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ْلتّ گؾىتّ رًٕٓؿی اماليی يـامى مبنگـػ عًُٛی ؿا ػؿ يضم ػكٍ أ 

ّ عًُٛی ػؿ فيبٌ صٛبت عٕػ اف يوبو آٚت انهٓی ثّ ًْبَگَّٕ ک.ثـگقاؿ کـػ 

پل اف يـگ  ،يقاؿه ْى ثّ صـو يطٓـ تجؼٚم ىؼ ٔ .يوبو ايبيت اؿتوب ٚبكت 

ػٚؼاؿ کُُؼگبٌ اٍٚ صـو ثّ اٍطالس يطٓـ ؿا ؿمبَّ ْبی يقػٔؿ رًٕٓؿی 

ْلتّ گؾىتّ يـامى اٍٚ مبنًـگ ، .اماليی ، فائـٍٚ صـو يطٓـنوت ػاػِ اَؼ 

 .ثـگقاؿ ىؼ !!! ػؿ ٍضٍ صـو يطٓـ!!ٍٚ ثب ىـکت فائـ

ايبو فاػِ ْبی ثی ىًبؿی کّ ثـ احـ عـاكبت يؾْجی ػؿ اٚـاٌ ثُب ىؼِ اَؼ ٔ 

تؼؼاػىبٌ ْى کى َٛنت ْـکؼاو ٚک ىغٌ ينئٕل ػاؿَؼ کّ أ ؿا تٕنٛت 

تًبو  ػؿآيؼ ْبی ايبو فاػِ ػؿ اعتٛبؿ اٍٚ تٕنٛت هـاؿ يی . ايبيقاػِ يی َبيُؼ 

عًُٛی کنی َٛنت رق مٛؼ صنٍ عًُٛی ، پنـ مٛؼ اصًؼ تٕنٛت صـو .گٛـػ 

کّ ايـٔفِ ؿمبَّ ْبی يتؼهن ثّ مپبِ ٔ رُبس اصًؼی َژاػ أ ؿا مٛؼ صنٍ 

مٛؼ صنٍ ينئٕنٛت کبيم اٍٚ يضتًغ ؿا ػؿ .يَطلٕی عطبة يی کُُؼ 

يی اَؼافَؼ ٔ !!! اعتٛبؿ ػاؿػ ٔ ٔرْٕبتی کّ يـػو عـاكی ػاعم صـو يطٓـ 

ينئٕنٛت ثـگقاؿی يـامى .ؿ اعتٛبؿ أ هـاؿ يی گٛـػ ٚب اؿائّ يی ػُْؼ ػ

 .مبنًـگ َٛق ثب مٛؼ صنٍ ٔ مبفيبٌ أمت 

ْـمبنّ مٛؼ صنٍ مغُـاَبَی ػػٕت يی کـػ ٔ عٕػ َطن کٕتبْی اؿائّ يی 

اينبل ايب ثّ گلتّ يضبكم َقػٚک ثّ عٕػه اف ثـگقاؿی اٍٚ يـامى .کـػ 

مٛؼ صنٍ ثؼؼ اف . آمبَی كًٓٛؼ  ػنٛم اٍٚ اکـاِ ؿا يٛيٕػ ثّ.اکـاِ ػاىتّ امت 

اگـ امى عًُٛی ؿٔٚو َجٕػ تب .ثّ َلغ مجق ْب يّٕغ گـكت  ۸۸۱۱اَتغبثبت 

ثّ ػهت اٍـاؿ ثٛو اف صؼ .ثضبل يخم کـٔثی ػًبيّ اه ؿا اَؼاعتّ ثٕػَؼ 

ْٕاػاؿاٌ اصًؼی َژاػ ٔ عبيُّ ای مٛؼ صنٍ ثّ ثـگقاؿی يـامى تٍ ػؿ يی 

ؼ اف اصًؼی َژاػ ، عبيُّ ای ٔ مٛؼ صنٍ مغُـاَبٌ يـامى ػجبؿت ثٕػَ.ػْؼ 

ٔنی ػؿ رـٚبٌ مغُـاَی مٛؼ صنٍ آَوؼؿ ىهٕؽ يی کُُؼ کّ أ اف اػايّ . 

ثؼؼ عبيُّ ای يی آٚؼ ٔ ثب كـاؽ ثبل نت ثّ مغٍ يی گيبٚؼ .مغٍ ثبف يی يبَؼ 

. 

يٕمٕی ، کـٔثی ، يضتيًی پٕؿ ،ٍبَؼی ، ْبػی ؿلبؿی ٔ ثنٛبؿی اف 

کّ ًْگی مبنٛبٌ ػؿافی ػؿ کُبؿ عًُٛی ؿکبة  مـػاؿاٌ يـْٕة ىؼِ مپبِ 

اهتَبػی ٔ َظبيی مپبِ اف ػٔؿِ -يی فػَؼ ػؿ رـٚبٌ هؼؿت گٛـی مٛبمی

رُبس ؿبنت ػؿ رًٕٓؿی اماليی ٓجن مُت .هؼؿت ثّ ثٛـٌٔ اكتبػِ اَؼ 

يـمٕو اٍٚ ؿژٚى، ثب امتلبػِ اف ىجّٛ مبفی يؾْجی ٔ ثب کًک گـكتٍ اف 

. ٍٛ ايـٔفی ٔ ٚبؿاٌ مبثن ؿٔثـٔ يی ىٕػ تبؿٚظ ٍؼؿ امالو ثب اٍٚ يغبنل

ػؿ ًْبٌ آؿبف .اٍٚ مُت ٔ ؿكتبؿ ًْٛيگی رًٕٓؿی اماليی ثٕػِ امت 

هؼؿت گٛـی ،ؿْجـاٌ رًٕٓؿی اماليی اف اٍطالس يؾْجی يُبكن ثـای َبو 

يزبْؼٍٚ ػؿ يوٕنّ . ثـػٌ اف  مبفيبٌ يزبْؼٍٚ عهن  امتلبػِ يی کـػَؼ

ثّ کبؿ يی ؿكت ٔ يزبفاتی رق يـگ ييـک ٔ يـتؼ کّ ثـای کًَٕٛنت ْب 

ىغٌ عبيُّ ای ػؿ ثبة اٍطالس يُبكن ثّ . َؼاىت هـاؿ ًَی گـكتُؼ 

 :ػؿ ٚکی اف مغُـاَی ْبٚو يی گٕٚؼ .تلَٛم ٍضجت کـػِ امت 

گزاضت، « هٌبفك»ایي گشُّي سا کَ هلت ایشاى اص سبل ضصت، ثحك اسن 

سا تفکش اسالهي تفکشي سا ًطبى هي دادًذ کَ آى . آًِب ُویي جْس ثْدًذ

دس افکبس آًِب ًطبًَ ُبي اسالهي اص لشآى ّ ًِج الجالغَ . هعشفي هي کشدًذ

ثْد ّ دالیلي هي آّسدًذ کَ ُشکس خیبل هي کشد آًِب هؤهي ثبهلل ُستٌذ؛ 

ّلتي کَ دلیك هي ضذین هي دیذین ًَ، هطلمبً خجشي اص تفکش اسالهي دس کبس 

ُن دس  -هبسکسیستي ثْد ظْاُش اسالهي ّلي ثبغي، تفکش. آًِب ًیست

لزا ثَ ایٌِب گفتَ ضذ  -اصْل، ُن دس فشّع، ُن دس ضیٍْ ُب، ُن دس اخالق

 (۱)؛ ّ دسست ُن ثْد«هٌبفك»

ػؿ ػِ مبنّ أل صکٕيت اماليی  كؼبنٛت تئٕؿٚک ؿژٚى ؿٔی ىجّٛ مبفی 

يؾْجی ٔ امتلبػِ اف تبؿٚغچّ َلبم ػؿ امالو يتًقکق ىؼِ ثٕػ تب اثقاؿی 

ؿفِ ػهّٛ َٛـٔيُؼتـٍٚ ٔ پـ اَـژی تـٍٚ مبفيبٌ كؼبل تئٕؿٚک ػؿ يجب

اپٕفٚنٌٕٛ ٚؼُی مبفيبٌ يزبْؼٍٚ عهن کّ عطـی ثبنوِٕ يضنٕة ىؼ مبعتّ 

ؿژٚى رًٕٓؿی اماليی پل اف گؾىت می مبل َٛق اٍٚ . ٔ پـػاعتّ ىٕػ 

 .مبفيبٌ ؿا يُبكوٍٛ عطبة يی کُؼ 

اف يغبنلت ْب پل اف اػالو َتبٚذ اَتغبثبت ؿٚبمت رًٕٓؿی يٕد رؼٚؼی 

ػهّٛ اصًؼی َژاػ ٔ عبيُّ ای کّ ػهُب ثّ صًبٚت اف أ ثـعبمتّ ثٕػ آؿبف ىؼ 

ػؿ ثٍٛ يغبنلٍٛ کنبَی هـاؿ ػاىتُؼ کّ ػؿ فيبٌ صٛبت صًُٛی يَؼؿ کبؿ .

مبنّ ثٕػ  ۱اف رًهّ يغبنلٍٛ رؼٚؼ يٕمٕی َغنت ٔفٚـ ػٔؿاٌ رُگ .ثٕػَؼ 

يٕكن  ۷۶مٛبمی ػؿ مبل کّ ثـ عالف يُتظـی اف آفيبٚو اػؼاو فَؼاَٛبٌ 

ثٛـٌٔ آيؼِ ثٕػ ٔ صبال اف يّٕغ کبَؼٚؼ ؿٚبمت رًٕٓؿی کّ ؿاٚو ؿا 

کـٔثی ثٕػ کّ فيبَی ؿئٛل .ػفػٚؼِ ثٕػَؼ اف فيبيؼاؿاٌ صبکى اَتوبػ يی کـػ 

ؿئٛل يزهل ثٕػ ٔ اف ؿٔصبٌَٕٛ ثنٛبؿ ثب َلٕؽ ثيًبؿ  ،ثُٛبػ ىٓٛؼ ثٕػ

يوبو ٔفاؿت اؿىبػ ؿا ػاىت عبتًی ثٕػ کّ ػؿ ػٔؿاٌ صٛبت عًُٛی .يٛـكت 

ٔ آػو ْبی ػٔؿ  .ٔ ثؼؼ ْب ػؿ ػٔ ػٔؿِ ثّ يوبو ؿٚبمت رًٕٓؿی ػمت ٚبكت 

 .ٔ ثـ اٍٚ ْب کّ کى ْى َجٕػَؼ ٔ عٛهی ْبىبٌ ثّ فَؼاٌ اكتبػَؼ 

يغبنلٍٛ رؼٚؼ رًٕٓؿی اماليی کّ ثنٛبؿ پـ هؼؿت ْى ظبْـ ىؼَؼ ؿا ؿژٚى 

اف ػٔؿ ثّ " يُبكوٍٛ"ٕؿٚک رًٕٓؿی اماليی ًَی تٕاَنت ثب ًْبٌ مالس تئ

اٍٚ .عٍَٕٛبت يُبكن ػؿ يٕؿػ اٍٚ يغبنلٍٛ رؼٚؼ ٍؼم ًَی کـػ .ػؿ کُؼ 

ُْٕؿ ػاػّٛ اػايّ مُت أ ؿا يطـس يی .ْب ثب عًُٛی ثٛؼت کـػِ ثٕػَؼ 

کـػَؼ ٔ رُبس ينهٔ رًٕٓؿی اماليی ؿا ثّ اَضـاف اف عٔ عًُٛی يتٓى 

ػمتگبِ ىجّٛ مبفی يؾْجی  .مالس تئٕؿٚک تبفِ ای الفو ثٕػ .يی مبعتُؼ 

ؿا اف پنتٕی کُّٓ (۲")ٓهضّ ٔ فثٛـ " ػٔثبؿِ ثکبؿ اكتبػ ٔ اٍٚ ثبؿ ػامتبٌ 

 .ٔ َى گـكتّ تبؿٚظ امالو ثٛـٌٔ کيٛؼ 
ُْـىبٌ ػؿ گـػٌ .ْى ٓهضّ ٔ ْى فثٛـ اف ىًيٛـ فَبٌ ػؿرّ أل يضًؼ ثٕػَؼ 

پل اف .أ ثٕػَؼ  اٍٚ ػٔ تب پبٚبٌ ػٔؿاٌ يضًؼ ػؿ کُبؿ. کهلتی ٔ ثٛيتـ کيتٍ ثٕػ

يـگ يضًؼ ْى اف رًهّ کنبَی ثٕػَؼ کّ اف عالكت ػهی ػؿ يوبثم اثٕثکـ ػكبع 

پل اف کيتّ ىؼٌ ػخًبٌ ثٛو اف ًّْ ثـ ػهی اٍـاؿ يی کـػَؼ کّ .يی کـػَؼ 

ٔنی پل اف آَکّ ػهی ثّ عالكت ؿمٛؼ ثب اٍٚ ػٔ ثّ يغبنلت .عالكت ؿا هجٕل کُؼ

بو رًم يؼـٔف ىؼ مپبْٛبٌ ػهی ْى ٓهضّ ثـعبمت ٔ مـاَزبو ػؿ رُگی کّ ثّ َ

 .ْٔى فثٛـ ؿا کيتُؼ 

ػامتبٌ ٓهضّ ٔ فثٛـ کّ ثبؿْب پل اف اَتغبثبت ػْى ػؿ يٕؿػ يٕمٕی ٔ کـٔثی 

ؿْجـاٌ رُبس  .تکـاؿ ىؼِ ثٕػ ، صبال ػؿ يٕؿػ مٛؼ صنٍ ثکبؿ ثـػِ يی ىٕػ

ؿا ػؿ  صبکى ثب امتلبػِ اف اٍٚ اثقاؿ تئٕؿٚک ػؿ ٔاهغ يی عٕاُْؼ ىک ٔ تـػٚؼ

يٕؿػ آٌ ػمتّ اف ْٕاػاؿاٌ ٔ َٛـْٔبی مـکٕثگـىبٌ کّ ػچبؿ تقنقل ىؼِ اَؼ اف 

 .ثٍٛ ثجـَؼ  ٔ مالس كکـی رؼٚؼی  ػؿ اعتٛبؿ ىبٌ هـاؿ ػُْؼ 

ىجّٛ مبفی يؾْجی ػؿ صبنی اف مٕی رـٚبٌ مبفاٌ رًٕٓؿی اماليی ٍٕؿت 

ؼّ كئٕػانی يی گٛـػ کّ ربيؼّ مـيبّٚ ػاؿی اٚـاٌ َّ تُٓب ْٛچ ىجبْتی ثّ ربي

مبل پٛو ػٔؿاٌ ٍؼؿ امالو ٔ ػٔؿاٌ ػهی ٔ ٓهضّ ٔ فثٛـ َؼاؿػ ثهکّ ثب  ۸۰۱۱

ثغيی ػظًٛی اف رًؼٛت اٚـاٌ ؿا  .می مبل پٛو عٕػ َٛق ثنٛبؿ يتلبٔت امت

کنبَی تيکٛم يی ػُْؼ کّ ثـای گؾؿاٌ فَؼگی ْٛچ چبؿِ ای رق كـٔه َٛـٔی  

ٔ يؼػی ػؿ فَؼاٌ اههٛت صبکى  ًْبٌ ثغيی کّ ؿْجـه يخم امبنٕ .کبؿىبٌ َؼاؿَؼ

ًْبٌ ثغو ػظًٛی کّ ثی اػتُب ثّ اؿارٛق تکـاؿی  اصًؼی  .مـيبّٚ ػاؿامت

رًؼٛت ػظًٛی کّ ثّ ػامتبٌ ٓهضّ  .مـ يی ػْؼ" ثٛکبؿی ثٛکبؿی "َژاػ كـٚبػ 

ٔ فثٛـ ثی تلبٔت امت ٔ ػؿ مبنی کّ هـاؿ امت مٕثنٛؼ ْب ؿا ثـػاؿَؼ ٔ هًٛت 

 .اٌ آُٚؼِ امتْب مـثّ كهک ثگؾاؿَؼ َگـ

يـػو اٚـاٌ ثـای مبعتٍ ربيؼّ ای ػبػالَّ ػيکـاتٛک ٔ ثؼٔؿ اف امتخًبؿ َّ تُٓب 

ػٔنت  .ثّ ىجّٛ مبفی يؾْجی ثهکّ ثّ ْٛچ ىجّٛ مبفی ػٚگـی اصتٛبد َؼاؿَؼ

يُتغت يـػو ثبٚؼ پل اف ثؼٔؿ ؿٚغتٍ هبٌَٕ امبمی اؿتزبػی رًٕٓؿی اماليی 

-ـؿمی اكنبَّ ْب ٔ ٔهبٚغ تبؿٚغیاف ييغَبت ربيؼّ اٚـاٌ صـکت کُؼ ٔ ث

 ۸۸۱۱عـػاػ  .يؾْجی ؿا ثّ آکبػيی ْبی تبؿٚغی ثنپبؿػ 
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اگـچّ اٍٚ ػٔ ػؿ كـُْگ ىٛؼّ .ٓهضّ ٔ فثٛـ اف ٚبؿاٌ يضًؼ پٛـًجـ امالو ثٕػَؼ  -2

يٕؿػ نؼٍ ٔ َلـٍٚ ْنتُؼ ، اْم مُت ٔ اف رًهّ رًبػت مُت ػؿ اٚـاٌ اف اٍٚ ػَٔلـ 

هللا ؿّی " ػؿ اػثٛبت مُی ْب ًْٕاؿِ اف اٍٚ ػٔ ثب ػُٕاٌ .ثب اصتـاو ٚبػ يی کُُؼ 
 .ٚبػ يی ىٕػ " ػًُٓب 

………………………………………………… 

 !نگذاریم دریا تنها بماند: فراخوان گزارشگران
دریا نمونه ای است از دریای انسانی مچاله شده در کشورمان که راه 
خروج از جهنم حاکم را بهمراه خانواده خود برگزیده است و هم اکنون در 

 . ر بنام شهر وان بسر می برد و ناگزیر از خود زنی شده استدوزخی دیگ
عتصاب غذای خشک آخرین راهکاری است که خانواده جوانی پس از پنج 

دریا . در هراس از دیپورت اختیار کرده است سال بالتکلیفی و استیصال و
از فرار از . کوچولو، اما، امروز تجربه ی سهمگین و تلخی را تحمل میکند

تا زندان   پناهندگی در ترکیه  پرمخاطره مرزی به نا کجاآبادکوههای 
سوریه و بالتکلیفی دراز مدت و امروزهم بهمراه مادر و پدرش در برابر 
دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در شهر وان دست به اعتصاب غذای 

  . خشک زده است
 !اعتراض به بی حقوقی انسان ها باز هم 

گر و بنام تقاضای به حق پناهندگی، ما را بر اینبار در صحنه ای دی 
 .تا مراتب اعتراض شدید خود را به جهانیان اعالم کنیم انگیخته است 

نهادها و   –امروز هم دیر است و ما فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
و شریف بین  ایرانی از این طریق نظر جامعه جهانی آزاده  رسانه های 

از نوع دیگر باشد، جلب   ه که میتواند آبستن فاجعه ایالمللی را به این واقع
 .مینمائیم

 صدای فریاد حق طلبانه دریا و خانواده اش را بگوش جهانیان برسا نیم
 gozareshgar67@yahoo.de: آدرس اینترنتی برای اعالم پشتیبانی

................................................. 
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 !گفتبسُبی سیبسی  سادیْ ساٍ کبسگش 

سکْت دس ثشاثش اعذام لشثبًیبى آسیت ُبی اجتوبعی 

 !است تطْیك ًمط حمْق ثطش
ٔ ٚک َلـ ؿا ػؿ اٍلٓبٌ ثّ   َلـ ؿا ػؿ تٓـاٌ 13مضـگبِ ايـٔف ًْقيبٌ 

اٍٚ اػؼاو ْب ػؿمت پل اف ثّ مُگ عٕؿػٌ تٛـی کّ ثب . ػاؿ آٔٚغتّ اَؼ

ْقاؿ اتٕثٕك ثّ مًت  49پبمؼاؿاٌ ٔ ثنٛزی ْب ثّ تٓـاٌ آٌ ْى ثب آٔؿػٌ 

آٌ نيکـکيی هـاؿ ثٕػ ًَبٚو . رُجو يـػو پـتبة کـػِ ثٕػ ٍٕؿت گـكت

ػظٛى اؿػبة ثبىؼ ٔ ًّْ ؿا ػچبؿ ٔصيت کُؼ؛ ؿمًب گلتّ ثٕػَؼ کّ يی 

ثب كْبصت ػهُی   ايب أال. عٕاُْؼ چيى كتُّ ؿا اف اٍٚ ٓـٚن کٕؿ کُُؼ

ايُٛتی پيت پـػِ اٍٚ يـامى ػؿ رهٕگٛـی اف مغُـاَی /ـاٌ َظبيیمبفيبَگ

َِٕ عًُٛی ػؿ ثـاثـ اكکبؿ ػًٕيی ػاعهی ٔ رٓبَی صـکت ىبٌ ثّ ّؼ 

 .عٕػه تجؼٚم ىؼ

تُٓب آتو يُبفػّ ٔ عَٕيت گـْٔٓبی   ثّ ربی اٚزبػ تـك ػًال: حبَٛب

 .ٚم ىؼػاعهی ٔ صبىّٛ َظبو ؿا ػايٍ فػ ٔ ثُبثـاٍٚ ثبفْى ثّ ّؼ عٕػه تجؼ

أد هؼؿت ًَبٚی ؿژٚى ؿا ثـای يـػو ٔ يؼتـّبٌ ؿٔىٍ کـػ ٔ َيبٌ : حبنخب 

ػاػ کّ اٍٚ ْب صبال ّٔغ ىبٌ چُبٌ ٔعٛى امت ٔ ػؿ چُبٌ يضبٍـِ ای اكتبػِ 

اَؼ کّ صتی ٔهتی اف ْلتّ ْب پٛو ثب امتلبػِ کبيم اف ايکبَبت ػظٛى ػٔنتی 

ًبٚو اؿػبة يی کُُؼ اهؼاو ثّ مبفيبَؼْی ػهُی َٛـْٔبی عٕػىبٌ ثـای َ

تبفِ . ػًال ًَی تٕاَُؼ ثٛو اف چُؼ ٍؼ ْقاؿ َلـ ؿا ػؿ تٓـاٌ رًغ کُُؼ

گقاؿه ْبٚی ْى ْنت کّ تؼؼاػ ىـکت کُُؼگبٌ ػؿ مبنـٔف يـگ عًُٛی ؿا 

اگـ اٍٚ رًؼٛت ثنٛذ ىؼِ؛ ًّْ . صؼٔػ ػٔٚنت ْقاؿ َلـ تغًٍٛ يی فَؼ

ْؼ تٕاَنت ػؿ ثـاثـ تٕاٌ ثنٛذ كبىٛنتی ؿژٚى ثبىؼ؛ يؼهٕو امت کّ َغٕا

صـکت اػتـاّی يؼأو ٔ ًْقيبٌ يـػو ػؿ ػْٓب ىٓـ کيٕؿ ثـای يؼتی 

ٕٓالَی ػٔاو ثٛبٔؿػ ٔ اف آٌ ْى ؿٔىٍ تـ امت کّ ػؿ ثـاثـ تضًٛم َجـػْبی 

وطّ ای ثـای َپـاکُؼِ ػؿ فيبٌ ْب ٔ يکبٌ ْبٚی کّ ايکبٌ تًـکق 

ؿ آثـكت مٛبمی ٔ مـکٕثگـاٌ ؿا اف آَٓب ثگٛـػ ثٛو اف پٛو ٔاؿكتّ ٔ ػچب

 .كـمبٚو ٔ ؿٚقه ثٛيتـ َٛـٔ عٕاْؼ ىؼ

ؿژٚى، اػؼاو ػمتّ رًؼی پُذ فَؼاَی مٛبمی ؿا ػؿ يبِ گؾىتّ تزـثّ : ؿاثؼب

کـػ ٔ ػظٛى تـٍٚ ٔ پـىکِٕ تـٍٚ ًْجنتگی ثی َظٛـ يهی ػؿ اػتـاُ ثّ 

اٍٚ اهؼاو رُبٚتکبؿاَّ، اػتَبة مـامـی ػؿ کـػمتبٌ ٔ صـکت ْبی 

يبػؿاٌ ربَجبعتگبٌ، عبَٕاػِ ْبی فَؼاَٛبٌ مٛبمی ٔ  اػتـاّی ىزبػبَّ

مٛبمت اؿػبثو ىکنت عٕؿػ ٔ ؿژٚى . ىبْؼ ثٕػ  اػتـاّبت ػاَيزٕٚی ؿا

چُبٌ ثّ نـفِ ػؿآيؼ کّ ثب گؾىت َقػٚک ثّ ٚک يبِ ثّ اػتـاف يوبيبت 

عٕػه ُْٕف رـات ًَی کُؼ يضم ػكٍ يغلٛبَّ اٍٚ ربَجبعتگبٌ ؿا ثّ عبَٕاػِ 

يی تـمؼ يٕد ؿاِ ثٛبكتؼ ٔ مٛم ربؿی ىٕػ ٔ ػٔػيبَو . ُؼْبٚيبٌ اػالو ک

ثب تّ کيٛؼٌ ؽعٛـِ اؿػبة امت کّ ؿژٚى ػٔثبؿِ اف ًْبٌ ػؿی . ثـ ثبػ ؿٔػ
يی ؿٔػ کّ ًْٛيّ ػؿ يٕاهغ ٔصيت اف كـٔپبىی ٔ َٛبف ثّ ٔصيت پـاکُی، 

 .ثـؿٔٚو ثبف ثٕػِ ٔ آٌ اػؼاو ػمتّ رًؼی هـثبَٛبٌ آمٛت ْبی ارتًبػی امت

ّ ؿژٚى اٍٚ امت کّ ػؿ يٛبٌ يغبنلبَو، عبٍّ ػؿ رُبس مـکٕة ىؼِ يضبمج

اػتوبػ يضکًی ثّ صًبٚت اف صوٕم يؼَی هـثبَٛبٌ آمٛت ْبی ارتًبػی ٔ َلی 

. اػؼاو ثّ ػُٕاٌ ٚک اٍم ٔ ٚک رُبٚت مبفيبٌ ٚبكتّ ػٔنتی ٔرٕػ َؼاؿػ

ؿژٚى ثـ ًْنٕٚی ٔ ْى اَؼٚيی ثغيی اف يؼتـّبٌ ٔ يغبنلبَو ػؿ اػؼاو 

ْـ چُؼ . کبؿاٌ ٔ يزـيبٌ ٔ يتًٓبٌ ثّ هبچبم يٕاػ يغؼؿ صنبة يی کُؼ ثقِ

تهظ امت ايب صوٛوت اٍٚ امت کّ اٍٚ يضبمجّ مـکٕثگـاٌ تب صؼٔػی يضبمجّ 

ػؿمت ثّ اٍٚ اػتجبؿ کّ يی ثُٛٛى گـِٔ گـِٔ هـثبَٛبٌ . ػؿمتی ْى ْنت

آمٛت ْبی ارتًبػی ؿا ثّ ػاؿ يی کيُؼ ٔ ٍؼاٚی اف يٛبٌ آَبٌ کّ تک 

ػؿ صبنی کّ اگـ ثّ مـٔهت . ٍؼاٚی ؿا يضکٕو ثّ كُب يی ػاَُؼ ثـًَی عٛقػ

عبَٕاػِ ْبی ًٍْٛ يتًٓبٌ ثّ هبچبم يٕاػ يغؼؿيی ؿكتُؼ، پبی ٍضجت ْب 

ٔػؿػْبی آَٓب اگـ يی َينتُؼ ٔ ؿٚيّ ْب ٔ فيُّٛ ْبی ؿكتٍ ثّ مٕی اػتٛبػ 

صتًب ٔ هطؼب ٔ يٕاػ يغؼؿ ٔ رـائى ثـعبمتّ اف آٌ ؿا اگـ ٔاکبٔی يی کـػَؼ 

ثب ػْٓب ؿىتّ يـػی ٔ َبيـػی ؿٔثـٔ يی ىؼَؼ کّ َيبٌ يی ػْؼ چگَّٕ 

كوـ، ثٛکبؿی، صبىّٛ َيُٛی ٔ يضـٔيٛت اف تضَٛم ٔ آيٕفه، ثّ اػتٛبػ ٔ 

ٔ كوـ، ثٛکبؿی؛ صبىّٛ َيُٛی ٔ . هبچبم ٔ ثقِ کبؿی فيُّٛ ػاػِ امت

آٌ  يضـٔيٛت اف مٕاػ ًّْ ٔ ًّْ يٕاؿػ َوِ صوٕم ثيـ امت ٔ ينجت

ًٍْٛ َظبيی امت کّ مّ ػّْ ؿبؿت کـػِ ٔ چبپٛؼِ ٔ ربيؼّ ؿا ثّ هٓوـا ٔ 

تجبْی ٔ اف ْى گنٛغتگی کيبَؼِ ٔ ىـاٚٔ َوِ صوٕم ثيـ ؿا تيؼٚؼ ٔ 

پل مکٕت ػؿ ثـاثـ اػؼاو هـثبَٛبٌ آمٛت ْبی ارتًبػی . توٕٚت کـػِ امت

ف ٔاَگٓی آٌ َگٓجبٌ ػؼانتی کّ چيًبَو ثب. تيٕٚن َوِ صوٕم ثيـ امت

ػؼانت ثـای آٌ کّ ػؼانت ثبىؼ ثبٚؼ . امت كـىتّ َٛنت، ىٛطبٌ امت

چيًبَو ثنتّ ثبىؼ تب صن ؿا ثّ تُبمت ربٚگبِ ارتًبػی ٔ ٓجوبتی اكـاػ؛ 

تونٛى َکُؼ؛ کّ صن ًْگبٌ ؿا  يٕهؼٛت ىبٌ ػؿ هؼؿت ٔ مٓى ىبٌ ػؿ حـٔت 

چّ ىٓـَٔؼ ثقِ کبؿ چّ ىٓـَٔؼ ػبػی ػؿ ثـعٕؿػاؿی اف صٛبت، ػؿ ػكبع 

اف يٕرٕػٚت، ػؿ تيـٚش مٓى ٔ َوو ٔاهؼی كـػ، ربيؼّ، ػٔنت ٔ يُبمجبت 

ارتًبػی صبکى ػؿ ثـٔف ٚک تجبْی ٚب َبُْزبؿی ٚب َوِ صن كـػی ٚب رًؼی 

ػؿ صبنی کّ ػؿ ربيؼّ امتجؼاػ فػِ يب صوٕم . ثّ ػؿمتی ثّ ؿمًٛت ثيُبمؼ

يٍٛ  يؼَی هـثبَٛبٌ آمٛت ْبی ارتًبػی اَگبؿ يُطوّ ْبىٕؿ عٕؿػِ ٔ فيٍٛ

گؾاؿی ىؼِ امت کّ عٛهی اف يؼػٛبٌ صوٕم ثيـ رـات پب گؾاىتٍ ػؿ آٌ ؿا 

اَگبؿ کبكی امت کّ يزـو ثٕػ تب متبَؼٌ ربٌ هبثم تٕرّٛ . ثّ عٕػ ًَی ػُْؼ

ًٍْٛ تـك اف رُگٛؼٌ ثب رقيٛت كکـی ٔ ؽُْٛت هـٌٔ ٔمطبٚی ٔ . ثبىؼ

ّ فيٍٛ تبعت ٔاپل يبَؼِ ی يؼاكغ اػؼاو يزـيبٌ امت کّ اٍٚ اػؼاو ْب ؿا ث

ٔ تبف ؿژًٚی کّ عٕػ اف ْـ تجٓکبؿی يزـو تـ امت تجؼٚم کـػِ ٔ اػؼاو 

ػؿ صبنی . ْبی ػمتّ رًؼی ؿا ثّ مالس ؿػت آكـُٚی آَبٌ تجؼٚم کـػِ امت

کّ ػؿ ثـاثـ اػؼاو ْبی كهّ ای هـثبَٛبٌ آمٛت ْبی ارتًبػی، ػؿمت ثّ 

َی يطهوب ثی صن عبٓـ اٍٚ کّ آَٓب ػؿ ْـو صًبٚت ارتًبػی؛ صوٕهی ٔ هبَٕ

ثب اػتـاُ ثّ . اَؼ؛ ثبٚؼ ثّ يـاتت ثٛو اف صوٕم مبٚـ ىٓـَٔؼاٌ صنبك ثٕػ

اػؼاو ْبی گـْٔی آمٛت ْبی ارتًبػی اٍٚ آعـٍٚ صهوّ اؿػبة ؿا اف چُگ 

ػمتگبِ هَبثی ٔ آػيکيی ػٔنتی ثگٛـٚى، ٔ ثـ اَؼٚيّ ٔاپل گـاٚی کّ يٛقاٌ 

ثّ ٓجوّ مٛبمی، ثـعٕؿػاؿی اف صوٕم ىٓـَٔؼی ٔ صوٕم يؼَی ؿا 

ارتًبػی، هؼؿت، حـٔت ٔ ربٚگبِ يٕرٕػ اكـاػ ػؿ ؿٔاثٔ ارتًبػی پَٕٛؼ يی 

 2010, 7ژٔئٍ  .فَؼ، ػمت ؿػ فَٛى

……………………………………………………… 

ب ضْک تشاپی پطت پشدٍ دّد ّ سبصهبًذُی همبثلَ هْثش ث

 آى پیبهذُبی فبجعَ ثبس
فيٍٛ نـفِ ْلت ؿٚيتـی ػؿ اهتَبػ اٚـاٌ، ٚؼُی ثـچٛؼٌ ٚبؿاَّ ْب ٔ ؿْب 

کـػٌ هًٛت ْب ًْچُبٌ ثب يزًٕػّ ای اف اظٓبؿَظـْبی يتُبهِ ينئٕنٍٛ ٔ 

اٍٚ تُبهْبت ػؿ ًّْ فيُّٛ ْبی يـثٕٓ ثّ . کبؿگقاؿاٌ ؿژٚى ؿٔثـٔمت

گلتّ اَؼ کّ ارـای ٓـس چّ ُْٕف ؿٔىٍ ٔ ٍـٚش َ. اٍٚ ٓـس رـٚبٌ ػاؿػ

فيبَی ػهٛوب آؿبف يی ىٕػ؛ َگلتّ اَؼ کّ ثبالعـِ يجهؾ ٚبؿاَّ َوؼی رجـاَی 

چوؼؿ امت؛ ٍـاصت َؼاػِ اَؼ ٔ ًَی ػُْؼ کّ آٚب ثبالعـِ ًّْ هـاؿ امت 

ٚبؿاَّ َوؼی ثگٛـَؼ ٚب تُٓب ػْک ْبی عبٍی؟ ٔ اگـ ػْک ْبی پبئُٛی 

ُؼی ػْک ْب ثّ ثبالٚی ٔ پبئُٛی کؼاو ٚبؿاَّ َوؼی يی گٛـَؼ، يؼٛبؿ ػمتّ ث

موق ْبی ػؿآيؼی امت؟ ٔ ًَی گُٕٚؼ کّ ػؿ ؿٛبة ثبَک ْبی آالػبتی 

ػهٛن ٔ هبثم اتکب ٔ َجٕػ َظبو ربيغ يبنٛبتی، اَلَبل مبعتبؿی ػؿيبٌ َبپؾٚـ 

ػؿ صٕفِ تبيٍٛ ارتًبػی ٔ ٔرٕػ َٓبػْبی يٕافی، چگَّٕ موق ْبی 

ثـ ًّْ اٍٚ ْب ُْٕف ؿٔىٍ َيؼِ امت ػؿآيؼْب تـافثُؼی يی ىٕػ؟ ػالِٔ 

کّ ػؿ مبل أل ارـای اٍٚ ٓـس ٚؼُی ػؿ ًٍْٛ مبل ربؿی هـاؿ امت 

ثبالعـِ چّ يٛقاَی اف ملـِ يـػو ثٛـٌٔ ثکيُؼ؟ ظبْـا ثـای پبمظ ثّ ًٍْٛ 

ٔ ػؿ صبنی کّ ثّ َظـ يی ؿمؼ کم ػمتگبِ ػٔنتی ثّ  پـمو ْب ٔ اثٓبو ْب

تبؿٚکی ٔ اثٓبو پٛو يی ؿٔػ ٔ ثـ مـ ىِٕٛ اف اٍٚ متٌٕ ثّ آٌ متٌٕ ػؿ 

ٓـس ْبی يغتهق يٛبٌ گـْٔجُؼی ْبی يغتهق إٍنگـاٚبٌ ييبرـِ رـٚبٌ 

ػاؿػ، ارـای آفيبٚيی ثـچٛؼٌ ٚبؿاَّ ْب ػؿ مّ امتبٌ ػؿ صبل ارـامت تب 

اف ػؿٌٔ آٌ ىـاٚٔ ارـای مـامـی ثـچٛؼٌ ٚبؿاَّ ْب يٕؿػ مُزو هـاؿ 

ٔ تُبهِ ْبی يوبيبت ٔ ػٔنتًـػاٌ ؿژٚى آَچّ ايب ػؿ ٔؿای اثٓبو ْب . گٛـػ

ثـ مـ َضِٕ ثـچٛؼٌ ٚبؿاَّ ْب رـٚبٌ ػاؿػ ، انقايی امت کّ ػٔنت 

ٔؿىکنتّ ػؿ گـاٌ کـػٌ هًٛت ْب ثّ ػُٕاٌ ؿاِ يوبثهّ ثب تضًم َبپؾٚـ ىؼٌ 

ٚکی اف ىٕاْؼ اٍٚ انقاو، . ثؼْی ْب ٔ يوبثهّ ثب ٓـٛبٌ ْبی َبىی اف آٌ ػاؿػ

ی ػٔنت ثّ ىـکت ْبی ثغو ثـم امت کّ ّٔؼٛت ثؼْی پُش ْقاؿ يٛهٛبؿػ

ػؿ ًٍْٛ . ْقاؿ کبؿگـ اٍٚ ثغو ؿا ثّ يغبٓـِ اَؼاعتّ امت 9اىتـبل 

ؿاثطّ امت کّ ٔفاؿت َٛـٔ تضًم اف ػمت ػاػِ ٔ ثؼٌٔ اٍٚ کّ يُتظـ 

اػًبل هًٛت آفاػ ثـم ثـای ػمتگبْٓبی  ارـای ٓـس ىٕک تـاپی ثًبَؼ؛

يضًؼ ثٓقاػ يؼبٌٔ ٔفٚـ َٛـٔ ػؿ . ِ امتتٛـيبِ ؿا اػالو کـػ 15ػٔنتی اف 

ايٕؿ ثـم ٔ اَـژی ثب تبکٛؼ ثـ اُٚکّ مّ ػْک أل ربيؼّ ػؿ ٍٕؿت 

ْبی مُگُٛی ثپـػافَؼ، گلتّ امت اف پبَقػْى تٛـيبِ  يَـف ثبال ثبٚؼ رـًّٚ

ىٕػ ٔ هًٛت  اينبل يضبمجّ هًٛت تًبو ىؼِ ثـم ثـای اػاؿات ػٔنتی آؿبف يی

هًٛت ثـم . لایر عٕاْؼ ثٕػ 2تٕيبٌ ٔ  83ٕٔات رؼٚؼ ْى ثّ افای ْـ کٛه

تٕيبٌ كؼهی اف  50ثـای يَـف کُُؼگبٌ تزبؿی ٔ يـبفِ ْب ْى اف صؼٔػ 

يؼُبی اٍٚ اكقاٚو هًٛت ثـم آٌ امت کّ . تٕيبٌ يی ؿمؼ 65تٛـيبِ ثّ  15

ػٔنت يی عٕاْؼ ثؼْی ْبی عٕػ ثّ ثغو ثـم ؿا اف رٛت ًٍْٛ ثغو تبيٍٛ 

کّ ىٕک تـاپی ػؿ ًّْ فيُّٛ ْب ػؿ پٛو عٕاْؼ اٍٚ ىِٕٛ ای امت . کُؼ

ؿٔىٍ امت يَـف کُُؼگبٌ تزبؿی ٔ يـبفِ ػاؿاٌ اكقاٚو هًٛت . گـكت

ثـم ؿا ثـ هًٛت يضَٕالت عٕٚو عٕاُْؼ کيٛؼ ٔ ثُبثـاٍٚ يَـف 

کُُؼگبٌ اٍٚ يضَٕالت ٚؼُی يـػو ْنتُؼ کّ ثبٚؼ تبٔاٌ اٍٚ گـاَی ؿا 

 .ثپـػافَؼ

ٔ پـػِ ػٔػی کّ ثغيی ْى ػبيؼاَّ اف مٕی ػٔنت  ثُبثـاٍٚ ثب ٔرٕػ اثٓبو ْب

ٔ کبؿگقاؿاٌ آٌ ثـ فيُّٛ ْب ٔ ىـاٚٔ ٔ چگَٕگی ثـچٛؼٌ ٚبؿاَّ ْب صبکى 

امت؛ أال ػمتجـػ ثّ مطش يؼٛيت يـػو ٔ پـ کـػٌ عقاَّ ػٔنت ٔؿىکنتّ 

http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/06/07/maz-190/
http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/06/07/maz-190/
http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/06/04/maz-181/
http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/06/04/maz-181/
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ٔ حبَٛب ارتُبة َبپؾٚـی اٍٚ ؿٔٚکـػ ػٔ ػَُـ امبمی ػؿ  اف رٛت ىٓـَٔؼاٌ

ًٍْٛ ػٔ ػَُـ امت کّ اًْٛت آيبػگی ٔ . اَّ ْبمتصٕفِ ثـچٛؼٌ ٚبؿ

مبفيبَؼْی ثـای يوبثهّ يٕحـ ثب پٛبيؼْبی كبرؼّ ثبؿ ىٕک تـاپی ؿا يٕؿػ 

ارـای ىٕک تـاپی ثّ ػُٕاٌ تُٓب ؿاِ َزبت ػٔنت اف  . تبکٛؼ هـاؿ يی ػْؼ

يوبيبت ؿژٚى چٓم ػؿٍؼ رًؼٛتو   ٔؿىکنتگی ػؿکيٕؿی کّ ثّ اػتـاف

ثٕٚژِ . ی ثـَؼ، فيُّٛ مبف ىٕؿه ْبی تٕػِ ای امتفٚـ عٔ كوـ ثّ مـ ي

اٍٚ کّ ىٕک تـاپی ػؿ ىـاٚطی ثّ مًت ارـا يی ؿٔػ کّ صهوّ يضبٍـِ 

تضـٚى ْبی اهتَبػی تُگ تـ يی ىٕػ ٔ ْى اکٌُٕ تبحٛـات آٌ ؿا يی تٕاٌ 

ػؿ فيُّٛ ثُقٍٚ ٔ ٍق ْبی ثهُؼ ٔ ربٚگبْٓبی عبنی ػؿ ثـعی اف 

ْبی ٔمٛغ ػْٓب يٛهَٕٛی يـػو يؼًٕال فيبَی  ايب اگـ تٕػِ. کالَيٓـْب ػٚؼ

َنجت ثّ ىٕک تـاپی ٔاکُو َيبٌ يی ػُْؼ کّ تبحٛـات ىٕو آٌ ثـ ّٔغ 

پؼٚؼاؿ ىٕػ، ثـ كؼبنٍٛ ٔ مبفيبَگـاٌ رُجو ْبی اػتـاّی ٔ   يؼٛيتی ىبٌ

ثٕٚژِ يؼاكؼٍٛ ػؼانت ارتًبػی امت کّ اف ْى اکٌُٕ يـػو ؿا ثب احـات 

کُُؼ ٔ ثب اٚزبػ ْنتّ ْبی ينتوم يوبٔيت يؼَی ٔ كبرؼّ ثبؿ اٍٚ ٓـس آىُب 

 .ىجکّ ْبی ٍَٕٚ يجبؿفاتی ػؿ رٓت ػْی ثّ اػتـاّبت تٕػِ ای آيبػِ ثبىُؼ

 2010, 4ژٔئٍ 

……………………………………………………… 

             ُوگبم ثب هبدساى عضا علیَ اعذام ّ ضکٌجَ ّ 

 !ضینثپبخی ثشای آصادی صًذاًیبى سیبسی 
آيُّ كًٓٛی يبػؿ مٓـاة اػـاثی اف ربَجبعتگبٌ رُجو ّؼ ػٚکتبتٕؿی يـػو 

لتّ امت کّ اف عٌٕ يب ػؿ گلتگٕ ثب کًپٍٛ ثٍٛ انًههی صوٕم ثيـ ػؿ اٚـاٌ گ

ثّ  عبَى كًٓٛی ثب اىبؿِ . پنـه ثّ ىـٓ آفاػی فَؼاَٛبٌ مٛبمی يی گؾؿػ

ثـای ػؼو ثـگقاؿی  تٓؼٚؼ ػمتگبِ ٔالٚی ٔ ْيؼاؿ ػمتگبِ ايُٛتی ؿژٚى 

ؿى اف ػمت ػاػٌ مٓـاة ٔ مٓـاة ْب ”  :يـامى مبنگـػ ثـای پنـه گلت

ی کّ ىزبػبَّ اٚنتبػِ اف ًّْ ی رٕاَبَ. ؿًی ربَکبِ ٔ كـايٕه َيؼَی امت

اَؼ تب َبو مٓـاة ْب ػؿ ؿجبؿ فيبٌ اف ثٍٛ َـٔػ ًٍٛبَّ تيکـ يی کُى ٔ ػؿ 

صبنی کّ يبيٕؿاٌ ايُٛتی ثّ ػؿ عبَّ ی يٍ يـارؼّ کـػَؼ ٔ گلتّ اَؼ يجبػا 

اؿلبل ىٕو ٔ ػؿ مبنـٔف ىٓبػت كـفَؼ َبفَُٛى اف يُقل ثٛـٌٔ ثٛبٚى ٔ 

ف عٌٕ پنـو تُٓب ثّ ىـٓ آفاػی ثی هٛؼ مغُـاَی کُى ثّ آٌ ْب يی گٕٚى يٍ ا

اٍٚ ىٛـ فٌ ٔ مًجم يوبٔيت يبػؿاٌ ” .ٔىـٓ فَؼاَٛبٌ مٛبمی يی گؾؿو

مٓـاة ؿا ثّ رـو ٍهش ٓهجی ػين ٔ افاػی “ػقا ًْچٍُٛ اظٓبؿ کـػ کّ 

اف ػمت ػاػو ثگؾاؿٚؼ كـفَؼاٌ ػٚگـ اٍٚ مـفيٍٛ فَؼِ ثًبَُؼ ٔ فَؼگی 

 ”.کُُؼ

هبََٕی ثٕػٌ ىکُزّ، يضبکًبت كـيبٚيی ػؿ  ٔرٕػ ْقاؿاٌ فَؼاَی مٛبمی،

ٔکٛم، ٔ اػؼايٓب ٔ کيتبؿ فَؼاَٛبٌ مٛبمی، َّ تُٓب   پيت ػؿْبی ثنتّ ٔ ثی

تزنى ؿٔىٍ ػٚکتبتٕؿی ػُبٌ گنٛغتّ ٔ ثٛبَگـ عيَٕت مبفيبٌ ٚبكتّ ؿژٚى 

ػٚگـ َّ   ؿژٚى اماليی. اماليی، ثهکّ پبىُّ آىٛم اٍٚ َظبو ٔالٚی َٛق ْنت

ـپٕه گؾاىتٍ ثـ رُبٚبت عٕػ َٛنت ثهکّ ػؿ تاله ثـای تُٓب هبػؿ ثّ م

مـکٕة رُجو ّؼ امتجؼاػی يـػو اٚـاٌ ٔ اف مـ امتَٛبل ْـ ؿٔف ٔ ثّ 

اىکبل گَٕبگٌٕ ػمتبٌ عٕػ ؿا کّ ثّ عٌٕ رٕاَبٌ اٚـاٌ آنٕػِ امت ؿا ػؿ 

ػمتگبِ ٔالٚی ثٕٚژِ . يؼـُ چيًبٌ َبثبٔؿ اٚـاَٛبٌ ٔ رٓبَٛبٌ هـاؿ يٛؼْؼ

ٔاهؼٛت اػؼاو ْب،  ؾىتّ تاله کـػِ امت تب اف ٚک ٓـفػؿ ٚک مبل گ

ْبی آَبٌ، ٔ کيتبؿ يغبنلبٌ  ْبی ٔصيٛبَّ، كيبؿ ثّ فَؼاَٛبٌ ٔ عبَٕاػِ ىکُزّ

کٕىٛؼِ امت  ػٔنت ؿا ٔاؿَّٔ رهِٕ ػْؼ، ٔ اف ٓـف ػٚگـ ثب ثٛيـيی تًبو 

ْبی ايُٛتی، ثب  ٔ ثنٛذ َٛـٔ، ثب ػمت يـٚقاػ گلتٍ ثّ َٓبػ  ثب نيکـ کيی

ْبی ػٔنتی، ثؾؿ ٔصيت ػؿ ػل رُجو  ًؼٚؼ ربَٛبٌ ىُبعتّ ىؼِ ػؿ يوبوت

 .يـػيی ثپـاکُؼ

ْبی ػؿعيبٌ اف ٔاهؼٛت  ٔاکُو يـػو اٚـاٌ ثّ ىکُزّ ٔ اػؼاو، اكيبگـی

تزبٔف، ىکُزّ ٔ اػؼاو ػؿ اٚـاٌ، ٔ ثٕٚژِ اػتَبثبت اعٛـ ػاَيزٕٚبٌ، 

ی اف اٍٚ امت کّ ْبی آَبٌ صبک يـػو کـػمتبٌ، فَؼاَٛبٌ مٛبمی ٔ عبَٕاػِ

يًٓتـ اف ًّْ ايب َّ . ْبی ػمتگبِ ٔالٚی ثب ىکنت يٕارّ ىؼِ امت مٛبمت

َظبو اماليی، ثهکّ تجؼٚم ىؼٌ نـٕ ىکُزّ ٔ اػؼاو ٔ آفاػی   ؿمٕاٚی رٓبَی

ْبی ثال ٔامطّ اکخـٚت ػظٛى يـػو  اف ػؿعٕامت  فَؼاَٛبٌ مٛبمی ثّ ٚکی

ينئهّ فَؼاَٛبٌ مٛبمی   بمیمغُبٌ يبػؿ آيُّ كًٓٛی اًْٛت ام. اٚـاٌ امت

اف صهوّ ْبی ّؼٛق ٔ ؿٛـ هبثم ػكبع ػمتگبِ ٔالٚی ؿا ثبؿ   ثؼُٕاٌ ٚکی

 .ػٚگـ ٔ ثيکم ؿٛـ هبثم اَکبؿی َيبٌ يٛؼْؼ
  ْبی ثی اکٌُٕ ػٚگـ تـػٚؼی َٛنت کّ آفاػی فَؼاَٛبٌ مٛبمی کّ يًٌْٕ آفاػی

کـامی عٕاْی هٛؼ ٔ ىـٓ مٛبمی ؿا َٛق ػؿ عٕػ كيـػِ کـػِ امت ٔ ثٛبٌ ػيٕ

تکّٛ ثّ . تـٍٚ عٕامتٓبی اٍٚ رُجو تجؼٚم ىؼِ امت اف يوؼو  يـػو يبمت، ثّ ٚکی

ای ػهّٛ ػمتگبِ  اٍٚ صهوّ فيُّٛ يُبمجی امت ثـای ثنٛذ ْـ چّ ثٛيتـ رُجو تٕػِ

اف   ٚکی” فَؼاَی مٛبمی آفاػ ثبٚؼ گـػػ“َجبٚؼ كـايٕه کـػ کّ ىؼبؿ . ٔالٚی

ثٕػ؛ ىؼبؿی کّ ٔمٛؼتـٍٚ صًبٚت يـػيی ؿا  ۷۶ْب ػؿ اَوالة  يًٓتـٍٚ ىؼبؿ

ىؼبؿ آفاػی . رهت کـػ ٔ َٛـٔی ػظًٛی ؿا ػهّٛ ػمتگبِ ىبُْيبْی گـػ آٔؿػ

ػؿ چٍُٛ . فَؼاَٛبٌ مٛبمی ْى اکٌُٕ َٛق اف ٔكبم ػًٕيی ثـعٕؿػاؿ امت

ىؼبؿ نـٕ ىکُزّ ٔ اػؼاو ٔ آفاػی فَؼاَٛبٌ مٛبمی   صٕل ًْگبَی ىـاٚطی ثنٛذ

ْبی  آٌ ؿا عبَٕاػِ  کّ ْنتّ اٍهی  ثنٛزی . ی ثـعٕؿػاؿ امتْب اف اًْٛت ٔٚژِ

 2010,  ژٔئٍ 6                              .ػقا ٔ فَؼاَٛبٌ مٛبمی تيکٛم يٛؼُْؼ

………………………………………………………. 

                         گستشش اعتشاض ّ همبّهت هشدم ّ

 اصْلگشایبى افضایص هطبجشٍ ّ اختالف هیبى
ًْقيبٌ ثب َلٕػ تؼؿٚزب ػًوی تـ يوبٔيت يؼَی يـػو ػؿ ثـاثـ ػٚکتبتٕؿی ٔ 

اػايّ اػتـاّبت ثّ اىکبل يغتهق، ٔ ػؿ صبنی کّ ًْجنتگی يجبؿفاتی يـػو 

ثّ توٕٚت امت، ىکبف ػؿ ػؿٌٔ ٓٛق َٛـْٔبی يٕمٕو ثّ إٍنگـا کّ ؿٔ 

پل اف صًهّ . ْنتّ يـکقی هؼؿت ؿا تيکٛم يی ػُْؼ ثٛيتـ ىؼِ امت

مـپٕىٛؼِ ايب ػؿ ػٍٛ صبل ٔاّش اصًؼی َژاػ ثّ عبَؼاٌ الؿٚزبَی ثّ عبٓـ 

فيٍٛ عٕاؿی، ييبرـِ ؿٔمبی هِٕ يزـّٚ ٔ يوُُّ ػؿ هبنت يَٕثبت ٔ 

يزهل ؿكت  90اصًؼی َژاػ ثّ کًٛنٌٕٛ اٍم . ايّ ٚبكتّ امتارـائٛبت اػ

ْب، تبيٍٛ ْقُّٚ ثغيی اف اػتجبؿات اف ٚک يضم  تب تبعٛـ ػؿ اؿائّ امبمُبيّ

ػؿ يضم ػٚگـ ٔ ػؼو اثالؽ هٕاٍَٛ ػؿ كـرّ ييغٌ ؿا ثّ ػُٕاٌ ثغيی اف 

يٕاؿػ مـپٛچی ػٔنت اف ارـای هٕاٍَٛ يَٕة يزهل اف کًٛنٌٕٛ تضٕٚم 

ثب ثـآىلتگی يزهل ؿا ثّ تَٕٚت هٕاٍَٛ  َٛق توبثال اصًؼی َژاػثگٛـػ، ي

ؿٛـ ىـػی ٔ ؿٛـهبثم ارـا يتٓى کـػ ٔ ؿمًب گلت کّ اف اٍٚ گَّٕ هٕاٍَٛ 

أ ثب نضُی تضوٛـآيٛق ثّ . پٛـٔی ٔ تجؼٛت ًَی کُؼ ٔ يزـی آَٓب َغٕاْؼ ثٕػ

: پـػاعت ٔ گلت 90يوبٚنّ آؿای عٕػ ٔ اػْبی اػْبی کًٛنٌٕ اٍم 

ْقاؿ ؿا٘ يٌَٕ ٔ يجـامت ايب ؿئٛل رًٕٓؿ ؿا ثب  6ّ ٚك ًَبُٚؼِ ثب چگَٕ

ػاَؼ؟ الؿٚزبَی ػؿ رـٚبٌ ملـه ثّ گٛالٌ  يٛهٌٕٛ ؿا٘ ًَبُٚؼِ يهت ًَٙ 24

ثب ثـاىلتگی ثّ اػالو مـپٛچی آىکبؿ اصًؼی َژاػ اف ارـای يَٕثبت 

ثب تٕرّ ثّ عٍَٕٛت اماليٙ ٔ ٔالٚٙ »:يزهل ٔاکُو َيبٌ ػاػ ٔ گلت

ْب  ًّْ ثبٚؼ ثّ يَٕثبت آٌ تًكٍٛ كُُؼ ٔ تَٕؿ َكُُؼ ثب ثؼْٙ صـفيزهل 

ثؼتـٍٚ هجبصت ثـا٘ »:أ گلت« .كُُؼ َظـ يٙ ًَبُٚؼگبٌ اف صوٕم يهت ٍـف

  «.كُى ٚك يؼٚـ اٍٚ امت كّ ثگٕٚؼ هبٌَٕ ؿا ارـا ًَٙ

أ ػؿ ثـاثـ اٍٚ اَتوبػ اصًؼی َژاػ کّ يزهل يَٕثّ يی کُؼ ايب ىـاٚٔ 

ـاْى ًَی آٔؿػ کّ ػؿ َبيّ اه ثّ رُتی ػثٛـ ىٕؿای َگٓجبٌ ارـاٚی آٌ ؿا ك

چُؼ مبل امت كّ ػؿ ثٕػرّ اعتٛبؿ »:ػؿ ىکبٚت اف يزهل ػُٕاٌ کـػ گلت

ىٕػ  كُى كّ چـا اف اٍٚ كـٍت امتلبػِ ًَٙ اٚى ايب تؼزت يٙ ؿا ثّ ػٔنت ػاػِ

پـٔژِ ثب يجهؾ  350، 12ٔ ثّ ٕٓؿ يخبل ػؿ الٚضّ ثٕػرّ ػؿ رؼٔل ىًبؿِ 

 500يٛهٛبؿػ تٕيبٌ هـاؿ ػاػِ ىؼِ امت ػؿ صبنٙ كّ ْـ كؼاو اف آَٓب  350

 «يٛهٛبؿػ تٕيبٌ ْقُّٚ ػؿ ثـ ػاؿَؼ

پيت ٍضُّ اٍٚ رؼال يٛبٌ هِٕ يوُُّ ٔ يزـّٚ کّ ٚک مٕی آٌ اصًؼی َژاػ 

ٔ مٕی ػٚگـه الؿٚزبَی ؿٚٛل يزهل هـاؿ ػاؿػ، گـٔکيی ٔ تَلّٛ 

اصًؼی َژاػ يبرـای فيٍٛ . صنبة ثـ مـ پـَٔؼِ ْبی كنبػ يبنی امت

عٕاؿی عبَؼاٌ الؿٚزبَی ؿا يطـس کـػ تب اف پٛگٛـی پـَٔؼِ كنبػ يؼبٌٔ 

ػؿ . أنو ؿصًٛی ػؿ پـَٔؼِ يٕمٕو ثّ صهوّ عٛبثبٌ كبًٓی رهٕگٛـی کُؼ

عـػاػ اگـ چّ مؼی کـػ  18ٔاکُو ثّ اٍٚ رؼال عبيُّ ای ؿٔف مّ ىُجّ 

کـػ نقٔو اَنزبو َٛـٔ ػؿ  ٚکی ثّ َؼم ٔ ٚکی ثّ يٛظ ثقَؼ ٔ اگـ چّ مؼی

ىـاٚٔ صنبمی کّ ؿژٚى ػؿ آٌ هـاؿ گـكتّ ؿا ٚبػآٔؿی کُؼ ايب ثغو يًٓی 

َجبٚؼ »:عبيُّ ای گلت. اف اَتوبػات اصًؼی َژاػ اف يزهل ؿا تهٕٚزب تبٚٛؼ کـػ

ػؿ ػٔنت ْٛچگَّٕ اَگٛقِ َبكـيبَی اف يزهل ثٕرٕػ آٚؼ ٔ ػؿ يزهل َٛق 

أ ػؿ تبٚٛؼ « .ػٔنت ٔرٕػ ػاىتّ ثبىؼَجبٚؼ يطهوبً اَگٛقِ يؼطم کـػٌ 

اٍٚ مغٍ کّ ػٔنت ثبٚؼ ثّ هبٌَٕ ػًم کُؼ، مغٍ ػؿمتی : الؿٚزبَی گلت

 «.يزهل ْى ثبٚؼ کبؿی کُؼ کّ ػٔنت ثتٕاَؼ ثّ هبٌَٕ ػًم کُؼ… امت ايب

عبيُّ ای مپل اَتوبػ اصًؼی َژاػ عطبة ثّ يزهل ؿا کّ ػؿ َبيّ ثّ اصًؼ 

تٕاٌ  ًَی: کـػِ ثٕػ تکـاؿ کـػ ٔ گلت رُتی ؿٚٛل ىٕؿای َگٓجبٌ يطـس

تکهٛلی ؿا ثـػٓؼِ ػٔنت گؾاىت ٔنی اػتجبؿ الفو آٌ ؿا تَٕٚت َکـػ، اٍٚ 

ای ؿا ثب تٕرّ ثّ  ىٕػ، ٔ ٚب اُٚکّ ػٔنت الٚضّ ينئهّ يٕرت ييکالت يی

ايکبَبت ٔ يوؼٔؿات عٕػ ثّ يزهل اؿائّ ػْؼ ٔنی ػؿ يزهل تَـكبتی ػؿ 

 «.ّ کهی يتلبٔت ثب الٚضّ ػٔنت ىٕػالٚضّ اٚزبػ ىٕػ کّ يَٕثّ ث

مهت صن يزهل ػؿ تـٛٛـ الٚضّ ػٔنت اف مٕی عبيُّ ای، ثّ يؼُبی آٌ امت 

کّ ٔی ػؿ ػٔؿِ ْبی ٕٓكبَی ٔ صنبك صتی تضًم يزهل ػمت َيبَؼِ ٔ 

ٔکٛم انؼٔنّ ْب ؿا ْى َؼاؿػ ٔ صتی ػؿ صؼ ػمت کبؿی رقئی نٕاٚش ػٔنتی 

 .ثـای يزهل هبئم ثّ َوو َٛنت

ی اگـ رؼال کَُٕی ثب يؼاعهّ عبيُّ ای كـٔعٕاثؼ، كنبػ گنتـػِ يبنی ايب صت

ؿهبثت پبٚبٌ َبپؾٚـ ثـ مـ هؼؿت اف ٚک  ػؿ يٛبٌ گـْٔجُؼی ْبی صکٕيتی ٔ

مٕ ٔ گنتـه ػايُّ يوبٔيت ٔ َبكـيبَی يؼَی يـػو ػهّٛ ػٚکتبتٕؿی اف 

  .مٕی ػٚگـ ىکبف ْبی ييبثٓی ؿا اؿػٔی امتجؼاػ پؼٚؼ يی آٔؿػ

 2010 ,8ژٔئٍ 
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 غزه در محاصرۀ اسرائیل،
 اسرائیل در محاصرۀ افکار عمومی 

 یوسف لنگرودی
ارانه نظامیان اسراییل به سرنشینان و فعالین حادثه خونبار یورش جنایتک

صلح دوست کشتی های حامل کمک های بشر دوستانه به مردم غزه، در 
همان ساعات اولیه انعکاس بسیار وسیعی یافت و به واکنش اعتراضی 
گسترده جهانی علیه دولت اسراییل و همبستگی با مردم محاصره شده غزه 

این واقعه بی سابقه بود و حتی از سرعت واکنش جهانی به . تبدیل شد
واکنش بنگاه های مالی که  معموالدر برابر وقایع بزرگ و تاثیر گذار در 

این . نقاط مختلف جهان سریعا عکس العمل نشان می دهند پر شتاب تر بود
حرکت پر شور و متحدانه جهانیان به این خاطر بود که  به روشنی دیدند 

روه های مسلح و انتحاری فلسطینی در میان که این بار به هیج وجه پای گ
آن ها شاهد . نبود تا اسراییل به بهانه آن کشتار غیر نظامیان را توجیه کند

بودند که اسراییل با نقض آشکار قوانین بین المللی، در آب های آزاد، 
کسانی را به گلوله بست که  تنها خواهان جلب افکار عمومی جهان به 

ه و رساندن کمک های انسانی به  مردم آن ضرورت لغو محاصره غز
اسراییل این بار، دست به کشتار و سرکوب کسانی دست . سرزمین بودند

زد که  بسیاری از آنان از تبار و تیره همان مردمانی اند که  به  دفاع و 
حمایت  از پدران و مادران همین یهودی های امروز در برابر نازیسم و 

 . شان را به خطر انداخته بودند نژاد پرستان هیتلری، جان
اسراییل با جنایتی که مرتکب شد خشم  عمومی را در سطح بین المللی 
. علیه خود دامن زده و بیش از گذشته خود را در انزوا قرار داده است

حاال دیگر به یک شعار و خواست جهانی تبدیل " غزه را آزاد کنید"جنبش 
 . لغو محاصره غزه استشده است و افکار عمومی جهان خواهان 

اسراییل به جای آنکه  به بیهوده بودن محاصره غزه و نتایج فاجعه بارآن  
پی ببرد و با ناوهای جنگی اش امنیت فعالین بشر دوست را تضمین نماید و 
تا بندر غزه اسکورت شان کند وبدین وسیله حسن نیت خود را در راه صلح 

ال شان رفت و جهانی را علیه خود نشان دهد، با گلوله و کشتار به استقب
این چندان تعجب آور نیست و اگر غیر از این بود شگفت آور . برانگیخت

حکومتی که بر پایه نژاد پرستی  بنیاد نهاده شد و همیشه با سماجت . بود
تمام سیاست های خود را بر اساس آن پیش برده، با دسته گل و شاخه 

ن نبرده و همواره با درنده خویی بی زیتون سر و کاری ندارد و بویی از آ
نظیر و به کارانداختن ماشین آدم کشی جنگی اش با دیگران صحبت کرده 

 . و می کند
همانگونه که تجربه آفریقای جنوبی نشان داده، فلسطینی ها باید برای مقابله 
با این همه قساوت و به دست آوردن آزادی خود، دل مردم جهان را بدست 

فریقای جنوبی، هنگامی از هیوالی نژاد پرستی رهایی یافتند مردم آ. آورند
که در کنار مبارزات مستمر خود افکار عمومی جهان و قلب شان را 

. اکنون برای فلسطینی ها راهی به جز این وجود ندارد. تسخیر کردند
مخصوصا مسئله فلسطین این ویژگی را دارد که  تنها یک معضل داخلی 

ن این سرزمین به آن جنبه بین المللی داده و قرار نیست و در اشغال بود
 . گرفتن آن در منطقه بسیارحساس خاورمیانه بر اهمیت آن افزده است

همه به یاد دارند که همین قدرت های امپریالیستی چگونه  بی شرمانه از 
رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی حمایت بعمل می آوردند و نلسون ماندال و 

ای پایان دادن به نژاد پرستی مبارزه می کردند، در یارانش را که بر
امروز همان قدرت ها، دولت دست . فهرست تروریست ها قرار می دادند

راستی و نژاد پرست اسراییل را دمکرات می دانند و مقاومت فلسطینی ها 
را که مطابق معاهدات بین المللی،  حق دفاع در برابر اشغال برای آنان 

فلسطینی ها البته دارند به تجربه می .  ت می نامندموجه است، تروریس
آموزند که عملیات مسلحانه دیگر تنها راه دفاع از موجودیت شان نیست و 
اگر در دوره ای تنها وسیله ی بود که مجبور بودند هویت شان را با توسل 
با آن زنده نگهدارند، حاال دیگرآن ضرورت اولیه را ندارد و مخصوصا به 

هر علیه شهروندان اسراییلی، همان طور که تجربه نشان داده، کارگیری ق
 . می تواند ضربات  سنگین و مهلکی به مبارزات مردم فلسطین وارد آورد

حرکت هایی از این دست و همچنین همبستگی گسترده جهانی با فلسیطینی 
ها در جریان جنگ سه هفته ای غزه، راه به دست آوردن افکار عمومی 

همین همبستگی ها  و فشارهای . فلسطینی ها نشان داده استجهان را به 
جهانی است که  باعث به ثمر نشستن مبارزات فلسطینی ها می شود و 

حاال دیگر حتی . سرانجام اسراییل را وادار به عقب نشینی خواهد کرد
حامیان اسراییل نیز نمی توانند قا طعانه و آشکارا از همه اقدامات جنون 

 . ت کنندآمیز آن حمای
بیانیه اخیر شورای امنیت که بر اثر دخالت آمریکا، با اینکه انتظار  

بسیاری از کشورها را در محکوم ساختن اسراییل برآورده نساخت اما با 
محکوم کردن کشتار، که همه می دانند نه توسط موجودات فضایی بلکه به 

ورت کشور خاورمیانه یعنی اسراییل ص" دمکراتیک ترین"دست ارتش 
گرفت، یک رسوایی بزرگ برای اسراییل و شرمساری فزاینده برای 

دبیر کل سازمان ملل بار دیگر ضرورت لغو . حامیانش به وجود آورد
ناتو به در خواست ترکیه تشکیل . محاصره غزه را مورد تاکید قرار داد

جلسه داد و دبیرکل آن رسما از کشته شدن امداد رسانان به غزه اظهار 
این برای نخستین بار است که ناتو از کشتاری اظهار تاسف . دتاسف کر

اتحادیه اروپا ناخرسندی . می کند که بدست اسراییل صورت گرفته است
خود را با محکوم کردن کشتارها نشان داد و فشار بر آمریکا و شخص 

روابط .  باراک اوباما برای محکوم کردن اسراییل رو به افزایش است
اسراییل قبال  بر سر مسئله فلسطین  صدمه دیده بود، حاال  ترکیه نیز که با

اکنون دولت ترکیه اگر هم بخواهد، بدون گشایشی . باز هم تیره تر گردید
درحل معضل فلسطین و مخصوصا لغو محاصره اقتصادی غزه،  دیگر 

مردم ترکیه . نمی تواند مناسباتش را با تل آویو بصورت گذشته عادی سازد
گذشته به ظلم هایی که از سوی اسراییل به مردم فلسطین روا حاال بیش از 

دولت ترکیه در روابط خود با اسراییل نمی . می شود توجه نشان می دهند
عمرو موسی دبیر کل . تواند افکار عمومی این کشور را نادیده بگیرد

اتحادیه عرب که معموال بر خالف رهبران کشورهای عربی مواضعی 
ر ارتباط با مسایل منطقه ای اتخاذ می کند، خواهان جسورانه و روشن  د

مصر که در کنار .  آن شده ملت ها محاصره غزه را زیر پا بگذارند
اسراییل یکی از محاصره کنندگان غزه است و مرز خود با غزه را بسته 

 -هر چند معلوم نیست تا چه زمانی  –است، گذرگاه مرزی رفح را 
ای درمان و مردم برای تامین مواد غذایی و بازگشایی کرده تا بیماران بر

همه این ها فشار سنگینی بر اسراییل وارد می . دارویی از آن عبور کنند
آورد و دور از ذهن نیست که امریکا برای از میان برداشتن موانعی که 
اسراییل دایما برای پیش بردن برخی سیاست هایش در منطقه ایجاد می 

. ار وحشیگری های اسراییل روی بیاوردکند، تا حدی بخواهد به مه
حکومت اسراییل در سال های اخیر در وضعیتی قرار گرفته که به قول 

از اهمیت اسراییل نزد آمریکا و متحدانش " یک نماینده پارلمان آن کشور 
 ". کم می شود و اسراییل دارد خود را تحمیل می کند

یان قدرتمند  یهودی باالخره اینکه این درست است  اسراییل توسط حام 
خود در سلسله مراتب قدرت در آمریکا قویا و بدون قید و شرط حمایت می 
شود، اما درهمین آمریکا و غرب جریانات نیرومند مترقی یهودی قرار 
دارند که  خواهان صلح عادالنه با فلسطینی ها و پایان یافتن فوری 

نگ فشار خود بر تل این دسته از یهودیان اخیرا برآه. محاصره غزه هستند
 .آویو مخصوصا برای رفع محاصره غزه افزوده اند

با . ادامه محاصره غزه دارد برای اسراییل هر چه مشکل تر می شود 
حادثه اخیر پایه دیوار محاصره سست شده و در صورت تداوم هوشیاری 
. فلسطینی ها و ادامه همبستگی بین المللی، سرانجام محاصره غزه فروپاشید

طور که محدویت های شدید نژادی علیه مردم آفریقای جنوبی  همان
 .نتوانست تا ابد ادامه پیدا کند و عاقبت از هم پاشید

برخی از کارشناسان سیاسی  منطقه و مردم غزه می گویند اسراییل با  
وقایع . اعمال خود درغزه در واقع خود را در محاصره قرار داده است

عا چندان بی پایه و اساس نیست و بر سر اخیر نشان می دهد که این اد
ماجرای غزه، تل آویو به لحاظ اخالقی، انسانی و سیاسی بیش از پیش تحت 

 ۹۸۳۱پنجشنبه چهارده خرداد . فشار و محاصره قرار گرفته است

………….……………………………………… 

 سادیْ ًذاگفتگْی 

 ثب پٌبُجْیبى اعتصبثی دس ضِش ّاى تشکیَ
مبنّ ىبٌ  7ٔ ػعتـ  نٛال مهطبٌ پُبِ ًـاِ ًْنـهاهجبل ثٙ َٛبف كّ ثّ ْ

ػؿ يوبثم ػكتـ كًٛنبؿٚب٘ ػبنٙ پُبُْؼگبٌ ىٓـ ٔاٌ تـكّٛ ػمت ثّ  ػؿٚب
كنبَٙ كّ ٍؼا٘ يـا يٙ : اػتَبة ؿؾا فػِ اَؼ ػؿ گلتگٕ ثب ؿاػٕٚ َؼا گلت

ثؼُٕاٌ ٚك اَنبٌ ػَجبل صن . ىَُٕؼ يبؿا صًبٚت كُُؼ تب اف اُٚزب َزبت پٛؼا ثكُٛى

 .يبٌ، صن فَؼگٙ كـػٌ، ْنتٛىعٕػ
 آَكبؿا -ىًبؿِ تهلٍ ػكتـ كًٛنبؿٚب٘ ػبنٙ پُبُْؼگبٌ

00903124097000              00903124097000       

آَكبؿا  -ىًبؿِ كبكل ػكتـ كًٛنبؿٚب٘ ػبنٙ پُبُْؼگبٌ

00903124412173              00903124412173       

ٔاٌ  -ىًبؿِ تهلٍ ػكتـ كًٛنبؿٚب٘ ػبنٙ پُبُْؼگبٌ

00904322155470              00904322155470        ٔ

00904322143630              00904322143630       

ٔاٌ -ىًبؿِ كبكل ػكتـ كًٛنبؿٚب٘ ػبنٙ پُبُْؼگبٌ

00904322148404              00904322148404      
 : دسیبفت ایي هصبحجَ ثَ  جِت

14-http://radioneda.wordpress.com/2010/06/02/8/ هشاجعَ ًوبئیذ. 
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 سّثشّیین ؟ 75آیب ثب تکشاس ِ ضکل ِ دیگش ِ فبجعَ ی ِ

 !یب ًَ
 ثُٓبو

 [تاله ثـای ٚبكتٍ ٔٚب ىُٛؼٌ پبمظ آٌ]

اٚـاٌ ٔ آُٚؼِ ی يـػو يظهٕو اٍٚ کيٕؿثب ّٔؼٛتی عبً ٔ ثضـاَی 

تاله گنتـػِ ی ايـٔف يٛتٕاَؼ ثـای كـػای ٚک ربثزبٚی .  ؿٔثـٔمت

آيب آٚب ًْقيبٌ . ًْگبٌ امت کبؿ مبف آٚؼ صٛبتی ٔ ثُٛبػی کّ يٕؿػ پيتٛجبَی 

ؿٔثـٔی يـػو , ـ ثب ىکم ػٚگـی 57ايکبٌ ٔ اصتًبل تکـاؿكبرؼّ ی : 

 ثپبعبمتّ اٚـاٌ  هـاؿَغٕاْؼ  گـكت؟

گلتّ ْبٚی ثيؼت کنم , چٛقٚکّ ايـٔفِ ثٛو اف گؾىتّ  ثـای ًّْ يـػو 

يٍ  : عٕة!ٔػؼِ ٔ هٕل مـعـيٍ امت , تکـاؿی ٔ تٕ عبنی امت , کُُؼِ 

اف ٚک ٓـف تزـثّ ی تبؿٚظ پـ َُگ . کّ َگـاٌ ثبىٛى , ٔ يـػو صن ػاؿٚى

ٔ عٛبَت ؿْجـاٌ ٔ يؼاكؼبٌ ؿَگبؿَگ اٚـاٌ ٔ رٓبٌ ـ ثّ تٕػِ ْب امت کّ 

آَٓب ػؿ گؾىتّ ثّ اػتًبػ يـػو عٛبَت کـػِ ٔ ثؼَجبل كـٍت ٔثب کنت هؼؿت  

, عٕػ ؿا كـايٕه َّ تُٓب ٔنی َؼًتبٌ , تٕمٔ هٛبو ٔ اؿاػِ ی اکخـٚت يـػو 

ٚکی اف آٌ يؼػی ْب ٔ ثٓتـٍٚ ْبٚو ـ  ,کّ صتی  ثؼؼ اف تَـف صکٕيت 

ىؼ  ٔ چُبٌ عهن عؼای « ايبو ِ ايت مبف» کّ أ , ًٍْٛ آهبی عًُٛی ثٕػ 

عٕػ ؿا  ثّ ٍالثّ ٔ مٛظ ِ کجبة رُبٚبت ػُٚی ٔ يطبيغ  ِ ػَٕٛی يؼًًبٌ  ٔ 

کّ ػاؽ فعى آٌ ثـ ,  ثی ػًبيگبٌ پهٛؼ صکٕيت اماليی اه کيٛؼ ٔ مپـػ

آَچُبٌ ػًٛن امت کّ چُؼٍٚ َنم فيبٌ ٔثّ ًْبٌ يٛقاٌ , رنى ٔ ربٌ ْب 

آٍٚ " ثـػثبؿی  ِ هْبٚی ٔيـاهجت ْبی ؿٔاٌ ثبنُٛی ـ ػؿيبَی  يی عٕاْؼ تب

ثٛـٌٔ ؿاَؼِ ىؼِ ٔ ثّ , اف عبٓـِ ْبی ٔصيتقػِ ثًٛبؿ ِػًٕو " کبثٕك

عبٓـ اَنبٌ ِ ,ّ يگـ تب چ, صبكظّ ی  ثغو ِتبؿٚظ رٌُٕ مپـػِ ىٕػ 

افتهغی اػثبؿأنٛب ی ػَـ عؼاٚی ٔ ًَبُٚؼگبٌ ثّ , ؿَزجـػِ ٔ ثّ ًْـٚغتّ 

 !آؿايو گٛـػ, ؿٔفی ػٔؿ, صن اه ػؿ اٚـاٌ 

, ػؿک ؿهٔ , پل ثًٍ ٔيـػو ثگٕٚٛؼ, اگـ َّ اٍٚ امت کّ يٍ ثّٕٕس گلتى 

؟ تب !ييکٕک  ٔ ػىًُبَّ او ؿا ثّ ٍـاصت گٕاِ ٔ َيبَّ ؿٔٚؼ, اكتـاء آيٛق 

ثٛو اف اٍٚ َبگقٚـ توجم ٔ تضًم اٍٚ ػمتگبِ كبمؼ ِ ظبنى ٔ ػفػ ًَبَٛى ٔ 

 !َٛـٔی يبٌ ؿا پـاکُؼِ ٔ يُضـف َنبفٚى

ىًبٚبٌ ٍبػم َٛنتٛؼ :  ػٚگـ ربی تـػٚؼی ًَی يبَؼ کّ ثگٕٚى, ٔ گـ َّ  

ؿامت ًَی گٕٚٛؼ ٔ کهک ٔصٛهّ ی ػٚگـی ػؿ ثنبٓ ؿَگ کـػِ ی مجق تبٌ ,

کّ ًَی عٕاْٛؼ ػؿ ػٚؼ ًْگبٌ ثبىؼ ٔ اْؼاف مٕءآٌ ,ؼ ْنت ٔ پـٔؿاَؼِ اٚ

ػؿمت يخم ًْبٌ ػٔؿاٌ أاٚم  آيؼٌ آهبی عًُٛی کّ توٛؼ ثّ توّٛ ! اكيب ىٕػ 

اف چيى ( ػٚکتبتٕؿی ٔ امتجؼاػ يؾْجی ) کـػ ٔ َٛـَگ  ؿٛـ اعالهی اه ؿا

 !ٔاٍٚ مـَٕىت ؿا ََٛت اٚـاٌ ٔ اٚـاَی کـػ , يـػو پٕىبَٛؼ 

اٍهٍ اٍٚ چّ يؼُی ! ت ثّ آٌ ػٔؿاٌ َوم ٔ َجبت يٛگٕٚٛؼ ىًب  اف ثبف گي 

آعـ کؼاو ػٔؿاٌ؟ ٔآَگبِ کّ اف ؿْجـ اَوالة ٔ هبٌَٕ امبمی  گلتّ , ػاؿػ

صـف يی فَٛؼ  ـ يؼهٕو َٛنت اف کؼاو " ايبو" يٛيٕػ ٔاف اؿفه ٔ اؿحّٛ ی 

مًتگٛـی اٚيبٌ ثّ مٕی اْؼاف يـػو ٔ اصوبم صن يظهٕو  ٔ کؼاو ؿْبٚی  

کّ يب َؼٚؼو ٔ , ؼمتی  ٔ ؿكبِ ثّ مٕػ  كوٛـٔ ػؿيبَؼگبٌ گلتگٕ يٛيٕػ اف تُگ

 اٚيبٌ ػقو آَـا ػاىتُؼ؟

پـٔافثهُؼ کٕتبِ يؼت آٌ کجٕتـ ِ پـپـ ٔ " : آفاػی " آٚب يُظٕؿتبٌ اف  

ثٛـصًبَّ تٕمٔ , ىکنتّ ثبل ىؼِ ی ايٛؼ يـػيبَنت کّ ػؿ آٔاٌ عٛقه 

پل اف کنت هؼؿت ٔ تبٚٛؼ  , ػؿ کٕتبْتـٍٚ كبٍهّ ی يًکٍ , آهبی عًُٛی 

أ آٌ پـَؼِ ی مجکجبل ؿااف آمًبٌ ثقٚـ , ييـٔػٛت آٌ اف ٓـف يـػو 

ٔاٚؼِ آل ْبی  ثقؿگ اه ؿا ثُبو امالو ٔ يال ثّ تبؿاد  ٔتجبْی کيبَؼ ٔ 

آَـا : ؟  ْبٌ !ٍٕؿت فىت ٔ عٍَٕٛ  ػٚـٔف ٔ ايـٔف ؿا ثّ آٌ مپـػ 

 يٛگٕٚٛؼ؟ ٚب کؼاو؟

نی اٚؼِ ٔػًم ٍبػهبَّ ی يـػيی ػؿ يوبثم ههؼؿی ٔ, صـف فػٌ ْقُّٚ َؼاؿػ

 ههؼؿاٌ چطٕؿ؟

ثّ ثبٔؿ يٍ چُؼ يضٕؿ ػًؼِ ٔرٕػ ػاؿَؼ کّ يٛتٕاَؼ ًْجنتگی : ثگؾؿٚى  

ػًٕيی ؿا ػؿ يوبثم ػىًٍ ييتـک تبيٍٛ ٔ ثؼثُٛی يٕرٕػ ؿا توهٛم ٔيتضؼ 

 ! ىؼٌ يبٌ ؿا تًٍْٛ کُؼ

 "فَبٌ"

فَبٌ , اٍَٛ اماليی  ًَٛی اف اکخـٚت رقؿبنّ ىؼِ  ٔ ػَٛبَی هٕ 

کّ ثٛيتـٍٚ آمٛت ؿا اف اٍٚ مٛنتى فٌ متٛق ثب تًبو , ثقؿگٕاؿيبٌ ْنتُؼ 

ٔرٕػ نًل کـػِ اَؼ ٔيضؼٔٚتٓب ی گنتـػِ ٔ مهت صؼ اهم ْٕٚت اَنبَی آَبٌ 

ثوؼؿی فاٚم گيتّ ٔ افآَبٌ گـكتّ ٔ پبًٚبل ىؼِ , ػؿ اٍٚ صکٕيت , ثُبو فٌ 

ؿ ثـاثـ ؿفٚى ؿا ثضن فَبٌ ػؿ ػمت کّ َٛـٔی يوبٔيت ٔ پبٚؼاؿی ػ, اَؼ 

پٛو آُْگی ٔ ؿْجـی , ػاؿَؼ ٔ ثب اٍٚ مـٔ گـػٌ ثبالی ىؼٕؿ ٔ ىزبػت 

کّ . َٛـٔی اٍهی ؿْبمبفی فَؼگی ؿا اف ػمت رٓم  تيکٛم يٛؼْؼ, آَبٌ 

ػؿ ثـَبيّ ی رُجو , اٍٚ يٓى ٔ اْؼاف مبفه َبپؾٚـ اٍٚ ًَّٛ ی ربيؼّ يب 

ٍـاصت ٔ ,مت تٕمٔ رُجو مجقاٍالس ٓهجی ْـگق ثطٕؿؿٔىٍ ٔ مـؿا

 !َٛبكتّ امت , اَؼک ثـرنتگی ؿا ػؿ ػٚؼ يؼػٛبٌ ؿْجـی آٌ 

" يٕاّغ  ىزبػبَّ ی ْـ اف چُؼ گبِ عبَى : ثبػج ػنگـيی ٔ ايٛؼٔاؿٚنت 

ـ پٛـايٌٕ َبتٕاَی هٕاٍَٛ اماليی َنجت ثّ پبمظ  ٔ اػای " فْـا ؿُْٕؿػ 

اٚيبٌ  ػؿچگَٕگی صوٕم ثـاثـ فٌ ٔ يـػ ٔ ٍـاصت  َوؼ ٔ ثٛبٌ ٍـٚش 

پٛؼاٚو ٔ  ؿٚيّ ی  ثغيی اف اٍٚ تجؼِٛ ْب ػؿ امالو ٔ ثٕٚژِ ػؿ 

 !  امالو ِمٛبمی

 "کبؿگـاٌ" 

اگـ ثبٔؿ ثـ اٍٚ ثبىؼ کّ ثبٚؼ افاٍٚ ىـاٚٔ  َبگٕاؿٔ اٍٚ ؿژٚى هتبل ٔ ثٛـصى  

ثبٚؼ اٍٚ ؿا ْى ثی تـػٚؼ صهوّ ی گٕه ٔ ْٕه ربٌ ! کّ ثبٚؼ کـػ,ػجٕؿ کـػ

ٔ َوو امبمی آَبٌ ػؿ اٍٚ يجبؿفات  " کبؿگـاٌ"ثؼٌٔ ثٛؼاؿ مبعت کّ 

کّ يب اف پل اٍٚ ْٕٛال  ػؿَؼِ ثؼؿ آٚٛى ٔ , يتَٕؿ َٛنت, صٛبتی ٔ پٛيـٔ 

ثبٚؼ ٔ ّـٔؿٚنت کّ ثّ تٕاٌ . اف َٛـٔی هٓـی اه ثؼؿ ثجـٚى, ربٌ مبنى 

َٔٛـٔی پٛيجـَؼِ ٔ تبؿٚغنبف کبؿگـاٌ اًٚبٌ آٔؿػ ٔثـای كْبی ثبف تُلل 

تيکم  ٍُلی  ًّْ ٔ اف رًهّ اٍٚ َٛـٔی ػظٛى  ػؿ ػـٍّ ی مٛبمی  ٔ 

ٍبػهبَّ ثـَبيّ  ٔ ٔظبٚلی ػؿ , ػؿ َظـ ٔ ػًم , ارتًبػی ـ ٓجوبتی أ 

يوبثم عٕػ ٔ رُجو هـاؿ ػاػ ٔ ػًهٍ ثّ آٌ يتؼٓؼ ثٕػ  ٔ ثّ اٍٚ َٛـٔی ؿَذ 

 ,ايٛؼ , صتب ثّ مٕػ  عٕػ يبمت ,  کيٛؼِ ٔ تٕاَب کّ هبثهٛت ؿْبٚی ثغيی اه 

اػتًبػ ٔ آًُٛبٌ ثغيٛؼ تب ثب كـاؽ عبٓـ ػؿ عؼيت اْؼاف   , ػنگـيی 

ػمت ثکبؿ ثـػِ ٔ هبكهّ مبالؿ آُٚؼِ آفاػ ًْگبٌ , ثقؿگ ٔ اَنبَی کم رُجو 

 ! ىٕػ

 اههٛت ْبی يهی ٔ يؾْجی

ىبِ "ٔٚژگی اٚـاٌ ٔ ػؿک ػؿمت اف مبکٍُٛ ٔ يؾاْت کٕچک ٔ ثقؿگ آٌ 

ػؿ كـاؿٔٚی اف اٍٚ ػٔؿاٌ ثّ ًْت ٔ صلع اٚـاٌ ٔ ثوبی ٚکؼمت آٌ " کهٛؼ 

َٛبف ثّ تٕرّ ثنٛبؿ ػهٛن َٔـيو , کّ آٌ َٛق, ًْـاْی ًّْ ی آَبٌ امت 

ٔ آٌ َٛق ييـٔٓ , ثبالی اٚؼِ ی کخـت گـای صکٕيت يـکقی آتی ػاؿػ 

کّ ػؿ َتٛزّ ی ػعبنت , ثّ تونٛى هؼؿت ثٍٛ عٕػ يغتبؿٚٓبی يضهی, امت

اٚزبػ ؿگ ٔ ؿٚيّ ی تجٛؼِٛ ْبی يهی کًتـٍٚ ايکبٌ اىتجبِ ٔ, ينتوٛى عٕػ 

ٔيی ثبٚؼ ثّ اٚـاٌ آُٚؼِ اف ًٍْٛ صبال پهٕؿانٛنتی َگبِ , ٔ يؾْجی عٕاْؼ ثٕػ 

ثزـ صکٕيت يتيکم . کـػ ٔ ثبٔؿ ثّ مکٕالؿ ثٕػٌ صکٕيت آٌ ػاىت 

ػٚگـًَٛتٕاٌ ثـ کٕل " كؼؿاتٕٛی" يـکقی كؼؿال ٔثب اعتٛبؿات ينتوم 

ی ثبؿ ٔ ْقُّٚ ی يقاصى صکٕيت تک ىکنتّ ی ْٛچ هٕو ٔ عهن ٔ ٚب يهت

يُبمت تـٍٚ ؿٔه َبىُبعتّ  ثـای كـُْگ ػًٕيی ـ اٚـاَی . هؼؿت ؿا َٓبػ 

آىُبٚی ٔكـاگٛـی ًٍْٛ ىِٕٛ ػيکـاتٛک آفاػ امت کّ ثبٚؼ آَـا ىُبعت ٔ ,يب

كْبی ينبنًت آيٛق ,تب ثتٕاٌ  ػؿ آُٚؼِ ی َچُؼاٌ ػٔؿ , ػؿمت ثکبؿ ثـػ 

"  كؤ اٚـاَی " ثغًَٕ ثؼٌٔ تضًٛم , فَؼگی ثب ْى ػؿ ٚک کيٕؿؿا 

ثٕػٌ ؿا ثـ ْـ کؼاو اف ىٓـَٔؼاٌ آتی عٕػ  تضکٛى ٔ تقؿٚن کُؼ ٔ ػؿ َتٛزّ 

ؿَٔؼ ؿْجـ ٔ هٓـيبٌ مبفی ٔ مبالؿی ؿا اف ًٍْٛ صبال ىـٔع کـػِ ٔ ثب 

تـػٚؼی َٛنت کّ تًـکق هؼؿت . ؿٔه ثيؼت يقاصى آٌ يوبثهّ إٍنی ػاىت

 !يبػؿ كنبػ امت

 "اپٕفٚنٌٕ" 

اگـچّ رُجو ثقؿگ يـػو تًبو يغبنلبٌ يتُٕع ؿژٚى ؿا ىٕکّ ٔ ؿبكهگٛـ  

ايب تـػٚؼ ػؿ ربٚگٛـی اٚؼِ ٔ ثـَبيّ ْبی اصقاة ٔ مبفيبٌ ْبی يهی , کـػ 

کّ , عٕػ كـٚجی ٔ مبػِ نٕصی امت , ـ  مـامـی مٛبمی ػؿ ارتًبع َٛق

 .ىؼٚؼٌ ثبٚؼ اف آٌ پـْٛق ًَٕػ

, اماليی  ػؿ عبؿد اف کيٕؿ  ؿٔه ؿهٔ ٔ عطـَبک ىکم گٛـی صکٕيت

ْـگَّٕ اٚزبػ اثقاؿ ٔصؼت . چـاؽ ؿاًُْبی يب ػؿاٍٚ يجبؿفِ ی پٛيـٔمت

ػؿ ٍق ثُؼی يجبؿفات تٕػِ ای ػؿ ػاعم ٔ عبؿد کيٕؿايـی ّـٔؿی 

 . ٔيٕؿػ صًبٚت امت

کّ ػؼِ ای آَـا , هوی ىٕػ ايب َجبٚؼ اٍٚ ثّ يؼُی اٚزبػ صکٕيت ػؿ مبّٚ ت

ًْبَطٕؿ کّ مبفيبٌ يزبْؼٍٚ عهن . تيکٛم ػُْؼ ف اىکبل ػؿ عبؿدثيکهی ا

ُٓقگَّٕ مبنٓبمت , ثؼٌٔ اؿاػِ ی يـػو ٔ ايکبٌ تبحٛـ آَبٌ اف اٍٚ مبفيبٌ

تًبو تاله يب ثبٚؼ ٍـف اٚزبػ . کّ ػمت ثّ چٍُٛ اهؼاو ؿهطی فػِ امت

ًّْ ی  كْبی ثبف مٛبمی ٔ ايکبٌ اَتغبثبت آفاػ ٔ کبيهٍ ػيٕکـاتٛک تٕمٔ

ّ ّبيٍ اتضبػ ٔ تضکٛى آُٚؼِ ی اٚـاٌ يتضؼ اٍٚ ٚگبَ يـػو کيٕؿ ثبىؼ ٔ

 .امت

ْـگَّٕ ًْجنتگی ٔ ًْـاْی ػؿ ٍٕؿتی يتَٕؿ امت کّ تًبو اصبػ اٍٚ 

يؾْجی يُبكغ ىبٌ ثّ ّٕٔس ػؿ ؿامتبی , کيٕؿ ثقؿگ ٔ چُؼ يهٛتی 

ْـ ؿٔه ٔػًم يغبنق آَچّ يٍ ثَٕؿت . ػگـگَٕی آتی تبيٍٛ ىٕػ

کًکی ثّ ّٔغ يٕرٕػ ٔ ,ثبىؼ  , کـػو  عالٍّ ٔ ثب يضٕؿ ْبی ػًؼِ ثٛبٌ

كيـػگی ثٛيتـ ٍق ػٔمتبٌ ػؿ يوبثم ػىًُبًَبٌ َغٕاْؼ کـػ ٔ يب  ػؿ 

ايکبٌ ػؿ رب فػٌ ؿا كؤ تًؼٚؼ , ثٓتـٍٚ صبنت تُٓب ػؿ پـٔژِ ی تـٛـٔػجٕؿ

 2010ْلتى َٕٚی               ! يٛکُٛى ٔ َّ ثٛيتـ
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 !کبثل، چَ دستِشاىچَ دس !"ًَ ثَ اعذام"
اه، اينبل ػؿآمتبَّ أل يبِ ؿژٚى رًٕٓؿی اماليی مـيبّٚ ٔ ػٔنت َظبيی

يّ صًالت ّؼ اَنبَی ٔ ّؼ کبؿگـی عٕػ ؿا ثـ ػهّٛ کبؿگـاٌ ٔ يٓبرـٍٚ 

-َلـ اف اٍٚ فصًت 45تب کٌُٕ ثـٓجن اعجبؿی ؿمٛؼِ، . اكـبَی اكقاٚو ػاػ

ؿژٚى رًٕٓؿی . و کـػِ امتاػؼا..." هبچبهچی ٔ يتزبٔف "کيبٌ ؿا ثّ َبو 

ايب . اَؼتٍ افاُٚبٌ ؿا تأٚٛؼ کـػِ 6اماليی اٚـاٌ ٔ ػٔنت اكـبَنتبٌ اػؼاو 

ثـٓجن گلتۀ ؿئٛل يزهل اكـبَنتبٌ کّ ْٛئتی ؿا ثـای ثـؿمی اٍٚ هّْٛ ثّ 

تٓـاٌ گنٛم ػاىتّ ثٕػ، ػِ ْب َلـ تب کٌُٕ اػؼاو ىؼِ ٔ مّ ْقاؿ َلـ َٛق ثّ 

ىَٕؼ کّ فَؼاَٛبٌ اف ٍ اصکبو ػؿ ىـاٚطی ٍبػؿ يیاٚ. اَؼاػؼاو يضکٕو ىؼِ

کبؿاٌ ؿژٚى رًٕٓؿی اماليی يبَُؼ رُبٚت. ثٓـِ ْنتُؼػاىتٍ ٔکٛم ثی

ْب ثّ اكـبَنتبٌ اَؼاو ْبی ػؿَٔی فَؼاَٛبٌ ؿا ًْٛيّ ػؿيٕهغ تضٕٚم رُبفِ

يبَُؼ ههت، کهّٛ ٔ رگـؿا ػؿ آٔؿػِ ٔ مپل پٛکـ آَبٌ ؿا ػؿيوبثم ػؿٚبكت 

 .اَؼاكـبَنتبٌ ػاػِٔرٓی تضٕٚم 

کّ ػؿ أل اٍٚ: فَؼچٍُٛ رُبٚبتی يیثّ ثبٔؿ يب  ؿژٚى ثب ػٔ ْؼف ػمت ثّ

تـٍٚ کبؿگـاٌ ػؿ کيبٌ اكـبَی کّ ثی صوٕم تـٍٚ ٔ يضـٔويٛبٌ فصًت

اٚـاٌ ْنتُؼ، تٕنٛؼ ؿػت ٔ ٔصيت ًَبٚؼ ٔ اف پٕٛمتٍ آَبٌ ثّ رُجو 

ػؿ ٕٚؿه  1388ػؿمبل . اػتـاّی ػًٕيی کبؿگـاٌ رهٕگٛـی ًَبٚؼ

يأيٕؿاٌ ؿژٚى ثّ تزًغ کبؿگـاٌ ػؿأل يبِ يّ، چُؼ َلـ اف اٍٚ کبؿگـاٌ 

کّ کبؿگـاٌ اٚـاٌ ؿا ثب تجهٛـبتی چٌٕ ػٔو اٍٚ. گٛـ ىؼَؼاكـبَی ػمت

 .هبچبهچی، هبتم ٔ تزبٔفگـػؿيٕؿػ يٓبرـٍٚ اكـبَی ثؼثٍٛ ًَبٚؼ

ٔل يبِ يّ ْبی اىٕؿای ثـگقاؿی يـامى"ايب کبؿگـاٌ اٚـاٌ، ػؿ ثٛبَّٛ 

، ثب اػالو پيتٛجبَی "يُبمجت أل يبِ يّتيکم ثّ 10َبيّ هطغ"ٔ ػؿ " 1389

انضوٕم رٕاة ؿژٚى ؿا ػُٕاٌ ىٓـَٔؼاٌ يتنبٔیْبی عٕٚو ثّایٓجوّافْى

 .ػاػَؼ
ْبی کبثم، يقاؿ کيبٌ ٔ يـػو اكـبَنتبٌ ْى عٛبثبٌاف ربَت کبؿگـاٌ ٔ فصًت

ْبی ؿژٚى ّؼ کبؿگـ ٔ بَّ ٔ کُنٕنگـیعآثبػ ػؿيوبثم ملبؿتىـٚق ٔ رالل

يـگ ثـ "، "يـگ ثـ رًٕٓؿی اماليی"ّؼ فٌ رًٕٓؿی اماليی، ىؼبؿْبی 

ؿا " َژاػاصًؼی"ٔ" ایعبيُّ"مـػاػَؼ ٔ تَبٔٚـکبؿٚکبتٕؿی " ػٚکتبتٕؿ

ْبی أنّٛ ىکم گـكتٍ ٚک ًْجنتگی کبؿگـی يُطوّ ای يی اٍٚ َيبَّ. مٕفاَؼَؼ

 .ػؿ تؼًٛن ٔ گنتـه آٌ کٕىو ًَٕػثبىؼ کّ ثبٚؼ اؿد گؾاىت ٔ 

تـٍٚ َيبَۀ اٍٚ ًْجنتگی، کّ ػؿ ىـاٚٔ کَُٕی رٓبٌ، َوطۀ ػطلی ػؿ ػبنی

آٚؼ، تظبْـات گنتـػۀ فَبٌ ٔيـػاٌ انًههی ثّ ىًبؿ يیاػتالی ًْجنتگی ثٍٛ

تٍ اف فَؼاَٛبٌ  5)ْبی اعٛـاكـبَی ػؿ چُؼ ىٓـ اكـبَنتبٌ ػؿ يضکٕو کـػٌ اػؼاو

ثنتگی ثب يـػو ْبی هـثبَٛبٌ ٔ ْىػؿػی ثب عبَٕاػِٔ اػالو ْىػؿ اٚـاٌ ( مٛبمی

َّ ثّ اػؼاو، چّ ػؿ کبثم، چّ "، "يب ًّْ كـفاػ کًبَگـٚى: "ىؼبؿْبی. اٚـاٌ ثٕػ

-يب اف اَنبٌ ٔ اَنبَٛت ػكبع يی: "ٔ اظٓبؿات فَبٌ پٕىٛؼِ ػؿ ثـهغ کّ" تٓـاٌ

ٚؼُی رُبٚت، كـم  اػؼاو"ٔ " کُٛى ػؿ مـامـ رٓبٌ، ثؼٌٔ ْٛچ يـف ٔ ػٕٚاؿی

َيبٌ ..." کُؼ کّ ثّ ػمت ٓبنجبٌ ٍٕؿت گٛـػ، ٚب ػٔنت اكـبٌ ٔ ٚب اٚـاًٌَی

تـ کبؿگـاٌ ٔ يـػو يُطوّ ػهّٛ ثنتگی ْـچّ ثٛوافػؿک ّـٔؿت پَٕٛؼ ٔ ْى

ای َيبٌ اف آٌ ػاؿػ کّ ػٔؿاٌ مٛبِ چٍُٛ صًبمّ. ْبی اؿتزبػی صبکى امتَظبو

بل مـآيؼٌ امت ٔ کبؿگـاٌ ٔ يـػو يُطوّ ثب ْبٚی ػؿ صصبکًِٛت اٍٚ چٍُٛ َظبو

ػمت ْب، مـَٕىت عٕػ ؿا ثّثنتگیمٕ ٔ تضکٛى ٔ گنتـه ْىيجبؿفات ْى

 .عٕاُْؼ گـكت ٔ ثنبٓ اٍٚ صکٕيت ْب ؿا ثـعٕاُْؼ چٛؼ

عبؿد کيٕؿ، ًٍّ يضکٕو  -َٓبػْبی ًْجنتگی ثب رُجو کبؿگـی ػؿ اٚـاٌ 

تگی کبؿگـی عٕٚو، ًّْ ؿا ثّ ٚک ثنًَٕػٌ اػؼاو کبؿگـاٌ اكـبَی ٔ اػالو ْى

کو ْقاؿ فصًت 3اف رًهّ  -يجبؿفِ ًّْ ربَجّ ثـای نـٕ اصکبو ربؿی اػؼاو 

ٔ َٛق يجبؿفِ ثـای نـٕ ًْٛيگی اػؼاو  -اكـبَی کّ ػؿ يؼـُ عطـ اػؼاو ْنتُؼ

 . عٕاَؼ، كـا يی

 !يـگ ثـ رًٕٓؿی اماليی مـيبّٚ

 !فَؼاٌ، ىکُزّ اػؼاو يهـب ثبٚؼ گـػػ

 !ثنتگی کبؿگـیػ ْىفَؼِ ثب

 2010ػٔو يبِ رٌٕ 

 عبؿد کيٕؿ -َٓبػْبی ًْجنتگی ثب رُجو کبؿگـی ػؿاٚـاٌ
 امتـانٛب  -ـ كًٛتّ ًْجنتگٗ ثب رُجو كبؿگـٖ اٚـاٌ

 َـٔژ  –کًٛتّ ػكبع اف کبؿگـاٌ اٚـاٌ  -
 كـاَنّ  –ًْجنتگی مٕمٛبنٛنتی ثب کبؿگـاٌ اٚـاٌ  -

 ـاَکلٕؿت ٔ صٕيّ ك –کبٌَٕ ًْجنتگی ثب کبؿگـاٌ اٚـاٌ  -

 .ْبَٕكـ –کبٌَٕ ًْجنتگی ثب رُجو کبؿگـی اٚـاٌ  -
  کًٛتّ ًْجنتگی کبؿگـاٌ اٚـاٌ ٔ مٕئؼ

 گٕتُجـگ  –کبٌَٕ ًْجنتگی ثب کبؿگـاٌ اٚـاٌ  -

 اَزًٍ کبؿگـی رًبل چـاؽ ٔٚنی  -
 ىجکّ ًْجنتگی کبؿگـی  -

 اتضبػ چپ اٚـاَٛبٌ ٔاىُگتٍ  -

 ٌ تٕؿَتٕ کبَبػا کًٛتّ صًبٚت اف کبؿگـاٌ اٚـا -

…………………………………………………….... 

 

!اخشاج سژین جوِْسی اسالهی ایشاى اص سبصهبى جِبًی کبس سا خْاُبًین  

 !الوللی سهض پیشّصی هبستُوجستگی ثیي
 ث ژ ت، مُؼٚکبی کبؿگـاٌ كـاَنّ  ٚکی افَٓبػْبی يُطوّ ایاثتکبؿثّ 

" تحت عٌْاى  اىُوجستگی ثب فعبالى سٌذیکبئی ّ کبسگشاى ایش دس غْهبسی

تّٓٛ ىؼِ امت ٔ ػؿ  !"دّلت ایشاى اصسبصهبى جِبًی کبس ثبیذ اخشاج ضْد

 ثـای رهت پيتٛجبَی آَٓب يٛبٌ اتضبػّٚ ْبی يغتهق ث ژ ت ػؿمـامـ كـاَنّ

 .امتپغو ىؼِ 

 ػؿاٍٚ ٕٓيبؿ آيؼِ امت کّ؛
ؼ، کُُيجبؿفِ يیَقػٚک ٚک مبل امت کّ کبؿگـاٌ ٔ اکخـٚت يـػو اٚـاٌ ثب ؿژٚى " 

ػؿ تبؿٚظ َٓى يی اينبل يوبيبت ؿژٚى . ْقاؿاٌ َلـ ػمتگٛـ ىؼِ، ىکُزّ ىؼِ اَؼ
يجبؿف ثّ َبو ْبی ػهی صٛؼؿٚبٌ، كـْبػ ٔکٛهٙ، ىٛـٍٚ ػهى ْٕنی ٔ  5اماليی اٚـاٌ 

يٓؼی اماليٛبٌ ٔ َٛق كـفاػ کًبَگـ مغُگٕی مبثن مُؼٚکبی آيٕفگبؿاٌ كُی 
ْؼف ؿژٚى اف اػؼاو آَٓب . اػؼاو کـػَؼ ثيـ ؿا کـػمتبٌ ٔ ػْٕ اَزًٍ ػكبع اف صوٕم

يّ  13ؿٔف . ؼاؿػبة تٕػِ ْبی يـػو ثٕػ ايب اٍٚ امتـاتژی عٍَٕٛ يؤحـ ٔاهغ َي
يجبؿف  20چُؼٍٚ مبفيبٌ فٚـفيُٛی ثـای اػتـاُ ثّ اػؼاو ْب ٔ رهٕگٛـی اف اػؼاو 

  ".ػٚگـ كـاعٕاٌ ثّ اػتَبة ػًٕيی ػؿ کـػمتبٌ ػاػَؼ

 ثّ ػَجبل آٌ آيؼِ امت ؛ 

يجبؿفِ ػؿاٚـاٌ َجبٚؼ تُٓب ثـػٔه ؿكوبی ايب ثبؿ پٛکبؿ!   ُوجستگی ثیي الوللی" 
، ثـای اصتـاو ثّ آفاػی ْبی ػيٕکـاتٛک ٔ مُؼٚکبئی ػؿ اٚـاٌ  اٚـاَی يب ثبىؼ، 

اؿفٚبثی يب اٍٚ امت کّ مبفيبٌ ْبی مُؼٚکبئی كـاَنٕی ٔ ثٍٛ انًههی ثبٚؼ ثّ اٍٚ 
چگَّٕ يی  .جـَؼثبؿچّ ثٍٛ انًههی ؿا ثّ پٛو يجبؿفِ ثپَٕٛؼَؼ ٔ ٚک ًْجنتگی ٚکپ

تٕاٌ پؾٚـكت ػٔنتی کّ آفاػی ْبی مُؼٚکبئی ؿا ثّ ؿمًٛت ًَی ىُبمؼ، ػٔنتی کّ 
كؼبالٌ مُؼٚکبئی ؿا يی کيؼ ٔ يٕؿػ تزبٔف ٔ ىکُزّ هـاؿ يی ػْؼ ثتٕاَؼ ػؿارالك 

 "مبالَّ مبفيبٌ رٓبَی کبؿ ىـکت کُؼ؟
ُلـاَل مبالَّ مبفيبٌ رٓبَی کبؿ ػؿ ژَٕ ؿٔف ػٔو ژٔئٍ ک "ًْچٍُٛ آيؼِ امت؛ 
تيکم ْبی کبؿگـی ينتوم اٚـاٌ مبل ْب امت اف مبفيبٌ رٓبَی . ثبفگيبٚی عٕاْؼىؼ

کبؿ يی عٕاُْؼ کّ ػٔنت اٚـاٌ اف نٛنت ػٔل ىـکت کُُؼِ ػؿ اٍٚ َٓبػ ثٍٛ انًههی 
  ."اعـاد ىٕػ

للی کبس هی خْاُین هب سبصهبى ُبی سٌذیکبئی اص ًوبیٌذگبى خْد دس سبصهبى ثیي الو"

 ." هصشاًَ خْاستبس اخشاج دّلت دیکتبتْسی ایشاى اص ایي ًِبد ثیي الوللی ثبضٌذ
يب َٓبػْبی ًْجنتگی ثب رُجو کبؿگـی اٚـاٌ ػؿعبؿد اف کيٕؿ کّ مبنٓبمت 

عٕاْبٌ اعـاد ؿژٚى رًٕٓؿی اماليی اٚـاٌ اف مبفيبٌ رٓبَی کبؿ ْنتٛى، اف 

کـػِ ٔ اف ًْجنتگی آَبٌ ثب کبؿگـاٌ ٔ فصًتکيبٌ كـاعٕاٌ اتضبػّٚ  ث ژ ت  صًبٚت 
عٕاْٛى کّ اف ػٚگـ اٚـاٌ مپبمگقاؿی يی کُٛى ٔ اف ًّْ اَنبٌ ْبی آفاػِ يی 

مبفيبَٓب، اتضبػّٚ،  مُؼٚکبْب ٔ ػٚگـ تيکالت کبؿگـی يضم کبؿ ٔ فَؼگی عٕػ 

. ثغٕاُْؼ کّ عٕاْبٌ اعـاد  كٕؿی رًٕٓؿی اماليی اف مبفيبٌ رٓبَی کبؿ ىَٕؼ
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 آًمذس ایي جْاى سا فشاهْش کشدین کَ جْاًیص توبم ضذ
 اًٚٛم اؿمبنی ثّ ؿٔىُگـی 

 * امت** **ػؿ فَؼاٌ 78 تٛـ 18ثٓـٔف ربٔٚؼ تٓـاَٗ ، پل اف رـٚبَبت *

 *** ػِ مبل يٛؼاَٗ ٚؼُٗ چّ ؟. ٚؼُٗ ثٛو اف ػِ مبل *

 ٚؼُٗ . ػؿ فَؼاٌ امت  78تٛـ  18ثٓـٔف ربٔٚؼ تٓـاَٗ ، پل اف رـٚبَبت 
ػِ مبل يٛؼاَٗ ٚؼُٗ چّ ؟ يٛؼاَٗ اگـ ٚک رٕاٌ ؿا ػِ مبل ػؿ ثُؼٖ . ثٛو اف ػِ مبل 

 چّ يٗ يبَؼ اف أ ؟  کّ تٕ يٛؼاَٗ چّ ثُؼٖ امت ثّ فَزٛـ کُُؼ ،

توَٛـ ػٔنت آهبٖ عبتًٗ ٔ يضًٕػ . توَٛـ صکٕيت َٛنت . توَٛـ َظبو َٛنت 
ىبْـٔػٖ ٔ الؿٚزبَٗ ٔ مٛؼ ػهٗ عبيُّ اٖ ْى توَٛـٖ . اصًؼٖ َژاػ ْى َٛنت 

 ثّ يب چّ ؟ . يٍ ٔتٕ ْى کّ اٍال ْٛچ . َؼاؿَؼ 

 اٖ آفاػٖ توَٛـ ًْبٌ رٕاٌ ػِ مبل پٛو امت کّ ثـ. توَٛـ ثٓـٔف امت 
 . ػَـ رًؼّ يب ؿا عـاة َکٍ . ًَٛؼاَى . ىبٚؼ ثـاٖ يٍ ٔ تٕ . كـٚبػ فػ 

 ثّ يب چّ ؟ . يٛغٕامت كـٚبػ َقَؼ 

تٛـ ** **۸۱**ثٓـٔف ربٔٚؼ تٓـاَٙ، آعـٍٚ فَؼاَی ثبفيبَؼِ اف هٛبو عٍَٕٛ *
ِ٘ فَؼاٌ گْٕـػىت ٔ ىـاٚٔ **۶۱** ، ػؿ اػتـاُ ثّ اَتوبل عٕػ ثّ مهٕنٓبی اَلـاػ

ِٙ يٕرٕػ، ػؿ ْلتًٍٛ ؿٔف اػتَبة ؿؾا ثنـ يی ثـػٓ ثّ . بهت كـمب ٔ ؿٛـ اَنبَ

گقاؿه تبؿًَبی كؼبنٍٛ صوٕم ثيـ ٔ ػيکـامی ػؿ اٚـاٌ، اٍٚ فَؼاَی مٛبمی 
ثّ ؿٚبمت صنٍ )املُؼ يبِ گؾىتّ ثب ٕٚؿه گـْٔی اف يبيٕؿاٌ ثُؼ ٚک ** ۸۶**

ف ثّ مگؼَٔی يُتوم ىؼ کّ ًْـاِ ثب ّـة ٔ ىتى ثّ مهٕنٓبی اَلـاػی يؼـٔ( آعـٚبٌ

ٓی اٍٚ يؼت چُؼ ثبؿ ثّ آالػبت فَؼاٌ يُتوم ىؼِ ٔ تٕمٔ کـيبَی ٔ كـرٙ، ؿئٛل 
 .* ٔ يؼبٌٔ آالػبت فَؼاٌ يٕؿػ ىکُزّ ْبی رنًی هـاؿ گـكتّ امت

ػهت كيبؿْبی يْبػق ثـ ثٓـٔف ربٔٚؼ ٓٓـاَٙ، اػايّ اػتـاّبت اٍٚ فَؼاَی *

صْٕؿ ػؿ ثُؼْبی ربَٛبٌ عطـَبک يی  مٛبمی ػؿ فَؼاٌ ٔ َبؿّبٚتی ٔی اف
گقاؿه كؼبنٍٛ صوٕم ثيـ ًْچٍُٛ عبٓـَيبٌ يی مبفػ ثٓـٔف ػؿ اػتـاُ ثّ .ثبىؼ

ِٙ اػًبل ىؼِ ٔ ًْچٍُٛ ىـاٚٔ  اَتوبل عٕػ ثّ مهٕنٓبی اَلـاػ٘، ىکُزّ ْبی رنً
ِٙ ثُؼ يؾکٕؿ، اف  كـٔؿػٍٚ يبِ ػؿ اػتَبة ؿؾا ** ۸۸**ٓبهت كـمب ٔ ؿٛـ اَنبَ

ٔ ىـاٚٔ رنًی أ ثّ ػنٛم ىکُزّ ْبی رنًٙ،ىـاٚٔ ؿٛـ اَنبَی ٔ  ثنـ يی ثـػ

    *اػتَبة ؿؾا ؿٔ ثّ ٔعبيت گؾاىتّ امت
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 اّیي  ۰۵۳گضاسضی اص ّظعیت ًبگْاس ثٌذ
فَؼاٌ أٍٚ َبيٛؼِ يی ىٕػ ػؿ صبنی کّ  ۸فَؼاٌ ٚب آَچّ اَؼؿفگبِ  ۸۷۱ثُؼ

کٌُٕ ثّ ىهٕؽ تـٍٚ ثُؼمٛبمی ْب ػؿ فَؼاٌ أٍٚ تجؼٚم پل اف اَتغبثبت ْى ا

ىؼِ امت اف ىـاٚٔ ثنٛبؿ َبيطهٕة ثـعٕؿػاؿ امت ثّ گَّٕ ای کّ 

 . ييکالت ثنٛبؿی ؿا ثـای فَؼاَٛبٌ صبّـ ػؿآٌ كـاْى آٔؿػِ امت

يُبثغ يطهغ ٔ يٕحن ّٔؼٛت يٕرٕػ ػؿ اٍٚ ثُؼ ؿا ثـای کًپٍٛ ثٍٛ انًههی 

 . ـػِ اَؼ کّ ثغو ْبی ػًؼِ آٌ ػؿ فٚـ يی آٚؼصوٕم ثيـػؿاٚـاٌ تيـٚش ک

کًپٍٛ ثٍٛ انًههی صوٕم ثيـػؿ اٚـاٌ اف يوبيبت هِٕ هْبّٚٛ ٔمبفيبٌ فَؼاٌ 

ْب يی عٕاْؼ کّ ػؿ امـع ٔهت ثب ؿمٛؼگی ثّ ّٔؼٛت اٍٚ ثُؼ فيُّٛ ثٓجٕػ 

ىـاٚٔ فَؼگی فَؼاَٛبٌ ٔ ؿمبَؼٌ آٌ ثّ امتبَؼاؿػْبی هبََٕی ؿا كـاْى 

َگـاَی عٕػ ؿا اف ػمتـمی اَؼک فَؼاَٛبٌ ثّ ػاؿٔ ٔ ػؿيبٌ  کًپٍٛ. آٔؿػَؼ

ثّ يٕهغ کّ يی تٕاَؼ عطـات رؼی ؿا ثـای ثـعی فَؼاَٛبٌ ًْچُبٌ کّ 

ثـای ٔثالگُٕٚل يـصٕو ايٛؼيٛـٍٛبكی پؼٚؼآٔؿػ ٔيُزـ ثّ يـگ ٔی ىؼ، 

اػالو يی کُؼ ٔ اف ينٕٔنٍٛ يی عٕاْؼ کّ پٛو اف اُٚکّ چٍُٛ اتلبهبی تکـاؿ 

کًپٍٛ ينٕٔنٛت ْـگَّٕ . ّٔؼٛت ثُؼ فَؼاَٛبٌ مٛبمی ؿمٛؼگی کُُؼ ىٕػ ثّ

اتلبم َبگٕاؿ ؿا يتٕرّ ينٕٔنٍٛ فَؼاٌ، يوبيبت ايُٛتی ٔ هِٕ هْبّٚٛ يی 

 . ػاَؼ ٔ آَٓب ثبٚؼ پبمغگٕی ْـ اتلبم اصتًبنی ثبىُؼ

 تـاکى فَؼاَٛبٌ مٛبمی ثؼؼ اف اَتغبثبت : ۸، اَؼؿفگبِ  ۸۷۱ثُؼ 
اف فَؼاَٛبٌ مٛبمی تغهّٛ  ۱۷فَؼاٌ أٍٚ کّ اف مبل  ۸ ٚب اَؼؿفگبِ ۸۷۱ثُؼ 

ىؼِ ثٕػ ػؿ پی ػمتگٛـی ْبی گنتـػِ كؼبالٌ مٛبمٙ، يطجٕػبتٙ، 

ثبؿ ػٚگـ ىبْؼ  ۱۱عـػاػ  ۲۲ػاَيزٕٚی ٔ صوٕم ثيـی ثؼؼ اف اَتغبثبت 

“ ثُؼ کبؿگـی”اكقاٚو ؿٛـهبثم ثبٔؿ فَؼاَٛبٌ مٛبمی ٔػوٛؼتی ىؼ تب اف 

پٛو اف اٍٚ ثُؼ ٚبػ ىؼِ يضم . أٍٚ تـٛٛـ َبو ػْؼ“  ثُؼ مٛبمی”يزؼػاً ثّ 

امکبٌ ػؼِ ای اف فَؼاَٛبٌ ػبػی ثٕػِ امت کّ ػؿ يضّٕٓ أٍٚ کبؿگـی يی 

يبْی کّ اف اَتغبثبت عـػاػ مبل گؾىتّ  ۸۸کـػِ اَؼ، ايب ػؿ كبٍهّ ثٛو اف 

يی گؾؿػ اٍٚ ثُؼ كؼبالٌ اصقاة پٛو ؿٔٚی يبَُؼ مبفيبٌ ػاَو آيٕعتگبٌ 

ٔ اصقاة اٍالس ٓهت يبَُؼ رجّٓ ييبؿکت، ؿٔفَبيّ َگبؿاٌ ثـرنتّ اٚـاٌ 

َگبؿی ػؿ ػَـ مبَنٕؿ ٔ علوبٌ آگبِ  ای کّ اگـ چّ اف عطـْبی ؿٔفَبيّ

ثٕػَؼ ٔنی ًْچُبٌ ػؿ ينٛـ آالع ؿمبَی ىلبف گبو ثـ ػاىتُؼ ٔ 

مبل اعٛـ آيبد تٛـ مـکٕة ػٔنت ثٕػَؼ ؿا ػؿ  ۷ػاَيزٕٚبَی کّ ًْٕاؿِ ػؿ 

اٍٚ اكـاػ پل اف مپـی کـػٌ يبِ ٚب يبِ ْبی يتٕانی ػؿ . ػاػِ امتعٕػ ربی 

مهٕل ْبی اَلـاػی ثُؼْبی ايُٛتی ٔ اتًبو ثبفرٕٚی ْب ٔ تيکٛم پـَٔؼِ ثّ 

 . اٍٚ ثُؼ يُتوم ىؼِ اَؼ
اؿػٚجٓيت ثّ  ۸۱فَؼاَی مٛبمی ػؿ  ۷ْـ چُؼ پل اف صٕاػحی کّ ػؿ پی اػؼاو 

ػوٛؼتی ثّ -ثنٛبؿی اف فَؼاَٛبٌ مٛبمیٔرٕػ آيؼ تـکٛت اٍٚ ثُؼ ػگـگٌٕ ىؼ ٔ 

ػٚگـ فَؼآَبی امتبٌ تٓـاٌ تجؼٛؼ ٚب ثّ ثُؼْبی ػٚگـ فَؼاٌ أٍٚ يُتوم ىؼَؼ، ايب 

َلـ اف فَؼاَٛبٌ مٛبمی کّ اکخـ آَٓب ؿا فَؼاَٛبٌ صٕاػث  ۸۱۱ْى اکٌُٕ ثٛو اف 

 . يبِ اعٛـ تيکٛم يی ػُْؼ ػؿ اٍٚ ثُؼ ثّ مـ يی ثـَؼ ۸۸پل 

 ػ يُبثغ، کٛلٛت پبٍٚٛ کًجٕ: ّٔؼٛت ؿؾا
اَؼؿفگبِ )يبَُؼ ؿؾای مبٚـ ثُؼْبی ػًٕيی فَؼاٌ أٍٚ  ۸۷۱ؿؾای فَؼاَٛبٌ ثُؼ 

امت، کٛلٛت ؿؾاْب ػؿ مطش ثنٛبؿ پبُٚٛی امت چّ اف َظـ ( ، ثُؼ فَب۸ٌٔ ۱ٔ  ۶

کٛلٛت يٕاػ أنّٛ کّ ثؼْبً صتی يٕاػ كبمؼ ىؼِ ػؿ ؿؾا ثبػج ينًٕيٛت فَؼاَٛبٌ 

کّ  يّ ؿؾاٚی آٌ کّ عبنی اف يٕاػ يـؾی امت ثّ ٕٓؿ٘ىؼِ امت، ٔ چّ ثـَب

ثٛيتـ ؿؾاْب اف يٕاػی يبَُؼ مٛت فيُٛی ٔ صجٕثبت تيکٛم ىؼِ امت ٔ گٕىت 

ػًالً يوؼاؿی َقػٚک ثّ ٍلـ ػاؿػ، ػؿ َتٛزّ اکخـ فَؼاَٛبٌ ( ْـ چُؼ ثی کٛلٛت)

 ۸۷۱ يزجٕؿَؼ يبٚضتبد ؿؾاٚی عٕػ ؿا اف كـٔىگبِ ثُؼ تّٓٛ ًَبُٚؼ، كـٔىگبِ ثُؼ

فَؼاَی عؼيبت اؿائّ کُؼ ٔ انجتّ ارُبك كـٔىگبِ  ۲۷۱انی  ۸۷۱ثبٚؼ ثّ صؼٔػ 

رٕاثگٕی َٛبف اٍٚ تؼؼاػ فَؼاَی َٛنت ٔ فَؼاَٛبٌ يزجٕؿَؼ ثب ؿؾای ثی کٛلٛت 

فَؼاٌ مـ کُُؼ ثّ ًٍْٛ رٓت اكـاػی کّ ػؿ اٍٚ ثُؼ فَؼاَی ْنتُؼ ًْگی اف هيـ 

ٔػٚت ىؼٚؼ ؿؾاٚی َٛق يٕارّ يی ثبىُؼ َغجّ ربيؼّ يؼَی اٚـاٌ ْنتُؼ صتی ثب يضؼ

کّ ثبػج ىؼِ عبَٕاػِ ْبی اٍٚ اكـاػ ثب ػٚؼٌ چٓـِ ْبی تکٛؼِ ٔ ؿَزٕؿ 

ػقٚقاَيبٌ ػؿ يالهبتٓب َنجت ثّ ػؼو ؿمٛؼگی ينئٕالٌ ثّ صؼاهم ينبئم يؼٛيتی 

فَؼاَٛبٌ اَتوبػ ػاىتّ ثبىُؼ چـا کّ يؼتوؼَؼ ثبٚؼ الاهم ايکبٌ عـٚؼ كـفَؼاَيبٌ اف 

 . ِ كـاْى ثبىؼكـٔىگب

ًْچٍُٛ فَؼاَٛبَی کّ ثنٛبؿی اف آَبٌ ثّ ػهت ىـاٚٔ َبيُبمت ػٔؿاٌ ثبفرٕٚی 

اف ّٔؼٛت ماليتی يطهٕثی ثـعٕؿػاؿ َٛنتُؼ يزجٕؿ ْنتُؼ مبػتٓب ػؿ ٍق 

ػؿ ثنٛبؿی اف يٕاؿػ ْى كـٔىگبِ . كـٔىگبِ ثـای تّٓٛ يٕاػ ؿؾاٚی ثبٚنتُؼ

ؿ َظـ گـكتّ ػؿ صبنی کّ آٌ ْب ثّ ييکم يضؼٔػٚت عـٚؼ ؿا ْى ثـای فَؼاَٛبٌ ػ

اكقٌٔ . ػنٛم کٛلٛت ٔصيتُبک ؿؾا ثبٚؼ ثب عـٚؼ يبٚضتبد أنّٛ عٕػ ؿؾا تّٓٛ کُُؼ

ثـ اٍٚ، كـٔىگبِ اف مبػبت کبؿی يُظى ٔ ؿٔفْبی ثـَبيّ ؿٚقی ىؼِ 

فَؼاٌ ثـای اٚزبػ كيبؿ  ثـعٕؿػاؿ َٛنت ٔ ثـعی ٔهت ْب ينٕٔالٌ

ب كـٔىگبِ ؿا ػؿ صبنت ًَّٛ تؼطٛم هـاؿ ؿٛـيضنٕك ثـ فَؼاَٛبٌ مٛبمی ؿٔفْ

يی ػُْؼ، يبَُؼ ؿٔفْبٚی کّ فَؼاَٛبٌ ػؿ املُؼ مبل گؾىتّ اف گـكتٍ ؿؾای فَؼاٌ 

 . ثّ َيبَّ اػتـاُ عٕػػاؿی کـػِ ثٕػَؼ ٔ كـٔىگبِ مّ ؿٔف تًبو ثبف َيؼ

 آنٕػگی يضٛٔ فَؼاٌ، اَتوبل آمبٌ ثًٛبؿی : ّٔؼٛت ثٓؼاىت

اتبم ػؿ ٓجوّ ثبال هـاؿ  ۰اتبم آٌ ػؿ ٓجوّ پبٍٚٛ ٔ  ۷اتبم ػاؿػ کّ  ۱، ۸۷۱ثُؼ 

 ۸۱ػاؿػ، ٓجوّ ثبال اف َظـ ّٔؼٛت ثٓؼاىتی کًی يُبمجتـ امت ايب اف 

فَؼاَٛبٌ ػبػی کّ ػؿ )اؿػٚجٓيت اتبم ْبی ثبال ؿا تًبيبً ثّ کبؿگـاٌ فَؼاٌ 

ٓجوّ پبٍٚٛ کّ ْى اکٌُٕ ثٛو . ٔاگؾاؿ کـػِ اَؼ( يضّٕٓ أٍٚ کبؿگـی يی کُُؼ

اتبم ػاؿػ کّ كْبی عبنی ْـ  ۷فَؼاَی مٛبمی ػؿ آٌ فَؼگی يی کُُؼ  ۸۱۱ف ا

فَؼاَی ثبٚؼ ػؿ آٌ  ۲۱يتـ امت کّ ثٛو اف  ۸۷کًتـ اف ( ؿٛـ اف تغت ْب)اتبم 

فَؼگی کُُؼ کّ عٕػ ثّ عٕػ ثبػج پبٍٚٛ آيؼٌ مطش ثٓؼاىت ٔ مٕٓنت اَتوبل 

َٛبٌ َٛق ػًٕيبً کخٛق ٔ ثّ ػالِٔ پتٕ ْب ٔ ٔمبٚم عٕاة فَؼا. ثًٛبؿی ْب يی ىٕػ

ػمتيٕٚی ٔ ظـكيٕٚی ٓجوّ پبٍٚٛ َٛق ػؿ ٚک يکبٌ هـاؿ . ؿٛـ ثٓؼاىتی امت

 . ػاؿػ کّ ٓجؼبً آفاؿ ػُْؼِ ٔ اف َظـ ثٓؼاىتی کبيالً َبيُبمت امت

ينٕٔالٌ فَؼاٌ اف فَؼاَٛبٌ ثـای َظبكت ؿاْـْٔب، ْٕاعٕؿ٘، ػمتيٕٚی ْب ٔ 

ػالِٔ . ِ کيی اف فَؼاَٛبٌ تهوی يی ىٕػفَؼاٌ امتلبػِ يی کُُؼ کّ ثّ َٕػی ثٓـ

ػؿ ٓجوّ پبٍٚٛ ثّ ىؼت كـمٕػِ ٔ هؼًٚی  ۸۷۱ثـ تبمٛنبت ثٓؼاىتی ٔ َظبكتی ثُؼ 

اٍٚ ػؿ صبنٛنت کّ ٓجوّ ی . امت کّ عٕػ مجت ثـٔف ييکالت ثٓؼاىتی يی ىٕػ

ػمتيٕٚی ْب ٔ صًبو ْبی ثبفمبفی ىؼِ ٔ تًٛقی ػاؿػ ٔ ػنٛم آٌ  ۸۷۱ثبالی 

 . ٛبٌ يبنی ػؿ اٍٚ ٓجوّ امتَگٓؼاؿی فَؼاَ

  ػمتـمی يضؼٔػ، عٕػػاؿی اف ؿمٛؼگی ثّ يٕهغ: ػاؿٔ ٔػؿيبٌ

اکخـ فَؼاَٛبٌ اٍٚ ثُؼ ثّ ػهت كيبؿْبی رنًی ٔ ؿٔصی ىؼٚؼ ٔاؿػِ ػؿ ػٔؿاٌ 

ثبفرٕٚٙ، يجتال ثّ إَاع ثًٛبؿٚٓب ٔ َبؿاصتی ْبی رنًی يی ثبىُؼ، ػؿ مبعتًبٌ 

بػِ فَؼاَٛبٌ اف ػاؿٔ ٚب عؼيبت پقىکی ثٓؼاؿی ٚب يکبَی ثـای امتل ۸۷۱ثُؼ 

اَتوبل . ٔرٕػ َؼاؿػ ٔ اٍٚ ايـ تُٓب ثب يـارؼّ ثّ ثٓؼاؿی فَؼاٌ يٛنـ امت

فَؼاَٛبٌ ثّ ثٓؼاؿی ٔ ٔٚقٚت پقىک َٛق ثب ييکالت ٔ يضؼٔػٚت ْبی كـأاٌ 

 ۸۱کًتـ اف  ۸۷۱ؿٔثـٔمت، ثّ ٕٓؿٚکّ ْـ ؿٔف اف کم فَؼاَٛبٌ مٛبمی ثُؼ 

ّ ثٓؼاؿی ؿا يی ٚبثُؼ کّ اٍٚ ايـ يٕرت يی ىٕػ ػؼِ ای اف َلـ اربفِ اَتوبل ث

فَؼاَٛبٌ کّ اصتٛبد كٕؿی ثّ ػؿيبٌ ٚب امتلبػِ اف ػاؿْٔبی ينکٍ ٚب ػاؿْٔبی 

يغًَٕ ثّ عٕػ ػاؿَؼ يؼت فٚبػی اف يـارغ ثّ ثٓؼاؿی ٔ امتلبػِ اف عؼيبت 

ػؿيبٌ ػؿ ثٛيتـ يٕاؿػ فَؼاَٛبٌ ثب ٔرٕػ َٛبف يجـو ثّ . ػؿيبَی يضـٔو ىَٕؼ

ثـای يخبل ثبؿْب . رؼ٘، اف ػمتـمی ثّ ايکبَبت ػؿيبَی ٔ پقىک يضـٔو ْنتُؼ

ؿط ػاػِ کّ ٚک فَؼاَی مٛبمی ثؼصبل ىؼِ ٔ َٛبف ثّ يؼأای كٕؿی ػاىتّ ايب 

آٌ ْب يؼتوؼَؼ تُٓب ػؿ . ينٕٔالٌ فَؼاٌ اف اػقاو ٔی ثّ ثٓؼاؿی مـثبف فػِ اَؼ

چٍُٛ ؿّٔٚ . ی صتًب ثٕٛٓه ىؼِ ثبىؼفيبَی َٛبف ثّ ثٓؼاؿی ٔرٕػ ػاؿػ کّ فَؼاَ

يُزـ ثّ يـگ ايٛؼؿّب يٛـٍٛبكی ػؿ ثُؼ ْلت فَؼاٌ  ۱۶ای ػؿ املُؼ مبل 

أٍٚ ىؼ، ٔثالگ َٕٚل رٕاَی کّ ثّ ػٔ مبل ٔ َٛى صجل يضکٕو ىؼِ ثٕػ ٔ 

 .مـاَزبو ػؿ فَؼاٌ ثّ ػنٛم كيبؿ ٔصيتُبک فَؼاٌ ثـ اٍٚ رٕاٌ ربٌ ثبعت

 َؼاَٛبٌ مٛبمی َگـاَی اف ّٔؼٛت ػؿعطـثـعی ف

ثبٚؼ تٕرّ ػاىت کّ مـَٕىت ٔی يی تٕاَؼ ثـای ثنٛبؿی ػٚگـ اف فَؼاَٛبٌ 

ثغو  ۸۷۱َلـ فَؼاَی مٛبمی ثُؼ  ۸۱۱. ْى تکـاؿ ىٕػ ۸۷۱رٕاٌ کَُٕی ثُؼ 

ثقؿگی اف آٌ ْب رٕاَبٌ يؼتـّی ْنتُؼ کّ پل اف صٕاػث ثؼؼ اف اَتغبثبت 

ثّ . ؽُْی ثـای فَؼاٌ َؼاىتّ اَؼثبفػاىت ىؼِ اَؼ ٔ ْٛچ مبثوّ مٛبمی ٔ آيبػگی 

ػنٛم كْبی فَؼاٌ ٔ تاله ينٕٔالٌ ثـای اكقاٚو كيبؿْب، اٍٚ رٕاَبٌ پٛو اف 

ػؼو تٕرّ ثّ َيبَّ . ػٚگـ فَؼاَٛبٌ مٛبمی کّ يی ىُبمٛى ػؿ يؼـُ عطـ ْنتُؼ

ْبی اكنـػگی ػؿ آٌ ْب ٔ ثـػؿكتبؿی فَؼاٌ ثبٌ ْب يی تٕاَؼ كزبٚغ تبفِ ای ؿا 

ثـای ًٍْٛ، صْٕؿ ًْٛيگی ٔ ينتًـ پقىکبٌ ٔ . ؿهى ثقَؼػؿ فَؼاٌ أٍٚ 

 . ّـؿٔی ثّ َظـ يی ؿمؼ ۸۷۱يؼػکبؿاٌ يبْـ ػؿ ثُؼ 

 ثؼؿكتبؿی ينٕٔالٌ فَؼاٌ، تضوٛـ فَؼاَٛبٌ 

تاله يی کُُؼ تب ثب كيبؿ يْبػق ثـ فَؼاَٛبٌ  ۸۷۱ثـعی اف اكنـاٌ َگٓجبٌ ثُؼ 

ْى چٍُٛ ينٕٔالٌ . ػ کُُؼمٛبمی ٔ ثؼؿكتبؿی ثب آٌ ْب، فَؼاَٛبٌ مٛبمی ؿا عـ

فَؼاٌ ثب امتلبػِ اف اثقاؿْبی ؿٛـهبََٕٙ، يی کٕىُؼ اَنزبو فَؼاَٛبٌ مٛبمی اف 

. اٚزبػ کُُؼ ۸۷۱يٛبٌ ثجـَؼ، عجـچُٛی ؿا ؿٔاد ػُْؼ ٔ َبايُی ؿٔاَی ػؿ ثُؼ 

اػالو ْٕاعٕؿی ارجبؿ٘، ٔؿفه ٍجضگبْی ٔ رنت ٔ رْٕبی ؿٛـيؼًٕل 

ػٚگـ ثؼؿكتبؿی ْبی اػًبل ىؼِ ػؿ فَؼاٌ أٍٚ ٔمبٚم فَؼاَٛبٌ مٛبمی اف رًهّ 

ينٕٔالٌ فَؼاٌ ًْچٍُٛ يی کٕىُؼ تب ػؿ ٓی ػٔ ثبؿ آيبؿگٛـی اف . امت

ثب ٔرٕػ آٌ کّ اكنـاٌ َگٓجبٌ يی . فَؼاَٛبٌ، آٌ ْب ؿا يٕؿػ تضوٛـ هـاؿ ػُْؼ

تٕاَُؼ ثب يـارؼّ ثّ ْـ اتبم آيبؿ فَؼاَٛبٌ ؿا ثّ ػمت آٔؿػَؼ ايب آَٓب ػؿ ثٛو تـ 

عـٔد اف مهٕنٓبی عٕػ ٔ يـارؼّ ثّ  ٔهبت، ثـای آيبؿ فَؼاَٛبٌ ؿا يزجٕؿ ثّا

ػؿ ٔهت ْبٚی َٛق کّ آيبؿ ػؿ اتبم ْب گـكتّ يی ىٕػ، . ْٕاعٕؿی يی کُُؼ

فَؼاَٛبٌ مٛبمی يزجٕؿ يی ىَٕؼ، ػهبٚن ثنٛبؿی ؿا ػؿ ؿػٚق ْبی يُظى ؿٔی 

ؼاَٛبٌ اٍٚ ثُؼ ثنٛبؿ فيٍٛ ثُيُُٛؼ تب ثب ػمت ىًبؿه ىَٕؼ ٔاٍٚ ؿكتبؿثّ گٕاِ فَ

 .تضوٛـآيٛق امت

َکتّ تأمق ثبؿی امت کّ “ کق عٕاثی”ػالِٔ ثـ اٍٚ، ٔرٕػ يؼْهی ثّ َبو 

ػهی ؿؿى اػتـاّبت ٔ ػؿعٕامت ْبی كـأاٌ اػايّ ػاؿػ، ٔ ثنٛبؿی اف 

فَؼاَٛبٌ ثّ ػهت کًجٕػ تغت يزجٕؿ ثّ عٕاثٛؼٌ ثـ ؿٔی فيٍٛ ْنتُؼ، کّ ػؿ 

ثّ اٍٚ .ثبػج اكقاٚو ىؼٚؼ فَؼاَٛبٌ ثًٛبؿ يی ىٕػفينتبٌ ثّ ػهت مـيبی فيٍٛ 

ييکالت يؼٛيتی ثبٚؼ ثـعٕؿػْبی ؿٛـاعالهی ٔ تٍْٕٛ آيٛق ثقؿگ َٛب، ؿٚٛل 

ؿا َٛق اكقٔػ کّ ثّ اؽٚت ٔ آفاؿ فَؼاَٛبٌ ٔ اٚزبػ يضؼٔػٚت ْبی  ۸۷۱ثُؼ 
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 ایشاى دس’ گستشش سشکْة‘ُطذاس عفْ ثیي الولل دسثبسٍ 
مبفيبٌ ػلٕ ثٍٛ انًهم ػؿ گقاؿه رؼٚؼ عٕػ ْيؼاؿ ػاػِ امت کّ ٚک 

، مـکٕة يغبنلبٌ ػؿ ۱۱مبل پل اف اَتغبثبت ؿٚبمت رًٕٓؿی 

مٛبمی ُْٕف ػؿ اٍٚ کيٕؿ -اٚـاٌ گنتـه ٚبكتّ ٔ ٍؼْب كؼبل يؼَی

 .فَؼاَی ْنتُؼ

اٚـاٌ ٚک مبل پل : اف اػتـاُ تب فَؼاٌ“تضت ػُٕاٌ  اٍٚ گقاؿه

 .يُتيـ ىؼِ امت” اف اَتغبثبت

ػٔنت اٚـاٌ “: کهٕػٚب کٕؿػَّٔ، ػثٛـکم يٕهت ػلٕ ثٍٛ انًهم گلتّ امت

يََى امت کّ تًبو ٍؼاْبی يغبنق ؿا مبکت کُؼ ٔ ػؿ ػٍٛ صبل 

تاله يی کُؼ کّ اف تضوٛوبت ثٍٛ انًههی ػؿثبؿِ تغهلبت يـتجٔ ثب 

 ”.بآؿايی ْبی پل اف اَتغبثبت رهٕگٛـی کُؼَ

” اؿتيبىگـاٌ“يوبو ْبی اٚـاٌ يی گُٕٚؼ پل اف اَتغبثبت ثب 

 .کـػِ اَؼ” ثـعٕؿػ هبََٕی“

ػلٕ ثٍٛ انًهم اٚـاٌ ؿا يتٓى کـػِ امت کّ ٓی ٚک مبل گؾىتّ ثّ 

 -صجل، ىکُزّ ٔ اػؼاو ثـای مـکٕة ػاَيزٕٚبٌ، كؼبالٌ مٛبمی

ؿٔصبَٛبٌ يغبنق ٔ َٛق اههٛت ْبی يؾْجی ٔ  يؼَی، ؿٔفَبيّ َگبؿاٌ،

 .هٕيی يتٕمم ىؼِ امت

ػلٕ ثٍٛ انًهم عٕاْبٌ آفاػی كٕؿی ٔ ييـٔٓ فَؼاَٛبٌ ػوٛؼتی ىؼِ 

امت ٔ يی گٕٚؼ مبٚـ فَؼاَٛبٌ َٛق ثبٚؼ ثطٕؿ يَُلبَّ ٔ ثـ امبك 

 .امتبَؼاؿػْبی ثٍٛ انًههی يضبکًّ ىَٕؼ

، ؿْجـ اٚـاٌ اعٛـا ثب ثـ امبك گقاؿه ْب، آٚت هللا ػهی عبيُّ ای

َلـ اف اكـاػی کّ ػؿ ٔهبٚغ پل اف  ۱۸ػلٕ ٚب تغلٛق يزبفات 

اَتغبثبت ػؿ ػاػگبِ ْبی ػًٕيی ٔ اَوالة يضکٕو ىؼِ ثٕػَؼ، يٕاكوت 

 .کـػ

ػلٕ ثٍٛ انًهم يی گٕٚؼ اٚـاٌ ػؿ َينت يبِ كٕؿّٚ ىٕؿای صوٕم ثيـ 

اف ؿا اتغبؽ کـػ کّ پل ” يْضک“مبفيبٌ يهم يتضؼ اٍٚ يّٕغ 

اَتغبثبت ػؿ ثـعٕؿػ ثب يغبنلبٌ، يـتکت َوِ صوٕم ثيـ رؼی َيؼِ 

 .امت

يضًؼ رٕاػ الؿٚزبَی، ػثٛـ متبػ صوٕم ثيـ اٚـاٌ، ػؿ آٌ َينت کّ 

ژَٕ مٕئٛل ثـگقاؿ ىؼ، ثّ ًَبُٚؼگی اف ٓـف ػٔنت اٚـاٌ ثّ ًْـاِ 

 .َلـِ اف ػًهکـػ اٍٚ ػٔنت ػؿ ػـٍّ صوٕم ثيـ ػكبع کـػ ۸۲ْٛبتی 

ت يضؼٔػٚت ْبی اػًبل ىؼِ ػؿ اٚـاٌ، ثبفػاىت ْبی ػؿ آٌ َين

مبل،  ۸۱ثٓبٚی ْب، ارـای صکى اػؼاو ٔ اف رًهّ اػؼاو اكـاػ فٚـ 

ينبنّ مُگنبؿ ػؿ هٕاٍَٛ رقاٚی اٚـاٌ ٔ ّٔؼٛت ثبفػاىت ىؼِ ْبی 

پل اف اَتغبثبت اَتوبػْبی يطـس ىؼِ ثّ ّٔؼٛت صوٕم ثيـ ػؿ اٚـاٌ 

 .ثٕػ

کّ ىٕؿای صوٕم ثيـ اٍٚ ْلتّ هطؼُبيّ  ػلٕ ثٍٛ انًهم اَتظبؿ ػاؿػ

 .عٕػ ػؿثبؿِ ّٔغ صوٕم ثيـ اٚـاٌ ؿا ثّ ؿای ثگؾاؿػ

ثٓبٚی ٓی ٚک  ۷۱ػلٕ ثٍٛ انًهم ػؿ گقاؿه عٕػ َٕىتّ امت صؼٔػ 

ْلت مـپـمت مبثن ربيؼّ . مبل گؾىتّ ػؿ اٚـاٌ ثبفػاىت ىؼِ اَؼ

 .ثٓبئٛبٌ ػٔ مبل امت کّ ػؿ فَؼاٌ ثنـ يی ثـَؼ

چٍُٛ ثّ ّٛبانؼٍٚ َجٕی كؼبل ػاَيزٕٚی ٔ صوٕم ثيـ اٍٚ مبفيبٌ ًْ

 .اىبؿِ کـػِ کّ يبِ ْبمت ػؿ فَؼاٌ أٍٚ يضجٕك امت

ثّ ” پٛبو آىکبؿ“ػلٕ ثٍٛ انًهم اػؼاو چٓبؿ ىٓـَٔؼ کـػ ػؿ يبِ يّ ؿا 

کنبَی ػاَنتّ امت کّ هَؼ ػاؿَؼ ػؿ مبنـٔف اَتغبثبت ػمت ثّ 

 .اػتـاُ ثقَُؼ

كـْبػ ٔکٛهی، ىٛـٍٚ ػهى ْٕنی ٔ  كـفاػ کًبَگـ، ػهی صٛؼؿٚبٌ،

يٓؼی اماليٛبٌ ثّ اتٓبو ييبؿکت ػؿ ثًت گؾاؿی ػؿ يـاکق ػٔنتی ٔ 

 .ٔاثنتگی ثّ گـِٔ کـػ پژاک ػؿ فَؼاٌ أٍٚ اػؼاو ىؼَؼ

اػؼاو اٍٚ اكـاػ ثّ ىؼت اف مٕی گـِٔ ْبی صوٕم ثيـ ٔ يؼَی اٚـاَی 

 .ٔ ثٍٛ انًههی يضکٕو ىؼ

ؼاو اكـاػ ػؿ اٚـاٌ ْيؼاؿ ػاػِ ٔ گلتّ ػلٕ ثٍٛ انًهم ػؿثبؿِ اػايّ اػ

يٕؿػ اػؼاو ؿا ػؿ اٍٚ کيٕؿ  ۸۸۷امت ػؿ مبل يٛالػی ربؿی تبکٌُٕ 

 .حجت کـػِ امت

اف مٕی ػٚگـ، اٚهٍٛ ػَٔبْٕ، ًَبُٚؼِ آيـٚکب ػؿ ىٕؿای صوٕم ثيـ 

مبفيبٌ يهم يتضؼ مّ ىُجّ ّٔغ صوٕم ثيـ ػؿ اٚـاٌ ؿا ثنٛبؿ 

 .َگـاٌ کُُؼِ ػاَنت

ثطٕؿ مٛنتًبتٛک “يتٓى کـػ کّ ٓی ٚک مبل گؾىتّ  أ اٚـاٌ ؿا

صوٕم امبمی يـػو اف رًهّ آفاػی ثٛبٌ ٔ اَزًٍ ْبی مٛبمی ؿا َوِ 

 ”.کـػِ امت

اٚـاٌ چٍُٛ اتٓبيی ؿا ؿػ ٔ ػؿ يوبثم آيـٚکب ؿا ثّ َوِ گنتـػِ 

 .صوٕم ثيـ ػؿ کيٕؿْبٚی يبَُؼ اكـبَنتبٌ ٔ ػـام يتٓى يی کُؼ

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

 فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل خواستار
 آزادی فوری منصوراسانلو شد

 
فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی   

 .دفوری و بی قیدوشرط منصور اسانلو، رئیس سندیکای اتوبوسرانی تهران ش
به گزارش رادیو فردا این فدراسیون با اشاره به انتقال منصور اسانلو به بند 
معتادان و سپس به بند اطالعات زندان رجایی شهر، افزوده که آقای اسانلو تحت 
فشارهای جسمی و روحی شدیدی قرار داردفدراسیون بین المللی کارگران حمل و 

ضمن محکوم کردن آنچه که توطئه  نقل، با توجه به وضعیت جسمانی آقای اسانلو
های اخیر علیه وی خوانده، از تمام سازمانها و تشکلهای کارگری خواسته که 

 .برای آزادی فوری و بی قید و شرط آقای اسانلو همصدا شوند

............................………………………………… 

 !تْغئَ ُبی جذیذ جوِْسی اسالهی علیَ هٌصْس اسبلْ
ْبی ؿمٛؼِ يَُٕؿ امبنٕ ؿئٛل مُؼٚکبی کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ ثـامبك گقاؿه 

اتٕثٕمـاَی تٓـاٌ ٔ صٕيّ کّ ػؿ ثُؼ ٔٚژِ آالػبت مپبِ پبمؼاؿاٌ فَؼاٌ ؿربئی 

فَؼاٌ ؿربٚی  ۷ىٓـ ثّ ىؼت يٕؿػ ثبفرٕٚی هـاؿ ػاىت اف ايـٔف ػٔثبؿِ ثّ ثُؼ 

. صتی ىؼٚؼ ػاؿػيَُٕؿ امبنٕ اف َبصّٛ کًـ، فإَ ٔ پب َبؿا. ىٓـ يُتوم ىؼِ امت
ىغَی ٔ ػاؿْٔبی يٕؿػ َٛبف يَُٕؿ امبنٕ ؿا ينئٕالٌ فَؼاٌ ثّ ٔی تضٕٚم  ٔمبئم 

يْبػق هـاؿ ػاػِ  َؼاػِ ثٕػَؼ ٔ اف اٍٚ ٓـٚن أ ؿا فٚـ كيبؿْبی ؿٔصی ٔ رنًی 

عـػاػ ثغبٓـ تٕٓئّ ی  ۱ٓجن آالػبت يٕرٕػ يَُٕؿ امبنٕ اف ؿٔف ىُجّ . اَؼ
ّ َبو ْبی کـيبَی ٔ كـری ٔ ىکبٚت ىغَی ثّ َبو فَؼاٌ ؿربئی ىٓـ ث ينئٕالٌ 

مٛؼ يضًؼ ؿٔس هللا ْبىًی ثّ . مٛؼ يضًؼ ؿٔس هللا ْبىًی ثّ اٍٚ ثُؼ يُتوم ىؼِ امت

ثـامبك اٍٚ ىکبٚت . رـو هتم ثـاػؿ ٔ ًْنـ ثـاػؿ عٕػ ػؿ فَؼاٌ ثّ مـ يی ثـػ
اؿتجبٓ ثب  اف رًهّ ٔی ؿا يتٓى ثّ. اتٓبيبتی رؼٚؼی ثّ يَُٕؿ امبنٕ فػِ ىؼِ امت

يَُٕؿ امبنٕ ػؿ ثبفرٕٚی . يزبْؼٍٚ ٔ كضبىی ثّ عبيُّ ای ٔ اصًؼی َژاػ کـػِ اَؼ
ٔی ٚک کبؿگـ ٔ ػْٕ  تًبو اتٓبيبت كٕم ؿا ؿػ کـػِ امت ٔ تبکٛؼ ًَٕػِ امت کّ 

مُؼٚکبی کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ اتٕثٕك ؿاَی يی ثبىؼ ٔ ثب ْٛچ رـٚبَی ػؿ اؿتجبٓ 

 .َٛنت
صًبٚت اف کبؿگـاٌ ػؿ اٚـاٌ اف تًبو مبفيبٌ ْب ٔ اكـاػ ٔ گـِٔ اتضبػ ثٍٛ انًههی ػؿ  

ْبی پيتٛجبٌ صوٕم کبؿگـاٌ ٔ يؼاكؼبٌ فَؼاَٛبٌ مٛبمی يی عٕاْؼ کّ ثّ اكيبی اٍٚ 

ثـای آفاػی ٔی، اثـاْٛى يؼػی ٔ مبٚـ  تٕٓئّ رؼٚؼ ػهّٛ يَُٕؿ امبنٕ پـػاعتّ ٔ 
ىؼٚؼتـٍٚ اػتـاّبت عٕػ ؿا كؼبنٍٛ کبؿگـی ٔ فَؼاَٛبٌ مٛبمی كؼبالَّ ثکٕىُؼ ٔ 

 . ػهّٛ اهؼايبت مـکٕثگـاَّ رًٕٓؿی اماليی اثـاف ػاؿَؼ

 اتضبػ ثٍٛ انًههی ػؿ صًبٚت اف کبؿگـاٌ ػؿ اٚـاٌ
 ۲۱۸۱ثـاثـ ثب ػٔو ژٔئٍ  - ۸۸۱۱چٓبؿىُجّ ػٔافػِ عـػاػيبِ 

…………...........................………………… 

اٍالصّٛ اػتَبة ؿاَُؼگبٌ ىـکت ٔاصؼ ػؿ اػتـاُ ثّ 

 مبػت کبؿی ٔ اػايّ ثبفػاىت يَُٕؿ امبنٕ
ٍجش " كؼبنٍٛ صوٕم ثيـ ٔ ػيکـامی ػؿاٚـاٌ"ثُبثّ گقاؿىبت ؿمٛؼِ ثّ 

ػؿ اػتـاُ ثّ اٍالصّٛ مبػت  1عٔ ( تی.آؿ .ثی )ايـٔف ؿاَُؼگبٌ تُؼ ؿٔ 

 . کبؿی ػمت ثّ اػتَبة فػَؼ

عٔ ( تی. ؿآ.ثی)عـػاػ يبِ ؿاَُؼگبٌ تُؼؿٔ يؼـٔف ثّ  19ؿٔف چٓبؿىُجّ 

ٍجش ثب ايتُبع اف ثٛـٌٔ ثـػٌ اتٕثٕمٓب ػمت ثّ اػتَبة  05:00مبػت  1

ػؿ آٌ  1تی عٔ .آؿ . اٍٚ اػتَبة ػؿ تٕهلگبِ آفاػی کّ اتٕثٕمٓبی ثی.فػَؼ

آَٓب ػؿ اػتـاُ ثّ اٍالصّٛ مبػت کبؿی . پبؿگ ثٕػَؼ ٍٕؿت گـكت

 . ػمت ثّ اػتَبة فػَؼ

ؿاَُؼگبٌ يٕارّ ىؼِ ثٕػ ُْٕف يؼٚـ ػبيم ىـکت کّ ثب اػتَبة گنتـػِ 

ػهٛوّ ای اف اػتَبة ؿاَُؼگبٌ تُؼؿٔ ىـکت اتٕثٕك ؿاَی تٓـاٌ  20

َگؾىتّ ثٕػ کّ ثّ آَٓب اػالو ىؼ اٍالصٛۀ مبػت کبؿيُتلی ىؼِ امت ٔ اف 

 . ؿاَُؼگبٌ عٕامتّ ىؼ ثب ًْبٌ مبػت کبؿ هجهی ثّ کبؿ عٕػ اػايّ ػُْؼ

ك ؿاَی تٓـاٌ ٔ صٕيّ مـُْگ ؿاَُؼگبٌ ٔهتی کّ يؼٚـ ػبيم ىـکت اتٕثٕ

پبمؼاؿ اؿػىٛـ يوٛى پٕؿ کّ ثب َبو ينتؼبؿ صنٍٛ ثٛژَی ؿا ٔاػاؿ کـػِ ثٕػَؼ 

 . کّ ثّ عٕامتّ ْبٚيبٌ تٍ ػْؼ

ُْگبو عـٔد اف تٕهلگبِ ٚک ٍؼا كـٚبػ آفاػی يَُٕؿ امبنٕ ؿئٛل 

مُؼٚکبی کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ ؿا مـ ػاػَؼٔ عٕامتبؿ آفاػی ثی هٛؼ ٔ 

 . ؼىـٓ أ ىؼَ

ُْگبو عـٔد ؿاَُؼگبٌ اف تٕهلگبِ ٔ مـ ػاػٌ ىؼبؿ آفاػی يَُٕؿ امبنٕ 

. تی ثب ػٔؿثٍٛ اف ؿاَُؼگبٌ كٛهى ثـػاؿی يی کـػ. آؿ.ينئٕل صـامت ثی

گقاؿىٓب صبکی اف آٌ امت کّ ػؿ ٓی مبػتٓبی گؾىتّ تُيٓبٚی ثٍٛ 

 . ٔرٕػ ػاىتّ امت 1ؿاَُؼگبٌ ٔ ينئٕل عٔ 
 2010ژٔاٌ  09ثـاثـ ثب  1389عـػاػ  19ؿ اٚـاٌ كؼبنٍٛ صوٕم ثيـ ٔ ػيکـامی ػ

…………………………………………………… 
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                      اػتَبة کبؿگـاٌ يؼبػٌ فؿبل مُگ 

                             ثّ ػنٛم ّٔؼٛت َبينبػؼ کبؿی ٔ

 .ُضاس تْهبى ۰۳۳هبُیبًَ َبچٛق صوٕم                   
ثُب ثّ گقاؿه يُبثغ عجـی، ْلتّ گؾىتّ کبؿگـاٌ يؼبػٌ ػٔنتی فؿبل 

يتـی  ۷۱۱مُگ ٓجل کّ ػؿ ىـاٚٔ املجبؿی ػؿ يؼبػَی ػؿ ػًن 

فيٍٛ کبؿ ٔ صلبؿی يی کُُؼ، ػمت ثّ اػتَبة فػِ ٔ ثؼنٛم ىـاٚٔ 

کبؿگـاٌ . ىؼَؼٓبهت كـمبی کبؿی، عٕاْبٌ اكقاٚو صوٕم عٕػ 

يؾکٕؿ ٓجن تًَٛى ىٕؿای ػبنی کبؿ، صؼاهم ػمتًقػ ٚؼُی يبْبَّ كؤ 

 .مَٛؼ ْقاؿ تٕيبٌ ػؿٚبكت يی کُُؼ

اٍٚ گقاؿه ثب ثٛبٌ اُٚکّ يؼبػٌ يؾکٕؿ ػؿ ْلتبػ کٛهٕيتـی ىٓـ ٓجل 

ٔ ػؿ يُطوّ ای يؼـٔف ثّ يؼبػٌ پـٔػِ هـاؿ ػاؿػ، عبٓـَيبٌ کـػ 

اؿت ٍُبٚغ ٔ ثؼْی اف ىـکت اٍٚ يؼبػٌ تضت َظبؿت ػٔنت ٔف“

ْبی عٍَٕی يبَُؼ اؿتٛک ٔ يؼؼَزٕ ٔ َگٍٛ کّ ٔاثنتّ ثّ يؼٚـاٌ 

 ”.اؿىؼ ٔفاؿت ٍُبٚغ ْنتُؼ، يی ثبىؼ

کبؿگـاٌ يؼبػٌ كٕم انؾکـ، ػؿ فٚـ فيٍٛ ٔ ػؿ گـيبی ٓبهت كـمبی 

کٕٚـ، کًبکبٌ صوٕهی يؼبػل مَٛؼ ْقاؿ تٕيبٌ ػؿ يبِ ػؿٚبكت يی 

 .کُُؼ

ايّ ػاػ پل اف اػالو اػتَبة تٕمٔ کبؿگـاٌ، يُجغ عجـی رـك اػ

ثٛو اف ْقاؿ تٍ اف آَبٌ، هَؼ ػقًٚت ثّ ىٓـ ٔ تضٍَ ػؿ رهٕی 

كـيبَؼاؿی ؿا ػاىتُؼ کّ صـامت ىؼٚؼا اف اٍٚ کبؿ يًبَؼت ثؼًم آٔؿػ 

 .ٔ يبَغ صـکت مـٔٚل ْب ثّ مًت ىٓـ ىؼ

 يتؼبهت اٍٚ ينئهّ، کبؿگـاٌ َٛق تًَٛى ثّ صـکت ثّ ٍٕؿت پٛبػِ يی

کّ )گٛـَؼ کّ پل اف ٓی ينٛـی ػؿ صؼٔػ مّ کٛهٕيتـ، كـيبَؼاؿ ٓجل

، ػؿ ارتًبع کبؿگـاٌ صبّـ ٔ يبَغ اف اػايّ (اف كـيبَؼْبٌ مپبِ امت

 .صـکت آَٓب يی ىٕػ

کبؿگـاٌ يؼتـُ ٔ اػتَبثی هـاؿ امت ػؿ ٍٕؿت ػؼو پبمغگٕٚی 

ؼاؿی ثّ يطبنجبتيبٌ، اف ْلتّ آُٚؼِ ثب عبَٕاػِ ْبی عٕػ ػؿ يضم كـيبَ

 .ثّ تضٍَ ثپـػافَؼ

الفو ثّ ؽکـ امت اف أاٚم مبل ربؿی، اػتـاّبت يکـؿ کبؿگـاٌ 

کيٕؿ َنجت ثّ تؼٍٛٛ صؼاهم ػمتًقػ تٕمٔ ػٔنت، ًْچُبٌ اػايّ ػاؿػ 

ٔ ػٔنت کًبکبٌ ٔاکُيی ؿمًی َنجت ثّ اػتـاّبت اثـاف ىؼِ ػهّٛ 

 .تؼٍٛٛ صؼاهم ػمتًقػ َيبٌ َؼاػِ امت

گـی اينبل اف آَزب ىؼهّ ٔؿ تـ ىؼ کّ گلتُی امت اػتـاّبت کبؿ

ْقاؿ تٕيبٌ اػالو گـػٚؼ؛ ػؿ  ۸۱۸صؼاهم ػمتًقػ کبؿگـاٌ 

ْقاؿ تٕيبٌ اػالو کـػِ  ۰۷۱ٍٕؿتٛکّ کبؿىُبمبٌ کيٕؿ عٔ كوـ ؿا 

  رـــك 2010, 4ژٔئٍ  .اَؼ

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

 دختر و پسر كه در قالب 21بازداشت 
 ك تور گردشگري عازم كالله بودندی 
دختر و پسر تهراني كه در  02: دادستان شهرستان كالله اعالم كرد 

قالب یك تور گردشگري فاقد هرگونه مجوز قانوني و بدون نام و 
نشان عازم كالله بودند، به جرم فراهم آوردن زمینه فساد، رابطه 

عفت  نامشروع، نگهداري مشروبات الكلي و جریحه دار كردن
 : به گزارش ایسنا، یونسي همچنین افزود. عمومي بازداشت شدند

هاي مردمي به ماموران انتظامي مبني بر  در پي وصول گزارش
مشاهده یك دستگاه میني بوس شامل دختران و پسراني كه با پوشش 
نامناسب در انظار عمومي ظاهر شده و به عنوان تور گردشگري از 

واقع در یكي از روستاهاي دور  <د نبيخال>تهران عازم زیارتگاه 
افتاده شهرستان كالله بودند، ماموران با اخذ مجوز قضایي خودروي 

: وي خاطرنشان كرد. مذكور را متوقف و به بازرسي آن پرداختند
ماموران در حین بازرسي چند شیشه مشروبات الكلي كشف كردند و 

میني بوس  همچنین متوجه شدند دختران و پسراني كه در خودروي
حضور داشتند هیچگونه رابطه فامیلي با هم نداشته و تنها از طریق 

روز بازداشت با  0این افراد پس از . اینترنت با هم آشنا شده بودند
قرار كفالت آزاد شده و پرونده آنها با قرار مجرمیت و كیفرخواست، 

جزایي شهرستان كالله، جهت رسیدگي و صدور  -به دادگاه عمومي
  ایسنا .ارسال شدراي 

…………………………………… 

اعتراضات خانواده های زندانیان سیاسی در 
 مقابل دادستانی علیه گرفتن توبه نامه

ده ها " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"بنابه گزارشات رسیده به 
نفر از خانواده های زندانیان سیاسی صبح امروز در مقابل دادستانی تهران 

یه فشارهایی که نسبت به عزیزانشان در زندان برای تجمع کردند و عل
 .گرفتن ندامت نامه اعتراض کردند

صبح ده ها نفر از خانواده  12:22خرداد ماه از ساعت  11روز سه شنبه 
های زندانیان سیاسی اعتراضات یک سال گذشته در مقابل دادستانی تجمع 

نها برای گرفتن کردند و بر علیه فشارهایی که علیه عزیزانشان در زندا
توبه نامه وارد می شود دست به اعتراض زدند و خواستار آزادی بی قیدو 

 .شرط عزیزان خود شدند
مقامات دادستانی که از تجمع خانواده ها وحشت زده شده بودند به خانواده 
ها گفته شد که می توانند مشکل خود را مطرح کنند تا بصورت فوری به 

ند که خانواده ها را به درون دادستانی ببرند آن رسیدگی شود و سعی داشت
منشی و .تا از دید مردم و گسترش اعتراضات آنها ممانعت به عمل آورند

دفتر دار دادستانی بر خالف همیشه که با برخوردهای تند و زننده با 
خانواده ها رفتار می کردند امروز سعی داشتند که رفتارهای خود را تغییر 

 .ی نسبتا محترمانه ای رفتار کننددهند و با برخوردها
فرم های عفو از خامنه ای که در روزهای گذشته بطور   از طرفی دیگر

سیستماتیک به خانواده ها پیشنهاد داد می شد امروز هنگام اعتراضات خانواده 
در روزهای اخیر خانواده هایی که به دادستانی برای . ها جمع آوری شد

پس از اینکه خانواده ها . عه می کردندپیگیری وضعیت عزیزانشان مراج
می کردند به آنها گفته می شد که آزادی عزیزانتان   مشکالت خود را مطرح

امکان پذیر است در صورتیکه فرم داده شده را پر کنید و به ما همینجا 
 .برگردانید به سرعت اقدام خواهد شد

ندشان باید پر در این فرم از پیش نوشته شده مشخصات خانواده و عزیز در ب
این مسئله .شود و در ادامه آنها می بایست از خامنه ای تقاضای عفو نمایند

فردی بنام خانم بردبار دفتر   باعث خشم خانواده ها شده است و با اعتراض به
دار منشی دادستان خانم اسدی که فرم های نوشته شده را تحویل می دهد شد که 

 .نها می گردیدو تهدید آ  بعضا منجر به جر و بحث
در یک اقدام بی سابقه در روزها اخیر عباس جعفری دولت آبادی پس از بی 
  نتیجه ماندن اقداماتش در زندانها برای گرفتن توبه نامه از زندانیان سیاسی

خود شخصا به خانواده هایی که از اقشار ضعیف جامعه هستند و نان آور 
و آنها را به دادستانی دعوت می بسر می برد زنگ می زند   خانواده در زندان

او در حین صحبت بر . کند و در اکثر موارد خود شخصا با آنها صحبت می کند
خالف قبل که با تحکم و تهدید سعی داشت که اتهامات نسبت داده شده به 

اینبار با آوردن چای و تعارف شیرینی و برخوردهای .را بقبوالند   عزیزانشان
ره وارد گفتگو از موضع بسیار پایینی با خانواده می دوستانه و با خنده و غی

شود و به آنها می گوید که شما می توانید فرزندان خودتان را بالفاصله آزاد 
کنید در صورت تقاضای عفو از خامنه ای آزادی آنها خیلی سریع امکان پذیر 

گفته  آنها به او. این مسئله با تنشها و مخالفت خانواده ها مواجه شده است.است
اند که عزیزان ما بی گناه در زندان هستند و درخواست عفو به منزلۀ مجرم 

اعتراض .بودن عزیزان ما است و خود شما هم می دانید که آنها بی گناه هستند

 .خانواده در مواردی باعث خشم شدید عباس جعفری دولت آبادی شده است

………………………………………………………. 
 

 رجایی شهر تبعید شدندسه زندانی سیاسی به زندان 
به   آقایان حشمت هللا طبرزدی، مهدی محمودیان و رضا رفیعی – خبرگزاری هرانا

 .زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند
زندانی سیاسی تبعید شده به زندان  3بنا به اطالع گزارشگران هرانا، در پی انتقال 

سحر خیز به زندان رجایی شهر کرج، آقایان داود سلیمانی، رسول بداقی و عیسی 
کچویی، عصر امروز آقایان حشمت هللا طبرزدی، مهمدی محمودیان و رضا رفیعی 

 .از زندان کچویی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند
شرایط جسمانی محمودیان، خبرنگار زندانی سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت 
 .با توجه به بیماری شدید ریوی وی نگران کننده است

اردیبهشت شش تن  11فتنی است پس از اعتراضات صورت گرفته به اعدام های گ
زندان اوین آقایان دکتر داوود سلیمانی، رسول بداقی،  352از زندانیان سیاسی بند 

عیسی سحر خیز به زندان رجایی شهر و آقایان مهندس حشمت هللا طبرزدی، مهدی 
 .س کرج منتقل شده بودندمحمودیان و رضا رفیعی نیز به زندان کچویی پردی

الزم به ذکر است زندان رجایی شهر کرج که در سالهای اخیر به عنوان تبعیدگاه 
زندانیان سیاسی محسوب می شود پس از انتخابات برخورد های نامناسبی را با 
زندانیان محبوس در این زندان دارد و در هفته گذشته آقای رسول بداقی توسط 

 .رد ضرب و شتم قرار گرفته استپاسداران بند به شدت مو

……………………………………… 

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/06/04/67-4/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/06/04/67-4/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/06/04/67-4/
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                 سُجشاى غشة، ججْى تش اص آًٌذ کَ 

 ثَ ًجبت جبى آدهیبى ثیبًذیطٌذ     
  ؿاثـت كٛنک

 يضًؼ ػهی اٍلٓبَی: ثـگـػاٌ      

ؿاثـت كٛنک، ؿٔفَبيّ َگبؿ پـآٔافِ، ٔ گقاؿىگـ ٔٚژِ ی ؿٔفَبيّ ی 

مبػت ثؼؼ اف رُبٚت اعٛـ  ۲۰يؼتجـ اُٚؼٚپُؼَت اَگهنتبٌ ػؿ عبٔؿيٛبَّ، 

ػٔنت َژاػپـمت، ثُٛبػگـا، ٔ َنم کو امـاٚٛم، ٚبػػاىت کٕتبْی ػؿ ىًبؿِ 

ی أل ژٔئٍ اٍٚ ؿٔفَبيّ َٕىتّ امت کّ تـرًّ ی آٌ ؿا ػؿ اُٚزب يی 

 : ًْـاِ ثب ٚک پـمو ٔ پبمظ مبػِ. آٔؿو

ْى  آٚب يی تٕاٌ آيٛقاػ ثٕػ ـ اٚـاَی ٔ عبٔؿيٛبَّ ٚی ٔ ؿٛـِ پٛيکو ـ ٔ ثبف

ىبَّ ٚی ثبال تکبَؼ ٔ اف کُبؿ كبرؼّ ػجٕؿ کـػ ٔ ػؿ ًْبٌ صبل اف رٓبٌ 

يؼبٍـ عٕامت کّ َنجت ثّ آَچّ ييبثٓبٌ صبکًبٌ امـاٚٛم، ػؿ اٍٚ مٕ تـ ـ 

ػؿ مـفيٍٛ يب ـ ثـ مـ َؼا ْب ٔ مٓـاة ْب ٔ تـاَّ ْب ٔ اىکبٌ ْبًٚبٌ يی 

 آٔؿَؼ، ثب يب ًْؼؿػی کُؼ؟ 

؟ ًْـاْی ثب هـثبَٛبٌ تزبٔف ٔ کيتبؿ ٔ چـا َيٕػ. انجتّ کّ يی ىٕػ

ای ! اُٚطٕؿ َٛنت؟ ای يـػو رٓبٌ. مـکٕة، ربػِ ٚی ٚکطـكّ امت

ٔنی ثّ ػؿک املم کّ كهنطُٛی ْب ؿا . اف يب صًبٚت کُٛؼ! عبٔؿيٛبَّ ٚی ْب

ٔنی ثّ ػؿک املم کّ ثٛو اف ٚک مبل ٔ َٛى امت کّ . امـاٚٛم يی کيؼ

بی ػٚگـ تًبو يـػيبٌ كهنطٍٛ ثّ امـاٚٛم، ػالِٔ ثـ إَاع يضبٍـِ ْ

ٕٓؿػبو، ثّ ٕٓؿ عبً، ٚک ٔ َٛى يٛهٌٕٛ اَنبٌ مبکٍ ٚک َٕاؿ کٕچک 

کٛهٕيتـی ؿا کّ ؿٔی ْى تم اَجبؿىبٌ کـػِ امت، اف اثتؼاٚی  ۸۱ػؿ  ۸۷

تـٍٚ يٕاػ ؿؾاٚی ٔ ػؿيبَی َٛق يضـٔو مبعتّ امت، ٔ ؽؿِ ؽؿِ ػاؿػ ربَيبٌ 

 ... ؿا يی متبَؼ

هَبَی چُؼ يؼػی ْنتُؼ، ْى مبکُبٌ اٍٚ کيتی ثـ عالف آَچّ عٕه ؿ

، ٔ ْى مبکُبٌ ػٚگـ ( چُبٌ کّ ػؿ َٕىتّ ی ؿاثـت كٛنک عٕاْٛى ػٚؼ)

کيتی ْبی کًک ؿمبَی اف اٍٚ َٕع ثّ ؿقِ ؿا پبمٛلٛنت ْب ٔ ٍهش ٓهجبٌ 

 . مـامـ رٓبٌ، اف رًهّ ٕٚٓػٚبٌ َزبت ٚبكتّ اف ْٕنٕکبمت تيکٛم يی ػُْؼ

 

ی گُٕٚؼ اٍٚ ثّ كـبٌ آيؼگبٌ اف ْٕىٛبؿی ٔ ثٛؼاؿی ايب اٍٚ ٚکی ؿا ؿامت ي

کبيالً ػؿمت امت ! اْم ههى ٔ اْم اَؼٚيّ ٔ اْم يجبؿفِ ی مـفيٍٛ امٛـ يب

ْؼف، ؿٛـ اف ايؼاػ ؿمبَٙ، ٔ پٛو اف ايؼاػؿمبَی ٔ : اٍٚ ٚکی صـكيبٌ کّ

تضًٛم اٍٚ ٔاهؼٛت ثـ ػٔنت َژاػپـمت : ثٛو اف ايؼاػؿمبَٙ، مٛبمی امت

 : نم کو کّثُٛبػگـای َ

ـ يب تٕ ؿا ػؿ مٛبمت علّ کـػٌ يـػو كهنطٍٛ، ٔ هتم ػبو تؼؿٚزی يـػو 

ؿقِ ثّ چبنو يی کيٛى؛ ٔ ـ اگـ ثتٕاَٛى ـ اٍٚ مٛبمت تٕ ؿا ىکنت عٕاْٛى 

 . ػاػ

 . ـ يب يی کٕىٛى تب ىکنت مٛبمت َنم کيی ؿا ثّ تٕ تضًٛم کُٛى

يـصًتی اف مٕی ـ ٔ يب يی ػاَٛى کّ ملهگبَی کّ ػؿ رنتزٕی َظـ نطق ٔ 

تٕ، ػؿ کًٍٛ يؼتـّبٌ ثّ تٕ ٔ ثّ هتم ػبو ْبی تٕ ٔ ثّ اىـبنگـی ْبی تٕ 

َينتّ اَؼ، ٔ ثّ ًٓغ تکّ امتغٕاَی کّ ىبٚؼ ؿٔفی ثّ مٕٚيبٌ پـتبة کُی 

آة اف ػْبَيبٌ ربؿی امت، كٕؿاً، صتی ثّ ( ٚب ىبٚؼ ْى پـتبة کـػِ ای)

ؼ مطـ٘، ثّ تکبپٕ عٕاُْؼ عبٓـ يوبثهّ ثب اَتيبؿ ٚک اػاليّٛ ی مبػِ ٔ چُ

 ... اكتبػ ٔ ثـ مـ يب ٔ صبيٛبٌ يب ثبَگ ثـ عٕاُْؼ آٔؿػ

  ۸۸۱۱عـػاػ  ۸۰. «رق انوهى»کّ مغٍ چٌٕ ثؼُٚزب ؿمٛؼ . ثگؾؿو

 سُجشاى غشة، ججْى تش اص آًٌذ کَ ثَ ًجبت جبى آدهیبى ثیبًذیطٌذ 
 ؿاثـت كٛنک

 ۲۱۸۱اُٚؼٚپُؼَت أل ژٔئٍ

ـ  ۲۱۱۱عٕػ ؿا اف ػمت ػاػِ امت؟ رُگ آٚب امـاٚٛم، کُتـل يٕهؼٛت 

ثب ْقاؿ ٔ ىو )نجُبٌ  ۲۱۱۷، رُگ (ثب ْقاؿ ٔ مَٛؼ کيتّ)ؿقِ  ۲۱۱۱

 ... ، ٔ ػٚگـ ٔ ػٚگـ(کيتّ

 . کيتبؿ می ٔ ٚک يبِ يّ ػْٔقاؿ ٔ ػِ: ٔ صبال ْى

 آٚب اف اٍٚ پل، ػٚگـ رٓبٌ، عٕػمـی ْبی امـاٚٛم ؿا تضًم َغٕاْؼ کـػ؟ 

َظـی ثّ ػکل انؼًم آثکی کبط ملٛؼ ثٛبَؼافٚى کّ کبكی امت ! اىتجبِ َکُٛى

صکٕيت أثبيب ييـٕل اٍٚ امت کّ ىـاٚطی کّ يُزـ ثّ اٍٚ »: ٓجن آٌ

 .«كبرؼّ ىؼِ امت ؿا ثلًٓؼ

 . َّ صتی ٚک کهًّ کّ يؼُبی يضکٕو کـػٌ ثؼْؼ

 . اٍٚ، ػؼػی امت کّ ثـ تؼؼاػ هـثبَٛبٌ ػؿ عبٔؿيٛبَّ اكقٔػِ اَؼ. کيتّ ۱

 . ػ ٔاهؼٙ، ثنٛبؿ ثٛيتـ اف اٍٚ امتصبل آٌ کّ تؼؼا

مٛبمتًؼاؿاٌ آيـٚکبٚی ٔ اَگهٛنٙ، ٚک پم ْٕاٚی ثـ كـاف  ۸۱۰۱ػؿ مبل 

يـػيبَی ـ ًْبٌ يـػيبَی کّ مّ مبل پٛو، ػىًٍ ثّ . ثـنٍٛ، ثـپب مبعتُؼ

صنبة يی آيؼَؼ ـ ػؿ يضبٍـِ ی اؿتو ثی ؿصى ؿٔمّٛ گـكتبؿ آيؼِ ثٕػَؼ ٔ 

 . امٛـ گـمُگی ىؼِ ثٕػَؼ

رـای اٍٚ پم ْٕاٚٙ، ٚکی اف يٓى تـٍٚ يبرـا ْبی ػٔؿاٌ رُگ مـػ يب

 . امت

َظبيٛبٌ ٔ عهجبَبٌ يب، ربٌ عٕػ ؿا ثّ عطـ اَؼاعتّ ثٕػَؼ ٔ آيبػِ ی آٌ ثٕػَؼ 

ثبٔؿ َکـػَی . کّ فَؼگی عٕػ ؿا ثـای آنًبَی ْبی گـمُّ يبَؼِ كؼا کُُؼ

 َّ؟ . امت

ًبٌ اَؼافِ کّ ثّ نضبظ يی ػاَنتُؼ کّ ثـنٍٛ، ثّ ْ« تـٔيٍ»ٔ « اتهی»

 ٔ ايب ايـٔف؟  . مٛبمی يٓى امت، ثّ نضبظ اَنبَی ٔ اعالهی ْى اًْٛت ػاؿػ
اَنبٌ ْب ـ اَنبٌ ْبی مبػِ ـ اؿٔپبٚی ْب، آيـٚکبٚی ْب، َزبت ٚبكتّ ْبی ْٕنٕکبمت ـ 
ثهّ ثـای ؿّبی عؼا، آٌ ْب کّ اف ْٕنٕکبمت َبفی ْب ربٌ ثّ ػؿ ثـػِ اَؼ ـ اٍٚ ْب، 

چـا کّ . ب، اٍٚ ْب ثٕػَؼ کّ تًَٛى گـكتُؼ عٕػ ؿا ثّ ؿقِ ثـمبَُؼثهّ اٍٚ ْ

 . مٛبمتًؼاؿاٌ ٔ ػٔنتًـػاَيبٌ اف اَزبو ٔظٛلّ ی عٕػ مـ ثبف فػِ اَؼ
يب ثبٌ کًٌٕٛ يْضک ؿا ! کزب ثٕػَؼ مٛبمتًؼاؿاٌ يب ػؿ اٍٚ می ٔ ٚکى يبِ يّ؟ ايب َّ

ثّ »: ؿا َٛق کّ گلت« بفٍََٛ»ٔ اظٓبؿات مٕفَبک کبط ملٛؼ ؿا، ٔ تَٕی ثهـ . ػاىتٛى

 . «.عبٓـ اٍٚ تـاژػی ٔ ّبٚؼبت اَنبَی آٌ ػًٛوبً يتأمق ْنتى
 کزب ثٕػ؟ ٔ آهبی کهگ؟ [ َغنت ٔفٚـ رؼٚؼ اَگهٛل ـ و]آهبی کبيـٌٔ 

 [. ی نٛجـال اَگهنتبٌ ـ و« گم کـػِ»يؼبٌٔ َغنت ٔفٚـ، اف صقة اعٛـاً ]

كهنطٍٛ ؿا َبػٚؼِ گـكتٛى ٔ  ػؿ آٌ مبل َٛق يب. ؿا ۸۱۰۱ثّ ٚبػ ثٛبٔؿٚى مبل 

 . ثّ صبل عٕػه ؿْب کـػٚى ٔ اف کُبؿه گؾىتٛى
ُٓق ٔصيتُبکی امت اٍٚ کّ ثـپب کـػٌ پم ْٕاٚی ثـای ثـنٍٛ، ًْقيبٌ ثٕػ ا َبثٕػ 

 . کـػٌ ػـة ْبی كهنطٍٛ

ايب ايـٔف، يـػيبٌ ػبػ٘، يٛهٛتبٌ ْب ـ ْـچّ ػٔمت ػاؿٚؼ يی تٕاَٛؼ ثُبيٛؼىبٌ ـ 

مٛبمتًؼاؿاٌ يب، ثنٛبؿّؼٛق انُلل . کّ ينٛـ صٕاػث ؿا تـٛٛـ ػُْؼتًَٛى گـكتّ اَؼ 

 . تـ، ثنٛبؿ َبرٕاًَـػ تـ، ٔ ثنٛبؿ رجٌٕ تـ اف آَُؼ کّ ثّ َزبت ربٌ آػيٛبٌ ثٛبَؼٚيُؼ

 چـا چٍُٛ امت؟ چـا يب کالو ىٓبيت آيٛقی اف کبيـٌٔ ٔ کهگ َيُٛؼٚى؟ 
ثّ ٔمٛهّ ی اؿتيی اف  (يگـ َّ؟. تـک ْب ْى اؿٔپبٚی ْنتُؼ)اگـ اؿٔپبٚی ْب 

( يگـَّ؟. امـاٚٛم ْى ٚک کيٕؿ عبٔؿيٛبَّ امت)عبٔؿيٛبَّ، ؿٛـ اف اؿتو امـاٚٛم 

 . کيتّ ىؼِ ثٕػَؼ، يب ايـٔف ثب ايٕاد کـ کُُؼِ ی عيى ٔ ؿْت ؿٔ ثّ ؿٔ ثٕػٚى
آٚب تـکّٛ ، ٚک يتضؼ ٔ ػٔمت امـاٚٛم َٛنت؟ اٍٚ امت آٚب آَچّ تـک ْب يی تٕاَُؼ اف 

 ظبؿ ػاىتّ ثبىُؼ؟ امـاٚٛم اَت

ٔ . صبال، تـکّٛ ـ تُٓب يتضؼ امـاٚٛم ػؿ رٓبٌ امالو ـ اف هتم ػبو، مغٍ يی گٕٚؼ
 . امـاٚٛم، أ ؿا ثّ ينغـِ يی گٛـػ

ٔهتی کّ اَگهنتبٌ ٔ امتـانٛب، ػٚپهًبت . امـاٚٛم، پٛو اف اٍٚ َٛق ثّ ينغـِ يی گـكت

ْبی هالثی اَگهٛنی ٔ  چـاکّ امـاٚٛم گؾؿَبيّ. ْبی امـاٚٛهی ؿا اعـاد کـػَؼ
 . امتـانٛبٚی مبعتّ ثٕػ ٔ ثّ ػمت هبتالٌ كـيبَؼِ ی صًبك، يضًٕػ يجضٕس، ػاػِ ثٕػ

ٔهتی کّ اػالو کـػ کّ ػؿ ىـم ثٛت . امـاٚٛم، پٛو اف اٍٚ َٛق ثّ ينغـِ يی گـكت

آٌ ْى ػؿ ًْبٌ . انًوؼك، ػؿ مـفيٍٛ اىـبنی اػـاة، کٕنَٕی ْبی تبفِ يی مبفػ
، يؼبٌٔ ؿٚل رًٕٓؿی آيـٚکب، يتضؼ امـاٚٛم، ػؿ ًْبٌ ىٓـ «ثبٚؼٌرٕ »يٕهؼی کّ 

 . ثٕػ
 چـا صبال پل ثبٚؼ امـاٚٛم ًْچُبٌ ثّ ينغـِ َگٛـػ؟ 

 چّ ىؼِ امت کّ يب ثّ اٍٚ َوطّ ؿمٛؼِ اٚى؟ 

 . ىبٚؼثـای آٌ کّ ػٚگـ ػبػت کـػِ اٚى کّ ثجُٛٛى امـاٚٛهی ْب ػـة ْب ؿا يی کيُؼ
 . ٚب اؿٔپبٚی ْب ؿا َٛق. ـاٚٛهی ْب يی کيُؼتـک ْب ؿا ْى ػٚگـ صبال ام

 . چٛقی ٓی ثٛنت ٔ چٓبؿ مبػت گؾىتّ ايب، ػؿ عبٔؿيٛبَّ تـٛٛـ کـػِ امت

ٔ امـاٚٛهی ْب کّ تّٕٛضبتی ثی َٓبٚت اصًوبَّ ػؿ تٕرّٛ کيتبؿی کّ کـػِ اَؼ يی 
 . ػُْؼ، ثّ َظـ يی ؿمؼ کّ ُْٕف آَچّ اتلبم اكتبػِ امت ؿا َلًٓٛؼِ اَؼ

 . كؤ، مٛبمتًؼاؿاٌ ْنتُؼ کّ ًْچُبٌ مبکتُؼ. ٚگـ اف ثی ػؼانتی عنتّ امترٓبٌ، ػ

 : ٚبػػاىت ْب
امـاٚٛم، مبمت َنم کيی عٕػ ؿا ػكبع اف عٕٚو يی َبيؼ، ٔ يؼػی امت کّ گٕٚب 

كهنطُٛی ْبعٕاْبٌ ثـهـاؿی ٍهش َٛنتُؼ، ٔ ٚب يخالً گٕٚب ؿاکت پـاَی ْبی صًبك ثٕػ 

مـاٚٛم ثّ ؿقِ، ٔ آَچّ ػؿ صبل صبّـ يی گؾؿػ ا ۲۱۱۱ـ  ۲۱۱۱کّ ثبػج تزبٔف 
 . ىؼ

 ۲۱۱۱ - ۲۱۱۱ػؿ اٍٚ ثبؿِ، عٕاَُؼگبٌ ؿا ثّ ػٔ يوبنّ ٚی کّ ػؿ ًْبٌ فيبٌ تٓبرى 

امـاٚٛم ثّ ؿقِ َٕىتّ او، ٔ َٛق ثّ ؿكـاَل ْبی يتؼؼػی کّ ػؿ آٌ ػٔ يوبنّ آيؼِ امت 
 : اؿربع يی ػْى

 امـاٚٛم ثّ ؿقِ ػؿ تٓبرى « اَنبٌ ػٔمتبٌ»امتـٚپ تٛق يکتت 
ensan.html-http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar08/gaza  

 ؿقِ، ٔ ْلت پـمو ٔ پبمظ ػؿ ثبة ؿامت ٔ ػؿٔؽ يؼػٛبٌ 
porsesh.html-http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar08/haft  

ْٕنٕکبمتی کّ اَکبؿ يی ىٕػ، ٔ »ٔ َٛق ثّ يوبنّ ٚـ اؿفه ربٌ پٛهزـ، ثب ػُٕاٌ 
 ثّ تـرًّ ی ؿاهى ًٍْٛ مطٕؿ « مکٕت آَبٌ کّ صوٛوت ؿا يی ػاَُؼ

sokoot.html-http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar08/pilger  
 : اف ؿاثـت كٛنک ثّ تـرًّ ی ًٍْٛ ههى٭ 

مًجم رُگ اعٛـ نجُبٌ : پٛکـ ٚک کٕػک، ًْچٌٕ ػـٔمکی پبؿچّ ٚی ٔ يُؼؿك

ٔ اْؼاف ، ٔ اَگٛقِ ْب ۲۱۱۷ػؿثبؿِ ی تزبٔف َظبيی امـاٚٛم ثّ نجُبٌ ػؿ مبل )
 .( ٔاهؼی آٌ، ٔ آَچّ امـاٚٛم ػؿ آٌ رُگ ثـ يـػو نجُبٌ ؿٔا ػاىت

http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar02/fisk_child.html  

، کّ يُزـ ثّ رؼا ػؿ ثبؿِ ی اعتالكبت ػاعهی ػؿ كهنطٍٛ)ثّ كهنطٍٛ، عٕه آيؼٚؼ 

 .( ىؼٌ کـاَّ ی ؿٔػ اؿػٌ ٔ ؿقِ اف ٚکؼٚگـ ىؼ

http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar03/welcome.html 13  1389عـػاػ 

…………………………………….………………… 

http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar08/gaza-ensan.html
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar08/haft-porsesh.html
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar08/pilger-sokoot.html
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar02/fisk_child.html
http://www.ghoghnoos.org/khabar/khabar03/welcome.html%2013%20خرداد%201389
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حولَ : کویتَ ُوبٌُگی ثشای ایجبد تطکل کبسگشی

 اسشائیل ثَ یبسی دٌُذگبى هشدم غضٍ سا هحکْم هی کٌین
 صًهّ امـائٛم ثّ ٚبؿی ػُْؼگبٌ يـػو ؿقِ ؿا يضکٕو يی کُٛى 

اؿٔٚی اؿتو امـائٛم ؿاِ ؿا ثـ کبؿٔاَی اف ىُبٔؿْبی صبيم يٕاػ ؿؾاٚی ٔ ػ

ثـای يـػو ؿقِ ثنتّ، ثّ مـَيُٛبٌ اٍٚ ىُبٔؿْب ٕٚؿه ثـػِ ٔ ثب ػؿَؼگی ٔ 

ػػيُيی کى مبثوّ ای اكـاػ ثی مالس ٔ كبهؼ ْـ َٕع ايکبَبت ػكبػی ؿا ثّ 

َلـ اف  9ػؿ اٍٚ صبػحّ كزٛغ عَٕجبؿ ٔ ثيـمتٛقاَّ، . ؿگجبؿ ثنتّ امت

 . فعًی ىؼِ اَؼمـَيُٛبٌ ىُبٔؿْب ثّ هتم ؿمٛؼِ ٔ تؼؼاػ ثنٛبؿ ثٛيتـی 

ْزٕو ْبؿ ٔ ثـثـيُيبَّ کًبَؼْٔبی امـائٛهی ثّ مـَيُٛبٌ ثی ػكبع ىُبٔؿْب 

ٔ کيتبؿ ػِ ْب اَنبٌ، ثی ػؿَگ ػؿ ًْبٌ نضظبت َغنت يٕؿػ تأٚٛؼ هبٓغ 

ػٔنت امـائٛم ٔ يوؼو ثـ ًّْ َتبَٛبْٕ َغنت ٔفٚـ ملبک ٔ عَٕغٕاؿ اٍٚ 

کخٛـ اكـاػی ثٕػِ امت  کبؿٔاٌ ىُبٔؿْب يتيکم اف ىًبؿ. کيٕؿ هـاؿگـكت

کّ ثب اصنبك ينئٕنٛت ژؿف اَنبَٙ، ثب ْؼف ؿمبَؼٌ َٛبفْبی أنّٛ 

يؼٛيتی ثّ تٕػِ اَجِٕ گـمُگبٌ، آٔاؿگبٌ ٔ ثًٛبؿاٌ يوٛى ؿقِ ٔ ثب اهؼايی 

ىزبػبَّ ثـای ػؿْى ىکنتٍ يضبٍـِ اهتَبػی مبکُبٌ اٍٚ رُٓى، اف َوبٓ 

ثّ مٕی َٕاؿ ؿقِ ػؿ كهنطٍٛ  يغتهق ػَٛب ؿاِ اكتبػِ اَؼ ٔ مٕاصم هجـك ؿا

 . تـک گلتّ اَؼ

اف ؿٔفْبی ثّ اٍطالس پبٚبَی آعـٍٚ صًهّ َظبيی ػٔنت مـيبّٚ ػاؿی 

امـائٛم اف فيٍٛ ٔ ْٕا ٔ ػؿٚب ثّ کٕػکبٌ ٔ فَبٌ ٔ ثـػگبٌ يقػی گـمُّ ٔ 

َبو اٍٚ ػٔؿِ ػؿ ػـف ػٔنت ْب . ثی پُبِ ؿقِ صؼٔػ ٚک مبل َٔٛى يی گؾؿػ

ايب آَچّ ػؿ ؿقِ . ثٕػِ امت« آتو ثل»ی مـيبّٚ ػٔؿِ ٔ َٓبػْبی ثٍٛ انًهه

رـٚبٌ ػاىتّ ٔ ًْچُبٌ ربؿی امت تزنى ٔصيٛبَّ تـٍٚ ىـاٚٔ رُگی ثٕػِ 

صبکًبٌ . کّ اف مٕی ػٔنت امـائٛم ثـ اْبنی اٍٚ يُطوّ تضًٛم ىؼِ امت

مـيبّٚ ػؿ امـائٛم ػؿ اٍٚ يؼت يضبٍـِ کبيم َٕاؿ ؿقِ افرًهّ يضبٍـِ 

رهٕگٛـی اف ٔؿٔػ ْـ َٕع يَبنش مبعتًبَی ٔ يًبَؼت  ؿؾاٚی ٔ ػاؿٔٚٙ،

اف ػمتـمی يـػو ثّ ْـگَّٕ اصتٛبربت أنّٛ يؼٛيتی ٔ اػايّ صٛبت اَنبٌ ْب 

امـائٛم  2008صًهّ مبل . ؿا ثب صؼاکخـ مغت گٛـی ٔ مجؼٛت اػايّ ػاػِ اَؼ

. مکُّ َلـٍٚ ىؼِ اٍٚ يُطوّ ؿا ثّ يـگ يضکٕو َکـػ 1500ثّ ؿقِ كؤ 

ٍؼْب ْقاؿ . ؿ فعًی ٔ يَؼٔو ٔ يؼهٕل َٛق ثـربی گؾاىتٍؼْب ْقا

ٍؼْب ْقاؿ گـمُّ ؿا گـمُّ . ثٛکبؿ ثـ ىًبؿ کبؿگـاٌ ثٛکبؿ اّبكّ کـػ

ْـ چّ . تـ مبعت ٔ ٍؼْب ْقاؿ گـمُّ رؼٚؼ ؿا ثّ رًغ آَبٌ اكقٔػ

ْـ چّ کالك ػؿك ٔ يؼؿمّ ٔ . ثًٛبؿمتبٌ ٔ يـکق ػؿيبٌ ثٕػ ػؿْى کٕثٛؼ

ٍؼْب ْقاؿ آنَٕک ينکَٕی ؿا ثـ . ىت ٔٚـاٌ کـػيـکق آيٕفىی ٔرٕػ ػا

ثٛو اف ٚک ٔ مبل ٔ َٛى اف تبؿٚظ ٔهٕع اٍٚ . مـ مبکُبَو عـاة کـػ

رُبٚت ْب، ػؿَؼگی ْب، َنم کيی ْب ٔ ٔٚـاَگـی ْب يی گؾؿػ ٔ ػٔنت 

ػژعٛى امـائٛم ػؿ فٚـ چتـ صًبٚت ًّْ ربَجّ هطت ْبی ػظٛى هؼؿت 

ثبَی چٍُٛ هتم ػبيی ؿا اف فيٍٛ ٔ مـيبّٚ رٓبَٙ، چُؼ يٛهٌٕٛ مکُّ هـ

آمًبٌ ٔ ػؿٚب ػؿ يضبٍـِ گـكتّ امت تب ايکبٌ ؿمبَؼٌ ْـ َٕع ؿؾا ٔ ػاؿٔ 

 . ٔ ايکبَبت يؼٛيتی ؿا آف آَبٌ مهت کُؼ

ػٔنت مـيبّٚ ػاؿی ػؿَؼِ امـائٛم ػؿ اٍٚ يضبٍـِ مـامـی ثيـکو ػهّٛ 

ؼِ آيـٚکب، تٕػِ ثـػگبٌ يقػی ؿقِ، َّ كؤ اف پيتٛجبَی کبيم اٚبالت يتض

اتضبػّٚ اؿٔپب ٔ هؼؿت ْبی ثقؿگ ػَٛبی مـيبّٚ ػاؿی ثّ اَؼافِ کبكی 

ثـعٕؿػاؿ ثٕػِ ثهکّ اف مٕی مـاٌ هؼؿت مـيبّٚ ػؿ عبٔؿيٛبَّ َٛق صًبٚت 

ػٔنت يَـ ػمت ػؿ ػمت صبکًبٌ امـائٛم صهوّ اٍٚ يضبٍـِ ؿا . ىؼِ امت

ؿا ينؼٔػ  تُگ تـ ٔ تُگ تـ مبعتّ امت، تًبيی َٕاؿ يـفی عٕػ ثب ؿقِ

کـػِ ٔ صتی ثب کيٛؼٌ ػٕٚاؿ ثتَٕی فٚـ فيُٛٙ، صلبؿی کبَبل ْبی يغلی 

فٚـفيُٛی ثـای ٔاؿػات ْـ يٛقاٌ ػاؿٔ يٕاػ عٕؿاکی ؿا ؿٛـيًکٍ کـػِ 

. اٍٚ ّٔؼی امت کّ ػؿ اٍٚ ٚک مبل ٔ َٛى ػؿؿقِ رـٚبٌ ػاىتّ امت. امت

ْٛچ يٛقاَی ْٛچ ثًٛبؿمتبَی ثّ . ػَٛبی عـاثّ ْبی رُگ ًْچُبٌ پبثـربمت

ْٛچ عبَّ ثًجبؿاٌ ىؼِ ای ػؿ ْٛچ مطضی ؿٔی تـيٛى . تؼًٛـ َيؼِ امت

ْٛچ يؼؿمّ ای هبثم . ْٛچ کالك ػؿمی ثبفمبفی َيؼِ امت. َؼٚؼِ امت

ْٛچ يقؿػّ ٔ يـکق کبؿ ػٚگـی ػٔثبؿِ ثّ کبؿ . امتلبػِ يزؼػ َگـػٚؼِ امت

بػ ىؼِ امت فَؼگی ػؿ اُٚزب ػچبؿ ؿعٕت ٔ ؿکٕػ ٔ صتی اَزً. َٛلتبػِ امت

ٔ ػٔنت ْبی مـيبّٚ ػاؿی ػَٛب ثب تًبيی تٕاٌ ػمت ثّ کبؿ صًبٚت اف 

كبرؼّ . صبکًبٌ ْبؿ ٔ ػؿَؼِ امـائٛم ثـای اػايّ اٍٚ ّٔغ ثٕػِ اَؼ ٔ ْنتُؼ

اٍٚ ْب ًّْ كؤ . فَؼگی ثـػگبٌ يقػی ػؿ ؿقِ ثّ اٍٚ ْب ْى يضؼٔػ َٛنت

يَٛجت ْب ٔ مّٛ اٍٚ . رقئی اف کِٕ ػظٛى ثؼثغتی ْبی اٍٚ ثـػگبٌ امت

ؿٔفی ْب ًْگی تُٓب ثّ اٍٚ ػنٛم ثـ آَبٌ تضًٛم يی ىَٕؼ کّ ثـػگبٌ يقػی 

ْنتُؼ، ثـػگبٌ يقػی کّ ثبٚؼ ثب نضظّ نضظّ صٛبت عٕػ مـيبّٚ ْبی ربَٛبٌ 

ثبٚؼ . مـيبّٚ ػاؿ كهنطُٛی ٔ امـائٛهی ٔ ْـ کزبی ػٚگـ ؿا َٛق تٕنٛؼ کُؼ

ثبٚؼ ثٛکبؿمبفی . بصجبٌ آٌ ْب کُؼمٕػ ػنغٕاِ اٍٚ مـيبّٚ ْب ؿا َٛق تنهٛى ٍ

ثبٚؼ ػؿ ْـ کزب کّ . ْبی گنتـػِ مـيبّٚ ػاؿاٌ ُٔٓی ؿا َٛق تضًم کُؼ

ايکبٌ كـٔه َٛـٔی کبؿ ْنت تب آعـٍٚ ؿين عٕػ ؿا ثلـمبٚؼ ٔ ْالک 

مبفػ ٔ اف ْنتی مبهٔ گـػاَؼ تب يبنکٛت مـيبّٚ ػاؿاٌ ؿا ٔمٛغ تـ، هؼؿت 

ثبٚؼ تًبيی . تـ ٔ كـٔيبَؼِ تـ کُؼمـيبّٚ ؿا اكقٌٔ تـ ٔ عٕػ ؿا يوٕٓؿ

ػؿػْب ٔ ؿَذ ْبی ثـػگبٌ ًْقَزٛـه ػؿ مـامـ ػَٛب ؿا ػؿ اثؼبػی ثنٛبؿ 

يؼْم ايب صتی ثّ اُٚزب . ْٕنُبک تـ ٔ كبرؼّ ثبؿ ثـ گـػِ عٕٚو ثبؿ ًَبٚؼ

أ ثبٚؼ ربٌ عٕػ ٔ ربٌ َنم ثؼؼی عٕػ ؿا يؼاو ٔ ػؿ . ْى يضؼٔػ ًَی ىٕػ

يٍ اهتؼاؿ رـٚبٌ ْبی مـيبّٚ مبالؿ هؼؿت يتٍ ىنتيٕی يـقی کبيم، ّب

ٔ ثّ ٕٓؿ کهی ٓجوّ مـيبّٚ ػاؿ كهنطٍٛ « انلتش»ٔ « صًبك»پـمتی چٌٕ 

ثبٚؼ ػؿ ػل ىـاٚٔ مـامـ ٔصيت ٔ ػْيت ٔ گُؼ ٔ عَٕی کّ مـيبّٚ . مبفػ

رٓبَی ثـ أ تضًٛم کـػِ امت، پٛبػِ َظبو ٔ يُت پؾٚـ مٛبمت ْبی ػٕاو 

ثبٚؼ . ػاؿی اٚـاٌ ٔ ىـکبی ُٔٓی آٌ ْب گـػػ كـٚجبَّ ػٔنت اماليی مـيبّٚ

فٚـ َبو يٍٛٓ ٔ عهن ٔ مـفيٍٛ آثب ارؼاػی هـثبَی ثی ْٛچ ثٓبی اٍٚ ٚب آٌ 

ثبٚؼ ػؿ چُجـِ يغٕف عـاكبت . ثغو مـيبّٚ ػاؿی َبمَٕٛبنٛنتی ثبىؼ

اؿتزبع يؾْجی مٛبْی نيکـ ٔ گٕىت ػو تٕپ اٍٚ ٚب آٌ ػٔنت مـيبّٚ ػاؿی 

 . پبٌ اماليٛنتی ىٕػ

. آَبٌ گـمُّ اَؼ. تٕػِ ثـػگبٌ يقػی مـيبّٚ ػؿ ؿقِ چٍُٛ ّٔؼی ػاؿَؼ

ثًٛبؿمتبَی . کٕػکبٌ آٌ ْب يؼؿمّ ای َؼاؿَؼ تب ػؿ آٌ ػؿك ثغٕاَُؼ. ثٛکبؿَؼ

مبػِ تـٍٚ . َؼاؿَؼ تب ثـای ػؿيبٌ ثًٛبؿی ْبی عٕػ ثّ آٌ ؿرٕع کُُؼ

، اٍٚ رًؼٛت ٔمٛغ. ثًٛبؿی ْب ْـ ؿٔف ىًبؿ فٚبػی هـثبَی يی گٛـػ

اگـ ْى ػاؿَؼ . مـپُبْی َؼاؿَؼ تب ىت ؿا ػؿ فٚـ موق آٌ نضظّ ای ثٛبمبُٚؼ

ثبٚؼ ػؿ تبؿٚکی ثّ مـ ثـَؼ، فٚـا َٛـٔگبِ ْبی ثـم ثب کًتـٍٚ ظـكٛت عٕػ 

ػؿٍؼ هبثم . آة آىبيٛؼَی ثٓؼاىتی ػؿ اعتٛبؿىبٌ َٛنت. کبؿ يی کُُؼ

ؿفاػی تٕرٓی اف کٕػکبٌ ثّ ػنٛم آنٕػگی ثٛو افصؼ آة، ثّ ٍٕؿت يبػ

اکخـ . ييکالت ؿٔاَی ثٛؼاػ يی کُؼ. ػچبؿ ثًٛبؿی ْبی ههجی ْنتُؼ

عـػمبالٌ ػچبؿ ٔصيت ْنتُؼ ٔ ُْٕفْى ػٕاؿُ ثًجبؿاٌ ْب ؿا ػؿ تًبيی 

رًؼٛت فٚبػی اف کٕػکبٌ ػچبؿ َٕػی . تبؿ ٔ پٕػ ْنتی عٕػ صًم يی کُُؼ

َوٌ ػْٕ ْنتُؼ ٔ اٍٚ صبنت يؼهٕنٛت ؿا ثؼٌٔ ػاىتٍ ْٛچ ايکبَی ثـای 

كيبؿ گـمُگی ٔ ثی ثٓؼاىتی ٔ َجٕػ ػکتـ ٔ ػاؿٔ . ػؿيبٌ آٌ تضًم يی کُُؼ

اف ٚک مٕ کٕػکبٌ ٔ رٕاَبٌ ٔ مبنًُؼاٌ ؿا ثّ ثًٛبؿی ْبی فٚبػی يجتال 

مبعتّ ٔ اف مٕی ػٚگـ يٛقاٌ يـگ ٔ يٛـ ؿا ثّ َضٕ چيًگٛـی اكقاٚو 

ؿ صتی ػ. ْٛچ ايکبَی ثـای کيٛؼٌ ْٛچ َلل ؿاصتی ٔرٕػ َؼاؿػ. ػاػِ امت

ثبٚؼ آيبػِ رُگٛؼٌ ػؿ . ْى ثبٚؼ يُتظـ ثًجبؿاٌ ثٕػ« آتو ثل»ؿٔفْبی 

مبکُبٌ . ىؼ، کّ ْى اکٌُٕ صبکًٛت ؿقِ ؿا ػؿ اعتٛبؿ ػاؿػ« صًبك»ؿکبة 

ػٔفط ؿقِ ػؿاٍٚ ّٔؼٛت ثّ مـ يی ثـَؼ ٔ ػؿمت ػؿ ػل چٍُٛ ّٔؼی 

امت کّ چُؼ ٍؼ َلـ اَنبٌ ىـٚق ٔ يـػو ػٔمت اف اکُبف يغتهق ػَٛب، 

َی اف ىُبٔؿْب ؿاِ اَؼاعتّ اَؼ تب ثب ػجٕؿ اف آة ْبی ثٍٛ انًههی ػؿ کبؿٔا

مبصم ؿقِ نُگـ اَؼافَؼ ٔ اف اٍٚ ٓـٚن ػٕٚاؿ يضبٍـِ ػٔنت امـائٛم ؿا 

کبؿٔاٌ ىُبٔؿاٌ صبيم کًک ْبی اَنبَی ثـای ىکنتٍ . ػؿْى ىکُُؼ

صَبؿْبی هٓـ مـيبّٚ ػهّٛ مبکُبٌ ؿقِ، اُٚک ثب صًبو عٌٕ ػٔنت ْبؿ 

ىؼت تٕصو ٔ اثؼبػ ػؿَؼگی صبکًبٌ امـائٛم ػؿ . م يٕارّ ىؼِ امتامـائٛ

صؼی ثٕػ کّ صتی ىًبؿ هبثم تٕرٓی اف ػٔنت ْبی مـيبّٚ ػاؿی ػَٛب َٛق 

يزجٕؿ ثّ اثـاف َٕػی يغبنلت ثب آٌ ىؼَؼ، يغبنلت ْبٚی کّ تُٓب ثّ اٍٚ ػنٛم 

 ٍٕؿت گـكتّ ٔ يی گٛـَؼ تب ٓـٛبٌ اصتًبنی اػتـاّبت اَنبٌ ْب ؿا ػؿ

آه آٌ هؼؿ ىٕؿ ىؼِ امت کّ صتی ػٔنت . کيٕؿْبی يغتهق ػَٛب يٓبؿ کُُؼ

رُبٚتکبؿ آيـٚکب، کّ صبيی ٔ يتضؼ اٍهی امـائٛم امت، اف َتبَٛبْٕی 

 . ػژعٛى ثـای اٍٚ رُبٚت اه تّٕٛش عٕامتّ امت

ينأنّ امبمٙ، عٕاِ ػؿيٕؿػ اٍٚ ىجٛغٌٕ ٔصيٛبَّ ػٔنت امـائٛم ٔ عٕاِ 

ـيبّٚ رٓبَی ثـ ثـػگبٌ يقػی مبکٍ ؿقِ تضًٛم ػؿثبؿِ کم ّٔؼٛتی کّ م

کـػِ، اٍٚ امت کّ صـف کبؿگـاٌ ػَٛب اف رًهّ کبؿگـاٌ اٚـاٌ چٛنت؟ آٚب 

ييکم يـػو ؿقِ ثب تًبيی اثؼبػ پٛچٛؼِ ٔ كبرؼّ ثبؿی کّ ػاؿػ ييکم ٓجوّ 

کبؿگـ َٛنت؟ آٚب اُٚبٌ يضکٕيُؼ کّ آيبد ْبؿتـٍٚ ٔ عَٕجبؿتـٍٚ تٓبرًبت 

ائٛم ثبىُؼ؟ آٚب صن اٍٚ ػٔنت ٔ کم مـيبّٚ رٓبَی امت کّ ينتًـ ػٔنت امـ

مبنّ اعٛـ ؿا ًْچُبٌ ثـ گـػِ اٍٚ ثـػگبٌ ثبؿ کُُؼ؟ آٚب  60رُبٚبت ػؿػَبک 

فٌ ٔ يـػ ٔ پٛـ ٔ رٕاٌ ٔ کٕػک آٌ ْب ًْچُبٌ ثبٚؼ ػؿ تهّ ْبی يـگ 

يضبٍـِ اهتَبػی امـائٛم ٔ مـيبّٚ رٓبَی اف ْنتی مبهٔ ىَٕؼ؟ آٚب اٍٚ 

ثبىُؼ؟ آٚب « صًبك»ْب يضکٕيُؼ کّ پٛبػِ َظبو اؿتزبع اماليی اَنبٌ 

ٔ َبمَٕٛبنٛنى كهنطُٛی ٔ « انلتش»مـَٕىت آَبٌ اٍٚ امت کّ ػؿ پيت مـ 

ػـثٙ، ػهّٛ عٕٚو ٔ ػهّٛ ًْقَزٛـاٌ امـائٛهی عٕػ ثزُگُؼ؟ آٚب ٔاهؼبً ؿاِ 

چبؿِ آَبٌ اٍٚ امت کّ ػل ػؿ گـٔ َنغّ ٍهش کبط ملٛؼ ٔ مبفيبٌ يهم ٔ 

. ٕؿای ايُٛت ثجُؼَؼ؟ ثّ َظـ يب، پبمظ ًّْ اٍٚ مئٕال ْب يُلی امتى

کبؿگـاٌ ؿقِ ٔ کم كهنطٍٛ رقء رؼاٚی َبپؾٚـی اف ٓجوّ کبؿگـ رٓبَی 

ْـ يٛقاٌ ؿْبٚی آَبٌ اف اٍٚ ّٔؼٛت َٛق ثؼٌٔ ْٛچ تـػٚؼ ػؿ گـٔ . ْنتُؼ

يب ثّ . ٍق آؿاٚی ٔ صًبٚت ثٍٛ انًههی ًْقَزٛـاٌ آَبٌ ػؿ مـامـ ػَٛبمت

ػُٕاٌ كؼبالٌ رُجو ّؼمـيبّٚ ػاؿی ٓجوّ کبؿگـ اٚـاٌ رُبٚت ٔصيٛبَّ ٔ 

مجؼبَّ ػٔنت امـائٛم ػهّٛ کبؿٔاٌ ىُبٔؿْبی صبيم کًک ْبی اَنبٌ 
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ػٔمتبَّ يـػو رٓبٌ ٔ کيتبؿ كزٛغ مـَيُٛبٌ اٍٚ ىُبٔؿْب ؿا ثّ ىؼت 

يضکٕو يی کُٛى ٔ عٕامتبؿ يضبکًّ آيـاٌ ٔ ػبيالٌ اٍٚ رُبٚت ػؿ ػاػگبِ 

ًْچٍُٛ يب ثـ عٕامت پبٚبٌ ػاػٌ ْـچّ فٔػتـ . ٍبنش ثٍٛ انًههی ْنتٛى ْبی

ثّ يضبٍـِ ػػيُيبَّ يـػو ؿقِ پبی يی كيبؿٚى ٔ ثٛو اف ْـ چٛق عٕامتبؿ 

صًبٚت ْـ چّ كؼبل تـ کبؿگـاٌ ػَٛب افرًهّ کبؿگـاٌ اٚـاٌ اف ًْقَزٛـاٌ 

ػاَُؼ  کبؿگـاٌ اٚـاٌ عٕة يی. عٕػ ػؿ ؿقِ ٔ ثّ ٕٓؿ کهی كهنطٍٛ ْنتٛى

کّ ثّ اٍطالس صًبٚت ػٔنت مـيبّٚ ػاؿی اٚـاٌ اف يـػو كهنطٍٛ ْٛچ چٛق 

رق ػٕاو كـٚجی َٛنت ٔ ْـچّ تب کٌُٕ اٍٚ ػٔنت اف ملـِ ٓجوّ کبؿگـ 

ثّ يُطوّ اؿمبل کـػِ « کًک ثّ يـػو كهنطٍٛ»اٚـاٌ گـكتّ ٔ ثّ ػُٕاٌ 

ٔٚژِ مـافٚـ ىؼِ ٔ ثّ « صقة انّ نجُبٌ»ٔ « صًبك»كؤ ٔ كؤ ثّ رٛت 

ٍـف تنهٛش ثٛو اف پٛو اٍٚ رـٚبٌ ْبی اؿتزبػی ٔ ّؼکبؿگـی ثـای 

ػايٍ فػٌ ثّ رُگ ٔ عٌٕ ؿٚقی ْـچّ ثٛيتـ ػؿ يُطوّ ىؼِ ٔ مـ مٕفَی 

اف اٍٚ ثّ اٍطالس کًک ْب ثّ ػمت يـػو يضـٔو ٔ َلـٍٚ ىؼِ ؿقِ َـمٛؼِ 

کبؿگـاٌ اٚـاٌ اٍٚ ؿا عٕة يی ػاَُؼ ٔ ثّ ًٍْٛ ػنٛم ًٍّ يضکٕو . امت

ـػٌ صًهّ ّؼثيـی ػٔنت امـائٛم ٔ کيتبؿ ػػيُيبَّ صبيٛبٌ اَنبٌ ػٔمت ک

يـػو ثی پُبِ ؿقِ، ربؿ ٔ رُزبل ْبی ػٕاو كـٚجبَّ ٔ ػؿٔؿٍٛ ػٔنت اماليی 

 . مـيبّٚ ػاؿی اٚـاٌ ػؿ يٕؿػ کًک ثّ يـػو كهنطٍٛ ؿا َٛق اكيب يی کُُؼ

 1389عـػاػ  11کًٛتّ ًْبُْگی ثـای اٚزبػ تيکم کبؿگـی 

…………………………………… 
توبم کطتیِبیی کَ ثیي اسشائیل ّ سْئذ سفت ّ آهذ هیکٌٌذ  ثبیکْت

 تْسػ اتحبدیَ ثٌبدس سْئذ
اتضبػّٚ ثُبػؿ مٕئؼ تًَٛى گـكت صًم ٔ َوم کيتٛٓب ٔ يضًٕنّ ْبی 

 . امـائٛهی ؿا ثهٕکّ کُؼ

ْبٖ ثيـػٔمتبَّ ثـاٖ  ػنٛم آٌ صًهّ اؿتو امـائٛم ثّ کيتٛٓبی صبيم كًك

 . ٖ ؿقِ ػُٕاٌ ىؼِ امت ؼِى يـػو يضبٍـِ

يوَـٍٚ اٍٚ صًهّ : ثٕٛؿٌ ثٕؿگ ػثٛـ اتضبػّٚ يٛگٕٚؼ يّٕغ يب اٍٚ ْنت

 . ثبٚؼ يضبکًّ ىَٕؼ ٔ يضبٍـِ چُؼمبنّ َٕاؿ ؿقِ ثـچٛؼِ ىٕػ

ژٔئٍ آؿبف  15ثبٚکٕت کيتٛٓب ٔ يضًٕالت امـائٛهی اف ًَّٛ ىت مّ ىُجّ 

 . يی ىٕػ

 ***** 

: ٕئؼی کيتٛٓبی ػبفو ؿقِ يٛگٕٚؼيبتٛبك گبؿػل ٚکی اف مـَيُٛبٌ م

مـثبفْبی يزٓق ثّ . امـائٛهی ْب يـتکت هتم ػًؼ ٔ ػفػی ػؿٚبٚی ىؼَؼ

تلُگ نٛقؿی ثّ پٛيبَی ػَٔلـ ٔ مـ ٚک َلـ اف پيت ٔ مُّٛ ٚکی ػٚگـ اف 

   1389عـػاػ  13تؼؼاػی اف آَٓب ؿٔفَبيّ َگبؿ ثٕػَؼ . هـثبَٛبٌ ىهٛک کـػَؼ

…………………………………….. 
ثشای سسیذى ثَ آصادی ّ :هحوذ هلکیپیبم دکتش 

 ُب ّ هطمبت ساٍ تشسیذ دهْکشاسي، ًجبیذ اص سختي
ػکتـ يضًؼ يهکٙ، أنٍٛ ؿئٛل ػاَيگبِ تٓـاٌ پل اف اَوالة، کّ ثّ : رـــك

ػهت كيبؿْبی ٔاؿػِ ػؿ فَؼاٌ ٓی ْلت يبِ ثبفػاىت، چُؼ ؿٔف پٛو ػچبؿ 

ـی گـػٚؼِ ثٕػ، ييکم صبػی ههجی ىؼِ ٔ ػؿ ثغو يـاهجت ْبی ٔٚژِ ثنت

يٍ ثّ اٍٚ يهت، ٔ ثغًَٕ "هجم اف ثبفگيت ثّ يُقل عبٓـَيبٌ کـػ 

 ." رٕاَبٌ ٔ هيـ ػاَيزٕ، ثنٛبؿ ايٛؼٔاؿو

ٚک « می می ٕٚ»اٍٚ كؼبل مٛبمی کّ ثؼنٛم ػبؿّّ َبگٓبَی ههجی ػؿ ثغو 

ٔ )ثًٛبؿمتبَی تغََی ثنتـی يی ثبىؼ، پل اف اهؼايبت ػؿيبَی أؿژاَل 

ػؿ آمتبَّ ( ثـای تؼأو كؼبنٛت ههت« ثبتـی»ٍ ٚک افرًهّ کبؿگؾاىت

 . ثبفگيت ثّ يُقل عٕػ يی ثبىؼ

يٍ "ػکتـ يضًؼ يهکی ػؿ آمتبَّ ثبفگيت ثّ يُقل عبٓـَيبٌ يی کُؼ 

او؛ اگـ اَنبٌ ٔ ثغًَٕ كؼبل مٛبمٙ، ايٛؼ َؼاىتّ  ًْٛيّ ايٛؼٔاؿ ثٕػِ

 ." ثبىؼ، يـػِ امت

ٔ ْلت مبنگی تبکٛؼ ػاؿػ کّ  اٍٚ امتبػ ثبفَينتّ ػاَيگبِ ػؿ مٍ ْلتبػ

ْب ٔ ييوبت ؿاِ  ثـای ؿمٛؼٌ ثّ آفاػی ٔ ػيٕکـامٙ، َجبٚؼ اف مغتٙ"

ْب کٕىٛؼ تب  ْب ثـای آؿيبٌ ثبٚؼ ثؼٌٔ ْـاك اف يٕاَغ ٔ ػىٕاؿ٘. تـمٛؼ

 ." ی اٚـاَی فَؼگی کُؼ اٚـاٌ ػؿ ىـاٚٔ ٔ يضٛطی ىبٚنتّ  صؼاهم، َنم آُٚؼِ

ٔ ثًٛبؿٚٓبی يتؼؼػ، مبل گؾىتّ  ػکتـ يضًؼ يهکی ثب ٔرٕػ کٕٓنت مٍ

َقػٚک ثّ ْلت يبِ ؿا ػؿ فَؼاٌ أٍٚ ٔ ػؿ ىـاٚٔ ثنٛبؿ َبينبػؼی ػؿ 

ثبفػاىت ثٕػ ٔ ػؿ آٌ يؼت َٛق چُؼٍٚ ثبؿ ػچبؿ صًهّ ههجی ىؼِ ٔ ػؿ 

 . ثًٛبؿمتبٌ ثنتـی گـػٚؼ

ٔی ًْچٍُٛ اف ثًٛبؿی مـٓبٌ پـٔمتبت َٛق ؿَذ ثـػِ ٔ پل اف آفاػی اف 

ؼ يبِ گؾىتّ، ًْقيبٌ ثب ههت، ييـٕل يؼأای اٍٚ ثًٛبؿی َٛق فَؼاٌ ػؿ املُ

 1389عـػاػ  13. يی ثبىؼ

.........................…………………………………… 

سبل حجس لطعی ّ تجعیذ ثَ  ۵ضجٌن هذدصادٍ ثَ 

 صًذاى سجبئی ضِش هحکْم ضذ
عـػاػ، ىجُى يؼػفاػِ، َبٚت ؿئٛل ىٕؿای تٓـاٌ ػكتـ  ۸۲ؿٔف گؾىتّ 

ت ٔ ػثٛـ مٛبمی اَزًٍ ػاَيزٕٚبٌ ػاَيگبِ تـثٛت يؼهى تٓـاٌ تضکٛى ٔصؼ

مبل  5يبِ ثبفػاىت ػؿ فَؼاٌ أٍٚ مـاَزبو ثّ  5پل اف گؾىت ٚک مبل ٔ 

 . صجل تؼقٚـی ًْـاِ ثب تجؼٛؼ ثّ فَؼاٌ ؿربٚی ىٓـ کـد يضکٕو ىؼ

ثّ گقاؿه کًٛتّ ػاَيزٕٚی ػكبع اف فَؼاَٛبٌ مٛبمٙ، اٍٚ كؼبل ػاَيزٕٚی کّ 

ػؿ فَؼاٌ ثّ مـ يی ثـػ، ثّ ًْـاِ ثـاػؿه كـفاػ اف  1387املُؼ  اف أل

مبل صجل تؼقٚـی ًْـاِ ثب تجؼٛؼ ثّ فَؼاٌ  5مٕی ػاػگبِ تزؼٚؼ َظـ ثّ 

اٍٚ ػٔ صکى، ثؼٌٔ اعؾ ػكبػٛبت ٔ صْٕؿ . ؿربٚی ىٓـ کـد يضکٕو ىؼ

ىجُى يؼػفاػِ ػؿ ٓی . ٔکٛم يؼاكغ ػؿ ػاػگبِ تزؼٚؼ َظـ تبٚٛؼ ىؼِ اَؼ

ت، ثـای پؾٚـكتٍ اتٓبو اؿتجبٓ ٔ ًْکبؿی ثب مبفيبٌ يزبْؼٍٚ عهن ثبفػاى

 . تضت ىکُزّ ْبی ؿٔصی ٔ كٛقٚکی ىؼٚؼی هـاؿ گـكتّ امت

يضًؼ أنٛبٚی كـػ ٔکٛم يؼاكغ ىجُى ٔ كـفاػ يؼػفاػِ کّ مؼی ػؿ تجـئّ 

ٔ ثّ ًٍْٛ . يٕکهٍٛ عٕػ ػاىت اکٌُٕ ػؿ ثبفػاىت ؿٛـهبََٕی ثّ مـ يی ثـػ

ػاػگبِ تزؼٚؼ َظـ امتبٌ تٓـاٌ ثّ ؿٚبمت هبّی يٕصؼی َٛب ثب  54ػنٛم ىؼجّ 

مهت صن ػاىتٍ ٔکٛم اف ىجُى ٔ كـفاػ ، ؿٔف گؾىتّ صکى آَٓب ؿا هطؼی 

 . اػالو کـػ

 1389عـػاػ   13   کًٛتّ ػاَيزٕٚی ػكبع اف فَؼاَٛبٌ مٛبمی

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

ثیبًیَ داًطجْیبى داًطگبٍ آصاد :اص خبک سکْت آتص فشیبد ثسبصین

 تِشاى هشكض دس سبلگشد ُجْم ّحطیبًَ ثَ داًطجْیبى تِشاى

 اص خبک سکْت آتص فشیبد ثسبصین
عـػاػ يبِ صبحّ ْبمت ػؿ توٕٚى اٍٚ مـفيٍٛ ٔ يب ثّ عـػاػ پـ اف صبػحّ 

 ....ػبػت ػاؿٚى

تپُؼِ ی ظهى متٛق ػؿ يوبثم ػىًُبٌ ػٚـُّٚ مبل ْبمت ػاَيگبِ، اٍٚ ههت  

آفاػی هؼ ػهى کـػِ ٔ كـٚبػ آفاػی عٕاْی ػاَيزٕٚبٌ اٍٚ عبک يوؼك عٕاة 

ػؿ پی .آمٕػِ اف چيًبٌ ظهى اَؼٚيبٌ چکًّ پٕه چًبم ثّ ػمت ؿثٕػِ امت

اػًبل مـکٕة ٔ كيبؿ ْبی كـا هبََٕی ثـ هيـ ًْٛيّ ثٛؼاؿ ربيؼّ کّ 

علتّ يـػو ثـای ثـ هـاؿی ربيؼّ ای آفاػ ٔ  ينئٕنٛت كـٚبػ ْبی ػؿ گهٕ

ثـاثـ ؿا ثـ ػٔه يٛکيؼ ثـای چُؼيٍٛ ثبؿ چًبهؼاؿاٌ ثّ مبصت يوؼك 

 13ػاَيگبِ صًهّ ٔؿ ىؼَؼ ٔ ػؿ آمتبَّ مبنگـػ صًهّ ٔصيٛبَّ ىبٌ ػؿ 

ثبؿ ػٚـ ربی مٛهی ٔصيٛبَّ ىبٌ ػؿ أل عـػاػ ثـ چٓـِ  88عـػاػ مبل 

اف َٛى هـٌ پٛو کّ چُگبل .ٌ يـکق يبَؼًْٛيّ يظهٕو ػاَيکؼِ كُی تٓـا

ػٚکتبتٕؿی مُّٛ مّ ٚبؿ ػثنتبًَٛبٌ ؿا ػؿٚؼ ٔ ػاَيگبِ ؿا ثّ عٌٕ يوؼميبٌ 

گهٌٕ کـػ ، آيٕعتّ ثٕػٚى کّ يقػٔؿاٌ فؿ اَؼٔف فٔؿ يؼاؿ پبمظ ًْـاْی ٔ 

چٌٕ يب َّ چٌٕ آَبٌ .ًَْؼائی يب ؿا رق ثّ عيى ٔ عيَٕت َغٕاُْؼ ػاػ

ٔ َّ رق ههى ٔ فثبًَبٌ مالصی ػاؿٚى ٔ َّ ػؿ مٕػای فؿ ػؿ مـ ػاؿٚى 

ػٚکتبتٕؿٚنت کّ َوبة .اٍٚ ... ينٛـيبٌ ثب َوبة تقٔٚـ ٓی ٓـٚن يٛکُٛى

 . ػُٕ يٛکُؼ، گبْی ػؿ کهٛنب ، گبْی ثب چکًّ ٔ ايـٔف ثب ؿٚب ٔ تقٔٚـ 

  89عـػاػ  11

……………………………………......................... 

 ه اعدام در زندان مهاباد پایان اعتصاب زندانی محکوم ب   
گلپری پور زندانی محکوم به اعدام ... حبیب ا   : آژانس خبری موکریان

 .خود پایان داد« اعتصاب غذای»برد، به  که در زندان مهاباد به سر می
خانواده این زندانی در تماس با آژانس خبری موکریان ضمن اعالم این 

به درخواست وکال ی خود به بنا ... که حبیب ا: خبر ، اظهار داشتند 
اردیبهشت ماه سال جاری  00که از روز چهارشنبه « اعتصاب غذایی»

 .آغاز کرده بود پایان داده است
به گفته خانواده این زندانی ، گل پری پور در اعتراض به صدور حکم 
اعدام و نیز محدودیتهای اعمال شده در قبال وی در زندان دست به 

  .اعتصاب غذا زده بود
شایان ذکر است وکیل این زندانی پیشتر در گقتگویی با آژانس خبری 

گلپری پور ،به اتهام ... موکریان اعالم کرده بود که موکلش حبیب ا
محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در یک حزب مخالف نظام 

قانون مجازات اسالمی از سوی دادگاه  112و  181به استناد ماده 
 .محکوم شده است انقالب به اعدام

............................…………………………………… 
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ؿٔفَبيّ ػ يضًؼ َٕؿی فا پُزى ۀَبي اػتـاف كـاف ْبئی اف

 .ػهی عبيُّ ایثّ  ،َگبؿ، ٔثالگ َٕٚل ٔ كٛهنًبف 

اگش ثب خْد صبدق ثبضین، صذای ضکستي استخْاى ُبی 

 .التذاسهبى سا خْاُین ضٌیذ
ثلذی ، ّ سّاج گش ایي ُوَ ثی کیبستی هسؤل ایي ُوَ عمت هبًذگی ّکبس ًب

ّ ثی لیبلتی ، ّثَ ثبد دٌُذۀ ایي ُوَ فشصت ّثشّت ، ّثذیِی کٌٌذۀ ایي 

ُوَ دسّغ ّحشاهخْسی ، ّ ثبًی ایي ُوَ خٌذٍ داس ضذى لبًْى، کسی جض 

 .خْد هب ًیست 

آیب ایي ثْد آى اًمالثی کَ ُوگبى سا ثَ دسک ّ لوس ّثِشٍ هٌذی اص افك 

 ش ًْیذ هی دادیذ؟ ُبی ًْساًی ا

كتُّ ای کّ ثّ هٕل ؿمبَّ . ؿ کيٕؿ يب مپـی ىؼػ“ كتُّ"ٚک مب ل اف ظٕٓؿ 

ْبی ؿمًی ٔ ىغَٛت ْبی ىبعٌ َظبو، ْى آثـٔی يبؿا يْضکّ رٓبَی 

 . .....ػؿ اَؼاعت، ٔ ْى عٌٕ ٔ يبل رًؼی اف ْى ُٔٓبٌ يب ؿا تجبِ مبعت 

بنّ، کبؿَبيّ ػؿعيبَی هجٕل يی كـيبٚٛؼ کّ يب ٔ ىًب، ػؿ اٍٚ آفيٌٕ می م

اگـ کّ ثب عٕػ ٍبػم . اف ػًم ثّ ٔػؼِ ْبی اماليی اَوالة َٛبؿامتّ اٚى 

 .. ثبىٛى ، ٍؼای ىکنتٍ امتغٕاٌ ْبی اهتؼاؿيبٌ ؿا عٕاْٛى ىُٛؼ

ثبٔؿو ثـ اٍٚ امت کّ يب ؿا كـٍت چُؼاَی ثـای ثبفگيت ٔ تـيٛى عـاثی 

 . ْب َٛنت 

اف يلبمؼ ارتًبػی کيٕؿ أل ىٓـ آمٛت ػٚؼِ  ……………چـا ىٓـ هى

 ىؼِ امت ؟ 

يب ايـٔف ، چّ ثغٕاْٛى ٔچّ َغٕاْٛى ، ىکنت عٕؿػۀ يؼـکۀ رٕالٌ 

 . تبؿٚغی عٕٚيٛى 

چـا چُبٌ چٓـۀ يغٕف ٔ َبيجبؿکی اف امالو آؿامتّ اٚى کّ كـفَؼاٌ ثال 

 كَم عٕػيبٌ َٛق اف آٌ يی ْـامُؼ ٔ ثؼاٌ تًبٚهی َؼاؿَؼ ؟ 

ٍٛ عٕٚو ثّ آَچُبٌ ؿبؿتی ػؿاكتبػِ اٚى کّ چـا ثب مـيبّٚ ْبی پٕنی مـفي

 ػفػاٌ گـػَّ، كـػا، اف يب ٓهجکبؿ آثـٔی ؿكتۀ عٕٚو عٕاُْؼ ىؼ؟ 

يب َبگقٚـ اف .قؿگ ٔتٕكبَی ٔ صتًی پٛو ؿٔی يبمتپـمو ْبی ث

 . پبمغگٕٚی ثّ اٍٚ ًّْ مؤال مـگـػاَٛى 

تی ينؤل اٍٚ ًّْ ػوت يبَؼگی ٔکبؿ َبثهؼی ، ٔ ؿٔاد گـ اٍٚ ًّْ ثی کٛبم

ٔ ثی نٛبهتی ، ٔثّ ثبػ ػُْؼۀ اٍٚ ًّْ كـٍت ٔحـٔت ، ٔثؼٚٓی کُُؼۀ اٍٚ ًّْ 

ػؿٔؽ ٔصـايغٕؿی ، ٔ ثبَی اٍٚ ًّْ عُؼِ ػاؿ ىؼٌ هبٌَٕ، کنی رق عٕػ 

 . يب َٛنت 

آٚب اٍٚ ثٕػ آٌ اَوالثی کّ ًْگبٌ ؿا ثّ ػؿک ٔ نًل ٔثٓـِ يُؼی اف اكن ْبی 

ػؿ عبَۀ رٕاَبٌ ثی کبؿ ٔ يؼتبػ ػؿ چبؿچٕة  ...َٕؿاَی اه َٕٚؼ يی ػاػٚؼ؟ 

  .ِ ٔپژيـػِ ٔ يؼهن يب ؽثش يی ىٕػٔتٍ كـٔه ٔ مـگيتّ ٔكـٔيـػ

چـا مپبِ ، ػؿ ؿٔف ؿٔىٍ ، مٓبو يغبثـات ؿا ثبال کيٛؼ ؟ ٔچـا مپبِ 

َٔٛـٔی اَتظبيی ، ثب ٔاؿػات يٛهٛبؿػْب کبالی هبچبم ، ًْچُبٌ مهضيٕؿ 

ی عٕػتبٌ ، پبی ثـگّ عـٚؼ ٔؿٕٛؿ ٔيـػيی اَؼ ؟ ىًب ؿا ثّ تًبىبی ايْب

 ! يغبثـات تٕمٔ مپبِ كـا يی عٕاَى مٓبو 

اگـ اف اٍٚ يزهل ٔ هٕاٍَٛ ٔ َظبؿت آٌ ، آثی گـو ىؼِ ثٕػ ، يـػيبٌ يب ؿا 

اکٌُٕ ثٓـِ ای ػؿ ييت ثٕػ، ٔ اگـ ػمتگبِ هْب ؿا ثب هبٌَٕ َنجتی ثٕػ، يب 

اگـ ػٔنت ؿا ؿا اکٌُٕ اف ثـکبت ػؼل ٔاََبف ٔ ػؿمتی أ ََٛجی ثٕػ ، ٔ 

نٛبهت ٔثـَبيّ ٔػوالَٛتی ثٕػ ، يب ؿا تبکٌُٕ اف ٔؿٓۀ ٔؿىکنتگی ْبی 

 .ػاعهی ٔ تضوٛـْبی رٓبَی ثّ ػؿ ثـػِ ثٕػ 

اٍٚ ؿٔفْب ىبْؼٚى کّ ثبؿ ػٚگـ يجبؿفِ ثب ثؼ صزبثی ثّ کبٌَٕ كٓى ثقؿگبٌ 

ٔچّ ثـعٕؿػْبی ىؼاػ ٔؿالظ ، ثـای چُؼيٍٛ ثبؿ، . ػُٚی يب ؿاِ ٚبكتّ امت 

ايب ثـای چُؼيٍٛ ثبؿ َٛق يی تٕاٌ اف . ـ ربيؼّ يب مبّٚ اَؼاعتّ امت ثـ م

بْٕی ْٛچ ػؿ ْٛچ ًٍْٛ اکٌُٕ ػبهجت ىکنت عٕؿػِ ٔ پـ اف آمٛت اٍٚ ْٛ

، ٔ آمٛت ْبی ػنغـاه ٔ يلنؼِ ْبی چـا کّ ىٓـ هى.ؿا ثّ چيى ػٚؼ

  .ارتًبػی آٌ ، ػهٛوبً يضَٕل ًٍْٛ َگـه عبو ٔ ػمتٕؿی ٔثی عـػاَّ امت

فَؼاٌ ٔفاؿت آالػبت ، ٔ ػؿ فَؼاٌ ػًٕيی ، ػامتبٌ ْبٚی اف امالو ػؿ 

اعتـاػی عٕػيبٌ ػٚؼِ او کّ ايٛؼ ػاؿو ػؿ ٚک يالهبت صْٕؿی ، ًّْ ؿا 

ايب اف ثبة ًََّٕ ، ثّ ٚکی اف يظبْـ آٌ .ٚک ثّ ٚک ثـای ىًب ثبف گٕٚى 

 : اىبؿِ يی کُى ٔ اف تٕهق ثـ اٍٚ ىـو ثقؿگ ، ػؿيی گؾؿو 

ْب ، ثب رٕاٌ َٕفػِ مبنّ ای ْى َيٍٛ ٔ ْى ثُؼ ْنتى کّ يزًٕػّ يٍ اٍٚ ؿٔف

اٍٚ رٕاٌ ثب ًٍْٛ مٍ ٔ مبل . ای اف عـػيُؼی ْب ٔػؿمتی ْب ثب أمت 

اَؼک عٕػ ، ػٔ كـيٕل ثؼٚغ ؿٚبّی ؿا کّ افػمتـك ًْۀ ػاَيًُؼاٌ 

ٔؿٚبّی ػاَبٌ رٓبٌ ػٔؿ ثٕػِ امت ، کيق کـػِ ٔ ثّ امى عٕػ ثّ حجت 

اٍٚ رٕاٌ ، ثب ًٍْٛ مٍ ٔمبل اَؼک عٕػ ، چٓبؿ اعتـاع . ؿمبَؼِ امت 

ثّ فثبٌ . ثـَؼۀ ريُٕاؿۀ عٕاؿفيی امت . انًپٛبػی امت .ؿـٔؿ آكـٍٚ ػاؿػ 

اٍٚ رٕاٌ ايب ثّ اتٓبو يتؼأل تٍْٕٛ ثّ . ْبی اَگهٛنی ٔاٚتبنٛبٚی ينهٔ امت 

  .ؿٚٛل رًٕٓؿ ٔ تجهٛؾ ػهّٛ َظبو ، پُذ يبِ ٔ َٛى امت کّ ػؿ فَؼاٌ امت 

اٍٚ . اتٓبيی کّ يـػيبٌ رٓبٌ، ثّ يٛقاٌ اؿتلبع آٌ ؿو ؿو يی عُؼَؼ 

رٕاٌ ، ىَت ؿٔف ػؿ فَؼاٌ اَلـاػی ثٕػِ ٔتٕمٔ ثبفرٕ ْبی تُؼ ٔثی اػة 

 . عٕػ کتک عٕؿػِ ٔتٓؼٚؼ ىؼِ امت 

اٍٚ رٕاٌ ، ًْبٌ امت کّ آهبی رالل انؼٍٚ كبؿمی ، پؼؿه ؿا ثّ ّـة 

 . گهٕنۀ تلُگ ىکبؿی عٕػ کيتّ امت 

اماليی کّ آهبی رالل انؼٍٚ كبؿمی هبتم ؿا ثّ پـػاعت ٚک لایر اف پٕل 

اماليی کّ آهبی رالل انؼٍٚ كبؿمی هبتم ؿا . عٌٕ پؼؿ أ يهقو َکـػِ امت 

آفاػ گؾاؿػِ ، ٔعٕػ أ ؿا کّ ثّ اثـاف َيبٓ مٛبمی اه ييـٕل ثٕػِ ، ثّ 

  .فَؼاٌ ٔ اَلـاػی ٔ تضًم َبمقا ّٔـة ٔىتى ػؿ اَؼاعتّ امت 

 ! کؼاو ؿْجـ امت کّ ثؼٌٔ يـػو ، ًْچُبٌ ؿْجـ ثبىؼ ٔ ؿْجـی کُؼ ؟ 

 يضًؼ َٕؿی فاػ فَؼاٌ أٍٚ ، َٓى عـػاػ ْقاؿ ٔمَٛؼ ْٔيتبػ َّٔ 

تب چُؼی هجم، ًْٕاؿِ ػمت ؿْجـ َظبو  ػيضًؼ َٕؿی فاهبثم ؽکـ امت کّ ) 

 ثؼهت َگبؿه َبيّ ثّ ػهی عبيُّ ای، ْى اکٌُٕؿا ثـ مـ عٕػ ػاىت، ايب، 

  ٔ  ّ تب کٌُٕ ػؿ فَؼاٌ ثّ مـ يی ثـػاف آؽؿ يبِ گؾىت

 !(.ػؿ صبل گؾاؿَؼٌ ػٔؿاٌ مّ مبل ٔ َٛى يضکٕيٛت عٕػ يی ثبىؼ

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

 فمش فمش ّ دیگش ُیچ

  

تورم بیکاری فقر و فالکت عارضه طبیعی اقتصاد : گزارشگران
مردم ایران از سوئی مورد هجوم سودجوئی و . سرمایه داری است

رهنگ منافع طلبی سرمایه داران هستند و از سوی دیگر هجوم ف
سنتی و مذهبی انان را در برابر قوانین قرون وسطائی فقاهت و 

خود واضح است که فشارهای مضاعف . رذالت قرار داده است
به تصاویر . کشومان آورده است   سرمایه و سنت چه بر سر مردم

نظرات شما در .نگاه کنید و درد و رنج نهفته در آنها را بقلم اورید
روشنائی بخشید به هر آنچه بر . یافتهمین ستون انتشار خواهد 

مردان و سالخوردگان کشورمان  -جوانان  -زنان  -کودکان 
 . وظیفه ما انعکاس نظرات شماست.میرود
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 .ضذ چِبسهیي لطعٌبهَ تصْیت
ًْبَگَّٕ کّ اَتظبؿ يی ؿكت ىٕؿای ايُٛت : مبٚت عجـی ؿاِ کبؿگـ

مبفيبٌ يهم مبػبتی پٛو هطؼُبيّ تضـًٚی رؼٚؼی ؿا ػهّٛ رًٕٓؿی 

ؼُبيّ ثب ػٔافػِ ؿای يخجت،ػٔ ؿای اٍٚ هط.اماليی اٚـاٌ ثّ تَٕٚت ؿمبَؼ

ثّ تَٕٚت  89عـػاػ  19يُلی ٔ ٚک ؿای يًتُغ ػؿ ؿٔف چٓبؿىُجّ 

ثّ . ثـفٚم ٔ تـکّٛ يغبنق اٍٚ هطؼُبيّ ثٕػِ اَؼ. ىٕؿای ايُٛت ؿمٛؼ

 :گقاؿه ثی ثی می يزبفات ْبی يُؼؿد ػؿ اٍٚ مُؼ ػجبؿتُؼ اف

َّٕ ىـکت ػؿ كؼبنٛت ْبی اتًی تزبؿی اٚـاٌ ػؿ عبؿد اف رًهّ ْـگ* 

ٓـس ْبی امتغـاد أؿإَٛو ػؿ کيٕؿْبی ػٚگـ ٚب ىـکت ػؿ تٕنٛؼ يٕاػ ٚب 

 .تکُٕنٕژی ْبی اتًی ػؿ عبؿد ؿا يًُٕع يی کُؼ

 

ػٔنت ْبی ػٚگـ ؿا يٕظق يی کُؼ کّ اف صْٕؿ ػٔنت اٚـاٌ ٔ اىغبً * 

 .صوٛوی ٔ صوٕهی اٚـاَی ػؿ يٕاؿػ كٕم رهٕگٛـی کُُؼ

ّ اف اَتوبل ينتوٛى ٚب ؿٛـينتوٛى ْيت َٕع کيٕؿْب ؿا يٕظق يی کُؼ ک* 

مالس مُگٍٛ اف رًهّ تبَک، عٕػؿْٔبی فؿِ ای، ْٕاپًٛبْبی رُگی، 

ْهٛکٕپتـْبی تٓبرًی، کيتی ْبی َظبيی ٔ مٛنتى ْبی يٕىکی ثّ اٚـاٌ 

 .رهٕگٛـی کُُؼ

يُغ كؼبنٛت ْبی اٚـاٌ ػؿ عًَٕ تٕنٛؼ يٕىک ْبی ثبننتٛک ثب تٕاَبٚی * 

 .یصًم کالْک ْنتّ ا

يُغ آفيبٚو ْبی يٕىکی اٚـاٌ کّ ػؿ آٌ اف تکُٕنٕژی ثبننتٛک امتلبػِ * 

 .ىؼِ ثبىؼ

کيٕؿْب ؿا يٕظق يی کُؼ کّ اف ٔؿٔػ ىًبؿ ػٚگـی اف يوبو ْبی اٚـاٌ * 

ثّ ههًـٔی عٕػ رهٕگٛـی کُُؼ ٔ ػاؿاٚی ْبی تؼؼاػ ػٚگـی اف اكـاػ ٔ 

ٌ هـاؿ يی ىـکت ْبی اٚـاَی ؿا ػؿ كٓـمت تضـٚى ْب ثـای ينؼٔػ ىؼ

 .ػْؼ

 :اٍٚ هطؼُبيّ ًْچٍُٛ عطٕٓ کيتٛـاَی اٚـاٌ ؿا ْؼف هـاؿ يی ػْؼ

اف ػٔنت ْب يی عٕاْؼ تًبو يضًٕنّ ْبی ْٕاٚی ٔ ػؿٚبٚی کّ ثّ اٚـاٌ * 

كـمتبػِ يی ىٕػ ٚب اف آٌ عبؿد يی ىٕػ ؿا ػؿ كـٔػگبِ ْب، ثُبػؿ ٔ آة ْبی 

ضًٕنّ ْب صبٔی يٕاػ ههًـٔی عٕػ ػؿ ٍٕؿتی کّ ثـ اٍٚ ثبٔؿ ثبىُؼ کّ آٌ ي

 .اتًی، يٕىکی ٚب َظبيی يًُٕع اػالو ىؼِ امت، ثبفؿمی کُُؼ

ثّ کيٕؿْب اربفِ يی ػْؼ يضًٕنّ ْبی ػؿٚبٚی اٚـاٌ ؿا ثـ امبك هٕاٍَٛ * 

ثٍٛ انًههی ػؿ آة ْبی آفاػ ثبفؿمی، تٕهٛق ٔ صتی ػؿ ٍٕؿت نقٔو َبثٕػ 

 .کُُؼ

ائّ عؼيبت ػٚگـ ثّ کيتی ثّ کيٕؿْب اربفِ يی ػْؼ اف تبيٍٛ مٕعت ٚب اؿ* 

اٚـاٌ ” ؿٛـهبََٕی“ْبی اٚـاٌ ٚب کيتی ْبی عبؿری صبيم يضًٕنّ ْبی 

 .عٕػػاؿی کُُؼ

يجبػالت يبنی اىغبً ٚب ىـکت ْب ثب ” يـاهت“اف کيٕؿْب يی عٕاْؼ * 

اكـاػ ٔ کًپبَی ْبی اٚـاَی اف رًهّ ىـکت ْبی ٔاثنتّ ثّ مپبِ پبمؼاؿاٌ ٚب 

 .عطٕٓ کيتٛـاَی اٚـاٌ ثبىُؼ

يجبػالت يبنی ثبَک ْبی اٚـاَی اف رًهّ ” يـاهت“اف کيٕؿْب يی عٕاْؼ * 

ثبَک يـکقی اٍٚ کيٕؿ ثبىُؼ تب اف يجبػالتی کّ يـثٕٓ ثّ كؼبنٛت ْبی اتًی 

صنبك اٚـاٌ ٚب مٛنتى ْبی پـتبة کالْک ْبی ْنتّ ای اٍٚ کيٕؿ يی 

 .ىٕػ، رهٕگٛـی کُُؼ

الفو اف اكتتبس ىؼجّ ْب ٔ اف کيٕؿْب يی عٕاْؼ کّ ثب اتغبؽ تؼاثٛـ * 

ًَبُٚؼگی ْبی ثبَک ْبی اٚـاٌ ػؿ ههًـٔی عٕػ ػؿ ٍٕؿتی کّ يؼتوؼَؼ 

 .چٍُٛ ىؼجی ثب كؼبنٛت ْبی اتًی اٚـاٌ اؿتجبٓ ػاؿَؼ، رهٕگٛـی کُُؼ

……………………………………………………… 

 مبثن تٛى ْنتّ ا٘ اٚـاٌ يوٛى آيـٚکب ىؼعضو 

ؿٔصبَٙ ٔ مغُگٕ٘ ْٛبت اٚـاَٙ يٕمٕٚبٌ ػْٕ اؿىؼ تٛى ْنتّ ا٘ ػؿ فيبٌ صنٍ  

کّ اف هجم ثّ اؿٔپب ٔ آيـٚکب ؿكت ٔ آيؼْبٚٙ ػاىتّ، تًَٛى ثّ اهبيت ػؿ آيـٚکب گـكتّ 

  .امت

اٍٚ ػْٕ مبثن تٛى ْنتّ ا٘ اٚـاٌ چُؼ يبْٙ امت کّ ػؿ آيـٚکب اهبيت کـػِ، ظبْـا 
ٕػ ؿا گلتّ يٙ ىٕػ يٕمٕٚبٌ عطـ ػمتگٛـ٘ ع. تًَٛى ثّ اهبيت ػائى ػؿ آَزب ػاؿػ

  .يًٓتـٍٚ ػنٛم عٕػػاؿ٘ ثـا٘ ثبفگيت ثّ اٚـاٌ ػُٕاٌ کـػِ امت

اٍٚ ػؿ صبنٙ امت کّ ػاػگبِ ؿمٛؼگٙ ثّ اتٓبيبت ٔ٘ ؿا٘ ثّ ثـائت يٕمٕٚبٌ ػاػِ ٔ 
ثـعٙ اف ؿمبَّ ْب ٔ چٓـِ ْب٘ مٛبمٙ ْى ثّ ػنٛم تًٓت ٔ اتٓبيبت َبؿٔاٚٙ کّ 

ف آٌ ْى ْٛچ ثضخٙ ػؿ يٕؿػ پل ا.يتٕرّ أ کـػِ ثٕػَؼ اف ٔ٘ صالنٛت ٓهجٛؼَؼ

  .ػمتگٛـ٘ ٔ٘ يطـس َگـػٚؼِ امت
يٕمٕٚبٌ ػؿ صبل صبّـ اف يُتوؼاٌ اٍهٙ تٛى کَُٕٙ يؾاکـِ کُُؼِ ْنتّ ا٘ ٔ اف 

تٓؼٚؼات آيـٚکب ػؿ صًهّ ثّ اٚـاٌ   رًهّ مٛبمت يؼاؿاٌ اٚـاَٙ امت کّ ثبٔؿ ػاؿػ

 يـػو مبالؿی  .امت یرؼ

.............................…………………………………… 
 

 از بشر دوستان و حامیان مردم محروم غزه کشتار دولت اسرائیل 
، دولت اسرائیل، با حمله به کشتی های حامل کمک ٠٢۹٢در آخرین روز ماه مه 

های انسانی به محاصره شدگان شهرغزه، که مردم بی دفاع بسیاری از جمله کودکان 
غال سرزمین های مردم فلسطین از را شامل می شود نشان داد که به خاطر ادامه اش

 .هیچ جنایتی رویگردان نیست
ن مواد پزشكی، ساختمانی و هزار ت  ۹٢حامل كاروان امدادرسانی غزه های  کشتی
دستگاه ویلچر برای  ٠٢٢و منزل مسكونی آماده برای اسكان هزاران آواره  ۹٢٢

 .معلوالن بوده است
جنبش آزادی  از المللی ائتالف بین  كه از سوی یك بودكاروان شامل هشت كشتی این 

های انسان دوستانه تركیه، كمپین اروپایی رفع محاصره غزه و چند   غزه، بنیاد كمك
 ینفعال. فرستاده شده بود ...موسسه و نهاد از کشورهای مالزی، یونان، ایرلند و

ی این کاروان دریایی را همراهبسیاری نیز  المللی بین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
رسید، نویسنده، روزنامه نگار، هنرمند،  شمارشان به صدها تن می کهکردند  می

یک بانوی سالخورده از بازماندگان  استاد دانشگاه، فعال سیاسی چپ و انسان دوست،
 هولوکاست، یک برنده جایزه صلح نوبل، یک افسر ارشد بازنشسته آمریکایی،

چندین گروه از گزارشگران و و پارلمان اروپا و کشورهای دیگر  از یئاعضا
 .های تلویزیونی در بین همراهان این کاروان دریایی بودند  فیلمبرداران شبکه

ترین نیازهای انسانی مردم محروم غزه بیش از یک سال است که از تامین ابتدائی
داد نه تنها به خود مانند آب و غذا و دارو و درمان محرومند و فریادشان از این بی

ت اشغالگر اسرائیل فرو نمی رود؛ بلکه دولت های ارتجاعی منطقه و گوش دول
نیز نسبت به این سرنوشت تلخ بی «  دنیای متمدن اروپا و آمریکا»دولت های 

خواهی مردم اعتنائی نشان می دهند و تا جائی که بتوانند خاک در چشم آزاده
 .ی کنندکشورهای خود بریزند، از این محاصره و بیداد پشتیبانی نیز م

در چنین شرایطی ست که جمهوری اسالمی، این همپالگی جنایت کار دولت اسرائیل 
که خود دست آلوده به خون مردم ایران دارد، برای مردم غزه اشک تمساح می 
ریزد و در پناه این دفاع دروغین، می کوشد با یاری گرفتن از جنایت های دولت 

ی موجود در ایران منحرف کند و زمینه و ها اسرائیل، افکار همگانی را از بحران
فضا را برای اعدام های بیش تر و سرکوب هرچه گسترده تر مردم ایران فراهم 

 . سازد
اش، همگی از یک جنس و دولت اسرائیل و جمهوری اسالمی و بمب گذاران اسالمی

 .قماش اند و جنایت هر یک از آنان، زمینه ساز جنایت دیگری است
ن ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، حمله دولت اسرائیل را کانون نویسندگا

به کشتی حامل کمک های انسانی و بشر دوستان جهان و کشتن بیش از ده انسان را 
به خاطر امداد انسانی شان محکوم می کنند و در دفاع از آزادی و برابری انسانی، 

-یک زندگی انسانی، همه آزادی در برابر تجاوز به حقوق اولیه مردم غزه برای 

 . خواهان را به اعتراض به این فجایع و کشتار بشر دوستان فرامی خوانند
 انجمن قلم ایران در تبعید -  کانون نویسندگان ایران در تبعید  ٠٢۹٢سوم ژوئن 

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

 کٌذ رخبیش یْسّ خْد سا ثب دالس هجبدلَ هيی جوِْسی اساله
ثبَک يـکقی اٚـاٌ ػؿ َگـاَی اف تيؼٚؼ کبْو اؿفه ٕٚؿٔ هَؼ ػاؿػ :ؿاػٕٚ آنًبٌ 

اٍٚ تًَٛى کّ . اف ؽعبٚـ اؿفی عٕػ ؿا ثّ ػالؿ ٔ ٓال تجؼٚم کُؼ هیلیبسد یْسّ ۵۵
 هـاؿ امت ػؿ مّ يـصهّ ارـاٚی ىٕػ، اف َظـ ثـعی اف کبؿىُبمبٌ آمبٌ پٛو

 . َغٕاْؼ ؿكت

 ۸۲فثبٌ ٍؼا ٔ مًٛبی اٚـاٌ ؿٔف چٓبؿىُجّ،  ی اَگهٛنٙ ، ىجکّ"پـك تی ٔی"
عـػاػ تًَٛى ٚبػىؼِ ؿا ػؿ چبؿچٕة ارـای امتـاتژی رؼٚؼ اهتَبػی اٚـاٌ تٍٕٛق 

مبثوّ اؿفه ٕٚؿٔ يـتجٔ  کـػ ٔ آٌ ؿا ثب ٔعبيت أّبع اهتَبػی اؿٔپب ٔ کبْو کى

يٛهٛبؿػ ػالؿ، يؼػی ىؼ کّ  ۱۱بٚـ اؿفی اٚـاٌ ثّ اٍٚ ؿمبَّ ثب ثـآٔؿػ ؽع. ػاَنت
اٍٚ ػؿ . اَؼ مبٚـ کيٕؿْبی عهٛذ كبؿك َٛق ؿٔٚکـػی ييبثّ اٚـاٌ ػؿ پٛو گـكتّ

ْبی يـکقی کيٕؿْبٚی يبَُؼ ژاپٍ، ثـفٚم،  صبنی امت کّ يضبكم اهتَبػی ٔ ثبَک

ًچُبٌ ثّ اَؼ کّ َگـاٌ موٕٓ كبصو ٕٚؿٔ َٛنتُؼ ٔ ْ ی رُٕثی ٔ ُْؼ اػالو کـػِ کـِ
 . ػُْؼ ی ٕٚؿٔ اػايّ يٙ ْبی ػؿ صٕفِ گؾاؿ٘  مـيبّٚ

ربو رى ػؿ اػايّ گقاؿه عٕػ آٔؿػِ امت کّ ثبَک يـکقی اٚـاٌ ػالِٔ ثـ تجؼٚم 

انًههی کيٕؿ ثب ٕٚؿٔ  ؽعبٚـ ٕٚؿٔی عٕػ، اهؼايبتی ؿا ثّ يُظٕؿ کبْو يؼبيالت ثٍٛ
هبثم تٕرّ پؾٚـه ٕٚؿٔ ػؿ  ثبؿفتـٍٚ اهؼاو ػؿ اٍٚ ينئهّ، کبْو. ػؿ ػمت اَزبو ػاؿػ

 . ثـاثـ كـٔه َلت اٚـاٌ امت

ای ثٕػٌ تجؼٚم ؽعبٚـ ٕٚؿٔی اٚـاٌ ثّ ػالؿ ٔ ٓال عجـ  مپل اف مّ يـصهّ" ربو رى"

ػؿ پبٚبٌ اٍٚ مّ يـصهّ مٓى ؽعبٚـ . ػاػِ امت کّ تب پبٚٛق اينبل اػايّ عٕاْؼ ٚبكت

ػؿٍؼ کبْو  ۲۷تب  ۲۱ػؿٍؼ کَُٕی ثّ  ۷۷ٕٚؿٔٚی ػؿ کم ؽعبٚـ اؿفی اٚـاٌ اف 
ی ٕٚؿٔٚی اٚـاٌ  ظبْـاَ کبؿىُبمبٌ ثبَک يـکقی اٚـاٌ تجؼٚم کم ؽعٛـِ. عٕاْؼ ٚبكت

ْبی آُٚؼِ تجؼٚم يجهـی  ػاَُؼ، ايب ثب تٕرّ ثّ کيو ثبفاؿ، ظـف يبِ ؿا ثّ ٍالس يٙ

 . کُُؼ يٛهٛبؿػ ٕٚؿٔ ؿا توـٚجبَ ؿٛـيًکٍ اؿفٚبثی يٙ ۰۷كـاتـ اف 
« يوبثهّ ثب مهطّ اَضَبؿی ػالؿ»ٍؼػ ثٕػِ امت کّ ثـای اٚـاٌ اف چُؼ مبل پٛو ػؿ 

َلت عٕػ ؿا ثّ ٕٚؿٔ ٔ مبٚـ اؿفْب « تْؼٛق يٕهؼٛت اهتَبػی آيـٚکب»ٔ ثـای 

اَؼاعتٍ ثٕؿك َلت  ؿاِ. ثلـٔىؼ ٔ کيٕؿْبی أپک ؿا َٛق ثّ اهؼايی ييبثّ تيٕٚن کُؼ
ّ انجتّ تب کٌُٕ ػؿ ای اَزبو ىؼِ ک ػؿ ٚکی اف رقاٚـ عهٛذ كبؿك َٛق ثب چٍُٛ اَگٛقِ

 . ػًم ثّ ربٚی َـمٛؼِ امت

ىًبؿی اف کبؿىُبمبٌ ارـای تًَٛى رؼٚؼ رًٕٓؿی اماليی ػؿ يجبػنّ ٕٚؿٔ ثّ ػالؿ 
ثخطی اص ایي هجبدلَ ثبیذ ثَ صْست خشیذ اّساق لشظَ ػاَُؼ، فٚـا  ؿا کبؿ آمبَی ًَٙ

تُؼ کّ اٚـاٌ ثتٕاَؼ ْبی آيـٚکب ػهّٛ اٚـاٌ ايب يبَغ اف آٌ ْن تضـٚى .آهشیکب عولی ضْد

 1389عـػاػ  13. أؿام هـّّ آيـٚکبٚی عـٚؼاؿی کُؼ

……………………………………..................... 
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ثب یْسش هبهْسیي ّصاست اغالعبت هسئْل سّاثػ عوْهی 

 ضشکت ّاحذ دستگیش ّ ثَ ًمطَ ًبهعلْهی هٌتمل ضذ

 

عـػاػ يبِ صٕانی  19ؿٔف چٓبؿىُجّ  ػؿ آمتبَّ مبنگـػ هٛبو يـػو اٚـاٌ

ثـای اٚزبػ رٕ  َلـ اف يبيٕؿٍٚ ٔفاؿت آالػبت 4ٍجش  09:00مبػت 

ؿػت ٔ ٔصيت ثّ يُقل مؼٛؼ تـاثٛبٌ ينئٕل ؿٔاثٔ ػًٕيی ىـکت 

اتٕثٕك ؿاَی تٓـاٌ ٔ صٕيّ ٕٚؿه ثـػَؼ ٔ أ ؿا ػمتگٛـ ٔ ثّ َوطّ 

 . َبيؼهٕيی يُتوم کـػَؼ

آهبی مؼٛؼ تـاثٛبٌ ينئٕل ؿٔاثٔ ػًٕيی مُؼٚکبی ىـکت اتٕثٕك ؿاَی 

  .تٓـاٌ ٔ صٕيّ يی ثبىؼ

مبل مبثوّ کبؿ ػاؿػ ٔ ػؿ رـٚبٌ  13مبنّ ثٛو اف  40آهبی مؼٛؼ تـاثٛبٌ 

يّ ػمتگٛـ ٔ کبؿگـاٌ ىـکت اتٕثٕك ؿاَی تٓـاٌ ٔ صٕ 84اػتَبثبت مبل 

مبل اف کبؿ تؼهٛن ىؼ کّ  4أ ًْچٍُٛ . يبِ ػؿ ثبفػاىت ثنـ ثـػ  2ثٛو اف 

 . اف صوٕم ٔ يقاٚب يضـٔو ثٕػ

الفو ثّ ٚبػآٔؿی امت کّ ؿْجـاٌ مُؼٚکبی اتٕثٕك ؿاَی تٓـاٌ ٔ صٕيّ 

آهبٚبٌ يَُٕؿ امبنٕ ٔ اثـاْٛى يؼػی تُٓب ثّ ػنٛم صن ػاىتٍ مُؼٚکبی 

ّ ػؿ ىـاٚٔ ٓبهت كـمبٚی ػؿ فَؼآَبی أٍٚ ٔ کبؿگـی چُؼ مبل امت ک

 . گْٕـػىت فَؼاَی ْنتُؼ

كؼبنٍٛ صوٕم ثيـ ٔ ػيکـامی ػؿ اٚـاٌ،ٕٚؿه ٔصيٛبَّ يبيٕؿٍٚ ٔفاؿت 

آالػبت ثّ يُقل آهبی تـاثٛبٌ ٔ ػمتگٛـی اٍٚ كؼبل مُؼٚکبٚی ؿا يضکٕو 

ت يی کُؼ ٔ اف کًٛنـ ػبنی صوٕم ثيـ ٔ مبفيبٌ رٓبَی کبؿ عٕامتبؿ ػعبن

 . ثـای آفاػی ثی هٛؼ ٔىـٓ كؼبنٍٛ مُؼٚکبٚی ػؿ فَؼاٌ امت

 2010ژٔاٌ  09ثـاثـ ثب  1389عـػاػ  19

…………………………………………………… 

 

سبل صًذاى ّ تجعیذ  57صذّس احکبم سٌگیي ّ غیش اًسبًی 

 علیَ صًذاًی سیبسی حویذ حبئشی
ّ ػاػگبِ اَوالة تٕمٔ يضًؼ يوٛن 28فَؼاَی مٛبمی صًٛؼ صبئـی ػؿ ىؼجّ 

ای يؼـٔف ثّ َبٍـٚبٌ اف اػْبی کًنٌٕٛ هتم ػبو فَؼاَٛبٌ مٛبمی مبل 

 15ثّ صکى مُگٍٛ ٔ ؿٛـ اَنبَی  -ثؼٌٔ آالع ٔکٛم ٔ عبَٕاػِ اه - 1367

صًٛؼ صبئـی ػؿ . مبل فَؼاٌ ٔ تجؼٛؼ ثّ فَؼاٌ گْٕـػىت کـد يضکٕو ىؼ

ؿكتٍ  صبنی کّ اف ثًٛبؿٚٓبی صبػی ؿَذ يی ثـػ ٔ تُٓب ثب ػَب هبػؿ ثّ ؿاِ

 .امت

……..................……………………………… 

 احعبس هجیذ تْکلی اص صًذاى 

 ُبیص ثَ دادستبًی ثشای تکزیت ًْضتَ

يزٛؼ تٕکهی ػاَيزٕی فَؼاَی ػاَيگبِ ايٛـکجٛـ ؿٔف گؾىتّ اف فَؼاٌ أٍٚ 

 .ثّ ػاػمتبَی يُتوم ىؼِ ٔ ثّ ػنٛم َٕىتّ ْبٚو يٕؿػ تٓؼٚؼ هـاؿ گـكت

زٛؼ تٕکهی ؿا يٕؿػ ثّ گقاؿه ػاَيزَٕٕٛف ػاػمتبَی تٓـاٌ ؿٔف گؾىتّ ي

يب ْـ ثالی ثّ عٕاْٛى »: َٕىتّ ْبی اعٛـه تٓؼٚؼ کـػِ ٔ ثّ ٔی گلتّ امت

ثٓتـ كـايٕه َکُی کّ ػؿ صبل صبظـ ػؿ . يی تٕاَٛى ثـمـ ىًب ثٛبٔؿٚى

ُْٕف ًَی ػاَی امجتؼاػ ٔ ثٛؼاػ کی ٔ چّ کبؿی يی تٕاَؼ اَزبو . فَؼاَی

 «.ػْؼ

” ثـای تـٛٛـ“تّ اعٛـ يزٛؼ تٕکهی َٕى ۲اٍٚ اصْبؿ ٔ تٓؼٚؼ پل اف اَتيبؿ 

 .اَزبو ىؼِ امت” يب آُٚؼِ ؿا يٛنبفٚى“ٔ 

ػاػمتبٌ تٓـاٌ اف يزٛؼ تٕکهی عٕامتّ امت کّ ثب َٕىتٍ يتٍ تکؾٚجّ ای، 

ثّ مـػت ” ؿْجـاٌ مجق ؿا تُٓب َگؾاؿٚؼ“َبيّ عٕػ ؿا کّ ػؿ آٌ اػالو کـػ 

 .تکؾٚت کُؼ

َٕىتّ اعٛـ عٕػ اف  يزٛؼ تٕکهی ػْٕ اَزًٍ اماليی پهی تکُٛک ػؿ

ىبَقػْى آؽؿ يبِ گؾىتّ ٔ پل اف مغُـاَی ػؿ ٍضٍ ػاَيگبِ ايٛـکجٛـ 

 .ثبفػاىت ٔ ثّ فَؼاٌ أٍٚ يُتوم ىؼِ امت

……………………………………………………… 
 وکیل دادگستری، کماکان در بازداشت است

روز از بازداشت محمد اولیایی فرد  02با وجود گذشت بیش از    
حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر مقامات قضایی 
مداوما توضیح در خصوص علت روند غیر قانونی بازداشت و اجرای 

 . حکم وی را به تعویق می اندازند
اردیبهشت ماه سال جاری در حالی برای بار دوم  11محمد اولیایی فرد در 

راهی زندان اوین شد که جهت مالقات با ریاست دادگاه انقالب تهران در 
خصوص شکایت بابت بازداشت غیر قانونی اش در اسفند ماه گذشته به این 

 .حوزه قضایی مراجعه کرده بود
.................................................................... 

 هْج تعلیك اص کبس فعبلیي سٌذیکبی ضشکت ّاحذ اداهَ داسد
كؼبنٍٛ صوٕم ثيـ ٔ ػيکـامی ػؿ "گقاؿىبت ؿمٛؼِ ثّ ثُبثّ 

ايٛـ هبَؼی كؼبل مُؼٚکبٚی ؿٔف مّ ىُجّ ثؼمتٕؿ کًٛتّ "اٚـاٌ

 .اَظجبٓی ىـکت اتٕثٕمـاَی تٓـاٌ اف کبؿ تؼهٛن گـػٚؼ

مبل مبثوّ کبؿ صؼٔػ ٚک يبِ پٛو ثّ  15آهبی ايٛـ هبَؼی ثب ثٛو اف 

ضـٚک کبؿگـاٌ يٕؿػ کًٛتّ اَْجبٓی اصْبؿ ىؼ ٔ ثّ اتٓبو ٔاْی ت

عـػاػيبِ ثّ أ آالع ػاػِ  17ؿٔف ػٔىُجّ .ثبفعٕامت هـاؿ گـكت

عـػاػ يبِ اف  18ىؼ کّ اف کبؿ تؼهٛن ىؼِ امت ٔ ٍجش ؿٔف مّ ىُجّ 

 . اػايّ کبؿأ يًبَؼت ثّ ػًم آيؼ

مبل  15آهبی ايٛـ هبَؼی اف رًهّ ؿاَُؼگبَی امت کّ ػاؿای ثٛو اف 

تی . آؿ . تٕثٕمٓبی تُؼ ؿٔ يؼـٔف ثّ ثیا 2مبثوّ کبؿ امت ٔ ػؿ عٔ 

 . ييـٕل ثّ کبؿ ثٕػ

آهبی هبَؼی ػؿ رـٚبٌ اػتَبثبت کبؿگـاٌ ىـکت اتٕثٕك ؿاَی 

ؿٔف ػؿ فَؼاٌ أٍٚ  10ػمتگٛـ ىؼ ٔ  1384تٓـاٌ ٔ صٕيّ ػؿ مبل 

يبِ ثؼٌٔ ػاىتٍ صوٕم ٔ يقاٚب اف  6ػؿ ثبفػاىت ثنـ ثـػ ٔ ثٛو اف 

 . کبؿ عٕػ تؼهٛن ىؼ

 . پـٔمّ صوٕهی ٕٓالَی يٕكن ثّ ثبفگيت ثکبؿ ىؼأ ثب ٚک 

کًٛتّ اَْجبٓی ىـکت اتٕثٕك ؿاَی تٓـاٌ ٔ صٕيّ اف اؿگبَٓبی 

مـکٕة کبؿگـاٌ ػؿ اٍٚ ىـکت يی ثبىؼ ٔ تبکٌُٕ تؼؼاػی اف 

کبؿکُبٌ ىـکت ٔاصؼ ٔ ثّ عًَٕ كؼبنٍٛ مُؼٚکب ؿا ثب ػالٚم ٔاْی 

ی کّ پٛو اف اٍٚ مـگـػ پبمؼاؿ ٚضٛی ػظًٛ.اف کبؿ اعـاد کـػِ امت

ػؿ آگبْی ييـٕل ثکبؿ ثٕػِ امت ػؿ صبل صبّـ ؿئٛل کًٛتّ 

أ تٕمٔ يؼٚـ .اَظجبٓی ىـکت اتٕثٕك ؿاَی تٓـاٌ ٔ صٕيّ يی ثبىؼ

ػبيم ىـکت اتٕثٕك ؿاَی تٓـاٌ مـُْگ پبمؼاؿ اؿػىٛـ يوٛى پٕؿ 

کّ ثب َبو ينتؼبؿ صنٍٛ ثٛژَی ػؿ اٍٚ ىـکت ييـٕل ثکبؿ امت 

 . يَُٕة ىؼِ امت

ًٛتّ اَظجبٓی ٚکی اف اثقاؿْبی مـکٕة ػهّٛ کبؿگـاٌ ػؿ يضٛٔ ک

کبؿ يی ثبىؼ ٔ تب ثّ صبل اهؼاو ثّ تؼهٛن تؼؼاػی اف کبؿگـاٌ ًَٕػِ 

امت کّ اف رًهۀ آَٓب ػطب ثبثبعبَی ثبفؿك مُؼٚکبی ىـکت اتٕثٕك 

ؿاَی تٓـاٌ ٔ صٕيّ آهبی ػجؼهللا صنُٛی ٔ عبَى كـصُبف ىٛـی ٔ 

 . ىُؼَبٍـ يضـو فاػِ يی ثب

الفو ثّ ٚبػآٔؿی امت کّ ؿْجـاٌ مُؼٚکبی اتٕثٕك ؿاَی تٓـاٌ ٔ 

صٕيّ آهبٚبٌ يَُٕؿ امبنٕ ٔ اثـاْٛى يؼػی تُٓب ثّ ػنٛم صن ػاىتٍ 

مُؼٚکبی کبؿگـی چُؼ مبل امت کّ ػؿ ىـاٚٔ ٓبهت كـمبٚی ػؿ 

 . فَؼآَبی أٍٚ ٔ گْٕـػىت فَؼاَی ْنتُؼ

ـاد کبؿگـاٌ کّ ػؿ كؼبنٍٛ صوٕم ثيـ ٔ ػيکـامی ػؿ اٚـاٌ، اع

يٕاؿػ يتؼؼػی ثّ عبٓـ كؼبنٛتٓبی مُؼٚکبٚی ٔ ػكبع اف صوٕم عٕػ ٔ 

مبٚـ کبؿگـاٌ ٍٕؿت يی گٛـػ ؿا يضکٕو يی کُؼ ٔ اف مبفيبٌ 

رٓبَی کبؿ عٕامتبؿ اهؼايبت ػًهی ثـای پبٚبٌ ػاػٌ ثّ مـکٕة 

 . کبؿگـاٌ ػؿ اٚـاٌ امت

 2010ژٔاٌ  09ثـاثـ ثب  1389 عـػاػ 19
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 *پیوندها * 

 منصور نجفی: سردبیر نشریه 
mansour.nadjifi@telia.com 

 روابط عمومی سازمان و ایمیلتلفن، فاکس 
 1149 -69 – 51699531تلفن 

 1149 -69-95219111فاکس  

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
bulletin.org-www.iran 

مشخص میشوند، " دیدگاه " قاالتی که با کد م: توجه 
 .الزاما بیانگر مواضع سازمان نیستند 

 

 

mailto:mansour.nadjifi@telia.com
mailto:public@rahekargar.net
http://www.rahekargar.net/
mailto:orwi-info@rahekargar.net
http://www.nashrebidar.com/
http://www.iran-bulletin.org/

