پایٌذٍ ایراى
ای آفزیذگبرپبک:
تزا پزستص هیکٌن ّ اس تْ یبری هی جْین

ضی تیر ضالرّز قاهت افراغتَ ی هلت
هقاّم ّ هثارز ایراى

ُن هیٌِاى :
هلتِب در بستز تبریخ ضکل هی گیزًذ ّ فزدای تبریخی هلت هب ًیش
در گزّ ضٌبخت ُوَ جبًبَ ی دیزّس ّ اهزّس آى است  .گواى پرّراى
ّ کٌْى زدگاى ضیاضی ( فرصت طلثاى ) ّ کْتَ اًذیػاى تَ کژراَُ
افتادٍ چَ تخْاٌُذ ّ چَ ًخْاٌُذ  ،فراز ّ ًػیة ُای زًذگی
هلتِا چْى پیًْذُای زًجیر تِن پیْضتَ اًذ ّ درش آهْزًذ .
اس ایٌزّ هب در حشة هلت ایزاى بب تکیَ بز بٌیبدُبی هلت
گزایبًَ ی ایزاًیبى ّ بز پبیَ آهْسٍ ُبی رُثراى راضت قاهت خْد
داریْظ ّ پرّاًَ فرُّر بز ایي ببّرین بزای ببسسبسی آیٌذٍ ببیذ
گذضتَ ُب بَ درستی ببسبیٌی  ،ببسضٌبسی ّ ببسگْیی ضْد تب هببدا
ًسل آیٌذٍ اس جبًفطبًی ُبی هبدراى ّ پذراى بشرگْار خْد بی خبز
تبریخی اش ایجبد اختالل کٌٌذ  .اس
گذاضتَ ضذٍ ّ در حبفظَ
ایٌزّ در بزخْرد بب رّیذادُبی تبریخی ّ در سًذٍ داضت یبد ّ
خبطزٍ آًِب ُوْارٍ کْضیذٍ این  ،اکٌْى کَ بب پٌجبٍ ّ ضطویي
سبلگزد قیبم هلی " ضی تیر " بَ هثببَ ی دگز گطتی تبریخ سبس در
رًّذ پیکبرُبی رُبئی بخص هلی ایزاًیبى هْاجَ ُستین  .کٌکبضی
چگًَْ هلتی
دّببرٍ پیزاهْى ایي رخذاد خجستَ ی سزًْضت سبس کَ
ارادٍ هی کٌذ تا تپاخیسد ّ تطاط اضتثذاد ّاتطتَ خْدکاهَ را
در ُن پیچیذ تَ گًَْ ًواد اضتقالل طلثی ّ آزادیخْاُی ایراًیاى
تر تارک تاریخ هیِي هی ًػیٌذ .
در هزاحل جٌبص هلی ضذى صٌعت ًفت گز چَ هزدم ایزاى بَ رُبزی
هی رفتٌذ ُ .یبت
هصذق بشرگ بَ سْی پیزّسی ًِبئی پیص
حبکوَ بب ایٌکَ کزسی ًخست ّسیزی را اس دست دادٍ بْد در پی
تْطئَ بْد تب آة رفتَ را بَ جْی ببس آرد .
ًخست ّسیز دکتز هصذق کَ بزای دفبع اس حقْق هلت ایزاى ببیذ بَ
دیْاى داّری بیي الوللی هی رفت ًبگشیز اس کٌبرٍ جْیی خْداری
کزد ّ در رّس چِبرضٌبَ ُفتن خزداد هبٍ بب ُیبتی بلٌذ پبیَ
راُی الَُ ضذ  .هصذق بشرگ پس اس دفبع جبًبًَ در دیْاى داّری ّ
اهیذ کبهل بَ صبدر ضذى رای بَ سْد ایزاى در رّس چِبرضٌبَ
چِبرم تیز هبٍ در هیبى یکی اس بی هبًٌذتزیي پیطْاسُبی هزدهی
بَ هیبى هلت ببسگطت ُ .یبت حبکوَ در غیبة ًخست ّسیز ببسد ّ
بٌذ هجلس را هی گطبیذ ّ در رّس دُن تیز هبٍ تْاًست یکی اس
هِزٍ ُبی خْد را بَ ریبست هجلس ضْرای هلی ًطبًذ یَ ُز رّی چْى
هجلس ضْرای هلی بب دسیسَ چیٌی ُب آهبدٍ کبر ضذٍ بْد  ,دکتز
هصذق ایي بشرگ هزد قبًْى هذار در رّس جِبرضٌبَ چِبردُن تیز
هبٍ بز پبیَ سٌت هجلس اس ًخست ّسیز ی کٌبرٍ گیزی کزدُ .یبت
حبکوَ کَ جسبرت کٌبر گذاردى هصذق ایي یگبًَ ی تبریخ را ًذاضت
سز اًجبم در پبًشدُن تیز هبٍ هجلس ضْرا ّ سٌب در ُجذُن تیز
هبٍ  ،بَ ًخست ّسیزی ایطبى ابزاس توبیل کزد  .هصذق بزای

جلْگیزی اس اخالل دضوٌبى هلت اس راٍ ارتص در کبرُب ی دّلتص
خْاست تب خْد عِذٍ دار ّسارت جٌگ گزدد ّ چْى در گفتگْی سَ
سبعتَ بب پبدضبٍ در بیست پٌجن تیز هبٍ بب هخبلفت خالف قبًْى اّ
رّبزّ ضذ فزدای آى رّس طی ًبهَ ای اس پذیزش ًخست ّسیزی سز ببس
سد ّ چگًْگی آى را ُن بَ آگبُی هزدم رسبًیذ ّ کطْر بب بحزاى
ضذیذی رّبزّ ضذ ًخست ّسیزی کَ اس سیبستوذاراى کٌَِ کبر ّ
ّابستَ بْد بز خالف قبًْى اسبسی هٌصْة ضذٍ بْد .
پس اس چِبر رّس اهیذ ّ بین در جبی جبی کطْر  ،هزدم بب
درگیزیِبی پی در پی بب ًیزُّبی سزکْبگز بَ ًبزد پزداختٌذ تب
ایٌکَ در رّز ضی تیر ٌُگاهَ ای ضر ًْغت آفریي رقن خْرد ،
آّای تْفاًی هردم تپاخاضتَ کَ ًوی خْاضتٌذ عست  ،ثرّت ّ غرّر
 ،تب
خْد را لگذ کْب اضتعوار ّ اضتثذاد تثیٌذ تپا خاضتٌذ
تبریخ درببرٍ آًبى ّ ًسل آًبى بَ سضتی یبد ًکٌذ .
ضی تیر قاهت افراغتَ ی هلتی تْد کَ داًایی  ،تْاًایی ّ ارادٍ
خْد را تر تارک تاریخ ثثت کرد ّ دغوي ّاتطتَ تَ اضتعوار را تَ
زتًْی کػاًذ .
ضی تیر هیعاد ّ هیالدی ًْ تْد کَ هلتی تسرگ در آى تا تاریخ
دیذار دّتارٍ کرد ّ دّتارٍ زادٍ غذ .
ضی تیر جْغع خػن فرّ خْردٍ هلتی تْد کَ ضالِا تازیاًَ ضتن را
تر غاًَ ُای خْد حص هی کرد .
ایراًیاى  ،پذراى ضوب در سی تیز بَ خْار داضت هزگ بز خبستٌذ ،
جبى در راٍ آرهبى فذا کزدًذ ّ هلت بب دستبى تِی بَ دضوي غزق
در سالح تبختٌذ ّ ًطبى دادًذ سز اًجبم هلت پیزّس است  .در سی
تیز آهْختَ ضذ کَ ببیذ خْاست هلی را دریبفت ّ در بزابز هلت
قزار داد تب ُوگبى بزای بزآّردى آى بَ ایستبدگی ّ کْضص
بزخیشًذ
در ضی تیر دریافتین ُیچ پیرّزی تذّى تالظ هلی تذضت ًوی آیذ ّ
دریافتین ُیچ پیرّزی ًیس تَ خْدی خْد پایذار ًوی هاًذ ّ بزای
پبسذاری اس دستبّردُبی هلی ببیذ ُوَ ًیزُّبی خْاستبر آسادی ّ
استقالل یکذل در پذیذ آّردى آى  ,پیًْذ خْد را بب یکذیگز
پیْستَ ًگِذارًذ .
ُن هیٌِاى  :بب دریغ فزاّاى در پٌجبٍ ّ ضطویي سبلگزد ایي
آسهْى بشرگ ببر دیگز هیٌِوبى در ّرطَ ُْلٌبکی فزّ افتبدٍ بب
ّجْد سهبهذاراى ًب ضبیستَ  ،هزدم دچبر بی قبًًْی ّ سیَ رّسی
ژرفی ضذٍ اًذ پذیذٍ ُبی سضت سْداگزی بی هِبر  ،گزاًی سز سبم
آّر  ،گزسٌگی  ،بی سزپٌبُی ً ،برسبیی آهْسضی ّ بِذاضت ّ درهبى
ضیزاسٍ ی ُستی هلی را بَ فزّپبضی تِذیذ هی کٌذ  ،ایٌِوَ در
اثز پبیوبل ضذى حقْق هلت ّ تلف کزدى فزصت ُب اس سْی دست اًذ
کبراى هیببضذ .
حسب هلت ایراى در ٌُگبهَ ای چٌیي بب کْلَ ببری اس پیکبر بیص
اس  60سبل اس ُوَ سًبى ّ هزداى ایي سزسهیي خذایی  ،هی خْاُذ
بب تکیَ بز آسهْى تبریخی سی تیز ُوبستگی خْد را ببس یببٌذ تب
بب گبهِبی استْار بب اداهَ هببرسات آسادیخْاُبًَ ّ ضذ
استبذادی خْد بَ بز پبیی سبهبًی هزد م سبالر ًبیل ضْین .

پیرّز تاد هلت ایراى
ُوثطتگی هلی  ،پایٌذاى اضتقرار ضاهاًی هردم ضاالر
دتیر خاًَ حسب هلت ایراى
تر چیذى زًذاى ضیاضی خْاضت هلت ایراى اضت
تِراى ضی تیر  1387خْرغیذی

