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ثـؿمی يغتَـی اف عٕػ مٕفی فَبٌ ػؿ اٌـاٌ 

 اهتَبػی آٌ-ٔػٕايم ارتًبػی
ََـهللا هبّی 

عٕػکيی يؼًٕال ثبالتـٌٍ ػؿرّ ؿَذ ٔ َبؿاصتی ٌک اَنبٌ ؿا ػؿا ؽْبٌ 

ٌٍ ؿاِ گـٌق اف ثٍ ثنت عٕػکيی اهؼايی امت ثًخبثّ آعـ.  تؼاػی يٍکُؼ

ػؿک اٌٍ َکتّ کّ عٕػکيی ؿاِ صهی . ْبی كـػ ػؿؿٔاثٔ ػؿٌٔ ارتًبع 

ػأٓهجبَّ ٍَنت ثهکّ ؿاْی تضًٍهی امت کّ صبٍم ؿٔاثٔ يٕرٕػ ػؿ 

َتٍزۀ ثٍو اف می مبل صکٕيت . ربيؼّ يٍجبىؼ اًٍْت كـأاَی ػاؿػ

هتَبػی رًٕٓؿی اماليی ػؿ اٌـاٌ ػًٕيب ٔ ثؼؿمتی ػؿ اكقاٌو ثضـاٌ ا

،مـکٕة ػيٕکـامی، پـ کـػٌ فَؼآَب ٔ کيتبؿ ؿٔىُلکـاٌ ،ثنتٍ 

. ؿٔفَبيّ ْبی يتـهی ٔ ؿبؿت ٔ چپبٔل يُبثغ ٓجٍؼی ٔ ؿٍـِ ثٍبٌ يٍيٕػ

ٌکی افىبعٌ ْبی ػؼانت ارتًبػی ػؿْـ ارتًبػی، ماليت آٌ ربيؼّ 

ماليت َّ كؤ ثًُقنۀ كوؼاٌ ثًٍبؿٌٓب ثهکّ ثؼُٕاٌ ىـاٌطی کّ ." امت 

اف َظـ رنًی ، ؿٔصی ٔارتًبػی اف ماليت کبيهی ثـعٕؿػاؿ ثبىُؼ اكـاػ 

ثـای ؿٔىٍ ىؼٌ يطهت ٔ اٌُکّ ثضـاٌ اهتَبػی چگَّٕ " . تؼـٌق يٍيٕػ

ػؿ فَؼگی ٔ يـگ يـػو تبحٍـ يٍگؾاؿػ ٔ ٌب مـکٕة ػيٕکـامی ثچّ ٍٕؿت 

ػؿ آمٍت فػٌ ثّ ماليت ؿٔاَی يـػو يٕحـ امت ، يضووٍٍ اٌـاَی تضوٍوبت 

ای ؿا ػؿ اٌـاٌ اَزبو ػاػِ ٔ ٌبكتّ ْبی عٕػ ؿا ػؿ َيـٌبت ػهًی  پـ ػايُّ

ثؼٌٓی امت کّ رًٕٓؿی اماليی . ػاعم ٔ عبؿد اف اٌـاٌ يُتيـ مبعتّ اَؼ

گبِ ثّ . يبَغ اف ػؿد اٌٍ گقاؿىبت ػؿ ؿٔفَبيّ ْبی تضت کُتـل عٕػ امت 

گبِ عجـی ػؿ چُؼ مطـکٕتبِ ػؿ ؿٔفَبيّ ْبی يضهی ٌٔب مـامـی ػؿد 

ػ ٔ اف عٕػمٕفی ٌک ػعتـ رٕاٌ ػؿ عٕفمتبٌ ٌٔب عٕػمٕفی فَی يٍيٕ

.   ىْٕـػاؿ ػؿ اٌالو عجـ يٍؼُْؼ 

ٌکی اف ّـثبتی کّ رًٕٓؿی اماليی ثـ يـػو اٌـاٌ ٔاؿػ آٔؿػِ  ، ىؼت 

ٌبكتٍ ثـٔف ىبعٌ ْبی ؿٔصی ٔ ؿٔاَی ػؿثٍٍ اهيبؿ يغتهق يـػو ٔ ػؿ 

اٌٍ . ی ثٕػِ امتگـِٔ ْبی مُی رٕاٌ ػؿ اٌٍ ػٔؿۀ می مبنّ صکٕيت ٔ

ػؿ صبنی امت کّ ثنٍبؿی اف ػاَيًُؼاٌ ػهٕو ارتًبػی يؼتوؼَؼ کّ ثًٍبؿی 

ْبی ؿٔاَی ثّ تُٓبئی ػهت ػًؼۀ عٕػکيی ٍَنتُؼ ثهکّ ُْگبيی کّ ثب 

ينبئم اهتَبػی ٔ ارتًبػی تهلٍن يٍيَٕؼ مـػت آَٓب چُؼ ثـاثـ 

ٌتٕاَُؼ ارتًبػی ٍَقثّ تُٓبئی  و-يٍيٕػًٍّ اٌُکّ عٕػ ينبئم اهتَبػی

. ماليت ؿٔاَی ؿا آمٍت ثـمبَُؼ 

يضووٍٍ ؿٔاَيُبمی ػٕايم يغتهلی ؿا ػؿ ؿاثطّ ثب پؼٌؼِ عٕػکيی يٕحـ  

يٍؼاَُؼ کّ افآٌ رًهّ مٍ ، رُنٍت، ثٍکبؿی، ىـأٌ پـ اّطـاة ، 

اٌٍ ػٕايم ْـ . كيبؿْبی گَٕبگٌٕ ارتًبػی ٔ مٍبمی ؿا يٍتٕاٌ َبو ثـػ

الفو ثـای ؿٔی آٔؿػٌ ثّ اهؼاو ثّ  ٌک ثّ تُٓبئی ٌب ثب ًْؼٌگـ ىـائٔ

عٕػکيی ؿا كـاْى يی مبفَؼ 
(1)

  .

ػؿ چُؼ مبل اعٍـ گـِٔ ْبی تضوٍوبتی ثنٍبؿی ػؿ ػاَيگبْٓبی يغتهق 

اٌـاٌ ثّ يّٕٕع كکـ ثّ عٕػکيی ٔ ٌب اهؼاو ثّ عٕػکيی ػؿ امتبَٓبی 

. ػيتؼؼػ پـػاعتّ اَؼ ٔ َتبٌذ ػهًی كٕم انؼبػِ هبثم تٕرٓی ؿا اؿائّ ػاػِ اٌ

ثّ چُؼ ًََّٕ اف َتبٌذ ػهًی اٌٍ گـِٔ ْبی تضوٍوبتی ػؿ يٕؿػ پؼٌؼِ 

. عٕػکيی ػؿ اٌـاٌ تٕرّ کٍُى

مبنّ ػؿ  3ػؿ ٌک يطبنؼۀ  1377ػؿمبل " ّـؿبيی ٔ عهٍهٍبٌ. "

 83ًََٕۀ عٕػمٕفی ؿا ثـؿمی کـػِ ٔ يتٕرّ ىؼَؼ کّ  318يبفَؼؿاٌ، 

اکخـ فَبٌ يٕؿػ  .ػؿ ٍؼ کم عٕػ مٕفی ْب ثٍٍ فَبٌ اتلبم اكتبػِ امت

َظـػاؿای ىْٕـ ، عبَّ ٔ فَؼگی ٔ تضٍَالت ثٕػِ اَؼ  ٔ اعتالكبت 

ُْگبو ثـٔف . عبَٕاػگی ػهت ػًؼۀ عٕػمٕفی ؿا تيکٍم يٍؼاػِ امت

اعتالكبت عبَٕاػگی کّ ينتوًٍأ ثب مبعتبؿ عبَٕاػِ ٔػهی انغًَٕ افػٔاد 

تُی ثـ ؿاثطۀ ينتوٍى ػاؿػ فٌ يتٕرّ يٍيٕػ کّ هٕاٍٍَ يؼَی ربيؼۀ يت

.  يـػمبالؿی اف ٔی صًبٌت ًٍَکُؼ ٔ عٕػ ؿا ثی ػكبع يٍٍبثؼ

ػؿ ثـؿمی عٕػ مٕفی ْبی امتبٌ آؽؿثبٌزبٌ " يوَٕػی ٔ ًْکبؿاَو"

ًََٕۀ عٕػمٕفی ؿا کّ ثّ  412تؼؼاػ  1381-1377ىـهی ثٍٍ مبنٓبی

. يـکق مٕعتگی تجـٌق يـارؼّ کـػِ ثٕػَؼ يٕؿػ ثـؿمی هـاؿ ػاػَؼ

َلـؿا فَبَی  412ػؿ ٍؼ اف  99اىبؿِ يٍکُؼ  کّ  يوَٕػی ػؿ گقاؿه عٕػ

اکخـ اٌٍ فَبٌ ػاؿای ىْٕـ ٔ عبَّ . مبل 26تيکٍم يٍؼُْؼ ثب مٍ يتٕمٔ 

ثٕػِ اَؼ ٔ ػؿ ٍؼ ثبالئی اف آَبٌ اف َلت ثؼُٕاٌ ػبيم آتو فا امتلبػِ کـػِ 

ػؿ ٍؼ کم گـِٔ ثٕػِ امت ٌؼُی  80يـگ ٔ يٍـ اٌٍ گـِٔ َقػٌک ثّ . اَؼ

ػؿ اٌٍ يطبنؼّ ٍَق . َلـ ربٌ عٕػ ؿا اف ػمت ػاػِ اَؼ 330ثّ ؿهًی َقػٌک 

يوَٕػی ػهت عٕػمٕفی فَبٌ اٌـاَی ػؿ امتبٌ آؽؿثبٌزبٌ ىـهی ؿا 

.  اعتالكبت فَبىٕئی ىُبمبئی کـػِ امت

" گـِٔ تضوٍوبتی يضًؼی" 
(2)

 1380ػؿ يطبنؼّ ػهًی عٕػ کّ ػؿمبل   

ؿكتبؿ عٕػکيی ػؿ اَتيبؿ ٌبكت َيبٌ ػاػ کّ ػؿ مطش کيٕؿ ثٍيتـٌٍ 

ثـامبك . مبل ثٕػِ امت  41 – 55ٔ  26-40اٌـاٍَبٌ ػؿ گـِٔ ْبی مُی 

ثٍيتـ ػؿ ثٍٍ افػٔاد کـػِ ْب، ٓالم  عٕػکيیاٌٍ گقاؿه ػهًی ؿكتبؿ 

ػؿ يٍبٌ اكـاػی کّ  عٕػکيیؿكتبؿ . گـكتّ ْب ٔ ىبؿهٍٍ ػٌؼِ ىؼِ امت 

ٍَنت ٔنی يطهت پـ ٓالم گـكتّ اَؼ ٔ ٌب ػؿ ثٍٍ اكـاػ يزـػ پؼٌؼۀ تبفْبی 

يؼُبٌی کّ اٌٍ يوبنّ ػهًی  اكيبء يٍکُؼ اف اٌٍ صکبٌت ػاؿػ کّ ؿكتبؿ 

ػؿ ثٍٍ فَبٌ ىْٕـ ػاؿ ؿٔ ثّ افػٌبػ امت ٔ اٌٍ يطهت اف اًٍْت  عٕػکيی

َتبٌذ ػهًی اٌٍ گـِٔ يضووٍٍ ثطٕؿ عالٍّ .  فٌبػی ثـعٕؿػاؿ امت

ؿاٌ يٍجبىؼ کّ َيبَؼُْؼِ ّٔؼٍت امق ثبؿ گـِٔ ْبی مُی يٍبَنبل ػؿ ای

ثغبٓـ ينبئم اهتَبػی ٔ مبٌـ ينبئم ارتًبػی ؿاْی ثزق عٕػکيی ثـای 

. عٕػ ًٍٍَبثُؼ

اٌٍ . گقاؿه ػهًی ػٌگـی اف امتبٌ اٍلٓبٌ ثٍبَگـ ًٍٍْ صوٍوت امت 

اف ٓـٌن  عٕػکيیاَتيبؿ ٌبكت َيبٌ يٍؼْؼ کّ  1384گقاؿه کّ ػؿ مبل 

مبنگبٌ ؿا ػؿ  29 -15عٕػ مٕفی ثبالتـٌٍ يٍقاٌ عٕػکيی ػؿ مٍٍُ 

ػؿ ٓجوّ ثُؼی اكـاػ افػٔاد کـػِ،  فَبٌ . امتبٌ اٍلٓبٌ َيبٌ يٍؼْؼ

ٌَٕنُؼگبٌ اٌٍ گقاؿه تبکٍؼ . ىْٕـ ػاؿ ثبال تـٌٍ اؿهبو ؿا تيکٍم يٍؼُْؼ

تب  1380َلـ کّ ثؼهت عٕػمٕفی ػؿ كبٍهۀ َٕؿٔفمبل  84يی کُُؼ کّ اف 

ػِ اَؼ  فَبٌ         ثّ ثًٍبؿمتبَٓبی اٍلٓبٌ يـارؼّ کـ 1381َٕؿٔفمبل 

اف ٓـٌن عٕػ مٕفی  عٕػکيیمبنّ ثٍيتـ ػؿ يؼـُ عطـ  39 – 30

يٍجبىُؼ 
(3)

ربنت تٕرّ اٌٍ امت کّ اٌٍ يطبنؼّ کّ ػؿ مطش امتبٌ .  

اف ٓـٌن عٕػ مٕفی اَزبو ىؼِ امت  عٕػکيیاٍلٓبٌ ٔ ػؿ ؿاثطّ ثب 

َٓبی ػؿ مطش امتبٌ اٍلٓبٌ کًتـ اف امتب عٕػکيی تغًٍٍ يٍقَؼ کّ آيبؿ

ثـ امبك آيبؿ ؿمًی يُتيـِ تٕمٔ مبفيبٌ ثٓؼاىت . ػٌگـ اٌـاٌ يٍجبىؼ

اف ٓـٌن عٕػ مٕفی يتؼهن ثّ امتبَٓبی  عٕػکيیرٓبَی  ثبالتـٌٍ آيبؿ 

کـػمتبٌ ٔ اٌالو يٍجبىؼ  
(4)

ثؼالِٔ، اف ٓـف يضووبٌ يغتهق اٌـاَی آيبؿ . 

فػ، اف ٓـٌن عٕػ مٕفی ػؿيُبٓن كبؿك، يبفَؼؿاٌ، تجـٌق، ی عٕػکيی

. ثٕىٓـ، کٓکٍهٌّٕ ٔ ثٌٕـاصًؼ ٍَق گقاؿه ىؼِ امت

 39 – 30عالٍّ اٌٍ گقاؿىٓبی ػهًی گٌٕبی آَنت کّ گـِٔ مُی ثٍٍ  

اف ٓـٌن عٕػ مٕفی ؿا ثّ عٕػ اعتَبً  عٕػکيیمبل ثبالتـٌٍ ؿكتبؿ 

يٍؼُْؼ ٔعٕػکيی فَبٌ ػؿاٌٍ گـِٔ مُی ثٍو اف يـػاٌ يٍجبىُؼ 
(6-5)

  .

ػؿ امتبٌ  1375ػؿ مبل " ْٔی ٔ ًْکبؿاَوگـ"ػؿ يطبنؼۀ ػٌگـی کّ 

 -9-10 )کـػمتبٌ اَزبو ػاػَؼ ثّ َتبٌزی ييبثّ ػٔ يطبنؼۀ هجهی ؿمٍؼِ اَؼ 

8) .

ثـؿمی گقاؿىٓبی ػهًی اَزبو ىؼِ ػؿ اٌـاٌ صکبٌت اف فَؼگی املجبؿ ٔ  

اٌٍ گقاؿىٓب ٌکی اف ػٕايم اٍهی ؿكتبؿ . ؿى اَگٍق فَبٌ اٌـاٌ ػاؿػ

"  افػٔاد"ٔفی ؿا ػؿ فَبٌ اٌـاَی ػبيم  اف ٓـٌن عٕػ ك عٕػکيی

تيغٌٍ ػاػِ اَؼ 
(7-5)

اٌُکّ چـا افػٔاد ٌکی اف يضٕؿْبی اٍهی ؿكتبؿ . 

يضووٍٍ . ؿا تيکٍم يٍؼْؼ يٍتٕاَؼ ػالئم يغتهلی ػاىتّ ثبىؼ عٕػکيی

اٌـاَی ثـ اٌٍ ػوٍؼِ ْنتُؼ کّ ػٕايهی چٌٕ مٍ کى فٌ ػؿ فيبٌ افػٔاد، ، 

يـػ، اػتٍبػ يـػ ثّ يٕاػ يغؼؿ، کتک عٕؿػٌ تلبٔت مُی فٌبػ ثٍٍ فٌ ٔ 

فٌ اف ىْٕـ، ىـو ٔ عزبنت اف ٓالم گـكتٍ يی تٕاَُؼ ثـعی اف ػهم 

ؿٔاَی ىؼٌؼ هـاؿ يٍؼْؼ  -يغتهلی ثبىُؼ کّ فَبٌ اٌـاٌ ؿا تضت كيبؿ ؿٔصی

. يٍبثُؼ  عٕػکيیٔػؿ َتٍزّ تُٓب ؿاِ َزبت اف ؿَذ ىؼٌؼ ؿا ػؿ 

فاٌ عٕػکيی ػؿ اکخـ کيٕؿْبی ٓجن ايبؿ مبفيبٌ ثٓؼاىت رٓبَی يی

مبل امت،  45رٓبٌ ػؿ يـػاٌ ثٍو اف فَبٌ ٔ ػؿ گـِٔ ْبی مُی ثبالی 

هبثم تٕرّ امت کّ صکٕيت . مبل يٍـمؼ 75ػؿ اؿٔپب اٌٍ ؿهى ثّ ثبالی 

اماليی اٌـاٌ ثبػمتٍبثی ثّ اٌٍ تضوٍوبت ؿاِ صهی ثـای پٍيگٍـی افتٕمؼۀ 

ٔٓ ثّ عٕػکيی ؿا ىغَی تهوی اٌٍ اػًبل ْٕل اَگٍقَؼاىتّ ٔ ػالٌم يـة

.  يٍکُؼ

 1388ػؿ تضوٍن ػٌگـی کّ مبل " ػهٍـّب اصًؼی ٔ ًْکبؿاَو"

يزهۀ تضوٍوبت ٔ يـاهجت ْبی مٕعتگی آيـٌکب يُتيـ کـػَؼ  29ػؿىًبؿۀ 

ػؿٍؼ اف عٕػمٕفی ْب ػؿ اٌـاٌ ثٍٍ فَبٌ  71ثّ اٌٍ َتٍزّ ؿمٍؼَؼ کّ 

ثّ ثٍبٌ ػٌگـتضوٍن . اىؼمبل يٍت 29اتلبم يٍبكتؼ ٔ مٍ يتٕمٔ اٌٍ فَبٌ 

اصًؼی ؿٔىُگـ آَنت  کّ فَبٌ اٌـاَی ثزبی اٌُکّ ػؿ ثٓتـٌٍ ػٔؿاٌ 

فَؼگی عٕػ کّ ٌک اَنبٌ صن ػاؿػ ػؿ تٕنٍؼ ٔىکٕكبئی اهتَبػ يهی ىـکت 

کُؼ، اف ييبؿکت ػؿ كؼبنٍتٓبی ربيؼۀ عٕػ نؾت ثجـػ،   ٔػؿ پـٔؿه کٕػکبٌ 

ِ امتبػ ػاَيکؼۀ پقىکی اصًؼی ک. يلٍؼ ثبىؼ ػمت ثّ عٕػ مٕفی يٍقَُؼ

ػاَيگبِ کـيبَيبِ يٍجبىؼ اّبكّ يٍکُؼ کّ عٕػمٕفی ػؿ کـػمتبٌ ثٍو اف 

مبٌـ يُبٓن اٌـاٌ ؿٔاد ػاؿػ ٔثٍيتـٌٍ ػبيم آٌ َؼاىتٍ ىـم ٔ ػؿآيؼ 

ٔی تبکٍؼ يٍکُؼ کّ كوؼاٌ ػمتـمی ثّ ايکبَبت پقىکی ٌب ٔرٕػ . ثٕػِ امت

ٔی َوو يٕحـی َؼاىتّ ثًٍبؿی ؿٔاَی ػؿ عٕػمٕفی ْبی يٕؿػ يطبنؼۀ 

َکتۀ ػٌگـ اٌٍ گقاؿه تبکٍؼ ثـٔهٕع اٌٍ صٕاػث ػؿ عبَٕاػِ ْبی كوٍـ . اَؼ

تـ امت
 (12)

 .

ؿٔاَی اکخـٌت ؿـٌت ثّ اتلبم يضووٍٍ يؼتوؼَؼ  -ػؿ صٕفِ ثًٍبؿٌٓبی ؿٔصی

ؿٔاَی  –پٍيگٍـی ثًٍبؿٌٓبی ؿٔصی . کّ پٍيگٍـی يًٓتـ اف ػؿيبٌ امت

. متی اَنبَٓب ػؿ يضٍٔ فٌنت اَبٌ يٍجبىؼػؿ ؿاثطّ ينتوٍى ثب ىـأٌ فی
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يضووٍٍ ثنٍبؿی َيبٌ ػاػِ اَؼ کّ ىـأٌ ػٍُی فَؼگی اَنبَٓب تؼٍٍ کُُؼِ 

اهتَبػی –ىـأٌ ػٍُی ىبيم ىـأٌ ارتًبػی . تـٌٍ ػبيم عٕػکيی ا مت

مٍبمی  َظٍـ اىتـبل ٌب ثٍکبؿی ، افػٔاد ٔ مطش تضٍَالت ، َٕع  -

ٌـِ يٍجبىؼينکٍ ٔ يٕهؼٍت ارتًبػی كـػ ٔ ؽ
(11)

  .

اٌٍ . ٌبكتّ ْبی يطبنؼبت اَزبو ىؼِ ػؿ اٌـاٌ صوٍوت تهغی ؿا ثٍبٌ يٍکُؼ 

تضوٍوبت َيبٌ يٍؼُْؼ کّ يُطن ٔهٕع عٕػکيی ػؿ اٌـاٌ ثب ؿَٔؼ کهی 

. يتلبٔت امت (ثّ امتخُبء اكـبَنتبٌ )عٕػکيی ْب ػؿ مبٌـ َوبٓ رٓبٌ 

ا ػؿ کيٕؿْبی آيبؿمبفيبٌ ثٓؼاىت رٓبَی َيبٌ يٍؼْؼ کّ عٕػکيی ِ

مبل  45آكـٌوبئی ثٍيتـ ػؿ يـػاٌ ٔ گـِٔ ْبی مُی ثبالتـاف  -آمٍبئی 

مبل  39تب  15اتلبم يٍبكتؼ ػؿ صبنٍکّ ػؿ اٌـاٌ ثٍٍ فَبٌ ٔ گـِٔ ْبی مُی 

. اتلبم يٍبكتؼ ٌؼُی ؿَٔؼی ؿٍـ اف ؿَٔؼ ػًٕيی رٕايغ ػٌگـ

يؼۀ يـػ َگبْی ثّ ربيؼۀ ايـٔف اٌـاٌ َيبَگـ ثی صوی فٌ ٔمتًکبؿی رب 

، تٕمٔ رًٕٓؿی 57مبالؿ اٌـاٌ امت کّ پل اف ىکنت اَوالة ثًٍٓ 

ثی صوی فٌ ػؿ ربيؼۀ اٌـاٌ اف اَتغبة . اماليی ػايُۀ ثٍيتـی ٌبكتّ امت

ؿَگ نجبك ىـٔع ٔ تب َؼاىتٍ صن َگٓؼاؿی اف كـفَؼ عٕػ ػؿ ٍٕؿت 

ثی . ٓالم اػايّ يٍٍبثؼ ٔ آًٌُّ اف ثـکبت رًٕٓؿی اماليی اٌـاٌ امت

ی فٌ ػؿرًٕٓؿی اماليی اٌـاٌ اف ػؼو صن ىٓبػت ػؿ ػاػگبِ ْبی صن

َؼاىتٍ . رُبئی تب ػؼو صن اػتـاُ ثّ چُؼ ًْنـی ىْٕـه اػايّ يٍٍبثؼ

صن اؿث ثـاثـ ثب ثـاػؿ، ىْٕـٌب پؼؿ عٕػ تب ػؼو اربفِ ينبكـت ثؼٌٔ 

اربفِ ىْٕـ، پؼؿ ٌب ثـاػؿ ثغيی افمٍنتى َب ثـاثـی ماليت ارتًبػی فٌ 

عٕامت ْبی رُنی ٔصيٍبَّ ٔ . ی اماليی اٌـاٌ يٍجبىؼػؿ رًٕٓؿ

ٌکطـكۀ يـػمبالؿاٌ ػؿاٌـاٌ ثـ ػهٍّ فَبٌ کّ تٕمٔ رًٕٓؿی اماليی 

صًبٌت ٔ تجهٍؾ يٍيٕػ كوؼاٌ ماليت ارتًبػی فَبٌ ػؿ اٌـاٌ ؿا ثّ َٕػی 

ٓجن تٍٍٕۀ يـارغ توهٍؼ رًٕٓؿی اماليی ػؿ . ػٌگـثّ ًَبٌو يٍگؾاؿػ

ػؿ . ِ گی ٔی ثـای پؾٌـائی اف يـػ ػؿ يُقل امت اٌـاٌ َوو فٌ كؤ آيبػ

تًبيی تضوٍوبت اَزبو ىؼِ ػؿ اٌـاٌ َيبٌ ػاػِ ىؼِ کّ فَبٌ ىْٕـػاؿ اف 

ىؼت كيبؿ ثی صوی ػؿتًٍَى گٍـٌٓبی ينبئم رقئی فَؼگی ثّ عيٍ تـٌٍ 

ؿژٌى . َٕع كـاؿ اف ّٔؼٍت يٕرٕػ ٌؼُی اهؼاو ثّ عٕػ مٕفی ػمت يٍقَُؼ

ثّ نضبظ يبٍْت ّؼ ػيٕکـاتٍک ٔ ّؼٌت ثب ػؼانت رًٕٓؿی اماليی اٌـاٌ 

ارتًبػی ٔثب َگـه پٕمٍؼۀ ٔالٌت كوٍٓی عٕػ  ثّ ؿٔاثٔ فَبىٕئی ػًال اف 

صم اٌٍ َٕع ينبئم ارتًبػی َبتٕاٌ ثٕػِ ٔ تًبو ْى ٔؿى عٕػ ؿا ٍـف 

. ثوبء چُؼ ؿٔف ثٍيتـعٕػ يًٍُبٌؼ

ؿا ثبٌؼ ػؿ ؿاِ صم ثـٌٔ ؿكت اف اٌٍ ىـأٌ ارتًبػی ثـای فَبٌ اٌـاٌ  

گنتـه ْـ چّ ثٍيتـ اتضبػٌّ ْب ، مبفيبَٓب َٔٓبػْبی ينتوم فَبٌ ػؿ 

يضالت، اػاؿات، ثبفاؿ ،کبؿعبَزبت، ىٓـ ٔ ؿٔمتب ٔ گـػًْبئی ْبی فَبٌ 

مٍبمی صبکى -اهتَبػی  –ؿاِ َزبت افمٍنتى ارتًبػی . رنتزٕ کـػ

ٌبٌ ػٌؼِ فَبىٕئی اٌـاٌ -ػؿرًٕٓؿی اماليی کّ آحبؿ اٌ ػؿ ؿٔاثٔ عبَٕاػگی

يٍيٕػ َّ ػؿ عٕػمٕفی ٔ عٕػکيی ثهکّ ػؿيجبؿفِ مبفيبٌ ٌبكتّ ثـای 

. ثـاَؼافی رًٕٓؿی اماليی تٕمٔ فَبٌ ٔ يـػاٌ اٌـاٌ ثب ْى امت
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َبيّ مـگيبػِ 

 (مٕئؼ)ارتًبػی گٕتُجـگ  –اَزًٍ ْبی كـُْگی 

ػؿپيتٍجبَی افکبؿگـاٌ 

ٔفصًتکيبٌ اٌـاٌ 
 

ؿٔفًْجنتگی رٓبَی ثب کبؿگـاٌ  (۱۳۸۹اؿػی ثٓيت۱۱)۲۰۱۰أل يبِ يّ 

. ػؿ ثـاثـيب امت

! ػٍؼ تبٌ يجبؿک ثبػ

ػِ رُجو مُؼٌکبٌی اٌـاٌ آهبی ػهی َزبتی َظـثّ اٌُکّ؛ چٓـِ ْبی ىُبعتّ ه

كؼبل مُؼٌکبی ٍَيکـ ْلت تپّ ىٕه،آهبٌبٌ يَُٕؿامبنٕٔاثـاٍْى يؼػی 

افمُؼٌکبی اتٕثٕمـاَی تٓـاٌ ٔصٕيّ،كؼبالٌ فٌ ػبنٍّ اهؼاو ػٔمت ٔيؼهًٍٍ 

. ُْٕفػؿفَؼاٌ اَؼ... ىُبعتّ ىؼِ كـفاػ کًبَگـ،ْبىى عٕامتبؿ،ؿمٕل ثؼاهی ٔ 

ؿاٌ اٌـاٌ ًْچُبٌ افصن اػتَبة، تزًغ، تيکم ٔتؼطٍهی ثب َظـثّ اٌُکّ؛ کبؿگ

. صوٕم ػؿؿٔفأل يبِ يّ ثـعٕؿػاؿٍَنتُؼ

َظـثّ اٌُکّ؛ عٕامتّ ْب ٔيطبنجبت کبؿگـاٌ پٍـايٌٕ تبيٍٍ ايٍُت ىـهی ٔ 

ثًٍّ ثٍکبؿی، تبيٍٍ ينکٍ ٔ ثًٍّ ْبی ارتًبػی، تؼٍٍٍ صؼاهم ػمتًقػ 

ای پًٍبَکبؿی ٔهـاؿػاػْبی يٕهت يتُبمت ثب تٕؿو ٔ گـاَی، اَضالل ىـکت ِ

کبؿی،امتغؼاو ؿمًی کبؿگـاٌ، پبٌبٌ ثغيٍؼٌ ثّ مـکٕة ٔ فَؼاٌ ٔصن ػاىتٍ 

تب ثّ ايـٔفثی پبمظ يبَؼِ . ا.ا.تيکم ينتوم ثـای کبؿگـاٌ تٕمٔ صبکًٍت د

. امت

:  يب ايْب کُُؼِ اٌٍ َبيّ مـگيبػِ

يـػيبٌ اٌـاٌ ثبؿػٌگـاػالو يی ػاؿٌى؛ تُٓب ۱۳۸۹ػؿآمتبَّ أل يبِ مبل 

ْنتُؼ کّ پٍبو آٔؿاَی ثب ٍالصٍت ثـای پٍؼا کـػٌ ؿاِ ثـٌٔ ؿكت افثضـاٌ 

ؿْبٌی افاٌٍ ثضـاٌ، ثؼٌٔ . کيٕؿيبٌ يی ثبىُؼ (اهتَبػی ٔمٍبمی)يٕرٕػ

ٍْچگَّٕ ػعبنت عبؿری ٔتُٓب ثب يجبؿفِ يـػيبٌ اٌـاٌ ثّ ٔهٕع عٕاْؼ 

. پٍٕمت

ػبنٍٍ کبؿگـی، كـُْگٍبٌ، يب عٕاْبٌ آفاػی مـٌغ ٔثی هٍؼ ٔىـٓ ًّْ ی ف*

كؼبالٌ فٌ، ػاَيزٌٕبٌ ػؿثُؼ ٍٔؼٔؿيُغ تؼوٍت هْبٌی ٔنـٕ کهٍّ ی اصکبو 

. اػاؿی ٔهْبٌی ٍبػؿِ ثـای ٌکبٌک اَبٌ يی ثبىٍى

يب عٕاْبٌ پبٌبٌ ػاػٌ ثّ هـاؿػاػْبی يٕهت ٔثـچٍؼِ ىؼٌ ىـکت ْبی *

. پًٍبَکبؿی ػؿ مـامـاٌـاٌ ْنتٍى

ثؼٍِ رُنٍتی ٔآپبؿتبٌؼ رُنی ػهٍّ فَبٌ يب عٕاْبٌ پبٌبٌ ثغيٍؼٌ ثّ ت*

. ٔاٌزبػ ىـأٌ ينبٔی کبؿٔصوٕم ثـاثـثـای فَبٌ کبؿگـْنتٍى

يب افعٕامت تيکم ْبی ينتوم کبؿگـاٌ اٌـاٌ ػؿمطش مُؼٌکبٌی، اتضبػٌّ *

. اٌی، ىٕؿاٌی ٔ اَزًُی پيتٍجبَی يی کٍُى

َگی ىٕؿای ًْبِ"يب افاػتَبة يؼهًبٌ اٌـاٌ کّ ثّ ٕٓؿييغٌ ػؿثٍبٍَّ *

آيؼِ ًْٔچٍٍُ اػالو اػتَبة ػؿْلتّ ی " تيکم ْبی ٍُلی يؼهًبٌ اٌـاٌ 

ػؿمـامـاٌـاٌ ٔعٕامتّ ْبی آَبٌ هٌٕب پيتٍجبَی  (اؿػٌجٓيت۱۸-۱۲)يؼهى 

. يی ًَبئٍى

"  ۸۹ىٕؿاي ثـگقاؿي يـامى ؿٔفرٓبًَ كبؿگـ مبل "مـاَزبو يب اف ثٍبٍَّ *

ؿٔفًْجنتگی (ی ثٓيتاؿػ۱۱)تؼطٍهی ؿٔفأل يبِ ئّ عٕامتّ ْبی آَبٌ ٔ

رٓبَی کبؿگـاٌ،ثب ػؿٌبكت صوٕم ٔيقاٌبی کبؿگـی ىبٌ ؿا ثّ ػُٕاٌ عٕامت 

. ػًٕيی کبؿگـاٌ اٌـاٌ عٕامتبؿٌى
 (مٕئؼ)گٕتُجـگ  –کبٌَٕ ًْجنتگی ثب کبؿگـاٌ اٌـاٌ 

 ABF (ف . ة. آ )اتضبػٌّ ی آيٕفىی کبؿگـاٌ 

 ٔثالگ ػكبع افيجبؿفات کبؿگـاٌ اٌـاٌ 

گٕتُجـگ  –عبَّ كـُْگ ُْٔـ                    -گٕتُجـگ –اػی ثٍبٌ کبٌَٕ ػكبع اف آف

گٕتُجـگ  –ؿاػٌٕ ًْجنتگی ثب ٍؼای کبؿگـاٌ 

گٕتُجـگ  –اَزًٍ کٕىب                        - (مٕئؼ)گٕتُجـگ  –كـُْگنـای اَؼٌيّ 

گٕتُجـگ   –گـِٔ اٌـاٌ  –آمٍم کًٍتّ ی 

گٕتُجـگ    -م ثيـٔ ػيکـامی ػؿاٌـاٌمٍـٔك َٕؿٔف ثٍگی ػْٕربيؼّ ػكبع افصوٕ

           گٕتُجـگ  –اَزًٍ اٌـاٌ ًْـاِ 

پبؿتٍهّ   –اَزًٍ ػٔمتی اٌـاٌ ٔ مٕئؼ 

گٕتُجـگ   –کبٌَٕ يٓـ اٌـاٌ                                    -گٕتُجـگ  –اَزًٍ يٓـگبٌ 

  گٕتُجـگ  –اَزًٍ هَّ 

گٕتُجـگ   –اَزًٍ كـُْگی ثًُٓب                              -گٕتُجـگ  –اَزًٍ تبتـ آفاػ 

کبٌَٕ پژْٔو كـُْگ اٌـاٌ  

گٕتُجـگ  –اَزًٍ كـُْگ ؿؾای اٌـاَی ٔ ؿژٌى ْبی ؿؾاٌی    -گٕتُجـگ  –ؿاػٌٕ ًَْؼا 

گٕتُجـگ  -ثٍُبػ اػثٍبت ُْٔـ

گٕتُجـگ   –يؼٌـٌت ؿاػٌٕ فاگـك            -گٕتُجـگ   –ؿاػٌٕ مپٓـ 

  (ؿاػٌٕ تاله  )يٕاػ يغؼؿاَزًٍ يجبؿفِ ثب 

 



 4 

 ۱۰نٍنت ىًبؿِ 

 ۱۳۸۹ػؿ آمتبَّ أل يبِ يّ مبل 

 ىؼبؿْب مغٍ يی گٌُٕؼ

 
ايٍـرٕاْـی نُگـٔػی 

 ػٔمتبٌ َبفٍٍَ عٕاَُؼِ

ثّ  چٓبؿىُجّ مٕؿی اٌٍ نٍنت ىؼبؿْب،مـی ثؼؼی ىؼبؿْب، ػًؼتب ثؼؼ اف

.  اٌٍ مٕامت

ْبی ثؼمت آيؼِ  ىؼبؿْب ی فٌـػًؼتب ػؿثـگٍـَؼِ،ىؼبؿْب ٔپالکبػؿٔػکل

ػؿ ػؿٌٔ  ۸۹ٌٕٔتٕپ ْبٌی امت کّ ثـای پٍيٕافأل يبِ يّ مبل 

ايٍؼ آَکّ اف ٌٕتٕپ ْب ػؿ مبٌت ىؼبؿ ْب امتلبػِ . کيٕؿكـاْى آيؼِ امت 

. ىٕػ

اٌٍ ىؼبؿْب،ًّْ ىؼبؿْبی ػاػِ ىؼِ : ثـای چُؼًٌٍ ثبؿاػالو يی ػاؿو 

ؿ، ثّ يٍ ٌبؿی ىًب ٍَقيی تٕاٍَؼ ػؿاَزبو اٌٍ کب. ػؿمـامـاٌـاٌ ٍَنت

ؿمبٍَؼ ٌب عٕػ ينتوال ثّ رًغ آٔؿی ىؼبؿْب ثپـػافٌؼ تب اٌٍ يـصهّ 

افپٍيـٔی رُجو يـػو يب ٔمطٕس گَٕبگٌٕ يطبنجبت آَبٌ ػؿربٌی حجت 

 . ىٕػ

ثـای آالع آٌ ػمتّ افػٔمتبَی کّ ثـای أنٍٍ ثبؿاٌٍ ىؼبؿْب ؿا يی 

گـاٌ، اٌٍ ىؼبؿْب ثٍُُؼ، ٌبػ آٔؿ يی گـػو کّ يٍ ثـای پنُؼ عٕػ ٌب آٌ ػی

ؿا رًغ آٔؿی ًَی کُى، ثهکّ ثـای حجت صبكظّ تبؿٌغی يجبؿفات يـػو يب 

عٕاِ کّ عٕىتبٌ ثٍبٌؼ ٌب کّ . ػمت ثّ اٌٍ کبؿ فػِ ٔ آَـا ػَجبل يی ًَبٌى 

 .ٍَبٌؼ 

 :ًْبَگَّٕ کّ پٍيتـ آٔؿػو 

اٌٍ ىؼبؿْبؿاافيٍبٌ گقاؿىبت،كٍل ثٕک ْب،ٌٕتٕپ ْب،اًٌٍم ْبٔيطبنت 

افًّْ ػٔمتبَی کّ ثـای ٍلضّ كٍل ثٕک . کيٕؿكـاْى آٔؿػو  تٌٕتـػؿٌٔ

ٌب ثّ ًٍٍْ اًٌٍم او ىؼبؿاؿمبل يی . او ىؼبؿٌٕٔتٕپ ْبی رؼٌؼ يی گؾاؿَؼ

ٌبؿی ْبٌی افاٌٍ َٕع ثّ امتًـاؿاٌٍ ٔظٍلّ افربَت . ػاؿَؼ، مپبمگقاؿو 

 يٍ اَزبيؼ

ت ػؿٍٕؿت ايکبٌ، تکًٍم اه کٍُؼ تبثـای اٌٍ يـصهّ افتبؿٌظ يجبؿفا

 . يـػو اٌـاٌ ػؿك آيٕفثبىؼ

يی تٕاٌ ٔثبٌؼافيجبؿفاٌ ػاعم کيٕؿػؿثـاثـؿٔػؿؿٌٔی ثبآتو گهٕنّ ٔتٕپ 

ٔتبَک تًبيٍت اؿتزبع رًٕٓؿی اماليی ٔاٌنتبػگی ْب ٔيوبٔيت يٍهٌٍٕ 

فَبٌ ٔ يـػاٌ ًْٔـاِ ىؼِ گبٌ ٌک پٍکبؿتٕػِ  –پنـاٌ  -ْب تٍ افػعتـاٌ

. ای ػؿمـامـاٌـاٌ آيٕعت

ؿٔفًْجنتگی رٓبَی  (اؿػٌجيٓت ۱۱)مٍؼٌ أل يبِ يّ پٍيبپٍو كـاؿ 

کبؿگـاٌ ؿا ثّ ًّْ ىًب ػعتـاٌ ٔ پنـاٌ رٕاٌ ٔ فَبٌ مـامـ اٌـاٌ 

. ٔرٓبٌ تجـٌک يی گٌٕى 

ثبىؼ کّ يجبؿفات اينبل ىًب ٔيب پبمظ ًّْ ربَجّ ای ثبىؼ،ػهٍّ تبؿٌک 

 . اَؼٌيبٌ ػٌُی ٔکم َظبو رًٕٓؿی اماليی اٌـاٌ ثبىؼ 

متبَی کّ ػالهًُؼ ثّ ػؿٌبكت نٍنت ْبی پٍيٍٍ اَتيبؿٌبكتّ آٌ ػمتّ افػٔ

ىؼبؿْب ْنتُؼ ، ػؿٍٕؿت تًبٌم يی تٕاٍَؼ ثّ نٍُک فٌـيـارؼّ کٍُؼ ٔ آَـا 

 . ثـای ػٔمتبٌ عٕػ ٍَق ثلـمتٍؼ

        ثب مپبك ٔ ايتُبٌ 

 (۲۰۱۰آپـٌم  ۶ثـاثـ ۱۳۸۹ اؿػٌجٓيت ۸ىُجّچٓبؿ)

 : ىؼبؿْب
 تٕؿ ثٍقاؿ امت اف ػٌکتب/ کبؿگـ ثٍؼاؿ امت 

 عـد ثنٍزً ىؼِ /پٕل َلت چً ىؼِ

 يـگ ثـ اٌٍ ٔالٌت/ٌب يـگ ٌب ػؼانت 

 فَؼاًَ آفاػ ثبٌؼ گـػػ كبؿگـ

 ثـاػؿت كيتّ ىؼ /كبؿگـ ثّ پب عٍق

 يـگ ثـ عبيُّ اي/ َّ مبفه َّ تنهٍى

 ػىًٍ اٌٍ َظبو امت /كبؿگـ ثٍؼاؿ امت

 َظبو ثٍقاؿ امت اف اٌٍ/كبؿگـ ثٍؼاؿ امت 

 كبؿگـ يً عـٔىؼ/ يً رٕىؼعٌٕ ىٍٓؼ 

 ػهٍّ ؿْجـ ْنتٍى/يب ًّْ كبؿگـ ْنتٍى 

 كبؿگـ ْـ ؿٔف ؿٔف/مٍؼ ػهً متًگـ 

 كبؿگـ ؿا ؿبؿت يٍكُّ/ ؿْجـ ٔالٌت يٍكُّ 

 يطهن ًٍَغٕاٌى هؼؿت/ يؼػً صن ًٍَغٕاٌى 

 اف اٌٍ ؿژٌى ثٍقاؿَؼ /كبؿگـاٌ ثٍؼاؿَؼ

 ؿْجـ مـ ؿبؿتگـي/ كبؿگـي  ٌّ يهتً ثّ

 پٍَٕؼتبٌ يجبؿى/ ػاَيزٕ  ،كبؿگـ

 صًبٌت صًبٌت /ثب ؿٍـت كبؿگـ

 ٔالٌت يـگ ثـ اٌٍ/ٌب يـگ ٌب ػؼانت 

 ػهٍّ ظهى ٔثٍؼاػ /اتضبػ،اتضبػ  ،ػاَيزٕ ،كبؿگـ

 اف پب ًًَ َيٍٍُى /تب صن عٕػ َگٍـٌى

 ثجـ مٍؼػهً ؿا ٔؿػاؿ /ثـاػؿ ُؿكتگـ

 ثـعٍق ػهٍّ ؿْجـ /ثـاػؿ كبؿگـ

 ؿْجـ ًٍَغٕاٌى اٌٍ ثـػگً كبؿگـ ًٍَغٕاٌى اٌٍ ػُتـ ٔ

 ٔهتّ كّ ثبٌؼ ثـي/ اي نًٕٓ ػُتـي 

 مپبِ مـ ؿبؿتگـي / ٌّ يهتً ثّ كبؿگـي

 ؿژٌى أثبه ًٍَغٕاٌى/ يب ػفػ ٔ كاله ًٍَغٕاٌى 

 يـگ ثـ اٌٍ َظبو/  َؼاي يب َؼامت ثهُؼتـٌٍ َؼا

 ػىًٍ اٌٍ َظبو امت/ كبؿگـ گـمُّ 

 صن ينهى يبمت/آفاػي آفاػي 

 ػهٍّ اٌٍ ٔالٌت/ػ ٌكؼگـ يتش ،كبؿگـ ،ػاَيزٕ ،يؼهى

 َبثٕػي كبؿگـ /َظبو ٔالٌت

 ػىًٍ كبؿگـ/َظبو ٔالٌت 

 ٔالٌت ىبْكبؿ اٌٍ /گـاًَ ،كوـ ،ثٍكبؿي

 ىكبْكبؿ عبيُّ/تؼطٍهً كبؿعبَّ 

 ٔالٌت اي يـگ ثـ اٌٍ /عزبنت ،ٔفٌـ كبؿ

 اي يـگ ثـ اي ٔالٌت/چـا مـكٕة؟ چـا اعـاد؟ چـا فَؼاٌ؟ 

رًؼی اف )كؤ ػٍَبی ثٓتـ   / َّ ثؼ يی عٕاٌى ، َّ ثؼتـ 

 (کبؿگـاٌ اٌـاٌ عٕػؿٔ 

ػهٍّ ؿْجـ ْنتٍى  / يب ًّْ کبؿگـ ْنتٍى 

ؿٔفرٓبَی کبؿگـ ؿا ثّ هٍبو ثـػهٍّ اٍم ٔالٌت كوٍّ تُؼٌم 

 (پالکبػؿ)کٍُى   

اٌٍ امت ىؼبؿ يهت / آفاػی ٔ ػؼانت 

 امتوالل، آفاػی ، ػؼانت ارتًبػی     

……………………………………………………… 
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! ای مٍبمی  ؿاػٌٕ ؿاِ کبؿگـ گلتبؿِ
 اػتَبة يؼهًبٌ ثـای آفاػی ٔ ثـاثـی ثّ يُبمجت ؿٔف يؼهى
ىٕؿای ًْبُْگی تيکهٓبی ٍُلی يؼهًبٌ اٌـاٌ اػالو کـػِ امت کّ 

اف كؼبنٍٍ اٌٍ تيکم هَؼ   اػْبی ىٕؿای يـکقی کبٌَٕ يؼهًبٌ ٔ رًؼی

تَبة کّ اٌٍ اع. ػاؿَؼ کّ ثّ يؼت ٌک ْلتّ ػمت ثّ اػتَبة ؿؾا ثقَُؼ

اؿػٌجٓيت اػايّ عٕاْؼ پٍؼا  ۱۸اؿػٌجٓيت آؿبف عٕاْؼ ىؼ ٔ تب  ۱۲اف 

کـػ ػؿ اػتـاُ ثّ مـکٕة ٔ ثبفػاىت يؼهًبٌ، ىـأٌ کبؿی ٔ كْبی 

ىٕؿای ًْبُْگی تيکهٓبی ٍُلی يؼهًبٌ . ايٍُتی يؼاؿك ثـگقاؿ يٍيٕػ

ثب اَتيبؿ ثٍبٍَّ ای ًٍّ اػالو اٌٍ عجـ اف ًّْ يؼهًبٌ اٌـاٌ عٕامتّ 

اٌٍ ثٍبٍَّ عٕامتبؿ آفاػی ًّْ .  امت کّ ثّ اٌٍ اػتَبة ثپٍَٕؼَؼ

كـُْگٍبٌ فَؼاَی، عبتًّ ٌبكتٍ تؼوٍت، ثبفػاىت ٔ مـکٕة يؼهًبٌ 

يُتوؼ، مـيبٌّ گؾاؿی ػٔنت ػؿ آيٕفه ٔ اؿتوبء آيٕفه، ؿٍـ 

، ؿكغ كْبی ايٍُتی  اٌؼئٕنٕژٌک ىؼٌ مٍنتى آيٕفىی ٔ کتبثٓبی ػؿمی

. كـُْگٍبٌ ىؼِ امت  ٌٍ ايٍُت ىـهیػؿ يـاکق آيٕفىی ٔ تبو

آفاػ »اف آَزب کّ ثـعی اٌـاٌ ؿا ” : ائْب کُُؼگبٌ اٌٍ ثٍبٍَّ پـمٍؼِ اَؼ

« تـٌٍ کيٕؿ رٓبٌ عٕاَؼِ اَؼ کّ ػؿ آٌ آفاػی َقػٌک ثّ يطهن امت

ثبٌؼ ثّ اٌٍ مٕال پبمظ ػُْؼ کّ چـا ػننٕفتـٌٍ ٔ ٍبػم تـٌٍ يؼهًبٌ 

ّٔغ يٕرٕػ ، ثب اصکبيی چٌٕ اػؼاو ، کيٕؿ ٍـكب ً ثّ عبٓـ اَتوبػ اف 

صجل ، تؼهٍن ، اعـاد ، تجؼٍؼ، ثبفعـٌؼ ، ثبف َينتّ ارجبؿی ، تُقل ؿتجّ  

يٕارّ يی ىَٕؼ؟ ْقٌُّ ْبٌی کّ … ىـهی ، يضـٔيٍت اف تؼؿٌل ٔ 

كـُْگٍبٌ اٌـاٌ ٍـكبً ثّ نضبظ اَتوبػ تضًم کـػِ ٔ يی کُُؼ ػؿ رٕايغ 

. ىبٌنتّ ی توؼٌـ ٔ تضنٍٍ امتپٍيـكتّ، َيبَّ ؿىؼ ٔ ثبنُؼگی ٔ 

يی عٕاُْؼ ثؼاَُؼ ايخبل ثؼاهی ْب، !!!«آفاػتـٌٍ کيٕؿ رٓبٌ»كـُْگٍبٌ 

عٕامتبؿْب، ػأؿی ْب ٔيٕيُی ْب چّ رـيی يـتکت ىؼِ اَؼ کّ ثبٌؼ 

ثؼٌٔ يضکٕيٍت، يبِ ْب صجل ػؿىـأٌ  َبيُبمت ؿا تضًم کُُؼ، 

يبػی، َب ايُی  صوٕهيبٌ هطغ ٔ كـفَؼاٌ عـػمبنيبٌ ػؿ مغتی ٔ يٍْوّ

يؼهًبَی چٌٕ کًبَگـ ٔ هُجـی چّ . َٔب ايٍؼی ٔ مـامًٍگی فَؼگی کُُؼ

گُبِ َبثغيٕػَی يـتکت ىؼِ اَؼ کّ ثّ اصکبو ْٕنُبک اػؼاو  يضکٕو 

ْبی ٍُلی يؼهًبٌ  ثٍبٍَّ ىزبػبَّ ىٕؿای ًْبُْگی تيکم” .گـػٌؼِ اَؼ

تُٓب ثّ  اٌـاٌ َّ تُٓب اف صوٕم ٍُلی كـُْگٍبٌ کيٕؿ ػكبع کـػِ، َّ

اكيبی مٍبمتٓبی اؿتزبػی ٔ مـکٕثگـاَّ رًٕٓؿی اماليی پـػاعتّ، 

ثقؿگ ػؿ رٓت گنتـه   ثهکّ ثب ػػٕت يؼهًبٌ ثّ اػتَبة ؿؾا، گبيی

يؼهًبٌ ثغو يٓى . َبكـيبَی ٔ يجبؿفِ ػهٍّ ػٔنت اماليی ثـػاىتّ امت

تـٌٍ کبؿگـاٌ  يضـٔو  ٔ ثـرنتّ ای اف ٍَـٔی کبؿ ػؿ اٌـاٌ ٔ ػؿ فيـِ

آَبٌ ػؿ ػـٍّ   َوو يؼهًبٌ ًْچٍٍُ ثّ ػنٍم اًٍْت صٍبتی.  ؿاٌ اَؼای

اٌٍ ثٍبٍَّ ثّ مّ ػنٍم . آيٕفه ٔ تـثٍت َنم آٌُؼِ ثنٍبؿ ثـرنتّ امت

 .ٌٔژِ صبئق اًٍْت كٕم انؼبػِ ای امت

يٍهٌٍٕ امت  ۲۰رًؼٍت ػاَو آيٕفی کيٕؿ ثٍو اف   ثُب ثّ آيبؿ ؿمًی

ًْچٍٍُ . ييـٕل ثّ تضٍَم اَؼ ٔ اکخـٌت ػظٍى آٌُب ػؿ يؼاؿك ػٔنتی

ثّ اٌٍ . َقػٌک ثّ ػٔ يٍهٌٍٕ َلـ ػؿ آيٕفه ٔ پـٔؿه اٌـاٌ ىبؿم اَؼ

ْب ؿا ٍَق اّبكّ کٍُى کبيالً ٔاّش  تؼؼاػ اگـ ػاَيزٌٕبٌ ٔ امبتٍؼ ػاَيگبِ

. امت کّ چّ ٍَـٔی ىگـكی ػؿ اٌٍ ثغو اف ربيؼّ َٓلتّ امت

ٔی ػظٍى ؿا ػؿ يوبثم ْبی رًٕٓؿی اماليی ثٍو اف پٍو اٌٍ ٍَـ مٍبمت

ثـای ػؿک ػًن املجبؿ ثٕػٌ مٍنتى آيٕفىی اٌـاٌ ٔ . ٌبثؼ  عٕػ يی

مٓى . امت کّ ثّ چُؼ َکتّ تٕرّ کـػ  ىـأٌ کبؿی يؼهًبٌ تُٓب کبكی

ػؿ اٌٍ . ػؿٍؼ امت ۴آيٕفه ٔ پـٔؿه اف ػؿايؼ َبعبنٌ اٌـاٌ تُٓب 

يچٍٍُ ِ. ػـٍّ اٌـاٌ اف ثنٍبؿی اف کيٕؿْبی رٓبٌ مٕو ػوت تـ امت

يؼهًبٌ ػؿ . ػؿ ٍؼ امت ۷مٓى آيٕفه اف اػتجبؿات ربؿی ػٔنت تُٓب 

ْبی يضـٔو ْنتُؼ ٔ ٓجن آيبؿ ٌَٕنکٕ َقػٌک ثّ  الٌّ  رٓبٌ ػؿ فيـِ

اکخـٌت ػظٍى . يٍکُُؼ  ػؿ ٍؼ اف يؼهًبٌ رٓبٌ ػؿ فٌـ عٔ كوـ فَؼگی ۶۰

 مطش ؿكبِ ٔ. يٍکُُؼ  يٍهٌٍٕ ػؿ کيٕؿْبی ػؿ صبل تٕمؼّ فَؼگی ۶۰اٌٍ 

يؼهًبٌ ػؿ کيٕؿ ْبٌی ًْچٌٕ اٌـاٌ مبل ثّ مبل کبْو   ىـأٌ فَؼگی

اف    ثغو هبثم تٕرٓی. کُؼ ٔ ربؽثّ ىـم يؼهًی کًتـ يٍيٕػ پٍؼا يی

 .يؼهًبٌ اٌـاٌ پًٍبَی ْنتُؼ ٔ ػؿايؼىبٌ کًتـ اف ٌک مٕو عٔ كوـ امت

ػؿ کُبؿ آٌُب َجبٌؼ عَهت . ٔ ػٔ تب ٍَنت  ييکم يؼهًبٌ اٌـاٌ ايب ٌکی

تزبػی ؿژٌى اماليی، ثؼػت گؾاؿٌٓبی ػمتگبِ ػٔنتی ػؿ آيٕفه ٔ اؿ

،  ْبی ػؿمی پـٔؿه، صؾف ٔ مبَنٕؿ ثنٍبؿی اف کتبثٓب ٔ ٌب مٕژ

مبل گؾىتّ، مـکٕة، ثبفػاىت ٔ اػؼاو  ۳۰پبکنبفی يؼهًبٌ ػؿ تًبو 

ثٍبٍَّ يُتيـِ اف مٕی يؼهًبٌ ثب ٍـاصت ثـ . كـُْگٍبٌ ؿا كـايٕه کـػ

اٌٍ ثٍبٍَّ ثب ىزبػت ثّ مـکٕة كـُْگٍبٌ، . گؾاؿػ  اٌٍ َکبت اَگيت يی

ٔ ًْچٍٍُ عٍَٕی کـػٌ آيٕفه   ٔ ّؼ ػهًی  مٍبمتٓبی ّؼ كـُْگی

آَچّ کّ ثٌٕژِ اف اًٍْت ثـعٕؿػاؿ امت، . کُؼ ٔ پـٔؿه اػتـاُ يی

اػالو اػتَبة ؿؾا اف مٕی ايْب کُُؼگبٌ اٌٍ ثٍبٍَّ ٔ ػػٕت اف پٍٕمتٍ 

اؿػٌجٓيت  ۱۲اٌٍ اػتَبة کّ ػؿ . تًّْ كـُْگٍبٌ ثّ اٌٍ صـکت اك

ؿٔف يؼهى ػؿ رًٕٓؿی اماليی آؿبف يٍيٕػ ظـكٍت تجؼٌم ىؼٌ ثّ ٌک 

. عٕامتّ اٌٍ ثٍبٍَّ عٕامتّ ًّْ يـػو يبمت. صـکت ثقؿگ ؿا ػاؿامت

ػؿعٕامت . پٍبو اٌٍ ثٍبٍَّ، صن آفاػی ٔ صن کبؿ، پٍبو ًّْ يـػو يبمت

، ػاَو آيٕفاٌ، ٔ يـػو آفاػی كـُْگٍبٌ امٍـ ػؿعٕامت ًّْ كـُْگٍبٌ

امبتٍؼ ػاَيگبِ ٔ ػاَيزٌٕبٌ، ٔ ػاَو آيٕفاٌ ٔ . اٌـاٌ امت

ثب تيکٍم . ْبی آَبٌ يٍتٕاَُؼ ٔ ثبٌؼ اف اٌٍ اػتَبة صًبٌت کُُؼ عبَٕاػِ

ْبی اػتَبة، ثب ؿمبَؼٌ پٍبو كـُْگٍبٌ ثّ ًّْ يـػو، ثّ توٌٕت  کًٍتّ

فصًتکيبٌ اٌـاٌ ثٍٍ کبؿگـاٌ ٔ   ْبی يجبؿفِ ٔ توٌٕت ًْجنتگی ىجکّ

 .کًک کٍُى

اَتيبؿ ٔمٍغ  اٌؼِ اػتَبة ػؿ يوبثهّ ثب 

 ػٌکتبتٕؿی، ػمتبٔؿػ ثقؿگ صـکت يؼهًبٌ
ػٌـٔف ؿٔف رٓبَی کبؿگـ ثٕػ؛ ؿٔفی کّ اف ًٍٍْ ؿٔف ػؿ ٌک مبل پٍو  

اف رٓت ٔمؼت ثـگقاؿی آٌ ٔ كـاگٍـی اه ٔ ًْچٍٍُ ثنٍذ گنتـػِ 

ی ٔ نجبك ىغَی ػؿ تٓـاٌ ٍَـْٔبی گبؿػٌٔژِ،اَتظبيی؛ پبمؼاؿ؛ ثنٍذ

ٔ ثّ يٍقاَی کًتـ ػؿ ىٍـاف ٔ تجـٌق ٔ هقٌٍٔ ثـای يوبثهّ ثب تزًؼبت 

ثٌٕژِ َجبٌؼ اف . کبؿگـی، اف مٕی ػمتگبِ ٔالٌی ىبعٌ ٔ يتًبٌق ثٕػ

عبٓـ ثـػ کّ تزًغ اػتـاّی پـاکُؼِ ػؿ تٓـاٌ ٔ تزًؼبت اػتـاّی ػؿ 

ت گـكتّ امت کّ چُؼٌٍ ىٓـ ػٌگـ ػؿ ؿٔف رٓبَی کبؿگـ ػؿ صبنی ٍٕؿ

مـکٕة ْب ثنٍبؿ ىؼٌؼ امت ٔ ْـ کل کّ ثـای اػتـاُ پب ثّ عٍبثبٌ 

يی گؾاؿػ هطؼب عطـ ػمتگٍـی ٔ فَؼاٌ ٔ ىکُزّ ٔ مهٕل اَلـاػی ٔ 

صتی تزبٔف رُنی ٔ يضکٕو ىؼٌ ثّ ػُٕاٌ يضبؿة ثب َظبو ؿا ثب عٕػ 

مجک مُگٍٍ کـػِ ٔ ثب ػهى ٔ آالع اف ٔصيی گـی تٍٍٕق َبپؾٌـ 

. ِ ٔالٌی ٔ ايٍُتی ْب ٔ پبمؼاؿاَو ػؿ تزًغ صْٕؿ ٌبكتّ امتػمتگب

اىبؿِ ثّ ًٍٍْ ٔاهؼٍت کبكٍنت تب َيبٌ ػْؼ کّ مـکٕة ْب ثب ٔرٕػ 

ىؼت ٔ ػايُّ آٌ َتٕاَنتّ امت كْبی گٕؿمتبَی ػؿ ربيؼّ صبکى کُؼ ٔ 

ٍؼای كـٌبػْبی يـگ ثـ . ٌبك ٔ مـعٕؿػگی ؿا ػؿ يـػو توٌٕت کُؼ

تٓـاٌ ػؿ ٔاکُو ثّ صْٕؿ ػفػاَّ اصًؼی َژاػ ٍَق ػٌکتبتٕؿ ػؿ ػاَيگبِ 

کّ ثب تزًؼبت کبؿگـی ًْقيبٌ ىؼ، اَقٔای ػمتگبِ ٔالٌی ؿا َيبٌ يی 

ْـ چُؼ ثبفتبة ْبٌو . ػٌـٔف ايب ْـ چّ ثٕػ ثب ٌٔژگی ْبٌو گؾىت. ػْؼ

. اؿػٌجٓيت ؿٔف يؼهى ثٕػ 12ػؿ ْـ صبل ايـٔف . ُْٕف ػؿ ؿاِ امت

ٔؿای ًْبُْگی تيکم ْبی ٍُلی يطبثن كـاعٕاَی کّ اف مٕی ه

يؼهًبٌ اَتيبؿ ٌبكت، اف ايـٔف ثّ يؼت ٌک ْلتّ  يؼهًبٌ ػمت ثّ 

آفاػی ًّْ كـُْگٍبٌ فَؼاَی، عبتًّ ٌبكتٍ تؼوٍت، . اػتَبة ؿؾا يی فَُؼ

ثبفػاىت ٔ مـکٕة يؼهًبٌ يُتوؼ، مـيبٌّ گؾاؿی ػٔنت ػؿ آيٕفه ٔ 

ٔ کتبثٓبی  اؿتوبء آيٕفه، ؿٍـ اٌؼئٕنٕژٌک ىؼٌ مٍنتى آيٕفىی

  ، ؿكغ كْبی ايٍُتی ػؿ يـاکق آيٕفىی ٔ تبيٍٍ ايٍُت ىـهی ػؿمی

ْـ ٌک اف اٌٍ . كـُْگٍبٌ ثغيی اف ػالٌم اػتَبة ؿؾای يؼهًبٌ امت

يطبنجبت آَوؼؿ اًٍْت ػاؿػ کّ اف ًْؼنی ٔ صًبٌت ًّْ آفاػی عٕاْبٌ ٔ 

ِ ػؿ ٔ ثبٌؼ ايٍؼٔاؿ ثٕػ ک. يؼاكؼبٌ پٍگٍـ ػؼانت ارتًبػی ثـعٕؿػاؿ ىٕػ

اٌٍ ٔاهؼٍت ؿا .  ػًم ٍَق اٌٍ صًبٌت ٔ ًْجنتگی  اف يؼهًبٌ ػؿٌؾ َيٕػ

َظبيی کبؿگقاؿ اٌٍ / َّ تُٓب يغبنلبٌ ػمتگبِ ٔالٌی ٔ ػٔنت ايٍُتی

ػمتگبِ يی ػاَُؼ، کّ عٕػ ٍْبت صبکًّ ٍَق ػؿٌبكتّ ٔ ثّ مالس ًٍْيگی 

ی عٕػ ٌؼُی ثبفػاىت ٔ فَؼاٌ ٔ ىکُزّ ٔ تٓؼٌؼ ؿٔ آٔؿػِ امت تب ٍؼا

آَچّ ايب ثّ يٕافات اٌٍ . اػتـاُ يؼهًبٌ ؿا ْـ چّ فٔػتـ عبيٕه کُؼ

عٕامت ْبی يٓى ٔ صٍبتی ثبٌؼ يٕؿػ تٕرّ هـاؿ ثگٍـػ، ٓـس اػتَبة ثّ 

ػُٕاٌ ىکم اػتـاُ ثّ ثی صوی ؿٌيّ ػاؿ ربيؼّ يؼهًبٌ ٔ كـُْگٍبٌ 

ػؿ ٔاهغ اگـ كـُ ٔ كؤ كـُ کٍُى کّ ثب كيبؿ ىؼٌؼ . کيٕؿ امت

ٔهتب ٍْچ اػتَبثی ْى اف مٕی يؼهًبٌ ػؿ ْلتّ پٍو ؿٔ مـکٕثگـاٌ و

ٍٕؿت َگٍـػ، ثبف ثقؿگ تـٌٍ ػمتبٔؿػ اٌٍ صـکت اف ْى اکٌُٕ صبٍم 

ىؼِ امت ٔ آٌ اَتيبؿ اٌؼِ اػتَبة ثّ ػُٕاٌ ؿاْکبؿی يٓى ٔ صٍبتی ػؿ 

يؼهى کّ ييؼم آگبْی . يجبؿفِ ثـای يطبنجبت ٔ عٕامت ْبی يؼهًبٌ امت

ٌؼِ اػتَبة ؿاِ پٍيـٔی رُجو ّؼ ػٌکتبتٕؿی ٌک َنم امت، ثب ٓـس ا

ٔ اٌٍ اٌؼِ ْـ چّ ثٍيتـ گنتـه ٌبثؼ ٔ ػؿ يٍبٌ اهيبؿ . ؿا َيبٌ يی ػْؼ

ٔ الٌّ ْبی ارتًبػی يؼتـُ ثّ ػٌکتبتٕؿی اف يوجٕنٍت ثٍيتـی 

ثـعٕؿػاؿ ىٕػ، يوبثهّ ثب آٌ ثـای ػٔنت ٔ ػمتگبِ ٔالٌی ْى مغت تـ 

ا فَزٍـِ ای اف اػتَبثبت ػؿ ؿامتی چطٕؿ يی تٕاَُؼ ة. عٕاْؼ ىؼ

کبؿعبَزبت ٔ يؼاؿك؛ ٔ صٕفِ عؼيبت ٔ صًم ٔ َوم ىٓـی يوبثهّ کُُؼ؟ 

ػؿ ربيؼّ ای کّ ػٔنت َلتی صزٍى ٔ يتٕؿو چٌٕ ثغتکی ثـ مـًّْ ايٕؿ 

اكتبػِ امت، ىکم گٍـی اػتَبثبت فَزٍـِ ای ينتوًٍب ثّ كهذ ىؼٌ 

اف اػتَبثبت ٔهٕع فَزٍـِ ای . ػٔنت ٔ امتٍَبل آٌ يُزـ يی ىٕػ

ٍَـْٔبی مـکٕة ؿا ثّ تؼؼاػ ؿىتّ ْبی فَزٍـ پـاکُؼِ يی کُؼ، تُٕع 

عٕامت ْب ٔ يطبنجبتی کّ يی تٕاَؼ ثّ ػُٕاٌ ثنتـ ْـ اػتَبة يطـس 
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اػتَبة َّ . ىٕػ، ظـكٍت ًْـاْی ثغو ٔمٍؼی اف يـػو ؿا كؼبل يی کُؼ

ا تُٓب ىزبػبٌ اف ربٌ گؾىتّ ٔ ثی ثبک کّ ىٓـَٔؼاٌ َبؿاّی ػبػی ؿ

ْى کّ يؼًٕال كؤ ػؿ ٍٕؿت پبئٍٍ ثٕػٌ ْقٌُّ صبّـ ثّ ىـکت ػؿ 

اػتـاّبت ٔ ثٍبٌ َبؿّبٌتی عٌٕو ْنتُؼ يی تٕاَؼ كـاگٍـػ ٔ ثّ يٍؼاٌ 

اػتَبة ػؿ ٍٕؿت يؼأيت يی تٕاَؼ فيٍُّ مبف ىکم گٍـی . ثکيبَؼ

تيکم ْبی  تٕػِ ای پـهؼؿت ىٕػ ٔ اف اٌٍ ٓـٌن پـاکُؼگی ؿا کبْو 

اؿفاتی ؿا توٌٕت کُؼ ٔ اتضبػ ػًم ْب ؿا ٔمؼت ػاػِ ٔ ػْؼ؛ اَنزبو يت

اػتَبة  کّ ػؿ . ىکم ْبی پبٌؼاؿتـی اف اتضبػ ػًم ؿا ايکبٌ پؾٌـ مبفػ

َوطّ ىـٔع يؼًٕال ػؿ يٍبٌ گـْٔٓبی ْى مـَٕىت، ْى صـكّ، ْى ػؿػ، 

ًْکبؿ، ٔ ْى ٍُق آؿبف يی ىٕػ ًْجنتگی ػؿٌٔ گـْٔی ؿا توٌٕت يی 

يٍبٌ ْى مـَٕىت تبٌ ؿا ؿُب يی ثغيؼ؛ ٔ کُؼ ٔ ؿاثطّ يجبؿفاتی 

مـاَزبو آَکّ اػتَبة كـٍت ثی ًْتبٌی ػؿ ىکٕكبٌی امتؼؼاػْبی 

مبفيبَگـی، ظٕٓؿ ٍٓلی اف كؼبالٌ رؼٌؼ ٔ ىجکّ ْبی ٌٍَٕ اؿتجبٓی 

ًّْ اٌٍ ْب ؿا ػٌکتبتٕؿی صبکى کّ اف ػؿٌٔ ٌک اَوالة مـ ثـ . امت

ؿا ػؿ ػؿْى ىکنتٍ کًـ  57آٔؿػِ ٔ تبحٍـات اػتَبة ْبی ػٔؿِ اَوالة 

ثّ ًٍٍْ ػنٍم امت . ػٌکتبتٕؿی مبثن ػؿ عبٓـ ػاؿػ ثٓتـ اف ًّْ يی ػاَؼ

کّ كٕؿا ثّ ثنتٍ پٍبيک ْب ٔ مبَنٕؿ کهًبت يؼهى ٔ آيٕفگبؿ ػؿ پٍبيک 

يی عٕاْؼ ؿاِ اَتوبل عجـ اػتَبة يؼهًبٌ ؿا ػؿ . ْب اهؼاو کـػِ امت

ػمتگبِ ٔالٌی اف . ٔػربيؼّ مؼ کُؼ، يی عٕاْؼ اٌؼِ اػتَبة پغو َو

يطبنجبت يؼهًبٌ ًْبَوؼؿ ٔصيت ػاؿػ کّ اف ػًٕيٍت ٌبكتٍ اٌؼِ اػتَبة 

ثّ ػُٕاٌ ؿاْکبؿ صٍبتی يجبؿفاتی ػؿىـأٌ پـْقٌُّ ثٕػٌ تظبْـات 

ٔ ًٍٍْ اٌؼِ امت کّ يؼهًبٌ ثّ ىکهی ثـرنتّ يطـس کـػِ اَؼ، . عٍبثبَی

مـکٕة ىؼِ گبٌ ًٍٍْ اٌؼِ امت کّ اکٌُٕ ثنـػت ػؿ يٍبٌ يؼتـّبٌ ٔ 
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صـکت اػتـاّی ػاَيزٌٕبٌ ػاَيگبِ 

ٌؼّ پبمظ يهّی ثّ ٓـس تـثٍت يؼهّى، ٓم

 ْبثـچٍؼٌ ٌبؿاَّ 
دانشجویان نخستین حرکت مستقیم اعتراضی مرتبط با برچیدن یارانه ها 

دانشگاه که سنگر مقاومت و ایستادگی در برابر . را کلید زده اند
دیکتاتوری است و با حساسیت شایان تحسینی در برابر ظلم و بی عدالتی 

زمینه عمومی شدن اعتراض به واکنش نشان می دهد با این حرکت 
برچیدن یارانه ها در دانشگاه ها در گام نخست و در سطوح دیگر در 

جامعه مثل کارخانه ها؛ مدارس؛ محالت ، مراکز بزرگ و عمومی عرضه 
 .کاالها در کالن شهرها را نشان داده است

نه نگرانی و اعتراض منفعل و تحمل و سکوت، نه صبر و انتظار، بلکه  
 این . فعاالنه و اعتراض عملی؛ جمعی و تا حد امکان سازمان یافته مقابله

در میان اخبار امروزحرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس 
این دانشجویان در . تهران بی تردید از اهمیت کلیدی برخوردار است

حقیقت در برابر توطئه خزنده دولت و دستگاه والیی در اجرای طرح 
ه ها راه درست و اصولی را نشان داده و حرکت شان برچیدن یاران

دانشجویان در اعتراض به طرح دانشگاه مبنی . سرمشقی ستودنی است
بر . بر حذؾ یارانه ؼذای دانشجویی دست به اعتراض و تحصن زدند

اساس این طرح قرار است با حذؾ یارانه ؼذای دانشجویی مبلؽی تحت 
داخت شود اما دانشجویان اعتراض عنوان یارانه نقدی به دانشجویان پر

کردند که مبلػ پرداختی درصورتیکه پرداخت شود قطعا هزینه ؼذای آنها 
تا حذؾ یارانه همش » : دانشجویان شعار دادند. را تامین نخواهد کرد

. «همین بساطه
سه عنصر مهم و اساسی در حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت 

. یان مکث استمدرس تهران وجود دارد که شا
. پایه اعتراض دانشجویان بی اعتمادی به دولت و مسئوالن است: اوال 

دولت و مسئوالن رژیم اسالمی با عملکردهای خود همه اسباب و لوازم 
به وعده های آنها و طرح های آنها . این بی اعتمادی را فراهم آورده اند

اند که طرح برچیدن  مثال آنها بارها گفته. به هیچ رو نمی توان اعتماد کرد
یارانه ها را قبل از پرداخت نقدی به دهک های پائینی اصوال اجرا 

و در حالی که همچنان حرؾ می زنند و ! دروغ گفته اند. نخواهند کرد
وعده می دهند و دروغ می گویند گرانی روز به روز افزایش بیشتری 

حمله به  یافته است، تا جایی که افرادی از خود این حکومت که سابقه
منصور اسالو با کارد موکت بری هم دارند در اجالس های دربسته فریاد 

های درمان  نان، گوشت، شیر، حمل و نقل عمومی و هزینه» می زنند که 
کار به  « .درصد در ابتدای سال افزایش پیدا کرده است 75تا  25از 

رگری جایی رسیده است که افرادی مثل صادقی از اتحادیه پیشکسوتان کا
ها اقدام  تهدید می کنند که اگر دولت تا تیرماه نسبت به افزایش مستمري

نكند، كارگران بازنشسته در طول هفته تامین اجتماعي مقابل مجلس تجمع 
در این شرایط که حتی فریاد خودی های نظام هم از دروغ ها . خواهند کرد

/ نظامی  و وعده های توخالی و گرانی سرسام آور و حرکت خزنده دولت
امنیتی بلند شده است؛ امید بستن به وعده ها و طرح های دولت و دست 

. روی دست گذاشتن خوشباوری زیان بخش و ساده لوحی مطلق است
برای  دانشگاه ترتیب معلم . حرکت دانشجویان از همین جهت مهم است

نتیجه تست . تست برنامه حذؾ یارانه در مقیاس دانشگاهی انتخاب شد
در برابر آنان است و باید دید آیا با وجود اعتراضاتی که با آن  مسئوالن

روبرو شدند خواهند توانست همین طرح را در دانشگاههای دیگر هم اجرا 
کنند یا ترفند تازه ای تدارک خواهند دید؟ 

دومین عنصر مهم در حرکت دانشجویان این است که آنها نخستین حرکت 
دانشگاه که . یارانه ها را کلید زده اند مستقیم اعتراضی مرتبط با برچیدن

سنگر مقاومت و ایستادگی در برابر دیکتاتوری است و با حساسیت شایان 
تحسینی در برابر ظلم و بی عدالتی واکنش نشان می دهد با این حرکت 

زمینه عمومی شدن اعتراض به برچیدن یارانه ها در دانشگاه ها در گام 
ه مثل کارخانه ها؛ مدارس؛ محالت ، نخست و در سطوح دیگر در جامع

. مراکز بزرگ و عمومی عرضه کاالها در کالن شهرها را نشان داده است
نه نگرانی و اعتراض منفعل و تحمل و سکوت، نه صبر و انتظار، بلکه 

این . مقابله فعاالنه و اعتراض عملی؛ جمعی و تا حد امکان سازمان یافته
. دانشگاه تربیت مدرس تهران است پیام حرکت اعتراضی دانشجویان

سومین عنصر مهم این حرکت اعتراضی درآمیختگی سریع خواست  
صنفی مخالفت با حذؾ یارانه ؼذا با شعارهای سیاسی و ضد دیکتاتوری 

این عنصری است که نه تنها در دانشگاه که در سطح جامعه نیز با . است
منطق . دیدار شودپیروی از قانون توازن قوا می تواند در سطوح مختلؾ پ

مخالفت با گرانی وحشتناک قیمت اب و برق و سوخت : آن هم روشن است
و نان و شیر و بهداشت و درمان مخالفتی است با یک سیاست، و 

هر قدر که حفظ سطح . بنابراین مخالفت با دولت و دستگاه والیی است
ا با زندگی و مقابله با گرسنگی و فقر و تهیدستی ناشی از حذؾ یارانه ه

سیاست های دولت و نظام والیی پیوندهای عمیق تر و مستقیم تری داشته 
باشد به همان میزان ظرفیت بالقوه بیشتری برای انتقال از خواست های 

مردم ایران گوشت قربانی . صنفی به مطالبات سیاسی فراهم می شود
نیستند که دولت والیی در اجرای نسخه های ویرانگر شوک تراپی بانک 

. انی و صندوق بین المللی آنان را بر تخته جراحی آش و الش کنندجه
مردم ایران به سقوط سطح زندگی؛ و به طرح تهاجمی دولت و دستگاه 

حرکت درخشان اعتراضی دانشجویان دانشگاه . والیی پاسخ خواهند داد
تربیت مدرس تهران طلیعه همین پاسخ است و از همین رو شایسته است 

قرار  ربانیان نقشه تجاوز و تعدی دولت و دستگاه والییتا سرمشق همه ق
 2010, 4می  .بگیرد

…………………………………….... 
 کبؿيُؼ ىـکت ْٕاپًٍبٌی تبثبٌ ۳۰۰اعـاد 

کبؿيُؼ  ۳۰۰ثب يًُٕػٍت پـٔاف ْٕاپًٍبْبی ؿٔمی تٕپٕنق ثٍو اف : کهًّ

 . ٌک ىـکت ْٕاپًٍبٌی اٌـاَی ػؿ آمتبَّ اعـاد هـاؿ گـكتُؼ

پی ػؿ : ٌک يُجغ آگبِ ػؿ مبفيبٌ ْٕاپًٍبٌی کيٕؿ ثب اػالو اٌٍ عجـ گلت

ػمتٕؿ انؼًم مبفيبٌ ْٕاپًٍبٌی کيٕؿ يجُی ثـتٕهق پـٔاف تٕپٕنق ْبی 

امتٍزبؿی ،ىـکت ْٕاپًٍبٌی تبثبٌ ػالِٔ ثـ فٌبٌ ىؼٌؼ اهتَبػی ثّ ػنٍم 

كـَٔؼ ْٕاپًٍبی تٕپٕنق اربؿِ ای ،يزجٕؿ امت ًٍَی  ۵اف ؿػِ عبؿد ىؼٌ 

 . پـمُم اٌـاَی عٕػ ؿا تؼؼٌم ٔ اعـاد کُؼ ۷۰۰اف 

ثـامبك ػمتٕؿانؼًم مبفيبٌ ْٕاپًٍبٌی کيٕؿی افاثتؼای ثّ گلتّ ٔی 

اؿػٌجٓيت اينبل اربفِ پـٔاف ثـای ٍْچ ْٕاپًٍبی تٕپٕنق ٍبػؿ َيؼِ ٔ 

پـٔاف ىـکت تبثبٌ نـٕ ىؼِ کّ اٌٍ ينبنّ فٌبٌ  ۳۰۰ػؿ اٌٍ يؼت ثٍو اف 

 . ىؼٌؼی ؿا يتٕرّ اٌٍ ىـکت کـػِ امت

ٔاپًٍب ػؿ اعتٍبؿ ػاىت کّ كـَٔؼ ِ ۱۰گلتُی امت ىـکت ْٕاپًٍبٌی تبثبٌ 

پُذ كـَٔؼ آٌ تٕپٕنق اربؿِ ای ثٕػ ٔ اعٍـا ثب ارـای ػمتٕؿانؼًم مبفيبٌ 

ْٕاپًٍبٌی کيٕؿ ثـَبيّ پـٔاف اٌٍ ىـکت ػچبؿ ثی َظًی ْب ٔ تبعٍـْبی 

فٌبػی ىؼِ ٔ ينبكـاٌ اٌٍ ىـکت ثؼؼ اف مبػت ْب مـگـػاَی ػؿ 

ف مبٌـ عطٕٓ ْٕاپًٍبٌی كـٔػگبْٓبی ػاعهی ٔ عبؿری يزجٕؿ ثّ امتلبػِ ا

.  ىؼَؼ

ييٓؼ ْٕاپًٍبی ىـکت ْٕاٌی _ أاٌم ثًٍٓ يبِ مبل گؾىتّ پـٔاف آثبػاٌ 

تبثبٌ ُْگبو كـٔػ ػؿ ثبَؼ كـٔػگبِ ىٍٓؼ ْبىًی َژاػ ييٓؼ ػچبؿ مبَضّ ٔ 

 . َلـ اف ينبكـاٌ فعًی ىؼِ ثٕػَؼ ۳۰آتو مٕفی ىؼ کّ 
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مبٌت اتضبػ چپ کبؿگـی  يَبصجّ
 ثب ٍبػم اكـٔف

ؿٌبمت رًٕٓؿی ػْى کّ ثب آٌ پل اف عبتًّ اَتغبثبت  : مٕال أل

ِ رُزبل ٔ توهت تٕاو ثٕػ ٔ پی آيؼ آٌ ، ىٕؿه ْب ٔ اػتـاّبت ْى

ٔمٍغ تٕػِ ای کّ ىٓـ ْبی ثقؿگ ؿا ػؿ ثـگـكت ٔ ثّ رـٌضّ ػاؿ 

ىؼٌ اصنبمبت يـػو ػؿ مطضی ثنٍبؿ گنتـػِ يُزـ ىؼ يتبملبَّ 

ىبْؼ ثٕػٌى کّ ثؼْی اف ؿٔمبی رًٕٓؿ ؿژٌى ْبی يتـهی آيـٌکبی 

ػٍبت ثـای اصًؼی َژاػ پٍبو تجـٌک التٍٍ ثؼٌٔ ػؿَظـ گـكتٍ اٌٍ ٔام

 ىًب اٌٍ پؼٌؼِ ؿا چگَّٕ اؿفٌبثی يی کٍُؼ؟.كـمتبػَؼ

مبفيبٌ کبؿگـاٌ  14ًْبَگَّٕ کّ ػؿ هطؼُبيّ کُگـِ :پبمظ أل 

ػؿ ؿاثطّ ثب اٌُگَّٕ ثـعٕؿػْب آيؼِ امت  1- (ؿاِ کبؿگـ)اَوالثی اٌـاٌ 

ی ثبىؼ چٍٍُ اهؼايبتی اف ٓـف ْـ مبفيبٌ ٔ ػٔنت ٔ صقة ٔػمتّ ا

ؿژٌى اؿتزبػی رًٕٓؿی اماليی هبثم ػكبع ٍَنت .يضکٕو امت 

تب ثّ ايـٔف  57کبؿَبيّ ٔ فَؼگی اٌٍ ؿژٌى اف اثتؼای تٕنؼ ػؿ ثًٍٓ .

يًهٕ اف امتجؼاػ، عٌٕ ؿٌقی ٔ فَؼاٌ ٔ ىکُزّ اَنبٌ ْبی يتـهی ٔ 

آفاػٌغٕاِ ، ػمتگٍـی كؼبنٍٍ مُؼٌکبٌی ، هتم ٌَٕنُؼگبٌ ٔ كؼبنٍٍ 

ٔ ػيکـات ٔ اػْبی مبفيبٌ ْبی کًٍَٕنت ٔ  ػاَيزٌٕی چپ

ثنٍبؿی اف چٓـِ ْبی ثـرنتّ يوبٔيت کّ ػؿ .ػيکـات ثٕػِ امت 

ػٔؿاٌ ىبِ ثّ فَؼاٌ ْبی ٕٓالَی يضکٕو ىؼِ ثٕػَؼ ٔ ػؿ رـٌبٌ 

ٔ كيبؿ تٕػِ ْب اف فَؼاٌ ْب آفاػ ىؼَؼ يزؼػا تٕمٔ ػٕايم  57اَوالة 

ٌُی ٔ يـاو رًٕٓؿی اماليی ػمتگٍـ ٔ ثّ رـو اىبػّ ثی ػ

يٍ يی تٕاَى ٌک نٍنت ٕٓالَی اف اٌٍ .مٕمٍبنٍنتی اػؼاو ىؼَؼ 

ثّ ؿكوبی مٕمٍبنٍنت ٔ کًٍَٕنت .يجبؿفاٌ اَوالثی عؼيتبٌ ػـّّ کُى

عٕػو ػؿ کيٕؿ ْبی آيـٌکبی التٍٍ ثبٌؼ ثگٌٕى عٍهی اف يجبؿفاٌ اٌـاَی 

تُٓب ثّ رـو ػاىتٍ ػکنی اف چّ گٕاؿا ٌب َٕاؿی اف ٌٔکتٕؿ عبؿا 

آَؼمتّ اف ٍَـْٔبی چپی کّ اف ؿژٌى کٕػتبٌی اصًؼی .گٍـ ىؼَؼ ػمت

َژاػ ػكبع يی کُُؼ ٌب يُبكغ عبٍی ؿا ػَجبل يی کُُؼ ٌب ػؿ چُبٌ چُجـِ 

اٌؼئٕنٕژٌکی گٍـ اكتبػِ اَؼ کّ هبػؿ ثّ ػٌؼٌ کم هٍّْ ٍَنتُؼ ٔتُٓب اف 

اگـ هـاؿ ثبىؼ .ٌک يُلؾ کٕچک ّؼ ايپـٌبنٍنتی ثّ رٓبٌ َگبِ يی کُُؼ

تئٕؿی يب ؿا ثّ ْٕاػاؿی اف ٌک ؿژٌى رُبٌتکبؿ آػيکو ثٍُؼاؿػ آٌ ٌک 

ػؿ ًْبٌ مطم فثبنّ ای کّ .تئٕؿی ؿا ثٓتـ امت کّ ثؼٔؿ اَؼاعت 

تئٕؿی مّ رٓبٌ ٔؿاِ ؿىؼ ؿٍـ مـيبٌّ ػاؿی ؿكـيٍنت ْبی 

 .مبفىکبؿؿا ػؿ عٕػ ربی ػاػ 

ٌ آ.مبنّ عٕػيبٌ اف اٌٍ ػٍْ کزی ْب فٌبػ ػٌؼِ اٌى  50يب ػؿتبؿٌظ 

ؿّب يٍـ پُذ "رق يی فػ کّ اٌٍ هقام مبثن  "مهطبٌ فاػِ"يٕهغ کّ 

مـ مپـػِ اَگهٍل امت ٔ يغبنلتو ثب ىٍظ عقئم ػؿ عٕفمتبٌ َّ  "

ثّ ػنٍم يّٕغ ّؼ كئٕػانی ثٕؿژٔافی يهی يتـهی ثب كئٕػال ْب ثهکّ 

َبىی اف تـٍٍـ مٍبمت اَگهٍل ػؿ ؿاثطّ ثب اٌـاٌ ٔ ػكبع اف صکٕيت 

، ػؿ کًٍُتـٌ کنی گٕىو ثؼْکبؿ َجٕػ ٔ صقة يـکقی هٕی امت 

ٌب ثٍنت .کًٍَٕنت اٌـاٌ ؿا ثّ ػكبع اف ؿّب يٍـ پُذ تيٌٕن يی کـػَؼ 

مبل ثؼؼ ثّ ربی ػكبع اف صکٕيت ػيکـاتٍک آؽؿثبٌزبٌ آٌ ؿا ثؼٌٔ 

پيتٍجبَی ػؿ ثـاثـ گـگ ْبی ايپـٌبنٍنت ٔ آعَٕؼ ْب ٔ كئٕػال ْب تُٓب 

ٌ ػالٔؿ مبفيبٌ َظبيی ػؿ ثـاثـ رٕعّ گؾاىتُؼ ٔ ٌب ُْگبيی کّ اكنـا

ْبی تٍـثبؿاٌ مـثبفاٌ ؿژٌى کٕػتبپی يضًؼؿّب ىبِ ػؿ آعـٌٍ نضظبت 

فَؼگی كـٌبػ فَؼِ ثبػ مٕمٍبنٍنى مـ يٍؼاػَؼ ػؿ ينکٕ ثـای ىبِ ، اٌٍ 

 17ٌب ثؼؼ اف کيتبؿ .يٓـِ مـ مپـػِ ايپـٌبنٍنى كـه هـيق اَؼاعتُؼ 

کهّ ؿئٍل رًٕٓؿ چٍٍ ػؿ اٌـاٌ ىٓـٌٕؿ ػؿ يٍؼاٌ ژانّ تٓـاٌ مـ ٔ 

عٕة اٌٍ ْب ًّْ  .ثـای ػوؼ هـاؿ ػاػ ْبی اهتَبػی ٔ مٍبمی .پٍؼا ىؼ

َبػٌؼِ .ػٍْ کزی ثّ اَوالة يـػو يبمت ثّ اصنبمبت يـػو يبمت 

آهبٌبٌ مـاٌ کيٕؿ ْبی يتـهی .گـكتٍ رُجو اٍٍم تٕػِ ْبمت 

ػٌؼِ يی آيـٌکبی التٍٍ ػؿ اػايّ ًٍٍْ مُت يُبكغ يـػو اٌـاٌ ؿا َب

اٌٍ مُت ٍْچ  .آَٓب اف يُبكغ عبً کيٕؿ عٕػ ػكبع يی کُُؼ  .گٍـَؼ 

ٍْچ ؿثطی ثّ  .ؿثطی ثّ مُت اَتـَبمٍَٕبنٍنت ْبی کبؿگـی َؼاؿػ

يبٍَلنت يبؿکل ثب ػػٕت اف ًّْ کبؿگـاٌ .آيٕفه ْبی يبؿکل َؼاؿػ 

 کنی ًَی تٕاَؼ عٕػ ؿا پٍـٔ أ ثؼاَؼ ٔ ثب.رٓبٌ ثّ اتضبػ پبٌبٌ يی ٌبثؼ 

كبىٍنت ْب ٔ ػٌکتبتٕؿ ْبٌی کّ ػمتيبٌ ثّ عٌٕ يبؿکنٍنت ْب ٔ 

 .كؼبنٍٍ کبؿگـی ٔ ػيکـات ْب آؿيتّ امت يؼبْؼِ ػٔمتی ثجُؼػ 

ىًب ثّ مُتی ػؿ رُجو کبؿگـی اىبؿِ يی کٍُؼ کّ اف يُبكغ : مٕال ػٔو

ثٕيی ٔ کيٕؿی ٔ َبمٍَٕبنٍنتی صـکت يی کُؼ تب يُبكغ رٓبَی 

 ِ اٌٍ اَضـاف ػؿ کزبمت؟ؿٌو.کبؿگـاٌ ٔ فصًتکيبٌ 

اگـ ثغٕاٍْى ثّ اٌٍ اَضـاف اف ػٌؼ تبؿٌغی َگبِ کٍُى ؿٌيّ  :پبمظ ػٔو 

ثٕعبؿٌٍ ػؿ صقة -اه ثـيی گـػػ ثّ هؼؿت گٍـی رُبس امتبنٍٍ

تب آٌ فيبٌ ًّْ . 1924کًٍَٕنت اتضبػ ىٕؿٔی پل اف كٕت نٍٍُ ػؿ 

اَوالة  ؿْجـاٌ اَوالة اکتجـ ثـ اٌٍ ػوٍؼِ ثٕػَؼ کّ ايکبٌ پٍـٔفی

کبؿگـی ػؿ ٌک کيٕؿ ٔرٕػ ػاؿػ ٔنی ثـای ثـهـاؿی مٕمٍبنٍنى ػؿ 

ثـ ٓجن آيٕفه ْبی يبؿکل ثٍٍ ٔرّ .ٌک کيٕؿ تُٓب يًکٍ ٍَنت 

تٕنٍؼ مـيبٌّ ػاؿی ٔ ٔرّ تٕنٍؼ مٕمٍبنٍنتی ٌک ػٔؿاٌ گؾاؿ ٔرٕػ 

ػٔنت کبؿگـی ثب کًک ثّ کبؿگـاٌ ػٌگـ کيٕؿ ْب ايکبٌ پٍـٔفی .ػاؿػ

اٌٍ ػٔنت ْب ثب ًْکبؿی  .ىٕؿ ْب ؿا كـاْى يی کُؼ اَوالة ػؿ آٌ ک

ؿهجّ عٔ .ٌکؼٌگـ ايـ اَتوبل ثّ مٕمٍبنٍنى ؿا ثّ پٍو يی ثـَؼ 

ثٕعبؿٌٍ ٔ پٍو ثـػ مٍبمت َبمٍَٕبنٍنتی مٕمٍبنٍنى ػؿ ٌک -امتبنٍٍ

اف اٌٍ  .کيٕؿ ػؿ ٔاهغ پبٌبٌ ػاػٌ ثّ اٌٍ ػمتبٔؿػ ْبی كکـی ثٕػ 

کًٍَٕنت اتضبػ ىٕؿٔی َّ تبثغ تبؿٌظ ثّ ثؼؼ مٍبمت عبؿری صقة 

ؿًُْٕػ ْب ٔ .يُبكغ اَوالة رٓبَی ثهکّ تبثغ يُبكغ کيٕؿ ىٕؿٔی ثٕػ 

تٍٍّٕ ْبی آٌ ْب ثّ ػٌگـ اصقاة کًٍَٕنت ثّ تـاژػی ْبی ؿى 

ػؿ ؿاثطّ ثب چٍٍ ، اف ٓـٌن کًٍُتـٌ صقة  .اَگٍقی يُزـ ىؼ 

ٌٍ تبَگ کًٍَٕنت چٍٍ ؿا ٔاػاؿ کـػَؼ تب عٕػ ؿا يُضم کـػِ ٔ ػؿ کٕو

تجؼٍت صقة کًٍَٕنت چٍٍ اف چٍٍُ ؿًُْٕػی يٕرت ىؼ تب  .اػؿبو کُؼ

کٕيٍٍ تبَگ ْقاؿاٌ َلـ اف کبػؿ ْبی ثـرنتّ صقة ؿا ػؿ ىبَگٓبی 

ؿْجـی صقة کًٍَٕنت چٍٍ ثب تَضٍش مٍبمت عٕػ ػمت .هتم ػبو کُؼ 

اف تجؼٍت کٕؿکٕؿاَّ اف کًٍُتـٌ ٔ صقة کًٍَٕنت اتضبػ ىٕؿٔی 

ا کّ کٕيٍٍ تبَگ ّؼ کًٍَٕنت ؿا ػؿ کًٍُتـٌ ثّ ثـػاىت ٔ ثّ آَّ

ثـای صقة کًٍَٕنت چٍٍ .ػٌْٕت پؾٌـكتّ ثٕػَؼ اػتـاُ کـػ 

ًٍٍْ اَضـاف اف .صًبٌت اف ؿژٌى ّؼ اَوالثی چٍبَچبٌک پؾٌـكتُی َجٕػ 

اٍم اَتـَبمٍَٕبنٍنى کبؿگـی ػؿ رـٌبٌ رُگ ْبی ػاعهی امپبٍَب ٍَق 

ػؿ رـٌبٌ اٌٍ رُگ ْب رًٕٓؿٌغٕاْبٌ اف ٓـف تًبيی .تکـاؿ ىؼ 

اَوالثٌٍٕ .ٍَـْٔبی يتـهی ػؿ مـامـ رٓبٌ صًبٌت يی ىؼَؼ 

يبؿکنٍنت ػٌگـ کيٕؿ ْب، ػمتّ ػمتّ اف يـفْبی كـاَنّ يی گؾىتُؼ 

تب ثـای کًک ثّ رًٕٓؿٌغٕاْبٌ ػؿ َجـػ ػهٍّ كبىٍنت ْب ثّ آٌ ْب 

تضت كيبؿ هـاؿ ػاػٌ  صقة کًٍَٕنت اتضبػ ىٕؿٔی ثب.يهضن ىَٕؼ 

صقة کًٍَٕنت كـاَنّ اٌٍ صقة ؿا ٔاػاؿ کـػ تب اف ػٔنت ثغٕاْؼ ثب 

کُتـل يـف ْب رـٌبٌ پٍٕمتٍ اَتـَبمٍَٕبنٍنت ْب ثّ رًٕٓؿٌغٕاْبٌ 

 .ؿا مؼ کُؼ 

عالٍّ ثگٌٕى اف اٌٍ ػٍْ کزی ْب ثّ رُجو ْبی اَوالثی اف مٕی 

ِ اَؼ هجال ْى کنبَی کّ يؼػی ْٕاػاؿی اف اَؼٌيّ ْبی يبؿکل ثٕػ

ٔنی اٌٍ ثّ ٍْچ .آهبی چبٔف تزـثّ َغنتٍٍ ٍَنت .ٔرٕػ ػاىتّ امت 

ٔچّ اف ػؿعيو اَؼٌيّ ْبی يبؿکل ػؿ نزُقاؿ مٍنتى مـيبٌّ ػاؿی 

ًْبَطٕؿ کّ هجال اىبؿِ ىؼ ثـای يبؿکل يٓى اتضبػ کبؿگـاٌ .ًَی کبْؼ 

 .ػؿ مطش ثٍٍ انًههی امت 

تظبْـات ٔمٍغ تٕػِ ای چبٔف صتی پل اف كـٔکو کـػٌ : مٕال مٕو

أ ثـای َيبٌ ػاػٌ عهًٕ ٍَت عٕػ ثّ .ملـی ْى ثّ اٌـاٌ ػاىت 

ًْـاِ چُؼ فٌ ًْـاِ عٕػ ثّ ػٌؼاؿ ايبو ؿّب ؿكت ػؿ اٌٍ ثبؿِ َظـتبٌ 

 چٍنت؟

ثجٍٍُؼ ػؿ ًْبٌ مٕال أل ثّ اٌٍ ينئهّ تب صؼٔػی اىبؿِ  : پبمظ مٕو

ة ًَبی صـکت ٔهتی ٍضجت اف يُبكغ امت ٔ يُبكغ کيٕؿی هٔ .کـػو

چبٔف ثغٕثی يی ػاَؼ .يی ىٕػ إٍل اَوالثی کى کى كـايٕه يی ىَٕؼ 

کّ ايخبل امبَهٕ اف ؿْجـاٌ رُجو کبؿگـی اٌـاٌ ػؿ فَؼاٌ ْنتُؼ 

عٕة  .عٕة يی ػاَؼ کّ فثبَو ؿا ثّ ػنٍم ػكبع اف کبؿگـاٌ ثـٌؼِ اَؼ .

يی ػاَؼ عٕة  .يی ػاَؼ کّ فَبٌ ػؿ اٌـاٌ تب چّ اَؼافِ فٌـ كيبؿ ْنتُؼ 

ٔنی ثّ ًّْ اٌٍ ْب ثی تٕرّ امت ٔ .کّ رٕاَبٌ چّ فرـی يی کيُؼ 

ٔی ػؿ اٌٍ .يُبكغ اهتَبػی کيٕؿه ؿا هطت ًَبی صـکت هـاؿ يی ػْؼ 

ينٍـ كـٍت ٓهجی ؿا ثّ ربٌی يی ؿمبَؼ کّ ثـ مـ ًْکبؿاٌ فَو 

 .چبػؿ ٔ چبهچٕؿ يی کُؼ ٔ ػمتّ رًؼی ثّ فٌبؿت ايبو ؿّب يی ؿَٔؼ 

ٌ َلـت يـػو ػٍَب اٌـاٌ ٔ ؿژٌى کٕػتبٌی اصًؼی َژاػ چبٔف اف يٍقا

يطهغ امت ٔنی ًٍٍْ ؿا ٔمٍهّ ای هـاؿ ػاػِ تب ايتٍبفات ثٍيتـ ٔ 

چبٔف پل اف ػٌؼاؿ اف ايبو ؿّب ؿاْی  .رؼٌؼی اف اصًؼی َژاػ کنت کُؼ 

ٍَٔق اٌتبنٍب ىؼ تب ثّ ًْـاِ کبؿگـػاٌ تًبىبگـ كٍهى فَؼگی اه ثبىؼ 

ٔ يَبصجّ ْبی ػٔؿ ػٍَبٌی چبٔف اف اصًؼی َژاػ عٕة ػؿ اٌٍ ملـ ْب .

 .ػكبع يی کُؼ ٔ ثـ چٓـِ فعًی ٔ عٌٕ آنٕػ اٌٍ ؿژٌى يـصى يی گؾاؿػ 

ثجٍٍُؼ چوؼؿ رٕاَبٌ يب کيتّ ىؼَؼ ، چوؼؿ ىکُزّ ىؼَؼ چوؼؿ رٕاَبٌ 

يب پل اف تضًم ىکُزّ ْبی آٌ چُبَی ػؿ کُذ عبَّ ْبی عٕػ يضقٌٔ 

ٔف ثب تجهٍـبت عٕػ ػؿ مطش رٓبَی ثّ چب.ٔ ثٓت فػِ گٕىّ گٍـ ىؼِ اَؼ

ٔ َتٍزّ چّ يی ىٕػ .َلغ اصًؼی َژاػ ثـ اٌٍ ٔاهؼٍبت پٕىو يی گؾاؿػ 

؟ ثُقٌٍ يٕؿػ ٍَبف اٌـاٌ ؿا َٔقٔئال ثب هًٍتی ثّ يـاتت ثٍو اف ثٓبی 

چبٔف ػؿ ٔاهغ ػاؿػ ثّ ىٍِٕ اَگهی  .رٓبَی آٌ ٔاؿػ ثبفاؿ اٌـاٌ يی کُؼ 

حبل َؼا آم مهطبٌ ٔ مٓـاة اػـاثی ٔ اف هجم عٌٕ ثـ فيٍٍ ؿٌغتّ او
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کٍبَٕه آمب ٔ ثوٍّ ربٌ ثبعتگبٌ ٔ ىکُزّ ىؼگبٌ اؿتقام يی کُؼ 

ؿكتٍ ثّ صـو ايبو ؿّب کّ مٓم امت اگـ اف أ يی عٕامتُؼ ػؿ يـامى .

اٌٍ ْب ًّْ  .هجٕل يی کـػ ػقاػاؿی ايبو صنٍٍ مٍُّ ٔ فَزٍـ ْى ثقَؼ 

ا كؼای يُبكغ کٕتبِ يؼت ثب مُت يبؿکنٍنت ْبی اَوالثی کّ إٍل ؿ

 .ًَی کـػَؼ يتلبٔت امت 

ىًب ػؿ ٍضجت ْبٌتبٌ اىبؿِ ای ػاىتٍؼ ثّ ثؼْی اف اصقاة : مٕال چٓبؿو

چپ آيـٌکب ٔ اؿٔپب کّ آَٓب ْى ؿٔه ْبٌی ييبثّ ؿٔه ػٔنت َٔقٔئال 

آٌب تضٕنی ػؿ اٌٍ مبفيبٌ ْب پل اف تظبْـات يـػو اٌـاٌ ًَی  .ػاىتُؼ 

 ثٍٍُؼ ؟

ٔهتی ٍضجت اف اٌٍ اصقاة يی کٍُى أل ثبٌؼ ٌک عٔ كبٍم : پبمظ چٓبؿو

ؿٔىٍ ثٍٍ اصقاة ؿٌٔقٌٍَٕنت ثـاػؿ کّ ػؿ فيبٌ صٍبت اتضبػىٕؿٔی 

ػؿ مبل ْبی اثتؼاٌی .ػٔؿ آٌ رًغ يی ىؼَؼ ٔ ثوٍّ اصقاة چپ ثکيٍى 

صٍبت رًٕٓؿی اماليی اٌٍ اصقاة ثّ پٍـٔی اف ينکٕ ٔ پؾٌـه تضهٍم 

ؿی اماليی ؿا ّؼ ايپـٌبنٍنت اؿفٌبثی ْبی مٍبمی صقة تٕػِ ، رًٕٓ

کٍبَٕؿی ػثٍـ أل صقة ػؿ .يٍکـػَؼ ٔ ثـ اتضبػ ثب آٌ پبكيبؿی يی کـػَؼ 

ًْبٌ مبل ْب ػؿ رهنبتی کّ ثّ َبو پـمو ٔ پبمظ ػاىت ػؿ ثبؿِ ينبئم 

أ اپٕفٌنٌٍٕ چپ اَوالثی ؿا کّ ثب  .يغتهق مٍبمی اظٓبؿ َظـ يی کـػ 

ثّ  .يی کـػ ػٕايم ايپـٌبنٍنى يی َبيٍؼ  اؿتزبع رًٕٓؿی اماليی يجبؿفِ

 .فػى أ اٌٍ اپٕفٌنٌٍٕ اف ىجکّ ْبی ايپـٌبنٍنتی کًک يٍگـكت

ييبثّ ًٍٍْ ؿٔىی کّ ثؼْی اف اصقاة چپ ػؿ اؿٔپب ٔ آيـٌکب َنجت ثّ 

آٌ يٕهغ ًٍٍْ ؿٔه يٕؿػ  .رُجو اػتـاّی ػؿ اٌـاٌ اتغبؽ کـػِ اَؼ 

ٌنت ثـاػؿ ثّ آٌ تبمی يی ٔ اصقاة ؿٌٔقٌٌٕ.امتلبػِ صقة تٕػِ ثٕػ 

ٔنی صبال اٌٍ اصقاة ثـاػؿ ػؿ پٍَٕؼ ثب صقة تٕػِ کّ ٌکنـِ مجق  .رنتُؼ 

ػؿ ًٍٍْ َٔقٔئال ، صقة .ىؼِ امت اف اصًؼی َژاػ اَتوبػ يی کُُؼ 

کًٍَٕنت آٌ کيٕؿ اف َٕع تٕػِ ای اه اف يٕاّغ چبٔف ػؿ ؿاثطّ ثب 

َقٔئال ْنتُؼ کّ َّ اصقاة چپ ػٌگـی ْى ػؿ ٔ.اٌـاٌ اَتوبػ کـػِ امت 

تُٓب مٍبمت چبٔف اف صًبٌت اف ػٔنت کٕػتبٌی اصًؼی َژاػ ؿا يٕؿػ اَتوبػ 

هـاؿ ػاػِ اَؼ ثهکّ ػؿ ؿاثطّ ثب ؿىؼ ثنٍبؿ گنتـػِ مـيبٌّ ْبی اٌـاٌ ػؿ 

ؿىؼ اٌٍ .َٔقٔئال کّ اؿهت ثّ مپبِ پبمؼاؿاٌ يتؼهن امت ْيؼاؿ ػاػِ اَؼ

اٌی يی ىَٕؼ ثب يُبكغ کبؿگـاٌ مـيبٌّ ْب کّ ربَيٍٍ مـيبٌّ ْبی آيـٌک

اصقاة ػٌگـی ػؿ اؿٔپب ٔ آيـٌکب ْنتُؼ کّ پل اف .ػؿتْبػ اكتبػِ امت 

اصقاثی چٌٕ صقة کبؿگـاٌ .اَتغبثبت ػْى يٕاّغ رؼٌؼی اتغبؽ کـػَؼ 

مٕمٍبنٍنت ػؿ اَگهنتبٌ ٔ آی اك أ ػؿ آيـٌکب کّ تب هجم اف اَتغبثبت اف 

ّؼ ايپـٌبنٍنتی اه ػكبع يی  اصًؼی َژاػ ثّ ػنٍم يٕاّغ ثّ اٍطالس

ٔنی .کـػَؼ ػؿ ٌک چـعو رؼٌؼ ثّ صبيٍبٌ رُجو اػتـاّی پٍٕمتُؼ 

ُْٕف ْى ْنتُؼ اصقاة کٕچکی کّ ػؿ چنجَٕک ّؼ ايپـٌبنٍنت گٍـ کـػِ 

ثؼ ٍَنت  .اَؼ ٔ هبػؿ ثّ ػؿک يبٍْت ّؼ اَوالثی رًٕٓؿی اماليی ٍَنتُؼ 

ػ تب اف َقػٌک چًبم ثنٍذ آَٓب ٌکی اف عجـَگبؿاَيبٌ ؿا ثّ اٌـاٌ ثلـمتٍ

 .ّؼ ايپـٌبنٍنت ؿا تزـثّ کُؼ 

ّؼ کًٍَٕنت ْب ػؿٌٔ رُجو مجق اف اؿتجبٓ ػٔمتبَّ چبٔف  : مٕال پُزى

ٔ اصًؼی َژاػ مٕء امتلبػِ کـػِ ثّ تجهٍـبت ّؼ کًٍَٕنتی عٕػ ٔمؼت 

 ػؿ اٌٍ ثبؿِ چّ َظـی ػاؿٌؼ؟ .يی ػُْؼ 

آَٓب  .ثو مجق صْٕؿ ػاؿَؼ نٍجـال ْب ٔ َئٕنٍجـال ْب ػؿ رٍ: پبمظ پُزى

 .ٍْچگبِ ٔ ػؿ ٍْچ كـٍتی صًهّ ثّ کًٍَٕنت ْب ؿا اف ػمت ًَی ػُْؼ 

مبٌتی کّ هـاؿ امت اعجبؿ رُجو  .مبٌت پـ ثٍُُؼِ ثبالتـٌٍ ؿا َگبِ کٍُؼ 

اٌٍ مبٌت ػؿ رـٌبٌ ملـ چبٔف ْـچّ يًٓم عٕامت  .مجق ؿا يُتيـ کُؼ 

ثبؿ ٔ گقاؿه ْبی مبفيبٌ اط .ثّ رُجو کبؿگـی ٔ کًٍَٕنتی َنجت ػاػ 

ثغيی اف  .ْبی چپ اٌـاَی ٔ ؿٍـ اٌـاَی ٍْچ ربٌی ػؿ اٌٍ مبٌت َؼاؿَؼ 

اٌٍ .ؿٔصبٍَت ىٍؼّ ْى پل اف اَتغبثبت ػْى ثّ رُجو مجق پٍٕمتّ امت 

ْب ْى اف يّٕؼی ثنٍبؿ اؿتزبػی ثب ينتًنک هـاؿ ػاػٌ ملـ چبٔف ثّ 

تـ تضکٍى ٔصؼت پل اف پغو ػف.اٌـاٌ ثّ اَتوبػ اف ؿژٌى کٕػتب يی پـػافَؼ 

اػتـاكبت ثقٔؿ گـكتّ ػجؼهللا يٕيُی ػؿ َبيّ اػتـاّی کّ يی ٌَٕنؼ ػؿ 

توبثم ثب ؿژٌى کٕػتب آَٓب ؿا ثّ اتضبػ ثب ػٔل کًٍَٕنت چٍٍ ٔ َٔقٔئال يتٓى 

اٌٍ ْب ثغو ْبٌی اف رُجو مجق ْنتُؼ کّ ثـای تضت كيبؿ هـاؿ .يی کُؼ 

آَٓب  .ی کًٍَٕنى امتلبػِ يی کُُؼػاػٌ کٕػتب گـاٌ ؿهٍت اف مالس اَت

ثّ َظـ .ًْقيبٌ عٕػ ؿا ػَجبنّ ؿٔاٌ ٔاهؼی عٔ ايبو ٍَق يؼـكی يی کُُؼ 

يٍ كؼبنٍٍ مٍبمی چپ اٌـاَی ثبٌؼ ثـای يـػو تٍّٕش ػُْؼ کّ اٌُگَّٕ 

مٍبمت ْبی چبٔف َّ َبىی اف اػتوبػ أ ثّ مٕمٍبنٍنى يبؿکنی ثهکّ 

مٕمٍبنٍنى يبؿکنی .نٍنًی امت ػهٍوب ثّ ػنٍم اَضـاف اف چٍٍُ مٕمٍب

ػؿ ًْجنتگی فصًتکيبٌ رٓبٌ ٔ پٍَٕؼ رُجو ْبی اَوالثی تؼـٌق يی 

 14ًْبَگَّٕ کّ ىًب ْى ػؿ ثغو مٕال أنتبٌ اىبؿِ کـػٌؼ کُگـِ .ىٕػ 

مبفيبٌ کبؿگـاٌ اَوالثی اٌـاٌ ػؿ هطؼُبيّ ْبی پبٌبَی عٕػ ثـ اٌٍ يٓى 

 .اَگيت گؾاىتّ امت

 

  استاستمن ?ک کارگر زنم؛ جرم ا?ن من ?ک کارگر زنم؛ جرم ا?ن 
 رٓبٌ فَبٌ

کو ؿاصتی يب ؿا  يبٌ کّ َگبِ کٍُى کبؿگـاَی فصًت ثّ ْـ گٕىّ فَؼگی

ىبٌ فَبٌ کبؿگـاَؼ کّ َّ تُٓب َبػٌؼِ گـكتّ  کُُؼ، کّ ثنٍبؿی كـاْى يی

ثب اٌٍ فَبٌ کّ صـف . گٍـَؼ َٔؼ، ثهکّ ثنٍبؿ ْى يٕؿػ ارضبف هـاؿ يیه يی

کُی، ثبٔؿت  ثٍُی ٔ هؼؿتی ؿا کّ صل يی ْبٌی ؿا کّ يی فَی ٔ اىک يی

ات ؿـهی ٔ چُبٌ  ىٕػ کّ چوؼؿ اف هبكهّ ػوجی ٔ چوؼؿ کٕؿ ػؿ فَؼگی يی

ْبی يـتت ٔ ػمتّ کـػِ  ثٍُی کّ ٔهتی فَی ػؿ كـهَٕی مجقی عٕػت ؿا يی

گٌٕی، ثّ چّ  كـٔىؼ، ثی اٌُکّ ثّ فٌ ثگٌٕی، عنتّ َجبىٍؼ، يی ا يیؿ

!! ای مجقی

ْبىبٌ پٍُّ  کٍُى ًٍْيّ ػؿثبؿِ فَبٌ کبؿگـ، فَبَی کّ ػمت چّ كکـ يی

ْبىبٌ عيک ىؼِ، ايب ثب ؿـٔؿ مـ ؿا ثبال َگّ  ثنتّ ٔ اىک چيى

. عٕؿَؼ ػاؿَؼ ٔ َبٌ ثبفٔی عٕػىبٌ ؿا يی يی

چوؼؿ ػؿ اٌٍ ؿٔف فَبٌ . ٔف رٓبَی کبؿگـ امتٌبفػْى اؿػٌجٓيت يبِ، ؿ

ػَٔؼ تب آٌُؼِ  ْبی تُگيبٌ يی ىَٕؼ، فَبَی کّ ثب کلو کبؿگـ ػٌؼِ يی

کبه ػمت کى ػؿ اٌٍ ؿٔف اف کُبؿ کبؿگـاَی  ای. كـفَؼاَيبٌ ؿا ؿٔىٍ کُُؼ

ثٍٍُى، فَی کّ ػؿ ؿمتٕؿاٌ يٍقيبٌ ؿا پبک  کّ ػؿ اٌنتگبِ اتٕثٕك يی

. تلبٔت ؿػ َيٌٕى آٌؼ، ثی يبٌ يی َظبكت ثّ عبَّ کُؼ، ػعتـی کّ ثـای يی

کبه ػمت کى ػؿ اٌٍ ؿٔف ثب ٌک نجغُؼ ػؿ ؿا ثـ ؿٔی ينتغؼو اػاؿِ ثبف  ای

اف کٕػکی »: گلت کٍُى، ای کبه ػؿ اٌٍ ؿٔف آٌ فٌ ؿا ثّ ٌبػ ثٍبٔؿٌى کّ يی

عٕامت، پؼؿ ٔ يبػؿو کّ يـػَؼ، آٔاؿِ عبَّ اٌٍ ٔ آٌ  کل يـا ًَی ٍْچ

ىؼ ثـاٌو کبؿی کـػ، ايب ػعتـ  گلتُؼ اگـ پنـ ثٕػ يی یىؼو، ًّْ و

. «عٕاْى ًَی

کُؼ ٔ اف يـػ يؼتبػه  کنی ػؿ ىبَقػِ مبنگی افػٔاد يی فَی کّ اف كـٓ ثی

ىٕػ کّ مبٌّ يـػ ثبالی مـه ثبىؼ، فَی کّ ىت ٔ ؿٔف مجقی  رؼا ًَی

کُؼ تب کٕػکبَو ثّ يؼؿمّ ثـَٔؼ ٔ اف يـػه کتک َغٕؿػ، فَی کّ  پبک يی

کـػو ٔ آة  تب پٍو اف اٌٍ کّ صبيهّ ىٕو، َبٌ عيک رًغ يی: گلت يی

عٕؿػو، ثچّ کّ ثّ  او ىٍـ يی عٕؿػو؛ صبيهّ کّ ىؼو ثـای ثچّ  فػو ٔ يی يی

ػٍَب آيؼ ثقؿگ کّ ىؼ، ٔ ثچّ ثؼؼی ْى؛ ؿٔفی ثل کّ اف کبؿْبی ٌک 

مجقی عـٌؼو، تًٍقىبٌ   كـٔىی، کالكّ ىؼِ ثٕػو، چُؼ ثنتّ ؿٔفِ ٔ ػمت

 ۲۰۰ای  ْب كـٔعتى ثنتّ ػو ٔ ثّ ٌک يؼؿمّ ػعتـاَّ ثـػو ٔ ثّ يؼهىکـ

يـؽ ٔ  ثب چُؼ تغى  ىت. ْب ثٕػ کّ ؿؾای گـو َغٕؿػِ ثٕػٌى تٕيبٌ، يؼت

ؿٌغتى، ملـِ  کـػو، اىک يی كـَگی عبَّ ؿكتى، ىبو کّ ػؿمت يی گٕرّ

 ْبٌى ػٔؿ ، عٕىضبنی ثچّ«ثٍبٌٍؼ ؿؾا ثغٕؿٌؼ»ْبٌى گلتى  گؾاىتى ٔ ثّ ثچّ

. ملـِ ثبػج ىؼ کّ اىکى تب ٍجش هطغ َيٕػ

ْبی حبثت پٍؼا کـػ ٔ صبال َقػٌک  فٌ اٌٍ کبؿ ؿا اػايّ ػاػ، آَوؼؿ کّ ييتـی

اه ىؼِ امت، ؿٔفی ٌکی اف ييتـٌبَو ثّ  ثّ چٓبؿ مبل امت اٌٍ صـكّ

ْؼٌّ ؿا کّ ثبف کـػو : کُؼ ػْؼ، فٌ تؼـٌق يی ای يی  أ ٔ كـفَؼاَو ْؼٌّ

َٕ ثٕػ، يبَتٕ، ىهٕاؿ، ؿٔمـی، صتی رٕؿاة ٔ ثـای ٌک ػمت کبيم نجبك 

ْب ؿا ثجٍُى ٌب ثپٕىًيبٌ  کّ نجبك ٕٓؿ، ثّ ربی اٌٍ ْبٌى ْى ًٍٍْ ثچّ

ثٌٍٕؼييبٌ، آعـ يٍ ْـگق ػطـ نجبك َٕ ؿا صل  ْب ؿا ثـم کـػِ ٔ يی نجبك

. ػٌؼو َکـػِ ثٕػو، أنٍٍ ثبؿ ثٕػ ػؿ فَؼگٍى، کّ اٍال نجبك َٕ يی

ٔػ كـه ٔ ٌغچبل ػمت ػٔو ثغـػ، ايب چبػؿه ؿا کُبؿ فٌ صبال تٕاَنتّ ة

گٌٕؼ، ثـای  يی: ػْؼ يی  اه ؿا َيبَى ْبی َؼاىتّ فَؼ ٔ ربی ػَؼاٌ يی

ْبٌو اكتبػو ٔ چٓبؿ ػَؼاٌ ثب ْى ؿكت، صتی  ای مجقی ثـػو کّ اف پهّ عبَّ

آٔؿو، گـچّ آَوؼؿ  ْبٌى كکـ کُى، آَچّ ػؿيی تٕاَى ثّ ثـگـػاَؼٌ ػَؼاٌ ًَی

ػٌگـ ثـای مٍـ کـػٌ كـفَؼاَى ػؿ گٕىّ عٍبثبٌ ػَجبل َبٌ عيک  امت کّ

. ْبٌى صـايو کُى َگـػو ايب، آَوؼؿ ْى ٍَنت کّ ثـای ػؿمت کـػٌ ػَؼاٌ

گؾؿو، اف فَی کّ ثؼؼ اف چٓبؿ مبل مجقی پبک کـػٌ ػمتبَو ثّ  اف أ يی

ْـگق ثّ اٌٍ كکـ َکـػِ . ػاػ ؿَگ گم مجقی ػؿ آيؼِ ثٕػ ٔ ثٕی مجق يی

ْبی تًٍق ٔ عـػ ٔ عيک ىؼِ  کّ يًکٍ امت چّ کنی پيت مجقی ثٕػو

کُؼ ٔ يٍ ثب عٍبل ؿاصت ٌک  تبثّ، رهق ٔ ٔنق يی ثبىؼ کّ تٕی يبْی

ْـگق ثّ . او ىکُى ٔ ػنى عٕه امت کّ ؿؾا ػؿمت کـػِ يـؽ ػؿ آَٓب يی تغى

کُى ٔ ٌک هبىن ثقؿگ  اٌٍ كکـ َکـػِ ثٕػو کّ ٔهتی ػؿ ٌغچبل ؿا ثبف يی

کُى تّ هبثهًّ، اىک چيى فَی  اه يی ػاؿو ٔ عبنی آيبػِ ثـيیپٍبف ػاؽ 

ثـاٌو عيک ىؼِ امت، فَی کّ پنـه يؼهٕل امت ٔ ىْٕـه ربَجبف 

ْبی ػؿيبَو اف اىک چيى ٔ  اه مٕعتّ ٔ ْقٌُّ ای کّ پـَٔؼِ ىًٍٍبٌی

ْـگق ثّ اٌٍ كکـ َکـػِ ثٕػو کّ ٔهتی . ىٕػ ثٕی ػائًی پٍبف ػاؽ تبيٍٍ يی

او ؿا كـه  اكتؼ ٔ عنتگی او ؿٔی كـه يی آٌى ٔ رُبفِ یعنتّ ثّ عبَّ و

فػٌ،   عٕؿػ، فَی پيت ػاؿ هبنی آَوؼؿ ىبَّ فػِ کّ ٍؼای ىبَّ يی

اه رؼا ىؼِ ايب  اه ىؼِ، فَی کّ اف ىْٕـ کـاکی يٕمٍوی يتٍ فَؼگی

ْبی  ػاَؼ کّ ًْنـ َؼاؿػ، کلو ُْٕف ثؼؼ اف ػِ مبل تُٓب ثٕػٌ کنی ًَی

ثُؼػ کّ يـػ ػؿ عبَّ امت ٔ  ْب ؿا يی ػْبٌ ًْنبٌّ يـػاَّ ًٍْيّ پيت ػؿ
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کـػ، ثؼتـٌٍ  ْبی يـػو ؿا تًٍق يی ػِ مبل پٍو عبَّ. کل ٍَنت اٌٍ فٌ ثی

صبال . اه ٔهتی ثٕػ کّ پٍـيـػی کّ ػٔ مبل پـمتبؿه ثٕػ يـػ ؿٔف فَؼگی

ْبی يـػو ثبفگيت، ايب اٌٍ ثبؿ عٍـی ػؿ  کـػ، ػٔثبؿِ ثّ عبَّ ثبٌؼ چّ يی

گٍـػ، تب ثتٕاَؼ ُْـی ؿا کّ اف چٓبؿ مبنگی ػاىتّ ايب ثّ  ؿ يیؿاْو هـا

صبال . عبٓـ َؼاىتٍ مـيبٌّ َتٕاَنتّ ػَجبنو کُؼ، ثب مـيبٌّ أ آؿبف کُؼ

ػْؼ، ػعتـکبَی کّ ػؿ اثتؼای  ثبكی ؿا ٌبػىبٌ يی صتی ىبگـػاَی ػاؿػ کّ هبنی

. ىبٌؼ ؿٔفی اٌٍ ُْـ ثّ ػؿػىبٌ ثغٕؿػ: کُُؼ اَؼ ٔ كکـ يی رٕاَی

کو ؿاصتی يب ؿا  يبٌ کّ َگبِ کٍُى کبؿگـاَی فصًت ثّ ْـ گٕىّ فَؼگی

ىبٌ فَبٌ کبؿگـاَؼ کّ َّ تُٓب َبػٌؼِ گـكتّ  کُُؼ، کّ ثنٍبؿی كـاْى يی

ْبی کبؿ  ػؿ يضٍٔ. گٍـَؼ ىَٕؼ، ثهکّ ثنٍبؿ ْى يٕؿػ ارضبف هـاؿ يی يی

ثقؿگ تـ، فَی کّ ينئٕل صـامت ٌک ىـکت  ای يـػاَّ يـػاَّ ٔ ػؿ ربيؼّ

ػاَُؼ کّ يٍ  تًبو ًْکبؿْبٌى يـػ ْنتُؼ ٔ يی: گٌٕؼ ػٔنتی امت، يی ًٍَّ

ْب مُگٍٍ امت ٔ پٍيُٓبػْبی کـٌّ کّ يـتت ػؿ  آَوؼؿ َگبِ. او يطهوّ

ىؼو، صبال چُؼ مبنی امت کّ ػؿ  ْبی يغتهق ىـکت ربثزب يی ثغو

يـػ او، ايب رـات َؼاؿو رٕاة مالو ًْکبؿی ؿا ثؼْى، چـا کّ  صـامت يبَؼِ

اف ٓـكی ػٌگـ اگـ پب ثّ پبی يـػاٌ کبؿ کُی صتی  . ىْٕـ امت ٔ يٍ ْى ثی

کُی، آعـ يـػْب آَوؼؿ ْنتُؼ کّ  ثٓتـ اف آٌ، ْـگق اؿتوبی مًت پٍؼا ًَی

انؼًم  َٕثت تٕ َـمؼ ٔ اف آٌ ثؼتـ کبؿكـيب آَوؼؿ تـمٕ امت کّ اف ػکل

. ػٌگـاٌ پل اف اؿتوب ػاػٌ ثّ ٌک فٌ ثتـمؼ

کـػ ٔ کًی ثبمٕاػتـ اف ػٌگـاٌ  کبؿعبَّ ػاؿٔمبفی کبؿ يیفَی کّ ػؿ ٌک 

صتی  ػؿ کبؿعبَّ ثب کنی ييکم َؼاؿو، : گلت ثٕػ ٔ مـپـمت عبَٕاؿ، يی

ْبی ػٌگـ  ييکم يٍ کّ ىبٌؼ ييکم عٍهی  .کبؿعبَّ يب يٓؼکٕػک ْى ػاؿػ

کُؼ ٔ صبال  ْى ثبىؼ، هٕاٍَُی امت کّ اف مٕی ٔفاؿت کبؿ يـتت تـٍٍـ يی

ؿاٌ هبٌَٕ کبْو مبػت کبؿی فَبٌ ْنتٍى، هبََٕی کّ اصتًبال ْى ًّْ َگ

تٕاَؼ يـػی ؿا  ٓجٍؼی امت کبؿكـيبٌی کّ يی. کُؼ کبؿ يی ًّْ يب ؿا ثی

کُؼ هـاؿػاػ يـا تًؼٌؼ  امتغؼاو کُؼ کّ ػٔ مبػت اف يٍ ثٍيتـ کبؿ يی

کـػو، چـا ثبٌؼ  يٍ ْى ربی أ ثٕػو ًٍٍْ کبؿ ؿا يی. کُؼ ٔ صن ْى ػاؿػ ًَی

. ٌک يجهؾ پٕل ػٔ مبػت کًتـ، کبؿ ػؿٌبكت کُؼ ثب

ْبٌی ؿا  ْبٌی ػاؿٌى، ايب ىبٌؼ ًٍْيّ چٍٍُ ػؿؼؿّ ًّْ يب ػؿ فَؼگی ػؿؼؿّ

ْبٌی ؿا کّ  فَی ٔ اىک ثب اٌٍ فَبٌ کّ صـف يی. ػٌؼٌى ْب يی تُٓب ػؿ كٍهى

ىٕػ کّ چوؼؿ اف هبكهّ  کُی، ثبٔؿت يی ثٍُی ٔ هؼؿتی ؿا کّ صل يی يی

ثٍُی کّ ٔهتی  ات ؿـهی ٔ چُبٌ عٕػت ؿا يی ٔؿ ػؿ فَؼگیػوجی ٔ چوؼؿ ک

كـٔىؼ، ثی اٌُکّ ثّ  ْبی يـتت ٔ ػمتّ کـػِ ؿا يی فَی ػؿ كـهَٕی مجقی

  اٌهُب: يُجغ!!ای گٌٕی، ثّ چّ مجقی فٌ ثگٌٕی، عنتّ َجبىٍؼ، يی
 2010, 30آٔؿٌم 

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

 مقامینامه یک مادر به بهاره 
ْبت ؿا کّ عٕاَؼو ،  ثٓبؿِ َبفٍَُى ، رُگ رٕی کٕچکى ، ػؿػ َبيّ

اىک ؿٌغتى ، كـٌبػ فػو ، نؼُت کـػو ، َلـٌٍ کـػو ، ٔ اف عٕػ 

يٍ ٍَق ػعتـی ػاؿو کّ ْى َبو ٔ ْى مٍ تٕ . پـمٍؼو کّ چّ ثبٌؼ کـػ

گٍـػ ثّ چّ  ػعتـی کّ ػؿ ٌک کيٕؿ ثٍگبَّ آفاػ ، تًٍَى يی. امت 

ؿأی ػْؼ ، ؿای أ ػفػٌؼِ ًٍَيٕػ ، ٔ ثّ عبٓـ اٌؼْبه ثّ   کنی

اكتبػ ، ثّ أ تزبٔف ًٍَيٕػ ، ٔ رٕاٍَو ثّ مـهت   فَؼاٌ ًَی

ػنٍم فَؼاَی ىؼی ،  يٍؼاَى ، آيٕفگبؿ کٕچکى ، تٕ ثّ چّ. ًٍَـٔػ 

. ، ٔ ؿٔس ٔ رنًت ثّ تزبٔف کيٍؼِ ىؼ   يٕؿػ اْبَت هـاؿ گـكتی

آَٓب يٍغٕاُْؼ کّ تٕ ؿا ّؼٍق . ػل هٕی ػؿ ، کّ ثٓبؿ ػؿ ؿاِ امت

آَکّ ثبٌؼ ىـيُؼِ ثبىؼ ، َتٕاَؼ ثّ چيى يبػؿ ، پؼؿ ، ثـاػؿ ٔ . ثجٍُُؼ

تٕی کّ ثّ . ْبی آٌُؼِ ثُگـػ ، آَبٌ ْنتُؼ ، َّ تٕ گم کٕچکى  َنم

ْبی ثنٍبؿ ػاؿػ ٔ  ىکُزّ ؿاِ. عبٓـ آفاػی يبو ٍٔٓ ىکُزّ ىؼی 

ثّ آٌ ثّ ػُٕاٌ ٌک ٔمٍهّ َگبِ کٍ ، کّ . ٌک اف آَٓب ًٍٍْ امت 

َگؾاؿ کّ آَٓب يٕكن ىَٕؼ ، َگؾاؿ تٕ ؿا عـػ . تٕ ؿا اف پبی ثٍُؼافػ 

ثّ . اٌُک ؿمبنت ػٌگـی ػاؿی . تٕ ايٕفگبؿی . ٔ َبتٕاٌ ثجٍُُؼ 

کّ تٕاٌ َٕىتٍ َؼاؿَؼ ، ثٍبيٕف کّ ثبٌؼ ثّ پبعٍقَؼ ، آَبٌ 

چيًٓبٌيبٌ ؿا ثب اكتغبؿ ثّ ػٌگـاٌ ثّ ػٔفَؼ ٔ ثگٌُٕؼ يب ثـای 

ٌبكت   ؿٔفی ٌبٔؿی عٕاْی. ىًب ىکُزّ ىؼٌى ، ايب اف پبی ٍَلتبػٌى 

ػؿػْبٌت ؿا انتٍبو ثغيؼ ، تٕ ؿا يبَُؼ   کّ ثب يـػاَگی آه تًبيی

ػٌؼْبت ثٕمّ فَؼ ، ٔ ثـ ػمتبَت ثٕمّ عؼأَؼ ػين ثپـمتؼ ٔ ثـ 

ثب اكتغبؿ ثّ . فَؼ ، ًْبَگَّٕ کّ يٍ اف ؿاِ ػٔؿ ثّ آٌ ثٕمّ يٍقَى 

 2010, 30آٔؿٌم   آفٌتب مٍؼی. او   تٕ، ػعتـ پـ ؿـٔؿ اٌـاَی

 زنده باد همبستگی جهانی طبقه ی کارگر
 89شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال  3بیانیه رسمی شماره 

از  89ه ضمیمه گزارش شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ب
 وقایع و برنامه های روز کارگر در شهرهای مختلؾ ایران

 !کارگران و عموم مردم مبارز
همان طور که در دو بیانیه ی پیشین این شورا آمده بود، روز اول ماه مه 

ان و بیان امسال، فرصتی دیگر بود برای رساندن صدای اعتراض کارگر
 .خواسته های ایشان

کارگران ایران هم زمان با دیگر هم طبقه ای های خود  در سراسر جهان، 
در حد توان و علی رؼم سرکوب گسترده در  مراسم های این روز شرکت 

در گزارش ذیل قصد داریم با رویکردی واقع بینانه سطح شرکت . نمودند
سرکوب گری حاکمیت کارگران در مراسم های این روز و نیز سطح 

 .سرمایه داری در ایران را پیش روی همگان قرار دهیم
در برخی مناطق مراسم ها مطابق فراخوان این شورا و در دیگر نقاط 

نوع . مطابق ابتکار عمل و مالحظات محلی مراسم برگزار شده است
شعارها و اعتراضات انجام شده ؼالباً در اعتراض به بی حقوقی هایی 

معوقه، سطح پایین دستمزد، حذؾ یارانه ها و از این قبیل چون حقوق 
امکانات و رسانه های  عواملی همچون زمان کم برای تبلیػ،.بوده است

تفاوت در زمان و مکان های  محدود برای نشر فراخوان یا فراخوان ها،
اعالم شده توسط منابع مختلؾ، از جمله عواملی بوده است که در کمیت و 

از جمله در اقدامی . ندگان در مراسم ها اثرگذار بوده استکیفیت شرکت کن
توسط صدای امریکا و از زبان سازگارا، کل مراسم به بوق زدن در 

ساعت یازده تقلیل داده شد و سعی در تحریؾ خواسته ها و مطالبات شد 
 .ساعت یازده صبح اعالم نموده بود و یا رادیو فردا ساعت مراسم را،

و ُپر وزن در نحوه و سطح برگزاری مراسم های اول  اما دو عامل اساسی
همانا سرکوب گسترده و  -و دیگر جنبه های مبارزاتی کارگران  -ماه مه 

افسارگسیخته ی حاکمیت سرمایه داری از یک سو و سطح آگاهی  طبقاتی 
هر گرایش فکری، . و سطح مبارزات جنبش کارگری از سوی دیگر است

. زان وزن واقعی این دو فاکتور داردخود درک خاص خود را از می
امیدواریم گزارش این شورا، در تحلیل جریانات کارگری برای واقعی دیدن 

اما ما در اینجا قصد تحلیل . وزن هر کدام از این دو عامل مفید واقع شود
و اظهار نظر در این زمینه را نداریم و به انجام گزارشی عینی و تا حد 

  .اقات و مراسم ها بسنده می کنیمتوان خود تکمیل، از اتؾ
همچنین در اینجا الزم می دانیم ضمن تشریح یکی از اهداؾ اصلی اقدامات 

این شورا، توضیحی به برخی مالحظات، نگرانی ها و نقد هایی که به 
هنگام انتشار بیانیه های یک و دو این شورا از جانب برخی جریانات 

 .کارگری شده بود، اضافه کنیم
نگرانی ها، مساله توازن قوای کارگران در مقابل حاکمیت و  از جمله

باالیی که پاسخ به فراخوان " هزینه ی " احتمال سرکوب و دستگیری و 
 .ما می توانست در پی داشته باشد، بود

این شورا تالش نمود با مطالباتی نمودن شعارها و اعتراضات، تا سر حد 
اضات و تجمع های روز توان خود جنبه ی طبقاتی سمت و سوی اعتر

به جای بی عملی و یا وادادن . جهانی کارگر در ایران را تقویت نماید
میدان عمل به جناح های سرمایه داری اعم از اصالح طلبان و یا 

اصولگرایان و یا جناح های سازشکار موجود در جریانات کارگری، ما 
-لؾ سیاسیاین وظیفه را بر خود مبرم دانستیم که با طرح مشکالت مخت

اجتماعی موجود در جامعه ی سرمایه داری ایران و طبعا در -اقتصادی
سطح جهان، بر رویکرد رادیکال و کارگری و طبقاتی و بر لزوم تشکل 

ما بر این نکته ی اخیر کراراً . محوری مبارزات توسط کارگران تاکید کنیم
با ابزار در بیانیه شماره دو تاکید کردیم که کارگران راهی جز مبارزه 

 .تشکل های مستقل کارگری ندارند
خوشبختانه تا حدی بیش از انتظار ما، بیانیه ی شماره یک و دو این 

. شورا مورد استقبال گروه ها و جریانات مدافع طبقه ی کارگر قرار گرفت
با حمایت رسانه ای، تبلیؽی و انتشاراتی آنان این بیانیه ها در سطح 

یک جایگزین رادیکال به جای تمامی این  وسیعی منتشر شد و به عنوان
و  -همه مفاهیم و راه حل های ارائه شده توسط جناح های سرمایه داری 

. توانست طرح گردد -مثالً اصالح طلبان و رسانه های ؼربی حامی آنان 
اگر نه در همه جا، اما در میان بخش های گسترده ای از عموم مردمی که 

شبانه روزی لیبرالی و نو لیبرالی به از طریق اینترنت خوراک های 
خوردشان داده می شود، این بیانیه ها مطرح گردید و به اندازه ی خود 

از درج کامل " سبز ها"تا جایی که اصالح طلبان و . چالش برانگیز شد
اما نتوانستند از . بیانیه ی شماره دو هراسیدند و آن را سانسور نمودند

یت جریان های کارگری یافته بود، بگریزند و رسمیتی که این بیانیه با حما
از طرفی ما .باالخره ناچار شدند دست کم به انتشار این بیانیه اشاره کنند
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تا حد توان توانستیم با ارائه تحلیلی از وضعیت روز به پیشنهاد راه حل 
های رادیکال بپردازیم و این در حالی بود که عالوه بر سرکوب و فریب ِ 

اری در اردوی اصولگرایان ، جناح سرمایه داری ِ اصالح جناح سرمایه د
طلبان و در راس آنان موسوی و کروبی تالش نمودند با تبریک نامه های 
دؼل کارانه ی خود به مناسبت روز جهانی کارگر ، ضمن تقلیل و تحریؾ 

مطالبات کارگری ،کارگران را دعوت به مبارزه برای بازگشت به قانون 
 ! المی نماینداساسی جمهوری اس

کار گروهی و قوی بخش انتشار شورا، در کنار حمایت گسترده ی جریان 
های کارگری در خارج و داخل منجر به طرح شعارهای طبقاتی، و راه حل 

 .ها و گزینه های سوسیالیستی مخصوصاً برای جوانان گردید
 .تا اینجای کار ما به هدؾ اولیه خود رسیده بودیم

پی می آید نشان دهنده ی این است که مراسم ها و اما گزارشی که در 
تجمعات برگزار شده در این روز تا چه حد مطابق هدؾ ما برای طرح 

خواسته ها و راه حل های رادیکال آن و جلوگیری از سم پراکنی جریانات 
مطالبات و راه حل ها با انواع " تعویض"اصالح طلب یا اصولگرا برای 

در حد قد و قواره ما و بدنه ی . شده استسرمایه داری آن، برگزار 
کارگری که به این شورا اعتماد داشتند، بخشی از این هدؾ نیز برآورده 

شد، اما ما قصد اؼراق در هیچ وجهی از آن را نداریم و امید داریم با 
گسترش اتحاد میان نیروهای رادیکال در جنبش کارگری هر روزه با 

سازماندهی سوسیالیستی مبارزات قدرت، کمیت و کیفیت بیشتری با 
کارگری و از جمله برپایی مراسم اول ماه مه، به انجام وظایؾ طبقاتی 

 .خود دست یازیم
امید که بدنه ی کارگری رادیکال و پر تعداد تری در آینده ی 

نزدیک ِمبارزات، وظایؾ سنگین تری را بر عهده بگیرد و بدون شک ما 
 .ام سهم خود شتاب خواهیم کردنیز به عضو کوچکی از آن، در انج

و باالخره از تمامی خانواده هایی که در هر کدام از مراسم های روز 
جهانی کارگر، فردی از خانواده ی آنان دستگیر شده است درخواست می 

نفر دستگیر شده در  15از جمله )کنیم با ارسال اسامی این عزیزان 
ر شده در شهر سسندج و سه نفر دستگی (تهران و در مقابل وزارت کار

،به ما یاری نمایند تا با ایجاد یک کمپین اعتراضی سراسری برای آزادی 
 .هر چه سریع تر این عزیزان تالش نماییم

در پایان این شورا ضمن حمایت خود از حرکات اعتراضی این روزها 
، بار دیگر بر (که خود یکی از اقشار طبقه ی کارگر هستند)توسط معلمان 

ند و اتحاد میان جنبش های مختلؾ دیگر از جمله زنان، لزوم پیو
دانشجویی، حقوق کودک تاکید می نماید و از همه ی فعالینی که در 

برگزاری مراسم و اعتراض های روز جهانی کارگر تالش نموده اند تشکر 
 .می نماید

این شورا خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی دستگیر شدگان مراسم 
رگر می باشد و برای آزادی این عزیزان از هیچ کوششی روز جهانی کا

 .فروگذار نخواهد کرد
این بیانیه را با یادآوری بخش پایانی بیانیه های پیشین به پایان می بریم 

که ما کارگران را دعوت به طرح اعتراضات و مطالبات در هر فضا و 
 .مامکان و با محوریت مبارزات اگاهانه و تشکل محورانه می نمایی

هر روز، روز جهانی کارگر است و کارگران باید با تقویت و یا ایجاد 
تشکل های مستقل طبقاتی خود برای پیشبرد خواسته های خود تالش و 

 .مبارزات خستگی ناپذیر کنند
 زنده باد همبستگی جهانی طبقه ی کارگر

 پیش به سوی ایجاد تشکل های مستقل طبقاتی کارگران
 89روز جهانی کارگر سال شورای برگزاری مراسم 

 1389یازده اردیبهشت   -2010اول ماه مه 
********** 

گزارشی که در پی می آید حاصل گزارشات واصله به شورا تا پایان روز 
بخش اعظمی از این گزارشات . می باشد –یازده اردیبهشت  -اول ماه مه 

یز از به طور مستقیم به شورا گزارش شده است، اما بخش هایی از آن ن
 :منابع دیگر اخذ شده است

 89گزارش مراسم روز جهانی کارگر سال  
در تهران، اطراؾ میدان انقالب از صبح در محاصره ی نیروهای امنیتی 

اعم از یگان ویژه، پلیس و لباس شخصی ها ی اطالعاتی درآمده بود 
همچنین صدها تن از نیروهای امنیتی در . (فیلم منتشر شده توسط شورا)

دی وزارت کار، تا خیابان بهبودی، به سمت شمال، خیابان جیحون تا ورو
آذربایجان و آذربایجان تا رودکی، تمامی خیابان های اعالم شده توسط 

مراجعه شود به )شورای برگزاری برای مراسم را به محاصره در آوردند؛ 
در بخش شمالی محوطه ی وزارت کار نیز . (فیلم منتشر شده توسط شورا

ماشین سرکوب و صدها نیروی امنیتی آماده به حمله حضور  چندین

همچنین در محوطه ی پلیس راهنمایی رانندگی  نبش تقاطع . داشتند
رودکی در حدود بیست ماشین یگان ویژه ی سرکوب آماده به -انقالب

در . حمله بودند و نیروهای آنان نیز در حالت آماده باش به سرمی بردند
ن سراپاپوشیده، به صورت چراغ روشن به قصد یک مرحله موتور سوارا

ارعاب مردم و ضرب و شتم حاضرین در پیاده روهای خیابان های مسیر 
در ساعت شش و نیم عصر هنگامی که تعدادی . برنامه به حرکت درآمدند

از حاضرین شعارهای اعتراضی سر دادند، مورد حمله ی نیروهای 
مرگ بر : "ان بدین قرار بودبرخی شعار های آن. سرکوبگر قرار گرفتند

مراجعه شود به فیلم منتشر شده توسط )". کارگر زنده باد "،"دیکتاتور
آزادی و عدالت " هم چنین در ابتدای خیابان جیحون شعارهای  .(شورا

سر داده شد که جمعیت مورد تهاجم نیروهای " این است شعار ملت 
سرکوب حتا به نیروهای . سرکوبگر سرمایه داری اسالمی قرار گرفت

هم چنین در محل . ضرب و کتک کاری تعدادی از زنان مسن پرداختند
نفر که اکثرا جوان بودند  15مراسم و در مقابل وزارت کار در حدود 

توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند و توسط ماشین مخصوص که نوعی 
زندان متحرک است از مسیر منتهی به میدان انقالب به مکان نامعلومی 

 .منتقل شدند
در میدان فاطمی نیز نیروهای امنیتی روبروی وزارت کشور مستقر شده 

بودند و در یک مرحله اقدام به حمله به تجمع کنندگان حاضر در محل 
 .نمودند

در میدان آزادی، رانندگان تاکسی برای اعالم حمایت خود از سوار کردن 
 .مسافرین خودداری کردند

ی در بهارستان نیز، حاضرین در محل مورد در مقابل مجلس سرمایه دار
 .ضرب و شتم انبوه نیروهای حاضر در محل قرار گرفتند

در مجموع با توجه به گزارشات واصله و یا مشاهدات، جمعیتی که موفق 
شدند علی رؼم حضور گسترده ی نیروهای سرکوب در سه مکان ِ یاد 

 .ستشده، حاضر شوند جمعیتی بالػ بر سه هزار نفر بوده ا
در اهواز و در مقابل اداره کار آن شهر تعداد کثیری از کارگران به ویژه  

کارگران لوله سازی اهواز تجمع کردند و به طرح اعتراضات خود از 
این مکان و هم چنین . ماه حقوق معوقه ی خود، پرداختند 13جمله 

استانداری خوزستان توسط نیروهای سرکوب نیروی انتظامی و لباس 
 .ا درمحاصره بوده استشخصی ه

در کرمانشاه تجمع مردم و کارگران در مقابل اداره کار این شهر برگزار 
 .(جزئیات بیشتر واصل نشده است )گردیده است

در سنندج و با حضور جمعی از کارگران، فعالین کارگری و خانواده 
هایشان مراسم با خواندن سرود انترناسیونال و سخنرانی و شعر خوانی و 

هم . قرائت قطعنامه ی سراسری تشکل های کارگری ایران پایان پذیرفتبا 
چنین مراسم های دیگری در این شهر برگزار شده است که از جزئیات آن 

 .خبردقیقی به این شورا گزارش نشده است
مراسمی نیز به همین ترتیب در روز جمعه و در شهر بانه برگزار گردیده 

 .است
روز جمعه، با سخنرانی و از جمله توسط محمود همچنین در سقز مراسم، در 

 .صالحی و قرائت قطعنامه ی سراسری ده تشکل کارگری برگزار شده است

سرنوشت "در شیراز هم کارگران با در دست داشتن پالکاردهایی با شعار 
تا حقوق نگیریم، از پا "و !" کارگر، روز بی کاری ات مبارک"، "سیاه

 .انداری فارس تجمع کردند، در مقابل است"نمی نشینیم
های امنیتی برای پراکنده کردن کارگرانی که مقابل  در کرمان  نیرو

 .آور استفاده کردند بودند، از گاز اشک  استانداری تجمع کرده
در قزوین، هزاران تن از کارگرانی که در ورزشگاه آن شهر گردهم آمده 

ارگران و سایر ، علیه اخراج ک"کارگر اتحاد اتحاد"بودند، با شعار 
 .مشکالت کارگری مراتب اعتراض خود را اعالم کردند

در ساعت حدود نه صبح، نمایندگان کارگران طی سخنرانی های خود 
خواستار پایان دادن به قرار دادهای موقت و رسمی شدن کارگران، حق 

  .بیمه، و سایر مشکالت کارگری شدند
کارگران این شهرک در  همچنین در شهرک صنعتی البرز تعداد کثیری از

اعتراض به بی حقوقی هایی که بر آنان تحمیل شده است، دست به تجمع 
و اعتراض و سر دادن شعار زدند و به دلیل برخورد نیروی انتظامی، با 

 .آنان درگیر شدند
در تبریز، صدها نفر از کارگران و مردم تبریز، جهت گرامی داشت روز 

 –ار تبریز در خیابان امام خمینی، نیمه راه جهانی کارگر، در مقابل اداره ک
راه آهن، تجمع کرده و کارگران حاضر در محل نیز، اعتراضات خود را 

 .آؼاز کردند
این تجمع از حوالی ساعت یازده صبح آؼاز شده و صدها نفر در آن 
 .شرکت داشتند و درهر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان افزوده می شد
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گرامیداشِت روز کارگر و اعتراض به وضع  حاضران پالکاردهایی در
. اشتندموجود، در دست د

نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و لباس شخصی ها، در منطقه 
 40حضور گسترده ای داشتند و بنا به گفته شاهدان عینی، بیش از 
 .خودروی نیروهای نظامی و انتظامی، در آنجا مستقر شده بودند

پیشرو عسلویه نیز، در مراسم تهران و در مقابل تعدادی از کارگران 
خبری که به شورا ارسال شده حاکی از آن . وزارت کار حضور یافته اند

است که این کارگران تعدادی پالکارد با شعارهای اعتراضی به همراه 
داشته اند تا در صورتی که فضا ی مراسم مناسب باشد، آن ها را بیرون 

ر اصفهان و اراک خبر برگزاری آن به دست از تجمع هایی که د.آورند
 آمده ، جزئیاتی واصل نشده است

مراسم هایی که در روز اول ماه مه توسط دانشجویان  -دانشجویان 
 : برگزار شده است

در چند دانشگاه، دانشجویان به مناسبت روز جهانی کارگر دست به تجمع 
روجرد، مشهد، از جمله در دانشگاه های تهران، ب. های اعتراضی زدند

 .کرمان، آزاد تهران، علم و صنعت و شهرکرد
مرگ بر "و " دانشجو کارگر اتحاد اتحاد "در دانشگاه تهران شعارهای 

توسط دانشجویان " دیکتاتور حیا کن دانشگاه رو رها کن"و"  دیکتاتور
ساعت تجمع اعتراضی به حضور  ۲دانشجویان بعد از حدود . سر داده شد

 .قصد پیوستن به صفوؾ کارگران دانشگاه را ترک کردنداحمدی نژاد، به 
در بروجرد و در روز جهانی کارگر در دانشگاه این شهر، کارگران و 

دانشجویان برای ابراز همبستگی و . نمایندگان کارگران نیز شرکت داشتند
اتحاد، از کارگران برای این مراسم دعوت کرده بودند و با تاکید بر 

مطالباتی . خواهان رفع تبعیض و ستم بر کارگران شدندمطالبات کارگران، 
که دانشجویان بر آن تاکید داشتند، از جمله افزایش دستمزدها و ایجاد 

 .اشتؽال و امنیت شؽلی برای همه و افزایش امکانات رفاهی بود
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در بزرگداشت روز جهانی کارگر، 

کنترل دانشجویان امروز صبح در  علی رؼم فضای سنگین سرکوب و
دانشجویان . کالس های درس شرکت نکردند و کالس ها را تعطیل کردند

 .همچنین از گرفتن ؼذا از سلؾ سرویس دانشگاه امتناع کردند
دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد و  دانشجویان دانشگاه آزاد تهران 

کارگران در این مرکز در روز جهانی کارگر و در حمایت و همبستگی با 
 .روز دست به اعتصاب ؼذا زدند

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نیز در بزرگداشت روز جهانی کارگر و 
در همبستگی و حمایت از کارگران در سالن ؼذاخوری دانشگاه تجمع و 

حراست دانشگاه به دانشجویانی که مراسم را آؼاز . سرود خوانی کردند
 .ع پیوستن سایر دانشجویان به آنان شدکرده بودند حمله کرده و مان

پایان گزارش شورا 

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

 

 :روزنامه نگاران زندانی در ایران
 شود ميشرایط هر روز سخت تر 

رًؼی اف ؿٔفَبيّ َگبؿاٌ ٔ ٔثالگ ٌَٕنبٌ فَؼاَی ػؿ اٌـاٌ ايـٔف 

اؿمبل َبيّ ای اف ػاعم فَؼاٌ ٔ ثب  (آٔؿٌم ۳۰)رًؼّ ػْى اؿػٌجٓيت 

كْبی ؿمبَّ ” يضؼٔػتـ ىؼٌ“ػؿ آمتبَّ ؿٔف رٓبَی يطجٕػبت، اف 

.  ای ػؿ اٌٍ کيٕؿ اَتوبػ کـػَؼ

ىٕػ   ىـأٌ ْـ ؿٔف مغت تـ يً: ؿٔفَبيّ َگبؿاٌ فَؼاَی ػؿ اٌـاٌ

رًؼی اف ؿٔفَبيّ َگبؿاٌ ٔ ٔثالگ ٌَٕنبٌ فَؼاَی ػؿ :ثى ثى مى

ثب اؿمبل َبيّ ای اف  (آٔؿٌم ۳۰)ؿػٌجٓيت اٌـاٌ ايـٔف رًؼّ ػْى ا

” يضؼٔػتـ ىؼٌ“ػاعم فَؼاٌ ٔ ػؿ آمتبَّ ؿٔف رٓبَی يطجٕػبت، اف 

. كْبی ؿمبَّ ای ػؿ اٌٍ کيٕؿ اَتوبػ کـػَؼ

ػؿ اٌٍ َبيّ کّ ثـای ٔثنبٌت ْبی يغبنق ػٔنت اٌـاٌ اؿمبل ىؼِ 

ؿٔف رٓبَی يطجٕػبت ػؿ ىـاٌطی “: امت، ايْبء کُُؼگبٌ َٕىتّ اَؼ

ؿا يی ؿمؼ کّ عٕػ مبَنٕؿی ٔ مبَنٕؿ مبفيبٌ ٌبكتّ گنتـػِ ای ف

ػهٍّ ؿمبَّ ْبی يغتهق اٌـاٌ اػًبل يی گـػػ ٔ ػايُّ آٌ تب صؼ اػًبل 

” .تٍتـْبی تضًٍهی ٔ ػکل ْبی يُتغت صکٕيتی گنتـه ٌبكتّ امت

ؿٔفَبيّ َگبؿاٌ ٔ ٔثالگ ٌَٕنبٌ فَؼاَی ػؿ ثغو ػٌگـی اف اٌٍ َبيّ، 

ػؿ اٌـاٌ اَتوبػ ” ينتوم ٔ آفاػ“تؼطٍهی ؿٔفَبيّ ْبی اف نـٕ ايتٍبف ٔ 

کـػِ ٔ َٕىتّ اَؼ کّ ثب ىؼت گـكتٍ ؿَٔؼ تؼطٍهی يطجٕػبت، ىًبؿ اٌٍ 

 .ؿمٍؼِ امت” کًتـ اف ىًبؿ اَگنتبٌ ٌک ػمت“ؿٔفَبيّ ْب ثّ 

اف امبيی آىُب ػؿيٍبٌ ايْبء کُُؼگبٌ اٌٍ َبيّ يی تٕاٌ ثّ ػٍنی 

ٌالػ امؼي، ػجبك عهٍم ػؿيُکً، مضـعٍق، ػهی ثٓقاػٌبٌ َژاػ، و

کٍٕاٌ ًًًٍٍ، کٍْٕبؿ گٕػؿفي، صيًت هللا ٓجـفػی ٔ ػهی يهٍضی 

. اىبؿِ کـػ

 يضؼٔػٌت ػؿ ػاعم ٔ عبؿد اف فَؼاٌ

َبيّ ؿٔفَبيّ َگبؿاٌ فَؼاَی اٌـاٌ ػؿ ىـاٌطی يُتيـ يی ىٕػ کّ 

گقاؿه ْب صکبٌت اف آٌ ػاؿػ کّ ػؼِ ای اف ؿٔفَبيّ َگبؿاٌ تبفِ آفاػ 

. ْى ثب ييکم ثبفگيت ثّ کبؿ يٕارُٓؼىؼِ 

ٔثنبٌت ْبی َقػٌک ثّ يغبنلبٌ  (پُزيُجّ َٓى اؿػٌجٓيت)ؿٔف گؾىتّ 

ػٔنت ػؿ گقاؿىی اف رهٕگٍـی اف ثبفگيت ثّ کبؿ چُؼ ؿٔفَبيّ َگبؿ 

. تبفِ آفاػ ىؼِ عجـ ػاػَؼ

كيبؿ ثـ ؿٔفَبيّ َگبؿاٌ ػؿ يبِ ْبی پل اف ػًٍٍْ ػٔؿِ اَتغبثبت 

اٌ ثبػج ىؼ کّ تؼؼاػی اف آَٓب عبک اٌـاٌ ؿا تـک ؿٌبمت رًٕٓؿی اٌـ

ؿا مبل يٓبرـت  ۸۸کُُؼ ٔ اف اٌٍ رٓت ثـعی تضهٍهگـاٌ مبل 

. ؿٔفَبيّ َگبؿاٌ اٌـاَی ثّ عبؿد اف اٌٍ کيٕؿ َبيٍؼَؼ

ثـ امبك گقاؿه کًٍتّ صًبٌت اف ؿٔفَبيّ َگبؿاٌ، ثؼؼ اف اَتغبثبت 

ؿٔفَبيّ َگبؿ  ۱۰۰ػؿ اٌـاٌ، َقػٌک ثّ  ۸۸رُزبل ثـاَگٍق عـػاػ 

. ثبفػاىت ىؼَؼ کّ اف اٌٍ تؼؼاػ ثؼْی آفاػ ٔ ثـعی ُْٕف ػؿ فَؼاَُؼ

ؿٔفَبيّ ٔ َيـٌّ َقػٌک ثّ ٍٓق اٍالس ٓهت  ۲۰ًْچٍٍُ ثٍو اف 

. ٓی يبِ ْبی گؾىتّ تٕهٍق ىؼِ اَؼ

 Committee to Protect)کًٍتّ صًبٌت اف ؿٔفَبيّ َگبؿاٌ 

Journalists)يههی يؼاكغ ؿٔفَبيّ ، ٌکی اف مبفيبٌ ْبی ثٍٍ ال

عٕػ ثّ مـکٕة ىؼٌؼ  ۲۰۰۹َگبؿاٌ مـامـ ػٍَب، ػؿ گقاؿه مبل 

ؿٔفَبيّ َگبؿاٌ ػؿ اٌـاٌ ػؿ اٌٍ مبل اىبؿِ کـػ ٔ اٌـاٌ ؿا ثؼؼ اف 

 .عٕاَؼ” ثقؿگتـٌٍ فَؼاٌ ؿٔفَبيّ َگبؿاٌ“چٍٍ 

…………………………………… 

 

 روز كارگر اردیبهشت  11
  درگیري كارگران و مزدوران در خیابان نواب

َلـ كبؿگـ  40صؼٔػ  1330ػؿ مبػت  –اؿػٌجٓيت  11 –تٓـاٌ 

كّ ثطٕؿ ػمتزًؼً ػؿ عٍبثبٌ َٕاة ثطـف عٍبثبٌ آفاػي رٓت 

ثـگقاؿي تظبْـات ؿٔف كبؿگـ يٍـكتُؼ ػؿ پً ْزٕو ٔصيٍبَّ 

فػٔؿاٌ ثب يٍهّ ْبي و. يقػٔؿاٌ اَتظبيً ثب آَٓب ػؿگٍـ ىؼَؼ 

آًُْ ٔ ثبتٕو ثّ كبؿگـاٌ يضـٔو ٔ ثً ػكبع صًهّ كـػَؼ ٔ ػٔ َلـ 

 . اف آَٓب ثيؼت فعًً ىؼِ ٔ ثّ ثًٍبؿمتبٌ يُتوم ىؼَؼ

…………………………………… 

 

 
 *پیوندها * 

منصور نجفی : سردبیر نشریه 
mansour.nadjifi@telia.com 

 ازمانروابط عمومی س و ایمیلتلفن، فاکس 
 0049 -69 – 50699530تلفن 

 0049 -69-95219010فاکس  

public@rahekargar.net 
 سایت راه کارگر

www.rahekargar.net 

orwi-info@rahekargar.net 
سایت خبری راه کارگر 

http://rahekargar.wordpress.com 

سایت اتحاد چپ کارگری 
www.etehadchap.org 
 سایت رادیو صدای کارگران ایران

www.sedayekargaran.com 
نشر بیدار 

www.nashrebidar.com  

 گلیسی ایران بولتننشریه ان
www.iran-bulletin.org 

مشخص میشوند، الزاما " دیدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

 .بیانگر مواضع سازمان نیستند 

 

 

http://www.mihan-news.com/archives/574
http://www.mihan-news.com/archives/574
http://www.mihan-news.com/archives/574
mailto:mansour.nadjifi@telia.com
mailto:public@rahekargar.net
http://www.rahekargar.net/
mailto:orwi-info@rahekargar.net
http://www.nashrebidar.com/
http://www.iran-bulletin.org/
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 شدضات گسترده در یونان به خشونت کشیده اعترا
 

ضی بزرگ در دست کم سه نفر در جریان راهپیمایی اعترا:بی بی سی 
آتن، پایتخت یونان، که علیه سیاست های دولت این کشور برای صرفه 

 .جویی در هزینه ها برگزار شد، کشته شده اند
اعتراضات گسترده در یونان به خشونت کشیده شد  

کشته شدگان در بانکی کار می کرده اند که با یک بمب آتش زا، دچار 
. حریق شد

ه اداره مالیات، نیز به آتش کشیده شده شماری از ساختمان ها، از جمل
. است

خشونت زمانی بروز کرد که گروهی از جوانان که به سمت ساختمان 
پارلمان سنگ پرتاب می کردند، با ماموران پلیس حاضر در این محل 

. درگیری پیدا کردند
، در حالی برگزار شده است (مه 5)راهپیمایی اعتراضی روز چهارشنبه 

. ی یونان را فرا گرفته استکه اعتصاب سراسر
در جریان سومین اعتصاب سراسری در یونان که در ماه های اخیر انجام 

. گرفته است، دهها هزار معترض در آتن راهپیمایی کردند
همزمان دو راهپیمایی بزرگ دیگر نیز، که در پاسخ به دعوت اتحادیه 

. های کارگری برنامه ریزی شده بود، برگزار شده است
. سراسری امروز، شبکه ترابری یونان را فلج کرده است اعتصاب

پروازها به یونان و از یونان به خارج، به حال تعلیق درآمده، کشتی ها در 
. بندرها مانده و فروشگاه ها تعطیل است

بسیاری از کسانی که در اعتصاب امروز شرکت کرده اند، کارمند بخش 
یی های دولتی مستقیما آنها دولتی و در واقع افرادی هستند که صرفه جو

. را فقیرتر می کند
دولت برنامه صرفه جویی در هزینه ها را، که از جمله شامل کاهش 

حقوق و مزایای کارگران و حق بازنشستگی می شود، به این دلیل مطرح 
کرده و به دنبال اجرای آن است که بتواند شرایط دریافت کمک های مالی 

. و بدهی های بزرگ خود را پرداخت کند بین المللی را برآورده سازد
گزارشگر بی بی سی در آتن می گوید خشم عمومی مردم یونان نسبت به 
دولت و دولت های خارجی و ناخرسندی آنها از برنامه صرفه جویی در 

. هزینه ها رو به افزایش بوده است
مجلس یونان تا پایان هفته جاری درباره اجرایی شدن این سیاست ها 

. گیری خواهد کرد تصمیم
سیاست های جدید مالی دولت یونان در پاسخ به تقاضای اتحادیه اروپا 

صورت می گیرد که از این کشور خواسته است تا در برابر دریافت کمک 
های پولی این اتحادیه برای نجات یونان از بحران مالی، در سیاست های 

 .اقتصادی خود تؽییراتی به وجود آورد
و پولی جدید دولت یونان  سیاست های مالی

قطع پاداش های کارگران بخش عمومی * 
قطع پاداش های مربوط به تعطبالت ساالنه * 
توقؾ تمامی افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی در بخش خدمات * 

عمومی برای سه سال 
درصد  ۲۳درصد به  ۲۱افزایش مالیات بر درآمد از * 
ت، الکل و تنباکو درصدی مالیات ها بر سوخ ۱۰افزایش * 
وضع مالیات برای ساخت و ساز های ؼیر قانونی * 

 ۱۰۰  –۱۲۰کمک های مالی اتحادیه اروپا به یونان که رقمی میان 
پیش بینی شده است، طی مدت  (میلیارد دالر ۱۳۰  –۱۶۰)میلیارد یورو 

. سه سال و از این هفته به تدریج در اختیار دولت یونان قرار می گیرد
هی های یونان موجب تضعیؾ یورو، واحد پول اتحادیه اروپا، بحران بد
این بحران باعث شده است تا یونان از اتحادیه اروپا و صندوق . شده است

. بین المللی پول تقاضای وام اضطراری کند
صندوق بین المللی پول با اعطای وام اضطراری به دولت یونان موافقت 

بدهی های خارجی خود که سررسید  کرده تا یونان از آن برای بازپرداخت
. آنها فرا رسیده است، استفاده کند

با توجه به عضویت در حوزه پولی یورو که مستلزم تبعیت کشورهای 
عضو از سیاست واحد پولی این منطقه است، یونانیان توقع دارند 

کشورهای عمده عضو این حوزه مسئولیت نجات یونان از بحران کنونی 
و با خرید اوراق قرضه دولتی این کشور، باعث بهبود  را برعهده بگیرند

. اعتبار مالی آن شوند
در همین حال، پارلمان آلمان رسیدگی به برنامه نجات مالی یونان را آؼاز 

. کرده است

آنگال مرکل، صدراعظم آلمان از نمایندگان پارلمان مصرانه خواسته است 
دارایی اتحادیه اروپا با دادن وام اضطراری به یونان که توسط وزرای 

. تائید شده است، موافقت کنند
. بزرگترین سهم از این وام بر گردن آلمان گذاشته شده است

مسئله ای ساده است؛ آینده اروپا در گرو دادن این وام “: خانم مرکل گفت
” .است

میلیارد یورو وام به  80وزرای دارایی اتحادیه اروپا موافقت کرده اند 
میلیارد یورو آن توسط دولت آلمان پرداخت  22حدود  یونان بدهند که

میلیارد یورو بر عهده صندوق  110تامین مابقی کمک مالی . خواهد شد
. بین المللی پول گذاشته شده است

تصاویر تلویزیونی نشان داده است که پلیس به سمت گروهی از معترضان 
شک آور پرتاب که می خواسته اند به ساختمان پارلمان حمله کنند، گاز ا

. کرده است
مایکل برابانت، گزارشگر بی بی سی در آتن می گوید دهها هزار کارمند 

دولتی که در حال حاضر واجد شرایطند که بازنشستگی بزرگی دریافت 
کنند، قبل از تصویب برنامه صرفه جویی در هزینه های دولت در پارلمان، 

. استعفا داده اند
ش، نیروهای پلیس، مدارس و بیمارستان ها دولت یونان از کارمندان ارت

که از برنامه صرفه جویی دولت روحیه خود را از دست داده اند و دلسرد 
شده اند، خواسته است تقاضای بازخرید نکنند چون می ترسد درخواست 

برای دریافت حق بیمه اجتماعی شدیدا افزایش یابد و منابع وزارت دارایی 
. ار دهدرا بیش از پیش تحت فشار قر

اتحادیه های کارگری می گویند صرفه جویی های مورد نظر دولت، یونانی 
. های کم درآمد را فقیرتر می کند

آنگال مرکل، صدراعظم آلمان از نمایندگان پارلمان مصرانه خواسته است 
با دادن وام اضطراری به یونان که توسط وزرای دارایی اتحادیه اروپا 

. ندتائید شده است، موافقت کن
. بزرگترین سهم از این وام بر گردن آلمان گذاشته شده است

مسئله ای ساده است؛ آینده اروپا در گرو دادن این وام “: خانم مرکل گفت
” .است

میلیارد یورو وام به  80وزرای دارایی اتحادیه اروپا موافقت کرده اند 
خت میلیارد یورو آن توسط دولت آلمان پردا 22یونان بدهند که حدود 

میلیارد یورو بر عهده صندوق  110تامین مابقی کمک مالی . خواهد شد
. بین المللی پول گذاشته شده است

تصاویر تلویزیونی نشان داده است که پلیس به سمت گروهی از معترضان 
که می خواسته اند به ساختمان پارلمان حمله کنند، گاز اشک آور پرتاب 

. کرده است
بی بی سی در آتن می گوید دهها هزار کارمند  مایکل برابانت، گزارشگر

دولتی که در حال حاضر واجد شرایطند که بازنشستگی بزرگی دریافت 
کنند، قبل از تصویب برنامه صرفه جویی در هزینه های دولت در پارلمان، 

. استعفا داده اند
دولت یونان از کارمندان ارتش، نیروهای پلیس، مدارس و بیمارستان ها 

رنامه صرفه جویی دولت روحیه خود را از دست داده اند و دلسرد که از ب
شده اند، خواسته است تقاضای بازخرید نکنند چون می ترسد درخواست 

برای دریافت حق بیمه اجتماعی شدیدا افزایش یابد و منابع وزارت دارایی 
. را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد

های مورد نظر دولت، یونانی  اتحادیه های کارگری می گویند صرفه جویی
 ی ؿاِ کبؿگـؿةمبٌت ط    .های کم درآمد را فقیرتر می کند

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

 ىَٕؼ ْبی آنٕػِ ًْچُبٌ ٔاؿػ يً ثـَذ
َٕع ثـَذ  13، يٕمنّ امتبَؼاؿػ اٌـاٌ اف آنٕػگی 88أاٌم يٓـيبِ مبل 

عبؿری ٔاؿػاتً، ثّ كهقات مُگٍٍ اف رًهّ مـة، ؿٔی ٔ کبػيٍٕو عجـ 

 . ػاػ

ْبی  کُُؼگبٌ عٕامتّ ثٕػ تب اف عـٌؼ ثـَذ يٕمنّ امتبَؼاؿػ اف يَـف

 ، يٌٍُٕک، پبَؼا، يضنٍ، ي181ّْبی آؿٌب، عبٓـِ،  ٔاؿػاتی ثب َبو

کالمٍک، آكـٌٍ، يژػِ، کـٌنتبل، ربػٔگـ، کًبل يهکی ٔ ٕٓثب ٓالٌی 

 .عٕػػاؿی کُُؼ
ىٕػ کّ آيبؿ يُتيـ ىؼِ  يً  ْبی ٔاؿػاتی ػؿ صبنی يطـس ثضج آنٕػگی ثـَذ

مبالَّ ثٍو اف ٌک يٍهٌٍٕ تٍ ثـَذ ػْؼ  اٌـاٌ َيبٌ يًاف مٕی گًـک 

 .ىٕػ کّ اٌٍ يٍقاٌ ػٔ ثـاثـ ٍَبف يَـف کيٕؿ امت ثّ کيٕؿ ٔاؿػ يً

……………………………………… 
 


