
 

 

 

ایزاىاهپزیالیظن ّ تحْالت دهْکزاتیک در   
بَ کٌگزٍ چِارم حشب( تْفاى)ًمل اس طٌذ گشارع طیاطی حشب کار ایزاى  

ُشچَ كؾبس . اهپشیبلیغن ثَ ػٌْاى ػبهل خبسخی ًوؼ هِوی دس تسْالت داخلی ثبصی هی کٌذ

، ُش چَ داهٌَ ، ُش چَ ػشثذٍ تِذیذُبی آًِب اكضایؼ هی یبثذاهپشیبلیغتِب ثَ ایشاى صیبدتش هی ؽْد

 5 اداهَ در صفحَ..، ُشچَ كشیبدُبی خٌگ ای تدضیَ ایشاى گغتشػ هی یبثذدعیغَ ُبی آًِب ثش
       

 ابشارُای ًْیي ایذئْلْژیک اهپزیالیظتی
بَ کٌگزٍ چِارم حشب( تْفاى)ًمل اس طٌذ گشارع طیاطی حشب کار ایزاى  

تالػ آًِب . ثب خجشًذ ّ زوْم هلل اًذیؾوٌذاى اهپشیبلیغن ثخْثی اص هبُیت ثْسژّائی زوْم ثؾش .

اص صهبى خیوی کبستش اعلسَ . داسًذ کَ اص پیًْذ هجبسصٍ مذ اهپشیبلیغتی ّ دهْکشاتیک خلْ گیشًذ

 5 اداهَ در صفحَ..بَزوبیت اص زوْم ثؾش ثشای سهبثت ثب اثش هذست ؽْسّی فیول دادٍ ؽذ ّ 
 

 لطؼٌاهَ در هْرد تؼکلِای هظتمل کارگزی
 (ىتْفا)حشب کار ایزاىاطٌاد کٌگزٍ چِارم ًمل اس 

اص آًدبئیکَ  دس هیبى اًجُْی اص ًیبصُب ّ خْاعتِب ّ کوجْدُبی خٌجؼ کبسگشی 

ایشاى، یکی اص مشّسی تشیي ّ افلی تشیي ّ زیبتی تشیي ًیبص ایي خٌجؼ، کغت 

زوْم عٌذیکبئی ثشای هجوَ کبسگش اعت، تْخَ ّ تأکیذ ثش ایي هْمْع اص اُویت 

ّ اهتقبدی ایي خٌجؼ اص  خبفی ثشخْسداس اعت؛ چشا کَ کغت ُوَ هٌبكغ آًی

هشین اتسبد ّ ُوجغتگی ّ عبصهبًیبثی دس تؾکیالت هغتول ّ ّاهؼی عٌذیکبئی ّ 

خٌجؼ کبسگشی ایشاى ثشای تأثیش گزاسی دس  ..اتسبدیَ ُبی کبسگشی اهکبى پزیش اعت

 6 اداهَ در صفحَ..سًّذ تکبهل اختوبػی دس خِت هٌبكغ
 

                                  لطؼٌاهَ درهْردػزاق

 (تْفاى)حشب کار ایزاىاطٌاد کٌگزٍ چِارم ًمل اس 
اؽـبل ّزؾیبًَ ّ مذ ثؾشی کؾْسػشام ّ ثَ خبک ّ خْى کؾیذى ُلت عبل اص 

ُوبًطْس کَ ثبسُب عخي گلتَ این هبُیت ایي . دُِب ُضاس هشدم ثیگٌبٍ هی گزسد

 ؽٌبختَاعتؼوبسی اعت ّ ثشخالف توبهی هْاصیي ثشعویت  خٌگ، تدبّصکبساًَ ّ

 .هی ثبؽذ ؽذٍ ثیي الوللی ّ تْاكوٌبهَ ُبی عبصهبى هلل هتسذ

خولگی دالیل اؽـبل ػشام هجٌی ثش ُوکبسی دّلت ػشام ثب الوبػذٍ ّ داؽتي عالذ 

 7 اداهَ در صفحَ....ثوت اتوی، عبختگی ّ کزة هسل کؾتبس خوؼی ّ
 

 

 بَ اػغال خاک افغاًظتاى پایاى دُیذ
 (تْفاى)حشب کار ایزاىاطٌاد کٌگزٍ چِارم  ًمل اس 

دس ًیْیْسک ایي  2001عپتبهجش 11اهپشیبلیغت آهشیکب ّ هتسذیٌؼ ثؼذ اص زبدثَ 

ّاهؼَ سا ثِبًَ ای هشاس دادًذ تب ثَ عشصهیي اكـبًغتبى تدبّص کٌٌذ ّ زوْم هلل سا 

 .ثشای هوبفذ آتی مذ ثؾشی خْیؼ ثَ صیش پب ثگزاسًذ

کشدٍ ثْدًذ خبًْساًی ثْدًذ کَ دس داهبى تشّسیغتِبی الوبػذٍ کَ دس اكـبًغتبى الًَ 

                                                                 7 اداهَ در صفحَ...خْد اهپشیبلیغت آهشیکب پشّسػ یبكتَ ّ ًبثْدی آًِب
 

 بَ کٌگزٍ چِارم حشب کار رفمای داًوارکتبزیک 

 (تْفاى) ایزاى
 (تْفاى)کار ایزاىحشب اطٌاد کٌگزٍ چِارم  ًمل اس 

 سكوبی گشاهی

کویتَ هشکضی زضة کوًْیغت کبسگشاى داًوبسک ثَ کٌگشٍ چِبسم زضة ثشادس دس 

دسّد هی كشعتذ ّ ثشای ؽشکت کٌٌذگبى آسصّی ( تْكبى)ایشاى، زضة کبس ایشاى 

 . هْكویت  دس کبس کٌگشٍ ّ تسون ّظبئق آًشا داسد

                                                                   7 اداهَ در صفحَ...دّسٍ ای ثشاعتی ایي دّسٍ ثشای هشدم ّ هجوَ کبسگش ایشاى

ـپـیًْذیذبَ حشب طبمَ کارگز ایزاى ب  
 

 ذیای جِاى هتحذ ػْیتارلپزّ
 

 تْفاى
 

 ار ایزاىــشی حشب کـزکـاى هــارگ

 

بیاًیَ طیاطی حشب کوًْیظت 

  کارگزاى تًْض در

پؼتیباًی اس هبارسات 

خلك تًْض ّ پیزاهْى 

 تغییز تحْالت اخیز

هجبسصات دسخؾبى خلن تًْظ، هتْاسی 

ؽذى سئیظ خوِْس هغتجذ ّ هٌلْس ایي 

کؾْس ّ تشک ثش داؽتي کل ًظبم كبعذ 

عشهبیَ داسی هْخت ؽبدی هیلیًِْب هشدم 

ُّبی تشهیخْاٍ  دس عشاعش صزوتکؼ ّ ًیش

خِبى اصآكشیوب گشكتَ تب آعیب ّ آهشیکبی 

گؾتَ ّ ًظش ُوگبى سا ثَ خْد ، ...التیي ّ

زکْهت  خٌبیتکبس ثي . خلت ًوْدٍ اعت

ػلی دس اثش هجبسصات هشدم چْى هوْائی 

كشّ پبؽیذ ّهتسذیي عبثن اّ ًظیش اتسبدیَ 

ایي  . اسّپب ّ آهشیکب سا ؿبكلگیشًوْد

شیبلیغتی پظ اص هذتی عکْت دّلتِبی اهپ

عشاًدبم صثبى ثَ زوبیت اص پیکبس هشدم 

گؾْدًذ ّ ثشای خبًجبختگبى ایي هیبم 

 .ػوْهی اؽک توغبذ سیختٌذ

ّ   هتسذ ّ هبهغ ّّهتی خلوی هقون 

ُش  ثَ پب هیخیضد ُیچ ًیشّئی یکپبسچَ

تْاى هوبثلَ ثب آى سا  ،ّزؾی اًذاصٍ دسًذٍ ّ

 .ت اعتهسکْم ثَ  تغلین ّؽکغ ،ؽتًَذا

زضة هب ُوْاسٍ اص  هجبسصات خغتَ گی 

ًبپزیش زضة کوًْیغت کبسگشاى تًْظ دكبع 

سكین  ،کشدٍ ّ ثشای آصادی سُجش ایي زضة

زوب زوبهی کَ ثبسُب ثخبهش زوبیت اص 

هسشّهبى خبهؼَ ثَ صًذاى اكتبدٍ ّ هْسد 

ّزؾیبًَ تشیي ؽکٌدَ ُب هشاسگشكتَ اعت، 

 سكین. اصُیچ کْؽؾی دسیؾ ًٌوْدٍ اعت

 3 اداهَ در صفحَ...وبهی چِشٍ ای ُزوب 
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[Text eingeben] 

 ...بیاًیَ طیاطی حشب کوًْیظت 

هسجْة ّ ؽٌبختَ ؽذٍ دس ػشفَ هلی ّ ثیي 

 . الوللی اعت

صیش کَ ثَ تبصگی  تسلیلی   ثیبًیَ عیبعی   

تْعو سكوبی زضة ثشادس اًتؾبس یبكتَ اعت 

ؽبهل ًکبت 

عیبعی هِن ّ 

سٌُوْدُبی 

سّؽٌی ثشای 

پیؾشّی خٌجؼ 

آصادیخْاُبًَ ّ 

ػذالتدْیبًَ 

ت خلن تًْظ اع

ّ زضة هب  ثب 

تْخَ ثَ اُویت 

هٌطوَ ای ّ 

خِبًی ایي 

هْمْع  ثَ 

تشخوَ ّ 

هؼشكی اّمبع 

کًٌْی اص صثبى 

هبسکغیغت 

لٌیٌیغتِبی 

تًْظ هی 

پشداصد ّ 

پؾتیجبًی خْد 

سا اصایي ثیبًیَ 

ّ خٌجؼ تْكٌذٍ 

ّ استدبع ثشاكکي ّ دهکشاتیک تًْظ اػالم 

 .هیذاسد

ات صًذٍ ثبد ُوجغتگی ثیي الوللی ثب هجبسص

 !دسخؾبى خلن تًْظ

 !صًذٍ ثبد زضة کوًْیغت کبسگشاى تًْظ

 (تْكبى)زضة کبسایشاى 

 2011ژاًْیَ  13

بَ پیغ در جِت تاطیض هجلض هْطظاى 

 بزای بزلزاری جوِْری دهْکزاتیک

كشاس زبکن گشدًکؼ دس ًتیدَ هجبسصات 

هشدم تًْظ خْد پیشّصی ثضسگی اعت ّ ایي 

جبل گشدًکؼ دس خبسج اص کؾْس اکٌْى ثذً

پٌبُگبٍ هی گشدد، اص آى عْ هدلظ هبًْى 

اعبعی ثتْعو ؽخقی کَ اص دعت ًؾبًذگبى 

ثي ػلی اعت ثٌبم كْاد الوجضع کَ سئیظ 

هدلظ پْؽبلی ؽْسای هلی اعت، اص 

ًوبیٌذگبى دػْت ًوْد تب هْهتب ثکبس ثپشداصًذ 

سّص آیٌذٍ اًتخبثبتی ثشای  00یب  54ّ تب 

 .یٌذاًتخبة سئیظ تبصٍ دّلت اهذام ًوب

زضة کوًْیغت کبسگشاى تًْظ، اثتذاء ایي 

پیشّصی ثضسگ سا کَ دس ًتیدَ كذاکبسیِب ّ 

هوبّهت تبسیخی ّ ایغتبدگی دختشاى ّ 

پغشاى ایي عشصهیي ّ دس ًتیدَ خًِْبی 

سیختَ ؽذٍ ؽِیذاى ثذعت آهذٍ تجشیک هی 

 :گْیذ ّ تبکیذ هی ّسصد ثش  ایٌکَ

یشّصی ثذعت آهذٍ تٌِب ًیوی اص پپ -1

تسون ثخؾیذٍ، اهب ًیوَ دیگش دس ُذف سا 

تسون تـییشات دهْکشاتیک ّ تشخوبى آى دس 

 .ػشفَ ّاهؼیت اعت

تـییشات دهْکشاتیک ثِیچ ػٌْاى  -2

اص زضة ّ ؽخقیتِب ّ هْعغبتی کَ ثتْعو 

ًظبم دیکتبتْسی عبثن ایدبد ؽذٍ ثذعت ًوی 

آیذ ُویٌِب خْد ػلت افلی هسشّهیت ّ 

بلَ ع 23تنییغ زوْم هشدم دس هْل دّساى 

 .زکْهت ثي ػلی ثْدٍ اًذ

آهبی كْاد الوجضع کَ ثشیبعت هْهت  -3

هٌقْة ؽذٍ یکی اص اػنبی دّلت ثي ػلی 

هؾخـ کشدى . ثْدٍ ّ اّ ًوبیٌذٍ هلت ًیغت

سّص ثشای ؽشّع اًتخبثبت تبصٍ  00تب  54

تٌِب ایي ُذف سا دًجبل هی کٌذ تب ایٌجبس اداهَ 

دیکتبتْسی عبثن سا ثتْعو کظ دیگشی اص 

 .اكشاد ّ ثطْس عشیغ اداهَ دٌُذُویي 

خطشًبکتشیي زبدثَ ای کَ اهشّص  -5

هوکي اعت اتلبم ثیلتذ عشهت پیشّصی هلت 

تًْظ ّ ثب عْء اعتلبدٍ اص ایي پیشّصی تب 

ثتْاًٌذ دّثبسٍ اص پبیَ ُبی افلی زبکن عبثن 

زلبظت کٌٌذ ّ تؾکیالتی ثظبُش دهْکشاتیک 

 اهب كذاکبسیِب ّ آسهبًِبی ثضسگ هلت ،ایدبد

اص ایي ًظش . تًْظ دس ایي هیبى پبیوبل گشدد

 .ثبیذ ُؾیبس ثْد

ایدبد تـییشات  -4

دهْکشاتیک ثب توبم اثؼبد 

 عیبعی، اهتقبدی،

اختوبػی ّ كشٌُگی خْد 

هی هلجذ تب ثب ُوَ 

عبختبسُب ّ اثضاسُبی 

ًظبم دیکتبتْسی عبثن 

هطغ ساثطَ ؽذٍ ّ ایي 

ثطْس هغتوین دس تؾکیل 

زکْهتی هْهت یب ُیئت 

دیگشی کَ هذست ُبی 

اخشائی داؽتَ ّ ّظیلَ 

اخشای اًتخبثبت آصاد 

ثشای تؾکیل هدلظ 

هْعغبى سا ثشػِذٍ 

ثگیشد ّ صهیٌَ تؾکیل 

یک خوِْسی 

دهْکشاتیک سا كشاُن 

آّسد، آى ًْع خوِْسی 

دهکشاتیکی کَ هلت دس 

آى اص آصادی، ػذالت اختوبػی ّ کشاهت هلی 

ُوَ ًیشُّبئی کَ دس هجبسصٍ .ثشخْسداس ثبؽذ

ای عشعختبًَ ثشای عشًگًْی دیکتبتْسی 

ؽشکت داؽتَ اًذ، فشكٌظش اص ًیشُّبی 

عیبعی، عٌذیکبئی، زوْهذاًبى، كشٌُگیبى، 

آسی . ثؾکل عبصهبًی ّ ػوْم هلت تًْظ

ُوَ ایٌِب ًیشُّبئی ُغتٌذ کَ آیٌذٍ تًْظ سا 

ُیچکظ زن ًذاسد ثٌبم ایٌبى ثب . سهن هی صًٌذ

 .دّلت ثَ هزاکشٍ ثپشداصد

اسد کَ ثلْسیت ًیشُّبی مشّست د

دهْکشاتیک کَ دس ػشفَ هجبسصٍ زنْس 

ُیئت هلی هتسذ ثشای "داسًذ دعت ثَ تؾکیل 

ثضًٌذ، اص ّظیلَ هِن " تـییشات دهْکشاتیک

 ایي ُیئت ثبیذ دكبع اص دعتآّسدُبی اًتلبمَ

هشدم تًْظ ثْدٍ ّ ثب دّلت ّاسد هزاکشٍ 

ؽْد تب هذست سا ثطشیوَ هغبلوت آهیض ثَ 

 .تغلین ًوبیذ هلت تًْظ

ًیشُّبی دهْکشاتیک دس  وَُاص -0

هی ؽْد کَ فق خْد  عشاعش کؾْس دػْت

سا دس ؽکل ُیبتِب کویتَ ُب، خلغبت ّ 

 4اداهَ در صفحَ ...،هدبلظ هلی ّ هٌطوَ

چالْکؼِا ّ هْتْر طْارُا در ُوَ جا ُظتٌذ چَ در تِزاى ّ چَ در تًْض سیزا 

ایٌِا ُواى ػؼباى بی هخِا هی باػٌذ کَ ُوَ . کزًگ اطتارتجاع در ُوَ جا ی

 .رژیوِای هزتجغ هؼتی اس آًِا اجیز کزدٍ اًذ

 

 

  .پایذار اطت ،تٌِا حکْهت هتکی بز هزدم
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[Text eingeben] 

      ...بیاًیَ طیاطی حشب کوًْیظت

ای كؾشدٍ کٌٌذ ّ اص 

ایٌطشین ثکْؽٌذ دس 

هوبثل تْهئَ ّ 

هبهْسُبی ًیشُّبی 

 َ ثَاستدبػی ک

کبسُبی تخشیجی 

دعت هی صًٌذ، ثَ 

ؿبست ّکؾتبس هشدم 

هی پشداصًذ، هوبثلَ 

هشتدؼبى هی . کٌٌذ

کْؽٌذ ثب ایدبد 

ّزؾت دس فلْف 

هتسذ هشدم دس هیبى 

صًبى ّ هشداى ّ 

تِذیذ اهٌیت آًبى 

هشدم سا اص تـییشات 

تشعبًٌذ ثدهْکشاتیک 

ّ آًبى سا ثغْی 

تغلین ؽذى ثَ هشف 

ًیشُّبی عشکْة 

هْخْد عْم دّلتی 

 .دٌُذ

ًیشُّبی  -7

استؼ کَ اکثشیت اص 

كشصًذاى ایي هشدم 

هی ثبؽٌذ ثبیذ دس 

زلع اهٌیت هب هشدم 

ّ اهٌیت کل کؾْس 

ثکْؽٌذ، آًبى ثبیذ ثَ 

خْاعتِب ّ آسهبًِبی 

هلت تًْظ ازتشام 

 .گزاسًذ

هلت تًْظ خْاعتبس 

آصادی، کشاهت ّ 

ػذالت اختوبػی 

اعت، ایي ّمؼیت ّ خْاعتَ ُبی ثش زن 

لت تًْظ هی هلجذ کَ ّمؼیت كْم الؼبدٍ ه

ایي اهش . ّ زکْهت ًظبهی ثلْسیت لـْ ؽْد

ثبیي دلیل مشّسی اعت تب پظ اص آى هبًؼی 

ثش عش ساٍ هشدم تًْظ ثش اداهَ دادى هجبسصٍ 

هؾشّع خْد ّ کْؽؼ دس خِت ثَ کشعی 

 .ًؾبًیذى آى ّخْد ًذاؽتَ ثبؽذ

 پیغ بَ طْی تؼکیل دّلت هْلت

 ل هجلض هْطظاىپیغ بَ طْی تؼکی

 پیغ بَ طْی جوِْری دهْکزاتیک

 حشب کوًْیظت کارگزاى تًْض

 3122ژاًْیَ 

 

تلگزاف تبزیک کوًْیظتِای طْریَ بَ 

 حشب کارگزاى کوًْیظت تًْض

دثیشکل زضة * وبهیُثَ سكین زوَ 

 کبسگشاى کوًْیغت تًْظ

ثٌبم کویتَ هلی ّزذت، کوًْیغتِبی عْسیَ 

تشیي  پشؽْس

 دسّدُبی خْد سا ثَ

هٌبعجت پیشّصی هلت 

ثشادس تًْظ ثش ًظبم 

دیکتبتْسی ثَ ؽوب 

توذین هی داسین، دسّد 

ثش ؽوب کَ آصادی 

خْد سا اص ؽکٌدَ 

گبُِبی خالد ثذعت 

آّسدیذ، ثذّى ؽک 

ایي پیشّصی دس ًتیدَ 

هجبسصات عشعختبًَ 

ّ دائوی ّ کْؽؼ 

ّهلَ ًبپزیش عبلیبى 

دساص ؽوب دس 

پیؾبپیؼ هلت تًْظ 

دس خِت ثذعت 

دى آصادی، آّس

دهْکشاعی ّ ػذالت 

 .اختوبػی ثْد

آًچَ کَ تب کٌْى 

ثذعت آهذٍ ثغیبس 

ثضسگ ّ اسصؽوٌذ 

اعت، هلت تًْظ ثَ 

ؽوب کَ ػلیَ هـیبًگش 

ّ دیکتبتْس هجبسصٍ 

کشدیذ تکیَ داسد ّ 

اهیذ ّاس اعت ؽوب 

ثتْاًیذ ثب ؽْس ّ 

ؽْم كشاّاى دعتگبٍ 

عشکْة ّ ّزؾت 

 آّس 

زبکن دیکتبتْس سا 

ثذّى . ذدسُن ؽکٌی

ؽک آیٌذٍ ُوشاٍ ثب 

خطشات ّ هؾکالت 

اعت اهب ؽوب خْاُیذ 

تْاًغت ُوشاٍ ثب 

خْاعتَ ُبی ثشزن 

هلت تًْظ ایي ساٍ سا ثب هْكویت ثپیوبئیذ ّ ثَ 

هب اهویٌبى . اُذاف کبهل خْد دعت یبثیذ

 .داسین کَ ؽوب ایي تْاًبئی سا داسیذ

15/01/2011 

 کویتَ ّزذت کوًْیغتِبی عْسیَ

وَ ُوبهی هجل اص اًتلبمَ هشدم سكین ز*( 

ثْد، اهب ثب کْؽؼ  تًْظ ثضًذاى اكتبدٍ

 4اداهَ در صفحَ ...،ازضاة کوًْیغت ّ

 نجا تونس است نه ایرانای
خرداد و  22به قهرمانی مردم توتس بنگرید آنها خاطره جنبش دموکراتیک 

 .انقالب پرشکوه بهمن را زنده کرده اند
 

 
 

 گی بَ ارتجاع ػزب ّ اطزائیل ّ اهپزیالیظن هیشًذتًْض اطت کَ ضزبَ بشر یٌجاا

 درّد بز خلك لِزهاى تًْض ّ پیزّس باد حشب کوًْیظت کارگزاى تًْض
 

 

  !ایزاى، طزًگْى بایذ گزددجوِْری طزهایَ داری اطالهی  
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[Text eingeben] 

  ...بیاًیَ طیاطی حشب کوًْیظت

ًیشُّبی دهْکشاتیک دس آعتبًَ پیشّصی اص 

 .صًذاى آصاد گشدیذ

***** 

 

 

 ...اهپزیالیظن ّ تحْالت

هلجی ثلٌذتش هی ؽْد ّ هسبفشٍ اهتقبدی 

َ ثیؾتشی هی یبثٌذ، ُشچَ خْاعتِبی داهٌ

هلذسهٌؾبًَ آًِب اكضایؼ هی یبثذ ثَ ُوبى 

ًغجت سژین خوِْسی اعالهی توْیت هی 

ؽْد ّ عذی ثضسگ دس ثشاثش تسْالت 

دهْکشاتیک ًبگضیش ایدبد هی گشدد کَ هشدم 

ثَ . ثبیذ آًشا اص پیؼ پبی خْیؼ ثشداسًذ

ػلت عبثوَ تبسیخی دخبلت اخبًت دس ایشاى 

بًی هشدم هب ًغجت ثَ ایي واًی ّ ثذگّ ًگش

دخبلتِبی ًبسّا، ایي تِذیذات خبسخی هْسد 

عْء اعتلبدٍ سژین خوِْسی اعالهی ثشای 

هتسذ کشدى هشدم دس پؾت عش خْد خْاُذ 

ایي تِذیذات ایدبد توشکض دس دعتبى . ثْد

هؼذّدی سا تْخیَ پزیش هی عبصد ّ خبهؼَ سا 

ثش عْء ظي  . ثَ خبهؼَ خٌگی ثذل هی کٌذ

زن هشدم هیِي هب ًغجت ثَ دخبلتِبی 

ًبسّای اهپشیبلیغتِب دس توبم هْل تبسیخ 

ایشاى ّ فذهبتی کَ هب اص آًِب خْسدٍ این، 

ّخْد ازغبعبت تبسیخی هیٌِی، ّخْد 

سّزیَ هیٌِپشعتبًَ دس هوبثل تدبّص خبسخی 

ّ تشط اص خطش ًبثْدی توبهیت اسمی 

ایشاى، صهیٌَ ُبئی اعت کَ خٌجؼ 

سا دس ایشاى ثَ ػوت هی کؾذ ّ  دهْکشاتیک

دعت سژین سا دس عشکْة دهْکشاعی ثبص 

اعتذالل هغخشٍ اهپشیبلیغتِب کَ . هی گزاسد

هب ثب ایي اُشهِب هقذ داسین ًبسمبئی سا دس 

ایشاى توْیت کشدٍ ّ عشًگًْی سژین سا 

تغشیغ کٌین ًَ تٌِب دس ػول ثب ؽکغت 

سّثشّ هی ؽْد ثلکَ ًؾبى هی دُذ آًِب 

بفذ ؽْم عیبعیؾبى تب ثَ چَ زذ ثخبهش هو

ًغجت ثَ عشًْؽت هشدم هیِي هب ّ ًبثْدی 

هیلیًِْب ًلش اص كوش ّ ثی ؿزائی  ّ ثی دّائی 

دس زویوت اهپشیبلیغتِب ثطْس . ثی تلبّت اًذ

ػیٌی دس خذهت تغلو اعتجذاد دس ایشاى 

. ُغتٌذ ّ ّالیت كویَ سا توْیت هی کٌٌذ

س آهذ ّ صهبًی کَ اّثبهب دس آهشیکب ثش عش کب

دس اثتذاء اص تِذیذات خشج ثْػ هٌؾبًَ 

دعت کؾیذ ّ هذػی ؽذ کَ هقذ زولَ ثَ 

ایشاى سا ًذاسد صهیٌَ خبسخی سؽذ هجبسصٍ 

دهْکشاتیک دس ایشاى كشاُن ؽذ ّ هب دیذین 

خشداد تب ثَ چَ زذ ثب تْخَ ثَ  22کَ خٌجؼ 

ثش ػکظ . کبُؼ كؾبس خبسخی پب گشكت

یل اكضایؼ صهبًی کَ كشیبد تِذیذُبی اعشائ

یبكت ّ آهشیکبئی ُب هدذدا دعت ثذاهي 

عیبعت تدبّصگشاًَ خشج ثْػ ؽذًذ کبس 

خٌجؼ دهْکشاتیک دس ایشاى ثب هؾکل 

ایي تدشثَ ًؾبى هی دُذ کَ ایي . سّثشّ ؽذ

تبکتیک اهپشیبلیغن ثَ ًلغ استدبع زبکن دس 

ایي تدشثَ ًؾبى هی دُذ کَ . ایشاى

ی اهپشیبلیغتِب ثَ هٌبكغ هلت ایشاى ًو

اًذیؾٌذ، ثلکَ دس پی آى ُغتٌذ کَ اص كشفتِب 

یک کؾْس صیش  اى سا ثَاعتلبدٍ کٌٌذ ّ ایش

 .علطَ خْیؼ ثذل کٌٌذ

***** 

 

 

 ...ابشارُای ًْیي

اهپشیبلیغتِب کَ . یک اهش ػوْهی ثذل گشدیذ

خْد ثذتشیي ًبهنیي زوْم ثؾش ّ هلل ثْدًذ 

ّ خٌگِبی خِبًی سا ثشاٍ اًذاختَ ثْدًذ ّ دس 

هٌطوَ ای ثَ خٌبیت ػلیَ ثؾشیت  خٌگِبی

هتْعل ؽذًذ ّ هی ؽًْذ، کغبًیکَ اص ُوَ 

دیکتبتْسیِبی ًظبهی دس خِبى زوبیت کشدٍ 

ّ ؽکٌدَ گش تشثیت هی کشدًذ ّ 

داًؾگبُِبی ؽکٌدَ داؽتٌذ، کغبًیکَ ثب 

کْدتب ّ سخٌَ گشی زبکویت هلتِب سا ثش ثبد 

. هی دادًذ، ثیک ثبسٍ زبهی زوْم ثؾش ؽذًذ

ایي سیبکبسی ثشای هوبثلَ ثب اثش هذست آًِب ثَ 

ؽْسّی ًیبص داؽتٌذ ّ ثَ صّس هذست 

تجلیـبتی ّ ؽغتؾْی هـضی ایي هجبسصٍ 

پظ اص . ایذئْلْژیک سا ثَ پیؼ هی ثشدًذ

كشّپبؽی اثشهذست اهپشیبلیغتی ؽْسّی دس 

اثش خیبًت سّیضیًْیغتِب، دعت اهپشیبلیغتِب 

ش دس اعتلبدٍ اص ایي اثضاس ایذئْلْژیک ثبصت

زبل آًِب ثَ ػٌْاى ًبخیبى ثؾشیت ظبُش . ؽذ

هی ؽذًذ ّ اهش زوبیت اص زوْم ثؾش سا ثَ 

اثضاسی ثشای دخبلت دس اهْس داخلی 

کؾْسُب ثذل ّ زتی ًول زن هلل ّ زوْم 

خشج ثْػ پغش . کؾْسُب ثکبس هی ثشًذ

ثشای ًخغتیي ثبس هذػی ؽذ ّصًَ زوْم ثؾش 

دسخَ "اص زوْم هلل ثیؾتش اعت ّ ثب هیبط 

ثشای " اسخسیت"زوْهِب ّ تؼییي " خلْؿ

آًِب ثَ توغیوجٌذی گضیٌؾی دعت صد ّ ثَ ایي 

ثِبًَ ثَ تدبّص ثَ عبیش کؾْسُب ُن زوْم 

ؿیش . هلل سا ًول کشد ّ ُن زوْم ثؾش سا

. اص ایي ُن ًوی ؽذ اًتظبس دیگشی داؽت

عبیش اهپشیبلیغتِب ثب ایي تلغیش آهشیکبئی اص 

ؽتٌذ صیشا زوْم هلل ّ ثؾش هْاكوتی ًذا

اص . هٌبهن ًلْر خْیؼ سا دس خطش هی دیذًذ

آى تبسیخ اعت کَ زوبیت اص زوْم ثؾش ثَ 

اثضاسی عیبعی ثشای عیبعتِبی اعتؼوبسی 

ثذل ؽذٍ ّ ایي ًبؽی اص هبُیت ثْسژّائی 

ُش زوْم دهْکشاتیکی اعت کَ ثب هجبسصٍ 

هجوبتی پیًْذ ًخْسد ّ گشایؼ ثَ پیؼ ّ 

ّ گغتشدٍ تش پیگیشی دس اهش تسون هغتوش 

زوْم . زوْم دهْکشاتیک ًذاؽتَ ثبؽذ

دهْکشاتیک اگش دسخب ثضًذ ثَ ثي ثغت هی 

اهپشیبلیغتِب اص ایي . سعذ ّ هی پْعذ

 .ّمؼیت اعتلبدٍ هی کٌٌذ

ثش ایي ًظش اعت کَ ( تْكبى)زضة کبس ایشاى

ثشای هوبثلَ ثب دعیغَ ُبی اهپشیبلیغتِب دس 

ًول هغتوش دعتآّسدُبی هتشهی ثؾشیت، 

ای اكؾبء عیبعتِبی دّسّیبًَ آًِب ّ ثشای ثش

پیؾجشد یک هجبسصٍ ایذئْلْژیک ثب دّسًوب ّ 

اكؾبء کٌٌذٍ ثبیذ هجبسصٍ ثشای تسون زوْم 

ثؾش ّ زوْم هلل سا ثب هجبسصٍ مذ 

صیشا . اهپشیبلیغتی ّ دهْکشاتیک پیًْذ صد

هجبسصٍ دهْکشاتیک ثخؼ خذاًبپزیشی اص 

. هجبسصٍ مذ اهپشیبلیغتی ّ ثشػکظ اعت

هجبسصٍ سا پیذا کشد ّ  ثبیذ اؽکبل هؾخـ   

 .دس ػول ثکبس ثشد

آًچَ ثَ ایشاى هشثْه هی ؽْد ثبیذ اكؾبء 

عشکْثگشیِب ّ ًول زوْم ثؾش هجوَ زبکوَ 

سا دس ایشاى ثب ًول زوْم ثؾش هذػیبى 

زوبیت اص زوْم ثؾش دس خِبى پیًْذ صد ّ 

ًؾبى داد هْعغیي اثْ ؿشیت، ثگشام، 

تدبّص ثَ ػشام ّ  گْاًتبًبهْ، زبهیبى

اكـبًغتبى ّ لجٌبى، زبهیبى اؽـبل 

عشصهیٌِبی كلغطیي ّ هتل ػبم هشدم كلغطیي 

ًوی تْاًٌذ زبهیبى فبلر ّ ثی ؿشمی دس 

آًِب کَ هجبسصٍ ثشای . هْسد زوْم ثؾش ثبؽٌذ

تسون زوْم هذًی دس ایشاى سا ثب سّذ ایي 

هجبسصٍ ثشای تسون خِبًی آى پیًْذ ًوی صًٌذ 

هدوْػَ ایي هجبسصٍ خِبًی ّ خْد سا اص 

هٌضّی هی کٌٌذ ثِتشیي خْساکِبی 

ایي . اهپشیبلیغتِب ّ استدبع خِبًی ُغتٌذ

هشثبًی ؽذى اعبعب ثَ خْاعت رٌُی اكشاد 

ّاثغتَ ًیغت آًِب ثطْس ػیٌی ّ دس ػول دس 

زبلی کَ ثکبسؽبى ایوبى ػوین داسًذ دس 

هدشای عیبعت ُبی سخٌَ گشاًَ ّ دس خِت 

ی اهپشیبلیغتِب زشکت هی عیبعتِبی ساُجشد

کٌٌذ ّ دس ػول اعتوالل خْیؼ سا کَ ثش 

׃ پشچن خْیؼ ثَ زشّف ثضسگ ًْؽتَ اًذ

هب هغتول ّ ثَ ُیچ زضة ّ دعتَ ّ گشُّی "

 .اص دعت هی دٌُذ" ًیغتین ّاثغتَ

ثبیي خِت زضة هب ثش آى اعت کَ دس 

هجبسصٍ دهْکشاتیک ُشگض ًجبیذ ثَ تٌگ 

بسصٍ ُشگض ًجبیذ هج. ًظشی دچبس ؽذ

دهْکشاتیک سا دس دّساى کًٌْی اص هجبسصٍ 

مذ اهپشیبلیغتی ّ مذ فِیًْیغتی خذا 

کبس سا ثَ ػلت تٌگ  آًکظ کَ ایي. کشد

ًظشی ّ ثشای سازت هلجی ّ كشاس اص 

هؾکالت ًپزیشد سّصی چؾوؼ ثبص خْاُذ 

ؽذ کَ هشتدغ دیگشی ثش گشدٍ اػ ًؾغتَ ّ 

 .عْاسی هی هلجذ

***** 

بزلزار باد جوِْریِای ػْرّی  ،سًذٍ باد ُوبظتگی هلی خلمِای ایزاى

 طْطیالیظتی در ایزاى
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[Text eingeben] 

 

 ...کارگزی لِایلطؼٌاهَ در هْرد تؼک

هجوبتی خْد، ساُی خض اتسبد ّ ُوجغتگی ّ 

ثی دلیل ًیغت کَ سژین . تؾکیالت ًذاسد

دیکتبتْسی ّ مذ کبسگشی خوِْسی 

عشهبیَ داسی اعالهی اص تؾکیالت هغتول 

عٌذیکبئی هثل خي اص ثغن هللا هی تشعذ ّ 

چٌیي عجؼبًَ ثب كؼبلیي کبسگشی دس ایي 

 پشًّذٍاخشاج ّ . ػشفَ ثشخْسد هی کٌذ

عبصی ّ دادگبُی کشدى ّ هسکْم کشدى 

ثَ صًذاى ّ ؽالم ّ ؽکٌدَ، اهذام ثَ   آًِب

تشّس آًِب دس صًذاى، تِذیذ ّ آصاس ّ اریت 

 کشدى اػنبء خبًْادٍ ّ ثغتگبى آًِب ّ زتی 

گشّگبًگیشی كشصًذاى آًِب ّ پبیوبل کشدى 

ُوَ هْاًیي ثیي الوللی ُوچْى هٌؾْس 

بّلَ ًبهَ ُبی خِبًی زوْم عٌذیکبئی ّ هو

عبصهبى ثیي الوللی کبس کَ خْد اهنبء 

کٌٌذٍ آى ثْدٍ اعت، ُوَ ّ ُوَ ًؾبًذٌُذٍ 

هیضاى ّزؾت ّ ُشاط خوِْسی اعالهی 

اص عٌذیکبُب ّ اتسبدیَ ُبی هغتول ّ ّاهؼی 

الجتَ ثبیذ تْخَ داؽت کَ . کبسگشی اعت

سیؾَ دؽوٌی ّ کیٌَ تْصی زیْاًی ّ 

َ ثب هجوَ هغبّت ّ ثی سزوی آًِب دس ساثط

کبسگش ّ مذیت ُیغتشیک آًِب ثب عٌذیکبُب 

ّ اتسبدیَ ُبی کبسگشی سا ثبیذ دس هبُیت 

هجوبتی ّ عیبعتِبی ًئْلیجشالیغتی  آًِب 

 .خغتدْ کشد

تلکش عشهبیَ داسی زبکویت، ًیشّی کبس  

سا، کبالئی هی داًذ هثل عبیش کبالُب، کَ 

ػشمَ ّ توبمبی ثبصاس، ثبیذ عشًْؽت 

ذ ّ عشًْؽت آًشا، اهشی آًشا تؼییي کٌ

آًِب هی گْیٌذ كشّؽٌذٍ . كشدی، هی داًذ

هقلست ّ هٌبكغ خْد سا دس ًظش هی گیشد 

ّ خشیذاس هقلست ّ هٌبكغ خْد سا، هؼبهلَ 

ُن ّهتی اًدبم هی گیشد کَ كشّؽٌذٍ ّ 

آًِب هی گْیٌذ . خشیذاس ثَ تْاكن ثشعٌذ

هْاًیي ّ هوشساتی کَ هذاكغ ًیشّی کبس 

هبیَ گزاسی ّ خزة ثبؽذ ُن هبًغ عش

عشهبیَ خبسخی اعت ّ ُن دس ًِبیت هبًغ 

اؽتـبلضائی اعت ّ هجؼب ًجبیذ چٌیي هْاًؼی 

" تْاكن" "آصادی"آًِب اص . ّخْد داؽتَ ثبؽذ

کبسگش ّ کبسكشهبئی زوبیت هی کٌٌذ کَ دس 

ّاهغ هجتٌی ثش ثذتشیي ًْع اخجبس ّ تسویل 

اخجبس كوش ّ گشعٌگی، اخجبس ثی . اعت

جبس ًذاؽتي هخبسج داسّ ّ خبًوبًی، اخ

دسهبى، اخجبس ًذاؽتي هخبسج تسقیل 

دس ّاهغ تْاكن ًیغت ثلکَ تسویل . كشصًذاى

ًٌگ ّ كالکت ّ كبخؼَ ثَ هجوَ کبسگش 

آًِب ثب پبیوبل کشدى زن تؾکل آصاد ّ . اعت

هغتول ّ زن اًؼوبد هشاسدادُبی دعتَ 

خوؼی هی خْاٌُذ کبسگش هٌلشد ّ تٌِب سا، 

کبسگش . یَ داس ثلشعتٌذثَ کبم گشگ عشهب

ّهتی ثَ تٌِبئی ثب عشهبیَ داس سّثشّ هی 

عشهبیَ . ؽْد، هطؼب هظلْم ّاهغ خْاُذ ؽذ

اّ هتکی ثَ ًیشّی . داس ُشگض تٌِب ًیغت

عشهبیَ ّ هتکی ثَ هجوَ عشهبیَ داس اعت ّ 

زوبیت عیبعی دعتگبٍ زکْهت سا پؾت عش 

اهب کبسگش، اگش هتؾکل ًجبؽذ تٌِبی . داسد

هدجْس اعت ثشای صًذٍ هبًذى  تٌِبعت ّ

خْد ّ خبًْادٍ اػ تست ُش ؽشایطی 

ًیشّی کبس ّ زتی ُغتی خْد سا ثلشّؽذ ّ 

تْاكن دس ایي ؽشایو ًبثشاثش ثیي کبسگش ّ 

کبسكشهب كوو ّ كوو ثَ ًلغ عشهبیَ داس توبم 

هی ؽْد ّ عشهبیَ داس هی تْاًذ اّ سا ثَ 

 .سّص عیبٍ ثٌؾبًذ

ش ّ ثجٌذُب ّ هی دَُ اخیش ػلیشؿن ُوَ ثگی

تشكٌذُبی عشکْثگشاًَ ّ مذ کبسگشی 

خوِْسی اعالهی ُضاساى زشکت اػتقبثی 

ّ اػتشامی ثب ؽشکت فذُب ُضاس کبسگش 

دس ًوبه هختلق کؾْس، زْل خْاعتِبی 

گًْبگْى، ثَ فْست خْد خْػ ّ یب ثب 

اص خولَ ایي . عبصهبًذُی ثطؼی اًدبم ؽذ

خْاعتِب، اػتشاك ثَ اخشاخِبی دعتَ 

ػتشاك ثَ هشاسدادُبی هْهت ّ خوؼی، ا

ػذم اعتخذام سعوی، اػتشاك ثَ ػذم 

پشداخت ثَ هْهغ زوْم ّ دعتوضد ّ هضایب، 

اػتشاك ثَ خقْفی عبصیِب، اػتشاك 

ثَ تـییش هبًْى کبس دس خِت زلع عشهبیَ ّ 

اص ثیي ثشدى اهٌیت ؽـلی کبسگشاى، 

اػتشاك ثَ ػذم پشداخت زن عٌْات 

ّ تؼییي کبسگشاى ثبصًؾغتَ ثطْس کبهل 

عوق پشداختی ثشای آى تْعو دّلت، 

اػتشاك  ثَ ػذم اخشای هشذ هجوَ ثٌذی 

هؾبؿل، اػتشاك ثَ امبكَ کبسی اخجبسی، 

اػتشاك ثَ ػولکشد هبهْسیي اهٌیتی 

زشاعت کبسخبًَ ُب ّ هشاکض فٌؼتی، 

اػتشاك ثَ پشًّذٍ عبصی ثشای ًوبیٌذگبى ّ 

كؼبلیي کبسگشی ّ ازکبم صًذاى ّ ؽالم 

 .ب ثْدثشای آًِ

هؾخقَ ایي خٌجؼ اػتشامی سا هی تْاى 

دس تذاكؼی ثْدى آى، خْاى، تسقیل کشدٍ ّ 

دس ػیي زبل کن تدشثَ ثْدى كؼبلیي، 

پشاکٌذگی دس کلیت خْد، خْدخْؽی ّ ػذم 

 .عبصهبًیبكتگی آى داًغت

ثغیبسی اص کبسگشاى دس خشیبى هجبسصات 

اػتشامی خْد ثَ مشّست ازیبء ّ یب 

عٌذیکبئی سعیذًذ ّ ثب ایدبد تؾکل هغتول 

پزیشػ ّ تسول ُوَ عختی ُب ّ هؾکالت 

ثَ ایدبد آى ّ یب تدوغ ُبی هوذهبتی آى اهذام 

ًوْدًذ؛ اص خولَ کبسگشاى هِشهبى ؽشکت 

ّازذ اتْثْعشاًی  تِشاى ّ زْهَ، کبسگشاى 

ًیؾکش ُلت تپَ ّ کبسگشاى ًوبػ، کبسگشاى 

ثشم ّ كلض کبس کشهبًؾبٍ هْكن ثَ ازیبء 

خْد ؽذٍ ّ کبسگشاى العتیک عٌذیکبی 

عبصی الجشص ّ کبسگشاى ایشاى خْدسّ دس 

 .ایي ساعتب اهذام هی کٌٌذ

كؼبلیي خٌجؼ عٌذیکبئی دس ایي دّساى 

ػالٍّ ثش اهذاهبت عشکْثگشاًَ ّ 

خشاثکبساًَ ّ تلشهَ اكکٌبًَ زبکویت، ثب دّ 

ثشخْسد اًسشاكی اکًْْهیغتی ّ 

 آًبسکْعٌذیکبلیغتی اص ساعت ّ چپ ثب ایي

هٌسشكیي اکًْْهیغت . خٌجؼ هْاخَ ثْدًذ

کَ ثب تالػ دس خِت هسذّد کشدى كؼبلیت 

كؼبلیي کبسگشی دس کبدس هجبسصٍ اهتقبدی ّ 

هخبللت ثب تالؽِبی آگبٍ گشاًَ سّؽٌلکشاى 

اًوالثی ّ زضة هجوَ کبسگش دس كؼبلیتِبی 

عٌذیکبئی تست ػٌْاى زلع اعتوالل عٌذیکب 

هجوَ  ّ یب آصادی هجوَ کبسگش کبس خْد

کبسگش اعت ثب ًلی ًوؼ ػلوی عْعیبلیغن، 

دس ػول تؾکلی ثی ثْ ّ خبفیت ّ آلت 

دعت عشهبیَ داساى سا تجلیؾ هی کشدًذ ّ اص 

عْی دیگش اكشاد ّ خشیبًبتی کَ ثب ًوبة 

هبّساء چپ ّ عْپش اًوالثی ثب ًلی هجبسصٍ 

عٌذیکبئی ّ هطشذ کشدى ؽْسا ثَ ػٌْاى 

خْد هقذ تٌِب تؾکل کبسگشی، دس سّیبُبی 

  اًوالة دس ّازذُبی پشاکٌذٍ کبسگشی داسًذ

ّ هبدس ثَ دسک ایي ّاهؼیت ًیغتٌذ کَ 

ؽْساُبی کبسگشی کَ هسقْل ؽشایو 

دّساى اًوالة اعت ّ دس اّج هجبسصات 

کبسگشی ثب ُذف ُذایت ّ هذیشیت ّ ا ػوبل 

هذست هجوبتی تؾکیل هی گشدد ّ ثبیذ تست 

سُجشی هـض هتلکش ّ عتبد كشهبًذُی 

زذی یؼٌی زضة هجوَ کبسگش ػول ّا

کٌذ،ُوبى ؽْساُبئی ًیغتٌذ کَ آًِب هی 

خْاٌُذ ثب ًیشّی تخیل ّ آسصّی خْد دس 

ؽشایطی کَ خٌجؼ کبسگشی ٌُْص دس 

. ؽشایو تذاكؼی هشاس داسد ثْخْد آّسًذ

ؽْساُب اسگبًِبی هذست عیبعی ُغتٌذ ّ 

ایلبی ًوؼ اعبعی آًِب دس ػشفَ عیبعت 

ّخْد . قبداعت ّ ًَ دس ػشفَ اهت

ؽْساُبی کبسگشی کَ تٌِب کبسگشاًی سا دس 

ثش هی گیشد کَ اص عطر هؼیٌی اص آگبُی 

هجوبتی ثشخْسداس ثْدٍ ّ آهبدگی تْعل ثَ 

ا ػوبل هِش اًوالثی ثشای کغت هذست 

عیبعی سا داسًذ هـبیشتی ثب ّخْد ّ تالػ 

عٌذیکبُبی کبسگشی دس هجل ّ ثؼذ اص 

 .   اُذ داؽتاًوالة عْعیبلیغتی ًذاؽتَ ّ ًخْ

خٌجؼ کبسگشی ثبیذ فلْف خْیؼ سا اص 

اكکبس هـؾْػ پبکیضٍ کٌذ ّ تالػ کٌذ کَ 

ّ اتسبدیَ ُبی خْد سا  داهٌۀ عٌذیکبُب

تْعؼَ دُذ ّ ًگزاسد کَ دكبع اص زوْم 

اختوبػی کَ ّظیلَ افلی آًِبعت  -فٌلی

ثب هغئلۀ کغت هذست عیبعی کَ ّظیلَ 

سُجشی زضة عیبعی هجوَ کبسگش اعت 

 .ن سیختَ ؽْددسُ

  6اداهَ در صفحَ...ثذّى کْچکتشیي

ُوذطت اهپزیالیظن ،صِیًْیظن یؼٌی ًژادپزطتی  
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[Text eingeben] 

 ...کارگزی لطؼٌاهَ در هْرد تؼکلِای

تشدیذ سژین هٌسْط ّ هشتدغ عشهبیَ  

داسی خوِْسی اعالهی ثَ صثبلَ داى تبسیخ 

هِن تسون کبهل اُذاف ّ . خْاُذ پیْعت

آهبل ّ آسصُّبی تْدٍ ُبی صزوتکؼ ّ 

هجبسصی اعت کَ هی فذ عبلَ  آصادیخْاٍ

ش اص اًوالة هؾشّهَ ّ خٌجؼ هلی ؽذى اخی

ثشای  47فٌؼت ًلت گشكتَ تب اًوالة ثِوي 

ایي هجبسصٍ تٌِب . آى اُذاف هجبسصٍ کشدٍ اًذ

ثب ایلبی ًوؼ افلی ّ هبهغ ّ تؼییي کٌٌذٍ 

هجوَ کبسگش هتسذ، هتؾکل ّ عبصهبًیبكتَ ّ 

 .سُجشی زضة عیبعی اّ ثثوش خْاُذ سعیذ

جوَ زضة هب اص خْاعتِبی اهتقبدی ه

کبسگش ایشاى ثشای ایدبد یک تؾکل هغتول 

عٌذیکبئی دس هوبثل تؾکلِبی دّلتی 

زضة هب . ؽْساُبی اعالهی زوبیت هی کٌذ

ثش آى اعت کَ اتسبدیَ ُبی کبسگشی هکتت 

آهْصػ هجوَ کبسگش اعت تب ثَ هذست 

خْیؼ پی ثشد ّ سّزیَ ُوجغتگی سا دس 

ؽشه پیشّصی . هیبى خْیؼ توْیت ًوبیذ

دس ُش ػشفَ اص هجبسصٍ  هجوَ کبسگش

 .ُوجغتگی ّ اتسبد ّی اعت

***** 

 

 

 ...لطؼٌاهَ درهْردػزاق

هوبلک ثْدٍ ثطْسیکَ زتب اهشّص دس 

هتدبّص دس هیبى دّلتوشداى آى کغی پیذا 

ؽْد کَ ایي اکبریت خٌگ اكشّصاًَ سا  ًوی

دسخالل ُلت عبل . هْسد تبئیذ هشاس دُذ

اؽـبل ثشثشهٌؾبًَ ػشام ثیؼ اص یک 

ثیؼ اص دُّضاس . ْى ًلش کؾتَ ؽذٍ اًذهیلی

پضؽک ّ هشیت ثَ ؽؼ ُضاس ًلش اص 

سّؽٌلکشاى ّ اعتبداى داًؾگبُِبی ػشاٍم، 

ثغیبسی اص کبسؽٌبعبى ُغتَ ای تشّس ّ یب 

هیلیْى ًلش  2ثیؼ اص. ثَ صًذاى اكتبدٍ اًذ

اهپشیبلیغت . هدجْس ثَ تشک کؾْس ؽذًذ

آهشیکب اعلسَ ؽیویبئی کؾتبس خوؼی سا کَ 

ًظش خِبًی عالزی ؿیش هدبص هسغْة  اص

هی ؽْد ثَ کبس گشكت ّ كغلش علیذ 

دسػشام ّ هتل ػبم  ثیشزوبًَ هشدم دس 

چؾن اعلٌذیبس . ؽِشكلْخَ سا هْخت ؽذ

دس ػشام " دهکشاتیک"صًذاى ّ ؽکٌدَ 

ًیض ثش کغی خض ًْکشاى اهپشیبلیغت ّ 

لیکي آًچَ کَ . فِیًْیغت پٌِبى ًیغت

ػشام سادس ُن ًوؾَ ُبی ؽْم آهشیکب دس 

سیخت ّ ّی سا اص اداهَ تدبّص ثَ عبیش 

کؾْسُب  اصخولَ ایشاى ثبص داؽت ُوبًب 

هوبّهت هِشهبًبًَ  خلوی اعت کَ  عالذ ثش 

دعت ّ ثب كذاکبسی ثی ًظیش دسعی ثَ 

آهشیکب ّ ؽشکب دادٍ اعت کَ خْاثؼ سا 

ػولیبت هغلسبًَ ؽجبًَ سّصی . ًذیذٍ ثْدًذ

ثش اًگیض  ًیشُّبی هوبّهت ػشام تسغیي

استؼ هتدبّص آهشیکب ُوشاٍ ثب هْای . اعت

کؾْس دیگش ّ دس  30ًظبهی ثیؼ اص 

ُضاس ًلشی  200هدوْع  ثب یک ًیشّی  

دس هوبثل پیکبس هغلسبًَ هشدم ػشام 

ؽکغت خْسدٍ ّ دیش یب صّد گْسؽبى سا اص 

 . ػشام کن خْاٌُذ کشد

ًیشّی ًظبهی آهشیکب  50000ػوت ًؾیٌی 

عبل خبسی ّتجلیـبت دسپبیبى هبٍ اّت  

دسّؿیي هجٌی  پبیبى اؽـبل ّ هغتول ؽذى 

ػشام تالػ ثیِْدٍ ای ثشای كشیت 

اكکبسػوْهی اعت ّ زنْس هشیت ثَ 

ُضاس ًیشّی ًظبهی تست  150000

سُجشی آهشیکب ّ کٌتشل هٌبثغ ًلتی ّ کلیذی 

ػشام خْد دلیلی ثش اداهَ علطَ هْای 

 .اعتؼوبسی ثش کؾْسػشام اعت

شیکب هقذ داسد ثب عیبعت اهپشیبلیغت آه

ػشاهیضٍ کشدى خٌگ ّ ّاگزاسی هغئْلیت 

ثَ استؼ پْؽبلی ّ دعت ًؾبًذٍ ػشام دس 

ایدبد اهٌیت دس زبلیکَ خْدػ دس پؾت 

پشدٍ ایغتبدٍ اعت ایي ازغبط سا دس هیبى 

هشدم ػشام ثشاًگیضد کَ گْیب آهشیکبئیِب 

خبک ػشام سا تشک کشدٍ ّ ُش آًچَ اتلبم 

آًِب ثب . خْد ػشاهی ُبعت هی اكتذ ثَ ػِذٍ

ایدبد ثوت گزاسی ّ علت اهٌیت هی خْاٌُذ 

هغیش هجبسصٍ هلی هشدم ػشام سا ثَ خٌگ 

هیبى ؽیؼَ ّ عٌی کؾبًذٍ ّ ساٍ سا ثشای 

دس ایي اهش . اداهَ تغلو خْیؼ ثبص ثگزاسًذ

آًِب اص زوبیت ػشثغتبى عؼْدی، هقش، 

اهپشیبلیغت . اسدى ّ اعشائیل ثشخْسداسًذ

خؾی اص ثبس خٌبیبت خْیؼ سا ثش آهشیکب ث

گشدٍ ؽشکتِبی خقْفی اهٌیتی ثب ًبهِبی 

ًْیي ّاگزاس کشدٍ تب ًَ تٌِب اص هجْل 

هغئْلیت اػوبل آًِب ؽبًَ خبلی کٌذ ثلکَ 

تؼذاد چٌذ دٍ ُضاس ًلشی آًِب سا دس آهبس 

ًیشُّبی اؽـبلی ثشای كشیت اكکبس ػوْهی 

ایي ّاهؼیت ُوَ داًغتَ . ثَ زغبة ًیبّسد

کَ ُضیٌَ الصم ثشای پشداخت هخبسج  اعت

ایي هضدّساى چْى خض اثْاثدوؼی استؼ 

آهشیکب ًیغتٌذ ًیبصی ثَ تقْیت کٌگشٍ 

آهشیکب ثَ ػٌْاى ثْدخَ استؼ آهشیکب 

ایي ُوَ سیبکبسی ثشای تغلو ثش . ًذاسًذ

 .هٌطوَ ّ ؿبست ایي کؾْس اعت

زضة هب اص هجبسصٍ مذ اهپشیبلیغتی هشدم  

ٍ اهپشیبلیغتِب سا ثَ هِشهبى ػشام کَ پْص

خبک هبلیذٍ اعت زوبیت هی کٌذ ّ ایي 

زوبیت اص اػتوبدات اًتشًبعیًْبلیغتی ّ 

 . ثؾشدّعتبًَ هب ًؾبت هی گیشد

زضة هب دس ؽشایطی اص ایي هجبسصٍ ثَ زن 

ّ ػبدالًَ پؾتیجبًی هی کٌذ کَ استدبع 

خِبًی ّ ُوذعتبى ایشاًی اػ هجبسصات 

بت ػولی“هِشهبًبًَ هشدم ػشام سا 

ًبهیذٍ ّ “ تشّسیغتِب ّ ًیشُّبی ثٌیبدگشا

ُْاداساى ّ زبهیبى آًِب سا دس عشاعش 

ّ سژیوِبی “ خوِْسیِبی دهْکشاتیک“

دس ؿشة ّ ؽشم “ علطٌتی هؾشّهَ“

خِبى تست تؼویت هبًًْی ّ سعوی هشاس هی 

كوو “ آصادی ثی هیذ ّ ؽشه ثیبى“. دٌُذ

ثشای کغبًی تنویي اعت کَ دس هْسد 

یٌذ ّ ثَ خؼل اخجبس دعت ػشام دسّؽ ثگْ

 . صًٌذ

زضة هب ایي زوبیت سا یک ّظیلَ 

زوبیت . اًتشًبعیًْبلیغتی خْیؼ هی داًذ

کوًْیغتِبی ایشاى اص هجبسصٍ هشدم ػشام  

ًؾبًَ آى اعت کَ پیًْذ هشدم هٌطوَ دس 

هوبثل هتدبّصیي ؿبستگش ثغیبس اسخوٌذتش 

اص ُش اسصػ زویشاًَ خشدٍ ثْسژّائی 

هش زبکی اص اسج گزاسی ایي ا. دیگشی اعت

ثَ سّزیَ ثشادسی ّ ُوجغتگی ثیي خلوِبی 

هٌطوَ اعت کَ آیٌذٍ هٌطوَ ثبیذ ثش اعبط آى 

 . پی سیضی ؽْد

زضة هب ُوقذا ثب ًیشُّبی اعتوالل هلت 

ّ مذ اهپشیبلیغت ػشام، خْاُبى خشّج 

ثی هیذ ّؽشه ُوَ ًیشُّبی هتدبّص اص 

خبک ػشام اعت ّ ًخغتیي گبم ثشای تسون 

یل زکْهت هلی  ّ دهکشاتیک سا تؾک

دسثیشّى سیختي توبهی ساُضًبى ثیي الوللی 

 .اصکؾْس ػشام هی داًذ

زضة هب ثشایي ثبّس اعت کَ كوو دس سًّذ 

ًجشد آصادیجخؼ ّ هلی دسػشام اعت کَ 

لٌیٌیغتِب هبدسخْاٌُذ ثْد اػتوبد  هبسکغیغت

هشدم سا خلت کٌٌذ ّ اًوالة آصادیجخؼ سا 

َ ثؼذی تکبهل دادٍ ّ ثذّى ّاعطَ ثَ هشزل

. ػشام سا دس ساٍ عْعیبلیغن ثیبكکٌٌذ

دسؿیشایٌقْست کٌبس کؾیذى هجبسصیي 

اًوالثی ثَ ُش دلیل ّ ثِبًَ ای اص هجبسصٍ 

مذ اعتؼوبسی ّ عپشدى ایي ّظیلَ هلی ثَ 

ًیشُّبی استدبػی هجبسصٍ اًوالثی ّ مذ 

اهپشیبلیغتی سا عشاًدبم ثَ ثیشاَُ خْاٌُذ 

خٌجؼ ى ًبپزیشی ثَ ثشد ّ فذهبت خجشا

 .خْاٌُذ صد

زضة هب ُشگًَْ دخبلت ّ صد ّ ثٌذ 

خوِْسی اعالهی ثب اهپشیبلیغت آهشیکب 

ػلیَ خلن ػشام سا هسکْم کشدٍ ّ آى سا 

خیبًت ثَ هٌبكغ هلی هشدم ایشاى ّػشام 

 .اسصیبثی هی کٌذ

زضة هب ُوذعتی ًبعیًْبل ؽًْیغتِبی کشد 

ثَ صػبهت ثبسصاًی ّ هبلجبًی ّ ُوچٌیي 

زضة تولجی کوًْیغت ػشام ّ خوؼیت ُب ّ 

هسبكل هزُجی ّ ؿیش هزُجی دیگش ثب 

ًیشُّبی هتدبّص اهپشیبلیغتی سا هسکْم 

کشدٍ ّ ایي خشیبًبت سا ثؼٌْاى خبدهبى 

اهپشیبلیغت ّ فِیًْیغت دسػشام ّ 

 7اداهَ در صفحَ...هٌطوَ اسصیبثی

مبارزه دموکراتیک جز  نا سستنی مبارزه  د امپریا یستی 

 است
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 را بی لیذ ّ ػزط تزک کٌٌذّ افغاًظتاى بایذ خاک ػزاق  ،زاطتؼوارگ تجاّسگزاى  

 ...لطؼٌاهَ درهْردػزاق

 .هی کٌذ

خلك ػزاق بزای سًذٍ باد ًبزد لِزهاًاًَ 

 !اطتمالل هلی

سًذٍ باد ُوبظتگی خلمِای ایزاى ّ جِاى 

 !با هزدم ػزاق

حشب ها خْاُاى خزّج فْری ّ بی لیذ ّ 

ػزط ًیزُّای اػغالگز اس خاک ػزاق ّ 

پزداخت خظارت هالی بَ خلك ػزاق هی 

 .باػذ

***** 

 

 

 ...بَ اػغال خاک افغاًظتاى
ثشای اهپشیبلیغتِب دس فْست توبیل اهش 

اهشّص ثخْثی سّؽي . عبدٍ ای ثْد ّ ُغت

اعت کَ داسّدعتَ ُبی اعبهَ ثي الدى اص 

هشین ػشثغتبى عؼْدی ّ عبصهبى اهٌیت 

پبکغتبى تـزیَ هی ؽًْذ ّ ُن اکٌْى دس 

. پبکغتبى ّ ًَ دس اكـبًغتبى ثغش هی ثشًذ

اگش ادػبی ُبی آهشیکبی تشّسیغت 

فبدهبًَ ثبؽذ ثبیذ دس دسخَ اّل ثش مذ ایي 

ک ثشخبعتَ ّ هٌبثغ سعیذى کوکِبی هوبل

اهپشیبلیغت . هبلی ثَ الوبػذٍ سا هغذّد کٌذ

آهشیکب دس ایي ػشفَ کْچکتشیي كؾبسی 

ثَ ػشثغتبى عؼْدی کَ عشهٌؾبء 

. خشاثکبسی دس هٌطوَ اعت ّاسد ًوی آّسد

عبصهبًِبی تشّسیغتی ػشثغتبى عؼْدی ثَ 

خٌگ ؽیؼَ ّ عٌی دس هٌطوَ اص یوي تب 

داهي هی صًٌذ ّ ... ّػشام ّ پبکغتبى 

استؼ هتدبّص ػشثغتبى عؼْدی ثَ خبک 

 . یوي تدبّص هی کٌذ

هغخشٍ اعت اگش تقْس کٌین کَ 

 اهپشیبلیغت آهشیکب کَ خْدػ سئیظ

شّسیغتِبعت ثشای هجبسصٍ ثب تشّسیغن ت

 . خبک اكـبًغتبى سا اؽـبل کشدٍ اعت

 400ُن اکٌْى عبالًَ اهپشیبلیغت آهشیکب 

تدبست ثب هْاد هخذس  هیلیبسد دالس اص ساٍ

کَ ثب ژًِبی دعتکبسی ؽذٍ دس 

ثشاثش هیضاى  70آصهبیؾگبُِبی عیب تب 

هجیؼی خْیؼ هسقْل تْلیذ هی کٌذ دسآهذ 

 .داسد

اهپشیبلیغت آهشیکب ثب اؽـبل اكـبًغتبى دس 

کبدس سهبثت اهپشیبلیغتی کوشثٌذ هسبفشٍ 

کؾْس چیي سا تکویل هی کٌذ ّ پبیگبُی 

یي ّ سّعیَ دس دائوی ثش مذ ایشاى، چ

 .هٌطوَ اعت

اهپشیبلیغت آهشیکب ثب اؽـبل خبک اكـبًغتبى 

ًَ تٌِب ثش هٌبثغ هجیؼی ثشّت ایي عشصهیي 

دعت اًذاختَ ثلکَ دس ػیي زبل ایي کؾْس 

سا ثشای ًقت لْلَ ُبی اًتوبل گبص هْسد 

اعتلبدٍ هشاس دادٍ گبص ّ ًلت هوبلک آعیبی 

ثب هیبًَ سا اص هشین اكـبًغتبى ّ پبکغتبى 

 .دّس صدى ایشاى ثَ ثسش ػوبى هی سعبًذ

اهپشیبلیغت آهشیکب ثَ ثِبًَ هجبسصٍ ػلیَ 

تشّسیغن ًبّگبًِبی ثضسگ خٌگی خْیؼ سا 

ثَ اهیبًْط ٌُذ هٌتول کشدٍ ّ هٌطوَ سا 

 .تست کٌتشل خْد گشكتَ اعت

آًِب ّهتی ثَ اؽـبل اكـبًغتبى دعت صدًذ 

هذػی ؽذًذ کَ هی خْاٌُذ اص زوْم صًبى 

شدٍ دعت ثٌیبدگشایبى هزُجی سا اص دكبع ک

زکْهت کْتبٍ کشدٍ ّ هذسًیتَ ّ زوْم 

هذًی ّ اًتخبثبت آصاد ّ دهْکشاعی سا ثَ 

اهشّص زتی ثَ . اكـبًغتبى ثَ اسهـبى آّسًذ

اػتشاف خْدؽبى دصدی ّ تولت دس اًتخبثبت 

ّ هبچبم هْاد هخذس ثیک اهش ػبدی دس 

صًذگی سّصهشٍ ثذل ؽذٍ اعت ّ ُیبت 

ت ًؾبًذٍ اهپشیبلیغتِب دس توبم ایي زبکوَ دع

اهپشیبلیغتِب ػلیشؿن .  صهیٌَ ُب دعت داسد

آگبُی ثَ ایي اهش ثب ّهبزت اػتشاف هی 

کٌٌذ کَ یک ُیبت زبکوَ كبعذ ّ دصد ّ 

دعت ًؾبًذٍ دس اكـبًغتبى سا ثَ ًجْد آى 

 .تشخیر هی دٌُذ

اهشّص زتی عخي اص آى هی ثشًذ کَ ثب 

ٌبس آیٌذ ّ آًِب سا هبلجبى ک" هیبًَ سّ"خٌبذ 

دیگش عخٌی . دس هذست عیبعی دخیل کٌٌذ

اص آدهخْاساى هبلجبًی دس ثیي ًیغت اص 

لیجشالیغن هبلجبًی فسجت هی گْیٌذ ّ 

 . ثشیؼ هشدم خِبى هی خٌذًذ

اؽـبل اكـبًغتبى ثَ آى هٌدش ؽذٍ کَ ؽیشاصٍ 

صًذگی هشدم اكـبًغتبى اص ُن پبؽیذٍ ّ ساٍ 

کؾْس هغذّد هجیؼی تسْالت ّ تکبهل ایي 

هْای خبسخی ثب ثیشزوی هشدم . ؽذٍ اعت

ػبدی اكـبًغتبى سا ثَ هتل هی سعبًذ ّ ثش 

عش آًِب دس ػضا ّ ػشّعی ثوجِبی اّساًیْم 

. سهین ؽذٍ ّ یب ثوجِبی ؽیویبئی هی اكکٌٌذ

ثوجِبی ػشّعکی ؽکل آهشیکبئی ّ ثوجِبی 

خْؽَ ای اهپشیبلیغتِب دٍ ُب ُضاس هشدم 

ّ یب ػلیل کشدٍ اعت کَ اكـبًغتبى سا ًبثْد 

تبهیي صًذگی آًِب ثش اهتقبد ثی عبهبى 

هیلیًِْب هشدم . اكـبًغتبى عٌگیٌی هی کٌٌذ

اكـبًغتبى اص کؾْسؽبى ساًذٍ ؽذٍ ّ ثَ 

 . هوبلک هدبّس ًول هکبى کشدٍ اًذ

اكـبًغتبى ثَ آصهبیؾگبٍ تغلیسبتی ًیشُّبی 

اؽـبلگش ثذل ؽذٍ ّ اص ایي ساٍ فذهبًت 

 .ي عشصهیي ّاسد ؽذٍ اعتكشاّاًی ثَ ای

عیش زْادث ًؾبى هی دُذ کَ آًچَ دس 

سّصُبی ًخغت ثَ هجبسصٍ ػلیَ تشّسیغن ّ 

هبلجبى اهالم هی ؽذ ػوال ثَ هجبسصٍ ػظین 

ّ پشاکٌذٍ هشدم اكـبًغتبى ثش مذ هْای 

خبسخی ثذل ؽذٍ اعت کَ زتی فذ ُضاس 

ًیشّی اؽـبلگش ًیض هبدس ًیغت اص اداهَ آى 

ایي چگًَْ تشّسیغتِبی . خلْگیشی ًوبیذ

هؼذّد ّ هٌضّی ای ُغتٌذ کَ ثیؼ اص فذ 

ُضاس ًیشُّبی اؽـبلگش هبدس ثَ عشکْة 

 .آًِب ًیغتٌذ

ایي زوبین ًؾبى هی دُذ کَ هشدم اكـبًغتبى 

ثَ هوبثلَ ثش مذ هْای اؽـبلگش ثَ پب خبعتَ 

اًذ ّ اص توبم اهکبًبت خْیؼ ثشای ثیشّى 

هی  سیختي تشّسیغتِبی اهپشیبلیغت ثِشٍ

 .خْیٌذ

اص هجبسصٍ هشدم ( تْكبى)زضة کبس ایشاى

اكـبًغتبى ثشای اخشاج ًیشُّبی اؽـبلگش 

ؿبستگش ّ تشّسیغت زوبیت کشدٍ ّ 

اعتوالل اكـبًغتبى سا زن هلت اكـبى هی 

ٌْى هبدس ؽذٍ اؽـبلگشاى کایي هلت تب . داًذ

اًگلیغی ّ سّعی سا اص کؾْسػ ثیشّى 

 ثشیضد ّ اکٌْى ًْثت تبصاًذى عبیش

 ..اهپشیبلیغتِبعت

زضة هب ثش آى اعت کَ تدبّص ثَ اكـبًغتبى 

یک ػول استدبػی ّ مذ اًغبًی ثْدٍ ّ 

ثبیذ آًشا هسکْم ًوْدٍ ّ خْاُبى خشّج ثی 

هیذ ّ ؽشه ًیشُّبی اؽـبلگش خبسخی اص 

اكـبًغتبى ّ پشداخت ؿشاهت ثَ خلن 

 .اكـبًغتبى اعت

صًذٍ ثبد هجبسصات هشدم اكـبًغتبى ثشای 

 .ؽـبلگشاىاخشاج ا

 

***** 

 

 

 ...تبزیک رفمای داًوارک
هی ثیٌین کَ ثسشاى خِبى .  تْكبًی اعت

عشهبیَ داسی تؼوین هی یبثذ، خٌگ ُبی 

هتدبّصکبساًَ اهپشیبلیغتِب اداهَ داؽتَ ّ 

ثغو هی یبثٌذ ّ یْسػ ًئْلیجشالی ثَ 

دعتبّسدُبی پیؾیي هجبسصات هشدم ّ هجوَ 

کبسگش  هشدم ّ هجوَ  .کبسگش تؾذیذ هی ؽْد

ایشاى، اػنبی هلتی کَ ثخؾی اص هٌطوَ 

گشٍ گبٍ تنبدُبی اهپشیبلیغتی اعت، ثیي 

دّ تیـَ کَ یک لجَ آى سژین مذ هشدهی ّ 

استدبػی خوِْسی اعالهی ّ لجَ دیگش آى 

تِذیذات ّ تْهئَ ُبی هخشة اهپشیبلیغن ّ 

فِیًْیغن کَ خطش افلی ثشای هٌطوَ 

 .ذخبّسهیبًَ ّ زِبى ُغتٌذ گیش کشدٍ اً

ادػبُبی مذ اهپشیبلیغتی ّ مذ 

فِیًْیغتی سژین اعالهی ایشاى ػْام 

دس ّاهغ، سژین خوِْسی . كشیجبًَ اًذ

اعالهی دس ػشام ّ اكـبًغتبى ّ هٌبهن 

دیگش کوک کبس ًیشُّبی اؽـبلگش اعت ّ 

عیبعتِبی استدبػی خْد سا دس ایي کؾْسُب 

دًجبل هی کٌذ ّ ُوضهبى عشکْة کبسگشاى 

 . ؽذت هی ثخؾذّ هشدم خْد سا 

دس ایي ؽشایو ثـشًح، فذا ّ خطْه 

عیبعی یک زضة هبسکغیغتی لٌیٌیغتی 

 8اداهَ در صفحَ ...هبًٌذ زضة کبس 
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 ...تبزیک رفمای داًوارک
ایشاى اص اُویت كْم الؼبدٍ ای 

ثذّى یک خو هغتول  ّ . ثشخْسداساًذ

عیبعتِبی هجوبتی،  هجبسصٍ ػلیَ اهپشیبلیغن 

 . ًخْاُذ ثْد ّ استدبع هْكویت آهیض

هب دس داًوبسک، کبس ّ هجبسصٍ زضة کبس 

ایشاى سا ثب دهت صیبد دًجبل هی کٌین ّ 

خشعٌذین کَ سّاثو دیشیٌَ ّ ثشادساًَ هب 

  . هذاّهب اعتسکبم یبكتَ اًذ

کؾْس داًوبسک تجذیل ثَ یکی اص عگبى 

ّلگشد اهپشیبلیغت آهشیکب ؽذٍ اعت ّ 

دّلت استدبػی آًذسٍ كْگ ساعوْعي 

ّ خبًؾیي اّ السط ( ظ کل كؼلی ًبتْسئی)

لْکَ ساعوْعي کؾْس هب سا دس فق اّل 

خٌگِبی تدبّصکبساًَ اهپشیبلیغتِب ّ 

ثبفطالذ خٌگ ػلیَ تشّس هشاس دادٍ اعت 

ّ ثشًبهَ ای اعتؼوبسگشاًَ، ًژادپشعتبًَ ّ 

اّ ُوچٌیي . هغلوبى ُشاعی تجلیؾ هی کٌذ

تِبخن ًئْلیجشالی ثی عبثوَ ای ثشای تولیل 

ْم اختوبػی کبسگشاى، خْاًبى، زو

ثبصًؾغتگبى، ّ توبهی اهؾبس هشدهی ثش 

هجن تقویوبت اتسبدیَ اسّپبی اًسقبسی  

 .سا ؽشّع کشدٍ اعت

دس داًوبسک، هبًٌذ دیگش کؾْسُبی اتسبدیَ 

اسّپب ّ ُوچٌیي دس عطر خِبًی، هشدم ّ 

هجوَ کبسگش ثش ػلیَ زوالت ثْسژّاصی کَ 

تست ثِبًَ زل هغئلَ ثسشاى خِبًی 

فْست هی گیشد هوبّهت هی کٌٌذ، ُوبًٌذ 

هوبّهتی کَ ثش ػلیَ عشکْة کَ تست ثِبًَ 

هجبسصٍ ثب تشّسیغن فْست هی گیشد، 

وبّهتی کَ ثش ػلیَ خٌگ ُوچْى ه

اهپشیبلیغتی ّ اؽـبل تست ثِبًَ دهکشاعی 

زضة کوًْیغت . عبصی فْست هی گیشد

کبسگشاى داًوبسک دس ُوَ ایي هجبسصات 

ؽشکت کشدٍ ّ تالػ هی کٌذ کَ خجَِ ای 

هتسذ ثش ػلیَ ثسشاى ّ خٌگ ّ استدبع 

 .تؾکیل دُذ

اًتشًبعیًْبلیغن پشّلتشی ّ ُوجغتگی مذ 

فْلی ُغتٌذ کَ ازضاة اهپشیبلیغتی ا

هبسکغیغت لٌیٌیغت هتؾکل دس کٌلشاًظ 

ثب ایي . ثیي الوللی سا ُذایت هی کٌٌذ

سّزیَ، هب کٌگشٍ چِبسم زضة کبس ایشاى 

 .سا گشاهی هیذاسین

صًذٍ ثبد کٌگشٍ چِبسم زضة کبس ایشاى 

 (!تْكبى)

 !صًذٍ ثبد دّعتی ثیي دّ زضة هب 

 !صًذٍ ثبد عْعیبلیغن

 !غن لٌیٌیغنپشؽکٍْ ثبد هبسکغی

 کالط سیظ

اص هشف کویتَ هشکضی زضة کوًْیغت 

 کبسگشاى داًوبسک

***** 

 

 پیام بَ سًذاًیاى طیاطی

ًمل اس  اطٌاد کٌگزٍ 

 چِارم حشب کار ایزاى

(ىتْفا)  

سژین خوِْسی اعالهی ُوچْى سژین عتن 

ؽبُی صًذاًی عیبعی سا چْى گشّگبى خْد 

هی ًگشد ّ ُش ّهت اسادٍ کٌذ ثَ فْست 

خوؼی آًِب سا ص هیبى هی ثشد ّ  كشدی ّ

زؾیبًَ تشیي ًوًَْ آى کؾتبس ًبخْاًوشداًَ 

ثْیژٍ دس  00ُضاساى صًذاًی دس ثٌذ دس دَُ 

ّ تدبّص ّ کؾتبس دس صًذاى  1107عبل 

 . کِشیضک ثْدًذ

ثش ( تْكبى)کٌگشٍ چِبسم زضة کبس ایشاى

ایي ثبّس اعت کَ اكؾبء ّ ثجت ایي هتل ػبم 

ؾشیت کن ًظیش ّ ؽکٌدَ کَ دس تبسیخ ث

اعت ّظیلَ ُش اًغبى ثیذاس ثب ّخذاى ّ 

 . ؽشاكتوٌذ دس ُش گْؽَ خِبى اعت

زضة هب ثب توبم هْا هی کْؽذ کَ هجبسصات ّ 

هوبّهت هِشهبًبًَ صًذاًیبى عیبعی ایشاى سا 

کَ دس چٌذ دَُ اخیش لشصٍ ثش اًذام سژین 

خْدکبهَ خوِْسی اعالهی اًذاختَ ثشخغتَ 

 .ى ثشعبًذکشدٍ ّ ثَ گْػ خِبًیب

زضة هب ثَ ُوشاُی توبهی اًغبًِبی آصادٍ ّ 

هتشهی کوًْیغت خِبى ّ خبًْادٍ ُبی 

صًذاًیبى عیبعی خْاُبى آصادی ثذّى هیذ ّ 

ؽشه ُوَ صًذاًیبى عیبعی اص عیبُچبلِبی 

 .سژین خوِْسی اعالهی اعت

آصادی ثذّى هیذ ّ ؽشه ُوَ صًذاًیبى 

 .عیبعی

هشگ ثش سژین عشهبیَ داسی خوِْسی 

 .عالهیا

 

 

 ...ریاکاری در دفاع
فشٌُگی عٌتی اعالهی اعت ّ تیاى دسک 

هتفاّت هوالک اعالهی اص دمْق تؾش تا 

دس ػشصَ ایي . هوالک غشتی اعت

تْجیِات هغخشٍ دّلت ایشاى دوایت 

هوالکی ًظیش ػشتغتاى عؼْدی، هصش، 

اهاسات هتذذٍ ػشتی، لیثی، پاکغتاى ّ 

یؼ تَ ًظایش آًِا سا کَ خْد دس هوالک خْ

. چٌیي فجایؼی دعت هی صدًذ تِوشاٍ داؽت

ّلی اکٌْى دس ایشاى ها تا فجایؼی سّتشّ 

هی ؽْین کَ دیگش ًوی ؽْد آًِا سا دتی تا 

. لْاًیي اعالهی خْد عاختَ سژین تْجیَ کشد

دعتگیشی افشاد ػادی ّ ؽکٌجَ آًِا تخاغش 

صُش چؾن گشفتي ّ یا تجاّص تَ دختشاى ّ 

ایج اًتخاتات تملثی دتی پغشاى هؼتشض تَ ًت

ّ یا غیش هؼتشض تَ ػلت ایٌکَ دس صهاى 

ًاهٌاعة دس جای ًاهٌاعة اتفالا دعْس 

داؽتَ اًذ ّ فاجؼَ صًذاى کِشیضک ّ عایش 

صًذاًِای ایشاى دتی هْسد اػتشاض 

تضسگاى لْم ًیض لشاس گشفتَ ّ دتی ؽخص 

خاهٌَ ای ؽشایػ صًذاى کِشیضک سا غیش 

عیذگی تَ خْاًذ ّ ّػذٍ س" اعتاًذاسد"

جٌایات ّدؾتٌاک آًجا سا تَ افکاس ػوْهی 

 .داد

سژین جوِْسی اعالهی پظ اص جٌثؼ 

خشداد سّػ  22دهْکشاتیک ّ تْدٍ ای 

تغیاسی خؾٌی دس عشکْب هشدم ّ تشای 

ایجاد ُشاط دس دل آًِا دس پیؼ گشفتَ 

. تَ ؽواسٍ اػذاهِا افضّدٍ ؽذٍ اعت. اعت

ى کؾتي اًغاًِا تَ سادتی خْسدى یک لیْا

جاى اًغاى کوتشیي . آب تذل ؽذٍ اعت

اسصػ سا پیذا کشدٍ اعت تْ گْئی کَ هی 

ؽْد جاى اًغاى سا اص عش کْچَ خشیذ ّ 

. اهشی لاتل تاصگؾت ّ یا جایگضیٌی اعت

ایي سّػ ّدؾیاًَ اص دیذ کغی پٌِاى ًیغت 

تی جِت ًیغت کَ ها دس لطؼٌاهَ عاصهاى 

هلل دس هْسد ًمط دمْق تؾش دس ایشاى تا 

هجاصاتِای "، "ؽکٌجَ: "ساتی ًظیشػثا

صذّس ادکام اػذام تشای افشاد "، "تیشدواًَ

ّ تضتاى دیگش کْدکاى ّ ًْ " عال 81صیش 

، "ًاتشاتشی فشاگیش جٌغیتی"جْاًاى، 

ؽکٌجَ، سفتاسُا ّ هجاصات ُای  "

تیشدواًَ، غیش اًغاًی ّ اُاًت آهیض، ًظیش 

هجوغ . سّتشّ ُغتین" ؽالق ّ لطغ ػعْ

اى هلل دس ػیي دال ًگشاًی ػوْهی عاصه

هذذّدیت ؽذیذ آصادی "ػویك خْیؼ سا اص 

ّ " فکش ّ آصادی هزُة دس ایشاى

 .سا اتشاص داؽت" تاصداؽتِای هغتثذاًَ"

عپظ لطؼٌاهَ تَ سای گزاسدٍ ؽذ ّ تاصٍ 

تا ایي لطؼٌاهَ . ػوك فاجؼَ سّؽي گشدیذ

کؾْس  54کؾْس هْافمت کشدًذ،  81

ض سای هوتٌغ کؾْس ًی 45هخالفت ًوْدًذ ّ 

آتاى عال جاسی  21ُویي لطؼٌاهَ دس . دادًذ

دس کویتَ عْم هجوغ ػوْهی عاصهاى هلل 

 55سای هْافك دس تشاتش  18هتذذ تا 

 .هوتٌغ تَ تصْیة سعیذٍ تْد 48هخالف ّ 

کؾْس عاصهاى هلل یا هخالف ّ  885یؼٌی 

کؾْس ایي  81یا هوتٌغ تْدٍ اًذ ّ تٌِا 

یؼٌی اکثشیت . جٌایات سا هذکْم کشدٍ اًذ

دّل جِاى تَ ًْػی دسجَ تی اػتوادی 

خْیؼ ّ تی تّْجِی خْیؼ تَ دمْق تؾش 

 .سا تَ ًوایؼ گزاسدٍ اًذ

دس هیاى هْافمیي اعاهی هوالک اسّپائی، 

اعاهی . آهشیکا ّ اعشائیل تَ چؾن هی خْسد

 9اداهَ در صفحَ ...هوالکی کَ خْد

 ...ریاکاری در دفاع

 

 دطت اهپزیالیظتِا اس ایزاى کْتاٍ باد
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طیي تَ جٌایت  دس ػشاق ّ افغاًغتاى ّ فلغ 

ّ ًمط دمْق تؾش هؾغْلٌذ ّ ایي کاس سا 

ػوش ًمط دمْق . عالِاعت اداهَ هی دٌُذ

تؾش تْعػ ایي کؾْسُا اص ػوش سژین 

ایي . جوِْسی اعالهی توشاتة تیؾتش اعت

کؾْس  81دمیمت ًؾاى هی دُذ کَ ُوَ ایي 

ًیض اص جولَ هوالکی ًیغتٌذ کَ تَ دمْق 

اًِا تشای اًغاًِا اسصػ هی گزاسًذ ّ اًغ

 . آًِا داسای اسصؽی ُغتٌذ

سی کَ تَ ّجْد آهذٍ ّظؼیتی تاعف آّ

ًاؽی اص آى اعت کَ دمْق تؾش تَ هثاتَ یک 

اصل هْسد ادتشام ًیغت ایي دمْق تَ اتضاس 

عیاعی تشای پیؾثشدى هماصذ عیاعی تذل 

هیلیْى  4/8اگش اعشائیل . ؽذٍ اعت

فلغطیٌی سا گشعٌگی تذُذ ّ تا توة فغفشی 

سا تَ لتل تشعاًذ ًام آًشا ًمط دمْق آًِا 

هلل ّ ًمط دمْق تؾش ًوی گزاسًذ تلکَ  

هذػی هی ؽًْذ کَ تا تشّسیغن هثاسصٍ هی 

اگش دس اتْغشیة ّ یا گْاًتاًاهْ . کٌٌذ

ُضاساى ًفش سا تذّى دوایت دمْلی ّ تَ 

سّػ ظذ تؾشی عشکْب کٌٌذ آًشا هثاسصٍ 

تا اعالم تٌیادی کَ هی خْاُذ ؽیٍْ صًذگی 

هشیکائی سا تضیش پا تگزاسد  هطشح هی آ

تجاّص عشتاص آهشیکائی تَ صًاى . کٌٌذ

ػشالی ًمط دمْق تؾش ًیغت ّلی تجاّص 

دس صًذاى کِشیضک تیکثاسٍ ًمط دمْق 

ایي سّػ سیاکاساًَ هوالک . تؾش هی ؽْد

اهپشیالیغتی کَ خْد سا دس پظ پشدٍ دوایت 

اص دمْق تؾش پٌِاى کشدٍ اًذ تا هماصذ 

ستگشاًَ خْیؼ سا تَ پیؼ تشًذ عیاعی غا

ّظؼیتی سا ایجاد کشدٍ کَ تغیاس ی اص 

هوالک تا سای هخالف ّ یا هوتٌغ خْیؼ دس 

عاصهاى هلل اص هذکْم کشدى سژین 

جوِْسی اعالهی پشُیض هی کٌٌذ ّ ًَ تٌِا 

ایي اهش اص ًظش دمْلی فاجؼَ آهیض اعت 

تلکَ اص ًظش افکاس ػوْهی ًیض فاجؼَ آهیض 

آساء دس ػیي دال تاصتاب  اعت صیشا ایي

هشدم جِاى هی . افکاس ػوْهی ًیض هی تاؽذ

تیٌٌذ کَ دس هْسد دوایت اص دمْق تؾش 

هی تیٌٌذ کَ دس ایي  .سیاکاسی تکاس هی سّد

ئیل سا اعشاًیغت کَ تتْاًذ جِاى لذستی 

تخاغش اؽغالگشی ّ جٌایات تشتشهٌؾاًَ اػ 

هذکْم کٌذ ّ ُویي اهش تاػث هی ؽْد کَ 

تؾش دس پشتْ هصالخ عیاعی  ًمط دمْق

فشیادُای . هْسد اسصػ گزاسی لشاس گیشد

اػتشاظی تَ ُویي ًغثت کن ّ صیاد هی 

 . ؽْد

تایي تشتیة هشصُا تطْسی هغؾْػ هی 

ؽْد کَ کغی ًوی داًذ ایي هذافغ دمْق تؾش 

کَ تش ظذ سژین جوِْسی اعالهی تَ 

تظاُشات دعت صدٍ اعت یک ایشاًی 

عت ّ یا یک هیٌِپشعت ّ اًغاى دّعت ا

کغی ًوی فِوذ کَ آى . جاعْط اعشائیل

خاًن ّ یا آلای ایشاًی کَ اهکاى هصادثَ 

هطثْػاتی پیذا کشدٍ ّ چِشٍ اػ سا ُش 

سّص تش صذٌَ تلْیضیْى هی آّسًذ 

تشخاعتَ اص فؾاس اپْصعیْى هتشلی ایشاى ّ 

دٍ عاصهاًِای ساسّپاعت ّ یا دعت پشّ

 جاعْعی کَ اص ّجْدػ هی خْاٌُذ تَ ّلت

 .هؼیي اعتفادٍ کٌٌذ

اعتذالل پاسٍ ای اص ایي آدهِا ایي اعت کَ 

ًمط دمْق تؾش دس جاُای دیگش تَ ها 

هشتْغ ًیغت ها تٌِا دس هْسد ایشاى ًظش 

هی دُین ّ هی خْاٌُذ تذیي ّعیلَ هاًغ فکش 

هٌطمی ّ جغتجْگشاًَ  یگش کشدى ّ پشعؼ

ًْع اعتذالل آًِا تیؾتش اسػاب . ؽوا ؽًْذ

آًِا هی خْاٌُذ . سّؽٌگشاًَ اًگیض اعت تا

ٌذ تا سژین جوِْسی کٌسذؽوا سا اص هیذاى ت

دس ایٌجا ها تا یک هثاسصٍ . اعالهی سا

 .ایذئْلْژیک ًیض سّتشّ هی ؽْین

هی تْاى هذػی ؽذ صًذاًی کشدى اگش تش 

اعاط هْاصیي تشعویت ؽٌاختَ ؽذٍ جِاًی 

تاؽذ دس ُوَ هوالک دهْکشاتیک ًیض ّجْد 

تجاّص دس صًذاى دس ُوَ  داسد ّلی ؽکٌجَ ّ

دًیا هوٌْع اعت ّ تَ ایشاى اعشائیل ّ 

کغی کَ تش ؽکٌجَ یک . ػشاق ستطی ًذاسد

فلغطیٌی چؾن هی تٌذد ًوی تْاًذ هذػی ؽْد 

ّی ؽکٌجَ سا . هخالف اجشای ؽکٌجَ اعت

هصلذتی هذکْم هی کٌذ ّ ایي ُواى دسدی 

ع اص دفا. عت کَ دس جِاى داکن ؽذٍ اعتا

هش هصلذت عیاعی تیک دمْق تؾش تیک ا

دیگش . اتضاس اػوال ًفْر تذل ؽذٍ اعت

دمْق تؾش اهشی تجضیَ ًاپزیش ًیغت تلکَ 

هی ؽْد دس ُش صهاى ّ دس ُش جا آًشا 

. هطاتك هیل خْد تغییش داد ّ تفغیش کشد

تِویي جِت ؽوا دس ػشصَ تیي الوللی ًوی 

تیٌیذ کَ تاتفاق آساء چٌیي لطؼٌاهَ ُائی 

اکثشیت ؽکٌٌذٍ پؾت تصْیة ؽْد ّ یا یک 

 .ایي خْاعتِای اًغاًی لشاس گیشد

تِویي جِت تایذ تَ تجضیَ ًاپزیشی دمْق 

جٌایات سژین جوِْسی . تؾش تکیَ کشد

اعالهی سا هذکْم کشد ُواًگًَْ کَ جٌایات 

کغاًیکَ . اعشائیل ّ آهشیکا سا هذکْم کشد

اص صیش تاس ایي ػول عادٍ ّ ایي خْاعت 

عادٍ ػاهل هٌطمی دس هی سًّذ صاف ّ 

دال ؽوا اهتذاى . اعشائیل ّ یا آهشیکا ُغتٌذ

کٌیذ ّ خْاُیذ دیذ کَ ایي ػذٍ داظش ًیغتٌذ 

ًمط دمْق تؾش تْعػ اعشائیل سا دس 

آًْلت دعت . ًوایؾات خیاتاًی هذکْم کٌٌذ

 .آًِا سّ خْاُذ ؽذ

پظ ُؾیاس تاؽین کَ دضب ها تایذ هثاسصٍ 

اء تشای تذمك دمْق اًغاًِا دس ایشاى ّ افؾ

جٌایات سژین جوِْسی اعالهی سا تا اػتماد 

تش اصل تجضیَ ًاپزیشی دمْق تؾش اًجام 

دُذ ّ دس ایي ساعتا اهپشیالیغن ّ صِیًْیغن 

آًگاٍ اعت کَ هثاسصٍ . سا ًیض افؾاء کٌذ

تشای دوایت اص دمْق تؾش صویواًَ ّ ًَ 

 .       سیاکاساًَ اعت

***** 

 

 

 ...درگذػت یک اًظاى کوًْیظت
اًگلغتبى سا ؽکغت ُوشاٍ ثب اػتالء كشتْت 

خٌجؼ کبسگشی دس ایشاى ثشُجشی زضة 

تْدٍ ایشاى کَ کبسگشاى سا ثَ زوْم فٌلی 

ّ عیبعی خْیؼ ّاهق هی گشداًیذ ّ آًِب سا 

دس زضة هجوَ کبسگش ایشاى هتؾکل هی کشد 

كنبئی اًوالثی ّ عیبعی دس ایشاى پذیذ 

تظبُشات کبسگشاى، تشّیح . آّسدٍ ثْد

وًْیغتی تْعو زضة تْدٍ ایشاى، اكکبس ک

عتوگشی ّ عشکْة ًیشُّبی هتشهی تْعو 

استدبع عیبٍ داخلی ثشُجشی دسثبس پِلْی ّ 

زوبیت اهپشیبلیغتِبی اًگلیظ ّ آهشیکب 

كنبئی سا دس ایشاى خلن کشدٍ ثْد کَ هشدم 

ایشاى ثؾذت عیبعی ؽذٍ ّ ثشای سُبئی هلی 

اص چٌگ اهپشیبلیغن ّ كئْدالیغن هجبسصٍ هی 

هشداد ثبیي سًّذ  23کْدتبی خبئٌبًَ . شدًذک

تسْل هجیؼی خبهؼَ ایشاى خبتوَ داد ّ ؽبٍ 

كشاسی سا هدذدا ثیبسی عبصهبًِبی 

خبعْعی ثیگبًَ ّ ػوبل استدبع داخلی ّ ثَ 

کبؽبًی هللا زوبیت هزُجی ثشُجشی آیت 

آًگبٍ دعتگیشیِب ّ . هدذدا ثش عش کبس آّسد

ُبى تیشثبساًِب ؽشّع ؽذ ّ ؽکٌدَ آصادیخْا

دس صیش ًظبست دسثبس پِلْی ثَ اّج خْد 

هوٌْػیت ازضاة ّ كؼبلیت عیبعی ّ . سعیذ

فٌلی ثشخالف هتي فشیر هبًْى اعبعی 

کؾْس ثبخشاء گزاسدٍ ؽذ ّ ایشاى زکْهت 

ُْؽٌگ دس چٌیي ؽشایطی . ًظبهی گشدیذ

سؽذ کشد ّ ؽبُذ ػیٌی زْادثی ثْد کَ دس 

ایشاى هی گزؽت ّ عْگٌذ خْسد ُویؾَ 

. َ خلن ایشاى ّ آهبل ّی ّكبداس ثوبًذًغجت ث

ػؾن ثَ هشدم ّ هجوَ کبسگش دس دسّى عیٌَ 

ّی دس دّساى داًؼ آهْصی . اػ هی خْؽیذ

ثؾذت عیبعی ؽذ ّ دس اػتشامبت 

ّی هی دیذ . داًؾدْئی دس ایشاى كؼبل ثْد

کَ چگًَْ اهپشیبلیغتِب خٌجؼ آصادیجخؼ 

کٌگْ ثَ سُجشی پبتشیظ لْهْهجب سا 

خٌجؼ آصادیجخؼ الدضایش سا عشکْة کشدًذ 

ثَ خبک ّ خْى کؾیذًذ، خلن هِشهبى 

كلغطیي سا تبساًذًذ، ػجذالکشین هبعن سا ثب 

ّی ؽبُذ . کْدتب دس ػشام اص ثیي ثشدًذ

هذست گشكتي خٌجؼ اًوالثی دس اًذًّضی، 

 21اداهَ در صفحَ ..ّیتٌبم، کبهجْج،

 ...درگذػت یک اًظاى کوًْیظت

با طبمَ کارگز اس ػزایظ پیزّسی بز ًظام اطت رّػٌفکزاى سًاى،، پیًْذ جْاًاى  
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[Text eingeben] 

ازغبط . ثْد الئْط، کْثب ّ عشاعش خِبى 

یبسی ثَ صزوتکؾبى ّ 

هجبسصٍ ثب ثی ػذالتی ّ خذهت 

ثَ اًغبى هبًٌذ خو عشخی دس 

توبم دّساى صًذگی سكین 

ُْؽٌگ هسجْثی ًدبتی 

ّی اًغبًِب سا . هؾِْد ثْد

دّعت داؽت ّ ثَ آًِب زتی 

ثذّس اص چؾن دیگشاى کوک 

. هبلی ّ اًغبًی هی کشد

سكوبئی صًذگی ّ هْكویت 

ی هی خْیؼ سا هذیْى ّ

ُْؽٌگ كشصًذ صهبى . داًٌذ

 .خْیؼ ثْد

ُْؽٌگ ثشای 

اداهَ تسقیل ثَ 

آلوبى آهذ ّ دس 

خٌجؼ داًؾدْئی 

. آلوبى كؼبل ثْد

ّی دس ًوبیؾبت 

اػتشامی ػلیَ 

خٌگ ّیتٌبم 

ؽشکت داؽت ّ دس 

تظبُشات ثش مذ 

ّسّد ؽبٍ ثَ آلوبى 

ًیض كؼبل ثْد ّ اص 

ُوبى سّص ًخغت 

تی ػنْیت عبصهبى هبسکغیغتی لٌیٌیغ

تْكبى سا پزیشكت ّ ثَ ػٌْاى هغئْل ؽِش 

هًْغتش دس آًدب ثَ كؼبلیت اداهَ داد ّ 

ثغیبسی اص سكوب سا ثَ ػنْیت دس تْكبى 

خلت ًوْد ّ چٌذیي زْصٍ زضثی ثشهشاس 

سكین ُْؽٌگ ثٌیبًگزاس عبصهبى . کشد

داًؾدْیبى ایشاًی دس هًْغتش ّ اص كؼبلیي 

کٌلذساعیْى خِبًی داًؼ آهْصاى ّ 

. یبى ایشاًی دس خبسج اص کؾْس ثْدداًؾدْ

چٌذیي ثبس ثَ ػٌْاى ًوبیٌذٍ ثَ کٌگشٍ ُبی 

کٌلذساعیْى ّ یب كذساعیْى آلوبى اًتخبة 

ؽذ ّ دس آًِب زنْس یبكت ّ اص خو هؾی 

داًؾدْئی عبصهبى هبسکغیغتی لٌیٌیغتی 

سكین هسجْثی ُویؾَ . تْكبى ثذكبع ثشخبعت

ُْاداس زضثیت ثْد ّ اص تسْل عبصهبى 

غیغتی لٌیٌیغتی تْكبى ثَ زضة هبسک

ّی تب سّص دسگزؽت خْیؼ . اعتوجبل کشد

. ثَ آهبل ّ ایذٍ ُبی هجوَ کبسگش ّكبداس هبًذ

ثشگضاسی هشاعن پشؽکٍْ دكي ّ ثضسگذاؽت 

ّی دس ؽِش هًْغتش ثبصگْی ازتشام ػویوی 

ثْد کَ دّعتبى، یبساى ّ سكوبیؼ ثَ ّی هی 

گزاؽتٌذ ّ ایي اهش ثشای خبًْادٍ اػ ًیض 

 .آسام ثخؼ ثْد

دچبس عکتَ هـضی ؽذ  1110ُْؽٌگ دس 

ًیوی . ّ هذست تکلن خْیؼ سا اص دعت داد

اص ثذًؼ لوظ ؽذ ّلی ّی ثب اسادٍ ّ تالػ 

خبسم الؼبدٍ خْیؼ هبدس 

ؽذ ٍ ثْد ثش ًتبیح ایي 

ػبسمَ ؿلجَ کٌذ ّ 

صًذگی تب زذّدی هتکی 

. ثش خْد سا آؿبص ًوبیذ

ایي فذهَ هـضی ثش 

. ًذاؽتاكکبسػ تبثیشی 

تب سّص آخش اخجبس سا 

تؼویت هی کشد ّ ًلشت 

خْیؼ سا اص دؽوٌبى 

. ثؾشیت اثشاص هی داؽت

تْكبى سا هی خْاًذ ّ 

دسک هی کشد 

ّ اعٌبد هذیوی 

تْكبى سا دس 

اختیبس زضة 

. هشاس داد

ُْؽٌگ دس 

04/01/2011 

دس هیبى هْخی 

اص اًذٍّ سكوب 

اص هیبى هب 

سكت ّ خبًْادٍ 

ّ دّعتبًؼ سا 

 .ًوْدعْگْاس 

دس هشاعن 

ثضسگذاؽت ّی سكیوی ؽؼشی سا کَ دس 

ایي . ّفق ُْؽٌگ عشّدٍ ثْد هشائت کشد

هب دس ُویي هوبلَ دسج کشدٍ این ّ سا ؽؼش  

سكوبی ثغیبسی اص سكوبی زضثی، یبساى 

هذیوی ّ یب دّعتبى ؿیش زضثی اص ّی 

ثخبهش ؽخقیت ّاال ّ اًغبًیؼ توذیش 

چٌذیي ؽؼش ّ عخٌشاًی ثضثبى . کشدًذ

لوبًی ّ كبسعی هشائت ؽذ ّ هطؼبتی اص آ

هْعیوی ایشاًی ّ کالعیک کَ هْسد ػالهَ 

 . ُْؽٌگ ثْد ثبخشاء گزاسدٍ ؽذ

دس تدلیل ( تْكبى)سكیوی اص زضة کبس ایشاى

: اص ُْؽٌگ ثَ صثبى آلوبًی چٌیي ثیبى کشد

دس اعبهیش ّ اكغبًَ ُبی ایشاى هذین هی آیذ 

ی ُْؽٌگ ًخغتیي پبدؽبٍ ایشاى ثْد کَ ثشا

ُْؽٌگ . آعبیؼ اًغبًِب تالػ هی کشد

هسجْثی ثَ ًبهؼ تب لسظَ هشگ ّكبداس 

هسجْثی کغی اعت کَ هسجْة هیبى . هبًذ

هشدم اعت ّ ایي ًبم خبًْادگی ثذسعتی 

ثبصتبة خقلت اًغبًذّعتبًَ ُْؽٌگ 

دس كذاکبسی، تؼِذ، . هسجْثی ًدبتی ثْد

ازغبط هغئْلیت ُْؽٌگ ُش آًچَ ثگْئین 

دؽوي عتوگشاى ّ ثِشٍ  ّی. کن گلتَ این

کؾبى خبى اًغبًی ثْد ّ تب سّص آخش ثَ ایذٍ 

ّی . ُب ّ آسهبًِبی خْیؼ ّكبداس هبًذ

ثشای دًیبئی ػبسی اص ثِشٍ کؾی اًغبى اص 

ّی دیگش دس هیبى . اًغبى هجبسصٍ هی کشد

هب ًیغت ّلی عٌگش ّی ُشگض خبلی 

سكوبی ّی هی سًّذ تب دًیبی . ًخْاُذ هبًذ

ب کٌٌذ ّ ایي ساٍ اص آسهبًی ّی سا ثٌ

 .سُشّاى کن ًذاسد

***** 

 

 

 ...خزداد 33اًتخابات 
ایي هشخؼیت ثش ًبفبلر تْاًذ اگش تقوین 

ثْدًذ ًبهضدُب ّ یب ًبهضد هلشّك هشاس 

گشكت دثَ دسآّسد ّ هؾشّػیت ّ هشخؼیت 

اگش . ؽْسای ًگِجبى سا ثَ صیش پشعؼ ثجشد

چٌیي داسثغتی مذ دهْکشاتیک ّ مذ 

آلتی دس دعت فبزجبى هشدهی اعت ّ 

اهتیبص اعت پظ دیگش ًوی تْاى اص 

تقویوبت خْة ّ یب ثذ ایي هشخغ عخي 

ایي هشخغ هبُیتب استدبػی ّ مذ . گلت

دس یک . هشدهی اعت ّ ثبیذ ثشچیذٍ ؽْد

خٌجؼ دهْکشاتیک ًجبیذ ثشای تقسیر 

ًظشات ؽْسای ًگِجبى سصهیذ ثلکَ ثبیذ 

 .ثشای ثشچیذى آى هجبسصٍ کشد

، "فبلر"تی ًوبیٌذگبى دس ایشاى ز

دس هدلظ ؽْسای اعالهی كبهذ " هٌتخت"

ًوبیٌذٍ ایکَ آهبج . هقًْیت پبسلوبًی ُغتٌذ

تِذیذ ثبؽذ ّ خبًؼ ُویؾَ دس خطش هشاس 

داؽتَ ثبؽذ هجیؼتب ًوی تْاًذ ثب اسادٍ آصاد 

 .تقوین ثگیشد ّ اظِبس ًظش کٌذ

دس ایشاى تالػ هی ؽْد کَ هْاًیٌی ثَ 

" هٌتخت"وبیٌذگبى تقْیت ثشعبًٌذ کَ ً

هشدم سا زتی پظ اص اًتخبثبت علت ّکبلت 

. کٌٌذ ّ هٌتظش دّسٍ ثؼذی اًتخبثبت ًگشدًذ

ایي تِذیذُب ّ تالؽِب ثشای ًگشاى کشدى، 

ُشاعبى عبختي ًوبیٌذگبى هدلظ اعت تب 

 .دعت اص پب خطب ًکٌٌذ

سژین خوِْسی اعالهی کَ ایي ُوَ عذُبی 

ى هشدم ّ كشاّاى ثشای هوبًؼت اص آصادی ثیب

تقوین هشدم ثب تشط اص هشدم ثْخْد آّسدٍ 

 .اعت ًوی تْاًذ زبهی هشدم ثبؽذ

ثٌظش زضة هب دس چبسچْة سژین خوِْسی 

اعالهی ُشگض اهکبى ًذاسد یک اًتخبثبت 

 .دهْکشاتیک فْست گیشد

ُوَ اًتخبثبتی کَ دس ایشاى اص ُوبى آؿبص 

هدلظ خجشگبى فْست گشكتَ اعت تولجی ّ 

 .ْدٍ اًذمذ دهْکشاتیک ث

خشیبًِبی افالذ هلت کًٌْی کَ خْد دس 

توبم ایي اهذاهبت مذ دهْکشاتیک دس گزؽتَ 

ؽشیک ثْدٍ اًذ اهشّص چٌیي خلٍْ هی دٌُذ 

دس اًتخبثبت  1333خشداد   22کَ گْیب اص 

ثب ایي دسّؽ هسل ثبیذ . تولت ؽذٍ اعت

 22اداهَ در صفحَ ...هجبسصٍ

 ...خزداد 33اًتخابات 

 سًذاى ّ ػکٌجَ ّ اػذام اس هاُیت رژین جوِْری اطالهی بز هی خیشد 
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[Text eingeben] هزدم چزا ًؼظتیي   ایزاى ػذٍ فلظطیي 

 .کشد 

شداد ّلی ًؾبى داد کَ هشدم خ 22خٌجؼ 

هیِي هب خْاُبى دهْکشاعی ّ اهٌیت ُغتٌذ 

خْیؼ سا ثذّى تشط   تب ثتْاًٌذ خْاعتِبی

خٌجؼ . ثش صثبى آّسًذ ّ آصاد صًذگی کٌٌذ

آًِب هتبعلبًَ ثذّى سُجشی اًوالثی ّ کبسداى 

ثْد ّ ثِویي خِت هْهتب ثب عکْى سّثشّ 

ؽذ تب ثب ًیشّی ثیؾتش ّ کغت تدشثَ عش 

 . ٌذ کٌذثل

خشداد اُویت هجبسصٍ  22خٌجؼ 

دهْکشاتیک ػوْهی سا ًؾبى داد ّ آؽکبس 

عبخت کَ ایي خْاعت عْصاى دس هلْة 

ُوَ ُوویٌِبى هب ؽؼلَ ّس اعت ّ خبهْػ 

ثب ایي اسصیبثی زضة هب ثش آى . ؽذًی ًیغت

اعت کَ ثبیذ ثَ هشذ خْاعتِبی ػوْهی 

دهْکشاتیک اهذام ًوْد ّ هشدم سا ثذّس ایي 

عتِبی ػوْهی خوغ کشد تب ایي خْاعتِب خْا

ثَ خْاعت ُوَ هشدم دس ُوَ ًوبیؾبت 

اػتشامی آًِب ثذل ؽْد ّ ثَ ًیشّی هبدی 

ّهتی عیل هشدم ثب . دس خبهؼَ تجذیل گشدد

ایي خْاعتِبی دهْکشاتیک ثَ هیذاى آهذ 

هجبسصٍ دس ػشفَ افلی ّ ًَ دس خجَِ 

ُبی كشػی فْست هی گیشد ّ تٌِب دس ایي 

عت کَ دّعتبى ّ دؽوٌبى خٌجؼ اص هجبسصٍ ا

 .   ُن تویض دادٍ خْاٌُذ ؽذ

تدشثَ ًؾبى داد دس ایشاى اص ُوبى ثذّ 

اًوالة، سژین خوِْسی اعالهی خْد سا ثَ 

زلع هوذهبتی کَ ثشای اًدبم ُش اًتخبثبت 

 .آصاد ّ دهْکشاتیکی الصم اعت هویذ ًکشد

اصًظش زضة هب تٌِب هی تْاى دس دًیبی 

خبثبتی ثَ ػٌْاى اًتخبثبت ثْسژّائی اص اًت

آصاد ّ دهْکشاتیک عخي گلت کَ هشدم چَ 

صى ّ چَ هشد داسای ثخت هغبّی ثشای 

اًتخبة ؽذى ّ اًتخبة کشدى ثْدٍ ّ اص 

صهبى ّ تْاى الصم ثشای تجلیـبت اًتخبثبتی 

چٌیي ؽشایطی صهبًی . ثشخْسداس ثبؽٌذ

هوکي اعت ثْخْد ثیبیذ کَ آصادی ازضاة، 

ذٍ، آصادی اتسبدیَ ُبی آصادی ثیبى ّ ػوی

کبسگشی، آصادی هطجْػبت ّ ثشخْسداسی 

اص ُوَ زوْم دهْکشاتیک ثَ سعویت 

. ؽٌبختَ ؽًْذ ّ اهٌیت اكشاد تنویي گشدد

دس کؾْسیکَ ُیچکذام اص ایي هوذهبت ّخْد 

ًذاؽتَ ثبؽذ ًوی تْاى اص اًتخبثبت آصاد ّ 

خشداد  22دس . دهْکشاتیک عخي گلت

فْست گشكت ثَ اًتخبثبتی کَ دس ایشاى 

ایي اػتجبس دس اعبط خْد ؿیش دهْکشاتیک 

ّ تولجی ثْد ّ ؽؼبس سای هشا پظ ثذٍ ًوی 

تْاًغت ثش مذ دهْکشاتیک ثْدى ایي 

 .اًتخبثبت پشدٍ ثیلکٌذ

خشداد  22زضة هب ثش آى اعت کَ خٌجؼ 

لگذی ثَ ؽْسای ًگِجبى ّ ایي داسثغت مذ 

دهْکشاتیک ّ ؽخـ سُجش ّاسد عبخت 

زبکویت ثَ عختی هوکي اعت کَ کَ ثشای 

ثتْاًذ زتی یک اًتخبثبت ًوبیؾی ًیض دس 

دّسٍ ثؼذی سیبعت خوِْسی ثَ ػشفَ 

ُش اًتخبثبتی آثغتي یک . ًوبیؼ ثگزاسد

اص ُن . دسگیشی تْدٍ ای تبصٍ هی ؽْد

اکٌْى ثبیذ ثشای ایدبد صهیٌَ اًتخبثبت 

دهْکشاتیک هجبسصٍ کشد ّ ایي خْاعتِب سا 

تب هشصُب ّ دّسًوبُب  ثَ هیبى هشدم ثشد

پیشّصی دس ُش یک اص ایي . سّؽي ؽًْذ

ػشفَ ُب هب سا ثَ آصادی هجوَ کبسگش 

صیشا ایي کوًْیغتِب ُغتٌذ . ًضدیکتش هی کٌذ

کَ ثیؾتشیي عْد سا اص آصادی ُبی 

دهْکشاتیک دس ساٍ آصادی هجوَ کبسگش 

خْاٌُذ ثشد ّ سژین عشهبیَ داسی خوِْسی 

دیکتش خْاٌُذ اعالهی سا ثَ عشًگًْیؼ ًض

 .کشد

 

***** 
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 الکتزًّیک تْفاى

 0288  فوریه  8319ماه  بهمن   66شماره 

 کارایزاى حشب ًّیکیالکتزَ ًؼزی
toufan@toufan.org    www.toufan.org 

(هٌتؼز ػذ آًزا در تارًوای تْفاى هطالؼَ ًوائیذ 55تْفاى الکتزًّیکی ػوارٍ )  

 -3ثي ػلی سئیظ خوِْس تًْظ پب ثَ كشاسگزاؽت  -2.دی كشاس ؽبٍ اصایشاى، ثوٌبعجت عی ّدّهیي عالگشد اًوالة ؽکُْوٌذ ثِوي 20:در ایي ػوارٍ هیخْاًیذ

ثَ پیبم زضة کبسایشاى  -4هقبزجَ ثب سُجش زضة کوًْیغت کبسگشاى تًْظ  دسهْسد اّمبع تًْظ -5ثیبًیَ عیبعی زضة کوًْیغت کبسگشاى تًْظ 

ثوٌبعجت عبلشّص تشّس سّصالْکضاهجْسگ ّ کبسل لیجخؾٌت   -7ژاًْیَ دستًْظ  15تؾکیل خجَِ عیبعی  -0کٌلشاًظ ثیي الوللی ازضاة ثشادس دسًّضئْال  

خلن هقش پیشاهْى هیبم  -10ثیبًیَ هؾتشک چٌذ تؾکل کبسگشی  دسهْسد دعتوضدُب  -1 1331ًلش دس چِبسم ثِوي  0اهالػیَ زضة ثوٌبعجت اػذام  -3

دسزوبیت اص کبسگشاى ایشاى خْدسّ، ػبهالى هشگ کبسگشاى ثبیذ  -12اهالػیَ زضة دسهسکْهیت اػذام صُشا ثِشاهی  -11. ػلیَ استدبع ّ اهپشیبلیغن

 پیبم ُوذسدی عٌذیکبی ؽشکت ّازذ ثَ کبسگشاى ایشاى خْدسّ .هدبصات ؽًْذ
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http://www.facebook.se/people/Toufan-HezbeKar/100000242744408
mailto:toufan@toufan.org


 

 

 

   

ریاکاری در دفاع 

اس حمْق بؼز 

ػذٍ  فاجؼَ آهیش

 اطت
 8015آرس  08عَ ؽٌثَ  دس سّص 

هجوغ ػوْهی  2888ژاًْیَ  5هطاتك 

عاصهاى هلل هتذذ لطؼٌاهَ هذکْهیت 

سا تَ " ًمط دمْق تؾش دس ایشاى"

 . تصْیة سعاًیذ

ًمط دمْق تؾش دس ایشاى تمذسی 

ّاظخ اعت کَ سژین جوِْسی 

اعالهی تشای الپْؽاًی آى دسهاًذٍ 

ؽکٌجَ  جٌایات دس صًذاًِا،. ؽذٍ اعت

ُا، تجاّصات، تعییك دمْق هشدم، 

فمذاى اهٌیت فشدی ّ اجتواػی اهْسی 

ًیغت کَ دس ایشاى ّ جِاى اص دیذ 

تا کٌْى سژین . کغی پٌِاى تواًذ

جوِْسی اعالهی هذػی تْد کَ تشیذى 

دعت اًغاًِا ّ یا تؼضیش اعالهی 

ستطی تَ ًمط دمْق تؾش ًذاسد ّ 

 8اداهَ در صفحَ  ... یک اهش 
 

ّاحذ طبمَ کارگز ایزاى حشب "حشب کارایزاى"ًؼزیَ " تْفاى."ًؼزیَ ای کَ در دطت داریذ سباى هارکظیظت لٌیٌیظتِای ایزاى اطت: طخٌی با خْاًٌذگاى

ًظزیات ّ پیؼٌِادات خْدرا بزای ها . ایي سباى بزای ُزچَ رطاتزػذى بَ یاری ُوَ کوًْیظتِای صذیك،چَ اس ًظزهادی ّ چَ هؼٌْی ًیاس دارد. اطت

بَ ها کوک هالی رطاًیذ، . حوایت کٌیذ هارا در جوغ آّری اخبار، اطٌاد ّ اطالػات اس ایزاى ّ جِاى یاری رطاًیذ ّ اس تؼکل ًِضت کوًْیظتی. ارطال داریذ

در تْسیغ ایي ًؼزیَ ها را یاری رطاًیذ، ُشیٌَ . سیزا ها تٌِا با اتکا بز ًیزّی خْد پابزجایین ّ بَ ایي هظاػذت ُا، ُزچٌذ ُن کَ جشیی باػٌذ ًیاسهٌذین

 .گشافپظت هاًغ اس آى اطت کَ بتْاًین آى را بذطت ُوگاى بزطاًین

 ػت یک اًظاى کوًْیظت اًمالبیدرگذ

 جظن ّ جاى راُی ػشم طفز اطت    ُظتی ها ُوگی در گذر اطت

 سًذگی در رٍ ػکلی دگز اطت   چزخ گزدّى بَ تکاهل ُوَ جا

 افظْص بَ آى ػوز کَ بیِْدٍ طز اطت   اس خاک ػذین ّ بز خاک ػْین

 فکز اّ ضاهي ػصز حجز اطت   هزدٍ آًظت کَ جاى دارد ّ لیک

 کَ ّجْدع بَ جِاى با ثوز اطت    ن بَ آى جاى ّ رّاىطزتؼظی

 همصذع صلح ّ صفای بؼز اطت    ُز کَ با ظلن کٌذ ػشم ًبزد

 هاًذى ّ رفتي اّ بی ثوز اطت   آًکَ خاهْع ًؼظت با خْد ّ رفت

 دػوي اصل بؼز طین ّ سر اطت    با طاس تْ باس ُوَ فزیاد کٌین

 یاد جِاى در خطز اطتًظل ّ بٌ   غْل طزهایَ کٌذ غارت ّ جٌگ

 ػوغ ػوزع ُوَ خًْیي جگز اطت   ُز کَ چْى تْ ًکٌذ طجذٍ بَ اّ

 اس طتوِای سهاى بز حذر اطت   جوغ ها ػِذ بَ پیواى تْ بظت

 لیک هیزاث تْ بز ها گُْز اطت   خالی اطت جای تْ در خاًَ ها

 بَ فزیبائی ُوچْى لوز اطت   درک ّاالی تْ اس ًْع بؼز

 راٍ ایواى تْ ها را طپز اطت  طزخ ّ بَ جاطتیاد یاراى ُوگی 

 باؽ آهال تْ پز بار ّ بز اطت    هحبْب بواًی تْ بجا هحبْبی

دس ؽِش ساهِشهض اعتبى خْصعتبى  24/04/1151سكین ُْؽٌگ هسجْثی ًدبتی دس 

سكین ُْؽٌگ . ثذًیب آهذ ّ دس ؽِش اُْاص هْكن ؽذ دیپلن هتْعطَ خْیؼ سا دسیبكت داسد

خٌجؼ هلی ؽذى . ًیب آهذ کَ خْصعتبى هشکض تسْالت ػویوی دس ایشاى ثْددس دّساًی ثذ

 9اداهَ در صفحَ ... سُجشی دکتش هسوذ هقذم کَ کوش اهپشاتْسی فٌؼت ًلت ثَ
 

 آهْسع ُایغّ خزداد 33اًتخابات
 (تْفاى)حشب کار ایزاىاطٌاد کٌگزٍ چِارم ًمل اس 

پظ ثذٍ ثَ هیذاى آهذ هغبیل هِوی  کَ ثب ؽؼبس ًبدسعت سای هشا 1333خشداد  22خٌجؼ    

سا هشذ کشد کَ یکی اص آًِب ثشخْسد ثَ هبُیت اًتخبثبت ثطْس کلی ّ اًتخبثبت ایشاى ثَ 

 .هْس اخـ اعت

دس ایشاى اص ُوبى ثذّ اًوالة تب کٌْى چٌذیي ثبس اًتخبثبت فْست گشكتَ اعت ّلی ُوَ 

دس ایشاى تٌِب  1333خشداد  22ت اًتخبثب. ایي چٌذیي اًتخبثبت، اًتخبثبتی تولجی ثْدٍ اًذ

 .اًتخبثبتی ًیغت کَ دس آى تولت فْست گشكتَ اعت

ثَ ایي خِت تجلیؾ ّ تکیَ ثش تولجی ثْدى اًتخبثبت اخیش تشعین تقْیش ًبدسعت اص ّاهؼیت 

 .خبهؼَ ایشاى اعت ّ دسط ًبدسعتی ثَ ًغلِبی آتی ایشاى ّ ًغل خْاى ایشاى هی دُذ

ًظبست . خبثبتی ثبیذ اص فبكی ؽْسای ًگِجبى ثگزسًذدس ایشاى ُوَ ًبهضدُبی اًت

ایي ؽْسای ًگِجبى . اعتقْاثی دس ّاهغ هدْص ُش گًَْ دخبلت دس اهش اًتخبثبت اعت

دس ایٌدب اسادٍ ؽْسای ًگِجبى . اعت کَ ثَ هشدم  دیکتَ هی کٌذ چَ کغبًی سا اًتخبة کٌٌذ

 . ثش ثبالی اسادٍ ػوْم هشدم هشاس داسد

گِجبى کَ ثدبی هشدم فالزیت ًبهضدُب سا تبئیذ کشدٍ اعت ُش لسظَ دس ایشاى ؽْسای ً

زتی اگش كبفلَ صهبًی . هی تْاًذ ثش ُویي هجٌب ثَ ػذم فالزیت ًبهضدُب تقوین ثگیشد

کغیکَ هشخؼیت ؽْسای ًگِجبى سا ثشای ایي . ثیي ایي دّ اتخبر تقوین ثغیبس کْتبٍ ثبؽذ

 21اداهَ در صفحَ  ... یتقوین گیشی فالزیتؼ ثشعویت ثؾٌبعذ دیگش ًو

Workers of all countries, unite! 

Toufan 
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