شماره 7

نشریه سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
»پالتفرم دموکراتیک جنبش ها و خلق های ایران«
ما باید با استراتژی خودمان حکومت اسالمی
را سرنگون کنیم!

آه اگر آزادی سرودی میخواند

بهرامحرم نی
استراتژی ح حچیست؟ حاستراتژی ح  ،حبهحط ر ح ف ف حو حرو ن حاین حاست حکهح
حکمحوحق طعحبگ ییمحتحریمحاقتص دیحایرانحوحم هحنظ یحبهحاینحکش رحنه!ح
ا حسرنگ نیحک یتحمک تحاسال یحوحبرپ ییحیکحج عهحآزاد،حبرابر،حانس نیح
و حع دالنه حآری! حسرنگ نی حک یت حمک ت حاسال ی حایران ،حا ر ح ستقیم حوح
بالواسطهح ردمحآزادهحایرانحوحم ی نحبینحال یحآنحه ست.حبن براین،ح حدخ لتح
هر حمک تی حدر حا ر ح ب رزه حداخل حایران حرا ح حک م ح یحکنیم .حچرا حکه حاینح
ب رزه ،حکمحترین حربطی حبه حدخ لت حمک تحه ی حسر یهحداری حناارد .حبهحعالوهح
ت ریخ حنش ن حداده حاست حکه حاین حمک تحه  ،حدر ح ب رزات ح ردم حهر حکش ریح
دخ لت حکردهحانا ح ردم حآن حکش ر حرا ،حدچ ر حفالکت حو حبابختیحه ی ح خت ف حوح
فرس یشی حکردهحانا .حک فیحست حنگ هی حبه حاخب ر حو حگزار ت حو حفی محه ی ح نتشرح
اهحدرب رهحج عهحافغ نست ن،حلیبی،حعراق،حس ریه،حی نحو...حت جهحکنیمحت حبهح
س دگیحببینیم حکهحتروریسمحدولتیحوحغیردولتیحوحجنگحوحکشت ر،حنفسح ردمح
این حکش ره حرا حآنحچن ن حبریاه حاست حکه حآنحه حهر حلحظه حو حهر حروز حقرب نیح
دهنا!حبهخص صحزناگیحبرایحک دک نحوحزن نحوحس ل ناانحبسی رحدردن کح
ح
ح
ی
استحوحروزنهحا یایحبرایحره ییحازحاینحوضعیتحه لن کحدرح ق بلحآنحه حقرارح
ناارد .ح ح ایاا ح خ لف ح»کرزایح«ه حو ح»ط لب نی« حس زیحه حدر حج عه حایرانح
هستیم.
ازحاین رو،ح حنهحتنه حپیگیرحوحبیحوقفهحدرحجهتحسرنگ نیحمک تحاسال یح
ب رزهح یحکنیم،حب کهح ح یحخ اهیمحاینح ب رزهحبهحیکحج عهحآزادحوحبرابرحوح
بهج ح
انس نیحوحع دالنهح نجرحگرددحنهحاینحکهحصرف حقارتح نناحس لح 7531حجح ح
گرددحو حس نس ر حوحاختن ق ،حومشت حوحترور ،ح کنجه حوحاعاام ،حفقر حو حفالکتح
همچن نحتااومحی با.ح ح یحخ اهیمح ردمحازحطریقحتشکلحه یحخ دحوحب حاتک حبهح
ح
روابطحوح ن سب تح راییحوحد کراسیح ستقیمح ایریتحج عهحراح ستقی حبهح
دستحخ یشحگیرناحوحبهحهیچحفردحوحجری نیحاج زهحناهناحازحب الیحسرحآنحه ح
سرن تح ن حرا حرقم حبزننا .حدر حعصر حآگ هی حبشر حو حانقالب ت حپی حدر حپیح
انف ر تیک،حت سیسحدولتحخ دیحوحغیرخ دی،حت هینحبهحبشریتحاست.حچراح
ثالحم ک یتحه یحترا پ،حخ نهحای،حاردوغ ن،حاسا،حپ تین،حنت نحی ه  ،ح ی خح
کش ره ی حعربی ،ح رکل حو ،...ح یحت اننا حب حمک تحه ی حبه حاصطالحح
»انتخ بی؟«،ح»ک دت چی« حوح»تح ی ی« حخ دح ن فعحیکحدرصایحسر یهحدارانح
راحدرح ق بلح 99حدرصایحج عهحات ینحکنناحا ح ردمحآگ هحب حقارتحوحخردحوح
ع رحج عی حو ح 99حدرصای حخ د حن یحت انناحج عه حخ د حرا حاداره حو حنی زه یح
آنه حت ینحکننا؟حچهحکس نیحوحچهحگرایش تیحف سفهح»دولتح-ح ت«حراحابایحوح
ح
ازلیحکردهانا!حت حکیحب یاح طیعحاینحدهنحکجیحبزرگحبهحبشریتحآگ هحب د؟
ح
حهمز نحب حتب یغحوحترویجحوحج نحانااختنحاینحاستراتژی نحدرحج عه،حدرح
ح
عینحم ل حضروریح ح ی دانیم حکه حافراد،حج عحه  ،حس ز نحه  ،حامزاب حسی سی حوح
تشکله ی حد کراتیک ح رد ی ،حدر حجهت حسرنگ نی حک یت حمک ت حاسال یح
ح
ه ک ریحتنگ تنگیحب حه ایگرحبرحقرارحکننا.حاینحنیروه ح تشکلحازحجنبشحه حوح
طیف ه یح خت فحسی سی،حاجت عیحوحفرهنگیحهستنا.حاگرحازحجنبشحک رگری،ح
ح
جنبشحزن ن،حجنبشحدانشج ی نحوحج ان نحوحجنبشحه یحآزادیحخ اهحخ قحه یح
تحتحستمح ن طقح حرومحوحسرک بح اهحسراسرحایرانحگرفتهحت حک نیستحه ،ح
س سی لیستحه ،حف ینیستحه ،حآن ر یستحه حوحسنایک لیستحه یحرادیک ل،حزن نح
خ نهحدار ،حلشکر حبیک ران ،حب زنشستگ ن ،حفع لین حمق ق حبشر ،ح حیط حزیست،ح
آزادیحزب نحه یح دری،ح خ لف نحس نس رحوحاختن ق،ح کنجهحوحاعاام،حفقرحوح
بیک ریحوحغیرهحدرحیکحصفحواماحسراسریح تحاحوح تشکلح نا وحدستح

بهحدستحهمحباهناحوحبهح ب رزهحسی سیح-حاجت عیح تحاحوح تشکلحو
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حامح شاحح شح ش ش ح
آهحاگرحآزادیحسرودیح یحخ انا
ک چک
همچ نحگ گ هحپرناهحیی،
ح
هیچکج حدی اریحفروریختهحبرحج یحن یح نا.
ح
س لی نحبسی رحن یحب یست
دری فتنحرا
کهحهرحویرانهحنش نیحازحغی بحانس نیحست
کهحمض رحانس ن
آب دانیحست.
همچ نحزخ ی
ح
ع ر
ه هح ُ
خ ن بهحچکناه
همچ نحزخ ی
ح
ع ر
ه هح ُ
بهحدردیحخشکحتپناه،
بهحنعرهیی
ح
چشمحبرحجه نحگش ده
بهحنفرتی
ازحخ دح ناه،
غی بحبزرگحچنینحب د
سرگذ تحویرانهحچنینحب د.
آهحاگرحآزادیحسرودیح یحخ انا
ک چک
ک چکحترحمت
ازحگ گ هحیکیحپرناه

بر قرار باد خودمدیریتی دمکراتیک و شورایی در ایران!
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کمون
نشریهح»پالتفرمحد كراتیكحجنبشحه حوحخ قحه ىحایران«ح
هرحدوحهفتهحیکحب رح نتشرح یح د.

سردبیر:حبهرامحرم نیح
bahram.rehmani@gmail.comح

ه ک رانحنشریه:حغزالحع شیش لشی ،حسش را ح شحش شای،ح

اه نحچی ک ،حجاللحسبزواری،حومیشا ح شحش شای،ح
ا ینحقض ئی،ح هینح ح ای،ح رادحعظشیش شی حوح
بیژنحرنجبر.

***

ه هنگحکنناگ نح»پالتفرمحد كراتیكحجنبشحه حوح
خ قحه ىحایران«:
*بهرامحرم نی
ا یلحآدرس:
bahram.rehmani@gmail.comحح
رهحت فن:ح3347-131414557
*اه نحچی ک ح
ا یلحآدرس:
حehwen.chiyako@gmail.com
رهحت فن:ح3347-151543731
آ یلحآدرسحپالتفرم:
pdjkh.i@gmail.com

از اعتراض مردم کازرون حمایت کنیم!
رین حا نیتی حو حانتظ ی حمک ت حجهل حو حجن یت حو حترور حاسال ی حایران ،حاینحب رح
اعتراض ت حبر حمق ح ردم حک زرون حرا حبه حخ ک حو حخ ن حکشیانا .حهفته حگذ ته حنیز ح رینح
ا نیتیحدرحتهرانحبهحتج عح ع نحم هحکردهحوحآنحه ح ردحضربحوح تمحقرارحدادهحب دنا.ح
گفتهح یح دحدرحاثرحتیراناازیح رینحمک تیحدرحک زرون،حازحسهحت حپنجحنفرحج نحخ دح
راحازحدستحدادهانا،حتعاادیحنیزحزخ یحوحی حدستگیرح اهحانا.
ح
ع لحاص یحاعتراض تح ردمحک زرونحه نحاعتراض تیحاستحکهحبهحط رحک یحدرحبخشحه یح
دیگرحج عهحایرانحدرحجری نحاستحوحاکثریتح ردمحنسبتحبهحوضعیتح عیشتیحوحاقتص دیحوح
همچنینحاوض عحا تغ لحاعتراضحدارنا.حفقرحوحبیک ریحوحهمحچنینحتغییرحتقسی تحکش ری،ح
ح
تص یمحح به حتقسیم حک زرون حدر حاست ن حف رس حو حتشکیل ح هرست نی حجایا حاعتراض تی حرا حدرح
فروردینح هحا س لحبرانگیختحکهحبرایحچناینحهفته،حهمحچن نحادا هحدارد.حاینحاعتراض تح
ب حتج ع تیحبزرگحوحهمحچنینحتعطی یحب زارحنیزحه راهحب دهحاست.
چه ر نبهح57حاردیبهشتح7591ح-ح77ح هح،5377ح ردمح عترضحک زرونحدرح یاانح هاایح
هر حدر حاعتراض حبه حطرح حتقسیم ح هرست ن حک زرون حاجت ع حکردنا .ح ران حا نیتیح
تعاادیحازح عترض نحراحب زدا تحکردهحب دنا.حج عیحازح ردمح گ هحچه ر نبهحب حتج عح
در ق بل حکالنتری ،حخ اه ن حآزادی حب زدا تح اگ ن ح اه حب دنا حکه حپ یس حبه حطرف حآنحه ح
یکحکرد.حتص ویریحازح جروم نحکهحغرقحدرحخ نح حدرح بکهحه یحاجت عیح نتشرح اهح
است.
درحفی محه ییحکهحدرح بکهحه یحاجت عیحدستحبهحدستح یح دحصاایح یکحگ لهح نیاهح
بیسیحگفتهحاست:ح»درحپیحاعتراض تحا روزحعصرح
ی د .حیکیحازح هاانحعینیحبهحبیح ح
ح
چناینحنفرحدستگیرح اهحب دناحوحگروهیحازح ردمحدرحاعتراضحبهحاینحدستگیریحه حدرح ق بلح
کالنتریح هرحتج عحکردنا.ح یکحتیرح رانحانتظ یحج حراح تشنجحکردحکهحدرحنه یتح
عترض نحواردحکالنتریح اناحوحکالنتریحراحبهحآتشحکشیانا«.
»ک زرونیح یح یرد،حذلتحن یحپذیرد« حازحج هح ع ره ییحاستحکهحدرحویای ه یح نتشر اهح
ازحتج عحاعتراضیحک زرونح نیاهح یح د.
دو نبه ح 51حفروردین حب زاری ن ،حاصن ف حو حفرهنگی ن حاین ح هر حدر حاعتراض حبه حتقسیمح
هرست نحک زرونحبهحم لتحتعطیلحدرآ انا.ح57حفروردینح عترض نحپر ریحدرحک زرون،ح
بعا حاز حراهحپی یی حدر حخی ب نحه ی ح هر حبه ح ص ی حک زرون حرفتنا حو حب حسر حدادن ح ع ره یح
ش بهیح نعحازحبرگزاریحن زحج عهح انا.

***

از حرئ ش س حراهششک ش ره ش ی»پششالتششفششرم حد ششكششراتششیششكح
جنبشه حوحخ قحه ىحایران«:ح
ح
پالتفرمحد کراتیکحجنبشحه حوحخ قحه یحایرانح
ه ه حجنبشحه ى ح ى حد كراتیك حخ قحه ىح
ایران ،حنیروه ی حچپ ،حس سی لیست ،حک رگری،ح
سک الر ،حآن ر یست ،حآزادیحخ اه حو حعاالتحج ح
را حدر حایران ،ح نطقه حو حدر حسطح حجه نی حبهح
ب رزهحفع لحوح تحاحبرحع یهحج ه ریحاسال یح
دع تح یحکنا.
پالتفرمحد کراتیکحجنبشحه حوحخ قحه یحایران،ح
صریح حاعالمح یحکناحکهحکنفارالیسمحد کراتیک،ح
مق ق حجه نح ل حانس ن حرا حمق ق ح س مح
هروناان ح یحدانا حو حب حسرنگ نی حج ه ریح
اسال یحوحتغییرحم ک یتحکن نیحایران،حه هحاینح
مق ق حرا حبهحعن ان ح بن ی حق انین حج عه حقرارح
خ اهاحداد.
پالتفرمحد کراتیکحجنبشحه حوحخ قحه یحایران،ح
از حه ه حخ قحه ى حایران حو ح ردم حآزاده حوح
برابریط ب ،حس ز نحه حو حامزاب حسی سیح
ح
رد ی ،حتشکلحه ی حت دهحای ،حک رگری حو حفع لینح
سی سی ،حاجت عی حو حفرهنگی حدع ت حبهح
ه ک ریحوحپی ستنحبهحاینحپالتفرمح یحکنا.

عترض نحک زرون،حدرحاعتراضحفروردینح هحخ د،حمتیحدرح راسمحن زج عهحدرح صالیح
بیعرضه« حخ اناهحب دنا.ح»د نح ح
اینح هرح ع رحسرحدادهحوحا محج عهحک زرونحراح» ح
ه ینحج ست،حدروغح یحگنحآ ریک ست«حازحج هح ع ره یح عترض نحدرحآنحتط هراتحب د.ح
آنه حهمحچنینحخ اه نحمض رحاست ناارحوحوزیرحکش رحدرحک زرونحوحارائهحت ضیححازحطرفح
ح
آن نح انا.ح
سران حو ح ق ت حمک ت حاسال ی ،حدر ح رد حوق یع حایران حه اره حاطالع ت حضا حنقیضح
گفته ح ق ت حمک ت حاسال ی ،حایج د ح هرست نحه ی حجایا حرونای حع دی حدرح
یدهنا .حبهح ح
ح
بررسیه یحک ر ن سی«حانج مح یحگیرد.
ح
تقسی تحکش ریحاستحکهحبرحاس سح»
ا حبهرامحپ رس یی،حعض حهیئتحرییسهحفراکسی نحا یاح ج سحوحن یناهح یرازحدرح ج سح
رای حاسال ی ،حدر حاواخر حفروردین ح ه حدر حگفتحوگ حب حخبرگزاری حای ن  ،حریشه حو حع تح
اص یحاعتراضح ردمحک زرونحراح» س ئلح عیشتیحوحاقتص دی«حدانستهحب د.
اسح ق حجه نگیری ،ح ع ون حاول حرییس حج ه ری حایران حنیز حاول حاردیبهشت ح ه حبهح
اعتراض تح ردمحک زرونحپرداختهحب دحوحدرحنشستیحگفتهحب د:ح» ض عحک زرونحب یاحملح
د ،حن یح د ح ردم حهر حروز حبه حخی ب ن حبی ینا حو حعاهحای حهم حبر حاین ح ج حس ار ح اه حوح
ع ره یحخ دحراحسرحدهنا.حدولتحدرب رهحک زرونحهیچحتص ی یحنگرفتهحاست«.
ا ح ردمحاینح ن طقحعقیاهحدارناحدرحط لحس لحه یحگذ ته،حت سعهحجغرافی ییحدرح هرست نح
ک زرونحبهحدلیلحبرخیحتبعیضحه حع دالنهحنب دهحوحاینحروناحبهح نطقهحآنحه حک کیحنکردهح
است.ح عترضینح عتقاناحدرحدورانحجایا،حدیگرحبحثحتجزیهحوحتفکیکح هرست نحه حالزا ح
بهحت سعهحوحر اح نجرحن یح دحوحچهحبس حت سعهحجغرافی ییحب حوماتحوحیکحپ رچگیح ردمح
بهترحم صلح د.
پسحازحاینحاعتراض ت،حوزارتحکش رحمک تحاسال یحایران،ح جب رحبهحعقبحنشینیح احوح
ب حانتش رحبی نیهح ایحاعالمحکرد حکهحطرححپیشنه دیحبرایحتقسیمح هرست نحک زرونح ت قفح
اهحاست.
هن زحآ رحدقیقحکشتهحوحزخ یحه یحم هحومشی نهح رانحدولتیحبهحتج عح ردمح شخصح
پیشترحاست ناارحف رسحازحکشتهح انحیکحنفرحوح»چناحزخ ی«حخبرحدادهحب د ا حدرح
ح
نیست.
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سخنرانی »سیامند معینی«
به زبان کردی
درحکنفرانسحبروکسلح/ح77حژان یهح5377
به حهۆی حکه ی حک ت حو حنهب نی حدەرفهت حبۆح
ب بهتهکهیحکهحقهرارحب حلهحکۆنفرانسیحبزوتنهوەحوح
گهالنی حئێران حله حپ ڕڵ نی حئ روپ حله حبرۆکسێلح
قسهی حله حسهر حبکهم ،حلهم حچ ارچێ ەی حخ ارەوەح
داب  ،حئێست حبه حدەرفهتی حدەبینم حکه حبه حن سراوەح
پێشکه یحبکهم.
لهحگهڵحساڵویکیحگهرمحوح ۆڕ گێریحبۆح ی ان نح
وحبه اارب انح
سپ س حبۆ حی ر هتیاەران حو حپێکهێنهرانی حئهمح
کۆنفرانسهحوحئهوحنهه دحوحکهس نهیحکهحسپۆنسریح
پێکهێن نیحئهمحکۆنفرانسهی نحکردوە.
وەکحهه حپ نێ یستهک نحک تیح نیشحزۆرحکه هحوح
ئ خ ڤفتێکی حئیائۆلۆژیک-تئۆریکی حبهرفراوان حلهح
بهردەسته ،حبهاڵم حتێاەکۆ م حزۆر حبه حک رتیح
ب سهکهم حپێشکهش حبکهم حو حبه ێک حلهح
هبهستهکهم حکه حله حگهڵ حڕئ لیتهی حئهم حسهردە هح
گرێاراوەحفۆڕ لهیحبکهم.
کۆ هڵێک حو هی حک یای حههن حکه حله ح هف هی یح
کۆنفارالیز ی حدێ ۆکڕاتیکاا حبهردەوام حوەبهر حچ وح
دەکهون حوەک :حس خت ری حکۆنفاڕالیزم،ح
دێ ۆکڕاسی ،حپ راستنی حڕەوا ،حئ ب ری حکۆ ۆن ڵ،ح
ژینگهپ ڕێزی ،حتێپهڕانانی حجنسیهت حپ رێزی،ح
خۆبهڕێ ەبهری حدێ ۆکڕاتیک ،حتێگهیشتن حلهح
جی وازی حپێکه تهک نی حکۆ هڵگ  .حئه نهح
و هگهلێکن حکه حگرێاراوی حئهم حپ ڕادای هن حکه حلهح
ن وحدیسکۆرسیحئهمحپ نێ هحب سیحلێ ەحدەکردرێت.ح
ئ زادی حبه حکهس یهتی حئ زاد حدەستهبهر حدەبێت-ح
کهس یهتی حئ زاد حله حکۆ هڵگ یهکی حئ زاد حدەت انێتح
ههن سه حبکێشێت حو حکۆ هڵگ ی حئ زاد حپێ یستی حبهح
دێ ۆکڕاسیحههیه.
له حژی نی حئینس ن ،حگهییشتن حبه حمهقیقهتیح
ڕاستیهک نحبهحوات حوحبهحئهرز ه،حگهڕانحبهحدوایح
مهقیقهتحئهرز هناتهرینحلێگهڕینیحئینس نه.حبهح
وات یهکی حتر حئینس ن ح هوج دێکه حکه حمهقیقهتح
کینحدەک ت.ح
کۆنفاڕاڵیز ی حد ۆکڕاتیک حدەت انین حئ وا حپێن سهح
بکهین حکه حه وک ری حدێ ۆکڕاتیک حو حن دەوڵهتیح
کۆ هڵگ ک ن حو حکۆ هڵهک نه .حی نی حس خت ریح
دەوڵهتی حو حیهک حپێکه تهیی حو حیهک حنهتهوەیی حوح
دەستهاڵتخ ازانهیحنیه،حئهمحسیسته هحتهنی حپشتیح
به حکۆ هڵگ حدەسپێرێ .حکۆ هڵگ یهکی حئهخالقی،ح
سی سی حو حفرەرەههنایه .حبۆیه حله حبهرا بهرح
ن سیۆن لیز ی حک ێری حدەستکردی حرؤژههاڵتیح
ن وەڕاست حچ رەسهریه .حرۆژههاڵتی حن وەڕاست حت ح
سهرحئێسق نحداڕ وەحوح هڕحوحدۆژ نیحئ یینیحوح
ئیتنیکی ح یرازەی حکۆ هڵگهی حتێکااوە حو حئهمح
کێش نهیحکۆ هڵگ ،حتهنی حدەوڵهت نحبهرهه ی نحلێح
ههڵێنج وە حو حس دی ن حلێ ەرگرت ە .حپێ یستهح
جی وازی حسیست ی حدەوڵهت حنهتهوە حوح
کۆنفارالیز ی حدێ ۆکڕایک حله حب اری حزێهنیهتی حوح
فهلسهفی حو حپڕاکتیکی حبه حب ی حببینین حو حلهح
جی وازیهک ن حتێبگهین .حسی سهتی حدەوڵهتح
نهتهوەک ن حله حن وچهکه حیهکاەست حس زی حو حلهح
ن وبردنی حهۆویهتهک ن حو حجی وازیهک نه.ح
دەوڵهتهک نیحن وچهکه،حدەستهاڵتخ از،ح هڕفرۆشح
و حههی الیهکن حبۆ حکۆ حکردنهوەی حزۆرترینح
سهر یهحوحمهولحدەدەنحت حبهحکهڵکحوەرگرتنحلهح
ع ری ح ی حگهرای نه حخهلک حبۆ حالی حخۆی نح
ڕاکێشێنحوحبهحبێحگ هییحلهحخز هتحخۆی نیحگرنح
وحه وک تحبهحن ویحمق قحوەکح هحهروەنایحت کحححح

و حبێ حئهخالقی حدەرهێنێن .حدەستکهوتی حدەوڵهتح
نهتهوەک نی حن وچهکه حت حئێست حبۆ حگهالن حتهنی ح
فر ێسک حو حخ ێن حب ە حو حبهس حو حن ت انێت حلهح
داه ت ش حسهق گیری حو حئ زادی حبۆ حکۆ هڵگ ح
دەستهبهر حبک ت حئهویش حبه حهۆی حن وەڕۆک حوح
هیهتیحتهکحبۆعایحروانینحبۆحکۆ هڵگ یه.ح
گهالنی حئێران حس ڵی نێکه حله حژێر حس لتهیح
ههاڵواردن،حئیستبااد،حن وەناگهراییحوحدیکت تۆریهتح
ژی ن حدەبهنه حسهر ،حبه حهۆی حنهب نی حئ ڵترن تی ێکیح
گ نج ویحسیست یحسی سیحوح دیریهتیحت یبهتحبهح
کۆ هڵگ  ،حت حئێست حخهب تی حگهالن حوهێزەح
پێشکهوت خ ازەک ن حدەستکهوتی حبهرچ وی حنهب ە.حح
ت حئێست حئۆپۆزیسێۆنحبۆەتهحئۆپۆزیسێۆنیحخۆی،حوح
سیست ی حدەوڵهتی حت انی یهتی حلهم حبهرباڵویهح
ئهوپهڕی حکهڵک حوەرگرێت ،ح وینیز ی حدەستهاڵتح
لهحب اریحئیتنیکیحوحدینیحبه یکهحلهمحبهربهستهحوح
له حبهرا بهردا حن سیۆن لیز ی حتهنگ حو حک یر حس زح
دەک ت حکه حتێگهیشتن حو حدیتنی حڕاستیهک ن حوح
چ رەسهری حسهردە ی نه حبهم حڕێک رە ح کینح
ن بێت.
له ح ژاری ح دیریهتی حکۆ هاڵیهتی ،حدیتنی حجی وازیح
له حنی ان ح ێ ازی حدەستهاڵتااری حو ح ێ ازەک نیح
ئۆتۆن ی حی ن حخۆبهڕێ ەبهری حدێ ۆکڕاتیکح
گرنگیهکیحک یایحلهحچ رەسهریحبنهڕەتیحکۆ هڵگ داح
ههیه.حت حک تێکحکهحجی وازیحڕیشهییحلهحنێ انحئهمح
دووحپ ڕادای یح دیریهتحجی حنهکرێتهوەحوح هف فح
س زی حنهکرێت ،حهه حئهو حڕێگ حچ رانهی حکهح
پێشکهشحدەکرێن،حبنگهیحک ریحوحجێبهجێ حکردنیح
ن بێت.حت حک تێکح دیریهتحوحبهڕێ ەبهریحکۆ هڵگ ح
به ح ێ ازی حئ زادانه حبهڕێ ە حنهچێت ،حهه ح
کێشهک نی حتر حبێ حچ رەسهری حدە ێننهوە حو حله حگهڵح
ب نبهستیح دیریهتحت شحدەبنحوحکێشهک نحق ڵترح
دەبنهوە.ح
دێ ۆکڕاسیحپڕۆسهیهحوحلهحپڕاکتیکحداحخۆیحجێگیرح
دەک تحو حبه حئیرادەگهرای نه حبه حبێ حبنگه حو حبنه حلهح
گهڵ حرێئ لیتهی حکۆ هڵگ حن ۆ حدە ێنێتهوە ،حلهح
پڕۆسهیحدا هزرانانیحکۆنفاراسیۆنیحدێ ۆکڕاتیک،ح
ههدەفحوحئ نجحدێ ۆکڕاسیحوحئ زادیهحلهحن وحهه ح
تهیفهک نی حژی نی حکۆ هڵگ دا .حن ت انین حس خت ریح
کۆنفاراتی حه وتهرازی حدێ ۆکڕاسی حسرو تیح
بنرخێنین.حنهحتهنی حکۆنفاراسیۆنحبهڵک حهیچێکحلهح
س خت رەحسی سیهک نحبهحتهنی حن ت انێتحدێ ۆکڕاتیکح
بێت ،حههر حوەک حچۆن حفاراسیۆنێکیش حدەت انێتح
دێ ۆکڕاتیک حنهبێت .حبه حوات یهکی حتر حکۆنفارالیز یح
دێ ۆکڕاتیک حنهتیجهی حبهرهه ی حبه حڕێکخستنیح
دێ ۆکڕاتیکیحکۆ هڵگ یهحله حهه حب ارەک نی حژی نیح
کۆ هڵگ دا ،حی نی حخۆ حبهڕێ ەبهریهک حکه حله حژێرح
کۆنتڕۆڵی حدەوڵهت حدا حنیه حو حدەوڵهتیش حئ نجح
ن گرێت.
ک رد حله حههر حبه ێکی حک ردست ن حدەت انێت حلهح
پێ ەنایحکۆنفێارالااحلهحگهڵحیهکترحلهحپێ ەنایحدابنح
بهحبێحگۆڕینیحسن رەحسی سیهک نیحئه ڕۆ،حه وک ت

نهتهوەک ن حو حپێکه تهک نی حتریش حله حن وچهکهح
بهم حفۆڕ ۆله حدەت انن ح حخۆبهڕێ ەبهریح
دێ ۆکڕاتیکیحخۆی نحئیاارەحبکهن.حبهوح ێ ەیهح
ک ردەک ن حدەت انن حببنه حپردێکی حپێ ەنای حلهح
نێ انحواڵت نیحن وچهکهحوحئهوحپێ ەنایهحسی سی،ح
کۆلت ری ،حئ ب ری حو ...ح حبه حهێزتر حبک ت .حبۆح
چ رەسهری حکێشهی حگهالن حکه حواڵتهکهی ن حلهح
ئهنج ی حس زب نی حدەوڵهتی ح دێڕنیح
رۆژههاڵتیحن وەڕاست،حپ رچهحکراوەح ۆدێ ێکیح
ئ قڵ هنا حپێ یسته .حئ زەریهک نیش حوح
بهل چهک نیش حهه ن حگرفتی ن حههیه .حک لت ریح
ئ زەریش حله حژێر حهیر هک نی حق لبی حتهکح
فهرههنگی حئێرانی حدەوڵهت حنهتهوەح
چه وەتهوە .حڕاسته حدەوڵهتێکی حئ زەری حههیهح
بهاڵم حنهی حت انی ە حو حن ش حت انێ حن سن هیح
ئ زەریحلهحپڕۆسهیحگ ب لیزمحبپ رێزێت.
گهلی حئ زەری حله حگهڵ حئهو حهه ە حک لت ر حوح
پێشینهی حسی سی حو حئهخالقی ،حئێست  ،ح ی نیح
ئهم حژێ نه حنین .حله ح ۆڕ ی ح ه روته ،حخهب تح
بۆ حس سی لیزم حو ح ؤڕ ی حدژی حسته گهریح
پ یهتیحئێرانحتێکۆ نی نحکردوەحوحلهحئێست داح
دە ێک حله حق لبی حدینی حدەوڵهتی حلێی ن حدەدەن حوح
دە ێکیش حبه حبێح ر هتی حبه حز ن حوح
ک لت رەکهی ن حو حنهدیتنی حڕۆڵی حسی سی حوح
ێژویی ن حله حئێران حو حدە ێکیش حبه حس زکردنیح
ێژوی حچهوا هک رانه حو حدرۆ ،حدەوڵهت حدەیح
ههوێت حریشهی ن حو ک حبک ت .حئ زەریهک نح
نهتهوەیهکی حستهم حلێکراو حو حئ زارچێشت ن،ح
ک رد حئهم حدەردە حب ش حتێاەگ ت .حلێکح
تێگهییشتنیحنهتهوەک نحوحپێکه تهحجی وازەک نیح
ن وچهکه حگرنگیهکی حت یبهتی حههیه حبۆح
چ رەسهری حقهیرانهک ن ،حت حئهو حزانسته حنهبێتح
ئ سته هحئ را یحسهق گیرحبێت.حکۆنفارالیز یح
دێ ۆکڕاتیکحبه ااریحهه حالیهکحدەخ ازێتح
وحوات یحفۆڕ ێکحلهح دیریهتحوحبهڕێ ەبهریح
سی سیه حکه حله حسهر حرەزایهت حو حبه ااریح
ه وبه ی حکهسهک ن حو حکۆ هڵگ ک نح
دادە هزرێت .ن نهی حئهم ح ێ ازە حدەت انینح
دێ ۆکڕاسی حئ تێن حن و حبهرین حو حله حئێست داح
ڕۆژاوای حک ردست ن حن نهیهکی حبهرچ وە .حئهوح
ێ ازە حبهڕێ ەبهریه حهیچ حتهزادێکی حله حگهڵح
س خت ری حی نیتهری حدەوڵهت حنیه ،حچ نک ح
ئ نج حههڵگرتنی حسن رەک ن حنیه .حئهوەی حکهح
گرنگهحڕۆژههاڵتیحن وینحپێ یستیحبهحوەحههیهح
کهحلهمحقهیرانحوحک ئ سهحبێتهحدەرحوحبهوحهۆیهح
پێ یستی حبهم حپ ڕادای ه حههیه .حله حک ئ سیح
ڕۆژههاڵتی حن وین حو حئهو حدژایهتیهی حکه حلهح
ن وبهینی حنهتهوەک ن حو حئ یینهک ن حس ز حکراوەح
ئهگهر حچ رەسهریهکی حبنهڕەتی حو حدێ ۆکڕاتیکح
نهدۆزرێتهوە ،حدەبێته حسهبهب حکه حههزارانح
کهسحقهتڵ ع محبکرێتحوحوحبهح ی یۆنه حئ وارەح
ببن ،حبۆیه حڕێگ حچ رە حتهنی حڕێگ حچ رەیح
دێ ۆکڕاتیکه حو ح ێ ازی حدەوڵهت حنهتهوەح
ج اباەرەوەیحئهمحپرسهحن بێت.حواڵتیح
ه وبهشحپێ یستهحوحئهویشحبڕیتیهحلهح
ئهوحج غڕافی یهیحکهحک ردحوحئ زەریح
و حعهڕەب حو حبهل چ حو حنهتهوەک نی حترح
ژی نیحتێاادەکهن ،حئ ر یه حو حسهڵ سح
و حئهغهدە حئهوەناە حنیشت نی حئ زەریهح
که حبه حهه ن حئهناازە حنیشت نیح
ک ردانه .حبه حوات یهکی حتر حله ح ۆدێ یح
کۆنفاڕالیز ی حدێ ۆکڕاتیک حبهح
حوح
حنهتهوەگهرایی
ڕوانگهی
پ وانخ ازیحچ وحلهحنیشت نحن کرێت،ح
بهڵک حبهه ک نی حئ زادی حو حبهرابهریح
و حژی نێکی حسهربهست حبنه ح
دەگیردرێت.

ادا هحدرحصح1

صفحه ۳

شماره 1
شماره 7

دانش آموز
کمون
وحپراکناگیح یحگرددحوحدرحذهنح خ طبحا ریح نفیحوح
ن قضحه بستگیحج ا عحانس نیحوحخ قحه حرا حتااعیح
یکنا.
ح
بیژنحرنجبر رو ن حاست حکه حاتح د حو حه بستگی حنخست حب یستیح
تض ن حبرابری حه گ نی حب ا ،حیعنی حدر حچ رچ بح
چرا حبه حنیروه حو حجنبشحه ی حمقحط ب نه حکهح یک حاتح د حو حه بستگی حد کراتیک حو حانس نی،ح
ن یحت ان حاز حوج د ح ت حفرادست حو ح ت حفرودست،ح
خ است ر حمق ق حبرابر ح ی حو حانس نی حو حبهح
ب الییحه حو حپ یینیحه حسخن حگفت .حاگر حچنین حب ا حآنح
رس یت ح ن ختن ح ختص ت حفرهنگی حو حزب نیح
خ ص حخ د حهستنا ،حباون حآنحکه حداعیهح
برتریج ییحبرحس یرینحدا تهحب نا،حنیروه حوح
ح
جنبشه ییحکهحتنه حوحتنه حع یهحانک ر،حسرک بح
ح
و حن دیاه حانگ تهح ان حو حدر حراست یح
برخ رداریحازحزناگیحآزادحوح ن سب تحع دالنهح
و حمق ق حبرابر حب حدیگران ،ح ب رزه ح یحکننا،ح
تجزبهط بحاطالقح یح د؟
ح
بهگ ن ح ن ،حع ت حغ یی حدر حیک حکالم حه ن ح
ح
عب رت حاست حاز حه ار حن دن ح سیر حسرک بح
ه هحج نبه حآنحه  .حبهحخ طر حاین حع ت حپ یهحای ،حبهح
چنین حنیروه حو حجنبشحه یی حتجزبهحط ب حاطالقح
یگرددحت ح قا ت ح انعحذهنی،حایائ ل ژیکیحوح
ح
سی سیحسرک بحع یحآنحه حرفعح دحت حسپسح
نیروی حس طهحگر ح س ط حق در حگردد حبه حروناح
سرک بحع یحوحه ه ج نبهحج ا عحوح یتحه یح
فرودست حو حنیروه حو حجنبشحه ی ح اافع حآنحه ح
شروعیتحببخشا.
ی ن حذکر حاست حکه حریشه حپیاایش ح فه مح
تجزیهط بی حرا حب یستی حدر حفرهنگ حسی سیح
ح
تع قحبهحپروژهحت ریخ ح کستحخ ردهحدولتحـح
ت حو ح ونیسم حبرآ اه حاز حفرهنگ حسی سیح
س طهحگرای حاین حنه د حبه ح ات حن سی ن لیست حوح
خ کحپرست حکه حدر ح ق م حانک ر ح یتحه یح
فرودست ،حتنه حن سی ن ح تع ق حبه حخ د حرا حبهح
ه بستگیحوحاتح دحاوالحن ظرحبرحن برابریحوحبیحعاالتیح
رس یتح یح ن سا،حجستج حن د.
است،حث نی حاتح دیحغیردواط ب نهحراح کلح یحدهاحکهح
فصل ح شترک حک یه حدولت حـ ح تحه ی حس طهحج ح
پ یهحوحاس سحآنحزورحاست.ح ض فحبرحاینحچن نحچهح
در حط ل حت ریخ حسر یهحداری ،حدر حت ی حنق طح
در حچنین ح رایطی ح ب رزات حد کراتیک ح یتحه یح
جه ن،حهرحکج حکهحدولتحـح تیحز محا رحراحبهح
دست حگرفته حو حبر حسرن ت حو ح ئ ن حزناگیح فرودست حدر حراست ی حرفع حستم حو حفرودستی حتح لح
سی سی حو حاجت عی حانس نحه ی حتحت حس طهح نگرددحب کهحسرک بحگرددحوحبهحنتیجهحنرساحوحباینح
خ یش حچنگ حانااخته ،حدر ح ق ب ه حو حضایت حب ح ترتیب ح ن سب ت حسی سی حو حمق قی ح ی ن حج ا ع حوح
یته ی حس کن حدر حیک حجغرافی ی حسی سی ح عین،ح
ح
سئ ه حج ا ع حفرودست حو ح یتحه ی حتحت حستمح
و حرد حمق ق حد کراتیک حو حانس نی حآنحه ،ح برابر حو حع دالنه حنب ا ،حتجزیهحط بی حیعنی حجااییح
بهعن ان حآخرین حراهحمل حنه حتنه حبرخالف حتفکرح
ح
استع ل ح ااوم حو ح کرر ح فه م حتجزیهحط بی حدرح
ونیستیحبرخ ستهحازحنه دحدولتحـح تحفرادستحوح
ادبی ت حسی سی حخ د حدر حراست ی حانک رح
اافع ن حآن ،حجرم حنیست حب که ح شروع حو حیگ نه حراهح
ج دیتحفرودست نحب دهحاست.ح
آزادس زی حج ا ع حو ح یتحه ی حفرودستی حاست حکهح
از حه ین ح نظر ،حتجزیهحط بی حبهح ث به حگن هیح
قرب نی ح ن سب ت حزورگ ی نه حدولت حـ ح ت حس طهحگر حوح
ن بخش دنی،حبهحعن انحجرمحوحن سزاییحسی سی،ح
هافحدستگ هحنظ ناحانک ر،حتحقیر،حستم،حبیحمق قی،ح
فه م ح شترک حفرهنگ حو حادبی ت حسی سی حک یهح
تجزیه حو حآسی یالسی ن حفرهنگی حو حت ریخی حآن حواقعح
دولت حـ ح تحه ی حت کن نی حاست .حاین ح فه م حب ح
اهانا.
ح
استن د حبه حگزاره ح»اریک حه بسب م« ،حدر حمقیقتح
ب یستی حچ ن ح»سنتی« حدر حنظر حگرفته ح د حکهح ب حاینحم ل حن یحت ان ح نکر حاین حواقعیت حگردیا حکهح
یته ی حفرودست حو حنیروه ی حسی سی ح اافع حآنحه ح
ح
ه ن حس خته حو حپرداخته حکس نی حاست حکه حب حدرح
دستحدا تنحارک نحنه دحسرک بگرحدولتحـح تح در حجری ن ح ب رزات حخ د حبرای حدستحی بی حبه حمق قح
برابرحوحرفعحستمگریح ی،ح کنحاستحدچ رحخط حوح
ح
فرادست ،حبه حآن حنی ز حدا تنا حت حب حج حانااختنح
متی حانحراف حاز حج ه حدستحخ ش حگرایشحه یح
آن،حبرحفرودست نحبهحص رتحزور اارانهحمکمح
ن سی ن لیستی ،حدولتحگرا حو حنیز حدیگرستیزانه حگردناح
و حفر ن حبراننا .حدر حواقع ح فه م حتجزیهحط بیح
که حب حف سفه حو حآر ن حو حآرزوه ی حآزادیحخ اه نه حوح
ت ریخ حبرآ اهحازحایاهحایحاستحکهح بن یحبیحچ نح
انس نیح ن حدر حتض د حقرار حدارد حو حباینحس ن حازح
و حچرا حو حپ یه ح فروض حسی سی حآن حدر حراست یح
یکس حبهحج ی حنش نه حرفتن ح ج دیت حدولت حـ ح تح
ح
مفظ حت یت حارضی حو حنگهحدا تن حج ا ع حوح
س طهحگر ح س ط ،حخ د حدر حگ م حنخست حبه حاستقب لح
یته یحگ ن گ نحوحلیکن حب حمق قحن برابر حوح
ح
تشکیلحدولتحـح تحذات حس طهحج یحدیگریحبروناحوح
ن سب ت حن ع دالنه حدر حچ رچ ب حیک حجغرافی یح
سی سیح عین،حزورحاستحوحنهحاختی رحوحی حارادهح از حس ی حدیگر ،حاعض حو حآم د ح ت حفرادست حرا حکهح
بهن به حخ د حدر حز ره حقرب نی ن حسیستم ح س ط حانا،ح
ح
آزادح عط فحبهحتعیینحسرن ت.
جااحازح ضعحدولتحـح تحگرای نحکهح بن یحآنح هافح ب رزاتحوحتب یغ تحخ یشحقرارحدهنا.ح
ب حاین حوصف ،حمتی حاینحچنین حخط ه حو حانحراف تی حگرچهح
ونیسم حاست ،ح یا حگروهی حاز ح نظرح غیرق بلحقب لحاناحوحلیکنحت حمایحق بلحدرکحهستنا،حزیراح
س سی لیستی حو حانس نحدوست نه حو حب حت کیا حبرح
یدانیم حوقتی حکسی حرا حزیر حفش ر ح یحبریم ،حفری دح
ح
تحکیم حه بستگی حانترن سی ن لیستی ح ی نح
یزنا،حطبیعیحاستحکهحدرحم لحفری دحزدنحگ هیحهمح
ح
فرودست ن ،حایراد حبگیرنا حکه حتجزبهحط
بی،ح ازح نطقحدورحوحبهحخط حنزدیکح د،حا حپرسش
چن نحچهحازحن شحپیااست،حسببحگسست،حتفرقهح

تجزیهطلب یا حقطلب!

صفحه 4

ک یایحه ن حعب رتحازحاینحاستحکهحچراحب یستیحزیرح
فش ر حب ا حت حن گزیر حفری د حبزنا حو حبه حخط حرود.ح
بن براین ،حنخست حفش ر حرا حبرداریم حت حسپس ح هاح
رفت ره حوحنت یجح نطقیحب یم.حدرحه ینحارتب طحالزمح
به حت جه حاست حکه حهرگ ه حبهحدرستی حدر حنقا حو حردح
گرایش ت حن سی ن لیستی حو حدیگرستیزانه حدر ح ی نح
ج ا ع حو ح یتحه ی حفرودست حسخن حبگ ئیم ،حولیح
بالف ص هحبهحستمحگریح یح
و حاجح ف ت ح ض عفی حکهح
بر ح یتحه ی حتحت حستمح
تح یل ح یح د حو حنیز حراهح
مل حد کراتیک حبرونحرفتح
از حآن حنپردازیم ،حچهح
بخ اهیمحوحچهحنخ اهیمحبرح
وزن ح ونیسم حدولت حـح
تحفرادستحافزودهایم.
ح
ازح نظریحدیگر،حب حعطفح
بهحت ریخحروناحجعلحس زیح
و حت لیا حسنتحه حبهحنح یح
کهحه بسب محا رهح یحکنا،ح
ه نحگ نه حکه حت یح
ف کتحه ی حت ریخی حنش نح
یدهنا ،حچن نحچه حبپذیریمح
ح
که حظه ر حپایاه ح تح
ن گزیر حنب ده حاست ،حدولتح
نیز حنب یستی حبهح ث به حا رح
و حضرورتی حت ریخی حوح
اجتن بحن پذیر ح عرفی حگرددح
وحباترحآنکهحبرای حره ییح
ح
از حوضعیت حن ع دالنهح
ج د حب ز حبه حآن حرج عح
د.حدرحواقعحآنحگروهه ح
ح
و حطبق ت حاجت عی حکه ح ن فع حانحص ری حوح
س طهحج ی نه حخ د حرا حتعقیب ح یحکردنا ،حدولت حراح
بهعن انحنه دح ایریتیحج عهحکهحگ ی حدرحفقاانحآنح
ح
یرازهحمی تحاجت عیحبشرحازحهمحخ اهاحپ یا،حبهح
حق لب حکردهحانا حت حبر ح حفر ن حبراننا .حمقیقت حآنح
است حکه حسیر حت ریخ حت ان حبشر حبهحه راه حتک لح
ت یحنه ده یحاقتص دی،حاجت عیحوحسی سیحازح ح
بیگ نه ح اهحاش حنظیر حدولت ،حالاقل حدر حدویست حس لح
گذ ته حبه ویژه حبعا حاز حانقالب ح 7179حفرانسه،ح
ی ت انستحدر ح سیرحدیگری حجزحآن حچیزیحکه حرخح
ح
داد،حاتف قحبیفتا.
گذ ته حاز حاین حبهحرغم حت کیا حصحیح حبر حجع ی حب دنح
پایاه ح ت حاز حرهحگذر حپروسه حسنت حس زیحه یح
ت ریخی حکه حه اره ح ن فع ح شخص حطبق ت حوح
گروهه یح عاودیحراحتعقیب حکردهحاست،حب یاحت جهح
ح
دا ت حوقتی حدر حخص ص ح ت حفرودست حسخنح
یگ ئیم ،حدیگر حب حپایاهحای حجع ی حو حبرآ اه حازح
ح
سنتس زیحه ی ح ت خر حعصر حسر یهحداری حروبروح
ح
نیستیم ،حزیرا حدر حاینحج حوقتی حاز ح ت حسخنح
یگ ئیم،ح نظ رحنهحدولتحی حکش رحب کهح ردمحتحتح
ح
ستم حو حفرودستی ح یحب ا حکه حف قا حدولت حاست.ح
سنتس زی حو حجع ی حب دن ح فه م ح ت حتنه حدرح
ح
ارتب طحتنگ تنگحب حنه دحدولتحـح تح عن دارحوحق بلح
تبیینحاست.حازحاینرو،حالزمحاستحت حازح فه مح تح
ح
به عن ی ح ردم حتحت حستم حو حبیحدولت حدر ح ق ب ه حب ح
س طهح فه محجع یحآنحیعنیحنه دحدولتحـح تحدف عح
کنیم.

کمون آموز
دانش

ما باید با استراتژی خودمان...
هاف ناحرویحبی ورناح کیحنیستحکهحهیچحنیرویح
دولتی حت ان ح ق ب ه حب حآن حجنبش حسراسری حراح
نخ اهاحدا تحوحج عهحبهحسرعتح سیرحتغییراتح
را حطی حخ اها حکرد .حیک حنقطه ح هم حاین حاست حکهح
اختالف تحراحبهحرس یتحبشن سیمحوحب حاینح ن خت،ح
بت انیم حج حاین حه ه حپراکناگی حو حجاایی حوح
فرقهگرایی حو حسکت ریسم حرا حبگیریم .حاگر حواقع حبهح
ح
س ختن حیک حج عه حباون حطبقه حو حباونح
استث رکنناه حو حاستث ر ناه حو حآزاد حو حبرابرح
س سی لیستی حب ور حداریم حپس حاین حه ه حتشتت حوح
پراکناگیحوحخ د ح ربینیحچیست؟حآی حهن زحز نح
آن حنرسیاه حاست حکه حفع لیتحه ی حت کن نی ن حراح
جای حو حپ یهحای ح رد حبحث حو حبررسی حو حنقا حقرارح
دهیم؟ حآی حخطر حگرسنگیحوحجنگحکهحاکن ن حزنگح
در حخ نه ح حرا حبه حصاا حدرآورده حاست حنب یا حازح
خ اب حو حروی ی حخ د ح ربینی حو حخ دست یی حوح
فرقهگرایی حبیاار ح یم حو حدست حخ د حرا حبه حس یح
ح
هرحفردحوحج عحآزادهحایحدرازحکنیم!حوحی حدستیحکهح
ب حصااقت حبهحس ی ح حدراز ح یح د حبه حگر یح
بفش ریم!
بن براین حسرنگ نی حمک ت حاسال ی حایران حبرایح
،حیکحمرکتحت کتیکیحاستحوحاستراتژیح ،حردح
ق طعح»دولت ح -ح ت« حو حبرپ ییح ج لس حو ح ج عح
ع ی حب حروابط حو ح ن سب ت ح رایی حوح
د کراسی ح ستقیم حاست .حاستراتژی ح حاین حاستح
کهحفرهنگحج عهحط ریحتغییرحکناحکهح ردس الریح
بهط ر حریشهحای حاز حج عه حرخت حبربناد؛ ح حک دک نح
ح
و حن ج ان ن حت ح 77حس لگی حآ زش حو حپرورش،ح
بهاا ت حو حدر ن حرایگ ن حبرخ ردار حب نا؛ح
ب زنشستگ ن حج یگ ه ح یسته حخ د حرا حپیاا حکننا حوح
درحرف هحوح دیحوحا نیتحزناگیحکننا؛حمف ظتحازح
حیطحزیستحبهحفرهنگحع یح هروناانحتبایلح
گردد؛حزناانه یحسی سیحوحاجت عیحبرچیاهح ناح
ح
ت حهیچ حانس نی حبه حدلیل حبی ن حب وره یش حزناانیح
نش د؛حآزادیحبی نحوحانایشهحوحتشکلحبرایحه گ نح
ت ین حگردد حدر حچنین حرونای حاست حکه ح یحت انیمح
گ محه ی ح ناگ ری حرا حدر حجهت حلغ حک ر ح زدی حوح
طبق تحبرداریم.
ح یحت انیم حاستراتژی حضاانس نی حک پیت لیستیح
داخ یحوحخ رجیحراحخنثیحکنیم.حبهحخص صحاکن نح
یک حاستراتژی حخطرن کی حبرای حج عه ح  ،حتاارکح
دیاه ح اه حاست .حپس حاز حخروج حآ ریک حاز حبرج م،ح
یکحپ پئ ،حوزیرحخ رجهحآ ریک ،حدرحسخنحرانیح
خ د حدر حانایشکاه حآ ریک یی حراهبرد حو حاستراتژیح
جایا حآ ریک حدرب ره حمک ت حاسال ی حایران حراح
رححداد.حپ پئ ،حض نحاعالمحخبرحفش رحبیشحترحبرح
مک ت حاسال ی حایران ،حاعالم حکرد حای الت ح تحاهح
آ ده ح ذاکره حب حتهران حدر حص رت حتغییر حرفت رح
مک تحاسال یحایرانحاست.
پ پئ حصبححدو نبهح 57حاردیبهشتح -ح 57ح ه،حدرح
جری ن حنخستین حسخنحرانی حخ د حب حعن ان ح»نقشهح
راه حبرای حایران« ،حگفت :حبرج م حاج زه حداد حکهح
مک ت حایران حت م حپ لحه ی حب دآورده حرا حبفرستاح
برایحنیروه ی حنی بتی حازحج ه حمزبحهللا حو حم سح
وحق سمحس ی نیحپ لحه یحبرج محراحبرایحآ بحوح
خ نریزیحاستف دهحکرد.
اوحافزود:حسپ هحپ ساارانحدرحس ریهح ی دینحکشت رح
راهحانااختهحاست.ح 7ح ی ی نحنفرحدرحداخلحس ریهح
آوارهح اناحوح 3ح ی ی نحنفرحدرحخ رجحس ریه.حدرح
عراقح بهحنظ ی نحراحراهحانااخت.حدرحی نحدخ لتح
مک تحایرانحبرایح ردمحاینحکش رحگرسنگیحبهح
ب رحآورد.حاینحه حه هحبعاحازحبرج محب دهحاست.
پ پئ حدرحسخنحرانیحخ دحگفتحکهحاستراتژیحجایاح
آ ریک حبه ح نظ ر ح» ق ب ه حب حرفت ر حایران حدرح
پشتیب نی حاز حتروریسم حو حبر حهم حزدن حثب ت حدرح
نطقه«حاتخ ذح یح د.ح
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بهگفته حپ پئ  ،حاین حاستراتژی ح ل حسی ستحه یح
ح
ک ی حآ ریک حدر حقب ل حبرن هحه ی حهستهحای حوح
کی حایران حو حهمحچنین حادا ه حسرک بح
اعتراضه ی ح رد ی حبرای حتغییر حو حنقض حمق قح
ح
بشرحهمح یح د.
اینحسخنرانی،حماودحدوحهفتهحپسحازحآنحایرادح اح
ح
کهحدون لاحترا پحرییسحج ه ریحآ ریک ،حسهح نبهح
 7ح ه حب حف جعه حب ر حخ انان حت افق حهستهحای حب ح
ایران،حخروجحآ ریک حازحاینحت افقحراحاعالمحکردهح
ب د.
پس حاز حاین حاعالم ،حترا پ حفر ن حاز حسرگیریح
تحریمه ی حایران حرا حکه حبر حپ یه حت افق حهستهحایح
ح
تع یقح اهحب د،حا ض ءحکرد.
ت افق حهستهحای حس ل ح ،5373ح ی ن حایران حو حگروهح
3+7ح تشکلحازحآ ریک ،حبریت نی ،حفرانسه،حروسیهح
و حچین ،حپنج حکش ر حعض حدائم ح رای حا نیتح
س ز ن ح ل ح تحا ،حبه حعالوه حآل ن ،ح نعقا ح ا.ح
برپ یه حاین حت افق حکه حبه حآن حبرن ه حج ع حاقاامح
شترک(برج م)حهمحگفتهح یح د،حدرحقب لح حاودح
ح
ان حبرن ه حهستهحای حایران ،حتحریمحه ی حاع لح
اهحع یهحاینحکش رحبهحخ طرحاینحبرن ه،حلغ حی ح
تع یقح ا.
آیتهللا حع ی حخ نهحای ،حرهبر حمک ت حاسال یح
ح
ایرانحنیزح گ هحچه ر نبهحدومحخردادح -ح 55ح هح
درح» راسمحافط ری«ح سئ النحمک تحاسال یحب ح
ا رهحبهحانصرافح رکتحه یحاروپ ییحازحمض رح
درحایرانحگفتحکهحن یحت انحاقتص دحکش رحراحازحراهح
»برج محاروپ یی«حدرستحکرد.
او ح ش ح رط حبرای حادا ه حبرج م حب حکش ره یح
اروپ یی ح طرح حو حتهایا حکرد حکه حدر حص رت حاجراح
نشانحاینح رطحه ،حایرانحفع لیتحه یحگذ تهحات یح
خ دحراحازحسرحخ اهاحگرفت.
»صاور حقطعن ه حع یه حآ ریک حدر ح رای حا نیتح
س ز ن ح ل« ،ح» طرح حنشان حبرن ه ح کی حوح
اقاا ت ح نطقهحای حایران حدر ح ذاکرات« ،ح»تض ینح
تج رت حب حایران حاز حس ی حب نکحه ی حاروپ یی«،ح
»تض ین حفروش حک ل حنفت حایران« ،ح»جبرانح
باعهای حگذ ته« حو ح» ق ب ه حب حتحریمحه « ح شح
رطحخ نهحایحبرایح نانحایرانحدرحبرج محاست.
او حدرب ره ح رط حهفتم حخ د حنیز حگفت :ح»اگرح
اروپ ییحه حدر حپ سخحگ یی حبه ح ط لب ت ح حتع لح
کردنا،حمقحایرانحبرایحآغ زحفع لیتحه یحهستهحایح
حف ظحاست«.
خ نهحای ،حدر حت ضیح ح رط حاول حخ د حگفت :ح«سهح
کش ر حاروپ یی حدر ح 74-75حس ل حقبلح(ت افق حسعاح
آب د حدر حدولت ح ح اخ ت ی) حیک حباعهای حبزرگیح
کردنا ح ...حب یا حث بت حکننا حا روز حآن حبیحصااقتی حوح
باعهایحراحنخ اهناحدا ت«.
او ح اعی ح ا :ح»در حدوس ل حگذ ته حآ ریک حب ره ح
برج م حرا حنقض حکرده حاست حو حاروپ ییحه حس کتح
ناهانا.حاروپ حب یاحآنحسک تحراحجبرانحکنا«.
ح
خ نهحای ،حهمحچنین حب حبی ن حاینحکه ح»آ ریک حب ح
خروج حاز حبرج م حقطعن ه ح 5557ح رای حا نیتح
س ز نح لحراحنقضحکردهحاست«حخ است رحآنح اح
کهح»اروپ حیکحقطعن هحع یهحنقضحآ ریک ،حص درح
کنا«.
ا حسرانحکش ره یحاروپ یی،حب حاینحکهحازحخروجح
آ ریک حاز حبرج م حن راضی حب دهحانا حا حدرب رهح
برخ رد حب حرفت ره ی حبیحثب ت حس ز حمک تح
اسال ی حو حت قف حبرن ه ح کی حاین حکش ر حب ح
آ ریک حهمحعقیاهحهستنا.
رهبران حاروپ یی حدر حص فیه حب غ رست ن ،حت کیاح
کردهاناحکهح یحخ اهناحبه حبرج محپ یبناحب ننا ،حا ح
ح
ب حایرانحدرحب رهح س ئلحدیگرحنیزحگفتگ حکننا.
آنگال ح رکل حصار حاعظم حآل ن ،حض ن حاینحکهح
ضرورتحمفظحبرج محراح یحپذیرد،حا ح عتقاحاستح
که حبرج م حایراده یی حدارد حو حاگر حایران حبخ اهاح
برج محراحمفظحکناحب یاحا تی زه ییحباها...
صفحه ۶
5

ا ن ئل ح کرون ،حرییس حج ه ری حفرانسه حبهحط رح
شخصحگفتهحاست:حهافح حمفظحت افقحب حایرانح
است حکه حدر حس ل ح 5373حا ض ء ح ا .حهمحچنینح
یخ اهیمحازح ن فعح رکتحه ی نحمف ظتحکنیم.
ح
همتر حاز حه هح
بهنظر ح ن حدر حچنین ح رایطی ،ح ح
ح
س یلحداخ یحایرانحاست.حچراحکهحاوض عحسی سیح
وحاجت عیحایران،حبسی رح تهبحوحآبستنحم ادثح
خت ف حاست حبهحط ری حکه حهر حاتف ق حس دهحایح
بالف ص ه حبه حرو حدر حرویی ح عترضین حب حنیروه یح
سرک بگر حمک ت حاسال ی حتبایل ح یح د حو حبهح
یکح عضلحسی سیحتبایلح یحگردد.
حدر حعین حم لی حکه ح خ لف حتحریمحه ی حاقتص دیح
ایرانحوحهر حکش رحدیگرحو حهمحچنینح خ لفحجنگح
وحخ نریزیحوحکش رگش ییحمک تحه حهستیمحا ح
آلترن تی ح ف فح حاینحاست حکهحمک ت حاسال یح
ایرانحدر حسطح حبینحال ی،حب یک ت حسی سی ح د.ح
سران حو حن یناگ ن حاین حمک ت ،حبه حهر حکش ریح
واردح انا حبهحدلیل حجن یتحع یه حبشریت ،حدستگیرح
ناحوحدرحدادگ هحه یحبینحال یحبیحطرفح ح ک هح
گردنا؛ حبه حاین حمک ت حجنگحافزار حو حدستگ هحه یح
کنجه حو حدستگ هحه ی حج س سی حنفرو نا؛ح
کنس لگریحه حو حسف رتخ نهحه حاین حمک ت حبستهح
دحوحب حاخراجحدیپ تحتروریستحه ،حاینح راکزح
بهحدف تریحبرایحارائهحخا تحبهح راجعینحایرانیح
و حغیرایرانی حهمحچ ن حویزا حو حغیره حتبایل ح نا.ح
اینحاقاامح ستقی حمک تحاسال یحراحتحتحفش رح
قرار ح یحدها حو حهیچ حفش ری حبه ح هروناان حایرانح
ن یحآورد حدر حم لی حکه حفش ر حاص ی حتحریم حه یح
اقتص دیحایران،حنخستحبرح هروناانحع دیحواردح
ی د حبرای ح ث ل ،حدر حم ل حم ضر حقی تحه حدرح
ح
ب زاره یحایران،حاز حدارو حگرفتهحت ح ادحغذایی حوح
س یرحک اله یح ردحنی زح ردم،حبهح اتحگرانح اهح
وحقارتحخریاح ردمحبهحویژهح زدبگیرانحوحبیحک رانح
وح حرو نحبهح اتحپ یینحآ اهحاست.
نه تی ح حب حت محقارتحوحب حک یهحا ک ن تحدرحجهتح
سرنگ نی حک یت حمک ت حاسال ی حایران حو حبرپ ییح
یک حج عه حآزاد حو حبرابر حو حانس نی ح ی ک یم.ح
رایطحکن نی،حبیشحازحهرحز نحدیگری،ح ب رزهح
سی سیحوحاجت عیحع یهحک یتحمک تحاسال یحراح
ستر حو حاجت عیحتر حو حعینیحتر حو حسراسریح
ح
کرده حاست .حاکن ن حن رض یتی حع ی حسراسرح
ج عهحایرانحراحفراگرفتهحاست.حخیزشحسراسریح
دی ح ه حگذ ته حو ح ع ره یی حکه ح عترضین حسرح
دادنا حنش ن حداد حکه حاکثریت ح ردم حایران حو حدرح
پیش پیشحه هحنیرویحج انحوحپر رحوحپرانرژیح
از حمک ت حاسال ی حایران حنفرت حدارنا حو حاز حهرح
فرصتیحع یهحآنحبهرهح یحگیرنا.حبهحنظرح ن،ح دامح
کهحمک ت حاسال ی حدر حبنحبستحجهل حو حجن یت حوح
ترورحخ د،حگیرحکردهحاستحوحبحرانحه یحداخ یحوح
بینال یحوح نطقهحایحآنحنیزحبهحاوجحخ دحرسیاهح
ح
استحاینحجنبشه یحاجت عیحوح ردمحن راضیحوح
ح
درحپیش پیشحلشکرحبیک رانحج ان نحآگ هحوحتحصیلح
کردهحوحه هح ردمحتحتحستمحسراسرحاستحکهحاینح
فرصت حطالیی حرا حاز حدست حناهنا حو حب حتکرارح
خیزش حدی ح ه حگذ ته ،حا حاین حب ر حب حقارت حوح
درایت حسی سی حو حاجت عی حبیشحتر حو ح تحا حکردنح
ب رزات حج ری حو حتص یر حچشمحانااز حآن ،حدر حه هح
ج ی حایران حاز حک رخ نهحه  ،ح هره  ،ح هرکحه ،ح
روست ه  ،ح اارس ،حدانشگ هحه  ،حادارات حو ح حالتح
تحا حو ح تشکل ح نا حو حدست حبه حاعتص ب حوح
اعتراضحبزنناحوحهیچج حاج زهحتحرکحبهحنیروه یح
ح
سرک بگر حناهنا .حدر حهر ح ح ه حو ح نطقهحای حکهح
قاور حاست ح ج ع حو ح ج لس حع ی حخ د حرا حب ح
روابط حو ح ن سب ت ح رایی حو حد کراسی ح ستقیمح
به حوج د حآورنا حو حتص ی ت حالزم حرا ح شترک ح
بگیرنا حو ح شترک حهم حپیش حببرنا حو حدر حعین حم لح
خ دحراحبرایح ایریتحج عهحایرانحآ دهحکننا!
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قارتحک نی حهمحا ک نحدخ لتح ستقیمحوح ست رح
هروناان حدر ح ایریت حسی سی حو حاقتص دی حوح
فرهنگی حج عه حرا حتع ین ح یحکنا حو حهم حظرف حوح
کل ح ش رکت حه گ نی حآم د ح خت ف ح هروناانح
است.حدخ لتحوح ش رکتحه گ نیحتنه حمقحنیست،ح
ب کهحضرورتیحاستحکهحک نحه حبهحآنحج هحع لح
روزانه ح یحپ ننا حو حلذا حس سی لحترین حوح
د کراتیکحترین حن ع حقارت حرا حبه حن یشح
یگذارنا .حاگرچه حدخ لت حدر حسی ست حو حاقتص د حوح
ح
فرهنگ حاجب ری حنیست حا حک ر حو حفع لیت حروزانهح
آم دحج عهح ش رکتحعینیحوحب فعلحآنحه حدرحادارهح
ج عهحخ دحاست.ح راه یحتص یمحگیریحسی سیح
و حاقتص دی حو حفرهنگی حهر حج عه ح نتخبینح
هروناان حهستنا حو ح ستقی حپ سخحگ حبه حآنحه .ح
اینح راه ،حدارایحب الترینحاعتب رحع یحوحعینیح
و حنه حالزا حفکری حو حتئ ری حو حایائ ل ژیکیح
سیستم حک نی حهستنا .حاعتب ر حو حات ریته حک نحه ح
از حفع لیت ح رد حت ییا حاکثریت حوسیع ح هروناانح
ن یح یح دحوحنهحازحتع قحخ طرحبهحسیستم ه یح
فکری حو حایائ ل ژیکی حرایج حدر حک ن .حلذا حدرح
سیستم حک نی ،حعاول حاز حایائ ل ژی حو حف سفهح
سی سی ح کن حاست حا حتعای حبه ح ن فع حج عه حوح
تج وز حبه حاص ل حانس نی حن کن .حباین حترتیب،ح
ک ن حقارت حسی سی حی حاقتص دی حی حنظ ی حو حی ح
فرهنگیحگروهیحخ صحوح عینحدرحج عهحنیست،ح
ب که ح راه ی ح نتخب ح هروناان حبر حج عهح
است .حاین ح راه حرا حافراد حانتخ ب ح یحکننا حوح
رکبحازحافرادحهستناحپسحبیشترینحا ک نحر اح
ح
وحاختی رحوحاع لحارادهحبهحفردحدادهح یح دحوحدرح
عین حم ل ح راه حبر حافراد حمک ت حن یحکننا،ح
ب که حاع ل حقارتح ن حبر حج عه حاست .حسیستمح
ک نیحدرحج عه،حیعنیحه هح هروناانحج عهحراح
برابرحوحهمسطححوحباونحتف وتحوحتبعیضح یحبینا.ح
ح
ک ن حب حوضع حق ن ن حاز حمق حو حمق ق حهر حن عح
اق یتی ح ح فظت ح یحکنا حو حدر حعین حم ل حج عه حراح
به حان اع حو حاقس م حاق یتحه ی حرنگ رنگ حتقسیمح
ن یحکنا،حب کهحه هحراحفقطح هروناحبرابرح یحدانا.ح
چنین حسیست ی حاز حچن ن حاعتب ر حو حق ب یتیح
برخ ردار حخ اها حب د حکه حبت انا حب حس ز نحه یح
غیردولتی ح ح ی حو ح نطقهحای حو حجه نی حدر حه هح
کش ره حرابطهحع یحوحم یتیحوسیعحایج دحکناحوح
درحپروسه حاجرایی حوحس ز نحدهی حخ د حاز حتجربهح
و حک ک ح ی ی نی حجه نی ن حبرخ ردار ح د .حک نح
از حیک حطرف ح نع حت رکز حکل حقارت حدر حدستح
گروهیحی حمزبیحی حیکحایائ ل ژیحخ صحف سفیح
وحسی سیحی ح ذهبیح یح دحوحازحطرفحدیگر،حب ح
نفی حدولت ح -ح ت حفرصت حرا حبه حان اع حو حاقس مح
گراییه ی حنژادیحو حفرهنگیح
ح
بنایه حو حگروهح
دسته ح
ح
و ح ذهبی حو حس ز نی حن یحدها حکه حج عه حرا ح حلح
ت خت حو حت ز حخ د حقرار حداده حو ح جب حپریش نی حوح
ن ا نیحج عهح نا.حدولتحک نحب حاص لحبنی دیح
وحانس نیشحوح ش رکتحوسیعح هروناانشحاقتاارح
ج عی حرا حع یه حقارتحه ی ح رکزی حو حجه نی حو حی ح
ب ناه حو حگروهحه ی حضا حاجت عی حبه حاجراح
یگذارد.
ح

در حاین ح ط ب ،حسعی ح یحگردد حباون حذكر ح ص دیقح
ت ب حبه حاه یت حآن حو حعام حت جه حبه حمس سیتح
ض عحبهحزعمحن یسناهحا رهحگردد.
در حفرهنگ حن ه حدهخاا حواژه حت ب حچنین حتعریفح
نزیحبه عنیح قاسحوح
ح
اه:حازحریشهحزب نحپ لیح-ح
ن ع.
طبق حآیین حپ لی ،ح خص حی چیزی حرا حكه حدارایح
سجیهح قاسحب احوحازحت سحب حدیگرانح نعح اهح
ب احراحت ب ح یحن نا.ح
ت ب ه حازح ی نحباویحترینحقب یلحبرخ ستناحوحبعاه ح
گذاریه ی حپیاا حو حپنه نح
ح
بهص رت حق لبی حو حق ن نح
ح
درحخا تحگرایش تحاجت عیحوحسی سیحدرحآ اناحوح
ك ركردی حهم تراز حب حقارت حو حس بیت حق ن ن ،حولیح
درحواقعحبهص رتحغیررس یحدا تهحانا.
ح
فرویاحدرحكت بحت ب حوحت تم،حت ب حراح تح لحدوحب رح
عن ییح یحداناحازحیكحطرفحبهح فه مح قاسحگ نهح
و حاز حیك حس ی حدارای ح فه م حاضطرابحانگیز حوح
خطرن ك.ح
وی ،حهمحچنین حاهااف حت ب حرا حدر حج ا ع حكهنح
چنینحدستهبنایح یحكنا:ح
ح
بهط رحك یحاینح
ح
الف -حمفظ ح خصیتحه ی ح هم حنظیر حكشیش ن حوح
روس ء حو حا ی ء حارزناه حدر حبرابر حهر حن ع حگزناح
كن
ب-حمفظحن ت ان نح نناحزن ن،حبچهحه حوح ردمحع دیح
در حبرابر حنیروه ی حج دویی ح قتار حدر حكشیش ن حوح
روس ء
ج -حمفظحكس نیحكهحب ح ردهحت سحدا تناحوحی حازح
غذاه یحویژهحایحخ ردهحاناحوحدرحنتیجهحدرح عرضح
خطرانا
پیشگیری حاز حاختالالتی حكه حبه حهنگ م حتحققح
د -ح ح
پ رهحای حاز حاع ل حبزرگ حزناگی ح ننا حت لا حوح
ازدواج حو حرابطه حجنسی حو ح ...ح كن حاست حبروزح
ن یا
ه -حم یت حاز ح ج دات حانس نی حدر حبرابر حخشم حوح
اقتاارحخاای نحوح ی طین
و-حك كحبهحبچهحه حبهحهنگ محت لاحوحی حمفظحن زادانح
درحبرابرخطرات حبزرگی حكهحبه حسبب حوابستگی حبهح
اولی ءح ت جهح نح یحگردد.
ت ب ه یحنخستینح نش ءح نعی تحاخالقیحوحپیاایشح
ذاهب حو حبرخی حاز حخط ط حقر ز حدر حروابطح
اجت عی حدر حآن حدوره حو حبعاه حگردیاهحانا ،حهرچناح
كه حدر ح هیت حریشهحای ح ك تی حو حتقاسیح
ناا تهحانا ،حدر حاین حرونا حج ا ع ح خت ف حدر حهرح
دورهحبهحتعریفحوحب زحتعریفحت ب ه یحكهنحوحن ح
برحاس سح ن فعحقارتحم كمحوحدرحجهتحاستیالءحبرح
آم دحوحارك نحآنحبرحآ انا.ح
ض نحاینحكهحتقریب حهیچحت ب ییحدرحهیچحدورهحایحازح
ت ریخحی فتحن یح دحكهحازحطرفحبخشیحازحج عهح
هاف ،ح رد حرد حی حانك ر حو ح ق ب ه حقرار حنگرفتهح
ب ا.
ت ب ه حوحاستف دهحابزاریحازحآنحه ح ختصحبهحز نح
گذ تهحوحج ا عحسنتیحنب دهحوحا روزهحهمحدرحاكثرح
ج ا ع حكه حخ د حرا حدر حق لبحه ی حگ ن گ ن حتعریفح
ین یناحنیزحبروزحوحك ربردحدارد.
ح
تعریفحیكحت ب حرابطهح ستقیمحب حایائ ل ژیحطبقهح
م كم حو حفرهنگ حغ لب حدر حآن حج عه حدارد حو حدرح
بسی ریحازح اردح یحت انح ش هاهحكردحچیزیحكهح
در حیك حج عه حبهحعن ان حت ب ح ن خته ح یح د حدرح
ج عهحوحفرهنگیحدیگرحا ریحپذیرفتهحوحاصطالمح
(ن ا)حاست.ح
در حج ا ع حایائ ل ژیك حا روزه حب حمك تحه یح
رتجع ،ح یحت ان حادع حن د حكه حت ب ه حك ركردح
برناهای حناارنا حو حدر حواقع حیكی حازح
ثبت حو حپیشح ح
بخشه یح ب رزهحع یهحقارتحطبقهحم كم،حجاالحب
ح
صفحه ۶

ت ب ه حوحتالشحدرحجهتح ف فحس زیحوحتقاسحزداییحازح
آنه ح یحب ا.
ح
درحایران،حس لحه ستحكهحدرح ب رزهحع یهحطبقهحب رژوایح
م كمحچهحازحن عحس طنتیحوحچهحازحن عح ذهبی،ح ب رزهح
ب حت ب حدارایحفرازحوحفرودحوحتالطمحه یحبسی ریحب دهحوح
ت حبهحا روزحتقریب حهیچحاثرح اونیحدرحخص صح عرفیح
و حبررسی حت ب ه ی ح ج د حدر حفرهنگ حو حاجت ع حتهیهح
نشاه حاست حو ح یا حبت ان حگفت حكه حمتی حاز حت ب حبحثح
كردن حول حدر ح ح فل حع ی حخ د حیك حت ب حبه حمس بح
یآیا.
ح
هرحج عهحایحكهحتعاادحت ب ه یحآنحبیشحترحب احدرحواقعح
افراد حآن حج عه حرا حبهحس ت حخ د حس نس ری ،حترس حازح
ابراز حعقیاه حو حن عی حت بعیت حسیست ی حس ق ح یحدها حوح
بهتاریجحفرهنگحعامح ب رزهحجهتحامق قحمق قحدرحآنح
ح
ج عه حنه دینه ح یحگردد .حالبته حه نحگ نه حكه حقبال حنیزح
ا ره حگردیا حاین حرویه حا ك ن حدارد حبهحص رت حك الح
وارونه حع ل حن یا حو حج عه حدر حبخشی حاز ح ب رزه حخ دح
ع یه حطبقه حم كم حع اانه حو حه ناانه حبه حت ب كنی،ح
متیحبهص رتحرادیك لحاقاامحن یا.ح
ح
ت ب حپروری حدر حج عه ،ح نجر حبه ح كلحگیری حروابط حوح
كنشه یحاخالقیحوحاجت عیحپیچیاهحوحت حمایحغیرق بلح
ح
تح یل ح یحگردد حكه حاز حآن حج ه ح یحت ان حبه حایج د حپایاهح
آن یحی حبیحهنج ریحدرحآنحج عهحا رهحکرد.
صا تحاجت عیح تعاد،حدرحج عهحایحكهحت ب حگراییحدرح
آن حغ لب حاست ح نجر حبه حن هنج ریحه حو حصا تح
جبرانن پذیری ح یحگردد حو حترس حاز حبیحآبرویی حبهحعن انح
ح
كهنترینحت ب ح(آبروح یحت اناحدارایحب رح ثبتحهمحب ا)ح
ح
ه یشهحع لحبروزحفج یعحبسی ریحچهحبهحص رتحفردیح
وحچهحبهص رتحاجت عیحدرحط لحت ریخحگردیاهحاست.ح
ح
ت ب ه حا روزهحدرحك یهح ق لهحه یحبشریحچهحاجت عیحوح
چهحسی سیحوحمتیحاقتص دیحبهحا ك لح خت فحبروزحوح
ظه رحن دهحوحبهحط رحك یحبهحعن انحیكحس پ پحاط ین نح
درحمفظح ن فعحنظ محم كمحع لح یحن ینا.ح
ح در حدنی یحا روز ،حت ب ه ح یا حازحنظر حفر یحو حبعض ح
حت اییحتغییرحی فتهحب ناحا حازحنظرحك ركردیحك ك نح
جزء حابزار حقارت حو حوسی ه ح شروعیت حبه حآن ح حس بح
ی نا.ح
ح
برای ح ب رزه حب حت ب حگرایی ،حب یا حابتاا حج عه حآن حراح
بهعن ان حیك حن بهحهنج ر حبشن سا حو حسپس حدر حصادح
ح
آسیب ن سیحوحجرامیحوحدرحنه یتحمذفحآنحازحفرهنگح
ح
برآیا.
اینحا رح یاحت حبهحا روزحبسی رح ردحت جهحوحی حذائقهح
كنشگران حو حفع لین حسی سی حو حاجت عی حنب ده حاست،ح
ح
لیكن حیكی حاز ح همحترین حعالیم حفروپ ی حطبقه حم كمح
ب رژوا ،حكه حبسی ری حاز حعن صر حفرهنگی حو حت ریخی حوح
عقیاتیحدرحجهتحت ینح ن فعحخ دحوحایج دح شروعیتح
استف دهح یحن یا،حه ن حتقاسحزداییحازحت ب ه حوحز ینیح
ن دن ح ف هیم ح یحب ا .حآسیبح ن سی حپایاه حت ب حبسی رح
گستردهحوحپیچیاهح یحب احوحپت نسیلحبحثحوحبررسیحدرح
ابع د حگ ن گ ن حرا حدارد ،حا یا حاست ح رد حت جه حو حنقاح
ص مبحنظرانحوحك ر ن س نحم زهحه یح خت فحقرارحگیرد.

***
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کمون آموز
دانش

سخنرانی رفیق سیامند معینی ...
کۆنفێاڕالیز ی حدێ ۆکڕاتیک حپالنی حدەوڵهتێک حوح
نهتهوەیهکی حن ێی حنیه حبهڵک حله حسهر حسرو تیح
کۆ هڵگ ی حئهخالقی حسی سی حو حبۆ حژی نێکی حبهح
ڕو هت حبۆ حهه حپێکه تهک ن حو حت کهک نی حئهوح
کۆ هڵگ یه حتێکۆ ن حدەک ت .حئهو حکۆ هڵگ یه حلهح
هه حپێکه تهک نی حئیتنیکی ،حجنسی ،ح هزههبی حوح
چین یهتی حپێک حدێت حو حله حژێر حکۆنتڕۆڵ حوح
سهیتهرەیحهیچحنهتهوەحوحپێکه تهیهکحن بێت.حلهوح
ن وچ نهی حئ ژەم حپێکرد حوەک حن نه حک ردەک نح
دەت انن ح هج یسی حخۆی ن حههبێت حو حئ زەریهک نیح
هج یسی حخۆی ن حو حله حڕەدەیهکی حسهرتر حدەکرێتح
هج یسی حدێ ۆکڕاتیکی حه وبه ی ن حههبێت حکهح
ئهو حپرسه حه وبه ی حئهو حدوو حنهتهوە حلهمح
هج یسهحداحگفتگۆیحلهحسهرحبکرێت.
لهحسیست یحکۆنفارالیزمحد ۆکڕاتیکحداحنهتهوەک نح
وحپێکه تهحجی وازەک نحخ ازی ریحئ تیحوحتهبش یشیح
و حه ش وسششۆزی حدەبششن حو حخ ش ڵششی حه ش وبه ششی حیهکششتششرح
دەتش انششن حبه حهششێششز حبششکهن .حنهتهوەکش نششی حکه حخش کششیح
هش وبه ششیش ن حههیه حو حدور حله حههر حههاڵواردنششێششکح
دەت اننحلهحنیشت نێشک حکه حنشیشششتش ش نشی حهش وبه شهح
ژی نحبکهن،حنهتهوەک نحبهحپ راستنیحت یشبهتش هنشایح
کۆ هاڵیهتیحوحکشۆلشتش ری حخشۆیش ن ،حله حپشێش ەنشای حوح
دان ش سششت ش نششی حکششۆلششت ش ری ،حژی ش نششێششکششی حه ش وبهش حوح
بهڕو هتی نحدەبێت.ححبهحسیست ی حدەوڵهت حنهتهوە،ح
چ رەن سیحگهالنیحن وچهکهحن ت انشن حبه حزۆر حو حبهح
فۆر ۆڵشی حهش وردەکشراو حلشێشک حجشیش حبشکهنهوە ،حئهوح
نهتهوانهح ێژویحه وبه ی ن حههبش ە حو حبه حسشهدانح
س ڵحلهحپهن یحیهکترحژی نی نحکشردوە ،حفهرههنشگ حوح
کششۆلششتش ری حهش وبه ششیش ن حههیه حو حبش ش حله حیهکششتششرح
تێاەگهن.حه وک تحبهح ێ ازیحکالسیکحنش کشرێشت حوح
ن بێتحکهحیهکێکحلهمحنهتهوانهحسهردەسشت حبشێشت حوح
ئهوانیحترحژێرحدەست،حکۆ هڵگ یحدێ ۆکشڕات حئهوەح
پهسهنشا حنش کش ت حو حدژی حدەوەسشتشێشتهوە .حئهوان حبهح
یهکهوە حنششیشششششتش ش نششی حهش وبهش حپششێششک حدێششنششن .حههرح
نهتهوەیهکحڕۆڵیحخۆیحلهحکۆ هڵگ حداحدەگێڕێشت حوح
له حتشششێشششکهاڵوی حفهرههنشششگشششی حو حکشششۆلشششتششش ری حئهوح
نهتهوانه،حفهرههنگیحدێ ۆکڕاتیکحفۆڕم حدەگشرێشت.ح
کۆنفارالیز شی حدێش شۆکشڕاتشیشک حله حگهڵ حههر حجشۆرەح
ن کۆکیحس زیحوحکێشهحدروست حکشردن حبه حبشیش نش یح
جششیش وازی حز ش نششی ،حدیششنششی ،حو حکش لششتش ری حله حالیهنح
دەوڵهت ش نششی حن ش وچهکهوە حرادەوەسششتششێششت ،حدەوڵهت ش نح
یهک حبه حدوای حیهک حدا حدێششن حو حدەچششن ،حئهوەیح
دە ێنێتهوەحگهالنیحن وچهکهیه.
ک ردحوحئ زەریحسن ریحهش وبه شی حزۆریش ن حههیهح
وحتێکهاڵویح ێژوییحدێشریشنهیش ن حههیه حو حهش وکش تح
کۆلت ریحهش وبه شیش ن حزۆرە حو حله ح هودا حزە ش نشیح
دور حو حدرێششژ حدا حکششۆلششتش ری حیهکششتششریش ن حدەوڵه هنششاح
کردوە،حههرحدووحگهلحدەت اننحبهحکۆلتش ر حو حخش ڵشیح
ه وبه یح ێژوییحلهحژینگهیهکیحبهحتهواویحئش زادح
و حدۆسششت ش نه حله حپهن ش حیهک حژی ش نششێششکششی حبه حڕو هتح
بکهن.حنهتهوەپهرەستیحو حدەوڵهت حتهنشیش حدژبهریح
ئهوحدووحنهتهوەیحک ردحوحئ زەری حزیش د حکشردوە حوح
تۆویحدوژ نی حنشێش انشیش ن حچش نشاوە .حنهتهوەگهرایشیح
کێشهیحئهوحنهتهوانهی حچش رەسشهر حنهکشردوە حو حلهح
هوبهدواش حنششش تششش انشششێشششت حچششش رەسشششهری حبشششکششش ت.ح
نهتهوەپهرەستی حرەدی حنهتهوەی حتشری حله حگهڵه حوح
نهتهوەی حخشششۆی حبه حگهورەتشششر حله حنهتهوەی حتشششرح
دەزانششێششت حو حبهردەوام حقهیششران حسشش ز حدەبششێششت حوح
هیچک تحچ رەسهریحلهحگهلحخۆیحن هێنشێشت .حبهاڵمح
کۆنفارالیز یحدێ ۆکڕاتیک ،بهحهۆێحپ ڕادیگ حوح
تێڕوانشیشنشی حدێش شۆکشڕاتشیشک حو حوەکشههوی حدەرفهتشیح
گ نج وحبۆحئهمحکێشهحوحقیرانش نهی حدەوڵهت حنهتهوەح
دەڕەخسێنیحوحچ رەسشهری حدێش شۆکشڕاتشیشک حله حگهڵح
خۆیحدێنێت،حوحدورحلهحزێهنیهتیحنهتهوەپهرەستی ح
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و حدەوڵهتی حدەرفهت حبۆ حههر حدوو حگهلح
دەڕەخسێنێت حبۆ حبه ااری حه وبهش حو حئ زاد حلهح
هه حب ارەک نیحسی سیحکۆ هاڵیهتیحوحئ ب ریحوح
پ راستنحلهحژینگهیهکیحئ زاددا.حح
ههرحوەکحعهرزمحکردنحب بهتهکهحبهرفراوانهحوحبهح
ئ خ ڤتنێکحن ت انینحئهمحب بهتهحتهوسیفحبکهینحوح
ه وک تحئ ژەحبهحک تیشحدەکرێت،حبهاڵمحهی ادارمح
گۆ هیهک حههرچهنا حبچ کیش حبێت حت انیبێتمح
تهرسی م حکردبێت .حله حکۆت یی حدا حسهرکهوتنت ن حبۆح
ئ واتهخ ازم حو حهی ای حسهرکهوتن حبۆ حهێزیح
ئ زادیخ ازحدەخ ازمحلهحگهڵحڕێزم.

از اعتراض مردم کازرون ...
همحاکن نحفض یحاینح هرحبسی رح تهبحوحا نیتیحاست.ح
درحچنینحوضعیتیحطبیعیستحکهح ردمحک زرونحراحتنه ح
ح
نگذاریمحوحدرحه بستگیحب حآنحه حدرح هره یحدیگرحنیزح
اعتراض تیحراحس ز نحدهیحوحبرگزارحکنیم.
برآ احجنبشحاعتراضیحبرحع یهحفقرحوحبیک ریحوحگرانیح
وحکلحم ک یتحدرحایران،حدرحاوایلحدیح هحس لحگذ تهحازح
ج ه حبه ح کل حتظ هرات حخی ب نی حدر ح هره ی ح خت فح
برگزار ح ا حپی م حرو ن حو ح ف ف حاین حاعتراض ت حبهح
ج عهحوحم ک یت،حاینحب دحکهحدورهحترسحازحسرک بحوح
زناان حو ح کنجه حو حاعاام حبه حسر حرسیاه حو حیبشحتر حازح
این،حترسحوحانتظ رحوحبیحتف وتیحج یزحنیست.حازحاینحرو،ح
از حدی ح ه حگذ ته حیک حدوره حت ریخی حدر حایران حپ ی نح
ی فته حو حدوره حجایای حآغ ز ح اه حاست .حدورهحای حکهح
ویژهگی ح هم حآن ،حتشایا حبحرانحه ی حفزایناه حاقتص دی،ح
ح
سی سی،حفرهنگی،حزیستح حیطیحوحهمحچنینحدیپ تیکح
مک تحاسال یحایرانحازحیکحس ،حاعتراضحوحاعتص بح
بر حع یه حفقر حو حگرانی حو حبیک ری حو حس نس ر حو حاختن قح
مک ت حاسال ی حاز حس ی حدیگر حاست .حخیزش حدیح هح
ق بل حپیشحبینی حب د حو حدر حادا ه حاعتراض ت حپراکناه حبهح
یکحخیزشحع یحتبایلحگردیا.حب حه ینح نطقحوح تاح
یت انیم حپیشحبینی حکنیم حکه حاعتراض ح ردم حخ زست ن،ح
ح
سیست ن حو حب چست ن ،حاعتص ب حط النی حکسبه حوح
ب زاری ن حکردست ن ،حاعتص ب حب زاری ن حکمحدرآ ا حتهران،ح
اعتراضحک رگرانحدرح هره یح خت فحایران،حاعتراضح
ع ن حو حتعرض حومشی نه حبه حتج ع حآنحه حدر حتهران،ح
اعتراض حدانشج ی ن ،حاعتراض حزن ن ،حاعتراضح
حلب ختگ ن ،حاعتراض حب زنشستگ ن ،حاعتراض حوح
اعتص ب حزناانی ن حسی سی حو حغیره ،حبیحتردیا حدر حادا هح
خ د ،حبه حیک حاتح د حسراسری حتبایل حخ اها ح ا حو حیکح
جنبش حسراسری حایران حرا حبه حوج د حخ اهنا حآورد حوح
ط ف نیحبرپ حخ اهنا حکردحکهحک یت حمک تحاسال ی حراح
بهحسخرهه حک بیاهحوح تال یحخ اهاحکرد.
ح
بحرانه ی حایران حپس حاز حلغ حبرج م حاز حس ی حآ ریک ،ح
ح
ایاتر ح اه حاست .حهمحز ن حفض ی حن رض یتی حع ی،ح
و حانتظ ر حزلزله حسی سی حکه حیک حک رکرد ن حرو حکردنح
چهره حکریه حفقر حو حدر ناگی حاز حیک حطرف حو حفس د حوح
س ء ایریت حو حجن یتحک ری حمک تی حاز حطرف حدیگرح
است.
پالتفرم حد کراتیک حجنبشحه حو حخ قحه ی حایران ،حازح
اعتراض حبر حمق ح ردم حک زرون حو حه ه حج ی حایرانح
م یت ح یحکنا حو ح ردم حآزاده حرا حبه ح ب رزه ح تشکل حوح
تحاحوحهاف ناحوحسراسریحع یهحک یتحمک تحاسال یح
دع تح یحکنا!

سرنگ نحب دحمک تحاسال یحایران!
زناهحب دحجنبشح راییحوحد کراسیح ستقیم!
پالتفرمحد کراتیکحجنبشحه حوحخ قحه یحایران
بیست حو حهشتم حاردیبهشت ح7591حح-ححهجاهم ح هح
5377ح
صفحه ۷

سرکوب مردم فلسطین را
محکوم میکنیم!
ارتش حاسرائیل حروز ح 54حاردیبهشت ح -ح 74ح ه ح ه،ح
ومشی نه حبه حتظ هرات حف سطینی ن حدر ح نطقه حغزه حدرح
اعتراض حبه حگش یش حسف رت حآ ریک حدر حاور یم،ح
ی رشحبردحوح ردمحراحبهحرگب رحبست.حطبقحگزارشحه ،ح
در حاین حم الت حارتش حاسرائیل حماود ح 5333حف سطینیح
زخ یح اه حو حبیش حاز ح 73حنفر حج ن حب ختهحانا .حاین حیکح
جن یت حآ ک ر حع یه حبشریت حاست حو حب یا حت سط ح ردمح
آزادهحجه نح حک محگردد.
سئ ه حف سطین حماود حیک حقرن حاست حکه حبه حزخ ی حبرح
پیش نی حبشریت حتبایل ح اه حاست .حهمحاکن ن حماود حسهح
ی ی ن حنفر حف سطینی حدر حاین حدنی حنه حکش ر حو حنهح
ک نهحای حدارنا .حدر حیک ح نطقه حو حب ریکه ح حاود حوح
ک چک ح اام ح رد حهج م حارتش حو حپ یس حاسرائیل حقرارح
یگیرناحوحازحز ینحوحه احگ لهحب رانح یح نا.ح
ح
اکن نحانتق ل حسف رت حآ ریک حبهحاور یم حکه حبه حتص یمح
دون لا حترا پ حرییس حج ه ر حآ ریک حص رت حگرفت،ح
ت زهحترین حسی ست حدر حجهت حتشایا حتنش حدر ح نطقه،ح
ه ک ری حو حهمحنظری حآ ک ر حب حنت نی ه حو حدولتح
ا غ لگر حاسرائیل حدر حکشت ر ح ردم حف سطین حو حع لح
ه ی حدر حعقب حرانان حمق ح ردم حف سطین حاست حوح
طبیعیستحکهحازحج نبح ردمحآزادهحجه نح حک محگردد!
ح
تص ی ت ح ستباانه حدون لا حترا پ حو حانتق ل حسف رتح
آ ریک حبه حاور یمح(بیت ال قاس) ،حنه حتنه ح ن فشهح
ج دحبینحاسرائیلحوحف سطینحراحتشایاح یحکنا،حب کهح
کلحخ ور ی نهحراحنیزحتحتحت ثیرحقرارح یحدها.حاعالمحاینح
هر حبه حعن ان حپ یتخت حاسرائیل ،حمتی حدر حتض د حب ح
قطعن ه ه ی ح تعاد حس ز ن ح ل ح تحا حو حهمحچنینح
تعهااتحدولته یحس بقحآ ریک حاست.
ح
دولتحاسرائیلحدرحدوح هحگذ ته،حاعتراض تح ردمحف سطینحراح
ب حقس وت حبی رم ی حت م حسرک ب حکرده حو حچنا حهزار حنفر حراح
جروح حو حبیش حاز ح 113حتن حاز حآنحه ح ستقی ح رد حاص بتح
درحواقعحاینحمقخ اهیح
ح
گ لهحقرارحدادهحوحبهحقتلحرس ناهحاست.
بر حمق حو حع دالنه ح ردم حف سطین ،حاز حس ی حدولت حا غ لگر حوح
جنگط بحنت نی ه حب حپشتییب نیحدولتحترا پحبهحخ کحوحخ نح
ح
کشیاهح اهحاست.
اکن نحدولتحه حوحقارتحه یحسیستمحسر یهحداریحدرح نطقهحوح
در حجه ن ،حب حدا ن حزدن حبه حنفرت حو حکینه حن سی ن لیستی حوح
ذهبی حو حراه حانااختن حجنگحه ی حداخ ی حو ح نطقهحای ،حا ر حوح
ن فعحاقتص دیحوحسی سیحخ یشحوحدرحراسحه هح ن فعحصن یعح
مله یی حدرح
نظ یح ن حرا حبه حپیش ح یحبرنا .حت کن ن حب ره حراهح ح
جهتحملح سئ هحف سطینحوحایج دحدوحکش رح ستقلحف سطینحوح
اسرائیل حدر حکن ر حیکایگر حاست .حهمحچنین حیک حجبهه حوسیعح
انس نی حدر حف سطین حو حدر حاسرائیل حاز حهمحزیستی ح ی ن ح ردمح
ف سطینحوحاسرائیلحم یتح یحکنناحوحب ره حاعالمحکردهحاناحکهحازح
جنگحوحکشت رحوحکینهحوحنفرتح ذهبیحخستهح اهحاناحوحازحاینح
وضعیتحبیزارنا.حراهملح سئ هحف سطینحه ینحا رحاست.حیعنیح
ح
ردمحاسرائیلحوحف سطینح یحت انناحب حردحف سفهح»دولتح-ح تح«
یکحج عهح شترکحخ دگردانحبهحوج دحآورناحوحدقیق حازحاینح
طریق حاست حکه ح ردم حهر حدو ح نطقه ح یحت اننا حبه حسرن تح
خ یش حم کم حگردنا حو حبه حسی ستحه ی حجنگحط ب نه حدولتحح
ا غ لگرحاسرائیلحوح ن رحگروهحه یحارتج عح ذهبیحدرحف سطینح
وحنفرتپراکتیحطرفینحخ ت هحدهنا.
ح
مل ح سئ ه حف سطین حاز حطریق حسی سی حو حانس نی حو حع دالنه،ح
ک کحبزرگیحبهحپ ی نحدادنحخش نتحوحجنگح یحوح ذهبیحوح
ی یت ریستیحدرحکلحخ ور ی نهحاست.ح حک محکردنحه هحج نبهح
رفت ر حو حاع ل حو حسی ستحه ی حومشی نه حدولتح حاسرائیل حب ح
م یت حآ ریک حو حوادار حکردن حآنحه حدر حبه حرس یت ح ن ختنح
کش ر ح ستقل حف سطینی حو حی حج عه ح شترک حف سطینی ح-ح
اسرائی ی،حع لح ه یحدرحملح سئ هحخ رو ی نهحوحعقبحزدنح
کلحگرایش تحارتج عیحدرح نطقهحاست.ح
پالتفرم حد کراتیک حجنبشحه حو حخ قحه ی حایران ،حکشت ر ح ردمح
ف سطینحت سطحدولتحوحارتشحاسرائیلحراح ایااح حک مح یحکناح
و حخ د حرا حدر حغم حو حاناوه ح ردم حآزادیحخ اه حو حبرابریحط ب حوح
عاالتج یحف سطینحسهیمح یحدانا.
ح

سرنگ نحب دحمک تحاسال یحایران!
زناهحب دحجنبشح راییحوحد کراسیح ستقیم!
پالتفرمحد کراتیکحجنبشحه حوحخ قحه یحایران
بیستحوحهشتمحاردیبهشتح7591ح-حهجاهمح هح5377
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جلوگیری از مراسم پنجاه سالگی کانون
نویسندگان ایران را محکوم میکنیم!
ب داحكهحگفتهحب یح»دوستتح یحدارم«
دلتحراح یحب ینا...
روزگ رحغریبیحست،حن زنین
وحعشقحرا
كن رحتیركحراهحبنا
ت زی نهح یحزننا.
عشقحراحدرحپست یحخ نهحنه نحب یاحكرد...
درحاینحبنحبستحكجحوحپیچحسر
آتشحرا
بهحس ختحب رحسرودحوح عر
فروزانح یحدارنا.
...حححححححححححححححححححححام اح
رانحا نیتی حمک ت حاسال ی حایران ،حبهحط رح
ومشی نهحبه حلحبرگزاریح راسمحک ن نحی رشح
بردنا حو ح نع حاز حبرگزاری ح راسم ح 33حس لگیح
ک ن ن حن یسناگ ن حایران ح انا .حاین ح راسم حقرارح
ب دحروزحج عهح4حخردادح 7591ح-ح53ح هح،5377ح
درحیکحخ نهح خصیحدرحتهرانحبرگزارح د.ح
به گفتهحبرخیحاعض یحک ن نحن یسناگ نحوح هروناانیحکهحقصاح رکتحدرح
ح
اینح راسمحراحدا تنا،حنیروه یحا نیتیحازحصبححدرحخی ب نحه یحاطرافحاینح
خ نهحوحخ دحآنحمض رحی فتهحوحدرحنه یتح نعحازحبرگزاریح راسمح انا.ح
همچنینحبرخیحازحب زج ییحم ضرانحدرح حلح راسمحخبرحدادهحانا.
ح
همچنین حبهحگفته حاعض ء حک ن ن حن یسناگ ن حایران ،حعکسحه  ،حبنره ،ح
ح
ی دگ ریح ه حوحدیگرحا ی ئیحکهحبرایحبرگزاریحاینحجشنحتاارکحدیاهحب دناح
نیزحت سطحنیروه یحا نیتیحضبطح ا.
نیروه یحا نیتیحوحلب سح خصیحب حکنترلحرفتحوحآ احوحبستنحخی ب نحه یح
نتهیحبهح حلحبرگزاریحاینح راسم،حاج زهحناادهحاناح راسمحبزرگحدا تح33ح
س لگیحک ن نحن یسناگ نحایرانحبرگزارح د.
رض حخناان ح ه ب دی ،حن یسناه حو حعض حهیئت حدبیران حک ن ن حن یسناگ نح
ایران،حبهحرس نهح ه حگفتحپ یسحپیشحازحبرگزاریح راسمحجشنحپنج هحس لگیح
ک ن ن،حبهح حلحبرگزاریحاینحجشنحم هحکردحوحهمحز نحب حتفتیشحخ نهحوح
ت قیفحبخشیحازحا الحک ن ن،ح نعحتشکیلحج سهح ا.
رض حخناانحافزودح رانحپ یسحوحوزارتحاطالع ت،حعالوهحبرحج گیریح
ازحبرن هحک ن ن،حبخشیحازحا الحوحوس یلحراحب حخ دحبردهحانا:ح»برایحجشنح
پنج هحس لگیحک ن ن،حیکحج سهحدا تیم،حچ نحدرحا کنحع یحبهح حس لنح
ن یحدهنا ،ح نزلی حرا حبرای حاین حک ر حآ ده حکردیم حولی حچنا حس عت ح ناه حبهح
روعحبرن ه،حنیرویحانتظ یحوح رانحاطالع تحب ح ینحه حخی ب نحراح
بستنا،حواردحخ نهح اناحوحبعاحازحتفتیشحوحبهحهمحریختنح قااریحازحوس یلح
راحبردنا«.
ک ن ن حن یسناگ ن حایران ،حیک حنه د ح ستقل حو حغیردولتی ح تشکل حازح
ن یسناگ ن ،ح ترج ن ،حویراست ران حو ح ...حاست ،حاین حتشکل حدر حاردیبهشتح
 ،7541حرس حب حهاف حتشکلحی بی حن یسناگ ن حو ح ب رزه حب حس نس ر حاعالمح
ج دیتحکرد،ح
ک ن ن حن یسناگ ن حو حاعض ی حآن حاز حابتاای حتشکیل حو حبهحویژه حطی حدههحه یح
73حوح 13ح ب حدرج تح خت فحسرک ب،حازحس نس رحوحتعقیبحقض ییحگرفتهحت ح
قتل حروبهحرو حب دهحانا .حسعیا حس ظ نپ ر ح عر حانقالبی حو حعض حک ن نح
ن یسناگ نحدرحفروردینح هح 7573حدستگیرح اهحب دح 57حخردادحبهحه راهح
ج عی حاز حاعض ی حس ز ن حپیک ر حو حس ز ن ح ج هاین حخ ق حاعاام ح ا .حدرح
ه نحس ل،ح رینحا نیتیحوحمزبحالهیحدفترحک ن نحراحتخریبحکردناحو

ت کن نحاج زهحناادهح اناحن یسناگ نحوحهنر ناانحایرانحتشکلح ستقلحخ دحراحدا تهح
ب نا .حدر حیک حع ی ت حن فق حکه حدر ح 77ح رداد ح 7513حرخ حداد ،دستگ هح
اطالع تیحایرانحقصاحدا تحتعاادحزی دیحازحچهرهحه یحفرهنگیحکش رحراحیکحج ح
بهحقتلحبرس نا.حتنه حپسحازحاطالعیهحوزارتحاطالع تحدرب رهحقتلحه یح عروفحبهح
قتله ی حزنجیرهحای ،حب زدا ت ح ری حاز حاعض ی حوزارت حاطالع ت حو حانتش رح
ح
اطالع تیحدرحاینحب رهحب دحکهحاعالمح احچناحنفرحازحب زدا تح اگ نحبهحنقشحخ دح
در ح»ات ب س حار نست ن« حاعتراف حکردهحانا .حدو حتن حاز حچه ر ح تهم حاص ی حدادگ هح
قتله ی حزنجیرهحای حبهحط ر ح ستقیم حدر حاین حقضیه حدخ لت حدا تنا :حمسروح
ح
براتی رانناهحات ب سحوح رحانج محاینحبرن هحب دحو صطفیحک ظ ی فردیحب دح
کهح س فرانحراح ردحب زج ییحقرارحداد .حا روز،حازح 57حسرنشینحآنحات ب س،ح
ت سف نهحسهحنفرحدیگرحزناهحنیستنا:ح ح احع یحسپ ن ،حبیژنحنجایحوح نص رح
ک نحکهحاص یحترینحبرن هحریزحاینحسفرحب دنا.
ح اجعفر حپ یناه حو ح ح ا ح خت ری حاز حج ه حاعض ی حک ن ن حن یسناگ ن حب دهحاناح
که حدر حجری ن حقتلحه ی حزنجیرهحای حدر حآذر ح ه ح ،7511حت سط ح رین حوزارتح
اطالع تحمک تحاسال یحبهحقتلحرسیانا.
رض حخناانحدرب رهحآزارحوحاذیتح
نه ده ی حا نیتی ،حگفت :ح»ع ااح
و حبه حقصا حآزار حت س حقب یح
ن یحگیرنا ،حصبر ح یحکننا حه هح
ک ره ی ح راسم حانج م ح د حوح
بعا حهج م ح یحآورنا حو ح حل حراح
ح صره ح یحکننا ،حدر ح راسمح
ختم حع یحا رف حدرویشی ن،ح
یکی حاز حاعض ی حک ن ن حهم حبهح
ه ینح کلحرفت رحکردنا«.
پیشترحوحدرحس لح،7594حقرارح
ح
ب د حروز حج عه ح 3ح هری رح
7594ح-ح57حاوتح،5377ح ج عح
ع یحک ن نحن یسناگ نحایرانح
ب حهافحانتخ بح»هیئتحدبیران«ح
جایا حدر ح نزل حیکی حاز حاعض حبرگزار ح د؛ حاین حج سه حا حب حمض ر ح رانح
ا نیتیحلغ ح ا .حاینحخبرحرا حک ن نحن یسناگ نحایران حدرحاطالعیهحایحاعالم حکردهح
است.
در حآن حروزه  ،حف ط ه حسرمایحزاده ،حاکبر ح عص محبیگی ،حع یحرض حعب سی ،حق رنح
س ادک هی حو حرض حخناان ح ه ب دی ،حپنج حعض حار ا حک ن ن حن یسناگ ن ،حبهح
وزارتحاطالع تحامض رح انا؛حبه حآن نحت کیا حگردیاحازحبرگزاریح ج عحع یح
خ دداریحکننا.
اکبرح عص محبیگی،حن یسناهحوح ترجمحوحازحاعض یحک ن نحن یسناگ نحایرانحنیزح
درحواکنشحبهحه ینح ض عحدرحک ن لحت گرا یحاشح رانحپ یسحراحنیروه یح
سی هیحوحتب هیحخ اناحکهحب حی رشحومشی نهحوحغ رتحوس یلحک ن ن،حبرگحسی هح
ننگآل د حو حسراسر حجن یت حو حس نس ر حو حآزادیحکشی حخ دح
دیگری حبر حک رن هح ح ح
افزودنا.
حب حم یت حاز حفع لیتحه ی حارزناه حک ن ن حن یسناگ ن حایران حع یه حس نس ر حوح
بیماحوحمصر« حبرایحه گ ن،حته جمح
اختن قحدرحدف عحازحآزادیحبی نحوحانایشهح» ح
ومشی نهح رانحا نیتیحبهح راسمحک ن نحراح ایااح حک مح یحکنیم.
درح رایطیحکهحج عهحایرانحازحتشکلحه یحسی سیح-حاجت عیحفراگیرحبرایحس تح
وس حدادنحبهحمرکتحه یحاعتراضیح حرومحاست،حک ن نحن یسناگ نحدرحدف عحازح
آزادیحبی نحوح ب رزهحب حس نس ر،ح فقح اهحاستحدرحبسیجحافک رحع یحع یهح
س نس رحوحاختن قحوحدیکت ت ریحنقشیحب رزحایف حکنا.حب حوج دحادا هحج حومشتح
و حارع ب ،حک ن ن ح یحک ا حب حتشکیل حنشستحه حو ح راسمحه حی حدستحکم حصاورح
بی نیهح ه یحاعتراضیحمض رحوحادا هحفع لیتحاینحنه دحپیشروحراحبهحم ک نحتح یلح
کنا.
کسبحوحک رحچهلحس لهحاسال یحایران،حه ارهححت لیاحجهلحوحجن یت،حسرک بحوح
س نس ر،حترورحوحومشت،ح کنجهحوحاعاام،حفقرحوحفالکتحوحاستث رحب دهحاست.ح
بهروح
بهحه ینحدلیلحاینحمک ت،حب حنفرتحع یح ردمحآزادهحایرانحوحجه نحروح ح
اه حاست .حبیح تردیا حاین حمک ت ،حدیر حو حی حزود حب ح ب رزه ح تحاانه حو حآگ ه نهح
جنبشه ی حسی سی  -اجت عی حو حنیروه ی حد کراتیک حو حضاسر یهحداریح
ح
سرنگ ن حخ اها ح ا حو حه ین ح ردم حب حاتک حبه حروابط حو ح ن سبت ح رایی حوح
د کراسیح ستقیم،حج عهحن ینیحدرحایرانحایج دحخ اهناحکرد!
پالتفرمحد کراتیکحجنبشحه حوحخ قحه یحایران
نبهحپنجمحخردادح7951ح-حبیستحوح شمح هح5377

سرنگون باد حکومت اسالمی ایران!

