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هموطنان عزیزز جازا ن امزاار ش جز
ارزتشت بزر
سیه با جاهیزشت کااز
شززما شن شز نایززه هززوش بززه کزز و
همسایه شش ش کتشیه ست شااام پس شن
چند ن فضای پزت شتههزادر سزات از
ن پنام شسرند جا ی صو ت پزییتف.
جاا ن به خاک ش کزتشیه کزه بزت شسزا
قوشایه بیه شتمللزر کز و ی ازسه
عضو ساناان ال اهاد شس .عملر
غیت قزااوار بزت خزمن انز و الز
ان ااه
اهاد حتکهر قلد اآبااه
نیت پا اها ن حق حاکمیز .الزر یز
شیززه هاززوم
تزز -.الزز .شسزز.
ح یااه شاسان هزای بزر نزاهر شن
خززاک خززون
کززو ک
نن اززت
غلهیدادرخااززززه هززززا اززززدش
بیما سززهان هززا شززهتهایر یززتشن
شزداد صزدها هززش ارززت ش ز سززت
هزتش
ت شن ت یداد ات م جهان
شن غان ی جنگ بز گ بیه شتمللر
اگتشار شضطتشد فت فهندشیه حتکز.
سززیه خززیز بت ششززهه چیززه بززتشی
ششغال جایوشن یزا هزت حتکز .از ابه
شیه ها ر ویر کزه جااهزه بز تی ش شن
قتن بیس .یکزم بزه قزت ن یشزهه
ناان بتقتش ی قااون جنگ پتجاد امزو ز
تزز .ش کززتشیه بززتشی
شسزز .جمایزز
پیوسهه به پیمان جماهی شزماتر یزا
ااجو بهااه سیه بتشی شیه جاا ن شکا
بززو ز شسزز .جاززا ن بززه ش کززتشیه قی ززا
تزز .ش کززتشیه بززتشی
صززا .جمایزز
پیوسهه به ااجو ش ا ان ش ز جوجیزه
کزززت شازززا شقهیززز .شیزززه شسززز .کزززه
ازان
ش
ست ادش شن کاخ کتالیه
شخص یکهاجو اسهبدی چزون قزای
یزای شجازا جماهیزت
پوجیهر هنزون
شو ی شبت قد جر به ست ار بتاد

پر نیت اروذ جا .سلطه تفهه اه
جنها ش کتشیه که جمزام سزتنایه هایزر
ناززززان هززززای یشززززهه
کززززه
شیززه
شخهیا شززان بززو ز اززر باشززند
ش کززتشیه اهوق ز
جاززا ن ززتی قطهززا
اخوشهززد شززد سززایت کزز و هززای
ش پززا
همززسایه سززیه
اززسه
بززت اززر ززیت شززاید
سززیا ش اززیز
صی .پطزت کبزیت هزم شن امزت ازان
اماادز باشد فکت سهتسر سزمر
بتشی ازان
به د های تم خلیج فا
شیزه ایزان بزر
سوسه شاگیز باشد
عملر کز و های ش پزایر اتیکزا
شعضای پیمان ااجو با ش عای طتفدش ی شن
ا اب ز
اوکتشسززر ح ززور ب ز ت
شیه حتک .جاا نکا شازهر شکهرزا کزت ن
به جاتیم سزیهر بزسیا جهازو
ا کوک به امت ار سد جا جایر کزه
تشن سیاسر ر شیزه
بسیا ی شن جالی
بند هزای
فاجهه شاساار ش اهیاه ن
ش ن
پ  .پت ز چیزی شبیه جاویز
شفغااززسهان بززه ززت ز انازز طاتبززان
ش نیابر ار کنند جاتو ن که سزیه
بززه عنززوشن عززضو ش شی حززق جززو
شززو شی شانیزز .سززاناان ال ز اهاززدر
اززو
قطززن اااززه شیززه سززاناان ر
ششغال ش کتشیه ش جو کزت ز ن ش بزم
شثت ار اماید
هموطنززان عزیززز شیززه یززدش هززای
شسززربا از ان اززر هززد کززه جااهززه
ب تی با جو پ  .ست یششزهه
جنززگ جهززاار یتشاگززت بززت پززا امززو ن
ساناان ال اهاد رپس شن جنگ م
جززیویو شعمایززه جهززاار پززت شفهخززا
ح ور ب ترهنون به ی شانی .پایدش
شحهتشم بزه کتشاز .شازساار بتقزتش ی
صززانه بیززه
یزز جهاازز اهمداااززه

شتمللر س .ایافهه اااند قتن هزای
شسزهرا ز شن
هنون قزااون جنگز
پی
جهان حاکم شس.
ن
جبهه الر شیتشن ضزمه ااکزوم کزت ن
جاا ن اماار سیه به خاک ش کتشیه ر
اوضن حکواز .جمهزو ی شسزمار
حمای .شن شیه جاا ن ش صزتیاا اکوهز
امو ز ن ش بزا انزافن شانیز .الزر
شیتشن اطابق امر شادر
جبهه الر شیتشن بت شیزه ع یزدز شسز.
که ی ساناان ال اهازد ایت انزد بزا
جززوشن بززان ش اززد ر پززت قززد ت بززتشی
یتی شن
ادیتی .جااهه جهاار پی
شیه واه جاا نشت حرظ صلح شانیز.
شبنززاض ب ترضززت ت
شازز
جهززاار
شات ن کتز خاک شس .اا بت شیه ع یزدز
شیم که حمای .شن شیه جاا ن ن ادش شازه
کا الهر بزا فتهنزگ جمزدن جا یخزر
همچون شیتشن ایس .اوضن حکواز.
شیززه ناینززه ش
جمهززو ی شسززمار
کززاام اا سزز .غززیت اززس و اه
اهززضا بززا امززت شفکززا عمواززر الزز.
فتهیخهه شیتشن ایدشایم

تهررران – هررمتا انرراندم
خورشیدی
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مردم این سرزمین ،قرا دادها ایرا
برباد ده با زسیه ز چین ا نمی پذیرند
ک و اان اوقهیهر شوش باتشن هزا
اا هناا ی های فزشیندز شی ش جازتبزه
ار کزنزد هزیزات حزاکزمزه جزمزهزو ی
شسمار پس شن  34سال شسزهزیزم بزت
شیه ستنایه ر با پیمو ن شز های خطزا
اا س .رچزه شن تزازای سزیزاسز.
شخلر چه شن امت سیاس .خزا جزر
اهیاه بر جدبیتی هزایز
چه
سیاس .های شقهیا ی ر شیزه بزازتشن
های سنگیه ش بت ت ز ی شیزه ک زو
جزو م
با کت ز شسز .شازت ن زتشازر
بزیزکززا ی
شفسزا سزیزخزهزه رفز زت
سهت زرعدم عای .حز زور ش تزیزه
شاساار ال .شیتشنربه هد ش ن انابزن
شن انافن
شز های
ااتر ک و
ایاتح الر فسا های ااتر حیزتت
شاگیز با ش قام ااواررجااهه ی شیتشن ش
سززهززااززه
بززه سززتحززد شاززرززاززا
فت پاشر قتش ش ز شس .هیات حاکمه
حزاتز.
چنیه ش ضاع شتشیطر

شاز شی بیه شتمللر ااچا ت یدز ک زو
ش اااند قت ن یشهه ر به ازازابزه یز
کز
چزیزه پزیز
جیول به سیه
اماید هیات حاکمه شن ست شسهیزیزال
ااچا ی به قتش ش های  02سزاتزه 02
ازر
ساته با سزیزه چزیزه جزه
هدر حاتر که ااهی .شیه قتش ش ها
ارا ن هزا بزتشی ازلز .شیزتشن کزه
ااتکان صاحبان شقهر شیه ستنازیزه
هسهند شه ایزسز .هزت زز شل
قااوار ح زوقزر قزتش ش هزای بزیزه
ازهزا عزایز .ا زدز
شتمللر ازو
شس .شیه قتش ش هزا هزمزچزنزان
جزت یزد قزتش
هاته شی شن شبهام ش
تفهه شاد
سزایزت
قتش ش های بزیزه ک زو ازا
شخهیا
ک و های خا جررباید شبهدش
کا شناسان اتبوطه صاحو امتشن
اهتض اهر شفکا عزمزوازر قزتش
اویس ن ها جنمزیزم
یت سپس پی

تهیه طتن قزتش ش شاضزای
جوس
اتحله بهد
اوق .یا پا شن شو
االس های قااوازگزیش ی ک زو هزای
ذیتب او باث بت سر جیویو قتش
اگاز شن طتن ئیس قوز اازتیزه
یت
ک و شاضاض ت ر ستشااام قزطزهزا
نم شس .که ساناان ال اهاد ازیزز
ن ش ثزبز.
او شطمع قتش تفزهزه
اماید جا شعهبا بیه شتمللزر نم بزتشی
شیه واه قتش ش ها فتشهم شو
او قزتش ش هزای  02سزاتزه بزا
شن
سیه  02ساته با چیه هیز یز
شیه اتشح طر ا دز شس .ویر کزه
ک و اا شن تاای شاه ا چنیزه قزتش ش
های اهم شثت یش ی که چند اسز شن
یت ایکند به ناان قب شن
ال .اا ش
شا مد ا ت طی .به عهد سلطزنز.
هه شس.
اطل ه قاجا بان

صفحه 4

ک و سیه چه ناان جززش هزا
شن بت پا امو ن شجاا جماهیزت
چه
شو ی سوسیاتیسهر چه پزس شن
فت پزاشزر شجزازا شزو ی رهزمزوش ز
اسب .به ک و اا بد عهدی ششهه
فها ی طمن نشاه غزیزت سزهزاازه
جززاززمززی ز
شعززمززال ششززهززه شسزز.
جزتکزمزه
قتش ش های انگیه لسهان
ناان فهاهلی از قاجا رششغال
چای
شمال شیتشن ناان جنگ جهاار م
شت ع جوط ه شقزدشم بزتشی جزاززیزه
شیتشن با س .کت ن فزتقزه ازوکزتشت
ذ بایاان جمهو ی ازهزابزا ر فزهزا
خیوا .ایز با ت .الر اسهز ز
کهت ایدر ادش ن یزان ز جزه طزمی
اطاتبات شیتشن بزه ن تز .ازلزر
ش ن ن یان ز جه طم بزه تز.
جاوی
کو جاچزر سزپزهزبزد نشهزدی پزس شن
کو جای  02ات ش  40ر حمای .شن صزدشم
ت .عتشر جنگ  2سزال
حسیه
شجتشی پت ژز
بت ضد شیتشن ر بد عهدی
ایت از شجمر بوشهت سوض شسزهزرزا ز
فتش شن شن اوقهی .شاایزا ی کزه بزتشی
خو فتشهم کت ز بو ر نیت پا زیششزهزه
یزای ازانازد شن
حز زور شیزتشن
ا ا ک .جاتیم های ساناان ازلز
اهاد علیه شیتشن ر سزوض شسزهزرزا ز شن
ایت های شیتشار بهتز یتی شن اان بزه
جنگ سزو یزه
عنوشن پیا ز امام خو
ر امااه .شن سیدن فت ش ان شیزتشن
شازازیزا
به ش پا با هزش جتفند بتشی
تفهه فت ش ان به ش پا بتشی خزو ش
ر امواه هایر شن عم کزت خیزمزاازه
ت .سیه قبال شیتشن شس.
ت .جمهو ی خلق چیزهر تز .جزانز
شن سزیزدز شی کزه یزای شبزت
به
قد جر سلطه شقهیا ی شسهتشجژیز
سزت ازر پزت شازد
بت جزهزان ش
سوشبق بد عهدی شسهاما خزیزلزر شن

ک و های سیایر اااند سزتیزمازکزار
بسزیزا ی شن
کاابوج قزتقزیززسزهزان
ک ززو هززای فززتیزز ززایززر اززااززنززد
ش اادشرنشابیارجاازشایارکنیارسو شنر اگزو
کا ازاازه
ر ایاتیه یگت ک و ها ش
خو ش رشکنون بتشی قتش ش جامزیزلزر
 02ساته خزرز .بزا ی بزا جزمزهزو ی
یششهزه کزه بزه
شسمار ر پای پی
ن
عل .جامیمت اا اه زوتزر کزه
جو ش حهر شجانز شف ای ارا ن
ش هززم بززه تزز .اززت شن جززمززهززو ی
شسمار ازدش ز شسز .جزا ازازا کزه
ا ز ززااززات نش ت خززا جززه جززمززهززو ی
شسمار علنا شیزهزا ازر ش ازد کزه
طتن چینر شجزانز ی شازهز زا ازرزا
قتش ش ش ادش ز شس .تر اچه کزه جزا
کنون شن شیه قتش ش پنزهزاازر ن پزیزدش
اززویززس
پززی ز
جززا حززدی
کززت ز
سززااسزززو شزززدز ن یزززدز ازززر
شو رقتش ش شاا  322ایزلزیزا
ستاایه یش ی چیه شیتشن به شزکز
شم ار باشد که باید همتشز بزا بزهزتز
ن به چزیزه بزان پزت شخز .زت 022
شن شیه ستاایزه زیش ی
ایلیا
زانر  002ازیزلزیزا
جاسیسات ار.
خز
ن شحدشث بند جا ز
شز هه بتشی شحزیزای جزا ز شبزتی زم
قدیمر ار باشد شضح شس .کزه
صد با یر شن اهایج شیزه پزت ژز هزا
شسهای فتشهم کت ن اوقهی .شتشی
جه.
اناسو بتشی هژاوار چیه
انافن ن ک و شسز .بزه شذشی شیزه
ستاایه یش ی شیتشن اهههد ار شزو
ان او ایان چیه ش جا ازدت
که ار.
 02سال جاایه امو ز بهای شیه ارز.
ان ش هم با حد  42صد جخرزیز
اسب .به قیم .بانش های جزهزاازر
شخهیا ن ک و قتش هد چیه ازر
ان بزه
جوشاد پت شخ .بهای شیه ار.

بزه

سال پس شن جزازویز
شیتشن ش جا
جهویق شادشن د های خلزیزج فزا
یای عمان بتشی ااهیگیتی شخهزیزا
ک هر هزای جزتشل چزیزه قزتش ازر
یت شن قتش تفهه جزشیت بزنزا شیزتشن
شخهیا چیه صاب .ار شزو جزمزام
نم بتشی شجتشی شیه پزت ژز هزا
پتسن
شن چیه ش شیتشن ار شواد عزم ز بزت
شیه شن ادن پنج هزش ایزت ی شازنزیزهزر
چیه به عنوشن حرای .اتشقب .شن شیه
پت ژز ها سخه رزهزه ازر شزو
ادت شجتشی قزتش ش ر شیزتشن ازبزایزد بزا
تز .هزای یزگزت ش
شتک .ها
بزتشی
رهگو شاه ا قزتش ش شزو
شااام هت پت ژز شی که شن طزتن سزایزت
ک و ها به شیتشن پی نها ازر شزو
باید شبهدش چیه ش جتیان زیششزهزه
قتش ش ش به شسهاضا ن ک و بتساازد
جا ش ت چیه جمای بزه شازازام ن پزت ژز
شخهیا بزگزیزت
شش.ر شااام ن ش
ش ت جمای به شااام ن پت ژز ازدششز .ر
شجانز شااام اهااله شیتشن با طتن سزوم
ش بدهد یهنر همی ه حزق جز زدم بزا
چیه خوشهزد بزو شیزه قزتش ش هزای
خر .با با سیه چیه اهیاه عزد ل
شن سیاس .اوشناه انرر عدم جهاا
شن
ی سان با همه جااهه جزهزاازر
س .ش ن شاکان شاهخاد بزهزهزتیزه
اناسو جتیه ک و ها شزتکز .هزا
بتشی جاایه انافن الر شس .عنا بر
جه .خیوا .نی اا اوجه با بی
شن ایمر شن جهان سیاس .اگزاز یز
سززویززه بززه شززتر رک ززو اززا ش شن
شسهرا ز شن فتص .های سزو بزخز
شتشی بههت اات م امو ز شسز .شفزز ن
بت ن رشیه قتش ش هزای شازازیزا ی
طو ار ادت ر اس کنوار ال .شیتشن
اس های ینزدز ی شیزه ک زو ش
تفها شیه شاایا تشن خزوشهزد
شسیت
امو

صفحه 5

نام مصدق برتا ک تا یخ ایرا می د خشد

صفحه 6

« آری تنه گن من و گن بزرگ و
بسی ر بزرگ من این انت که
صنعت نات ایران را ملی کرد ام
و بس ط انتعم ر و اعم ل ناوذ
نی نی و اقتص دی عظیا ترین
امپراطوری ه ی جه ن را از این
مملکت برچید ام و پنجه در پنجه
هی
ن زم ن
ترین
مخوف
انتعم ری و ج نونی بین
المللی در افکند ام و به قیمت از
بین رفتن خود و خ نواد ام و به
قیمت ج ن و عرض و م لا،خداوند
مرا توفیق عط فرمود ت ب همت و
این مملکت
مردم آزاد
اراد
بس ط این دنتگ وحمت انگیز
را درنوردم«.
شیه ها جممجر بو که کهت اامد
ضمه ختیه فاعیات خو
ایدر

نهای
ش از اماار کو جاچیان
پایاار ش یبه  .ااز 0444بت نبان
کهت ایدر هبت اهض .الر شیتشن شن
شن هرها
ناان او جوشار جا ادت بی
صانه سیاسر شیتشن بتشی
سال
نش ی شسه تش حاکمی .الر حرظ
شسه مل شیه ستنایه جمش کت
ن چها هم شسرند سال
ستشااام
 0432پس شن اکه به ادت  04سال
پس شن کو جای بیگااه ساخهه  02ات ش
یا حیت به ست بت ز
حبس
40
بو ر ش فاار ش شع رهه به یا باقر
شهاف .اچه که اام ایدر ش به
جا یخ
عنوشن ی شسطو ز جا شار
ضب امو ر چگواگر
شیتشن ثب.
طول
فها ن ات بز گ
عملکت
ایدر
ناد ر پت شفهخا ش بو
اطل ا به اال
سا ز نیس .بو

ثت ت ایا ناد ر ششتشفر شعهنایر
شسهگو بو
ادشش .ایدر صا ر
غ اگر .به اان
هت ز به ات م
صد فتیو ات م
غ ادش
عدز
خدعه اسب .به ن ها بتایااد
پاک س .بو
ایدر پاکدشاه
حونز ادیتیه
هت ز شجانز ادش
به شاوشل
کسر اا سهر ششهه
شنی کند ایدر به
ات م س.
نش ی جا به ادشن ع یدز اند بو
شن اخس .نیتی با
فها ش
اخاترانر شیه ع یدز اندی ش به شثبات
حرظ
سااید ایدر به شسه مل
جماای .ش ضر ی پا چگر ک و با
شش .ر شات الر
جمام جو با
کت ن ار .ش صتفنمت شن شسهیرای
ح ور اا ی ال .شیتشن به انمو
جاایه شسه مل شیه ستنایه ابال کت
سیاس.
به ثمت سااید ایدر
با جمام جااهه
خا جر به جهاا
جهاار با حرظ شحهتشم اه اب ر بد ن
سلطه پییتی شن سوی قد ت ها یا
نی با اان اهه د بو
خیوا.
ایدر با جو جدیه شعه ا شت ینر
به اس له جدشیر یه شن حکوا.
هت ز جسلیم ف ا
با اند بو
کساار که ار خوشسهند یه ش
کسو
سیله ی شهدشن سیاسر
قد ت قتش هند اگت ید ایدر به
شش .همکا شن
جخیص عمی ا با
جمام اوش شن از جتیه
خو ش
ناینه ی
شایسهه جتیه شفتش
اس وتیهر که به اان ش یش ار کت
ار امو ایدر قااون ادش
زین
هیچگاز پای شن چا چود قااون
بو
بیت ن اگیشش .شیه شصول شعه ا ی
طتن جرکتر شن ایدر اکهبر ش به یا ا
یشش .که ستا ق تفهه شن ن هم
یندز بتشی طه اا شز
شات ن هم
ای بت ن ف .شن باتشن ها
فهه به طتن سها ت
اییب .ها
شعهم خوشهد بو
پنامیه
پنااز
جبهه الر شیتشن
یش .کهت اامد ایدر
ساتگت
اام ن بز گ ات ش تشار ایدش
یا
به اان های ش بتشی ااات شیتشن شن
سیاز نی های کنوار با اند بو ز
بت ن ها پای ار ف ت
جهتشن –
خو شیدی

چها هم شسرند 0322

شو شی اتکزی جبهه الر شیتشن

روایت هوشنگ نهاوندی از آخرین دیدارهایش با شاه
پیش از خروج او از کشور
بخ ر شن ایاحبه هوشنگ اهزا ازدی
()۳۱۳۱

صفحه 7

ختیه نهای کابینه شنها ی با ش تزیزه
تزر هزنزون
نهای کابینه بخهیا بو
 ۳۱ژشاویه [ ن خت ج شاز] ا دز بو
بخهیا کابینهشش ش اهتفر اکت ز بزو
[شتبهه] بزخزهزیزا ازغازو غزیزت سزمزر
ج کی کابینه شدز بو
[ قتش شد با زت هزر شن شسزهزا هزای
شا گاز ششخاص اخهل ] بت یزم
کاخ به شعلرحضتت بگویزیزم کزه ازا
ارخوشهیم شیناا اهایه ب ویزم کزه
شما شن شیتشن ات ید بتاااه اا شیه بزو
که ش ت امکه شس .شو اازا شطزتشر
بکنیم همان سیسهم قدیمرر کمکم
ی عدزشی به ازا ازلزازق ب زوازد
خمصه ی قاتر شز بیندشنیم که جلوی
فهه شاز ش شن شیتشن بگیتیم
ت هر فهیم بههتحال بزه بزا کزه
عبا ت بو اد شن شفتش ی که جا جایر کزه
بندز ش ن خاطتم هس .کهت باهزتیر
کهت قاسم اههمدیر بندز کهت حمزیزد
شعززهززبززا شسززهززا جززتشحززر شا ززکززدز
پزشکرر کهت سهزم ازیزتسزپزاسزر
شسها جتشحر شا زکزدز پززشزکزرر
کهت اماهت ایرار خاام کهزت ایزرزار
خهت [کتیم] شایتی فزیزت نکزوهزر کزه
کهت جمال
شسها شا کدز ش بیات بو
ضایر اها ن سابق شا گاز جزهزتشن
سیز ز چها ز ارت بو یم بندز صابز.
اکت م قتش بت شیه شد که اه باهتی
اهزهزمزدی چزون سزابزق ازهزیزدی
ا اااجر بو یم صاب .اکنیمر شعهبا
ایرا سخنگوی جمهی.ر ایزرزا هزم
شصو ً خیلر اوشفق شعلرحضتت ازبزو
ایدقر بو بهشصطمحر تر بههتحزال
اهه د بو به شینکه ش ن بزایزد جزلزوی
[ فهه شاز ش تف ].خیلر هزم بزا
[ کهت غمااسیه] صزدیز زر ازز یز
بو
ایرا شهت خوشاد که پد بزچزهشش ش
فمن فمن کهت شعزهزبزا
امر یش
خیلر ق نگ صاب .کت علیاحضزتت
شت ع کت اد به تیه کزت ن کزه بزنزدز
اهنای تیه شی ان ش ازرزهزمزیزدمر
شعلزرحضزتت

عیززبززااززر شززداززد
زرزهززنزد »شززمزا بززه ازا ش یزد
سیاس .ار هید کزه ازا ازت یزم یزا
ش بزخزوشهزیزد
بت یم؟ «اا هم شسه
هنون شن شی ان ارجتسیدیم جا ن یم
اا سگ ماان ش زیششزهزیزم ی
هیزم ازدیزم بزیزت ن
کوتمان بت
خمصه هیچر
رهم که چه کنزیزم؟ چزه
بندز انذت
اکنیم؟ فت ش با کهزت بزاهزتی بزان هزم
جلرنر ا ا ز کت یم کزهزت بزاهزتی
ر» .خود هزت کزدشمازان جزدش زاازه
بت یم با ز «بزنزدز قز .خزوشسزهزم
فهم پهلوی شعلرحضتت شبااگزاهزر
بو ر سهشنبه قب شن حزتکز .شی زان
هر .ن بو قب شن
بو شن شیتشن ش
فهه ختیهر زرزهزمر »بزنزدز ه «ر
شو بو خیلر هم ضن ختشد شزهزت
یزدیزم
خزت شزبزر فزهزم
جا ی
شجوابی سریت شاگلیس شجوابی سریت
اتیکا جلوی کاخ شیسزهزا ز شجزرزاقزاً
پتچم هم ن ز بو اد هت جایشان
شاز ادجر با جغخیت اتش پییتف .خیلر
رزهزم »قزتبزان ازر شازم
خسهه بو
حزتن
شعلرحضتت خسهه هسهزیزد
بندز ش هزم ازر شازیزد ازه شن ی
صمیمی .ادم با شما صاب .کنم [شن
شیتشن] ات ید « رهزنزد کزه »ش زت ازت م
ک ها ارشو « رهم که »ش زت هزم
ج تی ببتید بان هم ک ها ازرشزو
انهها ااها ک هه ارشویم تر ش زت
اهمشر ارشزو
ج تی ببتید ش ج
شجانز برتاایید که یزگزت شیزه فزهزه
شصزم ً ازه بزه صزو ت حزکزواز.
شج
شنها ی سزابزقر [بزلزکزه] بزه صزو ت
سز.
کو جای قاازوازر کزا هزا ش
زتازه ازمزلزکز .شن بزیزه
بگیت بزاد
شن شیتشن ج تی ابتید « رهنزد
ار
که »بله کهت صدی ر هزم هزمزیزه ش
ار ر .ااض همزیزه ازا قزبزوتز
اززکززت یززم خززا جززرهززا هززم ت ززان
ارخوشهد اا شن شیتشن بت یزم « زرزهزمر
ارت [سریت شاگلیس شازتیزکزا]
»شیه

مصاحبهکننده :شاهرخ مسکوب

همیه ش خوشسهه بو اد؟ « رزهزنزد کزه
»بلهر شما شن کاا ار شاید؟ « زرزهزمر
»خود شجوابی شان پاییه بزو « زرز.
سزمزر ازدز
»عاو بزا شجزوازبزیز
بو اد؟« رهمر »بله « ر.ر »خزازاتز.
اززمززرک ززنززد؟« »اززه خززیززت «سززلشل
جوشدها شصم ً خیلر پتشکندز بو
بززهززد ززرززهززنززدر »خززودر اززه ش ززت
بخوشهم «ر بان هم ی چیزی که شصم ً
اهلوم بو شی ان یگزت قزاطزر کزت ز
»اه ش ت بخوشهم شن شیناا بت م به کی
یا بت م به خا ک اتشسزم ازمزاازر
فت از چه ارشو ؟ «هزت چزه فزکزت
کت م یزدم شصزم ً [سزوشل بزر بزطزر
شس ].رهمر »قتبان امر شام بزنزدز
اتشسم اماار ش ازمزر شازم چزطزو
ارشو ؟ « رهمر »بزنزدز جزمزام شیزه
اطاتو ش شن ی صمیمیز .بزه شزمزا
حضزو ازبزا کزهزان عزتض
ار ویم
ارکنم بههتحزال شن بزیزه ازر یزم
ازبزو
همهاان یگت حا اس له بو
ازتجزبزه شزاز بزا
خو اان شس« .ی
اهای .عیباای .شن پ  .ایزش بزلزنزد
ش شیزهجزو ی کزت بزه
شد سزهز
کلهششر زرز.ر » قزای ازهزا ازدی «ر
قهر ی کسزر ش قزای ازهزا ازدی
خطاد ارکت یزهزنزر یزگزت خزیزلزر
عیباار شس » .قای اهزا ازدیا شیزه
کلزه ش ازربزیزنزیزد؟ شیزه یزگزت کزا
امرکند تم کنید ارخوشهزم بزت م
هم هت غلطر ارخوشهد بزکزنزد
شج
خو ش بکند شن س .اه یزگزت کزا ی
بتامر ید « س .شن کزت بزه طزتن
اه اه هم ش د کت م به شی ان شن
شززو بززدی ش
شجزار خززا ج شززدم
ی شادم
بخ ر شن ایاحبه هوشنگ اهزا ازدی
( )۳۱۳۱با پت ژز جا یخ شرزاهزر شیزتشن
شا گاز ها ش ر اوش سیز هم
جا یخ ایاحبه ۷ :فت یه ۳۱۱۱
ایاحبهکنندز :شاهتخ اسکود

دکتر روحهللا رحیاپور

جنگها عبرتناپذیر

هززش زی شخزیزت
جنگهایر کزه
ستنایه کهه شیتشن خ ش زشاد غزیزت شن
او یهنر جنگهای شیتشن
حملزهی ازغزولهزار
زی قاجا
ن
همه اها ی ششهتشک یژز ش ازد
جنگ ایان اسلمانهاس.
ز
م
جززنززگهززای شیززتشن
ساساایان ایان شاپتشطو ی اسزیزازر
بتشبت ی شاپتشطو ی ن ج هر شازازام
شدز قطن به ی یه جخاصم ع یزدجزر
ینر یکر شن اهمهتیه ی ششههال
شم شیززه جززنززگهززای طززو اززر
بو زشس .یزا جزنزگهزای شعزتشد بزا
شص جنگ شیزدئزوتزوژیهزا
شیتشایان
ش زت شن بزتخزر
ع ایزد یزنزرسز.
یز
پا شاهتهای اوثت شاا کزوچز
شیه جنگها بگی یم شایان شعزهزدشل
اسزهزنزدشت
جالزیز بزت شسزا
ادش ک به ختج بدهیم شیه جنزگهزا بزا
هدن سهتش یه شسمم به اهنای
سیاسر ن ن ا شعهمی کزلزمز.ه
پتجو سهزتش سزتنازیزنزرر قزابز
جالی شس .شتبهه با ز خزاطزتا زان
یز
ارکزنزم شیزه فز ز یزکزر شن
فلسرر ن جنگهاس .شصم ً شبزدشً
پر ارر شاکا سایت ی ایسهزم
هت ز شن اها امرجوشن چ زمپزوشزر
قطهاً اه ایز ازاز بسزیزا ی شن
کت
پززژ ه ززگززتشن جززا یززخ
عززمقززمززنززدشن
امرجوشام خوازتیززیهزای سزهزت ز
غا ت ش بتشی جاایه هدفر ااز
قه

خو جوجیه

شاکزا

شعهمی کلم.ه
چ مپوشر ببینم
شسزمم بزه سزتنازیزه
شاا بهد شن
شیتشن شتشی بیو ت نتزته ش ی جزغزیزیزت
شیزنزازا نم ازر شازم بزه
ارکند
کساارکه عمقمند به اطاتهه شتشیز
شجهماعرر فتهنگر سیاسزر شیزتشن
سزهزتش
اسلزمزانهزا
بهد شن
م هزازتی
قزت ن ش ل
شسمم
هسهندر پی نزهزا کزنزم کزهزادهزای
ش نشمزنزد و قزتن سزکزوتو ( )0
شیزتشنو ( )0ش
و شب اه اب شسمم
کزهزاد بزا
اطاتهه امایند چتش که هت
ازآخزی ازهزهزبزت
جمس به انابزن
قززایززن ن ن ززا
اززو
اسززهززنززد
ش ازد
خزو
رهنزرهزای بسزیزا
بهتحال بهد شن قزتن م هزازتی کزه
شاهد شسهیمی شعتشد اسزلزمزان بزت
شیتشن طبهاً شا تشض کاا شازپزتشطزو ی
ساساار هسهیم ا طزه عزطزرزر
ز
شیه
جا یخ شیتشن شک ار یت
شاهد ت وار اناسبات شجهمزاعزرر
یههای فتهزنزگزر
اها ت اماار
هسهیم یکر شن زت زوازرهزای شیزه
ز
ز اوضوع جنگهاس .شن شیزه
به بهد یگت جنگها بیه ن ج هرهزا
اسیایان یا ن ج هرها اسلمااان
ایس .ش تیه ازشع بز ر که به ش تزیزه
حکوا .االر شیتشایها پس شن شسزمم
شیتشن انزازت ازرشزو جزنزگهزای
طاهتیان عزبزاسزیزان شسز .یزهزنزر

شیتشایان اسلمان با شعتشد اسزلزمزان
بزا ز
بهد شن ن صرا یان با عباسیان
ااهی اسلمانهار بهد ساااایان بزا
صرا یان باقرااادزهای عزبزاسزر
ااهی اسلمااان شیتشار بزا
همچنان
شیتشارها شیتشارهزا بزا عزتدهزاا جزا
شینکه جتکان غز ی پس شن اها جزتکزان
سلاوقر به شیتشن حمله ازرکزنزنزد
جزاتزو شیزنزکزه ازهزا هزم اسزلزمززان
یتی
هسهند ق .کنید شیناا یگت
ازشع بیه شیهه سنر ازیزسز.
شص به جهبیت شات نی جنگ سزنزر بزا
شن
ن
سنرس .شساساً ازا
شهز
جنگ بز ر ایزان شزیزهزیزان
جسنه ادش یم عموم اسلمیزه شیزتشن
هم شه سن .جماع .هسزهزنزد
او ویه ود تیث صرا یو ()4
ف
جهد باث جو ش که عدزشی ش ش شن
خوش ج عدزشی اا وشبه خلکزانو ()3
طزوسزرو (  )2ش ش
وامزامشتزمزلز
شیهه شسماعیلیه ار شاند شاا عزمزوم
او خان یه ود ش هم سزنزر ازیهزو
شطززمر اززرکززنززنززد هززمززااززطززو کززه
ا اهدز ارکنید غزاویان ساااایزان
سزلزازوقزیزان
خوش نا زاهزیزان
عباسیان همگر تهزهزای شسزمازر
یت بو اد از شیتشازر
بو اد که باهم
با شیتشارر از شیزتشازر بزا عزتدر زاز
از جزتک بزا عزتد
شیتشار با جتک
همه شینها جو اگاز سیهر به ازام
فمت شیتشن خ ش زشس.
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زشی شاا اغولها حمله ارکننزد
بله اها اسلمان ایسهند شاا به فاصلزه
قزززتنر ازززوش زززان
کزززمزززهزززت شن یززز
وهو کوخانو ( )6اسلمان ارشزوازد
هو کو خان که اوزی وچنگیزخانو ( )7
شس .اوسس شیلخاایان شیلخزاازیزان
شن وغانشن خانو (  )2به بهزد اسزلزمزان
ارشواد حزهزر جزیزمزو یزان ازیزز بزه
فتااادهر وجیمو تنگو ( )9اسزلزمزان
هسهند هنون هم خزیزلزر شن ازت م
امر شاند که جیمو هم اسلمان بزو ز
حهزر قزت ن ش شن شازهزهزا بزه شبزهزدش
اززرجززوشاسززهززه بززخززوشاززد جززنززگهززای
قتشقویوالوها ر قویوالوها صرزویزان
ازنزانعزات
با شنبکها عزازمزاازرهزا
شف زا یزه
شن نادیزه
شخلر
ش زت
امت بزگزیزتیزد
قاجا یه ش هم
شیزه
ش هزم
جنگهای شیتشن
قاعدز فاکهو بگیزتیزم ازر سزیزم بزه
ختیه جنگ اهاصت که با ک و عزتشر
بو ز چ د جاس با که حهر قزتن
شیزه
بیسهم هم اسلمانها بزاهزم

ستنایه جنگیدزشاد
قیدم شن اگاشهزه شیزه ازطزاتزو شیزه
شس .که یا ی امایم اچه که جا یزخ
شیزتشن ش شن
جنگهای بهد شن شسمم
اهمایز ارکند جنگ
شن قبل
جمام
بیه اسلمانهاس.
قبم ً ایز اوشهزهشم کزه جزا یزخ شیزتزی
قزهزر کزه
عبتت جزتبزیز .شسز.
شیههمه جنگ بیه اسلمانهزا شجزرزار
طزول جزا یزخ ازه
ارشفهد یهنر اا
عبتت تفهیم اه جتبی .شدیم بدجزت
شینکه به شدت به جنگ عا ت کت یم
به اهنای شقهر کزلزمزه عزبزا تهزای
ش
شتزنزیزت بزاتسزیز
شتنیت باتتعو
شیزه
جااهی عم پوشاادیم اچزه
جا یخ پت شن جنگ خون عایداان شد شن
قزهز
هم سسهه یکپا چگر شیتشن
ازابزو
عامهای سهت زی شیتشازیزان
شدن انابن شاساار طزبزیزهزر شیزه
ستنایه پت هت بو زشس.

زنده ماندن
برای این زنده ام
که آزادی پایین آمده از برج را
روان در خیابان
سخنگو بر جای خالی مجسمه ها
رقصان در پای دخترکان
سرود خوانان بر لب های رهای
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پسرانم
ببینم و
پیچیده در پرچم نسیم
به یاران رفته ای بپیوندم
که روزگار خرمی را قدر ندانستند.
برای این زنده مانده ام

) 1کهت عبدشتاسیه ن یه کود
) 2ی.ه اتجضر اطهتی
)3بنیااگیش ش تیه پا شاز سزلزسزلزه
صرا یان (  232جا  279م)
)4شحمد به ازازمزد بزتازکزر ش بزلزر
اهت ن به شبه خلکان ازو خ شیزتشازر (
 0000جا  0020م)
طزوسزر نیزت
)5خوشجه امام شتمل
ز سلاوقر ( 0202جزا 0290
شهیت
م)
)6هو کو خان فتناد پنام جوتر خزان
اوزی چنگیز خان السس سلسله
شیلخااان ( 0002جا  0062م)
)7جموچیه ازهزت ن بزه چزنزگزیززخزان
ست ش جنگر خان اغزول ( 0060جزا
 0007م)
)8سلطان اامد غاشن خان شن اوش زان
هو کو پا شاز اسلمان شیلخزاازر (
 0070جا  0423م)
)9شایتجیمو و کاار بنیااگیش ش تیزه
پا شاز سلسله و شار یا جیمو یزان (
 0446جا  0322م)

که حسرت به خاک بارورم نپیوندم
اینگونه که
هنوز را می بینم
نشسته بر برج سوگ وار
که آینده ء پاورچین را در حوالی
مهر آباد
رصد می کند.
دکتر اسماعیل نوری عال
هفتم اسفند هزار و چهار صد

سخن ران کوبنده ر
ر
دکن مصدق بر ضد شوروی ،ربنون ر ر
نرفت
اسفندماه ۴۲۳۱؛
رننوهایش از ایران و غائله آذربایجان؛

الزم نیست بیگانگان برای قانون اسایس ما غمخواری کنند!...
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قایان ااهتمر شجانز ارخوشهزم شازت ن
جوجه همكا شن خو ش به یك اسز زلزه
اهطون امایم كه بتشی ا د شت یزنزدز
اا بتشی شسه مل جماای .اا بزتشی
اوجو ی .اا كمال شهزمزیز .ش ش
بزیزاازات
خدش ش شاهد ار یتم كه
شات نی جز شیرای ییره ازمزایزنزد زرر
جزز
جز شحهتشم به شفزكزا عزمزوازر
اززگززتشاززر شن یززنززدز ك ززو اززاززتكززر
ش ت سزكزوت بزكزنزیزم شزایزد
ادش م
یند ان سكوت ازا
فتص .فوت شو
ش بز گجتیه خیاا.ها ااسود بزدش ازد
حاج .به جیكا ایس .كه الز .شیزتشن
شن شهتیو  ۳۱۱۱قتیو  ۴سزال چزا
شازوشع
بز گجتیزه ایزائزو زت یزدز
اززاززت اززیزز.هززا
شززوش یهززا
قتباارها ش به خزاطزت عزمزلزیزات
جنگر اهر یه بز گ خو جامز
امو ز شس .اا با شیزه كزه یزك
صلحجو هسهیزم
ال .ضهی
جزنزگ
ارن اسه زیزمزر
فز ز بزه
ادششهزیزم فز ز
امحزمزه شیزه كزه ضزهزیز.
جغتشفیایر اا شیازاد ازركزت
كه از زد شت هزمزسزایزگزان
بز گ خو شتیك عزمقزهازنزد
باشیم به پیت نی ازهزا كزمزك
كنیم جمام سای حیاجر خزو ش
نیزت بزا
شخهیا اها یششهیم
بیگاازه فزهزیزم
اراسد قهتی ش ج
پیماار ش كه بتشی بزنزیزه ضزهزیز ازا
عزمز
كمتشكه بو قبول امو یم
جمام جههدشت خو ش اافور قزوز خزو
شجتش كت یم شن ازشیای شقهیا ی ن بزه
طزر
اهاذیت جنگر اات م ااادیم
جمام شیه شدشید به یك شازیزد تزخزوش
بو یم ن شیه بو كه یت یا ن جزنزگ
پس شن ن همسایگزان
جمام ارشو
بززز گ اززا شیززه فززدشكززا یهززای اززا ش
ش ت پا ششر به
فتشاوش اخوشهند كت
شیه ساب ه ازا
اا ادهند شق به پا
ش عزیز ااهزتم خزوشهزنزد شزمزت
ن ا صلح اا
ااال خوشهند ش كه
هم با فتشغ .بزال بزت جزتشحزات خزو
اتهمر بگیش یم به ناد اار شرزهزه
سززااززااززر بززدهززیززم
خززو سززت
صلزحجزو
سای ر ش كه ال ضهی
شسها زار ش ازد بزتشی خزو فزتشهزم
حیزول شیزه از زاصزد
سانیم ش ت
یزد
ا ت ع بتشی اا تفها ی پی
فن ن با اا كمك خوشهند كت

شیه شاید ش ی شز خطا اباتزغزه ازه
پیمو ز بو یم نیتش اهر یه اا همیز زه
سماً علزنزاً شعزمم ازركزت ازد كزه
بتعلیه بیدش تی بتشی حرظ ازلز شن
ازنز زو
جاا نکا شن ارجنگزنزد
یزنزدز
جماهی جزض شیدز لهای ا د
ب ت شطمینان ش ز بو ازد کزه پزس شن
بتشادشخهه یلم جو اانیر صلار که
بهوشاد سای ناد ر شانی .شخزلزر
جمام ال ش جغایه اماید بتقتش خزوشهزد
هت ک زو خزوشهزد
شد هتکس

فزززا غ شن
جززوشاسزز.
ناد ر اماید جههد امو ز بو ازد
جت
ایا خوشز به عل اا ی
که جمام ال
خوشز اهنوی بایزد شن شسزهزهزمزال جزت
س .بت ش اد
ازاز شن خزاجزمزه
شن شز
شکنون بی
خاک ک و ازا
جنگ ار ی اه ف
هنون شن ایت ی بیگاازه جزخزلزیزه ا زدز
شس .بلکه اغمههایر بزتشی ازا سزان
کت زشاد که اوجو ی .جماای .همه
چیز یندز اا ش هم جهدیزد ازرکزنزد
ازدز
بتشی اا ش ضاع ازا زوش ی پزیز
شس .کزه ازا ش بزهطزتن جزاززیزه
جنگهای شخلر بتش ک ر سزور
ار هد بتشی اا کمزیزسزیزون ازمزا ت
خوشد اربینند یهنر بزهجزای شحزهزتشم
حدت اا ا ز زه
شسه مل جماای.
جزرزتقزه ش ازرک زنزد
قیموای.

«ایهمااان تشار اا بهجای شینزکزه شن
صاحبخااه با شیها شاهنان خدشحافزمزر
کنند به ش اااتر بدهند شن خسهگر
ایهماناوشنی طو ار بیاساید پزر
پر شاامه ارکنند ا د شت ازا ش شن
شن
شاامه پوجسدشم به شاامه تزنزدن
شن ازازا
شاامه تزنزدن بزه اسزکزو
امر شام که به کدشم شازازمزه حزوشتزه
ارامایند جانز بتشی قااون شساسر ازا
شیزهزا جزغسز
غمخوش ی ارکننزد
ارامایند جانز بتشی اا ش ازد ازوضزوع
ارک زنزد ازگزت
نبان شقلی .ش پی
اززطززابززق قززااززون
بززلززژیز
فززتشاسززه
یزهزر
شساسرشان شاامه شیاتهر
ک و ش کسزر
ادش اد یا هت ز شیه
ک و اهادز خوشادز شس.؟ اگت
ک و به نبانهای اازلزر
شیه
جکلم امرشو ؟ یا هت ز کسزر
بهعنوشن شیه نبانها بتشی شیه
ک و اوضوع شقلزیز .ش طزتح
کززت ز شسزز.؟ خززبززت زززش ی
شززو ی شبززمغززیززه اززنززه ز ززت
ارکزنزد کزه قزتشئز .ن هزت
شیتشار ش چزا شزگزرزهزر
اگتشار اراماید
اسز زلزه
اا جخلیه شیتشن ش یز
ح شدز ا طزوع ازر شازیزم
نیتش جکلی ن بزه ازوجزو فیز
پنام پیمان شجاا سهجاابه اهزیزه
شدز شیه فی صتشح .ش بزه شیزه
که پس شن اها که جنگ ل اهازدز
ازاز ازبزاشزد
ادجر که نیا ز شن ش
قوشی خزو ش شن خزاک شیزتشن بزیزت ن
خوشهند بت بنابتشیه اطابق شیه پیزمزان
خزاک
جا یخ م اا
بایسهر
شیتشن ی ارت ستبان بیگاازه ازبزاشزد
عنوشن کت ن غان جزخزلزیزه شن ن م
ن هم اسب .به قسزمزهزر شن
اا
خاک شیتشن به هی جه با شیزه جزهزهزد
قطهر ت .شو ی اطاب ز .ازدش
قهر که ار وییم اا جخلیزه شیزتشن ش
ی اس له ا طوع ار شایم ازتش ازا
شیه شس .که اا شجن به شیه اسز زلزه
یگت به هی جه حاضت بتشی ر .زو
اباحاه ایسهیم
ز چزهزا هزم
االس شو شی الرر
( نهززای شپسززیززه)ر یززکز ززنززبززه ۳۱
شسرندااز ۳۱۱۴

مسعود سپند ،نویسنده ز شاعر ایراندزست د گذشت
قبلهی من خ ک ایران انت (ب من از
ایران بگو)
شي اسیم اوبها ی با اه شن يا شن بگو
با اه شن يا شن فهه بت ست ش شن بگو
با اه شن يا شن بگو
با اه شن يا شن فهه بت ست ش شن بگو
با اه شن شيتشن بگو
شی اسیم اوبها ی با اه شن يا شن بگو
با اه شن يا شن فهه بت ست ش شن بگو
ش .صاتش خو امايي اركنند
تهها
شن جوشاهای به خون غلطیدز ایدشن بگو

یا شان همی
ستبی

ه

شه اسهو سپند

ه بیتجند نش ز شدز

سال ۳۱۱۱

بز گ شدزی ا

هد شس.

چه بالیی به سر باغ آمد

پس شن

زی بیتسهان به شا

تفهه فور تیسااس

شههی جتمشناسر ایگت

شن شجمام جاییمتر با
ادز

کدز شفستی فهه

ختیه شحد شغلر ش ش ش زی

اهر شهتباار بو ز

چه بالیی به نر ب غ آمد
چه بمیر به ست باغ اد که اه بت

سبز

ه شا شد شس.

ست ش ن شاخه که یت ن قنا ی ایخوشاد
نیت ش ن بوجه که یت ن قمتی ایخوشاد
شیون بوم
باغ شن

کمغ شس .شات ن

چه شغ شس .شات ن
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چه بمیر به ست باغ اد
ست

ایلوفت یا

پس

جه شفستی به شسهخدشم شهتباار

شس.

اه ل

اوفق به

ی

ه

خون ش اد

قهت کت ز خو شید
چه بمیر به ست باغ اد جا شیه چ
شسکل .واه فها ز بت خاک
ایکند شکوز ن قوی سراک
ایتسد ااته ش ن جا شفمک

مه نشیندز او

غنچهها شن هیب .جم پتپت ايشواد
شن با اه شن يا شن بگو
با اه شن شيتشن بگو
شن اییا.های شيه یاهت صمحان خسههشم
شن صی.های ستبانشن ست ش شن بگو
اي اد
اوجوشاان ایان خون ج
شن ل پت خون خاك پاك خونسهان بگو
قیۀ جلخيس .اا اتگ فتنادت ببیه
شن طلوع ته شن اتگ سیا شان بگو
شی اسیم اوبها ی با اه شن يا شن بگو
با اه شن يا شن فهه بت ست ش شن بگو
با اه شن يا شن بگو
با اه شن يا شن فهه بت ست ش شن بگو
با اه شن شيتشن بگو
ایان سرتز بوی اان اميپیچد ت
شن جنو سینۀ پت ذ ه ان بگو
 .يا د نيه ایان
كا زشی پیدش اخوشهد
اتگ يوشن ش به س .سهم سهان بگو
با اه شن يا شن بگو
با اه شن شيتشن بگو
خت ش شيتشن بو
خت ش قوار شن قهت ن ا شن بو
بدشن ست ش خدشیر با ز لها ش به يكدیگت ايبس.
سسهگان ش ناایت ش ايپیوس.
شيتشن با
خت ش ش كه جه اه ابا
طلوع س .به هم ش ن شسیتشن بو
 .شیتشن بو
ست ش خبت بان
خااه ش با چلچتشغ ششك ذيه بسههشيم
عید قتبان شس .شيه او ن با اهمان بگو
قبلۀ اه خاك شيتشن شس .اه شيتشايشم
شی اسیم اوبها ی با اه شن شيتشن بگو
شی اسیم اوبها ی با اه شن يا شن بگو
با اه شن يا شن فهه بت ست ش شن بگو

باب
بسهه بو شن پ .
سههاي
شاا ا  .جااه شش شن جنس خون
شن خمخااه ی ن ج .
جاا
خسهه جهر
جان خطت
ن ز ل,,
خااوش ,,
اهت ش ,,,سینه ار پت
کینه ش ,,,خوي هه ار ک ,,,,,,,,۱ .
ش غوشن يد اا -
با شرق ها  ,ش اي های ایهه
,
رهگو ار کت  ۱جیت با شن اگاه
با از اههیم ش ,
ار کت  ۱ل ,,,به فتاان تیتی شش.
نيت
ش ,بر بت ار کت ,,,,,,,۱
جت
شهتاه شن خ م ار تتنيد
ژ ل  ,ژ خو  ,ژ شهنگ ,,
بااگ ن ( ,,,با شژ اار نش .بر فتهنگ ),
شی سگ ,شی ناديق ,کاا .چیس .؟
شی اوشتر ,شی عام ,سو شی خاا .چیس.؟
پس چتش شن اا امر جتسر ؟
پس چتش بت خو امر تتنی َ؟
,,,,,,,
باب شاا,,,,,,
شی يگت شش, .
يای يگت شش.
ک هر ی شادي ه ,
اتگ شسان ار امو ,شاا ,,,,,
اگاه
ناد ر با ش ,اهنای يگت شش.
جه ایان جمن  ,ل جای يگت شش.
نيت تو,
ااوشی يگت شش,,,,,,,۱ .
,شا ی کت
نادز بايد بو
ع ق ش سینه ها باید اها ی کت
با پیام شسهر
با ات اان بایس .ش ی کت

چ م چ م سهم ,فتيا ن
بسیا سااا ,,,,,,,,
,,,,,,,
با يگت اهتز ن  ,جنديس شسهبدش
ف .جا ژ فای شذ پا ,
پژ شک خت ش
ش بزن جم ,,,,۱
که سه
ژخیم سیه بنیا ,,
یلمهخااه ی بیدش ,,,,
همان از
با ي ضتبه شن پهلو,,
چنان ن جا که خون فوش ز ن شن پا ز ی بزان  ۱جهمزدل ,
ک ید شبت ,
سهمدل ,خت خندز ن بت ش ,,
--شخهتشن کر ار بتاد شن يا ,,,
ن شبر که ,شیون شم یت ها ,,پیچید بغدش ,,,,,
,,,,,,
باب ,,
جا ابیند شهتاه ,ستخر ی ش ش ن ,,
,,,,
جا اخوشاد شن اگاه
,,
جا اپندش ,که پايان ياف .شيه
چهتز ش ,
با خون ااد جابناک  ,,ش غوشار کت ,,,
,,,,,,,,,,
اگاز,,,,,,,,,,
پای شهتاه_
جا ایرهد پی
خو ش به پ  .شادشخ.
چ م ها ش بس, .
شهپت شادي ه ش ش کت ,
بال بال همای ع ق ,,
 .جاخو ش ,,
, .
, .
بت فتشن ک و سیمتغ پیدش کت ,
هت طتن هت سو اگه شفکند ,
ي طتن کو ش ,,سیا ش ,,کا ز چون خو شید
ش جم ید
سوی يگت سهم  ,ت شفتيد
با او شفکه شاید ,,,,,,
يو ششهیج ش هم يد
 ,خیزش يه ود
پیت جو
,,,,,,,
يگت از,,,
وهت تبخند,
بت تباا
نش ,,,يا بند,
س .هزش شن باب
س.
با سو ر ,,,جان باخ.

بابک
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ش ,بايد اگهبان بو
اام بوم خوي
پر ی با ی یهر ل جان بو
,,,,,,,,,
شهتاه ,فتيا ن
شف یه _
چه ار ويد؟
شف یه ,شز شف یه  ,شی شف یه
ن نهکا پتي ان ن ا شتاسا شن بتگ بتگ خوار جا يخ,
ن همان شکندز شن هت ند,
ن همان بر ي ه بر پیواد,,
خوفناک شن کت ز ی خو ,
ست به نيت شفکند,,,,,۱
شهتاه با جیزخندی طهنه ن
باب هتشسااا؟
,,,,
باب  ,ن و اسهوز
ن اسهوز سبماکوز
ن شسطو ز ی بیگااه با شاد ز
ن يینه ش از ک ااار
ن تخسهه شن جز يت ایتاگ اسلماار

ش ن انگ بند ر پت شخ,, .
شا
ش
,
جا ن خ  .جان پاک خوي
شيتشن ساخ,,,,,,,,,,,,.
شيتشن ساخ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .
شيتشن ساخ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
م _ سپند

سپهاابت  0223هلند

هزم

بخش اول

جنایت جنگ تجاززکا انه د حقوق بین الملل
به بهانه تجازز نظامی زسیه به اکرائین

بنیانگذار و مدیر افتخاری مرکز
مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه

دکتر محمود مسائلی
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چکید
یا حزمزلزه
جهدید به به شسهرا ز شن ن
اسلاااه ک و ی عزلزیزه حزاکزمزیز.
شسزهز زمل سزیزاسزر
ستنازیزنزر
ک و ی یگت شن اوضزوعزات بزنزیزا یزه
شن ایا یزق قزوشعزد
ح ور بیه شتمل
اتز ار باشد ح زور بزیزه شتزمزلز
ششهه شسز .بزا
عتفر شن یتبان جمای
فیز
امنوعی .کا بت ن بتشی ح
شخهمفات ایان تهزهزار ازاازن شن بزت ن
سزیزو
جنگهای خواینر شو که
شصززلززر اززهززا بززی ز ززهززت شاززه ززیززت
غیتاماایان ات م بر ناز ار شو
شن همان یتبان جنها اوش ااان بزتشی
جنگر هنگاار بزو ز
شسهرا ز شن ن
شس .که ک و ی به فاع شن خزو
ا اب اهاا ن به پا خیز شیزه فزتازول
سا ز ح ور بیه شتمللر عزتفزر0ر
سهه ا ت ع ( فزاع
جنگ ها ش به
شن خو )ر جنگ ااا ت ع (جزازا ن بزه
شسه مل سیاسر جمزاازیز .ش ضزر
یگتشن) ج سیم کت ز شسز .ازنز زو
ال اهاد ایز قاعدز عتفر امنوعزیز.
جززنززگ جززاززا نکززا شاززه ش بززا جززهززهززدشت
اهاهدشجر همتشز ساخههر شن شیزنزت ی
ی ازازکزم جزتیزه قزوشعزد
اتش
جههدشت بیزه شتزمزلزلزر ک زو هزا بزه
حز زیز ز.ر
سمی .شناخهه شس.
یه های عتفر اتبوط به امنزوعزیز.

دمکراتیک
کا بت زور 2

شبز

خزا جزر ازیزان

تههار با جزبزدیز شزدن بزه قزوشازیزه
اهاهدشجر بزیزه شتزمزلزلزرر شعزهزبزا ی
بی هتی به شص ازمزنزوعزیز .جزنزگ
جاا نکا شاه بخ یدز شس .بزگزوازه شی
که ش از ش سهتی بزیزه شتزمزلزلزر
او ا خص اتش جیدیق
حدشق
کت ز شس.
شیه امنوعی .جهدید یا کا بت ن بزه
عنوشن شبزش سیاس .خا جرر با شبزهزا
ح وقر بیه شتمللر یگتی ایز ایخهزه
شسزز .کززه ززاهززر ش قززات اززمززکززه
هایزر
خوشاند ان عا ی ش با چات
ش شک صایح اس وتی .های حاص شن
قاعدز انن کا بت ن ازوشجزه
جخل
ساخهه سان قاعدز امنوعی .کا بزت
ن جوضیح هندز شتشیطر شسز .کزه
یزا
ن ا ت عی .جنزگ جزهزیزیزه
قضا ت ار شو انمو شیه شس .کزه
بززتشی سزز .ن ن بززه جززنززگ عززلززیززه
ک و ی یگت بزایزد شزتشیزطزر جزو
ششهه باشد شصلر جتیه شیه شزتشیز
ارزهزوم فزاع ا زت ع قزتش ش
هنگاار ا ت ع ازر
یهنر جنگ ف
باشدر یا ک و ی وحق س .ن ن بزه
جزهز.
اتش
جنگو  3ش ش ر که ف
ا اب ششغاتگت خا جر
فاع شن خو
بکا بت ز ببت شیه ا ت عی .هزم
هزم
ح ور بیه شتمزلز عزتفزر

ح ور بیه شتمل قزتش ش ی (ازهزاصزت)
جایگاز ااکم غیتقاب شازکزا ی ش
عززلززر غززم شیززه شسززهززوش ی قززاعززدز
امنوعی .جنگر به شسهاناض جنگ ااان
فاع شن خو ر شغلو با ارهوم وح زور
جنگو  0به ششهباز تفهه ازر شزو
ح ور جنگ به شتشیطر شطزمر ازر
ن جنگر ازیزان طزتفزیزه
شو که
اهاا بیه جتیان ازر بزاشزدر شازا
یزا یزگزتیر
یکر شن شیه ک زو هزار
ح ور قوشعد ازایزت بزت هزدشیز .ازبزت
شاا ح ور غیتاماازیزان ش عزایز.
حزاتزیزکزه ن
امر کنند بنابتشیزهر
ش ترر یزهزنزر وحزق سز .ن ن بزه
ش فز ز
جنگور ا ت عی .کا بت ن
به فاع ا ت ع انوط ازازد ازر
ارر یزا وحز زور جزنزگو یزا
سان
ا ت عی .کا بت ن ست کا ی ازدش ر
بلکه جوجه خو ش به قوشایزه ازایزت بزت
عملیات جنگر اهطون ار سان شیه
ج سیم بنزدی ا زان ازر هزد کزه
جنگر امکه شس .ا ت ع باشدر شازا
ن عزایز .ا زو
ح ور جنگ
ا طه ا اب جنگر ااا ت ع شن ا زطزه
امت ح ور جنزگ عزایز .قزوشازیزه ش
ششهه باشد به هتحالر هزت ی شیزه
یزا
اگتش به جنگ ا ت عی .نر
عدم ا ت عی .نر شن شصول اازکزم
خدشه ااپییت حز زور بزیزه شتزمزلزلزر
عتفر قتش ش ی ار باشند
ی نش یه ید سوازر هزم بزه بزازث
ن ازتبززوط بززه
شضزافزه ازر شزو
اس وتی .حاصز شن از زض شیزنزگزوازه
ح ور قوشعدر یهنر وحق س .ن ن
به جنگو وح ور جنگور ار باشزد
اوع ح ور اا یدز تفزهزه
هت از شیه
شوادر اس وتی .جنایر بیه شتمزلزلزر
بت عهدز ااقض قوشایه خوشهزد بزو
شیناا وحز زور ب زت سزهزاازه بزیزه
ت ز قبلزر ازر
شتمللرو 5به جمن
پیواد ا ا ته اااه م که شساسنزاازه
جااهه بیه شتمللزر  6ش شزکز ازر
هدر شیه ا وتزه هزای حز زور بزیزه
اوش پنج جا ه  .جوضیح
شتمللر ش
ش ز شس.
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جوضیح ی چنیه پزیزچزیزد زر هزایزر
هدن شصلر ا اته حاضت ازر بزاشزد
بتشی جوضیح شیه هدن چزنزد پزتسز
ذهه کناکا ش به خو ا زغزول ازر
کند :جایگاز اس وتی .حاص شن جزنزگ
ح ور بیه شتمل اهاصت
جاا نکا شاه
هنزدز بزیزه
چیس.؟ عناصت ج کی
شتمللر بو ن ن اوع جنایات چزه ازر
باشند؟ ااهی .شیه اوع جزنزایز .بزیزه
شتمللر شن کاا ستچ مه ار زیزت ؟
چه ش ااهای سیاسر قضایزر بزیزه
شتمللر ار بایس .به شیه اوع جنایات
هزا
سید ر کننزد؟ شتزبزهزه پزتسز
خیلر بیز زهزت شن شیزه چزنزد ازمزوازه
هسهند
ها یافهه پزاسزخ
بتشی جالی پتس
خو جوجه اهه ح ور بیزه
هایر
شتمل اهاصت به واه شی کزه بزهزوشازد
ذهه کن گت فا سر نبان ش بتشی شیزه
حونز علمر یا ی ساادر شیه ازوشزهزا
ج سیم ازر شزو
به چها بخ
شبهدش ارهوم وحق س .ن ن به جنگو
ش اهه ح ور بیه شتمللر عتفزر
سپس ان و ال اهاد جوضیزح ازر
بزهزدی جزرزا جزهزای
بزخز
هیم
ازوع حز زور ازیکزو
ح وقر ایان
یهنر وحق س .ن ن بزه جزنزگو
وح ور جنگو جوضیح ش ز ار شزو
اوع قاعدز ایکو ش
سوم
بخ
کنا هم قتش ش ز اها ش چزا چزود
ازتش
ا ا ته اااه م جوضیح ش ز
پتجزو وحز زور ب زت سزهزاازه بزیزه
بزخز
شتمللرو جالی خوشهد کزت
چها م پایاار جوضیح ازر هزد کزه
حمله امزاازر سزیزه بزه شکزتشئزیزه
ایدشر شه هت سه اوع جنای .بیه
شتمللر شس .اسزخزه جزکزمزیزلزر
جزلزد ازهزم شن
اری شیه اوشزهزا
ااموعه شادی ه های ح زور ب زتی
با عنوشن واراهیم اوضوعات شصزلزر
ح ور بزیزه شتزمزلز
ح ور ب تی
سهزت
اهاصتو بتشی عمقه اندشن
خوشهد بو
و
حررق دنررت زدن برره جررنرر
محدودیت ه ی آن
حونز بیه شتمل بزه تزازای حز زور
عتفر کا بت جنگ به عنوشن شبزش ی
جه یو شهدشن سیاس .خا جر شازتی
ایاوم شمت ز شزدز شسز .حز زور
عتفر ی انبن اااکهود جزوضزیزح
فزهزا
قوشعد ازتبزوط بزه یزه هزا
عنیت جهزتیز
تههاس .که جوس
ار شو ش ل شینکه باید یه تزهزر
خیوص یزه
سهت ز انسامر
های خاصر جو ششهه بزاشزد 7بزه
یتی
شن شک
عنوشن ااالر حهر پی
ح ور بیه شتمزلز ازهزاهزدشجزرر شیزه

قاعدز فزهزا ی پزییزتفزهزه بزو ازد کزه
سای تهها یا امایند ان اها بزایزد
ازیزه
شن ایوای .بتخو ش بزاشزنزد
هندز عتن بیه شتمللر
عنیت ج کی
شیه شس .که تهها باید به جزهزهزدشجزر
ششزهزه بزاشزنزد 8بزه
با
شعه ا
اچه که امزت حز زوقزر
عنوشن ااال
شعه ا به جههد قااوازر  9اسزبز .بزه
یزکزر شن
یگتشن ااایدز ار شزو ر
انابن ح ور بیه شتمل اهاصت ازیزز بزه
حساد ازر یزدر تزهزهزا بزایزد بزه
امایند ان یپلماجی ایزوازیز .شعزطزا
کنند نیتش اهه د هسهنزد کزه یزیزرزه
قااوار بتشی شیه کا ش ادر هتچند کزه
یه هزای
شیه قااون اااوشهه بو ز
حزاتزر
جالر یافهه شس .بنابتشیهر
که ح ور بیه شتمل عتفر ی ازنزبزن
اکزهزود ازیزسز .کزه بزهزوشن ازتش
اهاهدشت شسنا بیه شتمللر جسهاو
تهرر اکاجبات یپلماجی
کت ر شسنا
ایان تههار قوشایه الرر جیزمزیزمزات
شجتشیرر جیمیمات قضایر ش از های
ثزا
الر بیه شتمللرر ساتنااه ها
علمر اهرکتشن علم ح ور همه ازر
جوشاند عتن بیه شتمللر ش با جزکزیزه بزت
عناصتی که با جوضیح ش ز شدازدر
ا ان هنزد ازا ز  ۱۸شسزاسزنزاازه
بزنزد
ش از بیه شتمللر ش سهتی
ر عتن بیه شتمزلزلزر ش بزه عزنزوشن
ایه انبن اهم ح ور بزیزه شتزمزلز
شناسایر کت ز اتش شینگواه جزوضزیزح
ار هد :وعتن بزیزه شتزمزلزلزرر بزه
یه عموار که
عنوشن شاهدی بت ی
به عنوشن قااون پییتفهه شزدز شسز.و

01
شیه انبن ح ور بیه شتمزلزلزر جزمزایز
ششهه شس .جا جنگ جاا نکا شاه ش بزه
جنایهر بیزه شتزمزلزلزرر
عنوشن اه ف
بلکه وبا جتیه همه جزنزایزهزهزای بزیزه
شتمللرو قلمدش کند شیه اوع ح ور بزا
طتشحر
هبتشن
امت ششهه ا
هدشی .جنگهای جاا نکا شاهر ازهزا ش
به عنوشن جاایان بیه شتمللر اسز زول
جنای .جنگ جاا نکا شاه بزه سزمزیز.
ار شنزاسزد بزنزابزتشیزهر یزوشازهزای
او ابتگ جوکیو سزتشن ژیزم ازانی
اهادشن اها ش به عنوشن جنایزهزکزا شازر
که اتجکو وبا جتیه همه جزنزایزهزهزای
بیه شتمللزرو شزدازد بزه سزمزیز.
شناخهه با اا یدز تفزهزه ایزوازیز.
ازهزا ش
یپلزمزاجزیز
های سیاسر
اااکمه ااانشت امو ن جنایهکزا شن
جتیان اااکمات او ابتگ بزه شجزهزام
ش جکاد سزه ازوع جزنزایز .ازهزهزم
اااکمه شداد :وجنای .جزنزگزرو بزه
تی ا ض قوشعد وح زور جزنزگو کزه

پی هت جوضیح ش ز شدا وجنای .علیه
بزهزدی جزوضزیزح
بخ
ب تی.و که
ش ز ار شو ا جزنزایز .حزاصز شن
اس وتی .خو جنگر یهنزر وجزنزایز.
علیه صلح بیه شتزمزلزلزرو کزه شجزهزام
کیرتخوشس .او ازبزتگ
شصلر اطتح
بو جنای .علیه صلح بزیزه شتزمزلزلزر
شاا وبتااازه یززیر ازا ز سزانیر
شت ع یا شز شادشنی جنگ جاا نکزا شازهر
یا جنگر که ا ض اهاهدشتر ازوشفز ز.
اااه ها یا جضمیه های بیزه شتزمزلزلزر
ی طتح یا جوطز زه
شس.ر یا شتک.
شن ازوش
ا هتک بتشی شااام هت یز
فور شتیکت شازازام شزو و بزنزابزتشیزهر
و هبتشنر ساناان هزنزد زانر جزازتیز
کنند انر هزمزدسزهزان ازهزا کزه
طزتح یزا جزوطز زه
جد یه یا شجتشی یز
ا هتک بتشی ش جکاد هت ی شن جنایزات
فور شتیکت شتک .ششهه شادر اس زول
کلیه شعماتر هسهند کزه جزوسز هزت
شخص شجتشی چنیه طتحر شازازام
شی خزو شیزه
شدز شس.و ش از
اوع جنای .ش بتجسهه ساخهه شعزمم
کت که وجنگ جاا نکا شاه اه جنهزا یز
جنای .بیهشتمللر شس.ر بلکه با جتیزه
همه جنایههای بیهشتمللر شسز.و
ح ی  .شیزه ازوع جزنزایز .بزا یزگزت
جنایههای بیه شتمللزر بزه شیزه تزیز
با جت شن همه ازهزا قزتش
فتر ش
ذشت خزو
ن
ار زیزت کزه
شتیتشاه جتیه شقدشاات علیه ب تی .ش
بت ش 00
پی هت شن شیه جیتیاات شه حز زور
جزتیزان طزتح
بیه شتملز عزتفزرر
پزایزان
م
اااکمه قییت یلهزلزم
جنگ جهاار ش لر اس وتیز .جزنزایز.
جنگ جاا نکا شاه اطتح شدز بو پزس
بس که به جنگ جزهزاازر ش ل
شن ج
پایان ش ر اهر زیزه ازازمزوعزه شی شن
کنرتشاس صلح پزا یزس
اهاهدشت ش
شزتشیزطزر ش
به جیویو سزاازدازد
جهییه کت اد که به جنگ پایان ار ش
شززایززد
ن شیززام سززوشل اززهززمر
های جا یخر شیه
اهمهتیه همه پتس
بو که یا ار جوشن شاپتشجو شزکزسز.
خو ز تمزان ش بزه ش زاز ک زاازد
بتیهاایار فتشاسه شیهاتیا بتشی جاز زیزق
پیتشاون جنایات ازازاکزمزه ش جزمش
کت اد نیتش ش به عنوشن با جتیزه از زام
اس ول شت ع جنگ ازر شاسزهزنزد
اهای .اوشف  .کزت ازد کزه
اهر یه
قییت ش اااکمه کنند شیه جیمیم یکر
شن بنیا شکه جتیه جیمیمات سیزاسزر
جا یخ بو نیتش به عمت ایزوازیز .هزای
حاص شن شیزه شقزدشازات خزاجزمزه ازر
بخ ید

شتبهه شیا ت اهادز شاتیکا با شیه اگزتش
های ش یکال اخاتر .ار نیزد چزتش
ازاان شقزدشم ازمزاازرر بزا هزت
که
ااهیهرر به عنوشن شبزش ی ا زت ع
خدا .انافن الر جل ر ار شد 02
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شنجمله شبتت تنسینگر  03نیزت شازو
خا جه ق .شیا ت ازهزازدز شسزهزد ل
ار کت که ج تیزبزاً هزت جزنزایزهزر
صو جر که ش جباط با شازنزیز .ازلزر
ایان باشدر اازان شسز .بزا
باشد
شیه ش صانر اا ز  ۱۱۷اهاهدز سزای
جیتیح کت که قییت یلهلم بزه تزیز
وعاتر جتیه جنای .علیه شخزمر بزیزه
حزتاز .ازهزاهزدشتو ازر
شتمللزر
ش از بیه شتملزلزر
بایس .جوس ی
اااکمه شو  00شیه ش تیزه بزا ی
ک جا یخ ب تی .بو که تز-.ازلز.
ش از کیرزتی بزیزه
ها شاکان ج کی
شتمللر ش جوشاسهند جیو ار کنند شاا
اهای .شیه جمش ااکام اااد نیزتش بزا
کم هلند ی جوشاس .به ن ک زو
فتش کند سال های باقر ااادز خزو
ن ک و سپتی سان
ش
عل .ش جاع به شیه امواه های جا یخزر
با ز امنوعی .جنگ جاا نکزا شازه شن
ید از ح ور بیه شتملز عزتفزر شیزه
شس .که شینگواه حز زور ش شی جزوشن
ح وقر قضایر هسهند که بزتخزمن
ح ور ازهزاهزدشجزر بزه جیزتیزازات
جههدشت طتفیه اههاهدیه ااد امزر
شواد شانه جزهزهزدشت حز زور بزیزه
شتمللر عتفر جهاا مول شس .یهنر
تههایزر کزه
ن جههدشت حهر شاا
امت اپیوسهزه شازد ازیزز
به اهاهدز
حزاتزیزکزه
ار شو عم ز بزتشیزهر
ح ور اهاهدشجر به شعضا شیه شجانز ش
ار هد جا بهوشاند شن ازهزاهزدز خزا ج
شوادر ح ور عتفر بیه شتزمزلزلزر
غزیزت قزابز
جههدشت تهها شئزمزر
جرسیت یزا خزت ج شن ازهزاهزدز ازر
باشد
اهاهدز بتشیه-کلوگ 05که به شبزهزکزا
فتشاسه شاتیکا سال ۳٩۱۸انزهز زد
شدر تمان ش ایز بزه ن فزتشخزوشازدر
سهر کت امنوعزیز .کزا بزت ن
شب بیه شتمللزر ش بزه عزنزوشن یز
هناا فها ی بتشی هزمزه ک زو هزای
جهان بتقتش اماید هدن عمدز شیه شیه
اهاهدزر که خا ج شن چا چود جزاازهزه
ال شاه ا یاف.ر شیه بزو جزا سزپزتی
بتشبت جزازدیزد شحزهزمزاتزر
حرایهر
جاا نشت تمان هزا بزه جزو
ح ی .ر شن اااییزکزه شیزا ت ازهزازدز
شاتیکا به تی اخاتر .هایزر کزه
به جنگ جزهزاازر
ن ک و بتشی
ش ل با ن اوشجه شدز بو ر جوس شفکا

ضد جنگ بتشازگزیزخزهزه
عموار جنب
جتجیبات ضد جنزگ بزیزه
شدز بو جا
شتمللر ا ا ک .کت ز پیماار ش
جززنززگ
اززمززنززوعززیزز .کززا بززت ن
هزتچزنزد کزه شیزه
جازا نکزا شازه
اهاهدز اهوشاس .ااان شن بزت ن جزنزگ
جهاار م شو ر پایه شی حز زور بزه
جا پناز ن اااکم او ابزتگ
جو
قضزا ت
جوکیو بهوشاند شسزهزد ت
ن قزتش هزنزد
های خو ش بت شسا
عیه حالر اهاهدز ایکزت جزوشاسز.
سنگ بنای ع یدز وجنای .علیه صزلزح
بیه شتمللرو ش بنیا اهد
شیه ام ها بتشی جد یه امو ن حز زور
جزهز .ازمزنزوع
بیه شتمل عتفزر
جنگ جاا نکا شازهر
ساخهه کا بت ن
 ۳۳ساابت ۳٩۴۱ر جوسز ازازمزن
قطهزنزاازه شی
عموار به شجرار ش
جیویو شد قطهنااه جیتیح کزت کزه
شصول ح ور بیهشتملز بزه سزمزیز.
شناخهه شدز جوس ازنز زو ش زاز
او ابتگ شی حاصله شن ن به عزنزوشن
ح ور بیه شتملز جزغیزیزد ازر شزو
اامن عموار کمیهه جوسهه پی گزام
ح ور بیهشتمل ش اوی سزاخز .جزا
ن قوشایه ش جد یه اماید 06یزکزسزال
بهد اامن عموار به اوجو قطهناازه
یگتی با کمیسیون جانز جاسیس شدز
ح ور بیه شتمل اااو ی .ش جا پیز
اویس قااون وجنایز .عزلزیزه صزلزح
شانی .ب تیو  07ش جهیه کند  08شیه
ااار یتیه بزو کزه حزیزطزه هزای
جنای .علیه صلح بیه شتمزلزلزر ش بزه
جنای .علیه ب تی .جوسهه هد
شاا قاعدز امنوعی .جنگ جازا نکزا شازه
ش ار بایس .با قز .بزیز زهزتی
ان و ال اهاد او اطزاتزهزه قزتش
ش بند  ۴اا ز  ۱ان و ساناان الز
اهادر ک و های عضو سانازان ازلز
اهاد ش شن جوس به ن علیه جماازیز.
ش ضر یا شسه مل سیاسر ی ک زو
یگت یا بزه هزت ش یزگزتی کزه بزا
شهدشن ساناان ال ازهزازد ازغزایزتت
ششهه باشدر امنوع ار کند
شعضزای ن
 سزانازاناا ز
ازا ز ش ل بزت
جه یو ا اصد ایکو
طبق شصول نبت عم خوشهند :
-۳ساناان بزتازبزنزای شصز جسزا ی
حاکمی .کزلزیزه شعضزاض ن قزتش ش .
(بتشبتی حاکمیهر ک و ها انزن شن ن
ار شو که ک زو ی بزه هزت هزدن
جاا نکا شاه جنگر ش عزلزیزه ک زو ی
بکا یت )
یگت با حاکمی .اسه
-۱کلیه شعضاض به انمو جضمیه ح ور
ازشیای ااشر شن عضوی .جههدشجر ش
که به اوجو شیه ازنز زو بزت عزهزدز

تفهه شاد با حسه ای .شااام خوشهزنزد
ش (شعضای ال اهاد اهههد هسهند
اا ز ی ان زو ر شصزلزر
جا بت شسا
جتیه هدن ال اهاد یهنر حرای .شن
صلح شانی .بیه شتملزلزر ش جزاازیزه
امایند هیچی شن شصول ان و اهمهزت
شن شیه جههد بتشی حرای .شن صلح بزیزه
شتمللر ایس).
-۱کلیه شعضاض شخهمفات بیه شتزمزلزلزر
خو ش به طتر اسزاتزمز .ازیزز بزه
طتی ر که صلح شانی .بیه شتمللر
عدشت .به خطت ایافهدر ح خوشهند
یا جهدیزد بزه ن
(بنابتشیهر کا بت ن
فی شخهمفات بیه شتمللزر
بتشی ح
جضا کاا با جزهزهزدشت ک زو هزای
عضو به اوجو شیه بند شن اا ز  ۱ازر
باشد)
شب بیزه شتزمزلزلزر
 ۴کلیه شعضاض
خو شن جهدید به ن يا شسهزرزا ز شن ن
علیه جمزاازیز .ش ضزر يزا شسزهز زمل
سیاسي هت ک و ی يزا شن هزت ش
یگتی که با ا اصد ال اهاد اغایزتت
ششهه باشد خو ش ی خوشهند ازمزو
جزوضزیزح هزنزدز
(شیه بند شن ازا ز
ضززت ت خززو ش ی شن کززا بززت ن
قزاعزدز
امنوعی .ن بزه عزنزوشن یز
ح ور عتفر ار باشد)
هزت شقزدشازر کزه
 ۱کلیه شعضزاض
ساناان بت طبق شیه ان و بزه عزمز
به ساناان همه واه اسزاعزدت
شن کم به هت ک زو ی
خوشهند
که ساناان ال اهاد علیه ن شقزدشم
شحهیاطر يا قهتی به عزمز ازر
خو ش ی خوشهند امو
-٦سززاناززان اززتشقززبزز .خززوشهززد
ک و هایزر کزه عضزو ازلز ازهزازد
ایسهند جا ااا که بتشی حرزظ صزلزح
شانی .بیه شتمللر ضزت ی شسز .بزت
طبق شیه شصول عم امایند (شیه بزنزد
جزوشفزق کزااز بزا
قی ا جناسزو
یژ ر های ح ور بیه شتمللر عتفزر
ا ایسه با حز زور قزتش ش ی ازر
باشد)
شیناا بزاشزد جزا
بد ن شینکه فتصهر
شینگواه ج تیتشت شه ازو جزرزسزیزت
به یا ی شیزه ازکزهزه
قتش یتادر ف
بسندز ار شو که ارا شیه ازا ز شن
ان و ازلز ازهزازدر سزنزگ بزنزای
شبز بزیزه
امنوعی .کا بت جنگ
شتمل شات نیه ش بزه تزازای حز زوقزر
جوضیح ش ز شس .بزنزابزتشیزهر شصزلزر
جتیه قاعدز ح وقر امزنزوع سزاخزهزه
فیز
جنگ بزه عزنزوشن شبززش حز
شخهمفات یا جاایه شهدشن سزیزاسز.
شیه ازا ز جسزهزازو
خا جر ش باید
کت شتبهه اهضمجر پزیزچزیزدز بزا شیزه
جیتیاات همتشز هسهند

به عنوشن ااالر یا شسهرا ز شن ن بتشی
ا اصد غیت جهاجمر  -اااند حرای .شن
شجباع اهتض خطت خا ج شن ک زو
حز زور
یا پایان ش ن به ا ض فزاحز
حیطه
ب ت اااند اس ک ر – ایز
شیه امنوعی .باقر ار ااانزد یزا ازه
عم ز بت شیهر امنوعی .کا بزت ن
شتشیطر که شو شی شانیز .سزانازان
ال اهوشاد به ییره شصزلزر خزو
شقدشار الثت علیه اهاا نشن شقدشم کندر
شز ش بتشی جراسیتی یگت همزوش ازر
اماید بنابتشیهر پتسز زر بزه غزایز.
پیچیدز هنون بد ن پاسزخ بزاقزر ازر
اااد یا جغییت شتشیز  09ازر جزوشازد
بک د؟
ارا شیه اا ز ش به چات
اا ز  ۱۳ان و شهنمایر بزتشی حز
:
شیه اهض فتشهم ار
صو ت قوع جمله اسلاااه عزلزیزه
ي عضو ال ازهزازد جزا نازاازر كزه
شو شی شانی .شقدشم نم بتش ي حزرزظ
صلح شانی .بیه شتمللر ش بزه عزمز

هیچی شن ا ت شت شیه ان و بزه
حق ذشجر فاع شن خو خوشز فزت ی يزا
سهه جمهر تطمه شی ش ازخزوشهزد
شعضاض بایزد شقزدشازاجزر ش کزه
شعمال شیه حق فاع شن خو بزه عزمز
اي ازد فزو ش بزه شزو شی شازنزیز.
زش ش هند شیه شقزدشازات بزه هزیز
جه شخهیا اس وتیهر که شو شی
بزه
شانی .بت طبق شیه ان زو ش
اوجو ن بتشی حرظ شعزا ز صزلزح
هت ازوقزن کزه
شانی .بیه شتمللر
ضت ی ج خیص هد شقزدشم نم بزه
جزاثزیزتی ازخزوشهزد
عم خزوشهزد
شش..
فاع ا ت ط اگواه کزه جزوسز شیزه
اا ز جوضیح ش ز شزدز شسز.ر جزنزهزا
زینه شی شس .که کا بت ن ش ازوجزه
قااوار ار سان بزنزابزتشیزه وحزق
پزتجزو
س .ن ن به جزنزگ وجزنزهزا
شینگواه جیتیاات قااوار شازکزان پزییزت
شس .پیاار که شن شیه اا ز اسزهزرزا

ار شو به سا ر شیزه شسز .کزه
بهد ار باشزد:
فاع ا ت ع ش شی
ش ل شینکه صو ت ف دشن شقدشااجزر شن
سوی شو شی شازنزیز .ازلز ازهزازدر
فی هرهم انز زو ر ک زو
بتشسا
او جهاجم اماارر بطو شفتش ی یزا
با اهادشن خو ر ابت ی ش با اهخاصم
ار یت شیه اوع
پی
فاع شن خو
جنگ قااوار شس .نیتش بت پزایزه فزاع
ایه ازو جزنزگ
ا ت ع قتش ش
ا ت ع هنگاار شسز .کزه ازنز زو
ال اهاد شقدشاات اماار بت علیه یز
شیزه
ت .اهخاصم ش شجانز هزد
سزاتزهزای شخزیزت ازوضزوع
ش جبزاطر
ادشخمت ب ت سهااه ایز او باث
بزخز
شقدشم قتش تفهه شس .کزه
بهدی به ن پت شخهه ار شو

1-Customaryinternationallaw
2-Non-useofforce
3-Jusadbellum=Righttowar
4-Jusinbello=Thelawofwar
5-Internationalhumanitarianlaw
6-TheRomeStatuteoftheInternationalCriminalCourt
7-Objectiveelement
8-Subjectiveelement

9-OpinioJuris-Anopinionoflawornecessity.
10-TheStatuteoftheInternationalCourtofJustice.See:https://www.icj-cij.org/en/statute
11-"Toinitiateawarofaggressionisnotonlyaninternationalcrime;itisthesupremeinternational
crime,differingonlyfromotherwarcrimesinthatitcontainswithinitselftheaccumulatedevilofthe
whole."See:NurembergTrialProceedingsVolume22,Monday,30September1946.
12-Schabas,William.(2018).TheTrialoftheKaiser.Oxford,UK:OxfordUniversityPress.
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13-Robert Lansing
14-TreatyofVersailles,Article227.See:https://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/versa/versa6.html
15-TheKellogg-BriandPeacePactof1928 See:https://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbhear.asp

16-Affirmation of the Principles of International Law recognizedbytheCharteroftheNürnbergTribunal
NewYork,11December1946ر )GeneralAssemblyresolution95(I
شیه اوضوع جز فور تیسااس اه

شا کدز ح ور علوم 17-OffencesagainstPeaceandSecurityofMankind.
سیاسر شا

گاز جهتشن

سال  0462بو

18-Resolution 177 (II), adopted by the General Assembly on 21 November 1947.

19-clausula rebus sic stantibus

ج
زانن و نگ

ترجمه و تلخیص :بنفشه جمالی
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زیزتیهزا
پیش در امرد :شغزلزو
جزهزان خ
جنگهایر کزه شازت نز
ار هندر « یتیهای شخلر»بزیزه
ت زهای اخهل قوار یا سیاسزر
شخ اتنهای ی ک و هسهند جزا
ک و بزا ازتنهزای
جنگهای ایان
جغتشفیایر اهرزا ت هزمزیزه شازت بزه
جهدش شفتش غیتاماار « تفهزا
شفزشی
شدز » جنگ بیه ایت هزای اسزلزح
شخلر که بسیا ی شن اوش عاادشاه
شسهرا ز شن شفتش غیتاماار ش بهعنزوشن
شسهتشجژی جنگر خو بت ازر ززیزنزنزدر
انات شدز شس .جنگهزای شخزلزر
بسیا بی هت شن جزنزگهزای خزا ج شن
اتنها ارجوشاند ناد ر ناان بزهعزنزوشن
ک زو ش
بخ ر شن شهزت ازدشن یز
اهاثت ساناد عم ز بت شیهر شیزه نهزا
جهدش نااار کزه شسزلزازه بزه سز.
بزه ازیزت هزای اسزلزح
ار زیزتازد
شس.
ارپیواداد به شفزشی
سززالهزای شخززیزت بززه خیززوص
سااهها جوجه
باثهای کا ای
نیا ی به خ وا.های جنسر به یزژز
طول جنگ
خهتشن
جاا ن به ناان
شیاا قوشایه بیهشتمللر ب ت سهزاازه
بتشی ااافم .شن نهزا شزدز شسز.
ش تچه شیه شقدشاات حائز شهمی .شسز.
یتیهای اسلاااه بزیز زهزت
شاا
جوجهات بیهشتمللر بزت خ زواز.هزای
سزایزت
جنسر ااد شدز شسز.
جنگ شغلو ازغزرزول
ا کمت ناان
ااادزشاد شیه ا زاتزه سزهزر ش بزه
بت سر ا کمت چند جهر نازان
یتی های اسلاااه بپت شن :
ناان
زن ن مم رکتکنند در جن ه :
های اهرا جزر
طول جا یخ ناان ا
ش جنگها به عهدز ششزهزهشازد
ناان
جنگ جهاار م اهم جتیه ا
ایت های اماار تمان شاگلیس
شحدهای ذخیتز پ هیباار (شن جمله
کا خااههای اهماتسانی) یزا
کا

شجاا جزمزاهزیزت شزو ی خزاتز.
جنگ به عنوشن ازیزت هزای
اسه یم
اماار که حد  ۸صد ک ایت هزای
اماار ن ش ج کی ازر ش ر بزو شن

یش شاهاا ی » ت ز ببتهای جزاازیز
جهدش نااار که ش طلو شیزه شقزدشازات
طول  ۱۱سال جنزگ شخزلزر
بو اد
شیه ک و به طتن هوتنزاکزر شفززشیز

ن نازان جزا شاززت ن نازان از ز هززای
جزنزگهزا بزه صزو ت
بی هزتی ش
یزا غزیزت ش طزلزبزاازه
ش طلباازه
بخ های پ هیباار یزا ازمزاازر بزه
عهدز ششههشاد به عزنزوشن ازازالر
ااموع  ۳۴صزد شن پزتسزنز ش جز
شیا ت اهادز اتیکا ش نازان ج زکزیز
بزیزه
جنگ خزلزیزجفزا
ار هند
بززیززه
سززالهززای ۳٩٩۳-۳٩٩۱ر
ایت های اماار اتیکزایزر  ۴۱هززش
پزنزازم
نن حضو ششهند ج تیبزا یز
سزوم
یز
ایت های اسلح ش یزهزتز
ایت های اماار ت ز جزدشیزر طزلزو
سزتیزمازکزا ش نازان
ببتهای جاای
ج کی ار هند جهدش نازان «بزمزو

پیدش کت ز بو
به ی اخهلرر نازان شغزلزو بزتشی
شااام عملیات اروذی ضتبهر جتجزیزح
ش ز ارشواد -۳ :شحهمزال ا زکزوک
شدن به ناان کمهت شس -۱ .جوشان
ااافمهکا خا ایااه سیای شتقر
شن بان سر بدار ناان اهمو شجزهزنزاد
ارشو  -۱ناان شاکان جاسانی ازوش
جماهزت
نیت تبا های خو
انراتز
به با ش ی ش ش اد  -۴ناان ایز همچون
اززت شن جززوشاززایززر سزز .ن ن بززه
خ وا.های شفتشط تشیااه ش ش اد

عم ز بت شیهر جهدش نیا ی شن
ناان بتشی شبطزه جزنزسزرر
اززمززافزز.
پززز
پززخزز.
طول جزنزگهزا
ازها
ش
بو ز ارشواد شیزه ننهزا
اززهززتض حززمززمت قززابز
جززوجززهززر چززه شن سززوی
چزه شن
بزایزنزد زان خزو
زیزت
سوی ت زهای یگت
جزنزگ
جنگ هسزهزنزد
جهاار م ایت های ش جز
ژشپه جزهزدش نیزا ی شن نازان
خززا جززر ش جززازز .عززنززوشن
»بزه بزت زر
«ناان شاز
ززتفززهززنززد
جززنززسززر خززو
همچنیه سالهای شخزیزت
زش شهزای ازخزهزلزرزر شن
خزهزتشن
بو ز شدن ناان
ک و هایزر
جوس ایت های اسلح
اا ش اادش انه ت شدز شس.
ش جبزاط
علیتغم امواههای ذکت شدز
با ا ا ک .ش طلبااه غیت ش طلبزاازه
یتیهای اماار به عزنزوشن
ناان
جنگاو یا حمایز .کزنزنزدزر بزتخزر شن
ک و ها به تاای فتهنگر شن ا ا ک.
جنگها امزاازهز .ازرکزنزنزدا
ناان
طزول
نااار که بی هتیه صداات ش
جنگها به عنوشن بخ ر شن شهت ادشن
ن جااهه اهام ارشواد
زنرر ن بررهعررنرروان شررهرررونرردان
غیرنظ می:
خهتشن همااند ات شن پسزتشن
ناان
بزه عزنزوشن بزخز زر شن شزهزت اززدشن
حززمززمت
غززیززتاززمززااززر اززو
طول جنگها
خ وا.های اههد ی
قتش ار یتاد نها به طو اسهز زیزم
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هنگام بمبا شنها به طو غیتاسه یم
هنگام کمبو اوش غیشیر ازایزازهزاج
بهدششهزر جزاز .جزاثزیزت جزنزگ قزتش
ار یتاد هنگاار که ات شن خزاازوش ز
به ایت های امزاازر بزتشی جزنزگزیزدن
بزه ازبزال ن ک زهزهر
ارپیواداد
بان شش .یا ااپدید ازرشزوازدر شیزه
ناان هسهند که اابو به جام جزمزام
اس وتی.های اتجب با کو کانر شفزتش
سطزح سزیزنجزت جزاازهزه
اسه
شن
جزت
ااشانزر
ارشواد شفزشی
او حمله قتش تفهه شغزلزو ازوجزو
فتش ناان کو کان شن اای های جزنزگ
به همیه جهز .جزهزدش
ن ز ارشو
سطح جهزان ش
نیا ی شن پناهندزها
ناان کو کان ج کی ار هزنزدا شازا
جکلی نااار که شهر بتشی فتش ادش اد
چیس.؟
شقهی .شیه شس .که بسیا ی شن نازان
بتشی ااافم .شن خااوش ز خو شقدشم بزه

ازنزاطزق جزنزگن ز
فتش امرکنند
بتشی اازافزمز .شن خزاازههزای خزو ر
ش شیرهار کو کانر شفتش اسه شفزتش
بیما خااوش ز یزا بزتشی جسزهزازوی
شعضای ااپدیزد شزدز خزاازوش ز بزاقزر
ح ی  .بزایزد زرز .نن
اراااند
بو ن اوجو شازان ازاازدن نهزا شن
شجزرزاقزا
سیوهای جنگ امرشزو
ننها بسیا ی شن جنگها بزه تزیز
جنسیه ان او هدن قتش ار یتاد
بنا بت زش شهزای ازنزهز زت شزدز شن
سوی صلیو ستخ جنگ کزت شسزر
ناان اسه نیا ی به بهااه ااافم .شن
ش شیرها جوس شعضزای خزاازوش ز
اناطق جنگ ن ز ها شدزشاد
ناان شغلو هدن حممت امزاازر قزتش
ش ش
بسیا ی شن ازوش
ار یتاد
به پناز ش ن غیش ش ن به ستبانهزای
جزنزگ ازرشزوازد
یت
طتن
همچنیه به تی از یکر انط هشی بزا
یت جنگر نازان شغزلزو
ایت های
سهتسر یافهه اوش غیشیزرر ازوش
خااوش ز بزا
بهدششهر اایاهاج خو
اززاززد یزز.هززای نیززا ی اززوشجززه
ارشواد ااد ی .سزهزتسزر بزه
خداات پزشکزر جزاثزیزتشت نیزا ی بزت
حززونز
ناززد ززر ناززان بززه خیززوص
پی گیتی شن با ش ی یا نشیمان به جزا
ار یش عزوش ض نشیزمزان بزه تزیز
ازتگ
شتشی شسهت نش اوجو شفزشی
هزنزگزام
ازونش شن
ایزت ازا شن
جنگها ارشو
ناان طول جنگر هنگام حزمزلزه بزه
خااهها یا شطتشن اا سکوا.
نش
اا شیس.های بان سرر او
شذی .قتش ار یتاد فز زدشن «ازدش ک
بسزیزا ی شن جزوشازن
هویهر »کزه
سنهر ناان شن ششهه ن ازازت ازنزدر
یگت ااد ی .بی هت نازان
خو عاا

ششهه نش ی جت شس .شحهمزال
شذیز.
نش شذی.ر بزه خیزوص نش
جززنززسززرر ش بززتشی نهززا شفزززشی ز
ار هد
خمونت جنسی در درگیرریهر ی
نظ می:
جنگ بوسنر هتن ویه جزهزان ش بزا
ارهوم شسهرا ز شن «جاا ن »به عزنزوشن
سمح جنگزر شزنزا کزت جزهزان شن
شنیدن اا نازاازر کزه بزتشی بزا ش
کت ا ان او جاا ن قتش ار تفزهزنزدر
ح .ن ز شد جازا نر سزپزیزگزتی
بزا ش ی
شجبا یر بت ر جزنزسزر
شجبا ی طبق قوشایه بیهشتمللزر شازت ن
به عنوشن جنایز .جزنزگزر شزنزاخزهزه
ارشواد جا یخ غا جگتی ش جز هزا
به شهتهای اسکوار حزمزلزه
به شهت ادشن غیتاماار جزازا ن بزه
نها ش فتشاوش اخوشهد کت ا شاا جهدش
کمر شن ت.ها ایزت هزای ازمزاازر
هسهند که جاا ن ش جتم ارشمزا ازد
جاا نی که به هی عزنزوشن ازبزایزد بزه
عنوشن شبزش ی بتشی ا ان ش ن قد ت یا
پا شش ایت های اماار او شسهرزا ز
قتش یت
یتیها ناان به صو ت
بسیا ی شن
سیسهماجی به یز سزیزاسزر یزا
قوار بتشی اس ک ر یا پاکسزانی
های قزوازیزهزر ازو خ زواز.هزای
جنسر قتش ار یتاد شن بنگم ش جزا
جنگ جزهزاازر
یو سم یر شن بتتیه
م جا اناطق جا .ششزغزال ژشپزهر شن
یهنام جا اونشبی ر شن شفزغزااسزهزان جزا
از زیزا
خهتشن
سوااترر ناان
ا یاسر
سینجت ات شن پستشن
یتیهای اماار
کوچکهت هموش ز
اززو خ ززوازز.هززای جززنززسززر قززتش
تفههشاد

زش شهای شعزممشزدز بزه
بت شسا
صزلزیزو سزتخ شن سزوی خزاازوش زهزا
 ۳۸٫۱٩۱ارت ااپدیزد شزدز بزو ازد کزه
۸٫۳
حد  ٩۳٫۷صزد نهزا ازت

صفحه 19

سهت ز جاا ن به نازان
به تی ا یا
خهتشنر ات شن پستشنر بز سزا ن
کو کان اتگ بسیا ی شن قتبزاازیزان
طول جنگها یا عدم زش ش
جاا ن
بسززیززا ی شن اززوش جززاززا ن شن سززوی
قتبزاازیزانر ش شئزه ازا قزیزق شن شیزه
طول جزنزگهزا ازیزسزت
خ وا.ها
ایس .اا ی که جو ش شغزلزو
ش جباط با قتباازیزاازر شسز .کزه بزتشی
جنیهر نشیزمزان
اان جتشح.هار س
بیما یهزای از زا بزهزر بزه ازتشکزز
بسیا ی شن
ااار اتشجهه کت زشادا
شن قضزا ت
اوش ناان به تزیز جزت
خااوش ز جااهه شن بان ویر جزازتبزیزات
خو ستبان ارناند بسیا ی شن نهزا
ار ویند هی کس امرجوشاد به نهزا
به تی ا یر که پیدش کت زشادر کزمز
کند
صززلززیززو سززتخ جززوجززه یززژزشی بززه
خ وا.های جنسر جاا ن بهعنزوشن
حز زور
جنای .جنگر ا ض فزاحز
هزرزهزمزیزه
بزیزسز.
ب ت ش
کنرتشاس جهاار صلیو ستخ هزمل
شحمت ( ۳٩٩٩ژاو) با یگت بت جوجه یزژز
به جتم شاگا ی خ وا.های جزنزسزر
بهعنوشن سمح جنگر جنگها شیه
ززت زهززای
کززه جززمززااززر ش جز هززا
کزمزال
سیاسر باید شجتشی جمام
نهزا بزه
قوشایه بیهشتمللر جزبزدیز
شقهی .خی شوادر جاکید شد نهزا
باید شقدشاات نم ش بتشی جلو زیزتی شن
طزول
قوع خ وا.های جنزسزر
صزو ت
جنگ اااکمه عاامن ن
قوع شااام هند نم بزه ذکزت شسز.
یتیهای یو سم ی
خیوص
که
ادش ش ازهای بیهشتملزلزر ازتشن
خ وا.های جنسر عزلزیزه نازان ش

اااکمه

جا .پیگت قااوار قتش

او
ش اد
ماقودشدگ ن و زن ن بیو :

هزتن زویزه (۳٩٩۱-
جنگ بوسزنزر
 )۳٩٩۱جوجه به ایائو نازان سزیزو
یدز شن خ وا.های جزنزسزر ش
کزنزا
سهو کا جزهزان قزتش ش
خ وا.های جنسرر جنگ بزوسزنزر
ایز همااند جماار جنزگهزای قزبز
بهد شن ن اوجو جدشیرهای ش طلباازه
غیت ش طلبااه ات شن شن ناان کو کان
خو شد جهدش نیا ی شن سزتبزانشن
یتیها ک زهزه شزدزر بزه سز.
ایت های شمه شسیت شزدز یزا بزه
ک و سوم اناطق شاه زتیزخزهزنزد
بسیا ی شن ناان شاا به شازیزد شیزه کزه
جنگ به ن ی جمام خوشهد شدر بزتشی
ااافم .شن شعضای خاازوش زر خزاازه
ش شیرها پیدش کزت ن ی شن ازت شن
ازنزاطزق
ار و شدز خااوش ز خو
جنگن ز باقر اااداد با جو شیزه کزه
جززهززدش نیززا ی شن ک ززهززهشززد ززان
یتیها ش ازت شن
ار و شد ان شیه
(شعم شن اماار غیتاماار) ج کزیز
ار ش اد شاا جهدش نیا ی شن نازان ازیزز
ک هه شداد که اا قی زر شن نهزا
یتیها
پایان
س .ایس.

صد نن بو اد
ااپدید شدن ات شن خااوش ز بزتشی نازان
به جا ااادز شن جنگ پیاادهزای نیزا ی
ش به ابال ش جنگ یزو زوسزم ی
ازدش ضزهزیز.
سابق اس ک ر
ناان بیوز نااار ش که به ابزال پزیزدش
کت ن ی شن ستاوش .ات شن ارز زو
شزدز خززاازوش ز خززو بزو اززدر پزت اززگ
ساخ .بانااازد زان شیزه جزنزگهزا
ستشست جهزانر ازه
جماار جنگها
سزخزهزرهزای
جنها باید با ایزائزو
ااشر شن جنگ کنا ار اداد بلکه باید
اج اضاع ست مر ضتبه حر
ااشر شن ار و شدن ات شن خزاازوش ز
خو ش ایز جام ارکت اد نااازر کزه
ززاهززر اززت شن ززمشززدزشززان (پززد ر
ش شیر ح ور
شوهت پست) شاوشل
بززانا ززسززهززگززرشی شن خززو بززاقززر
امر یش اد ناان کو کاا ان امکه
شسزز .بززه تززیز عززدمحززمززایزز.هززای
شجهماعر شتشی شسرناکر زتفزهزا
شواد
ستشست جهزان
شات نز زها هزش نن
به ابال پیدش کت ن خبتی شن ستاوشز.
بسهگان ار و شدز خو هسهند
بسیزا ی شن ازوش شیزه جسزهزازوهزا
زیزتیهزا ازیزز
سالها پس شن پایان
فه عزیزشن زم
ش شاه ش ااجوشار
شدز سو زوش ی بزتشی نهزا شثزتشت
حر جبتشنااپییتی بت باناااد اا زان
باقر ار یش قوشایه بزیزهشتزمزلزلزر
حق خااوش زها بزتشی سزهزتسزر بزه
شطمعات شفتش م شدز ش به سمزیز.
شناخهه شس.
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ستشست جهان شااع .نیزا ی
ناان
شکسهه سکوت به عهدز تفهزه
زر کزه
ستپتس .خااوش ز -ا
ا
به تی ااد ی.های شجهمزاعزر کزه
یشهه شن سوی جاازهزه بزه نهزا
جامی شدز شس .اا ر کمر بتشی
پییتفهه ن ش ازد -بزه کزا ازربزتازد
بسیا ی شن ناان ا زکزمت ازاشزر شن
ارک ند با کزنزا
جنگ ش به چات
اج خو بزتشی نازد زر
یششهه
بههت کو کان خو جمش ارکنند
آوارگی زن ن:
همانطو که قبم رزهزه شزد نازان
ستشست جزهزان جزمزهزیز.
کو کان
بزا یززر شن پزنززاهزنززد زان ش ج ززکزیز
ازکزاازر
ار هند ساخهه ناد ر
جدید ا کمت نیا ی ش بتشی نازان بزه
نها ش با خزطزتشت نیزا ی
ابال ش
اوشجه ازرسزان نازان ش ز شغزلزو
ش شیر شاوشتر با خو همتشز ادش اد
بسیا ی شن اوشقن شن شعضای خاازوش ز
خو جدش ارشزوازد بزرسزتپزنزاهزر
شغلو اوجزو شجزکزای نازان بزه
شفززتش اززاززلززرر سززاناززانهززای
تهر غیت تهر ازر شزو
شز
که بتشی ساااادهر شفتش
سانااازدهزر شزدزشازد نهزا
شغلو اابو اد بتشی یافزهزه در
ن ن
غیشر چزود بزتشی جز
یاهزان ش یزر بزتشی خزو
شعضزززای خزززاازززوش ز شزززان
اساف.های طزو ازر ش طزر
طول اسیت ناان امکه
کنند
شس .با خطتشت ازخزهزلزرزر شن
جمله او حمله قتش تفهه شن
سوی ایت های جنگر یا سوض
شسهرا ز جنسر به یژز جزازا ن
قتش بگیتاد
ش ززتچززه ناززان ش ز قززد ت
بزهکزا زیزتی
جوشاایر با یر

اکاایسمهای ا ابلهشی بتشی جضمزیزه
خااوش ز شزان ش ازدر شازا
ب ای خو
کمپهای ش ان بزه خیزوص
ناان
ناان جزنزهزار بزا ش ر ازا شن کزو کزان
خت سال نازان اسزهر بزیز زهزت
اهتض سزیزو هسزهزنزد شیزه نازان
اابو اد بزه جزنزهزایزر بزا نیزا ی شن
اس وتی.ها ش بتشی نادز ااادن خو
شعضای خااوش ز شزان جزازمز کزنزنزد
بهعم زر امکه شس .بسیا ی شن نها
به تی ادششهه ادش ک هویهر کزه
بتخر شن جوشان سنهر نازان فزاقزد ن
هسهندر شن چ م اس وتیه کزمزپهزا
بتشی یاف .خزدازات بزهزدششزهزر
ااار پنهان بمااند بتشی ااالر نازان
حزونز
با ش ایان به خداات بی هتی
سهتسر به اوش غیشیر
بهدششهر
ش اد همچنیه اا شن ش شی کزو کزان
خت سال اگتشارهای اضاعرزر بزتشی
کزو کزان
اونشر جهیه کهاد تزبزا
خو ش اد
ناان فاقد سزتپزنزاز بزتشی ازمزافز.

بهزدششز .شزخزیزر چزا
کمبو جا هسهند بسزیزا ی
شن شیه ناان به تی ا زهزتک
بو ن حمام جوشت .با ازت شن
غاتبا با ااد یز.هزا نیزا ی
به تی با های فتهنگزر
ن
سنهر جااههشی کزه
ناززد ززر کززت زشاززدر اززوشجززه
هسهند به ی ذکت شزدز
بتاااه یزی بتشی شسکان
جونین کم به شفتش پنزاز جزو
باید ااد ی.هایزر کزه
فور به نها ششا ز شد ازیزز
او جوجه قتش بگیت
زن ن زندانی:
شتشیز
ناان نادشار شغلو
بدجتی شن ات شن قتش ش اد شن
ی شصلر ن ارجوشن به ابو نازدشن
اخهص ناان با جوجه به جمهی .بی هزت
جزنزگهزا
ات شن بزان ششز .شزدز
ششا ز کت به تی جمزهزیز .کزمزهزتر
ناان نادشار شغلو نادشن ات شن
جززدش ززااززهشی شسززکززان ش ز
بززخزز
ارشواد بخ ر که اهمو کزوچز
جت فاقد شاکااات بهدششهر ازنزاسزو
شس.
نادشن اخیزوص نازان ازیزز ازرجزوشازد
ا کمت یگتی ش بتشی ناان به ابزال
بتخر ش قات ناان بزه
ششهه باشد
نادشنهای اخهزص نازان کزه فزاصزلزه
نیززا ی بززا اززاز ناززد ززرشززان ش ر
فتسها ز ارشواد شیه شات اوجو
شززدن ناززان شن شعضززای خززااززوش ز
حمای.های نها ارشو
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شفتش بان ششهر بزهشزدت بزت ازمقزات
زشی با شعضزای خزاازوش ز خزو کزه
بتشی ان ازایزازهزاجزر ازاازنزد غزیشی
تزوشنم
یزا پزوشزاکر ش
شضافر
بهدششهر ار ادر اهکر هسزهزنزد
زشی با شعضزای
ناان شغلو شن امقات
به ابال ن بزتخزو ش ی
خااوش ز خو
ی
شن حمای.های نهار بزه تزیز
نادشن شن اا ناد زر شفزتش خزاازوش زر
اززرز ززو شززدن شعضززای خززااززوش ز
یتیها یا عدم جوشازایزر پزت شخز.
هزززیززنززههززای سززرززت جززوسز شعضززای
خااوش زر اات م هسهند شن سوی یگت
ناان شغلو با اگتشارهای اضاعرر
شبطه با کو کان خو اوشجه هسزهزنزد
بسیا ی شن اوشقن کزو کزان ازیزز بزه

جنگ چه سطح بیهشتمللر چه
اجهای نیزا ی ش
سطح شخلر
زیزتیهزا
بتشی ات م تفها شدز
ناززان بززا ا ززکززمت
بززه اززبززال ش
طزول جزنزگ ازوشجزه
چند جهرشی
هسهند شن به کا تفهه شدن بهعنوشن
ایت های اماار تفهه جا هزدن شازوشع
خ واز.هزا قزتش زتفزهزه بزهعزنزوشن
جنزگا
شهت ادشن غیتاماار تفها
بسیا ی شن ازوش
خ وا.هایر که
ابهنر بت جزنزسزیزهز زان شسز .شازا
«جاا ن »جنها خ واهر ایس .که ناان
جنگ با ن اوشجه هسزهزنزد جزنزگ
بتشی ناان یهزنزر جزدشیزر شن شعضزای
خااوش ز اا ناد رر یهنر ش ر
برستپناهر جنگ بتشی ناان یزهزنزر
سیو ید ر اات ای .جنزگ نازان

همتشز اا شن خو بان شش .ارشوازد
اززاز هززای یززگززتی اززگززهززدش ی
ارشواد
ناززدشن اززیززاناززنززد شاززکززااززات
ناززان
بهدششهر یژزشی هسهند سهتسزر
به حمام جوشت .به صزو ت ازنزمزم
سهتسر به اوش بهدششهر تزبزا
شن قاعد زر شن جزمزلزه
اناسو
طزول
ایانهزایزر شسز .کزه نازان
بان شش .با نها اوشجه هسهند نازان
ات شن نادشن با شاوشع خ وا.هزای
جنسر بت هسهند که شیه خ وا.
شبزهزم بزه شازوشع
ها یس بزا ش ی
بیما یهای ا ا بهر ش بتشی نازان بزه
ابال ش
نتیجهگیری:

هایر ارکزنزد
ش ش ش به پییتش ا
که به تی اات ای.های شجزهزمزاعزر
یشهه غاتبا اا ر چندشار بزتشی
پییتش نها ش ادش اد
شن هت ناان یگتر ک و هزا
شات نز بی
زت زهزای
ت زهزای سزیزاسزر
اماار باید حدشکات جمش خو ش بزتشی
حرای .شن شهت ادشن غیتازمزاازر بزه
خیوص شق ا سیوپییت جزاازهزه بزه
کا بنداد ناان ایز بهعنوشن ایمزر شن
جمهی .جهان باید بتشی جا ق شیه شازت
جمش کنند جماار ت.ها اوی بزه
عززایزز .اززهززاهززدشت بززیززهشتززمززلززلززر
ب ت سهااه هسهند که نها ش الززم
به جت یج قوشایه حزمزایزهزر شن نازان
امااه .شن بت ن هت واه خ وا .علیه

جزتم شازگزا ی شیزه
جنگها
ناان
خ وا.ها اااکمه شفتش خاطزر
صو ت بت ن ن ارکند ش ت شازت ن نازان
یتیهای اسزلزازاازه بزا شازوشع
سخهرها ا کمت س .پناه اتم
ارکنندر اه به تزیز ازبزو قزوشازیزه
سطح بیهشتمللر کزه بزه
بان ش ادز
عل .عای .اکت ن شیه قوشایه شن سوی
ت.ها ایزت هزای ازمزاازر شسز.
قوشاینر که عایه ان باید جزبزدیز بزه
شقهی .شواد
اززنزززبززنWomen and war – An :
overview
https://www.icrc.org/eng/
resources/documents/
misc/57jqq3.htm#a3

صدای امریکا/حمیده آرمیده :

هفتاد ز سومین جلسه دادگاه حمید نو

؛

زکیل معرزف به »مشاز ملکه «بریتانیا
ز صندلی شاهد قرا گرفت
ی
قاض جفری رابرتسون ضمن تاایایاد بار مااته نا
بی الملیل جنای علی ر
تاتگاه ای ی
بشی  -اعالم کرت:
این اعدام ا قطعا نسل ر
کشا باوته ا.ا ن مان تر ایان ماورت تر کاشاابام واوااشا امن اماا نسال
ر
کش جزو موارت اتهایم این تاتگاه ویس ن
ی
جنگ و جنای علی ر
بشی بوته ا .ن
این [اعدام ای تابسشان  ]۷۶یک جنای
و وا قااواون آی
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 ۰۲اناند ۰۰۲۲
سوایه جلسه ش از حزمزیزد
هرها
شعزدشم
او یر اههم بزه ا زا کز.
نازدشن
جزابسزهزان ۱۷
نادشایزان
وهت ش .ساع ۱ .بزهزدشنیزهزت ن
پنا نبه اون هزم شسزرزنزد ۳۴۱۱
شسهکهلم سوئد بت زش شد
جرتی شبتجسونر قاضر بیه شتملزلزرر
شاهد شیه جلسه ش زاز بزو کزه بزا
کمر جاخیت شن طتیق یدیو شن بتیهاازیزا
زش ش قزاضزر
جلسه شتک .کت
شبتجسون یکر شن اهمهتیه ازدش ک
ایان ش ته شثباجر کهبر ش سهان ها
کیرتخوشس .پت ادز حمید او ی شسز.
شن هزرزهزا جزلزسزه
طول بی
که
ش از با ها به ن شسهنا شدز شس.
غان خو ش
قاضر جرتی شبتجسون
یکر شن با جتیه کزمی بزتیزهزاازیزایزر
اهتفر کت که به اها تز زو »ا زا
غزان شزهزا ت
الکه «ار هند ش
ازو چزگزوازگزر
خو به سوش جر
بنیا عبدشتتحمان بت اند با ش
جما
عل .قبول سزرزا ش بزتشی ازوشزهزه
زش ش خو پاسخ ش
قاضر جرتی شبتجسون ر .که چزنزد
هرهه ق .صتن کت جا شن شعهبا بزنزیزا
ازاهزیز.
سرزا ش هزنزدز ززش ش
جا یق خوشسههشدز شطمینان حزاصز
کند
قاضر جرتی شبتجسون جوضیح ش کزه

زش ش خو با حد  ۴۱ارت شن ااات
یافهگان شن شعدشم های جابسزهزان ۱۷
جهدش ی شن خزاازوش ز هزای قزتبزاازیزان
ایاحبه ششهه شس .ش بزه پزتسز
کزمی ازدشفزن
های ش سهزان هزا
ازازوز شازهزخزاد
اههم با ز جزهزدش
ایاحبه شوادز ها پاسخ ش
او صا.
قاضر جرتی شبتجسون
فهوشی ی .ه خمینر ابنر بت سهو
شعدشم نادشایان اخزاتزرزان جزمزهزو ی
شسمار ر:.
اه به طو کلر هی شکر صاز.
فهوش شسنا اوجو پیتشاون ن ادش م
[شیه فهوش] با کینزه بزخزیزوصزر صزا
شدز شس.
خزاطزتشت حسزیزهعزلزر
شیه فهزوش
ژیزم شیزتشنر
انهمتیر ات شما ز
فزت ازا شضزر
ادز شس .ش یز
شخ هیات عاتر ک و اخات شیزه
شعدشمها بو
سید عبدشتکتیم اوسوی ش بیزلزر کزه
خو قاضر شت ضات بو ایز به شیه فهزوش
ششا ز ازر ازد ازوسزوی ش بزیزلزر
ار وید شیه فهوش ش اسه یمزا شن یز.
ه [خمینر] تفههشاد
قتشئه شوشهد ا زان ازر هزد کزه
ششزهزه شسز.
فهوشی ار ایز جو
ن سهو شعدشم چپر ها صزا
که
شدز بو
قاضر جرتی شبتجسون با ز ااهیز.

– قااواون اماور

شعدشمها شیه واه امت ش :
نازدشن زوهزت شز.
نااار که شن
ش یه صاب .ازرشزو ر ازدش ک قزوی
جو ش اد که ح هناکجتیه صانهها
اها خ ش ز شس.
شیز.
امت تفهه جزاز زیز زاجزم
با
شاهدشنر هی شکر ادش م که شعزدشم
اوج شجرار شفها زشاد
ها
اوج ش ل جهدش
هی شکر ادش م که
بی هتی شعدشم شداد ازوج ش ل ازو
ازو
جوجه عموم هم قتش تف.
اااهدیه بو
ن
ناان نادشار اتجزد ش پزنزج بزا
شمر ن اد تر ات شن نادشار ازتجزدر
ااکوم به شعدشم شداد
قاضر جرتی شبتجسزون تزیز صزد
فهوش شن سوی ی .ه خمیزنزر ش شیزه
واه جوضیح ش :
اخس.ر خ م ی .ه خزمزیزنزر شن
جنگ ازیزان شیزتشن
قبول ج بس
عتشر بو ش رهه بزو شی کزاش بزه
جززای قززبززول ج ز بززسر جززام نهززت
اراوشید
مر قید ژیم بتشی شن بیه بت ن جزمزام
ستشااام قوع عملیزات
اخاتران خو
اتصا یا فت غ جا یدشن بو
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ش سهان شن قاضر جزرزتی شبزتجسزون
زش ش خو بت ازبزنزای
پتسید شما
چه اد ک سندی امت ار هیزد کزه
شعدشم ها شن چند هرهزه قزبز بزتازاازه
بزه
یزی شدز بو شاهد پزاسز
شیه سوشل ر:.
ادش کر جو شش .که پت ازدز هزای
[ناززدشاززیززان] طززتفززدش اززاززاهززدیززه
شسهگتشیان ش [شن قزبز شن شعزدشم هزا]
یکر شن نازدشن هزا
اا ز ار کت اد
شن کد یا اگر اا قتاز بتشی نادشایاار
که باید شعدشم شوازدر شسزهزرزا ز ازر
کت اد
ناان اناسزو
شیه شعدشم ها قتش بو
شااام شو شیه ناان انزاسزور
جلسزه شی
فت غ جا یدشن بو
ژشاویه بتشی ازا زر شعزدشم
اااهدیه ج کی شدز بو کزه
خبت ن بهد شن شازهز زا ززش ش
اه بو شیه جلسزه شز ش بزان
کت که نادشایان اااهد ش شعدشم
کنند شیه عم اها [شعدشم هزا]
اسلما ایان به هماهنگر قبلر
ششهه شس .شیه بتاااه [شااام
شعدشم ها] حدشق چزنزد هزرزهزه
قب شن شااام ن بزتازاازه یززی
شدز بو
قاضر جرتی شبتجسون ضزمزه
جاکید بت شیزه کزه شفزتش شعزدشم
شدز بخزاطزت قزبزول ازدششزهزه
عدم جایید یه سمر ک زو ر
شمه خدش ااازیزدز
ااا د
شعدشم شدادر ااوز شعدشم هزا ش
شینگواه جوضیح ش :
جا ی ات اه ادش کزر
بتشسا
ش از هایر کزه
جو ش
شیه نادشاها شجتش ار شدر ااانزد
ش ززاز هززایززر کززه اززا اززر
شناسیمر ابو نادشایان ش صزدش
ار ن اد شن اها ار پتسیدازد
که یا هوش ش اااهدیه هسهنزد
یا اه بهد اها ش بزه بزه صز
کت ز به حسینیه نازدشن ازر
بت اد اها بهدش نادشایان شعدشم شزدز ش
کاایون های یخچال ش ر شباازه بزه
قبتسهان ها حم ار کت اد
قاضر جرتی شبتجسون ضمه جاکید بزت
اا ز ه  .اه قااون ی سر سزر
– قااون شاو ش از های بیه شتمزلزلزر
جنای .علیه ب تی - .شعمم کت :
شیه شعدشم ها قطها اس ک زر بزو ز
کهابم اوشهه
شس .اه شیه او
شم شاا اس ک ر جز اوش شجهاازر
شیه ش از ایس.
شیه [شعدشم هزای جزابسزهزان  ]۱۷یز
جنای .جنگر جنای .علیه ب زتیز.

بو ز شس.
پزاسزخ بزه
قاضر جرتی شبتجسون
شیه سوشل ش سزهزان کزه بزت شسزا
زش ش ش اسز زو ن شیزه
جا ی ات
شعدشم ها باید با چزه شحزکزاازر بزت
شوادر شیه واه شیها امت کت :
زش شم به اس وتی .کزیزرزتی
اه
صا کنند ان شجتشکنند ان شیه شعزدشم
شیناا اس وتزیز.
ها ششا ز کت ز شم
کزا بزو ز
فت ی شزخزیزر هزم
سهو هند زان بزلزکزه
شس .اه ف
قوع شعدشم شتک.
هت شخیر که
ششههر اس ول شسز .شیزه ازوضزوع
ااد ز سیهر ش بزتازر زیزت

جنای .علیه ب تی .شس.
شها ت جرتی شبتجسون بزا شعزهزتشض
حمید او ی همتشز بو اهزهزم زرز:.
«شی ان [ شبتجسون] باید شن حافمزهشش
شسهرا ز کند شاا همه ش ش شن ی
کهاد ار وید »
سزاازد ر قزاضزر ش زازر
جوازا
به شیه شعهتشض اههزم جزوضزیزح
شکن
ش که باید به همیه شک بزاشزد ش
ر« :.اه به ش شجزانز ش زشم جزمزام
شیه زش ش از اا جز پت ادز شسز.
پس چه [شن ] بخوشاد چه اخوشادر اا
ازر شازیزم
همه شیزه ززش ش
خوشادزشیم جو هم قبم ن ش خوشازدزشی

ززانحززاتززر

ا ززان اززدز کززه پززتی
خوشاال ایسهر »
سااد ر قاضر به او ی زرز:.
جواا
ش ن
«شیه شاهد با شاهدهای یگزت
شاهدهایر که بایزد شن حزافزمزهشزان
بتشی شها ت ش ن شسزهزرزا ز کزنزنزدر
ش شن حا به بزهزد شن
جرا جر فاح
بزایزد
شیه واه شاهدها نیا شسز.
عا ت کنر »
شازا
حاشیه جلسه شات نر پست
حمید او ی شعهتشض خو ش اسبز .بزه
ااوز فیلمبت ش ی ت ز شعزشار صزدشی
خبتی شیزه ش زاز
اتیکا بتشی پوش
پاسزخ بزه
شبتشن ششهند پست اههم
فیلمبت ش صدشی اتیکا که شن ش
اهی ت خوشسهه جوضزیزح ش ز
بو که جنها ییرهشش ش شازازام
ار هدر به شاگلیسزر زرز:.
«شن اه فیلزم بزگزیزتیزدر شازا شن
اا م خزاازمهزا [ششزا ز بزه
خوشهتش] اه »
نم به جوضیح شس .که زش ش
جززرززتی شبززتجسززون کززه بززه
سرا ش بنزیزا عزبزدشتزتحزمزان
 ۳۴۱صراه جهیه
بت اند
ش م ازت ش  ۳۱۸٩ازنزهز زت
شززدر حززا ی ایززاحززبززه هززا
شطمعات بسیا ی با ز شعزدشم
های جابسهان  ۱۷شس.
زش ش شبزتجسزون بزه شیزه
اکهه اهم پت شخهه شدز کزه
قایزهزر ازاازنزد شعزدشم هزای
سیاسر سال  ۱۷اه جنها عزدز
شی بخاطت ع یدز سزیزاسزر
ایهبر خو ک هه شزدز شازدر
بلکه خااوش ز های اهزا ازیزز
بززر خززبززتی شن ضززهززیزز .شیززه
نادشایانر جا .شکناه تزهزر
قتش تفهه صدازات حزر
جسمر به اها ش شدز بزه
همیه علز .حزق خزوشسز.
غتشا .شن ت .ش ش اد
ززش ش
اکهه اهم یگت او
شبتجسون ن شس .که ا ان ار هد
جنای .علیه ب تی .هت ز شاا ازت ن
شازکزان
شازیزد
ناان ازمزر شزو
ش خوشهر بتشی خااوش ز های قتباایزان
جااهه جو ش
جلسه بهدی ش از حمزیزد ازو ی ن
سه شنبه هرهه یندز بیس .چها م
 ۱۱۱۱بزا
شسرند ۳۴۱۱ر پااز هم اا
شها ت پیام شخوشنر کزیز شیزتشازر –
کااا شیر فهال حز زور ب زت بزت ززش
خوشهد شد

ناخدا محمد فاریس

ز زد سپاه قدس ژیم اسالمی به جنگ
ازکراین از طریق سو یه
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ات م عزیز شیتشن هوشیا بزاشزیزدر جزا
نااایکه شیه ژیم جنایهکا بزت ک زو
ات م شیزتشن حزکزواز .ش ر هزمزوش ز
شاکان بت ن فاجهه شی بتشی ک و جو
سزاازه
ش بزتشبزت بزا ززش شزر
۱۱۱۱ر
شینهتاهر شتهتبیهر  ۷ااز ازا
ج ا خاتد زش ش ش ز شس .سیزه
انط ه یتشتزی ا زغزول شسزهزخزدشم
ش کزتشیزه
اتسزوازتی بزتشی جزنزگ
شس )۳( .همااگواه کزه خزبزت ش یزم
جنگ  ۳۳ساته سو یه حهر
سیه
ی ستبان هم سو یه پزیزا ز ازکزت
جمام عملیات ناینر کمکر بزه ش جز
سو یه شن طتیق سپاز پاسدش شن شاخه
شاززاززام
بززت اززمززتنی نر سززپززاز قززد
ت یدز شس.
ازاز فزو یزه ززش ش ش یززم ژیززم
شسمار شیتشن جزوسز ازیزت ی قزد
سپاز پاسدش شن بتشبت بزا ززش شزر
ششنگهه پس)۱( .ر  ۱۸ژشاویزه ۱۱۱۱ر
شن ات م انط ه جنود شزتر سزو یزه
سپاهر شسهخدشم ایکند ح وقر که
بتشبت ایم حز زور
به اها ار پت شن
سو یه شس .جوشاان انط ه بزه
شج
تی ف ت ازهزیز زهزر بزه شسزهزخزدشم
ار یزنزد شفزز ن بزت
قد
سپا
سزپزاز
شسهخدشم جزوشازان سزو ی
بزتشی
قد ر ژیم شن طتیق سپاز قد
جلو ات م انط ه اد سهر بیما سهان
ز
یگت شاکااات فزاهزر بزوجزو
شس .بدیه سیله انط ه یزتشتزی
ت.
شس.ر
جا .فتاان سپاز قد
شیزه ازنزطز زه
اماایان سزو یزه
کنهتتر ادش اد

خاتد ایگوید ا ااات اتيکزا بزه شل
شسهتي .ژ اال رهزه شازد سزیزهر
سو ی های ااهت ابت شهتی ش
ش کزتشيزه شسزهزخزدشم
بتشی ابا نز
ار کند چزتش کزه جزهزاجزم اسزکزو
عمیق جت به شزهزتهزای ش کزتشيزه
سهزتش ازر یزابزد نش ت فزاع
اتیکا به چزهزا از زام ازتیزکزایزر
شسهنا کزت ز کزه « سزیزه کزه شن
شخ سو یه فهاتیز.
سال ۱۱۳۱
نهای شخیت جنگاویان
ار کندر
ش شن ااا جید ار کندر به شیه شاید
ازبزا نز شزهزتی
که جخیص اها
بهوشاد به ششغال پایهخ .ش کتشیه کزیز
کم کند »یکر شن از زاازهزای نش ت
فاع رهه شس .جنگاويان سو ی هم
حال ازا ز شزدن
سیه
شکنون
به ش کتشيه هسزهزنزد بزتشی
بتشی
جلو شبه اماایان جا .فتاان سزپزاز
یگت شبه اماایان (جت یسز.
قد
ها) با جاتبه ازشیای بسیا خزوبزر
امت ش اد بتشی خت ج شبه امزاازیزان
سزززیزززه
یزززتشتزززی ر
سزززاکزززه
بتشی فهزه بزه
اها ل  ۱۱۱جا ۱۱۱
ش کتشیه پت شخ .ایکند به ی یه هزینزه
ش کت ن شبه اماایان جاز .فزتازان
ژیم به ش کزتشیزه ش ازت م
سپاز قد
ف یت شیتشن پت شخ .خوشهند کت
زش ش نش ت فاع اتیکا سه ن پزس
یزمزیزت
شن ن انه ت ار شو کزه
پوجیه ش عا کت که ایت های ش کتشینر شن
سپتهای شاساار شسهرا ز ار کنزنزدر
“از شن خا جزر” بزتشی شزکزسز.
سپت کی ر همتشز بزا ازیزت ی نازیزنزر
سر ار جنگنند نم بزه جزوضزیزح
شس .که حمله سیه به ش کتشیه ش
بزنزمزت ازیزتسزد
ن  ۳۴ار شزو ر
پی تف .اماایان سر بسیا کند
بهضر خبتهای جغیید ا دز حزاکزر شن
شن شس .که ستبانشن سزر بزهزلز.
بزه
اتسیدن غیش به شاها بنززیزه جزااز
ات م ش کتشیه ایرت شند شیزه شن شازازا
ستچ مه ایگیت که ایزت ی نازیزنزر
سزاازه هزای
سیه که طول ن
شن  ۱۱کیلزوازهزت بزت
جهاار به پی
شز بزه کزیز ازهزوقز
شدز شس.
شدز شاد

ایهت کوتبار نیت شاو خا جه
ا اب
به سزر
ش کتشیهر ن یک نبه  ۱اا
شن شن ر .حد  ۱۱هزش جزنزگزازوی
خا جر شکاتشً شن ک زو هزای ش پزایزر
بتشی فن جهاجم سیه به ازیزت هزای
یزا بزه
فاعر ش کزتشیزه پزیزوسزهزه
اماایان خوشهند پیوس .جا کنون شیزه
یتی انات به خسا شت بزیز زمزا
صد ها جلرات غیتاماار بزو ز شسز.
کمیست عاتر ح زور ب زت سزانازان
ال اهاد ن شنزبزه  ۷ازاز ازا
شعززمن کززت جززاکززنززون  ۴۱۱ک ززهززه
 ۸۱۳اات ح شزدز شازد شازا جزهزدش
ک هه شد ان ازازت حزیزه بسزیزا
بی ت شن شیه اا جخمیه ن ز ازیز زو
بتشبت با زش ش کمیست عاتر بزیز زهزت
جلرات غیتاماار ثب .شدز ازاشزر شن
شسهرا ز شن سمح هزای شازرزازا ی شن
جمله لوته با شن جوپخزاازه سزنزگزیزهر
سیسهم های شکهر چنزد پزتجزابزر
حممت اوشکر بمبا شن هوشیر بو ز
شس .شخبا جغیید ا دز شما ک زهزه
شد ان طتفیه ش چنزد هززش قزلزمزدش
کت ز شاد
نم به یا ی شس .بمنمزو جزغازیزه
هزینه عملیاجر جت یس .ایزابزهزر
جنگ سو یه یمهر حزد ه تبنانر
شبه اماازیزان جزت یسزهزر ژیزم
عتشرر ژیم شسمار به ابزال جزوشفزق
یه شس .جا بزهزضزر شن
هسهه شی
با نش شزدن
جاتیمها بت ششهه شو
پوتهای بلوکه شدز هزینه شیه جنزایزات
ش جغایه اماید ستپتس .جیم ازیشکزتز
کنندز شجمر شیتشنر علر باقتی کزنزرر
ن شززنززبززه اززا ززهززااززر بززه ک ززو
زز .کززه ا ززااززه شی شن ف ززا
بززان
فزشيندز شن جزاازو سزیزه بزت جزهزتشن
شس )۱ ( .ساازه هزای ژیزم سزرزت
ش « چزا چزود
علر بزاقزتی کزنز
جززتیززان
شیزززاززر هززای اززهززمززول
رهگوها »جوصی کزت ز شازد تزر بزا
جوجه به ضهی .جنگر ش کتشیه ازیزان
به هزینه جغایه اخا ج جنگهای ایابهر
شکسههر ژیم شز یزگزتی
شقهیا
باز قبول پی نها شت طتفیزه ازیشکزتز
یه ش ادش
کنندز بتاااه شجمر

شاتیکه او ش جوییزهزت خزو ازوشز.ر
جمام ایشکتشت جخییر کا زت ز هزای
ایشکتشت به شجمام سزیزدز شسز .ی
شفز ز شس .ناان ن سزیزدز کزه
چند ن یندز جیزمزیزمزات سزیزاسزر
قزتش ش شجزمزر شاضزاض
خاجمه یافهه
شو ۱
شیه حاتر شس .که ن شنبه  ۱ازاز
ن نيززت شاززو
ر سززت ززر
اززا
خززا جززه سززیززه شن بززلززیززنززکززه نیززت
شاو خا جه شاتیکا خوشس .کزت کزه
اتیکا به سیه جضمیه کهبر او
ش شاه جاا ت جوسهزه
شنش ی اسکو
فنر-شقهیا ی بزا شيزتشن ش بزدهزدر
باعث اهوق شدن اها بزا جزوجزه بزه
جاتيم های جنبزیزهزر بزت سزت جزنزگ
شیه شبزطزه
سیه ش کتشيه ا و
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سخنگوی نش ت خا جه ژیزم خزبزت ش
که حسیه شایت عبدشتهیانر نیزت شازو
خززا جززه شیززتشنر ن شززنززبززه  ۷اززاز
ن صاب .کت ز
جلرنر با
اا
اوضوع جهدید جاتیم ها ش او بزازث
قتش ش ز شاد اهیاه شیه رهزگزو بزطزو
کاا ا خص ایس .تر رهه شدز
شس .که جمهیدها ت .سیه ش قاان
کت ز شس .که ج اضای خزو پزیزتشازون
جاتیم های جنبیهر جهان غتد بدتزیز
جنگ سیه ش کتشیه ش بزه ازوضزوع
بتجام ش جباط ادهد ایهوشن زمزاازه ن
یکر شن پی نهزا شت شازیزتعزبزدشتزهزیزان
جزنزگ
حمای .اماار ژیم شن پوجیه
ش کززتشیززه بززاشززدر شن جززمززلززه ش سززال
جت یسههای ایابهر ژیم شن سو یه بزه

ش کتشیه
امحمه ای و شسهتشجژی »ازگزاز بزه
شتر خاانه شی « پیت ی ش شن حمزلزه
پوجیه به ک و ش کتشیه اه جنها شن ازمزت
سیاسر باعث شزتازنزد زر شسز.ر
شکنون ژیم جنایهکا شسمار با رزهزه
تبی به خوشس .پزوجزیزه ک زو
جنگر که هزت زز بزه
ات م شیتشن ش
ش ایزکزنزد
ات م شیتشن ش جباطر ادش
پ زهزیزبزاازر شن
اختد پوجیه
ا
حکوا .های خو کااه خا ایااه ااز
خاانه شی شسد ا ا ک .فسزا
جنای .اها شکنون او شسهرا ز قزتش
تفههر ژیم بد ن جوجه به خزوشسز.
ات م شیتشن سیاس« .اگاز به شزتر »

ش با هزینه سیاسر شقهیا ی بسیزا
بزه جزنزگزر
با ابال ایکند با
یگت عمم ک زو شیزتشن ش بزه شزبزه
اسههمتز سیه جبدی کزت ز شسز.
«اگاز به شتر »خاانه شی حکزواز.
ی باع .شاز شی سیاسر شقهزیزا ی
ک و شیتشن ت یدز پیت ی شن پوجیه
پ هیباار شن جاا ن سیه به ش کزتشیزه
اززت م شیززتشن ش بززا خززطززت
ک ززو
بسیا جدی اوشجه کت ز شس.

ضهی .فاهر ات م عززیزز
جغییتی
شیتشن شیاا اخزوشهزد کزت بزه یز زیزه
اززیززهززوشن پززی ز ززبززیززنززر کززت بززی ز
شن  ۸۱۸بهای فت ش ار.ر انر ایهااات
سزتازایزه هزای نش ز
پهت شیزمزر
شدزر شن طتیق سپاز قزد ر هززیزنزه
ت ز های شبه اماار ایابهر ژیم
جزنزگزهزای
خات .ژیم
خا ایااه
شخلر سو یه یزمزه خزوشهزد شزد
شفز ن بتشیه بدتی شبسهگر جبزهزیز.
ازز
خاانه شی به پوجیهر هزینه
های سو ی بزه جزنزگ ش کزتشیزه ازیزز
شن جیو ات م شیزتشن
جوس سپاز قد
پت شخ .خوشهد شد
ااخدش اامد فا سر
۱۱۱۱
 ٩ااز اا
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شزویزم بزه
بان هم نم شسز .یزا
یزهر
اهیاه سیدن ایشکتشت شجمر
بت ششهه شدن بهضر شن جزازتیزمزهزا
نش شدن پوتهای بلوکه شدزر به تیز
شسهتشجژی »اگاز به شتر «خاانه شیر
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دههعطف
فو یه 2 09 0200 ,03
ناااه شتی
شن سال قب صزراه سزدزخوشار ش
ناااززه شز شاززدشخهیم سززهر کت یززم
اگزززاهر ششزززهه باشزززیم بزززه جا یزززخ
شیززتشن
صدسززاته اززونش عززاتر
چها شما ز قبلر شیه صراه جا سزال
شیزه شزما ز
 ۳۱۴۱ش ات کزت یم
اوبزز .بززه هززه  ۴۱هاززتی شمززسر
سیدز شسز.ا هزهشی کزه بزه اوعزر
ا طززه عط ز جززا یخ اهاصززت شیززتشن بززه
حززساد ار یززد خمیززد ر امززو ش
شیزه
جاو ت شیتشن ش جغییت ار هزد
هه بو کزه سهتسزرهای ش جباطزر
ازسب.
شن همیزه
بی هت ارشو
شنر شطمعات بی هتی هزم
به ن
صزراهر خمصزه
شخهیا ااس .شیه
کوچکرسزز .شن ن هززها شن ز ای
اسبر فضای سیاسر جا حمله اازد
به شا گاز جهتشنر شن جدشل شاز با قزم
شا ززمد سززرید جززا جنززگ سززت ر شن
جنب های چتیکر جا جوسهه شقهیا ی
شن اتگهزززای اززز کوک اخاترزززان
پهلززوی جززا جغسززیس شاز گاز صززنههر
یزززززااهت بزززززسیا ی شن اوضزززززوعات
صزززززراه
شیزززززه
عنوشنشزززززدز
ارجوشاززس .ااززو باززث ی ز صززراه
اهرا ت باشد ا ان هد کزه چگوازه
ز شزک
شیزه
اد ایزشسیون شاز
هه بهد چه بو ر
تف .جغثیتشت ن
صززراه
شازا ازت خمصززهشی شن اهزا
سدزخوشار ناااه بتشی فهم جازو ت
شیزتشن خزاتر شن تطز
اونش عاتر
ایس.
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روزنهای برای تناس
هززه چهزز ر هززه شززت ع بززسیا ی
سیاسزز .شیززتشن
شقهززیا
شجراقززات
شس .به جبنر شا گاز ایز شن شیه فضا
ایزززس.ا هزززهشی کزززه سزززایهی
سززنگیه کو جززا قززتش شسزز .کم اگجززت
شو شن سویر فضای شقهیا ی کز و
هم شه ایس .شعهتشض بزه تز.
ش یبهز  .سزال
فضای غاتو ش ش
۳۱۴۱ر جمهزززر شن اهلمزززان ا ابززز
ایزززدشن بها سزززهان
االزززس
شعهتشض به پاییه بو ن سهمز ر جامزن

میتینگ جاللیه 27 ،اردیبهشت 0341
ارکنند یز اهلزم بزه ضزتد لوتزه
کز هه ارشززو شبوشتاززسه خااهلززر
که کهتشی اه ول ان ول شن شا گاز
شیزه
جهتشن شش.ر اهلمرس .کزه
ش شن سز .ار هزد بزا
حا ثه جاا
شیه شجرارر ت .شتی شااار س وط
کت ز اوب .به علر شاینر ار سزد
شحزززهتشم بزززه خوشسزززهههای
بزززه پزززا
اهلمانر شیزه ن بزه عنزوشن ن اهلزم
بهزد شن شا زمد ازیز بزا
ثب .ارشزو
همناززاار شیززه ن بزززا جززت شزززهید
اتجضر اطهتیر شیه عنزوشن شم پیزدش
ارکنززد علززر شایززنر سززاب ه نش ت
ششززز .قزززتش ش کنستسزززیوم ش ش
بسهه بو ر ازوز صزد شعمم شصزمحطلو
ختیززززززه
قاجززززززا ر شایهشتد تززززززه
سیاس.ادش ش شد شن شیزه خاازدشن کزه
اتیکززززا بززززا
شن سززززرا ت
اوکتشتهززای اتیکززایر همززتشز شززدز
بو شاینر بتشی خو شزغن ازسه لر
شن شیززززه جهزززز .بززززا
قائزززز بززززو
اخس .نیتشن بهدی جرا ت ششز .شن
خزتیه نهزای سزلطن.
همیه
ایز طتن ا و ت شاز قتش تف.ر شازا
پزززت ژزشی کزززه ش جهتیززز کزززت ز بزززو ر
ارجوشازززس .بنیانهزززای سزززلطن .ش
کنززا جبززا
جغیززیت هززد شیززه اوضززوع
قاززتی اخزززس .نیتر شزززاز ش اگزززتشن
ارکند ش ابا نز با فزسا ش ش ی ش
سهو کا قتش ار هزدر بزا جوجزه بزه
اگاز اوکتشتهزا اویز بزه ز ای
بهزززد
فزززضای سیاسزززر شزززدز

شقهیا ی ایز شصزمحات ش ضزر ش کلیزد
ارناد
سیاسززززرر
فززززضای زززز ای
ایت هزززززای جبهزززززه الزززززر شاکزززززان
عتصزه
ساناانیابر پیدش ارکنند
عمواززر اززیز فهززال ارشززواد جامززن
ن
اهزززت ن بزززه ایهینزززگ جمتیزززه
پنجشزززنبهر  ۱۸ش یبهززز ۳۱۴۱ .
نایههزززایر کزززه شازززت ن پزززا ک تزززه
سززال
هززسهندر بت زززش ارشززو
بزا بت ززش
۳۱۱٩ر شاهخابات االزس
شدا شاز ش تیزه شاهخابزات ش بزه تیز
حام با ی ج لو باط شعمم کت ر شازا
االزززسر کزززه شن شاهخابزززات م
تفهززه بززو ر بززا
ناززسهان  ۳۱۱٩شززک
شززت ع اخززس .نیتی شایززنر انازز
ارشززو شایززنر کززه جاتبززه قززوشم
شن فهتت(فاصززله جهطیلززر بیززه
االس) سال  ۳۱۱۱ش یدز بزو ر شن
شاز چنیه خوشسزهر ارکنزد طزتح
نیزززززتشر
شصزززززمحات ش ضزززززر ش
ش سنااار قطها با اخاتر .نایزه ش شن
امززا سیاسززر ن االززس همززتشز
ارشد شن شیزه ر جهطیلزر االزس
به ش کم ارکنزد فزضای سیاسزر
شس .جبهه الر کزه
شن پتجن
ن
خو ش تهتااجیو شصلر شاینر ار شازدر
ایهینگ جمتیه به بت زش ی شاهخابزات
شصتش ارکند شن شسهرا ز شن ایت هزای
سیاسر خو جهز .شبزتشن اخاترز .بزا
شاینر شبایر ادش
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دانررمگ  ،برر ز هررا زیررر چکمررره
نرب زان
ش ل بهمززه سززال ۴۱ر همناززان بززا
ازززون شن اد سزززهر
شخزززتشج چنزززد شا
شا اویان شا گاز س .به شعهتشض
ارناندر شاا شیه بزا بزا پاسزخ اماازر
تززز .اوشجزززه ارشزززواد ایت هزززای
اوسززوم یززه چهتبززان بززه شا ز گاز ش
شززدز اچنززان بززه شاز اوها حملززه
ارکنند که کهت شحمزد فتهزا ر ئیزس
ااازه
شا گاز جهتشن شسههرا ش ز
اراویسد:
شسههرای
«پس شن حمله به شا گازر سزتبانشن
چهتبانشن بد ن فزتر جرزا تر یکزسان
خززهت حملززه
بززه شازز اویان پززست
کت ادر شا اویان بسیا ی ش به قزید
کز  .اززضت د امو اززد اززه هی ززاز
ادیزززدز اززز نیدزشم جزززا شیزززه حزززد
بر حمزززرر سا یزززسمر خززز وا.
ختشبکا ی شن ااحیه قوشی تهر شعمزال
شو بهضر شن خزهتشن ش سزتبانشن
شا ز گاز شنشتززه بکززا ت
جا هززای
بناهززای
کت اززد هنگززام ستک ز ر
شا گاز صانهشی امیت هازوم قز ون
بتشبززت
حز ر بززه خززاک شززمه ش
چ ماناان ااسم سزاخ .کهادهزا
پا زپا ز شدز بو ادر ایمک.هزای
شکززسهه شززدز بو اززدر ااشززیههای
جاتیزززت شکزززسهه شزززدز خت شزززدز
بو ادر جاهیزشت ناایز گاز یزا خزتشد
غیتقاب شسهرا ز شزدز بو ازد یزا بزه
ستق .فهزه بو ازد حزهر بیما سزهان
شازز گاز شن ختشدکززا ی سززتبانشن
عززدز نیززا ی شن
شاززان امااززدز بزززو
ستپتسها شن بیما شن یا اضت د شدز
بو اززد یززا ااززت ح بززه عنززوشن ئیززس
شازز گاز جهززتشن بززه اززام اماینززدز
شا کدز شو شی شا اویانر اه به
شیزززه عمززز خززز وا .ایز جنایزززر
شعزززهتشض ازززرکنم جمزززام سزززای
شا کدزها ازیز خزو ازه شسزههرای
خو ش بزه شزما شبزمغ ازرکنم شیزه
شسههرااااهها اا شم که اس وتیه شیزه
حززز ر تیهای حیوشازززر اازززانشت
ا وادر اههبت خوشهد بو »
شیه شجرار جایگزاز شایزنر ش بزه شزدت
ش تیززه
جززضهی ارکنززدر هززت چنززد
اتحلززه شن شصزززمحات ش ضززرر اتشغزززه
ایزبززان حززسه ش سززنااار شسزز .کززه
اازا غزان
طتح شصزمحات ش ضزر ش
کنززدر شاززا سززرت فززت یه  ۴۳شززاز بززه
اتیکا ش جباط اسه یم شزاز کنزدی
جیتاززاز ۳۱۴۳
بززه ش فتصزز .ش جززا
شسزده علزم ش
شاینر ش کنا بگیش
به جای ش بت ما
جدال قا ب ش
فزززت یه ازززاز سزززال ۴۱ر یززز.ه
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سیدحزززسیه طباطبزززایر بت جزززت یر
خززتیه اتجززن عززام شززیهیان ش فااززر
تز .شعزمم جهطیز
شع ار وید
ش
عموار ارکند جتیانهزای اخهلرزر
جااز ینر شیرزای
حونز سهر
ادیتی .اها یزه ش ازد اتشجزن
ا
اخهلرزززر شن سزززوی شا ت شنشزززان
سزطح جااهزه
اهتفر ارشزواد
شنرکتی ینر ایز اوضوع اتجهیز.
به ااموعه ا س.هایر انات شزدز
کززه کهززاد «باززار بززا ز اتجهیزز.
حاای» .با ا ا ت قایان طباطبزایرر
ااههززد نااززاارر اطهززتیر به ز هرر
بان انر طات اار جزشیزتی حاصز ن
شسز.ا کهزابر کزه جزایزز کهزاد سززال
 ۳۱۴۳ش اربت
شیه فضای ج ه.ر فتص .اهمزر بزه
تزز .ار هززد جززا بتاااززههای
شزاز
ببتازززد
جاول تشیاازززه خزززو ش پیززز
شصمحات ش ضر یکر شن اهمجزتیه شیزه
بتاااههاس .که به تی هه ح زور
ااتکیزز .بززا اخاترزز .اتجهیزز .اوشجززه
یگزت
شدز شسز .شزاز شیزه بتااازه
شا زمد سزرید یزا
جمشهای خو ش
شا ززمد شززاز اززت م جامیززن کززت ز
بهمزه  ۴۳ش بدیزه
همهپتسر شز
انمزززو جزززدش ک اربینزززد شصزززمحات
قزززااون شاهخابزززات
ش ضزززرر جغیزززیت
شعطای حق أی به نازانر الزر کزت ن
انززابن طبیهززرر فززت ش کا خااززههای
سززو
تززهر ا ز ا ک .کززا تشن
کا خااززززهها شن جملززززه اززززوش شیززززه
همهپتسرس .حاایون با شیه طزتح
اخات هسهندر جبهه الر هم شزها
«شصزززمحات یر یکهزززاجو ی ازززه » ش
شاهخاد ارکنزد جزا شن شصزمحات جزا حزد
امکه طتفدش ی با یکهزاجو ی ا ابلزه
شو اسیت حوش ث بزه وازهشی پیز
فزززت یه خزززت ش ر
کزززه
ازززر
ژیزززم شفزشیززز
زززیتی اخزززاتریه
اریابزززد شزززازر شن جازززتیم فتشازززد م
یتی ایزان شزاز
ااختسند شس.
یزززز.ه خمیززززنر بززززه سززززخنتشار

عاشو شی ۴۱ر سهگیتی اهایها قیزام
پزااز ز خززت ش اناززت ارشززو ا قیزام
جمززاهتشجر کززه بززا خزز وا .سززتکود
شیه قیزام سزهگیتی هزبتشن
ار ت
ایهبرر اهزض .نش ی حزهر جبهزه
شجراقات سزالهای
پر ش
الر ش
 ۴۱ ۱۱سززبو ارشززو کززه فززضای
جنبزز
شازز اویر ش یکززال شززو
شن شزد
چتیکر شن بهبس .همیزه
کند
فض چقدر نرد !
هزززه چهززز خو شزززیدی (شزززی.
شبتقد ت پزس
ایم ی) قاب .جیشد
شن جنگ جهزاار م شسز .اتیکزا
ا ام هبتی غتد شو یر پیز وشی
بلوک شتر قابهر جمزام سزطوح ش
جاتبززه ارکننززد یکززر شن اهمجتیزززه
جنبززززههای شیززززه قابزززز.ر جززززسخیت
فضاس ۱۱ .فزت یه  ۳۱۴۱شزو ی
اوفق ارشو یو ی ا ا یه ش به فضا
برتسهدر شاا قاب .شصلر بت سزت قزدم
یششهه به ااز جتیان ش ا یایر که
 ۱٩جیت  ۳۱۴۸بزا قزدمهای ازسهتشاگ
بت سطح ااز جا ق اریابد قاب .شیه
نایززه هززم شززدید شسزز.
بلززوک
باتشن اوشکر کوبا یکر شن قاب.های
شن شسزز .کززه بهززد شن
امززاار شیززه
بس کموایسم جا حیاط خلزوت اتیکزا
ستنایههای جیه شک ار زیت
جنگ کتز شتبهه جنگ اهزم یهنزامر شن
شن بزه شزما
یگت قاب.هزای شیزه
سال  ۳٩۱۸ایم ی ازیز یکزر
ار
شن به حزساد
شن سالهای اهم شیه
ار یزززد شعهتشضزززات شاززز اویر
ازر
ستشست ایا قم خو ز جنبز
 ۱۸پزززا یسر شیزززه شزززهت ش جزززسخیت
ارکند پتشگر بهزا ی ش سزت ارکنزد
با حملزه شزو ی بزه چز
که خزشا
اتیکززار جنبزز
همززتشز ارشززو
ح ور ازدار اوفزق ارشزو ح زور
سیازپوسهان اتیکایر ش سزمر کنزد
همیزه سزال
شتبهه جت توجتکینزگ
قم ارخو

دهه طالیی اقتص د
بهد شن شاهخابات شهتیو ۴۱ر االس به
اخززس .نیتی انززیو أی ار هززد
انیو جااز یه علزم ارشزو ش
اهزززززت ۴۱ر قزززززااون اهزززززت ن بزززززه
االززس جززیویو
کاپیهو سززیون ش
ارکنززد خ ز م ایت هززای سیاسززر
ی بهمزه
ایهبر ش بتارشاگیزشاد
۴۱ر اامزززد بخزززا شیرر شن ایت هزززای
اوجلره شسمار انیو ش جت ارکنزد
ش شاززه قتعززه بززه اززام شایتعبززا
جززا
هویززدش سززیز ز سززال
هویززدش بخززو
اخس .نیت شسز .شیزه بخز .ش ش
که شد شقهیا ی شیه هه ش جاتبه
کندر شاا شیه بزدیه اهنزا ایزس .کزه ش
پززای تززتن شیززه شززیتینر امرازز یند
شحزدشث شزتک.های بزز گ صزنههر
شیزززه هزززه خ ار هزززدا سزززاناان
زززسهتش اوسزززانی صزززناین شیزززتشن
جیتاززاز  ۳۱۴۱شز
اهززت ن بززه شیززد
شن
ارشفهد کا خااههای اطتح شیزه
کنا ت ز صزنههر اینزو یزا بهز هت
(خااززززدشن جززززو ی)ر کا خااززززههای
ذ د هززززه شصززززرهان کا خااززززههای
ز پهلوی ش لر
خو سانی شس .شن
جیشبی .ششهه ی کا خاازه ذ د هزه
بززتشی اززدیتشن صززنههر کزز و جززو
شش.ر شازا جنزگ جهزاار م شجزانز
ادش که قزتش ش بزا تمانهزا بزه اهیازه
غزززان هزززه چهززز ر شزززاز
بتسزززد
جوشاززس .بززه جرززاهمر سیاسززر بززا
همزسایه
شیه
شو ی بتسد جن
کنززهتل شززو شن خززمل شیززه جوشفززقر
سزززززال  ۴۴قزززززتش ش
هزززززا
ااشیهسانی ش شک ذ د هه شصرهان
ش ا اب صا شت ان انه د کت اد
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شیزه هزهر یز
بتش شن خیاار هزم
یای بز گ یگت ش عملیاجر ارکننزد
شیزززتشن جیشبیززز.
سزززاخ .خزززو
شیززه شحمززد
سززااهشی نیززا ی ش
اامو هسهند که ارجوشاند با شزت ع
بززه سززاخ .شجوبززو ر بززتشی سززاخ.
خو ی شخیر ایز شقدشم کننزد اهزا
بززا شززتک .جززس جوشفززق ارکننززد جززا

شیزتشن جوتیزد
خو یر با ازام پیکزان
ش یبهز ۴۱ .
شززو جوتیززد پیکززان
غززان ارشززو شصززغت قنززدچرر بززتش
شحمد (یکر شن شزهدشی  ۳۱ذ )۱۱
سززال  ۴۱کا خااززه کاایونسززانی ش بززا
همکا ی ااک تمان جغسزیس ارکنزدا
یزل شزتک.
کا خااهشی که بهدش بخ
سایپا ارشزو خزو سزایپا هزم کزه
اخرززز فتشازززسوی شزززتک .شیتشازززر
سزال
شسز.ر
سهاار جوتید خزو
 ۴۴با شتشک .سیهت ئه شز ارشفهزد
سال  ۴۷ژیان ش عتضه ارکند
شسزرند ازاز  ۳۱۴۷بزا
جوشیبا
پا
یمن فهاتی .خزو
همکا ی جوشیبا
ش غان ارکند جا ساخ .توشنم خااگزر
شیتشار ش بت عهزدز زیت شزتکهر کزه

ن ش اتهززون جتکیززو شبههززاجر شصززریار
ا اب
عاتیخاار ایاناند ار شاند
عزززدزشی ار وینزززد کزززه شیزززه شزززد
شقهیا ی اه تز اا به شسطه سیاسز.
شقهیا ی که به شسزطه جغیزیت پا ش شیزم
شقهیا ی شیتشن شن ک ا نی بزه صزنه.
شسزز.ا شجرززاقر کززه ی بززا هززم
همگزان ش خزیتز
شو ی قزم خزو
خززو کززت ر شاززا اهایهززا شززو ی ایززز
پی تف .شقهیا ی ادش ار ادشش.
بی بریا به جنگل
هه چه ر شن جت های سیاسر خاتر
ایزززس .جزززت حزززسنهلر انزززیو ر
بهمززه  ۴۱شن شقززدشاات
اخززس .نیت
اهم اخاتریه شس .که اهمجتیه امو

قیام سیاهک
شیز.
خز ااایدز ارشزو
بهدش پا
جوتید بی ازیز اتبزوط بزه همیزه هزه
شس .علرشکبت فو تشن شبهدشی شیزه
هه ش کنندز خو کا بی شسز.ر شازا
پس شن ادجر ش ارجوشاد با بی بزتشی
شیزتشن جوشفزق کنزد
جوتید خو کا
اهیاززه قیمزز .جمامشززدز خو کززا بیز
شززززدیدی پیززززدش ارکنززززد
کززززاه
شسهاار انسود به هویدش شسز .کزه
ش جوشاایززر
ثابزز .اااززدن قیمزز .بیزز
ادیتیهر شقهیا ی خو عنوشن کت زر
ایمززززه م
حززززاتر کززززه جززززو م
قمززر ارشززو
اخززس .نیتی ش
شن شیززه ثبززات قیمزز .خو کززا بی ز
همیززه شاه ززال سززاخ .ن بززه شیززتشن
شسززز .یکزززر شن اهمجزززتیه شسزززنا
شن جوتیزد
شیه
سیاس .یش ی که
ارشززو ر بتاااززه سززوم عمتشارسزز.
که با همکا ی ت ز از ا یه هزا ش
بزه شقزن شیزه هزه ش
اا ز ار زت
هه طمیر شقهیا شیزتشن ارخوشانزد

حتک .سیاسزر اخزاتریه ازیهبر
هی .های اوجلرزه بزه شزما ازر
فززت یه سززال ۴۴ر شیهبززا اامد ضززا
طزر
پهلوی هدن جت قتش ار زیت
ن یکر شن ستبانشن ا جا ید بزه ازام
ضززا شززمس با ی بززه شززاز شززلی
ارکند شیه جت به ت هر شن فهاتیزه
چززپ شا ز اویر انهززسو ارشززو
پت یززززز ایکخززززوشز کززززه عززززضوی شن
کنرد شسزززیون شاززز اویان شسززز.
اخریااه به شیتشن بان ز ههر هزبت شیزه
زززت ز عنزززوشن ارشزززو ایکخزززوشز
ش از فاعر ع یزدجر ارکنزد بزه
ز سال نازدشن ااکزوم ارشزو ر شازا
بهززدش جائززو شززدز بززه ژیززم شززاز
ارپیواد جا بهد شن شا مد شعدشم شزو
بزززه جزززز ایکخزززوشزر بهزززضر یگزززت شن
همتشهان ش ایز به سهگاز ارپیواداد

فیت ن شیت شالو هم بزا جزو شجهزام بزه
جت شازر پزس شن ازدجر ازدیت بخز
کااون پزت ش فکزتی کو کزان
پژ ه
ارشو کااون پت ش که سال ۴۴
شفههاح شدزر به همزتشز ش یزو جلویزیزون
س  ۴۱نیزت امزت
الر (شیاا شدز
ضززا قطززبرر پززست شیر فززتح) جزززض
سهگازهای فتهنگزر نیتااموعزه یزا
از ی به فهت فزتح پهلزوی شسز .کزه
بخ ر شن ایت های ابا ن چپ ش پس شن
جوبه ادشا .بزه خزو جزید ارکنزد
یاس .شیه ساناان شن شبهدشی جغسزیس
جا شا زمد بزت عهزدز تیلزر شایتش جمنزد
شس .که شن از ی جتیه ایت ها بزه فزتح
همکمسزر ش
ااسود ارشو
بیتسهان بزو ز شسز .کزااون پزت ش
عم ز بت جید ایت های فتهنگر چزپر
شزنرکتشن غیتسیاسزر
هنتاندشن
شحمد ضززا شحمززدیر
خززو ش
اززیز
شززاعت اهززت ن اززدیت جوتیززد اوسززی ر
کزززااون شسززز .ش ااموعزززه صزززدشی
کزززااون پیززز
شززاعتشن اهاصزززت ش
بززتشی اززونش اوسززی ر شن
اربززت
همکا ی اامد ضزا شزاتیان بهتزانزد
کیا سززهمر اززیز
ارشززو عبززا
فیلم ش شزشازدشنی ارکنزد
کااون بخ
شز بتشی یز
فیلمهایر همچون «
ازززس له»ر «ازززه هزززم ارجزززوشام »
م »(بهزد شن
«قضیه شک ش لر شک
کززااون ارسزان بهززتشم
شا زمد) ش
بیضایر ازیز فیلزم «عموسزیبیلو » ش
کززااون ارسززان «سززان هنر »شایززت
کااون ساخهه ارشزو
اا ی ایز
سزطح خزو
حاا پیزاار شا مبزر
شس .ت ز سزاخ .شایمیز ه ازیز
کززااون بززا حززضو فتشززید اا ززاتر
غان به کا ارکنزد
او شتدیه ن یهکل
شیززه سززالها شاهزز ا شت
کززااون
کهابخااههای سهت زشی ش که بزتشی
جوسهه فتهنگر اس کو ک اوجوشن
هههای پنااز شی .اوثت شس.
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سال  ۴۱با اتگ ایدر سزال  ۴۱بزا
اتگ ا کوک جخزهر طزر ارشزو
اتگهای ا کوک ش شاه پیزدش ارکنزد
سال  ۴۷اام صمد بهتاگر سال
۴۸ر اام جمل ل شحمد به شیزه سزیاهه
شضافه ارشو شیه اتگهزا قهز ازام
ار یت ر چون ژیم شازر جزوشن جوجیزه
سیاسر خو ش شن سز .ش ز بدازه
اخاتریه هم به فها ش یکزالجتی ی
زشاززززززد چهتزهززززززای اخهلزززززز
شا اویر ش سانااادهر اخریاازه
ارشواد اامد حنی اژش بزه همزتشز
ت هززر شن جوشاززان اززیهبر شا ز اور
سززاناان اااهززدیه خلززق ش جزز کی
ار هزززد بزززیژن جزازززر حزززسه

کنا شحمزدنش ز پویزانر
ضیایتیرر
ساناان چتی های فدشیر خلق ش پایه
سززززززاناانر
ار یش اززززززد هززززززت
تشی های اا کسیسهر ش ادر تزر
با شیه جرا ت که اااهدیه تشی هزای
شسمار هم شن خو از ان ار هنزد
هه بهد بو ر شاا
ش ج فهاتی .اان
زیتی
سال ۴٩ر شقهه سیاهک کزه
ایززان چتی هززا ژشاززدش اتی شسزز.ر
ش تیززه بززت ن شیززه ت زهززا بززه شززما
بهمه
جا ادتها کلمه جنگ
ار
امزززیزی
(ازززاز قزززوع حا ثزززه)
ارشزززو شیزززه جنب هزززا اهزززغثت شن
شجراقززات کوبززا بززه هززبتی کاسززهت
چگوش ش ایز هس .جتیان ازیهبر شیزه
سززالها اززیز قززوت ار ززیت ر جغسززیس
حسینیه ش شزا ر بزا سزب اهمزا ی
ا زسهه اهرززا ت بززت ی صزندتر
شززمال جهززتشن از هو شززدن علززر

اتشسم شفههاح سمر شا
شززززتیههر همزاززززان بززززا جغسززززیس
شاامههززای شسززمار شازز اویان
خزززا ج کززز و ر جرا تهزززای اهتفهزززر
اخاتریه ایهبر غیتایهبر شاز ش
اهمایز ارکند
دانمگ هی که قررار برود صرنعتی
ب شد
سزال  ۴۴جزیمیم
اامد ضا پهلزوی
ار یت که شا گاز صزنههر اههزبتی
ش ایز شزشادشنی کند اس وتی .شیه کزا
بت عهدز کهت اامدعلر ااههدی قتش
ار یت کزه سزاب ه ازدیتی .اد سزه
شا گاز پلرجکنی جهزتشن ش
شتبتن
کهزاد
اگوازه کزه
کا اااه خو ش
ادز شزاز بزه ااههزدی
ن ا شتی
پیزز نها ار هززد بززه ش شخهیززا
ار هد هت کدشم ش ارخوشهد شاهخزاد
کندا ش تر جغسیس شاز گاهر جدیزد
بززتشی جوسززهه علززوم اهندسززر

شیزتشن همگزام بزا اوسزسات پیز ت ی
جهان بتشی کم به صنههرکت ن شیتشن
ار اما ت بزت شاز اوهای
شس.
ش پا ااههزدی بزا جوجزه بزه
شیتشار
عمقهشی که به ساخ .شاز گاز ش ر
ش تزززر ش شاهخزززاد ارکنزززد همچزززون
شزشازززدشنی هزززت شاززز گاز یگزززتی
شازز گاز
جهززتشنر شیززه ش عززا اززو
صنههر یزااهت ازیز اطزتح شسز .کزه
شاز بتشی شن بیه بت ن فضای سیاسر
شازز کدز فززنر
شازز گاز جهززتشن
شا گاز پلرجکنیز ر شیزه شاز گاز ش
جغسززززیس کززززت ز جززززا شازززز اوهای
خززوشن ش شن هززم جززدش
سیاسززر
۳۳
کند شاز گاز صزنههر یزااهت
بزززان  ۴۴بزززا فتازززان شزززاز جغسزززیس
جوتیزز .ن بززت عهززدز شززاز
ارشززو
شس.ر تر ش ش زی شاو با اائوشتهوتیهر
یهنر کهت ااههدی

گاز صنههر یااهت – ۳۱۴۱
شنر بو جه ساخ.
ااههدی شیه
همچنیه
شا گاز ش شن با ار یت
شن کم هززای ات اززر بززتشی سززاخ.
شا گاز بهزتز اربزت ش همچنیزه شن
شتک .الر ار .کم هزای ن ایزز
شسا اااه
بهتز ار یت ااههدی
شازز گازر بززه شززرافی .جوجززه ش
صزززو تهای ازززاتر خزززو ش انهززز ت
ارکند حهر کم هزای یزافهر ش
با جزئیات خوبر سالاااه شاز گاز
شاهزز ا ار هززد شازز گاز صززنههر
شتگوی شاز گاز MIT
یااهت بتشسا
با حمای .اسه یم
طتشحر ارشو
شتک .الر ارز .شیزتشن جوسزهه پیزدش
ارکنززد ش تچززه ااههززدی ارخوشهززد
یز شتگزوی
که هت شا کدز بتشسزا
ایزان
اهرا ت باشدر شاا شیه اوضوع
جاا ینان ش ش شازه پیزدش امرکنزد بزه
جززز ااههززدی کززه اوسززس شا ز گاز
شس.ر

اززام فززض ه ضززار اامد ضززا شایززه
سیدحزززززسیه ازززززیت بزززززه عنزززززوشن
اائوشتهوتیههای عیت پهلوی اس وتی.
شا گاز ش بت عهزدز ش ازد
ش ش ز کاا
اها هی .شانزا شزو شی شاز گاز شن
شسززا اااه طتشحززر
شن
همززان
ارشزززواد پی بیزززنر شاززز اوها
فهاتیه سیاسزر بزا اچزه بهزدش شجرزار
فهاتیزززه
شفهزززا ر همخوشازززر ازززدش
ن
شا اویر شا گاز یااهت ازیز
چتیکززر
سززالها بخزز ر شن جنبزز
هزززسهند یکزززر شن اهت نجزززتیه شیزززه
چهتزهار ااید شتی شقرر شس .کزه
عضو ساناان اااهدیه خلق ارشو
ایاازززه شخهمفزززات
سزززالها بهزززد
ن جزز کیمجر شعززضای
شیززدئوتوژی
سزززززاناان بزززززه قهززززز ار سزززززد
شززتی شقرر پززس شن سززهگیتیهای
هززبتی سززاناان
سززال  ۱۱بززه کززا
ازس وتی .شزاخه
شضافه شزدز بزو
جغییت
کا تی ش بت عهدز شش.ر شاا

بتشبززت
اگتشهززای سززاناان اهایهززا
جناح اا کسیس .ساناان ارشیزسهد
بززا جززیمیم یگززت شعززضا بززه قهزز
ار سززد پززس شن پززیت نی شا ززمد کززه
جیمیم بتشی جغییت اام شاز گاز تفهزه
ایززان
شاهخابززاجر کززه
ارشززو ر
شاززز اوها بیزززه شسزززاار شاززز گاز
شا گاز شتی بت زش
صنههر جهتشن
ار ززت ر شیززه اززام شززتی شسزز .کززه
او شاهخاد شا اوها قتش ار یت جا
اززام یکززر شن ابززا نیه علیززه حکوازز.
پهلزوی بززت شاز گاهر قززتش ززیت کززه
شاز یاس .ن ش بتعهدز شش.
تولد کنکور
شا ز او جززا هززه
شاهخززاد شا ز گاز
چه ز بززه شززیوزی غیتاهمتکززز بت زززش
ارشززد هززت شازز گاز بززتشی خززو
شاهاان جدش ااه ار تف .شیه اوضزوع
سززال  ۴۸جغیززیت ارکنززد ش تیززه
بززه
ناززون ستشسززتی اهمتکززز
شیززتشن بت زززش ارشززو ا
شازز گاز

ناوار که به ات جغیزیت جازول پیزدش
شیزززه سزززال شسزززا اااه
ارکنزززد
شو شی اتکزی اونش ک و شن سزوی
هی زز .نیززتشن جززیویو ارشززو شیززه
شزززو شر ییرزززه شیهزززا امزززت بزززا ز
بتااازززززه یزی اونشزززززر کززززز و ر
همزززاهنگر شاطبزززار فهاتی.هزززای
شحدهای اونشزرر ضزوشب شاازمل
سهتش شا گازها شحتشن صزمحی.
شعطزززززای جززززززههای
جزززززد یس
شا گاهر ش بت عهدز ش
یکزززر یگزززت شن شجراقزززات اهزززم حزززونز
شیزززه سزززالها ززززش ش
فتهنگزززر
سزال ۴۱
یواسکو
شحسان اتشقر
شس .که با عنوشن «فتش اغزها » ازا ز
شززدز شسزز .شیززه زززش شر یاسزز.
جوشاان یواسکو ش بتشی اتشقر
بخ
ا ان ار هد که
به ش اغان ار
کزز و های جهززان سززوم (شن ش بیززات
شن کززه ززاز بززا عنززوشن
اهززت ن ن
کزز و های جنززود هززم شن اهززا یززا
یت چه ا کلر هسهند
ارشو )
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تسلیت به خانواده های ارجمند سکایک و ر
فن پور
زیشز .قزای
با شاد ز جاثت بسزیزا
شبتشهیم سکاکرر یزکزر شن پزویزنزد زان
یززتپززای شز ایززدر عضززو قززدیززمززر
جززبززهززه اززلززر شیززتشن ش بززه فززتناززدشن
خززااززوش ز اززاززهززتم شی ززان بززه هززمززه
طتفدش شن شز نش ی شسه مل شیه ازتن
بزززوم جسزززلزززیززز .ازززیزززگزززویزززیزززم

قای شبتشهیم سکزاکزر پزس شن یزو ش
سنگیه حکوا .جمهو ی شسمار بزه
ن  02خززت ش
جززبززهززه اززلززر شیززتشن
هزه
شن یز
 0462جا ازدجزر بزیز
کمیهه ج کیمت جبهه ازلزر شیزتشن
کزنززا چزنززد جزه یززگززت فززهززاتزیزز .هززای
ج ززکززیززمجززر شیززه سززاناززان ش جززدش م

ید

شا

شزا

یزا ش زتشازر

بخ
بززا
تررهررران  20 -بررهررمررن مرر 0011
خرررررررررررررورشررررررررررررریررررررررررررردی
هی ت رهبری اجرائی جبهره مرلری
ایررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران

نسیم مقرب/صحرا

ر
زن سکوالر ایران در جمهوری اسالیم
اسیم ا تد/صاتش پژ ه گت جا یخ
 ۳۸بهمه  ۷ - ۳۱٩۷فو یه ۱۱۳٩
هدن شیه اوشها ر بتشمت ن ازوشازهزر
جمهو ی شسمارس .که بزت سزت
شز جوشامندسانی ناانر بزه یزژز نازان
بزد ن شعزهز زا ازیهزبزر یزا
سکو
غیتاهه د به حازاد زیششزهزه شزدز
بززاززثهززای اززتبززوط بززه
شسزز.
جوشامندسانی ناان کمهزت ازو جزوجزه
قتش ایگیت به عل .پیچید ر اوضزوع
ااال کوجازر شیناا به شتشی نازان
نازان
سکو ازهزهز زد بزه حزازاد

جوشامندسانی شن ید از ح ور ناانر اه
یژ ر ذشجر ی شجرارر بلکه ی
ی
فتشیند شسز .فزتشیزنزدی کزه ازهزیزازه
س.یافهه ناان به حزدشکزازت
اطلوب
یتفی .شد شکوفایرر کزم شزدن
جااهه شفززشیز
شکان جنسیهر
جوسهه ک و شس.
ا ا ک .ناان
اهرر شعهما به ارسر سزهزتسزر
به انابن اونشر اهزا جزرر فزاز
بهدشش.ر شاکان کنهتل ستاایه ازا ی
بزه
جیمیم یتی
اهنویر شخهیا
عزتصزه
خیوص ا زا کز .فزهزال

ش جا .جغثیت قتش ش ر باث ا زا کز.
کم کزت ن
ن
شجهماعر ناان ا
شکان جنسیهر سیدن به جوسهزه
ازیزان فزهزا ن
پایدش ر به خیوص
حاایان ح ور ناان اطتح شد
شاید بهوشن جرا ت شساسر ناینههزای
ز پهلوی
جوشامندسانی ناان
حضززو
جززمززهززو ی شسززماززر ش
شجهماعر ناان با ید ازهای سکو
جاد تش ایهبر سنهر جسز.
جو کت اوضوعر که همیه شبزطزه
شن سوی بتخر جزازلزیز زتشن ازطزتح

جوضیح جیویتر
ناان چه سال یشهه ا ان ایدهد که جمهو ی شسمار همزوش ز
ات جا یخ جنب
ا کمت عدیدزشی بت ست شز اها سانی شبکهسانی فها ن سکو ح ور ناان شیزازا
شقن عم ز بت ااد ی .حونز شخهیا شتر هززیزنزه یزگزتی کزه بزه نازان
کت ز شس.
سکو جامی ای و ر ااد ی .شاکان بتخو ش ی شن حمای .جااهه ادار شس.

غیتسکو

امیپت شنم
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جمتکز بت شهمی .جوشامندسانی نازان شن
ایای ازد ن جزبزهزیزض
اااس .که
جنسیهر ااازهزر جزدی بزت سزت شز
جوسهه سیاسرر شجهماعرر شقهیزا ی
فتهنگر شناخزهزه ازیز زو بزتشی
سززیززدن بززه فززهززمززر ا ززهززتک شن
جوشامندسانی ناان ش نیابر پی زتفز.
شیه ناینهر ساناان الز ازهزازد
نایزنزه حز زور
پژ ه های اههد
شاخصهایزر
ناان جوسههر جها ی
ش شازه بزه
ش اهتفر ارکننزد کزه
بتخر شن اها ششا ز خوشهد شد
جهتی جوشازمزنزدززسزان ی

سیاس.ر شجهماعر فتهنگ شقهیا شن
شززاخززصهززای جززوشاززمززنززدسززانی ناززان
شاسهه ای و
ضهی .فت س .ناان
بتشی جوصی
شیتشن پی ااد ن به شیه ششا ز ایز زو
پسهوی شاد ازرهزا
که عمت ناان
شقزن
شپزخااهها هزد ازیزتفز.
ششا ز شصلر شیه ص حال به ا ک
عدم ا ا ک .شجهماعر ناان جبهیض
ز
هزمزان
تاهر
جنسیهیس.
هم جوشاایرها اها تهزای کزا بزت ی
ش ش ز شازو
ر جغثزیزت زیش
ناان ا
خااه خااوش ز شش .ازهزا تهزایزر
که اس به اس شن اا شن به خهزتشن
اهیاه ت وارهزای
ای د
انه
ز ا ت طه ساخهزا
شساسر که شن
سیاسرر شجهماعر شقهیزا ی شیزتشن

ازیز ززو شیززه شسزز .کززه جززمزهززو ی
شسمار شتشی ا ا ک .ناان به طو
کلر ناان شبسهه به شق ا سنهر
ز پهلوی فزتشهزم
شن
ایهبر ش بی
کت بتشی شثبات شیه اهزیزازه زیزتی بزه
ششزهزغزال
اا های اتبوط به جایی
ز شسهزنزا ازیز زو
ناان
بسیا ی اوش اچه شن شیه جزازلزیز هزا
امت تفهه عزوشازلزر
حین ای و
چون فاصله نااار طزو ازرر شفززشیز
جمهی .سه فزهزاتزیز .شقزهزیزا یر
جوسهه عتصه ش جباطاتر بهدشش.
شیزه
غیتز شسز .شن طزتن یزگزتر
جالی هار چات ها اوشان شیاا شدز
بت سزت شز جزوشازمزنزدسزانی نازان بزا
ید ازهای سکو ایز اا یدز زتفزهزه
ای و

ش شاه یا شش .بزه ذکزت بزتخزر شن
اوشان جوشامندسانی نازان سزکزو
جمهو ی شسمار ایپت شنم بزا جزوجزه
به شبطه عمیق ا ا ک .شخهزیزا بزا
باث جوشامندسانی نازان سزکزو ر
ازوضزوع
شیه یا شش .جنها بت شیزه
جمتکز خوشهم کت
اوشان جزوشازمزنززدززسزانی نازان سزکزو
بت سر عوشا اایزطزر ازلثزت بزت
جوشامندسانی ناانر ایهوشن بزه از ز
خززااززوش زر جززااززهززهر قززوشاززیززه
سیاس.های عموار ششا ز کزت
امت ایگیتیم کزه فزاز ازا ی نازیزنزه
سززهززتسززر بززه اززنززابززن کززه ناززه
جوشامندسانیس .ش جزا حزدی هزمزوش
اززیززکززنززد شاززا اززوشاززن بززت سززت شز
جوشامندسانی ناان ساخها جمهو ی

جوضیح جیویتر
شن جمله شصلرجتیه چات

ها
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شسززماززر بسززیززا فززتشجززت شن اززوشاززن
شقهیا یس.
سلشتر که اا ش به ک چزاتز هزا
اوشان جزوشازمزنزدسزانی نازان سزکزو
از ی ارکند شیه شس .که یا قوشایزه
جا یخ چه
سیاس.های عموار
شسزهزای
ساته جمهو ی شسمار
ج ویق حمای .شن جوشامندسانی نازان
اززمززت ززتفززهززه بززا هززای
بززد ن
ایهبرشان بتاااه یزی شدز شسز.؟
پاسخ شیه سوشل ش ت چه بدیهر به امت
ایتسد شاا به شزنزر چزاتز هزای
فتش شن هزینه با ی جوشامندسانی نن
جمهو ی شسمار ش ا زان
سکو
ایدهد

شن جمله شصلرجتیه شیزه چزاتز هزا
اوشانر جسل ایهو بت قوشایه جزغثزیزت
ن بت سیاس.های عزمزوازر شسز.
شیه چات ها شن ااا بت ن ازیزکزنزد کزه
ش ل بزززتشی بزززتخزززو ش ی شن
شصززز
ازنزابزن
شبهزدشیزرجزتیزه خزدازات
جززمززهززو ی شسززماززر پززیززت ی شن
قوشاینیس .که بتپایه شتیهز .شسزمم
جنمیم شدز شس .به بیان یگت شزتط
شازکزان
جوشامندسزانی نن سزکزو
حضو شجزهزمزاعزرششر جزه ش ن بزه
حززونز
اززاززد یزز.هززایززیززسزز .کززه
شخهیا شج ر صتفا به خاطت جنسزیز.
شعمال ای و
با های
جیمیم یتی شاکان کزنزهزتل
شخهیا
انابن اا ی غیتاا ی شبطه جنگااگزر
چزنزاازکزه
با جوشامندسانی نازان ش

اوشانر جسل

ایهو بت قوشایه

س .ش زشاد یزا بزتشی حزرزظ حضزو
شسزززهزززرزززا ز شن
شجزززهزززمزززاعزززر
جوشاایرهای زان ازازبزو بزه عزایز.
حااد شجبا ی شدز شسز .بزه بزیزان
یززگززت فززتشهززم شززدن شززتشی ز بززتشی
بتخو ش ی شن جاییمت عاتر حضزو
شجهماعر بخ ر شن جزمزهزیز .نازانر
همتشز با شن س .ش ن شخهیزا بزخز
شاهخاد اوع پزوشز ر
یگتی شن ناان
شبزتشن عز زیزدز بزو ز
سب نازد زر
شس.
عیه حالر فتص.های ااد شزدز
ساخها جمهو ی
بتشی ناان سکو
شسمار خو چات ر بز گ بت ست شز
ششزا ز بزه فزتصز.هزا
اهاس.
شاهخادهای ااد شدز ایهوشن به شیه
اوضوع ششا ز کت کزه نازان سزکزو

جغثیت ن بت سیاس.های عموار شس.

شن شیه ششا ز شدر شن اوش ی کزه
پی
باث ا ا ک .شجهمزاعزر نازان
جمهو ی شسمار امو پت اگزر پزیزدش
ایکندر فتشهم شدن فضا بزتشی حضزو
ناان اههلق به خااوش زهای سزنزهزر
عتصه شجهماع شس .ازچزه
ایهبر
بسیا ی اوش اا رهه باقر اراااد
ا اب ر شزتط
شیه شقهی .شس .که
هزت ازوع حضزو
جایی ر ششزهزغزال
جزه ش ن
شجهماعر بتشی ناان سکو
به حااد شجبا ی شن سنیه بسیا پاییه
شس.
شن شبهدشی شسه تش جمهو ی شسمار جا
شاززت نر چززه بسززیززا ناززان سززکززو
غیتبا اند به حااد که جنها به خزاطزت
جه ادش ن به شجبزا ر شزغزلز زان ش شن

نشکا حهر با جه ش ن بزه حزازاد
سزطزح
شجبا یر جنها شاکان فهاتی.
جزهزدش ازازد ی شن
قهتازاازر ش
شهههای نشر ش اد هزمزیزنزطزو
بزه
تزهزر
بزخز
حضو
سطوح با ی جیمیم زیزتی بزد ن جزه
ش ن به حااد شجبا ی سب ناد ر
او قبول حکوا .غیت امکزه شسز.
عتصه هنتر با نجتیه امو ااد ی.
فتص.ها بتشی نن سکو ر اوشان جدی
بت ست شز خوشاند ان حهر اوشناد زان
نن چه سال یشهه شس.

عم ز بت اوشان قااوارر شن اوشازن جزدی
جزمزام
بت ست شز جوشامندسانی ناان
جوشان شن جمزلزه شیزتشنر فزتهزنزگ
شسز .کزه
ساخها های پد -ات سزا
ایان جدی به فتهنگسانی عموازر
شجتشی سیزاسز.هزای ج زویز زر
با بت ن ا ا ک .شجهزمزاعزر نازان ش
ا ان ایدهد
اها های ادار اس وتی .بخز زر شن
شیه فتهنگسانی ش عهدز ش ای وازد
شاکان فهاتیز .ازهزا هزای ازدازر بزه
شبززطززه بززا ززازسززانیر
خیززوص
ج ویق حمای .شن جوشامندسانی نازان
همینطو جغثیت بت سیاس .یش یهای
عموار بسیا حائز شهمی .شسز .شن
جغثیتشت فتهنگسانی ایهوشاد ن باشزد
که جااهه ادازر چزنزان بزه ازوضزوع
شهمی .ا ا ک .سیاسرر شجهماعزر
شقهیا ی ناان بد ن ازمزت زتفزهزه

شزو
با های ایهبرشان حسزا
صو ت شیاا ازاازن بزت سزت شز
که
بخ ر شن جااهه شیتشنر جنها به خزاطزت
جنسی .با هزای ازیهزبزرشش بزه
طو جدی شعهتشض کند به شقزدشازاجزر
جدی الثت بتشی شن ست شز بت ششزهزه
اوشان بیندی د
باید پتسید جمهو ی شسمار جزا چزه
اززیزززشن شززتشیز فززهززاتززیزز .فززهززا ن
بززتشی
اززهززا هززای اززداززر سززکززو
جوشامندسانی ناان ش فتشهزم ازیزکزنزد؟
چهز سزال
ناان
ات جا یخ جنب
یشهه ا ان ایدهزد کزه جزمزهزو ی
شسمار هموش ز ا کمت عدیدزشی بت
شزبزکزهسزانی
ست شز اهزا سزانی
حز زور نازان شیزازا
فها ن سزکزو
شقن عم ز بت ااد یز.
کت زشس.
حونز شخهیا شتر هزینه یگتی که بزه
جززاززمززی ز اززی ز ززو ر
ناززان سززکززو

ااد ی .شاکان بتخو ش ی شن حمزایز.
جااهه ادار شس.
ی ناان سکزو
چات های
چه سال یشههر شن جامیز حزازاد
سنیه پائیه جا ازوشجزهزه بزا
شجبا ی
عززدم
فززتصزز.هززای اززاززد شززدز
بتخو ش ی شن حمای .شجهماعر الثت ش
شاا ای و حهر ش زت جزهزدش ی شن
عتصه
ناان سکو بتشی حضو الثت
سیاس .جه بزه شیزه
شجهماعر شقهیا
ش ز باشند یا شز حزلزر بزتشی
شتشی
ا ابله با شیه چات ها یافهزه بزاشزنزدر
هزینه سنگزیزنزر پزت شخز .کزت زشازد
اززا یززدز ززتفززهززه شیززه چززات ز هززا
باثهزای ازتبزوط بزه
ااد ی.ها
جززمززهززو ی
جززوشاززمززنززدسززانی ناززان
شسمارر جامی هزینه اضاعرزر بزه
ناان سکو شس.
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علی روزبهانی

تحلیل همایون کاتوزیان از ریشههای ملی
شدن صنعت نفت
بین ز ر شسززهیه اززسب .بززه شیتشایززان
ششهند

علززر نبهززاار :اامززدعلر همززایون
شسززها شیتشاززر
کاجونیززانر جا یخاگززا
شا گاز کسرو شس ۱٩ .شسزرند
ااجتشی الر شدن صنه .ار .باعزث
شززد بززه سززتشغ ی بززت یم شن ش
ش جبزززاط بزززا یکزززت شاگلیزززسرها
ااجتشهای الر شزدن ارز .بپتسزیم
شیززه رزز .و بززه ج ز تیح
کاجونیززان
اززد جززا یخر اناززت بززه الززر شززدن
صنه .ار.ر جبزا سیاسزر عملکزت
ش شاه پاسخ کهزت
ایدر ارپت شن
کاجونیزززان بزززه پتسززز های نااازززه
«قااون » ش ارخوشاید
انگلیرررسیه چررره ترررضییع تی در
مورد نارت ایرران انجر م میدادنرد
که ایرانی ن به نرمت ملری شردن
نات رفتند؟
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شیناا
شیه شسهان بلندی شس .اه
بززه شخهززیا بززه اکززات شصززلر ششززا ز
سززال
ازرکنم شاهیززان ش سززر کززه
ت .شیتشن
 ۳٩۱۳بیه یلیام ش سر
شاززضا شززدز بززو بززتشی شیززتشن بززسیا
شن شیززه جهزز .شن
غیتانززیرااه بززو
هزه  ۳٩۱۱تزز .شیزتشن بززتشی
ش شسز
شح ار ح ور شیتشن (جا ااا که امکه
اهززیو بززو ) بززا شززتک .ارزز .شیززتشن
شاگلیس که بت ابنای ن شاهیان جز کی
 ۱۳صد سهام ن ش ت.
شدز بو
شاگلیس شش .ش ازیشکتز شزد شیزه
ر .و چند سال طول ک ید جا شینکه
یزز شقززدشم اززسنایدز
ضاشززاز
عاو اززه شاهیززان ش سززر ش بززه طززو
یکااابزززه الغزززر کزززت شاگلیزززس بزززه

»جااهززه ال ز « ن ن شززکای .کززت
شیه انات به ایشکتشت جهتشن شد کزه
ن قتش ش  ۳٩۱۱ش بسهند شیه قزتش ش
شن چند جه .به اسب .شاهیزان ش سزر
ضزمه بزت شثزت فز ا
بههت بزو تزر
شزدید شزتک.ر شاهیززان ش سزر ش کززه
ست سید ن سال  ۳٩۱۱بو  ۱۱سزال
یگت جمدید کت ازد همزه شن شیزه جهز.
خز مگیه اا شضززر بو اززدر بززه یززژز
اخاتران ژیم که بتخر شن نهزا حهزر
مان کت ازد کزه کز ازاجتش امایز ر
ضاشزاز بزا شاگلیزسرها
ابو ز
بی
بتشی شینکزه شاهیزان
جباار کت ز بو ف
ش جمدیززد کنززد کززه شتبهززه شیززه شقهیزز.
ادشش.
پس شن شهتیو  ۳۱۱۱فهزه ضاشزاز
شن شیززززتشن کززززه جااهززززه بززززان شززززد
اا ضززایهرهای یگززتی اززیز شن شززتک.
شیتشن شاگلیس اازوز عملکزت ن بزت
ضززتبه  ۱۱سززال جمدیززد شفززز ز شززد
شتک .ار .به پا زشی شن جههزدشجر کزه
قزززتش ش  ۳٩۱۱ش ز بزززو  -اازززم
اونش فنر به جوشاان شیتشار که یزا
شتک .کا ارکت ازد یزا ارخوشسزهند
کا کنند  -کزاام عمز امرکزت ازز
ااز
کا تشن شیتشار بسیا ااچیز بو
جزه بزا ازسکه
ناد رشان بزه هیز
ابزو
کا تشن شاگلیسر قابز قیزا
شدیدی بیه شیتشن شزتک.
همیه جن
ز بزو کزه
کا تشن شیتشار ن پدید
شعهززیاد بززز گ شززد
سززبو یکززر
یشزززهه شن شیههزززا شخهیزززا ( سزززهکم
سززز.
جنزززود) خونسزززهان عمزززم
ش
شزززتک .بزززو کزززه شعزززضای

با ی به یژز پزس شن شینکزه ا ا تهااازه
قززوشم ززز سززا چیک بززتشی شیاززا یزز
شززتک .اخهلزز شیززتشن شززو ی بززه
انمو شسهختشج ارز .شزمال شیزتشن
شد بزا جوجزه بزه
االس پااز هم
رهیزززمر اوضزززوع
بزززا
اچزززه کزززه
شسهیرای ح ور شیتشن شن شزتک .ارز.
شیتشن شاگلیزس بزه ازساته ن جبدیز
ت یززد اززیشکتشت نیززت ش شیززر شیززتشن
ل ائیان با س امایندز شتک .انات
به قتش ش شتااقر یا س زز لز ائیان
شززد کززه شاهیززانشت بی ز هتی بززه شیززتشن
شن جمله سهم ن ش شن ازد
ار ش
ارزز .بززا اربززت شاززا شیززه شن انمززت
نشفز اززر شن
اخاترززان تزز .جهززدش
شن
اهیاززه پی ز
اززت م کززافر ابززو
شینکه قتش ش شتااقر به جیویو بتسزدر
االززس پززااز هم بززه پایززان سززید شن
بت سزت
همان شبهدشی االس ک مک
تف.
ن
ش ت شتک .ارز .بزه یز قزتش ش  ۱۱ز
از ئم
 ۱۱که شتک.های اتیکایر
عتبسهان سهو ی ش ز بو اد ضزای.
ش ز بزززو کزززا بزززه جاهزززای با یززز
امر سید شاا شیه ایان جبهه الر
که به هبتی ازیدر جز کی شزدز
علم جیریه حساد با شزتک .ارز .ش
بلند کت ز بو با جوجزه بزه شینکزه تز.
کززا تی شاگلیززس همززان سززالها چنززد
شاگلززسهان الززر
قززسم .اهززم ش
کززت ز بززو شززها الززر شززدن ارزز .ش
 ۱٩شسزرند  ۳۱۱٩شن
اطتح کزت کزه
االس شااز هم یش .شیه شادکزر
پس شن جت سزپهبد نم ش اخزس .نیت
شن ات ز
صو ت تف .که کمر پی
با قتش ش  ۱۱ز ۱۱اوشف ز .کزت ز بو ازد
تر به یلر ازااهلوار ش اطلزو ش
پنهان کت ز بو که شاید به شیه سیله
اناسززوجتیه اوقهیزز.
ارخوشسزز.
سیاسر ن ش به عنوشن بتگ بتادز بزه
نایه بزاد

مصدق و ی رانش در برابرر واکنرش
جه نی بره تالطرا در بر زار نارت و
دادگ هرررررر ی جهرررررر نی چرررررره
انتدالله یی داشتند؟
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پس شن الزر شزدن ارز .یازهشی بزه
عنوشن خلن یزد شن االزس یشز .کزه
ااوز شجتشی قااون الر شدن ش جهییزه
جابزسهان  ۳۱۱۱هیزاجر بزه
ارکت
یاس .یچا شسهوکسر نیزت از ا
تزز .شاگلیززس بززتشی اززیشکتز بززا
ایدر به شاید سیدن بزه یز جوشفزق
به شیتشن اد تر اهیاهشی تفهه از د
بنابتشیه ت .شیتشن عملیزات خلزن یزد
یهنر شقزدشم بزتشی کوجزاز کزت ن سز.
شززتک .شن ارزز .جنززود ش غززان کززت
تزز .شاگلیززس شن ش ززاز بیهشتمللززر
هه خوشس .کت کزه بزا صزد یز
«قتش ش جاایه »شن ت .شیتشن بخوشهزد
کززه عملیززات ش جززا سززیدن بززه جوشفززق
تزز .شیززتشن «قززتش ش
اهوقزز کنززد
جاایه » ش اپییتف .با شیه شسزهد ل کزه

ش از هه صمحی .شیه کا ش ازدش ر
شخهمفزززات
چزززون ف ززز ارجوشازززد
ت.ها با یکدیگت خات .کند حال اکه
قتش ش  ۳٩۱۱ش ت .شیتشن بزا شزتک.
ار .بسهه بزو ازه تز .شاگلزسهان
ش ت شتک .شکایهر شن ت .شیتشن ش
باید بزه ش ازهزای شیزتشن جزوع کنزد
تززز .شاگلزززسهان شیزززه شسزززهد ل ش
اپییتف .شن ستپیچر شیزتشن شن جمکیزه
بززه ش ززاز هززه بززه شززو شی شانیزز.
سززاناان ال ز شززکای .کززت شززو شی
شانی .شکای .شاگلیس ش اپییتف.
عوض ر .که ش از هزه خزو بایزد
شیزه
با ز شینکزه صزمحی .خاتز.
شخهمن ش ش یا ازدش جزیمیم بگزیت
شیه بو که هه جابسهان  ۳۱۱۳أی
اکهه جاتو
به عدم صمحی .خو ش
ن
شینکززه قاضززر شاگلیززسر حاضززت
ش از ایز بزه عزدم صزمحی .شی ش
پس شن ن شاگلیزس اتیکزا بزتشی حز
عوشی ار .پی نها جت اه زز چتچیز
طزتن ش
ش ش اد که اطزابق ن هزت
بزززه حکمیززز .ش زززاز هزززه ش جزززاع

ار ش اد شاا ت .شیتشن شیزه پیز نها
بهمه  ۳۱۱۱ایز کزه
ش ایز اپییتف.
اتیکززار
خززتیه پیزز نها شاگلیززس
اهززت ن بززه پیز نها هند سززون ش شئززه
شد ن هم بت ابنای ش جزاع حکمیز.
به هه قتش شش .که ت .شیزتشن ن
ش کت

سایه اقتصادینیا

ژاله اصفهانی
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ژشته شصرهاار ()۳۱۱۱-۳۱۸۱ر همچزون
بسیا ى شن اهاصزتشنر شزاعزتى ش بزا
اباته ى شن قوشتو كزمزسزیزك شزهزت
اههاقباً به شهت ازو
غان كت
فا س
بزه ن فزا ش
ایماي اهماي شزد
اااد
هاى خو ر كه
فهت ش ل ششها شر
سال  ۳۱۱۱انزهز زت شزدر ا زان
ا هد كه ژشته بی هت قزاتزوهزاى
شهت كمسیك شن غزل قییدز زتفزهزه
كزت ز
جا اانوى اسم ر طبن ناايز
ناايههزاى شيزه ششزهزا
شس .شاا
شغلو حاص اگتش فت ى شاعت شس.
اها شن اضزاازیزه شجزهزمزاعز
ست زهاى بزهزدى ش
سیاس كه
شز ا يابد ا اا ایزسز .ژشتزهر
ازايزه
غانر شن همان اضاایه سزنزهز
فتشر شزا ی ع زقر
ا یت :
طبیه .يا شيام یشهزه
سهاي
(
هه پس شن نر ااموعه نازدز
ذهه نبان شزاعزت
)۳۱۴۴ر جاوت
ا اهدز ا شو  :چا پا زر كه قزاتزو
ااافمهكا شاهشى بزتشى زی
بینابین
به ایاى شهزت
شن شهت كمسیك
او بو ر به فهت ش شز ا يزابزد حزهز
از ساخها شهتش به شهت ازیزمزايز
هتچند فا ش ى شاعزت
از يك ا ت
جزوشن
به نن خیوصاً قافیه سزنزهز

جوش خو ن با بداه شصل
او فتين
هزههزاى پزنزازاز
شهت اهاصزت
شی .شمسر ش شن ش سلو ا كند
ناايههزا
ر س.كم جنوع اسب
جوجه شاعت به پديدزهاى شجزهزمزاعز
ی شن
م ش ش تاا ا بخ ند غم
يا شن غاتوجتيه اضاایه ششزهزا
يا
ژشته شيه سالهاس .ش كه شن سزال
بززنزدهززای
۳۱۱۱ر بزه سزبزو قزیززد
سیاسر ااشر شن غائله ذ بزايزازان
شكس .فتقه ازوكزتشت ازا ززيزت بزه
شن طزهر
اهاجتجر شجبا ی شد
شو ی تندن ا ام زيدر تامهشی
شصرهزانر
شن يا شيتشنر به يژز نش اه
غرل .او نيد
ااموعههاى بهدى زززز شن ك زهز
كبو ( )۳۱۱۷به شيه سوزز طنیههزا
ششها ژشته بی هتيه سهم ش ا يابند
یر قاين شجهماعز
شاعتر علیتغم
ادششهه شسز.
شيتشن ش هت ز شن امت
جغثیت پديدزهاى شجهزمزاعز ر شعزم شن
قاین پزس شن ن
شا مدر جنگ حه
شهت ش به ضوح يدز ا شواد
نش ىخزززوشهززز ر طزززهپزززتسزززهززز ر
ازیزكاز سرزسز
سهايز
ابا نزجوي
اضاایه عزمزدز ششزهزا ش يزنزد نبزان
بز جزكزلز
ششها ش هموش ز سزا ز
بسززیزا ى شن صززاحزوازمززتشن
شسز.

نبزان
صزدشقز .جزا ى
صمیمی.
شهتى ش ش سهو زشاد انشتوص ر شيزه
زاز
بیان پديدزهاى شجهماعز
نبان
شن فتط صتشح .اگ شها از زیزت
ز
به سطح بزیزاازیزههزاى شجزهزمزاعز
لها حسزو
سیاس يا حدشكات
حالهاى شاعت جنزل ا كند ذهزه ش
قزد ت
چنان شسیت جتبی .سیزاسز
زهزه
ا تد فكتى سوسیاتیسه
فار يگت شن ش سزلزو
كه جوشن پت شن
شدز شس .شيه تشي ر هزتچزنزد بزه
تاای شجهماع شن ش چهتزشى پتشو
سهمسهیز ا سان ر بال پت شهزت ش
اانهاى شاعتشاه ش ش
ش ا چیند
اهیازهر
چنبت جازد اگاز ا ش
بز پزت ش بزدل
شاعت به سزخزنزگزويز
ا شو كه شهت ش به عزنزوشن شبززش ى
بتشى بیان شادي ههاى پی ساخهه بزه
چونر شن پزت ش نبزااز
كا ا یت
ع زق
صز
غاف از ازاازدر
ناايههاى ازاازهزیزك
يگت
جوشا
حد نبزان قزطزهزات ش بز
ایز نباا
اتسوم يا ااتهاى شاعتشاه ا فتينزد
شاا همیه نبان اااهیك بر اق قزهزي
شحسزاسزات ازا شازه
با شو نااازه
یت ارشو ر جان ار یت
ويندز
شهله ارک د

ا طه شن
شهت ژشته جوشاسهه شس.
جا يخ شهت اهاصت جايگاه بیابد شيه
خزو جزوجزه
جايگازر به يژز شن ن
شس .كه چهتزشی تهنگ شاا از زا م
بسیا جزدی شن نازر شيزتشازي ش بزه
ازر زیش كزه ازمزوازههزای
امزايز
فتش شار ایان همهايان خو ازدش
شن شيه ر ج تيباً انایزتبزهفزت شسز:.
طزززهپزززتسزززهزززر جزززمزززامعزززیزززا
سوسیاتیسهر قها ر ناي ااازهزیزك
اا ی باشسه اا.
شن پزتجزمطزم
كز
شايد شهت ش
شهت اهاصت حا ثه امت یتى ازبزاشزدر
شن
بزخز ز
شاا بديه تاای كه يزا
جا يخ پتشف .خیز شزهزت ازهزاصزت نازان
شس.ر خو شعهنا بانخوشار شس.

ژشته چزنزد قزطزهزۀ ازهزت ن ش کزه
نبانهزاسز.ر شن
سطتهایر شن اها
ن جمله شیه سطو :
ناد ر صانۀ یکهای هنتاندی ااس.
هتکسر اغمۀ خو خوشاد شن صزازنزه
صانه پیوسهه بهجاس.
ختم ن اغمه که ات م بسپا اد به یا
شاا شاهخاد اه شن ایان ششها ش شهتی
شس .با عنوشن « یاز ح ر کوز»:
گی وحمی كوها
نه اللۀ گلدان
مرررا برره بررزم خرروشرریهرر ی
خودنرانه مبر
به نردی خمن نن خو گرفرتره
دلا

***زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست***

ٔ
صحنه یکتای هنرمندی ماست
زندگی
هرکسی ٔ
نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست
ّ
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

ٔ
***بشکفد بار دگر الله رنگین مراد***

ٔ
بشکفد بار دگر الله رنگین مراد،
غنچه سرخ فروبسته دل باز شود
من نگویم که بهاری که گذشت آید باز
روزگاری که به سر آمده ،آغاز شود.
روزگار دگری هست و بهاران دگر

***شاد بودن هنر است شاد کردن هنری واالتر***
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شاد بودن هنر است
شاد کردن هنری واالتر
لیک هرگز نپسندیم به خویش
که چو یک شکلک بیجان شب و روز،
بیخبر از همه ،خندان باشیم
بیغمی درد بزرگی است،
که دور از ما باد!

***نه برکه ،نه رود***

یاد تو ،قطره قطره میچکد از چشمم
روی تو  ،رفته رفته میرود از یادم
نه برکه ،نه رود

مرا به خ نه مبر
زادگ من كو انت
ز زير ننگی
يك روز نر زدم بیرون
به زير ننگی
يك روز میشوم مدفون
نرشت ننگی من آشی ن انردو
انت.
جدا ز ي ر و دي رم دلا نمیخندد
و
ز من طراوت و شر دی و رنر
بوی مخوا
گی وحمی كوها
در انتظ ر به ر
و گررمری بره گرريره
مرا نرواز
میآرد
مرا به گريه می ر...

مرا بسوزانید و خاکسترم را
بر آبهای رهای دریا برافشانی
نه در برکه ،نه در رود:
که خسته شدم از کرانههای سنگواره و از مرزهای
مسدود

مهدی خلجی

ایدهی سکوالریسم
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بسیا ی هسهند که سزکزو یسزم ش
جنها بهاهنای «جدشیر اها یه شن اها
ت» .ارفهمند ش زت سزکزو یسزم
تز.
صتفاً جدشیر اها یه شن ازهزا
باشدر شوش بهوشن جمهو ی شسمازر
جزوصزیز
شیتشن ش حکواهر غیتسکو
کت چون شیه ژیمر به غزم اززشیزا
شقزهزیزا ی
شاهزیزانشت سزیزاسزر
شجهماعر حاای .ایزز ا زت عزیز.
تز.
ینر حکوا.ر اها یه با اها
یکر ایس .س.کم ارجوشن زرز.
شیه حاای.ر ا ام اها ایس .کزه

به شقنر اا با ارهوار پیچیدزر پت یه
زایزر
چندسویه یا ییم که تز
با زی ن
شنگتی سزش ش بهناا
به اطاتههشی سهت ز جغامجزر ژ ن
پیوسهه ایاناند شس.
تعریف نکوالریسا
شص یهنر « اچه یزنزر
»سکو «
( )secularشن
ایس ». .شژزی سزکزو
شبهدشی قتن چها هم ایم ی بهاهنای
»نیسهه جهزانر بزد ن جزهزلزق بزه
شاخه سلسلهی ینر خاصر« یزا

سکو یسم سه اهنا بتارشمت :
ازهزنزار بزه
 ۳سکو یسمر بزه یز
ن یزه شن
اوقهیهر ششا ز ش که
قلمت ی عموار خ .بتبسهه شسز.
جهان پیز زاازد نر سزانازانهزا
ییههار همزه بزهازازوی بزه یزه یزا
یافهر شن « شقهی .بتیه»)ultimate
 )realityپیواد ششهند
شساساً جدشکت ن یه شن سزیزاسز.
جهان پیز زاازد ن ازهزنزای
شجهماع
جمام سویههزای
یه
چندشار ادش
ناد ر ب ت ایخهه جنیدز بو شاا

ادیتی .سیاسر ک زو ازدشخزلزه
ارکندر بلکه شیه حکواز .شسز .کزه
حزاازیز .ش
فتازان ازدیزتیز .ازهزا
به س .تفهه شسز ]1 [ .شن ن سزور
الکهی بتیهاایا ئیس عاتر کلزیزسزای
شاگلسهانر کلیسای سمر اسیازر
شیه ک و ر ایز هس .ستشسز ز
کلیسای کااهتبتیر عاتزرجزتیزه از زام
کلیسایرر ش انیود ارکند (شکزنزون
اخس .نیت شن جااو ش شیه کا ش شااام
ار هد ) یا ارجوشن ر .شاگلسزهزان
ش چون عاترجتیه
تهر غیتسکو
عزاتزرجزتیزه از زام
ا ام سیاسر
ایهبر ن یکر هسهنزد؟ شتزبزهزه کزه
کسر بت شیه أی ایس.
فیلسوفان جا یخاگا شن شادی ه جغکزیزد
ارکنند که سکو یسم ش باید چیززی
یزافز.
ازهزا
فتشجت شن جدشیر شیه

»جهلق به ت «.به کا ار ف .شص
شیززززه کززززلززززمززززه شن اززززا زی
جینر  saecularisار یزد بزهازهزنزای
«شیهجهاار »یزا شبسزهزگزر بزه یز
عیززت شاززا سززکززو ر
اس ز یززا ی ز
( )post-secularر
پسززززاسززززکززززو
سکو یسم سزکزو یززشسزیزونر
شصطمح به اهناهای واا وار بزه کزا
ار اد با یزکزت هزای ازهزرزا جزر
جهتی ارشواد [  ]2بسهزه بزه ازکزه
چگواه اها ش جهتی کنیمر جا یزخ ازهزا
غززان ززازهززا
ازیززز فززتر اززرکززنززد
ا طههای عط جدش ااهشی اریابد
چززا تززز جززیززلززو ( )CharlesTaylorر
فزیززلززسززون کززااززا شیززرر کززه بززا زی
شثزت
سکو یسم بسیا شازدی زیزدز
بززلززنززد شنزی عصررری
پززتحززاززم
شیه کهاد بزتشی
نکوالر ش اوشههر

عیت اد نر جهانبینر شاسزان ازد ن
ت ون ارشو ش یزگزت جزهزان ش
شن ایز امزربزیزنزد ازیزان از زد
بزه نبزان
جزمزایزز ازر زیش
ااا د
اززیززتچززا شتززیززا ز ( )MirceaEliadeر
ازاازدش ر
شسطو زشنزا
یهشنا
شیزوزی بزو ن
ااا د
»ا د
اوقهی .که شاسزان
جهانشادر
زی جا یخ خو پییتفهه شیوزهای
بزو ن ازبزهزنزر بزت
ااا د
ا د
اوقهی.های اهرزا جزر هسزهزنزد کزه
شاسان کیهان جسخیت کت ز شس[» .
 ]3بتشی شاسزان پزیز زاازد نر جزهزان
شسز .تزر بزتشی
جالر شات ا زد
شاسززان اززد نر جززهززان بززهصززو ت
ج د ن شیرشدز شفسونن شیرشزدز
( )disenchantedامو ش ارشو

 ۱اهنای یزگزت سزکزو یسزمر شفزول
عیزت
شعه ا شت شتهزشم ینر شفتش
جدید شسز .ازت م یزگزت کزمزهزت شن
یشهه بتشی اهنا ش ن به ناد ر خزو
به انابن بیت ار اا شضشتطبیهر جکیزه
عوضر به شازهزخزادهزای
ارکنند
شخزیزر خزو شهزمزیز .بزیز زهزتی
ار هند اهنای شزخزیزر خزو ش
بتشی ناد ر ار فتینند []4
 ۱ستشااامر سکو یسم به اوقهیهر
ن یه ستچ مهی
ششا ز ش که
ازمزم شجزهزمزاعزر
یگااهی شیزدزهزا
ایس.ر بلکه یه با قیبزان ازوپزدیزدی
یا شزدز کزه ازنزبزن ا زت عزیز.
جزهز .هزر بزه نازد زر
هناا ها
هسهند جااهه جهاار قتش ش که
فاقد ا طهی کااوار شس .شاسان
ن شن نش ی شاهخاد انابزن ش نش زیش ی
بتخو ش شس.
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کهاد یگتی که بزا ا زا کز.
جیلو
جوسلیه اَکلو (  )JocelinMaclureبزا
عززنززوشن نررکرروالریسررا و آزادی
وجدان اوشهه شس.ر سکو یسزم ش
ارهوار ار شاد که امزرجزوشن ن ش
صتفاً بزه «جزدشیزر یزه شن تز».ر
قزبزال ش یزان »یزا
«برطتفر ت.
«خیززوصززرکززت ن یززه »فززت کززاسزز.
هتکدشم شن شیه صو تبندیها بهتزشی شن
ح ی ز .ش ازد شازا جزمزام حز زیز ز.
سکو یسم ش بانامرجابند
اویسند ان کزهزاد نرکروالریسرا و
ش اد اازمزوعزهشی
آزادی وجدان با
شن ش نشها شبزش هزا یزا «شزیزوزهزای
عملزیزاجزر »سزکزو یسزم ش شزکز
ار هند شیه ش نشها شبزش ها چزنزان
همجنیدزشاد که شوش بهوشن اها ش شن
عیه حالر اان جزغکزیزد
هم جدش کت
شزیزوزی
ارکنند که ازیزان هزدن
عملیاجرکزت ن یزا سزیزلزهی شجزتشی
سکو یسم باید جمایزز ازهزا شن یزد
شص عمدز ش :
اانر سکو یسم
یکر بتشبتی شحهتشم به شهت ازدشن
یگتی نش ی جدشن عمزلزیزاجزرکزت ن
شزیزوز ازمزکزه
شص ایز به
شیه
شس :.یکر جدشیر اها یه شن ازهزا
یگتی برطتفر ت .قبال
ت.
شصز سزکزو یسزم
ش یان شجتشی
شزیزوز ازمزکزه
انایتشً بد ن شیه
عزمز س
ایس.ر تچه امکه شسز.
جرسیتهای واا وار شن ازهزا صزو ت
بگیت
بزهعززبززا ت یززگززتر شحززهززتشم تزز .بززه
بزه سزمزیز.شزنزاخزهزه
شهت ازدشن
کتشا .یا ش نش شخمقر بتشبزت هزمزهی
اانر جنها با جدشیر ت .شن اها یه

ااجااو ش ی ن اسب .بزه هزت یزنزر
تز.
تز .بزایزد
جا ق ازریزابزد
همهی شهت ادشن باشد شن ازازا کزه
شهت ادشن جیو شت اخهلرر شن «خزیزت»
شن
خوبر ش ادر ت .اباید هزیز یز
جهانبینرهای ینر ش به فلزسزرزهی
باید زاهزاازه
سمر خو بدل سان
ت .باید
شن هت ینر فاصله بگیت
قلمت های وازا زون حزونزی قضزایزر
غیت شیه
خو حاکمی .ششهه باشد
صو تر یهنر ش ت قد ت ینر شقزهزدش
سیاسر به هم بیاایزاد یزا یزه بزه
اباار ا ت عی .ت .خنه کنزدر بزا
ازان
جبهیض ایان شهت ادشن جرکیز
یزا
جزه
به شهت اد جهی
تزز .بززایززد بززهززوشاززد
خززوشهززیززم بززو
جیمزیزمهزای خزو ش بزتشی هزمزهی
صزو ت
شهت ازدشن جزوجزیزه کزنزد
یزنزرر
ایزش اها های سیزاسزر
تز.
چنیه کا ی امکه اخوشهد بزو
یز «سزکزو »
ارجوشاد بزا
ف
«عموار» که شن «شخزمر سزیزاسزر
حدشقلر »بت تفهه شدز بات وز بزتشی
همهی شهت ادشن پییزتفزهزنزر شسز.ر
فها های خو ش جوجیه اماید []5
ژشن بوبت ()JeanBaubérotر پژ ه گت
سزکزو یسزمر
فتشاسوی ستشزنزا
ن
ش سکو یسم شن سزه بزهپزا ز
با
تفهه شس:.
شک
جدشیر اها های یزنزر شن ازهزا هزای
عزدم سزلزطزهی قزلزمزت ی
تهر
سیاسر بت اها های ینرا
یزه بزتشی
نش ی شادی زهر جزدشن
همه نش ی هزمزگزان بزتشی جزغزیزیزت
شعه ا شت ینر جماهت به شیمان خزو
حز زور
اتنهای امم عزمزوازر
یگتشنا
عدم جبهیض تهر عزلزیزه هزیز کزس
بهبهااهی یه یا بر ینر فها بزتشبزت
با یکای شهت ادشن
الئیسته :ن ن بَگِتِ فرانسه
ئیسیهه ( )laïcitéشصزطزمحزر شسز.
که اهر اهتش ن با سکزو یسزم بزه
از اهمایز شن ن
کا ار
در قر نررون انر نرری جررمررهرروری
انالمی ،چنین آمد انت« :دیرن
رنمی ایرران ،انرالم و مر هر
جعاری اثن عمرری انرت و ایرن
اصل اِلریاالبرد غریررقر برلتریریریرر
انررت «(اصررل دوازدهررا) .ایررن
ق نون انر نری ،یرگر نره قر نرون
ان نی در کموره ی مسرلرمر ن
انت که نرهترنرهر انرالم برلرکره
ی
م ه خ صی از انالم ،جرعرارر ِ
رنرمری
اثن عمرری ،را مر هر
کمور میداند.

(
شصطمح ئیسیهه شن ازا زی ئزو
 )laosیوااار ازر یزد کزه بزهازهزنزای
یگااگر جمهی .جاززیزهازاپزییزتی ن
شس .ئی ر شاسان ات م شسز .کزه
هی چیزی ش ش اهمایز شن ات م یا بزتجزت
شن اها امر ت شاد :اه هبتی شعزهز زا
خاصر ش بزه عزهزدز ش ر ازه قزد ت
شعمال ن ی ع ایدی ش کزه ازنزاسزو
اززرجززوشاززد
اززر شاززد شاسززان ئززیز
شقزن
الانر سزا ز بزاشزد تزر
اگتش خدشازابزا بزه جزهزان ششزهزه
باشدا اگتشر که شاتو زی بنیا زیش
ن با اچه یه شت ا شتهام ارکنزدر شن
ی زه جزدشسزز .بزنززابززتشیزهر حززدت
شصز
همناان به شص نش ی
ئو
بتشبتی ششا ز ارکند بتشبتی بت پایزهی
نش ی جززدشن شسززهززوش شسزز.ر نش ی
ع یدز شادی ه بیانا شینزکزه تز.
هی بزا ازهزنزوی ش بزه سزمزیز.
هزیز زوازه جزمزایزز
امرشناسد
ج خص جماهت اا ی یزنزر ش کزه
اوجو جبهیض شو ر بتامرجابد []6
اهمو ً ئیسیهه با ازمزام سزیزاسزر
سزال
فتشاسه پیواد خو ز شسز.
 ۳٩۱۱قززااززون »اززتبززوط بززه جززدشیززر
کلیساها شن ت «.به جیویو سیزد
بززه جززدشل یززتیززه اززیززان هززوش ش شن
شاهیانخوشهر بتشی کلیسای کزاجزوتزیز
بهازازابزهی «فزتشاسزهر خزهزت ش شزد
کلیسزا )»)filleaˆınéedel’église
طتفدش شن ستسخ .جمهو ی سزکزو
پایان ش ار ویند ئیسیهه اااند اان
بَگ .جزئر جزدشا زدازر شن فزتهزنزگ
عززیززه حززالر
فززتشاسززه شسزز.
بزه یزژز بزا طزتح
سالهزای شخزیزت
اس زلزهی حزازاد نازان اسزلزمزانر
ئیسیهه به اس لهشی پزتسز شازگزیزز
بدل شدز شس.
بتخر جرا ت ازیزان ئزیزسزیزهزه
سکو یسم رههشاد ئیسیزهزه نش ی
«شن» یه شسز .تزر سزکزو یسزم
یززززه شسزززز( .جززززرززززا ت
نش ی
اززیززان  )of fromاززمززام اززونشززر
ئیسیهه عزمز
فتشاسه بت پایهی شص
ارکزنزد طزبزق شیزه شصز ر ازونش
جزدشیزر تز .شن
عموار بت شسزا
جااههی ادار جااههی ینر ش ش ز
اززرشززو طززبززق قززوشاززیززه از ززت
فتشاسهر اها های عموار خیوصر
باید جدش شن حاای .کلیسا باشنزد
هزت زوازه
ت .اسب .به کلیساها
شعه ا ینزر بزایزد بزرطزتن بزاشزد
ئیسیهه بدیه اهنا اخات بزا شیزدزی
« یه سمر ت» .شس.
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تمیعِ اثن عمری در مرقر م دیرن
رنمی
قااون شساسر جمهو ی شسمازرر
چنیه ادز شس « :.یه سمر شیزتشنر
شسمم ایهو جهزرزتی شثزنزاع زتی
شس .شیه شص شترش بد غیتقاب جغییت
شن هزم) شیزه قزاازون
شس(» .شص
شساسرر یگااه قزاازون شسزاسزر
ک و های اسلمان شس .که اهجزنزهزا
شسمم بلکه ایهو خاصر شن شسزممر
جهرتی شثناع تیر ش ایهو سزمزر
عزتبسزهزان
ک و ار شاد حزهزر
سهو ی که بهجای قزاازون شسزاسزر
اهها نر «ان و [قوشایزه] شسزاسزر
حکوا( » .شتنمام ش ساسر تلزازکزم)
جو ش ر یه سمر ک زو صزتفزاً
«شسمم »ذکت شدز شسز.ر ازه ازازم ً
هابی .یا ایهزو شسزمازر خزاصزر
شیه ازنز زو ر قزاازون
(اا زی ش ل)
سزنز.
شساسر «کهاد ه جهزاتزر
سوته »(قت ن سن .پزیزاازبزت خزدش)
جهییه شدز شس( .همان )
شاا سزمزیز.بزخز زیزدن بزه ج زیزن
از زام یزگزاازه ازیهزو
شثناع تی
سمر ک و ر با جمهزو ی شسزمازر
غان ا دز شس .بنا بت شص ش ل اهمم
قااون شساسر ا زت طزهر «ازیهزو
طزتیز زهی
سزمزر شیزتشنر شسزمم
َ
ح هی جهرتیهی شثزنزاع زتیزه شسز.
ازت ج شیزه
باید پزا شزاز شیزتشن ش ش
ایهو باشد ».جغکید بت »حَز زه«بزو ن
ج ین شثناع تی شعمم عزلزنزر بزا
ت .به نبطمن هت یه ایهبر جزز
قززااززون شسززاسززر جززمززهززو ی
نر
شسمار به چ م امرخو
مر چنیه ارخوشایم:
شص
شو شی ازلزر کزه بزه
االس ا د
جززغیززیززد حضززتت شاززام عیززت
جززوجززه
بززیل ازتحززمزز.
(عزاز ه فزتجززه)
شعلرحضتت شاهن از شسمم خلده
سلطااه اتشقزبز .حزازج شسزمازیزه
کاته شاااتهم عاازهی ازلز .شیزتشن
هزیز
جغسیس شدز شسز.ر بزایزد
عیتی شن شعیا ازوش قزاازوازیزهی ن
اخاترهر با قوشعد ا دسهی شسزمم
قوشایه اوضوعهی حضزتت خزیزتش ازام
(صلره علیه ته سلم) ادششزهزه
باشد اهیزه شسز .کزه ج زخزیزص
اخاتر .قوشایه ازوضزوعزه بزا قزوشعزد
شسمایه بت عزهزدزی عزلزمزای شعزمم
ش شمه بتکات جو هم بو ز هسز.
هت عیتی شن
تهیش سماً ا ت شس.
شعیا هی هر که کمزهزت شن پزنزج ازرزت
اباشد شن ااههدیه ف های اهدیزنزیزه
که اطلن شن ا هضیات ناان هم باشندر
به شیه طتیق که علمای شعمم حازج
شسممر اتجن ج لید شیهزهی شسزممر

بیس .ارت شن علما کزه ش شی صزرزات
ایکو ز باشندر اهزتفزر بزه ازازلزس
شو شی الر بنمایندا پنج ارت شن اها ش
یا بی هتر بها هزضزای عیزتر شعضزای
االس شو شی الر با جزرزار یزا بزه
حکم قتعه جهییه ازمزو زر بزه سزمَز.
عضوی .ب ناسند جزا ازوش ی کزه
االسیه عزنزوشن ازرشزو ر بزه قز.
شن
ایشکتز غو سر امو زر هزت یز
ن اوش اهنواه که اخاتر .بزا قزوشعزد
ا دسهی شسمم ششهه باشدر طتح
امایند که عنوشن قااوای .پیدش اکند
شیه باد ازطزاع
أی شیه هی  .علما
شیه اا ز بزا نازان
اهبن خوشهد بو
یهو حضزتت حزاز.عیزت (عزاز ه
فتجه) جغییتپییت اخوشهد بو
شص سر اهم:
هی پا شاهر بزت جزخز .سزلزطزنز.
کند اگت شینکه قب شن
امرجوشاد جلو
جاج یش ی ازازلزس شزو شی ازلزر
حاضت شو با حضو شعضزای ازازلزس
شو شی الر االس سنا هزیز ز.
ن ش بهقتش ذی قسم یا کنند:
اه خدش اد قا اههال ش وشز زتفزهزهر
به کممه ااید به ازچزه ازز خزدش
ااهتم شس .قسم یزا ازرکزنزم کزه
جززمززام هززم خززو ش ایززت ن حززرززظ
شسه مل شیتشن امو زر حد املکز.
ازازت
ح ور ال .ش ازازرزوی
بدش مر قاازون شسزاسزر ا زت طزیز.
شیتشن ش اگهبان بت طبق ن قزوشازیزه
جزت یزج
ا ت ز سلطزنز .ازمزایزم
ایهو جهرتی شثنزاع زتی سزهزر
جزمزام شعزمزال
امایم
کوش
شفهالر خدش اد عزشغاه ش حاضت اایزت
شاسزهزهر ازنزمززو ی جزز سزهزا ت
عمم .ت .الز .شیزتشن ازدششزهزه
خزداز.
باشم شن خدش اد اسههان
شن
به جتقر شیتشن جوفیق ازرطزلزبزم
ش شح طیبهی ش تیای شسمم شسزهزمزدش
ارکنم
شصول اهم یگت قااون شساسر بت شیزه
شص شسهوش ادر اااند:
جهلیم عزلزوم
شص هادهم« :جایی
اها ن صناین نش شس .اگت ازچزه
شتعاً امنوع باشد »
شصز بزیززسز .یزکززم« :شازاززمزههزا
شجهماعاجر که اوتد فهزنزهی یزنزر
جمام
ایوی اخ به امم اباشندر
املک .نش شس» .
شص ز پززنززاززاز ه ززهززم« :هززی ز کززس
امرجوشاد به ا ام نش ت بتسزدر ازگزت
جبزهزهی
اکه اسلمان شیتشارش ص
شیتشن باشد »
بنابتشیهر اا هی از اماار سکو
ک و ادششههشیمر به شیزه ازهزنزا کزه
ن اسب .به ش یان زوازا زون
ت.

برطتن باشد قوشایزه ک زو فزاقزد
جبهیض قااوار علیه ش یزان شقزلزیز.
ا ض نش ی جدشن ع یدز باشد
خودآیینی و آزادی
سکو یسم جنها جدشیر یه شن تز.
بنابتشیهر صتفاً شاتی سلبر ایزسز.ر
بلکه ش شی ااهوشیر شیاابر شس.
ارهوم خزو یزیزنزر
سکو یسم بت
شاسان نش ی ش شسهوش شس .شیه
هزیز جزا بزهشازدشنزی
ارهوم شاید
شزنزگزتی
پاسخ کاا .بزه پزتسز
شه
چیس.؟ ( )۳۷۸۴بیاار اوجز
جسها ی که با عنوشن
ایافهه باشند
کوجازشدزی روشنگری چریرسرت؟ (
? )WasistAufklärungاهت ن شسز.ر
کاا .شنگزتی ش «خزت ج ازر شن
ااباتغر بهج زیزیزت خزوی زهزه خزو (
 «)selbstverschuldeجهتی ازرکزنزد:
بزهکزا زتفزهزه
« ااباتغرر ااجوشار
فهم خوی هه شس .بزد ن هزدشیز( .
تززیززت بززاش
 )leitungیززگززتی
شیزه شسز.
بهکا تفهه فهم خزویز
شها شنگتی »
بلوغ شن امت کاا .پسن ن شقزهزدش هزای
بیت ار شسز .کسزر کزه هزنزون
شن طروتی .ااادز شسز.ر قزابزلزیز.
بی هتی بتشی پیت ی شن اتشجن قزد ت
ایان عمیزقجزتی
ای
سن .ش
خو بزه هزدشیز.شزدن بزه سزیزلزهی
اززرکززنززد کززاازز.
یززگززتی شحسززا
شصطمح «هدشی » .ش که با ی ایهبزر
هزلزهی
ش به کا اربزت چزون
اخس .ا یو ش شن شقهزدش هزایزر کزه
قیموا .شاسان ش به س .ار یتاد
بهجای ش ارشادی ندر ش ی ارکنند
شن هزتچزیزز
جیمیم ار یتادر پزیز
شقهدش اتجن ینر شس .ش بزه شیزه
اکهه همیه جسها ششا ز ارکند:
شن هزت جزای
شنگتیر بیز
اه
یگتر بت «خزت ج ازر شن ازابزاتزغزر
قزلزمزت ی
بهج ییت خو خوی زهزه
اسائ ایهبر »پای ف زت زشم نیزتش
یگت عزتصزههزار
که حکمفتاایان اا
همچون علوم هنتهار ایلزر ازدش ازد
قیم عایای ان ش بانی کنزنزد
که ا
یگت شینکه ااباتغر شاو یزنزر شن
هت اوع یگتر شهاا.با جت نیانبخ جزت
شس.

شاا شیوزی جرکت ئیس حکوازهزر کزه
ینر ش
قلمت ی اسائ
شنگتی
جت یج ارکندر شن همهی شیزنزهزا فزتشجزت
بهخوبر از شس .که حهزر
ار
شات »قااون یش ی »خطتی ازخزوشهزد
شش .ش ت به عایای خو شجزانز هزد
ش بهطو عموار (علنر)
خوی
ع
باد
به کا بتاد شادی ههای ان ش
شیوزهای بههت قااون یش یر حهر ا د
صا قااهی قوشایه اوجو ر با جهاایان
ایان بگیش اد
ااهزوشی شیزازابزر سزکزو یسزم بزت
قزاازون زیش ی بزتشی
جوشاایر شاسان
خو جغکید ارکند نش ی بتشبزتی ش
«جهان ا هتک »
شتط شاکان پیدشی
ایان شاسانها قتش ار هد
هزیز جزای
ج تیباً ازرجزوشن زرز.
جهانر سکو یسم به شیه اهنا بهطزو
کاا جا ق ازیزافزهزه شسز .شسزاسزاً
شیزدز
اانر شیدئال
سکو یسم ی
شس .که سکو ها سزو شی بزتقزتش ی

ت وار امم سیاسزر
جمامعیا ن
سزت ازرپزت ازد [
به سم .ن ش
 ]7سکو یسم ی فتشینزد هزمزیز زه
ااجمام شس.
[ ]0زززت ز ازززهزززا ن -جزززاازززیزززون (
 )۳۱٩۷معن ی «نرکروالریسرا در
حوز «در بی ن آیتهللا خر مرنرهایر
(بانیابرشدز  ۱فو یهی )۱۱۱۱
[ ]0بتشی اهزر شن ی زهشزنزاسزر
کززلززمززات
شژزی سززکززو یسززم
همبسههی نر شن جمله بنگتید به:
PhilZuckerman&JohnR.Shook
(eds.)(2017) The Oxford
H a n d b o o k o f S e c u l a r i s m .
Oxford:OxfordUniversityPress
[ ]3ایتچا شتیا ز ()0422ر مرقردس و
ن مقدسر جتجمهی بزهززش سزاتزکزرر
جهتشن :شاه ا شت عزلزمزر فزتهزنزگزرر
ص۳۱
[ C ha rl e s T a y lo r (2 00 7) . A ]4

خواب کاریزها
خواب کاریزها
کاریز خواب دستان تو را میبیند
اما تو شوالی فراموشی به خود پیچیدهای
و کوچههای اضطراب را قدم میزنی
در جستجوی باران
دست بر سقف آسمان میکشی
و لبان خشکیده را
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ترانه خوان تشنگی میکنی
برهنه تر از تاریخی
گم شده تر از فراموشی
و نمی دانی که
کاریزها خواب دستان تو را میبینند
محمود ابطحی  ۵مارچ  - ۲۲۲۲تورنتو

Secular Age.HarvardUniversity
PressPress, pp.1-5.
[ JocelinMaclure&Charles ]5
Taylor(2011) Secularism and
F r e e d o m o f C o n s c i e n c e .
Cambridge:HarvardUniversity
Press,pp.19-21.
[ H e n r i  P e n a -R u i z  ]6
( 2 0 0 3 ) Q u ’ e s t -c e q u e l a
laïcité? Paris:Gallimard,p.21.
[ A n d r e w  C o p s o n  ]7
(2019) Secularism: A Very
Short Introduction .Oxford:
OxfordUniversityPress,pp.1-2.

م
شك
وك
الد
وهل
ج
ان

خااوم كیلم؟
عاقد ر .عت
بچزیزنزه
فهه
رهند عت
خااوم؟
پتسید كیلم عت
فهه مد بیا ز
-عت
پزتسزما
عاقد ر .بتشى با سوم ا
خاام كیلم؟
عت
فهه
عت
فهه بو
عت
پ پ شفها بیه ازهزمزاازهزا شزیزتيزه
بو ا شج پت هزیزازان
سیز ز سات
غز
غز
ن
بلند بلند حتن از
بزا ى
ا خنديد هت ن ست يزوش
ا كت اد پد ش هزم
خ .پیدشي
صمح يد ن جت شوهتش هد
زرزهزه بزو
شاا بد ل غیتج بو
عت
پت ز بك ند
شیتيه هم شن شلوغ شسهرا ز كزت ز
چها س .پا شن نيت پزاى خزاتزه
بو
خاابااا ها كه ششزهزنزد قزنزد از
سابیدادر ن ز بو به چاك
اهماا بهم يخ .هزت كزس شن يزك
ازهزمزاازهزا
طتن يد ابزال عزت
يخهند جوى كوچه
شیتيه ش ى پ  .بام همسايه پیدش
كت اد ى طناد هزاى خز .پزد ش
ك ان ك ان بت ت شادش سزت سزرزتز
ع د رهند پت ز ب پت ز ازاازازتازهزا
فهند بیت ن كمال ا شیتيه ش سر.
اگه شش.
عاقد ر .شسهغرته بتشى بزا هزم
ا پتسم كیلم؟
ازا پزهزلزوى
پد چ م غتز فز.
شیتيه يك ای گون يز تف .عزت
با صدشى بلند بله ش ر .تگد ن نيزت
ينه نن ها ك ك یداد ات ها بزهزم
جبتيك رهند كمال نيت تزو غزتيزد كزه
ا .ا كنم جو جه خیزتز شزد
ينه شكسهه
به جیويت خو ش
فت شى عت س شیتيه ش سزت خز.
بزا ز

خ .هزاى
جوت پیدش كت اد كمال ش
حیاط ش بتيداد ست يوش ها هم بزطزتى
شكسهه یششهند به ها هم قزرز
ش هم عوض كت ازد
ن اد شسم عت
ش كه شسم نن
كمال ر .چه اهن
شكمت باشد
م شیتين
شیتيه شد نهتز
نهتز جمتيه كزت يزوشش حزتن بززازد
ش نن شصزم
كمال ر .چه ازهزنز
صو ت تز م سزوشل
حتن بزاد؟ ف
کت ادر جوشد بزدز ازهزم طزو ى كزه
شم جت هم شز بزت
هاا .جكان اخو
طو ی كه سههاي .جلو ع و ازت
به شطتشن هم اگاز اكهر خبتی ایس.
یا پايیه ش اگاز که يا بت
نهتز به جد یج شد يك م هن جمزام

عیا فاای ها رهند شيه نهزتز يزك
چزیززى زتفزهزه ن شن حزتن
اتض
كمزال ازگزتشن
ن ا ر ن شن شز فهن
شد نهتز ش بت اد كهت كهت ر .يك
شا شس .همه رهند شن
شخهمل اا
ا
ن عت س اهلوم بو يك ات
شو ش ن خو ش ش ا ان ش ز
كه كت ازدر كزمزال طزمقز
بسهتي
ش
خوشهتها رهند ت .اگیتز بتش
نهتز قسمه .ابو بتشيز .يزك خزهزت
چها ز ساته پسنزديزدز شيزم بزه ازام
شتب.
#قیه_هاى_ا كوك
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بنیامین استماعی

اولین هکر دنیا
شیا ار شاید چه کسر ش تیه هکت ایا
بو ؟
پس حهما شیه شسهان بخوشاید
یان شن نااار شت ع شد که هایزنزتیزخ
سززال  ۳۸۸۷جززو شاززوشج
هززتجززز
شتکهت اغناطیسر که قبم ً جوس جیمز
سال  ۳۸۱۱پزیز
کلتک ااکسول
بینر شدز بو ش به شثبات سااد هتجز
شتزکزهزت
با جبدی کت ن ی خانن به
شزکزان بزیزه
اازشر هوشی اوجو
شثت ن جزتقزهشی
نها ش یوایزز کت
شیاا شد سزپزس بزه طزتن ازهزاززز
جزرز.
یز
سایر جتقزهشی ازیزز
جت قتش ششهنزدر
شتکهت که چند اهت
بززه عززبززا ت یززگززت اززوج
خ ش
شتکهت اغناطیسر ااشر شن جزتقزه
ش تیه جر .شتزکزهزت ر ازوجزو شیزازا
جر .یگزت شتزکزهزت هزا
جتیان بتر
شززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززد
 شیه شجرار یهنر جتیان کوجاز بلندیشن شاتژی ارجوشازنزد ازوجزو ازمزایز
شزوازد
خز ” ازو
عمئم “ا طه
جلگتشن بر سیم بدیه طزتیزق ازهزوتزد
شد اا کوار شزتکز .ازهزبزوعز
پی هان شیه حتک .بزو ازد ازا کزوازر
ادعر بو که بر سیم ش ازرجزوشازد
پیامهای خیوصر ش به صو ت شیمه جزا
جززت بززرززتسززهززد
کززیززلززواززهززتهززا
زرز:.
طزو ی
یزگزتی
پیام ش

سال  ۳٩۱۱با شفهخا جمام
ش
اه ارجوشام سهگزاز خزو ش
جنمیم کنم که هی سزهزگزاز
اهوشاد
ا ابه ن جنمیم ا و
تر خیلر ن
اخریااه ب نو
تزنزدن
ساته ازمزایز
همان سال
ا خص شد کزه ش ضزاع بزه تزخزوشز
اخوشهد فز.
اا کوار فلمینگ پی
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 چند قی ه قب شن شیه که فزلزمزیزنزگپیام اا کوار ش یاف .کزنزدر صزدشی
اخه کنندز پیام به صزو ت هزنزگزیزه
فضای ساته طنزیزه شازدشن
شنیدز
شد صدش بتشی وشهای اا شنا با نر
حززال
اززااززنززد صززدشی پززت ژکززهززو ی
تزر “ جزو بزمک”
چ م ن ن بو
سهیا فلمینگر س .ششهه فزت ی
شیزازا صزدش ش بزه سزهزر
یگت
کسزر
زرز :.یز
ج خیزص ش
سزاتزه
صدشهای پاتزس قزویجزتی
جوتید ارکند که بتشی جا .جغثیزت قزتش
ش ن صدشی پت ژکهو به شازدشنز کزافزر

قززززززززوی

هسززززززززهززززززززنززززززززد

از
ارن کسر که ک
 ش حدکت ز شس.ر ی کلمزه ازاازنزاسزو ش
اتجباً جکتش ارکند ن کلمزه شیزه بزو
“ جاسو ” بت سزر اسزخزه چزاپزر
ش ش جغیید کت
شیه حد
عمئم او
عمئم ش ساتر سپس شخیرجت شزد
اا کوار ش بزه جزمزسزخزت زتفز.
اوش “ .ی شیهاتیایر شفکا عموازر ش
بززا نیززبززایززر هززتچززه جززمززامجززت فززتیززو
ار هد” ر ی شن شترزای ازاازنزاسزو
سهاخااه یگتی ایز شسهرزا ز کزت
ش شاه جزمزمجزر شن شزکزسزپزیزت ش
ازززززززززززززززززززززززززوشززززززززززززززززززززززززز.
جتیان ش سال پیامهای جسو شاه بزر
ش بااه تاماجر قب شن صول عزمئزمزر
که اا کوار شن فاصله  ۴۱۱کیلزوازهزتی
ازهزتفزر
ارفتسهزا ر قزطزن شزد
سهگاز جدید اا کوار ش شاه پیدش کت
تر شخهمل شیاا شدز کا خزو ش ش
کت همه به شیه فکت ازرکزت ازد کزه
قهر کسر ارجوشاد شیزه زوازه ش
شززو ر پززس
فززتکززااززسهززای اززو
شانیهر ازگزوازه کزه ازا کزوازر ش عزا
شحززهزمززال
ازرکزت جزو ازدششز.
ار ف .که پیامهای خیزوصزر شفزتش
شسززززهززززتشر سززززمززززن شززززواززززد
شیه شجرار بزه شازدشنز کزافزر ازوجزو
شازمزا
اا کوار شد تزر
اا
عموار پاسخر به فت جوهیه کنزنزدز
ادش ش با شفتش شکاک ازنزرزر بزان
ست کا ی ادشش .ار رز“ :.ازه
شیه سهگاز ش بتشی کساار که بزه ن
امر هم ” ر
ا کوک باشندر امای
تر فلمینگ اااه جندی اوش .ن ش
بتشی چاپ بزه نازاازه جزایزمزز تزنزدن
فزززززززززززززززززتسزززززززززززززززززهزززززززززززززززززا
ن اااه ه کت ن ش شزتش ت
 یعلمر اوعر جوهیه به سزنز.هزا
شن
ییه اوسسه سلطنهزر ازاازیزد
یزافزهزه
خوشاند ان ناااه خوشس.
اههم به ی کم کنند
شیه شت
ازهزهزم خزیزلزر

شتبهه بتشی یافهه فزت
انهمت امااد
 چون چها ن بزهزد ازاازهشی شن یزناااه جایمز چاپ شد کزه
خوشاندز
ن به ه کت ن سزیزسزهزم نهزا
شعهتشن شقتش کت ز بو اویسندز ااازه

با شعمم شیه که شن طتیق ه جوشاسهزه
شس .شیتش های سیسهم ش بتشی ازت م
امایان نها ش از سان ر عم خزو
ش جوجیه ن ش س .به ارن عموم
کزززززززززت
جزززززززززوصزززززززززیززززززززز
 یکر شن باناد ان بزز گ فزنزا یهزایاززا کززواززر «صززنززهزز .سززیززم ک ززر
جلگتشن »بو شبدشع ازا کزوازر ازوعزر
جهدید بر سیم بتشی شسهیم حکوا.
جزه
به هزیز
سیم اان بو
کاب
امرخوشسهند اوقهی .خو ش شن س.
هززززززززززززززززززززززززززنززززززززززززززززززززززززززد
اویسندز اااه اویز ازاسزکزلزیزه ازام
شش .ات سبیلوی  ۱٩سزاتزهشی شن
شززهززبززدز بززانشن تززنززدن بززو کززه
خااوش زشی ابهکت خمر به ایا ازدز
بو پد ش سهگاهر ساخهه بو کزه
ن
به بتخر شااکه بزایزد
بتشی
ی بزان
سکه ارشادشخزهزر جزا
شزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززو
 ااسکلیه به فنا یهای بزر سزیزمبه همیه تزیز شصزول
عمقهاند بو
شیه فنا ی ش فتش زتفز .ش شن عزمئزم
بتشی “ خزوشازدن فزکزت” شفزتش
او
تز .سز.
ح ههای شهبدز بانی
قتش ش ن نها بتشی بزتقزتش ی ش جزبزاط
شسززهززرززا ز اززرکززت ش اززر شاسزز.
از زطزه
یز
چگواه با شیاا جزتقزه
از زطزهشی یزگزت
ا دش ی با ت ش
کزززززززنزززززززد
ازززززززنزززززززرزززززززازززززززت
ااسکلیه سال  ۳٩۱۱شاکان ش سزال
پیام شن طتیق بر سیم شن ی شیسهگزاز
 ۳۱کیلزوازهزت ن
ناینر به ی باته
تر بزت شسزا
طتنجت ش فتشهم کت
اچه که سزوازگزوک هزوازگ ازوشزهزه
شسزز.ر جززاز طززلززبززرهززای ش بززا
عززلززنززر
شعززهززتشضهززای سززهززت ز
اا کوار خنار بر شثت اااد اوجزو
شد که ی اسب .بزه شیزهزاتزیزایزرهزا
ذهنی .جلخ بدی ششهه باشد

ااسکلیه ادت کوجاهر شز جدیزدی
پزیزدش کزت
بتشی بیان شبتشن جسا ج
یکر شن باناد زان بزز گ فزنزا یهزای
اا کوار صنه .سیم ک ر جزلزگزتشن
بو شتک.های صنه .جلگتشن صاحو
یزایزر
شبکههای کابلر نازیزنزر
تشن قیمهر بو اد با اا زان
سین
ک هرها کا کزنزان ازاهزتشزان بزه
یااو شن خدا .ساار ازرکزت ازد
 شبدشع اا کوار اوعر جهدید بر سیمسزیزم
بتشی شسهیم حکوا .کابز
به هی جه امرخوشسزهزنزد
اان بو
اوقهی .خو ش شن س .هند شتک.
جلگتشن شتر اتکز فهاتی .خزو ش
شن ن
یا اسزهز زت کزت ز
سوشح
طتیق شازپزتشطزو ی کزابز خزو ش جزا
شاد ازیر هند سهانر فتی ار ازتیزکزای
ش ز بزو
شماتر شسهتشتیا شازهزدش
شازکزان
شاهکا شبدشعر ازا کزوازر
ش سال پیام شن طزتیزق بزر سزیزم جزا
کیلواهزتهزا ن طزتنجزت شن شقزیزاازو
شطلس اوجو شد که شیه شزتکز.
 ۳۱ساابت سال  ۳٩۱۳ااسکزلزیزه ش
شسهخدشم کند جزا عزمزلزیزات جزوسزهزه
جاسوسر شتک .ش عهدز ش شزو
 -ااسکلیه ی

ک

ش یویر  ۱۱اهتی

یزا سزاخز .جزا
صختزهای کزنزا
شاکان شسهتشر سمن شنو پیامهزای
ک زهزرهزای
اا کوار به سزایز
ساابت
س .ش بت سر کند ش
سال  ۳٩۱۱شا اااه فز زدشن شازنزیز.
پیامهای ازا کزوازر ش شعزمم کزت
اوش“ :.اه پیامهای اا کزوازر ش بزا
ش بسز.
یز
کزلزر کزه
کزمز
بتشفتششهمر یاف .کت م » قهر کز
با ا کمت فتش شار بتشفتششزهزه شزدر
ا ک ااوز جلو یتی شن ش سال پزیزام
ابو ر بلکه ا ک ااوز جهاا با شاتژی
بزززززززززززو
ن
ازززززززززززانش
 شتبهه اهلزوم بزو کزه کزا سزا زشیفزنززا ی
ازیزسز .اززا کزوازر شن یز
شاایا ی بتشی جنمیم فزتسزهزنزدز بزر
قیق طول اوج شسهرا ز
سیم پخ
ازدعزر بزو کزه شازنزیز.
ارکت
فتسهندز با کااالهای یژزشی که شیاا
کت ز جضمیه شدز شسز .شازت نز هزت
یز
کس کزه جزنزمزیزمزات شازوشج
شیسهگاز ش یویر ش شازازام ازر هزدر
ار شاد که شیه ش عزا شقزهزیز .ازدش ر
ن ناان شیه اوضوع جا شیه حزد
تر
شه ابو ااسکلیه ا ان ش که بزا
بتهم ن ن جنمیزم زیزتازدز ازرجزوشازد
ب زززززنزززززو
ش
پزززززیزززززامهزززززا

 ش ارخوشس .با شیاا شازکزان قزطزنش جباط ازیزز شزنزو پزیزاازهزار جزوجزه
بی هتی به شیه فنا ی شو همچنیه
امت شش .ثاب .کند که خاتز.
ش سال پزیزامهزا شازکزان پزییزت شسز.ا
کزت ن خزو ش بزا
بنابتشیه ش کا هز
کزلزیزد
شیاا ی فتسزهزنزدز سزا ز
چند اتحزلزه شجزتشیزر کزت
او
 پیامهای ااباایر که ش بزه سزاازرارفتسها با پیام ش سزاتزر شن سزوی
باعث شن بیزه
اا کوار جدشخ ارکت
پیام هزمززازان ازرشزد
فهه هت
نها جوجه قزاازون زیش شن ش بزه شیزه
بزیز زهزت
شکان فنر جلو کزت ازد
سزیزو فزهزا شزان بزه ازا کزوازر
فلمینگ سید فلمزیزنزگ ازدتهزا
ازو شیزه ازدشخززلززه اززاسزکززلزیززه
ن
ناااهها ست صدش شز شادشخز.
ش جوهیه به علم اااید
پاسخ شعمم کت کزه
 ااسکلیه ایزبزت
فلمینگ باید شقهی.ها ش بپییزت
فن نها جمتکز کنزد ش ازوشز :.بزه
پت فسو فلمینگ یا ی ارکنم کزه
شحهمال سو ضشسزهزرزا ز شن شازکزاازاتر
بدیهر شجهناد ااپییت شس.
جنها
انبن  :االه یا
شاید ش م خوشهان شادز باشد
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