٍٚ ؿٔ ىبٚنتّ امت گنتـه اػتَبة . مـکٕثگـاٌ ؿا ػؿْى يی ؿٚقػ

تب نـٕ اصکبو اػؼاو، تب آفاػی فَؼاَٛبٌ مٛبمی ٔ کهّٛ ثبفػاىت ىؼِ گبٌ 

اػتـاّی ػؿ کبٌَٕ تٕرّ رُجو ّؼ ػٚکتبتٕؿی ػؿ ّٔؼٛت کَُٕی  رُجو

 2010يبی  14                              .هـاؿ ثگٛـػ

.................................................. 
دس تذاسک ضشتَ ای تاصٍ تَ دعتگاٍ ّالیی دس ًخغتیي 

 دیکتاتْسیعالشّص آغاص خیضػ ًْیي ضذ 
اػتَبثبت يُلَم فَزٛـِ ای ػؿ ػاَيگبْٓب ْـ رب ٔ ثّ ْـ يٛقاٌ کّ 

ٔاػِ ْبی ًّْ اػؼاو ايکبٌ ٔ ثٓبَّ آٌ ٔاهؼب كـاْى امت ٔ اػتـاّبت عبٌ

ىؼِ گبٌ می ٔ ٚک مبل مـکٕة ٔ ػٚکتبتٕؿی ًْـاِ ثب عبَٕاػِ ْبی 

فَؼاَٛبٌ مٛبمی اٍٚ مبنٛبٌ ثـ ػهّٛ اػؼاو، فَؼاٌ؛ مـکٕة ٔ ىکُزّ ػٔ 

ػـٍّ اف صـکت ْبی اػتـاّی ْنتُؼ کّ يی تٕاَُؼ پل اف صـکت 

گبِ ػؿعيبٌ اػتَبة مـامـی ػؿ کـػمتبٌ اهؼايبت اػتـاّی ؿا تب اٚنت

 .ثٛنت ٔ ػٔ عـػاػ تؼأو ثغيُؼ

ثٛنت ٔ ػٔ عـػاػ مبنـٔف آؿبف عٛقه ٍَٕٚ ّؼ ػٚکتبتٕؿی يـػو اٚـاٌ 

اٍٚ مبنگـػ يٓى اف ْى اکٌُٕ ثّ يوطغ َٕػی ْى آٔؿػی ثب ػٚکتبتٕؿی . امت

ثّ اٍٚ مٕ ػٚگـ کبيال ؿٔىٍ ىؼِ  88اف ػبىٕؿای عٍَٕٛ . تجؼٚم ىؼِ امت

ْـ تـكُؼی ػؿ اٍٚ ؿٔف اف ثـگقاؿی  امت کّ ؿژٚى تاله يی کُؼ تب ثّ

ارتًبػبت تٕػِ ای اػتـاّی رهٕگٛـی کُؼ، ؿٔىٍ ىؼِ امت کّ ثّ ْٛچ 

ٔرّ ثّ ْٛچ يغبنق ٔ يؼتـّی اربفِ ؿاْپًٛبٚی ٔ تزًغ ٔ صتی ثٓـِ 

ثـػاؿی اف تزًؼبت صکٕيتی ٔ يـامى ْب ثـای ثٛبٌ اػتـاُ َغٕاْؼ ػاػ ٔ 

؛ اصْبؿ ٔ تٓؼٚؼ تهلُی كؼبنٍّٛ ؿٔىٍ امت کّ ػمت ثّ ثبفػاىت ْبی گنتـػِ

. ٔ اؿمبل پٛبيک ْبی تٓؼٚؼآيٛق عطبة ثّ يـػو ػؿ اثؼبػ ٔمٛغ عٕاْؼ فػ
صتی ْٛچ ثؼٛؼ َٛنت کّ ثب ٔرٕػ اػتـاّبت گنتـػِ ٔ ػايُّ ػاؿی کّ ػؿ ػاعم ٔ 

ػؿ مطش رٓبٌ ػؿ يضکٕيٛت اػؼاو ْب ػؿگـكت، تؼؼاػ ػٚگـی اف فَؼاَٛبٌ 

ؿ تـكُؼی کّ يی تٕاَؼ اؿػبة ٔ ٔصيت پـاکُی ؿا مٛبمی ؿا ثـ ػاؿ کُؼ ٔ ثّ ِ

ًّْ اٍٚ َتبٚذ ٍـكب تؼًٛى مبػِ ػًهکـػ ػمتگبِ . ػؿ آمتبَّ اٍٚ ؿٔف ىؼت ثغيؼ

ٔ يٛؼاَٛى کّ اٍٚ ػمتگبِ . ايُٛتی آٌ ػؿ يبْٓبی اعٛـ امت/ ٔالٚی ٔ ػٔنت َظبيی

 ػؿ. مـکٕة ٔ َٛـَگ؛ اف تٕاٌ ٓـاصی تٕٓئّ ْبی پٛچٛؼِ َٛق ثـعٕؿػاؿ امت

صوٛوت رُجو ٍَٕٚ ّؼ ػٚکتبتٕؿی ثب تزـثّ ٚک مبل ؿٔٚبؿٔٚی ثّ عٕثی 

آيٕعتّ امت کّ ثب چّ ػمتگبِ مـکٕثگـ يکبؿی ؿٔثـٔمت ٔ ْٛچ گَّٕ تْٕى ٔ 

اف . عٕىجبٔؿی َنجت ثّ ايکبٌ ػؿٚبكت يزٕف ثـگقاؿی تزًغ ٔ اػتـاُ َؼاؿػ

ػٛت اُٚزبمت کّ اػتَبة ثّ ػُٕاٌ ىکهی کى ْقُّٚ تـ اف اػتـاُ ػؿ ُٔ

ىکهی کّ ىجکّ ْبی ارتًبػی ٔ . مـکٕة ىؼٚؼ ػؿ کبٌَٕ تٕرّ هـاؿ يی گٛـػ

كؼبنٍٛ رُجو اػتـاّی ثب تبکٛؼ ثـ آٌ ٔ تجهٛؾ ْـ چّ گنتـػِ تـه يی تٕاَُؼ 

مبنـٔف رُجو ٍَٕٚ ّؼ ػٚکتبتٕؿی ؿا ثّ فيبٌ ٚک ّـثّ رؼٚؼ ثّ ػمتگبِ 

. ٔالٚی تجؼٚم کُُؼ

مٕ اگـ چّ َتٕاَنتّ امت ؿٔٚبؿٔٚی ثّ اٍٚ  88رُجو اػتـاّی اف ػبىٕؿای 

ْبی گنتـػِ عٛبثبَی ٔ تظبْـات ٔمٛغ ؿا تؼأو ثغيؼ، ايب يضؼٔٚت ْبی اٍٚ 

ىکم اف اػتـاّبت اًْٛت تٕرّ ثّ اػتَبة ثّ ػُٕاٌ ٚک مالس کبؿا ػؿ پٛکبؿ 

اف آَزب کّ اػتَبة صؼاهم ثـای . ّؼ ػٚکتبتٕؿی ؿا ثـرنتّ تـ مبعتّ امت

ْبی ارتًبػی تُٓب ثـ يضٕؿ يطبنجبت ييغٌ ٔ يؼٍٛ  ثنٛبؿی اف اهيبؿ ٔ الّٚ

يی تٕاَؼ ٍٕؿت ثگٛـػ، ٔ اف آَزب کّ ثغيی اف اٍٚ يطبنجبت ٍُلی، ؿكبْی، 

ػبرم ٔ كٕؿی ْنتُؼ، َٛبفْبی تؼأو رُجو اػتـاّی ثّ تؼؿٚذ نقٔو ًْنٕٚی ٔ 

. توٕٚت کـػْى پَٕٛؼی ثب يطبنجبت ٔاهؼی اهيبؿ ٔ الّٚ ْبی يغتهق ربيؼّ ؿا  

ؿ ثٛـصًبَّ ؿژٚى ٔ مـکٕة ىؼٚؼ ٔ ػائى، پـ کـػٌ ىکبف ْبٚی ؿا کّ يبَغ كيب

گنتـه اتضبػ ػًم يجبؿفاتی ثغو ْبی يغتهق اؿػٔی َٛـْٔبی ّؼ 

ػٚکتبتٕؿی ثٕػ ٔرّٓ اَکبؿ َبپؾٚـ ثغيٛؼ ٔ اف اٍٚ يزًٕػّ رُجو ّؼ 

اػتَبة . ػٚکتبتٕؿی ػؿ ػٔ مًت يٓى ثّ توٕٚت ػؿَٔی عٕٚو پـػاعت

متبٌ کّ ثب صًبٚت ٔ ًْؼنی ػؿ مطش کيٕؿ ؿٔثـٔ ىؼ ػالِٔ مـامـی ػؿ کـػ

ثـ آَکّ مـييوی ىبٚبٌ تٕرّ ػؿ ثٓـِ رٕٚی اف اػتَبة ىؼ، ثـای أنٍٛ ثبؿ 

اتضبػ ػًم ػؿ َلی اػؼاو ؿا ثّ صهوّ ای ػؿ تٕرّ ثّ يطبنجبت ثـصن يهی تجؼٚم 

. ٚىؿٔٚکـػی ييبثّ ؿا ػؿ رـٚبٌ ؿٔف رٓبَی کبؿگـ اينبل َٛق ىبْؼ ثٕػ. کـػ

ثی تـػٚؼ اٍٚ ُْٕف گبو ْبی أنّٛ ػؿ پَٕٛؼ رُجو ّؼ ػٚکتبتٕؿی ثب رُجو 

يطبنجبتی ٔ ثٕٚژِ يطبنجبت يهی ٔ کبؿگـی ثّ ىًبؿ يی ؿٔػ ٔ توٕٚت ْـ چّ 

ثٛيتـ اٍٚ پَٕٛؼْب ثـای تٕاًَُؼمبفی رُجو ّؼ ػٚکتبتٕؿی ٔ گنتـه ٔاهؼی 

انقاو يٕکؼی  ػايُّ َٛـْٔبی يٕحـ ىـکت کُُؼِ ػؿ اػتـاّبت ًْچُبٌ اف

ْـ چّ اٍٚ پَٕٛؼ ثب ىتبة ثٛيتـی گنتـه ٚبثؼ، ثّ ًْبٌ يٛقاٌ . ثـعٕؿػاؿ امت

. اصتًبل صًبٚت ثغو ْبی ثقؿگ تـی اف يـػو اف اٚؼِ اػتَبة ٔرٕػ ػاؿػ

اػتَبثبت يُلَم فَزٛـِ ای ػؿ ػاَيگبْٓب ْـ رب ٔ ثّ ْـ يٛقاٌ کّ ايکبٌ ٔ 

ٔاػِ ْبی ًّْ اػؼاو ىؼِ گبٌ می ٔ ثٓبَّ آٌ ٔاهؼب كـاْى امت ٔ اػتـاّبت عبٌ

ٚک مبل مـکٕة ٔ ػٚکتبتٕؿی ًْـاِ ثب عبَٕاػِ ْبی فَؼاَٛبٌ مٛبمی اٍٚ مبنٛبٌ 

ثـ ػهّٛ اػؼاو، فَؼاٌ؛ مـکٕة ٔ ىکُزّ ػٔ ػـٍّ اف صـکت ْبی اػتـاّی 

ْنتُؼ کّ يی تٕاَُؼ پل اف صـکت ػؿعيبٌ اػتَبة مـامـی ػؿ کـػمتبٌ 

رُجو . گبِ ثٛنت ٔ ػٔ عـػاػ تؼأو ثغيُؼاهؼايبت اػتـاّی ؿا تب اٚنت

ػاَيزٕٚی تبکٌُٕ ًْٛيّ َوو پٛيتبف رُجو ّؼ ػٚکتبتٕؿی ؿا ثـػٓؼِ ػاىتّ 

ًٍْٛ رُجو امت کّ اکٌُٕ يی تٕاَؼ ػؿ رهت تٕرّ ػًٕو يـػو ثّ اًْٛت . امت

َٕىتّ . ثٓـِ ثـػاؿی ْـ چّ ٔمٛغ تـ اف اػتَبة َوو ؿاْگيب ٔ پٛيـٔ اٚلب کُؼ

 2010 ,15يی ىؼِ ػؿ 

………………………………………. 
 اینگاهی به شرايط و موقعيت توافق ايران بر سر مبادله سوخت هسته 

ی به تبادل سوخت هسته ای گردن گذاشته رژٌم اسالمی همچنٌن در شراٌط 
اجرای برنامه شوک تراپی و حذؾ ٌارانه ها را آن هم ظرؾ  است که 

شش ماه در دستور دارد و اٌن برنامه با انفجار قٌمت ها و بٌرون کشٌدن 
آخرٌن لقمه های نان از سفره های زحمتکشان و تهٌدستان و محرومان 

ش های بزرگ خودجوش توده ای جامعه؛ رژٌم را در برابر کابوس شور
در شراٌط بقای تهدٌدآمٌز جنبش نٌرومند اعتراضی؛ چنٌن . قرار داده است

شورش هاٌی به منزله نفت پاشٌدن بر شعله های طؽٌان و اعتراض است و 
اٌن محاسبه ای نٌست که مورد توجه دولت امنٌتی نظامی و دستگاه والٌی 

 .قرار نگرفته باشد

http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/05/15/maz-145/
http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/05/15/maz-145/
http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/05/18/maz-152/
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سوخت هسته ای که اصلی ترٌن حلقه بن بست  توافق بر سر مبادله
مذاکرات هسته ای اٌران و گروه کشورهای پنج باضافه ٌک پس از 

تصوٌب آخرٌن قطعنامه تحرٌم های اقتصادی اٌران در شورای امنٌت 
سازمان ملل بود، در شراٌطی به دست آمد که روسٌه و چٌن در ٌک ماه 

ج باضافه ٌک در تشدٌد اخٌر آشکارا به ساٌر کشورهای عضو گروه پن
تحرٌم اقتصادی اٌران پٌوسته بودند و امکان مانور رژٌم اسالمی با کارت 

همزمان زٌر . روسٌه و چٌن در شورای امنٌت سازمان ملل تقلٌل ٌافته بود
فشار آمرٌکا گروهی از شرکت ها و کنسرن های نفتی از بازار سرماٌه 

و فروش بنزٌن به اٌران را گذاری نفت و گاز اٌران به تدرٌج خارج شده 
برای رژٌم اسالمی کامال روشن بود که کشورهای . متوقؾ کرده بودند

عربی و بوٌژه دوبی که شاهراه ارتباطی ورود کاال و خدمات و حتی 
درصد بنزٌن وارداتی مورد نٌاز اٌران بود، در شراٌط  70واردات حدود 

ت قابل اطمٌنان تصوٌب قطعنامه تشدٌد تحرٌم ها از سوی شورای امنی
نٌستند و دور زدن تحرٌم ها در عٌن حال به هزٌنه های مالی نجومی منجر 

توافق بر سر . می شود که باٌد از خزانه خالی دولت ورشکسته تامٌن شود
مبادله سوخت که به قصد کاستن از فشارهای خارجی بر رژٌم اسالمی 

که دستگاه صورت گرفته است در عٌن حال در شراٌطی انجام شده است 
والٌی و دولت نظامی امنٌتی آن احساس می کنند جنبش پردامنه ضد 
دٌکتاتوری پس از اعتراض گسترده و سراسری به اعدام پنج زندانی 

سٌاسی و اعتصاب ؼذای عمومی در کردستان سٌمای تهدٌدآمٌزتری به 
اعتصاب به تدرٌج فراگٌرتر می شود و رژٌم می داند  . خود گرفته است

صاب آن شکلی از اعتراض است که امکان سرکوب متمرکز را از که اعت
دستش بٌرون می کشد، همبستگی صفوؾ معترضان را تقوٌت می کند و 

فرصت های تازه برای سامان ٌابی و اٌجاد شبکه های نوٌن و گسترش آنها 
تجربه . در اختٌار معترضان و مخالفان دٌکتاتوری مذهبی می گذارد

دستان در حال تعمٌم است و درست همزمان با اعتصاب سراسری در کر
انتشار اخبار توافق بر سر مبادله سوخت هسته ای، فراخوان دانشجوٌان 

گروهی از  کرد دانشگاه تهران ، بخشی از دانشجوٌان دانشگاه امٌر کبٌر، 
 دانشجوٌان دانشگاه کردستان، بخشی از دانشجوٌان دانشگاه تبرٌز و 

گاه رازی کرمانشاه به اعتصاب سراسری در گروهی از دانشجوٌان دانش
. دانشگاهها انتشار ٌافته است

رژٌم اسالمی همچنٌن در شراٌطی به تبادل سوخت هسته ای گردن گذاشته  
اجرای برنامه شوک تراپی و حذؾ ٌارانه ها را آن هم ظرؾ  است که 

شش ماه در دستور دارد و اٌن برنامه با انفجار قٌمت ها و بٌرون کشٌدن 
آخرٌن لقمه های نان از سفره های زحمتکشان و تهٌدستان و محرومان 

جامعه؛ رژٌم را در برابر کابوس شورش های بزرگ خودجوش توده ای 
در شراٌط بقای تهدٌدآمٌز جنبش نٌرومند اعتراضی؛ چنٌن . قرار داده است

شورش هاٌی به منزله نفت پاشٌدن بر شعله های طؽٌان و اعتراض است و 
سبه ای نٌست که مورد توجه دولت امنٌتی نظامی و دستگاه والٌی اٌن محا

اما حتی اگر پذٌرش تبادل سوخت هسته ای به قصد . قرار نگرفته باشد
تمرکز بر جنبش اعتراضی و الوٌت دادن به نابودی آن در دستور کار 

رژٌم قرار گرفته باشد، و به همٌن دلٌل هشداردهنده باشد، اٌن اقدام از چند 
اوال از اٌن جهت که بحران و تنش بٌشتر در . در مجموع مثبت استجهت 

مناسبات بٌن المللی می توانست بهانه و مقدمات مداخله بٌشتر قدرت های 
خارجی در اوضاع پرآشوب کنونی اٌران را فراهم کند، توافق بر سر 

ثانٌا از اٌن زاوٌه که، انجماد نسبی اٌن . سوخت اٌن بهانه را کاهش می دهد
حران، رژٌم را از ٌکی از ابزارهای مهم منحرؾ کردن توجه افکار عمومی و ب

ملی گراٌی عظمت طلبانه و زدن انگ وابستگی به خارج به  بازی با کارت 
مردم و فعاالن جنبش اعتراضی ٌا بستن دهان ها به بهانه تحرکات دشمن 

ر حوزه خارجی محروم می کند، و ثالثا به اٌن خاطر که با انجماد بحران د
مناسبات خارجی، شراٌط قطبی شدن تضاد منافع اکثرٌت عظٌم مردم اٌران با 

نظامی آن بهبود می ٌابد و مردم اٌران امکان می /دستگاه والٌی و دولت امنٌتی 
ٌابند بدون مزاحمت ها و مداخالت خارجی تکلٌؾ خود را با حکومت اعدام و 

 2010 می18       .شکنجه و فقر و فالکت ٌکسره کنند

…………………………………… 
 جذیذتْافك تِشاى ّ پیؼ ًْیظ لطعٌاهَ تحشین ُای 

ثـ  تٕاكوُبيّ تٓـاٌ يًکٍ امت تب صؼٔػی ٔ تب يوطغ فيبَی يضؼٔػی ثتٕاَؼ

مـاِ پٛيـٔی كيبؿْبی عبؿری يبَغ اٚزبػ کُؼ؛ ايب فيُّٛ ْبی ثبفتٕنٛؼ آٌ 

ؿا ػمت َغٕؿػِ يی گؾاؿػ ٔاف اٍٚ ؿٔ آيـٚکب اگـ صتی َتٕاَؼ اف ٓـٚن 

ىٕؿای ايُٛت كيبؿ ثـ اٚـاٌ ؿا ىؼت ػْؼ اف اْـو ْبی ػٚگـ امتلبػِ عٕاْؼ 

ثبفاؿ اٚـاٌ ٔ کًب اٍٚ کّ عـٔد پی ػؿ پی ىـکت ْبی َلت ٔ گبف اف . کـػ

هطغ كـٔه ثُقٍٚ ػؿ يبْٓبی اعٛـ َّ ػؿ چٓبؿچٕة هطؼُبيّ تضـٚى ْب کّ 

 .ثّ يٕافات تاله ػؿ اٍٚ فيُّٛ ٍٕؿت گـكتّ امت

اؿائّ پٛو َٕٚل هطؼُبيّ رؼٚؼ تضـٚى ْبی اهتَبػی اٚـاٌ ثّ ىٕؿای ايُٛت 

مبفيبٌ يهم ثب ٔرٕػ تٕاكن يجبػنّ مٕعت ْنتّ ای ثٛبَگـ چُؼ َکتّ يٓى ٔ 

. کهٛؼی امت

تٕاكوُبيّ اٚـاٌ، تـکّٛ ٔ ثـفٚم ثـ مـ تجبػل مٕعت ْنتّ ای ػؿ ػهٛوّ : أال

ٚؼُی ٚک ؿٔف پٛو اف اؿمبل پٛو َٕٚل رؼٚؼ هطؼُبيّ تضـٚى ْب ثّ  90

ثب تٕرّ ثّ اٍٚ کّ چُؼ يبِ پٛو اف اٍٚ تٕاكن ييبثٓی ػؿ ٍٔٚ . ػمت آيؼ

فػ؛ تٕاكوُبيّ ػهٛوّ فٚـ آٌ تٕاكن ٍٕؿت گـكت؛ ايب ؿژٚى اماليی ثنـػت 

تٓـاٌ َتٕاَنت ٔ ًَی تٕاَنتّ امت يبَغ اؿائّ هطؼُبيّ رؼٚؼ تضـٚى ْب  90

کّ تٓـاٌ ثّ عٕثی اف چُؼ ٔ چٌٕ پٛيـكت آٌ ٔ صًبٚت ؿٔمّٛ ٔ چٍٛ اف آٌ 

اٍٚ ىِٕٛ تٕاكن َيبٌ يی ػْؼ کّ ثـای ؿژٚى َّ رهٕگٛـی . آگبْی ػاىت ىٕػ

عتٍ تٕپ ثّ فيٍٛ صـٚق ٔ اٚزبػ اف تضـٚى ثهکّ ثبفی ػٚپهًبتٛک ٔ اَؼا

. ىکبف ٔ تـػٚؼ ػؿ يٛبٌ اػْبی ىٕؿای ايُٛت يٓى ثٕػِ امت

ثب اٍٚ کّ ينبنّ تجبػل مٕعت ٚکی اف گـِ ْبی يٓى ثٍ ثنت پـَٔؼِ : حبَٛب

ْنتّ ای اٚـاٌ ػؿ يُبهيّ ثب ؿـة ثٕػ؛ ايب عٕػ تجبػل مٕعت ثب ْؼف پبٚبٌ 

ٔی کيٕؿْبی ؿـثی يطـس ػاػٌ ثّ ؿُی مبفی أؿإَٛو ػؿ اٚـاٌ اف ك

ثٕػ؛ ػؿ صبنی کّ تٕاكوُبيّ تٓـاٌ چٛقی ػؿ ثبؿِ پبٚبٌ ػاػٌ ثّ ؿُی مبفی 

أؿإَٛو ًَی گٕٚؼ ٔ ثـػکل يوبيبت ؿژٚى ًْچُبٌ ثـ اػايّ ؿُی مبفی 

. أؿإَٛو تبکٛؼ يی کُُؼ

تّٓٛ پٛو َٕٚل هطؼُبيّ رؼٚؼ کّ يٕتٕؿ اٍهی يضـکّ آٌ آيـٚکب ثٕػ  : حبنخب

فئٛبت كُی ثـَبيّ ْنتّ ای اٚـاٌ ٔ يخال ػؿٍؼ ؿُی مبفی؛ َّ كؤ اف د

َضِٕ تّٓٛ مٕعت ٔ تـتٛجبت آٌ، ثهکّ ػؿ گبو أل اف مٛبمت عبٔؿيٛبَّ ای 

آيـٚکب ثـای صلع َلٕؽه ػؿ عبٔؿيٛبَّ ثّ ػُٕاٌ ٚک . آيـٚکب يتبحـ امت

هؼؿت كبئوّ ثبٚؼ ثتٕاَؼ چبىُی ّؼٚت صبػ ينهًبَبٌ اٍٚ يُطوّ ٔ ثٕٚژِ ػؿ 

اٚزبػ چٛقی ىجّٛ ثّ ٚک . ؿْبی ػـثی ؿا ثٛـٌٔ ثکيؼ ٔ عُخی کُؼکيٕ

ػٔنت كهنطُٛی اف صؼاهم ْبی اٍٚ مٛبمت امت، ايب پٛيجـػ اٍٚ مٛبمت ثب 

يغبنلبَی هؼؿتًُؼ ػؿ ػؿٌٔ ربيؼّ آيـٚکب ؿٔثـٔمت، يغبنلبَی کّ ؿٔٚبْبی 

ثؼٚم كبىٛنتی اصًؼی َژاػ ػؿ َبثٕػی امـاٚٛم ثّ پيتٕاَّ يٓى تجهٛـبتی ىبٌ ت

يی کُُؼ کّ كـهّ اَتظبؿٌٕٚ کّ اف ٓـٚن  ىؼِ امت ٔ ىت ٔ ؿٔف تجهٛؾ 

اصًؼی َژاػ ثـ مٛبمت اٚـاٌ ؿهجّ ٚبكتّ امت اف ْـ ػوالَٛتی ػؿ مٛبمت ثّ 

آَٓب يی گُٕٚؼ کنبَی کّ ؿمًب ْٕنٕکبمت ؿا اَکبؿ يی کُُؼ؛ . ػٔؿ امت

ِ رُٓى فنقنّ ؿا ثّ صزبة فَبٌ يـثٕٓ يی مبفَؼ ٔ تجؼٚم ىؼٌ أّبع ة

ٔاهؼی ؿا يوؼيّ ظٕٓؿ ايبو آعـىبٌ يی ػاَُؼ اگـ ثّ ثًت اتى ػمت پٛؼا کُُؼ 

پٛيـٔی مٛبمت عبٔؿيٛبَّ ای آيـٚکب . امـاٚٛم ؿا َبثٕػ عٕاُْؼ کـػ

مٕعت ٔ عُخی کـػٌ اٍٚ مٛبمت امت کّ  ينتهقو يوبثهّ كؼبل ثب اٍٚ تجهٛـبت 

ثّ ًٍْٛ رٓت . گٛـػاٍهی عٕػ ؿا اف مٛبمت ْبی ػاؿٔػمتّ اصًؼی َژاػ يی 

يوبثهّ ثب مٛبمت ْبی تٓـاٌ ٔ يغٍَٕب عُخی کـػٌ اصًؼی َژاػ ٔ صؾف أ اف 

اػايّ مٛبمت ْبی يبرـارٕٚبَّ . أنٕٚت ْبی مٛبمت عبٔؿيٛبَّ ای آيـٚکبمت

َظبيی اصًؼی َژاػ ٔ پٛيُّٛ يغبنلت ْبی اٍٚ ػٔنت ثب صم ثضـاٌ / ؿژٚى ايُٛتی 

پيت پب فػٌ ْبی ػائى ثّ تٕاكوبت ثـای عـٚؼ َبىی اف ينبنّ ْنتّ ای اٚـاٌ ٔ 

ثّ  . كـٍت، فيُّٛ ٔ ثنتـ يُبمجی امت ثـای پٛيـٔی آيـٚکب ػؿ اٍٚ فيُّٛ

ػجبؿت ػٚگـ تب فيبَی کّ ػاؿٔػمتّ اصًؼی َژاػ ثـ مـ هؼؿت ثًبَُؼ، يبَٕؿْبٚی 

يـػو . َظٛـ تٕاكن تٓـاٌ يبَغ اػايّ كيبؿْبی ثٍٛ انًههی ثـ اٚـاٌ َغٕاْؼ ىؼ

َلل يٕرٕػٚت ٌ گـكتبؿ ػٔنت هيـی مـکٕثگـ ٔ ٔاپل گـاٚی ْنتُؼ کّ  اٚـا

. اه ثٓبَّ ثـای يؼاعهّ ػؿ ايٕؿ ػاعهی ثّ کيٕؿْبی ػٚگـ يی ػْؼ
َظـ ثّ آٌ چّ گلتّ ىؼ امبمب رًغ ىؼٌ ثنبٓ ػٔنت اصًؼی َژاػ ػؿ ٔاهغ : ؿاثؼب

کّ اف يهقٔيبت َبَٕىتّ کبْو كيبؿ ثٍٛ انًههی ثـ اٚـاٌ امت ٔ تب فيبَی 

اَتظبؿٌٕٚ ػؿ ًْؼمتی ثب ػمتگبِ ٔالٚت مکبٌ مٛبمت ْبی اٚـاٌ ؿا ػؿ ػمت 

. ػاىتّ ثبىُؼ چيى اَؼافی ثـای پبٚبٌ ػاػٌ ثّ كيبؿْبی عبؿری ٔرٕػ َؼاؿػ

تٕاكوُبيّ تٓـاٌ يًکٍ امت تب صؼٔػی ٔ تب يوطغ فيبَی يضؼٔػی ثتٕاَؼ ثـ مـاِ 

ْبی ثبفتٕنٛؼ آٌ ؿا ػمت  پٛيـٔی كيبؿْبی عبؿری يبَغ اٚزبػ کُؼ؛ ايب فيُّٛ

َغٕؿػِ يی گؾاؿػ ٔاف اٍٚ ؿٔ آيـٚکب اگـ صتی َتٕاَؼ اف ٓـٚن ىٕؿای ايُٛت 

کًب اٍٚ کّ . كيبؿ ثـ اٚـاٌ ؿا ىؼت ػْؼ اف اْـو ْبی ػٚگـ امتلبػِ عٕاْؼ کـػ

عـٔد پی ػؿ پی ىـکت ْبی َلت ٔ گبف اف ثبفاؿ اٚـاٌ ٔ هطغ كـٔه ثُقٍٚ ػؿ 

ٔة هطؼُبيّ تضـٚى ْب کّ ثّ يٕافات تاله ػؿ اٍٚ يبْٓبی اعٛـ َّ ػؿ چٓبؿچ

َبگلتّ ؿٔىٍ امت کّ تضـٚى ْبی رؼٚؼ ّٔؼٛت . فيُّٛ ٍٕؿت گـكتّ امت

ٔعٛى اهتَبػی اٚـاٌ ؿا ٔعٛى تـ عٕاْؼ کـػ ثّ كوـ ٔ كالکت ٔ تٓٛؼمتی يـػو 

ؿا ػؿ مطش ربيؼّ گنتـه عٕاْؼ ػاػ؛ ىـاٚٔ  اٚـاٌ ػايٍ عٕاْؼ فػ؛ کًجٕػْب 

اػی ؿا ػىٕاؿتـ عٕاْؼ کـػ ٔ ػؿ يزًٕع ثـؿَذ ٔػؾاة يـػو اٚـاٌ اصٛبی اهتٌ

تضـٚى ْب ػؿ ػٍٛ صبل يی تٕاَؼ ثب ىکبف ػؿ ٍلٕف رُجو ّؼ . عٕاْؼ اكقٔػ

صؾف ػٔنت پبػگبَی اصًؼی َژاػ اف  ػٚکتبتٕؿی ٔ توٕٚت َنجی گـاٚو ْبٚی کّ 

 ٓـٚن يکبَٛنى ْبی ثبٍطالس اَتغبثبتی ػؿ ػٍٛ صلع َظبو يٕرٕػ ؿا يی

عٕاُْؼ، كـاُٚؼ ؿاػٚکبنٛقِ کـػٌ يجبؿفات يـػو اٚـاٌ ؿا کُؼتـ کُؼ ٔ تبحٛـات 

يغـثی ْى ثـ پٛيـٔی رُجو ّؼ ػٚکتبتٕؿی ثّ مًت ػيکـاتٛقامٌٕٛ ثّ رب 

 2010, 19يی  .گؾاؿػ

……………………………………… 
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 ها برای روزنبرگ

: خبر کوتاه بود
« .اعدامشان کردند»ـ 

. خروش دخترک برخاست
. لبش لرزٌد

اش از اشک ُپر شد،  دو چشم خسته
. . . گرٌه را سر داد 

. و من با کوششی ُپر درد، اشکم را نهان کردم
 
؟ چرا اعدامشان کردندـ 

آلود،  پرسد ز من با چشم اشک می
چرا اعدامشان کردند؟ 

 
! ـ عزٌزم، دخترم

: انگٌز دنٌاٌی است آنجا، شگفت
. ُکند آنجا دروغ و دشمنی فرمانرواٌی می

ها  ٌن کٌمٌای خوِن انسانا: طال
. ُکند آنجا خداٌی می

های دور  انگٌز دنٌاٌی که همچون قرن شگفت
. ست آلوده هنوز از ننگ آزار سٌاهان دامن

. ست های پوچ و بٌهوده در آنجا حق و انسان حرؾ
رٌزی آزادست،   ُکشی، خون در آنجا رهزنی، آدم

. . . ست در زنجٌر  و پای آزادی و دست
 

! رمعزٌزم، دخت
آنان 

برای دشمنی با من 
برای دشمنی با تو 

! برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند
 

و هنگامی که ٌاران،  
با سرود زندگی بر لب، 

رفتند،  سوی مرگ می به
. زد چو ُگل در چشمشان لبخند امٌدی آشنا می

. خواندند شوق زندگی آواز می به
. راه روشن خود باوفا ماندند و تا پاٌان به

 
! زٌزمع

! پاک ُکن از چهره اشکت را، ز جا برخٌز
. مٌرٌم ما هرگز نمی: ای، من در تو تو در من زنده

من و تو با هزاران دگر، 
. گٌرٌم اٌن راه را دنبال می

. از آِن ماست پٌروزی
. از آِن ماست فردا، با همه شادی و بهروزی

 
! عزٌزم

. ست کار دنٌا رو به آبادی
دمد امروز،  دان میو هر الله که از خون شهی

 .ست نوٌد روز آزادی
 

 1332خرداد  30تهران، 
 (ساٌه. الؾ. هـ )هوشنگ ابتهاج 

 «ٌادگار خون سرو»از مجموعه  

 بهبهانی سيمين

 
  دخمه را بسٌار خاموش و کور می بٌنم هرچند

 بٌنم در انتهای داالنش، ٌک نقطه ی نور می
     دٌدار پٌش رو دٌوار، بسته ست راه بر هرچند

  جای جای وٌرانش، راه عبور می بٌنم در
 سنگ شب دراز آهنگ، نالٌن زمٌن و بالٌن هرچند

  انتظار روزی خوش، دل را صبور می بٌنم در
سٌنه لٌک ؼوؼاٌی،  توان و سر پردرد، پاٌم ضعٌؾ و دستم سرد در تن کم

بٌنم  از عشق و شور می
 ؼول در شگفت از من، پاس گذر گرفت از من گر
      چشم دل عزٌزان را، از راه دور می بٌنم با

          اندٌشه کاج آهنٌن رٌشه، هرگز مبادم من
  مخود اگر موجی، از مار و مور می بٌن برخاک
 چو در من آوٌزد، ناکام و خسته بگرٌزد طوفان
  هراس و پرواٌی، در اٌن شرور می بٌنم از من
 خالفی افتاده است، جای حضور فرٌاد است هر جا

 رمز کامٌابی را، در اٌن حضور می بٌنم من
 !و اند من با من، گوٌد خروش بس کن زن هشتاد
      خموش بودن را، تنها به گور می بٌنم گوٌم

 ۱۳۸۹وازدهم فروردٌن د

………………………………………. 
 در سوگ پنج جوان شهيد

 ايران آزاده  سيمين بهبهانی، شاعرشعری از 
 بگو چگونه بنوٌسم ٌکی نه، پنج تن بودند

 نه پنج، بلکه پنجاهان به خاطرات من بودند
* 

 بگو چگونه بنوٌسم که دار از درخت آمد
 درخت آن درختانی که خود تبر شکن بودند

* 
 و چگونه بنوٌسم که چوب دارها روزیبگ

 فشرده پای آزادی به فرق هر چمن بودند
* 

 نسٌم در درختستان به شاخه ها چو می پٌوست
 پٌام هاش دست افشان به سوی مرد و زن بودند

* 
 کنون سری به هر داری شکسته گردنی دارد

 که روز و روزگارانی ٌالن تهمتن بودند
* 

 و بی صدا ماندهچه پای در هوا مانده چه الل 
 معطل اند اٌن سرها که دفتری سخن بودند

* 
 مگر ببارد از ابری بر اٌن جنازه ها اشکی
 که مادران جدا مانده ز پاره های تن بودند

* 
 ز داوران بی اٌمان چه جای شکوه ام کاٌنان

 نه خصم ظلم و ظلمت ها که خصم ذوالمنن بودند

…………………………………… 
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 کجای زمان ايستاده بوديم
 که طوفان بال برخاست

 رفتار ساعت به چه می مانست
 که گام های فاصله
 از آن سوی تارٌخ

 سدی شد مٌان ما و آٌنده
.و ما به تارٌکی پناه بردٌم  

 
 آنگاه

 باد ها ازجناق سٌنه ی تارٌخ
 با دردی کشدارگذشتند

 و رسوالن جهل
 بر ارٌکه خشم ٌله دادند

 باغ وانسان را
 ٌکجا سوزاندند

راگل وکتاب   
 ٌکجا پر پر کردند

  وهزاران عاشق
 چنان جوان به کام مرگ فرو رفتند

 که سال هاست
.زمٌن بنفشه زاران است  

  
 ما که بودٌم

 رفتار تارٌخ به چه می مانست
.و اٌن طوفان بال ز کجا بود  

 (2) 
 بر کشته گان خود

 سرودی می خوانٌم
 و اندوه را

 در آواز های خٌس مان
.قسمت می کنٌم  

ا بر فراز کوه هادر دوره   
 بادها با ابرها
 طرح تازه ای
.ساز می کنند  

 زخم هاٌمان را می بندٌم
 چشم  بردماوند پٌر  

 ترانه های روزگار سرفرازی  انسان را
  دگر بار توشه ی راهمان می کنٌم

 بر فراز کوه ها
 

.ابرها ترانه ای تر سازمی کنند  

۱۳۸۹عٌدی نعمتی ـ اردٌبهشت    

……...…………………………… 
 /صًذٍ ًخْاُن هاًذ: ًْسی صاد

 ضشتَ هغضی ّ اختالل دس تیٌایی تش اثش ضشب ّ ؽتن
يبيٕؿاٌ فَؼاٌ أٍٚ يضًؼ َٕؿی فاػ َٕٚنُؼِ ٔ کبؿگـػاٌ ػؿثُؼ :اَؼٚيّ مجق

هـاؿ ػاػَؼ کّ يُزـ ثّ ّـثّ يـقی ٔ اعتالل  ؿا يٕؿػ ّـة ٔ ىتى ىؼٚؼ 

ؿؾا ثنـ يی ثـػ ٔ  ػؿ صبل صبّـ ٔی ػؿ اػتَبة کبيم. ػؿ ثُٛبٚی ٔی ىؼ

گلتّ امت اگـ ّٔؼٛت ثّ ًٍْٛ ٍٕؿت اػايّ پٛؼا کُؼ، أ فَؼِ َغٕاْؼ 

 .يبَؼ

ثّ ػعًّ  ۴َٕٕٓؿی فاػ پل اف ّـة ٔ ىتى اف مهٕل ػٔ َلـِ اه ػؿثُؼ 

 .ای ثی َٕؿ ٔ ثؼٌٔ رـٚبٌ ْٕا ٔ ًْچٍُٛ مـٔٚل ثٓؼاىتی يُتوم ىؼِ امت

پقىک فَؼاٌ ّـثّ ّـثّ ىؼٚؼی کّ ثّ مـ أ ٔاؿػ آيؼِ امت تٕمٔ 

 .ثـ احـ اٍٚ ّـثّ ثُٛبٚی ٔی يغتم ىؼِ امت.يـقی تيغٌٛ ػاػِ ىؼِ امت

َٕؿی فاػ ثؼؼ اف اٍٚ ػًم ؿٛـ اعالهی ٔ ؿٛـ هبََٕی يبيٕؿاٌ فَؼاٌ أٍٚ 

ٔی ثّ عبَٕاػِ . اف مّ ؿٔف پٛو ػؿ اػتَبة کبيم آة ٔ ؿؾا ثّ مـ يی ثـػ

 .فَؼِ َغٕاْؼ يبَؼ عٕػ اػالو کـػِ اگـ ّٔؼٛت ثّ ًٍْٛ يُٕال ثبىؼ

يضًؼ َٕؿی فاػ مّ َبيّ ثّ ؿْجـ ٔ ًْچٍُٛ ؿئٛل هّٕٚ هْبئّٛ َٕىتّ ثٕػ 

 ٖػاػگبِ ػؿ صکى ثؼٔی ثـای اٍٚ ُْـيُؼ  .کّ آَٓب ؿا ػؿ ٔثالگو يُتيـ کـػ

 ّـثّ ىالم تؼٍٛٛ کـػِ امت ۵ٓمبل ٔ َٛى صجل ثّ ػالِٔ 

………………………………………… 

ده نمی شود و پيکر پنج زندانی اعدام شده تحويل دا
 .شودمحل دفن ايشان ده روز ديگر اعالم می 

خانواده های اعدام شدگان نوزده اردی بهشت که برای تحوٌل پٌکر عزٌزانشان، در 
روز گذشته در حالی به شهرهای خود بازگشتند که دستگاه تهران به سر می بردند 

تن خودداری کرده و به آن ها گفته است محل دفن  5امنٌتی از تحوٌل پٌکر اٌن 
. اعدامٌان را ده روز بعد به آن ها اطالع می دهد

خانواده های اعدام شدگان نوزده اردی بهشت که برای تحوٌل  –خبرگزاری هرانا 
ر تهران به سر می بردند روز گذشته در حالی به شهرهای خود پٌکر عزٌزانشان، د

تن خودداری کرده و به آن ها گفته  5بازگشتند که دستگاه امنٌتی از تحوٌل پٌکر اٌن 
. است محل دفن اعدامٌان را ده روز بعد به آن ها اطالع می دهد

فرزاد  بنا به اطالع گزارشگران هرانا، دستگاه امنٌتی در حالی از تحوٌل پٌکر
کمانگر، شٌرٌن علم هوئً، مهدی اسالمٌان، علی حٌدرٌان و فرهاد 

 وکٌلی خود داری کرده که خانواده ی اٌشان طی روزهای اخٌر با اقداماتی
محافظه کارانه سعی بر حفظ آرامش داشتند تا مسئوالن پٌکر عزٌزانشان را بنا بر 

. وعده ها تحوٌل دهند
زندانی سٌاسی اعدام شده را تضمٌن آرامش،  5اجساد  دستگاه امنٌتی پٌش تر شرط تحوٌل

. خصوصا در کردستان، اعالم کرده بودند
البته دستگاه امنٌتی نه تنها از تحوٌل پٌکرها خودداری می کند بلکه طی روزهای گذشته با 
بازداشت و احضار اعضای خانواده ها آنها را تهدٌد کرده اند که حق برگزاری هٌچ گونه 

. و شرکت در تجمع اعتراض آمٌز امروز کردستان را ندارندمراسم ختم 
اردی بهشت ماه، مادر و خواهر شٌرٌن علم  21بر همٌن اساس صبح روز سه شنبه 

روز گذشته برای بازداشت . هولی بازداشت شده و اندکی بعد با قٌد وثٌقه آزاد شدند
در مقابل زندان تمام خانواده ی کمانگر نٌز تالش هاٌی از سوی نٌروهای امنٌتی 

اوٌن صورت گرفته و اٌشان پس از بازگشت به کامٌاران در حبس خانگی به سنندج 
هم چنٌن برادر علی حٌدرٌان نٌز از سوی اداره اطالعات سنندج . به سر می برند

احضار و تهدٌد شده که او و ساٌر اعضای خانواده اش حق حضور در هرگونه 
 .تجمعی را ندارند

پیکش اعذام ؽذگاى ه حاکی از اين است که آخرين خبر:توجه 

 1 ثوّٛ ػؿ ٍلضّ  . اًذ ؽذٍ تخؼ کافشاى تِؾت صُشا تَ خاک عپشدٍدس

.................................................. 
شيوع  وضع بحرانی بندهای زنان زندان اوين

 زندانیبيماری در ميان زنان 
از زندانٌان سٌاسی زن در گزارش های خبرنگار کلمه حاکی است که برخی 

تماس با خانواده های خود گفته اند که در همه بندهای زنان بوٌژه اندرزگاه 
چهار وضعٌت بهداشت بسٌار نامناسب است و حتی بٌماری هاٌی از قبٌل 

شپش و عفونت های زنانگی و همچنٌن گلو دردهای چرکٌن رواج پٌدا کرده 
از زنان به قدری مزمن شده است  بسٌاری از اٌن بٌماری ها در برخی.است 

چند روزی است که آب گرم . که به آنتی بٌوتٌک ها نٌز مقاومت پٌدا کرده اند
نٌز برای حمام کردن وجود ندارد و همه زندانٌان زن با آب سرد حمام می 

. کنند
ولٌن زندان نسبت به مداوای اٌن بٌماران اقدام نمی ئبه گفته زنان زندانی مس

. های پی در پی زندانٌان زن نٌز تاکنون اثری نداشته است کنند و اعتراض
زندانٌان زن همچنٌن از نظر مواد ؼذاٌی نٌز دچار مضٌقه شدٌد هستند و 

در .فروشگاه زندان برای ارائه موادؼذاٌی به آنان محدودٌتهای زٌادی دارد
حالی که ؼذای زندان ناکافی و بدون کٌفٌت است است، دست کم به آنان اٌن 

ازه داده نمی شود که مواد ؼذاٌی مورد نٌاز خود را با پول شخصی خود از اج
فروشگاه زندان نٌز معموال خالی از مواد .فروشگاه زندان خرٌداری کنند 

. مورد نٌاز زندانٌان است 
زندانٌان زن به خاطر تؽذٌه نامناسب ،دچار نقص سٌستم اٌمنی شده اند و به همٌن 

. دلٌل مرتب بٌمار می شوند
براساس گزارش های درٌافتی از داخل اوٌن ،چند شب پٌش ٌک زندانی زن در 

قرنطٌنه اوٌن به علت ترکٌدگی آپاندٌس درگذشت که علت ان عدم رسٌدگی 
. ماموران به وی و نرساندنش به بهداری اوٌن گزارش شده است

صبح که درهای سلول ها و بندها بسته می شود ، ماموران  ۷شب تا  ۱۰از ساعت 
هٌچ کنترلی بر وضعٌت زندانٌان ندارند و اگردچار بٌماری و ٌا مشکلی بشوند 
،ماموران نظارتی بر آنها ندارند و در چنٌن ساعت هاٌی کسی قادر به رساندن 

. کمک های پزشکی به زندانٌان نٌست
تعداد زٌادی از زندانٌان سٌاسی زن بوٌژه زندانٌان حوادث پس از انتخابات در 

اوٌن نگه داری می شود و اوضاع نامناسب بهداشتی در هفته های  بندهای عمومی
. اخٌر به نگرانی اٌن خانواده های زندانٌان سٌاسی افزوده است

 .................................................
 .خلیل تِشاهیاى، ّکیل فشصاد کواًگش دعتگیش ؽذ

 (ْـ چٓبؿىُجّ ثٕهت َٕٕٛٚؿکثؼؼ اف ظ 5)ٓجن عجـی کّ ْى اکٌُٕ : مکٕالؿٚنى َٕ

ثّ ػمت يب ؿمٛؼ، صکٕيت اماليی آهبی عهٛم ثٓـايٛبٌ، ٔکٛم كـفاػ کًبَگـ ؿا 

ثٓـايٛبٌ اف ٔکالی هؼًٚی ٔ . ػمتگٛـ کـػِ ٔ ثّ ربی َبيؼهٕيی يُتوم ًَٕػِ امت
ثّ کبؿ ٔکبنت ييـٕل ثٕػِ ٔ اكيبگـی ْبی أ  1347ىـاكتًُؼ اٚـاٌ امت کّ اف مبل 

گی يضبکًّ، يضکٕيٛت ٔ اػؼاو رٕاَبٌ کـػ اٚـاٌ يٕرت آٌ ىؼِ ػؿ يٕؿػ چگٌٕ

     1389اسدیثِؾت  30. امت کّ رٓبَٛبٌ اف يظهٕيٛت اٍٚ رٕاَبٌ ثٛيتـ يطهغ ىَٕؼ
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 ۱۳۸۹ یت اعذام ُای ًْصدٍ اسدیثِؾتمدس هحکْ
تیاًیَ کاًْى صٌفی هعلواى ایشاى دس ساتطَ تا اعذام پٌج ًفش اص ُن هیٌِاى 

 ُیذ فشصاد کواًگش هعلن کشدعتاًیعضیض اص جولَ ػ

َلـاف  5اَنبَٓبی آفاػِ ٔ يهت ثقؿگ ٔ ٍبصت كـُْگ اٚـاٌ عجـ اػؼاو 

اؿػٚجٓيت ؿٔس ٔؿٔاٌ  ۹ٔػقٚقتـٍٚ كـفَؼاٌ اٍٚ آة ٔعبک ػؿ مضـگبِ 

ًّْ اَنبَٓبی آفاػِ ٔ ٔرؼآَبی ثٛؼاؿ ؿا ػؿ مـامـرٓبٌ ثّ ػؿػ آٔؿػ ٔ ػؿ 

ٍٚ يـفٔثٕو ؿا ثٛيتـ اَؼْٔگٍٛ مبعت ٔ اٍٚ يٛبٌ ػل يهت اٚـاٌ ٔ يؼهًبٌ ا

اٍٚ َگـاَی ؿا پؼٚؼ آٔؿػِ کّ اػؼاو اٍٚ ػقٚقاٌ تٕمٔ ٍبصجبٌ فؿ ٔ فٔؿ 

مـآؿبف كَم رؼٚؼی اف اػؼاو گنتـػِ آفاػی عٕاْبٌ ٔ كؼبنٍٛ مٛبمی ٔ 

 .يؼَی ػؿ کيٕؿ ثبىؼ

 

يهت ػقٚق اٚـاٌ ٔ اَنبٌ ْبی آفاػِ ٔ يؼهًبٌ ػقٚق ، کبٌَٕ ٍُلی يؼهًبٌ 

ٌ ػؿ صبنی تأمق ٔ تأحـىؼٚؼ عٕػ ؿا اف اٍٚ اهؼاو ّؼ اَنبَی ٔ ّؼ اٚـا

يُٛٓی اػالو يی ػاؿػ ، کّ چٓبؿَلـ اف اٍٚ ػقٚقاٌ اف ْى يُٛٓبٌ کـػ 

يبثٕػَؼ کّ ػؿ اٍٚ يٛبٌ ًْکبؿ ٔ يؼهى آفاػِ ٔ ػننٕف ؿٔمتبْبی کـػمتبٌ 

آهبی كـفاػکًبَگـ ٚکی اف اٍٚ پُذ َلـثٕػ کّ عجـ اػؼاو ٔی تٕمٔ ىت 

ؿمتبٌ ثّ ًْـاِ چٓبؿ َلـ ػٚگـ اف ًُْٕٓبًَبٌ ثّ ٍٕؿت ػمتّ رًؼی ٔ پ

ػؿ َٓبٚت ثی عجـی ٔ ثؼٌٔ ارـای صؼاهم تيـٚلبت هبََٕی ٔ ثب ٔرٕػ 

اىکبالت ٔ اثٓبيبت كـأاٌ ػؿ پـَٔؼِ اٍٚ ػقٚقاٌ ٔ َضِٕ ی ػاػؿمی 

پـَٔؼِ ْبی آَٓب کّ ثؼٌٔ صْٕؿ ٔکالی تؼُٛٛی آَٓب ػؿ رـٚبٌ تيکٛم 

ی كـيبٚيی ٔ اػًبل ىکُزّ ْبی كـأاٌ ؿٔصی ٔ رنًی اٍٚ ػاػگبْٓب

ػقٚقاٌ ػؿ فيبٌ ثبفػاىت ًْـاِ ثٕػِ ، ػل ْـ اَنبٌ ثب ىـف ٔ ثب ٔرؼاَی 

 .ؿا اف ْـ هٕو ،يهٛت ، يؾْت ٔ فثبَی ثّ ػؿػ يی آٔؿػ

  

عـػاػ  ْٕٕى يُٛٓبٌ ػقٚق، اػؼاو اٍٚ ًُْٕٓبٌ آٌ ْى ػؿ آمتبَّ 

ؿف صبکًٛت فؿ ٔ فٔؿ ٔ رٓم ٔ ػؿ اٍٚ مبنـٔفکٕػتبی اَتغبثبتی اف ٓ

يی ثبىؼ  ۶ًٍْٕٓٓ کـػ تؼاػی کُُؼِ اػؼاو ْبی گنتـػِ ػّْ  ۴يٛبٌ اػؼاو 

کّ ػؿ آٌ فيبٌ ْى چـعّ ی اػؼاو ْبی گنتـػِ ٔ ّؼ يُٛٓی اثتؼا اف يُبٓن 

مکٕت ربيؼّ َٔٓبػْبی يؼَی ٔ اصقاة  کـػَيٍٛ ىـٔع ىؼ ٔ ثؼؼْب ٔ ثب

مـاٚت کـػ ٔ تبکٌُٕ َٛق اػايّ ػاىتّ ٔ ٔهت ثّ ػٚگـ يُبٓن کيٕؿيبٌ 

هطؼبً ثب مکٕت يـػو َٔٓبػْبی مٛبمی ٔيؼَی ٔػاَيگبْی ٔ ػاَيزٕٚبٌ اٍٚ 

ؿَٔؼ ػؿ آُٚؼِ ٔ ػؿيُبٓن ثٛيتـی اف کيٕؿ ٔ ثب ىؼت ثٛيتـی اػايّ عٕاْؼ 

 .ٚبكت

يهت ػقٚق ٔ ثقؿگٕاؿ اٚـاٌ کبٌَٕ ٍُلی يؼهًبٌ اٚـاٌ کّ ػؿ صبل صبّـ 

ای آٌ ٚب ػؿ فَؼاٌ ْب ٔ مٛبِ چبل ْبی هـٌٔ ٔمطبٚی ْب َلـ اف اػِ ػِ

ْنتُؼ ٔ ٚب ػؿ يُبٓن يغتهق کيٕؿ ػؿ تجؼٛؼ يی ثبىُؼ ًٍّ اثـاف تأمق 

ىؼٚؼ عٕػ اف اٍٚ اهؼاو ثی ىـيبَّ ٔ ٔهٛضبَّ ی ٍبصجبٌ هؼؿت ، اٍٚ ؿكتبؿ 

 .ّؼ اَنبَی ٔ ّؼيُٛٓی آَٓب ؿا ثّ ىؼت يضکٕو يی کُؼ

 

ػهًبٌ اٚـاٌ ثّ ًَبُٚؼگی اف ٓـف ًّْ ْى ُٔٓبٌ ػقٚق کبٌَٕ ٍُلی و

يؼهًبٌ کيٕؿ اف ٚک ٓـف ىٓبػت يؼهى آفاػِ ٔ ػالٔؿ َنتِٕ ثـاػؿ 

ػقٚقيبٌ ىٓٛؼ كـفاػکًبَگـػْٕ اٍٚ کبٌَٕ ؿا عنـاَی ثقؿگ ثـای 

آيٕفه ٔ پـٔؿه کيٕؿ يی ػاَؼ ٔ اف ٓـف ػٚگـ ٔی ؿا يبّٚ اكتغبؿ ٔ 

اک يی ػاَؼ ٔ ثـ اٍٚ يجبْبت ًّْ يهت اٚـاٌ عٍَٕبًيؼهًبٌ اٍٚ آة ٔط

 ثبٔؿ امت کّ ػؿمی کّ ىٓٛؼ كـفاػ کًبَگـ ثّ ًّْ يـػو اٚـاٌ عٍَٕبً 

يؼهًبٌ ٔػاَو آيٕفاٌ اٍٚ آة ٔ عبک ػاػِ امت ػؿ تبؿٚظ  ػاَيزٕٚبٌ،

مبل تضًم  ۴يبَؼگبؿ عٕاْؼ ىؼ ٔ ىٓٛؼ كـفاػ کّ تب آعـٍٚ نضظّ ٔ ػؿ ٕٓل 

 ػٚقل آثبػ کـيبَيبِ ، ىؼٚؼتـٍٚ ىکُزّ ْبی ىکُزّ گـاٌ ػؿ ثٛؼاػگبْٓبی

گْٕـػىت کـد ٔ أٍٚ تٓـاٌ امتوبيت ٔؿفٚؼ ٔ رالػاٌ ىًـ گَّٕ ؿا ػؿ 

صنـت ٚک ً آِ ًثبهی گؾاىت ٔ صتی صبّـ َيؼ کّ اف ؿْجـ رًٕٓؿی 

چـا کّ يؼتوؼ ثٕػ گُبْی ؿا يـتکت  اماليی ػؿعٕامت ػلٕ ٔ ثغيو کُؼ،

اٍٚ ثبٔؿ ثٕػ کّ  پل ػنٛهی َؼاؿػ کّ ػؿعٕامت ػلٕ ثؼْؼ ٔ ثـ َيؼِ امت ،

اٍٚ ينئٕنٍٛ صکٕيت ْنتُؼ کّ ثبٚؼ ثّ عبٓـ اػًبل ىکُزّ ْبی كـأاٌ 

 .ؿٔصی،ؿٔاَی ٔرنًی اه ػؿيؼت ثبفػاىت ثبٚؼ اف ٔی ٓهت ثغيو کُُؼ

ًْکبؿاٌ ػقٚق ثؼٌٔ ىک اٍٚ ٔظٛلّ تک تک ىًب ػقٚقاٌ امت کّ ػؿ 

 کّ کيٕؿ يبٌ ثب ثضـاٌ ْبی كـأاٌ مٛبمی، ىـاٚٔ كؼهی،

،اهتَبػی ٔ كـُْگی ؿٔثـٔمت ثب انٓبو گـكتٍ اف اَؼٚيّ ی ًّْ ارتًبػی

اَنبٌ ْبی ؿاِ اَؼٚيّ ٔههى اف رًهّ ىٓٛؼ كـفاػ ػؿ رٓت تُٕٚـ ٔ آگبِ مبفی 

اكکبؿػًٕيی ثـای َزبت کيٕؿثٛو اف گؾىتّ تاله ًَبٚٛؼ ٔ ػؿ اٍٚ ؿاثطّ 

 ايٛؼ امت کّ عٌٕ ىٓٛؼ كـفاػ ًّْٔ ىٓٛؼاٌ. اف ْٛچ تالىی ػؿٚؾ َٕؿفٚؼ

ؿاِ ػكبع اف صٛخٛت ٔ کٛبٌ اٚـاٌ فيٍٛ ًْبَُؼ چـاؿی كـٔفاٌ يب ؿا ػؿ 

 .ؿمبَؼٌ ثّ ههّ ْبی آفاػی ٔ اكتغبؿ اٚـاٌ ٔ اٚـاَی ؿًٌُْٕ مبفػ

کبٌَٕ ٍُلی يؼهًبٌ اٚـاٌ ًٍّ تنهٛت يزؼػ ثّ ًّْ يهت اٚـاٌ ٔ عبَٕاػِ 

 يؼهى آفاػ اَؼٚو ٔ اْم ههى اؿػٚجٓيت، عٍَٕبً  ۹ٔىٓٛؼ ؿٔف  ۵ْبی ْـ 

ىٓٛؼ كـفاػ کًبَگـ، عٕػ ؿا اف ًٍٛى ههت ػؿ ؿى ٔ اَؼِٔ آَٓب ىـٚک يی 

ػاَؼ ٔ اف اٚقػ يُبٌ ثـای اٍٚ ىٓٛؼاٌ ؿاِ مـثهُؼی اٚـاٌ ػهٕ ػؿربت ؿا 

ْبی مٛبمی ٔ تيکم ْبی  ينئهت يی ًَبٚؼ ٔ ايٛؼٔاؿ امت کّ ًّْ گـِٔ

ػؿ  يؼَی ٔارتًبػی ثب ًْجنتگی ٔ ًْؼنی ٔ ثّ ػٔؿ اف عٕػ عٕاْی ٔ ؿـٔؿ

 .ؿاِ َزبت يٍٛٓ ػقٚقيبٌ اف ْٛچ تالىی ػؿٚؾ َٕؿفَؼ

 

کبٌَٕ ٍُلی يؼهًبٌ اٚـاٌ ػؿ پبٚبٌ ًٍّ ْيؼاؿ ثّ ٍبصجبٌ هؼؿت اف 

يؼَی  صبکًٛت يَـاَّ يی عٕاْؼ کّ َنجت ثّ آفاػی ًّْ فَؼاَٛبٌ مٛبمی،

يؼهًبٌ ػؿثُؼ  ، عٍَٕبً  (ػاَيزٕٚبٌ،ؿٔفَبيّ َگبؿاٌ،کبؿگـاٌ)ٍُٔلی 

، مٛؼ ْبىى (کّ ثّ اػؼاو يضکٕو ىؼِ امت )ػجؼانـّبهُجـی  اف رًهّ آهبٚبٌ

ػجؼهللا يؤيُی ، يضًٕػ ثٓيتی نُگـٔػی،ػهی اکجـ  عٕامتبؿ، ؿمٕل ثؼاهی،

صنٍٛ ثبمتبَی َژاػ ٔ هـثبٌ اصًؼی  يضًؼ ػأؿی، ػهٛـّب ْبىًی، ثبؿبَی،

چـاکّ اػايّ  اهؼاو ًَبٚؼ ٔ ثٛو اف اٍٚ کيٕؿ ؿا ثّ ٔؿّٓ ی َبثٕػی َکيبَؼ،

ثبفػاىت يؼهًبٌ ػؿ ثُؼ ٔ ثـعٕؿػْبی ايُٛتی ثب يؼهًبٌ يی تٕاَؼ ػٕاهت 

پٛو ثُٛی َيؼِ ای ؿا ثّ ػَجبل ػاىتّ ثبىؼ ٔ كْبٚی ؿا ػؿ کيٕؿ اٚزبػ کُؼ 

کّ ػٚگـ ْٛچ کل ٔ هؼؿتی تٕاٌ کُتـل آٌ ؿا َؼاىتّ ثبىؼ ٔ ػؿ اٍٚ ؿاثطّ 

ػْؼ کّ اٍٚ کبٌَٕ يؼهًبٌ اٚـاٌ ثّ صبکًبٌ فؿ ٔ فٔؿ ٔرٓبنت ْيؼاؿ يی 

کبٌَٕ ينئٕالٌ َبثغـػ ؿا ينئٕل ػٕاهت پٛو ثُٛی َيؼِ اتلبهبت آُٚؼِ کيٕؿ 

ٔ اػتـاّبت يؼهًبٌ يی ػاَؼ ٔثبٚؼ عٕػ آَٓب ػؿ ثـاثـ يهت ثقؿگ اٚـاٌ 

 ۸۹ٖٔاؿػٚجٓيت  ٕٔ  کبٌَٕ ٍُلی يؼهًبٌ اٚـاٌ .پبمغگٕ ثبىُؼ

…………………………………….. 
رضا خندان 

 گان ايرانعضو هيئت دبيران کانون نويسند
برد چنان در بازداشت به سر میهم

رضا خندان، نوٌسنده و پژوهشگر و عضو هٌئت دبٌران کانون 
نوٌسندگان اٌران و ٌکی از ٌاران و همکاران کوشای علی اشرؾ 
دروٌشٌان در رابطه با گردآوری فرهنگ مردم اٌران، نزدٌک به 

و  چهار ماه است که به خاطر نوشتن و کوشش در امر فرهنگ
در زندان رژٌم ارتجاعی « کودکان کار و خٌابان»ادبٌات و دفاع از 

.  جمهوری اسالمی به سر می برد
دستگٌری رضا خندان، نمونۀ دٌگری است از سرکوب خشن ادبٌات، 

. های انسانی و اجتماعی در جامعۀ ماهنر، فرهنگ و کوشش
 های ارتجاعی ونفس نوشتن از سوی کسانی که در راستای سٌاست

کنند، خود به خود جرم کارانه جمهوری اسالمی حرکت نمیجناٌت
گذاری در زمٌنه است و نوٌسندگانی که دارای برد اجتماعی و اثر

فرهنگی و اجتماعی هستند، باٌد منتظر روزی باشند که دستگٌر شوند 
رو ست که از همٌن. و زٌر شکنجه و محدوٌت آزادی قرار بگٌرند

اش در پی ی در نماٌشگاه کتاب خود ساختهرژٌم جمهوری اسالمی حت
آن است تا با حذؾ دگراندٌشان و فشار بر نوٌسندگان آزاده، جامعه را 

از حضور آنان محروم کند و سدی در برابر فرهنگ ورزی و 
.  گسترش آزاد اندٌشه و بٌان به وجود آورد

اما تارٌخ زندگی بشری چنٌن سٌاست و کرداری را محکوم به 
 . است شکست کرده

 
بٌانٌه کانون نوٌسندگان در اٌران در رابطه با دستگٌری رضا خندان 

رضا خندان جز فعالٌت در نهادی ؼٌردولتی »: حاکی از آن است که
برای دفاع از حقوق کودکان کار و خٌابان، و عضوٌت در کانون 

کانون نوٌسندگان اٌران، با نگرانی از . نوٌسندگان اٌران گناهی ندارد
سمی رضا خندان در زندان، خواهان آزادی فوری و بدون شراٌط ج

« .قٌد و شرط او است 
کانون نوٌسندگان اٌران در تبعٌد و انجمن قلم اٌران در تبعٌد، 

کنند و خواهان آزادی بازداشت رضا خنادن را به شدت محکوم می
.  فوری او هستند

ه جمهوری اسالمی، اٌن رژٌم فاسد، از زندانی کردن و زٌر شکنج
خواه و های آزادیبردن و مورد تجاوز قرار دادن و اعدام انسان

ورز و همه کسانی که از حقوق انسانی خود برای ٌک زندگی فرهنگ
کشی و سانسور و خفقان دفاع بهتر و بدون فشار و سرکوب و بهره

کنند، سودی نخواهد برد و سرانجامی جر فروافتادن درژرفای می
.  داشت نکبت و سٌه روزی نخواهد

انجمن قلم اٌران در تبعٌد  کانون نوٌسندگان اٌران در تبعٌد
 1389بٌست و پنجم اردٌبهشت 

.................................................. 
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 ؽشح چگًْگی اجشای حکن اعذام پٌج صًذاًی عیاعی
يزًٕػّ كؼبالٌ صوٕم ثيـ ػؿ اٚـاٌ، صنت ٔظٛلّ ٔ  : عجـگقاؿی ْـاَب

ػؿ صٕفِ ی آالع ؿمبَی َوِ صوٕم ثيـ ٔ صنت عٕامت  ؿمبنت عٕػ

تؼؼاػی اف عبَٕاػِ ْبی ربٌ ثبعتگبٌ، تضوٛوبت يٛؼاَی عٕػ ؿا کّ اف يزًٕع 

فَؼاَی  ۵فَؼاَٛبٌ ٔ ىبْؼاٌ ػؿ عًَٕ چگَٕگی ارـای صکى اػؼاو 

مٛبمی ٔ ثّ هَؼ اؿمبل ثّ مبفيبٌ ْبی يؼاكغ صوٕم ثيـ رًغ آٔؿی ىؼِ 

ايٛؼ امت اٍٚ گقاؿه کّ كبؿؽ اف يضؼٔػٚتٓبی ثنٛبؿ . امت يُتيـ يی کُؼ

ايُٛتی ٔ اؿتجبٓی مؼی ىؼِ كبؿؽ اف ينبٚم ػوٛؼتی کًتـٍٚ ؿٔٚؼاػْب َٛق ػؿ 

  . آٌ صؾف َيٕػ؛ ثّ تُٕٚـ اكکبؿ ػًٕيی کًک ًَبٚؼ

ػؿ أنٍٛ هؼو اف ارـای اٍٚ اصکبو، فَؼاَی مٛبمی، يٓؼی اماليٛبٌ ػؿ 

يبِ تضت ػُٕاٌ َوِ صکى ٔ نقٔو اؿػی ثٓيت  ۸ٍٔجش ؿٔف  ٓٔمبػت 

يضم  ٔصْٕؿ ػؿ ثغو ارـای اصکبو فَؼاٌ ؿربٚی ىٓـ کـد اف ثُؼ 

امتوـاؿ عٕػ عبؿد ٔ مپل ثّ ٚگبٌ صلبظت اَتوبل آيبػِ ثـای اػقاو اٚيبٌ 

  . ثّ فَؼاٌ أٍٚ، تضٕٚم ػاػِ ىؼ

 َبيجـػِ صٕانی ظٓـ ثؼٌٔ ٓی هـَطُّٛ، ػؿ صبنی کّ ثـای چُؼيٍٛ ثبؿ

تهلٍ ثّ عبَٕاػِ عٕػ ؿا ػاىت، ينتوًٛب ثّ ٚکی اف مهٕل ْبی ػؿعٕامت 

   . فَؼاٌ أٍٚ يُتوم ىؼ ۴ٕٓاَلـاػی ثُؼ 

 ٍمبػت ىو ٔ َٛى ػَـ ًْبٌ تبؿٚظ اثتؼا ػهی صٛؼؿٚبٌ اف ْٕاعٕؿی مبن

ػؿ صبنی کّ تهلٍ  ۹ٕٓٔ مپل كـفاػ کًبَگـ تضت ػُٕاٌ اصْبؿ ثّ ثُؼ  ۶

 ۷هطغ ىؼِ ثٕػ اف کتبثغبَّ اَؼؿفگبِ ْبی فَؼاٌ أٍٚ اف مبػت چٓبؿ ػَـ 

 .يُتوم ىؼَؼ ۴ٕٓاٍٚ فَؼاٌ ثّ ثُؼ 

 فَؼاٌ أٍٚ تضت ػُٕاٌ اصْبؿ ثّ ثُؼ ايُٛتی  ۵ٖٓكـْبػ ٔکٛهی َٛق اف ثُؼ

فَؼاٌ  ۴ٕٓػؿ ػَـ ًْبٌ ؿٔف عبؿد ٔ ثّ مهٕل ْبی اَلـاػی ثُؼ  ۹ٕٓ

  . أٍٚ يُتوم ىؼ

ی اٍٚ فَؼاٌ َٛق ؿـٔة ًْبٌ ْى چٍُٛ ىٛـٍٚ ػهى ْٕنی، ػٚگـ فَؼاَی مٛبك

َنٕاٌ تضت ػُٕاٌ مٕال ٔ َوٌ پـَٔؼِ ٔ َٓبٚتبْ اصْبؿ ثّ ثُؼ  ٖؿٔف اف ثُؼ 

  . اٍٚ فَؼاٌ يُتوم ىؼ ۴ٕٓعبؿد ٔ ثّ ثُؼ   ۹ٕٓ

 ػؿ  ۴ٕٓثّ گٕاِ ىبْؼاٌ پل اف رًغ ىؼٌ فَؼاَٛبٌ مٛبمی يؾکٕؿ ػؿ ثُؼ ٔ

اٍٚ فَؼاَٛبٌ يؼَظـ امت،  فيبَی کّ توـٚجبْ يضـف ىؼِ ثٕػ کّ ارـای صکى اػؼاو

فَؼاَی  ۵اف صؼٔػ مبػت ٚبفػِ ىت ػؿ يٕاؿػ يتؼؼػی ٍؼای ثهُؼ آٔاف عٕاَؼٌ 

  . يٕؿػ اىبؿِ ثّ گٕه مبٚـ فَؼاَٛبٌ اٍٚ ثُؼ يی ؿمٛؼ

 ٍجش صؼاهم ػٔ ثبؿ اكـاػی ثب ْٕٚت ْبی  ۴ىبْؼاٌ ػُٕاٌ يی ًَبُٚؼ تب مبػت

ای فَؼاَٛبٌ مٛبمی يـارؼّ کـػَؼ َبيؼهٕو ػؿ يؼٛت ًَبُٚؼِ ػاػمتبٌ ثّ مهٕل ِ

کّ ػؿ يٕاؿػی ػٔؿثٍٛ كٛهًجـػاؿی ًْـاِ آٌ ْب ييبْؼِ ىؼِ امت ايب اف ىـس 

  . يبٔهغ ٔ ػٚبنٕگ ْبی ٍٕؿت گـكتّ کًبکبٌ آالػی ػؿ ػمت َٛنت

 يبيٕؿ ثب  ٖٓتب  ۵ٕاؿػی ثٓيت يبِ، صؼاهم  ۹ٔصؼٔػ مبػت چٓبؿ ٍجش ؿٔف

ؿای اَتوبل فَؼاَٛبٌ ثّ پبی چٕثّ ْبی ػاؿ ػؿ ة " کٕؿگم"كـيبَؼْی كـػی ثّ َبو 

  .اٍٚ فَؼاٌ صبّـ ىؼَؼ ۴ٕٓثُؼ 
فَؼاَی مٛبمی ػؿ آمتبَّ ی  ۵ػؿ اٍٚ ُْگبو كـفاػ کًبَگـ ثّ ػُٕاٌ ٚکی اف 

اػؼاو، کّ تؼؼاػی ىکالت ثّ ًْـاِ عٕػ ػاىت، ثّ مـثبفاٌ صبّـ ىکالت 

اف ينٕالٌ تٛى " اَبؿکی" تؼبؿف يی کُؼ کّ ثب ثـعٕؿػ تٍْٕٛ آيٛق كـػی ثّ َبو

صبّـ ؿٔثّ ؿٔ يی ىٕػ ٔ مـاَزبو پل اف ثضج ٔ رؼل ثب ػعبنت تؼؼاػ ػٚگـی 

اف ينٕالٌ صبّـ اربفِ تٕفٚغ ىکالت ْب ؿا ثٍٛ چٓبؿ فَؼاَی مٛبمی ػٚگـ يی 

  .ٚبثؼ

مـاَزبو فَؼاَٛبٌ پل اف ػمتجُؼ ٔ پبثُؼ ىؼٌ ثّ مًت يضّٕٓ اٍهی فَؼاٌ أٍٚ 

اٍٚ ػؿ صبنی ثٕػ کّ كـْبػ ٔکٛهی ٔ . ٔ ػٔو يُتوم يی ىَٕؼيبثٍٛ ػؿْبی أل 

كـفاػ کًبَگـ ْـ ػٔ اف ييکم رنًی صبٍهّ اف ىکُزّ ْبی مبثن ػؿ فيبٌ 

  .ؿاِ ؿكتٍ ػؿ ؿَذ ثٕػَؼ

ػؿ يضؼٔػِ يضّٕٓ اٍهی رُت پبؿکُٛگ يٕتٕؿی اٍٚ فَؼاٌ، يضم اػؼاو پٛو 

  .ًَٛکت ْبی صبّـ ثـػِ ىؼَؼتـ آيبػِ ىؼِ ثٕػ؛ ٔ فَؼاَٛبٌ ثؼٌٔ يوؼيّ ثـ ؿٔی 

ػؿ صبنٛکّ ػٔ ػٔؿثٍٛ كٛهًجـػاؿی اف رقٚٛبت ارـای  ػهبٚوی پٛو اف ارـای صکى 

صکى تَٕٚـثـػاؿی يی کـػَؼ، تؼؼاػی اف فَؼاَٛبٌ عٕامتبؿ ثبف کـػٌ ػمتجُؼ ٚب 

پبثُؼ عٕػ ٔ اربفِ اَؼاعتٍ ُٓبة ثّ گـػٌ عٕػ ثّ ػُٕاٌ آعـٍٚ عٕامتّ ىؼَؼ کّ 

مٕالٌ صبّـ اهؼاو ثّ ىؼبؿ ػاػٌ ٔ پبمغگٕٚی ًَٕػِ ٔ ْى چٍُٛ ثّ ثب تٍْٕٛ و

ثب تٕرّ ثّ ػؼو آالع ىٕٓػ اف فثبٌ کـػی،  )   . مـٔػ عٕاَی رًؼی پـػاعتُؼ

تبکٌُٕ تُٓب ييغٌ ىؼِ امت، ٚکی اف مـٔػْبی مـػاػِ ىؼِ مـٔػی امت 

  ( کـػی ثّ َبو ای ؿكٛن ٚب اصتًبال ای ؿهٛت

۹ٍٔجش ؿٔف  ۵اّـ ثّ مکٕت َجٕػَؼ، هجم اف مبػت ػؿ صبنٛکّ فَؼاَٛبٌ س 

فَؼاَی مٛبمی ثؼٌٔ ٓی کًتـٍٚ ؿٔال  ۵صکى اػؼاو  ۸۹ٖٔافػی ثٓيت يبِ 

  . هبََٕی ٔ اَنبَی ػؿ يضّٕٓ فَؼاٌ أٍٚ ثّ ارـا ػؿ آيؼ

پل اف ارـای صکى ٔ پبٍٚٛ آٔؿػٌ پٛکـْب ٔ يؼبُّٚ پقىکی تٕمٔ كـػی ثّ َبو 

-ٔ تبکٌُٕ َٛق ػمتگبِ هْبٚی  َبيؼهٕيی يُتوم ىؼِ ، ارنبػ ثّ يضم"ىبِ ٔٚنی"

ايُٛتی اف تضٕٚم ػاػٌ پٛکـْب ثّ عبَٕاػِ ْب ثـ عالف صؼاهم يٕافٍٚ صوٕهی ٔ 

  .اَنبَی عٕػػاؿی ًَٕػِ امت

…………………………………… 

 هْضْع هْسد تحث اجالط عتاد کٌتشل تحشاى فاػ ؽذ
ؿِ اف َٛـْٔبی اؿىؼ ٔفاؿت َق 17گقاؿه ْبی يٕحن اف مُُؼد صبکی اف آٌ امت ٚک تٛى 

آالػبت ٔ ٔفاؿت کيٕؿ ؿژٚى اػؼاو کّ ٍجش ؿٔف پُزيُجّ اف ٓـٚن ٚک پـٔاف 

اعتَبٍی رٓت ىـکت ػؿ ارالك متبػ کُتـل ثضـاٌ ٔاؿػ مُُؼد ىؼِ ثٕػَؼ ٍجش ؿٔف 

ٚک يُجغ يؼتًؼ ػؿ . ىُجّ، پل اف مبػت ْب ؿاٚقَی، مُُؼد ؿا ثّ يوَؼ تٓـاٌ تـک کـػَؼ
ػمتبٌ كبه کـػ يٕكوٛت کى َظٛـ اػتَبة مـامـی يـػو کـػمتبٌ چُبٌ امتبَؼاؿی کـ

ؿژٚى ؿا ىٕکّ کـػِ امت کّ ىؼٚؼا ثّ ػَجبل ؿاِ گـٚقی تٕػِ پنُؼ ػؿ اٍٚ ّٔؼٛت اَلؼبنی 

ثّ گلتّ ی اٍٚ يُجغ صبّـ ػؿ ارالك، كْبی صبکى ثـ ارالك کبيال چُؼ هطجی ثٕػِ . امت

ل ػؿ ٓٛق يغبنلبٌ اػؼاو هـاؿ ػاىتُؼ؛ گـِٔ امت ثّ گَّٕ ای کّ ٚک گـِٔ ثّ ٕٓؿ کبو

ػٚگـ کّ ػًؼتب يبيٕؿاٌ هِٕ ی هْبّٚٛ ٔ کبؿىُبمبٌ اؿىؼ اكـآی ٔفاؿت آالػبت ثٕػَؼ 

هٕٚب اف مٛبمت مـکٕة َظبو صًبٚت يی کـػَؼ ٔ ػٚگـ گـِٔ کّ يؼؿمبٌ صٕفِ ی يؼٚـٚت 

ثّ يخم يـػو کـػمتبٌ ؿا امتـاتژٚک ثّ ىًبؿ يی آيؼَؼ تجؼبت اػؼاو اف مٕی ؿژٚى ٔ يوبثهّ 
 .کّ اُٚک ثّ ٚک رُجو مـامـی تجؼٚم ىؼِ امت ثنٛبؿ عطـَبک اؿفٚبثی يی کـػَؼ

ٚکی اف يؼٚـاٌ امتـاتژٚک کّ ػؿ ايٕؿ يُبٓن کـػَيٍٛ كؼبنٛت ػاؿػ ًٍّ اَتوبػ ىؼٚؼ اف 

هِٕ ی هْبئّٛ گلتّ ثٕػ يؼهٕو َٛنت آهبٚبٌ اٍٚ هِٕ چّ اٍـاؿی ثـ ارـای اصکبو اػؼاو 

َلـ ؿا پيت مـ َگؾاىتّ اٚى کّ عجـ اػؼاو  5ُْٕف آحبؿ ٔٚـاَگـ َبىی اف اػؼاو اٍٚ . َؼػاؿ
ٚکی ػٚگـ اف فَؼاَٛبٌ مٛبمی يضکٕو ثّ اػؼاو ثّ َبو صجٛت نطٛلی ثـای تبؿٚظ 

ٚکی ػٚگـ اف اٍٚ کبؿىُبمبٌ صٕفِ . ثّ ػاػگنتـی مُُؼد اثالؽ ىؼِ امت 17/3/1389

ی رًٕٓؿی اماليی ػؿ ثـعٕؿػ ثب اُٚگَّٕ يوبٔيت ْبی ی ايُٛت يهی ثب اىبؿِ ثّ َبتٕاٌ

ػّْ ٍـف ثـَبيّ ؿٚقی ثـای َبثٕػی  3مـامـی ٔ تبحٛـ آٌ ثـ ربٚگبِ يهی گلتّ ثٕػ 
اصقاة يغبنق ًَٕػٚى ايب ايـٔف کٕيهّ ٔ ػيکـات اف ْـ فيبٌ ػٚگـی َٛـٔيُؼتـ ىؼِ ٔ 

پل اف رًٕٓؿی اماليی ثب آَٓب  ثّ چُبٌ ربٚگبْی ؿمٛؼِ اَؼ کّ ثّ ػُٕاٌ آنتـَبتْٕٛبی آُٚؼِ

ػٚگـ ىـکت کُُؼِ ی صبّـ ػؿ ارالك کّ يّٕغ َـو تـی ػاىتّ گلتّ ثٕػ . ؿكتبؿ يی ىٕػ
تُٓب ايٛؼ يب آٌ امت کّ اٍٚ اػتَبة پٛبيؼْبی ػٚگـی َؼاىتّ ثبىؼ اگـچّ ثـ اٍٚ ثبٔؿو کّ 

ٌ ثب نؾت ْبی يـػو کـػمتبٌ اکٌُٕ ثّ يـصهّ ی اف عٕػثبٔؿی ؿمٛؼِ اَؼ کّ ػٚگـ ًَی تٕا

ثؼثغتبَّ اکٌُٕ مـاَّ كتُّ َٛق ثّ رًغ يضکٕو کُُؼگبٌ . َبىی اف اٍٚ ىٕؿ هٕيی يجبؿفِ کـػ

 .اػؼاو پٕٛمتّ اَؼ

ثب اٍٚ أٍبف، مبفيبٌ ّؼ اػؼاو کـػمتبٌ اف تًبيی اصقاة مٛبمی کـػمتبٌ، مبفيبٌ ْب 

يـػو کـػمتبٌ توبّب ٔ َٓبػ ْبی يؼاكغ صوٕم ثيـ، تًبيی اَنبٌ ْبی آفاػٚغٕاِ ٔ ثّ ٔٚژِ 

ثؼٌٔ ىک، . ػاؿػ اف پبی َُيُٛٛى ٔ تب نـٕ کهی صکى اػؼاو ثّ اػتـاّبت عٕٚو اػايّ ػْٛى

 .مکٕت يب رٕاَبٌ ثٛيتـی ؿا ثّ رٕعّ ْبی يـگ يی مپبؿػ

 (RDEK)پایگاٍ اطالع سعاًی عاصهاى ضذ اعذام کشدعتاى 
www.RdeKurdistan.blogsky.com 

………………………………… 
وضعيت جسمي نگران كننده محمود صالحى 

 بيمارستاندر 
با نهاٌت تاسؾ وبالگ خبری راه کارگر از طرٌق :وبالگ خبری راه کارگر

ع گردٌد که محمود صالحى به دلٌل بٌمارى و مشکالت فعالٌن کارگری مطل
الزم به ذكر . جسمى در حال حاضر در تهران در بٌمارستان بسر مى برد

به خانه اش , است اخٌرا مامورٌن حكومتى براى دستگٌرى محمود صالحى
محمود صالحی . رفته و منزل اٌشان را تحت محاصره كامل قرار داده بودند

  .وی در رنج استبشدت از بٌماری کلی
همچنٌن محمد عبدىپور از اعضاى کمٌته هماهنگى در سقز، همچنان در زندان 

  2010, 17می  .تحت بازداشت است

................................................. 
 !جاى جعفش پٌاُی دس خطش اعت

 تیاًیَ ؽواسی اص ٌُشهٌذاى، سّصًاهَ ًگاساى ّ فعاالى ایشاًی
ی، كٛهًنبف ثـرنتّ اٚـاَی کّ ْلتّ ْبمت ػؿ ثبفػاىت ثّ مـ يی ثـػ، اف رؼلـ پُبِ

اؿػٚجٓيت ػؿ اػتـاُ ثّ ّٔؼٛت عٕػ ػمت ثّ اػتَبة ؿؾا فػِ  ۶ٕؿٔف ٚکيُجّ 
ٍجش ؿٔف ٚکيُجّ يـا ثّ ثبفرٕٚی : "امت؛ ّٔؼٛتی کّ ػؿ تٍٕٛلو َٕىتّ امت

ٔ . کّ کؾة يضِ امتثـػَؼ ٔ يتٓى کـػَؼ کّ اف ػاعم مهٕل كٛهًجـػاؿی کـػِ او؛ 

ثؼؼ تٓؼٚؼ کـػَؼ کّ تًبيی اػْبی عبَٕاػِ او ؿا ػمتگٛـ ٔ ثّ أٍٚ يُتوم عٕاُْؼ کـػ 
ٔ ػعتـو ؿا ثّ ثبفػاىتگبْی َبايٍ ػؿ ؿربئی ىٓـ عٕاُْؼ كـمتبػ ٔ ثب اٍٚ صـف ْب 

 ."هؼؿت تزقّٚ ٔ تضهٛم ؿا اف يٍ مهت کـػَؼ

 :ْبٚو ثنٛبؿ مبػِ ٔ ثّ صناػتَبة ؿؾای پُبْی عيک امت ٔ عطـَبک ٔ عٕامتّ 
 .تًبك ٔ ػٚؼاؿ ثب عبَٕاػِ ٔ آًُٛبٌ کبيم اف ماليت آَٓب. ٔ

 .ؿٔف ٔ ييٕؿت ثب ا۷۷ٔصن ػاىتٍ ٔکٛم ثؼؼ اف . ٕ
 .آفاػی ثؼٌٔ هٛؼ ٔ ىـٓ تب تيکٛم ػاػگبِ ٔ ٍؼٔؿ صکى هطؼی. ٖ

 يب ثّ ػُٕاٌ ىًبؿی اف ُْـيُؼاٌ، ؿٔفَبيّ َگبؿاٌ ٔ كؼبالٌ اٚـاَی، ًٍّ اثـاف

ًْؼنی ثب رؼلـ پُبْی ٔ اثـاف َگـاَی ىؼٚؼ ػؿ يٕؿػ ماليتی ٔی، ثؼُٕٚمٛهّ اػالو 
يی کُٛى کّ ػمتگبِ ْبی هْبٚی ٔ ايُٛتی رًٕٓؿی اماليی ينئٕل ثّ عطـاكتبػٌ ربٌ 

رؼلـ پُبْی ٔ ْـ اتلبم َبگٕاؿ ػٚگـی ْنتُؼ کّ ػؿ فَؼاٌ ثـای اٍٚ ُْـيُؼ مـىُبك 

 .پٛو ثٛبٚؼ
اف ينئٕالٌ رًٕٓؿی اماليی يی عٕاْٛى مـٚؼب ٔ ثؼٌٔ ْٛچ اف اٍٚ ؿٔ اف ٚک مٕ 

هٛؼ ٔ ىـٓی رؼلـ پُبْی ؿا کّ اف يلبعـ ُْـی کيٕؿيبٌ امت، آفاػ کُُؼ ٔاف مٕی 

ػٚگـ، عطبة يبٌ ثّ رؼلـ پُبْی امت کّ ربٌ ػقٚق ُْـيُؼ ؿا اٍٚ چُبٌ ثّ عطـ 
ُْـ اٚـاٌ فيٍٛ َٛلکُؼ؛ اػتَبة عٕٚو ؿا ثيکُؼ ٔ ثّ ٚبػ ػاىتّ ثبىؼ کّ اٚـاٌ ٔ 

 .ثٛو اف اُٚٓب ثّ ٔی َٛبف ػاؿػ

................................................. 

http://www.rdekurdistan.blogsky.com/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/05/17/kari-75/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/05/17/kari-75/
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 سافت اعالهی یا تجاّص تَ کشاهت اًغاًی
مّ يبػؿ آيـٚکبٚی ػؿ کُبؿ مّ كـفَؼ عٕػ ػؿ يوبثم :ًَٛب ايُٛی :يـػيک

ؿ ْبی عجـَگبؿاٌ اف مٕی ػٚگ ای اف ٚک مٕ ٔ ػٔؿثٍٛ ٚک ػٕٚاؿ آُّٚ

 . کيُؼ ٚکؼٚگـ ؿا ػؿ آؿٕه يٙ

يِٕٛ، آة يؼؼَٙ، فٚـ مٛگبؿ٘، ػمتّ گم ٔ  ػؿ يوبثهيبٌ مٛت، يٕف، آة

 . انجتّ تؼؼاػی ْى يٛکـٔكٍ هـاؿ ػاػِ ىؼِ امت

ٔاؿػ « صزبة کبيم اماليی»پٕه ٔ ثب  يبػؿاٌ آيـٚکبٚی کّ کبيال مٛبِ

اٚذ اٚـاَی ْبی مٛبِ عٕػ ؿا ثب يبَتٕ ٔ ؿٔمـی ؿ تٓـاٌ ىؼِ ثٕػَؼ، نجبك

 . اَؼ ػُٕ کـػِ

« َبيقػ»ٚک کُْٕٕؿػ فٌ ٔ ٚک کُْٕٕؿػ يـػ کّ ثّ اٍطالس ثب ْى 

اَؼ ٔ گبْی ْى ٚکؼٚگـ ؿا ػؿ يوبثم ػٔؿثٍٛ ػؿ  اَؼ ػؿ کُبؿ ْى َينتّ ثٕػِ

 .گٛـَؼ آؿٕه يٙ

مبنّ رًٕٓؿی اماليی كـأاٌ ٚبكت  ْبٚی اف اٍٚ ػمت ػؿ تبؿٚظ مٙ ٍضُّ

نجبك آؿامتّ ًْـاِ ثب يِٕٛ ٔ ىٛـُٚی يوبثم  ْب ثب گبْی عبؿرٙ. ىٕػ يٙ

 . ْب گٛـَؼ ٔ گبْی ْى ػاعهٙ ػٔؿثٍٛ هـاؿ يٙ

ْبی  گـػػ ٔهتی گـٔگبٌ أنٍٛ ٍضُّ اف اٍٚ ػمت ثّ می مبل پٛو ثبف يٙ

آيـٚکبٚی ملبؿت آيـٚکب يوبثم ػٔؿثٍٛ آٔؿػِ ىؼَؼ تب کـٚنًل ؿا ريٍ 

ْب ػؿ يوبثم چيى  اٌثّ آَٓب يِٕٛ ٔ ىٛـُٚی تؼبؿف ىؼ ٔ گـٔگ. ثگٛـَؼ

 . ْب عٕىضبل ثٕػَؼ ػٔؿثٍٛ

گقاؿه )ػاَيبٌ ػؿ تٓـاٌ ػٚؼاؿ يبػؿاٌ مّ آيـٚکبٚی فَؼاَی ثب كـفٌ

 . آعـٍٚ ًََّٕ چٍُٛ ًَبٚيی ْى آفاػ کـػٌ يهٕاَبٌ اَگهٛنی ثٕػ (تَٕٚـی

ثّ يهٕاَبٌ کت ٔ ىهٕاؿ ػاػَؼ ثّ کبط ؿٚبمت رًٕٓؿی ثـػِ ىؼَؼ ٔ 

 . ا ػمت ػاػ ٔ ثّ ْـ کؼاو مٕؿبتی توؼٚى ىؼرًٕٓؿ ثب تک تک آَّ ؿٚٛل

ىٕػ، گـچّ ىبٚؼ ػؿ  ْبٚی اف اٍٚ ػمت ايب يضؼٔػ ثّ اٚـاٌ ًَٙ ًَبٚو

ؿْجـ کـِ ىًبنی ْى ثّ . کزبی ػَٛب ثّ اَؼافِ اٚـاٌ ىٕٛع َؼاىتّ ثبىؼ ْٛچ

 . يُؼ ْنت ْبی تهٕٚقَٕٚی ثب امتلبػِ اف فَؼاَٛبٌ مٛبمی ػالهّ ًَبٚو

ثٛيتـ ػَجبل اٍٚ ْنت کّ عٕػ رهٕی ػٔؿثٍٛ ثـٔػ تب  گـچّ کٛى رَٕگ اٚم،

مبل هجم ٔهتی ػٔ عجـَگبؿ آيـٚکبٚی ػؿ کـِ ىًبنی ػؿ صجل . فَؼاَٛبَو

ثٕػَؼ ٔ ػاػگبِ آَٓب ؿا ثّ چُؼ مبل فَؼاٌ ثب کبؿ ارجبؿی يضکٕو کـػِ ثٕػ، 

آهبی رَٕگ اٚم آفاػی آَٓب ؿا ييـٔٓ کـػ ثّ اُٚکّ ثٛم کهُٛتٌٕ، 

ىًبنی ملـ کُؼ ٔ ثب آهبی رَٕگ اٚم ػؿ  م آيـٚکب، ثّ کـِرًٕٓؿ مبة ؿٚٛل

 . ْبی ػکبمی ىبو ثغٕؿػ يوبثم ػٔؿثٍٛ

ْبی آيـٚکبٚی آفاػ ىؼِ ٔ ثب  ثّ كبٍهّ چُؼ مبػت اف ّٛبكت ىبو، فَؼاَٙ

 . ثٛم کهُٛتٌٕ ثّ آيـٚکب ثبف گيتُؼ

رًٕٓؿ  اماليٙ، ثّ گلتّ ؿٚٛل ْبی ػٚپهًبمی كؼهی رًٕٓؿ٘ اف ظـاكت

ْبی مٛبمی ٔ ػٚپهًبتٛک ثبٚؼ ػؿ  ٚؼُی صـکت. امت« می ػًٕيیػٚپهًب»

ْبی  ْب ٔ اكکبؿ ػًٕيی اَزبو ىٕػ تب اكکبؿ ػًٕيی ثّ ٔاکُو يوبثم ػٔؿثٍٛ

 . مٛبمی ىکم ٔ رٓت ػُْؼ

ْب ثب فَؼاَٛبٌ مٛبمی ػؿ رًٕٓؿی  کّ ػؿ يوبثم ػٔؿثٍٛ« ؿاكت اماليی»اف 

ٔؿی اماليی ٚب صؼاهم آٚؼ کّ رًّ ىٕػ، اٍٚ َتٛزّ ثؼمت يٙ اماليی يٙ

کُؼ کّ اكکبؿ ػًٕيی ثّ فَؼاٌ  َژاػ تَٕؿ يٙ ػمتگبِ تجهٛـبتی ػٔنت اصًؼ٘

 . کُؼ ٔ ىٓـَٔؼاٌ عبؿری ؿا ثب ػٚؼِ تـػٚؼ َگبِ يٙ  اَؼاعتٍ يغبنلبٌ مٛبمٙ

ْبی مٛبمی اٚـاٌ ٔ  ػاَؼ کّ ػؿ اكکبؿ ػًٕيٙ، فَؼاٌ رًٕٓؿی اماليی يٙ

ثّ ًٍْٛ عبٓـ الفو امت ْـ اف . متْبی مٛبمی يطهٕة َٙ فَؼاَٙ  ّٔؼٛت

َيبٌ « ؿاكت اماليی»گبْٙ، اٍٚ فَؼاَٛبٌ ؿا يوبثم ػٔؿثٍٛ ثٛبٔؿػ ٔ ثّ آَٓب 

.  ػْؼ

ْبی ػجؼانًبنک ؿٚگی ؿا ػؿ  ػاَؼ ػکل ثّ ًٍْٛ عبٓـ امت کّ الفو يٙ

کُؼ ٔ ػؿ صبل يطبنؼّ  فَؼاٌ ػؿ صبنی کّ ػؿ اتبهی ثب ىـاٚٔ عٕة فَؼگی يٙ

اف ْبنّ املُؼٚبؿی ػؿ مٕئٛتی کّ ثـای أ ػؿ فَؼاٌ  ْنت يُتيـ کُؼ، ٚب

 . آيبػِ کـػِ، اػتـاف تهٕٚقَٕٚی ثگٛـػ

ثبؿ اف اٍٚ  اٍٚ. صک کّ ثنٛبؿ آفاؿػُْؼِ امتُايب گبْی اٍٚ ؿٔه َّ تُٓب و

َگبِ کـػٌ ثّ چٓـِ يبػؿاٌ آيـٚکبٚی ٔ فَؼاَٛبٌ ػؿثُؼ کّ ثؼؼ اف . يٕاؿػ ثٕػ

ػٚؼَؼ، ػؿ يوبثم چيى  ثبؿ يٙ ی أنٍَٛقػٚک ثّ ٚک مبل ٚکؼٚگـ ؿا ثـا

 . ْب ثنٛبؿ آفاؿػُْؼِ ثٕػ ػٔؿثٍٛ

اَؼ، ايب صبال کّ  عجـ ثٕػِ ْب اف ْى ثٙ تَٕؿ کُٛؼ، يبػؿاَی ٔ فَؼاَٛبَی يبِ

ثُُٛؼ ٔ ٓجٛؼتب ثنٛبؿ ػنتُگ ْنتُؼ، ثبٚؼ اصنبمبت عٕػ ؿا ػؿ  ًْؼٚگـ ؿا يٙ

ٔف ينهى ثّ کـايت ثّ ػوٛؼِ يٍ اٍٚ ٚک تزب. يوبثم ػٚگـاٌ َيبٌ ػُْؼ

ػٚپهًبمی »اٚنت کّ كؤ اف ػمتگبِ  ػًم ظبنًبَّ. اَنبَی اٍٚ اكـاػ امت

 . آٚؼ َژاػ ثـ يٙ ػٔنت اصًؼ٘« ػًٕيی

ْب  کُى، اٍٚ ػکل ْب آفاؿػُْؼِ امت، ايب پٛيُٓبػ يٙ َگبِ کـػٌ ثّ اٍٚ ػکل

« ػپٛهًبمی ػًٕيی»ػمتگبِ « ؿاكت اماليی»ؿا ثجُٛٛؼ تب ثٛيتـ ٔ ثٛيتـ ثب 
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 کوچ به قلب تارٌخ
 

 بعد از تحمل هفته ای
 ز کوه ِ رنج
(انسان)بر    

  که از فراق تو و هم سفرانت
 براو رفت

 فرصتی نٌز شد
 همراه تو و

تبا سفٌر شرافتنامه های  
 اندکی بی تو

 (او)
  در دهلٌزهای دعوی دٌن

 شاهد ِؼاٌت ِؼارت ِشرؾ ِ اصالت ِزن شود 
:وببٌند آنروز  

 اٌن بندی
  در جدالی دست ودهان بسته 

 اٌن شٌر زن مظلوم ِکرد
 چه سان

   کمر نامردان ِ زن ستٌز را شکست
 وآبرو را

 به قٌمت مرگ خوٌش
 به بارنشاند !

 
 خون رنج نامه هاٌت

نساندر دل ا  
 چونان شکفت

 که
:انسان دانست  

 اٌن قارٌان ِقرآن ِ بی بنٌان ومهر
  حضور ِ خالی ِوجدانشان 

 چه درآن واٌن زندان
 وٌا درهر سوی ِجهان

 دٌرٌست پٌچٌده
همه جا, بوی گند شان    

، سرکشٌده ورفته   
  !تا به آسمان

+++ 
فرشته ی زمٌن, شٌرٌن   

 درٌای ِ پاک ات هم
 ای معصوم 
رصتی نشدگستره ی ؾ  

!بر زدودن ِ ناپاکی ِعمٌق شان  
 

 اٌنک انسان زخمیِ 
 در ؼرور فرو گشته 

 زهٌبت ات
 :و آرام درصداست

 کوچ ات به قلب تارٌخ
!نازنٌن مبارک باد  
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 جْاتیَ صًذاًی عیاعی علی صاسهی تَ

 اظِاسات تی اعاط جعفشی دّلت آتادی
ؿامتبی ٔكبی ثّ ػٓؼ ٔ پًٛبَيبٌ ثب اف يٛبٌ يـػيبٌ ٍبػم گـْٔی ػؿ 

 (هـآٌ)عؼا ٔ يـػييبٌ ثيٓبػت ؿمٛؼَؼ ٔ گـْٔی ػٚگـ ػؿ اَتظبؿَؼ 

 .ٔ يٍ اف يُتظـاَى

ْـ صوی کّ پبًٚبل گـػػ يوبٔيتی ؿا اٚزبػ يی کُؼ کّ ظبنًبٌ يزجٕؿَؼ 

 .ثّ ػَبئت ؿٔی ثٛبٔؿَؼ ٔ مـکٕة ؿا پٛيّ کُُؼ

ػؿ يَبصجّ ای ثب يزهۀ  ًُْٕٓبٌ ػقٚق،ػاػمتبٌ تٓـاٌ ػٔنت آثبػی 

ػؿد ىؼِ امت، اتٓبو  89/ 2/ 26يٕمٕو ثّ پُزـِ کّ ػؿ کٛٓبٌ يٕؿط 

يـا اؿتجبٓ ثب مبفيبٌ يزبْؼٍٚ عهن ٔ تبؿٚظ ػمتگٛـی يـا ىٓـٕٚؿ 

 . اػالو کـػِ امت ٚؼُی ثؼؼ اف هْبٚبی اَتغبثبت 88

 86/ 06/  13ػؿ صبنی کّ تبؿٚظ ػمتگٛـی اُٚزبَت ػهی ٍبؿيی 

هجم اف اَتغبثبت ٔ ؿكتٍ يٍ ثّ ىٓـ اىـف رٓت ػٚؼاؿ ثب  مبل 2ٚؼُی 

مبل صجل  1ثٕػِ ٔ ثّ عبٓـ آٌ ػٚؼاؿ چُؼ ؿٔفِ ثّ  84پنـو ػؿ مبل 

 . يضکٕو ىؼو

ثغبٓـ صْٕؿو ػؿ گٕؿمتبٌ عبٔؿاٌ ثـ  86ػمتگٛـی يٍ ػؿ مبل 

ٔنی آٚب ٔاهؼب صْٕؿ ثـ مـ . ثٕػ 67مـ يقاؿ اػؼاو ىؼگبٌ مبل 

مبفيبٌ ٔٚب ػٚؼاؿ پؼؿی ثب كـفَؼه اف َظـ  يقاؿ ٔ ٚب ْٕاػاؿی ٚک

 ىًب يضبؿثّ ٔ صکًو اػؼاو امت؟ 

ثّ ًٍْٛ ػنٛم اظٓبؿات ػاػمتبٌ تٓـاٌ ثی امبك تـ اف آٌ امت کّ 

َٛبفی ثّ تّٕٛش ػاىتّ ثبىؼ ٔ ثّ هؼؿی اٍٚ اتٓبو ثی امبك امت کّ 

صکى ؿا ثؼٌٔ ايْبی . صبّـ َٛنتُؼ صتی صکى ؿا ثّ ٔکٛهى اثالؽ کُُؼ

 . ٔکٛهى ثّ تزؼٚؼ َظـٍٕؿٖ ٔ كـيبٚيی ثـػِ ٔ تبٚٛؼ کـػِ اَؼ يٍ ٔ

ثب اٍٚ صبل كـٚبػ يی فَى کّ آَٓب صتی ثب اػؼاو ٔ صهن آٔٚق کـػَى ًَی 

تٕاَُؼ يـا ٔ ًُْٕٓبٌ آفاػِ او ؿا ثتـمبَُؼ چـا كّ آٌ هؼؿ آَٓب ؿا 

چٌٕ تُٓب ػنٛم ٍؼٔؿ چٍُٛ صکى . تـمبَؼِ او کّ يزجٕؿَؼ اػؼايى کُُؼ

 . تـك آَٓب اف ّٔؼٛت يتقنقنيبٌ امت، َّ اََبف ٔ ػؼانتْبٚی 

صبل ثّ ػُٕاٌ پؼؿی کّ كـفَؼاَو ايخبل كـفاػ،ػهی ،كـْبػ،ىٛـٍٚ ٔ 

يٓؼی ؿا تبفِ ثّ ػاؿ آٔٚغتّ اَؼ ٔ ْقاؿاٌ كـفَؼ ػٚگـ ؿا پٛيتـ اف 

اٍٚ، اف يٍ چّ اَتظبؿی يی ؿٔػ رق آَچّ ثّ ػُٕاٌ ٚک اٚـاَی يٕصؼ 

 . ؿؤ آفاػِ كـٚبػ ثـ آٔ

 

 تُى گـ ثنٕفی 

 ثّ تٛـ آٌ ثؼٔفی

کزب  

 کی تٕاَی

 ف ههجى ؿثبٚی 

 تٕ ػين يٛبٌ يٍ ٔ يٍٛٓ يٍ 

مبل فَؼاٌ ثٕػَى،َتٕاَنتى ٔظٛلّ او ؿا  23اگـ ػؿ ٕٓل صٛبتى ٔ صتی 

ػؿ هجبل عؼا ،يـػو ٔ يُٛٓى اَزبو ػْى ىبٚؼ اػؼايى ػؿ ثٛؼاؿی يـػيى 

 . يٕحـ ثبىؼ

 و كـٚبػ يی فَى عطبة ثّ يـػو ٔ يُٛٓى ،ثبف ِ

 ػؿ ؿاِ تٕ کی اؿفىی ػاؿػ اٍٚ ربٌ يب 

 پبُٚؼِ ثبػ عبک اٚـاٌ يب 

ٔاننالو  

 1389اؿػٚجٓيت  فَؼاَی مٛبمی ػهٗ ٍبؿيٗ 

 ……………………………………… 
 ًفش  ۱۱خْد کؾی 

 تیکاسیدس ایالم تَ دلیل 
يٕؿػ عٕػکيی ثّ ػنٛم  ًَٔٔبُٚؼِ ی اٚالو ػؿ يزهل اف حجت صؼاهم : ؿْبَب

. ؿػِ ثـػاىتثٛکبؿی پ

گقاؿه اٚهُب، ػاؿٕٚه هُجـی ًَبُٚؼِ اٚالو ػؿ رهنّ ػهُی ايـٔف ثب ثّ 

ػٔنت يٕظق  : هبٌَٕ امبمی ػؿ اعطبؿی اظٓبؿ ػاىت ۸ٕامتُبػ ثّ اٍم 

ايب يتبملبَّ يّٕٕع . امت ايکبٌ اىتـبل ؿا ثـای ًّْ اكـاػ كـاْى کُؼ

يٛبٌ ػمتٕؿ  ْبی ثٛکبؿی ثّ صؼی ؿمٛؼِ امت کّ اکخـ ًَبُٚؼگبٌ ػؿ َطن

. ػْؼ اف ثٛکبؿی گهّ ػاؿَؼ ٔ يتبملبَّ ػٔنت ْٛچ تـتٛت احـی َيبٌ ًَی

يتبملبَّ ػؿ اٍٚ ؿٔفْب ىبْؼ : اٍٚ ػْٕ کًٛنٌٕٛ ارتًبػی گلت

 ْٔٔبی ثنٛبؿی اف رًهّ گنتـه عٕػکيی ْنتٛى ٔ ػؿ اٚالو  َبُْزبؿی

يٕؿػ عٕػکيی ثّ ػنٛم ثٛکبؿی ٍٕؿت گـكتّ امت ٔ اٍٚ ػؿ صبنی امت 

 .اَؼٚيی کُٛى يب ىـػب ٔ هبََٕب يٕظلٛى َنجت ثّ اٍٚ يّٕٕع چبؿِ کّ

…………………………………….. 

 صًذاًی عیاعی ۵سّص اص اعذام جٌایتکاساًَ  ۳تٌِا 

 صًذاًی عیاعی ظاُش هصطفْی پظ اص

 عال صًذاى ۱۸تحول 
  تَ طشص هؾکْکی دسگزؽت

مبنّ اف كـفَؼاٌ آفاػٚغٕاِ  ۴۴فَؼاَی مٛبمی ظبْـ يَطلٕی 

مبل ىکُزّ ٔ فَؼاٌ ٔ تجؼٛؼ اف  ۸ٔأ پل اف تضًم . ثٕػ کـػمتبٌ

اؿػٚجٓيت يبِ ثطـف  ٕٕفَؼاَی ثّ فَؼاٌ ػٚگـ ؿٔف چٓبؿىُجّ 

 . ييکٕکی ربٌ عٕػ ؿا كؼای ؿاِ آفاػی يـػو کـػمتبٌ ٔ اٚـاٌ ًَٕػ

فَؼاٌ  ۶مبل پٛو اف فَؼاٌ اؿٔيّٛ ثّ ثُؼ  ۴فَؼِ ٚبػ ظبْـ يَطلٕی 

اؿ َبؿاصتی ثنٛبؿ صبػ رنًی أ ػچ.گْٕـػىت کـد يُتوم ىؼ

ٕٓؿی کّ ثّ مغتی هبػؿ ثّ ؿاِ ؿكتٍ ثٕػ ٔ اف اَزبو کبؿْبی .ثٕػ

 . ايب اف ػؿيبٌ رؼی ٔی عٕػاؿی کـػَؼ.ىغَی اه ػبرق ثٕػ

پقىکبٌ ثٓؼاؿی فَؼاٌ گْٕـػىت کـد ػؼو تضًم صجل أ ؿا اػالو 

 . …کًنٌٕٛ پقىکی ؿای ثّ ػؼو تضًم صجل ٔی ػاػِ ثٕػ. کـػِ ثٕػَؼ

ا ثبفرٕٚبٌ ٔفاؿت آالػبت اف آفاػی أ عٕػاؿی کـػَؼ ٔ ثبؿْب او

 . ثّ أ گلتّ ثٕػَؼ کّ تٕ ثبٚؼ فرـ کو ىٕی

تب اُٚکّ ْلتّ گؾىتّ اف فَؼاٌ ثّ َوطّ َبيؼهٕيی يُتوم ىؼ ٔ ثّ 

ًْجُؼٚبَو گلتّ ىؼ کّ ثـای يؼبنزّ اَتوبل ٚبكتّ امت ٔ ؿٔف چٓبؿىُجّ 

فَؼاَی مٛبمی  ۵ػاو رُبٚتکبؿاَّ ؿٔف اف اع ٖاؿػٚجٓيت يبِ تُٓب  ٕٕ

مبل  ۸َٔگؾىتّ ثٕػ کّ فَؼاَی مٛبمی ظبْـ يَطلٕی پل اف تضًم 

اؿػٚجٓيت   29. فَؼاٌ ٔ ىکُزّ ٔ ىـاٚٔ ٓبهت كـمب ربٔػاَّ ىؼ

……………………………………… 
 تحصي كاسگشاى چیٌى الثشص دساعتشاض تَ اًحالل كاسخاًَ

كبؿگـ كبؿعبَّ چُٛٗ  160ثٛو اف  89.2.27ؿٔف ػٔىُجّ :آژاَل اٚـاٌ عجـ

انجـف هقٍٔٚ ػؿ اػايّ تزًؼبت ؿٔفْبٖ گؾىتّ يزؼػا ػؿ اٍٚ كبؿعبَّ تزًغ 

ثّ كبؿعبَّ آيؼِ  0700اٍٚ كبؿگـاٌ اف مبػت . كـػِ ٔ يتضٍَ ىؼَؼ 

ٔكبؿت صْٕؿفػَؼ ٔ ثـاٖ پٛگٛـٖ صوٕم ْبٖ يؼٕهّ ٔ ػؿ اػتـاُ ثّ 

 1389اؿػٚجٓيت  29. تضٍَ كـػَؼ, صكى اَضالل اٍٚ ىـكت 

………………………………………. 

 « ًذا آلا علطاى»عوفًْی 

 تا اجشای ًادس هؾایخی
َبػؿ ييبٚغی اف آُْگنبفاٌ ٔ ُْـيُؼاٌ ىُبعتّ ىؼِ ٔ کى صبىّٛ : کهًّ

يٕمٛوی اٚـاٌ کّ پٛو اف اٍٚ مبثوّ ؿْجـی اؿکنتـ مًلَٕٛک تٓـاٌ ؿا 

ؿا ػؿ آنًبٌ ثّ ؿٔی ٍضُّ “ َؼا “ ثـػٓؼِ ػاىتّ، اپـاٚی ثب ػُٕاٌ 

 . ثـػ يٙ

مبٚت رٓبٌ گقاؿه ػاػ؛ ييبٚغی گلتّ امت کّ اٍٚ اپـا ثـ امبك ػامتبَی 

تُظٛى ىؼِ ٔ تٛتـ آٌ ثبٚؼ ٚبػ آٔؿ َؼا آهب مهطبٌ ثبىؼ کّ ػؿ “ َظبيی”اف 

 . رـٚبٌ تظبْـات اػتـاّی پل اف اَتغبثبت ؿٚبمت رًٕٓؿ٘، کيتّ ىؼ

ٚغی اف ػاٌ ٔ ؿْجـ اؿکنتـ ٔ كـفَؼ رًيٛؼ ييب َبػؿ ييبٚغی يٕمٛوٙ

ٔی ػؿ تبثنتبٌ . ثبفٚگـاٌ هؼًٚی ٔ يتؼٓؼ تئبتـ ٔ مًُٛبی کيٕؿ امت

 . ، ثب صکى اؿىبػ ؿْجـ اؿکنتـ مًلَٕٛک تٓـاٌ ىؼ۸۴ٖٔ

ٔی کّ تٕمٔ اَزًٍ يٕمٛوی اٚـاٌ ثّ ؿْجـی اٍٚ اؿکنتـ اَتغبة ىؼِ ثٕػ 

 29. ثـکُبؿ ىؼ ٔ ثّ مبيبَؼْی اؿکنتـ يزهنی پـػاعت ۸۶ٖٔػؿ مبل 

     1389اؿػٚجٓيت 

............................................. 
 آهاس خْدکؾی تَ دلیل تیکاسی افضایؼ یافتَ اعت

ػاؿٕٚه هُجـی ًَبُٚؼِ اٚالو ػؿ رهنّ ػهُی ايـٔف ثب امتُبػ ثّ اٍم : اٚهُب

ثـامبك اٍٚ اٍم ػٔنت : هبٌَٕ امبمی ػؿ اعطبؿی اظٓبؿ ػاىت ۸ٕ

ٔ يتبملبَّ  ..…. اكـاػ كـاْى کُؼ يٕظق امت ايکبٌ اىتـبل ؿا ثـای ًّْ

 . ػْؼ ػٔنت ْٛچ تـتٛت احـی َيبٌ ًَٙ

ؿمؼ ػٔنت ثضج اىتـبل ؿا كـايٕه  ثّ َظـ يٙ: هُجـی عبٓـَيبٌ کـػ

 . ای ثـای آٌ َؼاؿػ کـػِ ٔ ْٛچ ثـَبيّ

يتبملبَّ ػؿ اٍٚ ؿٔفْب ىبْؼ : اٍٚ ػْٕ کًٛنٌٕٛ ارتًبػی گلت

 ٔٔٔػکيی ْنتٛى ٔ ػؿ اٚالو ْبی ثنٛبؿی اف رًهّ گنتـه ط َبُْزبؿ٘

اؿػٚجٓيت  29. يٕؿػ عٕػکيی ثّ ػنٛم ثٛکبؿی ٍٕؿت گـكتّ امت

1389 

……………………………….… 
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 .هْکل هي تی گٌاٍ اعذام ؽذٍ اعت
 آلای تِشاهیاى

رؼلـی ػٔنت آثبػی پل اف آَکّ ربَيٍٛ مٛؼؼ يـتْٕ٘، عجـمبف تـٍٚ يوبو  :ْـاَب
اٌ َينت، ىبٚؼ کنی گًبٌ ًَی کـػ تُٓب هْبٚی اٚـاٌ ىؼ ٔ ثـ کـمی ػاػمتبَی تٓـ

پل اف گؾىت چُؼيبِ، أ عٕػ عجـمبف تـ اف مؼٛؼ يـتْٕی ػؿ ػـٍّ ْبی مٛبمی 

پل اف عجـ ارـای صکى اػؼاو ثـای ػٔ فَؼاَی مٛبمی ػؿ آمتبَّ . ٔ عجـی ظٕٓؿ کُؼ
ثٛنت ٔ ػٔو ثًٍٓ يبِ مبل گؾىتّ ٔ مپل پُذ فَؼاَی ػٚگـ ػؿ آمتبَّ مبنگـػ 

عـػاػ، اُٚک رـو عٕاَؼٌ ثٛبُّٚ ْب ٔ اظٓبؿات ؿْجـاٌ رُجو مجق ػؿ  ٕٕ اَتغبثبت

يضکٕيٛت اػؼاو ْب ٔ ًْچٍُٛ عجـ هطی ىؼٌ ثٛنت صکى اػؼاو ػٚگـ، ثبؿ ػٚگـ 
 . رؼلـی ػٔنت آثبػی ؿا ٍؼؿ َيٍٛ عجـْب کـػِ امت

مغُبٌ ػاػمتبَی تٓـاٌ ػؿ يٕؿػ پـَٔؼِ اػؼاو فَؼاَی ٔ ًْچٍُٛ اؿفٚبثی صوٕهی 

ٌ رؼلـی ػٔنت آثبػی ػؿ يٕؿػ يَبصجّ عبَٕاػِ ْب ٔ ٔکال ثب ؿمبَّ ْبی مغُب
عبؿری ٔ رـو عٕاَؼٌ ثٛبُّٚ ْب ٔ اظٓبؿ َظـْبی يٕمٕی ٔ کـٔثی ػؿ يٕؿػ اػؼاو 

 . ْب، يّٕٕع گلتگٕی رـك ثب عهٛم ثٓـايٛبٌ ٔکٛم پـَٔؼِ اػؼاو ىؼگبٌ امت

ػ ؿمٛؼگی ثّ اتٓبيبت يٕکالٌ ػاػمتبٌ ثّ تبفگی ثب ثٛبٌ اُٚکّ كـاٍٚ! آهبی ثٓـايٛبٌ
ىًب، كـفاػ کًبَگـ، ىٛـٍٚ ػهى ْٕنی ٔ يٓؼی اماليٛبٌ، چٓبؿ مبل ٕٓل کيٛؼِ 

كُُؼ  امت، ػؿ يَبصجّ ای ثب ؿمبَّ ْبی ػاعم اٚـاٌ يی گٕٚؼ؛ کنبَی کّ اػػب يٙ

ػمتگبِ هْبٚی ظـف چُؼ ػهٛوّ صکى اػؼاو ٍبػؿ كـػ، ثٓتـ امت چيًبٌ عٕػ ؿا ثبف 
ت کّ يُظٕؿ آهبی ػاػمتبٌ يی تٕاَؼ ٔکٛم اٍٚ پـَٔؼِ ْب ثبىؼ، پبمظ ييغٌ اك. کُُؼ

 ىًب ثّ ػُٕاٌ ٔکٛم اػؼاو ىؼگبٌ ثّ اٍٚ اػػب چٛنت؟ 

اثتؼا ثبٚؼ ثگٕٚى کّ ٍٕؿت رهنبت اٍٚ پـَٔؼِ ْب يٕرٕػ امت ٔ ييغٌ امت کّ چّ 
يّ يٛقاٌ ثـای ثـؿمی اٍٚ پـَٔؼِ ْب ػؿ ػاػگبِ ٔهت گؾاىتّ ىؼِ، يٍ ػؿ يوبو يضبک

اٚيبٌ َٛنتى ايب ثّ ػُٕاٌ ٔکٛم ٚک پـَٔؼِ يی گٕٚى کّ آهبی ػاػمتبٌ ثّ ػنٛم ربٚگبِ ٔ 

ػؿ . ايکبَبتی کّ ػؿ اعتٛبؿ ػاؿَؼ يی تٕاَُؼ ْـ صـكی ؿا ػؿ ؿمبَّ ْب يطـس کُُؼ
صبنی کّ ٔاهؼٛت ؿٛـ اف اٍٚ امت ٔ ظبْـا آهبی ػٔنت آثبػی ثّ ػنٛم ييـهّ ْبی 

 . كـٍت يطبنؼّ پـَٔؼِ ؿا پٛؼا َکـػَؼ فٚبػی کّ اٍٚ ؿٔفْب ػاؿَؼ،

 ت چٛنت؟ ػیٔام
ثّ ػُٕاٌ يخبل اگـ آهبی ػٔنت آثبػی کى نطلی َکُُؼ، صؼاهم ثبٚؼ ثگُٕٚؼ کّ پـَٔؼِ 

ػؿ صبنی کّ يی ثبٚؼ عٛهی پٛيتـ . يٕکالٌ يٍ هجم اف ػٛؼ ػؿ اتبم ػاػمتبٌ تٓـاٌ ثٕػ

 . اف اٍٚ ْب ثـای ؿمٛؼگی ػؿ يـارغ ؿمًی اهؼاو يی ىؼ
ٔ ؿمٛؼگی ؿا ؿػ  ۸ٔٔنی ػاػمتبٌ تٓـاٌ اظٓبؿات ىًب يجُی ثـ ػؿ عٕامت يبػِ 

کـػِ ثٕػ، ثبٚؼ يّٕٕع ؿا ػؿ   ۸ٔکـػِ ٔ گلتّ امت اگـ ٔكٛم آَٓب ػؿعٕامت يبػِ 

 . كـػ يٙ  يـارغ ؿمًٗ پٛگٛـ٘
اٍٚ ػؿعٕامت ؿا يطـس کـػو ٔ آٌ فيبٌ اٍال اٚيبٌ َجٕػَؼ ٔ  ۸۷ٖٔيٍ ػؿ مبل 

ثـای ًٍْٛ يی گٕٚى اگـ اٚيبٌ کى نطلی َکُُؼ . آهبی يـتْٕی ثٕػ ػاػمتبٌ ٔهت ْى

ثبٚؼ ثگُٕٚؼ کّ تبفِ هجم اف ػٛؼ يتٕرّ ىؼَؼ کّ پـَٔؼِ ػؿ اتبم ػاػمتبَی ثٕػِ امت ٔ 
اف ًّْ يًٓتـ صؼاهم ثّ اٍٚ پـمو ثبٚؼ پبمظ يی ػاػَؼ کّ اگـ ثُب ثـ ارـای صکى ثٕػ 

يـاتت ارـای صکى ؿا ثـ امبك هٕاٍَٛ  ، پل چـا۸ٔٔ َّ ؿمٛؼگی ثّ ػؿعٕامت يبػِ 

صوٕهی ٔ ىـػی ثّ ٔکٛم پـَٔؼِ آالع َؼاػَؼ، يٍ ثّ ػُٕاٌ ٔکٛم ٔ ػؿ يوبو ػكبع 
ػـُ يی کُى چـا ٔهتی ػاػمتبٌ ػمتٕؿ ارـای صکى اػؼاو ؿا ٍبػؿ کـػ ثـ امبك 

ًْبٌ هٕاٍَٛ اماليٙ، ثـای آعـٍٚ ٔػاع يٕکالٌ يٍ ٔ عبَٕاػِ ْبٚيبٌ، ٔکٛم ؿا ػؿ 

ٚبٌ صکًی کّ ٍبػؿ کـػِ ثٕػَؼ هـاؿ َؼاػَؼ، اگـ ثّ ًٍْٛ ٚک پـمو رٕاة ػُْؼ رـ
 .ًّْ يهت ؿا اف ىجّٓ ْبی ثّ ٔرٕػ آيؼِ َزبت عٕاُْؼ ػاػ

آهبی ثٓـايٛبٌ، ػاػمتبٌ تٓـاٌ ػؿ يَبصجّ اعٛـ عٕػ تبکٛؼ يی کُؼ کّ اهؼايبت  

ٌ ثّ يُظٕؿ اَزبو يتًٓبٌ ىًب اف رًهّ كـفاػ کًبَگـ ىبيم تّٓٛ عبَّ تًٛی ػؿ تٓـا
ػًهٛبت اَلزبؿی ٔ تـٔؿٚنتٗ ثٕػِ ٔ پهٛل ثّ ٚک ػمتگبِ عٕػؿٔ ييکٕک ىؼ ٔ ػؿ 

ثبفؿمی اف آٌ پُذ کٛهٕگـو يٕاػ يُلزـِ کيق کـػ ٔ ٚب اتٓبو يٓؼی اماليٛبٌ يٕکم 

. ؿِ پٕٚبٌ ٍٔبل ىٛـاف اػالو کـػِ امت  ػٚگـ ىًب ؿا آالع ػاىتٍ اف اَلزبؿ صنُّٛٛ
 يٕاؿػ چٛنت؟  پبمظ ىًب ثّ اٍٚ

ثُؼِ ثّ ػُٕاٌ ٔکٛم پـَٔؼِ ٔ آهبی ػٔنت آثبػی ثّ ػُٕاٌ ػاػمتبٌ يزبف َٛنٛتى يطبنجی 

ؿا ثٛبٌ کُٛى کّ كبهؼ ػنٛم ثبىؼ، ًٍْٛ رب اػالو يی کُى ػؿ ٍٕؿتی کّ ػؿ ٚک ثـؿمی 
کبؿىُبمبَّ ٔ ػبػالَّ ثّ اٍٚ پـَٔؼِ ْب َگبِ ىٕػ، اگـ مـ مٕفَی ػنٛم پٛؼا ىٕػ کّ 

ايبت ػؿمت ثٕػِ امت، يٍ صبّـو ْـ گَّٕ يزبفاتی کّ ػمتگبِ هْبٚی ثـاٚى اٍٚ اتّ
 . ػؿ َظـ ثگٛـػ ؿا ثپؾٚـو

ٚؼُی ىًب اػػبی ػٔثبؿِ ػاػمتبٌ تٓـاٌ ػؿ يٕؿػ ييبؿکت كـفاػ کًبَگـ ػؿ گـِٔ 

تـٔؿٚنتی ؿا ؿػ يی کُٛؼ ٔ صبّـٚؼ ثـای احجبت اٍٚ ػكبػّٛ، عٕػتبٌ ْى يزبفات 

 ىٕٚؼ؟ 

تؼػب ػاؿو اف آهبی ػاػمتبٌ کّ ػهت کُُؼ ثُؼِ ثّ ػُٕاٌ ٔکٛم، ًّْ اٍٚ يٍ ٍبػهبَّ اك

ػؿ کٛلـعٕامت كـفاػ . يٕاؿػی کّ يطـس يی کُى ػاؿای ػالٚم ٔ ينتُؼات کبكی امت
. کًبَگـ كؤ ينبنّ ػْٕٚت ػؿ پژاک ػُٕاٌ ىؼِ ٔ ْٛچ ػنٛهی ْى اؿائّ َيؼِ امت

 .يٕکم يٍ ثی گُبِ اػؼاو ىؼِ امت

اماليٛبٌ چّ؟ ػاػمتبٌ يی گٕٚؼ اٚيبٌ َّ تُٓب اف ثًت گؾاؿی ػؿ ػؿ يٕؿػ يٓؼی  
 .ىٛـاف آالع ػاىت ثهکّ َوو يًٓٗ ػؿ كًك يبنٗ ثّ ثـاػؿ عٕػ اٚلب كـػِ امت

يٓؼی اماليٛبٌ ْٛچ َويی ػؿ ثًت گؾاؿی َؼاىت ٔ اٍٚ ػؿ پـَٔؼِ کبيال ييغٌ 

 ٕٕٓىبٌ كؤ يجهؾ ػؿ يٕؿػ َوو يٓى يبنی کّ آهبی ػٔات آثبػی يی گُٕٚؼ، ا٘. امت
ْقاؿ تٕيبٌ ثّ ثـاػؿ عٕػه کًک کـػِ امت کّ ىًب اف ْـ ٔکٛم ٔ کبؿىُبمی 

ثپـمٛؼ، عٕاُْؼ گلت کّ يزبفات ػؿ َظـ گـكتّ ىؼِ ثب تٕرّ ثّ يٛقاٌ يجهؾ ثّ ْٛچ 

ٔرّ مبفگبؿی َؼاؿػ، ػؿعٕامتى اٍٚ امت کّ ًّْ اٍٚ يٕاؿػ ؿا ػؿ ٚک ؿَٔؼ آؿاو ٔ 
ٓبنؼّ هـاؿ ػُْؼ تب ثجُُٛؼ تًبيی يٕاؿػی کّ يطـس يی ىلبف ٚک ثبؿ ػٚگـ يٕؿػ و

 . کُى ثّ ػُٕاٌ ػو عـٔك ػؿ پـَٔؼِ يٕکالٌ ٔرٕػ ػاؿػ ٔ ًَی ىٕػ هنى ثٕٛٓػِ عٕؿػ

ػاػمتبٌ تٓـاٌ ْى چٍُٛ يَبصجّ ْبی عبَٕاػِ ْبی اػؼاو ىؼگبٌ ٔ اَتيبؿ اعجبؿ 

اؿٖ ثب رًٕٓؿٖ ْبٖ امتكت يـثٕٓ ثّ اػؼاو ػؿ ؿمبَّ ْبی عبؿری ؿا ػىًُٗ ؿمبَّ
مٕال يٍ اف ىًب اٍٚ امت کّ ػهی ؿؿى پٕىو عجـی اٍٚ . اماليٗ ػُٕاٌ کـػِ امت

اػؼاو ػؿ ٍؼا ٔ مًٛبی رًٕٓؿی اماليی ٔ ؿمبَّ ْبی ْٕاػاؿ ػٔنت، آٚب تب کٌُٕ اف 

ىًب ثّ ػُٕاٌ ٔکٛم ػؿ يٕؿػ رقٚٛبت پـَٔؼِ ػػٕت ثّ يَبصجّ کـػِ اَؼ ٔ آٚب امبمب 
إَاػِ ْبی اٚـاَی اٍٚ اػؼاو ىؼگبٌ ػؿ ػاعم عٕػ اٚـاٌ فيُّٛ ثٛبٌ صـف ْبی ط

 ٔرٕػ ػاؿػ؟ 

ػؿ پبمظ ثّ اٍٚ پـمو ىًب، ًُْٛزب ٔ ثب صنٍ َٛت تًبو اػالو يی کُى اگـ تهٕٚقٌٕٚ 
ؿمًی کيٕؿ ثـَبيّ ای ثب صْٕؿ عٕػ آهبی ػاػمتبٌ، چُؼ تٍ اف هْبت هؼًٚی ٔ 

ای اٚزبػ ىؼِ ػؿ يٕؿػ اػؼاو ْب ٔکٛم پـَٔؼِ، تـتٛت ػُْؼ، يـػو اف اٍٚ ًّْ ىجّٓ ِ

ًّْ ييکم اف ًُْٛزبمت کّ يب عجـْبی يـثٕٓ ثّ اػؼاو ؿا اف . َزبت پٛؼا يی کُُؼ
تهٕٚقٌٕٚ ٔ ؿمبَّ ْبی عٕػيبٌ يی ىُٕٚى ايب ْٛچ كـٍتی ثـای ثـؿمی کبؿىُبمی 

يب ْى اٚـاَی ْنتٛى، ٔکٛم اٍٚ کيٕؿ . اٍٚ پـَٔؼِ ػؿ ؿمبَّ ْبی ػاعهی ٔرٕػ َؼاؿػ

، اگـ َگـاٌ كْب مبفی ْبی ؿمبَّ ْبی ؿـثی ْنتُؼ، ثٓتـٍٚ کبؿ اٍٚ امت ْنتٛى
کّ كـٍتی ؿا ػؿ ٍؼا ٔ مًٛبی رًٕٓؿی اماليی ثب صْٕؿ عٕػ آهبی ػاػمتبٌ ػؿ 

اعتٛبؿ هـاؿ ػُْؼ تب كبؿؽ اف ىؼبؿْبی مٛبمٙ، ٚک يٛقگـػ ٚب يُبظـِ ای ثـگقاؿ 

ػؼاو ْبی اعٛـ ؿا ثـؿمی ىٕػ ٔ ثّ ٍٕؿت صوٕهی ٔ کبؿىُبمی ًٍْٛ پـَٔؼِ ْبی ا
کُٛى تب ٔاهؼٛت ْب ؿٔىٍ ىٕػ ٔ َٛت يب ْى عٛـ امت ٔ يی عٕاْٛى ييکم يـػو صم 

 . ىٕػ

فَؼاَی ػؿ  ۵ػاػمتبٌ تٓـاٌ ثٛبَّٛ ٔ اظٓبؿات مـاٌ رُجو مجق ػؿ اػتـاُ ثّ اػؼاو 
ثّ ػُٕاٌ ٚک ٔکٛم . اٚـاٌ ؿا َيـ اکبؽٚت عٕاَؼ ٔ گلت اٍٚ اظٓبؿَظـْب رـو امت

 مٕال يی کُى آٚب ٍؼٔؿ ثٛبَّٛ يی تٕاَؼ اف يَبػٚن رـو يضنٕة ىٕػ؟  اف ىًب

آهبی ػٔنت آثبػی چٌٕ اف ربٚگبِ ثنٛبؿ يًٓی ػؿ ػمتگبِ هْبٚی کيٕؿ ثـعٕؿػاؿ 
ثجُٛٛؼ يٍ َّ . امت ثبٚؼ يجبَی صوٕهی صـف ْبٚی کّ يی فَُؼ ؿا ػؿ َظـ ثگٛـَؼ

ايب ثبٚؼ . کم مٛبمی ػاؿوٓـكؼاؿ يٕمٕی ٔ کـٔثی ْنتى ٔ َّ ثب آهبی ػاػمتبٌ يو

هبّی ػؿ يوبو هْبٔت . ثگٕٚى، اٚيبٌ َجبٚؼ اٍٚ يوٕنّ ؿا ثّ ٍٕؿت رـو يطـس کُؼ
ْـگق هجم اف تيکٛم پـَٔؼِ ٔ ٍؼٔؿ صکى ًَی تٕاَؼ ثضج رـو ثٕػٌ ؿا يطـس کُؼ، 

يٍ کبؿی ثّ تجهٛـبت مٛبمی َؼاؿو ايب ػاػمتبٌ ثبٚؼ آَوؼؿ فٚجب ٔ صوٕهی صـف ثقَؼ کّ 
آهبی ػٔنت آثبػی ْى کّ ػمت ىبٌ ثبف امت . گَّٕ مٛبمی کبؿی ؿا ؿكغ کُؼ ىبئجّ ْـ

ٔ اف اعتٛبؿ الفو ثـعٕؿػاؿ ْنتُؼ ٔ نؾا اگـ كکـ يی کُُؼ، رـيی ٍٕؿت گـكتّ يی 

تٕاَُؼ ػمتٕؿ تؼوٛت ٍبػؿ کُُؼ ٔ يـارغ هْبٚی ْى پٛگٛـی کُُؼ ػؿ ؿٛـ إَُٚؿت 
ّبٚی ػاػمتبَی ؿا مٕال ثـاَگٛق ٓـس چٍُٛ ينبئهی ػؿ صٕفِ ؿمبَّ ای امتوالل م

 . يی کُؼ
آٚب ىًب ٔکبنت . ػاػمتبٌ تٓـاٌ اػالو کـػِ امت پـَٔؼِ ْبی اػؼاو ػٚگـی َٛق هطؼی ىؼِ امت

 ْٛچ ٚک اف يتًٓبٌ يضکٕو ىؼِ ثّ اػؼاو ؿا ػٓؼِ ػاؿ ىؼِ اٚؼ؟ 

امت ٔ ًْچٍُٛ ثهّ يٍ ٔکبنت ىٛـکِٕ ػبؿكی ؿا پؾٚـكتّ او کّ ػؿ فَؼاٌ موق يضکٕو ثّ اػؼاو ىؼِ 

ٔکبنت صجٛت هللا گم پـی پٕؿ کّ ػؿ فَؼاٌ يٓبثبػ ثـاٚو صکى اػؼاو ٍبػؿ ىؼِ امت کّ اتٓبو ْـ 

 . ػٔ اٍٚ ػٔ فَؼاَی کـػ، اهؼاو ػهّٛ ايُٛت يهی ػُٕاٌ ىؼِ ٔ ثـاٚيبٌ صکى يضبؿثّ ٍبػؿ کـػِ اَؼ

 او ْى عجـی ػاػِ اَؼ؟ آٚب ارـای اٍٚ صکى هطؼی ىؼِ امت ٔ ثّ ىًب ػؿ يٕؿػ فيبٌ ارـای اٍٚ اصک

َّ ُْٕف ًَی ػاَى، يخم ًْبٌ يٕاؿػ هجهی کّ ْٛچ پبمغی َؼاػَؼ ٔ ثی عجـ اػؼاو ىؼَؼ، َگـاٌ ْنتى 

 .کّ ثبف اٍٚ ينبنّ تکـاؿ ىٕػ

 ثـای ػؼو تکـاؿ اٍٚ اػؼاو ْبی َبگٓبَی آٚب ْٛچ تؼثٛـی يی ىٕػ اَؼٚيٛؼ؟ 

عٕػىبٌ کبؿی ثکُُؼ کّ رهٕی اٍٚ  ايٛؼٔاؿو ؿْجـی رًٕٓؿی اماليی. ًَی ػاَى چّ ثگٕٚى

تُؼؿٔی ْب گـكتّ ىٕػ ٔ ػمتگبِ هْبٚی کيٕؿ هبًََُٕؼ ىٕػ تب ًّْ يب ؿاصت ىٕٚى، يـػو ؿاصت 

 1389اؿػٚجٓيت  29 يَبصجّ اف ينٛش ػهی َژاػ. ىَٕؼ ٔ ثضـاٌ ثٛو اف اٍٚ کيٕؿ ؿا َنٕفاَؼ

................................................. 
 ػ سّصًاهَ ًگاس ّ فعال فشٌُگی آرستایجاًیتاصداؽت ػ

 (هغاى)دس گشهی ّ پاسط آتاد
هٌِذط ٔ  ؿٔفَبيّ َگبؿاٌ آؽؿثبٚزبَی ساهیي جثاسیٔ  هٌِذط هصطفی جوؾیذی

كؼبالٌ كـُْگی اف  هِذی صیٌالیٔ  ًادس عضیضی، هٌِاص کشیوي، حافع عشداسپْس
 .ثبفػاىت ىؼَؼ آؽؿثبٚزبَی

…………………………………….. 
 آسػپشعؼ ُا اص ًؾشیَ ! ی جٌثؼ اعتشاضی  تاسٍؽؼ پشعؼ دس 

ثّ يؼٚـٚت پـٔٚق ههٛچ عبَی ٔ مـػثٛـی َزًّ  هجلَ ّصیي آسػ: مبٚت عجـی ؿاِ کبؿگـ

يٕمٕی پـثبؿ ًْچٌٕ گؾىتّ ثّ مـاؽ يًٓتـٍٚ ينبئم ارتًبػی ، مٛبمی ، كـُْگی ٔ 

ی  پـثبؿتـ ايب ٔٚژِ َبيّ اٍٚ ىًبؿِ امت ثب ىو پـمو امبمی ػؿ ثبؿِ. ی ؿكتّ امت ُْـ

رُجو اػتـاّی کّ ثب فَؼِ ٚبػ ٚؼهللا عنـٔ ىبْی ٔ يضنٍ صکًٛی، ؿّب ؿعيبٌ، ػهی 

کـػٔاَی، ثٓـٔف عجبف،  ؿ، کبظى . اکجـ پٛـْبػی، كبٚن کٛغنـٔی، َبٍـ فؿاكيبٌ، ف

تبثبٌ، يضًؼ . ثٓـٔف اٍلٓبٌ، ف . پٕؿ، ٌثبهـ يؤيُی، ؿّب ػنگـی، صجٛت ؿّب

ػؿ يٛبٌ   ثبثبػهی، ٔ ايٛـ يٕيجُٛی عبَی، يٓـػاػ  هـاگٕفنٕ، اثـاْٛى ػهٛقاػِ، َبٍـ ؿصٛى

 :پـميٓب ػجبؿتُؼ اف .َٓبػِ ىؼِ امت 

ػالٚم ٔ عَهت اٍهی اٍٚ رُجو ٔ ىکم گٛـی ٔ ػٔاو آٌ ؿا چگَّٕ يی تٕاٌ تّٕٛش   –ٔ

  ػاػ؟

  َجو کَُٕی ؿا چگَّٕ اؿفٚبثی يی کُٛؼ؟تـکٛت ٓجوبتی د –ٕ 

آٚب ىکم گٛـی ٚک رُجو ّؼ ػٚکتبتٕؿی ثّ َلغ کبؿگـاٌ ٔ فصًتکيبٌ امت ٚب كؤ  –ٖ

 عٕامت ْب ٔ ؿْجـی آَٓب ىـٔع ىٕػ؟ ػؿ ٍٕؿتی ثّ َلغ آَٓبمت کّ ثب 

چّ َٛـْٔبٚی کبؿگـ ْنتُؼ؟ ٔ آٚب يی تٕاٌ ٔفٌ ٓجوبتی کبؿگـاٌ ٔ فصًتکيبٌ ؿا ػؿ   –۴

 َّ؟ چـا، چگَّٕ ٔ ثب چّ ىـاٚطی؟ ًٍْٛ رُجو توٕٚت کـػ؟ آؿی ٚب يتٍ 

صبىّٛ ای ثٕػِ امت؟ چگَّٕ يی  (ػمت کى تبکٌُٕ  )چـا َوو چپ ػؿ رُجو کَُٕی  -۵

 رُجو توٕٚت کـػ؟ تٕاٌ ٔفٌ ٔ َوو چپ ؿا ػؿ اٍٚ 

ای اٚى، ثـ ثب تزـثّ ای کّ اف اَوالة ثًٍٓ ػاؿٚى ٔ ػؿك ْبٚی کّ اف ىکنت آٌ گـكتّ -۶

 تٕاٌ کـػ؟ َٛبَزبيؼ چّ يی آٌ کّ رُجو کَُٕی يـػو ثّ ىکنت 

…………………………………… 

http://www.arashmag.com/content/view/775/47/
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                       هر چه بکشند،: مادر بهکيش 

 افزايندبر عزمشان می 
 

مادری که داغ پنج فرزند و داماد را )نامه ی تسلٌت مادر بهکٌش 
شدگان و منصوره بهکٌش به خانواده های پنج تن عدام  (کشٌده است

هر چه بٌشتر بکشند، ممکن است از تعداد معترضٌن بکاهد ولی بر 
 !عزمشان می افزاٌد

از خواب بٌدار شده بودم و . ٌک شنبه ساعت پنج بعدازظهر بود
دخترم منصوره براٌم چای آماده کرده بود و می خواستٌم دو تاٌی 

ز تلوٌزٌون راروشن کرد و ٌکی ا. ساعتی با هم بنشٌنٌم و گپ بزنٌم
عکس پنج نفر از زندانٌان سٌاسی را . کانال های خبری را گرفت

شٌرٌن علم “. نشان می دادند و پاٌٌن عکس ها نوشته هاٌی رد می شد
هولی، فرزاد کمانگر، مهدی اسالمٌان، فرهاد وکٌلی و علی حٌدرٌان 

دخترم ٌک باره به جای خود مٌخکوب ! به همٌن سادگی. ”اعدام شدند
گفتم چه شده است؟ با . ؾ های من توجهی نمی کردشد و دٌگر به حر
او . مامان جان کمی صبر کنٌد ببٌنم جرٌان چٌست: حالتی آشفته گفت

اعدام ” که نوشته های زٌر تصاوٌر را تعقٌب می کرد، به کلمه آخر
که رسٌد به ناگاه از جاٌش بلند شد و دستهاٌش را بر چهره ” شدند

وقتی جرٌان را براٌم . “ان کردند ای داد اعدامش” کشٌد و فرٌاد زد 
دلم می . گفت، دو دستم را محکم به پاٌم کوبٌدم و سرم را باال گرفتم

خداٌا .خواست فرٌاد بزنم، فرٌادی آنقدر بلند که همه مردم دنٌا بشنوند
 .…و ! تا به کی کشتار، تا به کی اعدام؟

 
چهار  آنها مرا ٌاد دختر و. ٌک دختر با چهار پسر، وای چه شباهتی

پسرم زهرا، محمود، محمدرضا، محسن و محمدعلی انداختند که در 
دخترم داستان فرزاد را براٌم گفت و برخی . کشته شده بودند ۶۰دهه 

او . او معلم بود و قٌافه معصومی داشت. نامه هاٌش را براٌم خواند
همو که در روستاهای خراسان . مرا به ٌاد پسرم محمود انداخت

ٌرٌن مرا به ٌاد دختر نازنٌن ام زهرا انداخت، همو ش. درس می داد
من و دخترم منصوره هٌچ . که در جنوب شهر مشهد تدرٌس می کرد

پرسٌدم . کدام آنها را نمی شناختٌم ولی همه به نظرمان آشنا می آمدند
می گوٌند برخی در ” درست نمی دانم : جرمشان چه بود، دخترم گفت

ٌکی از آنها معلم بود و نامه ” ه اندعملٌات بمب گذاری مشارکت داشت
دٌگری دختر کردی است که . های بسٌار زٌباٌی از زندان می نوشت

ظاهراً برای فرار از ازدواج ناخواسته به کردستان عراق فرار کرده 
دٌگری به خاطر کمک مالی دوٌست هزار تومانی به برادرش … و 

دٌگران به  که همٌن اواخر اعدام شده به مرگ محکوم شده است و
داشتم دٌوانه می شدم، هر چند خوب می دانستم که . جرم هاٌی مشابه

جرم تراشٌدن و به ناحق کشتن انسان ها در اٌن کشور بالزده چٌزی 
معمول است، مگر فرزندان ما را به چه جرمی کشتند، چند نفرشان 

آدم کشته بودند؟ چند نفرشان در عملٌات ترورٌستی شرکت کرده 
نفرشان در زندان مسلح شده بودند که حکم زندانی و ٌا  بودند؟ چند

آزادی آنها به اعدام تبدٌل شد؟ 
مادران و خانواده های جان باختگان شٌرٌن، فرزاد، مهدی، فرهاد، 

 …علی و 
 

ما درد شما و ساٌر مادران و خانواده هاٌی که در طی اٌن سال ها 
ما را در ؼم . معزٌزانشان را از دست داده اند به خوبی حس می کنی

اطمٌنان داشته باشٌد که با کشتن انسان ها، . خود شرٌک بدانٌد
بخصوص انسان های در بند و بی دفاع، نمی توانند صدای مردم را 

خفه کنند و هر چه بٌشتر بکشند مردم در راهشان مصمم تر می 
شوند، ممکن است تعدادشان کم شود ولی بر عزمشان افزوده می 

د که ماه پشت ابر پنهان نمی ماند و باٌستی روزی مطمئن باشی. شود
 .پاسخ گو باشند و آن روز دور نٌست

 
به امٌد روزی که انسان ها برای بٌان عقاٌد خود به بند کشٌده نشوند “

. و مجازات اعدام از صحنه روزگار حذؾ گردد
 – (مادری که داغ بنج فرزند و داماد را کشٌده است)مادر بهکٌش 

 منصوره بهکٌش
اردٌبهشت  ۲۴

.................. ...............................

 اجواع تیي الوللی علیَ ایشاى؟
تشجوَ تِشّص عاسفی      -آلي گشػًْؽتَ 

اف چُؼ يبِ پٛو، اٚبالت يتضؼِ ٔ كـاَنّ ثّ عٕػ يی ثبنُؼ کّ ثب ارًبع ثٍٛ 

يزبفات  انًههی تٕكٛن عٕاُْؼٚبكت کّ ػؿ ىٕؿای ايُٛت مبفيبٌ يهم يتضؼ

ثب ٔرٕػ اٍٚ، ثّ ؿؿى ًّْ تاله ْب، . ْبئی ػهّٛ اٚـاٌ ثّ تَٕٚت ثـمبَُؼ

اکٌُٕ ٍضجت اف . تبؿٚظ تَٕٚت اٍٚ هطغ َبيّ يـتجب ثّ تؼٕٚن يی اكتؼ

ايب، ىبٚؼ اٍٚ تؼٕٚن پی ػؿ پی ثبفتبة َجٕػ ارًبع ثٍٛ . امت ٕٓٔٓژٔئٍ 

انًههی ثبىؼ، گـ چّ ؿٔمّٛ ثّ يٕاّغ ؿـة پٕٛمتّ امت؟ 

ػامٛهٕا، ؿئٛل رًٕٓؿی ثـفٚم، ػْٕؿٛـ « نٕال»فٚؼَت نٕئٛق اُٚبمٕٛ پـ

يّ اف تٓـاٌ  ۶ٔٔ  ۵ٔػائًی ىٕؿای ايُٛت،  هـاؿ امت ػؿ ؿٔفْبی 

يّ، نٕال پل اف يالهبتی ثب ًْتبی نجُبَی  ۶ؿٔف پُزيُجّ   (ٔ).ػٚؼاؿ کُؼ

يٍ مهنٕ آيٕؿٚى ؿا ثّ »: اه يٛيم مًٌٕٛ ػؿ ثـافٚهٛب اظٓبؿ ػاىت

أ ػؿ امتبَجٕل ٔ ينکٕ تٕهق عٕاْؼ کـػ فٚـا يب يی . ی كـمتىتٓـاٌ و

عٕاْٛى ملـيبٌ ؿا عٕة تؼاؿک ثجُٛٛى ٔ اصتًبل ؿمٛؼٌ ثّ تٕاكن يٛبٌ 

ؿئٛل .  «.آژاَل ثٍٛ انًههی اَـژی اتًی ٔ اٚـاٌ ؿا اؿفٚبثی کُٛى

ثُب ثـ . يغبنلت کـػِ امت  رًٕٓؿی ثـفٚم ثبؿْب ثب تَٕٚت يزبفات ْب

پـفٚؼَت نٕال » (كٕؿّٚ ۴ٕ)« ۴ٕكـاَل »نٕٚقٌٕٚ گقاؿه مبٚت ت

 (ٕ).اٚـاٌ امت« اَقٔای»عٕامتبؿ ػؼو 

ْٛچ کل ًَی تٕاَؼ ػؿ : نٕال کّ ثّ مغُبٌ ثـَبؿ کٕىُـ،  پبمظ يٛؼاػ گلت

ْـ کيٕؿی مٛبمت  (...)يٕؿػ مالس ْبی ْنتّ ای ثّ يٍ ػؿك ثؼْؼ 

پٛو . «ػ ػاؿػعبؿری عٕػه ؿا تؼٍٔٚ يی کُؼ ٔ ثـفٚم ثّ ثهٕؽ عٕػ اػتوب

تـ، کٕىُـ ٔفٚـ عبؿرّ كـاَنّ گلتّ ثٕػ کّ اٚـاٌ ثـفٚم ؿا گٕل فػِ 

 (ٖ).امت

ثًٕافات آٌ، تـکّٛ، ػٚگـػْٕ ؿٛـػائى ىٕؿای ايُٛت ثـای ٚبكتٍ فيُّٛ 

ػؿ َينت مـاٌ . يؾاکـِ يٛبٌ اٚـاٌ ٔ آژاَل اَـژی اتًی تاله يی کُؼ

ؿگقاؿ ىؼ، اف ػؿ ػٔصّ ة ٕٓٔٓيّ  ۹مٕؿّٚ، هطـ ٔ تـکّٛ کّ ؿٔف 

. تاله ْبی ػٔنت آَکبؿا صًبٚت ىؼ

يّ ، عجـگقاؿی كـاَنّ اف ػٔصّ گقاؿه ػاػ کّ ثُب ثـ  ۴ؿٔف مّ ىُجّ 

*  َٕىتّ ٚک ؿٔفَبيّ ػـثی ػؿ ًْبٌ ؿٔف ، ٔفٚـ ايٕؿ عبؿرّ تـکّٛ

تـکّٛ ًّْ تٕاَو ؿا ثکبؿ عٕاْؼ ثنت تب اف ػؿگٛـی َظبيی »گلتّ امت 

َؼ، ايب تٓـاٌ ثبٚؼ ػؿ يٕؿػ ثـَبيّ ْنتّ يٛبٌ ؿـة ٔ اٚـاٌ رهٕگٛـی ک

« .ای اه ىلبكٛت َيبٌ ػْؼ

اصًؼ ػأٔػأؿهٕ ػؿ يَبصجّ ای کّ ؿٔف مّ ىُجّ ػؿ ؿٔفَبيّ 

يب تب ربئی کّ ايکبٌ ػاؿػ، ْـ »: انضٛبت يُتيـ ىؼ اظٓبؿ ػاىتّ ثٕػ

تالىی يی کُٛى تب اػتًبػ يٛبٌ اٚـاٌ ٔ اٚبالت يتضؼِ ٔ اٚـاٌ ٔ ؿـة 

تب اف ػؿگٛـی َظبيی ٔ يزبفات ْبی اصتًبنی  رهٕگٛـی ثـهـاؿ ىٕػ 

تًٍْٛ ْبی »أ اّبكّ کـػِ ثٕػ کّ اٚـاٌ َٛق ثُٕثّ عٕػ ثبٚؼ . «ىٕػ

» ػؿ يٕؿػ ٍهش آيٛق ثٕػٌ ثـَبيّ ْنتّ ای اه اؿائّ ػْؼ ٔ « الفو

. «ثب آژاَل ثٍٛ انًهی اَـژی اتًی ثب ىلبكٛت ثـعٕؿػ کُؼ

اظٓبؿ عٕه « اِ صهی ػٚپهًبتٛکؿ»آهبی ػأػأؿهٕ َنجت ثّ ٚبكتٍ 

أ . ثُٛی کـػِ ٔ عٕامت تب ثّ تاله ْب ػؿ اٍٚ ؿامتب ىتبة ػاػِ ىٕػ

ػؿ رـٚبٌ گلتگْٕبٚو ػؿ يبِ آٔؿٚم ػؿ تٓـاٌ گلتّ ثٕػ کّ ػؿ يٕؿػ 

« .ثضـاٌ ْنتّ ای اٚـاٌ، پٛيـكت ْبئی صبٍم ىؼِ امت

ثت ثّ اٚـاٌ َل» يّ ؿاػٕٚ ثٍٛ انًههی كـاَنّ اػالو کـػ کّ  ۹ؿٔف 

ؿئٛل ػٚپهًبمی » (۴).«يٛبَزٛگـی تـکّٛ ٔ ثـفٚم َظـ ينبػؼ ػاؿػ

اٚـاٌ اٚؼِ گلتگْٕبی رؼٚؼ ثب کيٕؿْبی ؿـثی ػؿ يٕؿػ ثـَبيّ ْنتّ 

اصتًبل ػاؿػ اٍٚ يؾاکـات ػؿ تـکّٛ اَزبو . ای اٚـاٌ ؿا پؾٚـكتّ امت

يُٕچٓـ يتکی پل اف يالهبتی ثب ًْتبی تـک عٕػ اصًؼ . ىٕػ

اٍٚ َينت يی »اظٓبؿ ػاىت  ٕٓٔٓيّ  ۷ٔف رًؼّ ػأػأؿهٕػؿ ؿ

« .تٕاَؼ فٔػ ثـگقاؿ ىٕػ

ٚکی اف پٛيُٓبػات، ايکبٌ يجبػنّ مٕعت ْنتّ ای ثب ؿُبی ّؼٛق ثب 

ػؿٍؼ ػؿ تـکّٛ امت ٔ َّ ػؿ اٚـاٌ، آٌ ٕٓؿی  ٕٓمٕعت ؿُی ىؼِ 

ثؼٍٚ تـتٛت ٚکی اف عٕامتّ ْبی اٚـاٌ . کّ اٚـاٌ پبكيبؿی يی کـػ

اٍٚ کيٕؿ يبٚم َجٕػ مٕعت ّؼٛق عٕػ ؿا ثّ . ػ ىؼَٛق  ػًهی عٕاِ

ؿٔمّٛ ٚب كـاَنّ اؿمبل ٔ ثـای تضٕٚم مٕعت ؿُی ىؼِ چُؼ يبِ ٍجـ 

. کُؼ
چُؼ ػْٕ ؿٛـػائًی ىٕؿای ايُٛت يالصظّ کبؿی عٕػ ؿا َنجت ثّ 

. يزبفات ْبی اصتًبنی اػالو کـػِ ٚب ثـعٕٚيتٍ ػاؿی عٕػ تبکٛؼ يی کُُؼ

ىکُُؼگی تؼبػل مٛبمی اه ؿای ثّ يزبفات هطؼی امت کّ نجُبٌ ثغبٓـ 

. گبثٌٕ، َٛزـ ّٚ، يکقٚک ربَت اصتٛبٓ ؿا صلع کـػِ اَؼ. َغٕاْؼ ػاػ

 (۵).ثٕٚژِ کّ اٍٚ کيٕؿْب ػاؿای ؿٔاثٔ عٕة ثب رًٕٓؿی اماليی اَؼ

ػٔنت چٍٛ ثب ٔرٕػ كيبؿ ْبی گَٕبگٌٕ، ظبْـا ربَت عٕٚيتٍ ػاؿی 

کبؿائی هطؼُبيّ  ؿا ؿػبٚت يی کُؼ ٔ ػؿ رنتزٕی کبْو ػاػٌ

. اصتًبنی مبفيبٌ يهم يتضؼ امت
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ػؿ چٍُٛ يٕهؼٛتی، ثُظـ يی ؿمؼ کّ اتضبػّٚ اؿٔپب ٔ اٚبالت يتضؼِ 

آيبػِ تَٕٚت يزبفات ْبی ٚک ربَجّ ْنتُؼ ٔ ىبٚؼ ثتٕاٌ گلت کّ 

 (۶). كـاَنّ ػؿ اٍٚ يٕؿػ َوو پٛيتبف ؿا ثبفی يی کُؼ

ؿئٛل )مبؿکٕفی ثب ٔرٕػ اٍٚ، کُگـِ آيـٚکب اف كؼبل يبٚيبئی 

ػؿ اٍٚ ثبؿِ ثّ يوبنّ  ؿاثـت . پٛيی گـكتّ امت (رًٕٓؿی كـاَنّ

ػؿٚلٕك . (۷)يـارؼّ کُٛؼ  ٕٓٔٓآٔؿٚم  ۸ٕ، « َٛيٍ»ػؿٚلٕك ػؿ  

کّ گقاؿىی ػؿ يٕؿػ َينت ًَبُٚؼگبٌ کُگـِ اؿائّ يی ػْؼ، ثّ اف 

. صؼگؾىتٍ پٛيُٓبػات اىبؿِ ػاؿػ

آتيجبؿی ؿا آؿبف ٔ ػؿعٕامت اٚهّ آَب ؿاك نٓتٍُٛ ًَبُٚؼِ كهٕؿٚؼا 

. «ارجبؿی ثٕػِ ٔ اٚـاٌ ؿا كهذ کُؼ»يزبفات ْبئی ؿا کـػِ امت کّ 

ٍضجت ْبی أ يٕرت ىؼ کّ مغُـاَبٌ ثؼؼی  ػؿ فٚبػِ ؿٔی اف أ 

. مجوت ثگٛـَؼ

ًَٛچّ »اٚبالت يتضؼِ ًَی تٕاَؼ ثّ »مُبتٕؿ رٕ نٛجـيٍ اظٓبؿ کـػ کّ 

كٛت مٛبمی ٔ اهتَبػی ظـ»ؿّبٚت ػْؼ ٔ يی ثبٚنت « يزبفات ْب

. ثنٛذ کُؼ« ؿژٚى يتؼَت»ؿا ّؼ « ٔ  ػؿ ٍٕؿت نقٔو َظبيی اه

گبؿی اکـيٍ اظٓبؿ ػاىت کّ يزبفات ْبی كهذ کُُؼِ کبكی َجٕػِ ٔ 

ػهّٛ اٚـاٌ تضًٛم « علوبٌ آٔؿ»تبکٛؼ کـػ کّ رٓبٌ ثبٚؼ يزبفات ْبی 

 ٔ« يٕكوٛت چٍُٛ تالىی کًتـ يضتًم امت»کُؼ ٔ صتی اّبكّ کـػ کّ 

« ػؿ کًتـ اف ػٔ مبل ػٚگـ، ٍبصت مالس اتًی»ثؼٌٔ تـػٚؼ، اٚـاٌ 

ػاٌ ثـتَٕق ًَبُٚؼِ اُٚؼٚبَب آه ؿا ػاؽ تـ کـػ ٔ ػؿ صبنی . عٕاْؼىؼ

کّ ػُْو کق کـػِ ثٕػ گلت َظبيٛبٌ ثّ أ گلتّ اَؼ کّ اٚـاٌ ػؿ کًتـ 

يب ثبٚؼ ْـ چّ »اّبكّ کـػ. اف ٚک مبل ػاؿای ثًت اتًی عٕاْؼىؼ 

اَزبو ػْٛى تب يبَغ اف ػمت ٚبكتٍ اٚـاٌ ثّ مالس ْنتّ  ّـٔؿی امت

ثـػ ىـيٍ، ًَبُٚؼِ کبنٛلـَٛب ثب َکْٕو اف کنبَی کّ كؤ . ای ىٕٚى

يزبفات ْبی ػاؿای »: يزبفات ْبی ْؼكًُؼ پٛيُٓبػ يی کُُؼ گلت

َٛبف « يزبفات ْبی كهذ کُُؼِ»يب ثّ « ْؼف ييغٌ يٕحـ َٛنتُؼ

کُگـِ كـٚبػثـ آٔؿػ کّ اٚبالت يتضؼِ ٔ  ٔ اػ ؿٔٚل ًَبُٚؼِ. يجـو ػاؿٚى

تضًٛم کُُؼ ٔ مپل اّبكّ « يزبفات ْبی کًـ ىکٍ»يتضؼاَو ثبٚؼ 

« .صتی يًکٍ امت کّ چٍُٛ يزبفات ْبئی کبكی َجبىُؼ»کـػ 

چٌٕ يزبفات ْب تـٛٛـ »ػؿ عبتًّ يوبنّ ػؿٚلٕك َتٛزّ يی گٛـػ کّ 

. «ؿٔثـٔئٛى يّٕؼی ػؿ اٚـاٌ ثجبؿ َغٕاُْؼ آٔؿػ، ثب يغبٓـِ ثقؿگی

 ػؿ آٌ ٍٕؿت، آٚب تب ٚک يؼاعهّ َظبيی پٛو عٕاُْؼ ؿكت؟

----  
: ػُٕاٌ اٍهی يوبنّ

Consensusinternationalcontrel’Iran ?  Alain GRESH 
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 خثشی اص آخشیي ّضعیت جغوی هحوْد صالحی 
ثـ امبك آعـٍٚ اعجبؿی کّ ثّ ػمت يب ؿمٛؼِ امٰت يضًٕػ ٍبنضی کًبکبٌ 

أّبع ػًٕيی صبل ٔی ؿٔ ثّ .ػؿ ثًٛبؿمتبَی ػؿ تٓـاٌ ثنتـی امت

 .ثٓجٕػی امت ايب پقىکبٌ ػؿ يٕؿػ ّٔؼٛت کهّٛ ْبی ٔی ْيؼاؿ ػاػِ اَؼ

ػ ٓجٛؼی ثقؿگ ىؼِ ٔ يًهٕ اف ثّ عًَٕ کهّٛ چپ ٔی چُؼ ثـاثـاف س

کٛنت ْبی ػلَٕی ٔ عَٕی امت کّ تؼؼاػی اف اٍٚ کٛنت ْب پبؿِ ىؼِ ٔ 

ًْچٍُٛ ثقؿگی کهّٛ ْب .عٌٕ ٔ ػلَٕت ثّ ػمتگبِ اػؿاؿی ٔی ٔاؿػ يٛکُُؼ

 .ثبػج كيبؿ آٔؿػٌ ثّ کجؼ ٔی ىؼِ ٔ کجؼ اف يضم عٕػ ربثزب ىؼِ امت

عَٕـٚقی ٔ ػلَٕت ٔی ثٓجٕػ ثؼٍٚ تـتٛت ػؿ أنٍٛ كـٍتی کّ تت ٔ نـف ٔ 

کهّٛ چپ ٔی کال عبؿد ىؼِ ٔ کهّٛ ی رؼٚؼی ػؿ ثؼٌ  ، ٰالفو امت ٚبثؼ 

گـِٔ   )يُلی  O اف آَزب کّ گـِٔ عَٕی ٔی .يضًٕػ ٍبنضی پَٕٛؼ ىٕػ

 (عَٕی کّ تُٓب اف ًٍْٛ گـِٔ عَٕی ايکبٌ ػؿٚبكت عٌٕ ٔ اػْب ػاؿػ 

کهّٛ ثـای ػؿٚبكت کُُؼِ ٔ ماليت يٛجبىؼ ٔ َٛق َظـ ثّ مغتی ىـاٚٔ پَٕٛؼ 

کبيم اْؼا کُُؼِ ، َگـاَی ْب ػؿ يٕؿػ آُٚؼِ ی ػؿيبَی ٔی صتب ػؿ ٍٕؿت 

 89 اؿػٚجٓيت29 .ٚبكتّ ىؼٌ كـػی ػأٓهت ثـای اْؼا ی کهّٛ اكقاٚو ٚبكتّ امت

www.khamahangi.com 

 www.komitteyehamahangi.blogfa.com    komite.hamahangi@gmail.com 

……………………………………  

 نويس چهارمين قطعنامه عليه ايران پيش
  شدبه شوراى امنيت ارائه 

، سفٌر آمرٌکا در سازمان ملل متحد «سوزان راٌس»به گزارش اٌلنا، 
نوٌس را در مقر اصلی اٌن نهاد در نٌوٌورک، بٌن  به اٌن پٌششن سه

 .کشور عضو ؼٌردائم شورا توزٌع کرد 10نماٌندگان 
نوٌس را به شوراى امنٌت سازمان ملل متحد ارائه  آمرٌكا در حالى اٌن پٌش

اى كه در تهران با حضور سران  داد كه روز دوشنبه در نشست سه جانبه
مشتركى به امضا درآمد كه به   گزار شد، بٌانٌهبرزٌل، تركٌه و اٌران بر

كٌلوگرم از اورانٌوم با درصد  200هزار و  موجب آن، اٌران پذٌرفت ٌك
ؼناى پاٌٌن خود را در قبال درٌافت سوخت مورد نٌاز براى رآكتور 

 .تحقٌقاتى تهران، در خاك تركٌه به امانت گذارد
اى  باره مواضع هستهطبق اٌن گزارش، راٌس با تكرار برخى ادعاها در

افزاٌش »هاى تهران، در جمع خبرنگاران هدؾ اٌن قطعنامه را  مقام
المللی  های ارشد اٌران به دلٌل ادامه سرپٌچی از جامعه بٌن ای که مقام هزٌنه

ها درباره  آمٌز نگرانً تشوٌق اٌران به حل و فصل صلح»و « پردازند مً
 .اعالم کرد« اى اٌن كشور برنامه هسته

نامه اخٌر تبادل سوخت  س همچنٌن گفت كه قطعنامه جدٌد با توافقراي
سازی  اى ارتباطی ندارد بلکه به ادعاى وي، به دلٌل ادامه ؼنً هسته

 .اورانٌوم توسط اٌران تدوٌن شده است
اٌن مقام آمرٌکاٌى در عٌن حال تاکٌد کرد که راه مذاکره هنوز به روی 

 .اٌران باز است
، سفٌر برزٌل در سازمان ملل متحد اعالم کرده «ٌومارٌو لوئٌزا رٌبر»

عنوان عضو ؼٌردائم شورای امنٌت در مذاکرات بررسی  است که برزٌل به
 .اٌن قطعنامه شرکت نخواهد کرد

برزٌل، ترکٌه و لبنان در حال حاضر سه عضو ؼٌردائم شورای امنٌت 
 .هستند که با تحرٌم اٌران مخالفند

ر سازمان ملل متحد تحرٌم اٌران را بخشی ، سفٌر چٌن د«لی بائودانگ»
 .از روند دٌپلماسی در برابر اٌن كشور دانست

. هدؾ تحرٌم اٌن است که طرؾ اٌرانی به مٌز مذاکره برگردد»: وى گفت
گناه نٌست و نباٌد به روابط تجاری  ها مجازات مردم بً هدؾ اٌن تحرٌم
 «.عادی لطمه بزند

آزماٌى  امه بدون توجه به نتٌجه راستًنوٌس قطعن ها، پٌش بر اساس گزارش
اى اٌران، درباره ادامه  هاى هسته المللى از فعالٌت نهادهاى رسمى بٌن

 .کند مً« نگرانی جدی»سازی اورانٌوم در اٌن كشور ابراز  ؼنً
اى حساس اٌران در خارج از  های هسته نوٌس ممنوعٌت فعالٌت اٌن پٌش

شود که تحرٌم صناٌع نفت و گاز  كشور را پٌشنهاد کرد است ولی گفته مً
اٌران و نٌز تحرٌم مستقٌم بانک مرکزی اٌران که مورد نظر آمرٌکا بود 

 .در آن گنجانده نشده است
« مراقب»نوٌس کشورها باٌد  بر اساس مفاد مطرح شده در اٌن پٌش

های اٌرانی از جمله بانک مرکزی اٌن کشور باشند و با  مبادالت مالی بانک
های اٌران در  های بانک ها و نماٌندگً ر الزم از افتتاح شعبهاتخاذ تدابً

اى اٌران  های هسته که معتقدند چنٌن شعبی با فعالٌت كشور خود در صورتً
 .ارتباط دارند، جلوگٌری کنند

…………………………………… 

 
 *پيوندها * 

منصور نجفی : سردبير نشريه 
mansour.nadjifi@telia.com 

 روابط عمومی سازمان و ايميلتلفن، فاکس 
 0049 -69 – 50699530تلفن 

 0049 -69-95219010فاکس  

public@rahekargar.net 
 سايت راه کارگر

www.rahekargar.net 
orwi-info@rahekargar.net 

سايت خبری راه کارگر 
http://rahekargar.wordpress.com 

سايت اتحاد چپ کارگری 
www.etehadchap.org 

 سايت راديو صدای کارگران ايران
www.sedayekargaran.com 

نشر بيدار 
www.nashrebidar.com  

 نشريه انگليسی ايران بولتن
www.iran-bulletin.org 

مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
 .ميشوند، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 
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