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 اهمیت محکومیت گسترده اعدام های بلوچستان
 همه جانبه و سراسری از  و اعالم حمایت

 مطالبات برحق ملی مردم آذربایجان
هیات تحریریه سایت راه کارگر 

اعتصاب شکوهمند سراسری در کردستان را رژیم از جمله با شدت 
تان و موج گسترده ای از بازداشت فعالین دادن اعدام ها در بلوچس

در یک هفته اخیر .آذربایجانی در روزهای اخیر پاسخ داده است
حداقل سه نفر در بلوچستان به دار آویخته شده اند و فعالین حقوق 
ملی از آذربایجان از موج گسترده بازداشت و احضار به نهادهای 

گاه والیی حامی آن امنیتی و دست/رژیم نظامی. امنیتی خبر می دهند
از اتحاد ملیت های تحت ستم ایران با جنش سراسری ضد دیکتاتوری 
به وحشت افتاده است و در اتحادی استوار بر پایه هایی دمکراتیک، 

 . میان این دو جنبش، موقعیت خود را لرزان تر از همیشه می یابد
حرکت بزرگ مردم کردستان و حمایت و همدلی سراسر ایران با این 

هم از سوی : حرکت گرایش آشکاری بود به همبستگی از هر دو سو
این حرکت . جنبش عمومی ضد دیکتاتوری و هم از سوی جنبش ملی

نشان داد که براستی می توان و باید مطالبات برحق ملی را با 
مطالبات سراسری مردم ایران در نفی استبداد و دیکتاتوری پیوند زد 

در چنگال فاشیسم طالبانی حاکم ادامه و نشان داد که اسارت ایران 
اسارت ملیت های تحت ستم هم خواهد بود، در حالی که رهایی ایران 

این نشانه . می تواند مقدمه رهایی ملی و یا حتی درآمیخته با آن باشد
است که رژیم با شدت دادن به سرکوب ها در آذربایجان و اعدام ها 

. پنهان کنددر بلوچستان قصد دارد از انظار عمومی 
اما درست همانطور که کردستان با حرکت شجاعانه خویش به  

حمایت عمومی و سراسری مردم ایران از خانواده های جان باختگان 
اعدام ها واکنش نشان داد؛ مردم بلوچستان و آذربایجان نیز از این 

ظرفیت برخوردارند که به سهم خویش و در حد توان شان به حمایت 
از . ست ها و مطالبات برحق شان واکنش نشان دهندسراسری از خوا

این روست که نه اعدام های تقریبا روزانه در بلوچستان و نه موج 
بازداشت های پردامنه در آذربایجان را نباید مسایل و مشکالت 

 . مبارزاتی اخص مربوط به فعاالن جنبش ملی این دو ملیت تلقی کرد
و اعالم حمایت همه جانبه و  محکومیت گسترده اعدام های بلوچستان

سراسری از مطالبات برحق ملی مردم آذربایجان و خواست آزادی 
فوری و بی قید و شرط کلیه بازداشت شده گان مرتبط با چهارمین 

سالگرد تظاهرات گسترده آذربایجاني ها که در اعتراض به تحقیر و 
صورت گرفته بود، " ایران"توهین ملی از سوی روزنامه دولتی 

فرصتی است در جهت اعالم همبستگی و گامی است ارزنده در 
کاستن از شکاؾ ها؛ گامی که اگر شجاعانه و بدور از تنگ نظری 

ها و مصلحت اندیشی های آلوده به اؼراض کونه نگرانه سیاسی 
برداشته شود، نقش مهمی در تحکیم همبستگی ملی ملیت های ایران 

 .یفا خواهد کردو تقویت جنبش سراسری ضد دیکتاتوری ا
بی تردید ابتکار فعاالن و پیشروان کارگری که مصالح و منافع  

طبقاتی جنبشی ورای تمایزات ملی و فراگیرتر از آن را نمایندگی می 
تعلق ملی مانع استثمار و بهره . کنند، در این عرصه راهگشاست

عنصر مشترک مبارزه فراگیر و . کشی از کارگران کشور نیست
بهره کشی و استثمار و برای بهبود شرایط کار و زندگی  فراملی علیه

مزد و حقوق بگیران، هم جایگاه ویژه جنبش کارگری و فعاالن 
کارگری به عنوان پایه و نماد وحدت ملی در مبارزه ضد استبدادی 

کنونی را روشن می سازد و هم اهمیت سمبولیک ابتکار عمل 
موج بازداشت؛ مشخص سیاسی ی پیشروان کارگری در محکومیت 

سرکوب و اعدام در استان های بلوچستان و آذربایجان را در 
روزی که درد دانشجوی اسیری مانند مجید . وضعیت مشخص کنونی

توکلی درد فعال ملی؛ و تحقیر و ستم و سرکوب دائم حقوق ملی، درد 
فعال جنبش کارگری و دانشجویی و زنان و جوانان سراسر کشور 

فت با اعدام فرزاد کمانگر همانقدر برای فعال باشد؛ روزی که مخال
ملی آذربایجانی اهمیت پیدا کند که بازداشت و شکنجه و سرکوب هر 

فعال ملی آذربایجانی برای ملیت های دیگر، و هر اعدام در 
بلوچستان اعدام حق زندگی آزاد مردمانی هم سرنوشت در گستره ای 

م جمهوری اسالمی به وسعت سراسر ایران تلقی شود؛ آن روز رژی
. را باید در گورستان تاریخ پیدا کرد

…………………………………… 

 حمله کماندوهای اسرائیلی به کاروان آزادی
بخشی از استراتژی عمومی اسرائیل در قبال مردم عرب فلسطین 

 صادق افروز
 
 
 
 
استراتژی اسرائیل در منطقه ؼزه بخشی از سیاست عمومی اسرائیل 

ین در این منطقه از زمان پیدایش آن  در در قبال مردم عرب فلسط
اسرائیل .این استراتژی بسیار مشخص است .می باشد  ۱۹۴۸سال 

کیلومتر مربعی را از سکنه  ۳۶۰خواهان آن است که این منطقه 
اقدامات تالفی جویانه به دلیل پرتاب خمپاره ها . عرب آن خالی کند 

در .بهانه است یا بمب گذاری های  انتحاری در مسکونی اسرائیل 
رسانه های امپریالیستی به کمکش  ۲۰۰۸جریان بمباران دسامبر 

آمدند تا یک نسل کشی کامل را جنگ  متعادل دو طرؾ تخاصم جا 
لنز دوربین هایشان را چنان و قیحانه تنظیم کردند که در دوکفه . بزنند

ترازوی قضاوت بینندگان، خمپاره دست ساز فلسطینی ها را که 
کاردستی و اسباب بازی می مانست با هزاران تن بمب فرو بیشتر به 

. ریخته هواپیما ها و تانک های اسرائیلی به حالت تعادل ببینند
آن ها امروز چه می گویند؟ پس از حمله به کاروان آزادی مردمی 
صلح دوست که سالحی جز مواد ؼذایی و ساختمانی و پزشکی و 

ای شب مشتی کماندوی بهداشتی نداشتند چه می گویند؟ نیمه ه
فاشیست از هوا به داخل کشتی پریده اند و مردم نیمه خواب را به 

می گویند "  از خود دفاع کردیم " رگبار بسته اند و بعد می گویند 
کشتی باید از طریق قانونی در بنادر اسرائیلی پهلو می گرفت و از 

 می گوییم فلسطینی های. طریق مقامات اسرلئیلی ترخیص می شد
نوار ؼزه کجا و کی رنگ کمک های انسانی فرستاده شده از طرق 
قانونی به بنادر اسرائیلی را دیده اند ؟ مقامات گمرکی اسرائیل آنقدر 

عذر و بهانه می آورند تا جنس ها در انبار بمانند و بعد حراج شوند و 
. پولش هم یکسر به جیب دولت اسرائیل  برود 

یهودیان آن " مقاله ای تحت عنوان  محمدرضا شالگونی به درستی در
ؼزه امروز را با گتوی یهودیان در ورشو " روز و فلسطینیان امروز 

در آن .  در دوران اشؽال لهستان توسط آلمان نازی مقایسه کرده بود
دوران یهودیان را از سراسر لهستان به این منطقه کوچک که به 

ت های هدؾ صهیونیس. گتوی ورشو معروؾ شد آورده بودند
اسرائیلی همچون استادان نازی شان چیزی جز نسل کشی و از بین 

و ژانویه  ۲۰۰۸در بمباران های دسامبر . بردن یک ملت نیست
تاسیسات تصفیه آب شیرین ، فاضل آب و ژنراتور های تولید  ۲۰۰۹

زمین های قابل کشت این ناحیه را نابود . کننده برق را از بین بردند
مارستان ها همه هدؾ حمالت هوایی قرار مدارس و بی. کردند
ساحل دریایی اکنون ؼزه چنان آلوده است که کودکان و . گرفتند

جوانان قلسطینی از نزدیک شدن به آب و بازی کنار آن خودداری 
می کنند آشؽال و زباله و فاضل آب کنار ساحل شناور است  و بوی 

حامل کمک حاال دولت اسرائیل شش کشتی . بد مشام را می آزارد
نفر و زخمی  ۱۹های انسانی را به این شکل وحشیانه و با کشتن 

.  نفر توقیؾ کرده است ۱۰۰کردن بیش از 
در پی این راهزنی خونین دریائی، احساسات انسانی میلیون ها نفر 

در ترکیه که نیمی از .ر سراسر جهان جریحه دار شده استد
 ،استانبولدر اهراتین آن هستند تظسرنشینان این شش کشتی شهروندا

در انگلستان و سوئد نیز تطاهرات . آنکارا و ادنا صورت گرفت
گسترده ای علیه فاشیست های اسرائیلی و حمله به کاروان آزادی 

علیرؼم سانسور رسانه های امپریالیستی ، سازمان .صورت گرفت 
های چپ و دمکرات با استفاده از رسانه های مجازی اخبار این 

. العمل مردم در سراسر جهان را مخابره کرده اند جنایت و عکس
پیشرفت تکنولوژی و استفاده از رسانه های مجازی بالی جان رژیم 

اگرهزاران خبرنگارـ شهروند ایرانی با . های فاشیست شده است 
استفاده از تلفن موبایل صحنه های شقاوت و ددمنشی مزدوران 

م ومسالمت آمیز مردم جمهوری اسالمی را در حمله به تظاهرات آرا
را  به سراسر دنیا مخابره کردند و موجب سر افکندگی و بی آبرویی 

هرچه بیشتر این رژیم شدند چرا همین تکنولوژی در خدمت افشای 
رژیم فاشیست اسرائیل در نیاید ؟ چرا در خدمت توده های محروم 
فلسطینی های ؼزه نباشد ؟ چرا فیس بوک و تویتر  به زنجیری بر 

 ژوئن ۲ـ  ۱۳۸۹خرداد۱۲تان صهیونیست ها تبدیل نشود ؟دس
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  یل به کشتی های حامل کمک های انسانی به غزهئتهاجم جنایتکارانه اسرا

 یوسؾ لنگرودی
 
 
 
 
 
 
 
 
خرداد، در مقابل چشمان حیرت زده ۱۰روز دوشنبه، سحرگاه

جهانیان، کماندوهای نیروی دریای اسراییل دست به یک تهاجم 
های انسانی که رهسپار ؼزه  تی های حامل کمکخونین علیه کش

نفر از سرشینان کشتی کشته و شصت نفر  ۱۶زدند که حدود  ،بودند
این حمله که در فاصله صد کیلومتری سواحل . نیز زخمی گردیدند

یک  ،صورت گرفت بین المللی ؼزه و درآب های آزاد
زد باردیگرماهیت نژاد پرستانه دولت راستگرای اسراییل را در ن

سازماندهی اصلی این کاروان . افکار عمومی جهان برمال ساخت
د  ؼزه را آزا" نبش جکمک های انسانی از چند ماه قبل به ابتکار 

که یک راه زنی تروریستی  این اقدام. تدارک دیده شده بود" کنید
آشکاردریایی بود، حتی حداقل پرنسیب های دزدان دریایی را نیز 

وازین اخالقی و انسانی را علنا زیر پا رعایت نکرد و هرگونه م
. گذاشت که به کشتار وحشیانه افراد بی گناه  منجر شد

سرنشینان کشتی های حامل کمک های مردمی بین المللی که متشکل 
از نهاد ها و ملیت های مختلؾ بودند و حتی برخی از شهروندان 
نها اسراییلی و یک بازمانده هولوکاست جزو همراهان آن بودند، ت
قصد داشتند کمک های انسانی جمع آوری شده را به مردم تحت 

محاصره ؼزه برسانند تا با این اقدام خود، مقدمات شکستن محاصره 
این اولین باری نیست که اسراییل . مصیبت بار ؼزه را فراهم آورند

مانع رسیدن کمکهای اولیه زندگی به فلسطینی ها می شود، در اواخر 
کشتی حامل کمک های انسانی، در آب های  دهه هشتاد نیز یک

.  قبرس توسط عوامل دولت اسراییل منفجر شد
دولت اسراییل که قبال هشدار داده بود از رسیدن کشتی ها به ؼزه 

جلوگیری خواهد کرد، پس از مرتکب شدن این جنایت، علت وقوع 
آن را مقاومت مسلحانه سرنشینان کشتی دانست و بعد ازآن که پی 

ین دروغ بزرگی تنها باعث رسوایی هر چه بیشتراو خواهد برد چن
گردید، بهانه آورد که سربازانش با سالح سرد مورد حمله قرار 

نفر را به گلوله ۱۰۰گرفتند و تنها برای دفاع از خود بود که حدود 
اما همه می دانند که دولت دست راستی اسراییل با نقشه قبلی  !! بستند

به قول برنارد . ی دفاع کشتی ها دست زدبه قتل عام سرنشینان ب
هیچ دلیلی چنین تلفاتی را توجیه " کوشنر وزیر امورخارجه فرانسه، 

." نمی کند
این اقدام تروریستی حکومت اسراییل، ازهمان ساعات اولیه  

اعتراض گسترده جهانی را به همراه داشته و در کشورهای مختلؾ و 
احزاب سیاسی این جنایت  در بسیاری از شهرهای اروپایی مردم و

در بسیاری از کشورهای جهان، سفیران و . هولناک را محکوم کردند
دپپلمات های اسراییلی در محل خدمت شان برای ادای توضیحات و 

دولت ترکیه که هالل احمر . محکومیت این جنایت فرا خوانده شدند
هان آن کشور در به راه انداختن این کمک ها نقش فعالی داشتند، خوا

نشست فوری شورای امنیت شد و شورای امنیت قرار است امشب  
در این میان ابوعباس رییس . درباره این رویداد تشکیل جلسه دهد

 دولت خودمختار فلسطینی، جنایت اسراییل را به شدت محکوم کرد و
آن را ؼیرقابل قبول خواند و اسراییل را مسئول هر گونه عواقب آن 

های فلسطینی با به راه انداختن تظاهرات و مردم سرزمین . دانست
. اعتصاب، خشم خود را از این واقعه نشان دادند

اتحادیه اروپا ضمن اظهار ناخرسندی، مطابق معمول از محکوم 
کردن این کشتار خودداری کرد و خواهان روشن تر شدن جوانب 

مختلؾ این حادثه مرگبارشد و باراک اوباما تنها به یک اظهار تاسؾ 
مواضعی که تنها دست اسراییل را در . شک و خالی اکتفا کردخ

. تکرارچنین کشتارهایی باز خواهد گذاشت
تردیدی نیست که این عمل دولت اسراییل به بی اعتباری هر چه 
بیشتر آن در نزد افکار عمومی و مخصوصا مردم خاورمیانه و 

دولت ترکیه به عنوان عضو . سرزمین های اسالمی خواهد افزود
ناتو که در همکاری نزدیک با اسراییل قرار داشت، حاال مجبور 

است به آهنگ فاصله گرفتن خود از اسراییل سرعت بیشتری بدهد 
که در ادامه خود معادالت جدیدی در صؾ بندی های جدید در منطقه 

شعار مرگ براسراییل حکومت ارتجاعی . به همراه خواهد داشت
ره و عمومی در ترکیه تبدیل می اسالمی ایران دارد به شعار روزم

خشم عمومی مردم ترکیه در برابر جنایت امروز اسراییل تا . شود
.  کنون  این گونه سابقه نداشته است

این جنایت اسراییل همچنین باعث قدرت گرفتن  بیشتر بنیاد گرایان 
 خوراک تبلیؽاتی برای مسلمان در فلسطین و منطقه خواهد شد و 

. ی فراهم خواهد آوردحکومت جمهوری اسالم القاعده، طالبان و
جنایت کاران حاکم بر ایران که همه تالش های خود را به کار گرفتند 

خرداد با مردم مقابله کنند، حاال ۲۲تا در فرارسیدن اولین سالگرد 
بهانه خوبی به دست آورده اند تا با به راه انداختن تظاهرات ضد 

مرتجعین . ابان های ایران بزننداسراییلی دست به قدرت نمایی در خی
به داد هم  أمئحاکم بر تل آویو و تهران با اقدامات ضد بشری خود دا

دراین بین عده ای عوام فریب . می رسند و یکدیگررا تقویت می کنند
با استفاده از سیاه بازی های جمهوری اسالمی در دفاع از مردم 

نه لبنان، " کنندهفلسطین، فرصت را مؽتنم می شمرند و شعار گمراه 
مردم ایران همانقدر . را به میان می کشند" نه ؼزه، جانم فدای ایران 

آزادی . مستحق زندگی شرافتمندانه و آزادی هستند که مردم فلسطین
. هر کدام باعث رهایی یافتن طرؾ دیگر خواهد شد و نه مانع آن
حد  این حادثه اندوهبار همچنین نشان می دهدکه دولت اسراییل تاچه

یک . یک دولت دمکراتیک است وبه تالش های صلح وفادار
و به وده  ل بئارزش قا حکومت دمکراتیک که برای جان انسان ها

هیچگاه چنین بی پروا و وحشیانه به کشتار مدافعین ، صلح متعهد باشد
 ۱۳۸۹خرداد  ۱۰دوشنبه  .صلح دست نمی زند

………………………………………. 
ُّزدضت یْرش ّ سًداى گ 6سًداًیاى سیاسی تٌد 

 حطیاًَ تَ آلای تدالی را هحکْم هی کٌٌد
ٍجش فٗؼاٗی م٤بمی ؿمٍٞ  07:00عـػاػ ٓبٙ صٞاُی مبػت  8ؿٝف ى٘جٚ 

ثؼاهی ػْٞ ٤ٛئت ٓؼ٣ـٙ کبٕٗٞ ٍ٘لی ٓؼِٔبٕ ا٣ـإ ثؼٕٝ ٤ٛچ ػ٤ُِی ٓٞؿػ 

پبمؼاؿ ث٘ؼ هـاؿ گـكت ٝ ثيؼت ٓٞؿػ ّـة ٝىتْ ٝ  ٣3ٞؿه ٝصي٤بٗٚ 

 . اٛبٗت آٜٗب هـاؿ گـكت

پبمؼاؿث٘ؼی ثٚ ٗبّ هبمْ ٓضٔؼی ثؼٕٝ ٤ٛچ ػ٤ُِی ىـٝع ثٚ كضبىی ثٚ آهبی 

ػؿ ا٣ٖ ٛ٘گبّ ٛٔـاٙ ثب اكنـ . ثؼاهی ٗٔٞػ کٚ ٓٞؿػ اػتـاُ ٝی هـاؿ گـكت

پبمؼاؿ ى٤ظ ٝ پبمؼاؿث٘ؼ ػوٞائی ثَٞؿت ٝصي٤بٗٚ ای ثنٞی آهبی ثؼاهی 

ٝ  صِٔٚ ٝؿ ىؼٗؼ ٝ اٝ ؿا آٓبد ٓيت ٝ ُگؼٛبی عٞػ کٚ ثـ مـٝ ٍٞؿت

آٜٗب ٛٔچ٤ٖ٘ ثٚ آهبی ثؼاهی ٝ عبٗٞاػٙ .ٗوبٓ صنبك ثؼٕ اٝ كـٝػ ٓی آٝؿػٗؼ

پبمؼاؿ ث٘ؼ هبمْ ٓضٔؼی ػؿ . اه كضو ٛبی اعالهی ٝ ثن٤بؿ فٗ٘ؼٙ ٓی ػاػٗؼ

تٞ : ص٤ٖ ّـة ٝ ىتْ ػـثؼٙ ٓی کي٤ؼ ٝ عطبة ثٚ آهبی ثؼاهی ٓی گلت

 . یٓ٘بكو٢،تٞ ٖٝٓ كـٝىی ،تٞ ثب٣ؼ ٓضبکٔٚ ثيی ٝ تٞ ثب٣ؼ اػؼاّ ثو
آٜٗب مپل آهبی ثؼاهی ؿا ثب ػمتج٘ؼ ثٚ ٤ِٓٚ ٛبی کـ٣ؼٝؿ ثنت٘ؼ ٝ ثٚ ّـة ٝرـس 

ٝ ت٤ٜٛٞ٘بی اعالهی ػ٤ِٚ اٝ اػآٚ ػاػٗؼ اٝ اف ٗبص٤ٚ ػٗؼإ ٝ مـ ٍٝٞؿت ػچبؿ 

 .ٍؼٓبتی گـػ٣ؼٙ امت

ٝهتی کٚ مب٣ـ فٗؼا٤ٗبٕ م٤بمی اف ػَٔ ٝصي٤بٗٚ ٝ ؿ٤ـ اٗنبٗی آٜٗب ٓطِغ ىؼٗؼ 

ؿة ٝ ىتْ ٝاٛبٗت پبمؼاؿ ث٘ؼٛب رِٞگ٤ـی ک٘٘ؼ آٜٗب ْٛ ػعبُت کـػٕ کٚ اف ُ

ٓٞؿػ ّـة ٝ ىتْ ٝاٛبٗت هـاؿ گـكت٘ؼ کٚ اف رِٔٚ آٜٗب آهبی ػکتـ اصٔؼ ف٣بػی 

.  آثبػی ثٞػ کٚ ٓٞؿػ ّـة ٝىتْ ٝاٛبٗت پبمؼاؿث٘ؼٛب هـاؿ گـكت

ا٣ٖ ػَٔ ٝصي٤بٗٚ ٝ ؿ٤ـ اٗنبٗی ػؿ ٓوبثَ چئبٕ ثٜت فػٙ مب٣ـ فٗؼا٤ٗبٕ 

 . ٍٞؿت گـكت

ا٣ٖ صِٔٚ ر٘ب٣تکبؿإ ػ٤ِٚ فٗؼاٗی م٤بمی ٝ ٓؼِْ ػ٤ُـ ثؼمتٞؿ ثبفر٣ٞبٕ ٝفاؿت 

آالػبت ٝ تٞمٔ ػِی صبد کبظْ ٝ ػِی ٓضٔؼی ؿئ٤ل ٝ ٓؼبٕٝ فٗؼإ ٝ 

کٚ ثـ  6کـٓبٗی ٝ كـری ؿئ٤ل ٝ ٓؼبٕٝ آالػبت فٗؼإ ٝ ىکـی ؿئ٤ل ث٘ؼ 

 . ّـة ٝ ىتْ آهبی ثؼاهی ٗظبؿت ػاىت ثٚ ارـا ػؿ آٓؼ

تؼؼی آـٝف ثٚ ػْٞ ٤ٛئت ٓؼ٣ـٙ کبٕٗٞ ٍ٘لی ٓؼِٔبٕ ،اٛبٗت ثٚ اٛبٗت ٝ 

تٔبٓی ٓؼِٔبٕ ،امبت٤ؼ ػاٗيگبٜٛب ،ػاٗيز٣ٞبٕ ٝ ػاٗو آٓٞفإ ا٣ـإ ٓضنٞة ٓی 

ىٞػ ٝ ٣و٤٘بٕ ٓؼِٔبٕ ػ٤ُـ ٝ ىزبع ا٣ـإ ػؿ ٓوبثَ چ٤ٖ٘ اٛبٗتی ٗنجت ثٚ کنی کٚ 

کـػ ٝ ثٚ ػكبع  ثغبٓـ ػكبع اف صوٞهيبٕ ػؿ امبؿت ثنـ ٓی ثـػ مکٞت ٗغٞاٛ٘ؼ

 . اف اٝ ثـ عٞاٛ٘ؼ عٞامت

ىٜـ٣ٞؿ ٓبٙ ثبفػاىت ىؼ ٝ ػؿ  11الفّ ثٚ ٣بػآٝؿی امت کٚ ٓؼِْ فٗؼاٗی ػؿ 

فٗؼإ گٞٛـػىت کـد تجؼ٤ؼ  6فٗؼاٗی م٤بمی ثٚ ث٘ؼ  5رـ٣بٕ اػتـاُ ثٚ اػؼاّ 

 08. ىؼ آهبی ثؼاهی ػ٤ِـؿْ گؾىت چ٘ؼ ٓبٙ ٛٔچ٘بٕ ػؿ ثالتک٤ِلی ثنـ ٓی ثـػ

 201ٓی  29ثـاثـ ثب  1389عـػاػ 

............................................. 
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 چزا جاًیاى کِزیشکی حك ًدارًد

عثدالوالک ریگی را هحاکوَ کٌٌد؟ 
اؿژٗگ ثبٓيبػ 

ثٚ كبٍِۀ کٞتبٛی پل اف اػؼاّ ػجؼاُض٤ٔؼ ؿ٣گی، ػاػگبٙ ػجؼأُبُک 

اف ؿ٣گی، ؿٛجـ گـٝٙ ر٘ؼهللا ػؿ تٜـإ ثٚ ؿ٣بمت هبّی تٞص٤ؼی آؽ

صکْ ػجؼأُبُک ؿ٣گی اف ٛٔبٕ اثتؼای ػمتگ٤ـی اٝ ؿٝىٖ . ىؼٙ امت

اثـا٤ْٛ ص٤ٔؼی  ٣ک ؿٝف پل اف تض٣َٞ ػجؼأُبُک ؿ٣گی، .ثٞػ

ًَ ػاػگنتـ١ م٤نتبٕ ٝ ثِٞچنتبٕ کٚ ػمتو ثٚ عٕٞ ػٙ ٛب  ؿئ٤ل

رٞإ ثِٞچ آُٞػٙ امت، صکْ اػؼاّ ػجؼأُبُک ؿ٣گی ؿا هطؼی اػالّ 

پـٝٗؼٙ هْب٢٣ ٝ ػؼّ ٤ٗبف آالػبت٢ ثٚ  ثٚ ٓضِ ت٤ٌَٔ“: کـػ ٝ گلت

االؿُ صؼٝػ ا٢ُٜ  ا٣ٖ َٓؼام ثبؿف ٝ آىٌبؿ ٓضبؿة ٝ ٓلنؼ ك٢

 ". ىٞػ ػؿثبؿٙ ١ٝ ٝ ػ٣گـ اػْب١ ا٣ٖ گـٝٛي ٓقػٝؿ ارـا ٢ٓ

ث٘بثـا٣ٖ آٗچٚ ػؿ ػاػگبٙ تٜـإ رـ٣بٕ ػاؿػ، پٞىو هبٗٞٗی ػاػٕ ثٚ 

ه ؿٝىٖ ثٞػٙ  صکٔی امت کٚ ػؿ ٤ٓبٕ ٓوبٓبت ا٤٘ٓ٘ی ٝ هْبئی پ٤يبپی

ٝ ثٚ ػٗجبٍ اػؼاّ ػجؼاُض٤ٔؼ ؿ٣گی ٝ مپل ػجؼأُبُک ؿ٣گی، ثب٣ؼ 

ٓ٘تظـ اػؼاّ  ػ٣گـ رٞاٗبٕ ثِٞچ ثٞػ کٚ ْٛ اکٕ٘ٞ ػؿ فٗؼإ ٛبی ؿژ٣ْ 

" ر٘ؼهللا"ثٚ گـٝگبٕ گـكتٚ ىؼٙ اٗؼ ٝ ػ٣ـ ٣ب فٝػ ثٚ اتٜبّ ٛٔکبؿی ثب 

ٗؼ ثـای گنتـه م٤بمت ؿػت ٝ ٝصيت ثٚ ثبالی چٞثٚ ٛبی ػاؿ عٞاٙ

رٞاٗبٗی کٚ ف٣ـ ىک٘زٚ ٛبی ٝصي٤بٗٚ ىب٣ؼ صتی ٓزجٞؿ ىؼٙ ثٚ . ؿكت

ٓؼـكی " ر٘ؼهللا"کبؿٛبی ٗکـػٙ اػتـاف ک٘٘ؼ ٝ ٣ب عٞػ ؿا ٛٞاػاؿ 

ثب٣ؼ تٞرٚ ػاىت م٤نتْ هْبئی ٝ ا٤٘ٓتی کٚ ثـ ٓج٘بی ىک٘زٚ . ٗٔب٣٘ؼ

مبفٓبٗؼٛی ىؼٙ امت، اف ىک٘زٚ ثٚ ػ٘ٞإ اثقاؿ ػؿ ْٛ ىکنتٖ اكـاػ 

 . ػٕ إٓ ٛب ثٚ پؾ٣ـه اتٜبٓبت ػ٣کتٚ ىؼٙ، امتلبػٙ ٓی ک٘ؼٝ ٓزجٞؿ کـ

. آـی کٚ ػؿ رٜٔٞؿی امالٓی ثبؿٛب تزـثٚ ىؼٙ امت

ٝهتی ػجؼاُض٤ٔؼ ؿ٣گی اػؼاّ ىؼ، ٝ اػؼاّ اٝ ثٚ ىکَ کبٓأل تضـ٣ک 

آ٤ٓق ٝ ثب اٗتيبؿ ث٤يـٓبٗۀ ػکل ثٚ ػاؿ آ٣ٝغتۀ اٝ اػالّ ىؼ، ثن٤بؿی 

آت ؿا ٗؼاىت٘ؼ کٚ ا٣ٖ اهؼاّ اف اكـاػ ٝ رـ٣بٗبت م٤بمی، ا٣ٖ ىٚ

ثن٤بؿی اف إٓ ٛب صتی ثٚ ُضبظ ٗظـی، . ؿ٤ـاٗنبٗی  ؿا ٓضکّٞ ک٘٘ؼ

ٓغبُق ٓزبفات ؿ٤ـاٗنبٗی اػؼاّ ْٛ ٛنت٘ؼ، آب ٝهتی پبی ٓضکّٞ  

کـػٕ اػؼاّ اكـاػی ثٚ  ٤ٓبٕ ٓی آ٣ؼ کٚ ٓتْٜ ثٚ اهؼآبت تـٝؿ٣نتی 

ی م٤بمی ٓی ٛنت٘ؼ، إٓ ٝهت اػتوبػاتيبٕ ٓـِٞة َِٓضت اٗؼ٣يی ٛب

ىب٣ؼ إٓ ٛب كـآٞه ٓی ک٘٘ؼ کٚ ٝكبػاؿی ٝ اػتوبػ ثٚ ُـٞ اػؼاّ .  ىٞػ

ٝهتی . ػؿمت ٝهتی ٓـثٞٓ ثٚ ثؼتـ٣ٖ رـائْ ٤ٗق ٛنت، حبثت ٓی ىٞػ

عٞػ ؿا  ٓٞظق ثٚ ػكبع  اف صوٞم اٗنبٗی ػ٣گـإ ٓی ػا٤ْٗ، ٗجب٣ؼ كؤ 

صتی اف صوٞم عٞػی ٛب ٝ ْٛ ٗظـاتٔبٕ ػكبع ک٤ْ٘ ثِکٚ  ٓٞظق ٛنت٤ْ 

.  اف صوٞم اٗنبٗی ٓغبُل٤ٖ ٝ کنبٗی کٚ هجُٞيبٕ ٤ٗق ٗؼاؿ٣ْ ػكبع ک٤ْ٘

ثـای ا٣ٖ کٚ ثٚ ا٣ٖ َِٓضت اٗؼ٣يی م٤بمی ٤ٗيتـی فػٙ ثبىْ، مئٞاٍ 

ٓی کْ٘ کٚ آ٣ب رب٤ٗبٕ کٜـ٣قکی صن ػاؿٗؼ ػجؼأُبُک ؿ٣گی ؿا 

ٓضبکٔٚ ک٘٘ؼ؟ ثـای إٓ ػجؼأُبُک ؿ٣گی ؿا اٗتغبة کـػٙ اّ کٚ ؿٛجـ 

 . ت کٚ اهؼآبت تـٝؿ٣نتی كـاٝاٗی ػؿ کبؿٗبٓٚ عٞػ ػاؿػگـٝٛی اك

ٖٓ اهؼآبتی چٕٞ گـٝگبٗگ٤ـی، مـثـ٣ؼٕ گـٝگبٕ ٛب ٝ اٗتيبؿ ك٤ِْ 

ٛبی إٓ، ٣ب ثٔت گؾاؿی ػؿ ٓنبرؼ ٝ ػ٣گـ آبکٖ ٝ کيتٖ اكـاػ ؿا 

اهؼآبتی ػؿ رٜت ر٘جو آفاػ٣جغو ٓـػّ ثِٞچنتبٕ ٗؼاٗنتٚ ٝ ٗٔی ػاْٗ  

ؿٝىٖ تـ ثگ٣ْٞ، گـٝٙ ر٘ؼهللا ثب اػتوبػاتی کٚ  .ٝ إٓ ٛب ٓضکّٞ ٓی کْ٘

ػاؿػ، اگـ ٍبصت هؼؿت ىٞػ، ثؼ٤ؼ امت م٤نتْ ثٜتـی اف م٤نتْ 

آب مئٞاٍ ٓب . رٜٔٞؿی امالٓی ٣ب ٓبُجبٕ اكـبٗنتبٕ ؿا مبفٓبٕ ػٛؼ

 . ٝ ؿٛجـ إٓ ٤ٗنت" ر٘ؼهللا"ا٣٘زب ثـ مـ اػوتبػات ٝ اهؼآبت گـٝٙ 

اكع کٜـ٣قک کٚ هْبتی چٕٞ ٓنئِٚ ا٣ٖ امت کٚ ػمتگبٙ هْبئی س

هبّی ٓـتْٞی، هبّی ٓو٤نٚ، هبّی ٍِٞاتی ٝ هبّی تٞص٤ؼی ػؿ 

إٓ ثـ ٓن٘ؼ هْبٝت ٗينتٚ اٗؼ،صن ػاؿٗؼ ىغَی چٕٞ ػجؼأُبُک 

ٝ پل اف ٓضبکٔٚ ٤ٗق اػؼاّ ٗٔب٣٘ؼ ٝ ٍؼائی اف . ؿ٣گی ؿا ٓضبکٔٚ ک٘٘ؼ

. کنی ثـ ٤ٗب٣ؼ

ا٣ٖ . ت ٗجٞػٙ امتهٞٙ هْبئ٤ٚ ػؿ رٜٔٞؿی امالٓی، ٤ٛچگبٙ ٜٗبػ ػؼاٍ

ػمتگبٙ ٗٚ تٜ٘ب ٤ٛچ امتوالُی ٗؼاىتٚ ثِکٚ ٛٔٞاؿٙ ثٚ ػ٘ٞإ اثقاؿ 

ٝ . ارـای كـا٤ٖٓ ُٝی كو٤ٚ ٝ ػمتگبٙ ٝال٣ت ٝاؿػ ػَٔ ىؼٙ امت

اکٕ٘ٞ ٝ ث٣ٞژٙ ثب تک٤ٚ فػٕ ٍبػم الؿ٣زبٗی ثـ کـمی ؿ٣بمت إٓ، ثٚ 

ٓزـی كـا٤ٖٓ ػمتگبٙ کٞػتبچی ا٤٘ٓتی ٛب ٝ پبمؼاؿإ ٗظـ کـػٙ 

٤ٖٔٛ ػمتگبٙ هْبئی امت کٚ ثٚ . تگبٙ  ٝال٣ت تجؼ٣َ ىؼٙ امتػك

ؿاصتی كؼب٤ُٖ ٓؼٗی ٓضجٞثی ٛٔچٕٞ ٣ؼوٞة ٜٓـٜٗبػ ػؿ ثِٞچنتبٕ ٝ 

٣ب كـفاػ کٔبٗگـ ػؿ کـػمتبٕ ؿا ثب اتٜبّ ٝاٛی  تـٝؿ٣نت ثٞػٕ ٝ 

اگـ ا٣ٖ ػمتگبٙ هْبئی ٣ؼوٞة . ٛٔکبؿی ثب ر٘ؼهللا ٝ پژاک اػؼاّ کـػ

ٗگـ ٝ ػ٣گـ رٞاٗبٕ  ؿا ثٚ ؿاصتی اػؼاّ ٓی ک٘ؼ ٜٓـٜٗبػ ٝ كـفاػ کٔب

ثٚ ٤ٖٔٛ . تک٤ِق ػجؼاُض٤ٔؼ ٣ب ػجؼأُبُک ؿ٣گی پ٤يبپ٤و ٓؼِّٞ امت

ػ٤َُ امت کٚ ػمتگبٙ هْبئی رٜٔٞؿی امالٓی کٚ ثؼ٘ٞإ ثبفٝی 

ٝال٣ت ٝ ػمتگبٙ مـکٞة ػَٔ ٓی ک٘ؼ، ٝ اهؼآبت ا٣ٖ ػمتگبٙ ػ٤ِٚ 

آـ ؿا ث٤و اف پ٤و  مـإ اٍالس ِٓت ٝ ٗبؿا٤ّبٕ صکٞٓتی، ا٣ٖ

احجبت کـػٙ،  ٛٔبٗطٞؿ کٚ صن ٝ ٍالص٤ت  ٗؼاؿػ كؼب٤ُٖ ٓؼٗی ٝ 

م٤بمی، ػاٗيز٣ٞبٕ آفاػ٣غٞاٙ ٝ كؼب٤ُٖ ر٘جو فٗبٕ  ٝ ر٘جو کبؿگـی 

ٓضبکٔٚ . ؿا ٓضبکٔٚ ک٘ؼ، صن ٗؼاؿػ ػجؼأُبُک ؿ٣گی ؿا ٓضبکٔٚ ک٘ؼ

ػجؼأُبُک ؿ٣گی تٞمٔ ػمتگبٙ هْبئ٤ٚ رٜٔٞؿی امالٓی، ػؿ چيْ 

ػّ ثِٞچ، ث٤بٕ تکـاؿ ٓؼاّٝ ا٣ٖ تزـثٚ ػؿ ٤ٓبٕ آٜٗبمت کٚ ٤ٔٛيٚ ٓـ

چٚ فٓبٗی کٚ مٞاؿإ هبربؿ ثٚ ". ػُٝت ٗگٞ؛ ثال ثگٞ"ٓؼتوؼ ثٞػٙ اٗؼ 

کيتبؿ ٓـػّ ثِٞچ پـػاعت٘ؼ، چٚ فٓبٗی کٚ مـثبفإ پِٜٞی ٛب عبک 

چٚ فٓبٗی کٚ ى٤ؼٚ . ثِٞچنتبٕ ؿا ػـٍٚ تبعت ٝ تبف عٞػ کـػٗؼ

ؿا ثـ مـکٞة م٤بمی ٝ متْ ِٓی اكقٝػٙ  ٍلٞی، مـکٞة ٓؾٛجی

امت، ٗوو ٓتزبٝف ٤ٗـٝی ػُٝت ػؿ چيْ ٓـػّ ثِٞچ ٣کنبٕ ثٞػٙ 

ػُٝت ٤ٛچگبٙ عٞامت ٛبی ٓـػّ ثِٞچ ؿا ٓٞؿػ تٞرٚ هـاؿ ٗؼاػٙ . امت

ٛزّٞ ٗظب٤ٓبٕ، مـکٞة ٓؼاّٝ، تضو٤ـ ٝ تٜؼ٣ؼ ٤ٔٛيگی ٝ ثی . امت

کٚ ىؼٙ ای امت اصتـآی ثٚ ىغ٤َت اٗنبٗی ٓـػّ ثِٞچ تزـثۀ تکـاؿ 

ػ٤َبٗی کٚ ثٚ ثـای ثـٝف عٞػ . ػ٤َبٕ رٞاٗبٕ ؿا ثٚ ػٗجبٍ ػاىتٚ امت

اگـ آـٝف ثن٤بؿی .  گبٙ ثٚ ٛـ اػتـاُ ػؿمت ٣ب ٗبػؿمتی پ٘بٙ ثـػٙ امت

ؿا  ثٚ ؿِٔ " ر٘ؼهللا"اف رٞاٗبٕ ٝ صتی كؼب٤ُٖ م٤بمی، اهؼآبت تـٝؿ٣نتی 

امت کٚ اف تضو٤ـ ٝ  ثٚ  ػ٣ؼۀ اهؼآبت ٓجبؿفاتی ٓی ٗگـٗؼ، ثٚ إٓ ػِت

تزبٝف ػُٝتی ٛب ربٗيبٕ ثٚ ُت ؿم٤ؼٙ امت ٝ صتی چ٤ٖ٘ اهؼآبتی ػطو 

٤ٖٔٛ ٛٔنٞئی ٤ٗق تٞمٔ مـکٞثگـإ . اٗتوبّ ِٓجی ىبٕ ؿا تنک٤ٖ ٓی ػٛؼ

ف٣ـا ػؿ هبٓٞك هْبئی رٜٔٞؿی امالٓی، . امالٓی ٓزبفات اػؼاّ ػاؿػ

ػاّ ىؼٙ اٗؼ، ثن٤بؿی اف رٞاٗبٗی کٚ ػؿ ثِٞچنتبٕ اع. رـّ كـػی ٤ٗنت

ٗؼاىتٚ " ر٘ؼهللا"ىب٣ؼ صتی اف ٓـف ٤ٗق عبؿد ٗيؼٙ ٝ ٤ٛچ اؿتجبٓی ٤ٗق ثب 

تؼؼاػی اف ا٣ٖ رٞاٗبٕ کٚ ثَٞؿت " ر٘ؼهلل"اٗؼ ثب ا٣ٖ صبٍ ػؿ پل ٛـ اهؼاّ 

. گـٝگبٕ ػؿ فٗؼإ ٛبی ؿژ٣ْ ٛنت٘ؼ ثٚ چٞثٚ ٛبی ػاؿ مپـػٙ ٓی ىٞٗؼ

٣ٖ فاٛؼإ ثٞػ کٚ كـػای ٗٔٞٗۀ ثـرنتۀ إٓ پل اف اٗلزبؿ ٓنزؼ ا٤ٓـأُؤٖٓ

إٓ، مٚ رٞإ ثِٞچ کٚ ٤ٛچ اؿتجبٓی ثب ا٣ٖ اٗلزبؿ ٗؼاى٘ؼ ٝ ٓبٙ ٛب ػؿ 

. فٗؼإ ثٞػٗؼ، ؿا ثٚ اتٜبّ ٓيبؿکت ػؿ اٗلزبؿ اػؼاّ کـػٗؼ

اکٕ٘ٞ ٤ٗق ثٚ ٗظـ ٓی ؿمؼ کٚ ػمتگبٙ ٝال٣ت ثب اػؼاّ تضـ٣ک آ٤ٓق 

ٍطالس ػجؼاُض٤ٔؼ ؿ٣گی ٝ اػالّ إٓ ثٚ ىکَ ث٤يـٓبٗٚ، ٝ پغو ثٚ ا

اػتـاكبت ػجؼأُبُک ؿ٣گی ٝ ثـگقاؿی ػاػگبٙ اٝ، ػؿ رٜت تضـ٣ک گـٝٙ 

ػمتگبٙ آ٘تی ٝ مـکٞة ؿژ٣ْ ٓی  عٞاٛؼ ثب ا٣ٖ .. ر٘ؼهللا ػَٔ ٓی ک٘ؼ

اهؼآبت تضـ٣ک آ٤ٓق، ر٘ؼهللا ؿا ثٚ ٝاک٘و ٝاػاؿػ ٝ مپل ثٚ ثٜبٗۀ اهؼآبت 

ػآبت عٞػ ؿا ام. ر٘ؼهللا، ػمت ثٚ تيؼ٣ؼ مـکٞة ٝ گنتـه اػؼاّ ٛب ثقٗؼ

كيبؿ عٞػ ثـ ٓجبؿفات ٓنبُٔت آ٤ٓق . ػكبع اف تٔب٤ٓت اؿّی ث٘بٓ٘ؼ 

ٝاک٘و ر٘ؼهللا ثٚ اػؼاّ ػجؼاُض٤ٔؼ ؿ٣گی . ّؼامتجؼاػی ٓـػّ ؿا تيؼ٣ؼ ٗٔب٣ؼ

عـػاػ  ۹ٝ اػتـاكبت ػجؼأُبُک کٚ ػؿ آعـ٣ٖ آالػ٤ٚ ا٣ٖ گـٝٙ ػؿ 

متگبٙ ٝال٣ت ػ. ٓ٘تيـ ىؼٙ، اثؼبػ ا٣ٖ عطـ ؿا ٤ٗق ٗيبٕ ٓی ػٛؼ ۱۳۸۹

. ٤ٖٔٛ م٤بمت تضـ٣ک آ٤ٓق ؿا ثٚ ٗضٞی ػؿ عٞفمتبٕ ٤ٗق اٗزبّ ٓی ػٛؼ

ٛـ چ٘ؼ تاله ٓؾثٞصبٗٚ اه ػؿ کـػمتبٕ ثب اػتَبة مـامـی ٓـػّ 

. کـػمتبٕ، ٗوو ثـ آة ىؼ

اهؼآبت گـٝٙ ر٘ؼهللا ٝ ؿٛجـ إٓ ثب٣ؼ ػؿ ٣ک ػاػگبٙ ٓجت٘ی ثـ اٍٍٞ 

ی هـاؿ گ٤ـػ ٝ ٓزبفات صوٞهی ٓؼؿٕ ٝ ٓٞؿػ پؾ٣ـه رٜبٗی ٓٞؿػ ثـؿك

آب ٓضبکٔٚ ػجؼأُبُک ؿ٣گی . الفّ ػؿ ٓٞؿػ اهؼآبتيبٕ ٓ٘ظٞؿ گـػػ

تٞمٔ ػمتگبٙ هْبئی رٜٔٞؿی امالٓی کٚ اثقاؿ مـکٞة ٝ اٗتوبّ ِٓجی 

٣ک ػمتگبٙ هْبئی . امت، ٝ اػؼاّ اٝ اهؼآی ر٘ب٣ت کبؿاٗٚ عٞاٛؼ ثٞػ

ٓبُک ؿ٣گی ٓؼؿٕ ٝ ٓتکی ثـ ىـاكت اٗنبٗی، ٝهتی ثٚ ٓضبکٔۀ ػجؼاٍ

ثپـػافػ، ػؿ گبّ اٍٝ صوٞم اٗنبٗی اٝ ؿا ٓؼٗظـ عٞاٛؼ ػاىت ٝ ػؿ إٓ 

ػؿ صبُی کٚ ػؿ ػمتگبٙ . چٜبؿچٞة ثٚ اهؼآبت اٝ  ؿم٤ؼگی عٞاٛؼ کـػ

هْبئی رٜٔٞؿی امالٓی، آٗچٚ ثـای ٤ٛچ کل ٝ صتی ثـای عبػ٤ٖٓ ا٣ٖ 

ْٛ ٗظبّ ٓؼٗظـ ٤ٗنت، صوٞم اٗنبٗی ػمتگ٤ـىؼٙ گبٕ امت ٝ ثـای اكـاػی 

چٕٞ ػجؼأُبُک ؿ٣گی کٚ صکْ اػؼاّ اٝ پ٤يبپ٤و تؼ٤٤ٖ ٝ هطؼی ىؼٙ 

٤ٖٔٛ ثی تٞرٜی . امت، ؿػب٣ت صوٞم اٗنبٗی ٓضِی اف اِػـاة ٗؼاؿػ

ٓضِ ثٚ صوٞم اٗنبٗی فٗؼا٤ٗبٕ، ٝهتی ػؿ ٓٞؿػ ثن٤بؿی اف فٗؼا٤ٗبٕ 

ٍٞؿت ٓی گ٤ـػ، اػتـاُ ٛٔگبٗی ؿا ثـ ٓی اٗگ٤قاٗؼ، آب ٝهتی پبی 

 . ی ثٚ ٤ٓبٕ ٓی آ٣ؼ، ىؼِۀ اػتـاّبت كـٝکو ٓی ک٘ؼػجؼأُبُک ؿ٣گ

ا٣ٖ آـ ػؿ ٗگبٙ ٓـػّ تضت متْ ثِٞچ، ثٚ چ٤قی رق ٛٔنٞئی ثب ػمتگبٙ 

هؼؿ هؼؿت ػُٝت مـکٞثگـ تؼج٤ـ ٗٔی ىٞػ ٝ اف ا٣ٖ ربمت کٚ گبٙ چئبٕ 

إٓ ٛب ؿا ثـ اهؼآبت تـٝؿ٣نتی ٝ ؿ٤ـهبثَ ػكبع ػجؼأُبُک ؿ٣گی ٝ 

تَٞؿی . ؿا ػؿ پ٤کـ هٜـٓبٕ ِٓی تزنْ ٓی ک٘ؼگـٝٛو ْٛ ٓی ث٘ؼػ ٝ اٝ 

کٚ ث٤و اف إٓ کٚ ثٚ ٗلغ ر٘جو ِٓی ٓـػّ ثِٞچ ثبىؼ ثٚ إٓ ّـؿ ٓی 

 ۲۰۱۰ٓٚ  ۳۰ـ ۱۳۸۹عـػاػ  ۹. ؿمبٗؼ
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پاسخ صادق افزّس تَ سْاالت سایت گشارضگزاى 
ػتـاّبت ع٤بثبٗی کٚ اف ٗقػ٣ک ثٚ ٣ک مبٍ پ٤و ىـٝع ىؼ ا :گقاؿىگـإ 

ٝفٙ ثطٞؿ ٓضنٞمی كـٝکو کـػٙ امت ٝ ٣ب ثٚ تؼج٤ـی ىکَ ػُٞ آـ

ثطٞؿ کِی ٝ ػؿصبٍ . کـػٙ امت ٝ ػؿ ٓ٘بمجتٜبی ٓغتِق اٗزبّ ٤ٓپؾ٣ـػ

 صبّـ ّٝؼ٤ت ا٣ٖ ر٘جو ػٔٞٓی ؿا چگٞٗٚ اؿف٣بثی ٤ٓک٤٘ؼ؟

ثـای پبمظ ثٚ ا٣ٖ مٞاٍ ثب٣ؼ تؼـ٣ق ٓيغَی اف ر٘جيی کٚ  :ٍبػم اكـٝف 

ت ؿ٣بمت رٜٔٞؿی ػْٛ ػؿ اػتـاُ ثٚ توِت ٝ پل اف اػالّ ٗتب٣ذ اٗتغبثب

آؿبف ىؼ  اؿائٚ ثؼ٤ْٛ " ؿای ٓـا پل ثؼٙ " ػمتکبؿی ػؿ آؿاء ثب ىؼبؿ 

ٓـػٓی کٚ تضت ػ٣کتبتٞؿی ؿژ٣ْ صبکْ آکبٕ كؼب٤ُت ػِ٘ی م٤بمی ٝ صقثی .

ٗؼاؿٗؼ ػؿ ٓوطغ ا٣ٖ اٗتغبثبت ا٣ٖ كـّت ؿا ٣بكت٘ؼ کٚ ف٣ـ ُٞای پيت٤جبٗی اف 

ؿژ٣ْ ثـای امتلبػٙ تج٤ِـبتی اف . مجق ثٚ ع٤بثبٕ ٛب ث٤ب٣٘ؼ ٣کی اف ػٝ کبٗؼ٣ؼ 

امتوجبٍ ٓـػّ اف ٓجبؿفٙ اٗتغبثبتی مگ ٛبی فٗز٤ـی ا٤٘ٓتی اه ؿا اف 

ع٤بثبٕ ٛب رٔغ کـػ ٝ ثٚ ٓٞؿ ؿ٤ـ ٓنتو٤ْ ا٣ٖ آکبٕ ؿا كـاْٛ کـػ کٚ ٓـػّ 

 .آفاػاٗٚ ثٚ ع٤بثبٕ ٛب ث٤ب٣٘ؼ 

ؿا هطغ ٓی ک٘ؼ ٝ ٛـ ٗنِی اف  ٗجٞػ اصقاة م٤بمی ػؿ ا٣ـإ ؿاثطٚ ٗنَ ٛب

ثٚ ع٤بثبٕ ٛب آٓؼ ٗٚ تٜ٘ب كبهؼ  88ٗنَ رٞاٗی کٚ ػؿ عـػاػ .ٗٞ آؿبف ٓی ک٘ؼ 

ٝ ػٝؿإ  70ثٞػ ثِکٚ صتی تزـثٚ ىکنت ػٛٚ  60تزـثٚ ٓجبؿف٣ٖ ػٛٚ 

ا٣ٖ رٞإ ٛب ٓب٤ٛت ٓٞهتی . ؿ٣بمت رٜٔٞؿی عبتٔی ؿا ْٛ ثب عٞػ ٗؼاىت 

ٓب ػٛٚ ىَتی ٛب ٛٔٚ .کـػٗؼ آفاػی ٛب ی ٗنجی م٤بمی ؿا ػؿک ٗٔی 

گـٝٙ ٛب ٝ مبفٓبٕ ٛبی م٤بمی اٗوالثی ؿا ػ٣ؼٙ .رٞؿه ؿاتزـثٚ کـػٙ ثٞػ٣ْ 

ثٞػ٣ْ کٚ ٛـ کؼاّ ثـای عٞػىبٕ ػكتـ ٝ ػمتکی ػاىت٘ؼ ٝ رِٞی ػاٗيگبٙ 

ػٝؿٙ هؼؿت گـكتٖ اٍالس ِٓجبٕ ؿا ْٛ ػ٣ؼٙ ثٞػ٣ْ ٓب .ثنبٓ پٜٖ ٓی کـػٗؼ 

ُٝت ٣ؼ٘ی ٤ٗـٝی ٓنِش ٝ اؿتو ٝ ثٚ عٞثی ػؿک ٓی کـػ٣ْ ٓبػاّ کٚ ػ

فٗؼإ ٛب ٝ مپبٙ ػؿ ػمت ٤ٗـٝٛبی عبٍی امت ا٣ٖ كْبی ٛبی ثبف ىؼٙ 

ر٘جو رؼ٣ؼ کٚ عٞػ ؿا ثب ؿٗگ مجق ٓيغٌ ٓی کـػ .کبٓال ٓٞهتی ٛنت٘ؼ 

تبفٙ پل اف ثـعٞؿػ ثب ٓيت آٛ٘ی ؿژ٣ْ ٝ ػاػٕ تِلبت ٝ هـثبٗی ٛبی ثن٤بؿ 

ثٚ کٞػتبی اٗتغبثبتی ثب تٞرٚ  ر٘جو ٓؼتـُ.ا٣ٖ ٓب٤ٛت ؿژ٣ْ ؿا ػؿک کـػ 

ثٚ اٗـژی ثن٤بؿه ٝاک٘و ٤ٗـٝٓ٘ؼی ٗيبٕ ػاػ ٝ ثب ٤ِ٤ٕٓٞ ٛب ٗلـ تظبٛـ 

 .ک٘٘ؼٙ ػؿ ع٤بثبٕ ٛب ظبٛـ ىؼ 

ر٘جو ٛب تٜ٘ب ثٚ عبٓـ ثـصن ثٞػٗيبٕ ٝ صبئق اکخـ٣ت ثٞػٗيبٕ پ٤ـٝف ٗٔی 

ثـای پ٤ـٝفی ثب٣ؼ مٚ ُٓٞلٚ عٞامت ٛبی ٓيغٌ ، امتلبػٙ اف . ىٞٗؼ 

ر٘جيی .ٛبی ٍض٤ش ٝ ثٔٞهغ ٝ ؿٛجـی ٓ٘بمت ؿا ثب ْٛ تـک٤ت کـػ  تبکت٤ک

ػؿ ا٣ـإ آؿبف ىؼ ثٚ ٛٔبٕ ػالئِی کٚ گلتْ ػؿ آؿبف آکبٕ  88کٚ اف عـػاػ 

هؼؿت ٗٔب٣ی ػؿ ع٤بثبٕ ٛب ؿا ػاىت ُٝی ػؿ اػآٚ ٗتٞاٗنت  ا٣ٖ اٗـژی ؿا 

ی ٖٓ ثٚ ثـعی اف ػالئِی کٚ ا٣ٖ ّؼق ؿا ٓٞرت ىؼٗؼ اىبؿٙ ّ. صلع ک٘ؼ 

ا٣ٖ ر٘جو ٛ٘ٞف عٞامت ٛبی ؿٝىٖ ٝٓيغَی پ٤يبؿٝی عٞػ ٗگؾاىتٚ .کْ٘ 

ٗٔی ػاٗنت ٝال٣ت . ٛ٘ٞف ٗٔی ػاٗنت تک٤ِلو ثب هبٕٗٞ امبمی چ٤نت . ثٞػ 

ا٣ٖ ر٘جو کٚ ثطٞؿ ػٔؼٙ ػؿ ٓ٘بٓن كبؿك فثبٕ . كو٤ٚ ؿا ثب٣ؼ چٚ کبؿ ثک٘ؼ 

 گنتـػٙ ٓی ىؼ اف ٓضـ٤ٓٝت َِٓ تضت متْ آگبٛی ٗؼاىت ٝ ٗٔی ػاٗنت

عٞامت ٛبی ٓطبُجبتی کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ ؿا چگٞٗٚ ثب عٞامت ٛبی 

ا٣ٖ ػؼّ ىلبك٤ت ػؿ عٞامت ٛب ْٛ ثی ػ٤َُ ٗجٞػ .م٤بمی عٞػ تـک٤ت ک٘ؼ 

چگٞ ٗٚ ٓی تٞإ اٗتظبؿ ػاىت ٝهتی ؿٛجـی ؿ٤ـ ىلبف ػؿ ؿاك ر٘جو .

هـاؿ ٓی گ٤ـػ ، ر٘جو عٞامت ٓيغٌ ٝ ىلبكی ؿا ٓطـس ک٘ؼ ْٛ ٓٞمٞی 

ثـ ٓجن ٗظـ ا٣ٖ ػٝ ػِت .اف عٔ آبّ ٍضجت ٓی کـػٗؼ ٝ ْٛ کـٝثی 

گ٣ٞب ػؿ .اٍِی ّٝؼ٤ت ٝع٤ْ ک٘ٞٗی ، اٗضـاف اف  عٔ ع٤ٔ٘ی ثٞػٙ امت 

. ػٝؿاٗی کٚ ع٤ٔ٘ی فٗؼٙ ثٞػ ٓـػّ ٤َٗجی اف آفاػی ٝ ػٓکـامی ػاىت٘ؼ 

ىؼبؿ ٛبی ثؼؼی ٓـػّ پل اف ػاػٕ تِلبت ٝ هـثبٗی ٛب ثٚ ّٝٞس ٗيبٕ ػاػ 

ىؼبؿ .ف هبٕٗٞ امبمی رٜٔٞؿی امالٓی ػجٞؿ کـػٙ اٗؼ کٚ آٜٗب ثب مـػت ا

ؿا ػ٣گـ ٗٔی ىؼ ثٚ فٝؿ " ٓـگ ثـ عبٓ٘ٚ ای " ٝ"ٓـگ ثـ ٝال٣ت كو٤ٚ"

ُٝی ؿٛجـی ؿكـ٤ٓنت ر٘جو تٞإ ٛٔـاٛی ثب . ف٣ـ هبٕٗٞ امبمی چپبٗؼ 

ا٣ٖ ر٘جو ثٚ ؿٛجـی ؿاػ٣کبُی ٤ٗبف ػاؿػ کٚ . ؿاػ٣کب٤ُنْ اٗوالثی ؿا ٗؼاؿػ 

صت متْ ، عٞامت ٛبی ٓطبُجبتی کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ  ؿا ٤ٗبف ٛبی َِٓ ت

ؿٛجـی کٚ اف هبٕٗٞ امبمی رٜٔٞؿی امالٓی ػجٞؿ کـػٙ ،م٤نتْ .ػؿک ک٘ؼ 

م٤بمی ؿا اف ث٤ٖ ثـػٙ ، ٓزِل ؿا ٓ٘ضَ کـػٙ ٝ ثـهـاؿی اٗتغبثبت  -ٓؾٛجی

آفاػ ثـای ٓزِل ٓٞمنبٕ ؿا ػؿ رٜت تؼ٣ٖٝ هبٕٗٞ امبمی ٓتـهی ٝ اٗوالثی 

هٞا٤ٖٗ امبمی رؼ٣ؼی کٚ ٓ٘بكغ فصٔتکيبٕ ٝ ٓضـٝٓبٕ ٝ فٗبٕ .ػ ت٤ْٖٔ کٖ

ر٘جو اٗوالثی ثؼٕٝ ىلبك٤ت ػؿ .ٝ عِن ٛبی تضت متْ ؿا ٓؼ ٗظـ ػاىتٚ ثبىؼ 

ػـٍٚ عٞامتٚ ٛب ٝ ثؼٕٝ ؿٛجـی ٓ٘بمت ثب ا٣ٖ ػؿعٞامت اٗـژی عٞػ ؿا 

 . ٛـ ؿٝف اف ػمت عٞاٛؼ ػاػ 

ٓبٕ ػؿ ثـاثـ آ٣ب عيٞٗت اػٔبٍ ىؼٙ اف مٞی صبک :گقاؿىگـإ 

اػتـاّبت ٓنبُٔت آ٤ٓق ٓـػّ کٚ ٓ٘زـ ثٚ کيتٚ ىؼٕ ػٜٛب ٗلـ ٝ 

ٍؼٛب فعٔی ٝ ثبفػاىتی ػ٣گـ ىؼٙ امت ٤ٓجب٣نتی ٛٔچ٘بٕ ٝ 

 ثب پبمغی ٓؼاؿآِجبٗٚ ؿٝثـٝ گـػػ؟ٛٔٞاؿٙ  

ُٝی ؿٛجـی ٝ اؿائٚ عٞامت ٛبی ؿٝىٖ ٤ٗق ثٚ تٜ٘ب٣ی کبكی  :ٍبػم اكـٝف

ه ثب٣ؼ تبکت٤ک ٛبی ٍض٤ش ثکبؿ ثـػ ثـای ؿىؼ ٝ ٓٞكو٤ت ر٘ت.٤ٗنت٘ؼ 

تبکت٤ک ػٔؼٙ ای کٚ ر٘جو اػتـاّی ػؿ ٣ک مبٍ اع٤ـ ثکبؿ ثـػ تبکت٤ک .

ا٣ٖ تظبٛـات ثب كـاعٞإ ٛب ٓتلبٝتی .تظبٛـات ثقؿگ ع٤بثبٗی ثٞػٙ امت 

ثب كـاعٞإ ؿٛجـإ .آؽؿ  ٝ ؿ٤ـٙ  16آثبٕ ،  13ػبىٞؿا ، .ٍٞؿت گـكت 

آٜٗب ػؿ ع٤بثبٕ ٛبی .ىؼبؿ ٓی ػاػٗؼ  مجق ٓـػّ ثٚ ع٤بثبٕ ٛب ٓی آٓؼٗؼ ٝ

ٓـکقی ىٜـ ٛبی ثقؿگ رٔغ ٓی ىؼٗؼ ٝ ىـٝع ثٚ ؿاٙ پ٤ٔب٣ی ٓی کـػٗؼ 

 ؿژ٣ْ ثب ثن٤ذ ٤ٗـٝٛبی ٓقػٝؿ عٞػ ٝ ک٘تـٍ ع٤بثبٜٗب ػمت ثبال ؿا ػؿ ا٣ٖ .

تظبٛـات ريٖ چٜبؿى٘جٚ مٞؿی کٚ ثب ثی اػت٘بئی کبَٓ ثٚ .تظبٛـات ػاىت 

إ ػاػ کٚ تظبٛـات پـاک٘ؼٙ ػؿ ٓضالت كتٞی ُٝی كو٤ٚ ٍٞؿت گـكت ٗو

کبؿا٣ی ث٤يتـی ٗنجت ثٚ تظبٛـات ثقؿگ ػؿ ع٤بثبٕ ٛبی ٓـکقی  ػاؿػ 

تبکت٤ک اػتَبة ػٔٞٓی . تظبٛـات پـاک٘ؼٙ ػمت ٝ پبی ؿژ٣ْ ؿا ٓی ث٘ؼػ .

کٚ پل اف اػؼاّ پ٘ذ فٗؼاٗی م٤بمی ثب ٓٞكو٤ت ػؿ کـػمتبٕ ثـگقاؿ ىؼ ٗيبٕ 

آٜٗب٣ی کٚ .ػ ٝ ث٘ب ثـ ىـا٣ٔ ثب٣ؼ اتغبؽ ىٞٗؼ  ػاػ کٚ تبکت٤ک ٛب ٓت٘ٞع ٛنتٖ

ا٣ٖ امت ٣ب إٓ امت ٍضجت ٓی ک٘٘ؼ ؿاثطٚ تبکت٤ک ٛب " تٜ٘ب ؿاٙ ؿٛب٣ی "اف 

ؿژ٣ْ رٜٔٞؿی امالٓی ثن٤بؿ . ٝ ٓؼبػُٚ ٝ ٓٞافٗٚ هٞا ؿا ػؿک ٗٔی ک٘٘ؼ

تٔب٣َ ػاؿػ ػؿ ىـا٣طی کٚ ر٘جو اٗوالثی ٛ٘ٞف آٓبػگی ٗؼاؿػ آٗـا ثٚ مٔت 

ىبٛؼ  1360ا٣ٖ ؿا ٓب ػؿ عـػاػ .ٛبی هٜـ آ٤ٓق مٞم ػٛؼ  اٗغبؽ تبکت٤ک

ػؿ إٓ ٓوطغ ؿژ٣ْ اف ؿىؼ مبفٓبٕ ٓزبٛؼ٣ٖ ػؿ ث٤ٖ رٞاٗبٕ ثن٤بؿ .ثٞػ٣ْ 

ؿكتبؿ عيٞٗت آ٤ٓق ٓقػٝؿإ ؿژ٣ْ ثب ٛٞاػاؿإ ا٣ٖ مبفٓبٕ ، .ٗگـإ ثٞػ 

ثـْٛ فػٕ ثنبٓ ؿٝفٗبٓٚ كـٝه ٛب٣يبٕ ، صِٔٚ ثٚ ٛٞاػاؿإ ٝ ٤ٓت٤٘گ 

ؿژ٣ْ ثب تضـ٣ک .ٓٞرت ٓضجٞة تـ ىؼٕ ا٣ٖ مبفٓبٕ ٓی ىؼ  ٛب٣يبٕ تٜ٘ب

ؿٛجـی ا٣ٖ مبفٓبٕ ، آٗبٕ ؿا آگبٛبٗٚ ثٚ مٔت ػؿ پ٤و گـكتٖ ؿٝه ٛبی 

ثب ؿژ٣ْ ثب٣ؼ ػؿ .ٓنِضبٗٚ مٞم ػاػ ٝ ثٚ ا٣ٖ تـت٤ت ػمت ٝ پبی آٗبٕ ؿا ثنت 

ثـعٞؿػ ٓنِضبٗٚ ٗوطٚ هؼؿت .ٗوبٓ ّؼلو ؿٝثـٝ ىؼ ٗٚ ػؿ ٗوبٓ هؼؿتو 

تظبٛـات ٓنبُت آ٤ٓق ٝ ثـعٞؿػ عيٖ ؿژ٣ْ ثب إٓ ٓٞرت ٛـچٚ .ؿژ٣ْ امت 

کبؿ ثٚ رب٣ی ؿم٤ؼٙ کٚ ٤ٗـٝٛب٣ی .ث٤يتـ ٓ٘لٞؿ ىؼٕ ا٣ٖ ؿژ٣ْ ىؼٙ امت 

ػ٣پِٔبت ٛب٣يبٕ كـاؿ ٓی ک٘٘ؼ ، .عٞػی إٓ ْٛ ػچبؿ ؿ٣قه ٓی ىٞٗؼ 

م٤٘ٔبگـإ ٝ ثٚ اٍطالس ٛ٘ـٓ٘ؼاٗيبٕ پيت ٓی ک٘٘ؼ ٝ آعٞٗؼ ٛبی ػبُی 

اٗتوبػ ثبف ٓی ک٘٘ؼ  ٝ ٣بؿإ ػ٣ـٝفی ْٛ م٘گـىبٕ ثٚ  ؿتجٚ ىبٕ فثبٕ ثٚ

ثـ عالف مبٍ ٛبی ىَت کٚ ؿژ٣ْ مـکٞة .ٍلٞف ٓغبُل٤ٖ ٓی پ٤ٞٗؼٗؼ 

عيٖ ٓغبُل٤ٖ ؿا ثب ر٘گ ا٣ـإ ٝ ػـام َٝٓبُش ثٚ اٍطالس ٤ٜٖٓ تٞر٤ٚ 

ثب آْبی تٞاكن ٗبٓٚ ٛنتٚ ای .ٓی کـػ ، آـٝف ٤ٛچ ػؾؿ ٝ ثٜبٗٚ ای ٗؼاؿػ 

امت ٛبی آژاٗل اتٔی ، ؿژ٣ْ آعـ٣ٖ ثـگ ثبفی ٛنتٚ ای ٝ تٖ ػاػٕ ثٚ عٞ

 .ٗبم٤ٞٗب٤ُنتی ؿا ْٛ اف ػمت ػاػٙ امت  -

ث٘ظـ ىٔب پبى٘ٚ آى٤َ رٜٔٞؿی امالٓی کؼاّ امت؟ آ٣ب ثب  :گقاؿىگـإ 

تٔـکق ٓجبؿفات ٓـػٓی ثـ ٗوطٚ ّؼلٜبی ؿژ٣ْ ٤ٓتٞإ ٗتب٣ذ ٓٞحـتـی 

 صبٍَ کـػ؟

ا٣ٖ ؿژ٣ٔی امت کٚ می مبٍ .امت پبى٘ٚ آى٤َ ؿژ٣ْ ٤ٖٔٛ د :ٍبػم اكـٝف

ثب ىؼبؿ ٛبی پٞچ ثٚ اٍطالس ّؼ آپـ٣ب٤ُنتی ٝ .ٓـػّ ؿا ثبفی ػاػٙ امت 

ؿژ٣ٔی امت ٓتکی ثـ ػوت اكتبػٙ تـ٣ٖ تلبم٤ـ اف .ٓنتْؼق پ٘بٛی 

ؿژ٣ٔی امت کٚ اف ٓ٘بكغ اهتَبػی ٣ک . ا٣ئُٞٞژی امالٓی ٝال٣ت كو٤ٜی 

ی ا٣ٖ ٛب ؿا ٗيبٗٚ ؿكت ثب٣ؼ ٛـػٝ.اه٤ِت ثنبؿ کٞچک ٓضبكظت ٓی ک٘ؼ 

ؿٛجـی ٗبٓٞفٝٗی کٚ ر٘جو مجق ؿا ٛؼا٣ت ٓی ک٘ؼ اف اٗگيت گؾاىتٖ ثـ .

ىکٞؿی ؿاػ اف ؿٛجـإ صقة ٓيبؿکت ػؿ .ا٣ٖ ػٝ ٗلطٚ ّؼق ٗبتٞإ امت 

ٓ٘بظـٙ ای کٚ ثب ر٤ِِی ػؿ ػاٗيگبٙ ػِْ ٝ ٍ٘ؼت ػاىت تب صؼٝػی ثٚ ٓنبئَ 

هالثی آىکبؿا ثب٣ؼ آىکبؿا ر٘جو إ.اىبؿٙ کـػ ٝ ُی عٞة اٍال کبكی ٤ٗنت 

ٗٚ كؤ ٝال٣ت كو٤ٚ ثِکٚ ٛـ صکٞٓت ػ٣٘ی ؿا ٓضکّٞ ک٘ؼ ٝ ؿاثطٚ مـکٞة 

 .ػُٝتی ٝ اعتالف ٓجوبتی ػؿ ربٓؼٚ ا٣ـإ ؿا ث٤بٕ ٗٔب٣ؼ 

ٗکتٚ ػ٣گـی کٚ ػؿثبؿٙ ٗوبٓ ّؼق ؿژ٣ْ ثب٣ؼ ثگ٣ْٞ ػؿ ٓٞؿػ                

کٞػتبی اٗتغبثبتی   ر٘جو اػتـاّی پل اف.کخ٤ـ أُِٚ ثٞػٕ ا٣ـإ امت 

ػؿ تٜـإ ،اٍلٜبٕ  ى٤ـاف ، . ث٤يتـ ػؿ ٓ٘طن كبؿك فثبٕ اٝد گـكت 

ا٣ٖ ىٜـ ٛبی ٓـکقی کٚ ٤ٗـٝٛبی ػٔؼٙ مپبٙ ٝ ا٤٘ٓتی ْٛ اف . ٓيٜؼ ،٣قػ  

ػؼّ ٓيبؿکت ٓـػّ اه٤ِت ٛبی هٞٓی ٗوطٚ ّؼق .٤ٖٔٛ ٓ٘بٓن ٓی آ٣٘ؼ 

 ٤ٓ5ق ثٚ اػؼاّ ػؿ ػکل اُؼَٔ ثن٤بؿ ٓٞكو٤ت آ.ػ٣گـی ثـای ؿژ٣ْ امت  

ر٘جو .فٗؼاٗی م٤بمی ػ٣ؼّ کٚ کـػمتبٕ چگٞٗٚ ٣کپبؿٙ ثٚ اػتَبة ؿكت 

اٗوالثی ثب٣ؼ ا٣ٖ ٗوطٚ ّؼق ؿژ٣ْ ؿا ٗيبٗٚ ثـٝػ ٝ صٔب٣ت عٞػ ؿا اف صن 

 .ٝصوٞم ٓـػّ ا٣ٖ ٗٞاصی اػالّ ک٘ؼ 

فٕ مت٤قی ٗوطٚ ّـق ػ٣گـی امت کٚ اف ٓب٤ٛت ا٣ؼئُٞٞژ٣ک                 

هٞا٤ٖٗ رٜٔٞؿی امالٓی ثٚ فٗبٕ .ؿژ٣ْ ٗبىی ٓی ىٞػ  ٓـػ مبالؿ ا٣ٖ

صوٞهی ٓنبٝی ثب ٓـػإ ٗٔی ػٛؼ ٝ آٗبٕ ؿا ٓزجٞؿ ثٚ امتلبػٙ اف صزبة ٓی 

ثٚ ا٣ٖ تـت٤ت ٤ٗٔی اف رٔؼ٤ت ربٓؼٚ ؿا ٛـ ؿٝفٙ ػؿ ٓ٘گ٘ٚ ٝ كيبؿ .ک٘ؼ 

هـاؿ ٓی ػٛؼ ر٘جو ثـاثـی ِٓجبٗٚ فٗبٕ ٣ک ر٘جو ٝاهؼی ٝ ٤ٗـٝٓ٘ؼ امت 
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هبثَ صَ  ثب ٓضتٞی اؿتزبػی ا٣ؼئُٞٞژی رٜٔٞؿی امالٓی  کٚ تْبػی ؿ٤ـ

 .ا٣ٖ ٗوطٚ ّؼق ؿا ْٛ ٛٔٞاؿٙ ثب٣ؼ ٗيبٗٚ ؿكت .ػاؿػ 

آفاػی مت٤قی ٍلت ثبؿف رٜٔٞؿی امالٓی اف ػ٣گـ ٗوبٓ ّؼق إٓ ثئبؿ 

ؿٝفٗبٓٚ ٗگبؿإ ٓنتوَ ٓتـهی ، ٣ٞٗن٘ؼگبٕ ، ىؼـا ، ك٤ِْ مبفإ ، .ٓی ؿٝػ 

ٗلی ٝ اتضبػ٣ٚ ای ٤ٛچکؼاّ ٓزبٍ كؼبٍ اصقاة م٤بمی ، مبفٓبٕ ٛبی ً

ا٣ٖ ػؼّ تضَٔ آفاػی ٛب کٚ اف ٓب٤ٛت ثٚ ؿب٣ت اؿتزبػی .ٓنتوَ ٗؼاؿٗؼ 

 .ؿژ٣ْ ٗبىی ٓی ىٞػ ٗوطٚ ّؼق ػ٣گـ ؿژ٣ْ امت 

 ی ر٘جو ع٤بثبٗی کؼآ٘ؼ؟   کبمتی ٛب :گقاؿىگـإ 

 پاسخ سْال چِارم

ػؼ اف کٞػتبی اگـ ٓ٘ظٞؿتبٕ اف ر٘جو ع٤بثبٗی تظبٛـات ع٤بثبٗی ثٞػ کٚ ة

امتلبػٙ اف ا٣ٖ ؿٝه ٝ ٣ب تبکت٤ک ػاؿای ٓضؼٝػ٣ت . آؿبف ىؼ  1388عـػاػ 

ٓقػٝؿاٗو ؿا ػؿ ٓن٤ـ .ؿژ٣ْ ثـ ع٤بثبٕ ٛب ٓنِٔ امت .ٛبی ثن٤بؿ امت 

ثب٣ؼ اف ى٤ٞٙ ٛبی .ؿاٙ پ٤ٔب٣ی مبفٓبٕ ػٛی کـػٙ هبػؿ ثٚ ّـثٚ فػٕ امت 

اف کبؿ اٗؼاعتٖ تبکت٤ک اػتَبة ػٔٞٓی ٝ .ٓغتِق ٓجبؿفٙ امتلبػٙ کـػ 

چـط ٛبی ؿژ٣ْ اف رِٔٚ تبکت٤ک ٛبی ٓجبؿفاتی امت کٚ ػؿ ٓ٘طوٚ کـػمتبٕ 

ٓزنْ ک٤٘ؼ ػؿ ٣ک ؿٝف ػؿ ػاٗيگبٙ ٛب ، ٓؼاؿك .ا٣ـإ ثب ٓٞكو٤ت ارـا ىؼ 

. ، کبؿعبٗزبت ،ثغو ٛبی عؼٓبتی ٝ صَٔ ٝٗوَ ٛٔٚ اف ػمت اف کبؿ ثکي٘ؼ 

ژ٣ْ مٞپـا٣ق ىٞػ ٗٚ ا٣٘کٚ ثب٣ؼ تبکت٤ک ٛبی ٓغتِق ؿا ثبْٛ تـک٤ت کـػ تب ؿ

. آٓبػٙ ثـای مـکٞة ػؿ گؾؿگبٙ ٛب ث٘ي٤٘ؼ 

ٗوو ا٣ـا٤ٗبٕ عبؿد اف کيٞؿ ػؿ صٔب٣ت اف ٓـػّ ؿا چگٞٗٚ  :گقاؿىگـإ 

 ػ٣ؼ٣ؼ؟

ا٣ـا٤ٗبٕ عبؿد اف کيٞؿ ٓی تٞاٗ٘ؼ ثب تٔبك ثب رـ٣بٗبت : ٍبػم اكـٝف

ا  ٝ ٓتـهی ، اصقاة م٤بمی ، اتضبػ٣ٚ ٛبی کبؿگـی ٝ ٓؼِٔبٕ ٝ گـٝٙ ٙ

مبفٓبٕ ٛبی صوٞم ثيـی آٜٗب ؿا ػؿ رـ٣بٕ ٓجبؿفٙ ٓـػّ ا٣ـإ ٝ ىوبٝت 

اكيبگـی ٛب ی ا٣ٖ گـٝٙ ٛبی عبؿد اف .رٜٔٞؿی امالٓی هـاؿ ػٛ٘ؼ 

کيٞؿی ثٚ ٍؼٝؿ ث٤ب٤ٗٚ ٛبی ٓغتِق ٛٔجنتگی اف مٞی ا٣ٖ ٜٗبػ ٛب ٝ 

 ىٔب ثج٤٘٤ؼ کبؿ ثٚ رب٣ی ؿم٤ؼ کٚ ػؿ كنت٤ٞاٍ کٖ.مبفٓبٕ ٛب ٓ٘زـ ىؼٙ امت 

ثـای کبؿگـػإ ام٤ـ ا٣ـاٗی ، پ٘بٛی ػؿ ث٤ٖ ژٝؿی ٣ک ٍ٘ؼُی ثٚ ٗبّ اٝ 

ا٣ٖ ػؿ صبُی ثٞػ کٚ ػاؿ ٝ ػمتٚ رٞاػ ىٔوؼؿی ٓؼبٕٝ ٝف٣ـ . هـاؿ ػاػٗؼ 

اؿىبػ ػؿ آٞؿ م٤٘ٔب٣ی صتی ٓٞكن ثٚ کنت ٣ک مبُٖ ثـای مغ٘ـاٗی ٝ 

اػؼاّ اتضبػ٣ٚ ٛبی ٓؼ٤ِٖٔ ػؿ آٓـ٣کب ٝ کبٗبػا ْٛ ػؿ اػتـاُ ثٚ .ثضج ٗيؼ 

گـٝٙ ٛب ٝمبفٓبٕ ٛبی .ٓؼِْ اٗوالثی ، كـفاػ کٔبٗگـ ث٤ب٤ٗٚ ٍبػؿ کـػٗؼ 

ٓتـهی ٝ چپی کٚ ام٤ـ ػٞاّ كـ٣جی ٛبی ّؼ آپـ٣ب٤ُنتی ؿژ٣ْ ثٞػٗؼ ثب 

اكيبگـی ٛبی ثؼٕٝ ٝهلٚ ٤ٖٔٛ كؼب٤ُٖ ثـٕٝ ٓـفی ثٚ ٓب٤ٛت ٝاهؼی 

ػب٤ُت ا٣ٖ ٛب ٛٔٚ ٗتب٣ذ ف.اؿتزبػی ٝ ّؼ کبؿگـی ا٣ٖ ؿژ٣ْ پی ثـػٙ اٗؼ 

 .ٛبی ثـٕٝ ٓـفی امت کٚ ٓی ثب٣ؼ گنتـػٙ تـ ْٛ ثيٞػ 

تب کٕ٘ٞ ٍؼٛب ىؼبؿ اف مٞی ٓؼتـ٤ّٖ ثٚ رٜٔٞؿی امالٓی : گقاؿىگـإ 

کؼا٤ٓک اف ىؼبؿٛب ؿا گ٣ٞبی مطش ٓجبؿفات ٓـػٓی . ٓـس ىؼٙ امت

 ٤ٓؼا٤ٗؼ؟

ثب تٞرٚ ثٚ ٓطبُجی کٚ ػؿ كٞم گلتٚ ىؼ ، ىؼبؿ ٛب٣ی کٚ ػؿ : ٍبػم اكـٝف

ا عٞامت ٛبی ٓغتِق ٓـػّ ا٣ـإ ٛنت٘ؼ تٜ٘ب ىؼبؿ ٛبی ٓ٘بمت ٓی ت٘بمت ة

ىؼبؿ .ىؼبؿ ٛب٣ی کٚ رٞٛـىبٕ تـ٤٤ـ ؿژ٣ْ رٜٔٞؿی امالٓی ثبى٘ؼ .ثبى٘ؼ 

ىؼبؿ ٛب٣ی کٚ صن ٝ صوٞم ٤ِٓت .ٛب٣ی کٚ ثـ مکٞالؿ ثٞػٕ ػُٝت تب٤٣ؼ ک٘٘ؼ 

 ٍَ"ث٘بثـ ا٣ٖ ىؼبؿ ٛب٣ی ٓخَ .ٛب ٝ فٗبٕ ٝ فصٔتکيبٕ ؿا ػؿ ٗظـ ثگ٤ـػ 

ٝ اف ا٣ٖ ٗٞع " ٣ب صن٤ٖ ، ٤ٓـ صن٤ٖ "  ٣ب " ػِی ٓضٔؼ ، ٣بؿ ع٤ٔ٘ی آٓؼ 

ٓبػاّ کٚ ٛٔبٛ٘گی .ىؼبؿ ٛب ؿثطی ٝ ٓ٘بمجتی ثٚ عٞامت ٛبی ٓـػّ ٗؼاؿػ 

ث٤ٖ ُٓٞلٚ ٛبی ٓغتِق ر٘جو ثٞرٞػ ٤ٗبٓؼٙ ٓب ىبٛؼ ىؼبؿ ٛبی ػز٤ت ٝ 

 ٓـگ ثـ"ُٝی ػؿ ٤ٖٔٛ ػٝؿٙ ىؼبؿ ٛب٣ی ٛٔچٕٞ .ؿـ٣ت ٤ٗق عٞا٤ْٛ ثٞػ 

کٚ کَ م٤نتْ ؿا ف٣ـ مٞاٍ ٓی " ٓـگ ثـ عبٓ٘ٚ ای " . "اٍَ ٝال٣ت كو٤ٚ

 .ثـػٗؼ  ىؼبؿ ٛبی ثن٤بؿ ٓ٘بمجی ثٞػٗؼ 

ٍـك٘ظـ اف ا٣٘کٚ ىٔب ثؼ٘ٞإ ٓغبٓت ا٣ٖ ٗظـعٞاٛی عٞػ : گقاؿىگـإ 

رب٣گبٙ ر٘جو چپ ؿا ػؿ  –ؿا ػؿ ٓضؼٝػٙ كؼب٤ُٖ چپ تؼـ٣ق ٤ٓک٤٘ؼ ٣ب ٗٚ 

 ٗٚ اؿف٣بثی ٤ٓک٤٘ؼ؟ر٘جو ػٔٞٓی ٓـػّ کيٞؿٓبٕ چگٞ

رـ٣بٗبت چپ ْٛ ػؿ ا٣ـإ ٝ ْٛ ػؿ عبؿد ػؿ ؿاثطٚ ثب ا٣ٖ : ٍبػم اكـٝف

چپ ٛبی ا٣ـإ ثب تٞرٚ ثٚ تزـثٚ چ٘ؼ٣ٖ مبُٚ ىبٕ .ر٘جو ثن٤بؿ كؼبٍ ثٞػٗؼ 

ػؿ ر٘جو ػاٗيز٣ٞی ٝ امتلبػٙ اف آکبٗبت ت٣َٞـی ٝ کبٓپ٤ٞتـی عؼٓبت 

ٛبی آػّ ٛبی ٓتلـػ٘ی ؿا کٚ  آٜٗب ٗؾ ٗؾ.ثی ٗظ٤ـی ثٚ ر٘جو اٗوالثی کـػٗؼ 

ر٘جو اٗوالثی ربؿی ؿا عٞامت ٛبی رٞإ ٛبی ژ٣گٞ ُٞ ثـای ُجبك ٝ ٓؼٍ 

. ٓٞی مـ ػ٘ٞإ ٓی کـػٗؼ  ٗبػ٣ؼٙ گـكتٚ ٝ ٛٔپبی ر٘جو ثٚ ع٤بثبٕ ٛب آٓؼٗؼ 

آٜٗب ثب .ىؼبؿ ٛبی ٓؾٛجی تظبٛـ ک٘٘ؼگبٕ ا٣ٖ كؼب٤ُٖ چپ ؿا ٓب٣ٞك ٗکـػ 

ػؿ ث٤ٖ تٞػٙ ٛب ٝ ر٘جو ثٞػ ، ػؿ عبٗٚ  پ٤ـٝی اف عٔ ٓيی ٤ُ٘٘ی کٚ ثب٣ؼ

ثغو ٛب٣ی اف چپ ٛبی ٓو٤ْ عبؿد ٣کنـٙ .ٗ٘ينت٘ؼ ٝ اٙ ٝ پ٤ق ْٛ ٗکـػٗؼ 

ا٣ٖ ٛب ٛٔبٕ ٛب٣ی ٛنت٘ؼ کٚ ػٝؿٙ عبتٔی ْٛ ػٝ عـػاػی ثٞػٗؼ . مجق ىؼٗؼ 

ثـای ٣کجبؿ ْٛ کٚ .ؿكـ٤ٓنت ٛنت٘ؼ ٝ ػٗجبٍ ا٣ٖ ؿٛجـ ٝ إٓ ؿٛجـ ٓی ػٝٗؼ .

ثب ٛٞاػاؿإ ٝ اػْب٣يبٕ ؿٝىٖ ٗٔی ک٘٘ؼ کٚ  ىؼٙ تک٤ِق عٞػىبٕ ؿا

ثبالعـٙ ثب ا٣ٖ هبٕٗٞ امبمی اؿتزبػی رٜٔٞؿی امالٓی چٚ ٓی عٞاٛ٘ؼ 

ػؿ ٓوبثَ چپ ٛبی تغ٤ِی ْٛ ٛنت٘ؼ کٚ تبکت٤ک ؿا ٗٔی كٜٔ٘ؼ ٝ اف . ثک٘٘ؼ 

کبؿىبٕ ثٚ آٗزب ٓی کيؼ کٚ ػؿ ٓـامْ ثقؿگؼاىت .اعاله٤بت صـکت ٓی ک٘٘ؼ 

٣ؼ٘ی ٛٔبٕ ىؼبؿی .مـ ٤ٓؼٛ٘ؼ " ٓـگ ثـ ٓٞمٞی " كـفاػ کٔبٗگـ ىؼبؿ 

ثٚ ٗظـ ٖٓ إٓ ػمتٚ اف .کٚ ثن٤زی ٛب ٝ صقة اُِٜی ٛب مـ ٓی ػٛ٘ؼ 

رـ٣بٗبت چپی کٚ ؽؿٙ ای اف مـٗگٞٗی رٜٔٞؿی امالٓی پب٤٣ٖ ٤ٗبٓؼٗؼ ُٝی 

ثب تٞرٚ ثب ٓٞافٗٚ هٞا ىؼبؿ ٛبی ٓ٘بمجی اٗتغبة کـػٗؼ ٍض٤ش تـ ػَٔ 

 .کـػٗؼ 

 ثـی ک٘٘ؼٙ ا٣ٖ ر٘جو ؿا چگٞٗٚ ٓؼـكی ٤ٓک٤٘ؼ؟٤ٓق ؿٙ: گقاؿىگـإ 

ٝاهؼ٤ت ا٣ٖ امت کٚ اٍالس ِٓجبٕ اف آکبٗبت ثن٤بؿ ف٣بػی : ٍبػم اكـٝف

ٛ٘ٞف ْٛ ػ٤ِـؿْ مـکٞة ىؼ٣ؼی کٚ اف مٞی ػُٝت .ثـعٞؿػاؿ ثٞػٗؼ 

مبُٚ  8ػؿ ػٝؿٙ .اصٔؼی ٗژاػ ٍٞؿت گـكت آکبٗبت ف٣بػی ػؿ ػمت ػاؿٗؼ 

ع٤ِی ٛبىبٕ اف پبمؼاؿإ ٝ . هبّ ػاىت٘ؼ ؿ٣بمت رٜٔٞؿی عبتٔی َٓ٘ت ٝ ّ

آ٣ت هللا ٛبی ثب ٗلٞؽی ٓخَ ٍبٗؼی ٝ ػمتـ٤ت ؿا .ا٤٘ٓتی ٛبی مبثن ثٞػٙ اٗؼ 

عبٗٞاػٙ ٛبی ثـعی اف .ػكتـ ت٘ظ٤ْ ٝ ٗيـ آحبؿ ع٤ٔ٘ی ثب إٓ ٛبمت . ػاؿٗؼ 

ؿٛجـإ کيتٚ ىؼٙ  مپبٙ ػؿ فٓبٕ ر٘گ ا٣ـإ ٝ ػـام ٓخَ ثبکـی ٝ ٛٔت ٝ 

اػظْ ٓبُوبٗی ؿا ػاؿٗؼ کٚ عطبة ثٚ .ٛب پيت٤جبٗی ٓی ک٘٘ؼ  رٜبٕ آؿا اف ا٣ٖ

كـفٗؼإ ٓب ػؿ پيت ػ٣ٞاؿ ٛبی : "عبٓ٘ٚ ای ٝ ػگـ هؼؿتٔ٘ؼإ ٓی گ٣ٞؼ

ر٘ب٣تکبؿإ .فٗؼإ ٛب کيتٚ ٓی ىٞٗؼ ٝ ػمت ٓب اف ٗزبت آٜٗب کٞتبٙ امت 

ا٣ٖ ثغو ؿٛجـی " آفاػٗؼ ٝ َٕٓٞ اف ٛـ ٓٞاعؾٙ ٝ آفاػی عٞاٛبٕ ام٤ـٗؼ 

ف امت کٚ ػؿ چٜبؿچٞة هبٕٗٞ امبمی ٝ م٘ت ع٤ٔ٘ی ، ؿژ٣ْ ؿا ثٚ ر٘جو مت

ُٝی ٛٔبٗطٞؿ کٚ گلتٚ ىؼ عٞامت ٛبی ٓـػّ ٓب ثٚ ٓـاتت .چبُو ٓی ِٓجؼ 

ؿاػ٣کبٍ تـ ٝ پ٤يـٝ تـ اف ا٣ٖ ٛبمت ٝ ػؿ چٜبؿچٞة ت٘گ هبٕٗٞ امبمی 

كؼب٤ُٖ چپ ٛٔقٓبٕ ثب ٗيبٗٚ گـكتٖ ٝال٣ت كو٤ٚ ٝ ػُٝت اصٔؼی .ٗٔی گ٘زؼ 

ٙ ػ٘ٞإ ػىٔ٘بٕ اٍِی ٓـػّ ، هبٕٗٞ اؿتزبػی رٜٔٞؿی امالٓی ؿا ٗژاػ ة

کٚ ثٚ ٝال٣ت كو٤ٚ ٝ صکٞٓت ػ٣٘ی ر٘جٚ هبٗٞٗی ٓی ػٛؼ ثب٣ؼ اكيب ک٘٘ؼ 

ٛٔبٗطٞؿ کٚ ػؿ ثبال اىبؿٙ ىؼ ا٣ٖ عٞامت ٛبی ىلبف ر٘جو ثب٣ؼ ؿٛجـی .

ُٝی ٖٓ ثب إٓ ػمتٚ اف گـٝٙ ٛبی چپ کٚ ؿٛجـی .ٓت٘بمت عٞػه ؿا ث٤بثؼ 

. ثق ؿا ػؿ ک٘بؿ عبٓ٘ٚ ای ٝ اصٔؼی ٗژاػ ٓی کٞث٘ؼ ْٛ ٓٞاكن ٤ٗنتْ ر٘جو ك

رٜٔٞؿی امالٓی ػؿ پی اػؼاّ ثن٤بؿی اف ػمتگ٤ـىؼگبٕ : گقاؿىگـإ 

اػتـاّبت اع٤ـ امت ٝ ػؿ آتؼاػ إٓ تَل٤ٚ صنبة ثب ثن٤بؿی کٚ هجَ اف 

کيتبؿ چگٞٗٚ ٤ٓتٞإ  . آؿبف ا٣ٖ اػتـاّبت ػؿ ثبفػاىت ثنـ ٤ٓجـٗؼ

 م٤بمی ؿا ٓتٞهق کـػ؟فٗؼا٤ٗبٕ 

ٓب٣ِْ هجَ اف ا٣٘کٚ ثٚ چگٞٗگی تٞهق ا٣ٖ کيتبؿ ٛب اىبؿٙ کْ٘ ثٚ : ٍبػم اكـٝف

ثّٞٞس ٛـ ؿژ٣ْ .ا٣ٖ ٗکتٚ ْٜٓ اىبؿٙ کْ٘ کٚ ا٣ٖ اػؼاّ ٛب صنبة ىؼٙ ٛنت٘ؼ 

ٓنتجؼی کٚ صکْ اػؼاّ ؿا ثٚ ٓـصِٚ ارـا ٓی گؾاؿػ ٛؼف ٓـػٞة کـػٕ ٓـػّ ؿا 

ٓی ثٚ ؿ٤ـ اف ا٣ٖ ، ٛؼف ػ٣گـی ؿا ْٛ ػٗجبٍ ٓی ُٝی ؿژ٣ْ امال. ػؿ مـ ػاؿػ 

. ثج٤٘ؼ کـػمتبٕ ػؿ رـ٣بٕ ر٘جو گنتـػٙ ىٜـ ٛبی ثقؿگ توـ٣جب آؿاّ ثٞػ . ک٘ؼ 

اػؼاّ كـفاػ کٔبٗگـ ٝ مٚ ىٜـٝٗؼ کـػ ػ٣گـ کٚ ػؿ ٤ٛچ اهؼاّ ٓنِضبٗٚ ای 

ىـکت ٗکـػٙ ثٞػٗؼ ٝ ػ٣ْٞت عٞػ ؿا ػؿ گـٝٙ پ ک ک ٝ پژاک اٗکبؿ ٓی 

ف ٛـ چ٤ق ثٚ ٓ٘ظٞؿ پـاک٘ؼٕ تغْ ٗلبم هٞٓی ٝ ا٣زبػ ٗب آؿآی ػؿ ا٣ٖ کـػٗؼ هجَ ا

ٓ٘طوٚ ٝ ٤ٜٓب کـػٕ ؿٝص٤ٚ ثـای مپب٤ٛبٗی امت کٚ ا٣ٔبٕ ٝ اػتوبػ عٞػ ؿا ثٚ 

ؿٛجـإ ٗظبّ ػؿ ثـعٞؿػ ٛبی ع٤بثبٗی ثب ٓـػّ ٓؼتـُ اف ػمت ٓی ػٛ٘ؼ 

ی ٝ ػکل اُؼَٔ مبفٓبٕ ٛبی م٤بمی ٝ امتوبػٙ اف تبکت٤ک اػتَبة ػّٔٞ.

مبفٓبٕ ٛبی .پؾ٣ـه ٓـػّ کـػمتبٕ ا٣ٖ ٗويٚ ؿژ٣ْ ؿا ثب ىکنت ٓٞارٚ مبعت 

ٛٔبٗطٞؿ کٚ هجال ْٛ اىبؿٙ .م٤بمی ٛٔٚ ثب٣ؼ ا٣ٖ تٞٓئٚ رؼ٣ؼ ؿژ٣ْ ؿا اكيب ک٘٘ؼ 

ىؼ امتلبػٙ اف آکبٗبت ث٤ٖ أُِِی ػؿ ؿمٞا کـػٕ ؿژ٣ْ اف ا٤ٔٛت ٣ٝژٙ ای 

ثـعٞؿػاؿ امت  

٣ؼ ٝ ثب پٞفه اف تبع٤ـ ػؿ اؿمبٍ پبمظ ٛب ثب تيکـ اف كـٍتی کٚ ثٚ ٖٓ ػاػ

...... ...........................................
 دکتز هحود هلکی در اثز حولَ للثی در تیوارستاى تستزی گزدید
ثٚ گقاؿه اػٝاؿ٤ٗٞف، ا٣ٖ صِٔٚ ػؿ احـ ػٞاؿُ ث٤ٔبؿی ٗٞمبٕ ّـثبٕ 

ٕ ػؿ مبٍ گؾىتٚ هِت امت کٚ ػؿ احـ مغتی ٛب ٝ كيبؿٛبی ٝاؿػٙ ثـ ا٣يب

ا٣يبٕ ْٛ اکٕ٘ٞ تضت ٓـاهجت ٣ٝژٙ ٛنت٘ؼ ٝ هـاؿ امت تب . تيؼ٣ؼ ىؼٙ امت

ػکتـ ٓضٔؼ ِٓکی ثب . ػؿ ؿٝفٛبی آ٣٘ؼٙ تضت ػَٔ رـاصی هِت هـاؿ گ٤ـٗؼ

ٓبٙ ؿا ػؿ فٗؼإ  6ٝرٞػ کُٜٞت مٖ ٝ ث٤ٔبؿ٣ٜبی ٓتؼؼػ، مبٍ گؾىتٚ ٓؼت 

ػ ٝ ػؿ إٓ ٓؼت ٤ٗق ا٣ٖٝ ٝ ػؿ ىـا٣ٔ ثن٤بؿ ٗبٓنبػؼی ػؿ ثبفػاىت ثٞػٕ

ا٣يبٕ . چ٘ؼ٣ٖ ثبؿ ػچبؿ صِٔٚ هِجی ىؼٙ ٝ ػؿ ث٤ٔبؿمتبٕ ثنتـی گـػ٣ؼٗؼ

فٗؼإ ٛٔچ٤ٖ٘ اف ث٤ٔبؿی مـٓبٕ پـٝمتبت ٤ٗق ؿٗذ ثـػٙ ٝ پل اف آفاػی اف 

  1389عـػاػ  9. ػؿ امل٘ؼ ٓبٙ گؾىتٚ ٓيـٍٞ ٓؼاٝای ا٣ٖ ث٤ٔبؿی ٛنت٘ؼ

…………………………………….... 
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 !راٍ کارگز گفتارُای سیاسی  رادیْ 
 !ّالییُای دستگاٍ  ُای سیاسی تاًد ّ تصفیَ حساب  فساد هالی

 صفایي در تزاتز جٌثص ضد دیکتاتْری 
ٓجوٚ ٓغتِق ٛبی ثغو ٛبی آؿا٣ی ا٣ٖ ػؿ ثـاثـ ی ر٘جو ّؼ ػ٣کتبتٞؿ

كنبػ کٚ  ٓٞرٞػ ثـاكک٘ؼٕ ىکَ ٣کؼ٣گـ ٗٚ كؤ ػؿ ثـاثـ كبمؼ م٤بمی 

ا٣ٖ ٝ . ػاؿػعٞػ هؼؿت ؿا ْٛ ػؿ ثـاثـ  ٓوبثِٚ ثب ثبفت٤ُٞؼ كنبػ ػؿ ؿاك 

 ت٘ٞع؛ تکخـ ٝ ث٤و اف پ٤و  ثب٣ؼ    ثؼإ ٓؼ٘ب امت کٚ ر٘جو ٓـػٓی ٓی

٣بثی ٍ٘لی ػؿ مطٞس  عتِق؛ مبٓبٕ ّر٘جو ٛبی امتوالٍ 

ٜٓبؿ كنبػ  ّؼ هؼؿت ؿا ىـٓ  ٜٗبػٛبی گ٤ـی اٗٞاع  ىکَ ٝ ٓغتِق 

ثٚ  ؿا ثؼٕٝ ّـثٚ فػٕ ّؼ امتجؼاػی ک٘ٞٗی  پ٤کبؿ ٝ  هؼؿت تِوی ک٘ؼ 

 ا٣ٖ پؾ٣ـه ػؿ رٜت ػ٤ِٚ ػ٣کتبتٞؿی اتضبػ ػَٔ ٝ ٛٔجنتگی ٓجبؿفاتی 

. مبفٓبٕ ػٛؼكوـات 

ٛبی ٓغتِق ػمتگبٙ  ػی ٓـػّ ا٣ـإ، ثبٗؼف٣ـ كيبؿ ر٘جو ّؼ امتجؼا

ٗژاػ ػؿ ملـ اع٤ـ عٞػ  اصٔؼی. تٜؼ٣ؼ ٣کؼ٣گـ ؿٝی آٝؿػٙ اٗؼصبکٔٚ ثٚ 

مبثوٚ ثٚ ؿٝم٤ٚ ٝٓزِل ٝ هٞٙ هْبئ٤ٚ ثب   ثٚ کـٓبٕ ػؿ ک٘بؿ صِٔٚ ثی

ٛبی ػ٣گـی ػؿ ػمتگبٙ صبکٔٚ ا٣ـإ  چٜـٙ  ک٘ب٣ٚ ٝ اىبؿٙ اف كنبػ ٓبُی

عٞاؿی ٍضجت کـػ ٝ ٓيغَب  ٗژاػ اف ف٤ٖٓ اصٔؼی. مغٖ گلت

 300ًن٢ ًٚ ػؿ آـاف تٜـإ ” : عطبة ثٚ ٣ک ف٤ٖٓ عٞاؿ گلت

ٌٛتبؿ اف ثٜتـ٣ٖ ف٤ٜٓ٘ب١ ػُٝت ؿا مبُٜبمت تَـف ًـػٙ ٝ ٝف٣ـ 

رٜبػ ًيبٝؿف١ هج٢ِ فٝؿه ٗـم٤ؼٙ ٝ تبًٕ٘ٞ ٝف٣ـ كؼ٢ِ ٤ٗق ٗتٞاٗنتٚ 

ًبؿ١ ً٘ؼ كـُ ٤ً٘ؼ ثب ا٣ٖ ٝرٞػ هب٢ٗٞٗ ػؿ ٓزِل ت٣َٞت ىٞػ ًٚ 

ٙ ػُٝت ثگ٣ٞؼ ًٚ تٞ ٓٞظق ٛنت٢ ثٚ ا٣ٜ٘ب م٘ؼ ثؼ٢ٛ ٝ اگـ ػُٝت ة

امتٌ٘بف ًـػ، اربفٙ ػاػٙ ىٞػ تب ثٚ آٜٗب م٘ؼ ػاػٙ ىٞػ ًٚ ا٣ٖ تجؼ٤ِ 

ٗژاػ اف ا٣ٖ ف٤ٖٓ عٞاؿ  اصٔؼیػ٤ِـؿْ ا٣٘کٚ . ”ٝ ث٤ؼؼاُت٢ امت

ٛکتبؿ ف٤ٖٓ ؿَت ىؼٙ ػؿ  ۳۰۰ٗجـػ آب اىبؿٙ اٝ ثٚ   ٓيغَب ٗبٓی

ٓضٔؼ رٞاػ  ػی ثٚ رب ٤ٔٗگؾاؿػ کٚ اىبؿٙ اٝ ثٚ آـاف تٜـإ تـػی

هٞٙ هْبئ٤ٚ ٝ ٓزِل ٝ ٛٔچ٤ٖ٘  صِٔٚ اٝ ثٚ . اؿػى٤ـالؿ٣زبٗی امت

اىبؿٙ اٝ ثٚ تاله ػؿ ٓزِل ثـای ت٣َٞت هبٗٞٗی ثٚ مٞػ ف٤ٖٓ عٞاؿ 

ٗبّ، تٜؼ٣ؼ آىکبؿی امت اف ثـاػؿإ الؿ٣زبٗی کٚ ػؿ ٍؼؿ ٓزِل   ثی

. هـاؿ ػاؿٗؼ ٝ هٞٙ هْبئ٤ٚ 

 کٚ مـإ ؿژ٣ْ مبُٜبمت ثٚ چپبٍٝ آٞاٍ ٓـػّ ٝ ٓ٘بثغ ػٔٞٓی ػؿ ا٣ٖ

ا٣ـإ ٓيـٍٞ اٗؼ تـػ٣ؼی ٤ٗنت، آب ٛٔچ٤ٖ٘ ٝاّش امت کٚ كنبػ 

ث٘ب ثـ ا٣ٖ مٞاُی . آٜٗب ٤ٗق ػمت کْ ثـای عٞػىبٕ ؿٝىٖ امت  ٓبُی

ثٚ ٍـاكت کٚ ٓطـس ٤ٓيٞػ ا٣ٖ امت کٚ چـا اصٔؼی ٗژاػ اکٕ٘ٞ  

ػ٤ِـؿْ ػٞاّ كـ٣جی ػؿثبؿٙ چـا ٛ٘ٞف ٝ اكيبی ف٤ٖٓ عٞاؿی اكتبػٙ ٝ 

ک٘ؼ؟ ىبط ٝ  ٓت٤ٜٖٔ عٞػػاؿی ٓی اف ثـػٕ ٗبّ   ٓجبؿفٙ ثب كنبػ ٓبُی

ػاؿػ ثٚ   ٗژاػ ػ٤ِٚ ثـاػؿإ الؿ٣زبٗی ؿثٔ ٓنتو٤ٔی کي٤ؼٕ اصٔؼی  ىبٗٚ

ٛبی ٗٔب٣٘ؼگبٕ ٓزِل ػ٤ِٚ ؿص٤ٔی، ٓؼبٕٝ اٍٝ ػُٝت ػْٛ  اكيبگـی

هْبئ٤ٚ ػاٍ ثـ ا٣٘کٚ پـٝٗؼٙ  ٝٛٔچ٤ٖ٘ اعجبؿ ٓ٘تيـٙ اف مٞی هٞٙ، 

كنبػ ٓبُی ؿص٤ٔی ػؿ ٓـاصَ ٜٗب٣ی رٔغ آٝؿی ٓؼاؿک هـاؿ ػاؿػ ٝ 

. ثقٝػی ؿم٤ؼگی ثٚ إٓ ىـٝع ٓی ىٞػ

صِٔٚ ر٘تی ػث٤ـ ىٞؿای ٗگٜجبٕ ثٚ اصٔؼی ٗژاػ ػؿ ک٘بؿ ا٣ٖ، ْٛ چ٤ٖ٘ 

صبکی اف گنتـه ىکبف ػؿ ػمتگبٙ ٝال٣ی ٝ ث٣ٞژٙ ػؿ ٍلٞف ثٚ 

: گلت ػؿ ؿٝف رٔؼٚ ٛلتْ عـػاػ ر٘تی  . تاٍطالس اٍٍٞ گـا٣بٕ اك

ثٚ ػ٤َُ َِٓضت اٗؼ٣يی ٗبىی اف اصتٔبٍ مٞء امتلبػٙ ك٘تٚ گـإ، اف “

ػِ٘ی کـػٕ ثـعی اٗتوبػٛب ٝ گال٣ٚ ٛب پـ٤ٛق کـػ٣ْ ٝ ا٣ٖ تؾکـات ؿا 

اٝ ثب ” آب تب کی ثب٣ؼ ػؿ ا٣ٖ عًَٞ مکٞت کـػ؟. ػِ٘ی ٗٔی گلت٤ْ

ٙ اٗتوبػی ثٚ ػُٝت ٝاؿػ مت کاػالّ ا٣٘کٚ مکٞت ثٚ ٓؼ٘بی ا٣ٖ ٗی

” : ٛب ػؿ ػُٝت ػْٛ گلت اف اٗتَبة  ٤ٗنت، ٝ ثب اٗتوبػ اف ثـعی

ػ٘بٍـی ػؿ پنت ٛبی م٤بمی ثب تلکـاتی عبً، ػؿ ػقٍ ٝ َٗت 

. ”ٛب ػعبُت ٗب ثٚ رب ٓی ک٘٘ؼ ٝ ٓب٣ِ٘ؼ کيٞؿ ثٚ آٓـ٣کب ٗقػ٣ک ىٞػ

ٛبی ٗبثزب، ثـک٘بؿ کـػٕ كـفٗؼ اٝ،  ٓ٘ظٞؿ ر٘تی اف ػقٍ ٝ َٗت

. ر٘تی، مل٤ـ رٜٔٞؿی امالٓی ػؿ ک٣ٞت ثٞػ  یػَ

٤ٛبت آ٘ب ٝ ٓٞمل ػاٗيگبٙ آفاػ ٝ ٛٔچ٤ٖ٘ ػكتـ كبئقٙ  صِٔٚ ثٚ ػكتـ 

ٛبی ٓغتِق ؿژ٣ْ ثـای تٜؼ٣ؼ ٣کؼ٣گـ  ٛبی ثبٗؼ ٛبىٔی صبکی اف تاله

ػؿ ا٣ٖ ٤ٓبٕ ا٣ٖ ثٚ . ٝ رٔغ آٝؿی ام٘بػ ٝ ٓؼاؿک ػ٤ِٚ ٣کؼ٣گـ امت

ی ٝ ٍق ث٘ؼی ػ٤ِٚ ٛٔؼ٣گـ ػمت اٍطالس اٍٍٞ گـا٣بٕ ثٚ ٣بؿ گ٤ـ

ىؼ٣ؼ تـ ىؼٕ ُضٖ ؿئ٤ل ٓزِل امالٓی ػ٤ِٚ اٍالس ِٓجبٕ . فػٙ اٗؼ

ثـ ا٣٘کٚ اٍٍٞ گـا٣ی ثٚ ٛبی گؾىتٚ ٝ ٛٔچ٤ٖ٘ تبک٤ؼ اٝ   ػؿ ؿٝف

ٛبی ٝاّضی ٛنت٘ؼ اف ا٣ٖ  ٓؼ٘بی تجؼ٤ت اف ٓوبّ ؿٛجـی امت، ٗيبٗٚ

. ٛبی رؼ٣ؼ ٍق ث٘ؼی

ػاؿٗؼ ٝ ٗٚ تالىی   ثٚ كنبػ ٓبُی  ٙ ؿثطیٛب ٕ ٛب ٝ ػمتٚ ث٘ؼی ا٣ٖ اكيب گـی

تبؿ٣ظ ا٣ٖ ػمتگبٙ . ٛنت٘ؼ ثـای ىلبك٤ت ٝ صنبثـمی ث٤يتـ ػؿ ػمتگبٙ ػُٝتی

ػؿ ػ٤ٖ صبٍ تبؿ٣ظ مـکٞة ٝ مبٗنٞؿ ٝ رِٞگ٤ـی اف  كبمؼ ٝ ّؼ ٓـػٓی 

ٝ م٤بمی ا٣ٖ ؿژ٣ْ هـٕٝ ٝمطب٣ی   ر٘ب٣بت ٝ كنبػ ٓبُیػؿف اعجبؿ ػٔن 

ٙ ٣ک ٝاهؼ٤ت ىـّ آٝؿ، ثِکٚ مالصی م٤بمی امت ػؿ ا٣ٖ ٗظبّ، كنبػ ٕ. امت

ٛبی م٤بمی، اٗتوبّ  ٛبی كبمؼ ػمتگبٙ صبکٔٚ ثـای تَل٤ٚ صنبة ػؿ ػمت ثبٗؼ

ػمتگبٛی کٚ ػاؿا٣ی ٗبچ٤ق اکخـ٣ت ٓـػّ ا٣ـإ ؿا . گ٤ـی ٝ ثبد عٞاٛی

كو٤ٚ ثـ كـاف اؿاػٙ ٓـػّ، صن   ک٘ؼ، ػمتگبٛی کٚ ثب هـاؿ ػاػٕ ُٝی چپبٍٝ ٓی

تـ٣ٖ اىکبٍ ٓٔکٖ  تـ٣ٖ ٝ ٝصي٤بٗٚ ؿا اٗکبؿ ٝ ثٚ عيٖ ىٜـٝٗؼی ٓـػّ

ک٘ؼ، ٤ٓکٞىؼ تب ثب ٗبػ٣ؼٙ گـكتٖ ٝ ػٝؿ فػٕ ٓـػّ، اكيبگـی  پب٣ٔبٍ ٓی

ٛبی ٓغتِق صکٞٓتی ثـای ث٤ٖ ثبٗؼ   م٤بمی ؿا ثٚ اثقاؿی ثـای چبٗٚ فٗی

. هؼؿت ٝ ٓؼبٓالت پيت پـػٙ تجؼ٣َ ک٘ؼ  ربثزب٣ی

٣ـإ ػؿ ٍض٘ٚ م٤بمی ٝ ر٘جو ّؼ آب صْٞؿ ٤ٖٔٛ اکخـ٣ت ػظ٤ْ ٓـػّ ا

ٛبی ػمتگبٙ صبکٔٚ ؿا مـام٤ٔٚ  امتجؼاػی ٓـػّ ا٣ـإ امت کٚ ا٣ٖ چ٤ٖ٘ ثبٗؼ

ىلبك٤ت ٓطبُجبت ٤ٖٔٛ ر٘جو امت کٚ . کـػٙ ٝ ثٚ ربٕ ٣کؼ٣گـ اٗؼاعتٚ امت

ا٣ٖ چ٤ٖ٘ فىتی چٜـٙ تبؿ٣ک ٤ٖٔٛ ػمتگبٙ ؿا ػؿ ٓؼـُ ػ٣ؼ ٛٔگبٕ هـاؿ 

ا٣ـإ امت کٚ كنبػ ٗظبّ  ٕ متْ ػ٣ؼٙ ٓظ٤ِٓٞت فٗبٕ ٝ ٓـػا. ػاػٙ امت

ٓـػّ ا٣ـإ عٞة ٤ٓؼاٗ٘ؼ کٚ كنبػ تٜ٘ب . امالٓی ؿا ا٣ٖ چ٤ٖ٘ ثـٓال کـػٙ امت

 . ٓضؼٝػ ثٚ ا٣ٖ ٣ب إٓ ٓوبّ ػُٝتی ٤ٗنت

 ٓغتِقٛبی ثغو ٛبی ٍق آؿا٣ی ا٣ٖ ػؿ ثـاثـ ر٘جو ّؼ ػ٣کتبتٞؿی 

كنبػ  رٞػ ٓٞثـاكک٘ؼٕ ىکَ ٣کؼ٣گـ ٗٚ كؤ ػؿ ثـاثـ ٓجوٚ كبمؼ م٤بمی  

. ػاؿػعٞػ هؼؿت ؿا ْٛ ػؿ ثـاثـ  کٚ ٓوبثِٚ ثب ثبفت٤ُٞؼ كنبػ ػؿ ؿاك 

تکخـ ث٤و اف پ٤و  ثب٣ؼ    ا٣ٖ ثؼإ ٓؼ٘ب امت کٚ ر٘جو ٓـػٓی ٓیٝ 

٣بثی ٍ٘لی ػؿ مطٞس  ٓغتِق؛ مبٓبٕ ر٘جو ٛبی امتوالٍ  ت٘ٞع؛ ٝ 

ٜٓبؿ كنبػ  ّؼ هؼؿت ؿا ىـٓ  ٜٗبػٛبی گ٤ـی اٗٞاع  ىکَ ٝ ٓغتِق 

ثٚ  ؿا ثؼٕٝ ّـثٚ فػٕ ّؼ امتجؼاػی ک٘ٞٗی  پ٤کبؿ ٝ  ت تِوی ک٘ؼ هؼؿ

 ا٣ٖ پؾ٣ـه ػؿ رٜت ٓجبؿفاتی ػ٤ِٚ ػ٣کتبتٞؿی ٛٔجنتگی ٝ ػَٔ اتضبػ 

 2010, 30ٓی  مبفٓبٕ ػٛؼكوـات 

 .............................................
 اًتمال هٌصْر اساًلْ تَ تٌد هتادّى سًداى رجایی ضِز کزج

امبِٗٞ، كؼبٍ مـى٘بك کبؿگـی ٝ ؿئ٤ل م٘ؼ٣کبی کبؿگـإ ىـکت  َٓ٘ٞؿ

ٝاصؼ اتٞثٞمـاٗی تٜـإ، ثٚ ث٘ؼ ٓؼتبػإ ثٚ ٓٞاػ ٓغؼؿ ٝ ث٤ٔبؿإ ػلٞٗی 

 . فٗؼإ ؿرب٣ی ىٜـ کـد، ٓ٘توَ ىؼ" ث٘ؼ ٓتبػٕٝ"ٓٞمّٞ ثٚ 

كـفٗؼ ٓزتجی  -ث٘ب ثٚ آالع گقاؿىگـإ ٛـاٗب، م٤ؼ ٓضٔؼ ؿٝس هللا ٛبىٔی 

ثٚ اتٜبّ هتَ ثـاػؿ ٝ ٛٔنـ ثـاػؿه ػؿ فٗؼإ ؿرب٣ی ىٜـ کٚ  -ٛبىٔی 

ٓضجٞك امت، ثٚ تضـ٣ک کـٓبٗی ؿ٤٣ل ٝ ٓؼبٝٗو كـر٢، اف ٓنئٞالٕ 

صلبظت فٗؼإ ثـ ػ٤ِٚ َٓ٘ٞؿ امبِٗٞ اػالّ ىکب٣ت کـػٙ تب امبِٗٞ ثـ امبك 
 . ٓ٘توَ ىٞػ( ػٔٞٓی 5ث٘ؼ )ا٣ٖ ىکب٣ت ثٚ ث٘ؼ ٓتبػٕٝ

 . ٝؿث٤ٖ اف ٛبىٔی گـكتٚ ىؼٙ امتگلتٚ ٓی ىٞػ ا٣ٖ ىکب٣ت ٓوبثَ ػ

ٝ ػٝ ٛلتٚ پل اف ثبفگيت  86الفّ ثٚ ٣بػآٝؿی امت کٚ آهبی امبِٗٞ، اف تبثنتبٕ مبٍ 
 1389عـػاػ  8عجـگقاؿی ٛـاٗب . اف ارالك ُ٘ؼٕ تبکٕ٘ٞ ػؿ فٗؼإ ثٚ مـ ٓی ثـػ

…………………………………… 
 خثزی اس آخزیي ّضعیت جسوی هحوْد صالحی 

ثٚ ػمت ٓب ؿم٤ؼٙ امٰت ٓضٔٞػ ٍبُضی کٔبکبٕ  ثـ امبك آعـ٣ٖ اعجبؿی کٚ

اّٝبع ػٔٞٓی صبٍ ٝی ؿٝ ثٚ .ػؿ ث٤ٔبؿمتبٗی ػؿ تٜـإ ثنتـی امت

 .ثٜجٞػی امت آب پقىکبٕ ػؿ ٓٞؿػ ّٝؼ٤ت ک٤ِٚ ٛبی ٝی ٛيؼاؿ ػاػٙ اٗؼ

ثٚ عًَٞ ک٤ِٚ چپ ٝی چ٘ؼ ثـاثـاف صؼ ٓج٤ؼی ثقؿگ ىؼٙ ٝ ِٓٔٞ اف 

ی اف ا٣ٖ ک٤نت ٛب پبؿٙ ىؼٙ ٝ ک٤نت ٛبی ػلٞٗی ٝ عٞٗی امت کٚ تؼؼاػ

ٛٔچ٤ٖ٘ ثقؿگی ک٤ِٚ ٛب .عٕٞ ٝ ػلٞٗت ثٚ ػمتگبٙ اػؿاؿی ٝی ٝاؿػ ٤ٓک٘٘ؼ

 .ثبػج كيبؿ آٝؿػٕ ثٚ کجؼ ٝی ىؼٙ ٝ کجؼ اف ٓضَ عٞػ ربثزب ىؼٙ امت

ثؼ٣ٖ تـت٤ت ػؿ ا٤ُٖٝ كـٍتی کٚ تت ٝ ُـف ٝ عٞٗـ٣قی ٝ ػلٞٗت ٝی ثٜجٞػ 

د ىؼٙ ٝ ک٤ِٚ ی رؼ٣ؼی ػؿ ثؼٕ ک٤ِٚ چپ ٝی کال عبؿ ، ٰالفّ امت ٣بثؼ 

گـٝٙ  ) ٓ٘لی  O اف آٗزب کٚ گـٝٙ عٞٗی ٝی .ٓضٔٞػ ٍبُضی پ٤ٞٗؼ ىٞػ

( عٞٗی کٚ تٜ٘ب اف ٤ٖٔٛ گـٝٙ عٞٗی آکبٕ ػؿ٣بكت عٕٞ ٝ اػْب ػاؿػ 

٤ٓجبىؼ ٝ ٤ٗق ٗظـ ثٚ مغتی ىـا٣ٔ پ٤ٞٗؼ ک٤ِٚ ثـای ػؿ٣بكت ک٘٘ؼٙ ٝ مالٓت 

آ٣٘ؼٙ ی ػؿٓبٗی ٝی صتب ػؿ ٍٞؿت کبَٓ اٛؼا ک٘٘ؼٙ ، ٗگـاٗی ٛب ػؿ ٓٞؿػ 

  .٣بكتٚ ىؼٕ كـػی ػاِٝٓت ثـای اٛؼا ی ک٤ِٚ اكقا٣و ٣بكتٚ امت

 89 اؿػ٣جٜيت29
www.khamahangi.com 

www.komitteyehamahangi.blogfa.com 

komite.hamahangi@gmail.com 

…………………………………… 
 
 

http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/05/30/maz-176/
http://www.komitteyehamahangi.com/
http://www.komitteyehamahangi.com/


 8 

 ساسهاى ّ گزٍّ داًطجْیی ّ جْاًاى درتارٍ ی اعدام ُا ۳تیاًیَ هطتزک 

 
ػ٣ٍٞلتبٕ . ٍؼای ِ ػؿػ اف متٕٞ كوـات تب گـػٗو ؿا ٗبگٜبٕ ػؿٗٞؿػ٣ؼ

ٜٛٔٔٚ ی ٓضٞی اف ٗگبٙ . ٗلل اه ثٚ مغتی ثـ ٓی آٓؼ. ُجغ٘ؼ ِ پ٤ـٝفی فػٗؼ

 …ه ثنتٛب ػؿ چئبٗو ٗن

 .اٝ توال ٗٔی کـػ

. اٝ ٓی ػاٗنت ثـای چٚ ٓی ٤ٓـػ

كـفاػ کٔبٗگـ، ثٚ رـّ ا٣ٖ کٚ ٓؼِٔی آى٘ب ثٚ ػ٤ٔن تـ٣ٖ ػؿػٛبی ! آؿی

ِٕ ؿٗذ ػ٣ؼٙ ثٞػ، ثٚ ػاؿ آ٣ٝغتٚ ىؼ ٜٓؼی امال٤ٓبٕ ثٚ ػاؿ آ٣ٝغتٚ . کٞػکب

 …ػِی ص٤ؼؿ٣بٕ، ى٤ـ٣ٖ ػِْ ُٛٞی ، كـٛبػ ٝک٤ِی… ىؼ

اصٔؼ : ٛٔچ٘بٕ تي٘ٚ ی عٕٞ ِ ث٤يتـی مت ٝ ٓبى٤ٖ آػّ کيی ِ صکٞٓت 

ػاٗيپٞؿ ٓوؼّ ، ٓضنٖ ػاٗيپٞؿ ٓوؼّ، ػجؼاُـّب ه٘جـی، ٓضٔؼ ػِی ٍبؿٓی، 

فٗؼاٗی م٤بمی ُکـػفثبٕ ثٚ  ۱۶رؼلـ کبظٔی ٝ ٓضٔؼ ػِی صبری آهب٣ی، ٝ 

ٗبّ ٛبی ف٣٘ت رال٤ُبٕ، ى٤ـکٞ ٓؼبؿكی، صج٤ت اُٚ ُط٤لی، مبٓی صن٤٘ی، 

َٓطلی    ى٤ؼ آعک٘ؼی، صن٤ٖ عْـی، رٔبٍ ٓضٔؼی، ؿمتْ اؿک٤ب، ؿ

م٤ِٔی، اٗٞؿ ؿمتٔی، ا٣ـد ٓضٔؼی، ٓضٔؼ ا٤ٖٓ آگٞىی، اصٔؼ پٞالػ عبٗی، 

گَ پـی پٞؿ ٝ ثن٤بؿی فٗؼا٤ٗبٕ  ، صج٤ت اُٚ صنٖ ٓبُؼی، ػق٣ق ٓضٔؼ فاػٙ

 .م٤بمی ٝ ؿ٤ـ م٤بمی ػ٣گـ چٞثٚ ی ػاؿ ؿا اٗتظبؿ ٓی کي٘ؼ

كغ ثضـإ ٛبی ػاعِی ٝ صکٞٓت مـٓب٣ٚ ػاؿی امالٓی ٓی عٞاٛؼ ثـای ؿ

ا٣ٖ عٕٞ . ث٤ٖ أُِِی عٞػ اف ربٕ ػق٣قإ ٝ رٞاٗبٕ ا٣ٖ ِٓٔکت ٛق٣٘ٚ ک٘ؼ 

 !ٛب ثٞی اػؼاّ ٛبی ػمتٚ رٔؼی ِ ػٛٚ ی ىَت ؿا ٓی ػٛؼ

ػؿ ٤ٖٔٛ صبٍ ؿمبٗٚ ٛبی هؼؿتٔ٘ؼ صکٞٓتی مؼی ػؿ تٞر٤ٚ کيتبؿ ِ آفاػی 

ْٛ گبٙ ػمت ػؿ عٞاٛبٕ ا٣ٖ عبک ػاؿٗؼ ٝ ٓبك٤بی ؿمبٗٚ ٛبی هؼؿتٔ٘ؼ ؿـثی 

ػمت صکٞٓت عٕٞ ؿ٣ق، ٓ٘بكغ اهتَبػی ٝ م٤بمی عٞػ ؿا رنتزٞ ٓی ک٘٘ؼ 

 .ٝ ثب ثی ىـٓی مکٞت ٓی ک٘٘ؼ

فٓبٗی کٚ ٓب ػؿ ٓضَ کبؿ ِعٞػ ٓيـٍٞ ٗٞى٤ؼٕ چبی ٛنت٤ْ ٣ب ػؿ عبٗٚ 

ا٣ٖ  ٣ق٣ٕٞ، آفاػی عٞاٛبٕ ٝ ٓجبؿفإ ِمـگـّ فٗؼگی ؿٝفٓـٙ ٝ تٔبىبی تِٞ

ؿٝصی ٝ رنٔی ػؿ فٗؼإ ٛبی ؿمٔی ٝ  مـف٤ٖٓ ػؿ مغت تـ٣ٖ ىـا٣ٔ

ؿ٤ـ ؿمٔی ِ صکٞٓت، ٛـ ُضظٚ ػؿ عطـ ث٤ٔبؿی، ىک٘زٚ ٝ ٓـگ ثٚ مـ 

 .ٓی ثـٗؼ

 آب چٚ ٓی تٞإ کـػ؟

ػ٣ؼ٣ْ کٚ ٓـػّ ِ ُکـػمتبٕ ثب ٛٔجنتگی گنتـػٙ عٞػ ػؿ ىٜـٛبی ٓغتِق ػؿ 

فٗؼاٗی م٤بمی ػؿ ٛلتٚ گؾىتٚ اػتَبثی ىکٞٛٔ٘ؼ ؿا ؿهْ  ۵اػتـاُ اػؼاّ 

 . ، پ٤يگبّ ٓجبؿفٙ ػ٤ِٚ اػؼاّ ٛب ىؼٗؼ ٝ صکٞٓت ؿا ٝصيت فػٙ کـػٗؼفػٗؼ

ٓب ثب٣ؼ اف ٓـػّ ٤ٔٛيٚ ٓجبؿف کـػمتبٕ ث٤بٓٞف٣ْ ٝ ػؿ ک٘بؿ إٓ ٛب ٝ ػ٣گـ 

ر٘جو ٛبی آفاػی عٞاٙ ػؿ مـتبمـ کيٞؿ تب ربی ِ ٓٔکٖ ػؿ رٜت ِ ا٣نتبػٕ 

 .ٓوبثَ صکٞٓت ِٝصيت، كوـ، ظِْ ٝ امتخٔبؿ ٓجبؿفٙ ک٤ْ٘

اف ٣بػ ثجـ٣ْ کٚ ٓجبؿفٙ ی ٓـػّ ِا٣ـإ ػؿ ؿاٙ آفاػی ٝ ػؼاُت  ٓب ٗجب٣ؼ

ارتٔبػی، تبؿ٣غی ث٤و اف ٍؼ مبٍ ػاؿػ ٝ ٓجبؿفإ ِ ف٣بػی ا٣ٖ ؿاٙ ؿا ثب 

 .عٕٞ ِ عٞػ آث٤بؿی کـػٙ اٗؼ

کيتبؿ، مـکٞة ٝ تٞصو ِ ث٤يتـ ! کبؿگـإ، کبؿٓ٘ؼإ، ٓؼِٔبٕ، ػاٗيز٣ٞبٕ

ٓب . ه٤ْ ِ اٗلؼبٍ ٝ مکٞت ٓبمتصکٞٓت مـٓب٣ٚ ػاؿی امالٓی، ٗت٤زٚ ی ٓنت

ِٕ ػق٣قإ ث٤يتـی  ثب٣ؼ تب ث٤و اف ا٣ٖ ػ٣ـ ٗيؼٙ ٝ ٓبى٤ٖ ر٘ب٣ت ٝ اػؼاّ، رب

ؿا هـثبٗی ٝصيی گـی عٞػ ٗ٘ٔٞػٙ، ثب اػتـاّبت عٞػ ػؿ ٓضَ کبؿ، ٓضَ 

فٗؼگی، ع٤بثبٕ ٝ ػؿ ٛـ ٓٞهؼ٤ت ٝ رب٣گبٛی کٚ ٛنت٤ْ رِٞی ٝصيی گـی 

ٝف اػتـاُ ٝ مبفٓبٗؼٛی ٓجبؿفات ثب آـ. ٛبی كبى٤نْ امالٓی ؿا ثگ٤ـ٣ْ

رٜت گ٤ـی ٓوبثِٚ ثب اػؼاّ ٝ کيتبؿ فٗؼا٤ٗبٕ ٣کی اف ْٜٓ تـ٣ٖ ٝ كٞؿی 

تـ٣ٖ ػـٍٚ ٛبی ٓجبؿفٙ امت کٚ اتضبػ تٔبّ ٤ٗـٝٛبی ٝاهؼب آفاػی عٞاٙ ؿا 

 .ٓی ِٓجؼ

گـٙ ِ ػ٣ـ٣٘ٚ مبٍ ِ امتجؼاػ ٝ امتخٔبؿ تٜ٘ب ثٚ ػمت عٞػ ٓـػّ، کبؿگـإ ٝ 

 .ٙ ثبفىؼٗی امتفصٔتکيبٕ ربٓغ

 !فٗؼٙ ثبػ ٓجبؿفات، اتّضبػ ٝ ٓوبٝٓت تٞػٙ ٛبی ٓـػّ

گنتـػٙ ثبػ اػتـاّبت ٝ اػتَبثبت ٓـػٓی ثٚ ؿٛجـی ٓجوٚ کبؿگـ ٝ 

! ٓتضؼ٣ٖ إٓ

 اتضبػ ػاٗيز٣ٞبٕ ّؼ كبى٤نْ

 ػاٗيز٣ٞبٕ مٞم٤ب٤ُنت ػاٗيگبٙ ٛبی ا٣ـإ

 ۱۳۸۹اؿػ٣جٜيت  ۳۱ٗيـ٣ٚ اػتَبة

………………………………………. 

 ار كارگز درعسلْیَُش 52تیكارٓ 

 
 

٣ي كؼبٍ ًبؿگـٟ ثب اٗتوبػ ىؼ٣ؼ اف تؼبَٓ ربٓؼٚ ًبؿگـٟ ثب 

آـٝف ؿاثطٚ ربٓؼٚ ًبؿگـٟ ثب  :ٛبٟ ٝفاؿت ًبؿ گلت ف٣ـٓزٔٞػٚ

ٛبٟ ًبؿ تبؿ٣ي امت ٝ ٛق٣٘ٚ ا٣ٖ ؿاثطٚ تبؿ٣ي ؿا ًبؿگـإ  مبفٓبٕ

.  پـػافٗؼ ٢ٓ

ٛبٟ ٓنئٞالٕ ٗنجت  ُطل٢ ٝگٞ ثب ا٣ِ٘ب ثب اٗتوبػ افًْ ًٔب٠ُ ػؿگلت ػ٤ن٢

ًٚ مؼ٠ ًـػٙ ثـاٟ  گؾىتٚ ٛـًل ػؿ ٍٓٞ چٜبؿ مبٍ: ًبؿگـإ گلت ثٚ

ٜٓـٟ هـاؿ گـكتٚ ٝ ا٣ٖ  ربٓؼٚ ًبؿگـٟ هؼ٠ٓ ثـػاؿػ ٓٞؿػ ث٢

ٛبٟ ٍ٘ل٠ عبؿد  ٜٓـٟ ثٚ صؼٟ ىؼت گـكتٚ ًٚ اف چـعٚ كؼب٤ُت ث٢

 . ىؼٙ امت

ٟٝ اف ٌٓبتجبت مبفٓبٕ ًبؿ ثب ٝاصؼٛبٟ ػُٝت٠ ٝ صت٠ ثغو 

ٛبٟ اؿمب٠ُ اف ًبؿكـٓب٣بٕ  ٠ٓ ٗبٓٚ: عجـ ػاػ ٝگلت ع٠ٍَٞ

ػؿعٞامت ىؼٙ ًٚ اف ثـهـاؿٟ اؿتجبٓ ثب عبٗٚ ًبؿگـ عٞػػاؿٟ ىٞػ ٝ 

ٛبٟ اهتَبػٟ ثب عبٗٚ ًبؿگـ ثٚ ف٣بٕ  تب٤ًؼ ىؼٙ ٛـ گٞٗٚ اؿتجبٓ ث٘گبٙ

 . ىٞػ ًبؿكـٓب٣بٕ ٓ٘زـ ٢ٓ

ػؿ ا٣ٖ ىـا٣ٔ ًٚ : ٟٝ اف ت٤٤ْغ صوٞم ًبؿگـإ عجـ ػاػ ٝ گلت

گ٤ـٟ ت٤٤ْغ ىؼٙ امت ربٓؼٚ  اؿٛب صوٞم ًبؿگـإ ػؿ ٓـارغ ت٤َْٔة

 .ٛبٟ ؿٝاثٔ ًبؿ ٗؼاؿػ ًبؿگـٟ ٤ٛچ ا٤ٓؼٟ ثٚ ٓـارؼٚ ثٚ ػاػگبٙ

ًٔب٠ُ ثب تب٤ًؼ ثـ ا٣ٌ٘ٚ ػؿ صبٍ صبّـ ٗٔب٣٘ؼگبٕ ًبؿگـ تضت كيبؿ 

ٛبٟ پ٤ٔبٌٗبؿٟ ٝ  ربٟ تبمق ػاؿػ ًٚ ٗٔب٣٘ؼٙ ىـًت: ٛنت٘ؼ گلت

ىٞٗؼ ٝ ٤ٖٔٛ آـ ثبػج  ٙ ًبؿگـ ٓؼـك٠ ٢ٓعؼٓبت٠ ثٚ ػ٘ٞإ ٗٔب٣٘ؼ

گؾاؿٟ ػـٍٚ  ىؼٙ تب ًبؿگـإ ٓؼتـُ اػتٔبػٟ ثٚ ٓـارغ هبٕٗٞ

 . ؿٝاثٔ ًبؿ ٗؼاىتٚ ثبى٘ؼ

اٟ ث٤ٖ امت٤لبٟ صوٞم ًبؿگـإ ػؿ  ٟٝ ثب اػالّ ا٣ٌ٘ٚ الفّ امت ٓوب٣نٚ

اگـ ثـؿم٠ ٤ًْ٘ ًٚ پ٘ذ : آـٝف ٝ پ٘ذ مبٍ هجَ ٍٞؿت گ٤ـػ، گلت

تٞاٗنت٘ؼ ثب ٓـارؼٚ ثٚ  ػًبؿگـإ ٓؼتـُ ٢ٓمبٍ هجَ چ٘ؼ ػؿً

اػاؿات ًبؿ صوٞم، ٓقا٣ب ٝ م٘ٞاتيبٕ ؿا ثگ٤ـٗؼ ٓتٞرٚ عٞا٤ْٛ ىؼ ًٚ 

آـٝفٙ ػؿٍؼ ػؿ٣بكت ٓطبُجبت ًبؿگـإ ثٚ ىؼت ًبٛو ٣بكتٚ ٝ اًخـ 

ىٞػ ٝ اف آٗزب ًٚ ػؿ  آؿاٟ اػاؿات ًبؿ ثٚ ٗلغ ًبؿكـٓب٣بٕ ٍبػؿ ٢ٓ

ً٘ؼ ٝ اعـاد  ػؿ٣بكت ٢ٔٗ ٜٗب٣ت ًبؿگـ ٓؼتـُ ٓقا٣بٟ عٞػ ؿا

اٗؼافػ ٝ اف ٓـارؼٚ ثٚ اػاؿٙ ًبؿ  ىٞػ عٞػه ؿا ثٚ ػؿػمـ ٢ٔٗ ٢ٓ

 . ً٘ؼ عٞػػاؿٟ ٢ٓ

ػث٤ـارـا٠٣ عبٗٚ ًبؿگـ ثٞىٜـ اف ؿىؼ ٤ٓقإ ث٤ٌبؿٟ ػؿ ا٣ٖ امتبٕ 

امتبٕ ثٞىٜـ ٍ٘ب٣غ ثقؿگ ٝ تبح٤ـگؾاؿٟ ٗؼاؿػ ٝ تٜ٘ب : عجـ ػاػ ٝگلت

ؿا ًبٛو ػٛؼ ٓ٘طوٚ ػن٣ِٞٚ ثٞػ  تٞاٗنت ث٤ٌبؿٟ امتبٕ ٓـًقٟ ًٚ ٢ٓ

ًٚ إٓ ْٛ ثب ثضـإ ث٤ٌبؿٟ ٝ تؼط٠ِ٤ ٝاصؼٛبٟ ا٣ٖ ٓ٘طوٚ ؿٝثـٝ ىؼٙ 

 . امت

ٛقاؿ ٗلـ ػؿ ٓ٘طوٚ ػن٣ِٞٚ ًبؿ  60ٟٝ ثب اػالّ ا٣ٌ٘ٚ ػؿ گؾىتٚ 

ً٘٘ؼ،  ًـػٗؼًٚ ػؿ صبٍ صبّـ ٛيت ٛقاؿ ٗلـ ػؿ ػن٣ِٞٚ ًبؿ ٢ٓ ٢ٓ

 : گلت

ا٣ٖ ٓ٘طوٚ ىـَ عٞػ ؿا اف  ٛقاؿ ًبؿگـ ػؿ ٠ٓ52 چٜبؿ مبٍ گؾىتٚ 

اٗؼ ٝ ا٣ٖ ػؿ صب٠ُ امت ًٚ ػُٝت ٛٔچ٘بٕ اػػب ػاؿػ  ػمت ػاػٙ

 . اٗؼافٟ ػؿ ا٣ٖ ٓ٘طوٚ امت ٛبٟ ٓتؼؼػٟ ػؿ صبٍ ؿاٙ پـٝژٙ

ػث٤ـارـا٠٣ عبٗٚ ًبؿگـ ثٞىٜـ ثب اػالّ ا٣ٌ٘ٚ پل اف آؿبف ٓؼ٣ـ٣ت 

ٓضٔؼ رٜـ٠ٓ ثـ ٝفاؿت ًبؿ تـ٤٤ـات ٗبٓ٘بمج٠ ثـ ػن٣ِٞٚ اػٔبٍ 

رٜـ٠ٓ ػؿ ثبفػ٣ؼ اف ػن٣ِٞٚ ا٣ٖ ٓ٘طوٚ ؿا ٓ٘طوٚ آفاػ : گلتىؼ،

 . تزبؿٟ اػالّ ًـػ تب هبٕٗٞ ًبؿ ػؿ ا٣ٖ ٓ٘طوٚ اػٔبٍ ٗيٞػ

ًـػ ثب صؾف هبٕٗٞ ًبؿ اف ٓ٘طوٚ  ٟٝ ثب اػالّ ا٣ٌ٘ٚ رٜـ٠ٓ گٔبٕ ٢ٓ

تؼؼ٣َ ٤ٗـٝٛبٟ گنتـػٙ ٝ : ؿٝػ،گلت ػن٣ِٞٚ اىتـبُقا٠٣ ثبال ٢ٓ

ٛبٟ ؿِٔ ػُٝت ثبػج  ًـػًٚ م٤بمت تؼط٠ِ٤ ٝاصؼٛبٟ ػن٣ِٞٚ حبثت

 . ثضـإ ػن٣ِٞٚ ىؼٙ ٝ هبٕٗٞ ًبؿ ػؿاىتـبُقا٠٣ تبح٤ـٟ ٗؼاؿػ
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ٛبٟ ٓٞال٠ٗ  ث٘ؼإ  ًٔب٠ُ ثب اػالّ ا٣ٌ٘ٚ ػؿ ػن٣ِٞٚ ىبٛؼ ؿاٙ

 : ثٞػ٣ْ،گلت

 100تٞاٗؼ ثب مـػت  آـٝفٙ ػن٣ِٞٚ ثٚ صؼٟ ػچبؿ ؿًٞػ ىؼٙ ًٚ ٢ٓ

ٙ ؿٝفگبؿٟ ٓزجٞؿ ثٞػٟ ٛب٠٣ ى ٤ًِٞٓتـ ؿاٗ٘ؼگ٠ ٠ً٘ ٝ ػؿ ؿؾاعٞؿ١

٣ي مبػت مـ پب ثب٣نت٠ تب ٣ي ٤ٓق عب٠ُ ىٞػ آـٝفٙ پـٗؼٙ پـ 

 . فٗؼ ٢ٔٗ

  :ٟٝ ٓيبؿَ ٓ٘طوٚ ػن٣ِٞٚ ؿا ػؿ صٞفٙ ٗلت ٝ گبف تؼـ٣ق ًـػٝگلت

ٛب ثٚ صؼٟ كؼبٍ ثٞػ ًٚ ػالٝٙ ثـ ٤ٗـٝٛبٟ ث٢ٓٞ، ًبؿگـإ  ا٣ٖ ىـًت

ػن٣ِٞٚ ثٚ  آب آـٝفٙ. آٝؿػٗؼ ؿ٤ـث٠ٓٞ ٤ٗق ثٚ ػن٣ِٞٚ ٛزّٞ ٢ٓ

 . اٟ ؿ٤ـٓل٤ؼ ػؿ امتبٕ ثٞىٜـ تجؼ٣َ ىؼٙ امت ؿؼٙ

ًٔب٠ُ ثب ٣بػآٝؿٟ ا٣ٌ٘ٚ ٝفاؿت ًبؿ ػُٝت ْٜٗ ػؿ اهؼا٠ٓ ٗٔب٣ي٢، 

آـٝفٙ ثب٣ؼ ٓبتْ ؿًٞػ، : ريٖ اىتـبٍ ػؿ ػن٣ِٞٚ ثـگقاؿ ًـػ، گلت

 . تؼط٢ِ٤، ثضـإ، اعـاد ٝ ث٤ٌبؿٟ ؿا ػؿ ػن٣ِٞٚ ثـگقاؿ ٤ًْ٘

ٗژاػ ثٚ ثٞىٜـ، َٓٞة ىؼ  ملـ امتب٠ٗ اصٔؼ١ٟٝ ثب اػالّ ا٣ٌ٘ٚ ػؿ 

ٗٚ تٜ٘ب ا٣ٖ ٝػؼٙ : ػؿٍؼ ًبؿگـإ ػن٣ِٞٚ ث٠ٓٞ ثبىؼ، گلت 50ًٚ 

ػُٝت ٓضون ٗيؼ ثٌِٚ ٛٔبٕ ػؿٍؼ اٗؼى ًبؿگـإ ثٞىٜـ ٤ٗق اعـاد 

 .اٗؼ ىؼٙ

تٞاٗنت ػؿ ً٘بؿ ٓيبؿَ ٓٞرٞػ  ٟٝ ثب تب٤ًؼ ثـ ا٣ٌ٘ٚ ػن٣ِٞٚ ٢ٓ 

ثٚ ػ٤َُ ٗبٛٔبٛ٘گ٠ مبفٓبٕ : ٤ٗـٟٝ ًبؿ ٓتغ٠ََ تـث٤ت ً٘ؼ، گلت

ٛبٟ ىـ٠ِ ٓٞرٞػ، آٓٞفه ٍٞؿت  اٟ ثب كـٍت آٓٞفه ك٠٘ صـكٚ

 . ٗگـكت ٝ ٗتٞاٗنت٤ْ ًبؿگـ ٓبٛـ تـث٤ت ٤ًْ٘

ػث٤ـ ارـا٠٣ عبٗٚ ًبؿگـ ثٞىٜـ ثب اػالّ ا٣ٌ٘ٚ آـٝف ث٤و اف 

: ىٞػ،گلت ٛبٟ ػن٣ِٞٚ ٓٞاػ ٓغؼؿ ٣بكت ٢ٓ اثقاؿًبؿ ػؿًبؿگبٙ

گؾاؿٟ ػؿمت ٝ ٓؼ٣ـ٣ت ٓ٘بمت  ٛؼف تٞاٗنت٤ْ ثب آٓٞفه، ٢ٓ

ًبؿگـا٠ٗ ٓتؼٜؼ ٝ ٓتغ٠ََ تـث٤ت ٤ًْ٘ آب ٗٚ تٜ٘ب ا٣ٖ ْٜٓ ٓضون 

ٗيؼ ثٌِٚ آٗچ٘بٕ چٜـٙ ٓ٘ل٠ افًبؿگـ ا٣ـا٠ٗ تـم٤ْ ىؼ ًٚ اگـ 

٤ٗـٝٛبٟ عبؿر٠ ا٣ٖ ٓٞاؿػ ؿا ػؿًيٞؿ عٞػىبٕ ٓطـس ً٘٘ؼ ربٟ 

  1389عـػاػ  7  : ا٣ِ٘ب .تبمق عٞاٛؼ ثٞػ

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

 اعتزافات هصثاح یشدی
َٓجبس ٣قػی ػؿ ٣کی اف مغ٘ـاٗی ٛبی آبّ فٓبٗی عٞػ .ؿٝى٘گـی

هجَ اف ٛـچ٤ق ثب٣ؼ ثٚ ٣بػ . ثطٞؿ ّٔ٘ی اػتـاكبت ربُجی کـػٙ امت

ػاىت َٓجبس ا٣ٖ مغ٘ـاٗی ؿا ػؿ ػ٣ؼاؿ ثب کنبٗی ا٣ـاػ کـػ کٚ 

چ٘بٗکٚ ٤ٓؼا٤ْٗ . عٞاٗؼٙ ىؼٙ اٗؼ! ؟«ػاٗو آٓٞعتگبٕ ٓـس ٝال٣ت»

اٝال ثٚ عٞػی عٞػ ّؼ ٓـس امت ٣ؼ٘ی ْٕٓٔٞ إٓ « ٝال٣ت»ٓلّٜٞ 

ٗٚ ػؿ تؼج٤ـ ٓغبُلبٕ ثِکٚ ث٘ب ثٚ اػتـاف ؿٝفٙ ٓـٙ ٓوبٓبت ؿژ٣ْ 

حب٤ٗب ثٚ ٤ٖٔٛ ػ٤َُ ٝال٣ت اف اك ٝ . «ٛـچٚ آهب ثگٚ» : ػجبؿت امت اف

احجبت ىؼٙ ؿا امبك ثب ػاٗو ػؿ تْبػ امت ف٣ـا ٛٔٚ ػاٗو ٛبی 

صبال . «ٛـچٚ آهب ثگٚ» :٤ٓتٞاٗؼ ثب تٞمَ ثٚ تٜ٘ب ا٣ٖ رِٔٚ ؿػ ک٘ؼ

ػاىتٚ ثبىؼ ثٔبٗؼ، ُٝی ٣بػآٝؿی « ػاٗو آٓٞعتٚ» چطٞؿ ٝال٣ت ٤ٓتٞاٗؼ 

ا٣ٖ ٓنبُٚ ثـای تٞرٚ ثٚ ٛق٣٘ٚ ٛب٣ی کٚ ؿژ٣ْ امالٓی ثـ ٓـػّ تض٤َٔ 

.  ْٜٓ امت« ٛٞاػاؿ ٓقػی»ٓی ک٘ؼ ٝ ى٘بعت ؿاٙ ٛبی ت٤ُٞؼ 

َٓجبس ػؿ مغ٘بٕ عٞػ اػتـاف ٤ٓک٘ؼ کٚ : ٓباػتـاكبت َٓجبس ٣قػیا

ػ٤ِـؿْ فٝؿ می مبُٚ گـٝٙ گـٝٙ رٞاٗبٕ ا٣ـإ ث٤ؼ٣ٖ ىؼٙ اٗؼ ٣ب ثٚ 

ىبٛؼ٣ْ کٚ ثن٤بؿی اف رٞاٗبٕ »...«مبٍ 30ثؼؼ اف گؾىت »گلتٚ اٝ 

 « .ىٞٗؼ کيٞؿٓبٕ، گـٝٙ گـٝٙ ثٚ اٗضـاف کي٤ؼٙ ٢ٓ

ٙ ثـای تض٤َٔ صکٞٓت ػ٣٘ی ػؿ اٝ اػتـاف ٤ٓک٘ؼ ٛٔٚ تاله می مبٍ

عٞؿ٣ْ، چـا کٚ تب کٕ٘ٞ ا٣ٖ  تأمق ٢ٓ.. »:آمتبٗٚ ثـ ثبػ ؿكتٖ امت

ٛب ٗت٤زٚ کبكی ؿا ٗؼاػٙ امت ٝ صتی ٓٔکٖ امت کٚ ػؿ آ٣٘ؼٙ تٔبّ  ٛق٣٘ٚ

 « .ٛب ثٚ ٛؼؿ ثـٝػ ا٣ٖ ٛق٣٘ٚ

اٝ اػتـاف ٤ٓک٘ؼ ػمتگبٙ ٝال٣ت ػ٤ٔوب ػؿ ثضـإ امت ٝ ثٚ صؼی اكيب 

اع اف إٓ ثؼٗبٓی ثٚ ثبؿ آٝؿػٙ ٝ ٛق٣٘ٚ ف٣بػی ثٚ صب٤ٓبٕ ىؼٙ امت کٚ ػف

ثب ا٣ٖ كْبی كـٛ٘گی کٚ آـٝفٙ ثـ کيٞؿ ٓب » :ٝال٣ت تض٤َٔ ٤ٓک٘ؼ

اف ُضبظ ؿٝص٢، تٞاٗب٣ی ...صبکْ امت، ثٚ کنبٗی اصت٤بد ػاؿ٣ْ کٚ 

ؿ٣نک ٝؿٝػ ثٚ ػـٍٚ ٓجبؿفات كـٛ٘گی ؿا ػاىتٚ ثبى٘ؼ ٝ ػؿ ا٣ٖ 

 « .ٛب ؿا ثٚ ربٕ ثغـٗؼ ٛب ٝ تٜٔت ػـٍٚ تٔبٓی ٛق٣٘ٚ

ٝ مـاٗزبّ َٓجبس اػتـاف ٤ٓک٘ؼ کٚ ٤ٛچ ؿاٛی ثـای تب٤ٖٓ صؼاهِی 

اػتجبؿی ثـای ٗظبّ ٝال٣ت ٗٔبٗؼٙ ثٚ رق تٞمَ ثٚ ٓٞٛٞٓبت ٝ اٗؼاعتٖ 

ٛق٣٘ٚ ثٚ گـػٕ آبّ فٓبٕ ٝ ٍَٝ کـػٕ عبٓ٘ٚ ای ثٚ ػ٤ٗبی ؿ٤جی ٝ 

ّب٣ت إٓ ٛبی ؿ اُجتٚ ثب٣ؼ ثؼا٤ْٗ کٚ ٣کی اف ٗيبٗٚ» :آبّ فٓبٕ

 عـػاػ  7 .« .صْـت، ؿّب٣ت ٗبئت اٝ ٣ؼ٘ی ٓوبّ ٓؼظْ ؿٛجـی امت

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

 خط فمز هطلكهیلیْى ایزاًی سیز  ۱۰

 خط فمز ًسثیهیلیْى سیز  ۳۰
امتبػ ػاٗيگبٙ تـث٤ت ٓؼؿك کٚ ْٛ اکٕ٘ٞ ؿ٣بمت ٓـکق آٓبؿ ا٣ـإ ؿا ثـ 

إ ا٣٘کٚ اهتَبػ کيٞؿ ٓب ٓتبحـ اف ٓيکالت كـاٝاٗی امت ٝ ػٜؼٙ ػاؿػ، ثب ث٢

اگـ چٚ : ک٘ؼ، ٓؼتوؼ امت ا٣ٖ ٓيکالت اف ػ٣ـثبف کيٞؿ ٓب ؿا تٜؼ٣ؼ ٢ٓ

، ٓ٘بثغ ك٤ق٣ک٢، ٓبػی ٝ  اكقاؿ١ اكقاؿ١، ٗـّ کيٞؿ اف ُضبظ آکبٗبت مغت

عؼاػاػی ّٝؼ٤ت ثن٤بؿ ٓ٘بمجی ػاؿػ، آب ٓٞهؼ٤ت اهتَبػی إٓ عٞىب٣٘ؼ 

ٓ٘ؼی اف آکبٗبت ثبُوٞٙ  ٍ إٓ کٚ ثـعی کيٞؿٛب کٚ اف ُضبظ ثٜـٙصب. ٤ٗنت

 . ٛٔتـاف ٓب ٛنت٘ؼ، رب٣گبٙ اهتَبػی ثٜتـی ػاؿٗؼ

ٓ٘ؼی  ثٚ گقاؿه ا٣ن٘ب، ػبػٍ آؽؿ ثب اىبؿٙ ثٚ ا٣ٖ کٚ اگـ ا٣ـإ اف ُضبظ ثٜـٙ

اف ٓ٘بثغ ٓج٤ؼی ٗظ٤ـ ٗلت، گبف ٝ ٓ٘بثغ ف٣ـ ف٤ٓ٘ی ثب کيٞؿی ٓخَ ژاپٖ 

ا٣ٖ ٗکتٚ پی عٞا٤ْٛ ثـػ کٚ کيٞؿ ٓب ّٝؼ٤ت ثن٤بؿ ٓ٘بمجی  ٓوب٣نٚ ىٞػ، ثٚ

ر٘ٞثی ٝ تـک٤ٚ رب٣گبٙ  ػاؿػ، صبٍ إٓ کٚ کيٞؿٛب٣ی ٗظ٤ـ ژاپٖ، کـٙ

ٓتبملبٗٚ ؿتجٚ اهتَبػ ا٣ـإ ػؿ رٜبٕ ثبالی : گ٣ٞؼ اهتَبػی ثٜتـی ػاؿٗؼ، ٢ٓ

ٍؼ امت ٝ اف ٗظـ ؿكبٙ اهتَبػ ٤ٓبٕ کيٞؿٛب رب٣گبٙ ٛلتبػ ٝ پ٘زْ ؿا  ٣ک

ا٣ٖ ٓيکالت اُجتٚ ػال٣َ . ؛ ّٖٔ ا٣ٖ کٚ ٗـط تٞؿّ ا٣ـإ ػٝ ؿهٔی امتػاؿػ

ٓتؼؼػی ػاؿػ کٚ ثغيی اف إٓ ٓـثٞٓ ثٚ مبثوٚ تبؿ٣غی امت ٝ ثٚ ٓيکالت 

 . گـػػ صکٞٓتی ثٚ ٣ٝژٙ ػؿ ٍؼ مبٍ اع٤ـ ثـ٢ٓ

ٛبی گؾىتٚ ٗتٞاٗنت٘ؼ اف امتؼؼاػٛبی ثبُوٞٙ  اٝ ثب اظٜبؿ ا٣ٖ ػو٤ؼٙ کٚ صکٞٓت

کيی کٚ اف ػٝؿٙ هبربؿ آؿبف ىؼ  متلبػٙ ک٘٘ؼ ٝ رـ٣بٕ ٗغجٚکيٞؿ ثٚ عٞثی ا

ٝ تب ػٝؿإ پِٜٞی ٤ٗق اػآٚ ػاىت ٝ ثقؿگبٗی ٗظ٤ـ ا٤ٓـ کج٤ـ ؿا ثٚ ٗبثٞػی 

ثؼؼ اف اٗوالة ا٤ٓؼ : ٛب ػآٖ فػ، ٓؼتوؼ امت مپـػ، ثٚ ا٣ٖ ػوت ٓبٗؼگ٢

ؿكت ثب صکٔلـٓب ىؼٕ ٓؼ٣ـ٣ت اهتَبػ ٓؼؿٕ، ثن٤بؿی اف ا٣ٖ ٓيکالت  ٢ٓ

ٛب٣ی ٓخَ تضـ٣ْ اهتَبػی اف ربٗت آٓـ٣کب ٝ  ىٞػ، آب ٓتبملبٗٚ ثضـإصَ 

 . ٤ٗق ر٘گ تض٤ِٔی ٛيت مبُٚ، ّٝؼ٤ت اهتَبػی ا٣ـإ ؿا ٗبثنبٓبٕ کـػ

. اٗؼ ػؿ صبٍ صبّـ ثـعی اف ٓيکالت تب صؼٝػی ثـٓـف ىؼٙ: اكقا٣ؼ ٝی ٢ٓ

پل اف ر٘گ ٝ ثؼؼ اف کنت امتوالٍ م٤بم٢، کيٞؿ ثٚ حجبت ٓؼ٣ـ٣تی عٞثی 

اف . ؿم٤ؼ، ثٚ گٞٗٚ ای کٚ ثن٤بؿی اف ػوت ٓبٗؼگی ٛبی اهتَبػی رجـإ ىؼ

ٓبٗؼگی ٛب ٍٞؿت گـكتٚ  رِٔٚ کبؿٛب٣ی کٚ ػؿ ف٤ٓ٘ٚ ثـٓـف ىؼٕ ا٣ٖ ػوت

ٛبی  هبٕٗٞ امبمی ال٣ضٚ ارـای م٤بمت ۴۴ٛبی اٍَ  امت، اثالؽ كؼب٤ُت

مت مبُٚ اٗؼاف ث٢ ٛبی پ٘ذ مبُٚ ٝ ٤ٗق تؼ٣ٖٝ چيْ کِی ا٣ٖ اٍَ، هبٕٗٞ ثـٗبٓٚ

 . ٛب، ثن٤بؿی اف ٓيکالت اهتَبػی صَ ٓی ىٞػ امت کٚ ثب تضون ا٣ٖ

آؽؿ ثب تبک٤ؼ ثـ ا٣ٖ کٚ ثقؿگتـ٣ٖ ٓيکَ ػؿ ؿامتبی تضون ا٣ٖ اٛؼاف، تٞرٚ 

ٝؿی ثٚ ٓؼ٘ی امتلبػٙ اف  ثٜـٙ: گ٣ٞؼ ٝؿی امت، ٢ٓ ٗؼاىتٖ ثٚ ثضج ثٜـٙ

ای امتلبػٙ اف اكقاؿٛب امت؛ ثٚ ا٣ٖ ٓؼ٘ی کٚ ثٚ د اكقاؿٛب ثٚ ربی مغت ٗـّ

ػؿ ا٣ـإ، ْٜٗت . ٗلت، اف ػِْ ٝ ػاٗو ٝ ٓ٘بثغ ك٤ق٣کی امتلبػٙ ىٞػ

ٝؿی ػؿ صو٤وت امتلبػٙ  ثٜـٙ. ٝؿی ٓٞؿػ ثی تٞرٜی ٝاهغ ىؼٙ امت ثٜـٙ

ػؿٍؼ ؿىؼ ت٤ُٞؼ ٗبعبٌُ  ۸۷ػؿ ژاپٖ . ػؿمت اف ٓـقاكقاؿٛبمت

ػؿٍؼ إٓ اف ٓـ٣ن ٓ٘بثغ  ۱۳اف ٓـ٣ن ٓـقاكقاؿٛب ٝ كؤ ( GPD)ػاعِی

ػؿٍؼ اف ؿىؼ ت٤ُٞؼ  ۷۸آ٣ؼ، صبٍ إٓ کٚ ػؿ ا٣ـإ صؼٝػ  ٣ق٣کی ثٚ ػمت ٢ٓف

 . ٗبعبٌُ ػاعِی ٓـثٞٓ ثٚ ٓ٘بثغ ك٤ق٣کی امت

ثٚ ربی ا٣ٖ کٚ ٗلت کٚ ٣ک ػاؿا٣ی ث٤ٖ ٗنِی امت، كـٝعتٚ : ػٛؼ اٝ اػآٚ ٢ٓ

ىٞػ ٝ ػؿآٓؼ إٓ ثـای ا٣زبػ اؿفه اكقٝػٙ، ت٤ُٞؼ ٝ حـٝت امتلبػٙ ىٞػ، ا٣ٖ 

ػؿٍؼ ؿىؼ  ۷۸ثٚ ٤ٖٔٛ ػ٤َُ . ٛبی ربؿی ىؼٙ امت ف٣٘ٚػؿآٓؼ ٍـف ٙ

 ۲۲ت٤ُٞؼ ٗبعبٌُ ػاع٢ِ، صبٍَ كـٝه ٓ٘بثغ ػاعِی ثٚ ٣ٝژٙ ٗلت ٝ كؤ 

ای  ػؿٍؼ ٓـثٞٓ ثٚ ٓ٘بثغ ػ٣گـ ثٚ ٣ٝژٙ ػِْ ٝ ػاٗو امت ٝ ا٣ٖ كبرؼٚ

ٝؿی ٝ کبؿا٣ی مجت  تٞرٚ ٗکـػٕ ثٚ ثضج ثٜـٙ. ٗبپؾ٣ـ امت ثقؿگ ٝ رجـإ

ٛبی  ای مبالٗٚ، اف ٛـ ٍؼ ٝاصؼ پُٞی کٚ ٍـف ٓـسٙ ىؼٙ کٚ ػؿ ثٞػرٚ

ٝاصؼ  ۴۵ٝاصؼ إٓ تجؼ٣َ ثٚ کبؿ عـٝری ىٞػ ٝ  ۵۵ىٞػ، كؤ  ػٔـاٗی ٢ٓ

 . ػ٣گـ إٓ ٗبکبؿآٓؼ ثبهی ثٔبٗؼ ٝ ا٣ٖ ثٚ ٓؼ٘بی ّب٣غ ىؼٕ پٍٞ امت

ثٞػرٚ  ۱۳۸۷ثـای ٗٔٞٗٚ ػؿ مبٍ : گ٣ٞؼ ؿ٤٣ل ک٘ٞٗی ٓـکق آٓبؿ ا٣ـإ ٢ٓ

صبٍ إٓ کٚ ثٚ ػ٤َُ ٓؼ٣ـ٣ت ٗبػؿمت . ؿػ تٞٓبٕ ثٞػٛقاؿ ٤ِ٤ٓب ۲۴ػٔـا٢ٗ، 

ا٣ٖ ٛب ثقؿگتـ٣ٖ . ىٞػ ٝ ػؼّ کبؿا٢٣، هنٔت ف٣بػی اف ا٣ٖ ثٞػرٚ ّب٣غ ٢ٓ

آـٝفٙ ثٚ ػ٤َُ ٓيکَ . ک٘٘ؼ ٛب٣ی امت کٚ اهتَبػ کيٞؿ ؿا تٜؼ٣ؼ ٢ٓ آم٤ت

تٞؿّ ٝ ٤ٗق ػؼّ ک٘تـٍ ٗوؼ٣٘گی ثب ٝرٞػ ٓ٘بثغ ػظ٤ٔی کٚ ػؿ  ث٤کبؿ١، 

٤ِ٤ٕٓٞ ٗلـ اف رٔؼ٤ت ٓب ف٣ـ عٔ كوـ ٓطِن  ۱۰ؿػ، ث٤و اف کيٞؿ ٝرٞػ ػا

 . ثـٗؼ ٛب ف٣ـ عٔ كوـ ٗنجی ثٚ مـ ٢ٓ ٤ِ٤ٕٓٞ ٗلـ إٓ ۳۰ٝ ث٤و اف 

ؿ٣قی ٤ٗق اىبؿٙ  امتبػ ػاٗيگبٙ تـث٤ت ٓؼؿك ػؿ اػآٚ ثٚ ّٓٞٞع ثٞػرٚ

ٛبی تضو٤وبتی ٝ اهتَبػی  اه ػؿ صٞفٙ کـػٙ ٝ ثب ث٤بٕ ا٣ٖ کٚ ٜٓٔتـ٣ٖ تزـثٚ

ؿ٣قی ا٣ـإ،  ثٚ ٓنبُٚ ثٞػرٚ ؿ٣قی ا٣ٖ امت کٚ م٤نتْ ثٞػرٚ ٓـثٞٓ ثٚ

: گ٣ٞؼ ؿ٣قی ػِٔی ؿا٣ذ ػؿ ػ٤ٗب ٗؼاؿػ، ٢ٓ ٤ٛچ ٗٞع ْٛ عٞاٗی ثب ٗظبّ ثٞػرٚ

ؿ٣قی ٛؼا٣ت ىٞػ ٝ  ٛب٣ی ٍٞؿت گـكتٚ امت کٚ ٓن٤ـ ثٞػرٚ اُجتٚ تاله
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ؿ٣قی ثـ  ؿ٣قی ٓغتِلی چٕٞ ثٞػرٚ ٗظبّ ٛبی ثٞػرٚ. مبعتبؿی ػِٔی پ٤ؼا ک٘ؼ

ؿ٣قی ػ٤ِٔبتی ػؿ ػ٤ٗب ٝرٞػ  ؿ٣قی ٓـس ٝ ثـٗبٓٚ ٝ ثٞػرٚ ٓج٘بی ٍلـ، ثٞػرٚ

آ٣ؼ ٝ ٓزِل  ؿ٣قی ا٣ـإ کٚ ػؿ هبُت ال٣ضٚ ثٚ ٓزِل ٢ٓ ػاؿٗؼ، ُٝی م٤نتْ ثٞػرٚ

ٛب مبفگبؿ ٤ٗنت ٝ  ک٘ؼ، ثب ٤ٛچ ٣ک اف ا٣ٖ ٗظبّ ؿ٣قی ٢ٓ ثـ امبك إٓ ثـٗبٓٚ

گ٤ـػ، ُؾا  ٛب هـاؿ ٢ٔٗ ٗظبّ مبعتبؿی ٣ٝژٙ ػاؿػ کٚ ػؿ چبؿچٞة ٤ٛچ ٣ک اف ا٣ٖ

ؿ٣ق١،  ٛب ٝ تضو٤وبتْ ؿا ثٚ مٔتی ٛؼا٣ت کـػّ کٚ ٗظبّ ثٞػرٚ ٖٓ تٔبّ ٗوؼٛب، ثضج

 . ٛب ٓ٘طجن ىٞػ ػِٔی ىٞػ ٝ ثب ٣کی اف ا٣ٖ ٗظبّ

ؿ٣ق١، ػ٤ِٔبتی ىٞػ، ثٚ ٝم٤ِٚ ٤ٖٔٛ مبعتبؿ ٝ ٗظبّ  اگـ ثٞػرٚ: گ٣ٞؼ اٝ ٢ٓ

اٙ ٛق٣٘ٚ ػٔٞٓی ٝ ربؿی ٝ عٞاٙ ٛب، عٞ تٞإ ػؿ صٞفٙ ٛق٣٘ٚ ثٞػرٚ ؿ٣قی ٢ٓ

ر٣ٞی کـػ ٝ ا٣ٖ ٓوؼاؿ  ػؿٍؼ ٍـكٚ ۳۵تب  ۳۰ٛق٣٘ٚ ػٔـا٢ٗ، صؼٝػ 

ٛقاؿ ٤ِ٤ٓبؿػ تٞٓب٢ٗ، ٓوؼاؿی هبثَ تٞرٚ امت ٝ  ۷۱ر٣ٞی ػؿ ثٞػرٚ  ٍـكٚ

 . اٗؼ ثن٤بؿی اف کيٞؿٛبی ػ٤ٗب ا٣ٖ آـ ؿا تزـثٚ کـػٙ

ٙ ثٚ تبفگی ؿٝٗٔب٣ی ک“ ٓيب٤ٛـ اهتَبػ ا٣ـإ”ا٣ٖ گلتبؿ اف رِؼ اٍٝ ٓزٔٞػٚ 

ٝگٞی آؽؿ ثب ا٣ٖ کتبة پ٤و اف تَؼی  فٓبٕ اٗزبّ گلت. امت  ىؼ، ثـگـكتٚ ىؼٙ

    1389عـػاػ  7کِٔٚ. ٓـکق آٓبؿ اف مٞی ٝی امت

................................................. 
 کزداحتوال لزیة الْلْع اعدام سَ سًداًی سیاسی 

اصتٔبٍ هـ٣ت اُٞهٞع اػؼاّ مٚ فٗؼاٗی م٤بمی کـػ 

تضو٤وبت ثٚ ػَٔ آٓؼٙ صکب٣ت اف إٓ ػاؿػ کٚ ٓٞد رؼ٣ؼ ثضـإ مبفی ؿژ٣ْ، 

ى٤ـکٞ ٓؼبؿكی ػؿ موق ٝ ف٣٘ت رال٤ُبٕ ػؿ ثب اػؼاّ صج٤ت ُط٤لی ػؿ م٘٘ؼد، 

ث٘ب ثٚ گلتٚ ی ٣کی اف ٝکالی ػاػگنتـی . ا٣ٖٝ تٜـإ ٍٞؿت ٓی گ٤ـػ

ٝاثنتٚ ثٚ اػاؿٙ ی آالػبت، ثٚ اصتٔبٍ ٓوـٕٝ ثٚ ٣و٤ٖ، صکْ اػؼاّ ا٣ٖ مٚ 

فٗؼاٗی م٤بمی پ٤و اف مبُـٝف اٗتغبثبت ؿ٣بمت رٜٔٞؿی، ثٚ ٓ٘ظٞؿ 

ٕ ٝ مـکٞة ىؼ٣ؼ ٓجبؿفات اػتـاّی تضـ٣ک اكکبؿ ػٔٞٓی ٓـػّ کـػمتب

آىکبؿ ثب ٛؼف ا٣زبػ كْبی ؿػت ٝ ٝصيت ػؿ مـامـ ا٣ـإ ٝ ثٚ تجغ، 

رِٞگ٤ـی ٝ ٤َٗٞٓت اف اػتـاّبت گنتـػٙ ی ٓـػٓی ثٚ ٗتب٣ذ اٗتغبثبت ػؿ 

پ٤يتـ ػؿ عجـٛب آٝؿػٙ ثٞػ٣ْ کٚ ؿژ٣ْ امالٓی . مبُـٝف إٓ، ارـا ٓی ىٞػ

ی ٓضکّٞ ثٚ اػؼاّ، اف تؼ٤٤ٖ فٓبٕ ا٣ـإ، ػالٝٙ ثـ ٓزبفات كؼبالٕ م٤بك

. ارـای صکْ إٓ ٛب ٤ٗق ػؿ پ٤يجـػ اٛؼاف م٤بمی عٞػ امتلبػٙ ٓی ک٘ؼ

 سًداًی سیاسی ّ هدًی کزد 16سًگ خطز اعدام 
ٓبٙ ٓی ػؿ فٗؼإ ا٣ٖٝ ٝ  9كؼبٍ م٤بمی ػؿ تبؿ٣ظ  5پل اف ارـای صکْ اػؼاّ 

ػٗی کـػ، ْٛ ا٣٘ک ٤ٗق اكيبی آالػبتی ػؿثبؿٙ ی اػؼاّ فٗؼا٤ٗبٕ م٤بمی ٝ ّ

. كؼبٍ کـػ ٝرٞػ ػاؿػ 16عطـ ارـای صکْ اػؼاّ ثـای 

 ٣26کی اف ا٣ٖ فٗؼا٤ٗبٕ کـػ کٚ ثٚ اػؼاّ ٓضکّٞ ىؼٙ امت، ػق٣ق ٓضٔؼ فاػٙ، 

اکتجـ مبٍ  31ٝی ػؿ تبؿ٣ظ . مبُٚ ٝ اَٛ ىٜـ ثبٗٚ ػؿ ىـم کـػمتبٕ امت

ٓبٙ  3ف ، اف مٞی ٤ٗـٝٛبی آالػبت ػؿ ىٜـ ثبٗٚ ثبفػاىت ٝ پل ا 2009

ٝی مپل اف مٞی ػاػگبٙ اٗوالة ٝ . ىک٘زٚ ثٚ فٗؼإ ٓـکقی ىٜـ موق ٓ٘توَ ىؼ

. ثٚ اتٜبّ اؿتجبٓ ثب ٣کی اف اصقاة کـػی، ثٚ اػؼاّ ٓضکّٞ گـػ٣ؼ

ػ٤ِٚ صکْ ٍبػؿٙ، ػؿ فٗؼإ  2010ژا٣ٞٗٚ ی  23ػق٣ق ٓضٔؼ فاػٙ ػؿ تبؿ٣ظ 

مٞی ٓنئ٤ُٖٞ  ژا٣ٞٗٚ، اف 28ٓـکقی موق ىـٝع ثٚ اػتَبة کـػ ٝ ػؿ تبؿ٣ظ 

 .ؿژ٣ْ ثٚ ٓکبٕ ٗبٓيغَی ٓ٘توَ گـػ٣ؼ

عبٗٞاػٙ ی ػق٣ق ٓضٔؼ فاػٙ ّٝؼ٤ت كـفٗؼىبٕ ؿا پ٤گـی کـػٗؼ، ُٝی ٓنئ٤ُٖٞ 

. آالػبت ٝ ػاػگبٙ موق اظٜبؿ ٓی ػاؿٗؼ کٚ ٗبٓجـػٙ ؿا ٓؼتی پ٤و، آفاػ ٗٔٞػٙ اٗؼ

٤ُٖ ػؼّ آالع اف ّٝؼ٤ت ا٣ٖ فٗؼاٗی کـػ، ٓٞرت ٗگـاٗی عبٗٞاػٙ ی ٝی ٝ كؼب

صوٞم ثيـ ىؼٙ ٝ اصتٔبٍ ا٣ٖ ؿا کٚ تضت ىک٘زٚ ٤ٗـٝٛبی ؿژ٣ْ ربٕ عٞػ ؿا اف 

 .ػمت ػاػٙ ثبىؼ، اكقا٣و ػاػٙ امت

اف مٞی ػ٣گـ، صج٤ت هللا ُط٤لی، ػاٗيزٞی کـػ کٚ ثٚ اػؼاّ ٓضکّٞ ىؼٙ امت، 

ٓجن آعـ٣ٖ عجـٛبی ؿم٤ؼٙ، ا٣ٖ كؼبٍ . ثب عطـ ارـای صکْ اػؼاّ ٓٞارٚ امت

ٍبُش ٤ٗکجغت، ٝک٤َ ٓؼاكغ . ػٓبٙ ثٚ ػاؿ آ٣ٝغتٚ عٞاٛؼ ىؼعـػا 17کـػ ؿٝف 

صج٤ت هللا ُط٤لی، ػؿ ا٣ٖ ؿاثطٚ اظٜبؿ ػاىت کٚ عطـ ارـای صکْ ٓٞکِو ٝرٞػ 

 .ػاؿػ

ٛلتٚ ی گؾىتٚ، ع٤َِ ثٜـا٤ٓبٕ، ٝک٤َ فٗؼاٗی م٤بمی کـػ، ى٤ـکٞ ٓؼبؿكی ٤ٗق، 

. اػالّ کـػٙ ثٞػ کٚ عطـ ارـای صکْ ٓٞکِو ٝرٞػ ػاؿػ

كؼبٍ م٤بمی  5ٓبٙ ٓی،  9امت کٚ ٓنئ٤ُٖٞ ؿژ٣ْ ا٣ـإ، ٍجش ؿٝف  ىب٣بٕ ؽکـ

ثٚ ٗبّ ٛبی ى٤ـ٣ٖ ػِْ ُٛٞی، ػِی ص٤ؼؿ٣بٕ، كـٛبػ ٝک٤ِی، كـفاػ کٔبٗگـ ٝ 

ؿٝف اف  18ثب گؾىت . ٜٓؼی امال٤ٓبٕ ؿا ػؿ فٗؼإ ا٣ٖٝ تٜـإ ثٚ ػاؿ آ٣ٝغت٘ؼ

ىبٕ، ٓنئ٤ُٖٞ ارـای صکْ اػؼاّ ا٣ٖ كؼب٤ُٖ ٝ ٤ٗق ػ٤ِـؿْ پ٤گ٤ـی عبٗٞاػٙ ٛبی

. ؿژ٣ْ، تبکٕ٘ٞ پ٤کـ آٜٗب ؿا ثٚ عبٗٞاػٙ ٛب تض٣َٞ ٗؼاػٙ اٗؼ

فٗؼاٗی م٤بمی ٝ ٓؼٗی کـػ ثٚ اػؼاّ ٓضکّٞ ىؼٙ اٗؼ ٝ ٛـ ُضظٚ  16ْٛ ا٣٘ک 

: امبٓی ا٣ٖ فٗؼا٤ٗبٕ کـػ ثٚ ا٣ٖ ىـس امت.اصتٔبٍ ارـای صکْ آٜٗب ٝرٞػ ػاؿػ

ٓی صن٤٘ی، رٔبٍ ٓضٔؼی، ف٣٘ت رال٤ُبٕ، ى٤ـکٞ ٓؼبؿكی، صج٤ت هللا ُط٤لی، مب

ؿمتْ اؿک٤ب، ؿى٤ؼ آؿک٘ؼی، صن٤ٖ عْـی، َٓطلی م٤ِٔی، اٗٞؿ ؿمتٔی، 

ا٣ـد ٓضٔؼی، ٓضٔؼ ا٤ٖٓ آگٞىی، اصٔؼ پٞالػ عبٗی، صنٖ ٓبُؼی، ػق٣ـ ٓضٔؼ 

 2010 05 28ًـػمتبٕ مبفٓبٕ ّؼ اػؼاّ .فاػٙ ٝ صج٤ت هللا گِپـی پٞؿ

……………………………………… 

 یزاىتیاًیَ ی کاًْى صٌفی هعلواى ا

 در هحکْهیت اعدام پٌج سًداًی سیاسی
 .. ُن اتتدا اس هٌاطك کزدًطیي ضزّع ضد 60اعدام ُای گستزدٍ دَُ *

ث٤ب٤ٗٚ کبٕٗٞ ٍ٘لی ٓؼِٔبٕ ا٣ـإ ػؿ ؿاثطٚ ثب اػؼاّ پ٘ذ ٗلـ اف ْٛ ٤ٜٓ٘بٕ 

 .ػق٣ق اف رِٔٚ ى٤ٜؼ كـفاػ کٔبٗگـ ٓؼِْ کـػمتبٗی 

ٗلـاف  5ا٣ـإ عجـ اػؼاّ  اٗنبٜٗبی آفاػٙ ٝ ِٓت ثقؿگ ٝ ٍبصت كـٛ٘گ

اؿػ٣جٜيت ؿٝس ٝؿٝإ  19ػق٣قتـ٣ٖ كـفٗؼإ ا٣ٖ آة ٝعبک ػؿ مضـگبٙ 

ٛٔٚ اٗنبٜٗبی آفاػٙ ٝ ٝرؼاٜٗبی ث٤ؼاؿ ؿا ػؿ مـامـرٜبٕ ثٚ ػؿػ آٝؿػ ٝ ػؿ 

ا٣ٖ ٤ٓبٕ ػٍ ِٓت ا٣ـإ ٝ ٓؼِٔبٕ ا٣ٖ ٓـفٝثّٞ ؿا ث٤يتـ اٗؼٝٛگ٤ٖ مبعت ٝ 

ا٣ٖ ػق٣قإ تٞمٔ ٍبصجبٕ فؿ ٝ فٝؿ  ا٣ٖ ٗگـاٗی ؿا پؼ٣ؼ آٝؿػٙ کٚ اػؼاّ

مـآؿبف كََ رؼ٣ؼی اف اػؼاّ گنتـػٙ آفاػی عٞاٛبٕ ٝ كؼب٤ُٖ م٤بمی ٝ 

 . ٓؼٗی ػؿ کيٞؿ ثبىؼ

ِٓت ػق٣ق ا٣ـإ ٝ اٗنبٕ ٛبی آفاػٙ ٝ ٓؼِٔبٕ ػق٣ق ، کبٕٗٞ ٍ٘لی ٓؼِٔبٕ 

ا٣ـإ ػؿ صبُی تأمق ٝ تأحـىؼ٣ؼ عٞػ ؿا اف ا٣ٖ اهؼاّ ّؼ اٗنبٗی ٝ ّؼ 

الّ ٓی ػاؿػ ، کٚ چٜبؿٗلـ اف ا٣ٖ ػق٣قإ اف ْٛ ٤ٜٓ٘بٕ کـػ ٤ٜٓ٘ی اع

ٓبثٞػٗؼ کٚ ػؿ ا٣ٖ ٤ٓبٕ ٛٔکبؿ ٝ ٓؼِْ آفاػٙ ٝ ػُنٞف ؿٝمتبٛبی کـػمتبٕ 

آهبی كـفاػکٔبٗگـ ٣کی اف ا٣ٖ پ٘ذ ٗلـثٞػ کٚ عجـ اػؼاّ ٝی تٞمٔ ىت 

پـمتبٕ ثٚ ٛٔـاٙ چٜبؿ ٗلـ ػ٣گـ اف ٛٔٞٓ٘بٗٔبٕ ثٚ ٍٞؿت ػمتٚ رٔؼی ٝ 

٣ت ثی عجـی ٝ ثؼٕٝ ارـای صؼاهَ تيـ٣لبت هبٗٞٗی ٝ ثب ٝرٞػ ػؿ ٜٗب

اىکبالت ٝ اثٜبٓبت كـاٝإ ػؿ پـٝٗؼٙ ا٣ٖ ػق٣قإ ٝ ٗضٞٙ ی ػاػؿمی 

پـٝٗؼٙ ٛبی آٜٗب کٚ ثؼٕٝ صْٞؿ ٝکالی تؼ٤٤٘ی آٜٗب ػؿ رـ٣بٕ تيک٤َ 

ػاػگبٜٛبی كـٓب٣يی ٝ اػٔبٍ ىک٘زٚ ٛبی كـاٝإ ؿٝصی ٝ رنٔی ا٣ٖ 

ػاىت ٛٔـاٙ ثٞػٙ ، ػٍ ٛـ اٗنبٕ ثب ىـف ٝ ثب ٝرؼاٗی ػق٣قإ ػؿ فٓبٕ ثبف

 . ؿا اف ٛـ هّٞ ،٤ِٓت ، ٓؾٛت ٝ فثبٗی ثٚ ػؿػ ٓی آٝؿػ 

عـػاػ  22ْٛ ٤ٜٓ٘بٕ ػق٣ق، اػؼاّ ا٣ٖ ٛٔٞٓ٘بٕ إٓ ْٛ ػؿ آمتبٗٚ 

مبُـٝفکٞػتبی اٗتغبثبتی اف ٓـف صبک٤ٔت فؿ ٝ فٝؿ ٝ رَٜ ٝ ػؿ ا٣ٖ 

ٓی ثبىؼ  60اػؼاّ ٛبی گنتـػٙ ػٛٚ ٖٛٔٞٓ کـػ تؼاػی ک٘٘ؼٙ  ٤ٓ4بٕ اػؼاّ 

کٚ ػؿ إٓ فٓبٕ ْٛ چـعٚ ی اػؼاّ ٛبی گنتـػٙ ٝ ّؼ ٤ٜٓ٘ی اثتؼا اف ٓ٘بٓن 

کـػٗي٤ٖ ىـٝع ىؼ ٝ ثؼؼٛب ٝ ثبمکٞت ربٓؼٚ ٜٝٗبػٛبی ٓؼٗی ٝ اصقاة 

ٝهت ثٚ ػ٣گـ ٓ٘بٓن کيٞؿٓبٕ مـا٣ت کـػ ٝ تبکٕ٘ٞ ٤ٗق اػآٚ ػاىتٚ ٝ 

ٝٓؼٗی ٝػاٗيگبٛی ٝ ػاٗيز٣ٞبٕ ا٣ٖ  هطؼبً ثب مکٞت ٓـػّ ٜٝٗبػٛبی م٤بمی

ؿٝٗؼ ػؿ آ٣٘ؼٙ ٝ ػؿٓ٘بٓن ث٤يتـی اف کيٞؿ ٝ ثب ىؼت ث٤يتـی اػآٚ عٞاٛؼ 

.  ٣بكت

ِٓت ػق٣ق ٝ ثقؿگٞاؿ ا٣ـإ کبٕٗٞ ٍ٘لی ٓؼِٔبٕ ا٣ـإ کٚ ػؿ صبٍ صبّـ 

ػٜٛب ٗلـ اف اػْبی إٓ ٣ب ػؿ فٗؼإ ٛب ٝ م٤بٙ چبٍ ٛبی هـٕٝ ٝمطب٣ی 

تِق کيٞؿ ػؿ تجؼ٤ؼ ٓی ثبى٘ؼ ّٖٔ اثـاف تأمق ٛنت٘ؼ ٝ ٣ب ػؿ ٓ٘بٓن ٓظ

ىؼ٣ؼ عٞػ اف ا٣ٖ اهؼاّ ثی ىـٓبٗٚ ٝ ٝه٤ضبٗٚ ی ٍبصجبٕ هؼؿت ، ا٣ٖ ؿكتبؿ 

 . ّؼ اٗنبٗی ٝ ّؼ٤ٜٓ٘ی آٜٗب ؿا ثٚ ىؼت ٓضکّٞ ٓی ک٘ؼ

ْٛ ٝٓ٘بٕ ػق٣ق کبٕٗٞ ٍ٘لی ٓؼِٔبٕ ا٣ـإ ثٚ ٗٔب٣٘ؼگی اف ٓـف ٛٔٚ 

اػٙ ٝ ػالٝؿ ٗنتٞٙ ثـاػؿ ٓؼِٔبٕ کيٞؿ اف ٣ک ٓـف ىٜبػت ٓؼِْ آف

ػق٣قٓبٕ ى٤ٜؼ كـفاػکٔبٗگـػْٞ ا٣ٖ کبٕٗٞ ؿا عنـاٗی ثقؿگ ثـای 

آٓٞفه ٝ پـٝؿه کيٞؿ ٓی ػاٗؼ ٝ اف ٓـف ػ٣گـ ٝی ؿا ٓب٣ٚ اكتغبؿ ٝ 

ٓجبٛبت ٛٔٚ ِٓت ا٣ـإ عٍَٞبًٓؼِٔبٕ ا٣ٖ آة ٝعبک ٓی ػاٗؼ ٝ ثـ ا٣ٖ 

ا٣ـإ ثبٝؿ امت کٚ ػؿمی کٚ ى٤ٜؼ كـفاػ کٔبٗگـ ثٚ ٛٔٚ ٓـػّ 

عٍَٞبًػاٗيز٣ٞبٕ،ٓؼِٔبٕ ٝػاٗو آٓٞفإ ا٣ٖ آة ٝ عبک ػاػٙ امت ػؿ 

مبٍ  4تبؿ٣ظ ٓبٗؼگبؿ عٞاٛؼ ىؼ ٝ ى٤ٜؼ كـفاػ کٚ تب آعـ٣ٖ ُضظٚ ٝ ػؿ ٍٓٞ 

تضَٔ ىؼ٣ؼتـ٣ٖ ىک٘زٚ ٛبی ىک٘زٚ گـإ ػؿ ث٤ؼاػگبٜٛبی ػ٣قٍ آثبػ 

 کـٓبٗيبٙ ،گٞٛـػىت کـد ٝ ا٣ٖٝ تٜـإ امتوبٓت ٝؿف٣ؼ ٝ رالػإ ىٔـ

گٞٗٚ ؿا ػؿ صنـت ٣ک ً آٙ ًثبهی گؾاىت ٝ صتی صبّـ ٗيؼ کٚ اف ؿٛجـ 

رٜٔٞؿی امالٓی ػؿعٞامت ػلٞ ٝ ثغيو ک٘ؼ ،چـا کٚ ٓؼتوؼ ثٞػ گ٘بٛی ؿا 

ٓـتکت ٗيؼٙ امت ،پل ػ٤ُِی ٗؼاؿػ کٚ ػؿعٞامت ػلٞ ثؼٛؼ ٝ ثـ ا٣ٖ ثبٝؿ 

ثٞػ کٚ ا٣ٖ ٓنئ٤ُٖٞ صکٞٓت ٛنت٘ؼ کٚ ثب٣ؼ ثٚ عبٓـ اػٔبٍ ىک٘زٚ ٛبی 

ؿاٝإ ؿٝص٢،ؿٝاٗی ٝرنٔی اه ػؿٓؼت ثبفػاىت ثب٣ؼ اف ٝی ِٓت ف

 . ثغيو ک٘٘ؼ

ٛٔکبؿإ ػق٣ق ثؼٕٝ ىک ا٣ٖ ٝظ٤لٚ تک تک ىٔب ػق٣قإ امت کٚ ػؿ 

ىـا٣ٔ كؼِی ،کٚ کيٞؿ ٓبٕ ثب ثضـإ ٛبی كـاٝإ م٤بمی 

،ارتٔبػ٢،اهتَبػی ٝ كـٛ٘گی ؿٝثـٝمت ثب اُٜبّ گـكتٖ اف اٗؼ٣يٚ ی ٛٔٚ 

ػ٣يٚ ٝهِْ اف رِٔٚ ى٤ٜؼ كـفاػ ػؿ رٜت ت٣ٞ٘ـ ٝ آگبٙ مبفی اٗنبٕ ٛبی ؿاٙ إ

اكکبؿػٔٞٓی ثـای ٗزبت کيٞؿث٤و اف گؾىتٚ تاله ٗٔب٤٣ؼ ٝ ػؿ ا٣ٖ ؿاثطٚ 

ا٤ٓؼ امت کٚ عٕٞ ى٤ٜؼ كـفاػ ٝٛٔٚ ى٤ٜؼإ . اف ٤ٛچ تالىی ػؿ٣ؾ ٗٞؿف٣ؼ

ؿاٙ ػكبع اف ص٤خ٤ت ٝ ک٤بٕ ا٣ـإ ف٤ٖٓ ٛٔبٗ٘ؼ چـاؿی كـٝفإ ٓب ؿا ػؿ 

 . ثٚ هِٚ ٛبی آفاػی ٝ اكتغبؿ ا٣ـإ ٝ ا٣ـاٗی ؿٕٛ٘ٔٞ مبفػؿمبٗؼٕ 

http://darbaremasahelemelli.wordpress.com/2010/05/28/etehad-305/
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کبٕٗٞ ٍ٘لی ٓؼِٔبٕ ا٣ـإ ّٖٔ تن٤ِت ٓزؼػ ثٚ ٛٔٚ ِٓت ا٣ـإ ٝ 

اؿػ٣جٜيت ، عٍَٞبًٓؼِْ آفاػ اٗؼ٣و  19ى٤ٜؼ ؿٝف  5عبٗٞاػٛپ ٛبی ٛـ 

ٝ اَٛ هِْ ى٤ٜؼ كـفاػ کٔبٗگـ، عٞػ ؿا اف ٤ٍْٔ هِت ػؿ ؿْ ٝ اٗؼٝٙ آٜٗب 

ٝ اف ا٣قػ ٓ٘بٕ ثـای ا٣ٖ ى٤ٜؼإ ؿاٙ مـثِ٘ؼی ا٣ـإ ػِٞ ىـ٣ک ٓی ػاٗؼ 

ػؿربت ؿا ٓنئِت ٓی ٗٔب٣ؼ ٝ ا٤ٓؼٝاؿ امت کٚ ٛٔٚ گـٜٝٛبی م٤بمی ٝ 

تيکَ ٛبی ٓؼٗی ٝارتٔبػی ثب ٛٔجنتگی ٝ ٛٔؼُی ٝ ثٚ ػٝؿ اف عٞػ عٞاٛی 

 . ٝ ؿـٝؿ ػؿ ؿاٙ ٗزبت ٤ٜٖٓ ػق٣قٓبٕ اف ٤ٛچ تالىی ػؿ٣ؾ ٗٞؿفٗؼ

٣ـإ ػؿ پب٣بٕ ّٖٔ ٛيؼاؿ ثٚ ٍبصجبٕ هؼؿت اف کبٕٗٞ ٍ٘لی ٓؼِٔبٕ ا

صبک٤ٔت َٓـاٗٚ ٓی عٞاٛؼ کٚ ٗنجت ثٚ آفاػی ٛٔٚ فٗؼا٤ٗبٕ م٤بمی ،ٓؼٗی 

، عٍَٞبًٓؼِٔبٕ ػؿث٘ؼ اف ( ػاٗيز٣ٞبٕ،ؿٝفٗبٓٚ ٗگبؿإ،کبؿگـإ)ٍٝ٘لی 

، م٤ؼ ٛبىْ (کٚ ثٚ اػؼاّ ٓضکّٞ ىؼٙ امت )رِٔٚ آهب٣بٕ ػجؼاُـّبه٘جـی 

،ػجؼهللا ٓؤٓ٘ی ، ٓضٔٞػ ثٜيتی ُ٘گـٝػ١،ػِی اکجـ عٞامتبؿ، ؿمٍٞ ثؼاه٢

ثبؿب٢ٗ،ٓضٔؼ ػاٝؿ١، ػ٤ِـّب ٛبى٢ٔ،صن٤ٖ ثبمتبٗی ٗژاػ ٝ هـثبٕ اصٔؼی 

اهؼاّ ٗٔب٣ؼ ٝ ث٤و اف ا٣ٖ کيٞؿ ؿا ثٚ ٝؿٓٚ ی ٗبثٞػی ٗکيبٗؼ،چـاکٚ اػآٚ 

ثبفػاىت ٓؼِٔبٕ ػؿ ث٘ؼ ٝ ثـعٞؿػٛبی ا٤٘ٓتی ثب ٓؼِٔبٕ ٓی تٞاٗؼ ػٞاهت 

ػٙ ای ؿا ثٚ ػٗجبٍ ػاىتٚ ثبىؼ ٝ كْب٣ی ؿا ػؿ کيٞؿ ا٣زبػ ک٘ؼ پ٤و ث٤٘ی ٗو

کٚ ػ٣گـ ٤ٛچ کل ٝ هؼؿتی تٞإ ک٘تـٍ إٓ ؿا ٗؼاىتٚ ثبىؼ ٝ ػؿ ا٣ٖ ؿاثطٚ 

کبٕٗٞ ٓؼِٔبٕ ا٣ـإ ثٚ صبکٔبٕ فؿ ٝ فٝؿ ٝرٜبُت ٛيؼاؿ ٓی ػٛؼ کٚ ا٣ٖ 

ٝؿ کبٕٗٞ ٓنئٞالٕ ٗبثغـػ ؿا ٓنئٍٞ ػٞاهت پ٤و ث٤٘ی ٗيؼٙ اتلبهبت آ٣٘ؼٙ کو

ٝ اػتـاّبت ٓؼِٔبٕ ٓی ػاٗؼ ٝثب٣ؼ عٞػ آٜٗب ػؿ ثـاثـ ِٓت ثقؿگ ا٣ـإ 

  1389اؿػ٣جٜيت  21   کبٕٗٞ ٍ٘لی ٓؼِٔبٕ ا٣ـإ. پبمغگٞ ثبى٘ؼ

………………………………………. 
 ُای ایزاى در حالی کَ  ُشار ًفز در سًداى

 ُشار ًفز است 90ُا ظزفیت ایي سًداى
: ػآبت تب٤ٓ٘ی ٝ تـث٤تی ًيٞؿ گلتٛب ٝ ام ؿ٤٣ل مبفٓبٕ فٗؼإ: ٤ٗٞف پبؿُٔبٕ

ثـٗؼ ٝ ا٣ٖ ػؿ صبُی امت  ٛبی ًيٞؿ ثٚ مـ ٢ٓ ٛقاؿ ٗلـ ػؿ فٗؼإ 180إً٘ٞ 

 . ٛقاؿ ٗلـ امت 90ٛب  ًٚ ظـك٤ت امٔی ا٣ٖ فٗؼإ

ٓتبملبٗٚ اٗزٖٔ ٤ٛچ اػتجبؿ ػُٝتی ٗؼاؿػ ٝ ا٣ٖ ػؿ صبُی امت ًٚ ػؿ : ٝی اكقٝػ

ٛبی ٓتٔبػی ٝرٞػ  ًٚ ػؿ مبٍ ٛبی اع٤ـ ثـعی اف ػؿآٓؼٛبی ٓنتٔـ إٓ مبٍ

 . ػاىت ٤ٗق اف ث٤ٖ ؿكتٚ امت

ٛبی ٤ٗبفٓ٘ؼ ٝ  ٝی ثب اىبؿٙ ثٚ ا٣ٌ٘ٚ اًخـ هـ٣ت ثٚ اتلبم عبٗٞاػٙ فٗؼا٤ٗبٕ، عبٗٞاػٙ

ػؿٍؼ  70صؼاهَ : ٓظِّٞ ٛنت٘ؼ ٝ مطش ٓؼ٤يتی آٜٗب پب٤٣ٖ امت، ػ٘ٞإ ًـػ

 . ٛبی فٗؼا٤ٗبٕ ٤ٗبفٓ٘ؼ ًٔي ٛنت٘ؼ عبٗٞاػٙ

ٛب ٝ اهؼآبت تب٤ٓ٘ی ٝ تـث٤تی ًيٞؿ تؼؼاػ فٗؼا٤ٗبٕ رـا٣ْ  إؿ٤٣ل مبفٓبٕ فٗؼ

ٗگٜؼاؿی ٤ٖٔٛ تؼؼاػ اف : ٗلـ ث٤بٕ ػاىت ٝ اكقٝػ 500ٛقاؿ ٝ  8ؿ٤ـػٔؼ ؿا 

 . اٗؼ اكـاػ ٤ٗق ثبػج ٗگـاٗی امت چـا ًٚ ا٣ٖ اكـاػ ٓـتٌت رـّ ػٔؼ ٗيؼٙ
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………………………………….…… 
  سال حبس برای دانشجوی 6
 عاشورادر روز  بازداشت شده منامزندانی گ

کیارش کامرانی، از بازداشت شدگان حوادث عاشورای سال گذشته، توسط 
دادگاه تجدیدنظر تهران، به شش سال حبس و چهار میلیون لایر  ۵۴شعبه 

. جریمه نقدی محکوم شد
به گزارش منابع خبری جرس، کامرانی، دانشجوی کارشناسی فیزیک دانشگاه 

ناسی ارشد مدیریت اجرائی دانشگاه پیام نور تهران و متولد آبان لرستان و کارش
، در حوالی چهارراه (عاشورا)می باشد که بعد از ظهر ششم دی ماه ۱۳۶۳ماه 

روز بی خبری مطلق، با منزل  ۴ولی عصر تهران بازداشت گردید و پس از 
. تماس می گیرد و اطالع می دهد که در زندان اوین است

همچنین گزارش داد نامبرده مدتی طوالنی در زندان اوین تحت منبع خبری فوق 
بازجوئی و فشارهای روحی و جسمی برای پذیرش اتهامات واهی قرار گرفته 

وزارت اطالعات، بدون هیچ گونه  ۲۰۹روز در سلول انفرادی بند  ۴۰و حدود 
ه در نهایت پرونده وی به شعب. تماس با بیرون و اطالع از خانواده زندانی شد

سال حبس  ۶دادگاه انقالب ارسال گردید که بدون حتی وکیل تسخیری، به  ۱۵
. میلیون لایر جریمه نقدی محکوم شد ۴تعزیری و پرداخت 

گزارش مذکور می افزاید تنها سابقه فعالیت سیاسی این دانشجو، عضویت در 
ده بو ۸۴بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان و ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در سال 

شرکت در “و بعد از آن هیچ گونه فعالیتی نداشته و اتهامات وارده به وی نیز، 
تجمعات به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیػ علیه نظام، توهین به رهبری، 

. ذکر گردیده است” توهین به رییس جمهور و تمرد از مامور قانون
ییر کیارش دادگاه تجدیدنظر تهران نیز، حکم بدون تػ ۵۴چندی پیش شعبه 

 2010مای  28 جــرس. کامرانی را به وی ابالغ کرد

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

:  ایزاى 

 سفز تَ تطي اهپزاطْری پاسداراى
 (Yves Bourdillon) «ا٣ٞ ثٞؿػ٣ٕٞ»ٓوبُٚ ای ثٚ هِْ 

 «پژٝاک ٛب»ـ  Les Echos «ُق ا کٞ»ٓ٘تيـ ىؼٙ ػؿ ؿٝفٗبٓٚ كـاٗنٞی 

 ۲۰۱۰ٓی  ۲۵ـ  ۱۳۸۹عـػاػ  ۴ٙ ى٘جٚ ك

  اٗٞى٤ـٝإ ثقؿگٜٔـ: ٓتـرْ 

پبمؼاؿإ کٚ ػٔٞػ ع٤ٔٚ ؿژ٣ْ ٓؾٛجی صبکْ ثـ ا٣ـإ ٛنت٘ؼ ٍـكب ٣ک 

مبفٓبٕ ٗظبٓی ٤ٗنت٘ؼ، ثِکٚ ٣ک آپـآٞؿی ٍ٘ؼتی ٤ٗق ٛنت٘ؼ کٚ 

ٓنتو٤ٔب ػؿ ثـٗبٓٚ ٛنتٚ ای ا٣ـإ ػعبُت ػاؿٗؼ ٝ ْٛ اکٕ٘ٞ ػؿ تاله 

هـاؿػاػ ٗلتی ٝ گبفی ثٚ اؿفه ٤ِ٤ٓبؿػ ٛب ػالؿ ؿا ف٣ـ  ٛنت٘ؼ تب چ٘ؼ٣ٖ

  .ک٘تـٍ عٞػىبٕ ثگ٤ـٗؼ

ػؿ پيت پـػٙ، تٔبٓی آٞؿ ؿژ٣ْ ا٣ـإ، ٓ٘زِٔٚ ثـٗبٓٚ ٛبی ٛنتٚ ای 

آٜٗب ىجکٚ ٛبی . رٜٔٞؿی امالٓی، ف٣ـ ک٘تـٍ پبمؼاؿإ هـاؿ ػاؿٗؼ

ٝ  تـٝؿ٣نتی گٞٗبگٕٞ ؿا ک٘تـٍ ٤ٓک٘ؼ، ٛٔٚ گٞٗٚ هبچبم اٗزبّ ٤ٓؼٛ٘ؼ

ثـعی اف ثغو ٛبی اهتَبػ کيٞؿ، ٛٔچٕٞ ؿاٙ ٝ مبعتٔبٕ ، اٗـژی ٝ 

مپبٙ پبمؼاؿإ . ٓغبثـات ؿا ف٣ـ مِطٚ اٗضَبؿی عٞػىبٕ گـكتٚ اٗؼ

ٛٔبٗ٘ؼ « ٓبك٤ب»امت کٚ ثـعی إٓ ؿا ثب « اعتبپٞك»اٗوالة امالٓی ٣ک 

٣ک صقة م٤بمی، ٣ک : مپبٙ پبمؼاؿإ ٣ک پؼ٣ؼٙ چ٘ؼ ثؼؼی امت . ٤ٓؼاٗ٘ؼ

، ٣ک ىجکٚ ارتٔبػی، ٣ک اؿتو «كـآبمٞٗـی»ٓغلی ىج٤ٚ ثٚ مبفٓبٕ 

ػؿ صبُی کٚ ىٞؿای ا٤٘ٓت مبفٓبٕ . ٓٞافی ٝ ٣ک آپـآٞؿی ٍ٘ؼتی

َِٓ ٓتضؼ ْٛ اکٕ٘ٞ مـگـّ گلتگٞ پ٤ـإٓٞ ٓزبفات ٛب ثـ ػ٤ِٚ ؿژ٣ْ 

ا٣ـإ امت، پبمؼاؿإ ػؿ ثطٖ ٣ک فٝؿ آفٓب٣ی ٤ٓبٕ ا٣ـإ ٝ ربٓؼٚ ث٤ٖ 

هؼؿت اهتَبػی ٝ ٓبُی مپبٙ پبمؼاؿإ ٓنتٔـا ؿٝ . أُِِی هـاؿ گـكتٚ اٗؼ

ػ٣ـٝف ٓطجٞػبت ٓضِی ػؿ ا٣ـإ عجـ ػاػٗؼ کٚ پبمؼاؿإ . ثٚ اكقا٣و امت

ػؿ صبٍ ثؼمت گ٤ـی « عبتْ االٗج٤بء»اف ٓـ٣ن ٓزتٔغ ٍ٘ؼتی ٓٞمّٞ ثٚ 

ا٣ٖ  . ٤ِ٤ٓبؿػ ػالؿ ٛنت٘ؼ ۱۰ک٘تـٍ ٣ک پـٝژٙ ٗلتی ٝ گبفی ثٚ اؿفه 

پبمؼاؿإ ػؿ . امت کٚ ؿژ٣ْ ا٣ـإ ثٚ پبمؼاؿإ ٤ٓؼٛؼٗٔٞٗٚ ای اف ٛؼا٣ب٣ی 

ٓبٙ آٝؿ٣َ اػالّ کـػٗؼ کٚ آٓبػگی ػاؿٗؼ ػؿ ٤ٓؼإ ٛبی ٗلت ٝ گبف کيٞؿ 

 .رب٣گق٣ٖ کٔپبٗی ٛبی ؿـثی ثيٞٗؼ

ؿاٗؼ «، ۲۰۰۸آب کبؿکـػ ػاعِی ا٣ٖ ٜٗبػ چگٞٗٚ امت؟ ػؿ كٞؿ٣ٚ 

ٛب  ٣کی اف ٗبػؿتـ٣ٖ گقاؿه (Rand Corporation) » کٞؿپٞؿ٣يٖ

ػؿ ا٣ٖ گقاؿه گلتٚ ىؼٙ ثٞػ کٚ . ػؿثبؿٙ مپبٙ پبمؼاؿإ ؿا ٓ٘تيـ کـػ

مپبٙ پبمؼاؿإ ٣ک مبفٓبٕ ارتٔبػی ـ م٤بمی ـ اهتَبػی ؿٝ ثٚ گنتـه »

امت ٝ ٗلٞؽ إٓ ػؿ ٛٔٚ ػـٍٚ ٛبی فٗؼگی م٤بمی ٝ ارتٔبػی ػؿ ا٣ـإ 

اكنـإ ىبؿَ ٣ب ثبفٗينتٚ مپبٙ ٓ٘بٍت ک٤ِؼی . «ػؿ صبٍ اكقا٣و امت

ٝف٣ـ ٓٞرٞػ  ۲۱ٝف٣ـ اف  ۷: ؿ ؿا ػؿ اٗضَبؿ عٞػىبٕ گـكتٚ اٗؼ کيٞ

، ٣ک (افرِٔٚ ٝف٣ـإ ٗلت، ػاؿا٣ی، اؿتجبٓبت، ػكبع، کيٞؿ )ػؿ ػُٝت 

مّٞ اف کـمی ٛبی ٓزِل، ٣ک مّٞ امتبٗؼاؿٛب ٝ كـٓبٗؼاؿٛب، تؼؼاػ 

  .كـاٝاٗی اف ىٜـػاؿإ ٝ مل٤ـإ

ت ک٘٘ؼٙ ٓؼ٣ـإ کيٞؿی مپبٙ پبمؼاؿإ ػؿ ٝاهغ ثٚ ٓخبثٚ ٣ک ٓٞمنٚ تـثی

امت، اُجتٚ ٣ک ٓٞمنٚ ٓ٘ضَـ ثٚ كـػ کٚ پبػگبٕ ٛب ٝ ىک٘زٚ گبٙ ٛبی 

اف ٛٔبٕ ثؼٝ آكـ٣٘يو تٞمٔ آ٣ت هللا ع٤ٔ٘ی ػؿ ٓی . ٓتؼؼػ ػؿ اعت٤بؿ ػاؿػ

چيْ ٛب »، مپبٙ ثٚ گٞٗٚ ای مبفٓبٗؼٛی ىؼٙ ثٞػ کٚ  مپـ ػكبػی ٝ ۱۳۷۹

٣ک پبمؼاؿإ مـکٞة  ٓبٓٞؿ٣ت ػؿرٚ. ؿژ٣ْ امالٓی ثبىؼ« ٝ گٞه ٛبی

آٜٗب اف ثٜتـ٣ٖ تز٤ٜقات ٗظبٓی . اػتـاّبت ٓـػٓی ػؿ ػاعَ کيٞؿ امت

ثـعٞؿػاؿ ٛنت٘ؼ ٝ ؿژ٣ْ ا٣ـإ ثـای پبمؼؿإ ٣ک اؿرض٤ت ٣ٝژٙ هبئَ 

  .امت، ف٣ـا اؿتو ٓ٘ظْ ؿا چ٘ؼإ هبثَ اػتٔبػ ثئبؿ ٗٔی آٝؿػ

  یک رژین ًظاهی تا ظاُز هذُثی

آنبٍ گلتٚ ثٞػ کٚ پبمؼاؿإ ػؿ ا٣ـإ ثٚ ٣ک  ٤ٛالؿی ک٤ِ٘تٕٞ ػؿ ٓبٙ كٞؿ٣ٚ

ثبتٞرٚ ثٚ تؼؼاػ ف٣بػ ٓوبّ ٛبی ٜٓٔی کٚ ثٚ . تجؼ٣َ ىؼٙ اٗؼ« ػُٝت ػؿ ػُٝت»

پبمؼاؿإ ٝاگؾاؿ ىؼٙ اٗؼ، مغ٘بٕ ٤ٛالؿی ک٤ِ٘تٕٞ ػؿ ٓٞؿػ آٗبٕ ثٚ ٤ٛچٞرٚ 

الفّ امت ٣بػآٝؿی ک٤ْ٘ کٚ اصٔؼی ٗژاػ عٞػ ٣ک پبمؼاؿ . گقاكگ٣ٞی ٗجٞػٙ اٗؼ

ثـعی اف تض٤ِِگـإ تب آٗزب پ٤و ؿكتٚ اٗؼ کٚ گلتٚ اٗؼ اٗتغبة ٓزؼػ اٝ . ٙ امتثٞػ

ـ کٚ اف ٓـ٣ن توِجبت گنتـػٙ ٓٔکٖ ىؼ ـ ػؿ صو٤وت ٣ک  ۲۰۰۹ػؿ ژٝئٖ 

ٓالٛب ٗٔبی ظبٛـی ؿژ٣ْ ؿا تيک٤َ ٤ٓؼٛ٘ؼ، ُٝی . کٞػتبی پبمؼاؿإ ثٞػٙ امت

، پژٝٛيگـ «آُلٞٗٚ ػِی». اٛـّ ٛبی ک٤ِؼی هؼؿت ػؿ ػمت پبمؼاؿإ هـاؿ ػاؿٗؼ

ػاٗيگبٙ کپٜ٘بگ کٚ ٣کی اف ثٜتـ٣ٖ کبؿى٘بمبٕ ٓنبئَ ٓـثٞٓ ثٚ پبمؼاؿإ ثئبؿ 

٤ٓـٝػ، ثـ ا٣ٖ ثبٝؿ امت کٚ ؿژ٣ْ ا٣ـإ ٣ک ؿژ٣ْ ٗظبٓی ثب ٣ک ٗٔبی ٓؾٛجی 

ػٛٚ اع٤ـ ث٤يتـ ػؿ پی ٓبٍ اٗؼٝفی ثٞػٙ اٗؼ ْٛ اکٕ٘ٞ ػؿ  3ٓالٛب کٚ ٓی . امت

ػؿ ٓوبثَ، هؼؿت پبمؼاؿإ . اٛو ٣بكتٚ امتػاعَ ؿژ٣ْ ا٣ـإ هؼؿت ىبٕ ک

ثَٞؿت هبثَ تٞرٜی اكقا٣و ٣بكتٚ ٝ آٜٗب ْٛ اکٕ٘ٞ مْٜ ثن٤بؿ ٜٓٔی ػؿ هؼؿت 

ٍؼٛب ىـکت ت٤ُٞؼی ٝ تزبؿی ٓتؼِن ثٚ ث٤٘بػٛبی ثٚ اٍطالس ع٤ـ٣ٚ . ػاؿٗؼ

ؿـثی ٛب کٚ ػبػت ػاؿٗؼ . ٛنت٘ؼ، ُٝی ا٣ٖ ث٤٘بػٛب ػؿ ٝاهغ ثٚ پبمؼاؿإ ٝاثنتٚ اٗؼ

فٓبٗؼٛی ٛبی ىلبف مـٝکبؿ ػاىتٚ ثبى٘ؼ ػؿ كْٜ کبؿکـػ ٜٗبػٛبی ٝاثنتٚ ثب مب

ث٘ب ثٚ گلتٚ ٓطجٞػبت اپٞف٣ن٤ٕٞ ا٣ـإ، . ثٚ پبمؼاؿإ ػچبؿ مـػؿگٔی ٤ٓيٞٗؼ

آپـآٞؿی پبمؼاؿإ ثـعی اف ثغو ٛبی اهتَبػ کيٞؿ ؿا ف٣ـ مِطٚ 
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ٓؼبٓالت آالک، رـاصی : ثغو ٛب٣ی ٛٔچٕٞ . اٗضَبؿی عٞػه گـكتٚ امت

٤ُقؿ، رٜبٗگـػی، ػ٤٘ک مبفی، ػعب٤ٗبت، کيبٝؿفی، کيتی مبفی، تٞف٣غ آة، 

ػالٝٙ ثـ ٛٔٚ ا٣ٜ٘ب، پبمؼاؿإ ػؿ ثغو ٛبی گٞٗبگٕٞ ... صَٔ ٝ ٗوَ ف٤ٓ٘ی،

ٓؼبػٕ كِقات گٞٗبگٕٞ : اهتَبػی مـٓب٣ٚ گؾاؿی ٛبی ٓتؼؼػی اٗزبّ ػاػٙ اٗؼ 

ٜٓـ، ثبٗک ، ٤ٓؼإ ٛبی گبف، ىـکت ٛٞا٣ی پبؿك، ثبٗک (ٓل، فٗگ، مـة)

اَٗبؿ، ىـکت ٗلتی ک٤و ىـهی، چ٘ؼ٣ٖ کبؿعبٗٚ اتٞٓج٤َ مبفی، چ٘ؼ٣ٖ ٓزتٔغ 

ٗظبٓی ـ ٍ٘ؼتی ٝ چ٘ؼ٣ٖ کبؿعبٗٚ ٍ٘ب٣غ اُکتـ٤ٗٝکی کٚ ػؿ ف٤ٓ٘ٚ ت٤ُٞؼ تِلٖ ٝ 

ؿ٣چبؿػ امتٞاؿت ُٞی، ٓؼبٕٝ ٝف٣ـ ػاؿا٣ی . کبٓپ٤ٞتـ ٓيـٍٞ ثٚ كؼب٤ُت ٛنت٘ؼ

ىـکت  ٣۴کب ٓزبفات ٛب٣ی ؿا ثـ ػ٤ِٚ آٓـ٣کب، ػؿ ٓبٙ كٞؿ٣ٚ، ػؿ فٓبٗی کٚ آٓـ

ٝاثنتٚ ثٚ ىـکت عبتْ االٗج٤بء ثٚ ارـا گؾاىتٚ ثٞػ، ا٣٘گٞٗٚ ٗت٤زٚ گ٤ـی کـػٙ ثٞػ 

کنبٗی کٚ ثب ا٣ـإ تزبؿت ٤ٓک٘٘ؼ، ػؿ اکخـ ٓٞاؿػ، ػاٗنتٚ ٣ب ٗؼاٗنتٚ، »: 

ػؿ کٜکيبٕ « . ٓؼبٓالتيبٕ ؿا ثب ٜٗبػ ٛبی ٝاثنتٚ ثٚ پبمؼاؿإ اٗزبّ ٤ٓؼٛ٘ؼ

ٛبی ٝاثنتٚ ثٚ پبمؼاؿإ، عبتْ االٗج٤بء ٣کی اف ٗبػؿ ىـکت ٛب٣ی امت کٚ ىـکت 

ػؿ آؿبف، کبؿ اٍِی ىـکت . ٝاثنتگ٤و ثٚ پبمؼاؿإ ٣ک ّٓٞٞع ػِ٘ی امت

ا٣ٖ ىـکت ػؿ مبٍ . عبتْ  االٗج٤بء ربػٙ مبفی ٝ اصؼاث تبم٤نبت ٗلتی ثٞػٙ امت

. ػ ىؼٙ ثٞػثٚ ٓ٘ظٞؿ ثبفمبفی کيٞؿ پل اف ر٘گ ا٣ـإ ٝ ػـام ا٣زب ۱۹۸۸

ا٣ٖ ىـکت ع٤ِی مـ٣غ ثٚ ٣کی اف اٍِی تـ٣ٖ ىـکت ٛبی ٜٓ٘ؼمی ػؿ ا٣ـإ 

ٛقاؿ کبؿٓ٘ؼ ػاؿػ ٝ تبکٕ٘ٞ  ۲۵ىـکت عبتْ  االٗج٤بء ْٛ اکٕ٘ٞ ث٤و اف . تجؼ٣َ ىؼ

مؼ، ٓقؿػٚ، ٓؼبػٕ، مبعتٔبٕ، پَ، : ٓـس ؿا ثٚ ارـا گؾاىتٚ امت  ۷۶۰۰

مبٍ  ۶اکٕ٘ٞ ث٤و اف ... ٓ تِلٖ،تَٞٗ، ربػٙ، ُُٞٚ ٛبی اٗتوبٍ ٗلت ٝ گبف، عطٞ

امت کٚ ىـکت عبتْ االٗج٤بء ث٤يتـ ػؿ ف٤ٓ٘ٚ اصؼاث تبم٤نبت ٗلتی ٓيـٍٞ ثٚ 

ک٤ِٞٓتـ  ۹۰۰ا٣ٖ ىـکت ٣ک ُُٞٚ اٗتوبٍ ٗلت ٝ گبف ثٚ ٍٓٞ . کبؿ ىؼٙ امت

ٛق٣٘ٚ ا٣ٖ ٓـس صؼٝػ ٣ک ٤ِ٤ٓبؿػ ٝ م٤َؼ . ثنٞی پبکنتبٕ ٝ ٛ٘ؼ مبعتٚ امت

کت عبتْ االٗج٤بء تبم٤نبت ػ٣گـی ػؿ ٤ٓؼإ ٗلتی ىـ. ٤ِ٤ٕٓٞ ػالؿ ثٞػٙ امت

گلتٚ ٤ٓيٞػ کٚ ٤ٗٔی اف ؽعبئـ گبفی کيٞؿ ػؿ ٤ٓؼإ . پبؿك ر٘ٞثی مبعتٚ امت

 .ٗلتی پبؿك ر٘ٞثی ٝاهغ ىؼٙ امت

اهتیاسات تی حد ّ حصز 

ٛٔٚ ىـکت ٛبی ٝاثنتٚ ثٚ پبمؼاؿإ اف آت٤بفات ثی صؼ ٝ صَـ ثـعٞؿػاؿ 

، آٜٗب اف پـػاعت ٛـگٞٗٚ ٓب٤ُبت ٓؼبف ٛنت٘ؼ ٝ ثٚ صکْ ػِی عبٓ٘ٚ ای. ٛنت٘ؼ

پبمؼاؿإ . ػُٝت ٤ٔٗتٞاٗؼ ٤ٛچگٞٗٚ ک٘تـُی ثـ ؿٝی كؼب٤ُت ٛبی آٗبٕ اػٔبٍ ثک٘ؼ

اف مٞی ػ٣گـ، آٜٗب ٗقػ ثبٗک ٛبی ػُٝتی اف . كؤ ثٚ ُٝی كو٤ٚ صنبة پل ٤ٓؼٛ٘ؼ

ػ ػؿ ثـعی اف ٓٞاؿ. اػتجبؿات ٣ٝژٙ ثب ٗـط ٛبی اؿفإ ه٤ٔت ثـعٞؿػاؿ ٛنت٘ؼ

ػبرَ، ثبٗک ٓـکقی کيٞؿ ٓجبُؾ ػؿعٞامت ىؼٙ تٞمٔ پبمؼاؿإ ؿا مـ٣ؼب ثٚ 

ىـکت ٛبی ٝاثنتٚ ثٚ پبمؼاؿإ اف ا٣ٖ . صنبة ىـکت عبتْ االٗج٤بء ٝاؿ٣ق ٤ٓک٘ؼ

آکبٕ ثـعٞؿػاؿ ٛنت٘ؼ کٚ تز٤ٜقات ٜٓ٘ؼمی ؿفٓی ٜٗبػٛبی ٗظبٓی ؿا ثطٞؿ 

ا٣ٖ کبؿ ثٚ آٜٗب . ػٛ٘ؼؿا٣گبٕ ثـای اٗزبّ ٓـس ٛبی ٓؼٗی ٓٞؿػ امتلبػٙ هـاؿ ة

آکبٕ ٤ٓؼٛؼ کٚ ٓـس ٛبی ٓقثٞؿ ؿا ثب ه٤ٔت ٛب٣ی ثن٤بؿ اؿفإ تـ اف ه٤ٔت 

ث٘ب ثٚ گلتٚ .  ثبفاؿ اٗزبّ ثؼٛ٘ؼ ٝ ؿهجبی تزبؿی عٞػ ؿا اف ٍض٘ٚ صؾف ثک٘٘ؼ

ػِی آُلٞٗٚ، ػؿ رـ٣بٕ عٍَٞی مبفی ىـکت ٛبی ػُٝتی، پبمؼاؿإ ٜٓـٙ 

تـت٤ت، ىـکت ٛبی ػُٝتی کٔبث٤و ىلبف ثٚ ثٚ ا٣ٖ . ٛبی عٞػ ؿا ثٚ رِٞ ٤ٓجـٗؼ

ػؿ ٓزٔٞع پبمؼاؿإ ک٘تـٍ . ىـکت ٛبی ػُٝتی کبٓال ؿ٤ـ ىلبف تجؼ٣َ ٤ٓيٞٗؼ

  .صؼاهَ ٣ک مّٞ اف اهتَبػ کيٞؿ ؿا ف٣ـ مِطٚ عٞػىبٕ گـكتٚ اٗؼ

ؿئ٤ل  ۱۹۹۷تب مبٍ  ۱۹۸۹، کٚ اف مبٍ «اٍالس ِٓت»ؿكن٘زبٗی ثٚ اٍطالس 

« ٓبك٤بی ٗلتی»٣ت اف ٗلـات عٞػه کٚ ثٚ رٜٔٞؿ ثٞػٙ امت، ثٚ ٓ٘ظٞؿ صٔب

ٓيٜٞؿ ٛنت٘ؼ ػؿ گؾىتٚ تاله کـػٙ ثٞػ کٚ ػؿ ثـاثـ تزبؿت پ٤يگی پبمؼاؿإ 

، ۲۰۰۵پل اف اٗتغبة ٓضٔٞػ اصٔؼی ٗژاػ ػؿ مبٍ . ٓٞاٗؼی ؿا ا٣زبػ ثک٘ؼ

. پبمؼاؿإ ػؿ ػـٍٚ تزبؿت پ٤يگی ػ٣گـ ٤ٛچگٞٗٚ صؼ ٝ ٓـفی ؿا ٤ٔٗي٘بم٘ؼ

اٗٚ ٓالصظبت ٓـتجٔ ثب ا٤٘ٓت ِٓی، ٓـس ٛبی اصؼاث ثٚ ػمتٞؿ ػُٝت، ثٚ ثٚ

. تبم٤نبت گٞٗبگٕٞ ثؼٕٝ اٗزبّ ٤ٛچگٞٗٚ ٓ٘بهَٚ ای ثٚ پبمؼاؿإ ٝاگؾاؿ ٤ٓيٞٗؼ

ػؿ ٛـ ٍٞؿت، اگـ ْٛ ٣ک ٓ٘بهَٚ ثٚ ارـا گؾاىتٚ »: آفاػٙ ک٤بٕ ٤ٓگ٣ٞؼ 

ثيٞػ، کنی رـات ٤ٔٗک٘ؼ کٚ ػؿ چ٤ٖ٘ ٓ٘بهْٚ ای ىـکت کـػٙ ٝ ثب پبمؼاؿإ ثٚ 

ىـکت ٛبی ا٣ـاٗی عٞػىبٕ ثٚ عٞثی ٤ٓؼاٗ٘ؼ کٚ مٞػٛبی ػٔؼٙ . ثت ثپـػافػؿهب

ثـای ٗٔٞٗٚ، ػؿ . «مْٜ پبمؼاؿإ ٛنت٘ؼ ٝ آٜٗب ثب٣ؼ ثٚ مٞػٛبی اٗؼک ثن٘ؼٙ ثک٘٘ؼ

کٚ ٝاثنتٚ ثٚ پبمؼاؿإ امت ػؿ ػـُ چ٘ؼ ػه٤وٚ، « ٓج٤ٖ»مپتبٓجـ گؾىتٚ ىـکت 

ٝ ٤ْٗ  ۷ٙ ثبىؼ، ثب پـػاعت ثؼٕٝ آٗکٚ ٤ٛچگٞٗٚ ؿه٤جی ػؿ ثـاثـ اٝ ٝرٞػ ػاىت

 « ت ك ای»٤ِ٤ٓبؿػ ػالؿ ٤ٗٔی اف مٜبّ ٣ک ىـکت ٓغبثـاتی ػُٝتی ث٘بّ 

(TCI) ا٣ٖ اهؼاّ ثـای پبمؼاؿإ اف ا٤ٔٛت ٣ٝژٙ ای ثـعٞؿػ . ؿا عـ٣ؼاؿی کـػ

امت ف٣ـا آٜٗب عٞاٛ٘ؼ تٞاٗنت ثٚ ا٣ٖ تـت٤ت ثٚ آمبٗی ثٚ امتـام مٔغ پـػاعتٚ ٝ 

ػؿ ٤ٓبٕ ْٜٓ تـ٣ٖ ىـکت « ت ك ای »ىـکت . ثک٘٘ؼ ٓکبُٔبت تِل٘ی ؿا ک٘تـٍ

پبمؼاؿإ ثِؼ ٛنت٘ؼ کٚ . ٛبی صبّـ ػؿ ثٞؿك تٜـإ ػؿ ؿػٙ ػْٛ هـاؿ ػاؿػ

. چطٞؿ ثب ثٚ ت٣َٞت ؿمبٗؼٕ ثـعی هٞا٤ٖٗ ٣ٝژٙ اف ٓ٘بكغ ٓبُی عٞػ ػكبع ک٘٘ؼ

صتی ٓٞاؿػی ٝرٞػ ػاىتٚ امت کٚ پبمؼاؿإ ثب تٞمَ ثٚ ٤ٗـٝی ٗظبٓی ؿه٤جبٕ 

 عٞػ ؿا ٓٞؿػ تٜؼ٣ؼ هـاؿ ػاػٙ اٗؼتزبؿی 

(. «ُقاکٞ»ٓـارؼٚ ىٞػ ثٚ ٓوبُٚ ؿٝفٗبٓٚ :ػؿ ا٣ٖ ف٤ٓ٘ٚ ) 

ٓزبفات ٛبی اصتٔبُی کٚ ٓٔکٖ امت ثـ ػ٤ِٚ ؿژ٣ْ ا٣ـإ ثٚ ارـا گؾاىتٚ ىٞٗؼ 

ٓزبفات ٛب٣ی کٚ . ؿا ثب٣ؼ ػؿ چبؿچٞة ىـا٣ٔ كٞم اُؾکـ ٓٞؿػ ٗظـ هـاؿ ػاػ

اػٙ اٗؼ ٗٔٞٗٚ ای اف ؿاٛجـػٛب٣ی امت کٚ ىـکت عبتْ االٗج٤بء ؿا ٛؼف هـاؿ ػ

ٛؼف ا٣ٖ ؿاٛجـػ ا٣ٖ امت کٚ ػاؿا٣ی . مبفٓبٕ َِٓ ٓتضؼ ٓی تٞاٗؼ ػٗجبٍ ثک٘ؼ

ٛبی پبمؼاؿإ ػؿ عبؿد اف کيٞؿ ٓنؼٝػ ىؼٙ ٝ ٓ٘بثغ ػؿآٓؼ ٛبی پبمؼاؿإ 

عيک ىٞٗؼ تب آٜٗب ٓزجٞؿ ىٞٗؼ کٚ اف ثـٗبٓٚ ٛبی ٓغل٤بٗٚ ؿ٘ی مبفی اٝؿا٤ّٗٞ 

ٛؼف هـاؿػاػٕ ٓ٘بثغ ٓبُی پبمؼاؿإ ػٞاهت ٝع٤ٔی ثـای ک٤ِت . ػٍـك٘ظـ ثکٖ٘

ثغو ػٔؼٙ ػؿآٓؼٛبی پبمؼاؿإ ثٚ ر٤ت کنبٗی ٝاؿ٣ق . ؿژ٣ْ ػؿ ثـ عٞاٛؼ ػاىت

آفاػٙ ک٤بٕ کٚ ٣ک کبؿى٘بك . ٤ٓيٞػ کٚ ػؿ ؿاك مِنٚ ٓـاتت ؿژ٣ْ هـاؿ ػاؿٗؼ

پبمؼاؿإ،  ٓنبئَ ا٣ـإ ػؿ ػاٗيگبٙ پبؿ٣ل امت ٤ٓگ٣ٞؼ کٚ ثـ عالف مـإ مپبٙ

اػْبی ػبػی ا٣ٖ ٜٗبػ ػمتٔقػٛبی اٗؼکی ػاؿٗؼ ٝ گبٛی صتی ٓزجٞؿ ٛنت٘ؼ کٚ 

ٓزبفات ٛبی ث٤ٖ أُِِی اف ا٣ٖ هبث٤ِت ثـعٞؿػاؿٗؼ . ٣ک ىـَ ػّٝ ػاىتٚ ثبى٘ؼ

ثـ عالف تَٞؿ ثـعی اف اكـاػ، . کٚ ػؿ ػاعَ مپبٙ ىکبف ٛب٣ی ؿا ا٣زبػ ثک٘٘ؼ

  .ٕ ٤ٗنتمپبٙ پبمؼاؿإ ٣ک ک٤ِت ٣کپبؿچٚ ٝ ٛٔگٞ

تجارت پیطگاى ّ فزلَ گزایاى 

ػؿ ٤ٓبٕ پبمؼاؿإ ٛٔٚ رٞؿ اكـاػ ٣بكت »: ٣ک ٓ٘جغ آگبٙ ػؿ تٜـإ ٤ٓگ٣ٞؼ 

، آػٓکيبٕ، تؼ٣ٖٝ (پـاگٔبت٤ک)آؿٓبٕ گـا٣بٕ مبػٙ ُٞس، اكـاػ ػَٔ گـا : ٤ٓيٞٗؼ 

ثب تٞرٚ ثٚ ٤ٖٔٛ . ک٘٘ؼگبٕ امتـاتژی، تزبؿت پ٤يگبٕ ٝ ٓتؼَجبٕ کٞؿاٗؼ٣و

ٕٝ ثٞػٕ مپبٙ، ثـعی اف كـٓبٗؼٛبٕ پبمؼاؿإ ػؿ رـ٣بٕ ىٞؿه ٣ٝژگی ٗبٛٔگ

ثنٞی ٓـػّ آتو ٗغٞاٛ٘ؼ »ٛبی تبثنتبٕ مبٍ گؾىتٚ ٛيؼاؿ ػاػٙ ثٞػٗؼ کٚ آٜٗب 

   .«گيٞػ

ػؿ ػؿٕٝ مپبٙ، ثـعی ػؿ پی تزبؿت ٛنت٘ؼ ٝ ٤ٓغٞاٛ٘ؼ تب آٗزب کٚ آکبٕ ػاؿػ 

ا٣٘گٞٗٚ اكـاػ . ٗؼكؼب٤ُت ٛبی تزبؿی ىبٕ ؿا ػؿ ػـٍٚ ث٤ٖ أُِِی گنتـه ثؼٙ

ٝاى٘گتٖ . )ثطٞؿ ٣ٝژٙ صنبك ٛنت٘ؼ« ٛؼكٔ٘ؼ»ٗنجت ثٚ ٓزبفات ٛبی ث٤ٖ أُِِی 

ثـای ا٣٘کٚ ٓنکٞ ٝ پکٖ ؿا ثٚ ٓـس ٓزبفات ٛب ثـ ػ٤ِٚ ؿژ٣ْ ا٣ـإ ِٓضن ک٘ؼ، 

ُٝی تؼؼاػ پبمؼاؿاٗی کٚ ػؿ (. ٍـك٘ظـ کـػٙ ثٞػ« كِذ ک٘٘ؼٙ»اف ٓزبفات ٛبی 

ٓيـٍٞ ثکبؿ ٛنت٘ؼ ٗنجت ثٚ پبمؼاؿإ ٓتؼَت ٝ  كؼب٤ُت ٛبی تزبؿی ث٤ٖ أُِِی

ثغو ػٔؼٙ كؼب٤ُت ٛبی اهتَبػی پبمؼاؿإ ػؿ ا٣ـإ . كـهٚ گـا ثن٤بؿ اٗؼک امت

. اٗزبّ ٤ٓيٞػ ٝ ا٣ٖ اكـاػ اف ثبثت تضـ٣ْ اهتَبػی چ٘ؼإ ّـؿ ٗغٞاٛ٘ؼ کـػ

پبمؼاؿإ ثٚ ثـعٞؿػاؿی اف اٗضَبؿٛبی تزبؿی ٝ ثٚ اٗزبّ ٓؼبٓالت هبچبم 

. تضـ٣ْ اهتَبػی ا٣ـإ ػؿ ٓزٔٞع ثٚ ٗلغ آٗبٕ عٞاٛؼ ثٞػ. ٣ژٙ ای ػاؿٗؼػالهٚ ٝ

ػؿ ٍٞؿت تيؼ٣ؼ تضـ٣ْ ٛبی ث٤ٖ أُِِی، كؼب٤ُت ٛبی ىـکت ٛبی عبؿری ـ کٚ 

اف مٞی ػ٣گـ، . ؿه٤جبٕ تزبؿی پبمؼاؿإ ٛنت٘ؼ ـ ػؿ ا٣ـإ کبٛو عٞاٛ٘ؼ ٣بكت

ّ ث٤يتـ ػؿ ٓؼـُ پبمؼاؿإ عٞػىبٕ ثٚ ا٣ٖ ٗکتٚ ٝاهق ٛنت٘ؼ کٚ ٛـ فٓبٕ ؿژی

عطـات ػاعِی ٣ب عبؿری هـاؿ ثگ٤ـػ ا٤ٔٛت آٜٗب اكقا٣و عٞاٛؼ ٣بكت ٝ ؿژ٣ْ 

ثٚ گلتٚ آفاػٙ ک٤بٕ، ثٚ ٤ٖٔٛ . ثـای صلع عٞػه ث٤يتـ ثٚ آٜٗب ٤ٗبفٓ٘ؼ عٞاٛؼ ثٞػ

، مپبٙ ۲۰۰۷اف مپتبٓجـ . ػ٤َُ امت کٚ پبمؼاؿإ ٓـتجب آتو ث٤بؿ ٓؼـکٚ ٛنت٘ؼ

ٗٔب٣٘ؼٙ ُٝی كو٤ٚ ػؿ مپبٙ کٚ ػِی . اػاؿٙ ٤ٓيٞػف٣ـ ٗظـ ٣ک ىٞؿای كـٓبٗؼٛی 

ٗظـات . مؼ٤ؼی ٗبّ ػاؿػ رقٝ اػْبی ىٞؿای كـٓبٗؼٛی مپبٙ پبمؼاؿإ امت

ػِی مؼ٤ؼی ثن٤بؿ تبح٤ـ گؾاؿ ٛنت٘ؼ ٝ ٓضٔٞػ اصٔؼی ٗژاػ ٝ صتی عٞػ ُٝی كو٤ٚ 

ثـعٞؿػاؿی پبمؼاؿإ اف ا٣ٜ٘ٔٚ . ٗظـات اٝ ؿا ثب ػهت ٓٞؿػ تٞرٚ هـاؿ ٤ٓؼٛ٘ؼ

آٜٗبمت « ػمتٔقػ»ا٣ٖ آت٤بفات ٣ک ٗٞع . افات گٞٗبگٕٞ تَبػكی ٤ٗنتآتی

ثـای کبؿ اٍِی آٜٗب کٚ ػجبؿتنت اف ػكبع اف ٓ٘بكغ امتـاتژ٣ک ؿژ٣ْ، افرِٔٚ 

اف ٓـ٣ن اػآٚ ثـٗبٓٚ ٛنتٚ ای ٝ ثب اتکبء ثـ ىجکٚ ٛبی تـٝؿ٣نتی ٝاثنتٚ ثٚ 

  .پبمؼاؿإ ػؿ کيٞؿٛبی گٞٗبگٕٞ

ا٣ـإ ا٣ٖ امت کٚ إٓ کيٞؿ ربٙ ِٓجی ٛبی ٓ٘طوٚ  ٛؼف اٍِی ثـٗبٓٚ ٛنتٚ ای

اگـ پبمؼاؿإ ثپؾ٣ـٗؼ کٚ . ای اه ؿا ٓضون کـػٙ ٝ ٛٔنب٣گبٗو ؿا ٓـػٞة ثک٘ؼ

ثـای ػؿ آبٕ ٓبٗؼٕ اف ٓزبفات ٛبی ث٤ٖ أُِِی اف ثـٗبٓٚ ٛنتٚ ای ىبٕ 

« ٣کی ثـ مـ ىبط ٝ ثٖ ٓی ثـ٣ؼ»ٍـك٘ظـ ثک٘٘ؼ، چ٤ٖ٘ اهؼآی َٓؼام ػامتبٕ 

 .ٝػعٞاٛؼ ة

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

 
 *پیوندها * 

منصور نجفی : سردبیر نشریه 
mansour.nadjifi@telia.com 

 روابط عمومی سازمان و ایمیلتلفن، فاکس 
 0049 -69 – 50699530تلفن 

 0049 -69-95219010فاکس  

public@rahekargar.net 
 سایت راه کارگر

www.rahekargar.net 
orwi-info@rahekargar.net 

سایت خبری راه کارگر 
http://rahekargar.wordpress.com 

سایت اتحاد چپ کارگری 
www.etehadchap.org 

 سایت رادیو صدای کارگران ایران
www.sedayekargaran.com 

نشر بیدار 
www.nashrebidar.com  

 نشریه انگلیسی ایران بولتن
www.iran-bulletin.org 

مشخص میشوند، " دیدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
 .الزاما بیانگر مواضع سازمان نیستند 
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