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  هكتی رئّس نجلس ةٌ کاٍذان نّزىذ!
اػػبهبی "ػؼالت ارتمبػی" ثب مبثقوق  

و هواؿه این مزقسقل هقسقز مقبف قبؿی 

نققؼاؿػا اف رققق ققسققبل اققـس مققبلققسققبل 

پسکبنی هم رق لسنقت صقوقوم مقبهقبنق  
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اؿاػه توػه ابؿ ـ و فصمتکو ثقبىقؼا 

ثضج ػمتمقػهب ثـای اجقوق  اقبؿ قـ  
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یکی ػو هقـس پقسقو ثقوػ اق  ثقوؿبوافی ثقؼنقبم و  -"مبلسبل مسؼهم"

مبلوؿ و موػرو عوػ ؿا پيت "هجوض مبلسبل" هبیم مسکـػ ا  ملقسقؼ 

ثوػس عوػ ثـای ربمؼ  ؿا یبػآوؿ  قـػػا "مقبلقسقبل تیقبػقؼی" هقم 

ػایـه و تبجک پبؿلمبس هبیی ثوػ ا  ثب نسو هبی تب ثقبقب قوه ثقبف ػؿ 

صبىس  مبرـا ثب فمقم  "ػؼالت" ث  ثبفاؿ ـمی ثـای مؼبكست هقبی 

   مبلسبتی كسو هبی صووهی كـػی عوػ ميـو  ىونؼا 

آس ؿوف مسجبینت اف ؿاه مسـمسؼ ا  منبل   ػیـ یب فوػ  ثالعـه 

ثسبوؿػا ػؿ او   ػؿ ایـاس هم  مزبػالل ػمتمقػهب  مبلسبل  مـ اف 

هلت  هبلسجبف  ؿ سل تبفه مزسل رسو اكتبػا  ـا ا  ن ؟ ن  آثـویی 

ثـای مزسل و ؿیبمت آس هنت ا  مغباـه یسبكتؼ؛ و ن  هسز  سق 

توهؼبل ػمتمقػی ابؿ ـاس  رسوػاؿ مود صمس  و تمنغـ و تضوسـ 

ثوػه امتا هـ    ثبىؼ  ثبفی ثب ثـگ "مبلسبل" ثـای ىجـ كـنگ 

"ػمتمقػ مبالن " فیبػی نچنت و منغـه امتا این ثـگ و این 

ثبفی مـػه ثؼنسب مسبیؼ  ثـای اجو  ابؿ ـ ایـاس مجم 

ػمت اف مـ مزسل و اـس اؾایی و اثتکبؿال ؿیبمت   ا   امت

 مضتـمو ثـ نؼاؿػا

مطبثن اظجبؿال هبلسجبف  ؿ سل مزسل: "ثب این میوث   مؼیـاس 

ػهبؼ و ػموم  پـػؿآمؼ ثسو اف یک موم صووم عوػ ؿا مبلسبل می

ابؿ ـاس ثب ػمتمقػهبی صؼاهسی اف پـػاعت مبلسبل مؼبف عواهبؼ 

ثوػا" )"ابؿ ـاس ثب صووم صؼاهسی اف مبلسبل مؼبف مسيونؼ"  مبیت 

  ( 8911املبؼ  81ابؿ ـ آنالین  

این اظجبؿال كوط ػؿوؿجبی ثقؿگ و اتمبس صوبین نسنت ثسک  اف 

ربمؼ  امت؛ نجبیؼ ث    آس مجمتـ یک ىبنتبب منموم ػسس  ابؿ ـاس

 مبػ ی اف اببؿ آنجب  ؾىتا

اوال  مبؼ موق مبلسبتی مجتبی ثـ هبنوس ثوػر  مبلجبمت وروػ 

ػاؿػا این مبؼ )مبلسبل پسکبنی(   ا  ملبػ آس ثـای مب  ربؿی 

ضمسم  نوىت  امت  ثـ ػکل اػػبی هبلسجبف ػؿ ایبنتب ـام عوػ ن  

" اصالس نظبم مبلسبتی ثـای ابهو تجؼسض هب" ثسک  ػاللی مزسل 

ثـای عسن  تـ هبنونی ػؿ ؿاه كـاؿ مؼیـاس و ؿػه ثبالی صووم 

ثگسـاس اف پـػاعت مبلسبل امتا رق سبل این مبؼ و عالهست 

مبكسبیی ملبػ آس  بؼه آوؿ امت  و مضبمج  مبؼ ػهسوب ثـ امبك 

 كـاؿ پسکبنی صووم هبی ثبالتـ اف مبلسبل ثسيتـ تبظسم ىؼه امتا

حبنسب  این مبؼ ثسيتـ اف مببثغ مبلسبتی ثـای عقان  مسی  پـػه اف 

پبز  الی  ای اف الىغوؿهبی اجو  صبام ثـ حـوتجبی ربمؼ  

ثـمسؼاؿػا این الی  ثب ػمبیل مسبسبتوؿی و ثجـه  سـی اف انواع 

تغلسق هبی مبلسبتی ثغو مجمی اف مـمبی  و حـول ربمؼ  ؿا 

صـف وروػ انگسی عوػ مسنبفنؼا پبنیؼ نلـ اف ػؿیبكت اببؼ بس 

این اؿهبم مبان ػمبؿل مزسل و هـیت صؼ هقاؿ نلـ آنجب ػؿ 

ػمتگبه هبی اػاؿی و ػاػ نتـی و موبمبل اؿتو و مـاوة 

ميـو  انواع توائ  ثـای تضمسل و تورس  پسکـه مبگسن و نبگسن 

این صکومت هنتبؼا صووم و "پو  تو رسجی " صضـال تبجب ثغو 

او کی اف انواع امتسبفال آنجب اف اتوموثسل و منکن و امکبنبل 

لوال تب تبوالل و تلـیضبل این الی  انگسی امتا صؼهب مسسسوس 

تومبس ؿا ث  رست همؼیگـ مـافیـ مسکببؼ  عوػ ؿا ث  نلجمی 

مسقنبؼ و ثـای ثبف ـػانؼس اؾایی ثغو نب سقی اف آس ث  ثبرگسـی 

 مسبمی و اعالهی ػمت مسجـنؼا

 

حبلخب  مـمبيبءصووم هب و مـمبيبء مبلسبتجب همگی مبصیل اؿفه 

اكقوػه ای امت ا  اف ابؿ ابؿ ـاس نيبل مسگسـػا ابؿ ـاس ثب ابؿ 

عوػ هجال تمبم ثوػر  و مبلسبل ؿا  ـػ آوؿػه انؼا و آنچ  رببة 

هبلسجبف نمستوانؼ ثب للبظی هبی عوػ اف فیـ آس ىبن  عبلی ابؼ 

ایبنت ا  اجو  ابؿ ـ ثب پبیسن تـین الی  هبی ػمتمقػی  ن  ثب 

مؼبكست  ثسک  ثب عوس و ػـم عوػ  هم مبلسبل و هم تغلسق هبی 

ؿا ثؼوه مسکيؼا این اجو  ثب كوـ و  ابؿثؼمتبس صکومتی مبلسبتی

 ـمبگی  ثب هـاؿػاػهبی ملسؼ  ثب ثی عبنمبنی  مب  پل اف مب  

مبگ تـافوی تؼبػ  ثوػر  مغوف میوة ثجبؿمتبس ثوػه انؼا این 

ثوػر  ای امت ا  ث  ثوی عوس آؿيت  امت  رببیت هبی ثبسبػی 

ػؿ هبلت ػمتمقػهبی فیـ عط كوـ  توؿم   ـانی ػیگـ مزبلی ثـای 

تسک  اـػس مـػم فصمتکو ثبهی نمسگؾاؿػا مباببس مضتـم 

ثجبؿمتبس ثبیؼ ثجغيبؼ رب ثـای كضوالل "مبلسبتی" آنجب ثبهی نسنت 

و تب ااالع حبنوی مزجوؿنؼ ػؿ این فمسب  ث  ثـػاىتن فیـ اثـوی 

 كسو هبی صووم نزومی صبؼلی ثـل ػمتی عوػ ؿضبیت ػهبؼا

اػػبهبی "ػؼالت ارتمبػی" ثب مبثو  و هواؿه این مزسل هسز 

مبف بؿی نؼاؿػا اف رق سبل اـس مبلسبل پسکبنی هم رق لسنت 

ػمبؿل  صووم مبهبن  مباببس ثجبؿمتبس رسوی  يم نمسبیؼا 

هـاؿ نجوػ ا  اثقاؿ اػمب  اؿاػه توػه ابؿ ـ و  ثجبؿمتبس هسز وهت 

فصمتکو ثبىؼا ثضج ػمتمقػهب ثـای اجو  ابؿ ـ  ثضج ثسـوس 

ايسؼس  سسم فنؼ ی اف صسووم این ربنوؿاس امتا آفاػی تيکل و 

آفاػی صن اػتیبة هم  آس  سقی امت ا  اجو  ابؿ ـ الفم ػاؿػ 

تب ؿاه صکومت ابؿ ـی ؿا ػؿ پسو ثگسـػا تغت  اـػس ػابس هؾیبس 

هبی پبؿلمبنتبؿینتی ثوؿبوایی  ثب ثـ سؼس ثنبا ثوؿواـامی 

مبكوم مـػم  اف رمس   بمجبی واهؼی ثـای ػؼالت اجوبتی ابؿ ـی 

امت ا  ثب اػمب  هم  صووهجب مؼبػ  ػمتمقػ ابؿ ـاس  صتی 

ىـاكتمبؼان    مبىت  هبی مبان مزسل ؿا واػاؿ ث  انتغبة ؿاه 

  ثـای تبمسن فنؼ ی عوػ مسنبفػا 

---- 
 ضویوَ:

میوث  اـس مبلسبل پسکبنی صووم ابؿ ـاس و ابؿمبؼاس  میوة مزسل 

 :8911ثـای مب  

مسسسوس تومبس یب امتـ  93مجسؾ  8911  پبی  مؼبكست: هـ ال ا  ػؿ مب  

 ػؿیبكت اـػه ثبىؼ اف پـػاعت مبلسبل مؼبف امتا

ثـاثـ مجسؾ پبی  مؼبكست(  ۱٫۵مسسسوس تومبس ) ۰۹ پبی  او : ػؿ آمؼ

 مؼبكست می ىوػا مبفاػ صووم پبی  ػؿصؼ مبلسبل ننجت ث  ۱۹ ميمو 

ثـاثـ مجسؾ پبی  مؼبكست(  2٫۵مسسسوس تومبس ) 823پبی  ػوم: ػؿ آمؼ 

مؼبكست  مبفاػ صووم ػؿیبكتی پبی  او  ػؿصؼ مبلسبل ننجت ث  81 ميمو 

 می ىوػا

ثـاثـ مجسؾ پبی  مؼبكست( ميمو   4مسسسوس تومبس ) 811پبی  موم: ػؿ آمؼ 

مؼبكست می  مبفاػ صووم ػؿیبكتی پبی  ػوم ػؿصؼ مبلسبل ننجت ث  21

 ىوػا

مسسسوس تومبس )ثسو اف  جبؿ ثـاثـ مجسؾ  811پبی   جبؿم: ػؿآمؼ ثسو اف 

مبفاػ صووم ػؿیبكتی  ػؿصؼ مبلسبل ننجت ث  21پبی  مؼبكست( ميمو  

)"مبلسبل صووم ابؿ ـاس و ابؿمبؼاس"  مبیت  مؼبكست می ىوػا پبی  موم

 (8911عـػاػ  23ثبسبػ صووهی مبب  
 

 2021مارس  -نشریه هفتگی حکمتیست / 343به نقل از شماره 
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درصدد ندندار دفص "تصدی  د د د د   93شبانگاه شنبه با اعالم رقم 

" مرحله د گرص را پشت نر گذاشدت  از 0011دن مزدهاص نای 

ا   ننار ف، از مصفبه آنها، ف از رقم کذا ی جنا ت مد دبدارد  اگدر 

صبح رفز  کشنبه عمارت فزارت کدار در مدحداصدره کدارگدرا  

خشمگ   در آ ش نم نفزد، تقط به ا   دل ی م  فاند بداشدد کده ا د  

 فده جا  به لب رن ده، به چ ز ب ش رص بدراص  صدهد ده حنداب بدا 

 جانفرا  حاکم، براص ال  ام زخمهاص عم ق پ کر خفد ن از دارند  

 سناریوی آنها، "دستمزد" آنها!

فاق  ت ناده ف نرنخت ا د  اندت کده ندرمدا ده ف حدکدفمدت آ  

خ ان ی را مر کب نشدند  هدف آنها نجات کش ی نظام انت، قطدب 

نماص آنها جهش  فل دص بر دفش تداکارص کارگرا  انت، ف مد دنده 

تاضله آنها  رفنق نرما ه انت  کارگر، نما ندگی کارگر، دن مزد 

کارگر در ا   م ا  جا ی نددارد  گدرداندنددگدا  ندندار دف، مدفاجدب 

بگ را  طبقه حاکم دق قا هما  کارص را کرده اند که از آنها ان ظدار 

م رتت  نما ندگا  نرما ه ف شرکاص دفل ی پ رفزص خفد در     د   

 پا     ر   نطح ممک  دن مزدها را جش  م گ رند  

" فاتق دن مزدها" نفک کفه  خ عظ م  د  آپدارات فحشدت اندت 

که چهی م ل ف  خانفاده کارگرص را  به کار ف شرا ط زنددگدی کده 

بطفر خالصه به آ  "ز ر خط تقر" اطالق م شفد، فادار م ندازد  

"ز ر خط تقر" شرح نگف  بخ ی مفقت ال ه  ح اندی زحدمد دکدشدا  

ن نت  "ز ر خط تقر" زنددگدی نندی دفم  از جدمد د دت کدارگدرص 

جام ه را شکی داده انت   ا نها مثی مفر ف ملدخ، مدثدی خدهداشدهدا، 

مثی مفشها با چنگ ف دندا ،  با بچده هدا ف هدمدندر ف بدا فالدد د  

بازنشن ه خفد، با کار ف با ترفخفرد  غرفر ف  فق ا شا  ف اگدر 

نشد با خف  کل ه ف مغز ان خفا ؛ بده جدا  آ  جدامد ده، بده جدا  

نطی آشغالها،   ر چراغ برقها، چهار راهها، داربندت ف بد دغدفلده 

هاص کار  م ات ند  شهر "ز ر خط تقر"، از اردب ی  ا بندر عدبدا ، 

از مر فا   ا کرما  بخش انانی از جدغدراتد داص ند داندی ا درا ، 

رئ   جمهفر دارند، دفلت دارند، فز ر کار دارند، فاحدهاص ضد 

شفرش دارند، اف   ف چماقدار لبا  شدخدصدی دارندد، از  قداندف  

کار ف قدرار داد ندهد دد، از "خددمدات" کدمد د ده امدام ف بدهدز ند دی 

برخفردارند     امرفز ا   شهر چراغا   فاتق دن دمدزدهدا اندت  

در ا   رفز ک  به ات خار  د گرص بر درفازه شدهدر پد  از شدهدر 

مسسسوس هب ابؿ ـ مطبثن نوي   هجسی مزجوؿ ىقؼنقؼ نصب م شفد که: 

ا  ثـای تبمسن مبیضتبد فنؼ قی ثقچق  هقبیيقبس ؿا هقم ثق  مقـ اقبؿ 

ثلـمتبؼ  اضبك  ابؿی ثکببؼ  ػمتلـوىی ثکببؼ  ػو ىـس  ثبىبقؼ  ثقب 

همؼیگـ ؿهبثت اببؼ  تب  ث  همؼیگـ ثقنقبقؼ  ػؿ عقسقبثقبس ثقغقواثقبقؼ  

عوػايی اببؼ  اسس  هبیيبس ؿا ثلـوىبؼ ااا  مسقبه ثقـ مقلقسقؼ  ػقسقبقب  

مب  ػیگـی اف تنسط مـمبی   ثـ صسقبا رقبمقؼق  ثقب تقخقجقسقت كقوقـ و 

مضبت و تضوسـ ػؿ مجؼ مؼسيت و فنؼ ی ؿوفمـه اجو  ابؿ ـ حجقت 

 مسيوػا

اما، خاص ت اصلی ف تلنهه فجفدص  فاتق دن مزدهدا بدراص چد دز 

درصد کذا ی منخره اندت   93د گرص انت  همه م دانند که رقم 

مگر مطابق محانبات خفدشا  خط م  شت پا ه مند دلدزم هدهد دصدد 

در صد ن نت؟ اتزا ش کدذا دی ندرشدا  را بدخدفرد، مدندت عدالدی 

جنابا  براص چ نت که با قالده باز، با قرارداد نه د ف مزد م دفقده 

ف  فرم ف      به جا  مردم ات داده اندد؟ ا د  چده قداندف ، ا د  چده 

" فاتق" ف به رفای چه طف له ف به رنم کدام باغ فحدش اندت کده 

به چگفنگی   هد ف پا بندص دفلت ف کارترما ا  در ندای قدبدی  در 

 کفچک ر   ارجاع ف نظار ی ندارد؟

عبصست "تواكن ػمتمقػهب" اػالم تؼجؼ ػولت و مبؼ تواكن اجقوقبتقی 

مـمبی  امت ا  ػؿهب ثـ همسن پبىب  عواهؼ  ـعسؼا این تقواكقوقبمق  

پـونؼه یک مب  مغوف اف رببیت و امتخمبؿ وصيسبن   یک مب  اف 

مسؼانؼاؿی ىسبػاس ىجسـ كکـی و مسبمی ػنسبی مؼبصـ ؿا مغتقومق  

اػالم مسؼاؿػا تواكوببم  ػمتمقػهب ؿو ث  آیبؼه نویؼ ثغو  ػؿ اؿض 

موػوػ مـمبی   امکببمجبی ثبػ آوؿػه ؿا رسوی ػمبؽ تغم و تقـاق  

هـ ربنوؿی مسگسـػ ا  )ثب امک ثسؼؿیؾ امبم رمؼ  ثب اؿارسق اه  

ؿ سل هوه هضب س  ثب ػاػ به هبیو  ثقبنقک مقـاققی ثقب وام هقبیقو  

فنؼاس اوین ثب ىالم هبیو و ثب پب ػؿ مقسقبنقی رقجقبنقگقسقـی مقؼقبوس 

ىغص ؿ سل رمجوؿ( "ػـض " ثسـوس ايسؼس موػ  ث  هـ هقسقمقت 

و ثب هـ ؿوه  اف ىسـه ربس صـسـ و اجسـ  جقل مقسقسقسقوس نقلقـ اف 

 تجبؿ "فیـ عط كوـ" این ربمؼ  ؿا ػؿ عوػ مـاؽ ػاؿػا 

 سناریوی طبقه کارگر، دستمزد کارگران

همه م دانند، کفدک خانفاده کارگرص با ش ر مادر "می آمفزد" کده 

چاره کارگرا  ا حاد انت  ه چ کد  حدق نددارد زنددا  بدزر  

 شَر "زِر خط فلر" ه چراغان "تُافق" دشتهزدٍا

 "0011#درةارً نضُةٌ دشتهزدٍای شال 
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"کار مزدص" که  فش ف  فا  کارگدرا   بده زندجد در  دامد د  ندا  

رفزمره م کشد ف  هرقه  به خفص ف به خف  اف  زر ق م دکدندد را 

دنت کم بگ رد   اما بمرا ب ب ش ر، کنی حق نددارد، ظدرتد دت ف 

 فا  ف  جدربده پد درفزص هداص طدبدقده کدارگدر را ندد دده بدگد درد  

دن مزدها به عرصه محفرص  قابی طبقا ی ف مناله ح دا دی طدبدقده 

کارگر  بد ی شده انت، پانخ م طلبد ف پانخ آ  چد دزص جدز  د  

 بن ج انقالبی کارگرص نم  فاند باشد  

بسیج انقالبی کارگری به معنای برچیییدن بسیاط مسی"یره "  یل 

دستمزدها" پایان ب"شیدن به دلقک بازی "انه کارگر و نمایندگی 

 کذایی کارگری؛ 

بسیج انقالبی کارگری به معنای د"الت عملی تیوده کیارگیران در 

 مراکز تولیدی در روند تعیین دستمزدها؛ 

بسیج انقالبی کارگری، به معنای د"یل کیردن تیوده کیارگیران در 

 عالیت های "شدنی" و کسب پیروزی های هر چینید کیوچیک کیه 

 راه را برای اتحادهای بزرگ هموار میسازد.

بسیج انقالبی کارگری به معنای د"الت "انواده هیای کیارگیری و 

 مکانیسم های مربوط به محیط زیست کارگری؛        

بسیج انقالبی کارگری نمیتواند به چیزی کمتر از یک طیو یان از 

مجامع عمومی کارگری رضایت دهد که م وبه دستمزدها را بیه 

 بحث و رای گیری میسپارند. 

در  ا   مجامع کارگرا   صم م م گ رند که با ا د  مصدفبده ف بدا 

 ن ا ج آ  چه خفاهند کرد  

در ا   مجامع مبداحدو ف مصدفبدات ثدبدت شدده، ف بدراص جدلدنده 

 پ گ رص  ار خ م    م گردد  

در ا   مجامع طرف حناب کارگرا  کارترما ف نما ندگدا  دفلدت 

انددت  خدداندده کددارگددر ف شددفراهدداص انددالمددی ف "عددجددز ف البدده 

 کارگرص"، لطها خهه خف !

در ا   مجامع ف  ا مجامع عمفمی مشابه در محالت، ابراز فجدفد 

ف دخالت خانفاده هاص کارگرص بطفر جددص مدفرد  د دقد دب قدرار 

 م گ رد 

 

 دولت، دولت است، "دا که نیست!

مصفبه دن مزد حکم بن ج کی طبقه نرما ه  ف بن ج کی دند دگداه 

حکفم ی حفی    پرچم انت  همه اعضاص خانفاده بدفروفا دی، 

از امام جم ه  ا  مدرن   دانشگاهی، از بازجفص اف   ف قدلد دشد  

هاص مفص دماغ عابر   در لبدا  شدخدصدی  دا مدفاجدب بدگد درا  

رنانه اص، ف الب ه هر    کارترما  ا مامفرا  دفل ی خفب فاقف 

هن ند که    "نای دن مزدص" در پ ش رف انت ف خفد را بدراص 

نبرد  حم ی ا   مصفبه به کارگرا  م حد ف آماده م نازند  پداندخ 

 طبقه کارگر نم  فاند از هم   نطح کم ر باشد  

 ا آنجا که به  حقق مطالبدات کدارگدرا  مدربدفط مد دشدفد مصدفبده 

دن مزدها ه چ ف پفچ انت،  فاتق ن نت  مصدفبده ند دندت  هد دچ 

 ضم   اجرا ی، ح ی براص هما  دن مزد تکننی در آ  بده چشدم 

نم خفرد  ا   نند، پاره پاره کرد  هما  دن مزد ناچ ز ف حدفالده 

داد  آ  به جهنم دره هاص مخ لف انت  ا   نند، مثی هدمد دشده ف 

هر ناله، رنما ف علنا، کارگر را بده مدر  مد دگد درد  دا بده  دب 

رضا ت دهد  مصفبه دن مزدها، نند د گرص انت کده مد دخدفاهدد 

کارگر را به آلت دنت خانه کارگر  دبدد دی کدندد  دا بدراص اجدراص 

درصد از هرا  گرننگی ف بدی پدنداهدی پد ده بد دگدارص  93هما  

 خامفش را به    بمالد  

طبقه کارگر ا را  در نبرد دن مزدها جز بدراص پد درفزص بدزر  

نم  فاند خ ز بردارد     نارضا  ی فن ع ف    رفح ده مدبدارزه 

جف ی نقطه پرش ام دبخش ا   طبقه انت   جنبش براص دند دمدزد 

در ر  ف پی جام ه کارگرص ا را  فجفد دارد، در جر ا  انت  

ا   جنبش با د خفد را برنم ت بشناند، م حد شفد، انکلت شبکه 

رهبرا   خفد من حکم نما د، اع ماد بنه  پ ددا کدندد ف راه ابدراز 

 فجفد من ق م خفد را ب ابد   

 ادامه شهر زیر .........

"تُافق دشتهزدٍا" ىُک کًُ ِخ عظّم ِک آپارات هحشت اشت کٌ چَل نّلُّن خاىُادً کارگری را  ةٌ کار ه شراِطط    
زىذگی کٌ ةعُر خالصٌ ةٌ آن "زِر خط فلر" اظالق نّشُد، هادار نّصازد. "زِر خط فلر" شرح ىگُن ةدتی نطُكطت        

 الٌِ تحتاىی زحهتکشان ىّصت. "زِر خط فلر" زىذگی ىصل دهم  از جهعّت کارگری جانعٌ را شکل دادً اشت.   
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 42عْال:  اجبصٍ ثذیذ ثحث سّ اص ایٌجب ؽشّع کٌین کَ دستبسیخ 

ثِوي پظ اص ثشگضاسی جلغَ کویتَ هضد ؽْسای ػبلی کبس، 

ًفشی ثشای عبل  ۳.۳ُبی عجذ هؼیؾت یک خبًْاس  هجوْع ُضیٌَ

 تْهبى تؼییي ؽذ. ۲۶۲ُضاس ّ  ۹۵۷هیلیْى ّ  ۳جبسی 

ثؼذ اص اًتؾبس ایي هْضْع هب ؽبُذ اًتؾبسات هتؼذدی اص جبًت 

همبهبت ّ اداسٍ ُبی دّلتی ثْدین کَ ثب کْلَ ای اص اػذاد ّ اسلبم 

دسصذ  ۰۴ثَ هیذاى اّهذًذ. ثشخی گفتَ اًذ کَ "هضد ثبیذ حذالل 

دسصذ  ۵۴ُبی صًذگی ثیؼ اص  افضایؼ پیذا کٌَ چْى تْسم ُضیٌَ

ُب هِن اعت  اعت، ثشخی دیگش هیگْیٌذ: تبثیش تْسم سّی ُضیٌَ

ًَ سّی دعتوضد! ّ یب ایٌکَ ثشخی دیگش هؾکل سا اص دسیچَ 

خصْصی عبصی ُب ثشعی هیکٌٌذ ّ ثَ اّى هی پشداصًذ ّ ثب ایي 

 تؼبثیش ثَ اعتمجبل تؼییي عطح هضد هیشًّذ.

 ؽوب ایي ًوبیؼ  ُش عبلَ دّلت سا چگًَْ اسصیبثی هی کٌیذ؟ 

میطلی امؼپوؿ: همبنطوؿ ا  ىمب هم  اىبؿه اـػیؼ مخل هـ مب   

مببمک  و مـ ـمی ميتـک املبؼ مبه ػمتگبهجبی مبلی و اػاؿی 

و ايوؿی و  هبنونگؾاؿاس و ؿمبن  هب و اتوؿیت  هبی كکـی و 

امبستی  هم  ثب هم  ػایـ امتا  عط كوـ  وؼؿ امت و  گون  ثبیؼ 

تؼسسن ىوػ؟  بؼ مسسسوس نلـ فیـ عط كوـ و ثب اؼام مضـومست هب 

ػمت ثگـیجبس هنتبؼ؟ ميبهؼه صزم اؿهبم و نموػاؿهب  و ػمن 

اصبا  و آ بهی ػوایـ ػولتی و منئولسن مـثوا  نلل ؿا ػؿ مسب  

صجل مسکبؼا مـاق پژوهيجبی مزسل  مـاق آمبؿ  ثبنک مـاقی  

وفاؿل ابؿ  عبن  ابؿ ـ  نجبػهبی ؿیبمت رمجوؿی و ؿهجـی  

ؿمبن  هب و انواع پبیبس نبم  هبی ػانيگبهی  ػؿ یک منبثو  

"صوسوت  ویی" اف مس  ؿوفی مـػم فصمتکو ثب نسو هبی ثبف 

ميت  یکؼیگـ ؿا ثبف مسکببؼا  ػؿ پبیبس مـ ـمی املبؼ مبه  مخل 

همسي    ػمتمقػی  ثنسبؿ ػوؿتـ و پبیسن تـ اف این اؿهبم اػالم 

مسيوػا  جل مب  آف بؿ این نمبیو  ثب مببؿیوی  ميبث   و 

 پـمبببهبی آىبب تکـاؿ ىؼه امتا 

ؿامتی امم این مبلسغولسب ؿا    مسيوػ  ؾاىت؟ اف یک اـف 

اؿثبة رمؼی صبصجبس و  ـػانبؼ بس ربمؼ  ثسالس یکنب   ؾىت  

عوػ ؿا اػالم مسؼاؿنؼا رقیسبل این ثسالس  و مجمتـ اف آس  

 عوننـػی و ػوهوؿل و نسم ثبهی این منئوالس عوكببک امتا 

آنجب می  ویبؼ ا  ػؿ مبلی ا   ؾىت مب مطش ػمتمقػ ؿا ایبوؼؿ 

تؼسسن اـػه ثوػیم و ایبوؼؿ فیـ عط كوـ ثوػ و ث  این مؼبی ؿممب 

اػالم می اببؼ  پق مسؼهبؼ ا  مسسسوس هب ابؿ ـ مطبثن نوي   هجسی 

مزجوؿ ىؼنؼ ا  ثـای تبمسن مبیضتبد فنؼ ی ثچ  هبیيبس ؿا هم ث  

مـ ابؿ ثلـمتبؼ  اضبك  ابؿی ثکببؼ  ػمتلـوىی ثکببؼ  ػو ىـس  

ثبىبؼ  ثب همؼیگـ ؿهبثت اببؼ  تب  ث  همؼیگـ ثقنبؼ  ػؿ عسبثبس 

ثغواثبؼ  عوػايی اببؼ  اسس  هبیيبس ؿا ثلـوىبؼ ااا  مسبه ثـ ملسؼ  

ػسبب  مب  ػیگـی اف تنسط مـمبی   ثـ صسبا ربمؼ  ثب تخجست كوـ و 

مضبت و تضوسـ ػؿ مجؼ مؼسيت و فنؼ ی ؿوفمـه اجو  ابؿ ـ حجت 

 مسيوػا

كوط یک  وى  او ک اف مـ ؾىت آس ربمؼ  ػؿ مبی  میوث  

توصيی ػظسم ػؿ تبؿیظ ثبی آػم مبنؼ بؿ عواهؼ  8911ػمتمقػ مب  

مبنؼا ثـای نقػیک ىؼس ث  صوسوت ثبیؼ ث  عباـ آوؿػ  گون  ىالم 

ثسـصم  ـمبگی هيتبػ ػؿصؼ ىبؿل اجو  ابؿ ـ ؿا ث  ثـػ بس 

مطسغ و اؿفاس ثوؿبوافی آس ربمؼ  تجؼیل مبعت  امت  و همسن 

ػمتمقػهبی كکنبی     مجم نب سقی اف نؼمبل صبصل ابؿىبس ؿا 

 نیست عوػ ابؿ ـاس مبعت  امت ااا 

تبفه ثبیؼ ثغباـ ثسبوؿیم ا  این ػمتمقػهب ثـای ثغو عوىجغت تـ 

اجو   یؼبی ميمولسن هبنوس ابؿامتا عبصست اصسی و امبمی 

نمبیو تؼسسن ػمتمقػهب ػؿ این امت ا  اثقاؿ هبنونی و ػـكی و 

اعالهی منتضکم تـی ؿا ػؿاعتسبؿ ابؿكـمب ثـای پـػاعت 

 ػمتمقػهبی ثمـاتت پبیسبتـ هـاؿ مسؼهؼا 

اف اـف ػیگـ  ؿو ث  آیبؼه  عبصست و اهمست مـامم مبالن  

ػمتمقػهب  ایبنتک   آنجب ػاؿنؼ ث  اجو  ابؿ ـ اػالم می اببؼ ا  ثب 

   صؼاهل و ثب    ػمتمقػی ثبیؼ ابؿ ثکبی و مببمجبل  مـمبی  و 

 0931نرهری ةر ىلاط گرٍی تعّّو حذاكل  دشتهزد کارگران در اِران در شال 

  نتو گفتگُی آشُ فتُحی از رادُِ ىّيا ةا نضعفی اشذپُر
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صـات اهتیبػی ربمؼ  ؿا ثـای یکنب  ثؼؼ نوو می ثبؼنؼا ث  این 

مؼبی ا  تؼسسن می اببؼ ا  هـ ابؿ ـی موق انتظبؿاتو اف ػولت 

و مـمبی  ػاؿ ػؿ مب  ثؼؼ  وؼؿ ثبیؼ ثبىؼا اف این لضبظ ا ـ ث  

هضس  نگبه ابسم منئس  مجمی ػاؿػ اتلبم می اكتؼ و هـ وؼؿ ا  

ابؿ ـاس ؿا ػؿ این منئس  نوو ثؼهبؼ یب ن   هـ وؼؿ ا  صـف ملت 

ثقنبؼ یب اؿهبم مغتسق ؿا ؿػیق اببؼ  ػؿ نجبیت آس  سقی ا  تؼسسن 

می ىوػ این امت ا  ابؿ ـ ػؿ آس ربمؼ  انتظبؿاتو ؿا   وؼؿ ثبیؼ 

 ػؿ نظـ ثگسـػا 

ثبظـ من ػؿ مجضج مـثوا  كیل ػمتمقػهب  صب  ىوؿای ػبلی 

ػمتمقػ و هـ ال ػیگـی ا  این اؿهبم  و اػؼاػ ؿا اػالم مسکبؼ  

عوػ پـوم  امت ا  ثـای اجو  ابؿ ـ اهمست ػاؿػا افاین لضبظ  

مسگویم ا  منتول اف عوػ اؿهبم و اػؼاػ   وهتی مضبمج  می اببؼ ا  

ننجت ث  مجؼ مؼسيت  وؼؿ ػمتمقػ ػؿ نظـ ثگسـنؼ  آنزبمت ا  

منئس  تکبس ػهبؼه ای اتلبم می اكتؼا من كکـ مسکبم كیل ػمتمقػهب 

كیل نبگسن فنؼ ی ارتمبػی آس رلـاكسب امتا  همبنطوؿ ا  ىمب 

هم ث  آس اىبؿه اـػیؼا وهتی امست  مقػ ىوؿای ػبلی ابؿ  ؿهم 

هبی مجؼ مؼسيت ؿا اػالم  مسکبؼ  ػؿ واهغ  ػمتمقػهب و مطش هقیب 

ػاؿنؼ اػالم می اببؼ ا  ابؿ ـ ػؿ آس ربمؼ     ثبیؼ ثغوؿػ   وؼؿ 

ثبیؼ ث  مؼؿم  ثـوػ  و تب ىیت مبلگی  بؼ تب ػنؼاس ػؿ ػهبنو 

ثمبنؼ  ثب    مـیضی هبیی موار  ىوػ  موق عبن  اه    ىکسی 

 ثبىؼ و فنؼ ی اه  طوؿی ثبىؼ و ثب    ثسمبؿی هبیی ثمسـػا 

آس ربمؼ  ثب ػمتمقػ ابؿ ـه مـ پبی عوػه اینتبػه  یک مب  

ػیگـ هم ثبیؼ مـ پبی عوػه ثبینتؼ ااااا صؼاهل ػمتمقػهب ػاؿنؼ 

می  ویبؼ ا  ثسنت و هيت مسسسوس نلـ تب می مسسسوس نلـ رمؼست 

كؼب  ابؿ ـی و ػه مسسسوس نلـ ابؿ ـ ا   آمبػه ثکبؿ هنتبؼ یب 

ثسکبؿ می ىونؼ   طوؿ ثبیؼ ػؿ همنبنی ثب مـگ و ػؿ ػؿؼؿ  

ػا می ثب مـگ   ػؿ  كوـ و كبه  و نبمالیمبل فنؼ ی   سسم اىبس ؿا 

اف آة ثسـوس ثکيبؼا ا ـ پبزبه مب  ثؼؼ انی این تبؿیظ ؿا نگبه 

 اببؼ  تبؿیظ تکبس ػهبؼه ای عواهؼ ثوػا 

 

عْال: اهشّصٍ  دس ُوَ جبی دًیب ثب ؽشّع هزاکشات دعتوضدُب  

کبسفشهب ّ دّلت عشیؼب جیت ُبی خبلی سا ًؾبى هیذٌُذ، ّ 

صحشای کشثالی ثی عْد عشهبیَ سا ثشای هشدم تصْیش هیذٌُذ،  

ثب حك ثَ جبًجی توبم اػالم هیکٌٌذ افضایؼ حمْق کبسگش یؼٌی 

تؼطیلی کبسخبًَ ،  ّ دس هْسد ایشاى  ثؼالٍّ ػبهل ثحشاى  ّ 

 هغبلَ  تحشین ُب ًیض دخیل هیؾْد. جْاة ؽوب چیغت؟

میطلی امؼپوؿ:  وؼؿ ثزب امت ا  اف همبس اثتؼا تکسسق عوػ ؿا 

ثب  منبل  "رست عبلی" و منبل   ثضـاس  ؿوىن اـػا  اتلبهب اصل 

ػػوا ثـ مـ همسن امتا ایبک   ویب یک پؼیؼه  ميتـک ث  امم  

تولسؼ وروػ ػاؿػ  صبصت ابؿعبن  و ػولت آنـا ػؿ  ـػه نگ  

مسؼاؿنؼ و فیبػه عواهی ابؿ ـاس  مستوانؼ آنـا ػ بؿ اعتال  ابؼ؛ 

فیبػی ثچگبن  امتا  تیویـ ابؿكـمب ثؼبواس نبس آوؿ و میسش 

ػوؿانؼیو ؿفم و ؿوفی ابؿ ـ اف كـا تؼلن ػوؿاس عبس عبنی 

 بؼه آوؿ امتا ػػوی ثـ مـ ػمتمقػ ابؿ ـ امت ثب مـمبی  ػاؿ 

و ا ـ عسسی ثغواهسم صبف و مبػه منئس  ؿا نگبه ابسم مؾااـه ویب 

تواكوی  ویب "ث  نلغ هـ ػو اـف" موضوػست نؼاؿػا ػػوی 

ابؿ ـ ثب مـمبی  ػاؿ این امت ا  تمبم موػی ا  مـمبی  ػاؿ ث  

رست می فنؼ صبصل ابؿ ابؿ ـ امتا ثضج تؼسسن صؼاهل 

ػمتمقػهب  ثـ مـ تؼسسن هسمت نسـوی ابؿ ابؿ ـ امت  و هسمت 

نسـوی ابؿ )ػمتمقػ( همبس هسمتی امت ا  ابؿ ـ ثـای تمؼیؼ و 

ثبفیبثی موؼاؿ  انـبی رنمی و ؿوصی و ػمـی امت ا   ػؿ آس 

فمبس مؼسن صـف مـمبی  ػاؿ می ابؼا مؼل فمبنی ؿا ا  ابؿ ـ 

ػؿ اعتسبؿ مـمبی  ػاؿ هـاؿ می ػهؼ  تیمسم این ا      سقی 

تولسؼ ىوػ و  وؼؿ تولسؼ ىوػ و ثب اؼام مبىسن تولسؼ ىوػ و ث     

ىکسی انزبم ىوػ  همگی ػؿ صسط  اعتسبؿال مـمبی  ػاؿ هـاؿ می 

 سـػ و آنچ  مـمبی  ػاؿ می عواهؼ این امت ا  این ابؿ مؼسن ؿا 

ثب صؼاهل هسمت ث  انزبم ثـمبنؼ تب ثتوانؼ اف هجل آس موػ ثسيتـی ث  

رست ثقنؼ  و ابؿ ـ هم نمی عواهؼ ایبکبؿ ؿا ثکبؼا  ـا ثبیؼ وهت 

و انـبی و تواس عوػ ؿا صـف  بسن ابؿی ثکبؼ وهتی موػ آس ث  

رست مـمبی  ػاؿ می ؿوػ و ػمتمقػی ث  ابؿ ـ تؼسن نمی  سـػ؟  

 این ػػوی صوسوی امتا 

ؽال این ربمؼ   ؽال ايمکو ثـ مـ ػمتمقػهب ثـ یک امبك 

ثـبیت رببیتکبؿان  امتواؿ امتا تؼبثسـ "مؾااـه و تواكن" ثـ مـ 

موول  ػمتمقػ ا  ػؿ آس ابؿ ـ اف كـا  ـمبگی و تبمسن فنؼ ی 

عوػ و عبنواػه اه  بؿه ای رق  ـػس نجبػس ث  ىـایط اـف 

موبثل نؼاؿػ ػؿوؽ نلـل انگسقی ثسو نسنتا مؾااـال ػمتمقػهب 
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 سقی رق تمؼیؼ و ثبفمبفی و ثبفتؼـیق ؿواثط ثـػه واؿ امتخمبؿ 

ثوؿبوایی نسنتا این كوط كوـ و نؼاؿی نسنت  ثسک  یک موهؼست 

ارتمبػی  یک مـنوىت  یک ميست ؿسـ هبثل ارتببة  یک اوم 

لؼبت امت ا  م  مبه اف هـ مب  ػؿ مسولجبی مـقی و ػؿ كجم و 

ثـػاىت و تسوسبل و انتظبؿال ال ربمؼ  افابؿ ـ و رمؼست 

 ابؿ ـی نوـه ػاؽ مسيوػا 

ػامتبس "رست عبلی" ا  ىمب ث  آس اىبؿه اـػیؼ اففثبس نمبیبؼ بس 

مـمبی  واهؼب ىبسؼنی امتا این نمبیبؼ بس ػؿ صبلسک  ث  مغتی هبػؿ 

ث  یبكتن یک صبؼلی ث  انؼافه ابكی كـاط ثـای پبجبس اـػس ثبمن 

هبی كـث  عوػ مسجبىبؼ اف كوؼاس همؼؿػی ابؿ ـ ث  صب  مبضبی 

هبی موػ  عویو توپ و تيـ مسبنؼافنؼا این نمبیو ثـای ابؿ ـی 

ا  ػؿ اثؼبػ مسسسونی اف ثبم تب ىبم و ػؿ  بؼ ىسلت ػؿ صب  ابؿ  

مبعتن ػمبؿتجب  ؿكت و ؿوة مضالل ممسو اف ربوس مـابنی 

 حـول ااا هنتبؼ كوط مستوانؼ منغـه ثبىؼا 

تبجب ؿاه نزبل اجو  ابؿ ـ ث   وؿ مپـػس ال نظبم امت و ثطوؿ 

ميغص ػؿپبمظ ث  موا  ىمب  تبجب موضغ اجو  ابؿ ـ ػؿیک 

مؾااـه ػبػالن   و مضتـم و واهؼی ثـ یک ػجبؿل مبػه مستوانؼ 

امتواؿثبىؼ: ث  َػَؿک! ث  َػَؿک ا  موػ نمسجـیؼ! ػؿ نجبیت منئس  

ثـای ابؿ ـ ثبیؼ این ثبىؼ ا     موػ ثؼهؼ یب ن  ميکل من نسنتا 

ربمؼ  ؿا ا ـ نمی توانسؼ ثچـعبنسؼ  و ا ـ ثـ امبك موػ مـمبی  

این ربمؼ  نمی  ـعؼ  ـا  وؿتبس ؿا  م نمی ابسؼ؟   جبؿػه 

مسسسوس نلـ ػؿ این ربمؼ  ػؿ صب  تولسؼ می اببؼ  ربمؼ  پـ اف 

مضیوالل امت  لجبك و عوؿاک و پوىبک ػؿ انجبؿهب ث  ىکل 

كـاوانی وروػ ػاؿػ  ولی ث  من نمی ؿمؼا هم  مضیوالتی ا  من 

ابؿ ـ تولسؼ اـػه ام ػؿ كـوىگبه هب موروػ امتا مبىسن هنت  

ػو ـع  هنت  اتوثوك هنت  ااااااا ولی مجمی ا  ثبیؼ ث  من 

ثـمؼ نمی ؿمؼ  ا ـ نمی توانسؼ ربمؼ  ؿا ثچـعبنسؼ  لطلب   وؿتبس 

 ؿا  م ابسؼا

ثضج ثـ مـ ػمتمقػ ثـای این نسنت ا  تواكن ثکبسم ا   طوؿ 

ربمؼ  ثچـعؼا ثضج ثـ مـ ػمتمقػ ثـای این امت ا   وؼؿ 

فوؿمبس می ؿمؼا  وؼؿ مـمبی  ػاؿ فوؿه می ؿمؼ ا  ابؿ ـ  

ؿا واػاؿ ث  ابؿ ابؼ و ابؿ ـ  وؼؿ فوؿه می ؿمؼ ا  فیـ این 

 ثقنؼا این هبػؼه ثبفی امتا

 

عْال: یک ثحث ایي اعت کَ اضبفَ ؽذى دعتوضد کبسگش ثَ تْسم 

ثیؾتش داهي خْاُذ صد. ثشخی اص لتصبدداى ثْسژّاصی دس ایشاى 

هؼتمذًذ کَ: ُش چَ دعتوضدُب ثیؾتش، لیوت توبم ؽذٍ هحصْالت 

ؽْد ّ ُویي هغبلَ دس ًِبیت  ثشای تْلیذکٌٌذگبى ُن ثیؾتش هی

ّ دس  .ثبػث ایجبد تْسم ّ افضایؼ لیوت هحصْالت ُن خْاُذ ؽذ

اداهَ یکی اص دالیل فْساى ًمذیٌگی  سا  ّضؼیت کغشی ثْدجَ 

اسصیبثی هیکٌٌذ ّ هی گْیٌذ: اص آًجبیی کَ سؽذ ًیشّی کبس اص 

سؽذ عشهبیَ پیؾی گشفتَ ّ ثَ طجغ آى یکی اص دالیل ػوذٍ کغشی 

ُبی ثغیبس ثبالی پشعٌلی اعت ّ تبکیذ  ثْدجَ دّلت پشداخت ُضیٌَ

ُبی  هیکٌٌذ کَ: ثخؼ ثضسگی اص جوؼیت ایشاى دس اعتخذام ؽشکت

دّلتی یب خصْصی ُغتٌذ کَ دّلت ثبیذ هبُبًَ هجلغ ثغیبس صیبدی 

ُب ُن فؾبس ثغیبس  سّ ثَ آًِب اختصبؿ ثذُذ ّ افضایؼ حمْق

 کٌذ.  صیبدی سا ثَ دّلت ّاسد هی

میطلی امؼپوؿ: ؿوی  ـه  بهجبی مجمی انگيت مسگؾاؿیؼ   

ثسبیسؼ ؿوی هـ یک مکج ابسم   امب هجل اف هـ  سق اربفه مسغواهم  

ػؿ موؿػ اسق  اهتیبػ ػانبس مؼ نظـ ىمب ث  یک نکت  اىبؿه ابما 

پـ واضش امت ا  ن  آهتیبػ و ن  اهتیبػ ػاس ثی اـف و ؿسـ 

اجوبتی وروػ عبؿری نؼاؿنؼا ایبجم ثـای عوػ یک صبق و یک 

نبس ػانی امتا  ایبجب صووم می  سـنؼ اف این صـف هب ثقنبؼا  ا ـ 

اف این صـف هب نقنبؼ نبنيبس ثـیؼه می ىوػا عسسی مبػه ایبطوؿی 

امتا  الضن ىـل مبػه   و ػؿ موؿػ اهتیبػ ػانبس ایـانی ػؿ 

 جبؿ وة نظبم امالمی مـمبی  ػؿ ایـاس  ثطوؿ اعص ىـل فیبػ  

ىـاكتمبؼان  ای نسنتا  آعـ این    ابؿی امت ا  ػؿ موبثل هم  

 توصو و اخبكبل این نظبم مجسؾ صجـ و آؿامو ثوػ؟! 

فمبنی ثوػ فثبس پسچسؼه و ملنط  و  ػببوین پـامطـام ميغی  

اهتیبػػانبس ث  صنبة مسبمؼا ث  "لطق" رمجوؿی امالمی  این 

 ػوؿه  ؾىت  امت  آه ىوؿتـ اف ایبجبمتا 

یبػه ثغسـ! ثبفاؿ این امتؼال   بؼ  توؿم ػؿ نتسز  اكقایو ػمتمقػ:

مب  پسو مؼ ثوػا ػؿ رواة مسيوػ امتؼال  اـػ مگـ ن  ایبنتک  

ػمتمقػهب )ػؿ توصو تمبم ػسبؿ مبفمبس  تولسؼ ػؿ ایـاس( صؼااخـ 

ىو تب هلت ػؿصؼ اف ال هقیب   تمبم ىؼه  ابال ؿا تيکسل مسؼهؼ؟  

ولی نـط توؿم ث  ننجت ػمتمقػ ثبال نمی ؿوػا نـط توؿم ثنسبؿ 

ثبالتـ اف مطش ػمتمقػهبمت ا  ىمب هم ث  آس اىبؿه اـػیؼا  پل 

 ـا نـط ابال هب ث  همبس ننجت پبیسن نمی آیؼا پل  ـا 
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وهتی توؿم ثبال می ؿوػ مطش فنؼ ی وفیـ ابؿ ث  همبس انؼافه 

پبیسن نمی آیؼا  ـا فنؼ ی مـمبی  ػاؿ ثبیؼ ػؿ همبس مطش ثبهی 

ثمبنؼا  وس مـمبی  ػاؿنؼ؟  وس مبلکست ػاؿنؼ؟  وس اؿث می 

ثـنؼ؟ منغـه تـ اؿربع نومبنبل هسمت اؿف ث  ػمتمقػهبمتا 

هسمت ػالؿ اف مسبس هم  ابالهب تبجب ثـای مضیوالل لسنت 

 مبیضتبد فنؼ ی ابؿ ـاس نتبیذ مغـة ثزب  ؾاىتا 

ایبزب ػیگـ  نتبعی ربی ؿنؼی ؿا نقػ اهتیبػ ػانبس مب   نوؼیبگی:

مسگسـػا ػؿ مسنتم اهتیبػی ایـاس پو  و حـول ث  مؼببی اعص 

اسم  ث  كـاوانی وروػ ػاؿػا مسنتم صکومتی ایـاس ػؿ او  مؼه 

هب و مسنس  پل اف مسنس  ػؿ موبثل صن و صووم ابؿ ـ و مـػم 

فصمتکو یک مسنتم مبنزم و مـاوثگـ و مغتگسـ؛ و ػؿ ػوض 

ثب آؿوه ثبف پؾیـای هـ آل و آىـب  موػا ـایبن  ثوػه امتا 

رمجوؿی امالمی نوط  تکبمل ؿونؼ تب ابونی صکومت هبی 

تبابونی و  وهـ ػؿعيبس ثـ تبؿک مسطـه مـمبی  ثـ كالل ایـاس 

و مبطو  امتا  تؼؼاػ موبالل و هيؼاؿهب و عط و نيبس ايسؼنجبی 

یک كیل ػمتمقػ ثـال اظجبؿال و اهؼامبل ػسس  مسنتم مبلسبل  

تسولؼاؿی و اىـاكست هـوس ومطبیی كبین امتا این ممسکتی امت 

ا  كبهؼ مسنتم مبلسبل ثـ مـمبی  امت  مببان ثب رمؼست  ابؿان و 

مـااقتولسؼی ث  تسو  ىبفػه هب  اهبفاػه هب  آیت هللا هب  هـاؿ به 

هب  و مؼیـاس  اف انواع پجسوی هب تب ثبثک فنزبنی  ؿكسوؼومت  

ميبیی  مـتضوی  ؿكنبزبنی و انواع نجبػهبی مسطبتی و ػولتی و 

مؾهجی ثوػه و هنتا مبظوؿ  اهتیبػ ػانبس مب اف نوؼیبگی آنزبمت 

ا   ـا این حـوتجب ػؿ امتخمبؿ و ثجـه ايی ابؿ ـاس ثسيتـ ثکبؿ 

نمسبكتؼا  این   رمبػت هم  ىبینتگی و هبـ و فصمبل عوػ ػؿ 

ثنسذ ابؿ ـ اؿفاس ػؿ عؼمت  ـػه پـ موػ مـمبی  ؿا ثـ ثبػ 

 ؿكت  مسجسببؼا 

ثوػر  مبالن  ا  توـیجب همقمبس ثب مطش ػمتمقػهب تیویت مسيوػ 

پبمظ ابكی و ىبینت  ث  مقعـكبل ػلواپنبس  ػواؿض ػمتمقػ ثـ 

ثوػر  ؿا ثجمـاه  ػاؿػا موبین  ثوػر  مبالن  صـف ػمتگبه 

ربمومی و ابتـ  و مـاوة ابؿ ـاس  مغبؿد نگ  ػاؿی ربگل 

ػیبی  مسقاس تغلسق و موثنسؼ ابالهبی لوال و مغـد ػظسم آالف 

و ػسوف هيـ ممتبف ربمؼ  ثب یک هسم  و تبجب میوث  ميغص 

نلـ اف پبذ  211111ابؿ ـی ػؿ ثوػر   یؼبی ثسم  ثسکبؿی ثـای 

مسسسوس ابؿ ـ ثسکبؿ  )آنجم ػؿ افای پسو پـػاعت مجم ابؿ ـ و 

ابؿكـمب( ث  انؼافه ابكی  ویب امتا  مگـ صن التبلسق هزویبل و 

تورسجبل  اهتیبػ ػانبس مب  و مغبؿد ابؿنبوا  ػبتـ ـعبنی 

 ػمتمقػ مبالن  اف نوؼیبگی عقان  پـػاعت نمسيوػ؟   

امنب      ـانی و  هضطی ابالهبی موؿػ نسبف  و عؼمبل ارتمبػی:

نسق ثـوا  هـ مبل  تضوسوبل ىوؿای ػبلی ػمتمقػ و مـارغ ػولتی 

نيبس ػاػه انؼ ا  ثغو مجمی اف اؿفه واهؼی ػمتمقػهب  صتی هجل 

اف ارـا  ػؿ موبثل  ـانی ػوػ ىؼه و ث  هوا مسـوػا امبمب  ـانی و 

توؿم و نـط ثجـه و ثضـاس رقو مکبنسنم هبی اجسؼی نظبم مـمبی  

امت م  ث  هسمت عبن  عـاثی ثبفهم ثسيتـ ابؿ ـاس موػ و 

مـوؿی مـمبی  ؿا تبظسم اببؼا این پؼیؼه هب آنچببس نبىببعت   اوؿ 

و ثسس  همگبنی نسنتبؼا ػؿ موؿػ  ـانی این منبل  مخل ؿوف ؿوىن 

امتا "ثبب جبس" ػمت پبجبس ثبفاؿ مبیضتبد مـػم ؿا اف هلن  

كـوىگبه هب ػوؿ مسکبؼ  هسمت ؿا ثـ عالف مسل ثبابی ثبفاؿیبس 

ثبال مسجـػ  انجبؿ مضتکـین اف ؿست پـ مسيوػ ااا و ػولت الجی و 

موتؼؿ مبت  مبىتگی و نواـی ػؿ ؿػبیت نوثت  ػؿ صق نبس ؿا 

 ثـ مـ  ـمبگبس مسگؾاؿػ!   

 

می  ویبؼ مؾااـه ثسن ابؿ ـ و ابؿكـمب مطش ػمتمقػهب ؿا تؼسسن 

می ابؼا ػؿوؽ می  ویبؼا ػؿ موؿػ ایـاس ا  عسسی آىکبؿ ػاؿنؼ 

ػؿوؽ می  ویبؼا مـمبی  ػاؿ ػؿ ایـاس می توانؼ صووم ابؿ ـ ؿا 

پـػاعت نکبؼ و ـن  ایبجم  صووم هبی مؼوه  ابؿ ـاس ا  

پـػاعت نيؼه امت اف ازب می آیؼ؟ ابؿكـمب می توانؼ ػؿ ابؿعبن  

ؿا ثجبؼػ و ابؿ ـ آم ػؿه ؿا ا  می عواهؼ مـ ابؿ ثـوػ ث  عبن  

ثـ ـػانؼا اف ػوؿه ثـػه ػاؿی ثـػه ػاؿان  تـ امتا این صکمی 

امت ا  ا ـ تمبم پومت  هبی آس ؿا ثبف ثکبسم ث  ایبزب می ؿمسم ا  

انی صن نؼاؿػ ال ػیگـی ؿا ث   ـمبگی مضکوم ابؼا  این 

واهؼست ػنسبی مـمبی  ػاؿی امـوف امتا انی ا  ابؿ نکبؼ ثبیؼ 

ثـوػ و اف  ـمبکی ثمسـػا تمبم ملبػ هبنوس ابؿ  جبؿ وثی امت 

ا  ابؿ ـ ؿا ثبفیچ  موػرویی ابؿكـمب مسنبفػا تب آنزب ا  ث  

ػمتمقػهب مـثوا می ىوػ اف متونجی اصسی این هبنوس و مببیجبل 

ابؿ ػؿ ربمؼ   امتا آنزب ا  این مببمک ؿا ارـا می اببؼ ا  

ثسبیبؼ و ثگویبؼ مب مطش ػمتمقػ ابؿ ـ ؿا ایبوؼؿ پبیسن نگ  ػاىتسما 
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این عبصست مبالن  ػمتمقػهبمت و نمی توانبؼ اف این ثگؾؿنؼ و 

 ثـایو رين ثقؿگ مبالن  عوػىبس ؿا می  سـنؼا 

االس ػمتمقػ ابؿ ـ ػؿ ایـاس یک ػهم ابؿ ـ ػؿ تـاس  امتا االس 

ػمتمقػ ابؿ ـ ػؿ ایـاس ث  مخبث  این امت ثب این ابؿ نمی توانی 

فنؼ ی ابی   يمت اوؿ  ثبیؼ ثچ  ال ؿا هم مـ ابؿ ثلـمتی  

 يمت اوؿ ثبیؼ ػو ىـس  ثبىی  ػؿ مضالل كوسـ نيسن فنؼ ی ابی  

موق ؿو مـل نؼاىت  ثبىیا و هبوف هم فوؿنبلسنت هب و 

اهتیبػػانبس ثوؿبوافی ثسبیبؼ و ثگویبؼ ا  ىکـ ان ا  اكـبننتبنی 

نسنتی و ـن  مسيؼ اف این ثؼثغت تـ ثبىیا این عبصست صکومت 

 نظبم مـمبی  ػاؿی ػؿ ایـاس امت و ثسيتـ اف این نسنتا

 

عْال:  خْة ثب ایي اّصبف، ثَ ایي عْال هیشعن کَ: ثب دسًظش 

گشفتي ایٌکَ ثشخی ًوبیٌذٍ کبسگشاى سّ ثَ ثٌذ هیکؾٌذ ّ ُش سّص 

ّ ُش سّص تؼشض ّ یْسػ جذیذی سا سّی آًِب عبصهبى هیذٌُذ! 

ایي هغبئل چَ اًذاصٍ تبثیش داسد؟  ّ دّم ایٌکَ ػبهل عشکْة 

 کذاهِب ُغتٌذ؟ 

میطلی امؼپوؿ: عسسی ػهسن من می عواهم هجسو مـفثبؼی ابم و 

ثگویم ا  ایبوؼؿ وضؼست ثؼ امت و ایبوؼؿ مببمجبل ربمؼ  متمؼس 

اف ؿیغت اكتبػه امت ا  ا ـ ابؿ ـ ؿا یک ؿوف آفاػ ثگؾاؿنؼ  

صتمب وفؿال ابؿ ؿا ث  آتو عواهبؼ ايسؼا كوط ابكی امت صؼ نلـ 

ابؿ ـ ثتوانبؼ آفاػان  ػؿ مزسل ثبيسببؼ و یک نمبیبؼه مزسل ثؼوس 

نگججبس و مضبكع مؼببی ػمسی آنچ  ا  ػؿ مزسل ػاؿػ می  ؾؿػ ؿا 

ثسبس ابؼا ثؼسؼ می ػانم ا  ثتوانؼ ربس مبلم ثؼؿ ثجـػا توپ ا  هسز  

مزسل ؿا ثبیؼ ث  یک توالت ػمومی تجؼیل اـػا این كبرؼ  ثقؿ ی 

امت ا  ػؿ ػنسبی واؿون  امـوف می  ؾؿػا ایبک  ابؿ ـ و هـ 

انی ا  مجبؿفه ابؼ ؿا ػمتگسـ و فنؼانی می اببؼ  نيبس ػهبؼه این 

امت ا  تضمل این ؿا نؼاؿنؼا هـ  ابؿ ـ و هـ اننبنی ثـای فنؼ ی 

عوػه اؿفىی هب ل امت و اؿفه تولسؼه ؿا می كجمؼا فنؼ ی 

مـمبی  ػاؿ ؿا هم می ثسبؼ و تلبول اجوبتی ؿا هم می ثسبؼ و 

انتظبؿاتی ا  اف فنؼ ی عوػه ػاؿػا اجؼب مضکوم می اببؼ  اجؼب 

فنؼانی می اببؼ  اجؼب مجبؿفال ابؿ ـی ؿا مـاوة می اببؼ و 

اجؼب تأحسـال عوػه ؿا ثزبی مسگؾاؿػا ولی ث  نظـ من نمستواس 

ؿاثط  یک ث  یک مسبس مـاوة و ػمتگسـی كؼبلسن ابؿ ـی و 

مجبؿفه ػؿ ػـص  هبی مغتسق ثـهـاؿ اـػا  مسجسبسم ا    آفاػ 

اـػس مزـای اكيب ـی و    ثنب ػفػی و نبثنبمبنی ػولتی ثغيی 

اف ثبفاؿ ـمی ثـای كیل ػمتمقػهب امتا اتلبهب ثبیؼ اف همـاهی ثب 

این ثبفاؿ ـمی ارتببة اـػا ثبیؼ نيبس ػاػ ا  مجبؿفه ثـ مـ 

اكقایو ػمتمقػهب این نسنت ا  مبالن  ػؿ املبؼ مبه ىـوع می 

ىوػ و مستواس آنـا ػؿ  هطؼببم  هب و ػؿ منبثو  اؿهبم ثبالتـ مبمت 

 مبلی اـػا 

فنؼ ی اجوبتی صکم مسکبؼ ا  مجبؿفه ثـای اكقایو ػمتمقػهب 

مجبؿفه ای  ػا می  و  بؼ ورجی امتا وهتی ابؿ ـ تیمسم  ـكت 

ا  ؿوفی هيت مبػت ابؿ ثکبؼ این مجبؿفه  ای ثـ مـ اكقایو 

ػمتمقػ ثوػا ث  این مؼبب ا  هيت  مبػت ابؿ ابؼ و صووم ػوافػه 

مبػت ؿا ثگسـػا یؼبی ػمتمقػ ثسيتـی ثگسـػا یب ابؿ ـی ا   

ثسکبؿ می ىوػ ثسم  ثسکبؿی اه ؿا ػؿیبكت ابؼ و رسو ػؿ ابؿعبن  

رمغ نيوػ ا  ثب ابؿ ـ ىبؿل ث  ؿهبثت ثپـػافػا هم  ایبجب رقو 

منب ل مـثوا ث  مطش تؼسسن ػمتمقػهبمتا  مجبؿفه ثـ مـ 

ػمتمقػهب ػؿ مضالل ابؿ ـی ىـوع می ىوػا ؿاثط   ننت 

نبپؾیـی ثب اتضبػ و آ بهی اجوبتی ػاؿػا مجبؿفه اهتیبػی اجو  

ابؿ ـ ث  مؼببی مجبؿفه مسبمی اجو  ابؿ ـ  ث  مؼبی مـگ و 

فنؼ ی اجو  ابؿ ـ و ث  مؼبی مؼؿم  اتضبػ اجوبتی اجو  ابؿ ـ 

 همسي  عوػ ؿا تؼـیق اـػه امتا

نمی ىوػ مجبؿفه ثـ مـ ػمتمقػهب ؿا مبفمبس ػاػ ثؼوس ایبک  هبوف 

ابؿ ـاس آمبػه نيؼه ثبىبؼ ا  اػالم اببؼ مب ثؼبواس ابؿ ـاس ىبؿل 

و ابؿ ـاس ثسکبؿ تب  ث  تب  همؼیگـ نمی فنسما مجبؿفه ثـ مـ 

ػمتمقػهب آنزب ا  ابؿ ـ ثـ ػسس  ممبوػست ابؿ اوػابس مبگـ 

نجنت  ثبىؼ ؿسـ ممکن امت و مؼبی نؼاؿػا یب ایبک  ابؿ ـی ؿا  

ثغباـ ایبک  ثسکبؿ امت ثب مقػ امتـ ثکبؿ ثگسـنؼا ابؿ ـ فس و 

مـػ  ابؿ عبنگی  و ؿسـه  ایبجب هم  وروه مغتسق این منئس  

هنتبؼا ثغو ومسؼی اف مبیضتبد فنؼ ی ابؿ ـ ؿا نمی تواس ثب 

همسن ػمتمقػهبیی هم ا  اػالم مسکببؼ تجس  اـػا ثغباـ پو  

اؿفىو پبیسن آمؼه و یب  هسمت هب ثبال ؿكت  امتا مجبؿفه ثـ مـ 

ػمتمقػهب ث  مؼبی مجبؿفه ثـای ایبک  ػولت موظق امت مبیضتبد 

 فنؼ ی ابؿ ـ  ؿا تبمسن ثکبؼ ثجم  ـه عوؿػه امتا 
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عْال: ثب ایي ّصف ثٌظش ؽوب  تؼییي عطح دعتوضد چَ ؽبخصی 

 سا ثبیذ داؽتَ ثبؽذ؟

ػؿ موؿػ مطش ػمتمقػهب من ىغیب تؼسسن یک امتبنؼاؿػ ؿا ثـ 

اػالم اؿهبم تـرسش مسؼهما ثغباـ ایبک  همسن االس عوػ ػولت ؿهم 

هبی ثبالتـی اػالم مسکبؼا ىمب می  ویسؼ  جبؿ مسسسوس  نمبیبؼه 

ػولت ث  ىمب حبثت می ابؼ ا  ػه مسسسوس هبوف فیـ عط كوـ  امتا 

یک فمبنی یک كـمولجبؼی اف ربنت مبیوؿ صکمت مطـس ىؼ ا  

ػمتمقػ ابؿ ـ ثبیؼ ث  انؼافه ػمتمقػ وفیـ ابؿ ثبىؼا هـ  وؼؿ 

ثـای وفیـ ابؿ ػؿ نظـ  ـكتسؼ ثبیؼ ث  همبس انؼافه هم ثـای ابؿ ـ 

ػؿ نظـ ثگسـیؼا هـ وؼؿ مطش فنؼ ی وفیـ ابؿ تبمسن ىؼ فنؼ ی 

ابؿ ـ هم ثبیؼ ث  همبس انؼافه تبمسن ىوػا ػؿ ثـنبم  هبی 

امونسنتی منبل  ثیوؿل مضبمج  مؼکوك  اـس مسگـػػ: 

ػمتمقػ هسز موبم ػولتی نجبیؼ ثسيتـ اف ػو ثـاثـ ػمتمقػ یک 

ابؿ ـ ثبىؼا ا ـ ؿ سل رمجوؿ ػه مسسسوس تومبس  ـكت ابؿ ـ ثبیؼ 

پبذ مسسسوس ثگسـػا ایبجب ؿهم هبی صنبة ىؼه مجبؿفه ربجو 

ابؿ ـی ػؿ ػنسبمتا الفم نسنت ػوثبؿه ثـای متضون ىؼس آس 

ػؿػمـ ايسؼا  ـا ثبیؼ لپ هبی وفیـ ثوػر  و ثـنبم  ؿیقی  ل 

ثسبؼافػ وهتی ػؿ موؿػ كوـ ابؿ ـ صضجت می ابؼ و ایبک  ثچ  

ابؿ ـ ثبیؼ ثـوػ ػنجب  ابؿ ثگـػػا  ـا مزسل ثبیؼ ميـو  تیویت 

موـؿاتی ثبىؼ ا  ابؿ ـ ؿا مزجوؿ می ابؼ ثغباـ نؼاىتن تغیص 

ابكی  ػؿ یک صـك  نسـوی ابؿه ؿا ث  صوؿل مزبنی ػؿ اعتسبؿ 

صبصت ابؿ ثگؾاؿػا هم  ایبجب مزموػ  ای هنتبؼ ا  مطش 

 ػمتمقػهب ؿا تؼسسن می ابؼا 

 

عْال:  کبسگش آگبٍ، کبسگش کوًْیغت، ًوبیٌذگبى کبسگشی آى جبهؼَ 

چکبس ثبیذ ثکٌٌذ؟  ّ چگًَْ خْدؽبى سا ثبیذ عبصهبى ثذٌُذ ّثب 

چَ عبص ّ کبسی ثبیذ ّاسد هیذاى ًجشد تؼییي عطح دعتوضدؽبى 

 ثؾًْذ؟ 

میطلی امؼپوؿ: ث  نظـ من ػمتمقػهب یک منئس  تؼسسن اببؼه و 

صسبتی  و یک ىبعص  ویب افف موهؼست واهی ػی اجن  ربجو 

ابؿ ـی و موهؼست  پ ػؿ ربمؼ  امتا امـوف واهؼست ػمتمقػهب 

صکبیت اف موهؼست ضؼسق و نبثنبمبنی ػاؿنؼا   ا ـ ثغواهسم 

مستواس این مجبؿفه ؿا  اف مطوس پبیسن ث  ػبلستـین مطش آس ػؿر  

ثبؼی ابسما مجبؿفه ثـ مـ ػمتمقػهبیی مخل ػؿیبكتی هبی ابؿی 

ثـای تبمسن فنؼ ی  اف همبس نوع مجبؿفال ػا می اتضبػ اجوبتی 

ابؿ ـ ػؿ اىکب  مغتسق عوػه امتا كـض ابسؼ ىمب یک تسم 

كوتجب  یب یک اتضبػی  ػؿ ابؿعبن  تيکسل می ػهسؼ یب ایبک  یک 

مزمغ ػمومی تيکسل مسيوػا ػؿ این ىـایط صوؿل ثبیؼ ممبوػست 

اوػابس ابؿ مؼسوم ىؼه ثبىؼا ػمتمقػ امتـ ث  فنبس ابؿ ـ ثبیؼ 

ممبوع ىؼه ثبىؼا و ایزبػ وصؼل ػمسی اجو  ابؿ ـ ثبیؼ تبمسن ىؼه 

ثبىؼا ؿوصسبل و مبتجبی اجوبتی ا  ثغباـ تـك اف ثسکبؿ ىؼس 

انی اػتیبة ىکبی نکبؼا  صبؼوم هبی اػتیبة ثـای تبمسن 

فنؼ ی ػمتگسـ ىؼ بس مـپل ىجک   نتـػه رمؼبوؿی امک مبلی 

و ؿوصس  اتضبػ ابؿ ـی ػا مب كؼب  ثبىؼا ابؿ ـ هسذ ربیی نجبیؼ 

تبجبیی هؼم اف هؼم ثـػاؿػا فنبس ثی مـپـمت عبنواػه هبی ابؿ ـی 

نجبیؼ هـثبنسبس صق ايسؼه امست  امبم ثبىبؼا تن كـوىی ػؿ مسبس 

اجو  ابؿ ـ نجبیؼ ػؿ مضالل ابؿ ـی وروػ ػاىت  ثبىؼ ااا  صق 

مجبؿفه ثـای ثسم  ثسکبؿی منتوسمب و ثالوامط  ػبلی تـین ىبعص 

 مطش آمبػ ی ؽهبی و ػمسی ػؿ مجبؿفه ثـ مطش ػمتمقػهب امتا 

ثنسبؿی مواؿػ مغتسق ػیگـی ا  می تواس ىمـػ ایبک  مب اف   

اتضبػ ابؿ ـی  اف ثجم ثبكتگی ابؿ ـی و اف اػتـاضبل ابؿ ـی 

ث  مخبث  نضزی ا  ربمؼ  ؿا ثجم می ػوفػ  عجـی نؼاؿیما ثؼبواس 

مخب  اتضبػی  ابؿ ـی ػؿ ایـاس یکی اف ثی پو  تـین و ثی 

امکبنبل تـین مبفمبس هبی ػؿ ایـاس امتا ػؿ صبلسک  هـ مبفمبس 

هسچمبم هقمستی ػؿ این ممسکت ثـ امبك صن ػضویت هبیو می 

 ـعؼا یک اتضبػی  ابؿ ـی ػؿ ایـاس ثبیؼ ثتوانؼ ثطوؿ هؼؿتمبؼی 

 اف اػتیبثسوس عوػه  و اف فنؼانسبس عوػه صمبیت ثکبؼا

ایبزب ثضج ػیگـی مطـس می ىوػ و آس ایبک  وضغ مجبؿفال 

مسبمی اجو  ابؿ ـ ػؿ ایـاس  وؼؿ موحـ امتا ابؿ ـ  وؼؿ ثبیؼ 

ثـ ػسس  رمجوؿی امالمی ثبىؼ و ؿسـه ث  ربی عوػ  ولی من كکـ 

مسکبم ابؿ ـی ا  متضؼ امت ثـای ػمتمقػ عوػه رسو ایـاس 

عوػؿو اتضبػ ابؿ ـی تيکسل می ػهؼ  ثزبی اضبك  ابؿی ثـای 

اكقایو ػمتمقػ مسب  مپـ ابؼ و ؿاه  بؿه ثزویؼ؛  و هـ ابؿ ـ 

ثسکبؿی ػؿ آنزب ث  عوػه ثگویؼ من ثؼبواس یک ابؿ ـ ثسکبؿ 

اػتیبة ىکبی نمسکبم  ثقؿ تـین پسـوفی مسبمی اجو  ابؿ ـ 

ػؿ ایـاس امتا ولی هم  ایبجب یک مسقومبتی می عواهؼا من 

 ادامه  مروری بر .........
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تیوؿ مسکبم ا  منئس  كوط منئس  ابؿ ـ نسنت ثسک  منئس  ربجو 

 پ این ربمؼ  هم هنتا هم  ثب هم ثبیؼ ث  منئس  ػمتمقػهب نگبه 

 ثکببؼ و امجوػهب و ابمتی هبی عوػمبس ؿا ثجسبسما 

ولی هم  ابؿ ـاس فمبنی ا  هيت مبػت ابؿ ؿوفان  تیویت  

ىؼ مزجوؿ ثوػنؼ  جبؿػه مبػت ػؿ ؿوف ابؿ ثکببؼا هسچکل 

ػيوو نکيسؼه ثوػ  جبؿػه مبػت ػؿ ؿوف ابؿ ابؼا ولی همبنجب 

تجؼیسو اـػنؼ ث  هيت مبػتا یک تؼؼاػی اف ابؿ ـاس هجو  

اـػنؼ  یک تؼؼاػی مبفمبس ابؿ ـی اه ؿا ثوروػ آوؿػنؼا صقة 

امونسنت آنموهغ اتضبػ ابؿ ـی اه ؿا تبمسن اـػا ا  ا ـ صتی 

الفم ثبىؼ هيت مبػت ابؿ ثکبسم و  سقی ؿا اف ػمت ثؼهسم  

 طوؿی ثتواس رجـاس اـػااا  این مبطن مجبؿفه اهتیبػی اجو  

ابؿ ـ امتا ثغواهسم یب نغواهسم ث  این ىکل امتا می عواهم این 

ؿا ثگویم ا  االس ثبؿه  هبیی وروػ ػاؿػ ا   طوؿ می ىوػ این 

اتضبػ ؿا ثوروػ آوؿػ   طوؿ می تواس ث  همسن تـتست ث  پؼیؼه 

هبی اتضبػ اجوبتی نگبه اـػا ثبیؼ این ؿ   هب ؿا  ـكت و توویت 

اـػا این مبؿانسنم امت و ثضج مجبؿفه اجوبتی امت و ث  این 

مؼبب تمبم این ممومی ا   ویب یک مـمبی  ػاؿ ثجتـ می توانؼ 

 وروػ ػاىت  ثبىؼ  یب یک ػولت ؿكبه ػؿ ایـاس مـ ابؿ ثسبیؼ  ا ـ 

 

ثبفاؿ ابؿ ػؿ ایـاس ثچـعؼ ثجتـ می ىوػ  ا ـ مـمبی  ػاؿی ػاىت  

ثبىسم ا  هبنوس ؿا ؿػبیت ابؼ و ا ـ اؿتيب نجبىؼ  ا ـ ػولتی ثبىؼ  

همگی ثقؿ تـین مبنغ  مجبؿفه اتضبػ اجو  ابؿاـ ػؿ ایـاس و 

ثطوؿ ميغص ػؿ ػـص  مجبؿفه ثـ مـ ػمتمقػهب ػمل مسکبؼا  

االس كؼاابؿی ػؿ مسبس اجو  ابؿ ـ ػؿ ایـاس نمون  نؼاؿػ و ثؼوس 

انؼافه امتا ولی ثبیؼ مبفمبس ابؿ ـی وروػ ػاىت  ثبىؼ ا  این 

 كؼاابؿی هب ؿا ثزبی عوػه ثـمبنؼا

مسسسوس هب ابؿ ـ ػؿ ایـاس ربس ث  لت ؿمسؼه ػؿ عسقه ػی مبه 

نيبس ػاػنؼ ا  توهمبل  وؼؿ امتـ ىؼه امتا ولی همسن توهمبتی 

ا  امتـ ىؼه نجبیؼ ث  رست هسز ثغيی اف ثوؿبوافی ثـوػا ثبیؼ ث  

رست عوػ اجو  ابؿ ـ ثـوػا ایبک  مب ػمتمقػهبیمبس ؿا می 

 نجسم  فنؼ ی همؼیگـ ؿا می  نجسم  اتضبػ همؼیگـ ؿا توویت می 

ابسم و ثب آموفه هبی اجوبتی عوػ ػؿ هم  ربی ػنسب ث  پسو عواهسم 

 ؿكتا

 این تبجب  بؿه ای امت ا  ػؿ موبثل مب وروػ ػاؿػا

 ادامه  مروری بر .........

تا آىجا کٌ ةٌ تحلق نعالتات کارگران نرةُط نّشُد نضُةٌ دشتهزدٍا ٍّچ ه پطُ   تا آىجا کٌ ةٌ تحلق نعالتات کارگران نرةُط نّشُد نضُةٌ دشتهزدٍا ٍّچ ه پطُ    

اشت، تُافق ىّصت. نضُةٌ ىّصت. ٍّچ تضهّو اجراِی، حتی ةرای ٍهان دشتطهطزد     اشت، تُافق ىّصت. نضُةٌ ىّصت. ٍّچ تضهّو اجراِی، حتی ةرای ٍهان دشتطهطزد     

فکصيی در آن ةٌ چشم ىهّدُرد. اِو شيذ، پارً پارً کردن ٍهان دشتهزد ىاچّز ه    فکصيی در آن ةٌ چشم ىهّدُرد. اِو شيذ، پارً پارً کردن ٍهان دشتهزد ىاچّز ه    

حُالٌ دادن آن ةٌ جَيم درً ٍای ندتلف اشت. اِو شيذ، نثل ٍهّشٌ ه ٍر شطالطٌ،    حُالٌ دادن آن ةٌ جَيم درً ٍای ندتلف اشت. اِو شيذ، نثل ٍهّشٌ ه ٍر شطالطٌ،    

  رشها ه عليا، کارگر را ةٌ نرگ نّگّرد تا ةٌ تب رضاِت دٍذرشها ه عليا، کارگر را ةٌ نرگ نّگّرد تا ةٌ تب رضاِت دٍذ
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 ًؾشیَ ػلیَ ثیکبسی

 هذیش هغئْل: عیْاى سضبیی                                                       

 هصطفی اعذپْس عشدثیش:

 

توبط: آدسط ایویل                        

 bikari.com-info@a 

همبالت ایي ؽوبسٍ تْعط هصطفی 

اعذپْس ًْؽتَ ؽذٍ اعت. اعتفبدٍ 

 اص هطبلت ثب رکش هٌجغ آصاد اعت. 

 72صفحه     ———————— —————————————      77  

  
آو  ان ف ،  غ  ر ف  حفی در ذات  نظم طب  ت نهه ه انت  

 طب  ت از نکف  ف خالء ب زار انت  
هم شه ان فار را کنی ممک  انت اع راض کند ف کفه هاص 

نشانما  بدهد  ب ادشا  ب افر م که نکف  کفه ها  حفالت 
عظ م را پشت نر دارند ف خفد آبن    غ  رات بزر  

هن ند  در اهاص بزر  در ب قرارص دائمی جزر ف مدها،  
هرگز    به آرامش نم دهند  آب ناک  در غ اب امفاج،  

 هم شه حکا ت از طفتا  داش ه انت  
 

آنها که با تراغت بر بالهاص صلح لم داده اند، آنها که خامفش 
هن ند، آنها با رفح آنفده طلبی، هرگز راه به جلف باز 
نکردند  طب  ت همفاره بی قرارص ف از ا   رف، همفاره 
طفتا  ف گردباد ف صاعقه را  رج ح داده انت  بزرگ ر   

 ن رفص  غ  ر طب  ت  در زلزله ف آ شهشا  نما ا  م شفد  
 

آو  ا فرهاص نفن ال نت کارگرص به ا   رگه از طب  ت 
اننانی   لق دارند  کنانی که به حقا ق ف تاکت ها دلبن گی 
دارند، انناد غ ر قابی انکار براص حقان ت آو  ا فرها خفاهند 
 اتت  اما امر آو  ا فرهاص کارگرص فعده هاص آنمانی 
ن نت، آنها نم  فانند در پی  ضم   پ رفزص در مصاف هاص 
پ ش رف باشند، بلکه امر آنها پ مفد  راه ف ناخ   ا   آ نده 

 انت  

 
جبهه نرما ه فحش انه  راز دزدا  در ا ی هنت ف ن نت 
کارگرا  را به  اراج م برند، ک نه  فز ر از هر دشمنی حق 
ف ح ات اننانهاص زحم کش را پا مای م کنند؛ مفجفد ت ف 
ام  ازات انگلی ف لفک  خفد را در پشت برج ف بارفهاص 
قفان   ف ن رفهاص منلح ف زندانها ف شکنجه ف ه ن رص 
 بل غا ی م مرکز کرده ننگ صلح ف آرامش به ن نه م زنند  
خطر آشفب ف خشفنت را گفشزد م کنند ف آو  ا فرهاص 
کارگرص را به  فطئه م هم م نازند  آنها را  خطئه م کنند، 
دن گ رص ف زندا  ف اخراج در ان ظار آنهانت  همراهی 

 د گر کارگرا  با آنها مجازات م شفد  
 

در مقابی، آو  ا فرهاص کارگرص ن ات ف اهداف خفد را    اما
 غ  ر نم دهند  مصلحت اند شی را برازنده خفد نم دانند  آنها 
نمی  فانن ند، ح ی اگر م خفان ند، چن   کارص را انجام 
بدهد  آنها مجبفر هن ند صر ح باشند، صادق بمانند، ف 
جنفرانه عمی کنند  مهم ر از هر چ ز، ار ش آو  ا فرها 
مملف از ب قرارص، آرما  خفاهی،   صب، تان ازص ف رف ا ف 
فنفنه ف آشفب  انت  ا   ار ش عل ه ظلم انت، در پی 
ف را  ناخ   نظم نرما ه انت فلی مهم ر   خصفص ت آ  
آتر نش عدالت بر ف رانه هاص نظم پ ش  ، بدنت خفد انت؛ 

 آنچه بنام انقالب شناخ ه م شفد    
 

اقتباس از س"نرانی اوگن دبس از رهبران کارگری امریکا 

 1930در سال 

 آشُب ه اىلالب    آژِتاتُرٍای   
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