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 اػال٤ٓٚ  ٤ٛئت ارـائی مبفٓبٕ

 ثٚ ٓ٘بمجت ؿٝف رٜبٗی کبؿگـ

اٍٝ ٓبٙ ٓٚ ؿا ثٚ ؿٝف 
 كـ٣بػ ػؿػ ٓيتـک تجؼ٣َ ک٤ْ٘

 

آنبٍ ػؿ ىـا٣طی ثٚ امتوجبٍ اٍٝ ٓبٙ ٓٚ، ؿٝف رٜبٗی کبؿگـ ٓی 

ٓـگ ثـ "اٙ اف عـٝه ٓـػّ ا٣ـإ ثب كـ٣بػ ؿ٣ْٝ کٚ ٣بفػٙ ّ

اؿػٝی کبؿ ٝ فصٔت ػؿ صبُی ثٚ اٍٝ ٓبٙ ٓٚ . ٓی گؾؿػ" ػ٣کتبتٞؿ

ٗقػ٣ک ٓی ىٞػ کٚ ر٘جو ّؼامتجؼاػی کيٞؿ، (  اؿػ٣جٜيت۱۱) 

تٔبٓی اؿکبٕ صکٞٓت امالٓی ؿا ُـفاٗؼٙ ؛ ىکبف ػؿ ٤ٓبٕ ثبالئی 

تگبٙ ٛب ؿا ثٚ اٝد ؿمبٗؼٙ؛ چٜـٙ کـ٣ٚ،  ػػٓ٘و ٝ ٝصيی ػك

ٓـػّ . مـکٞة ٝال٣ت ؿا ػؿ رِٞ چئبٕ رٜب٤ٗبٕ ؿمٞا کـػٙ امت

ا٣ـإ ثـای ؿم٤ؼٕ ثٚ آفاػی ٝ ثـاثـی  ىٜؼای ث٤ئبؿی توؼ٣ْ 

کـػٙ ٝ رٞاٗبٗيبٕ ػؿ ىک٘زٚ گبٙ ٛبی هـٕٝ ٝمطبئی صکٞٓت 

امالٓی، ػؿػ ٝ ؿٗذ كـاٝاٗی ؿا ٓتضَٔ ىؼٙ ٝ ػؿ اؿػٝگبٙ ٛبی 

پل ٤ٓؼإ ؿ٣ٝبؿٝئی آنبٍ، . ٓـگ امالٓی ثٚ ىٜبػت ؿم٤ؼٙ اٗؼ

إٓ ٛب . آنبٍ ٓجوٚ کبؿگـ تٜ٘ب ٤ٗنت. ٤ٓؼإ مبٍ ٛبی پ٤و ٤ٗنت

کٚ عٞػ رقئی اف ر٘جو ّؼامتجؼاػی کيٞؿٗؼ، صبال تٔبٓی ٓـػّ 

فٗبٕ، رٞاٗبٕ، ؿٝى٘لکـإ، ٓـػّ کٞچٚ ٝ . ؿا ػؿ ک٘بؿ عٞػ ػاؿٗؼ

ثبفاؿ، ٓـػّ ٤ِٓت ٛبی تضت متْ ٝ تٔبٓی إٓ ٛبئی کٚ كـ٣بػ 

مـ ٓی ػٛ٘ؼ ٝ ثـای فٗؼگی ىب٣نتٚ ىؤٕ " ثـ ػ٣کتبتٞؿٓـگ "

 .اٗنبٗی ٓجبؿفٙ ٓی ک٘٘ؼ، ػؿ ک٘بؿ اؿػٝی کبؿ ٝ فصٔت ٛنت٘ؼ

 

آنبٍ ْٛ ػؿ ىـا٣طی ثٚ امتوجبٍ اٍٝ ٓٚ ٓی ؿ٣ْٝ کٚ ٓنئِٚ 

ػؿ اکخـ . صوٞم ٓؼٞهٚ ٛ٘ٞف ْٛ ٜٓتـ٣ٖ ٓيکَ کبؿگـإ امت

عٞامت صـکت ٛبی کبؿگـی، ثبفپـػاعت صوٞم ٓؼٞهٚ، ىؼبؿ ٝ 

ا٣ٖ ػؿػآٝؿ امت کٚ ثؼا٤ْٗ ثن٤بؿٗؼ کبؿگـإ کبؿعبٗٚ . اٍِی امت

ٛب ٝ کبؿگبٙ ٛب، ٓؼِٔبٕ ٝ صتی ثبفٗينتٚ گبٕ کٚ اف صوٞم ٛبی 

پبئ٤٘ی ٤ٗق ثـعٞؿػاؿٗؼ، صتی ٤ٖٔٛ چ٘ؼؿؿبف صوٞم ؿا ٤ٗق ثٚ 

ٓٞهغ ػؿ٣بكت ٗٔی ک٘٘ؼ ٝ ثـای گـكتٖ صوٞم ٝ ٓقػ کبؿىبٕ ٤ٗق 

ؿكـٓب  ٝ مـٓب٣ٚ ػاؿ ثؼٝٗؼ ٝ ٣ب ػمت اف ثب٣ؼ ٓبٙ ٛب ثٚ ػٗجبٍ کب

 ۱۵۰ث٤و اف  ۱۳۸۸کبؿ ثکي٘ؼ ثٚ گٞٗٚ ای کٚ تٜ٘ب ػؿ مبٍ 

 .صـکت اػتـاّی ثـای ػؿ٣بكت صوٞم ٓؼٞهٚ گقاؿه ىؼٙ امت

 

اعـاد ٛب ؿٝف ثٚ ؿٝف ىؼ٣ؼتـ ٓی ىٞٗؼ؛ رِٞگ٤ـی افاعـاد ٛب  

٣کی اف ٜٓٔتـ٣ٖ عٞامت ٛب ٝ ٓٞتٞؿ اٍِی ثن٤بؿی اف صـکت 

ػؿ ىـا٣طی کٚ ثضـإ اهتَبػی گنتـه ٓی ٣بثؼ ٝ . ٛبمت

م٤بمت ػُٝت صٔب٣ت اف تزبؿ ٝ ٝاؿػک٘٘ؼگبٕ کبالمت، ثن٤بؿی اف 

کبؿكـٓب٣بٕ ٣ب ٓجبػؿت ثٚ  تؼط٤َِ کبؿعبٗٚ ٓی ک٘٘ؼ ٣ب ػمت ثٚ 

اعـاد کبؿگـإ ٓی فٗ٘ؼ تب اف ا٣ٖ ٓـ٣ن ٛق٣٘ٚ ٛبی ٝاصؼ 

ای امت کٚ ىؼت ا٣ٖ آـ ثٚ گٞٗٚ . اهتَبػی ىبٕ ؿا کبٛو ػٛ٘ؼ

ٝاصؼ   ۱۰۰تٜ٘ب ػؿ ػٝ مبٍ گؾىتٚ ػؿ ىٜـ ٍ٘ؼتی هق٣ٖٝ صؼٝػ 

. ٛقاؿ کبؿگـ ثالتک٤ِق گيتٚ اٗؼ ۶۰ٍ٘ؼتی تؼط٤َِ ىؼٙ ٝ صؼٝػ 

٣کی اف ػـٍٚ  ۱۳۸۸ٓوبٝٓت ػؿ ثـاثـ اعـاد ٛب ٤ٗق ػؿ مبٍ 

اػتـاُ کبؿگـی  ۶۰ٛبی ٓجبؿفات کبؿگـی ثٞػٙ امت کٚ  صؼٝػ 

 .گقاؿه ىؼٙ امت

 

ا٣ٖ کبؿگـإ کٚ . إ هـاؿػاػی ْٛ چ٘بٕ پبثـربمتٓيکَ کبؿگـ 

ثٚ ػ٘ٞإ کبؿگـإ هـاؿػاػ مل٤ؼ آْبء  ٤ٗق ٓؼـٝك٘ؼ، امبمؤ اف 

اٗتظبؿی ؿٝفاٗٚ ٝ کي٘ؼٙ ٝ . ا٤٘ٓت ىـِی ثـعٞؿػاؿ ٤ٗنت٘ؼ

کبؿگـاٗی کٚ کٚ . ٗگـاٗی اف اعـاد، إٓ ٛب ؿا ٓچبُٚ کـػٙ امت

. ثنـ ٓی ثـٗؼتضت ىٍٔٞ هبٕٗٞ کبؿ ٤ٗنتؼ ٝ ػؿ ثی صوی ٓطِن 

ا٣ٖ ّٝؼ٤ت ٛـ ٗٞع تاله ثـای ثـٗبٓٚ ؿ٣قی آ٣٘ؼٙ ؿا اف إٓ ٛب 

ٓجن آٓبؿٓ٘تيـ ىؼٙ، ػؿ ٍٓٞ كؼب٤ُت ػُٝت اصٔؼی . مِت ٓی ک٘ؼ

 ۷۰ٗژاػ ٗٚ تٜ٘ب تؼؼاػ کبؿگـإ هـاػاػی کبٛو ٤ٗبكتٚ ثِکٚ مْٜ 

ػؿٍؼ  ۸۰ػؿٍؼی ا٣ٖ ثغو اف کبؿگـإ اف کَ ربٓؼٚ کبؿگـی ثٚ 

 .اكقا٣و ٣بكتٚ امت

عبؿد کـػٕ  ثغو ٝم٤ؼی اف کبؿگـإ اف پٞىو هبٕٗٞ کبؿ ؿژ٣ْ 

، هبٕٗٞ کبؿی کٚ ػٔٞٓؤ  اف صوٞم کبؿگـإ ٤ٗق ثٚ عٞثی ػكبع 

ٓجن آٓبؿ ٓ٘تيـ ىؼٙ کٚ تٜ٘ب . ٗٔی ک٘ؼ، عٞػ ٤َٓت ػ٣گـی امت

ػؿٍؼ رٔؼ٤ت کبؿگـی  ۵۱ؿا ػؿ ثـ ٓی گ٤ـػ  ۱۳۸۶تب مبٍ 

ؿٍٞ ثٚ کبؿ ٛنت٘ؼ ٗلـ ٓو ۱۰کيٞؿ ػؿ کبؿگبٙ ٛبی کٞچک ف٣ـ 

هبٕٗٞ کبؿ، ا٣ٖ کبؿگبٙ ٛب اف ىٍٔٞ هبٕٗٞ کبؿ  ۱۹۴کٚ ٓجن ٓبػٙ 

ا٣ٖ ثؼإ ٓؼ٘بمت کٚ إٓ ٛب ػؿ ثی صوی کبَٓ ثنـ .عبؿد ىؼٙ اٗؼ

 .٤ٓجـٗؼ

 

صن ا٣زبػ تيکَ ٛبی ٓنتوَ کبؿگـی ٛٔچ٘بٕ ٣کی اف عٞامت  

ف٣ـا ثؼٕٝ ٓتيکَ ىؼٕ ٗٔی تٞإ کبؿی اف پ٤و . ٛبی ک٤ِؼی امت

اهؼ٤ت ا٣ٖ امت کٚ ػؿ کيٞؿی کٚ ػُٝت، صبٓی مـٓب٣ٚ ٝ. ثـػ

ػاؿإ امت ٝ هبٕٗٞ ػ٤ِٚ کبؿگـإ امت، کبؿگـإ پـاک٘ؼٙ ٝ 

ؿ٤ـٓتيکَ، ثٚ اؿتو ثؼٕٝ مالس ٓی ٓبٗ٘ؼ کٚ پ٤يبپ٤و ر٘گ ؿا 

اف ا٣ٖ ؿٝ تاله ثـای ٓتيکَ ىؼٕ، ا٤ُٖٝ گبٓی امت . ثبعتٚ اٗؼ

. عٞػ اٗزبّ ػٛ٘ؼکٚ کبؿگـإ ٓی تٞاٗ٘ؼ ثـای ػكبع اف صوٞم صوٚ 

ؿٝىٖ امت کٚ ٓتيکَ ىؼٕ ػؿ گبّ اٍٝ تٜ٘ب ٓی تٞاٗؼ صٍٞ 

. عٞامت ٛبی ث٤ٞامطٚ ٝ ِٓٔٞك کبؿگـإ ٍٞؿت گ٤ـػ

مبفٓبٗؼٛی تيکَ ٛبی ٍ٘لی ٝ م٘ؼ٣کب، ا٣ٖ آکبٕ ؿا ثٚ 

اف ا٣ٖ ؿٝ . کبؿگـإ ٓی ػٛؼ کٚ ٓتضؼآ اف صوٞم عٞػ ػكبع ک٘٘ؼ

صتی ثَٞؿت . ٍ ىؼثب٣ؼ تبک٤ؼ کـػ کٚ ٓی تٞإ ٝ ثب٣ؼ ٓتيک

ػؿ ٍٞؿت ٓتيکَ ىؼٕ .ؿ٤ـؿمٔی ٝ ٤ٗٔٚ ػِ٘ی ثب٣ؼ ٓتيکَ ىؼ

ٓی تٞإ صٔب٣ت اف کبؿگـإ پـاک٘ؼٙ ٝ رؼا اف ْٛ ؿا کٚ ٣کی ػ٣گـ 

ٝ ا٣ٖ ٤ٗـٝی .اف ٓيکالت ربٓؼٚ کبؿگـی امت،  مبفٓبٕ ػاػ

اکٕ٘ٞ کٚ ٗٔٞٗٚ . پـاک٘ؼٙ ؿا ثٚ رٔغ اؿػٝی کبؿ ٝ فصٔت رؾة کـػ

ىکَ ىؼٕ کبؿگـإ ػؿ کيٞؿ ٝرٞػ ػاؿػ ثب٣ؼ ٛبی ػؿعيبٗی اف ٓت

ٛـ چ٘ؼ ٛنت٘ؼ ػؼٙ ای کٚ تيکَ . ػؿ ا٣ٖ ؿاٙ ثب هؼؿت گبّ ثـػاىت

م٘ؼ٣کبئی کبؿگـإ ؿا ثٚ ٤ٛچ ٓی اٗگبؿٗؼ ٝ ثـای عِغ مالس 

  .کبؿگـإ اف ٤ٛچ ٗنغٚ پ٤چی ػؿ٣ؾ ٗٔی ٝؿفٗؼ

ٓزٔٞػٚ ا٣ٖ ٓيکالت ثـ ٓتٖ ىـا٣ٔ ثضـاٗی اهتَبػی رـ٣بٕ 

ٗی کٚ ثب ٓـس ٛؼكٔ٘ؼکـػٕ  ٣بؿاٗٚ ٛب ٣ؼ٘ی ٓـس ثضـا. ػاؿػ

ػمتجـػ مبفٓبٕ ٣بكتٚ ثٚ هؼؿت عـ٣ؼ ٓـػّ ٝتاله ثـای اؿفإ 

ٝهتی ػُٝت .  کـػٕ ٤ٗـٝی کبؿ، ىکَ اٗلزبؿی ثغٞػ عٞاٛؼ گـكت

امالٓی صِٔٚ ٛٔٚ ربٗجٚ ای ػؿ مطش ثقؿگ ٝ گنتـػٙ ای ثٚ 

ت ػؿ ملـٙ ی ٓـػّ مبفٓبٕ ػاػٙ امت،  ػؼّ مبفٓبٗؼٛی ٓوبّٝ

. ثـاثـ إٓ ٓی تٞاٗؼ ػٞاهت عطـٗبکی ػؿ پی ػاىتٚ ثبىؼ

 

ػؿ چ٤ٖ٘ كْبئی ر٘جو کبؿگـی عٞػ ؿا ثـای ثـگقاؿی اٍٝ ٓبٙ 

كـاعٞإ ثـگقاؿی . ٓٚ  ٝ ريٖ مـامـی کبؿگـإ آٓبػٙ ٓی ک٘ؼ
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اٍٝ ٓبٙ ٓٚ ٝ اؿائٚ هطغ ٗبٓٚ ٓيتـک صبٝی اٍِی تـ٣ٖ عٞامت 

ٛبی گٞٗبگٕٞ ٓنتوَ ٛبی ربٓؼٚ کبؿگـی کٚ ثب ٛٔآٛ٘گی تيکَ 

تاله ثـای . کبؿگـی اٗزبّ گـكتٚ، اهؼآی ا٤ٓؼثغو امت

گـػآٝؿی ث٤يتـ٣ٖ ٤ٗـٝی کبؿگـإ ٝ گـا٤ٓؼاىت ٛـ چٚ ثبىکٞٙ 

تـ ا٣ٖ ؿٝف، ػؿ گبّ اٍٝ، تالىی امت ثـای ٓتضؼ کـػٕ ٝ گـػْٛ 

ؿٝىٖ امت کٚ . آٝؿػٕ ث٤يتـ٣ٖ ٤ٗـٝی ػؿٝٗی عٞػ ٓجوٚ کبؿگـ

ٛب٣ی کٚ اف مٞی گـا٣يبت ٓغتِق  ٛٔکبؿی ٝ صٔب٣ت اف صـکت

ػؿٕٝ ٓجوٚ کبؿگـ ٍٞؿت ٓی گ٤ـػ ٓی تٞاٗؼ ثٚ ٝصؼت ٓجوبتی 

پِٞؿا٤ُنْ م٤بمی ػؿٕٝ  ثؼٕٝ پؾ٣ـه. ٓجوٚ کٔک ىب٣بٗی ث٘ٔب٣ؼ

ٛـ . ٓجوٚ کبؿگـ ٗٔی تٞإ ٛٔٚ ی تٞإ کبؿگـإ ؿا ثٚ ٤ٓؼإ آٝؿػ

ٗٞع تالىی ثـای تک ؿٝی ٝ ک٘بؿ فػٕ ػ٣گـإ ٝ اٗضَبؿِٓجی 

اف . ٗظـاٗٚ، آکبٗبت ثبُوٞٙ کبؿگـإ ؿا ثٚ ٛؼؿ عٞاٛؼ ػاػت٘گ 

مٞی ػ٣گـ، ػؿ ىـا٣ٔ م٤بمی ای کٚ ربٓؼٚ آـٝف ا٣ـإ ػؿ إٓ 

هـاؿ ػاؿػ، ٗٔی تٞإ ثؼٕٝ تاله ثـای رِت ٛٔکبؿی، ٛٔؼُی ٝ 

ٛٔجنتگی ػ٣گـ اهيبؿ فصٔت کو ٝ ف٣ـ متْ ربٓؼٚ ، عٞامت ٛب 

اکٕ٘ٞ . ٛی ث٤بٕ ػاىتٝ ٓطبُجبت کبؿگـی ؿا ثٚ گنتـػٙ تـ٣ٖ ٝد

کٚ ىٞؿای ْٛ آٛ٘گی تيکَ ٛبی ٍ٘لی ٓؼِٔبٕ مـامـ کيٞؿ 

ثـای تضون عٞامت ٛبی عٞػ، ٝ گـا٤ٓؼاىت ؿٝف ٓؼِْ ٣ک ٛلتٚ 

اػتَبة ؿؾا اػالّ کـػٙ امت، ثـ تيکَ ٛبی کبؿگـی امت کٚ اف 

ا٣ٖ صـکت صٔب٣ت ک٘٘ؼ ٝ اف ٓـػّ آفاػ٣غٞاٙ ثغٞاٛ٘ؼ کٚ اف  

ػؿ ک٘بؿ ْٛ هـاؿ . ؿگـإ پيت٤جبٗی ک٘٘ؼعٞامت ٛبی ٓؼِٔبٕ ٝ کب

گـكتٖ کبؿگـإ ٝ ٓؼِٔبٕ ثؼ٘ٞإ اؿػٝی فصٔتکيبٕ، ثی ىک 

صٔب٣ت ٝ پيت٤بٗی فٗبٕ،  رٞاٗبٕ ٝ ٤ِٓت ٛبی تضت متْ ؿا ٤ٗق 

كـآٞه ٗجب٣ؼ کـػ کٚ ر٘جو کبؿگـی ػؿ . رِت عٞاٛؼ کـػ

کيٞؿی کٚ ٤ٗٔی اف رٔؼ٤ت كؼبٍ إٓ ؿا فٗبٕ تيک٤َ ٓی ػٛ٘ؼ، کٚ 

آتيلبٗی كؼبٍ ف٣ـ پبی رٜٔٞؿی امالٓی ٛنت٘ؼ ٝ ٛلتبػ عٞػ 

ٓـگ ثـ "ػؿٍؼ رٔؼ٤ت إٓ ؿا رٞاٗبٕ تيک٤َ ٓی ػٛ٘ؼ، کٚ كـ٣بػ 

ىبٕ گٞه كِک ؿا کـ کـػٙ امت، ٝ کيٞؿ کخ٤ـأُِٚ " ػ٣کتبتٞؿ

ای  کٚ ٤ِٓت ٛبی تضت متْ ، ٓجبؿفٙ مبفٓب٤ٗبكتٚ ٝ ػؿعيبٗی ؿا 

متٔگـإ امالٓی  ثٚ پ٤و ٓی ثـٗؼ ٝ ٛـ ؿٝف رٞاٗبٗيبٕ تٞمٔ

ثٚ چٞثٚ ٛبی ػاؿ آ٣ٝغتٚ ٓی ىٞٗؼ، ثؼٕٝ ٛٔنٞئی ٝ ْٛ پ٤ٞٗؼی 

ثب ا٣ٖ مٚ ٤ٗـٝی هؼؿتٔ٘ؼ ارتٔبػی، ٗٔی تٞإ تضُٞی رؼی ػؿ 

ٗجب٣ؼ كـآٞه کـػ کٚ ا٣ٖ ْٛ . مـٗٞىت کيٞؿ ا٣زبػ کـػ

مـٗٞىتی اؿػٝی کبؿ ٝ فصٔت، ثب ر٘جو فٗبٕ، رٞاٗبٕ ٝ ٤ِٓت 

٣ت ػاؿػ کٚ تٞرٚ ک٤ْ٘ کٚ اکخـ٣ت ٛبی تضت متْ، اف إٓ ؿٝ اْٛ

رٔؼ٤ت ا٣ٖ مٚ ٤ٗـٝی ارتٔبػی، عٞػ ثٚ اؿػٝی کبؿ ٝ فصٔت 

تؼِن ػاؿٗؼ ٝ ؿبُجؤ رقٝ ٓظِّٞ تـ٣ٖ ثغو ٛبی ٓجوٚ کبؿگـ ثٚ 

ْٛ گبٓی ٝ ْٛ ؿاٛی ا٣ٖ ٤ٗـٝٛبمت کٚ ٓی تٞاٗؼ . صنبة ٓی آ٣٘ؼ

ثٚ پ٤ٞٗؼ ر٘جو ٓطبُجبتی ثـای ثـاثـی ٝ ر٘جو ػٔٞٓی م٤بمی 

 .فاػی کٔک ىب٣بٗی ث٘ٔب٣ؼثـای آ

 

اف ا٣ٖ ؿٝمت کٚ اٍٝ ٓبٙ ٓٚ آنبٍ ؿا ثب٣ؼ ثٚ ؿٝف كـ٣بػ ػؿػ 

ثب٣ؼ إٓ چ٘بٕ اهؼآی مبفٓبٕ ػاػ کٚ ا٣ٖ ؿٝف . ٓيتـک تجؼ٣َ کـػ

٤ٗق ثٚ ٣کی اف ؿٝفٛبی ٓبٗؼگبؿ ر٘جو ّؼامتجؼاػی ٝ آفاػی 

ثب٣ؼ تؼط٤ِی ا٣ٖ . عٞاٛبٗٚ ٝ ثـاثـی ِٓجبٗٚ ٓـػّ کيٞؿ تجؼ٣َ ىٞػ

ٝف ؿا ثٚ ؿژ٣ْ ىک٘زٚ ٝ اػؼاّ، ثٚ ؿژ٣ْ امتخٔبؿ ٝ چپبٍٝ تض٤َٔ ؿ

ٓی تٞإ ثب ػمت اف کبؿ کي٤ؼٕ، ٝاصؼٛبی ٍ٘ؼتی، ت٤ُٞؼی ٝ . کـػ

. عؼٓبتی ؿا ثٚ تؼط٤ِی کيبٗؼ ٝ ثٚ ثـگقاؿی اٍٝ ٓبٙ ٓجبػؿت کـػ

ٓی تٞإ ػؿ گـػْٛ آئی ٛبی اػالّ ىؼٙ اػتـاّی ثٚ ٓ٘بمجت ا٣ٖ 

ا ثٚ صْٞؿ گنتـػٙ ػؿ ٓجبؿفات ٝ ؿٝف ىـکت کـػ ٝ ػ٣گـإ ؿ

ثب٣ؼ اؿتو ٓتضؼی ثن٤ذ کـػ ٝ . ريٖ رٜبٗی اٍٝ ٓٚ ػػٞت کـػ

ػؿ ؿٝف اٍٝ ٓبٙ ٓٚ ، ف٤ٖٓ ف٣ـ پبی امتجؼاػ صبکْ ؿا ُـفاٗؼ ٝ ثٚ  

إٓ ٛب ٗيبٕ ػاػ کٚ ر٘جو ّؼامتجؼاػی ٓـػّ کيٞؿ ٗٚ تٜ٘ب ثٚ 

ثٚ  پب٣بٕ ٗـم٤ؼٙ، ثِکٚ ثب پ٤ٞٗؼ ثب ر٘جو ٓطبُجبتی ثـاثـی ِٓت

  .٤ٗـٝی هؼؿتٔ٘ؼ تـ٤٤ـات ث٤٘بػی تجؼ٣َ عٞاٛؼ ىؼ

مبفٓبٕ ٓب، ثب تجـ٣ک كـاؿم٤ؼٕ اٍٝ ٓبٙ ٓٚ ،  ؿٝف رٜبٗی 

کبؿگـ، پيت٤جبٗی عٞػ ؿا اف ٓجبؿفات کبؿگـإ ٝ ٓؼِٔبٕ اػالّ 

ػاىتٚ ٝ ػؿ ؿاٙ ٛٔجنتگی ٓجبؿفاتی ا٣ٖ اؿٝػی کبؿ ٝ پ٤ٞٗؼ 

امـ کيٞؿ، اف ٓجبؿفاتی ا٣ٖ اؿػٝ ثب ٓجبؿفات ّؼامتجؼاػی مـ

ثؼٕٝ ا٣زبػ پ٤ٞٗؼی امتٞاؿ ٤ٓبٕ . ٤ٛچ تالىی ػؿ٣ؾ ٗغٞاٛؼ ٝؿف٣ؼ

ٓجبؿفات ػٔٞٓی م٤بمی ّؼامتجؼاػی ثب ٓجبؿفات ٓطبُجبتی 

اؿػٝی کبؿ ٝ فصٔت، ٗٔی تٞإ مؼ ٓوبٝٓت ػػٓ٘يبٗٚ ػمتگبٙ 

 .ػؿ ا٣ٖ ؿاٙ ثب تٔبّ هٞا تاله ک٤ْ٘. ٝال٣ت ؿا ػؿ ْٛ ىکنت
 

 متگی رٜبٗی اؿتو کبؿفٗؼٙ ثبػ اٍٝ ٓبٙ ؿٝف ٛٔت

 مـٗگٕٞ ثبػ رٜٔٞؿی امالٓی

 فٗؼٙ ثبػ آفاػی، فٗؼٙ ثبػ مٞم٤ب٤ُنْ
 (ؿاٙ کبؿگـ)٤ٛئت ارـائی مبفٓبٕ کبؿگـإ اٗوالثی ا٣ـإ 

 ۲۰۱۰آٝؿ٣َ  ۲۸ثـاثـ ثب ۱۳۸۹اؿػ٣جٜيت  ۸

…………………………………… 
ػؿ آمتبٗٚ ؿٝف رٜبٗی کبؿگـكؼبٍ م٘ؼ٣کب٣ی 

 ىؼثٚ فٗؼإ ٓضکّٞ ىـکت ٝاصؼ تٜـإ 
ػؿ آمتبٗٚ ؿٝف رٜبٗی کبؿگـ ٓٞری اف ػمتگ٤ـ٣ٜب، اصْبؿٛب ثٚ متبػ 

پ٤گ٤ـی ٝفاؿت آالػبت، ػاػگبٙ اٗوالة ، پـٝٗؼٙ مبفی رؼ٣ؼ ٝ 

ػؿ ؿٝفٛبی اع٤ـ كؼبٍ .ٍؼٝؿ اصکبّ ؿ٤ـ اٗنبٗی آؿبف ىؼٙ امت

ػاػگبٙ اٗوالة ثٚ  ٣14ی ىـکت ٝاصؼ ٛٔب٣ٕٞ ربثـی ػؿ ىؼجٚ م٘ؼ٣کب

 .مبٍ تؼ٤ِوی ٓضکّٞ ىؼ 3مبٍ صجل تؼق٣ـی ثٚ ٓؼت  1

ػؿ ؿٝفٛبی اع٤ـ آهبی ٛٔب٣ٕٞ ربثـی اف كؼب٤ُٖ م٘ؼ٣کب٣ی ىـکت 

مبٍ  1اتٞثٞك ؿاٗی تٜـإ ٝ صٞٓٚ ثٚ صکْ م٘گ٤ٖ ٝ ؿ٤ـ اٗنبٗی 

ػاػگبٙ اٗوالة تٜـإ  14مبٍ تؼ٤ِوی ػؿ ىؼجٚ  3فٗؼإ هطؼی ثٚ ٓؼت 

امل٘ؼ  11آهبی ربثـی ؿٝف .تٞمٔ كـػی ث٘بّ ٓضٔؼ توٞی ٓضکّٞ ىؼ

ٓبٙ ٓضبکٔٚ ىؼ ٝ ػؿ آمتبٗٚ ؿٝف رٜبٗی کبؿگـ ثـای ا٣زبػ ؿػت ٝ 

 .ٝصيت ػؿ ث٤ٖ کبؿگـإ ثٚ اٝ اثالؽ گـػ٣ؼ

ػاػگبٙ  14اتٜبٓبت ٗنجت ػاػٙ ىؼٙ تٞمٔ ٓضٔؼ توٞی ؿئ٤ل ىؼجٚ 

ارتٔبع ٝتجبٗی ثوَؼ ثـْٛ فػٕ -1: ثبىؼاٗوالة ثٚ هـاؿ ف٣ـ ٓی 

 -3كؼب٤ُت تج٤ِـی ػ٤ِٚ ٗظبّ رٜٔٞؿی امالٓی ا٣ـإ -2ا٤٘ٓت کيٞؿ 

اعالٍ ػؿ ٗظْ ػٔٞٓی ثب تٞرٚ ثٚ ٓضت٣ٞبت پـٝٗؼٙ ٖٓ رِٔٚ گقاؿه 

٤ٗـٝی اٗتظبٓی ٓج٘ی ثـ ػمتگ٤ـی ٓيبؿا٤ُٚ ػؿ ٓضَ ٝهٞع رـّ 

 .ػؿ پبؿک الُٚ 11/2/88ثتبؿ٣ظ 

ٕ ربثـی اا اؿػ٣جٜيت ٓبٙ مبٍ گؾىتٚ ثـای كؼبٍ کبؿگـی ٛٔب٣ٞ

گـا٤ٓؼاىت ؿٝف رٜبٗی کبؿگـ ػٝ مبػت هجَ اف ثـگقاؿی ٓـامْ 

تٞمٔ ٣ک مـگـػ پبمؼاؿ پ٤ِل ا٤٘ٓت ػؿ ث٤ـٕٝ اف پبؿک الُٚ 

فٗؼإ  240ٝ مپل ثٚ ث٘ؼ  148اٝ اثتؼا ثٚ کالٗتـی . ػمتگ٤ـ ىؼ 

فٗؼإ ا٣ٖٝ  240آهبی ربثـی چ٘ؼ ٛلتٚ ػؿ ث٘ؼ . ا٣ٖٝ ٓ٘توَ گـػ٣ؼ

 .تضت كيبؿٛبی ؿٝصی هـاؿ ػاىت

اف آٗزب٣ی کٚ ا٣ـإ ػْٞ مبفٓبٕ رٜبٗی کبؿ ٓی ثبىؼ ٝ ا٣ٖ ٓنئِٚ 

ؿژ٣ْ ؿا ٓٞظق ثٚ ارـای تٔبٓی هٞا٤ٖٗ ث٤ٖ أُِِی کبؿ ٓی ک٘ؼ ٝ اف 

رِٔٚ آٜٗب ا٣زبػ ىـا٣ٔ آفاػاٗٚ ٝ آکبٗبت الفّ ثـای گـا٤ٓؼاىت ؿٝف 

ت ىؼٙ رٜبٗی امت ٝ ٓٞظق ثٚ رٜبٗی کبؿگـ کٚ ٣کی اف ؿٝفٛبی حت

ارـای إٓ امت ٝ ٛـگٞٗٚ کبؿىک٘ی ػؿ ثـگقاؿی ٓـامْ ؿٝف رٜبٗی 

اف ٓـكی ػ٣گـ .کبؿگـ ٗوِ هٞا٤ٖٗ رٜبٗی امت ٓضنٞة ٓی ىٞػ 

مبفٓبٕ رٜبٗی کبؿ کٚ ٝظ٤لٚ اٍِی ٝ ٓجـّ إٓ ٗظبؿت ثـ ارـای 

هٞا٤ٖٗ رٜبٗی کبؿ ػؿ کيٞؿٛبی ػْٞ عٞػ ٓی ثبىؼ ٝ کيٞؿٛبی کٚ 

ث٤ٖ أُِِی کبؿ ؿا ؿػب٣ت ٗٔی ک٘٘ؼ ثب٣ؼ اهؼآبت الفّ ؿا ػ٤ِٚ  هٞا٤ٖٗ

ٓتبملبٗٚ مبفٓبٕ رٜبٗی کبؿ ثؼ٤َُ تنبٓش ػؿ .آٜٗب ثکبؿ گ٤ـػ

ٓنئ٤ُٞتٜبی عٞػ تب ثٚ صبٍ ٓ٘زـ ثٚ ػمتگ٤ـی ٝ فٗؼاٗی ىؼٕ تؼؼاػ 

ٝ کبؿگـإ ا٣ـإ ؿا ػؿ . ف٣بػی اف كؼب٤ُٖ کبؿگـی ػؿ ا٣ـإ ىؼٙ امت

 .ٝمطبئی هـاؿ ػاػٙ امت ىـا٣ٔ هٞا٤ٖٗ هـٕٝ

كؼب٤ُٖ صوٞم ثيـ ٝ ػٓکـامی ػؿ ا٣ـإ ، ػمتگ٤ـ٣ٜب، اصْبؿٛب، 

پـٝٗؼٙ مبفی رؼ٣ؼ،ٓضبکٔٚ ٝ ٍؼٝؿ اصکبّ ؿ٤ـ اٗنبٗی ػؿ آمتبٗٚ 

ؿٝف رٜبٗی کبؿگـ ثـای ا٣زبػ ؿػت ٝ ٝصيت ػؿ ا٣ـإ ؿا ٓضکّٞ ٓی 

ٕ ک٘ؼ ٝ اف ک٤ٔنـ ػبُی صوٞم ثيـ ٝ مبفٓبٕ رٜبٗی کبؿعٞامتبؿ پب٣ب

ػاػٕ ثٚ مکٞت عٞػ ػؿ ٓوبثَ مـکٞثٜبی م٤نتٔبت٤ک ٝ مبفٓبٕ 

 2010, 28آٝؿ٣َ  .٣بكتٚ ػ٤ِٚ ٓـػّ ا٣ـإ امت

 كؼب٤ُٖ صوٞم ثيـ ٝ ػٓکـامی ػؿ ا٣ـإ

................................................. 

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/04/28/mary-16/
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 کبؿگـإ ٝ 
 ػؿ آمتبٗٚ اٍٝ ٓبٙ ٓٚ ٤ِٓت ٛبی تضت متْ

 اؿژٗگ ثبٓيبػ

ر٘جو ّؼ امتجؼاػی ٓـػّ ا٣ـإ ػؿ مبٍ گؾىتٚ، رب٣گبٙ  ثب اٝد گ٤ـی

ر٘جو کبؿگـی ٝ ر٘جو ٤ِٓت ٛبی تضت متْ ػؿ ا٣ٖ ر٘جو ٝ ؿاثطٚ ی ا٣ٖ 

ػؿ ٓجبصخبت ٓبٙ . ر٘جو ٛب ثب ٣کؼ٣گـ ثٚ آـ ثضج اٗگ٤قی تجؼ٣َ ىؼٙ امت

ٛبی  پ٤ي٤ٖ ثن٤بؿی اف كؼب٤ُٖ ر٘جو ٛبی ٤ِٓت ٛبی تضت متْ ٗنجت ثٚ 

امتجؼاػی ثٚ ر٘جو ٤ِٓت ٛبی کيٞؿ ثب ػ٣ؼی اٗتوبػی  کْ تٞرٜی ر٘جو ّؼ

ؿٝىٖ امت کٚ ا٣ٖ آـ ػؿ ف٤ٓ٘ٚ ؿاثطٚ ر٘جو . ٝاک٘و ٗيبٕ ػاػٙ ثٞػٗؼ

تٞرٚ ٣ٝژٙ ثٚ . ٤ِٓت ٛبی تضت متْ ٝ ر٘جو کبؿگـی ٤ٗق ٓطـس عٞاٛؼ ثٞػ

اؿتجبٓ ٓجبؿفاتی ر٘جو کبؿگـی ثب ر٘جو ٤ِٓت ٛبی تضت متْ ٝ اؿتجبٓ ا٣ٖ 

تجؼاػی ٝ مـامـی ٓـػّ، ػؿ ىـا٣ٔ ک٘ٞٗی اف ا٤ٔٛت ػٝ ثب ر٘جو ّؼاك

 .٣ٝژٙ ای ثـعٞؿػ امت

ر٘جو کبؿگـی ػؿ کيٞؿی کخ٤ـأُِِٚ، ٗوو ٣ٝژٙ ای ػؿ ا٣زبػ اٗنزبّ 

آـٝف ثـ کنی . ػؿٝٗی ٝ پ٤ٞٗؼ ػاِٝٓجبٗٚ ی عِن ٛبی کيٞؿ ثـ ػٜؼٙ ػاؿػ

 پٞى٤ؼٙ ٤ٗنت کٚ اگـ ر٘جو کبؿگـی ثغٞاٛؼ ثب تٞإ ٝ هؼؿت ثـای گنتـه

ػٓکـامی ٝ اصوبم صوٞم عٞػ ٓجبؿفٙ ک٘ؼ ٝ ػؿ ا٣ٖ ؿاٙ ٓٞكن ىٞػ ٗٔی 

پ٤ٞٗؼ ٝ ٛٔجنتگی .تٞاٗؼ اف ر٘جو ٛبی گٞٗبگٕٞ ارتٔبػی ٍـك٘ظـ ک٘ؼ

ٓجبؿفات عِن ٛبی  ر٘جو ّؼ امتجؼاػی مـامـی، ثب ر٘جو کبؿگـی ثب

تضت متْ ؛ ثب ر٘جو فٗبٕ  ٝ ثب ر٘جو رٞاٗبٕ ثی ىک، ٗٚ تٜ٘ب ر٘جو 

متجؼاػ ٝ ثـای ػ٤ٗبئی ثٜتـ ؿا تو٣ٞت عٞاٛؼ کـػ ثِکٚ عٞػ ػٔٞٓی ػ٤ِٚ ا

ا٣ٖ ر٘جو ؿا اف تٞإ پ٤يـٝی ث٤يتـ ٝ هؼؿت ٓوبٝٓت گنتـػٙ تـی 

كـآٞه ٗجب٣ؼ کـػ کٚ کبؿگـإ ٤ِٓت ٛبی مبکٖ . ثـعٞؿػاؿ عٞاٛؼ مبعت

کيٞؿ  ثب ٛقاؿإ ؿىتٚ ثب ٛٔؼ٣گـ پ٤ٞٗؼ عٞؿػٙ ٝ ػؿ تٔبمی ػائٔی ٛنت٘ؼ 

ا٣ٖ ْٛ . ٕ ٤ٗق ا٣ٖ پ٤ٞٗؼٛب ؿا ٓنتضکْ تـ ٓی ک٘ؼٝ ْٛ مـٗٞىتی ىب

مـٗٞىتی ثؼإ ٓؼ٘بمت کٚ کبؿگـإ كبؿك ٝ آؽؿی ٝ ثِٞچ ٝ کـػ ٝ تـکٖٔ 

ٝ ػـة؛ ٗٚ تٜ٘ب تٞمٔ ثٞؿژٝافی ثٚ ٓٞؿ ػّٔٞ امتخٔبؿ ٓی ىٞٗؼ ثِکٚ 

اکخـ کبؿگـإ آؽؿی تٞمٔ مـٓب٣ٚ ػاؿإ آؽؿی امتخٔبؿ ٓی ىٞٗؼ؛ ٣ب 

تٞمٔ عٞا٤ٖٗ ٝ ٓالک٤ٖ ثِٞچ امتخٔبؿ ٓی  کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ ثِٞچ

اف ا٣ٖ ؿٝمت . ىٞٗؼ ػؿ ٓٞؿػ ػ٣گـ ٤ِٓت ٛب ٤ٗق ّٝغ ثٚ ٤ٖٔٛ ٓ٘ٞاٍ امت

کٚ کبؿگـإ ٤ِٓت ٛبی گٞٗبگٕٞ کيٞؿ کٚ تٞمٔ ثٞژٝافی عٞػی امتخٔبؿ 

ٓی ىٞٗؼ اصنبك ٛٔجنتگی ث٤يتـی ثب کبؿگـإ ػ٣گـ ٤ِٓت ٛب  عٞاٛ٘ؼ 

ٝی ػ٣گـ ثٚ ػٗجبٍ ػؿ ْٛ ؿ٣غتٖ اف ك. ػاىت تب ثب ثٞؿژٝافی عٞػی

ٓ٘بمجبت ت٤ُٞؼی ػؿ ٓ٘بٓن مکٞٗت ٤ِٓت ٛبی تضت متْ ٝ ػؼّ رؾة 

٤ٗـٝٛبی ؿٛب ىؼٙ ثـای ثبفاؿ کبؿ، ثغو ٝم٤ؼی اف ٤ٗـٝی کبؿ ا٣ٖ ٓ٘بٓن 

ثـای ٣بكتٖ کبؿٛبی كَِی ٝ ٓٞهتی ٝ ٣ب ػائْ ؿاٛی ىٜـٛبی ثقؿگ ٍ٘ؼتی 

ٝؿ ثب تؼؼاػ ٝم٤ؼی اف اف ا٣ٖ ؿٝ ػؿ ثن٤بؿی اف ىٜـٛبی کو. ىؼٙ اٗؼ

ؿٝثـٝ ٛنت٤ْ کٚ ػؿ کبؿٛبی کيبٝؿفی، .. کبؿگـإ آؽؿی، کـػ، ثِٞچ ٝ 

ا٣ٖ . مبعتٔبٕ مبفی ٝ ٣ب ػؿ کبؿعبٗٚ ٛب ٝ ٣ب کبؿگبٙ ٛب ٓيـٍٞ ثٚ کبؿٗؼ

٤ٗـٝی گنتـػٙ کبؿ، ثٚ ػ٤َُ عَِت کبؿه ثب کبؿگـإ ػ٣گـ ٓ٘بٓن ػؿ 

پ٤ٞٗؼٛبی ٝم٤غ تـ ؿا تٔبك ػائٔی هـاؿ ػاؿػ ٝ ف٤ٓ٘ٚ ی ْٛ مـٗٞىتی ٝ 

. كـاْٛ آٝؿػٙ امت

ثٚ ػ٤َُ چ٤ٖ٘ پ٤ٞٗؼ ٓج٤ؼی ٝ گنتـػٙ ای ف٤ٓ٘ٚ ٓ٘بمجی ثـای کبؿگـإ 

كـاْٛ ىؼٙ کٚ ٓی تٞاٗ٘ؼ ثب هؼؿت اف ػٓکـامی ػكبع کـػٙ ٝ ػبِٓی ثـای 

تاله ػؿ ا٣ٖ ؿامتب ثؼٕٝ صٔب٣ت هبٓغ . گـػٗؼ ٓجوبتی گنتـه ٛٔجنتگی

تضت متْ  کيٞؿ ثـای اصوبم صوٞم  ر٘جو کبؿگـی اف عٞامت ٤ِٓت ٛبی

ٓضٞؿی تـ٣ٖ عٞامت عِن ٛبی تضت متْ کيٞؿ، . عٞػ آکبٕ پؾ٣ـ ٤ٗنت

. ثٚ ؿم٤ٔت ى٘بعتٚ ىؼٕ صن تؼ٤٤ٖ مـٗٞىت صتی ثٚ ه٤ٔت رؼائی امت

تٜ٘ب اف ٓـ٣ن ثٚ ؿم٤ٔت ى٘بعتٚ ىؼٕ چ٤ٖ٘ صوی امت کٚ ٓی تٞإ ثٚ ظِْ 

كـآٞه ٗجب٣ؼ . پب٣بٕ ػاػ ٝ متٔی کٚ ثـ ٤ٗٔی اف رٔؼ٤ت کيٞؿ ؿٝا ٓی ىٞػ

کـػ کٚ ْٛ اکٕ٘ٞ ٤ٗٔی اف رٔؼ٤ت کيٞؿ کخ٤ـأُِِٚ ی ا٣ـإ ٗٔی تٞاٗ٘ؼ ٝ 

اربفٙ ٗؼاؿٗؼ ثٚ فثبٕ ٓبػؿی عٞػ ثغٞاٗ٘ؼ ٝ ث٣ٞ٘ن٘ؼ ٝ آٓٞفه ثج٤٘٘ؼ، إٓ 

ٛب ػٔٞٓؤ ػؿ ثؼمت آٝؿػٕ ٓوبٓبت اػاؿی ٝ ػُٝتی ٓٞؿػ تجؼ٤ِ ىؼ٣ؼ ٝاهغ 

متبٕ ٛبی عٞػ تٞمٔ ٤ٗـٝٛبی ٓضِی ٓی ىٞٗؼ؛ تب چٚ ؿمؼ ثٚ اػاؿٙ ی ا

ٓـػّ ٓ٘بٓن  ِٓی صتی ػؿ ثؼمت آٝؿػٕ . ٓزـة ٝ عجـٙ ای کٚ كـاٝاٗ٘ؼ

. آٓکبٗبت ػُٝتی ػؿ آٞؿ اهتَبػی ثب ٓيکالت رؼی ؿٝثـٝ ٓی ىٞٗؼ

كـآٞه ٗک٤ْ٘ کٚ ػؿ ا٣ـإ، تجؼ٤ِ ػ٤ِٚ ٤ِٓت ٛبی تضت متْ ثٚ صؼی 

ی گ٣ٞ٘ؼٙ  ٣ب ٓزـی امت کٚ ػؿ ؿاػ٣ٞ ٝ ت٣ِٞق٣ٕٞ مـامـی ٝ صتی ٓضَ

ف٣ـا تجؼِ . ثـٗبٓٚ ای ٣بكت ٗٔی ىٞػ کٚ كبؿمی ؿا ثب ُٜزٚ ٍضجت ک٘ؼ

رباكتبػٙ ثٚ صؼی امت کٚ مغٖ گلتٖ ثب ُٜزٚ ث٣ٞژٙ ػؿ ؿمبٗٚ ٛبی 

اف ا٣ٖ ؿٝ ٓنئِٚ متْ ثـ ٤ِٓت ٛبی مبکٖ . مـامـی، کلـ اث٤ِل امت

ِٓی  تجؼ٤ِ. کيٞؿ، آـی ٤ٗنت کٚ ثٚ مبػگی ثتٞإ اف ک٘بؿ إٓ گؾىت

ٝاهؼ٤تی امت اٗکبؿٗبپؾ٣ـ ٝ تاله ثـای اف ث٤ٖ ثـػٕ إٓ ٣کی اف ٜٓٔتـ٣ٖ 

اف ٣بػ ٗجب٣ؼ ثـػ کٚ تجؼ٤ِ ٝ  . اؿکبٕ ٓجبؿفٙ ثـای ػٓکـامی ػؿ ا٣ـإ امت

تضو٤ـ ٤ِٓت ٛبی تضت متْ ث٤و اف ٛـ کل ػؿ ٓٞؿػ  کبؿگـإ ٝ ٓـػّ 

کيبٕ َِٓ اف ا٣ٖ فا٣ٝٚ ٤ٗق کبؿگـإ ٝ فصٔت. فصٔتکو ؿٝا ػاىتٚ ٓی ىٞػ

تضت متْ ػؿ اف ث٤ٖ ثـػٕ ا٣ٖ تجؼ٤ِ ٝ تضو٤ـ ٓ٘بكغ رؼی ػاؿٗؼ ٝ ٤ٖٔٛ 

آـ ٤ٗق ٤ٗـٝی ثبُوٞٙ ػكبع اف ػٓکـامی ؿا گنتـػٙ تـ ٓی مبفػ 

ر٘جو کبؿگـی ثٚ ػ٘ٞإ امتٞاؿتـ٣ٖ ٤ٗـٝی ٓؼاكغ ػٓکـامی اگـ ٗتٞاٗؼ اف 

ؿ ا٣ٖ عٞامت ػٓکـات٤ک ٤ِٓت ٛبی تضت متْ هبٓؼبٗٚ ػكبع ک٘ؼ ا٣ٖ عٔ

کبؿگـی ُطٔبت رجـإ ٗبپؾ٣ـی ٝاؿػ  ٓجوبتی پ٤و ٓی آ٣ؼ کٚ ثٚ ٛٔجنتگی

ت ٛبی تضت متْ ٛنت٘ؼ کٚ ث٤و اف ػ٣گـإ اف یىٞػ ف٣ـا ا٣ٖ کبؿگـإ َٓ

ا٣ٖ تجؼ٤ِ ٝ متْ ؿٗذ ٓی ثـٗؼ ٝ اف مٞی ػ٣گـ ا٣ٖ عٞامت  ثـ صن، ٓی 

تٞاٗؼ ٓٞؿػ ثٜـٙ ثـػاؿی ٤ٗـٝٛبی ّؼ ػٓکـات٤ک ٝ هؼؿت ٛبی عبؿری 

ػؿ ا٣ٖ ػـٍٚ ر٘جو کبؿگـی تٜ٘ب ٤ٗـٝئی امت کٚ ثب گـػ ْٛ . ؿ گ٤ـػهـا

آٝؿػٕ کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ ٤ِٓت ٛبی ٓغتِق ا٣ـإ ٓی تٞاٗؼ عطـ 
 .إٓ ٛب ثکبٛؼٓغـة ٤ٗـٝٛبی ٓـتزغ ػؿ ٤ٓبٕ عِن ٛب ؿا کبٛو ػٛؼ ٝ اف ٗوو 

ر٘جو عِن ٛبی تضت متْ کٚ ثـای ػؿ ْٛ ىکنتٖ ظِْ ٝ ارضبف ٜٗبػی 

٣ت ىؼٙ اف مٞی ػُٝت ٓـکقی ٝ اٗٞاع ٝ اهنبّ ٗگـه ٛبی ىؼٙ ٝ صٔب

ى٤ٗٝٞنتی ٝ ٗبم٤ٞٗب٤ُنتی صٔب٣ت ٓی ىٞػ، اف ٣ک مٞ ػٔؼتؤ تضت ٗلٞؽ 

٣ب ؿٛجـی ثٞؿژٝافی ٓضِی ٝ اف مٞی ػ٣گـ ٓٞؿػ تٞرٚ ثٞؿژٝافی ث٤ٖ 

ٗگبٛی ثٚ ّٝؼ٤ت عِن ٛبی تضت متْ کيٞؿ ٗيبٕ ٓی ػٛؼ . امتأُِِی 

ر٘جو ِٓی ػؿ صبٍ . ٓی تٞاٗؼ عطـٗبک ثبىؼ کٚ اّٝبع آـٝفی تب چٚ صؼ

ٛـ صـکت ٝ . صبّـ تضت كيبؿ ٝ مـکٞة ىؼ٣ؼ امتجؼاػ ٓؾٛجی هـاؿ ػاؿػ

ٓجبؿفٙ ِٓی گـا٣بٗٚ اه ثٚ اتٜبّ تزق٣ٚ ِٓجی ٝ ٛٔنٞئی ثب ث٤گبٗگبٕ 

تؼؼاػ رٞاٗبٕ ثٚ ػاؿ آ٣ٝغتٚ ىؼٙ ٤ِٓت ٛبی تضت متْ  .مـکٞة ٓی ىٞػ

آب ٤ٖٔٛ مـکٞة صوٞم ٝ ٣ٞٛت ِٓی  .گٞاٙ ا٣ٖ م٤بمت مـکٞثگـاٗٚ امت

عٞػ ثٚ عٞػ ٛٔجنتگی ٝ ٣ٞٛت ِٓی ؿا ػؿ ٤ٓبٕ عِن ٛبی تضت متْ تو٣ٞت 

ٓی ک٘ؼ ٝ ٛـ تؤک٤ؼی ثـ ٛٔجنتگی ِٓی، عٞاٙ ٗب عٞاٙ ٗوو ٤ٗـٝٛبی 

آب ثٞؿژٝافی ٓضِی ثـای . ثٞؿژٝافی ٓضِی ػؿ ر٘جو ؿا تو٣ٞت ٓی ک٘ؼ

اف ٣ک ٓـف ؿٝی  گنتـه ٓوبٝٓت ػؿ ثـاثـ مـکٞة ػُٝت ٓـکقی،

اكتـاهبت ِٓی ٝ ٓؾٛجی تک٤ٚ ٓی ک٘ؼ ٝ اف مٞی ػ٣گـ اف ػمت ػؿاف کـػٕ 

ثٚ مٞی ثٞؿژٝافی ث٤ٖ أُِِی ٝ ِٓت کٔک اف إٓ ٛـامی ٗؼاؿػ ٝ گبٙ اف 

اف ٤ٖٔٛ ؿٝمت کٚ آپـ٣ب٤ُنْ آٓـ٣کب  ػؿ ؿامتبی . إٓ امتوجبٍ ٤ٗق ٓی ک٘ؼ 

ی ٤ِٓت ٛبی تضت متْ، اٛؼاف مِطٚ ِٓجبٗٚ ی عٞػ ػؿ ا٣ـإ، ؿٝی ٓنئِٚ 

. مـٓب٣ٚ گؾاؿی ػظ٤ٔی کـػٙ ٝ ثٞػرٚ ٛبی کالٗی اعتَبً ػاػٙ امت

ػُٝت آٓـ٣کب ثٚ ػٗجبٍ اىـبٍ ػـام ٝ اكـبٗنتبٕ ٝ ثـای ثٚ فاٗٞ ػؿآٝؿػٕ 

رٜٔٞؿی امالٓی، ر٘گ اػالّ ٗيؼٙ ای ؿا اف ٓـ٣ن ٓ٘بٓن ِٓی آؿبف کـػٙ 

ؽؿی، کـػ، ػـة ٝ تضـکبت ٤ٗـٝٛبی آٓـ٣کبئی ػؿ ٤ٓبٕ ٤ٗـٝٛبی آ. امت

 .ثِٞچ آـ پٞى٤ؼٙ ای ٤ٗنت

آٓـ٣کبئ٤بٕ چٚ ػؿ ٓٞؿػ ا٣ـإ ٝ چٚ ػؿ ٓٞؿػ ػـام ٝ صتی ػؿ ٓٞؿػ 

اكـبٗنتبٕ ٝ پبکنتبٕ اٛؼاف ػؿاف ٓؼتی ػاؿٗؼ ٝ ؿٝی م٘بؿ٣ٞی ٣ٞگنال٣ٝقٙ 

٤ٖٔٛ اهؼآبت امت . کـػٙ ا٣ٖ کيٞؿٛب ٤ٗق کبؿٛبی ٓوؼٓبتی اٗزبّ ػاػٙ اٗؼ

ِٓی ؿا ثيؼت ثبال ٓی ثـػ ٝ چبؿٙ اٗؼ٣يی ػؿ کٚ صنبم٤ت ؿٝی ٓنئِٚ 

 ٓوبثَ عطـات پ٤و ؿٝی ا٣ٖ ر٘جو ؿا ػؿ ا٣ُٞت هـاؿ ٓی ػٛؼ

ػؿ ىـا٣طی کٚ ر٘جو ٤ِٓت ٛبی تضت متْ  اف ػؿٕٝ ثب ثٞؿژٝاؿی ٓضِی 

ٛٔـاٙ امت ٝ ػؿ ث٤ـٕٝ ثب ثٞؿژٝافی صبکْ ٝ امتجؼاػ ٓؾٛجی ػمت ٝ پ٘زٚ 

ػؿ ؿامتبی اٛؼاف ىّٞ عٞػ صبّـ  ٗـّ ٓی ک٘ؼ ٝ ثٞؿژٝافی ث٤ٖ أُِِی ٤ٗق

امت ثٚ ا٣ٖ ر٘جو کٔک ٛبی گنتـػٙ ای اؿائٚ ػٛؼ، عطـ کيبٗؼٙ ىؼٕ ا٣ٖ 

ر٘جو ثٚ ر٘گ ٛبی كـهٚ ای ٝ ٓؾٛجی ٝ صتی ػآٖ فػٕ ثٚ ىؼبؿ تزق٣ٚ 

ػؿ ٍٞؿت تضون چ٤ٖ٘ م٘بؿ٣ٞی ىّٞ . ِٓجی ؿٝف ثٚ ؿٝف هٞی تـ ٓی ىٞػ

ػؿ ا٣ٖ رب . عٞاٛؼ گـكت ٝ م٤بٛی، ٤َٓجت عٞٗجبؿی مـامـ کيٞؿ ؿا كـا

مئٞاٍ ک٤ِؼی ا٣ٖ امت کٚ کؼاّ ٤ٗـٝمت کٚ  ٓی تٞاٗؼ ػؿ ٓوبثَ ا٣ٖ 

م٘بؿ٣ٞی ىّٞ ٝم٤بٙ ػؿ ک٘بؿ ر٘جو ِٓی عِن ٛبی تضت متْ هـاؿ گ٤ـػ ٝ 

اف ٛٔجنتگی اٗنبٗی کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ ٝ تٞػٙ ٛبی ٤ِٓٞٗی کيٞؿ 

مـامـ کيٞؿ، چٚ ا٣ٖ کبؿگـإ . ا٣ٖ ٤ٗـٝ، ر٘جو کبؿگـی امت. ػكبع ک٘ؼ

ػؿ ٤ٓبٕ ٤ِٓت ٛبی تضت متْ ٝ چٚ ػؿ ػ٣گـ ٓ٘بٓن ٛنت٘ؼ کٚ ٗٚ تٜ٘ب 

ٓ٘بكؼی ػؿ ر٘گ ٛبی كـهٚ ای ٝ ٓؾٛجی ٗؼاؿٗؼ ثِکٚ ثـاكـٝعتٚ ىؼٕ آتو 

ػؿ ا٣ٖ . چ٤ٖ٘ ر٘گ ٛب٣ی ػؿ گبّ اٍٝ فٗؼگی إٓ ٛب ؿا ثٚ تجبٛی ٓی کيبٗؼ

کبؿ  اؿػٝیىٞػ  ر٘گ ٛب ا٤ُٖٝ کنبٗی کٚ فٗؼگی ىبٕ ثٚ ٗبثٞػی کي٤ؼٙ ٓی

إٓ ٛب٣٘ؼ کٚ ْٛ گٞىت ػّ تٞپ عٞاٛ٘ؼ ثٞػ ٝ ْٛ عبٗٞاػٙ . ٝ فصٔت ٛنت٘ؼ

ٝ ثٚ . ٛب٣يبٕ ػؿ آتو كوـ؛ ثؼثغتی؛ ثی عبٗٔبٗی ٝ ػؿ ثؼؿی عٞاٛ٘ؼ مٞعت

ػ٤َُ صْٞؿ گنتـػٙ کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ ٓ٘بٓن ِٓی ػؿ ص٤َـآثبػٛب ٝ 

گ ٛبی كـهٚ ای صِجی آثبػٛبی ک٘بؿ ىٜـٛبی ثقؿگ، ػآٖ گـكتٖ آتو رٖ

 .ٙ ی ٗوبٓ کيٞؿ عٞاٛؼ کيبٗؼ.ٝ ٓؾٛجی ٝ ِٓی، ر٘گ ثـاػؿکيی ؿا ثٚ ْٛ

………………………………………………………. 
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 ؛اٍٝ ٓبٙ ٓٚ
! ٓجوٚ کبؿگـ ا٣ـإ  ٝ كٞؿی تـ٣ٖ عٞامتٚ ٛبی 

ُ٘گـٝػی ٣ٞمق        

کبؿگـی ثب ر٘جو ّؼ امتجؼاػی ٓـػّ ا٣ـإ ؿاثطٚ ٓجبؿفات ر٘جو  

ؿاثطٚ ٣ک  کٚ  امت  ِٓی  ٝ ٓ٘بٓن  ػؿع٤بثبٕ، ٓضالت، ػاٗيگبٙ  

ٝ ٓٞكو٤٤ت ٛـ پ٤يـٝی  .  ػاؿػٝرٞػ  آٗبٕ  ث٤ٖ  ٝٓنتو٤ْ  ٓتوبثَ   

ٝ ف٤ٓ٘ٚ ؿا ثـای ثٚ ىؼ  عٞاٛؼ  ػ٣گـی  تو٣ٞت   ثبػجکؼاّ  

اٍٝ . عٞاٛؼ آٝؿػكـاْٛ  امالٓی  صکٞٓت  ػ ؿآٝؿػٕ  ٓضبٍـٙ   

تٞػٙ ای ر٘جو  ٣ک  كـا ٓی ؿمؼ کٚ  ػؿ ىـا٣طی  آنبٍ  ٓٚ  ٓبٙ   

امالٓی ؿا ػؿ ثن٤بؿی ؿژ٣ْ  گؾىتٚ ،  ٣ک مبٍ  ػؿ ٍٓٞ  ٤ٗـٝٓ٘ؼ   

ؿا ٛـچٚ ث٤يتـ ؿژ٣ْ  ٣ٖ  ٝ اکي٤ؼٙ  چبُو  ثٚ  اف ػـٍٚ ٛب  

اکٕ٘ٞ ث٤و افٛـ فٓبٕ ػ٣گـی صکٞٓت  . ٓ٘قٝی مبعتٚ امت

ا٤ٓؼ امت ٓجوٚ . امتم٤بمی ٝ اهتَبػی  كـاٝإ  ػچبؿٓيکالت  

ثتٞاٗ٘ؼ ثب ثٚ ٤ٓؼإ آٝؿػٕ ٓٚ  ٓبٙ  کبؿگـ ا٣ـإ ػؿ ريٖ اٍٝ   

ٝ ٤ٗـٝی ٛـچٚ ث٤يتـ، صٍٞ عٞامت ٛبی ثـصن، اؿاػٙ ی ٓتضؼ  

  .  ػٛؼا ٗيبٕ  تٞاٗب٣ی اه ؿ

ػؿ ا٣ٖ . كـا ٓی ؿمؼٓٚ ثٚ فٝػی  اٍٝ ٓبٙ  :  ٝثالگ ؿاػ٣ٞ ؿاٙ کبؿگـ

 عٞامتٚ ٛب٣ی ٓی تٞاٗ٘ؼ ٓتٔـکق ىٞٗؼ؟ ؿٝف کبؿگـإ صٍٞ چٚ   

آٗبٕ تز٣ٞق ؿا ثـای   ٗنغٚ آٓبػٙ ای ٗٔی تٞإ  کٚ  ؿٝىٖ امت  

ات ا ف ٓجبؿفػؿمت  ػاػ رٔؼج٘ؼی  تٜ٘ب کبؿی کٚ ٤ٓتٞإ اٗزبّ  . کـػ

ٝ ػمت  إٓ  ثب  کٚ آـٝف  ا٣ٖ ٓجوٚ امت  كٞؿی  ٝ عٞامتٚ ٛبی   

کٚ ٓی ػٛؼ  ٗيبٕ  ٝ كيـػٙ  کٞتبٙ  ٣ک ثـؿمی  .  ٗـّ ٓی ک٘ؼپ٘زٚ  

ٓنئِٚ کٚ ؿٝثـٝ ٛنت٘ؼ  ٓيکِی  كٞؿی تـ٣ٖ  ثب  کبؿگـإ ا٣ـإ  

إٓ، ٓبٙ  ىو  کْ  ػمت  ػوت اكتبػگی   کٚ امت  ٓؼٞهٚ  صوٞم   

مبٍ ٤ٗق ٣ک  تب صؼٝػ  ٓی ىٞػ ٝ گبٙ  تجؼ٣َ  ی ػبػی  آـثٚ  ػاؿػ   

ث٤يتـ٣ٖ صـکبت ٝ اػتـاّبت ػؿ چ٘ؼ مبٍ اع٤ـ . تؼ٣ٞن ٓی اكتؼثٚ  

اگـ ا٣ٖ ٓؼَْ ؿا ػؿ . صٍٞ ػؿ٣بكت صوٞم ٓؼٞهٚ ىکَ گـكتٚ امت

تٞٓبٕ ػؿ ٓبٙ  303480کٚ) کبؿگـإ  صؼاهَ صوٞم  ک٘بؿ موق  

اهتَبػی ٝ ثضـإ ىؼ٣ؼ  ثگؾاؿ٣ْ ٝمپل ٛٔٚ ا٣ٖ ٛب ؿا ثب ( امت

ىؼ٣ؼ کٚ ػؿ تغ٤ٖٔ ٛبی تٞؿّ  ثب مطش  گـاٗی اكنبؿ گن٤غتٚ  

ػؿٍؼ اػالّ ٓی ىٞػ،  30تب  25کبؿى٘بمبٗٚ ٓوـٕٝ ثٚ ٝاهؼ٤ت، ث٤ٖ 

کبؿگـإ ا٣ـإ تٜ٘ب ثب ػؿ ک٘بؿ ْٛ هـاؿ ػ٤ْٛ، إٓ گبٙ ٓی ث٤٘٤ْ کٚ  

 ػمتٔقػ ؿا٣ذ ػؿ ثن٤بؿی افپب٤٣ٖ  ٝ مطش  اهتَبػی  ٓيکالت  

٤ٗيکـٛلت تپٚ کبؿگـإ  کيٞؿٛب ؿٝثـٝ ٤ٗنت٘ؼ ثِکٚ ٛٔبٗطٞؿ کٚ  

! ٓب گـم٘ٚ ا٣ْ، گـم٘ٚ: ىٞه ثب ٍؼا٣ی ؿمب ٝؿٝىٖ اػالّ ػاىت٘ؼ

کٚ ثب٣ؼ )صوٞم موق  ٝ تؼ٤٤ٖ ػبػالٗٚ  ثٚ ا٣ٖ اػتجبؿ، صوٞم ٓؼٞهٚ  

ثبتٞرٚ ثٚ تٞؿّ ىؼ٣ؼ اهتَبػی ٝگـاٗی مـمبّ آٝؿکبالٛبی ٓٞؿػ 

موق تؼ٤٤ٖ گـػػ ٝ ثن٤بؿی افکبؿى٘بمبٕ صؼاهَ  فٗؼگی، ٤ٗبفا٤ُٝٚ  

ٓی تٞاٗؼ ثٚ ٓـکقی تـ٣ٖ  ( إٓ ؿا ٣ک ٤ِ٤ٕٓٞ تٞٓبٕ ػؿٓبٙ ٓی ػاٗ٘ؼ

. کبؿگـإ ػؿاٍٝ ٓبٙ تجؼثَ ىٞػ عٞامت ٝ ٜٓٔتـ٣ٖ  

ٓنئِٚ تٞهق کٚ آٗبٕ ٓی تٞاٗ٘ؼ صٍٞ إٓ گـػ آ٣٘ؼ،   عٞامتی  ػ٤ٖٓٝ 

ک٘ؼ،  پ٤ؼا  ٓٚ اػا ىؼت  اگـ ثٚ ٤ٖٔٛ  کٚ  اعـاد ٛبمت  ٓٞد 

. ا٣ٖ ٓجوٚ ثٚ ٛٔـاٙ عٞاٛؼ ػاىت ٓٞرٞػ٣ت  ثـای  ىٞٓی  ػٞاهت 

ثٚ ربی ؿم٤ؼگی ثٚ عٞامتٚ ٛبی کبؿگـإ  ٝال٣ت كو٤ٚ  صکٞٓت 

ٝمـٝمبٓبٕ ػاػٕ ثٚ ّٝؼ٤ت ٝاصؼ ٛبی ت٤ُٞؼی ٝعؼٓبتی، ٓتٞمَ ثٚ 

تؼط٤ِی إٓ ٛب ىؼٙ ٝاف ا٣٘ـٝ اعـاد ٛبی کٞؿ ٝ گنتـػٙ کبؿگـإ ؿا 

ؿژ٣ْ امالٓی کٚ ٣ک ػُٝت ؿاٗت . ٣ٖ ؿاٙ صَ ٓی ػاٗؼػّ ػمت تـ

عٞاؿ ٗلتی امت ٝ ػؿآٓؼ، ٛق٣٘ٚ ٝ ثٞػرٚ کيٞؿ ؿا اف ؿاٙ ػالؿٛبی 

ٗلتی تب٤ٖٓ ٓی ٗٔب٣ؼ، ٓی عٞاٛؼ چ٤ٖ٘ ٝاٗٔٞػ مبفػ کٚ ثٞػ ٝ ٗجٞػ 

کبؿگـإ ثـا٣و ا٤ٔٛتی ٗؼاؿػ؛ اُجتٚ صکٞٓت امالٓی ٛق٣٘ٚ م٘گ٤ٖ 

ٝ اؿتزبػی عٞػ ؿا ػؿؿ٣ٝب٣ی  ا٣ٖ عٞه ع٤بُی ٝاكکبؿػوت ٓبٗؼٙ

افا٣٘ـٝ ثن٤بؿصبئق ا٤ٔٛت امت کٚ . کبؿگـإ ثب إٓ، عٞاٛؼ پـػاعت

ثنتٖ ! اعـاد کبؿگـإ ؿآتٞهق مبف٣ؼ: ىؼبؿ  ٓجوٚ کبؿگـ ا٣ـإ 

ؿا ػؿؿٝف ٣بفػٙ ! کبؿعبٗٚ ٛب ٝ ٝاصؼ ٛبی ت٤ُٞؼی ؿآتٞهق ک٤٘ؼ

عٞػ  اؿ٣جٜيت ثؼ٘ٞإ ثغيی اف ٜٓٔتـ٣ٖ ٝ كٞؿی تـ٣ٖ عٞامت ٛبی

. ثـرنتٚ مبفػ

ػالٝٙ ثـا٣ٖ ٛب، ػؿ ٛٔٚ مبٍ ٛبی ٓٞرٞػ٣ت ؿژ٣ْ ٗکجت ثبؿٝال٣ت 

كو٤ٚ، ٓغٍَٞب ػؿػٝمبٍ گؾىتٚ، ثن٤بؿی افکبؿگـإ آگبٙ ػؿرـ٣بٕ 

ٓجبؿفٙ ثـای اصوبم صن ٝ صوٞم کبؿگـإ تٞمٔ صکٞٓت صبٓی ٗظبّ 

 مـٓب٣ٚ ػاؿی ٝال٣ت كو٤ٚ فٗؼاٗی ىؼٙ ٣ٝب ىـَ عٞػ ؿا اف ػمت ػاػٙ 

 ٙ ػؿ ٍلضٚثوی

 

                     1ث٤ب٤ٗٚ ؿم٠ٔ ىٔبؿٙ           
 89ؿٝف رٜب٠ٗ ًبؿگـ مبٍ  ىٞؿاٟ ثـگقاؿٟ ٓـامْ

 ػَـ ، ٓوبثَ ٝفاؿت ًبؿ 5تٜـإ ،مبػت  -٣بفػٙ اؿػ٣جٜيت –ى٘جٚ 

  ! ٗيز٣ٞبٕ، پـمتبؿإ، ٓقػثگ٤ـإًبؿگـإ، ٓؼِٔبٕ، ػا

 !فٗبٕ ٝ ٓـػإ ٝ ػّٔٞ ٓـػّ آفاػا٣غٞاٙ

،ؿٝف اٍٝ ٓبٙ ٓٚ ػؿ آنبٍ ،ؿٝف ( ٣بفػٙ اؿػ٣جٜيت) ؿٝف رٜب٠ٗ ًبؿگـ 

 ػًٓٞـات٤ي ٝ   تِل٤ن عٞامتٚ ٛب ٝ ٓطبُجبت

 .آفاػ٣غٞاٛبٗٚ ثب ٓطبُجبت اهتَبػٟ ٝ م٤بم٠ ٛٔٚ ٟ ٓبمت

 89ؿٟ ٓـامْ ؿٝف رٜب٠ٗ ًبؿگـ مبٍ ىٞؿاٟ ثـگقا 1ث٤ب٤ٗٚ ؿم٠ٔ ىٔبؿٙ 

 ػَـ ، ٓوبثَ ٝفاؿت ًبؿ 5تٜـإ ،مبػت  -٣بفػٙ اؿػ٣جٜيت –ى٘جٚ 

 ! ًبؿگـإ، ٓؼِٔبٕ، ػاٗيز٣ٞبٕ، پـمتبؿإ، ٓقػثگ٤ـإ

 !فٗبٕ ٝ ٓـػإ ٝ ػّٔٞ ٓـػّ آفاػا٣غٞاٙ

،ؿٝف اٍٝ ٓبٙ ٓٚ ػؿ آنبٍ ،ؿٝف ( ٣بفػٙ اؿػ٣جٜيت) ؿٝف رٜب٠ٗ ًبؿگـ 

ػًٓٞـات٤ي ٝ آفاػ٣غٞاٛبٗٚ ثب ٓطبُجبت   ا ٝ ٓطبُجبتتِل٤ن عٞامتٚ ٙ

 .اهتَبػٟ ٝ م٤بم٠ ٛٔٚ ٟ ٓبمت

ثؼٕٝ گـٙ عٞؿػٕ ٓطبُجبت اهتَبػٟ ٓب اف ٓـ٣ن هؼؿت ٓجوبت٠ ٝ ٓتيٌَ 

اػتـاّبت ٓب تٜ٘ب ٝ تٜ٘ب   ٓب، ثب عٞامتٚ ٛبٟ آفاػ٣غٞاٛبٗٚ ٝ ػًٓٞـات٤ي،

ػ٣گـ اف ر٘بس ٛبٟ تجؼ٣َ ثٚ اثقاؿٟ ثـاٟ ثٚ هؼؿت ؿم٤ؼٕ گـٝٙ ٝ ر٘بص٠ 

م٤بم٠  -ثـاثـٟ اهتَبػٟ ٝ ثـاثـٟ ارتٔبػ٠. مـٓب٣ٚ ػاؿٟ عٞاٛؼ ثٞػ

آنبٍ ػؿ ؿٝف رٜب٠ٗ ًبؿگـ، ٓب ثـ . ثؼٕٝ ٣ٌؼ٣گـ اف ٓلّٜٞ ت٠ٜ عٞاٛؼ ىؼ

ػؼّ  ػ٤ِٚ كوـ، ٗب ثـاثـٟ ، مطش پب٤٣ٖ ػمتٔقػٛب ،صوٞم ٛبٟ ٓؼٞهٚ،

، مـًٞة (ٛب  ٓـس ٛؼكٔ٘ؼ ًـػٕ ٣بؿاٗٚ)ا٤٘ٓت ىـ٠ِ ،صؾف مٞثن٤ؼ ٛب

ٛبٟ م٤بم٠ ٝ ارتٔبػ٠ ٝ ػؿ ٣ي ًالّ مـًٞة ًـآت اٗنب٠ٗ عٞػ ثٚ 

 .اػتـاُ ثـ عٞا٤ْٛ عٞامت

ٜٓٔتـ٣ٖ عٞامتٚ   ،(ى٘جٚ ،٣بفػٙ اؿػ٣جٜيت) 89ػؿ ؿٝف رٜب٠ٗ ًبؿگـ مبٍ 

ًٚ عالٍٚ ٟ )ژٙ ٓطبُجبت ًبؿگـٟ ِ ف٣ـ ٛب ٝ ٓطبُجبت ػ٠ٓٞٔ ٓـػّ ٝ ثٚ ١ٝ

، ػؿ ىؼبؿٛب ٝ (تٚ ٛبٟ ًبؿگـٟ ٤ٓجبى٘ؼٓطبُجبت ٝ اف ػٔؼٙ تـ٣ٖ عٞاك

عٞامتٚ ٛبٟ ٓب ٝ ػؿ ٛٔٚ رب ٓطـس عٞاٛؼ ىؼ ٝ تاله ٓب ًبؿگـإ ثـ ا٣ٖ 

عٞاٛؼ ثٞػ ًٚ ٗٚ تٜ٘ب ػؿ ٓـامْ ٛبٟ ا٣ٖ ؿٝف ،ثٌِٚ پل اف إٓ ٝ ػؿ ٛـ رب 

ٝ ٛـ فٓبٕ ٝ ث٤و اف پ٤و ثـاٟ تضون ا٣ٖ عٞامتٚ ٛب ػمت ثٚ ٓجبؿفات 

 .عنتگ٠ ٗبپؾ٣ـثق٤ْٗ

) عٞامتبؿ آفاػٟ كٞؿٟ ٝ ثؼٕٝ ه٤ؼ ٝىـٓ تٔب٠ٓ فٗؼا٤ٗبٕ م٤بم٠ ٓب  -1

اػْ اف فٗؼا٤ٗبٕ ًبؿگـٟ ٝ ٓؼِٔبٕ، ػاٗيز٣ٞبٕ، فٗبٕ كؼب٤ُٖ صوٞم ًٞػى ، 

ٝ تٔب٠ٓ فٗؼا٤ٗبٕ ػو٤ؼٙ ٝ ث٤بٕ ٝ تٔب٠ٓ فٗؼا٤ٗبٕ صٞاػث ( ؿٝفٗبٓٚ ٗگبؿإ

. متاػتـاُ ٝ آفاػٟ ث٤بٕ رقٝ صوٞم اثتؼا٠٣ ٝ ٓنِْ ٓـػّ ا. اع٤ـٛنت٤ْ

ارتٔبػ٠ ٝ ًبؿگـٟ ُـٞ ٝ  -تٔب٠ٓ اصٌبّ هْب٠٣ ٍبػؿٙ ثـاٟ كؼب٠ُ م٤بم٠

 .تؼو٤ت هْب٠٣ ػ٤ِٚ آٗبٕ ٓتٞهق ثب٣ؼ گـػػ

آفاػٟ تيٌَ ٛبٟ ٓنتوَ ٓجوبت٢، آفاػٟ اٗزٖٔ ٛب، تضقة، اػتـاُ ٝ  -2

اػتَبة ٝ آفاػٟ ٓطجٞػبت ٝ آفاػٟ ث٤بٕ ٝ اٗؼ٣يٚ، صن ٓنِْ اٗنب٠ٗ 

ٝم ٝ ٓطبُجبت ػمت اف ٓجبؿفٙ ثـٗغٞا٤ْٛ ٓب ثـاٟ ًنت ا٣ٖ صن. ٓبمت

 .ػاىت

ٛقاؿتٞٓبٕ اػالّ ىؼٙ تٞمٔ ىٞؿاٟ ػب٠ُ  303تؼ٤٤ٖ صؼاهَ ػمتٔقػ  -3

ًبؿ ، ػؿصب٤ٌُٚ عٔ كوـ اػالّ ىؼٙ تٞمٔ ثـع٠ ٜٗبػ ٛبٟ ؿم٠ٔ صب٤ًٔت 

ٛقاؿتٞٓبٕ امت، ٗيبٕ اف ػطو ث٠ پب٣بٕ ٗظبّ مـٓب٣ٚ ػاؿٟ ثٚ  900

ٓقػ ثگ٤ـإ ٝ ًنت مٞػ ٛـچٚ ث٤يتـ  امتخٔبؿ ٛـچٚ ث٤يتـ ًبؿگـإ ٝ

ٓب عٞاٛبٕ اػالّ صؼاهَ ػمتٔقػ تٞمٔ ٗٔب٣٘ؼگبٕ ٓنتوَ ًبؿگـٟ ٝ . امت

تيٌَ ٛبٟ ٓنتوَ آٗبٕ ٝ ثـامبك صؼاهَ ٛبٟ ٣ي فٗؼگ٠ ىـاكتٔ٘ؼاٗٚ ٝ 

 .اٗنب٠ٗ ٛنت٤ْ

ٓب ػؿٓوبثَ ٓـس ّؼ اٗنب٠ٗ ،مٞػ ٓضٞؿاٗٚ ٝ ٝصي٤بٗٚ ٟ صؾف  -4

ًٚ چ٤قٟ رق عٞه عؼٓت٠ ثٚ ٓ٘بكغ ( ؿاٗٚ ٛبٛؼكٔ٘ؼ ًـػٕ ٣ب) مٞثن٤ؼ ٛب 

مـٓب٣ٚ ػاؿٟ ػاع٠ِ ٝ رٜب٠ٗ ٤ٗنت، ػمت اف ٛـگٞٗٚ اػتـاُ ٝ اػتَبة 

ثـٗغٞا٤ْٛ ػاىت ٝ ػّٔٞ ٓـػّ ؿا ػػٞت ثٚ اػتـاّبت گنتـػٙ ػ٤ِٚ ٛـ 

 .ػؿرٚ اف اػٔبٍ ا٣ٖ اهؼاّ ّؼ ٓـػ٠ٓ ٠ٓ ٗٔب٤٣ْ

اٟ ػاىتٖ ٣ي فٗؼگ٠ ٓب ّٖٔ تؤ٤ًؼ ثـ ُقّٝ تؤ٤ٖٓ تٔب٠ٓ ثبفٗينتگبٕ ثـ -5

اٗنب٠ٗ ٝىـاكتٔ٘ؼاٗٚ، عٞاٛبٕ ثـچ٤ؼٙ ىؼٕ هٞا٤ٖٗ ثـػگ٠ ٓؼؿٕ ٝ ؿٝه 

 .ٛبٟ إٓ اف رِٔٚ هـاؿػاػٛبٟ مل٤ؼ آْب ٝ هـاؿػاػٛبٟ ٓٞهت ٛنت٤ْ

ٓب عٞاٛبٕ ثـعٞؿػاؿٟ تٔب٠ٓ اكـاػ ربٓؼٚ اف آٓٞفه، ثٜؼاىت ٝ  -6

 .عؼٓبت ػ٠ٓٞٔ ؿا٣گبٕ ٛنت٤ْ

ٓبٗ٘ؼ ر٘جو فٗبٕ، ر٘جو صوٞم ًٞػى ٝ ٓب ر٘جو ٛبٟ ارتٔبػ٠ ػ٣گـ  -7

ر٘جو ػاٗيز٠٣ٞ ؿا ٓتضؼ عٞػ ٠ٓ ػا٤ْٗ ٝ ٛـگٞٗٚ تؼـُ ثٚ آٗبٕ ؿا 

تؼـُ ثٚ ر٘جو ًبؿگـٟ ٝ تزبٝف ثٚ ًـآت اٗنب٠ٗ ِاًخـ٣ت اكـاػ ارتٔبع 

 .٠ٓ ػا٤ْٗ

http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/04/25/maz-107/
http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/04/25/maz-107/
http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/04/25/maz-107/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/04/26/kari-63/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/04/26/kari-63/
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2010/04/26/kari-63/
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ٓب ّٖٔ صٔب٣ت اف ًبؿگـإ ٜٓبرـ ػؿ ا٣ـإ اف رِٔٚ ٜٓبرـ٣ٖ   - 8

رٜب٠ٗ ٓجوٚ ًبؿگـ٠ٓ ث٤٘٤ْ ٝ اف ٓطبُجبت ٝ عٞػ ؿا ػؿ ٍق ٓجبؿفٙ  اكـبٕ،

ٛٔچ٤ٖ٘ ٓب عٞامتبؿ . عٞامتٚ ٛبٟ تٔب٠ٓ ًبؿگـإ رٜبٕ صٔب٣ت ٠ٓ ٤ًْ٘

تؼط٠ِ٤ ؿم٠ٔ اػالّ ىٞػ ٝ ٛـگٞٗٚ   إٓ ٛنت٤ْ ًٚ ؿٝف اٍٝ ٓبٙ ٓٚ،

 .ٓٔ٘ٞػ٤ت ارـاٟ ٓـامْ ػؿ ا٣ٖ ؿٝف ِٓـ٠ گـػػ

 5/2/89-فٗؼٙ ثبػ ٛٔجنتگ٠ رٜب٠ٗ ٓجوٚ ٟ ًبؿگـ
 ( 1may1389@gmail.com )  ىٞؿاٟ ثـگقاؿٟ ٓـامْ ؿٝف رٜب٠ٗ

 89ًبؿگـ  مبٍ

  :فٓبٕ ٝ ٌٓبٕ ثـٗبٓٚ

ثب ُضبظ ًـػٕ آٌبٗبت  89ىٞؿاٟ ثـگقاؿٟ ٓـامْ ؿٝف رٜب٠ٗ ًبؿگـ مبٍ 

فٓب٠ٗ ٝ ٌٓب٠ٗ ٓغتِق ،ّٖٔ ػػٞت اف ػ٣گـ اكـاػ ٝ گـٝٙ ٛب٠٣ ًٚ ثٚ 

ٝ ثـٗبٓٚ اٟ اف پ٤و  ػ٤َُ تبع٤ـ ٓب ػؿ اػالّ ثـٗبٓٚ ٝ ثٚ ػ٤َُ ػؼّ اٗنزبّ

تؼ٤٤ٖ ىؼٙ ،فٓبٕ ٛب ٝ ٌٓبٕ ٛبٟ اصتٔب٠ُ ػ٣گـٟ ؿا ثـاٟ ٓـامْ ا٣ٖ ؿٝف 

پ٤يٜ٘بػ ًـػٙ ثٞػٗؼ ، اػالّ ٤ٌٓ٘ؼ ٓب ًبؿگـإ ،ٓنتوَ اف ٛـگٞٗٚ ٓطبُجبت 

م٤بم٠ اػالّ ٗٔٞػٙ امت ،ثب  -ٝ ثـٗبٓٚ ٛب٠٣ ًٚ ٛـ گـٝٙ ٣ب گـا٣و كٌـٟ

رِٔٚ ٓطبُجبت ِٛيت گبٗٚ ٟ  اف)ٓـس ٓطبُجبت ٝ ىؼبؿٛبٟ ٓنتوَ عٞػ 

،ػؿ ؿٝف ى٘جٚ ٣بفػٙ اؿػ٣جٜيت ،ثؼ٣ٖ تـت٤ت گـػ ْٛ عٞا٤ْٛ آؼ ٝ (كٞم 

  .ٓطبُجبت عٞػ ؿا كـ٣بػ عٞا٤ْٛ فػ

ػَـ  ع٤بثبٕ آفاػ١، ٓوبثَ  5مبػت   تٜـإ: ٓـامْ ؿٝف رٜب٠ٗ ًبؿگـ

ػجٞؿ اف ٓن٤ـ )ٝفاؿت ًبؿ ٝ مپل ؿاٛپ٤ٔب٠٣ ثٚ مٔت ٤ٓؼإ اٗوالة 

ٝ ػؿ ( عٞه ،ؿٝػ٢ً، ٗٞاة،امٌ٘ؼؿٟ ،رٔبُقاػٙ ٤ٓؼإ اٗوالة  ع٤بثبٕ ٛبٟ

ىٜـمتبٕ ٛب ػؿ ٓوبثَ اػاؿات ًبؿ ٣ب ٌٓبٕ ٛبٟ ٓ٘تغت عٞػ ًبؿگـإ ٝ ػؿ 

  2010, 26آٝؿ٣َ     .مبػبت٠ ًٚ اػالّ ٤ٓ٘ٔب٣٘ؼ

…………………………………… 
 2ث٤ب٤ٗٚ ؿم٢ٔ ىٔبؿٙ 

 89ىٞؿا١ ثـگقاؿ١ ٓـامْ  ؿٝف رٜب٢ٗ ًبؿگـ مبٍ 

، ٓوبثَ ٝفاؿت ػَـ 5مبػت -تٜـإ  -اؿػ٣جٜيت ٣بفػٙ-ى٘جٚ

 ًبؿ 

 ؿٝف رٜب٢ٗ ًبؿگـ، صِوٚ ٓلوٞػٙ ١ ٓجبؿفات
 !ًبؿگـإ ٝ ٓـػّ ٓجبؿف ٝ آفاػ٣غٞاٙ 

اف ػٝؿرؼ٣ؼ اػتـاّبت ٓـػّ ا٣ـإ ػ٤ِٚ متٔگـ١، ٗبثـاثـ١، 

ػ٣ٌتبتٞؿ١، مـًٞة، كوـ، كنبػ، رَٜ، ًيتبؿ، صجل، تجؼ٤ؼ ٝ اهؼآبت 

. ٓب٣ٚ ػاؿ١  ػؿ ا٣ـإ، صؼٝػ ٣بفػٙ ٓبٙ ٢ٓ گؾؿػّؼ اٗنب٢ٗ صب٤ًٔت مـ

آؿبفگبٙ فٓب٢ٗ إٓ ثٞػ  ٓجبؿفات٢ ًٚ ثٜبٗٚ ١ اػتـاُ ثٚ ٗتب٣ذ اٗتغبثبت،

صب٤ًٔت٢ ًٚ اف اثتؼا١ . ٢ُٝ ؿ٣يٚ ػؿ ػٔـ صب٤ًٔت ٓٞرٞػ ا٣ـإ ػاىت

م٤بم٢  -كـٓبٗلـٓب٢٣ عٞػ ثب مـًٞة آفاػ١ ٛب ٝ ٓطبُجبت اهتَبػ١

٣ـٝٛب١ ًبؿگـ١ ٝ مٞم٤ب٤ُنت ٝ مب٣ـ ػّٔٞ ٓـػّ ٝ ًبؿگـإ ٝ ٕ

٤ٗـٝٛب١ ٓجبؿف آؿبف ًـػ ٝ ثـ ث٤٘بػ ا٣ٖ مـًٞة ٛب ثٚ ؿبؿت صبٍَ 

ػمتـٗذ ٓـػّ ٝ ًنت مٞػ ٝ ثٚ ث٘ؼ ًي٤ؼٕ آفاػ١ ٛب١ ثؼمت آٓؼٙ اف 

 .پـػاعت 57ٓجبؿفات ٓ٘ت٢ٜ ثٚ ه٤بّ 

اػتـاُ ثٚ ٗتب٣ذ اٗتغبثبت ثٚ فٝػ١ ػؿ ٤ٓبٕ ثن٤بؿ١ اف ٓؼتـ٤ّٖ تجؼ٣َ 

١ ٤ًِت ٗظبّ ٝ پ٤ؼا٣و ف٤ٓ٘ٚ ا١ ثـا١ ٗوؼ ٝ ثبفٗگـ١ ٝ ػهت ػؿ ثٚ ٗق

ثن٤بؿ١ ثٚ ػؿمت٢  ٝ ثٚ مـػت ػؿ . ٛـػٝ ر٘بس ػؿٕٝ صٌٞٓت ىؼ

كْب١ ا٣زبػ ىؼٙ ػ٤ِٚ ػ٣ٌتبتٞؿ١، صٌٞٓت ػ٢٘٣، كوـ ٝ ٗبثـاثـ١ ٝ 

اٍالس ِٓجبٕ . ىـا٣ٔ ؿ٤ـ اٗنب٢ٗ تض٤َٔ ىؼٙ ثـ ٓـػّ ىؼبؿ ػاػٗؼ

عٞاٗؼٗؼ ٝ " مبعتبؿ ىٌ٘بٗٚ " ٓبت ؿا صٌٞٓت٢، مـام٤ٔٚ ا٣ٖ اهؼا

آب . ىؼٗؼ" آبّ " عٞامتبؿ ثبفگيت ثٚ هبٕٗٞ امبم٢ ٝ اٗؼ٣يٚ ٛب١ 

ٝاهؼ٤ت ا٣ٖ امت ًٚ ٓ٘بكغ ٝ ٓطبُجبت اًخـ٣ت ٓـػّ اف عٞامتٚ ٛب ٝ 

ٓٞرٞػ٣ت اٍالس ِٓجبٕ ٝ ٤ٗق ؿه٤ت آٗبٕ ػؿ ر٘بس اٍُٞگـا، رؼامت ٝ 

 . صت٢ ػؿ ٓوبثَ إٓ هـاؿ ػاؿػ

تلبهبت ِ ٗٚ تٜ٘ب ٣ي مبُٚ ١ اع٤ـ ثٌِٚ م٢ مبٍ صب٤ًٔت ػؿك ٛب١ ا

، ثب٣ؼ ثـا١ ٤ٔٛيٚ ثٚ ٓب ث٤بٓٞفػ ًٚ 57رٜٔٞؿ١ امال٢ٓ ٝ تزبؿة ه٤بّ 

م٤بم٢ ٓب ثب تْٞٛ ثٚ ا٣ٖ ٣ب إٓ ر٘بس  –ارتٔبػ٢  –ٓطبُجبت اهتَبػ١ 

چٚ افٗٞع امال٢ٓ ٝ ثـآٓؼٙ اف صٞفٙ ٛب١ ػ٤ِٔٚ ٝ چٚ  –مـٓب٣ٚ ػاؿ١ 

ثؼمت ٢ٔٗ  –اتت اهتَبػ١ ٤ُٞٗجـا٢ُ آٓـ٣ٌب ٝ ؿـة ث٤ـٕٝ آٓؼٙ اف ٓي

 .آ٣ؼ

ٓب ٢ٔٗ تٞا٤ْٗ ٝ ٗجب٣ؼ چيْ ثٚ كـٝػ ٤ٛچ ٛٞاپ٤ٔب٣ی ٝ كـٝػ اعتبپٞك 

ٗگبٙ . گٞٗٚ ١ ٤ٛچ ؿٛجـ١ ثب ٛـ ُجبك ٝ ىؼبؿ ٝ كـ٣ت ٝ اػػب٢٣ ثبى٤ْ

ٓب ثب٣ؼ ثٚ مبفٓبٗؼٛی اف پب٤٣ٖ ٝ تٞمٔ عٞػ ٓـػّ ٝ ثـ امبك ٓطبثبت 

ا٣ٖ امت ػؿك ثقؿگی کٚ .ارتٔبػی عٞػ ٓبٕ ثبىؼ –م٤بمی –اهتَبػی 

 !ثب٣ؼ اف تزبؿة گؾىتٚ ٝ صبُٔبٕ پ٤و ؿٝی عٞػ هـاؿ ػ٤ْٛ

 . ؿٝف رٜب٢ٗ ًبؿگـ ٝ پ٤بّ ٜٗلتٚ ػؿإٓ ٤ًِؼ صَ ٓؼٔب١ ٓبمت

ٓقػ ثگ٤ـإ ٝ صوٞم ثگ٤ـإ ٝ كـٝى٘ؼگبٕ ٤ٗـ١ٝ  اًخـ٣ت ٓـػّ ربٓؼٚ،

چٚ ثب ًبؿ كٌـ١ ٝ چٚ  -ٛنت٘ؼ ٝ ْٛ ا٣٘بٕ ٛنت٘ؼ ًٚ  -، ًبؿگـإ –ًبؿ 

ت٤ُٞؼ ً٘٘ؼگبٕ تٔب٢ٓ حـٝت ٛب١ ٓبػ١  ٝ ٓؼ١ٞ٘   -ًبؿ ثؼ٢ٗ ٝ ٣ؼ١ 

ًؼاّ ػًٓٞـام٢ ػب٢ُ ٝ ًبَٓ تـ اف ا٣ٖ عٞاٛؼ ثٞػ ًٚ اًخـ٣ت٢ . ربٓؼٚ اٗؼ

ًٚ ٛٔٚ ٗؼٔبت ٓبػ١ ٝ ٓؼ١ٞ٘ ؿا ت٤ُٞؼ ٢ٓ ً٘٘ؼ، هؼؿت ؿاٛجـ١ ربٓؼٚ ؿا 

 ػؿ ػمت ػاىتٚ ثبى٘ؼ؟

. اف ػٍ ٤ٛچ ؿبؿ ِ ٓؼزقٙ ا١ ث٤ـٕٝ ٗقػٙ امت مـٓب٣ٚ ١ مـٓب٣ٚ ػاؿإ

ثؼٕٝ ٤ٗـ١ٝ ًبؿ، ٤ٛچ مـٓب٣ٚ ا١ ثٚ مـٓب٣ٚ اكقٝػٙ ٢ٔٗ ىٞػ ٝ ص٤بت ٝ 

چٚ امال٢ٓ  –ٛنت٢ ربٓؼٚ ػؿ مـٓب٣ٚ ػاؿ١ ٝ ػُٝت ٛب١ مـٓب٣ٚ ػاؿ١ 

 -ػؿ ا٣ٖ امت ًٚ ثتٞاٗ٘ؼ ا٣ٖ ٗظبّ م٤بم٢ -ٝ چٚ ٤ُجـا٢ُ ٝ چٚ پبػىب٢ٛ

ثب چ٘گ ٝ ػٗؼإ صلع ً٘ؼ تب ٓجبػا، ث٤٘بػ ا٣ٖ  اهتَبػ١ ٓنِٔ ثـ ربٓؼٚ ؿا

ًبؿًـػ تٔبّ ٤ٗـٝٛب١ پ٤ِن٢ . ٓ٘بمجبت امتخٔبؿگـاٗٚ ػؿ ْٛ ثـ٣قػ

ٝا٤٘ٓت٢ ٝهْب٢٣ ٝ ر٘گ اكـٝف١ ٛب، ٛٔٚ ٝ ٛٔٚ ثـا١ صلع ٗظبّ 

مـٓب٣ٚ ػاؿ١ ٝثٜـٙ ًي٢ صبٍَ اف إ ٝ رِٞگ٤ـ١ اف اتضبػ ٝ مبفٓبٕ 

 . ٣بث٢ ٓجوٚ ًبؿگـ امت

آگبٛبٗٚ  –چٚ كٌـ١ ٝ چٚ ٣ؼ١  –ٝ اٍ٘بف ٓغتِق ًبؿگـ١ چ٘بٗچٚ اهيبؿ 

ٝ ٓتضؼاٗٚ تيٌَ ٛب١ ٓنتوَ ٓجوبت٢ عٞػ ؿا ا٣زبػ ً٘٘ؼ ٝ ػؿ پ٤ٞٗؼ ٝ 

ثـا١ ًنت ٓطبُجبت   -ٝ ػؿ مطش رٜبٕ  –ٛٔبٛ٘گ٢ ثب ٣ٌؼ٣گـ ػؿ ربٓؼٚ 

ػًٓٞـات٤ي، آفاػ١ عٞاٛبٗٚ ٝ ٓطبُجبت اهتَبػ١ ٝم٤بم٢ عٞػ ثب ٣ٌؼ٣گـ 

ٓ٘بمجبت امتخٔبؿگـاٗٚ ١ مـٓب٣ٚ ػاؿ١ ٓتالى٢ ٓتضؼ ىٞٗؼ، امبك 

عٞاٛؼ ىؼ؛ ٝ اف م١ٞ ػ٣گـ اًخـ٣ت اكـاػ ربٓؼٚ ،ٛٔقٓبٕ ثب ؿم٤ؼٕ ثٚ 

عٞامتٚ ٛب ٝ صوٞم اهتَبػ١ ٝ م٤بم٢ عٞػ ٓٞكن ثٚ ا٣زبػ ػًٓٞـام٢ 

 .ىؼٙ اٗؼ  -صب٤ًٔت اًخـ٣ت  –ؿامت٤ٖ 

ػ ثٚ ؿٝف رٜب٢ٗ ًبؿگـ، ٝ ػؿك ٛب٢٣ ًٚ ٓجوٚ ًبؿگـ ثب عٕٞ عٞ! آؿ١

 .٣بػگبؿ گؾاىتٚ امت ،٣گبٗٚ ؿاٙ ٗزبت ربٓؼٚ ؿا ثٚ ٓب ٗيبٕ ٢ٓ ػٛؼ

ٗبثـاثـ١، كوـ ٝ متٔگـ١ ثب٣ؼ ثٚ هؼؿت  اػتـاّبت ٓـػ٢ٓ ػ٤ِٚ مـًٞة،

تٜ٘ب ثب ا٣زبػ تيٌَ ٛب١ ٓنتوَ ٓجوبت٢ . گ٤ـ١ عٞػ ٓـػّ ٓ٘ت٢ٜ ىٞػ

امت ًٚ صبٍَ ؿٗذ ٛب ٝ ٓجبؿفات ٓـػ٢ٓ ٓ٘زـ ثٚ هؼؿت گ٤ـ١ ر٘بص٢ 

تٜ٘ب ّبٖٓ ا٣زبػ . ا ؿٗگ ٝ ُؼبث٢ ػ٣گـ اف مـٓب٣ٚ ػاؿ١ ٢ٔٗ ىٞػػ٣گـ ة

ٝ تخج٤ت ػًٓٞـام٢ ٝ آفاػ١، هؼؿت ٝ ػـُ اٗؼاّ تيٌَ ٛب١ ٓنتوَ ػؿ 

اٍ٘بف ٝ اهيبؿ ٓغتِق امت، هؼؿت٢ مـامـ١، ٓتضؼاٗٚ ٝ م٤الة ٝاؿ 

ًٚ ٛـگٞٗٚ ػمت اٗؼاف١ ٝ تزبٝف ثٚ ٓطبُجبت ٓـػ٢ٓ ؿا پبمغ٢ ػؿعٞؿ 

 .ػٛؼ

اؿعبٗٚ ٛب، ًبؿگـإ عؼٓبت٢، ٓقػثگ٤ـإ ىـًت ٛب ٝ مبفٓبٕ ًبؿگـإ ِ ى

ػاٗيز٣ٞبٕ ثب٣ؼ ٛـچٚ فٝػتـ ػمت ثٚ ا٣زبػ  ٛب، پـمتبؿإ ، ٓؼِٔبٕ،

تيٌَ ٛب١ ٓنتوَ ًبؿ١ ٝ ػّٔٞ ٓـػّ اهؼاّ ثٚ ا٣زبػ ىٞؿا ٛب١ ٓضِٚ ا١ 

عٞػ ثٌ٘٘ؼ؛هؼؿت٢ ًٚ ػؿ اتضبػ ا٣ٖ تيٌَ ٛبمت ت٤ـ١ امت ًٚ ٛٔقٓبٕ ػٝ 

صب٤ًٔت امتخٔبؿگـاٗٚ ٝ ظبُٔبٗٚ صبّـ -1:گ٤ـ١ ٢ٓ ً٘ؼ ٗيبٗٚ ؿا ٛؼف

اربفٙ هؼؿت گ٤ـ١ ًالٛجـػاؿاٗٚ صب٤ًٔت٢ ػ٣گـ ؿا -2ؿا ثـ٢ٓ اٗؼافػ ٝ 

٢ٔٗ ػٛؼ ٝ ثٌِٚ هؼؿت مبفٓبٕ ٣بكتٚ ١ ٓـػ٢ٓ ؿا ثٚ ػـٍٚ صب٤ًٔت 

 . ارتٔبػ٢ ٓنِٔ عٞاٛؼ ًـػ

ٙ صَ ؿٝف رٜب٢ٗ ًبؿگـ ػؿ عٞػ  ػؿ ثـػاؿٗؼٙ ١ تٔبّ ا٣ٖ ػؿك ٛب ٝ ؿا

ٛبمت ٝ مب٤ُبٕ مبٍ امت ًٚ ًبؿگـإ ثب ثِ٘ؼ ًـػٕ پـچْ مـط عٞػ ٝ ثب 

رٞه ٝ عـٝى٢ ػؿ گنتـٙ ١ اًخـ٣ت ٓـػّ ًـٙ ف٤ٖٓ، ٓؼ٘ب١ ثِ٘ؼ  ا٣ٖ 

 .٤ًِؼ ٓؼٔب ؿا ثٚ ثبٗگ ثِ٘ؼ كـ٣بػ ٢ٓ ًي٘ؼ

ٛٔقٓبٕ ىؼٙ امت ثب عـٝه ػ٢ٓٞٔ  89ؿٝف رٜب٢ٗ ًبؿگـ ػؿ مبٍ 

آثنتٖ ثقؿگتـ٣ٖ  89مبٍ . ٝؿ١ٓـػّ ػ٤ِٚ ظِْ ٝ مـًٞة ٝ ػ٣ٌتبت

صؾف مٞثن٤ؼ . اػتـاّبت ٝ اػتَبثبت ٓـػ٢ٓ ٝ ًبؿگـ١ ٤ٗق عٞاٛؼ ثٞػ

،صؾف صؼاهَ تٞاٗب٢٣ ٛب١ اهتَبػ١ ٝ ( ٓـس ٛؼكٔ٘ؼ ًـػٕ ٣بؿاٗٚ ٛب) ٛب 

ٝ ػؿآؼ صبٍَ اف صؾف ٣بؿاٗٚ ٛب ، ثـا١ . ٓؼ٤يت٢ اًخـ٣ت ٓـػّ امت

فپـػاعت ٛب١ ٝاّ ٛب١ تض٤ٌْ هِؼؿ١ ٛب ٝ ٗظب٢ٓ گـ١ ٛب١ صب٤ًٔت ٝ ثب

 . ٗ٘گ٤ٖ ثبٗي رٜب٢ٗ ٝ ٍ٘ؼٝم ث٤ٖ ا٢ُِِٔ پٍٞ ٛق٣٘ٚ عٞاٛؼ ىؼ

ٝاّ ٛب٢٣ ًٚ ثـا١ مـٓب٣ٚ ػاؿإ ٛق٣٘ٚ ىؼٙ ،ثبػج تو٣ٞت هؼؿت 

اهتَبػ١ ٤ٗـٝ ٛب١ مـًٞثگـ ٗظب٢ٓ اف رِٔٚ مپبٙ ٝ ثن٤ذ ىؼٙ ،ٓ٘زـ 

امت  ثٚ اكقا٣و كبٍِٚ ٓجوبت٢ ىؼٙ ،ػؼٙ ه٢ِ٤ِ ؿا كـثٚ ٝ كـثٚ تـ ٗٔٞػٙ

ٝ إً٘ٞ ثبفپـػاعت إٓ ؿا ٤ٗق اف  ر٤ت ٓـػ٢ٓ ًٚ كو٤ـتـىؼٙ اٗؼ، اٗزبّ 

 !!٢ٓ ػٛ٘ؼ

اف ْٛ إً٘ٞ ٗيبٗٚ ٛب١ اػتـاّبت ػ٢ِٔ ٓـػّ ثٚ ا٣ٖ ٓـس عبٗٔبٕ 

 .آؿبف ىؼٙ امت... ثـاٗؼاف، ثب ٗپـػاعتٖ ٛق٣٘ٚ ٛب١ آة ٝ ثـم ٝ گبفٝ

ؿ١ ػب٢ُ ، صؼاهَ ػمتٔقػ تؼ٤٤ٖ ىؼٙ اف م١ٞ ىٞا89اف م٢٣ٞ ػؿ مبٍ 

ٛقاؿ تٞٓبٕ ػؿ ٓبٙ اػالّ ىؼٙ امت ًٚ ا٣ٖ  303ًبؿ ثـا١ ًبؿگـإ ؿهْ

! ؿهْ صؼٝػ ٣ي مّٞ عٔ كوـ اػالّ ىؼٙ تٞمٔ ٓ٘بثغ ؿم٢ٔ صٌٞٓت٢ امت

ًٚ ػٗجبٍ تؼ٤٤ٖ ًٔتـ٣ٖ )ىٞؿا١ ػب٢ُ ًبؿ ٓـًت اف ٗٔب٣٘ؼٙ ١ ًبؿكـٓب٣بٕ 

إ امت ًٚ صب٢ٓ مـٓب٣ٚ ػاؿ)، ٗٔب٣٘ؼٙ ١ ػُٝت ( ٓوؼاؿ ػمتٔقػ ٛنت٘ؼ 
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ٝ ٗٔب٣٘ؼٙ عبٗٚ ًبؿگـ ٝ ( ٝ عٞػ ًبؿكـٓب٢٣ ػٔؼٙ ٓضنٞة ٢ٓ ىٞػ 

ًٚ ٜٗبػ١ ّؼ ًبؿگـ١ ٝ ػمت مبعتٚ ١ صٌٞٓت )ىٞؿا١ امال٢ٓ ًبؿ 

ػؿ ا٣ٖ ىٞؿا صتب اگـ ثٚ رب١ ىٞؿا١ امال٢ٓ ًبؿ .٢ٓ ثبىؼ( امت 

ٗٔب٣٘ؼٙ ١ ٓنتوَ ًبؿگـ١ ىـًت ً٘ؼ ػؿ ثـاثـ ػٝ ؿا١ اف ػُٝت ٝ 

ًبؿگـ ( مٚ ربٗجٚ گـا٢٣ ) ػؿ ٝاهغ ػؿ ا٣ٖ م٤نتْ .تًبؿكـٓب ثبفٗؼٙ اك

٣ؼ٢٘ ٤ٗـ١ٝ ) صتب كـٍت٢  ثـا١ ه٤ٔت گؾاىتٖ ثـ ًبال٢٣ ًٚ ٤ٓلـٝىؼ 

ػؿ صب٢ُ ًٚ ػمتٔقػ ثب٣ؼ تٞمٔ تيٌَ ٛب١ ٓنتوَ !!! ٗؼاؿػ ( ًبؿه 

. ًبؿگـ١ اػالّ گـػػ

٤ٗق " ًبؿ ْٓبػق"ػؿ ا٣ٖ ىـا٣ٔ ٓـػّ ٝ ًبؿگـإ ثٚ ربٕ آؼٙ ؿا ثٚ 

ًبؿگـا٢ٗ ًٚ ػ٣گـ ٗب١ ِ ًبؿ ًـػٕ ػؿ مبػبت ٓتٔبػ١ ٝ ! ٤ٌٓ٘٘ؼ ػػٞت 

ًبؿٛب١ اّبكٚ ثـ ىـَ عٞػ ؿا ٗؼاؿٗؼ ٝ ثب ا٣ٜ٘ٔٚ ًبؿ ٝ فصٔت اف پل 

. عـد ثغٞؿ ٝ ٤ٔٗـ عبٗٞاػٙ ىبٕ ثـ ٢ٔٗ ا٣٘ؼ

ػؿ اهؼآی ػ٣گـ ثـای صِٔٚ ثٚ صؼاهَ آفاػی ٛبی ٓـػّ ، ٝ ثـای ا٣زبػ 

ا٤٘ٓت " ٓؼٚ ثب ٓـس ثٚ اٍطبس ؿػت ٝ ٝصيت ٝ تنِٔ ؿٝاٗی ثـ رب

ػؿ صبُی کٚ ٓب ثبٝؿ ! ثـ ؿٝس ٝ ؿٝإ ٓـػّ عـاه ٤ٓقٗ٘ؼ" ارتٔبػی

ػاؿ٣ْ آفاػی پٞىو ٝ ؿٝاثٔ اٗنبٕ ٛب ػؿ ربٓؼٚ اف رِٔٚ اٍٍٞ ا٤ُٝٚ ٝ 

 .صؼاهِی فٗؼگی اٗنبٗی امت

ثٜتـ٣ٖ ٝ ًبِٓتـ٣ٖ ػٌل اُؼَٔ امبم٢ ٝ ٤ٔٛيگ٢ ثٚ ا٣٘گٞٗٚ ػمت 

ٙ ربٕ ٝ ٓبٍ ٝ اٗؼى ٗبٕ ٓٞرٞػ ػؿ ملـٙ ٓـػّ، اٗؼاف١ ٛب ٝ تزبٝفات ة

اػتـاُ ٛب١ مبفٓبٕ ٣بكتٚ اف ٓـ٣ن تيٌَ ٛب١ عٞػ مبعتٚ ١ ٓـػ٢ٓ ٝ 

ٝ ػؿ ٓوطغ مب٤ُبٕ  –ػؿ ٤ٓبٕ ر٘جو ًبؿگـ١ . ًبؿگـ١ آٌبٕ پؾ٣ـ امت

ٓؼت ٛبمت ًٚ ػؿ٤ٓبٕ ًبؿگـإ ا٣ٖ اهؼآبت ثـا١ ا٣زبػ تيٌَ   -اع٤ـ

اف ٤ٖٔٛ ؿٝمت ًٚ صب٤ًٔت مـٓب٣ٚ . تٛب١ ٓنتوَ ٓجوبت٢ آؿبف ىؼٙ اك

ػاؿ١ امال٢ٓ ا٣ـإ، كؼب٤ُٖ ًبؿگـ١ ٝ تيٌَ ٛب١ ًبؿگـ١ ٓنتوَ ؿا 

ًبؿگـإ فٗؼا٢ٗ ثن٤بؿ١ اف رِٔٚ . ٓٞؿػ تٜبرْ ٝ مـًٞة هـاؿ ػاػٙ امت

اف م٘ؼ٣ٌب١ ) اثـا٤ْٛ ٓؼػ١، َٓ٘ٞؿ اٍبِٗٞ ( ػؿ موق) ٓضٔٞػ ٍبُض٢ 

، ػ٢ِ ٗزبت٢ ٝ ػ٣گـ ٝ ػ٣گـ ٌٛٔبؿاٗيبٕ ( ًبؿگـإ ىـًت ٝاصؼ

، كؼب٤ُٖ ًبؿگـ١ ( ػؿ م٘ؼ٣ٌب١ ًبؿگـإ ٤ٗيٌـ ٛلت تپٚ)ٌٛٔبؿاٗو 

ٛٔٚ ٝ ٛٔٚ ػؿ ا٣ٖ مبُٜب ... ثن٤بؿٝ كؼب٤ُٖ ًبؿگـ١ ػؿ ٍ٘ق ٓؼِٔبٕ ٝ 

آب . ٓٞؿػ عيْ صب٤ًٔت ًبؿگـ مت٤ِق مـٓب٣ٚ ػاؿ١ امال٢ٓ هـاؿ گـكتٚ اٗؼ

 .ا٣ٖ ر٘جو ؿا مـ ثبف ا٣نتبػٕ ٤ٗنت

ى٘جٚ ) 89ث٘ب ثٚ ػال٣َ ؽًـىؼٙ ػؿ ؿٝف رٜب٢ٗ ًبؿگـ مبٍ اف ٤ٖٔٛ ؿٝ ٝ 

ٜٓٔتـ٣ٖ عٞامتٚ ٛب ٝ ٓطبُجبت ػ٢ٓٞٔ ٓـػّ ٝ ثٚ   ،(،٣بفػٙ اؿػ٣جٜيت

ًٚ عالٍٚ ١ ٓطبُجبت ٝ اف ػٔؼٙ تـ٣ٖ )ژٙ ٓطبُجبت ًبؿگـ١ ِ ف٣ـ ١ٝ

، ػؿ ىؼبؿٛب ٝ عٞامتٚ ٛب١ ٓب ٝ ػؿ ٛٔٚ (عٞامتٚ ٛب١ ًبؿگـ١ ٤ٓجبى٘ؼ

ٝ تاله ٓب ًبؿگـإ ثـ ا٣ٖ عٞاٛؼ ثٞػ ًٚ ٗٚ تٜ٘ب ػؿ رب ٓطـس عٞاٛؼ ىؼ 

ٓـامْ ٛب١ ا٣ٖ ؿٝف ،ثٌِٚ پل اف إٓ ٝ ػؿ ٛـ رب ٝ ٛـ فٓبٕ ٝ ث٤و اف 

 .پ٤و ثـا١ تضون ا٣ٖ عٞامتٚ ٛب، ػمت ثٚ ٓجبؿفات عنتگ٢ ٗبپؾ٣ـثق٤ْٗ

 

ما خواستار آزادي فوري و بدون قٌد وشرط تمامً  -1
گري و معلمان، دانشجوٌان، زنان اعم از زندانٌان كار) زندانٌان سٌاسً 

و تمامً زندانٌان عقٌده و بٌان ( فعالٌن حقوق كودك ، روزنامه نگاران
اعتراض و آزادي بٌان جزو . و تمامً زندانٌان حوادث اخٌرهستٌم

تمامً احكام قضاًٌ صادره براي . حقوق ابتداًٌ و مسلم مردم است
اًٌ علٌه آنان اجتماعً و كارگري لغو و تعقٌب قض -فعالً سٌاسً

 .متوقف باٌد گردد
آزادي تشكل هاي مستقل طبقاتً، آزادي انجمن ها،  -2

تحزب، اعتراض و اعتصاب و آزادي مطبوعات و آزادي بٌان و اندٌشه، 
ما براي كسب اٌن حقوق و مطالبات دست از . حق مسلم انسانً ماست
 . مبارزه برنخواهٌم داشت

م شده توسط هزارتومان اعال 303تعٌٌن حداقل دستمزد  -3

شوراي عالً كار ، درحالٌكه خط فقر اعالم شده توسط برخً نهاد هاي 

هزارتومان است، نشان از عطش بً پاٌان نظام  900رسمً حاكمٌت 

سرماٌه داري به استثمار هرچه بٌشتر كارگران و مزد بگٌران و كسب 
ما خواهان اعالم حداقل دستمزد توسط . سود هرچه بٌشتر است

مستقل كارگري و تشكل هاي مستقل آنان و براساس حداقل نماٌندگان 
 .هاي ٌك زندگً شرافتمندانه و انسانً هستٌم

ما درمقابل طرح ضد انسانً ،سود محورانه و  وحشٌانه  -4
كه چٌزي جز خوش ( هدفمند كردن ٌارانه ها) ي حذف سوبسٌد ها 

 خدمتً به منافع سرماٌه داري داخلً و جهانً نٌست، دست از هرگونه
اعتراض و اعتصاب برنخواهٌم داشت و عموم مردم را دعوت به 

اعتراضات گسترده علٌه هر درجه از اعمال اٌن اقدام ضد مردمً مً 
 .نماٌٌم

ما ضمن تأكٌد بر لزوم تأمٌن تمامً بازنشستگان براي  -5
داشتن ٌك زندگً انسانً وشرافتمندانه، خواهان برچٌده شدن قوانٌن 

از جمله قراردادهاي سفٌد امضا و  بردگً مدرن و روش هاي آن
 .       قراردادهاي موقت هستٌم

ما خواهان برخورداري تمامً افراد جامعه از آموزش، بهداشت    -6    

 .و خدمات عمومً راٌگان هستٌم
ما جنبش هاي اجتماعً دٌگر مانند جنبش زنان، جنبش حقوق    -7

رگونه تعرض به كودك و جنبش دانشجوًٌ را متحد خود مً دانٌم و ه
تجاوز به كرامت انسانً  ِاكثرٌت آنان را تعرض به جنبش كارگري و 

 .افراد اجتماع مً دانٌم
ما ضمن حماٌت از كارگران مهاجر در اٌران از جمله مهاجرٌن    -8

خود را در صف مبارزه جهانً طبقه كارگرمً بٌنٌم و از مطالبات  افغان،
همچنٌن ما . حماٌت مً كنٌمجهان  و خواسته هاي تمامً كارگران 

تعطٌلً رسمً اعالم شود و   خواستار آن هستٌم كه روز اول ماه مه،
 .هرگونه ممنوعٌت اجراي مراسم  در اٌن روز ملغً گردد

 فٗؼٙ ثبػ ٛٔجنتگ٢ رٜب٢ٗ ٓجوٚ ١ ًبؿگـ
 89مبٍ –ىٞؿا١ ثـگقاؿ١ ٓـامْ ؿٝف رٜب٢ٗ ًبؿگـ

  1may1389@gmail.com 

ىٞؿا١ ثـگقاؿ١ ٓـامْ ؿٝف رٜب٢ٗ ًبؿگـ مبٍ  :فٓبٕ ٝ ٌٓبٕ ثـٗبٓٚ 

ثب ُضبظ ًـػٕ آٌبٗبت فٓب٢ٗ ٝ ٌٓب٢ٗ ٓغتِق ،ّٖٔ ػػٞت  اف   89

ػ٣گـ اكـاػ ٝ گـٝٙ ٛب٢٣ ًٚ فٓبٕ ٛب ٝ ٌٓبٕ ٛب١ اصتٔب٢ُ ػ٣گـ١ ؿا 

ثـا١ ٓـامْ ا٣ٖ ؿٝف پ٤يٜ٘بػ ًـػٙ ثٞػٗؼ ، اػالّ ٤ٌٓ٘ؼ ٓب ًبؿگـإ 

 -ٓٚ ٛب٢٣ ًٚ ٛـ گـٝٙ ٣ب گـا٣و كٌـ١،ٓنتوَ اف ٛـگٞٗٚ ٓطبُجبت ٝ ثـٗب

اف )م٤بم٢ اػالّ ٗٔٞػٙ امت ،ثب ٓـس ٓطبُجبت ٝ ىؼبؿٛب١ ٓنتوَ عٞػ 

،ثـا١ ؿٝف ى٘جٚ ٣بفػٙ اؿػ٣جٜيت (رِٔٚ ٓطبُجبت ِٛيت گبٗٚ ١ كٞم 

: ،ثؼ٣ٖ تـت٤ت گـػ ْٛ عٞا٤ْٛ آؼ ٝ ٓطبُجبت عٞػ ؿا كـ٣بػ عٞا٤ْٛ فػ 

ع٤بثبٕ آفاػ١،  –ػَـ  5 مبػت –تٜـإ : ٓـامْ ؿٝف رٜب٢ٗ ًبؿگـ

ػجٞؿ اف )ٝ مپل ؿاٛپ٤ٔب٢٣ ثٚ مٔت  ٤ٓؼإ اٗوالة  ٓوبثَ ٝفاؿت ًبؿ

٤ٓؼإ  –ٓن٤ـ ع٤بثبٕ ٛب١ عٞه ،ؿٝػ٢ً، ٗٞاة،امٌ٘ؼؿ١ ،رٔبُقاػٙ 

ٝ ػؿ ىٜـمتبٕ ٛب ػؿ ٓوبثَ اػاؿات ًبؿ ٣ب ٌٓبٕ ٛب١ ٓ٘تغت ( اٗوالة 

      .       عٞػ ًبؿگـإ ٝ ػؿ مبػبت٢ ًٚ اػالّ ٤ٓ٘ٔب٣٘ؼ

………………………………………. 

:ث٤ب٤ٗٚ ًبٕٗٞ ٣ٞٗن٘ؼگبٕ ا٣ـإ  
!اٍٝ ٓبٙ ٓٚ، ؿٝف رٜب٠ٗ ًبؿگـ، گـا٠ٓ ثبػ  

ػؿ چ٤ٖ٘  ۱۸۸۶ػؿ مبٍ . اٍٝ ٓبٙ ٓٚ، ؿٝف رٜب٠ٗ ًبؿگـ امت

مبػت  ۸ٛقاؿ ًبؿگـ ػؿ ى٤ٌبگٞ، آٓـ٣ٌب، ثب ػؿعٞامت ۱۰۰ؿٝفٟ 

پ٤ٔب٠٣  آب پ٤ِل تظبٛـات ٝ ؿاٙ. ٛب آٓؼٗؼ ًبؿ ؿٝفاٗٚ ثٚ ع٤بثبٕ

ًبؿگـإ ؿا ٝصي٤بٗٚ مـًٞة ًـػ ٝ چٜبؿ تٖ اف ؿٛجـإ ٓجوٚ 

تـ ًيٞؿٛبٟ  اف إٓ پل ػؿ ث٤و. ٟ اػؼاّ مپـػ ًبؿگـ ؿا ثٚ رٞعٚ

ٛبٟ آفاػ ًبؿگـٟ ٛـ مبٍ ػؿ  رٜبٕ، فٗبٕ ٝ ٓـػإ ًبؿگـ ٝ تيٌَ

آ٣٘ؼ ٝ ثب ريٖ ٝ  ٛب ٢ٓ ثبٍ، ثٚ ع٤بثبٕ اٍٝ ٓبٙ ٓٚ، آفاػاٗٚ ٝ كبؿؽ

ػؿ ا٣ٖ ؿٝف . ػاؿٗؼ ٟ ا٣ٖ ؿٝف ؿا گـا٠ٓ ٢ٓ ًٞث٠ عبٓـٙ پب١

 ِْ ًبؿگـإ ثبؿ ػ٣گـ ثـ صن عٞػ ثـاٟ ثـپبػاىتٖ رٜب٠ٗ كبؿؽ اف مت

مـٓب٣ٚ، امتخٔبؿ، ٗبثـاثـ١، تجؼ٤ِ ر٘ن٤ت٢، ث٤ٌبؿٟ ٝ تـك اف 

ًُي٠ ٝ مبٗنٞؿ، ٝ ػؿ ٣ي  ث٤ٌبؿ١، اػؼاّ ٝ ىٌ٘زٚ، ر٘گ ٝ آفاػ١

ِٕ آفاػ  مبعتٖ رٜب٠ٗ ىب٣نتٚ  ًالّ،  .كيبؿٗؼ پب ٢ٟٓ اٗنب

ْٛ ػؿ اٝاعـ ؿژ٣ْ گؾىتٚ ٝ   ػؿ ا٣ـإ، اگـچٚ ؿٝف رٜب٠ٗ ًبؿگـ ؿا،

اٗؼ،  ْٛ پل اف اٗوالة ػؿ صب٤ًٔت ٢ًٗٞ٘، ظبٛـاً ثٚ ؿم٤ٔت ى٘بعتٚ

ػؿ ٝاهؼ٤ت آـ، ٛٔٞاؿٙ اف تي٤ٌَ ٛـ گٞٗٚ تيٌَ آفاػ ٝ ٓنتوَ 

 –ًبؿگـٟ ثب مـًٞة ٝ ث٘ؼ ٝ فٗؼإ رِٞگ٤ـٟ ىؼٙ، ٝ اٍٝ ٓبٙ ٓٚ 

ٝىتْ ًبؿگـإ ثٞػٙ امت  ٣ب ؿٝف تؼو٤ت ٝ گـ٣ق ٝ ّـة -ًبؿگـؿٝف 

 .ٛبٟ كـٓب٣ي٠ ػُٝت٠ ٣ب ؿٝف ٗٔب٣و

ًٚ تي٠ٌِ آفاػ ٝ ٓنتوَ امت، ّٖٔ   ًبٕٗٞ ٣ٞٗن٘ؼگبٕ ا٣ـإ،

ٟ ٓـػّ فصٔتٌو، ثٚ  ىبػثبه ا٣ٖ ؿٝف كـع٘ؼٙ ثٚ ًبؿگـإ ٝ ٛٔٚ

ٟ  صٌْ ٓ٘يٞؿ عٞػ ًٚ عٞاٛبٕ آفاػٟ ث٤بٕ ٝ هِْ ٝ اٗؼ٣يٚ ػؿ ٛٔٚ

ٛبٟ آفاػ ٝ ٓنتوَ  ٛب ثـاٟ ٛٔگبٕ امت، ثـ پب ػاىتٖ تيٌَ ػـٍٚ

ٟ ريٖ ثقؿگ اٍٝ ٓبٙ ٓٚ ؿا صن  ًبؿگـٟ ٝ ثـگقاؿٟ آفاػاٗٚ

ٟ  ػاٗؼ، ٝ عٞاٛبٕ آفاػٟ ٛٔٚ ٝچـاٟ ًبؿگـإ ا٣ـإ ٢ٓ چٕٞ ث٢

گ٤ـٟ ا٣ٖ صن ٓنِّْ عٞػ ػؿ ث٘ؼ  ًبؿگـا٠ٗ امت ًٚ ثٚ عبٓـ پ٢

۱۳۸۹اؿػ٣جٜيت ۹ ًبٕٗٞ ٣ٞٗن٘ؼگبٕ ا٣ـإ                      .اٗؼ ىؼٙ  
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کانون مدافعان حقوق کارگر  بٌانٌه  

  به مناسبت روز جهانی کارگر،

 

مبٍ گؾىتٚ ؿا ػؿ صبُی مپـی کـػ٣ْ کٚ ٣کی اف پـت٘و تـ٣ٖ مبٍ ٛب 

ػؿ ريٖ . ػؿ تض٤َٔ ػؿػٛب ٝ آالّ ثٚ ٓـػّ فصٔتکو ٝکبؿگـإ ثٞػ

٣ٖ ٤ٗـٝٛبی ا٤٘ٓتی ثٚ ؿٝف کبؿگـإ ػؿ مبٍ گؾىتٚ، ٣ٞؿه عيْ آگ

تزٔغ ٓنبُٔت آ٤ٓق کبؿگـإ، ػٙ ٛب ٗلـ اف آٗبٕ ؿا ؿٝاٗٚ فٗؼإ کـػ ٝ 

پل اف إٓ ٤ٗق اػتـاّبت ٓـػّ ثـای صن ٓج٤ؼی تزٔغ آفاػ ثبؿٛب ٝ 

 .ثبؿٛب ٓٞؿػ صِٔٚ ٝ ٣ٞؿه هـاؿ گـكت

 

عٞامتٚ ٛبی ثٚ صن ٓـػّ کٚ ػؿ می مبٍ گؾىتٚ اٗجبىتٚ ىؼٙ ثٞػ ٝ 

ٗی ث٤بٕ ٓی ىؼ، ثٚ ىؼت ٓٞؿػ مـکٞة هـاؿ ثب اػتـاّبت ع٤بثب

گـكتٚ ٝ ثغو ث٤ئبؿی اف اػتـاُ ک٘٘ؼگبٕ کيتٚ ٣ب ثٚ ثؼتـ٣ٖ ٝرٚ 

. ػمتگ٤ـ ىؼٙ، ٓٞؿػ آفاؿ هـاؿ گـكتٚ ٝ ؿٝاٗٚ فٗؼإ ٛب ىؼٗؼ

کبؿگـإ ٤ٗق ٛٔـاٙ ثب مب٣ـ اهيبؿ فصٔتکو، ٓؼِٔبٕ، ػاٗيز٣ٞبٕ ٝ 

ٝ ثبؿٛب اػتـاّبت  ٓـػّ ٓؼتـُ ثٚ ٗجٞػ آفاػی ٛبی ارتٔبػی ثبؿٛب

 .عٞػىبٕ ؿا ثٚ اىکبٍ ٓغتِق ث٤بٕ کـػٗؼ

 

اف مٞی ػ٣گـ ث٤کبؿی كوـ ٝ ت٘گؼمتی اعـاد ٝ كيبؿٛبی ٓغتِق ، 

فٗؼگی کبؿگـإ ٝ مب٣ـ فصٔتکيبٕ ؿا ػؿ مبٍ گؾىتٚ ثٚ ىؼ٣ؼتـ٣ٖ 

اف ْٛ اکٕ٘ٞ ٓـس ٛؼكٔ٘ؼ کـػٕ ٣بؿاٗٚ ٛب . ٝرٚ ٓٞؿػ صِٔٚ هـاؿ ػاػ

ت ثبؿتـی ؿا ثـای کبؿگـإ ٝ صوٞم ٤ٗق ٓی ؿٝػ تب فٗؼگی ٓين

. ثگ٤ـإ ػؿ مبٍ ربؿی ؿهْ فٗؼ

ٓب ّٖٔ صٔب٣ت اف اػتـاّبت ثٚ صن ٓـػّ فصٔتکو ػؿ مبٍ گؾىتٚ  

ٝ صٔب٣ت اف   88ٝ ثب پبكيبؿی ثـ عٞامتٚ ٛبی ؿٝف کبؿگـ ػؿ مبٍ 

 :اػالّ ٓی ک٤ْ٘ 89مبٍ عٞامتٚ ٛبی هطؼ٘بٓٚ تيکَ ٛبی کبؿگـی 
 

کبؿگـی ٍ٘لی، م٘ؼ٣کب٣ی ٝ ىٞؿا٣ی صن  ا٣زبػ تيکَ ٛبی -     1

ٓنِْ کبؿگـإ ، فصٔتکيبٕ ٓؼِٔبٕ ٝ مب٣ـ اهيبؿ ٓـػّ امت ٝ 

اػٔبٍ هؼؿت ٓـػّ تٜ٘ب اف ٓـ٣ن ا٣زبػ ٜٗبػٛبی اٗتغبثی ػؿ ٛٔٚ 

ا٣ٖ عٞامتٚ ثٚ صن . ىئٕٞ فٗؼگی ٝ ػؿٓضَ کبؿ آکبٕ پؾ٣ـ امت

ػ پ٤گ٤ـی ٓـػّ ثـای اٗتغبة ٗٔب٣٘ؼگبٕ عٞػ ػؿ ٛٔٚ ی ف٤ٓ٘ٚ ٛب ثبی

. ىٞػ

ا٣زبػ ٣ک فٗؼگی ىـاكتٔ٘ؼاٗٚ اٗنبٗی کٚ ػؿ إٓ ٤ٗبفٛبی ا٤ُٝٚ  -     2

فٗؼگی اف هج٤َ کبؿٓ٘بمت، عٞؿاک، پٞىبک، ٓنکٖ ، آٓٞفه ٝ 

پـٝؿه ٝ ثٜؼاىت ٝث٤ٔٚ ٛبی ارتٔبػی ثـای ٛٔگبٕ تب٤ٖٓ ثبىؼ، 

صن ٓنِْ ٛـ اٗنبٗی امت ٝا٣ٖ آـ رق ثب ٓضٞ امتخٔبؿ اٗنبٕ اف 

. ٗغٞاٛؼ ىؼ اٗنبٕ ٤ٓنـ

ٝرٞػ ربٓؼٚ ای آٖ ٝػبؿی اف عيٞٗت ىک٘زٚ ٝ فٗؼإ ٝ  -     3

اػؼاّ عٞامت ٛٔٚ ی کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ ٝٓـػّ تضت متْ امت 

ٝ ا٣ٖ ْٜٓ رق ثب ثـاثـی کبَٓ اٗنبٕ ٛب اػْ اف فٕ ٝ ٓـػ، اهٞاّ ٝ 

.  ٤ِٓت ٛب آکبٕ پؾ٣ـ ٗغٞاٛؼ ثٞػ

فٗبٕ اف اصتـاّ ث٤يتـی ٛـ ربٓؼٚ ای کٚ ػؿ إٓ کٞػکبٕ ٝ  -     4

کبؿ کٞػکبٕ َٓؼام ثبؿف ظِْ ٝ متْ . ثـعٞؿػاؿ ثبى٘ؼ ٓتٔؼٕ تـ امت

. ثـ ربٓؼٚ امت ٝ ثب٣ؼ ٓضٞ گـػػ

ثی صَـ ٝامختخ٘ب صن ٓنِْ ٛٔگبٕ  آفاػی ث٤بٕ ٝاٗؼ٣يٚ  -     5

. امت

ٓب ّٖٔ پيت٤جبٗی اف تٔبّ عٞامتٚ ٛبی آفاػی عٞاٛبٗٚ ٓـػّ اػالّ 

ػؿٝؿ٤ٖ کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ ٝ پيت٤جبٗبٕ ٓی ک٤ْ٘ کٚ ٓـكؼاؿإ 

م٤بمت ٛبی ٗئٞ ٤ُجـاُی ػؿ هبُت ٓـكؼاؿإ ثبفاؿ آفاػ ٝ ٣ب امتخٔبؿ 

آفاػ ٝ ػكبع اف ٗظبّ مـٓب٣ٚ ػاؿی ؿْ عٞاؿ کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ 

ٗجٞػٙ ٝ تٜ٘ب ٓی عٞاٛ٘ؼ اف آٗبٕ ثٚ ػ٘ٞإ م٤بٛی ُيگـ ثـای مْٜ 

ٝاػالّ ٓی ک٤ْ٘ کٚ  ک٘٘ؼ عٞاٛی ث٤يتـ اف ٗظبّ ٓٞرٞػٗؼ امتلبػٙ 

کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ تٜ٘ب ثٚ ٤ٗـٝی عٞػ ٝ ثب تک٤ٚ ثـ تيکَ ٛبی 

ٓنتوَ ٓـػٓی، کٚ إٓ ؿا ػؿ رـ٣بٕ ٓجبؿفٙ ثؼمت عٞاٛ٘ؼ آٝؿػ اف 

صوٞم صوٚ ی عٞػ ثـای ؿم٤ؼٕ ثٚ ٣ک ربٓؼٚ ی اٗنبٕ ٓضٞؿ ، 

.  عٞامتٚ ٛبی عٞػ ؿاثٚ ٛـ ٓـ٣ن ػٗجبٍ عٞاٛ٘ؼ کـػ

هٞم کبؿگـ کبٕٗٞ ٓؼاكؼبٕ س

 89اؿػ٣جٜيت  8

 .................................................

 روز کٌفر خواست کارگران ، اول ماه مه

 !علٌه نظام سرماٌه داری است
 خارج از کشور -نهادهای همبستگی با جنبش کارگری دراٌران

اول ماه مه می رود که  امسال درشراٌطی طبقه کارگرجهانی به پٌشواز
ناشی ازبحران اقتصادی سرا پاٌش را فرا گرفته است، عدم افزاٌش فقر 

دستمزدها برمبنای صعود پی درپی قٌمت کاالهای مورد نٌاز وکاهش قابل 
توجه قدرت خرٌد، اخراج وبٌکاری ازواحدهای تولٌد صنعتی وخدمات 

بٌداد می کند و فقدان امنٌت شغلی، آٌنده کارگران شاغل را مورد تهدٌد 
وحتی بعضی ازانها را نٌزبه دلٌل اٌنکه نمی خواهند نزد وجدان  قرارداده

. بٌدارخود و خانواده شان شرمسارشوند، به مرزخودکشی می کشاند
جهانی شدن سرماٌه با فروروٌاندن مرزهای اقتصادی بشٌوه ی نئولٌبرالی 

علٌه کارگران جهان توطئه می کند و بٌشرمانه چون همٌشه شمشٌررا 
کارفرماٌان ودولت های حامی شان، فقط به سود کالن . ازروبسته است

سود سرشاری که ازارزش های کار اجتماعی . سرماٌه می اندٌشند
کارگران حاصل می گردد و بصورت ارزش اضافی، جهان سرماٌه داران 
را که بصورت اقلٌت ناچٌزی کره خاکی را درزٌر سٌطره خود گرفته اند، 

ثرٌت عظٌمی ازانسانها که آفرٌننده سٌراب می سازد ودرچنٌن مسٌری اک
ثروت اند، دربٌکاری، مشقت، ناامٌدی و فشار ظالمانه کارفردی و 

کارگران دربرابر اٌن همه ظلم وخشونت . اجتماعی اسٌر می مانند
متجاوزٌن نٌروی کاراٌستاده گی نموده وازخود دفاع مٌکنند 

ٌن سرماٌه زٌرا ا. وبردارمبارزاتی را بسوی نٌروی سرماٌه می گٌرند
است که همراه کارفرماٌان با پدافند باصطالح حقوقی حاکمان 

سٌاسی،الٌگارشی مالی رادرسطح جهانی گسترانده است ومحرومٌت، 
. بٌکاری و فقرروزافزون انسانها را موجب می شود

زٌرا طبقه کارگرفاقد تشکلها . دراٌران وضعٌت بسی اسفبارتر است
است وفعالٌن کارگری متشکل  وسازمانها ونهادهای طبقاتی خوٌش

درنهادها برای حقوق اولٌه وابتدائی جهت استقالل خوٌش مبارزه ی 
. پرمخاطره ای را علٌه نظم سرماٌه داری جمهوری اسالمی پٌش می برند

دراٌن نبرد، فعالٌن کارگری با تهدٌدات مستمر،احضاروبازداشت، دادگاهی 
که حقوق کارگران جاٌی  وزندان، شالق وشکنجه روحی روبروهستند

برسمٌت شناخته نمی شود وهرگونه تجمع وتظاهرات خٌابانی جهت 
بزرگداشت روز اول ماه مه با تهاجم وحشٌانه وضرب وشتم و زندان 

پارک الله تهران در سال گذشته نمونه ای بارز ازاٌن . مواجه می گردد
. اٌنگونه وحشٌگری است

، ٌاد و خاطره  همه آن جا دارد که در اول ماه مه، روزجهانی کارگر
کارگران و فعالٌنی که با رشادتها و جانبازٌهاٌشان اٌن نقطه عطف تارٌخی 

اند ونٌزٌاد وخاطرات عزٌز همه کارگران  جنبش کارگری را به ثبت رسانده
. جانباخته را گرامی بدارٌم

کارگراٌرانی فاقد هرگونه پدافند طبقاتی است وزمانٌکه بٌکارمی گردد 
ه های اجتماعی برخوردار نٌست و درهنگام اشتغال با دستمزد ازحقوق بٌم

کافی است نگاهی به حد اقل دستمزد . روزگارمی گذراند" بخور و نمٌر"
بٌفکنٌم و با ٌک برآورد سرانگشتی، تفاوت عظٌمی را  1389مصوبه 

بٌن نرخ تورم ناشی از بحران ذاتی اقتصاد سرماٌه داری و قٌمت کاالها و 
تومان  303048حداقل دستمزد . مزد کارگران محاسبه کنٌمنٌزمٌزان دست

درصورتٌکه مطابق با آماررسمی دولتی، مرز . درماه برآورد شده است
اٌنست که تفاوت . نزولی نهصدهزارتومان بٌانگر خط فقردرجامعه است

چشمگٌری بٌن نرخ تورم و حداقل دستمزد کارگران بچشم می خورد 
سالمی نرخ ٌاد شده را به نفع خود ورژٌم سرماٌه داری جمهوری ا

. وساٌرسرماٌه داران واحدها وبنگاههای خصوصی کاهش می دهد
ازدٌده ی دٌگری اول ماه مه امسال، بٌانگرمبارزه واعتراضات مردمی 

ماه قبل آغاز گشته بود واکنون نگاه خود را به طبقه 10است که از
جنبش کارگری  طبقه ای که بوسٌله فعالٌن ونهادهای. کارگربسته اند

ازسالها قبل درمٌادٌن مبارزه برای کسب حقوق اولٌه علٌه نظم 
استثمارگرسرماٌه داری جمهوری اسالمی حضورچشمگٌری داشت 

واکنون با سٌرصعودی مبارزات اجتماعی، روشن است که بدون مداخله 
زٌرا که . مستقٌم طبقه کارگر،هٌچ دگرگونی بنٌادی به نتٌجه نخواهد رسٌد

اسی ـ طبقاتی علٌه سٌستم سرماٌه داری بشکل همه جانبه فقط بدٌل سی
بدست توانای کارگران صورت خواهد پذٌرفت و پٌش شرط آن مبارزه 

.  جهت دستٌابی به تشکالت مستقل وآزاد کارگری است
رژٌم سرماٌه داری جمهوری اسالمی قصد دارد با مٌلٌتارٌزه کردن 

اردٌبهشت امسال اٌجاد نماٌد 11جامعه، سدی دربرابرمراسم اول ماه مه، 
وخواستها ومطالباتشان را نادٌده انگاردونٌزارگانهای ضد کارگری 

درتالش برای اٌجاد تفرقه مابٌن فعالٌن کارگری هستند، غافل ازاٌنکه 



 9 

جنبش طبقه کارگراٌران وفعالٌن راستٌن اٌن جنبش، علٌرغم همه تهدٌدها 
اند که اول ماه مه  داده های جزئی، عمال نشان و نٌزکارشکنی ومشغله

،روزکٌفرخواست کارگران علٌه استثمارجبهه سرماٌه وروزنماٌش اتحاد 
طبقه کارگربا توسل به منافع .  های کارگری است عمل نهادها و تشکل

وقدرت طبقاتی خود را سازماندهی خواهد کرد ونظم سرماٌه داری را 
 .نابود خواهد ساخت

کارگر زنده باد اول ماه مه روز جهانی 
زنده باد سوسٌالٌسم 

 2010اول ماه مای   –1389اا اردٌبهشت 
 خارج از کشور  -نهادهای همبستگی با جنبش کارگری دراٌران

 استرالٌا  -كمٌته همبستگى با جنبش كارگرى اٌرانـ 
proletarianunite@gmail.com  

  cdkargari@gmail.comنروژ  –کمٌته دفاع از کارگران اٌران  -
 فرانسه  –همبستگی سوسٌالٌستی با کارگران اٌران  -

sstiran@yahoo.fr  
 فرانکفورت و حومه  –کانون همبستگی با کارگران اٌران  -

kanoonhf_2007@yahoo.de 
 هانوفر  –کانون همبستگی با جنبش کارگری اٌران  -

kanon.hannover@yahoo.de  
  isask@comhem.seکمٌته همبستگی کارگران اٌران و سوئد  -
 وتنبرگ گ –کانون همبستگی با کارگران اٌران  -

kanounhambastegi@gmail.com  
  ankjch@yahoo.co.ukانجمن کارگری جمال چراغ وٌسی  -
  iranwsn@fastmail.fmشبکه همبستگی کارگری  -
  leftalliance@yahoo.comاتحاد چپ اٌرانٌان واشنگتن  -
 کمٌته حماٌت از کارگران اٌران تورنتو کانادا  -

toronto_committee@yahoo.ca 

……………………………………..  

:ه٤ٚ ة  

!ٕٝ كٞؿی تـ٣ٖ عٞامتٚ ٛبی   ٓجوٚ کبؿگـ ا٣ـا اٍٝ ٓبٙ ٓٚ   

ثـای ٗٔٞٗٚ ٓی تٞإ ثٚ َٓ٘ٞؿ امبِٗٞ ػث٤ـ م٘ؼ٣کبی اتٞثٞك . اٗؼ

ؿاٗبٕ تٜـإ ٝصٞٓٚ ٝ ػِی ٗزبتی كؼبٍ م٘ؼ٣کبی کبؿگـإ کبؿعبٗٚ 

ػؿ فٗؼإ  ٤ٗيکـٛلت تپٚ ىٞه اىبؿٙ ػاىت کٚ ٓؼت ٓٞالٗی امت 

ثن٤بؿ ثٚ ربمت تبک٤ؼ ثـآفاػی كٞؿی ٝ ثؼٕٝ ه٤ؼ ٝ .  ثنـ ٓی ثـٗؼ

ٗؼاٗی ٝ ثبفگيت ثٚ مـکبؿ کبؿگـإ اعـاری ، ٛٔٚ کبؿگـإ ف ىـٓ 

. ػؿؿػ٣ق عٞامت ٛبی اٍِی کبؿگـإ ػؿ ؿٝف اٍٝ ٓبٙ ٓٚ هـاؿ گ٤ـػ

ٓزٔٞػٚ ٗکبت گلتٚ ىؼٙ رقٝ ٜٓٔتـ٣ٖ ٓنب٣َ ٝ عٞامت ٛب٣ی 

ٛنت٘ؼ کٚ ٓجوٚ کبؿگـ ا٣ـإ آـٝف ثب آٗبٕ ػمت ثٚ گـ٣جبٕ امت 

رٚ ثغو ٝثن٤بؿٓ٘بمت عٞاٛؼ ثٞػ کٚ ٓٞؿػ تٞرٚ ٝ ٓغٍَٞب تٞ

. آگبٙ ٝپ٤يـٝإٓ، ػؿؿٝف اٍٝ ٓبٙ ٓٚ هـاؿ ثگ٤ـػ

ثـرنتٚ کـػٕ عٞامتٚ ٛبی گلتٚ ىؼٙ کبؿگـی ثٚ ا٣ٖ ٓؼ٘ب ٤ٗنت کٚ   

ػؿ عًَٞ ٓنب٣َ ٝ عٞامت ٛبی ْٜٓ ٝ اٗکبؿ ٗبپؾ٣ـکبؿگـإ  

ٛـ رب٣ی کٚ آکبٕ ٝ ّـٝؿت إٓ . ىٞػ گـكتٚ ٗبػ٣ؼٙ  ػ٣گـ ٓنب٣َ   

ثـ پب ػاىتٖ ٓخَ صن   ٝامت ٛب٣ی ٝرٞػ ػاؿػ، آٗبٕ ٓی تٞاٗ٘ؼ ثـ ط

ثب صوٞم ٝ تؼط٤ِی ؿمٔی  صن اػتَبة  ٍ٘لی ، آفاػی  تيکالت   

کٚ صکٞٓت امالٓی ٝ مـٓب٣ٚ ػاؿإ ػمت ػؿ ؿٝف ٣بفػٙ اؿ٣جٜيت  

ػؿػمت ْٛ تب ثٚ صبٍ ثيؼت ػؿثـاثـ إٓ ٓوبٝٓت کـػٙ اٗؼ، پب كيبؿی 

ّؼ  کبؿگـی ثب ر٘جوٝ ثبالعـٙ ؿاثطٚ ٓجبؿفات ر٘جو  . ک٘٘ؼ

ِٓی ٝ ٓ٘بٓن  امتجؼاػی ٓـػّ ا٣ـإ ػؿع٤بثبٕ، ٓضالت، ػاٗيگبٙ  

. ػاؿػٝرٞػ  آٗبٕ  ث٤ٖ  ٝٓنتو٤ْ  ٓتوبثَ  ؿاثطٚ  ٣ک  کٚ  امت   

ٝ ىؼ  عٞاٛؼ  ػ٣گـی  ثبػج تو٣ٞت  ٝ ٓٞكو٤٤ت ٛـ کؼاّ  پ٤يـٝی   

كـاْٛ امالٓی  صکٞٓت  ػ ؿآٝؿػٕ  ٓضبٍـٙ  ف٤ٓ٘ٚ ؿا ثـای ثٚ  

٣ک كـا ٓی ؿمؼ کٚ  ػؿ ىـا٣طی  آنبٍ  ٓٚ  ٓبٙ  ٍ  اٝ. عٞاٛؼ آٝؿػ 

ؿژ٣ْ گؾىتٚ ،  ٣ک مبٍ  ػؿ ٍٓٞ  ٤ٗـٝٓ٘ؼ  تٞػٙ ای  ر٘جو   

ؿژ٣ْ ٝ ا٣ٖ  کي٤ؼٙ  چبُو  ثٚ  امالٓی ؿا ػؿ ثن٤بؿی اف ػـٍٚ ٛب   

اکٕ٘ٞ ث٤و افٛـ صکٞٓت  . ؿا ٛـچٚ ث٤يتـ ٓ٘قٝی مبعتٚ امت 

ا٤ٓؼ . امتٝ اهتَبػی  م٤بمی كـاٝإ  فٓبٕ ػ٣گـی ػچبؿٓيکالت  

ثتٞاٗ٘ؼ ثب ثٚ ٤ٓؼإ ٓٚ  ٓبٙ  کبؿگـ ا٣ـإ ػؿ ريٖ اٍٝ  امت ٓجوٚ  

آٝؿػٕ ٤ٗـٝی ٛـچٚ ث٤يتـ، صٍٞ عٞامت ٛبی ثـصن، اؿاػٙ ی ٓتضؼ 

  2010, 25آٝؿ٣َ  .  ػٛؼٝ تٞاٗب٣ی اه ؿا ٗيبٕ   

……………………………………… 
 

 وبالگ رادٌو راه کارگراز 
 !کارگرگسترش سرکوب در آستانه روز جهانی 

روز جهانی کارگر در کشوری که کارگرانش گروه گروه اخراج می شوند و 
زٌر خط فقر زندگی می کنند، پرستارانش بشدت استثمار می شوند و از 

اقل حقوق برخوردارند؛ معلمان دو شغله اند و با فقر و نداری دست به حد
گرٌبان، فعاالن ملی اش صف انتظار اعدام را در زندان ها پر کرده اند و هر 
روز در گوشه ای از کشور آنها را به دار می کشند و جنازه جوان دانشجو 

موسوی، را به خاطر فعالٌت سٌاسی در انتخابات رٌاست جمهوری به نفع 
کنج دکل برق دانشگاه پٌدا می کنند، روز تنها کارگر و بازتاب درد کارگر 

نٌست، روز فرٌاد درد همه ملتی است که از ٌک حکومت واپس گرا و 
 .تارٌک اندٌش بشدت رنج می برد و از درد به خود می پٌچد

توحش و درنده خوٌی رژٌم اسالمی و دستگاه : وبالگ رادٌو راه کارگر
سال گذشته اگر پرتاب از . امنٌتی آن از حد و اندازه گذشته است قضاٌی و

پل و زٌر گرفتن جوانان با ماشٌن در سرکوب تازگی داشت، امسال حکم 
اعدام خانوادگی برای پنج عضو ٌک خانواده صادر کرده اند و در شٌوه 

نفر را در زندان های  20در ٌک ماه اول سال، . صدور احکام تغٌٌر داده اند
آماری که از موارد نقض حقوق بشر . تلف کشور حلق آوٌز کرده اندمخ

توسط فعالٌن مدنی گردآوری شده نشان می دهد که تنها در ٌک ماه گذشته 
مورد نقض حقوق بشر توسط رژٌم اسالمی در کشور  38879حداقل 

اوٌن  350روز گذشته نامه ای از سوی زندانٌان بند . صورت گرفته است
از آٌت هللا های سرشناس انتشار ٌافته است که بشدت تکان خطاب به ده تن 

در اٌن نامه زندانٌان سٌاسی ضرب وشتم افراد؛ فحاشی،اعمال : دهنده است
شنٌع، تهدٌد به تجاوز جنسی، بازداشت و تهدٌد خانواده، همسر، فرزند، 
پدر، مادر، خواهر و برادر برای اعمال فشار بر زندانی، آزار همسران و 

زندانٌان سٌاسی از طرٌق مزاحمت های تلفنی شکنجه گران،  مادران
مجازات زندانٌان در صورت گرفتن وکٌل، برگزاری دادگاه های نماٌشی، 
تبلٌغات دروغ، بازداشت موقت طوالنی، سلول انفرادی؛ تصمٌم گٌری و 
صدور حکم برای زندانی سٌاسی در خارج از زندان و با دٌکته شکنجه 

ارت اطالعات، و خوراندن داروهای روانگردان به گران در سپاه و وز
درست در همٌن شراٌط سرکوبگران . زندانی را با ذکر نمونه فاش کرده اند

« حجاب و عفاف»به فکر اجرای دوباره طرح تهاجم به زنان تحت عنوان 
افتاده اند و از اٌن طرح به عنوان ٌکی از حلقات اصلی طرح ارتقا امنٌت 

. نداجتماعی ٌاد می کن
رفتار رژٌم اسالمی در همٌن ٌک ماهه اخٌر ٌک واقعٌت را به عرٌان ترٌن 

شکل اثبات کرده است و آن اٌن که، فروکش اعتراضات گسترده توده ای به 
نظامی در / معنای کاهش سرکوب ٌا کاستن از شدت عمل دستگاه امنٌتی 

و برابر معترضان و منتقدان نٌست، برعکس فقط و فقط به آنها فرصت 
و حتی علنی و . زمٌنه می دهد تا بٌرحمانه تر و وحشٌانه تر سرکوب کنند

آشکار نقشه چرخش در سرکوب از موضع تدافعی به موضع تهاجمی را به 
در برابر اٌن واقعٌت . موضوع بحث و مشاجره دولت و مجلس تبدٌل کنند

راهی جز گسترش نافرمانی مدنی؛ سازماندهی هسته های مقاومت برای 
دن اعتراضات به سطح محالت و مناطق مختلف بر بستر مطالبات کشان

بهره . سراسری ٌا مطالبات بی واسطه محلی و منطقه ای وجود ندارد
برداری بهٌنه از فرصت های کالن نٌز چنانچه در اعتراضات توده ای ده ماه 

گذشته سابقه داشته است راهی برای جلوگٌری از تعرض بٌشتر دستگاه 
نظامی اٌن دستگاه به جلوه های گوناگون حقوق / تان امنٌتیوالٌی و همدس
ٌازده اردٌبهشت اول ماه مه روز جهانی کارگر ٌکی از اٌن . شهروندی است

روز جهانی کارگر در کشوری که . فرصت هاست که نمی توان از دست داد
کارگرانش گروه گروه اخراج می شوند و زٌر خط فقر زندگی می کنند، 

ت استثمار می شوند و از حداقل حقوق برخوردارند؛ معلمان پرستارانش بشد
دو شغله اند و با فقر و نداری دست به گرٌبان، فعاالن ملی اش صف انتظار 
اعدام را در زندان ها پر کرده اند و هر روز در گوشه ای از کشور آنها را 

به دار می کشند و جنازه جوان دانشجو را به خاطر فعالٌت سٌاسی در 
ابات رٌاست جمهوری به نفع موسوی، کنج دکل برق دانشگاه پٌدا می انتخ

کنند، روز تنها کارگر و بازتاب درد کارگر نٌست، روز فرٌاد درد همه ملتی 
است که از ٌک حکومت واپس گرا و تارٌک اندٌش بشدت رنج می برد و از 

ٌام روز ٌازده اردٌبهشت می تواند روز رساندن اٌن پ. درد به خود می پٌچد
به حکومت باشد که دٌگر شکنجه و زندان و اعدام؛ حتی خانوادگی کردن 

اٌن روز می . احکام اعدام نمی تواند صدای نارضاٌتی مردم را خاموش کند
تواند روز تبلور اراده ملی برای تغٌٌر اساسی و بنٌادی وضع جهنمی کنونی 

 2010آپرٌل   23    .باشد

.................................................. 

mailto:cdkargari@gmail.com
mailto:sstiran@yahoo.fr
mailto:kanoonhf_2007@yahoo.de
mailto:kanon.hannover@yahoo.de
mailto:isask@comhem.se
mailto:kanounhambastegi@gmail.com
mailto:ankjch@yahoo.co.uk
mailto:iranwsn@fastmail.fm
mailto:leftalliance@yahoo.com
http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/04/23/maz-105/


 10 

 

 وبالگ رادٌو راه کارگراز 

اعتصاب معلمان برای 

 !برابریآزادی و 
اؿػ٣جٜيت ؿٝف ٓؼِْ ػؿ  ۱۲ا٣ٖ اػتَبة کٚ ػؿ 

٤ٓيٞػ ظـك٤ت تجؼ٣َ ىؼٕ رٜٔٞؿی امالٓی آؿبف 

عٞامتٚ ا٣ٖ ث٤ب٤ٗٚ . ثٚ ٣ک صـکت ثقؿگ ؿا ػاؿامت

پ٤بّ ا٣ٖ ث٤ب٤ٗٚ، صن . ٛٔٚ ٓـػّ ٓبمت عٞامتٚ

ػؿعٞامت . آفاػی ٝ صن کبؿ، پ٤بّ ٛٔٚ ٓـػّ ٓبمت

آفاػی كـٛ٘گ٤بٕ ام٤ـ ػؿعٞامت ٛٔٚ كـٛ٘گ٤بٕ، 

امبت٤ؼ ػاٗيگبٙ . ػاٗو آٓٞفإ، ٝ ٓـػّ ا٣ـإ امت

ٛبی آٗبٕ  ػاٗو آٓٞفإ ٝ عبٗٞاػٙٝ ػاٗيز٣ٞبٕ، ٝ 

ثب . ٤ٓتٞاٗ٘ؼ ٝ ثب٣ؼ اف ا٣ٖ اػتَبة صٔب٣ت ک٘٘ؼ

ٛبی اػتَبة، ثب ؿمبٗؼٕ پ٤بّ  تيک٤َ ک٤ٔتٚ

ٛبی  كـٛ٘گ٤بٕ ثٚ ٛٔٚ ٓـػّ، ثٚ تو٣ٞت ىجکٚ

ث٤ٖ کبؿگـإ ٝ   ٓجبؿفٙ ٝ تو٣ٞت ٛٔجنتگی

 .فصٔتکيبٕ ا٣ـإ کٔک ک٤ْ٘
 

 
 

ىٞؿای ٛٔبٛ٘گی تيکِٜبی ٍ٘لی ٓؼِٔبٕ ا٣ـإ اػالّ کـػٙ امت کٚ 

اف كؼب٤ُٖ ا٣ٖ تيکَ   یاػْبی ىٞؿای ٓـکقی کبٕٗٞ ٓؼِٔبٕ ٝ رٔغ

ا٣ٖ . هَؼ ػاؿٗؼ کٚ ثٚ ٓؼت ٣ک ٛلتٚ ػمت ثٚ اػتَبة ؿؾا ثقٗ٘ؼ

اؿػ٣جٜيت  ۱۸اؿػ٣جٜيت آؿبف عٞاٛؼ ىؼ ٝ تب  ۱۲اػتَبة کٚ اف 

اػآٚ عٞاٛؼ پ٤ؼا کـػ ػؿ اػتـاُ ثٚ مـکٞة ٝ ثبفػاىت ٓؼِٔبٕ، 

ىٞؿای . ىـا٣ٔ کبؿی ٝ كْبی ا٤٘ٓتی ٓؼاؿك ثـگقاؿ ٤ٓيٞػ

ٛبی ٍ٘لی ٓؼِٔبٕ ثب اٗتيبؿ ث٤ب٤ٗٚ ای ّٖٔ اػالّ ٛٔبٛ٘گی تيکَ

ا٣ٖ عجـ اف ٛٔٚ ٓؼِٔبٕ ا٣ـإ عٞامتٚ امت کٚ ثٚ ا٣ٖ اػتَبة 

ا٣ٖ ث٤ب٤ٗٚ عٞامتبؿ آفاػی ٛٔٚ كـٛ٘گ٤بٕ فٗؼاٗی، عبتٔٚ  . ثپ٤ٞٗؼٗؼ

٣بكتٖ تؼو٤ت، ثبفػاىت ٝ مـکٞة ٓؼِٔبٕ ٓ٘توؼ، مـٓب٣ٚ گؾاؿی ػُٝت 

٣ؼئُٞٞژ٣ک ىؼٕ م٤نتْ آٓٞفىی ػؿ آٓٞفه ٝ اؿتوبء آٓٞفه، ؿ٤ـ ا

، ؿكغ كْبی ا٤٘ٓتی ػؿ ٓـاکق آٓٞفىی ٝ تب٤ٖٓ  ٝ کتبثٜبی ػؿمی

. كـٛ٘گ٤بٕ ىؼٙ امت  ا٤٘ٓت ىـِی

اف آٗزب کٚ ثـعی ا٣ـإ ؿا ” : آْٔب ک٘٘ؼگبٕ ا٣ٖ ث٤ب٤ٗٚ پـم٤ؼٙ اٗؼ

آفاػ تـ٣ٖ کيٞؿ رٜبٕ عٞاٗؼٙ اٗؼ کٚ ػؿ إٓ آفاػی ٗقػ٣ک ثٚ ٓطِن »

مٞاٍ پبمظ ػٛ٘ؼ کٚ چـا ػُنٞفتـ٣ٖ ٝ ٍبػم ثب٣ؼ ثٚ ا٣ٖ « امت

تـ٣ٖ ٓؼِٔبٕ کيٞؿ ٍـكب ً ثٚ عبٓـ اٗتوبػ اف ّٝغ ٓٞرٞػ ، ثب 

اصکبٓی چٕٞ اػؼاّ ، صجل ، تؼ٤ِن ، اعـاد ، تجؼ٤ؼ، ثبفعـ٣ؼ ، ثبف 

… ىـِی ، ٓضـ٤ٓٝت اف تؼؿ٣ل ٝ  ٗينتٚ ارجبؿی ، ت٘قٍ ؿتجٚ 

ٍـكبً ثٚ ُضبظ ٓٞارٚ ٓی ىٞٗؼ؟ ٛق٣٘ٚ ٛب٣ی کٚ كـٛ٘گ٤بٕ ا٣ـإ 

اٗتوبػ تضَٔ کـػٙ ٝ ٓی ک٘٘ؼ ػؿ رٞآغ پ٤يـكتٚ، ٗيبٗٚ ؿىؼ ٝ 

آفاػتـ٣ٖ »كـٛ٘گ٤بٕ . ثبُ٘ؼگی ٝ ىب٣نتٚ ی توؼ٣ـ ٝ تضن٤ٖ امت

ٓی عٞاٛ٘ؼ ثؼاٗ٘ؼ آخبٍ ثؼاهی ٛب، عٞامتبؿٛب، !!!«کيٞؿ رٜبٕ

ػاٝؿی ٛب ٝٓٞٓ٘ی ٛب چٚ رـٓی ٓـتکت ىؼٙ اٗؼ کٚ ثب٣ؼ ثؼٕٝ 

ٗبٓ٘بمت ؿا تضَٔ ک٘٘ؼ، صوٞهيبٕ  ثل ػؿىـا٣ٔ ٓضک٤ٓٞت، ٓبٙ ٛب س

هطغ ٝ كـفٗؼإ عـػمبُيبٕ ػؿ مغتی ٝ ٤ْٓوٚ ٓبػی، ٗب آ٘ی ٝٗب 

ٓؼِٔبٗی چٕٞ کٔبٗگـ ٝ ه٘جـی چٚ . ا٤ٓؼی ٝ مـام٤ٔگی فٗؼگی ک٘٘ؼ

ٓضکّٞ  گ٘بٙ ٗبثغيٞػٗی ٓـتکت ىؼٙ اٗؼ کٚ ثٚ اصکبّ ُٛٞ٘بک اػؼاّ 

ٛبی ٍ٘لی  اٛ٘گی تيکَث٤ب٤ٗٚ ىزبػبٗٚ ىٞؿای ْٛ” .گـػ٣ؼٙ اٗؼ

ٓؼِٔبٕ ا٣ـإ ٗٚ تٜ٘ب اف صوٞم ٍ٘لی كـٛ٘گ٤بٕ کيٞؿ ػكبع کـػٙ، ٗٚ 

تٜ٘ب ثٚ اكيبی م٤بمتٜبی اؿتزبػی ٝ مـکٞثگـاٗٚ رٜٔٞؿی امالٓی 

ثقؿگ ػؿ   پـػاعتٚ، ثِکٚ ثب ػػٞت ٓؼِٔبٕ ثٚ اػتَبة ؿؾا، گبٓی

. رٜت گنتـه ٗبكـٓبٗی ٝ ٓجبؿفٙ ػ٤ِٚ ػُٝت امالٓی ثـػاىتٚ امت

  ٓؼِٔبٕ ثغو ْٜٓ ٝ ثـرنتٚ ای اف ٤ٗـٝی کبؿ ػؿ ا٣ـإ ٝ ػؿ فٓـٙ

ٗوو ٓؼِٔبٕ ٛٔچ٤ٖ٘ ثٚ ػ٤َُ ا٤ٔٛت  . تـ٣ٖ کبؿگـإ ا٣ـإ اٗؼ ٓضـّٝ

آٗبٕ ػؿ ػـٍٚ آٓٞفه ٝ تـث٤ت ٗنَ آ٣٘ؼٙ ثن٤بؿ ثـرنتٚ   ص٤بتی

. ا٣ٖ ث٤ب٤ٗٚ ثٚ مٚ ػ٤َُ ٣ٝژٙ صبئق ا٤ٔٛت كٞم اُؼبػٙ ای امت. امت

٤ِ٤ٕٓٞ  ۲۰رٔؼ٤ت ػاٗو آٓٞفی کيٞؿ ث٤و اف   ٓیث٘ب ثٚ آٓبؿ ؿك

. امت ٝ اکخـ٣ت ػظ٤ْ ا٣ٜ٘ب ػؿ ٓؼاؿك ػُٝتی ٓيـٍٞ ثٚ تض٤ََ اٗؼ

ٛٔچ٤ٖ٘ ٗقػ٣ک ثٚ ػٝ ٤ِ٤ٕٓٞ ٗلـ ػؿ آٓٞفه ٝ پـٝؿه ا٣ـإ ىبؿَ 

ٛب ؿا ٤ٗق اّبكٚ  ثٚ ا٣ٖ تؼؼاػ اگـ ػاٗيز٣ٞبٕ ٝ امبت٤ؼ ػاٗيگبٙ. اٗؼ

ی ىگـكی ػؿ ا٣ٖ ثغو اف ربٓؼٚ ک٤ْ٘ کبٓالً ٝاّش امت کٚ چٚ ٤ٗـٝ

ٛبی رٜٔٞؿی امالٓی ث٤و اف پ٤و ا٣ٖ ٤ٗـٝی  م٤بمت. ٜٗلتٚ امت

ثـای ػؿک ػٔن املجبؿ ثٞػٕ م٤نتْ . ٣بثؼ  ػظ٤ْ ؿا ػؿ ٓوبثَ عٞػ ٓی

امت کٚ ثٚ چ٘ؼ   آٓٞفىی ا٣ـإ ٝ ىـا٣ٔ کبؿی ٓؼِٔبٕ تٜ٘ب کبكی

إ تٜ٘ب مْٜ آٓٞفه ٝ پـٝؿه اف ػؿآؼ ٗبعبٌُ ا٣ـ. ٗکتٚ تٞرٚ کـػ

ػؿ ا٣ٖ ػـٍٚ ا٣ـإ اف ثن٤بؿی اف کيٞؿٛبی رٜبٕ . ػؿٍؼ امت ۴

ٛٔچ٤ٖ٘ مْٜ آٓٞفه اف اػتجبؿات ربؿی ػُٝت . مّٞ ػوت تـ امت

ٛبی ٓضـّٝ  ال٣ٚ  ٓؼِٔبٕ ػؿ رٜبٕ ػؿ فٓـٙ. ػؿ ٍؼ امت ۷تٜ٘ب 

ػؿ ٍؼ اف ٓؼِٔبٕ رٜبٕ  ۶۰ٛنت٘ؼ ٝ ٓجن آٓبؿ ٣ٞٗنکٞ ٗقػ٣ک ثٚ 

٤ِ٤ٕٓٞ ػؿ  ۶۰اکخـ٣ت ػظ٤ْ ا٣ٖ . ک٘٘ؼٓی  ػؿ ف٣ـ عٔ كوـ فٗؼگی

  مطش ؿكبٙ ٝ ىـا٣ٔ فٗؼگی. ٤ٓک٘٘ؼ  کيٞؿٛبی ػؿ صبٍ تٞمؼٚ فٗؼگی

ک٘ؼ  ٓؼِٔبٕ ػؿ کيٞؿ ٛب٣ی ٛٔچٕٞ ا٣ـإ مبٍ ثٚ مبٍ کبٛو پ٤ؼا ٓی

ٓؼِٔبٕ  اف   ثغو هبثَ تٞرٜی. ٝ ربؽثٚ ىـَ ٓؼِٔی کٔتـ ٤ٓيٞػ

. عٔ كوـ امت ا٣ـإ پ٤ٔبٗی ٛنت٘ؼ ٝ ػؿآؼىبٕ کٔتـ اف ٣ک مّٞ

ػؿ ک٘بؿ ا٣ٜ٘ب ٗجب٣ؼ . ٝ ػٝ تب ٤ٗنت  ٓيکَ ٓؼِٔبٕ ا٣ـإ آب ٣کی

عَِت اؿتزبػی ؿژ٣ْ امالٓی، ثؼػت گؾاؿ٣ٜبی ػمتگبٙ ػُٝتی ػؿ 

ٛبی  آٓٞفه ٝ پـٝؿه، صؾف ٝ مبٗنٞؿ ثن٤بؿی اف کتبثٜب ٝ ٣ب مٞژ

مبٍ گؾىتٚ، مـکٞة، ثبفػاىت  ۳۰، پبکنبفی ٓؼِٔبٕ ػؿ تٔبّ  ػؿمی

ث٤ب٤ٗٚ ٓ٘تيـٙ اف مٞی ٓؼِٔبٕ ثب . ؿٛ٘گ٤بٕ ؿا كـآٞه کـػٝ اػؼاّ ف

ا٣ٖ ث٤ب٤ٗٚ ثب ىزبػت ثٚ . گؾاؿػ  ٍـاصت ثـ ا٣ٖ ٗکبت اٗگيت ٓی

ٝ ٛٔچ٤ٖ٘   ٝ ّؼ ػِٔی  مـکٞة كـٛ٘گ٤بٕ، م٤بمتٜبی ّؼ كـٛ٘گی

آٗچٚ کٚ ث٣ٞژٙ . ک٘ؼ عٍَٞی کـػٕ آٓٞفه ٝ پـٝؿه اػتـاُ ٓی

ة ؿؾا اف مٞی آْب ک٘٘ؼگبٕ اف ا٤ٔٛت ثـعٞؿػاؿ امت، اػالّ اػتَب

. ا٣ٖ ث٤ب٤ٗٚ ٝ ػػٞت اف پ٤ٞمتٖ ٛٔٚ كـٛ٘گ٤بٕ ثٚ ا٣ٖ صـکت امت

اؿػ٣جٜيت ؿٝف ٓؼِْ ػؿ رٜٔٞؿی امالٓی  ۱۲ا٣ٖ اػتَبة کٚ ػؿ 

. آؿبف ٤ٓيٞػ ظـك٤ت تجؼ٣َ ىؼٕ ثٚ ٣ک صـکت ثقؿگ ؿا ػاؿامت

پ٤بّ ا٣ٖ ث٤ب٤ٗٚ، صن . عٞامتٚ ا٣ٖ ث٤ب٤ٗٚ عٞامتٚ ٛٔٚ ٓـػّ ٓبمت

ػؿعٞامت آفاػی كـٛ٘گ٤بٕ . ػی ٝ صن کبؿ، پ٤بّ ٛٔٚ ٓـػّ ٓبمتآفا

. ام٤ـ ػؿعٞامت ٛٔٚ كـٛ٘گ٤بٕ، ػاٗو آٓٞفإ، ٝ ٓـػّ ا٣ـإ امت

ٛبی آٗبٕ  امبت٤ؼ ػاٗيگبٙ ٝ ػاٗيز٣ٞبٕ، ٝ ػاٗو آٓٞفإ ٝ عبٗٞاػٙ

ٛبی  ثب تيک٤َ ک٤ٔتٚ. ٤ٓتٞاٗ٘ؼ ٝ ثب٣ؼ اف ا٣ٖ اػتَبة صٔب٣ت ک٘٘ؼ

اّ كـٛ٘گ٤بٕ ثٚ ٛٔٚ ٓـػّ، ثٚ تو٣ٞت اػتَبة، ثب ؿمبٗؼٕ پی

ث٤ٖ کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ   ٛبی ٓجبؿفٙ ٝ تو٣ٞت ٛٔجنتگی ىجکٚ

 2010, 26     .ا٣ـإ کٔک ک٤ْ٘
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http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/04/26/maz-108/
http://radiotvrahekargar.wordpress.com/2010/04/26/maz-108/
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روزجهانی همدردی با ( اردٌبهشت 8)آورٌل  28
 دارٌم کارگران آسٌب دٌده درمحٌط کار را گرامی مً

ه روز جهانی همدردی با کارگران آورٌل برابر با هشتم اردٌبهشت ما 28
امسال نٌز سازمانهای کارگری همانند دٌگر سالها در بٌش . آسٌب دٌده است

از صد کشور در سراسر جهان با برپاٌی مراسم های همدردی با کارگران 
کشته شده و آسٌب دٌده در محٌط کار، خواهان بهتر شدن قوانٌن اٌمنی کار 

د که مسبب مرگ و ٌا نقص عضو و مجازات صاحب کارانی خواهند ش
 . کارگران در محٌط کار شده اند

کارگران در اٌن روز در سراسر دنٌا به ٌاد همکاران قربانی خود، کارزار 
های کارگران قربانی را به  داشت و همدردی با خانواده همبستگی و گرامً

های آموزشی و اعتراضی گوناگونی را علٌه  راه خواهند انداخت و برنامه
شود  ها کارگر در سال مً ها و قوانٌنی که باعث قربانی شدن مٌلٌون ٌاستس

 . سازمان خواهند داد
کارگران اٌران در شراٌطی اٌن روز را گرامی مٌدارند که وضعٌت اٌمنی در 

راننده . محٌط های کار در بدترٌن شراٌط در طی چند دهه گذشته قرار دارد
سٌار آلوده کار مٌکند، کارگران ای که در پشت فرمان اتوبوس در هوای ب

معادن، پاالٌشگاه، پتروشٌمً، ماشٌن سازي، معلمی که تدرٌس مٌکند تا 
کارگر کشاورزی و همه و همه از اٌن قاعده متثنی نٌستند و زنان و کودکان 

آور قربانی حوادث  کارگر جدا از اٌن که به دلٌل انجام کارهای سخت و زٌان
نی آزار و اذٌت جنسی برخی کارفرماٌان و شوند، همچنٌن قربا شغلی مً

 . گردند همکاران مرد خود نٌز مً
وجود مٌلٌونها کارگر بٌکار، تحمٌل قرار دادهای موقت بر کارگران، نبود 

امنٌت شغلی و بختک اخراج سازی و تعطٌلی ٌکی پس از دٌگری شرکت ها 
ست که و کارخانجات آنچنان ساٌه شوم خود را بر سر کارگران انداحته ا

امروزه پٌدا کردن شغل، حفظ آن و تالش برای بدست آوردن لقمه نانی به 
اولوٌت اول زٌست کارگران در اٌران تبدٌل شده است، بطورٌکه در اٌن 

مٌان مطالبات مربوط به بهداشت و اٌمنی کار در رده فراموش شده ترٌن و 
 . آخرٌن مطالبات کارگران اٌران قرار گرفته است

راٌمنی بودن محٌط کار که ساالنه هزاران کارگر در اٌران را قربانی افزون بر غً
های گوناگون انتظامی و امنٌتی و حراستی  خود مٌکند از دٌگر سو وجود دستگاه

های کار، امنٌت روحی و روانی کارگران اٌران را پٌوسته  و اطالعاتی در محٌط
خواهد برای  تحت چنٌن شراٌطی کارگری که مً. به مخاطره انداخته است

برد مطالبات خود و بهبود شراٌط کار و اٌمنی اش قدمی بردارد بالفاصله  پٌش
مورد تهدٌد، بازجوٌی و ضرب و شتم نٌروهای حراست و انتظامی و امنٌتی 

قرار مٌگٌرد و کم نٌستند کارگرانی که در طول سالهای گذشته و هم اکنون به 
های روحی و  ها شده اند و آسٌب دانی زن دلٌل طرح مطالبات خود اخراج و روانه

 . روانی غٌر قابل جبرانی بر آنان و خانواده هاٌشان وارد آمده است

و روند رو به افزاٌش حوادث ناشی از نبود اطالعات و   دهنده آمارهای تکان
دهد که اساسا  های گذشته نشان مً آموزش اٌمنی در محٌط کار در طی سال

ان و زحمتکشان و پاسخگوٌی به مطالبات صٌانت و حفاظت از جان کارگر
عادالنه آنان و بهبود شراٌط کار در دستور کار سٌستم موجود قرار ندارد و روند 

جوٌی و پٌشگٌری برای کاهش حوادث شغلی برای مجموعه سٌستم مدٌرٌت  چاره
 . گذار از ذره ای اهمٌت برخوردار نٌست و قانون

ز تشکلهای مستقل خود، ٌکی از حلقه در اٌن مٌان محرومٌت کارگران اٌران ا
های اصلی مجموعه عواملی است که امروزه کارگران اٌران را در چنٌن موقعٌت 

وجود . ی در رابطه با وجود اٌمنی در محٌط کار قرار داده استآسٌب پذٌر
تشکلهای مستقل کارگری و آموزش در محٌط کار ٌکی از حٌاتی ترٌن ابزارها 

جهت بهبود شراٌط کار و کاهش حوادث شغلی است که از دٌگر سو مٌتواند 
  .باعث تغٌٌراتی بنٌادی در وضعٌت کنونی طبقه کارگر اٌران بشود

آورٌل روز جهانی همدردی با کارگران  28و همگام با کارگران جهان  ما همراه
آسٌب دٌده و روز اعتراض به نبود اٌمنی در محٌط کار را گرامی مٌدارٌم و با 
اعتراض به شراٌط وخٌم نبود اٌمنی در محٌطهای کار ضمن اعالم همدردی با 

جهان، خواهان  عموم کارگران آسٌب دٌده و خانواده هاٌشان در اٌران و سراسر
بکار گٌری باالترٌن استانداردهای اٌمنی در محٌط کار هستٌم و سٌستم موجود 

 .را مسئول بالواسطه قربانٌان حوادث ناشی از کار مٌدانٌم

 سندٌکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
 سندٌکای کارگران شرکت نٌشکر هفت تپه

 اتحادٌه آزاد کارگران اٌران
 ازگشائی سندٌکای فلز کار و مکانٌکهٌئت ب

 هٌئت بازگشاٌی سندٌکای کارگران نقاش
 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

 کمٌته پٌگٌری اٌجاد تشکلهای آزاد کارگری
 کمٌته هماهنگی برای کمک به اٌجاد تشکلهای کارگری

 انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بٌکار سقز
 شورای زنان

 تـٗبم٤ٞٗبٍإ  مـٝػ
، ث٤نت ٝ پ٘ز٤ٖٔ مبٍ ػؿگؾىت کبؿگـ ىبػـ ۱۹۱۲ٓبٙ ٗٞآجـ مبٍ پ٤و، 

 كـاٗنٞی، اٝژٕ پٞت٤ٚ، مـا٣٘ؼٙ مـٝػ ٓؼـٝف پـُٝتـٟ اٗتـٗبم٤ٞٗبٍ

  ثٞػ( …!ثـع٤ق٣ؼ، اٟ ػؿ ث٘ؼ گـم٘گ٠ ام٤ـإ! فػگبٕ ثـع٤ق٣ؼ، اٟ كِک)

ؿرٔٚ ىؼٙ ٛبٟ ػ٣گـٟ ت ا٣ٖ مـٝػ آـٝفٙ ثٚ ٛٔٚ فثبٜٗبٟ اؿٝپب٠٣ ٝ فثبٕ

ٛـ کبؿگـ آگبٙ ثٚ ٓ٘بكغ ٓجوبت٠ عٞػ ػؿ ٛـ کيٞؿٟ کٚ ثبىؼ، ثٚ ٛـ رب  .امت

کٚ ػمت مـٗٞىت پـتبثو کـػٙ ثبىؼ، ٛـ هؼؿ اصنبك ؿـثت ک٘ؼ، فثبٕ 

ٗؼاٗؼ، ػٝمت٠ ٗؼاىتٚ ثبىؼ، اف فاػ ثٞٓو ػٝؿ اكتبػٙ ثبىؼ، ٤ٓتٞاٗؼ ثب 

ٝ كـػا ! ػ ْٛ آ٤٣ْٗجـػ ٜٗبئ٠ امت ا٣ٖ، گـ]ث٘ؼ آى٘بٟ اٗتـٗبم٤ٞٗبٍ  تـر٤غ

ثـاٟ عٞػ ػٝمت ٝ ؿك٤ن پ٤ؼا ![ اٗتـٗبم٤ٞٗبٍ ثيـ٣ت ؿا گـػ ْٛ عٞاٛؼ آٝؿػ

  ک٘ؼ

آـٝفٙ کبؿگـإ ػؿ ٛٔٚ کيٞؿٛب مـٝػۀ ىبػـ پـُٝتـ٣يبٕ، مـٝػۀ ؿفٓ٘ؼۀ 

اٗؼ ٝ إٓ ؿا ثٚ مـٝػ رٜب٠ٗ پـُٝتبؿ٣ب ٓجّؼٍ  پ٤يتبفىبٕ ؿا ثؼمت گـكتٚ

  .پٞت٤ٚ ؿا ثؼ٣٘نبٕ گـا٠ٓ ٤ٓؼاؿٗؼ کبؿگـإ رٜبٕ عبٓـٙ اٝژٕ. اٗؼ مبعتٚ

اٗؼ ٝ ػؿ كوـ ثنـ ٤ٓجـٗؼ، ٛٔچ٘بٕ کٚ مـا٣٘ؼۀ  ٛٔنـ ٝ ػعتـ اٝ ٛ٘ٞف فٗؼٙ

اکتجـ  ۴اٝژٕ پٞت٤ٚ ؿٝف . اٗتـٗبم٤ٞٗبٍ عٞػ ػؿ تٔبّ ٍٓٞ ػٔـ ثنـ ثـػ

چٜبؿػٙ مبُٚ ثٞػ کٚ ا٤ُٖٝ مـٝػه، فٗؼٙ ثبػ . ػؿ پبؿ٣ل ثؼ٤ٗب آٓؼ ۱۸۱۶

ػؿ ثبؿ٣کبػٛبٟ پ٤کبؿ کج٤ـ کبؿگـإ  ۱۸۴۸[ الةاٗن]ػؿ . آفاػی، ؿا مـٝػ

  .ػ٤ِٚ ثٞؿژٝافٟ پ٤کبؿ کـػ

اٟ كو٤ـ چيْ ثٚ رٜبٕ گيٞػ، ٝ ػؿ مـامـ ػٔـ ٓـػٟ كو٤ـ،  اٝ ػؿ عبٗٞاػٙ

ث٘ؼٟ ٝ مپل کبؿ  ٓؼبىو ؿا ٗغنت اف ؿاٙ کبؿ ثنتٚ. ٣ک پـُٝتـ، ثبه٠ ٓبٗؼ

  .کپ٠ ٗوٞه ثـ ٓ٘نٞربت تؤ٤ٖٓ ٤ٓکـػ

اه ػؿ ٛٔٚ ؿ٣ٝؼاػٛبٟ ثقؿگ ص٤بت  مـٝػٛبٟ ؿفٓ٘ؼٙثجؼؼ ثب  ۱۸۴۰اف مبٍ 

ٓبٗؼگبٕ ث٤ؼاؿ ٤ٓکـػ،  ػؿ ا٣ٖ مـٝػٛب آگب٠ٛ ؿا ػؿ ػوت. كـاٗنٚ ػعبُت کـػ

ٛبٟ ثٞؿژٝا٠٣ كـاٗنٚ  کبؿگـإ ؿا ثٚ اتضبػ كـا٤ٓغٞاٗؼ، ٝ ثٞؿژٝافٟ ٝ ػُٝت

  .ؿا گٞىٔب٠ُ ٤ٓؼاػ

ٓزٔٞع ؿأٟ اف  ۳٫۳۵۲پٞت٤ٚ ثب ( ۱۸۷۱)ػؿ ا٣بّ کٕٔٞ کج٤ـ پبؿ٣ل 

ِٟ ثٚ ٍ٘ؼٝم ؿ٣غتٚ ىؼٙ ثٚ ػ٣ْٞت کٕٔٞ اٗتغبة ىؼ ۳٫۶۰۰ پٞت٤ٚ ػؿ . ؿأ

  .ٛبٟ کٕٔٞ، ا٣ٖ ٗغنت٤ٖ صکٞٓت پـُٝتـی، ىـکت ػاىت تٔب٠ٓ كؼب٤ُت

مـٝػ . پل اف موٞٓ کٕٔٞ ارجبؿاً ثٚ اٗگِنتبٕ ٝ مپل ثٚ آٓـ٣کب گـ٣غت

 ثٚ تؼج٤ـٟ ػؿ كـػاٟ -مـٝػ  ۱۸۷۱ٓيٜٞؿه اٗتـٗبم٤ٞٗبٍ ؿا ػؿ ژٝئٖ 

  .ىکنت ع٤ٖٗٞ ٓبٙ ٓٚ

ٛبٟ إٓ ؿا ػؿ  کٕٔٞ ػؿ ْٛ کٞث٤ؼٙ ىؼ، آب اٗتـٗبم٤ٞٗبٍ پٞت٤ٚ ثؾؿ ا٣ؼٙ

  .تـ اف ٤ٔٛيٚ امت مـامـ رٜبٕ پـاک٘ؼ، ٝ آـٝف ٜٗبٍ إٓ مـفٗؼٙ

اف کبؿگـإ آٓـ٣کب ثٚ پٞت٤ٚ ػؿ تجؼ٤ؼ ىؼـٟ مـٝػ ثب ػ٘ٞإ  ۱۸۷۶ػؿ مبٍ 

ؿا ف٣ـ ٣ٞؽ مـٓب٣ٚ، كوـىبٕ ػؿ ا٣ٖ ىؼـ فٗؼگ٠ کبؿگـإ  .کبؿگـإ كـاٗنٚ

ىبٕ ؿا، امتخٔبؿىبٕ ؿا، ٝ ا٣ٔبٕ امتٞاؿىبٕ ثٚ پ٤ـٝفٟ  ؿا، ؿٗذ کٔـىکٖ

  .ؿاٛيبٕ ؿا ثٚ ت٣َٞـ کي٤ؼ

ُٗٚ مب٠ُ ث٤و اف ىکنت کٕٔٞ ٗگؾىتٚ ثٞػ کٚ پٞت٤ٚ ثٚ كـاٗنٚ ثبفگيت، ٝ 

ٝ ػكتـ ػّٝ  ۱۸۸۴ػكتـ اٍٝ اىؼبؿه ػؿ . ث٤ؼؿٗگ ثٚ صقة کبؿگـإ پ٤ٞمت

ثـع٠ . ثٚ چبپ ؿم٤ؼ ۱۸۸۷، ػؿ مبٍ مـٝػٛبٟ اٗوالثیٗٞإ إٓ، ثب ع

  .مـٝػٛبٟ ػ٣گـ ا٣ٖ کبؿگـ ىبػـ پل اف ٓـگو ٓ٘تيـ ىؼ

کبؿگـإ پبؿ٣ل پ٤کـ ث٤زبٕ اٝژٕ پٞت٤ٚ ؿا ثٚ  ۱۸۸۷ٗٞآجـ  ۸ؿٝف 

پ٤ِل ػؿ . صَٔ کـػٗؼ گٞؿمتبٕ پـالىق، ٓضَ ػكٖ کٔٞٗبؿػٛبٟ اػؼاّ ىؼٙ، 

رٔؼ٤ت . ؿط، ٝصي٤بٗٚ ثٚ رٔؼ٤ت صِٔٚ کـػتاله ثـاٟ پب٤٣ٖ کي٤ؼٕ پـچْ ك

كـ٣بػ . ػظ٠ٔ٤ ػؿ ا٣ٖ تي٤٤غ ر٘بفٙ ٓؼ٠ٗ ٝ ؿ٤ـؿم٠ٔ ىـکت کـػٙ ثٞػٗؼ

  اف ٛـ مٞ ثِ٘ؼ ثٞػ« !فٗؼٙ ثبػ پٞت٤ٚ»

آب ٣بػگبؿٟ اف عٞػ ثزب گؾاىت کٚ ثـامت٠ اف َٓ٘ٞػبت . پٞت٤ٚ ػؿ كوـ ٓـػ

ر٤ٖ ىغ. ػمت ثيـ پب٣ؼاؿتـ امت ّٝ ٝهت٠ . ؿٟ ثٞػاٝ ٣ک٠ اف ثقؿگتـ٣ٖ ٓـ

مـٝػ . ا٤ُٖٝ مـٝػه ؿا مـٝػ تؼؼاػ کبؿگـٕ مٞم٤ب٤ُنت ثٚ چ٘ؼ ػٙ ٤ٓـم٤ؼ

  .ٛب ٤ِ٤ٕٓٞ پـُٝتـ مـٝػٟ آى٘بمت تبؿ٣غ٠ اٝژٕ پٞت٤ٚ آـٝف ثـاٟ ػٙ

 ٤ُ٘۳۶ٖ، ٓزٔٞػٚ آحبؿ، اٗگ٤ِنی، رِؼ 

. ثچبپ ؿم٤ؼ. ٍ. ػؿ پـاٝػا ثب آْبٟ ٕ ۱۹۱۳ژا٣ٞٗٚ  ۳ٗغنت٤ٖ ثبؿ ػؿ 

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

فػگبٕ ثـع٤ق٣ؼ، اٟ كِک   

  ثـع٤ق٣ؼ، اٟ ػؿ ث٘ؼ گـم٘گ٠ ام٤ـإ

 عـػ ػؿ ػٛبٗۀ آتيليبٕ ػؿ ؿـه امت، 

ـِ آعـ امت،   ا٣ٖ آتيليبٕ ٗبگق٣

  !ُٞس اف ٗوو گؾىتٚ پبک ک٤ْ٘

ثپب ع٤ق٣ؼ! ٓـػٓبٕ، ثـػگبٕ، ثپب ع٤ق٣ؼ   

 ف٣ـث٘بٟ رٜبٕ ػؿ تضٍٞ امت، 

  ٝ ٓب کٚ ٤ٛچ٤ْ ٛٔٚ چ٤ق عٞا٤ْٛ ىؼ

ثـػ ٜٗب٠٣ امت ا٣ٖ، ٕ  
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  !گـػ ْٛ آ٤٣ْ

 ٝ كـػا 

 اٗتـٗبم٤ٞٗبٍ 

  ثيـ٣ت ؿا گـػ ْٛ عٞاٛؼ آٝؿػ

ٗٚ ٗبر٠ اػظْ ٝ اػال٠٣ ػؿ اٗؼ٣يۀ ٗزبت ٓبمت، ٗٚ عؼا٣ی، ٗٚ 

ای ه٤َـی، ٗٚ َرـگٚ  

ٓب عٞػ ثب٣ؼ ثٚ ٗزبت ع٣ٞو ثـع٤ق٣ْ! کبؿگـإ !  

 ث٤ب٤٣ؼ كـٓبٕ ؿٛب٠٣ ٝ عٞىجغت٠ ٛٔگب٠ٗ ٍبػؿ ک٤ْ٘، 

ػ گـػٕ ثٚ اعت٤بؿ پ٤و آٝؿػ، تب ػف  

 تب ؽٖٛ اف م٤بٛچبٍ ؿٛب٠٣ ٣بثؼ 

 ػؿ کٞؿۀ آٛ٘گـ٣ٔبٕ عٞػ ثؼ٤ْٓ، 

 ٝ آٖٛ ؿا تب ػاؽ امت ثکٞث٤ْ

 ٗجـػ ٜٗب٠٣ امت ا٣ٖ، 

  !گـػ ْٛ آ٤٣ْ

 ٝ كـػا 

 اٗتـٗبم٤ٞٗبٍ 

  ثيـ٣ت ؿا گـػ ْٛ عٞاٛؼ آٝؿػ

 ػُٝت مـکٞة ٤ٓک٘ؼ، ٝ هبٕٗٞ کالٛجـػاؿی، 

کيبٕ ؿا ٤ٓٔکؼ،  ٓض٘تفاُٟٞ ٓب٤ُبت عٕٞ   

اٟ ثـ ػٜؼٙ اؿ٤٘ب ٤ٗنت،  ٤ٛچ ٝظ٤لٚ  

 صوٞم كوـا ػجبؿت٠ تٞ عب٠ُ ث٤و ٤ٗنت، 

 ثل امت ػ٣گـ ػؿ ک٘ذ صجل پٞم٤ؼٕ، 

 ثـاثـٟ، هٞا٤ٖٗ ػ٣گـٟ ٤ٓغٞاٛؼ، 

  !کٚ صن ثؼٕٝ ٝظ٤لٚ ٝ ٝظ٤لۀ ثؼٕٝ صن ؿا ػؿ إٓ رب٠٣ ٗجبىؼ

 ٗجـػ ٜٗب٠٣ امت ا٣ٖ، 

 گـػ ْٛ آ٤٣ْ

 ٝ كـػا 

م٤ٞٗبٍ اٗتـٗب  

  ثيـ٣ت ؿا گـػ ْٛ عٞاٛؼ آٝؿػ

ثبؿٟ امت،  رالٍ ٝ رجـٝت مال٤ٖٓ ٓؼبػٕ ٝ ؿاٙ آٖٛ ٓ٘ظـۀ کـاٛت  

اٗؼ،  چٚ ا٣٘بٕ ٤ٛچگبٙ کبؿٟ رق ػفػ٣ؼٕ کبؿ ٓب ٗکـػٙ  

ٛبٟ ػؿٕٝ عقائٖ ا٣ٖ رٔبػت صبٍَ کبؿٛبٟ ٓبمت کٚ ؽٝة ٝ  ىٔو

اٗؼ  ػؿ ْٛ آ٤ٓغتٚ  

  ٓـػّ ثب اػالّ كـٓبٕ امتـػاػ ا٣ٖ آٞاٍ،

عٞػ ٓطبُجٚ ٤ٔٗک٘٘ؼ   چ٤قٟ ث٤و اف صن  

 ٗجـػ ٜٗب٠٣ امت ا٣ٖ، 

  گـػ ْٛ آ٤٣ْ

 ٝ كـػا 

 اٗتـٗبم٤ٞٗبٍ 

  ثيـ٣ت ؿا گـػ ْٛ عٞاٛؼ آٝؿػ

ٛبٟ ػؿٝؿ٤ٖ تغؼ٣ـ ٤ٓک٘٘ؼ  ىبٛبٕ ٓب ؿا ثٚ ٛٞیٰی   

  ٍِش ک٤ْ٘ ثب عٞػ، ر٘گ ک٤ْ٘ ثب رجّبؿإ

ٛب اػالّ اػتَبة ک٤ْ٘،  ػؿ اؿتو  

ىبٕ ؿا ػؿ ْٛ ثـ٣ق٣ْ  ثگ٤ـ٣ْ، ٍلٞفٛب ؿا ؿٝ ثٚ ثبال تل٘گ !  

 ا٣ٖ آػ٤ٓغٞاؿإ اگـ ػقّ هٜـٓبٕ مبعتٖ اف ٓب ک٘٘ؼ، 

ٛبٟ عٞػٟ  ٛبٟ ٓب ثـاٟ ژٗـاٍ ػ٣ـٟ ٗغٞاٛؼ پب٤٣ؼ کٚ ػؿ٤٤ٓبث٘ؼ گُِٞٚ

 امت 

 ٗجـػ ٜٗب٠٣ امت ا٣ٖ، 

  گـػ ْٛ آ٤٣ْ

 ٝ كـػا 

 اٗتـٗبم٤ٞٗبٍ 

  ثيـ٣ت ؿا گـػ ْٛ عٞاٛؼ آٝؿػ

ثـف٣گـا٤ْٗ، ٓب اؿػٟٝ ػظ٤ْ فصٔتکيب٤ْٗ ٓب کبؿگـا٤ْٗ، ٓب   

 کـٙ ف٤ٖٓ ٓتؼِن ثٚ اٗنبٜٗبمت، 

 ث٤کبؿگبٕ ثب٣ؼ ربٟ ػ٣گـٟ ثؼٗجبٍ ٓنکٖ ثبى٘ؼ 

 مٞؿ ٝ مبت ا٣٘بٕ اف گٞىت تٖ ٓب ثـ پب امت 

آب چٕٞ ا٣ٖ کـکنبٕ ٝ الىغٞؿإ ػؿ ؿٝفٟ اف ٤ٖٔٛ ؿٝفٛب ٗبپؼ٣ؼ 

 ىٞٗؼ، 

 عٞؿى٤ؼ ربٝػاٗٚ عٞاٛؼ ػؿعي٤ؼ 

ٟ امت ا٣ٖ، ٗجـػ ٜٗب١  

  گـػ ْٛ آ٤٣ْ

 ٝ كـػا 

 اٗتـٗبم٤ٞٗبٍ 

 ثيـ٣ت ؿا گـػ ْٛ عٞاٛؼ آٝؿػ

 (ا٣ـإتيکَ ٛبی کبؿگـی ) هطؼ٘بٓٚ ٓيتـک ؿٝف رٜبٗی 
اٗی اٍٝ ٓبٙ ٓٚ ؿٝف ٛٔجنتگی ث٤ٖ أُِِی ٓجوٚ کبؿگـ ٝ ؿٝف اػتـاُ رٚ

ػؿ ا٣ٖ ؿٝف ٤ِ٤ٜٓٞٗب کبؿگـ ػؿ . کبؿگـإ ثٚ كوـ ٝ كالکت ٝ ٗبثـاثـی امت

مـامـ رٜبٕ ػمت اف کبؿ ٓی کي٘ؼ، ع٤بثبٜٗب ؿا ثٚ تنغ٤ـ عٞػ ػؿ ٓی 

آٝؿٗؼ ٝ ثب اػالّ عيْ ٝ اٗقربؿ اف َٓبئت ثی ىٔبؿی کٚ ٗظبّ مـٓب٣ٚ 

ائی ػاؿی ثـ ثيـ٣ت تض٤َٔ کـػٙ امت، ؿٛبئی اف متْ ٝ امتخٔبؿ ٝ ثـ پ

 .ػ٤ٗبئی ثٜتـ ؿا كـ٣بػ ٤ٓقٗ٘ؼ

 (تيکَ ٛبی کبؿگـی ا٣ـإ) هطؼ٘بٓٚ ٓيتـک ؿٝف رٜبٗی کبؿگـ 

٤ٖ٘ٓ اػتـاُ ثٚ ٓيوبت ٗظبّ مـٓب٣ٚ ػاؿی ٝ ثـاثـی عٞاٛی کبؿگـإ ػؿ 

اهَی ٗوبٓ رٜبٕ ػؿ صبُی ػؿ ؿٝف اٍٝ ٓبٙ ٓٚ پٜ٘ٚ گ٤تی ؿا ػؿ ثـ٤ٓگ٤ـػ 

ؿٝف ػؿ ا٣ـإ، ْٛ اکٕ٘ٞ کٚ ػالٝٙ ثـ ٓٔ٘ٞػ٤ت ثـگقاؿی ٓـامْ ا٣ٖ 

٣ب ثٚ فٗؼإ  ۸۸ثن٤بؿی اف کبؿگـإ ثـگقاؿ ک٘٘ؼٙ ٓـامْ اٍٝ ٓبٙ ٓٚ مبٍ 

ٓضکّٞ ىؼٙ اٗؼ ٝ ٣ب ػؿ ٓؼـُ ٍؼٝؿ اصکبّ م٘گ٤ٖ هْبئی هـاؿ ػاؿٗؼ ٝ 

ػٜٛب تٖ اف كؼب٤ُٖ ٝ ؿٛجـإ کبؿگـی ثٚ رـّ ثـپبئی تيکِٜبی کبؿگـی ٝ 

 .٤ٓجـٗؼ ػكبع اف صوٞم اٗنبٗی ىبٕ ػؿ فٗؼاٜٗب ثنـ

تض٤َٔ چ٤ٖ٘ اثؼبػ ٝصيت٘بکی اف ثی صوٞهی ارتٔبػی ثـ کبؿگـإ ا٣ـإ ػؿ 

ىـا٣طی امت کٚ م٤نتْ مـٓب٣ٚ ػاؿی ا٣ـإ پل اف گؾىت مٚ ػٛٚ اف 

، ػمتٔقػ کبؿگـإ ؿا ثٚ ٣ک چٜبؿّ ٓجِؾ ف٣ـ عٔ كوـ ۵۷اٗوالة ثٜٖٔ 

ؿ مبفی تو٤َِ ػاػٙ ٝ ثب ػؼّ پـػاعت ثٔٞهغ ا٣ٖ ػمتٔقػٛب ٝ اعـاد ٝ ث٤کب

تٞػٙ ٛبی ػظ٤ٔی اف کبؿگـإ ٝ ؿٝاد هـاؿػاػٛبی ٓٞهت ٝ مل٤ؼ آْب 

ىـا٣ٔ ثٚ ؿب٣ت رٜ٘ٔی ؿا ثـ ٤ِ٤ٕٓٞ ٛب عبٗٞاػٙ کبؿگـی تض٤َٔ کـػٙ امت 

ٝ آـٝفٙ ثـای ت٤ْٖٔ ث٤و اف پ٤و مٞػ آٝؿی مـٓب٣ٚ ثب ثٚ تؼط٤ِی 

ٛب  کيبٗؼٕ کبؿعبٗٚ ٛب ٝ ٓـس هطغ ٣بؿاٗٚ ٛب ػؿ ٍؼػ امت تب آعـ٣ٖ ُؤٚ

ثـای فٗؼٙ ٓبٗؼٕ ٤ِ٤ٜٓٞٗب عبٗٞاػٙ کبؿگـی ؿا اف ملـٙ آٗبٕ ثٚ ر٤ت 

 .ٍبصجبٕ مـٓب٣ٚ مـاف٣ـ ک٘ؼ

ٝ مبُٜبی اع٤ـ  ۵۷آب ٛٔبٗگٞٗٚ کٚ ٓب کبؿگـإ ا٣ـإ ػؿ اٗوالة ثٜٖٔ 

ٗيبٕ ػاػ٣ْ تبة تضَٔ ا٣ٜ٘ٔٚ كالکت ٝ ثی صوٞهی ؿا ٗغٞا٤ْٛ آٝؿػ ٝ 

ؿػّ ا٣ـإ ػؿ ٓوبثَ ُگؼ ٓبٍ ػ٤ِـؿْ فٗؼإ ٝ مـکٞة، پ٤يبپ٤و ػّٔٞ ّ

ىؼٕ ثؼ٣ٜی تـ٣ٖ صوٞم اٗنبٗی عٞػ ا٣نتبػگی عٞا٤ْٛ کـػ ٝ اربفٙ 

ٓب . ٗغٞا٤ْٛ ػاػ ث٤و اف ا٣ٖ صن ص٤بت ٝ ٛنتی ٓب ؿا ثٚ تجبٛی ثکيبٗ٘ؼ

ت٤ُٞؼ ک٘٘ؼگبٕ اٍِی تٔبٓی حـٝتٜب ٝ تؼٔبت ٓٞرٞػ ػؿ ربٓؼٚ ٛنت٤ْ ٝ 

تبٗؼاؿػٛبی فٗؼگی ثيـ ػاىتٖ ٣ک فٗؼگی اٗنبٗی ٓطبثن ثب ثبالتـ٣ٖ اك

 .آـٝف ؿا صن ٓنِْ عٞػ ٝ ػّٔٞ تٞػٙ ٛبی ٓـػّ ا٣ـإ ٤ٓؼا٤ْٗ

ػؿ ا٣ٖ ؿامتب ٓب ّٖٔ اػتـاُ ثٚ ّٝؼ٤ت ٓٞرٞػ کٚ اف ؿٝف رٜبٗی 

کبؿگـ مبٍ گؾىتٚ ثٚ ا٣ٖ مٞ کبؿگـإ ٝ ػّٔٞ تٞػٙ ٛبی ٓـػّ ا٣ـإ ؿا 

ثـ ث٤و اف پ٤و ػؿ ٓؼـُ مـکٞة ٝ تض٤َٔ ثی صوٞهی هـاؿ ػاػٙ امت 

تضون ٓطبُجبت ف٣ـ پبی ٓی كيبؿ٣ْ ٝ عٞاٛبٕ تضون كٞؿی ٝ ثی ه٤ؼ ىـٓ 

 :ٛٔٚ آٜٗب ٛنت٤ْ

ثـپب٣ی تيکَ ٛبی ٓنتوَ اف ػُٝت ٝ کبؿكـٓب، اػتَبة، اػتـاُ،  -۱

ؿاٛپ٤ٔبئی، تزٔغ ٝ آفاػی ث٤بٕ صن ٓنِْ ٓب امت ٝ ا٣ٖ عٞامتٚ ٛب ثب٣ؼ 

کبؿگـإ ٝ ػّٔٞ ثؼٕٝ ه٤ؼ ٝ ىـٓ ثٚ ػ٘ٞإ صوٞم عؼىٚ ٗبپؾ٣ـ ارتٔبػی 

 ٓـػّ ا٣ـإ ثٚ ؿم٤ٔت ى٘بعتٚ ىٞٗؼ،

 ۳۰۳ٝ صؼاهَ ػمتٔقػ ( ٛؼكٔ٘ؼ کـػٕ ٣بؿاٗٚ ٛب)ٓب ٓـس هطغ ٣بؿاٗٚ ٛب  -۲

ٛقاؿ تٞٓبٗی ؿا تض٤َٔ ٓـگ تؼؿ٣زی ثـ ٤ِ٤ٕٓٞ ٛب عبٗٞاػٙ کبؿگـی ٤ٓؼا٤ْٗ 

ٝ عٞاٛبٕ تٞهق كٞؿی ٓـس هطغ ٣بؿاٗٚ ٛب ٝ اكقا٣و صؼاهَ ػمتٔقػٛب ثٚ 

 تٞٓبٕ ٛنت٤ْ، ٣ک ٤ِ٤ٕٓٞ

ٝ ثی ٤ٛچ ػؾؿ ٝ ثٜبٗٚ ای ” ػمتٔقػٛبی ٓؼٞهٚ کبؿگـإ ثب٣ؼ كٞؿا -۳

پـػاعت ىٞػ ٝ ػؼّ پـػاعت إٓ ثب٣نتی ثٚ ٓخبثٚ ٣ک رـّ هبثَ تؼو٤ت 

 هْبئی تِوی گـػػ ٝ عنبؿت ٗبىی اف إٓ ثٚ کبؿگـإ پـػاعت ىٞػ،

 اعـاد ٝ ث٤کبؿمبفی کبؿگـإ ثٚ ٛـ ثٜبٗٚ ای ثب٣ؼ ٓتٞهق گـػػ ٝ -۴

تٔبٓی کنبٗی کٚ ث٤کبؿ ىؼٙ ٝ ٣ب ثٚ مٖ اىتـبٍ ؿم٤ؼٙ اٗؼ ٝ آٓبػٙ ثٚ کبؿ 

ٛنت٘ؼ ثب٣ؼ تب فٓبٕ اىتـبٍ ثٚ کبؿ اف ث٤ٔٚ ث٤کبؿی ٓت٘بمت ثب ٣ک فٗؼگی 

 اٗنبٗی ثـعٞؿػاؿ ىٞٗؼ،

ٓب عٞاٛبٕ ٓضٞ هـاؿػاػٛبی ٓٞهت ٝ مل٤ؼ آْبء، تب٤ٖٓ ا٤٘ٓت ىـِی  -۵

ثبالتـ٣ٖ امتبٗؼاؿػٛبی ثٜؼاىت ٝ کبؿگـإ ٝ تٔبٓی ٓقػ ثگ٤ـإ، ؿػب٣ت 

ا٣ٔ٘ی کبؿ ٝ ثـ چ٤ؼٙ ىؼٕ تٔبٓی ٜٗبػٛبی ػمت مبف ػُٝتی اف ٓض٤ٔ ٛبی 

 کبؿ ٛنت٤ْ،

ٓب عٞاٛبٕ ُـٞ ٓزبفات اػؼاّ ٝ آفاػی كٞؿی ٝ ثی ه٤ؼ ٝ ىـٓ اثـا٤ْٛ  -۶
ٓؼػی، َٓ٘ٞؿ امبُٞ، ػِی ٗزبتی ٝ ک٤ِٚ كؼب٤ُٖ کبؿگـی ٝ ػ٣گـ ر٘جو ٛبی 

 اف فٗؼإ ٝ تٞهق پ٤گـػٛبی هْب٣ی ػ٤ِٚ آٗبٕ ٛنت٤ْ،ارتٔبػی ٝ اػتـاّی 

ٓب ّٖٔ ٓضکّٞ کـػٕ ٛـگٞٗٚ تؼـُ ثٚ اػتـاّبت کبؿگـی ٝ  -۷

اػتـاّبت ٓـػٓی، اػتـاُ ثٚ ٛـگٞٗٚ ثی صوٞهی ٝ اثـاف ػو٤ؼٙ ؿا صن 

 ٓنِْ ٝ عؼىٚ ٗبپؾ٣ـ کبؿگـإ ٝ ػّٔٞ ٓـػّ ٓی ػا٤ْٗ،
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ت ثٚ فٗبٕ ٝ ت٤ْٖٔ ٓب عٞاٛبٕ ُـٞ ک٤ِٚ هٞا٤ٖٗ تجؼ٤ِ آ٤ٓق ٗنت -۸

ثـاثـی کبَٓ ٝ ثی ه٤ؼ ٝ ىـٓ صوٞم فٗبٕ ٝ ٓـػإ ػؿ تٔبٓی ػـٍٚ ٛبی 

 فٗؼگی ارتٔبػی، اهتَبػی، م٤بمی، كـٛ٘گی ٝ عبٗٞاػگی ٛنت٤ْ،

ٓب عٞاٛبٕ ثـعٞؿػاؿی تٔبٓی ثبفٗينتگبٕ اف ٣ک فٗؼگی ٓـكٚ ٝ ثؼٕٝ  -۹

متگبٕ ػؿؼؿٚ اهتَبػی ٝ ؿكغ ٛـگٞٗٚ تجؼ٤ِ ػؿ پـػاعت ٓنتٔـی ثبفٗو

 ٝ ثٜـٙ ٓ٘ؼی آٗبٕ اف تب٤ٖٓ ارتٔبػی ٝ عؼٓبت ػؿٓبٗی ٛنت٤ْ،

کبؿ کٞػکبٕ ثب٣ؼ ٓضٞ گـػػ ٝ تٔبٓی کٞػکبٕ ثب٣ؼ رؼای اف ٓٞهؼ٤ت  -۱۰

ژاػی ٝ   اهتَبػی ٝ ارتٔبػی ٝاُؼ٣ٖ، ٗٞع ر٘ن٤ت ٝ ٝاثنتگی ٛبی ِٓی ٝ ٕ

ٓؾٛجی اف آکبٗبت آٓٞفىی، ؿكبٛی ٝ ثٜؼاىتی ٣کنبٕ ٝ ؿا٣گبٗی 

 ؿ ىٞٗؼ،ثـعٞؿػا

ٓب ثؼ٣٘ٞم٤ِٚ پيت٤جبٗی عٞػ ؿا اف تٔبٓی ر٘جو ٛبی ارتٔبػی آفاػی  -۱۱

عٞاٛبٗٚ اػالّ ٓی ػاؿ٣ْ ٝ ػمتگ٤ـی، ٓضبکٔٚ ٝ ثٚ فٗؼإ اكک٘ؼٕ كؼب٤ُٖ 

 ٓضکّٞ ٓی ک٤ْ٘، ”ا٣ٖ ر٘جو ٛب ؿا ه٣ٞب

ٓب ّٖٔ اػالّ صٔب٣ت هبٓؼبٗٚ اف ٓطبُجبت ٓؼِٔبٕ، پـمتبؿإ ٝ مب٣ـ  -۱۲

ٓؼٚ، عٞػ ؿا ٓتضؼ آٜٗب ٓی ػا٤ْٗ ٝ عٞاٛبٕ تضون كٞؿی اهيبؿ فصٔتکو رب

 ٓطبُجبت آٗبٕ ٛنت٤ْ،

ٓب ثغيی اف کبؿگـإ رٜبٕ ٛنت٤ْ ٝ اعـاد ٝ تض٤َٔ ٛـگٞٗٚ تجؼ٤ِ ثـ  -۱۳

 کبؿگـإ ٜٓبرـ اكـبٗی ٝ مب٣ـ ٤ِٓت ٛب ؿا ثٚ ٛـ ثٜبٗٚ ای ٓضکّٞ ٓی ک٤ْ٘،

ٓجبؿفات  ٓب ّٖٔ هؼؿػاٗی اف تٔبٓی صٔب٣ت ٛبی ث٤ٖ أُِِی اف -۱۴

کبؿگـإ ػؿ ا٣ـإ ٝ صٔب٣ت هبٓؼبٗٚ اف اػتـاّبت ٝ عٞامتٚ ٛبی کبؿگـإ 

ػؿ مـامـ رٜبٕ عٞػ ؿا ٓتضؼ آٗبٕ ٓی ػا٤ْٗ ٝ ث٤و اف ٛـ فٓبٕ ػ٣گـی ثـ 

ٛٔجنتگی ث٤ٖ أُِِی کبؿگـإ ثـای ؿٛب٣ی اف ٓيوبت ٗظبّ مـٓب٣ٚ ػاؿی 

 تبک٤ؼ ٓی ک٤ْ٘،

گـػػ ٝ ػؿ تو٣ْٞ ؿمٔی کيٞؿ  اٍٝ ٓبٙ ٓٚ ثب٣ؼ تؼط٤َ ؿمٔی اػالّ -۱۵

گ٘زبٗؼٙ ىٞػ ٝ ٛـ گٞٗٚ ٓٔ٘ٞػ٤ت ٝ ٓضؼٝػ٣ت ثـگقاؿی ٓـامْ ا٣ٖ ؿٝف 

 .ِٓـی گـػػ

 فٗؼٙ ثبػ اٍٝ ٓبٙ ٓٚ

 فٗؼٙ ثبػ ٛٔجنتگی ث٤ٖ أُِِی کبؿگـإ

 ۱۳۸۹اؿػ٣جٜيت۱۱   -۲۰۱۰ٓٚ  ۱

 م٘ؼ٣کبی کبؿگـإ ىـکت ٝاصؼ اتٞثٞمـاٗی تٜـإ ٝ صٞٓٚ

 ٣يکـ ٛلت تپٚم٘ؼ٣کبی کبؿگـإ ىـکت ٕ

  اتضبػ٣ٚ آفاػ کبؿگـإ ا٣ـإ

 ٤ٛئت ثبفگيب٣ی م٘ؼ٣کبی کبؿگـإ ٗوبه

 اٗزٖٔ ٍ٘لی کبؿگـإ ثـم ٝ كِق کبؿ کـٓبٗيبٙ

 ک٤ٔتٚ پ٤گ٤ـی ا٣زبػ تيکِٜبی آفاػ کبؿگـی

 ک٤ٔتٚ ٛٔبٛ٘گی ثـای کٔک ثٚ ا٣زبػ تيکِٜبی کبؿگـی

 اٗزٖٔ ػكبع اف کبؿگـإ اعـاری ٝ ث٤کبؿ موق

 ئی م٘ؼ٣کبی كِق کبؿ ٝ ٓکب٤ٗک٤ٛئت ثبفگيب

 فٗبٕ ىٞؿای

 ....................................................................

 ! فٗؼٙ ثبػ اٍٝ ٓبٙ ٓٚ
 ٓٚ ؿٝف رٜبٗی کبؿگـ هطؼ٘بٓٚ کبؿگـإ ا٣ـإ ثٚ ٓ٘بمجت اٍٝ ٓبٙ

 
اٍٝ ٓبٙ ٓٚ ؿٝف ٛٔجنتگی ث٤ٖ أُِِی ٓجوٚ کبؿگـ ٝ ؿٝف رٞه ٝ عـٝه 

کبؿگـإ ػؿ مـامـ رٜبٕ ثـای ؿٛب٣ی اف ٓيوبت ٗظبّ مـٓب٣ٚ ػاؿی ٝ 

 .ث٤بٕ عٞامتٚ ٛبی آٗبٕ رٜت ثـپب٣ی ػ٤ٗب٣ی ػبؿی اف متْ ٝ امتخٔبؿ امت

ثـگقاؿ ٓی ک٤ْ٘ کٚ  آنبٍ ٓب کبؿگـإ ٓـامْ اٍٝ ٓبٙ ٓٚ ؿا ػؿ ىـا٣طی

ٗظبّ مـٓب٣ٚ ػاؿی ػؿ گـػاة ٣ک ثضـإ ػظ٤ْ اهتَبػی ٣ٝـإ ک٘٘ؼٙ تـی 

كـٝؿكتٚ امت ٝ ػؿ صبٍ ػمت ٝ پب فػٕ ثـای ٗزبت ع٣ٞو اف إٓ ثٚ مـ 

 .ٓی ثـػ

ثضـإ ػظ٤ْ اهتَبػی ٓٞرٞػ ٝ ػزق ػُٝت ٛبی مـٓب٣ٚ ػاؿی ػؿ ٜٓبؿ إٓ 

ٕ رٜبٕ ، ث٤و اف پ٤و ٝ مـ ؿ٣ق کـػٕ ثبؿ ا٣ٖ ثضـإ ثـ ػٝه کبؿگـا

گ٘ؼ٣ؼگی ا٣ٖ ٗظبّ ؿا پل اف كـٝپبىی ثِٞک ىـم ٝ اػػبی پب٣بٕ تبؿ٣ظ ثٚ 

ٗٔب٣و گؾاىت ٝ ّـٝؿت ثـپب٣ی ػ٤ٗب٣ی كبؿؽ اف ٓ٘بمجبت ّؼ اٗنبٗی ٗظبّ 

ثٚ ٓخبثٚ ٣گبٗٚ ؿاٙ عالٍی ثيـ٣ت اف َٓبئت ٓٞرٞػ ػؿ  مـٓب٣ٚ ػاؿی ؿا 

 .ثـاثـ کبؿگـإ ٝثيـ٣ت ٓتٔؼٕ هـاؿ ػاػ

ثـ فٗؼگی ٝ ٓؼ٤يت کبؿگـإ ػؿ مـامـ  ثضـإ ٝ تجؼبت ٣ٝـاٗگـ إٓ  ا٣ٖ

ثـ عالف ثٜبٗٚ تـاىی ٛبی  رٜبٕ تب آٗزب کٚ ثٚ ا٣ـإ ٓـثٞٓ ٓی ىٞػ ٝ 

کبؿكـٓب٣بٕ ٝ تج٤ِـبت هِْ ثٚ ػمتبٕ مـٓب٣ٚ ، ٛ٘ٞف مب٣ٚ ىّٞ عٞػ ؿا ثـ 

ا فٗؼگی ٝ ٓؼ٤يت ؿٝفٓـٙ کبؿگـإ ػؿ ا٣ـإ ٗگنتـا٤ٗؼٙ امت ٝ اف ٗظـ ّ

ث٤يتـ٣ٖ َٓبئت ٝ ٓيوبتی کٚ آـٝفٙ ٓب کبؿگـإ ثب آٜٗب ػمت ثٚ گـ٣جب٤ْٗ 

ث٤و اف ٛـ چ٤ق صبٍَ م٤طـٙ اهتَبػی ، ارتٔبػی ٝ ػِٔکـػ مـٓب٣ٚ 

 .ػاؿی صبکْ ثـ ا٣ـإ امت

ػمتٔقػٛبی ثٚ ىؼت ف٣ـ عٔ كوـ ، اعـاد ٝ ث٤کبؿ مبفی گنتـػٙ کبؿگـإ 

اؿگـ، تض٤َٔ هـاؿ ػاػٛبی ، ػؼّ پـػاعت ثٚ ٓٞهغ ػمتٔقػ ٤ِ٤ٕٓٞ ٛب ک

ٓٞهت ٝ مل٤ؼ آْبء ٝ صبکْ کـػٕ ىـکت ٛبی پ٤ٔبٗکبؿی ثـ مـٗٞىت 

کبؿگـإ ٝ ثبفػاىت ٝ فٗؼاٗی کـػٕ آٗبٕ تب مـکٞة تيکَ ٛب ٝ اػتـاّبت 

کبؿگـی ٝ ارـای اصکبّ هـٕٝ ٝمطب٣ی ىالم ػ٤ِٚ کبؿگـإ ٝ ؿا٣ذ کـػٕ 

ی ٛب٣ی ٤ٗنت٘ؼ کٚ ثب كـّ هـاؿػاػٛبی ثـػٙ ٝاؿ رؼ٣ؼ، َٓبئت ٝ ثی صوٞم

ا٣ٖ ّٝؼ٤ت مبٍ .ٝهٞع ثضـإ ػؿ اهتَبػ رٜبٗی ٝاؿػ ا٣ـإ ىؼٙ ثبى٘ؼ 

 .ٛبمت کٚ اػآٚ ػاؿػ ٝ ٛـ مبُٚ ثـ ػٔن ٝ ػآ٘ٚ إٓ اكقٝػٙ ٓی ىٞػ

ػٔن ٝ  ٓب کبؿگـإ ػؿ ٓوبثَ ا٣ٖ ّٝؼ٤ت ثـب٣ت ّؼ اٗنبٗی ٝ گنتـه 

اف ا٣ٖ صن ص٤بت  ث٤و ػآ٘ٚ إٓ مکٞت ٗغٞا٤ْٛ کـػ ٝ اربفٙ ٗغٞا٤ْٛ ػاػ 

ٓب ت٤ُٞؼ ک٘٘ؼگبٕ اٍِی حـٝت ٝ ٗؼٔت ػؿ . ٝ ٛنتی ٓب ؿا ثٚ تجبٛی ثکيبٗ٘ؼ 

ربٓؼٚ ٛنت٤ْ ٝ صن ٓنِْ عٞػ ٓی ػا٤ْٗ تب ثب ثبالتـ٣ٖ امتبٗؼاؿػ ٛبی ص٤بت 

 .ثيـ آـٝف ػؿ آمب٣و ٝ ؿكبٙ فٗؼگی ک٤ْ٘

ػاىتٖ ٣ک فٗؼگی اٗنبٗی صن ٓنِْ ٓبمت ٝ ٓب ثـای تضون إٓ تٔبٓی 

ع پ٤و ؿٝی عٞػ ؿا ثب ثـپب٣ی تيکَ ٛبی ٓنتوَ اف ػُٝت ٝ کبؿكـٓب ٝ ٓٞإ

ّ .ثب اتکب ثٚ هؼؿت ٛٔجنتگی ٓبٕ اف مـ ؿاٙ ع٣ٞو ثـ عٞا٤ْٛ ػاىت

ػؿ ا٣ٖ ؿامتب ٓب کبؿگـإ آـٝف ٣ک پبؿچٚ ٝ ٓتضؼ ، ٓطبُجبت ف٣ـ ؿا ثٚ 

ػ٘ٞإ صؼاهَ عٞامتٚ ٛبی عٞػ كـ٣بػ ٓی ف٤ْٗ ٝ عٞاٛبٕ تضون كٞؿی ا٣ٖ 

 : ثبت ٛنت٤ْٓطبٍ

تب٤ٖٓ ا٤٘ٓت ىـِی ثـای ٛٔٚ کبؿگـإ ٝ ُـٞ هـاؿػاػٛبی ٓٞهت ٝ مل٤ؼ  - ۱

 آْبء ٝ ثـچ٤ؼٙ ىؼٕ كـّ ٛبی رؼ٣ؼ هـاؿػاػکبؿ

ٓبصؼاهَ ػمتٔقػ ت٣َٞت ىؼٙ افمٞی ىٞؿای ػبُی کبؿ ؿا تض٤َٔ ٓـگ -۲

تؼؿ٣زی ثـ٤ِ٤ٕٓٞ ٛب عبٗٞاػٙ کبؿگـی ٓی ػا٤ْٗ َٝٓـاٗٚ عٞاٛبٕ اكقا٣و 

هَ ػمتٔقػٛب ثـامبك اػالّ ٗظـعٞػ کبؿگـإ افٓـ٣ن ٗٔب٣٘ؼگبٕ كٞؿی صؼا

 .ٝاهؼی ٝ تيکَ ٛبی ٓنتوَ کبؿگـی ٛنت٤ْ 

ثـپب٣ی تيکَ ٛبی ٓنتوَ کبؿگـی ، اػتَبة ، اػتـاُ ، تزٔغ ٝ -۳

آفاػی ث٤بٕ صن ٓنِْ ٓبمت ٝ ا٣ٖ عٞامتٚ ٛب ثب٣ؼ ثؼٕٝ ه٤ؼ ٝ ىـٓ ثٚ 

ّ .ٙ ؿم٤ٔت ى٘بعتٚ ىٞٗؼػ٘ٞإ صوٞم عؼىٚ ٗبپؾ٣ـ ارتٔبػی کبؿگـإ ة

ٝ ثی ٤ٛچ ػؾؿ ٝ ثٜبٗٚ ای " ػمتٔقػٛبی ٓؼٞهٚ کبؿگـإ ثب٣ؼ كٞؿا-۴

پـػاعت ىٞػ ٝ ػؼّ پـػاعت إٓ ثب٣نتی ثٚ ٓخبثٚ ٣ک رـّ هبثَ تؼو٤ت 

ّ .هْبئی تِوی گـػػ ٝ عنبؿت ٗبىی اف إٓ ثٚ کبؿگـإ پـػاعت گـػػ

هق گـػػ ٝ اعـاد ٝ ث٤کبؿ مبفی کبؿگـإ ثٚ ٛـ ثٜبٗٚ ای ثب٣ؼ ٓتٞ-۵

تٔبٓی کنبٗی کٚ ث٤کبؿ ىؼٙ اٗؼ ٝ ٣ب ثٚ مٖ اىتـبٍ ؿم٤ؼٙ ٝ آٓبػٙ ثٚ کبؿ 

ٛنت٘ؼ ثب٣ؼ تب فٓبٕ اىتـبٍ ثٚ کبؿ اف ث٤ٔٚ ث٤کبؿی ٓت٘بمت ثب ٣ک فٗؼگی 

 .اٗنبٗی ثـعٞؿػاؿ ىٞٗؼ

ٓب عٞاٛبٕ ثـاثـی صوٞم فٗبٕ ٝ ٓـػإ ػؿ تٔبٓی ىئٞٗبت فٗؼگی  -۶

ّ .هٞا٤ٖٗ تجؼ٤ِ آ٤ٓق ػ٤ِٚ آٗبٕ ٛنت٤ْارتٔبػی ٝ اهتَبػی ٝ ٓضٞ ک٤ِٚ 

ٓب عٞاٛبٕ ثـعٞؿػاؿی تٔبٓی ثبفٗينتگبٕ اف ٣ک فٗؼگی ٓـكٚ ٝ ثؼٕٝ  -۷
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ػؿؼؿٚ اهتَبػی ٛنت٤ْ ٝ ٛـگٞٗٚ تجؼ٤ِ ػؿ پـػاعت ٓنتٔـی 

 .ٓضکّٞ ٓی ک٤ْ٘" ثبفٗينتگبٕ ؿا ه٣ٞب

ٓب ّٖٔ اػالّ صٔب٣ت هبٓؼبٗٚ اف ٓطبُجبت ٓؼِٔبٕ ثٚ ػ٘ٞإ کبؿگـإ -۸

، پـمتبؿإ ٝ مب٣ـ اهيبؿ فصٔتکو ربٓؼٚ ، عٞػ ؿا ٓتضؼ آٜٗب ٓی كکـی 

ػا٤ْٗ ٝ عٞاٛبٕ تضون كٞؿی ٓطبُجبت آٗبٕ ٝ ُـٞ صکْ اػؼاّ كـفاػ کٔبٗگـ 

 .ٛنت٤ْ

اف آٗزب کٚ کبؿگـإ كَِی ٝ مبعتٔبٕ ثٚ ٓٞؿ کبَٓ اف ٛـگٞٗٚ هٞا٤ٖٗ  -۹

کبؿگـ  ٓب اف اػتـاّبت ا٣ٖ ثغو اف ٓجوٚ.تب٤ٖٓ ارتٔبػی ٓضـّٝ ٛنت٘ؼ 

 ثـای ؿم٤ؼٕ ثٚ صوٞم اٗنبٗی آٜٗب ػكبع ٓی ک٤ْ٘

م٤نتْ مـٓب٣ٚ ػاؿی ػبَٓ کبؿ کٞػکبٕ امت ٝ تٔبٓی کٞػکبٕ ثب٣ؼ -۱۰

رؼای اف ٓٞهؼ٤ت اهتَبػی ٝ ارتٔبػی ٝاُؼ٣ٖ ، ٗٞع ر٘ن٤ت ٝ ٝاثنتگی 

ژاػی ٝ ٓؾٛجی اف آکبٗبت آٓٞفىی ، ؿكبٛی ٝ ثٜؼاىتی   ٛبی ِٓی ٝ ٕ

 .٣کنبٗی ثـعٞؿػاؿ ىٞٗؼ

ٓب عٞاٛبٕ آفاػی ک٤ِٚ کبؿگـإ فٗؼاٗی اف رِٔٚ َٓ٘ٞؿ امبُٞ ٝ -۱۱

اثـا٤ْٛ ٓؼػی ٝ ُـٞ ک٤ِٚ اصکبّ ٍبػؿٙ ٝ تٞهق پ٤گـػ ٛبی هْب٣ی ٝ 

 .ا٤٘ٓتی ػ٤ِٚ كؼب٤ُٖ کبؿگـی ٛنت٤ْ

ٓب ثؼ٣٘ٞم٤ِٚ پيت٤جبٗی عٞػ ؿا اف تٔبٓی ر٘جو ٛبی آفاػی عٞاٛبٗٚ ٝ  -۱۲

ٓی ػاؿ٣ْ ٝ  ر٘جو فٗبٕ اػالّ  ثـاثـی ِٓت ٛٔچٕٞ ر٘جو ػاٗيز٣ٞی ٝ

" ػمتگ٤ـی ، ٓضبکٔٚ ٝ ثٚ فٗؼإ اكک٘ؼٕ كؼب٤ُٖ ا٣ٖ ر٘جو ٛب ؿا ه٣ٞب

 .ٓضکّٞ ٓی ک٤ْ٘

ٓب ثغيی اف ٓجوٚ کبؿگـ رٜبٗی ٛنت٤ْ ٝ اعـاد ٝ تض٤َٔ ثی صوٞهی -۱۳

ْٓبػق ثـ کبؿگـإ ٜٓبرـ اكـبٗی ٝ مب٣ـ ٤ِٓت ٛب ؿا ثٚ ٛـ ثٜبٗٚ ای 

 .ٓضکّٞ ٓی ک٤ْ٘

هؼؿػاٗی اف تٔبٓی صٔب٣ت ٛبی ث٤ٖ أُِِی اف ٓجبؿفات کبؿگـإ  ٓب ّٖٔ-۱۴

ػؿ ا٣ـإ ٝ صٔب٣ت هبٓؼبٗٚ اف اػتـاّبت ٝ عٞامتٚ ٛبی کبؿگـإ ػؿ 

مـامـ رٜبٕ عٞػ ؿا ٓتضؼ آٗبٕ ٓی ػا٤ْٗ ٝ ث٤و اف ٛـ فٓبٕ ػ٣گـی ثـ 

ٛٔجنتگی ث٤ٖ أُِِی ٓجوٚ کبؿگـ ثـای ؿٛب٣ی اف ٓيوبت ٗظبّ مـٓب٣ٚ 

 .ی ک٤ْ٘ػاؿی تبک٤ؼ ّ

اٍٝ ٓبٙ ٓٚ ثب٣ؼ تؼط٤َ ؿمٔی اػالّ گـػػ ٝ ػؿ تو٣ْٞ ؿمٔی کيٞؿ  -۱۵

گ٘زبٗؼٙ ىٞػ ٝ ٛـ گٞٗٚ ٓٔ٘ٞػ٤ت ٝ ٓضؼٝػ٣ت ثـگقاؿی ٓـامْ ا٣ٖ ؿٝف 

 .ِٓـی گـػػ 

 فٗؼٙ ثبػ اٍٝ ٓبٙ ٓٚ

 فٗؼٙ ثبػ ٛٔجنتگی ث٤ٖ أُِِی ٓجوٚ کبؿگـ

۱  ٚٓ۲۰۰۹ 

 ۱۳۸۸اؿػ٣جٜيت۱۱

 ٗی کبؿگـک٤ٔتٚ ثـگقاؿی ٓـامْ ؿٝف رٜب

 م٘ؼ٣کبی کبؿگـإ ىـکت ٝاصؼ اتٞثٞمـاٗی تٜـإ ٝ صٞٓٚ

 م٘ؼ٣کبی کبؿگـإ ٤ٗيکـ ٛلت تپٚ

 اتضبػ٣ٚ آفاػ کبؿگـإ ا٣ـإ

 ٤ٛئت ثبفگيب٣ی م٘ؼ٣کبی کبؿگـإ ٗوبه ٝ تقئ٤٘بت مبعتٔبٕ

 کبٕٗٞ ٓؼاكؼبٕ صوٞم کبؿگـ

 ىٞؿای ٛٔکبؿی تيکَ ٛب ٝ كؼب٤ُٖ کبؿگـی

 ٛبی کبؿگـی ک٤ٔتٚ پ٤گ٤ـی ا٣زبػ تيکَ -

 ک٤ٔتٚ ٛٔبٛ٘گی ثـای کٔک ثٚ ا٣زبػ تيکَ ٛبی کبؿگـی -

 ىٞؿای فٗبٕ -

 رٔؼی اف كؼب٤ُٖ کبؿگـی -

 اتضبػ ث٤ٖ أُِِی ػؿ صٔب٣ت اف کبؿگـإ ػؿ ا٣ـإ: ٓ٘جغ

  2010آٝؿ٣َ  ۱۴  -۱۳۸۹كـٝؿػ٣ٖ  ۲۵, چٜبؿى٘جٚ

................................................. 

 ٤ِ٤ٕٓٞ آْب ۲کٔپ٤ٖ  ۲ٙ آالػ٤ٚ ىٔبؿ

 / ثـ ػ٤ِٚ ٓزبفات اػؼاّ
گؾىت   ۴۰مب٣تٜب ٝ ٜٗبػٛبی صبٓی کٔپ٤ٖ افٓـف تؼؼاػ 

   

 
آْب ثـ ٤ِ٤ٕٓٞ  ۲ػؿ ؿٝفٛبی اع٤ـ ثب پ٤ٞمتٖ ػٝ ٜٗبػ ػ٣گـ ثٚ کٔپ٤ٖ 

 ۴۰ػ٤ِٚ ٓزبفات اػؼاّ تؼؼاػ مب٣تٜب ٝ ٜٗبػٛبی صبٓی کٔپ٤ٖ اف ٓـف 

« ٗيـ٣ٚ م٤٘ٔبی آفاػ»ٝ « ٗيـ٣ٚ اػتَبة»ػٝ مب٣ت ٝ ٜٗبػ . ػجٞؿ کـػ

ٕٝ ثٚ رٔغ مب٣تٜب ٝ ٜٗبػٛب٣ی پ٤ٞمتٚ اٗؼ کٚ ٍـك٘ظـ اف ٛـ ٤ٗق اکٖ

ػو٤ؼٙ ٝ ٓـآی ػؿ ٓجبؿفٙ ٓيتـکی ثـای ُـٞ ٓزبفات ؿ٤ـ اٗنبٗی اػؼاّ 

ٗگبٛی ثٚ ت٘ٞع ٝ گنتـػگی ا٣ٖ مب٣تٜب ٝ . ػؿ ک٘بؿ ٣کؼ٣گـ هـاؿ گـكتٚ اٗؼ

ای  ػٛؼ کٚ پ٤يجـػ ٓجبؿفٙ ٓيتـک ثـای کنت صوٞم پب٣ٚ ٜٗبػٛب ٗيبٕ ٓی

تٞإ كـاتـ اف ٍق ث٘ؼ٣ٜبی ٓضؼٝػ م٤بمی ػؿ ػـٍٚ  ػٙ ؿا ٓیمِت ه

ای ػؿ رٜت  تـ ارتٔبػی ثٚ پ٤و ثـػ ٝ ٤ٗـٝی اٗزبّ تـ٤٤ـات پب٣ٚ گنتـػٙ

ٜٗبػٛب ٝ . ای ؿا ثٚ ٤ٗـ٣ٝی ٓؤحـ تجؼ٣َ کـػ ا٣ٖ کنت ا٣ٖ صوٞم پب٣ٚ

اٗؼ ت٣َٞـ ٗنجتبً ربٓؼی اف گنتـػگی  مب٣تٜب٣ی کٚ ػؿ کٔپ٤ٖ ىـکت کـػٙ

ا٣ٖ مب٣تٜب . ٝ ٓزبفات اػؼاّ ػؿ ربٓؼٚ ؿا ثٚ ٗٔب٣و ٓی گؾاؿٗؼعٞامت ُؾ

 :ٝ ٜٗبػ ٛب ػجبؿت٘ؼ اف

  –اتضبػ کبؿگـٟ  -اتضبػ ػاٗيز٣ٞبٕ ّؼ كبى٤نْ 

 ا٣ـإ  -ا٣ـإ تـ٣جٕٞ  -ا٣ـإ ٗجـػ  -ا٤ٓؼ  -اىتـاک 

 تض٤ِِی  پب٣گبٙ عجـی  ! -ثٚ اػؼاّ ثگٞ ٗٚ -تِگـاف 

  –آىلتگی  تئٞؿی -پژٝاک ا٣ـإ  -ػالٓٚ ٤ٗٞف 

 ر٘جو  -ر٘گ عجـ  -ت٤ق  -ت٣ِٞق٣ٕٞ ؿٛب٠٣ فٕ 

  -چٚ ثب٣ؼ کـػ؟  -چبٓٚ ٛبی ػٍ ى٤ؼا  -کبؿگـٟ 

  –ػکتـ ػجبك تٔٞچ٤ٖ  -عالف رـ٣بٕ  -عـٝه مـط 

مبفٓبٕ مـامـٟ پ٘بٛ٘ؼگبٕ ا٣ـا٠ٗ،  -ؿاػ٣ٞ ؿٛب٠٣  -ػكبع اف صوٞم فٗبٕ 

گـثبىبٕ ر٘نی مبفٓبٕ ػ -مبفٓبٕ چـ٣کٜبٟ كؼائ٠ عِن ا٣ـإ  -ث٤ٔـف 

 – مب٣ت ػکتـ ػطب ٛٞػىت٤بٕ  -ا٣ـإ 

 کبؿگبٙ ٛ٘ـ ٝ  -م٤٘ٔبی آفاػ  -كـٛ٘گنـاٟ اٗؼ٣يٚ  

 ک٤الٕ  -ٓـکق پغو ك٤ِتـ ىکٖ  -اػث٤بت کبؿگـی 

  –ُزٞؿ  -گق٣ؼٙ  -گقاؿىگـإ  -گؾؿإ ٣بػ  -کِٕٞ 

ٗيـ٣ٚ ربٓؼٚ ى٘بمی ا٣ـإ، اٗزٖٔ ربٓؼٚ ى٘بمبٕ  -ٗيـ٣ٚ اػتَبة 

  اعٚ ا٣ـإ ثؼٕٝ ٓـف، ه

 ٤ِ٤ٕٓٞ آْبء ػ٤ِٚ  ۲ٝثالگ صٔب٣ت اف کٔپ٤ٖ  -

  –ٝثالگ ٍؼای کبؿگـ  - ٓزبفات اػؼاّ 

 .٣ک اتلبم -ٝثالگ ٣ٞٗنبٕ ػ٤ِٚ اػؼاّ 

تب . ٤ِ٤ٕٓٞ آْب ثـ ػ٤ِٚ ٓزبفات اػؼاّ ٛ٘ٞف ػؿ آؿبف کبؿ امت ۲کٔپ٤ٖ 

ای ؿٛب اف ٓزبفات ؿ٤ـ اٗنبٗی اػؼاّ ؿاٙ ػؿافی ػؿ  ؿم٤ؼٕ ثٚ ربٓؼٚ

ٓب اف ٛٔٚ آفاػ٣غٞاٛبٕ ٓغبُق ٓزبفات اػؼاّ ٤ٓغٞا٤ْٛ ثب . پ٤و امت

٤ِ٤ٕٓٞ آْبء ثـ ػ٤ِٚ ٓزبفات اػؼاّ ا٣ٖ ٍق ؿا  ۲آْبء پت٤يٖ 

عٞا٤ْٛ کٚ ثب  ٛب ٝ مب٣تٜبی ا٣٘تـٗتی ٓی ٓب اف ٛٔٚ ؿمبٗٚ. گنتـه ػٛ٘ؼ

پ٤ٞمتٖ ثٚ ٍلٞف کٔپ٤٘ی کٚ ٓتؼِن ثٚ ٛٔٚ ٓغبُلبٕ ٓزبفات اػؼاّ 

ا٣ٖ ٓجبؿفٙ ؿا تو٣ٞت ٗٔٞػٙ ٝ ثٚ آکبٕ گنتـه ٣ک امت، ٍلٞف 

. کبؿفاؿ ارتٔبػی گنتـػٙ ثـ ػ٤ِٚ ٓزبفات اػؼاّ ٣بؿی ؿمبٗ٘ؼ

هتَ ػٔؼ ػُٝتی ػؿ پٞىو ارـای ػؼاُت . اػؼاّ ارـای ػؼاُت ٤ٗنت

 .امت

٤ِ٤ٕٓٞ آْبء ثـ ػ٤ِٚ ٓزبفات  ٤ٛ۲ؤت ٓٞهت ٓنئ٤ُٖٞ مب٣ت کٔپ٤ٖ 

 .اػؼاّ
 / http://k-a-e.com: آػؿك مب٣ت کٔپ٤ٖ

  k-a-e@k-a-e.com: ا٤ٔ٣َ تٔبك

   ۱۳۸۹ثٜيت اؿػی۹

 ۲۰۱۰آٝؿ٣َ  ۲۹

http://k-a-e.com/
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ٓـف ٓبرـار٣ٞی ٛبی گنتبعبٗٚ 

 امـا٤٣َ تب کزبمت؟
 ٣ٞمق ُ٘گـٝػی

ػُٝت امـا٤٣َ چ٘ؼی پ٤و، ثب ٍؼٝؿ٣ک كـٓبٕ ٗظبٓی، اػالّ کـػٙ امت کٚ 

ثبعتـی ؿٝػ اؿػٕ ؿا کٚ كبهؼ کبؿت ٣ٝژٙ إٓ ػمتٚ اف كِنط٤٘ی ٛبی کـاٗٚ 

کبؿت ٛبی ٣ٝژٙ . ٣ٞٛت  ٛنت٘ؼ، فٗؼاٗی ٣ٝب افإٓ ٓ٘طوٚ اعـاد ٓی ک٘ؼ

ثن٤بؿی اف . کبؿت ٛب٣ی ٛنت٘ؼ کٚ اف مٞی امـا٤٣َ ٍبػؿ ىؼٙ ثبىؼ

كِنط٤٘٤بٕ ا٣ٖ ٓ٘طوٚ پل اف اىـبٍ مـف٤ٖٓ ىبٕ تٞمٔ امـا٤٣َ ، کبؿت 

امـا٤٣َ .  ٙ ٍبػؿىؼٙ امتٛبی ى٘بمب٣ی ىبٕ تٞمٔ کيٞؿٛبی ٛٔنبی

اػالّ  ػاىتٚ ٛـ کنی ؿا کٚ  كبهؼ ٓؼاؿک ى٘ب٣ی ٓؼتجـ امت  ثٚ ظٖ 

ربمٞك تب ٛلت مبٍ فٗؼاٗی عٞاٛؼ کـػ ٝ آٗبٗی ؿا کٚ اٝؿام ٣ٞٛت ػاؿٗؼ 

آب  ٗٚ اٝؿام ٣ٞٛتی  کٚ تٞمٔ امـا٤٣َ ٍبػؿىؼٙ ثبىؼ، تب مٚ مبٍ ػؿ 

ای ػىٖٔ ٝچٚ آٗبٗی کٚ چٚ كِنط٤٘ی ٛب٣ی کٚ افکيٞؿٙ. صجل عٞاٛ٘ؼ ثٞػ

اف کيٞؿٛبی ػٝمت ثٚ کـاٗٚ ثبعتـی ؿٝػ اؿػٕ آٓؼٙ ٝػؿ إٓ مکٞٗت 

ا٣ٖ م٤بمت ٗژاػ پـمتبٗٚ . ػاؿٗؼ  ٤ٗق  ىبَٓ  هبٕٗٞ  تبفٙ  عٞاٛ٘ؼ ىؼ

امـا٤٣َ ٓٞؿػ اػتـاُ ىؼ٣ؼ كِنط٤٘ی ٛب، ػٜٛب مبفٓبٕ ٜٝٗبػٛبی صوٞم 

اة ثٚ اٛٞػ گـٜٝٛبی صوٞم ثيـی ػؿ ٗبٓٚ ای عٔ.  ثيـی هـاؿ گـكت

ٗضٞٙ تؼ٣ٖٝ ا٣ٖ كـٓبٕ ٛب ثٚ گٞٗٚ : "ثبؿاک، ٝف٣ـػكبع امـا٤٣َ، ٗٞىتٚ اٗؼ

ای ثٞػٙ امت کٚ ث٘ب ثٚ إٓ ٛب، ٓوبّ ٛبی امـا٤٣َ ثٚ ٓٞؿ ٗظـی ٓزبفٗؼ 

ػؿ ٤ٓبٕ آْب ." کـاٗٚ ثبعتـی ؿا توـ٣جب اف مبک٘بٕ كِنط٤٘ی اه عبُی ک٘٘ؼ

اٗزٖٔ صوٞم ٓؼٗی ػؿ "، "ٛبٓٞکؼ"، "ثتنِْ"ک٘٘ؼگبٕ ا٣ٖ ٗبٓٚ، گـٝٛبی 

اف رِٔٚ گـٜٝٛب٣ی ٛنت٘ؼ کٚ "عبعبّ ٛبی ٓؼاكغ صوٞم ثيـ"ٝ" امـا٤٣َ

ا٣ٖ م٤بمت رؼ٣ؼ امـا٤٣َ ٓی .  ػؿ امـا٤٣َ كـٓبٕ رؼ٣ؼ ؿا ٓضکّٞ کـػٙ اٗؼ

ػُٝت .  تٞاٗؼ ٓ٘زـ ثٚ آٝاؿگی ػٜٛب ٛقاؿ كِنط٤٘ی اف مـف٤ٖٓ عٞػ ىٞػ

ػ ثِکٚ ػؿ مـف٤ٓ٘ی اٗزبّ ٓی امـا٤٣َ ا٣ٖ اػٔبٍ ؿا ٗٚ ػؿٓضؼٝػٙ کيٞؿ عٞ

  .ػٛؼ کٚ ثٚ ػ٣گـإ تؼِن ػاؿػ

، ٣ؼ٘ی ٛ٘گبٓی کٚ ثب ٓـس ٝ پ٤يٜ٘بػ ۱۹۴۷کيٞؿ امـا٤٣َ ػؿ مبٍ 

اٗگ٤ِل ٝ كـاٗنٚ ٝثب صٔب٣ت اتضبػ ىٞؿٝی ٝا٣بالت ٓتضؼٙ آٓـ٣کب ٝ ثب 

تب٤٣ؼ ٓزٔغ ػٔٞٓی مبفٓبٕ َِٓ، ثـای پب٣بٕ ػاػٕ ثٚ آٝاؿگی هّٞ ٣ٜٞػ ، 

ؿ ثغو کٞچکی اف مـف٤ٖٓ كِنط٤ٖ تبم٤ل ىٞػ، ثٚ ىـٓ اربفٙ ٣بكت ػ

ثٚ ثغو ٛبی ػ٣گـ ا٣ٖ مـف٤ٖٓ ػمت اٗؼافی ٗکـػٙ ٝ ثـای   إٓ کٚ

 .كِنط٤٘ی ٛب ػؿآٞؿ ٓؾٛجی ٝ كـٛ٘گی ٓضؼٝػ٣ت ٝ ٓبٗغ ا٣زبػ ٗک٘ؼ

ػؿ مبٍ ٛبی پل اف اػالّ ٓٞرٞػ٣ت امـا٤٣َ، صکٞٓت ا٣ٖ کيٞؿ ثٚ ٤ٛچ 

ُنط٤٘ی ٛب ؿا ػؿ ٛٔٚ ػـٍٚ ٛب ثٚ ؿٝف ٣ک اف تؼٜؼات  ٝكبػاؿ ٗٔبٗؼ ٝف

م٤بٙ ٗيبٗؼ ٝثب ثـاٙ اٗؼاعتٖ ر٘گ ٛبی ثی پب٣بٕ، ثغو ٛب٣ی اف اؿاّی 

ؿٛجـإ ؿامتگـا ٝ ث٤٘بػ گـا٣بٕ ٓـتزغ . کيٞؿٛبی ٛٔنب٣ٚ ؿا ؿَت ٗٔٞػ

. إٓ کيٞؿ، ثبؿٛب ٝآىکبؿا افٗويٚ امـا٤٣َ ثقؿگ مغٖ ثٚ ٤ٓبٕ آٝؿػٙ اٗؼ

ثغو اػظْ عبک كِنط٤ٖ ػؿاىـبٍ امـا٤٣َ آـٝف کبؿ ثٚ رب٣ی ؿم٤ؼٙ کٚ 

 .هـاؿػاؿػ

ثب م٤بمت ٛبی رؼ٣ؼ امـا٤٣َ ػؿ کـاٗٚ ؿـثی ؿٝػ اؿػٕ، ثٚ ٗظـ ٓی ؿمؼ 

. امـا٤٣َ هَؼ ػاؿػ ف٤ٓ٘ٚ ر٘گ ػ٣گـی ٓبٗ٘ؼ ر٘گ ؿقٙ ؿا تؼاؿک ثج٤٘ؼ

٤ٗـٝٛبی ٍِش ِٓت اف ْٛ اکٕ٘ٞ ػؿ ثبؿٙ ثٚ ؿاٙ اكتبػٕ ر٘گی رؼ٣ؼ ثـ احـ 

اف هـاؿٓؼِّٞ ٓبرـارٞی ٛبی ىـٝؿاٗٚ . ٛيؼاؿ ٓی ػٛ٘ؼتضـ٣کبت امـا٤٣َ 

امـا٤٣َ هـاؿ٤ٗنت پب٣بٕ ثگ٤ـػ ٝثؼ٣ٖ تـت٤ت ٓ٘طوٚ ؿٝی آؿآو ؿا ثٚ 

ػؿ٤ٖٔٛ ٣ک مبُی کٚ اف تٜبرْ ع٤ٖٗٞ ا٣ٖ کيٞؿ ػ٤ِٚ ٓـػّ . عٞػ ثج٤٘ؼ

كِنط٤ٖ ػؿ ؿقٙ ٓی گؾؿػ، امـا٤٣َ ػؿ ا٣ٖ رب ٝإٓ رب كت٘ٚ ثـ پب کـػٙ ٝ ػؿ 

ٗبٕ گنتبعبٗٚ ػَٔ ٗٔٞػٙ کٚ صتی ثب اػتـاُ ٜٓٔتـ٣ٖ ثـعی ٓٞاؿػ چ

ا٣ب الت ٓتضؼٙ آـ٣کب ؿمٔب عٞاٛبٕ تٞهق . صبٓی عٞػ ؿٝثـٝ ىؼٙ امت

كٞؿی ىٜـک مبفی ػؿ ث٤ت أُوؼك ىـهی ٝپب٣بٕ ٣بكتٖ ٣ٝـإ کـػٕ عبٗٚ 

ٛبی اػـاة ػؿآٗزب ىؼٙ ٝاػآٚ إٓ ؿا ثبػج تْؼ٤ق ٓؾاکـات ٍِش ٝ 

٣ک مبٍ پل اف ر٘گ ؿقٙ، امـا٤٣َ . امتتو٣ٞت عيٞٗت ٝر٘گ ػاٗنتٚ 

ثـای ػآٖ فػٕ ثٚ ٓ٘بفػبت رؼ٣ؼ، ثبؿٛب ثٚ صٔالت ٛٞا٣ی ػؿ ؿقٙ ػمت 

فػٙ ٝ ػؿ ٓی ا٣ٖ ٓؼت ػٙ ٛب كنط٤٘ی ؿا ثٚ ػال٣َ ٝاٛی ثٚ هتَ ؿمب٤ٗؼٙ ٝ 

ػؿمت ػؿ ا٤ُٖٝ مبٍ پب٣بٕ ر٘گ ؿقٙ، ٣کی اف ؿٛجـإ صٔبك ؿا ػؿ ػٝثی، 

ٗلـ ٓی ؿم٤ؼ،  ۲۶ٙ تؼؼاػىبٕ ثٚ تٞمٔ ٣ک ت٤ْ صـكٚ ای آػٓکو ک

افهـاؿٓؼِّٞ اثتؼا ىک٘زٚ ٝتغ٤ِٚ آالػبتی کـػٙ ٝ مپل ثٚ هتَ ؿمبٗؼٙ 

ػؿٛٔٚ مبٍ ٛبی پل اف اػالّ ٓٞرٞػ٣ت امـا٤٣َ ، ا٣ٖ کيٞؿ ثٚ . امت

ٓغٍَٞب ػؿا٣ٖ ٤ٓبٕ . تـٝؿ ٛؼكٔ٘ؼ ؿٛجـا ٕ كِنط٤٘ی  ػمت فػٙ امت

ٙ ػٝ مبفٓبٕ آفاػ٣جغو ٓـػ ىٔبؿ" اثٞرٜبػ"تـٝؿع٤َِ اُٞف٣ـِٓوت ثٚ

امـا٤٣َ . كِنط٤ٖ، ػؿ تٞٗل، تٞمٔ ٓٞمبػ، ٛـگقاف ٣بػٛب ٗغٞاٛؼ ؿكت

تـٝؿ ا٣ٖ اكـاػ ؿا ٗٚ تٜ٘ب ػؿ ٓ٘بٓن اىـبُی ثِکٚ ثب ٗوِ آىکبؿ صبک٤ٔت 

کيٞؿٛبی ػ٣گـ، ثب صٔب٣ت ّٔ٘ی صب٤ٓبٕ عٞػ، ػؿ مب٣ـ ٗوبٓ رٜبٕ، ثٚ 

ٝر٘گ ِٓجبٗٚ ٝاهؼآبت  تٔبّ اػٔبٍ اىـبُگـاٗٚ. ٓٞؿپ٤گ٤ـ پ٤و ثـػٙ امت

تـٝؿ٣نتی صکٞٓت امـا٤٣َ ، ػؿٛٔٚ ا٣ٖ مبٍ ٛب، ثؼٕٝ ٓزبفات ٓبٗؼٙ 

ا٣ٖ ػؿ صبُی امت کٚ ٛـ گٞٗٚ اهؼاّ كِنط٤٘ی ٛب ػؿ ٓوبثِٚ ثب . امت

امـا٤٣َ، ثب ٝاک٘و ىؼ٣ؼ ٝ ثی ؿصٔبٗٚ ا٣ٖ کيٞؿ ٝ ٓتضؼاٗو پبمظ ػاػٙ 

 .ٓی ىٞػ

ٍٝ ػُٞ ٓی ىؼ ٣ؼ٘ی اگـ ٣ک صبٍ ثـامتی اگـػؿا٣ٖ ٤ٓبٕ ربی هبتَ ٝ ٓوت

ٓوبّ ػبُی ؿتجٚ ٗظبٓی امـا٤٣ِی ػؿ ٣ک ٛتِی ػؿ ػثی ٝ ٣ب ٛـ ربی ػ٣گـی 

تٞمٔ ٣ک ت٤ْ تـٝؿ ٝ آػٓکو صٔبك، ىک٘زٚ ٓی ىؼ ٝ ثٚ هتَ ٓی ؿم٤ؼ، 

ٝاگـ ػؿٍٓٞ ٤ٖٔٛ ٣کنبٍ ٝچ٘ؼی کٚ اف ر٘گ ؿقٙ ٓی گؾؿػ، ثٚ ربی 

تی ٓی تٞاٗنتٚ ػاىتٚ كِنط٤٘ی ٛب ػٜٛب امـا٤٣ِی کيتٚ ٓی ىؼٗؼ، چٚ تجؼب

صٔبك ؿا ه٣ٞب ...  ثبىؼ؟ اف ؿٝم٤ٚ گـكتٚ تب آـ٣کب، اتضبػ٣ٚ اؿٝپب ٝ ژاپٖ ٝ

ٓضکّٞ ٓی کـػٗؼ ٝ ث٤يتـىبٕ ٗٔب٣٘ؼگبٕ عٞػ ؿا ثب پ٤بّ ٛبی ٓغًَٞ، 

اکخـ ٝمب ٣َ اؿتجبٓ رٔؼی . ؿٝاٗٚ تَ آ٣ٝٞ، پب٣تغت امـا٤٣َ ٓی ٗٔٞػٗؼ

ثـٛبی عٞػ هـاؿٓی ػاػٗؼ رٜبٕ ٤ٗق ثی ٝهلٚ اعجبؿ ٓـثٞٓٚ ػؿٍؼؿ ط

ٝػؿا٣ٖ ٤ٓبٕ ىٞؿای ا٤٘ٓت مبفٓبٕ َِٓ، ثب ػؿ عٞامت آـ٣کب ٝاٗگ٤ِل، 

ػؿٓضک٤ٓٞت صٔبك ٝ اؿمب ٍ پ٤بّ تن٤ِت ٝٛٔؼؿػی ثب ػُٝت امـا٤٣َ، 

تيک٤َ رِنٚ اّطـاؿی ٓی ػاػ ٝآٗگبٙ ٝظ٤لٚ امـا٤٣َ ػؿپل ا٣ٖ ف٤ٓ٘ٚ 

 :ىـٝع ٓی ىؼ مبفی ٛب ٝ ثٔجبؿإ ٛبی تج٤ِـبتی اكکبؿػٔٞٓی رٜبٕ،

ٓزبفات ر٘ب٣تکبؿاٗٚ ٣ک ِٓت ػؿْٛ کٞث٤ؼٙ ىؼٙ ٤ٗٝٔٚ ربٕ تٞمٔ ٣کی 

. ٣ؼ٘ی ػ٣ٞاٗگی ٓضِ. )افٓزٜقتـ٣ٖ اؿتو ٛبی رٜبٕ ثـای ت٘ج٤ٚ صٔبك

ٓخَ ٛٔبٕ کبؿی کٚ اؿتو . ٣ؼ٘ی ثکبؿگ٤ـی تٞپغبٗٚ ثـای فػٕ گ٘زيک

، ؿٝم٤ٚ مبٍ ٛبمت ػؿچچٖ اٗزبّ ٓی ػٛؼ ٝثٚ ثٜبٗٚ ٓجبؿفٙ ثب تـٝؿ٣نْ

ػؿٗجـػی کبٓال ٗب ٓتٞافٕ ٝ ٗبثـاثـ، إٓ مـف٤ٖٓ ؿا چ٘بٕ ثٚ ٣ٝـاٗی 

هٞا٤ٖٗ مغت گ٤ـاٗٚ ثؼٕٝ (. کيب٤ٗؼٙ کٚ ثی ىجبٛت ثٚ ٣ک هجـمتبٕ ٤ٗنت

٤ٛچ تـصٔی ػؿ تٔبّ ٓ٘بٓن اىـبُی گنتـه ٓی ٣بكت ٝثؼٗجبٍ إٓ ىٜـک 

مبفی ٛب ػؿٓ٘ب ٓن ٓؾکٞؿىؼت پ٤ؼا ٓی کـػ ٝآٗگبٙ ٓبٓٞؿ٣ت اٍِی 

 : ػآؿبفٓی ه

ٓٞىک ثبؿإ ٝ ثٚ تٞپ ثنتٖ ثقؿگ تـ٣ٖ فٗؼإ رٜبٕ ٣ؼ٘ی ؿقٙ کٚ 

ٓـػٓبٗو ػؿ چ٘بٕ ّٝغ كبرؼٚ ثبؿی هـاؿ ػاؿٗؼ کٚ ثٚ ٗظـٓی ؿمؼ 

ثـای ٓزبفات ا٣ٖ ٓـػّ (. ۱)امـا٤٣َ هَؼ فٗؼٙ ثٚ گٞؿکـػٕ ىبٕ ؿا ػاؿػ

افکبؿٓی اكتبػ؛ ٓؼاؿك، ث٤ٔبؿمتبٕ ٛب ٝ عبٗٚ ٛبی ٓـػّ، ثٚ  ثی ػكبع، ثٔت

إ ٓـاکق ٤ٗـٝٛبی صٔبك ٓٞؿػ اٍبثت ٓٞىک ٛب ٝ ثٔت ٛبی ػ٘ٞ

ثٚ عبٓـ آٗکٚ ٓزبفات ثٚ ٓٞؿ کبَٓ ارـا . هـاؿ ٓی گـكت" ٛٞىٔ٘ؼ"

ىٞػ، ُيکـی اف ٤ٗـٝی ف٤ٓ٘ی ٝ تبٗک ٝاؿػ ؿقٙ ٓی ىؼٗؼ ٝ کبؿی ؿا کٚ 

ٛٞاپ٤ٔبٛبی ر٘گی ٗتٞامت٘ؼ ثٚ پب٣بٕ ثـمبٗ٘ؼ، ثٚ اٗزبّ ٓی ؿمبٗؼٗؼ ٝ ثـای 

ثٞػ کٚ فٗبٕ ٝ کٞػکبٕ كِنط٤٘ی ػؿٓٞارٚ ثب آٗبٕ پبؿچٚ مل٤ؼ ىبٕ ْٜٓ ْٛ ٕ

ٓجن ػمتٞؿی کٚ ػاىت٘ؼ، ثـای ثٞرٞػ آٝؿػٕ كْبی تـك . تکبٕ ٓی ػٛ٘ؼ

ٝ ٝصيت، ثب عٞٗنـػی ٛـچٚ تٔبٓتـ ٝثب ٝرؼاٗی آمٞػٙ ، آٗبٕ ؿا ثٚ گُِٞٚ 

ٛٔٚ ا٣ٖ ٛب اُجتٚ اؿار٤ق ٝ ػؿٝؽ ٛبی ٓغبُلبٕ ػُٝت ٣ٜٞػ )ٓی ثنت٘ؼ 

کٚ گقاؿىبت گـٝٙ صو٤ت ٣بة مبفٓبٕ َِٓ، ىٞؿای صوٞم ٤ٗنت، ثَ

ٝ اكيبؿگـی تؼؼاػی اف " ٍِش ْٛ اکٕ٘ٞ"ثيـمبفٓبٕ َِٓ، ٜٗبػ امـا٤٣ِی 

مـثبفإ اؿتو امـا٤٣َ ػؿ رـ٣بٕ ر٘گ مٚ ٛلتٚ ای ؿقٙ امت کٚ ثن٤بؿی 

ٝ ػؿمت ػؿاٝد ا٣ٖ ٓزبفات ػمتٚ ( اف ا٣ٖ ر٘ب٣بت ؿا ثـٓال مبعتٚ امت

کبؿػٔٞٓی رٜبٕ عٞاٛبٕ پب٣بٕ ػاػٕ ثٚ ا٣ٖ تٜبرْ رٔؼی، ٛ٘گب٤ٓکٚ اف

عٞاٛبٕ تٞهق كٞؿی ( ۲)ٝصي٤بٗٚ ٓی ىؼ ٝ ىٞؿای ا٤٘ٓت مبفٓبٕ َِٓ 

صٔالت ٝ ثـهـای كٞؿی آتو ثل ٓی گـػ٣ؼ، آٓـ٣کب ػؿ صٔب٣ت اف امـا٤٣َ 

اثتؼا تاله ٓی کـػ ٗينت ىٞؿای ا٤٘ٓت ثٚ تؼ٣ٞن ث٤بكتؼ تب ٓزبفات ثب 

ا٣ٖ ٓبرـا ؿا ٛٔٚ ػؿرـ٣بٕ ثٔجبؿإ )ٝػ ثـمؼ كـٍت کبكی ثٚ ٛؼ ف ٛبی ط

ٛبی کٞؿ ٝ ٝم٤غ امـا٤٣َ ػ٤ِٚ ٓ٘بٓن ٓنکٞٗی ث٤ـٝت ثٚ عٞثی ثٚ ٣بػ 

ٝ ػؿ هؼّ ثؼؼی، ٛ٘گبٓی کٚ اػآٚ صٔالت ٗظبٓی امـا٤٣َ ثـ ػ٤ِٚ ( ػاؿٗؼ

ٓـػّ ثی ػكبع ٓضکّٞ ٓی گـػ٣ؼ ٝپب٣بٕ ػاػٕ كٞؿی ثٚ ػ٤ِٔبت عٞامتٚ ٓی 

تٔبال ػؿک٘بؿإٓ، اٗگ٤ِل عٞاٛبٕ ٓضک٤ٓٞت ْٛ ىؼ، ثبفْٛ آـ٣کب ٝ اس

فٓبٕ صٔبك ٓی ىؼٗؼ ٝػؿ ؿ٤ـ ا٣ٖ ٍٞؿت اف ت٣َٞت هطؼ٘بٓٚ كٞم، 

ٓٔبٗؼت ثٚ ػَٔ ٓی آٝؿٗؼ ٝ ثٚ ا٣ٖ ٓـ٣ن ثٚ امـا٤٣َ ثـای اػآٚ ر٘ب٣ت 

چـاؽ مجق ٗيبٕ ٤ٓؼاػٗؼ ٝػؿػ٤ٖ صبٍ مؼی ٓی کـػٗؼ امـا٤٣َ ؿا ٣کی 

ؿبُگـ ٝ اىـبٍ ىٞٗؼٙ ؿا ٝاؿٝٗٚ رِٞٙ افٓـك٤ٖ هـثبٗی ٗيبٕ ػٛ٘ؼ ٝربی اه

 .٤ٓؼاػٗؼ

ػؿا٣ٖ ٤ٓبٕ اصقاة ٝمبفٓبٕ ٛبی ٓـكؼاؿامـا٤٣َ ػؿمـامـرٜبٕ، ّٓٞغ 

. آـ٣کب ؿا ٓی متٞػٗؼ ٝثٚ مبػگی ثٚ هطغ كٞؿی کيتبؿ، ؿّب٣ت ٗٔی ػاػٗؼ

ٝ ا٣ٖ ثٚ ا٣ٖ ٓؼ٘بمت تب صٔبك ْٛ ػؿ هطؼ٘بٓٚ ىٞؿای ا٤٘ٓت ٓضکّٞ 

ٕ ف٣ـ ثٔت ثبؿإ ٛبی ُٛٞ٘بک کيتٚ ىٞٗؼ ٝ ٗگـػ٣ؼٙ، ثگؾاؿ ٓـػّ كِنطی

تٜ٘ب ٤ٗـٝگبٙ . ٓؼـُ ثٔت ٛبی ثبؿإ ٛبی ٛٞا٣ی ثی ٝهلٚ آؿبفٓی ىؼ

 کٞچک ثـم ؿقٙ ػؿٛٔبٕ ُضظبت ا٤ُٝٚ 
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امـا٤٣َ ثب مٔبرت تٔبّ امتلبػٙ افإٓ ؿا  -کٚ ػؿرـ٣بٕ ر٘گ ؿقٙ ) كنلـی 

كبػٙ اف إٓ ؿػ ٓی کـػ آب صبال پل افتب٤٣ؼ إٓ تٞمٔ مبفٓبٕ َِٓ، ثٚ امت

 .هـاؿ گ٤ـٗؼ( اػتـاف ٓی ک٘ؼ

ربُت ا٣ٖ رب امت ثغيی اف چپ ٛب ، کٚ ٓخال عؼای ٗبکـػٙ ٗٔی عٞاٛ٘ؼ ثٚ 

هبٓؼ٤ت ىبٕ ػؿ ثـاثـث٤٘بػگـا٣بٕ صٔبك عؼىٚ ای ٝاؿػ ىٞػ، ىب٣ؼ ثؼٕٝ 

آٗکٚ عٞػ ثغٞاٛ٘ؼ، ثب ػؼّ تيغ٤ٌ ىـا٣ٔ ٓ٘بمت ثـای پ٤و ثـػٕ 

ػؿثـٛٚ فٓبٗی ٓٞؿػ ثضج، ػٔال  م٤بمت ػؿمت، تضت ػ٘ٞإ ٍؼای مّٞ،

تـػ٣ؼی ٤ٗنت . ثٚ صب٤ٓبٕ م٤بمت آٓـ٣کب ػؿ ىٞؿای ا٤٘ٓت تجؼ٣َ ٓی ىؼٗؼ

، کٚ افاثتؼا تٞمٔ ػـثنتبٕ مؼٞػی ٝ ثب صٔب٣ت مـ٣ٝل ٛبی (۳)صٔبك 

ا٤٘ٓتی امـا٤٣َ ثـای ٓوبثِٚ ٝ تْؼ٤ق مبفٓبٕ آفاػ٣جغو كِنط٤ٖ ٝ 

ی امت عطـٗبک ٝ ٓغٍَٞب ىغٌ ٣بمـػـكبت ىکَ گـكتٚ ثٞػ، رـ٣بٕ

اؿتزبػی کٚ ٓنِٔب ثالی ربٕ ٓـػّ كِنط٤ٖ امت کٚ ٤ٓتٞإ ٝثب٣ؼ ثٚ 

ٗٚ كؤ صٔبك، ثِکٚ ثب٣ؼ ثٚ ٓوبثِٚ كؼبٍ ػؿثـاثـٛـگٞٗٚ . اكيبی إٓ پـػاعت

اؿتزبع ٓؾٛجی ٝ ٓغٍَٞب ث٤٘بػ گـا٣ی امالٓی پـػاعت کٚ آـٝفٙ صْٞؿ 

٤ٓبٗٚ گنتـه ػاػٙ  عٞػ ؿا ػؿ مـامـعبٝؿ٤ٓبٗٚ، آكـ٣وب ٝ آم٤بی ٓـکقی ٝ

ٝ هجَ اف ٛـچ٤ق تٞمٔ آپـ٣ب٤ُنْ ٝ مـٓب٣ٚ ػاؿی رٜبٗی ػؿٛـاك 

ٛٔٚ ا٣ٖ صوب٣ن آب . افگنتـه آگبٛی ٓـػّ، ثٚ ربٕ آٗبٕ اٗؼاعتٚ ىؼٙ اٗؼ

ؿثطی ثٚ إٓ ٗؼاؿػ کٚ ثـای تٞهق ٣ک کيتبؿثقؿگ، ىـٓ ٝ ىـٝٓ گؾاىتٚ 

ٓ ه٣ٞب ٓضکّٞ ٝ ٛـگٞٗٚ هتَ ٝ ػبّ ٓـػّ ثب٣ؼ ثؼٕٝ ٛـگٞٗٚ ه٤ؼ ٝىـ. ىٞػ

ٗجب٣ؼ ىـا٣ٔ کيتبؿٛب ٝ ٗنَ کيی ٛبی ثقؿگ ؿا ثب ر٘گ . ٓتٞهق گـػػ

صتی تضت ىـا٣ٔ ٓجبؿفات ّؼ ػ٣کتبتٞؿی ) ٛبی ػبػی ٝ ٓجبؿفات ٓؼُٔٞی 

کٚ اصقاة ٝ مبفٓبٕ ٛبی م٤بمی ٓغبُق ػؿ ثن٤بؿی اف ػـٍٚ ٛب ؿٝػؿ 

ٓخال  .٣کنبٕ گـكت( ؿٝی ٣گؼ٣گـ هـاؿٓی گ٤ـٗؼ ٝثٚ ربٕ ْٛ ٓی اكت٘ؼ 

ثن٤بؿ مل٤ٜبٗٚ امت ٛ٘گبٓی کٚ ٣ٜٞػ٣بٕ ػؿ اتبم ٛبی گبف هتَ ٝ ػبّ ٓی 

ىٞٗؼ، کنی ث٤ب٣ؼ ثضج ٍؼای مّٞ ؿا پ٤و ثکيؼ ٝثغٞاٛؼ ػؿ اٝد ا٣ٖ آػّ 

مٞفی ٛب، ثب اؿتزبع ٝ ث٤٘بػ گـإ ٣ٜٞػ کٚ آٜٗب ْٛ ٓٞؿػ عيْ كب ىن٤ت ٛب 

تو٣ٞت ٗژاػ چ٤ٖ٘ م٤بمتی رق ! هـاؿػاىت٘ؼ، تَل٤ٚ صنبة ٝ ٓـفث٘ؼی ک٘ؼ

پـمتبٕ ٤ٛتِـی ٓؼ٘بی ػ٣گـی ٗٔی تٞاٗؼ ػاىتٚ ثبىؼ ٝ ػمتگبٙ آػٓکو 

 .٤ٛتِـی ػؿ ىـا٣ٔ ٓٞؿػ ثضج، ٓنِٔب اف إٓ امتوجبٍ ٓی کـػ

ػؿ ر٘گ ؿقٙ ْٛ ٤ٔٛ٘طٞؿ، إٓ ٛب٣ی کٚ ػؿ اٝد کيتبؿ ثٚ ػٗجبٍ ا٣ٖ ٓی 

گـػٗؼ تب ٓـفعٞػ ؿا ثب رـ٣بٕ ٛبی اؿتزبػی كِنط٤٘ی ؿٝىٖ ک٘٘ؼ، ثٚ 

ا آگبٛبٗٚ تٜ٘ب ملبٛت كکـی عٞػ ؿا ٗيبٕ ٗٔی ػٛ٘ؼ ثِکٚ ػؿػَٔ ٝثٚ ٓٞؿٕ

ٗژاػ . ٓٞؿؿ٤ـٓنتو٤ْ، ٗژاػ پـمتی ػُٝت امـا٤٣َ ؿا ٤ٗق تو٣ٞت ٓی ک٘٘ؼ

کٚ ٗٚ كؤ ٗبثٞػی ٝ آٝاؿٙ کـػٕ كِنط٤٘ی ٛب ؿا ثٚ ( ۴)پـمتی ای 

ٓٞؿکبَٓ ػؿ ػؿاف ٓؼت تؼاؿک ٓی ث٤٘ؼ ثِکٚ ػؿ ٛٔٚ مبٍ ٛب ی پل افىکَ 

اه، ٤ٛچ گبٙ ٗتٞاٗنتٚ ا٤٘ٓت ٝاهؼی ؿا ثـای ىٜـٝٗؼاٗو ثٚ اؿٓـبٕ گ٤ـی 

کٚ اف هـاؿٓؼِّٞ  ثٚ ثغو ) آٝؿػ ٝ ثب پ٤و گـكتٖ م٤بمت ر٘گ ػا٣ٔی 

تٜ٘ب ثبػج تو٣ٞت ث٤٘بػگـإ ٓـتزغ ( ٜٓٔی اف ى٤ٞٙ ت٤ُٞؼ إٓ تجؼ ٣َ ىؼٙ

امـا٤٣َ ثب اػآٚ م٤بمت ک٘ٞٗی عٞػ  ؿٝی . ػؿٛـػٝ مٞی ػػٞا ىؼٙ امت

ه ٗغٞاٛؼ ػ٣ؼ ٝاگـ كِنط٤٘ی ٛب ػؿ ػؿٕٝ مـف٤ٖٓ ىبٕ فٗؼاٗی آؿاّ

ٝػؿٓضبٍـٙ ٛنت٘ؼ، امـا٤٣َ ٤ٗق ثب ثـپب٣ی ٣ک ػژ ػظ٤ْ ٗظبٓی ، ػؿػ٤ٖ 

صبٍ آم٤ت پؾ٣ـ، ػ٣ٞاؿی ٓـ٣ی ٝ ٗبٓـ٣ی گـػاگـػ عٞػ ثـ پب ٗٔٞػٙ ٝ ثٚ 

ؿاٙ پب٣بٕ ػاػٕ ثٚ ا٣ٖ ٛٔٚ . ػمت ع٣ٞو عٞػ ؿا ػؿاٗقٝا هـاؿػاػٙ امت

ىٔ٘ی ا٣ٖ امت کٚ ػُٝت امـا٤٣َ ثٚ ٍِش ٝاهؼی گـػٕ ثگؾاؿػ ٝ کيتبؿٝ ػ

اف تاله ٛبی کبؿىک٘بٗٚ ػؿ ا٣ٖ ؿاٙ ػمت ثـػاؿػ ٝثگؾاؿػ ػٝ ِٓت امـا٤٣َ 

ػُٝت امـا٤٣َ . ٝ كِنط٤ٖ ػؿ ک٘بؿ ٣گؼ٣گـ ػؿ ٍِش ٝ آؿآو فٗؼگی ک٘٘ؼ

صؼاهَ ثـامبك ػٝ )اگـ اؿاػٙ الفّ رٜت ثـهـاؿی ثـای ٣ک ٍِش ػبػالٗٚ 

ٓنتوَ امـا٤٣ِی ٝ كِنط٤٘ی ٝ ػوت ٗي٤٘ی امـا٤٣َ ثٚ ٓـفٛبی هجَ ػُٝت 

ٝ صَ ػبػالٗٚ آٝاؿگبٕ كِنط٤٘ی ثـپب٣ٚ عٞامت مبفٓبٕ َِٓ ٝ ۱۹۶۷اف 

ثب كِنط٤٘ی ٛب اف عٞػ ٗيبٕ ػٛؼ، ػاؿای آکبٗبت ثن٤بؿ ( ربٓؼٚ رٜبٗی

ثقؿگ ٝ ٤ٗـٝٓ٘ؼی امت کٚ ٓی تٞاٗؼ إٓ ؿا تضون ثغيؼ ٝ ٛـ ٓبٗؼی ؿا اف 

ا٣ٖ ٓٞحـتـ٣ٖ ؿاٙ ثـای ثـمـرب ٗيبٗؼٕ ٓـتزؼ٤ٖ ٝ . ثـػاؿػ مـ ؿاٙ

ٓتبملبٗٚ افآٗزب٣ی کٚ ا٣ٖ اؿاػٙ . ٓغبُلبٕ ٍِش ػؿٛـػٝ مٞی ٓبرـامت

الفّ ػؿ امـا٤٣َ منت امت ٝ ػؿ ػُٞ اؿاػٙ ر٘گ ػؿ إٓ ثن٤بؿ ٤ٗـٝٓ٘ؼ، 

ػؿ چيْ اٗؼاف هبثَ پ٤و ث٤٘ی، ٓ٘طوٚ ٛٔچ٘بٕ ػمت عٞه اىک ٝ آتو ٝ 

امـا٤٣َ صتی ثٚ ٓـس ٍِش اػـاة کٚ ثٚ اثتکبؿ ػـثنتبٕ . عٕٞ عٞاٛؼ ثٞػ

ٓـس ٍِضی کٚ ػؿ إٓ آت٤بفٛبی . مؼٞػی ػـّٚ ىؼٙ ٤ٗق ثی اػت٘ب امت

هبثَ ٓالصظٚ ای ثـای امـا٤٣َ ػؿ ٗظـ گـكتٚ ىؼٙ ٝ ٛٔب ٗطٞؿ کٚ ػؿ إٓ 

ٓـس پ٤و ث٤٘ی ىؼٙ ، ػؿٍٞؿت ٓٞاكوت امـا٤٣َ ثب إٓ، ا٤٘ٓت امـا٤٣َ 

ی ت٤ْٖٔ عٞاٛؼ ىؼ ٝٛٔٚ ا٣ٖ کيٞؿٛب ّٖٔ ثٚ تٞمٔ کيٞؿٛبی ػـة

ثب ... ى٘بعتٖ امـا٤٣َ ، ؿاثطٚ ٛٔٚ ربٗجٚ ػ٣پِٔبت٤ک، اهتَبػی ٝ   ؿم٤ٔت

  . إٓ کيٞؿ عٞاٛ٘ؼ ػاىت

امـا٤٣َ ثب٣ؼ ثؼاٗؼ کٚ كـٍت ثـای ٍِش ٤ٔٛيٚ ثـؿٝی ٤ٓق هـاؿٗؼاؿػ ٝ 

ثٚ  ػاؿای صب٤ٓبٕ هؼؿتٔ٘ؼ اثؼی ٗغٞاٛؼ ثٞػ ٝ عٞة امت ثٚ عبٓـ ث٤بٝؿػ

ُضبظ تبؿ٣غی ٝ ٓؾٛجی ٤ٗق، ا٣ٖ هؼؿت ٛبی ؿـثی ثٞػٙ اٗؼ کٚ آٗبٕ ؿا ثب 

تٞمَ ثٚ کٞچک تـ٣ٖ ثٜبٗٚ ای هتَ ػبّ کـػٗؼ ٝ ػؿ٤ٖٔٛ ر٘گ رٜبٗی ػّٝ 

ثٞػ کٚ مـثبفاٗی ثب پـچْ ٤ٍِت ىکنتٚ، ػمت ثٚ کيتبؿچ٘ؼ ٤ِ٤ٓٞٗی آٗبٕ 

ػ٤ِٚ  فػٗؼ ٝٗبّ ٝصيت آٝؿُٛٞٞکبمت کٚ عٞػ ثقؿگتـ٣ٖ ر٘ب٣ت ػؿ تبؿ٣ظ

اػـاة ٝٓنِٔبٗبٕ ىب٣ؼ . ٣ک هّٞ ثٞػٙ ثبفگٞی ثن٤بؿی اف صوب٣ن امت

ْٛ ٓنِٔبٗبٕ ٝ ْٛ ٣ٜٞػی ٛب ثٚ )پنـػٔٞی عٞثی ثـای هّٞ ٣ٜٞػ ٗجٞػٗؼ 

ٝػؿا٣٘زب ٝ آٗزب ػمت ( اّبكٚ ٓن٤ض٤بٕ رقٝپ٤ـٝإ اػ٣بٕ اثـا٤ٛٔی ٛنت٘ؼ

ػمت ثٚ اؽ٣ت ٝ آفاؿ ىبٕ فػٗؼ، آب ٛـگق ثٚ کيتبؿ ػٔٞٓی ػ٤ِٚ آٗبٕ 

ٗقػٗؼ ف٣ـا کٚ آٜٗب ٛـگق ا٣ٖ هّٞ ؿا ػبَٓ ثٚ ٤ٍِت کي٤ؼٕ پ٤بٓجـعٞػ ٗٔی 

 .ػاٗنت٘ؼ ٝ هـٕ ٛب ػؿ ک٘بؿ ْٛ ف٣نتٚ اٗؼ

اف هؼ٣ْ گلتٚ اٗؼ، آػّ ػبهَ عبٗٚ ٛٔنب٣ٚ ؿا ثٚ آتو ٗٔی کيؼ ف٣ـا ىؼِٚ إٓ 

امـا٤٣َ ثـای صلع عٞػه ْٛ کٚ ىؼٙ . ثبالعـٙ ػآٖ اٝ ؿا ٤ٗق عٞاٛؼ گـكت

ؿا كـٝ ٗيبٗؼ؛ ٛٔبٗطٞؿ کٚ ثب ػؿپ٤و گـكتٖ م٤بمت اىـبٍ ٝ  ثب٣ؼ آتو

ر٘گ ٛبی ثی ؿصٔبٗٚ، ٓغبُلت ف٣بػی ؿا ػؿ ػ٤ٗب ػ٤ِٚ عٞػ ثـاٗگ٤غت، ػؿ 

ٍٞؿت ؿٝی عٞه ٗيبٕ ػاػٕ ثٚ ٍِضی ػبػالٗٚ ٝتضون إٓ، رٜبٗی ؿا ػؿ 

 .ک٘بؿ ٝ ٛٔـاٙ عٞػ عٞاٛؼ ػاىت

  ا:ف٣ـ٣ٞٗل 

تبى ُبی غن اًگیض سًج ثؾشیت دستبسیخ داعتبى غضٍ داسد ثَ یکی اص داطـ ۱  

اعشاییل دتی دس ثشخی هْاسد دعت ثَ تخشیت هٌبثغ . هؼبفش تجذیل هی ؽْد

ػفْ ثیي الوللی دس گضاسػ خْد اعشاییل سا هتِن . آة فلغطیٌی ُب هی صًذ

ّ آى سا " اُبلی غضٍ سا اص دذالل آة آؽبهیذًی هذشّم کشدٍ "کشدٍ کَ 

هذبفشٍ غضٍ "ا داًغتَ ّ امبفَ کشدٍ کَ تجؼیل آؽکبس ػلیَ فلغطیٌی ٍ

ثبػج اخالل ّ ثذشاى دس عیغتن آة آؽبهیذًی ّ فبمالة ؽذٍ ّ اعشاییل 

هبًغ اص ّسّد هْاد عبختوبًی الصم ثشای تؼویش عیغتن ُبی هضثْس هی ؽْد 

ّاص ّسّد داسّ ّ کپغْل ُبی اکغیژى ثشای ثیوبسعتبى ُب جلْگیشی هی 

. ّسّد هبکبسًّی ثَ غضٍ ؽذ ّ دتی دسیک هْسد هبًغ اص" کٌذ

اعشاییل هؼتمذ اعت هْادی کَ دس ثبال ثَ آًبى اؽبسٍ ؽذ، هیتْاًذ دس عبخت 

دسعت ثَ ُویي دلیل، ّیشاًی ًبؽی . عالح ّ هْاد هٌفجشٍ ثَ کبس سّد

اصتِبجن عبل لجل اعشاییل ُوچٌبى پبثشجبعت ّثبصعبصی غضٍ تمشیجب اهکبى 

دست آى سا داؽت ادتوبال اص گشدػ دّلت اعشاییل اگش ق. ًبپزیشؽذٍ اعت

آصاد ُْا ّاکغیژى دسغضٍ جلْگیشی ثَ ػول هی آّسد ّآى سا دس سدٍ هْاد 

دثیشکل . خطشًبکی لشاسهی داد کَ هی تْاًذ ثشای اًفجبس ثَ کبسگشفتَ ؽْد

عبصهبى هلل اخیشا دسجشیبى ثبصدیذ اص ًْاس غضٍ ثبسدیگشثؾذت اصاداهَ 

هؼبّى دثیشکل عبصهبى "جبى ُْلوض"سدٍ ّهذبفشٍ التقبدی دسغضٍ اًتمبد ک

هلل ُّوبٌُگ کٌٌذٍ ایي عبصهبى دساهْسثؾشدّعتبًَ، هذبفشٍ التقبدی 

غضٍ دسپبعخ ثَ اعبست دسآّسدٍ ؽذى یک دسجَ داساستؼ اعشاییل 

. دسچِبسعبل لجل سا غیش لبثل لجْل داًغتَ ّخْاُبى پبیبى یبفتي آى ؽذٍ اعت

حشهذبفشٍ غضٍ، ُیچ ًؾبًَ ای اص سؽذ ایي همبم ُوچٌیي ُؾذاسدادٍ کَ ثشا

ّتْعؼَ دس آى دیذٍ ًوی ؽْد ّایي هٌطمَ دسعشاؽیت عمْه ّاموذالل ُوَ 

 .جبًجَ لشاسداسد

دس تبسیخ عبصهبى هلل، ػلیَ ُیچ کؾْسی چْى اعشاییل، ثَ دلیل صیش پب ـ ۲

گزاؽتي پیوبى ُبی ثیي الوللی، لطؼٌبهَ فبدسًؾذٍ ّ ایي کؾْس ثَ ُوَ 

ای جِبًی دس خقْؿ سػبیت دمْق ثؾشّ ُوچٌیي ادتشام ثَ کٌْاًغیْى ٍ

دمْق هشدم هٌبهك اؽغبلی، کبهال ثی اػتٌب ثْدٍ ّ چْى اص دوبیت 

کؾْسُبی لذستوٌذ ثشخْسداس اعت، ثشای ػذم تْجَ ثَ اجشای لطؼٌبهَ ُبی 

هجك کٌْاًغیْى ُبی ثیي . عبصهبى هلل، ُشگض هْسد هجبصات لشاسًگشفت

سثبیذ اص خؾًْت ػلیَ هشدم ثْهی خْدداسی ّسصد ّ الوللی، ًیشّی اؽغبلگ

اصجب ثجبیی اججبسی جوؼیت اهتٌبع کٌذ ّ هبًغ آعبیؼ ّ اهٌیت اُبلی ًگشدد 

ّ اصدعت صدى ثَ ُشگًَْ ػولی کَ ًمؾَ ّ هشصهٌبهك اؽغبلی سا تغییشدُذ، 

دّسی جْیذ ّ دس فْست ُشگًَْ ّاسد آّسدى خغبسات ادتوبلی، ثبیذ آى 

کَ یبد آّسکؾْسگؾبیی ) دکْهت اعشاییل ثب پشسّیی توبم  .سا ججشاى ًوبیذ

، دس هٌبهك اؽغبلی ّیب تذت هؼبفشٍ اػ، ًَ فمو ثَ (دسػقشثشثشیت اعت

آى ُن ًَ دس دسّى  -ُوَ ایي ُب ثی اػتٌب اعت ثلکَ ثب ثشپبیی دیْاسآپبستبیذ 

خبک خْد ثلکَ ثب غقت صهیي ُبی کؾبّسصاى فلغطیٌی ّثشپبیی 

آؽکبسا لْاًیي ثیي الوللی سا صیش پب هی گزاسد ّ خْد سا  -دیْاسدسخبک آًبى

. هتؼِذ ثَ سػبیت دمْق هشدم دسهٌبهك اؽغبلی ًوی داًذ

ؽِشک عبصی ُبی پی دس پی دکْهت اعشاییل دسعشصهیي ُبی اؽغبلی 

دتی دس هٌبهك تذت ًفْر تؾکیالت خْدگشداى فلغطیٌی دسعبدل غشثی 

ل ثشای هزاکشات فلخ ّتغلین سا کَ ثغیبسی اص ؽشایو اعشایی -سّد اسدى

ُّوچٌیي خشاة کشدى خبًَ ُبی اػشاة دس ثیت الومذط ؽشلی،  -پزیشفتَ

هؼلْم اعت کَ دسچٌیي ؽشایطی، ٌُگب . ًمـ آؽکبس لْاًیي ثیي الوللی اعت

هی کَ فلغطیٌی ُب خْد سا ثی پٌبٍ ّ دسهبًذٍ هی یبثٌذ، ثَ هشتجؼبًی چْى 

تجؼی چْى سژین ػْاهفشیت دوبط پٌبٍ هی ثشًذ ّدکْهت ُبی هش

جوِْسی اعالهی ًیض ثشای پیؼ ثشدى اُذاف استجبػی خْد، اص ایي 
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ّمؼیت ، ثیؾتشیي عْد سا هی ثشًذ ّ تالػ هی کٌٌذ خْدؽبى سا هذافغ 

ػالٍّ ثشایي، اعشاییل ثشای آًکَ ًغل کؾی خْد . هشدم فلغطیي ًؾبى دٌُذ

ّ فلخ سا اهکبى  سا ثب دعتی ثبصتش پیؼ ثجشد ّثشلشاسی ُش ًْع آساهؼ

ًبپزیشعبصد، ثَ ؽذت هخبلف اعتمشاس ًیشُّبی دبفع فلخ عبصهبى هلل 

ایي دسدبلی اعت کَ ُوَ جشیبى ُبی فلغطیٌی ُویؾَ . دسهٌطمَ اعت

آیب . خْاُبى دنْسًیشُّبی پبعذاس فلخ عبصهبى هلل دس هٌطمَ ثْدٍ اًذ

ٍ ایي ًیغت ُویي هوبًؼت اص ّسّد ًیشُّبی عبصهبى هلل خْد ثَ تٌِبیی گْا

کَ چَ کغی ثَ پیؾجشد عیبعت جٌگ ّکؾتبس، ثَ دّساص چؾن جِبًیبى، 

 افشاس هی ّسصد؟

  رکشچٌذ ًکتَ دسثبسٍ دوبط مشّسی اعت؛ اّالـ  ۳

دوبط دسجشیبى یک هجبسصٍ اًتخبثبتی اکخشیت پبسلوبًی ساکغت کشد کَ ثَ 

سییظ  گفتَ ًبظشاى ثیي الوللی، اًتخبثبتی ثْدٍ اعت عبلن ّ جیوی کبستش

جوِْس عبثك آهشیکب کَ هؼوْال جشیبى ُبی اًتخبثبتی سا دسهٌب هك آؽْة 

ؽخـ . صدٍ جِبى اص ًضدیک دًجبل هی کٌذ، عالهتی آى سا دسکل تبییذ کشد

دس ایي . هذوْد ػجبط ّ تؾکیالت دّلت خْدگشداى ًیض ًتبیج آى سا پزیشفتٌذ

س دادٍ ثْدًذ هیبى اهشیکب ّ اعشاییل کَ پیؾبپیؼ ثَ هشدم فلغطیي اخطب

یؼٌی ثی ؽشهی ػشیبى ّ دخبلت ) پیشّصی دوبط سا ًخْاٌُذ پزیشفت 

آیب آهشیکب تب ثَ . آؽکبس دس اهْس دیگشاى، یؼٌی تُْیي ثَ ؽؼْس یک هلت

دبل ثَ خْد اجبصٍ دادٍ کَ دساًتخبثبت اعشاییل، هشدم آى کؾْس سا تِذیذ کٌذ 

جَ ای هی تْاًذ ثشای ّ چٌیي ًتی( ثَ کذام دضة سأی دٌُذ ّیب سای ًذٌُذ؟

ؽبى ُضیٌَ عٌگیٌی داؽتَ ثبؽذ، اصُوبى اثتذای پیشّصی دوبط، ؽشّع ثَ 

کبس ؽکٌی کشدًذ ّ دّلت تذت دوبیت دوبط سا کَ ًتیجَ سای تمشیجب آصاد 

هشدم ثْد، ُشگض ثَ سعویت ًؾٌبختٌذ ّثذیي ّعیلَ صهیٌَ خؾًْت ّ جٌگ 

اصجولَ ثشخی  -دیگشثشخی اص دّلت ُبی . ُبی دیگشی سا فشاُن آّسدًذ

کَ هتْجَ ًؾبًَ ُبی تغییشدسعیبعت ُبی  -اصدّلت ُبی هتذذ اعشاییل 

دوبط ؽذٍ ثْدًذ لقذ داؽتٌذ دّلت تذت کٌتشل دوبط سا ثشعویت ثؾٌبعٌذ 

تب ثب ایجبد ساثطَ ّهشاّدٍ ّدسپیؼ گشفتي عیبعت ُبی تؾْیمی، دوبط سا 

ایل ایي دّلت ُب ثشای اهب تن. ثَ پزیشفتي آغبصهزاکشات فلخ هتمبػذ عبصًذ

ایي هٌظْسثب هخبلفت ؽذیذ آهشیکب ّاعشاییل هْاجَ گشدیذ ّثَ ؽکغت 

 .کؾبًیذٍ ؽذ

آًبًی کَ هی خْاٌُذ سای دادى فلغطیٌی ُب دسغضٍ سا تذت : حبًیب 

اججبسدوبط ّ یب کوک ُبی هبدی ثَ هشدم ّ دس کٌبسآى خشیذى سأی هشدم 

دمیمت ثضسگتشی سا ًبدیذٍ هی  تْعو آى ثذاًٌذ، موي دیذى ثخؾی اص دمبیك،

دوبط سای هشدم سا لجل اص ُش چیض ثذًجبل ثی ػذالتی ثبّس ًکشدًی : گیشًذ

ّ سّصهشٍ اعشاییل ػلیَ هشدم فلغطیي کغت کشد؛ دسدبلی کَ هتبعفبًَ 

تؾکیالت خْد گشداى ّ ؽخـ آلبی هذوْد ػجبط، ثَ یک جٌبصٍ عیبعی 

هزاکشات فلخ، هی فشّختٌذ،   هجذل ؽذٍ ثْد ّ آؽکبسا فلغطیي سا ثَ ثِبًَ

جشیبى ػمت هبًذٍ ای چْى دوبط، تْاًغت سای ّ دل هشدم غضٍ سا ثَ دعت 

ثضسگ تشیي ػبهل پیشّصی دوبط، عیبعت ُبی ّدؾیبًَ اعشاییل . آّسد

ػلیَ هشدم فلغطیي ّ دسهبًذگی تؾکیالت خْد گشداى دس ایغتبدگی دس 

  .ثشاثشآى ثْدٍ اعت

فْسات سایج، ایي هْسًیغت کَ دوبط ُوْاسٍ ثشخالف ثغیبسی اص ت: حبلخب

خْاُبى جٌگ ثب اعشاییل ثبؽذ، اگشچَ دوبط دبمشثَ سعویت ؽٌبختي 

اعشاییل ًیغت ّ دك ثَ کبس گیشی لِشػلیَ آى سا ثشای خْد هذفْظ هی داًذ 

اهب ثَ ؽشایو ًَ جٌگ ًَّ فلخ  یؼٌی ًْػی آتؼ ثظ دساص هذت ثب آى 

ُن . اص ثَ لذست سعیذى اػالم کشدٍ اعتاػتمبد داسد ّ ایي سا ثبسُب پظ 

ایبالت هتذذٍ ّ ُن اعشاییل ثَ ایي دلیل کَ دوبط اعشاییل سا ثَ سعویت ًوی 

ایٌکَ دّلت ُب دس . ؽٌبعذ، ایي هْمغ جذیذ دوبط سا ػبهذا ًبدیذٍ گشفتٌذ

ؽشایو ًَ جٌگ ّ ًَ فلخ ثبؽٌذ ّ یب یگذیگش سا ثَ سعویت ًؾٌبعٌذ اهش 

ًیغت ّلضّهب ثَ جٌگ ُن کؾیذٍ ًوی ؽْد؛ هخال سّعیَ تبصٍ ّ ًبؽٌبختَ ای 

کَ هتؼلك ثَ ژاپي ثْدٍ ّ " عبخبلیي"ّ ژاپي ثَ خبهش اختالف ثش عش جضایش

دس جٌگ جِبًی دّم ثَ اؽغبل سّعیَ دس آهذٍ ّ تب ثَ اهشّص دس تقشف آى 

لشاس داسد، ُشگضپیوبى فلخ اهنب ًکشدًذ ّ تب ثَ اهشّص دس دبلت ًَ جٌگ 

ُویي هْس ایشاى ّػشاق، . هب دسؽشایو آتؼ ثظ ثَ عش هی ثشًذّ ًَ فلخ ا

کشٍ ؽوبلی ّ کشٍ جٌْثی ًیضثَ ًْػی دسُویي ّمؼیت لشاس داسًذ ّ 
ثذتشاصُوَ ایي ُب، ساثطَ هیبى چیي ّتبیْاى اعت کَ افال یکذیگش سا ثَ سعویت 

ای ثٌبثشایي، اججبس دیگشاى ثش. ًوی ؽٌبعٌذ اهب اهشّص ثیي ؽبى جٌگ ّجْد ًذاسد

  .آًکَ اعشاییل سا ثَ سعویت ثؾٌبعٌذ، ثب خْد پیبم تجبّصکبساًَ داسد

صًذٍ یبد یبعشػشفبت، ثَ سغن ُوَ خطبُبیی کَ دس دّسٍ صًذگی : ساثؼب

عیبعی خْد هشتکت ؽذ، یک کبس ثضسگ اًجبم داد ّ آى ثبصگشداًذى ّ 

ًِبدیٌَ کشدى ُْیت ّ ؽخقیت تبسیخی هلت فلغطیي ثْد؛ هلتی کَ ثغیبسی 

اعشاییل ثَ ُویي دلیل ُویؾَ کیٌَ ػشفبت سا . اسػ سا توبم ؽذٍ هی داًغتٌذک

ثَ دل داؽت ّ ُشگض اّ سا ًجخؾیذ ّ ثب صًذاًی کشدى خبًگی اّ، دس عبل 

اهب کبس دیگشی کَ ػشفبت اًجبم داد . ُبی آخش ػوشػ، اصّی اًتمبم گشفت

ؽٌبختي  کَ گٌبٍ آى اص ًظش اعشاییل کوتش اص هْسد اّل ًجْد، ثَ سعویت

یبعشػشفبت اّلیي فلغطیٌی ّ ؽبیذ اص اّلیي ) اعشاییل اص عْی ػشفبت ثْد 

اعشاییل کَ (. ػشة ُبیی ثْد کَ هْجْدیت اعشاییل سا ثَ سعویت ؽٌبخت

ثشای تْجیَ ُوَ ظلن ُبیی کَ دس دك فلغطیٌیبى سّا هی داؽت، ثَ دؽوٌبًی 

ی ػشفبت، ًب ًیبص داؽت کَ آى ساثَ سعویت ًؾٌبعٌذ، ثب ایي هْمغ گیش

هبجشای . گِبى مشثَ ثغیبس عختی خْسد ّ ثِبًَ ثضسگی سا اص دعت داد

دوبیت اعشاییل دس ؽکل گیشی دوبط ّ آصادی ػول دادى ثَ آى دس اثتذای 

کبس، دلیمب ثشای تنؼیف ػشفبت ّعبصهبى آصادیجخؼ فلغطیي هشادی ؽذ ّ 

عشاییل ثب ثَ ّجْد آّسدى دؽوٌی کَ ثب اعشاییل عشجٌگ داؽتَ ثبؽذ تب ا

. عٌگش گشفتي پؾت آى، اُذاف خْد سا ثشای ثلؼیذى توبم فلغطیي پیؼ ثجشد

هقیجت ثضسگ ثشای اعشاییل ٌُگبهی خْاُذ ثْد کَ دوبط آى سا ثَ 

ثٌبثشایي کغبًی کَ ًیوی . سعویت ثؾٌبعذ ّ ثَ فلخ پبیذاسثب آى تي دس دُذ

کَ  اصآتؼ ثَ پب ؽذٍ سا ثَ پبی دوبط هی ًْیغٌذ ّ تقْسهی کٌٌذ

اگشجبًْساًی چْى دوبط ّجْد ًذاؽتٌذ ُوَ چیض ثَ خْثی پیؼ هی سفت، 

ؽٌبخت خیلی سّؽٌی اصهغبیل هشثْه ثَ هٌطمَ ّ ثَ ّیژٍ عیبعت ُبی 

اگشاهشّص دوبط ّعیبعت . اعشاییل ّ ًذٍْ ؽکل گیشی دّلت یِْد ًذاسًذ

ُوبى ( اػالم هْجْدیت کشد ۱۹۸۷دوبط دس عبل )ُبی آى ّجْدًذاؽت 

دَُ ُبی اّل ؽکل گیشی اعشاییل ّجْد ًذاؽت، ثبصُن فْست  هْسکَ دس

هغئلَ فشق چٌذاًی ًوی کشد ّ ثبصُن دْادث هقیجت ثبسی هبًٌذ غضٍ اتفبق 

هی افتبد تبسیخ خًْجبسایي عشصهیي هخقْفب دسچٌذ دَُ اّل، خْد گْیبی 

 .ایي دمیمت اعت

ثبّسؽبى   ثشخی اص سّی کن اهالػی ّ تذت تبحیش لشاس گشفتي تجلیغبت،ـ ۴  

دسایي ساثطَ رکشایي . ؽذٍ کَ دس اعشاییل ًظبم ّالؼبدهْکشاتیک ّجْد داسد

اعشاییل ؽبیذ تٌِب کؾْس جِبى اعت کَ فبلذ لبًْى اعبعی : ًکتَ الصم اعت

اص اثتذای ؽکل گیشی ". لبًْى پبیَ" اعت ّ داسای لبًًْی اعت ثَ ًبم

هزُجی ّخبخب م ُب، ایي اعشاییل، ثَ دلیل ّصى ثبال ّ هخبلفت ؽذیذ هشتجؼیي 

کؾْس ًتْاًغت فب دت یک لبًْى اعبعی ؽْد کَ دس آى خْد سا لبًًْب 

ؽذ کَ " لبًْى پبیَ" دس ػْك داسای. دّلتی غیش دیٌی ّ عکْالسهؼشفی کٌذ

اعشاییل ًَ عشصهیي ُوَ اعشاییلی ُب ثلکَ سعوب ثَ ػٌْاى یک دّلت یِْد 

ایي خبهش جوؼیت تمشیجب ثیغت  دلیمب ثَ. هؼشفی ؽذ؛ یؼٌی یک دّلت آپبستبیذ
ؽِشًّذاى دسجَ  -چَ هغلوبى ّ چَ هغیذی ّچَ غیشٍ  -دسفذی غیشیِْدآى 

دّم ثَ دغبة هی آیٌذ؛ دتی اگش هخل یِْد ی ُب ّاساهٌَ ایشاى دس پبسلوبى ًوبیٌذٍ 

دسایي عشصهیي هخقْفب دسسّصُبی ّیژٍ یِْدیبى، اػشاة . داؽتَ ثبؽٌذ

ایؾبى هذقْسهی ؽًْذ ّآصادی آهذ ّسفت اص آًبى اعشاییلی دس هذالت ّ خبًَ ٍ

علت هی ؽْد ٌُّگبهی کَ هشاعن ّآییي ُبی اػشاة اعشاییلی فشا هی سعذ، ثب 

ثشهجك . فؾبسّهذذّیت ُبی فشاّاًی اصعْی دّلت اعشاییل سّثشّ هی ؽًْذ

لْاًیي اعشاییل، تٌِب ادضاثی دك فؼبلیت عیبعی داسًذ کَ دّلت یِْد سا ثَ 

لبثل تْجَ کغبًی کَ دکْهت اعشاییل سا دهْکشاتیک هی )د سعویت ثؾٌبعي

ثشعویت ؽٌبختي کؾْساعشاییل ثشای ثشای ثذعت آّسدى دك فؼبلیت (. داًٌذ

سژین لشّى ّعطبیی جوِْسی اعالهی ّثغیبسی . عیبعی کبفی ًیغت

اصدیکتبتْسُب ّعلطبى ًؾیٌبى هٌطمَ خبّسهیبًَ چٌبى خقْهت ّ دؽوٌی 

عشصهیي خْیؼ داسًذ کَ ثؼنی ُب فشیت ثشخی اص ّدؾیبًَ ای ثب هشدهبى 

جْاًت ثَ ظبُشدهکشاتیک اعشاییل سا هی خْسًذ ّآى سا ًظبهی هجتٌی ثشلْاًیي 

 (P.c.b.s) ػالٍّ ثشایي ُب، ثشاعبط هشکضآهبسفلغطیٌی. دهکشاتیک هی پٌذاسًذ

ثیؾتشاص ُفت ُضاصفلغطیٌی دسصًذاى ُبی اعشاییل دس اعبست ثغش هی ثشًذ کَ 

اصایي تؼذاد ُؾتقذ ًفشثَ دجظ . ّ ُفتبد ًفشؽبى صیش ُیجذٍ عبل ُغتٌذدّیغت 

هجك گضاسػ . اثذ ّپبًقذ ُّفتبد ًفشثَ ثیؼ اصپٌجبٍ عبل صًذاى هذکْم ؽذٍ اًذ

گشٍّ ُبی دمْق ثؾشی، ُشعبلَ دذّد ًَ ُضاس فلغطیٌی تْعو ًیشُّبی 

اعشاییلی ثبصداؽت هی 

ُوَ ایي ُب تٌِب . ّکْدک ُغتٌذ ؽًْذ کَ اص ایي تؼذاد ُفتقذ ًفشؽبى ًْجْاى

دسثشاثشُضاساى فلغطیٌی کَ . گْؽَ ای اصسًج ّهؾمت هشدم فلغطیٌی اعت

دسصًذاى ُبی اعشاییل دساعبست لشاس داسًذ، تٌِب یک عشثبصاعشاییلی دس اعبست 

ُوَ اعیشاى دّ هشف )آیب هی تْاى ثَ ثِبًَ آصادی یک عشثبص. دوبط لشاسداسد

ّدسغیشایي فْست دساختیبس ًِبدُب ی ثیي الوللی  ثبیذ ثالفبفلَ آصاد ؽًْذ

، یک هیلیْى ًّین اًغبى سا تذت هذبفشٍ التقبدی ؽذیذ (ثؾشی لشاس دادٍ گیشًذ

لشاس داد ّایٌچٌیي ثَ گشّگبى گشفت؟ هؼلْم اعت کَ ایي کیٌَ تْصی هفشه، سیؾَ 

ّکشاعی دم. دس تفکشات ًژاد پشعتبًَ دّلت اعشاییل داسد کَ ثبیذ ثَ آى پبیبى دُذ

دسدّلت هذسى ّ جبهؼَ پیؾشفتَ هذًی اعشاییل ثَ یک هؼٌب ّجْد داسد؛ اهب ػوذتب 

ثشای هشفذاساى دّلت یِْد کَ هی تْاى آى سا ثَ گًَْ ای ثب دهْکشاعی یًْبى 

ثبعتبى همبیغَ کشد کَ دهْکشاعی فمو دساًذقبسثشدٍ داساى ثْد ًَّ ُوَ جبهؼَ 

: سهغض هبسکظ سا ثَ خبهشداؽتَ ثبؽیندسپبیبى خْة اعت ایي عخي پ. ّ ثشدگبى

  .هلتی کَ هلت دیگشی سا دساعبست داؽتَ ثبؽذ ، خْد ًوی تْاًذ آصاد ثبؽذ

 ۲۰۱۰آّسیل     ۲۸

…………………………………… 
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ثبفْٛ ػؿ ٓٞؿػ ٛؼكٔ٘ؼ ىؼٕ ٣بؿاٗٚ ٛب 

 ػ٣ؼگبٙ ٛبی ٓتلبٝت

ٍبػم اكـٝف 

٣بؿاٗٚ  ٛؼكٔ٘ؼ ىؼٕ) ٗظـ ثٚ ا٤ٔٛتی کٚ ػِٔی ىؼٕ هبٕٗٞ صؾف مٞثن٤ؼ ٛب 

ػؿ فٗؼگی اهتَبػی ا٣ـإ ثبفی عٞاٛؼ کـػ ، اهتَبػػاٗبٕ ٝ تض٤ِِگـإ ( ٛب 

م٤بمی کٚ ٓنبئَ ا٣ـإ ؿا اف ٗقػ٣ک ػٗجبٍ ٓی ک٘٘ؼ إٓ ؿآٞؿػ تٞرٚ عٞػ 

اف رِٔٚ ا٣ٖ تض٤َِ گـإ ، رٞاػ ٍبُضی اٍلٜبٗی امت کٚ . هـاؿ ػاػٙ اٗؼ 

ای اف اٝ  ػؿ ٤ٖٔٛ ػؿ ػاٗيگبٙ ٛبؿٝاؿػ تؼؿ٣ل ٓی ک٘ؼ ٝ اع٤ـا ٓوبُٚ 

. ف٤ٓ٘ٚ ػؿ ٗيـ٣ٚ ٓبِٗ٘ی ؿ٣ٞ٣ٞ ثٚ چبپ ؿم٤ؼٙ امت 

٤ِ٤ٓبؿػ ػالؿ  40پل اف اىبؿٙ ثٚ ٓغبُلت ٓزِل ثب ػؿ اعت٤بؿ هـاؿ ػاػٕ 

٤ِ٤ٓبؿػ ػالؿ ،  20ػؿآٓؼ صبٍِٚ اف صؾف مٞثن٤ؼ ٛب ٝ ٓٞاكوت ثب تٜ٘ب 

 ػؿ ٍؼ  ؿػ 50ٍبُضی اٍلٜبٗی اصتٔبٍ اكقا٣و تٞؿّ ؿا صتی تب ٤ٓقإ 

ثـای احجبت ٗظـ .ٗٔی ک٘ؼ ُٝی ػؿ ٓٞؿػ اكقا٣و كوـ تـػ٣ؼ ٗيبٕ ٓی ػٛؼ 

عٞػ ٝ ػؿ ػكبع اف ا٣ٖ هبٕٗٞ ، اٍلٜبٗی رؼٍٝ ف٣ـ ؿا کٚ اف آٓبؿ ٛبی 

امت٘تبد کـػٙ امت ٓٞؿػ امتلبػٙ هـاؿ ٓی ػٛؼ  2007ٓ٘تيـٙ ػؿ مبٍ 

 

 

ػؿ ا٣ٖ رؼٍٝ ٓـػّ ثٚ ػٙ هنٔت تون٤ْ ىؼٙ اٗؼ ٝ ٛـ هنٔت ؿا ٣ک ػٛک 

ػٛک اٍٝ كو٤ـ تـ٣ٖ ٝ ػٛک ػْٛ حـٝتٔ٘ؼ تـ٣ٖ اكـاػ ربٓؼٚ ؿا . ٓی گ٣ٞ٘ؼ 

ثـ امبك ا٣ٖ رؼٍٝ آٜٗب٣ی کٚ ػؿ ػٛک ٛبی تـٝتٔ٘ؼ تـ . ىبَٓ ٓی ىٞػ 

عٞػ اعتَبً ٓی ػٛ٘ؼ هـاؿ ٓی گ٤ـٗؼ ػؿ ٍؼ ثبالتـی اف مٞثن٤ؼ ٛب ؿا ثٚ 

اگـچٚ ثٚ ٗظـ ٓی ؿمؼ  ػؿ ٓٞؿػ ٗبٕ ػٛک ٛبی ٓغتِق اف ٤ٓقإ ثـاثـی . 

اف مٞثن٤ؼ امتلبػٙ ٓی ک٘٘ؼ ُٝی ػؿ ٓٞؿػ  

اٗـژی ا٣ٖ ٤ٓقإ ٣ک اٗؼافٙ ٤ٗنت ٝ ػٛک ٛبی ثبال٣ی َٓـف ثٚ ٓـاتت 

ػؿ ٓوب٣نٚ ث٤ٖ ػٛک اٍٝ ٝ ػٛک ػْٛ ٓيبٛؼٙ ٓی ىٞػ کٚ . ث٤يتـی ػاؿٗؼ 

لایر  146993ی کٚ كو٤ـ تـ٣ٖ ثغو ؿا ىبَٓ ٓی ىٞػ  تٜ٘ب ػٛک اٍٝ

مٞثن٤ؼ ث٘ق٣ٖ ؿا ثٚ عٞػ اعتَبً ٓی ػٛؼ ػؿ صبُی کٚ ػٛک ػْٛ 

ػ٤ِـؿْ آٗکٚ مٞثن٤ؼ ٛب ػؿ .لایر ؿا ثٚ عٞػ اعتَبً ٓی ػٛؼ  1797677

كو٤ـ تـ٣ٖ ػٛک ٗنجت ثٚ حـٝتٔ٘ؼ تـ٣ٖ ػٛک کٔتـ امت ُٝی ػؿ ٍؼ 

اٍلٜبٗی رؼٍٝ ػ٣گـی اؿائٚ .ىک٤َ ٓی ػٛؼ ثبالتـی اف کَ ٓغبؿد اٝ ؿا ت

. ٓی ػٛؼ کٚ ػؿ ٝاهغ ث٤بٗگـ ػؿٍؼ مٞثن٤ؼ ٛب ػؿ کَ ٓغبؿد ػٛک ٛبمت

 

  

ا٣ٖ رؼٍٝ ث٤بٗگـ ا٣ٖ ٝاهؼ٤ت امت کٚ مٞثن٤ؼ ٛب ػؿ ٍؼ ثبالتـی اف 

. ا ػؿ ػٛک ٛبی كو٤ـ تـ ىبَٓ ٓی ىٞٗؼ ٓغبؿد ؿ

اٍلٜبٗی ٓؼتوؼ امت ثب ػِٔی ىؼٕ هبٕٗٞ ثٚ ػ٤َُ آٗکٚ ػُٝت ثٚ ػٛک ٛبی 

آٜٗب .پب٤٣٘ی ٓنتو٤ٔب پٍٞ پـػاعت ٓی ک٘ؼ ا٣ٖ هبٕٗٞ ثٚ ٗلغ آٗبٕ عٞاٛؼ ثٞػ 

ػالؿ مبالٗٚ اف ػمت عٞاٛ٘ؼ  360اگـچٚ اف ثبثت هطغ مٞثن٤ؼ ٛب ػؿ صؼٝػ 

ػؿ ٓوبّ ػكبع .ػالؿ اف ػُٝت ػؿ٣بكت عٞاٛ٘ؼ کـػ  710ػاػ ، ُٝی ػؿ ػُٞ 

اف ا٣ٖ هبٕٗٞ ، اٍلٜبٗی ٓی گ٣ٞؼ چٕٞ ا٣ٖ هبٕٗٞ ْٛ اف ٓـف ؿامت ٛب ٝ 

ْٛ اف ٓـف چپ ٛب ٓٞؿػ اٗتوبػ هـاؿ گـكتٚ ، ثب٣ؼ ػؿ ٓن٤ـ ٍض٤ضی هـاؿ 

اگـ ا٣ٖ ى٤ٞٙ امتؼالٍ ؿا ثپؾ٣ـ٣ْ آٗٞهت صکٞٓت کـٙ ىٔبُی ، .ػاىتٚ ثبىؼ 

اكـبٗنتبٕ ،ٗژاػپـمتبٕ ٍـة ٝ ؿاٛقٗبٕ ػؿ٣ب٣ی مٞٓب٤ُب٣ی ٝ ٓبُجبٕ ػؿ 

آػّ عٞاؿإ ػاؿكٞؿی ْٛ ثٚ ػ٤َُ ٓٞؿػ اٗتوبػ هـاؿ گـكتٖ اف ٓـف ؿامت ٝ 

 .چپ ػؿ ٓن٤ـ ٍض٤ضی هـاؿ ػاؿٗؼ

ٓوبُٚ ػ٣گـی ػؿ ٤ٖٔٛ ٓٞؿػ تٞمٔ ػجؼاُـّب ػلـاٗی ٗٞىتٚ ىؼٙ ٝ ػؿ 

حَ اٍلٜبٗی اف ؿلـاٗی ْٛ ّ.مب٣ت پـك تی ٝی ثٚ چبپ ؿم٤ؼٙ امت 

ثب . ّٓٞغ ػكبع اؿ هبٕٗٞ ٛؼكٔ٘ؼ ىؼٕ ٣بؿاٗٚ ٛب ٓوبُٚ اه ؿا ٗگبىتٚ امت

ا٣ٖ تلبٝت کٚ ٓوبُٚ اٝ ػؿ ٗيـ٣ٚ ٓتؼِن ثٚ رٜٔٞؿی امالٓی ثٚ چبپ 

ؿم٤ؼٙ امت ٝ ٓوبُٚ اٍلٜبٗی ػؿ ٗيـ٣ٚ ثٚ اٍطالس ٝف٣ٖ ٝ ّؼ 

ػ ىؼٕ ٛـ ػٝی ا٣ٖ ٛب ٛؼكٖٔ.آپـ٣ب٤ُنتی ٓبٗتِی ؿ٣ٞ٣ٞ ٓ٘تيـ ىؼٙ امت 

٣بؿاٗٚ ٛب ؿا ثطٞؿ آکبػ٤ٓک ، ػاٗيگبٛی ٝ اٗتقاػی ٓٞؿػ ثـؿمی هـاؿ ٓی 

اٍال ثٚ ا٣ٖ ٝاهؼ٤ت کبؿی ٗؼاؿٗؼ کٚ ػؿ ا٣ـإ ٣ک ػُٝت كبى٤نت ثـ .ػٛ٘ؼ 

مـ کبؿ امت کٚ ٛـ ٍؼای اػتـاّی ؿا علٚ ٓی ک٘ؼ ٝ ثٚ ثـکت ٤ٖٔٛ 

ؿا ثٚ  مـکٞة صکٞٓت گـإ ٤ِ٤ٓبؿػ ٛب ػالؿ اف حـٝت ٝ مـٓب٣ٚ ٛبی ٓـػّ

اٍال ثٚ ا٣ٖ کبؿ ٗؼاؿٗؼ کٚ .صنبة ٛبی ىغَی ػؿ عبؿد ٓ٘توَ کـػٙ اٗؼ 

صْـات ثٚ ثـکت رب٣گبٛی کٚ ػاؿٗؼ آٗوؼؿ ر٘ل ث٘زَ  ٝاؿػ کـػٙ اٗؼ کٚ 

ت٤ُٞؼ ػاعِی ؿا ثٚ ىکنت کيبٗؼٙ ٝ ث٤کبؿی ؿا ثٚ كز٤غ تـ٣ٖ ٝرٜی 

.  اكقا٣و ػاػٙ اٗؼ 

ٗؼ ىؼٕ تٞمٔ ٓزِل ؿلـاٗی ٓوبُٚ اه ؿا هجَ اف ت٣َٞت هبٕٗٞ ٛؼكْ

ٗٞىتٚ امت ، آب اظٜبؿ ا٤ٓؼٝاؿی کـػٙ امت کٚ ا٣ٖ ال٣ضٚ تٞمٔ ٓزِل ثٚ 

ثٚ فػْ ؿلـاٗی هبٕٗٞ ٛؼكٔ٘ؼ ىؼٕ ٣کی اف ٜٓٔتـ٣ٖ هؼّ .ت٣َٞت ثـمؼ 

ٛبی اهتَبػی امت کٚ ػُٝت ا٣ـإ ػؿ تبؿ٣ظ اع٤ـ ػؿ صبٍ ثـػاىتٖ إٓ 

ٛبی ٍ٘ؼتی اف ٗظـ ا٣ٖ ىغٌ تلبٝتی ث٤ٖ مٞثن٤ؼ ٛب ػؿ کيٞؿ .امت 

ػؿ کيٞؿ ٛبی . پ٤يـكتٚ ٝ کيٞؿ ٛبی ثٚ فػْ اٝ رٜبٕ مّٞ ٝرٞػ ػاؿػ 

رٜبٕ مّٞ  مٞثن٤ؼ ثٚ ثغو كو٤ـ ربٓؼٚ تؼِن ٓی گ٤ـػ تب اف گـم٘گی 

ربٕ ٗؼٛؼ ػؿ صبُی کٚ ػؿ کيٞؿ ٛبی پ٤يـكتٚ مـٓب٣ٚ ػاؿی مٞثن٤ؼ ثٚ 

ؿٙ ثو٤ٚ ٓوبُٚ ؿلـاٗی ٝؿاری ػؿ ثب.ثغو ت٤ُٞؼ پ٤يـكتٚ تؼِن ٓی گ٤ـػ 

ص٤ق ٝ ٤َٓ کـػٕ ٝ امـاف ث٤و اف صؼ ٓـػٓی امت کٚ ثٚ ػ٤َُ مٞثن٤ؼ ٛب 

٣ٞٗن٘ؼٙ کٚ ٝاهؼب ٍؼا٣و اف ربی گـّ ػؿ .پـ ٛق٣٘ٚ ٝ امـاف کٖ ىؼٙ اٗؼ 

ٓی آ٣ؼ ػؿ ثبؿٙ ْٓـات ٣بؿاٗٚ ٛب ػاػ مغٖ ٓی ػٛؼ ٝ ٓی گ٣ٞؼ  ػُٝت ا٣ـإ 

ا٤ٖٓ کيٞؿ اف  19ا٣ـاٗی ٛب .٤ِ٤ٓبؿػ ػالؿ عـد مٞثن٤ؼ ٓی ک٘ؼ  90مبالٗٚ 

ثـاثـ  5ُضبظ َٓـف اٗـژی ٛنت٘ؼ َٓـف مـاٗٚ اٗـژی ػؿ ا٣ـإ 

٣ٞٗن٘ؼٙ ُٝی ٓؼتـف . ثـاثـ ٛ٘ؼٝمتبٕ ٝ ػٝثـاثـ چ٤ٖ امت  4اٗؼٝٗقی ، 

ٝاهؼب چـا .امت کٚ َٓـف ٗبٕ ػؿ ا٣ـإ ث٤يتـ٣ٖ ٓوؼاؿ ػؿ رٜبٕ امت 

ٝؿػ ػاؿ ا٣ـاٗی ٛب ٓزجٞؿٗؼ ثـای پـ کـػٕ ىکٔيبٕ آٗوؼؿ ٗبٕ ثغٞؿٗؼ تب ؿک

َٓـف ٗبٕ ػؿ رٜبٕ ثبى٘ؼ ؟ ثؼ ٗجٞػ ؿلـاٗی تضو٤وی ْٛ ػؿثبؿٙ ٤ٓقإ 

ثن٤بؿی اف عبٗٞاػٙ ٛبی ا٣ـاٗی تٞاٗب٣ی . َٓـف گٞىت ػؿ ا٣ـإ ٓی کـػ 

صتی ٣کجبؿ ػؿ ٓبٙ ؿا ٤ٗق  َٓـف گٞىت ؿا ث٤و اف ٣کجبؿ ػؿ ٛلتٚ ٣ب

. ٗؼاؿٗؼ

ٓک رٜٔٞؿی اپُٞٞژ٣نت ٛبی ؿٗگبؿٗگ رٜٔٞؿی امالٓی ا٣٘جبؿ ٤ٗق ثٚ ک

چـا امـائ٤َ " ٛٔبٗگٞٗٚ کٚ ػؿ ٓتٖ ثضـإ ٛنتٚ ای ػاّ .امالٓی آٓؼٙ اٗؼ 

ؿا پٜٖ کـػٗؼ ٝ ثـای ىؼبؿ ٛبی پٞپ٤ُٞنتی ّؼ " ػاىتٚ ثبىؼ ٝ ا٣ـإ ٗٚ  

آپـ٣ب٤ُنتی اصٔؼی ٗژاػ ٛٞؿا کي٤ؼٗؼ ٝ اف ٗوو ٓخجت ٝ ٓتـهی رٜٔٞؿی 

کـػٗؼ ، ا٣٘جبؿ ٤ٗق ػؿ كِنط٤ٖ ٝ ُج٘بٕ ػكبع  –امالٓی ػؿ ٓ٘بهيٚ امـائ٤َ 

ثبفٗؼٙ .ٓضتٞی هبٕٗٞ ٛؼكٔ٘ؼ ىؼٕ ٣بؿاٗٚ ٛب ثبؿی ٓتـهی ٝ ٓخجت ٓی ث٤٘٘ؼ 

اٍِی ػؿ ا٣ٖ ٤ٓبٕ کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ ٝ ٓقػ ٝ صوٞم ثگ٤ـإ ٛنت٘ؼ 

اگـ تٞػٙ ٛبی کبؿ ٝ فصٔت ٗٔب٣٘ؼٙ ٝ مغ٘گٞی عٞػ ؿا ػؿ ربٓؼٚ ػاىت٘ؼ 

ا٣ـإ ٝرٞػ ػاىت ٓب٤ٛت  ٣ؼ٘ی اگـ صقة اٗوالثی ٓجوٚ کبؿگـ ػؿ ربٓؼٚ

ٝاهؼی ٝ تبح٤ـات ثن٤بؿ ٓغـة ػِٔی ىؼٕ ا٣ٖ هبٕٗٞ ؿا ت٤ّٞش ٓی ػاػ 

فصٔتکيبٕ ا٣ـاٗی ٛ٘ٞف اف ػٞاهت ػِٔی ىؼٕ ا٣ٖ هبٕٗٞ ٝ تٞؿّ اكنبؿ .

گن٤غتٚ ای کٚ ٗبٕ ؿا اف ملـٙ ٛبی آٗبٕ عٞاٛؼ ؿثٞػ ثطٞؿ ػه٤ن ثب آالع 

. ٤ٗنت٘ؼ 

ی ٓتوبٝت ثب اپُٞٞژ٣نت ٛبی ؿژ٣ْ اف رِٔٚ کبؿى٘بمبٕ اهتَبػی کٚ ٗظـ

عبٝٗؼ ثب اىبؿٙ . ػاؿٗؼ كـ٣ؼٕٝ عبٝٗؼ کبؿى٘بك اهتَبػی ٓو٤ْ پبؿ٣ل امت 
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ثٚ ؿٝىٖ ٗجٞػٕ ىٔبؿ کنبٗی کٚ اف ا٣ٖ ٣بؿاٗٚ ٛب ثٜـٙ عٞاٛ٘ؼ ثـػ ٓی 

 :گ٣ٞؼ 

 

ػاٗؼ چٚ ٓوؼاؿ ٣بؿاٗٚ ٗوؼی هـاؿ امت ثٚ ٛـ عبٗٞاؿ ٣ب  کنی ػه٤وبً ٗٔی»:  

ٛب چٚ  ػاٗؼ اف ٓضَ صؾف تؼؿ٣زی ٣بؿاٗٚ کنی ٗٔی. ُن گ٤ـػٛـ كـػ ا٣ـاٗی تغ

ٛقاؿ  ۱۰۰گ٣ٞ٘ؼ  ػؼٙ ای ٓی. گ٤ـػ ٓوؼاؿ ػؿآٓؼ ػؿ اعت٤بؿ ػُٝت هـاؿ ٓی

ثـای ٝاصؼٛبی . ٛقاؿ ٤ِ٤ٓبؿػ تٞٓبٕ ۲۰۰گـٝٙ ػ٣گـی . ٤ِ٤ٓبؿػ تٞٓبٕ

ٛب٣ی ػؿ  ىٞٗؼ، چٚ ؿاٙ صَ ٛب ػچبؿ ٓيکالتی ٓی ت٤ُٞؼی کٚ ثب صؾف ٣بؿاٗٚ

 تٚ ىؼٙ امت؟ٗظـ گـف

ثب ّٝؼ٤تی کٚ ا٣ٖ هبٕٗٞ هـاؿ امت ارـا ىٞػ، عٞػ ػُٝت٤بٕ ْٛ تَٞؿ 

ى٘بعتٚ « ٓتُٞی»ٗکتٚ ػ٣گـ ا٣ٖ کٚ ٓب ٣ک . ؿٝى٘ی اف ارـای إٓ ٗؼاؿٗؼ

گ٣ٞ٘ؼ مبفٓبٗی ػؿمت ىؼٙ ثٚ  ٓی. ىؼٙ ػؿ ٓٞؿػ ارـای ا٣ٖ هبٕٗٞ ٗؼاؿ٣ْ

امت کٚ ثب٣ؼ ُٝی آ٣ب ا٣ٖ مبفٓبٕ . ٛب ٗبّ مبفٓبٕ ٛؼكٔ٘ؼ کـػٕ ٣بؿاٗٚ

 «رٞاثگٞ ثبىؼ ػؿ ٓٞؿػ ٗضٞٙ ارـای هبٕٗٞ ٣ب ؿئ٤ل ػُٝت؟

كـ٣ؼٕٝ عبٝٗؼ  تبک٤ؼٓی ک٘ؼ کٚ ثٚ ػ٤َُ پبئ٤ٖ ٗگبٙ ػاىتٚ ىؼٕ ٗـط اؿف ػؿ 

ا٣ـإ ثٚ ى٤ٞٙ َٓ٘ٞػی، ػُٝت ثٚ گٞٗٚ ای ٣بؿاٗٚ ثٚ کبالٛبی ٝاؿػاتی 

مت امتلبػٙ ٝاؿػ ک٘٘ؼگبٕ ٝتزبؿ کبالٛبی عبؿری اف هجَ ا٣ٖ م٤ب. پـػافػ  ٓی

 ..ٓی ک٘٘ؼ 

ک٘٘ؼ ٝ کبال ٝاؿػ  ٛب ٛنت٘ؼ کٚ اف اؿف ٣بؿاٗٚ ای امتلبػٙ ٓی ا٣ٖ ٝاؿػ ک٘٘ؼٙ»

ٛب ٝ  ػؿ صبُی کٚ ت٤ُٞؼ ک٘٘ؼٙ. اٗؼافٗؼ ک٘٘ؼ ٝ إٓ ؿا ثٚ ربٕ ت٤ُٞؼ ػاعِی ٓی ٓی

٣بؿاٗٚ ای ثٚ ىؼت آم٤ت  ثٚ ٣ٝژٙ ٍبػؿ ک٘٘ؼگبٕ ثٚ ػ٤ُِی ٤ٖٔٛ اؿف

 . ث٤٘٘ؼ ٓی

آ٣ب »: ک٘ؼ کٚ ؿ پب٣بٕ ا٣ٖ ثضج، ا٣ٖ پـمو ؿا ٓطـس ٓیكـ٣ؼٕ  عبٝٗؼ ػ

ٓجبؿفٙ ثب تٞؿّ اف ؿاٙ صلع َٓ٘ٞػی اؿفه اؿفٛبی عبؿری، ؿاٙ ػؿمتی 

ىٞػ کٚ اٍٞالً ت٤ُٞؼ ػاعِی كـٝ پبىؼ ٝ ٍبػؿات  امت؟ آ٣ب ا٣ٖ ثبػج ٗٔی

ؿ٤ـٗلتی ثٚ ىؼت آم٤ت ثج٤٘٘ؼ، ٛٔچ٘بٗکٚ ا٣ٖ ّٝؼ٤ت ػؿ ا٣ـإ ثٚ ٝرٞػ 

آٓؼٙ امت؟ 

ثٚ ٗظـ اٝ ػِت .فٓبٗی ػ٣گـ کبؿى٘بك اهتَبػی ٓو٤ْ ُ٘ؼٕ امت  ٛبػی

٤ِ٤ٓبؿػ  40اٍِی اٍـاؿ ث٤و اف صؼ ػُٝت اصٔؼی ٗژاػ ػؿ اعتَبً 

ػؿ ٤ٖٔٛ .ػالؿٗبىی اف صؾف ٣بؿاٗٚ ٛب ٗؼاىتٖ آٙ ػؿ عقاٗٚ ػُٝت امت 

: ف٤ٓ٘ٚ اٝ ٓی گ٣ٞؼ 

ٝ صتی ٤ِ٤ٓبؿػ ػالؿ کنـی ثٞػرٚ ثـای مبٍ آ٣٘ؼٙ ػاؿػ  ۴۰تب  ۳۰ػُٝت "

ٛٔچ٤ٖ٘ . ثب اعتَبً تٔبّ ػؿآٓؼ ٗلت، ا٣ٖ کنـی تب٤ٖٓ ٗغٞاٛؼ ىؼ

ٛبی عٍَٞی مبفی ْٛ ػؿ ا٣ٖ ىـا٣ٔ ثٚ اصتٔبٍ هٞی پ٤و  م٤بمت

تٞاٗؼ کنـی  ػُٝت ٗٔی. ٗغٞاٛؼ ؿكت ٝ ػؿآٓؼی ثـای ػُٝت ٗغٞاٛؼ ػاىت

ٛب تب٤ٖٓ ک٘ؼ، ف٣ـا ثب ؿكتٖ کيٞؿ ثٚ مٔت  ثٞػرٚ ؿا اف ٓضَ اكقا٣و ٓب٤ُبت

تٜ٘ب ا٤ٓؼ . کٞػ اهتَبػی، ػؿآٓؼٛبی ٓب٤ُبتی ْٛ کبٛو پ٤ؼا عٞاٛؼ کـػ٣ک ؿ

ٛبمت کٚ ا٣ٖ ْٛ کبؿ ؿ٤ـهبٗٞٗی امت  ػُٝت امتلبػٙ اف ػؿآٓؼ صؾف ٣بؿاٗٚ

ٛبی ػٔـاٗی ٝ کٔک ثٚ  ف٣ـا هـاؿ امت ا٣ٖ ػؿآٓؼ ػٔؼتبً ٍـف كؼب٤ُت

." ٓـػّ ىٞػ ٗٚ ثـای تب٤ٖٓ کنـی ثٞػرٚ 

ٓـػّ ثب ک٘زکبٝی اعجبؿ . اٗی آؿبف کـػٙ اٗؼ ؿا ثب ٗگـ 89ٓـػّ ا٣ـإ مبٍ 

آٜٗب ث٤و اف ٛـ .ٓـثٞٓ ثٚ هبٕٗٞ ٛؼكٔ٘ؼ ىؼٕ ٣بؿاٗٚ ٛب ؿا ػٗجبٍ ٓی ک٘٘ؼ 

: فٓبٕ ػ٣گـی ػؿ پی ػؿ٣بكت رٞاثی ثـای ا٣ٖ مٞاالت ٛنت٘ؼ 

ثٞػرٚ ػُٝت چوؼؿ امت؟ 

ػؿآٓؼ صبٍَ اف كـٝه ٗلت چوؼؿ امت ؟ 

ثـ ثٞػرٚ ػُٝت ٓی گؾاؿػ؟  ٗٞمبٗبت صبٍِٚ اف ػؿآٓؼ ٗلت چٚ تبح٤ـی

کنـی ثٞػرٚ ػُٝت تب چٚ ٤ٓقإ امت ؟ 

چوؼؿ اف ػؿآٓؼ صبٍَ اف كـٝه ٗلت ػؿ اعت٤بؿ عبٓ٘ٚ ای ٝ مپبٙ ٝ ثن٤ذ 

هـاؿ ٓی گ٤ـػ؟ 

آ٣ب مبفٓبٕ تب٤ٖٓ ارتٔبػی ػؿ صبٍ ٝؿىکنت ىؼٕ امت ؟ آ٣ب هبػؿ ثٚ 

؟ پـػاعت صوٞم ثبفٗينتگبٕ ٝ ث٤ٔٚ ٛبی ثٜؼاىتی ىبؿالٕ عٞاٛؼ ثٞػ

آ٣ب ٛؼف اٍِی ػُٝت اف هطغ مٞثن٤ؼ ٛب ا٣زبػ ػؿآٓؼ ثـای ٓوبثِٚ ثب کنـ 

ثٞػرٚ امت ؟ 

چـا ػُٝت اصٔؼی ٗژاػ آٗوؼؿ ػؿ اكقا٣و ٝاؿػات ثغًَٞ اف آم٤بی ىـهی 

 اٍـاؿ ٓی ک٘ؼ ؟ٝاؿػاتی کٚ کٔـ ت٤ُٞؼ ػاعِی ؿا ىکنتٚ امت 

کـػٙ ٤ٓقإ ٝاهؼی اؿفی کٚ مـإ ٝ صکٞٓتگـإ رٜٔٞؿی اف ا٣ـإ عبؿد 

ٝ ػؿ ثبٗک ٛبی عبؿد پل اٗؼاف کـػٙ اٗؼ چٚ ٤ٓقإ امت ؟ ثب ثبفگـػاٗؼٕ 

ا٣ٖ اؿف ٛب ثٚ ا٣ـإ تب چٚ اٗؼافٙ ٓی تٞإ اىتـبٍ ا٣زبػ کـػ ٝ اف ٤ٓقإ 

ث٤کبؿی ٛب کبمت؟ 
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 ژٌکمنطقً زورمندانه بدون دٌدگاهً استرات

 جنگ هاي بً پاٌان اسرائٌل
Jean Paul CHAGNOLLAUD 

  مجتبا مفٌدي  : برگردان

( ۱۹۷۳، ۱۹۶۷، ۱۹۵۶، ۱۹۴۸) تٔب٢ٓ ر٘گ ٛب١ امـائ٤َ ٝ ػـة ٛب

ثٚ آْب١  ۱۹۷۹تب هجَ افگـػه تبؿ٣غ٢ ٓ٘زـ ثٚ تٞاكو٘بٓٚ ٍِش کٚ ػؿ 

ٓـف ٛب١ ػؿ گ٤ـ اف : تَ آ٣ٝٞ ٝ هبٛـٙ ؿم٤ؼ ر٘گ ٛب٢٣ کالم٤ک ثٞػٗؼ

اؿتو ٛب١ ٓؼ٢ُٞٔ ٓزٜق ثٚ مالس ٛب ٝ امتـاتژ١ ٛب١ کالم٤ک امتلبػٙ 

٤ٗـ١ٝ ٛٞا٢٣ ثٚ ٛٔـا٢ٛ تبٗک ٛب ػؿ ف٤ٖٓ ٗوو تؼ٤٤ٖ ک٘٘ؼٙ ا٣لب . کـػٙ اٗؼ

اػآٚ ص٤بت امـائ٤َ ٤ٔٛيٚ ػؿ پيت ا٣ٖ ػؿگ٤ـ١ ٛب صْٞؿ . کـػٙ امت

گ ثٚ رق ػؿ رٖ -ػاىتٚ، صتب اگـ ٝاهؼ٤ت تٜؼ٣ؼٛب ثٚ ىؼت ثقؿگ ٗٔب٢٣ ىؼٙ

 .کٚ ػبهجت إٓ ٗبٓؼِّٞ ثٞػ ۱۹۴۸

٣ٞٗن٘ؼٙ  

Jean Paul CHAGNOLLAUD 

ػؿگ٤ـ١ " ژإ پَ ىب ٤ٗٞ ُٞ امتبػ صوٞم ػاٗيگبٙ مـژ١، ٓؼ٣ـ ٗيـ٣ٚ 

، پبؿ٣ل " ٛب١ ٓؼ٣تـاٗٚ

تٞمٔ ٣ک ائتالف مٚ ربٗجٚ كـاٗنٚ، اٗگِنتبٕ، ٝ  ۱۹۵۶تٜبرْ مٞئق ػؿ 

ػاُ٘بٍـ ٍٞؿت امـائ٤َ ثـا١ مـٗگٕٞ کـػٕ صکٞٓت پـف٣ؼٗت رٔبٍ ػت

، ر٘گ ۱۹۶۷ػؿ . گـكت ثؼٕٝ ا٣٘کٚ ػُٝت ٣ٜٞػ ٛـگق ػؿ عطـ هـاؿ گ٤ـػ

ٛـگق چٚ . پل اف ٛلتٚ ٛب ثضـإ ثب هبٛـٙ ٝ ػٓين تٞمٔ تَ آ٣ٝٞ آؿبف ىؼ

ػُٝت ٝ چٚ متبػ اؿتو امـائ٤َ کٔتـ٣ٖ تـػ٣ؼ١ ػؿ ثـتـ١ عـػ ک٘٘ؼٙ 

تؼاؿک  ، َٓـ ٝ مٞؿ٣ٚ، پل اف۱۹۷۳ػؿ اکتجـ . ٤ٗـٝٛب١ عٞػ ٗؼاىت٘ؼ

، اؿتو ۱۹۴۸ثـا١ ا٤ُٖٝ ثبؿ پل اف . ٛب١ ػه٤ن، ػمت ثٚ اثتکبؿ فػٗؼ

ٛب١ ػـة ػؿ ػٝرجٜٚ ثٚ امـائ٤َ صِٔٚ کـػٗؼ ،ػؿ فٓب٢ٗ کٚ ثٚ ػ٤َُ ا٣بّ 

اکتجـ ٝ ٤ٗق ٗبتٞا٢ٗ مـ٣ٝل  ۳۱ػ٤ؼ ک٤پٞؿ، تؼاؿک اٗتغبثبت هبٕٗٞ گؾاؿ١ 

ٗوو عٞػ ؿبكَ گ٤ـ١ . ٛب١ آالػبت٢، اف ٛي٤بؿ١ کيٞؿ کبمتٚ ىؼٙ ثٞػ

صتب ػؿ ا٣ٖ ىـا٣ٔ، ٓٞرٞػ٣ت صکٞٓت امـائ٤َ (. ۱)ؿا ثٚ تٔب٢ٓ ثبف١ کـػ

هبٛـٙ ٝ ػٓين كؤ پل گـكتٖ . ثٚ ٤ٛچ ٝرٚ ٓٞؿػ تٜؼ٣ؼ ٝاهغ ٗيؼ

ؿا ػؿ ٗظـ ػاىت٘ؼ ٝ ا٣بالت ٓتضؼٙ ٓـاهت  ۱۹۶۷مـف٤ٖٓ ٛب١ اىـبٍ ىؼٙ 

 .ٓ٘بكغ ص٤بت٢ ٓتضؼه ثٞػ

٣ک ػُٝت ػـة ٗؼاىتٚ ، امـائ٤َ ٤ٛچ ػؿگ٤ـ١ ٓنتو٤ْ ثب ۱۹۷۳اف 

٤ٛچ ٣ک اف ا٣ٖ ػُٝت ٛب هبػؿ ثٚ ٣ک ٓوبثِٚ ٗظب٢ٓ ٤ٗنت٘ؼ، صتب (: ۲)امت

ثب ػؿ ٗظـ گـكتٖ تضٍٞ ٛب١ امتـاتژ٣ک٢ ٗبى٢ اف ٝؿٝػ ٓٞىک ٛب١ هبؿٙ 

اف ا٣ٖ ثٚ ثؼؼ ٣ک اؿتو . ثؼ٣ٖ تـت٤ت ر٘گ تـ٤٤ـ ٓب٤ٛت ػاػٙ امت. پ٤ٔب

ثب ( تبٗک ٝ ٛٞاپ٤ٔب )«م٘ت٢»کالم٤ک ثٚ ٓٞؿ ػٔؼٙ ٓزٜق ثٚ مالس ٛب١ 

ٓؼؾاُک ا٣ٖ تـ٤٤ـ ث٤٘بػ١ ثب مکٞت ثـگقاؿ . مبفٓبٕ ٛب١ چـ٣ک٢ ٢ٓ ر٘گؼ

ىؼٙ ٝ امـائ٤َ کٔبکبٕ چ٘بٗکٚ گ٢٣ٞ آ٣٘ؼٙ اه ثٚ عطـ اكتبػٙ امت اهؼاّ 

 .٢ٓ ک٘ؼ

ػؿ ٝاهغ ػؿ ثٜبؿ . ٣ک ٗوطٚ ػطق ثضنبة ٢ٓ آ٣ؼ ۱۹۸۲ػؿ ا٣ٖ تضٍٞ مبٍ 

١، ثـ ٓجن تٞاكن ٗبٓٚ ٍِش ث٤ٖ ا٣ٖ مبٍ ثٞػ کٚ آعـ٣ٖ مـثبف امـائ٤َ

، ٍضـا١ م٤٘ب ؿا تـک کـػ، ػؿصب٢ُ کٚ چ٘ؼ ۱۹۷۹هبٛـٙ ٝ تَ آ٣ٝٞ ػؿ 

ٛلتٚ ثؼؼ، اؿتو امـائ٤َ ثـا١ اهؼاّ ثٚ ٗبثٞػ١ مبفٓبٕ آفاػ١ ثغو 

، ثب صٔب٣ت (۳)ٗغنت ٝف٣ـ ٓ٘بع٤ٖ ثگ٤ٖ. كِنط٤ٖ ثٚ ُج٘بٕ صِٔٚ ٢ٓ ک٘ؼ

. ؿا پ٤و ٢ٓ ثـػٙ امتٝف٣ـ ػكبػو آؿ٣َ ىبؿٕٝ، ٣ک امتـاتژ١ ؿٝىٖ 

ٍِش ثب ه١ٞ تـ٣ٖ ػُٝت ػـة ثٚ اٝ آکبٕ ػاػ تب ثٚ ٗظـ رٜب٤ٗبٕ ٣ک كـػ 

، ا٤٘ٓت ( ۱۹۷۸ثـٗؼٙ رب٣قٙ ٍِش ٗٞثَ ػؿ) ٍِش ِٓت ثٚ ٗظـ آٓؼٙ 

کيٞؿه ؿا ثـا١ ٓؼت٢ ٓٞال٢ٗ تب٤ٖٓ کـػٙ ٝ تٔبّ کٞىو عٞػؿا ثـ 

ٓـکق ک٘ؼ، ٓت( اٝؿى٤ِْ، مبصَ ؿـث٢ اؿػٕ ٝ ؿقٙ) مـف٤ٖٓ ٛب١ كِنط٢٘٤

ثٚ  -ثـ مـف٤ٖٓ ٛب٢٣ کٚ اٝ ثٚ ىؼت ػٗجبٍ گنتـه ک٘تـٍ عٞػ ثـ آٜٗب ثٞػ

 .٤ٖٔٛ ػ٤َُ ٓـس ٝم٤غ ىٜـک مبف١ ػؿ مـف٤ٖٓ ٛب١ كِنط٢٘٤ آؿبف ىؼ

 ٝاژگبٕ ُٛٞٞکٞمت

ػ٤ِـؿْ ػِْ کـػٕ ٓوب٣نٚ ٣بمـ ػـكبت ثب آػُٝق ٤ٛتِـ، ث٤ٖ ث٤ـٝت ٝ 

، ا٣ٖ «ُٛٞٞکبمت رؼ٣ؼ» ثـ٤ُٖ ٗبف١، ٝ كؼبٍ کـػٕ ٓزؼػ مغ٘ٞؿ١ ػؿ ثبة

صٔالت ثـ ػ٤ِٚ مبفٓبٕ آفاػ١ ثغو كِنط٤ٖ ٝ ٓتضؼٛب١ ُج٘ب٢ٗ آٜٗب ٣ک 

ػٝؿٙ ػؿگ٤ـ١ ٗبثـاثـ ؿاٙ ٢ٓ اٗؼافػ کٚ ػؿ إٓ امـائ٤َ ػؿ ٓوبثِٚ ثب مبؿٓبٕ 

ػؿ ٣ک٢ اف ثٜتـ٣ٖ کتبة ٛب ػؿ ثبؿٙ ا٣ٖ ر٘گ، . ٛب١ چـ٣ک٢ هـاؿ ٢ٓ گ٤ـػ

، چ٤ٖ٘ «اٛٞػ ٣بآؿ١» ٝ « ٣قفٙ اٝ ه»ػٝ کبؿى٘بك ٗظب٢ٓ امـائ٤َ، 

صبٍَ ثِ٘ؼ پـٝاف١ ٛب١ ٓـػ١ مٔذ ٝ ث٢ اصت٤بٓ » :ٗت٤زٚ ٢ٓ گ٤ـٗؼ

ثـ پب٣ٚ تْٞٛ ٝ ػؿٝؽ امتٞاؿ ثٞػ، ٝ  ۱۹۸۲، اىـبٍ ُج٘بٕ ػؿ (ىبؿٕٝ)

٤ٛچ تٞر٢ٜ٤ ثـا١ ا٣ٖ ر٘گ ث٤ٜٞػٙ ٝ ....ٗبگق٣ـ ثب٣ؼ ثب ثؼكـرب٢ٓ پب٣بٕ ٣بثؼ

 (۴)ٗؼ ػؿك گـكتٖ اف إٓ ثبىؼثٜتـ٣ٖ ٗت٤زٚ ٤ٓتٞا. پـ عـد ٝرٞػ ٗؼاؿػ
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ثـ ػکل، ٣ک . ٓتبملبٗٚ، ٤ٛچ ٣ک اف ؿٛجـإ امـائ٢ِ٤ چ٤ٖ٘ ٗکـػٗؼ

ػؿ . ٓ٘طن فٝؿ كبهؼ ٛـ ٗٞع اٗؼ٣يٚ امتـاتژ٣ک ػؿاف ٓؼت تض٤َٔ ىؼٙ امت

گبػ١ ا٣قٗکت »، كـٓبٗؼٙ ٓ٘طوٚ ٗظب٢ٓ ىٔبٍ امـائ٤َ، ژٗـاٍ ۲۰۰۸اکتجـ 

 ۲۰۰۶ٝ كـٛ٘گ٢ صقة هللا ػؿ  ، ثب اىبؿٙ ثٚ ثٔجبؿإ ٓـکق ٛب١ م٤بم٢« 

آٗچٚ ػؿ ث٤ـٝت گؾىت ػؿ ٛـ » :کٚ ثب عبک ٣کنبٕ ىؼٙ ثٞػ اػالّ کـػ

ٓب ٣ک هؼؿت ٗب ...ػٛکؼٙ ا١ کٚ ثٚ امـائ٤َ ى٤ِک ک٘ؼ تکـاؿ عٞاٛؼ ىؼ

 (۵....)ثـاثـ ؿا ثـ پب ٢ٓ ک٤ْ٘

ػؿ ٍٓٞ م٢ مبٍ گؾىتٚ ػُٝت ٛب١ ٓتٞا٢ُ ت٤َْٔ ثٚ صِٔٚ ٛب١ ٗظب٢ٓ 

؛ ػ٤ِٔبت  ۱۹۸۸-۱۹۸۷مـکٞة ٗغنت٤ٖ اٗتلبّٚ ػؿ : ػ٣گـ١ گـكتٚ اٗؼ

؛ ػ٤ِٔبت ۱۹۹۶ثـ ػ٤ِٚ ر٘ٞة ُج٘بٕ ٝ صقة هللا ػؿ « عٞىٚ ٛب١ عيْ»"

ػؿ ٍٓٞ اٗتلبّٚ ػّٝ ؛ ر٘گ ثـ ػ٤ِٚ صقة هللا ػؿ  ۲۰۰۲ػؿ « صلبظ» 

ٝ  ۲۰۰۷ٝ ٗٞآجـ  ۲۰۰۶؛ صِٔٚ ثٚ صٔبك ػؿ ؿقٙ ػؿ ژٝئٖ ۲۰۰۶

 .«مغت مـة»ثب ػ٤ِٔبت  ۲۰۰۸مپل ػؿ ػمبٓجـ 

چگٞٗٚ ٓـف ٓوبثَ رؼ٣ؼ ٛؼف ا٣ٖ ػ٤ِٔبت ٓؼـك٢ ٤ٓيٞػ؟ اف ٗظـ ٗظب٢ٓ 

اؿ آٗزب . مـثبف ٝ تـٝؿ٣نت: ٛب١ امـائ٢ِ٤، كؤ ػٝ ٗٞع ػىٖٔ ٝرٞػ ػاؿػ

کٚ ٤ٛچ اؿتو ٓ٘ظ٢ٔ ػؿ ٓوبثَ ٗؼاؿٗؼ،پل ٓـف ٓوبثَ تـٝؿ٣نت امت؛ 

٤ٛچگٞٗٚ ٓيغَٚ ٓوبٝٓت ثـا١ ٓـف ػ٣گـ هب٣َ ٢ٔٗ ىٞٗؼ چـا کٚ ا٣ٖ 

ىغَٚ ثٚ آٜٗب ٝ ٛؼك٢ کٚ ػٗجبٍ ٤ٓک٘٘ؼ ٓيـٝػ٤ت٢ پـاؿفه ػاػٙ ٝ ّ

 .٤ٗـ١ٝ ؿبُت ؿا ٗبٓيـٝع ٢ٓ ک٘ؼ

ا٣ٖ ػ٘ٞإ اٗتغبث٢، کٚ اٍٞال م٤بم٢ امت، ػؿ ػؿرٚ ٗغنت ػؿ عؼٓت 

هـاؿ ػاؿػ کٚ « تٜؼ٣ؼ ٓٞرٞػ٣ت»کنت ٓيـٝػ٤ت ٝ اػتجبؿ ثغي٤ؼٕ ثٚ ا٣ؼٙ 

ؿ١ٝ اىـبُگـ ٛـگق ا٣ٖ ٣ک ٝاهؼ٤ت امت کٚ ٤ٛچ ٢ٗ. ؿ٤ـ ٝاهؼ٢ امت

صبّـ ثٚ پؾ٣ـه ٣ٞٛت ٓوبٝٓت ثـا١ ٓغبُق ٛب١ عٞػ ٗيؼٙ امت، چٚ ػؿ 

اُزقا٣ـ ػؿ ػٝؿإ اىـبٍ كـاٗن٣ٜٞب ٣ب ػؿ آكـ٣وب١ ر٘ٞث٢ ػؿ ػٝؿإ 

 .ػىٖٔ ٤ٔٛيٚ تـٝؿ٣نت ثٞػٙ امت. آپبؿتب٣ؼ

اف . تـٝؿ٣نت ٗب٤ٓؼٕ ٓـف ػ٣گـ هٞا٤ٖٗ ثبف١ ؿا ٤ٗق تـ٤٤ـ ٢ٓ ػٛؼ

ٛٔٚ چ٤ق ٓزبف »ثب ا٣ٖ ٗٞع ػىٖٔ ٓطـس ٤ٓيٞػ، ٛ٘گب٢ٓ کٚ ٓجبؿفٙ 

ثٚ ا٣ٖ تـت٤ت امـائ٤َ . چـا کٚ هٞا٤ٖٗ ر٘گ٢ ػ٣گـ ؿػب٣ت ٤ٔٗيٞػ« امت

ٓغبُق ٛب١ عٞػ ؿا اف ػا٣ـٙ م٤بم٢ عبؿد کـػٙ ٝ آٜٗب ؿا ثٚ ػ٤ٗب١ ر٘ب٢٣ 

 .٢ٓ مپبؿػ

چٚ ا٤ٔٛت٢ ػاؿػ اگـ ر٘گ ثبػج تؼؼاػ ف٣بػ١ هـثب٢ٗ ػؿ ٤ٓبٕ اكـاػ ؿ٤ـ 

« ػؿ پيت»ػ ف٣ـا تو٤َـثٚ گـػٕ تـٝؿ٣نت ٛب ٢٣ ٢ٓ اكتؼ کٚ ٗظب٢ٓ ىٞ

ث٢ گ٘بٙ ٛب پٜ٘بٕ ىؼٙ اٗؼ؛ چٚ ا٤ٔٛت ػاؿػ اگـ مالس ٝ ٝم٤ِٚ ٛب١ ٗب ثـاثـ 

ثٚ کبؿ گـكتٚ ىٞػ، ٓبٗ٘ؼ امتلبػٙ ٝم٤غ اف تبٗک ٛب ٝ ثٚ کبؿ گـكتٖ ٓتٞاتـ 

ٛٞاپ٤ٔب ٛب١ ىکبؿ١، چـا کٚ ػؿٛـ ٍٞؿت ، ا٣ٖ تـٝؿ٣نت ٛب ثٚ ٤ٛچ 

ف اصتـاّ ٢ٔٗ گؾاؿٗؼ؛ چٚ ا٤ٔٛت ػاؿػ اگـ هٞاػؼ صوٞم ثيـ ف٣ـ پب چ٢

 ....گؾاىتٚ ىٞٗؼ

ثٚ ا٣ٖ ٗضٞ ػىٖٔ . ػمت آعـ، ٗبثٞػ١ تـٝؿ٣نْ، ٝم٤ِٚ ؿا تٞر٤ٚ ٢ٓ ک٘ؼ

ثٚ صؼ ٣ک ص٤ٞإ ٝصي٢ ت٘قٍ ٤ٓک٘ؼ کٚ ٗبثٞػ٣و ٓيـٝػ٤ت ث٤يتـ١ ٢ٓ 

، ٣ک ۲۰۰۸ػؿ ػمبٓجـ . ؿا ىکَ ٢ٓ ػٛؼ« تٜؼ٣ؼ١ ص٤بت٢»٣بثؼ چـا کٚ 

» :مغ٘گ١ٞ اؿتو امـائ٤َ ػؿ ثبؿٙ ٛؼف ٛب١ صِٔٚ ثٚ ؿقٙ چ٤ٖ٘ ٢ٓ گ٣ٞؼ

چ٘ؼ ؿٝف ثؼؼ، ػؿ پبمظ تؼؼاػ ف٣بػ . «ٓب الٗٚ ٛب١ تـٝؿ٣نْ ؿا ٗبثٞػ ٢ٓ ک٤ْ٘

آب ا٣ٖ ٛب تـٝؿ٣نت .... آؿ١» :هـثب٢ٗ ٛب، ٣ک مغ٘گ١ٞ ػُٝت ٤ٓگ٣ٞؼ

 «٤ٓجبى٘ؼ

 چگٞٗٚ ؿاػ٣کب٤ُنْ ػآٖ فػٙ ٤ٓيٞػ

امـائ٤َ، پ٢ ػؿ پ٢، اهؼاّ ثٚ کيتٖ ؿ٤٣ل ٛب، کبػؿٛب ٣ب صتب ثب ا٣ٖ ٓ٘طن، 

ٓزبفات ٓـگ ػؿ امـائ٤َ ٝرٞػ . ٓـكؼاؿٛب١ مبػٙ ا٣ٖ مبفٓبٕ ٛب ٢ٓ ک٘ؼ

ػؿ . ٗؼاؿػ آب م٤بمت هتَ ٛب١ ٓيغٌ اف ػٙ ٛب مبٍ پ٤و ارـا ٢ٓ ىٞػ

. ، ػـكبت اف چ٘ؼ٣ٖ مٞء هَؼ ؿٛب٢٣ ٣بكت۱۹۸۲ٍٓٞ ٓضبٍـٙ ث٤ـٝت ػؿ 

 ( -اثٞرٜبػ)اّٚ اٍٝ، ٣ک کٔبٗؼ١ٝ امـائ٢ِ٤ ، ع٤َِ اُٞف٣ـػؿ رـ٣بٕ اٗتن

ؿا ػؿ  -کٚ تَ آ٣ٝٞ اٝ ؿا مبفٓبٕ ػٛ٘ؼٙ ىٞؿه م٘گ پـا٢ٗ ٛب ٤ٓي٘بعت

 .ػؿ تٞٗل ثٚ هتَ ؿمبٗؼ ۱۹۸۸آٝؿ٣َ 

ػؿ ٍٓٞ اٗتلبّٚ ػّٝ، ٍالس ىٜبػا، ٓنئٍٞ ْٜٓ صٔبك ػؿ ؿقٙ، ػؿ 

تٖ ػؿ ژ٤٣ٝٚ  ٓ٘قُو ٛٔـاٙ عبٗٞاػٙ ٝ ٗقػ٣کبٗو ثب ثٔج٢ ثٚ ٝفٕ ٣ک

، اصٔؼ ٣بم٤ٖ، ؿٛجـ ۲۰۰۴ػٝ مبٍ ثؼؼ ػؿ ٓبؿك (. ۶)کيتٚ ىؼ ۲۰۰۲

چ٘ؼ ٛلتٚ ثؼؼ، . کبؿ٣قٓبت٤ک مبفٓبٕ امال٢ٓ، ثب ٣ک ؿاکت تکٚ پبؿٙ ىؼ

 .ربٗي٤ٖ اٝ، ػجؼاُؼق٣ق اُـاٗت٤ن٢ ثٚ ٛٔبٕ مـٗٞىت ػچبؿ ىؼ

ا٣ٖ ؿٝه تٞمٔ امـائ٤َ اثؼاع ٗيؼٙ امت؛ ثِکٚ ثغي٢ اف م٘ت ٓٞال٢ٗ 

ا١ ػُٝتٜب ٢٣ امت کٚ ٢ٔٗ عٞاٛ٘ؼ ٓيـٝػ٤ت ٓجبؿفٙ ٛب١ ثـ ػ٤ِٚ ر٘گٚ

مِطٚ عٞػ ؿا ثـم٤ٔت ثي٘بم٘ؼ، ػؿ ؿػٙ اٍٝ ٤ٓتٞإ اف كـاٗنٚ ػؿ اُزق٣ـٙ 

ػؿ ( إ. اٍ.ا ف)تؼؼاػ ف٣بػ١ اف ؿٛجـٛب١ رجٜٚ ٢ِٓ آفاػ١ ثغو. ٗبّ ثـػ

، کٚ ػؿ ٓقؿػٚ ا١ ػؿ صبى٤ٚ «الؿث٢ ثٖ ٜٓؼ١»ٜٗبٕ کيتٚ ىؼٙ اٗؼ، چٕٞ 

تَٞؿ . ثٚ ػاؿ کي٤ؼٙ ىؼ( ۷)ٛـ اُزق٣ـٙ تٞمٔ کبپ٤تبٕ پَ اٝمبؿكه

٤ٓيؼ ثٚ ا٣ٖ ٗضٞ ٤ٓتٞإ ٛـ ٗٞع ٓوبٝٓت٢ ؿا علٚ کـػ تب فٓب٢ٗ کٚ ٓزجٞؿ 

ىؼٗؼ ثپؾ٣ـٗؼ کٚ تٜ٘ب ؿاٙ عـٝد اف ػؿگ٤ـ١ ٓؾاکـٙ ٝ پؾ٣ـه صن ػ٣گـ١ 

اُجتٚ ػؿ  ۱۹۹۳ػؿ « امِٞ»ٝ ػؿ  ۱۹۶۲ػؿ « ا٣ٝبٕ»امت، چ٘بٗچٚ ػؿ 

 .ٓتلبٝت ٍٞؿت گـكت ىـا٣ط٢

ػؿ صب٢ُ کٚ ٤ٛچ کيٞؿ ػـة ٓٞرٞػ٣ت امـائ٤َ ؿا تٜؼ٣ؼ ٢ٔٗ ک٘ؼ، 

م٤بمتٔؼاؿٛب ٝ ٗظب٢ٓ ٛب١ امـائ٤َ ٛـچٚ ث٤يتـ ثٚ عيٞٗت ٓتٞمَ 

عـػ  ۱۹۸۲ثٚ ٗٞثت ثب٣ؼ مبفٓبٕ آفاػ١ ثغو كِنط٤ٖ ؿا ػؿ . ٤ٓيٞٗؼ

 ۱۹۹۶ٗبثٞػ کـػ، صقة هللا ؿا ػؿ ۲۰۰۲کـػ، ٓوبٝٓت كِنط٢٘٤ ٛب ؿا ػؿ 

تْؼ٤ق ٣ب اف ٤ٓبٕ  ۲۰۰۸ٝ ۲۰۰۷، ۲۰۰۶ٝ مپل صٔبك ؿا ػؿ ۲۰۰۶ٝ

ٗٚ تٜ٘ب ٤ٛچ ٣ک اف ا٣ٖ ٛؼف ٛب ثٚ ٗت٤زٚ ٗـم٤ؼ صتب ٛـ ثبؿ . ثـػاىت

ٓيکَ م٤بم٢ کٚ ثٚ ظبٛـ مؼ٢ ػؿ صَ إٓ ٤ٓيؼ پ٤چ٤ؼٙ تـ ىؼ، چـا کٚ 

ٛزّٞ ثبػج تو٣ٞت مبفٓب٢ٗ کٚ مؼ٢ ػؿاف ْٛ پبىبٗؼٕ إٓ ىؼٙ گـػ٣ؼٙ ٣ب 

 .ا ؿاػ٣کبٍ تـ کـػٙ امتگـٝٙ ٛب ؿ

ٓٞهؼ٤ت ٓوبٝٓت ؿا تو٣ٞت : ا٣ٖ توبثَ ثبال ؿٝٗؼٙ اف عٞػ ٛزّٞ ٗبى٢ ٤ٓيٞػ

٤ٓک٘ؼ، ٓوبٝٓت٢ کٚ ٓٞؿػ تٜبرْ اؿتي٢ كٞم ٓؼؿٕ ٝ ثن٤بؿ ٓزٜق هـاؿ 

ثٚ ٛٔبٕ ٗنجت کٚ ٤ٓتٞإ ٣ک گـٝٙ تـٝؿ٣نت٢ كبهؼ پب٣گبٙ . گـكتٚ امت

ٗبثٞػ کـػٕ مبفٓب٢ٗ کٚ اف ارتٔبػ٢ ه١ٞ ؿا اف ث٤ٖ ثـػ، ثٚ ٛٔبٕ ٗنجت 

ٗظـ ٓـػّ عٞػ ٣ب ثغو ٢ٜٔٓ اف ا٣ٖ ٓـػّ مبفٓبٕ ٓوبٝٓت ى٘بعتٚ ٤ٓيٞػ 

پب٣گبٙ ا٣ٖ مبفٓبٕ ٛب تٞمٔ اٗتغبثبت ثـ گقاؿ ىؼٙ . ؿ٤ـ ٓٔکٖ ٢ٓ ثبىؼ

، صٔبك ٣ب صقة هللا تب٤٣ؼ ىؼٙ «كتش»ػؿ كِنط٤ٖ ٝ ُج٘بٕ چٚ ػؿ ٓٞؿػ 

 .امت

ا٣ٖ ػاػٙ ٛب ؿا کْ اؿف٣بث٢ کـػٙ ثٞػ ، ػؿ ُج٘بٕ، امـائ٤َ ثٚ صؼ١ ۲۰۰۶ػؿ 

صقة هللا ثٚ پـتبة : کٚ ىکنت تٜ٘ب چ٘ؼ ؿٝف پل اف آؿبف صِٔٚ آىکبؿ ىؼ

ٓٞىک اػآٚ ٢ٓ ػاػ، ػؿ ٓوبثَ صِٔٚ ف٢٘٤ٓ ٓوبٝٓت ٤ٓکـػ ػؿ صب٢ُ کٚ 

ثٚ مـػت صقة ى٤ؼ٢ ثٚ ٍٞؿت ٣ک . مـثبفٛب١ ام٤ـ، ٣بكتٚ ٗيؼٗؼ

الس ٛب١ ثٚ صؼ کبك٢ پ٤و ؿكتٚ مبفٓبٕ ٓٞحـ، ثٚ عٞث٢ تؼ٤ِْ ػ٣ؼٙ، ثب ك

« ٓـکبٝا»ثـا١ ٗلٞؽ ثٚ ػٔن عبک ػىٖٔ ٝ ثـا١ ٗبثٞػ کـػٕ ػٙ ٛب تبٗک 

ثٚ اّبكٚ، ا٣ٖ صقة ثٚ اصتـاّ ػظ٢ٔ٤ ػؿ ُج٘بٕ ٝ رٜبٕ امالّ . ظبٛـ ىؼ

ٝ ثٚ پيت٤جب٢ٗ ٓب٢ُ ا٣ـإ ٝ صٔب٣ت مٞؿ٣ٚ، ا٣ٖ مبفٓبٕ . ػمت ٣بكت

ػٙ ٝ ثٚ ا٣لب١ ٗوو ٓضٞؿ١ ػؿ تٞاٗنت اف ٗظـ ٗظب٢ٓ عٞػ ؿا ثبف مبف١ کـ

 .فٗؼگ٢ م٤بم٢ ُج٘بٕ اػآٚ ػٛؼ

............................................  

 

 مرگ ٌکی از پٌشکسوتان سٌنمای اٌران در سکوت
بردار باسابقه و پٌشکسوت که مدتی بود دچار عارضه  نعمت حقٌقً، فٌلم

 . قلبی شده بود، شب گذشته، هشتم اردٌبهشت در گذشت
در سال چهارم دبٌرستان تحصٌل را برای . بود 1318نعمت حقٌقی متولد 

همٌشه رها کرد و موقعی که فرخ غفاری فٌلم جنوب شهر را می ساخت 
 . به عنوان کمک فٌلمبردار استخدام شد

شد باعث آشناٌی  جلسات نماٌش کانون فٌلم که به همت غفاری برگزار مً
در چنٌن وضعی با . ٌخ سٌنمای جهان شدهای مهم تار ای از فٌلم او با پاره

کمک و موافقت غفاری تارٌک خانه کوچکی در اٌران نما داٌر کرد و به 
گه گاه با دوربٌن فٌلمبرداری . ای به کار عکاسی مشغول شد طور حرفه

های گرفته شده را در تانک عکاسی  گرفت و ٌا عکس نماهای کوتاهی مً
  .کرد ظاهر و با آگراندٌسمان چاپ مً

ساخت تعدادی فٌلم تبلٌغاتی از نوشتن طرح تا  1340در نٌمه اول دهه 
پس از تأسٌس . فٌلمبرداری تدوٌن و صداگذاری به حقٌقی محول شد

 . تلوٌزٌون به توصٌه غفاری فعالٌت حقٌقی در تلوٌزٌون متمرکز شد
کار در تلوٌزٌون، حقٌقی را از فضای ناسالم سٌنما و جو نامطلوبی که آن 

حقٌقی براٌن عقٌده بود که اگر در آن زمان . اطه کرده بود دور کردرا اح
شد، به طور قطع به سلک همان فٌلمبردارانی می  وارد سٌنمای اٌران مً

 . پٌوست که سٌنمای اٌران آنها را هرز برده است
حقٌقی معتقد بود در ٌک فٌلم، اصل اساسی اٌن است که فٌلمبردار و 

داشته باشند و روحٌه ٌکدٌگر را بشناسند، فقط  کارگردان با ٌکدٌگر تفاهم
در چنٌن حالتی است که از نتٌجه همکاری رضاٌت خواهند داشت؛ در غٌر 

اش  ای مکانٌکی بدل خواهد شد که وظٌفه صورت فٌلمبردار به وسٌله اٌن
 . فقط گرفتن ٌک مجموعه عکس است

حتجاب، آکل، بلوچ، خاک، غزل، دشنه، تنگسٌر، شازده ا ها، داش گوزن
شاه آکتور سٌنما، روز  ها، عروس، ناصرالدٌن سفٌر، دزد عروسک

فرشته، معجزه خنده، فصل پنجم، جهان پهلوان تختی و شوکران از جمله 
     1389اردٌبهشت  9        مهر       . اثار وی بودند
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