تاهللطالقانیاعتصابرادیووتلویزیونراشکست 
آی 
مدیریت وردینژاد در روزنامه ایران یگانه بود

هسیریت ارتثاعات(ها) آًالیيً -رعتیي ًؽعت تارید ؼفاّی هغثَعات ایراى رٍز زٍؼنٌثِ پنٌمن آتناىهناُ زر هرکنس ّونایػّنا
کتاتراًِ هلی ایراى ترگسار ؼس .ایي ظلعلِ ًؽعت ّا کِ تَظظ هاٌّاهِ هسیریت ارتثاعات ٍ تنا حواینت هعاًٍنت اهنَر هغثَعناتی ٍ
اعالع رظاًی ٍزارت فرٌّگ ٍ ارؼاز اظالهی ٍ ّوکار کتاتراًِ هلی ایراى ترگسار هی ؼنَز زر جلعنِ ًرعنت ذنَز هیستناى تْنرٍز
تْساز پیؽکعَت رٍزًاهًِگار ایراى تَز .هاٌّاهِ هسیریت ارتثاعات زر ؼوارُ آشر هاُ ذَز -پٌماٍُپٌمویي ؼوارُ -گسارغ کاهل
ایي ًؽعت را هٌتؽر کرزُ اظت .ترػّایی از ایي گسارغ را زر شیل ٍ هتي کاهل را از ایٌما تْیِ ٍ هغالعِ فرهائیس:


«هي زر رٍزًاهِ اعالعات زتیر ظرٍیط حَازث تَز .ذثر تِ زظتن رظیس کِ زر هحَعِ کَکاکَال زر ؼنر تْنراى تنیي
ًیرٍّا ضس رشین ؼاُ یعٌی ًیرٍّا چپ ٍ ظاٍاک زرگیر اتفا افتازُ اظت .ظریع تِ هحل هراجعِ کرزم ٍلی ظناٍاک
از پیػ رفتي ها جلَگیر کرز .زر ّواى حیي یک اظتَار شاًسارهر را زیسم کِ قَل زاز تِ هي اجازُ زّنس کنِ از هحنل
زیسى کٌین ٍ عکط تگیرینٍ .قتی اٍضاع ًعثتاً آرام ؼس تِ هحل زرگیر کِ ذاًِ ا تَز رفتن .آًما زفترچنِ ا را زینسم
کِ هتعلق تِ زٍظت ٍ ّن کالظی ام پرٍیس پَیاى تَز .توام افراز کِ آى رٍز زر آى ذاًِ تَزًس تَظظ ظاٍاک کؽتِ ؼنسًس.
از ایي ٍاقعِ تعیار ًاراحت تَزم .زر راُ تا یک افعر راٌّوایی راًٌسگی زرگیر ؼسم ٍ زظتگیر ؼسم تنا ایٌکنِ از رٍزًاهنِ
تواض گرفتٌس ٍ هرا آزاز کرزًس».



هحوس تلَر تِ هي رحن ًوی کرز .هي تازُ کار تَزم ٍ اٍ رٍزًاهِ ًگار قسر تَز .یک تار زر جازُ ّراز ظقَط تْوي هٌمر تِ
تعتِ ؼسى جازُ ٍ هرگ تعیار ؼسُ تَز .ها تا جیپ رٍزًاهِ راّی ؼسین .تچِ ّا کیْاى ّن آًما تَزًس .راّسار اجنازُ
ًساز کِ تِ هحل حازثِ ترٍین .هي از یکی از افراز پلیط حاضر زر آًما پرظیسم کِ چنِ زهناًی جنازُ تناز هنی ؼنَز ٍ هنا
هی تَاًین هراجعِ کٌین تِ هحل حازثِ .جَاب ایي تَز کِ زٍ یا ظِ ظاعت زیگر .هي تِ ظنوت عکناض تازگؽنتن ٍ گفنتن
ترهی گرزین تْراى جازُ تِ ایي زٍز ّا تاز ًوی ؼَز .ذثرًگار ذَزم را کؽیسم کٌار ٍ از اٍ ذَاظتن کِ ذثرًگار کیْناى را
تا ذَز تثرز ٍ یک ؼام ذَب ّن تِ اٍ تسّس ٍ ؼة ّن ًگْػ زارز .پَلی ّن تِ اٍ زازم کِ الثتِ تعنساً از رٍزًاهنِ گنرفتن.
ذثرًگار کیْاى رفت ٍ راُ تاز ؼس ٍ ها ّن راّی ؼسین .چٌس اتَتَض ٍ ًسزیک تِ ً 08فر زینر تْوني رفتنِ تَزًنس .هني از
تازپرض عکطّا کؽتِّا را ذَاظتنٍ .لی تازپرض گفت هي ًویتَاًن ٍ اگر ًثیٌن هنیتنَاًی عکنطّنا را تنرزار  .تعنس
رٍیػ را تِ آى ظَ کرزُ ٍ رفت ٍ هي ّن رفتن ٍ جیة تکتک جعسّا را جعتٍجَ کرزم .از رٍ کنارت ؼٌاظناییّنا
تَاًعتن تقریثاً  08عکط جوع کٌن ٍ تعس تِ تْراى ترگؽتین ٍ ایي عکطّا را ّن زر کٌار گسارغ هٌتؽر کرزین»



«زهاًی تَز کِ تعیار تِ ذَز هغرٍر ؼسُ تَزم .آى رٍزّا قتل پیچیسُ ا زر تْنراى رخ زازُ تنَز کنِ زر ؼنعثِ  2زازگناُ
جٌایی تررظی هی ؼس .هني جلعنِ اٍل را ؼنرکت کنرزم ٍ زر رٍزًاهنِ تیتنر ززم« :تسرگتنریي پرًٍنسُ جٌنایی ظنال ٍر
هی ذَرز» .پیػ قاضی رفتن ٍ از اٍ ذَاظتن کِ ظالي زازگاُ را تِ ظالي جٌایی تسرگ هٌتقل کٌنس .زر آى ظنالي قاضنی ٍ
ٍکال ّواى لثاضّایی را هیپَؼیسًس کِ ها االى زر فیلنّا هیتیٌنین ٍ فضنا ذیلنی رظنوی تنَز .قاضنی هعتقنس تنَز کنِ
جوعیت زیاز ترا جلعات ًوی آیٌس ٍ پرًٍسُ کؽػ چٌیي ظالٌی را ًسارز .هي تِ اٍ قَل زازم کِ ایي کؽنػ را ایمناز

کٌن .تا ًیت ؼلَغ کرزى زازگاُ گسارؼی ًَؼتن .جلعِ تعس زازگاُ تعیار ؼلَغ تَز .هتْن ازعا هی کرز کنِ ّوعنرغ تنا
فرز زیگر راتغِ زاؼتِ ٍ ّن آى هرز را ٍ ّن ّوعرغ را کؽتِ تَز .جلعِ زازگاُ زر ظالي تسرگ ترگسار ؼنس ٍ آى هنرز
هحکَم ٍ اعسام ؼس .کعی تِ هي گفت کِ اگر تَ ایي هَضَع را تسرگ ًوی کرز

ایي هرز هوکي تنَز هحکنَم تنِ اعنسام

ًؽَزّ .ویي ؼس کِ زظت از کار رٍزًاهًِگار حَازث کؽیسم ٍ از تحریریِ حَازث تِ تحریریِ اجتواعی رفتن»


«ؼلَغی ّا اًقالب تاال گرفتِ تَز .رازیَ ٍ تلَیسیَى زرحال اعتصاب تَز .فرز زًگ زز ٍ گفت تا عالقاًی صحثت کٌینس.
آیت اهلل عالقاًی آى عرف ذظ تَز ٍ گفت« :ذَى الزم زارین .زر رازیَ اعالم کٌیس» .هي گفتن کِ رازیَ زر حنال اعتصناب
اظت ٍ ًوی تَاًین ایي کار را اًمام زّین .ایؽاى تأکیس کرزًس کِ «ترا همرٍحاى اًقالب ذَى الزم زارینن»ً .تیمتناً ینک
ًفر را فرظتازین زر اظتَزیَ تا اعالم کٌس کِ هرزم ترا اّسا ذَى تِ تیوارظنتاى  0888ترترنَاتی ترًٍنس ٍ ایني عنَر
اعتصاب ؼکعت»



«فریسٍى ٍرز ًصاز هعؤٍل ذثرگسار زٍلت تَز کِ هعؤٍلیت رٍزًاهِ ایراى را ًیس ترعْسُ گرفت .آقا حعیي الْاهی کِ
رٍزًاهِ ًگار ذَغ ًاهی تَز قرار تَز کِ رٍزًاهِ ایراى را راُ تیاًسازز .زر آى رٍزّا ظرٍیط اقتصاز رٍزًاهِ ّا تعیار ثقینل
هی ًَؼتٌس ٍ آزم رغثت ًوی کرز کِ هغالة را ترَاًس .زر ظال ّا آذر فعالیتن زر رٍزًاهِ اعالعات ظرٍیط اقتصناز را
هی گرزاًسم .زر ایي ٍضعیت تَاًعتین زر ظرٍیط اقتصاز تفاٍت ایماز کٌین .ظثک ًَؼتٌن اقتصاز ٍ اجتواعی تنَز ٍ
هعائل اقتصاز را از رٍیکرز اجتواعی هی زیسین .آقا الْاهی تا رٍزًاهِ هؽکل پینسا کنرز ٍ هني تنِ رغنن هینل زرًٍنی ام
همثَر ؼسم از ظرٍیط اقتصاز تیرٍى ترٍم ٍ جایگسیي اٍ ؼَم .تعستر کِ ضیایی ٍ ٍرز ًصاز ّن رفتٌس آقا ٍصال آهنس
ٍ تؽکیالت رٍزًاهِ تِ ؼکل زیگر زرآهس .تعس از چٌس ظال ظرزتیر کل رٍزًاهِ ؼسم ٍلی عونالً زر کنارم چینس تغیینر
ًکرزُ تَز».



«ٍرز ًصاز تعیار رٍؼي ٍ ؼماع تَز .ذیلی از رٍزًاهِ ًگاراى قسیوی زر آى ظال ّا ذاًِ ًؽیي ؼسُ تَزًس .اٍ افنراز هثنل
هععَز تٌَْز هٌصَر تاراجی ٍ هحوس تلَر را تِ رٍزًاهِ ایراى آٍرز ٍ از ظرفیت ّا ترصصی آًْا تْرُ ترز ٍ زر رٍزًاهنِ
ایراى ظِ ًعل از هغثَعاتی ّا را کٌار ّن جوع کرز .هسیریت ٍرز ًصاز یگاًِ تَز .تعنس از رفتنٌػ از رٍزًاهنِ اینراى ّنن
اٍضاع تِ ّواى رٍز اٍل ترًگؽت».

عالقِهٌساى هیتَاًٌس ایي هاٌّاهِ را تَظظ ًرمافسار «ترگ» (کیَظک الکترًٍیکی هغثَعات) تر رٍ گَؼیّا ٍ تثلتّا زارا
ظیعتن عاهل اًسرٍیس ذریسار کرزُ ٍ هغالعِ کٌٌسً .رمافسار اًسرٍیس «ترگ» از ًؽاًی  http://barg.asr24.comیا
 cando.asr24.comقاتل زریافت اظت.
آرؼیَ کاهل هاٌّاهِ هسیریت ارتثاعات از ًؽاًی  http://www.magiran.com/cmmagazineقاتل تْیِ ٍ هغالعنِ اظنت.
ایي هاٌّاهِ از عریق ظایت ً http://www.prshop.irیس ترا زرذَاظتکٌٌسگاى ارظال هیؼَز.

