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 هقاّهت هسًی، ضژین تاضیک اًسیؿ ضا کالفَ کطزٍ اؼت
 ارژنگ بامشاد

رُگ يؼَی يـػو ثب ؿژٚى تبؿٚک اَؼٚو رًٕٓؿی اماليی، ايـ تبفِ ای 

ْـ ؿٔف کّ يی گؾؿػ ػٔنت اماليی ثٛو اف پٛو اصنبك يی کُؼ، ػؿ . َٛنت

ؿٔٚگـػاَی يـػو . اٍٚ رُگ َبثـاثـ ثب يوبٔيتی ؿٔ ثّ گنتـه ؿٔثـٔمت

ؼ ْب ٔ َجبٚؼ ْبی صکٕيتٛبٌ، ػٚگـ ثّ ؿٔٚگـػاَی يـػو اف ؿػبٚت ايـ اف ثبٚ

اگـ ػؿ گؾىتّ يبِ ؿيْبٌ،  ؿٔفِ . ٔ َٓی ْبی ػُٚی َٛق کيٛؼِ ىؼِ امت

ػاؿاٌ، ؿٔفِ ىبٌ ؿا يی گـكتُؼ ٔ آٌ ْبئی کّ تًبٚم َؼاىتُؼ ؿؾاٚيبٌ ؿا يی 

. ِ امتعٕؿػَؼ، صبال ػٚگـ ؿٔفِ عٕاؿی ْى ثّ ٚک ايـ يجبؿفاتی تجؼٚم ىؼ

اٍٚ يجبؿفِ يؼَی ثّ صؼی گنتـه ٚبكتّ امت کّ مـُْگ مؼٛؼ امًبػٛهٙ 

ؿٚٛل پهٛل يـکق كـيبَؼْٙ تـاكٛک ؿإْؿ،ثّ ؿٔفِ عٕاؿاٌ مٕاؿِ اػالو 

. رُگ ػاػِ ٔ گلتّ امت عٕػؿٔی ؿٔفِ عٕاؿاٌ، مّ ؿٔف تٕهٛق يی ىٕػ

ۀ چٍُٛ تًًَٛی اف مٕی پهٛل رًٕٓؿی اماليی، عٕػ ثّ صؼ کبكی َيبَؼُْؼ

اثؼبػ تظبْـ ثّ ؿٔفِ عٕاؿی ٔ ػٍْ کزی ثّ ارجبؿْبی صکٕيتی ػؿ ايٕؿ 

ايب ؿٔفِ عٕاؿی ٔ ىغَی تهوی کـػٌ ؿٔفِ گـكتٍ ٚب . ىغَّٛ اكـاػ امت

ٔهتی کّ ػهی کـًٚی . َگـكتٍ، تُٓب ثّ يـػو کٕچّ ٔ ثبفاؿ يضؼٔػ ًَی ىٕػ

 ؿا ػؿ ٚک تَلّٛ صنبة ىغَی ٔ مٛبمی ٔ ثّ اتٓبو ؿٔفِ عٕاؿی اف تٛى

امتٛم آؽٍٚ کُبؿ گؾاىتُؼ،  يٓـفاػ يؼؼَچی ػْٕ تٛى يهی كٕتجبل اٚـاٌ ٔ اف 

ؿٔف ثبفی ثب امتوالل ًّْ : "آؽٍٚ ثب ىزبػت گلت ثبفٚکُبٌ تٛى كٕتجبل امتٛم

ػؿٍؼ كٕتجبنٛنت ْب َٛق  ۱۹ثبفٚكُبٌ تٛى يب ػؿ ؿمتٕؿاٌ ؿؾا عٕؿػَؼ ٔ 

ثّ ثبٚؼ ْب ٔ َجبٚؼْب آٚب ؿٔىٍ تـ اف اٍٚ يی تٕاٌ َنجت .". ؿٔفِ ًَی گٛـَؼ

ٔ ثّ ػعبنت ْبی ثی يٕؿػ ػٍٚ ػؿ ٔؿفه ٔ ػؿ ػٚگـ ايٕؿ فَؼگی اػتـاُ 

اُٚزبمت کّ صکٕيتٛبٌ ؿٔف ثّ ؿٔف ثب مؼ يوبٔيتی ؿٔثـٔ يی ىَٕؼ . کـػ

 .کّ کّ تٕاٌ يوبثهّ ثب آٌ ؿا َغٕاُْؼ ػاىت

ايب ؿٔفِ عٕاؿی ٔ ثی اػتُبئی ثّ ػمتٕؿات صکٕيتی تُٓب ػـٍۀ َجـػ 

ثی اػتُبئی ثّ صزبة ارجبؿی ٔ تاله ثـای ٚبكتٍ . يؼَی يـػو َٛنت يوبٔيت

ؿاِ ْبٚی کّ انگْٕبی ثّ اٍطالس صزبة ثـتـ ٚؼُی چبػؿ مٛبِ ؿا ػؿ ْى 

کبؿ ثّ ربئی ؿمٛؼِ امت . ثـٚقَؼ، ْـ ؿٔف اثؼبػ تبفِ ای ثّ عٕػ يی گٛـػ

ت يخم کّ يؼاكؼٍٛ تضًٛم صزبة ارجبؿی ثّ اٍٚ َتٛزّ ؿمٛؼِ اَؼ کّ اٍٚ يوبٔي

ثّ ًٍْٛ ػنٛم امت کّ . يٕؿٚبَّ ػاؿػ پبّٚ ْبی اػتوبػی ىبٌ ؿا يی عٕؿػ

صتی پٕىٛؼٌ يبَتٕی ؿَگی ٚب تٕؿی تٕمٔ يزـٚبٌ تهٕٚقٌٕٚ ثّ ٚکجبؿِ ثّ 

ٚک ْٛبْٕی مٛبمی تجؼٚم يی ىٕػ ٔ كـٚبػ ٔااماليب اف صزـِ ْبی تضزـ ٔ 

مـػيؼاؿاٌ  ػٔنت ٔ. ؿٔفی َبيّ ْبی تبؿٚک اَؼٚو اف ْـ مٕ ثهُؼ يی ىٕػ

صکٕيت صبال کّ ثب يوبٔيت گنتـػِ فَبٌ ٔ ػعتـاٌ کيٕؿ ؿٔثـٔ ىؼِ اَؼ، 

" صزبة ٔ ػلبف"چبؿِ ؿا ػؿ آٌ ػٚؼِ اَؼ کّ اف ٚک مٕ ثٕػرّ ارـای ٓـس 

ؿا اكقاٚو ػُْؼ ٔ اف ػٚگـ مٕ ثّ مـاؽ ََٕٓبالٌ يـػو ػؿ يؼاؿك ثـَٔؼ ٔ 

ٍٚ تبؿٚک اَؼٚيبٌ ا. ثّ عٛبل عٕػ اف پبّٚ، ؿػبٚت صزبة ؿا آيٕفه ػُْؼ

ًَی عٕاُْؼ ىکنت علت ثبؿ عٕػ ػؿ ثـاثـ يوبٔيت می مبنّ يـػيی ؿا 

ثبٚؼ ثّ آٌ ْب گٕىقػ کـػ کّ اگـ ثب اٍٚ اهؼايبت يی ىؼ يـػو ٔ . ثپؾٚـَؼ

رٕاَبٌ  کيٕؿ ؿا ثّ پؾٚـه اكکبؿ پٕمٛؼِ  ٔاػاؿ کـػ، ثبٚؼ صبال کيٕؿ اٚـاٌ 

کّ يوبٔيت ػؿعيبٌ ٔ يؼَی  ثّ ثالػ يؼاكؼبٌ ػٍٚ تجؼٚم يی ىؼ ػؿ صبنی

يـػو ػؿ اػتـاّبت ّؼامتجؼاػی  ٚک مبل گؾىتّ ثّ رٓبَٛبٌ َيبٌ ػاػ کّ 

يـػو اٚـاٌ عٕاْبٌ رؼائی ػٍٚ اف ػٔنت ْنتُؼ ٔ ػٍٚ ؿا ايـ عٍَٕی ْـ 

 .کل يی ػاَُؼ

يوبٔيت ٔ اػتـاُ گنتـػِ ػؿ اٚـاٌ ٔ رٓبٌ ثب اصکبو ٔصيٛبَّ ای چٌٕ 

ی امت کّ اكکبؿ پٕمٛؼِ ٔ هٕاَٛت ػٓؼ مُگنبؿ ٔ هَبً ْى ػـٍۀ ػٚگـ

کبؿ ثّ ربئی ؿمٛؼِ امت کّ صکٕيتٛبٌ . صزـ ؿژٚى ؿا ثّ چبنو ٓهجٛؼِ امت

ثـای تٕرّٛ چٍُٛ اصکبو ٔصيٛبَّ ای، صتی ٚک هـثبَی يظهٕو ؿا َٛق ثّ 

. ايـی کّ تبکٌُٕ ثٛنبثوّ ثٕػِ امت. اػتـاكبت تهٕٚقَٕٚی يزجٕؿ يی کُُؼ

ٌ تُٓب ايـی مٛبمی تهوی يی ىؼ ٔ ػهّٛ فَؼاَٛبٌ اػتـاكبت تهٕٚقَٕٚی تبکُٕ

 .مٛبمی ثّ کبؿ گـكتّ يی ىؼ

صکٕيت اماليی، ثّ ػُٕاٌ عيٍ تـٍٚ َٕع اػؿبو ػٍٚ ػؿ ػٔنت، کّ اکٌُٕ 

عَهت َظبيی َٛق ثّ عٕػ گـكتّ امت، ثٛو اف پٛو ثب يوبٔيت گنتـػِ 

و يجبؿفات ّؼامتجؼاػی يـػ. يـػيی ػؿ تًبيی ػـٍّ ْب ؿٔثـٔ ىؼِ امت

ػؿ ٚک مبل گؾىتّ، يجبؿفات ػؿعيبٌ ػاَيزٕٚبٌ، يجبؿفات رنٕؿاَۀ 

فَبٌ، يوبٔيت هٓـيبَبَۀ ػگـاَؼٚيبٌ ٔ اههٛت ْبی يهی ٔ كـُْگی تُٓب رهِٕ 

اٍٚ . ْبئی اف اٍٚ يوبٔيت يؼَی ػؿ ثـاثـ مـکٕة كـُْگی ٔ يؾْجی امت

يوبٔيت ثـ ثطٍ ٚک يجبؿفِ تًبو ػٛبؿ ارتًبػی ػؿ رـٚبٌ امت کّ تٕػِ 

ْبی کبؿ ٔ فصًت ثـای ػكبع اف صن کبؿ ٔ صن فَؼگی ىـاكتًُؼاَّ ٔ 

يجبؿفِ ای کّ ْـ ؿٔف ػؿ گٕىّ ای . ىبٚنتۀ ىأٌ اَنبَی ثّ پٛو يی ثـَؼ

اف کيٕؿ رـٚبٌ ػاؿػ ٔ ػهٛـؿى مـکٕة ثيؼت عيٍ ٔ مبفيبَٛبكتّ، مـ ثبف 

 .اٚنتبػٌ َؼاؿػ

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

 نمادی از مظلومیت زن ایرانی است ،سکینه محمدی آشتیانی 
 محمدرضا شالگونی

مردم عادت دارند مفاهیم و آرمان های بزرگ را با آدم های بزرگ و 
گاهی مهم ترین و انسانی ترین خواست های ما با اما . سرشناس پیوند بدهند

. زندگی یک تک انسان کامالً عادی و ظاهراً بی اهمیت گره می خورد
قصۀ ُپر غصۀ سکینه محمدی آشتیانی نمونه ای از این نوع گره خوردن 

 .هاست
حتی اگر همه آنچه در باره این زن بیچاره سرهمبندی کرده اند درست باشد 

ت که او یک قربانی است ، قربانی بی حقی مطلق زن در ، باید نتیجه گرف
یک نظام سیاسی و ارزشی ِ تاریک و ریاکار که بوی گنداب آن دیگر 

خشم "تحمل ناپذیر شده است ؛ نظامی که در آن بیرون آمدن تار موی زن ، 
را چنان بر می انگیزاند که می تواند زلزله و سیل و طاعون به " الهی

ا تجاوز به دختران و پسران جوان زندانی را کارآمدترین دنبال بیاورد ، ام
زنی را که سال ها در آستانه مرگی . شیوه بازجویی از معترضان می بیند

هولناک با سنگسار نگه داشته اند ، در یک نمایش تلویزیونی به اعتراف 
علیه خود و وکیل اش وامیدارند و آن را همچون دلیلی محکم و تردید 

اثبات ادعای خود به همگان عرضه می کنند تا ُشبهه ای در ناپذیر برای 
اما همین نمایش تلویزیونی نشان می دهد که بوی گنداب ! عدالت شان نباشد

زیرا همین توجه همگانی به . آنها دیگر تحمل ناپذیر شده است" عدالت"
را چنین به " عدل اسالمی"سرنوشت سکینه محمدی آشتیانی که پاسداران 

نداخته ، جای تردیدی باقی نمی گذارد که زن ستیزی جمهوری تک و دو ا
اسالمی نه تنها به یکی از بزرگ ترین نقطه ضعف های رژیم تبدیل شده ، 

در اینجاست که سرنوشت . بلکه حتی مدافعان آن را نیز دیگر متحد نمی کند
زنی واحد و بی پناه به سرنوشت همه زنان این کشور گره می خورد و به 

 .از مظلیومیت زن ایرانی تبدیل می شودنمادی 
قبل از هر چیز باید به یاد داشته باشیم که پرونده سکینه محمدی آشتیانی 

به یک پرونده کامالً : یک پرونده کامالً سیاسی است ، یا بهتر بگوئیم 
سیاسی تبدیل شده است ؛ به این دلیل ساده که در جمهوری اسالمی ، 

یک مجازات ( امتعارف بودنش در دنیای امروز دقیقاً به خاطر ن) سنگسار 
و راه اندازی " بد حجابی"همان طور که مبارزه با . پررنگ سیاسی است

اقدامی سیاسی است و رهبران " عصمت و عفاف"گشت های رنگارنگِ 
اما . نظام همیشه آن را نموداری از پیروزی فقه و روحانیت نگریسته اند

ر یکی از مواردی است که با نص صریح جالب این است که تصادفاً سنگسا
یعنی مهم ترین متنی که تقریباً همه فرقه های اسالمی آن را کالم ) قرآن 

(  ۹تا  ۲در سوره نور ، آیات ) قرآن . آشکارا مباینت دارد( خدا می دانند 
یعنی زنای زن و مرد ازدواج " ) زنای محصنه"و از جمله " زنا"مجازات 

و شرط اجرای مجازات را . ق تعیین می کندرا صد ضربه شال( کرده 
شهادت چهار نفر اعالم می کند و برای آنهایی که کسی را به زنا متهم می 
نمایند ، بی آن که چهار شاهد داشته باشند ، مجازات هشتاد ضربه شالق 

مراجعه به متن این آیات جای تردیدی باقی نمی گذارد که نه . تعیین می کند
که اعدام ، و نیز قتل های ناموسی جز زیر پا گذاشتن تنها سنگسار ، بل

اما به ساده لوحی . قطعی حکم قرآن معنای دیگری نمی تواند داشته باشد
روحانیت حاکم به سادگی حاضر نخواهد شد در این مورد به حکم : نغلتیم

یعنی کتابی که آن را کالم الهی معرفی می کند و هر کس را ) صریح قرآن 
گردن ( تلقی می کند " مهدور الدم"و " مرتد"الهی آن باشد ،  که منکر منشأ

زیرا پذیرش حکم قرآن در این مورد ، اعتبار فقه و سنت فقهی را . بگذارد
" رهبر معظم"به هوا می فرستد و بی اعتبار شدن فقه ، نظام والیت فقیه و 

شما : آنها به ما خواهند گفت . جمهوری اسالمی را پا در هوا می سازد
مردم عامی نمی توانید قرآن را بفهمید ، برای فهمیدن آن باید به علماء 

در واقع آنها با قرآن همان رفتاری را می کنند که کلیسای . مراجعه کنید
واتیکان با انجیل داشت و خود را رابط مردم با خدا معرفی می کرد که 

برای . رسیدبدون آن تالش افراد عادی برای ارتباط با خدا به جایی نخواهد 
بنیان ) بی اعتبار کردن این ادعای کلیسای واتیکان بود که مارتین لوتر 

الزم دید انجیل را به زبان آلمانی برگرداند تا ( گذار پروتستانیسم در آلمان 
البته ما پانصد سال بعد از لوتر . مردم بدانند در آن ، چه هست و چه نیست

نه تنها مشکالت ما را حل نمی زندگی می کنیم و بازگشت به متون مقدس 
اما انگشت . کند ، بلکه وضع مان را از آنچه هست دشوارتر می سازد

گذاشتن روی انکار نص صریح قرآن از طرف حکومتی که خود را 
حکومت الهی و حکومت قرآن می داند ، می تواند پته این تاریک اندیشان 

نها برای حفظ حکومت در اینجا می توان دید که آ. ریاکار را به آب بریزد
شان حاضرند هر جا که الزم باشد ، حتی اصول مسلم اسالم را کنار 

 .بگذارند
اکنون شرایطی به وجود آمده که پرونده سکینه محمدی آشتیانی به یک مسأله 

اما با پیکار همه . او تنها زن محکوم به سنگسار نیست. جهانی تبدیل شده است

http://www.rahekargar.de/browsf.php?cId=1028&Id=334&pgn=
http://www.rahekargar.de/browsf.php?cId=1028&Id=334&pgn=
http://www.rahekargar.de/browsf.php?cId=1028&Id=335&pgn=
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حانیت حاکم را به عقب نشینی از توحش جانبه برای نجات او می توان رو
. بحث فقط بر سر سنگسار نیست: اما خودمان را فریب ندهیم. عریان واداشت

جمهوری اسالمی می تواند مزورانه عقب نشینی بکند و سکینه وسکینه ها را 
فرصت خوبی برای . بی سر و صدا در خلوت هولناک زندان ها به دار بکشد

و نیز قتل های ناموسی پیش ( با شالق ) دام ، شکنجه مبارزه علیه سنگسار ، اع
 .آمده است ، آن را از دست ندهیم

………………………………………………………. 

 با طٌاب زاض احتوال تغییط حکن آـتیاًی اظ ؼٌگؽاض بَ اػسام
مبنّ کّ ػؿ يبِ ىيى ثبؿػاؿی ثٕػ ٔ پل اف  ۱۹ًْچٍُٛ يـٚى هـثبَقاػِ 

ؿا مؤ کـػ َٛق ػؿ اثتؼا ثّ اتٓبو  ّـة ٔ ىتى ػؿ فَؼاٌ تجـٚق رٍُٛ عٕػ

فَبی يضَُّ صکى مُگنبؿ ػؿٚبكت کـػِ ثٕػ، ايب صکى أ پل اف ٚک 

ؿمؼ  ثّ َظـ يٙ. ثـؿمی هْبٚی مـٚغ ٔ ػزٕالَّ ثّ اػؼاو تغلٛق پٛؼا کـػ

ْب ٔ  گٛـی َيبٌ اف تًبٚم يوبيبت اٚـاَی ػؿ رهٕگٛـی اف ٔاکُو اٍٚ تًَٛى

 .ْبی ٔصيٛبَّ ػاؿػ يٕؿػ اػًبل يزبفاتانًههی ػؿ  تـ ثٍٛ يضکٕيٛت ثٛو

ثّ گقاؿه ؿْبَب، گبؿػٍٚ ػؿ گقاؿه عٕػ آٔؿػِ امت، ثب تٕرّ ثّ هٕاٍَٛ 

اٚـاٌ يوبيبت اربفِ َؼاؿَؼ صکى اػؼاو ؿا يبػايی کّ فٌ ثبؿػاؿ امت ثّ ارـا 

ْٕتٍ کٛبٌ ٔکٛم مکُّٛ يضًؼی آىتٛبَی ٔ ػٔ فٌ ػٚگـ کّ ثّ اتٓبو . ثگؾاؿَؼ

کقی تجـٚق َگٓؼاؿی يی ىَٕؼ، ػؿ گلتگٕٚی ثب گبؿػٍٚ فَب ػؿ فَؼاٌ يـ

تـك يٍ اف اُٚنت کّ يوبيبت رًٕٓؿی اماليی يـٚى ٔ ػٔ فٌ ػٚگـ " :گلت

ؿا کّ پـَٔؼِ آَبٌ تٕرّ ؿمبَّ ْب ٔ ربيؼّ رٓبَی ؿا ثّ عٕػ رهت َکـػِ 

 ".امت، اػؼاو کُُؼ

بنگی م ۲۹أ ػؿ مٍ . مبنّ ٚکی ػٚگـ اف يٕکهٍٛ کٛبٌ امت ۲۱آؽؿ ثبهـی 

کّ ىْٕـه ٔی ؿا ثّ ػاىتٍ ؿاثطّ عبؿد اف افػٔاد يتٓى کـػ،  پل اف اٍٚ

کّ  ثبهـی ػؿ ٍق اػؼاو ثّ اتٓبو فَب ثٕػ، ايب صکى أ پل اف اٍٚ. فَؼاَی ىؼ

ّـثّ  ۲۲۲ػامتبٌ يضًؼی آىتٛبَی ػؿ ٍؼؿ اعجبؿ رٓبٌ هـاؿ گـكت، ثّ 

پٛو ارـا ّـثّ ىالم چٓبؿ مبل  ۲۲۲گـچّ صکى . ىالم تغلٛق پٛؼا کـػ

مبنّ َيٕػ َجبٚؼ  ۲۳ىؼِ امت، ايب يطبثن هبٌَٕ اٍٚ صکى تب فيبَٛکّ ٔی 

 .ىؼ ارـا يٙ

ًّْ اٍٚ فَبٌ ثّ اتٓبو فَب ثّ يـگ " : گٕٚؼ کٛبٌ ٔکٛم يضًؼی آىتٛبَی يٙ

ؿمؼ رًٕٓؿی اماليی ػؿ صبل تـٛٛـ ػاػٌ َٕع  اَؼ ايب ثّ َظـ يٙ يضکٕو ىؼِ

ْبی ػٚگـ اػؼاو امت، چـا کّ  يزبفات اٍٚ فَبٌ اف مُگنبؿ ثّ ؿٔه

 ".ػاَؼ ارـای مُگنبؿ ثّ اَؼافِ کبكی ػؿ َگبِ رٓبَٛبٌ ىـو آٔؿ امت يٙ

ػؿ ىت چٓبؿىُجّ يوبيبت اٚـاَی يضًؼی آىتٛبَی ؿا ػؿ ثـَبيّ تهٕٚقٌٕٚ 

ػٔنتی ظبْـ کـػَؼ تب ٔی ؿا ٔاػاؿ ثّ اػتـاف ارجبؿی ػهّٛ عٕػ ًَبُٚؼ؛ 

چٍُٛ ػؿ اٍٚ ثـَبيّ اظٓبؿ ػاىت کّ ٔی ًْ. اػتـاف ثّ فَب ٔ هتم ًْنـه

 .اف ٔکٛم أل عٕػ يضًؼ يَطلبٚی ىکبٚت عٕاْؼ کـػ

ای يجٓى ٔ ٍؼاٚی نـفاٌ ػؿ  ظبْـ يضًؼی آىتٛبَی ػؿ تهٕٚقٌٕٚ ثب چٓـِ

کّ تکّ کبؿؾی ؿا ػؿ ػمت َگّ ػاىتّ ثٕػ، ثبػج ٔاکُو كٕؿی اف  صبنٙ

ٌٕ ؿٛـهبََٕی ٔ پغو اػتـاكبت تهٕٚقٚ» :کٛبٌ گلت. مٕی کٛبٌ ٔکٛم أ ىؼ

يضکٕو امت ٔ يٕکم يٍ اف ػٔ ؿٔف هجم ثـای اَزبو اٍٚ يَبصجّ تهٕٚقَٕٚی 

مبفيبٌ ػلٕ ثٍٛ انًهم ثب اَتيبؿ ثٛبَّٛ ای « .تضت ىکُزّ هـاؿ ػاىتّ امت

 .اٍٚ ػًم ؿا ػًهی کبيال يْضک اف ربَت مٛنتى هْبٚی اٚـاٌ ػُٕاٌ کـػ

ؿ هتم اف مٕی مکُّٛ کٛبٌ ْـگَّٕ اتٓبو هتم ٚب ييبؿکت ٚب يؼبَٔت ػ

هبتم  کّ هِٕ هْبئّٛ اٚـاٌ چٓبؿ مبل " :يضًؼی آىتٛبَی ؿا ؿػ کـػ ٔ گلت

پٛو ثب اػتـاف عٕػ ٔی ثّ هتم أ ؿا يضبکًّ کـػِ ثٕػ، ٔهتی کّ كـفَؼ 

ػؿ اٍٚ ثـَبيّ ًْچٍُٛ َيبٌ ػاػِ ىؼ کّ ". .مکُّٛ أ ؿا ػلٕ کـػ، آفاػ ىؼ

کّ ْلتّ گؾىتّ  ػؿ صبنٙ. ٔ هبتم امتگُٕٚؼ کّ ا ػٔ َلـ اف ثنتگبٌ مکُّٛ يٙ

ای ثب گبؿػٍٚ اف ٓـٚن ٚک ٔامطّ، يضًؼی آىتٛبَی گلت کّ أ  ػؿ يَبصجّ

 .ثّ اتٓبو فَب ثّ اػؼاو يضکٕو ىؼِ ٔ اف اتٓبو هتم تجـئّ ىؼِ امت

يوبيبت اٚـاَی ثـ اٍٚ ثبٔؿَؼ کّ تًبو اػؼاو ْب ؿا تب پبٚبٌ يبِ يجبؿک ؿيْبٌ 

فٌ ٔ مّ يـػ اٚـاَی ػؿ اَتظبؿ ارـای صکى  ۲۱کى  ػمت. ثّ تؼٕٚن ثُٛؼافَؼ

 مؼٛؼ کًبنی ػْوبٌ .اػؼاو ثّ ٔمٛهّ مُگنبؿ ْنتُؼ

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

 ؼاػت 24ًفط زضتِطاى طی  121زؼتگیطی 
 يؼبَٔت ارتًبػٗ كـيبَؼْٗ اَتظبيٗ تٓـاٌ ثقؿگ اف ػمتگٛـٖ: اٚهُب

 . هجّْ ٍالس عجـػاػ  153َلـ ٔ كيق 121

ثّ گقاؿه عجـَگبؿ اٚهُب،كبؿىُبك ؿٔاثٔ ػًٕيٗ يؼبَٔت ارتًبػٗ 

ػمتگبِ 27َلـ ، تٕهٛق  121كـيبَؼْٗ اَتظبيٗ تٓـاٌ ثقؿگ اف ػمتگٛـٖ 

هجّْ ٍالس  153يبىٍٛ مـهتٗ ٔ ًْچٍُٛ كيق  3يٕتٕؿمٛكهت، كيق 

    1389يـػاػ  25 .مبػت گؾىتّ عجـػاػ24ػؿ 

………………………………………………………. 
 

 هراس از انفجارات توده ای
 !حاکمان را به جان هم انداخته است 

 یوسف لنگرودی  
در ادامه اختالف میان رییس جمهوری و مجلس بر سر چگونگی 
تامین بودجه طرح گسترش مترو تهران، احمدی نژاد تهدید کرده است 

این . خواهد کرد رهبر جمهوری اسالمی را برای داوری وارد میدان
اولین باری نیست که پای رهبر رژیم اسالمی به چنین اختالفاتی کشیده 
می شود، در گذشته نیز در ارتباط با مسائل مختلف و از جمله همین 

 .مترو تهران، رهبر نظام اسالمی به نحوی ناگزیر به دخالت شد
مسایل مربوط به مترو تهران در گذشته نیز همواره یکی از 

ات مورد اختالف جناح های حکومتی بوده و رقبا تالش موضوع
داشتند تا با به کنترل در آوردن آن دست به تصفیه حساب زده و جای 

 .پا خود را سفت کنند
احمدی نژاد پس از کودتای انتخاباتی و اوج گرفتن اختالفات با هاشمی 
رفسنجانی و خانواده اش، صراحتا اعالم کرده بود کنترل مترو تهران 

خارج خواهد ( برادر هاشمی رفسنجانی) را از دست مهدی هاشمی 
بر آن نظارت خواهد داشت و یک مدیر نیز از سوی  "کرد و شخصا

 .خود منصوب خواهد کرد
که هزینه گسترش مترو از کجا  در گذشته نیز ماجرای مربوط به این

تامین شود، موجب اختالفات شدیدی بین مجلس و رییس جمهوری 
دامنه آن به باالترین نهادهای حکومتی حتی رهبری کشیده گردید که 

 ".ارجاع داد "شورای نگهبان"شد که طی آن خامنه ای حل آن را به 
به نوبه خود طرح مجلس را که دو میلیارد دالر از  "شورای نگهبان

برای طرح های مربوط به مترو اختصاص  "صندوق ذخیره ارزی"
مجلس بر طرح خود، اختالفات برای  با پافشاری. رد کرد ،داده بود را
که ریاست آن بر عهده  "تشخیص مصلحت نظام معمج "داوری به

این نهاد به نوبه خود طرح . هاشمی رفسنجانی قرار داشت، ارسال شد
بدین ترتیب مسئله چگونگی تامین هزینه پروژه . مجلس را پذیرفت

 .قرار دادگسترش مترو نهادها و ارکان های حکومتی را در برابر هم 
حاال هم عین همان ماجرا دارد تکرار می شود و نه مجلس و نه 

مجلس همچنان . احمدی نژاد از طرح های خود عقب نشینی نمی کنند
 "صندوق ذخیره ارزی"در نظردارد هزینه مترو از طریق برداشت از

را رد  "صندوق ذخیره ارزی"تامین شود اما احمدی نژاد برداشت از 
دلیل که نیازهای عاجل تری وجود دارند که باید ازاین  به این. می کند

اما این بار یک تفاوت بزرگ وجود دارد و آن به . صندوق تامین شوند
 .میان کشانیدن مسقیم پای رهبربه ماجرا است

اما چرا احمدی نژاد این بار برای حل یک اختالف نه چندان مهم می  
دور بزند و  خواهد شورای نگهبان و مجلس تشخیص مصلحت را

رهبر نظام را از همان ابتدا  به نفع خود وارد معرکه کند؟ حقیت این 
است که ماجرای اصلی بر می گردد به طرح مربوط به حذف یارانه 
ها که احمدی نژاد بسیار مصر است تا آن را هر چه سریع تر و 

شیوه ای که بخش . بطورناگهانی و ضربتی به مورد اجرا بگذارد
آنان معتقدند . جانی با آن مخالف استیلس به رهبری الربزرگی از مج

که طرح حذف رایانه ها نه بطور ضربتی بلکه بصورت چند مرحله 
ای و چند ساله اجرا شود چراکه در غیر این صورت می تواند به 

درست به همین . شورش های بزگ مردمی علیه کل نظام منجر شود
ی برنامه های خود و از علت است احمدی نژاد مجلس را مزاحمی برا

وکیل جمله طرح مربوط به حذف یارانه ها میداند و حتی همین مجلس 
و تشریفاتی را تحمل نمی کند و می خواهد این نهاد را دست  الدوهلل ها

این واقعیت که در ارتباط با طرح گسترش . و پا بسته تابع خود سازد
این چنین علیه  مترو نهادها،ارگان ها و مقامات اصلی دستگاه والیت

کرده اند نشان می دهد تضادهای درون  یهم صف آرائی و لشکرکش
. حاکمیت نه فقط کاهش نیافته بلکه همچنان در حال اشتعال است

دستگاه والیت که با طرح حذف یارانه ها قصد دارد به شکل بیرحمانه 
ای به موقعیت زندگی و معیشت اکثریت مردم ایران یورش ببرد، از 

.  شورش های مردمی، در درون خود دچار تفرقه شده است ترس شبح
ترس و تفرقه در میان صفوف دستگاه والیت نشان دهنده ظرفیت 

ظرفیتی که با تالش . عظیمی است که در جنبش مردمی نهفته است
کنشگران جنبش مردمی می تواند از قوه به فعل در آمده و بنیاد 

 .استبداد و استثمار را براندازد

………………………………………………………. 



 4 

 نظام مطلوب،
 !بعد از سرنگونی جمهوری اسالمی 

 احمد نوین
 :پیشگفتار

چگونگی مسیر تکاملی که مبارزات توده ای مردم به هدف سرنگونی رژیم 
جمهوری اسالمی ایران طی مینماید، در تعیین تکلیف جامعه بعد از 

پارامتر  مترین از مه. سرنگونی رژیم تاًثیرات انکار ناپذیری خواهد داشت
مٌوثر در توان یابی مردم در راه دستیابی به حق تعیین سرنوشتشان،  هاي

این . میتوان به گفتمان غالب و درجه سازماندهی در مبارزه اشاره کرد
نوشته با توجه به اهمیت گفتمان غالب در مبارزات مردم، برشته تحریر در 

وب، مایلم توجه شما را قبل از پرداختن به مختصات نظام مطل  .آمده است
 :به چند نکته جلب نمایم

 ؟.نظام طبقاتی غالب در جهان امروز، کدام است – 1
 ؟.مشخصات ویژه این نظام در کشور ما کدام ها هستند – 2

 ؟.نظام طبقاتی غالب در جهان امروز، کدام است

تا . نظام تولید و توزیع غالب در جهان کنونی، نظام سرمایه داری است 
ی که این نظام بر جوامع انسانی غلبه داشته باشد، نابسامانی ها و زمان

( کارگران و دیگر مزدبگیران تحت ستم ) بدبختی های اکثریت مردم جهان 
 .به پایان نخواهد رسید

علت اساسی اینست که شرط تداوم حیات نظام سرمایه داری، انباشت ثروت 
سلط شیوه تولید ت) های همگانی در تملک خصوصی، ایجاد سرمایه  

از جمله شرایط الزم برای افزایش . و افزایش سرمایه است( کاالئی 
سرمایه، ضروری است که ارزش اضافه که حاصل کار کارگر است، 

 .توسط سرمایه دار تصاحب شود
برای افزایش سرمایه، ضروری است که نیروی  کار کارگران و 

ر شوند و ثروت های ملی استثما -تا آنجا که شرایط اجازه دهد -زحمتکشان
با استثمار نیروی کار و غارت ثروت های ملی است که . غارت گردند

در نتیجه تامین و گسترش سود و تشدید ارزش . سود سرمایه تامین میشود
در جامعه سرمایه . اضافه، کارگران به بردگی مزدوری کشانده میشوند

و متعلق به  مالکیت عمدتاً خصوصیاما، ، کار اجتماعی استداری، 

سرمایه داران، صاحب منصبان و نمایندگان سیاسی آنها در نظام مستقر 
راه نجات بشریت از این گرداب، حاکم شدن اکثریت جامعه بر . است

 .  زندگی و سرنوشت خودشان است
 

در نظام سرمایه داری، سرمایه داران با ایجاد نظام های مختلف حکومتی؛ 
و حتی پارلمانی بورژوائی ، سد راه ( ا .ا.از جمله ج) سلطنتی ، دینی 

. تامین منافع مردم و دست یابی آنان به حق تعیین سرنوشت خودشان هستند
سرنوشتی که در آن تامین حقوق اکثریت عظیم، قطب راهنمای اداره جامعه 

 . باشد
برای برقراری نظمی که در آن مالکیت و کار  –بنابر این در اولین قدم 

. باید نظام حکومتی مستقر بدست مردم به زیر کشیده شود –اجتماعی باشند 
، ایجاد تشکل های در مقطع کنونیدر جامعه ما، برای تحقق این مهم 

مردمی جهت دست یابی به خواست های بالواسطه،، نافرمانی مدنی،   
تداوم مبارزه مسالمت آمیز گریالئی ، تعمیق گفتمان دمکراتیک، روی 

تصابات، پیوند مبارزات بخش های مختلف مردم آوری بیش از پیش به اع
به یکدیگر،  و تلفیق مبارزه مخفی و علنی ، میتواند راه گشای مبارزات 

 .مردم کشورمان باشد
 ؟.مشخصات ویژه نظام سرمایه داری در کشور ما، کدام ها هستند

در کشور ما، عالوه بر غلبه همه خصوصیات اساسی نظام تولید سرمایه 
به انحصارات بین المللی، باضافه تداوم بسیاری از کثافات  گیوابستداری، 

قرون گذشته نظیر ؛ عقب ماندگی های قرون گذشته در زمینه های 
فرهنگی، نابسامانی اقتصادی، بی سوادی وسیع، بی حقی همگانی در همه 

، تسلط استبداد و اختناق، زندان، شکنجه ، ''عدالتخانه"زمینه ها، عدم وجود 
 .نیز از خصوصیات ویژه سرمایه داری در ایران است... اعدام و 

 :این ویژه گی ها در زمینه های ذیل قابل تشخیص است
ا ، حقوق مدنی و آزادی های فردی را، حتی در چارچوب خانه .ا.ج -* 

 .نیز از بین برده است
تفتیش عقاید را همانند دوران قرون وسطی در ) ا ، انگیزاسیون .ا.ج* 

و شهروندان را بعلت داشتن عقیده، . قانویت بخشیده استرا ( اروپا 
 .مجازات مینماید

اجتماعی را در گسترده ترین وجه زیر  –ا ، آزادی های سیاسی .ا.ج -* 
 .پا میگذارد

ا ، ارتجاعی ترین شکل مالکیت و قوانین شرعی اسالمی را بر .ا.ج -* 
 .جامعه تحمیل نموده است

خویش ، کشور را به پرتگاه نابودی  ا ، در جهت حفظ بقای.ا.ج -* 
 (.ماجراجوئی های اتمی  –تداوم غنی سازی . ) میکشاند

 .استنموده  ا ، آپارتاید جنسی را به جامعه تحمیل.ا.ج -* 
ا ، حقوق ملیت های ساکن ایران را با توسل به کشتار بطور مداوم .ا.ج -* 

 .نقص مینماید
قوانین انتخابات آزاد، سرنوشت  ا ،  از جمله با زیر پا گذاشتن.ا.ج -* 

جامعه را ملعبه هوا و هوس های دستگاه والیت و شخص ولی فقیه نموده 
 .است

 *- ...... 
جمهوری اسالمی ایران با توسل به حکومت ایدئولوژیک و حاکمیت دولت 

ا ، .ا.لذا، ج. ، سد راه پیشرفت جامعه شده است(تئوکراتیک ) دینی 
 . ردم به آزادی، برابری، امنیت و رفاه مردم استمقدمترین مانع دستیابی م

 
 :از این قرار است( در امور داخلی ) مختصات نظام مطلوب ، 

 .برقراری آزادی های بی قید و شرط سیاسی -1
متکی بر آراء آزاد مردم و آزادی کاندید شدن . ایجاد مجلس مٌوسسان -2

 .برای نمایندگی
 .ن برابرندتحکیم اصل ؛ همه در برابر قانو – 3
پایان دادن به امتیازات رسمی و عملی سرمایه داران، مالکان و  – 4

 .مقامات بلند پایه دولتی و غیر دولتی
برابری حقوق زنان با مردان در زمینه های اجتماعی، حقوقی،  – 5

 .قضائی و شرکت آنها بطور مساوی با مردان در حکومت
مالکیت های . اجتماعی انتقال مالکیت سرمایه داران به مالکیت – 6

 .بازار وجود دارد. ) کوچک میبایست از تعرض مصون باشند
ممنوعیت دین . جدائی دین از دولت. ممنوعیت حکومت ایدئولوژیک – 7

 .آزاذی دین داری و بی دینی. رسمی
قطع کمک های . عدم دخالت قوانین دینی در نظام آموزشی کشور – 8

 .دولتی به بنیادهای مذهبی
مین حقوق همه ملیت های ساکن ایران، که با حق خود مختاری و تا – 9

 .تامین میشود( استانی ) برقراری نظام حکومتی جمهوری فدراتیو 
برسمیت شناختن حق جدائی ملل ساکن ایران و تبلیغ و ترویج اتحاد  – 10

 .داوطلبانه ملل ساکن ایران
 :مختصات نظام مطلوب در سیاست خارجی از این قرار است 

 .الغاء دیپلماسی سری – 1
برقراری مناسبات بین المللی، بر پایه برسمیت شناختن حق ملل در  – 2

 .تعیین سرنوشت خودشان
همزیستی مسالمت آمیز مابین دولت ها و حمایت از جنبش های  – 3

 .کارگری، دمکراتیک و آزادیخواهانه در جهان
 .حمایت از جنلش های فمینیستی مترقی در جهان – 4
 .دفاع از خلع سالح کامل هسته ای و شیمیائی – 5
انحالل پیمان های تجاوزگر و مخالفت با ایجاد پایگاههای نظامی  – 6

 .توسط قدرت های سلطه گر در کشورهای دیگر
تالش برای لغو امتیازات ویژه قدرت های بزرگ در سازمان ملل  – 7

 .متحد و سایر مجامع
حفظ و گسترش منافع اکثریت قریب به البته این مختصات نظام مطلوب که 

اما تا زمانی .  اتفاق شهروندان کشور را ّمد نظر دارد، میتواند تکمیل شود
که این حداقل ها تبدیل به گفتمان غالب در جنبش مردمی نشود، نا زمانی 
که این گفتمان ها و تعمیق آنها در جامعه منجر به سازماندهی های گسترده 

بومی و ) شت جامعه ما را ، صاحبان َزر و زور در جامعه نشود، سرنو
 .رقم خواهند زد( بین المللی 

اما، زمانی که این گفتمان به ذهنیت غالب در جامعه تبدیل شود و در تداوم 
آن به سازماندهی در سطح کشوری منجر شود، آنگاه، این آگاهی ها، تنها 

امعه را دگرگون بلکه شرایط عینی ج. شرایط ذهنی را بوجود نخواهند آورد
 . خواهند نمود

جمهوری اسالمی ایران را به زباله دان تاریخ رهسپار عینیتی که نه تنها 
خواهد نمود، بلکه به هیچ قدرت امپریالیستی نیز اجازه نخواهد داد که  

که نوید بخش  عینیتی .کشور ما جوالنگاه مطامع ضد بشری خود نماید
زادی جامعه، شرط آزادی فرد خواهد جامعه ای نوین خواهد بود که شرط  آ

 . بود
در آن نظام مطلوب، حق استفاده از همه نعمات و امکانات جامعه، حقی 

.     به امید آن روز. خواهد بود که به همه شهروندان ، تعلق خواهد داشت
 2010اگوست  14
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 !بطای جلْگیطی اظ فجایؼی کَ ؼْاًح کاض بَ ّجْز هی آّضًس
 ؿٔثٍ يبؿکبؿٚبٌ

ّ تبمق ثبؿ اَلزبؿ نٕنّ گبف، ػؿ مٛقػْى يـػاػ ػؿ يزًغ پتـٔىًٛی صبػح

َلـ اف کبؿگـاٌ ٔ َٛق  5پـػٚل ٔاهغ ػؿ ػنهّٕٚ، يُزـ ثّ ربٌ ثبعتٍ 

ٔعٛى  اٍٚ كبرؼّ ٚکی اف يزـٔصٍٛ ّٔؼٛت. َلـ ػٚگـ ىؼ 6فصًی ىؼٌ 

عطـ " ػؿىـاٚطی ثّ ٔهٕع پٕٛمت کّ هجال اٍٚ صبػحّ . گقاؿه ىؼِ امت

ؿی ييغٌ ىؼِ ٔ يضم َينت گبف َٛق عٔ کيی ٔ ػاليت چٍُٛ اَلزب

 .گؾاؿی ىؼِ ثٕػ

متبػ ثضـاٌ يزتًغ :"ػؿ گقاؿىبت عجـی يـثٕٓ ثّ اٍٚ صبػحّ آيؼِ امت

ّ عنبؿت يبنی پتـٔىًٛی پـػٚل ٔ ثغيؼاؿی ػنهّٕٚ اػالو کـػِ اَؼ ک

ػؿ يٕؿػ ػهم اَلزبؿ ٔ آتو مٕفی گلتّ . َبىی اف اَلزبؿ رقئی ثٕػِ امت

ػگی ثـعی نٕنّ ْب ٔ الرـو َيت گبف ػؿ صٍٛ رٕىکبؿی ٔ ىؼِ عٕؿ

هـاؿ امت ؿارغ ثّ يٛقاٌ ٔاهؼی . تؼًٛـات ثبػج اٍٚ كبرؼّ ىؼِ امت

 ."عنبؿات يبنی ٔاؿػِ تضوٛوبت ثّ ػًم آٚؼ

آؿی، يؼٚـاٌ، کبؿكـيبٚبٌ، مـيبّٚ ػاؿاٌ  ٔ ػٔنت پيتٛجبٌ آَٓب ػالهّ اىبٌ 

. ايٕال ٔ ػاؿائی ْبٚيبٌ يی ثبىؼ اؿفٚبثی يٛقاٌ عنبؿت يبػی ٔاؿػ ىؼِ ثّ

ػؿ يٕؿػ تهلبت ربَی اٍٚ َٕع مٕاَش، ػؿ يٕاؿػی، تضوٛوبتی ْى ٍٕؿت يی 

پـَٔؼِ اٍٚ َٕع تضوٛوبت َظٛـ مبٚـ يٕاؿػ يـثٕٓ ثّ "گٛـػ ايب يؼًٕال

فٚـا ظٍ . آالع ؿمبَی ػؿ ؿژٚى رًٕٓؿی اماليی اٚـاٌ ثبٚگبَی يی ىٕػ

تٕ ثغٕاٌ ثوبی ) ثب يَبنش ايُٛت يهیآٌ يی ؿٔػ کّ آالع ؿمبَی يـبٚـ 

 .ثبىؼ( ؿژٚى رًٕٓؿی  اماليی

صبػحّ اَلزبؿ نٕنّ گبف ػنهّٕٚ كؤ مـکِٕ ٚغی امت کّ مٕاَش َبىی اف  

آيبؿ  يُتيـِ . کبؿ ؿا ػؿ ؿژٚى رًٕٓؿی اماليی اٚـاٌ ثّ ًَبٚو يی گؾاؿػ

تٕمٔ ٔفاؿت کبؿ رًٕٓؿی اماليی ثغيی اف اٍٚ كبرؼّ ؿا يُؼکل يی 

اٍٚ ػؿ صبنی امت کّ آيبؿ ػهٛوی، اف تؼؼاػ کبؿگـاَی کّ ػؿ َتٛزّ .مبفػ

يی ػاَٛى  .مٕاَش کبؿ ػچبؿ اف کبؿاكتبػگی ػائًی يی ىَٕؼ، ػؿ ػمت َٛنت

کّ اٍٚ آيبؿ مـ ٔ ُػو ثـٚؼِ ثٕػِ ٔ ثـای اَتيبؿ َٓبئی اف ػِ ْب ٍبكی 

 مبَنٕؿ ػجٕؿ کـػِ امت ٔ ٔاهؼٛت تهظ عنبؿات َبىی اف مٕاَش کبؿ ثٛو

 (4. )اف آيبؿ ؿمًی اػالو ىؼِ تٕمٔ يـارغ ؿمًی ؿژٚى امت
تـػٚؼی َٛنت کّ مـيبّٚ ػاؿاٌ، يؼٚـاٌ ٔ ػٔنت صبيی آَٓب  ينئٕل اٍهی 

ثـای يخبل . يـگ ٔ يٛـ ٔ عنبؿات ػظٛى َبىی اف مٕاَش کبؿ يی ثبىُؼ

ؿژٚى رًٕٓؿی اماليی اٚـاٌ يؼػی امت کّ يزتًغ پتـٔىًٛی پـػٚل 

ايب . ُؼِ آيَٕٛبک ٔ أؿِ ػؿ مـامـ عبٔؿ يٛبَّ امتثقؿگتـٍٚ تٕنٛؼ کُ

يؼٚـاٌ اٍٚ يزتًغ ٍُؼتی تٕرٓی ثّ عطـات َبىی اف َيت گبف اف نٕنّ 

آَٓب صبّـ َٛنتُؼ . ْبئی کّ مبنٛبٌ مبل ػچبؿ كـمٕػگی ىؼِ اَؼ ًَی کُُؼ

َظبو ثبفؿمی  ٔ ثٕػرّ الفو ؿا کّ ثـای اًُٚی کبؿگـاٌ صٛبتی امت، 

 . اعتَبً ػُْؼ

ثـای رهٕگٛـی اف مٕاَضی کّ ْـ مبنّ اٍٚ چٍُٛ اف کبؿگـاٌ کيٕؿيبٌ  ايب

هـثبَی يی گٛـػ چّ ثبٚؼ کـػ؟ تُٓب چبؿِ اٚزبػ تيکم ْبی کبؿگـی، يتيکم 

ٔ يتضؼ ىؼٌ کبؿگـاٌ ٔ كيبؿ ثّ يؼٚـٚت ٔ ػٔنت ثـای ثـهـاؿی ىـاٚٔ 

و يی کنبَی کّ کبؿگـاٌ ؿا ثـای کبؿ امتغؼا. الفو ثـای اًُٚی کبؿ يی ثبىؼ

. کُُؼ يٕظق ْنتُؼ ىـاٚٔ اًُٚی کبؿ ؿا ثـای امتغؼاو ىَٕؼگبٌ  تبيٍٛ کُُؼ

ايب ػؿ اکخـ يٕاؿػ مـيبّٚ ػاؿاٌ صبّـ َٛنتُؼ اٍٚ اٍم مبػِ ؿا ؿػبٚت 

صتی اگـ ػؼو . کـػِ ٔ َٛـٔ ٔ مـيبّٚ الفو ؿا ثـای اٍٚ کبؿ اعتَبً ػُْؼ

ـگ  ٔ ٚب اف ارـای ٔظٛلّ ای کّ ثـ ػٓؼِ آَٓب هـاؿ ػاؿػ يُزـ ثّ ي

. کبؿاكتبػگی کبؿگـاٌ ٔ فَؼگی عبَٕاػِ ْبی آَٓب ؿا ثّ عبک مٛبِ ثُيبَؼ

کبؿگـاَی کّ كبهؼ تيکم ٔ اتضبػ ػؿ ٍلٕف عٕػ ْنتُؼ َّ تُٓب ثّ ٕٓؿ 

ٔصيٛبَّ ای اف مٕی يؼٚـٚت، کبؿكـيبٚبٌ ٔ ػٔنت صبيی آَٓب امتخًبؿ يی 

 -فَؼگی ىبٌ ؿا ٔ ػؿ يٕاؿػی -ىَٕؼ ثهکّ ماليتی رنًی ٔ ؿٔاَی ىبٌ ؿا

 . ػؿ مٕاَش َبىی اف کبؿ اف ػمت يی ػُْؼ

تيکم تُٓب اثقاؿ ٓجوّ کبؿگـ ػؿ پٛکبؿ ؿٔفيـِ ثـای کنت صوٕم 

ػٚک ." ثگؾاؿٚؼ ٚک ًََّٕ ثٛبٔؿٚى. يطبنجبتی، ٍُلی ٔ ٓجوبتی اه يی ثبىؼ

اَتيبؿ ػاػِ " اف كؼبنٍٛ کبؿگـی آيـٚکب ػؿ يوبنّ ای کّ اعٛـا( 2")يبٚنتـ

ؿا ػؿ يٕؿػ يقاٚبی تيکم کبؿگـی ػؿ پـتٕ آيبؿ، يطـس کـػِ  َکبت ربنجی

ػكتـكؼؿال آيبؿ " تٕمٔ " ا ٔ يی گٕٚؼ ثـ امبك آيبؿی کّ اعٛـا.امت

ػؿ آيـٚکب يُتيـ ىؼِ امت کبؿگـاَی کّ ػْٕ اتضبػّٚ ْنتُؼ " َٛـٔی کبؿ

صوٕم ىبٌ مبػتی چٓبؿ ػالؿ ٔ َٕػٔپُذ مُت ثٛيتـ اف کبؿگـاَی امت کّ 

اٍٚ تلبٔت ػؿٚک مبل ثبنؾ ثـ ػِ ْقاؿ ػالؿ يی . ٔ اتضبػّٚ ْنتُؼكبهؼ تيکم 

ػؿ ٍؼ کبؿگـاَی کّ ػْٕ اتضبػّٚ ْنتُؼ ثّ ثًّٛ ثٓؼاىت ٔ  93. ىٕػ

ػؿيبٌ ػمتـمی ػاؿَؼ ػؿ صبنی کّ ػؿ يٛبٌ کبؿگـاَی کّ ػْٕ اتضبػّٚ 

ًٍْٛ يوبٚنّ " ػٚک يبٚنتـ."ػؿ ٍؼ يی ثبىؼ 25َٛنتُؼ اٍٚ َنجت کًتـ اف 

ٕاؿػ ػٚگـ اَزبو ػاػِ ٔ ثـتـی ّٔؼٛت کبؿگـاٌ يتيکم ػؿ اتضبػّٚ ؿا ػؿ ي

ػؿ پبٚبٌ أ يی گٕٚؼ ثّ ًٍْٛ عبٓـ امت کّ مـيبّٚ . ْب ؿا َيبٌ يی ػْؼ

ػاؿاٌ اف ٓـٚن تؼٍٔٚ هٕاٍَٛ ّؼکبؿگـی تاله يی کُُؼ تب يبَغ اف يتيکم 

 . ىؼٌ کبؿگـاٌ، پٕٛمتٍ آَٓب ثّ اتضبػّٚ ْب ىَٕؼ

 

ػه يی ؿٔٚى کيٕؿی کّ اؿفاٌ تـٍٚ َٛـٔی کبؿ ؿا ػؿ اف آيـٚکب ثّ ثُگب

. ثغو ٍُؼتی ػؿ اعتٛبؿ اَضَبؿات چُؼيهٛتی تٕنٛؼ پٕىبک يی گؾاؿػ

ػالؿ ػؿ يبِ يی ثبىؼ کّ کًتـٍٚ يٛقاٌ  45يتٕمٔ صوٕم کبؿگـاٌ ثُگبػىی 

ايب اٍٚ کبؿگـاٌ يتيکم ىؼِ ٔ . صوٕم ػؿ رٓبٌ ػؿ ثغو َنبری امت

ػؿ چُؼ ْلتّ اعٛـ کبؿ ؿا ػؿ کبؿعبَّ ْب  اتضبػّٚ ْبی کبؿگـی َنبری

پبٚتغت ثُگالػه ؿا ثـای اكقاٚو " ػاکبؿ" تؼطٛم کـػِ ٔ  عٛبثبٌ ْبی 

اگـ چّ کيبَؼٌ تظبْـات ثّ عٛبثبٌ ْبی .  صؼاهم ػمتًقػ ثهٕکّ کـػِ اَؼ

پبٚتغت ٔ هطغ ػجٕؿ ٔ يـٔؿ يٛبٌ ىٓـی يٕرت اهؼايبت مـکٕثگـاَّ 

باهؼايبت يتضؼ کبؿگـاٌ ّـٔؿت  اكقاٚو پهٛل ػهّٛ کبؿگـاٌ ىؼِ امت اي

صوٕم آَٓب ؿا ػؿ مطش يهی اف پٛيتٛجبَی اکخـٚت يـػو ثـعٕؿػاؿ ًَٕػِ  ٔ 

پل اف مبل ْبی يجبؿفِ اكقاٚو ػًٕيی صوٕم ْب ثّ ايـی هبثم صَٕل 

 .يجؼل ىؼِ امت

آٚب تَبػكی امت  کّ ؿژٚى رًٕٓؿی اماليی اٚـاٌ ثب ًّْ تٕه ٔ تٕاٌ عٕػ 

ؼبنٍٛ اتضبػّٚ ای ٔ کبؿگـی اٚـاٌ ؿا مـکٕة کـػِ، آَٓبؿا تاله يی کُؼ ك

يَُٕؿ امبَهٕ، اثـاْٛى يؼػی ، . ػمتگٛـ ٔ ثّ اتٓبيبت ٔاْی فَؼاَی کُؼ

ؿّب ىٓبثی ٔ ػٚگـ كؼبنٍٛ کبؿگـی رـييبٌ اٍٚ امت کّ عٕاْبٌ يتيکم 

ػمتگٛـی آَٓب ًَبػی امت . ىؼٌ کبؿگـاٌ ثـای اصوبم صوٕم ىبٌ ْنتُؼ

صوٕم کبؿگـاَی کّ ػؿ فٚـ عٔ كوـ فَؼگی يی کُُؼ يبِ ْب ثـای اٍٚ کّ 

پـػاعت َيٕػ، کبؿگـاٌ ػمتّ ػمتّ اعـاد ىَٕؼ، ػؿ ىـاٚطی کّ اف نٕنّ 

ْبی كـمٕػِ گبف َينت يی کُؼ ٔاػاؿ ثّ رٕىکبؿی ىؼِ ٔ ثّ کبو يـگ 

 .... كـٔ ؿهطُؼ

يضم َينت گبف ػؿ کبؿعبَّ پـػٚل عٔ آٚب ىـو آٔؿ َٛنت ػؿ صبنی کّ  

ی ٔ ػاليت گؾاؿی ىؼِ ثٕػ يؼٚـاٌ ػمت ثـ ؿٔی ػمت گؾاىتُؼ تب پُذ کي

ٔنی تب . کبؿگـربٌ عٕػ ؿا ػؿ اَلزبؿ نٕنّ ْب ثجبفَؼ؟ آؿی، ىـو آٔؿ امت

فيبَی کّ هؼؿتی ػؿ ثـاثـ يؼٚـاٌ ٔ مـيبّٚ ػاؿاٌ َجبىؼ آَٓب ٔاػاؿ َغٕاُْؼ 

 .ىؼ کّ ثّ صؼاهم تؼٓؼات عٕػ ػًم کُُؼ

رهٕگٛـی اف مٕاَذ عبًَبمٕف، ًْچٌٕ ػٚگـ تًٍْٛ اًُٚی کبؿ ثـای 

يطبنجبت کبؿگـی، تُٓب اف ٓـٚن يجبؿفِ يتيکم کبؿگـاٌ ٔ ٔاؿػکـػٌ 

كيبؿ ثّ يؼٚـاٌ، مـيبّٚ ػاؿاٌ ٔ ػٔنت صبيی امتجؼاػ ٔ امتخًبؿ ثّ ػمت 

ثـای آٌ کّ يضٛٔ کبؿ کبؿگـاٌ ثّ هتهگبِ کبؿگـاٌ يجؼل َيٕػ، . عٕاْؼ آيؼ

 .الت امتتُٓب چبؿِ،  ٔصؼت ٔ تيکٛ

ٔ ػؿ مبل  صبػحّ 134ْقاؿ ٔ  22رًؼب  87ػؿ مبل  ثـ يجُبی اٍٚ آيبؿ   -4

تؼؼاػ  .ػؿ يـاکق کبؿی ؿٔی ػاػِ امت مبَضّ 859ْقاؿ ٔ  9" رًؼب  88

کبؿگـاَی کّ ْـ مبنّ ربٌ عٕػ ؿا ػؿ مٕاَذ َبىی اف کبؿ اف ػمت يی 

 .ػُْؼ ؿهى هبثم تٕرٓی ؿا تيکٛم يی ػْؼ

 http://www.dickmeister.com/id334.html :رؼّ کُٛؼثّ آػؿك فٚـ يـا -2

…………………………………………………… 
 ُعاض اهضا  562

 ػلیَ ؼٌگؽاض ّ بطای ًجات ؼکیٌَ هحوسی آـتیاًی
ْقاؿ َلـ اٍٚ  562، صؼٔػ (ؿٔف رًؼّ 12مبػت )تب نضظّ َگبؿه اٍٚ عجـ 

ػؿ کُبؿ اٍٚ يتٍ، ػکنی اف چگَٕگی . اَؼ يتٍ اُٚتـَتی ؿا ايْب کـػِ

  .ُگنبؿ فَی ثّ چبپ ؿمٛؼِ امتم

اػتـاّبت رٓبَی تٕاَنت مکُّٛ يضًؼی : ػؿ توبّب َبيّ يقثٕؿ آيؼِ امت

ػؿ . يبَؼ آىتٛبَی ؿا اف مُگنبؿ َزبت ػْؼ، ايب ٔی ًْچُبٌ ػؿ فَؼاٌ يی

تٍ ػٚگـ ػؿ يؼـُ عطـ اٍٚ ىِٕٛ ٔصيٛبَّ يزبفات  15ْبی کيٕؿ  فَؼاٌ

 .هـاؿ ػاؿَؼ

ای يُنٕة ثّ مکُّٛ يضًؼی آىتٛبَی، ثبفتبثی  اف مٕی ػٚگـ، پغو يَبصجّ

 .ْب ػاىتّ امت يُلی ػؿ ؿمبَّ

ای َبٔاّش ػؿ تهٕٚقٌٕٚ ػٔنتی  فَی کّ ثب چٓـِ: عجـگقاؿی آنًبٌ َٕىت

 .ػهُی کـػ” ثّ اٍطالس اػتـاف“اٚـاٌ َيبٌ ػاػِ ىؼ، ػؿ يوبثم ػٔؿثٍٛ 

هّ ؿٔفَبيّ افرً. ْبی ػٚگـ َٛق ػؿ اٍٚ يٕؿػ اثـاف تـػٚؼ کـػِ اَؼ ؿمبَّ

. َٕىت کّ تـػٚؼ ْبی رؼی ػؿ اٍٚ يٕؿػ ٔرٕػ ػاؿػ” اثُؼثالت“آنًبَی 

ٔکٛم ٔی ثّ عجـگقاؿی ؿٔٚتـف گلتّ امت کّ يٕکهو ؿا يزجٕؿ ثّ اػتـاف 

 .ػؿ يوبثم تهٕٚقٌٕٚ کـػِ اَؼ

ثّ گقاؿه عجـگقاؿی كـاَنّ، ػٔنت انًبٌ عٕامتبؿ نـٕ صکى اػؼاو مکُّٛ 

صکى اػؼاو : ی اف مغُگٕٚبٌ ػٔنت آنًبٌ گلتٚک. يضًؼی آىتٛبَی ىؼِ امت

 .مکُّٛ يضًؼی آىتٛبَی َجبٚؼ تُٓب يتٕهق، ثهکّ ثبٚؼ ثّ کم يهـب ىٕػ

انًههی رٕاة  ػْؼ کّ کّ كيبؿ ثٍٛ کبؿفاؿ ىزبػبَّ كـفَؼاٌ مکُّٛ َيبٌ يی

 ىٓـفاػَٕٛف .ػْؼ يی

.................................................................... 
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 (برؿ زّم)پاکؽتاًی  –زّقلُْای افغاًی 
 پّ پّ امکٕثبؿ: َٕىتۀ

 ََـهللا هبّی: تـرًۀ

 جایعۀ ًِائی: بلْچؽتاى

ٓـس أثبيب ثـای اكپک کّ . كؼال ػؿ ثهٕچنتبٌ آؿايو هجم اف ٕٓكبٌ امت 

هجال ثؼاٌ رُگ ثـ ػهّٛ تـٔؿٚنى ػؿ مـامـ رٓبٌ عطبة يٛکـػ ٔ اعٛـاً 

ؿىٛبٌ يُٛبيؼ كؤ ىبيم ىٕؿه ػؿ اٚبنت ْبی تضت آَـا ػًهٛبت ثـ ػهّٛ ىٕ

ىٕؿه ٔ َبآؿايی ػؿ ثهٕچنتبٌ َٛق ارتُبة َب پؾٚـ . کُتـل پيتَٕٓب ًَٛيٕػ 

 . امت 

اٍٚ يُطوّ . ثهٕچنتبٌ کبيأل فٚـ ؿاػاؿ ػمتگبْٓبی عجـی ؿـة امت 

يهٌٕٛ َلـ رًؼٛت پبکنتبٌ ؿا ػؿ عٕػ ربی  173ػؿ ٍؼ اف  4کٕٚـی کّ 

ػؿ ٍؼ عبک پبکنتبٌ ؿا تيکٛم يٛؼْؼ ٔ ػاؿای ؽعبئـ  48 يٛؼْؼ ، صؼٔػاً 

اصتًبل ٔرٕػ َلت ػؿ آٌ ثنٛبؿ ثٕػِ ٔ صؼٔػاً . ؿُی أؿإَٛو ٔ يل يٛجبىؼ 

ثهٕچ ْب ٔ پيتٌٕ ْب ثّ تـتٛت . ٚک مٕو گبف ٓجٛؼی پبکنتبٌ ؿا تأيٍٛ يٛکُؼ 

. ىؼکٕٚتّ يـکق اٍٚ امتبٌ يٛجب. اکخـٚت اْبنی اٍٚ يُطوّ ؿا تيکٛم يٛؼُْؼ 

پُتبگٌٕ ثّ کٕٚتّ ثّ چيى يـکق ٓبنجبٌ يُٛگـػ ٔ ثب آٌ ًّْ ٔمبئم يؼؿٌ ٔ 

ؿا کّ ػؿ  مبّٚتکُٕنٕژی ثی َظٛـه ْٛچگبِ َتٕاَنت يال ػًـ يؼـٔف ثّ 

اف َظـ امتـاتژٚک ثهٕچنتبٌ عٛهی . اٍٚ ىٓـ فَؼگی يٛکـػ ؿػ گٛـی کُؼ 

صبل ػؿ صنبك امت فٚـا اف ٚک مٕ ػؿ ىـم اٚـاٌ هـاؿ ػاؿػ ٔ ػؿ ػٍٛ 

ثهٕچنتبٌ مّ ثُؼؿ يٓى ػؿ ػؿٚبی ػًبٌ ػاؿػ کّ . رُٕة اكـبَنتبٌ امت 

گٕاػؿکّ . ٚکی اف اٍٚ مّ ثّ َبو ثُؼؿ گٕاػؿ ػؿ ػْبَۀ تُگۀ ْـيق امت 

. تٕمٔ مـيبّٚ ْبی مُگٍٛ چُٛی مبعتّ ىؼِ امت ػاؿای َويی کهٛؼی امت 

(  ٚپ الُٚنتبٌپب)  گٕاػؿ َوطّ اٚنت کّ تًبو ػػٕاْبی مـفيُٛٓبی نٕنّ عٛق 

. ٚؼُی ػٔ ٓـس نٕنّ کيی َلت ٔ گبف ثـای اَتوبل اَـژی ثّ آَزب عتى يٛيٕػ 

" عٔ نٕنۀ ٍهش "ُْؼٔمتبٌ امت کّ ثّ آٌ  –پبکنتبٌ  –ٚکی عٔ نٕنۀ اٚـاٌ 

اٍٚ عٔ نٕنّ کّ هـاؿ امت اف اٚـاٌ ٔ اف ٓـٚن ثهٕچنتبٌ پبکنتبٌ . يٛگُٕٚؼ 

عٔ نٕنۀ ػٚگـ کّ يٕؿػ صًبٚت .  ػ کيٛؼِ ىٕػ يٕؿػ تُلـ ٔاىُگتٍ هـاؿ ػاؿ

ُْؼٔمتبٌ  –پبکنتبٌ  –اكـبَنتبٌ  –آيـٚکب يٛجبىؼ عٔ نٕنۀ  تـکًُنتبٌ 

يٛجبىؼ کّ هـاؿ امت اف ؿـة اكـبَنتبٌ ٔ ْـات ثگؾؿػ ٔ مپل ىبعّ ْبی 

عٕاثی کّ ٔاىُگتٍ ثـای گٕاػؿ ػٚؼِ ، . آٌ ثّ هُؼْبؿ ٔ گٕاػؿ كـمتبػِ ىٕػ 

ی ػٚگـامت  ػؿ صبنٛکّ چٍٛ ثّ گٕاػؿ ثّ چيى تجؼٚم اٍٚ ثُؼؿ ثّ ٚک ػٔث

ْـ کؼاو اف اٍٚ . ثُؼؿی ٔٚب يـکقی ثـای پًپ کـػٌ گبف ثّ چٍٛ َگبِ يٛکُؼ 

. ػٔ ٓـس کّ ثغٕاْؼ پٛو ثـٔػ ثبٚؼ ثّ عٕامتٓبی يـػو يضهی تٕرّ ىٕػ 

امالو آثبػ ػؿ يوبثم كـيبَجـػاؿی ثهٕچ ْب ثّ آَبٌ پيٛقی ًَی پـػافػ ، 

بثم تٕرّ َٛنتُؼ ٔ ػؿ يزًٕع ثّ ثهٕچنتبٌ ثّ چيى ربئی کًکٓبی ػًـاَی ه

چُبَچّ گٕاػؿ ثّ ػٔثی ػٚگـی تجؼٚم ىٕػ ثؼاٌ . ثب اؿفه َگـٚنتّ ًَٛيٕػ 

يؼُب َٛنت کّ يـػو يضهی اف ؿَٔن آٌ امتلبػِ عٕاُْؼ ثـػ صتی يًکٍ امت 

 .ػمتيبٌ اف فيُٛٓبٚيبٌ َٛق کٕتبِ ىٕػ 

قؿگ أؿٔآمٛب ثب اُٚکّ پبکنتبٌ َويی کٕتبِ کُٛى ، ثبٚؼ گلت کّ ػؿ ثبفی ث 

کهٛؼی ػؿ پًٛبٌ َبتٕثبفی يٛکُؼ ٔ ػؿ مبفيبٌ ًْکبؿٚٓبی ىبَگٓبی َٛق 

ػمت ػاؿػ ايب ثبٚؼ تٕرّ ػاىت کّ ػؿ ػٍٛ صبل كؤ ٚک َبظـ امت ٔ َّ 

نؾا ْـ هؼؿتی کّ ثـَؼِ ىٕػ چّ آيـٚکب ٔٚب چٍٛ، ثٓـ صبل . چٛقی ثٛيتـ 

ـٚؼٔؿی ثـای اَتوبل گبف اف يُبثغ ؿٕل ثهٕچنتبٌ ثغيی اف پبکنتبٌ ٔ ک

 .پٛکـ گبف اٚـاٌ ٔ ٚب رًٕٓؿی يًهٕ اف گبف تـکًُنتبٌ عٕاْؼ ثٕػ 

 !ؼْاضٍ ًظام آهطیکا بطای ًجات ـوا هیآیس

تَٕؿ کُٛؼ کّ ْقاؿاٌ مـثبف آيـٚکبئی کّ تٕمٔ َٛـٔی ْٕائی عٛهی يؼؿٌ 

ثقؿگ ٔ  ٔ تٕپغبَۀ فيُٛی ثنٛبؿ هؼؿتًُؼی صًبٚت يٛيَٕؼ ػؿ اٍٚ کٕٚـ

پبکنتبٌ ػؿافا ػاؿػ  -کهٕٛيتـ ػؿ يـف اكـبَنتبٌ 800عبنی اف مکُّ کّ 

اُٚٓب يٕری اف مـثبفاٌ أثبيب ْنتُؼ کّ ػؿ ظبْـ هـاؿ . مـافٚـ ىؼِ اَؼ 

ثـای . امت يقاؿع تـٚبک يٕرٕػ ػؿ اٚبنت ْهًُؼ اكـبَنتبٌ ؿا َبثٕػ کُُؼ 

ٓن ػٔؿاكتبػۀ رُٕة ؿـثی اُٚکّ کبؿ اٍٚ مـثبفاٌ ثّ َتٛزّ ثـمؼ ثبٚؼ ػؿ يُب

اكـبَنتبٌ ٚؼُی ػؿ اٚبنت ًَٛـٔف کّ اکخـٚت مبکُبَو ؿا ثهٕچ ْب تيکٛم 

ثُبثـاٍٚ ثّ ػَجبل اٍٚ ثهٕچ ْب ٓجٛؼی امت . يٛؼُْؼ ْؼف عٕػ ؿا تؼوٛت کُُؼ 

اٍٚ يوؼيّ اٚنت ثـای . کّ تؼوٛت ؿا تب ثهٕچنتبٌ پبکنتبٌ َٛقاػايّ ػُْؼ 

 .ْزٕو ثبنلؼم ثّ ثهٕچنتبٌ

 چٍُٛ صبنتی ثهٕچنتبٌ چّ عٕاْؼ کـػ؟ػؿ 

يُبٓن هجٛهّ " ثهٕچنتبٌ يُطوّ ای هجٛهّ اٚنت ، ثـای يخبل ثّ ربئی کّ ثّ  

اٍٚ َبصّٛ ػؿ ىًبل ؿـة پبکنتبٌ ٔ . يؼـٔف امت تٕرّ کُٛؼ " ْبی كؼؿال 

ػؿ ثٍٛ امتبٌ عٛجـپغتَٕغٕاِ ٔکيٕؿ اكـبَنتبٌ هـاؿ گـكتّ ٔ يتيکم اف 

اٍٚ ثغيٓب َنجت . ىو يُطوۀ يـفی کٕچکتـامت  ْلت مبفيبٌ هجٛهّ ای ٔ

ثّ مبٚـ يُبٓن پبکنتبٌ ػاؿای عٕػ يغتبؿی ثٛيتـ ٔ هبثم يالصظّ ای 

 يٛجبىُؼ 

. اکخـ هجبٚم ثهٕچ تبثغ هؼؿت يـکقی ػؿ امالو آثبػ يٛجبىُؼ ثزقهجٛهۀ ثٌگبتی 

ثـاِ يؼاؽ عبٌ ثُگبتی .     انجتّ اؿتو آفاػٚجغو ثهٕچنتبٌ ْى ٔرٕػ ػاؿػ 

ٔی ػؿَبصٛۀ . جـ صقة رًٕٓؿی ٍٔٓ امت ٔ اف ٓبٚلۀ ثُگبتی يٛجبىؼؿْ

ػؿ  2009أ ػؿ مبل . هُؼْبؿ ٔ ػؿ كبٍهۀ ػٔ مبػتی کٕٚتّ كؼبنٛت يٛکُؼ

ٚک ثـَبيۀ تهٕٚقَٕٚی اػالو کـػ کّ اؿتو ٔی ػؿ صبل آيبػِ ىؼٌ ثـای 

صًهّ ثّ ؿٛـ ثهٕچ ْبمت ٔثؼٍٚ تـتٛت َيبٌ ػاػ کّ تب چّ صؼ يٛتٕاَؼ كـهّ 

ثهٕچ ْب كکـ يٛکُُؼ کّ اؿتو آفاػٚجغو ثهٕچنتبٌ کّ ٚک گـِٔ . ـا ثبىؼ گ

َبمَٕٛبنٛنت امت ، يظٓـيوبٔيت ػؿ يوبثم عبؿری ْبمت ، ٓجٛؼتأ امالو 

آثبػ اٍٚ َظـؿا ؿػ يٛکُؼ ٔ يؼتوؼ امت کّ كؤ ٚک اههٛت ػِ ػؿ ٍؼی اف 

ت يٛيُبمؼ آيـٚکب ٔ اَگهٛل ْـ ػٔ آَٓب ؿا تـٔؿٚن. ثهٕچ ْب چٍُٛ يٛپُؼاؿَؼ 

ٔامبيی اػْبء اُٚؼٔ رـٚبٌ ؿا ػؿ نٛنت يًُٕع انٕؿٔػْب ثّ اَگهٛل ٔ 

ينبيضۀ امالو آثبػ ثب ثهٕچ ْب كيبؿْبی َظبيی ؿا َٛق . آيـٚکب هـاؿ ػاػِ اَؼ 

اؿتو ژَـال ُيّيـف ٚکی اف يضجٕة تـٍٚ  2006ثًٓـاِ ػاؿػ ، ػؿ آگٕمت 

اکجـ ثُگبتی كـيبَؼاؿ هجهی  َٕاة. ؿْجـاٌ آَبٌ ثُبو َٕاة اکجـ ثُگبتی ؿا کيت

 .ثهٕچنتبٌ ثٕػ

ٍضجت ْبی فٚبػی صٕل ٔصٕه يبْٛت اؿتو آفاػٚجغو ثهٕچنتبٌ ٔرٕػ 

اٍٚ ٍضجت ْب يجُی ثـاٍٚ امت کّ آٚب اٍٚ مبفيبٌ رٛـِ عٕاؿ می آی . ػاؿػ

ٔٚب صتی يٕمبػ   6. آی. ٔ ٚب مبفيبٌ ربمٕمی اَگهٛل اِو( مٛب)اِ آيـٚکب 

کّ ػؿ اٚـاٌ ثٕػو ػٔنت اٚـاٌ اربفِ  2006ػؿ مبل  .امـائٛم يٛجبىؼ ٚب َّ 

ػنٛم آَٓب . َؼاػ کّ يٍ ثّ مٛنتبٌ ٔ ثهٕچنتبٌ ػؿ رُٕة ىـهی اٚـاٌ ثـٔو 

ظبْـاً اٍٚ ثٕػ کّ کّ ػٕايم مٛب ػؿ ثهٕچ ْبی پبکنتبٌ َلٕؽ کـػِ ٔ پُٓبَی 

انجتّ اٍٚ يّٕٕع ػٚگـ . ػؿ ػًهٛبت صًهّ ثّ َٕاصی يـفی اٚـاٌ ػمت ػاؿَؼ

امت کّ پل اف ٔاهؼۀ ٚبفػِ مپتبيجـ آيـٚکب ػًالً کُتـل پبٚگبْٓبی  ؿٔىٍ

ٌِ پبکنتبٌ ػؿ ػانجُؼاٌ ٔ پُزگٕؿ ؿا ثؼٓؼِ ػاؿػ   .ْٕائی ثهٕچنتب

، ػؿ صبنٛکّ يُتظـ ثٕػو ؿٔفَّ ای ثبف ىٕػ تب يٍ اف کٕٚتّ 2001ػؿ اکتجـ 

ثّ هُؼْبؿ ثـٔو ٔ ثؼٌٔ تٕرّ ثّ اُٚکّ صًٛؼ کـفائی ٔ ثـاػؿه ػؿ آٌ 

ٓـاف چّ يٛکُُؼ يؼتی اف ٔهتى ؿا ثب ثـعی اف ْٕاػاؿاٌ ٔ ٔاثنتگبٌ ثّ ا

يتـهی ، ٍٔٓ پـمت ٔ " آَٓب عٕػ ؿا . اؿتو آفاػٚجغو ثهٕچنتبٌ گؾؿاَؼو 

يُٛبيٛؼَؼ ٔ اٍٚ ٔاثنتگی آَٓب ؿا ثّ آيـٚکب ييکم يٛنبفػ " ّؼ ايپـٚبنٛنت 

ؼ ثٕػَؼ کّ يُبثغ آَٓب ىؼٚؼاً ثّ ىَٕٔٛنى پُزبثی ْب اػتـاُ ػاىتُؼ ٔ يؼتو. 

اٍٚ يُطوّ ػؿ ػؿرۀ أل ثّ ثهٕچ ْب تؼهن ػاؿػ ٔ اٍٚ عٕػ يُطوی ثٕػ ثـای 

اً تبکٛؼ ػاىتُؼ کّ مٕاػ عٕاَؼٌ ٔ َٕىتٍ ػؿ . تؼـُ ثّ نٕنّ ْبی گبف  ـّ يَ

ٔ يـػو ُْٕف آة ثـای آىبيٛؼٌ  َؼاؿَؼ ٔيؼتوؼ ثٕػَؼ کّ % 16مطش امتبٌ 

آَٓب يٛگلتُؼ کّ . َؼِ َگًٓٛؼاؿػػٔنت ػًؼاً آَٓب ؿا ػؿاٍٚ صبنت ػوت يب

ْـٔهت کّ آَٓب يٕىکی ىهٛک يٛکـػَؼ )يـػو ؿا ػاؿَؼ % 70صًبٚت صؼاهم 

آَٓب يٛگلتُؼ کّ يب يتضؼ ْنتٛى ( . يّٕٕع َوم ٔ گلتگٕ ػؿ ثبفاؿکٕٚتّ يٛيؼ

ـ ثٕػَؼ کّ . ٔ ػًهٛبتًبٌ ؿا ثب ثهٕچٓبی اٚـاٌ ًْبُْگ يٛکُٛى  َّ آَٓب ي

ا تجؼٚم ثّ اؿػگبْی ثـای آيـٚکب کـػِ امت ٔ اٍٚ پبکنتبٌ يُطوۀ ثهٕچنتبٌ ؿ

ػؿ يزًٕع َّ كؤ . ايـ ثّ ؿٔاثٔ ثهٕچٓب ٔ يـػو اكـبَنتبٌ ٍؼيّ فػِ امت 

ْٕاػاؿاٌ اؿتو آفاػٚجغو ثهٕچنتبٌ ثهکّ ًْۀ ثهٕچٓب ثيؼت عٕاْبٌ ثبهی 

يبَؼٌ ػؿ کُلؼؿامٌٕٛ پبکنتبٌ ْنتُؼ ثب اٍٚ كـم کّ عٕاْبٌ عٕػ يغتبؿی 

 .ىُؼثٛيتـی يٛجب

 باظی زض تاضید

اُٚکّ ثهٕچنتبٌ ثـای آيـٚکب چوؼؿ اًّْٛت ػاؿػ ؿا يٛتٕاٌ اف تضوٛوی کّ 

ٔٚـمُٛگ کّ ٚکی اف يتلکـٍٚ . ؿاثـت ٔٚـمُٛگ اَزبو ػاػِ ثؼمت آٔؿػ

اَنتٛتٕی يطبنؼبت امتـاتژٚک اؿتو آيـٚکبمت يطبنؼّ ای ؿا تضت ػُٕاٌ 

ثبكت تزقّٚ ٓهجی ػؿ تـٛـ : يهی گـائی ثهٕچ ٔ مٛبمت يُبثغ اَـژی " 

ثب يطبنؼۀ آٌ يتٕرّ يٛيٕٚؼ کّ ًْۀ ٔهبٚغ . اَزبو ػاػِ امت"  پبکنتبٌ

 .اتلبم يٛبكتؼ ( پبٚپ الُٚنتبٌ) آـاف مـفيُٛٓبی نٕنّ عٛق

اف َظـ آيـٚکب، چٍٛ کّ ثُؼؿگٕاػؿ ؿامبعتّ ٔ ثّ گبف اٚـاٌ اصتٛبد ػاؿػ  

بگٌٕ اٍٚ امت کّ چٍٛ ٔصيت پُت. ثبٚؼ ثٓـ ٔمٛهۀ يًکٍ ثّ کُبؿ گؾاىتّ ىٕػ

بٌ ٔ اهٛبَٕك  ًّ ثُؼؿ گٕاػؿ ؿا ثّ ٚک پبٚگبِ ػؿٚبئی تجؼٚم ًَٕػِ ٔ ػؿٚبی ػ

تُٓب صبنت هبثم هجٕل ثـای پُتبگٌٕ اٍٚ امت کّ آيـٚکب .ُْؼ ؿا تٓؼٚؼ کُؼ 

ػؿ چٍُٛ صبنتی ثبٚؼ يُتظـ أنٍٛ . ثُؼؿ گٕاػؿ ؿا ػؿ ػمت عٕػ ثگٛـػ 

ٔ ايپـإٓؿی پبٚگبْٓبی ( الُٚنتبٌ پبٚپ) ثـعٕؿػ ػؿمـفيُٛٓبی نٕنّ عٛق

 .آيـٚکبئی ثبىٛى 

-اٚـاٌ) آی .پی.کُتـل گٕاػؿ َّ كؤ ثًُظٕؿ ينؼٔػ کـػٌ عطٕٓ نٕنۀ آی

–تـکًُنتبٌ ) آی        .پی.ا.ٔ ٚب امتلبػِ اف عطٕٓ تی( ُْؼ-پبکنتبٌ

يٓى امت ثهکّ کُتـل گٕاػؿ كـٍتی ٓالئی ثـای ( ُْؼ-پبکنتبٌ-اكـبَنتبٌ

ۀ فيُٛی اف ثهٕچنتبٌ پبکنتبٌ ثّ امتبَٓبی ْهًُؼ ، ًَٛـٔف ٔ اٚزبػ ٚک ربػ

پل افاُٚکّ آيـٚکبئٛٓب يؼجـ عٛجـ . هُؼْبؿ ػؿ رُٕة ؿـثی اكـبَنتبٌ امت 

اف ػمت ػاػَؼ  اف َظـ َبتٕ ٔ پُتبگٌٕ اٍٚ ربػِ يُبمت  2009ؿا ؽؿ مبل 

تـٍٚ ؿاِ ثـای ؿمبَٛؼٌ يبٚضتبد يٕؿػ َٛبف مـثبفاٌ ؿـثی ػؿ رُگی امت 

 .کّ رُگ رٓبَی ثـ ػهّٛ تـٔؿ َبيٛؼِ يٛيٕػ



 7 

اة ؿئٛنبَی ٔفٚـ  ّٕ ػٔنت آٍق ػهی فؿػاؿی ػؿ امالو آثبػ ينتوـ امت ٔ َ

ثب ٔرٕػ اُٚکّ اؿتو آفاػٚجغو . ثهٕچنتبٌ يظٌُٕ امت کّ ػبيم  مٛب ثبىؼ 

ثهٕچنتبٌ مبفيبَی ػؿ صبىّٛ امت ٔنی ػاؿای ٚک ثغو مٛبمی ٔ ٚک 

يبٌ صبىّٛ ای كؼال ػؿ صبل ينهش کـػٌ اٍٚ مبف.  ثغو َظبيی يٛجبىؼ

چٌٕ ػٔنت پبکنتبٌ چيًو ؿا اف ثهٕچنتبٌ ثـ گـكتّ امت . عٕٚو امت 

آی اِ افاؿتو آفاػٚجغو .ػؿ امالو آثبػ  تـك آٌ يٛـٔػ کّ کّ ، اصٛبَبً می

ثٓـ صبل ثُظـ يٛـمؼ . ثهٕچنتبٌ ثـای ثبنکبَٛقِ کـػٌ پبکنتبٌ امتلبػِ کُؼ

. ثّ عٕامتٓبی کهٛؼی ثهٕچ ْب تٕرٓی َکـػِ امت کّ امالو آثبػ تب ثضبل 

ثهٕچ ْب يٛگُٕٚؼ يب يٛغٕاْٛى اف يُبثغ ٓجٛؼی عٕػ مٓى ثجـٚى ، يب عٕػ 

 .يغتبؿی ثٛيتـ يٛغٕاْٛى

 
ػؿ يزهّ آمٛب تبًٚق آَالٍٚ ثّ چبپ ؿمٛؼِ  2009يّ  9اٍٚ يوبنّ ػؿ تبؿٚظ 

 .  امت 

……………………………………………………… 

 

(۷۴)ایطاى زض آئیٌَ آهاض  
 تِیَ ّ تٌظین اظ هطین اؼکْئی

 ۶۲۲۲آگْؼت  ۲۶ـ ۲۸۳۱هطزاز ۶۲

هیلیًِْا ایطاًی ًاتْاى زض پطزاذت ُعیٌَ  -* 

 ذسهات زًساًپعـکی

 ُا ضا بَ تؼطیلی کفاًس کوبْز بٌعیي جایگاٍ -* 

فقیطتطیي هطزم زض یکی اظ ثطّتوٌستطیي ًقاط  -* 

 جِاى

فاجؼَ ظیؽت هحیطی زض هٌطقَ کِطیعک  -* 

ُکتاضی ـیطابَ ُای  12زضیاچَ :ـِطضی 

 ظبالَ زض هٌطقَ کِطیعک

 89ًطخ بیکاضٓ زض بِاض : هؼاّى ّظیط کاض -* 

 زضصس افعایؿ یافت 6/14بَ 

آظاض ضّاًی کْزکاى ُوچٌاى زض صسض آهاض  -* 

 یاضا قطاض زاضز کٌٌسٍ صسای ًگطاى

 ؼال 7کیلْیی ؼطاًَ هصطف گْـت قطهع زض  7کاُؿ  -* 

  ق زض جِاى بَ ایطاى ضؼیسضتبَ چِاضم طال -* 

 ؼال زیگط تَ هی کفس 20هٌابغ آبی تِطاى تا  -* 

زضصس افعایؿ  10ًطخ ؼطّیػ هساضغ ـِطتِطاى  -* 

 یافت

ابتالی بیؿ اظ یک هیلیْى ایطاًی بَ  -* 

 آلعایوط زض ؼَ زَُ آیٌسٍ
 ثّ مبٚت ؽٚم يـارؼّ  يطبنؼّ عٕػ يطبنت مـ تٛتـْبی كٕم ، يٛتٕاَٛؼ رٓت

  http://www.rahekargar.de:ًَبئٛؼ
.................................................................... 

 

 ػلیَ ؼٌگؽاض  اًتقام جْیی صسا ّ ؼیوای ّالیت فقیَ اظ کاضظاض جِاًی
 ثٓـٔف َظـی

مًٛبی  ۸۲ٔ  ۱۲ّ ًَبٚو ثّ اٍطالس اػتـاكبت مکُّٛ يضًؼی ػؿ ثـَبي

ٍؼا ٔ مًٛب کّ ػؿ . كوّٛ ٔاکُو ٔ اَقربؿ ًْگبَی ؿا ثـاَگٛغتّ امت  ٔنی

ثبفٔی مـکٕة ػٔنت اماليی ػًم کـػِ،  ثؼُٕاٌ  مبل گؾىتّ ًْٕاؿِ ۸۲

تـٍٚ ًَبٚو تهٕٚقَٕٚی عٕػ مکُّٛ يضًؼی ؿا ثّ اػتـاف ٔاػاؿ کـػِ  ػؿ تبفِ

ّ اؿتکبة فَبی يضَُّ ٔ مکُّٛ يضًؼی َّ تُٓب ث" يَبصجّ"ػؿ اٍٚ . امت

اف ٔکالی يؼاكغ عٕػ، يضًؼ يَطلبٚی،   هتم ىْٕـه اػتـاف  ثهکّ اف ٚکی

ٕٔ امتلبػِ  ۸۲ٔ  ۱۲يزـی ثـَبيّ . اَتوبػ کـػِ امت آهبی يَطلبٚی ؿا ثّ م

اف پـَٔؼِ مکُّٛ يضًؼی يتٓى کـػِ ٔ اػالو کـػ کّ أ اف اٍٚ پـَٔؼِ ثـای 

 .امت ػؿٚبكت پُبُْؼگی اف ؿـة ثٓـِ رنتّ
ايُٛتی ؿٛـ  َوو اف ُْگبو عٛقه رُجو ّؼ امتجؼاػی ػؿ اٚـاٌ ٍؼا ٔ مًٛب

اٍٚ مبفيبٌ ػؿ ًْکبؿی َقػٚک . هبثم اَکبؿی ثبفی کـػِ امت

ْبی ثنٛبؿی ثـای ٔاؿَّٔ  ْبی ايُٛتی ٔ آالػبتی ؿژٚى ثـَبيّ ػمتگبِ ثب

توًٛبً ين  ٍؼا ٔ مًٛب. ْبی مٛبمی اٚـاٌ تٕنٛؼ کـػِ امت رهِٕ ػاػٌ ٔاهؼٛت

ػؿ ثبفرٕٚی اف فَؼاَٛبٌ مٛبمی، اف رًهّ يبفٚبؿ ثٓبؿی، ىـکت کـػِ؛ ػؿ 

ٔ تـٔؿ " اػتـاكبت"ْبی پٛبپی ٔ ًَبٚيبت تهٕٚقَٕٚی ثّ پغو  ثـَبيّ

ىغَٛت يؼتـّبٌ مٛبمی پـػاعتّ؛ ٔ ثٛيـيبَّ تًبو تزٓٛقات ٔ اَـژی 

جو هتم َؼا آهب مهطبٌ ٔ ػٚگـ ىٓؼای رُ عٕػ ؿا ثـای مـپٕه گؾىتٍ ثـ

ّـؿبيی ثؼَجبل پغو ٔٚؼئٕی هتم َؼا . يـػيی ػؿ اٚـاٌ ثکبؿ گـكتّ امت

 .اٌ اٌ مبعتّ ىؼِ ثٕػ  ٔ می  می  ثی  اػالو کـػ کّ اٍٚ كٛهى تٕمٔ ثی
ْٛچ تـػٚؼی فٚـ كيبؿ تٓؼٚؼ ٔ   پغو يَبصجّ ثب مکُّٛ يضًؼی کّ ثی

ىکُزّ ٍٕؿت گـكتّ، ايب، مـ كَم رؼٚؼی ػؿ مٛبمتٓبی ٍؼا ٔ مًٛب 

آَچّ کّ ػؿ يٕؿػ اٍٚ يَبصجّ ثٕٚژِ ػؿ عٕؿ تٕرّ امت َّ تاله . امت

ٍؼا ٔ مًٛب ثـای يـتجٔ کـػٌ يجبؿفِ ػهّٛ مُگنبؿ ػؿ اٚـاٌ ثّ ؿـة ٔ 

ْبی ؿـثی، ٔ ٚب تاله ؿژٚى ثـای تغـٚت ىغَٛت كؼبالٌ صوٕم  ؿمبَّ

ثـای . كوّٛ امت  ثيـ ػؿ اٚـاٌ، ثهکّ ػًن امتَٛبل ٍؼا ٔ مًٛبی ٔنی

ػؿ تبؿٚظ ًَبٚيبت تهٕٚقَٕٚی ػؿ رًٕٓؿی اماليی ٍؼا ٔ مًٛب  َغنتٍٛ ثبؿ
 .ػمت فػِ امت ؿٛـ ػوٛؼتی ٚک فَؼاَی" اػتـاكبت"ثـای اثـاف هؼؿت ثّ پغو 

گًبٌ تکّٛ يزؼػ ؿژٚى ثّ ًَبٚيبت تهٕٚقَٕٚی ثّ يُظٕؿ اٚزبػ كْبی   ثی

ٔصيت، آًُٛبٌ عبٓـ ػاػٌ ثّ ٓـكؼاؿاٌ ػمتگبِ صبکًّ، ٔ اثـاف هؼؿت اف 

ايب َلل . ـٚن ػْبٌ کزی کـػٌ ثّ اكکبؿ ثٍٛ انًههی ٍٕؿت گـكتّ امتٓ

اًْٛت ينئهّ فَبٌ ػؿ   ػؿ ػٍٛ صبل ثـرنتگی ٔ  پغو چٍُٛ ثـَبيّ ای

ؿاثطّ   مبل امت کّ َظبو ٔالٚی  ثٛو اف می. ثّ ًَبٚو يٛگؾاؿػ ؿا اٚـاٌ

  فٌ ثب ربيؼّ ؿا َّ ثـ امبك ْٕٚت اَنبَی، ثهکّ ثـ امبك ْٕٚت رُنی

ػؿ اٍٚ َظبو فَبٌ اف صوٕم ثـاثـ يضـٔو اَؼ، ٔ صتی كـاتـ . کُؼ ـٚق يیتؼ

ّٔ ىًـػِ يی ػؿ َظبو ٔالٚی فَبٌ . ىَٕؼ  اف آٌ ػبيم ؿٔاد كضيب ٔ فنقن

  آَبٌ تغطی اف مُت اماليی تهوی  يٛيَٕؼ ٔ تًبٚالت رُنی  پبمؼاؿ مُت تهوی

 .يٛيٕػ ٔ تٓؼٚؼ کُُؼِ مبيبٌ ٔ َظى َظبو
ٔ ثـاثـی فَبٌ ؿا ثّ ٚک ينبنّ ػًٛوب مٛبمی ػؿ اٍٚ َظبو  ًٍْٛ ٔاهؼٛت آفاػی

ػمتگبِ ٔالٚی تب يؼتٓب هبػؿ ثٕػ ثب اتکب ثّ پبّٚ صًبٚتی عٕػ ٔ . تجؼٚم کـػِ امت

ٔ مُتی ؿٚيّ ػاؿ ػؿ يٛبٌ ثغو هبثم تٕرٓی   ًْچٍُٛ ثب تکّٛ ثّ تؼهوبت يؾْجی

آفاػی فَبٌ ثّ  ؼٌاف يـػو ٔ اف رًهّ ػؿ يٛبٌ فَبٌ، اف ثـرنتّ ىؼٌ ٔ تجؼٚم ى

گنتـه صْٕؿ فَبٌ ػؿ صٕفِ ػًٕيی، . ٚک ػؿعٕامت ػًٕيی رهٕگٛـی کُؼ

فَبٌ َنجت   ، ٔ گنتـه آگبْی ؿىؼ يجبؿفِ ٔ يوبٔيت فَبٌ ػهّٛ آپبؿتبٚؼ رُنی

ثّ يؼاعهّ ْـ چّ ٔمٛؼتـ فَبٌ ػؿ صٛبت مٛبمی ٔ   ثّ صوٕم پبًٚبل ىؼِ ىبٌ،

  ٔ يجبؿفِ ػهّٛ تجؼِٛ رُنی  ؿىؼ آگبْی. اهتَبػی اٚـاٌ يُزـ ىؼِ امت

ْب ٔ  ًْبَگَّٕ کّ ػؿ رُجو ّؼ امتجؼاػی يـػو يب هبثم ييبْؼِ امت ٓـكُؼ

َوو فَبٌ ػؿ رُجو ّؼ . مٛبمتٓبی ػمتگبِ صبکًّ ؿا َوو ثـ آة کـػِ امت

ػٚکتبتٕؿی، تجؼٚم ىؼٌ َؼا ثّ مًجم يوبٔيت يـػو اٚـاٌ، اكيبگـی ىزبػبَّ 

ْبی ؿژٚى، پٕىٛؼٌ ؿٔمـی  قک ٔ ػٚگـ فَؼاٌهـثبَٛبٌ تزبٔف اف رُبٚبت کٓـٚ

ثب يزٛؼ تٕکهی، ٔ ػكبع   تٕمٔ ثنٛبؿی اف يـػاٌ ٔ فَبٌ اٚـاٌ ػؿ ًْجنتگی

ْبی فَبٌ يضکٕو ثّ مُگنبؿ اف ثنتگبٌ ػؿثُؼىبٌ، ًّْ ٔ ًّْ صبکی اف  عبَٕاػِ

. َؼاؿػ  اٍٚ ْنتُؼ کّ صُبی مُت، كـُْگ ٔ اعالم ػمتگبِ ٔالٚی ػٚگـ ؿَگی

عبٓـ امت کّ ثـای ػمتگبِ ٔالٚی کّ كبهؼ ْـگَّٕ ييـٔػٛت  ػؿمت ثًٍٓٛ

مکُّٛ يضًؼی ٔ " اػتـاكبت"پغو  ًَبَؼِ يگـ  صـثّ ای امت،  مٛبمی ٔ اعالهی

 .ْبی عٛبثبَی ثب تؼؼاػ اَگيت ىًبؿی کّ عٕاْبٌ مُگنبؿ أ ْنتُؼ يتٍ يَبصجّ
ٓـس تيؼٚؼ صًالت ؿژٚى اماليی ثّ فَبٌ، عطـ مُگنبؿ چُؼٍٚ فٌ اٚـاَی، 

صزبة ٔ ػلبف ػٔنت صبکی اف امتَٛبل َظبيی امت کّ ْـامبٌ اف صْٕؿ 

تـٍٚ صٕفِ  يـػو ػؿ ػـٍّ ػًٕيی ثٛو اف ْـ فيبٌ ػٚگـی ثّ عٍَٕی

كوّٛ ٔ ٍؼا ٔ مًٛبی   مُت ٔ كـُْگ ػؿ ػمت ٔنی .اَؼافػ  يـػو چُگ يی  فَؼگی

ـٍٚ ت تبفِ .أ چًبهی امت ثـای مـکٕة رُجو آفاػی عٕاْبَّ يـػو اٚـاٌ

ثّ آٌ، ايب َيبٌ يٛؼْؼ کّ اٍٚ مٛبمت ثب   ًَبٚو ٍؼا ٔ مًٛب ٔ ٔاکُو رٓبَی

فيٍٛ ؿا ػؿ فٚـ پبی ػمتگبِ ٔالٚی ثّ  ،فَبٌ اٚـاٌ. ىکنت ؿٔثـٔ ىؼِ امت

   .نـفِ ػؿ آٔؿػِ اَؼ
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 بحطاى اقتصازی ّ هباضظٍ طبقاتی
 كٛم گنپـ: َٕٚنُؼِ 

 ٍبػم اكـٔف: يتـرى 

مٕمٛبنٛقو اٍٚ امت کّ مـيبّٚ ػاؿی ٚک امبمی تـٍٚ ثضج ػؿ ػكبع اف 

مٛنتى ؿٛـ يُطوی امت کّ ػؿ ػؿاف يؼت هبػؿ ثّ ثـآٔؿػٌ َٛبف ْبی 

اکخـٚت رًؼٛت َٛنت ، فٚـا اٍٚ مٛنتى ثّ تٕنٛؼ ثضـاٌ اهتَبػی تًبٚم ػاؿػ 

ايب چـا ًّْ ثضـاٌ ْبی اهتَبػی َّ ثّ ؿىؼ چپ ثهکّ ثّ ؿىؼ ؿامت . 

امت کّ اف مٕی اهتَبػ ػاٌ ؿاػٚکبل  اكـآی يُزـ يی ىَٕؼ ؟اٍٚ ثضخی

ػاگ ٍْ ٔٔػ ػؿ يوبنّ کٕتبْی کّ ػؿ ٔة مبٚت يبَتهی ؿٕٕٚٚ يُتيـ ىؼِ 

 . يطـس گـػٚؼِ امت

ٍْ ٔٔػ ثب اَتوبػ اف آٌ ػمتّ ؿاػٚکبل ْبٚی آؿبف يی کُؼ کّ ثّ ٕٓؿ ؿٔٚبٚی 

يی پُؼاؿَؼ ؿکٕػْبی رؼی اهتَبػی ثّ ؿاػٚکبل ىؼٌ تٕػِ ْبی يـػو 

ٍْ ٔٔػ ػؿ اَتوبػ اف اٍٚ  ػمتّ تضهٛم .ؿفِ ٓجوبتی يُزـ يی ىٕػ ٔتؼًٛن يجب

ػالئهی ٔرٕػ ػاؿػ کّ ػکل هّْٛ ؿا ىٓبػت يی ػْؼ :" گـاٌ يی گٕٚؼ 

. ثضـاٌ اهتَبػی ثٛيتـ اف چپ ْب ، ؿامت ْبی اكـآی ؿا توٕٚت يی کُؼ .

ٍْ ٔٔػ ثـای احجبت َظـّٚ عٕػ اف تضوٛوبت ػٔ اهتَبػ ػاٌ ثّ َبو ْبی " 

ثـٔکُـ ٔ گـَٔـ . کٕك ثـٔکُـ ٔ ْبَل پٛتـ گـَٔـ امتلبػِ يی کُؼ يبؿ

ثـ ٓجن .کيٕؿ اؿٔپبٚی ؿا ثـای تضوٛن ػؿ اٍٚ يٕؿػ اَتغبة کـػِ اَؼ ۺ۲

ثـای ْـ ٚک ػؿٍؼ  ۲۱۹۲-۱۲۲۱ييبْؼات اٍٚ ػٔ َلـ ثٍٛ مبل ْبی 

کبْو ػؿ ؿىؼ اهتَبػی ػؿ اٍٚ کيٕؿ ْب ، ؿامت ْب ثّ يٛقاٌ ٚک تب ػٔ 

 . قاٌ ؿای عٕػ اكقٔػِ اَؼػؿٍؼ ثّ يٛ

تضوٛوبت اٍٚ ػٔ اهتَبػ ػاٌ َيبٌ يی ػْؼ کّ ػؿ ًٍْٛ يؼت ، اصقاة چپ ٔ 

: ٍْ ٔٔػ َتٛزّ گٛـی يی کُؼ کّ .کًَٕٛنت اكقاٚو ؿای ييبثٓی َؼاىتّ اَؼ 

ثـای ." ؿکٕػ اهتَبػی ثـای چپ عٕة َٛنت ٔ ثـای ؿامت عٕة امت " 

ؿا ػؿ ايـٚکب ٚبػ ( ۲)پبؿتی احجبت اػػبی عٕػ ٍْ ٔٔػ ًْچٍُٛ ؿىؼ تی 

 . آٔؿيی ىٕػ

َتٛزّ گٛـی ٍْ ٔٔػ ثـ يجُبی ٚک يطبنؼّ ٚک ربَجّ هـاؿ گـكتّ امت ٔ ثـ 

ؿکٕػ ثـای چپ عٕة َٛنت ٔ ثـای " امبك اٍٚ َتٛزّ گٛـی ثُب ىؼِ کّ 

عٕػ ٍْ ٔٔػ ثالكبٍهّ ثّ ٚک امتخُب اىبؿِ يی کُؼ ٔ " .ؿامت عٕة امت 

ػؿ ػٔؿِ ؿکٕػ اهتَبػی ثقؿگ  اػتَبة . آٌ اٚبالت يتضؼِ آيـٚکبمت 

ْبی يتؼؼػ تٕػِ ای ٍٕؿت گـكت ٔ اتضبػّٚ ْبی کبؿگـی يتؼؼػی پؼٚؼ 

ْقاؿ َلـ اكقاٚو ٚبكت   ۳۲آيؼَؼ ٔ تؼؼاػ اػْبی صقة کًَٕٛنت آيـٚکب ثّ 

ٍْ ٔٔػ يی گٕٚؼ اٍٚ تُٓب ثّ آٌ ػنٛم ثٕػ کّ ثضـاٌ اهتَبػی ثنٛبؿ ٔعٛى .

أ يی اكقاٚؼ ًٍْٛ ثضـاٌ اهتَبػی .ػؿ ٍؼ ثٕػ  25ثٕػ ٔ ثٛکبؿی ػؿ صؼٔػ 

 . ثقؿگ ػؿ اؿٔپب کبؿی اَزبو َؼاػ

ػؿ ٔاهغ اٍٚ اػػبی آعـی ٍْ ٔٔػ ػؿ يٕؿػ اؿٔپب ثّ ْٛچ ٔرّ ػهٛن َٛنت  

ػؿ صبنی کّ ؿامت اكـآی ػؿ َتٛزّ ؿکٕػ ؿىؼ کـػ ٔ مـاَزبو ػؿ آنًبٌ ٔ .

ؿ ثنٛبؿ فٚبػی ؿىؼ امپبَٛب ٔ اتـٚو ثّ هؼؿت ؿمٛؼ ، چپ ًْقيبٌ ثّ يوؼا

. ىکنت آتی چپ ْب ػؿ اؿٔپب ثّ ْٛچ ٔرّ ارتُبة َبپؾٚـ َجٕػ . کـػِ ثٕػ 

ػؿ . ػؿ آنًبٌ اصقاة کًَٕٛنت ٔ مٕمٛبنٛنت يٛهٌٕٛ ْب َلـ ػْٕ ػاىتُؼ 

کّ ػؿ ٔاهغ آعـٍٚ اَتغبثبت ٔاهؼی هجم اف ثّ هؼؿت  ۲۱۸۸اَتغبثبت ػمبيجـ 

ٔ مٕمٛبنٛنت ؿٔی ْى اف ؿمٛؼٌ ْٛتهـ ثٕػ ، آؿای ػٔ صقة کًَٕٛنت 

تـاژػی آَزب ثٕػ کّ اٍٚ ػٔ صقة اف ْى رؼا . آؿای صقة َبفی ثٛيتـ ثٕػ 

ىؼِ ثٕػَؼ ٔ ثـای ؿمٛؼٌ ثّ ٚک امتـاتژی ييتـک ثـای ىکنت صقة 

َبفی هبػؿ ثّ تٕاكن َجٕػَؼ  تب ؿامت ْب ؿا ْى ػؿ عٛبثبٌ ٔ ْى ػؿ ٍُؼٔم 

چپ . چپ ْب ػؿ امپبَٛب  ثّ ًٍْٛ يُٕال ثٕػ ّٔغ. ْبی ؿای ىکنت ثؼُْؼ 

چپ ْب مـاَزبو رُگ ػاعهی ؿا ثّ .ثّ يوؼاؿ ثنٛبؿ فٚبػی ؿىؼ کـػِ ثٕػ 

 . ػنٛم اعتالكبت ثنٛبؿ ثٍٛ عٕػىبٌ  ٔ پيتٛجبَی عبؿری اف كـاَکٕ ثبعتُؼ

ثضـاٌ مـيبّٚ ػاؿی اف ٔاهؼٛبت فَؼگی تضت مهطّ مٛنتى مـيبّٚ ػاؿی 

ؿثبؿِ يقٚت مٛنتى ْبی اٍٚ ثضـاٌ اف رًهّ ثضج ْبی اٍهی ػ. امت 

ٍْ ٔٔػ اف چپ يی عٕاْؼ اف آؿفٔ کـػٌ ثـای ٔعٛى . اهتَبػی ػٚگـ امت 

ايب آؿفٔی يب ؿثطی ثّ اُٚکّ اٍٚ .تـ ىؼٌ يٕهؼٛت اهتَبػی عٕػػاؿی کُؼ 

مٛنتى چگَّٕ کبؿ يی کُؼ َؼاؿػ  ، ٔ ؿکٕػ ْبی اهتَبػی ٔصيتُبک چّ يب 

ٍٚ ٍضٛش ثٕػ کّ ػؿ چٍُٛ اگـ ا. ثغٕاْٛى ٔ چّ َغٕاْٛى ؿط عٕاْؼ ػاػ

يٕهؼٛت ػىٕاؿ اهتَبػی ؿامت ؿىؼ عٕاْؼ کـػ ٔ چپ اف چٍُٛ ؿىؼی 

. ثـعٕؿػاؿ َغٕاْؼ ثٕػ اٍٚ ؿاِ ؿا ثـای ثؼثُٛی مٛبمی ًْٕاؿ عٕاْؼ کـػ 

ػؿ ػٔؿِ ؿىؼ اهتَبػی ٔ حجبت اَتوبل ؿاػٚکبل ربيؼّ ؿٛـ ّـٔؿی ثّ َظـ 

 . يًکٍ عٕاْؼ ثٕػ يی ؿمؼ ػؿ صبنی کّ ػؿ ػٔؿِ ثضـاٌ اهتَبػی ؿٛـ

ٍْ ٔٔػ ثّ ٕٓؿ هطغ ػؿ ثبؿِ ٚک يّٕٕع کبيال ٍبػم امت ٔهتی يی 

ثٍٛ ثضـاٌ اهتَبػی ٔ ؿاػٚکبل ىؼٌ تٕػِ ْب ؿاثطّ اتٕيبتٛکی : " گٕٚؼ 

: " ايب ثّ ًْبٌ اَؼافِ ػؿ اىتجبِ امت ُْگبيی کّ يی گٕٚؼ . " ٔرٕػ َؼاؿػ 

كقَٔی ." ٔرٕػ ػاؿػ ثٍٛ ثضـاٌ اهتَبػی ٔ ؿىؼ ؿامت ؿاثطّ اتٕيبتٛکی 

ٚبكتٍ يجبؿفِ ٓجوبتی ٔ َٛـٔ گـكتٍ چپ ػؿ ػٔؿِ ؿکٕػ ثّ ػٕايم يتؼؼػ ٔ 

اف رًهّ اٍٚ ػٕايم يی تٕاٌ ثّ يبْٛت ثضـاٌ ٔ .پٛچٛؼِ ای ثنتگی ػاؿػ 

چگَٕگی  ّٔؼٛت َٛـْٔبی مٛبمی کّ ػؿ ػؿٌٔ اٍٚ ثضـاٌ ْنتُؼ اىبؿِ 

 . کـػ

تـتنکی ػؿ يٕؿػ ؿاثطّ ثٍٛ  ىبٚؼ ْٛچکل ثّ اَؼافِ اَوالثی ؿٔك ، نئٌٕ

. ؿکٕػ ٔ ؿَٔن اهتَبػی ٔ آگبْی ٔ ىؼٕؿ مٛبمی ػهت ثّ عـد َؼاػِ امت 

ثبؿْب ثّ ثضج پـػاعتّ  ۲۱۸۲ٔ  ۲۱۱۲تـتنکی ػؿ ًٍْٛ ؿاثطّ ػؿ ػّْ 

 : ثّ اَتـَبمَٕٛبل کًَٕٛنتی يی َٕٚنؼ ۲۱۱۲ػؿ ٚک گقاؿه ػؿ . امت 
 . ثضـاٌ اهتَبػی ٔرٕػ َؼاؿػ ٔاثنتگی اتٕيبتٛک ثٍٛ رُجو اَوالثی پـٔنتـی ٔ

اٍٚ يّٕٕع ثنٛبؿ .تُٓب ٚک ؿاثطّ يتوبثم ػٚبنکتٛکی ثٍٛ اٍٚ ػٔ ٔرٕػ ػاؿػ 

 . امت کّ ثبٚؼ كًٓٛؼِ ىٕػ امبمی

يخبنی کّ تـتنکی ثـای ؿٔىٍ کـػٌ اٍٚ يطهت ثکبؿ يی ثـػ ػهٛـؿى 

 . ٕٓالَی ثٕػٌ آٌ اؿفه يـٔؿ کـػٌ ػاؿػ

اَوالة ؿٔمّٛ ػؿ مبل . مّٛ ثُٛؼافٚى ثگؾاؿٚؼ َگبْی ثّ اٍٚ ؿاثطّ ػؿ ؿٔ

ػؿ .کبؿگـاٌ كؼاکبؿی ْبی ثقؿگی ؿا يتضًم ىؼَؼ . ىکنت  عٕؿػ  ۲۱۲۹

 گـكت ٔنی ثؼؼا آعـٍٚ ىؼهّ ْبی اَوالة يزؼػا ثبالۺ۲۱۲ٔ  ۲۱۲۹مبل 

 .ثضـاٌ اهتَبػی ثقؿگ رٓبَی  آؿبف ىؼ۲۱۲۹ػؿ پبئٛق.ػٔثبؿِ عبيٕه ىؼ

ٔ  ۲۱۲۹ػؿ مبل ْبی . امتـٚت ثٕػ رًؼّ مٛبِ ٔال  َوطّ ىـٔع اٍٚ ثضـاٌ

اٍٚ .  ثؼتـٍٚ ثضـاٌ ْبی اهتَبػی ؿٔمّٛ ؿا ْى كـا گـكت ۲۱۲۱ٔ  ۲۱۲۳

ؿا کبيال َبثٕػ کـػ ٔ آعـٍٚ ؿين ْبی آٌ ؿا ْى گـكت فٚـا  ثضـاٌ ، رُجو

مبل ْبی هجم اف آٌ ؿَذ ٔ يضُت فٚبػی ؿا يتضًم ىؼِ ثٕػَؼ ،  کبؿگـاٌ ػؿ

يْبػق ىؼٌ اٍٚ يضُت ْب ٔ ىکنتٍ كهت اهتَبػی يُزـ ثّ  ٔ اٍٚ ؿکٕػ

يب يی .ػٔؿِ ثضج ْبی ثنٛبؿی ػؿ ثٍٛ يب رـٚبٌ ػاىت  ػؿ آٌ. آٌ ْب ىؼ 

اف ٚک ثضـاٌ : اف کؼاو ٚک َٛـٔ عٕاْؼ گـكت  پـمٛؼٚى رُجو اَوالثی

ػؿ آٌ يٕهغ ثنٛبؿی اف يب اف (   ۱)يطهٕة   ؟ اهتَبػی ؟ ٚب اف ٚک اهتـاٌ

هٕة   اَوالثی ؿٔمّٛ اف اٍٚ اهتـاٌ يط ُجواٍٚ اٚؼِ ػكبع يی کـػَؼ کّ ر

 .َٛـٔ    عٕاْؼ گـكت

  ۲۱۲۲آَچّ ػؿ مبل ْبی . چٛقی ثٕػ کّ ثؼؼا اتلبم اكتبػ  اٍٚ   ػهٛوب   ًْبٌ 

ػؿ أّبع اهتَبػی ثٕػ کّ يٕرت ىؼ  اتلبم اكتبػ ، ثٓجٕػ ۲۱۲۱تب 

يزؼػا عٕػ ؿا اف َظـ  کبؿگـاَی کّ ؿٔصّٛ ىبٌ ؿا اف ػمت ػاػِ ثٕػَؼ

پـٔمّ  آَٓب ػٔثبؿِ ثّ اٍٚ صوٛوت ٔاهق ىؼَؼ کّ ػؿ. ؿٔصی ثبفمبفی کُُؼ 

 .ٍٛ رٓت آٌ ْب يّٕغ تٓبرًی گـكتُؼثّ ًْ.تٕنٛؼ تب چّ اَؼافِ يٓى ْنتُؼ 

ػؿ آمتبَّ رُگ رٓبَی . صٕفِ اهتَبػی ٔ مپل ػؿ صٕفِ مٛبمی  اثتؼا   ػؿ

اٌ ؿَٔن يضکى ىؼِ ثٕػ کّ اٍٚ ؿا يؼٌٕٚ ػٔؿ أل ، ٓجوّ کبؿگـ ثنٛبؿ

اٍٚ تٕاَبٚی ؿمٛؼِ ثٕػ کّ ثّ  ٓجوّ کبؿگـ ػؿ اٍٚ يوطغ ثّ.اهتَبػی ثٕػ 

 . صًهّ ينتوٛى ثپـػافػ

. اٍٚ ػٔؿِ رُگُؼگی ٓجوبتی پل اف ىـٔع رُگ رٓبَی أل ثّ پبٚبٌ ؿمٛؼ 

ػؿ آٌ فيبٌ يٕری اف يٍٛٓ پـمتی کيٕؿ ؿا كـا گـكت ٔ اکخـ کبؿگـاٌ ثب 

ب ُْگبيی کّ رُگ ثّ ؿٔمّٛ ؿمٛؼ ٔ تهلبت اي. ىؼٕؿ ٓجوبتی ؿا يتبحـ کـػ 

اَنبَی ثنٛبؿی ؿا يٕرت ىؼ ، يٍٛٓ پـمتی ربی عٕػ ؿا ثّ ثؼثُٛی ٔ عيى 

امُتبری کّ تـتنکی اف اٍٚ َٕع .يُزـ ىؼ  ۲۱۲۹ػاػ کّ مـاَزبو ثّ اَوالة 

يخبل ْب يی کُؼ اٍٚ امت کّ يجبؿفِ ٓجوبتی َتٛزّ ؿکٕػ اهتَبػی ٚب ؿَٔن 

ّ َتٛزّ تـٛٛـ مـٚغ اف ؿکٕػ ثّ ؿَٔن ٚب اف ؿَٔن ثّ اهتَبػی َٛنت ، ثهک

ؿکٕػ ّـٔؿت تـٛٛـ ؿا ٚبػ آٔؿ يی ىٕػ ايب ػؿ ًْبٌ صبل . ؿکٕػ امت 

ثنٛبؿی اف کبؿگـاٌ ىـم ىبٌ ؿا اف . هؼؿت ٓجوّ کبؿگـ ؿا کبْو يی ػْؼ 

ثبفگيت ثّ ؿىؼ . ػمت يی ػُْؼ ٔ ثوّٛ َب ايٛؼاَّ ثّ آَچّ ػاؿَؼ يی چنجُؼ 

کبؿگـاٌ اػتًبػ ثّ َلل يزؼػی يی ثغيؼ تب توبّب ْبی رؼٚؼی اهتَبػی ثّ 

ايب اگـ ػٔؿِ ؿىؼ ٔ گنتـه ٕٓالَی ىٕػ ايکبٌ ٚک تـٛٛـ .ؿا يطـس کُُؼ 

تـتنکی ػؿ . ؿاػٚکبل اف ثٍٛ يی ؿٔػ تب فيبَی کّ ثضـاٌ تبفِ اف ؿاِ ثـمؼ 

  : ًٍْٛ يٕؿػ چٍُٛ يی گٕٚؼ

 ؿَٔن اهتَبػی ثٕػ ، ۲۳۹۲عٛهی اف ىًب ْب يطهغ ْنتٛؼ فيبَی کّ ػؿ 

پبٚبٌ  ۲۳۸۳يبؿکل ٔ اَگهل َٕىتُؼ کّ ّـٔؿی امت کّ ثلًٓٛى اَوالة 

 ٚبكتّ

 :  اَگهل ػؿ ًٍْٛ فيُّٛ َٕىت. تب ثضـاٌ ْبی آُٚؼِ يٕهق ىؼِ امتامت ٔ 

يبػؿ  ۲۳۹۲-۲۳۸۱يبػؿ اَوالة ثٕػ ، ؿَٔن اهتَبػی  ۲۳۸۹اگـ ثضـاٌ  "

اٍٚ گلتّ اَگهل ؿا ثّ اٍٚ  ٔنی اگـ" ًّْ ّؼ اَوالة ْب ثٕػ  پٛـٔفی

ثضـاٌ ّـٔؿتب ػًم اَوالثی ؿا ثّ ػَجبل عٕاْؼ  ٍٕؿت تؼجٛـ کُٛى  کّ

ٓجوّ کبؿگـ ؿا يُلؼم عٕاْؼ کـػ ،  ػاىت ػؿ صبنی کّ ؿَٔن اهتَبػی

 ۲۳۸۳ًَّٛ کبؿِ ٔ َبيًَى  اَوالة. ثنٛبؿ ٚک ربَجّ ثـػاىت کـػِ اٚى  

اؿی مـيبّٚ ػ ثـػ ٔ ثّ تٕمؼّ تًبو ثوبٚبی ؿژٚى ٍُلی ٔ كئٕػانی ؿا اف ثٍٛ

َوطّ آؿبف ۲۳۹۲تضت اٍٚ ىـاٚٔ ٔ تُٓب تضت اٍٚ ىـاٚٔ ؿَٔن . کًک کـػ

 َوم. ثّ ٕٓل اَزبيٛؼ  ۲۳۹۸ػٔؿِ حـٔتًُؼی مـيبّٚ ػاؿی ثٕػ کّ تب مبل 

مٕال .هٕل اف اَگهل ثؼٌٔ اىبؿِ ثّ اٍٚ صوبٚن ثنٛبؿ عطـَبک عٕاْؼ ثٕػ 

ثضـاَی آٚب ايکبٌ ػاؿػ ٚب َؼاؿػ ثهکّ  کّ ثٓجٕػ ػؿ أّبع اٍٚ رب اٍٚ َٛنت
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ثضـاٌ ػؿ ؿامتبی ٚک يُضُی  ٍؼٕػی  مٕال اٍٚ امت کّ َٕمبَبت اٍٚ

 . کم ينئهّ امت اٍٚ يًٓتـٍٚ ثغو.امت  ٚب ٚک يُضُی َقٔنی 

تب ػّْ  ۲۳۹۲ثُبثـ اٍٚ ٚک ػٔؿِ ٕٓالَی ؿىؼ مـيبّٚ ػاؿی ثٍٛ ػّْ 

تب  َبفل يجبؿفِ ٔرٕػ ػاىت کّ يٕرت حجبت مٛنتى  ٔمطش َنج ۲ۺ۲۳

ػؿ يوبٚنّ ثب اٍٚ ّٔؼٛت ػؿ ػٔؿِ ثؼؼ اف رُگ رٓبَی أل ثّ . ٓجوبتی ىؼ 

هٕل تـتنکی ٚکی اف ثی حجبت تـٍٚ  ٔ َقٔنی تـٍٚ ػٔؿاٌ ْبی اهتَبػی 

 . يٕهتی ثٕػ ٔ ؿکٕػ ٕٓالَی ٔ ػًٛن ثٕػػ کّ ػؿآٌ ؿَٔن ٚک پؼٚؼِ ظبْـی ٔثٕ

اگـ اٍٚ ػٔؿِ گنتـه . ػاؿػ تبحٛـ ؿکٕػ ٔ ؿَٔن ثّ ّٔؼٛت اهتَبػ ثنتگی 

اػايّ ػاؿ ثبىؼ کّ ػؿ آٌ ؿکٕػ ْب َنجتب ثب ػعبنت کًتـی رهِٕ يی کُُؼ ٚب 

ٚک ػٔؿِ َقٔنی ثبىؼ کّ ؿَٔن ْب کٕتبِ يؼت ْنتُؼ ٔ ؿىؼ ايکبٌ ػٔاو 

  . ٕٓالَی پٛؼا ًَی کُؼ

ايـٔفِ يب ػؿ ػٔؿِ ثی حجبتی اهتَبػی ٕٓالَی يؼت ثّ مـ يی ثـٚى کّ 

ػؿ ػّْ گؾىتّ .ؼ ػٔاو ػاؿ ػؿ آتّٛ َقػٚک ػٚؼِ ًَی ىٕػ ثبفگيت ثّ ؿى

اهتَبػ آيـٚکب ػٔ ؿکٕػ ؿا تزـثّ کـػِ امت ٔ ؿىؼ ػؿ کًتـٍٚ يوؼاؿ ثٕػِ 

ؿکٕػ اعٛـ ثؼتـٍٚ ؿکٕػ ْب ثؼؼ اف ؿکٕػ ثقؿگ ثٕػِ ٔ ؿىؼ ػؿ يٛقاٌ .امت 

اهتَبػ صتی ػؿ ؿّْ گؾىتّ ُْگبيی کّ ػؿ صبل ؿىؼ ثٕػ .کًی ثٕػِ امت 

اکٌُٕ اهتَبػ يزؼػا ػؿ صبل ؿىؼ .ؼی ثّ موٕٓ عٕػ اػايّ يی ػاػ يقػ ٔاه

ؿهى ٔاهؼی .) ٔنی ثٛکبؿی ًْچُبٌ ثبالمت (و  -کٕتبِ يؼت)يزؼػ امت 

ٔ ايکبٌ ثنٛبؿ فٚبػی ٔرٕػ ػاؿػ کّ ؿکٕػ يزؼػا اهتَبػ ؿا ( امت % ۲۹

 . كـا گٛـػ

يبِ  ۲۳ػٔؿِ کَُٕی ثّ مٕػ چپ ْب عٕاْؼ ثٕػ ٚب ثّ مٕػ ؿامت ْب  ؟ ػؿ 

اف رًهّ يظبْـ هؼؿت . گؾىتّ يب ىبْؼ هؼؿت گٛـی ؿامت ْب ثٕػِ اٚى 

گٛـی ؿامت ْب ، اكقاٚو ياليت يٓبرـٍٚ ثّ ػُٕاٌ ػهت ؿکٕػ ٔ ّؼق 

ػٔنت ثقؿگ " تی پبؿتی ثّ (  ۲. )پبؿتی مت  –اهتَبػی ٔ ظٕٓؿ تی 

اٍٚ رـٚبٌ .ٔ ثّ اٍطالس مٕمٛبنٛقو ػٔنت أ صًهّ يی کُُؼ " أثبيب 

ثؼْی اف تضهٛم گـاٌ يخم َٕاو چبينکی اف . َژاػپـمتبَّ ػاؿػ يضتٕی 

عطـ ظٕٓؿ كبىٛنى ٍضجت يی کُُؼ ٔ أّبع کَُٕی ؿا ثب موٕٓ ًٔٚبؿ ػؿ 

 . آنًبٌ ٔ ػـٔد َبفی ْب ثّ هؼؿت يوبٚنّ يی کُُؼ

ْٛچ ػنٛهی ٔرٕػ َؼاؿػ کّ اف ّٔغ يٕرٕػ ؿاّی ثبىٛى ، ٔنی يوبٚنّ ثب 

تی پبؿتی اف رُجو تٕػِ ای ثنٛبؿ كبٍهّ . ثی يؼُی امت ۲۱۸۲آنًبٌ ػّْ 

ػٔ ژٔؿَبنٛنت آَتَٕی ػی ثبرٕٛ ٔ پبل امتـٚت تی پبؿتی ؿا گـْٔی .ػاؿػ 

يی ػاَُؼ کّ اف ثبال تب پبٍٚٛ اف آػو ْبٚی تيکٛم ىؼِ کّ ػييبٌ ثّ کًپبَی 

آَٓب تٕمٔ کًپبَی ْبی ثقؿگ پيتٛجبَی يبنی يی . ْبی ثقؿگ ٍٔم امت 

  . ثّ صقة رًٕٓؿی عٕاِ ٔاثنتّ اَؼ ىَٕؼ ٔ ثطٕؿ ؿٚيّ ای

اگـچّ تی پبؿتی هبػؿ ثٕػِ چُؼ ْقاؿ َلـ ؿا ثنٛچ کُؼ  ٔ تطبْـاتی ػؿ 

گٕىّ ٔ کُبؿ کيٕؿ ؿاِ ثُٛؼافػ ٔنی اٍٚ صـکبت ػؿ يوبٚنّ ثب ثنٛذ َٛـْٔبی 

اف رًهّ تظبْـات چُؼ ٍؼ ْقاؿ َلـِ ثـای . يتـهی ثنٛبؿ َبچٛق يی ًَبٚؼ 

ٔنی يؼٚب تٕرّ ثنٛبؿ َبچٛقی ثّ .ی صوٕم يٓبرـٍٚ ٔ ثـا( ۸)ال ری ثی تی 

تی  –تظبْـات َٛـٔ ْبی يتـهی يی کُؼ ، ػؿ صبنی کّ کًپبَی ْبی کٛجم 

ٔی  ٔ ثٕٚژِ كبکل تٕرّ كٕم انؼبػِ ای ثّ تی پبؿتی يی ػُْؼ کّ ثّ ْٛچ 

 . ٔرّ ثب اَؼافِ ْبی اٍٚ رـٚبٌ تُبمت َؼاؿػ

کّ ػهٛـؿى ثنٛذ هبثم يالرظّ ثضج ػی يبرٕٛ ٔ امتـٚت اف اٍٚ هـاؿ امت 

َٛـٔ ْبی يتـهی ، ثغو يًٓی اف چپ تٕمٔ أثبيب ٔ ػيکـات ْب يُلؼم 

ىؼِ اَؼ ٔ ػؿ مـيبّٚ گؾاؿی ٔ ثٓـِ ٔؿی اف يٕهؼٛت کَُٕی ػؿ ؿامتبی 

ػؿ ًٍْٛ صبل اٍٚ ػٔ . تيکم ػاػٌ ثّ رُجو اَوالثی ؿبكم يبَؼِ اَؼ 

تنهٛى صقة رًٕٓؿٚغٕاِ  ژٔؿَبنٛنت ظٕٓؿ تی پبؿتی ؿا ػاليت ٔاػاػگی ٔ

تُٓب ؿاْی کّ ثـای اٍٚ . يی ػاَُؼ کّ ػٚگـ اػتجبؿی ػؿ ثٍٛ تٕػِ ْب َؼاؿػ 

صقة ثـای رؾة آؿا ثبهی يبَؼِ اٍٚ امت کّ عٕػ ؿا َّ ثّ ػُٕاٌ صقة 

ييتی مٛبمتًؼاؿ ثهکّ يـػو يؼًٕنی ٔإًَػ کُؼ کّ ػؿ ٚک رُجو تٕػِ ای 

 . ؼػهّٛ مٛنتى كبمؼ مٛبمی ثّ پب عٕامتّ اَ

آيبؿ َيبَگـ اٍٚ امت کّ ٚک گـػه ثّ چپ ػؿ ؿكتبؿ مٛبمی يـػو ػؿ چُؼ 

يب ثبٚؼ ٍبػهبَّ اػتـاف کُٛى کّ مبفيبٌ ْبٚی کّ . مبل اعٛـ ػٚؼِ يی ىٕػ 

ٔ اتضبػّٚ .ػؿ مًت چپ صقة ػيکـات هـاؿ ػاؿَؼ ثنٛبؿ کٕچک ْنتُؼ 

ؿ فيُّٛ يب اگـ ػ.ْبی کبؿگـی ػؿ اٍٚ کيٕؿ ػؿ ثؼتـٍٚ يٕهؼٛت عٕػ ْنتُؼ 

تـٛٛـ رٓبٌ رؼی ْنتٛى اکٌُٕ فيبٌ آٌ امت کّ ػمت ثکبؿ ىٕٚى ٔ ػٔثبؿِ 

 . چپ ػؿ ػٔؿاٌ ؿکٕػ اهتَبػی ايکبٌ ؿىؼ ؿا ػاؿػ. مبفی ؿا آؿبف کُٛى 

. ػؿ آيـٚکب آؿبف ىؼِ امت  ۱۲۲۱رُجيی امت کّ اف مبل : تی پبؿتی    ـ ۲

ػهّٛ  ثـ ۲۹۹۸َبو تی پبؿتی ثـگـكتّ اف رُجيی امت کّ ػؿ مبل 

ػؿ آٌ مبل يـػو ثـ ػهّٛ .امتؼًبؿگـاٌ اَگهٛنی  ػؿ ثٕمتٌٕ ىکم گـكت 

ػؿ صبل صبّـ . هٕاٍَٛ يبنٛبتی کّ ؿٔی چبی ثنتّ ىؼِ ثٕػ ثّ پب عٕامتُؼ 

  . اٍٚ ٚک رُجو ػمت ؿامتی ثـ ػهّٛ يٓبرـٍٚ ٔ چپ ْبمت

 Favorable conjuncture ـ ۱

 Lesbian, gay, bisexual, transgender   : تی. ثی . ری . ال  ۸ـ

 ۱۲۲۲آگٕمت 

 زضباضٍ اففای اؼٌاز هحطهاًَ ًظاهی پٌتا گْى،  بگیط یا بکؿ
 ٕٚمق نُگـٔػی

اكيبی َٕػ ٔ ػٔ ْقاؿامُبػ يضـيبَّ ٔ ٓجوّ ثُؼی ىؼِ ٔفاؿت ػكبع آيـٚکب 

ٔ ػؿد آٌ ػؿػٔ " ٔٚکی نٛکل"ػؿثبؿِ رُگ اكـبَنتبٌ، تٕمٔ ٔة مبٚت  

ـاژ َٕٕٛٚؿک تبًٚقآيـٚکب، گبؿػٍٚ اَگهٛل ٔ ْلتّ هجم ػؿؿٔفَب يّ ْبی پـتٛ

اکخـ . اىپٛگم آنًبٌ، ثبػج ثـٔف رُزبنی ثقؿگ ىؼ کّ ًْچُبٌ اػايّ ػاؿػ

اٍٚ امُبػ تٕمٔ مـثبفاٌ ٔ اكنـاٌ ايُٛتی کّ ثّ گقاؿه ْبی ؿاػٕٚٚی 

. َٛـْٔبی ينتوـ ػؿعٔ يوؼو گٕه يی کـػَؼ رًغ آٔؿی ىؼِ امت

ل اف يبرـای ػهُی ىؼٌ ؿافْبی َظبيی کبؿىُبمبٌ، اكيبی اٍٚ امُبػ ؿا پ

ثـيال ىؼِ ثٕػ، ػؿ " ػٌ امتُجـگ"پُتبگٌٕ ػؿػٔؿِ رُگ ٔٚتُبو کّ تٕمٔ 

 .اؿتو آيـٚکب ثی مبثوّ يی ػاَُؼ

اَتيبؿ اٍٚ امُبػ کّ يـثٕٓ ثّ پُذ مبل اعٛـ يی ثبىؼ، عيى يوبيبت  

ک تاله ًْبُْگ مؼی کـػَؼ ْـ چُؼ کّ ثؼؼا ػؿ ٚ. ٔاىُگتٍ ؿا ثـاَگٛغت

ثبؿاک أثبيب ًٍّ َگـاَی اف . اًْٛت امُبػ يؾکٕؿؿا کى اؿفه رهِٕ ػُْؼ

." امُبػ صبٔی آالػبت تبفِ ای َٛنت" اكيبی اٍٚ امُبػ تبکٛؼ کـػ کّ اٍٚ

ييبٔؿ ايُٛت يهی آيـٚکب، ثب ٍؼٔؿ ثٛبَّٛ ای، ػهُی ىؼٌ اٍٚ " رًٛقرَٕق

. ائتالف ؿا تٓؼٚؼ کُؼ، هٕٚب يضکٕو کـػ امُبػ ؿا کّ يی تٕاَؼ ربٌ َٛـْٔبی

ٔفٚـ ػكبع آيـٚکب َٛق اكيبی اٍٚ امُبػ ؿا ىؼٚؼا يضکٕو " ؿاثـت گٛتل"

ثبنوِٕ ثنٛبؿ " کـػ ٔ ػٕاهت اٍٚ کبؿؿا ثـای َٛـْٔبی َظبيی اٍٚ کيٕؿ

ٔفاؿت ػكبع، ثـای ىُبمبٚی كـػ ٔٚب ". ىؼٚؼ ٔ عطـَبک تٍٕٛق ًَٕػ

ػِ ػاػِ اَؼ، اف اف ثی آی ػؿ عٕامت کًک اكـاػی کّ اٍٚ يؼاؿک ؿا ػؿف ػا

کـػ ٔ ربٌ يک کٍٛ، رُبٚت کبؿ رُگی کُّٓ کبؿ ٔ کبَؼٚؼای ىکنت 

کّ  عٕؿػِ صقة رًٕٓؿی عٕاِ ػؿآعـٍٚ اَتغبثبت ؿٚبمت رًٕٓؿی آيـٚکب

ٔ ؿْب کـػٌ ػْٓب تٍ ثًت ٔ  ػؿ رُگ ٔٚتُبو عهجبٌ رُگُؼِ ثًت اكکٍ ثٕػ

و فا ٔ كنلـی ثـ ؿٔی يـػو ٔ يٕىک ٔاف رًهّ ثًت ْبی عٕىّ ای، آت

يُبٓن ؿٔمتبٚی ؿا اف ثّ ٚبػ يبَؼِ تـٍٚ ٔ اكتغبؿ آيٛقتـٍٚ ػٔؿاٌ فَؼگی 

اه يی ػاَؼ، ٔة مبٚت ٔٚکی نٛکل ٔ ينئٕل آٌ ؿا يتٓى کـػِ کّ عٕاْبٌ 

ؿٚٛل متبػ کم "يبٚک يبنی"ػؿٚب ػاؿ .  ىکنت آيـٚکب ػؿ اكـبَنتبٌ ْنتُؼ

، يؼٚـ اٍٚ ٔة "رٕنٛبٌ آمُبد" ُتبگٌٕاؿتو آيـٚکب، ػؿ َينتی عجـی ػؿ پ

َٛت آهبی رٕنٛبٌ آمبَذ ٍـف َظـ " مبٚت ؿا يٕؿػ صًهّ هـاؿ ػاػ ٔ گلت 

اف آٌ کّ ْـ چّ ثبىؼ، ثب اكيبی امُبػ يضـيبَّ، ْى اکٌُٕ ٔػًال ػمت أ ثّ 

عٌٕ َٛـْٔبی آيـٚکبٚی ٔ يتضؼاٌ يب ػؿ اكـبَنتبٌ آنٕػِ امت فٚـا ايُٛت 

 ".مُبػ يٕؿػ تٓؼٚؼ هـاؿگـكتّ امتآَبٌ ثب اكيبی اٍٚ ا

رٕنٛبٌ آمبَذ، يؼٚـ امتـانٛبٚی ٔة مبٚت ٔٚکی نٛکل، ػؿ پبمظ ثّ ًّْ اٍٚ 

اٍٚ اػػب کّ ػمت يب ثّ عٌٕ َٛـْٔبی اؿتو آيـٚکب :" اتٓبو ْب يی گٕٚؼ

آنٕػِ امت ايـی حبثت ىؼِ َٛنت ايب آَچّ کّ کبيال يؼهٕو امت صؼاهم ثٛنت 

أ ًْچٍُٛ گلتّ امت ." ربٌ ىبٌ ؿا اف ػمت ػاػَؼ ْقاؿ اَنبٌ ػؿ اكـبَنتبٌ

اف هـاؿ يؼهٕو اٍٚ امُبػ َيبٌ ػُْؼِ اؿتکبة رـاٚى رُگی امت ايب ػاػ گبِ " 

 ".ثبٚؼ ػؿ اٍٚ يٕؿػ تًَٛى ثگٛـػ

مبٍٚ ىبٍٚ "ٔة مبٚت ٔٚکی نٛکل ٔاثنتّ ثّ ٚک َٓبػ ؿٛـ ػٔنتی ثّ َبو 

افػ کّ اف يزـای ؿمًی امت ٔ ثّ اَتيبؿ امُبػ يضـيبَّ ای يی پـػ" پـك

اٍٚ ٔة مبٚت ػؿ صلع ايُٛت يُبثغ . ايکبٌ ػهُی کـػٌ ىبٌ ٔرٕػ َؼاؿػ

عجـی عٕػ تغٌَ ػاؿػ ْٔـکنی يی تٕاَؼ آالػبت يضـيبَّ ؿا ثّ ٕٓؿ 

َبىُبك ٔاؿػ اٍٚ مبٚت کُؼ، ايب ٚک تٛى يتيکم اف كؼبنٍٛ يطجٕػبتی، 

ؼ کّ چّ يطبنجی عجـَگبؿاٌ ٔکبؿکُبٌ اٍٚ مبٚت امت کّ تًَٛى يی گٛـَ

اٍٚ مبٚت اف اَتيبؿ ْـَٕع آالػبتی کّ ػؿ . ػؿػمتـك ػًٕو هـاؿ گٛـػ

صؼ ىبٚغ ثبىؼ ٔ ؽؿِ ای تـػٚؼ ػؿٍضت آٌ ٔرٕػ ػاىتّ ثبىؼ، عٕػػاؿی يی 

ثٕػرّ اٍٚ َٓبػ اف مٕی كؼبنٍٛ صوٕم ثيـٔعجـَگبؿاٌ ٔكؼبنٍٛ . کُؼ

آٔافِ ىؼ کّ  ٔة مبٚت ٔٚکی نٛکل ُْگبيی پـ . يطجٕػبتی تبيٍٛ يی ىٕػ

ٚک مُؼ يضـيبَّ ٔٚؼئٕٚی ؿا ػؿآٔؿٚم مبل ػؿ ربؿی ػؿ ؿاثطّ ثب ػًهٛبت 

ثٕػ ثّ  ۱۲۲۹ْهٛکٕپتـْبی اؿتو آيـٚکب ػؿػـام کّ يـثٕٓ  ثّ مبل 

ػؿ اٍٚ مُؼ َيبٌ ػاػِ يی ىٕػ کّ چگَّٕ مـَيُٛبٌ . ًَبٚو ػًٕيی ػؿ آٔؿػ

 ػٔافػِ َلـْهٛکٕپتـْبی آپبچی اف ؿٔی مـگـيی آػو کيی رٌُٕ آيٛق، 

اَتيبؿ . ٔافرًهّ ػٔعجـَگبؿ عجـگقاؿی ؿٔٚتـ ؿا ثّ گهٕنّ ثنتُؼ ٔ کيتُؼ

ٚک مُؼ يضـيبَّ ػٚگـ ػؿ يٕؿػ ػمتٕؿانؼًم ؿكتبؿثب فَؼاَٛبٌ ثبفػاىت گبِ 

گٕاَتبَبيٕ ٔ اٍٚ کّ چّ ثـ مـ آَبٌ يی گؾؿػ، اٍٚ مبٚت ؿا ْـچّ ثٛيتـ 

آيـٚکب َجٕػِ ٔ رُجّ ثٍٛ  كؼبنٛت اٍٚ ٔة مبٚت تُٓب يضؼٔػ ثّ. ييٕٓؿ مبعت

انًههی ػاؿػ ٔ تبکٌُٕ امُبػ يضـيبَّ يغتهلی ػؿثبؿِ كنبػ، مبَنٕؿٔ ثقِ 

کبؿی  ػٔنت ْب، مٛبمت يؼاؿاٌ ٔ يٕمنبت ثقؿگ يبنی ٔ ثبَکی ؿا ػؿ 

 .کيٕؿْبی ػٚگـ اف رًهّ چٍٛ اكيب کـػِ امت

عٕػ اٍٚ مبٚت ثّ عبٓـ يًٌْٕ كؼبنٛتو تب ثّ صبل يغبنلبٌ فٚبػی ؿا ػهّٛ 

ثـاَگٛغتّ امت ٔ گلتّ يی ىٕػ ثب ٍؼ َٕع پـَٔؼِ ٔ ػػٕای صوٕهی 

کّ ثغيی اف " ژٔنٕٛك ثبٚـ""ػؿ ٚک يٕؿػ ٚک ثبَک مٕٚنی. ؿٔثـٔمت

يؼاؿک يضـيبَّ اه تٕمٔ اٍٚ مبٚت ثّ ػنٛم فػٔ ثُؼ ْبی يبنی اه ػؿ 
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کيٕؿْبی ػٚگـ، اكيب ىؼِ ثٕػ، تاله فٚبػی ثـای ينؼٔػ کـػٌ آٌ ثّ 

ٚک يوبو آيـٚکبٚی کّ َغٕامت َبيو كبه ىٕػ ػؿ . يٕكن َيؼکبؿثنت ايب 

ٔٚکی نٛکل ٚک ؿمبَّ ثی ٓـف َٛنت " گلتگٕ ثب ثی ثی می اظٓبؿ ػاىت 

ٔة ." ثهکّ مبفيبَی امت کّ يغبنق مٛبمت آيـٚکب ػؿ اكـبَنتبٌ امت

مبٚت ٔٚکی نٛکل اػػب يی کُؼ ثـعی يوبيبت آيـٚکبٚی اٍٚ مبٚت ؿا 

اػػبػٚی کّ اف هـاؿ يؼهٕو يٕؿػ . ٚکب يی ػاَُؼتٓؼٚؼی ػهّٛ اؿتو آيـ

ػؿ ثـعی يضبكم صتی ٍضجت ثـمـ فػٌ اتٓبو . پؾٚـه هـاؿ گـكتّ امت

  .ربمٕمی ثّ رٕنٛبٌ آمبَذ ػؿ يٛبٌ امت

ثب اُٚکّ ُْٕف ْٛچ اهؼاو كٛقٚکی ػهّٛ رٕنٛبٌ آمبَذ ٔ ًْکبؿاَو ٍٕؿت 

ٛـاَّ ٚک كبٚم رؼٚؼ اٍٚ ٔة مبٚت ػؿ ٚک اهؼاو اصتٛبٓی ٔ پٛيگ َگـكتّ، ايب

ثبف کـػِ ٔ ثنٛبؿی افآالػبت ؿا ػؿآٌ هـاؿ ػاػِ تب اگـ اتلبهی ثـای اٍٚ 

ٔة مبٚت ٔيؼٚـ ينئٕنو ؿط ػْؼ ٔ يٕؿػ تؼـُ هـاؿثگٛـَؼ، امُبػ 

 .يضـيبَّ ػؿاعتٛبؿ ػًٕو هـاؿ ثگٛـػ

اٍٚ ٔة مبٚت کّ تبکٌُٕ اف اَتيبؿ امُبػ كٕم مـی عٕػػاؿی کـػِ امت ٔ 

ْى َؼاؿػ ػمت ثّ چٍُٛ کبؿی ثقَؼ، ُْٕف ْقاؿاٌ مُؼ ؿا  ظبْـا تًَٛى

ٔفاؿت ػكبع آيـٚکب، اف اٍٚ ٔة مبٚت عٕامتّ امت تب اف . اَتيبؿ َؼاػِ امت

اَتيبؿ ثوّٛ امُبػ عٕػػاؿی کُؼ ايب رٕنٛبٌ آمبَذ اٍٚ ػؿعٕامت ؿا َپؾٚـكتّ 

ٛبٌ رٕن. ٔ اػالو کـػِ ػؿصبل تؼاؿک يوؼيبت اَتيبؿ امُبػ ثبهی يبَؼِ امت

آمبَذ تبکٌُٕ ػؿ ثـاثـكيبؿْبی يغبنلبٌ ٔ يوبيبت ٔفاؿت ػكبع آيـٚکب 

اٍالصبت ثقؿگ ثب آگبْی يـػو ٍٕؿت يی "يوبٔيت کـػِ ٔ يی گٕٚؼ 

 .ٔ اٍٚ ؿا ؿاِ يجبؿفِ ثب كنبػ ٔ رُبٚت ػهّٛ ثيـٚت يی ػاَؼ" گٛـػ

اٍٚ گقاؿه اگـچّ يًکٍ امت صبٔی آالػبت " ثّ هٕل ؿٔفَبيّ گبؿػٍٚ

 ."ايب ػىٕاؿی ْبی رُگ ػؿ اكـبَنتبٌ ؿا َيبٌ يی ػْؼ َجبىؼ تبفِ ای

اٍٚ امُبػ ًْچٍُٛ َيبٌ يی ػْؼ يٓى تـٍٚ يتضؼ ايـٚکب ٚؼُی پبکنتبٌ،  

َيبٌ يی ػْؼ چگَّٕ رًٕٓؿی . چگَّٕ ْى ىـٚک ػفػ ْٔى ٚبؿؿبكهّ امت

اماليی يبٚم ثّ حجبت ػؿ اكـبَنتبٌ َٛنت ٔ ًٍّ صًبٚت اف ػٔنت اٍٚ 

اٍٚ گقاؿه . ٛنت ٓبنجبٌ ثّ ٕٓؿ کبيم ىکنت ثغٕؿػکيٕؿ، يبٚم َ

ًْچٍُٛ َيبٌ يی ػْؼ کّ َٛـْٔبی ائتالف ٔ آيـٚکبٚی ثّ ربی ثبفمبفی 

فٚـمبعت ْبی اهتَبػی اكـبَنتبٌ، چگَّٕ ثّ ًْـاِ ٓبنجبٌ اٍٚ کيٕؿ ؿا 

َٛـْٔبٚی کّ هـاؿ ثٕػ آٌ کيٕؿؿا َزبت ػُْؼ . ثّ ٔؿّٓ َبثٕػی يی کيبَُؼ

ٔ عٕىجغتی ؿا ثـای يـػو آٌ ثّ اؿيـبٌ آٔؿَؼ، چگَّٕ  ٔ ػيکـامی، آفاػی

ْـ ثبؿ ثب ػًهٛبت ْبی َظبيی کٕؿىبٌ،  ثبػج کيتّ ىؼٌ تؼؼاػی اف يـػو 

  .ثی گُبِ اكـبَنتبٌ يی ىَٕؼ
ًْبٌ ٕٓؿ کّ ػؿ گقاؿه آيؼِ، َٛـْٔبی ائتالف ٔ يغٍَٕب َٛـْٔبی اؿتو  

يؼهٕو . َظبيی يی فَُؼ ػمت ثّ ػًهٛبت" ثگٛـ ٚب ثکو" آيـٚکب ثـ امبك تلکـ 

امت کّ اٍٚ َٕع ػًهٛبت رُگی کّ ثّ ػٓؼ ثـثـٚت تؼهن ػاؿػ ٔ ػؿ ػٔؿِ ؿـة 

ٔصيی کهًّ ؿيق آػيکيی ٔ رُبٚبت آىکبؿٔ ثی ىًبؿ ثٕػ، ػؿػَـصبّـ تُٓب 

ؿٔفی َٛنت کّ . امت" ؿْبٚی ثغو " يٕرت ؿمٕاٚی ٔ ثی اعالهی َٛـْٔبی 

ىکبؿ اكـاػ ٔ ؿْجـاٌ ٓبنجبٌ، يضهّ ای ػؿ رـٚبٌ اٍٚ ثگٛـ ثکو ْب، ٔ ثّ ثٓبَّ 

 .ٔ ؿٔمتبٚی ػؿ ْى کٕثٛؼِ َيٕػ ٔ تؼؼاػی اف يـػو ػؿ اكـبَنتبٌ کيتّ َيَٕؼ

َٛـْٔبی ائتالف َّ تُٓب َتٕاَنتُؼ ػؿ ػل يـػو آٌ کيٕؿ ربی ثگٛـَؼ، ثهکّ ْـ  

. چّ يی گؾؿػ ثی اػتًبػی ٔ يغبنلت ثب صْٕؿىبٌ ػؿ يٛبٌ يـػو ثٛيتـ يی ىٕػ

ٛنت کّ ثـعی اف مٛبمتًؼاؿاٌ ٔيوبيبت ػبنٛـتجّ َظبيی ائتالف ثی رٓت َ

افآُٚؼِ رُگ اظٓبؿَگـاَی يی کُُؼ ٔثـعی افکيٕؿْب تُٓب تضت كيبؿ ىؼٚؼ 

   .ٔاىُگتٍ امت کّ ثّ صْٕؿ َٛـْٔبی عٕػ ػؿ اكـبَنتبٌ اػايّ يی ػُْؼ

 ۱۲۲۲أت ۲۳

............................................................... 
 !گعاضؾ ضؼاًَ ُا اظ اػسام ًاگِاًی ُفتاز ًفط زض ظًساى هفِس

ثُب ثّ گقاؿه يُبثغ عجـی صوٕم ثيـ٘، ٓی چُؼ ؿٔف گؾىتّ ثٛو اف ْلتبػ َلـ اف 

 . فَؼاَٛبٌ فَؼاٌ ييٓؼ ثّ ٍٕؿت َبگٓبَی اػؼاو ىؼِ اَؼ

ٍٚ ثؼْی اف ا"مبيبَّ عجـی َؼای مجق آفاػ٘، ثب اػالو عجـ كٕم عبٓـَيبٌ کـػ 

ْبی هْبٚی عٕػ ؿا  اكـاػ کّ گٕٚب ػؿ ؿاثطّ ثب يٕاػ يغؼؿ ػمتگٛـ ىؼِ ثٕػَؼ، صکى

پٛو تـ اف اٍٚ ػؿٚبكت کـػِ ثٕػَؼ کّ ثـ ٓجن آٌ، يزبفات اػؼاو ىبيم صبل آَٓب ًَی 

ايب ثّ ٍٕؿت . ىؼِ امت ٔ صتی ثّ پـػاعت رـًّٚ ْبی َوؼی َٛق کلبٚت ىؼِ امت
 ." او اٍٚ اكـاػ ٍبػؿ ىؼِ امتَبگٓبَی ػمتٕؿ هْبٚی يجُی ثـ اػؼ

اٍٚ گقاؿه کّ ُْٕف يُبثغ ؿمًی ٔ ػٔنتی آَـا تبٚٛؼ َکـػِ اَؼ، يتؾکـ ىؼِ امت کّ 

ُْٕف ػنٛم ٍؼٔؿ اٍٚ اف مٕی يـرغ هْبٚی ييغٌ َٛنت، ايب گًبَّ فَی ْب صبکی 
اف آٌ امت کّ اٍٚ اػؼاو ْب ثّ تٍّٕٛ َٓبػْبی آالػبتی ٔ ايُٛتی ٍٕؿت گـكتّ 

 .امت

ٔفْبی گؾىتّ َٛق، ثُب ثّ گقاؿه عجـگقاؿی كبؿك، مّ َلـ ػؿ يالء ػبو ػؿ ٓی ؿ
آػو ؿثبٚی ػؿ "اتٓبو آَٓب . ىٓـمتبٌ افَب، ٔاهغ ػؿ امتبٌ نـمتبٌ، ثّ ػاؿ آٔٚغتّ ىؼَؼ

 .اػالو ىؼ" مبل گؾىتّ

اٚـاٌ ثؼؼ اف رًٕٓؿی عهن چٍٛ، ثبالتـٍٚ ؿهى اػؼاو ػؿ مـامـ رٓبٌ ؿا ثّ عٕػ 
 1389يـػاػ  24        رـــــك            .اعتَبً ػاػِ امت

……………………………………………… 
 

 !ؼطهایَ باظ ُن قطباًی گطفت
ٓجن گقاؿه يُتيـ ىؼِ ػؿ مبٚت آژاَل اٚـاٌ عجـ ثـ احـ اَلزبؿ نٕنّ ثـ 

هطتضی جوؼَ پْض، کاظن َلـ اف کبؿگـاٌ ثّ  َبو ْبی  ۹گبف ػؿ ػنهّٕٚ، 

ربٌ  ًطگػ ّ آضهاى قِطهاىـطیفی، ػعیع جِاًگیطی، ؼلیواى اهیطی، 

مپـػَؼ ٔ چُؼ َلـ َٛق فعًی ىؼَؼ کّ ٚکی اف ٍؼيّ ػٚؼگبٌ اف ىؼت 

 .رـاصبت ٔاؿػِ ثّ ثًٛبؿمتبٌ مٕعتگی هطت انؼٍٚ ىٛـاف اَتوبل ٚبكت

ٚکی اف كؼبنٍٛ کبؿگـی ػؿ ثبؿِ ػهم اٍٚ كبرؼّ ثّ عجـَگبؿ مبٚت يقثٕؿ 

َلـ اف  ۹يتبملبَّ  ۱ف ػؿػنهّٕٚ ػؿ يزتًغ پتـٔىًٛی كب: " چٍُٛ يی گٕٚؼ

كبؿگـاٌ رٕىكبؿ ػؿ احـ اَلزبؿ نٕنّ گبف ربٌ مپـػَؼ، اف مّ ؿٔف هجم 

اصتًبل اَلزبؿ يٛـكتّ امت ٔ صتب ػٔؿ يضم َيت گبف عٔ كيی ٔ ػاليت 

ايكبٌ تـيٛى اٍٚ نٕنّ ٔرهٕگٛـ٘ اف َيت ٔ اَلزبؿ گبف . گؾاؿی ىؼِ ثٕػ

ٕيت ّؼ كبؿگـ٘ اٍالً ثـای ايب يتبملبَّ اف آَزبٚی كّ صك. ايكبٌ پؾٚـثٕػ

ػهٛوبً اٍٚ صبػحّ . آيؼ¬ربٌ كبؿگـاٌ اؿفىی هبئم َٛنت، اٍٚ صبػحّ كزٛغ پٛو

 ."امت¬گٛـی ثٕػِ¬هبثم پٛو ثُٛی ٔپٛو

گبِ ثّ رق يُجغ مٕػ ثٕػٌ ثـای مـيبّٚ ػاؿاٌ ¬آؿی ربٌ اَنبٌ کبؿگـ ْٛچ

 ٔٚژِ ػؿ رًٕٓؿی اماليی اٚـاٌ اؿفىی َؼاىتّ¬ىبٌ ٔ ثّ¬ٔ ػٔنت ْبی

يگـ ًٍْٛ چُؼ مبل هجم َجٕػ کّ ػؿ كبرؼّ اَلزبؿ ٔ آتو مٕفی ػؿ ػٔ . امت

کبؿعبَّ پتـٔىًٛی ػؿ ىٓـمتبٌ ٍُؼتی ىبفَؼ ٔاهغ ػؿ امتبٌ يـکقی ثٛو 

  .َلـ اف کبؿگـاٌ مٕعتُؼ ٔ ثّ عبکنتـ تجؼٚم ىؼَؼ ۸۸اف 

َٓبػْبی ًْجنتگی ثب کبؿگـاٌ اٚـاٌ ػؿ عبؿد اف کيٕؿ، ثّ ثبفيبَؼگبٌ 

رب ؿژٚى مـيبّٚ ػاؿی رًٕٓؿی اماليی اٚـاٌ ¬گٕٚؼ ٔ افًٍْٛ¬یتنهٛت ي

ؿا يضکٕو کـػِ ٔ عٕامتبؿ يضبکًّ ينئٕنٍٛ ػٔنتی ٔ پـػاعت عنبؿت ثّ 

يب ثـ اٍٚ ثبٔؿٚى کّ ُْگبيی اف ٔهٕع . ثبفيبَؼگبٌ ػقٚقاٌ ربٌ ثبعتّ امت

ْبی ¬اٍٚ كزبٚغ يی تٕاٌ رهٕگٛـی ًَٕػ کّ کبؿگـاٌ عٕػ ؿا ػؿ تيکم

کبؿگـاٌ يتيکم هبػؿَؼ مـيبّٚ . ٓجوبتی عٕٚو يتيکم کـػِ ثبىُؼای ¬تٕػِ

  .ىبٌ ؿا يزجٕؿ ثّ ؿػبٚت ايُٛت يضٛٔ ْبی کبؿی ًَبُٚؼ¬ػاؿاٌ ٔ ػٔنت

 ۱۲۲۲آگٕمت  ۲۱
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  cdkargari@gmail.com َـٔژ –کًٛتّ ػكبع اف کبؿگـاٌ اٚـاٌ  -
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  kanounhambastegi@gmail.com گٕتُجـگ –کبٌَٕ ًْجنتگی ثب کبؿگـاٌ اٚـاٌ  -

 info@ijcwa.com اَزًٍ کبؿگـی رًبل چـاؽ ٔٚنی -

  iranwsn@fastmail.fm ىجکّ ًْجنتگی کبؿگـی -

  leftalliance@yahoo.com اتضبػ چپ اٚـاَٛبٌ ٔاىُگتٍ -

 toronto_committee@yahoo.ca کًٛتّ صًبٚت اف کبؿگـاٌ اٚـاٌ تٕؿَتٕ کبَبػا -

………………………………………………………………….. 

 کوپیي زفاع اظآظازی

 زیگطکاضگطاى ظًساًی ضضا ـِابی ّ 
 ۶۲۲۲ؼپتاهبط  ۲۸ -آگْؼت  ۲۸

ّ  ؿّب ىٓبثی اف اػْبی ْٛبت يؼٚـِ مُؼٚکبی ؿژٚى اماليی مـيبٚ

کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ ؿا َٛق ػمتگٛـ کـػ ٔ کًبکبٌ عبَٕاػِ ٔ ٔکٛهو اف 

ؿژٚى ّؼ کبؿگـ ػؿ اٚـاٌ کًبکبٌ ثّ اصْبؿ، . ّٔؼٛت أ ثی آالع ْنتُؼ

ثبفػاىت ٔ فَؼاَی کـػٌ کبؿگـاٌ ٔ كؼبنٍٛ کبؿگـی ٔ ػٚگـ كؼبنٍٛ 

ْب ٔ  عبَٕاػِ ْبٚيبٌ ¬ّ ثّ اؽٚت ٔ آفاؿ آٌارتًبػی ييـٕل امت ٔ ثی ٔهل

  .ييـٕل امت

َٓبػْبی ًْجنتگی ثب رُجو کبؿگـی ػؿ اٚـاٌ ثـای ػكبع اف آفاػی ؿّب 

ىٓبثی ، ػٚگـ کبؿگـاٌ فَؼاَی ٔ َٛقتًبيی فَؼاَٛبٌ مٛبمی ػؿاٚـاٌ کًپُٛی 

ؿا ثـای ٚک يبِ ػؿ ػمتٕؿ کبؿ عٕػ هـاؿ ػاػِ ٔ ًّْ كؼبنٍٛ کبؿگـی، 

عٕاَؼ کّ ثّ ْـ ¬ْب ٔ اصقاة ؿا كـايی¬ْب، کًٛتّ¬ب ، اَزًٍْ¬مبفيبٌ

تٕاَُؼ ػؿ اٍٚ کًپٍٛ كؼبالَّ ىـکت کُُؼ ٔ ًٍّ يضکٕو کـػٌ ¬ىکم کّ يی

ؿژٚى رًٕٓؿی اماليی مـيبّٚ، عٕاْبٌ آفاػی كٕؿی ٔ ثؼٌٔ هٛؼ ٔ ىـٓ 

تـ ػؿ يوبثم اكکبؿ ¬اٍٚ ؿژٚى ّؼ کبؿگـ ؿا ْـ چّ ثٛو. ًّْ فَؼاَٛبٌ ىَٕؼ

ْبی کبؿگـی  ثٍٛ انًههی ؿا ثّ ٚبؿی ¬اكيبء کـػِ، َٓبػْب ٔ مبفيبٌرٓبَی 

اٍٚ کًپٍٛ ػػٕت کُٛى ٔ ٚک ٍؼا اٍٚ ؿژٚى ّؼ کبؿگـ ؿا يزجٕؿ ثّ آفاػی 

  .تًبيی فَؼاَٛبٌ مٛبمی ًَبئٛى

 !ؿّب ىٓبثی كٕؿی ٔ ثؼٌٔ هٛؼ ٔىـٓ آفاػ ثبٚؼ گـػػ

 ۱۲۲۲آگٕمت 

 اضج کفْضذ -ًِازُای ُوبؽتگی با جٌبؿ کاضگطی زضایطاى

……………………………………………………… 
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 گعاضـی اظ ّضؼیت ظًاى کاضگط
 کبٌَٕ يؼاكؼبٌ صوٕم کبؿگـ

فيبَی کّ ينبنّ صوٕم فٌ ، صوٕم ارتًبػی ٔ ٚب ػمتًقػ أ يٕؿػ ثـؿمی 

ی پؼؿمبالؿی، يـػ مبالؿی ٔ ٚب  هـاؿ يی گٛـػ، ثؼٌٔ امتخُب ٔاژِ

ٍ اَنبٌ فَؼِ َـمبالؿی ػؿ ؽْ( ٔنی چُؼه آٔؿ)ثنٛبؿػُٛی ٔ ٔاهؼی تـ

ی پُٓبٌ ّؼ ثيـی امت، ثب  ىٕػ؛ ٔنی ٔاژِ تُٓب ىکهی اف ٚک پؼٚؼِ يی

ثٓـِ کيی اَنبٌ اف اَنبٌ اف . ای ٓجوبتی ٔ مـىتی امتخًبؿگـ ػؿٌٔ يبّٚ

ػٔؿتـٍٚ ْقاؿِ ْب تب ثّ ايـٔف، ػؿَـو ْب ٔهٕاٍَٛ يغتهق ، ٔنی ًْٛيّ ػؿ 

ًتکيبٌ فٌ ٔ يـػ ی فص ػكبع اف صوٕم اههٛت صبکى، ىالهو ؿا ثـ گـػِ

امتخًبؿی ٔصيٛبَّ، ثنٛبؿ ٔصيٛبَّ، فٚـا ثب َٛـٔی کبؿ چٌٕ . کٕثٛؼِ امت

کُؼ ٔ ػؿػًم أ ؿا كبهؼ اؿفه اَنبَی يی  ٚک کبال ٚب اثقاؿ ثـعٕؿػ يی

گٛـَؼ ٔ  ػاَُؼ ٔ ثب يؼٛبؿ ثبفاؿ، ػؿٌٔ يبّٚ اَنبَی أ ؿا َؼٚؼِ يی

ثّ كـايٕىی مپـػِ ْبی صٛبتی ثـای ثبفتٕنٛؼ َٛـٔی کبؿه  َٛبفيُؼی

 . ىٕػ يی

کيی ػبو، ىبْؼ امتخًبؿ يْبػق ًَٛی اف اكـاػ  ٔنی ػؿ کُبؿ اٍٚ ثٓـِ

کيی، َٛق  ی متى ٔ ثٓـِ ربيؼّ َٛق ْنتٛى کّ يـػ ِامتخًبؿ ىؼِ ػؿ اٍٚ ىِٕٛ

آٌ ْى  .آؿی امتخًبؿ فٌ، يبػؿ، ًْنـ:  کُؼ عٕػ ؿا ػؿ آٌ مٓٛى يی

اؿفه فٌ ػؿ اٍٚ َٕع يُبمجبت . ی َيُٛ  تـٍٚ يُبمجبت ثبػّٚ يبَؼِ ثبػوت

چٌٕ ْـ يـػ " تزؼٚؼ كـاه"ای چٛقٚنت ػؿصؼ ٚک فٚـاَؼاف  ػيٛـِ

ای  فٌ ؿا چٌٕ فٚهٕی کُّٓ( صتب ػؿ هـٌ ثٛنت ٔ ٚکى)تٕاَؼ انؼوهی يی َبهٌ

( ػاؿی رُنی اصکبو ثـػِ. )ػٔؿ ثٛبَؼافػ ٔ ٚک ٚب چُؼ تبی ػٚگـ اعتٛبؿ کُؼ

ی َٛـٔی کبؿ فٌ  رُنی ٔامتخًبؿ ٔصيٛبَّػاؿی  تبمق ثبؿتـ اُٚکّ اٍٚ ثـػِ

اه ػالِٔ ثـ اصتـاو ثّ  گٛـػ کّ ػؿتبؿٚظ گؾىتّ ای ٍٕؿت يی ػؿ ربيؼّ

ىغَٛت فٌ، صوٕم فَبٌ کبؿگـ ػؿ يوبثم تغٌَ ثـاثـ ينبٔی ثٕػِ ٔ 

ی ْغبيُيی ثّ ػنٛم تٕاَبٚی يؼٚـٚت آَبٌ،   ػؿ اکخـ کبؿگبِ ْبی ثقؿگ ػٔؿِ

 (1. )، ٚک فٌ ثٕػِ امتْبی کبؿگـاٌ فٌ ٔ يـػ مـپـمت

ی يٕرٕػ ػؿ ػمتبٌ کُّٓ اَؼٚيبٌ  گـاٚبَّ ی تًبو اٍٚ يُبمجبت ٔاپل مـؿىتّ 

اٍٚ . کيُؼ ْب ؿا يی اَؼ ٔ ؿٚنًبٌ ػالل ٍلتی امت کّ ػؿ مبّٚ َينتّ

ْب آٌ چُبٌ اف عـػ اهتَبػی ، ارتًبػی ثٛگبَّ ْنتُؼ کّ  ْب ٔ ػالل ٔامطّ

صتب ّـٔؿت ٍُؼتی . هًی َؼاؿَؼی ارتًبػی ٍُؼتی ٔ ػ ػؿکی اف تٕمؼّ

ىؼٌ ربيؼّ ثـای تؼأو فَؼگی ارتًبػی ثـای ؿمٛؼٌ ثّ تٕاَبٚی تٕنٛؼ 

ثّ عطـ اكتبػٌ يُبكغ ) كًُٓؼ ٔ آٌ ؿا يتـاػف ثب کلـ کبالٚی ؿا ًَی

تُٓب يؼٛبؿ اؿفه اٍٚ اهتَبػػاَبٌ ػؿ هؼؿت ٍؼای . ػاَُؼ يی( اهتَبػٚيبٌ

ا ثـای تؼٍٛ ػٛبؿه ثب  ػَؼاٌ رـَگ رـَگ مکّ ْبی ٓالٚی امت کّ آٌ ؿ

كـٔىبٌ کـّٚ ػٚـٔفُٚؼ کّ ثّ ربی ىتـ ٔکزبِٔ، ثـ  ًْبٌ ثـػِ. يضک ثقَُؼ

ْبی ثٍٛ انًههی عـٚؼ ٔ كـٔه ؿا  َيُٛؼ ٔثب پٕل َلت، ىـکت يی... ثُق ٔ 

 .امت ... اػاؿِ يی کُُؼ کّ ػكتـ اٍهٛو ػؿ نُؼٌ ٔ 

او ْـگق ثؼٍٚ  ٛبٌ کـػِی ْغبيُي امتُبػی کّ ثّ صوٕم فَبٌ کبؿگـ ػؿ ػٔؿِ

اٍٚ . ْـگق. رٓت َجٕػِ کّ آٌ ؿا رقٔ اكتغبؿات اٚـاَٛبٌ ايـٔف ثؼاَى

ْبی ثبالی اَنبَی کّ ػؿ تبؿٚظ ثيـ امتخُبمت ،اكتغبؿی امت ثـای  اؿفه

يب ؿا ًٍْٛ ثل کّ ػؿ . يـػيبٌ ًْبٌ فيبٌ ثب كـُْگ ٔ يُبمجبت آٌ ػٔؿِ

ـٔی کبؿ فٌ ؿا َؼٚؼِ هـٌ ثٛنت ٔ ٚکى صؼاهم صوٕم فَبٌ کبؿگـ َٔٛ

ی امتخًبؿ  کُٛى کّ ٔاژِ گٛـٚى ٔ آٌ چُبٌ متى اهتَبػی ثـ فَبٌ ٔاؿػ يی يی

کيی اف فٌ  ای َٛنت کّ ثتٕاَؼ ثبؿ اٍٚ ثٓـِ يْبػق ػاؿای آٌ ػؿٌٔ يبّٚ

 . ؿا ثٛبٌ کُؼ

فٌ ثّ ػُٕاٌ اَنبٌ  صن ػاؿػ ثب کبؿه ٍبصت ػؿآيؼی گـػػ ٔ فَؼگی 

مبػت  12انی  8ايب فٌ کبؿگـ پل اف . ُؼينتوهی ثـای عٕػه تؼاؿک ثجٛ

کبؿ ثّ عبَّ يی ؿٔػ، ػؿ ىٓـْبی پـرًؼٛت ٚکی ػٔ مبػت ْى ٔهتو ػؿ 

ػبهجت عنتّ ٔ كـمٕػِ ٔاؿػ عبَّ يی ىٕػ، تبفِ ثب . تـاكٛک ْؼؿ يی ىٕػ

کبؿ اٍهی فٌ . صزى ػظٛى کبؿ کّ ػؿ اَتظبؿه امت يٕارّ يی گـػػ

عبَّ ، پغتٍ ؿؾا ثـای كـػای  مبيبٌ ػاػٌ. ىٕػ فصًتکو تبفِ ىـٔع يی

ثّ ْـ صبل أ ". آهبی عبَّ"عبَٕاػِ، تـٔ عيک کـػٌ کٕػکبٌ ٔ عؼيت ثّ 

. ی أمت فٌ امت ٔ ٓجن إٍل مُت ْبی يـػمبالؿاَّ ٔظبٚلی ثّ ػٓؼِ

ٔنی فيبٌ ثـای اَزبو اٍٚ ًّْ کبؿ ثب تٕرّ ثّ يوؼاؿ مبػبت کبؿ ثٛـٌٔ 

ػهت . ٕرٕػ پبمغی ٔرٕػ َؼاؿػپل چّ ثبٚؼ کـػ؟ ػؿ ىـاٚٔ ي. کبكی َٛنت

انًههی ٔاٚـاٌ ثـای پبٍٚٛ آٔؿػٌ مبػبت  يجبؿفِ پٛگٛـ کبؿگـاٌ ػؿ مطش ثٍٛ

مبػت ػؿ ؿٔف کّ يتبملبَّ ايـٔفِ، ثـعالف يُبكغ فصًتکيبٌ ثّ  8کبؿ ثّ 

مبػت ْى ؿمٛؼِ امت، ٍـكب ثّ ػنٛم ّـٔؿت أهبت كـاؿت ثـای  12

ثّ آيٕفه ٔتـثٛت کٕػکبٌ امت  ثبفتٕنٛؼ َٛـٔی کبؿ ْؼؿ ؿكتّ ٔ ؿمٛؼگی

کّ َٛـٔی کبؿ آُٚؼِ ؿا تيکٛم يی ػُْؼ کّ ثبف ْى اٍٚ ػؿعؼيت مبعتبؿ 

 . ػاؿی امت ٔنی ثّ هًٛت ْقُّٚ صؼاهم ػؿآيؼ کبؿگـ ٔفَؼگٛو مـيبّٚ

ػاػ  ْبی چُؼ گبَّ، ىبْؼ اثؼبػی ثقؿگتـ اف امتخًبؿ ٔ ثی ثب ٔرٕػ اٍٚ ًّْ متى

ثب تٕرّ ثّ ثٛکبؿی يقيٍ . ی کبؿ ْنتٛىػٔنتی ػؿ صن فَبٌ کبؿگـ ٔ رٕٚب

ی يب کّ ثب ؿىؼ رًؼٛت رٕاٌ اٚـاٌ ػؿ تْبػی متٛقَؼِ امت، ػٔنت  ربيؼّ

ٔ يزهل اٍالس ٓهت ػمت ثّ اهؼايی فػ کّ ػؿ تبؿٚظ رُجو کبؿگـی اٚـاٌ 

گـا ٔ ّؼ  ْبی پل اف ييـٔٓٛت ثّ ٍٕؿت ػًهکـػی ٔاپل ی ػٔؿِ ٔ کهّٛ

. ای ًْٛيّ ثّ ٚبػگبؿ يبَؼگبؿ يبَؼِ امتکبؿگـی ٔ ّؼ َٛـٔی کبؿ فَبٌ ثـ

يؼبف ىؼٌ کبؿگبِ ْبی فٚـ ػِ َلـ اف هبٌَٕ کبؿ رقٔ اكتغبؿات ػٔنت ثّ 

اٍٚ هبٌَٕ متى ٔ ثٛؼاػی امت ثـ ربيؼّ . اٍطالس اٍالس ٓهت عبتًی امت

کبؿگـی اٚـاٌ، کّ ثٛيتـٍٚ يَٛجتو ثـ مـ فَبٌ کبؿگـ ٔ رٕٚبی کبؿ 

کـػِ ٔ فَبٌ  ـاٚطی ثـای ػعتـاٌ تضَٛمثـآُٚؼ چٍُٛ ى. پٛبػِ ىؼِ امت

ثبؿ گـػٚؼِ امت فٚـا صؼاهم صوٕهی کّ ينٕالٌ  مـپـمت عبَٕاؿ  كبرؼّ

ْبی فٚـ ػِ َلـ ثـای َٛـٔی کبؿ تؼٍٛٛ يی کُُؼ ػؿيٕاؿػی صتب ٚک  کبؿگبِ

آٚب ثب چٍُٛ ػؿآيؼی ٚک َٛـٔی کبؿ . ىٕػ مٕو صؼاهم صوٕم هبٌَٕ کبؿ ًَی

ْبی  ی ٚک اتبم ثـآٚؼ؟ ؿؾا، نجبك ٔ ْقُّٚ اربؿِ تٕاَؼ اف پل پـػاعت فٌ يی

 . کُٛى ػٚگـ ؿا كؼال يضبمجّ ًَی

. ْنتٛى" يٍ پبٔؿی"ای  اَنبَی ىبْؼ ؿىؼ پؼٚؼِ ػؿ کُبؿ اٍٚ هٕاٍَٛ ّؼ

ی مـػاؿ  کّ اف ػٔؿِ((manpover"يٍ پبٔؿی"ػالنی َِٛـٔی کبؿ ٚب 

گٛـ ٚبكتّ  ًّْ ْبی َلتی ثٕرٕػ آيؼِ ثٕػ،  اکٌُٕ اثؼبػی مبفَؼگی ػؿ پـٔژِ

" صجٛت عؼا"کبمت امت ٔ کبمت  ، ثجغيٛؼ ػالل يضتـو ،"يٍ پبٔؿ. "امت

ْب يؼـكی کُؼ ٔ اف آٌ صؼاهم  اٍٚ صن  أمت کّ فَبٌ کبؿگـ ؿا ثّ کبؿگبِ

صوٕم کّ چٛقی کًتـ اف ٚک مٕو صؼاهم صوٕم هبٌَٕ کبؿ امت، ػؿٍؼی 

ؿٔف ثـای  بَّٓجن اٍٚ هٕاٍَٛ َٛـٔی کبؿ ثبٚؼ ىج. ثّ رٛجو ٔاؿػ گـػػ

يبِ صوٕم ٚک يبِ ؿا ػؿٚبكت  4ػاؿ ٔ ػالل ْب کبؿ کُؼ ٔ تبفِ پل اف  مـيبّٚ

 . کُؼ

ْب رٕاٌ ثٛکبؿ ٔ مـثبؿ  اف مٕی ػٚگـ َبتٕاَی ػؿاٚزبػ اىتـبل ثـای يٛهٌٕٛ

ؿّٔٚ اؿثبثبٌ هؼؿت،  ربيؼّ، كـٔپبىی ٍُبٚغ تٕنٛؼی ثّ ػنٛم ٔاؿػات ثی

ی ثبػج گـػٚؼ تاله ثـای ثٛـٌٔ ؿَٔؼ تَبػؼی ؿىؼ ثٛکبؿی ٔ كوـ ػًٕي

ثبفَينتگی هجم اف . کـػٌ فَبٌ اف ثبفاؿ کبؿ، ثب تجهٛـبت گنتـػِ آؿبف گـػػ

يٕػؼ، ثبفعـٚؼ فَبٌ کبؿيُؼ ٔيؼهى اف تـكُؼْبٚی امت کّ مـيبّٚ ػاؿی 

ػاػ  ؿؿى اٍٚ ًّْ ثی گـچّ فَبٌ ثّ. ػالنی َٓبٚت ثٓـِ ؿا اف آٌ يی ثـػ

ْب ؿا تنغٛـ کُُؼ ٔنی ػؿ ثبفاؿ کبؿ ثب ٔرٕػ  اَؼ ػاَيگبِ ارتًبػی تٕاَنتّ

 .ثبؿ امت تضَٛالت ػاَيگبْی ّٔغ فَبٌ ٔاهؼب يَٛجت

ُای ًفتی حقْ ق یک ذاًن هٌِسغ یا لیؽاًػ ظباى بطای ضّظاًَ  زض پطّژٍ

 .ؼاػت حساکثط ـؿ صس ُعاض تْهاى اؼت 276ؼاػت کاض ّ هاُیاًَ  12
هـی يؼبػل ٚک يٛهٌٕٛ يج( كٕؿيٍ) ػؿ صبنی کّ مـپـمت ٚک ٔاصؼ کٕچک 

ٚک کبؿگـ . کُؼ ٔػٔٚنت تب ٚک يٛهٌٕٛ ىو ٍؼ ْقاؿ تٕيبٌ ػؿٚبكت يی

يبِ ثّ أ 4انجتّ اگـ ثؼؼ اف .)کُؼ ْقاؿ تٕيبٌ ػؿٚبكت يی 600كُی کى مٕاػ 

مٕاػ صؼاهم ٚک يٛهٌٕٛ ٔ ػٔٚنت ْقاؿ تٕيبٌ  ٔ ٚک رٕىکبؿ کى( ثؼُْؼ

مٕاػ  ثـای کبؿگـ کى ثب تٕرّ ثّ اٍٚ کّ صؼاهم صوٕم. کُؼ ػؿٚبكت يی

مبػت کبؿ ػؿ يبِ، مَٛؼ ٔ مّ ْقاؿ  192تغٌَ، آٌ ْى ثـای  ٔثی

اُٚک ثّ صوٕم ٚک عبَى کبؿىُبك تٕرّ کُٛؼ کّ صؼاکخـ آٌ . تٕيبٌ امت

 12ْب ؿٔفاَّ  يؼت کبؿ اٍٚ عبَى ػؿ پـٔژِ. ىو ٍؼْقاؿ تٕيبٌ امت

َنجت هبٌَٕ ٚؼُی يبْبَّ اٍٚ عبَى ثّ . مبػت امت 276مبػت کبؿ ٔ ػؿ يبِ 

کُؼ کّ اگـ آٌ ؿا ػؿ ٍؼی چٓم ِهبٌَٕ کبؿ  مبػت اّبكّ کبؿی يی 84کبؿ 

ػؿ صبنی کّ ػؿ پـٔژِ تؼطٛهی )مبػت ّبكّ کبؿ يی ىٕػ  117ّـة کُٛى 

ثبٚؼ  ػؿ يبِ ؿا ٓجن هبٌَٕ کبؿ کّ يی  آػُّٚ 4اگـ ( ؿٔف آػُّٚ ؿا َؼاؿٚى

ٚـا أهبت كـاؿت ف)َٛـٔی کبؿ امتـاصت کُؼ ٔ صوٕم کبيم ػؿٚبكت ًَبٚؼ 

ثُٛٛى  ػؿ  َظـ ثگٛـٚى، يی( مبفی ؿٔاَی َٛـٔی کبؿ صٛبتی امت ثـای آيبػِ

کّ ٚک کبؿىُبك فٌ مبػبت کبؿی يؼبػل ػٔ يبِ کبؿ ؿا ػؿ ٚک يبِ اَزبو 

کُؼ کّ  ًْبٌ صؼاهم  ٔصؼاکخـ ىو ٍؼ ْقاؿ تٕيبٌ ػؿٚبكت يی. يی ػْؼ

 .ىٕػ صوٕم ٚک کبؿگـ ثؼٌٔ تغٌَ ٔ ثؼٌٔ مٕاػ يی

ْب ٔ ٚب ػؿ  ف اف  اٍٚ يطهت ثٛبٌ اٍٚ ٔاهؼٛت تهظ امت کّ فٌ ػؿ کبؿعبَّْؼ

ثغو عؼيبتی ػؿ ثـاثـ کبؿ ٔ تغٌَ ثـاثـ ثب يـػ، صوٕهی ثنٛبؿ کًتـ 

 . کُؼ ػؿٚبكت يی
 . کُٛى ثـ ثبفاؿ کبؿ ثـای فَبٌ، ػؿ ىٓـْبی يغتهق ٔ ػمتًقػْبی آَبٌ گؾؿی يی

 تجـٚق
بؿمتبٌ عٍَٕی ىلب، ػؿ ثغو می ثب يؼؿک کبؿىُبمی ػؿ ثًٛ یک پطؼتاض

انًههی کبؿ امت کّ  کّ ثـ عالف هٕاٍَٛ ثٍٛ)مبػت کبؿ 12می ٕٚ ثب ؿٔفی 

ْقاؿ تٕيبٌ ػؿٚبكت يی کُؼ 320( ْبی آٌ ؿا ايْب کـػِ امت اٚـاٌ ْى يوبٔنّ

مبل  16ی اٍٚ عبَى پـمتبؿ صؼاهم  عبَٕاػِ. کّ اٍٚ يؼبػل صؼاهم صوٕم امت

کـػِ اَؼ تب ايـٔف پل اف پبٚبٌ آيٕفه کبؿيقػی ْقُّٚ آيٕفه أ ؿا پـػاعت 

 .يؼبػی ٚک کبؿگـ ثی مٕاػ ٔ ٔ ؿٛـيبْـ ػؿٚبكت کُؼ

ثغو )ػؿ تجـٚق ثـای کبؿ ػؿ كـٔىگبِ تزٓٛقات ثًٛبؿمتبَی یک ذاًن زیپلوَ

ْقاؿ تٕيبٌ ػؿٚبكت 250پنٍٛ يبْبَّ  6ٍجش ا نی  8اف مبػت ( عٍَٕی

 ػؿ ثبفاؿ تجـٚق ثـای ٚک. بػیکُؼ، آٌ ْى ثؼٌٔ ثًّٛ  ٔ تبيٍٛ ارتً يی
كـٔىی ، ثؼٌٔ ثًّٛ ثب ؿٔفاَّ ػِ مبػت کبؿ کّ  ػؿ نجبك ی ظى زیپلوَ فطّـٌسٍ
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تـ يی ىٕػ، آٌ ْى  ثؼٌٔ  ْب، مبػبت کبؿ ٕٓالَی ْبٚی چٌٕ ريٍ ػؿ يُبمجت

 . گـػػ ْقاؿ تٕيبٌ صوٕم پـػاعت يی220ْٛچ کبؿيقػی، يبْبَّ 

بٚی ثب يؼؿک کبؿىُبمی ٔ تنهٔ ثّ ٚک فثبٌ ْ ػؿتجـٚق  عبَى زض زفاتط ُْاپیوایی

ىَٕؼ،  ْقاؿتٕيبٌ امتغؼاو يی60عبؿری مّ يبِ أل ثّ َبو آفيبٚيی يبْٛبَّ ثب 

ػؿ ٍٕؿتی کّ کبؿكـيب اف کبؿ آَٓب اػالو ؿّبٚت ثلـيبُٚؼ، اػايّ کبؿىبٌ 

 14ْقاؿ تٕيبٌ ثب ؿٔفاَّ 150پؾٚـ عٕاْؼ ىؼ آٌ ْى  ثب صوٕم يبْبَّ  ايکبٌ

کّ يؼًٕال ثب . )ٍجش تب ػِ ىت، ثؼٌٔ ثًّٛ ثؼٌٔ َٓبؿ 8اف مبػت  مبػت کبؿ،

يٕاؿػ . اػالو ػؼو ؿّبٚت ػٚگـی ؿا ثب اٍٚ صوٕم َبچٛق ثّ کبؿ يی گٛـػ

 ( مٕءامتلبػِ پُٓبٌ کّ ربی عٕػ ػاؿػ

صبال تَٕؿ کُٛؼ کّ اٍٚ عبَى ثغٕاْؼ مـثبؿ کنی َجبىؼ ٔ ؿٔی پبی عٕػه 

تٕاَؼ فَؼگی کُؼ؟ اگـ  ٓـی يبَُؼ تجـٚق، آٚب يیثبٚنتؼ، ثب اٍٚ ػؿايؼ َبچٛق ػؿ ى

كـُ کُٛى اٍٚ َٛـٔی کبؿ ثتٕاَؼ ٚک عبَّ َوهی پٛؼا کُؼ ٔ پٕل پٛو آٌ ؿا ْى 

ْب،آٚب ػؿ آيؼ اٍٚ عبَى ػؿصؼ پـػاعت ْقُّٚ آة ٔ  ثؼْؼ، ثب اٍٚ ٓـس صؼف ٚبؿاَّ

ٕم ثـم عٕاْؼ ثٕػ؟ ػؿ مبعتبؿْبی اهتَبػی کّ ٚبؿاَّ ٔرٕػ َؼاؿػ، صؼاهم صو

ْبی أنّٛ فصًتکيبٌ امت ٔ  کبؿگـاٌ هبػؿ ثّ پبمغگٕٚی ثّ ؿكغ َٛبفيُؼی

ػؿ صبنی کّ ػؿ . ّٔؼٛت اىتـبل ثّ ٍٕؿتی امت کّ اکخـٚت يـػو کبؿ ػاؿَؼ

ّٔغ اىتـبل کّ ثنٛبؿ . ْبی فَؼگی تؼبيهی َؼاؿػ کيٕؿ يب صؼاهم صوٕم ثب ْقُّٚ

الوللی  اـتي صٌسّ ق بیيبطای ضاضی ًگَ زْبی َبثُٓزبؿ  ثبؿ امت ثب مٛبمت امق

ىٕػ  تـ يی ْـ ؿٔف ىـاٚٔ اىتـبل ثضـاَی( پْل بطای پیْؼتي بَ تجاضت جِاًی

اٍٚ ىِٕٛ ػًهکـػ ػؿصوٛوت . ىَٕؼ ی ثٛيتـی اف کبؿگـاٌ ثٛکبؿ يی ٔ ػؼِ

 . ی يـػو اٚـاٌ امت امتخًبؿ يْبػق ًّْ

ػُْؼ  یاکخـٚت کبؿگـاٌ ؿا فَبٌ تيکٛم ي ی ؼاذت ّؼایل پالؼتیکی زض کاضذاًَ

ْقاؿ  180ىت ثـای يبْٛبَّ  8ثبيؼاػ ثب  8مبػت کبؿ اٍٚ عبَى ْب اف مبػت 

 . تٕيبٌ، آٌ ْى ثؼٌٔ ثًّٛ 

 مٛبْکم

اکخـ هبٓغ )ثـای ٚک کبؿگـ فٌ  ؼاظی ـِط صٌؼتی ؼیاُکل ـطکت کلْچَ

مبػت ػؿ ؿٔف يجهؾ  9ْب ْنتُؼ ثب ؿٔفاَّ کبؿ  کبؿگـاٌ اٍٚ ىـکت عبَى

 303ثب تٕرّ ثّ صؼاهم صوٕم اػاؿِ کبؿ کّ . ٛـَؼگ ْقاؿ تٕيبٌ صوٕم يی180

ثبىؼ، اٍٚ عبَى ْب اف ٚک مٕ  مبػت کبؿ کـػ ػؿ يبِ يی 192ْقاؿتٕيبٌ ثـای 

مبػت َنجت ثّ هبٌَٕ کبؿ ثّ ٍٕؿت يزبَی ثـای کبؿكـيب کبؿ  42ْـ يبِ 

کُُؼ ٔ اف مٕی ػٚگـ يجهـی يؼبػل کًی ثٛو اف ََق صؼاهم صوٕم ػؿٚبكت  يی

ی امتخًبؿ فَبٌ کبؿگـ ؿا  تٕاٌ اثؼبػ ٔصيٛبَّ ٚک يضبمجّ ػهٛن يی ثب. کُُؼ يی

ایي اؼت تاثیط . ثـؿمی کـػ، ثب تٕرّ ثّ اٍٚ کّ اٍٚ کبؿگـاٌ ثًّٛ َٛنتُؼ

ی  ُای ظیط زٍ ًفط اظ قاًْى کاض، غاضت ّحفیاًَ باض هؼاف ـسى کاضگاٍ فاجؼَ

 .ی کاضفطهاُا ّ فقط ؼیاٍ کاضگطاى ظى ُوَ جاًبَ

 2تی مٛبْکم ػؿ ٚک کبؿگبِ تٕنٛؼ ظـٔف ٚک ثبؿ يَـف تُٓب ػؿ ىٓـک ٍُؼ

ثوّٛ . ْقاؿ تٕيبٌ ٔ ثًّٛ ْى ْنتُؼ380کبؿگـ يـػ اىتـبل ػاؿَؼ ثب صوٕم 

ْب تيکٛم يی ػْؼ، ايب ثب کبؿی يؼبػل کبؿ کبؿگـاٌ يـػ، تُٓب  کبؿگـاٌ ؿا عبَى

 8مبػت ی کبؿ اف  ثب ؿٔفاَّ. ثّ اَؼافِ ََق صوٕم يـػاٌ ؿا ػؿٚبكت يی کُُؼ

، ثؼٌٔ ثًّٛ ٔ ُعاض تْهاى بسّى ُیچ هعایا170هاُیاًَ ػَـ ثـای  17تب 

 .ثبفَينتگی

 ٍُؼتی اؿاک 

اَؼ ٔ ػؿ آؿفٔی پٛؼا کـػٌ  ْبی كبؿؽ انتضَٛم ػاَيگبِ ػؿ عبَّ ثٛکبؿ َينتّ عبَى

ای اف فَؼگی ىبٌ  ٚک پبؿتی ْنتُؼ تب ثـای يؼت کٕتبْی ثب اىتـبل يٕهت گٕىّ

 . ؿا مبيبٌ ثؼُْؼ

ثـای امتغؼاو ػؿ يٓؼ کٕػک ٔاثنتّ ثّ  لیؽاًػ ک ذاًن لیؽاًػ یا فْ قی

آيٕفه ٔ پـٔؿه اؿاک، ثؼٌٔ ثًّٛ ٔ ثؼٌٔ ثبفَينتگی ٔ يقاٚبی ػٚگـ، تُٓب 

ای  ػؿ ثغو عٍَٕی يبْٛبَّ. کُؼ ػؿٚبكت يی ُعاض تْهاى 80الی  70هاُیاًَ 

 . ىٕػ کًتـ پـػاعت يی

تٕاَؼ عبَّ ای اربؿِ کُؼ ٚب كـفَؼاَو ؿا  يیآٚب ثب اٍٚ يوؼاؿ کبؿيقػ،  ٚک عبَى  

. ػْؼ ْب ؿا ًَی ی ؿكت ٔ آيؼ اٍٚ عبَى پـٔؿه ػْؼ؟ اٍٚ يوؼاؿ صتب کلبف ْقُّٚ

ػُْؼ؟ يٍ ْى ًٍْٛ مٕال ؿا اف  ىبٚؼ ثپـمٛؼ پل چـا آَٓب ثّ اٍٚ کبؿ اػايّ يی

 : گلت. ٚکی اف اٍٚ عبَى ْب پـمٛؼو

اٚى ٔ ػٕٚاؿْب ؿا َگبِ  ثٛکبؿ َينتّ ػؿ عبَّ ىت ٔ ؿٔف. ىٕو ػاؿو ػٕٚاَّ يی"
يبٌ  ىٕٚى ٔ ثغيی اف َٛبفْبی ؿٔاَی اُٚطٕؿ صؼاهم ييـٕل ثّ کبؿ يی. کُٛى يی

 ."ىٕػ صم يی
ٚب اَزبو کبؿْبی عبَّ  ظًاى ضا بطای پطؼتاضی "يٍ پبٔؿی"ىـکت ػالنی ٚب ٚک  

بؿ ػؿ پنٍٛ ثّ يوؼاؿ ػِ مبػت ک 17ثبيؼاػ تب  7مبػبت کبؿ اف . امتغؼاو يی کُؼ

ٔنی .  ُعاض تْهاى80هاُیاى ثـای . ؿٔف ثؼٌٔ ثًّٛ ٔ ٚب ْٛچ يقاٚبی ػٚگـ

ْقاؿ  180هـاؿػاػی کّ ًٍْٛ ىـکت ثب يتوبّی َٛـٔی کبؿ يی ثُؼػ، يجهؾ 

اٍٚ ٔامطّ اف ػؿآيؼ ْـ فٌ ثبثت صن ػالنی، ثبثت صن . تٕيبٌ ػؿيبِ يی ثبىؼ

ػِ  .ـػاىت يی کُؼّؼ ثيـی کّ ثّ أ ػاػِ ىؼِ، يجهؾ ٚک ٍؼْقاؿ تٕيبٌ ث

ٔنی مٓى ىٛـ ثّ . مبػت کبؿ ػىٕاؿ ٔ گبْی کخٛق ؿا فٌ اَزبو يی ػْؼ

قاًًْی کَ حاهی اقلیت حاکن ّ ّابؽتگاى . ی هـٌٔ ٔمطبٚی تؼهن ػاؿػ ٔامطّ

  اؾ بط ضس اکثطیت هطزم اؼت، یک قاًْى طبقاتی ًیؽت؟ آًِاؼت ّ تیغ بطًسٍ
ؿه اؿاک ًْکبؿی يی کُؼ کّ ثب آيٕفه ٔ پـٔ" يٍ پبٔؿی"ٚک ىـکت ػٚگـ 

اف  ُعاض تْهاى 360فْ ق لیؽاًػ هبلغ ثـای امتغؼاو ٚک عبَى يؼهى نٛنبَل ٚب 

ُای حق التسضیؽی هاُیاًَ  بَ ذاًنکُؼ ٔنی  آيٕفه ٔ پـٔؿه ػؿٚبكت يی

چـا ٚک َٓبػ ػٔنتی، آٌ ْى آيٕفه ٔ . ُعاض تْهاى پطزاذت هی کٌس120

کـػِ ؿا ينتوًٛب  َى تضَٛمپـٔؿه، ػمتو ػؿػمت ػالل ْبمت؟ چـا ٚک عب

ُای برؿ ذصْصی زض اضاک بَ ذاًن  زض هِسکْزککُُؼ؟ ٔ ايب   امتغؼاو ًَی

 .پطزاظًس ُعاض تْهاى هی 50ُای هطبی، کَ اکثطا لیؽاًػ ُؽتٌس، فقظ  هاُیاًَ 

 گٛالٌ

کبؿ ؿٔفاَّ فَبٌ ػؿ اٍٚ .  ی تي هاُی ّ ذْضـت قیوَ ـطکت ؼیبْى تْلیسکٌٌسٍ

ٔ َٛى ثبيؼاػ تب چٓبؿ ثؼؼ اف ظٓـ اػايّ ػاؿػ ٔ اف مبػبت ىـکت اف مبػت ْلت 

ثّ َبو اّبكّ کبؿی، کّ ثبثت ػِ ٔ َٛى مبػت کبؿ ؿٔفاَّ صوٕم  18تب  14

انجتّ اف ػزبٚت امت کّ  .ْقاؿ تٕيبٌ امت 370انی  360يبْٛبَّ اٍٚ عبَى ْب 

 .ػؿ اٍٚ ىـکت فَبٌ ثًّٛ ْنتُؼ

ثُؼی کبال اف کبؿگـاٌ  ای ثنتّثـ کاضذاًَ ؼْضًگ ذعض زض ـِط صٌؼتی ضـت

ْقاؿ تٕيبٌ ثؼٌٔ ثًّٛ ٔتبيٍٛ  120فٌ امتلبػِ يی کُؼ ثب صوٕم يبْٛبَّ 

زض ایي ـطکت ُط ؼَ هاٍ قطاضزاز جسیسی با کاضگطاى ظى بؽتَ هی . ارتًبػی 

ذاصیت ایي ػول بطای کاضفطها ػسم پطزاذت هطذصی هاُاًَ ّ ؼٌْات بَ . ـْز

وت ٚک کبؿگـ فٌ اگـ ثتٕاَؼ می مبل ػؿ اٍٚ ػؿ صوٛ .کاضگطاى ظى هی باـس

ىـاٚٔ ػٔاو ثٛبٔؿػ، يؼت عؼيتو ًْبٌ مّ يبِ ٔ ػِ ؿٔف امت کّ ثبفَينتگی 

ػؿٍؼ صن ثًّٛ کبؿگـ يؼبف 20ىبيم آٌ ًَی ىٕػ  ٔ کبؿكـيب ْى اف پـػاعت 

اٍٚ ْى ٚکی ػٚگـ اف ػٕاؿُ يؼبف ىؼٌ  کبؿگبِ ْبی فٚـ ػِ َلـ اف . يی ىٕػ

انجتّ َجبٚؼ اف صن گؾىت کبؿكـيب چٌٕ ينهًبٌ يؼتوؼ امت ٔ . هبٌَٕ کبؿ امت

صالل ٔ صـاو مـه يی ىٕػ، کبؿگـاٌ فٌ ؿٔفْبی رًؼّ ْى ثبٚؼ کبؿ کُُؼ ٔاال 

 .کنـی صوٕم عٕاُْؼ ػاىت

 کـيبَيبِ

مبػت کبؿ،  12ْبی نجبك ثب مبػبت کبؿ ٕٓالَی ػؿ ؿٔف ثٍٛ ػِ انی  كـٔىگبِ

ْبی يتوبّی کبؿ يبْٛبَّ  هـاؿػاػکبؿ ثّ عبَىثؼٌٔ ثًّٛ ٔ تبيٍٛ ارتًبػی ٔ ثؼٌٔ 

 . کُؼ ْقاؿ تٕيبٌ پـػاعت يی 100انی  80

 (ايٛؼّٚ عٕفمتبٌ)آؿبربؿی

تٕاَُؼ اگـ نٛنبَل ٚب ػٚپهى ػاىتّ ثبىُؼ، ٔ ٍؼ انجتّ ٚک  ْبی يتوبّی کبؿ يی عبَى

انتؼؿٚنی ثـای آيٕفه ٔ پـٔؿه کبؿ کُُؼ،  پبؿتی پٛؼا کُُؼ، ثّ ػُٕاٌ يؼهى صن

 .ْقاؿ تٕيبٌ، ثؼٌٔ ثًّٛ ٔ ثبفَينتگی50ٚب 40صوٕم يبْٛبَّ ثب 

 

 آثبػ اٍلٓبٌ َزق

ظٓـ ٔ اف مبػت  12انی  8ٚک کبؿگـ فٌ ػؿ يـکق چبپ ٔ تکخٛـ اف مبػت 

ثؼٌٔ ثًّٛ ٔ ْٛچ يقاٚبی . کُؼ ْقاؿ تٕيبٌ کبؿ يی80ىت ثـای يبْٛبَّ  8تب  15

ای ػٚگـی ؿا  ْبی صبىّٛاٍٚ فٌ کبؿگـ ثبٚؼ کبؿْبی َظبكت کبؿگبِ ٔ کبؿ. ػٚگـ

فيبٌ کبؿ ػؿ ٚک يـکق ػٚگـ چبپ . َٛق اَزبو ػْؼ ٔ گـَّ اعـاد عٕاْؼ ىؼ

ْقاؿ تٕيبٌ  70ػؿ اثتؼای امتغؼاو ثب يبْی . ىت امت  19ٍجش تب  9ٔتکخٛـ اف 

ْبی ارجبؿی  ْب ثب اّبكّ کبؿی پل اف کنت يٓبؿت. گـػػ فٌ کبؿگـ امتغؼاو يی

يضٛٔ کبؿ ثـای ماليتی َبيُبمت امت . ؿمؼ يیْقاؿ ػؿ يبِ 150صوٕم فٌ  ثّ 

 .ٚک فٚـفيُٛی مـػ ٔ يـٕٓة : 

 ػؿ کبؿگبِ تٕنٛؼ نجبك

ْقاؿ تٕيبٌ، 4ىت ثـای ؿٔفاَّ  7ٍجش تب  7مبػبت کبؿ ثـای عبَى ْب اف 

 . ثؼٌٔ ثًّٛ ٔ ثبفَينتگی

 ىبٍْٛ ىٓـ اٍلٓبٌ

اف مبػت  آژاَل ْٕاپًٛبٚی ثـای ٚک عبَى ينهٔ ثّ فثبٌ عبؿری ثب فيبٌ کبؿی

يبْبَّ ( مبػت کبؿ 7ؿٔفاَّ )ىت  20تب  17ٍجش تب ٚک ظٓـ ٔ اف مبػت  9

 .کُؼ ی ؿكت ٔ آيؼ پـػاعت يی ْقاؿ تٕيبٌ، ثؼٌٔ ثًّٛ ٔ ْق90ُّٚانی  80

 اٍلٓبٌ

. ْب ٔ كْبی مجق ثّ پًٛبَکبؿاٌ عٍَٕی ٔاگؾاؿ ىؼِ امت َگٓؼاؿی اف پبؿک

کُُؼ ٔ ثّ ْـ کؼاو چُؼ کبؿگـ ثٛم  پًٛبَکبؿاٌ َٛق کبؿىُبمبٌ عبَى ؿا امتغؼاو يی

عٕاُْؼ ثب ٓـس ْبی اثتکبؿی َظـ  ػُْؼ ٔ ثؼؼ اف آَٓب يی ٔ کهُگ ثّ ػمت يی

ْؼاٚت اكـاػی )مبػت کبؿ ػىٕاؿ 12ثـای ؿٔفی . ىٓـػاؿی ؿا رهت کُُؼ

 ...ْقاؿ تٕيبٌ ثؼٌٔ ثًّٛ ٔ 200يبْٛبَّ ( ؿٛـيتغٌَ ٔ آيٕفه آَٓب

اه ؿا ثّ  ْب، تبيٍٛ َٛـْٔبی اَنبَی ْقُّٚ رٕٚی ػؿ ظبْـا ىٓـػاؿی ثـای ٍـكّ

گٛـػ ٔ  رٕٚی ٍٕؿت ًَی ايب ػؿ ٔاهغ ٍـكّ. ػْؼ اٍٚ ىـکت ْبی ػالل يی

ػؿصوٛوت تُٓب . يی پـػافػ( يٍ پبٔؿ)ىٓـػاؿی صوٕم ٚک کبؿىُبك ؿا ثّ ػالل 

ْب فصًتکو يجهـی ؿا کنـ  گٛـػ امت کّ اف صوٕم ػِ کبؿی کّ ٍٕؿت يی

 . ػالل ثـٚقَؼ کُُؼ تب ثّ رٛت ٚک يی

هصْب هجوغ " ظ"ی کاضگط ّاضز ـس، بٌس آذطیي ضطبَ ؼٌگیٌی کَ بَ طبقَ

زاض ـسٍ تا ُط ظهاى کَ  اُطم ّ ابعاض ؼطهایَ" ظ"بٌس . تفریص هصلحت بْز

تَٕٚت  .اضازٍ ًوایس، بتْاًس ًیطّی کاض ضا بسّى ُیچ هفکل قاًًْی اذطاج کٌس

ی هـٌ ثٛنت ٔ  ی عبؿم انؼبػِ پؼٚؼِ. ٚک هبٌَٕ ثـای ارـای ثی هبََٕی ػؿ ربيؼّ

 ىبٚؼ ثـای ًًّّٛ ىؼٌ ثّ اػاليّٛ صوٕم ثيـ؟؟؟؟. ٚکى امت

 َبٍـ آؿبرـی

 :فٚـَٕٚل

، ثب امتُبػ رق ثّ رق هاضی کدی پـٔكنٕؿ  َٕىتّ اظ ظباى زاضیْؾثّ کتبة . 1

 .ثّ می ْقاؿ نٕس يٛغی اٚاليی ، تـرًّ ػکتـ ؿرجی يـارؼّ ىٕػ

…………………………………………………… 
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 !ًَ بَ جوِْضی اؼالهی ! ًَ بَ اػسام ! ًَ بَ ظًساى 
 يـػو آگبِ ٔ يجبؿف کـػمتبٌ

 28ػؿ مبنـٔف كتٕای رٓبػ اف مٕی آٚت هللا عًُٛی ػهّٛ يـػو کـػمتبٌ ػؿ 

کّ مـآؿبف يٕد مـکٕة ، کيتبؿٔ آٔاؿگی مـامـی يـػو ؿا  1358يـػاػ 

ّ ًْـاِ ػاىت ، ؿژٚى رًٕٓؿی اماليی رُگی تًبو ػٛبؿ ؿا ثّ يـػو ث

اٍٚ كتٕا َّ تُٓب مـ آؿبف مٛبمت مـکٕثگـاَّ ػهّٛ . کـػمتبٌ تضًٛم ًَٕػ 

يوبٔيت يـػيی کـػمتبٌ ثٕػ، ثهکّ ػؿ صوٛوت مٛطـِ کبيم ٔاپنگـائی ٔ 

 .امتجؼاػ ثـ مـامـ اٚـاٌ ٔ امتوـاؿ صکٕيت رٓم ٔ رٕؿ ٔ كنبػ ثٕػ 

يتی کّ ْـ ٍؼای آفاػٚغٕاْی ٔ ػؼانت ٓهجی ؿا ثب اػؼاو ٔ تـٔؿ ٔ صکٕ

ىکُزّ ٔ فَؼاٌ پبمظ يی ػاػ ٔ ثب تکّٛ ثـػوت يبَؼِ تـٍٚ اهيبؿ ربيؼّ ، 

 .مکٕت هجـمتبَی ؿا ثـ مـامـ اٚـاٌ تضًٛم يی کـػ 

رٓبػگـاٌ ىٛلتّ ٔالٚت كوّٛ چُبٌ رُبٚتی ػؿ کـػمتبٌ يـتکت ىؼِ اَؼ کّ 

آَٓب ثّ ػَجبل اػالو كتٕای رٓبػ . رٓبٌ کى مبثوّ ثٕػِ امت ػؿ تبؿٚظ يهتٓبی 

اف مٕی آٚت هللا عًُٛی ٔ اػقاو عهغبنی رالػ ثّ کـػمتبٌ ، ػمتّ ػمتّ پٛـ 

پقىکبٌ ، کبػؿ ثًٛبؿمتبَی ٔ . ْبی اػؼاو مپـػَؼ ٔ رٕاٌ ؿا ثّ رٕعّ

يّٛ ػؿ َوؼِ ، اىُّٕٚ ، يٓبثبػ ، اؿٔ. يزـٔصبٌ اف اٍٚ رُبٚبت ينتخُی َجٕػَؼ

اؿٔيّٛ  64ٔ مهًبك ثؼمتٕؿ يال صنُی ٔ ظٓٛـَژاػ كـيبَؼِ ٔهت نيکـ 

ًْقيبٌ ػؿ فَؼاٌ . مبکُبٌ ػْٓب ؿٔمتب اف رًهّ هبؿَب ٔ هالتبٌ هتم ػبو ىؼَؼ

 .ای اػؼاو گـػٚؼَؼ  ػْٓب فَؼاَی مٛبمی کـػ ىجبَّ ثؼٌٔ ْٛچ يضبکًّ تجـٚق

ٕاًَـػاَّ تٕمٔ تبکٌُٕ، ْقاؿاٌ يجبؿف کـػ َبر "رٓبػ"اف تبؿٚظ اػالو 

ْبی اماليی اػؼاو ٔ ٚب ثّ ػمت يقػٔؿاٌ ؿژٚى ػؿ عبؿد اف کيٕؿ  ثٛؼاػگبِ

 .ثٕٚژِ ػؿ کـػمتبٌ ػـام يٕؿػ مٕء هَؼ هـاؿ گـكتّ ٔ ربٌ ثبعتّ اَؼ 

گٕٚب ٔ   تـٔؿْبی يکـؿ ؿٔىُلکـاٌ ٔ ؿْجـاٌ مٛبمی عهن کـػ ًََّٕ

يٛکَٕٕك آنًبٌ كـايٕه َبىؼَی اٍٚ رُبٚبت ّؼ ثيـی امت ٔ ؿأی ػاػگبِ 

ػائـ ثـ يضکٕيٛت مـاٌ ٓـاف أل رًٕٓؿی اماليی ىبْؼ اٍٚ ٔاهؼٛت 

 .امت 

ثب گؾىت ثٛو اف مّ ػّْ اف اػالو رٓبػ ، ُْٕف ْى ْـ گبِ يـػو آگبِ ٔ صن 

ٓهت اٚـاٌ ثًُبمجت ْبی گَٕبگٌٕ هَؼ ثـگقاؿی تظبْـات ينبنًت آيٛقی 

مٛبمی کـػ ؿا ثّ رٕعّ ؿا ػاىتّ ثبىُؼ ؿژٚى ٚک ٚب چُؼ تٍ اف فَؼاَٛبٌ 

اػؼاو يی مپبؿػ ، تب فْـ چيى ثگٛـػ ٔ َيبٌ ػْؼ ػؿ ؿاِ صلع َظبو اف 

 .اؿتکبة كزٛغ تـٍٚ رُبٚبت ّؼ ثيـی اثبئی َؼاؿػ 

يب ايْب کُُؼگبٌ اٍٚ كـاعٕاٌ ، ػؿ مبنـٔف ٍؼٔؿ كتٕای ّؼ اَنبَی آٚت 

ت رٓ 1358يـػاػ مبل  28هللا عًُٛی يجُی ثـ کيتبؿ يـػو کـػمتبٌ ػؿ

گـايٛؼاىت ٚبػ ربَجبعتگبٌ ؿاِ آفاػی ٔ ػيکـامی ٔ صوٕم ثيـ ػؿ 

 :کـػمتبٌ پٛيُٓبػ يی کُٛى 
ظٓـ ثّ ٔهت اٚـاٌ  12آگٕمت مبػت  19يـػاػ ثـاثـ ثب  28ؿٔف پُذ ىُجّ 

ثّ ٔهت اؿٔپب ، يـػو كـػمتبٌ ىبيم کبؿگـاٌ، ػْوبَبٌ،  9:30ثـاثـ ثب 

ػؿْـ   اهيبؿ ربيؼّ  ٍٕی ٔ ثوّْٛبی ػٔنتی ٔ عَ کبؿيُؼاٌ اػاؿات ٔ مبفيبٌ

آَگبِ ثـای . کزبی ػَٛب کّ ْنتُؼ ػمت اف کبؿ کيٛؼِ، ػٔ ػهٛوّ مکٕت ًَبُٚؼ 

َخبؿ گم، ثّ يقاؿ ربَجبعتگبٌ ؿاِ آفاػی ؿكتّ ٔاف عبَٕاػِ آَبٌ ػٚؼاؿ ثؼًم آٔؿَؼ 

ًْچٍُٛ ػؿاػتـاُ ثّ رُبٚبت ؿژٚى رًٕٓؿی اماليی ٔاػالو ًْجنتگی يزؼػ .

ىت ثّ ٔهت  10ٚغٕاْی ٔ صن ٓهجبَّ يـػو اٚـاٌ ؿاك مبػت ثب رُجو آفاػ

 .تٓـاٌ ثّ يؼت ػٔ ػهٛوّ چـاؽ يُبفل ٔ يضم کبؿ عٕػ ؿا عبيٕه ًَبُٚؼ 

ػؿ مبنـٔف ! ًُْٕٓبٌ ػقٚق؛ فَبٌ ٔ يـػاٌ آگبِ ٔ رٕاَبٌ اف ربٌ گؾىتّ اٚـاٌ 

فِ آگبْبَّ كتٕای رٓبػ آٚت هللا عًُٛی ػهّٛ يـػو کـػمتبٌ ؛ ىًب يی تٕاَٛؼ ثب يجبؿ

 .ٔ امتٕاؿ عٕػ پٕفِ ػٕٚ امتجؼاػ ٔ عٕػمـی ؿا ثغبک ثًبنٛؼ 

ثٛبئٛؼ ػمت ػؿ ػمت ْى ػؿ کُبؿ يوبٔيت يـػيی کـػمتبٌ كـٚبػ آفاػی ٔ ػؼانت 

. عٕاْی مـػْٛى ٔ تب ؿمٛؼٌ ثّ اْؼاف ىـاكتًُؼاَّ ٔ اَنبَی عٕػ اف پبی َُيُٛٛى 

، فَؼاٌ ػٚگـ ثل امت ٔ ثب  ًّْ ثب ْى ٚک ٍؼا ثگٕئٛى اػؼاو ، تـٔؿ ، ىکُزّ

هؼيٓبی امتٕاؿ ثـای پی اكکُؼٌ ؿژًٚی ػيکـاتٛک ٔ يتًؼٌ ٔ پٛيـٔ ثّ پٛو 

    2010أت  07ثـاثـ ثب  1389يـػاػ  16   .ثـٔٚى 

امبيی ايْبء کُُؼگبٌ ؿا يٛتٕاَٛؼ ػؿ ٔثالگ اتضبػ ػأٓهجبَّ  :ايْبء کُُؼگبٌ 

 .ًَبئٛؼيالصظّ   /http://www.rahekargar.deػؿ مبٚت 

.................................................................... 
 .هحاکوَ غیطػلٌی هطزی کَ ُوؽطؾ ضا آًقسض کتک ظز کَ اّ ضا کفت

عـػاػ مبل گؾىتّ، يأيٕؿاٌ پهٛل ثغو  3ػَـ   ثّ گقاؿه عجـَگبؿ صٕاػث كبؿك،

 . اه ثبعجـ ىؼَؼٙ ثٕيٍٓ اف كيق رنؼ فٌ رٕاَٗ ثّ َبو َؼا ػؿ يُقل ينكَٕ

ىت هجم اف صبػحّ ثب ًْنـو ػؿگٛـ ىؼو : ؿايٍٛ، ىْٕـ َؼا ػؿ اظٓبؿات عٕػ گلت
ٍجش ؿٔف ثؼؼ ٔهتٗ ثّ ٚبػ ػهت ػؿگٛـٖ ىت هجم . ٔنٗ عٛهٗ فٔػ ثب ْى آىتٗ كـػٚى

 . اكتبػو، ػمت ٔ ػْبٌ أ ؿا ثب چنت ثنتى ٔ ثب ىهُگ ٔ كًـثُؼ أ ؿا فػو

ٔ ًْنـه ؿا ثّ هَؼ تم ػًؼ ؿا هجٕل َؼاؿػ يؼػٗ ىؼ كّ هيضکًّ يتٓى ػؿ 

اػايّ رهنّ ؿا ثّ ٍٕؿت ؿٛـػهُٗ  کـػ کّ عٕامتٔ ػؿ كيت َقػِ امت

 يـػاػ  24  .هبّٗ َٛق ، اػايّ رهنّ ؿا ؿٛـػهُٗ اػالو كـػ. ىٕػثـگقاؿ 

……………………………………………………….. 

 !ضازیْ ضاٍ کاضگط  اظ گفتاضی

 !زاًفجْیاى ُای هجاظی ُطاغ ضژین اظ ـبکَ
ْبی ػٔنت ثـای کُتـل رُجو ػاَيزٕٚی ػؿ اٚـاٌ ؿژٚى  ػؿ اػايّ تاله

ْبی ػاَيزٕٚبٌ اكقاٚو  اػالو کـػِ امت کّ کُتـل عٕػ ؿا ثـ ٔثالگ

ٛم ػاؿا يؼٚـكم كـُْگٙ ٔفاؿت ػهٕو، تضوٛوبت ٔ كُبٔؿ٘، ره. عٕاْؼ ػاػ

ًٍّ اػتـاف ثّ گنتـه امتلبػِ ػاَيزٕٚبٌ اف كْبی يزبفی، اػالو 

ْبی ػاَيزٕٚی ؿا تيؼٚؼ  ػٔنت اف ثًٍٓ يبِ گؾىتّ َظبؿت ثـ ٔثالگکـػ کّ 

 .کـػِ امت

ْبی ؿژٚى ثـای کُتـل اُٚتـَت ٔ  أ ايب اػتـاف کـػ کّ مٛبمت

ْب٘ ػاَيزٕٚٙ  ٔثالگ“بؿمی ثب ىکنت يٕارّ ىؼِ ٔ گلت کّ ٔثالگنتبٌ ك

ىٕػ ٔ اٍٚ ٕٓؿ  اف ثًٍٓ يبِ مبل گؾىتّ تٕمٔ ٔفاؿت ػهٕو ؿٍؼ يٙ

ؿْب كـػِ ثبىٛى، ايب ايكبٌ ثـعٕؿػ رؼ٘ ثب تغهلبت اصتًبنٙ َٛنت كّ آَٓب ؿا 

 ”.آَٓب ٔرٕػ َؼاؿػ
ٙ اگـ ٔثالگٙ ثّ ٍٕؿت ؿمً“ثّ گلتّ يؼٚـكم كـُْگٙ ٔفاؿت ػهٕو 

ىٕػ ثُبثـاٍٚ ارجبؿ٘ ثّ  ْب٘ يـثّٕٓ ًَٙ َبيّ حجت َيؼِ ثبىؼ، ىبيم آئٍٛ

کّ عٕػ ؿا حجت   ْبٚی ، ايب ٔثالگ” َظبؿت ثـ آَٓب ٔرٕػ َغٕاْؼ ػاىت

ْبی ػٔنتی کًٛتّ َظبؿت ثب آَبٌ  کـػِ اَؼ ػؿ ٍٕؿت تغهق اف آئٍٛ َبيّ

ْب  ثالگْـ چُؼ تاله ؿژٚى ثـای کُتـل اُٚتـَت ٔ ٔ. ثـعٕؿػ عٕاْؼ کـػ

اف ُْگبو عٛقه رُجو ّّؼ امتجؼاػی يـػو يب گنتـه پٛؼا کـػِ، تاله 

اف ثـَبيّ ؿژٚى ثـای کُتـل   ثـای کُتـل كْبی يزبفی ثغو يًٓی

ْـامبٌ اف . ْب ٔ گـػه آالػبت ػؿ چُؼ مبل گؾىتّ ثٕػِ امت ؿمبَّ

ْبی  امتلبػِ ْٕىٛبؿاَّ رٕاَبٌ اٚـاٌ اف كْبی يزبفی ٔ َوو ٔثالگ

ٚبٌ ػٔنت اصًؼی َژاػ تاله کـػِ امت تب ثّ اىکبل يغتهق اٍٚ ػاَيزٕ

مغُبٌ رهٛم ػاؿا . ػـٍّ ؿا َٛقمـکٕة کـػِ ٔ تضت کُتـل عٕػ ػؿآٔؿػ

ايب صبکی اف اٍٚ امت کّ صتی يوبيبت عٕػ ؿژٚى ْى ثّ ىکنت 

 .ْبی تبکَُٕی عٕػ ٔاهق اَؼ مٛبمت

  ػ ػؿ يؼتیثّ اٍٚ مٕء آؿبف ىؼِ ثٕ ۲۸۳۸ٔثالگ ػؿ اٚـاٌ کّ اف مبل 

کُتـل ٍؼا ٔ مًٛب اف ٚکطـف ٔ مبَنٕؿ گنتـػِ . کٕتبِ مـٚؼب ؿىؼ کـػ

يطجٕػبت اف مٕی ػٚگـ ثبػج ىؼ تب ثغو هبثم تٕرٓی اف عجـَگبؿاٌ، 

ػاَيزٕٚبٌ ٔ كؼبنٍٛ مٛبمی ثـای تجبػل َظـ ٔ گـػه آالػبت ثّ كْبی 

 ًٍْٛ ٔاهؼٛت ثّ ؿىؼ ٔ گنتـه يطبنت ثّ فثبٌ. يزبفی ؿٔی ثٛبٔؿَؼ

كبؿمی ػؿ كْبی يزبفی يُزـ ىؼ ٔ فثبٌ كبؿمی ؿا ػؿ نٛنت ػِ فثبٌ 

ْبی كبؿمی کّ پٛو  ؿىؼ ٔ گنتـه ٔثالگ. ثـتـ ػؿ ٔثالگنتبٌ هـاؿ ػاػ

ثـای كغـ كـٔىی ثّ ػٚگـ   اف اٍٚ ٔ اف مٕی ػٔنت عبتًی ثّ ثٓبَّ آی

ْبی ػَٛب تجؼٚم ىؼِ ثٕػ، ثؼَجبل ىکنت اٍالس ٓهجبٌ ثّ عبؿی تجؼٚم  کيٕؿ

 .ػؿ چيى ػٔنت اصًؼی َژاػ ىؼ

َژاػ ػؿ ػی  ْبی كبؿمی ػٔنت اصًؼی ػؿ ؿامتبی تاله ثـای کُتـل ٔثالگ

ْبی  مبيبَؼْی كؼبنٛت پبٚگبِ” ؿا ثب ػُٕاٌ   آٍٚٛ َبيّ آی ۲۸۳۹يبِ مبل 

ثّ تَٕٚت ؿمبَؼ کّ ثـ امبك آٌ ” ْبی اٚـاَی ؿمبَی ٔ مبٚت آالع

ػؿك ٔثالگ ٔ ييغَبت ْبی اٚـاَی يٕظق ثٕػَؼ آ ْب ٔ ٔثالگ مبٚت

ٔثالگ َٕٚنبٌ اٚـاٌ ثؼؿمتی . کٕتبِ ثّ حجت ثـمبَُؼ  عٕػ ؿا ػؿ يؼتی

ْب ػؿ اٚـاٌ ٔ  تَٕٚت اٍٚ ٓـس ؿا تالىی ثـای گنتـه کُتـل ؿمبَّ

اٚزبػ كْبی ٔصيت عٕاَؼػَؼ ٔ ػؿ ٚک کبؿفاؿ ًْبُْگ تضت ػُٕاٌ 

تؼؼاػی . ٓـس ػٔنت ؿا ثب ىکنت يٕارّ کـػَؼ” ٔثالگى ؿا حجت ًَٛکُى“

اف ٔثالگ َٕٚنبٌ ثب اىبؿِ ثّ ؿٛـ هبثم ارـا ثٕػٌ اٍٚ ٓـس ثّ يوبيبت 

ْب صتی  ػٔنت ٚبػأؿی کـػَؼ کّ ثؼَجبل تًبو ىؼٌ يٓهت حجت َبو ٔثالگ

ْبی عٕػ ؿا حجت  َژاػ ٔثالگ ثنٛبؿ اف يوبيبت ػٔنتی ٔ اف رًهّ اصًؼی

 .َکـػِ ثٕػَؼ

ة ٔ يضؼٔػ کـػٌ ثب ٔرٕػ ىکنت اٍٚ ٓـس تالىٓبی ػٔنت ثـای مـکٕ

مٛبمت ػمتگبِ ٔالٚی ثـای . كْبی يزبفی ًْچُبٌ اػايّ ػاىتّ امت

 :ػاؿػ  کُتـل كْبی يزبفی مّ يضٕؿ اٍهی

ْبی عٕػ كْبی  أال ػٔنت تاله کـػِ تب ثب مـيبّٚ گؾاؿی ٔ ثنٛذ َٛـٔ

ٔ آؿبف ”  ػِ ْقاؿ ٔثالگ ثنٛزی“ٓـس . يزبفی ػؿ اٚـاٌ ؿا آىـبل کُؼ

ٔ   ْبی يؾْجی الگ کّ ٔظٛلّ تيٕٚن ٔ گنتـه ٔثالگث  ثکبؿ کـػٌ پبؿمی

 .کُؼ ػؿ ًٍْٛ ؿامتب ٍٕؿت گـكتّ اَؼ َقػٚک ثّ ػٔنت ؿا ػَجبل يی

ْبی ؿٛـ عٕػی ؿا  ْب ٔ ٔثالگ کُؼ تب مبٚت حبَٛب، ػٔنت تاله کـػِ ٔ يی

اؿائّ کُُؼگبٌ عؼيبت اُٚتـَت ٔ ٔثالگ ػؿ اٚـاٌ . مبَنٕؿ ٔ مـکٕة کُؼ

ْبی ثّ اٍطالس  تت نٛنتی اف مبٚتٓب ٔ ٔثالگيٕظق اَؼ کّ ثطٕؿ يـ

َبُْزبؿ ؿا ػؿ اعتٛبؿ يوبيبت ايُٛتی ؿژٚى هـاؿ ػاػِ ٔ آَٓب ؿا مبَنٕؿ 

 . کُُؼ

تـٍٚ تکُٕنٕژی يٕرٕػ مبعت  ػٔنت اماليی ًْچٍُٛ اف پٛيـكتّ

ػؿ کُبؿ اٍٚ . کُؼ ْبی آيـٚکبئی ثـای مبَنٕؿ اُٚتـَت امتلبػِ يی ىـکت

ٔثالگ َٕٚل ؿا ثبفػاىت ٔ ىکُزّ کـػِ ٔ ٚب ؿژٚى تب ثّ صبل ٍؼْب 
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مٛبمت مـکٕة ؿژٚى ٔ . ْبی آَبٌ ؿا فٚـ كيبؿ هـاؿ ػاػِ امت عبَٕاػِ

ٔ ثؼَجبل هتم ايٛؼؿّب  ۲۸۳۳صًهّ ثّ ٔثالگ َٕٚنبٌ اٚـاَی، ػؿ املُؼ يبِ 

 .يٛـٍٛبكی ػؿ فَؼاٌ أٍٚ َغنتٍٛ هـثبَی عٕػ ؿا َٛق گـكت

ٍٛ َگبِ ػاىتٍ مـػت اُٚتـَت اف گنتـه حبنخب، ػٔنت تاله کـػِ تب ثب پبٚ

 .امتلبػِ اف كْبی يزبفی تٕمٔ كؼبنٍٛ رُجو ػؿ اٚـاٌ رهٕگٛـی کُؼ

آعـٍٚ گقاؿىبت صبکی اف اٍٚ امت کّ ىـکت يغبثـات کّ اکٌُٕ تضت 

ْبی عطٕٓ اُٚتـَت  کُتـل مپبِ پبمؼاؿاٌ امت ثب اكقاٚو َبگٓبَی تؼـكّ

  ػؿ رهٕگٛـی اف ػمتـمی  یْب کّ ػبيم يًٓ ػًال اف يکبَٛنى هًٛت

امتلبػِ ْٕىٛبؿَّ . کُؼ ػًٕيی ثّ اُٚتـَت امت، ثٛو اف پٛو امتلبػِ يی

اف كْبی يزبفی اف ُْگبو کٕػتبی اَتغبثبتی ثّ اُٚنٕ ثبػج ىؼِ تب ؿژٚى 

َتٕاَؼ کبيال اف گـػه آالػبت ٔ اعجبؿ يـثٕٓ ثّ رُجو يـػو يب 

ْبی هًٛت  ب اف ٓـٚن اْـوػٔنت ايب اکٌُٕ ػؿ ٍؼػ امت ت. رهٕگٛـی کُؼ

اف ٚکطـكّ ٔ مـکٕة ٔ مبَنٕؿ اف مٕی ػٚگـ يٕافَّ هٕا ػؿ كْبی 

 2010آگٕمت   15 .  يزبفی ؿا ثّ مٕػ عٕػ تـٛٛـ ػْؼ

……………………………………………………. 

 چِاضهیي فْضّم اجتواػی آهطیکا آغاظ ـس
َلـ اف ْلت کٛهٕيتـی يضم كٕؿٔو ثّ  ۲۲۲۲۲ثـای ثبفگيبئی كٕؿٔو ثٛو اف 

اِ اكتبػَؼ ٔ اف يـکق ىٓـ ػجٕؿ ًَٕػِ ٔ ػؿ عبتًّ ثّ يضهی کّ هـاؿ ثٕػ اٍٚ ؿ

کُلـاَل ثٍٛ انًههی ٍٕؿت پؾٚـػ گـػ ْى آيؼِ تب عٕػ ؿا ثـای ريٍ ثبفگيبئی 

ػؿ اٍٚ تظبْـات ؿَگٍٛ کًبَی اتضبػّٚ ْبی مـعپٕمتبٌ، مبفيبٌ . آيبػِ ًَبُٚؼ

 .ی فيُٛبٌ ىـکت ػاىتُؼْبی فَبٌ، اتضبػّٚ ْبی کبؿگـی ٔ كؼبنٍٛ رُجو ث

ػؿ فيبٌ ثبفگيبئی كٕؿٔو ٔ ًْچٍُٛ ػؿ کُلـاَل يطجٕػبتی آؿبف كٕؿٔو 

ؿٚگٕثـتب يُچٕ ثـَؼِ ربٚقِ َٕثم ٍهش اف گٕاتًبال ىـکت ػاىت ٔ ثُبو 

مبفيبَؼْبٌ كٕؿٔو ثّ ىـکت کُُؼگبٌ عٕه آيؼ گلت ٔ اىبؿِ ًَٕػ کّ ٔی عٕػ 

 .ؿا ثغيی اف اٍٚ رُجو يی ػاَؼ

ٛبمی ؿٔف کّ ػؿ يضٕؿ ثضج ْبی كٕؿٔو هـاؿ ػاىت ثضج ثضـاٌ اف ينبئم م

 .ثٕػ ۱۲۲۱کهًجٛب ٔ کٕػتب ػؿ ُْؼٔؿاك ػؿ پبٚبٌ يبِ رٌٕ 

يُچٕ ثؼؼ اف ٍضجت ْبی ؿئٛل رًٕٓؿ چبٔف ثب ؿئٛل رًٕٓؿ مبَؼٔؿ َگـاَی 

يب تاله يی “: ٔی ثب َگبْی ثّ أّبع ُْؼٔؿاك ػوٛؼِ ػاىت کّ. اه ؿكغ ىؼ

 .”ػؿ آيـٚکب ػٚگـ اتلبم َٛبكتؼ کُٛى تب اٍٚ يّٕٕع

يُچٕ عٕػ ػؿ فيبٌ ػٚکتبتٕؿ گٕاتًبال ؿَذ کيٛؼِ ثٕػ ٔ پؼؿ ٔ يبػؿه ؿا ثغبٓـ 

 .ًْجنتگی ثب رُجل يوبٔيت ُْؼٔؿاك اف ػمت ػاػِ ثٕػ

مًُٛبؿ ٔ کُلـاَل ػؿ ثبؿِ تى  ۸۹۲تب ؿٔف ٚکيُجّ ىـکت کُُؼگبٌ ػؿ ثٛو اف 

نى ٔ َظبيی گـی، عٕػيغتبؿی ػؿ تّٓٛ ْبئی چٌٕ پـٔمّ تـٛٛـ مٛبمی، ايپـٚبنٛ
ثّ ثضج ٔ … يٕاػ ؿؾائی، آالػبت ٔ اؿتجبٓبت ٔ كـُْگ ٔ ػؼانت ارتًبػی ٔ

 .گلتگٕ يی پـػافَؼ
َوطّ أد اٍٚ ثضج ْب ػؿ ؿٔف ىُجّ ػؿ ٚک کُلـاَل ػًٕيی اَزبو يی گٛـػ کّ ػؿ 

ٕاُْؼ آٌ ؿٔمبی رًٕٓؿ ثٕنٕٛی ٔ پبؿاگٕئّ اكٕ يٕؿانل ٔ كـَبَؼٔ نٕگٕ ىـکت ع

 اعجبؿ ؿٔف     .ًَٕػ

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

 زیساضُای کاضگطاى با ذاًْازٍ ی ضضا ـِابی
گـْٔی  اف کبؿگـاٌ اف ثغو ْبی يغتهق کبؿگـی ٔ اف رًهّ چُؼ کبؿگـ 

ثب عبَٕاػِ ی ؿّب ىٓبثی  89يـػاػيبِ  26اعـاری ػؿ ؿٔف مّ ىُجّ 

 .فَؼاٌ أٍٚ يضجٕك امت ػٚؼاؿ کـػَؼ 209کبؿگـ فَؼاَی کّ ػؿ ثُؼ ،

اٍٚ چُؼيٍٛ ػٚؼاؿ ِکبؿگـاٌ ثب عبَٕاػِ ی ؿّب ىٓبثی ثٕػِ امت ٔ  ػؿآٌ 

ػؼِ ی ػٚگـی اف کبؿگـاٌ ٔ ػٔمتؼاؿاٌ رُجو کبؿگـی ثـای اػالو 

ًْجنتگی ثب ؿّب ىٓبثی ٔ يجبؿفات ٔی ٔ يالهبت ثب اػْبی عبَٕاػِ  اه 

 .أ ؿكتُؼ ثّ يُقل

کبؿگـاٌ ػؿ اٍٚ يالهبت ًٍّ پـك ٔ رٕ ػؿ ثبؿِ ی آعـٍٚ ّٔؼٛت صجل 

ٔپـَٔؼِ ی ؿّب ىٓبثی ،ثـرنتّ تـٍٚ ٔرِٕ ِ يجبؿفاتی ؿّب ىٓبثی ًَبُٚؼِ 

ی کبؿگـاٌ ىـکت ٔاصؼ ٔ اف اػْبی مُؼٚکبی کبؿگـاٌ اٍٚ ىـکت ؿا ثبف 

 .ىًـػَؼ

ّب ثّ ػُٕاٌ ٚک كؼبل اف رًهّ ػؿ اٍٚ َينت ، اٍٚ َکتّ ٚبػآٔؿی ىؼ کّ ؿ

کبؿگـی ،ػؿ يجبؿفات کبؿگـی عٕػ ثّ ربی تکّٛ ثـ َٓبػْبی مبفىکبؿ ِ 

يؼُٕی ثـ کبؿگـاٌ  -کبؿگـی ثـؿرٕع ثّ کبؿگـاٌ ٔ اف رًهّ تکّٛ ی يبنی

 .تبکٛؼ ػاىتّ امت( ثّ ربی ْـ ػٔنت ،َٓبػ ٚب مبفيبٌ ػٚگـ ) 

اػِ ٔ ػٔمتبٌ ؿّب ػؿ اٍٚ يالهبت ًْچٍُٛ اف اهؼايبت اَزبو ىؼِ تٕمٔ عبَٕ

. ىٓبثی ػؿ پٛگٛـی ّٔؼٛت هْبٚی پـَٔؼِ ٔی پـك ٔ رٕ ثّ ػًم ايؼ

يٕؿػ ثنٛبؿ چيًگٛـٔ هبثم توؼٚـی کّ ػؿ اٍٚ ػٚؼاؿ ثّ ّٕٔس ييغٌ ثٕػ 

ؿٔصّٛ ی ثنٛبؿ ثبالی ًْنـ ؿّب ىٓبثی ٔ ػٚگـ اػْبی عبَٕاػِ اه ٔ 

پَٕٛؼ اَؼٚيّ  ثبٔؿْبی اٚيبٌ ثّ اَؼٚيّ ْب ٔ تاله ْبی ؿّب ثٕػ کّ َيبَگـ

 89يـػاػيبِ  26            .ٔ يجبؿفات ؿّب ثب عبَٕاػِ اه يی ثبىؼ

 کبؿگـاٌ يالهبت کُُؼِ

……………………………………………………… 

 :زضذْاؼت ذاًْازٍ ُای ظًساًیاى اػتصابی

 بگصاضیس با فطظًساًواى هالقات کٌین
عبَٕاػِ ْبی ىبَقػِ فَؼاَی اػتَبة کُُؼِ أٍٚ کّ پل اف گؾىت :کهًّ

ٛنت ٔ ٚک ؿٔف ْٛچ تًبك ٔ يالهبتی ثب ػقٚقاٌ ىبٌ َؼاىتّ اَؼ ثب اؿمبل ث

َبيّ ْبٚی ثّ ينٕٔالٌ يغتهق هْبٚی اف رًهّ ػاػمتبٌ تٓـاٌ اف آَٓب 

عٕامتّ اَؼ کّ ايکبٌ يالهبت ثب اٍٚ فَؼاَٛبٌ ؿا کّ ْى اکٌُٕ ػؿ مهٕل 

 . اَلـاػی ثّ مـ يی ثـَؼ كـاْى کُُؼ

ٔرٕػ اعجبؿ ی کّ اف فَؼاٌ أٍٚ يجُی ثـ پبٚبٌ  اٍٚ عبَٕاػِ ْب يی گُٕٚؼ ثب

اػتَبة ؿؾا ثّ آَٓب ؿمٛؼِ امت ، كؤ يالهبت ثب اٍٚ ػقٚقاٌ يی تٕاَؼ 

 . َگـاَی ىؼٚؼ آَبٌ ؿا ػؿثبؿِ ماليتيبٌ ؿكغ کُؼ 

اٍٚ ػؿ صبنی امت کّ ىبَقػِ فَؼاَی اػتَبة کُُؼِ فَؼاٌ أٍٚ اف ثٛنت 

هبت ثب عبَٕاػِ ْبٚيبٌ يضـٔو ىؼِ ؿٔف پٛو اف ْـ گَّٕ تًبك تهلُی ٔ يال

عبَٕاػِ ْب يی پـمُؼ چّ کنی تًٍْٛ يی کُؼ کّ ثؼؼ افٚک اػتَبة . اَؼ 

ؿؾای پبَقػِ ؿٔفِ صبل رنًی اٍٚ ػقٚقاٌ عٕة ثبىؼ ؟آَٓب اف ينٕالٌ 

ِٔٚژِ ػاػمتبٌ تٓـاٌ يی عٕاُْؼ کّ ايکبٌ يالهبت اٍٚ فَؼاَٛبٌ  هْبٚی ٔ ثّ 

 . کُؼ ثب عبَٕاػِ ْبٚيبٌ ؿا كـاْى

اؿهت فَؼاَٛبٌ اػتَبة کُُؼِ أٍٚ مّ ْلتّ يتٕانی ٔ ثـعی اف آَٓب چٓبؿ 

 . ْلتّ يتٕانی َتٕاَنتّ اَؼ کّ ثب عبَٕاػِ ْبٚيبٌ ػٚؼاؿ کُُؼ 

ثّ گلتّ يُبثغ يطهغ ،صٕاػث ؿٔی ػاػِ ػؿ فَؼاٌ أٍٚ ٓی مّ ْلتّ گؾىتّ 

ٍٚ ثٛو اف ْـچٛق َبىی افػؼو يؼٚـٚت ٍضٛش ٍؼاهت ،ؿٚٛل فَؼاٌ أ

ثٕػِ امت کّ ثّ ربی ؿمٛؼگی ثّ ىکبٚت فَؼاَٛبٌ ػؿ عًَٕ اػتـاُ ثّ 

فَؼاَی  ۲۹ىـاٚٔ َبيُبمت فَؼاٌ ٔ ؿكتبؿ َبيُبمت فَؼاَجبٌ ْب ، ثب اَتوبل 

ثّ ػنٛم ًٍْٛ مٕ . ػايٍ فػِ امت ۸۹۲ثّ اَلـاػ٘، ثضـاٌ ؿا ػؿ ثُؼ 

مت ثّ يؼٚـٚت ٔ ٔػؼِ ْبی ػؿٔؿٍٛ فَؼاَٛبٌ پل اف اَتوبل ثّ اَلـاػی ػ

 . اػتَبة ؿؾا فػَؼ 

ػهی يهٛضی كؼبل ػاَيزٕٚی ٔ ػْٕ اػٔاؿ تضکٛى ٔصؼت، ثًٍٓ اصًؼی 

َٕؿاَی َژاػ ؿٔفَبيّ َگبؿ ٔ ػْٕ رجّٓ  ايٕٚی ؿٔفَبيّ َگبؿ، صنٍٛ

ييبؿکت، ػجؼهللا يٕيُی كؼبل ػاَيزٕٚی ٔ مغُگٕی اػٔاؿ تضکٛى، ػهی 

لـاهؼايی كؼبل پـٔٚق كؼبل ػاَيزٕٚٙ، صًٛؼؿّب يضًؼی كؼبل مٛبمٙ، رؼ

ثبثبٚی كؼبل ( َبػؿ)يؼَی ، ّٛب َجٕی ػاَيزٕی يضـٔو اف تضَٛم، اثـاْٛى 

يؼَی ٔ اف ربَجبفاٌ رُگ اٚـاٌ ٔ ػـام، کْٕٛبؿ گٕػؿفی كؼبل صوٕم ثيـ 

ٔ ٔة َگبؿ، يزٛؼ ػؿی كؼبل ػاَيزٕٚٙ، يزٛؼ تٕکهی كؼبل ػاَيزٕٚٙ، 

َٛبٌ يُتوم ىؼِ ؿاليضنٍٛ ػـىی ٔ يضًؼ صنٍٛ مٓـاثی ؿاػ اف رًهّ فَؼا

 . ثّ مهٕل اَلـاػی ْنتُؼ کّ ػٔ ْلتّ ػؿ اػتَبة ؿؾا ثٕػِ اَؼ

کٕٛاٌ ًًٍٛی ؿٔفَبيّ َگبؿ،ًْچُبٌ ػؿ اػتَبة ؿؾا ثّ مـ يی ثـػ ٔ 

ثّ اػتَبثو پبٚبٌ  ۸۹۲اػالو کـػِ تب اَتوبل ًّْ فَؼاَٛبٌ ثّ ثُؼ ػًٕيی 

 . َغٕاْؼ ػاػ

ثب عبَٕاػِ  ۸۹۲ٛبمی ثُؼ ؿٔف يالهبت ْلتگی فَؼاَٛبٌ م(ػٔىُجّ )كـػا 

آٚب كـػا ثّ عبَٕاػِ اٍٚ ىبَقػِ فَؼاَی اربفِ يالهبت ػاػِ .ْبٚيبٌ امت 

آَٓب يًُٕع :عٕاْؼ ىؼ ٔ ٚب ثـای چُؼيٍٛ ثبؿ اٍٚ پبمظ ؿا عٕاُْؼ ىُٛؼ 

 1389يـػاػ  24       .انًالهبت عٕامتُؼ

…………………………………………………… 

 !یي اذطاج ـسػلی کطیوی بَ جطم ضّظٍ ذْاضٓ اظ اؼتیل آش
ؿٔاثٔ ػًٕيٗ ثبىگبِ امتٛم آؽٍٚ آالػّٛ اٖ ٍبػؿ كـػ كّ ػؿ ثغيٗ اف آٌ 

ثبىگبِ كـُْگی ٔؿفىی امتٛم »:ػنٛم اعـاد كـًٚٗ ٔاّش تـ ثٛبٌ ىؼِ امت 

آؽٍٚ ٔظٛلّ عٕػ يی ػاَؼ ػؿ يوبثم ػؼو تًکٍٛ ػؿ ارـای يوـؿات ٔ صـيت 

اف ثبفٚکُبٌ تٛى كٕتجبل  ىکُی ٔ تظبْـ ثّ ؿٔفِ عٕاؿی آهبی ػهی کـًٚی ٚکی

اٍٚ ثبىگبِ ٔ ػؼو ؿػبٚت ىئَٕبت يبِ يجبؿک ؿيْبٌ ػؿ رـٚبٌ تًـٍٚ ثّ 

اف .ٔظٛلّ ػُٚی ٔ هبََٕی عٕػ ػًم ًَٕػِ ٔ اعـاد اٍٚ ثبفٚکٍ ؿا اػالو ًَبٚؼ

آَزبٚی کّ تؼظٛى ىؼبئـ انٓی ٔ صـيت َٓبػٌ ثّ يوؼمبت ػٍٚ يجٍٛ امالو ػؿ 

تٛم آؽٍٚ هـاؿ ػاؿػ ٔ يتبملبَّ اٍٚ يّٕٕع أنٕٚت ثبىگبِ كـُْگی ٔؿفىی ام

اف ربَت ثبفٚکٍ يؾکٕؿ ؿػبٚت َيؼِ ٔ صتی ثب تٍْٕٛ ٔی ثّ ينئٕالٌ كؼؿامٌٕٛ 

كٕتجبل ٔ يوـؿات ًْـاِ ثٕػِ ٔ ػهٛـؿى تؾکـات مـپـمت تٛى ، ٔی ثّ اهؼاو عٕػ 

اػايّ ػاػِ ٔ اٍـاؿ ثـ اَزبو اٍٚ تغهق ػاىتّ امت، اٍٚ ثبفٚکٍ اف ًْـاْی تٛى 

 « .….. ٕتجبل امتٛم آؽٍٚ يضـٔو امتك

ػؿ آالػّٛ ثبىگبِ اىبؿِ اٖ ثّ گلت گٕٖ اَتوبػٖ كـًٚٗ ػؿثبؿِ يؼٚـٚت ثبىگبِ 

َيؼِ امت ، ثب اٍٚ صبل ثـعٗ گًبَّ فَٗ ْبٖ صبكٗ اف آٌ امت كّ اَتوبػ آىكبؿ 

اف يَطلٗ آرٕؿنٕ ، يؼٚـػبيم ثبىگبِ ٚكٗ اف ػالٚم تًَٛى ثبىگبِ امتٛم آؽٍٚ 

 . متثٕػِ ا

كـًٚٗ پٛو ٔ پل اف ثبفٖ يوبثم امتٛم آؽٍٚ ػؿ گلت ٔ گْٕبٚٗ رؼاگبَّ ثّ ىِٕٛ 

يؼٚـٚت ثبىگبِ اػتـاُ كـػ ٔ اف صنٍٛ ْؼاٚتٗ ، يبنك ثبىگبِ عٕامت يؼٚـٖ 

     1389يـػاػ  24    اٚهُب .ػٚگـ ؿا اَتغبة كُؼ

………………………………………………………. 
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 ؟!ضابَ کجا فطیاز بعًن ایٌِوَ ظلن ّ ًاهؽلواًی 

 ( ًاظًیي زاّزی ُوؽط ظًساًی ؼیاؼی اضژًگ زاّزی)
می ٔ ػٔيٍٛ ؿٔف اػتَبة ؿؾای ًْنـو آهبی اؿژَگ  23/5/89ؿٔف ىُجّ 

َٕٚنُؼِ ىبػـ ٔ فَؼاَی مٛبمی يی ثبىؼ ػالٚم اػتَبة ؿؾا تْٛٛغ  -ػأػی

صوٕم هبََٕی ٔ أنّٛ ْـ فَؼاَی امت کّ ًّْ آَٓب ثی چٌٕ ٔ چـا اف آٌ 

 . ثـعٕؿػاؿَؼ

يبِ امت کّ اٚيبٌ ْٛچگَّٕ تًبك تهلُی َؼاىتّ  2ػؿ صبل صبّـ ثٛيتـ اف 

اَؼ ٔ ػنٛم ػٚگـ ينکٕت گؾاؿػٌ ىکبٚت کتجی اٚيبٌ ثـ ػهّٛ ؿٚبمت فَؼاٌ 

ػمتٕؿ اَتوبل ًْنـو ثّ مهٕل  88ثًٍٓ مبل  22آهبی صبد کبظى يی ثبىؼ کّ 

 ( ؼاَٙ؟فَؼاَی کـػٌ فَ.)اَلـاػی ؿا ثؼٌٔ ْٛچ ػنٛهی ٍبػؿ کـػِ ثٕػَؼ

ػؿعٕامت  2ثنٛبؿ ػزٛت ٔ هبثم تأيم اٍٚ امت کّ پٛو ػؿآيؼ ؿمٛؼگی ثّ 

اٚيبٌ رهٕگٛـی اف يالهبت عبَٕاػِ ثٕػ کّ اٍطالصب يًُٕع انًالهبت 

ٚؼُی ٚکی ػٚگـ اف صوٕم فَؼاَٛبٌ کّ ػؿ آٍٚٛ َبيّ مبفيبٌ فَؼآَب ٔ .ىؼَؼ

بَٕاػِ فَؼاَی ثوٕل ؿٚبمت فَؼاٌ أٍٚ ثٛيتـ اف عٕػ فَؼاَٙ،يالهبت،صن ع

 . آالم يی گـػػ

ثـامبك ًٍْٛ آٍٚٛ َبيّ ْب ٔ ينتُؼات ْـ مبنّ مبفيبٌ يتجٕع تٕمٔ 

يًٛقاٌ ٔ ثبفؿمبٌ؟يٕؿػ پبٚو ٔ اؿفٚبثی هـاؿ يی گٛـػ تب يجبػا 

امتبَؼاؿػْب فٚـپب گؾاىتّ ىٕػ کّ ػؿ إَُٚؿت گٕاُْٛبيّ کٛلٛت آٌ يٕؿػ 

 . تأٚٛؼ يزؼػ هـاؿ ًَی گٛـػ ٔ ؿػ يی ىٕػ

هْبٚی ٔهت ثغًَٕ -ْى اکٌُٕ ًْـاِ ثب تأٚٛؼ يٕكوٛت يوبيبت ايُٛتی

ٔ ًْکبؿاٌ ربٌ ثـکق ( صنٍ صؼاػ) تجـٚک ثّ آهبی صنٍ فاؿع ػُْٕی 

؟اٚيبٌ ػؿ ػمتٛبثی ثّ اْؼاف يُٛٓی ٔ اَوالثٙ؟عٕػ ٔ ػؿ ؿامتبی آٌ مبهٔ 

ًَٕػٌ اٍٚ عبَٕاػِ اف فَؼگی کّ ثب َويّ ْب ٔ ثـَبيّ ْبٚی کّ يبْـاَّ 

 . اصی ٔ پٛبػِ ًَٕػَؼ ثوٕل عٕػىبٌ يب ؿا ثؼثغت ٔ آٔاؿِ کـػَؼٓـ

مبنگی فَؼگی آؿاو ٔ عبيٕه پيت يٛهّ ْبی  56مؤال اٍٚ امت آٚب ػؿ مٍ 

فَؼاٌ،ًْـاِ ثب ؿَذ ٔ ػؾاة ثبهًٛبَؼِ اف ىکُزّ ْب ؿا ْى ثـ اٚيبٌ يی 

ًّ عٕاُْؼ صـاو کُُؼ؟آٚب ًَی عٕاُْؼ ػمت اف مـ اٚيبٌ ثـػاؿَؼ ثؼؼ اف اُٚٓ

 ثالٚی کّ مـ يب َبفل کـػَؼ؟ 
ثّ رـو آفاػی عٕاْی امٛـ ٔ )اػتـاف يی کُى ثـای َزبت ًْنـ آفاػِ او کّ 

اف ًّْ ػمتگبْٓبی هْبٚی ٔ صکٕيتی ػؿعٕامت کًک ًَٕػِ او (گـكتبؿ ىؼِ

ٔنی يخم اُٚکّ ينئٕنٍٛ آَوؼؿ مـگـو َزبت يـػيبٌ ػاؿؼٚؼِ،متًؼٚؼِ ٔ ؿَذ 

ق َزبت ربيؼّ رٓبَی اف ظهى ٔ متى امتکجبؿ کيٛؼِ اهَی َوبٓ رٓبٌ ٔ َٛ

يتأملبَّ كـاؿتی ثـای ؿمٛؼگی ثّ ايٕؿ (کّ انجتّ ثنٛبؿ هبثم توؼٚـ امت)ْنتُؼ

پٛو پب اكتبػِ يـػو ٔ کيٕؿ عٕػ َؼاؿَؼ کّ ْـ کؼاو ثّ َضٕی ثّ ػٚگـی يضٕل 

چـاؿی )يی کُُؼ ٔ پـَٔؼِ ػؿ کيبهٕك اٍٚ پٛچٛؼگٛٓب گٛـ کـػِ ٔ هلم ىؼِ امت

 .( ّ عبَّ ؿٔامت ثّ ينزؼ صـاو امتکّ ث

ثؼُٕٚمٛهّ اف تًبيی آفاػی عٕاْبٌ ٔ آفاػاَؼٚيبٌ ثـای ؿْبٚی ًْنـو اف اٍٚ 

 .ّٔؼٛت ثنٛبؿ ثضـاَی امتًؼاػ يی ٓهجى

 كؼبنٍٛ صوٕم ثيـ ٔ ػيکـامی ػؿ اٚـاٌ:اَتيبؿ 1389يـػاػ  23َبفٍَٛ ػأػی 

…………………………………………………… 

 کاری در ایرانافزایش بیاعترافاتی در مورد 
 24تا  15نرخ بی كاری جوانان بین سنین : ( ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران 

این . درصد افزایش یافته است 29/6 ساله در میان جمعیت فعال این گروه، به 
شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی 

  .مرداد ماه 23شنبه .بیش تر بوده است
ساله كل كشور  24تا  15بررسی روند تغییرات نرخ بیكاری جوانان بین سنین 

 7/2 دهد كه این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته  نشان می
 .درصد افزایش داشت

شاغل دارای اشتغال  درصد جمعیت 9/5دهد كه  سهم اشتغال ناقص نشان می
روستایی  یش تر از زنان و در نقاطاین شاخص در بین مردان ب. اند ناقص بوده

 .بیشتر از نقاط شهری بوده است
ساعت و بیش  49ساله و بیش تر با ساعت كار معمول  15بررسی سهم شاغلین 

ساعت در  49درصد شاغلین به طور معمول بیش از  41/5تر نشان می دهد، 
ن این شاخص كه یكی از نماگرهای كار شایسته است، نشا. كنند هفته كار می

 .استاندارد كار می كنند د دهد در كشور سهم زیادی از شاغلین بیش تر ازحّ  می
عطش بازار کار در بهار امسال افزایش یافته، از تشدید نرخ :خبرگزاری مهر

 .مرداد ماه 23.  استان کشور خبر می دهد 26بیکاری در 
نامتعادل  ها افزایش تقاضا برای کار، این روز: سرویس اقتصادی روزنامه ابتکار

به بازار کار و پایین  61بودن عرضه و تقاضای نیروی کار، ورود متولدین دهه 
بودن دامنه نظارت و بازرسی از دالیل اصلی گسترش قراردادهایی با عناوین 

 .مخدوش، مبهم، سفید امضا و یکسویه است
هزینه های  :یشین کار در دولت میر حسین موسویابولقاسم سرحدی زاده، وزیر پ

تا . زندگی دو برابر دستمزد هاست، و امنیتی برای سرمایه گذاری وجود ندارد
در گفت و گو با  ).مسائل سیاسی حل نشود موضوع اقتصاد حل نمی شود

 (.روزنامه خبر

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

 ؼتاؼتاى کفْض افعایؿ یافتَ ا ۶۲ًطخ بیکاضی زض 
ػْؼ کّ  ثّ گقاؿه يٓـ، ثـؿمی ؿَٔؼ اكقاٚيی َـط ثٛکبؿی ػؿ کيٕؿ َيبٌ يٙ

 ۸٫۹يؼبػل  ۳۱ػؿٍؼ ػؿ ثٓبؿ  ۺ۲۸٫ثّ  ۳۳ػؿٍؼ ثٓبؿ  ۲۲٫۲اٍٚ َـط اف 

ػؿٍؼ اكقاٚو ٚبكتّ امت  ۲٫۹ػؿٍؼ ٔ َنجت ثّ فينتبٌ مبل گؾىتّ َٛق يؼبػل 

ٔ ًْچٍُٛ ثٛکبؿ کّ اٍٚ يّٕٕع َيبٌ ػُْؼِ ٔؿٔػ ثٛکبؿاٌ رؼٚؼ ثّ ثبفاؿ کبؿ 

 .ىؼٌ ثغيی اف ىبؿالٌ صکبٚت ػاؿػ

ربؿی َنجت ثّ يؼت  ثـ امبك اٍٚ گقاؿه، ّٔؼٛت َـط ثٛکبؿی ثٓبؿ مبل

 ۸امتبٌ ٔ کبْو آٌ ػؿ  ۺ۱ييبثّ آٌ ػؿ مبل هجم َيبَگـ ؿىؼ ثٛکبؿی ػؿ 

امتبٌ امت کّ اٍٚ يّٕٕع ثـ نقٔو پٛگٛـی ؿكغ َٛبفْبی ثبفاؿ کبؿ ٔ ؿكغ 

 .کيٕؿ اف مٕی ػٔنت تبکٛؼ ػاؿػػطو ثبفاؿ اىتـبل 

 ۲۸٫۱ثّ  ٫۳ۺ۲امتبٌ چٓبؿيضبل ٔ ثغتٛبؿی اف  ۸تُٓب ػؿ  ۳۱َـط ثٛکبؿی ثٓبؿ 

ػؿٍؼ، کٓکٛهّٕٚ ٔ ثٕٚـ اصًؼ  ۲۲٫۹ثّ  ۲۸٫۳ػؿٍؼ، مٛنتبٌ ٔ ثهٕچنتبٌ اف 

ػؿٍؼ کبْو ٚبكتّ  ٫۲ۺ۲ثّ  ۲۱٫۹ػؿٍؼ ٔ ػؿ نـمتبٌ اف  ۲۱ثّ  ۺ۲۱٫اف 

ْب ًْچٍُٛ َنجت ثّ فينتبٌ مبل گؾىتّ  امتبٌامت، ًْچٍُٛ َـط ثٛکبؿی اٍٚ 

 .ْى ثّ حجت ؿمٛؼ ۳۱َٛق کبْو ػاىتّ امت کّ اٍٚ ؿَٔؼ ؿٔ ثّ کبْو ػؿ ثٓبؿ 

 ۺ۱ثّ  ۳۱ْب ػؿ ثٓبؿ  ثغو يٓى ٔ هبثم تٕرّ ػؿ فيُّٛ َـط ثٛکبؿی امتبٌ

ثّ َنجت يؼت ييبثّ  ۳۱گـػػ کّ َـط ثٛکبؿی ػؿ آَٓب ٓی ثٓبؿ  امتبَی ثـ يٙ

کم ػؿٍؼی  ۺ۲۸٫قاٚو ٚبكت ثّ َضٕی کّ اٍٚ يٛقاٌ ػالِٔ ثـ َـط ، اك۳۳ثٓبؿ 

 .ْب هبثم تبيم امت ػؿٍؼ مبل گؾىتّ، ػؿ ثـعی امتبٌ ۲۲٫۲ْب ثّ َنجت  امتبٌ

ػؿٍؼی َـط  ۸٫۹ْـچُؼ ٔفٚـ کبؿ ػؿ ؿٔفْبی گؾىتّ َنجت ثّ اكقاٚو 

ْبی  ثب ػٚؼِ تـػٚؼ َگـٚنتّ امت ٔ ثـای أنٍٛ ثبؿ ٓی مبل ۳۱ثٛکبؿی ػؿ ثٓبؿ 

ْبی اػالو  ْبی يـکق آيبؿ ؿا فٚـ مٕال ثـػِ امت ٔ گلت کّ ٚب َـط گؾىتّ َـط

ربؿ٘؛ ٔنی ؿَٔؼ ؿٔ ثّ ؿىؼ  ىؼِ ػؿ مبل گؾىتّ ػؿمت يضبمجّ َيؼ ٔ ٚب ػؿ مبل

ای امت کّ َيبٌ اف َٛبف  ثٛکبؿی ػؿ کيٕؿ عٕػ ثّ تُٓبٚی يّٕٕع َگـاٌ کُُؼِ

 .ؼ ػاؿػْبی ىـهی رؼٚ يجـو ثبفاؿ کبؿ ثّ اٚزبػ كـٍت

ْبی  ؿا ػؿ امتبٌ ۳۱يـکق آيبؿ اٚـاٌ ػؿ يضبمجبت عٕػ َـط ثٛکبؿی ثٓبؿ 

، ۲۹، ۲۲٫۹، ۲۲٫۸آؽؿثبٚزبٌ ىـهٙ، ؿـثٙ، اؿػثٛم، اٍلٓبٌ ٔ اٚالو ثّ تـتٛت 

ػؿٍؼ اػالو کـػِ امت کّ اٍٚ َـط ػؿ يؼت ييبثّ مبل هجم ثّ  ۲۸٫۱ٔ  ۺ۲۸٫

 .تػؿٍؼ ثٕػِ ام ۲۱٫۱ٔ  ۺ۳٫، ۲۲٫۹، ۱٫۱، ٫۹ۺتـتٛت 

ْبی ثٕىٓـ، تٓـاٌ، عـامبَٓبی رُٕثٙ، ؿّٕی ٔ  ًْچٍُٛ َـط ثٛکبؿی امتبٌ

ػؿٍؼ اػالو ىؼِ  ۹٫۸ٔ  ۲۲٫۳، ۺ۲۲٫، ۺ۲۸٫، ۺ۲۸٫ىًبنی َٛق ثّ تـتٛت 

، ٫۲ۺ، ۲۸٫۸، ۱٫۱امت کّ اٍٚ َـط ػؿ يؼت ييبثّ مبل هجم ثّ تـتٛت يؼبػل 

 .ػؿٍؼ ثّ حجت ؿمٛؼِ ثٕػ ۸٫۱ٔ  ۺ۲۲٫

فَزبٌ، مًُبٌ، كبؿك، هقٍٔٚ ٔ هى َٛق ػؿ ثٓبؿ َـط ثٛکبؿی ػؿ عٕفمتبٌ، 

 ۲۱٫۸ٔ  ۲۸٫۳، ۱۲٫۸، ۲۲٫۸، ۲۲٫۱، ۲۸٫۱ربؿی ثّ تـتٛت يؼبػل  مبل

، ۹، ۹٫۳، ۲۱٫۱ػؿٍؼ ثّ حجت ؿمٛؼ کّ اٍٚ َـط ػؿ ثٓبؿ مبل گؾىتّ ثّ تـتٛت 

 .ػؿٍؼ ثٕػِ امت ۲۲٫۳ٔ  ۲۲٫۲، ۲۹٫۸

ی کـػمتبٌ، کـيبٌ، ْب ربؿی ػؿ امتبٌ گلتُی امت، َـط ثٛکبؿی كَم ثٓبؿ مبل

، ۺ۲۸٫، ۲۲٫۱کـيبَيبِ، گهنتبٌ ٔ گٛالٌ َٛق اكقاٚو ٚبكت کّ اٍٚ َـط يؼبػل 

ػؿٍؼ ثٕػ ػؿ صبنی کّ اٍٚ َـط ػؿ ثٓبؿ مبل گؾىتّ ثّ  ۲۸٫۳ٔ  ۲۲٫۸، ۲۸٫۸

 .ػؿٍؼ اػالو ىؼِ ثٕػ ۺ۲۱٫ٔ  ۺ۹٫، ۲۲٫۱، ۱٫۲، ۹٫۹تـتٛت يؼبػل 

ػؿ گـِٔ اكقاٚو ٚبكتّ ْبی َـط يبفَؼؿاٌ، يـکق٘، ْـيقگبٌ، ًْؼاٌ ٔ ٚقػ َٛق 

ثٛکبؿی ػؿ ثٓبؿ مبنزبؿی هـاؿ يی گٛـَؼ ثّ َضٕی کّ اٍٚ َـط ثّ تـتٛت 

ػؿٍؼ اػالو ىؼِ امت؛ ػؿ صبنی کّ َـط  ۲۲٫۱ٔ  ۲۸٫۸، ۲۲٫۳، ۲۲٫۸، ۲۲٫۹

، ۹٫۳، ۱٫۸، ۱٫۱ْب ػؿ يؼت ييبثّ مبل هجم ثّ تـتٛت يؼبػل  ثٛکبؿی اٍٚ امتبٌ

 .ػؿٍؼ ثٕػِ امت ۳٫۱ٔ  ۲۲٫۸

................................................................... 
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 ؼطکْب ّ ذفًْت گؽتطؾ

 بَ بِاًَ هباضظٍ با ذفًْت
 ثٓـٔف َظـی

" ثـعٕؿػ ثب صبيالٌ مالس مـػ " ػؿ چُؼ ؿٔف گؾىتّ ٔ ثؼَجبل آؿبف ٓـس 

ٍؼْب َلـ ػؿ تٓـاٌ ٔ ػٚگـ ىٓـْبی اٚـاٌ يٕؿػ ّـة ٔ ىتى هـاؿ گـكتّ 

تـٍٚ ٓـس ؿژٚى ثـای گنتـه مـکٕة ٔ اٚزبػ  تبفِ. بفػاىت ىؼِ اَؼٔ ث

كْبی ؿػت ٔ ٔصيت، ًْچٌٕ ػٚگـ تالىٓبی ؿژٚى ػؿ اٍٚ فيُّٛ، ثّ ثٓبَّ 

ػـثؼِ " ػٔنت رـاٚى ثبفػاىت ىؼگبٌ ؿا . گٛـػ ٍٕؿت يی" ايُٛت"اٚزبػ 

گٛـٖ، مـهت، يقاصًت ثـاٖ َٕايٛل يـػو، ىـاؿت ٔ مهت  کيٗ، فٔؿ

اػالو کـػِ ٔ يوبيبت ايُٛتی رًٕٓؿی اماليی گلتّ اَؼ " َؼاٌآمبٚو ىٓـٔ

ػٔ ػاَيگبِ يؼتجـ "ٔ تضوٛوبت " ػؿعٕامت يـػو"کّ اٍٚ ٓـس ثؼَجبل 

 .ثّ ارـا ػؿايؼِ امت" تٓـاٌ

ثّ ثٓبَّ ارـای اٍٚ ٓـس َٛـْٔبی اَتظبيی ػؿ ىٓـْبی يغتهق اٚـاٌ ٔ 

ٕػؿْٔبی ثنٛبؿی ثٕٚژِ تٓـاٌ ثّ ثنٛبؿی اف يـاکق ػًٕيی ٕٚؿه ثـػِ، ع

ْبی ثبفؿمی يتؼؼػی ؿا ػؿ َوبٓ يغتهق تٓـاٌ  ؿا يتٕهق ًَٕػِ، ٔ پنت

ْبی ػٚگـی ؿا  ػمتگبِ ايُٛتی ؿژٚى ػؿ ىٓـْبی يغتهق ٓـس. ثـپب کـػِ اَؼ

ػؿ اٍلٓبٌ يوبيبت . َٛق ارـا کـػِ ٔ ٚب ػؿ ػمتٕؿ کبؿ عٕػ هـاؿ ػاػِ اَؼ

" ْب  ْب ٔ تلـرگبِ بؿکٓـس پبکنبفٖ پ"اَتظبيی اٍٚ ىٓـ اف ارـای ٓـس 

ثّ ارـا " َگٓجبٌ يضهّ"عجـ ػاػِ اَؼ، ٔ ػؿ نـمتبٌ ٓـس ثّ اٍطالس 

ٓـس ثـعٕؿػ " ٓـس ػٚگـی تضت ػُٕاٌ  ،ػٔنت پٛو اف اٍٚ. ػؿايؼِ امت

 .ثّ ارـا گؾاىتّ ثٕػ  ؿا اف أاٚم عـػاػ يبِ" ثب يقاصًبٌ َٕايٛل

ّ َٛنت ٔ اػًبل مبثو  اف مٕی ػٔنت اماليی ثی  ْبٚی ارـای چٍُٛ ٓـس

يـػو ػؿ َظبو ٔالٚی   تـٍٚ ػـٍّ فَؼگی عيَٕت ٔ صًهّ ثّ عٍَٕی

رًٕٓؿی اماليی ْٛچگبِ ٚک امتجؼاػ يؼًٕنی ٔ يتؼبؿف . تبفگی َؼاؿػ

اٍٚ . ثنُؼِ َکـػِ امت َجٕػِ ٔ َٛنت، ٔ ْٛچگبِ ثّ مـکٕة عيٍ مٛبمی

ػو يـ  تـٍٚ ػـٍّ فَؼگی َظبو تبؿٚک اَؼٚو اف ًْبٌ اثتؼا ثّ عٍَٕی

اٚـاٌ صًهّ کـػِ ٔ ػؿ تاله ثـای صلع يٕرٕػٚت عٕػ ثّ مـکٕة يؼَی ٔ 

فَبٌ اٚـاٌ يـؽ  ػؿ تًبو اٍٚ مبنٓب. ٔمٛؼی َٛق ػمت فػِ امت  كـُْگی

اٍٚ َظبو رًُٓی ثٕػِ اَؼ، چّ آٌ   كـُْگی ًبيٛت گـائیٔ ػقای ت ػـٔمی

ٚب ٚب تٕمـی "فيبٌ کّ َٛـْٔبی ؿژٚى ثّ ثٓبَّ كـُْگ اماليی ثب ىؼبؿ 

صلع "صزبة ؿا ارجبؿی کـػَؼ، ٔ چّ ايـٔف کّ ثّ ثٓبَّ " ؿٔمـی

ْبی اٚـاٌ ؿا ثٛو اف  ْبی تٓـاٌ ٔ ػٚگـ ىٓـ عٛبثبٌ" ػلبف"ٔ " َٕايٛل

ّٔ پٕىبٌ ٔ هًّ ثؼمتبٌ عٕػ تجؼٚم کـػِ  ْـ فيبٌ ػٚگـی ثّ رٕالٌ گبِ چکً

ٓـصی ؿا  آعـٍٚ گقاؿىبت صبکی امت کّ تؼؼاػی اف ًَبُٚؼگبٌ يزهل. اَؼ

 .ثّ يزهل اؿائّ کـػِ اَؼ" ٓـس ايُٛت فَبٌ"تضت ػُٕاٌ 

اف ثـَبيّ   اػايّ ٔ يـصهّ تبفِ ای"  ثـعٕؿػ ثب صبيالٌ مالس مـػ "ٓـس 

ػؿ  ۲۸۳۹امت کّ اف اثتؼای " اؿتوبء ايُٛت ارتًبػی" ؿژٚى تضت ػُٕاٌ 

يـاصم پٛيٍٛ . اَتظبيی ػٔنت هـاؿ ػاىتّ امت-ػمتٕؿ کبؿ ػمتگبِ ايُٛتی 

ثـعٕؿػ ثب اؿاؽل ٔ "  ،"يجبؿفِ ثب ثؼصزبثی" کّ ثب ػُبٍٔٚ اٍٚ ٓـس 

ثّ ارـا  "ْبی ينتٓزٍ ػی كُُؼگبٌ می ثـعٕؿػ ثب تٕنٛؼ ٔ تٕفٚغ" ، ٔ "أثبه

ػؿايؼَؼ ثب يوبٔيت ٔمٛؼی ؿٔثـٔ ىؼِ ٔ ػٔنت اماليی ؿا ثٛو اف پٛو 

تَبٔٚـ صًهّ َٛـْٔبی ايُٛتی ؿژٚى ثّ فَبٌ، ثّ  پغو ٔمٛغ. ؿمٕا کـػَؼ

کيٛؼٌ رٕاَبٌ، ٔ آٔٚقاٌ کـػٌ آكتبثّ ثّ گـػٌ رٕاَبَی کّ رـييبٌ عٌٕ 

چٛقی َجٕػ يگـ يؼل يٕ ٔ نجبك ْبٚيبٌ، ثّ اَقربؿ ْـ چّ ثٛيتـ يـػو اف 

ػايُّ ؿمٕاٚی ؿژٚى چُبٌ ثٕػ کّ ثؼَجبل تَٕٚت ٓـس . َظبو ٔالٚی يُزـ ىؼ

كبٍهّ  َژاػ ؿؽٚالَّ تاله کـػ تب اف اٍٚ ٓـس اصًؼی" ػلبف ٔ صزبة"

گـكتّ ٔ ثگٕٚؼ کّ أ ثب اٍٚ ٓـس يغبنق امت، صبل آَکّ اٍٚ ٓـس يَٕثّ 

 .َژاػ ؿٚبمت آٌ ؿا ثؼٓؼِ ػاؿػ امت کّ اصًؼی  اَوالة كـُْگی  ىٕؿای ػبنی

مٛبمتٓبی  ػؿ ثـاثـ ؿژٚى اماليی ٔاهق ثّ يوبٔيت ػؿعيبٌ رٕاَبٌ

  هیؿژٚى ٔ َبكـيبَی يؼَی گنتـػِ اف ٚکطـف ٔ اثـاف اَقربؿ ػاع  كـُْگی

کُؼ تب ْقُّٚ ٔ ػٕاهت مٛبمی  اف ٓـف ػٚگـ، اکٌُٕ تاله يی  ٔ عبؿری

تـٍٚ هـثبَٛبٌ َظبو ٔالٚی ؿا ثّ  تـٍٚ ٔ نگؼ يبل ىؼِ مـکٕة عيٍ يضـٔو

ػؿ اٚـاٌ ًَٛتٕاَؼ ثب   کُؼ کّ کنی ػمتگبِ ٔالٚی گًبٌ يی. صؼاهم کبْو ػْؼ

. نق ثبىؼثبفػاىت صبيالٌ مالس مـػ، کبْو رـاٚى ٔ گنتـه ايُٛت يغب

اٍٚ ٓـس  کُؼ کّ اکخـٚت يـػو عٕاْبٌ ارـای يگـ َّ اُٚکّ ؿژٚى اػػب يی

تٓـاٌ " تضوٛوبت ػٔ ػاَيگبِ يؼتجـ"ْنتُؼ؟ يگـ َّ اُٚکّ اٍٚ ٓـس َتٛزّ 

 امت؟

ْبی يغتهق  َجبٚؼ كـايٕه کـػ کّ اٍٚ تاله ثـای اٚزبػ ىکبف ػؿ يٛبٌ الّٚ

ؿژٚى تب يؼتٓب ٔ . ٛـػگ ارتًبػی ػؿ اٚـاٌ ػؿ ىـاٚٔ يؼُٛی ٍٕؿت يی

ؿا ثّ ثٓبَّ صم ييکالت اهتَبػی ٔ   ىٛبػاَّ تاله کـػ تب مـکٕة كـُْگی

ىؼبؿْبی ؿٚبکبؿاَّ  ػٔنت، ايب، . ثب ٔػؼِ تونٛى ػؿايؼ َلت تٕرّٛ کُؼ

َتٕاَنت اف عٛقه رُجو ّّؼ امتجؼاػی يـػو يب ٔ ٍق کيٛؼٌ اکخـٚت 

اف ُْگبو کٕػتبی . ـی کُؼاٚـاٌ ػؿ يوبثم ػمتگبِ ٔالٚت رهٕگٛ ػظٛى رًؼٛت

اَتغبثبتی ثّ اُٚنٕ، ٔ ثٛو اف ْـ فيبٌ ػٚگـی، ؿژٚى تاله کـػِ تب 

ؿا ثّ چًبهی ثـای مـکٕة رُجو يـػيی " ايُٛت ارتًبػی"ٔ " كـُْگ"

ثنٛبؿی اف كؼبنٍٛ رُجو ػاَيزٕٚی ٔ رُجو فَبٌ ثّ ًٍْٛ ثٓبَّ ٔ . تجؼٚم کُؼ

يزتًغ . ّ ىؼِ ٔ يٛيَٕؼثبفػاىت ٔ ىکُز" اؿاؽل ٔ أثبه"تضت ػُٕاٌ 

َظبيی صبکى اکٌُٕ ثب ٓـس رؼٚؼ عٕػ ٔ ثب صًهّ ثّ هـثبَٛبٌ اٍٚ  -ٍُؼتی 

َظبو رًُٓی يٛکٕىؼ تب َّ تُٓب تٕرّ اكکبؿ ػًٕيی ؿا اف ثضـاٌ ػًٛن 

  ْبی تٕػِ ای اهتَبػی يُضـف کُؼ، ثهکّ ثّ تؼاؿک ثـای يوبثهّ ثب ىٕؿه

 . ثپـػافػ
تـٍٚ کيٕؿ يُطوّ تجؼٚم  اٚـاٌ ؿا ثّ َبثـاثـ مٛبمتٓبی اهتَبػی ػٔنت اماليی

يٛهٌٕٛ اف رًؼٛت کيٕؿ  ۸۲ثُب ثّ اػتـاف ؿئٛل يـکق آيبؿ اٚـاٌ . کـػِ امت

 ۸۲" مٓى"ًْچٍُٛ ثُب ثّ گقاؿه مبفيبٌ يهم، .يٛکُُؼ  فٚـ عٔ كوـ فَؼگی

" مٓى" امت، ػؿ صبنٛکّ ػؿٍؼ ۳۹   ػؿٍؼ اف رًؼٛت اٚـاٌ اف ػؿايؼ کيٕؿ

گنتـه َـط . ػؿٍؼ امت ۹ٛـتـٍٚ يـػو اف ػؿايؼ اٚـاٌ تُٓب ػؿٍؼ اف كو ۸۲

ْب ٔ تؼٕٚن پـػاعت ػمتًقػْب اف ٚکطـف، ٔ اكقاٚو َـط  ثٛکبؿی، يٕد اعـاد

  تٕؿو ٔ صؾف ٚبؿاَّ اف ٓـف ػٚگـ، ثّ موٕٓ ْـ چّ ثٛيتـ مطش فَؼگی

ايُٛت "  گنتـه مـکٕة ثّ ثٓبَّ. اکخـٚت يـػو اٚـاٌ يُزـ ىؼِ امت

كـيبَؼاؿ ىٓـمتبٌ . كبرؼّ اهتَبػی ػؿ اٚـاٌ کبيالً يـثٕٓ امت  ثّ" ارتًبػی

. يجبؿکّ ْـاك ؿژٚى اف ىٕؿه يـػو اٚـاٌ ؿا ثب ٍـاصت تًبو ثٛبٌ کـػِ امت

ثُب ثّ گقاؿىی کّ عجـگقاؿی كبؿك، ٔاثنتّ ثّ ػمتگبِ ٔالٚت، يُتيـ کـػِ، 

ارـای ٓـس  هللا يؼتًؼ٘ كـيبَؼاؿ ىٓـمتبٌ يجبؿکّ ثب اػالو اُٚکّ آؿبف صجٛت

عٕاْؼ ىؼ، گلتّ " ايُٛت ارتًبػی"ْب يُزـ ثّ اعتالل ػؿ  ْؼكًُؼ کـػٌ ٚبؿاَّ

ىٕػ ٔ   گَّٕ اٚزبػ َبايُٙ  ػٔنت ثبٚؼ ثب اَزبو ػهٛن ٔظبٚق عٕػ يبَغ ْـ"امت کّ 

مـکٕة، فَؼاٌ، ىکُزّ ٔ اػؼاو تُٓب ".كْبٚٙ آؿاو ثـا٘ يـػو ثّ ٔرٕػ آٔؿػ 

 . امت" ايو ٔ ايُٛتآؿ"اثقاؿ اٍٚ َظبو ثـای اٚزبػ 

ثب " ثـعٕؿػ ثب اؿاؽل ٔ أثبه"ثبٚؼ ثّ عبٓـ ػاىت کّ مـَٕىت هـثبَٛبٌ ٓـس 

ثنٛبؿی اف ثبفػاىت . مـَٕىت امـای رُجو ّّؼ امتجؼاػی يـػو يب ٚکنبٌ ثٕػ

َظبيی کّ ؿْجـ أ . ىؼگبٌ ػؿ ىکُزّ گبِ کٓـٚقک ىکُزّ ىؼِ ٔ ثوتم ؿمٛؼَؼ

" ظهى ثّ َظبو"ّ اكيبی اٍٚ رُبٚبت ؿا َّ تزبٔف ثّ رٕاَبٌ ػؿ کٓـٚقک، ک

يـػو   تـٍٚ ػـٍّ فَؼگی يـػو ٔ ثّ عٍَٕی  يٛؼاَؼ؛ َظبيی کّ ثّ ملـِ عبنی

کُؼ؛ َظبيی  تـٍٚ صوٕم اَنبَی ؿا نگؼ يبل يی  اَؼافػ؛ َظبيی کّ ثؼٚٓی  چُگ يی

کُؼ؛  ؿا پبًٚبل يی  صن ػين، صن ثٛبٌ ٔ صن کبؿ ٔ فَؼگی" كـُْگ"کّ ثّ ثٓبَّ 

. يـػو امت  تـٍٚ ػىًٍ ايُٛت ربَی ٔ يبنی کّ يوؼو" ايُٛت ارتًبػی"اكغ َّ يؼ

تـٍٚ ٓـس ؿژٚى، ٓـصی امت ثـای اٚزبػ ىکبف ػؿ يٛبٌ هـثبَٛبٌ ػمتگبِ  تبفِ

ٔالٚی؛ ٓـصی ثـای تجؼٚم کـػٌ اٚـاٌ ثّ ٚک مـثبف عبَّ ثقؿگ؛ ٓـصی امت 

   .ثـای عبيٕه کـػٌ ىؼهّ رُجو ثـای آفاػی ٔ ػؼانت

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

ُوؽط هٌصْض اؼاًلْ ذْؼتاض پیگیطی ًِازُای بیي 

 .الوللی بطای آظاز ُوؽطؾ ـس
پـٔاَّ امبَهٕ، ًْنـ يَُٕؿ امبَهٕ كؼبل ثـرنتّ : کًپٍٛ ثٍٛ انًههی صوٕم ثيـ

اٌ ػؿعًَٕ کبؿگـی ػؿيَبصجّ ثب کًپٍٛ ثٍٛ انًههی صوٕم ثيـ ػؿ اٚـ

اكقاٚو يؼت فيبٌ فَؼاٌ ًْنـه اثـاف ىگلتی کـػ ٔ عٕامتبؿ پٛگٛـی 

يَُٕؿ امبَهٕ ْلتّ پٛو ثّ اتٓبو . َٓبػْبی ثٍٛ انًههی ثـای آفاػ ًْنـه ىؼ

. مبل صجل كؼهی يضکٕو ىؼ ۹تجهٛؾ ػهّٛ َظبو ثّ ٚک مبل صجل ػالِٔ ثـ 

امبَهٕ ثـامبك  يٍ ٔ مبٚـ اػْبی عبَٕاػِ آهبی» : ًْنـٔی ثّ کًپٍٛ گلت

هٕنی کّ ينٕٔالٌ کيٕؿيبٌ اف رًهّ ٔفٚـ کبؿ ٔ ؿٚٛل هِٕ هْبّٚٛ ثّ َٓبػْبی 

ثٍٛ انًههی يجُی ثـ آفاػی يَُٕؿ امبَهٕ ػاػِ ثٕػَؼ، ثـای آفاػی ٔی 

 . ؿٔفىًبؿی يی کـػٚى ٔ ؿای ٍبػؿِ رؼٚؼ ثنٛبؿ ثـاًٚبٌ يبّٚ تؼزت ثٕػ

ؿا يی گؾؿاَؼ کّ ثّ ًٍْٛ اتٓبو  ٔی ْى اکٌُٕ ػٔؿاٌ صجنی»: پـٔاَّ امبَهٕ گلت

 «يگـ يی ىٕػ چٍُٛ چٛق٘؟. تجهٛؾ ػهّٛ َظبو يضکٕو ىؼِ امت

ثّ گلتّ عبَى امبَهٕ ّٔؼٛت . ًْنـآهبی امبَهٕ ؿٔف پُزيُجّ ثّ يالهبت ٔی ؿكت

اگـ چّ يَُٕؿ امبَهٕگلتّ امت کّ َنجت ثّ ؿای . ػًٕيی ٔی يُبمت ثٕػِ امت

يی گلتُؼ ينٕٔالٌ فَؼاٌ پـَٔؼِ ای ثـای  اٚيبٌ» : ٍبػؿِ اػتـاُ عٕاْؼ کـػ

ٔی ثبف کـػِ اَؼ کّ ػؿ ىؼجّ ٚک ػاػگبِ اَوالة اماليی ؿای ٚک مبل صجل ػؿ 

صتی ٔکالٚيبٌ . اػايّ صجل كؼهی ٍبػؿ ىؼِ ٔ ػؿ فَؼاٌ ثّ أ اثالؽ ىؼِ امت

ثّ ىؼجّ ٚک ػاػگبِ اَوالة اماليی ؿكتُؼ ايب ؿٚٛل ( آهبٚبٌ يٕالٚی ٔ عٕؿىٛؼ)

صبل هـاؿ امت آَٓب اٍٚ ْلتّ يزؼػا ثّ . ثّ آَٓب اربفِ يطبنؼّ پـَٔؼِ ؿا َؼاػػاػگبِ 

اٍٚ ىؼجّ يـارؼّ کُُؼ، پـَٔؼِ ؿا ثغٕاَُؼ ٔ الٚضّ اػتـاّی ؿا ثـای ػاػگبِ 

 « .تزؼٚؼ َظـ ؿٔی پـَٔؼِ هـاؿ ػُْؼ

گلتُی امت ٔکالی آهبی امبَهٕ اف اَتوبل پـَٔؼِ يٕکهيبٌ ثّ ػاػگبِ اَوالة ثی 

يب ٔاهؼب اف اٍٚ ّٔؼٛت َبؿاصتٛى ٔ »: پـٔاَّ امبَهٕ اػايّ ػاػ. ثٕػَؼ آالع

پقىکی هبََٕی ثّ ػالٚم ييکالت « . عٕاْبٌ تزؼٚؼ َظـ ػؿ ؿای ٍبػؿِ ْنتٛى

رنًی ػؼٚؼِ اٍٚ فَؼاَٙ، ٓی اٍٚ يؼت مّ ثبؿ ؿای ثّ ػؼو تضًم صجل ػاػِ اَؼ 

 .ِ امتايب ثـ عالف هٕاٍَٛ يٕرٕػ يَُٕؿ امبَهٕ ُْٕف آفاػ َيؼ
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