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داوػجُ مُج_  احتادملی  

۱ 

داوشجوی قهرمان  
ای جووووانع م، ووو ع  

کووووواکارع کا وووووةع 
کشوووا،کاع اک،شووو ع 
-خاووووا داکع کاکمىووو 
 ا،حاد...ا،حاد...ا،حاد

دموکرا  عتراو اای  

 آاادی          
--------------------------------------------------------------- 

 ، الزاماکلیً مىدرجات و محتویات ایه شماري اتحاد ملی
دیدگاي رسمی حزب اتحاد ملی ایران ومی باشد.بیاوگر   

--------------------------------------------------------------- 

در این مشاره 

 میخوانیذ
ٌراش مجٍُری اضالمی  *

اپُزیطیُن داخل ازاغغالگر

 کػُر

میثاق با اپُزیطیُن داخل  *

 کػُر تُضط یاران ضاران

پیػىٍاد دَلت ائتالفی،  *

جدایی کامل دیه َ آئیه از 

ضیاضت، هنادٌای غیر دَلتی 

...َ 

وقد فرقً اغغالگر غیعً  *

اضتعماری –صفُی   

اخطار بً مجُری اضالمی،  *

دَلت فرصت طلب ترکیً َ 

اطالعیً تلفىی فرماودي ارتع 

 ملی ایران ضر ضت رزجمُ

پیامی بً پروص َیلیام َ  *

دایاوا َ پروص  –وامسدظ 

 پىاٌجُیان بی پىاي محایت از

ایراوی پىاٌىدگان ضیاضی َ  

 

 

 

ناظری        –تصنیف اتحاد   

او ک او ک ع او ک او ک ع جمع 
                 مستان م  ک ى 

او ک او ک م  پر تان م  
                                   ک ى 

    دل ووااان ع واا وااان دک کهى 
     

ال عذاکان اا ا ستان م  

                                 ک ى 

او ک او ک ایه جهان هست ، 

                                ویست

ویستان کفتى  ، هستان م  

                                 ک ى 

    دل ووااان ع واا وااان دک کهى 

      

ال عذاکان اا ا ستان م  

                                  ک ى 

  ر خمش کردم کا آم  خالق ع ای

ک ى  وک تتان تا آب د تان م   



دانشجو موج_  ملی اتحاد  

٢ 

(تىسط اتحاد هلی ایراًیاى) در حال سقىطجوهىری اسالهی اشغالگر  

ایراى در قىی اپىزیسیىى تشکیل بَ ًسبت سپاٍ هقاهات ًگراًی ابراز  

از براًدازی ًظام تىسط اپىزیسییىى  هححید داخیل رشیىر     خبریداهلل جىاًی یک سردار سپاٍ جوهىری اسالهی اشغالگر

رژین لرزاى اشغاالگر جوهىری اسالهی تىسط اتحاد هلی هلت ایراى در حال فروپاشی و  اًحقال بَ زبالیَ داى   -را داد

بیرای اههیار پشییواًی و پیىسیحي بیَ هیردم عنلیَ رٌٌید            عىاهل جوهىری اسالهی تاریخ اشغالگراى هرز پرگهر است، 
                                                                                                           

اظهاا نگرانارااکگگقاا گپااا  گ اا   گگگ

پ  اارانااگاتگکیاااپوگاپىتق ااپىاگگگ

قااىدگ نگ ا ااوگاقااناامگ نگ اا  ن گگ

نوتگ ااشگ ااروشگنوتر پااشگن اا   گگ

پرتیاانگ اار گا اا وگتااشگرى ااتشگگ

ن    م ااان انگقااارایگ،اااىارکگمگ

پ اااىودگا ان گ پ  اااکگ ااا   گگ

پ  اااااااارانااگ نگ ن   ااااااااا قکگگ

پ ىو پنگفن راکگت پجگوگ    گ

پا گگاو   دگا ت رکگ فتشگا ا  گگ

   ر امگکیاپوگق گاپىتق اپىاگگ

قاااىدگ نگپا تاااوگر ااا  گ نگ ا اااوگ

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگاقنااگا    

، يُظٕس اص یذاهلل جٕاَیبّ گفتّ 

اپٕصیسیٌٕ قٕی، اپٕصیسیَٕی است 

کّ اص پایگاِ ْای يشديی ٔ اجتًاػی 

بشخٕسداس باضذ. سسانت بّ َقم اص 

سشداس یذاهلل جٕاَی يی َٕسیذ: 

ضشایط کَُٕی ػادی َیست ٔ دس 

ضشایط َبشد قشاس داسیى. ایٍ يقاو سپاِ 

خطاب بّ ًْکاساٌ خٕد گفتّ است 

اْذاف دضًُاٌ حانت طیف گَّٕ داسد 

ٔ اص بشاَذاصی جًٕٓسی اساليی تا 

 .تغییش سفتاس آٌ سا ضايم يی ضٕد

یذاهلل جٕاَی اص گفتگٕ، يزاکشِ، 

دیپهًاسی، تحشیى، ایجاد اخالل ٔ بی 

ی، تشٔس، جُگ َشو ٔ تٓذیذ بّ ثبات

اقذاو َظايی، بّ ػُٕاٌ يحٕسْای 

 اقذايات دضًٍ یاد کشدِ است

 گوظپفاااشگپ اااپ گاح اااردگپاااار 

              !پجاااااا تااگپجنپاااااا اگرپ اااااا 

               

سٔصَايّ يشديساالسی دس ضًاسِ سٔص  

اسًاػیم  سّ ضُبّ خٕد، اظٓاسات

احًذی يقذو، فشياَذِ َیشٔی 

 اساليی اضغانگشی اَتظايی جًٕٓس

بشای بشگضاسی يإَس  ْفتیش کطی بّ 

سٔی يشدو خبش داد. بشای اظٓاس پطیًا 

َی ٔ پیٕستٍ بّ يشدو ٔقت خیهی 

                                   تُگ است

اسًاػیم بّ َٕضتّ يشديساالسی، 

دس چٓاسيیٍ انًپیاد  احًذی يقذو

سشاسشی تیشاَذاصی َیشٔی 

 سپاِ يقايات َگشاَی ابشاصاَتظايی،

 دس قٕی اپٕصیسیٌٕ تطکیم بّ َسبت

ضًٍ يخانفت با بشگضاسی  ایشاٌ

سصيایص ْای َیشٔی اَتظايی بّ 

ًْٕاسِ »صٕست غیش ػهُی گفتّ است:

يا ػُٕاٌ کشدِ ايى کّ با بشپايی 

سصيايص ْا يی تٕاٌ بّ دضًُاٌ 

فًٓاَذ تا فکش حًهّ سا اص سش خٕد 

                               «بیشٌٔ کُُذ.

ٔی ًْچُیٍ گفتّ دس يقابهّ با 

بسیاس حائض « تیشاَذاصی»تبٓکاساٌ، 

اًْیت است ٔ تیشاَذاصی يايٕساٌ بایذ 

بّ گَّٕ ای باضذ کّ بّ خطا َشٔد ٔ دس 

ْٔهّ أل بّ ْذف بُطیُذ. بّ گفتّ 

ایٍ فشياَذِ اَتظايی، دس صٕستی کّ 

ٍ است تیش يايٕساٌ بّ خطا بشٔد، يًک

       جاٌ فشد بیگُاْی بّ خطش بیفتذ

  

اضافّ کشدِ اسًاػیم احًذی يقذو 

است ساالَّ، يیهیاسدْا تٕياٌ بشای 

فطُگ، اسهحّ، ٔ ًْچُیٍ آيٕصش 

يايٕساٌ َیشٔی اَتظايی ْضیُّ يی 

ضٕد. أ دس بخص دیگشی اص اظٓاسات 

ٔظیفّ پهیس »خٕد گفتّ است 

، بهکّ «يجاصات يجشياٌ َیست

ٔ تحٕیم آَاٌ بّ يشاجغ دستگیشی 

.                              قضایی است  

ایٍ اظٓاسات دس حانی بیاٌ يی ضٕد 

کّ پیص اص ایٍ، فشياَذِ ْاٌ َیشٔی 

اَتظايی اص جًهّ احًذسضا ساداٌ، دس 

دفاع اص بّ کاس گیشی خطَٕت تٕسط 

يايٕساٌ ُْگاو دستگیشی افشادی کّ  

یاد « شاسارل ٔ أبا»اص آَاٌ بّ ػُٕاٌ 

ضكستٍ »ضذِ است، گفتّ بٕد:

ابٓت اسارل ٔ أباش ٔظیفّ َیشٔی 

                          «اَتظايی است.

 

 



هْج داًػجْ –اتحاد هلی   

۳ 

(جاوباختً امیر حسیه حشمت سارانتوسط  ) شاخً درون مرز مایىذگیودکتریه   

 

 تشکیل اولین دولت ائتالف
 

ملت آزادیخواي و در بىذ ایران،   

ّ بطرْی  هت لرزاى اغغالگراى جسم کرردٍ ایر    ایٌک کَ بَ ًام آزادی ّ ًجات کػْر ػسم خْد را برای تغییر حکْ 

خاًرَ ُورَ   راى خرْد در حرسا اتحراد هلری ایرراى       اجازٍ ب ُیر  کرَ از خر هتگسا    ایراى آزاد ّ آباد فردا در حرکتی ،

دکتریي پیػٌِادی خْد را بار دیگر بغرْر هتتصرر بؼررس رضراً ٍ ّ پیوراى       ضر فصل ُای ایراًیاى هیٌِ ّضت(

ّ   صر  اتحراد هلری برا یکر یگرین     خْد را با غوا زًاى ّ هرداى هتح  ایراًی کَ ُورَ براُن در   ر ، یکبرار دیگرر یراد آ

ٍ  ىاوّ هریِي اغرغالی  ّ ًظارت غوا بسرگْاراى  حاکویت را بَ هردم هٌتقل غْین. باغ  کَ دضتاى اتحاد   دّبرار

َ  اضرت،  راضرتیي  اضرتقال   ّ آزادی کطر   پی در ضْ ایي بَ هػرّعَ اًقالا از کَ ایراى بسرگ هلت تْضظ   بر

                                                                                                           .برگرداً  ایراى هردم خْد

جبَِ اتحاد هلی کَ از ُفتن اردیبِػت  پیػٌِاد تػکیل اّلیي دّلت ائتالف پص از اػالم هْجْدیت رضوی

در دضتْر کار  ، ُوچٌاىفؼالیت حسبی خْد را آغاز ّ بَ حسا اتحاد هلی ایراى ارتقا یافتاهطا  بغْر رضوی 

کَ جاًباختَ اهیر حطیي حػوت  بْد سا قرار گرفت. ضابقَ اػالم تػکیل اّلیي دّلت ائتالف ب یٌترتی ح

اط تلفٌی با ص ای آهریکا در ضا  دّ ُسار چِار خْاضتار تػکیل دّلت ائتالفی برای فرصت ضاراى در یک ارتب

غتي رفراً هی ضالن ّ دادى بَ هردم ّ گرایع ُای ضیاضی جِت غٌاخت یک یگر بَ ه ت یکطا  برای دا

                                                                                                    اًتتاا ًْع ادارٍ کػْر باغٌ .

 ّی، ایػاى ػلٌی غْربتتاًَ حکْهت اغغالگر جوِْری اضالهی، بالفاصلَ پص از ایي ارتباط ّ اػالم هْضغ 

 بجرمقاًًْی بازداغت ّ بؼ  از اػوا  ب تریي ًْع غکٌجَ ُای جطوی ّ رّحی ّ فقظ  بَ صْرت غیر را

 کرد. ددهٌػاًَ ترّردضیطَ آهیس ّ  ترفٌ ی بَ ّ آزادیتْاُی بر پایَ فؼالیت قاًًْی حسبی هیٌِ ّضتی

بتاریخ غاًسدُن اضفٌ  ُػتاد ّ  کَ ضوبل یک ایراًی ّاقؼی بْد، ت ضاراىًجام  اهیر حطیي حػوضرا

کرد ّ ّظیَ ّ اًگیسٍ ها را برای  ُفت در راٍ آزادی ایراى جاى غیریٌع را در بیوارضتاى رجایی غِر کرج اُ ا

 خ هتگساری بَ هلت بسرگواى در راضتای براً ازی ًظام ّ ترّیج دهْکراضی ّ ضکْالریطن ّ ًِادُای غیر

                                                                                .کرد برابر چٌ  را ائتالفی دّلت اّلیي ّ دّلتی

کَ  گػتٌ پیواى  بٌابرایي بالفاصلَ بؼ  از بازداغت ایػاى یاراى ّی در داخل ّ خارج از کػْر هج دا ُن

ّزُای حطاش ّ ضرًْغت برای بررضی هج د در ایي ر دکتریي تػکیل دّلت ائتالفی را بَ هلت بسرگ ایراى

. در ًوایٌ  ّ از ُر فرصتی برای ایي اعالع رضاًی هلی ّ هیٌِی ضْد هیجْیٌ ػرضَ  هیِي اغغالیضاز 

حػوت ضاراى از جولَ  حطیي ضوي آرزّی صبر ّ بردباری بیػتر برای خاًْاٍ هحترم اهیر ایٌجا جا دارد

بَ هلت  ،ٍ ُای جاًباختگاى راٍ آزادییَ خاًْادُوطر ایػاى باًْ الَِ ًازجْ ّ فرزً  برّهٌ غاى بابک ّ کل

کَ اػضا ّ ُْاداراى حسا اتحاد هلی ایراى تا براً ازی ًظام اغغالگر ّ ارایَ برًاهَ  کٌینم اػال بسرگ ایراى

بَ اػتال   بْد ّ با تالظ ّ خ هتگساری ٌهػتص دّلت ائتالفی ، ُوْارٍ در خ هت ّ در کٌار هردم ایراى خْاُ

 اى ّ ایراًی زهیٌَ برگساری رفراً م ّ ضاخت دهْکراتیک ایراى فردا را با یاری دضت اتحاد ُفتادضربلٌ ی ایر ّ

 را در برًاهَ ُای خْد هتؼِ  گردی ٍ اضت ّ دضت یاری ُوَ ایراً ّضتاى را ًیس برای هلت آزادیتْاٍ هیلًْی

                                                    . هیفػارد افتتار با ّ هیل کوا  ا هیٌِی ّ هلی تؼِ ات ایي اجرای

 دبیر کل حسا اتحاد هلی ایراى

          72/8/88،  ػلی بفرّیی
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کمیت اح و نظام براندازی کل مردمی پروسه

بر سرنوشت خویش سکوالر ایرانیان  
 منشور حشب اتحاد ملی ایزان

   تالش ها بزای آسادی هیِي، رُایی اس فاشیسن هذُبی ّ پایَ گذاری یک ًظام هلی، هزدهی ّ پیشزّ در ایزاى است

اسههتم هز لههَ دّم هههَ بههَ ُوههاى اًههااسٍ اُویههت  بههَ یدیههاٍ ههها سههزًمًْی رریههن موِههْری اسههالهی ًکسهه یي هز لههَ پی ههار   

داردساخ ي یک ماهعَ ایزاًی است هَ تٌِا با هشارهت ُوَ هزدم ّ گزایشِا ی گًْاگْى هیسز خْاُا بْدم بایي هٌظْر 

       هی ْشین اس ُواى ًکس یي گام در پی بزداش ي هْاًع سیاسی ّ یاطفی هَ ایزاًیاى را اس ُن ماا هزدٍ است باشین

اى بَ یٌْاى ّارثاى تاریخ ّ فزٌُگ هش زک ّ پهز اف کهار بِهن ًشدی  هز اس آًٌها ههَ بها بزسسهبِای سهاخ می ّ بهی           ایزاًی

                                                                                            دهزاُویت ب ْاى آًِا را اس ُن ماا یشاى 

ملی اتحاد-الف  

َ  ّابستَفاشیست هذُبی حاظز در اشغال ) عذم استقالل( چٌذ ُشار  هیِي ها در حال اسهتموار ًهْ ي )اس    به

رّی اسهتزاتشی دهذ ا زاًههی رّهیهاى اشههغال قیهز هسههتقین اس کز ه  حههاان اهزدى هههشدّراى دا لهی( هیباشههذ                  

                                                                          

اتحاد هلی با هلت بشرگ ا زاى بزای ًدات ّ باسپسگیزی ا زاى اشغالی اّلهیي هزحلهَ پزّسهَ  ها بقهْلی       ا ٌزّاس 

پیکار است، چهزا اهَ دههْازاتیشٍ اهزدى ّ شههْسک دهْازاسهی در ُهیغ اشهْر قیهز هسهتقلی هوکهي ًبهْدٍ ّ             

زار دارد بهز تهزّ ح   ُواًطْر اَ هشاُذٍ هیشْد در اشْر اشغالی ها ُن هیسز ًویباشذ، ُز اس ُن اَ اصه 

دهْازاسی در اشْر اشغالی ّ قیز هستقل ها، هثالی ارا َ اٌذ اَ در اذام اشْر قیز هسهتقل ّ در اشهغال   

                            اهههَ در ّااههه  اههههزی قیهههز هوکهههي اسهههت     دهْازاسهههی تهههزّ ح، شههههْسک ّ بهههَ عزصهههَ ظِهههْر رسهههیذٍ     

                                                                                                                

اتحاد ملی ملت بشرگ ایزان با شزکت هفتاد میلیون اس اقوام مختلف و ادیان یا باورهای تذکز: 

          مختلف است

اتحاد  هقابل در االیت اْچک فاشیسن هذُبی ّ قیزهذُبی ّ ُوچٌیي فزصت کلبِا بٌابزا ي کبیمی است 

بیا ستٌذ، اَ بَ ا شاى تْصیَ هیکٌین در اردّگاٍ سکْالر ستی هلت ها بزای ًدات ا زاى ّ تزّ ح دهْازاسی 

                                       ّ صف اتحاد ا زاًیاى  ْاُاى خذا ی د ي اس سیاست با ُز د ي  ا شئیٌی با ستٌذ

دولت ائتالف ملی -ب  

هتحذ ّ اعالم اسهتقالل اشهْر ، بالفاصهلَ     ا زاًی سکْالر غالگز تْسط  ُفتاد هیلیْىبزاًذاسی ًظام اش پس اس

                                            ائهههههتالد بههههها داتهههههز ي ششهههههتی هلهههههی ّ شههههههْسک ّ تبلیههههه  تشهههههکیل هیشهههههْد       هْاهههههت دّلهههههت 

  

در عوز  کسالَ  ا دّسالَ عوز دّلت هْات ششتی هلی اَ با شزات الیَ گزا شات سیاسی  ْاُذ بْد بَ 

در شِزُا ّ  با تمز فِای بْهی دهْازاسی ّ سکْالر سن هفِْمتبلیغات عقا ذ هختلف سیاسی ّ شهْسک 

 ) بذّى تفسیز بَ رای( رّستاُا تْسط عالاَ هٌذاى ّ هملواى ّ داًشدْ اى ّ اساتیذ ّ دگز اًذ شاى ّ قیزٍ  

ّ شکستي ًظن اختواعی اَ بز  الد هادٍ  کبیمی است اَ شهْسک با تخز ب ّ ستیش  شذپزدا ت  ْاُذ   
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تیطت ّ ُػت اعالهیَ جِاًی حمْق تػر هیثاغذ، فرق هیکٌذ ّ هیذاى اعتٌا تَ چٌذ ًفر هغرض یا فرصت 

.                                        ؼلة تْضػ هردم تَ تی اعتٌایی ّ ترای هٌتمذیي ّ آهْزگاراى تاز خْاُذ تْد  

 

ًِادُای غیر دّلتی ّ ًمع آى در  در ظوي خْد آهْز ضکْالریطن ّ دهْکراش ّ گرایػِای ضیاضی ّ

پاضذاغت حاکویت هردم ّ جذایی دیي ّ آئیي از ضیاضت ّ حك ّ حمْق افراد در تراتر آى تستاى ضادٍ تْضػ 

داًػگاُی در حال تذّیي اضت کَ تَ هحط اتوام  –گرُّی از داًػجْیاى هردهگرا تصْرت یک کار تحمیماتی 

.                                                                 اُذ غذترای اضتفادٍ عوْهی ّ غیر تخصصی عرظَ خْ  

رفراوذم و اوتخابات پارلماوی و تذویه قاوون اساسی سی ساله و اولیه دولت ملی -ج  

تعذ از پایاى دّرٍ خذهت ّ هاهْریت دّلت هْلتت ائتالفتی هلتی ّ تتا آهتْزظ ّ آگتاُی عوتْهی غتک  ّ ًتْ           

   غتک ذم ضالن ّ تیؽرف ّ تا حظْر ًاظراى ایراًی ّ ضازهاى هل  ّ افراد هطتم  تتَ ضتَ   حکْهت در یک رفراً

َ یتتتتا رّظ  جوِتتتتْریرّظ  .                             ضْضیالیطتتتتتی ترگتتتتسار خْاُتتتتذ غتتتتذ   یتتتتا رّظ  پادغتتتتاُی هػتتتترّؼ

                            

ّ تا رای ّ ًظارت هردم کار خْد را غرّ  ضپص اّلیي دّلت خذهتگسار جذیذ تا تْجَ ّ رعایت ًْ  حکْهت 

         .                                                                                                                            خْاُذ کرد

ایٌذگاى الػار هردم ُوسهاى اًتخاتات پارلواًی ترگسار ّ هجلص هٌتخة هْضطاى هتػک  از حمْلذاًاى ّ ًو

ّ یا ًظایر آًرا.                                                       اّلیي لاًْى اضاضی ضی ضالَ را هذّى هی ًوایٌذ  

الزم تَ تْظیح دّتارٍ اضت کَ : تذّى تطػ ّ تْضعَ ًِادُای غیر دّلتی ّ هردهی یا اى جی اُّا تذکر: 

ارت تر کار دّلت ّ هجلص از ُواى رّز اّل ًجات ایراى، ُیچکذام از ضَ ضکْالریطن ّ ًظ-ترّیج دهْکراضی

ًظارتی تْضػ هردم را پیذا -هادٍ پیع غرغ در پیػٌْیص ترًاهَ هػخص ّ پیػٌِاد هاظواًت اجرایی

ًویکٌذ ّ تین اًحراف دّلتِا ّ هطْلیي خذهتگسار را تَ ظرر حاکویت هردم تر ضرًْغت خْد در پی خْاُذ 

ی حاکویت تر ضرًْغت خْد ّ ًظارت تَ کار دّلت هلی ّ هٌتخة از ُویي حاال تایذ در داغت، پص ترا

اتحادیَ کارگری، زًاى ّ علوی -داًػجْیی-صٌفی-تػکی  ًِادُای غیر دّلتی یا اى جی اّ ُا تصْرت هحلی

                                                                                .                                                     ّ فرٌُگی ّ دیٌی، ُوَ ها کْغا تاغین

                                                            از ؼرف تٌی چٌذ از اععای حسب اتحاد هلی ایراى -پایٌذٍ ایراى

 و ج یممتر   مممام   گمم ا    ت  نمم  ز  مشمم   ت ناممم   یمم   ز قسمم دیای  تمم  تصممتی  و صمم   تصممتر  هسممد   مایمم  چنانچمم  ضمم   در*

تم  و قهم  و تما تمار و ر ی نم         یشمان  یمار ن  تتمم   و پ شنیاد پ ش مال گش  ز ک ) مار ن  م   جانثاخد  زتان  ز ماالر  م دم  مدق  ر

.                    ته مای ممم  م  جعممم  زیممم  هممما    نممم  تممم  خت هشممم ن ی  ت ان  زیممم   نظممم   تممما تیدممم ی  گمممو  تممم وز گمممتد     م شمممتد تعق مممةگمممثان  روز  

                                                                                                                                                                                                                                                                

 یتت تب

www.youtube.com/watch?v=OY7Vr3Hci6Q 

www.youtube.com/watch?v=hAc3XVslq3A&feature=related 

 ف سثتک 

www.facebook.com/uiranian#!/video/video.php?v=172916276053970&oid=101224709933233&comments 

www.facebook.com/uiranian#!/video/video.php?v=177918282220436&oid=101224709933233&comments 

ن ا تار  

www.unitediranianparty.org/eng/video.html 
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، شْرای ُای هحلیًِادُای غیز دّلتی ّ 

ایزاًیاىی بزاآسادی ّ دهْکزاسیتضویي کٌٌذٍ  

ن   فرزندان ایرا

در سهاًِای ًَ چٌذاى دّر ، عیاراى ، گزٍّ ُایی اس سًاى ّ هزداى بْدًذ کَ دارای خصْصیات 

رساًذى بَ اخالقی بسیار ًیکی بْدًذ ، اس جولَ :"اعتقاد داشتي بَ کار گزُّی ّ جوعی، یاری 

درهاًذگاى ّ هظلْهاًی کَ تْسط حکْهت یا ّابستگاى حکْهتی ظالن بَ آًِا ظلن هیشذ،افشا 

کزدى دسیسَ ُا ّ ًقشَ ُای سْدجْیاًَ حکْهت هزکشی ّ هحلی کَ بزای استثوار هزدم ّ 

هزدهي هٌصف ّ اًساى گزا ّ  در عیي حال عیاراى ، غارت دستزًج ّ اهْالشاى صْرت هیگزفت ،

ّست ّ در یک کالم اجتواعی ّ هسْلیت پذبز بْدٍ ّ هعتقذ بْدًذ اگز بَ هخالفشاى ُن هزدم د

ظلن شذ بایذ یکپارچَ اس ّی حوایت شْد تا کسی احساص تٌِا بْدى در بزابز حکْهتِا یا افزاد را 

                                                          "" یعٌی یکی بزای ُوَ ّ ُوَ بزای یکیًذاشتَ باشذ.

دس حال حاضش عیاساى دس لالة ًِادُای غیش دّلتی ّ هشدهی ) دس هحالت صًذگی ّ کاس خْد ّ دس جوع دّستاى 

دس ًثْد حك افتتاح ّ آصادی ًِادی غیش دّلتی هستمل( هشغْل هثل هِواًیِای فاهیلی ّ دّستاًَ ّ آشٌایاى 

هْجْد هیثاشذ. چشا کَ اص اًمالب هششّطَ سالِا  تَ فعالیت داّطلثاًَ ّ پٌِاًی ُستٌذ کَ تخاطش خفماى

گزشتَ ّلی تذلیل ًثْد ًِادُای غیش دّلتی ّالعی جِت ًظاست تَ کاس دّلت ّ تضویي حاکویت هشدم تش 

.                   التصادی ّ سیاسی یکذیگش هیپشداصًذ -سشًْشت خْیش تَ ستك ّ فتك هشکالت اجتواعی  

تگاى خْد اهکاًات ّ تْدجَ ایٌگًَْ ًِادُا سا هیذُذ تا دس شْساُای هساجذ ّ شْستختاًَ حکْهت فمط تَ ّاتس

غیشٍ ّ تا گشایشات ضذ هشدهی ّ سْدجْیاًَ تا ًماب دیي تٌفع حکْهت ّ تَ ضشس هشدم حافظ هٌافع حکْهت ّ 

ي ضایع کشدى حك ّ حمْق هشدم تاشٌذ. پس هشدم عادی ّ اُالی کْچَ ّ تاصاس ّ شِش ّ سّستا ًیاصهٌذ ای

ُستٌذ کَ خْد ُوگی عیاس تاشٌذ ّ تا ساٍ اًذاصی ّ عضْیت ّ یا حوایت ّ ُْاداسی اص ایٌگًَْ ًِادُا ، حاکن 

همٌٌَ ّ لضایی تاشٌذ ، -تش سشًْشت خْیش تشکل ًظاست تش اجشای دسست ّظایف ّ تشًاهَ سَ لٍْ هجشیَ

الی هحل تشای سسیذى ّ پاسذاسی پس ُوگي آستیي ُا سا تاال تضًین ّ تَ اهیذ شخض دیگشی ًثاشین ّ تا اُ

.اص هٌافع هشتشک هلی خْد تَ ُوذلی ّ اتحاد دس لالة شْساُای هستمل ّ تیطشف هحل ّ ًظایش آى تاشین  

تٌاتشايي تْدجَ ُای شْساُای هحل سا اُالی هحل اص دّلت هٌتخة هیگیشًذ ّ شْساُای خْد سا تا ششکت ّ 

آییٌی ّ عمیذٍ سیاسی ّ جٌسیتي، چْى شْساُا تی طشف ّ ًظاست هشدم) اُالی هحل تا ُش گًَْ دیي ّ 

.   هستمل ُستٌذ ّ غٌی ّ فمیش ّ صاُذ ّ تیذیي اص ًظش حمْلی ّ اهکاًات تشاتش هساّی ّ یکساى ُستٌذ ) 

ًِادُای غیش دّلتی هثل شْسای هحل تذلیل تیطشف تْدى حك فعالیت سیاسی ّ حضتی ّ دس پاسٍ ای هْاسد 

سا ًذاسًذ تا تتْاًٌذ دس حذ الصم هستمل ّ دس خذهت ُوَ الشاس هشدم تخصْص طثمَ تثلیغات ادیاى ّ غیشٍ 

آسیة پزیش جاهعَ ّ گشُِّای ّیژٍ اجتواعی تاشٌذ ّ تحت ًفْر دّلت یا گشایشِای هختلف سیاسی ّ 

  التصادی ًثْدٍ تا تتْاًٌذ تَ ساحتی تش ّظایف دّلت ّ سایش دستگاُِای هلی ًظاست هشدهی کٌٌذ) تا هعشفی



يٕج داَؾجٕیی –اتحبد يهی   

۸ 

ثب ْش گَّٕ دیٍ ٔ آییُی ٔ ػقیذِ عیبعی ٔ جُغیتي، چٌٕ ؽٕساْب ثی عشف ٔ يغتقم ْغتُذ ٔ غُی ٔ 

                                   . (فقیش ٔ صاْذ ٔ ثیذیٍ اص َظش حقٕقی ٔ ايکبَبت ثشاثش يغبٔی ٔ یکغبٌ ْغتُذ

عیبعی ٔ حضثی ٔ دس پبسِ ای يٕاسد َٓبدْبی غیش دٔنتی يثم ؽٕسای يحم ثذنیم ثیغشف ثٕدٌ حق فؼبنیت 

تجهیغبت ادیبٌ ٔ غیشِ سا َذاسَذ تب ثتٕاَُذ دس حذ الصو يغتقم ٔ دس خذيت ًّْ اقؾبس يشدو ثخصٕؿ عجقّ 

آعیت پزیش جبيؼّ ٔ گشْٔٓبی ٔیژِ اجتًبػی ثبؽُذ ٔ تحت َفٕر دٔنت یب گشایؾٓبی يختهف عیبعی ٔ 

دٔنت ٔ عبیش دعتگبْٓبی يهی َظبست يشديی کُُذ) ثب يؼشفی  اقتصبدی َجٕدِ تب ثتٕاَُذ ثّ ساحتی ثش ٔظبیف

یک یب چُذ َبظش ثّ دٔنت ٔ دعتگبْبی يشتجظ ثؼُٕاٌ يؼتًذ يحم ( ٔ جبیگبِ اصهی ؽبٌ کّ گشفتٍ يؾشٔػیت 

اص اقؾبس يختهف يشدو ٔ حًبیت اص يشدو دس ثشاثش تخهفبت دٔنت یب دعتگبْبی يشتجظ اص قبٌَٕ ٔ َحِٕ اداسِ 

ثّ خٕثی اَجبو دُْذ. ايب کغبَی کّ دس احضاة عیبعی ٔ َٓبدْبی يزْجی ٔ َظبیش آٌ ػضٕ  کؾٕس اعت سا

ْغتُذ َیض يیتٕاَُذ ثب سػبیت اعبعُبيّ ٔ چٓبسچٕة َٓبدْبی غیش دٔنتی ثّ خذيت ثّ جبيؼّ ٔ يحم خٕد 

                        .                    يؾغٕل ثبؽُذ، ثذٌٔ ایُکّ تجهیغبت حضثی ٔ ػقیذتی ٔ غیشِ کشدِ ثبؽُذ

فؼبنیت دس ایٍ عبصيبَٓب ، دأعهجبَّ اعت ، ْیچکظ سا ًَی تٕاٌ يججٕس ثّ ػضٕیت ٔفؼبنیت دسایٍ گشْٔٓب 

کشد،یب يبَغ اص فؼبنیت ٔحضٕس أ دس یک عبصيبٌ ؽذ، يگش ایُکّ دادگبِ کغی سا ثّ خبعش جشایى جُبیی يب 

ی يحشٔو کشدِ ثبؽذ. انجتّ يیتٕاٌ يکبَیغًٓبيی ْى ثشای آٌ اقتصبدي ٔ غیشِ تب يذتی اص فؼبنیتٓبی اجتًبػ

يجهغی عجق عبػت کبسی اص ثٕدجّ  دس َظش گشفت، يثال عّ َفش ثؼُٕاٌ ًْبُْگ کُُذِ ٔ يُؾی ٔ حغبثذاس ،

.ای کّ اص دٔنت گشفتّ اَذ ثشداؽت کشدِ ٔ دس گضاسػ ْبی يبنی يبْیبَّ خٕد آَشا َیض يُتؾش کُُذ ٔ َظبیش آٌ  

ٍ َٓبدْبی غیش دٔنتی، يخصٕصب ؽٕساْبی يحالت خٕد يشدو ٔ اْبنی يُغقّ ْغتُذ کّ اص ثیٍ اػضبی ای

خٕد چُذ َفش يؼتًذ ٔ ْئیت يذیشِ دٔسِ ای اَتخبة يیکُُذ. پظ اػضب اص ًّْ اقؾبس کٕچّ ٔ ثبصاس ٔ ؽٓش ٔ 

س یب ثیکبس. انجتّ ثٓتش سٔعتب ْغتُذ اص داَؾجٕ گشفتّ تب کبعت ٔ اص کبسگش گشفتّ تب داَؾًُذ ٔ افشاد خبَّ دا

اعت يؼهًیٍ ٔ پضؽکبٌ ٔ ٔکالی دادگغتشی ْش يحم َقؼ ٔیژِ ای دس ؽکم گشفتٍ ایٍ َٓبدْب ٔ حًبیت اص 

اػضبی آٌ ٔ ؽشکت دس آَٓب داؽتّ ثبؽُذ يخصٕصب ثشای تؼیٍ يؼتًذاٌ جٓت يؼشفی ثّ دٔنت دس ساثغّ ثب 

.          ّ ٔ ايکبَبت آٌ دس يحم ٔ يُغقّ ثبؽُذَظبست ثش دسعت اَجبو دادٌ ٔظبیف دٔنت ٔ دعتگبْبی تبثؼ  

كُُذ ٔ اجبصِ دخبنت دس ايٕس داخهی ایٍ َٓبدْب سا  ثُبثشایٍ يقبيٓبی دٔنتي اػضب ٔ يغٕنیٍ سا تؼییٍ ًَي

ثؾشط ایُکّ دس چٓبسچٕة ٔ حٕصِ اعبعُبيّ خٕد فؼبنیت کُُذ سا َذاسَذ. پظ چگَّٕ فؼبنیتؾبٌ کُتشل ؽٕد 

اي ٔ ًْیؾگی اص ٔضؼیت ٔ ثیبٌ کشدٌ يٕسدْبی  فبفیت دس كبس ٔ اسائّ گضاسػ دٔسِ؟جٕاة ایٍ اعت کّ ؽ

قبٌَٕ   ْب اعت. ٔ انجتّ َتیجّ اقذايبت ، ثبيذ دس چبسچٕة ؽكغت ٔ يٕفقیت، اصخصٕصیت يٓى ایٍ َٕع عبصيبٌ

                                 .                                      ثبؽذ ٔ يٕسد قجٕل ًّْ افشاد يشتجظ ثب عبصيبٌ ثبؽذ

اص ایُجٓت تُٓب ػبيهی کّ ْذف ایٍ عبصيبَٓب سا تضًیٍ يیکُذ ، ساِ اَذاصی ٔ اجشای آٌ تٕعظ يشدو ٔ اْبنی 

يحم ٔ پبعخگٕ ثٕدَؾبٌ ثّ يشدو ٔ يؾبسكت ٔ ؽفبف ثٕدٌ كبسؽبٌ ٔ دس آخش يقجٕل ثٕدَؾبٌ ثٕعیهّ يشدو 

بيّ ٔ کبس دیگش يیتٕاَذ اص عشف يشدو پیؾُٓبد ؽٕد تب دس جٓت آيٕصػ ٔ َبگفتّ ًَبَذ كّ ْضاساٌ ثشَ  اعت ،

َظبست ثش حبکًیت يشدو ثش عشَٕؽتؾبٌ ٔ َٕع حکٕيت ثکبس گشفتّ ؽٕد ٔ يشديغبالسی سا تٕعظ خٕد يشدو دس 

ظبست َٓبدْبی غیش دٔنتی فؼبل ًَبیُذ ، دس آخش ثشای کُتشل فؼبنیت ایٍ عبصيبَٓب ، يیتٕاَیى دیذِ ثبَی ثشای َ

                                                .ثش ایٍ عبصيبَٓب داؽتّ ثبؽیى تب تخهف ْب سا ثجت ٔ ثّ يشدو اثالؽ کُذ

داخم کؾٕس ػضبیتٓیّ ٔ تُظیى اص ط انف ٔ تؼذادی اص ا  
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 اطالعیه مهم

پروژه موازی سازی رژیم ترای تخریة حسب 

 اتحاد ملی شکست خورد
در پی عضْ گیری گطتردٍ تْضظ یاراى اهیر ضاراى در ایراى ّ اعالم ُْاداری 

از اعالم هْضع تشکیل دّلت هردهی ّ هْقت ائتالفی اقشار ّ عیفِای ّضیعی 

جذیذ کَ جس با اتحاد هلی ّ براًذازی جوِْری اضالهی  هیطر ًیطت، حکْهت رّ 

در پی جبراى خغای فاحش ّ غیر قابل بطقْط اشغالگر ّحشتسدٍ ّ ُراضاى 

                                                                                        جبراى خْد برآهذ!

ایي دضیطَ اشغالگراى از ایٌقرار بْد، کَ هیخْاضتٌذ با درضت کردى احساب جذیذ 

حسب اتحاد هلی در داخل ّ خارج  هْازی ّ کپی شذٍ با ًاهِا ّ لْگُْایالتاضیص 

ذ هتْجَ از کشْر بَ گوراٍ کردى افراد ّ ضردرگوی اقشار داهي بسًٌذ، کَ بع

بَ ًفع هردم ایراى اضت تا ُر چَ بیشتر  ًقشَ ضادٍ لْحاًَ اشاىشذًذ کَ ایي 

هردهی  -زّدتر بَ اتحاد هلی خْد دضت یابٌذ. خْشبختاًَ ایراًیاى ًیرُّای هلی

بَ اُذاف ّ هٌافع هشترک ّ هلی خْد  ُوَ با ُن، را شٌاضایی کردٍ ّ بسّدی

                                                                                ًایل خْاُین آهذ.

در پایاى ضوي اًتشار ایي پرّژٍ هفتضحاًَ ّ شکطتخْردٍ اشغالگراى رّ بطقْط، 

ّ قابل بَ اعالع عوْم ُوْعٌاى گراهی هیرضاًین کَ اعالعیَ ُا ّ اخبار رضوی 

اعتواد حسب اتحاد هلی ایراى، فقظ در تارًوای حسب ّ ًشریات ّ رضاًَ ُای 

هٌعکص ّ بَ عرض هلت آزادیخْاٍ ایراى هیرضذ ّ عبیعی اضت کَ  رضوی ها

 ) هغابق اعالعات دادٍ شذٍ( برای تاییذ ُرگًَْ ادعا یا اعالهیَ ّ خبری حتوا بایذ

در ایي اعالعیَ هراجعَ یا بَ تارًوا حسب هراجعَ یا تْضظ ایویل ّ یا تلفي هٌذرج 

لیذ ًاشیاًَ را در صفحات تواش حاصل شْد. ضوٌا تصاّیر ایي هْازی ضازی ّ تق

                                                                           بعذ هشاُذٍ بفرهاییذ.

www.uiranian.org 

uip120@yahoo.com 

00774074404400:   تماش تلفن  

http://www.uiranian.org/
mailto:uip120@yahoo.com


 









موج دانشجو –اتحاد ملی   

۴۱ 

 و آذربایجان نجات روز آذر، یکم و بیست

.                  باد خجسته( اتحاد جبهه)  حزب تاسیس

                                                                                                    

تا تِتطیي زضّزُا ّ ـازتاـِا تَ ـوا ُن هیٌِاى گطاهی، تیؽت ّیکن آشض ؼالطّظ ًدات آشضتایداى ّ تاؼیػ خثَِ 

َ ایطاًیاى هِطّضظ ّ هثاضظ ضاٍ آظازی تثطیک ّ تٌِیت عطض هیکٌن. تسّى ـک تاضید اتحاز) حعب اتحاز هلی ایطاى( ضا تَ ُو

ایطاى پط اظ فطاظ ّ ًفیثِای فطذ فعا ّ یا تاؼف تاضی اؼت کَ تْؼظ اضازٍ ظًاى ّ هطزاى ایطاًی ّ یا ُدْم هتداّظیي 

                                                        .                                                      ذاضخی ضقن ذْضزٍ اؼت

اها زض ایي ضُگصض پیطّظی تاضیری هلت ایطاى ّ اضتؿ زض تیؽت ّیکن آشض تط ّعي فطّـاى حعب زهکطات اـغالگط  

آشضتایداى )تَ ضُثطی زیکتاتْض ـْضّی ؼاتق ژّظف اؼتالیي ّ ًْچَ گی هیط خعفط پیفَ ّضی کَ یک ذْزفطّؾ هغعی 

ْز ّ یک عقسٍ ای زیگط تٌام غالم یحیی زاًفیاى( ، آشضتایداى ّ ایطاى ضا اظ ذغط اـغال تْؼظ اضزّگاٍ ؼطخ ُای هتداّظ ت

ضّؼی ًدات زازًس کَ یکی اظ زضذفاًتطیي افتراضات هلت تعضگ ایطاى تْزٍ ّ ُؽت. تسیي ؼثة کَ زؼتگاٍ زیپلواؼی 

یطکاًَ هْفق ـس هٌافع زّ ضقیة اؼتعواضی ضّغ ّ اًگلیػ ضا ّقت تَ صساضت قْام الؽلغٌَ زض یک ـغطًح ؼیاؼی  ظ

زض هقاتل ُن قطاض زازٍ ّ ذطّج هتداّظیي ّ ـکؽت ّعي فطّـاى ضا تا هٌافع هلت ایطاى ّ زّل اًگلیػ ّ آهطیکا هْاظی 

                                        .                                                                                       ًفاى زُس

پػ اظ آى ضّؼِا ّقتی هقاّهت خاًاًَ ظًاى ّ هطزاى آظازٍ آشضی ضا زض هقاتل اضتؿ اـغالگط ذْز ّ حعب زهْکطات زیسًس   

ّ تا پاؼد هٌفی پازـاٍ ّقت ایطاى تطای اهضاء ؼٌس خسایی آشضتایداى کَ گفتَ تْز حتی اگط زؼتاًن ضا قغع کٌیس ایي 

ٌس خسایی ضا اهضاء ًرْاُن کطز ضّ تطّ ـسًس، ؼطاًدام زض تطاتط ففاضُای ؼیاؼی ایي خطیاًات تؽلین ـسٍ ّ اضتؿ ؼ

هتداّظ ذْز ضا ـوال ّ ـوال غطتی کفْض ذاضج ًوْزًس. ـطط اؼتالیي تطای ایي ذطّج لفکطی آظازی حْظٍ فعالیت 

ؼطاًدام تْؼظ ایي حعب تَ آتِای گطم ذلیح فاضغ زؼت حعب تْزٍ تْز. زیکتاتْض اضزّگاٍ کوًْیؽتِا گواى هیکطز کَ 

پیسا هیکٌس کَ ایي ًفاًگط عسم ـٌاذت ایي هتداّظ اظ هلتی اؼت کَ ُعاضاى ؼال تا فطٌُگ ّ توسى زضذفاى ذْز زٍ 

فتٌس ُا هتداّظ قْیتط چْى چٌگیع ّ تیوْضلٌگ ضا تَ هْظٍ هتداّظیي تاضید ؼپطزًس. حال ًیع اؼتالیي ّ اضتؿ هتداّظ ؼطخ ض

.                                                                                                          ّ ایطاى ّ ایطاًی پاتطخا اؼت  

اها ًکتَ تعسی اـغال زّتاضٍ ایطاى ًَ تْؼظ قْای هتفقیي یا اؼتعواض پیط ّ یا ؼطخ تلکَ تْؼظ ذْزفطّذتَ ُا ّ 

پیفَ ّضی ّ زاًفیاى یا ُواى آذًْسُا ّ تْزٍ ایِا تْز. ایي ّعي فطّـاى زضیْظٍ ایٌثاض زض لثاؼِا ّ ـاگطزاى هسضغ، 

ـعاضُای هطزم فطیة ضّحاًیت، ضّـٌفکط، کوًْیؽت ّ هاضکؽیؽت اؼالهی ّ هلی هصُثی ّ ًِضت آظازی زض 

ٍ اظ اعتواز هطزم، تَ اـغال ذْز زض تیؽت ّ زّ تِوي پٌداٍ ُّفت ایطاى ضا تطای حفظ هٌافع اؼتعواض ّ تا ؼْء اؼتفاز

.   آّضزًس. زض تاضید ایطاى ُیچگاٍ ُیچ زـوي یا اؼتعواض گطی هْفق تَ ایٌچٌیي پیطّظی ًٌگیي ّ هْشیاًَ ای ًفسٍ تْز  

زاذل ـکن اؼة چْتیي تطّیای اؼتعواض پط اظ آذًْسُای زیي فطّؾ ّ ضّـٌفکط ًوا ُای ّعي فطّؾ ّ خٌایتکاضاى  

آهطیکا  -فطاًؽَ  -ٌکَ چگًَْ ایي هثلث ـْم تا پفتیثاًی هؽتقین هالی ّ تثلیغاتی زّلتِای اًگلؽتاىچاقْکؿ تْز. ای

ّ...تْاًؽت ایٌگًَْ کفْض ضا اـغال ّ کفت ّ کفتاض هطزم ّ هؽْالى کفْضی ّ اضتفی ضا آغاظ ّ هٌافع هلی ایطاًیاى ضا 

.                                                            غاضت ًوایس ذْز تحث زیگطی اؼت کَ زض حْصلَ ایي پیام ًویگٌدس  

ایي اـغالگطاى ًیع تَ اضازٍ ّ تا زؼتاى هلت ایطاى یا اتعاض اتحاز هلی ّ هیٌِی ُوَ ها تعّزی تَ گْضؼتاى تاضید ذْاٌُس  

اى ؼاظهاى ّ ؼایط اضگاًِا پیْؼت ّلی زض ایي فطصت تسؼت آهسٍ تط ذْز الظم زیسم کَ اظ ُوَ هؽْالى ّ اعضا ّ ُْازاض

ّ افطاز ضس حکْهت اـغالگط ایطاى کَ پیام ـازتاؾ ذْز ضا تَ ذاعط ؼالطّظ تاؼیػ خثَِ تَ ایٌداًة اضؼال زاـتَ اًس 

ضا صویواًَ پصیطفتَ ّ ؼپاؼگصاض تاـن. یاضاى ّ زّؼتاى تعضگن زض ایطاى ّ ذاضج اظ کفْض، تعٌْاى یک ذسهتگصاض کْچک کَ 

عَ آـتی ّ اتحاز هلی ّ هیٌِی ضا تَ عِسٍ ام گصاـتَ ایس اخاظٍ تسُیس توٌاؼثت زّاظزُویي هؽْلیت ؼٌگیي تْؼ

.ؼال تْلس خثَِ اتحاز تطای ازای زیي ّ پاؼری تَ پیاهِای تثطیکتاى  تفوا ّ هطزم قِطهاى ؼَ ًکتَ ضا یاز آّضی ًواین  

کَ زض صسز تطاًساظی خوِْضی اؼالهی ّ  حعب اتحاز هلی ایطاى ذاًَ ُوَ ایطاًیاى هیِي زّؼت ّ هثاضظی اؼت-الف

اؼتقطاض زهْکطاؼی زض کفْض ُؽتٌس. تا زاـتي یا فاضغ اظ ُط گًَْ عقیسٍ ّ گطایؿ ؼیاؼی )تفطط ایٌکَ تط ضس هلت 

ایطاى ًثاـس( تَ خثَِ اتحاز تپیًْسیس یا ؼاظهاى ضا حوایت کٌیس تا تا ُوسیگط فطآیٌس ؼقْط حکْهت اـغالگط ضا عولی تط 

.                                                                                                                        ُای ایطاى ًگِثاًی کٌینّ اظ هطظ  



 هْج داًؾجْ  -اتحاد هلی 

۵۱ 

دس داخل ّ  حضبهٌِن تَ عِن خْد عالگشد تیغت ّ یکن آرس سا تَ ُوَ اعضاء ّ ُْاداساى ، هغْلیي ّ دّعتذاساى  -ب

پیواى تا ؽوا یاساى تشای ًجات ایشاى ّ عشتلٌذی ایشاًیاى تا آخشیي قطشٍ خْى ّ  خاسج اص کؾْس تثشیک گفتَ ّ ُوشاٍ ُّن

ُوچٌیي تشای یاساى دستٌذ ّ کلیَ صًذاًیاى عیاعی صویواًَ ّ اص تَ  شد.تا آخشیي ًفظ ّ آخشیي سیالن سا ُضیٌَ خْاُن ک

گی تَ ّضعیت ؽوا دالّساى  دل آسصّی تشدتاسی ّ آصادی کشدٍ ّ ُیچگاٍ اص تالػ ّ کْؽؼ خغتگی ًاپزیش تشای سعیذٍ

 کْتاُی ًکشدٍ ّ ًخْاُین کشد. تَ اهیذ آصادی ّ سُایی کَ اهکاًات عاصهاى اجاصٍ هیذُذیتا جای

 

ّ عخي آخش عپاط ّ قذسداًی هي اص ُوْطٌااًی اعات کاَ تاا اسعاال اطالعاات ّ اخثااس ّ ً شیاات ّ یاا اًت اادات ّ            -ج

 ٍ سا تاش هاي ّ    ّ پیاشّصی  پیؾٌِادات خْد اص داخل ّ خاسج اص کؾْس تْعط پغت الکتشًّیک یا ًاهَ ّ ًواتش ّ تلفي ساٍ هثااسص

اسادٍ تاعیظ دّلات هْقات دس    اطالع اص دهی دس داخل ّ خاسج تاعثعایشیي سّؽي ّ ُوْاستش هیکٌٌذ. ُویي استثاطات هش

تثعیذ ایشاى دس داخل کؾْس ؽذ، کَ اهیذّاسم ایي خْاعت هلی ًیض تضّدی صّد تشای کوش خذهت  تغتي تَ ایشاى ّ ایشاًی 

 دس ساعتای تشاًذاصی اؽغالگشاى تْعط

  

ؽاًذ. ایٌجاًاة اص ُاش گًْاَ حشکات ّ خْاعات هلای دس       هلت قِشهاى ایشاى ّ تتْعط هٌتخثیي هشدم جاهَ عول تخْد تپْ

، تٌااتشایي خْاُؾاوٌذم استثاطاات ّ    آًشا تَ سعن اهاًت عِذٍ داس ؽذٍ ّ هیؾاْم ُواٌُگی یا داخل کؾْس پؾتیثاًی ّ 

 ُوچٌاى تا دفتش عاصهاى حفظ کٌیذ.ّ فشصًذاى ایشاى  هیِيخْد سا تخاطش ًجات  هلی ّ هیٌِی تواعِای

 پاییٌذٍ ایشاى

 خْسؽیذی ًَّ ُؾتاد هاٍ ًْصدُن آرس  –علی تفشّیی ، ایشاى حضب اتحاد هلیدتیش کل 

 

 

بیست یکن آرر هبٍ سبلرّز ًجبت آررببیجبى ّ تبسیس حسة اتحبد هلی ایراى ) جبَِ 

بر ُوَ اتحبد( را بَ هلت بسرگ ایراى تبریک ّ تٌِیت عرض هیکٌین ّ در کٌ

ایراًذّستبى سختکْش ّ خردهٌذ، ایي رّز فرخٌذٍ را بَ هقذهَ ًجبت هیِي ّ 

از طرف تٌی چٌذ  -پبییٌذٍ ایراى. حبکویت هردم بر سرًْشت خْد، تبذیل خْاُین کرد

  از اعضب ّ ُْاداراى ّ هسئْالى حسة اتحبد هلی ایراى

 اطالعیَ

الهیَ بیست ّ یک آرر بصْرت بذیٌْسیلَ بَ اطالع هیرسبًین تعذاد ُسار برگ از اع

ضبٌبهَ در ضِر ضیراز در هٌبزل پخص گردیذ ّ تعذاد چِبر ُسار ًفر را برای 

تضبُرات ضذ جوِْری اسالهی اضغبلگر در رّز بیست ّ پٌجن آرر هبٍ ُوبٌُگ 

کردین. در ضوي تب ًببْدی کبهل ارکبى حکْهت اضغبلگر ایراى ّ برقراری 

ر، ُوْارٍ در کٌبر هردم ایراى سختکْش ّ فعبل دهْکراسی ّ ًظن ّ یکپبرچگی کطْ

 ًٌگ بر جوِْری سالهی  -ببقی خْاُین هبًذ. پبیٌذٍ ایراى

 هسئْل کبدر هرکسی استبى فبرش -حسة اتحبد هلی ایراى



موج دانشجو –اتحاد ملی   

۶۱ 

مدنی آزادیهای و ایران نجات برای کشىر فرهنگیان و دانشجىیان جهت فراخىان  

 

بذیٌْضیلَ شْرای ُواٌُگی دّلت هْقت در تبعیذ ایراى از ُوَ داًشجْیاى ّ فرٌُگیاى فرُیختَ کشْر 

کت هیخْاُذ کَ با اًطجام بیشتر با قیام هردم دلیر ایراى در ضاختار ّ برًاهَ ُای تشکیل ایي دّلت هلی شر

فعال ًوایٌذ. اهرّز ُوَ داًشجْیاى ّ هعلواى ّ اضاتیذ ّ داًشوٌذاى ایراًی ُوراٍ با هردم بٌام ًجات ایراى ّ 

هطالبات خْد از چٌگال حکْهت اشغالگر جوِْری اضالهی عسم خْد را جسم کردٍ اًذ. ایي دعْت ّ اجابت آى 

فرُیختگاى در بذًَ ّ کابیٌَ ّ اجسای اجرایی از ایٌجِت حایس اُویت اضت کَ بَ اعتقاد هردم بذّى حضْر ایي 

ّ هشاّرتی دّلت هْقت در تبعیذ ایراى، ایي دّلت داًش ّ خرد الزم برای ُوْار ّ رّشي کردى هطیر هبارزٍ 

                                                                                                              هردم را ًخْاُذ داشت.

از ایٌرّ ایي ّظیفَ هلی برای داًشجْیاى ّ فرٌُگیاًی کَ ضالِا با دیْ پلیذ جوِْری اضالهی هشغْل  

هبارزٍ ّ ضرکْب از ضْی هسدّراى بْدٍ اًذ، یک راٍ عولی برای برّى رفت از بي بطت تفرقَ بیاًذاز ّ حکْهت 

هبارزات پراکٌذٍ ّ اهیذّار شذى بَ یاری  ضال عذم اًطجام ّ 03کي کاضَ لیطاى دّل اضتعواری هیباشذ. 

کشْرُای خارجی ّ عذم خْدباّری ّ ًطاختي یک اًطجام قْی ّ خْدی برای در ُن شکطتي جوِْری 

اضالهی اشغالگر ّ از ُوَ هِوتر افتادى در چاٍ اضتتار شذٍ اصالح طلباى ّ راًت خْارُا، حاصلی جس 

ُسار ّ یک تیرٍ رّزی دیگر برای ُوَ ها بَ ارهغاى ًیاّردٍ  جاًباختي صذُا ُسار هبارز راٍ ًجات ّ آزادی ّ

                                                                                                                                                                                                                       اضت.

اهرّز اشغالگراى جوِْری اضالهی جٌایت علیَ ایراًیاى را بَ جایی رضاًذٍ اًذ کَ بَ اًْاع شکٌجَ ُای 

زًذاًیاى ضیاضی ّ غیر ضیاضی ّ چَ هرد ّ چَ زى بی ُیچ ّاُوَ ّ ُراضی تجاّز جٌطی را ُن افسّدٍ 

فرزًذ دیگر، یک داًشجْی دیگر، یک هعلن ّ  اًذ. اهرّز ُیچ ایراًی باشرف ّ خردهٌذی حاظر ًیطت حتی یک

یا اضتاد دیگر ّ یک داًشوٌذ یا خبرًگار دیگر، بَ تیغ خْى آلْد یا دضتاى کثیف ایي هسدّراى اضتعواری اضیر ّ 

                                                                                                                       هعلْل ّ کشتَ گردد.

در ایي رّزُای تاریک ّ خًْبار ُوسهاى با طلْع دّلت هْقت در تبعیذ بر آضواى ایراى، ابرُای تیرٍ ّ تار ًفاق ّ 

ًقشَ ُای شْم اضتعوار ّ هسدّراًشاى با تٌذباد خرد جوعی ُوَ ها بَ دّر دضتِا رفتَ ّ ًطین آزادی پص 

اضت، کَ ایي خْد از ُْشوٌذی ّ ارادٍ هلت ایراى برای باز پص  از ًجات کشْر از ُن اکٌْى هحطْش گشتَ

گرفتي ّطي اشغالیواى ًاشی هیشْد. از ایٌرّ با تْجَ بَ حطاضیت شذیذ اّضاع کشْر ّ جلْگیری از کشتار 

ّ چپاّل بیشتر ّ دردفاع از جاى ّ هال ّ ارزشِای اًطاًی ُن ّطٌاى، از کلیَ داًشجْیاى ّ فرٌُگیاى کشْر 

ذین کَ در قذم اّل ّ در اضرع ّقت ًطبت بَ پر کردى فرم ضْاالت فراخْاى دّلت هْقت در تبعیذ خْاُشوٌ

                                                                            .ایراى اقذام ّآًرا بَ آدرش ایویل هٌذرج ارضال ًوایٌذ

ایران پاینده                                                                                                         

مرز برون واحد - ایران درتبعید مىقت دولت هماهنگی شىرای سرپرست                                 

4811 مرداد 41 خیبتار   -     بفرویی علی                                                        

www.unitediranianparty.org/tgie/student.shtml 

www.youtube.com/watch?v=Bbzqf4JUHAo 

www.dolatemovaghat.blogspot.com 

www.uiranian.org 

uip120@yahoo.com 

00774074404400 :تماس تلفن  



موج دانشجو –اتحاد ملی   
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اطالعیه خیلی مهم فرمانده ارتش ملی ایران 

خطاب به نظامیان ، دانشجىیان، کارگران و 

عشایری –اقشار شهری و روستایی   
کْرّظ رزهجْ، فرهاًدٍ هْقت ارتع هلی ایراى در یک  ضتاد ضرٌُگ

خبری حسب خْاضتار اطالع رضاًی ایي  –تواش تلفٌی با ّاحد فرٌُگی 

                                                                   اطالعیَ هِن ارتع هلی غد:

 

عطنننه بنننَ  کنننْرّظ رزهجنننْ فرهاًننندٍ ارتنننع هلنننی اینننراى ضنننتاد هننني ضنننرٌُگ

حطنناش کػننْر کننَ در حننا   در اینني غننرای   ابالغیننَ ُننا ّ اطالعیننَ ُننای قبلننی  

بننَ کلیننَ پرضننٌه ًیرُّننای هطننل  کػننْر،   م تْضنن  هننردم اضننتفرّپاغننی ً ننا

ادر ابننالم هیمننٌن کننَ از لٌننبع هلننی هننردم ایننراى بننر علیننَ          چننَ ضننرباز یننا کنن    

پػنننتیباًی رطنننتردٍ کنننردٍ ّ ُونننَ اقػنننار      اغنننگااگراى لوِنننْری اضنننالهی  

            پػننننتیباًی خننننْد قننننرار دٌُنننند  حوایننننت ّ هیٌِدّضننننت ّ یزادی ننننْاٍ را هننننْرد

                                                                                       

 حوایتاعالم ها ضربازاى ّ افطراى ّ درلَ داراى ّ فرهاًدُاى ارتع هلی ایراى با  

از رضتاخیس ایراًیاى بر علیَ رژین اغگااگر ایراى، از کػتار ّضیع ّ  هلی ّ هیٌِی

تا یخریي  یمپارچگی ایراى از ّ للْریری تلفات ّ خطارت بَ زیر ضاختار ُای کػْر

ارتع هلی ایراى بٌا بَ  ُوچٌیي ْاُین کرد دفاع خ ًفص ّ یخریي قطرٍ خْى

-فق  ّظیفَ هلی از دخاات در ضیاضت التٌاب کردٍ  ّظیفَ ّ دضتْر ً اهی خْد

هیٌِی خْد هیداًد کَ از فرزًداى ایراى چَ در لٌبع داًػجْیی ّ لٌبع زًاى ّ 

ٌد     غگااگراى لوِْری اضالهی دفاع ککاررراى ّ ُفتاد هیلیْى ایراًی در هقابه ا

                                                                                       

بٌابرایي بَ باقیواًدٍ ًیرُّای هطل  کَ ٌُْز خْد را تحت اهر حمْهت در حا  

فرّپاغی اغگااگراى ًگَ داغتَ اًد، دضتْر هیدُن کَ ُر چَ ضریعتر با پیْضتي 

                 ٌدٍ ایراى ّ ایراًی ّ خْدغاى را تضویي ًوایٌد بَ ارتع هلی ایراى،یی

                                                                                                    لاّید ایراى

                                      غاًسدُن یذز ُػتاد ّ ًَ –کْرّظ رزهجْ  ضتاد ضرٌُگ

     

www.arteshmeli.blogspot.com 



مُج داوشجُ –اتحاد ملی   
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 شدگان بازداشت تعدادی از اسامی انتشار

توسط فعاالن حقوق بشر ۸۸۱۱ سال  

، رقو    ۸۸۱۱با تُجً بً گستردگی وقض حقُق بشر در ایران بً خصوُ  در اوا    

بازداشت شذگان تُاط وٍادٌای امىیتی حکُموت هوً اه ور نووان در َقوایا  و  از       

شت شذي اووذ ، تدوذاد بوی    اوتخابات در ایران )خردادماي( در اعتراضات خیاباوی بازدا

اووووووابقً ۰۰۱۱۱تووووووه ارزیووووووابی مووووووی شووووووُد   ********************                       

                                                                              

علیرغ  محذَدیت ٌمیشگی مذافدان حقُق بشر َ دیوذي باووان جامدوً موذوی در     

ز اوتخابات دَري دٌ  در ایوران تشوذیذ شوذي ااوت، مجمُعوً      ایران هً خاصً    ا

فداالن حقُق بشر در ایران تالش ومُد تا ٌُیت بازداشت شذگان امىیتی در ایوران  

را مستىذ َ جما نَری ومایذ هً ایه مٍ  تحت عىُان "ااوامی بازداشوت شوذگان    

۸۸۱۱ " هً ٌُیت ۰۶۵۲ ته از قرباویان وقض حقُق بشر در ایران اات را مىتشر 

                                                                                        می ومایذ 

ایه لیست تىٍوا افورادی را در برمیگورد هوً در یوُ  یکسوا  اخیور تُاوط ویرٌَوای          

امىیتی بازداشت شذي ا وذ َ ٌُیت نوان احراز شوذي ااوت، زووذاویان، محکُموان َ     

                         ****************ستی جذا ارائً خُاٌذ شذ ام الٍ  در لی

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبررررررررفت لیست اررررررررشل شدررررررررشلتترررررررررلب هیتنررررررررشلنرررررررر    لبرررررررر ل ش   رررررررر  لهتررررررررفل فت  رررررررر ل  شرررررررر  للللللل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  

http://www.hra-iran.org/dw/asamiye-bazdashtiha88.pdf 

www.uiranian.org 

 

http://www.hra-iran.org/dw/asamiye-bazdashtiha88.pdf


دانشجوموج  –اتحاد ملی   
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:ما ایرانیان برای اشغالگر دو گزینه اجباری جمهىری اسالمی  

کشتَ شدى درپرّسَ پٌاٌُدگی سیاسی یا زًداى ّ شکٌجَ ّ اعدام در ایراى  

توجه   ***توجه     
تا زهاًیکَ حکْهت اشغالگر جوِْری اسالهی در 

هیکٌد، ّظیفَ  ّ جٌایات ضد بشری ایراى حکوراًی
َ بَ کساًی حمْق بشری ُوَ دّلتِای دًیاست ک

اهتیاز ، کَ صاحب شٌاسٌاهَ ایراًی ُستٌد
پٌاُجْیاى خارج از کشْر از ُر  پٌاٌُدگی اعطا کٌٌد.

لشری چَ داًشجْ، چَ کارگر ّ چَ رّزًاهَ ًگار ّ 
برای آگاُی از  فرٌُگی ّ صاحب هشاغل آزاد ّ...
با ها  ُویي حاال حك ّ حمْق خْد ّ گرفتي هشاّرٍ

، ها ُوَ با ُن ُستین، هلت سین. ًترتواس بگیرید
www.uiranian.org                          بی شکستین.  

                                                                   

             uip120@yahoo.com 

                      00774074404400: تواس تلفي
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« لیاهای استرا غرق شدن قایق حامل پناهجویان ایرانی و نوزادان در آب » 

ُا سّص  دس حالی کَ خثشگضاسی

چِاسؽٌثَ اص غشق ؽذى یک لایك 

ُای  ُا پٌاُجْ دس آب چْتی حاهل دٍ

ُای  اًذ، سّصًاهَ اعتشالیا خثش دادٍ

ًْیغٌذ کَ پٌاُجْیاى  اعتشالیایی هی

.ٌذایشاًی ًیض دس ایي لایك حضْس داؽت  

ُا حاکی اص آى اعت کَ یک  گضاسػ

هتشی تا  ۹لایك چْتی ؽؼ تا 

ُایی کَ تْعط پاسچَ ّ  کاتیي

ُا  پالعتیک پْؽیذٍ ؽذٍ ّ حاهل دٍ

پٌاُجْ تْد دس عاعات اّلیَ سّص 

آرس تَ دلیل ًاهغاعذ  ۴۲چِاسؽٌثَ، 

تْدى ُْا ّ هتالطن تْدى الیاًْط، تَ 

ُای عاحلی جضیشٍ کشیغوظ،  فخشٍ

عتشالیا، تشخْسد کشدٍ ّ هتعلك تَ ا

غشق ؽذٍ اعت کَ دس اثش ایي حادثَ 

.       اًذ ًفش کؾتَ ؽذٍ ۴۲دعتکن   

اًذ کَ هْفك  هماهات جضیشٍ اعالم کشدٍ

اًذ  اًذ ّ افضّدٍ ًفش ؽذٍ ۲۴تَ ًجات 

ؽذگاى  کَ اهکاى داسد تعذاد کؾتَ

.                             افضایؼ یاتذ  

ذًی هْسًیٌگ عی»سّصًاهَ اعتشالیایی 

تددَ ًمددل اص یکددی اص اعضددای    « ُشالددذ

ؽدددْسای جضیدددشٍ کشیغدددوظ ًْؽدددتَ 

سعددذ اک ددش   اعددت کددَ تددَ ً ددش هددی   

پٌاُجْیاى ایدي لدایك چدْتی کدَ صى ّ     

ُا حضْس داؽت،  کْدک ًیض دس هیاى آى

اص خاّسهیاًَ تْدًذ ّ یک پضؽک ًیدض دس  

گدددضاسػ کْتددداٍ خدددْد تدددَ هْعغدددَ   

پٌاٌُذگی جضیشٍ تأییذ کشدٍ اعدت کدَ   

ش ًجات یافتگاى ایي عداًحَ ایشاًدی   اک 

.                          ّ عشالددددددددددددددددی ُغددددددددددددددددتٌذ 

                                           

ایٌعضْ ؽدْسای جضیدشٍ کشیغدوظ تدَ     

خثشگددددضاسی سّیتددددشص گفتددددَ اعددددت    

ّحؾتٌاک تْد. هي یدک ًفدش سا دیدذم    »

کَ دس هماتل هي دس حال هشدى اعت ّ 

اسی ُددددا ُددددی  کدددد  تددددشای ًجددددات آى

تْاًغتین تکٌین... کْدکداى ؽدایذ    ًوی

 َ ُدای   عَ یا چِاس عالَ خْد سا تَ تکد

چددددْب چغددددثاًذٍ تْدًددددذ ّ کوددددک   

خْاعددتٌذ... هددا جلیمددَ ًجددات تددَ  هددی

عوتؾاى پشتاب کشدین اها تغدیاسی اص  

تْاًغتٌذ چٌذ هتش ؽٌا کٌٌذ  ُا ًوی آى

.«                      ُا تشعٌذ ّ تَ آى  

اعت کَ لشاس اعت ایي سّصًاهَ افضّدٍ 

دس جٌْب غشب « پشت»اجغاد تَ ؽِش 

.                 اعتشالیا فشعتادٍ ؽًْذ  

تدَ گفتددَ حانددشیي دس هحددل، عدداکٌیي  

جضیشٍ ًیض تشای ًجات دادى افشاد ؽٌاّس 

ُددا جودده ؽددذٍ  دس آب، تددش سّی فددخشٍ

تْدًذ ّ جلیمَ ًجات ّ طٌاب تَ داخدل  

کشدًدذ، تدا ایدي ّجدْد تدَ       آب پشتاب هی

ّندعیت ًاهغداعذ آب الیداًْط،     دلیل

عولیات ًجات تَ کٌدذی فدْست گشفتدَ    

              ***************.اعددددددددددددددددددت

یدددک ؽددداُذ                                 

عیٌی تَ آعْؽدیتذپشط گفتدَ اعدت    

ُای گودشک دسیدایی دس تخدؼ     کؾتی

دیگشی اص جضیشٍ کَ دسیدا آساهتدش تدْد دس    

حددال ًجددات یددک لددایك دیگددش حاهددل      

یاى تْدًذ ّ تدَ ُودیي دلیدل تدا     پٌاُجْ

تأخیش دس هحل حادثَ حضْس پیدذا کدشدٍ   

                                      .اعت

یکددی اص ؽدداُذیي عیٌددی تددَ ؽددثکَ   

خثشی اعکای گفتدَ اعدت کدَ اهدْاج     

ٍ  « چِاس هتشی» ُدای   افشاد سا تدَ فدخش

.                  کْتیدددددذ تیدددددض ایدددددي جضیدددددشٍ هدددددی 

                                            

تٌِْؽددتَ آعْؽددیتذ پددشط یددک تددین   

پضؽدکی اعددتشالیایی تدشای سعددیذگی   

تَ ّنه هجشّحیي، عاصم ایي جضیشٍ کَ 

کیلددددْهتشی ؽددددوال غددددشب   ۴۰۲۲دس 

کیلددددْهتشی جٌددددْب  ۰۰۲اعددددتشالیا ّ 

اًددذًّضی دس الیدداًْط ٌُددذ لددشاس داسد،   

ؽذٍ اعت. ایدي خثشگدضاسی ُویٌدیي    

ص افددضّدٍ اعددت کددَ حددال عددَ ًفددش ا    

.  هجشّحیي ّخین گدضاسػ ؽدذٍ اعدت   

                                             

ُویٌیي گدشٍّ ًجدات کواکداى دس حدال     

جغتجْ تشای یافتي افشاد هفمْدیي ایي 

.                            عاًحَ ُغتٌذ  

جضیشٍ کشیغوظ، یک جضیشٍ دّسافتادٍ 

ّ همقذ ًخغت تغیاسی اص پٌاُجْیاى 

ًی ایشاًدی، عشالدی ّ افنداًی    غیش لاًْ

اعددت کددَ لقددذ پٌاٌُددذٍ ؽددذى تددَ     

اعدددتشالیا سا داسًدددذ. ایدددي پٌاُجْیددداى   

غیشلاًًْی پیؼ اص ّسّد تَ اعتشالیا تَ 

تاصداؽتگاٍ جضیشٍ کشیغوظ فشعتادٍ 

ؽددًْذ تددا پشًّددذٍ پٌاٌُددذگی آًدداى  هددی

.     هددْسد هلالعددَ ّ تشسعددی لددشاس تگیددشد 

      ------------                    

و لبدوزی اعتراضی  اعتصاب

 پناهجویان ایرانی در استرالیا

فذُا ًفش اص پٌاٌُدذگاى ایشاًدی ّ غیدش    

ایشاًی کوپدی دس اعدتشالیا دس اعتدشاك    

تَ ّنعیت ًاهؾخـ خدْد دعدت تدَ    

ُدای   اعتقاب صدًذ ّ تشخی اص آًِا لدة 

خْد سا دّختٌذ. دس ایي اعتقاتات کَ دس 

جضیدددشٍ کشیغدددوظ اعدددتشالیا فدددْست 

دٍ ًفدددش اص هعتشنددداى ؽددداهل  گشفدددت 

ُددای ایشاًددی، عشالددی، کددشدی،   هلیددت

ُای خدْد سا   فلغلیٌی ّ الجضایشی لة

ُای دسهاًی  دّختٌذ ّ اص پزیشػ کوک

.                              عش تاص صدًذ  

  
 هِاجشت ّصیش تاّى، کشیظ                   

 هْنْع ایي  گفت خثش ایي تاییذ تا اعتشالیا

  کٌٌذٍ ًاساحت ّ ًگشاى اعتشالیا هشدم ّ ها تشای

 تقشیح اعتشانات ایي خقْؿ دس ّی. اعت

 دسخْاعت کَ افشادی اص ًفش 061 حذّد دس  کشد

 دس اًذ کشدٍ اعتشالیا دّلت اص پٌاٌُذگی

 آًِا ًفش 01 ّ ؽذٍ حانش آهیض فلح اعتشاناتی

 پضؽکی ُای کوک ّ اًذ دّختَ سا خْد ُای لة

 کَ داد ُؾذاس هعتشناى تَ ّی.  پزیشًذ ًوی سا

 کَ چشا تْد، خْاُذ ثوش تی آًِا الذام

 تا ّ ؽذٍ سعیذگی تشًاهَ طثك ُا دسخْاعت

کشد.               ًخْاُذ تنییشی اعتشانات ایي  

 کَ گیشد هی فْست حالی دس پٌاٌُذگاى اعتشاك

 پٌاٌُذگاى گشٍّ عخٌگْی گزؽتَ جوعَ

 اص فشً 051 حذّد دس کَ تْد کشدٍ اعالم اعتشالیا

 اعتقاب عْم سّص تشای پٌاٌُذگی هتمانیاى

 آى اص پظ آًِا غزای اعتقاب ّ اًذ کشدٍ غزا

 اعتشاك دس عشالی پٌاٌُذٍ یک کَ گشفت فْست

کشد.                    خْدکؾی هْجْد ّنه تَ  

آًالیي        تْسیغت  هٌثه  



يٕج داَطجٕ –اتحبد يهی   
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شریعتی تا قمی از استعماری( -)شیعه صفوی فرقه دینفروش و اشغالگر  

بوناسبت اتوام ایام دینفرًشی ً تظاىر بو لوپنیسن فر قو ای ً عربده کشی ً کٌدک ً زى آزاری در 

اشغالگر ایراى*         استعواری فرقو ارباباى هعابر عوٌهی ً خیابانيا تٌسط ده ىا ىسار نفر از زیر هجٌعو

                                                                                  

سٕال از پرٔفسٕر حجت االسالو 

:                         يٓذی داَطًُذ  

َظرتٌٕ در يٕرد ایٍ احبدیج از ايبو 

حسیٍ )ع( ٔ ايبو جعفر صبدق )ع( 

                                    چیست:

تجبر قریص ْستیى ٔ ْٕاخٕاْبٌ يب از 

يب عرة ٔ دضًُبٌ يب ایراَی ْب 

ْستُُذ. رٔضٍ است کّ ْر عرة از 

ْر ایراَی ثٓتر ٔ ثبالترْٔر ایراَی از 

دضًُبٌ يب ْى ثذتر است. ایراَیٓب را 

ثبیذ دستگیر کرد ٔ ثّ يذیُّ آٔرد 

زَبَطبٌ را ثبیذ فرٔخت ٔ يرداَطبٌ را 

        .        ثّ غاليی اعراة گًبضت

حسیٍ ثٍ عهی ايبو سٕو ضیعیبٌ، 

سفیُّ انجحبر ٔ يذیُّ االحکبو ٔ 

االحبرَٕضتّ حبج ضیخ عجبش قًی 

461صفحّ  

ْیچ عًهی َسد خذا ثٓتر ٔ حٕاثص 

ثیطتر از دادٌ پٕل ثّ ايبو َیست.یک 

درْى کّ ثّ ايبو ثرسذ ثٓتر است از 

دٔ يیهیٌٕ درًْی کّ در راِ خیر 

ی کّ دیگری صرف ضٕد. يٍ در حبن

حرٔتى از تًبيی اْم يذیُّ ثیطتر 

است ثبز ْى از ضًب پٕل يیگیرو زیرا 

 ْذفى ایٍ است کّ ضًب پبکیسِ گردیذ

ايبو جعفر صبدق ، يحًذ ثٍ یعقٕة 

کهیُی ، اصٕل کبفی ،جهذ دٔو ظ 

144-144  

جٕاة: پرٔفسٕر حجت االسالو يٓذی 

 داَطًُذ

حقیر يراجعّ ثّ ايٍ كتت  ثبسالو

يٕرد َذيذو. ضًب  كردو چیسي در ايٍ

نطف كُیذ اَتطبرات ايٍ كتبة ْب ٔ 

تبريخ چبپ آٌ را ارسبل فريبئیذ. 

يطًئٍ ْستى ايٍ ضیطُتي از 

ثٓبئیت يب ْٔبثیت يي ثبضذ. چرا كّ از 

طرف يبدري از ايبو سجبد عهیّ 

انسالو ثّ ثعذ ايراَي ْستُذ 

 ()ضٓرثبَٕ

اگر تبريخ يُتٓي االيبل يحذث قًي را 

يتٕجّ خٕاْیذ ضذ كّ يطبنعّ كُیذ 

حضرت ايیر )ع( در يٕرد ايراَیبٌ چّ 

فريبيطبتي را فريٕدِ اَذ ٔ ثب ايراَیٓب 

ثب زثبٌ ايراَي ٔ نٓجّ ٔ گٕيص 

خٕدضبٌ سخٍ يي گفتُذ. ٔ فرايٕش 

َكُیذ كّ پیبيجر عسيس ثّ سهًبٌ 

فبرسي فريٕد سهًبٌ يحًذي. ٔ 

يبدتبٌ َرٔد كّ پیبيجر فريٕدَذ: اگر عهى 

ريب ثبضذ فقط جٕاَبٌ ايراَي در ستبرِ ح

يي تٕاَُذ ثّ آٌ دسترسي پیذا كُُذ. 

ٔ يبدتبٌ ثبضذ كّ پیبيجر فريٕدَذ : 

اسالو از اعراة خٕاْذ رفت ٔ فقط َبو 

آٌ ثبقي خٕاْذ يبَذ ٔ ايراَیبٌ اسالو 

َبة يرا دَجبل خٕاُْذ كرد . ٔ صذْب 

 رٔايت از تعريفبت اْم ثیت ثّ ايراَیٓب

كااّ يااي داَیااذ  ٔ در پبياابٌ ًْاایٍ طاإر

ثعیذ َیست كاّ دضاًٍ ثاب ٔارد كاردٌ     

ًْیٍ اراجیف در كتت ضیعّ ٔ در چبپ 

جذيذ ثخٕاْذ جٕاَبٌ ياب را َساجت ثاّ    

اْم ثیت)ع( ثذثیٍ ًَبياذ. اگار اياٍ دٔ    

رٔايت را ثب صذْب رٔايات ديگار كاّ  اذ     

يفٕٓو ايٍ دٔ سّ رٔايت ثبضذ در عهى 

حااذيج ضُبسااي ايااٍ رٔاياابت از حیااج 

بقط يي گردد چرا كاّ  اَتفبع ٔ سُذ س

ثب آيبت ٔ رٔايبت ٔ سیرِ اْم ثیت تضبد 

                        ٔ تجاااااااااااااااابيٍ كهااااااااااااااااي دارد. 

http://www.daneshmand.name/c

ms/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=137%3A1389-

05-11-21-15-

49&catid=65%3A1389-04-21-13- 

47-03&Itemid=75 

پرًفسٌر حجت االسالم هيدی 

...ً ددانشوند: هسلواناى حرام زا

!؟ًلد ً زى...ىستند  

ثاارای ثبزدیااذ ٔ ضاإُد فتاإی فاإق  ثااّ 

          :          نیُاااااااک زیااااااار يراجعاااااااّ کُیاااااااذ

   

http://www.youtube.com/watch?v

=H_eD95ZaXA4&feature=related  
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؟!زمان امام ظهىر ایرانیضد  -اقتصادی دسیسه   

علی خامنه ای و اکبر رفسنجانی به رانت خىران و مسدوران اخطار ملت ایران  

در چىد روس گذشته یک آخوود کاسه لیس مال خامىه ای و استعمار بصورتی حیزت اوگیش خامىه ای 

علی به ابو طالب خواود! و خودش را وارث اسالم و پیغمبز و دشمه علی خامىه ای را دشمه 

میباشد کافزش دیىفزوش و وطىفزوش آخوود اشغالگز و اربابان ایه پاسخ ملی مزتبط به ایه

در ایام هاٍ هحرم تٌا تَ درخْاضت خاهؼَ هذًی  

ارتکاب خراین فْق تْضظ فرلَ اغغالگر غیؼَ 

اضتؼواری دیٌفرّظ در هؼاتر ػوْهی ّ -صفْی

گًَْ تدوغ ّ ضذ  خیاتاًِا اکیذا هوٌْع اضت: ُر

هؼثر، کْدک آزاری، زى آزاری،ػرتذٍ کػی، لوَ 

کػی،زًدیر کػی،تظاُر تَ الت تازی گردى کلفتی، 

ػلن کػی،صیغَ تازی ّ ُیسی، گردى کلفتی، 

لوپٌیطن، هذاحی، لیوَ هال ػلی خْری،تْلیذ رػة 

ّ ّحػت، حطیي پارتی ّ حطیي پرضتی،خْد آزاری 

دیٌی ّ کلیَ اػوالی ّ دگر آزاری، ترّیح خرافات غیر 

کَ تر خالف هْازیي حمْق تػر ّ در حکن هحارتَ تا 

تا ضپاش از ایراًیاى ضکْالر هطلواى کَ -خذاضت

تضاُر ّ دیٌفرّغی اضالهیطتِای اًگلیطی در 

هؼاتر ػوْهی ّ خیاتاًِا را هحکْم ّ اػالم اًسخار ّ 

                        .ًفرت از ایي تیسًص آخًْذی کردًذ

غْر کَ در صحثت ُای پرّفطْر حدت االضالم ُواً

 غیؼَ هِذی داًػوٌذ غٌیذین ضراى فرلَ اغغالگر

 صفْی، غاگرداى اضتؼوار پیر ّ ًْیي ُطتٌذ ّ

 پص هیخْاًذ...زى ّلذ ّ... حراهساد را هطلواًاى

ّ هػتی  ًیطتٌذ هطلواى ایراًی ضکْالر ایػاى

ُطتٌذ کَ در  خْدفرّظ هغسی ّ ضذ ایراى ّ ایراًی

تختخْاب ضیاضی اضتؼوار گراى صیغَ دایوی غذٍ 

                                                               اًذ.

                                         

پص ضراى ّ اػضاء ّ ُْاداراى هٌحرف ایي فرلَ 

ّاکٌع ُای زی  اغغالگر ضذ ایراى ّ ایراًی هطتحك

                                                        :ذهیثاغٌ

                                           

 ّ اضت هطلواى ضکْالر ایراًیاى تَ هتؼلك هطدذ

 آًرا از اضتفادٍ حك اضتؼواری غیؼَ اغغالگر فرلَ

 ّ خٌطی آزاری کْدک ًظیر ای فرلَ اػوال ترای

 یا خاًماٍ ذهیتْاًٌ دراّیع هثل ّ ًذارد تازی صیغَ

 خذغاى ّ پرضتاى غیغاى تطاى ّ تطازًذ هؼثذی

 از غکایت یا ّ آزاری کْدک ػذم غسط تَ کاتْلیکِا

 ّ کػی ُرّلَ ّ کػی زًدیر ّ کػی لوَ ایػاى

 ّ آزار کْدک ُودٌطگرای هرداى ترای ًوایی تذى

 اًحرافات ضایر ّ چػوچراًی ّ تٌوایٌذػاللَ هٌذ زًاى

 را ضال ّ اختیاری تاغذ() تػرط ایٌکَ تاالی ُدذٍ 

 ّ تطظ هسدّر هالیاى تْضظ ّ فرلَ ایي خاصَ کَ

                                  .دٌُذ اًدام را غذٍ ترّیح

 ّ آزار کههْدک درصههذ چٌههذ ای خاهؼههَ ُههر حههال ُههر تههَ

 اغهغالگر  فرلَ اػضای تایذ ُن ها ّ دارد ضادّخیطت

 ّ دُههین لههرار غٌاضههایی هههْرد را اضههتؼواری غههیؼَ

ٍ  عثهك  تهر  کَ اضت هحل پلیص ظیفَّ  ّ تیطهت  ههاد

تصْیة تَ کَ) تػر حمْق خِاًی اػالهیَ ُػت  

  



هْج داًشدْ –اتحاد هلی   

۳۲ 

دّلت ّقت ایراى رسیدٍ( در طْرت اسکاى یکیی ا  اضایا    

فرقَ شیعَ اًگلیسی در هحل  ًدگی ها بَ شیْرا  شیِر   

ّ ُوسییایَ ُییا ادیید  دٌُیید تییا ا  هعاشییرت  ْد ییاى ّ       

ًْخْاًاى ّ  ًاى ّ دختراى ّ هرداى با ایٌگًَْ افراد  ْدک آ ار 

ّ سادّخیست ّ هتدیاّ  بیَ  ًیاى ّ هیرداى هواًعیت خید        

ٍ ّ یییا در طییْرت  ییْدک آ ار  قییْاًیٌی ُواًٌیید  بعوییل آهیید

قْاًیي پیشگیراًَ اسپاًیا در دفا  ا  حقْق  ْد اى هعظْم 

خْاخَ تاخدار ایي  یْدک آ اراى را اختیَ ًوایٌید تیا تیا       بساى

 یییْدک آ ار فرقیییَ شییییعَ   شییی ضُییین  ْد یییاى ّ ُییین  

در سدهت رّحی ّ رّاًی در خاهعَ بسیر برًید    استعوار 

.                        تویییییاضی برقیییییرار گیییییردد  ّ بیییییَ اطییییی دذ ً ییییین اخ  

             

بیییا ا  ًییْد درطیید ا   ُوییاً ْر  ییَ هیییداًینخ شییْرب تاًَ  

ّ است یعٌی ا  حق هردم  ّ فرقَ ا  هساخد ایراى غظبی

پایگییاٍ بسیییح ّ اًبییار  اشییلالگر  ّ بییرا  بییا اپییاّت هلییتخ

 یر هیٌی اسلحَ ّ تداّ  هدییاى بیَ بسییدیاى خردسیات ّ     

اُیل   گسات دختر ّ پسر ّ قْاد  ّ طییلَ ّ شیِْتراًی  بزر

ٍ سیاختَ   فرقَ اشلالگر اسیتعوار   . بٌیابرایي بیدیِی   شید

)بییَ  هییردم بییا  پیی  دادٍ هیشییْد در ایییراى فییردا بییَاسییت 

ّ شیْرا ُیا  هحیل ّ غییرٍ اسیترداد       ًِادُا  غیر دّلتیی 

.(                           هیشیییییییْد تیییییییا ا  آى اسیییییییت ادٍ بِیٌیییییییَ شیییییییْد  

                            

ُیچیی  ا  سیراى ّ   در ضوي بر دبق اضدهیَ حقیْق بشیر   

 اسییَ لیسییاى بیوییار ّ ًیا هٌیید درهییاى ایییي فرقییَ اشییلالگر 

بدّى دادگاُی شدى ّ حکن قیاًًْی  را ًویتْاى  استعوار 

اگیر  سیی ُین سیرخْد      هْرد آ ار یا اًتقیاهدْیی قیرار داد  

  ْ ق بشیر ایْى ً ین    ایٌکار را بکٌد با  ُن دبق قیْاًیي حقی

دادگییاٍخ ُی ییت  -اختوییاضی را بِیین  دٍ دادگییاُی هیشییْد  

هٌظ َ ّ ّ یل هدافع ّ دادستاى ّ قاًْى هْظف بَ تظیوین  

گیر  ّ اخرا  احکام را دارًد ّ  سی در پی شِید سا   

یا قِرهاى سا   یا بت سیا   ا  اشیلالگراى ًیسیت. آًِیا     

را بیا گْ    ًدٍ خْاٌُد بْد تا در دادگاٍ ُیا اسیرار بیشیوار    

        ٌٌد ّ خزایشاى ُن با دادگاٍ بی رف ًَ با    دیگر

سراى ّ  اسَ لیساى هٌحرف اییي فرقیَ    اگر  سیارا  َ 

را بکشد اّلیي ش  ّ سْظي دادستاى دّلتی  ضد ایراًی 

ایي است  َ قاتل یا قاتلیي ییا ا  خیایی پیْت گرفتیَ اًید تیا       

لبییا   آشییْو ّ ُییرج ّ هییرج راٍ بیٌدا ًیید ّ بییَ اطیی دذ    

ش ظی خا  دیگر  بَ خز اییراى ّ ایراًیٌید ییا ایٌکیَ خیْد      

-اسرار  داشتَ اًد  َ ا  تر  افشا هقتیْت را  شیتَ اًید   

        ّ  هثد اگر هد ضلیی ییا هید ا بیر ییا هحویْد ّ هییر حسییي 

غیرٍ را گرفتید سالن بیَ ارتیا هلیی تحْیلشیاى      خاتوی ّ

    ّ  در  هییاى دُییید تییا در با داشییت قبییل ا  دادگییاٍ بواًٌیید 

                                         هٌاسب هحا وَ گردًد.

 بر ایي فرقیَ اشیلالگر ّ هٌحیرف اسیتعوار      خشي پیرّ  

دٍ ُیا  البتیَ اٌید    اسیت. ّ ُویَ بیا ُین    هلیی  ُن بظْرت 

پ  ا  ییا  فرقَ شیعَ اًگلیسی   اسَ لی  سراى ً رُزار

پیا ا  دادگاُی سراى آخًْد ّ غیر آخًْید خیْد بشیردی    

   ً ر قاًًْی هٌعی بیرا   یسیتي در خاهعیَ ّ در بییي     َ ا

 
هیتْاًٌد در هعابد   یَ بیَ آًِیا    افراد ضاد  ًداشتَ باشٌدخ

اختظاص هیابد هراسن ضزادار  شکسیت فرقیَ اًگلیسیی    

خْد را بگیرًد) در هعابدشاى ّ بَ شزط ضدم  ْدک آ ار  ّ 

شکایت خظْطی  سی  ار  بَ  ارشاى ًدارد( ّ یا ایٌکَ 

خ ا  فرقَ فرًگی خْد خیداخ اضیِار   خْد را تاویي  ٌٌدآیٌدٍ 

ًییداهت ّ پشیییواًی ّهعایٌییَ رّاًییی را تْسییا رّاًپزشییکاى 

برا  سدهت رّاًی ا  ً ر غیر خ رًیاک  هردم ایراى هعتود 

بْدى برا   ْد یاى ّ  ًیاى ّ هیرداى را اًدیام دادٍ ّ سیپ       

برا  خشي ّ سرّر ّ پایکْبی بَ هلت سکْالر هسلواى یا 

سییلواى خییْد بپیًْدًیید ّ ایییي هعٌییی دهْ راسییی در غیییر ه

                      ایراى در ظرف اٌد هاٍ آیٌدٍ خْاُد بْد.

 

 



موج دانشجو –اتحاد ملی   

۴۲ 

* قدرت عدالت *  
ّ ثورٍ اتحاد هلیبطری حمْق  –ًظن اجتواعیهجازات ترّریستِا یک   

استعواری کَ در آهریت ّ عاهلیت ترّر، ضکنٌجَ   –سراى ّ هسدّراى فرلَ اضغالگر ضیعَ صفْی 

ّ اعذام ّ چپاّل ایراًیاى ًمطی داضتٌذ، بسّدی تْسط هردم ّ ارتص هلی ایراى بازداضت ّ برای 

گاٍ ُای بیطرف ایراى آزاد اعسام خْاٌُذ ضذ. اسکاهی برخکی از ایکي ترّریسکتِای     هحاکوَ بَ داد

کارگراى ّ الطار هردم آلکْدٍ اًکذ یکا     ،دست خْد را بَ خْى داًطجْیاى ّطٌفرّش ّ دیٌفرّش کَ

ّ تْسط ضاکیاى خصْصی اضاى هذارک کافی  بصْرت راًتخْری حك ّ حمْق هلت را دزدیذٍ اًذ

                                          :بککککذیي ضککککر  هی اضککککذ  ، ِککککت احهککککاریَ هْجککککْد اسککککت   بککککرای ارایککککَ بککککَ دادگککککاٍ ج   

                              

َ   علی خاهٌَ ای، اک ر ُاضکوی بِرهکاًی    رفسکٌجاًی، هِکذی کرّبکی، احوکذ جٌتکی،       هعکرّف بک

حسیي هْسکْی، هحوکذ خکاتوی، هحوکْد احوکذی ًککاد، اک کر گٌجکی، هحسکي          هص ا  یسدی، هیر 

رحین هطایی، هحوذ علی جعفری، هحسي هخول اف، حسکیي ضکریعتوذاری،   اسفٌذیار سازگارا، 

، هحسي رضایی، هِذی ّ یاسر ّ فایسٍ ُاضوی بِرهاًی هعرّف بکَ رفسکٌجاًی  هٌْچِر هتنی، 

سکی، حطکوت هِکاجراًی، بِکساد ً کْی،      احوذ خاتوی، حیذر هصکلحی، ُکادی افکاری، علکی یًْ    

، عسکگر اّددی هسکلواى، اسکذا     اسواعیل احوذي همذم، هصطفی تاجسادٍ، هحوذ رضا ًمکذی 

ّ صذُا ترّریست جٌایی ّ التصادی ککَ در نٌکاٍ اسکتعوار  بکا راًکت عهکْیت در فرلکَ         باداهچیاى

ّ هی اضکٌذ ککَ بکسّدی    اضغالگر ضذ ایراًی بَ ترّر فیسینکی یکا التصکادی ایراًیکاى هطکغْل بکْدٍ       

                                             لیسکککککت ُوکککککَ آًِکککککا تْسکککککط ضکککککاکیاى خصْصکککککی اضکککککاى هٌتطکککککر خْاُکککککذ ضکککککذ.     

                                                           

 







موج دانشجو –اتحاد ملی   

۷۲ 

کرد ختنه فارسی سی بی بی مثل  انگلیسی در ایران مربی  
ای اسدد م م ددلشاک  ددد س یلددی سدد  د  ددو   ایدد اک  دد  یددا د ل ااددددای انفل  ددی    دد  « اسددکو  »ی جدیددد تدد   مرر  

 دد     دد دو دیویددد اس زددس ای ییدداا   دد   امددا  ا ددا  « داسسد»سددوااک  ایدد س سددایماک ت د دد  ددددنی دا م اسدد    کدد  

دیویددفردددمدهریدد    ررسدد   فدد اید ز دددا  کدددو یسددی ای دسسدد اک اس م   ددد اسدد   دد      تصددش   ف  دد  ددد  دیدد  ا 

 .گمینددددددد ر   دددددددفر ر سددددددد  «رتددددددد      »تویندددددددفررن دددددددود ریندددددددیر رییددددددد ر م دددددددیریددددددد 

***********************                                                            

ای انفل  ددی اا ددد   هدداک سایر ایدد اک یددا د ل ددااد دددای    دد  ددد  فدد اار فدداادی  دایسددی ای یج ددال تدد ی  تحددو   دا ج 

تغ  دد  نددا  « داسسد»هددای ایدد اک دیویددد اس  دد   ددا  ددد    سددش  م دددی تدد   ملددی  ددود مکصددوا  دد دو ددد  فدد اار اسددان  

داده دیدد سی دا م اسددشی داتهدد اک دددا فدد اید ددد  دیدد  اسدد    ددود اا   کدد  نشددودو ایدد  م دددی  دد   دداا  ددود اا ای مدداه     

یدد اک ازددای  دد د یددا ن ددد  ت جشدد   ددده ای ادد اک س دلدد ر ددد ای سددد  ددد  مسدد  اا دایا دد   دد ده اسدد و      فذ دد   دا ا

داا دددد   د ل اادجهددددانی اا ددددد   ددددود ا  صددددا  داده دددددودو سی    ۳۱سددددا   امددددش ام ددددا   ددددشااه   ۵۴دیویددددد اس 

  هکدد  فدد ی ا دد غاش دا دد   س ددی دشددد  تحدد  تددا      اددم  دا دسدددی س دحدد ی  س اسدد  ددد  سددش  م دددی »فویددد  مددی

                                                                                                                  ای انی ا اا ف   ش 

    دیوید اس زس ای ییاا      اما  ا ا تصش   ف    د  دی  اس   ف اید ز دا  کدو                                             

         

توینددفرردیویددفردددمدهریدد    رن ددود رینددیر رییدد ر م ددیریدد ررریسددی ای دسسدد اک ادددیشی اس م   ددد اسدد   دد    

                                                        گمین ر   ف.ر ر س  «رت      »

و ای  ت   اا س ود س ی تا  د   د دا یا مصا م م دیوید اس ت   س  ند ه د ل ااد ای اک اا د   صو  سه ش س  دی یض

ف ی ت   دانواک داده نشده اس و دام اس    ک  سوااک اسی  هکوی ای  ت   تج د   ا ی نداادو د  سی اجایه م دی

دس کم  یلی س  د  و ای س سایماک ت د   ددنی ن    ضوادا  و ت   د ل ااد ای اک دا اش  ا   دا اش اااد  دا 

                                 ی ا دا ددی اس و            دااا ای انی                                    م اد ا  اه مانی د ل ااد

                                                       

  



موج دانشجو –اتحاد ملی   

۸۲ 

!؟شد مسلمان ايران به سفری از پس بلر تونی زن خواهر  

 
دیلییی م،ییوز امهنامییا تائیان،ییافیز دا تییتحا ائ یانیییی  ییود 

لوان توثز  واها هن»هئاع وان    

ز پی  اه تجاتیا ام مییهثی دا ائیاانز منیل ان      تونی بلر

مییی نوئنیی  لییوان تییوثز  « شیی  Lauren Booth ز مجییام

نیات ی شیام تلیاز     سیالا  یواها   ۳۴تلوئزئون م ژمانال،نت 

کیا اه  ترونی بلرر    نخست وزيرر يشيرشب برينينشري   ه نا)

حام،ییان سییا سییقت  شااییا اشییوالسا م تاماینییت شیی، ا   

( می گوئ  اک ون اه  انا تا حجاب استاسی  اام  -تتوم

امسام ت،امن می امدز پ ج تاا دا امه ن اه می  وان ز م ها 

 مات تیوان  تا منج  محو می امد.لوان توثز شش هتیا

پیی،ش پیی  اه دئیی اام اه حییاا حهییاص شا  ییا م  ییوما دا 

شها ام ت  ،م گاشت منل ان شود. ام امیامهز ئششی ثاز   

ع ا سیا شی ثا ام تیودز م نشنییا     »تا دئلی م،و گتت 

تودا کا ح  کادا ماش، ی مییهثی تیا میز تزائیه شی        

اسییتز م سیی ادص م شییادم  ال ییانا ام احنییا  مییی     

ن،ییا تاهگشییت شییواا لییوان تییوث ه سییامی کییا تییا تائیا «کیی م.

حیا   »ت  ،م تیا گامئی ن تیا اسیرا گاشیت. ام میی گوئی         

گوشت  وک ن ی  واا مها امه ااآن می  وانم. ش ر تیا  

امه اسیت کیا لیة تیا      ۳۴اسی،   اا. ه ن ی،ز    ۵۶تتحا 

سیا    ۵۴مشامتاص الشلی نزد  اا کا  و نی تائز م ص دا

گیشیا است. عج،ة اسیت کیا پی  اه م ی م شی ن تیا       

تا اسرا دئسا ت ائلی تا الشو نی ااا. میز کنیی     گامئ نم

تییودا کییا  ییامب هییا امهمشیییااانا هییو  ئیی  ئییا دم ل،ییوان 

شااب اا داشت.لوان توث احی ا  پوش، ن تااع اا اد نشیاد  

چا کنی می دانی  ائیز سیتا م  یوم میز اا تیا       »م گتت 

 یانم تیوث کیا تیاام پیا  تیی ممز شیثشا        «کجا می تاد.

ائییاان کییاا مییی ک یی ز ئشییی اه   تلوئزئییونی انسل،نییی هتییان  

مقالتییان پاسییام تیی ام   ییق دا عییااد اسییت. ام دا امص  

ش ا  دئسا تا کشیی اه ئونان تا  یز    ۳۵ن،زه اا  تا  ۵۶۶۲

اشییت تییا محاتییا  آنجییا توسییر اسییااف،و اا هئییا نییوااششز      

تسیییااد. امهالم پنییتز امهنامییا انسل،ییی هتییان اسییااف،لی    

هئییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا

می نوئن   انم « اسراگامئ ن  واها هن تلا تا »ع وان  

 ود اه  ز ز آنجا اا تا اادمگاهی اه  ۵۶۶۲توث دا دئ اا سا  

اسیی،اانز م داگ،ییا دا تحاانییی اننییانی دا سیی   دااشییواز    

مقائنا کاد. انم توث پ  اه ائز دئ اا دا تیحثیی کیا دا   

پا  تی مم داشت تشائ   ز  تا ع وان ئی  هنی ان اا اد   

م تشیاا گییاشیز ماژ   میی  ییواهم اه شی ا تیاا   »کیاد م گتیت   

اادمگا  اس،اان تششا ک مز چاا کا دا سا  هام ا ،یا ماژ   

هن ان ن،ز تشاا گاشیا ش   استز کا دامغ است. دا هن انز 

دا چااچوب اژئم عیافیز امهم سا مع    ییا میی ده ی ز    

مرااص ک     داائ ز اه تا ی ساگامی ها م تیوان تقشیی   

مییا ش شیی ن  هییا تا ییواداا مییی شییوئ ز م تییاائقی تییاام 

چ یی  امه پیی،ش اه ائییز تییحثتز  ثاگییزاام شااننییا «داائیی .

عشنی اه  انم توث اا دا حا   ائ  دا ئ   وااتااشامشی 

د.                                 پیییییییا اه  ییییییی   دا یییییییز  چیییییییا  کیییییییاد  تیییییییو    

            



هْج داًػجْ –اتحاد هلی   

۹۲ 

با دوست دخترش ازدواج میکند ویلیامپرنس 
پرًص چارلس، ّليعِذ بريتاًيا اعالم کرد کَ پطرظ، ّيليام، 

با کاتريي هيذلتْى، دّضت دخترظ ًاهسد غذٍ اضت ّ بِار 

                                .يا تابطتاى آيٌذٍ ازدّاج هی کٌٌذ

هلکيَ  ّيليام، پص از پذرظ چارلس، ًفر دّم برای جاًػييٌی  

اليسابييت اضييت ّ  فتييَ هييی غييْد کييَ اجتوييا  اّ بييَ جييای 

.                     پذرظ بَ هقام پادغاُی خْاُذ رضيذ  

« ضييٌت آًييذرّز»غيياُسادٍ ّيليييام زهيياًی کييَ در داًػيي اٍ 

اضکاتلٌذ درش هی خْاًذ با کيت هييذلتْى، از داًػيجْياى   

ايي داًػ اٍ آغٌا غيذ ّ از آى زهياى بيا ُين دّضيت بيْدٍ       

ذايي دّ ًفر طيی تعيييالا اخيرغياى در کٌييا ت يوين بيَ       اً

ازدّاج  رفتٌييذ. در بياًيييَ کيياخ باکيٌ ِييام آهييذٍ اضييت کييَ    

غاُسادٍ ّيلييام پيص از هيلير کيردى هيادر بيسر ع، هلکيَ        

اليسابت ، ّ کطب اجازٍ از پذر عيرّش، خرير را اعيالم کيردٍ     

          .                                                    اضت

عرّش ّ داهاد پص از ازدّاج در غوال ّيليس، هحيخ خيذهت    

غاُسادٍ ّيليام در پاي اٍ ًيرّی ُْايی ايي کػيْر، اااهيت   

اعييالم ًيياهسدی ايييي دّ ًفيير، بييْي ٍ در داخييخ  .خْاٌُييذ کييرد

بريتاًيييا، از ايييي ًايير جالييب اضييت کييَ خيياًْادٍ عييرّش از    

سرگ اعضای خاًْادٍ ضليٌتی ّ يا خياًْادٍ ُيای هتويْل بي    

.                                                 بريتاًيا ًيطتٌذ  

پذر ّ هادر عرّش يي  غيرکت بر يساری جػيي تْليذ بيرای       

هػترياى دارًذ ّ  فتَ هی غْد کَ خْد عرّش ُين ا يذ   

کييت هيذليتْى، چِيار ضيال     .دارد هغازٍ ًاى فاًتسی باز کٌيذ 

پيع پص از آًکَ خررً اراى هرترا اّ را دًرال هی کردًذ ّ از 

راٍ دّر از اّ عکص هی  رفتٌذ، اعالم کرد کَ از ّيليام جيذا  

غذٍ، برای ايٌکَ دي ر ًويی تْاًيذ اييي  ًْيَ فػيارُا ّ در      

اًاار عوْهی ايرار  يرفتي زًيذ ی خ ْايی اظ را تحويخ      

ضالَ باردي ر با ُين   ۸۲دّ جْاى  کٌذ، اها پص از هذتی ايي

.                                                    آغتی کردًذ  

غيياُسادٍ ّيليييام پطيير بييسرگ دياًييا، ُوطيير ضيياب  چييارلس  

اضييت. دياًييا ّ چييارلس پييص از اختالفيياا زييياد در زًييذ ی       

.غخ ی اغاى از يکذي ر جذا غذًذ  ۶۳پرًطيص دياًيا در   

رظ، دّدی الفايذ، پطير هحويذ   ضال ی ُوراٍ دّضت پط

در لٌيذى،  « ُيرّدش »الفايذ هال  ه ری فرّغ اٍ هعيرّ   

.                               در ت اد  راًٌذ ی کػتَ غذ  

هرگ دياًا در جْاًی، غن ّ اًذٍّ فراّاًی را در بريتاًييا ّ در  

هياى دّضتذاراى اّ در ضراضر جِاى براً يخت ّ هيليْى ُا 

.       يا در هراضن ضْ ْاری اّ غرکت کردًذًفر در بريتاً  

کيَ خرير    َ بيْد بريتاًيا  فتي ّات ديْيذ کاهرّى، ًخطت ّزير 

ًاهسدی ايي دّ را در جلطَ کابيٌَ بَ اّ دادٍ اًذ ّ ُوَ آًِا 

از غٌيذى آى بطيار خْغيحال غيذٍ اًيذ ّ برايػياى آرزّی     

                                    *****************رادیيييْ فييييردا  -خْغيييرختی دارًيييذ  



هْج داًشجْ –اتحاد هلی   

۰۳ 

برای ایي دّ زّج جْاى ّ هْفق آرزّی هْفقیت در زًذگی جوعی از پٌاٌُذگاى سیاسی فعال ایراًی در لٌذى 

را کَ  راٍ پرًسس دایاًا، ّیلیامپرًسس کاتریي ّ ُن پرًس هشترک خْد ًوْدٍ ّ ضوي تبریک اهیذّارًذ کَ ُن 

جوِْری اسالهی بْد را رژين  ّ ّحشیگری ّ هخالف ترّریسن پٌاٌُذگاى ایراًی دردهٌذ یار ّ غوخْار 

                                                                                                                             .اداهَ دٌُذ

یي دّ در هطیر دّضتی ب با جلب ًظر چٌذ ضازهاى بسرگ خیریَ اًگلطتاى پرًطص دایاًا در اقذاهی بشر دّضتاًَ ّ

بَ سازهاى خیریَ خاًَ ایراى ابسار الزم را اػطا کرد کَ ایي پٌاٌُذگاى با تاضیص  هلت  بَ پٌاٌُذگاى ضیاضی ایراًی

با اُذاف زیر  6991ایي ضازهاى با ّام ّ کوک ُای پرًص دایاًا از ضال  حل هشکالت پٌاُجْیی ّ پٌاٌُذگی بپردازًذ.

شرّع بَ فؼالیت برای رفغ هشکالت ّ آضیب ُای اجتواػی پٌاُجْیاى ّ پٌاٌُذگاى ایراًی شذ، کَ شْربختاًَ پص از 

تٌِا خاًَ ّاقؼی  دردهٌذاى قطغ گردیذ ّ ایراًیبَ پٌاُجْیاى ّ پٌاٌُذگاى ایراًی ایشاى، ایي کوکِا برای حادثَ دلخراظ 

اهیذ آًکَ   گرفتار ّ هغبْى شذًذ.دّبارٍ خْد را کَ با بِتریي ضرّیطِا ّ باالتریي پیگیریِا ُوراٍ بْد را از دضت دادٍ ّ 

ػرّش ّ فرزًذ پرًطص دایاًا پٌاُجْیاى ّ پٌاٌُگاى فراهْظ شذٍ در بریتاًیا را ُواًٌذ هادر شُْر ّ هادر خْد از یاد 

                                                                                                                                                                    .ًبرًذ

و امیذ آنکه دوباره بتوانیم د بودتوانش موجو پرنسس دایانا برای  سازمان خیریه خانه ایران که تا قبل از حادثه سابق شرح مختصری از خذمات  

  







موج دانشجو –اتحاد ملی   

۳۳ 

از تولد تا مرگ یانا )یاور ایرانیان بی پناه(انسس دپر

 ػاُشادٍ ُوظز (7997-7991)  ّلش پزًظض تَ هلقة ّ دایاًا پزًظض

 در راًٌذگی حادثَ یک در طالگی ػغ ّ طی طي در کَ تْد چارلش

 سیثایی، کثیز، تزیتاًیای طلغٌتی خاًْادٍ تَ ّرّد. درگذػت پاریض

) هخصْصا تَ پٌاُجْیاى تی پٌاٍ ّ  ًَاًظاًذّطتا کوکِای ّ ُهذگزایی

 تزیي طزػٌاص اس یکی تَ را دیاًا ،پٌاٌُذگاى طیاطی دردهٌذ در اًگلظتاى(

 خثزطاستزیي اس یکی دیاًا هزگ. کزد تثذیل جِاى سًاى هحثْتتزیي ّ

 طلغٌتی خاًْادٍ رّی تز ػوْهی افکار فؼار هذتِا تا ّ تْد طال ّقایغ

  .    تْد افکٌذٍ طایَ چارلش پزًض ّ شاتتالی هلکَ تْیژٍ هتحذٍ پادػاُی

                                  کودکی و تولد

 هٌغقَ در طٌذریٌگِام کْچک ػِز در ۱۶۹۱ جْالی اّل در دیاًا

 تزای اطپٌظز جاى ادّارد پذرع. آهذ دًیا تَ اًگلظتاى ػزق در ًْرفْلک

 ظکًْظضّی هادرع. کزد هی کار هتحذٍ پادػاُی طلغٌتی خاًْادٍ

 کَ تْد تزادر دّ ّ خْاُز دّ دارای دیاًا. داػت ًام اطپٌظز فزاًظض

. تْد خاًْادٍ تشرگ فزسًذ چِارهیي دایاًا. داػتٌذ ُن تا کوی طٌی اختالف

 طپزدٍ هادرع تَ تزع کْچک تزادر ّ دیاًا طزپزطتی ّالذیي، جذایی تا

 یک در طپض ّ ًْرفْلک در رّساًَ هذرطَ یک در اتتذا دیاًا. ػذ

 ّ ًثْد هْفقی آهْس داًغ ّی. خْاًذ درص کٌت در رّسی ػثاًَ هذرطَ

 هْطیقی در ًیش ّ ػیزجَ ّ ػٌا ّرسػِای در را خْد اطتؼذاد تیؼتز

.                                                                         داد ًؼاى  

                                   جوانی و نوجوانی

 تزای السم حذًصاب ػذ هؼلْم آًکَ اس تؼذ ّ طالگی ػاًشدٍ طي در دیاًا

 ّی تَ تا کزد درخْاطت ّالذیٌغ اس ًذارد را هذرطَ در تحصیل اداهَ

 یک در کَ تْد ًزطیذٍ طالگی ُفذٍ تَ ٌُْس. دٌُذ لٌذى تَ رفتي اجاسٍ

 ّی. کزد ػزّع را ای تاسٍ سًذگی لٌذى در دیگز ًفز چٌذ تا اػتزاکی خاًَ

 اس اها کزد کار رقص هذرطَ یک در را هذتی. گزفت آػپشی دیپلن اتتذا

 هاًٌذ تزی ػوْهی کارُای در خاعز ُویي تَ. ًثْد راضی کار ایي

 در تچَ پزطتار ػٌْاى تَ ُن را هذتی. پزداخت تارُا در کار ّ ًظافت

    .                                      کزد کار لٌذى هِذکْدکِای اس یکی

 

 پرنس با ازدواج

چارلس

 

 درتار تا اس ًیش پذرع ّ تْدًذ ُوظایَ طلغٌتی خاًْادٍ تا دیاًا خاًْادٍ

 اسدّاج تزای کَ طالَ طَ ّ طی چارلش پزًض. داػت دّطتی ّ ارتثاط

 درتار تا هزتثظ ُای خاًْادٍ اس فزدی دًثال تَ داػت قزار فؼار تحت

 را ًظز هْرد ػزایظ دیاًا. تاػذ داػتَ پزّتظتاى هذُة کَ گؼت هی

 ُن تا پل طٌت جاهغ کلیظای در ۱۶۹۱ ژّئیَ ۹۶ در دّ ایي. داػت

 ّ ػذ پخغ تلْسیْى اس سًذٍ صْرت تَ ایي اسدّاج هزاطن. کزدًذ اسدّاج

 ّ هصز در را خْد ػظل هاٍ آًِا. داػت تیٌٌذٍ هیلیارد یک تَ ًشدیک

 اقاهت ّلش در طلغٌتی خاًْادٍ کاخِای در طپض ّ گذراًذًذ تالوْرال

 ۱۶۹۹ طالِای در چارلش ّ دیاًا. خزیذًذ لٌذى در ُن آپارتواًی ّ گشیذًذ

. دارًذ ًام ُزی ّ ّیلیام تزتیة تَ کَ ػذًذ پظز فزسًذ دّ دارای ۱۶۹۱ ّ

 در ُزگش کَ داػت ای آػفتَ افکار آًچٌاى اع ػزّطی رّس در دایاًا

 کَ را کاهیال اس اییُ ػکض دایاًا ػظل هاٍ در. تْد ًکزدٍ تجزتَ سًذگیغ

َٔ الی اس ) چٌذی تؼذ چارلش تا تگوَ .را دیذ افتاد تیزّى چارلش طزرطیذًاه

ػام ظاُز هیؼذ ّ چارلش  ُای طز آطتیي اّل حزف کاهلیا در طز هیش

پذیزفت کَ ایي تگوَ ُا ُذیَ سًی تْدٍ کَ قثال ّی را دّطت داػتَ ّ 

 ّ فزاس درّغیي، آغاس ایي تا آًِا اسدّاج  حاال اس دطتغ دادٍ اطت( 

 کَ تْدًذ رطیذٍ جایی تَ آًِا دیگز ایٌکَ تا. داػت فزاّاى ُای ًؼیة

 اسدّاج ّ درتاری سًذگی رّحی فؼار. سدًذ ًوی حزف یکذیگز تا تقزیثا

 کَ ػذ ”ًزّطا تْلیویا“ ًام تَ خغزًاکی رّحی تیواری تزّس تاػث دایاًا

 دلیل تَ دایاًا گاٍ. ردآّ ّجْد تَ اّ خْردى غذا در ًظوی تی ّ آػفتگی

. سد هی خْدکؼی تَ دطت ّ ػذ هی کؼیذٍ اهیذی ًا آطتاًَ تا تٌِایی

. تْدًذ خغزًاک تظیار تزخی اها ًثْدًذ جذی ُا خْدکؼی ایي اس تؼضی

 یاد ”طیاٍ رّسگار“ ػٌْاى تا خْد درتاری سًذگی دّراى اغلة اس دایاًا

 ”هْرتي اًذرّ”  ًْػتَ ”اًگلیض درتار در ای غزیثَ دایاًا“ کتاب)کزد هی

َٔ  ّ تْد ّلش پزًض چارلش، پزًض(کْیز“ اًتؼارات ”فْالدفز طیاّع“ تزجو

 ػضْیت تَ ػواًل ّ کزد دریافت را ّلش پزًظض لقة اّ تا اسدّاج تا دیاًا

 ُای تزًاهَ اس تظیاری در تؼذ طالِای در ّی. درآهذ طلغٌتی خاًْادٍ

 تَ تٌِایی تَ یا چارلش پزًض تا ُوزاٍ ّ کزد ػزکت خارجی ّ داخلی

.کزد طفز ُوظْد قلوزُّای تْیژٍ جِاى کؼْرُای اس تظیاری

 



موج دانشجو –اتحاد ملی   

۴۳ 

 جدایی از پرنس چارلس

 کارُای تزیي کْچک تا ضذ تاعث چارلش ّ دیاًا هحثْتیت ّ ضِزت

 تسیاری ّ ضْد دادٍ پْضص ُا پاپاراتشی ّ ُا رساًَ تْسط ًیش آًاى

 آًاى جولَ اس. گزدد هٌعکس هطثْعات در آًاى خصْصی هسائل اس

 ًیش ّ داضت دیاًا تا سًذگی اس پیص چارلش کَ ًاهطزّعی رّاتط

 خثزساستزیي ّ تزیي داغ اس اش سْاری اسة هزتی ّ دیاًا راتطَ

 چٌذیي تا دیاًا عزف اس خارج رّاتط ۸۸۱۱ سال اس. تْد اتفالات

 ضذ تزهال راگثی هزتی یک ّ ضخصی ًگِثاى جولَ اس هختلف هزد

.تْد هتحذٍ پادضاُی افزاد خثزساستزیي اس ّی سالِا ایي توام در ّ  

 سزپزستی اها کزدًذ سًذگی ُن اس جذای ۸۸۸۱ سال اس دّ ایي

 در دیاًا پزًسس. داضتٌذ تزعِذٍ هطتزک تصْرت را فزسًذاًطاى

 هطکالت ّ ُا ًگزاًی اس پزدٍ تلْسیًْی تزًاهَ یک در ۸۸۸۱ سال

 تز کَ اجتواعی ّ ای رساًَ فطارُای اس ّ تزداضت خاًْادٍ درًّی

 ۸۸۸۱ اّت ۱۱ در چارلش ّ دیاًا سزاًجام. کزد گالیَ تْد ّی

 لذری دیاًا سلطٌتی عٌْاى کار ایي تا. گزفتٌذ طالق ُن اس ارسو

 تَ عوز آخز تا تْد ضاُشادگاى اس یکی هادر ّی چْى اها آهذ پائیي

 پزًسس لمة ّ هاًذ تالی سلطٌتی خاًْادٍ اعضای اس یکی عٌْاى

.                                                        کزد حفظ را ّلش  

 مرگ

 راًٌذگی ضذیذ تصادف یک در دیاًا ،۸۸۸۱ گْستآ ۴۸ در

 راًٌذٍ ّ الفایذ دّدی اش هعطْلَ ُوزاٍ تَ ضة آى ّی. درگذضت

 ّ ضذ خارج ُتل پطتی درب اس عکساى دست اس فزار تزای اش

 در تًْلی در لیوْسیي تٌش یک در. داضت را پاریس اس خزّج لصذ

 ّ سیاد سزعت دلیل تَ هاضیٌطاى کَ تْد حزکت تَ هطغْل پاریس

 جاى ًفز سَ ُز ّ کزد تزخْرد تًْل دیْارٍ تا راًٌذٍ کٌتزل عذم

 ایوٌی کوزتٌذ ُیچکذام الفایذ ًَ ّ دیاًا ًَ کَ ضذ هعلْم تعذُا. تاختٌذ

 اًذاسٍ اس تیطتز تزاتز سَ راًٌذٍ کَ ضذ گفتَ ُوچٌیي. تْدًذ ًثستَ

       .                         تْد کزدٍ هصزف الکلی ًْضیذًی هجاس

 دیگز دیاًا چارلش، اس جذایی اس تعذ کَ کزد اعالم دّم الیشاتت هلکَ

 تزای رسوی جٌاسٍ تطیع ًثایذ ّ ًیست سلطٌتی خاًْادٍ اس عضْی

 ّ داضت دًثال تَ را سیادی اعتزاض گفتَ ایي. ضْد تزگشار ّی

ضذ تزپا دیاًا تزای رسوی هزاسوی چارلش پزًس اصزار تا سزاًجام  

اجتماعیهایفعالیت  

 ّی ضِزت عوذٍ اها داضت عاللَ ٌُز تَ دیاًا پزًسس ُزچٌذ

 یا ّ تأسیس تا ّی. است اجتواعی ّ الوٌفعَ عام ُای فعالیت تخاطز

 ّ ساسی خاًَ ساسی، هذرسَ تَ خیزیَ، هْسسَ چٌذیي تا ُوکاری

 پٌاُجْیاى تَ هخصْصا)  پزداخت دردهٌذاى ّ تیٌْایاى تَ کوک

 ضایاى کوکِای ّی(. ایزاًی دردهٌذ اسیسی پٌاٌُذگاى ّ پٌاٍ تی

 اًجام هیي اس دیذگاى آسیة ّ ایذس تَ هثتالیاى جذاهیاى، تَ تْجِی

 ّ آفزیما هاًٌذ هحزّم ّ سدٍ تحزاى هٌاطك تَ سفز در ّی. داد

 آسیة ّ هحزّهاى تَ دادى دلگزهی تَ جذیت تا ُزسگْیي ّ تْسٌی

 دیذار تزسا هادر ّ هاًذال ًلسْى چْى کساًی تا ّ پزداخت دیذگاى

.                                                                       کزد  

 را ایذس تَ هثتال یک دست عام هال در ۸۸۱۱ سال در دیاًا *    

 تَ هثتالیاى تا ّی تعذُا. کٌذ حوایت آًاى اس طزیك ایي تَ تا گزفت

                                          داضت تواسِایی چٌیي ًیش جذام

 اس ّ رسیذًذ سز سیادی عکاساى تصادف اس تعذ تالفاصلَ *    

    کزد ضثط را آًِا دّرتیٌِای پلیس اها کزدًذ عکسثزداری صحٌَ

 تار ًخستیي تزای چی تٌام ایتالیایی هجلَ یک ۱۰۰۱ سال در *

 ُا اًگلیسی اعتزاض تا کَ کزد چاپ را دیاًا تصادف اس عکسِایی

.                                                                ضذ هْاجَ  

 شایعات

 تا عوذ تَ دیاًا راًٌذٍ خْى آسهایص ًتیجَ کَ گْیٌذ هی هٌتمذاى تزخی

 هست راًٌذٍ کَ کٌٌذ هی ادعا ایٌاى. است ضذٍ عْض دیگزی کس

آساد داًطٌاهَ -است تْدٍ عوذی تصادف ّ ًثْدٍ  

 

 



مُج داوؼجُ –اتحاد ملی   

۵۳ 

یيٌدی ساده است؟احمدی نژاد دیلی تلگزاف : آیا   

دارد اش گذشتو کزدن پنيان بزای ًی تالش اس ناشی را یيٌدیان بو نژاد احمدی تند ىای حملو: مفسزان  

جمٍُری اطالمی  بىام ظاٌزی محمُد  تزَریظتیک عکض اساػغالگزبً گشارع َ تفظیز دیلی تلگزاف، 

کً ػىاطىامً اع در دطتغ اطت بً َضُح ریؼً یٍُدی وام  6831ذ جزیان اوتصابات اطفى در احمذی وژاد

خاوُادگی اع را وؼان می دٌذ.بشرگىمایی ػىاطىامً اَ وؼان می دٌذ وام خاوُادگی طابق اَ 

                                                            صبُرچیان)عىُاوی یٍُدی بً معىی دَسوذي لباص( بُدي اطت.

 

کُتاي وامزتبی کً در تصُیز مؼخص اطت عىُان می کىذ کً وام خاوُادگی اع بً احمذی وژاد تغییز  مته 

صبُرچیان ٌا بً طُر مُرَثی در آرادان محل تُلذ احمذی وژاد طکُوت داروذ َ ریؼً در آوجا داروذ  یافتً اطت.

ق می ػُد. صبُر ػالی َ ایه وام اس یک وام یٍُدی کً بزای بافىذي صبُر اطتفادي می ػذي اطت مؼت

اطت کً بزای اوجام مىاطک دیىی یٍُدی ٌا اطتفادي می کىىذ َ در فارطی بً آن طبُر می گُیىذ. ایه وام 

حتی تُطط َسارت کؼُر ایزان بً عىُان وامی بزای یٍُدیان ایزان ػىاختً می ػُد.احمذی وژاد تغییز وام 

خاوُادي اع بً تٍزان ایه وام تغییز کزدي اطت اما ٌیچ خاوُادگی اع را تکذیبىکزدي َ گفتً ٌىگام مٍاجزت 

                                                                                               اػاري ای بً دلیل آن وکزدي اطت.

 

ذٌبی را دلیل علل مختلف مالی َ م اطتعماری، –اس طزان فزقً اػغالگز ػیعً صفُی  ادژوبظتگان احمذی 

تغییز وام خاوُادگی تُطط پذر آٌىگز احمذی وژاد عىُان می کىىذاحمذی وژاد تزَریظت یک راوتخُر مٍىذص 

در رػتً کىتزل تزافیک با مذرک دکتزا می باػذ. اَ قبل اس مطزح ػذن وامغ بً عىُان یک طیاطتمذار در 

در مىاظزي ٌای اوتخاباتی ریاطت جمٍُری  پایتخت در ویزٌَای وظامی طپاي اوقالب فعالیت می کزدي اطت.

امظال در تلُیشیُن اَ تحت فؼار قزار گزفت تا قبُل کىذ وام خاوُادگی اع را تغییز دادي اما اَ اس ایه قضیً 

                                                                                                                             طفزي رفت.

 

 



يٕج زاَشجٕ –اتحبز يهی   

۶۳ 

 somewhere ۵۲ ۹۰ ۹۶۳۰ ۹۰:۹۶ :از yar :توسط

 ىیهچ آخوودٌا  وقتی  ولی کرد محکوم آورا حادثً ایه از بعد ساعت چىد فقط اوباما آقای

یستاديوا ایران مردم کىار پس کىىد ومی محکوم را آن آرن  می مردم سر بر کارٌایی  

-********* ... ... .... ... ... ... .._***********************

راک أثبيب، رییض جًٕٓری آيزیکب، زثیز کم طبسيبٌ ثب

يهم ٔ زٔنت ْبی ثزیتبَیب ٔ فزاَظّ حًالت تزٔریظتی 

صجح چٓبرشُجّ زر يقبثم يظجسی زر چبثٓبر را 

ثشست يحکٕو ٔ اس ایُگَّٕ اػًبل اثزاس اَشجبر کززَس. زر 

تٍ کشتّ شسَس. ۹۳ایٍ حًهّ  اَتحبری زطتکى   

ثبراک أثبيب طی ثیبَیّ                                      

کشتبر يززو ثیگُبِ زر جزیبٌ يزاطى » ای گفت: 

ػبشٕرا، ػًهی يطزٔز اطت ٔ کظبَی کّ ثّ ایٍ 

اػًبل زطت يی سَُس، ثبیس تحت تؼقیت قزار گزفتّ ٔ 

پبطرگٕ ثبشُس. ایٍ گَّٕ اػًبل، ثشزالَّ ٔ ٔقیحبَّ 

ل ایٍ گَّٕ اػًب»رییض جًٕٓری آيزیکب گفت: «اطت.

ٔ زیگز حًهّ ْبی تزٔریظتی َشبٌ يی زْس کّ 

تزٔریظى، زیٍ ٔ طیبطت ٔ يزسْبی يهی ًَی 

شُبطس. ایبالت يتحسِ تًبيی اشکبل تزٔریظى را زر 

                       «ًّْ َقبط جٓبٌ يحکٕو يی کُس.

آيزیکب زر يقبثهّ ثب چُیٍ ثی » ثبراک أثبيب گفت: 

زِ ْبیی اطت کّ ػسانتی، کُبر يززو ایزاٌ ٔ ذبَٕا

ػشیشاٌ ذٕز را زر ایٍ حبزثّ اس زطت زازِ اَس یب 

رییض جًٕٓری آيزیکب افشٔز:  «.سذًی شسِ اَس

تًبيی يززو جٓبٌ ثب ْى ٔ زر کُبر ْى ثبیس ْزگَّٕ »

ػًم تزٔریظتی را يحکٕو کززِ ٔ اس حقٕق ثشز 

جٓبَی کّ ثب سَسگی آساز ٔ ػبری اس ْزگَّٕ ذشَٕت 

گشارع ْب «، حًبیت کُُس.ثی يؼُی آغبس يی شٕز

حبکی اطت ایٍ اَفجبرْب زر يیبٌ ْیئت ػشازاری کّ 

زر يقبثم يظجس ايبو حظیٍ ایٍ شٓزطتبٌ تجًغ 

کززِ ثٕزَس ثّ ٔقٕع پیٕطتّ اطت.یک يقبو ٔسارت 

کشٕر ْى گفت کّ زٔ اَفجبر َشزیک ثّ ْى رخ زازِ ٔ 

يکی اس ايٍ اَفجبر ْب ثّ زنیم ايٍ کّ قجم اس اَجبو 

شُبطبيی شسِ ثٕز، آطیت کًتزی َظجت  ػًهیبت

ثّ اَفجبر زيگز ثزجبی گذاشتّ اطت.يؼبٌٔ اطتبَسار 

تزٔريظت »طیظتبٌ ٔ ثهٕچظتبٌ زر ایٍ يٕرز گفت: 

ْب چُس َفز ثٕزَس کّ يک َفز اس آَٓب جهیقّ اَفجبری 

يرفی شسِ سيز نجبص ذٕز را زر يظیز ْیبت ػشازاری 

                                                     «يُفجز کزز.

ایٍ زر حبنی اطت کّ ثّ گشارع ذجزگشاری فبرص، 

ػهی الریجبَی، رییض يجهض شٕرای اطاليی گفت 

اقسايبت تزٔریظتی کبر طزٔیض ْبی اطالػبتی »کّ 

اطزاییم آيزیکب ٔ»ٔ افشٔز: « آيزیکب ٔ اطزائیم اطت   

ثساَُس کّ ایٍ گَّٕ اقسايبت تزٔریظتی ثی پبطد  

.«                                               ُْس يبَسَرٕا  

ثّ گشارع ذجزگشاری يٓز َیش، ػالءانسیٍ ثزٔجززی، 

رییض کًیظیٌٕ ايُیت يهی ٔ طیبطت ذبرجی 

» يجهض شٕرای اطاليی ْى رٔس چٓبرشُجّ گفت: 

تجزثّ حٕازث گذشتّ اثجبت كززِ اطت كّ 

ت طز ْبی اطالػبتی اَگهیض ٔ آيزيكب پش طبسيبٌ

جُبيبتی َظیز جُبيت صجح رٔس چٓبرشُجّ چبثٓبر قزار 

                                                           «زارَس.

 دبیرکل سازمان ملل انفجارهای چابهار را محکوم کرد

ثبٌ گی يٌٕ، زثیزکم طبسيبٌ يهم يتحس ْى رٔس 

چٓبرشُجّ حًهّ اَتحبری زر چبثٓبر را يحکٕو کزز. 

زثیزکم طبسيبٌ يهم »رُگٕی ثبٌ گی يٌٕ گفت: ط

حًهّ ٔ ثًجگذاری زر یک يظجس زر چبثٓبر زر جُٕة 

طرُگٕی ثبٌ «.شزقی ایزاٌ را قٕیب يحکٕو يی کُس

زثیز کم اس ایٍ کّ چُیٍ حبزثّ »گی يٌٕ گفت: 

زنرزاشی زر رٔس ػشازاری ػبشٕرا رٔی زازِ، ػًیقب 

زر جزیبٌ «ٔحشت سزِ شسِ ٔ شٕکّ شسِ اطت.

تٍ ْى سذًی شسِ اَس.  ۵۵اَفجبرْب زر چبثٓبر، حسٔز 

ثزیتبَیب، فزاَظّ ٔ ارزٌ ْى اَفجبرْبی رٔس چٓبرشُجّ 

                                                .را يحکٕو کززَس



موج دانشجو –اتحاد ملی   

۷۳ 

ترکیً دَلتاخطار لرمس بً   

                                                                    ٌم میىٍان گرامی،

شذیم دَلت ترکیً َ حکُمت اشغالگر ایران طی یک لرارداد خبردار  شُربختاوً 

بیشرماوً َ بر خالف مُازیه حمُق بشری بر سر تحُیل پىاٌجُیان بی پىاي 

اک ترکیً بً دژخیمان جمٍُری اسالمی بً تُافك رسیذوذ!!!؟ ایراوی در خ

ٌماوطُر کً میذاویم بسیاری از پىاٌجُیان سیاسی در صُرت تحُیل بً حکُمت 

                اشغالگر ایران با خطر شکىجً َ زوذان َ اعذام رَبرَ خُاٌىذ شذ.

                                                   

ه بً دَلت ترکیً شذیذا اخطار میکىیم کً ایه لرارداد ضدذ بشدری را میغدی    بىابرای 

اعالم کىذ َ گروً در صُرت تحُیل حتی یکىفدر از ایراویدان پىداٌجُ بدً ترَریسدت      

َ  ٌددای جمٍددُری اسددالمی، از طریددك   کمپددیه ٌددای پىاٌىددذگی َ   َاحددذ بددرَن مددرز 

یم میبدر ایراوی سراسری َ پیگیری حمدُلی ٌسیىدً ٌدای دَلدت ترکیدً را بىدان بدا         

ٌم از وظر اعتباری َ ٌدم از وظدر حمدُق بشدری بدرایو یبرَیدی در سدط  بدیه         کً 

         المیددل بددالی وماوددذي َ بدىددُان دَلتددی ضددذ بشددری َ ضددذ ایراوددی شىاسددایی شددُد.         

       

ترکیدددً رسدددما درخُاسدددت میکىدددیم کدددً بجدددای اجدددرای مددددادات    در پایدددان از دَلدددت 

ضذبشری َ ضذ ایراوی، در حفاظت از جان َ امىیت پىاٌجُیان بی پىاي ایراودی در  

خاک ترکیً کُشا َبً َظدای  َ متدٍدذات بدیه المییدی َ حمدُق بشدری خدُد عمدل         

بدرا کدً بجدس ضدرر      ی کىدذ. ذ َ از یک فاجدً اوساوی در داخل خاک خُد جیُگیرىک

ً ٌددددی               وددددذارد. در پددددی چ سددددُدی بددددرای دَ میددددت دَسددددت َ بددددرادر ایددددران َ ترکیدددد

         

َاحذ درَن مرز –حفاظت حسب اتحاد میی ایران   

ترکیً -کمیتً مشترک دفاع از حمُق پىاٌىذگان  



موج داوشجو –اتحاد ملی   

۸۳ 

 اوفجار یک بمب صُتی درمحُطً  کىسُلگری اشغالی ایران در لىدن

شاٌذان اػالم کردوذ کً کارکىان بخش کىسولگری ایران 

سرػت آن را بً  کً بً ایه بستً مشکوک شذي بودوذ، بً 

خارج از ساختمان مىتقل کردي و ٌمسمان بً پلیس اطالع 

 ٌای دادوذویروٌای پلیس بؼذ از حضور در محل، خیابان

سازی  کً متخصصان خىثی  اطراف را بستىذ و در حالی

کردن ایه بمب بودوذ، ایه  بمب، مشغول بررسی و خىثی

بستً بؼذ از چىذ ساػت در مقابل ساختمان کىسولگری 

                                                       .مىفجر شذ

رسذ ایه بستً حاوی ووػی بمبب وبوتی ببودي     بً وظر می

بببً تفتببً شبباٌذان، .بببذون کىتببرل مىفجببر شببذي اسببت کببً

در  اشغالی ایراناوفجار مسبور مقابل ساختمان کىسولگری 

سبت کبً    ایبه در حبالی  .لىذن تلفاتی در ببر وذاشبتً اسبت   

وبور  کىتبرل شبذي و ببرای از      پلیس اػالم کرد: اوفجار ببً  

بببیه بببردن بسببتً مشببکوک وببور  تر تببً و ممکببه اسببت 

       .                   وبببببببودي باشببببببذ بسببببببتً حبببببباوی مببببببواد مىفجببببببري 

                                       

در لىذن درمىطقبً  اشغالی ایران بخش کىسولگری سفار  

طور کلی در ساختماوی جذا از سباختمان    و بً” کىسیگتون“

اولی سفار  با  اولً چىذ خیابان از آن، واقغ شذي است 

 و روزاوً مراجؼان متؼذدی دارد

     .

  

مرکز ترَریستی جمٍوُری االویمی در لىودن کوً نیور و ور       

مستقیم علی خامىً ای َ ومایىدي اش در لىدن اداري میشُد 

َ توواکىُن بطووواطر الوووُد برخوووی ان کمگووواوی ٌوووای اوگلیسوووی  

مُرد حمایو  دَلو  ٌوای اوگلسوتان بوُدي َ رزیوم ان ایىجوا        

مووا  مطوالفیه خوُد را شىاالووایی َ ان مسولماوان وایاوواي یوا ط    

برای اعمال مامُری  ٌای ترَریسوتی در خواا اوگلسوتان    

 یوووووووووووووووووووووووووووووووووووار ایوووووووووووووووووووووووووووووووووووری می ىووووووووووووووووووووووووووووووووووود   

 



هْج داًطجْ –اتحبد هلی   

۹۳ 

 اجرای آماده را نروژ مسلمانان اشغالگر اسالمی جمهىری

کند می تروریستی عملیات  
 اسالمی جمهىری اقذامات به شذیذا نزوژ، دادگستزی وسیز

.خىانذ مجزمانه عملی را اقذامات این و نمىد اعتزاض  

 اس یکی مقابل در گذاری بمب قصذ اسالمی جمهىری عىامل

.داشتنذ را اسلى در خارجی های سفارتخانه  

 اّلیي ثرای ًرّژ دّلتی ّ سراسری ُفتَ اّل ًْاهجر تلْیسیْى ضٌجَ رّز

ٍ  استمهی  جوِتْری  دّلت   ترّریستی اقذاهبت از ثبر  در. ثرداضت   پترد

 هستجذ  ّارد ًترّژی  ثرداراى فیلن ّ خجرًگبراى ثبر ًخستیي ثرای رّز ایي

ْ  در استمهی  جوِتْری  ستفبرت  ػلی اهبم  اهتبم  هستجذ . ضتذًذ  استل

ٍ  اًتذازی  راٍ استمهی  جوِتْری  تْست   2002 ستبل  در ّژًر ػلی  ضتذ

َ  ثَ هتؼلق ّ هؼوْلی ُبی ُسیٌَ کلیَ. اس   جبسْستی  ُتبی  ثرًبهت

 ایتراى  استمهی  جوِتْری  اطمػتبت  ستبزهبى  ّ رُجری ثی  سْی از آى

 را هستجذ  ایتي  استلْ   در استمهی  جوِتْری  سفبرت. ضْد هی تبهیي

 ثَ ّ کٌذ هی ادارٍ جبرت افغبًی سلطبًی هسیح سیذ ثٌبم فردی تْس 

َ  ًترّژ  ضرکتِبی ثج  سبزهبى در فرٌُگی -اسمهی هرکس یک ػٌْاى  ثت

.                                                               اس  رسبًذٍ ثج   

 جوِتْری :داد گتسارش  چٌتیي  ختْد  جوؼَ رّز گسارش در ًرّژی  خجرًگبر

 از ّ کٌتذ  هتی  تتبهیي  را لْاس در ُب هسجذ ُبی ُسیٌَ ایراى  اسمهی

 ّ کتردى  هْػظَ ُب اهبم ّظیفَ. هیکٌذ اػسام آخًْذ یب اهبم ًرّژ ثَ ایراى

 ایٌکتتبر از ُتتذ . ُبستت  غرثتتی ثتتَ ًستتج  هستتلوبًبى در تٌفتتر ایجتتبد

ٍ  ّ ًترّژ  هستلوبًبى  هغتسی  ضستطْی  رّزی ثترای  آًتبى  ستبختي  آهتبد

 ّریستتی ػولیبتتر کطْر ایي خبک در کَ دٌُذ دستْر آًِب ثَ کَ اس 

َ  کَ هٌجؼی طر  از را هْضْع ایي ًرّژی خجرًگبر. دٌُذ اًجبم  ًخْاستت

                                                 .کرد ًقل ضْد  فبش ًبهص ثْد

َ  هؼتذلی  رضتب  ػلتی  ثٌتبم  اسمهی جوِْری سفبرت ػْاهل از یکی  کت

 هتی  هؼرفی ػلی اهبم هسجذ هسئْلیي ضْرای ازاػضبی یکی را خْد

 کبرضتبى  ّ آیٌتذ  هتی  ایتراى  از ُتب  اهبم: گْیذ هی ًرّژی خجرًگبر ثَ کٌذ

 کتَ   کٌتذ  هتی  اضبفَ ّی. اس  ضرػی هسبئل آهْزش ّ قرآى تفسیر

 هتی  کوتک  اجتوتبػی  هطتکمت  ّ هسبئل در را هسلوبًبى ُب اهبم ایي

ْ  ًفتر  200 ػلتی  اهبم اسمهی هرکس ّ کٌٌذ  هتی  اػتترا   ّی. دارد ػضت

 است   استمهی  جوِْری دّل  کبهل ُذای  تح  هسجذ ایي کَ کٌذ

َ  را آًتبى  ّ کٌتذ  هتی  اًتختبة  را آخًْذی ثبر چٌذ سبل  در رژین ّ  ًترّژ  ثت

 ًتترّژ در ختتْد اقبهتت  هتتذت در اػساهتتی ُتتبی آخًْتتذ. کٌتتذ هتتی اػتتسام

 آخًْتذُب  ایتي . کٌٌتذ  هتی  زًذگی دارد قرار هسجذ ایي در کَ درسْیتی

                           .  ُستٌذ ای خبهٌَ رُجری ػلی ثی  ثَ ّاثستَ

 را هسجذ اهبه  افغبًی تجؼَ یک ًرّژ  ثَ اػساهی آخًْذُبی درغیبة 

 ستبل  در رُجتری  ثیت   تْست   هستجذ  ایتي  ستبختوبى  است   دار ػِذٍ

 خریتذاری  استمهی  جوِتْری  تْست   کترّى  هیلیتْى  چٌذ هجلغ ثَ 2002

َ  ًفتر  سَ کَ  ًْیسذ هی خْد گسارش در ًرّژی خجرًگبر.اس  ضذٍ  ثت

َ  راجتغ  هْثتق  هٌبثؼی ٌْاىػ ْ  در هستلوبًبى  هستبجذ  ارتجتب   ثت  ثتب  استل

 ّی اختیبر در اطمػبتی هسبجذ  ایي اصلی ُذ  ّ کبرکرد ایراى  دّل 

َ  ایتي  از کتذام  ُیچ اهب اًذ  دادٍ قرار َ  ًفتر  ست  ػْاقتت  از تترش  دلیتل  ثت

َ  ًذاضتٌذ توبیل ایٌکبر   تلْیسیتْى  دّرثتیي  هقبثتل  در ّ فتبش  ًبهطتبى  کت

َ  ّ است   تجتبر  ایراًتی  خْد کَ ُب ضبُذ ایي از یکی. ًذثگیر قرار  ایتي  ثت

َ  ّ اُتذا   ػلتی   اهبم هرکس ُبی آخًْذ: گْیذ هی ثْد  رفتَ هرکس  ًقطت

 ایتي  آخًْتذُبی  از یکتی . هختبلفین  آًِتب  ثتب  ًرّژ در هب کَ دارًذ  ًظراتی

 ستتتْی از استتتمهی ًظتتتبم هخبلفتتتبى کتتتَ  استتت  گفتتتتَ ثوتتتي هرکتتتس

 ختْد  ادػتبی  اثجتبت  ثترای  اّ اًتذ   ٍضتذ  فکتری  هسوْم ُب صِیًْیس 

َ  ٌُگبهی: "کَ اس  گفتَ ّ زدٍ هثلی  ُوسترش  حتق  هٌکتر  زًتی  کت

 ستتبی  در" استت  یِْدیتتبى ًفتتْر ایتتي ضتتْد  هتتی زدى کتتتک ثتتر هجٌتتی

َ  دارد ّجتْد  ُتبیی  لیٌتک  هرکتس   ایي ایٌترتی  یِتْدی  هحتتْای  دارای کت

َ  دًتذار  قجتْل  را ادػب ایي ّ کٌذ هی اًکبر را ُْلْکبس  ّ ستیسیس   کت

.                  اًذ ثْدٍ آهریکب در سپتبهجر 11 جٌبی  ػبهل هسلوبًبى  

 

 

 آخىند اعسامی از ایران به نام سید مىسىی به همراه دیگر عىامل جمهىری اسالمی در نروژ

 



دانشجو موج  -اتحاد ملی    

۰۴ 

 عبکي هغلوبًبى اص ًشّژ دادگغتشی ًشّژّصیش دادگغتشی ّصیش ّاکٌؼ

 کَ اعلْ، دس اعالهی جوِْسی هغجذ ّاثغتگبى اص خْاعت، کؾْس ایي

 کٌْت آلبی.کٌٌذ ؽکبیت پلیظ ثَ کٌٌذ هی تشّیج سا غشة ثَ تٌفش

 اعالهی هشکض ُش یب ّ هغجذ دس چٌبًچَ خْاعت هشدم اص اعتْسثشگ

 ثبؽذ، هی غشة اص تٌفش ّ ًفشت کٌٌذٍ تشّج ّ ًؾبًگش کَ دیگشعخٌبًی

 ّصیش اعتْسثشگ کٌْت آلبی.دٌُذ خجش پلیظ ثَ ثیذسًگ ؽذ، ثیبى

 جوِْسی علی اهبم هغجذ ثبسٍ دس کَ آًچَ ثَ ًغجت ًشّژ، دادگغتشی

 ایي هبلی لحبظ ثَ اعالهی جوِْسی ایٌکَ اص ثْیژٍ ثْد، ؽٌیذٍ اعالهی

 تب کٌذ هی اعضام آخًْذ ًشّژ ثَ ایشاى اص ّ کٌذ هی تبهیي سا هغجذ

 دس تشّسیغتی عولیبت آهبدٍ سا آًِب ّ ًوْدٍ هغضی ؽغؾْی سا دیگشاى

: کَ کشد اعالم دادگغتشی ّصیش. ًوْد اعتشاض ؽذیذا ًوبیذ، ًشّژ خبک

 هی اًجبم ُب آخًْذ ایي کَ کبسی. ًذاسد هالُب ایي هاللبت ثَ ًیبصی ًشّژ

 تشّس ثَ سا دیگشاى افشاد ایي ایٌکَ. داسد عٌگیٌی ثغیبس هجبصاتِبی دٌُذ،

 عشثبصگیشی ّ سیضی ثشًبهَ تشّسیغتی، ُبی عولیبت ثشای ّ کٌٌذ تؾْیك

 .ّصیشدادگغتشیؽْد هی هحغْة هجشهبًَ عولی حتن، ثطْس کٌٌذ، هی

 کَ ُبیی اهبم ثَ ّیضا دادى پظ ایي اص اخجبس، ایي ّجْد ثب کشد اعالم

 ُبی عولیبت ثشای سا هغلوبًِب ژًشّ خبک دس ّ ثیبیٌذ ایشاى اص ثخْاٌُذ

 هي کَ کشد اضبفَ ایؾبى. ؽذ خْاُذ دؽْاس ثغیبس کٌٌذ، آهبدٍ تشسّیغتی

 خْاُن هی ؽًٌْذ، هی ُب اهبم اص سا ُبیی هْعظَ چٌیي کَ کغبًی ُوَ اص

 ثَ اعلْ دس اعالهی جوِْسی عفبست.دٌُذ اطالع پلیظ ثَ آًشا ثیذسًگ

 علی اهبم هشکض تشّسیغتی ُبی یتاًتؾبسفعبل ثب ساثطَ دس کَ گضاسؽبتی

 ثیبیٌَ یک اًتؾبس طشیك اص عفبست. ًوْد تٌذی ثغیبس ّاکٌؼ ؽذ، هٌتؾش

 صحت علی، اهبم هشکض ثبسٍ دس ادعبُبیی چٌیي: کشد اعالم هطجْعبتی

. اعت ؽذٍ سیضی طشح ُب اعشائیلی تْعط کَ اعت ای تْطئَ ایي ّ ًذاسد

 همبثل دس تب ًؾذًذ بضشح اعلْ، دس اعالهی جوِْسی عفبست هغئْالى

 دّلتی تلْیضیْى عْی اص ؽذٍ پخؼ گضاسػ ثَ ًغجت خجشًگبساى دّسثیي

.                                                      ًوبیٌذ ًظش اظِبس ًشّژ،  

 ًشّژ گشُّی ُبی سعبًَ ُوَ ُبی خجش صذس ثَ خجش ایي کَ ٌُگبهی اهب 

 دس سژین عفبست. دٌُذ ًؾبى اکٌؼّ سعوی ثطْس ؽذًذ هججْس ؽذ، تجذیل

 سا، ًشّژ تلْیضیْى عْی اص ؽذٍ هطشح ادعبُبی خْد، ثیبًیَ دس اعلْ

 للوذاد اعالهی جوِْسی علیَ اعشائیل ؽذٍ سیضی طشح پیؼ اص ثشًبهَ

 دّ سّاثط تخشیت ثشای اعشائیل سا کزة ادعبُبی ایي کَ ًْؽت ّ کشد

 ثیبًیَ ثَ ّاکٌؼ دس دگغتشیدا ّصیش. اعت دادٍ اًجبم ًشّژ ّ ایشاى جبًجَ

 اعالهی جوِْسی عفبست تْضیحبت کشد، اعالم اعلْ دس سژین عفبست

 تلْیضیْى کَ داًین هی ثخْثی ًشّژ ؽِشًّذاى هب ُوَ. اعت اًگیض ؽگفت

 اعت، دادٍ ؽشح خْد ًبهَ دس عفبست کَ هٌبثعی تْعط دّلت، سعوی

 پلیظ ثب شًْاهج 8 دّؽٌجَ سّص دس دادگغتشی ّصیش. ؽْد ًوی ُذایت

 اص ّ گشفت توبط کؾْس ایي ثیگبًَ اتجبع اداسٍ هذیشکل ُوچٌیي ّ اهٌیتی

 ًظش تحت آیٌذ، هی ایشاى اص کَ سا ُبیی اهبم ّیژٍ، ثطْس تب خْاعت آًبى

 ثَ ًغجت اعالهی جوِْسی هخبلفیي ثبسُب ّ ثبسُب ایٌکَ علیشغن.ثگیشًذ

 ثَ اعلْ دس اعالهی جوِْسی عفبست لبًًْی غیش ّ جبعْعی ُبی فعبلیت

 اعالهی جوِْسی عفبست ؽذى ثغتَ خْاُبى ّ دادًذ تزکش ًشّژی همبهبت

.                                                                          اًذ ؽذٍ  

 جذی ّاکٌؾی هْضْع ایي ثَ ًغجت کٌْى تب ًشّژ دّلت هتبعفبًَ اهب  

 ّ ؽفبف ثطْس کَ اعت ًشّژی ویسع همبم اّلیي ثْدایي ًذادٍ ًؾبى

 هْضعگیشی اعالهی جوِْسی تخشیجگشاًَ ُبی فعبلیت ثَ ًغجت علٌی،

 اهٌیتی، ضذ الذاهبت ایٌگًَْ ثب خْاُذ هی کؾْس ایي پلیظ اص ّ کٌذ هی

 ثب اعالهی جوِْسی گزؽتَ، عبلِبی طی دس.ًوبیٌذ جذی ثشخْسد

 اعت، ادٍد لشاس خْد عفبست اختیبس دس کَ ٌُگفتی ثْدجَ اختصبؿ

 طشیك اص ّ کٌذ ًفْر اپْصیغیْى ًیشُّبی دسّى دس کَ اعت ًوْدٍ تالػ

 ُبی ؽیٍْ ثَ آًبى ثَ کشدى کوک ّ اعلْ دس ایشاًی پٌبُجْیبى ثب توبط

 دس. ًوبیذ ًشّژ دس لبًًْی غیش ُبی ُوکبسی ثَ ّاداس سا آًبى هختلف،

 اهبم ذهغج ثَ کَ فشدی کَ کٌٌذ هی ادعب ایشاًی پٌبُجْ دّ حبضش حبل

 گشفتَ توبط آًِب ثب اعت، داؽتَ تشدد اعالهی جوِْسی عفبست ّ علی

 تشّسیغتی عولیبت یک دس سا ّی تب اعت خْاعتَ کوک آًبى اص ّ اعت

 ایي ثَ فشد ایي. کٌٌذ کوک اعلْ دس خبسجی ُبی عفبستخبًَ اص یکی علیَ

 کٌٌذ، ؽشکت عولیبت ایي دس آًِب اگش کَ ثْد دادٍ لْل پٌبُجْ دّ

 ّ ثشًّذ کبًبدا ثَ ؽذٍ تضویي تب کٌذ هی کوک سا آًبى اعالهی ْسیجوِ

. ًوبیذ پشداخت پبداػ عٌْاى ثَ آًِب ثَ ًمذا ًشّژی کشّى 001.111 هجلغ

 دس سا هٌفجشٍ هْاد اص پش کبهیًْی کَ ثْد لشاس تشّسیغتی عولیبت آى دس

 ّ یعیبع فعبلیي اص فیلن ّ عکظ گشفتي. دٌُذ لشاس اعلْ دس عفبستی همبثل

 ّ صٌفی جلغبت ثَ خْد اطالعبتی ُبی هِشٍ فشعتبدى ثؾشی، حمْق

 دس اعالهی جوِْسی الذاهبت دیگش جولَ اص ایشاًی پٌبُجْیبى عیبعی

.                                                                  ثبؽذ هی ًشّژ  

ایران در سازی بمب دوره در تروریست یک شرکت  

 ؽذًذ دعتگیش آلوبى ّ ًشّژ دس پیؼ هبٍ چٌذ کَ تشّسیغتی عَ اص ًفش یک

 هذت ثَ ّی کَ کشد اعتشاف خْد ثبصجْیی دس پیؼ هبٍ هیکبئیل، داّد ثٌبم

 تي دّ ّ هیکبئیل. اعت گزساًذٍ سا گزاسی ثوت دّسٍ ایشاى دس سّص 01

 ایٌکَ اص لجل تي عَ ایي. ًوبیٌذ گزاسی ثوت اعلْ دس داؽتٌذ لصذ دیگش

 پیؼ سّص چٌذ فشد ایي اعتشافبت. ؽذًذ دعتگیش کٌٌذ عولیبت ایي ثَ الذام

         ًْاهجش 9اعلْ -ًشّژ عبکی سحوبى.ؽذ هٌتؾش ًشّژ هطجْعبت دس

 فعالیه از فیلمبرداری ىنگام بو سفارت اول دبیر حسینی جواد محمد

با پوشش ساخت مسجد در اسلو! اسلو در سیاسی  

 



موج دانشجو –اتحاد ملی   

۱۴ 

 

« ستــار» یعنی «سـردار » 

 ها، تشای اها کشدًذ، هی صذایص «ستاسخاى» تْد، «ستاس» ًاهص

تاسی ی ُویطَ تشای است سشداسی  ّ عظوت تا ًاهص، کَ هِشتاًی هشد  

 اّ تْدٍ، سشد ًاخْاًوشداًَ تس ُْا کَ دّساًی دس ّ خْسدٍ گشٍ هشداًگی

ًشّد تیگاًَ تیشق شصی ّ تثیٌذ ایشاى تیشق صیش سا دّلت ُفت تا تستَ کوش . 

 ًثْدًص خضاى ضطویي ّ ًْد خضاى، ایي کَ اّ. ضٌاسین ًوی سا اّ ُن ٌُْص

 زسیي زاج فشصًذ سشداس گْیذ هی ساتاسیخ تٌِا سشداس کشدین، سپشی سا

 لشٍ زاکن دست تَ اسواعیل تضسگص تشادس اعذام اص پس ّ تْد داغی لشٍ

 تَ کَ هِاخشتی. کشد تهِاخش تثشیض تَ داغ لشٍ اص پذس ُوشاٍ تَ ، داغ

 خاسی دیگش تستشی دس سا اش صًذگی پشخشّش سّد ّ ضذ هٌدش سکًْت

 دستگیش ضذٍ، دسگیش گزساًذٍ، سا ضْسی پش خْاًی گْیذ هی تاسیخ کشد

 آب طلثی عذالت ّ خْاُی زك تشای تا ضذٍ دیذٍ دًیا ّ سفتَ سفش ّ ضذٍ

                              .                                   ضْد هسکن ّ دیذٍ

 هثاصساى صف تَ هطشّطَ خٌثص گشفتي تاال تا سشداس گْیذ هی تاسیخ

 خْاُاى هطشّطَ هشاکض اص یکی کَ زمیمت اًدوي عضْیت تَ ّ پیْستَ

 تالشخاى ُوشاٍ ایالتی، اًدوي سییس تْصیَ تَ تا آهذٍ دس تْد تثشیض

ًوْدًذ فعالیت آغاص ّ ضذٍ اًتخاب هسلر سْاس دٍ سشکشدگی تَ ُشکذام . 

 ّلتی گفتَ، ُایص سضادت اص تاسُا ّ تاسُا تضًی، ّسق اگش سا تاسیخ

 ّ «اهیشخیض» ّ «سشخاب» سٌگشُای التالی ّ تستَ کوش تَ فطٌگ

 هطشّطَ اص ّ دادٍ هی سّزیَ ّ اًذاختَ هی تیش ّ گطتَ هی «چشًذاب»

گفتَ هی  هی يصهی تش چکاى خْى ّ تشگ تشگ غشیثاًَ، یاساًص ّلتی .

 ًٌطستْلتی پای اص کشدًذ، هی سیشاب سا تثشیضی دسختاى ّ افتادًذ

 فطٌگ لطاس لطاس تاّس، ّ دالّسی تا کَ تثشیضی هثاسص ضیشصى «ًگاس»

 ّ رُي اص سا هطشّطَ ّ آصادی ًام خْاستٌذ هی کَ سیخت هی آًاى سش تش

 دلص ًگشیست، آسواى تَ خًْیي، ّ خْسد تیش کٌٌذ، هسْ سّصگاس دل

 سا سپیذ ُای پشچن ّ سفتَ دسب تَ دسب ًٌطستْلتی پای اص هاا ضکست

 پای اص داًستَ، سپیذی ایي ضعف اص ّاالتش سا خْى سشخی ّ آّسدٍ پاییي

 ّ گشم هاٍ هشداد چِاسدُن دس هطشّطیت زکن ضاٍ، ُهِش تَ ًٌطست.ّلتی

 هاُِا اص تعذ ًٌطستْلتی پای اص اها ضذ، دلگشم سشداس ضذ، هوِْس سْصاى

 دس ّ ازتشام ّ عضت تا ّ آّسد دس صاًْ تَ سا استثذادگش ّ استثذاد هثاسصٍ،

..              ًٌطست پای اص ضذ، پایتخت ّاسد هشدم هثال تی ضْس هیاى  

 ّ ضذ ًثشد تَ ًاگضیش دّلتی، لْای ّ الذّلَ عیي تا هزاکشٍ اص تعذ ّلتی

 سا پیشّصی اسهٌی، ّ لفماصی هداُذاى اص خوعی ّ تالشخاى اّ، دالّسی

ًٌطست پای اص کشد، خْاُاى هطشّطَ ًصیة  هی ای؟ خْاًذٍ سا تاسیخ .

 همشسی تثشیض هثاسصاى اص یک ُش تشای ستاسخاى ّسّد اص پس دّلت گْیذ

 ُوَ ایي تا. کشد هطخص تِشاى دس الاهتطاى تشای ُن هسلی ّ کشد تعییي

 پایتخت اهٌیت ّ تگیشد هداُذاى دست اص سا ُا اسلسَ کَ تْد هصون دّلت

کٌذ زفظ سا  پی ُای پیشّصی ّاسطَ تَ هلی، سشداس ستاسخاى، گْیذ هی .

 خْى دستاّسد ایي ّ تکطذ پس پا ًثْد زاضش داضت، کَ هْلعیتی ّ پی دس

تْد صذالتطاى گْاٍ ضاى ساتمَ کَ تسپاسد افشادی دست تَ سا یاس ُضاسى . 

 تشای ُن عثواًی کثیش سفیش ّ آلواى هختاس ّصیش ّساطت زتی گْیذ هی

 هاخشا، آخشیي ایي گشفتي تاال ًتیدَ ّ ًطذٍ ساص چاسٍ غائلَ تَ دادى پایاى

تْدٍ. اش صًذگی هسل هساصشٍ  

 دسگیش اًذ، کشدٍ هساصشٍ سا یاساًص ّ سشداس هِاخواى، گْیذ هی تاسیخ

 پای تَ خِل، ّ خطن اص ضذٍ سُا تیش ُا دسگیشی هیاًَ دس اًذ، ضذٍ

 کطتَ غن تا سشداس ّ ضذًذ ذسال خلع ُوشاُاًص ّ اّ خْسدٍ، ستاسخاى

 کٌح دس یاساًص، اص ًفش صذ سی اساست  ّ دّستاى اص ًفش سی زذّد ضذى

است ًطستَ خاًَ هسضّى ّ آسام  چِاسسال گْیذ هی هی ًگاس تاسیخ ...

 صخوی تا ّ خاًَ دس سُا، ّ آصاد هشد ایي تش کَ سالی چِاس کطیذٍ، طْل

 پش صًذگی خْضیذ کَ خْسضیذی3521 آتاى 52  تا کشدٍ سپشی پای تش

کٌذ تدشتَ ًیض سا هسضّى غشّتی آصادهشد، ایي فشّغ  خاتوَ ی ًمطَ .

 تِشاى خٌْب دس عثذالعظین زضشت طْطی تاغ داستاى، ایي تش تاسیخ

 ّ گشفتَ تش دس سادگی تَ سا «هلی سشداس» کَ سیاٍ سٌگی ّ است

اضتَ.د ًگاٍ صًذٍ ُا رُي دس سا تٌِا هشدی آصاد خاطشٍ اّ، اص سالِاست  

 دّسی غن تا ّ کطیذٍ ًفس آى دس سشداس کَ سشصهیٌی. اّست دیاس ایٌدا

                                                    است. ًِادٍ ُن تش چطن اش،

 کَ  داضت گشاهی دل، دس یادی تا سا، سشداس دسگزضت سالشّص کَ دیاسی

هلی سشداس ، «خاى ستاس» یاد... است گشاهی ّ صًذٍ ُویطَ یادش  

 

 



هْج داًشجْ –اتحاد هلی   
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 نمایش باید ادامه پیدا کند!
جام با راي فرخ بلسارا) فردی مرکُری( از ایراوی تباران زرتطتی ٌىذَستان بُد کً در اَان کُدکی بً اوگلستان کُچیذ َ پس از سختی ٌای فراَان سراو

لبُمٍایص ٌمچىان آکً ٌىُز پس از سالٍا از مرگص اوذاخته گرَي کُییه یا )دَ ضیر دَ پری َ  یک عقرب( بً سلطان راک اوگلستان َ جٍان تبذیل ضذ، بطُری

ردي اوذ َ بسَدی در ردي اَل فرَش جا میگرد. ومایص بایذ ادامً پیذا که یا ضُ ماست گُ آن زماوی اجرا ضذ کً فرخ ) فردی( فٍمیذي بُد کً دکترٌا جُابص ک

                                                                                                                          ایه ضما َ ایه ومایص بایذ ادامً پیذا کىذ... -خُاٌذ مرد

                                                 

فضاُای خالی، بزای چَ سًذگی هی 
 کٌین

هکاى ُای هتزّک، گواى هی کٌن 
 هفِْم آى را هی داًین

ی هی داًذ ها بَ پیش ّ بَ پیش، کس
 بَ دًبال چَ هی گزدین؟

یک لِزهاى دیگز، یک جٌایت احوماًَ 
 دیگز

پشت پزدٍ، در ًوایشی بی صذا شکل 
 هی گیزد

هماّهت، ٌُْس کسی هی تْاًذ تحول 
 کٌذ؟

 ًوایش بایذ اداهَ پیذا کٌذ

 ًوایش بایذ اداهَ پیذا کٌذ

 للبن شکستَ است

 ّ هوکي است آرایشن خزاب شْد

ٌاى بالی استاها لبخٌذم ُوچ  

 

ُز چَ اتفاق بیفتذ، بَ تمذیز هی 
 سپارهش

یک رًج دیگز، یک عشك شکست 
 خْردٍ دیگز

بَ پیش ّ بَ پیش، آیا کسی هی داًذ 
 ها بزای چَ سًذگی هی کٌین؟

گواى هی کٌن فِویذٍ باشن، فِویذٍ 
 باشن، فِویذٍ باشن، فِویذٍ باشن

 حاال بایذ دلگزم تز شذٍ باشن

هی گذرم، هی بَ سّدی هی گذرم، 
 گذرم، هی گذرم

 اس دشْاریِا هی گذرم...

 بیزّى خْرشیذ طلْع هی کٌذ

اها درًّن تاریک است، دلن بزای آسادی 
 پز هی کشذ

 ًوایش بایذ اداهَ پیذا کٌذ

 ًوایش بایذ اداهَ پیذا کٌذ

 للبن شکستَ است

 ّ هوکي است آرایشن خزاب شْد

 اها لبخٌذم ُوچٌاى بالی است

 

اًَ ای ًماشی شذٍ رّحن ، بال پزّ
 است

افساًَ ُای کِي پیز هی شًْذ، اها 
 ُزگش ًوی هیزًذ

!هي هی تْاًن پزّاس کٌن، دّستاى هي  

ًوایش بایذ اداهَ پیذا کٌذ، بایذ اداهَ 
 پیذا کٌذ، اداهَ پیذا کٌذ، اداهَ پیذا کٌذ

ًوایش بایذ اداهَ پیذا کٌذ، بایذ اداهَ 
کٌذپیذا کٌذ، اداهَ پیذا کٌذ، اداهَ پیذا   

 با ًیشخٌذی رّدررّیش هی ایستن

 ُزگش تسلین ًوی شْم

 تا ّلتی ًوایش اداهَ دارد

 

در هزکش تبلیغات لزار خْاُن گزفت ، 
 غْغا بپا خْاُن کزد

بایذ بزای اداهَ دادى اًگیشٍ داشتَ 
 باشن

 تا ّلتی ًوایش اداهَ دارد

 تا ّلتی ًوایش اداهَ دارد

 ًوایش، ًوایش بایذ اداهَ داشتَ باشذ

http://www.youtube.com/watch?v
=gfd9juMVI14 

  



موج دانشجو –اتحاد ملی   
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ْار ُوابًوْر کاَ   ُن هیِي، داًؼدْیبى، کبرگزاى، هعلوبى،هحصالى، کؼبّرساى ّ عؼبیز، کبطجبى ّ ثبساریابى ّ کبرهٌاذاى ّ ًمبهیابى ّ ثیاابراى ّ ًمبهیابى ثشرگا      

تحبد ثب هلت خاْد هیتاْاًین خبًاَ را اس    ػبُذ ثْدیذ دّلتِبی خبرخی ّ اپْسیظیْى ًب کبرآهذ ًوی تْاًٌذ هب را ًدبت دٌُذ. هب اهزّس ـمط ُفتبد هیلیْى ًفز ُظتین کَ ثب

اطتعوبری پض ثگیزین ّ هزدهظبالری ّ خذایی دیاي اس طیبطات را تازّیح کازدٍ ّ ثاَ رـابٍ ّ رًّاك         –چٌگبل خْى آلْد ّ طوعابر اػؽبلگزاى ؼزلَ ػیعَ صفْی 

گزا، آهبدٍ اطت کَ ایي ُوبٌُگی را اًدبم دُذ تب در طی هب ٍ ُابی  التصبدی دطت ثیبثین. خبًَ ػوب یعٌی حشة اتحبد هلی ثب ثبؼجبًِبی دلظْس ّ ایزاًذّطت ّ خزد 

                  ذ ػْیذ.ثبلیوبًذٍ رژین لزساى اػؽبلگز را ثب دّلت هْلت هلی ّ هٌتخت ائتالـی تعْیض ًوبیذ. ثٌبثزایي اس طزیك خبًَ خْد ثب هلت ثشرگ ایزاى هتح

 مرامنامه حزب اتحاد ملی ایران

   .کٌین هی دـبع آى  اس ّضعی ُز در ّ لیوت ُز ثَ ّ اطت ثبالتز ُوَ اس هب ثزای ایزاى هلی یگبًگی ّ ارضی توبهیت ّ اطتمالل ـ ۱  

   .کٌذ تعییي را آى ُبی طیبطت ّ حاْهت ًْع  ّ کؼْر طزًْػت ثبیذ هزدم آساداًَ رای. اطت ایزاى طیبطی ًمبم پبیَ لبًْى حاْهت ّ هزدم حبکویت ـ ۲ 

 طیبطی، حمْق هیثبلِبی ّ ثؼز حمْق خِبًی اعالهیَ  در کَ حمْق ایي. ثگیزد آًِب اس را اـزاد ًؼذًی خذا ّ طجیعی حمْق تْاًذ ًوی اکثزیتی ّ لبًْى ُیچ ـ ۳ 

 سًذگی یطػزا حذالل تبهیي در دّلت ّظبیؿ ّ لبًْى پٌبٍ در هزدم هبل ّ آسادی ّ خبى ثْدى هصْى ػبهل  ػذٍ تعزیؿ ـزٌُگی ّ اختوبعی التصبدی، هذًی،

  .اطت هزدم ُوَ ثزای اًظبًی ػئْى ثب هٌوجك 

 الِی هُْجت ثَ یب خذا ًوبیٌذگی ثَ ًذارد حك کض ُیچ  ّ ػْد ًوی دادٍ کظی ثَ طجمبتی یب خٌظی دیٌی، لْهی، اهتیبس ُیچ ّ ثزاثزًذ لبًْى ثزاثز در اـزاد ُوَ ـ ۳ 

 ًوی  هْلتب آًِن ُب گیزی رای در خش اللیتی هب. ثپزطذ را اـزاد هذُت ًذارد حك همبهی ُیچ. تاط خذا حاْهت  اس هذُت ّ دیي. گیزد دطت در را هزدم طزًْػت

  .ػٌبطین

 ُوچٌیي ّ آًِب حمْق ّ حذّد ًگبُذارًذٍ ُب دادگبٍ  ّ لبًْى. ثبػٌذ آساد ثبیذ ای عمیذٍ ُز ثب اًدوٌِب ّ صٌفی ّ کبرگزی ُبی اتحبدیَ ّ طیبطی احشاة ـ ۵ 

 تذّیي ُب رطبًَ هذًی هظئْلیت حذّد رعبیت ّ آًِب ُبی ـعبلیت آسادی حفظ ثزای السم لْاًیي ّ تبهیي  ثبیذ ُوگبًی ُبی رطبًَ آسادی. ْدث خْاٌُذ اعضبیؼبى

  .گزدد 

 داػتَ ُب اًدوي خبثبتاًت طزیك اس ػبى داخلی  اهْر ادارٍ ثزای را السم اختیبرات ثبیذ خْد حذ در کؼْری تمظیوبت ّاحذُبی ُوَ ّ ػِزطتبًِب ّ اطتبًِب ـ ۶ 

 طزیك اس ثبیذ ایزاى اطتبًِبی. کٌین هی پیؼٌِبد هحلی ُبی حاْهت ّ هزکشی حاْهت هیبى را حبکویت  ًَ ّ حاْهت تمظین ّ هحلی ُبی حاْهت ًمبم هب. ثبػٌذ

  .ثبػٌذ داػتَ حضْر طٌب هدلض در هظبّی ًوبیٌذگی 

 ثَ دارد حك ایزاًی ُز ُوچٌبًاَ. ثجیٌذ آهْسع  ّ ثگْیذ طخي آى ثَ ثبیذ ایزاًی ُز ّ اطت کؼْر رطوی ّ هلی هؼتزک سثبى ّ هلی ّحذت ًؼبًَ ـبرطی ـ ۷ 

  .ثجیٌذ آهْسع ّ ثگْیذ طخي خْد هحلی سثبى

 اس اـزاد ػابیت ثَ رطیذگی ّ لْاًیي اخزای ثز  ًمبرت ّ اطبطی لبًْى ثب عبدی لْاًیي توجیك. ثبػذ هظتمل هذُجی ّ طیبطی هزاخع اس ثبیذ دادگظتزی ـ ۸   

  .ثبػٌذ ثزخْردار آًِبطت اطتمالل السهَ کَ هبلی ًیبسی ثی ّ هٌشلت  ّ همبم اس ثبیذ لضبت. اطت دادگظتزی دطتگبٍ ثب حاْهت

 ّ کؼْرُب ُوَ ثب لهتمبث دّطتی ّ ُوظبیگبى ثب ُوابری  دیگز، لذرتِبی ثَ ًبّاثظتگی هلی، حبکویت ّ اطتمالل ًگِذاری پبیَ ثز ثبیذ ایزاى خبرخی طیبطت ـ ۹  

  .ثبػذ خبرخی ُبی هبخزاخْیي اس دّری

 ّ هتمبثل اعتوبد اـشایغ ثز ثبیذ ایزاى دـبعی ّ خبرخی  ُبی طیبطت تبکیذ. کٌذ ثظیح را خْد اهٌیتی ّ دـبعی ًیبسُبی ثب هتٌبطت هظلح ًیزُّبی ثبیذ ایزاى ـ ۱۱ 

  .گیزد لزار ای ُظتَ ّ ػیویبیی طالحِبی اس ؼزثی خٌْة آطیبی کزدى پبک ّ برصـ خلیح در  تظلیحبتی هظبثمَ اس خلْگیزی ّ هٌومَ در ُوابری

 هی اًدبم هزدم سًذگی طوح ثبالثزدى ّ التصبدی ظزـیت  گظتزع ثزای کَ کْػؼِبیی ُوَ طز پؼت دّلت لذرت گذاػتي ّ تْلیذی ًیزُّبی کزدى آساد ـ ۱۱ 

 ّ ثاؼذ کٌبر هؤطظبت هبلایت ّ ادارٍ اس را خْد ثبیذ اطتزاتژیک ُبی سهیٌَ ای پبرٍ در خش لتدّ. اطت  کبرآهذ ّ پیؼزّ التصبدی طیبطت یک اصل گیزد،

 ّ صٌبیع اس حوبیت ّ التصبدی رػذ  ػزایط کزدى ـزاُن ّ کٌٌذگبى هصزؾ اس حوبیت ّ هٌصفبًَ ؼیز رلبثتِبی ّ اًحصبرُب اس خلْگیزی صزؾ آى  ًیزّی

  .ػْد آًِب ثلْغ زحلَه اس خبرج ـؼبرُبی ثزاثز در هبلی هؤطظبت

 ثَ خذهبت ّ صٌعت ثزدى کؼبّرسی، ُبی  ـزآّردٍ لیوت تضویي راٍ اس ثبیذ خذهبت ّ صٌعت ثخغ گظتزع کٌبر در رّطتبُب تْطعَ ّ کؼبّرسی ـ ۱۲ 

  .گزدد عول تْلیذ، دیگز  عْاهل ثِجْد ّ تْسیع ػجاَ ّ اعتجبری تظِیالت گظتزع رّطتبُب،

 ّ خبًْادگی رّاثط در هزد ّ سى ثزاثزی ّ خبًْادٍ  اطتْاری ّ یگبًگی. ثبػٌذ ثزخْردار هزداى ثب لبًًْی ّ اختوبعی ّ طیبطی کبهل ثزاثزی اس ثبیذ سًبى ـ ۱۳ 

  .دکز آطبًتز گًْبگْى ـعبلیتِبی پٌَِ ثَ را سًبى ّرّد ـزسًذاى، پزّرع ّ ًگِذاری در تظِیالت  ایدبد ثب ثبیذ. ػْد تضویي ثبیذ کْدکبى حمْق حفظ ثْیژٍ

 ّ هحلی ـزٌُگِبی ثبلٌذگی ثَ کوک ّ هلی ـزٌُگ  پیؼجزد ّ علوی پژُّغ ّ ـزٌُگی آـزیٌغ ّ ٌُز آسادی. اطت خبهعَ پیؼزـت حیبتی عبهل ـزٌُگ ـ ۱۳ 

    .ثبػذ ـزٌُگی طیبطت راٌُوبی ثبیذ پژُّؼگزاى ّ  ٌُزهٌذاى تؼْیك ّ کؼْر ـزٌُگی طبخت سیز گظتزع

 ًْخْاًبى ّ درکْدکبى ثْیژٍ گًْبگْى طٌی گزُِّبی  آهْسع طوح ثزدى ثبال ثزای گذاری طزهبیَ ُیچ اس. اطت پزّرع ّ آهْسع آى اس اّلْیت ثیؼتزیي ـ ۱۵ 

. ثبػذ داػتَ آهْسع تالع در هِوی خبی ثبیذ التصبد گًْبگْى ثخؼِبی در هختلؿ هؤطظبت اهابًبت کزدى  ثظیح راٍ اس ای حزـَ ّ ـٌی آهْسع. داػت دریػ ًجبیذ

 .  



موج دانشجو –اتحاد ملی   

۴۴ 

 ثبشاز ًيبشُبی ثَ  تْجَ ثب ثبيد آهْشش زيصی ثسًبهَ. کٌٌد ُوکبزی فٌی ّ علوی پژُّطِبی دز ديگس هؤسسبت ثب ثبيد داًطگبُِب

ّ ضًْد آضٌب اًسبًی  ّ هلی ازشضِبی ثب ثبيد ايساى فسشًداى. گيسد صْزت کطْز کلی زيصی ثسًبهَ ثب ُوبٌُگ ّ کبز  ذٌُِبی ثب 

   .ضْد دادٍ آًبى هعٌْی ّ هبدی ضبيستَ پبداش ثبيد  آهْشضگساى ّ استبداى ّ هعلوبى ثَ. يبثٌد زشپسّ علوی آشاد تفکس ثس گطْدٍ

 اش ثبيد زا ضِسُب  ُْای ّ ايساى جٌگلِبی ّ خبک ّ آة. ضْد ُوگبم شيست هحيط ثِجْد ّ حفظ ثب ثبيد اقتصبدی تْسعَ ـ ۶۱ 

  .کسد حفظ ًبثْدی ّ فسسبيص ّ آلْدگی

 ثساثس فسصت دادى  زّستب، ّ ضِس شًدگی سطح تفبّت ّ طجقبتی ضکبف اش کبستي خدهبت، ّ هلی دزآهد تس عبدالًَ تْشيع ـ ۶۱ 

 کطتَ ثْيژٍ سسپسست، ثی کْدکبى  ّ خبًْادٍ اش حوبيت ثيوبزی، ّ ثبشًطستگی کبزافتبدگی، اش ثيکبزی، ُبی ثيوَ ُوَ، ثَ

است پيطسفت ّ ثبشسبشی  هلی ثسًبهَ يک ًبپريس جدايی جصء جبًجبختگبى ّ هعلْليي ّ جٌگ ضدگبى . 

 ُبی طسح  سسلْحَ دز ثبيد هسدم ثسای هسکي تأهيي ّ جٌگی آّازگبى شيبًِبی ججساى ّ شدٍ جٌگ هٌبطق ثبشسبشی ـ ۶۱ 

  .گيسد قساز ايساى زّستبُبی ّ ضِسُب آثبداًی

 صالحيتداز ُيئتِبی  تطکيل ثب اًقالة اش َثسخبست هبلی اختالفبت کسدى ثسطسف ّ افساد شيبًِبی عبدالًَ ججساى ثَ ثبيد ـ ۶۱ 

 فداکبزی تْاًد ًوی پبداضی ُيچ آًکَ  ثب. کسد فساُن هٌبست ضسايط هيِي اش ضدٍ زاًدٍ ايساًيبى ثبشگسداًدى ثسای ّ پسداخت

 ثبشهبًدگبى ًيص ّ جبًجبشاى شًدگی تأهيي ثسای زا الشم  هٌبثع ثبيد سبشد ججساى زا جٌگ ّ اًقالة دّزاى جبًجبشاى ّ جبًجبختگبى

.کسد فساُن جبًجبختگبى  

 

 



رًز نجاا آ ربری اجاا ن یر یو اام ً ا اا  ربر 
یو م ً پنج ً ت سوس حزب اتحا ی لیا    

یر ( جبيااو اتحاا ی لیاا  ً لويناا   ) اااانان
یاان ىمااو ( ساا ه ىاداا ی ً اا )ىماا ننًز 

  م  ااناندًسد ن رزایاخٌاه خج دو ی ی  



www.uiranian.org 

www.facebook.com/uiranian 
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