
 پايُذِ ايشاٌ                                                             اي آفشيذگاس پان

  تٕ سا پشعتؼ يي كُيى ٔ اص تٕ ياسي يي خٕييى

 

ايشاُ خأّ ساستيِ ايشاّي است 

 صّذگي سا تش ٍشدً آُ تْگ ّنْيذ
 

 

 :ْى ييُٓاٌ

عًهكشد كاس تذعتاٌ َغثت تّ تًاو يهت تٕيژِ كشد ْا تّ گَّٕ ايغت كّ ايٍ تأس سا دس ارْاٌ آَٓا يتثادس يي كُذ كّ دس ايشاٌ 

ًْيٍ لإٌَ اعاعي پش َمص سا كّ دس  (اصم عٕو)خاَّ اصهي ؽاٌ خايي تشاي آَٓا َيغت اگش چُيٍ َيغت تّ ساعتي چشا 

حًايت لإََي يكغاٌ،  (20اصم )تغأي حمٕق،  (19اصم )اصٕني چٌٕ . ساتطّ تا حمٕق يهت ٔ الٕاو اعت اخشا ًَي كُُذ

يُع دعتگيشي  (32اصم )حك داؽتٍ ؽغم،  (28اصم )آصادي يطثٕعات،  (24اصم )يصَٕيت حيثيت خاٌ،  (22اصم )

يُع ؽكُدّ،  (38اصم )حكى تّ يداصات ٔ اخشاي آٌ،  (36اصم )حك دادخٕاْي،  (34اصم )افشاد يگش تّ حكى دادگاِ، 

حك تاتعيت كؾٕس ٔ يا اصم تُاعة خشو ٔ يداصات، آيا ايٍ اصم ْا دس يٕسد يشدو تٕيژِ ًْٕغُاٌ كشدياٌ دس  (41اصم )

 عًم دسعت اَداو ؽذِ اعت؟

آيا خاٌ ٔ يال كشدْا اص تعشض َيشْٔاي ٔاپغگشاي دٔنتي ٔ عٕايم ؽغتؾٕي يغضي دادِ ؽذِ يصٌٕ اعت؟ 

ْيچ كظ سا ًَي تٕاٌ دعتگيش كشد يگش تّ حكى لإٌَ ٔ دس صٕست تاصداؽت ؽذٌ يٕظٕع  (32اصم )آيا اگش غثك لإٌَ 

تّ يتٓى كتثاً اتالغ ٔ تفٓيى ؽٕد دس يٕسد تاصداؽت ؽذگاٌ فهّ اي عشاعش كؾٕس  ( عاعت24)اتٓاو تايذ تا ركش داليم تالفاصهّ 

تٕيژِ يُاغك كشد َؾيٍ ايٍ اصم اخشا ؽذِ اعت؟ يهت ايشاٌ تا َگشاَي ؽاْذ دعتگيشي ْاي گغتشدِ اص داَؾدٕياٌ، 

كاسگشاٌ، صَاٌ، خثشَگاساٌ، فعاالٌ يذَي، اختًاعي ٔ عياعي تٕيژِ دس يُاغك كشد َؾيٍ يي تاؽذ ٔ ايٍ، خٕد، خٕاَاٌ 

 تٔ ساستي ٍسثثاُ ايِ ٗضع چٔ .فشْيختّ ٔ َيشْٔاي كاس يفيذ خايعّ سا اص تًاو لٕييتٓا ٔاداس تّ فشاس اص ييٍٓ يي كُذ

دستگيشي ٕاي غيش . مساّي ٕستْذ، جض ماستذستاُ مٔ دس ٗاقع ٍَٖتشيِ عاٍو تحشاُ مط٘س ٗ ٍسثة پشيطاّي ٍيت ٕستْذ

! قاّّ٘ي ج٘اّاُ آُ ٌٕ تٔ اتٖاً ٕاي خ٘د ساختٔ َٕچُ٘ اقذاً عيئ اٍْيت ٍيي يا تط٘يص ارٕاُ عٍَ٘ي

 تٔ ساستي سفتاس ٗ ّ٘ضتاس ٗ گفتاس ٍساىَت آٍيض ايِ ج٘اّاُ، اٍْيت چٔ مساّي سا تٔ خطش اّذاختٔ يا خ٘إذ اّذاخت ٗ يا 

خاطش چٔ مساّي سا ٍط٘ش ٍي مْذ؟ ٍيت يا دضَْاُ ٍيت يا مساّي مٔ اص مسئ ٍيت ٍييياسدٕا تي حساب ٗ متاب س٘ء 

استفادٓ مشدّذ ٗ يا آّاُ مٔ تٔ تشٗيج اخالق فاسذ ٗ سٗاج تي تْذ ٗ تاسي ٍطغ٘ىْذ ٗ يا دس حاه تش تاد دادُ ٍْافع ٍيي ٗ 

 مذاً يل؟. فشصت س٘صي ٕاي اجتَاعي ٗ سياسي ٕستْذ

حنٍ٘ت گشاُ تذاّْذ مٔ ّثايذ مط٘س سا تيص اص ايِ تا تِ تست سٗتشٗ مْْذ، ٍخاىف، دضَِ ّيست، اٗ سا تطْ٘يذ ّتشسيذ ٗ 

تحَو مْيذ، اص تْٖا چيضي مٔ تايذ تتشسيذ سفتاس خ٘دتاُ است، دٗساُ تشدٓ داسي تسشآٍذٓ است ٗ ايشاُ اص آُ َٕٔ ٍشدً 

. ايشاُ است اّساُ اٍشٗص داساي حق٘ق تشاتش است خ٘إاُ تشاتشي جْسيتي ٗ قٍ٘يت است

 تا گشفتٍ خٕاَاٌ تخى كيٍ دس دل آَاٌ َكاسيذ ايُاٌ عشيايّ ْاي يهي ايشاٌ ْغتُذ ٔ الذايي عهيّ ايُيت َكشدِ اَذ تهكّ 

اعتشاض يغانًت آييض تّ ٔظع َاُْداس يٕخٕد، تّ خٕد كايگي ٔ تثعيط، تّ عٕء اعتفادِ ْا، تّ خٕدي ٔ غيش خٕدي تٕدٌ 

. ْا، تّ دسٔغ سياكاسي ٔ عٕايفشيثي اعت

دعتگيشي ْاي خاسج اص ؽًاس دس يُطمّ كشدعتاٌ چٌٕ تاصداؽت يغعٕد كشد پٕس اَغاَي ٔاال، دتيشي تشخغتّ دس يذاسط 

تٕكاٌ ٔ سٔصَايّ َگاسي تٕاَا تّ اتٓاو ٔاْي، ژيال تُي يعمٕب ٔ فشصاد كًاَگش ٔ دْٓا َفش ديگش تّ اتٓاو ْاي عاختگي ٔ يا 

يحكٕو كشدٌ آَٓا ٔ يا تشخٕسد اعف تاس تا داَؾدٕياٌ اص ْش لٕو ٔ تثاس دس داَؾگآْاي عشاعش كؾٕس يا تشٔص حادثّ ؽشو 

آٔس داَؾگاِ صَداٌ كّ تّ خاي تشخٕسد تا يتٓى تّ دعتگيشي داَؾدٕياٌ پشداختّ اَذ ٔ داعيّ عذانت گغتشي دس خٓاٌ سا ْى 

داسَذ؟ ٔ يا تاصَؾغتّ كشدٌ اعاتيذ يدشب داَؾگاِ ٔ تٓي كشدٌ يشاكض عهًي اص فشْيختگاٌ ٔ يا تشخٕسدْاي يتعصثاَّ تا 

تشادساٌ اْم عُت ٔ ًْٕغُاٌ يغيحي ٔ عايش ادياٌ، ٔ پافؾاسي تّ ايٍ تأس تاغم كّ تا صٔس ٔ صَذاٌ تگيش ٔ تثُذ يي تٕاٌ 

اَذيؾّ اي سا تّ يغض اَغاٌ ْا فشٔ كشد تا اخشاي ايٍ سٔػ آيا دس ايٍ عي عال يٕفك تٕدِ ايذ؟ چّ يٕلع دسن يي كُُذ آَاٌ 

كّ كؾٕس سا تّ آعتاَّ اَفداس سٔتشٔ كشدِ اَذ، تهّ ؽًا خض كش ٔ كٕس ٔ الل تٕدٌ چيض ديگشي ًَي خٕاْيذ ايٍ تٕد ؽعاس 

، چّ يٕلع دسن خٕاْيذ كشد كّ تشاي يذت كٕتاِ يي تٕاَذ تّ عش َيضِ تكيّ 57آصادي، اعتمالل ٔ عذانت اختًاعي دس تًٍٓ 

صد ٔني تشاي ًْيؾّ ًَي تٕاٌ سٔي آٌ َؾغت، 

 گيشً دس تاٗستاُ تٔ خاك ّطستْذ تا سيطٔ ٕايطاُ تا سٗيص اجتْاب ّاپزيش ج٘أّ ٕا چٔ خ٘إيذ مشد؟



دعت تشداسيذ اص ايٍ سفتاس خصًاَّ تا فشصَذاٌ فشْيختّ ٔ غيشتًُذ ايٍ يشص ٔ تٕو، پيؼ اص آَكّ كؾٕسٔ يهت سا تّ َاتٕدي 

تكؾاَيذ، تشخٕسدْا ٔ َگشػ ايُيتي تٕيژِ دس يُاغك يشصي كؾٕس سا كُاس تگزاسيذ ايٍ َگشػ فعاي عياعي خايعّ سا تيشِ 

تش يي كُذ تثغيط ْا يٕخة آصاس ٔ سَح اعت ، اص تٕصيع عادالَّ خثشي َيغت عذو سعايت حمٕق تؾش تيذاد يي كُذ عذو 

اخشاي عذانت ًّْ خاَثّ دس ًّْ حٕصِ ْا ادايّ داسد، عذو تٕععّ يتٕاصٌ دس حٕصِ ْاي التصادي سٔص تّ سٔص گغتشػ يي 

ياتذ ٔ اص عٕي ديگش كشدعتاٌ يذافع ًْيؾكي اعتمالل ايشاٌ كّ دس دفاع ييُٓي دس تشاتش تعثياٌ يتدأص اص سؽادت خٕد 

. افغاَّ ْا آفشيذ ايشٔص ؽاْذ تّ تُذ كؾيذٌ فشصَذاٌ خٕد يي تاؽذ

ٌٕ ٍيْٖاُ  

 عًهكشد كاس تذعتاٌ سا عادِ اَذيؾاَّ دس ساعتاي سظاي يُٕيات خُگ غهثاٌ ٔ اعتعًاس گشاٌ خٓاٌ خٕاس حضب ٍيت ايشاُ

ٔ يضدٔساٌ ٔاتغتّ آَٓا داَغتّ ٔ اعًال ايٍ َٕع عياعت سا يٕخة ؽادي آَاٌ ٔ پشيؾاَي ٔ عمٕغ ييٍٓ يي داَذ، دسد يهت تا 

تيش ٔ تفُگ ٔ صَذاٌ دسياٌ ًَي ؽٕد يهت خٕاْاٌ آصادي، تشاتشي حمٕق صٌ ٔ يشد ، اخشاي عذانت ٔ سفع تثعيط ْاعت تا 

چُذ يشدو دسديُذ تٕيژِ خٕاَاٌ سا يي تٕاٌ تّ اتٓاو ْاي گَٕاگٌٕ تّ تُذ كؾيذ ٔ عشتاعش كؾٕس سا تّ گٕسعتاٌ تذل كشد ٔ 

تش آٌ خان يشدِ پاؽيذ، اكٌُٕ تيؼ اص دٔ ْفتّ اعت كّ صَذاَياٌ دس كشدعتاٌ ٔ عايش صَذاٌ ْاي كؾٕس دس اعتشاض تّ 

دعتگيشي خٕد تطٕس دعتّ خًعي دس اعتصاب غزا تّ عش يي تشَذ يا ظًٍ يحكٕو كشدٌ سفتاس اعتثذادي كاس تذعتاٌ 

 . خًٕٓسي اعاليي  خٕاعتاس سعيذگي ٔ آصادي ْش چّ صٔدتش صَذاَياٌ ْغتيى

 

 

 

 صّذٓ تا استقاله، آصادي، عذاىت اجتَاعي

 تشچيذٓ تاد صّذاُ ٕاي سياسي

                                                       

    دتيشخاَّ حضب يهت ايشاٌ 

  خٕسؽيذي1387تٓشاٌ، تيغت ٔ پُدى، ؽٓشيٕس، 


