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 اػالهیَ ُئیت اجزائی طبسهبى

 ۴۳بَ هٌبطبت پٌجبٍ  ّ ُفتویي طبلگزز کْزتبی
 زتبئی ػلیَ حك حبکویت هززم ایزاى، ک۲۴۴۳ْهززاز  ۳۲کْزتبی 

پ٘زبٙ ٝ ٛلت مبٍ پ٤و، ثب ػعبُت ػٞآَ ٓقػٝؿ آٓـ٣کب ٝ اٗگ٤ِل، ٝ ػؿ 

ٛٔؼمتی آىکبؿ ثب ؿٝصب٤ٗت ٓـتزغ ثٚ ؿٛجـی آ٣ت هللا کبىبٗی، ػُٝت ِٓی ٝ 

ِّ ػکتـ ٓضٔؼ َٓؼم مـٗگٕٞ ىؼ ٝ ٓضٔؼؿّب پِٜٞی ٓزؼػأ ثٚ  ٓ٘تغت ٓـػ

ٗت٤زٚ ٓٔبىبت رجٜۀ ِٓی ٝ م٤بمت ا٣ٖ کٞػتب ػؿ . تغت مِط٘ت ثبفگيت

ثقػالٗۀ صقة تٞػٙ کٚ ىو ٛقاؿ ػْٞ ػؿ تٜـإ ٝ ٗلٞؽ ؿ٤ـهبثَ اٗکبؿی 

پ٤ـٝفی ػُٝت . ػؿ اؿتو ٝ ىٜـثبٗی ػاىت، ثؼٕٝ ٓوبٝٓت الفّ پ٤ـٝف ىؼ

کٞػتب، آؿبف ٣ک ػٝؿٙ ث٤نت  ٝ پ٘ذ مبُٚ مـکٞة ٝ علوبٕ ٝ تجؼ٣َ ا٣ـإ ثٚ 

 ۸۲کٞػتبی آپـ٣ب٤ُنتی . ٤ُنتی ثٞػػـٍۀ  تبعت ٝ تبفٛبی ٓطبٓغ آپـ٣ب

ٓـػاػ، ثب ػؿْٛ ىکنتٖ ػُٝت َٓؼم، کٞػتبئی ػ٤ِٚ صن صبک٤ٔت ٓـػّ 

ا٣ـإ، ػ٤ِٚ صن تؼ٤٤ٖ مـٗٞىت ٤ِٓت ٛبی مبکٖ کيٞؿ ٝ اٗتوبٓی اف تاله 

ٓـػاػ، کٚ ثب  ۸۲کٞػتبی . ػکتـ َٓؼم ثـای ِٓی کـػٕ ٍ٘ؼت ٗلت ثٞػ

ػُٝت ِٓی ػکتـ َٓؼم پب٣بٕ  صٔب٣ت ث٤ؼؿ٣ؾ ٝ هبٓغ ؿٝصب٤ٗت ٓـتزغ، ثٚ

ػاػ، ؿاٙ ٓـػّ ا٣ـإ ثٚ آفاػی ٝ صن تؼ٤٤ٖ مـٗٞىت ؿا مؼ کـػ ٝ ىـا٣ٔ ؿا 

ثـای اػآٚ ػوت ٗگٜؼاىتٖ کيٞؿ كـاْٛ آٝؿػ ٝ ٣ک امتجؼاػ م٤بٙ ؿا ثـ 

ؿٝصب٤ٗت ٓـتزغ ثب ػٔؼٙ کـػٕ عطـ ک٤ٗٞٔنْ، ؿاٙ عٞػ . کيٞؿ صبکْ گـػاٗؼ

ٝ اؿثبثبٗيبٕ ؿا ٛٔٞاؿ کـػ تب ٓبٗغ اف ػؿ ٛٔـاٛی ٝ ٛٔگبٓی ثب کٞػتبچ٤بٕ 

إٓ ىٞػ کٚ ثٜبؿ آفاػی ٝ ىـا٣ٔ ٤ٗٔٚ ػٓکـات٤ک ػٛۀ ث٤نت ٝ ؿىؼ گنتـػٙ 

آگبٛی ٛبی م٤بمی ٝ ارتٔبػی، پب٣ٚ ٛبی هؼؿت اؿتزبػی ػمتگبٙ ؿٝصب٤ٗت 

 .ؿا ثٚ چبُو ثطِجؼ

آـٝف، پ٘زبٙ ٛلت مبٍ پل اف إٓ ائتالف ٗ٘گ٤ٖ ػمتگبٙ ؿٝصب٤ٗت ٓـتزغ ٝ 

٣ٞبٕ آپـ٣ب٤ُنتی، ٣ک ثبؿ ػ٣گـ ٓ٘بكغ ا٣ٖ ػٝ هؼؿت ػ٤ِٚ ٓ٘بكغ مِطٚ ر

ٓـػّ ا٣ـإ ٝ صن تؼ٤٤ٖ مـٗٞىت إٓ، ا٣ٖ ثبؿ ػؿ ائتالكی ٓ٘لی ثب ٣کؼ٣گـ 

ػؿ ىـا٣طی کٚ ٓـػّ ا٣ـإ ثـای ؿٛبىؼٕ اف امتجؼاػ . هـاؿ گـكتٚ امت

ـای ٓطِوۀ ػ٣٘ی ٣ک مبٍ تٔبّ كؼاکبؿ٣ٜبی ثی ٓبٗ٘ؼ اف عٞػ ٗيبٕ ػاػٙ اٗؼ ٝ ث

کنت صن صبک٤ٔت عٞػ ٓی ر٘گ٘ؼ ٝ ثب عيٖ تـ٣ٖ ٝ ث٤ـصٔبٗٚ تـ٣ٖ 

مـکٞة ؿٝثـ٣ٝ٘ؼ، مِطٚ ر٣ٞبٕ عبؿری ثب اػٔبٍ م٤بمت تضـ٣ْ، ا٣ٖ ٓـػّ 

ىزبع ؿا ت٘ج٤ٚ ٓی ک٘٘ؼ تب ىـا٣طی كـاْٛ آٝؿٗؼ کٚ ٓـػّ ؿا اف پبی ث٤بٗؼافٗؼ  

ٙ صن تؼ٤٤ٖ ٝ اعتالكبت عٞػ ثب امتجؼاػ ػ٣٘ی ؿا ثٚ گٞٗٚ ای صَ ک٘٘ؼ کٚ ؿا

مـٗٞىت ٓـػّ ا٣ـإ مؼ ىؼٙ ٝ صتی ػؿ ٍٞؿت مـٗگٞٗی ا٣ٖ امتجؼاػ 

 .ث٤ـصْ، رـ٣بٗی ثٚ هؼؿت ثـمؼ کٚ صبكع ٓ٘بكغ ٝ ٓطبُغ إٓ ٛب ثبىؼ

ٛـ چ٘ؼ مِطٚ ر٣ٞبٕ عبؿری تاله ٛبی ػعبُت ر٣ٞبٗۀ عٞػ ػؿ ػ٣گـ 

کيٞؿٛب ؿا ثٚ ٗبّ ػكبع اف ػٓکـامی ٝ  صوٞم ثيـ اٗزبّ ٓی ػٛ٘ؼ، آب 

ت کٚ ٗؼاٗؼ کٚ ثـای إٓ ٛب، صوٞم ثيـ ٝ صن صبک٤ٔت ٓـػّ پي٤قی ک٤ن

ٗگبٛی ثٚ مـٗٞىت ٓـػّ ػـام ٝ رٜ٘ٔی کٚ ػؿ إٓ گـكتبؿ . اؿفه ٗؼاؿػ

آٓؼٙ اٗؼ، ٤ْٗ ٗگبٛی ثٚ ّٝؼ٤ت اكـبٗنتبٕ ٝ ىـا٣طی کٚ ٓـػّ إٓ کيٞؿ ػؿ 

إٓ هـاؿ ػاؿٗؼ، ٝ ٛٔچ٤ٖ٘ تٞرٚ ثٚ آ٣٘ؼٙ ای کٚ پبکنتبٕ اٗتظبؿ ٓی کيؼ، 

گی ٗيبٕ ٓی ػٛؼ کٚ آٓـ٣کب ٝ ْٛ پ٤ٔبٗبٗو ثٚ تٜ٘ب چ٤قی کٚ ٗٔی ٛٔ

تٔبٓی . اٗؼ٣ي٘ؼ، صن صبک٤ٔت ِٓت ٛب ٝ صوٞم ثيـ ػؿ ا٣ٖ کيٞؿٛبمت

تاله ٛبی آٓـ٣کب، ػؿ ا٣ٖ ٓ٘طوۀ صنبك، چگٞٗگی تزؼ٣ؼ مبفٓبٗؼٛی هؼؿت 

ٛبی ػُٝتی ثـای صلع ٝ تب٤ٖٓ ؿاٙ ٛبی ؿم٤ؼٕ اٗـژی ثٚ کيٞؿٛبی ٓتـٝپَ 

آـ اٍِی تـ٣ٖ اٗگ٤قٙ ٝ ٜٗبٗی تـ٣ٖ ٓضـک م٤بمت ٛبی ٓ٘طوٚ  ا٣ٖ. امت

اف ا٣ٖ ؿٝمت کٚ ٝرٞػ ٣ک ر٘جو ٓنتوَ ٝ . ای آٓـ٣کب ٝ ْٛ پ٤ٔبٗبٗو امت

ػٓکـات٤ک کٚ ؿاٙ تؼ٤٤ٖ مـٗٞىت تٞمٔ ٓـػّ  کيٞؿ ؿا ٛٔٞاؿ مبفػ، ػؿ 

ا٣ٖ صنبك تـ٣ٖ ٓ٘طوۀ رٜبٕ، ٗٔی تٞاٗؼ ٓٞؿػ صٔب٣ت ٝ تؤئ٤ؼ مِطٚ ر٣ٞبٕ 

 .ثبىؼ

تٞرٚ ثٚ ٛؼف ٛب٣ی کٚ هؼؿت ٛبی مِطٚ رٞ ػؿ ا٣ٖ ٓ٘طوٚ اف رٜبٕ ػٗجبٍ 

ٓی ک٘٘ؼ، ثـای ٤ٗـٝٛبی م٤بمی ٝ مبفٓبٕ ٝ رـ٣بٕ ٛبی ٓجبؿف ٝ اٗوالثی 

آـٝف ٤ٗق ٛٔچٕٞ پ٘زبٙ ٝ ٛلت . ثب٣ؼ اف ا٤ٔٛت ٣ٝژٙ ای ثـعٞؿػاؿ ثبىؼ

مبٍ پ٤و، ؿٝصب٤ٗت ٓـتزغ ٝ مِطٚ ر٣ٞبٕ عبؿری ػؿ ائتالكی ٗب٤ٕٓٔٞ 

ػٗجبٍ کـػٕ ربپبی مِطٚ . ـای مؼ کـػٕ ؿاٙ صبک٤ٔت ٓـػّ هـاؿ گـكتٚ اٗؼث

ر٣ٞبٕ عبؿری ػؿ ٤ٓبٕ گـٝٙ ٛبی ِٓی کٚ ثـای صن تؼ٤٤ٖ مـٗٞىت ٤ِٓت 

ٛبی کيٞؿٓجبؿفٙ ٓی ک٘٘ؼ، ٗيبٕ ٓی ػٛؼ کٚ ف٤ٓ٘ٚ ثـای ػعبُت عبؿری ػؿ 

ب ٗٚ تٜ٘. مـٗٞىت ٓـػّ ا٣ـإ تب چٚ صؼ ٗقػ٣ک ٝ تب چٚ صؼ  عطـٗبک امت

گـٝٙ ٛب ٝ مبفٓبٕ ٛبی ِٓی، ثِکٚ ثن٤بؿٗؼ مبفٓبٕ ٛبی مِط٘ت ِٓت ٝ 

٤ُجـاٍ ٛبی ٝاؿكتٚ کٚ ا٤ٓؼىبٕ ؿا ثٚ ػعبُت عبؿری ثنتٚ اٗؼ تب ٛٔچٕٞ 

ا٣ٖ . ػـام ٝ اكـبٗنتبٕ، ثب تٜبرْ ٗظبٓی، ؿاٙ هؼؿت گ٤ـی ىبٕ ٛٔٞاؿ ىٞػ

٘ؼ ٤ٗـٝٛبی ّؼٓـػٓی ثـای ت٤ْٖٔ ٓ٘بكغ ٓجوبتی ٝ م٤بمی عٞػ ٗٔی تٞاٗ

مبفٓب٤ٗبثی تٞػٙ ٛبی . ثب هؼؿت گ٤ـی ٜٗبػٛبی هؼؿت تٞػٙ ای ٓٞاكن ثبى٘ؼ

إٓ ٛب ثٚ تٞػٙ ٛبی . کبؿ ٝ فصٔت، ٗٔی تٞاٗؼ ٓٞؿػ ٓٞاكوت إٓ ٛب هـاؿ گ٤ـػ

ثی ىکَ ٝ ثی تيکَ ٝ ثی مبفٓبٗی اصت٤بد ػاؿٗؼ تب ثَٞؿت م٤بٛی ُيگـ 

 .ا٣ٖ ٓؼػ٤بٕ آفاػی ٝ صوٞم ثيـ ػَٔ ک٘٘ؼ

گـ ثغٞاٛؼ ثب هؼؿت اف ٓجبؿفٙ ّؼ ػ٣کتبتٞؿی ػجٞؿ آب ر٘جو ٓـػٓی ا

کـػٙ ٝ ؿاٙ ؿا ثـای صن تؼ٤٤ٖ مـٗٞىت عٞػ ٛٔٞاؿ مبفػ ٝ صنبة عٞػ ؿا 

اف صنبة تٔبٓی مٞػر٣ٞبٕ ٝ مِطٚ ر٣ٞبٕ ػاعِی ٝ عبؿری رؼا مبفػ، ٓی 

ا٣زبػ ا٣ٖ هؼؿت . ثب٣نت کٚ ث٤و اف پ٤و ثـ هؼؿت مبفٓب٤ٗبكتۀ عٞػ تک٤ٚ ک٘ؼ

ٕٝ تيکَ ٣بثی ٓنتٔـ ػؿ ٓض٤ٔ کبؿ ٝ ف٣نت، ثؼٕٝ مبفٓب٤ٗبكتٚ ثؼ

مبفٓب٤ٗبثی اهيبؿ گٞٗبگٕٞ ٓـػّ ػؿ تيکَ ٛبی ٍ٘لی ٝ م٤بمی ٝ ثؼٕٝ 

ا٣زبػ ٛٔجنتگی ٓجبؿفاتی ٤ٓبٕ  فٗبٕ، رٞاٗبٕ، ٤ِٓت ٛبی تضت متْ ٝ تٞػٙ 

ثٚ ا٣ٖ  ۲۳۳۸ٓـػاػ  ۸۲کٞػتبی . ٛبی ٝم٤غ کبؿ ٝ فصٔت آکبٕ پؾ٣ـ ٤ٗنت

. ب تٞػٙ ٛبی ؿ٤ـٓتيکَ ٝ ؿ٤ـ مبفٓبٕ ٣بكتٚ ؿٝثـٝ ثٞػػ٤َُ پ٤ـٝف ىؼ کٚ ث

٤ٗق ثٚ ا٣ٖ ػ٤َُ ػؿ اٝد پ٤ـٝفی ىکنت عٞؿػ کٚ  ۲۳۳۱اٗوالة ىکٞٛٔ٘ؼ 

ثـ ػٝه امتٞاؿ تيکَ ٛبی تٞػٙ ای ٝ اؿگبٕ ٛبی هؼؿت ٓـػٓی امتٞاؿ 

ٓـػاػ ٝ  ۸۲ا٣ٖ ٜٓٔتـ٣ٖ ػؿمی امت کٚ ٓی تٞإ اف پ٤ـٝفی کٞػتبی . ٗجٞػ

 .گـكت ۲۳۳۱اف ىکنت اٗوالة 

 مـٗگٕٞ ثبػ ؿژ٣ْ رٜٔٞؿی امالٓی

 فٗؼٙ ثبػ آفاػی، فٗؼٙ ثبػ مٞم٤ب٤ُنْ

 (ؿاٙ کبؿگـ)٤ٛئت ارـائی مبفٓبٕ کبؿگـإ اٗوالثی ا٣ـإ

 ۸۲۲۲اٝت  ۲۳ـ ۲۳۳۸ٓـػاػ  ۲۸

………………………………………………………… 
 

 ُفتَ هوٌْع الواللبت، 4پض اس 
  .ُبی ذْز هاللبت کٌٌسسًساًیبى طیبطی اػتصبة کٌٌسٍ تْاًظتٌس بب ذبًْازٍ  

تٔبٓی " كؼب٤ُٖ صوٞم ثيـ ٝ ػٓکـامی ػؿ ا٣ـإ"ث٘بثٚ گقاؿىبت ؿم٤ؼٙ ثٚ 

ٛلتٚ  4فٗؼإ ا٣ٖٝ پل اف  350فٗؼا٤ٗبٕ م٤بمی اػتَبة ک٘٘ؼٙ ػؿ ث٘ؼ 

ٓٔ٘ٞع أُالهبت ثٞػٕ ٍجش آـٝف تٞاٗنت٘ؼ ثب عبٗٞاػٙ ٛبی عٞػ ٓالهبت 

 . کـػٗؼ

ٙ ٛبی فٗؼا٤ٗبٕ م٤بمی ػؿ مبُٖ ٓالهبت ؿٝف ػٝى٘جٚ اٍٝ ىٜـ٣ٞؿ ٓبٙ عبٗٞاػ

 3صْٞؿ ٣بكت٘ؼ ٝ ثغًَٞ عبٗٞاػٙ ٛبی اػتَبة ؿؾا ک٘٘ؼٙ کٚ ث٤و اف 

ٛلتٚ ٓٔ٘ٞع  4ٛلتٚ ػق٣قاٗيبٕ ػؿ مُِٜٞبی اٗلـاػی ثنـ ٓی ثـػٗؼ ٝپل اف 

أُالهبت ثٞػٕ ٍجش آـٝف تٞاٗنت٘ؼ ثب عبٗٞاػٙ ٛبی عٞػ ٓالهبت 

٣بكتٚ امت ٝ ٛٔگی آٜٗب اف ّٝؼ٤ت  ّٝؼ٤ت رنٔی آٜٗب تب صؼی ثٜجٞػ.ک٘٘ؼ

 . ؿٝصی ثن٤بؿ ثبال٣ی ثـ عٞؿػاؿ ٛنت٘ؼ

اف ٓـكی ػ٣گـ اف آؿبف ٓبٙ ؿْٓبٕ ٓضؼٝػ٣ت ث٤يتـی ػ٤ِٚ فٗؼا٤ٗبٕ م٤بمی 

ٓؼت فٓبٕ ٓـارؼٚ ثـای ٓالهبتٜب . ٝ عبٗٞاػٙ ٛبی آٜٗب ثکبؿ ثـػٙ ىؼٙ امت

ٗنجت فٓبٗی  تو٤ِ٤َ ٣بكتٚ امت ٝ ثٚ ٛٔبٕ 12:30تب مبػت  09:00اف مبػت 

کٚ عبٗٞاػٙ ٛب ثب ػق٣قاٗيبٕ ٓی تٞاٗ٘ؼ ٓالهبت ک٘٘ؼ ٓضؼٝػ ىؼٙ امت ٝ ثٚ 

ا٣ٖ ػؿ صبُی امت کٚ تؼؼاػی اف .ػه٤وٚ ٓالهبت کبث٤٘ی کبٛو ٣بكتٚ امت 15

عبٗٞاػ ٛب اف ىٜـمتبٜٗبی ػٝؿ ػمت ثـای ٓالهبت ثب ػق٣قاٗيبٕ ٓی آ٣٘ؼ ٝ 

ػه٤وٚ ثب ػق٣قإ عٞػ  15 ػ٤ِـؿْ ٓی ٍؼٛب ک٤ِٞٓتـ ٓنبكت ٓی تٞاٗ٘ؼ كؤ

 . ٓالهبت ک٘٘ؼ

ػؿ اهؼآی ػ٣گـ ٓبٓٞؿ٣ٖ ٝفاؿت آالػبت ٝ ٍؼاهت ؿئ٤ل فٗؼإ ٝ 

اهؼاّ  350فٗؼإ ا٣ٖٝ ٓؼـٝف ثٚ رالػ  350َٓطلی ثقؿگ ٤ٗب ؿئ٤ل ث٘ؼ 

ٗٔٞػٙ اٗؼ ٝ ثٚ ٗظـ٤ٓآ ٣ؼ کٚ هَؼ  350ثٚ رٔغ آٝؿی ثبرٚ ٛبی تِلٖ ث٘ؼ 

 . ؼا٤ٗبٕ م٤بمی اػٔبٍ ٗٔب٣٘ؼػاؿٗؼ ٓضؼٝػ٣تٜبی ث٤يتـی ػ٤ِٚ فٗ

ٛٔچ٤ٖ٘ ػجبك رؼلـی ػُٝت آثبػی کٚ ػؿ ٓبٜٛبی اع٤ـ ٛٔبٛ٘گ ثب 

ثبفر٣ٞبٕ ٝفاؿت آالػبت ػؿ تيؼ٣ؼ مـکٞة فٗؼا٤ٗبٕ ٗوو ػٔؼٙ ای ػاىتٚ 

امت ػؿ آعـ٣ٖ اهؼاّ مـکٞثگـاٗٚ عٞػ فٗؼا٤ٗبٕ م٤بمی کٚ ػؿ آمتبٗٚ پب٣بٕ 

ی تٞاٗ٘ؼ ثَٞؿت ٓيـٝٓ ٓضک٤ٓٞت عٞػ ٛنت٘ؼ ٝ ٓجن هٞا٤ٖٗ ٓٞرٞػ ٓ

 . آفاػ ىٞٗؼ رِٞی ارـای ا٣ٖ هبٕٗٞ ؿا گـكتٚ امت

ّٝؼ٤ت ؿؾای فٗؼا٤ٗبٕ م٤بمی ػ٤ِـؿْ ؿٝفٙ ػاؿ ثٞػ تؼؼاػ ف٣بػی اف 

فٗؼا٤ٗبٕ م٤بمی امق ثبؿ امت ٝ ثٚ ُضبظ ک٤ٔت ٝ ک٤ل٤ت ثن٤بؿ پب٤٣ٖ ٝ 

 . توـ٣جب ؿ٤ـ هبثَ َٓـف ٓی ثبىؼ

ٕ،تيؼ٣ؼ كيبؿٛب ٝ ا٣زبػ ٓضؼٝػ٣تٜبی كؼب٤ُٖ صوٞم ثيـ ٝ ػٓکـامی ػؿ ا٣ـا

ؿ٤ـ اٗنبٗی ػ٤ِٚ ٗؼا٤ٗبٕ م٤بمی ثی ػكبع ؿا ثٚ ػ٘ٞإ ٣ک ر٘ب٣ت ٓضکّٞ ٓی 

ک٘ؼ ٝ اف ک٤ٔنـ ػبُی صوٞم ثيـ ٝ مب٣ـ ٓـارغ ث٤ٖ أُِِی عٞامتبؿ اؿربع 

پـٝٗؼٙ ر٘ب٣ت ػ٤ِٚ ثيـ٣ت ؿژ٣ْ ُٝی كو٤ٚ ثـای گـكتٖ ت٤َٔٔبت الفّ ارـا 

 . ٓی ثبىؼ

 م ثيـ ٝ ػٓکـامی ػؿ ا٣ـإ كؼب٤ُٖ صوٞ

  2010اٝت  23ثـاثـ ثب  1389اٍٝ ىٜـ٣ٞؿ 

……………………………………………………  
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 نگاهی به ترازنامه پروژۀ نیروگاه بوشهر
 محمدرضا شالگونی

از (  ۹۸مرداد  ۰۳شنبه ) شروع سوخت گذاری نیروگاه اتمی بوشهر 
 طرؾ رهبران جمهوری اسالمی یک حادثه بسیار مهم و حتی تاریخی

استکبار "باالخره آنها توانستند ، علیرؼم همه فشارهای . ارزیابی شد
اما . ، طرح نخستین نیروگاه اتمی کشور را به سرانجام برسانند" جهانی

نگاهی به ترازنامه این طرح نشان می دهد که همه ماجرا چیزی نبوده جز 
 .دویدن در پی باد

ارداد ساختن نیروگاه می رسد که رژیم شاه قر ۵۰۱۱آؼاز ماجرا به سال 
 ۵۰۱۱در سال . قطعیت داد" گ.کرفت ورک اونیون آ"را با شرکت آلمانی 

در صد  ۹۱در صد و دیگری  ۱۳ساختمان یکی از دو رآکتور نیروگاه 
انجام شده بود که در نتیجه انقالب و بعدها شروع جنگ ایران و عراق و 

مهوری ج ۵۰۱۵در سال . حمالت هوایی عراق به آن متوقؾ گردید
اسالمی برای ادامه طرح با روسیه وارد مذاکره شد و قرارداد ساختن 
نیروگاه به وسیله یک شرکت روسی بسته شد و قرارداد نهایی در ژانویه 

طبق این قرارداد می بایست . به امضاء رسید(  ۵۰۱۰دی )  ۵۸۸۱
یعنی ده سال (  ۵۰۱۸پائیز )  ۰۳۳۳نیروگاه بوشهر حداکثر تا پایان سال 

میلیارد دالر بود که به روایت  ۰/۵مبلػ قرارداد . یش راه اندازی شودپ
درصد برآن افزوده شده  ۵۳گزارش های رسمی در طول این سال ها 

البته فراموش نباید کرد که هزینه واقعی مانند هر چیز دیگر در . است
زیرا هردو طرؾ قرارداد از فاسدترین . جمهوری اسالمی معلوم نیست

یاسی جهان محسوب می شوند و پوشش های امنیتی هاله ابهام نظام های س
ؼلیظی دور هزینه های واقعی طرح می پیچد که شاید حتی بعدها هم ندانیم 

دستگاه های تبلیؽاتی . که پس ِ پرده کی چه گرفته و کی چه داده است
جمهوری اسالمی سرو صدا راه انداخته اند که تکنولوژی به کار گرفته 

نیروگاه در دنیا بی نظیر است ، که از حق نباید گذشت که شده در این 
سال از آؼاز  ۰۱زیرا خوِد این طرح بی همتاست ، طرحی که . چنین است

آن می گذرد و در این مدت در ایران و روسیه نظام های سیاسی عوض 
شده اند و وقفه های مکرر ، در آمیختن تکنولوژی و حتی مصالح و 

فشارهای دائمی بین المللی برای متوقؾ کردن  قطعات آلمانی و روسی و
به وجود آورده که معلوم نیست آینده آن چه " پلنگی -گاو -شتر"طرح ، 

 .خواهد بود
سال  ۱طرحی که قرار بوده حداکثر در طول : حال یک لحظه تأمل کنید

 ۵۱ل کشیده و به روایتی دیگر سال طو ۰۱اجرا شود ، به یک روایت 
ؼیر مستقیم بسیار باال و آینده ( و مخصوصاً ) مستقیم ، با هزینه های سال

چنین طرحی را یک پیروزی بزرگ و تاریخی برای مردم . ای نامعلوم
ایران قلمداد می کنند که سرآؼاز دستیابی ما به تکنولوژی طالیی هسته ای 

تازه این . است و انرژی ارزان و تمییز در اختیار ایرانیان خواهد گذاشت
ت برای طرح های بزرگ تری که مردم ایران و مخصوصاً مقدمه ای اس

فراموش نباید کرد . زحمتکشان این کشور همین اآلن لگدش را می خورند
که طرح بوشهر کم هزینه ترین و کم دردسرساز ترین بخش طرح هایی 
است که رهبران جمهوری اسالمی برای اتمی کردن ایران در دست اجرا 

. میلیون ایرانی قمار می کنند ۱۰با زندگی دارند و برای رسیدن به آن 
بنابراین با تأملی در باره ترازنامه تاکنونی پروژه نیروگاه اتمی بوشهر می 
توانیم به تصور روشنی از هزینه های قمار بزرگ جمهوری اسالمی که 

 .هست و نیست کشور در آن داو گذاشته شده است ، دست یابیم
ی هسته ای را یکی از شرایط حیاتی رهبران رژیم دستیابی به تکنولوژ

با فضایی که در باره . استقالل سیاسی و اقتصادی کشور قلمداد می کنند
برنامه هسته ای ایران در سطح بین المللی درست شده ، اکنون می توان 
دید که اصرار رژیم برای ؼنی سازی اورانیوم در داخل کشور بسیار 

ض می کنیم که امریکا و اسرائیل فر. پرهزینه و بسیار پرخطر خواهد بود
چنین فرضی البته نادرست و در . جرأت حمله به ایران را پیدا نمی کنند
اما ادامه همین تحریم هایی که . بهترین حالت ، بسیار خوشبینانه است

شروع شده اند ، ما را به کجا خواهد برد؟ حتی با خوشبینانه ترین ارزیابی 
صدمات جبران ناپذیری خواهد دید ، ها قطعی است که اقتصاد ایران 

آنها می گویند که این . اقتصادی که همین اآلن هم در آستانه فروپاشی است
تحریم ها چیز تازه ای نیست و جمهوری اسالمی در تمام طول موجودیت 

اما دو چیز . اش با انواع تحریم ها روبرو بوده و همچنان دوام آورده است
این که تحریم های آؼاز شده از جهاتی بی سابقه نخست  :فراموش کرد را نباید

اند و از همین حاال روشن است که فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد 
کافی . دوم این که هزینه تحریم های گذشته فاجعه بار بوده است. خواهند آورد

بیست سال بعد از پایان جنگ ایران و : سه فقره توجه کنیم -است فقط به دو 
درصد بنزین مورد نیاز کشور را از  ۰۳هوری اسالمی بیش از عراق ، جم

خارج وارد می کند ، در حالی که اگر در همین مدت با اختصاص بخشی از 
هزینه هنگفت بنزین وارداتی ، هر دو سال یک پاالیشگاه می ساختند ، کشوری 
که صاحب دومین ذخایر نفتی جهان است ناگزیر نمی شد ، ساالنه بخش بزرگی 

گزارش های زیادی نشان می . در آمد خود را در واردات بنزین هدر بدهد از
میلیون بشکه در روز کاهش یافته  ۰دهند که صادرات نفت ایران اکنون به زیر 

برای افزایش صادرات و حتی جلوگیری از کاهش آن ، کشور به سرمایه . است
یر گاز جهان ایران صاحب دومین ذخا. گذاری سنگین در صنعت نفت نیاز دارد

زیر . است ، ولی سرمایه کافی برای استخراج و انتقال آن به خارج ندارد
ساخت های کشور حتی برای تأمین آب و برق مورد نیاز مردم در حال 

تردیدی . اینها فقط چند فقره از نتایج تحریم های تاکنونی است. فروپاشی است
تی اگر بپذیریم که ح. نیست که تحریم های جدید وضع را بدتر خواهد کرد

انرژی هسته ای یکی از شرایط الزم برای استقالل سیاسی و اقتصادی کشور 
است ، آیا نمی توان راه دیگری برای رسیدن به استقالل سیاسی و اقتصادی در 
پیش گرفت؟ تا اینجا جمهوری اسالمی اقتصاد ما را حتی در حوزه کشاورزی ، 

شوری که اکنون حتی در صدر فهرست بیش از پیش به خارج وابسته کرده و ک
کشورهای وارد کننده گندم و برنج جهان است ، می خواهد با قمار بر سر 

شرط عقل اقتضاء می کند که ! انرژی هسته ای به استقالل اقتصادی دست یابد
حتی اگر انرژی هسته ای می خواهید ، الاقل حاال به همین نمونه پروژه 

کشور را به لبه پرتگاه جنگ و تحریم های دراز نیروگاه بوشهر اکتفا کنید و 
 !مدت و فلج کننده تر نکشانید

آنچه برای زندگی مردم و . اما این توسل به عقل سلیم به جایی نخواهد رسید
. موجودیت کشور عقالنی است ، برای رهبران جمهوری اسالمی بی معناست

آنها . یارویی استزیرا منافع آنها با منافع مردم ایران همسو نیست ، در رو
عقالنیت خاص خود را دارند و به خوبی می دانند که بدون نگهداشتن خطر 
. دشمن خارجی در دروازه ، نمی توانند حکومت شان را حفظ و توجیه کنند

تردیدی نیست که امپریالیسم امریکا در مورد مسأله هسته ای ایران سیاست 
برای خنثی کردن طرح های کامالً زورگویانه ای را دنبال می کند ، اما 

امپریالیستی آنها ، قبل از هر چیز الزم است چاشنی انفجاری پروژه هسته ای 
برای مقابله با طرح های جهان خوارانه . جمهوری اسالمی خنثی شود

امپریالیسم ما به یک نظام دموکراتیکِ پاسخگو به مردم ایران نیاز داریم و این 

 02-20-0202  .المی شدنی نیستبدون رهایی از چنگال جمهوری اس

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

 مردم ایران
 !کشتار وحشیانه زندانیان سیاسی را از یاد نخواهند برد

، همواره 1367کاِه کشتار همگانی زندانیان سیاسی در سال بازگوئی درد جان
شود تا هربار دیدۀ مردم ایران سرریز میستمازدرونۀ جسم و جان و عاطفۀ جهان  

ها و وارهای دیگر از این ستم سخن بگوید و داغ درونۀ خود را با آب سوگبه گونه
 . های رهائی جو آرامش بخشدگرفتن ره یافتدر پی

بیش . زار استعدالتی بیخوردۀ انسان امروز، از کشتار و سرکوب و بیذهن زخم
کشد و همواره این داغ تازه جمهوری اسالمی می کاررژیم تبهاست که  از سی سال

 .شودمی
اند و نه نه در اندیشه انتقام« کنیمبخشیم، نه فراموش مینه می»گویند؛ آنان که می

توان فراموش کرد و بخشید؟ ولی، مگر می. سِر سازگاری با کشتار و اعدام دارند
جنگ دوم جهانی و یا در بمباران ها انسان در بشریت چگونه از کشتار ملیون
، سوِز همین دهۀ گذشته در یوگوسالویهای خانمانهیروشیما و ناکازاکی و یا جنگ

درس گرفته است؟ چه کسی با بخشیدن  و ؼیره فلسطین ،عراق، افؽانستان رواندا،
شمار انسان است شان آلوده به خون جان انبوه بیکارانی که دست و ذهنجنایت

های این جهان بگیرد؟ ریزی را در نامردمیت جلوی ادامۀ ستم و خونتوانسته اس
جوید که میل به عدالت، این خواه خود چه میوجدان بیدار بشریت، در دادگاه آرمان

 شود؟ پیش چشم ما روزبروز شکوهمند و برجسته تر می چنین در افق سوزان
پاسخ نخواهد تم و کشتار بیپیکار دالورانۀ مردم ایران در سال گذشته نشان داد که س

انسانی و یک  آزاد ماند و خواست انسانی مردم ایران برای ره یافت به یک زندگی
 .دنیای بهتر امری فراموش شدنی نیست

جامعه ما پاسخ ستم را با پیکار برای بنای یک زندگی انسانی و تحقق دیرینۀ 
ی و به روزی را به آرزوهائی پِی خواهد گرفت که نور را به جای تاریکی و شاد

 .نشاندجای ستم و ؼم می
های نجان شکوهمند خود را در زندا ،زندانیان سیاسی قتل عامآنان که در جریان 

های درختی را آبیاری کردند که کار جمهوری اسالمی از دست دادند، ریشهرژیم تبه
 .ستهایش نشان رویش هستی آزاد و پر از جوشش و سازندگیسرسبزی شاخه

قدر همۀ  ننون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، یاد گراکا
کارانۀ جمهوری اسالمی امکان ادامۀ زندگی های آزاد را که در هجوم جنایتجان

های بیدار، خواهان برپائی دارد و با فراخوان خود به همۀ وجداننیافتند گرامی می
درد  هایش دچارهسیرکردن شکمش و بیان اندیش آن به خاطر ست که انسان دردنیائی

 .شکنجه و زندان و اعدام نشود ،زجز و
 های آزاد که امکان زیستن را از دست دادندهمۀ جان یاد به

 کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید
 ۵۰۹۸شهریور 

…………………………………………………… 
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ز ّ طبل رّس کْزتبی بیظت ّ ُؼتن هززا

 بزذی زرص ُبیی کَ ببیس اس آى آهْذت
 ٣ٞمق ُ٘گـٝػی

ؿٝف ث٤نت ٝ ٛيتْ ٓـػاػٓبٙ، َٓبػف امت ثب کٞػتبی م٤بٙ ٝ ٗ٘گ٤ٖ 

اؿتزبع ٝ آپـ٣ب٤ُنْ ثـػ٤ِٚ ِٓتی کٚ تٜ٘ب هَؼ ػاىت امتوالٍ ٝاهؼی 

ػاىتٚ ثبىؼ ٝػؿثبؿٙ مـٗٞىت م٤بمی ٝ اهتَبػی اه ؿامب ٝ ثؼٕٝ 

ثٚ ٓزـػ آٗکٚ ٓـػّ آفاػی عٞاٙ ٝ . ػعبُت ث٤گبٗگبٕ ت٤َْٔ ثگ٤ـػ

ر٘جو ْٜٗت ِٓی تضت ؿٛجـی ػکتـ ٓضٔؼ َٓؼم، ٓـس ِٓی کـػٕ 

کٚ ػؿ ٗٞع عٞػ ػؿ ٤ٓبٕ ٤ِٓت ٛبی تضت متْ  -ٍ٘ؼت ٗلت ا٣ـإ ؿا 

 –إٓ ػٝؿٙ اهؼآی ثی مبثوٚ ٝ ثن٤بؿ رنٞؿاٗٚ ٓضنٞة ٓی ىؼ 

ٝ ت٣َٞت کـػ، ائتالكی اف مِط٘ت، ؿٝصب٤ٗت ٝ آپـ٣ب٤ُنْ آٓـ٣کب 

اٗگ٤ِل تٞٓئٚ ای ؿا آؿبف کـػٗؼ کٚ ٓ٘زـ ثٚ ٝهٞع کٞػتبی ث٤نت 

کٞػتب٣ی کٚ ػؿ . ٝٛيتْ ٓـػاػ ٝ موٞٓ ػُٝت ِٓی َٓؼم گـػ٣ؼ

مـٗٞىت ا٣ٖ مـف٤ٖٓ ٝ ٓـػٓو تبح٤ـ تؼ٤٤ٖ ک٘٘ؼٙ ای ثـ ربی ٜٗبػ 

ٝتوـ٣جب اٗؼکی ث٤و اف ػٛٚ ثؼؼ ؿژ٣ْ هـٕٝ ٝمطب٣ی ٝ عٞٗغٞاؿ ٝال٣ت 

 . كو٤ٚ افإٓ مـثـآٝؿػ

ػؿرـ٣بٕ ا٣ٖ کٞػتبی ع٤ٖٗٞ، ثب ٣ٞؿه تبٗک ٛب ٝاؿاؽٍ ٝ اٝثبه آػٓکو ثٚ 

ثٚ ٓوـ ٗغنت ٝف٣ـی، " ىؼجبٕ ثی ٓظ" ؿٛجـی ىؼجبٕ رؼلـی ٓؼـٝف ثٚ

َٓؼم ثبفػاىت ٝ مٚ مبٍ فٗؼاٗی گـػ٣ؼ ٝ تب پب٣بٕ ػٔـػؿصجل عبٗگی ثٚ 

ثن٤بؿی اف ٣بؿإ ٝكبػاؿ َٓؼم ػمتگ٤ـ، ثب اػالّ صکٞٓت ٗظبٓی . مـثـػ

اف رِٔٚ ػکتـ كبٓٔی ٝف٣ـ عبؿرٚ ػُٝت َٓؼم ٝ . ٘زٚ ٝ ٣ب اػؼاّ ىؼٗؼىک

ا٤ُٖٝ پ٤يٜ٘بػ ػٛ٘ؼٙ ٓـس ِٓی کـػٕ  ٗلت ا٣ـإ ػؿصبُی کٚ ث٤ٔبؿ ثٞػ، 

ػؿ ٤ٓبٕ اكـاػی کٚ ػؿ ٓی ثگ٤ـ ٝثکو ٛبی إٓ ػٝؿٙ ثٚ ٓـف . ت٤ـثبؿإ ىؼ

ٓٚ ثن٤بؿ كز٤ؼی ثٚ هتَ ؿم٤ؼ، ا٤ٓـ ٓغتبؿ کـ٣ْ پٞؿ ى٤ـافی ٓؼ٣ـ ؿٝفٗب

ػؿرـ٣بٕ ثـگقاؿی ٓـامْ چٜبؿى٘جٚ مٞؿی ػؿ فٗؼإ ُيکـ . ىٞؿه ثٞػ

ػٝ فؿٛی کٚ ٓضَ امبؿت ٝ ىک٘زٚ فٗؼا٤ٗبٕ م٤بمی پل اف کٞػتب ثٞػ؛ 

کٚ كنبػ ٝ  -اٝثبىبٕ، اكنـإ عٞػ كـٝعتٚ ػؿثبؿ ٝاىـف پِٜٞی  عٞاٛـىبٙ 

تجٜکبؿی ؿا ػؿ ػؿثبؿ ؿٛجـی ٓی کـػ ٝ ثٚ ٓـف ث٤ٔبؿگٞٗٚ ای عٞػ ؿا 

ثـای تلـ٣ش ٝ آػّ کيی رٕ٘ٞ  -ک ربٕ ٝ ٓبٍ ٓـػّ ا٣ـإ ٓی ػاٗنتٓبُ

آ٤ٓق عٞػ ٝ ٛٔچ٤ٖ٘ ثـای ا٣زبػ ؿػت ٝ ٝصيت ػؿ ػٍ ٓغبُلبٕ، ثـ ؿٝی 

کـ٣ْ پٞؿکٔی ثؼؼ ػؿ . ا٣ٖ فٗؼاٗی ٗلت ؿ٣غت٘ؼ ٝ اٝ ؿا فٗؼٙ فٗؼٙ آتو فػٗؼ

رـّ ا٤ٓـ ٓغتبؿ کـ٣ْ پٞؿ ى٤ـافی،  ػكبع هبٓؼبٗٚ . ث٤ٔبؿمتبٕ ربٕ ثبعت

 .افِٓی کـػٕ ٍ٘ؼت ٗلت ا٣ـإ ٝ اكيبی تجٜکبؿی ٛبی ػؿثبؿ ٝ مِط٘ت ثٞػ

ثب ثٚ كـربّ ؿم٤ؼٕ کٞػتب، تٜبرْ ر٘ب٣ت کبؿاٗٚ ای ػ٤ِٚ ٓـػّ آفاػی عٞاٙ ػؿ 

مـامـ کيٞؿ آؿبف ىؼ ٝتؼؼاػ کخ٤ـی ػمتگ٤ـ، ىک٘زٚ ٝاػؼاّ ىؼٗؼ ٝ 

ٞؿ ػ٣کتبتٞؿی ثن٤بؿ عيٖ ٝ مـکٞثگـی ٗقػ٣ک ثٚ ث٤نت ٝ پ٘ذ مبٍ ػؿ کي

ىکنت ْٜٗت ِٓی ٝ ؿٛب٣ی ثغو ٓـػّ ا٣ـإ ٗيبٕ ػاػ کٚ . صبکْ گـػ٣ؼ

ٓجبؿفات ٓـػٓی تٜ٘ب ثب ٝاؿػ کـػٕ تٞػٙ ٛبی ٛـ چٚ ث٤يتـٓـػّ ثٚ ٤ٓؼإ ٝ 

. ػؿْٛ ىکنتٖ اؿگبٕ ٛبی مـکٞة اؿتزبع امت کٚ ٓی تٞاٗؼ ثٚ حٔـ ث٘ي٤٘ؼ

 .کبؿی کٚ ػُٝت ِٓی تضت ؿٛجـی َٓؼم اف إٓ ؿلِت کـػ

ؿ ْٜٓ ػ٣گـ ػؿ ْٜٗت ِٓی ا٣ـإ ا٣ٖ ثٞػ کٚ ٗيبٕ ػاػ هؼؿت تزـثٚ ثن٤ب 

ٝ ثٚ ٣ٝژٙ آٓـ٣کب  -افرِٔٚ ىٞؿٝی مبثن  -ٛبی ثقؿگ ٝػُٝت ٛبی ث٤گبٗٚ 

اٗگ٤ِل ثٚ ػ٘ٞإ هؼؿتی ثقؿگ کٚ ػٝؿإ . تٜ٘ب ثٚ ٓ٘بكغ عٞػ ٓی اٗؼ٣ي٘ؼ

ٓال٣ی اه ػؿ صبٍ اكٍٞ ثٞػ ٝ عٞػ ثٚ تٜ٘ب٣ی ٗٔی تٞاٗنت اف ػٜؼٙ ػؿ ْٛ 

. ْٜٗت ِٓی کـػٕ ٗلت ثـآ٣ؼ، کٞى٤ؼ تب آٓـ٣کب ؿا ثٚ ٓبرـا ثکيبٗؼ ىکنتٖ

ا٣بالت ٓتضؼٙ ثؼ٘ٞإ هؼؿتی رؼ٣ؼ کٚ ربٗي٤ٖ آپـ٣ب٤ُنْ اٗگ٤ِل ىؼٙ ثٞػ 

ٝٓی عٞامت ثـٓ٘بثغ اٗـژی ٓ٘طوٚ تنِٔ ػاىتٚ ثبىؼ، ثٚ ثٜبٗٚ ٓجبؿفٙ ثب 

٤ِل ک٤ٗٞٔنْ ٝاتضبػ ىٞؿٝی، ٝاؿػ ٤ٓؼإ ىؼ ٝ ػؿٛٔؼمتی ثب امتؼٔبؿ اٗگ

ٓـس ّؼ ٓـػٓی کٞػتب ػ٤ِٚ ٓجبؿفات ٓـػٓی ػؿا٣ـإ ؿا پ٤و ثـػ ٝ ثٚ 

آٗبٗی کٚ آـٝفٙ تضـ٣ْ ٛبی اهتَبػی ٝتٜؼ٣ؼ ثٚ تٜبرْ . ٓـصِٚ ارـا ػؿ آٝؿػ

ٗظبٓی آٓـ٣کبػ٤ِٚ ا٣ـإ ؿا ٗزبت ثغو ٓی ػاٗ٘ؼ، ٓؼِّٞ امت کٚ اف تزـثٚ 

هؼب ثب ٓ٘بكغ ِٓی اگـا٣بالت ٓتضؼٙ ٝرٜبٕ ؿـة ٝا. ٝتبؿ٣ظ ٤ٛچ ٤ٗبٓٞعتٚ اٗؼ

ٓـػّ ا٣ـإ ٛٔؼُی ػاىت٘ؼ، ْٜٗت ِٓی کـػٕ ا٣ـإ ؿا إٓ ٓٞؿ ثی ؿصٔبٗٚ 

إٓ ٛب ػؿ اتضبػ ثب مِط٘ت ٝ ؿٝصب٤ٗت ثقؿگ . ثٚ عبک ٝعٕٞ ٗٔی کيبٗؼٗؼ

ع٤بٗت ٝ ػعبُتی کٚ مبٍ ٛبی . تـ٣ٖ ع٤بٗت ؿاػ٤ِٚ ٓـػّ ا٣ـإ ٓـتکت ىؼٗؼ

يبؿام٘بػی ؿٝىٖ ىؼ کٚ ٓتٔبػی اٗکبؿٓی ىؼ، آب ػؿچ٘ؼ مبٍ اع٤ـثب اٗت

ٓبػ٤ُٖ . "ػُٝت ٝ مبفٓبٕ م٤ب ػؿإٓ کٞػتبی ع٤ٖٗٞ ٗوو ٓنتو٤ٔی ػاىت٘ؼ

ٝف٣ـ عبؿرٚ آٓـ٣کب ػؿ ػٝؿٙ ؿ٣بمت رٜٔٞؿی ث٤َ ک٤ِ٘تٕٞ، " آُجـؿا٣ت

ؿمٔب ثٚ ػعبُت آٓـ٣کب ػؿکٞػتبػ٤ِٚ َٓؼم ٝ ْٜٗت ِٓی ا٣ـا٤ٗبٕ اػتـاف 

ػٙ اٗؼ تب ٗلت ٓب ؿاٍؼ ک٤ٗٞٔنْ ؿا ثٜبٗٚ کـ"ٝ ثٚ هٍٞ عٞػ َٓؼم  . کـػ

 ."مبٍ ػ٣گـْٛ ؿبؿت ک٘٘ؼ

ؿٝف ث٤نت ٝٛيتْ ٓـػاػٓبٙ ٛٔچ٤ٖ٘ ٣بػ آٝؿ ثـعی اف ؿ٣ٝؼاػٛبی ْٜٓ ػؿ 

. تبؿ٣ظ کيٞؿٓبٕ امت اف رِٔٚ ث٤نت ٝ ٛيت ٓـػاػ مبٍ پ٘زبٙ ٝ ٛيت

ػؿچ٤ٖ٘ ؿٝفی رٜٔٞؿی امالٓی تٜبرْ ٝصي٤بٗٚ ای ؿا ثٚ ػمتبٝؿػٛبی 

آؿبفکـػ ٝ ٓغٍَٞب ثب ُيکـ کيی ع٤ٖٗٞ اٗوالة ثٜٖٔ ػؿ مـامـ ا٣ـإ 

ثٚ کـػمتبٕ  ثـعی اف ؿٝمتب ٛبی ا٣ٖ ٓ٘طوٚ ؿا ثٚ کِی ٣ٝـإ کـػ ٝ 

ثن٤بؿی اف ثٜتـ٣ٖ ٝآگبٙ تـ٣ٖ كـفٗؼإ ا٣ـإ ٝکـػمتبٕ، ثٚ رٞعٚ ٛبی 

 . اػؼاّ مپـػ

ىَت مبٍ اع٤ـ، ٗيبٕ ٓی ػٛؼ کٚ  –تبؿ٣ظ ٓؼبٍـ، ٓغٍَٞب ػؿ پ٘زبٙ 

متگبٙ ؿٝصب٤ٗت، ٓـكؼاؿإ ػمتگبٙ مِط٘ت ٝ ٓخِج اؿتزبع، ٓتيکَ افػ

هؼؿت ٛبی آپـ٣ب٤ُنتی، هبٓؼبٗٚ ٝ ثؼٕٝ ٤ٛچ تـػ٣ؼی ػىٔ٘بٕ ٓيتـک 

ٓجبؿفات آفاػی عٞاٙ ٛبٗٚ ٝ ػٓکـات٤ک ٓـػّ ا٣ـإ ٛنت٘ؼ ٝ اگـ فٓبٗی ْٛ 

ثب ْٛ اعتالكی ػاىتٚ ثبى٘ؼ، ػؿ ّؼ٣ت ثب ر٘جو آفاػی عٞاٛی ٓـػّ ا٣ـإ 

ٝ ػؿٛ٘گبّ ّـٝؿت ثٚ ٣بؿی ٣گؼ٣گـ عٞاٛ٘ؼ  ػاؿای ٓ٘بكغ ٓيتـک ٛنت٘ؼ

 .ىتبكت

ؿاٙ ٗزبت ٓـػّ ا٣ـإ ٝ ٓغٍَٞب اکخـ٣ت کبؿگـإ ٝ فصٔت کيبٕ، 

ثؼٕٝ تضون ا٣ٖ ٓٞئِلٚ ٛب، ر٘جو ّؼ امتجؼاػی . آگبٛی، تيکَ ٝ اتضبػ امت

 .ٓـػّ ا٣ـإ ثٚ صوٞم امبمی ٝ ػٓکـات٤ک عٞػ ػمت ٗغٞاٛؼ ٣بكت

 يتبػٝٗٚث٤نت ٝٛيتْ ٓـػاػ ٛقاؿٝم٤َؼٝ ٛ

…………………………………………………… 

طٌس فزاهْع ًبػسًی تبرید  00کؼتبر زَُ  
 إٓ ٓی کٚ امت ا٣ـإ ػؿ تبؿ٣غی ر٘ب٣ت ٣ک ػٛــــــــــــــــــــٚ ىَت ٣بػآٝؿحجت

. ىؼٗؼ ػبّ هتَ ؿژ٣ْ ٛبی ٓؼبٍـ ٛبؿتـ٣ٖ اف ٣کی تٞمٔ م٤بمی فٗؼاٗی ٛقاؿإ
ٚ ٓ٘زـ ثٚ موٞٓ ؿژ٣ْ مِط٘تی ػؿ ثـاثـ ر٘جو کْ ٗظ٤ـتٞػٙ ای ٝ آفاػ٣غٞاٛبٗٚ ک

 رٜٔٞؿی ؿژ٣ْ.  ػاػ مبفٓبٕ امالٓی ؿا صکٞٓت ىؼ ، مـٓب٣ٚ ػاؿی رٜبٗی
 ثبف٤ٗبمتبػٙ صـکت اف ُضظٚ ٣ک تبکٕ٘ٞ کيتبؿه ٝ مـکٞة ٓبى٤ٖ کٚ امالٓی

 ٤ٗبفٛبی ثٚ ػاػٕ پبمظ هَؼ ثٚ ٤ٗق ٝ ٛب٣و پب٣ٚ تضک٤ْ ثـای آؿبف ٛٔبٕ اف امت
 ٛب مٞم٤ب٤ُنت ٝاػؼاّ ػمتگ٤ـی،ىک٘زٚ،تـٝؿ ثٚ ػاؿی مـٓب٣ٚ ثيـی ّؼ ٗظبّ

  .،آفاػ٣غٞاٛبٕ ٝػ٣گـ ٓغبُل٤ٖ پـػاعت
 ثب ٝ ػـام ثب ر٘گ ثٚ فػٕ ػآٖ ٓٞافات ثٚ شصت دههدر اسالمی جمهوری

 درایران آفاػ٣غٞاٛبٗٚ افتضـکبت ٗبىی كْبی مـکٞة ثٚ إٓ اف امتلبػٙ
 از ومعلول خمیز ، هزارنفرکشته صدها که عراق با ساله هشت جنگآب.پرداخت

 تیر فػٕ ُؾا ، برساند اهدافش به تمامن را رژیم نیزنتوانست گذاشت بجا خود
،  رسیده دوران به تازه ارتجاع برابر در مقاومت سمبل آزادیخواهی و به خالص
. دست زد آن به حکم خمینی با اسالمی جمهوری ماشین سرکوب که بود جنایتی
 حکمی رژیم فرمایشی بیدادگاه درهمان یحت که سیاسی زندانیان از نفر هزاران
 چند طی و دسته دسته کردند می راسپری بیدادگاه احکام دوران ویا نگرفته
 دستجمعی درگورهای و شدند سپرده مرگ های جوخه به 76درتابستان روز

                                                                                                                                                                                                       .شدند مدفون
 جمهوری رژیم که رسد فرامی 67تابستان  کشتار سالگرد شرایطی در اکنون  

 از و برد می بسر یاتشح دوران حاد های بحران از یکی در یکطرؾ از اسالمی
 در آزادیخواهانه و ای توده جنبشی تحرک اثر در حکومتش های پایه دیگر ؾطر

 اٗتغبثبت، رـ٣بٕ ٝػؿ گؾىتٚ مبٍ عـػاػ پب٣بٕ اف . است آمده در لرزه به ایران
 ر٘بس.  ؿاىکبكت اه ػؿٝٗی ٝر٘بصٜبی ؿبكِگ٤ـ ؿا ؿژ٣ْ ػظ٤ٔی ای تٞػٙ ر٘جو

 اٍالس ر٘بس ٝ کـػ هجْٚ ؿا اؿگبٜٗب ٛٔٚ ٗژاػ اصٔؼی گی ٗٔب٣٘ؼٙ ثٚ ٗظب٤ٓبٕ
 آفاػ٣غٞاٛی ر٘جو كيبؿ. ىؼ ؿاٗؼٙ ؿژ٣ْ اؿگبٜٗبی اف ٓٞمٞی گی ٗٔب٣٘ؼٙ ثٚ ِٓجبٕ

 ثٚ مبٍ می کٚ آٜٗب. کـػ ثـٓال ؿا آٜٗب ر٘ب٣بت اف ٛب٣ی گٞىٚ ؿژ٣ْ ر٘بصٜبی ثـ
 ٓٞهؼ٤ت ػؿ گؾاىت٘ؼ ٓی امالٓی مـپٞه إٓ ثـ ٣ب ٝ کـػٗؼ ٓی اكتغبؿ ر٘ب٣بتيبٕ

. اٗؼافٗؼ ػ٣گـٓی ر٘بس گـػٕ ثٚ ؿا ر٘ب٣بت ع٣ٞو تجـئٚ ثـای ٝ ىبٕ كؼِی
دهه )  م٤بمی فٗؼا٤ٗبٕ ػبّ هتَ ػؿفٓبٕ ػُٝت ؿ٣بمت کٚ ٓٞمٞی آهبیاکنون
در زندان های ( اصالح طلب) از وجود زندانیان  ػاىت ػٜؼٙ ثٚ ؿا( شصت

مبفگبؿافٛٔکبؿإ مپبٙ پبمؼاؿإ ٝٓؼبٕٝ  ٓضنٖ ٝآهبی جناح حاکم شکوه دارد

درباصطالح  پ٤و رتٔبػی ٗغنت ٝف٣ـی ػؿ ػٛٚ ىَت  چ٘ؼیم٤بمی ٝا
 ٛقاؿ پ٘ذ ثٚ ٗقػ٣ک ؿا 67 تبثنتبٕ گبٕ ىؼٙ ػبّ هتَ آٓبؿافشاگری خویش

جمهوری اسالمی برخالؾ ادعا و عوامفریبی این یا آن، نه  جنایات. ٗلـىٔـػ 
خاص یک جناح مشخص و نه کارافراد معینی بوده وهست ، همه در آن سهیم 

پرده برداری از جنایات تاریخی رژیم جمهوری اسالمی تنها با . تند بوده و هس
سرنگونی اش مقدور است وآن با انقالب و درگرو رهبری طبقه کارگر بر آن 

                                                                                                                                             .                        است
ما فعالین متشکل در نهادهای همبستگی خارج از کشور ضمن گرامیداشت یاد 

و تقویت مبارزات آزادیخواهانه بر علیه رژیم جمهوری  60جانباختگان دهه 
اسالمی، بر وظائؾ خویش از جمله جلب حمایت جهانی از مبارزات کارگری 

           .                                                                                                                            شناساندن تشکل های آنها مجددن پای می فشاریم در ایران و تقویت و
   60گـآی ثبػ ٣بػ ربٗجبعتگبٕ ػٛـــــــــــــــــــــٚ 

ٓیٓـگ ثـ ؿژ٣ْ رٜٔٞؿی امال  

2010آگٞمت  19/ 1389ٓـػاػ  28  

 ًِبزُبی ُوبظتگی بب جٌبغ کبرگزی ــ ذبرج اس کؼْر

…………………………………………………… 
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 ذیش جسیس بزای طزکْة ذؼي تز
 اؿژٗگ ثبٓيبػ

ػؿگ٤ـی ؿٝ ثٚ اكقا٣و ػؿٕٝ ٓضبكظٚ کبؿإ، اعتالف ٗظـات ٓزِل ٝ 

ئٞاٍ ؿا ػُٝت ٝ ٤ٛبٛٞی م٤بمی صٍٞ مغ٘بٕ امل٘ؼ٣بؿ ؿص٤ْ ٓيبئی، ا٣ٖ م

 پ٤و ٓی آٝؿػ کٚ ػؿ ٤ٓبٕ مکبٗؼاؿإ صبک٤ٔت امالٓی، چٚ ٓی گؾؿػ؟

ٗگبٛی ثٚ تضٞالت ٣ک مبٍ اع٤ـ ٝ ث٣ٞژٙ اف فٓبٕ کٞػتبی اٗتغبثبتی مبٍ 

پ٤و، ٗيبٕ ٓی ػٛؼ کٚ ٛنتٚ اٍِی هؼؿت ػؿ رٜٔٞؿی امالٓی ثنٞی 

ث٤ت ؿٛجـی، رـ٣بٕ صبکْ ػؿ مپبٙ . تٔـکقی كبى٤نتی ػؿ صـکت امت

ٝ ثبٗؼ اصٔؼی ٗژاػ، ػؿ ائتالكی ؿٝىٖ ثٚ ا٣ٖ ٗت٤زٚ ؿم٤ؼٙ اٗؼ کٚ  پبمؼاؿإ

ثـای صلع هؼؿت،  ثب٣ؼ تٔـکق هؼؿت ؿا ػؿ ٛٔٚ ػـٍٚ ٛب ثؼٕٝ تٞرٚ ثٚ 

اؿف٣بثی إٓ ٛب ثـای ا٣ٖ مٔت گ٤ـی ا٣ٖ امت ا٥ٝـ . اػتـاّبت ثٚ پ٤و ثـٗؼ

ٗبؿّب٣تی ػٔٞٓی گنتـػٙ تـ ٝ ػ٤ٔن تـ اف إٓ امت کٚ ثتٞإ ثب م٤بمت 

ٛبی ٓـمّٞ إٓ ؿا ٜٓبؿ کـػ ٝ عطـ ىٞؿه ٛبی تٞػٙ ای ٓضتِٔتـ٣ٖ ىکَ 

حب٤ٗؤ ـ ٓغبُلت ٤ٗـٝٛبی عبؿری ثب ٓزٔٞػٚ . ثـٝف ا٣ٖ ٗبؿّب٣تی امت

م٤بمت ٛبی رٜٔٞؿی امالٓی گنتـػٙ تـ ٝ پب٣ٚ ای تـ اف إٓ امت کٚ ثتٞإ 

ای ثب م٤بمت ثبفی ٛبی ٓـمّٞ إٓ ٛب ؿا کبٛو ػاػ ٝ حبُخؤـ آکبٗبت ؿژ٣ْ ثـ

  .صَ ثضـإ اهتَبػی ٝ مـٝ مبٓبٕ ثٚ ّٝؼ٤ت ثضـاٗی ثن٤بؿ ٓضؼٝػ امت

ثـ پب٣ٚ ا٣ٖ اؿف٣بثی، رـ٣بٕ صبکْ ثٚ ا٣ٖ ٗت٤زٚ ؿم٤ؼٙ  امت کٚ ٗٔی تٞإ ٝ 

اف ا٣ٖ ؿٝ ا٣ٖ رـ٣بٕ كبى٤نتی عٞػ ؿا ثـای . ٗجب٣ؼ فٓبٕ ؿا اف ػمت ػاػ

عبؿد ؿ٣ٝبؿٝئی ٛبی ثقؿگ ٝ ػؿگ٤ـی ٛبی رؼی چٚ ػؿ ػاعَ ٝ چٚ اف 

ا٣ٖ تٔـکق گنتـػٙ ٝ ا٣ٖ آٓبػٙ مبفی ٝم٤غ، تٔبٓی ػـٍٚ . آٓبػٙ ٓی ک٘ؼ

ثـای ؿم٤ؼٕ ثٚ . ٛبی م٤بمی، اهتَبػی ٝ كـٛ٘گی ؿا ػؿ ثـ گـكتٚ امت

تٔـکق ٓطِٞة، ثبٗؼ صبکْ مـکٞة ُزبّ گن٤غتٚ م٤بمی ػاعِی ؿا ثٚ پ٤و 

مـکٞة عيٖ ػگـاٗؼ٣يبٕ، تٔبٓی كؼب٤ُٖ م٤بمی ـ ٓؼٗی، . ثـػٙ امت

بؿف٣ٖ ر٘جو فٗبٕ، ک٘يگـإ ر٘جو ػاٗيزٞئی، مبفٓبٗگـإ ر٘جو ٓج

کبؿگـی ٝ هِغ ٝ هٔغ اصقاة ٝ رـ٣بٗبت م٤بمی کٚ ؿ٤ـعٞػی تِوی ٓی 

اف ا٣ٖ ؿٝمت کٚ فٗؼإ ٛب٣يبٕ . ىٞٗؼ ػؿ ػمتٞؿ کبؿىبٕ هـاؿ گـكتٚ امت

ؿا اف ک٘يگـإ م٤بمی ٝ ٓؼٗی پـ کـػٙ اٗؼ، ثغو ٝم٤ؼی ؿا ثٚ ٜٓبرـت 

مبعتٚ اٗؼ، ٝ ػاػگبٙ ٛبی اٗوالثيبٕ ٛـ ؿٝف اصکبّ ث٤ـصٔبٗٚ  ارجبؿی ٓضکّٞ

مـکٞة م٤بمی تٜ٘ب ک٘يگـإ م٤بمی ؿا ٛؼف هـاؿ . تـی ٍبػؿ ٓی ک٘٘ؼ

ٗؼاػٙ امت، ثِکٚ تٔبٓی م٤نتْ آالع ؿمبٗی کيٞؿ ؿا ثٚ گٞٗٚ ای تضت  

ک٘تـٍ ػؿآٝؿػٙ اٗؼ کٚ ا٣ـإ ؿا ػؿ ؿػٙ ٛبی پبئ٤٘ی ػاؿٗؼگبٕ ا٣٘تـٗت هـاؿ 

تنِٔ ثـ . ٝ ثغو اػظْ ربٓؼٚ ؿا اف ا٣ٖ آکبٗبت ٓضـّٝ مبعتٚ اٗؼ ػاػٙ

ؿٝفٗبٓٚ ٛب ٝ ؿمبٗٚ ٛبی عجـی ٤ٗق ىبعٚ ی ػ٣گـی اف ا٣ٖ مـکٞة 

تضت اعت٤بؿ گـكتٖ عجـگقاؿی ٛب ٤ٗق ثب ٛؼف ک٘تـٍ ػه٤ن . م٤بمی امت

 .م٤نتْ عجـؿمبٗی امت

ع مـکٞة عيٖ م٤بمی ٝ ا٣زبػ ٓضؼٝػ٣ت ٛبی ىؼ٣ؼ ثـای م٤نتْ آال

. ؿمبٗی ٣کی اف ىبعٚ ٛبی آٓبػگی ٗظبٓی ٝ ىـا٣ٔ ر٘گی ثغٞػ گـكتٖ امت

ػؿ چ٘ؼ . ک٘تـٍ ىؼ٣ؼ ثـ اهتَبػ، ػـٍٚ ػ٣گـی ا٣ٖ آٓبػگی ٗظبٓی امت

مبٍ اع٤ـ ثٚ ٗبّ عٍَٞی مبفی، ٜٓٔتـ٣ٖ ػـٍٚ ٛبی اهتَبػ کيٞؿ ػؿ 

ثؼ٣گـ مغٖ ٤ٛذ تَْٔ گ٤ـی ؿٝىٖ . اعت٤بؿ مپبٙ پبمؼاؿإ هـاؿ گـكتٚ امت

هتَبػی ثؼٕٝ تٞرٚ ثٚ ٗوو اهتَبػی مپبٙ ػؿ کيٞؿ ٗٔی تٞاٗؼ ٍٞؿت ا

ثٚ ا٣ٖ تـت٤ت إٓ ٛب، هَؼ ػاؿٗؼ ػـٍٚ ٛبی اهتَبػ ؿا ثٚ گٞٗٚ ای . گ٤ـػ

تزؼ٣ؼ مبفٓبٕ ػٛ٘ؼ کٚ ػؿ ىـا٣ٔ ر٘گی ٝ صبُت ٛبی كٞم اُؼبػٙ تٞإ 

 ا٣ٖ. امتلبػٙ مـ٣غ اف تٔبٓی آکبٗبت اهتَبػی ػؿ ؿاٙ اٛؼاكيبٕ كـاْٛ آ٣ؼ

تٔـکق اهتَبػی، تالىی ٤ٗق ٛنت ثـای ٓوبثِٚ ثب تضـ٣ْ ٛبی گنتـه ٣بث٘ؼٙ 

ا٣ٖ تزؼ٣ؼ . کٚ اهتَبػ کيٞؿ ؿا ثٚ مٔت كِذ کبَٓ ؿٕٛ٘ٔٞ کـػٙ امت

مبفٓبٗؼٛی اهتَبػی ثَٞؿتی اٗزبّ ٓی گ٤ـػ کٚ ػؿ ىـا٣ٔ ثضـاٗی ٝ 

صبُت ٛبی كٞم اُؼبػٙ، ثغو اهتَبػ ٗتٞاٗؼ ثٚ ػ٘ٞإ ٣ک اٛـّ اػتـاّی 

 .ػ ػَٔ ىٞػٝاؿ

ٗزؼ٣ؼ مبفٓبٗؼٛی مپبٙ ٝ ثن٤ذ ػؿ ػٝ مبٍ گؾىتٚ ٤ٗق، ػؿمت ػؿ ا٣ٖ ؿامتب 

هؼؿت گ٤ـی كـٓبٗؼٛی امتبٗی مپبٙ پبمؼاؿإ، رؾة ثن٤ذ . اٗزبّ گـكتٚ امت

ػؿ مپبٙ، كؼبٍ کـػٕ ثغو ٗظبٓی ثن٤ذ ػؿ ٓضالت ىٜـی، ٗظبٓی کـػٕ 

بفی، اػقاّ ثٚ ٓؼاؿك ٝ اػقاّ ٤ٗـٝٛبی ثن٤زی ثٚ ٓؼاؿك ثٚ ٗبّ كـٛ٘گ م

اٍطالس اكنـإ ر٘گ ٗـّ ثٚ ٓـاکق آٓٞفىی ٝ تـث٤تی، اعـاد گنتـػٙ 

امتبػإ ٝ ٓؼِٔبٕ ثٚ اٍطالس ؿ٤ـعٞػی ٝ رب٣گق٣٘ی إٓ ٛب ثب ٤ٗـٝٛبی 

مـمپـػٙ، ٝ اػالّ ا٣٘کٚ ٛؼف ٓب اف آٓٞفه ػؿ ٓؼاؿك تـث٤ت مـثبفإ 

آٓٞفه آبّ فٓبٕ ٛنت، ٛٔگی تالىی كبى٤نتی ثـای ٗظبٓی کـػٕ م٤نتْ 

 ٝ پـٝؿه ٝ تجؼ٣َ إٓ ثٚ ٓؼاؿك ٝ ٓـاکق تـث٤ت ر٘گزٞ ٝ ٤ٗـٝٛبی ػّ

 .تٞپ امت

ارـای چ٤ٖ٘ تٔـکق كبى٤نتی ٝ عي٘ی ػؿ تٔبٓی ػـٍٚ ٛبی فٗؼگی 

م٤بمی، اهتَبػی، كـٛ٘گی ٝ ارتٔبػی، ثؼٕٝ تٔـکق هؼؿت م٤بمی آکبٕ 

بی ا٣زبػ تٔـکق م٤بمی ٤ٗق ػؿ ىـا٣طی کٚ پبؿٙ ای اٛـّ ٛ.  ٗبپؾ٣ـ امت

ىجٚ ػٓکـات٤ک ٝ هٍٞ ٝ هـاؿ ٛبی تون٤ْ هؼؿت ٤ٓبٕ عٞػی ٛب، ػؿ ٤ٓبٕ 

اف ٗظـ ا٣ٖ ثبٗؼ كبى٤نتی، ا٣ٖ هٞاػؼ ٝ . امت، ثٚ ؿاصتی اٗزبّ پؾ٣ـ ٤ٗنت

هٍٞ ٝ هـاؿٛبی هبٗٞٗی، رق ا٣زبػ ٓقاصٔت ػؿ ؿاٙ تٔـکق م٤بمی  ٗوو 

اف ا٣ٖ ؿٝمت کٚ ػُٝت اصٔؼی ٗژاػ، َٓٞثبت ٓزِل ٝ . ػ٣گـی ٗؼاؿػ

زٔغ تيغ٤ٌ َِٓضت ٗظبّ ؿا ثٚ ٤ٛچ ٓی اٗگبؿػ ٝ إٓ ٛب ؿا ػمت ٝ ٓ

اف ا٣ٖ ؿٝمت کٚ ىٞؿای م٤بمت گقاؿی ثٞػرٚ ثٚ آـ . پبگ٤ـ ٓی ػاٗؼ

ثٚ ا٣ٖ ػ٤َُ امت کٚ تٔبٓی ػعبُت ٛبی ٓزِل ٝ . ٓقاصٔی تجؼ٣َ ٓی ىٞػ

تالىو ثـای ک٘تـٍ ثـ ٍ٘ؼٝم ؽع٤ـٙ اؿفی، ٣ب ک٘تـٍ ثـ ٗضٞٙ عـد 

٣ب ٗظبؿت ثـ ارـای ثـٗبٓٚ ٛبی چيْ اٗؼاف، ثٚ ٗن فػٕ ثٞػرۀ کيٞؿ،  ٝ 

ٝ اف إٓ ٜٓٔتـ، ثـای ؿم٤ؼٕ ثٚ ا٣ٖ تٔـکق . ٛبی ثی تبح٤ـ تجؼ٣َ ٓی ىٞٗؼ

رـ٣بٕ كبى٤نتی صبکْ . كبى٤نتی ثبكت تبک٘ٞٗی هؼؿت، ٓقاصْ تِوی ٓی ىٞػ

پل اف هِٔغ ٝ هٔغ اٍالس ِٓجبٕ، کٚ اکٕ٘ٞ ثب اكتغبؿ إٓ ؿا اػالّ ٓی ک٘٘ؼ، 

آب تؼـُ ثٚ . ػاؿٗؼ ٗوو ٝ هؼؿت ٛبىٔی ؿكن٘زبٗی ؿا ػؿْٛ ثيک٘٘ؼهَؼ 

ؿٝصب٤ٗت ٗبؿاّی ثب٣ؼ مـرب٣و ٗيبٗؼٙ . ػ٣گـإ ثٚ ٤ٔٛ٘زب ٓضؼٝػ ٗٔی ىٞػ

صِٔۀ ُجبك ىغَی ٛبی ث٤ت ؿٛجـی ثٚ ػكتـ آ٣ت هللا ٍبٗؼی، ػؿ ا٣ٖ . ىٞػ

ٝ رؼا اف اػة کـػٕ ؿٝصب٤ٗت ٗبؿاّی، ٓضبكظٚ . ؿامتب ٍٞؿت گـكت امت

اف ا٣٘زبمت . إ هبٕٗٞ گـا ػؿ ٓزِل ٝ ث٤ـٕٝ اف إٓ ٤ٗق ثب٣ؼ مبکت ىٞٗؼکبؿ

کٚ كـ٣بػ ػِی ٓطٜـی ٝ عبٗؼإ الؿ٣زبٗی ٤ٗق ثِ٘ؼ ىؼٙ ٝ ثغيی اف ٗٔب٣٘ؼگبٕ 

ٝ . ٓضبكظٚ کبؿ ٓزِل ٤ٗق ثٚ كـبٕ اكتبػٙ  ٝ ػمت ثٚ ػآبٕ ؿٛجـ ىؼٙ اٗؼ

ػُٝت ؿٛجـ ٤ٗق آة پبکی ثـ ؿ٣ٝيبٕ ؿ٣غتٚ ٝ ػؿ ٗينت عٍَٞی، اف 

ىب٣ؼ ٤ٖٔٛ صٔب٣ت ؿٛجـ،  ا٣ٖ . اصٔؼی ٗژاػ ٝ اهؼآبتو صٔب٣ت کـػٙ امت

ثغو اف ٓضبكظٚ کبؿإ هبٕٗٞ گـا ؿا ٓتٞرٚ کـػٙ ثبىؼ کٚ صبال ػ٣گـ هبٕٗٞ 

امبمی رٜٔٞؿی امالٓی ٤ٗق ثٚ ٝؿم پبؿٙ ای ٓقاصْ ثـای صبک٤ٔت ٓطِوٚ 

 .ثبٗؼ كبى٤نتی صبکْ تجؼ٣َ ىؼٙ امت

ؿا ثـای ؿم٤ؼٕ ثٚ ٛؼف ٛبی  كبى٤نتی اه آٓبػٙ  اکٕ٘ٞ کٚ ثبٗؼ صبکْ عٞػ

ٓی مبفػ، آـی کٚ ػؿ گبّ اٍٝ مـکٞة عيٖ ٝ ثی ٜٓبثبی ر٘جو 

ّؼامتجؼاػی ٝ ٓـػٓی ؿا ٗيبٗٚ ؿكتٚ امت، ىـا٣ٔ ٓجبؿفاتی ک٘ٞٗی ٝ 

تضٞالت ٣ک مبٍ . ٍض٘ٚ آؿا٣و ٗجـػ م٤بمی ٝ ٓجوبتی ػگـگٕٞ ىؼٙ امت

٤نتی ؿىؼٙ ٣بث٘ؼٙ ٗٔی تٞإ ثب تيکَ اع٤ـ ٗيبٕ ػاػ کٚ ػؿ ثـاثـ تٔـکق كبى

اكوی ٝ ىجکٚ ٛبی ثی صلبظ ٝ ثی تٞرٜی ثٚ تِل٤ن کبؿ ػِ٘ی ثب ٓغلی ثٚ 

اکٕ٘ٞ هـائٖ ٗيبٕ ٓی ػٛؼ کٚ ثـای مبفٓبٗؼٛی ٣ک . ٓوبثِۀ رؼی ثـعبمت

ٓوبثِٚ ػؿافٓؼت ٝ ٛٔٚ ربٗجٚ، ثب٣ؼ کٚ ؿ٣يٚ ٛبی مبفٓبٗؼٛی ؿا ثٚ اػٔبم 

ثب٣ؼ کٚ تيکَ . ٝ اؿٝػی ث٤ئبؿ کبؿ ٝ فصٔتثٚ ٤ٓبٕ کبؿگـإ . ربٓؼٚ ثـػ

ٛبی ػاٗيز٣ٞی ٝ فٗبٕ ٝ كؼب٤ُٖ م٤بمی ـ ٓؼٗی ٤ِٓت ٛبی تضت متْ، ٤ٗق 

عٞػ ؿا تزؼ٣ؼ مبفٓبٕ ػاػٙ  ٝ پ٤ٞٗؼٛبی ػؿٝٗی عٞػ ؿا ػ٤ٔن تـ کـػٙ ٝ ثٚ 

ثـای . مٔت پ٤ٞٗؼٛبی ٛـ چٚ گنتـػٙ تـ ثب پب٣گبٙ ارتٔبػی صـکت ک٘٘ؼ

ؿاٙ . تی ثب٣ؼ اؿتيی مبفٓب٤ٗبكتٚ اف پبئ٤ٖ ثٚ ٤ٓؼإ آٝؿػٓوبثِٚ ثب تٔـکق كبى٤ن

 ۸۲۲۲اگٞمت  ۸۲ـ ۲۳۲۳ٓـػاػ ٓبٙ  ۸۳ .ػ٣گـی ٓتَٞؿ ٤ٗنت

…………………………………………………… 

 کبرگز زر ریشع گْزبززاری طؼبزت آببز 0جبى ببذتي 
ٗلـ اف ا٣ٖ کبؿگـإ فٗؼٙ اف ف٣ـ آٝاؿ ث٤ـٕٝ  4ثب تاله ٓؤٓٞؿإ آتو ٗيبٗی 

 . ٔبؿمتبٕ ٓ٘توَ ىؼٗؼآٝؿػٙ ٝ ثٚ ث٤

ثـ احـ ؿ٣قه ػ٣ٞاؿ ٣ک مبعتٔبٕ ػؿ ثِٞاؿ ػؿ٣ب ٝاهغ ػؿ مؼبػت آثبػ ثٚ 

 . کبؿگـ ف٣ـ آٝاؿ ٓبٗؼٗؼ 6ػِت گٞػثـػاؿی 
ٝ می ػه٤وٚ  9ثٚ گقاؿه عجـٗگبؿ ٝاصؼ ٓـکقی عجـ ػؿ ا٣ٖ صبػحٚ کٚ مبػت 

  .تکبؿگـ ٓيـٍٞ کبؿ ثٞػٗؼ کٚ آٝاؿ ثـ مـ آٗبٕ كـٝ ؿ٣غ 6آـٝف ؿٝی ػاػ 

ٗلـ اف ا٣ٖ کبؿگـإ فٗؼٙ اف ف٣ـ آٝاؿ ث٤ـٕٝ  4ثب تاله ٓؤٓٞؿإ آتو ٗيبٗی 

 تبث٘بک. آٝؿػٙ ٝ ثٚ ث٤ٔبؿمتبٕ ٓ٘توَ ىؼٗؼ

 1389ٓـػاػ  29
…………………………………………………… 

 ػس ػزایظ جظوبًی ػیظی طحزذیش ّارز هزحلَ بحزاًی
عط٤ـ ثٚ گقاؿه مب٣ت ٜٓؼی مضـع٤ق، ٝی ثب تبک٤ؼ ثـ ىـا٣ٔ رنٔی  :رــــك

ٝ كيبؿ عٕٞ ثن٤بؿ ثبالی پؼؿه ػؿ فٗؼإ ؿرب٣ی ىٜـ، ٗگـاٗی ٓزؼػ ٝ ػ٤ٔن 

 .عٞػ اف مالٓتی ٝی اثـاف کــػ

گلت٘ی امت ا٣ٖ ػْٞ فٗؼاِٗی ىٞؿای ٓـکقی اٗزٖٔ ػكبع اف آفاػی ٓطجٞػبت 

کٚ ثبُؾ ثـ ٣کنبٍ امت کٚ ػؿ فٗؼاٜٗبی ا٣ٖٝ ٝ گٞٛـػىت ٝ ػؿ ىـا٣ٔ ثن٤بؿ 

ی ؿٝفٛبی اع٤ـ اف ػؿػ ىؼ٣ؼ ٝ افکبؿاكتبػگی ٗنجی مغٖ ٗگٜؼاؿی ٓی ىٞػ، ٓ

پبی ؿامت ػؿ ؿٗذ ثٞػٙ، ٝ ث٘ب ثٚ گقاؿه ٓ٘بثغ عجـی صوٞم ثيـی، ٛٔچ٘بٕ 

 .ىٜـ کـد ػؿ صجل امت ثؼٕٝ ٤ٛچ ٓـعَی ػؿ فٗؼإ ؿرب٣ی

مضـع٤ق پل اف اػالّ ػاػمتبٗی ٓج٘ی ثـ ٓؼـكی عٞػ، ػؿ ػٝفاػْٛ ت٤ـٓبٙ 

پل اف ٓؼتی اٝ ؿا ثٚ فٗؼإ ؿرب٣ی . وبٍ ٣بكتػمتگ٤ـ ىؼ ٝ ثٚ فٗؼإ ا٣ٖٝ اٗت

مالٓت ٝی ٓؼتی امت کٚ ثٚ ػ٤َُ ىـا٣ٔ رنٔی  .ىٜـ کـد، تجؼ٤ؼ کـػٗؼ

 .ٗبٓ٘بمت ٝ ث٤ٔبؿی ػؿ عطـ امت

………………………………………………………. 
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 جٌجبل هؼبیی
 ٍبػم اكـٝف

امل٘ؼ٣بؿ ؿص٤ْ ٓيب٣ی ؿئ٤ل ػكتـ اصٔؼی ٗژاػ ٝ ربٗي٤ٖ ؿئ٤ل رٜٔٞؿ ػؿ 

ـا٤ٗبٕ عبؿد اف کيٞؿ ػؿ مغ٘ـاٗی عٞػ ػؿ ٛٔب٣و ىٞؿای ػبُی ا٣

ٓتض٤ََٖ ا٣ـاٗی عبؿد اف کيٞؿ ثب اؿرش ػاٗنتٖ ٓکتت ا٣ـإ ثـ ٓکتت 

ا٣ٖ ٗغنت٤ٖ ثبؿ ٗجٞػ کٚ اظٜبؿ ٗظـ ٛب٣ی اف ا٣ٖ .امالّ ػٝثبؿٙ ر٘زبٍ آكـ٣ؼ 

 ۲۳۲۲ػمت ، عٞاة ؿا اف مـ اٍٍٞ گـا٣بٕ ٝ اػْبی رجٜٚ ٓتضؼ کٞػتبی 

ثٚ ػؼّ آى٘ب٣ی ٗٞس پ٤ـٔجـ ثب ؿمْ ٝ ؿمٞٓبت کيٞؿ ػاؿی اىبؿٙ . ٓی پـاٗؼ 

ٝ ػکل گـكتٖ ثب ٛ٘ـپ٤يٚ ك٤ِْ ٛبی كبؿمی، ٛؼ٣ٚ تٜـاٗی ٝ ىکب٣ت اف 

صن٤ٖ ىـ٣ؼتٔؼاؿی ىک٘زٚ گـ ٓؼـٝف ٝ مـػث٤ـ كؼِی ک٤ٜبٕ ثٚ ٛٔـاٙ 

ٝک٤َ ٓؼاكغ عٞػ عبْٗ ى٤ـ٣ٖ ػجبػی  ٤ٗق ربؿ ٝ ر٘زبٍ ٛب٣ی ثٚ ؿاٙ اٗؼاعتٚ 

ؿ ٗظـ اع٤ـ ٓيب٣ی ، کبمٚ ٍجـ ٓتضؼ٣ٖ اٍٍٞ گـا ؿا ُجـ٣ق آب اظٜب. ثٞػ 

 . کـػ

ػِی ٓطٜـی ػؿ ٍضٖ ٓزِل ، پ٤ئبفإ ٗٔبف رٔؼٚ  ، عبتٔی ٝ ثٞىٜـی 

ػؿ تٜـإ ٝهْ ػؿ ٓـامْ ٗٔبف رٔؼٚ، ك٤ـٝف آثبػی اف كـٓبٗؼٛبٕ مپبٙ، 

َٓ٘ٞؿ اؿّی ٓؼاس ٓؼـٝف ثبؿگبٙ عبٓ٘ٚ ای ٝ صتی آعٞٗؼ َٓجبس ٣قػی 

 . ٖ اُلبظ ثٚ ٓيب٣ی صِٔٚ کـػٗؼثب ىؼ٣ؼ تـ٣

ػِی ٓطٜـی ثب آالع اف ٛٔبٛ٘گی اصٔؼی ٗژاػ ٝ ٓيب٣ی صِٔٚ اه ؿا 

گـٝٙ اصٔؼی ٗژاػ "ٓتٞرٚ گـٝٙ ٝ ثبٗؼ اصٔؼی ٗژاػ کـػ ثٚ ػو٤ؼٙ ٓطٜـی، 

آٜٗب ٗگبٛی عبً ثٚ امالّ ػاؿٗؼ آٜٗب . ٗٚ اٍالس ِٓت امت ٝ ٗٚ اٍٍٞ گـا 

 ٓخَ ٓب ٝال٣ت كو٤ٚ 

ا٣ٖ ٛب ثٚ . ٓ٘ظٞؿىبٕ اف ٝال٣ت ، ٝال٣ت آبّ فٓبٕ امت .ؼ ؿا هجٍٞ ٗؼاؿٗ

٣ؼ٘ی ا٣ٖ کٚ ٓب عٞػٓبٕ ثؼٕٝ  .ٗٞػی عٞػ کلب٣ی ػؿ ى٘بعت امالّ ٓؼتوؼٗؼ

ٝامطٚ ٓی ك٤ْٜٔ ، ٝ اصت٤بد ثٚ ؿٝصب٤ٗت ٗؼاؿ٣ْ ُؾا ثٚ ٓـارغ تٞرٚ ر٘ؼاٗی 

ٓطٜـی ػؿ اػآٚ مغ٘بٗو گـٝٙ اصٔؼی ٗژاػ ؿا ثٚ ػ٤َُ تيبثٜبت  ."ٗؼاؿٗؼ

 .كکـی ثب كـهبٕ ٓوب٣نٚ ٓی ک٘ؼ کٚ امالّ ؿا ثؼٕٝ ؿٝصب٤ٗت ٓی عٞامت٘ؼ

ك٤ـٝف آثبػی ثـ عالف ٓطٜـی کٚ ٓيب٣ی ؿا ػؿٕٝ ثبٗؼ اصٔؼی ٗژاػ ٓی ث٤٘ؼ 

اف ٗلٞؽ ٣ک رـ٣بٕ ٓيکٞک کٚ اف ػكتـ ؿئ٤ل رٜٔٞؿی مـ ثـآٝؿػٙ امت 

 َٓ٘ٞؿ اؿّی ، ٓيب٣ی ؿا ثٚ آُت ت٘بمِی ٓـػإ تيج٤ٚ.ػاػ مغٖ ٓی ػٛؼ 

ٓی ک٘ؼ ٝ آعٞٗؼ َٓجبس ٣قػی کٚ ثٚ  ٗظـ ٓی ؿم٤ؼ ٓتضؼ ثؼٕٝ چٕٞ ٝ 

 . چـای آصٔؼی ٗژاػ ثبىؼ ثٚ ٓيب٣ی اُٝت٤ٔبتّٞ ٓی ػٛؼ

اػطبی ٣ک عبٗٚ ٓزَِ  ػؿ اٍلٜبٕ اف مٞی اصٔؼی ٗژاػ ثٚ ؿ٣چبؿػ كـی ، 

اه ، كـٛ٘گ ؿ٘ی ا٣ـإ  ٓضون آٓـ٣کب٣ی کٚ تغٌَ اٍِی ٝ ػالهٚ

٣ٖ كـٛ٘گ ثـ كـٛ٘گ اػـاة ٝ ػ٣ٖ امالّ امت ثبمتبٕ ٝ تبح٤ـ ٤ٗـٝٓ٘ؼ ا

ٗيبٕ ػاػ کٚ  چٕٞ ٤ٔٛيٚ ٓيب٣ی صٔب٣ت ٣بؿ ػ٣ـ٣٘ٚ ٝ پؼؿ ػآبػه ؿا ثٚ 

ٝ ػؿ اؿرش ػاٗنتٖ ٓکتت ا٣ـإ ثـ ٓکتت امالّ ٓيب٣ی تٜ٘ب . ٛٔـاٙ ػاؿػ 

ك٤ـٝف آثبػی ٝ َٓجبس ٝ اؿّی عٞػىبٕ ؿا ثٚ کٞچٚ ػِی چپ ٓی . ٤ٗنت

اصٔؼی ٗژاػ ثب٣ؼ ا٣ٖ آُت "ٝ " هللا گـثٚ امت  اٗيب ء" فٗ٘ؼ ٝ ٓی گ٣ٞ٘ؼ 

ُٝی ٓطٜـی ثٜتـ ك٤ٜٔؼٙ " ت٘بمِی ٓيکٞک ؿا اف اف ػكتـ عٞػ ث٤ـٕٝ ک٘ؼ 

مبثوٚ ػٝمتی  .ٓيب٣ی تٜ٘ب ٤ٗنت ٝػؿٕٝ ثبٗؼ اصٔؼی ٗژاػ کبؿ ٓی ک٘ؼ.امت 

   .ثـ ٓی گـػػ ۰۲ٝ ٛٔکبؿی ٓيب٣ی ٝ اصٔؼی ٗژاػ ثٚ اٝائَ ػٛٚ 

ب٣ی، كؼب٤ُت ػؿ ث٤ٖ ٤ٗـٝٛبی ا٤٘ٓتی ػؿ ٓجبؿفٙ اف رِٔٚ ا٤ُٖٝ ٝظبئق ٓي

ػؿ ػٝؿإ ٗغنت ٝف٣ـی ٓٞمٞی کٚ ؿی ىٜـی . ػ٤ِٚ ٤ٗـٝٛبی اٗوالثی ثٞػ

. ٝف٣ـ آالػبت ثٞػ ، ٓيب٣ی ٓنئٍٞ ٓ٘بٓن ثضـاٗی ٝفاؿت آالػبت ثٞػ

ٓيب٣ی مپل اف مٞی ٝفاؿت آالػبت ٓنئٍٞ هنٔت ا٤٘ٓتی کـػمتبٕ ٓی 

امت ٝ اف ػاٗيگبٙ اٍلٜبٕ ػؿ  ۲۳۳۳ػؿ مبٍ ٓيب٣ی کٚ ٓتُٞؼ ؿآنـ  .ىٞػ

ؿىتٚ ٜٓ٘ؼمی اُکتـ٤ٗٝک كبؿؽ اُتض٤ََ ىؼٙ ػؿ کـػمتبٕ ثب ٗبّ ؿٓقی 

ٓضت اال٤ُٝب ٓؼبٝٗت آالػبت ٝاصؼ کِٞٓٚ مپبٙ ؿا ؿا ػؿ هـاؿگبٙ صٔقٙ ثـ 

آى٘ب٣ی ٓيب٣ی ثب اصٔؼی ٗژاػ فٓبٗی آؿبف ٓی ىٞػ کٚ ٓيب٣ی ثٚ  .ػٜؼٙ ػاىت

ػؿ إٓ فٓبٕ اصٔؼی ٗژاػ . متبٕ آؽؿثب٣زبٕ ٓی ؿمؼ ػ٣ْٞت ىٞؿای تب٤ٖٓ ا

. ا٣ٖ آى٘ب٣ی مـاٗزبّ ثٚ ا٣زبػ صِوٚ اؿ٤ٓٝٚ ٓ٘زـ ٓی ىٞػ. كـٓبٗؼاؿ ٓبکٞ ثٞػ

اف ػ٣گـ اػْبی صِوٚ اؿ٤ٓٝٚ ثٚ ؿ٤ـ اف اصٔؼی ٗژاػ ٝ ٓيب٣ی ٓی تٞإ اف 

ا٣ٖ صِوٚ ثٚ  ۲۳۰۳ػؿ مبٍ .حٔـٙ ٛبىٔی ، كتبس ٝ ٓضَُٞی ٗبّ ثـػ 

اصٔؼی ٗژاػ ثٚ مٔت ٓؼبٝٗت امتبٗؼاؿی کـػمتبٕ َٓ٘ٞة . کـػمتبٕ ؿكت 

ىؼ ٝ ٓيب٣ی ػٜؼٙ ػاؿ تؼ٣ٖٝ امتـاتژی ٗظبّ رٜٔٞؿی امالٓی ػؿ عًَٞ 

ثٚ ؿ٤ـ اف ؿاثطٚ عبٗٞاػگی، ٓيب٣ی اف ٗقػ٣ک تـ٣ٖ  .ا٣ـاٗی گـػ٣ؼکـػٛبی 

ػ٤ِـؿْ ٓغبُلت ؿٝصب٤ٕٗٞ ٝ اٍٍٞ . ٓتضؼ٣ٖ اصٔؼی ٗژاػ ثٚ ىٔبؿ  ٓی ؿٝػ 

ٝ َٓ٘ت ٛبی ثن٤بؿی ػؿ ػُٝت اصٔؼی ٗژاػ  ت٣ی ٍبصت پنگـا٣بٕ ٓيب

ؿئ٤ل ػكتـ اؿ٣بمت :امت کٚ اف رِٔٚ ٓی تٞإ اف ا٣ٖ ٓ٘بٍت ٗبّ ثـػ 

رٜٔٞؿی، ؿئ٤ل ٓـکق ٓطبُؼبت رٜبٗی ىؼٕ، ربٗي٤ٖ ؿئ٤ل رٜٔٞؿی ػؿ 

ػْٞ ىٞؿای ٗظبؿت ثـ ٍؼا ٝ  ىٞؿای ػبُی ا٣ـا٤ٗبٕ عبؿد اف کيٞؿ،

ٗٔب٣٘ؼٙ اصٔؼی ٗژاػ ػؿ ٍؼا ٝم٤ٔب ،  ، م٤ٔب، ػْٞ ىٞؿای كـٛ٘گی ػُٝت

 . ػْٞ ک٤ٔن٤ٕٞ اهتَبػی ػُٝت ٝ مـ پـمت ٜٗبػ ؿ٣بمت رٜٔٞؿی

ٝ ػکل اُؼَٔ اٗوالثی ٓـػّ  ۲۳۲۲گـػ ٝ ؿجبؿی کٚ پل اف کٞػتبی اٗتغبثبتی 

ٓؼتـُ كْبی م٤بمی ا٣ـإ ؿا ػؿ ثـ گـكتٚ ثٞػ ثب كـٝکو کـػٕ ٓٞهتی ر٘جو 

ٓی ىٞػ اػْبی رجٜٚ ٓتضؼ کٞػتب ثٜتـ  اػتـاّی پب٤٣ٖ ٓی ٗي٤٘ؼ ٝ ٓٞرت

ػُٝت  .ى٘بعتٚ ىؼٙ ٝ ػَٓ چـک٤ٖ اعتالكبت ػ٣ـ٣٘ٚ ىبٕ ػٝثبؿٙ مـ ثبف ک٘ؼ

اصٔؼی ٗژاػ ػؿ رـ٣بٕ ا٣ٖ اعتالف ٝ ٣بؿ گ٤ـی ٓزؼػ ا٣ٖ ثبؿ ثب تک٤ٚ ثـ 

ٗبم٤ٞٗب٤ُقّ ػظٔت ِٓجبٗٚ ا٣ـاٗی ػمت ٛٔکبؿی ثٚ مٞی ثغو ٛب ٝ اهيبؿی 

ؽ ا٣ؼئُٞٞژ٣ک ٝ م٤بمی ؿٝصب٤ٗت ٝال٣ت كو٤ٜی ػؿ ػؿاف کـػٙ امت کٚ اف ٗلٞ

تک٘ٞکـات ٛب  ٝ ػاٗيز٣ٞبٕ ٝ رٞاٗبٕ ٛؼف ا٣٘گٞٗٚ تج٤ِـبت ػُٝت  .ؿٗذ ٝ ػؾاث٘ؼ

ٓيب٣ی ثغٞثی ػؿک کـػٙ امت کٚ امالّ ٗٞع ٝال٣ت كو٤ٜی  .اصٔؼی ٗژاػ ٛنت٘ؼ

ػؿ ث٤ٖ رٞاٗبٕ ٝ تک٘ٞکـات ٛبی ػاعَ ٝ عبؿد اف کيٞؿ ٤ٛچگٞٗٚ آ٣٘ؼٙ ای 

ثب تک٤ٚ ثـ ٗبم٤ٞٗب٤ُقّ ػظٔت ِٓجبٗٚ ا٣ـاٗی، ػُٝت اصٔؼی ٗژاػ ؿهجبی  .ٗؼاؿػ

اٍالس ِٓت عٞػ ؿا کٚ ٛ٘ٞف اف صالٝت اُلبظ آبّ ؿاصَ ػّ ٓی فٗ٘ؼ اف ُضبظ 

ا٣ؼئُٞٞژ٣ک عِغ مالس کـػٙ ٝ ٣ک گبّ ثقؿگ ثٚ ثٞؿژٝافی ا٣ـإ ٝ ٓجوبت ٝ 

ث٤ٖ عٞػ  ؼی ٗژاػػؿ ا٣ٖ ٓبٗٞؿ م٤بمی ػُٝت اصٔ.اهيبؿ ٓتٞمٔ ٗقػ٣ک ٓی ىٞػ 

 ۸۲۲۲آگٞمت  .                .ب٤ٗت ٝال٣ت كو٤ٜی كبٍِٚ ٓی اٗؼافٝ ؿٝص

……………………………………………………… 
 :  هالحظَ ًوبئیس طبیت ایي زر َ ُب راایي هصبحب
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 ّسبیظت ّ ُؼتن هززاز طبل پٌجبٍ ّ ُؼت طبلز

 

 

 

 

 
 

 تِبجن ّحؼیبًَ رژین اطالهی بَ کززطتبى

 ًبزر فْالزی زر گفتگْ بب رازیْ راٍ کبرگز

ا٣ٖ ؿٝف ٣بػآٝؿ ٓوبٝٓت ٛبی ػؿعيبٕ ٓـػّ کـػمتبٕ ػؿ ثـاثـ تٜبرْ ٝصي٤بٗٚ 

  .ت عِن کـػ امتؿژ٣ْ امالٓی ثـای ػؿ ْٛ کٞث٤ؼٕ ر٘جو ٓوبٝٓ

***                           
 زندانیان سیاسی رژیم اسالمی سخن می گویند

 اردوان نقاش ، مجسمه سازسودابه 
 فعال سیاسی زندانی در گفتگو

 با امیر جواهری

 

***                           

 "ّیکی لیک" تبرًوبی 

 رضب چیت طبس زر گفتگْ بب رازیْ راٍ کبرگز

چگٞٗٚ ثٚ ٝرٞػ آٓؼ، چٚ كؼب٤ُت ٛبی اٗزبّ ػاػٙ امت، چـا 

 ......ٓٞؿػ ٓغبُلت ػُٝت ٛبی مـٓب٣ٚ ػاؿی امت، كؼب٤ُت إٓ چگٞٗٚ تؼاّٝ ٓی ٣بثؼ

***                                
                                           

 زندانیان سیاسی رژیم اسالمی سخن می گویند

 همایون ایوانی زندانی سیاسی سابق
 و از فعالین گفتگوهای زندان
 در گفتگو با امیر جواهری

 مِنِٚ گلتگٞٛبی ؿاػ٣ٞ ؿاٙ کبؿگـ ػؿثبؿٙ مـکٞة، فٗؼإ، ىک٘زٚ 

*** 
 گفتگْی هزین اهبًی اس رازیْ راٍ کبرگز بب رضب طپیسرّزی زرببرٍ

 رّی زاز ُبی هِن طیبطی ُفتَ

ٕ اؿػٝی اٍٍٞ گـا٣بٕ، تٜؼ٣ؼ صِٔٚ ٗظبٓی ثٚ ا٣ـإ ثٚ عبٓـ ؿاٙ اعتالف ٤ٓب

اٗؼافی ٤ٗـٝگبٙ ثٞىٜـ ٝ ػمتگ٤ـی ٛبی تبفٙ ػؿ چٜبؿچٞة ٓـس ا٤٘ٓت 

 ارتٔبػی

*** 

 بزرطی هظبئل هِن بیي الوللی ُفتَ

 ًصزهللا لبضی، احوس اطکٌسری، یبطویي هیظز

 

 

 

 

ث٤نت ٝ ٛيت ٓـػاػ پ٘زبٙ ٝ ٛيت ٣ٞؿه ؿژ٣ْ امالٓی ثٚ کـػمتبٕ، 

کٞػتبی آپـ٣ب٤ُنتی ث٤نت ٝٛيت ٓـػاػ مبٍ می ٝ ػٝ،ؿاٙ اٗؼافی 

٤ٗـٝگبٙ اتٔی ثٞىٜـ ٝ كْبی تٜؼ٣ؼات ث٤ٖ أُِِی، پ٤کبؿ اتضبػ٣ٚ ٛبی 

کبؿگـإ ٝ کبؿک٘بٕ كـٝػگبٙ ٛبی اٗگ٤ِل، ّٝؼ٤ت آٓـ٣کب ٝ 

 .كـبٗنتبٕ، ّٓٞٞع ٓجبصخبت ػاٗيگبٙ ک٤ٗٞٔنتی ػؿ ُ٘ؼٕٓتضؼاٗو ػؿ ا
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 میلیون ها مصیبت دیده سیل پاکستان  به حال خود رها شدند
 (بشر در برابر موج اخیر فجایع طبیعی چه راهی درپیش دارد؟) 

 یوسؾ لنگرودی
سیل هولناکی که بر اثرباران های موسمی ازدوهفته قبل درپاکستان آؼاز 

این سیل که ازآن به عنوان بدترین فاجعه طبیعی . دارد شده، همچنان ادامه
این کشوریاد می شود، درهمان روزهای اول حداقل صد سال اخیر 

انصد قربانی برجای نهاده وبرزندگی ومعیشت حدود بیست میلیون پهزارو
انسان اثرمستقیم گذاشته و به آنان آسیب رسانده وبه آوارگی هشت میلیون 

اساس گزارش یونسکو، حدود سه و نیم میلیون کودک بر. نفرانجامیده است
صدهاهزارخانه . درمعرض عواقب فوری ومرگباراین سیل قراردارند

. ویران وهزاران کیلومترمربع زمین های کشاوزی دهقانان نابود شده است
دوردوم این سیل، با . زمین های زراعتی ایالت پنجاب بکلی ویران شد

خسارت شده ومیلیون ها نفردیگردرمعرض طؽیان رود سند، باعث افزایش 
خطرقرارگرفته اند که تا به حال تنها ششصد هزارنفرشان درمناطق امن 

ابعاد خرابی این مصیبت چنان گسترده است که . اسکان داده شده اند
کارشناسان آن را با مجموعه فجایع طبیعی جهان درچند سال اخیر یعنی 

 .یتی وزلزله چین یکی می دانندسونامی تایلند و اندونزی، زلزله های
تصاویرماهواره ای ناسا حاکی از آن است که یک پنجم این کشورزیر آب 

 . رفته است
نظامی پاکستان، که درسرکوب مردم این  –دولت سراپا فاسد ومافیایی

کشورتخصص وتوانایی دارد، در عملیات نجات قربانیان سیل ازخود 
فئودال آن، آقای  -ورسرمایه دارناتوانی عمیقی نشان دا ده ورییس جمه

آصؾ زرداری، حتی درچند روزاول این فاجعه، باخیالی آسوده ونه 
انگارکه میلیون ها نفرازمردم پاکستان گرفتاریک فاجعه با چنین ابعاد 
گسترده ای شده اند، حتی دست ازمسافرت خارج ازکشورخود دراروپا بر 

 .نداشت 
زمناطق سیل زده دیدن کرده است، که هفته گذشته شخصا ا" بان کی مون"

ابعاد این مصیبت را بسیار هولناک خواند و بالفاصله اعالم کرد که 
قربانیان این سیل درلیست کمک های بشردوستانه سازمان ملل در اولویت 

پس ازآن بود که وی تقاضای فوری کمک های جهانی . قرارخواهند گرفت
مالچندان جدی گرفته نشد تقاضایی که ع. را به سیل زدگان اعالم کرد

وحتی درکنفرانس اخیرسازمان ملل که با فراخوان بان کی مون که به 
طورویژه برای کمک ونجات قربانیان پاکستان برگزارشد، نشانی ازکمک 

بنا برگزارش سازمان امدادی، سطح . های موثر و کارساز دیده نمی شود
وجه با ابعاد  کمک های مجامع بین المللی و دولت های بزرگ به هیچ
 .گسترده این فاجعه همخوانی ندارد و بسیار ناامید کننده است

واکنش قدرت های بزرگ وصنعتی و دولت های ثروتمند حاشیه خلیج 
این دولت ها که برای . فارس به این فاجعه، کامال سطحی و منفعالنه است

مقاصد ارتجاعی، ؼارت گرانه وجنگی خود، درپاکستان و افؽانستان، 
النه میلیاردها دالر خرج می کنند و خودشان ازعامالن اصلی بیچارگی سا

وبدبختی مردم این کشورند، درمقابل این فاجعه عظیم بی تفاوت هستند وبه 
اظهارهمدردی ظاهری بسنده می کنند وتاکنون دست به اقدام مهمی نزده 

. ندآن ها تا به امروزسیاست کمک های قطره چکانی را درپیش گرفته ا. اند
از قرارمعلوم، کندی درجمع آوری کمک وارسال آن ها برای نیازمندان، 
باعث شده تا دربرخی مناطق طالبان ابتکارعمل را به دست گرفته و با 
بسیج نیروهای خودی جهت کمک به مردم آسیب دیده، نفوذ خود را 

 .گسترش دهند
و طؽیان آنچه که باعث ویران گری گسترده در این کشور شده، تنها خشم  

طبیعت نیست، بلکه فقر مطلق توده های ستمدیده و استثمار شده نظام 
وحشی پاکستان و حامیان بین المللی آن است که " فئودالی" سرمایه داری و

چنان مردم آن کشوررا به فقروسیه روزی نشانده که با یک سیل این 
 . چنینی، هستی و داروندار خود را از دست می دهند

خیرجهان شاهد یک رشته مصیبت های طبیعی بوده درچند سال ا 
و بی سابقه وازقرارمعلوم، فاجعه سیل پاکستان وآتش سوزی گسترده 

بسیاری ازمحققان ودانشمندان، بروزاین . درروسیه آخرین آن نخواهد بود
فجایع را با گرم شدن کره زمین به دلیل فعالیت ؼیرعقالنی دربخش هایی 

د که با سود جویی کوروبی مهار نظام سرمایه ازصنایع درارتباط می دانن
دولت های سرمایه داری مخصوصا . داری جهانی ارتباط مستقیمی دارد

آمریکا، چین، هند وروسیه تاکنون از همکاری موثربرای حفظ محیط 
زیست وکاهش روند گرم شدن کره زمین، خودداری کرده وبی توجه به 

فاظتی اوزون وسیاره سبزآسیب افکارعمومی جهان، هرروز بیشتربه الیه ح
اگر بپذیریم که در نظام سرمایه داری جهانی، حداقل نیمی . می رسانند

 ازجمعیت انسانی درفقرمطلق بسرمی برند وازحداقل امکانات زندگی 
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 !ًغوَ ُبی ػْهی کَ ًْاذتَ هی ػْز
 اؿژٗگ ثبٓيبػ

اؿ"ػؿ رـ٣بٕ ؿٝٗٔبئی اف رت ثٔت اكکٖ  ـّ ٞػ اصٔؼی ٗژاػ مغ٘بٗی ، ٓضٔ"َک

اٝ . ث٤بٕ کـػ کٚ ث٤و اف إٓ ٓبرـار٣ٞبٗٚ امت کٚ ثتٞإ اف ک٘بؿ إٓ گؾىت

ثب٣ؼ ثٚ : "ّٖٔ تز٤َِ  اف ؿٝٗٔبئی ثٔت اكکٖ ثؼٕٝ مـٗي٤ٖ کـاؿ گلت

رب٢٣ ثـم٤ْ کٚ ا٣ـإ چتـ ػكبػ٢ ٛٔٚ ِٓت ٛب١ آفاػٙ ػؿ ثـاثـ  ٓنتکجـإ 

ب٢٣ ؿا ٗؼاىتٚ امت آب اٗوالة ٓب ثبىؼ، اُجتٚ ا٣ـإ ٤ٛچ ٝهت هَؼ صِٔٚ ثٚ ر

اٝ کٚ گ٣ٞب ٓيکالت اّ اُوـای " ٢ٔٗ تٞاٗؼ ػؿ ثـاثـ ظِْ ث٢ تلبٝت ثبىؼ

اصٔوبٗٚ تـ٣ٖ صـف ا٣ٖ : " ٓن٤ِٖٔ ؿا تٔبٓؤ صَ کـػٙ امت ػؿ اػآٚ گلت

امت کٚ ث٘ي٤٘٤ْ ٝ ػىٖٔ ػؿعبٗٚ ٓب ؿا ؿبكِگ٤ـ ک٘ؼ، چـا کٚ ػىٖٔ ؽکـ ع٤ـ 

ا٣ٖ ". ٓب ػَجب٢ٗ ثبىؼ ٝ اف ا٣ٖ ػَجب٤ٗت ث٤ٔـػٓب ؿا ٢ٔٗ گ٣ٞؼ ٝ ثب٣ؼ اف 

اٝ ػؿ . مغ٘بٕ ثيؼت تضـ٣ک آ٤ٓق ٝ ٓبرـار٣ٞبٗٚ ثٚ ٤ٖٔٛ رب پب٣بٕ ٗٔی ٣بثؼ

ىؼبع ػا٣ـٙ ػکل : " ٝاک٘و ثٚ ثضج اصتٔبٍ صِٔٚ ٗظبٓی ثٚ ا٣ـإ ٤ٗق گلت

 ".اُؼَٔ ا٣ـإ ػؿ ثـاثـ ٛـ تزبٝف، کَ کـٙ ف٤ٖٓ امت

ٗٚ اصٔؼی ٗژاػ، ث٤و اف إٓ کٚ مغ٘بٕ مغ٘بٕ ٓبرـار٣ٞبٗٚ ٝ ر٘گ ِٓجب

ؿئ٤ل رٜٔٞؿی ثبىؼ کٚ ثٚ كکـ صلع ٓ٘بكغ کيٞؿ ٝ ػٝؿ کـػٕ عطـات اف 

إٓ ثبىؼ، مغ٘بٕ ٣ک ر٘گ اكـٝف ؿمبُت فػٙ امت کٚ ػٞآلـ٣جبٗٚ ٝظ٤لۀ 

ػكبع اف کَ ٓظ٤ِٖٓٞ رٜبٕ  ؿا ػؿ ػمتٞؿ کبؿ عٞػ ٓی گؾاؿػ ٝ اف ر٤ت 

چ٤ٖ٘ مغ٘بٗی  ػؿ . ی عـد ٓی ک٘ؼعبُی ٝ اف عٕٞ رٞاٗبٕ کيٞؿ، ثٚ ؿاصت

ىـا٣طی کٚ ر٘گ اكـٝفإ امـائ٤ِی ٓؼاّ ثـ ٓجَ صِٔٚ ثٚ تبم٤نبت اتٔی 

ا٣ـإ ٓی کٞث٘ؼ ٝ ٗٞٓضبكظٚ کبؿإ آٓـ٣کبئی ٓؼاّ ثٚ كکـ  ت٣َٞت ُٞا٣ضی 

ٛنت٘ؼ کٚ ؿاٙ صِٔٚ ثٚ ا٣ـإ ؿا ٛٔٞاؿ مبفٗؼ، ٗيبٕ اف ٣ک ٛٔنٞئی آىکبؿ 

ثـ م٤بمت کيٞؿ ٝ ر٘گ ِٓجبٕ آٓـ٣کبئی  ٝ ر٘گ ِٓجبٗٚ ٤ٓبٕ رـ٣بٕ صبکْ

ا٣ٖ ٛٔنٞئی اف آٗزب ٗبىی ٓی ىٞػ کٚ گ٣ٞب ٛـ ػٝ ٓـف، . ٝ امـائ٤ِی ػاؿػ

ر٘گ ؿا ثـکتی ٓی ػاٗ٘ؼ کٚ ٓی تٞاٗ٘ؼ اف إٓ ثـای اٛؼاف پ٤ِؼ عٞػ 

 .مٞءامتلبػٙ ک٘٘ؼ

کٞث٤ؼٕ ثـ ٓجَ ر٘گ، ٝ ػا٣ـۀ إٓ ؿا کَ رٜبٕ اػالّ کـػٕ، ٓؼ٘بی ػ٣گـی 

ؿػ کٚ ٓبرـار٣ٞبٕ صبکْ ثـ کيٞؿ، ٗٚ تٜ٘ب ثٚ ر٘گ ٓضؼٝػ ٗٔی رق ا٣ٖ ٗؼا

اٗؼ٣ي٘ؼ ثِکٚ هَؼ إٓ ػاؿٗؼ کٚ ػ٤ِٔبت تـٝؿ٣نتی ٝ اٗتضبؿی ػؿ مـامـ 

ؿٝىٖ امت کٚ چ٤ٖ٘ ٛؼكی، رق اف ٓـ٣ن . رٜبٕ ؿا ٤ٗق ثکبؿگ٤ـٗؼ

مبفٓبٗؼٛی ىجکٚ ٛبی تجٜکبؿ تـٝؿ٣نی ٝ ٣ب ٛٔکبؿی پٜ٘بٕ ثب رـ٣بٗبت 

تٜؼ٣ِؼ کيبٗؼٕ . تی مـامـ رٜبٕ آکبٕ پؾ٣ـ ٗغٞاٛؼ ثٞػث٤٘بػگـای تـٝؿ٣ن

ػؿ : " ر٘گ ثٚ مـامـ کـٙ ف٤ٖٓ ثب ا٣ٖ امتؼالٍ اصٔؼی ٗژاػ کٚ ٓی گ٣ٞؼ

ٗجـػ صن ٝ ثبَٓ ٝ ٗجـػ عؼاپـمت٢ ٝ ى٤طبٕ پـمت٢ اف ٗوطٚ ػطق گؾىتٚ 

، چ٤قی ٤ٗنت رق ػىٖٔ تِوی کـػٕ ػ٣گـ کيٞؿٛب ٝ ٓتضؼ کـػٕ إٓ ٛب "ا٣ْ

ا٣ٖ م٤بمت ثٚ ىؼت عطـٗبک، ف٤ٓ٘ٚ مبف ىکَ گ٤ـی ٣ک . ٕػؿ ثـاثـ ا٣ـا

تضـ٣ْ ٛب٣ی کٚ كيبؿ إٓ ثـ ٓـػّ . ائتالف گنتـػٙ ثـای تضـ٣ْ ػ٤ِٚ ا٣ـإ ىؼ

کيٞؿ، ؿٝف ثٚ ؿٝف ث٤يتـ ٓی ىٞػ ٝ کٔـ اهتَبػ کيٞؿ ؿا ٤ٗق ػؿ ْٛ 

 .عٞاٛؼ ىکنت

ؼ آب چـا رـ٣بٕ ٓبرـارٞ ٝ كبى٤نتی صبکْ ٗـٔۀ ىّٞ ر٘گ ِٓجی مـ ٓی ػٛ

ٝتاله ٓی ک٘ؼ هؼؿت ٛبی ػؿگ٤ـ ؿا ػَجبٗی کـػٙ ٝ ثٚ مٔت ر٘گ مٞم 

تِوی ٓی " ثـکت"ػٛؼ؟ ثٚ ٗظـ ٓی ؿمؼ رـ٣بٕ صبکْ ٣ک ر٘گ ٓضؼٝػ ؿا ، 

إٓ ٛب ثٚ ا٣ٖ ٗت٤زٚ ؿم٤ؼٙ اٗؼ کٚ ثـای ػؿْٛ ىکنتٖ ٓوبٝٓت ّؼ . ک٘ؼ

امتجؼاػی ٓـػّ؛ ثـای رِٞگ٤ـی اف ىٞؿه ٛبی تٞػٙ ای ػؼاُت ِٓجبٗٚ؛  

ػؿ ْٛ ىکنتٖ هؼؿت ؿهجبی م٤بمی ٝ ٣کپبؿچٚ کـػٕ هؼؿت صبکْ، ٝ ثـای 

ػؿ ٣ک کالّ ثـای ٗظبٓی کـػٕ کَ ربٓؼٚ، ر٘گ ثٜتـ٣ٖ ٝم٤ِٚ ٝ 

 . عٞاٛؼ ثٞػ" ثـکت"ثقؿگتـ٣ٖ 

ٝاهؼ٤ت ا٣ٖ امت کٚ رـ٣بٕ ٓنِٔ ثـ هؼؿت کيٞؿ، ػؿ تٔبٓی ف٤ٓ٘ٚ ٛب ثٚ 

ٚ، تٜ٘ب ثب فٝؿ إٓ ٛب ػؿ ٣ک مبٍ گؾىت.  ىکنتی ٓلتْضبٗٚ ػچبؿ آٓؼٙ امت

ػـ٣بٕ مـ٤ٗقٙ تٞاٗنتٚ اٗؼ اف ثـٝف گنتـػٙ ٝ  ػِ٘ی ٗبؿّب٣تی ٝم٤غ ٓـػّ 

ثب ا٣٘ضبٍ ٓوبٝٓت ػ٤ُـاٗۀ فٗؼا٤ٗبٕ م٤بمی ٝ عبٗٞاػٙ ٛب٣يبٕ، . رِٞگ٤ـی ک٘٘ؼ

ٝ ٓوبٝٓت ػؿعيبٕ ر٘جو ػاٗيز٣ٞی، فٗبٕ، ٤ِٓت ٛب ٝ کبؿگـإ، ٗيبٕ اف 

٤٘ۀ اهتَبػی ثب ىکنت إٓ ٛب ػؿ فٓ. ػٔن ٓوبٝٓت تٞػٙ ای ٓی ػٛؼ

ػُٝت ٗٚ تٜ٘ب پُٞی ػؿ ثنبٓ ٗؼاؿػ، ثِکٚ ثـای . ٓلتْضبٗٚ ای ؿٝثـٝ ىؼٙ اٗؼ

تب٤ٖٓ پبؿٙ ای اف ٛق٣٘ٚ ٛبی ؿٗگبؿٗگ، هَؼ ػاؿػ ث٘بّ ٛؼكٔ٘ؼ کـػٕ ٣بؿاٗٚ 

إٓ ٛب کٚ  ٓـس ٛبی ٗٔب٣يی ؿٝٗٔبئی . ٛب، اف  ر٤ت عبُی ٓـػّ ٤ٗق ثؼفػػ

ٖ ٓی گ٤ـٗؼ، هبػؿ ثٚ تب٤ٖٓ ث٘ق٣ٖ اف ثٔت اكکٖ ٛبی ثی مـٗي٤ٖ ؿا ري

ٓٞؿػ ٤ٗبف عٞػؿٝٛبی مـامـ کيٞؿ ٤ٗنت٘ؼ ٝ صتی ثب ر٤ـٙ ث٘ؼی إٓ ٤ٗق ٗٔی 

ػؿ ف٤ٓ٘ٚ كـٛ٘گی ٤ٗق ثٚ چ٘بٕ اكالمی . تٞاٗ٘ؼ صؼاهَ ٛبی الفّ ؿا تب٤ٖٓ ک٘٘ؼ

ػچبؿ آٓؼٙ اٗؼ کٚ ػ٤ِـؿْ ثنتٖ ؿٝفٗبٓٚ ٝ هطغ ا٣٘تـٗت ٝ تؼط٤َ م٤٘ٔبٛب ٝ 

نـإ ر٘گ ٗـّ ٝ ثن٤ز٤بٕ ؿا ثٚ ٓؼاؿك ٝ ٓـاکق آٓٞفىی ك٤ِْ ٝ تئبتـ، اك

 گن٤َ ٓی ک٘٘ؼ تب ىب٣ؼ اكکبؿ پٞم٤ؼٙ ىبٕ ؿا ثٚ عٞؿػ رٞاٗبٕ ٝ ٗٞ ٜٗبالٕ 
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 یا حراج زنان و حقوقشان" حمایت از خانواده"
 بهروز نظری

بدنبال تائید آن از سوی کمیسیون " حمایت از خانواده"الیحه ضّد زن 
الیحه  . مجلس در دستور کار مجلس اسالمی قرار گرفته است  قضایی

تدوین شده بود، اما دولت   توسط قوه قضاییه  "حمایت از خانواده"
اتی در تؽییر ۵۰۹۲نژاد پیش از ارسال آن به مجلس در تیره ماه  احمدی

اصالحات دولت به این الیحه که با مخالفت و اعتراض . آن وارد کرد
  و از جمله فعاالن زن، طرفداران حقوق بشر،  های مختلفی وسیع گروه 

های سیاسی و برخی مراجع روبرو شده بود، این  دانان، چهره حقوق
طرح را بیش از پیش به سندی برای به رسمیت دادن هر چه بیشتر به 

 .قوقی مطلق زنان در ایران تبدیل کردح  بی
های مختلؾ مجلس که این  بدنبال اعتراضات وسیع به این الیحه کمیسیون

آنرا حذؾ کردند، اما موادی  ۰۱و  ۰۰میکردند مواد   الیحه را بررسی
تعدد زوجات را قانونی کرده و رسمیت بخشیده، نه تنها همچنان پا   که

، حتی حقوق نیمبند و ناچیزی  ره هاییبرجا مانده، بلکه با افزودن تبص
به رسمیت شناخته شده بود، را  ۵۰۱۰که در قانون خانواده مصوب 

 .مورد حمله قرار داده اند
یک طرح تهاجمی و تاریک اندیشانه است که " حمایت از خانواده"الیحه 

میکوشد که زنان ایران و ایران را به دوره پیش از انقالب مشروطیت 
نه تنها رضایت زن اول را شرط  ۵۰۱۰نون خانواده قا. بازگرداند

ازدواج مجدد مرد دانسته بود، بلکه حق طالق زن اول را نیز به 
سال پس از آن  ۰۲در الیحه دستگاه والیی که . رسمیت شناخته بود
سال پس از انقالب بهمن به بحث گذاشته شده، حتی   قانون و بیش از سی

را لگدمال کرده و مورد حمله قرار  ۵۰۱۰حقوق ناچیز زنان در قانون 
بر اساس این الیحه حق ازدواج مجدد از حوزه خانواده خارج . داده است

 ۰اما در ماده . شده و به دستگاه قضایی دستگاه والیی سپرده شده است
که به دادگاه خانواده اختصاص دارد آمده " حمایت از خانواده"الیحه 

ئیس یا دادرس علی البدل و دو دادگاه خانواده با حضور ر: "است که
شود که حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از  مستشار تشکیل می

حضور   در قانون قبلی." باشد بانوان دارنده پایه قضایی می
تاکید مجدد بر تبعیض  این ماده در کنار . زن الزامی بود مستشاران

ان برای دفاع موجود علیه زنان در دستگاه قضایی والیی، دادخواهی زن
 . از حقوقشان را سخت تر کرده است

این الیحه عمق تاریک  ۰۰های اضافه شده به ماده  در کنار این تبصره
دستگاه حاکمه و ضدیت ذاتی این نظام با زنان و حقوق آنان را   اندیشی

شروط اعالم شده برای ازدواج مجدد در الیحه ارائه شده . نشان میدهد
رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به : اندبه مجلس از این قرار 

ایفاي وظایؾ زناشویي، عدم تمكین زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، 
العالج، محكومیت قطعي زن در  ابتالي زن به جنون یا امراض صعب

جرایم عمدي به مجازات یك سال زندان یا جزاي نقدي كه بر اثر عجز 
ت گردد، ابتالي زن به هرگونه از پرداخت، منجر به یك سال بازداش

اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء 
ي زندگي را براي مرد ؼیر قابل تحمل  معاشرت زن به حدي كه ادامه

ماه، عقیم بودن زن  ۲كند، ترك زندگي خانوادگي از طرؾ زن به مدت
حمایت "ه الیحه که شیادان  الیحه ای. و ؼایب شدن زن به مدت یك سال

نامیده شده، برای هیچ یک از این شروط هیچ ضمانت " از خانواده
اجرایی قید نکرده و هیچ گونه مجازاتی برای مردانی که از این شروط 

 . عدول کنند تعیین نکرده است
به خشونت خانوادگی و  مهمتر از این اما قانونیت بخشیدن این الیحه به

برای قانونیت بخشدن به چند   بهانه ای حتی تبدیل کردن این خشونت به
شرایطی از قبیل عدم قدرت همسر اول به ایفاي وظایؾ . همسری است

زناشویي، عدم تمكین زن از شوهر، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن ، 
قید " حمایت از خانواده"ترك زندگي خانوادگي از طرؾ زن، که الیحه 

  نها از دالیل بروز آنان نامیکرده است، نه تنها تعریؾ نشده اند، نه ت
ها و  برده نشده است، بلکه در عمل راه را برای در هم شکستن خانواده

بعنوان مثال تعریؾ دستگاه . کند گسترش خشونت خانگی هموار می
عدم " و " عدم قدرت همسر اول به ایفاي وظایؾ زناشویي " حاکمه از 

  که حقوق زنان چیست؟ در بسیاری از کشورها" تمكین زن از شوهر 
در   به رسمیت شناخته شده، اقدام به داشتن رابطه جنسی  هایی در عرصه

  صورت عدم تمایل زن حتی در یک رابطه زناشوئی، تجاوز تلقی
کند بلکه آنرا به  این الیحه ارتجاعی نه تنها تجاوز را قانونی می. میشود

بعالوه ، . مسریکند برای قانونی کردن چند ه تبدیل می  مبنا و بهانه ای
حتی لبخند زدن " سوء رفتار یا سوء معاشرت زن " شرایطی همچون 

خانواده " نامحرم"زنان و یا مکالمه آنان با همکاران و یا حتی اعضای 
را به اهرمی برای قانونی کردن چند همسری تبدیل کرده؛ و یا شرطی 

ت در صور" ماه  ۲ترك زندگي خانوادگي از طرؾ زن به مدت " نظیر 
فرار زنان از خشونت خانگی در عمل نه مرتکبان خشونت که قربانیان 

کند و حتی حق اعتراض و حق فرار را از آنان سلب  آن را تنبیه می
 .کند می

در جهت   دستگاه حاکمه با ریاکاری تالش میکنند تا این الیحه را قدمی
از  شدن صیؽه، و" زیرزمینی"، جلوگیری از "مفاسد اجتماعی"مقابله با 

در جهت تامین امنیت اقتصادی زنان ایران، وانمود   همه مهمتر، گامی
  .کنند

های اقتصادی و  واقعیت کند که با چنین توجیهاتی تالش می دولت والیی
  هایشان را وارونه جلوه داده و حمله تازه ای زیر چکمه   اجتماعی ایران

ق آمار دولتی طب. ایران سازمان دهند ترین حقوق زنان  بدیهی را علیه
نرخ بیکاری به باالی . میکنند  اکثریت مردم ایران زیر خط فقر زندگی

دولت نه . درصد است  درصد رسیده، و نرخ تورم نزدیک به سی ۰۳
تنها از ایجاد کار برای ایرانیان ناتوان است، نه تنها از پرداخت حقوق 

صوصی کارگران سرباز میزند، بلکه با حراج اموال مردم به بهانه خ
اکثریت   سازی و با طرح به اصطالح هدفمند کردن یارانه ها، زندگی

سیاستهای   زنان ایران از قربانیان اصلی. مردم ایران را سیاه کرده است
نه طرحی برای " حمایت از خانواده"الیحه . این نظام جهنمی هستند

ایجاد امنیت اقتصادی برای زنان، بلکه طرحی برای حراج زنان ایران 
 .است" مردان متمکن"حقوق آنان به  و

مخالفت گسترده و وسیع با این الیحه اما در عین حال نشان میدهد که 
اعتراض به این الیحه . زمینه مبارزه با چنین طرحی کامال فراهم است

میتواند و باید به سر فصل جدیدی در مبارزه برای آزادی و برابری 
تنها حمله به زنان نیست، و تالش " حمایت از خانواده"الیحه . تبدیل شود

رژیم برای رسمیت بخشیدن هر چه بیشتر به خشونت علیه زنان به بهانه 
. آنان، فقط مسئله زنان نیست و نمیتواند باشد" امنیت اجتماعی"دفاع از 

همه مردان و زنان ایران باید فعاالنه در کارزار علیه این الیحه تاریک 
های مدنی را علیه این  ین نافرمانیتر اندیشانه شرکت کرده و وسیع

سوم اگوست  .به زنان ایران سازمان دهند ترین تهاجم دستگاه والیت تازه
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 !ًغوَ ُبی ػْهی کَ ًْاذتَ هی ػْز :بقیه در صفحه 
ٛب ؿا ثٚ ا٣ٖ ٗت٤زٚ ؿمبٗؼٙ کٚ  ٤ٖٔٛ ث٤الٕ ؿهت ثبؿ امت کٚ إٓ . ثؼٛ٘ؼ

 ٝهٞع 

ر٘گ ٓی تٞاٗؼ، ثن٤بؿی اف ٓؼبػالت ػاعِی ؿا ثـ ْٛ ثقٗؼ ٝ ف٤ٓ٘ٚ تزؼ٣ؼ 

مبفٓبٕ م٤بمت، اهتَبػ، كـٛ٘گ ٝ ػ٣گـ ػـٍٚ ٛبی ارتٔبػی ؿا كـاْٛ 

 .آٝؿػ
ا٣ٖ م٤بمت ثيؼت ٓبرـار٣ٞبٗٚ، ثـ ثطٖ تضـ٣ْ ٛبی گنتـػٙ ث٤ٖ أُِِی، 

ػؿ ثـاثـ ا٣ٖ م٤بمت . ؼامتجؼاػی ٓـػّ کيٞؿصـثٚ ای امت ػ٤ِٚ ر٘جو ّ

ٗجب٣ؼ اربفٙ ػاػ ٗـٔٚ ٛبی ىّٞ ر٘گ ِٓجی، ف٤ٓ٘ٚ . ثب٣ؼ ثب تٔبّ هٞا ا٣نتبػ

ٍٞحـ ػؿ ثـاثـ ا٣ٖ . مبف ٣ک كبرؼۀ رؼ٣ؼ ىٞػ ثـای مبفٓبٗؼٛی ٓوبٝٓت ٓ

. م٤بمت، ثب٣ؼ ثٚ ٓتيکَ کـػٕ تٞػٙ ٛب ػؿ تٔبٓی ػـٍٚ ٛب ٛٔت گٔبىت

بم ٓی تٞاٗؼ ٓزٔٞػٚ تاله ٛبی گٞٗبگٕٞ ؿا ٓتضؼ تٜ٘ب م٘گـث٘ؼی ػؿ اػٔ

 .کـػٙ ٝ مؼ ٓنتضکٔی ػؿ ثـاثـ عطـاتی کٚ ػؿ پ٤و امت ثٞرٞػ آٝؿػ

……………………………………………………… 
 میلیون ها مصیبت دیده سیل پاکستان  به حال خود:بقیه در صفحه 

سه دالردرآمد دارند وخانه و  -محروم هستند واکثریت، تنها روزی دو 
 ٣ک 

نه شان از چند تکه چوب، حصیر، حلب ومقوا تشکیل شده، آن گاه کاشا
روشن می شود که این توده عظیم تهیدست و لگد مال شده، هم چون 
مورچگان بی دفاع که دربرابرسیل وطوفان قرارگیرند، قربانیان اصلی 

 .این فجایع هستند
در جریان همه مصیبت های سال های اخیردرجهان، بیش  

میلیون ها نفر، داروندارخود را ازدست . ان جان باختندازپانصدهزارانس
دادند وآواره شدند، صدها هزارکیلومترمربع ازجنگل هاوزمین های 

 . زراعی از بین رفت و محیط زیست به طرزگسترده ای آسیب دید
اگربپذیریم که سرمایه داری جهانی، مسئول مستقیم واصلی این فجایع 

ن مصیبت ها، راهی به جزمبارزه جهانی است، برای جلوگیری ازادامه ای
 2010 بیست ودوم اوت   .با آن دربرابربشریت قرارندارد

.................................................................... 
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 !ذؼًْت ػلیَ سًبى تْطظ لبًْى حوبیت هی ػْز
 م٤ٔب ؿ٣بصی

عٞامت ثـهـاؿی  ػؿ عجـٛب آٓؼٙ امت ؿ٣ضبٗٚ رجبؿی ػعتـی کٚ ػؿ ٓوبثَ

اؿتجبٓ ر٘نی   ٓـػی کٚ پ٤و تـ ٓبٓٞؿ ٝفاؿت آالػبت ثٞػ تٖ ٗؼاػ ٝ ػؿ 

ػكبع اف ىـاكت ٝ ٗبٓٞك عٞػ ثب ٣ک ّـثٚ چبهٞ اف پيت ٓـػ ؿا ثٚ هتَ 

ث٘ب ثٚ امتؼالٍ ٝک٤َ اٝ، ٓضٔؼ . ؿمبٗؼ، ا٣٘ک ػؿ آمتبٗٚ اػؼاّ هـاؿ ػاؿػ

ی کٚ ٝاؿػ ىؼ ثـ هنٔت َٓطلبئی ا٣ٖ هتَ کبٓال ٗبعٞامتٚ ثٞػٙ ٝ ّـثٚ ا

  .صنبك ثؼٕ ٓوتٍٞ ٗجٞػٙ امت

ػؿ ٗظبّ هْبئی رٜٔٞؿی امالٓی، ػكبع ٓيـٝع  ػعتـی رٞإ  اف عِٞػ ، 

کٚ ثبػج هتَ  ٓتزبٝف ر٘نی ىؼٙ ، صکْ اػؼاّ ٓی گ٤ـػ، آب ثن٤بؿی اف 

ػب٤ِٖٓ هتَ ٛبی ٗبٓٞمی ٝ  فٕ کيی ٛبی گنتـػٙ، ٣ب ٓزبفات ٗٔی ىٞٗؼ ٣ب 

هٞا٤ٖٗ ىـػی رٜٔٞؿی امالٓی، اف . ؿ پبئ٤ٖ ٓی گ٤ـٗؼٓزبفات ٛبی ثن٤ب

آٗزب کٚ ثـهٞاّ ٝ تضک٤ْ ٓـػمبالؿی ػؿ ربٓؼٚ امتٞاؿ امت، امبمؤ هٞا٤ٗ٘ی 

ٗگبٛی ثٚ ٓٞاػ هبٗٞٗی ٗيبٕ . فٕ مت٤ق ٝ ٓـٝد عيٞٗت ٛبی عبٗٞاػگی امت

ٓی ػٛؼ کٚ چگٞٗٚ هبٕٗٞ ػمت ٓـػإ ٝ ع٣ٞيبٝٗؼإ عبٗٞاػٙ ؿا ثـای هتَ 

» :هبٕٗٞ ٓزبفات امالٓی ٓی گ٣ٞؼ۰۳۲ٓبػٙ . ثبف گؾاىتٚ امت  ٛبی ٗبٓٞمی

ٓـػی اگـ ٛٔنـ عٞػ ؿا ٛ٘گبّ فٗب ٓيبٛؼٙ ک٘ؼ، ٤ٓتٞاٗؼ ٛٔنـ عٞػ ؿا 

هبٕٗٞ ٓزبفات امالٓی اگـ پؼؿی كـفٗؼ عٞػ ؿا  ٣۸۸۲ب ٓجن ٓبػٙ . «ثکيؼ

٤ٓگ٣ٞؼ کٚ اگـ ا٤ُٝبی ػّ  ۸۲۳ٛٔچ٤ٖ٘ ٓبػٛی . کيت، هَبً ٗٔی ىٞػ

٣ب ٓجن هبٕٗٞ ٓزبفات . تِی ؿّب٣ت ػاػٗؼ، هبتَ هَبً ٤ٔٗيٞػآٓؼٗؼ ٝ ثٚ ه

امالٓی اگـ ٓـػی فٗی ؿا کيت، ثـای هَبً ٓـػ هبتَ، ع٣ٞيبٝٗؼإ فٕ 

ثب٣ؼ َٗق ػ٣ٚ ٓـػ ؿاثؼٛ٘ؼ تب ثتٞاٗ٘ؼ إٓ هبتَ ؿا هَبً ثک٘٘ؼ ف٣ـا ػ٣ٚ فٕ 

 .َٗق ػ٣ٚ ٓـػ امت

ػگی ٝ هتَ ٛبی ٗگبٛی ثٚ ٓٞاػ هبٗٞٗی كٞم ٗيبٕ ٓی ػٛؼ کٚ  عيٞٗت عبٗٞا

ٗبٓٞمی کٚ اف مٞی ٓـػإ اٗزبّ ٓی گ٤ـػ، صتی اگـ ثٚ ػٔؼ ثبىؼ، ؿمٔؤ ٝ 

٤ٖٔٛ آـ ٣کی اف ػٞآَ ؿىؼ ٝ گنتـه هتَ ٛبی . هبٗٞٗؤ صٔب٣ت ٓی ىٞػ

ٗگبٛی ثٚ آٓبؿ ا٣ٖ گٞٗٚ هتَ ٛب ثغٞثی . ٗبٓٞمی ٝ عبٗٞاػگی ػؿ کيٞؿ امت

ثتُٞی ؿئ٤ل پ٤ِل مـػاؿ م٤ؼ صنٖ . ا٣ٖ ّٓٞٞع ؿا ثٚ احجبت ٓی ؿمبٗؼ

اف ٓزٔٞع : ٓی گ٣ٞؼ ۲۳۲۲آگبٛی ٗبرب ػؿثبؿٙ ٤ٓقإ ٝهٞع هتِٜبی  مبٍ 

ػؿٍؼ تٞمٔ ثنتگبٕ ػؿرٚ ٣ي ثٚ ٝهٞع  ۸۲هتِٜبی اٗزبّ ىؼٙ ػؿ مبٍ گؾىتٚ

اف ٓزٔٞع ًَ ٓوتٞالٕ فٕ ػؿ مبٍ گؾىتٚ : اٝ اّبكٚ ٓی ک٘ؼ. پ٤ٞمتٚ امت

ٛٔچ٤ٖ٘ ثـ امبك . ػؿٍؼ تٞمٔ ثنتگبٕ ػؿرٚ ٣ي ثٚ هتَ ؿم٤ؼٗؼ ۳۳صؼٝػ 

ػؿٍؼ اف هتَ ٛب، ٗبىی اف عيٞٗت عبٗٞاػگی  ۵۳آعـ٣ٖ آٓبؿ ٝ تضو٤وبت 

ثـ پب٣ٚ ا٣ٖ گقاؿه ٣کی اف ٓضٞؿ ٛبی هتَ ٛبی ؿا٣ذ عبٗٞاػگی . امت

 .ٛٔنـکيی امت
ػؿ ثضج هتَ ٛبی عبٗٞاػگی کٚ آٓبؿ إٓ ػؿ ثبال آٓؼ، ٝهتی پبی فٕ ػؿ ٤ٓبٕ  

ؿػب٣ت ثن٤بؿی اف  ٓٞاؿػ، ثٚ ؿاصتی صکْ  ثبىؼ، ػاػگبٙ ٛبی ىـع امالٓی، ثؼٕٝ

آـٝف ّٝؼ٤ت فٗبٗی چٕٞ ؿ٣ضبٗٚ رجبؿی، . ثٚ اػؼاّ ٣ب م٘گنبؿ  ٓی ػٛ٘ؼ

مک٤٘ٚ ٓضٔؼی آىت٤بٗی، عؼ٣زٚ گِپٞؿ ػٛنـی، ٓـ٣ْ هـثبٕ فاػٙ، کجـی ثبثب٣ی ٝ 

ؿٝىٖ امت کٚ هبٕٗٞ . آؽؿ ثبهـی، ٗيبٗؼٛ٘ؼٙ ا٣ٖ تجؼ٤ِ آىکبؿ ػ٤ِٚ فٗبٕ امت

فٗبٕ کٚ ثب ٓيکالت ػؼ٣ؼۀ عبٗٞاػگی ػمت ٝ پ٘زٚ ٗـّ ٓی ک٘٘ؼ امالٓی ثـای 

 .٤ٛچ ؿاٙ  گـ٣قی ثبهی ٗگؾاىتٚ امت

ٝهتی ػؿ ربٓؼٚ ای ٓـػمبالؿ تٔبٓی صوٞم اٗنبٗی فٕ ٗبػ٣ؼٙ گـكتٚ ٓی ىٞػ ٝ 

هبٕٗٞ اف عيٞٗت ٓـػاٗٚ ػكبع ٓی ک٘ؼ، فٗؼگی ثـای فٗبٗی کٚ ثٚ افػٝاد ٛبی 

گی ىبٕ  ثٚ رٜ٘ٔی ٤ٔٛيگی تجؼ٣َ ٓی ىٞػ، ٗبعٞامتٚ ٓزجٞؿ ٓی گـػٗؼ ٝ فٗؼ

ٝهتی هبٕٗٞ، ػـف، م٘ت ٛبی پٞم٤ؼٙ ثٚ . ثن٤بؿ مغت ٝ ٓبهت كـمب عٞاٛؼ ثٞػ

ػين ٝ ػالهٚ اكـاػ ثٚ ٛٔؼ٣گـ ٤ٛچ ثٜبئی ٗٔی ػٛ٘ؼ ٝ افػٝاد ٛب، ث٤يتـ ثٚ 

ٓؼبٓالت ٤ٓبٕ عبٗٞاػٙ ٛب ىجبٛت ػاؿػ، تيک٤َ عبٗٞاػٙ  ثـ پب٣ٚ ٛبی ثن٤بؿ 

ٝهتی كوـ، ث٤کبؿی، اػت٤بػ ٝ ػ٣گـ آم٤ت ٛبی .  گؾاىتٚ ٓی ىٞٗؼُمنت، ث٤٘بٕ 

ارتٔبػی کٚ ٓضٍَٞ ٗبتٞاٗی صکٞٓت ػؿ ثـآٝؿػٕ صؼاهَ ٛبی فٗؼگی ٓـػّ 

امت، گـ٣جبٕ عبٗٞاػٙ ٛب ؿا ٓی گ٤ـػ ٝ إٓ ٛب ؿا ثٚ ٗبثٞػی ٓی کيبٗؼ؛ فٓبٗی کٚ 

ف٤ٓ٘ٚ ثـای فٗبٕ ثٚ ؿاصتی ٗٔی تٞاٗ٘ؼ اف ٓـ٣ن هبٕٗٞ اف ا٣ٖ رْٜ٘ ؿٛب ىٞٗؼ، 

آـی . ؿٝاثٔ  ػبٓلی تبفٙ ٝ ٣ب ثکبؿگ٤ـی عيٞٗت اف مٞی آٜٗب كـاْٛ ٓی گـػػ

ا٣٘زبمت کٚ . کٚ ثب عيٞٗت ٓـػإ عبٗٞاػٙ ٝ هبٕٗٞ ىـع پبمظ ػاػٙ ٓی ىٞػ

 .هبٕٗٞ امالٓی عٞػ ف٤ٓ٘ٚ مبف ٝ ٓوَـ اٍِی چ٤ٖ٘ صٞاػحی امت

ٓی تٞإ ثٚ ا٣ٖ  ؿٝىٖ امت کٚ ٗٔی تٞإ چ٤ٖ٘ صٞاػحی ؿا ٓج٤ؼی ػاٗنت، آب

ٝهتی هبٕٗٞ ػؿ تٔبٓی ف٤ٓ٘ٚ ٛب صوٞم . تجؼ٤ِ آىکبؿ ػ٤ِٚ فٗبٕ اػتـاُ کـػ

فٗبٕ ؿا َٗق ٓـػإ ٓی ػاٗؼ ٝ ٓزبفات فٗبٕ ؿا مغتگ٤ـاٗٚ تـ ٝ ث٤ـصٔبٗٚ تـ 

اف ا٣ٖ ؿٝمت کٚ . ثٚ ارـا ػؿ ٓی آٝؿػ، ثب٣ؼ ػ٤ِٚ ا٣ٖ  ٗبثـاثـی  ػ٤َبٕ کـػ

ُ  تٞػٙ ای ىبٕ ػ٤ِٚ ػعبُت ٛبی ػ٣ٖ ػؿ ٓوبٝٓت گنتـػٙ فٗبٕ کيٞؿ ٝ اػتـا

فٗؼگی عٍَٞی ٝ هٞا٤ٖٗ ٓـػمبالؿاٗٚ، عيْ صکٞٓت ؿا ثـاٗگ٤غتٚ ٝ كيبؿ ثـ 

ا٣٘زبمت کٚ ثب٣ؼ تٔبٓی ٓـػإ ٝ . ر٘جو فٗبٕ ؿا ث٤و اف پ٤و گنتـػٙ کـػٙ امت

فٗبٕ آگبٙ ٝ آفاػ٣غٞاٙ ثب تٔبّ هٞا ثـای ػؿْٛ ىکنتٖ هٞا٤ٖٗ تجؼ٤ِ آ٤ٓق ػ٤ِٚ 

 .ؿفٙ ک٘٘ؼفٗبٕ ٓجب

……………………………………………………… 

 گشارػی اس رّی زازٍ ُبی حْسٍ هلی
ٗبػؿ كٞالػی   

ٛبی کـػمتبٕ، رٔؼی اف ؿٝفٗبٓٚ ٛٔقٓبٕ ثب اػآٚ آتو مٞفی ر٘گَ

ای عطبة ثٚ ٓـػّ ػٝمت  ٗگبؿإ، كؼبالٕ ٓؼٗی ٝ م٤بمی کـػ ٓی ث٤ب٤ٗٚ

 ػاؿ ٓج٤ؼت، كؼبالٕ ٓؼٗی ٝ ٓـكؼاؿإ ٓض٤ٔ ف٣نت عٞامتٚ اٗؼ کٚ

ٓـػاػٓبٙ ثٚ ٣بؿی كؼبالٕ ٓض٤ٔ  ۸۳ٝ  ۸۲ى٘جٚ ٝ رٔؼٚ  ؿٝفٛبی پ٘ذ

ٛبی کـػمتبٕ  ف٣نت ىٜـ ٓـ٣ٞإ ثيتبث٘ؼ ٝ آٜٗب ؿا ػؿ آلبء آتو ر٘گَ

 .٣بؿی ؿمبٗ٘ؼ

ػؿ تبؿ٣ظ ٓؼؿٕ ٝ ٓؼبٍـ، ٓجبؿفٙ : "ػؿ ثغيی اف ا٣ٖ ث٤ب٤ٗٚ آٓؼٙ امت

جبؿفات ٛبی ثن٤بؿی اف ٓٞكو٤ت ٓ م٤بمی ٝ ٓؼٗی ٓـػّ کـػمتبٕ، ٗٔٞٗٚ

٣کی اف . عٞاٛبٕ امت ٓؼٗی ٝرٞػ ػاؿػ کٚ کٔبکبٕ ٓب٣ٚ ٓجبٛبت ٛٔٚ آفاػی

ٛبی ثـرنتٚ اف ا٣ٖ ػمت ٓجبؿفات ٓؼٗی ثؼٕٝ عيٞٗت، ٜٓبرـت  ٗٔٞٗٚ

ی كؼبالٕ م٤بمی ٝ ٓؼٗی  تبؿ٣غی ٓـػّ ىٜـ ٓـ٣ٞإ ٝ ؿاٛپ٤ٔب٣ی گنتـػٙ

ثـای رِٞگ٤ـی اف  ۲۳۳۲ٛٔـاٙ ثب اٛبُی ىٜـٛبی کـػمتبٕ ػؿ مبٍ 

٘گ اكـٝفی ٝ کيتبؿ ىٜـٝٗؼإ ٓـ٣ٞإ امت کٚ ثٚ کٞچ ٓـ٣ٞإ ر

 .ٓيٜٞؿ امت

ٛب ٝ ٓج٤ؼت ر٘گَ"ػؿ اػآٚ ا٣ٖ ث٤ب٤ٗٚ كؼبالٕ کـػ ثب اىبؿٙ ثٚ ا٣٘کٚ 

امتبٜٗبی کـػمتبٕ، ا٣الّ ٝ ُـمتبٕ مـٓب٣ٚ ِٓی ٓـػٓبٕ مبکٖ ا٣ٖ ٓ٘بٓن 

اكـاػ ٗٞىتٚ اٗؼ ا٣ٖ مـٓب٣ٚ آنبٍ ٝ مبُٜبی پ٤و ٓٞؿػ تٜبرْ " ٛنت٘ؼ

ا٣ٖ ٓ٘بٓن ؿٝفاٗٚ ػؿ . ٗبى٘بك هـاؿ گـكتٚ ٝ ثٚ عبکنتـ تجؼ٣َ ىؼٙ امت

تالىٜبی ثی ٝهلٚ كؼبالٕ ٓؼٗی ٝ ٓض٤ٔ ف٣نت ىٜـٛبی . آتو ٤ٓنٞفٗؼ

ٓـ٣ٞإ کٚ ٓض٤ٔ ف٣نت إٓ ث٤يتـ٣ٖ عنبؿتٜب ؿا ػ٣ؼٙ   کـػمتبٕ ٝ عبٍٚ

 ا٣ٖ ْٜٓ ٤ٗبف ثٚ ٣ک. امت، ٛ٘ٞف ٓ٘زـ ثٚ آلبی کبَٓ صـ٣ن ٗيؼٙ امت

ربٓؼٚ کـػی ثـای پب٣بٕ ا٣ٖ . تـ ٝ آکن٤ٞٗی ػٔٞٓی ػاؿػ ٛٔکبؿی گنتـػٙ

آتو مٞف٣ٜب ٝ ٗزبت ا٣ٖ مـٓب٣ٚ ربٝػاٗٚ، ثب٣ؼ ثبؿ ػ٣گـ ػالهٚ ٝ ٝاثنتگی 

 .ٗٔب٣و ثگؾاؿػ عٞػ ؿا ثٚ ٓج٤ؼت ٝ اصتـآو ؿا ثٚ ٓض٤ٔ ف٣نت ثٚ

تو ٛبی کـػمتبٕ ػؿ آ٣ٞٗن٘ؼگبٕ ث٤ب٤ٗٚ ّٖٔ تبک٤ؼ ثـ اػآٚ مٞعتٖ ر٘گَ

ػؿعتٜب . اٗؼ ٓـػّ ىٜـٛب ٝ ث٣ٞژٙ كؼبالٕ ٓـ٣ٞإ تٜ٘ب ٓبٗؼٙ: اٗؼ گلتٚ

ای  ٤ٓنٞفٗؼ ٝ ٓج٤ؼت مجق ٝٓض٤ٔ فٗؼگی ٓـػّ ا٣ٖ عطٚ کٚ مـٓب٣ٚ

ػ٣ـ٣٘ٚ ثٚ رب ٓبٗؼٙ اف ارؼاػ ٝ ٤ٗبکبٕ ٓبمت ٝ ػؿ ٍٓٞ تبؿ٣ظ ٓبٗ٘ؼ ربٕ اف 

لع إٓ ٗگٜجبٗی ىؼٙ امت، ػؿ صبٍ عبکنتـ ٝ م٤بٙ ىؼٕ امت، ٗزبت ٝ ص

 .ا٣ٖ مـٓب٣ٚ ثی ثؼ٣َ، ٤ٗبف ٓجـّ ثٚ ٣ک ٛٔگبٓی ٝ ٓؼػ رٔؼی ػاؿػ

ٛٔٚ صب٤ٓبٕ ٓض٤ٔ ف٣نت، "كؼبالٕ کـػ ػؿ پب٣بٕ ث٤ب٤٤ٗٚ عٞػ عطبة ثٚ 

ٓب ثٔخبثٚ گـٝٛی اف كؼبالٕ : " اٗؼعٞامتٚ" كؼبالٕ ٓؼٗی ٝ ٓـػّ ػُنٞف

ٗگبؿإ کـػ، ػؿ مبُگـػ کٞچ ثقؿگ ٓـ٣ٞإ ٝ  م٤بمی، ٓؼٗی ٝ ؿٝفٗبٓٚ

ای صٔب٣ت اف مـمجقی ٝ فٗؼگی ٓج٤ؼت کـػمتبٕ، اف ٛٔٚ صب٤ٓبٕ ثـ

ى٘جٚ  ٓض٤ٔ ف٣نت، كؼبالٕ ٓؼٗی ٝ ٓـػّ ػُنٞف ٤ٓغٞا٤ْٛ کٚ ؿٝفٛبی پ٘ذ

ٓـػاػٓبٙ ثٚ ٣بؿی كؼبالٕ ٓض٤ٔ ف٣نت ٓـ٣ٞإ ؿكتٚ ٝ  ۸۳ٝ  ۸۲ٝ رٔؼٚ 

ثؼ٣٘ٞم٤ِٚ ٓج٤ؼت ػٝمتی ٝ صل ٤ٔٛبؿی ٝ ٛي٤بؿی رٔؼی عٞػ ؿا 

ی پب٣بٗی ثـ ا٣ٖ  ثبىؼ ثب ا٣ٖ ٝاک٘و عٞػ ٗوطٚ. اؿٗؼثبؿػ٣گـ ث٘ٔب٣و ثگؾ

ػىٔ٘ی ثب ٓج٤ؼت گؾاىتٚ ٝ ٤ٗق ٛيؼاؿی ثٚ ػب٤ِٖٓ ا٣ٖ آتو مٞف٣ٜب ثبىؼ 

 .کبؿاٗٚ عٞػ ػمت ثـ ػاؿٗؼ تب اف اػٔبٍ تجٚ

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

ؿ ؿٝف ى٘جٚ ٤ًِٚ ١ تبًن٢ ػاؿإ ىٜـمتبٕ ػٛگالٕ ثب تزٔغ ػٍجش  

ػٝثبٗؼٙ ی ٓ٘ت٢ٜ ثٚ تـ٤ٓ٘بٍ ثِجبٕ آثبػ ػمت ثٚ اػتَبة فػٗؼ ٝ ثب پبؿى 

تبًن٢ ٛب١ عٞػ ػؿ صبى٤ٚ ١ ا٣ٖ ع٤بثبٕ عٞامتبؿ صَ ٛـ چٚ فٝػتـ 

  .ٓيٌالت مٞعت٢ عٞػ ىؼٗؼ

ث٘ب ثٚ گقاؿه ػ٣ٞالٕ ٤ٗٞف ا٣ٖ اػتَبة ثٚ ػ٤َُ ػؼّ ؿم٤ؼگ٢ ثٚ اعتالٍ 

اٗ٘ؼگبٕ رٜت ػؿ٣بكت ػؿ ىجکٚ تٞف٣غ ػؿ ا٣ٖ ىٜـمتبٕ ، ٓيکالت ؿ

ا٣ٖ ػؿ صبُی امت کٚ . مٞعت ٝ ؿكتٖ آٜٗب ثٚ ىٜـ هـٝٙ ثٚ ؿاٙ اكتبػٙ امت 

ٓنئٞالٕ ٓـثٞٓٚ تبکٕ٘ٞ ٤ٛچ اهؼاّ ٓٞحـی ؿا ػؿ ا٣ٖ ؿاثطٚ اٗزبّ ٗؼاػٙ اٗؼ 

ٍجش آؿبف ٝ تبًٕ٘ٞ ٤ٗق  8الفّ ثٚ ؽًـ امت ا٣ٖ اػتَبة اف مبػت . 

، ا٣ٖ ؿاٗ٘ؼٙ بة ک٘٘ؼٙ ٛب   ػؿ گلتگٞئی ثب ٣کی اف اػتَ. اػآٚ ػاؿػ 

ؿٝف ٢ٓ ىٞػ ًٚ  20چٚ ٢ٓ ػاْٗ ، صؼٝػ : "ا٣٘گٞٗٚ اظٜبؿ ػاىتٚ امت 

مٞعت گبف ؿا اف ٓب ثـ٣ؼٙ اٗؼ ٝ ثٚ ٛـ ًزب ْٛ ًٚ ٢ٓ ؿ٣ْٝ پبمظ ؿٝى٢٘ 

ٓب اف ٤ًِٚ ١ ٓنئٞالٕ ا٣ٖ : "ا٣ٖ ؿاٗ٘ؼٙ ٛٔچ٤ٖ٘ اكقٝػ". ػؿ٣بكت ٢ٔٗ ٤ًْ٘ 

٣٘گٞٗٚ ٓيٌالت ؿا ثـٓـف ً٘٘ؼ ٝ ىٜـ توبّب ٓ٘ؼ٣ْ ًٚ ٛـ چٚ فٝػتـ ا

رٞاثگ١ٞ ٓب ثبى٘ؼ، چـا ًٚ ػؿ ؿ٤ـ ا٣َ٘ٞؿت ٛٔچ٘بٕ ثٚ اػتَبة عٞػ 

  .اػآٚ عٞا٤ْٛ ػاػ

تبکنی ػاؿإ ػٛگالٕ مبٍ هجَ ٤ٗق ثـای ػمت ٣بثی ثٚ صوٞم صوٚ ی عٞػ 

اهؼاّ ثٚ ثـپب٣ی اػتَبة ٗٔٞػٗؼ ٝ ػؿ ا٣ٖ کبؿ ٤ٗق ثٚ ٓٞكو٤ت ىب٣بٕ ؽکـی 

بٍ ٤ٗق ثب تزـثٚ ٓٞكن عٞػ، ؿٝٗؼ گؾىتٚ ؿا تکـاؿ ٗٔٞػٗؼ آن .ٗبئَ گيت٘ؼ
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تب ثٚ ػ٣گـ اهيبؿ ربٓؼٚ ٤ٗق ى٤ٞٙ ٓجبؿفٙ ٓؼٗی ؿا ػؿ هبُت اػتَبة آؿاّ 

 .ث٤بٓٞفٗؼ

…………………………………… 

عجبت ٓضٔؼ فاػٙ كـفٗؼ ٣ٞٗل اَٛ ؿٝمتبی گـٓبه اف تٞاثغ م٘٘ؼد کٚ ػؿ 

ثٚ ٓٞؿ کِی ٓلوٞػ  ٤و ثٚ ػمت ٤ٗـٝٛبی ا٤٘ٓتی ؿثٞػٙ ىؼ ،پصؼٝػمٚ ٓبٙ 

٤ُٞت ػمتگ٤ـی ٝ ٣ب ئىؼٙ امت ٝ ٤ٛچ ٣ک اف ٓـارغ هْب٣ی ٝ ا٤٘ٓتی ٓن

ا٣ٖ ػؿ صبُی امت کٚ مٚ .ثبفػاىت ٝ ٗگٜؼاؿی ٝی ؿا ثـػٜؼٙ ٗگـكتٚ اٗؼ

کٚ ػؿ اػتـاُ ثٚ  ،ٓبٙ پ٤و ٝ ػؿ رـ٣بٕ اػتَبة ػٔٞٓی ٓـػّ کـػمتبٕ

ٓبٓٞؿ٤٣ٖ ،ت اػؼاّ كـفاػ کٔبٗگـ ٝ ػ٣گـ فٗؼا٤ٗبٕ م٤بمی اٗزبّ گـك

ا٤٘ٓتی ثٚ ٓ٘قٍ عجبت ٓضٔؼ فاػٙ ،ػؿ ؿٝمتبی گـٓبه ٣ٞؿه ثـػٙ اٗؼ ٝ 

 . پل اف تلت٤و ٓ٘قٍ ،عجبت ؿا ثٚ ٛٔـاٙ عٞػ اف ٓ٘قٍ عبؿد کـػٙ اٗؼ

٤ٛچ عجـی اف ٓضَ ٗگٜؼاؿی عجبت ػؿ ػمت ٤ٗنت ٝ عبٗٞاػٙ ٝ ثنتگبٕ 

ـإ مبُٚ ، ٗگ 19ٝی ثٚ ىؼت ثـای ا٤٘ٓت ربٗی عجبت ٓضٔؼ فاػٙ رٞإ 

عبٗٞاػٙ ی ٝی ثبؿٛب ثٚ ٓـارغ ٓغتِق ٓـارؼٚ کـػٙ اٗؼ ُٝی ػؿ ا٣ٖ .ٛنت٘ؼ

ٓؼت مٚ ٓبٛٚ کٞچکتـی پبمغی اف مٞی ػمتگبٙ ٛبی ا٤٘ٓتی ٝ هْب٣ی 

  .ػؿ٣بكت ٗکـػٙ اٗؼ

ثنتگبٕ عجبت ٓضٔؼ فاػٙ کٚ ٛٔگی ػؿ ؿٝمتبی گـٓبه مبکٖ ٛنت٘ؼ ٝ 

آٜٗب . ٗٚ ای ٗؼاؿٗؼ٤ٛچ گٞٗٚ ػمتـمی ثٚ ٜٗبػ ٛب٣ی صوٞم ثيـی ٝ ٤ٛچ ؿمب

ثٚ کٔک آٜٗب ثيتبث٘ؼ تب ٓجبػا مکٞت ِ  ٤ٖ ٓؼاكغ صوٞم ثيـكؼبُ ٓی عٞاٛ٘ؼ

عجـی ٝ ػؼّ ػمتـمی ثٚ آکبٗبت ؿمبٗٚ ای ثبػج ىٞػ تب ػمتگبٙ ا٤٘ٓتی 

رٜٔٞؿی امالٓی ثتٞاٗؼ ثٚ ؿاصتی ا٤٘ٓت ربٗی ٝ ٣ب ؿٝصی عجبت ؿا ثٚ 

 ٓغبٓـٙ ث٤بٗؼافػ 

…………………………….. 

ٛبی ّـثت مپبٙ اف ىـکت ٛبی ػٔـاٗی ٝ ؿاٛنبفی ػؿ ثبرگ٤ـی ٤ٗـٝ

 !ٓـ٣ٞإ

٤ٗـٝٛبی ّـثت  ،اف ٓ٘بٓن ٓغتِق ػؿکـػمتبٕ ػؿ٣بكتیث٘ب ثٚ گقاؿه 

ىجبٗٚ ػؿ هبُت ٝكـّ ٤ٗـٝٛبی گـ٣ال ٝ پ٤ئـگٚ اهؼاّ ثٚ  ،مپبٙ پبمؼاؿإ

کنجٚ ٝ ىـکت ٛبی عٍَٞی ؿاٛنبفی ٝ ػٔـاٗی ،اؽ٣ت ٝ آفاؿ ٓـػّ 

ؿ ٓ٘طوٚ ربٗٞؿٙ ٓـ٣ٞإ ىجبٗٚ ٣ک گـٝٙ اف ا٣ٖ اكـاػ ثٚ ػ "اع٤ـا.ٗٔٞػٙ اٗؼ

٣کی اف ىـکت ٛبی ؿاٛنبفی ٓـارؼٚ ّٖٝٔ اؽ٣ت ٝ کتک کبؿی پـمَ٘ 

ا٣ٖ اهؼاّ ثب .٤ِ٤ٕٓٞ تٞٓبٕ ٗٔٞػٙ اٗؼ 50ٝ کبؿگـإ ا٣ٖ ىـکت ػؿعٞامت 

اػالّ ٤ٓک٘٘ؼ کٚ کبؿگـإ ثٚ ثبد گ٤ـإ . ٓوبٝٓت کبؿگـإ ٓٞارٚ ٤ٓيٞػ

ؿٗؼ کٚ ا٣ٖ ثبرگ٤ـی ػِ٘ی ؿثطی ثٚ ٤ٗـٝٛبی م٤بمی ا٤ٔٓ٘بٕ کبَٓ ػا

ا٣ٖ گـٝٙ ثبرگ٤ـ ٝ ػفػإ .ٗؼاؿػ ٝاف ػاػٕ ٛـگٞٗٚ پٍٞ  عٞػػاؿی ٤ٓک٘٘ؼ

کبؿگـإ  ىـکت ؿا  ٤نت٘ؼگـػٗٚ کٚ رق اؿاؽٍ ٝ اٝثبه مپبٙ ٝ ثن٤ذ ٗ

ٗٚ ثٚ آالع ػُٝت ٝ  کـػٙ ٝ اف آٜٗب ٓی عٞاٛ٘ؼ کٚ ا هؼآيبٕ ؿاتٜؼ٣ؼ 

ٓـػّ .ٓطـس ک٘٘ؼِق تٝ ٗٚ ػؿ ؿمبٗٚ ٛبی ٓغ بٗ٘ؼ م٤ٗـٝی اٗتظبٓی ثـ

ٓـ٣ٞإ ٝ ؿٝمتبٛبی آـاف کٚ ثٚ ا٣ٖ صبػحٚ ٝاهق ٤ٓيٞٗؼ هـ٣ت ثٚ اتلبم 

ا٤ٔٓ٘بٕ ػاؿٗؼ کٚ ػمت ػٞآَ ؿژ٣ْ ٝ ٤ٗـٝٛبی آالػبت مپبٙ ػؿ ا٣ٖ 

 .تٞٓئٚ آُٞػٙ  امت

…………………………………….  

١ ٝ ؿاٛ٘ٔب٢٣ ٝ ٢ٓ چ٘ؼ ؿٝف گؾىتٚ ٓٔبٗؼت ٛب١ ىؼ٣ؼ ٤ٗـٝٛب١ ىٜـػاؿ

اف تٞهق ػمت كـٝىبٕ ػؿ آـاف ع٤بثبٕ ٛب١ ا٢ٍِ  ػٛگالٕ ؿاٗ٘ؼگ٢

ىٜـ مجت عيْ ٝ ٗبؿّب٣ت٢ ػؼٙ ١ ف٣بػ١ اف ًبمجٌبؿإ ا٣ٖ ىٜـ ىؼٙ 

  .امت

ػؼٙ ١ ف٣بػ١ اف ا٣ٖ ػمتلـٝىبٕ ٛـ ؿٝف  ٓ٘بثغ عجـی ث٘ب ثٚ گقاؿه

صَٔ ٝ ٗوَ  رٜت گـ٣ق اف اكتبػٕ ػؿ ػاّ ا٣ٖ ٤ٗـٝٛب ٓؼاّ ثٚ ربثٚ رب٢٣ ٝ

  .ًبالٛب١ عٞػ ثٚ ٗوطٚ ا١ ػٝؿتـ اف ػ٣ؼ ا٣ٖ ٤ٗـٝٛب ٓتٞمَ ٢ٓ ىٞٗؼ

الفّ ثٚ ؽًـ امت ا٣ٖ ًبؿگـإ تبًٕ٘ٞ ثبؿٛب اف م١ٞ ٓبٓٞؿإ ىٜـػاؿ١ 

پ٤ِن٢ ٓٞؿػ ّـة ٝ ىتْ ٝاهغ ىؼٙ ٝ ثب ٝرٞػ اؿتوبء ٣بكتٖ ػٛگالٕ اف  -

ٞػ تبًٕ٘ٞ ٤ٛچگٞٗٚ اهؼا٢ٓ ٤ٗق رٜت ثٜج" ىٜـمتبٕ "ثٚ " ثغو"

  .ّٝؼ٤تيبٕ ٍٞؿت ٗگـكتٚ امت

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

ٛٔقٓبٕ ثب آؿبف ث٘ب١ مبعتٔبٕ رؼ٣ؼ ٝ ه١ٞ پ٤ٌـ اػاؿٙ ١ آالػبت ٝاهغ 

ػٛگالٕ ػُٜـٙ ٛب ٝ ٗگـا٢ٗ ٛب٢٣  -ػؿ ث٤ٖ ربػٙ ١ ؿٝمتب١ مؼ٤ؼآثبػ 

بٕ ىؼٙ ػآ٘گ٤ـ ٓـػّ ػٛگالٕ ث٣ٞژٙ كؼبالٕ ٓؼ٢ٗ ٝ م٤بم٢ ا٣ٖ ىٜـمت

اف م١ٞ ػ٣گـ گٔبٕ ٢ٓ ؿٝػ ا٣ٖ مبعتٔبٕ رٜت ا٣زبػ كْب١ ىؼ٣ؼ . امت 

 ا٤٘ٓت٢ ٝ ٛٔچ٤ٖ٘ مجت كيبؿ ثـ كؼبالٕ م٤بم٢ ٝ ٓؼ٢ٗ ث٘ب ٢ٓ ىٞػ 

الفّ ثٚ ؽًـ امت ٓوـ ٢ًٗٞ٘ ا٣ٖ اػاؿٙ ػؿ صبٍ صبّـ ر٘ت ىٜـػاؿ١ ا٣ٖ 

  . ىٜـمتبٕ هـاؿ ػاؿػ

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

ٓضٔؼ  "فٗؼاٗی کـػ ٓضکّٞ ثٚ اػؼاّ ػؿ فٗؼإ ٓـکقی اؿ٤ٓٝٚ ثٚ ٗبّ ٣ک

ٓـػاػٓبٙ ٓبٙ مبٍ ربؿی ،ػمت ثٚ  24اف ؿٝف ٣کي٘جٚ  "ا٤ٖٓ آگٞىی

  .اػتَبة ؿؾا فػٙ امت

عبٗٞاػٙ ا٣ٖ فٗؼاٗی ػؿ گلتگ٣ٞی ثب مـ٣ٝل صوٞم ثيـ آژاٗل عجـی 

ػؿ  "آگٞىی "اػتَبة: ٓٞکـ٣بٕ ّٖٔ تب٤٣ؼ ا٣ٖ عجـ اظٜبؿ ػاىت٘ؼ 

اػتـاُ ثٚ ٓضؼٝػ٣تٜبی اػٔبٍ ىؼٙ ػؿ هجبٍ ٝی ػؿ فٗؼإ ٝ ٗگٜؼاؿی ػؿ 

 .ث٘ؼ هبت٤ِٖ ٓی ثبىؼ

 

 "ثٚ ٛٔـاٙ( ٓؼِْ ثبفٗينتٚ ) "ٓضٔؼ ا٤ٖٓ آگٞىی "٣بػ آٝؿ ٓی گـػػ کٚ

ثٚ اتٜبّ ٓيبؿکت ػؿ ربمٞمی صؼٝػ  " اصٔؼ پٞالػ عبٗی"ٝ "ا٣ـد ٓضٔؼی

بٙ ٗظبٓی آؽؿثب٣زبٕ ٣ک مبٍ پ٤و ثبفػاىت ٝاف مٞی ىؼجٚ ػّٝ ػاػگ

کٚ ؿای ٍبػؿٙ پل اف اػتـاُ تٞمٔ  ىؼٗؼ ؿـثی ثٚ اػؼاّ ٓضکّٞ

 .ػ٣ٞإ ػبُی کيٞؿ ػ٤٘ب اثـاّ گـػ٣ؼ 31ٓت٤ٜٖٔ اف مٞی ىؼجٚ 

………………………………… 

ٓـػاػٓبٙ، ثـ احـ ت٤ـاٗؼافی ٤ٗـٝٛبی ا٤٘ٓتی ػؿ  23ؿٝف گؾىتٚ ى٘جٚ 

 .ٓ٘بٓن ٓـفی مـػىت ٣ک کبمجکبؿ فعٔی ىؼ

٣کی اف کبمجکبؿإ کـػ ػؿ ٓ٘طوٚ " صٔقٙ ث٤گٔبٍ"ا٤ٗٞف، ثٚ گقاؿه ؿٝ

مـػىت ثـ احـ ت٤ـاٗؼافی ٤ٗـٝٛبی ا٤٘ٓتی فعٔی ٝ ثٚ " آُٞتبٕ"ٓـفی 

 .٣کی اف ث٤ٔبؿمتبٜٗبی ا٣ٖ ىٜـ ٓ٘توَ گـػ٣ؼ

امت ثبؿکو کبمجکبؿإ کيتٚ ٝ  6ٛٔچ٤ٖ٘ ػؿ پی ت٤ـاٗؼافی ا٣ٖ ٤ٗـٝٛب 

 .کبالٛبی آٗبٕ ٤ٗق ّجٔ ىؼٙ امت

تٖ اف کبمجکبؿإ ٝ  90بؿٛبی ٓ٘تيـ ىؼٙ، مبٍ گؾىتٚ ث٤و اف ث٘ب ثٚ آٓ

  .کُٞجـإ ٓـفٛبی کـػمتبٕ تٞمٔ ٤ٗـٝٛبی ا٤٘ٓتی کيتٚ ىؼٗؼ

……………………………………. 

اف ػ٣ٞاٗؼؿٙ ثؼؼ اف إٓ کٚ ىٔبؿی اف رٞاٗبٕ ا٣ٖ  یگقاؿه عجـ ٣ک ث٘ب ثٚ

ىٜـ  ًٚ ُجبك کٞؿػی ثٚ تٖ ػاىت٘ؼ، اهؼاّ ثٚ صـکت ػمتٚ رٔؼی ػؿ مطش 

ع٤بثبٕ ٛبی ىٜـ ٗٔٞػٗؼ ثب ٝاک٘و مـکٞثگـاٗٚ ٤ٗـٝٛبی آالػبتی ؿٝثـٝ 

ػؿ رـ٣بٕ ا٣ٖ ؿ٣ٝؼاػ تؼؼاػی اف رٞاٗبٕ ثبفػاىت ٝ ثٚ ٓکبٕ . ىؼٗؼ

ثٚ ػٗجبٍ ا٣ٖ ّٓٞٞع، اػْبی عبٗٞاػٙ ٛبی . ٗبٓؼِٞٓی ٓ٘توَ گـػ٣ؼٗؼ

ثبفػاىت ىؼگبٕ ػؿ ٓوبثَ اػاؿٙ آالػبت ا٣ٖ ىٜـ تزٔغ کـػٗؼ ٝ ثٚ 

 .مـکٞثگـاٗٚ ػٞآَ ؿژ٣ْ امالٓی اػتـاُ ٗٔٞػٗؼ اهؼآبت

ٛٔچ٤ٖ٘ ث٘ب ثٚ عجـی کٚ اف رٞاٗـٝػ ؿم٤ؼٙ امت کبؿگقاؿإ ؿژ٣ْ ػؿ 

اػاؿٙ آٓٞفه ٝ پـٝؿه ا٣ٖ ىٜـ ت٤َْٔ گـكتٚ اٗؼ ٓؼ٣ـ ٝ ٓؼبٕٝ فٕ 

 .ؿا تٞمٔ ٓـػإ رب٣گق٣ٖ ک٘٘ؼ" ا٣ـإ ف٤ٖٓ"ٓؼؿمٚ اثتؼا٣ی 

ؿه رٞاٗـٝػ ثٚ ثٜبٗٚ ٝاٛی کبؿگقاؿإ ؿژ٣ْ ػؿ اػاؿٙ آٓٞفه ٝ پـٝ

اكقا٣و می ػؿٍؼی ػاٗو آٓٞفإ ٝ ثـ امبك ا٣ٖ ٓ٘طن فٕ مت٤قاٗٚ کٚ 

ا٣ٖ ػٝ فٕ ثٚ ػِت اكقا٣و تؼؼاػ ػاٗو آٓٞفإ هبػؿ ثٚ اػاؿٙ ا٣ٖ ٓؼؿمٚ 

 .٤ٗنت٘ؼ، چ٤ٖ٘ ت٤َٔٔی ؿا اتغبؽ کـػٙ اٗؼ

…………………………..………………………… 

 

 ًبهَ اطتبززاًؼگبٍ بَ هجلض: بمیَ 
٤ـمؼ اٍـاؿ ٓؼاكؼبٕ رـ٣بٕ ٓؾکٞؿ ثـ هبٗٞٗی کـػٕ چ٘ؼ ثٚ ٗظـ ٓ

ٛٔنـی ٛٔبٗب تـ٤٤ـ مبعتبؿ عبٗٞاػٙ ٝػبػت ٤ٗک كـٛ٘گی عبٗٞاػگی 

ا٣ـا٤ٗبٕ امت کٚ ٓتؤملبٗٚ ٓی ػٛٚ ٛبی اع٤ـػمتغٞه تٜبرٔبت ا٣ٖ 

ا٣ٖ رـ٣بٕ ثب تٞر٤ٜبت ٗبػؿمت ػ٣٘ی ثب .رـ٣بٕ ٓ٘ضٔ هـاؿ گـكتٚ امت

ا٣ٖ رـ٣بٕ ثب صوٞم ثيـ کٚ .ٓی ک٘ؼ ٛٔٚ ػمتبٝؿػٛبی ٓؼٗی ٓغبُلت

ػمتبٝؿػ ػِْ ٝػوَ ٝتزـثٚ ثيـی امت ٝ ثب تؼب٤ُْ ا٤ٍَ اػ٣بٕ اُٜی 

 . ٓ٘بكبت ٗؼاؿػ ٓغبُق امت

ا٣ٖ رـ٣بٕ ثب ٜٗبػٛبی ٓؼٗی اف رِٔٚ ٓزِل ٝ هٞٙ هْب٤٣ٚ ٝامتوالٍ آٜٗب 

ا٣ٖ رـ٣بٕ ثب آفاػی ٛبی ٓؼٗی ٓبٗ٘ؼ آفاػی ث٤بٕ، هِْ، . ٓغبُق امت

ا٣ٖ رـ٣بٕ ثب صوٞم اٗنبٗی فٗبٕ ٓغبُق . اصقاة ٓغبُق امت ٓطجٞػبت ٝ

امت اف ٤ٖٔٛ ؿٝ ػؿ ک٘بؿ ٛٔٚ ٗگـاٗی ٛبی ٓٞرٞػ ا٣ٖ ٗگـاٗی ٝرٞػ 

ػاؿػ کٚ ٓجبػا ثٚ ث٤٘بٕ عبٗٞاػٙ ّـثبتی ػ٣گـ ٝاؿػ ىٞػ ٝٓجبػا ا٣ٖ ث٤٘بٕ 

 . كـٝؿ٣قػ

، ٛـ گٞٗٚ اهؼاّ ٗنجت ثٚ تـ٤٤ـ مبعتبؿ عبٗٞاػٙ تجؼبت كـاٝإ ارتٔبػ٢

كـٛ٘گی ٝاعالهی ػاؿػ ٝ ثب تٞرٚ ثٚ ا٣٘کٚ ؿ٣ٝکـػ تـ٤٤ـ ا٣ٖ مبعتبؿ، 

ٓ٘ل٢، ؿ٤ـکبؿى٘بمی ٝ ٗبٓؤٗٞك ثب كـٛ٘گ ا٤ٍَ ٓـػّ ا٣ـإ امت 

. پ٤بٓؼٛبی إٓ ٤ٗق ثٚ ٓـاتت ٗبگٞاؿ، ف٣بٕ ثبؿ ٝ رجـإ ٗبپؾ٣ـ عٞاٛؼ ثٞػ

اف ٓزِل اٗتظبؿ ٓی ؿٝػ ػؿ رٜت تضک٤ْ ٗظبّ تک ٛٔنـی عبٗٞاػٙ هبٕٗٞ 

اؿی ٗٔٞػٙ، افػٝاد ٓزؼػ ٤ٗٝق افػٝاد ٓٞهت ؿا ثـای ٓـػإ ٓتؤَٛ ثٚ گق

کٚ ػؿ ؿ٤ـ ا٣ٖ . ػ٘ٞإ آعـ٣ٖ ؿاٙ ػؿٓبٕ ٓ٘ضَـ ثٚ ٓٞاؿػ عبً ٗٔب٣ؼ

ٍٞؿت ٛٔٚ پ٤بٓؼٛبی ت٣َٞت هٞا٤ٖٗ ٗبػؿمت ػؿ ا٣ٖ ؿاثطٚ ٓتٞرٚ 

ٓزِل عٞاٛؼ ثٞػ ٝ ػ٣ـی ٗغٞاٛؼ پب٤٣ؼ کٚ ٓزِل عٞػ ٓزجٞؿ ثٚ تـ٤٤ـ إٓ 

 ٍؼ٣وٚ ٝمٔوی  .اٛؼ ىؼهٞا٤ٖٗ عٞ

 1389ٓـػاػ ٓب28ٙ
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 ا٤ٖٓ صَٞؿی

چ٘ؼی پ٤و، ػؿ ٓٞؿػ اّٝبع ا٣ـإ ٝ ٝهب٣غ م٤بمی ربؿی ثب تؼؼاػی اف ػٝمتبٕ 

٤ٔٛيگی پل اف ٓـٝؿ ثٚ ؿمْ . ا٣ـاٗی ػؿ ٓضٞٓٚ ی ػاٗيگبٙ گپ ٓی فػ٣ْ

ٓغتَـی ثـ عجـٛبی تبمق ثبؿ ٝ مپل تجبػٍ تض٤َِ ٛبی ىتبثقػٙ ٓبٕ اف 

ىـا٣ٔ ٓٞرٞػ، ثٚ ت٤ـگی اكن ٛبی پ٤و ؿٝ ؿم٤ؼ٣ْ، رب٣ی کٚ ُضٖ ث٤بٕ آػّ ٛب 

ٛـ چ٘ؼ ػؿ ا٣ٖ ٓٞاهغ اؿِت صل . ٓؼٔٞال ؿٗگ ٝ ث٣ٞی اف ٝاهغ ث٤٘ی ٓی گ٤ـػ

. افػ، ٝاهؼی تـ٣ٖ ثغو ٓبرـامتاٗؼٝٙ ٍبػهبٗٚ ای کٚ ثـ رٔغ مب٣ٚ ٓی اٗؼ

ثبؿی، ػٝمتی پـميی ٓطـس کـػ کٚ عٞػه ٝ ٛٔٚ ی ٓب ٓغبٓجو ثٞػ٣ْ؛ 

چگٞٗٚ امت کٚ رٔغ اٗجٞٙ ا٣ـاٗی ٛبی كـ٤ٛغتٚ »: ْٕٓٔٞ پـمو اٝ چ٤ٖ٘ ثٞػ

ٝ تض٤ََ کـػٙ ػؿ ػؿٕٝ ٣ب ث٤ـٕٝ اف کيٞؿ کٚ تؼؼاػىبٕ ؿهْ ثن٤بؿ هبثَ تٞرٜی 

ػؿ پ٤يجـػ ٝ اٗزبّ پـٝژٙ ٛبی ك٘ی،  امت، اگـ چٚ ٛـ ٣ک ثٚ ٓٞؿ كـػی

٣ب )پژٝٛيی ٣ب آکبػ٤ٓک ٝ صـكٚ ای عٞػ کٔبث٤و ٣ب کبٓال ٓٞكن اٗؼ، آب ٤ٛچگبٙ 

ثٚ . ٗتٞاٗنتٚ اٗؼ پـٝژٙ ی ٗبثٞػی امتجؼاػ ػؿ ا٣ـإ ؿا ثٚ مـ اٗزبّ ثـمبٗ٘ؼ( ٛ٘ٞف

٣ٝژٙ ا٣ٖ کٚ چـا ا٣ٖ رٔغ پـ تؼؼاػ ٗتٞاٗنتٚ  كـٍت ثی ٗظ٤ـی ؿا کٚ ر٘جو 

ـاّی اع٤ـ ػؿ ثـاثـ ربٓؼٚ ی ٓب ٜٗبػٙ امت، ثـای پيجـػ ٓـس ٛبی تضٍٞ اػت

 «عٞاٛبٗٚ پـٝؿه ػٛ٘ؼ ٝ ػؿ ٓن٤ـ حٔـثغيی ٛؼا٣ت ک٘٘ؼ؟

٣بػآٝؿ )ا٣ٖ پـمو اگـ چٚ ػؿ ا٣ٖ ىکَ ث٤بٕ عٞػ تب صؼی ک٤ِيٚ ای ٓی ٗٔب٣ؼ 

« ٓب ا٣ـاٗی ٛب»اػث٤بت ثضج ٛبی ٣کؼمت مبف ٝ مبػٙ اٗگبؿاٗٚ ای کٚ تـر٤غ ث٘ؼ 

، آب ثب ا٣ٖ ٝرٞػ ٝاهؼ٤ت تِظ ٝ ت٘بهِ آ٤ٓقی ؿا ٓـس ٓی ک٘ؼ (ؿا صَٔ ٓی ک٘٘ؼ

ػؿ ٗظـ ثگ٤ـ٣ؼ کنبٗی کٚ ثٚ . کٚ ػؿک ٓب٤ٛت إٓ ٤ٗبف ثٚ تبَٓ ٝ ک٘کبه ػاؿػ

ثٜبٗٚ ی تض٤ََ ٣ب ثب ٛـ ٓضَٔ ٝ ارجبؿی، ػؿ رنتزٞی ىـا٣ٔ ف٣نتی ٝ 

ب ىـا٣ٔ فٗؼگی ػؿ ارتٔبػی مبُٔتـ ا٣ـإ ؿا تـک ٓی ک٘٘ؼ، ؿبُجب ع٤ِی فٝػ ث

کيٞؿٛبی ٤ٓقثبٕ، کٚ امتبٗؼاؿػٛبی فٗؼگی ارتٔبػی ٓؼؿٕ ؿا ػـّٚ کـػٙ ٝ 

ٛٔن٣ٞی ثب إٓ ؿا ِٓت ٓی ک٘٘ؼ، تطج٤ن ٓی ٣بث٘ؼ ٝ ػؿ ػ٤ٖ صبٍ اؿِت آٜٗب ػؿ 

ػؿ ا٣ٖ ٓٞؿػ ٓی تٞإ ثـای . )کبؿٛبی صـكٚ ای ٣ب تض٤َِی عٞػ ثن٤بؿ ٓٞكن اٗؼ

ی ػُٝت ٛبی آُٔبٕ، کبٗبػا ٝ آٓـ٣کب اف ٓخبٍ ثٚ گقاؿه ٛب ٝ آٓبؿٛبی تطج٤و

ا٣ٖ ٝاهؼ٤ت ؿا (. ّٝؼ٤ت ػٔٞٓی تجؼٚ ٛبی عبؿری ػؿ ا٣ٖ کيٞؿٛب ؿرٞع کـػ

ٓی تٞإ تٜ٘ب ػؿ ٤ٖٔٛ صؼ صزت هـاؿ ػاػ کٚ ثـ عالف ثـعی ػاػ٤ٚ ٛب، ا٣ـاٗی 

ثٞػٕ ٣ب رٜبٕ مٞٓی ثٞػٕ ٣ب اف کيٞؿی ثب م٘ت ٛبی ٓؾٛجی كـاگ٤ـ آٓؼٕ، 

٤َ ٗٔی ک٘ؼ کٚ ثب كْٜ ٝ پؾ٣ـه پ٤و ٤ٗبفٛبی فٗؼگی ٓؼؿٕ عَِتی ؿا ثٚ ٓب تضٔ

آب ػؿ ا٣٘زب ٓی تٞإ پـمو آؿبف٣ٖ ثضج ؿا ثٚ . تْبػی آىتی ٗبپؾ٣ـ ػاىتٚ ثبىؼ

پل چگٞٗٚ امت کٚ ٓب ػؿ ث٤٘بٕ ٜٗبػٕ ٓجبٗی ٝ پ٤و »: گٞٗٚ ی ػ٣گـی ٓـس کـػ

طؼب ٤ٗبفٛبی ىکَ گ٤ـی مبعتبؿٛبی ارتٔبػی ٓؼؿٕ ػؿ ػؿٕٝ کيٞؿ عٞػ، کٚ ه

ارتٔبػی ٝ اهتَبػی امت، ٗبتٞإ ٣ب  –ٓنتِقّ ا٣زبػ تـ٤٤ـ ػؿ ٓ٘بمجبت م٤بمی 

 «ٗبٓٞكن ثٞػٙ ا٣ْ؟

ىـٝع « ٓب»ثٚ گٔبٕ ٖٓ ثـای پبمظ ثٚ ا٣ٖ پـمو، الفّ امت اف ک٘کبه ػؿ ُلع 

تٜ٘ب ثٚ ثغو « ٓب»ثب تٞرٚ ثٚ ٓوؼٓٚ ی ا٣ٖ ثضج، ٝاّش امت کٚ ا٣ٖ . کْ٘

ثی آٗکٚ )ِٔٚ ثٚ ػاٗيز٣ٞبٕ کيٞؿ اىبؿٙ ػاؿػ كـ٤ٛغتٚ ٣ب تض٤ََ کـػٙ ٝ اف ر

، ٗٚ ثٚ اکخـ٣ت رٔؼ٤ت ٝ ال٣ٚ (تض٤ََ ؿا ىـٓ كـ٤ٛغتگی ٣ب تٜ٘ب ىـٓ إٓ ثؼا٤ْٗ

ث٘بثـا٣ٖ ثـای ا٣٘کٚ ثب پـمو ػؿمتی ٓٞارٚ ثبى٤ْ، ٗغنت . ٛبی ٓتؼؼػ ربٓؼٚ

ثب٣نتی ػا٣ـٙ ی اٗتظبؿاتی ؿا کٚ ػؿ ا٣ٖ پـمو ٜٗلتٚ امت تب صؼ ف٣بػی ٓضؼٝػ 

ثب ا٣ٖ ت٤ّٞش، ٓـس ا٣ٖ پـمو ٓی تٞاٗؼ ٗوو ٛبی ثبُلؼَ ٝ ٤ٗق آکبٗبت . ٤ْک٘

ثبُوٞٙ ی ا٣ٖ ثغو اف ربٓؼٚ ؿا ػؿ تبح٤ـگؾاؿی ثـ ؿٝٗؼٛبی کالٕ صبکْ ثـ 

   .مـٗٞىت رٔؼی ٓب ٓٞؿػ ٗوبػی هـاؿ ػٛؼ

٣ب )ػؿ ٓوبّ پبمظ گ٣ٞی ثٚ پـمو كٞم، پ٤و اف ٛـ چ٤ق ثب٣ؼ ثٚ ٣بػ ػاىت کٚ هيـ 

کٚ صؼاهَ )ؿػ ثضج اگـ چٚ ثٚ ٝامطٚ ی رب٣گبٙ ارتٔبػی ٓـرغ عٞػ ٓٞ( اهيبؿ

ٛٔگٕٞ ( ػؿ م٤ـ كـٛ٘گی ربٓؼٚ ٗوو هبثَ تٞرٜی ؿا ٤َٗت آٜٗب ٓی مبفػ

ثـای اىبؿٙ ثٚ ک٤ِت إٓ « ٓب»پ٘ؼاىتٚ ٓی ىٞػ، آب ٗٔی تٞإ ثٚ ؿاصتی اف ٤ّٔـ 

تی امتلبػٙ کـػ؛ چـا کٚ ا٣ٖ هيـ ػؿ ثـگ٤ـٗؼٙ ی ٤ٓق ٛبی كکـی ٝ ػو٤ؼ

ثن٤بؿی امت کٚ اف عبمتگبٜٛب ٝ رب٣گبٜٛبی ارتٔبػی ٓتلبٝتی ثـعٞؿػاؿٗؼ ٝ 

الرـّ ٓ٘بكغ كـػی ٝ رٔؼی ٓتلبٝتی ؿا ػٗجبٍ ٓی ک٘٘ؼ؛ ٝ اف ٤ٖٔٛ ؿٝ 

کبؿکـػٛبی ارتٔبػی ٓتلبٝت ٝ صتی ٓتـبؿّی ْٛ ٓی ٣بث٘ؼ؛ کٔب ا٣٘کٚ ثغو 

ؿا ػؿ ٛٔن٣ٞی ثب ٛب٣ی اف ا٣ٖ هيـ ْٛ ا٣٘ک ٤ٗق ػال٣ن ٣ٝژٙ ٣ب ٓ٘بكغ عبً عٞػ 

صبکٔبٕ، اف ٓـ٣ن اؿائٚ تٞاٗب٣ی ٛبی تغََی عٞػ ٓی ٣بث٘ؼ کٚ ا٣ٖ اُجتٚ ػؿ 

اگـ ٓؼ٤بؿ اٍِی ٓب ػؿ تؼـ٣ق )ٓب ؿمْ تبفٙ ای ٤ٗنت « ؿٝى٘لکـی»م٘ت 

ٗجبىؼ، ا٣ٖ ثغو ٛبی كـ٤ٛغتٚ « هؼؿت»ؿٝى٘لکـ ٓلّٜٞ كٞک٣ِٞی ؿ٣ٝبؿ٣ٝی ثب 

  .(گب٤ٗک ٓجوٚ ی صبکْ ٗب٤ٓؼؿا ٓی تٞإ ٓتبحـ اف گـآيی، ؿٝى٘لکـإ اؿ

ثب ا٣ٖ ٝرٞػ اگـ كـُ ک٤ْ٘ صؼاهِی اف عٞامتٚ ٛب ٝ گـا٣يبت ٓتـهی ٝ تضٍٞ 

ِٓجبٗٚ، مطضی اف اىتـاکبت ٝ ٛٔن٣ٞی ٛب ؿا ػؿ ٤ٓبٕ ػاٗيز٣ٞبٕ ٝ اهيبؿ 

، ٓـس پـمو (كـُ ث٤ـاٛی ٤ٗنت)كـ٤ٛغتٚ ٝ تض٤ََ کـػٙ ا٣زبة ٓی ک٘ؼ 

ثب هجٍٞ ا٣ٖ )ػؿ ا٣ٖ ٍٞؿت . اٛؼ ثٞػكٞم ٛٔچ٘بٕ اف ّٓٞٞػ٤ت ثـعٞؿػاؿ عٞ

ثب٣ؼ گلت ا٣ٖ هيـ ثـای ا٣٘کٚ ثبُوٞگی عٞػ ػؿ احـگؾاؿی ثـ كْبی ( پ٤و كـُ

ؿا ٓتضون ( ٝ ثٚ ٝامطٚ ی إٓ ثـ ؿٝٗؼٛبی م٤بمی)ارتٔبػی کيٞؿ  -كـٛ٘گی 

ک٘ؼ، ثب٣نتی اف اثقاؿٛب٣ی ثـعٞؿػاؿ ثبىؼ تب ْٛ ػ٣بُٞگ ٝ ثبُ٘ؼگی ٝ اٗنزبّ ػؿ 

عٞػ ؿا ت٤ْٖٔ ٝ تو٣ٞت ک٘ؼ ٝ ْٛ ثتٞاٗؼ ؿٝ ثٚ ٓـػّ ٝ ربٓؼٚ  گنتـٙ ی ػؿٝٗی

ثبة گلتگٞٛبی ػٔٞٓی ؿا ثگيب٣ؼ ٝ ثؼ٣ٖ ( ٝ الرـّ ؿٝ ػؿ ؿٝ ثب ٜٗبػٛبی هؼؿت)

ثٚ . ٝم٤ِٚ گلتٔبٗی اٗتوبػی ؿا ػؿ كْبی ػٔٞٓی ربٓؼٚ ث٤٘بٕ ٜٗبػٙ ٝ ؿىؼ ػٛؼ

آ٤ٓق چ٤ٖ٘ گٞاٛی تبؿ٣ِظ ثن٤بؿی اف رٞآغ ٓتـهی، ثٚ ػٜؼٙ گـكتٖ ٓٞكو٤ت 

آب . کبؿکـػٛب٣ی ثـای اهيبؿ تض٤ََ کـػٙ ٣ب كـ٤ٛغتٚ ػٝؿ اف ؽٖٛ ٤ٗنت

ٝاهؼ٤ت ا٣ٖ امت کٚ ػؿ کيٞؿ ٓب ٓتبملبٗٚ امتجؼاػ ٛٔٞاؿٙ ػؿ ٛـ ػٝ مطش ٓٞاٗغ 

اف ٣ک مٞ ثـای ٜٗبػ مبفی ٝ مبفٓبٕ ٣بثی، ٤ٔٛيٚ : رؼی ا٣زبػ کـػٙ امت

تيکَ ٝ ٓٔ٘ٞػ٤ت ىکَ  كوؼإ صن)ؿاٜٛب ؿا ثٚ ؿٝی ا٣ٖ هيـٛب ثنتٚ امت 

گ٤ـی ٝ كؼب٤ُت م٘ؼ٣کبٛب، اصقاة ٝ ٜٗبػٛبی ٓؼِٗی ٓنتوَ ػؿ کيٞؿ ٓب هؼٓتی ثٚ 

إ ری »ػؿافای ػٔـ ػٝؿإ ٓؼؿٕ ػاؿػ؛ ا٣٘ک صتی كؼب٤ُت ارتٔبػی ػؿ هبُت 

؛ (ٛب ٝ ٜٗبػٛبی ػاٗيز٣ٞی ٝ ٓزالت كـٛ٘گی ٝ ؿ٤ـٙ ْٛ ٗبٓٔکٖ ىؼٙ امت« اٝ

ؿمٔی ا٣ـإ ؿمبٗٚ ٛبی ٓنتوِی ٗؼاىتٚ ا٣ْ ٝ ٝ اف مٞی ػ٣گـ ٤ٛچگبٙ ػؿ كْبی 

ٓٞؿػ ٗظـ عٞػ ٣ب ٓٞؿػ ( ٛبی)ٗؼاؿ٣ْ تب ثٚ ٝامطٚ ی آٜٗب ا٣ٖ هيـ ثتٞاٗؼ گلتٔبٕ 

ٗبگلتٚ ٗٔبٗؼ کٚ ا٣ٖ ػٝ کبؿکـػ ٓؼٞم . ٤ٗبف ربٓؼٚ ؿا پـٝؿه ٝ گنتـه ػٛؼ

ٓبٗؼٙ، ػؿ ٍٞؿت تضون ٓی تٞاٗنت پ٤و اف ٛـ چ٤ق ثٚ تـث٤ت ٝ كـثٚ ىؼٕ 

ػ ٤ٖٔٛ هيـ كـ٤ٛغتٚ ٓ٘زـ گـػػ کٚ ػؿ اػآٚ ٝ ػؿ تؼبَٓ ثب ربٓؼٚ، ػؿٝٗی عٞ

ٓجؼب ثٚ تو٣ٞت ث٤٘بٕ ٛبی ارتٔبػی آٜٗب ٝ ٜٗبػ٣٘ٚ ىؼٕ م٘ت ٛبی ؿٝى٘لکـی ٝ 

ٓؼٗی ٓی اٗزب٤ٓؼ؛ كـا٣٘ؼی کٚ ٓی تٞاٗنت ثٚ تؼؿ٣ذ ثٚ تخج٤ت ٛ٘زبؿٛبی 

    .ىٜـٝٗؼی ٝ ىکَ گ٤ـی ربٓؼٚ ی ٓؼٗی هؼؿتٔ٘ؼ ػؿ ا٣ـإ ث٤بٗزبٓؼ

ػَِ )فا٣ٝٚ ی ػ٣گـی کٚ ٓی تٞإ اف چيْ اٗؼاف إٓ ثٚ پـمو ٓضٞؿی ا٣ٖ ثضج 

ٗگـ٣نت إٓ امت کٚ ثج٤٘٤ْ ( ػؿ احـ گؾاؿی ثـ ؿٝٗؼ تضٞالت ربٓؼٚ« ٓب»ٗبکبٓی 

، ثب عٞىج٤٘بٗٚ تـ٣ٖ پ٤و كـُ ٛب ػؿ ٓٞؿػ مطش اىتـاکبت ٝ «ٓب»امبمب ا٣ٖ 

چٚ صٞفٙ ٛب٣ی ٓی تٞاٗؼ ٤ٓقإ ٛٔن٣ٞی ٛبی ٤ٓبٕ اػْبی إٓ، تب چٚ صؼ ٝ ػؿ 

 .ػؿػَٔ احـ گؾاؿ ثبىؼ

ٝاهؼ٤ت ا٣ٖ امت کٚ ػؿ ػ٤ٗبی آـٝف پبؿآتـٛب٣ی کٚ ؿٝٗؼ صـکت رٞآغ ٣ب 

ٗظ٤ـ ر٘جو )مـٗٞىت صـکت ٛبی ارتٔبػی تضٍٞ عٞاٛبٗٚ ػؿ ا٣ٖ رٞآغ 

ؿا تؼ٤٤ٖ ٓی ک٘٘ؼ ثن٤بؿ ٓتؼؼػٗؼ ٝ ٓتبملبٗٚ ثن٤بؿی اف ا٣ٖ ( اػتـاّی ٓـػّ ٓب

ٓضؼٝػٙ ی ک٘تـٍ  ٜٗبػٛبی هؼؿت ػاعِی ٝ ث٤ٖ أُِِی هـاؿ ػاؿٗؼ،  پبؿآتـٛب ػؿ

ثـای ٓخبٍ آـٝف ٙ اهتَبػ ث٤و اف ٛـ فٓبٗی عَِت ٛبی كـآِی عٞػ . ٗٚ ٓـػّ

ؿا ٗيبٕ ػاػٙ امت، ثٚ ٓٞؿی کٚ ٛ٘گبّ ثضج کـػٕ اف آٞؿ اهتَبػی ٗبچبؿ٣ْ 

اهتَبػ رٜبٗی  اف مٞی ػ٣گـ. اهتَبػ رٜبٗی ؿرٞع ٗٔب٤٣ْ( تـّ)ٓؼاّ ثٚ ػجبؿت 

ثی ٤ٛچ ٝامطٚ ای ٓب ؿا ثٚ م٤بمت ٛبی رٜبٗی ٝ ؿٝاثٔ ث٤ٖ أَُِ اؿربع ٓی 

ثـعی ٓؼتوؼٗؼ ا٣ٖ ػٝ امبمب رؼا اف ْٛ ٤ٗنت٘ؼ ٝ ؿٝاثٔ ث٤ٖ أَُِ ػؿ ٝاهغ )ػٛؼ 

ٓ٘بكغ اهتَبػی ػُٝت ٛب ؿا ػؿ مطٞس م٤بمی ت٘ظ٤ْ ٓی ک٘٘ؼ، ثٚ ػجبؿتی ف٤ٓ٘ٚ 

ی مٞػ ٝ مـٓب٣ٚ ٝ ت٘ظ٤ْ ثبفاؿٛبی کبال ٝ  ٛبی م٤بمی ؿا ثـای چـعو آفاػاٗٚ

 (.کبؿ ٝ عؼٓبت ٤ٜٓب ٓی ک٘٘ؼ

ثـ ا٣ٖ امبك کيٞؿٛب ثـ امبك ٓغتَبتی ٣ٝژٙ ای کٚ ػؿ رــاك٤بی م٤بمی 

رٜبٕ ػاؿٗؼ ٝ ثب تٞرٚ ثٚ رب٣گبٙ ٝ کبؿکـػ ٛبی ٓؼ٤ٖ اهتَبػی عٞػ ثٚ ىجکٚ 

اػی ٣ب ٤ٓقإ ٛبی ٝم٤غ تـی اف ٓ٘بمجبت کالٕ پ٤ٞٗؼ ٓی ٣بث٘ؼ کٚ ػؿرٚ ی آف

، «ػٛکؼٙ ی رٜبٗی»چـا کٚ ػؿ ا٣ٖ . صـکت عٞػٓغتبؿ آٜٗب ؿا ٓضؼٝػ ٓی ک٘ؼ

ٓ٘بكغ کيٞؿٛب ثٚ ٓـف پ٤چ٤ؼٙ ای ػؿ ْٛ ت٤٘ؼٙ ىؼٙ امت ٝ ىجکٚ ای اف ؿٝاثٔ  

پ٤ؼا ٝ پٜ٘بٕ م٤بمی، تؼاّٝ ا٣ٖ رـ٣بٕ ٓ٘بكغ ٝ ٓب٤ٛت مِنِٚ ٓـاتجی إٓ ؿا 

ثٚ ا٣ٖ ٓؼ٘ب !(. مـٓب٣ٚ« آفاػ»ػه ثنتـ مبفی م٤بمی ثـای گـ)ت٤ْٖٔ ٓی ک٘ؼ 

ا٣ٖ تَٞؿ ٗبػؿمتی امت کٚ ثپ٘ؼاؿ٣ْ ٣ک ػُٝت ؿـثی ثٚ ٍـف ثـ صن ثٞػٕ 

ٓجبؿفات ٓـػّ ٓب، اف ٓ٘بكغ اهتَبػی ٣ٝژٙ ای کٚ اؿتجبٓ ثب صبک٤ٔت ک٘ٞٗی ا٣ـإ 

٤َٗجو ٓی مبفػ چئپٞىی عٞاٛؼ کـػ ٝ ثب هطغ إٓ اؿتجبٓبت ثٚ تْؼ٤ق ٜٗبػ 

ف٣ٔ٘ل ثٚ ؿؿْ ٛٔٚ -ثـای ٓخبٍ ىـکت ٗٞک٤ب. عٞاٛؼ ؿمبٗؼهؼؿت ػؿ ا٣ـإ ٣بؿی 

ی اػتـاّبت ٓـػٓی ٝ ر٘زبٍ ٛبی ؿمبٗٚ ای اع٤ـ، ْٛ چ٘بٕ ٝ ثب صٔب٣ت 

ثٚ ؿؿْ ژمت ٛبی ػ٣پِٔبت٤کی کٚ ا٣ٖ ػُٝت ٛٔبٗ٘ؼ مب٣ـ )ت٣ِٞضی ػُٝت آُٔبٕ 

ػُٝت ٛبی ؿـثی ػؿ صٔب٣ت اف پـٝمٚ ی ػٓٞکـامی عٞاٛی ٓـػّ ا٣ـإ ػؿ 

ثٚ ٓؼبٓالت ٤ٗٔٚ پٜ٘بٕ ٝ ٓيکٞکو ثب ػُٝت ا٣ـإ اػآٚ ( تغبؽ ٓی ک٘ؼؿمبٗٚ ٛب ا

اع٤ـا ثـعی ؿمبٗٚ ٛب اف کيق ٓضُٔٞٚ ی اؿمبُی رؼ٣ؼی ػؿ كـٝػگبٙ )ٓی ػٛؼ 

؛ ٝ ػؿ ٗٔٞٗٚ ای ػ٣گـ ىبٛؼ آ٤ْٗ کٚ آهبی ّـؿبٓی، ؿ٣بمت (٤ٗٞٓظ عجـ ػاػٗؼ

ُتی آُٔبٕ، اف مبفٓبٕ ٍؼا ٝ م٤ٔب، ػؿ ّٖٔ ٣ک ثبفػ٣ؼ ؿمٔی اف ت٣ِٞق٣ٕٞ ػٝ

تٞاكن ثـ مـ گنتـه ؿٝاثٔ ػٝ ربٗجٚ ٤ٓبٕ ت٣ِٞق٣ٕٞ ٛبی ػٝ کيٞؿ مغٖ گلتٚ 

 .امت

اف ا٣ٖ ؿٝ ِٓت ٛب إٓ هؼؿ کٚ تَٞؿ ٓی ک٘٘ؼ ثـای تؼ٤٤ٖ مـٗٞىت ىبٕ 

عٞػٓغتبؿ ٤ٗنت٘ؼ، چـا کٚ ٓ٘بمجبت ػ٤ٗبی آـٝف تٜ٘ب ػُٝت ٛب ؿا ثٚ ٗٔب٣٘ؼگی اف 

ٗٔب٣٘ؼگی ثٚ چٚ ٓـ٣ن « صن»نت کٚ ا٣ٖ کيٞؿٛب ثٚ ؿم٤ٔت ٓی ى٘بمؼ؛ ْٜٓ ٤ٗ

ا٣ٖ آـ ثٚ ٣ٝژٙ . صبٍَ ىؼٙ ثبىؼ ٣ب تب چٚ صؼ ٓٞؿػ هجٍٞ ٓـػّ إٓ کيٞؿٛب ثبىؼ

ػؿثبؿٙ ی کيٞؿٛبی پ٤ـآٞٗی َٓؼام ػاؿػ کٚ ثٚ ػ٤َُ صکٞٓت ٛبی ؿ٤ـ 

ٓـػٓی ٓنتوـ ػؿ آٜٗب، رب٣گبٙ كـٝػمتی ٝ صبى٤ٚ ای آٜٗب ػؿ ىجکٚ ی ٓ٘بمجبت 

ؼإ ٓی ىٞػ؛ ا٣ٖ رب٣گبٙ كـٝػمتی، ثٚ ٓجغ ٓ٘بكغ ٣ٝژٙ ای ؿا رٜبِٗی هؼؿت ػٝچ٘

ثٚ ػ٤َُ ٝهٞف ثـ ٝرٞػ چ٤ٖ٘ )ثـای كـاػمتبٕ ا٣ٖ ٓ٘بمجبت ت٤ْٖٔ ٓی ک٘ؼ 

ٓ٘بمجبتی ٝ ثـای ثٜـٙ ثـػٕ اف إٓ امت کٚ  پ٤و اف ٝهٞع ٛـ تضُٞی ػؿ ا٣ٖ 

گٞٗٚ کيٞؿٛب، ٓـك٤ٖ ػاعِی تغبٍْ، مؼی ػؿ رِت صٔب٣ت هؼؿت ٛبی ث٤ٖ 

ؿا٣قٗی ٛبی ٓکـؿ ع٤ٔ٘ی ٝ ٛٔـاٛبٗو ؿا ػؿ کٞؿإ تضٞالت . ِی ٓی ک٘٘ؼأُِ

  .(ثب آٓـ٣کب ٝ ػُٝت ٛبی اؿٝپب٣ی ػؿ ٗظـ ث٤بٝؿ٣ؼ 57
، (ثب ػال٣َ ٝ اٗگ٤قٙ ٛبی هبثَ كْٜ)ث٘بثـا٣ٖ ٓ٘طوی امت کٚ ث٤بٗؼ٣ي٤ْ ٗٚ كؤ صبک٤ٔت 

تضٞالت ثِکٚ ٍبصجبٕ هؼؿت ػؿ رٜبٕ ث٤ـٕٝ اف رــاك٤بی ثٞٓی ٓب ٤ٗق ػؿ م٤ـ 
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ػؿٝٗی کيٞؿ ٓب ؽی ٗلغ اٗؼ، ٝ ثٚ ٛٔبٕ ٤ٓقإ عٞاٛبٕ تبح٤ـگؾاؿی؛ ثٚ ٣ٝژٙ آٗکٚ 

کيٞؿ ٓب ػاؿای ٓ٘بثغ ػظ٤ْ ٗلت ٝ گبف ٝ ٓؼبػٕ ف٣ـف٤ٓ٘ی امت ٝ ػالٝٙ ثـ رب٣گبٙ 
ْٜٓ امتـتژ٣ک ػؿ ٓ٘طوٚ ی عبٝؿ٤ٓبٗٚ، ٣کی اف ثقؿگتـ٣ٖ ثبفاؿٛبی َٓـف ٓ٘طوٚ 

. ٝی اٗنبٗی ٓتغٌَ ثٚ ػ٤ٗبی پ٤يـكتٚ ػاؿػامت ٝ ٗوو ٓٞحـی ْٛ ػؿ ٍؼٝؿ ٤ٗـ

ػؿ ٝاهغ ثٚ ٛٔبٕ . ؽی ٗلغ ثٞػٕ، تاله ثـای تبح٤ـگؾاؿی ؿا ارت٘بة ٗبپؾ٣ـ ٓی مبفػ
ٗنجت کٚ صبک٤ٔت تبکٕ٘ٞ تٞإ مـکٞة عٞػ ؿا ثـای ٜٓبؿ ا٣ٖ ر٘جو اػتـاّی ثٚ 

ت ٝ کبؿ گـكتٚ امت، ٣ب اٍالس ِٓجبٕ تٞإ مبفٓبٗی ٝ ؿمبٗٚ ای عٞػ ؿا ثـای ٓؼ٣ـ٣

َٓبػؿٙ ی إٓ ٍـف کـػٙ اٗؼ، هؼؿت ٛبی رٜبٗی ْٛ تٞإ ٗلٞؽ عٞػ ؿا ثـای ک٘تـٍ 
پؾ٣ـ مبعتٖ ٓـفٛبی ر٘جو ٝ ٜٓ٘ؼمی ثضـإ ثٚ کبؿ اٗؼاعتٚ اٗؼ؛ ثٚ ا٣ٖ ٓؼ٘ب کٚ 

گ٤ـ٣ْ ػؿ مطضی )ّٖٔ صلع ٓ٘بمجبت اهتَبػی ٝ م٤بمی عٞػ ثب صکٞٓت ک٘ٞٗی 

ٓجْٜ ٝ چ٘ؼ پِٜٞ ٗنجت ثٚ ر٘جو ٝ ، ثب اتغبؽ م٤بمت ٛبی (ٗبفٍ تـ ٣ب پٜ٘بٕ تـ
ثـهـاؿی ؿٝاثٔ چ٘ؼگبٗٚ ٝ ؿ٤ـ ىلبف ثب ٤ٓق ٛبی ٓغتِق صبّـ ػؿ ا٣ٖ ٗقاع 

م٤بمی، مؼی ػاؿٗؼ آکبٕ صْٞؿ ٝ احـگؾاؿی م٤بٍ عٞػ ثـ ؿٝٗؼ ٝ مٔت ٝ مٞی 

اگـ چٚ آٜٗب ٜٗب٣تب . تضٞالت م٤بمی ربٓؼٚ ا٣ـإ ؿا ثـای عٞػ ٓضلٞظ ثؼاؿٗؼ
ٔب٣ت ٝ تو٣ٞت ٤ٗـٝٛب٣ی ثٚ کبؿ ٓی اٗؼافٗؼ کٚ ىبٗل ث٤يتـی اثقاؿٛبی عٞػ ؿا ػؿ ص

ثـای ثـآٓؼٕ ٣ب ثوب ػاىتٚ ثبى٘ؼ، تب گقٗؼ ٝ تٜؼ٣ؼی ٓتٞرٚ ٓ٘بكغ ػؿاف ٓؼت آٜٗب ٗگـػػ 

ا٣٘کٚ ؿمبٗٚ ٛبی (. ٗضٞٙ ی چ٤٘و م٤بمی ػؿ عبٝؿ٤ٓبٗٚ ْٛ ثغيی اف ا٣ٖ ٓ٘بكغ امت)
ر٘جو صٔب٣ت ٓی ک٘٘ؼ، ٓی ثقؿگ ثٚ ٓٞؿ آىکبؿی اف ر٘بس اٍالس ِٓت صبّـ ػؿ 

تٞاٗؼ ٓؼطٞف ثٚ اٛؼاف ؿاٛجـػی ای ثبىؼ کٚ ُقٝٓب ٗنجتی ثب ػؿؼؿٚ ی امتوـاؿ 

اٍٝ ا٣٘کٚ ا٣ٖ صٔب٣ت ٛب ػٔال تٞاٗنتٚ امت ر٘جو ؿا ػؿ . ػٓٞکـامی ػؿ ا٣ـإ ٗؼاؿٗؼ
. ا٣ٖ ٍـكب ٣ک ت٣َٞـمبفی رؼِی ٤ٗنت. هبٓت ٓٞؿػ ٗظـ اٍالس ِٓجبٕ تو٤َِ  ػٛؼ

ٓکـؿ ٝ ػؿاف ٓؼت ا٣ٖ تَب٣ٝـ، اٗجٞٙ ٓغبٓجبٕ ر٘جو ٝ كؼب٤ُٖ پغو ٝ ثبفعٞؿػ 

ثبُلؼَ ٝ ثبُوٞٙ ی إٓ ؿا ٓتبحـ کـػٙ ٝ ثؼ٣ٖ تـت٤ت ػؿ ثبفمبفی ٓب٤ٛت ر٘جو ٓٞحـ 
ثب إٓ ثـای هؼؿت « اؿتجبٓ ٣بثی»ثب ا٣ٖ ثبفمبفی ؿمبٗٚ ای ر٘جو، آکبٕ . ثٞػٙ امت

ت ٛبی ٓيغَی گيتٚ ٛبی ث٤ـٕٝ اف إٓ ٤ٓنـ تـ ىؼٙ امت، چٕٞ ر٘جو صبَٓ ٍل

امت کٚ چٜبؿچٞة صـکت إٓ ؿا هبثَ پ٤و ث٤٘ی ٓی مبفٗؼ ٝ ػؿ ػ٤ٖ صبٍ اف ؿىؼ 
٤ٗـٝٛب ٝ گـا٣و ٛبی ؿاػ٣کبٍ ػؿ ػؿٕٝ ر٘جو کٚ عٞامت ٛبی ث٤٘بٗی تـی ػاؿٗؼ ٝ 

ّٖٔ آٗکٚ ثب . ؿٝاثٔ ث٤ٖ أُِِی ْٛ تٖ ٗٔی ػٛ٘ؼ رِٞگ٤ـی ٓی ک٘ؼ« ػـف ٛبی»ثٚ 
ٓؼاكؼبٕ ا٣ٖ ٍلت ٛب )ٛب٣ی ٓؼ٤ٖ، ٓت٤ُٞبٕ ٓيغَی ٗيبٗؼاؿ کـػٕ ر٘جو ثٚ ٍلت 

ثب آٜٗب، آکبٕ « تؼبَٓ»ْٛ ثٚ إٓ اَُبم ٓی ىٞٗؼ کٚ ثٚ ٝامطٚ ی ( ػؿ كْبی ؿمٔی

. تبح٤ـگؾاؿی ثـ ر٘جو ػؿ فٓبٕ صبٍ ٣ب آ٣٘ؼٙ ثـای هؼؿت ٛبی ث٤ـٝٗی كـاْٛ ٓی گـػػ
مٞی ؿمبٗٚ ػؿ ػ٤ٖ صبٍ ت٣َٞـ مبفی اف ر٘جو ثٚ ٗلغ ٣ک گلتٔبٕ صبّـ ػؿ إٓ اف 

ٛبی ثقؿگ، ٓنتِقّ ثـهـاؿی مطٞصی اف اؿتجبٓبت ٓتوبثَ ٝ ٛٔکبؿی ٛبمت 

صؼاهَ ػؿ كْبی ؿمبٗٚ ٛبی عبؿری كبؿمی فثبٕ ا٣ٖ ٛٔکبؿی ٛب کبٓال ٓيٜٞػ )
کٚ ػؿ ٍٞؿت ٤ٗبف ٓی تٞاٗؼ ثنتـ ٓ٘بمجی ثـای ؿٝاثٔ ٝ ٛٔکبؿی ٛبی آتی ( امت

 .ثبىؼ

ٓؼاكغ / ٝ صٔب٣ت اف ر٘بس م٤بمی ٓجِؾ اف مٞی ػ٣گـ تو٤َِ ر٘جو ثٚ ٣ک هـائت عبً
إٓ هـائت، ُقٝٓب ثٚ ٓؼ٘بی إٓ ٤ٗنت کٚ ػُٝت ٛبی ؿـثی َْٓٔ ثٚ تـ٤٤ـ هؼؿت 

آٜٗب ثب ثـرنتٚ کـػٕ ا٣ٖ ر٘بس، ىـا٣ٔ چبٗٚ . م٤بمی ػؿ ا٣ـإ ثٚ ٗلغ ا٣ٖ ر٘بس ٛنت٘ؼ

٤ٗک فٗی ٝ ٓؼبِٓٚ ثب ر٘بس ٓنتوـ ؿا ثٚ ٗلغ عٞػ تن٤َٜ ٓی ک٘٘ؼ، ّٖٔ ا٣٘کٚ ثب ٛژٓٞ
ؿا ( اپٞف٣ن٤ٕٞ)کـػٕ ؿمبٗٚ ای ا٣ٖ گلتٔبٕ، اكن ٛبی صـکت ٛبی ٓغبُلبٕ ا٣ٖ ٗظبّ 

ٓضؼٝػ کـػٙ ٣ب ثٚ تؼؿ٣ذ ػؿ اعت٤بؿ ٓی گ٤ـٗؼ تب آ٣٘ؼٙ تضٞالت ػؿ ا٣ـإ هبثَ پ٤و ث٤٘ی، 

ثبفی کـػٕ ثب )ثٚ ٓجغ ثب ػٗجبٍ کـػٕ چ٤ٖ٘ م٤بمتی . ػمتکبؿی ٝ ٜٓبؿ کـػٕ ثبىؼ
ُت ٛبی ثقؿگ ؿـثی ٛٔچ٘بٕ ا٣ٖ آکبٕ ؿا ْٛ عٞاٛ٘ؼ ػٝ( ٛٔٚ ی ثـگ ٛبی ٓٔکٖ

ػاىت کٚ ػؿ ٍٞؿت ُقّٝ اف ثـآٓؼٕ ر٘بس اٍالس ِٓت ثٚ ػـٍٚ هؼؿت م٤بمی ػؿ 

ػؿ ا٣ٖ ٍٞؿت مبثوٚ ی ٝاثنتگی ٛبی ٓتوبثَ ٤ٓبٕ آٜٗب، ٛٔغٞاٗی . ا٣ـإ صٔب٣ت ک٘٘ؼ
ِٕ آتی ػؿ ا٣ـإ ثب ىجکٚ رٜبٗی هؼؿت ؿا تن٤َٜ عٞا . ٛؼ کـػم٤بمتگقاؿی ٛبی کال

ث٘بثـا٣ٖ تَٞؿی مبػٙ اٗگبؿاٗٚ امت کٚ گٔبٕ ک٤ْ٘ تضون ػٓٞکـامی ػؿ ا٣ـإ ُقٝٓب 

اف هْب ػؿمت ثٚ . ٛٔنٞ ثب ٓ٘بكغ هؼؿت ٛبی تؼ٤٤ٖ ک٘٘ؼٙ ی ث٤ٖ أُِِی عٞاٛؼ ثٞػ
عبٓـ ٗبػؿمت ثٞػٕ ا٣ٖ اٗگبؿٙ امت کٚ اٗجٞٙ اػؼاّ ٛب ٝ کيتبؿٛب ٝ ىک٘زٚ ٛب ػؿ 

بٗی ٛب ٝ ؿٝى٘گـی ٛب، ٤ٛچ گبٙ ٗتٞاٗنتٚ ػوـثٚ ی ا٣ـإ، ثٚ ؿؿْ ٛٔٚ ی ربٗلي

ػؿ ػـٍٚ ی م٤بمت ث٤ٖ اأَُِ ؿا اف ّٓٞٞع ک٤ِيٚ ای « ٝاک٘و رٜبٗی»تـافٝی 
  .اٗـژی ٛنتٚ ای ثٚ مٔت ٗوِ م٤نتٔبت٤ک صوٞم ثيـ ػؿ ا٣ـإ ٓتٞرٚ مبفػ

ٓـػاػ ٣ک تَبػف ٣ب اىتجبٙ  28ثٚ ٓٞؿ تبؿ٣غی کٚ ثٚ ا٣ٖ ّٓٞٞع ث٘گـ٣ْ کٞػتبی 

ت٤کی ٗجٞػ، تب ثب چ٤قی ٗظ٤ـ ػؾؿعٞاٛی ؿمٔی ٝ ٣ب ُلبظی ٛبی ػ٣پِٔبت٤ک، ثتٞإ تبک
ػؿ صو٤وت ؿاٙ اٗؼافی کٞػتب ٝ ػعبُت ٛبی . إٓ ؿا آـی ٓـثٞٓ ثٚ گؾىتٚ هِٔؼاػ کـػ

ٗظبٓی ٝ ر٘گ، آعـ٣ٖ اثقاؿٛب٣ی امت کٚ هؼؿت ٛبی ثقؿگ ثـای ک٘تـٍ ٍض٘ٚ 

ٝهٞع . فػٙ ثؼاٜٗب ٓتٞمَ ٓی ىٞٗؼم٤بمی ٝ تخج٤ت ٓ٘بكغ عٞػ ػؿ کيٞؿٛبی ثضـإ 
پؼ٣ؼٙ ٛب٣ی ٓبٗ٘ؼ کٞػتب ٣ب ر٘گ ٝ ػعبُت ٛبی ٗظبٓی ػؿ ػٝؿإ ٓب، ثٚ ٓخبثٚ پ٘زـٙ 

ٛب٣ی ٛنت٘ؼ کٚ اف عالٍ إٓ ٓی تٞإ ثٚ ٓب٤ٛت ٝاهؼی ٗظبّ ث٤ٖ أُِِی پی ثـػ؛ إٓ 

ک ٗظبّ ػـ٣بٕ هؼؿتی کٚ  ػٔٞٓب ػؿ پل ٣ٚ ٛبی پ٤چ٤ؼٙ ای اف  مبف ٝکبؿٛبی ػ٣پِٔبت٤
  .ٝ ؿٝاثٔ ث٤ٖ أَُِ اف ٗظـٛب پٜ٘بٕ ٤ٓٔبٗؼ

آب اؽػبٕ ثٚ ٝرٞػ ثبف٣گـإ هؼؿتٔ٘ؼ ػؿ ػـٍٚ ی م٤بمت ا٣ـإ، ثٚ ٓؼ٘ی اٗکبؿ 

ٗوو ٓـػّ ٝ پتبٗن٤َ ٛبی تضٍٞ مبفی آٗبٕ ٤ٗنت ٝ ثـ ٤ٖٔٛ ٓج٘ب ثضج ثـ مـ إٓ 
 ٤ٗنت کٚ هبث٤ِت تبح٤ـگؾاؿی ال٣ٚ ٛبی كـ٤ٛغتٚ ٝ تض٤ََ کـػٙ ثـ ص٤بت م٤بمی

ػؿ ػمتکبؿی ؿٝٗؼٛبی « ػٞآَ ث٤ـٝٗی»ػؿ ٝاهغ تاله . )ربٓؼٚ ؿا ٗبػ٣ؼٙ ث٤بٗگبؿ٣ْ

ارتٔبػی تٜ٘ب فٓبٗی ثـرنتٚ ٝ ػ٤بٕ ٓی گـػػ کٚ ػ٣٘ب٤ٓقّ ّـٝؿت ٛبی ارتٔبػی، 
. ٓـػّ ؿا ثٚ آكـ٣٘و ر٘جو ٛب٣ی كـاگ٤ـ ػؿ رٜت تـ٤٤ـ ٓ٘بمجبت ٓٞرٞػ کيبٗؼٙ ثبىؼ

ـ ْٛ فػٕ ٓ٘بمجبت ٓٞرٞػ، ٝاک٘و آٗبٗی کٚ ٝ ثؼ٣ٜی امت کٚ عٞامت ػٔٞٓی ثـای ث

تبک٤ؼ ثـ كْٜ صْٞؿ هؼؿتٔ٘ؼ مب٣ـ (.  عٞاٛبٕ ػٝاّ ا٣ٖ ٓ٘بمجبت ٛنت٘ؼ ؿا ثـ اٗگ٤قػ
ثبف٣گـإ ػؿ ا٣ٖ ػـٍٚ، تٜ٘ب ثٚ ا٣ٖ عبٓـ امت کٚ ثـ ٗوو ٝ رب٣گبٙ ٝاهؼی عٞػ 

ؿا ػؿ چٚ ٝهٞف ث٤يتـی ث٤بث٤ْ ٝ ثٚ ٣ٝژٙ ثٚ ا٣ٖ عبٓـ کٚ ثؼا٤ْٗ اٗـژی ٝ تٞإ عٞػ 

اف ا٣٘زب . ٓن٤ـی ٍـف ک٤ْ٘ کٚ ثـای تضٞالت ٓٞؿػ ٗظـ ٓب ٓل٤ؼ ٝ ٓٞحـ ٝاهغ ىٞػ

٣ی کٚ ّٓٞٞع ا٣ٖ پـمو « ٓب»: ٓؼعَ ػ٣گـی ثٚ ؿٝی پـمو ا٤ُٝٚ گيٞػٙ ٓی ىٞػ
٣ؼ٘ی ػؿ ؿٝٗؼٛب٣ی رٔؼی ٝ )امت ػؿ ٓی تبؿ٣ظ اٗؼٝٛجبؿ ٓب ٤ٛچگبٙ ثٚ ٓٞؿ رؼی 

ثِکٚ ٓٞاٗؼی کٚ . ؼای ٓنتوَ عٞػ ؿا ث٤٘بٕ ٜٗؼػؿ ٍؼػ إٓ ٗجٞػٙ امت کٚ ٍ( ثِ٘ؼ ٓؼت

امتجؼاػ پ٤و ؿٝی اٝ ٜٗبػٙ امت، ٛٔٞاؿٙ اٝ ؿا مٞم ػاػٙ امت تب ثٚ ٍؼای ػ٣گـإ 
ػؿ آ٣ٝقػ ٝ ثٚ تو٣ٞت إٓ ٛٔت گٔبؿػ ٝ صتی ثب تٞٛٔبت عٞػكـ٣جبٗٚ ای، عٞػ ؿا ػؿ إٓ 

٘تی، صقة ا٣ٖ ٍؼای ثبالتـ ٓی تٞاٗنت ٓتؼِن ثٚ ؿٝصب٤ٗت، ػؿثبؿ مِط)گْ ک٘ؼ؛ 

اف (.  صبکْ ػؿ ىٞؿٝی ٣ب چ٤ٖ، امالّ م٤بمی ٣ب اع٤ـا ر٘زبٍ ٛبی ٗئ٤ُٞجـا٤ُنتی ثبىؼ
ػؿ عؼٓت كـ٣بػٛب٣ی هـاؿ گـكت « ٓب»٤ٖٔٛ ؿٝ ػؿ ثقٗگبٜٛبی تبؿ٣غی، ص٘زـٙ ی 

ػؿ ر٘جو اػتـاّی اع٤ـ ْٛ ثغو . کٚ اف إٓ عٞػه ٝ اف ر٘ل ػؿؼؿٚ ٛب٣و ٗجٞػ

ٝ ارجبؿ ٝ ٣ب ثٚ ى٤لتگی ٝ اعت٤بؿ، ص٘زـٙ ی  ، ثٚ َِٓضت«ٓب»ٛبی ٝم٤ؼی اف ا٣ٖ 
عٞػ ؿا ػؿ اعت٤بؿ كـ٣بػٛبی مْٜ عٞاٛبٗٚ ی ر٘بس اٍالس ِٓت هـاؿ ػاػ ٝ الرـّ اف 

مپل ٗبچبؿ ىؼ گبّ ثٚ گبّ اىتجبٛبت ٝ . ٓـس ٍؼا ٝ كـ٣بػ ػؿٝٗی عٞػ چيْ پٞى٤ؼ

ٓی ىؼ، تٞر٤ٚ ٝ ػؿ ُٞای إٓ اٗزبّ « اٝ»ٝ ٣ب ثب رؼَ ٗبّ «  اٝ»کبمتی ٛب٣ی کٚ ثٚ ٗبّ 
ٗٔب٣ؼ ٝ صتی ثب ٛق٣٘ٚ ی عٞػ، اٍالس ِٓجبٕ ؿا ػؿ ٓوبثَ ٗوؼٛبی ٓ٘توؼإ ٓضبكظت 

ثٚ رب٣ی ؿم٤ؼ٣ْ کٚ ٗبچبؿ٣ْ ثٚ صنـت ػاىتٚ ٛبی آـٝف ؿا ثب عٞامتٚ « ٓب»ٝ ... ک٘ؼ

ثب٣ؼ ثٚ ػهت ػؿ ٓن٤ـ ؿكتٚ ثبف ث٘گـ٣ْ، ..... ٛب ٝ آکبٗبت رٔؼی ػ٣ـٝف عٞػ ه٤بك ک٤ْ٘
   .مکٕٞ ثبؿ ػ٣گـ ٓب ؿا ف٤ٖٓ گ٤ـ ک٘ؼ پ٤و اف ا٣٘کٚ

، ر٘جو ؿا تب صؼ ف٣بػی عبٗٚ ٗي٤ٖ «ٓب»اکٕ٘ٞ کٚ اٍالس ِٓجبٕ ثب ٤ٔٛبؿی ٍؼای 

ؿ٣ٝبؿ٣ٝی ثب عطـ ر٘گ، صبکٔبٕ ٝ « َِٓضت»کـػٙ اٗؼ، ربی ىگلتی ٤ٗنت کٚ ثٚ 
« آىتی ِٓی»رب٤ٗبٕ ؿا ثٚ َٓبُضٚ ػػٞت ک٘٘ؼ ٝ ٓـػّ ؿا ثـای ؿم٤ٔت ػاػٕ ثٚ ا٣ٖ 

ٍؼا٣و ؿا هـثبٗی پٞپ٤ُٞنْ اٍالس ِٓجبٕ « ٓب»ا٣٘کٚ آ٣ب ا٣ٖ ثبؿ ْٛ (. ۲)عٞاٗ٘ؼكـا 

، (۸)عٞاٛؼ کـػ ٝ ثٚ ثٜبٗٚ ی ر٘گ، ٓـػّ ؿا ثٚ آىتی ثب صبک٤ٔت ػػٞت عٞاٛؼ کـػ
ػؿ « ٓب»ربٕ کالّ آٗکٚ تٜ٘ب اثقاؿی کٚ . ثنتگی ػاؿػ« ٓب»ثٚ ػِٔکـػ ٛـ ٣ک اف 

ی ٓنتوَ ٓبٕ امت کٚ ثب٣ؼ إٓ ؿا ثب تٔبّ اعت٤بؿ ػاؿ٣ْ ٤ٗـٝی رٔؼی عٞػ ٓب ٝ ٍؼا

ٝرٞػ ٍـف ثـمبعتٖ گلتٔبٕ ٛبی ٓتـهی ٝ ا٣نتبػگی ثـ آٜٗب ٝ پـٝؿه ارتٔبػی 
ػؿ ا٣ٖ ٍٞؿت ٓب ثٚ ؿؿْ صْٞؿ ٛٔٚ ی هؼؿت ٛب، تٞإ ف٣بػی ثـای . آٜٗب ک٤ْ٘

آب ٝهتی ثٚ ػ٣گـإ ٤ٗبثت ٓی ػ٤ْٛ کٚ مبعتٖ مـٗٞىت ٓب . فا٣و تـ٤٤ـ عٞا٤ْٛ ػاىت
ؿ ػمت ثگ٤ـٗؼ، ػؿ رنتزٞی ؿاٙ ٤ٓبٗٚ، ٗٚ تٜ٘ب آکبٕ تـ٤٤ـ، ثِکٚ عٞػٓبٕ ؿا ْٛ ؿا ػ

 .اٗکبؿ کـػٙ ا٣ْ

  :پبٗٞىت
ٗٞىتٚ ی « گؾؿگبٙ عط٤ـ ٝ ؿٝفٗٚ ٛبی ػجٞؿ» ؿرٞع ک٤٘ؼ ثٚ ٓوبُٚ ی  ـ(۲)

          :اثٞاُلَْ كبتش، ؿئ٤ل متبػ اٗتغبثبت ٓٞمٞی ػؿ مب٣ت کِٔٚ

http://www.kaleme.com/1389/05/28/klm-29581  
اف آٗزب کٚ ػؿ ٓٞهؼ٤ت ٛبی عط٤ـ، ٗٚ ٓـػّ ثِکٚ تٜ٘ب عٞاً آکبٕ ػجٞؿ اف ؿٝفٗٚ 

ٛب ؿا عٞاٛ٘ؼ ػاىت، ٝاّش امت کٚ ػؿ ا٣٘زب ْٛ ا٣ٖ عٞاً اٍالس ِٓت اٗؼ کٚ 

! ... ثب٣نتی ثٚ ٤ٗبثت اف ر٘جو ٓـػٓی، ٓن٤ـ عط٤ـ گلتگٞ ثب صبک٤ٔت ؿا ٛٔٞاؿ ک٘٘ؼ
ٙ ای اف ٓتٖ آهبی كبتش ثب ثغيی اف ث٤ب٤ٗٚ ی اع٤ـ مپبٙ پبمؼاؿإ ثٚ گٔبْٗ ٓوب٣نٚ ی پبؿ

 :ػؿ ٓٞؿػ صِٔٚ ٗظبٓی ثٚ هؼؿ کبكی گ٣ٞب ثبىؼ

اهؼآبت كـاٝإ ػ٣گـی امت کٚ ٓی تٞاٗؼ ٗتب٣زی ٓخجت ٝ ٓٞحـ ثـ ٝكبم ِٓی  .... » 
ثٚ ػ٘ٞإ ٗٔٞٗٚ، ٓؼتوؼّ عٞىجغتبٗٚ ثب ٛٔٚ ی ىؼت ٝ صؼت ٓٞارٜبت ٝ ثٚ . ػاىتٚ ثبىؼ

ؿؿْ ثـعی كيبؿٛب، ْٛ ؿٛجـی اٗوالة ٝ ْٛ ؿٛجـإ ر٘جو مجق ػؿ ک٘تـٍ مطش 

٤ٖٔٛ کٚ تبکٕ٘ٞ ا٣ٖ ػق٣قإ آگبٛبٗٚ ػؿ عطبة ٛب اف . ٓ٘بفػٚ ی ػاعِی ٓٞحـ ثٞػٙ اٗؼ
ٝ ثبف ” تغل٤ق مطش ٓ٘بهيٚ“ت٣ِٞش ػجٞؿ ٗکـػٙ ٝ ٣کؼ٣گـ ؿا عطبة ٓنتو٤ْ ٗؼاػٙ اٗؼ، 

ٝؿی امت ٓـتْ٘ ىٔـػٙ ىؼٙ ٝ ػٔن ٝ امت، کٚ ّـ” آکبٕ ْٜٓ“ٗگٜؼاىتٖ ٣ک 

ٝمؼت ٣بثؼ ٝ ٣ٞٗن٘ؼگبٕ ٝ ؿمبٗٚ ٛب ٤ٗق اف ٛـ مٞ ا٣ٖ ى٤ٞٙ ٝ صلع صـ٣ْ ٛب ؿا پبك 
آٓٞعتٚ ا٣ْ تٔـکق ثـ آم٤ت ٛب ػؿ ٗوؼ، اُٝی ثـ كبه ( ؿٙ)ٛٔچ٘بٕ کٚ اف آبّ . ػاؿٗؼ

پـػٙ ٗٚ ٛٔٚ چ٤ق ؿا ثٚ پـػٙ ثـػٕ ٝ ٗٚ ٛٔٚ چ٤ق ؿا . گ٣ٞی ٝ تٔـکق ثـ اىغبً امت

٤ٖٔٛ ٓٞؿ ىب٣نتٚ امت . ٗٚ إٓ پٜ٘بٗکبؿی امت ٝ ٗٚ ا٣ٖ ىلبك٤ت. ثـػاىتٖ ؿٝا ٤ٗنت
گلت ٝ گٞ ٗٚ ثٚ عٞػی عٞػ صـاّ امت . آکبٕ گلت ٝ گٞ ػؿ ٓنبئَ ْٜٓ ِٓی ثبف ىٞػ

ٗٚ کنی ؿا ثٚ عٞػی عٞػ ػق٣ق ٓی ک٘ؼ ٗٚ ؽ٤َُ، آب ػؿ ٤ٓبٕ ِٓت ٛبی . ٗٚ ٝارت

ػؿ ص٤ـتْ چـا . ٍ تـ٣ٖ ٝ اثتؼا٣ی تـ٣ٖ ؿاٙ اٍالسثقؿگ م٘تی امت رب اكتبػٙ ٝ ٓؼوٞ
 « ..... کنبٗی گلت ٝ گٞی ػاعِی ؿا ٗ٘گ ٓی ػاٗ٘ؼ؟

ثٚ ٗوَ اف )ثغيی اف ث٤ب٤ٗٚ ی اع٤ـ مپبٙ پبمؼاؿإ ػؿثبؿٙ صِٔٚ ی ٗظبٓی ثٚ ا٣ـإ 

 (ا٣ِ٘ب
مبٍ گؾىتٚ ٗيبٕ ٓی  32ث٤٘بٗٚ ٝ ٍض٤ش ثٚ ؿٝٗؼ ٝهب٣غ ٝ ؿعؼاػٛبی  ٗگبٙ ٝاهغ .... » 

ؼ آٗچٚ ثبػج مـثِ٘ؼی ٝ صـکت ٓٞكن ٝ ؿٝ ثٚ رِٞی ِٓت ا٣ـإ ػؿ پ٤گ٤ـی اٛؼاف ػٛ

ٛبی پی ػؿ پی ػىٔ٘بٕ هنْ  ٛبی ثِ٘ؼ اٗوالة امالٓی ٝ ٗبکبٓی ٝ ىکنت ٝ آؿٓبٕ
أُت٤ٖ  عٞؿػٙ رٜٔٞؿی امالٓی ىؼٙ امت ٛٔبٗب تٔنک ػائٔی ٓنٞٝالٕ ٝ ٓـػّ ثٚ صجَ

  .« ... متا  ٝصؼت ٝ ٛٔؼُی صٍٞ ٓضٞؿ ٝال٣ت كو٤ٚ ثٞػٙ

 
ػالٝٙ ثـ ث٤ب٤ٗٚ ی مپبٙ پبمؼاؿإ ٝ  ٤ٗق اؿمبٍ « ٝصؼت ِٓی»ػؿ ٓٞؿػ ٗٞاٛبی  ـ (۸)

ْٛ ثن٤بؿ هبثَ « ٓؼظْ اُٚ»هبٍؼٛبی ٍِش اف مٞی اٍالس ِٓجبٕ، ٓٞاّغ اع٤ـ 

 :تبَٓ امت
  « آ٣ت هللا عبٓ٘ٚ ای ثٚ ػٗجبٍ ٝصؼت ثب اٍالس ِٓجبٕ؟ »

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/08/100821_l39_unity_kha

menei_reformists.shtml 
ىب٣ؼ . اگـ ا٣ٖ م٘بؿ٣ٞ رؼی ثبىؼ، ػؿ ا٣ٖ ٍٞؿت ثب٣ؼ ٓـػّ ؿا ْٛ ؿاّی ٗگٚ ػاىت

ػؿ ا٣ٖ ٤ٛـ ٝ ٣ٝـ ٗٔب٣و ٛب٣ی ٓخَ ٍؼٝؿ صکْ تؼ٤ِن ثـای هبّی ٓـتْٞی ثٚ اتٜبّ 

 ٝ هللا اػِْ.... ثبىؼ« ٓب»ر٘ب٣ت ٛبی کٜـ٣قک مْٜ ؿّب٣ت 
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چهتج٤ِؾ  ث٤و اف اٗؼافٙ  ػؿ ثبؿٙ   مبٍ گؾىتٚػؿ چ٘ؼ  ثٚ ػ٘ٞإ کٔک ثٚ  آن

ٓـػّ كِنط٤ٖ  ػاػٙ ىؼٙ امت، ٗٞػی ثؼ ث٤٘ی ٝ ػؼّ اػتٔبػ ثٚ ٓجبؿفات ثٚ 

صن ٓـػّ كِنط٤ٖ ؿا ػؿ ٤ٓبٕ ثـعی اف اهيبؿ ٓـػّ  ٝ فصٔتکيبٕ ا٣ـإ 

ا٣ٖ ثؼث٤٘ی تب ثٚ آٗزب پ٤و ؿكتٚ امت کٚ ػؿ رـ٣بٕ . ثٞرٞػ آٝؿػٙ امت

٣کی « ٗٚ ؿقٙ ٗٚ ُج٘بٕ ، ربْٗ كؼای ا٣ـإ»صٞاػث ٣ک  مبُٚ گؾىتٚ  ىؼبؿ 

ٛب٣ی چگٞٗٚ ثٞػٙ ٝ ٣ب  آب ا٣٘کٚ چ٤ٖ٘ کٔک. اف ىؼبؿٛب٣ی ثٞػ کٚ ٓطـس ىؼ

امبمب ثٚ ػمت ٓـػّ ؿٗزؼ٣ؼٙ كِنط٤ٖ ؿم٤ؼٙ امت، ّٓٞٞع ثضج ٛبی 

 .كـاٝإ امت 

٘جو  کبؿگـی اگـ ٗگبٙ ک٘زکبٝاٗٚ ٝ ػه٤وی ثٚ  ّٝؼ٤ت کبؿگـإ ٝ ر  

٣بث٤ْ کٚ کبؿگـإ، ٓـػّ فصٔتکو ٝ ٓجبؿفات  كِنط٤ٖ ػاىتٚ ثبى٤ْ ػؿٓی

ثغو  كِنط٤ٖ ثـای امتوالٍ ٝ عٞػٓغتبؿی كِنط٤ٖ مْٜ چ٘ؼاٗی اف  آفاػی

 . اٗؼ ٛب ػؿ٣بكت ٗکـػٙ ا٣ٖ کٔک

ثب تٞرٚ  ثٚ ا٣٘کٚ ٓ٘بكغ کبؿگـإ ػؿ مـامـ رٜبٕ ٣کی امت ٝ آـٝف 

ک٘٘ؼ  ػاؿی ؿـة امت ٝ تاله ٓی ٚ آى٤َ مـٓب٣ٚٓجبؿفات ٓـػّ كِنط٤ٖ پبى٘

تب إٓ ؿا ثب تـٝؿ٣نْ ٤٘٣بػ گـا  ػؿْٛ آ٤ٓقٗؼ،  اف مٞی ػ٣گـ ثغيی اف ٓجِـبٕ 

ک٘٘ؼ کٚ  ػاؿإ ٝٓ٘ی آٜٗب چ٤ٖ٘ تج٤ِؾ ٓی گـ رٜبٗی ٝ ٓـف ٗظبّ مِطٚ

ک٘٘ؼ کٚ چ٤ٖ٘ ػؿٝؽ  امـائ٤َ ػاؿای صکٞٓتی ػٓٞکـات٤ک امت ٝ تاله ٓی

آالع   بٛٞی ٓوبثِٚ ثب ث٤٘بػگـا٣ی امالٓی ثٚ اكـاػ ثیىبعؼاؿی ؿا ػؿ ٤ٛ

 . ثوجٞالٗ٘ؼ 

ّـٝؿی ػ٣ؼ٣ْ کٚ ٗگبٛی  ثٚ ا٣ٖ ر٘جو ٝ ثٚ عًَٞ ٓنب٣َ  کبؿگـی ػؿ 

ثب٣کٞت ٝ تضـ٣ْ ٝػؼّ " كِنط٤ٖ ػاىتٚ ثبى٤ْ ٝ ػؿ اػآٚ،  ْٜٗت

ؿا ثٚ ارٔبٍ ٓٞؿػ ثـؿمی هـاؿ ػ٤ْٛ،  ثضخی کٚ " گؾاؿی ػؿ امـائ٤َ مـٓب٣ٚ

 .ثٚ ؿاٙ اكتبػٙ امت 2006ٞالی  اف ر

 . تـ ىؼٕ ا٣ٖ ٓنب٣َ ٓوبُٚ صبّـ تالىی امت ثـای ؿٝىٖ

 کبٕٗٞ ٓؼاكؼبٕ صوٞم کبؿگـ

 جٌبغ  سحوتکؼبى  فلظطیي 

 بزای اطتمالل
ثـای ٓـػّ ( ٗٞاؿ ؿقٙ ٝ کـاٗٚ ی ثبعتـی)ىـا٣ٔ فٗؼگی ٝ کبؿ ػؿ كِنط٤ٖ 

تـ٣ٖ ٓنب٣َ ٓـػّ ػىٞاؿی ربثزب ىؼٕ  ٣کی اف اٍِی. ثن٤بؿ ػىٞاؿ  امت

امت، چـا کٚ ث٤ٖ ٗٞاؿ ؿقٙ ٝکـاٗٚ ی ثبعتـی اف ُضبظ رــاك٤ب٣ی كب ٍِٚ 

 امت ٝ  ٓـػّ كِنط٤ٖ ثـای ربثزب ىؼٕ اف ٣ک ٓ٘طوٚ ثٚ ٓ٘طوٚ ی ػ٣گـ

ٓضَ ا٣نت ثبفؿمی ػٔالً  600ٛب ػاؿٗؼ ٝ ثب ٝرٞػ  ی امـائ٤ِی ٤ٗبف ثٚ اربفٙ

تـ٣ٖ صوٞم  ا٣ٖ ٣کی اف ثؼ٣ٜی. اف ٛـ گٞٗٚ ربثزب٣ی رِٞگ٤ـی ٓی ىٞػ

ٛبمت کٚ ا٣زبػ ٓبٗغ ػؿ ٓوبثَ إٓ، ٗبىی اف ػؼّ ثٚ ؿم٤ٔت ى٘بعتٖ  اٗنبٕ

رؼا٣ی ا٣ٖ . صوٞم ا٤ُٝٚ اٗنبٗی ثـای كِنط٤٘٤بٕ اف ٓـف امـائ٤َ امت

ػؿ ٗٞاؿ ؿقٙ . رــاك٤ب٣ی ثب ػٝ كـٛ٘گ م٤بمی ٓتلبٝت ٛٔـاٙ ىؼٙ امت

گـا٣يبت ٓؾٛجی ٓـكؼاؿ صٔبك ؿىؼ ث٤يتـی کـػٙ ٝػؿ کـاٗٚ ی ثبعتـی 

 . ٛ٘ٞف اُلتش ٝگـا٣يبت چپ ٝ ر٘جو عِن ثـای آفاػی كِنط٤ٖ، ٓنِٔ امت

٤ٔٚ مبػبت کبؿ ؿٝفاٗٚ، صن ث8هٞا٤ٖٗ کبؿ ػؿ كِنط٤ٖ ثن٤بؿ ٓتـهی امت  ٝ 

، ػؼّ تجؼ٤ِ ... ثبفٗينتگی، ثـاثـی فٕ ٝ ٓـػ ػؿ امتغؼاّ ٝػمتٔقػ ٝ 

هٞٓی ٝ ٓؾٛجی، ٓـعَی ،ا٣ٔ٘ی کبؿ، آٓٞفه کبؿ ؿا ثٚ ؿم٤ٔت ٓی 

تٞمٔ ٝفاؿت کبؿ  2007تـ٣ٖ هٞا٤ٗ٘ی کٚ ػؿ مبٍ  ای ٣کی اف پب٣ٚ. ى٘بمؼ

ت٣َٞت ىؼ، ٓنبُٚ  كوـفػا٣ی ؿا ٤ٗق ػؿثـػاىت کٚ ت٣َٞت إٓ ثب 

أُِِی پٍٞ ؿٝثـٝ ىؼ، تب صؼی کٚ آٜٗب ؿا اف  رؼی ٍ٘ؼٝم ث٤ٖ اُؼَٔ ػکل

 .ارـا٣ی کـػٕ ا٣ٖ هبٕٗٞ ٓ٘غ کـػ

ػ٤َُ اٍِی إٓ ىٜـک . کيبٝؿفی ػؿ مطش ثن٤بؿ کٔی ٝرٞػ  ػاؿػ

ٛبی ف٣تٕٞ  ٛبی کيبٝؿفی  ٝثبؽ ؿ٣ٝٚ امـائ٤َ امت کٚ ف٤ٖٓ ٛبی ثی مبفی

ثن٤بؿی .  اٗؼ ٝ مب٣ـ ٓضَٞالت ثٞٓی كِنط٤ٖ ػؿ احـ إٓ اف ث٤ٖ ؿكتٚ

افکبؿعبٗزبت ثٚ عبٓـ ٗجٞػٕ ٓٞاػ ا٤ُٝٚ ٝ ٓضؼٝػ ثٞػٕ ٝؿٝػ إٓ اف ٓـف 

ٛب ػؿ  ثن٤بؿی اف ٓٞاػ ا٤ُٝٚ ٝ کبال. اٗؼ امـائ٤َ ػؿ چ٘ؼ مبٍ اع٤ـ ثنتٚ ىؼٙ

ؿٝٗؼ ٝ مـٓب٣ٚ ػاؿ كِنط٤٘ی ؿ٣نک ٝ  عطـ  ٛبی  ثبفؿمی اف ث٤ٖ ٓی ا٣نت

ٛبی  ُضبظ ؿٝاٗی اف تٞهق ک٘ؼ ٝ ٣ب ثٚ اف ػمت ػاػٕ مـٓب٣ٚ اه ؿا ٗٔی

ث٤يتـ . گؾؿػ ٛب عنتٚ ىؼٙ ٝ اف ع٤ـ کبؿ ٝ ت٤ُٞؼ ٓی ٓٞالٗی ػؿ ا٣ٖ ا٣نت

ٛب٣ی کٚ ٝرٞػ ػاؿٗؼ ت٤ُٞؼات کلو ٝ پٞىبک ، کبؿگبٙ  کبؿگبٙ ٛب ٝکبؿعبٗٚ

ٛبی ت٤ُٞؼ ٝ ثنتٚ ث٘ؼی ف٣تٕٞ امت ٝ ٛٔچ٤ٖ٘ ػؿ ثغو عؼٓبت، 

کيٞؿٛبی ٛٔنب٣ٚ ٍبػؿ ٓی ٛب ثٚ  اکخـ ت٤ُٞؼات ا٣ٖ کبؿگبٙ. ٛب ػاؿٝعبٗٚ

ٛبی ف٣تٕٞ كِنط٤٘ی ػؿ کيٞؿٛبی آٓـ٣کب٣ی ٝاؿٝپب٣ی  ثـای  ى٤يٚ. ىٞػ

 .ؿمؼ صٔب٣ت  اف ٓجبؿفات ٓـػّ كِنط٤ٖ ثٚ كـٝه ٓی

ػؿٍؼ ػؿ ثغو  12  رٔؼ٤ت ٗٞاؿ ثبعتـی ػٝ ٤ْٗ ٤ِ٤ٕٓٞ ٗلـ امت کٚ  

ػؿٍؼ ػؿ ثغو عؼٓبت  65ػؿٍؼ ػؿ ثغو ٍ٘ب٣غ ٝ  23کيبٝؿفی، 

 . ىبؿِ٘ؼ

ٛقاؿ ٗلـ ػاؿػ  700ؿقٙ ثب ٣ک ٤ِ٤ٕٓٞ رٔؼ٤ت، ٤ٗـٝی  کبؿی ٗقػ٣ک ثٚ  

ػؿٍؼ  81ػؿٍؼ ػؿ ثغو ٍ٘ؼتی ٝ  14ػؿٍؼ ػؿ ثغو کيبٝؿفی،  5کٚ 

 50ٓجن آٓبؿ ػُٝتی ث٤کبؿی تب . ػؿ ثغو عؼٓبت ٓيـٍٞ ثٚ کبؿ ٛنت٘ؼ

 . ْٛ ٓی ؿمؼ% 70ػؿٍؼ ٝ آٓبؿ كوـتب 

ؽ اُتض٤ََ تض٣َٞ ربٓؼٚ ٛبی كِنط٤ٖ ٛـ مبٍ تؼؼاػ ف٣بػی كبؿ ػاٗيگبٙ

ث٤کبؿی گبٙ . ٛب ٝاؿػ ثبفاؿ کبؿ ٓی ىٞٗؼ ػٛؼ کٚ ػؿٍؼ ثن٤بؿ کٔی اف إٓ ٓی

ىٞٗؼ ػؿ امـائ٤َ کبؿی ثؼمت  کنبٗی کٚ ٓٞكن ٓی. ػؿٍؼ ْٛ ٓی ؿمؼ70ثٚ 

ٛـ چ٘ؼ . آٝؿٗؼ اف صوٞم کٔتـی ٗنجت ثٚ کبؿگـإ امـائ٤ِی ثـعٞؿػاؿٗؼ

کبؿگـإ كِنط٤٘ی ٝ امـائ٤ِی ٓجن هبٕٗٞ عٞػ امـائ٤َ ٤ٛچ تجؼ٤ْی ث٤ٖ 

ثب ٝرٞػ ا٣٘کٚ  چ٘ؼ ٗٔب٣٘ؼٙ كِنط٤٘ی ػؿ ٓزِل امـائ٤َ ٝرٞػ .  ٗجب٣ؼ ثبىؼ

چ٘بٕ عٞػ ؿا ثب م٤نتْ ػُٝتی امـائ٤َ  ػاؿػ، ػٔالً ا٣ٖ ٗٔب٣٘ؼگبٕ كِنط٤٘ی إٓ

ک٘٘ؼ ٗٔب٣٘ؼٙ چٚ کنبٗی  اٗؼ کٚ ثؼْی اٝهبت كـآٞه ٓی ٛٔبٛ٘گ کـػٙ

ٗبٕ ثـای ٗٔب٣٘ؼگی اف ٓـف امـائ٤َ تب٤٣ؼ ف٣ـا ثب٣ؼ ٍالص٤ت آ. )ٛنت٘ؼ

ث٤يتـ کبؿگـإ كِنط٤٘ی ٓنِٔبٕ ػؿ امـائ٤َ  کبؿٛبی مبػٙ ٣ؼی ؿا (  ىٞػ

اٗؼ، ٤ٗق امـائ٤ِی  صتب  كِنط٤٘٤بٗی کٚ ػؿ امـائ٤َ ثٚ ػ٤ٗب آٓؼٙ. ػٛ٘ؼ اٗزبّ  ٓی

تٞاٗ٘ؼ ثٚ ٓيبؿَ اػاؿی ٝ مطش ثبال ػمت ٣بث٘ؼ ٝصتب اف  ٓضنٞة ٗيؼٙ ٝ ٗٔی

ػؼّ ا٤٘ٓت ىـِی ثٚ . رتٔبػی  ٓبٗ٘ؼ افػٝاد ثب ٣ٜٞػ٣بٕ ٤ٗق ٓضـٝٓ٘ؼصوٞم ا

ػؿ صو٤وت آٜٗب ىٜـٝٗؼ ػؿرٚ ػٝ ٓضنٞة . ّٝٞس آٗبٕ ؿا تٜؼ٣ؼ ٓی ک٘ؼ

ٝهبثَ تٞرٚ کنبٗی کٚ امـائ٤َ ؿا ػاؿای صکٞٓتی ػٓٞکـات٤ک . )ىٞٗؼ ٓی

 . (ػاٗ٘ؼ آٗکٚ ػؿ ا٣ٖ کيٞؿ فٗبٕ صن ٓالم ٗؼاؿٗؼ ٓی

، ػؿ ٓوبُٚ ای ىـا٣ٔ فٗؼگی ٝ کبؿ کبؿگـإ  2005ٚ  ٤ُجـام٤ٕٞ ػؿ ژا٣ٞٗ

 :كِنط٤٘ی ؿا چ٤ٖ٘ ىـس ػاػٙ امت

مبٍ پ٤و ىٔبؿ کبؿگـإ اَٛ ؿقٙ  کٚ ثـای کبؿ ثٚ امـائ٤َ  ۲۲اف "

، ۲۳۳۲ٛقاؿ ػؿ آؿبف مبٍ ٛبی  ۲۲۲تب  ۲۲اف . ؿكت٘ؼ کبٛو ٣بكتٚ امت ٢ٓ

بكت ٝ ثب آؿبف ٛقاؿ ٗلـثؼؼ افآؿبف ارـای هـاؿػاػٛبی امِٞ کبٛو ٣ ۰۲ثٚ 

ی ػّٝ ثنتٖ ؿاٙ ػجٞؿ ٝ ٓـٝؿ ٓـػّ ثٚ ٍٞؿت ٣ک اثقاؿ  اٗتلبّٚ

ٛبی  امـائ٤َ تٔبّ ؿاٙ ۸۲۲۲اف آؿبف ىٞؿه ػؿ مپتبٓجـ . م٤نتٔبت٤ک ػؿآٓؼ

عـٝری ؿقٙ ؿا ثنتٚ امت ٝ تٔبّ کبؿگـإ ؿا صتی آٗبٕ کٚ ػؿ ر٘ٞة ٗٞاؿ 

ـػٙ امت کٚ ک٘٘ؼ ٓزجٞؿ ک ٣ؼ٘ی ػؿ چَٜ ک٤ِٞٓتـی ا٣ٖ گؾؿگبٙ فٗؼگی ٓی

ٛقاؿ  ۲۵ی کبؿ ثٚ  ٛبی اربفٙ ىٔبؿ کبؿت. افثبفؿمی پ٤چ ػؿپ٤چ ػجٞؿ ک٘٘ؼ

کبٛو ٣بكتٚ ٝ تٜ٘ب ٓـػإ ٤ٓبٗنبٍ ػ٤بُٔ٘ؼ کٚ ٤ٛچ كـػ ؿفٓ٘ؼٙ ای ػؿ عبٗٞاػٙ 

ی کبؿ ثـعٞؿػاؿٗؼ ٝ ا٣ٖ اُجتٚ  ىبٕ ٣بكت ٗيٞػ، اف ٓق٣ت ْٜٓ ػاىتٖ اربفٙ

ؾؿگبٙ ٛـچٚ ٓکـؿتـ ٝ ٛـچٚ ثنتٚ ىؼٕ گ: ت٤ْٔ٘ی ثـای ػاىتٖ کبؿ ٤ٗنت

 .ػؿافٓؼت تـ ىؼٙ امت

کبؿگـإ كِنط٤٘ی کٚ ثـای ؿكتٖ ثٚ مـ کبؿ عٞػ ػؿ امـائ٤َ، اف ا٣ٖ 

ػؿ ٝاهغ ْٛ ا٣ٖ . ٗبٓ٘ؼ گؾؿگبٙ ػجٞؿ ٓی ک٘٘ؼ إٓ ؿا ث٤ٖ عٞػىبٕ امطجَ ٓی

ث٤يتـ ىج٤ٚ ٗـػٙ ٛب٣ی مت کٚ گبٝثبفإ ػؿمت ٓی ک٘٘ؼ تب ىٞؿ ٝ صـاؿت 

 ۵۲۲ا٣ٖ ػاالٕ صؼٝػ . ـػٙ إٓ ؿا ثٚ ٤ٓؼإ گبٝثبفی ثلـمت٘ؼگبٝ ؿا کبٗب٤ُقٙ ک

ثـ كـاف ػ٣ٞاؿٛبی ثِ٘ؼ تٞؿٛبی كِقی . ٓتـ ٣ٜ٘ب ػاؿػ ۲ٓتـ ػؿافا ٝ 

ػؿ . اٗؼ تب اٗؼکی ٛٞا ف٣ـ موق ى٤ـٝاٗی ٓٞرؼاؿ رـ٣بٕ ٣بثؼ کبؿگؾاىتٚ

ػؿ تٚ . ٛبی هٞی تؼج٤ٚ ىؼٙ امت ٛبی ٓ٘ظْ چـاؽ ٛبی پـٗٞؿ ٝ پ٘کٚ كبٍِٚ

٣کی ٣کی ٝاؿػ إٓ ٓی . بؿگـإ ثٚ هلنٚ ای كِقی ثـعٞؿػ ٓی ک٘٘ؼػاالٕ ک

مپل ثب٣ؼ ٓن٤ـ ٓبؿپ٤چ . ی گـػإ م٘گ٤٘ی ؿػ ٓی ىٞٗؼ ىٞٗؼ ٝ اف ٗـػٙ

ٍؼا٣ی عيٖ اف ثِ٘ؼگٞ . کٞتبٛی ؿا ف٣ـ چيْ ػٝؿث٤ٖ ٛبی ٓتؼؼػ ٓی ک٘٘ؼ

ثٚ آٗبٕ ػمتٞؿ ٓی ػٛؼ تٞهق ک٘٘ؼ، ثٚ ػوت ثچـع٘ؼ، ػمتٜب ؿا ثبال ثجـٗؼ ٝ 

. ف ک٘٘ؼ، ىکٔيبٕ ؿا ُغت ٗيبٕ ػٛ٘ؼ، ىِٞاؿٛبىبٕ ؿا تب ؿإ ثبال ثقٗ٘ؼثب

ث٤٘٘ؼ کٚ ػؿ ثـد ٛبی ٓـاهجت ثتٞٗی پ٘بٙ  آٜٗب ٛـگق مـثبفاٗی ؿا ٗٔی

 .اٗؼ ٝ ثٚ آٗبٕ گبٙ ثٚ ػجـی ٝ گبٙ ثٚ ػـثی ٓغتَـ ػمتٞؿ ٓی ػٛ٘ؼ گـكتٚ

ٓبت٤ک ثبف ٝهتی ٣ک گـٝٙ توـ٣جؤ ػٙ ٗلـٙ اف ا٣ٖ گؾؿ ؿػ ىؼٗؼ، ٗـػٙ ای اتٞ

ٛبی تؼ٤ِْ ػ٣ؼٙ ثـای  گبٙ مگ: ی ثؼؼی ٓی ک٘ؼ ٓی ىٞػ ٝ آٜٗب ؿا ٝاؿػ ٓـصِٚ

کيق ٓٞاػ اٗلزبؿی ث٤ٖ آٜٗب ٓی چـع٘ؼ ٝ گبٙ مـثبفإ ثب ػمتکو ٛبی 

ی ٝمب٣َ آٗبٕ ؿا ٓی کبٝٗؼ، ٝمب٣ِی کٚ اف ػمتگبٙ  کيق ٓٞاػ اٗلزبؿی ک٤ِٚ

جٞؿ ػؿمت ٝ ٓؼتجـ ػؿ ی ػ مـاٗزبّ ثب٣ؼ کبؿت اربفٙ. گؾؿػ امک٘ـ ٤ٗق ٓی

کبؿتی اُکتـ٤ٗٝکی پـ اف آالػبت ٓيغٌ ثب ػکل ٝ احـ : ػمت ػاىت

 .اٗگيت

ٍجش ثٚ ؿٝی کبؿگـإ كِنط٤٘ی ثبف  ۱تب  ۸گؾؿگبٙ اؿتق تٜ٘ب اف مبػت 

ٛقاؿ کبؿگـ کٚ  ۲۵اف : ا٣٘زبمت کٚ افػصبّ رٔؼ٤ت آؿبف ٓی ىٞػ. امت

تٞاٗ٘ؼ  ٛقاؿ ٗلـ ٓی ۱ تب ۰ی ػجٞؿ ػؿ ػمت ػاؿٗؼ ػؿ ثٜتـ٣ٖ صبُت  اربفٙ

ٓی ػٝ مبٍ گؾىتٚ چٜبؿ . ٛبىبٕ ثـگـػٗؼ ػجٞؿ ک٘٘ؼ ٝ ثو٤ٚ ٗبگق٣ـٗؼ ثٚ عبٗٚ

ثبؿ پ٤و آٓؼٙ امت کٚ کبؿگـاٗی اف افػصبّ علٚ ىؼٙ اٗؼ ٣ب ف٣ـ ػمت ٝ پب 

 . "ٓـػٙ اٗؼ

ػؿ . مبٍ ا٣ٖ م٤نتْ تـ٤٤ـ چ٘ؼاٗی کـػٙ ثبىؼ 5ثٚ ٗظـ ٗٔی ؿمؼ کٚ ػؿ ا٣ٖ 

ٓ٘تيـ ىؼ چ٤ٖ٘ آٓؼٙ امت کٚ ػؿ ٓ٘طوٚ  2009گٞمت عجـ ػ٣گـی کٚ ػؿ ا

امـائ٤َ، اف آؿبف ( اىٌِٕٞ)اٟ ػؿ ػمت مبعت ػؿ ٗقػ٠ٌ٣ ىٜـ ػنوالٕ 
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ٛقاؿ ًبؿگـ كِنط٠٘٤ ؿا ثبفػاىت ًـػٙ  ۲۰آنبٍ تب ًٕ٘ٞ، پ٤ِل امـائ٤َ 

آٜٗب ثـاٟ تب٤ٖٓ فٗؼگ٠ ؿٝفاٗٚ عٞػ ٝ عبٗٞاػٙ ىبٕ ٗبگق٣ـٗؼ ػؿ . امت

 . ًبؿ ً٘٘ؼ... ب ًٔتـ٣ٖ صوٞم ٝ ثؼٕٝ ٤ٛچ صن ث٤ٔٚ ٝ ٛبٟ امـائ٠ِ٤ ث ىٜـى

ػؼّ ا٤٘ٓت ىـِی ثغيی اف ػؼّ ا٤٘ٓت کِی امت کٚ ػؿ ربٓؼٚ كِنط٤٘ی 

ا٣ٖ  كْبی ٗظبٓی  ثٚ اؿتو . ٝرٞػ ػاؿػ ٝ ٗبىی افرٞ ٗظبٓی صبکْ امت

ٛبی عٞػ ٝاؿػ ىٜـ  ػٛؼ ػؿٛـ فٓبٕ کٚ اؿاػٙ ک٘ؼ ثب تبٗک امـائ٤َ اربفٙ ٓی

اف ثٚ تٞپ . ٓی کٚ ثغٞاٛؼ ثؼٕٝ ٤ٛچ ٓ٘غ هبٗٞٗی اٗزبّ ػٛؼىؼٙ ٝ ٛـ اهؼا

ٛبی ٓـػّ گـكتٚ تب ػمتگ٤ـی رٞاٗبٕ ٝكؼب٤ُٖ  ارتٔبػی ػؿ عبٗٚ  ثنتٖ عبٗٚ

ٛبی ىت ثؼٕٝ صکْ ؿمٔی، اصْبؿ ٝ اعطبؿ کتجی ٝ ثب  ٛب٣يبٕ ػؿ ٤ٗٔٚ

إٓ ٝهت ٓبٙ ٛب .   اتٜبٓبت ٝاٛی ٗظ٤ـ اهؼاّ ػ٤ِٚ ا٤٘ٓت ِٓی ٝ تـٝؿ٣نْ

ٛبی آٗبٕ ػؿ ثٚ ػؿ ثب٣ؼ اف  ا٣ٖ اػاؿٙ ثٚ اػاؿٙ ی ػ٣گـ ثـٝٗؼ تب  عبٗٞاػٙ

تبفٙ اگـ ا٣ٖ اربفٙ  ؿا ثٚ ػمت . تـ٣ٖ عجـی اف كـفٗؼاٗيبٕ ث٤بث٘ؼ کٞچک

ثغو ػ٣گـی اف ا٣ٖ ٗبآ٘ی ٗبىی . آٝؿٗؼ کٚ اف پنت ٛبی ثبفؿمی ثگؾؿٗؼ

عی ٗلٞؽ پ٤ِل ػؿ ثـ. ىٞػ اف ػ٤ِٔبت اٗتضبؿی امت کٚ ػؿ آٗزب اٗزبّ ٓی

ػاػٗؼ ٝ ا٣٘کٚ عٞػ پ٤ِل امـائ٤َ ثٚ  ٛب٣ی  کٚ ا٣ٖ ػ٤ِٔبت ؿا اٗزبّ  ٓی گـٝٙ

فػ تب صوب٤ٗت عٞػه ؿا ثـای اػٔبٍ عيٞٗت آ٤ٓق ثٚ  ا٣ٖ ٓنبُٚ ػآٖ ٓی

اُجتٚ ػؿ ا٣ٖ چ٘ؼ مبٍ  اع٤ـا٣ٖ . احجبت ثـمبٗؼ ػؿ گؾىتٚ ٝرٞػ ػاىتٚ امت

 .ٓنبُٚ کْ ىؼٙ امت

ک٘٘ؼ ٗبچبؿ ثٚ ٜٓبرـت ثٚ کيٞؿٛبی  ٗٔی کنبٗی کٚ ثٚ ثبفاؿ کبؿ ػمت پ٤ؼا 

تـ آٗبٕ  ٛٔنب٣ٚ ٗظ٤ـ اؿػٕ، مٞؿ٣ٚ، ػـام ُٝج٘بٕ ٛنت٘ؼ ٝ ثغو ٓتغٌَ

ىٞٗؼ ٝ ثٚ ػ٘ٞإ پ٘بٛ٘ؼٙ ٣ب ٜٓبرـ ػؿ إٓ  ؿاٛی کيٞؿٛبی اؿٝپب٣ی ٓی

 . ک٘٘ؼ کيٞؿٛب فٗؼگی ٝکبؿ ٓی

ا٣ٖ . ىـا٣ٔ  کبؿگـإ ٜٓبرـ ػؿ کيٞؿٛبی ٛٔنب٣ٚ ثن٤بؿ ػىٞاؿ امت

ٛبی پ٘بٛ٘ؼگی فٗؼگی ٝ  إ ػؿ کيٞؿٛبی ٛٔنب٣ٚ ٓزجٞؿٗؼ ػؿ کٔپکبؿگـ

 .ثبؿ امت ٛب ثن٤بؿ امق ىـا٣ٔ فٗؼگی ػؿ ا٣ٖ کٔپ. کبؿ ک٘٘ؼ

آب کبؿگـإ كِنط٤٘ی  اف ٗظـ ػمتٔقػ ػؿ ٓوب٣نٚ ثب کبؿگـإ ا٣ـإ ىـا٣ٔ   

ػالؿ آـ٣کب ٗجب٣ؼ  850صؼاهَ ػمتٔقػ ٓجن هبٕٗٞ  کٔتـ اف . ثٜتـی ؿا ػاؿٗؼ

تـی  ی ثبعتـی کبؿگـإ اف ٗظـ ٓنکٖ ٤ٗق ّٝؼ٤ت ٓ٘بمت ػؿ کـاٗٚ. ثبىؼ

ػاؿ کٚ ػؿ کيٞؿٛبی  ٜٓبرـ٣ٖ كِنط٤٘ی پٍٞ.  ؿا ٗنجت ثٚ ٗٞاؿ ؿقٙ ػاؿٗؼ

گؾاؿی ػؿ ثغو مبعتٔبٕ ثٚ  ک٘٘ؼ ثب مـٓب٣ٚ اؿٝپب٣ی ٝ آٓـ٣کب٣ی  فٗؼگی ٓی

کـػٙ ػؿ ؿاّ هللا ثـد مبفی ثٚ مجک آٓـ٣کب ؿٝاد پ٤ؼا. إٓ ؿٝٗن ػاػٙ اٗؼ

ٛب ػٔـ ف٣بػی ٗؼاؿٗؼ چـا کٚ ػُٝت  اُجتٚ ثـعی اف  ا٣ٖ مبعتٔبٕ. امت

ُٝی ثٚ ٛـ . ک٘ؼ امـائ٤َ ٛـاف چ٘ؼ گبٛی ثـعی اف آٜٗب ؿا ثب عبک ٣کنبٕ ٓی

 .ٛب ثٚ ؿىؼ اهتَبػ ٓبُی ٓ٘طوٚ کٔک  کـػٙ امت صبٍ ا٣ٖ مـٓب٣ٚ

فٗبٕ  ی ثبعتـی ٗنجت  ثٚ ٗٞاؿ ؿقٙ  کٔتـ امت ٝ تجؼ٤ِ ر٘ن٤تی ػؿ کـاٗٚ

ی کبؿ ٝ آٓٞفه  عًَٞ ػؿ ف٤ٓ٘ٚ ٛبی ارتٔبػی ث٤يتـی ثٚ اف آفاػی

ثغيی اف إٓ ثٚ . آ٣ؼ ٓنبُٚ کبؿ کٞػکبٕ ػؿ كِنط٤ٖ ثٚ چيْ ٗٔی. ثـعٞؿػاؿٗؼ

أُِِی  امت ٝ ثغو ػ٣گـ إٓ ٤ٗق ثٚ عبٓـ ثبال ثٞػٕ  ٛبی ث٤ٖ عبٓـ کٔک

و اف ا٣ٖ كـٛ٘گ ثبال ٗبىی اف ث٤. كـٛ٘گ م٤بمی ربٓؼٚ ی كِنط٤ٖ امت

 . مبٍ ٓجبؿفٙ ی پ٤گ٤ـ ثـای امتوالٍ ٝ آفاػی امت 60

ثؼؼ اف ٣بفػٙ مپتبٓجـ ٛـ ٗٞع تبکت٤ک ٓوبٝٓتی ػؿ کيٞؿٛبی پ٤ـآٞٗی ثب 

ی ٛلتبػ ٓوبٝٓت  ػؿ ٝاهؼ٤ت آـ اگـ ػؿ ػٛٚ. ىٞػ اٗگ تـٝؿ٣نْ ؿٝثـٝ ٓی

ٓـػٓی ػؿ ثن٤بؿی اف کيٞؿٛب  ؿىؼ کـػٙ ثٞػ، ػؿ ا٣ٖ ػٛٚ ثب ٓيکالت 

ٛبی  ٛبی ٓـػّ  ٤ٗق ػ٣گـ ثٚ ى٤ٞٙ رؼا اف إٓ، تٞػٙ. ثـٝ ثٞػامبمی ؿٝ

تـ اف ٛٔٚ ا٣٘کٚ ٤ٗـٝٛبی  اٗتضبؿی ٓبٗ٘ؼ گؾىتٚ چ٘ؼإ اػتوبػی ٗؼاؿٗؼ  ٝ ْٜٓ

مـکٞة اف ُضبظ تک٤٘ک ٗظبٓی ثن٤بؿ ثـتـ اف ٓغبُل٤ٖ عٞػ ىؼٙ ثٞػٗؼ ٝ ثب 

ٛبی عٞػ  ٛبی مـکٞة، ثٚ ٝم٤ِٚ ٓبٛٞاؿٙ ػمتـمی ثٚ آعـ٣ٖ تک٤٘ک

کتـ٣ٖ ر٘ت ٝ رٞه ٓغبُلبٕ ؿا ف٣ـ ٗظـ ػاؿٗؼ ٝ ػؿ ٗبثٞػی آٗبٕ اف کٞچ

 .ک٘٘ؼ ای  امتلبػٙ ٓی ٛـ ى٤ٞٙ

ثـ ٓيبؿکت كؼبٍ فٗبٕ ٝ (   ثؼؼ اف اٗتلبّٚ ی ػّٝ) ػؿ ٣ک ػٛٚ ی گؾىتٚ 

اُجتٚ ثب تٞرٚ ثٚ ػٝ . ٛبی ارتٔبػی تؤک٤ؼ ثن٤بؿ ىؼٙ امت  رٞاٗبٕ ػؿ كؼب٤ُت

ی  ىؼ، ّٝؼ٤ت فٗبٕ ػؿ ٗٞاؿ ؿقٙ ٝ کـاٗٚ كـٛ٘گی کٚ ػؿ ثبال ثٚ إٓ اىبؿٙ

ػؿ ٗٞاؿ ؿقٙ ىـا٣ٔ ارتٔبػی ٓيبؿکت فٗبٕ ؿٝ . ثبعتـی ٓتلبٝت ىؼٙ امت

تٞإ ثٚ ؿىؼ صزبة ٝكبٍِٚ گـكتٖ اف کبؿ  اف رِٔٚ ٓی. ثٚ کبٛو امت

ربٓؼٚ ای کٚ  تب صؼ ف٣بػی مکٞالؿ . ارتٔبػی اىبؿٙ کـػ، ػؿ ٛـ ػٝ ثغو

 .ٛبی اع٤ـ ؿىؼ ث٤يتـی ٣بكتٚ امت ػؿ مبٍثٞػٙ امت، ؿػب٣ت ٓنب٣َ ٓؾٛجی 

چٕٞ . ثن٤بؿی اف کبؿكـٓبٛب ػؿ پـػاعت صوٞم ثب ٓيکَ ؿٝثـٝ ٛنت٘ؼ

ٛبی کيٞؿٛبی ؿـثی امت ٝ ثب ٛـ  ٛب ، کٔک ثغيی اف ٓضَ ػؿآٓؼ إٓ

 .ٛب کْ ٓی ىٞػ ٗٞمبٕ م٤بمی ا٣ٖ کٔک

٣ٚ ی اف رِٔٚ اتضبػ.  ٛبی ٓتلبٝتی ػؿ كِنط٤ٖ كؼب٤ُت هبٗٞٗی ػاؿٗؼ اتضبػ٣ٚ

ٛب، ٓؼِٔبٕ ، اتضبػ٣ٚ کبؿگـإ مبعتٔبٗی،  ٛب، ػاٗيگبٙ کبؿک٘بٕ ث٤ٔبؿمتبٕ

 ... اتضبػ٣ٚ کبؿگـإ صَٔ ٝٗوَ، ٓٞاػ ؿؾا٣ی ٝ اتضبػ٣ٚ ی

ٛب  تٔبّ ا٣ٖ اتضبػ٣ٚ. ٛب ٓتيکَ ٛنت٘ؼ ٛقاؿ کبؿگـ ػؿ ا٣ٖ اتضبػ٣ٚ 200صؼٝػ 

ٕٞ ػؿک٘لؼؿام٤ٕٞ ػٔٞٓی کبؿگـإ كِنط٤ٖ ػْٞ ٛنت٘ؼ ٝ ا٣ٖ ک٘لؼؿام٤

اتضبػ٣ٚ ٛبی کبؿگـی تب هجَ اف اٗتغبثبت ػؿ ٗٞاؿ .  ٓی ثبىؼ (ITUC)ػْٞ 

ؿقٙ ٝ کـاٗٚ ثبعتـی ػؿ تٔبّ ٗوبٓ چٚ ػؿ ثغو ػُٝتی ٝ چٚ ػؿ ثغو 

صتب ؿاٗ٘ؼگبٕ تبکنی  کٚ ث٤يتـ٣ٖ ٤ٗـٝی کبؿ ؿا ػؿ  .عٍَٞی ػْٞ ػاىت٘ؼ

 .   ؿقٙ ٝکـاٗٚ ی ثبعتـی ػاؿٗؼ، اتضبػ٣ٚ   ػاىت٘ؼ

 ا:ٚ ثؼؼ اتضبػ٣ٚ ٛبی کبؿگـی ثٚ ػٝثغو تون٤ْ ىؼٗؼث 2006اف مبٍ 

ک٘٘ؼ ٝ آٗبٗی کٚ ػؿ کـاٗٚ ی ثبعتـی  ٛب٣ی کٚ  ػؿ ٗٞاؿ ؿقٙ كؼب٤ُت ٓی تضبػ٣ٚ

ی اتضبػ٣ٚ ٛبی کبؿگـی ٝاثنتٚ ثٚ اُلتش ٝ ٝاثنتٚ ثٚ  صٔبك ک٤ِٚ. ٛنت٘ؼ

ؿا ػؿ ؿقٙ  ( رـد صجو)  رجٜٚ عِن ثـای آفاػی كِنط٤ٖرـ٣بٗبت چپ ٝ

ٛب  ث٤يتـ ثٚ  ا٣ٖ اتضبػ٣ٚ. ٛب امالٓی ىؼٗؼ ی اتضبػ٣ٚ ٓٔ٘ٞع کـػ ٝ ک٤ِٚ

ٛبی مٞؿ٣ٚ  ٛبی کيٞؿٛبی امالٓی گـا٣و ػاؿٗؼ، ثغًَٞ اتضبػ٣ٚ اتضبػ٣ٚ

ـ ػؿ ا٣ـإ ی کبؿگ ُٝج٘بٕ  کٚ ا٣ٖ اتضبػ٣ٚ ٛب ث٤يتـ ػُٝتی ٛنت٘ؼ ٝ ىج٤ٚ عبٗٚ

ٛب اف ػُٝت ثٚ ّٝٞس  ی ثبعتـی امتوالٍ اتضبػ٣ٚ ُٝی ػؿ کـاٗٚ. ک٘٘ؼ ػَٔ ٓی

 . ک٘٘ؼ ىٞػ ٝ اتضبػ٣ٚ ٛب ثٚ ػ٘ٞإ اثقاؿی ػؿ ػمت ػُٝت ػَٔ ٗٔی ػ٣ؼٙ ٓی

ٛب ػٔال ثٚ ّؼق ر٘جو کبؿگـی ٓ٘زـ ىؼٙ امت  ا٣ٖ ػٝ پبؿٙ ىؼٕ  اتضبػ٣ٚ

ٗ٘ؼ اف إٓ صوٞم ٝٓقا٣ب٣ی  کٚ تٞا ٝ کبؿگـإ  ثب ٝرٞػ هبٕٗٞ کبؿ ٓتـهی ٗٔی

ا٣ٖ ٓنبُٚ ث٤يتـ ثٚ مٞػ مـٓب٣ٚ . ىٞػ، ثٚ عٞثی امتلبػٙ ک٘٘ؼ ىبٕ ٓی ىبَٓ

ثؼؼ اف هـاؿػاػ امِٞ هـاؿ ىؼ امـائ٤َ صن ػ٣ْٞت کبؿگـإ . ػاؿإ امت

تب ٣ک ػٛٚ ا٣ٖ پٍٞ ثِٞکٚ ثٞػ . كِنط٤٘ی ؿا ثٚ اتضبػ٣ٚ ٛبی كِنط٤٘ی ثؼٛؼ

ا٣ٖ ٓنبُٚ . ٛبی كِنط٤ٖ ػاػٙ ىؼ ثٚ اتضبػ٣ٚ ُٝی ػؿ ٣ک مبٍ گؾىتٚ ا٣ٖ پٍٞ

کبؿگـإ كِنط٤٘ی . ٛبی کبؿگـی كِنط٤ٖ ٓيکَ ا٣زبػ کـػ ػؿ ٤ٓبٕ اتضبػ٣ٚ

ٛبی  ػُٝت امـائ٤َ  ٛبی امـائ٤ِی ثٚ ػ٤َُ صٔب٣ت آٗبٕ اف م٤بمت ثب اتضبػ٣ٚ

 .ک٘ؼ ٓيکَ ػاؿٗؼ ٝا٣ٖ ٓنبُٚ ٛٔکبؿی ا٣ٖ اتضبػ٣ٚ ٛب ثب ْٛ ؿا ٓيکَ ٓی

ٛبی کبؿگـی کٚ گـا٣و ثٚ اُلتش ٝ رجٜٚ عِن  ثبعتـی اتضبػ٣ٚی  ػؿ کـاٗٚ 

ٛبی کبؿ ٝ کبؿگـی ؿا ثـای ا٣ٖ اهيبؿ  ثـای آفاػی كِنط٤ٖ ػاؿٗؼ آٓٞفه

 .  ٛب ؿىؼ ک٘٘ؼ تؼاؿک ٓی ث٤٘ؼ، تب صؼی کٚ ثتٞاٗ٘ؼ تب ثبالتـ٣ٖ مطٞس اتضبػ٣ٚ

ٖ ٛبی کبؿگـی ثٚ ػ٘ٞإ ٜٗبػ کبؿگـی مبفٓبٕ آفاػی ثغو كِنط٤ ا٣ٖ تيکَ

ٓضنٞة ٓی ( PFLP)، صقة ک٤ٗٞٔنت ٝ رجٜٚ عِن ثـای آفاػی كِنط٤ٖ 

 .ٝ ػؿ عٞػ ا٣ٖ مبفٓبٜٗب صن ؿأی ػاؿٗؼ. ىٞٗؼ

تٞإ ٓيبٛؼٙ کـػ کٚ ٓجبؿفات م٤بمی ٝ ٍ٘لی ػؿ كِنط٤ٖ ػؿ  ٝاهغ ٓی ػؿ 

تٞإ إٓ ؿا اف ْٛ رؼا کـػ ٝ ػؿ ثن٤بؿی ٓٞاؿػ  ْٛ آ٤ٓغتٚ  ٝ ثٚ مغتی ٓی

 .ْ تيغ٤ٌ ػاػٛب ؿا افٛ تٞإ إٓ ٗٔی

ا٣ٖ . ک٘٘ؼ ٛبی ثن٤بؿی ػؿ ا٣ٖ ٓ٘بٓن كؼب٤ُت ٓی NGOٜٗبػٛبی ٓؼٗی ٝ 

ٛبی ثـؿمی ٝٓٞاف٣ٖ صوٞم ثيـكؼبٍ ٛنت٘ؼ ٝ  ٜٗبػٛب ث٤يتـ ػؿ ف٤ٓ٘ٚ

ٓجبؿفٙ ثؼٕٝ عيٞٗت ؿا تج٤ِؾ ٓی ک٘٘ؼ کٚ تب صؼی اف كيبؿٛبی امـائ٤َ ثـ 

ؿ عٞػ رؾة ٝ ثن٤بؿی اف ٤ٗـٝٛبی ٓجبؿف ؿا ػ. كِنط٤٘ی ٛب کْ ٓی ک٘ؼ

آب ا٣ٖ آـ ثبػج ثؼث٤٘ی ثن٤بؿی اف ٓـػّ ثٚ عٞػ ٓجبؿف٣ٖ ٝ ا٣ٖ . اٗؼ کـػٙ

ىٞٗؼ،  ٛب ٓی ا٣ٖ ٤ٗـٝٛبی ٓجبؿف ثب ٤ٗت کٔک ٝاؿػ ا٣ٖ مبفٓبٕ. ٜٗبػٛبمت

ٛب ٝ کنت ػؿآٓؼ اف ا٣ٖ  NGOآب چبؿچٞة ثٞؿٝکـات٤ک ٝ ىـا٣ٔ عبً 

ا٣ٖ ٜٗبػٛب ػؿ . فٗؼ یثٚ ا٣ٖ ثؼث٤٘ی ٛب ػآٖ ٓ( ٛب NGOامتغؼاّ ػؿ ) ٓـ٣ن 

اٗؼ ٗٔٞػ ػِٔی عٞػىبٕ ؿا ػؿ ؿاثطٚ ثٚ  ی ٓٞالٗی ػٔالً ٗتٞاٗنتٚ ٣ک پـٝمٚ

ٗيبٕ ... ٛبی كِنط٤٘ی ٝ کبٛو مـکٞة امـائ٤َ ، ثٚ ؿم٤ٔت ى٘بعتٖ ػُٝت

 .ػٛ٘ؼ

 زر اطزائیل( گذاری ببیکْت، تحزین ّ ػسم طزهبیَ)ًِضت ًبفزهبًی هسًی  

ٛبی ؿـثی ػُٝت صٔبك ؿا ثٚ  ٤ٖ ػُٝتػؿكِنط2006پل اف اٗتغبثبت مبٍ  

کيٞؿٛبی اؿٝپب٣ی ٝ آٓـ٣کب٣ی ػؿ  اٗتغبثبت كِنط٤٘ی . ؿم٤ٔت ٗي٘بعت٘ؼ

ثـگقاؿ  گؾاؿی کـػٙ ثٞػٗؼ تب ثتٞاٗ٘ؼ ٣ک اٗتغبثبت ثٚ اٍطالس آفاػ مـٓب٣ٚ

ک٘٘ؼ تب ػُٝتی تيک٤َ ىٞػ کٚ ثب م٤بمت عٞػىبٕ ٛٔبٛ٘گ ثبىؼ، ُٝی ٗت٤زٚ 

 . ٗجٞػاٗتغبثبت ٓطبثن ٗظـ آٜٗب 

ٛبی ٓبُی کٚ  ی کٔک مبثوٚ گـػػ ثٚ ّؼق اُلتش ٝ ؿىؼ ثی چـا٣ی إٓ ثـٓی

ٛب تٞاٗنتٚ ثٞػ صٔبك ؿا اف ٣ک ر٘جو ٓؾٛجی ثٚ  ا٣ٖ کٔک. ىؼ ثٚ صٔبك ٓی

ثٚ ا٣ٖ عبٓـ کٚ ػؿ ثغو اهتَبػ كؼبٍ ىؼٙ ٝ  .٣ک ر٘جو م٤بمی تجؼ٣َ  ک٘ؼ

ٛبی  بٓؼٚ كؼب٤ُتی ىٞؿاٛبی ٓضِی ٝ اهيبؿ پب٤٣ٖ ر ػؿ ا٣ٖ پـٝمٚ ػؿ ف٤ٓ٘ٚ

ٛب ٤ٗق تٞاٗنت  ػؿ ثغو ىٞؿاٛبی  ىٜـػاؿی. آٓٞفىی اٗزبّ ػاػٙ ثٞػ

 .  ث٤يتـ٣ٖ ٗٔب٣٘ؼگبٕ ؿا ػاىتٚ ثبىؼ

ؿىؼ اهتَبػ اٗگِی ػؿ ؿقٙ ٣کی ػ٣گـ اف ػٞآِی امت  کٚ ىـا٣ٔ کبؿگـإ 

ٛبی ٛ٘گلتی اف ربٗت کيٞؿٛبی ٓغتِق ٓبٗ٘ؼ  پٍٞ. ک٘ؼ ؿا ػىٞاؿ ٓی

ىٞػ کٚ ػٔالً  ـثی ٝ ا٣ـإ ٝاؿػ اهتَبػ ٓ٘طوٚ ٓیػـثنتبٕ ٝ کيٞؿٛبی ؿ

ثب ا٣ٖ پٍٞ . ٓی ىٞػ... ٛبی ٗظ٤ـ آَ ٝصٔبك ٝ عـد رؾة ٤ٗـٝ ثـای گـٝٙ

ٛ٘گلت، اهتَبػ ٍِٞاتی ىؼٙ امت ٝ ٍـف کبؿٛبی ف٣ـث٘ب٣ی ٝ ت٤ُٞؼی 

ٛبی  ٛب ٝ ٓؼؿمٚ ٛب ٍـف ا٣زبػ ٜٓؼ کٞػک ثغيی اف ا٣ٖ پٍٞ. ىٞػ  ٗٔی

ک٘٘ؼ تب  ىٞػ کٚ ؿا٣گبٕ کبؿ ٓی ٛب٣ی ٓی ٝ ػؿٓبٗگبٙٛب  ٓزبٗی ، ث٤ٔبؿمتبٕ

 .  ٤ٗـٝ ٝ ٓـكؼاؿ رؾة ک٘٘ؼ

ىٞػ کٚ ػٔالً ا٣ٖ  ٛبی پ٤يـكتٚ ٓی ثغو ػ٣گـٍـف ت٤ٜٚ اٗٞاع ٝاهنبّ مالس

٤ٗـٝٛبی ا٤٘ٓتی . ٛبی ػاعِی ث٤يتـ کبؿثـػ ػاؿػ ٛب ثـای ػؿگ٤ـی مالس

http://fa.wikipedia.org/wiki/جبهه_خلق_برای_آزادی_فلسطین
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ٛبی ػؿٝٗی ػآٖ  امـائ٤َ ػؿ ا٣ٖ ٤ٓبٕ ٗوو ٜٓٔی  ػاؿٗؼ ٝ ثٚ ا٣ٖ ػؿگ٤ـی

 .فٗ٘ؼ ٓی

ربػٙ مبفی ، كـاْٛ کـػٕ آکبٗبت ) ٛب ػؿ اٗتغبثبت ٓزِل ٤ٗق ا٣ٖ كؼب٤ُت

ٛبی ثقؿگی  ؿا  مجت ىؼ کٚ صٔبك پ٤ـٝفی( ؿكبٛی ثـای اهيبؿ پب٤٣ٖ ٓـػّ

ای کٚ  ػؿ ثـاثـ، اُلتش ثٚ ػ٤َُ كنبػ ثـعی اف اػْب٣و ٝ تلـهٚ. ثؼمت آٝؿػ

ت ٤ٗـٝی عٞػ ؿا ثن٤ذ  کـػٙ ٝ ػؿ ث٤ٖ  کَ صقة ٝرٞػ ػاىت،  ٗتٞاٗن

ثٚ ػ٘ٞإ ٓخبٍ ػؿ اٗتغبثبت، اُلتش گبٙ ػؿ ٣ک صٞفٙ مٚ . پبؿُٔبٕ ٓٞكن ىٞػ

کـػ، ػؿ صبُی کٚ صٔبك  اه ؿا کْ ٓی کبٗؼ٣ؼا ٝرٞػ ػاىت کٚ آکبٕ پ٤ـٝفی

ا٣ٖ م٤بمت ؿا ػؿ پ٤و گـكتٚ ثٞػ کٚ ػؿ ٛـ صٞفٙ تٜ٘ب ٣ک کبٗؼ٣ؼا ٓؼـكی 

 .کـػٙ ثٞػ

مبٍ اف اٗتغبثبت گؾىتٚ،  اُلتش ا٤ٓؼی ثٚ پ٤ـٝفی ػؿ 4ٚ تب ثٚ آـٝف ک

ٛبی صٔبك ٛ٘ٞف کبؿثـػ ف٣بػی  ػاٗؼ کٚ ا٣ٖ تبکت٤ک اٗتغبثبت ٗؼاؿػ ف٣ـا ٓی

ا٣ٖ . ربٓؼٚ ی كِنط٤ٖ ثب ثضـاٗی ؿٝثـٝ ىؼ 2006ثؼؼ اف اٗتغبثبت . ػاؿػ

ثضـإ ثٚ ػ٤َُ ىکنت ػؿػ٤ِٔبت ٗظبٓی ثٞػ ٝ ؿ٣ٝکـػ رٞاٗبٕ ثٚ ٓنب٣َ 

ی ى٤ٜؼپـٝؿی  ٛـ چوؼؿ ْٛ کٚ صٔبك ثب ؿٝص٤ٚ. ٓبٗ٘ؼ مبثن ٗجٞػٗظبٓی 

ی  ک٘ؼ، عٞػ ربٓؼٚ ٝؿكتٖ ثٚ ثٜيت رٞاٗبٕ ؿا تي٣ٞن ثٚ ٓجبؿفات ٗظبٓی ٓی

ی م٤بمی كؼبٍ ىٞػ ٝ  كِنط٤ٖ ثب ا٣ٖ ٓنبُٚ ؿٝثـٝ امت کٚ ثب٣ؼ ػؿ ػـٍٚ

 . كيبؿٛبی م٤بمی ؿا ثـ  امـائ٤َ اكقا٣و ػٛؼ 

ٓطـس ىؼ تٞاٗنت " گؾاؿی ٣کٞت ٝ ػؼّ مـٓب٣ٚتضـ٣ْ، ثب"ٛ٘گبٓی کٚ ثضج 

ػؿ اثتؼا .  أُِِی ا٣زبػ ک٘ؼ ی ث٤ٖ ای ثـای ٓجبؿفات م٤بمی ػؿ ػـٍٚ اٗگ٤قٙ

ٛب٣ی ػاؿػ ُٝی ػؿ پـٝمٚ ثب  ٛٔٚ  ٝاهق ثٞػٗؼ کٚ ا٣ٖ ٓنبُٚ چٚ ّؼق

ٛبی اه٘بػی تٞاٗنت٘ؼ ع٤ِی اف ٓـػّ كِنط٤ٖ ؿا هبٗغ ک٘٘ؼ کٚ ا٣ٖ م٤بمت  ثضج

 . امت ثٚ ٗلغ ربٓؼٚ 

ای ؿٝثـٝ ثٞػ ٝ ثن٤بؿی اف ؿٛجـاٗو  ر٘جو كتش اف ػؿٕٝ ثب ٓيکالت ػؼ٣ؼٙ

ی ا٣ٖ ر٘جو تب صؼٝػ ف٣بػی ػٝؿ ىؼٙ ثٞػٗؼ ٝ اف ٓـف  ٛبی ا٤ُٝٚ اف عٞامت

تٞاٗنت ثب ٓنبُٚ اىـبٍ ثٚ ٓٞؿ رؼی ٓجبؿفٙ ک٘ؼ، اىـبُی کٚ ػؿ  ػ٣گـ ٗٔی

ٛـ ؿٝف 1948ف مبٍ ی كِنط٤ٖ ؿا ثٚ امبؿتگبٙ تجؼ٣َ کـػٙ کٚ ا اٍَ ربٓؼٚ

تٞاٗؼ  اف ٍٓٞ ٝ ػـُ إٓ کْ ىؼٙ امت ٝ آـٝف ٤ٖٔٛ ٝمؼت کْ ٤ٗق ٗٔی

 .٤ٛچ  امتوالُی اف عٞػ ػاىتٚ ثبىؼ

٣کی اف ػال٣َ ؿىؼ ٤ٗـٝٛبی ٓؾٛجی ٝ صٔبك ػؿ كِنط٤ٖ ىکنت ٓؾاکـات 

اُلتش ثب ػُٝت امـائ٤َ ٝا٤ٓؼ ث٤و اف صؼ ثٚ ػعبُت کيٞؿٛبی ؿـثی، 

مت ٣بثی ثٚ امتوالٍ كِنط٤ٖ ٝثبفگيت امـائ٤َ عًَٞ آٓـ٣کب، ثـای ػ ثٚ

ٝ ثبفگيت پ٘بٛ٘ؼگبٕ كِنط٤ٖ اف ُج٘بٕ ٝمٞؿ٣ٚ ٝ مب٣ـ ٗوبٓ  1967ثٚ ٓ٘بٓن 

گؾؿػ ٗٚ تٜ٘ب امـائ٤َ آٗبٕ ؿا ثٚ  ٛـ ؿٝف کٚ ٓی. رٜبٕ  ثٚ كِنط٤ٖ ثٞػ

ى٘بمؼ  ثِکٚ  ػُٝت امـائ٤َ ٛٔچ٘بٕ ثٚ آٝؿػٕ ٣ٜٞػ٣بٕ اف مب٣ـ  ؿم٤ٔت ٗٔی

ٛبی ؿ٤ـ  مبفی ػٛؼ ٝثـای اِمکبٕ آٗبٕ ػٔالً ىٜـک آٚ ٓیٗوبٓ رٜبٕ اػ

 . هبٗٞٗی ٛٔچ٘بٕ اػآٚ ػاىتٚ ٝ گنتـه ٓی ٣بثؼ

) ثضج ثب٣کٞت ٝ تضـ٣ْ امـائ٤َ ػؿٓ٘بٓن اىـبُی 2006ثؼؼ اف اٗتغبثبت 

ٛبی  ٜٗبػ ٓؼٗی  فٗبٕ، مبفٓبٕ 160ٗقػ٣ک ثٚ .  ٓطـس ىؼ( كِنط٤ٖ

کبؿگـی  كِنط٤ٖ، ْٜٗت ٛبی  ک٤ٗٞٔنتی ٝ ٣کی اف ىؼجبت اتضبػ٣ٚ

ؿا ػؿ ػمتٞؿ کبؿ عٞػ " گؾاؿی ػؿ امـائ٤َ ثب٣کٞت، تضـ٣ْ ٝػؼّ مـٓب٣ٚ"

 .هـاؿ ػاػٗؼ

اٗؼ؟   چـا ثـعی اف ٜٗبػٛبی ٓؼٗی ا٣ٖ ٓنبُٚ ؿا ٓطـس کـػٙ ٝ ثٚ ؿاٙ اٗؼاعتٚ

ػؿاٍَ ػ٤ِٚ عٞػ ِكِنط٤ٖ ٤ٗنت؟ " گؾاؿی تضـ٣ْ، ثب٣کٞت ٝػؼّ مـٓب٣ٚ"آ٣ب 

ثتؼا اف إٓ صٔب٣ت ٗکـػ؟ آ٣ب آٜٗب كکـ ٓی کـػٗؼ کٚ چـا ر٘جو کبؿگـی ػؿ ا

اٗؼ٣ي٤ؼٗؼ کٚ آ٣ب ٝاهؼبً  ا٣ٖ کٔپ٤ٖ ٣ک کٔپ٤ٖ ٓزبفی ٝ ا٣٘تـٗتی امت ٝ ٓی

ٛبی ٓتلبٝتی افصب٤ٓبٕ  تٞاٗؼ ػؿ ػؿاف ٓؼت تؤح٤ـ ثگؾاؿػ؟ آـٝف ٤ُنت ٓی

ىٞػ کٚ ٗيبٕ اف تـ٤٤ـ ا٣ٖ کٔپ٤ٖ ػؿ چ٘ؼ مبٍ گؾىتٚ  ا٣ٖ کٔپ٤ٖ پغو ٓی

 .ػاؿػ

 :ٚ ٗٔٞٗٚ ٛب٣ی اف اهؼآبتی کٚ ػؿ ا٣ٖ رٜت اٗزبّ ىؼٙ  امت اىبؿٙ ٓی ک٤ْ٘ث

ـ ىٖٞٓ ٓؼـٝف ًبٗبٍ ٣ي ت٣ِٞق٣ٕٞ كـاٗنٚ، آؿتٞؿ، ثب ث٠ ۸۲۲۳ٓبؿك  ۲6

ٟٝ ًٚ ثٚ صٔب٣ت اف امـائ٤َ ٓؼـٝف امت ٝ .اػت٘ب٠٣ تٔبىبگـإ ؿٝثـٝ ىؼ

٠ٓ ًٔي رٔغ آٝؿٟ « ىٞ»ٛـمبٍ ثـاٟ ًٔي ثٚ اؿتو امـائ٤َ ثب ارـاٟ 

 ۳۲۲ی ٍؼاٟ ىٔبٍ،  آؿتٞؿ ٗتٞاٗنت ث٤و اف  ی ؿٝفٗبٓٚ ً٘ؼ، ث٘ب ثٚ ٗٞىتٚ

 ۲۲۲ٗلـ ػؿ مبُٖ تٔبىبچ٠ ػاىتٚ ثبىؼ، صبٍ آٌٗٚ ٗٔب٣و ٛبٟ اٝ ٓؼٔٞال تب 

ی ٣بػ ىؼٙ ٗٞىتٚ امت ًٚ  ؿٝفٗبٓٚ. ٛقاؿ ٗلـ ؿا ثٚ عٞػ رِت ٠ٓ ًـػ

ًـػٙ  ٓـكؼاؿإ ثب٣ٌٞت امـائ٤َ تـاًت ٛب٠٣ ػؿ رِٟٞ ٓضَ ٗٔب٣و پغو

 .ثٞػٗؼ ًٚ صٔب٣ت آؿتٞؿ ؿا اف امـائ٤َ ٗيبٕ ٠ٓ ػاػ

ـ ىـًت كـاٗنٟٞ آُنتّٞ اف ٣ي ٍ٘ؼٝم ثبفٗينتگ٠ ۸۲۲۳ٓبؿك  26ػؿ 

ٛبٟ كِنط٠٘٤ ثب اىـبُگـإ  مٞئؼٟ اعـاد ىؼ، ف٣ـا ػؿ اىـبٍ مـف٤ٖٓ

 .ٌٛٔبؿٟ ػاؿػ

عٞػ تضت ! تبؿٗٔبٟ اتبم ثبفؿگب٠ٗ كـاٗنٚ ـ امـائ٤َ، ۸۲۲۳ٓبؿك  ۳۲ػؿ

 ۸۲۲۳ػؿ مبٍ : "چ٤ٖ٘ ٗٞىت" امـائ٤َ، ثب٣ٌٞت  ًنت ٝ ًبؿ"ٕ ػ٘ٞا

ٍبػؿ ً٘٘ؼگبٕ ثب٣ؼ عٞػ ؿا . ػؿٍؼ ًبٛو ٠ٓ ٣بثؼ ۲۲ٍبػؿات امـائ٤َ 

 ."آٓبػٙ ً٘٘ؼ تب ثب ًبؿفاؿ ث٤ٖ ا٠ُِِٔ ّؼ امـائ٠ِ٤ ٓوبثِٚ ً٘٘ؼ

تضـ٣ْ، ثب٣کٞت ٝػؼّ "ی م٘ؼ٣ٌبٛبٟ امٌبتِ٘ؼ ،  ، ً٘گـ۸۲۲۳ٙآٝؿ٣َ  22ػؿ 

 .امـائ٤َ، ؿا ت٣َٞت ًـػ" یگؾاؿ مـٓب٣ٚ

ٓؼ٣ـ٣ت ري٘ٞاؿٙء ك٤ِْ اػ٣٘جٞؿگ اٗگِنتبٕ کٔک ٓبُی   2009ػؿ ٓٚ 

ملبؿت امـائ٤َ ثٚ ا٣ٖ ري٘ٞاؿٙ ؿا ثـگـػاٗؼ ف٣ـا اػتـاّبت كـاٝا٠ٗ ثٚ 

ی ٠ِٓ م٘ؼ٣ٌبٟ مـامـٟ  ػؿ ٤ٖٔٛ ٓبٙ  ىي٤ٖٔ ً٘گـٙ. ثـپب ىؼ  ا٣ٖ ؿاثطٚ

ـ كؼؿام٤ٕٞ م٘ؼ٣ٌب٠٣ ٓتضؼ ٓؼ٣ـ٣ت ٓؼاؿك، ػاٗيگبٜٛب ٝ ًتبثغبٗٚ ٛب 

(SNASUB-FSU ) ػؿ . پ٤يٜ٘بػ ثب٣ٌٞت امـائ٤َ ؿا ت٣َٞت ًـػ

، اف ثبٗي  " گؾاؿی تضـ٣ْ، ثب٣کٞت ٝػؼّ مـٓب٣ٚ"ثـًٝنَ ٓـكؼاؿإ ٓـس 

ی تؤ٤ٖٓ ٓب٠ُ ىٜـى مبفٟ  كـاٗنٟٞ ـ ثِژ٠ٌ٣ ػًن٤ب عٞامتٚ ثٞػٗؼ ػؿثبؿٙ

ٝ ػؿ پی إٓ ػٙ ٛب . ٛبٟ امـائ٠ِ٤ ػؿ مـف٤ٖٓ ٛبٟ اىـب٠ُ صنبة پل ثؼٛؼ

، ٓض٠ِ ًٚ ٓزٔغ ػ٠ٓٞٔ «الػكبٗل»ٗلـ اف كؼب٤ُٖ ًبؿفاؿ ثب٣ٌٞت ػؿ 

. مٜبٓؼاؿإ ثبٗي ػؿ آٗزب ثـپب ثٞػ،رٔغ ىؼٗؼ ٝ ثٚ ا٣ٖ ٓنبُٚ اػتـاُ کـػٗؼ

ػؿ پی إٓ ثبٗي ػًن٤ب اػالّ ًـػ ًٚ ػ٣گـ ثٚ ٜٗبػٛبی تضت تنِٔ امـائ٤َ ٝاّ 

 . ٗغٞاٛؼ ػاػ

اػتـا٠ّ ثـاٟ ثـچ٤ؼٕ تج٤ِـبت تٞؿ٣نت٠ امـائ٤َ ػؿ اٝاعـ ٓبٙ ٓٚ ًبؿفاؿ 

. ػؿ ٓتـٝٛبٟ ُ٘ؼٕ ثبػج ىؼ ًٚ ٓؼ٣ـ٣ت ٓتـٝ ا٣ٖ تج٤ِؼبت ؿا صؾف ً٘ؼ

. كؼب٤ُٖ ثب٣ٌٞت ثب اؿمبٍ ٗبٓٚ، ثب تِلٖ ٓـاتت اػتـاُ عٞػ ؿا ٗيبٕ ػاػٗؼ

ًبؿً٘بٕ . ت. ژ. ی ٗبص٤ٚ اٟ م٘ؼ٣ٌبٟ ث ٛيت٤ٖٔ ً٘گـٙ 2009ٓٚ  30ػؿ 

ٍ كـاٗنٚ ثٚ ثب٣ٌٞت امـائ٤َ ػؿ ف٤ٓ٘ٚ ٛبٟ آٓٞفه ٝ پـٝؿه ىٔب

. اهتَبػٟ، ػاٗيگب٠ٛ، كـٛ٘گ٠ ٝؿفى٠ ٝ مـٓب٣ٚ گؾاؿٟ ؿأٟ ٓٞاكن ػاػ

عٞامت تب فٓب٠ٗ ًٚ م٘ؼ٣ٌبٟ ًبؿگـإ امـائ٠ِ٤ . ت. ژ. ً٘گـٙ اف ث

ی عٞػ ؿا ثب  م٤بمت امتؼٔبؿٟ امـائ٤َ ؿا ٓضٌّٞ ٌٗـػٙ ؿاثطٚ( ٛنتؼؿٝت)

 ....ِنط٠٘٤ ؿاثطٚ ثـهـاؿ ٗٔب٣ؼإٓ هطغ ً٘ؼ ٝ ثب م٘ؼ٣ٌبٛبٟ ك

ر٘جو اتضبػ٣ٚ کبؿگـی كِنط٤ٖ کٚ ٣کی افاػْبی  2010ػؿ ٛلتْ رٕٞ 

ػؿ امـائ٤َ امت، " گؾاؿی ثب٣کٞت، تضـ٣ْ ٝ ػؼّ مـٓب٣ٚ"ک٤ٔتٚ ِٓی ٓـس 

ٓی ث٤ب٤ٗٚ ای اف کبؿگـإ ث٘بػؿ ٝ ثبؿاٗؼافٛب ػؿ رٜبٕ عٞامت تب ػؿ پبمظ 

ؿ کيتی ٓبؿ٣ب، تزبؿت ػؿ٣ب٣ی امـائ٤َ ػبّ کبؿگـإ ٝ كؼبالٕ  ٍِش ػ ثٚ هتَ

ػؿ ا٣ٖ آالػ٤ٚ صِٔٚ ٗظبٓی امـائ٤َ ثٚ کيتی صبَٓ . ؿا ثب٣کٞت ک٘٘ؼ

ٛبی ؿؾا٣ی ٝ ػاؿ٣ٝی ثٚ مبک٘بٕ ؿقٙ ٝکيتبؿ ٍِش ػٝمتبٕ  ٓضکّٞ  کٔک

أُِِی تٔبّ آفاػ٣غٞاٛبٕ رٜبٕ  ػؿ  ی ٛٔکبؿی ث٤ٖ ىؼٙ ٝثب اىبؿٙ ثٚ  تزـثٚ

ر٘ٞثی ، عٞاٛبٕ چ٤ٖ٘ ٛٔکبؿی ػؿ ٓوبثِٚ ثب  ٓوبثِٚ ثب آپبؿتب٣ؼ آكـ٣وبی

 33ی  ی ٓؼاّ ؿقٙ  ؿا ثـ ٓج٘بی ٓبػٙ ٓضبٍـٙ. آپبؿتب٣ؼ امـائ٤َ امت

ا٣ٖ ث٤ب٤ٗٚ ثب آْبٛبی . ک٘ٞاٗن٤ٕٞ چٜبؿّ ژٗٞ  ر٘ب٣ت ػ٤ِٚ ثيـ٣ت ٓی ػاٗؼ

 PGFTU) كؼؿام٤ٕٞ ػٔٞٓی اتضبػ٣ٚ ٛبی کبؿگـی كِنط٤ٖ: ف٣ـ ٓ٘تيـ ىؼ

گـإ كِنط٤ٖ، كؼؿام٤ٕٞ اتضبػ٣ٚ ٛبی کبؿگـی ، اتضبػ٣ٚ ػٔٞٓی کبؿ( 

ػكتـ ٓـکقی ( كتش)ٓنتوَ ، اٗزٖٔ صـكٚ ای كِنط٤ٖ، ر٘جو کبؿگـإ رٞإ

، گـٝٙ کبؿگـإ پ٤يـٝ، گـٝٙ ٓجبؿفٙ کبؿگـإ، ( كتش)ثـای ر٘جو کبؿگـإ

كؼؿام٤ٕٞ اتضبػ٣ٚ ٛبی کبؿگـی امبت٤ؼ ٝ کبؿک٘بٕ ػاٗيگبٙ ، رجٜٚ آفاػی 

کبؿ، مبفٓبٕ ٛٔجنتگی کبؿگـإ، مبفٓبٕ کبؿگـإ کبؿگـإ، گـٝٙ رجٜٚ 

کٚ ىبَٓ م٘ؼ٣کبٛبی ِٓی ٜٓ٘ؼم٤ٖ ، ٜٓ٘ؼمبٕ پقىکی ٝ پقىکبٕ، )ٓجبؿفٙ 

 (.  ػٗؼاٗپقىکبٕ ٝ ػاؿٝمبفإ، ٝکال ٝ ػآپقىکبٕ امت

٣ٞٗنؼ کٚ کبؿعبٗزبت  ٓی 2010ٓبٙ ٓی  27ای ػؿ تبؿ٣ظ  ؿ٣ٝتـ ػؿ ٓوبُٚ

کٚ  ٍ ؿكتٖ ثٚ اؿػٕ ٛنت٘ؼ رب٣یامـائ٤ِی ثٚ ػ٤َُ ْٜٗت ثب٣کٞت ػؿ صب

ػالؿ ػؿ ؿٝف ثپـػافٗؼ کٚ کٔتـ اف صؼاهَ ػمتٔقػ کبؿگـ  40تٞاٗ٘ؼ صوٞم  ٓی

ثب چ٤ٖ٘ تـك٘ؼٛب٣ی اف مٞی امـائ٤َ، ٓی تٞإ ا٣ٖ پـمو ؿا . كِنط٤٘ی امت

چٚ " تضـ٣ْ، ثب٣کٞت ٝ ػؼّ مـٓب٣ٚ گؾاؿی ػؿ امـائ٤َ"ٓطـس کـػ کٚ ٓـس

ط٤٘ی ػاؿػ؟ آ٣ب ثٚ ٝاهغ کٔکی ثٚ صبٍ آٗبٕ تؤح٤ـی ثـ فٗؼگی کبؿگـإ كِن

 آمت؟

تٞإ ا٣ٖ مؤاٍ ؿا ٤ٗق ٓطـس کـػ کٚ ظـف ا٣ٖ چ٘ؼ مبٍ  اف مٞی ػ٣گـ ٓی

چٚ ٤ٓقإ کبالٛبی امـائ٤ِی ػؿ كِنط٤ٖ تضـ٣ْ ىؼٙ امت؟ ٣ؼ٘ی عٞػ ٓـػّ 

ٛب ؿا َٓـف ٗٔی ک٘٘ؼ؟ ػٔالً ا٣ٖ ٓنبُٚ آکبٕ ٗبپؾ٣ـ امت  كِنط٤ٖ ػ٣گـ إٓ

ـ٣ت ثٚ اتلبم کبالٛبی ٓٞرٞػ ػؿ ثبفاؿ كِنط٤ٖ امـائ٤ِی ف٣ـا اکخـ٣ت ه

امت ٝ ػؿ ٍٞؿت تضـ٣ْ ػٔالً ٓـػّ اف ا٣ٖ صؼاهَ آکبٗبت ٤ٗق ٓضـّٝ ٓی 

ٛبی ف٣ـف٤ٓ٘ی کٚ کبالٛبی امبمی ٝ ٓٞؿػ ٤ٗبف  ىٞٗؼ؟ ثغًَٞ کٚ تَٞٗ

 .ٓـػّ  اف ٓـ٣ن آٜٗب تب٤ٖٓ ٓی ىٞػ ٓـتجب ثٔجبؿإ ٝ تغـ٣ت ٓی ىٞٗؼ

ٛبی  ٗبكـٓبٗی ٓؼٗی  ػاٗ٘ؼ کٚ ػؿ ىـا٣ٔ ٓٞرٞػ ثـعی ى٤ٞٙ ٓـػّ كِنط٤ٖ ٓی

. تٞاٗ٘ؼ  اٛؼاكيبٕ ؿا ثٚ پ٤و ثجـٗؼ ٓٞحـ امت ٝ ثب امتلبػٙ اف ا٣ٖ اثقاؿ  ٓی

اثقاؿی کٚ ػؿ ػ٤ٖ ا٣٘کٚ كيبؿه ث٤يتـ ثـ ؿٝی ٓـػّ فصٔتکو كِنط٤ٖ 

ٓـػّ امـائ٤َ ػؿ . امت، آب ٓـػّ امـائ٤َ ٤ٗق اف إٓ ٍؼٓٚ ٓی ث٤٘٘ؼ

ٛبی  ٤ْ، تَ آ٣ٝٞ، ص٤لب، ٝ ثن٤بؿی اف ىٜـٛبی ػ٣گـ ثب گـكتٖ کٔکاؿٝىِ

ٛب ،  تـ٣ٖ تکُ٘ٞٞژی ٓبُی اؿٝپب ٝ آٓـ٣کب ٝ امتلبػٙ اف آعـ٣ٖ ٝ پ٤يـكتٚ
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كيبؿی ؿا ٗٔی ث٤٘٘ؼ کٚ ثـ ؿٝی ٓـػّ كِنط٤ٖ امت ٝ ٣ب إٓ ؿا ػؿک 

 .ک٘٘ؼ ٗٔی

ؿٝف ىبٛؼ ٓـػّ كِنط٤ٖ آؿفٝی اف ث٤ٖ ؿكتٖ ٓـػّ ٣ٜٞػ ؿا ٗؼاؿٗؼ، ُٝی ٛـ 

مبٍ امت ا٤ٓؼ ػاؿٗؼ ٓبٗ٘ؼ  60اف ث٤ٖ ؿكتٖ ٓـػّ ػـثی ٛنت٘ؼ کٚ ث٤يتـ اف 

ٓـػّ ػ٣گـ ػ٤ٗب، ٛٔبٕ آکبٗبت ثـاثـ ِٓی ، كـٛ٘گی ٝ اهتَبػی عٞػىبٕ ؿا 

 .ػاىتٚ ثبى٘ؼ ٝ إٓ ؿا صن عٞػ ٓی ػاٗ٘ؼ

تْاًٌس ػوالً ایي ببیکْت را بپذیزًس ّ زر  حبل کَ هززم ذْز فلظطیي ًوی

تْاى  جِبًی ًیش زر هْضغ ضؼف ُظتٌس چَ راٍ حل طْهی هیی  ػزصَ

 پیؼٌِبز کزز کَ راُگؼب ببػس؟

ک٘ؼ ٝ  ٛبی رٜبٗی کٚ ٓجبؿفات کبؿگـی كِنط٤ٖ ؿا ػٗجبٍ ٓی ػؿ ٤ٓبٕ چپ

کنبٗی . عٞػ ٤ٗق ٣ٜٞػی تجبؿ ٛنت٘ؼ ٤ٗق ػٝ ٗظـ ػؿ ا٣ٖ ؿاثطٚ ٝرٞػ ػاؿػ

ٝ تضـ٣ْ ٝ ػؼّ ثب٣کٞت "ٓبٗ٘ؼ ٗٞآی کال٣ٖ ٓـكؼاؿ ثن٤بؿ رؼی ٓـس 

ٛبی کٚ ثـ  ٗٞآی کال٣ٖ ػؿ تٔبٓی ثـٗبٓٚ. ٛنت٘ؼ" گؾاؿی ػؿ امـائ٤َ مـٓب٣ٚ

ک٘ؼ ٝ  ػ٤ِٚ امـائ٤َ ثبىؼ ىـکت کـػٙ ٝ ػؿ صؼ تٞإ ثٚ کٔپ٤ٖ کٔک ٓی

ٛب كيبؿ  ٓؼتوؼ امت تٜ٘ب ؿاٙ ٓٞرٞػ ػؿ ػكبع اف صن تؼ٤٤ٖ مـٗٞىت كِنط٤٘ی

ب٣ت ٝ ثن٤بؿی اف ٓوبالتو ثٚ ا٣يبٕ ػؿ م. أُِِی ثـ ؿٝی امـائ٤َ امت ث٤ٖ

ک٘ؼ ٝ ٓؼتوؼ امت  مبفی ثـعٞؿػ ٓی ٓنؤُٚ كِنط٤ٖ اف ػ٣ؼگبٙ رٜبٗی

ی عبٝؿ ٤ٓبٗٚ مٞػ  ٓؼاؿإ ٓضبكظٚ کبؿ ِرٜبٗی اف ٗب آ٘ی ٓ٘طوٚ م٤بمت

ثغو  ٛبی آفاػی ای ثـای اىـبٍ ٝ مـکٞة ر٘جو ثـٗؼ ٝ ا٣ٖ ثٚ صـثٚ ٓی

 .تجؼ٣َ ىؼٙ امت

 : ک٘ؼ امت ٝػؿ ا٣ٖ ؿاثطٚ چ٤ٖ٘ تض٤َِ ٓیٗٞاّ چبٓنکی ٓغبُق ا٣ٖ ٓـس 

ىٔب ثب٣ؼ . ا١ اٍٍٞ ؿا كـآٞه کـػٙ ٝ ؿ١ٝ تبکت٤ک ٓتٔـکق ى٣ْٞ ُضظٚ"

تبکت٤ک٢ ؿا کٚ ىبٗن٢ ثـا١ ٓٞكو٤ت ػاؿػ ثـگق٤٘٣ؼ ػؿ ؿ٤ـ ا٣ٖ ٍٞؿت 

ک٤٘ؼ کٚ ثتٞاٗؼ ثٚ  اگـ ىٔب تبکت٤ک٢ ؿا رنتزٞ ٢ٓ. ٛـچٚ ثک٤٘ؼ تٞعب٢ُ امت

هؼؿت . جـػ ٓٞؿػ ػالهٚ ػىٖٔ ؿا ثـگق٤٘٣ؼٗت٤زٚ ثـمؼ ٗجب٣ؼ ٍض٘ٚ ٗ

ی  كبؿؽ اف ػؿرٚ. إٓ ؿا ػؿ اٗضَبؿ ػاؿػ: صکٞٓت٢ عيٞٗت ؿا ػٝمت ػاؿػ

ثٚ . ىٞػ عيٞٗت تظبٛـک٘٘ؼگبٕ ، صکٞٓت ثٚ عيٞٗت ث٤يتـ١ ٓتٞمَ ٢ٓ

ٛ٘گب٢ٓ کٚ ٖٓ ثب ػاٗيزٞٛب١ كؼبٍ ٍضجت ٢ٓ  ۱۹۶۰ا٣ٖ ػ٤َُ اف مبٍ ٛب١ 

. ػؿ تظبٛـات کالٙ ا٢٘ٔ٣ ثـ مـ ٗگؾاؿٗؼ کـػّ کٚ کـػّ، ثٚ آٜٗب ت٤ٍٞٚ ٢ٓ

ػؿ ٝاهغ پ٤ِل عيٖ امت، آب اگـ ىٔب ٣ک کالٙ ا٢٘ٔ٣ ؿا ٗيبٕ ػ٤ٛؼ، پ٤ِل 

آ٣٘ؼ؛ اگـ ثب  اگـ ىٔب ثب ٣ک تل٘گ ث٤آ٤٣ؼ، آٜٗب ثب تبٗک ٢ٓ. ىٞػ تـ ٢ٓ عيٖ

ا٣ٖ ر٘گ٢ امت کٚ ىٔب ثبالرجبؿ : پ٤بػٙ عٞاٛ٘ؼ ىؼ 52Bتبٗک ث٤آ٤٣ؼ، آٜٗب اف 

ٛـ ثبؿ کٚ ىٔب ٣ک ت٤َْٔ تبکت٤ک٢ ٢ٓ گ٤ـ٣ؼ، . ٗؼٙ عٞا٤ٛؼ ثٞػػؿ إٓ ثبف

عٞاْٛ کٔک کْ٘؟ آ٣ب ػؿ رنتز١ٞ  ثٚ چٚ کن٢ ٢ٓ: ثب٣ؼ اف عٞػ مٞاٍ ک٤٘ؼ

آؿآو ٝرؼإ عٞػ ٛنت٤ؼ؟ ٣ب مؼ٢ ػؿ کٔک ثٚ ٓـػّ ػاؿ٣ؼ ثـا١ ا٣ٖ کٚ 

 کبؿ١ ثـا١ آٜٗب اٗزبّ ػ٤ٛؼ؟

كـُ ک٤ْ٘ کٚ . ثـػ ت ٢ٓٛب١ ٓتلبٝ پبمظ ا٣ٖ مٞاٍ ؿاٙ ثٚ اٗتغبة تبکت٤ک

(. ثٚ ػ٤َُ تجؼ٤ِ ػ٤ِٚ ػاٗيز٣ٞبٕ كِنط٤٘ی)مٞاٍ، تضـ٣ْ ػاٗيگبٙ ص٤لب ثبىؼ

آٜٗب ثالكبٍِٚ . ػ٤ٛؼ ثب ا٣ٖ ٗٞع اهؼآبت، ىٔب ٣ک ٛؼ٣ٚ ثٚ اكـآ گـاٛب ٢ٓ

چـا » :عٞاٛ٘ؼ گلت، ٝ ثٚ ػؿمت٢، کٚ ىٔب ٣ک ػٝؿ١ٝ ٝاهؼ٢ ٛنت٤ؼ

٢ ک٤٘ؼ؟ کيٞؿٛب١ آٜٗب ػؿ مٞؿثٖ، ٛبؿٝاؿػ ٣ب اکنلٞؿػ ؿا تضـ٣ْ ٗٔ

ُؾا « پل چـا تضـ٣ْ ػاٗيگبٙ ص٤لب؟ ! ٛب١ ثؼتـ١ ىـکت ػاىتٚ اٗؼ ؿص٢ٔ ث٢

تٞاٗ٘ؼ ٓضتٞا١ ػو٤ؼت٢ تضـ٣ْ ؿا  ا٣ٖ ٣ک ٛؼ٣ٚ ثٚ اكـآ گـاٛبمت کٚ ٢ٓ

ک٘٘ؼ آؿآو  تٞاٗؼ ثٚ کنب٢ٗ کٚ إٓ ؿا ثـ پب ٢ٓ ا٣ٖ کبؿ ٢ٓ. اػتجبؿ ک٘٘ؼ ث٢

 .فٗؼ ٛب ُطٔٚ ٢ٓ کبؿ ثٚ كِنط٢٘٤ ٝرؼإ ثؼٛؼ آب ، ػمت آعـ، ا٣ٖ

ٛب٢٣ اف  ٛب اهؼاّ ػؿ ػٝؿإ ر٘گ ٣ٝت٘بّ، ٖٓ ٓتؼزت ثٞػّ کٚ چـا ٣ٝت٘ب٢ٓ

. ٜٗ٘ؼ ؿا اؿد ٢ٔٗ( مبفٓبٕ ػاٗيز٣ٞبٕ ثـای چپ ٣ٖٞٗ)ٗٞع اهؼاّ ٣ٝتـٖٓ 

کـػّ ٝ عٞػ ؿا ثٚ  ٓ٘ؼ١ ثٞػٗؼ، ٖٓ آٜٗب ؿا متب٣و ٢ٓ ٛب١ ػالهٚ آٜٗب رٞإ

ؿٝه ؿ٣ٝبؿ٢٣ٝ آٜٗب ثب ر٘گ ا٣ٖ ثٞػ کٚ ثٚ  .کـػّ آٜٗب ٗقػ٣ک صل ٢ٓ

ٛب کال ثب ا٣ٖ ٗٞع  ٣ٝت٘ب٢ٓ. ٛب ثـ٣قٗؼ ٝ ى٤يٚ ٓـبفٙ ٛب ؿا ثيک٘٘ؼ ع٤بثبٕ

ا٣٘کٚ ػاٗيزٞٛب١ آٓـ٣کب٢٣ : آٜٗب ؿْ اػآٚ ص٤بت ػاىت٘ؼ. کبؿٛب ٓغبُق ثٞػٗؼ

آٜٗب ثٚ مـػت ػؿ٣بكت٘ؼ کٚ . گـكت٘ؼ اف هجَ آٜٗب عٞه ثبى٘ؼ ؿا ثٚ مغـٙ ٢ٓ

. ٛٔبٕ ٓٞؿْٛ ىؼ. ک٘ؼ ٛب ؿا تو٣ٞت ٢ٓ ِٓت ٛب ا٣ؼٙ ر٘گ ى٤يٚىکنتٖ 

ُب  تْاًس بَ لزببًي ُب اّلْیت هي زُس هي تبکتیکي کَ بَ آراهغ ّجساى فؼبل

کـػٗؼ کٚ  ٛب تظبٛـات فٗبٗی ؿا متب٣و ٢ٓ ػؿ ٓوبثَ ٣ٝت٘ب٢ٓ. ضزر بزطبًس

ٛب  ثـا١ آٜٗب ا٣ٖ ٗٞع اهؼاّ. گـكت ػؿ مکٞت ٝ ػؿ ثـاثـ هجـٛب  ٍٞؿت ٓی

اگـ : آـٝف ْٛ ٤ٖٔٛ ٓٞؿ امت. ػاػ٣ْ ثب٣نت اٗزبّ ٢ٓ ثٞػ کٚ ٓب ٢ٓ

ٛب٢٣ کٚ اٗتغبة  ٛب کٔک ک٤٘ؼ، ثٚ پ٢ آٓؼٛب١ تبکت٤ک عٞا٤ٛؼ ثٚ كِنط٢٘٤ ٢ٓ

 (1.")ک٤٘ؼ ث٤٘ؼ٣ي٤ؼ ٢ٓ

تضـ٣ْ، ثب٣کٞت ٝػؼّ "٣کی ػ٣گـ اف ٓغبُلبٕ مـمغت کٔپ٤ٖ 

ای  ٝی اف ر٘جٚ(. 2)مت ، اؿ٣ک ُی ث٤٘بٗگؾاؿ ٤ُجـ امتبؿت ا" گؾاؿی مـٓب٣ٚ

اه  ا٣يبٕ  اػٔبٍ امـائ٤َ ؿا صن ٓج٤ؼی. ػ٣گـ ثب ا٣ٖ ٓنبُٚ ٓغبُق امت

ػاٗؼ ٝ ثٚ ٤ٛچ ٝرٚ ٓنؤُٚ اىـبٍ كِنط٤ٖ ؿا  ثـای ػكبع اف کيٞؿ امـائ٤َ ٓی

اه، ػؿ ٗيـ٣بت  ک٘ؼ ٝ صتی كـاتـ اف مب٣ت ٝ ٝثالگ ىغَی ٓطـس ٗٔی

فٓبٗی کٚ ک٘لؼؿام٤ٕٞ .  ػپـػاف ؿـثی ٤ٗق ثٚ ٓغبُلت ثب ا٣ٖ کٔپ٤ٖ ٓی

ىبٕ ثٚ ت٣َٞت  کبؿگـإ اٗگ٤ِل هطؼ٘بٓٚ ثب٣کٞت، تضـ٣ْ  ؿا ػؿ ک٘گـٙ

ای ػؿ گبؿػ٣ٖ ثٚ ٗٔب٣٘ؼگبٕ اتضبػ٣ٚ ٛبی کبؿگـی ٣بػ  ؿمبٗؼٗؼ، ا٣يبٕ ػؿ ٓوبُٚ

آٝؿ ىؼٗؼ کٚ ثب٣ؼ افٓجبؿفات کبؿگـإ ا٣ـإ ػكبع ک٘٘ؼ ٗٚ آٗکٚ امـائ٤َ ؿا 

ػٛؼ ٝ ثب٣ؼ ثٚ  ت ا٣ٖ ػٝ ؿا ػؿ ثـاثـ ْٛ هـاؿ ٓیٝی ػؿ صو٤و( 3. )تضـ٣ْ ک٘٘ؼ

ا٣يبٕ ٝ ػٝمتبٗيبٕ عبٓـٗيبٕ کـػ کٚ ر٘جو کبؿگـی ا٣ـإ ػؿ ک٘بؿ ر٘جو 

کبؿگـی كِنط٤ٖ هـاؿ ػاؿػ ٝ ث٤ٜچ ٝرٚ ػؿ ثـاثـ ْٛ هـاؿ ٗؼاؿػ کٚ ثب ػكبع 

ػؿ . اف کبؿگـإ ػؿ ا٣ـإ ثٚ ٓوبثِٚ ثب کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ كِنط٤ٖ ثـ٣ْٝ 

بی ربٓؼٚ ػـة آـٝف عاله٤ت ٝ مـفٗؼگی ٓجبؿفات کبؿگـی، ٤ٛچ کز

 (4. )ٛٔبٗ٘ؼ کبؿگـإ كِنط٤ٖ ٤ٗنت

ىـا٣ٔ ىبٕ ٗٚ تٜ٘ب ثٜتـ ٗيؼٙ امت، ثِکٚ  1948فصٔتکيبٕ كِنط٤ٖ اف مبٍ 

أُِِی ٓتـهی ٝ چپ ػؿ ا٣ٖ ػٝ ػٛٚ كيبؿ ث٤يتـی ؿا  ٛبی ث٤ٖ ثب اكت صٔب٣ت

ٓيکالتيبٕ ثن٤بؿ پ٤چ٤ؼٙ ىؼٙ  ک٘٘ؼ ٝ ػؿ ا٣ٖ ػٝؿٙ اف ٓجبؿفات، تضَٔ ٓی

ٛبی ٝاهؼی ٝ ٓـػٓی کْ  ٗجب٣ؼ  گؾاىت ثب ىؼبؿٛبی اٗضـاكی، صٔب٣ت. امت

آفاػی ٝ صن مـٗٞىت ٓـػّ كِنط٤ٖ ثن٤بؿ ثٚ آفاػی ٝصن اٗتغبة . ىٞػ

ٓـػّ ا٣ـإ گـٙ عٞؿػٙ امت ٝ ػؿ كِنط٤ٖ گـا٣يبت ٓتلبٝتی ٛٔبٗ٘ؼ ا٣ـإ 

ؿگـإ ؿا صلع ٝ ٛـ چٚ ث٤يتـ اف ٝرٞػ ػاؿػ، ُٝی ثب٣ؼ اٍٍٞ ٓجبؿفاتی کب

إٓ صٔب٣ت کـػ ٝ ػؿ ػَٔ  ثب گـا٣يبت اٗضـاكی کٚ ثٚ ٗبّ کبؿگـإ ٝثٚ کبّ 

 .ػ٣گـإ امت ٓجبؿفٙ ٝإٓ ؿااكيب کـػ 

 :ف٣ـ٣ٞٗل

(1 )http://ir.mondediplo.com/article1583.html 

ای ػؿ فٓبٕ ر٘گ امـائ٤َ ٝ ُج٘بٕ ٣ٞ٘٤ٓنؼ چپ ثب٣ؼ  ػؿ ٓوبُٚ اؿ٣ک ُی(2)

 اف امـائ٤َ ػؿ ا٣ٖ ر٘گ ػكبع ک٘ؼ

http://www.ericlee.info/2006/07/the_left_should_be_suppo

rting.html 

(3 )

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/sep/23/isra

el-trade-unions-tuc-iran  

ػؿ ىٜـ ٝاى٘گتٖ ثـگؾاؿ  2009ا٤ُٖٝ ک٘لـاٗل ٤ُجـ امتبؿت ػؿ مبٍ  ( 4)

 .ىؼ

 http://blog.aflcio.org/2009/08/19/labourstart-and-the-us-

union-movement-making-connections 

 

ػ١ ؿ٣ک ثِک اػؿ کٚ . تٕٞ کبٗبػا ثـگؾاؿ ىؼػ٤ٖٓٝ ک٘لـاٗل  ػؿ ىٜـ ٤ِٔٛ

ٓنئٍٞ إٓ ثٞػ ٝ ػؿ اكتتبس ک٘لـاٗل ٤ُجـامتبؿت ػؿ ػٙ رٞالی اف م٤ُٞؼؿ٣تی 

 . ٛب ا٣ٖ ک٘لـاٗل ثـگؾاؿ ىؼٙ امت م٘تـ تيکـ کـػ کٚ ثب صٔب٣ت ٓبُی إٓ

اتلبهبً ربی کٔپ٤ٖ تضـ٣ْ ٝ ثب٣کٞت ثب٣ؼ ػؿ مب٣تی ٓبٗ٘ؼ ٤ُجـ امتبؿت ثبىؼ کٚ 

ی  آب اکٕ٘ٞ ا٣ٖ مب٣ت تجؼ٣َ ثٚ پ٤و ثـٗؼٙ. ع اف کبؿگـإ امت ٓؼػی ػكب

ی إٓ  م٤بمت ٛبی آـ٣کب ٝ م٤ُٞؼاؿ٣تٚ م٘تـ ىؼٙ امت ٝ اؿ٣ک ُی گـػاٗ٘ؼٙ

کٚ ػؿ گؾىتٚ عٞاٛبٕ صٔب٣ت آـ٣کب اف ا٣ٖ مب٣ت ثٞػ، اکٕ٘ٞ ثٚ آؿفٝی 

ٚ ٛبی آـ٣کب اف آٗبٕ گنتـه ٣بكت ػؿ ػٝ مبٍ گؾىتٚ صٔب٣ت. عٞػ ؿم٤ؼٙ امت

 .ک٘ؼ ٛبی آٓـ٣کب ؿا تج٤ِؾ ٓی امت ٝ ثٚ ٗبّ کبؿگـإ م٤بمت

 

 ٗويٚ کبٛو ٓنبصت کيٞؿ كِنط٤ٖ ٝ امـائ٤َ 

 2000تب 1946ٛبی  ػؿ ٓی مبٍ

 

 

…………………………………………………… 
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 :زاًؼگبٍ بَ هجلض ًبهَ اطتبز

هببزا گوبى کٌٌس کَ پبطد هؼتزضبى بَ الیحَ حوبیت ذبًْازٍ را 

 .هی تْاًٌس بب چوبق، ببتْم ّاحیبًبً گلْلَ بسٌُس
ٍؼ٣وٚ ٝمٔو٢، ٣ٞٗن٘ؼٙ، ىبػـ ٝ امتبػ ػاٗيگبٙ ٗبٓٚ ای : رـك

ػؿ ػمتٞؿ مـگيبػٙ عطبة ثٚ ٗٔب٣٘ؼگبٕ ٓزِل ٗٞىتٚ امت ٝ ٓی إٓ 

کبؿ هـاؿ گـكتٖ ػٝثبؿٙ ال٣ضٚ عبٗٞاػٙ ؿا ثٚ ىؼت ٗوؼ کـػٙ ٝ تٔبٓی 

پ٤بٓؼٛبی ت٣َٞت هٞا٤ٖٗ ٗبػؿمت ػؿ ا٣ٖ ؿاثطٚ ؿا ٓتٞرٚ ٓزِل 

 . ػاٗنتٚ امت

: ث٘ب ثٚ گقاؿه ٛبی ؿم٤ؼٙ ثٚ رـك، ػؿ ثغيی اف ا٣ٖ ٗبٓٚ آٓؼٙ امت

ىؼٙ  ػؿ ٍٓٞ مب٤ُبٕ گؾىتٚ م٤بمت ٝ اهتَبػ کيٞؿ ٗظبٓی ٝ ا٤٘ٓتی

اثٜبٓبت ٝ مٞاالت كـاٝاٗی ػؿثبؿٙ ٗضٞٙ ٛق٣٘ٚ کـػٕ حـٝت . امت

ٗگـاٗی ٛبی ػ٤ٔن ٝ رؼی ٗنجت ثٚ . ٛبی ػٔٞٓی ٓطـس ىؼٙ امت

ؿٝٗؼ صـکت ٛبی م٤بم٢، اهتَبػ١، كـٛ٘گی ٝ اعالهی ٝ ؿىؼ ؿٝف 

 . اكقٕٝ ٓبُجب٤ٗنْ ػؿ کيٞؿ ثٞرٞػ آٓؼٙ امت

ٓی ػا٤ٗؼ ػؿ ع٤بثبٕ ٛب چٚ صتٔبً : ا٣ٖ امتبػ ػاٗيگبٙ ٛٔچ٤ٖ٘ ٗٞىتٚ امت

. ٓی گؾؿػ ٝ ثب رٞاٗبٕ ىک٤جب ٝ ٗبف٤ٖٗ ا٣ٖ ٓـف ٝ ثّٞ چٚ ٓی ک٘٘ؼ

ػٞآَ عيٖ ٝ تـم٘بک صکٞٓت، ثی عـػاٗٚ ثٚ ػعتـإ ٝ پنـإ، 

فٗبٕ ٝٓـػإ صِٔٚ ٓی ثـٗؼ تب ٝظ٤لٚ ىـػی آـ ثٚ ٓؼـٝف ٜٝٗی اف 

ی ىٞٗؼ آٓـإ ٝ ٗب٤ٛبٗی کٚ عٞػ ٓـتکت ٓ٘کـ ٓ! ٓ٘کـ ؿا اٗزبّ ػٛ٘ؼ

٤ٛٝچ ٗت٤زٚ ٓؼـٝف ٝپن٘ؼ٣ؼٙ ای ثـ ؿكتبؿٛبی فىت آٗبٕ ٓتـتت 

ا٣ٜ٘ب ٛٔٚ رِٞٙ ٛب٣ی اف ثبٝؿٛبی ٛٔبٕ رـ٣بٗی امت کٚ آـٝف . ٤ٗنت

 . هَؼ ٣ٝـإ کـػٕ ث٤٘بٕ عبٗٞاػٙ ؿا ػاؿػ

ٓتٖ کبَٓ ا٣ٖ ٗبٓٚ کٚ ٗنغٚ ای اف إ ػؿ اعت٤بؿ رـك هـاؿ گـكتٚ ثٚ 

 : ىـس ف٣ـ امت

 ا ٝ ٣ـإ ٗک٤٘ؼ ث٤٘بٕ عبٗٞاػٙ ؿ

ای کنب٤ٗکٚ ثـ ٍ٘ؼُی ٛبی ٗٔب٣٘ؼگی ٓـػّ ! ٗٔب٣٘ؼگبٕ ٓضتـّ ٓزِل

 ! تک٤ٚ فػٙ ا٣ؼ

. ػؿ چٜبؿػٙ ٓبٙ گؾىتٚ صٞاػث ٜٓٔی ثـ کيٞؿ ا٣ـإ ؿكتٚ امت

كـفٗؼإ ث٤گ٘بٙ ثن٤بؿی اف ا٣ٖ آة ٝ عبک ػؿ ع٤بثبٕ ٛب ٝ ٤ٗق 

ٝ فٗبٕ ٓـػإ . ثبفػاىتگبٙ ٛب ثٚ عٕٞ عٞػ ؿِت٤ؼٗؼ ٝ ربٕ ثبعت٘ؼ

ػا٣ـٙ آفاػی ٛبی ٓضؼٝػ، ت٘گ تـ ٝ . ثن٤بؿی ؿاٛی فٗؼإ ٛب ىؼٗؼ

اف كؼب٤ُت اصقاة ٝ ٓطجٞػبت ٝ اٗنبٕ ٛبی آفاػی . ٓضؼٝػ تـ ىؼ

آفاػی ٛبی ٓيـٝع، هبٗٞٗی ٝ اٗنبٗی ث٤و اف پ٤و . عٞاٙ ٓٔبٗؼت ىؼ

ػؿ کٞی ٝ ثـفٕ كـفٗؼإ ا٣ٖ ِٓت ٓٞؿػ ٛزّٞ ٝصي٤بٗٚ . پب٣ٔبٍ گيت

 . اؿ گـكت٘ؼٝ ّـة ٝرـس هـ

ػؿ ٍٓٞ مب٤ُبٕ گؾىتٚ م٤بمت ٝ اهتَبػ کيٞؿ ٗظبٓی ٝ ا٤٘ٓتی ىؼٙ 

اثٜبٓبت ٝ مٞاالت كـاٝاٗی ػؿثبؿٙ ٗضٞٙ ٛق٣٘ٚ کـػٕ حـٝت . امت

ٗگـاٗی ٛبی ػ٤ٔن ٝ رؼی ٗنجت ثٚ . ٛبی ػٔٞٓی ٓطـس ىؼٙ امت

ؿٝٗؼ صـکت ٛبی م٤بم٢، اهتَبػ١، كـٛ٘گی ٝ اعالهی ٝ ؿىؼ ؿٝف 

 . ؿ کيٞؿ ثٞرٞػ آٓؼٙ امتاكقٕٝ ٓبُجب٤ٗنْ ػ

ٖٓ ثٚ ػ٘ٞإ ٣ک ىٜـٝٗؼ ا٣ـاٗی ٓب٣ِْ ثؼاْٗ کٚ ىٔب ثـای ػكبع اف 

ػؿ گ٤ـٝػاؿ تـ٤٤ـٝ تضٞالت ! صوٞم ٓـػّ ٝ ٓ٘بكغ ِٓی چٚ کـػٙ ا٣ؼ

ْٜٓ صؼٝػ مٚ مبٍ پ٤و ال٣ضٚ ای ثٚ ٗبّ ال٣ضٚ صٔب٣ت عبٗٞاػٙ ثٚ 

ٛبی  ٓزِل آٝؿػٙ ىؼ کٚ ا٣ٖ ال٣ضٚ ٝاک٘و ٛبی كـاٝإ ٝ ٗگـاٗی

 . رؼی ثن٤بؿی ؿا ثـاٗگ٤غت

کبؿى٘بمبٕ، صوٞهؼاٗبٕ، ٝکال ٝ ثٚ ٣ٝژٙ فٗبٕ اف ٍ٘ٞف گٞٗبگٕٞ 

اػتـاّبت كـاٝإ، . اػتـاُ عٞػ ؿا ٗنجت ثٚ ا٣ٖ ال٣ضٚ اػالّ کـػٗؼ

ثـؿمی ا٣ٖ ال٣ضٚ ؿا ثٚ تبًع٤ـ اٗؼاعت تب إٓ کٚ اکٕ٘ٞ پل اف رـ٣بٗبت 

٣ضٚ ػؿ ػمتٞؿ کبؿ هـاؿ ٝ ثضـإ ٛبی چٜبؿػٙ ٓبٙ گؾىتٚ ػٝثبؿٙ ا٣ٖ ال

ٓجبػا آٗبٕ کٚ آفاػی ٝآفاػی عٞاٛبٕ ؿا ٓضجٞك کـػٙ اٗؼ . گـكتٚ امت

گٔبٕ ک٘٘ؼ کٚ اکٕ٘ٞ كـٍتی ٓـتْ٘ ثـای پ٤و ثـػ اٛؼاكيبٕ ػؿ ػمت 

ٓجبػا آٗبٕ گٔبٕ ک٘٘ؼ کٚ ! اٗؼافی ثٚ ٗظبّ ٝمبعتبؿ ْٜٓ عبٗٞاػٙ امت

ت عبٗٞاػٙ ث٣ٞژٙ پبمظ ٓؼتـّبٕ ثٚ ال٣ضٚ پ٤يٜ٘بػی عٞػ ػؿثبؿٙ صٔب٣

ٓجبػا آٗبٕ ! فٗبٕ ؿا ٤ٗق ٓی تٞاٗ٘ؼ ثب چٔبم، ثبتّٞ ٝاص٤بٗبً گُِٞٚ ثؼٛ٘ؼ

گٔبٕ ک٘٘ؼ کٚ ثب ت٣َٞت چ٤ٖ٘ ُٞا٣ضی ٓی تٞاٗ٘ؼ فٗبٕ ؿا اف ٓطبُجٚ 

 ! صوٞم اٗنبٗی ٝ ٓؼٗی عٞػ ثبف ػاؿٗؼ

اگـ ٓوؼؿات م٤بمی کيٞؿ اف ٣ؼ هؼؿت ٓزِل عبؿد امت، اگـ 

ف ٣ؼ هؼؿت ٓزِل عبؿد امت ٝ ٓزِل ٗٔی ٓوؼؿات اهتَبػی کيٞؿ ا

تٞاٗؼ ثـ ٗضٞٙ ٛق٣٘ٚ کـػٕ حـٝت ٛبی ِٓی ٗظبؿت ک٘ؼ ٝ ثٚ ٓـػّ 

گقاؿه ػٛؼ، اگـ ٗظبؿت ثـ هٞٙ هْب٤٣ٚ ٝٗضٞٙ ثبفػاىت کـػٕ اكـاػ، 

ٓضبکٔٚ کـػٕ، فٗؼاٗی کـػٕ ٝچگٞٗگی ؿكتبؿ ثب فٗؼا٤ٗبٕ اف ٣ؼ هؼؿت 

بی ٗظب٢ٓ، اٗتظبٓی ٓزِل عبؿد امت، اگـ ٗظبؿت ثـ ػِٔکـػ ٤ٗـٝٛ

ٝا٤٘ٓتی اف ٣ؼ هؼؿت ٓزِل عبؿد امت، اگـ ٓؼـكی ٓتغِلبٕ، ٓلنؼإ 

ٝ ر٘ب٣تکبؿإ ٝپ٤گ٤ـی ٓضبکٔٚ ٝٓزبفات آٗبٕ اف ٣ؼ هؼؿت ٓزِل 

عبؿد امت، اگـ ػاػعٞاٛی ٗنجت ثٚ صوٞم ٓظِٞٓبٕ اف ٣ؼ هؼؿت 

ٓزِل عبؿد امت، ٝاگـاٗزبّ ثن٤بؿی افٝظب٣ق ػ٣گـاف ٣ؼ هؼؿت 

مت، آ٣ب ت٣َٞت ٝػؼّ ت٣َٞت ٓٞاػ ال٣ضٚ صٔب٣ت ٓزِل عبؿد ا

عبٗٞاػٙ ثـ امبك ٗظـ کبؿى٘بمبٕ ٝصوٞهؼاٗبٕ ٝ ػؿ رٜت ٓ٘بكغ 

عبٗٞاػٙ ث٣ٞژٙ فٗبٕ کٚ ٣کی اف ػٝ ؿکٖ اٍِی عبٗٞاػٙ ٝ ٣ب صتی ػؿ 

عبٗٞاػٙ ا٣ـاٗی ؿکٖ اٍِی ٓضنٞة ٓی ىٞٗؼ ٤ٗق اف ٣ؼ هؼؿت ٓزِل 

 عبؿد امت؟ 

ٝ ٗظبّ ارتٔبػی ٝتـ٣ٝذ چ٘ؼ ٛٔنـی ٝ  ٓؼاكؼبٕ تـ٤٤ـ مبعتبؿ عبٗٞاػٙ

ثی ث٘ؼٝثبؿی ر٘نی ثب تٞر٤ٜبت ىـػی ػمت پـٝؿػٙ ٣ک رـ٣بٕ 

ٓ٘ضٔ ٓؾٛجی ٛنت٘ؼ کٚ گٔبٕ ٓی ک٘٘ؼ آـٝف امالّ ٤ٗبفٓ٘ؼ ٓـػاٗی 

فٗبٗی کٚ ثـای آٗبٕ كـفٗؼإ ثن٤بؿ ! امت کٚ چ٘ؼ فٕ ػاىتٚ ثب ى٘ؼ

ٕ ػؿ ٗٞثبٝگی ث٤بٝؿٗؼ، كـفٗؼاٗی کٚ تضت تؼ٤ِْ ٝ تـث٤ت ا٣ٖ رـ٣ب

آٓبػٙ ػ٤ِٔبت اٗتضبؿی ىٞٗؼ ٣ؼ٘ی عٞػ ؿا ثکي٘ؼ تب ا٣ٖ رـ٣بٕ ٝ ػمت 

 . اٗؼؿکبؿإ إٓ ثـ ٓن٘ؼ هؼؿت ثٔبٗ٘ؼ

ا٣ٖ رـ٣بٕ ٛٔبٕ امت کٚ ٛـ گٞٗٚ عيٞٗت ٝر٘ب٣ت ؿا ٤ٗق ثب آ٣بت 

ٝؿٝا٣بت تٞر٤ٚ ٓی ک٘ؼ ثٚ ؿامتی ثل امت تٞر٤ٚ ىٜٞت ٝر٘ب٣ت ثب 

ٓضتبد ٍؼاهت، ىزبػت، ٓـٝت،  آـٝف امالّ. اصکبّ ىـػی ٝػ٣٘ی

آـٝف امالّ ٤ٗبفٓ٘ؼ اٗنبٜٗبی آفاػٙ ٝ . اٗنب٤ٗت، عـػ ٝ ٓالٓلت امت

ٍؼاهت پ٤يٚ ا٣نت کٚ ثبٝؿٛبی ػ٣٘ی ٝربٕ ٝٓبٍ ٓـػّ ؿا اف چ٘گبٍ 

ػؿٍٓٞ مٚ ػٛٚ گؾىتٚ .ثی ؿصْ ؿبؿتگـإ ٝر٘ب٣تکبؿإ ثٚ ػؿ آٝؿٗؼ

. ٍ ىؼٙ امتث٤٘بٕ عبٗٞاػٙ ثب تٞر٤ٜبت ٗبػؿمت ىـػی منت ٝٓتقُق

ٓـػإ ثن٤بؿی افا٣ٖ تٞر٤ٜبت ثٜـٙ ثـػٙ اٗؼ ٝعبٗٞاػٙ ٛبی كـاٝاٗی 

. ٓتالىی ٝفٗبٕ ٝ كـفٗؼإ ف٣بػی هـثبٗی ا٣ٖ ٛٞمـاٗی ٛب ىؼٙ اٗؼ

صتٔبً مـی ثٚ ػاػگبٜٛبی عبٗٞاػٙ فػٙ ا٣ؼ ٝ ٣ب ىب٣ؼ پبی ٍضجت ٝکال 

ػؿؼؿٚ عبٓـ کنبٗی کٚ گٔبٕ ٓی ک٘٘ؼ صکْ ىـػی تؼؼػ . ٗينتٚ ا٣ؼ

ربت ٣ٝب ٓتؼٚ ثـ ف٤ٖٓ ٓبٗؼٙ امت، آىلتگی ٝپـ٣يبٗی ف٣بػی ؿا ػؿ فٝ

عبٗٞاػٙ ٛب ثٞرٞػ آٝؿػٙ، ىٔبؿ پـٝٗؼٙ ٛبی ػاػگبٜٛب ؿا اكقٕٝ مبعتٚ 

 . امت

صتٔبً ٓی ػا٤ٗؼ ػؿ ع٤بثبٜٗب چٚ ٓی گؾؿػ ٝ ثب رٞاٗبٕ ىک٤جب ٝ ٗبف٤ٖٗ 

ػٞآَ عيٖ ٝتـم٘بک صکٞٓت، ثی . ا٣ٖ ٓـف ٝثّٞ چٚ ٓی ک٘٘ؼ

ٚ ػعتـإ ٝپنـإ، فٗبٕ ٝٓـػإ صِٔٚ ٓی ثـٗؼ تب ٝظ٤لٚ عـػاٗٚ ث

آٓـإ ٝ ٗب٤ٛبٗی ! ىـػی آـ ثٚ ٓؼـٝف ٜٝٗی اف ٓ٘کـ ؿا اٗزبّ ػٛ٘ؼ

کٚ عٞػ ٓـتکت ٓ٘کـ ٓی ىٞٗؼ ٤ٛٝچ ٗت٤زٚ ٓؼـٝف ٝپن٘ؼ٣ؼٙ ای ثـ 

 . ؿكتبؿٛبی فىت آٗبٕ ٓتـتت ٤ٗنت

ف هَؼ ا٣ٜ٘ب ٛٔٚ رِٞٙ ٛب٣ی اف ثبٝؿٛبی ٛٔبٕ رـ٣بٗی امت کٚ آـٝ

ىٔب ثج٤٘٤ؼ رٞاٗبٕ ػق٣قی کٚ ػؿ . ٣ٝـإ کـػٕ ث٤٘بٕ عبٗٞاػٙ ؿا ػاؿػ

ع٤بثبٜٗب ثٚ آٗبٕ ت٤ٖٛٞ ٓی ىٞػ رٞاٗبٗی ٛنت٘ؼ پـٝؿه ٣بكتٚ ػؿ مب٣ٚ 

گٞه آٗبٕ پـامت اف مغ٘بٕ ا٣ٖ ٓـٝربٕ . ٤ٖٔٛ ٗظبّ ٝصکٞٓت ػ٣٘ی

چيْ آٗبٕ پـ امت اف ٍض٘ٚ اػٔبٍ ٝ ؿكتبؿ ٗبپن٘ؼ ا٣ٖ . ٝٓجِـبٕ امالّ

ا٣ٖ ػمت اف ٓـٝربٕ ٝ ٓجِـبٕ امالّ ٛٔٞاؿٙ اػالّ . ٓـٝربٕ ٝٓجِـبٕ

کـػٙ اٗؼ کٚ ػاىتٖ چ٘ؼ ٛٔنـ صن ٓـػ ٝٓغبُلت ثب إٓ ٓغبُلت ثب ىـع 

 . امت

هـإٓ ػؿآ٣ٚ . ا٣ٖ مغٖ تلن٤ـی ٗبػؿمت ٝ تج٤ِـی ٗبپن٘ؼ اف امالّ امت

چٜبؿ مٞؿٙ ٗنبء ػؿ ؿٝفگبؿی کٚ چ٘ؼ ٛٔنـی ىکَ ٓؼٍٔٞ ٝ 

ٙ ػؿ ٤ٓبٕ ٓغبٓجبٕ امالّ ثٞػٙ، آٗبٕ ؿا ػػٞت ٓی ک٘ؼ ٓـمّٞ عبٗٞاػ

 . کٚ ثٚ ٣ک ٛٔنـ اکتلب ک٘٘ؼ ٝ تک ٛٔنـی ؿا ٓ٘بمت تـ ٓی عٞاٗؼ

تزـثٚ ثيـی ٤ٗق صبکی اف إٓ امت کٚ عبٗٞاػٙ تک ٛٔنـی ثٜتـ٣ٖ ٝ 

صبٍ ػؿ ربٓؼٚ ا٣ـإ کٚ ٛٔٞاؿٙ . ثب حجبت تـ٣ٖ ىکَ عبٗٞاػٙ امت

مت ػؼٙ ای ٓــّبٗٚ ٝ ٣ب ربٛالٗٚ عبٗٞاػٙ تک ٛٔنـی ٓؼٍٔٞ ثٞػٙ ا

ػؿ ٍؼػ ثـآٓؼٙ اٗؼ ثب تٞر٤ٜبت ىـػی عبٗٞاػٙ چ٘ؼ ٛٔنـی ؿا تـ٣ٝذ 

افػٝاد ٓزؼػ ثب تٞرٚ ثٚ پ٤بٓؼٛبی ف٣بٕ ثبؿ إٓ . ٝرب٣گق٣ٖ مبفٗؼ

ٓطٔئ٘بً ٓضؼٝػ . ػؿاکخـ هـ٣ت ثٚ اتلبم ٓٞاؿػ ٓکـٝٙ ٝ ٣ب صـاّ امت

 ! مبعتٖ آٞؿٓکـٝٙ ٝصـاّ ٓيـٝع امت

ؿ ثٜتـ٣ٖ صبُت افػٝاد ٓزؼػ ؿا ٓجبس ثؼا٤ْٗ، ثبف ْٛ ٓضؼٝػ چ٘بٗچٚ ػ

مبعتٖ إٓ ثٚ ٓ٘ظٞؿ ػمت ٣بكتٖ ثٚ َٓبُش ْٜٓ تـ آـی ٓيـٝع 

ثٚ ؿامتی ػؿکيٞؿی کٚ رٞاٗبٕ ثن٤بؿی ثٚ ػ٤َُ كنبػ .ٝٓؼوٍٞ امت

اهتَبػ١، ث٤کبؿی ٝگـاٗی هبػؿ ثٚ گـكتٖ ٣ک فٕ ٤ٗنت٘ؼ ثب تـ٣ٝذ چ٘ؼ 

؟ آ٣ب ٓـػإ ٓتٍٔٞ ٝٛٞمجبف !اٛؼ ىؼٛٔنـی ٓيکَ چٚ کنبٗی صَ عٞ

ٝ ثی تؼٜؼ ٗنجت ثٚ عبٗٞاػٙ تبکٕ٘ٞ ٓ٘تظـ ت٣َٞت ا٣ٖ ال٣ضٚ ٓبٗؼٙ 

اٗؼ؟ ٝثـای افػٝاد ٓزؼػ ٝ ٣ب ٓٞهت ٓ٘غ هبٗٞٗی ػاىتٚ اٗؼ؟ ػؿ صبُی 

کٚ ٓٞاٗغ هبٗٞٗی هجالً تٞمٔ ىٞؿای ٗگٜجبٕ اف پ٤و ؿٝی ا٣ٖ ٓـػإ 

 . ثـ ػاىتٚ ىؼٙ امت

 10: ثو٤ٚ ػؿ ٍلضٚ 

...…………………………………………….....   
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ٓی ػٜٛی گؾىتٚ ٝ ثٚ ٣ٝژٙ پل اف ػِ٘ی ىؼٕ ثضـإ اهتَبػ م٤بمی 

ٗئ٤ُٞجـاُی، ٗگبؿٗؼٙ کٞى٤ؼٙ امت ػؿ ٛـ كـٍت ٓٔکٖ ثٚ ٗوؼ ٝ اؿف٣بثی 

٤ؼ ثـ ػٝ ٗظـ٣ٜی مبعتبؿٛبی ٓت٘بهِ ٗظبّ مـٓب٣ٜؼاؿی ثپـػافػ ٝ ثب تبک

اثؼبػ ثضـإ "گـا٣و ٗقُٝی ٗـط مٞػ"ٝ " اّبكٜت٤ُٞؼ"ػِٔی ٓبؿکنِی 

مپتبٓجـ )پل اف ؿٝ ىؼٕ ػٔن ثضـإ . اهتَبػ ٗئ٤ُٞجـاُی ؿا تيـ٣ش ک٘ؼ

ػآٜ٘ی ا٣ٖ ٗوؼٛب اف مٞی اكـاػ ٝ گـٜٝٛبی ٍبصج٘ظـ چپ ّؼ ( 2008

ـ٣ٖ ٍبصت ا٣ٖ هِْ ػؿ آع. مـٓب٣ٜؼاؿی ػؿ مطٞس رٜبٗی گنتـه ٣بكت

کٞى٤ؼ ػؿ ک٘بؿ ٓـس ٝ ( ٣ٞٗبٕ ػؿ ث٘جنت ٓـس تضٍٞ اهتَبػی)ٓوبُٜبه 

ىـس ث٘ٔب٣ٜٜبی ثضـإ اهتَبػی ربؿی ػؿ ٣ٞٗبٕ؛ ؿػپبی م٤بمتٜبی 

ٗئ٤ُٞجـاُی ثبٗک رٜبٗی ٝ ٍ٘ؼٝم ث٤٘بُِِٔی ؿا تـم٤ْ ک٘ؼ ٝ ٗيبٕ ػٛؼ کٚ ا٣ٖ 

ا م٤بمتٜب چٜگٞٗٚ تب ػٔن امتغٞإ فٗؼٛگی ٓجوٜی کبؿگـ ٝ فصٔتکيبٕ ؿ

 .ػؿْٛ ٤ٓيک٘ؼ

تضو٤وبً ٜٛٔی چپٜبی ّؼ مـٓب٣ٜؼاؿی اف ثضـإ اهتَبػی ربؿی تضت 

تب آٗزب کٚ ٍؼٛب ٓوبُٚ ثب ٤ٖٔٛ . ٣بػ کـػٛبٗؼ" پب٣بٕ ٗئ٤ُٞجـا٤ُنْ"ػ٘ٞإ 

ٖٓ ٤ٗق . ػ٘ٞإ اف مٞی رـ٣بٗبت ٝ گـا٣يبت ٓغتِق چپ ٓ٘تيـ ىؼٙ امت

ثٚ َٓؼام موٞٓ  - "پب٣بٕ ػٔـ ٗئ٤ُٞجـا٤ُنْ"ػؿ ٓوبالت عٞػ ثٚ ػكؼبت اف 

مغٖ گلتٜبّ ٝ كََ ٓٞرقی اف کتبة  -ٛبؿتـ٣ٖ ژاٗـ مـٓب٣ٜؼاؿی 

  :ا٣٘ک ػٝمتبٕ ف٣بػی ٤ٓپـم٘ؼ. ؿا ثٚ ٤ٖٔٛ ػ٘ٞإ اعتَبً ػاػٛبّ"ثضـإ"

آ٣ب موٞٓ ػُٝت صقة ٤ُجـ ػؿ اٗگِنتبٕ ٝ ثٚ هؼؿت ؿم٤ؼٕ . اُق

  ٤ُنْ ٤ٗنت؟ٗبهِ ٗظـ٣ٜی پب٣بٕ ٗئ٤ُٞجـا( ٛٔبٕ تبچـ٣نتٜب)ٗئٞک٘نـٝات٤نتٜب 

" ؿ٣بّت اهتَبػی"اتغبؽ م٤بمتٜبی اكـا٤ٓتـ ٗئ٤ُٞجـاُی ٓٞمّٞ ثٚ . ة

اػتالی ٓزؼػ ثـٗبٜٜٓبی "تٞمٔ ػُٝتٜبی ػْٞ صٞفٛی ٣ٞؿٝ ثٚ ٓخبثٜی 

 چٜگٞٗٚ تلن٤ـپؾ٣ـ امت؟" ٗئ٤ُٞجـاُی

ا٣ٖ ّٓٞٞع ٝهتی ا٤ٔٛت ث٤يتـ ٤٤ٓبثؼ کٚ ػؿ ٗظـ ػاىتٚ ثبى٤ْ ت٣َٞت 

ػؿ اؿٝپب ثب ارـای ٛٔبٕ م٤بمتٜب تضت ػ٘ٞإ ثـٗبٜٜٓبی ؿ٣بّت اهتَبػی 

اف ٣ک ٓ٘ظـ ٝاهؼی . ػؿ ا٣ـإ َٓبػف ىؼٙ امت"ٛؼكٔ٘ؼمبفی ٣بؿاٜٜٗب"

کٚ ػٝ ثـٗبٜٓی پ٤و گلتٚ ػؿ صٞفٛی ٣ٞؿٝ ٝ  –ٝ پؾ٣ـكت  -٤ٓتٞإ گلت 

ٓـصٜبئی کٚ اف . لایر تـرٔبٕ ػ٣گـی اف ارـای م٤بمتٜبی ٗئ٤ُٞجـا٤ُنت

بُِِٔی ثٚ ػ٘ٞإ تٜ٘ب ؿاٛضَ ثضـإ مٞی ثبٗک رٜبٗی ٝ ٍ٘ؼٝم ث٤٘

م٤بمتٜبئی کٚ ثب تلبٝتی ٗبچ٤ق اف . اهتَبػی ثٚ ٜٛٔی ػُٝتٜب تض٤َٔ ىؼٙ امت

ػؿ ػمتٞؿ کبؿ ػُٝتٜب ... آتٖ تب تٜـإ، اف ُ٘ؼٕ تب پبؿ٣ل، اف ٤ُنجٕٞ تب ؿّ ٝ

هـاؿ گـكتٚ ٝ ٗت٤زٜئی رق كوـ ٝ كالکت ؿٝفاكقٕٝ ثـای کبؿگـإ ٝ 

ٗئ٤ُٞجـا٤ُنْ ربٕ مغت ػؿ ؿاٙ : ٓنبُٚ ا٣ٖ امت .فصٔتکيبٕ ٗؼاىتٚ امت

ػؿ ا٣ٖ ٓوبُٚ عٞاْٛ کٞى٤ؼ ثٚ ارٔبٍ اثؼبػ ٓغتِق . موٞٓ، ٓوبٝٓت ٤ٓک٘ؼ

( ػؿ آمتبٜٗی ثضـإ؟)ربٕ مغتی ٗئ٤ُٞجـا٤ُنْ ؿا ػؿ چ٘ؼ کيٞؿ ثضـإ فػٙ 

ٗيبٕ ػْٛ ٝ تب صؼ آکبٕ پبمظ ٓ٘بمجی ثـای ػٝمتبٗی کٚ ثٚ ٍٞؿ ٓغتِق 

ثؼ٣ٜی امت . ت پـميٜبی پ٤و گلتٚ هـاؿ ٤ٓؼٛ٘ؼ ث٤بثْٗگبؿٗؼٙ ؿا ٓغبٓ

ثؼ٣ٖ اػتجبؿ ػؿ ا٣ٖ . اؿف٣بثی ػه٤ن ا٣ٖ ْٜٓ ػؿ چ٤ٖ٘ ٓزبٍ ٓزِٔی ٤ٔٗگ٘زؼ

ٓوبُٚ ر٘جٜٜبی کِی ثضـإ ٗئ٤ُٞجـاُی ػؿ کيٞؿٛبی ٓغتِق ٓطـس عٞاٛؼ 

آبٕ ػٛؼ ػؿ آ٣٘ؼٙ تجؼبت ا٣ٖ م٤بمتٜب ػؿ فٗؼٛگی " ػمت توؼ٣ـ"ىؼ ٝ اگـ 

بكتٚ عٞاٛؼ ىؼ ٝ آُتـٗبت٤ٞٛبی ٓٞرٞػ ٓٞؿػ ثـؿمی هـاؿ کبؿگـإ ىک

ی إٓ ؿا ػؿ "تـ٤٤ـ" هنٔت. ی ػاؿػ"تلن٤ـ"ا٣ٖ ٓوبُٚ ر٘جٚ ی . عٞاٛؼ گـكت

 .آ٣٘ؼٙ پی عٞاْٛ گـكت

 امتٔـاؿ ثضـإ ٗئ٤ُٞجـاُی ٝ ت٤ٜٔؼات ک٘تـُی

٣ک ػُٝت ٗئ٤ُٞجـاٍ ٝاهؼی ثٚ ٓ٘ظٞؿ ؿِجٚ ثـ ثضـإ اهتَبػی، کبٛو تٞؿّ 

کٚ ٛٔٞاؿٙ ثب کبٛو ىؼ٣ؼ ٓغبؿد ػٔٞٓی ٝ  –فٕ ٓبُی عٞػ ٝ صلع تٞا

  :ثٚ چ٘ؼ اهؼاّ کِی ػمت ٤ٓقٗؼ –اكقا٣و ٗـط ثٜـٛی مـٓب٣ٚ ٍٞؿت ٤ٓج٘ؼػ 

هـاؿػاػٛبی : ػؿ ا٣ـإ. ِٓـب کـػٕ هٞا٤ٖٗ ثبفاؿ کبؿ. )ثبفاؿ کبؿ ٓتـ٤ـ –

  .(مل٤ؼ ٝ ٓٞهت کبؿ

ٕ ه٤ٔتگؾاؿی ار٘بك مپـػ. )آفاػمبفی تزبؿی ٝ تک٤ٚ ثـ ث٤٘بػگـائی ثبفاؿ -

 .(ٓٞؿػ ٤ٗبف ٓـػّ ثٚ ػمت ثبفاؿ آفاػ

  .ع٤ٍَٞنبفی عؼٓبت ػٔٞٓی ٝ اِػٔبٍ م٤بمتٜبی ٓٞٗتبؿ٣نتی -

ٛقاؿ تٞٓبٗی کبؿگـإ  303ثٚ صوٞم پب٣ٜئی . )اؿفاٗنبفی ٤ٗـٝی کبؿ -

 .(ا٣ـاٗی تٞرٚ ىٞػ

صؾف مٞثن٤ؼٛبی ػُٝتی ٝ ثٚ ٍلـ ؿمبٗؼٕ صٔب٣تٜبی ٓبُی ػُٝت اف  -

آکبٗبت ٓٞؿػ ٤ٗبف اکخـ٣ت كـٝػمت ربٓؼٚ ٓبٗ٘ؼ ثٜؼاىت، ػؿٓبٕ،  ٓـاکق ٝ

ػؿ ٓٞؿػ ّٝغ . )آٓٞفه، آة، ثـم، مٞعت، ث٤ٔٚ، ؿؾا ٝ صَٔ ٝ ٗوَ

اف فعْ : "ػؿٓبٕ ٝ ث٤ٔٚ ػؿ ا٣ـإ ػمتکْ ث٘گـ٣ؼ ثٚ ػٝ ٓوبُٜی اع٤ـ ٗگبؿٗؼٙ

ػؿ ٗکٞٛو اٍالصطِجبٕ ٝ متب٣و اف ٛٔجنتٜگی "؛ "هِت ٓضٔٞػ ٍبُضی

 .("کبؿگـإ

وبّ ػِٜٔی ػکتـ٣ٖ  1981ژا٣ٜٞٗی  20ؿٝف: ػؿ اكقٝػٙ) ُٓ ؿٝٗبُؼ ؿ٣گبٕ ػؿ 

وبّ ؿئ٤ل رٜٔٞؿی آٓـ٣کب اػالّ کـػ  َٓ ػُٝت ؿاٛضَ "ٓکتت ى٤کبگٞ ٝ ػؿ 

ٓيکالت ٓب ٤ٗنت ثِکٚ ػ٤َُ ٝرٞػ ٓيکالت امت ٝ ػٝؿإ إٓ ثٚ پب٣بٕ 

ٛؼف ظبٛـی ؿ٣گبٕ کٞچک کـػٕ ػُٝت اف ٓـ٣ن صؾف عؼٓبت ..." ؿم٤ؼٙ

آب . ی ٝ تو٣ٞت مـٓب٣ٜؼاؿی ثبفاؿ آفاػ ٝ ثغو عٍَٞی ثٞػػٔٞٓ

مبٍ مِطٜی م٤بٙ ػُٝتٜبی ٗئ٤ُٞجـاٍ ػٔالً ٗيبٕ ٤ٓؼٛؼ کٚ  30تزـثٜی 

 -اگـچٚ صٔب٣ت ػُٝت اف عؼٓبت ػٔٞٓی ٓضٞ گـػ٣ؼٙ آب ٛق٣ٜٜ٘بی ػُٝت 

 -ثٚ ٓـاتت كـثٜتـ اف گؾىتٚ  -ثٚ ٣ٝژٙ ػؿ ثغو پ٤ِنی، ٗظبٓی ٝ ا٤٘ٓتی 

  (.ىؼٙ امت -قی ػُٝتٜبی ک٤٘

پ٤يگ٤ـی اف كؼب٤ُتٜبی م٘ؼ٣کبئی ٝ ٓجبؿفٙ ثب اتضبػ٣ٜٜب ٝ ىٞؿاٛبی ٓنتوَ  -

 .کبؿگـی، ثب ٛؼف تالىی اتضبػ ٝ ٛٔجنتٜگی ٓجوٜی کبؿگـ

اتغبؽ م٤بمتٜبی مـکٞثگـاٜٗی ٗظبٓی ػؿ ٓٞارٜٚ ثب ٛـگٞٗٚ اػتـاُ  -

 !ػٓٞکـات٤ک ٝ تضؼ٣ؼ صؼاکخـی آفاػ٣ٜبی صؼاهِی

بػ ؿ٤ـٓبػی، ثٞؿمجبفی، اهتَبػ کبف٣٘ٞ، ٓوـؿاتقػائی اف تک٤ٚ ثـ اهتَ -

ػؿ تيـ٣ش تٔبّ ٓٞاؿػ پ٤يگلتٚ ... )ثبفاؿ ٝ ثبٗکٜب، تٞف٣غ ػاؿائی ؿٝ ثٚ ثبال ٝ

ٓٞمنٜی اٗتيبؿاتی : ، تٜـا1388ٕ. ثٚ ٤ٖٔٛ هِْ" ثضـإ"ث٘گـ٣ؼ ثٚ کتبة 

 .(ٗگبٙ

توبػی کٚ ٍؼای اٗ( ٗئ٤ُٞجـا٤ُنْ)م٤بمت مٞثن٤ؼ گـكتٖ ػُٝت اف ٓـػّ 

ٓيبٝؿ مبثن ثـتٕٞ )اهتَبػ عٞاٗؼٜٛبی ٤ُجـاُی ٛٔچٕٞ ژٝفف امت٤گ٤ِتق 

ؿا ٤ٗق ػؿ آٝؿػٙ امت ثب ػ٘ب٣ٖٝ پـ ٓٔطـام ٝ ى٤بػا٤ٜٗی ٗبٓگؾاؿی ( ٝٝػف

ىؼٙ امت کٚ ٓـس ٝ ارـای إٓ كؤ اف ػٜؼٛی ؿامتتـ٣ٖ ػُٝتٜبی 

کٚ  –ثبؿی ػجبؿت ٍٞك٤بٜٗی ؿ٣بّت اهتَبػی . مـٓب٣ٜؼاؿی ثـ ٤ٓآ٣ؼ

٤ٛچ ؿثطی ثٚ  –تٜبی ثضـاٗقػٛی صٞفٛی ٣ٞؿٝ ػؿ ثٞم کـٗب کـػٛبٗؼ ػُٝ

ػؿ ػ٤ٗبی ؿ٣بّت اهتَبػی هـاؿ . ٓ٘بفٍ ٛلتگبٜٗی ػؿا٣ٝو ٝ ػبؿكبٕ ٗؼاؿػ

٤ٗنت اٗنبٜٗب اف ٓـ٣ن ٝاػ٣ٜبی ٍٞك٤بٜٗی تٞثٚ، فٛؼ، ٝؿع، ؿّب، عيٞع 

ؿ٣بّت اهتَبػی تـرٔبٕ ػٞآلـ٣جبٜٗی ٛٔبٕ . ثٚ کٔبٍ ثـم٘ؼ... ٝ

ٝ ٓتؼبهت ىکنت  1979ی ٗئ٤ُٞجـا٤ُنتی امت کٚ اف مبٍ م٤بمتٜب

اهتَبػٛبی ک٤٘قی ػؿ ػمتٞؿ کبؿ مـٓب٣ٜؼاؿی هـاؿ گـكت ٝ ارـای إٓ ػؿ 

اٗگِنتبٕ ثٚ ٓبؿگبؿت تبچـ ٝاگؾاؿ ىؼ ٝ ػٝ مبٍ ثؼؼ ؿٝٗبُؼ ؿ٣گبٕ ػؿ 

ا٣بالت ٓتضؼٙ ٝظ٤لٜی ػ٤ِٔبت٤نبفی ٝصي٤بٜٗتـ٣ٖ ٝ کخ٤لتـ٣ٖ ثـٗبٜٜٓبی 

تٜ٘ب تلبٝت ٓبرـا ػؿ . ثٚ هَؼ ک٘تـٍ ثضـإ ثٚ ػٜؼٙ گـكتمـٓب٣ٜؼاؿی ؿا 

تيؼ٣ؼ كيبؿ٣نت کٚ ػُٝتٜبی ٗئ٤ُٞجـاُی ثب اتغبؽ ثـٗبٜٓی ؿ٣بّت ػؿ پ٤و 

  .اٗؼ گـكتٚ

 تج٤ِـبت ٓـِٞة ٝاهؼ٤ت

ا٣ٖ ْٛ الثؼ اف ٛٔبٕ ػمت ر٘گ٤ـ٣ٜبی مـٓب٣ٜؼاؿ٣نت کٚ ػؿ اٝد ػِ٘ی ىؼٕ 

ؿمبٜٜٗبی گٞه ثٚ كـٓبٕ اف اٗٞاع ٝ اهنبّ ( 2008)ثضـإ ٗئ٤ُٞجـاُی 

ک٘تـٍ ثضـإ، ثٜجٞػ ىبعَٜبی ثبفاؿ ثٞؿك ٝ ػجٞؿ ٍ٘ب٣غ ٝ ثبٗکٜب اف 

ٝ تج٤ِـبت پـ مـ ٝ ٍؼائی ثٚ  -ٝ ٤ٓگ٣ٞ٘ؼ  –ٓـف ٝؿىکنتٜگی مغٖ گلت٘ؼ 

ؿاٙ اٗؼاعت٘ؼ کٚ ثٚ ٓٞرت إٓ گ٣ٞب کٞٓکٜبی ٓبُی ػُٝتٜبی آپـ٣ب٤ُنتی ثٚ 

هغ ىؼٙ ٝ ثٚ ؿٝٗن ثبفاؿ اٗزب٤ٓؼٙ ٍ٘ب٣غ ٝ ٓٞمنبت ٓبُی ٝؿىکنتٚ ٓل٤ؼ ٝا

ػؿ تٔبّ ا٣ٖ ٓؼت ػٝ ؿهٔی ىؼٕ ٗـط ث٤کبؿی ٝ اعـاد ػمتٚ رٔؼی . امت

ػؿ چ٤ٖ٘ ىـا٣طی ٝ ػؿمت ػؿ فٓب٤ٗکٚ . کبؿگـإ چ٘ؼإ رؼی تِوی ٗيؼ

ٓلنـإ كب٣٘ي٘بٍ تب٣ٔق ٝ گقاؿىگـإ ػاٝرٞٗق ام٘بػ ٜٓبؿ ثضـإ ؿا ثب 

بؿثبفإ صـك٤ٜی پُـ ٤ٓکـػٗؼ، امتيٜبػ ٓضِی گ٘گنتـإ ػْٞ م٘ؼ٣کبی هٔ

ثـای پ٤يگ٤ـی اف موٞٓ ٣ٞٗبٕ کَ اتضبػ٣ٜی اؿٝپب ثن٤ذ . صجبة ٣ٞٗبٕ تـک٤ؼ

ٝآٜبی کالٕ ٍ٘ؼٝم ث٤٘بُِِٔی ٝ ثبٗک رٜبٗی ثٚ مٞی ک٤نٜٜبی گيبػ . ىؼ

٤ٛچ ٣ک اف ا٣ٖ ٝآٜب ثـای ٗزبت فٗؼٛگی . ػُٝت ا٣ٖ کيٞؿ مـاف٣ـ گـػ٣ؼ

٤ِ٤ٓبؿػ ػالؿی ػُٝت آٓـ٣کب ثٚ  750ّ اف ٝا. کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ ٗجٞػ

٤ِ٤ٓبؿػ ٣ٞؿٝئی اتضبػ٣ٜی  110ٓٞمنبت ٓبُی ٝ ٍ٘ب٣غ ٝؿىکنتٚ تب ٝاّ 

اؿٝپب ٝ ٜٗبػٛبی ثـتٕٞ ٝٝػف ثٚ ػُٝت ٣ٞٗبٕ صتب ٣ک م٘ت ثٚ ر٤ت 

ٝاّ عبٜٜٗبئی کٚ . کبؿگـإ ث٤کبؿ ىؼٙ ٝ ثبفٗينتٜگبٕ ثٚ كوـ ٗينتٚ ٗـكت

ث٤ٜٔی ث٤کبؿی، . ؼٙ ثٞػٗؼ، پـػاعت ٗيؼصـاد ى" مبة پـا٣ْ"ثـ احـ اكتْبس 

صوٞم کبؿگـإ ٜٓبرـ، ٍ٘ؼٝم ثبفٗينتٜگی ٝ مب٣ـ عؼٓبت ػٔٞٓی 

تٔبّ ا٣ٖ پُٜٞب ثـای ا٣ٖ پـػاعت گـػ٣ؼ کٚ اف ٣کنٞ . ٓئٍٞ ا٣ٖ ٝآٜب ٗيؼ

ٓٞمنبت ٝ ٜٗبػٛبی مـٓب٣ٜؼاؿی اف گـػاة ثضـإ عبؿد ىٞٗؼ ٝ اف مٞی 

ؿ٣بّت اهتَبػی ٣ؼ٘ی . تبػ٣ٚ گـػػ ػ٣گـ ثٜـٛی آٜٗب اف ملـٛی كـٝػمتبٕ

ػُٝتٜبی مـٓب٣ٜؼاؿی ثب تقؿ٣ن ا٣ٖ پُٜٞبی کالٕ ثٚ ٍ٘ب٣غ ٝ ثبٗکٜب . ٤ٖٔٛ

صبال پل اف ػٝ مبٍ ٍٞؿت صنبة . ػؿ ٍؼػ ٜٓبؿ آتو ثضـإ ثـآٓؼٗؼ

. ک٘تـٍ آتو ثٚ ٓـاتت ث٤و اف تجؼبت آتينٞفی ػُٝتٜب ؿا ثؼٛکبؿ کـػٙ امت

  .ُٜی مبػٙ ٤ٓتٞإ ثبف گيٞػؿٓق کنـی ثٞػرٚ ؿا اف ٤ٖٔٛ ٓؼبػ

  ىـا٣ٔ ک٘ٞٗی

ثٚ اعتَبؿ " ٣ٞٗبٕ ػؿ ث٘جنت ٓـس تضٍٞ اهتَبػی"ٗگبؿٗؼٙ ػؿ ٓوبُٜی 

ثضـإ اهتَبػی ا٣ٖ کيٞؿ ؿا ثـؿم٤ؼٙ ٝ اصتٔبٍ ى٤لت ىؼٕ ا٣ٖ ثضـإ ثٚ 

٣ک ثضـإ م٤بمی تٔبّ ػ٤بؿ ٝ ثٚ تجغ إٓ ثٚ ٝرٞػ آٓؼٕ ىـا٣ٔ اٗوالثی ٝ 

غ کـػٕ ثنبٓ مـٓب٣ٜؼاؿی صبکْ ثـ إٓ کيٞؿ ظٜٞؿ ثنتـ ٓ٘بمت ثـای رٔ
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ؿا اؿف٣بثی کـػٙ ٝ تٜ٘ب رٜتگ٤ـی تٔبٓبً ٓخجت پ٤ـٝفی ا٣ٖ اٗوالة اصتٔبُی 

  .ؿا ػؿ گـٝ صْٞؿ ٛژ٤ٗٞٓک ٓجوٜی کبؿگـ ٣ٞٗبٕ ػاٗنتٚ امت

مـٓب٣ٜؼاؿی رٜبٗی کٚ ثب تٔبّ هٞا ٤ٓکٞىؼ كبئن آٓؼٕ تج٤ِـبتی ثـ ثضـإ 

ٞم٤ب٤ُنتٜبی چپ تجؼ٣َ ک٘ؼ صبال ٗٚ كؤ ػؿ اهتَبػی ؿا ثٚ ىبعی ف٣ـچيْ م

صَ ثضـإ ٣ٞٗبٕ ػؿٓبٗؼٙ ثِکٚ ثب چئبٕ تٔبّ ثبف ثٚ مـا٣ت ثضـإ ثٚ 
اهتَبػ مب٣ـ کيٞؿٛبی صٞفٛی ٣ٞؿٝ ٤ٓ٘گـػ ٝ ٓخَ ٤ٔٛيٚ ثٚ ػ٘ٞإ ا٤ُٖٝ ٝ 

ٓـٝؿ ارٔبُی . آعـ٣ٖ ؿاٛضَ ّؼ اٗنبٗی؛ ٓؼ٤يت کبؿگـإ ؿا ٛؼف گـكتٚ امت

  .ػؿگ٤ـ ثٚ تَـ٣ش گٞىٚ ٣ی اف ا٣ٖ ْٜٓ ٣بؿی عٞاٛؼ ؿمبٗؼثضـإ ػؿ چ٘ؼ کيٞؿ 

  كـاٗنٚ

تبؿ٣ظ ٓؼبٍـ كـاٗنٚ ثٚ ُضبظ حجت . كـاٗن٣ٜٞب ػؿ تظبٛـات ع٤بثبٗی امتبػٗؼ

ثب ا٣ٖ صبٍ ػؿ ا٣ٖ کيٞؿ ثؼؼ اف اٗوالثٜبی ػٜٛی . اٗوالثٜبی کبؿگـی ث٤٘ظ٤ـ امت

ت٤نتٜب ثٚ هؼؿت ٛٔٞاؿٙ مٞم٤بٍ ػٓٞکـاتٜبی ؿامت، ُگ٤ِنتٜب ٣ب ک٘نـٝا 60

ْٛ ا٣٘ک ٤ٗق ثب ٝرٞػ صْٞؿ هؼؿتٔ٘ؼ ػٜٛب اتضبػ٣ٜی کبؿگـی ٝ . ؿم٤ؼٛبٗؼ

رجٜٜی ّؼ کبپ٤تب٤ُنتی، هؼؿت م٤بمی کٔبکبٕ ػؿ اعت٤بؿ ؿامتتـ٣ٖ رـ٣بٕ 

ػؿ ٤ٜٗٔی ػّٝ ٓٚ مبٍ ربؿی ٤ٗکال مبؿکٞفی ثـای ٓوبثِٚ ثب . ٓضبكظٜکبؿ امت

کبٛو ثٞػرٜی ٍ٘ؼٝم " ثضـإ ٓـس اٍالس ٗظبّ ثبفٗينتٜگی ؿا ثب ٛؼف

ثٚ ٓٞرت ا٣ٖ ٓـس ٓوـؿ ىؼٙ مٖ ثبفٗينتٜگی . ثٚ ٤ٓبٕ کي٤ؼ" ثبفٗينتٜگی

اكقا٣و  62مبٍ ثٚ  60کبؿگـإ ىـکتٜبی صَٔ ٝ ٗوَ ػٔٞٓی، گبف ٝ ثـم اف 

ٛؼف اٍِی ػُٝت اف اؿائٜی ا٣ٖ ٓـس تؼ٣ٞن پـػاعت صوٞم ثبفٗينتٜگی . ٣بثؼ

هـاؿ امت ثـ مـ کبؿگـإ ٝ  آٝاؿ ؿ٣بّت اهتَبػی ثٚ مجک كـاٗنٞی. امت

  .فصٔتکيبٕ کٜ٘نبٍ ٣ٝـإ ىٞػ

ثٚ ُضبظ ث٤کبؿمبفی ػُٝت ؿامتگـای كـاٗنٚ ؿکٞؿػ هبثَ تبِٓی ثٚ ربی گؾاىتٚ 

كـٍت ىـِی  100ٛقاؿ ٝ  256ٓبٛبٗٚ  2009ػؿ مبٍ  I.L.O ثٚ گقاؿه. امت

پل . ؿهٔی ثـاثـ ٣ک٤ْٗٞ ػؿٍؼ ٓيبؿَ ا٣ٖ کيٞؿ. ػؿ ا٣ٖ کيٞؿ صؾف ىؼٙ امت

ٍ٘ب٣غ  2009ػؿ ٤ٖٔٛ مبٍ ! ف ر٘گ رٜبٗی ا٣ٖ ؿکٞػ ؿکٞؿػ ػز٤جی امت؟ا

ٛقاؿ كـٍت ىـِی اهؼاّ کـػٙ اٗؼ  168كـاٗنٚ ثٚ ٓٞؿ ٓتٞمٔ  ثٚ تؼؼ٣َ ٓبٛبٗٚ 

  .ٝ كبرؼٚ ثبؿتـ اف ٛٔٚ اكقا٣و ٗنجی ث٤کبؿی فٗبٕ کبؿگـ امت

 ا٣تب٤ُب

ی هـاؿ ػُٝت ؿامتگـای ثـُٞمکٞٗی ٤ٗق کٚ ػؿ ٓن٤ـ مٞٗبٓی ثضـإ اهتَبػ

ػؿ ا٣تب٤ُب ٓـس گنتـػٛئی . گـكتٚ ثٚ رٔغ ٓـ٣ؼإ ؿ٣بّت اهتَبػی پ٤ٞمتٚ امت

اف مٞی ػُٝت ثـای کبٛو عؼٓبت ػُٝتی، تو٤َِ ػمتٔقػ کبؿگـإ ٝ اكقا٣و 

 CGTػؿ كـاٗنٚ اتضبػ٣ٜی کبؿگـی. ٓب٤ُبتٜب ػؿ ػمتٞؿ کبؿ هـاؿ گـكتٚ امت

 ب٤ُب اتضبػ٣ٜی کبؿگـیػؿ ا٣ت. تظبٛـات ٝ اػتَبة کبؿگـإ ؿا مبٓبٕ ٤ٓؼٛؼ

CGIL  تبکٕ٘ٞ ػٜٛب اػتَبة ؿا ثب ٓيبؿکت کبؿگـإ صَٔ ٝ ٗوَ ػٔٞٓی

 .مبفٓبٕ ػاػٙ امت

 امپب٤ٗب

ػُٝت امپب٤ٗب کٚ اف ٓوـّٝتـ٣ٖ ٝ آم٤جپؾ٣ـتـ٣ٖ ػُٝتٜبی ػْٞ صٞفٛی ٣ٞؿٝ ثٚ 

ىٔبؿ ٤ٓـٝػ ػؿ ٗغنت٤ٖ گبّ ارـای ثـٗبٜٓی ؿ٣بّت اهتَبػی، ٓـصی ؿا تضت 

ػؿ پ٤و گـكتٚ کٚ ثٚ ٓٞرت إٓ ٛقاؿإ ٗلـ اف " تٞمؼٜی صـكٜئیتٞاكن "ػ٘ٞإ 

ثٚ گلتٜی ژإ کِٞػ . کبؿگـإ ىـکتٜبی صَٔ ٝ ٗوَ ٝ اٗـژی ث٤کبؿ عٞاٛ٘ؼ ىؼ

ػُٝتٜبی صٞفٛی ٣ٞؿٝ ثـای رجـإ کنـی ( ؿئ٤ل ثبٗک ٓـکقی اؿٝپب)تـ٣کت 

  .ثٞػرٜی عٞػ ثب٣ؼ ٓـس ؿ٣بّت اهتَبػی ؿا ث٤کْ ٝ کبمت ثٚ ارـا ثگؾاؿٗؼ

کٚ ٓی چ٘ؼ ٓبٙ گؾىتٚ ػمت ... کبؿگـإ آُٔبٗی، ا٣تب٤ُبئی، كـاٗنٞی، امپب٤ٗبئی ٝ

ثٚ تظبٛـات ٝ اػتَبة فػٛبٗؼ ٛٔٞاؿٙ ٝ ثٚ ػؿمت ثـ مٚ ىؼبؿ ک٤ِؼی تبک٤ؼ 

اف آتٖ تب ثـ٤ُٖ، ثبٗکٜب ٝ "، "ثضـإ ک٘ٞٗی، ثضـإ کبپ٤تب٤ُنْ امت: "کـػٛبٗؼ

کبؿگـإ هـثبٗی ثضـإ "ٝ "ؼٓٞمنبت ٓبُی ثب٣ؼ عنبؿات ثضـإ ؿا ثپـػافٗ

 ".ٛنت٘ؼ

ػؿٍؼ  40ث٤و اف . ػؿٍؼ اكقا٣و ٣بكتٚ امت 23ػؿ امپب٤ٗب ٗـط ث٤کبؿی ثٚ 

٤ٖٔٛ ث٤کبؿی كقا٣٘ؼٙ ثٚ کبؿكـٓب٣بٕ . اؿتو ث٤کبؿإ اف رٞاٗبٕ ىکَ گـكتٚ امت

ػؿ ا٣ٖ هـاؿػاػٛب، . كـٍت ٓالئی اٗؼوبػ هـاؿػاػٛبی ٓٞهت ؿا ػطب کـػٙ امت

ػؿٍؼ موٞٓ کـػٙ ٝ آکبٕ ٓ٘زٔؼ کـػٕ ٣ک مبُٜی  5ؼاهَ ػمتٔقػ ٓبٛبٗٚ ص

ثٚ پ٤يٜ٘بػ ٍ٘ؼٝم ث٤٘بُِِٔی ٝ ثبٗک رٜبٗی، ػُٝت . ػمتٔقػٛب پ٤يج٤٘ی ىؼٙ امت

اف ثٞػرٜی عؼٓبت ػٔٞٓی ٝ ( ث٤ِ٤ٕٞ ٣ٞؿٝ 122توـ٣جبً )ػؿٍؼ  75/1امپب٤ٗب 

نتٜگی ا٣ٖ کبٛيٜب هـاؿ امت اػآٚ ٣بثؼ ٗکتٜی ربُت ػؿٓبٗ. ارتٔبػی کبمتٚ امت

ػالٝٙ ثـ گـا٣و ٗقُٝی ٗـط مٞػ ثٚ ػ٘ٞإ  –ثضـإ اهتَبػی امپب٤ٗب ٝ ٣ٞٗبٕ 

ْٛ ػُٝت رٞفاپبتـٝك . ػؿ ٣ک ٓ٘ق ىگلت٘بک ٜٗلتٚ امت -ػ٤َُ اٍِی ثضـإ 

ثب پـچْ اصقاة ثٚ اٍطالس ( ٣ٞٗبٕ)ٝ ْٛ ػُٝت پبپبٗؼؿئٞ ( امپب٤ٗب)

ػ ؿا ثـ گـػٕ ثٚ هؼؿت ؿم٤ؼٛبٗؼ ٝ صبال ىٔي٤ـ ػآٞکِل عٞ" مٞم٤ب٤ُنت"

ٝ اُجتٚ ٗکتٜی ربُت ػؿ ا٣ٖ ٤ٓبٕ ُٞ ؿكتٖ ػاّ . کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ ٜٗبػٛبٗؼ

کؾائی ٝ اكيب ىؼٕ ٓب٤ٛت ثٞؿژٝائی إٓ ثـای ٓجوٜی " مٞم٤ب٤ُنْ"چبُٜی ا٣ٖ 

ٓوبٝٓت کبؿگـإ امپب٤ٗبئی ػؿ ثـاثـ ػُٝت ثٞؿژٝائی . کبؿگـ ٛـ ػٝ کيٞؿ امت

إ ؿاٛآٖٛ مـامـی ٝ ثٚ ػٗجبٍ إٓ کبؿگـ 2010ٓٚ  28ٝ اػتَبة گنتـػٛی 

اػتَبة ػٝ ٤ِ٤ٕٓٞ ٗلـی کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ ػؿ ىٜـ ٓبػؿ٣ؼ، ثٚ ّٝٞس 

٣ٞٓؼ ا٣ٖ ٗکتٚ امت کٚ ٓجوٜی کبؿگـ ثٚ ٓب٤ٛت ثٞؿژٝائی ػُٝت صبکْ پ٤جـػٙ ٝ 

ث٤تـػ٣ؼ ٤ٓقإ، ػٔن ٝ . ػقّ عٞػ ؿا ثـای تـ٤٤ـ ىـا٣ٔ صبکْ رقّ کـػٙ امت

گـٝ مطش ػِٔکـػ ٝ گنتـٛی اتضبػ ٝ ٗلٞؽ تيکِٜبی چگٜٞٗگی ا٣ٖ تـ٤٤ـات ػؿ 

  .کبؿگـی امت

٣کی ػ٣گـ اف عَِتٜبی ٓيبثٚ ٓوبٝٓت ٓجوٜی کبؿگـ امپب٤ٗب ٝ ٣ٞٗبٕ، اػتـاُ 

ا٣ٖ ػُٝتٜب ثـای . گنتـػٙ ثٚ ع٤ٍَٞنبفی ػؿ ثغو ٍ٘ؼت صَٔ ٝ ٗوَ امت

رجـإ ثغيی اف ثؼ٤ٜٛبی عٞػ اهؼاّ ثٚ ع٤ٍَٞنبفی ٜٛٔزبٗجٜی عؼٓبت 

کب٤ٓٞٗؼاؿإ ثٚ ثـٗبٜٓی ػُٝت ثـای ع٤ٍَٞنبفی ٍ٘ؼت . کـػٛبٗؼ ػٔٞٓی

صَٔ ٝ ٗوَ ٓؼتـّ٘ؼ ٝ ثٚ ػؿمت ٓؼتوؼٗؼ کٚ ا٣زبػ تن٤ٜالت ػؿ ٍؼٝؿ ٓزٞف 

ثـای عـ٣ؼ تبٗکـ ثٚ اكقا٣و ؿهبثت ٝ ثٚ تجغ إٓ کبٛو ه٤ٔت صَٔ ٝ ٗوَ ٓ٘زـ 

، ثـای ٓؼتـّبٕ کٚ پ٤و اف ا٣ٖ ثب ه٤ٔتٜبی ٛ٘گلت ٓزٞف گـكتٜبٗؼ. )عٞاٛؼ ىؼ

مبٍ ٝهت عٞامتٜبٗؼ، آب ػُٝت اف ٓـ٣ن  5پـػاعت ثؼ٤ٜٛبی عٞػ 

  (.ع٤ٍَٞنبفی آٗبٕ ؿا ثـای تن٣ٜٞی ثؼ٤ٜٛبی عٞػ تضت كيبؿ هـاؿ ػاػٙ امت

  اٗگِنتبٕ 

ٛٔٚ ٤ٓؼاٗ٘ؼ کٚ ثضـإ ربؿی اثتؼا گـ٣جبٕ ٓٞمنبت ٓبُی آٓـ٣کب ؿا گـكت ٝ 

ٕ تٔبّ ػ٤بؿ اهتَبػی تجؼ٣َ فٓب٤ٗکٚ اف ص٤طٜی ثبٗکٜب ػجٞؿ کـػ ٝ ثٚ ٣ک ثضـا

ىؼ ثٚ مب٣ـ ػُٝتٜبی مـٓب٣ٜؼاؿی ٛٔپ٤ٔبٕ ا٣بالت ٓتضؼٙ ٝ ثٚ ٓٞؿ ٓيغٌ 

ا٣ٖ ٤ٗق . ٤ٗق مـا٣ت کـػ –ٝ ثٚ ٓٞؿ ٓيغَتـ اٗگِنتبٕ  -... اتضبػ٣ٜی اؿٝپب ٝ

الثؼ اف ٓضن٘بت رٜب٤ٗنبفی ٗئ٤ُٞجـاُی ٝ ٓوـؿاتقػائی ػ٘بٕ گن٤غتٚ امت کٚ 

٤ُز٘بة تـ٣کت اگـچٚ ٤ٓپؾ٣ـػ ٗبتٞاٗی ػُٝتٜبی ٣ٞٗبٕ، ػب. ٓبٗ٘ؼ ا٣ؼف ػَٔ ٤ٓک٘ؼ

پـتـبٍ ٝ امپب٤ٗب ػؿ ثبفپـػاعت ثؼ٤ٜٛبی کالٕ عٞػ آـی ٝاهؼی امت آب ثب 

ثٚ ٗظـ ٝی ثـای عـٝد اف ا٣ٖ ثضـإ . ٗغٞت تٔبّ ثٚ پ٤ٔبٕ ٓبمتـ٣غت ٤ٓ٘بفػ

ثبٗک ٓـکقی اؿٝپب ٤ٓجب٣ؼ ّٖٔ ػعبُت ػؿ ثبفاؿ اٝؿام هـّٚ ٝ ؿكغ ٗگـاٗی 

ـٓب٣ٜگؾاؿإ ثبفاؿٛبی ٓبُی ث٤٘بُِِٔی ٓبٗغ اف مـا٣ت ثضـإ ثٚ مب٣ـ اػْبی م

آب اکنَ ٝثـ ؿئ٤ل ثٞٗؼك ثبٗک آُٔبٕ ثب تبک٤ؼ ثـ ٛٔبٕ . صٞفٛی ٣ٞؿٝ ىٞػ

پ٤ٔبٕ ٓبمتـ٣غت اهؼاّ ثبٗک ٓـکقی اؿٝپب ؿا ثبػج اكقا٣و ؿ٣نک م٤نتْ ٓبُی 

ٔبٕ، ٤ٛچ کيٞؿ اؿٝپبئی اؿٝپب ػاٗنتٚ ٝ ٣بػآٝؿ ىؼٙ ٓگـٗٚ ا٣ٖ کٚ ثٚ ٓٞرت پ٤

 صن اػطبی کٞٓک ٓبُی ثٚ کيٞؿٛبی ػْٞ صٞفٛی ٣ٞؿٝ ؿا ٗؼاؿػ؟

مـٓب٣ٜؼاؿی ػؿ اػٔبم ٣ک اكنـػٛگی ٝصيت٘بک اهتَبػی تِٞتِٞ ٤ٓغٞؿػ ٝ 

صبال ػ٣گـ اٗگِنتبٕ ٜٓؼ ٝ . ٣کی اف ٓـاکق ْٜٓ ا٣ٖ ؿکٞػ ثقؿگ اٗگِنتبٕ امت

پقىکبٕ ٝ . ػی امتٓـکق اٍِی پـٝؿه ٗٞفاػ ٗبهَبُغِوٜی ؿ٣بّت اهتَب

پـمتبؿإ رؼ٣ؼ اف ؿاٙ ؿم٤ؼٛبٗؼ ٝ ٛٔپبُک٤ٜبی اُؼٗگ عٞػ ػؿ صقة ٤ُجـ ؿا ک٘بؿ 

آٓٞعتٜبٗؼ ( ٓبٓبٕ تبچـ)فػٛبٗؼ ٝ ثب ربػٝ ٝ ر٘جِی کٚ اف ٓـىؼ پ٤ـ ٝ ثقؿگيبٕ 

تـ٤٤ـ ػُٝت ٝ . ٓبٗ٘ؼ ىـبالٕ ثـ ملـٛی کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ ٣ٞؿه ثـػٛبٗؼ

نتٜب ٓؼ٘بئی رق ٝؿٝػ ثضـإ اهتَبػی ثٚ م٤کَ ثٚ هؼؿت ؿم٤ؼٕ ٗئٞک٘نـٝات٤

. رؼ٣ؼ ٝ ثٚ تجغ إٓ اتغبؽ اكـآی م٤بمتٜبی كبى٤نتی تبچـ٣نتی ٗؼاؿػ

مـٓب٣ٜؼاؿی اٗگِنتبٕ ثٚ كـامت ػؿ٣بكتٚ کٚ ثب ٓٔبىبت ٤ُجـٛب ٝ م٤بمتٜبی 

ػؿ . ٓ٘نٞط ٤ُجـا٤ُنْ ٤ُجـتـ ٤ٔٗتٞإ ثـ کنـ ثٞػرٜی ٛ٘گلت ػُٝت ؿِجٚ کـػ

ٗئٞک٘نـٝات٤نتٜب ؿاٙ اِػٔبٍ چ٤ٖ٘ . تٔبّ هٞا ثـ كـٝػمتبٕ كيبؿ آٝؿػٗت٤زٚ ثب٣ؼ ثب 

ػُٝت تبچـ٣نت ػ٣ٞ٣ؼ . كيبؿٛبئی ؿا ثٜتـ اف ػٝمتبٕ ٤ُجـاٍ ٝ ٤ُجـتـ عٞػ ثِؼٗؼ

کبٓـٕٝ ػؿ اٝد ٓؼـکٜی چ٤ٖ٘ ثضـاٗی ٓتُٞؼ ىؼٙ امت ٝ اف هـاؿ َْٓٔ امت ثب 

ک٘تـٍ ثضـإ ٝ ػجٞؿ  ٛٔبٕ ٗنغٜٜبی آى٘بی ٗئ٤ُٞجـاُی ت٤ٜٔؼات الفّ ؿا ثـای

. آب ٓبرـا ثٚ ا٣ٖ مبػٛگی ْٛ ٤ٗنت. اف ٣ک ػٝؿٛی رؼ٣ؼ اٗجبىت كـاْٛ ک٘ؼ

اػْبی ّؼ کبؿگـی ػُٝت ٗئٞک٘نـٝات٤نت کبٓـٕٝ کٚ ػؿ ىـٝع کبؿ ثب 

ػؿٍؼ اف صوٞهٜبی کالٕ عٞػ  5تب صؼاکخـ  2مغبٝتٔ٘ؼی مغت ث٤٘ظ٤ـی اف 

بمت ؿ٣بّت اهتَبػی رب چيْ پٞى٤ؼٛبٗؼ ٝ ا٣ٖ ؿ٣ٝکـػ ؿا امتبؿت ىـٝع م٤

فػٛبٗؼ، ٗٚ كؤ ثب ٓيکالت پ٤چ٤ؼٛی ٓبُی، ثِکٚ ثب ٣ک ثضـإ اهتَبػی تٔبّ 

کٚ اٗگِنتبٕ ؿا کيٞؿ  -اک٤ٓٞٗٞنت . ػ٤بؿ ػؿ آ٣٘ؼٙ ٓٞارٚ عٞاٛ٘ؼ ىؼ

ثضـاٗقػٛی ثؼؼی عٞاٗؼٙ ٝ اف آؿبف هطؼی ثضـإ اهتَبػی اٗگ٤ِنی ثٚ مجک 

ؿا ٓؼطٞف ثٚ ثؼ٤ٜٛبی ػُٝت اٗگِنتبٕ اثتؼا تٞرٚ عٞػ  -٣ٞٗبٗی مغٖ گلتٚ امت 

ػؿمت ٓبٗ٘ؼ ثؼ٤ٜٛبی ػُٝت ٣ٞٗبٕ ٝ اؿرش ثـ إٓ ثؼ٤ٜٛبی کالٕ . )مبعتٚ امت

 .(ػُٝت آٓـ٣کب

ػؿٍؼ  13کنـی ثٞػرٜی ػُٝتی ثٚ صؼٝػ  2010ػؿ اٗگِنتبٕ تب پب٣بٕ مبٍ  -

چ٤ٖ٘ ٗنجتی ثـای اهتَبػ ثضـاٗقػٛی ٣ٞٗبٕ . ت٤ُٞؼ ٗبعبٌُ ػاعِی عٞاٛؼ ؿم٤ؼ

 .ػؿٍؼ ثٞػٙ امت 5/12

ػؿٍؼ ت٤ُٞؼ ٗبعبٌُ  68ثؼٛی ػُٝت اٗگِنتبٕ ثٚ  2010ػؿ اٝامٔ ژٝئٖ  -

 40ا٣ٖ ٗنجت ػؿ صؼٝػ  2007ػؿ صب٤ُکٚ ػؿ مبٍ . ػاعِی ا٣ٖ کيٞؿ ؿم٤ؼٙ امت

 .ؿٝٗؼ ٍؼٞػی ٝ ىکَ تؼ٤ٔن ثضـإ ثٚ ّٝٞس پ٤ؼامت. ػؿٍؼ ثـآٝؿػ ىؼٙ ثٞػ

اف ٓـف ٍؼػؿٍؼ ت٤ُٞؼ  2013ثٚ ٗظـ ٤ٓـمؼ ثؼٛی ػٔٞٓی اٗگِنتبٕ تب مبٍ  -

  .ٗبعبٌُ ػاعِی ا٣ٖ کيٞؿ ٤ٗق ػجٞؿ ک٘ؼ

ٗگلتٚ پ٤ؼامت ػُٝت اٗگِنتبٕ هبػؿ ٗغٞاٛؼ ثٞػ ثـای تـ٤ْٓ ا٣ٖ ىکبف ٝصيت٘بک 

 .ثـ پيت ٝ ؿٝی اكقا٣و ٓب٤ُبتٜب صنبة ٣ٝژٛئی ثبف ک٘ؼ

ثب ا٣ٖ اٍٝبف . ػؿٍؼ اهتَبػ اٗگِنتبٕ امت 16صزْ اهتَبػ ٣ٞٗبٕ توـ٣جبً  -

ث٤ٜ٘ی اتضبػ٣ٜی  –ٓبٗ٘ؼ ثضـإ ٣ٞٗبٕ  –٣ک ثضـإ ٜٛٔزبٗجٜی اهتَبػی  ثـٝف

اؿٝپب ٝ کٔـ صٞفٛی ٣ٞؿٝ ؿا ػؿْٛ عٞاٛؼ ىکنت ٝ ىٞک ثقؿگی ثٚ رٜبٕ 

ٝهتی صُٞ ٓتالْٓ ٣ٞٗبٕ ٤ٓتٞاٗؼ، ثبالٗل . مـٓب٣ٜؼاؿی ٝاؿػ عٞاٛؼ کـػ

ٞٗٚ ثٚ اهتَبػی اؿٝپب ؿا ثٚ ْٛ ثقٗؼ ٓؼِّٞ امت کٚ مٞٗبٓی ػؿ ىجٚ رق٣ـٙ چٜگ

ػُٝت ػ٣ٞ٣ؼ کبٓـٕٝ ػؿ ٗغنت٤ٖ اهؼاّ . ث٤٘بػٛبی مـٓب٣ٜؼاؿی ٣ٞؿه عٞاٛؼ ثـػ

ػ٤ِٔبتی ثٚ ٓٞؿ رؼی م٤بمت ؿ٣بّت اهتَبػی ؿا ػؿ ػمتٞؿ کبؿ هـاؿ ػاػٙ 

٣ک ؿاٛکبؿ تب صؼٝػی کبؿمبف ( ٝف٣ـ ػاؿائی اٗگِنتبٕ)رٞؿد آفثٞؿٕ . امت

 ٤ٓ18قإ هـاؿ امت اف ا٣ٖ . ؿا  اكقا٣و ٓب٤ُبت ثـ اؿفىبكقٝػٙ ػاٗنتٚ امت

ّٝغ ٓب٤ُبت ثـ ػؿآٓؼ ثبٗکٜب اف ژا٣ٜٞٗی . ػؿٍؼ اكقا٣و ٣بثؼ 28ػؿٍؼ ثٚ 
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ٝ ثٚ  –ػؿ چ٤ٖ٘ ٍٞؿتی آفثٞؿٕ ثٚ ٗضٞی عٞىج٤٘بٗٚ . ػِٔی عٞاٛؼ ىؼ 2011

 149ٓؼػی ىؼٙ امت کٚ کنـی ثٞػرٜی ػٔٞٓی کيٞؿ اف  –تؼج٤ـ ٓب اثِٜبٗٚ 

٤ِ٤ٓبؿػ ٣ٞؿٝ ػؿ مبٍ  20ٍ صبّـ ثٚ ػؿ صب( ٤ِ٤ٓبؿػ ٣ٞؿٝ 179)٤ِ٤ٓبؿػ پٞٗؼ 

آفثٞؿٕ ثٚ ػ٘ٞإ ٓـاس م٤بمتٜبی تبچـ٣نتی ػُٝت کبٓـٕٝ . کبٛو ٣بثؼ 2015

مبُٜبی آ٣٘ؼٙ ؿا ٛق٣ٜ٘ی ٗبتٞا٤ٜٗبی گؾىتٚ عٞاٗؼٙ ٝ گ٘بٙ " ثٞػرٜی اّطـاؿی"

ثٚ فػْ ٝی ػُٝت ثِـ ٝ ثـإٝ ثب ػمتٞػُجبفی . إٓ ؿا گـػٕ ٤ُجـٛب اٗؼاعتٚ امت

 .ـػٛبٗؼصوٞم پـػاعت ک

ٛ٘ٞف آْبی صکْ ػُٝت کبٓـٕٝ عيک ٗيؼٙ امت کٚ گبؿػ٣ٖ عجـ ٤ٓؼٛؼ تؼؼاػ 

٤ِ٤ٕٓٞ ٗلـ  5/2ثٚ ث٤و اف  2010کبؿگـإ ث٤کبؿ ىؼٙ ػؿ مٚ ٓبٜٛی ٗغنت 

 .ثـ ربی گؾاىتٚ امت 1994ؿم٤ؼٙ ٝ ؿکٞػی کْ ٗظ٤ـ ثؼؼ اف ػمبٓجـ 

ٜبی کبؿگـی اكقا٣و پ٤يج٤٘٤٘بپؾ٣ـ ٗـط تٞؿّ ثٚ ٓٞؿ هطغ ثب ٝاک٘و اتضبػ٣ٜ

اٗگِنتبٕ ٓٞارٚ عٞاٛؼ ىؼ ٝ ا٣ٖ اػتـاّبت ػؿ تِل٤ن ثب مب٣ـ ثـٗبٜٜٓبی ّؼ 

کبؿگـی ؿ٣بّت اهتَبػی، ثٚ آکبٕ ظٜٞؿ ٣ک ثضـإ تٔبّ ػ٤بؿ م٤بمی ػآٖ 

 .عٞاٛؼ فػ

 آُٔبٕ

اگـچٚ ؿمبٜٜٗبی مـٓب٣ٜؼاؿی آُٔبٕ ا٣ٖ کيٞؿ ؿا ثٜيت ٓجوٜی کبؿگـ ٝ 

َبػی ربؿی عٞاٗؼٛبٗؼ، آب ٝاهؼ٤ت چ٤ق رق٣ـٛئی رؼا اكتبػٙ اف ثضـإ اهت

ٓی چ٘ؼ مبٍ گؾىتٚ ػُٝت آُٔبٕ کٞى٤ؼٙ امت اف ٓـ٣ن م٤بمتٜبی . ػ٣گـی امت

ٓجت٘ی ثـ ٗٞػی ٤ُجـا٤ُنْ ٤ُجـتـ، ثٚ اكقا٣و ت٤ُٞؼ ٝ كقٝٗی ػـّٜی کبال اهؼاّ 

ک٘ؼ ٝ ّٖٔ ثبالثـػٕ هؼؿت عـ٣ؼ ٓـػّ ٝ تي٣ٞن ثٚ َٓـف، ٓب٤ُبتٜب ؿا ٤ٗق 

مبٍ ٣کی اف ػال٣َ  67مبٍ ثٚ  65ب اكقا٣و مٖ ثبفٗينتٜگی اف آ.اكقا٣و ػٛؼ

ػُٝت آُٔبٕ کٚ ٓؼػی مت اف ثضـإ اهتَبػی . كيبؿ ػُٝت ثـ كـٝػمتبٕ امت

ُطٔٚ ٗغٞؿػٙ ، كؤ ػؿ ص٤طٜی ٍ٘ؼت ت٤ُٞؼ ػٝ عٞػؿٝی پٞؿىٚ ٝ ث٘ق ٗٚ كؤ 

مبػت کبؿ ؿا ثٚ ت٘بمت ثغيٜبی ٓغتِق اكقا٣و ػاػٙ امت، ثِکٚ ٓبٗ٘ؼ مب٣ـ 

ػُٝتٜبی ثٞؿژٝائی اتضبػ٣ٜی اؿٝپب م٤بمت ّؼ اٗنبٗی امتغؼاّ کبؿگـإ ٓٞهت 

ث٤کبؿی . ؿا ػ٤ِٔبتی کـػٙ امت –ثٚ ٓ٘ظٞؿ کبٛو ػمتٔقػ  –ٝ اكـاػ ث٤کبؿ 

ٝم٤غ کبؿگـإ کبؿعبٜٜٗبی کٞچک ىٜـ اىتٞتگبؿت ٝ ا٣نِ٘گٖ ٝ مب٣ـ 

ٛی ىٜـٛبی ٍ٘ؼتی ٗيبٜٜٗبی ثـٝف ثضـإ اهتَبػی ػؿ آ٘تـ٣ٖ ػُٝت صٞف

ػؿ ؿامتبی ث٤کبؿمبف٣ٜبی ٗبىی اف ثضـإ، كؤ ىـکت ف٣ٔ٘ل، اف . ٣ٞؿٝمت

ث٤و اف ػٝ ٛقاؿ ٗلـ اف کبؿٓ٘ؼإ عؼٓبتی عٞػ ؿا اعـاد کـػٙ  2010ٓبؿك 

ثٚ گلتٜی ٓوبٓبت ف٣ٔ٘ل ثٚ ػ٤َُ کبٛو ىؼ٣ؼ ٗـط مٞػ، ا٣ٖ ىـکت هَؼ . امت

نبة ا٣ٖ ٗکتٚ کٚ ثب اصت. ٗلـ ػ٣گـ اف کبؿٓ٘ؼإ عٞػ ؿا اعـاد ک٘ؼ 4200ػاؿػ 

ٛقاؿ ٗلـ ٓنتغؼّ ػاؿػ، ٤ٓقإ كبرؼٜی ث٤کبؿمبفی ثٚ  35ىـکت كٞم کالً 

  .ّٝٞس پ٤ؼامت

صبٍ ٝ ؿٝف اهتَبػ . ثٚ رق آُٔبٕ، ت٘لل ٓبُی ژاپٖ ٤ٗق ثٚ ىٔبؿٙ اكتبػٙ امت

ُٓنکٖ کٞتبٙ . ا٣بالت ٓتضؼٙ ٗگلتٚ پ٤ؼامت امتوـاُ کالٕ ٝ اٗتيبؿ پٍٞ ػؿ صؼ 

ٞػ ٝ ثٚ موٞٓ اؿفه پٍٞ ٝ اكقا٣و ٗـط تٞؿّ، ؿکٞػ ٝ ٓؼت ْٛ ٓٞحـ ٗغٞاٛؼ ث

چبؿٛی ث٤پُٞی ٝ کنـی ثٞػرٜی ػُٝتٜبی مـٓب٣ٜؼاؿی . ث٤کبؿی عٞاٛؼ اٗزب٤ٓؼ

ا٣ٖ ػُٝتٜبی ٝؿىکنتٚ کٚ پب٣ٜٜبی عٞػ ؿا ػؿ ٓؼـُ تٞكبٕ . امتوـاُ ٤ٗنت

عيْ کبؿگـإ ٝ فصٔتکيبٕ ثٚ ىؼت ٓتقُقٍ ٤ٓج٤٘٘ؼ، ٓخَ می مبٍ گؾىتٚ ػمت 

 .عٞاٛ٘ؼ فػ -ٛٔبٕ ؿ٣بّت اهتَبػی  -اهؼاّ ٓيغٌ ثٚ چ٘ؼ 

ٗبٓـػی ؿا . )ث٤کبؿمبفی کبؿگـإ ثـای رجـإ اؿهبّ ٤ِ٤ٓبؿػی کنـ ثٞػرٚ .1

  (!ثج٤ٖ

اٗتوبٍ ٤ٗـٝی کبؿگـإ ث٤کبؿ ىؼٙ ثٚ کبؿگـإ ىبؿَ ٝ ثٚ ػجبؿت ػ٣گـ تيؼ٣ؼ  .2

  .امتخٔبؿ ٝ ٝعبٓت ىـا٣ٔ کبؿ

 .ٚ اكقا٣و ٗـط تٞؿّکبٛو ٣ب تخج٤ت ػمتٔقػٛب ث٤تٞرٚ ث .3

 .اعـاد کبؿگـإ ؿ٤ـ ثٞٓی ػؿ ک٘بؿ اعـاد کبؿگـإ فٕ .4

 .اٗضالٍ تيکِٜبی ٓنتوَ کبؿگـی .5

 .تض٤َٔ هـاؿ ػاػٛبی ٓٞهت ٝ مل٤ؼ .6

 .امتلبػٙ اف ٤ٗـٝی کبؿ کٞػکبٕ .7

 .صؾف مٞثن٤ؼ عؼٓبت ػٔٞٓی اف مجؼ کبالی كـٝػمتبٕ ٝ ع٤ٍَٞنبفی .8

ثبفٗينتٜگی، تبع٤ـ ػؿ مٖ ثبفٗينتٜگی، صؾف ٓقا٣ب ٝ پبػاه صوٞم  .9

  ...اكقا٣و ٓب٤ُبت ٝ

ػؿ " ؿ٣بّت اهتَبػی"ا٣ٖ ثـٗبٜٜٓبی ٣کنـٙ ّؼ اٗنبٗی کٚ تضت ػ٘ٞإ ... ٝ

ػمتٞؿ کبؿ ػُٝتٜبی مـٓب٣ٜؼاؿی هـاؿ گـكتٚ، تـرٔبٕ ٝه٤ضب٤ٜٗی اف ؿ٣گب٤ٗنْ ـ 

 .تبچـ٣نْ ٣ب ٗئ٤ُٞجـا٤ُنْ اكـآی امت

مٞاٍ چ٘ؼ تٖ اف ػٝمتبٕ، ٓنبُٜی اٍِی ثبفگيت ٣ب ػؿ ا٣٘زب ٝ ثـعالف ٗبٓٚ ٝ 

ا٣ٖ ؿٝٗؼ كؤ ػؿ ؿامتبی ربٕ مغتی ٝ ٓوبٝٓت . ػـٝد ٓزؼػ ٗئ٤ُٞجـا٤ُنْ ٤ٗنت

 .ٗئ٤ُٞجـا٤ُنْ هبثَ تٞر٤ٚ امت

  ثؼؼ اف تضـ٣ـ

ا٣ٖ ىجش اف آمٔبٜٗبی ٣ٞٗبٕ، . ىجضی ػؿ مـامـ رٜبٕ ػؿ صبٍ گيتٞگؾاؿ امت

ؼ، چک، آُٔبٕ، اٗگِنتبٕ، ِٛ٘ؼ، اتـ٣و،امِٞاکی، ا٣تب٤ُب، امپب٤ٗب، پـتـبٍ، ا٣ـُ٘

ی عٞػ ؿا پـاک٘ؼٙ امت ٝ هؼؿتٜبی  هجـك، ك٘الٗؼ، ػاٗٔبؿک تب ا٣بالت ٓتضؼٙ مب٣ٚ

ثـای تبؿاٗؼٕ ا٣ٖ  -... ٝ آم٤بئ٤ٜبئی ٛٔچٕٞ چ٤ٖ ٝ ژاپٖ ٝ –اؿٝپبئی ٝ آٓـ٣کبئی 

 .اٗؼ ىجش اتضبػ ٓوؼك تيک٤َ ػاػٙ

 ؼك مـٓب٣ٜؼاؿی ٓجبؿفٙ ٤ٓک٤ْ٘ٓب ثـای ثٚ ْٛ فػٕ ثنبٓ اتضبػ ٓو

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

زر هصز جوبل ػبسالٌبصز« طبمَ جسیس»ظِْر    
 تـرٔٚ ثٜـٝف ػبؿكی -آُٖ گـه 

ظٜٞؿ ٗغجگبٕ رؼ٣ؼ، ٤ٔٛيٚ ثـای پب٣بٕ ثغي٤ؼٕ ثٚ ؿاٙ ٝؿمْ ٓـػّ كـ٣ت 

 .ؿٛجـإ پ٤ي٤ٖ کبكی ٤ٗنت

ثب تٜبرْ ػ٤ِٚ ٤ٗـٝٛبی َٓـ ، مٞؿ٣ٚ ٝ اؿػٕ،  1967تو امـائ٤َ ػؿ ژٝئٖ اؿ

ا٣ٖ تبؿ٣ظ، كؤ كـٝپبىی ؿ٣ٝبی ٝصؼتی ؿا حجت ٗٔی ک٘ؼ . إٓ ٛب ؿا ػؿ ْٛ ىکنت

ا٣ٖ تبؿ٣ظ، كؤ .  کٚ رٔبٍ ػجؼاُ٘بٍـ ؿئ٤ل رٜٔٞؿی َٓـ ػؿ مـ ٓی پـٝؿاٗؼ

امال٤ٓنْ م٤بمی تٜ٘ب ثٔ٘قُٚ پؾ٣ـه ىکنت ٗبم٤ٞٗب٤ُنْ ػـة ٝ آؿبف ٍؼٞػ 

ا٣ٖ . تضت اىکبٍ گٞٗبگٕٞ اف ٓضبكظٚ کبؿی ارتٔبػی تب رٜبػی گـی رٜبٗی ٗجٞػ

تبؿ٣ظ، ٛٔچ٤ٖ٘ ٗٔبػ ٗبکبٓی ػٔؼٙ عٞامت تـ٤٤ـات ارتٔبػی ػؿ َٓـ، ٤َٗ ثٚ 

امتوالٍ اهتَبػی ِٓی ٝ امتوـاؿ ربٓؼٚ ٓنبٝات ِٓجبٗٚ تـ ٝ ػبػالٗٚ تـ ٤ٗق 

 .ٛنت

 1952ژٝئ٤ٚ  23کٚ ثبؿٛجـی ٗبٍـ ػؿ « اػاكنـإ آف»كـآٞه ىؼٙ امت کٚ 

« آفاػ مبعتٖ كِنط٤ٖ»ِٓک كبؿٝم ؿا مـٗگٕٞ کـػٗؼ، ػؿ آٗقٓبٕ ٛ٘ٞف ؿ٣ٝبی 

پ٤و اف ٛـ چ٤قی، آٗبٕ . ٣ب ٓبرـاٛبی كـآـفی ؿا ػؿ مـ ٗٔی پـٝؿاٗؼٗؼ

عٞاٛبٕ مـٗگٞٗی ؿژ٣ْ مِط٘تی كبمؼ ٝ پب٣بٕ ػاػٕ ثٚ مِطٚ ثـ٣تب٤ٗب ثٞػٗؼ تب 

اثتؼا، آٗبٕ . ٓؼؿٕ مبعتٚ ٝ ثٚ ىـا٣ٔ ػؼّ ؿىؼ عبتٔٚ ثؼٛ٘ؼَٓـی ٤ٗـٝٓ٘ؼ ٝ 

، ؿاٙ 1960اٍالصبت اؿّی ؿا ثٚ ارـا گؾاؿػٗؼ ٝ مپل اف آؿبؿ مبٍ ٛبی ػٛٚ 

ؿا ػؿپ٤و گـكتٚ ٝ ثغيی اف اهتَبػ ؿا ِٓی کـػٙ ٝ تاله « مٞم٤ب٤ُنْ ػـثی»

 ػؿ إٓ فٓبٕ،. کـػٗؼ کٚ ٍ٘ب٣غ م٘گ٤٘ی اف ؿٝی اُگٞی  ىٞؿٝی ا٣زبػ ک٘٘ؼ

چ٤ٖ٘ ثـ ٓی آٓؼ کٚ ا٣ٖ ؿٝه ؿاٙ هبثَ اتکبئی ثـای پ٤يـكت ػؿ پ٤و پبی 

  .کيٞؿٛبی رٜبٕ مّٞ هـاؿ ٓی ػٛؼ

ػؿ ؿٝمتب « كئٞػاٍ ٛب»: ػؿ ا٣ٖ اٗوالة ؿٛجـإ ٓجوبت کٜٖ ثٚ ک٘بؿ گؾاىتٚ ىؼٗؼ

اٗوالة ثـٗبٓٚ ٛبی گنتـػٙ . ٛب ٝ ثٞؿژٝافی ٝاثنتٚ ثٚ ؿژ٣ْ پ٤ي٤ٖ ػؿ ىٜـ ٛب

ٞفه، ثٜؼاىت ٝ ٛٔگبٗی مبعتٖ ٝؿٝػ ثٚ ػاٗيگبٙ ٛب ؿا ٓـس  ػؿ ف٤ٓ٘ٚ ٛبی آٓ

: کـػ ٝ هٞا٤ٖٗ ارتٔبػی پ٤يـٝ تؼ٣ٖٝ ٗٔٞػ ٝ تؼؼاػ کبؿٓ٘ؼإ ػُٝت ؿا اكقا٣و ػاػ

، هبٗٞٗی ّٝغ ىؼ کٚ ثٚ ػاؿٗؼگبٕ ػ٣پِْ ػاٗيگبٛی ٣ک ىـَ 1962ػؿ مبٍ 

ػی ا٣ٖ ثٜجٞػ ٝاهؼی ّٝؼ٤ت كو٤ـإ ٝ تضـک ارتٔب. ػُٝتی پ٤يٜ٘بػ ٓی کـػ

ٗظ٤ـ ٝرٞػ صقة ٝاصؼ، ٗظبٓی کـػٕ امتجؼاػی  –ثقؿگ ثب ؿٝه ٛبی عٞػکبٓٚ

 .ٝ اكقا٣و ٗوو مـ٣ٝل ٛبی ا٤٘ٓتی ٛٔـاٙ ثٞػ –م٘ؼ٣کبٛب 

ٓضؼٝػ٣ت ٛبی ا٣ٖ ٗظبّ ػؿ ( 1972)« گ٘زيگ»٣ٞمق ىب٤ٖٛ، ػؿ ك٤ِْ عٞػ، 

ف٤ٓ٘ٚ ٛبی كنبػ، ث٘ؼ ٝ ثنت ٛبی پٜ٘بٗی ػؿ پيت ىؼبؿٛبی مٞم٤ب٤ُنتی ؿا ثٚ 

، ٗبٍـ ت٤َْٔ گـكت 1967پل اف ىکنت مبٍ . ـ٣ٖ صبُتی ٗيبٕ ػاػٙ امتثٜت

اٍالصبت . ٓتٔـکق ىؼ« ٓجوٚ رؼ٣ؼ»ٓجبصخبتی ؿاٙ ث٤بٗؼافػ کٚ ثنـػت ثـ ؿٝی 

اؿّی ٗبثـاثـی ٛبی ػ٣گـ ٝ مـٓب٣ٚ ػاؿی ؿٝمتبئی ای پؼ٣ؼ آٝؿػ کٚ اه٤ِتی اف 

ـٛب، ثبفؿگبٗبٕ ٝ ػؿ ىٜ.  إٓ مٞػ ثـػ ٗؼ ٝ اکخـ٣ت کيبٝؿفإ ثی ف٤ٖٓ ٓبٗؼٗؼ

اؿِت اكنـإ )کبؿكـٓب٣بٕ ٝاثنتٚ ثٚ ٓؼ٣ـإ اهتَبػ ػُٝتی ٝ کبؿٓ٘ؼإ اؿىؼ 

ثـای ٓخبٍ ػؿ مبٍ . هٞا٤ٖٗ ؿا ثٚ مٞػ عٞػ تؼج٤ـ ٝحـٝت ٛب اٗؼٝعت٘ؼ( اؿتو

، ث٤نت ٝ ػٝٗلـ اف رٔغ ث٤نت ٝ ىو امتبٗؼاؿ ٝ ٣ک مّٞ ٝف٣ـإ اف 1964

ٕ ػُٝتی ٗوو پِکبٕ تـهی ؿا ثـای تبفٙ صقة ٝاصؼ  ٝ ٓنئٞال. رٔغ ٣بػ ىؼٙ ثٞػٗؼ

 .ثؼٝؿإ ؿم٤ؼٙ ٛب ا٣لب کـػٗؼ ٝ ثن٤ذ تٞػٙ ٛب ٜٓبؿ ىؼ

ثٚ ا٣ٖ ٍٞؿت کٚ . ٛب ثٚ ت٘ؼ تـ ىؼٕ گلتبؿ ٓ٘زـ ىؼ« اكيبگـی»ٛٔٚ ا٣ٖ 

ٍضجت اف ّـٝؿ٣ت صقة ٝاصؼ پ٤يگبّ ، ثن٤ذ ٓجوٚ کبؿگـ ٝ کيبٝؿفإ كو٤ـ 

َٓـ ػؿ ثطٖ ر٘جو گنتـػٙ ای . ىؼٝ ٗوو ؿٝى٘لکـإ اٗوالثی ثٚ ٤ٓبٕ کي٤ؼٙ 

رٜبٕ مّٞ ؿا اف آٓـ٣کبی الت٤ٖ تب ٣ٝت٘بّ ػؿ  1968هـاؿ ٓی گ٤ـػ کٚ ثؼؼ اف مبٍ 

 .ٗٞؿػ٣ؼ

ؿژ٣ْ کٚ ّؼ٤ق ىؼٙ، . ثبٝرٞػ ا٣ٖ، اٗوالة ٗبٍـی اف تت ٝ تبة اكتبػٙ امت

اٍالصبت اٗزبّ ػٛؼ، چٚ ثـمؼ ثٚ آٗکٚ ى٤ٞٙ ای ( ٣ب ٗٔی تٞاٗؼ)ػ٣گـ ٗٔی عٞاٛؼ 

، ٗبٍـ ػؿ احـ صِٔٚ هِجی 1970ٛ٘گبٓی کٚ ػؿ مپتبٓجـ . تـ پ٤و گ٤ـػ هبٓغ

ربٗي٤ٖ اٝ، اٗٞؿاُنبػات، . ٤ٜٓب ثٞػ« اٗوالة –ّؼ »ػؿگؾىت، ٛٔٚ ػ٘بٍـ ٣ک 

ؿا آؿبف (  اٗلتبس)اٝ ثب آٓـ٣کب ٓتضؼ ىؼ ٝ گيب٣و اهتَبػی . چـعو ؿا اٗزبّ ػاػ

ی ثـؿْ ٓوبٝٓت ٛبی «ٓجوٚ رؼ٣ؼ»ػٝؿإ اٗوالة مپـی ىؼ ٝ اف ا٣ٖ ثجؼؼ . کـػ

 .ىؼ٣ؼ ثب گنتبعی ثٚ ٍض٘ٚ آٓؼ
   Dans l’Egypte de Nasser surgit une “nouvelle classe”…, par ALAIN 

GRESH ٖ2010ُٞٓٞٗؼ ػ٣پِٔبت٤ک، ژٝئ http://ir.mondediplo.com/article1573.html 

.................................................................... 
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 طٌگ لبزُبی بی ًؼبى ّ 

 گزیَ ُبی بی صسا زر بِؼت سُزا
ث٤و اف ٣ک مبٍ امت کٚ ثـعی اف عبٗٞاػٙ ٛبی کيتٚ :ٓن٤ش ػِی ٗژاػ

ٛبی اػتـاّی ثؼؼ اف اٗتغبثبت ؿ٣بمت رٜٔٞؿ١، مکٞت  ىؼگبٕ ؿاٛپ٤ٔب٣ی

 . ؿا ثٚ عجـؿمبٗی ػؿ ٓٞؿػ ّٝؼ٤ت عٞػ تـر٤ش ػاػٙ اٗؼ

كيبؿٛبی ا٤٘ٓتی ثـ عبٗٞاػٙ ٛبی کيتٚ ىؼگبٕ ػؿ ؿٝفٛبی ٗغنت ىکَ 

گ٤ـی ر٘جو مجق تب آٗزب ثٞػ کٚ ثـعی اف عبٗٞاػٙ ٛبی ىٜؼا اصْبؿ ٝ 

 . ت ٝ ٣ب تؼٜؼ کتجی آفاػ ىؼٗؼثبفػاىت ىؼٙ ٝ ثـعی ػ٣گـ ثب هـاؿ کلبُ

ػؿ ٍٓٞ ا٣ٖ ٣ک مبٍ اگـچٚ ثن٤بؿی اف عبٗٞاػٙ ٛب ػِی ؿؿْ تٔبٓی 

تٜؼ٣ؼات مکٞت عٞػ ؿا ىکنت٘ؼ ٝ ثب ؿمبٗٚ ٛب ػؿ ٓٞؿػ ؿٗزی کٚ ٓتضَٔ 

ىؼٙ ثٞػٗؼ، ثٚ گلتگٞ ٗينت٘ؼ آب عبٗٞاػٙ ٛب٣ی ٛنت٘ؼ کٚ ٛٔچ٘بٕ اصنبك 

ؼ ثٚ رق ٗقػ٣کبٕ عٞػ، ػ٣گـإ ا٤ٓ٘ت ٗٔی ک٘٘ؼ ٝ ػؿ ٓٞاؿػی تـر٤ش ٓی ػٛ٘

آٜٗب ؿبُجب . ؿا ٤ٗق ٗنجت ثٚ ٗضٞٙ کيتٚ ىؼٕ كـفٗؼإ عٞػ ٓطِغ ٗنبفٗؼ

کنبٗی ٛنت٘ؼ کٚ كـفٗؼإ رٞإ ػ٣گـىبٕ ٤ٗق ػؿ ػاعَ ا٣ـإ فٗؼگی ٓی 

ک٘٘ؼ ٝ ثٚ کـات اف مٞی ٜٗبػٛبی ا٤٘ٓتی تٜؼ٣ؼ ىؼٙ اٗؼ کٚ اگـ مکٞت عٞػ 

 . ـفٗؼإ ىبٕ ٗغٞاٛؼ ثٞػؿا ثيک٘٘ؼ، آ٣٘ؼٙ عٞىی ػؿ اٗتظبؿ ك

رـك افعبٗٞاػٙ ىٜؼا٣ی کٚ پ٘زي٘جٚ ٛب ثٚ ٓقاؿ كـفٗؼإ عٞػ ٓی ؿٝٗؼ ػؿ 

ٓٞؿػ ىٜؼای گٔ٘بٓی کٚ تبکٕ٘ٞ ٗبٓی اف آٜٗب ثـػٙ ٗيؼٙ امت، ثبؿٛب پـك ٝ 

رٞ کـػٙ ٝ تب کٕ٘ٞ ثب ت٘ی چ٘ؼ اف ا٣ٖ عبٗٞاػٙ ٛب َٓبصجٚ ٛب٣ی ٤ٗق اٗزبّ 

ا٣ٖ َٓبصجٚ ٛب کٔبکبٕ ثٚ كْبی ٗب آٖ ىؼٙ امت آب ػؼّ اربفٙ اٗتيبؿ 

 . م٤بمی ا٣ـإ ٓـثٞٓ امت

ػؿ اػآٚ، گلتگٞی رـك ثب ثـعی عبٗٞاػٙ ٛبی ربٕ ثبعتگبٕ، ػؿ ؿاثطٚ ثب 

 : ىٜؼای گٔ٘بّ اٗتغبثبت ٓی آ٣ؼ

عبٗٞاػٙ ىٜؼای گٔ٘بّ ؿا کٚ ٓی ث٤ْ٘ ؿْ عٞػّ ٣بػّ ٓی : هبزر طِزابی اػزابی

 .ؿٝػ

ـاثی رٞإ ٗٞفػٙ مبُٚ ای کٚ ػؿ ؿاٛپ٤ٔب٣ی ٓبػؿ مٜـاة اػ پزّیي فِیوی

ث٤نت ٝ پ٘ذ عـػاػ ثب ى٤ِک گُِٞٚ کيتٚ ىؼٙ امت، ػؿ پبمظ ثٚ ا٣ٖ پـمو 

کٚ آ٣ب تبکٕ٘ٞ ػؿ ثٜيت فٛـا ثب عبٗٞاػٙ ٛبی کيتٚ ىؼگبٗی اف ٝهب٣غ 

اٗتغبثبت مبٍ گؾىتٚ ٓٞارٚ ىؼٙ امت کٚ ػؿ ؿمبٗٚ ٛب ٗبٓی اف آٜٗب ثـػٙ 

ـعی اٝهبت ٝهتی ثٚ ثٜيت فٛـا ٓی ؿّٝ کنبٗی ؿا ث: ٗيؼٙ ثبىؼ، گلتٚ امت

 . ٓی ث٤ْ٘ کٚ ٤َٓجت ٝ ؿْ عٞػّ ٣بػّ ٓی ؿٝػ

ٝی کٚ رق ا٤ُٖٝ ٓبػؿاٗی امت کٚ صبّـ ثٚ مکٞت ػؿ ثـاثـ کيتٚ ىؼٕ 

ٛٔٚ کنبٗی کٚ ربٕ ىبٕ ؿا ػؿ رـ٣بٕ : كـفٗؼ عٞػ ٗيؼ ثٚ رـك ٓی گ٣ٞؼ

مٜـاة ٛنت٘ؼ، ٓخَ  اػتـاّبت مبٍ گؾىتٚ اف ػمت ػاػٙ اٗؼ، ثـای ٖٓ ٓخَ

ثـای ٖٓ . اػْبی عبٗٞاػٙ ٓب ٛنت٘ؼ کٚ ثب٣ؼ ٣بػ آٜٗب ؿا ْٛ گـآی ثؼاؿ٣ْ

رٞاٗبٕ ػ٣گـی کٚ کٔتـ اف آٗبٕ ٗبّ ثـػٙ ىؼ ٝ ٣ب امبمب ٗبٓی اف إٓ ىٜؼا 

ثـػٙ ٗيؼ ٤ٛچ كـهی ثب مٜـاة ٗؼاؿٗؼ ٝ گبٛی ٝهت ٛب کٚ مغتی ٛب ٝ 

ب ؿْ ٝ مغتی ٛبی عٞػّ اف ٤َٓجت ٛبی ا٣ٖ عبٗٞاػٙ ٛب ؿا ٓی ث٤ْ٘، ٝاهؼ

 . ٣بػّ ٓی ؿٝػ

عبْٗ ك٤ٜٔی ػؿ پبمظ ثٚ ا٣ٖ پـمو کٚ آ٣ب ػؿ ثٜيت فٛـا عبٗٞاػٙ ٤ٛچ ٣ک 

ثِٚ ، ص٤ٔؼ ٣ٞمق : اف ا٣ٖ کيتٚ ىؼگبٕ ؿا اف ٗقػ٣ک ػ٣ؼٙ امت ٓی گ٣ٞؼ

. فاػٙ اف رِٔٚ کنبٗی امت کٚ پ٘ذ ى٘جٚ ٛب ثـعی اف عبٗٞاػٙ اه ؿا ٓی ث٤ْ٘

ثبؿ مـ ٓقاؿ ا٣ٖ رٞإ ٓی ٗي٤٘ؼ ٝ ثی ٍؼا اىک ٓی  پؼؿ پ٤ـی ػاؿػ کٚ ٛـ

 . ؿ٣قػ

اف عبْٗ ك٤ٜٔی ػؿ ٓٞؿػ ص٤ٔؼ ٣ٞمق فاػٙ ٓی پـمْ ٓی گ٣ٞؼ آالػبت 

ف٣بػی ػؿ ا٣ٖ ف٤ٓ٘ٚ ٗؼاؿػ آب آهبی ٣ٞمق فاػٙ ظبٛـا ػاٗيزٞی رٞاٗی ثٞػٙ 

 . امت کٚ ػؿ ٝاهؼٚ صِٔٚ ثٚ کٞی ػاٗيگبٙ کيتٚ ىؼٙ امت

ٗٞٙ ث٤نت مبُٚ اّ ؿكتٚ ثٞػ ٓنزؼ هجب ٝ ػ٣گـ : پؼؿ ثقؿگ ػِی كتضؼ٤ِبٕ

 .ثـٗگيت 

ػلی : ٣کی ػ٣گـ اف عبٗٞاػٙ ٛبی کيتٚ ىؼگبٕ ؿاٛپ٤ٔب٣ی می ت٤ـ ٓی گ٣ٞؼ

ْٛ ػاٗيزٞی رٞاٗی امت کٚ ػؿ ٗب آؿآی ٛبی ٓوبثَ ٓنزؼ هجب فتحؼلیبى 

ٓٞؿػ اٍبثت گُِٞٚ هـاؿ گـكت آب تب کٕ٘ٞ َٓبصجٚ ای اف عبٗٞاػٙ اٝ 

تٔبك رـك ثب عبٗٞاػٙ ػِی كتضؼ٤ِبٕ ْٛ ٗت٤زٚ ٗؼاػ آب . امتٓ٘تيـ ٗيؼٙ 

پؼؿثقؿگ ا٣ٖ رٞإ ربٕ ثبعتٚ تٜ٘ب کنی ثٞػ کٚ ػؿ ا٣ٖ تٔبك تِل٘ی آؿاّ 

ٓب ػ٣گـ کبؿی ثٚ کبؿ کنی ٗؼاؿ٣ْ، عٞػىبٕ رٞاثگٞی : گـ٣نت ٝ گلت

اػٔبٍ عٞػىبٕ ٛنت٘ؼ، ٗٞٙ ٖٓ اٍال م٤بمی ٗجٞػ كؤ ٝهتی ع٤بثبٕ ىِٞؽ 

ْٛ ٓخَ ثو٤ٚ ْٛ مٖ ٝ مبُٜبی عٞػه ؿكتٚ ثٞػ ثج٤٘ؼ چٚ اتلبهی  ىؼٙ ثٞػ اٝ

 . اكتبػٙ امت کٚ ػ٣گـ ثٚ عبٗٚ ثـٗگيت

ػِی كؤ ث٤نت مبٍ ػاىت، ػاٗيزٞی ػٔـإ ثٞػ ٝ مـه ثٚ : ٝی ٓی گ٣ٞؼ

ػؿمو گـّ ثٞػ، ٤ٔٛيٚ ْٛ ٓی آٓؼ پ٤و ٖٓ، ٤ٖٔٛ رب ْٛ ػؿمو ؿا ٓی 

ٙ ثٞػ ْٛ ػِی ثب ُجبك عبٗٚ ٝ ؿٝفی کٚ ػؿ ٓوبثَ ٓنزؼ هجب ىِٞؽ ىؼ. عٞاٗؼ

 . صتی ثب ػٓپب٣ی ؿكتٚ ثٞػ ث٤ـٕٝ کٚ ػ٣گـ ثـٗگيت

ٓب تب : ٝی ػؿ پبمظ ثٚ ا٣ٖ مٞاٍ کٚ چگٞٗٚ اف کيتٚ ىؼٕ اٝ ٓطِغ ىؼ٣ؼ، ٓی گ٣ٞؼ

مبػت چٜبؿ ٝ پ٘ذ ٍجش ثٚ ٓٞثب٣َ ػِی تِلٖ ٓی کـػ٣ْ تب ا٣٘کٚ ثالعـٙ پـمتبؿ 

ث٤ٔبؿمتبٕ امت، ى٘بم٘بٓٚ ؿا ث٤بٝؿ٣ؼ ٝ  گلت، ا٣٘زب. ث٤ٔبؿمتبٕ رٞاة تِلٖ ؿا ػاػ

ػِی ؿا ثجـ٣ؼ، ر٘بفٙ ؿا کٚ تض٣َٞ ػاػٗؼ، ٓـامْ تي٤غ ثـگقاؿ کـػ٣ْ آب ٖٓ 

ٛٔٚ ٓب ػؿ ثٜيت فٛـا ثب ػِی عؼاصبكظی . ٗتٞاٗنتْ ػِی ؿا ػؿ آؿٞه ثکيْ

ػؿ مٞف ٝ . ػؿ ا٣ٖ ٣ک مبٍ ْٛ آٗچٚ ثـ ٛٔٚ ٓی گؾؿػ ثـ ٓب ْٛ ٓی گؾؿػ. کـػ٣ْ

  .گؼاف ٛنت٤ْ

. کبؿی ٗؼاؿ٣ْ. صـكی ٗؼاؿ٣ْ   :ٝی ؿاّی ثٚ اػآٚ ا٣ٖ َٓبصجٚ ٤ٗنت ٝ ٓی گ٣ٞؼ

اف ٛالٍ اصٔـ ، اف ؿ٣بمت رٜٔٞؿی اف ىٞؿای ىٜـ آٓؼٗؼ ُٝی ٓب ػ٣گٚ کبؿی 

رٞإ ث٤نت مبُٚ ای کٚ اٍال م٤بمی ٗجٞػ ٝ كؤ ػؿ . صـكی ٗؼاؿ٣ْ . ٗؼاؿ٣ْ

 . ػ٣گـ چٚ ثگ٤٣ْٞ. ػمت ػاػ٣ْاٗتغبثبت ىـکت کـػٙ ثٞػ ٝ ؿای ْٛ ػاػٙ ثٞػ ؿا اف 

تٞإ پ٤گ٤ـی اثٜبٓی کٚ ػؿ ٗضٞٙ ربٕ ثبعتٖ پنـّ ثٚ : هبزر هصطفی کیبرطتوی

  .ٝرٞػ آٓؼٙ ؿا ٗؼاؿّ

ٗبّ َٓطلی ک٤بؿمتٔی ػؿ كْبی ا٣٘تـٗتی ٝ ػؿ ؿٝفٛبی پل اف ٗٔبف رٔؼٚ ثٚ 

 آب اف ٛٔبٕ ؿٝفٛب ا٣ٖ عبٗٞاػٙ.ػ٘ٞإ ٣کی اف ربٕ ثبعتگبٕ ا٣ٖ ؿٝف ٓطـس ىؼ 

َٓطلی ک٤بؿمتٔی پل اف ٗب آؿآی ٛبی ٓـثٞٓ ثٚ . ْٛ مکٞت ؿا تـر٤ش ػاػٗؼ

ٓـامْ ٗٔبف رٔؼٚ ای کٚ ثب مغ٘ـاٗی ٛبىٔی ؿكن٘زبٗی ثـگقاؿ ىؼٙ ثٞػ، اف 

ٓبػؿ . ع٤بثبٕ ثب ٓبػؿ عٞػ تٔبك ٓی گ٤ـػ ٝ ٓی گ٣ٞؼ کٚ ىـا٣ٔ ٓ٘بمجی ٗؼاؿػ

: اؿػ ، ٓی گ٣ٞؼَٓطلی ثب ث٤بٕ ا٣٘کٚ اف اتلبهبت إٓ ؿٝف ٤ٛچ آالػی ٗؼ

َٓطلی م٤بمی ٗجٞػ آب ثٚ ٛـ صبٍ ثـای عٞػه ػو٤ؼٙ ای ػاىت ثـای ػو٤ؼٙ 

ػؿ ٓنب٣َ م٤بمی ٗجٞػ، ٍـكب ثٚ ػ٘ٞإ ٣ک آػّ . عٞػه ْٛ اؿفه هب٣َ ثٞػ

ٓؼُٔٞی ػوب٣ؼی ػاىت ٝ ٗنجت ثٚ ثبٝؿٛبی عٞػه ثی تلبٝت ٝ ثبؿی ثٚ ٛـ 

ؼاؿّ ٝ اٍال ٗٔی ػاْٗ ثـ رٜت ٗجٞػ، آب چٕٞ اف ٝاهؼٚ ؿٝف رٔؼٚ ٤ٛچ عجـی ٗ

 .تٞإ ا٣ٖ ؿا ْٛ ٗؼاؿّ کٚ پ٤گ٤ـی کْ٘. پنـّ چٚ گؾىت ثـای ٤ٖٔٛ ىکب٣تی ٗؼاؿّ

آػّ ٗٔی ػاٗؼ ثٚ چٚ کنی ثب٣ؼ اػتٔبػ ک٘ؼ، ػؿ ا٣ٖ ىـا٣ٔ ٖٓ اٍال : ٝی اػآٚ ػاػ

 . ٗٔی ػاْٗ ٣وٚ چٚ کنی ؿا ثب٣ؼ ثگ٤ـ٣ْ

چٚ اّ فٗگ فػ ٝ گلت ثؼؼ اف ظٜـ رٔؼٚ ث: ٓبػؿ َٓطلی ک٤ب ؿمتٔی ٓی گ٣ٞؼ

ٖٓ گلتْ ثٔبٕ تب عٞػّ . ٖٓ اٍال صبُْ عٞة ٤ٗنت ٝ ٓی عٞاْٛ ثـگـػّ عبٗٚ

ٝهتی ؿمبٗؼٓو عبٗٚ . تبفٙ ىو ٓبٙ اف افػٝاد اٝ ٓی گؾىت. ثـمبٗٔت ٓ٘قٍ

ٓؼاّ صبُت تٜٞع ػاىت ٝ عٞاثو ٓی ثـػ ٝ ٛـ ٝهت کٚ ث٤ؼاؿ ٓی ىؼ ْٛ تب اف اٝ 

ٞؿػ١، کنی ّـثٚ ای فػ، كؤ ٓی ٓی پـم٤ؼّ چی ىؼ، کزب ثٞػ١، ٍؼٓٚ ع

 . ثـاػؿه ؿا ثٞم٤ؼ ٝ گلت ٖٓ ػ٣گٚ ػاؿّ ٓی ؿّٝ. گلت ٓبٓبٕ صالُْ کٖ

تب ػٝافػٙ ىت ػکتـ ثٞػ٣ْ آب ٝهتی ؿم٤ؼ عبٗٚ، عٞاث٤ؼ ٝ ٛـچی كـ٣بػ کي٤ؼ٣ْ 

ٛٔبٗزب فػّ تٞی مـ . ٖٓ ػ٣ؼّ ّـثبٕ هِت ثچٚ اّ اف کبؿ ا٣نتبػ. ث٤ؼاؿ ٗيؼ

إٓ ٓٞهغ . ٞػّ تٔبّ کـػ ثؼٕٝ آٗکٚ ثٚ ٓب صـكی ثقٗؼ ثچٚ اّ رِٞی چيْ ع. عٞػّ

ٓب اٍال ٗل٤ٜٔؼ٣ْ چٚ ىؼ ٝ تب عٞػ آـٝف ْٛ كؤ ٣ک اثٜبّ ػؿ فٗؼگی ٓب ثبهی 

ٗقػ٣ک ثٚ مٚ ٓبٙ ٖٓ ػچبؿ اكنـػگی ىؼ٣ؼ ىؼٙ ثٞػّ . ٓبٗؼٙ کٚ اؽ٣ت ٓبٕ ٓی ک٘ؼ

 . ، ػچبؿ كـآٞىی ىؼّ ٝ اٍال ٗٔی تٞاٗنتْ مـکبؿ ثـّٝ

ٖٓ ٣ک . اربفٙ ثؼ٤ٛؼ ٍضجتی ٗکْ٘: پـميی ػ٣گـی ٓی گ٣ٞؼ ٝی ػؿ پبمظ ثٚ

ثچٚ ػ٣گـ ػاؿّ، عنتٚ اّ، اف ػٝؿإ ر٘گ ٝ رجٜٚ آٗوؼؿ مغتی کي٤ؼٙ اّ کٚ ثچٚ 

. پ٤گ٤ـ ٗيؼّ. ػ٣گـ ٗٔی کيْ. ٛبی ٖٓ ْٛ ىبٛؼ ٛٔٚ رٞؿ مغتی ٛبی ٖٓ ثٞػٙ اٗؼ

ثب مـ . ثنتبٗؼکنی ؿا پ٤ؼا ٗٔی کْ٘ کٚ صن آػّ ؿا ثغٞاٛؼ . ٖٓ تٞإ ا٣ٖ ؿا ٗؼاؿّ

 . کٚ ٗٔی ىٞػ فػ ٣ک ػ٣ٞاؿ ثتٞٗی ؿا عـاة کـػ 

ٝهتی رٞی ػؿمت ىؼ ػؿ تي٤٤غ ر٘بفٙ . ٓـامْ تي٤٤غ ٝ ػكٖ ع٤ِی مـ٣غ تٔبّ ىؼ

ثٚ ٛٔٚ ػٝمتبٕ اٝ کٚ ٓی آٓؼٗؼ ٝ . ٖٓ ْٛ ثٚ ٛٔٚ ٓی گلتْ مکتٚ ٓـقی کـػٙ امت

ٖ ٛٔٚ چ٤ق ٓبرـا ٛبی ػ٣گـی ؿا ػؿ ٓٞؿػ ربٕ ثبعتٖ پنـّ ٓطـس ٓی کـػٗؼ ٓ

ؿا اٗکبؿ ٓی کـػّ چٕٞ اٍال تٞإ ا٣ٖ ؿا ٗؼاؿّ کٚ كـػا ٓيکَ ػ٣گـی ثـای ٖٓ 

 . کٚ ٗبٕ آٝؿ عبٗٚ ٛنتْ ٝ ٣ب ثچٚ رٞإ ػ٣گـّ پ٤و ث٤ب٣ؼ

   طٌگ لبزُبی گوٌبم زر بِؼت سُزا

عجـ ػكٖ ػمتٚ رٔؼی کيتٚ ىؼگبٕ اػتـاّبت پل اف اٗتغبثبت ؿ٣بمت رٜٔٞؿی 

ٍالس ِٓت ٓ٘تيـ ىؼ آب پل اف اٗتيبؿ ا٣ٖ عجـ ػؿ مبٍ گؾىتٚ ػؿ ؿمبٗٚ ٛبی ا

ا٣٘ک ثؼؼ . مب٣ت ٗٞؿٝف، ٓنٞالٕ ا٣ٖ مب٣ت ثبفػاىت ٝ ٓٞؿػ تٜؼ٣ؼ هـاؿ گـكت٘ؼ

اف گؾىت ٣ک مبٍ، ٝهتی ثب ثـعی اف عبٗٞاػٙ ٛبی کيتٚ ىؼگبٕ َٓبصجٚ ٓی 

ىٞػ، آٜٗب ٓی گ٣ٞ٘ؼ ٛ٘ٞف ػؿ ثٜيت فٛـا ٝ ػؿ ک٘بؿ ػق٣قإ آٜٗب هجـٛب٣ی ٛنت٘ؼ 

 . ٚ تٜ٘ب ثب ٣ک کؼ ٗبى٘بك ػكٖ ىؼٙ اٗؼک

. ٜٓؼی كـٛبػی ٣کی اف کيتٚ ىؼگبٕ ؿاٛپ٤ٔب٣ی اػتـاّی ؿٝف ػبىٞؿا امت

٣ک . ثـاػؿ ٜٓؼی كـٛبػی ٤ٗق ثٚ رـك ٓی گ٣ٞؼ، تـر٤ش ٓی ػٛؼ، مکٞت ک٘ؼ

ٓ٘جغ آگبٙ ثٚ رـك عجـ ٓی ػٛؼ، ثـاػؿإ ٜٓؼی كـٛبػی ؿا ٝفاؿت آالػبت 

. امت ٝ اف آٜٗب تؼٜؼ گـكتٚ امت کٚ مکٞت ک٘٘ؼىٜـ ؿی ثبؿٛب اصْبؿ کـػٙ 

ا٣ٖ ٓ٘جغ آگبٙ ٛٔچ٤ٖ٘ عجـ ػاػٙ امت کٚ كـفٗؼإ ثـاػؿإ ا٣ٖ ى٤ٜؼ ٤ٗق اف مٞی 

 . ٜٗبػٛبی ا٤٘ٓتی ٓٞؿػ تٜؼ٣ؼ هـاؿ گـكتٚ اٗؼ

ٝهتی ثٚ ثٜيت فٛـا ٓی ؿ٣ْٝ ٝ ٓی ث٤ْ٘ کٚ : ٣کی اف ثنتگبٕ ا٣ٖ ى٤ٜؼ ٓی گ٣ٞؼ

ؿٝفٛبی اٗتغبثبت ؿا كؤ ثب ٣ک کؼ چ٘ؼ ؿهٔی ػكٖ تؼؼاػ ف٣بػی اف کيتٚ ىؼگبٕ 

 . کـػٙ اٗؼ، عؼا ؿا ىکـ ٓی ک٤ْ٘ کٚ صؼاهَ ر٘بفٙ ٜٓؼی ٓب ؿا ثٚ ٓب ثـگـػاٗؼٙ اٗؼ
ؿْ عبٗٞاػٙ ٛبی گٔ٘بّ تـی ؿا : ٝی کٚ ٓی عٞاٛؼ ٗبٓو ٗبى٘بك ثبهی ثٔبٗؼ ٓی گ٣ٞؼ

 . ٤ٛچ امت ػؿ ثٜيت فٛـا ٓی ث٤٘٤ْ کٚ كيبؿٛب ٝ مغتی ٛبی ٓب ػؿ ثـاثـ آٜٗب
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ْ ػٝؿ تبفٙ ای اف تؼاّٝ مـکٞة ٝ كيبؿٛب ػؿ ٛلتٚ گؾىتٚ ٗيبٕ ٓی ػٛؼ کٚ ؿژ٣

 .تٜبرْ عٞػ ؿا ىـٝع کـػٙ امت

ػمتگ٤ـی ٝ تؼ٤ِن اف ًبؿ امتبػإ ػاٗيگبٙ؛ اصْبؿ، ثبفػاىت ٝ اػؼاّ كؼب٤ُٖ 

م٤بمی ٝ ٓؼٗی ، ّـة ٝ ىتْ ٓـػّ ثٚ ثٜبٗٚ ٓـس ثـعٞؿػ ثب صبٓالٕ مالس 

عٞاؿی اف ت٤ْ كٞتجبٍ امت٤َ آؽ٣ٖ، ٍؼٝؿ  مـػ،اعـاد ػِی کـ٣ٔی ثٚ اتٜبّ ؿٝفٙ

ػؼاّ ثـای كـس ٝاّضبٕ، ثبفػاىت ػٝ تٖ ػ٣گـ اف ػؿا٣ٝو گ٘بثبػی، صکْ ا

ف٣ؼآثبػی ٝ ػِی رٔب٢ُ، ػٝ ػْٞ ىٞؿای ٓـکقی مبفٓبٕ   ثبفػاىت صنٖ امؼ١

ؿٝفٙ عٞػؿٝٛب٣ی کٚ  ، تٞه٤ق مٚ (اػٝاؿ تضک٤ْ ٝصؼت)آٓٞعتگبٕ ا٣ـإ  ػاٗو

اف مٞی  عٞاؿی ک٘٘ؼ، تل٤ْٜ اتٜبٓبت رؼ٣ؼ ثٚ الُٚ صنٖ پٞؿ  مـٗي٤٘بٗو ؿٝفٙ

عجـی ٓطِن اف صن٤ٖ مـىٞٓی، كؼبٍ  ػاػمـای ٓنتوـ ػؿ فٗؼإ ا٣ٖٝ، ثی

ؿٝف  22ػاٗيز٣ٞی، ٝعبٓت صبٍ ک٤ٞإ ٤ٍٔٔی ؿٝفٗبٓٚ ٗگبؿ فٗؼاٗی ثؼؼ اف 

اػتَبة ؿؾا، ٝعبٓت صبٍ اؿژٗگ ػاٝٝػی فٗؼاٗی م٤بمی ثؼؼ اف تضَٔ ىک٘زٚ 

ت اکجـ کـٓی ٝ می ٝ ٗٚ ؿٝف اػتَبة ؿؾا ػؿ فٗؼإ گٞٛـػىت کـد، ٓضک٤ٓٞ

ثٚ ىو مبٍ صجل ٝ ٛلتبػ ٝ چٜبؿ ّـثٚ ىالم ٝ تجؼ٤ؼ ثٚ ىٜـمتبٕ عٞؿٓٞد، 

ٓضک٤ٓٞت ٓضٔؼ رٞاػ ٓظلـ كؼبٍ م٤بمی ٝ ٗب٣ت ؿ٤٣ل اٗزٖٔ ٓؼاكغ صوٞم 

فٗؼا٤ٗبٕ ا٣ـإ ثٚ ػٝ مبٍ فٗؼإ، اصْبؿ ػٝ تٖ اف اػْبی کبٕٗٞ ٍ٘لی ٓؼِٔبٕ 

والة، ٓضک٤ٓٞت ٛبػی صک٤ْ کـٓبٗيبٙ ٓضٔؼ تٞکِی ٝ ػِی ٍبػهی ثٚ ػاػگبٙ اٗ

ىلب٢٣، امتبػ فثبٕ ػاٗيگبٙ آفاػ ٝاصؼ ثز٘ٞؿػ ثٚ مٚ مبٍ صجل تؼق٣ـی، ٍؼٝؿ 

صکْ اػؼاّ فٗؼاٗی م٤بمی ا٤ٓـ ػجبك تٞکِی ثب ٗنجت ػاػٕ اتٜبٓبت ػؿٝؿ٤ٖ، 

اصتٔبٍ ٍؼٝؿ صکْ اػؼاّ فٛـا ثٜـآی ٣کی اف ػمتگ٤ـ ىؼگبٕ اػتـاّبت 

 2ثٚ ث٘ؼ  1ٝف رب٣ٝؼ تٜـاٗی افث٘ؼ ٓغٞف ػبىٞؿا، اٗتوبٍ فٗؼاٗی م٤بمی ثٜـ

فٗؼإ گٞٛـػىت کـد، اػتَبة ؿؾای فٗؼاٗی کـػ ٓضکّٞ ثٚ اػؼاّ ٓضٔؼ ا٤ٖٓ 

آگٞىی، ٍؼٝؿ صکْ فٗؼإ ثـای ىو كؼبٍ آؽؿثب٣زبٗی ػؿ تجـ٣ق، ٓضـّٝ ىؼٕ 

عبٗٞاػٙ ٛبی ىبٗقػٙ فٗؼاٗی اػتَبثی ثبف ْٛ اف ٓالهبت، ثبفگيت َٓطلی 

گ٤ـی ىکب٣ت عٞػ ػ٤ِٚ  عٞامتٚ ثبفر٣ٞبٕ ٓج٘ی ثـ ثبف پلػ٤َُ ؿػ  فاػٙ ثٚ تبد

ا٤٘ٓتی، ثٚ فٗؼإ ا٣ٖٝ، كـاعٞاٗؼٕ ٓزؼػ ٓضٔؼ ٗٞؿی فاػ ٓنت٘ؼ  -گـٝٙ ٗظبٓی

مبف ثٚ فٗؼإ ا٣ٖٝ ثؼؼ اف ٗٞىتٖ ٗبٓٚ اع٤ـ ثٚ عبٓ٘ٚ ای، ا٣زبػ اعالٍ ػؿ ٓـامْ 

ب٤ٕٗٞ عتْ صزت االمالّ م٤ؼ توی ٓٞمٞی ُػؿ چٚ ا١، ػْٞ ىٞؿای ٓـکقی ؿٝص

ٓجبؿف، تٞه٤ق ؿٝفٗبٓٚ آم٤ب، مپ٤ؼاؿ ٝ پـمتٞ، ٝ ّـة ٝ ىتْ ٝ ثبفػاىت 

ٍؼٛب ٗلـ ػؿ تٜـإ ٝ ػ٣گـ ىٜـٛبی ا٣ـإ ثٚ ثٜبٗٚ ٓـس ثـعٞؿػ ثب صبٓالٕ 

مالس مـػ تٜ٘ب گٞىٚ ٛب٣ی اف مـکٞة ٝ تٜبرْ ؿژ٣ْ ثٚ صوٞم اٗنبٗی ٓـػّ ثٞػٙ 

 .امت

ت ٓجبؿفات ٝ ٓوبٝٓتٜبی ػ٤ِـؿْ گنتـه مـکٞة ٝ ا٣زبػ كْبی ؿػت ٝ ٝصي

کبؿگـإ کبؿعبٗٚ . ٓـػّ ػؿ ػـٍٚ ٛبی ٓغتِق ػؿ ٛلتٚ گؾىتٚ ٤ٗق اػآٚ ػاىت

اف ؿٝف پ٘زي٘جٚ گؾىتٚ ػؿ اػتـاُ ثٚ ػؼّ پـػاعت ( اُجـف)٤ًبٕ تب٣ـ 

ػمتٔقػٛبی عٞػ ػمت ثٚ اػتَبة فػٗؼ، م٘ؼ٣کبی ىـکت ٝاصؼ اتٞثٞمـاٗی 

ٓزؼػ َٓ٘ٞؿ اٍبِٗٞ ؿئ٤ل ٤ٛئت تٜـإ ٝ صٞٓٚ ثب ٍؼٝؿ ث٤ب٤ٗٚ ای ٓضک٤ٓٞت 

ٓؼ٣ـٙ م٘ؼ٣کب ٝ اكقا٣و صجل ٝی اف پ٘ذ مبٍ ثٚ ىو مبٍ ؿا ٓضکّٞ کـػٗؼ، 

ثقؿگتـ٣ٖ اتضبػ٣ٚ ٛبی کبؿگـی امپب٤ٗب ّٖٔ صٔب٣ت اف َٓ٘ٞؿ اٍبِٗٞ 

ٓضک٤ٓٞت ٓزؼػ ٝی ؿا ٓضکّٞ کـػٗؼ، مبفٓبٕ ػلٞ ث٤ٖ أَُِ ٍؼٝؿ اصکبّ 

، ک٤ٔتٚ صلبظت اف ؿٝفٗبٓٚ ٗگبؿإ،  فٗؼإ ػ٤ِٚ ؿٛجـإ ثٜب٣ی ؿا ٓضکّٞ کـػ

عٞامتبؿ ُـٞ صکْ ثؼؿاُنبػات ٓل٤ؼی ؿٝفٗبٓٚ ٗگبؿ فٗؼا٢ٗ ىؼ؛ ػؼٙ ای اف 

ىغ٤َتٜبی اػثی ٝ ٛ٘ـی ٝ ؿٝى٘لکـإ كـاٗنٚ ثب اٗتيبؿ ث٤ب٤ٗٚ ای ػؿ ؿٝفٗبٓٚ 

٤ُجـام٤ٕٞ عٞامتبؿ آفاػی ٝ ٓ٘غ صکْ م٘گنبؿ ٝ اػؼاّ مک٤٘ٚ ٓضٔؼی آىت٤بٗی 

و٢، ٣ٞٗن٘ؼٙ، ىبػـ ٝ امتبػ ػاٗيگبٙ ٗبٓٚ ای مـگيبػٙ عطبة ىؼٗؼ، ٍؼ٣وٚ ٝمٔ

ثٚ ٗٔب٣٘ؼگبٕ ٓزِل ػؿ ػمتٞؿ کبؿ هـاؿ گـكتٖ ػٝثبؿٙ ال٣ضٚ عبٗٞاػٙ ؿا ثٚ ىؼت 

ٗوؼ کـػٙ ٝ تٔبٓی پ٤بٓؼٛبی ت٣َٞت هٞا٤ٖٗ ٗبػؿمت ػؿ ا٣ٖ ؿاثطٚ ؿا ٓتٞرٚ 

صٔب٣ت  ال٣ضٚ 23ٓزِل ػاٗنتٚ امت، ائتالف امالٓی فٗبٕ عٞاٛبٕ صؾف ٓبػٙ 

اف عبٗٞاػٙ ىؼٙ ٝ ػؿعٞامت ٓالهبت ثب ٤ٛبت ؿئ٤نٚ ٓزِل ؿا کـػٗؼ، ٓبػؿإ 

ػقاػاؿ ثب ٍؼٝؿ ث٤ب٤ٗٚ ای تـ٤٤ـ ٗبّ عٞػ ثٚ ٓبػؿإ پبؿک الُٚ ؿا اػالّ ٝ عٞػ 

ؿا ٓبػؿ تٔبٓی كـفٗؼإ فٗؼاٗی، اػؼآی ٝ ىک٘زٚ ىؼٙ ا٣ـإ ٗب٤ٓؼٙ ثـ پب٣ؼاؿی 

 .کـػٗؼ عٞػ ثـ عٞامتٚ ٛب ٝ اٛؼاف عٞػ تبک٤ؼ

ا٣ٖ ال٣ضٚ . ٓزِل ثـؿمی ال٣ضٚ صٔب٣ت اف عبٗٞاػٙ ؿا ػؿ ػمتٞؿ عٞػ هـاؿ ػاػ

ًٚ ا٤ُٖٝ ثبؿ صؼٝػ مٚ مبٍ پ٤و اف ٓـف ػُٝت ثٚ ٓزِل اؿائٚ ىؼ، ثٚ ػِت 

کٚ ىبَٓ اربفٙ اعت٤بؿ چ٘ؼ٣ٖ ٛٔنـ ثؼٕٝ  25ٝ  23اػتـاّبت ٝم٤غ ثٚ ػٝ ث٘ؼ 

ثٞػ، ا٣ٖ ال٣ضٚ ػؿ مبٍ ٛيتبػ ٝ اربفٙ ٛٔنـ هجِی ٝ ػؼّ تؼٜؼ ثٚ پـػاعت ٜٓـ٣ٚ 

ٛيت اف ػمتٞؿ کبؿ ٓزِل عبؿد ىؼ ُٝی ثؼؼ اف گؾىت ٣ک مبٍ ثبؿ ػ٣گـ ا٣ٖ 

ال٣ضٚ ثب ٛٔبٕ ػٝ ث٘ؼ ر٘زبٍ ثـاٗگ٤ق ػؿ ػمتٞؿ کبؿ ٓزِل هـاؿ گـكت ٝ ثبؿ 

ػ٣گـ ٝاک٘و ٝ اػتـاُ ثن٤بؿی اف كؼبالٕ،ٜٗبػٛب ٝ مبفٓبٜٗبی فٗبٕ ٝ صوٞم 

کبؿى٘بمبٕ ٓؼتوؼٗؼ ا٣ٖ ال٣ضٚ پب٣ٔبٍ کـػٕ اثتؼا٣ی . ثيـی ؿا ثـاٗگ٤غتٚ امت

تـ٣ٖ صوٞم فٗبٕ ٝ پب٤٣ٖ آٝؿػٕ اؿفه فٗبٕ ػؿ صؼ ٣ک ٓب٣ِٔک ثـای ٓـػإ 

اف ٓـف ػ٣گـ ثـعالف اػػبی ػُٝت ا٣ٖ ال٣ضٚ ٗٚ تٜ٘ب تبح٤ـی ػؿ صلع . امت

اؿکبٕ عبٗٞاػٙ ٝ پب٤٣ٖ آٓؼٕ آٓبؿ ٓالم ٗٔی ىٞػ کٚ عٞػ ثبػج تقُقٍ عبٗٞاػٙ ٝ 

 .قا٣و ٓالم عٞاٛؼ ىؼاك

ػؿ آمتبٗٚ ػِٔی کـػٕ ٓـس صؾف ٣بؿاٗٚ ٛب ٝف٣ـ ثبفؿگبٗی اػالّ کـػ کٚ 

ثـعالف ٝػؼٙ ػُٝت ػؿ صؾف تؼؿ٣زی ٣بؿاٗٚ ٛب، ٣بؿاٗٚ آؿػ ٝ ٗبٕ آنبٍ ػؿ ٣ک 

لایر ثٚ ه٤ٔت رٜبٗی ٣ؼ٘ی ث٤و اف  75ٓـصِٚ ارـا ٓی ىٞػ ٝ ه٤ٔت آؿػ اف 

ؿػ ٝ ٗبٕ ػؿ صبُی ٍٞؿت ٓی گ٤ـػ کٚ صؾف ٣بؿاٗٚ آ. لایر عٞاٛؼ ؿم٤ؼ 2000

ث٤و افچَٜ ٤ِ٤ٕٓٞ ٗلـ اف رٔؼ٤ت کيٞؿ ف٣ـ عٔ كوـ فٗؼگی ک٘٘ؼ ٝ ٛـ ؿٝفٙ 

چ٘بٗچٚ ػؿ ٛلتٚ گؾىتٚ . ىبٛؼ اعجبؿی اف ثنتٚ ىؼٕ ا٣ٖ ٣ب إٓ ٝاصؼ ت٤ُٞؼی ٛنت٤ْ

عجـ تؼط٤َ ىؼٕ ٓـاکق هب٤ُجبكی ىٜـ هْ ثؼ٤َُ ٝؿٝػ ثی ؿ٣ٝٚ هبُی ٛبی اؿفإ 

. كت ىؼ٣ؼ كـٝه كـه ٝ اكقا٣و ٓٞاػ ا٤ُٝٚ ت٤ُٞؼ كـه ؿا عٞاٗؼ٣ْه٤ٔت چ٤٘ی، ا

ثبال ؿكتٖ ٗـط ث٤کبؿی ثٚ ٛٔـاٙ گنتـه تضـ٣ْ ٛبی اهتَبػی ٝ تاله آـ٣کب 

ثـای رِت صٔب٣ت ٝ تـؿ٤ت ٛيت کيٞؿ ثضـ٣ٖ، ثـف٣َ، اکٞاػٝؿ، ژاپٖ، ُج٘بٕ، 

َبػی ا٣ـإ ر٘ٞثی، آبؿات ػـثی ٓتضؼٙ ٝ تـک٤ٚ ثٚ تضـ٣ْ ا٣ـإ اّٝبع اهت کـٙ

    .ؿا ٝع٤ْ تـ کـػٙ ٝ احـات آىکبؿی ػؿ فٗؼگی ؿٝفٓـٙ ٓـػّ عٞاٛؼ ػاىت
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 فتْای ذبهٌَ ای زرببرٍ اسزّاج هجسز
 ـ اث٘ب ( ع)ث٤ت عجـگقاؿی اَٛ

افػٝاد ٓزؼػ ٣کی اف ٓنبئِی امت کٚ ػؿ چ٘ؼ مبٍ اع٤ـ ثـ مـ إٓ ٍضجت ٛبی 

ٝ صتی ٓزِل ىٞؿای امالٓی ٤ٗق ػؿ ا٣ٖ ٓٞؿػ هبٗٞٗی ؿا ثٚ ت٣َٞت ف٣بػی ىؼٙ 

صکْ ىـػی افػٝاد ٓزؼػ ٓـػ ثؼٕٝ ؿّب٣ت ٛٔنـ اٍٝ ؿا اف ؿٛجـ ٓؼظْ . ؿمبٗؼ
 : اٗوالة مٞاٍ ٗٔٞػ٣ْ کٚ ٓی تٞا٤ٗؼ پبمظ ا٣يبٕ ؿا ثج٤٘٤ؼ

 افػٝاد ٓزؼػ ٓـػ ثؼٕٝ ؿّب٣ت ٛٔنـ اٍٝ چٚ صکٔی ػاؿػ؟ : مٞاٍ

ٗلنٚ اىکبٍ ٗؼاؿػ، ٠ُٝ اگـ  ك٠: والة صْـت آ٣ت هللا عبٓ٘ٚ ایپبمظ ؿٛجـ ٓؼظْ اٗ
 1389ىٜـ٣ٞؿ  2. ػؿ ا٣ٖ ؿاثطٚ ٝرٞػ ػاؿػ ٓـاػبت إٓ الفّ امت هب٠ٗٞٗ 

……………………………………………………… 
 

رجبیی ػِز کزج  ًبهَ جوؼی اس سًساًیبى طیبطی سًساى

 بَ پزیشیسًت زاطیلْا
 صْٞؿ پـف٣ؼٗت ػام٤ِٞا، ؿ٤٣ل رٜٔٞؿ ٓضتـّ ثـف٣َ

 ثب گـّ تـ٣ٖ ٝ ٤ٍٔٔبٗٚ تـ٣ٖ ػؿٝػٛب ثـای ىٔب ٝ ٓـػّ ثـف٣َ

ػبُی ر٘بة،ٓب آْبء ک٘٘ؼگبٕ ٝ صٔب٣ت ک٘٘ؼگبٕ ا٣ٖ ٗبٓٚ ٓی ػا٤ْٗ کٚ ىٔب ؿاٙ 

ٓجبؿفات م٘ؼ٣کب٣ی تب  ػىٞاؿ ؿم٤ؼٕ ثٚ ػٓٞکـامی ؿا اف پب٣ٚ ای تـ٣ٖ مطٞس

ػؿ ػـٍٚ ٛبی م٤بمت  مـ صؼ كؼؿام٤ٕٞ ٛبی مـامـی کبؿگـی ثـف٣َ ٝ

ٓب . رٜبٗی ثب ٛٔـاٛی آؿای ٓـػّ ػٓٞکـات ٝ آفاػی عٞاٙ ثـف٣َ ٓی ٗٔٞػٙ ا٣ؼ 

رٔؼی اف كؼبالٕ اتضبػ٣ٚ ای ٝ م٘ؼ٣کب٣ی، ػو٤ؼتی ٝ م٤بمی کٚ ٍـكبً ثٚ ػ٤َُ 

بٕ ػؿ فٗؼإ ٛبی رٜٔٞؿی امالٓی اٗزبّ ٝظب٣ق ىـِی ٝ م٘ؼ٣کب٣ی ٝ آؿا٣ٔ

ٓضجٞك ىؼٙ ا٣ْ، ٓالصظٚ کـػ٣ْ کٚ ىٔب اف صوٞم اٗنبٗی ٣ک فٕ ٝ ٓبػؿ ا٣ـاٗی 

ػ٣ؼٕ چ٤ٖ٘ ثـعٞؿػ ثيـ . ػكبع ٗٔٞػٙ ٝ صتی آٓبػٙ ػاػٕ پ٘بٛ٘ؼگی ثٚ ٗبٓجـػٙ ىؼ٣ؼ 

ػٝمتبٗٚ ای ٓب ؿا ثـ إٓ ػاىت تب اف ىٔب ثغٞا٤ْٛ کٚ ثـای ثٜتـ ى٘بعتٖ ٓوبٓبتی 

ا٣ـإ عٞػ ؿا ػٝمتبٕ ىٔب ٓؼـكی ٓی ک٘٘ؼ ثغٞا٤ٛؼ تب ٗنجت ثٚ ؿػب٣ت کٚ ػؿ 

صوٞم اٗنبٗی ٝ آفاػی ٓب اهؼاّ ٗٔب٣٘ؼ، ٛـ چ٘ؼ کٚ ثـعٞؿػ ٝ رٞاة آٜٗب ثـای 

آفاػی إٓ عبْٗ ْٛ ثٚ ىٔب گٞىٚ ای اف ؿػب٣ت صوٞم ثيـ تٞمٔ ا٣ٖ آهب٣بٕ ؿا ثٚ 

 .ىٔب ٝ رٜب٤ٗبٕ ٗيبٕ ٓی ػٛؼ 
ؿٝىٖ كکـی ٍ٘ٞف ٝ  –٘ٞإ ثغيی اف ٗٔب٣٘ؼگبٕ کبؿگـی ػبُی ر٘بة ػام٤ِٞا،ثٚ ػ

ٓيبؿَ گٞٗبگٕٞ اف ىٔب ثٚ ػ٘ٞإ ٣ک ػْٞ اتضبػ٣ٚ ٛب ٝ كؼؿام٤ٕٞ ٛبی کبؿگـی ٝ 

٣کی اف ؿٛجـإ ِٓت ٛبی ثقؿگ کيٞؿ ٛبی رٜبٕ ٝ عٍَٞبً آٓـ٣کبی الت٤ٖ ثب إٓ 

کيٞؿ ٓب  مٞاثن آفاػی عٞاٛبٗٚ ٝ ػؼاُت ر٣ٞبٗٚ، ٓی عٞا٤ْٛ کٚ اف ٓوبٓبتی کٚ ػؿ

عٞػ ؿا ػٝمت ىٔب ٓؼـكی ٓی ک٘٘ؼ ثغٞا٤ٛؼ کٚ تٔبّ فٗؼا٤ٗبٕ اتضبػ٣ٚ ای، کبؿگـی، 

ثب ٓـس چ٤ٖ٘ ػؿعٞامت ػٝمتبٗٚ ای ىٔب ى٘بعت . م٤بمی ٝ ػوؼ٣تی ؿا آفاػ ٗٔب٣٘ؼ 
 .ث٤يتـی اف ا٣ٖ ٓوبٓبت ثٚ ػمت ٓی آٝؿ٣ؼ 

ؿم٤ؼٕ ثٚ ػؿ عبتٔٚ ثٜتـ٣ٖ آؿفٝٛبی عٞػ ؿا ثـای ىٔب ٝ ٓـػّ ثـف٣َ ػؿ ؿاٙ 

 .ٓٞكو٤ت ٛبی ث٤يتـ اثـاف ٓی ػاؿ٣ْ 
 فٗؼٙ ثبػ ٛٔجنتگی ث٤ٖ أُِِی فصٔت کيبٕ ٝ آفاػی عٞاٛبٕ 

 :امبٓی آْبء ک٘٘ؼگبٕ 

 IFTَٓ٘ٞؿ امبِٗٞ، ػْٞ 

 صئت هللا ٓجـفػی، ػْٞ اتضبػ٣ٚ ػاٗيز٣ٞبٕ ٝ ػاٗو آٓٞعتگبٕ ا٣ـإ

 IEOؿمٍٞ ثؼاؿی، ػْٞ 

 IJFؿّب ؿك٤ؼی، ػْٞ 

 IJFػْٞ ػ٤نی مضـ ع٤ـ، 

………………………………………………… 
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 : بیبًیَ کبًْى صٌفی هؼلوبى

  !هیشاى افشایغ حمْق کبرهٌساى اس ًزخ تْرم ُن کوتز اطت
مبُٜب ٓؼِٔبٕ ٝ كؼبالٕ ٍ٘لی آٗبٕ ثب تضَٔ ٛق٣٘ٚ ٛبی ٓبػی ٝ ٓؼ٘ٞی عٞاٛبٕ 

هبٕٗٞ  1386مـاٗزبّ ػؿ مبٍ . ت٣َٞت ٝ ارـای هبٕٗٞ پـػاعت ٛٔبٛ٘گ ثٞػٗؼ 

ٓبت کيٞؿی تٞمٔ ٗٔب٣٘ؼگبٕ ٓزِل ىٞؿای امالٓی ثٚ ت٣َٞت ٓؼ٣ـ٣ت عؼ

ثب ٝرٞػ ٓـب٣ـت ا٣ٖ هبٕٗٞ ثب عٞامتٚ . ؿم٤ؼ آب ارـای إٓ ٤ٗقثٚ تؼ٣ٞن اكتبػ 

تؼؼاػی كؼبالٕ ٍ٘لی ٝ ( امتخ٘بٛبی ف٣بػی ػؿ ا٣ٖ هبٕٗٞ ٝرٞػ ػاؿػ)ٛبی ٓؼِٔبٕ 

ثٚ ىکِی ٗبهٌ ٓؼِٔبٕ عٞاٛبٕ ارـای إٓ ىؼٗؼ تب ثبالعـٙ هبٕٗٞ ٓؾکٞؿ ٛـ چ٘ؼ 

 . ثٚ ارـا ػؿ آٓؼ 

 8/7/86هبٕٗٞ ٓؼ٣ـ٣ت عؼٓبت کيٞؿی َٓٞة  125ٓجن ٌٗ ٍـ٣ش ٓبػٙ 

ثٚ اٗؼافٙ [ صوٞم کبؿک٘بٕ ػُٝت ]صؼاهَ اكقا٣و مب٤ُبٗٚ ی : "چ٤ٖ٘ ٓوؼؿ ىؼ کٚ 

ی ٗـط تٞؿٓی امت کٚ اف ٓـف ثبٗک ٓـکقی رٜٔٞؿی امالٓی ا٣ـإ اػالّ 

ـٗبٓٚ چٜبؿّ اهتَبػی ، ارتٔبػی ٝ كـٛ٘گی هبٕٗٞ ث 150ٛٔچ٤ٖ٘ ٓبػٙ . " گـػػ

ٓوـؿ ػاىتٚ کٚ ػُٝت ٓٞظق امت صوٞم کبؿک٘بٕ ٝ ثبفٗينتگبٕ ػُٝت ؿا ٓی 

ثـٗبٓٚ چٜبؿّ ٝ ػؿ اثتؼای ٛـ مبٍ ثـای تٔبٓی ؿىتٚ ٛبی ىـِی ، ٓت٘بمت ثب 

 . ٗـط تٞؿّ اكقا٣و ػٛؼ 

اف کـا٣ٚ آنبٍ ٓتبملبٗٚ ػ٤ِـؿْ اكقا٣و مـمبّ آٝؿ ه٤ٔت عؼٓبت ٓغتِق اػْ 

تبکن٢، ٓتـٝ، ٣ٝق٣ت پقىک ٛب، ه٤ٔت ػاؿٝ، ػؿ ٓبٕ ػؿ ث٤ٔبؿمتبٕ ٛبی 

ػٔٞٓی ٝ عٍَٞی ٝ ٤ٗق اؿفام ػٔٞٓی ٗظ٤ـ گٞىت، ٓـؽ ، ٓٞاػ ُج٘ی تب 

٤ٓٞٙ ٝ مجقی ربت کٚ ػؿ ثبفاؿٛبی ٤ٓٞٙ ٝ تـٙ ثبؿ ػـّٚ ٓی ىٞٗؼ ٝ ػؿ 

گلتٚ ٓی ىٞػ  ؿٝفٗبٓٚ ٛب ٤ٗق ثبؿٛب ػؿ ٓٞؿػ اكقا٣و ٝ گـاٗی ه٤ٔتٜب ٗٞىتٚ ٝ

ثٚ صوٞم ىبؿالٕ ٝ ثبفٗينتگبٕ ػُٝت اكقٝػٙ ىؼ ٝ عبٗٞاػٙ ٛب٣يبٕ %  6كؤ 

ػاىتٚ ثبى٘ؼ تٞؿّ ٝ گـاٗی ثٚ ٓـاتت ث٤و اف ( ػکتـای اهتَبػ ) ثؼٕٝ ا٣ٖ کٚ 

ثٚ هٍٞ ! اكقا٣و صوٞهيبٕ ؿا ثب تٔبّ پٞمت ٝ گٞىت عٞػ اصنبك کـػٗؼ

ا٣ٖ ىکْ ثی :ٗؼٙ ٣بػ مؼؼی ىبػـثقؿگٞاؿ ٝ امتبػ پ٤و کنٞت ربٓؼٚ ى٘بمی ف

 .ٍجـ ٗؼاؿػ کٚ ثنبفػ ثٚ ٤ٛچ / ٛ٘ـ پ٤چ پ٤چ

اكقا٣و ىو ػؿٍؼی صوٞم کٚ صتی اف ٗـط تٞؿّ اػالّ ىؼٙ تٞمٔ ثبٗک 

ؿا " ٣ک ٣ٞٓق ٝ چَٜ هِ٘ؼؿ " ٤ٗقکٔتـ امت ّـة أُخَ % (  9/  9) ٓـکقی 

هجٍٞ  آ٣ب ٓی تٞإ ا٣ٖ تٞؿّ اػالّ ىؼٙ تٞمٔ ثبٗک ٓـکقی ؿا. تؼاػی ٓی ک٘ؼ

ػؿ ٓبٙ ٛبی : کـػ؟ ػؿٍٞؿتی کٚ تزـثٚ حبثت کـػٙ کٚ ٛـ مبٍ صؼ اهَ مٚ ثبؿ

ؿْٓبٕ، ٓضـّ، ٝ هجَ اف ػ٤ؼ ٗٞؿٝفٓٞاػ عٞؿاکی ٝ ثٚ ػٗجبٍ إٓ ه٤ٔت ثو٤ٚ ی 

ار٘بك ٝ عؼٓبت ث٤و اف ػٙ ػؿٍؼ گـإ ٓی ىٞػ ٝ ػٝػ ا٣ٖ گـاٗی ٛب ثٚ چيْ 

٣ب ا٣ٖ اكقا٣و ىو ػؿٍؼی آ. کبؿک٘بٕ ٝ صوٞم ثگ٤ـإ ؿػٙ پب٤٣ٖ ػُٝت ٓی ؿٝػ

صوٞم ثب ٌٗ ٍـ٣ش هبٕٗٞ َٓٞة ٓزِل ٓـب٣ـت ٗؼاؿػ ؟ امبمب ا٣ٖ ػؼّ 

ت٘بمت ث٤ٖ اكقا٣و صوٞم کبؿٓ٘ؼإ ػُٝت ٝ ٗـط ٝاهؼی تٞؿّ ػؿ ربٓؼٚ چٚ پ٤بٓؼ 

ٛب ٝ احـات ٗبگٞاؿی ثـ ربٓؼٚ، فٗؼگی ٓـػّ ٝ عٍَٞبً کبؿٓ٘ؼإ ػُٝت ثٚ 

ؿّ ٝ گـاٗی ثـ کبؿک٘بٕ ػُٝت کٚ ػٗجبٍ عٞاٛؼ ػاىت ؟ امتـك ٗبىی اف تٞ

صوٞهيبٕ پبمغگٞی عؼٓبت ٍبػهبٗٚ ىبٕ ٤ٗنت آٜٗب ؿا ٗنجت ثٚ کبؿ عٞػ ثی 

اٗگ٤قٙ ٗٔی ک٘ؼ؟ آکبٕ ُـقه ػؿ ٓوبثَ ٗلنب٤ٗبت ٝ تٔ٘بٛبی ؿ٤ـ اٗنبٗی ؿا 

 ػؿثـعی اف آٜٗب اكقا٣و ٗٔی ػٛؼ؟ 
رـّ ٗٔی  ػْی افاكـاػ ؿا ثـای ؿم٤ؼٕ ثٚ اٛؼاف كـػی ٝ ارتٔبػی ثٚ اؿتکبة

 کيبٗؼ؟ 

اگـ تبح٤ـ ػؼّ ت٘بمت صوٞم ثب ٗـط تٞؿّ ٝاهؼی ػؿ ک٤ل٤ت كؼب٤ُت ٓؼِٔبٕ ٝ 

٤ٓقإ ثبفػٛی آٓٞفه ٝ پـٝؿه کٚ ٜٓٔتـ٣ٖ ٝ ف٣ـ ث٘بئی تـ٣ٖ ٜٗبػ ػؿ تـث٤ت 

ٗنَ كـػای ربٓؼٚ امت ٓٞؿػ ثـؿمی هـاؿ گ٤ـػ ؿٝىٖ ٓی ىٞػ کٚ كـا٣٘ؼ 

ٝصی ٝ ؿٝاٗی کبػؿ آٓٞفىی ٝ آٓٞفه ٝ ک٤ل٤ت إٓ ثٚ ٓٞؿ کبَٓ ثٚ ىـا٣ٔ ؿ

ٓؼِٔبٕ کٚ ٗوو ٜٓٔی ػؿ ف٤ٓ٘ٚ ثوبء . ٓغبٓج٤ٖ آٜٗب ٝ ىـا٣ٔ ربٓؼٚ ٝاثنتٚ امت 

ٝ تٞمؼٚ ارتٔبػی ػاؿٗؼ ثٚ ػ٤َُ ػؼّ آکبٕ ػمت٤بثی ثٚ فٗؼگی صؼاهِی ثٚ ٗبچبؿ 

ػاٗو آٓٞفإ ٝ . چ٘ؼ ىـِٚ ٓی ىٞٗؼ ، آٗگبٙ مطش ک٤ل٤ت آٓٞفه کبٛو ٓی ٣بثؼ 

ٜب کٚ ثب٣ؼ ثٚ ػٝؿ اف ػؿؼؿٚ ٛبی ؿٝاٗی ٝ ت٘و ٛبی ٓض٤طی ٝ عبٗٞاػٙ ٛبی آٗ

ارتٔبػی ػؿ كـا٣٘ؼ آٓٞفه ثب تٔـکق صٞاك کبَٓ ثٚ ٍٞؿت كؼبٍ ىـکت ٗٔب٣٘ؼ 

تب ک٤ل٤ت آٓٞفه ٓطِٞة تـ گـػػ ثٚ ىؼت ٝ مغتی گـكتبؿ كـاْٛ آٝؿػٕ ٓؼبه 

 . عٞػ ٛنت٘ؼ
ٚ آٗبٕ ٝ ٗبؿاصتی ٛب ٝ ْٛ اکٕ٘ٞ چٜـٙ ٛبی ٗقاؿ ػاٗو آٓٞفإ کٚ ٗبىی اف مٞء تـؾ٣

امتـك ٛبی عبٗٞاػگی ٝ ارتٔبػی امت ػؿ کالك ٛب ثب ٗٔٞػ ؿكتبؿی اكنـػٙ ٣ب 

پـعبىگـ ثبفػٛی کالك ػؿك ؿا کبٛو ٓی ػٛ٘ؼ ٝ ػؿػٗبک تـ اف ا٣ٖ ْٛ فٓبٗی 
امت کٚ ثـعی ػاٗو آٓٞفإ ٣کی ٣کی ٓؼؿمٚ ؿا تـک ٓی ک٘٘ؼ تب ثب کبؿ کـػٕ ثٚ 

ٓتبملبٗٚ ا٣ٖ ٓيکالت ٛـ مبٍ اف مبٍ هجَ ث٤يتـ ٝ . ؼاهتَبػ عبٗٞاػٙ ىبٕ کٔک ک٘٘

ػؿ ٗت٤زٚ اكت ک٤ل٤ت آٓٞفىی ٝ اكت تض٤َِی هبثَ تٞرٜی ػؿ . پ٤چ٤ؼٙ تـ ٓی گـػػ
ٓـاکق آٓٞفىی اػْ اف آٓٞفه ٝ پـٝؿه ٝ آٓٞفه ػبُی ؿا ىبٛؼ ٛنت٤ْ کٚ ثغو 

٣و ٗـط اػظْ إٓ ٓتٞرٚ كيبؿٛبی اهتَبػی ٗبىی اف ػؼّ ت٘بمت اكقا٣و صوٞم ثب اكقا

اُجتٚ ا٣ٖ ٓيکَ آنبٍ ٤ٗنت ثِکٚ مب٤ُبٕ ػؿافی . تٞؿّ ٝاهؼی ػؿ ربٓؼٚ ٓی ثبىؼ
امت کٚ ٓب گـكتبؿ تٞؿّ ٛبی كقا٣٘ؼٙ ػؿ ه٤ٔتٜب ی ار٘بك ٝ ٓب٣ضتبد ػٔٞٓی ٝ ػؼّ 

 . ت٘بمت صوٞم ٝ ػؿ٣بكتی کبؿک٘بٕ ػُٝت ٝ ثغًَٞ كـٛ٘گ٤بٕ ثب تٞؿّ ٛنت٤ْ

ارـای هبٕٗٞ، ٣ؼ٘ی اكقا٣و صوٞم کبؿک٘بٕ ثـٗٔب٣٘ؼگبٕ ٓزِل امت کٚ ػُٝت ؿا ثٚ 
ػُٝت ثٚ ٤ٓقإ تٞؿّ ٝاهؼی مبالٗٚ ِٓقّ ٗٔب٣ؼ ٝ ثب ٗظبؿت ٓؤحـ عٞػ ٓبٗغ اكقا٣و 

 .ٓيکالت ٓؼِٔبٕ ٝ مب٣ـ کبؿک٘بٕ ػُٝت گـػػ
 1389/ 5/  26( ٤ٓق ٍ٘لی ) کبٕٗٞ ٍ٘لی ٓؼِٔبٕ 

 ًمغ چیي ّ رّطیَ زر زػْای اتوی ایزاى
Knut Mellenthin 

 حث ُبی چپ ُبی آلوبى زر ببرٍ زػْای اتوی ایزاىطلظلَ ب
 ثـگـػإ ٗب٤ٛؼ رؼلـپٞؿ

ى٘جٚ ىت اگـ کٚ ٓنئِٚ ؿ٤ـ ٓ٘تظـٙ ػ٣گـی ؿط ٗؼٛؼ ٓٞاػ مٞعتی ثٚ 

تبم٤نبت اتٔی ثٞىٜـ کٚ اف مٞی ٣ک ىـکت ؿٝمی مبعتٚ ىؼٙ امت ٓ٘توَ 

ا٣ٖ اٗتوبٍ ٓٞاػ مٞعتی ثٚ تبم٤نبت اتٔی ثٞىٜـا٤ُٖٝ ثغو كبف . عٞاٛؼ ىؼ

مپتبٓجـ آنبٍ ثب كؼبٍ ىؼٕ  ۲۰امتبؿت مٚ ٓـصِٚ ا٣نت کٚ ٓجن ٗويٚ 

ػؿ ٜٗب٣ت چ٘ؼ٣ٖ ٓبٙ ٍٓٞ عٞاٛؼ کي٤ؼ تب ثٚ ٝاهغ . تبم٤نبت ثٚ پب٣بٕ ٓی ؿمؼ

 .تبم٤نبت ثٞىٜـ ثـم ت٤ُٞؼ ٗٔب٣ؼ

اگـ کٚ ثٚ ؿامتی ؿآکتٞؿ ثٚ کبؿ ث٤بكتؼ، ٗٔب٣يی پب٣بٕ عٞاٛؼ ٣بكت کٚ مبٍ  

ػؿ ا٣ـإ . ٝمٜب ٛٔٞاؿٙ ثٚ تبع٤ـ اكتبػٙ امتٛبی مبٍ تٞمؼٚ إٓ تٞمٔ ؿ

ٛٔچ٘بٕ ا٣ٖ ثبٝؿ صکْ كـٓبمت کٚ تبکت٤ک تـ٤٤ـ ٝ تبع٤ـ ػؿ مبعت ؿآکتٞؿ 

ػُٝت آٓـ٣کب کٚ آٗقٓبٕ . ٗت٤زٚ ٓؾاکـات ٤ٓبٕ ؿٝم٤ٚ ٝ آٓـ٣کب ثٞػٙ امت

ٛ٘ٞف تضت ؿ٣بمت رٜٔٞؿی ک٤ِ٘گتٕٞ هـاؿ ػاىت فٓبٗی کٚ ٤ٗٔٚ ػّٝ مبٍ 

٣ـإ ٝ ؿٝم٤ٚ ػؿ ثبؿٙ تبم٤نبت ثٞىٜـ آؿبف گيت، ٓؾاکـات ٤ٓبٕ ا ۲۳۳۲

آب ثؼؼ ثٚ ٗبگٜبٕ ثؼٕٝ ت٤ّٞضی . ػؿ اثتؼا ثيؼت ٓغبُلت ع٣ٞو ؿا ٗيبٕ ػاػ

 .ٓوبٝٓت ع٣ٞو ؿا ک٘بؿ گؾاىت

مبعت مبعتٔبٕ تبم٤نبت ثٞىٜـ آؿبف  ۲۳۳۱فٓبٗی کٚ ػؿ ٓبٙ ژا٣ٞٗٚ 

ـم ٍَٝ ثٚ ىجکٚ ث ۸۲۲۳گـػ٣ؼ، ٓجن ٗويٚ ٤ٓجب٣نت کٚ ؿآکتٞؿ ػؿ مبٍ 

تبع٤ـ ٗنجت ثٚ ٗويٚ فٓبٗی ا٤ُٝٚ ثٚ اٗؼافٙ ای  ۲۳۳۳آب ػؿ پبئ٤ق . گـػػ

ثقؿگ ثٞػ کٚ ا٣ـإ اف ا٣٘کٚ هـاؿ ػاػٛبی ػ٣گـی ثـای تٞمؼٚ ثـٗبٓٚ اتٔی 

ٝفاؿت اٗـژی  ۸۲۲۲ػؿ ٓبٙ كٞؿ٣ٚ . اه ثب ؿٝم٤ٚ ثج٘ؼػ، عٞػػاؿی ٗٔٞػ

٣ؼ٘ی فٓبٗی  ۸۲۲۳ػؿ مبٍ . ٓبٛٚ ؿا اػالّ ٗٔٞػ ۲۲اتٔی ؿٝم٤ٚ تبع٤ـی 

کٚ هـاؿ ثٞػ ٓجن ٓـس ا٤ُٝٚ پـٝژٙ ثٚ پب٣بٕ ثـمؼ، اػالّ گـػ٣ؼ کٚ 

ثؼؼ ٛب تبع٤ـ ثؼؼی اف . آٓبػٙ ت٤ُٞؼ عٞاٛؼ ثٞػ 2005تبم٤نبت ػؿ مبٍ 

 .تـ٤٤ـ ٣بكت ۸۲۲۱ٝ مپل ثٚ مپتبٓجـ  ۸۲۲۰تبثنتبٕ ثٚ پبئ٤ق 
ت ػؿ پبئ٤ق ثٚ ٛ٘گبّ ٓؾاکـات ػؿ ثبؿٙ ا٤ُٖٝ هطؼ٘بٓٚ تضـ٣ٔی ىٞؿای ا٤٘ٓ    

ػُٝت آٓـ٣کب ثب پيت٤جبٗی اتضبػ٣ٚ اؿٝپب ٓزؼػا ٛٔبٕ عٞامت هؼ٣ٔی ع٣ٞو  ۸۲۲۰

اُجتٚ ٓی ثب٣نت . ؿا ؿٝی ٤ٓق گؾاىت ٝ ثٚ مبعتٖ ؿآکتٞؿ کبٓال ػِ٘ی صِٔٚ ٗٔٞػ

اک٤ؼا اف تضـ٣ْ ٛب  ۸۲۲۰ػمبٓجـ  ۸۳ؿآکتٞؿ ثٞىٜـ ٓجن هطؼ٘بٓٚ ت٣َٞت ىؼٙ 

آب اف ؿٝم٤ٚ ثؼ٘ٞإ ػَٔ ٓوبثَ عٞامتٚ . ثؼٝؿ ثبىؼ، کٚ ٝاهؼب ْٛ ٤ٖٔٛ ٓٞؿ ىؼ

ثقثبٕ مبػٙ تـ ا٣٘کٚ . ىؼ کٚ تب آالع ثؼؼی اٗتوبٍ ٓٞاػ مٞعتی ؿا ٓتٞهق مبفػ

. تب فٓبٗی کٚ ا٣ـإ ػؿ ػػٞای اتٔی کٞتبٙ ٤ٗب٣ؼ، تبم٤نبت اربفٙ ؿاٙ اكتبػٕ ٗؼاؿػ

ٚ ا٣ٖ عٞامت ثْٜ فػٕ ؿٝىٖ هـاؿ ػاػ ؿا ٓؼ٘ی ٓی ػاػ ٝ ؿٝم٤ٚ ؿمٔب اف ا٣٘ک

  .ثٚ ا٣ٖ عٞامت تٖ ػٛؼ مـ ثبف فػ

آؿبف گـػػ،  ۸۲۲۱ػؿ ػَٔ اٗتوبٍ ٓٞاػ مٞعتی ای کٚ ٓی ثب٣نت ػؿ كٞؿ٣ٚ 

اػػب ٗٔٞػٗؼ کٚ ا٣ـإ  ۸۲۲۱اكقٕٝ ثـا٣ٖ ٓوبٓبت ؿٝمی ػؿ ژا٣ٞٗٚ . ٓتٞهق ىؼ

ثطٞؿی کٚ تبؿ٣ظ پب٣بٕ پـٝژٙ ػؿ ٓبٙ . ٓبٙ ٛبمت ػؿ پـػاعت ه٤ٔت تبع٤ـ ػاؿػ

ا٣ـإ ثٚ تک تک اػػب ٛبی ؿٝم٤ٚ پبمظ ػاػ . ؿػب٣ت گـػػ  مپتبٓجـ ٗٔی تٞاٗؼ

ثـامتی ؿٝم٤ٚ  ۸۲۲۲ٝ ژا٣ٞٗٚ  ۸۲۲۱مپل ػؿ ػمبٓجـ . کٚ اُجتٚ ث٤ٜٞػٙ ثٞػ

آعـ٣ٖ ٓـس . ٓٞاػ مٞعتی ؿا کٚ ٛٔٞاؿٙ  ػچبؿ تبع٤ـ ثٞػ ثٚ ا٣ـإ اٗتوبٍ ٗٔٞػ

ثـم ثٚ ىجکٚ  ۸۲۲۲پب٣بٗی ػؿ ٝاهغ ا٣ٖ ثٞػ کٚ ؿآکتٞؿ ثٞىٜـ ػؿ ٓبٙ ٓبؿك 

  .ٍَٝ گـػػ

ػه٤وب ػؿ ٤ٖٔٛ تبؿ٣ظ ٝف٣ـ آٞؿ عبؿرٚ آٓـ٣کب ٤ِ٤ٛـی ک٤ِ٘گتٕٞ ػؿ صب٤ُکٚ ػؿ 

ٓنکٞ ثنـ ٓی ثـػ ػِ٘ب ثب ٣ک ىکَ ؿ٤ـ ػ٣پِٔبت٤ک ٝ ؿ٤ـ ػبػی عيک اف 

ٝی . ػُٝت ؿٝم٤ٚ عٞامت کٚ اف پب٣بٕ ٣بكتٖ مبعتٔبٕ ؿآکتٞؿ رِٞگ٤ـی ک٘ؼ

ٗبٓٚ تن٤ِضبت اتٔی ػاؿػ کٚ اربفٙ ا٣ـإ ٣ک ثـ"ثؼٕٝ م٘ؼی ٓٞحن اػػب ٗٔٞػ کٚ 

تٜـإ اف ا٣ٖ ؿٝی ػؿ اثتؼا ثب٣ؼ ّٔبٗت ٛبئی ثؼٛؼ کٚ تٞمؼٚ . ػاىت٘و ؿا ٗؼاؿػ

تن٤ِضبت اتٔی ٗنجت ػاػٙ ىؼٙ ؿا عبتٔٚ ٓی ػٛؼ ٝ تب فٓبٗی کٚ ا٣ٖ ّٔبٗت ٛب اف 

ف٣ـا کٚ . مٞی ا٣ـإ ػاػٙ ٗيٞػ مبعتٔبٕ ؿآکتٞؿ ثٞىٜـ ٗبتٔبّ ثبهی عٞاٛؼ ٓبٗؼ

  ."عٞا٤ْٛ ثؼ٣ٖ ٝم٤ِٚ ٍـ٣ضب ثٚ ا٣ـاٗی ٛب ٛيؼاؿ ثؼ٤ْٛ ٓب ٓی

اصتٔبال ٝػؼٙ ٤ِ٤ٛـی ک٤ِ٘گتٕٞ آٗطٞؿی کٚ م٤بمتٔؼاؿإ ػُٝت آٓـ٣کب ٝ 

ژٝؿٗب٤ُنت ٛب ثب ػالهٚ ث٤بٕ ٓی ک٘٘ؼ تٜ٘ب ٣ک ىبط ٓبت تبکت٤کی ثٞػ تب ؿٝمٜب 

 .ؿا ثٚ رٔغ عٞػ ثکيبٗؼ

 ۲۵ات٤ٞٛبمت ػؿ ىٔبؿٙ ٝاٍ امتـ٣ت ژٝؿٗبٍ کٚ کبٗبٍ ٍضجت ٛبی ٗئٞک٘قؿٝ

اربفٙ آٓـ٣کب ثـای ثـاٙ اكتبػٕ ؿآکتٞؿ ثٞىٜـ ٛق٣٘ٚ " ٓی ٣ٞٗنؼ کٚ  ۸۲۲۲اٝت 

ای امت تب ثؼإ ٝم٤ِٚ تبئ٤ؼ ؿٝم٤ٚ ؿا ثـای هطؼ٘بٓٚ چٜبؿّ ىٞؿای ا٤٘ٓت کٚ ػؿ 

  ."رٕٞ ت٣َٞت ىؼ، ثؼمت آٝؿػ ۳تبؿ٣ظ 

ٝ َٗت ٓٞاػ ٝاهؼ٤ت ا٣ٖ امت کٚ ٝاى٘گتٖ اکٕ٘ٞ اػتـاّی ثـ ػ٤ِٚ اٗتلبٍ 

اٝت ا٣ٖ ٓنئِٚ تْ پـمو ٝ پبمظ ٤ٓبٕ  ۲۳ػؿ . مٞعتی اػالّ ىؼٙ ٗکـػٙ امت

٣ک . ژٝؿٗب٤ُنت ٛب ٝ ؿٝثـت گ٤جل مغ٘گٞی ٓطجٞػبتی کبط مل٤ؼ ثٞػ

ٓب ٤ٖٔٛ اع٤ـا اف آٜٗب عٞامت٤ْ کٚ ا٣ٖ کبؿ ؿا ٗک٘٘ؼ؟ ٖٓ كکـ :" ژٝؿٗب٤ُنت گلت

   "..........ٓی کـػّ کٚ ٓب ؿٝی صـكٔبٕ ٓی ٓب٤ْٗ



 24 

ؿٝثـت گ٤جل ػؿ پبمغو ػؿ اثتؼا اىبؿٙ ٗٔٞػ کٚ تبم٤نبت ثٞىٜـ اف مٞی 

ثؼالٝٙ ؿٝم٤ٚ . آژاٗل ث٤ٖ أُِِی اٗـژی اتٔی تضت ٗظـ ٝ ک٘تـٍ هـاؿ ػاؿػ

ثـگيت فثبُٚ ٓٞاػ مٞعتی ؿا کٚ اف إٓ پُٞٞت٤ّٗٞٞ ثؼمت ٓی آ٣ؼ، ّٔبٗت ٗٔٞػٙ 
ٕ ثـای ت٤ُٞؼ اٝؿا٤ّٗٞ ػؿ ؿ٤ـ ا٣ٖ ٍٞؿت ؿٝٗؼ اٗتوبٍ ٓٞاػ مٞعتی کٚ ا٣ـا. امت

ّؼ٤ق ؿ٘ی ىؼٙ اصت٤بد ػاؿػ ٓتٞهق عٞاٛؼ ىؼ ٝ ا٣ٖ عٞػ اٗگ٤قٙ ا٣ـاٗی ٛب ؿا ثـای 

 ."اػآٚ ؿ٘ی مبفی ف٣ـ مئٞاٍ عٞاٛؼ ثـػ
ػؿ ٣ک پـمو ػ٣گـ ؿٝثـت گ٤جل ؿا ثٚ مغ٘بٕ ٓبٙ ٓبؿك ٤ِ٤ٛـی ک٤ِ٘گتٖ کٚ ؿاٙ 

چٚ چ٤قی :" ع ػاػٙ ٝ گلتٚ ىؼاكتبػٕ ؿآکتٞؿ ؿا فٝػ ػاٗنتٚ ٝ آٗـا ؿػ ٗٔٞػٙ ثٞػ، ؿرٞ

". تـ٤٤ـ کـػٙ امت؟  صبٍ ث٘ظـ ٓی ؿمؼ کٚ اف ؿاٙ اكتبػٕ ؿآکتٞؿ امتوجبٍ ٓی ىٞػ
ٖٓ ٓی عٞاْٛ ىٔب ؿا ثٚ ٝفاؿت عبؿرٚ :" ؿٝثـت گ٤جل ػؿ پبمظ ثٚ ا٣ٖ پـمو گلت

ٖٓ كکـ ٓی کْ٘ آٜٗب ٓی تٞاٗ٘ؼ ثئب ت٤ّٞش ثؼٛ٘ؼ کٚ تلبٝت إٓ ؿٝف ثب . ؿرٞع ثؼْٛ

  ."ٞٗی ػؿ کزب هـاؿ ػاؿػىـا٣ٔ ک٘
ا٣ٖ ٓ٘طن کٚ ؿاٙ اٗؼافی ؿآکتٞؿ ثٞىٜـثـای ا٣ٖ امت کٚ ا٣ـإ عٞػ ٓٞاػ مٞعتی 

ف٣ـا کٚ تبع٤ـ ٛبی . ؿآکتٞؿ اه ؿا ت٤ُٞؼ ٗک٘ؼ، ٗٔی تٞاٗؼ ثـای آ٣٘ؼٙ ّٔبٗتی ثبىؼ

ث٤ئبؿ ػؿ تبؿ٣ظ مبعت ؿآکتٞؿ امبمب ٗيبٕ ػاػ کٚ ؿٝم٤ٚ ػؿ ٓوبثَ كيبؿٛبی آٓـ٣کب 
ثؼالٝٙ . بك امت ٝ تضت ىـا٣طی ٛٔٞاؿٙ ٓی تٞاٗؼ ٓزؼػا ػوت ٗي٤٘ی ک٘ؼثن٤بؿصن

ٓٞاػ مٞعتی کٚ ؿٝم٤ٚ تب کٕ٘ٞ ثٚ ا٣ـإ كـمتبػٙ امت ٓجن ا٤ُٖٝ گقاؿه تٜ٘ب كؤ 

اُجتٚ ٓـف ؿٝمی ْٛ ثب پ٤ٔبٗی عٞػ ؿا ٓٞظق ٗٔٞػٙ امت . ثـای ٣کنبٍ کبكی امت
مبفػ ـ آب ا٣ـإ ٣ک ّٔبٗت مبٍ ػ٣گـثب ٓٞاػ مٞعتی تب٤ٖٓ  ۲۲کٚ ؿآکتٞؿ ؿا تب 

ٝاهؼی ثـای ا٣ٖ کبؿػؿ ػمت ٗؼاؿػ ٝػؿ ٜٗب٣ت ا٣ـاٗی ٛب عٞػىبٕ ٗويٚ ػاؿٗؼ کٚ ػؿ 

) صتی اگـ کٚ تؼؼاػی ؿا کٚ ػِ٘ب اػالّ ٗٔٞػٙ اٗؼ . آ٣٘ؼٙ تبم٤نبت اتٔی ؿا عٞػ ثنبفٗؼ
 .ٝاهؼی ٗجبىؼ( ػؼػ ۸۲

کـػٛبی ؿٝمٜب ؿ٤ـ مبٍ ٛب آٓؼ ٝ ىؼ ثـ مـ ؿآکتٞؿثٞىٜـ ٗيبٕ ٓی ػٛ٘ؼ کٚ ػِٔ

هبثَ پ٤و ث٤٘ی، ؿ٤ـ هبثَ اػتٔبػ ٝ ظبٛـا ٛٔچ٤ٖ٘ ثيؼت تضت تبح٤ـ آٓـ٣کب ٝ صتی 
٣بكتٖ ٓ٘طوی کٚ ثتٞا٤ْٗ ثب إٓ ٓزٔٞػٚ ؿكتبؿ ٛبی ؿٝم٤ٚ ؿا ػؿ . امـائ٤َ هـاؿ ػاؿػ

  .ػػٞای اتٔی ا٣ـإ ه٤بك ٗٔبئ٤ْ کبٓال ٗبٓٔکٖ امت

ثٚ پ٤ٔبٗی کٚ ثب ا٣ـإ ثـای كـمتبػٕ ػؿ ٤ٖٔٛ ؿاثطٚ ٓی تٞإ ثٚ ػؼّ تؼٜؼ ؿٝم٤ٚ 
ثنتٚ  ۸۲۲۱ا٣ٖ پ٤ٔبٕ ػؿ مبٍ . ثنتٚ امت اىبؿٙ ٗٔٞػ ۳۲۲م٤نتْ ػكبػی ٛٞائی اك 

. ىؼٙ آب ٓـف ؿٝمی ٓـتجب ثب تٞر٤ٜبت ٓتلبٝت تبؿ٣ظ تض٣َٞ آٗـا ثٚ ػوت اٗؼاعت

ٓوبٓبت ػُٝت ؿٝم٤ٚ  ۸۲۲۲رٕٞ  ۳ثؼؼ اف ت٣َٞت هطؼ٘بٓٚ ىٞؿای ا٤٘ٓت ػؿ 
ٛب رقء  ۳۲۲ا٣٘کٚ آ٣ب اك . ّ ٗظـ ٛبی ثن٤بؿ ّؼ ٝ ٗو٤ِ ٗٔٞػٗؼؿٝفٛب اػال

تن٤ِضبت ٛنت٘ؼ ٝ ػچبؿ تضـ٣ْ ٓی ىٞٗؼ ٝ صبٍ ٍبػؿ کـػٕ إٓ ثٚ ا٣ـإ ٓٔ٘ٞع امت 
٣ب ٗٚ؟ ثغًَٞ مـری الٝؿٝ ٝف٣ـ آٞؿ عبؿرٚ ٝ ٝفاؿت عبٗٚ اه تاله ٓی 

ػؿ ٜٗب٣ت . بى٘ؼٛب ػچبؿ تضـ٣ْ ٛب ٗٔی ث ۳۲۲کـػٗؼ کٚ ثٚ ػ٣گـإ ثوجٞالٗ٘ؼ کٚ اك 

صتی ك٤ِ٤پ گـُٝی مغ٘گٞی ػُٝت ػؿ ٣ک ک٘لـاٗل ٓطجٞػبتی ػٝ ثبؿ تبک٤ؼ ٗٔٞػ کٚ 
 .ٛب ػؿ ٤ُنت تضـ٣ْ ٛبی تن٤ِضبتی ٝرٞػ ٗؼاؿٗؼ ۳۲۲اك 

صتی اگـ ا٣٘طٞؿ ْٛ ٓی ثٞػ ٝاهؼ٤ت ا٣ٖ امت کٚ ٤ٛچکل ٗٔی تٞاٗؼ ؿٝم٤ٚ ؿا ٓزجٞؿ 

ٖ ػؿ ثبؿٙ تٔبٓی ثغو ٛبی هطؼ٘بٓٚ کٚ ا٣. ک٘ؼ کٚ هطؼ٘بٓٚ ؿا ثٚ ا٣ٖ ىکِو تبئ٤ؼ ٗٔب٣ؼ

ػؿ ٝاهغ ثب . ٛـ گٞٗٚ كـمتبػٕ تن٤ِضبت ؿا ثٚ ا٣ـإ ٓٔ٘ٞع ٓی مبفػ ٍبػم امت

تضـ٣ْ تن٤ِضبتی ث٤و اف ٛٔٚ ؿٝم٤ٚ ٝ چ٤ٖ عنبؿت ٓی ث٤٘٘ؼ ٝ ث٘بثـا٣ٖ اٗگ٤قٙ آٜٗب 

  ثـای تبئ٤ؼ تضـ٣ْ ٛبی رؼ٣ؼ ثب٣ؼ ٓٞؿػ مئٞاٍ ثبىؼ؟
اٝت گقاؿه ٓی ػٛؼ کٚ ؿٝم٤ٚ  ۳ػؿ تبؿ٣ظ " ٞٝمتیاؿ اٍ آ ٗ" عجـگقاؿی ؿٝمی 

٤ِ٤ٓبؿػ  ۲۳رٕٞ ىٞؿای ا٤٘ٓت ثـ ػ٤ِٚ ا٣ـإ ػؿ صؼٝػ  ۳ثغبٓـ تضـ٣ْ تن٤ِضبتی 

. ا٣ٖ ٓجِؾ ػؿ ثـگ٤ـٗؼٙ هـاؿ ػاػٛب ٝ پـٝژٙ ٛبی ٓغتِق امت. ػالؿ عنبؿت ٓی ث٤٘ؼ
ؿثٔ ػاؿػ ٤ِ٤ٓبؿػ ا٣ٖ ٓجِؾ ثٚ م٤نتْ ػكبػی ٛٞائی  2،2ٓجن گقاؿه ا٣ٖ عجـگقاؿی 

٤ِ٤ٓبؿػ ثـای تن٤ِضبت ر٘گی ٤ٗـٝػؿ٣بئی  ۳،۸ٛب ٝ تب  ٤ِ٤ٓ۳۳ٕٞ ثٚ اك  800ٝ 

٤ِ٤ٓبؿػ ػمتگبٙ ٛبی ٗظبٓی  ٤ِ٤ٓ۸،۳بؿػ ثـای ٛٞاپ٤ٔبٛبی ر٘گی ٝ  ۳،۱ا٣ـإ ٝ 
ػؿ ا٣ٖ ٤ٓبٕ . ٤ِ٤ٓبؿػ ٤ِٛکٞپتـ ٛبی ر٘گی ؿثٔ پ٤ؼا ٓی ک٘ؼ ۲،۲ُيکـ ف٤ٓ٘ی ٝ 

٤ِ٤ٕٓٞ ػالؿ ثـای ثْٜ ۲۲بكٚ ٓی ىٞػ اف رِٔٚ ٓزبفات ثْٜ فػٕ هـاؿ ػاػ ٛب ْٛ اّ

  .ٛب ۳۲۲فػٕ هـاؿ ػاػ اك 
ػؿ ثبؿٙ عنبؿات چ٤ٖ ثـمـ هـاؿ ػاػٛبی تن٤ِضبتی ثب ا٣ـإ کٚ كنظ ٓی ىٞٗؼ ٛ٘ٞف 

مئٞاٍ ا٣٘زبمت کٚ کيٞؿی چٕٞ چ٤ٖ کٚ ٛٔٞاؿٙ ثـ ػ٤ِٚ اه . آٓبؿی ػؿ ػمت ٤ٗنت

اتغبؽ ىؼ ٝ  ۲۳۲۳ٚ اؿٝپب ػؿ مبٍ تضـ٣ْ تن٤ِضبتی گنتـػٙ اف مٞی آٓـ٣کب ٝ اتضبػ٣
ٛ٘ٞف ا٣ٖ تضـ٣ْ ثٚ هٞت عٞػ ٛٔچ٘بٕ ثبهی امت صبٍ چگٞٗٚ ٛٔبٕ اهؼاّ ٓزبفاتی ؿا 

 .ثـ ػ٤ِٚ کيٞؿ ػ٣گـی تبئ٤ؼ ٓی ک٘ؼ

اصتٔبال ٛـ ػٝ کيٞؿ ثـای تبئ٤ؼ تضـ٣ْ ٛب ثـ ػ٤ِٚ ا٣ـإ ثيکِی اف مٞی ؿـثی ٛب 

آب ثب ا٣ٖ . ٝػ٤ؼٛبئی ثـای آ٣٘ؼٙ صؼاهَ ثب ٝػؼٙ ٝ. عنبؿت ٛب٣يبٕ تالكی عٞاٛؼ ىؼ

عجـگقاؿی ٗٞٝمتی ػؿ ثبؿٙ . صبٍ تب کٕ٘ٞ ػؿ ا٣ٖ ثبؿٙ ٤ٛچ آالػی ػؿ ػمت ٤ٗنت

رٕٞ اف مٞی کبؿى٘بك ٗظبٓی ؿٝم٤ٚ ا٣گٞؿ کـٝتي٘کٞ کٚ  ۲۲ا٣ٖ تْ ػؿ تبؿ٣ظ 
 :ؿئ٤ل
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تٞاٗ٘ؼ اف ٓـ٣ن پ٤ٔبٕ ٗبٓٚ ٛبی عنبؿات ؿٝم٤ٚ ػؿ تزبؿات ا٣ـإ ٓی " امت ثب ت٤تـ  
ٓجن ٗظـ ا٣ٖ کبؿى٘بك . ٗوَ هٍٞ ٓی ک٘ؼ" رؼ٣ؼ ثب ا٣ـإ ٝ اكـبٗنتبٕ رجـإ گـػػ

عنبؿات ا٣ٖ تزبؿت ٛبی تن٤ِضبتی ٓی تٞاٗ٘ؼ اف مٞی آٓـ٣کب ٝ ٓتضؼ٣ٖ آٜٗب پـػاعت 

ا٣ٖ ٓنئِٚ ٗيبٕ ٓی ػٛؼ کٚ ا٣بالت ٓتضؼٙ آٓـ٣کب ٝ ٗبتٞ :" کـٝتي٘کٞ ٓی گ٣ٞؼ. ىٞػ
ٓبٗی کٚ اف کبؿاکتـ ٓ٘بمجبت ٛٔکبؿی ٛبی ٓيتـک ثب ؿٝم٤ٚ ٍضجت ٓی ک٘٘ؼ، ثٚ ف

  ."ٝاهغ پُٞيبٕ ؿا آٗزبئی ٓی ػٛ٘ؼ کٚ ٓطبثن ٤ِٓيبٕ ثبىؼ

اُجتٚ ا٣ٖ اٗتظبؿ ْٛ ٓی ؿٝػ کٚ ؿٝم٤ٚ ػؿ ا٣ٖ ٓٞؿػ ْٛ چٕٞ ثـای ٓخبٍ ػؿ فٓبٕ ٣کی 
ٙ ثـٝػ ٝ ػمتو ىؼٕ ػٝ آُٔبٕ ٝ ٛٔچ٤ٖ٘ گنتـه ٗبتٞ ػؿ اؿٝپبی ىـهی مـه کال

 :ٓخبُی اٗگ٤ِنی ٓی گ٣ٞؼ. عبُی ثٔبٗؼ

Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me 

ٗ٘گ ثـ تٞ اگـ کٚ ٓـا ٣کجبؿ ػمت ث٤بٗؼافی، ٗ٘گ ثـ ٖٓ اگـ کٚ تٞ ٓـا ثـای ثبؿ )

 (ػّٝ ػمت ث٤بٗؼافی
ٓنبػی ىبٕ   م٤بمتٔؼاؿإ ؿٝمی ٝ چ٤٘ی ثٚ پـمو ػؿ ثبؿٙ ػالئَ چٜبؿ٤ٖٓ تيـ٣ک

: ػؿ رٜت ّٝغ ٓزبفات ٛبی ٛٔٞاؿٙ ثـ ػ٤ِٚ ا٣ـإ ٣کَؼا چ٤ٖ٘ پبمظ ٓی ػٛ٘ؼ

ا٣ُٞٝت ىٞؿای ا٤٘ٓت تٜ٘ب ٍؼٝؿ تضـ٣ْ ٛب ٤ٗنت ثِکٚ ٛٔٞاؿٙ ثـتٞمؼٚ ػ٣بُٞگ ٝ 
رٕٞ  ۲۲ا٣ٖٝ گبٗگ مغ٘گٞی ٝفاؿت عبؿرٚ چ٤ٖ ػؿ تبؿ٣ظ . ٓؾاکـات تبک٤ؼ ػاؿػ

چ٤ٖ ثؼٗجبٍ ؿاٙ صِی امت . ٓيکالت ؿا صَ ٗٔب٣ؼ تضـ٣ْ ثٚ تٜ٘بئی  ٗٔی تٞاٗؼ: ٓی گ٣ٞؼ

  .کٚ ٓٞاكوت تٔبٓی ٓـك٤ٖ ػػٞا ؿا رِت ٗٔب٣ؼ
ٛٔچ٤ٖ٘ ٣ٝتبُی ىٞؿک٤ٖ مل٤ـ مبفٓبٕ َِٓ ٓتضؼ ػؿ ؿٝم٤ٚ ػؿمت ٣ک ؿٝف ثؼؼ اف 

ٖٓ ثـامتی اػتوبػ ػاؿّ کٚ : ٍؼٝؿ هطؼ٘بٓٚ ىٞؿای ا٤٘ٓت ثن٤بؿ ا٤ٓؼٝاؿاٗٚ گلت

ٛجـ٣ت ا٣ـإ ثـّـٝؿت ٛٔکبؿی ٓيتـک کبَٓ ثب تضـ٣ْ ٛب ثبػج عٞاٛ٘ؼ ىؼ کٚ ؿ
ٓتٔـکق گـػػ ـ ا٣ـإ ـ  ۰ربٓؼٚ ث٤ٖ أُِِی ٝ آژاٗل ث٤ٖ أُِِی اٗـژی اتٔی ٝ ا٣ـإ ـ 

ٓ٘ظٞؿ گـٝٙ ٓتيکَ اف چ٤ٖ، آُٔبٕ، كـاٗنٚ، ثـ٣تب٤ٗب، ؿٝم٤ٚ ٝ آٓـ٣کبمت کٚ تب  ۰

٣ٖ ثبؿٙ ثب ْٛ تٞاكن ػؿ ا ۰ا٣ـإ ـ . ثضبٍ ٓوبثِٚ ثب ا٣ـإ ؿا ت٤َْٔ گ٤ـی کـػٙ اٗؼ
ػاؿٗؼ کٚ کيٞؿٛبی ػ٣گـی چٕٞ تـک٤ٚ ٝ ثـف٣َ کٚ ىـکتيبٕ ػؿ ا٣ٖ گـٝٙ ٓی تٞاٗؼ 

  .ٓطٔئ٘ب رٞ ٍضجت ٛب ؿا ثٜجٞػ ثغيؼ، ػؿ ٓؾاکـات ىـکت ػاػٙ ٗيٞٗؼ

رٞالی  ۲۸ٓؼ٣ٝؼ٣ق ؿئ٤ل رٜٔٞؿ ؿٝم٤ٚ ثب تٞرٚ ثٚ ٗتب٣ذ ٓ٘لی تب ک٘ٞٗی ػؿ تبؿ٣ظ 
رؼ٣ؼ ثـ ػ٤ِٚ ا٣ـإ ؿا ثؼ٘ٞإ پ٤يـكت ؿٝٗؼ ٓؾاکـات ثـای چٜبؿ٤ٖٓ ثبؿ تضـ٣ْ ٛبی 

ٝی ػؿ ا٣ٖ ؿاثطٚ ٓنتو٤ٔب ثٚ گلتٚ ٛبی گؾىتٚ عٞػ اىبؿٙ ٗٔٞػٙ ٝ . تٞر٤ش ٓی ک٘ؼ

تضـ٣ْ ٛب ػؿ هبػؼٙ ثٚ ٗتب٣ذ ػُغٞاٙ :" ثؼٕٝ ا٣٘کٚ ا٣ٖ ت٘بهِ ؿا ت٤ّٞش ػٛؼ ٓی گ٣ٞؼ
ٓؼٔبثـاٗگ٤ق ع٣ٞو  ؿئ٤ل رٜٔٞؿ ؿٝم٤ٚ مپل تٞرٚ ٛب ؿا ثٚ ث٤بٗبت". ٗٔی اٗزبٓ٘ؼ

رِت ٗٔٞػٙ ٝ ٓی گ٣ٞؼ تضـ٣ْ ٛب ث٘ؼؿت مبفٗؼٙ ٓی ثبى٘ؼ ٝ  ۸۲۲۳ػؿ ٓبٙ مپتبٓجـ 

  ."ثـعی اٝهبت ارت٘بة ٗبپؾ٣ـٗؼ
ٝالػ٤ٔ٣ـ پٞت٤ٖ ٗغنت ٝف٣ـ ؿٝم٤ٚ صتی ٛٔبٕ ؿٝف ؿای گ٤ـی ػؿ ىٞؿای ا٤٘ٓت 

ٗٚ گلت کٚ ثـای صَ ػػٞای اتٔی ا٣ـإ ٓؾاکـات ٍِش آ٤ٓق ثٜتـ٣ٖ ؿاٙ صَ امت 

ٝی اىبؿٙ ٗٔٞػ ٓب ٗجب٣ؼ ا٣ـإ ؿا ٓزجٞؿ ک٤ْ٘ ثِکٚ ثب٣ؼ ػؿ ٓٞؿػ ا٣ٖ ٓيکَ . تضـ٣ْ ٛب
 ."ثب آٜٗب ثٚ ٣ک تٞاكن ثـم٤ْ

ػؿ ٤ٓبٕ کنبٗی کٚ ٛٔٞاؿٙ ثٚ هطؼ٘بٓٚ ٛبی مبفٓبٕ َِٓ ؿای ٓی ػٛ٘ؼ، م٤بمتٔؼاؿإ 
ثـای ٓخبٍ . ؿٝمی ثبؿٛب ٍؼٝؿ تضـ٣ْ ٛب ؿا ثٚ ٍـاصت ٓضکّٞ ٗٔٞػٙ اٗؼ

گلت کٚ اٝ ػؿ تبؿ٣ظ صتی ٣ک ٓٞؿػ  ۸۲۲۰ف ٝف٣ـ ػكبع ؿٝم٤ٚ ػؿ مپتبٓجـ مـػ٣کٞ

ٝف٣ـ ۸۲۲۰ػؿ اکتجـ . ْٛ ٗٔی ى٘بمؼ کٚ تٞمٔ ٓزبفات ٛب ثٚ اٛؼاكی ؿم٤ؼٙ ثبى٘ؼ
ٛٔقٓبٕ . آٞؿ عبؿرٚ ؿٝم٤ٚ گلت کٚ ؿٝم٤ٚ ثـ ػ٤ِٚ اُت٤ٔبتّٞ ٛب ٝ تٜؼ٣ؼات ٓی ثبىؼ

ـا٣طی ثٚ ٝرٞػ آ٣ؼ کٚ ػؿ إٓ گـٝٙ ٓب ٗجب٣ؼ اربفٙ ػ٤ْٛ کٚ ى: ٝی اعطبؿ ٗٔٞػ کٚ

ٝ ىٞؿای ا٤٘ٓت هؼٜٓبئی ثـػاؿٗؼ کٚ ٛٔٚ ٓب ؿا ػؿ ٓوبثِٚ ثب ا٣ـإ هـاؿ ػٛ٘ؼ  ۰ا٣ـإ ـ 
ـ ػٝ ٓبٙ ثؼؼ ؿٝم٤ٚ ػؿ ىٞؿای ا٤٘ٓت ثـای ا٤ُٖٝ ثبؿ ثٚ ٍؼٝؿ اهؼآبت ٓزبفاتی ثـ 

 .ػ٤ِٚ ا٣ـإ ؿای ٓخجت ػاػ ـ

ٓنبػی ػؿ هطؼ٘بٓٚ ٛبی تضـ٣ٔی ٓ٘طن ٓضٞؿی ؿٝمٜب ٝ چ٤٘ی ٛب ثـای اىتـاک 
رؼ٣ؼ ثـ ػ٤ِٚ ا٣ـإ آٗطٞؿ کٚ پ٤ؼامت ػٔال ثی چيْ اٗؼاف امت ٝ ثب ٍضجت ٛبی عٞػ 

اف آٗزب کٚ ػالئَ ؿكتبؿ ٓت٘بهِ ؿٝم٤ٚ ٝ چ٤ٖ . آٜٗب ػؿ ثبؿٙ ا٣ٖ تْ ت٘بهِ ػاؿػ

ٓيغٌ ٤ٗنت ث٘بثـا٣ٖ افا٣٘کٚ ثتٞإ ٗٞػی ٓ٘طن م٤بمی ٝ اٍٞال ٣ک امتـاتژی اف 
  .ثن٤بؿ مغت ٝ ػىٞاؿ امت إٓ گـكت

ٛـ ػٝ کيٞؿ تب کٕ٘ٞ صتی اف ٣ک آکبٕ کٞچک ثـای ا٣٘کٚ ثب ْٛ ٓيتـکب ثتٞاٗ٘ؼ ٣ک 

ّٓٞغ ثـ مـ ػػٞای اتٔی ا٣ـإ ثگ٤ـٗؼ ـ ىب٣ؼ ْٛ ػؿ اتضبػی ثب کيٞؿ ٛبی ػ٣گـ ـ 
آٜٗب ػؿ ا٣ٖ مبٍ ٛب ٗٚ پ٤يٜ٘بػی مبفٗؼٙ کٚ ثتٞاٗؼ ثٚ ٣ک تٞاكن . عٞػػاؿی ٗٔٞػٙ اٗؼ

ٕ ٓـك٤ٖ ٓ٘زـ ىٞػ، اؿائٚ ٗٔٞػٗؼ ٝ ٗٚ اثتکبؿ ػِٔی ثـای ٓؾاکـٙ ثب ا٣ـإ ؿٝی ٤ٓب

صتی ىبٗنی ْٛ کٚ اف مٞی ثـف٣َ ٝ تـک٤ٚ ثـای صَ ا٣ٖ ػػٞا ٝرٞػ . ٤ٓق گؾاىت٘ؼ
 .ػاىت، ٗٚ تٜ٘ب ٗپؾ٣ـكت٘ؼ ثِکٚ ثٚ کٔک آٓـ٣کب ٝ اتضبػ٣ٚ اؿٝپب كٞؿا آٗـا اف ث٤ٖ ثـػٗؼ

………………………………………………………. 
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