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 عشعخي

آهؼؿه، متيکل اف صؼًػ میَؼ تب چيبؿ ٍؼ  کبؿگـ امابماب كَاجای راب  

ىبینتو عٌػ ػؿ ٍق رنجو کبؿگـ  ایـان ؿا ٓجت میکنؼ. این کبؿگـان 

مبکن ػؿ مو ؿًمتب  ػجیب  تب  ملجی،  ىبؿال كَاجای ػؿ ماؼابػن ٓا   

منطوو تکبة اف پـرٌىو تـین رجيو ىب  مجبؿفات کبؿگـ  ػؿ ماوابثال 

کل ٓجوو مـمبیو ػاؿ ایـان ؿا تيکیل ػاػه انؼ. اف ىو مبل پایاو، ػیا ابه 

، ثب اػتـاُ رجٌ  کبؿعبنو، مکاو کابؿگاـ  آهاؼؿه ّاـة  3131مبل 

ىؼ. آهؼؿه مـ  ػؿ میبن مـىب  مـاکق پـ تپو کبؿگـ  ػؿآًؿػ ً عجاـ 

کبؿگـ ػؿ م ء ػبم تٌرو ؿا ثو  31، ى م 3131مبف گـػیؼ. اؿػیجييت 

ىـایٔ صبکم ثـ کبؿ ً فنؼگی این کبؿگـان مایاغاکاٌة کاـػ. ًفیاـ کابؿ 

مغبللت کـػ تب فیـ اثـً  صکم هٌه هْبئیو ؿا ثاـػاؿػ. ػعابلات مازاجال  

گنؼ مبرـا ؿا ثیو اف پیو ػؿ آًؿػ. ىلتو پیو اعجبؿ مـثٌٓ ثو مضبک و ً 

فنؼان ىلت نلـ اف کبؿگـان ثـا  چنؼمین ثبؿآهاؼؿه ؿا ثاو ٍاؼؿ اعاجابؿ 

ثـػ.  رقئیبت ػعبلت کبؿكـمب، ػًلت، نیـً  مـکٌة ً  هاٌه هْابئایاو 

 یکی اف ػیگـ  نلـت انگیقتـ امت.   

ثاب مایاـ  ػؿ ؿًیاؼاػىاب  ػً “  ػجیاو  ثایاکابؿ ” اف ػؿ ى بؿه ًیژه ا  

چاناد ػؿ ماـػاة ّاؼ  31ً عـػاػ  31اػتَبة ً اػتـاُ ػؿ ػی به 

کبؿگـ  صبکم ثـ ایـان ثیبنؼافیم. صوبین ً مـًؿ آن تاکابن ػىاناؼه امات. 

منطن مٌػ مـمبیو ىـگق ثب نلل اصتـام ً آماٌػگای ً اعاتایابؿ اننابناياب 

مبفگبؿ  نؼاىتو امت. اینزب ػیگـ مـ ً کبؿ مب ثب ژؿكب  پنتی ً ؿؽالت 

امت کو  ثیقاؿ  ؿا ػؿ ؽؿه ؽؿه ًرٌػ عٌاننؼه ثو راٌىاو ػؿ مایابًؿػ. 

مـمبیو ثيـه کيی اف نیـً  کبؿ ؿا پیچیؼه تاـ ً ثا اـاتات امابؿت ثابؿ 

مبعتو امت. امب ثب ثٌ  ٓ  ً ػؿ موبثل كـیجاناؼگای فؿػ ؿناد آن ىا او  

آؿایو ً عٌیيتن ػاؿ  ً مبفمبن رب  عاٌػ ؿا ثاو مابكایاب  ثای مايابثاب 

میؼىؼ. تکجیق مؼؼن ٓ   آهؼؿه ػؿ چنگبل رنٌن ام می مـمبیو    ثبیاؼ 

ؿًىن ثبىؼ. اینزب، ثنؼ ثو ثنؼ هبنٌن کبؿ ػؿ تـکیت ثب گٌىت ً اماتاغاٌان 

کبؿگـ منتوایا اب ً ثا كابٍاجاو ثاب ؿًس رابًػاناو ٓا یای ماٌػ ثاو حا اـ 

 مینيیننؼ ...

"کیلـعٌامت آهؼؿه" ، ً یب ٓـصی ػؿ این م ت ً مٌ، مْ ٌن اٍاجای 

این ى بؿه نيـیو امت کو امبمب اف مزـا  انتيبؿ ماو گاقاؿه تاؼاوایات 

ىؼه امت. ػً گقاؿه اف عجـنگبؿ مضتـم ؿًفنبمو "ًهبیغ اتلبهیو" امات 

ً گقاؿه مٌم، ىبمل متن نتیزو  تلضٌ ک یتو ا  اف ن بینؼگابن مازاجال 

میجبىؼ. ثنیبؿ  ػؿ میبن ؿمابناو ىاب ً اف را اجاو ػؿ ایان ماو گاقاؿه، 

ثؼؿربت گٌنبگٌن  مؼای ػؿ  تاـاىایاؼن گا اـاىای "کابؿگاـان ثاٌمای"، 

"ىٌیت مجی"، ً یب "ارـا  هبنٌن کبؿ"  ثؼنٌان ؿاه نزبت ىؼه امت. اماب 

صوبین  نبگقیـ  گٌیبتـ اف ىـ ًاهؼیتی ػؿ موبثل این تضـیلبت عٌػ ؿا ثاو 

 ن بیو میگؾاؿنؼ.  

ػؿ ىـس ًّؼیت کبؿ ً فنؼگی کبؿگـان منطوو، "رايانام ٓا   آهاؼؿه" 

ػجبؿتی امت کو کم ثکبؿ نـكتو امت. گقاؿىبت ماناؼؿد ػؿ ایان ىا ابؿه 

نيـیو ػلیجی ثـ صوبنیت این هْبًت امت. ٓجوو کبؿگـ ایـان نبچبؿ امت 

کیلـعٌامت  ؿًىنی ػؿ ػكبع اف ٍق مؼؼنچیبن ٓ   عٌػ ثؼمت ػىؼ. 

این کیلـعٌامت رين ی امت. ن یتٌانؼ رق این ثبىؼ. ایان کایالاـعاٌامات 

ن یتٌانؼ رق  ثب ؿگو ىب  تنؼ انتوبم مزنم گـػػ. ثب نغنتین رب  پب  ملت 

ػؿ فمین هؼؿت کبؿگـ  ػبمجین ً منججین ایان ػؿناؼىات رانابیای ػاجایاو 

کبؿگـان ثبیؼ ؿل ً فنزیـ ىٌنؼ. این ًاهؼیتی انکبؿ نبپؾیـ امات. اماب ػؿ 

پبیجنؼ  ثو ًاهؼیت، رنجو ػیگـ  نیق ثو ى بن انؼافه گـیق نبپؾیـ امات. ً 

آن، فیـ ػنٌان "مغ َو آهؼؿه" م ذ ً ماـماغات ىا اٌاؿه ثاغايای اف 

 ػینبمینم پـ مـ ً ٍؼا  آهؼؿه ؿا ىکل ػاػه امت. 

لقَ آلذسٍ، سّایت سگَ ای اص طجمَ کبسگش ایرشاى اعرت کرَ دس ده عرَ 

سّعتب دس ؽِشعتبًی دّس افتبدٍ عفشٍ ًعوت طال سا ثرش ده ثرْساّاصی 

ایشاى صُش هبس عبختَ اعت. دیْاس آلذسٍ ای  کْتبٍ اعت، ثٌب ثَ دعیغَ 

ّ خیوَ ؽت ثبصی لبًْى کبس ثعٌْاى کبسگش فقلی  "داخل آدم" ثذغربة 

ًویبیذ تب چَ ثشعذ اص دمی ثشخْسداس گشدد... آًچَ آلذسٍ سا یر  عرش ّ 

گشدى هتوبیض هیکٌذ، ًَ فمظ دك طلجری، ثرلرکرَ طرلرجرکربس ثرْدى اّعرت. 

التوبط ًویکٌذ، هٌتظش ًویوبًذ، ّلت ثشای تلف کرشدى ثرذًرجربه ؽرْسای 

اعالهی ّ اًجوي فٌفی ًذاسد، پؾت ثَ "خبک هب" ّ "طالی هرب" دادٍ 

یمَ کبسفشهب سا هیگیشد. دس آلذسٍ  صست  لربًرْى ّ اداسٍ کربس لرورقرْس 

اعت. ثشای سفع ؽش کبسگش دس آلذسٍ دادگبٍ ّ اهبم جوعَ ّ ّادذ عشکْة 

ّ ّصیش کبس ّ هجلظ ّ کبسفشهب تْ عش ُوذیگش صدٍ اًذ، عجیل یکرذیرگرش 

سا چشة کشدٍ اًذ،  ثب ؽالق صُش چؾن گرشفرترَ اًرذ ترب ثرالفربفرلرَ پؾرت 

 کویغیْى تذمیك هجلظ ؽبى پٌِبى ؽًْذ ّ ًبخي ثجًْذ. 

ػؿ ؿگو آم ػؿه ٓجوو کبؿگـ ایـان ى و ػؿىب  م کن کٌثیؼه میيٌػ، "ثاب 

عٌن ػل ً اف نؼاؿ  پٌل ًکایال ؿا را اغ کاـػیام"، "تاٌ ىا ایان منازاؼ 

صـكيبمٌن ؿا ثب ن بینؼه مزجل فػیم" ... ػؿ آهؼؿه ٍق ً هٌل ً هاـاؿ ً 

نیـً  مجبؿفه  ميتـک گـػ ىم میبیؼ ً  چند ػؿ عـعـه مؼؼن انؼاعاتاو 

ثبؿ ثب منئٌلین مؼؼن  چنؼینمیيٌػ... "مب كؤ می نلـ کبؿگـ ثٌػیم" ... " 

ً ن بینؼه تکبة صـف فػیم امب انگبؿ نو انگبؿ. آعاـه تَا ایام گاـكاتایام 

ا  نؼاىتیم. گلتیام ایانازاٌؿ  صاؼاهال  رجٌ  مؼؼن تضَن کنیم. ػیگو چبؿه

ثینن کو مب ىنتیم."  ػؿ ؿگو آهؼؿه ٓجوو کبؿگـ ثـا  مجبؿفه تؼاؿک ً  می

آمبػگی مؼنی ػاؿػ، ّـًؿ  ىنت،  امب ػؿ این منیـ "ىکانات" عابلای  

 اف  ىـ گٌنو اػتجبؿ امت.  

مؼبػنچیبن آهؼؿه ثب اػتـاّبت عٌػ،  ثب ؿًصیو تؼـّی، ثب یوو گـكتناياب، 

ثب اػػب  عبک، ثب ٓجت صن ت بم هؼ عٌیاو ناٌؿ چيام اػاتاـاُ ٓاجاواو 

کبؿگـ ایـان ىنتنؼ. این ؿاىی امت کو ثـا  ع اٍای اف  ؿنازایاـىاب  

نکجت ام می مـمبیو نو ثو  ىکنت ثجکو كؤ مایاتاٌان ثاو اتاضابػ ىا ابن 

ػؿرو اف صن ٓججی ػؿ  ػؿیب  اػتـاّبت پـاکنؼه مٌرٌػ )ثغًٌَ ػؿ 

مٌد ثیکبؿمبؿیيب ً ػمت قػىب  ػوت اكتبػه ػؿ مابیاو ػاٌاؿُ کاـًناب   

 چيم ػًعت.  

رب ػاؿػ رٌىـه اػتـاُ آم ػؿه ؿا ػؿ کنبؿ كْب  پـرٌىو اػتاَابة 

ىلت تپو ػیؼ تب پتبننیل ً امکبن ٓجوو کبؿگـ ؿا تيغیٌ ػاػ.  پایاـًف ، 

ىـ ػؿرو اف پیـًف  ػؿ گـً آمیغتن ً گنتـه ػمت ػؿ ػمت ىام ایان 

 ػً صـکت امت. 

 فرزًد عصیبى  طبمِ وبرگر ایراى در 

 درًدشت  طالی تىبة: 

 خاک من، حق من، کار من!
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 )علغلَ صهبًی سّیذادُب( طبقه کارگر ایران  “ آقدره”کیفرخواست  

 

 

 

یک کارشناس اداره کار که نخواست نامش منتشر شود به ایلنا گفته 
نفر از  ۰۵۱سال است که قرارداد کار نزدیک به  ۰۱است بیش از 

شود و هر  دره به صورت فصلی منعقد می کارگران معدن طالی آق

ساله این تعداد کارگر به خاطر مشکالتی که به تبع بیکاری در فصول 
شود در این ایام در محوطه معدن دست به  سرد سال برایشان فراهم می

 .زنند تجمع می

ىـکت پٌیب فؿکبن ثو ػنٌان پی بنکبؿ مؼؼن ٓ   آم ػؿه ػ  مبه مبل 

  .کبؿگـ كَجی این مؼؼن ؿا اعـاد کـػ ۹۵۳، ۳۹

 زهیٌِ ّبی  اٍلیي اعتصبة

 

 

ػؿه ػؿ  مبه ربؿ  گـًىی اف کبؿگـان مؼؼن ٓ   آم ػ  ۶ؿًف ىنجو 

نلـ اف ى کبؿانيبن  ۹۵۳اػتـاُ ثو تَ یم کبؿكـمب مجنی ثـ اعـاد 

ػؿ ػاعل مضٌٓو این مؼؼن تز غ کـػنؼ. ػؿ این تز غ ى چنین کبؿگـان 

 .كَجی عٌامتبؿ تؼاًم ثی و تؤمین ارت بػی ً اػامو اىتـبليبن ثٌػنؼ

پبمظ مبنؼن کبؿگـان مؼتـُ، مو نلـ اف  ىبمگبه ؿًف تز غ ػؿ پی ثی

کبؿگـان ثیکبؿىؼه تضت كيبؿ ؿًصی، ػؿ مضٌٓو مؼؼن ػمت ثو 

ىب تضت ػ ل  عٌػکيی فػنؼ کو ربن ىـ مو نزبت یبكت ً یکی اف آن

 .رـاصی هـاؿ گـكت

کبؿگـ، اف ر جو  ۱۱ػؿه  پل اف این تز غ، کبؿكـمب  مؼؼن ٓ   آم

یکی اف کبؿگـانی کو عٌػکيی کـػه ثٌػ ؿا ثو اتيبم ایزبػ اؿتيبه ثو 

 .ػاػگبه مؼـكی کـػ

گلتو یکی اف کبؿگـان کو ػؿ ػاػگبه ػ ٌمی تکبة صبّـ ىؼه ثٌػ،  ثو

پؼؿ کبؿگـ  کو ؿًف ىنجو اهؼام ثو عٌػکيی کـػ ثو رب  كـفنؼه کو 

 .تٌان رن ی صٌْؿ ػؿ ػاػمـا ؿا نؼاىت ثو ػاػمـا آمؼه ثٌػ

نيم ػی به، یبفػه کبؿگـ مؼؼن ثنب ثو ىکبیت کبؿكـمب  ثو ػاػگبه ػ ٌمی 

 ىيـ تکبة اصْبؿ ىؼنؼ.  

امبمی کبؿگـان:  یٌمق کبًًمی، ػجبك آؽؿ، مض ؼ عنـً ، منٌَؿ 

ػط، عجیل ػظی ی، كبتش ؿصی ی، ایٌة مٌلٌػ ، ؿّب ثيبؿ ، ؿّب 

هللا ٍجٌؿ  اف کبؿگـان كَجی ثیکبؿىؼه  یٌملی، ػبثؼ ؿص بنی ً ػطبء

 .ثٌػنؼ

 متي ین ثؼؼ اف تيکیل  پـًنؼه هْبئی مٌهتب ً تب مٌػؼ ػاػگبه آفاػ ىؼنؼ. 

 9959ششن دی هبُ 

 

 

ػاػگابه کایالاـ   ۱۱۳ىاؼاجاو   کبؿگـان ثـ امبك ػً ىکبیت رؼاگبنو ػؿ 

تکبة ً ىؼجو ػًم ػاػگبه تزؼیؼ نظـ آؽؿثبیزبن ؿـثی مضبک و ً ماضاکاٌم 

ىـ ػً ػاػگبه ثنب ثو ػؿعٌامت ىـکت پٌیب فؿکبن، پی بنکبؿ مؼاؼن  .ىؼنؼ

 ؿا مٌؿػ ؿمیؼگی هـاؿ ػاػ. “ ایزبػ اؿتيبه”ٓ   اتيبم 

 پشًّذٍ اّه: ُؾت کبسگش هذکْم ؽذًذ. 

 اتيبم: 

 "م بنؼت ً ثبفػاىتن مـػم اف انزبم کنت ً کبؿ"     

 "ایزبػ ىیبىٌ ً رنزبل"     

 "تٌىین ثو نگيجبن ىـکت"     

 "تغـیت لجبك ً تٌهیق ؿیـ هبنٌنی نگيجبن"     

 "تغـیت ػ ؼ  تبثجٌ  ىـکت"    

 مبه صجل.  ۹۳ّـثو ى م ً  ۱۳۳متي بن ؿػیق اًل تب پنزم:    

 .مبه صجل ۹۳ّـثو ى م ً  ۵۳متي بن ؿػیق ىيم تب ىيتم:     

  کبسگش هذکْم ؽذًذ. ۹پشًّذٍ دّم: 

 اتيبم:

 "م بنؼت ً ثبفػاىت مـػم اف کنت ً کبؿ"    

 "ایزبػ ىیبىٌ ً رنزبل"    

ىاقاؿ تاٌمابن  ۵۳۳تب پنزبه ّـثو ىا م ً صاجال ً  ۹۳متيم:   ۳ىـ  

 رـی و نوؼ .

ثب گؾىت ىبکی ً امتلبػه اف كـٍت ػلٌ هْبیی، صکم صجال ىایاک یا  

 اف کبؿگـان ثو ارـا ػؿ نیبمؼ. 

ىب  تؼیایان ىاؼه ثاـا  ماتايا ابن پاـًناؼه،  ثو ػلیل ارـا  مبیـ مزبفات 

 ىب  یبػ ىؼه اف نظـ صوٌهی مغتٌمو اػ م ىؼه امت" "پـًنؼه

اعـاد کبؿگـان مؼؼن ٓ   آم ػؿه ػؿ ػً مابل گاؾىاتاو، ثاب اهاؼام ثاو 

ىب  مضجی ً ًفاؿت تؼبًن، کابؿ ً  عٌػکيی مو کبؿگـ ى ـاه ثٌػ. موبم

ؿكبه ارت بػی اهؼام ثو عٌػکيی این ماو کابؿگاـ ؿا تاکاؾیات کاـػناؼ اماب 

عجـگقاؿ  کبؿ ایـان ثب یکی اف کبؿگـانی کو اهاؼام ثاو عاٌػکيای کاـػه 

 .ًگٌ کـػ ثٌػ گلت

 9959اردیبْشت  
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کبؿگـ مؼؼن ً یکی اف اىبلی ؿًمتب اراـا ىاؼ.  ۸صکم ى م  ۳۵عـػاػ 

 عجـ ارـا  صکم ًمیؼب پغو ىؼ ً اػتـاُ فیبػ  ثـانگیغت.

ىب  کبؿگـ  ى م فػن کبؿگـان ثو رـم  کنلؼؿامیٌن ثین ال ججی اتضبػیو

اعت ل ػؿ نظم ػ ٌمی ػؿ ایـان ؿا ثو مبفمبن ريبنی کبؿ گقاؿه کـػ. 

 گقاؿه ثو پـًنؼه ىکبیت اف ر يٌؿ  ام می ّ ی و ىؼ.

آا ػای اف اراـا   ثای” مؼیـکل کبؿ امتبن آؽؿثبیازابن ؿاـثای ثاؼلایال  

ثـکنبؿ ىؼ. امب ؿئیل کل ػاػگنتـ  اماتابن ػؿ ػكابع اف اراـا   “  صکم

این مٌٌّع ارـا  صکم ى م ثـا  کبؿگـان نجٌػه ” صکم ى م گلت:  

ؿئایال  “  امت ثجکو این اكـاػ ثـىم فننؼگبن نظم ً امنیت ػ ٌمی ثاٌػناؼ.

ػاػگنتـ  تکبة)مضل ارـا  صکم  ىم ّ ان تابکایاؼ ثاـ هابناٌنای ثاٌػن 

 ىب ؿا ثو ثـعٌؿػ هْبیی تيؼیؼ کـػ. صکم، ؿمبنو

ىٌاىؼ ػاللت ثـ كْب  ؿػت ً ًصيت صبکم ثـ ؿًمتب ً مؼؼن ثاٌػ. ثاو 

ىاب  ىاب مایاتاـمان، عایاجای عایاجای” گلتو یکی اف کابؿگاـان ىا م عاٌؿػه، 

چي يبن اف ث یی کاو ماـ ماب اًماؼ تاـمایاؼن. فًؿ ماؼاؼن فیابػه. ىاـ 

ا  کو ثیبػ ػاعل ؿًمتب ثـا  پـمو اف ًّؼیت ماب، اًل مایاجاـن  ؿـیجو

 “مؼؼن ؿً نيٌنو میؼن کو ثیغیبل ًّؼیت مب ثيو

 

 : شالق وبرگراى9959خرداد 

 

 

گقاؿه ىیبت تضوین ً تلضٌ مزجل ػؿثبؿه نضٌه ثـعٌؿػ ثاب کابؿگاـان 

اػتَبثی مؼؼن ٓ   آم ػؿه تکبة ثـ ػالیجی مت ـکق ىؼه امت کو مبل 

ىب کبؿگـان ؿا متيام کاـػه ً ػاػگناتاـ  صاکام  کبؿكـمب ثـ مجنب  آن ۳۹

 مضکٌمیت آنبن ؿا ٍبػؿ ً ارـا کـػه امت . 

 ۹۵۳ػ  اف پؾیـه عٌامات  ۵ثنب ثـ گقاؿه، مؼیـیت مؼؼن ؿًف  اّه:

کبؿگـ اعـاری ثـگقاؿ  رجنو امتنبع کاـػه ً ؿًف ىايام مابناغ ًؿًػ 

ىب ثو مؼؼن ىؼه امت. ػؿ نتیزو کبؿگـان موابثال ػؿة ماؼاؼن اراتا ابع  آن

 مٌؿػ امت. انؼ. ثنبثـاین آ م تز غ ؿیـهبنٌنی ثی کـػه

 

ىاب ىا م ىام  تؼؼاػ  اف کبؿگـان کو اعاـاد ىاؼه ً ثاـعای اف آن دّم:

 انؼ. انؼ، رقء کبؿگـان ؿم ی مؼؼن ثٌػه عٌؿػه

 انَـاف ىبکیبن عٌٍَی ً پبكيبؿ  ػاػمتبن: عْم:

ی  نکتو هبثل تٌرو ػؿ گقاؿه، منبلو پبكيبؿ  ػاػمتبن ػؿ مضکاٌمایات 

 کبؿگـان ً ارـا  صکم ثـؿم انَـاف ىبکیبن عٌٍَی امت.

ًکیل کبؿگـان مٌكن ىؼه ثٌػ ثاب ًمابٓات كاـمابناؼاؿ ؿّابیات ىابکایابن 

عٌٍَی) مؼیـ ً نگيجبن مؼؼن  ؿا رجت کنؼ امب ػاػمتبن ثاو ػكابػایابت 

کبؿگـ ً یکی اف اىابلای  ۸  الؼ ٌم متي بن تٌرو نکـػه ً ثو ػنٌان مؼػی

 ؿًمتب ؿا ثو فنؼان ً ى م ً رـی و مضکٌم ً صکم ؿا ارـا کـػه امت.

 

 ُبی هبلی هشثْط ثَ کو  چِبسم:

ىاب  ماغاتاجاق  اؿگبن” مؼیـیت ىـکت پٌیب فؿکبن )کبؿكـمب  مؼؼن  ثو  

ىب  ىـکت ثو این نايابػىاب ػؿ  تکبة امت. صزم ک   “  ػًلتی ً نظبمی

میجایابؿػ ب ثاٌػه امات. نايابػىاب  ماغاتاجالای اف  ۱۹، مججؾ ۱۹۳۱مبل 

كـمبنؼاؿ  گاـكاتاو تاب مابفمابن ٍاناؼات ً ماؼاؼن، نایاـً  اناتاظابمای، 

ىب   ىیئت” ىيـػاؿ ، ػكتـ ػج ب، ىٌؿاىب  ام می، ک یتو امؼاػ امبم ً  

اناؼ.  ماناؼ ىاؼه ىب  مابلای ثاياـه اف این ثبٍط س ک   “  ؿفمنؼگبن ام م

ثـعی اف اهٌام ً نقػیکبن منائاٌلایان ىاياـماتابن تاکابة نایاق ػؿ ماؼاؼن 

 ىبؿجنؼ .

انؼ ىؼف مؼیـیت ىـکت كـاؿ اف پـػاعت  نٌیننؼگبن گقاؿه نتیزو گـكتو

 مبلیبت ً ػٌاؿُ ثٌػه امت.

ىاب  ماغاتاجاق ػًلاتای ً  اؿگابن” مؼیـیت مؼؼن ثاو  “  ىب  مبلی ک  ” 

تاٌاناؼ ثاب ىاؼف كاـاؿ اف پاـػاعات  تکبة ػ ًه ثـ این کاو مای “ نظبمی

مبلیبت ً ػٌاؿُ انزبم ىؼه ثبىؼ، ػؿ ػین صبل می تٌانؼ مزٌف  ثاـا  

ؿكتبؿ مؼیـیت مؼؼن نو تنيب ثب کبؿگـان ثجکو ثب مبکنبن مناطاواو ً ماضایأ 

 فینت آن ثبىؼ.

 هذیطی دس آق دسٍ  صیغت  پٌجن: فبجعَ

ً کابؿگاـان آن ػا اؼتاب مابکانابن  کیجٌمتـ  تکابة  ۱۳مؼؼن آم ػؿه ػؿ 

ؿًمتب  آم ػؿه ىنتنؼ. مبکنبن ایان ماناطاواو ماضاـًم ػا اؼتاب اف ٓاـیان 

 .کـػنؼ ػامؼاؿ ، کيبًؿف  ً هبلیجبكی فنؼگی می

 : گسارش ّیئت تفحص هجلس9951هرداد  99
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ثاـا   ۳۳ػؿه  ػؿ ػىو  آؿبف ثو کبؿ مؼؼن )کبؿعبنو امتضَبل ٓ   آم

آنبن ثو منقلو ایزبػ ىـل ً ػؿآمؼ ثٌػ. امب ىیٌه امتضاَابل ٓا  ػؿ ایان 

ىب  فینت مضیطی ػؿ این منطاواو ؿا اكاقایاو ػاػه امات.  مؼؼن الٌػگی

ىب  کيبًؿف  منطوو هبثجایات کيات ؿا اف  پل اف گؾىت چنؼ مبل فمین

ػمت ػاػنؼ. میبنٌؿ ً ریٌه ػؿ آة ؿًػعبنو مبؿًم تکبة نالاٌؽ کاـػه ً 

آة آىبمایاؼنای ؿا ىام آلاٌػه مابعاتاو امات. کاٌػکابن ً ثاقؿگنابالن ثاو 

انؼ. مـٓبن ؿیو ً صانازاـه اكاقایاو یابكاتاو  ىب  پٌمتی ػچبؿ ىؼه ثی بؿ 

 .امت

ثابؿ  ثاـ  ػؼم ؿػبیت صؼاهل امتبنؼاؿػىب  امتضَبل، تابحایاـات كابراؼاو 

مایاؼانای کاو  گاقاؿه مضیطی منطوو ثـرب  گؾاىاتاو امات. ىـایٔ فینت

ػؿه منتيـ ىؼ صبً  ناکابت  ػؿثبؿه مؼؼن ً مؼؼنچیبن آم ۳۵اًاعـ مبل 

ىب، آة،  ا  ػؿثبؿه تبحیـات فیبنجبؿ نضٌه كؼبلیت مؼؼن ثـ فمین ػىنؼه تکبن

 اصيبم ً آثقیبن ً م مت مبکنبن منطوو اف ر جو کبؿگـان امت.

ُب آعیت دیذ ّ ُن  ُن صهیي” ثو گلتو یکی اف کبؿگـان اعـاری مؼؼن: 

سفتي ثشای چشا عورت  ُبیوبى اص ثیي سفتٌذ. گْعفٌذ داؽتین؛ هی دام

هعذى اهب ثَ اّى هذرذّدٍ کرَ ًرضدیر  هریرؾرذى، یرَ چرشخری دّس 

افتبدى ّ هیوشدى. ثعضی گْعفٌذُب ُرن  صدى ّ ثعذ هی خْدؽْى هی

 “دًیب هیبّسدى. ُبی هشدٍ ثَ کَ اًّْس چشا هیکشدى، ثشٍ

چاناؼثابؿ ؿكاتام ” کبؿگـ  کو ثو ثی بؿ  پٌمتی ػچبؿ ىؼه ىم گلتو امت:  

کاـػم، ىایاک  ػکتـ، میپـمن کبؿت چیو؟ ًهتی میگم ماؼاؼن ٓا  کابؿ مای

ا  ثيم ن یؼن كؤ ػاؿًىبمٌ مایاؼن ً مایاگان ثاـً. چاٌن  آ ػبت ػیگو

ىؼن مایابناٌؿ  میؼًنن مب اف کزب میبیم. كؤ گبىی میينٌیم کو میگن، پغو

 “ ىبمت. رٌؿ ثی بؿ  ً ریٌه، ػبمل این

 ی  ثبم ّ دّ ُْا

گضاسػ تذمیك ّ تفذـ هجلظ، تمشیجب توبهی عٌانؼنی این امت کو 

اتِبهبت علیَ کبسگشاى سا سد کشدٍ، اهب هجبصات کربسگرشاى ّ درتری 

“ ای ثُرعرذ سعربًرَ” اجشای دکن ؽالق سا ثطْس کلی سد ًکشدٍ ثلکَ 

آّس خْاًذٍ ّ ثَ دعتگبٍ لضربیری چرٌریري  آى سا ثشای دکْهت صیبى

ای هرْورْ   ثِتش ثْد ثَ جِرت ثرعرذ سعربًرَ” تْفیَ کشدٍ اعت: 

ُربی  لبوی پشًّذٍ ًیض ثَ جبی هجبصات ؽرالق اص دیرگرش هرجربصات

 ”.ًوْد  تعضیشی اعتفبدٍ هی

ثب این   ىب  مـتجٔ ثنب ثـ گقاؿه، ػ ًه ثـ کبؿكـمب توـیجب ت بمی ػمتگبه

پـًنؼه نیق ػؿ رـیبن ؿًیؼاػىب  منزـ ثو ارـا  صکام ىا م کابؿگاـان 

کربسگرشاى هرجربصات ؽرذٍ ّ ؽرالق خرْسدٍ اًرذ اهرب انؼ.  هٌَؿ کـػه

دس ایي هربجرشا “  هظلْهیت دعتگبٍ لضبیی” ًْثغٌذگبى گضاسػ اص 

عخي هیگْیٌذ ّ دس تْویخ ایي ثبفطالح هظلْهیت، ثَ اًعرکربط 

 ُب اعتٌبد هی کٌٌذ. دکن ؽالق کبسگشاى دس سعبًَ

 دبه ّ سّص کبسگشاى

ػؿه،  آم ۳۹ثو تَؼین گاقاؿه تاضاوایان مازاجال ػؿ ثابؿه ًهابیاغ مابل 

 پبیو ً نبػبػالنو ثٌػه امت.  ػؿه ثی کبؿگـ آم ۱۳مضکٌمیت 

کبؿگـان پل اف مضکٌم ىؼن ػاؿً نؼاؿىبن ؿا كـًعتنؼ تب ىقینو گـكاتان 

ًکیل ؿا تبمین کننؼ. ثب ًرٌػ ػاىتن ًکیل مضکٌمیتيبن هطؼی ً مزبفات 

 ىبن اػ بل ىؼ. فنؼان ً ى م ً پـػاعت رـی و ػؿثبؿه

کبس ثْد. پظ اص اعرترقربة کربس  ۹۹اًگیضٍ اعتشاك آًبى دس عبه 

ًیض ثَ پرشًّرذٍ ؽربى افرضّدٍ ؽرذ. ُریر  “  عْءعبثمَ” ًذاؽتٌذ ّ 

کبسفشهبی دیرگرشی دربورش ًؾرذ ثرَ کربسگرشاًری کرَ اترِربم ایرجربد 

اػ  هوبًعت اص کغت ّ کبس ثش پیؾربًری  اغتؾبػ، تخشیت عوذی ّ

 ًمؼ ثغتَ کبس ثذُذ.

  ػؿه ثبهی مبنؼه کبؿگـ مٌؿػ ثضج ػؿ آم ۱۳تن اف  ۶تنيب  ۳۵ػؿ ػ  مبل 

 ثٌػنؼ ً مبیـین ػؿ رنتزٌ  کبؿ ثو منبٓن ػیگـ ایـان ؿكتو ثٌػنؼ.

گاؾؿاناناؼ. ثاـعای اف  انؼ، ثب کبؿ ؿًفماقػ  ؿًفگابؿ مای ثـعی کو مبنؼه

کاناناؼ. هابػؿ  هبلیجبكی ى نـانيبن یب ػامؼاؿ  ً کبؿ مبعت بنی اؿتقام مای

ثاو ماؼؿماو ثالاـماتاناؼ ً ماٌاػ ؿاؾایای ؿا ننایاو  نینتنؼ كـفنؼانيبن ؿا 

 عـنؼ. می

ى نـ کبک ؿّب کبؿگـ اعـاری ً مزبفات ىؼه ىؼه مؼؼن گلاتاو امات: 

مٌنٌ گـكتیم. پٌل ناؼاىاتایام نالات  مغتی مي یو امنبل کو نلت میؼاػن، ثو” 

 “ثگیـیم. یبؿانو ىم مگو چوؼؿه کو ثيو اف پل ى و این عـد ثـثیب .

 

 

 تنگسیر طبقه کارگر ایران -آق دره

نشریه علیه بیکاری بهه اهاریهر مهر ا             29از مندرجات شماره 
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ثنبثـ گقاؿه عجـگقاؿ  ایجنب ػؿ رـیبن این ػؿگیـ  کو ؿًف پنزينجاو )

عـػاػ  ؿط ػاػه ً ثب مؼاعجو نیـً  انتظبمی پبیبن یبكتو امات، صاؼًػ  ۵۵

 .انؼ نلـ مزـًس ىؼه ۱۹

ػؿ گقاؿه ایجنب ميغٌ نینت کو آیب نیـً  انتظبمی نويی ػؿ مازاـًس 

ىؼن این اكـاػ ػاىتو امت یب نو، امب عجـگقاؿ  مٌکـیبن گقاؿه ػاػه کو 

ػؿه چاناؼیان  نیـً  انتظبمی ثب یٌؿه ثو م ت تز غ "ٍجش آمیق" ػؿ آم

 .ا  ؿا ىم ثبفػاىت کـػه امت نلـ ؿا فع ی ً ػؼه

ػؿ ًیؼیٌیی کو ػؿ اینتـنت منتيـ ىؼه ً گلتو مای ىاٌػ ماـثآٌ ثاو ایان 

 .ىٌنؼ ًاهؼو امت، چنؼ فن ػؿ صبلت ثیيٌه ؿً  فمین ػیؼه می

ی  ىبىؼ ػینی ثو عجـگقاؿ  مٌکـیبن گلتو کو نیـً  انتظابمای "ثاـا  

پبیبن ػاػن ثو تضاَان منابلا ات آمایاق ماب، ماتاٌمال ثاو فًؿ ىاؼ. فنابن 

عٌامتنؼ اف این اهؼام رجٌگیـ  کننؼ ًلی آنيب ىـ کنی ؿا کو اػتاـاُ  می

 ."فػنؼ کـػ، کت  می می

ػؿ گقاؿىی کو عجـگقاؿ  ایجنب اف این ًاهؼو تنظیم کاـػه آماؼه امات کاو 

ى بؿ  اف مزـًصبن اف اىبلی ىبؿل ً ثاؼاْای ىام اف راٌیاناؼگابن کابؿ 

 .انؼ ثٌػه

آن ٌٓؿ کو گقاؿه ىؼه، کنبنی کو ثـا  یابكاتان کابؿ ػؿ ماؼاؼن ٓا   

کناناؼ، ثایاياتاـ اف اىابلای چايابؿ  ػؿه ثو این مؼؼن مـارؼو می ؿًمتب  آم

 .ػؿه اًلیب، ًمٔ ً ملجی، ً ىيـ تکبة ىنتنؼ ؿًمتب  انگٌؿػ، آم

ػؿ گقاؿه ایجنب آمؼه کو صٌْؿ منت ـ رٌینؼگبن کبؿ ػؿ مضٌٓو ماؼاؼن 

ػؿه ثبػج ىؼه اىبلی ىبؿل ػؿ این ًاصؼ مؼؼنی ثاـا  انازابم ًفابیاق  آم

 .عٌػ ثب ميکل مٌارو ىٌنؼ

ثـ امبك این گقاؿه کنبنی کو تز ؼيبن ػؿ ؿًف پنزينجو ثاو ػؿگایاـ  

ػؿه ًماطای ىناتاناؼ کاو  منزـ ىؼه امت، ثیيتاـ اف اىابلای ؿًماتاب  آم

ى چنبن ػؿ انتظبؿ یبكتن کبؿ ػؿ مضٌٓو این ًاصؼ مؼؼنی صٌْؿ ػاؿنؼ ً 

ػؿه،  ثـعی اف آنيب ػؿ گؾىتو ثو ػنٌان کبؿگـ كَجی ػؿ مؼؼن ٓا   آم

 .انؼ ميـٌل کبؿ ثٌػه

مزؼػا اػتـاّبت کبؿگـ  ػؿ آهؼؿه عجـ  ىؼ. ایان ثابؿ آهاؼؿه ًماطای 

مـکق اػتـاّبت ثٌػ ً اىبلی ً کبؿگـان پیيین مؼؼن ثو ثیکبؿ  كقآینؼه  

ىاب  کابؿگاـان ً  مؼتـُ ثٌػنؼ. ػؿ این مـ  اػتـاّبت صتی عابناٌاػه

ػاؿ ىاؼن  کننؼگبن پیٌمتنؼ. امب مـانزابم ثاب ػاماناو فنبن ؿًمتب ىم ثو تز غ

اػتـاّبت، پب  نیـً  انتظبمی ثو تز ؼبت ثابف ىاؼ ً ػؿ نايابیات ایان 

اػتـاُ کبؿگـ  ثب مؼاعجو نیـًىب  پجیل ثو ػؿگیـ  ً عيٌنت کيیاؼه 

 .ىؼ

پل اف آن ثب ىکبیت کبؿكـمب  مؼؼن مجنی ثـ ثبفػاىاتان ماـػم اف کنات 

مابه صاجال ً  13ًکبؿ ثب ىیبىٌ ًرنزبل ً ًؿًػ ثو ػنق ً تغاـیات ثاو 

مابه ثاو  13نلـ ثو ؿا  ٍبػؿه  1ى م مضکٌم ىؼنؼ کو ثب اػتـاُ این 

 میجیٌن رقا  نوؼ  تجؼیل ىؼ 1

 9951خرداد  59اعتصبة دٍم: 

 

 

کابؿگاـ پایايایان ماؼاؼن  ۱نلـ اف اىبلی آهؼؿه ًمطی کو ػؿ میبن آناياب  ۳

ٓ   آهؼؿه ىم صٌْؿ ػاؿنؼ، ثو اتيبم اع ل ػؿ نظم ػ ٌمی ػؿ راـیابن 

 مبه فنؼان مضکٌم ىؼنؼ. ۵۱ثو   ،۳۶اػتـاّبت ثيبؿ

نلـ اف اىبلی آهؼؿه ًمطی کو ػؿ مایابن آناياب ۳ثنب ثو اعجبؿ منتيـه صؼًػ 

کبؿگـان پیيین این مؼؼن ىم صٌْؿ ػاؿنؼ ثب صکم ػاػگبه ثـا  گاؾؿاناؼن 

مبه صجل تؼقیـ  ثبیؼ ثو فنؼان ثـًنؼ. صاکا ای کاو پایاو اف ایان ثاب  ۵۱

میجیٌن تٌمبن رقا  نوؼ  تـییـ کـػه ثاٌػ اماب ثاؼاؼ ۵اػتـاُ متي بن ثو 

ؿًفه ثـا  پـػاعت آن ً ػؼم تٌانابیای کابؿگاـان ثاو  ۱۳اف تؼیین ميجت 

 تبمین این مججؾ ثو فنؼان تجؼیل ىؼ.

 ”پاااااااٌل پاااااااـػاعااااااات راااااااـیااااااا اااااااو ؿا ناااااااؼاىاااااااتااااااایااااااام”

یکی اف متي ین این پـًنؼه کو ػؿ صبل انتوبل ثاو فناؼان مایاآناؼًآة ثاـا  

مبه صجل ثٌػه گلت کو ر ؼو گاؾىاتاو ماـامام افػًاراو ؿا  ۵۱گؾؿانؼن 

ثـگقاؿ کـػه ً صبال ػؿ ىـایطی کو نتٌاننتو رـی و نوؼ  ؿا تبمیان کاناؼ 

ػؿػ مب اف ثایاکابؿ  ثاٌػ. ماب ثاو ثایاکابؿ  ” مزجٌؿ امت ثو فنؼان ثـًػ: 

اػتـاُ کـػیم. صبال میگن اًمؼین رنزبل ثو پب کـػین ً نظم ؿً ثاو ىام 

 ”ؿیغتین.

 9955دٍر دٍم اًتمبم  دٍلت ٍ وبرفرهب: خرداد 

 )علغلَ صهبًی سّیذادُب( طبقه کارگر ایران  “ آقدره”کیفرخواست  
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 گسارشی از یه هبُ تحصي ٍ جٌگ ٍ گریس بر سر 

 خبن، حك، حرهت، ًبى ٍ  وبر  

ىاب  ؿناگابؿناد  ػاؿىب  هبلی ؿا ؿىب کاـػناؼ ً ىابل:  5391خر ا ماه 

ُکـػ  ؿا پیچیؼنؼ ػًؿ ک ـىبن تب مخل ثایانات ً چاناؼ ؿًف گاؾىاتاو ػؿ 

اػتـاُ ثو ثیکبؿ  ى نـانيبن ػؿ موبثل مؼؼن تز غ کننؼ. امیؼىبن این 

ىاؼه ؿا  ىب  کبؿگـان ثیکبؿ ثٌػ کو ىبیؼ کبؿكـمب ثبالعـه ٍؼا  عبنٌاػه

… اینزب فن ً مـػ ى ـاه ىام ىناتان” ثينٌػ ً كکـ  ثو صبل آنيب کنؼ.  

کينؼ. صکبیت پبؿمبل مبمت کو ىٌىـامٌن ثیکبؿ  كي م چو ػؿػ  می می

گٌیؼ کو ىا اناـه  ػؿه ثبال می ؛ این ؿا یکی اف فنبن اىل آم“  ىؼه ثٌػن

مبل گؾىتو ػؿ رـیبن تز غ ٍانالای ماوابثال ماؼاؼن ثاو ىا م ً فناؼان 

 مضکٌم ىؼ.

ػؿه  ثو گقاؿه آ ینبن نیٌف ثو نول اف کـػپـك،صبال اً ثب فنبن اىل آم

ًمطی کو ػؿ رـیبن تز غ ؿًف پنزينجو ػؿ موبثل مؼؼن مٌؿػ ّـة ً 

کنؼ. مبرـا اف این هـاؿ امات کاو  انؼ، اثـاف ى ؼؿػ  می ىتم هـاؿ گـكتو

ػؿه ًمطی ػؿ اػتـاُ ثو ثیکبؿ  را اؼای  آمیق اىبلی آم تز غ منبل ت

 ۱۹اف کبؿگـان ثو عيٌنت کيیؼه ىؼ ً ػؿنتیزو ثـعٌؿػ ثب مؼتـّبن، 

ناالااـ مَااؼًم ىااؼنااؼ. فناابن ناایااق اف ایاان 

ایان چاناؼ ” نَیت نجٌػناؼ.   ىب ثی عيٌنت

ًهتو ىـ ؿًف ىا اـاىا اٌن اًماؼن. عات 

ىاب ىام ىنات.  آعو ػؿػ مب، ػؿػ ایان فن

ػؿه ثبال کو پبؿمابل اًنازاٌؿ   اًن اف آم

تب …  کبؿگـاه ى م عٌؿػن، اینم اف مب

ىبمٌن ثيینان ثایاکابؿ  ماب  کی فن ً ثچو

 ؿً ثجینن.

عیجیب ثو عبٓـ کبؿ اف ؿًمتب ؿكتان رابىاب  ػًؿ. فناؼگایابىاٌن اف ىام  

پبىیؼه. مابىاب کاو ماٌناؼیام ًّاؼا اٌن ایاناو. ىاـماناؼگای راجاٌ  فن ً 

ىب ػؿ مؼؼن کبؿ کـػه ً  گٌیؼ کو مبل ؛ اینيب ؿا کبؿگـ  می“  ىبمٌن ثچو

ػؿه تکبة انگبؿ ت بمای  مبرـا  مؼؼن ٓ   آم…  صبال ثیکبؿ ىؼه امت

نؼاؿػ. ػؿ ی  مبه گؾىاتاو را اؼای اف کابؿگاـان ایان ماؼاؼن کاو مابکان 

ىبیيبن ػؿ اػتـاُ ثاو  ػؿه ًمطی ىنتنؼ، ثو ى ـاه عبنٌاػه ؿًمتب  آم

ػاػن ىـجيبن ػؿ موبثل ػؿ اٍجی ماؼاؼن  ثٌػن هـاؿػاػىب ً افػمت كَجی

ػؿه ػؿعاٌاماتايابن ؿا  تز غ کـػنؼ تب ىبیؼ کبؿكـماب  ماؼاؼن ٓا   آم

ثـا  ثبفگيت ثو کبؿ ثينٌػ. اً ثبالعـه ٍاؼا  کابؿگاـان ؿا ىانایاؼ ً 

آمایاق کابؿگاـ   ؿًف پنزينجو ثب ثـعٌؿػ انتظبمی ثو این تز غ منابلا ات

پاـماناؼ چاـا  پبیبن ػاػ. صبال کبؿگـان ثیکبؿىؼه این مؼؼن پـصابىایاو مای

ىـثبؿ ً ػؿ آمتبنو ىـًع ثو کبؿ مؼؼن، نبم آناياب ػؿ لایانات نایاـًىاب  

آعـ ماب آة ” ىٌنؼ.   ىب ربیگقین آنيب می ثٌمی گیـػ ً ؿیـ مبفاػ هـاؿ می

گٌنو ثـعاٌؿػ  ایم. صو ٌن نینت ثب مب این ً عبک بن ؿا پب  این مؼؼن ػاػه

 “ کنن.

 هبَُ کبسگشاى  اعتشاك ی 

عـػاػ ثٌػ کو مبرـا  ثـعٌؿػ ثب کابؿگاـان ماؼاؼن ٓا    ۵۵پنزينجو 

عااٌؿػن  ػؿه ػؿ تاکابة عاجاـ  ىاؼ. ؿًماتابیای کاو نابماو ثاب ىا م آم

ا  ماضاـًم کاو  ىب اكتبػ. منطواو کبؿگـ مؼتـُ مؼؼن ٓ  ؿً  فثبن۱۶

اه اف ٓـین کبؿ ػؿ مؼؼن ٓ  یب اىتـابل ثاو کابؿىابیای ىا اچاٌن  اىبلی

ثابؿ اماب ایان  کاناناؼ. ایان کيبًؿف ، ػامؼاؿ  ً هبلیجبكی امـاؿ مؼبه مای

ػلیل ػؼم پؾیـه ػؿعاٌامات  ؿًمتب ثو

ثاااابفگياااات ثااااو کاااابؿ کاااابؿگااااـان 

اه اف مااٌ  مااؼااؼن ٓاا   ىااؼه ثاایااکاابؿ

عااجااـماابف ىااؼ. کاابؿگااـان مااؼااتااـُ 

ػؿه  ثاابؿ اف اىاابلاای ؿًمااتااب  آم ایاان

عٌامتنؼ ثب ىـًع  ًمطی ثٌػنؼ کو می

ثو کبؿ مزؼػ مؼؼن ثو کابؿ ثابفگاـػناؼ 

ثبؿ ثب منئٌلین مؼؼن  چنؼین”ؿً ىؼنؼ.   امب ثب مغبللت ىؼیؼ کبؿكـمب ؿًثو

ً ن بینؼه تکبة صـف فػیم امب انگبؿ نو انگبؿ. آعـه تَا ایام گاـكاتایام 

ا  نؼاىتیم. گلتیم ایانازاٌؿ  صاؼاهال  رجٌ  مؼؼن تضَن کنیم. ػیگو چبؿه

ىابماٌنام  ثینن کو مب ىنتیم. ىبیؼ یو كکـ  ثو صبل مب کـػن. فن ً ثچو می

 “ کيیم. اًمؼن. اًنب میؼًنن مب چی می

ػؿه امات. ثاو  ىؼه مؼؼن ٓ   آم ىب  یکی اف کبؿگـان ثیکبؿ اینيب گلتو

افاین ثاو کابؿ ػؿ ماؼاؼن  گلتو اً تؼؼاػ فیبػ  اف اىبلی این ؿًمتب تب پیو

ثاٌػن کابؿ ً ناؼاىاتان  ػؿه ميـٌل ثٌػنؼ امب ثبتٌرو ثاو كَاجای ٓ   آم

 انؼ. هـاؿػاػىب  هبثل آ ینبن، صبال ثیکبؿ ىؼه

این کبؿگـان ػؿ مؼت ی  مبه گؾىتو ثبؿىب ػؿ موبثال ػؿ اٍاجای ماؼاؼن 

 انؼ. کـػنؼ ً عٌاىبن ثبفگيت ثو کبؿ ىؼه تز غ ثـگقاؿ می

کو کاجایاو کابؿگاـان مابثان ماؼاؼن ثاو  عـػاػ ػؿصبلی ۵۵ؿًف پنزينجو،  

ىبیيبن ػؿ ماوابثال ػؿ تازا اغ کاـػه ثاٌػناؼ، ثاب ثاـعاٌؿػ  ى ـاه عبنٌاػه

 نیـًىب  صـامت ً نیـًىب  انتظبمی مٌارو ىؼنؼ.

ػؿه تاکابة فناؼگای  این کبؿگاـان کاو ػؿ مازابًؿت ماؼاؼن ٓا   آم  

گٌینؼ ىؼك بن اف ثـگقاؿ  تز غ، رجت نظـ کبؿكـماب ثاـا   کننؼ، می می

 ىؼه ثٌػ. رؾة نیـًىب  تؼؼیل

 ّجْی کبس دس ؽِشُبی دیگش دس جغت

ثبس ثب هغئْلیي هعذى ّ ًوبیٌذٍ تکبة دشف صدیرن اهرب  چٌذیي

اًگبس ًَ اًگبس. آخشػ تقوین گشفتین جلْی هعرذى ترذرقري 

ثریرٌري  ای ًذاؽتین. گفتین ایٌجْسی دذالل هی کٌین. دیگَ چبسٍ

کَ هب ُغتین. ؽربیرذ یرَ فرکرشی ثرَ دربه هرب کرشدى. صى ّ 

 کؾین. ُبهًْن اّهذى. اًّب هیذًّي هب چی هی ثچَ
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ػؿه ىـ مبل ثيبؿ ثو ٌٍؿت كَجی  ػ جیبت امتغـاد اف مؼؼن ٓ   آم

آؿبف ً تب صٌالی فمنتبن اػامو ػاؿػ ً ػؿنتیزاو هاـاؿػاػ ایان کابؿگاـان 

نیق مٌهتی امت ً ػؿ ثيتـین صبلت، کبؿگـان مٌؿػ نظـ ػؿ ثايابؿ مابل 

تٌاننؼ ىبنل عٌػ ؿا ثـا  امتغؼام ػًثبؿه ػؿ ایان ًاصاؼ ماؼاؼنای  ثؼؼ می

 امتضبن کننؼ.

، ۳۶اف فمبن آؿبف ػ جیبت امتغـاد ػؿ این ًاصؼ مؼؼنی ػؿ ثيبؿ مابل  

تٌريی اف اىبلی این منطوو ثـا  یبكتن ىـل ثاو ماؼاؼن ٓا    ى بؿ هبثل

 کننؼ. ػؿه مـارؼو می آم

ایان راٌیاناؼگابن کابؿ ثایاياتاـ اف  

اىبلای چايابؿ ؿًماتاب  اناگاٌؿػ، 

ػؿه ػجیب، ًماطای ً مالاجای ً  آم

ىايااـ تاکاابة ىناتاانااؼ ً اف هااـاؿ 

نالاـ ۱۵۳مؼجٌم تب این لضظو تؼؼاػ 

ػنٌان کبؿگـ كَجی ػؿ  اف آنيب ثو

صابل، ثاـعای اف کابؿگاـان  انؼ. ثباین این ًاصؼ مؼؼنی ميـٌل ثو کبؿ ىؼه

ػؿه ًماطای ىناتاناؼ، ىاناٌف  این ًاصؼ ماؼاؼنای کاو اىابلای ؿًماتاب  آم

انؼ نظـ منبػؼ کبؿكـمب ؿا ثب کبؿ ػؿ مؼؼن رجت کننؼ. ثاو گالاتاو  نتٌاننتو

یکی اف آنيب، تؼؼاػ کبؿگـان متوبّی ثابفگيات ثاو کابؿ ً اىاتاـابل ػؿ 

 نلـ امت. ۹۳مؼؼن 

ىاؼه ماؼاؼن کاو   مبلو امت ً ٍبصت ی  كـفنؼ؛ اف کبؿگـان ثایاکابؿ۵۸

كؤ فن ً ثچو عاٌػم نایاناتان، مان ” ػؿه ًمطی امت:   اىل ؿًمتب  آم

عـد مبػؿ پیـ ً مو تب ثچو ثـاػؿمم میؼم. ثـاػؿم ؿكت تيـان ثـا  کبؿ 

 “  ىب  ایان ثاـاػؿم. ػؿگیـ اػتیبػ ىؼ ً كٌت کـػ. االن من مٌنؼم ً ثچو

ىاب ػؿ ماؼاؼن ٓا  کابؿ  افاین مابل ىب  ميؼ  امت. اً تب پیو اینيب گلتو

 کـػه امب صبال ػؿ فمـه نیـًىب  مبفاػ مؼؼن هـاؿ گـكتو امت. 

نالاـن.  ۹۳ػؿه ًمطی کو میغٌان تٌ مؼؼن کبؿ کنان،  ىب  آم کل ثچو”  

عٌایم. میگیم آهب  کبؿكـمب ثاو راب  ایاناکاو ثاـ  اف  مب چیق فیبػ  ن ی

ربىب  ػیگو کبؿگـ ثیبؿ ، ثقاؿ مب کو ثچو ى ین آة ً عبکیم تاٌ ماؼاؼن 

کبؿ کنیم. فمین ٌن ؿً کو نبثٌػ کـػن، کيبًؿفی ٌن کو تؼطیل ىؼ. هج  

فینت اینزب اف ثین   ػامؼاؿ ثٌػیم، صتی ػاميبمٌنم ثو عبٓـ آلٌػگی مضیٔ

ؿكتن، اًنٌهت ثب این ىـایٔ انتظبؿ ػاؿن ىیک اػتـاّی نکنایام کاو پال 

 .“ چـا ثو مب کبؿ ن یؼین کو اف ىـمنؼگی عٌنٌاػمٌن ػؿثیبیم.

ىاؼه ماؼاؼن  اً کو ػؿ مؼت ی  مبه گؾىتو ػؿ کنبؿ ػیگـ کبؿگـان ثیاکابؿ

ىاب ثاو  عایاجای اف ثاچاو“ گٌیاؼ:  اهؼام ثو ثـپبیی تز غ اػتـاّی کـػه، می

ىاب   انؼ. من ىم اگـ ثاو عابٓاـ مابػؿم ً ثاچاو عبٓـ کبؿ اف ؿًمتب ؿكتو

ىب  ؿًمتب ثـا  کبؿ ثو تاياـان  ثـاػؿم نجٌػ، ؿكتو ثٌػم. االن ثیيتـ ثچو

کو مؼؼن چناؼ هاؼمای مابمات ًلای راب  ً ىيـىب  رنٌثی میـن؛ ػؿصبلی

هج  ىم کاو کابؿ ” ػىؼ:  این کبؿگـ اػامو می ”  ثـا  کبؿگـ ثٌمی نؼاؿه. 

چنؼین ثابؿ ثاب ماؼیاـ ماؼاؼن، …  کـػیم ی  مبه کبؿ ثٌػ، ی  مبه نو! می

ٍضجت کـػیم ً افه عٌامتیم ثـامٌن یو کبؿ  انزبم ثؼه امب میگاو مان 

 “اٍ  ثو ى ب کبؿ ن یؼم. عت ثب این ىـایٔ مب چیکبؿ کنیم.

ػؿه  این کبؿگـ مبثن مؼؼن ٓا   آم 

ىابیای کاو  ثیاياتاـ ثاچاو” ػىؼ:  اػامو می

االن توبّب  ثبفگيت ثاو کابؿ ػاؿن، 

پبیو ی  ػاؿن ً تاٌانابیای کابؿ ؿً  

ماابىاایااان مااناااگاایاان ؿً ػاؿن ًلااای 

کاابؿكااـمااب  مااب ماایااـه اف ثاایااـًن اف 

ؿًمتب ً ىيـىب  ػیگو نایاـً مایابؿه. 

ىـ ؿًف اتٌثٌك اتٌثٌك کبؿگـ اف ربىب  ػیگو مایابػ تاٌ ایان ؿًماتاب، 

ىبمٌن اف گـػًعبک ً ٍؼا  انالازابؿ  کو عٌػمٌن ثیکبؿیم. ثچو ػؿصبلی

این مؼؼن مـیِ ىؼن، اًنٌهت صو ٌن نینت کو اینازاب ثا اٌنایام ً کابؿ 

 “کنیم.

 خْاُین خْاعت تجوع هؾخـ ثْد: کبس هی

کاـػه، ػؿ  ىاب ػؿ ایان ماؼاؼن کابؿ  یکی اف کبؿگـان این مؼؼن کاو ماؼت

مب ثو ى ـاه ر ؼای ” گٌیؼ:  ػاػه ػؿ ؿًف پنزينجو می ؿاثطو ثب اتلبهبت ؿط

ىبی بن  ؿكتن فمین اف اىبلی ؿًمتب، ثو نيبنو اػتـاُ ثو ثیکبؿ  ً افثین

آمایاق  ً هـاؿػاػىب  كَجی، ػمت ثو تضَن فػیم. اػتـاُ مب منابلا ات

ىاب  ماب  کل تٌريی ثو عٌامتو ىبی بن ثـصن امت امب ىیک ثٌػ ً عٌامتو

ىب  ماب، ماؼاؼن ىاـًع ثاو کابؿ  کنؼ. آن ؿًف ثؼًن تٌرو ثو عٌامتو ن ی

مب …  کـػ. مب ىم ثو تز ؼ ٌن اػامو ػاػیم امب نیـًىب  انتظبمی اًمؼن ً

 “…عٌایم كؤ ى ین کبؿ می

گٌینؼ، اگـچو انلزبؿىب  نبىی اف ػ جیبت اماتاغاـاد ٓا   کبؿگـان می 

اماب آناياب تاب ثاو   ىب  کبىگجی اىبلی ؿًمتب آمایات ؿمابناؼه ثبؿىب ثو عبنو

امـًف ػلغٌه ثو این ثٌػنؼ کو ؿًفیيبن فیـ ٓ ىب  ى ین عبک علتاو 

 امت.

ىب  ارت بػی فثابناو  آًؿػ ً اف ػؿًن كوـ آمیت ثیکبؿ ، كوـ ثو ثبؿ می 

ا  ؿا گاـكاتاو  ػؿه آم   کيؼ. چـعو مؾمٌمی کو ػامن کبؿگـان ثایاکابؿ می

ىم ًهتای  ؿمؼ؛ آن متؤملبنو ٍؼا  کبؿگـ ثو ربیی ن ی” گٌینؼ:   امت. می

 “ پب  مؼؼن ٓ  ػؿ میبن ثبىؼ.

هب ثَ ُوشاٍ جوعی اص اُبلی سّعتب، ثَ ًؾبًَ اعتشاك ثَ ثریرکربسی ّ ” 

ُبیوبى ّ لشاسدادُبی فقلی، دعت ثرَ ترذرقري صدیرن.  سفتي صهیي اصثیي

کظ  ُبیوبى ثشدك اعت اهب ُی  آهیض ثْد ّ خْاعتَ اعتشاك هب هغبلوت

ُربی  کٌذ. آى سّص ثذّى تْجَ ثَ خْاعترَ ُبی هب ًوی تْجِی ثَ خْاعتَ

هب، هعذى ؽشّ  ثَ کبس کرشد. هرب ُرن ثرَ ترجرورعرورْى اداهرَ دادیرن اهرب 

 “…خْاین فمظ ُویي هب کبس هی… .ًیشُّبی اًتظبهی اّهذى 
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لاـفیاؼ، ماجابػا   ىؼ، ؿهیو ػمت ً ػلاو مای ىـمبل نقػی  فمنتبن کو می

ػاؿ هبلی   نينت پب  ىب می عبنو  نيین  ىٌػ. ثب ى ین ػليـه“   ؿّب کبک ” 

فػ. کبثٌك ىـ ىجو ىؼه ثٌػ ثیکبؿ  ؿّب؛ تب ٍاجاش   ىب  نبکٌک می ؿد

کـػ نکنؼ كـػا ؿّب ثب لت ً لٌچو آًیقان ً کات  عٌانؼ ً ػػب می ًؿػ می

ىبیت تؼجیـ  ػیؼ  عٌاة”اه ػؿ عبنو ؿا ثبف کنؼ ً ثگٌیؼ  ؿكتو  ً ؿً  ؿند

گلت ایانازاب عاٌاة ىایاک فنای چا   می … ”. ىؼ. ػیؼ  رٌاث بن کـػنؼ؟

نینت! انگبؿ کو عٌاة ؿا فنؼگی کـػه ثبىی، ؿًف ً ىجت ثو ىم ػًعاتاو 

ىاب کاو  ا  ػؿه تـىب ػؿ گٌىو عاٌاناؼه ثاٌػ ػاـًك آم پؼؿه هجل…  ىؼه

ایان …  ثيٌ ، نبنت ػؿ ؿًؿان امات

پنـ )ؿّب  رـثاقه ػاؿػ؛ اىال کابؿ 

امت. مؼؼن ٓ  ىم کو کبؿه ت ابمای 

ا  ػعاتاـ  ؿً  گنذ نياناتاو…  نؼاؿػ

 .ربن

امب فمنتبن ػً مبل پیو کاو ؿّاب ً 

نلـ ػیگـ اف مؼؼن اعـاد ىاؼناؼ،  ۱۶

ىاب   عٌامت، گٌىٌاؿه ًهتی ؿهیو می

ىاب   ػعتـه ؿا اف گٌىو ػؿثیبًؿػ کو عـد گـكتن ًکیل کنؼ، یبػ صـف

پؼؿه اكتبػه ً ثـِ گجٌیو ؿا گـكتو ً ػیگـ نتٌاننتو امت ثؼًن لـفه 

عؼا مایاؼاناؼ ًهاتای ” ىبیو، گٌىٌاؿه ؿا اف گٌه ػعتـه ػؿثیبًؿػ.  ػمت

ىب ثو ماب گاؾىات. ؿًف  کاو  نلـ ىکبیت کـػ، چو ۱۶کو کبؿكـمب اف این 

ىب  ػیاگاو  ى هيبن فػنؼ، من ؿكتو ثٌػم ىيـ عٌػمبن. ىنیؼم ؿّب ً ثچو

ى م عٌؿػن، عیجی گـیو کـػم. گلتم ثیاکابؿ ثيای، ىا هاتام ثاقنان؟ چاو 

مبػؿم گلات، ػیاگاو …  ػًننتم، كکـ کـػم، هـاؿه کبؿگـ ى م ثغٌؿه می

عٌا  مـ ثجنؼ کنی؟ ػیگو  مٌنو. چو رٌؿ  می تٌ اًن ػه آثـً ثـاتٌن ن ی

ىابتاٌ ثاـػاؿ ً ثایاب. ًلای  ربیی ثيو کبؿ ن یؼن. ٓ م ثگیـ، گالات ثاچاو

 .“نتٌننتم

فن ػیگـ کو ى نـانيبن تنيب ثاـا  یا  اػاتاـاُ  ۱۶ؿهیو نـكت؛ مخل 

اه ً ى چانابن امایاؼًاؿ  انؼ، مبنؼه مـ عبنو ً فنؼگی نيین ىؼه ٍنلی عبنو

گٌیؼ این مؼاؼن ً گاـػ ً  امت ىبیؼ کنی کبؿ  ثـا  این ؿًمتب کنؼ. می

عبکو کو نگؾاىتو گبً ً گٌملنؼ ثـایيبن ثبهی ثا ابناؼ. پابؿمابل ىاقاؿ تاب 

ثـ مؼؼن ثـا  چـا، ن یؼًنیام چاو ثا یای ً  ىؼن. میـكتن ػًؿ  گٌملنؼ تجق

ىابىاٌن ماـػه  اًمؼ کو یب مـػن یب اگو ثـه تٌ ىکم ػاىتن، ثـه مـىٌن می

ػلیل امت کو چنؼ نالاـ ثاـا  یابكاتان کابؿ اف  ى ین اًمؼ. ىبیؼ ثو ثو ػنیب می

اه امت. ؿهیو کو  گیـ فن ً ثچو ؿّب، ػلو  انؼ ثیـًن امب کبک ؿًمتب فػه

اه ؿا ال  کابؿاؾ مالایاؼ  ؿّب تٌتٌن میگابؿ هاؼیا ای فنؼ، کبک صـف می

فػن کق اتابم  کو فیـچي ی ثو پنـه کو ميـٌل ؿجت پیچؼ ً ػؿصبلی می

الت، ثٌ کٌ  ثچم   کٌؿم ػلم ىب لو” گٌیؼ:   کنؼ ثو کـػ  می امت، نگبه می

)پنـم ػلم پیو تٌمت، کازاب ثاـم ثاؼًن …“   مـم تجینم، ئو ؿ نو ثی تٌ؛ اگو

 … . تٌ، اگو نجین ت، می یـم

ىاب ثاو ماب  نلـ ىکبیت کاـػ، چاو ۱۶ػانؼ ًهتی کو کبؿكـمب اف این  عؼا می

گؾىت. ؿًف  کو ى هيبن فػنؼ، من ؿكتو ثٌػم ىاياـ عاٌػمابن. ىانایاؼم 

ىب  ػیگو ى م عٌؿػن، عیجی گـیو کـػم. گلتم ثیکبؿ ثيای،  ؿّب ً ثچو

 ى هتم ثقنن؟

ػؿه  اینيب ؿًایت این ؿًفىب  فنؼگی کابؿگاـان ثایاکابؿىاؼه ؿًماتاب  آم

کبؿگـ مؼتـُ مؼؼن ٓا   ۱۶عٌؿػن  امت؛ ؿًمتبیی کو نبمو ثب ى م

 ۱۸۳ا  ماضاـًم ً کاـػنيایان ػاؿا  صاؼًػ  ىب اكتبػ. ماناطاواو ؿً  فثبن

عبنٌاؿ کو اف ٓـین کبؿ ػؿ مؼبػن ٓ   منطوو یب اىتـابل ثاو کابؿىابیای 

کاناناؼ. کاـػىاب   ى چٌن کيبًؿف ، ػامؼاؿ  ً هبلیجبكی امـاؿ مؼبه مای

ؿاـثای  ميبرـ اف اثتؼا ػؿ این ؿًمتب  نقػی  ىيـمتبن تکبة آؽؿثبیزابن

 .انؼ مبکن ىؼه

ًرااٌ اف ًّااؼاایاات کاابؿگااـان  پااـك

تـین ىؼف ملاـ  ىؼه مؼؼن، ػ ؼه اعـاد

ىب ؿًمتب  ػیگـ  ػؿه مبننؼ ػه ثٌػ امب آم

ػًؿاكااتاابػه ایااـان، مااـىاابؿ اف نااکاابت 

نبػیؼه ً نبگلتو امت. صکبیت این مـػم، 

صکبیت نينتن ؿً  گانازای امات کاو 

گٌینؼ رق ؿنذ اف آن ىایاک  عٌػىبن می

انؼ. آة، ىٌا ً عابک آلاٌػه  چیق  نؼیؼه

ىاب  پاٌماتای ً  ثو ریٌه ً میبنٌؿ منتيـىؼه تٌمٔ مؼؼن ٓا ، ثایا ابؿ 

ىاب  ًیژه کٌػکبن ثیيتـ کـػه امت. آلٌػگای ؿیٌ  ؿا ثین اىبلی ؿًمتب ً ثو

ىب  ثنیبؿ  اف اىبلی ػه تجق ىاٌناؼ ً ػاماؼاؿ  اف ؿًنان  ثبػج ىؼه ػام

 .ثیلتؼ

 دسٍ کجبعت؟ سّایت اّه: آق

 ۵۳ماجایا ابن،  تاغات-، ربػه ثـكگیـ ً عطـنبک تکبة۳۵اًامٔ ػ  مبل 

کیجٌمتـ  تکبة، پیک ی  ربػه کٌىنتبنی، ىـکت مؼؼنی پاٌیابفؿکابن ً 

ػىؼ. ؿً  تبثجٌ  مجقؿند کنبؿرابػه اناگابؿ  ػؿه ؿا نيبن می ؿًمتب  آم

کابؿعابناو  … .  انؼ ػؿه چنجبنؼه ثو ػ ؼ، امم این مؼؼن ؿا ثو نبم ؿًمتب  آم

ا  آملبلتو کو  ، ػؿمت اثتؼا  ربػه امت؛ ربػه“  ػؿه امتضَبل ٓ   آم” 

ماـًؿ ؿا ثاـا  ً  تب ػؿ اٍجی ًؿًػ  مؼؼن امتؼاػ ػاؿػ ً منایاـ ػاجاٌؿ

کاناؼ. کا ای  آینؼ، ميال مای اكـاػ  کو اف نوبٓی ؿیـاف ؿًمتب ثو مؼؼن می

مابف پاٌیابفؿکابن  ػًؿتـ کنبؿ ػؿ اٍجی مؼؼن، تبثجٌ  ػثیاـماتابن عایاـیاو

آًؿ ىٌػ، کبؿكـمب  ثقؿگ، ىـکت  کنؼ تب ثو ى ب یبػ ػؿه عٌػن بیی می آم

 .ػؿه، ػمتی ىم ػؿ کبؿ عیـ ػاؿػ پٌیبفؿکبن آم

ػهیوب ثؼؼ اف ػجٌؿ اف کنبؿ ػؿ مؼؼن، ػیگـ عجـ  اف ربػه آملبلتو نیانات؛ 

ػؿه ػجیب، پنذ ىو کایاجاٌماتاـ ػًؿتاـ اف رابػه  منگ ط امت ً عبکی. آم

اٍجی هـاؿ ػاؿػ امب هجل اف آن ثبیؼ اف ػً ؿًماتاب  ػیاگاـ ػاجاٌؿ کاـػ. 

ىاب  اىابلای  اًلین کٌؿمٌ  ؿًىنبیی مـثٌٓ ثاو چاـاؽ عابناو

 “هبجرای شالق هعدًچیبى”گسارشی از آلدرُ بعد از 

گقاؿىی اف آهاؼؿه پال اف ىا م کابؿگاـان “  ًهبیغ اتلبهیو”ؿًفنبمو 

پـك ً رٌ اف ًّؼیات کابؿگاـان  اعاـاد ” مؼؼن ؿا منتيـ مبعت.  

ىؼف عجـنگبؿ نيـیو امت کو ػؿ کبؿ عٌػ ثنایابؿ ماٌكان “  ىؼه مؼؼن

امت، ثیو اف ىـ چیق ثو این عبٓـ کو ًّؼیت  کابؿگاـان اعاـارای 

ؿا ػؿ متن  تـییـات ثقؿگ ػؿ ًّغ ؿًصی ً اهتَبػ  کال آهاؼؿه ً 

آـاكیبن ً نقػیکبن کبؿگـان ثو تٌَیـ ثکيؼ.  گلتو ىب ً مـنظ ىاب  

 این گقاؿه ًاهؼًب عٌانؼنی ً هبثل تؼ ن امت. 

ُرب ثرَ  ًفش ؽکبیت کشد، چرَ ۶۱خذا هیذاًذ ّلتی کَ کبسفشهب اص ایي ” 

هب گزؽت. سّصی کَ ؽاللؾبى صدًذ، هي سفترَ ثرْدم ؽرِرش خرْدهربى. 

ُبی دیگَ ؽالق خْسدى، خیلی گشیرَ کرشدم. گرفرترن  ؽٌیذم سوب ّ ثچَ

دًّغتن، فکش کرشدم، لرشاسٍ کربسگرش  ثیکبس ثؾی، ؽاللتن ثضًي؟ چَ هی

هرًْرَ.  هبدسم گفت، دیگَ تْ اّى دٍ آثشّ ثشاتْى ًوی…  ؽالق ثخْسٍ

خْای عش ثلٌذ کٌی؟ دیگَ جبیی ثِؼ کبس ًویذى. طالق  چَ جْسی هی

 .“ُبتْ ثشداس ّ ثیب. ّلی ًتًْغتن ثگیش، گفت ثچَ
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ىاب ً  ًام ماد ىب  فمنتبن پیچایاؼن ٍاؼا  ًام ملجی امت. ىت  ػؿه آم

ػؿه  کنؼ. ثو آم آمیق می ػؿه ؿا امـاؿ ىب، ثیبثبن مـػ ً ثـكی آم فًفه گـگ

ػىاؼ ماناطاواو  ىب  ىا اـاه نيابن مای ىؼن ؿًمیند تجلن ؿمیم، كؼبل کو می

 .ػًؿاكتبػه امت

 سًّذ ُبیی کَ ًغیَ هی هیٍْ

انؼ؛ کبىاگاجای  ىب  پٌىیؼه اف ثـف اصبٓو ىؼه ىب  ؿًمتب ػؿ میبن تپو عبنو

ىاب  تابؿیا  ً گاجای  ً گبىی نٌمبف ً ثب آىن ً ثجٌک. ػاجاٌؿ اف کاٌچاو

ؿًمتب ً مٌف ً مـمب  نبىی اف ىٌا  کٌىنتبنی منطاواو اگاـچاو ثاـا  

مغتی هبثل تض ل امت امب ثـا  اىبلی منطوو کو ػؿ این آة  ىيـنيینبن ثو

انؼ، ػبػ  امت. هـاؿعبنو یاکای اف ىا ابن کابؿگاـانای  ً عبک ؿىؼ کـػه

صابال ” ىب  منگین ثبفػاىت ً ى م ؿا تزـثو کـػه ثٌػنؼ.   امت کو صکم

ًرٌ  کابؿ ،  انؼ ً ثویو ػؿ رنت نلـ اف آنيب ػؿ ؿًمتب مبنؼه ۶ػیگـ كؤ 

انؼاف  مؼؼن، کابؿ  انؼ. تب هجل اف ؿاه مـ اف ى بل ً رنٌة کيٌؿ ػؿآًؿػه

مـػم ػامؼاؿ  ً کيبًؿف  ثٌػ. مؼؼن کو ؿاه اكتبػ ػیگـ نو ػامی مبنؼ ناو 

ىب پؼؿ ً پناـ   عٌامت ػؿ مؼؼن کبؿ کننؼ. ثؼْی فمینی. ى و ػليبن می

انؼ. كؤ چنؼ نلـ اف اىبلی ػامؼاؿن کو اًناياب ىام  ػاعل این مؼؼن کبؿ کـػه

  ”.عبٓـ آلٌػگی مؼؼن ىـ مبل کجی تجلبت ػاؿن ثو

ا  کو  مبلو ۵۱، ۵۹گٌیؼ. پنـ رٌان  كـًه ؿًمتب می اینيب ؿا اص ؼ، میٌه

گاٌیاؼ  مو مبل پایاو افػًاد کاـػه ً صابال یا  كاـفناؼ پناـ ػاؿػ. مای

ىاٌػ مایاٌه  ىب کاو کابؿ مابعاتا ابنای ؿًفماقػ  ىام تاؼاطایال مای فمنتبن

راب مابکان  اه ؿا تؤمین کنؼ. آثب ً ارؼاػه ى ین كـًىؼ تب عـد عبنٌاػه می

انؼ ً عٌػه ىم ػلجنتو ى ین آثبػ  امت. اف ىاؼت ماـماب ماـه ؿا  ثٌػه

ىاب ناقػیا   اه ً مؼام مـاهات امات کاو ماد ثـػه ػاعل یوو کبپين ثبػ 

ىٌػ تب منیـ ؿمیؼن ثو عبنو، کبؿگـان اعـاری ؿا پایاؼا  نيٌنؼ. ى ـاه می

کاناؼ. لایانات  کنیم. ػؿ ٌٓل منیـ، لینت عـیؼىب  امنبل ؿا ًاؿمای مای

ىب  اً ؿًایتگـ مضـًمیت کبؿگـانی امت کو اف مؼؼن ؿانؼه ً  ػكتـ ننیو

این چنؼ نلـ کو کنبؿ ام يٌن ّـثاؼؿ عاٌؿػه، ” انؼ.   رب مبنؼه ىؼه اف ى و

ىابیای  تٌمن. اینيب ى اٌن ۱۵ -تٌمن ۱۳ثـنؼ.  اه اف من میٌه ننیو می ى و

ىنتن کو پبؿمبل اعـاد ىؼن ً ى م عٌؿػن. ثویو کو ىاناٌف ػؿ ماؼاؼن 

تٌمن مایاٌه مایاجاـن  ۳۳-۸۳کبؿ میکنن، ًّؼيٌن ثيتـه؛ ىـ ػكؼو میبن 

ؿًفماقػ  …  امب اینيب اف اًن مٌهغ کو اعـاد ىؼن، عیجی مغتی کيیاؼن

  ”.ىٌن عبلی نجبىو کنن كؤ ثـا  اینو کو یغچبل عٌنو ىم کو کبؿ می

ًراٌ   انؼ ً ثاوایاو ػؿ رنات نلـ اف آنيب ػؿ ؿًمتب مبنؼه ۶صبال ػیگـ كؤ 

اناؼاف   اناؼ. تاب هاجال اف ؿاه کبؿ ، مـ اف ى بل ً رنٌة کياٌؿ ػؿآًؿػه

مؼؼن، کبؿ مـػم ػامؼاؿ  ً کيبًؿف  ثٌػ. مؼؼن کو ؿاه اكتابػ ػیاگاـ ناو 

 .ػامی مبنؼ نو فمینی

اه تا ابم ؿاه ؿا تاب ؿمایاؼن ثاو  ؿًػ ً ثب ليزو فیجب  کـػ  تنؼتنؼ ؿاه می

اینزاب ثايابؿ ً تابثناتاٌناو ” گٌیؼ:   فنؼ. می صـف می “  ؿّب کبک”عبنو  

  ”.عیجی هينگو، اگو گـػًعبک مؼؼن ثؾاؿه، ؿًمتب  ثبٍلبیی ػاؿیم

 ایٌجب ُوَ هٌتظش هِوبًٌذ

ًلی این منطوو اف هؼیم، مضل مکٌنت  “  ػؿه ملیؼ” ػؿه ثو تـکی یؼنی   آم

راب  کـػىب ثٌػه امت ً عایاجای اف اىابلای ؿًماتاب، آثابًاراؼاػ  ػؿ ىا ایان

تاـىاب  گاٌیاؼ هاجال فنیام، مای انؼ. اف مـمب  ىٌا کو صـف می مکٌنت ػاىتو

ثاـػ ً  ىب  اینزب عیجی ثـكگیـ ثٌػ. ػمتو ؿا ؿً ثو فانٌیاو مای فمنتبن

چای ؿً اف ایان آثابػ   نينت. این مؼؼن ى او تب اینزب ثـف می” گٌیؼ   می

 “ هؼؿ کو ىٌا  اینزب آلٌػه ىؼه؛ ػیگو صتی ثـكم مخل هؼیم ن یبػ. گـكت. آن

ؿًیام ً  ىب  مایا ابنای ثابال مای ىٌیم، اف پجو عجیل نقػی  می ثو عبنو کبک

ىٌیم. هـاؿ نینت اػا م ًؿًػ کانایام. ایانازاب اناگابؿ ىا او  ًاؿػ صیبٓ می

 .منتظـ مي بننؼ

تبفگی ػیاٌاؿىابیاو ؿا  ؿّب گـم امت. انگبؿ ثو متـ  کبک ۶۳،۵۳عبنو 

ىاب   انؼ. ػًؿتبػًؿ اتبم، پيتی اه کـػه انؼ ً تب نی و، کبىیکبؿ  ؿند فػه

ؿنگبؿنگی ثو ػیٌاؿ تکیو ػاػه ىؼه ً ثغبؿ  نالاتای، ػؿمات ًمأ عابناو 

ىب  ت بم اىبلی ؿًمتب ى ین مبػگی ً  ميتـک عبنو امت. ًرو هـاؿ گـكتو 

ىب  نالاتای، ػؿمات ػؿ  ىؼن عبنٌاػه گـػ ثغبؿ  ىب ً ر غ ت یقثٌػن عبنو

ماغاتای  امنبل کو نالات مایاؼاػن، ثاو” گٌیؼ:   ؿهیو می…  مـکق عبنو امت

مٌنٌ گـكتیم. پٌل نؼاىتیم نلت ثگیـیم. یبؿانو ىام ماگاو چاواؼؿه کاو  مي یو

ایام کاو  ىاناٌف اف گاـػ ؿاه ناـمایاؼه“   ثيو اف پل ى و این عـد ثـثیاب .

ؿّاب تاکایاو  کاناؼ. کابک ىب  چب  پؾیـایی ؿا ىاـًع مای ػعتـه ثب لیٌان

گاٌیاؼ:   انؼافػ ً مای ػىؼ ثو پيتی کنبؿ ػیٌاؿ ً نگبىی ثو موق عبنو می می

کبؿه ثٌػ. گلتام ماـ مایابه فمناتاٌن  ام نی و فمبنی کو اعـاد ىؼیم، عٌنو” 

ىبمٌ کزب پنبه ثؼم. یو چبػؿ فػه ثٌػیم کنبؿ امکجت ى ین عٌنو. ماٌناؼه  ثچو

ًهٌلو ؿكتم تاب یاو پاٌلای ثاؼاؼ اف  ثٌػم صیـًن کو چو کنم. کجی فیـ هـُ

ىب رٌؿ ىؼ. تبفه تٌننتم موليٌ آمبػه کانام کاو كاوأ اف چابػؿ ثایابیام  مؼت

ثیـًن. ثویو کبؿىبىٌ ًهتی مزجٌؿ ىؼم ثی و ثیکبؿی ٌ ثگیـم، انزابم ػاػم. 

تٌنیم ثاؼ فناؼگای کانایام. تاب رابیای کاو ثاتاٌنایام ثاو  میؼًنی، مب کـػىب ن ی

  ”.مٌن میـمیم فنؼگی

 ّلتی کَ دختشم هججْس ؽذ تشک تذقیل کٌذ

عٌؿػ  اه می م نو ؿكتن م نو ثو ٌٍؿتو کو نگبه کنی ثب این پبػؿػ ً ؿاه

امت. تب ک ك ػًم اثتؼایی  ۵۱ؿّب متٌلؼ  مبلو ثبىؼ امب کبک ۱۸، ۱۳کو 

ػؿك عٌانؼه ً ٍبصت ػً كـفنؼ امت. ػعتـه صبال ػؿ ى بن ػثیـماتابن 

اه هاـاؿ امات مابل  مبلو ۶عٌانؼ ً پنـ  مبف کنبؿ مؼؼن ػؿك می عیـیو

ثاؼاؼ اف اًن مابراـا  اعاـاد ً ىا م ػیاگاو ” ػیگـ ثو مؼؿمو ثـًػ.  

مگو کبؿ ؿًفمقػ  کاو اًنام …  رب ثيم کبؿ نؼاػن عبٓـ مٌءمبثوو ىیک ثو

یو ؿًف ىنت ً یو ؿًف نو. تبثنتاٌن امنابل ػیاؼم اٍا  پاٌل ناؼاؿم کاو 

ىب ػلیجای ىاؼه  ى ین“   کبؿ  نتٌننتم پیؼا کنم. ػعتـمٌ ثلـمتم مؼؿمو. ىیک

ثٌػ ثـا  آنکو ػعتاـه تاب اًامأ آؽؿ امنابل تاـک تاضاَایال کاناؼ اماب 

ؿّب ؿا ًاػاؿ کاـػ کاو ىاـراٌؿ ىاؼه  م تبفثٌػن النبف ػؿ مؼؿمو، کبک

صیلم اًمؼ. ػیؼم ثاچاو عایاجای ثاو ػؿك ” ػًثبؿه اً ؿا ثو مؼؿمو ثلـمتؼ.  

مت. تب اینکو ثبالعـه هـُ کـػم اف اینٌ اًن،  ػ هو ػاؿه ً ىبگـػ ن ٌنو

تٌننتم ثلـمت و مؼؿمو. ى ین ی  مبه پیو ؿكت مؼؿمو. عیجی اف ثاوایاو 

  ”.ىب رب مٌنؼه ثٌػ ًلی عؼاؿًىکـ ثبالعـه تٌننتم ثلـمت و ثچو

ػؿ مؼؼن ٓ  ميـٌل ثو کبؿ ىؼه یؼنی ػؿمت فمابنای  ۳۳اف اًاعـ ػىو 

ػاناٌان آثاؼاؿچای  کو کبؿ ػؿ مؼؼن ؿًنن ػاىت. مؼتای ػؿ آثاؼاؿعابناو ثاو

ميـٌل ثو کبؿ ثٌػه ً ثؼؼ اف آن ػؿ ثغو اکتيبف مؼؼن کبؿ کاـػه امات. 

تب ى ین اًاعـ کو مبرـا  اػتـاُ کبؿگـان پیو آمؼ ً اف کابؿ اعاـاد 

ىابتاٌن؛  مؼیـ مؼؼن، آعـ پبییق اًن مبل ثي ٌن گالات ثاـیان عاٌناو” ىؼ.  

ثيبؿ اگو نیـً عٌامتیم ثيتٌن عجـ میؼیم. میگلت االن کبؿ نینت ًلای ماب 

میؼیؼیم کو عیجی اف کبؿگـایی کو مبل این منطوو نینتن، اف ربىاب  ػیاگاو 

عت مب ىم میغٌامتیم کبؿ کنیم. گالاتایام …  ثـا  کبؿ ثو مؼؼن میٌمؼن
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ىبمٌن، عبک ً آلٌػگی ایان ماؼاؼناٌ مایاغاٌؿیام ً تاضا ال  مب ثب فن ً ثچو

میکنیم چـا مب نجبیؼ کبؿ کنیم ً ثویو میتٌنن ثیبن. گلتیم ثابیاؼ هاـاؿػاػىابیای 

اه کنی کو عیبل ٌن ثابثات ایاناکاو  مبه ت ؼیؼ میکنی، ی  مبلو ثو ؿً کو مبه

میگی ػًثبؿه ثيبؿ میبیم مـ کبؿ ؿاصت ثبىو ػؿ ایان ٍاٌؿت مایاـیام ً 

  ”.مب ىم اػتـاُ کـػیم… ثيبؿ ثـمیگـػیم ًلی این کبؿً نکـػ

 ُبیی کَ گشفتٌذ ّ ُشگض پخؼ ًؾذ فیلن

اگاـ ماٌاػ ػاىاتایام ” گاٌیاؼ.   ؿّب اف مٌاػ کم عٌػ ً ى کبؿانو می کبک

ػؿ صایان  “  ٌٓؿ ن یيؼ! ًکیل ىم گـكتیم ىیک کابؿ  ثاـاماٌن ناکاـػ. این

ىاب   کاناؼ. مالاـه ٍضجت، ى نـه، ؿهیو ثنبٓ پؾیـایای ؿا گناتاـػه مای

ىنتنؼ امب ىـ آنچو ػؿ عبنو ثبىؼ، یاکای، یاکای ؿً    کبؿگـ  اؿجت مبػه

ثاو ىا ایان …  آیؼ. نبن ً پنیـ، مبمت، نایا اـً ً ؿًؿان ماضاجای ملـه می

عاجاـ ناؼاػه ” ىاٌناؼ.   مبػگی، ىـ تؼؼاػ مي بن کو ػاىتو ثبىی، مایاـ مای

ؿهایاو اف  “  ثٌػین ًگـنو ىبم ثاياتاـ  آمابػه مایاکاـػیام، ؿاؾایای چایاق .

گٌیؼ، ًهتی کو  فنؼ. می عٌؿػن ؿّب صـف می ؿًفىب  ثبفػاىت ً ى م

عاٌامات  عجاـػاؿ ىاؼ، ىا اناـه ثابفػاىات ىاؼه ً ىا م عاٌؿػه، مای

… ٓاٌؿ كؤ من. ثویو فنب  کبؿگـىب ىم ى ایان نو” ػؿعٌامت ٓ م کنؼ.  

  ”.عبٓـ ميـثٌنیو مٌنؼم ًلی ػًمو ػاؿم ثو

ؿهیو اف ی  ىاياـ ػیاگاـ ثاو تاکابة آماؼه ً 

ؿّااب  ىااب ىااؼه اماات. کاابک ا  ػؿه ػااـًك آم

کناؼ.  اه ثب ؿهیو ؿا تؼـیق می مبرـا  آىنبیی

انگبؿ چنؼ مبل پیو ثبف ىام صاٌالای فمناتابن 

ًهتی ؿّب ثیکبؿ ىؼه ً ی  ؿًف ثاـا  کابؿ 

ؿًفمقػ  ثاو فنازابن ؿكاتاو ً کانابؿ مایاؼان 

اینتبػه ثٌػ تب یکی مٌاؿه کنؼ ً ثجاـػ ثاـا  

گچکبؿ ، مـ ٍضجت ثب ی  کبؿگـ ػیگـ کو اف هْب كبمیل ؿهایاو ثاٌػه، 

عاناؼػ ً  ىاٌناؼ. مای ىب ثب ىم آىاناب مای ىٌػ ً ثو این ىکل، عبنٌاػه ثبف می

ثو ى ین مبػگی، افػًاد کـػیم. فنؼگی ٌنم عٌة ثاٌػ ثاب ىاـ ” گٌیؼ:   می

  ”.ک ی ً کبمتی امب كيبؿ ثیکبؿ  اؽیت ٌن کـػه

ػؿه ثاو  ػؿ صین ٍضجتیم کو پنذ نلـ ػیگـ اف کبؿگاـان مازابفات ىاؼه آم

ؿمؼ ً  تـ ثو نظـ می آینؼ. یکی اف آنيب کو اف ثویو رٌان ؿّب می عبنو کبک

ىابمات  فػنی گٌیی کو مبل لجبك ت بم کـػ  ثو تن کـػه ثب عٌنگـمی مخبل

 .نيینؼ آیؼ ً کنبؿمبن می ىنبمؼ، می مب ؿا می

کبؿگاـ  امات کاو ػؿ ؿًف تازا اغ ػؿ  ۱۶مبلو، یکی اف  ۵۶این رٌان 

تاٌرايای  موبثل ػؿ اٍجی مؼؼن ػؿ احـ ىؼت كيبؿىب  ػَجی نبىی اف ثی

ا  کو ؿً  فمین اكتبػه ثاٌػ، اهاؼام  ىیيو اه، ثب عـػه کبؿكـمب ثو عٌامتو

کنؼ ً ثؼؼىب مؼیـان مؼؼن ً منئٌالن ىاياـ تاکابة اف اً  ثو عٌػفنی می

ػنٌان کبؿگـ  کو ميکل اػَابة ً ؿًان ػاؿػ ً یاکای اف ػاٌامال  ثو

اٍجی اؿتيبه ػؿ موبثل مؼؼن ثٌػه، نبم ثـػنؼ ً رـی و ً ىا م ػؿثابؿه 

تـین كـػ این ر غ چنؼ نلـه، ى ین کبؿگـ رٌان  اً ىم ارـا ىؼ. ىبیؼ آؿام

کنؼ. ثو ىـس مابراـا ثناناؼه کاـػه ً  ثبىؼ کو ک تـ اف مبیـین ٍضجت می

صبال چی میيو آثزی؟؟ مب ؿً میجـن مـکبؿ؟؟ آعاو یاو ” گٌیؼ:   مـتت می

ثبؿ ىم اف تجٌیقیٌن اًمؼن كیجم گـكتن، ىیک اتلبهی ثـامٌن نایالاتابػ. اٍا  

  ”نلي یؼیم چی ىؼ… پغيو نکـػن

کبؿگاـ  امات کاو ػؿ ؿًف تازا اغ ػؿ  ۱۶مبلو، یکی اف  ۵۶این رٌان 

تاٌرايای  موبثل ػؿ اٍجی مؼؼن ػؿ احـ ىؼت كيبؿىب  ػَجی نبىی اف ثی

ا  کو ؿً  فمین اكتبػه ثاٌػ، اهاؼام  ىیيو اه، ثب عـػه کبؿكـمب ثو عٌامتو

 کنؼ ثو عٌػفنی می

کو عٌػه ؿا کنبؿ ثغبؿ  ر غ  کنؼ ً ػؿصبلی ػمتبؿ ػًؿ مـه ؿا ثبف می

گٌیؼ ً اهاؼام ثاو  ىبن می ر ؼی کنؼ تب گـم ىٌػ، اف ؿًف اػتـاُ ػمتو می

کابؿه مابناؼه  اه نایا او گٌیؼ، ؿًف  کو تز غ کـػنؼ، عبنو اه. می عٌػفنی

تـ مولی ثـا  ى نـ ً تنيب  ثٌػ ً نیبف ثو کبؿ ػاىت تب ثتٌانؼ ىـچو مـیغ

اًل فمنتٌن ثٌػ ً من گلتم ػیگو ىیک ربیی ؿً پیؼا ”كـفنؼه آمبػه کنؼ.  

ن یکنم کو ثـم ثـا  کبؿ. یو لضظو كکـ کـػم ى و چی ؿً ثبعتم. گلاتام یاب 

ثيم کبؿ میؼین یب عٌػمٌ میقنم. ىیيو ؿً اف ؿً  فمین ثـػاىتم ً کيیؼم 

ؿً ثبفً ً ىک م. ثؼؼا كي یؼم گلتن ك نی ميکل اػَابة ػاؿه ً ثاو ماب 

اند ػیًٌنگی فػن. اػتجبؿمٌ، تٌ ػه اف ثین ثـػن. ى ه ٌن فػن. آعـه 

  ”.ىم ثي ٌن کبؿ نؼاػن

 ُب ّ الٌگُْبیی کَ خشج ّکیل ؽذ گْؽْاسٍ 

ىبیی کو ثو فص ت ر غ ىؼ تب  گٌینؼ. اف پٌل ی  ثو ی  اف ػؿػىبیيبن می

گٌینؼ ٓ ىب  فنابن ً  ىب  گـكتن ًکیل ؿا تؤمین کنؼ. کبؿگـان می ىقینو

انؼ تب پٌل ًکایال  ػعتـانيبن ؿا كـًعتو

مابلاو امات.  ۹۳ؿا رٌؿ کناناؼ. ػاجای 

اه ثو عابناو کابک  ى ـاه ػعتـ ػًمبلو

عجیال آماؼه ً ىابیاؼ ثایاياتاـ اف مابیاـ 

منؼ امت اف هٌانین کبؿ  کبؿگـان ػ هو

ا   ػً میجیٌن ً عاـػه” مـ ػؿثیبًؿػ:  

عؼا ٓ ىب  فنام ً  عـد ًکیل ىؼ. ثو

 ۱۶تنيب من، ىاـ  ػعتـم ؿا كـًعتم. نو

ىاب ؿا كاـًعاتایام ً  نلـ پٌل ػاػیم. لند ػً میجیٌن پٌل ًکیل ثٌػیم. ى یان

کاال ثااو مااب نااگاالاات کااو  رااٌؿ کااـػیاام. ىاایااک کاابؿ  نااکااـػ. اٍاا  ىاایااک

  ”.عٌؿػن صو ٌن نینت ى م

ًّاٌس  صنبمیتی کو پل اف ارـا  صکم ثبفػاىت ً ى م کابؿگاـان ثاو

ػؿه هبثل ؿإیت امت، ثبػج ىؼه ک بکبن تـك اف اراـا   ػؿ ؿًمتب  آم

ىب میتـمان،  عیجی…  ” اصکبمی ميبثو صکم ى م ثـ مـىبن منگینی کنؼ

ىب چي يبن اف ث یی کو مـ مب اًمؼ تـمیؼه. فًؿ مؼؼن فیابػه. ىاـ  عیجی

ا  کو ثیبػ ػاعل ؿًمتب ثـا  پـمو اف ًّؼیات ماب، اًل مایاجاـن  ؿـیجو

  ”…مؼؼن ؿً نيٌنو میؼن کو ثیغیبل ًّؼیت مب ثيو

ىابن  ماٌاػ  گاٌیاناؼ اف ثای ماٌاػناؼ، مای ماٌاػ ً کام کبؿگـان کو اؿجت ثی

مٌءامتلبػه ىؼه امت. صنین کاو ىا انابیاو کابک عاجایال ثاٌػه، یاکای اف 

ماب کاو ماٌاػ ناؼاؿیام، ىاـ ” گٌیؼ:   کبؿگـان اعـاری مؼؼن امت. اً می

ا  ثؾاؿن رجٌی بن ثو صکم اینکو کبؿكـمب گلتو امْب مایاکانایام. ىابیاؼ  ثـگو

ػاعل آن نٌىتو ثبىو اػؼام! مب ثبف ىم امْب میکنایام چاٌن ماٌاػ ناؼاؿیام. 

  ”.ىٌؿا  کبؿ  ىم نؼاؿیم کو ػلو ثـا  مب ثنٌفه

 ثشای کبس ثبیذ اص سّعتب هِبجشت کٌین 

ػجبك صبال مؼتی امت کو ػؿ ؿًمتب ثاو کابؿ ؿًفماقػ  مياـاٌل امات؛ 

کبؿىب  مبعت بنی ً گيگبىی ىم ػامؼاؿ  کـػن ثـا  ػیگـانی کو ىناٌف 

کنی کبؿگـ ؿًفمقػ ثغاٌاىاؼ مایاـًیام ” ػامی ثـایيبن ثبهی مبنؼه امت.  

ىب ثیاکابؿ   ثـا  کبؿ. ًلی این مبل ثيبؿ ً تبثنتٌنو. فمنتٌن

خذا طالُبی صًن  ای خشج ّکیل ؽذ. ثَ دّ هیلیْى ّ خشدٍ

ًفش پْه دادین.  ۶۱تٌِب هي، ُش  ّ دختشم سا فشّختن. ًَ

ُب سا فشّختین ّ  لٌگ دّ هیلیْى پْه ّکیل ثْدین. ُویي

کظ ثَ هب ًگفت  جْس کشدین. ُی  کبسی ًکشد. افال ُی 

 خْسدى دموْى ًیغت کَ ؽالق
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  ”.ىب ؿكتن ػنجبل کبؿىب  مبعت ٌنی ثیؼاػ میکنو. ثؼْی اف ثچو

ىاب  صنایان  کو مؼام صـف مض ؼ یکی ػیگـ اف کبؿگـان اعـاری ػؿصبلی

گٌیؼ ػؿ ایان ماؼت، اناٌاع ً اهنابم کابؿىاب ؿا  کنؼ، می ؿا ثب مـ تؤییؼ می

ؿًثای مابل  ثاـا  ثاـف” انزبم ػاػه امت؛ اف کبىیکبؿ  تب منبكـکيی.  

گؾىتو ثو ىيـػاؿ  مـارؼو کـػم امب ىيـػاؿ  رٌاثم کـػ. گلتنؼ کبؿگاـ 

گایاـػ ً ىام ثایا او الفم ناؼاؿػ. ىا اب ؿا  اكـبننتبنی ىم پٌل کا اتاـ  مای

  ”کبؿ عٌاىیم چو می

ماٌهاغ ػماتا اقػه ؿا ثاگایاـػ اف ایان ؿاه  کناؼ ً اگاـ ثاو فنم هبلیجبكی می

آًؿیم ًلی ثـاػؿم ثـا  کبؿ ؿكتو ثٌىاياـ. اًنازاب کابؿ  عـر بن ؿا ػؿمی

 .کنو مبعت ٌنی می

گاٌیاؼ:   اناؼ، مای عاٌؿػه نلـ کبؿگاـ ىا م ۳مض ؼ کو ى ـاه ثـاػؿه رقء 

ماٌهاغ ػماتا اقػه ؿا ثاگایاـػ اف ایان ؿاه  کنؼ ً اگـ ثاو فنم هبلیجبكی می” 

آًؿیم ًلی ثـاػؿم ثـا  کبؿ ؿكتو ثٌىاياـ. اًنازاب کابؿ  عـر بن ؿا ػؿمی

  ”.کنو مبعت ٌنی می

 ًجْای سًج صًذگی ثب تبسّپْد لبلی

ثیب اینزب! ثایاب ” ثـػ.   گیـػ ً ىتبثبن ثو ػاعل تنيب اتبم عبنو می ػمتم ؿا می

ػاؿ  لجبك کـػ  ثپٌىی؟؟ ػاعال ایان کياٌىاب یا    لجبك ثپٌه! ػًمت

ىب  پـ اف چین ً ؿنگبؿند کـػ  ؿا ی  ثو  لجبك “  ػبل و اف اینيب ػاؿم.

…  کاناؼ کيؼ ً ثـانؼافىبن مای اه ثیـًن می ی  اف کيٌىب  ک ؼ ػیٌاؿ 

  ”.ىم لجبك ػـًمی و ىباا این … اینب ىبلیو کو میجنؼیم ػًؿ ک ـمٌن”

گؾؿػ. تب ى ین ػً مبل پایاو،  مبلی اف ػـًمی فینت ً یٌمق می ۶صبال 

یٌمق ػؿ مؼؼن ٓ  ميـٌل ثو کبؿ ثٌػ ً ثؼؼ اف آن اػاتاـاُ را اؼای، 

مٌهغ کبؿ  پیؼا نکـػ.  ػیگو اف اًن” ميـ اعـاد ثـ پیيبنی اً ىم عٌؿػ.  

ىـ رب کو میلي یؼن مٌءمبثوو ػاؿه، ثاياو کابؿ نا ایاؼاػن. اًن اًال کاو 

االنم کابؿ …  اعـاد ىؼ میغٌامتم ٓ م ثگیـم امب ػًمو ػاىتم، نتٌننتم

ؿًفمقػ  میکنو تٌ  ؿًمتب. منم هبلیجبكی میکنم. ػیگو ىـ رٌؿ  ىنات 

  ”…تض ل میکنیم

ىاٌػ ثاو  چاـعاؼ، ناگابىام ػًعاتاو مای ىاب مای ال  لجابك ىبیو کو الثو ػمت

ىاب  هابلای  ىب  ىـ ػً ػماتاو، ؿػ ناظ ػؿ ثنؼثنؼ انگيت…  ىبیو انگيت

  ”ثیب این ؿند ثو تٌ میبػ”مبنؼه امت.  

کنم؛ چو تٌَیـ ىکیجای!  اینتم رجٌ  آینو ً انؼافه لجبك ؿا ثـانؼاف می می

ػىنؼ، ثل کو عاٌىاـناد  ىب  کـػ  ؿًصت ؿا ر  می لجبك… چو اثيتی

ال   ىابیاو ؿا کاو اف الثاو نيینؼ کنبؿم ً آلجٌم ػکل می…  ً لؼبة ىنتنؼ

ىاب   فػن آلاجاٌم ػاکال ػىاؼ. ًؿم ىب ثیـًن کيیؼه امت، نيابنام مای لجبك

عبنٌاػگی ىنٌف اینزب ثيتـین تلـیش امت. ثـا  عیجی اف ماب، ایان تالاـیاش 

ایم ى و چیق ؿا! اماب ثاـا  فیانات  ػیگـ کينو ىؼه، ثل کو كـامٌه کـػه

ىاب   تٌؿم این آلجٌم ػکل ى اـاه یا  ؿاـیاجاو یاؼانای ثایاب ثاب مان ً آػم

 …ام آىنب ىٌ فنؼگی

مبلو امت تب ک ك مٌم ػؿك عٌانؼه ً ی  پنـ چايابؿ مابلاو  ۵۹فینت 

اه ػؿ گاـً  ىاـال  ػؿه، کابؿ ً فناؼگای ػاؿػ؛ مخل عیاجای اف فنابن آم

گٌیؼ پبیو ؿا اف تکبة ثیـًن نگؾاىتو امب عیجی ػًمات  هبلیجبكی امت. می

ػؿه ػؿ  ػاؿػ ی  ؿًف ثو تيـان ثیبیؼ. ػنیب  فینت ً ثنیبؿ  اف فنابن آم

ىاب  عابکای ؿًماتاب عا اٍاو ىاؼه امات.   ىب ً کاٌچاو ى ین چبؿػیٌاؿ 

عٌاىـ ً ثـاػؿىبم ى و فًػ افػًاد کـػن. عات، ػؿك کاو ناغاٌناؼیام. ” 

  ”.کـػیم. ثبثبمٌن فًػ ىٌىـمٌن ػاػ ػیگو ثبیؼ چیکبؿ می

ىابیاو  ثناتاو اناگايات ىب  پیناو گیـػ ً من ػًثبؿه تٌريم ثو ثنؼ ػمتم ؿا می

 …“  ثاجایان ایان ثابثابماو، ایانام عاٌاىاـماو” فنؼ   ىٌػ. ًؿم می رجت می

ىابیام. لاجاغاناؼ  لاجاـیاق اف  ىٌػ ثو چيم گـػػ ً عیـه می ىـافگبىی ثـمی

ىٌػ، یکؼكؼو نالاناو  نلل می فنؼ ً انگبؿ کو گبىی ػچبؿ تنگی مبػگی می

ىب  هبلیجبف کو تزـثو چنیان  ثـػ؛ ػؿمت مخل ى و فن ؿا ثو ػاعل كـً می

 .ميک تی ؿا ػاؿنؼ

ی  چي و ثو آلجٌم امت ً چيم ػیگـه ثو پنـه مبکبن کو نکنؼ ًمأ 

ىبیو کق اتبم، نبگيبن ثو ثاغابؿ  نالاتای ثاـعاٌؿػ  فػن ىب ً ؿجت ىیطنت

ىاٌػ.   فنؼ ً ىـثبؿ این تيـىب تکـاؿ مای کنؼ. ثو کـػ  ثب مبکبن صـف می

  ”.ثؼْی ًهتب اًنوؼؿ ػَجی میيم میقن و امب ثبفم ىیطٌنی میکنو”

… ػاؿ هابلای  ىـ ؿًف ٍجش ثب عٌػم میجـمو عٌنو مبػؿىٌىاـم. پاب ” 

ربؿی م میبػ. ثب مبػؿىٌىـم مو نلـ  هبلیجبكی میکنایام. اف پاناذ ٍاجاش تاب 

  ”.ىلت ىت

کبؿىبن آىنبمت امب اناگابؿ ماغاتای کابؿ ثاـا  آناياب کاو  گٌیؼ ٍبصت می

مابػات کابؿ  ثاؼاْای اف فنابن ” کبؿكـمب  ؿـیجو ػاؿنؼ، ثیيتـ امت.  

ىات  ۱۱ٍجش تب  ۳ىب اف  ػؿه ثبالتـ اف اینيبمت. ثؼْی هبلیجبف مبکن آم

  ”.مٌهغ کبؿ ؿً ؿمٌنؼ پب  ػاؿ میيینن ً کبؿ میکنن. ثبیؼ ثو

ىب  ػ یوو، ًرٌػ ميکل تنلانای ػؿ اً  کيیؼن ىب  گٌػؿكتو ً نلل چيم

ا  اف آن نؼاؿػ ً انگبؿ ثاـایاو  ػىؼ؛ ميکجی کو عٌػه گ یو ؿا نيبن می

ػؿػ،  گبىی اف فًؿ عناتاگای عاٌاثام نا ایاجاـه. گاـػن” ػبػ  ىؼه امت.  

  ”…گبىی صتی عٌة ىم نلل ن یکيم… ک ـػؿػ، انگيتبم

  ”اینيب رب  نظ هبلیو؟”ىبیو.   ؿمؼ ثو انگيت می

آؿه، عي  میيو ً پاٌماتاو پاٌماتاو. ”کيؼ ؿً  پٌمت ػمتو   ػمت می

ا ، نو  نو ثی و…  انگيتبم عٌة عم ً ؿامت ىم ن یيو. اینب ػٌاؿُ کبؿه

پال …  ػؿمٌنی. اگو ثـم ػکتـ ىم عت، میگو ػیگو کبؿ نکن! ن ایاياو کاو

  ”!چی ثغٌؿیم؟

ثجنؼ ىٌ ثیاب ثاـیام ”گٌیؼ:   پیچؼ ػًؿ ک ـه ً می ىٌػ ىبلو ؿا می ثجنؼ می

ثاو …  کبؿگبىٌ نيٌنت ثؼم. اماـًف کاجای کابؿ ػاؿیام ًلای تاٌ مايا اٌنای

  ”.مبػؿىٌىـم گلتم کو مي ٌن ػاؿیم

ػجیب ؿا اف نقػی  ثجینام. اف  ػؿه ام کو کبؿگبه هبلیجبكی فنبن کـػ آم فػه ؽًم

ا  ثاو  ایم کو مبػؿىٌىـه ػم ػؿ عابناو ثاب ثاچاو ىب  عبنو پبیین نیبمؼه پجو

گٌیؼ ً رٌؿ  کاو  کيؼ. ثو کـػ  ثو مب عٌىبمؼ می ثـل، انتظبؿمبن ؿا می

ثاـیام عابناو ماب! آماؼم ” گاٌیاؼ   فػه ىاؼه، مای انگبؿ عیجی اف ػیؼن بن ؽًم

ٌٍؿت پاـاکاناؼه  ىبیی کو ثو اف میبن کٌچو گجی ؿًمتب ً عبنو “  ثجـمتبن!

عاٌناو ” ىٌیم.   انؼ، ثو م ت کبؿگبه ؿًانو می میبن این ػؿه ملیؼ پغو ىؼه

ىاب  فمناتابنای تاٌ   ثب پاٌتایان “ مبػؿىٌىـم نقػیکو. پبیین عٌنو مبمت.

ىبیی کو مـامـ کٌچو ؿا پٌىبنؼه، پيت مـ فینت کاو كاوأ  ىب ً ثـف گل

 .ؿمم ؿًم ً ثو عبنو مبػؿىٌىـه می ی  ػمپبیی مؼ ٌلی ثو پب ػاؿػ می

ىب  ٌٓالنی کابؿ،  ىب  ػه اؿجت ثو کبؿ هبلیجبكی ميـٌل ىنتنؼ. مبػت فن

ًگاٌ  ثاب ىاـکاؼاميابن کاو گالات … “  ربنيبن ؿا عنتو ً پاژماـػه کاـػه.

ىبیی ػاؿنؼ کاو ثابفگاٌکاـػناو ثاو اناؼافه یا   کنیم ػؿػػل می
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 کتبة امت

ىاب  کابىاگاجای هاؼیا ای امات کاو ثاب ىاـ ٍاؼا   امب این عبنو اف آن عبنو

ىب  ػیٌاؿىابیاو اّابكاو  آیؼ، تـکی ثـ تـک انلزبؿ  کو اف مؼؼن ٓ  می

اه تب نی و ثو ؿند آثی امات.  عٌؿػه ا  کو ػیٌاؿىب  تـک ىٌػ؛ عبنو می

ا  هاـاؿ  ىب  نلتی کو ًمٔ ىـ عابناو تبؿی  امت امب گـم. ثب این ثغبؿ 

ًاؿػ عابناو کاو …  ىب ثـا  تض ل ماـماب ثناتاو ىاؼه ػاؿػ، انگبؿ ى و ؿاه

ىام كابمایاجا اٌناو.  ایان” ىٌم پیـفن ػیگـ  کنبؿ ثغبؿ  نينتو امات.   می

کابؿگابه ناٌؿگایاـ امات اماب …  “  گبىی ثو مب تٌ  هبلیجبكی ک   مایاکاناو

کياؼ ثاـایام  ىب  ػ یوای کاو فیانات مای ن نبک ً مـٌٓة. صبال ػلیل نلل

ىب پـ اف پـفىبیای امات کاو ثاب ىاـ آًاف  ىٌػ. تبؿًپٌػ این نظ ؿًىن می

… ؿًػ ىبیيبن كاـًمای عٌاننؼ ثو ؿیو فػنی کو فنبن ىنگبم هبلیجبكی می ؿد

ىب  ػه اؿجت ثو کبؿ هبلیجبكی ميـٌل  فن” گٌیؼ:   كـىتو، ى کبؿ فینت می

 … “  ىب  ٌٓالنی کبؿ، ربنيبن ؿا عنتو ً پژمـػه کـػه. ىنتنؼ. مبػت

ىبیی ػاؿنؼ کو ثبفگٌکـػنو ثاو  کنیم ػؿػػل ًگٌ می ثب ىـکؼاميبن کو گلت

مبلو کو ىا اناـ  ۵۹ثنتو ی  ػعتـ  ىب  پینو انؼافه ی  کتبة امت. ػمت

ىب ػمات ػیاگاـ   یکی اف ى ین کبؿگـان مزبفات ىؼه امت، ن بػ  اف ػه

گٌیؼ، ىـ ؿًف  کينؼ. می تنو عـد فنؼگی ؿا ثو ػًه می ثٌػه کو صبال ی 

ىاٌناؼ  پنذ ٍجش ػؿ این کبؿگبه ثب چنؼ فن ػیگـ اف اىبلی ؿًمتب را اغ مای

اه ک تـه امب  کبؿ مبل عٌػمبنو. مغتی” ػاؿ هبلی تب ىلت ثؼؼاففيـ.    پب 

ػؿػ امبنم ؿا ثـیؼه ً ىجب کو اف کبؿگبه ثـمیگـػم ثب ىا او  ػؿػ ً گـػن چيم

ىاب ثاـا   ثؼاْای اف فن” گٌیؼ:   می “  عنتگی، کبؿ عٌنو ؿا انزبم میؼم.

ماب  “  کنب  ػیگو کبؿ میکنن، ًّغ اًنب عیجی ثؼتـه. ثبیؼ ثیيتـ کبؿ کنان.

کاناؼ؛ فنای  ؿا ثو یکی اف ى ین فنبن کو ىـایٔ ثؼتـ  ػاؿنؼ، مؼـكای مای

مابػات کابؿ  ۱۶کو ثب ًرٌػ رـاصای ػَات ىاـ ػً ػماتاو، ؿًفاناو 

گٌینؼ ثجؼ نینت كبؿمی صـف ثقنؼ. ثو کـػ  مئاالت بن ؿا اف  کنؼ. می می

ثبیؼ کبؿىب ؿً فًػ مایاـماٌناؼیام. ػَات ػماتام ” گٌیؼ:   پـمیم. می اً می

عبٓـ کبؿ فیبػ اف کبؿ اكتبػ. ىـ ػًتب ػمت ٌ ػ ل کـػم. ػؿػه عایاجای  ثو

 “  ام ػؿثایابػ. فیبػه ًلی کبؿ نینت مزجٌؿم کبؿ کنم کو عـد عٌنو ً ثچو

گاٌیاؼ، ػكاتاـچاو ثایا او  کاناؼ، مای ى نـه کو ى ـاىو ػؿ کبؿگبه کبؿ می

ىاٌػ ً  ىب ً مـاکق ػؿمبنی ػًلتی پؾیـكتو مای ؿًمتبیی كؤ ػؿ ثی بؿمتبن

گیـ  اف عؼمبت ثيتـ ػؿمبنی ثو ماـاکاق  تٌانؼ ثـا  ثيـه ػلیل ن ی ى ین ثو

ثو مب گلتن ثجـ پیو یو ػکتاـ  ػؿ ” ىب  عٌٍَی مـارؼو کنؼ.   ً مطت

اؿًمیو ًلی اًن ػکتـ ػؿ ثی بؿمتبن عٌٍَی ًیقیت میکـػ، اًنزب ىام 

رب )تکبة  ػ جو کـػیم کاو ىاناٌفم  کو ػكتـچو هجٌل ن یکنن. ػیگو ى ین

گٌیؼ، ػکتـ ثو ى نـه تٌٍیو کـػه صتای  می “  ٌٓؿ کبمل عٌة نيؼه. ثو

ثبكی امب اً ثب چانابن  ی  پبؿچ آة ؿا ثب ػمتو ثجنؼ نکنؼ، چو ثـمؼ ثو هبلی

ىاب فیاـ  ثبكؼ کو انگبؿ نو انگابؿ ایان ػمات تنؼ  تبؿًپٌػ هبلی ؿا ثو ىم می

ىب ً ىبیؼ ٍؼىب کبؿگـ فن ػیگاـ ثاؼًن  ؿنزی کو ػه…  تیؾ رـاصی ؿكتو

ؿً ىناتاناؼ.  ثی و ً ػؿ ىاـایأ ماغات کابؿ  ػؿ ؿًماتابىاب ثاب آن ؿًثاو

ىاب  مابىایانای  ثبكنؼ ً عٌػىابن ؿً  كاـه ىب  اثـیي ین ػمتی می كـه

 …نيیننؼ می

 دسٍ ُبی خبؿ دس آق ُبی پْعتی ّ عشطبى ؽیْ  ثیوبسی

ػؿه  ػؿه ملجی، ًمطی ً ػاجایاب، كاوأ ؿًماتاب  آم اف ثین مو ؿًمتب  آم

ًمطی، ػاؿا  عابناو ثاياؼاىات امات ً مابیاـ ؿًماتابىاب  آاـاف ػؿ 

ىاب   ثـناؼ. اماکابنابت عابناو مـ می مضـًمیت مطجن ثيؼاىتی ً ػؿمبنی ثو

تٌانؼ رٌاثگٌ   ثيؼاىت ػؿ ؿًمتبىب ػؿ مز ٌع ثنیبؿ اثتؼایی امت ً ن ی

ىب یب نیبفىب  مـارؼبن ثبىؼ. این ػؿصبلی امت کو ثب اصؼاث مؼاؼن  ثی بؿ 

ىب  منطوو ؿا آملبلتو کناناؼ اماب تابکاناٌن  ثو آنيب هٌل ػاػه ىؼه ثٌػ کو ربػه

 .ىب ثو كـامٌىی مپـػه ىؼه امت این ًػؼه

الاؼاجاٌؿ ً  ػؿه كؤ ثو ثیکبؿ  کبؿگاـان ً منایاـ ٍاؼات امب ميک ت آم

ًگٌ ثب اىبلی ؿًمتب اف كزبیغ ػیگـ   ىٌػ. ػؿ گلت ؿیـآملبلتو مضؼًػ ن ی

ىبمت ؿً  آن مـپاٌه گاؾاىاتاو ىاؼه. اصاؼاث ً  ىٌیؼ کو مبل ثبعجـ می

تناياب ناتاٌاننات  ؿـثی نو انؼاف  مؼبػن ٓ  ػؿ این منطوو اف آؽؿثبیزبن ؿاه

ىب  اىتـبلقایی تؼؼاػ کخیـ  اف اىبلی ثٌمی منطواو ؿا كاـاىام کاناؼ  فمینو

فینتی ً صاتای  ػىؼ، كزبیغ مضیٔ ثجکو ًّؼیتی ؿا ایزبػ کـػ کو نيبن می

 .ا  ػؿ انتظبؿ این منطوو ػًؿاكتبػه امت اننبنی تبفه

ىب  پٌمتی مقمن، نيابن ػاػ  ميبىؼات میؼانی اف کٌػکبِن مجت  ثو ثی بؿ 

ىؼه اف مؼؼن ٓ  ػؿ  ػؿ این منطوو ی  كبرؼو اننبنی نبىی اف مٌاػ پغو

ىاب   گٌیاناؼ، ػا ًه ثاـ ثایا ابؿ  ػاػن امت. مـػم ً اىبلی ػه می صبل ؿط

ىاب  ؿیاو ً  ػلیال ماـٓابن ىب  گؾىتو، تؼؼاػ اكـاػ  کو ثو پٌمتی ػؿ مبل

انؼ ػؿ منین مغتجق ؿىؼ ػاىتو امات. آناياب  صنزـه ػؿ ؿًمتب اف ثین ؿكتو

کننؼ، تيؼيؼبت نبىی اف امتنايابم گابفىاب  ماؼاؼن ٓا  ػابمال  گ بن می

ىب ػؿ منطوو ىؼه امت.   ىب  پٌمتی ً ى چنین انٌاع مـٓبن ىیٌع ثی بؿ 

هؼؿ مـٓابن ً ثایا ابؿ  پاٌماتای فیابػ ناجاٌػ.  چـا تب چنؼ مبل پیو، این” 

ًىٌا  عٌثی ػاىتیم؛ این چنؼمبل کو انلزبؿا فیبػ ىاؼ، ىام عابکا اٌن  آة

  ”.آلٌػه ىؼ ً ىم فمینبمٌن

گٌیؼ کو کابؿگاـ ماؼاؼن ىام نایانات.  ػؿه ػجیب می اینيب ؿا یکی اف اىبلی آم

کنؼ ً عٌػه ثـا  ػامؼاؿ  ثو ؿًماتابىاب  آاـاف  ى نـه هبلیجبكی می

اه ؿا ى ـاه عٌػه آًؿػه تب ثایا ابؿ  پاٌماتای  مبلو ۱۳،۳ؿًػ. پنـ  می

ثابؿ ثاـػیا او  االن چنؼ ًهتو کو اینزٌؿیو. چنؼین” ثؼنو ؿا نيبن بن ػىؼ.  

تکبة، پیو ػکتـ. تب میلي و اف کزب اًمؼیم، ػیگو چیق  ثي ٌن ن یگو. یاو 

ماؼت عاٌثاو،  ميت هـً ً پ بػ میؼه، میگو ثـین عٌػه عٌة میيو. یاو

ىاب   ؿً  پبىب  پنـک، ػبؿّو پاٌماتای ثاب ناواطاو “  ػًثبؿه ثـمیگـػه.

ميبىؼه امات؛ چایاق  ىاجایاو ثاو یا   ؿند ٌٍؿتی ک ـند هبثل ؿیق ثو

گاٌیاؼ   پـمیم ثاو کاـػ  ثاو پاؼؿه مای صنبمیت پٌمتی. اف عٌػه کو می

ىب  ػه ثـا  ثابف  ػؿ  گٌیؼ، اؿجت مٌاهغ ثچو پؼؿه می “  ثؼنم میغبؿه.” 

کاناناؼ. تا ابم گاـػًعابک  ىاب ثابىام ثابف  مای ىب  ؿًمتب ؿً  عبک کٌچو

نيایاناؼ ً ػؿ  ىب  اىابلای ػه مای صبٍل اف انلزبؿىب ثو گلتو اً ؿً  عبنو

تاٌاناناؼ ػؿ  کننؼ، می نتیزو اؿجت مـػمی کو این گـػًعبک ؿا امتنيبم می

گاٌیاؼ، اؿاجاات  ىاب  پاٌماتای هاـاؿ ثاگایاـناؼ. مای ماؼاـُ اناٌاع آلاٌػگاای

ىب  چنجیؼه ثاو ؿًماتاب  انلزبؿىب  مؼؼن، ػؿمت ثـل گٌىيبن ً ػؿ پیت

ىب گلاتان ثاـا  ایاناکاو ؿػ گام کانان ً  چنؼ ًهت پیو، ثچو” ػىؼ.   ؿط می

ىب  پاـ اف آة گاؾاىاتان تاب  ٍؼا  انلزبؿ ؿً کم کنن، ؿً  عبک، کینو

گیـ نؼن. اینزٌؿ  منبثغ ٓاجایاؼای ؿً ىام گاٌل  ٍؼا پغو نيو ً ثييٌن 

  ”. …میقنن

ػلایال  ىب  ػَجی ً ميک ت نبىنبعتو نبىی اف مٌاػ آالینؼه کو ثاو ثی بؿ 

ثـػاؿ  مؼبػن ٓ  ثو منبٓن منکٌنی ؿًمتبیی  ثٌػن مـاکق ثيـه نقػی 

ثٌػه، یکی اف مٌاؿػ  امت کو ػؿ این منطوو ىبیغ ىؼه. ثو گالاتاو اىابلای، 

ػؿه، ؿًمتب  ىیاـماـػ، ناقػیاکای ماؼاؼن ٓا    ػ ًه ثـ ؿًمتبىب  آم

ىٌؿان، اًلین مؼؼن امتضَبل ٓ   کيٌؿ کو نقػیکی مؼؼن ٓ    فؿه

ا  کاو مانازاـ ثاو  مضیطای ىب  فینت ػؿه هـاؿ ػاؿػ نیق اف آلٌػگی آم
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 .كزبیغ اننبنی ىؼه، ػؿ امبن نینت

یکی ػیگـ اف اكـاػ  کو مجت  ثو نٌع ػزیجی اف ثایا ابؿ  پاٌماتای ىاؼه، 

ػؿه امت. ؿً  فاناٌیاو، یا   یکی اف ى ین کبؿگـان اعـاری مؼؼن آم

ىب  گؾىتو امات ً ىاـثابؿ  رب مبنؼه کو مـثٌٓ ثو مبل ػبؿّو پٌمتی ثو

چنؼثبؿ ؿكتم ػکاتاـ، ” گـػػ.   ىٌػ، پل اف مؼتی ػًثبؿه ثبفمی کو عٌة می

کـػم، ىایاک آا ػابت  میپـمن کبؿت چیو! ًهتی میگم مؼؼن ٓ  کبؿ می

ا  ثيم ن یؼن كؤ ػاؿًىبمٌ میؼن ً میگن ثـً. چٌن میاؼًنان ماب اف  ػیگو

ىؼن میبنٌؿ ً ریٌه، ػبمال  کزب میبیم. كؤ گبىی میينٌیم کو میگن، پغو

  ”.ىبمت رٌؿ ثی بؿ  این

کيؼ ً  اه، ی  ػایـه می ػؿ ى ین ثین، یکی ػیگـ اف کبؿگـان ؿً  مینو

ام هاـماق ً پاٌماتام ػچابؿ  پبؿمبل ثو ى ین انؼافه ؿً  مایاناو” گٌیؼ:   می

ىب ؿً ػیؼم  کم ثيتـ ىؼم امب ثؼْی صنبمیت ىؼ. ؿكتم ػکتـ، ػاؿً ػاػ ً کم

  ”.ىب ثب این ميکل ػؿگیـن ً ىـثبؿ صنبمیتيٌن ثـمیگـػه کو مؼت

توـیجب ى گی ثـ این ثبًؿناؼ کاو ػاجات اٍاجای ایان مياکا ت پاٌماتای ً 

ىؼن میبناٌؿ نابىای اف مایابنایاٌؿامایاٌن ثاـا   ىب  عبً، پغو مـٓبن

گٌیناؼ ػؿ احاـ انالازابؿىاب  گابه ً  ػؿه می رؼامبف  ٓ ىبمت. اىبلی آم

ىب  ىلت تب  ًیژه پیت رب  ؿًمتب ً ثو ثیگبه مؼؼن، این عبک آلٌػه ػؿ ى و

ىاب ً  ؿكاتان ػام ىاٌػ ً ثابػاج افثایان ، کو نقػی  ؿًمتبمت، پغو می۳

 .ىٌػ ىب می ایزبػ ثی بؿ  ثـا  اننبن

ىب  گاؾىاتاو  ىبیی کو مؼؼن ػؿ مبل گٌیؼ، آلٌػگی یکی اف اىبلی ؿًمتب می

ىاب   ىب  پٌمتی ً ىیاٌع ثاـعای ماـٓابن ایزبػ کـػ، منضَـ ثو ثی بؿ 

ىٌػ ثجکو ػؿ آة آىبمیؼنی منطوو ىام مياکا تای ایازابػ کاـػه  عبً ن ی

مؼجٌم نینت تاٌ  ایان ” گٌیؼ:   ػىؼ ً می ىبیو ؿا نيبن بن می امت. ػنؼان

 “  آة، چی ىنت. ىـکؼًم اف اىبلی ؿً ثجینیان، ػناؼًنابه مياکال ػاؿه.

کنؼ، ػؿ مَبصجو ثب چنؼ نلـ اف اىبلی ؿًمتب  ا  کو اً ثو آن اىبؿه می نکتو

ىب  ثی بؿ نبىی اف مَاـف آة  ىب ً لخو ميبىؼه ثٌػ. ػنؼان ًٌّس هبثل ثو

 .ػؿه امت ا  مخل ریٌه ػؿ منطوو آم آلٌػه ثو مٌاػ نبىنبعتو

ىاب  گاؾىاتاو ایازابػ کاـػ، ماناضاَاـ ثاو  ىبیی کو ماؼاؼن ػؿ مابل آلٌػگی

ىٌػ ثاجاکاو ػؿ  ىب  عبً ن ی ىب  پٌمتی ً ىیٌع ثـعی مـٓبن ثی بؿ 

 .آة آىبمیؼنی منطوو ىم ميک تی ایزبػ کـػه امت

این ػؿصبلی امت کو ثو گلتو اىبلی، اف ىجکو ثيؼاىت تکبة، ثبؿىب ثاـا  

گاٌیاناؼ ىایاک  اناؼ اماب اىابلای ؿًماتاب مای آفمبیو آة منطوو مـارؼو کاـػه

ىؼه ػؿثبؿه ًّؼیت آة ؿًمتب ثو آنيب اؿائو  ىب  انزبم ا  اف آفمبیو نتیزو

نيؼه امت. اىبلی ؿًمتب اف ميک ت نابىای اف ثابال آماؼن گابف ماؼاؼن ً 

ىب آمیت ػیاؼ  ىم فمین” گٌینؼ.   ىب ػؿ احـ انلزبؿىب می میـ ثبال  ػامً  مـگ

ؿكتان ثاـا  چاـا ما ات  ىبی بن اف ثین ؿكتن. گٌملنؼ ػاىتیم؛ می ً ىم ػام

مؼؼن امب ثو اًن مضؼًػه کو نقػی  میياؼن، یاو چاـعای ػًؿ عاٌػىاٌن 

اكتبػن ً می ـػن. ثؼْی گٌملنؼىب ىام کاو اًناٌؿ چاـا  فػن ً ثؼؼ می می

  ”.ػنیب میبًؿػن ىب  مـػه ثو میکـػن، ثـه

گٌینؼ، ػؿ ی  مبل گؾىتو صؼًػ ىقاؿ ؿأك گٌملناؼ  ػؿه ػجیب می اىبلی آم

ماضایاطای کاو  ىابیای فینات انؼ. آلٌػگای ىب اف ثین ؿكتو ػؿ احـ ى ین آلٌػگی

ػؿه کو ٓجیؼت ثکـ ً فیجب   عٌؿػه آم تنيب کبؿگـان ى م ػىؼ نو نيبن می

 . آن ػؿ مؼـُ كـامٌىی امت

 هی گزسد“  دسٍ آق”ُوَ آًچَ دس  

گؾؿػ، كـاتـ اف كبرؼو امات.  ػؿه ً ؿًمتبىبیی ىجیو ثو آن می آنچو ػؿ آم

ىاٌؿان  ػؿ ایان ماناطاواو،  ػؿه ً فؿه ىیٌه كؼبلیت مؼبػن ؿًثبف ٓ  )آم

ا  ثاو ثابؿ آًؿػه کاو ثاو ٍاٌؿت عابماٌه اف ثایان  كزبیغ مضیٔ فینتی

ػؿه ػاىاتایام،  ىبیی کو ثب اىبلی آم گیـػ. ػؿ ٍضجت ىب ىم هـثبنی می اننبن

اكاتاؼ، كاوأ  ػؿه اتالابم مای متٌرو ىؼیم آنچو ػؿ آـاف ماؼاؼن ٓا   آم

ا  کاو نناجات ثاو  مضؼًػ ثو ثـعاٌؿػ ؿایاـماؼا اٌل ثاب کابؿگاـان كَاجای

ىااٌػ ثااجااکااو كاازاابیااغ  هااـاؿػاػىااب  یااکااطااـكااو مااؼااتااـُ ىنااتاانااؼ، ناا اای

ناکاـػن   ػلایال ؿػابیات ا  کو ػؿ ایان ماناطاواو فؿعایاق ثاو مضیطی فینت

گایاـػ، ثابػاج ىاؼه رابن  امتابناؼاؿػىاب  اماتاضاَابل ماٌاػ ٍاٌؿت مای

ىاٌیاؼ،  ٍاضاجات مای  ىب  فیبػ  ثو عطـ ثیلتؼ. ثب ؿًمتبییبن کو ىام اننبن

ىاٌػ کاو ػامان ثنایابؿ  اف  ا  ثـػاىتاو مای مضیطی پـػه اف كزبیغ فینت

ىاب  ایان ؿًماتابیایابن ػؿ  مـػم مبکن این منبٓن ؿا ىم گـكتو امت. عبنو

ىب  اٍجی مؼؼن امت کو ثب ىـ انالازابؿ، ماوابػیاـ فیابػ   مزبًؿت ثغو

کاناؼ. ًراٌػ ػً ماؼاؼن  عبک ً مٌاػ آالینؼه ؿا ًاؿػ ىٌا  مبلم ؿًمتب می

ىٌؿان ػؿ تکبة ً ىیٌه امتضَبل ٓا  ػؿ كابٍاجاو  ػؿه ً فؿه ٓ   آم

ىاب  پاٌماتای ً  ثنیبؿ نقػیکی ثو منبٓن ؿًمتبیی ثبػج ىؼه تب ثایا ابؿ 

ؿیٌ  نبىی اف امتنيبم مٌاػ آالینؼه، ى چٌن مایابناٌؿ ً رایاٌه ػؿ ثایان 

ثاٌػ کاو  ۱۹۸۹مبکنبن این منبٓن ىیاٌع ثایاياتاـ  ػاىاتاو ثابىاؼ. مابل 

ًیژه مایابناٌؿ  تٌريی اف مٌاػ م ی، ثو ثـ نيت موبػیـ هبثل عجـىبیی مجنی

ػؿه تکابة ًاهاغ ىاؼه،  ػؿه کو ػؿ مزبًؿت مؼؼن آم اف کبؿعبنو ٓ   آم

ىاب  رابؿ  ً  ػاػ ایان مابػه ما ای ثاو مانابثاغ آة منتيـ ىؼ کو نيبن می

ىاؼن ىاقاؿان هاطاؼاو اف  ؿًػعبنو مبؿًم تکبة ًاؿػ ىؼه ً مٌرت تجاق

ربنؼاؿان مٌرٌػ ػؿ این ؿًػعبنو ىؼه امت. میقان این آلٌػگای ثاو صاؼ  

ىب  ؿم ی  ثٌػ کو مٌرجبت نگـانی مبکنبن منطوو ؿا كـاىم کـػ. گقاؿه

ػىنؼ، ػؿ احـ نيتی مایابناٌؿ ػؿ آة ؿًػعابناو مابؿًم تاکابة،  نيبن می

ػؿه تکبة ثو مؼت چيبؿ مبه ػؿ ى بن  كؼبلیت کبؿعبنو امتضَبل ٓ   آم

ىب  امتضَابل  فمبن متٌهق ىؼ. نيت ىؼیؼ میبنٌؿ اف مؼ ثبٓجو کبؿعبنو

گایاـػ ً نالاٌؽ آن ػؿ  ػؿه ٍاٌؿت مای ىٌؿان ً آم ٓ   ػً مؼؼن فؿه

ىب  آة فیـفمینی ثبػاج ىاؼه صاتای آة آىابمایاؼنای  ىب ً چي و ؿًػعبنو

ػلایال، ثنایابؿ  اف  ىا ایان منبمت ػؿ ػمتـك اىبلی منطوو هـاؿ نگیـػ. ثو

ىب  لخو ػؿگیـ ىنتنؼ. ى و ایان  ػؿه ثب ميک ت ػنؼانی ً ثی بؿ  اىبلی آم

ػىنؼ، ػ ًه ثـ ميام نابچایاق نایاـً  کابؿ ثاٌمای ػؿ  ىب نيبن می گقاؿه

ػؿه، نو آة مبل ی ثـا  آىبمیؼن مبنؼه ً نو فمیانای ثاـا   مؼؼن ٓ   آم

 .فینت اننبن

اف ٍضنو ىب  ص جو مبمٌؿان ػًلتی ثو تضَن کبؿگـان ػؿ 

 عـػاػ. 11موبثل ػؿ ًؿًػ  مؼؼن ػؿ ارت بع 
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ثو گقاؿه عجـنگبؿ پبؿل بنی ایجنب، ػجیـّب مضزٌة ػؿ رـیابن نيانات 

گاقاؿه نايابیای    مزجل ىٌؿا  ام می3131مـػاػ  13ػجنی امـًف )

تضوین ً تلضٌ اف نضٌه ثـعٌؿػ ثب کابؿگاـان ماؼاؼن ؿًماتاب  آم ػؿه 

 .تکبة ؿا هـائت کـػ

 هْلعیت ّ ّوعیت هعذى سّعتبی آق دسٍ تکبة

 ۱۵کیجٌمتـ  كبٍجو ىٌایی ى بل ى بل ؿـة تکبة ً  ۱۳این مؼؼن ػؿ 

کیجٌمتـ  ؿـة رنٌة ؿـثای ماؼاؼن فؿنایاظ فؿىاٌؿان ًاهاغ گاـػیاؼه 

امت.  مغتَبت رــاكیبیی مضؼًػه مؼؼن كٌم ػؿ ؿاـة آثابػ  آم ػؿه 

 .ًمٔ ً رنٌة آثبػ  آهؼؿه ثبال ًاهغ ىؼه امت

ىاب  ماـػ ً پاـ  نبصیو ى بل تکبة اف نظـ آة ً ىٌایی ػاؿا  فمناتابن

ىب  ٍضـایای  ثبىؼ. فمبن منبمت ثـا  كؼبلیت ثـف ً تبثنتبن مؼتؼل می

اًایل اؿػیجييت تب اًاعـ آؽؿمبه امت. ؿًػعبنو آم ػؿه کو اف اؿتلبػابت 

گایاـػ. ػؿ تا ابم ٓاٌل مابل  ى بلی ً ى بل ؿـثی مضؼًػه مـچي و مای

ػاؿا  آة ثٌػه ً ؿًمتبىب  آم ػؿه ثبال، ًمٔ ً پبیین ؿا میـاة نا اٌػه 

ؿمؼ. اىبلی ؿًمتب  آم ػؿه ثبال ً آم  تـ می ىب  رنٌثی ً مپل ثو آثبػ 

ثابكای ً  ػؿه ًمٔ کـػنيین ثٌػه ً ػ ؼتبً ثو کيبًؿف ، ػامؼاؿ  ً هابلای

 .کبؿگـ  ػؿ مؼؼن اىتـبل ػاؿنؼ

ن بینؼه کبؿگـان كَجی مؼؼن ٓ   آم ػؿه تکبة ثب اعاتایابؿ صابٍال اف 

اف ٓـین منئٌل صـامات  ۵/۱۳/۱۹۳۹كَل ىلتم هبنٌن کبؿ، ػؿ تبؿیظ 

مؼؼن، ثـگقاؿ  رجنو مؾاکـات ػمتو را اؼای کابؿگاـ  ؿا ػؿعاٌامات 

ن بیؼ تب کبؿگـان ثتٌاننؼ منبئل عٌػ ؿا ثب کبؿكـمب ػؿ مایابن ثاگاؾاؿناؼ  می

کو متبملبنو مؼیـیت مضتـم مؼؼن اف ثـگقاؿ  رجنو ً امت بع افيبؿات 

نا ابیاؼ کاو ماتاؼابهات آن ػؿ ماٌؿعاو  ىب  کبؿگـان امتانابع مای ً عٌامتو

نلـ مـکت اف کبؿگـان ً چنؼ نلاـ اف اىابلای  ۵۳هـیت ثو  ۶/۱۳/۱۹۳۵

ػؿ ٍاٌؿتای کاو ” ػاؿػ   کو موـؿ می ۱۱۵ؿًمتب، صنت منؼؿربت مبػه 

ىب  هاجاجای ً یاب  اعت ف نظـ ػؿ مٌؿػ مٌاػ مغتجق این هبنٌن ً یب پی بن

ىـ ی  اف مٌٌّػبت مٌؿػ ػؿعٌامت ٓـكین ثـا  انؼوبػ پی بن رؼیؼ، 

منزـ ثو تؼطیل کبؿ ّ ن صٌْؿ کبؿگـ ػؿ کابؿگابه یاب کابىاو ػا اؼ  

تٌلیؼ اف مٌ  کبؿگـان ىٌػ، ىیئت تياغایاٌ ماٌفاق امات ثاـ امابك 

ػؿعٌامت ىـ یا  اف ٓاـكایان، ماٌّاٌع اعاتا ف ؿا ماـیاؼابً ماٌؿػ 

ن ابیاناؼ کاو  ثو کبؿگبه مـارؼو می “  ؿمیؼگی هـاؿ ػاػه ً اػ م نظـ ن بیؼ

االمق کبؿكـمب مبنغ اف صٌْؿ کبؿگـان ىؼ ً نتایازاتابً کابؿگاـان ػؿ  مغ

ىب  عاٌػ ؿا کاو  موبثل ػؿة اٍجی کبؿگبه منتظـ مبنؼه تب ثتٌاننؼ عٌامتو

ىبمل ت ؼیؼ هـاؿػاػ، توبّب  ثبفگيت ثو کبؿ، ؿػبیات اٍاٌل صالابفات 

ثابىاؼ  هبنٌن کابؿ  مای ۱۶۵، ۸۵، ۵۵، ۳كنی ً ثيؼاىت کبؿ ً ... )مٌاػ 

ؿا ثب مؼیـیت مطـس ن بینؼ. )تٌّیش اینکو ثـعی اف کبؿگـان ىبؿال ػؿ 

ًاصؼ مؼؼن آم ػؿه مطبثن مؼ ٌل ى و مبلو ثو ٌٍؿت كَجی ثاب اناؼاوابػ 

هـاؿػاػ مٌهت اف كـًؿػین تب آؽؿ مبه اىتـبل ثو کبؿ ػاؿنؼ ً اف ػ  مابه 

تب املنؼ مبه ثب تٌرو ثو ػؼم امکبن کبؿ ػؿ مؼؼن ثو ػالیال ىاـایأ راٌ  

منطوو ً ثبؿه منگین ثـف ً مـمب  ىؼیؼ ً تؼطیاجای کابؿگابه، ؿاثاطاو 

گـػػ. لاؾا  ا  کبؿگـان هطغ می کبؿگـ  ً کبؿكـمبیی میبن ىـکت ً ػؼه

ىابن  ثـعی اف کبؿگـان صبّـ ػؿ این تز غ كَجی ثٌػه ً هـاؿػاػکابؿ 

ىابیای مابناناؼ  ات بم یبكتو ثٌػ ً ثـعی ػیگـ اىتـبل تا ابم ًهات ػؿ هنا ات

آالت ً ... ػاىاتاناؼ ً ىاناٌف ؿاثاطاو  نگيجبنی، تؼ یـ ً نگيؼاؿ  مبىایان

 کبؿگـ  ً کبؿكـمبیی ثین آنيب صبکم ثٌػه امت 

ى چنین عٌامتو ػیگـ کبؿگـان مؾکٌؿ اػتـاُ ثو اىاتاـابل اكاـاػ ؿایاـ 

ثٌمی ػؿ کبؿگبه ثٌػه کو این مٌٌّع نیق ثب ثـؿمی ً ميابىاؼه امانابػ ً 

مؼاؿک ً گلتگٌ ثب منئٌلین کبؿگـان ً ن بینؼه کبؿگـان کبؿگبه ميغاٌ 

ىبؿجایان ثاٌػه  % ۵گـػیؼ اكـاػ ؿیـ ثٌمی ىيـمتبن تکبة صؼًػ ک تـ اف 

 ۱۵۳ثبىؼ. )کابؿكاـماب صاؼًػ  ً این امـ ثو ػلیل ػاىتن تغٌَ اكـاػ می

نلـ کبؿگـ اف اىبلی ؿًمتب  آم ػؿه ػجیب ً رٌانبن ػیگـ  ؿا اف چايابؿ 

ؿًمتب  آـاف مؼؼن، ثب تٌرو ثو میقان تغٌَ اكـاػ ثاو تاؼاؼاػ هابثال 

ىؾا ثو امتنبػ گقاؿه ىلبىی كـمبنؼاؿ ػؿ  تٌريی رؾة ن ٌػه امت.  ػجی

ىا ابن ؿًف اػاماو  ۱۶:۹۳ثابماؼاػ تاب  ۳رـیبن این تز غ کو اف مبػات 

ػاىت، کبؿکـان ػؿ موبثل ػؿة اٍجی کبؿگبه تز غ نا اٌػه تاب کابؿكاـماب 

صن ثبفگيت ثو کبؿ کبؿگـان ػائم ً منت ـ )ؿیـ كَجی  ً اربفه ًؿًػ 

کبؿگـان كَجی ريت ثـگقاؿ  رجنو مؾاکـات ػمتو را اؼای ً ماطاـس 

ىب ؿا ٍبػؿ کنؼ، کو تجؼبً ثب تٌرو ثو تؼؼاػ آنيب، امکابن تاـػػ  ىؼن عٌامتو

ىب  صبمل کبؿگـان ىیلت ٍجش ثو کبؿگبه ً عـًد ىیلت ىات،  اتٌثٌك

ىب تـػػ ً ص ال ً  ٍـكبً اف ػؿة اٍجی موؼًؿ نجٌػه، ًلی اف مبیـ ػؿة

پؾیـ ثٌػه امت. اثتؼا ثغيؼاؿ منطواو پال اف آا ع ػؿ ماضال  نول امکبن

صبّـ ً ثو مـًؿ ن بینؼه مضتـم كـمبنؼاؿ  ً ؿئیل مضتـم اػاؿه کبؿ ً 

ىب اف ر جو نیـً  انتظبمی ػؿ مضل صٌْؿ یبكتو کو آنياب ؿا  ػیگـ اؿگبن

ثو تـک مضل ػػٌت ن ٌػه تب ىـ ىغٌ، ثو ٌٍؿت كـػ  ٓـس ػػٌ  

ن بیؼ، ًلی اهؼامی ريت متوبػؼ ن ٌػن کبؿكـمب ثـا  پؾیـه کبؿگـان یاب 

ىابیيابن انازابم ناؼاػه ً ثاو  ن بینؼه آنيب ثو ػاعل کبؿگبه ً ىنیؼن عاٌاماتاو

ٓـین اًلی اف ٓـكین نیق ريت صْاٌؿ ػؿ اػاؿه کابؿ یاب كاـمابناؼاؿ  

ثـا  ؿمیؼگی ثو مٌٌّع مؼ ٌل ناؼاىاتاناؼ ػؿ ٍاٌؿتای کاو ًّاؼایات 

نا اٌػ  مٌرٌػ، اؿربع مٌٌّع ثو ىٌؿا  تؤمین كـمبنؼاؿ  ؿا ایزبة مای

هبنٌن کبؿ، اػاؿه کبؿ ماٌفاق ثاو تياکایال كاٌؿ   ۱۱۵یب منتنؼ ثو مبػه 

ىیئت تيغیٌ ً ٍؼًؿ مـیغ ؿا  ثٌػ. لیکن اًّبع ثب تضـی  ػٌامل 

ؿیـ مـتجٔ اف ر جو مبمٌمتب  ؿًمتب  آم ػؿه ثبال ً یاکای اف اػْاب  

گـػػ ً ػؿ این ثین یکی اف کبؿگاـان ثاو  مبثن ىٌؿا  ؿًمتب، متينذ می

كيابؿىاب  ػَاجای نابعاٌاماتاو ً  نبم یٌمق کبًًمی ثو ػجت امتاـك، 

کبىو آمتبنو تض ل، ً ثو ريت ػؼم کنتـل اصنبمبت نبىی اف تازا اغ ثاب 

کنؼ ً ػؿ این احنابء ثاب  ی  تکو ىیيو ىکنتو اهؼام ثو عٌػفنی مطضی می

مجتيت ىؼن رٌ صبکم، ثو تبثجٌ  ىـکت عنبؿاتی ًاؿػ ً لجبك ناگاياجابن 

ىاب تاضات  ىٌػ. )این ًاهاؼاو ػؿ ؿمابناو ىـکت آهب  یؼالو ؿىیؼ  پبؿه می

ػنٌان عٌػکيی کبؿگـان انؼکبك پیؼا ن ٌػه کو كاـػا  آن ؿًف تاٌمأ 

ؿمبنی ً ثب تکؾیت عاجاـ ػؿد ىاؼه ػؿ ثاـعای اف  ؿثٔ آ ع مـارغ ؽ 

کاناؼ  نایاـً   ىب، ىبیؼبت منتيـه ػؿ این فمایاناو كاـًکاو مای ؿمبنو

 هتي وبهل گسارش تحمیك در هَرد حىن شالق وبرگراى 

 )بورژوازی ایران از لجنزار طبلو خود پرده بر میدارد(
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انتظبمی ريت کنتـل اًّبع ثب ػمتٌؿ تجلنی ػاػمتابن ماضاتاـم اهاؼام ثاو 

کاناؼ ً  کنناؼگابن ثاؼًن آمایات ؿمابناؼن ثاو آنابن مای متلـم ن ٌػن تز غ

کبؿگـان مضل ؿا تـک ن ٌػه ً هْیو ثؼًن ىـگٌنو ػؿگیـ ، ّـة ً 

ىاب  کابؿگاـان ً  یبثؼ لیکن ىنیؼن عاٌاماتاو ىتم ً آمیت ثؼنی كیَجو می

پبمظ کبؿكـمب ثو آنيب مـلٌل کو ًفیلو اٍجی اػاؿه کابؿ امات، ماـالاٌل 

مبنؼ ً اهؼامی ػؿ ريت ثـؿمی عٌامتو کابؿگاـان ً ػاجات صْاٌؿ  می

پؾیـػ، متؼبهجبً کبؿكـمب ً نگيجبن ىـکات ثاو  آنبن ػؿ کبؿگبه ٌٍؿت ن ی

نالاـ اف تازا اغ  ۱۳ًامطو ًکیل ثو اهبمو ػػٌ  ً ٓـس ىکبیت ػاجایاو 

 :ن بیؼ کننؼگبن ثب ػنبًین اتيبمی ؽیل مجبػؿت می

هبنٌن مزبفات  ۶۱۸م بنؼت اف کنت ً کبؿ ً ىیبىٌ ً رنزبل )مبػه  -۱

 ام می 

 م.م.ا  ۶۳۸تٌىین ثو اىغبً ػبػ  )مبػه  -۵

 م.م.ا  ۶۳۳تغـیت لجبك )مبػه  -۹

 م.م.ا  ۶۶۳تيؼیؼ ثو هتل )مبػه  -۱

 م.م.ا  ۵۸۹تٌهیق ؿیـ هبنٌنی )مبػه  -۵

 م.م.ا  ۶۳۳تغـیت ػ ؼ  تبثجٌ ىـکت )مبػه  -۶

 عٌػفنی ً اهؼام ثو عٌػکيی -۳

ؿؿم اینکو ػؿ مضل صٌْؿ نؼاىتو ًلای ثاو  ى قمبن ػاػمتبن مضتـم ػجی

الؼ ٌم ً  ٌٍؿت تجلنی اف رـیبن مبًهغ مطجغ ثٌػه امت ثو ػنٌان مؼػی

ثب تٌرو ثو رنجو ػ ٌمی اتيبم ثنؼ اًل ً پنزم هبنٌنابً ثاو ماٌّاٌع ًؿًػ 

ن بیؼ کو نيبیتبً منزـ ثو ٍؼًؿ ؿا  مضکٌمیت اكـاػ ثو مزابفات  پیؼا می

 .گـػػ  متلبًت ػؿ ػاػگبه ثؼً  می

نالاـ ماؾکاٌؿ ّا ان ماـاراؼاو ثاو كاـمابناؼاؿ   ۱۳ػؿ این ؿامتب ًکیل 

عٌامتبؿ ػعبلت ایيبن ريت كیَجو ػاػن ثو مٌٌّع اف ٓـیان ماؾاکاـه 

گـػػ کو كاـمابناؼاؿ تاکابة ّا ان پایاگایاـ  ماٌّاٌع ثاب  ثب ىبکیبن می

ى ـاىی اػاؿه کبؿ مضل ػؿ ريت رجٌگیـ  اف صنابك ىاؼن ماٌّاٌع 

نا ابیاناؼ ً  اهؼام ثو ًمبٓت ثین ٓـكین ً اعاؾ ؿّابیات اف ىابکایابن مای

گـػػ. لؾا ًکایال نابماجاـػگابن ثاب تاٌراو ثاو  مٌٌّع عبت و یبكتو تجوی می

ن بیؼ ً ثب تٌرو ثو ایاناکاو  عٌاىی می ؿّبیت اعؾ ىؼه اهؼام ثو تزؼیؼنظـ

ػاػمتبن مضتـم اف رنجو ػ ٌمی رـم، ىابکای ػیاگاـ پاـًناؼه ماضاناٌة 

گـػػ لؾا ػاػگبه تزؼیؼنظـ ٍـكبٌ ثب مؼنظـ هاـاؿػاػن ؿّابیات نابماو  می

ىبکیبن عٌٍَی ً ثؼًن التلبت ثو ػكبػیبت متي ین کاو امابمابً ماناکاـ 

ثبىؼ، اهؼام ثو تغلیق مزبفات اكاـاػ ماطابثان مالابػ  ًهٌع رـم ً ثقه می

ن بیؼ ً ػؿ ایان ؿاماتاب  ػاػؿمی کیلـ  می هبنٌن مزبفات ام می ً آیین

نلـ اف آنيب رق کبؿگـان مؼؼن ً ی  نالاـ  ۸نلـ اف اكـاػ کو  ۳کو تؼؼاػ 

اف اىبلی ؿًمتب ً ػامؼاؿ ثٌػه امت ثو مزبفات ى م ثو میقان متالابًت 

گـػنؼ ً صکم ٍبػؿ ً ارـا  آن ثؼًن آ ع موبمبت امتبنی  مضکٌم می

ً تيکی ت کبؿگـ  منتواـ ػؿ اماتابن اػام اف عابناو کابؿگاـ، کابناٌن 

اف   ىٌؿاىب  ام می کبؿ ً مز غ ن بینؼگبن کبؿگـان ػؿ ماضایأ ثناتاو

ؿً  لجبك ارـا گـػیؼه امت کو ثو ػنجبل آن ػلٌ موبم مؼظم ؿىجـ  ػؿ 

 .ىب موـؿ ىؼه ىبمل گـػیؼ مٌؿػ ثویو مزبفات

 گیـ  کجی نتجزو

ىب  ثو ػ ل آمؼه ً اماتاؼا م اف کابؿىانابمابن عاجاـه  ثب تٌرو ثو ثـؿمی

ثابىاؼ کاو کابؿگاـان ػؿ  مـثٌٓو، آنچو مـلٌل مبنؼه امت، ایان اماـ مای

موبثل کبؿگبه صبّـ ً م هبت ثب کبؿكـمب ؿا توبّب ن ٌػه کو چنؼ نلـ اف 

ىاب  اىبلی ؿًمتب نیق ػؿ این ثین ػیؼه ىؼه کاو مانايابء ماٌّاٌع عاٌاماتاو

ٍـكبً مٌاؿػ مـتجٔ ثب كٌَل مغتجق اف هابناٌن کابؿ اػام اف ماؾاکاـات 

ر ؼی، هـاؿػاػ کبؿ ً صلبفت كنی ً ثيؼاىت کبؿ ثٌػه امت کو این  ػمتو

ػ ل تضت ػنٌان تز غ ؿیـهبنٌنی عطبة ىاؼه امات ػؿ ٍاٌؿتای کاو 

ىاٌػ  چنین تز ؼبتی کو منتذ ثو تؼطیجی کبؿ ً کبىو ػا اؼ  تاٌلایاؼ مای

هبنٌن کبؿ تزٌیق ىؼه امت ً کبؿگـان ثاٌمای  ۱۱۵تٌمٔ مونن ػؿ مبػه 

مناؼ  اف  ريت ًاهغ ىؼن مؼؼن ػؿ منطوو مزبًؿ ؿًمتبؿ عٌامتبؿ ثيـه

ىب، ارـا   منبكغ مؼؼن ػؿ ريت تؤمین ً ایزبػ ؿكبه ثٌػه ً مبثوی عٌامتو

مبثین اىبلی ؿًمتب ً کبؿكـمب ً ثغيؼاؿ  ً ىاٌؿا  ىاياـ  تٌاكونبمو كی

 .ام می ؿا اػػب ػاىتنؼ

 .ليؾا تٌرو ثو مٌاؿػ ؽیل ّـًؿ  عٌاىؼ ثٌػ

این تز غ ثب ى بىنگی هججی ريت صل ً كَل ماٌّاٌع، ثاب ماؼیاـیات ً 

 ۱۱۵صـامت ػؿ رـیبن گؾاىتو ىؼه ثٌػ کو مطبثن ثاب تياـیالابت مابػه 

هبنٌن کبؿ ثٌػه کو متبملبنو اىی ت نؼاػن کبؿكـمب ً صاـامات ماؼاؼن ثاو 

مٌٌّع ً تجؼبً نپؾیـكتن کبؿگـان ً رجٌگیاـ  اف ًؿًػ آناياب، ماٌرات 

تز غ کبؿگـان ػؿ موبثل ػؿة اٍجای ً اػاتاـاّابت ٍانالای ٍاٌؿت 

 .گـكتو امت

ثب تٌرو ثو ثـف ً مـمب  ىؼیؼ مضل ً تؼطیجی هيـ  کبؿگبه، اػاماو  ... 

اىتـبل کبؿگـان كَاجای کاو ٍاـكابً ػؿ ميابؿال اماتاغاـاد ماؼاؼن ثاو 

ىٌنؼ ػؿ كٌَل مـمب ً یغجنؼان م کن نجٌػه لیکن پاـیانات  کبؿگیـ  می

 -۹الو ثايا انای آهاؼؿه،  نجی -۵نژاػ آهؼؿه  مـتْی ؿصیم -۱مٌاثن آهبیبن 

ػبثؼ ؿص بنی ً ... نيبنگـ اىتـابل ً تاؼاًم کابؿ ػؿ  -۱ایٌة پبؿمیبن، 

ثبىؼ  ت بم ایبم مبل ثٌػه ً ثب كـُ كَجی ثٌػن اىتـبل ػؿ مؼبؿّت می

ىب ما اکان  ً مئیؼ این امـ امت کو امکبن ثکبؿگیـ  آنيب ػؿ مبیـ هن ت

 .ؿمیؼ ثو نظـ می

ىب  ثو ػ ل آمؼه ً گلتگٌ ثب منئٌلین ىياـماتابن،  ... ثب تٌرو ثو ثـؿمی

ؿؿم اینکو اهؼامی ثـا  متوبػؼ نا اٌػن کابؿكاـماب ثاـا  ثاـگاقاؿ   ػجی

رجنو ثب کبؿگـان ٌٍؿت نپؾیـكتو، ًلی صٌْؿ موبمبت ىياـماتابن ػؿ 

فمبن ًهٌع تز غ اف ر جو ثغيؼاؿ  مضل، ن بینؼه كاـمابناؼاؿ ، ؿئایال 

اػاؿه کبؿ تکبة ً نیـً  اناتاظابمای ثاب آا ع ً ىا ابىاناگای ػاػماتابن 

 .ىيـمتبن تکبة مييٌػ ثٌػه امت

ؿمابنای  ىیک اهؼامی اف مٌ  ن بینؼه کبؿگـان کبؿگبه ػؿ ريت آا ع ... 

ثو تيکی ت کبؿگـ  امتبن ٌٍؿت نگـكتو ً ى چنین ثاناب ثاو تاکایاجاق 

هبنٌن کبؿ اػاؿه تؼبًن کابؿ ً ؿكابه اراتا ابػای  ۱۱۵موـؿ ػؿ ؽیل مبػه 

مٌفق ثو تيکیل كٌؿ  ىیئت تيغیٌ ً ؿمیؼگی ماـیاغ ثاو ماٌّاٌع 

ثٌػه ًلی ثب ًرٌػ القام هبنٌنی ً هیؼ كٌؿیت ً تنـیغ ػؿ نٌ هبنٌن، اف 

ٓـین اػاؿه تؼبًن کبؿ ً ؿكبه ارت بػی مضل اهؼامای انازابم ناگاـكاتاو ً 

صتی تؾکـ  نیق ثو کبؿكـمب نؼاػه کو ثنتن ػؿة ً ؿاه نؼاػن کابؿگاـانای 

ىابیای ؿا ػؿ  تٌانؼ نبىنزبؿ  ر ؼی ىنتنؼ می کو عٌامتبؿ مؾاکـات ػمتو

انگابؿ  اػاؿه تاؼابًن، کابؿ ً ؿكابه اراتا ابػای  پی ػاىتو ثبىؼ، کو ميل

 .ثبىؼ مضـف می
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ؿكات ػؿ عَاًٌ اراـا  اصاکابم ٍابػؿه هاجال اف آن  انتظابؿ مای -۳

کننؼگبن ػماتاٌؿ  ػاػمتبن مضتـم ثنب ثو ػعیل ثٌػن مطبلجبت کبؿگـ  تز غ

تيکیل رجنو ً مطـس ىؼن آن ػؿ ىاٌؿا  تاؤمایان كاـمابناؼاؿ  اهاؼام ً 

ننجت ثو ٍؼًؿ چنین اصکبمی تؼزیل نکـػه ً ػؿ ارـا  اصکبم ثو ريت 

کـػ. ى چنین ثيتاـ ثاٌػ ثاو رايات  ىب  ایزبػ ىؼه تزؼیؼنظـ می صنبمیت

ا  مٌٌّع هبّی پـًنؼه نیق ثو رب  مزبفات ى م اف ػیگـ  ثؼؼ ؿمبنو

ن ٌػ الفم ثاو تاٌّایاش امات ثاو ػلایال   ىب  تؼقیـ  امتلبػه می مزبفات

كـًؿػین مبه  ۱۵الؼبلی  ػؿ  منؼ  اف ػلٌ موبم مؼظم ؿىجـ  )مؼفجو ثيـه

اناؼ ً ػؿ ایان  مبػت ػؿ فناؼان نا ابناؼه ۱۸ً  ۵۱مضکٌمین ثیو اف  ۳۵

ؿامتب ػ جکـػ ؿیبمت مضتـم ػاػگنتـ  ىيـماتابن تاکابة هابثال تاواؼیاـ 

 .ثبىؼ می

هٌه هْبئیو ػؿ این مٌٌّع مظجٌم ًاهغ ىؼه کو تججیـبت ًمیغ ّاؼ  -۱۳

انو ة ػاعجی ً عبؿری ثـ ػجیو هٌه هْبئیو کو ى م ػؿ م ء ػبم پيت 

نالاـ  ۳ىب  میؼانی ثو ػ ل آمؼه، اف  انؼ ًلی ثب ثـؿمی ًانت ؿا نيبن ػاػه

اناؼ اراـا   نلـ کبؿگـ ً ی  نلـ اف اىبلای ؿًماتاب ثاٌػه ۸ى م عٌؿػه 

صکم ى م كؤ تؼقیـ  ثـا  اكـاػ مؾکٌؿ ػؿ مضل ػاػمـا ً ثب لجبك ػؿ 

نلـ اف مبمٌؿین هْبیی ػؿ اتبهی ثنتو ٌٍؿت گـكاتاو  ۱علبء ثب صٌْؿ 

امت کو ىیک آحبؿ عٌنی اف احـ ى م ثـ ثؼن اكـاػ مؾکٌؿ مييٌؿ ناجاٌػه 

 .انؼ ىب ػؿ ؿًمتب  آم ػؿه ثبال، ىيبػت ػاػه امت ً اکخـ ى م عٌؿػه

اف آنزب کو مؼؼن عبؿد اف ىيـ ً ػؿ مضؼًػه کٌه ً ٍاضاـا ایازابػ  -۱۱

ىؼه ً امبمبً ًاصؼ تزبؿ  نجٌػه تب ثب مـارؼو ميتـ  کنت ً کبؿ ن ابیاؼ، 

لؾا ػ ؼه ػلیل احجبت اتيبم م بنؼت اف کنت ً کابؿ، راجاٌگایاـ  اف ًؿًػ 

مـًیل کبؿگـان ثو ػاعل کبؿگبه ثٌػه امت، لیکن ثب تٌرو ثو ىاـایأ ً 

منبصت مؼؼن کو منتجقم ػاىتن چنؼین ػؿة ًؿًػ ً عـًد ثٌػه، تز اغ 

ىاب  صابمال  تٌانؼ ماؼ  رايات ًؿًػ اتاٌثاٌك ػؿ موبثل ػؿة اٍجی ن ی

تٌاننتنؼ اف  ىب ثـاصتی می کبؿگـان ثو ػاعل مؼؼن گـػػ، چـا کو اتٌثٌك

ىب ثو ػاعل مضٌٓو کبؿگبه ػجٌؿ ً ماـًؿ نا ابیاناؼ ً صْاٌؿ  مبیـ ػؿة

تاٌاناؼ عاجاجای ػؿ  تؼؼاػ  کبؿگـ ػؿ عبؿد اف مضٌٓاو یا  ماؼاؼن، نا ای

كؼبلیت آن ایزبػ ن بیؼ لؾا ثو ػاللات ؿّابیات کابؿكاـماب ً ماـاتات كاٌم، 

اصـاف مزـمیت ػؿ م بنؼات کنات ً کابؿ، ماضال تاـػیاؼ امات مْابكابً 

هبنٌن کابؿ، کاو کابىاو ػا اؼ   ۱۱۵کبؿگـان ثب اعتیبؿ صبٍجو اف مبػه 

تٌلیؼ ً تؼطیجی کبؿگبه ؿا تزٌیق ن ٌػه، ثو کبؿكـمب مـارؼو ً عاٌاماتابؿ 

ر ؼای کابؿگاـان  انؼ ثـ این امبك مـارؼو ػمتو ر ؼی ىؼه مؾاکـات ػمتو

ثو کبؿگبه ً تؼطیجی کبؿ ً کبىو تٌلیؼ، ػاؿا  تاؼابؿیاق عابً هابناٌنای 

عٌػ ثٌػه ً آ م ػنبًین مزـمبنو ً رـم نگبؿ  ثاو اػا ابل نابىای اف 

هبنٌن کبؿ ػؿعٌؿ پؾیـه نینت ً ثاب تاٌراو ماضال اماتاواـاؿ  ۱۱۵مبػه 

کبؿگبه ػؿ منطوو کٌىنتبنی، تز غ ػؿ عبؿد اف ىيـ ً ؿًمتب، اف اتايابم 

 .ثـىم فػن نظم ػ ٌمی، عـًد مٌٌّػی ػاؿػ

ىب  عٌػ  ى چنین کبؿگـان ثو ػاعل کبؿگبه ًاؿػ نيؼه ً نتٌاننتو عٌامتو

ؿا ثیبن ن بینؼ ثؼین ػجت ػؿ موبثل ػؿة تز غ ن ٌػه ً ػؿ ت بم ماؼت، ػؿ 

عبؿد اف مضٌٓو مؼؼن ثٌػنؼ، ثنبثـاین صجل ً تٌهیق نگيجبن، ثو مغتی 

هبثل تٌَؿ امت فیـا تب فمبنی کو کبؿگـان ًاؿػ کبؿگبه نيؼه ً اعتایابؿ 

تٌاننؼ نگيجبن ؿا ػؿ هنا اتای اف  آن ؿا ػؿ ػمت نگـكتو ثبىنؼ چطٌؿ می

مضٌٓو کبؿگبه مضجٌك کننؼ ً اف ٓـف ػیگـ ناگاياجابن مای ثابینات ػؿ 

اتبه  نگيجبنی ثبىؼ ً ثـ این مجنب، اػػب  صجل ىغٌ ػؿ مضجی کو ثبیؼ 

صٌْؿ ػاىتو ً كؼبلیت ن بیؼ ً ػؿ افا  آن مقػ ػؿیبكت کنؼ، ٍضیش ثاو 

ا  ثو ّـة ً ىتم ً آحبؿ نابىای اف  ؿمؼ ً ىیک مؼؿک ً اىبؿه نظـ ن ی

آن اػم اف ىکنتگی، کجٌػ ، عـاىیؼگی ً ... مييٌػ نینت ً مناتاناؼ  

گـػػ کو ػؿ ًىاجاو  ػائـ ثـ ى ـاه ػاىتن چٌة ً چبهٌ ً م س ؿإیت ن ی

نغنت مئیؼ هَؼ ً نیت کبؿگـان اف مـاراؼاو ثاو کابؿكاـماب ثاٌػه ً ػؿ 

نيبیت ثب اتيبمبت تيؼیؼ ثو هتل ً تغـیت لجبك ى غٌانای ناؼاؿػ، چاٌناکاو 

پبؿه ىؼن ً تغـیت لجبك كـع ثـ ّـة ً ىتم امت، ثو ػاجابؿت ػیاگاـ 

ىنگبمی کو ػؿگیـ  ً ّـة ً ىتم اتلبم نیبكتبػه ثبىؼ، تغـیت لجبك ىم 

گیـػ. ثنبثـاین ثب ػنبیت ثو اینکو ثاـعای اف اتايابمابت ماضال  ٌٍؿت ن ی

هابناٌن  ۱۳۱تـػیؼ ثٌػه ً مبثوی اف رـایم هبثل گؾىت اصَب ىؼه ػؿ مبػه 

مزبفات ام می ثٌػه، ً ىبکی ننجت ثو آن اػا م ؿّابیات نا اٌػه، لاؾا 

 .تٌاننت صکم ثـائت ػىؼ ػاػگبه تزؼیؼنظـ ثب تؼبمل ػاػمتبن می

ثب امتنبػ ثو مؼاؿک اؿائو ىؼه اف مٌ  مؼیـیت مضتـم ىـکت پاٌیاب  -۱۵

 ۱۹۳۱فؿکبن )کبؿكـمب  مؼؼن ، اف ثؼً كؼبلیت ً ىـًع کابؿ تاب مابل 

ىاب  ماغاتاجاق ػؿ  میجیبؿػ ب تٌمٔ این ىـکت ثو اؿگابن ۵۳۹صؼًػ ثو 

 ۵۹۳آـاف مزت غ ىقینو ً ک   مبلای ىاؼه امات کاو اف ایان ماجاجاؾ 

صوٌم ػًلتی مؼؼن  میجیبؿػ ب اف ثبثت اؿفه اكقًػه، مبلیبت ػ جکـػ، 

 ۱۹ً ػٌاؿُ منبثغ ٓجیؼی ثو عقانو ػًلت ًاؿیاق ىاؼه امات ً ماجاجاؾ 

ىب  مغتجق ػًلتی ً نظبمای اف هاجایال كاـمابناؼاؿ   میجیبؿػ ب ثو اؿگبن

تکبة، مبفمبن ٍنؼت مؼؼن ً تزبؿت امتبن ً ىاياـماتابن، ىاياـػاؿ  

ىيـمتبن تکبة، نیـً  انتظبمی، ػكتـ یکی اف ن بینؼگبن مضتـم مازاجال 

نيم ىٌؿا  ام می، ک   ثو ػكتاـ ػاجا اب، ثاغاياؼاؿ  تاغات ماجایا ابن، 

ىب  كـمبنؼاؿ ، ثغيؼاؿ ، پجیل پیيگیـ ، ک یتو امؼاػ ً ىیئت  ى یبؿ 

ىاب  ىاٌؿا  اما مای  ؿفمنؼگبن اما م ىاياـماتابن تاکابة ً ىا ایابؿ 

ثيقینتی تغت مجی بن، آثـمبنی ثو ؿًماتاب  ىایاـماـػ تاکابة، مابعات 

مؼؿمو ػؿ ؿًمتب  چـاؽ تپو، ؿًمتاب  آهاؼؿه ًماطای ً ػؿ ؿًماتاب  

آهؼؿه )مـ مؼؼن ، مبعت پ   ثنقین ً مزت غ عؼمبت ؿكبىی ػؿ تاغات 

مجی بن، مبعت عبنو ػبلم ػؿ ؿًمتب  انگٌؿػ تکبة ً ػؿ ؿًمتب  آهؼؿه 

ثبال، ملیؼ کبؿ  منزؼ ً اصؼاث پل لٌلو می بنی رنجی ػؿ ؿًمتب  ىایاـ 

مـػ، منزؼ ؿًمتب  ػًؿثبه ً ... پاـػاعات ً یاب ىاقیاناو ىاؼه کاو ػؿ 

ؿمؼ ثاب  ثبىؼ ً ثو نظـ می ً تـػیؼ ً ىجيو می ثنیبؿ  مٌاؿػ رب  مٌال 

اناؼ اف فیاـ    ػًلتی، عٌامتو ىب پـػاعت ثـعی مجبلؾ ثو ثؼْی اف اؿگبن

ثبؿ پـػاعت مجبلؾ ىنگلتی اف صوٌم مؼبػن، مبلایابت ً ػاٌاؿُ ػًلاتای 

كـاؿ ن بینؼ. فیـا کو ثو ػنٌان مخبل مز ٌع مجبلؾ پـػاعتی ثابثات صاواٌم 

ؿا  ۱۹۳۵ػًلتی مججؾ چيبؿ میجیبؿػ ً پبنَؼ میجیٌن ب ػؿ ٓاٌل مابل 

 .انؼ ػؿٍؼ ػین عٌػ ؿا اػا ن ٌػه ۵۳تب  ۱۳ػىؼ کو ىبیؼ  نيبن می

ثب ػنبیت ثو گقاؿه اػاؿه کل امٌؿ مبلیبتی امتبن ػؿ عَاًٌ پاـًناؼه 

مبلیبتی ًاصؼ ماؼاؼن ً ىاـکات كاـآًؿ  پاٌیابفؿکابن آم ػؿه تاکابة ً 

تيغیٌ ک یانایاٌن ماـثآٌاو ایان اػاؿه ػؿ عَاًٌ مایاقان مابلایابت 

ػ جکـػ ً اؿفه اكقًػه ػؿ موبینو ثب میاقان صاواٌم ػًلاتای کاو تاٌمأ 

مبفمبن ٍنؼت، مؼؼن ً تزبؿت امتبن اف آن مؼؼن ً ىـکت اعؾ نا اٌػه 

ثابىاؼ لاؾا  امت صکبیت اف ًرٌػ تلبًت كبصيی ثٌػه ً هبثل اؿ بُ نا ای

الا ابل ّابیاغ  ثبىؼ تاب صاواٌم ثایات نیبفمنؼ ثـؿمی ػهین ً کبؿىنبمی می

نگـػػ. )گقاؿه ىـکت پٌیب فؿکبن ً مؼؼن آم ػؿه تکابة ثاو مابفمابن 

ثابىاؼ، ایان ػؿ  ٍنؼت، مؼؼن ً تزبؿت امتبن کو ٓاجان راؼًل ؽیال مای

تان ػؿ  ۶صبلینت کو ک ینیٌن تيغیٌ امٌؿ مبلیبتی امتبن تٌلیؼ صاؼًػ 
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 ػىؼ.  مبل ؿا ػؿ آن مؼؼن نيبن می

گقاؿه میقان تٌلیؼ مبلیبنو ى و ٓ  ىـکت پاٌیاب فؿکابن ثاو مابفمابن 

 ٍنؼت، مؼؼن ً تزبؿت امتبن آؽؿثبیزبن ؿـثی

 ۱۹۳۵ ۱۹۳۱ ۱۹۳۹ ۱۹۳۵ ۱۹۳۱ ۱۹۳۳مبل 

 kg) ۵۸۱ ۵۶۳ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۶ ۱۹۶  تٌلیؼ مبلیبنو

  

ىب  ثایاگابناو اف ایان ماٌّاٌع  ثـػاؿ  ؿمبنو ثب تٌرو ثو تججیـبت ً ثيـه 

ثبىاناؼ کاو  کننؼگبن نیق مئحـ ػؿ هْیو می ػٌامل ػیگـ  اف ر جو تضـی 

این امـ مٌرت تؼاًم مٌٌّع ً مجت آؿامو مضل ً اعا ل ػؿ امانایات 

 .ىـجی کبؿگـان ً کبؿ ً تٌلیؼ منطوو ىؼه امت

ثب ًرٌػ ىبؿل ثٌػن ثـعی اف اكـاػ ػؿ ًاصؼ ؽکـ ىؼه کو اف اهٌام ً  -۱۹

نقػیکبن منئٌلین ىيـمتبن تکبة ثٌػه، نٌػی صنبمایات ػؿ اماٌؿات ً 

 .منبئل کبؿگـ  پیو آًؿػه کو یکی اف ػالیل مؼتـّین ثٌػه امت

نيبیتبً هبثل تبمل عٌاىؼ ثٌػ اف اینکو ػؿ امتبن آؽؿثبیزابن ؿاـثای ػؿ  -۱۱

ػًؿتـین نوطو ً منطوو مضـًم ربمؼو ً مـػم مبػه فینت ً منتاْاؼاق 

کاناناؼ  ً انو ثی ؿًمتبىب ػؿ مضیٔ ثؼًن امکبنبت ً نبمنابػاؼ فناؼگای مای

ؿكت منئٌلایان  ًلی ثو ػًؿ اف چيم منئٌلین هـاؿ گـكتو امت. انتظبؿ می

ىـ کؼام ػؿ صیطو ًفبیق عٌػ منئٌلیت عاٌػىابن ؿا ػؿ ؿاماتاب  ؿكابه 

ػاػناؼ، كابؿؽ اف ایاناکاو منابئال  صبل اىبلی مضل ثو نضٌ اصنن انازابم مای

فینیت مضیطی ً ثيؼاىتی ً آمٌفىی مْبػاق ثاـ مياکابت ماؼایاياتای 

ثبىؼ، لؾا امتؼػب ػاؿػ منئٌلین کيٌؿ  ثو این امـ ثاب  گیـ اىبلی می گـیجبن

 .رؼیت ًاؿػ گـػنؼ

ػؿه، ًفؿىاٌؿان  ثاب اىاتاـابل  ىبیبن ؽکـ امت ًرٌػ چنین ًاصؼىبیی)آم

ىاب  عاؼاػاػ  ػؿ  نلـ  ثو ٌٍؿت منتویم یکی اف ناؼا ات ۱۵۳۳صؼاهل 

تـین نوطو ایـان ً آؽؿثبیزبن ؿـثی ًاهاغ ىاؼه امات.  ػًؿتـین ً مضـًم

ٓججؼ منئٌلین تٌرو ًیژه ػؿ رايات كاـاىام نا اٌػن صاؼاهال اماکابنابت  می

ؿؿام ػاؼم ػاىاتان  ىب  ػیگـ کو ػاجای فنؼگی ى بننؼ مبیـ ىيـىب ً امتبن

ثابىاناؼ، اهاؼام  ػؿآمؼ امتبنی، ثیيتـ اف ىيـمتبن تکبة ػاؿا  امکبنبت می

ن ٌػه ً مٌػ ػبیؼ ىؼه اف مضل مؼؼن ثو ننجت نیبف ثو منطواو اعاتاَابً 

ىاب ػؿ ؿاماتاب  پاٌیابیای  یبكتو ً نیق ػؿ ريت گنتـه ً اكقایو فـكایات

 .اهتَبػ کيٌؿ ایـان ام می مؼ نظـ هـاؿ ػىنؼ

 پٌؿ نبػؿ هبّی

  ن بیؼه مزجل ىٌؿا  ام می 

 

 علیه بیکاری نشریه

 مدیر مسئول: سیوان رضبیی

 مصطفی اسدپور سردبیر:

 توبط: آدسط ایویل

 bikari.com-info@a 

همبالت ایي ؽوبسٍ تْعظ هقطفی اعذپْس ًْؽتَ ؽذٍ 

 اعت. اعتفبدٍ اص هطبلت ثب رکش هٌجع آصاد اعت. 
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