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 سازی سیاست کارگری  از اهکاى تا پیاده
 
 

 ی عاه يّ هًتلغ كض. ی ؿّم يلغیٍ صع كماعه 7089* ایى ه٤الٍ بغای يشـتیى باع صع هُغهاه 

 

 ی کارگز ساسهاو درويی طبقه
ّلیضی، ؿاػهاو یاٟتٍ اؿت. ؿغهایٍکاعگغ  ّلیدض بدغای  صع چُاعچّب عِابَ ت صاع ِ هالک ابؼاع ت

ّلیض ؿغهایٍ، ياگؼیغ بٍ ٟغاَن ؿداػی كدغایَ هـداٗض بدغای هتلدکن کدغصو کداعگغاو اؿدت،  ت
ّلیدض یدا تّػیدٖ  ُبCٍ٤ جم٘ی ِ اكتغاکِی Dیابِی  صعِا٣ٖ، بّعژِاػی دّل ؿاػهاو ی کاعگغ بغای ت

ی ایى ؿاػهاو صعِيدی، هـدلخ بدٍ ٣دضعتی َـدتًض کدٍ صع  عگغاو بٍ ِاؿٍِثغِت ػيضه اؿت. کا
ّلیض عا اػ دغکت باػ صاعص. ه٤اِهت بّعژِاػی ِ ؿغکّب  تغیى كکن سّص هی ای پایٍ ّايض چغر ت ت

گیغص، صع ایى ت٤ابدن، تًٔدین  بغای صِعکغصو ُب٤ٍ اػ ایى اَغم ٣ضعت، اكکال هتًّٗی بٍ سّص هی
ّايیى صع صٟإ اػ هالکیت  ّيی ِ ایمايی اػ اؿتثماع ِ بُغه٣ ّلیض ِ صٟإ ٣اي کلی اَمیت  بغ ابؼاع ت

ّايٍ ِلت اؿت. هالکیت بغ ابدؼاع  ِیژه صاعص. پلت ّايیى، يیغِی ٣ُغیٍ ِ ؿغکّب ص ی يُایی ایى ٣
ّلیض ه٤ضؽ اؿت ِ بُغه ّايیى عا ي٠ی کًض یا هدّعص  ت ّيی، َغ ٟ٘الیتی کٍ ایى ٣ کلی اػ کاعگغ، ٣اي

ِلت عِبغِ هیت٘غى ٣غاع صَض با  تغیى ِ  كّص. همًّٗیدت اٗتوداب، ٗغیداو ٣ضعت ؿغکّب ص
ّيی کدغصو اٗتوداب صع ٟغم ؿاصه كدضه ِ  بًضی َدای ػهاو تغیى كدکن ایدى ت٤ابدن اؿدت. و٣داي

ّلیض ِ کن كضه بٍ هًّٔع دمایت اػ چغسٍ عیؼی بغياهٍ ؿاػی اٗتواب، ت٠اِت هاَّی بدا  اثغ ی ت
هغا٣بت ِ کًتغل هضاِِم َغ ٟ٘الیتی اؿت کدٍ ؿداػهاو همًّٗیت اٗتواب يضاعص(. اػ ایى ٟغاتغ، 
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ِيی ُب٤ٍ ی کاعگغ عا اعت٤اء صَض. پیلدگیغی اػ اتذداصی کدٍ ؿدّصصَی ؿدغهایٍ عا بدٍ سِدغ  صع
صاعی اؿت کدٍ ت٤٘ید ، كًاؿدایی ِ اعٗداب عَبدغاو  ايضاػص، اهغی الؼاهی صع صيیای ؿغهایٍ هی

ّيی ِ ؿا کاعگغی عا ًغِعی هی یاٟتٍ، کداع آهدضتغ، ؿیـدتن ٗٔدیِن  ػهاوکًض. اػ ایى استًا١ ٣اي
ّلیض سغاٍٟ بٍ كکن ؿیـتماتیک اؿت. بّعژِاػی اهغِػ بیلتغ اػ َغ ػهاو صیگغی بغای اي٤یاص  ت

ّلیض سغاٟات اٗدن اػ ؿیاؿدی، ا٣توداصی، هدظَبی، هلدی، جًـدی ِ ٛیدغه  ُب٤ٍ ی کاعگغ اػ ت
اػی تًُا ٣ِتی کٍ سغاٍٟ ِ يیاػ باكض. بّعژِ کًض تا دض همکى اػ ؿغکّب هـت٤ین بی اؿت٠اصه هی
ّلّژی ّايدض.  گاه جُت ٣لٖ ِ ٣مٖ کداعگغاو ٟغاهی اف کاعگغ يی٠تض، ؿغباػاو عا اػ آؿایق ایضئ س

ّلیض ت٠غ٣ٍ صع ه٠ّٝ ُب٤ٍ ّلیض  ی کاعگغ ِ د٠ْ ِ تٌمیى آو، هُن ت تغیى ساهیت ایى ؿیـتن ت
ّلیض ٟغًَگ بّعژِایی اػ ُغی٢ عؿايٍ ّلیض ِ باػت ا، آهّػف ِ پدغِعف ِ َ سغاٍٟ اؿت. ؿیـتن ت

کاصهیک بی َا ِ هذیَ ايضیلکضه ٠٣ٍِ بغای ِاعِيٍ جلّه صاصو د٤ی٤ت صع جغیاو اؿدت.  َای آ
ِيی ُب٤ٍ ّلیدض هی اتذاص صع كدّص،  ی کاعگغ ِ هباعػه ٗلیٍ پغاکًضگی کٍ صع کن ایى ؿیـدتن بداػ ت

 ی ؿیاؿی بغای کاعگغاو اؿت. َای هباعػه تغیى ٗغهٍ یکی اػ دیاتی
ّلیض ؿغهای ی  ی کداعگغ، اهکداِو دیدات صاعص ِ ُب٤دٍ یاٟتگی جم٘ی ُب٤ٍ صاعی دّل ؿاػهاوٍ ت

ّلیضی چًاو صعَن تًیضه اؿت کٍ ُب٤ٍ ی داکن يدٍ تًُدا ٣داصع بدٍ اػ  کاعگغ صع طین ایى عِابَ ت
كّص. داهن ایى تٌاص، ٣دضعتی ٗٔدین اؿدت کدٍ  هیاو بغصو آو يیـت، بلکٍ بضِو آو يابّص هی

ّيی َغ آيچٍ ؿش ّاو صگغگ صاعی بدغای  يمایض عا صع سّص ي٠ُتٍ صاعص. ؿغهایٍ ت ٛیغ٣ابن تٜییغ هیت
ّلیض ياگؼیغ اؿت کٍ کاعگغاو عا هجتمٖ کًض ِ ٣ِتی آو َدا ت٠غ٣دٍ  َا هجتمٖ كضيض، بایدض صع آو ت

صؿت آِعصو ِدضت ُب٤اتی سّص، کدن عِابدَ ؿدغهایٍ عا  ایجاص کًض تا هايٖ اػ ایى كّص کٍ با بٍ
 صاعی.   ی ؿغهایٍ اِی جاهٍ٘ ِص پایٍبغايضاػيض: ایى اؿت تٌا

ّلیض بٍ ًٗاِیى هشتلٞ ِ اتمیؼه کغصو کاعگغاو  صاعی بغای هغکؼیت تالف ؿغهایٍ ػصایی اػ هذن ت
َای ٟدغِف يیدغِی  کاعگیغی كدغکت ػصایدی صع جغیداو اؿدت. بدٍ َای هضعِو ه٤غعات با كیّه
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ٟٖ کداعگغاو، اؿدت٠اصه اػ ايـايی، يین بٍ ؿّی ٣غاعصاصَای پیمايکاعی بغای ت٠کیک هّعی هًا
ّلیض ايبّه ؿاػهاو ّلیضی بغای ت ّإ ِ ا٣ـدام تغًٟدضَا بدٍ سدضهت  ِادضَای کّچک ت یاٟتٍ ِ اي

ِيی کاعگغاو هشضِف كّص. ایى ا٣ضاهات صع  كّص تا ایى گغٟتٍ هی کٍ تا ؿغدض همکى ؿاػهاو صع
ه٣ّ٘یدت  کًاع ِجّص سین ٗٔین يیغِی کداِع طسیدغه وبیکداعاو( ِ کداعگغاو ٟودلی ِ ه٣ّدت،

عٛن  کًض. يیدغِی ٗٔیمدی کدٍ ٗلدی َای بؼعگ هً٘تی ایجاص هی ای بغای کاعگغاو هجتمٖ ِیژه
ّلیض دٌّع صاعيض.    تمام ایى تغًٟضَا بٍ ًغِعت بٍ كکن جم٘ی ِ اكتغاکی صع اهغ ت

َای بدّعژِایی اؿدت،  ی کاعگغاو، هذیَ هًاؿبی بغای ي٠ّط ؿیاؿت پاعه ه٠ّٝ پغاکًضه ِ تکٍ
ّلّژیک، ؿیاؿدی ِ ُب٤داتی بدّعژِاػی  ، ُب٤ٍصع چًیى هذیِی ی کاعگغ صع ه٤ابن َجّم ایضئ

هايض. ٟغ١ کاعگغاو با ؿایغ ػدمتکلاو ِ هذغِهاو صع ایى اؿت کٍ  صٟإ با٣ی هی دغٝ ِ بی بی
صع َغ لذٍٔ اػ ػيضگیلاو، با ؿیـتن داکن، با د٤ی٤ت کاعگغ بّصو ِ اؿدتثماع عِبدغِ َـدتًض. 

ّلیض ِ ِا٣٘یت هباعػهجم٘ی کا ه٣ّ٘یت ِ ي٤ق صؿتٍ تغیى كدکن  ای ی عِػهغه، پایدٍ عگغاو صع ت
صَض. ایى ه٣ّ٘یت بغای کاعگغی کٍ ٣غاعصاص  هباعػه ٗلیٍ اؿتثماع عا صع صؿتغؽ کاعگغاو ٣غاع هی

کلی اػ يیغِی کاع صیگغی عا صاعص ٟغاَن يیـدت.  پیمايکاعی با كغکت بـتٍ اؿت ِ اهکاو بُغه
اف بدا کاعٟغهدا هشدضِف  كدّص عابِدٍ تُیضؿت، اؿدتثماع هیکاعگغی کٍ تّؿَ ایى پیمايکاع 

ّاَد  ػيدضگی ٟاهدلٍ  اؿت. کاعٟغهایی کٍ بغ اِ گماعصه كضه پا بٍ پایق ٗدغ١ هی یدؼص ِ صع ه ع
َدای  چًضايی با اِ يضاعص تا کاعٟغهای اهلی اػ َغ گؼيضی هوّو بمايض. کداعگغی کدٍ صع کاعگاه

ّلیض صع بغابغ چلمايق ٣غاع هیکًض، ه٣ّ٘یت ِ ي٤لی ک ؿاػی کاع هی کّچک ٣ٍِ٘ گیدغص  ٍ اػ ت
َا ٟاهلٍ با ٣ضعت هضَا َدؼاع کداعگغ  ي٠غ ٟغؿًگ 73يیغِی کاع اؿت، ٣ضعت ایى  73َمیاعی 

ؿداػی عا اػ اَدغم ٣دضعت  ای اؿت کٍ کداعگغ ِاددض کّچدک ٣ٍِ٘ ؿاػ صاعصE ایى ٟاهلٍ ٣ٍِ٘
ؿاػی،  اعگاه کّچک ٣ٍِ٘کًض. ِا٣٘یت کاع کغصو صع ک ؿاػ هذغِم هی هضَا َؼاع کاعگغ ٣ٍِ٘

ّاع هی ؿاػی صع کلّع، ؿغيّكت  کًض کٍ هضَا َؼاع کاعگغ ٣ٍِ٘ پی بغصو بٍ ایى ِا٣٘یت عا صك
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َدای ؿداتغ صع  کًدض. ایدى پغصه ِجٍ آو عا ياهمکى يمی ی هلتغکی صاعيضE اها بٍ َیچ ِ لظا هباعػه
ِٙ اؿددت صع بغابددغ  پددغصاػی بددّعژِاػی هدداي٘ی بغابددغ کدداعگغاو ِ بمبدداعاو َددغعِػه صؿددتگاه صع

ّٕ پضیضه گیغی ؿیاؿت کاعگغی گـتغصه ِ ایى كغایَ هی كکن ّايض باٗث كی َای كّهی چّو  ت
ُلبی كشوی ِ ٛیغه صع ه٠ّٝ کداعگغاو كدّصE  ؿتیؼی، ياؿیّيالیـن، ه٠ً٘ت يژاص پغؿتی، ػو

صه صَض. اؿت٠ا َای كّهی کٍ بٍ جغیايات بّعژِایی اهکاو یاعگیغی اػ هیاو کاعگغاو عا هی پضیضه
ِلتدی آيُدا يیـدت، جغیايدات  كضه هشتن بٍ ؿغهایٍ ؿالح اػ کاعگغاو سلٖ صاعاو ِ يمایًضگاو ص

ّکغاو اهپغیالیـدت يیدؼ اػ  ُل  گغٟتٍ تا البی هًذَ اپّػیـیّو اػ ؿلًِت ّيیـت ِ ي گغاِو هُی
يمایلی اػ سلدن ِیغايگدغ هذغِهداو  84بغيض. اٗتغاًات صی هاه  ایى ًِ٘یت آك٠تٍ بُغه هی

 ص کٍ تبضین بٍ هاكیى جًگی صكمًاو سّصكاو كضه بّصيض.جاهٍ٘ بّ
ّاي٘ی  َای هّجّص صع ُب٤ٍ َا ِ ً٘ٞ ایًُا َمٍ تواِیغی کّچک اػ كکاٝ ی کاعگغ َـتًضE ه

َای بدٍ  کًدضE اٟدغاص ِ ؿداػهاو َای بّعژِایی هی کٍ سین ٗٔین يااهیضاو عا عاَی باػاع ؿیاؿت
ِلیى عِیاعِیی با ِا٣٘یت ی کداعگغ جًدگ عا پیلداپیق  ی جاعی صع ُب٤ٍَا ٓاَغ چپی کٍ با ا

ّا عا بٍ ًغع ُب٤ٍ كکـت ّاػو ٣  صًَض.  ی کاعگغ تلشین هی سّعصه توّع کغصه ِ ت
ايضیلايٍ اؿت، صع تًا٣ي با ِا٣٘یت اؿدت. ایدى تودّع،  َا هغًٟٔغ اػ ایًکٍ ؿاصه اها توّع آو

. هبداعػه بدغای ایدى ی ُب٤داتی اؿدت اي٘کاؽ بغسّعص طًَی ِ آعهايی چپ بّعژِایی با هبداعػه
Dٍّاعاَای چ ّاَايٍ اؿدت. ًٗودغ طًَدی صع هیداو ایدى C گ کاٛظی، ايتشابی ِ بضتغ اػ آو صلبش

ّايض چًاو هشغب ٗمن کًض کٍ بٍ عادتی بدٍ عاؿدت ُیٞ هی َای ًدضکاعگغی  تغیى ؿیاؿدت ت
َای  کًًض، بدٍ پایدٍ کٍ صع بـتغ اهلی بّعژِاػی ػیـت هیC َایی عاصیکالDلبیک بگّیًض. ایى 

ی کداعگغ عا هدّعص َجدّم ٣دغاع  صاعی بٍ سودّم آيجدا کدٍ ُب٤دٍ اجتماٗی ِ ُب٤اتی ؿغهایٍ
ّاعاَای چDٍصَض، ي٤ضی يضاعيض. صع يتیجٍ، ایى  هی پّف يٍ تًُا  کاٛظی ِ اؿتاصَای اِعکتC گ

عؿدايًض، بلکدٍ بدٍ  صاعی یداعی يمی ی کاعگغ عا صع ه٤ابن َجّم ؿیاؿی ِ ُب٤اتی ؿدغهایٍ ُب٤ٍ
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ّاو ؿ٠یغاو ت ی کداعگغ عا اػ اَدغم  صاعی، ُب٤دٍ ـلین َماًَدگ بدا صؿدتگاه تذمید٢ ؿدغهایًٍٗ
اَمیدت  کًًض، تا آيچٍ سّص با کّعی ُب٤اتی يضیضه، صع چلماو کاعگغاو يیدؼ بی ٣ضعتق صِع هی

ّاو ُب٤دٍ َا با ايکاع اَمیت دیاتی ي٤ق ؿاػهاو ُب٤ٍ جلّه صاصه كّص. آو ی صع  ی کاعگغ بٍ ًٗد
ّلیض، َغ ع آِعيض. عِػی دمایدت اػ  ای بٍ صکاو د٤یغكاو هی ِػ پیلًُاصَای تاػهبِِى ؿاػهاو ت

اؿت ِ عِػ صیگغ ٣غبدايی صاصو ِ گّكدت صم تدّد كدضو C بشق يجاتDجًبق ؿبؼ ؿیاؿت 
ّيی. ایًُا بٍ عادتی ٟلداع صاصو یدک صکمدٍ یدک عِػ لبداؽ ؿدبؼ ِ  بغای تـغیٖ جًبق ؿغيگ

، تا اػ اٗتواب کاعگغاو ٠َت تپدٍ Cي٤البیؿغر اDکًًض ِ ٟغصا لباِؽ  ب٠ًِق عٟغهیـت بٍ تى هی
ّيی صاعايٍ ؿغهایٍ-ِ ّٟالص، هُمات بغای جًبق اهپغیالیـتی  ُلبی ٟغاَن کًًض. ی ؿغيگ

ّاَايٍ يیـت ِ جًگ ُب٤اتی با َیچ یک اػ ایدى تغًٟدض َا  اها بغای کاعگغ، هباعػه ايتشابی صلبش
ّٕ سّ بٍ هذا١ ٟغاهّكی ؿپغصه يمی كدّص.  عكیض بٍ هباعػه ُلبیضه هیكّص. کاعگغ َغ عِػ با ُل

باالبغصو عیتن ِ ؿاٗت کاع، يپغصاستى صؿتمؼص، تًٔین ٣غاعصاصَای ؿ٠یض اهٌا، يپغصاستى دد٢ 
٠٣ٍِ ت٘غى بٍ کاعگغاو َـتًض. کاعگغ َغ عِػ هجبّع اؿدت بدغای  َای بی بیمٍ ِ ٛیغه، هواٝ

Eٍ٠٣ِ ایًِدّع يیـدت  اها بیای گاه آكکاع ِ گاه پًُاو،  صٟإ اػ هّجّصیتق هباعػه کًض. هباعػه
گدغصص، ػيدضگی  کٍ کاعگغ بغسی ا٣ِدات اؿدتغادت کًدض. کداعگغ دتدی ٣ِتدی بدٍ سايدٍ بدغ هی

ّلیضی صاعی  یابض ِ ت٘غى، جًگ ِ ت٤ابن اصاهٍ صاعصE ت٘غى ؿغهایٍ بدٍ ػو سايدٍ اف اصاهٍ هی ت
ّاصه ِ پغِعف کاعگغاو آیًضه اؿت. د٣ّ٤ی  ػو بی کٍ کاع ِ عؿالتق، آهاصه بٍ کاع کغصو هغص ساي

صاعی عا صع  ی کاعگغ ت٤ابن با ؿغهایٍ كّص ِ ... . ُب٤ٍ کٍ تذ٤یغ ِ ؿغکّب جؼئی اػ دیاتق هی
 کًض. تمام هضت دیات سّص، ػيضگی هی

كدّص. تاکیدض بدغ ؿداػهاو  بیًض، يبغص عا آٛاػ يکغصه سلٖ ؿالح هی آو کؾ کٍ ایى ِا٣٘یت عا يمی
ِيی ُب٤ٍ گاه ایى ؿاػهاِو ُب٤اتی بٍ یک هدٞ ی کاعگغ ِ تالف بغای اعت٤اء ؿ صع یاؿی ِ سّصآ

گظاعی اػ صِ ؿیاؿت بّعژِایی اؿت: یکدن، ؿیاؿدتی کدٍ  هًـجن ِ ؿغاؿغی بٍ هً٘ای ٟاهلٍ
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ّاع هی بغياهٍ سّص عا بغ ایجاص ؿاػهاو صعِو ُب٤ٍ کًدض ِ صِم ؿیاؿدتی کدٍ هبداعػه  ی کاعگغ اؿت
گغایی ِ  کًددض. هدد٠ًی هدد٠ًی ِ سددّص بددٍ سددّصی عا دغکددت بددٍ ؿددّی ؿّؿیالیـددن توددّع هی

گیغی ؿیاؿت کداعگغی عا   ، صِ ؿیاؿت بّعژِایی َـتًض کٍ كکنCهیلیتايتDَای  آلیـت ایضه
 کًًض. هشضِف هی

 سیاست کارگزی
َای بدّعژِایی اؿدتE  چیـتی ؿیاؿت کاعگغی، هِّ٘ٝ بدٍ ه٤اِهدت ِ َجدّم بدٍ ؿیاؿدت

ِ ه٤اِهدت ِ ایـدتاصگی صع  یاٟتٍ صع بغابغ ه٢ًِِ سّصگـتغ ؿغهایٍ، هِّ٘ٝ بٍ ه٤اِهت ؿاػهاو
ّلّژیک ِ ؿغکّب ؿغهایٍ صاعی اؿت ِ صع یک کالم، هِّ٘ٝ بٍ دغکدت بدٍ  بغابغ صؿتگاه ایضئ

صاعی صع تمدام كدنّو  ی کاعگغ، صع ت٤ابدن بدا ت٘غًدات ؿدغهایٍ ؿمِت ا٢ٟ ِ گغایق کلی ُب٤ٍ
هلی ِ ی ُب٤اتی صع ؿِخ  اجتماٗی اؿت. ؿیاؿت کاعگغی بٍ هً٘ای پیلغِی ِ اعت٤اء هباعػه

ّإ ابؼاعَای ؿداػهايی ِ تلدکیالتی عا بدٍ  المللی اؿت. ؿًت ِ تاعیز هباعػه بیى ی ُب٤اتی، اي
ثبت عؿايضه اؿت. ؿشى اػ ؿیاؿت کاعگغی، ُغص یا تاکیض ٛیغتداعیشی بدغ َدیچ یدک اػ ایدى 
ابؼاعَا يیـت. ِجّص یا ٗضم ِجّص ؿًضیکا، اتذاصیٍ ِ دؼب بٍ هً٘ای جداعی بدّصو ؿیاؿدت 

َای ؿغاؿغی یدا دتدی اددؼاب کداعگغی بدٍ هً٘دای  ت. ِجّص ؿًضیکا یا اتذاصیٍکاعگغی يیـ
ی سدّص،  جاعی بّصو ؿیاؿت کاعگغی يیـت. ؿیاؿت کاعگغی صع هـدیغ پیلدغِی ِ هبداعػه

ّإ تلکن کًض. تلدشین ؿیاؿدت کداعگغی پدیق اػ  َای الػم ِ دیاتی عا ایجاص هی ياگؼیغ اي
اتذاصیٍ ِابـتٍ باكض بٍ ِجّص یک سَ ِ هًّدٖ  آيکٍ بٍ ؿغكماعی اػ اٌٗای ؿًضیکا یا ٟالو

 عِكى ِ ه٘غٍٟ صع ت٤ابن با ؿیاؿت بّعژِایی جاعی صع جاهٍ٘ بـتگی صاعص. 
ّٕ ِ  اعتباُی ؿًضیکاَا ِ اتذاصیدٍ َا بغای بی هثال َا بدا ؿیاؿدت کداعگغی بـدیاعيض، بدغای تًد

ّٕ کدًن. صع ٟودن  صِم ؿدغیال ِایدغ هلمّؽ كضو هثال، هایلن بٍ هاجغایی صع ؿغیال ِایغ عجد
تغیى ؿًضیکاَای کداعگغی صع  ای صع بًضع بالتیمّع، جایی کٍ یکی اػ ٣ضیمی وكًّص(، صع اؿکلٍ
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کًض، صػصی اػ کايتیًغَا، عاه گدظعاو ٗمدغ کداعگغاِو باعايدضاػ كدضه اؿدت. عَبدغ  آو ٟ٘الیت هی
ّتکا با َمکاعی کاعگغاو ٣ضیمی ِ کاعکلتٍ ٣چی ی ؿًضیکا بدٍ یدک ٣اچدا ؿًضیکا، ػیگی ؿاب

ّايض یک البی المللی یاعی هی بیى گدغ عا اجیدغ کدغصه ِ بدٍ کًگدغه  عؿايض کٍ با پّل ایى ٟ٘الیت بت
ايضاػی یک اؿکلٍ ِ گـتغف باعايضاػ عا صعیاٟت کًض. گـتغف کاع اؿکلٍ ِ  ب٠غؿتض تا دکن عاه

لدتغ باعايضاػ بٍ هً٘ای اٟؼایق کاع ِ اٟؼایق صؿتمؼص کاعگغايی اؿت کٍ چًض ؿاٗت صع ٠َتٍ بی
ّاص هشضع، ٣اچا١ پًاَجّیايی کٍ بدٍ بغصگدی جًـدی کلدیضه هی ّيض ِ  کاع يضاعيض. ٣اچا١ ه كد

ی ؿیاؿدت کداعگغی  كّيض ِ َؼاع هویبت صیگغ، يتیجٍ َایی کٍ صع کايتیًغ س٠ٍ هی هغگ ايـاو
کًدض. صع ؿیاؿدت  ای َضٝ عا تّجیٍ هی يیـت. صع ٛیاب ؿیاؿت کاعگغی اؿت کٍ َغ ِؿیلٍ

َـتًض. ؿاػهاو، تلکیالت ِ ابؼاعَدا   َایی ِادض ِ صع َن تًیضه لٍ، پضیضهکاعگغی َضٝ ِ ِؿی
ِلّیت َای هًاٟٖ ؿغاؿغی کاعگغاو هًِب٢ باكدض. اگدغ  ِ صع یک کالم ؿبک کاع بایض با ا٢ٟ ِ ا

ّيی بٍ كکن کلی اؿت، َضٟق با صؿت بٍ صؿت كضو ٣دضعت صع بداال،  جغیايی َضٟق ؿغيگ
ِلتِعػی صع كکاٝ ب با کّصتا با ؿیاؿت ی هـدلذايٍ ٣ابدن تذ٤د٢ اؿدت.  َا یا با هباعػه یى ص

ّتکا صع ٤ٟغ اهکاو ی  ی هـلذايٍ، هباعػه َای بّعژِایی، صع يبّص اهکاو کّصتا، هباعػه ػیگی ؿاب
ّيی گغی پًاه هی ؿًضیکایی ِ پاعلمايی، بٍ ٣اچا١ ِ البی ّتکا یدک ؿدغيگ ُل ،  بغص. ػیگی ؿاب

َا ِ عػهًضگاو يبغصَای پّچ اؿت کٍ صع بالتیمِّع هغیلًض صاِع عِژاِا، یکی اػ گالصیاتّع یک ُغٝ
َدا بدغای  كدّص. ایدى عِف َدای بدّعژِایی، ٣اچدا٣چی هی کًض ِ صع ٣ذِدی اهکاو ػيضگی هی

َای ٟ٘الیدت بدٍ  َا هکغع با اؿت٠اصه اػ ایى كیّه َای بّعژِایی ٛلَ يیـتًض. ایى جغیاو جغیاو
اؿغی ِ اٗمدال ٣دضعت ُب٤داتی َغگدؼ بدٍ عؿًض، اها ؿیاؿت کاعگغی بضِو ا٢ٟ ؿغ ٣ضعت هی

كّص. ِؿیلٍ ِ َضٝ بغای ؿیاؿت کاعگغی صع َمٍ دال چیؼی جدؼ اٗمدال  َضٝ يؼصیک يمی
ی ِؿایِن هّعصاؿدت٠اصه  طعه  ی کاعگغ، صع اب٘اص ؿغاؿغی يیـت. صع طعه بشق ُب٤ٍ ٣ضعت عَایی
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ِٝ ايـدايی ِ عَد ای هلُّص ِ ٛیغ٣ابن صع چًیى ؿیاؿتی، تجلی ی  بشِق ُب٤دٍ اییايکاع اػ َدض
 کاعگغ، هّجّص اؿت.

بغای ایًکٍ تلشین بضَین ؿیاؿدت کداعگغی صع چدٍ اب٘داصی جداعی اؿدت، بایدض بدٍ تداعیز 
ّلّژیک ؿغهایٍ صاعی تّجٍ کًین. پاؿز  تذّالت بّعژِایی ِ ت٘غًات ؿیاؿی، ا٣تواصی ِ ایضئ

بدغای هدا كد٠اٝ  ايٌماهی ِ ت٤ابن با ایى تاعیِز تذّالت ِ ت٘غًات، اب٘اص ؿیاؿت کاعگغی عا
َای صعِو هذیَ کاع ِ هباعػات پًُاو ِ آكکاع کاعگغاو  َا، ه٤اِهت کًض. اٟؼایق اٗتواب هی

صع بغابغ کاعٟغها لؼِها گّیای ؿیاؿت کاعگغی يیـت. بٍ ػباو صیگغ گـتغف هبداعػات هد٠ًی 
ِيی ُب٤ٍ ف ی کاعگغ ِ تدال بٍ هً٘ای ِجّص ؿیاؿت کاعگغی يیـت. گ٠تین تاکیض بغ ؿاػهاو صع

گاه ایى ؿاػهاو ُب٤اتی بٍ یک هٞ هًـجن ِ ؿغاؿغی بٍ هً٘دای  بغای اعت٤اء ؿیاؿی ِ سّصآ
ٓاَغ هیلیتايدت، صِ  آلیـدِن بدٍ گغایی ِ ایضه گظاعی اػ صِ ؿیاؿت بّعژِایی اؿت. هد٠ًی ٟاهلٍ

 کًًض.  گیغی ؿیاؿت کاعگغی عا  هشضِف هی گغایق بّعژِایی َـتًض کٍ كکن

 «هیلیتايت»های  آلیست ایذه
َایی کدٍ صع بـدتغ  َای کاعگغی صع ایغاو الجدغم بایدض يگداَی بدٍ تلدکن بغای بغعؿی ؿیاؿت

 ايض، بیًضاػین: هباعػات کاعگغاو كکن گغٟتٍ
ِلت اهالدات ِ كدکن ی  اَِدا كدغایِی عا بدٍ ِجدّص آِعص کدٍ صع صَدٍ جی گیغی او اتمـ٠غ ص
ّلض تلکن ی  اػ كکـدت ُب٤دٍَایی با ًٗاِیى کداعگغی باكدین. پدؾ  َلتاص كمـی، كاَض ت

ی کداعگغ صع  َای گـتغصه(، ُب٤دٍ ِ كغایَ پؾ اػ آو وجًگ ِ پاکـاػی 71کاعگغ صع اي٤الب 
ّاب صٍَ کًض. اگغچٍ ه٤اِهت صع هذیَ کاع صع جغیداو  ای عٟتاع هی صیضه ی ٠َتاص چّو گًگ س

ِلتی ايتٔاع تذغکی گـتغصه اػ کاعگغاو عا يضاعص. اٗتماص بٍ ي٠ؾ داهد ن اػ اؿت، اها صؿتگاه ص
گیغی د٤د١ّ کداعگغاو عا تـدغیٖ  ؿداػی ِ بداػپؾ ػصایی ِ سوّهی ایى تذلین هـیغ ه٤غعات

َای گـتغصه صع كُغَای هلُض، اعاک، هباعکٍ، چُاعصايگٍ تُدغاو ِ  كّعف 17کًض. ؿال  هی
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کدغص عر  ی اِل، کٍ ُغح ت٘ضین ؿداستاعی عا اجدغا هی ی تّؿٍ٘  ... صع جغیاو بغياهٍ پًج ؿالٍ
ّيدٍ 10َای چدّو كدّعف اؿالهلدُغ صع ؿدال  آو كدّعفصاص ِ پؾ اػ  َایی اػ تذغکدات  يم

َا ِ ت٘غى بدٍ ه٘یلدت  صعهضی داهن اػ ایى ؿیاؿت 73کاعگغاو ِ ٟغِصؿتاو َـتًض. تّعم 
ِلت ؿاػيضگی عا ِاصاع هی ی  کًض کٍ صع ؿیاؿت ت٘ضین سّص، ت٘ضین پیلٍ کًض. ُب٤دٍ کاعگغاو ص

َای ت٘ضین ؿاستاعی عا بدٍ  بیًی صع بغابغ ؿیاؿت بن پیقکاعگغ صع ایغاو اگغ چٍ ه٤اِهتی ٛیغ٣ا
ؿداػی ِ  َا تبضین بٍ ؿیاؿتی ك٠اٝ ِ پیگیغ ٗلیدٍ سوّهی گظاعص اها ایى ه٤اِهت يمایق هی

َای هدً٘تی، ه٘دضيی ِ  كّص ِ ُغح ت٘ضین ؿاستاعی پؾ اػ تـشیغ ِاددض ػصایی يمی ه٤غعات
ّلیض ؿغهایٍ چّو آهّػف َم کلاِعػی بٍ دّػه َای ؿالهت ِ سدضهات  گايی، دّػهَای باػت
گیغی جُداو  جايبٍ صع کًاع كکـت بلّک كغ١ ِ كکن بغص. ایى ت٘غى َمٍ ٗمّهی یّعف هی

صیغِػ عا بٍ پظیغف كکـت ِ باػ ت٘غیدٞ هدذًٍ C عاصیکال ِ هیلیتايتDتک ٣ِبی، جغیايات 
ِا صاكت.   يبغص 

ِ ي٠ی ٗاهلیت تاعیشی C َا عِایت کالوDَای پـت هضعو بغای بغَن ػصو  َژهّو كضو گ٠تماو
یابدض. جغیايدات  َای هدضيِی ٛیغُب٤داتی، عكدض ِؿدی٘ی هی ی کاعگغ ِ گغایق بٍ جًبق ُب٤ٍ

ای ِ َمدٍ بداَن اعائدٍ  َدای تدّصه کدٍ َماًَدگ بدا ایدى گ٠تمداو، اC٢ٟ اي٤البیDعٟغهیـت ِ 
ّلیت ٗام هی هی َِ جاه یابًض. جغیاو اهالدات ِ ٟ٘الیت صع بـتِغ پغِژه صًَض، ه٤ب ی  ٘دٍی بـ

ّيی اػ ؿدّی صیگدغ عكدض هی کًًدض. بدا ِجدّص تشاهدمات ِ  هضيی اػ یک ؿّ، ِ جًبق ؿغيگ
َدا ِجدّص صاعص.  آو  َای تذلیلدی هلدابُی بدیى َا بیى ایى صِجغیاو اكتغاکات ِ پایٍ عِصعِیی

ی يبغص یا بٍ تّ٘ی٢ ايضاستى يبدغص ُب٤داتی، اسدتالٝ ايدضکی اؿدت کدٍ  ٛیغُب٤اتی صیضو هذًٍ
ّاو  اكتغاک بؼعگی بٍ ًٗDهغصم Cآِعص. بغای بدٍ ٤ٗد  عايدضو يبدغص ُب٤داتی بدٍ  عا بٍ هذًٍ هی

صاعی  بًضی اي٤دالب، ؿدغهایٍ صاعی، هغدلٍ َایی چّو هغادن عكض ؿغهایٍ كکن ؿًتی، گ٠تماو
صاعی هغکؼ ِ پیغاهّو ِ ٛیغه صع جغیاو بّص کٍ َدغ کدضام بدٍ يدّٗی  کمپغاصِع ِ ِابـتٍ، ؿغهایٍ
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کغصيض. بغ ٟدغاػ  ی ُب٤اتی ه٘غٟی هی يیاػ هباعػه ي٤ن عا پیق ِ بی صاعی ياب گیغی ؿغهایٍ كکن
ِلت جمُدّعی اؿدالهی ِ اؿدتثًایی بدّصو ایدى داکمیدت،  ایى گ٠تماو َا، ٛیغهت٘اعٝ بّصو ص

ِلدت جمُدّعی اؿدالهی، CئغیدDٍهذبّبیت بیلتغی بٍ صؿت آِعص صع ایدى بدٍ اهدِالح  ، ص
Dِلت ياهت٘اعٟی اؿت کٍ تذ٢٤ ايباكت عا ياهمکى کًض ِ ؿضی اؿدت صع بغابدغ ايکلداٝ  هی ص

ِلت اؿتثًایی کٍ اػ جاي  ؿغهایٍ كدّص  صاعِی جُايی بٍ عؿمیت كًاستٍ يمی ؿغهایٍ، لظا ایى ص
ّلّژیک ِ بغسالٝ ه٢ًِ ؿغهایٍ اػ هضاع اهپغیالیـن سداع  كدضه، هذکدّم بدٍ  ِ بٍ صالین ایضئ

ِلت اؿتثًایی کٍ بغ ٟغاػ Dُجًگ صع بغابغ چًیى C. تباَی اؿت ، الجدغم Cب٤ات هـت٤غ كدضهص
ّاعاَای پالؿتیکی، كدايٍ بدٍ كدايٍ  جًگی ٛیغُب٤اتی ِ هغصهی اؿت. اػ ایى پؾ، للکغ چٍ گ

گاَی کاطب هی ّلیض سغاٍٟ ِ آ ِٕ بٍ ت ّلیض ثغِت  کًًض. بٍ کاعگغ گ٠تٍ هی بّعژِاػی كغ كّص کٍ ت
ّلیض يیـت، بلکٍ ایى ؿیـتن بدغ اؿداؽ ٛداعت ِ ٟـد ّاع صع ایى كغایَ داهن کاع ِ ت اص اؿدت

ّلیض صع چًیى ؿیـدتمی يدٍ تًُدا يمی اؿت. بٍ کاعگغ گ٠تٍ هی ّلیدض  كّص هاد  ابؼاع ت ّايدض ت ت
صَضE سغاٟاتی  ی دیات هی اعػف ِ ؿغهایٍ صاكتٍ باكض، بلکٍ بٍ کمک پّل ي٠ت ِ عايت، اصاهٍ

تق صع ی کاعگغ عا اػ اَغم ٣ضع کًض کٍ ُب٤ٍ کغص ِ هی ٠٣ٍِ ؿ٘ی هی اػ ایى صؿت کٍ با تالكی بی
ّلیض هًذغٝ کًض.  ؿاػهاو ت

ّيی عا چدّو  اكتغاک صع تذلین وه٠ً٘ت( ِ استالٝ صع تاکتیک، صِ جغیاو عٟغهیـدن ِ ؿدغيگ
آِعص. اػ ایى پؾ تبداَی ِ يدابّصی جمُدّعی اؿدالهی  آِاعی بغ ؿغ ؿیاؿت کاعگغی ٟغِص هی

ستالٟدی، ایدى كّص ِ َغ عِػ صع پیچ َغ ات٠ا١، ايتشاب ِ ا ه٤ضم بغ َغ جًگی تلشین صاصه هی
ّلدٍ کدغصه ِ كدغکت صع  تباَی يّیض صاصه هی كّصE یکی كکاٝ صعِو جمُدّعی اؿدالهی عا ٟغه

صَض ِ صیگغی ات٠ا٣دات ؿدّعیٍ عا  ايتشابات ِ اؿتذالٍ ِ يغهالیؼاؿیّو عا صع صؿتّع کاع ٣غاع هی
کلدض. َدغ چدٍ َـدت ایدى اٟد٢  عا هیC بلغصِؿدتايDٍی  یمى صايـدتٍ ِ ايتٔداع دملدٍ سّف

ّيی  کًض. ِ تباَی َغ صِ عا پُلّ بٍ پُلّی ؿیاؿتی ٛغبی ِ اهپغیالیـتی بٍ هٞ هی ؿغيگ
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یسیىو يکاتی ههن درباره  ی اپىس
ّٕ  71تاعیز بّعژِاػی بغايضاػ ِ اپّػیـیّو عاؿت ب٘ض اػ اي٤دالب  بدا پًداه بدغصو سايدضاو هشلد

صاعی، اػ  غهایٍكّص. با٣ی يیغَِدا ِ يمایًدضگاو ؿد پُلّی صع آّٛف اهپغیالیـن آهغیکا آٛاػ هی
، بشت سّیق عا بغای تـشیغ ٣دضعت 71جبٍُ هلی گغٟتٍ تا ؿاػهاو هجاَضیى پؾ اػ اي٤الب 

َدای  َا ِ كغایَ اي٤البی استیاعات ِؿی٘ی بغای ددظٝ جغیاو آػهایًض. ایى ع٣ابت ؿیاؿی هی
اللدٍ سمیًدی  کًدض. جمُدّعی اؿدالهی بدٍ عَبدغی آیت ع٣ی  بٍ جمُّعی اؿالهی اِٗدا هی

ِلت پؾ اػ اي٤الب عا بٍ ُٗضه هی تغیى الی٢ گیغص ِ با كضت  جغیايی اؿت کٍ صع ٗمن تلکین ص
ِيِض  ی کاعگغ عا ؿغکّب کغصه ِ اػ اصاهٍ َای اي٤البی ُب٤ٍ كّص ك٘لٍ ِ َمت کاٟی ه٢ّٟ هی ی ع

ّگیغی کًض. جغیاو َای عاؿتی کٍ اػ هضاع داکمیت بغ جاهٍ٘ ساع  كدضه ِ تّؿدَ  اي٤الب جل
ّيض، كکـت عا پظیغٟتٍ ِ بٍ داكدیٍ هی هیضاو بٍ صع هیجمُّعی اؿالهی اػ  عِيدض. ؿداػهاو  ك

بدغص تدا  َا صِهیى يیغِیی اؿت کٍ بدٍ هدضاع اهپغیالیـدن پًداه هی ُل  هجاَضیى ب٘ض اػ ؿلًِت
ٛغِب جاهٍ٘ کٍ بدٍ  ی هباعػه ِ دیاِت يًگیى سّیق عا تٌمیى کًض. يیغَِای لیبغال ِ پغِ آیًضه

ِلت اي٤البدی جمُدّعی اؿدالهی ای ِ صع گ٠تماو  كکن جبٍُ ِ هغاِصه با داکمیت پُلّی ِ ص
کغصيض، كغایَ پیّؿتى ؿاػهايی ِ هتلدکن بدٍ اپّػیـدیّو عا يضاكدتًض، یدا  ٟ٘الیت ؿیاؿی هی

ّٕ  كّص گ٠دت بشلدی اػ آو هی َدا ٣دغاع گدغٟتى صع بیدغِو اػ هدضاع بدّعژِاػِی هـدت٤غ عا بدا يد
ِلت ؿغهایٍصیضيض. با تثبیت َغچٍ  كاو صع تٌاص هی ٟ٘الیت ؿاالِع پؾ اػ اي٤دالب، ایدى  بیلتغ ص

ٛغب ِ لیبغال َمغاَی ِ َماًَگی کداٟی اػ هًٔدِغ ا٣توداص ؿیاؿدی عا بدٍ صؿدت  يیغَِای پغِ
آِعيض تا صع كنّو ٟغًَگی ِ اجتمداٗی جاه٘دٍ عكدض کًًدض. تٜییدغ كدکن صِ جًداح چدپ  هی

ّلگغا ِ اهدالح   اػ ي٠دّط ٟغًَگدی ِ ُل اؿالهی ِ يمایًضگاو ؿدًتی بداػاع بدٍ صِ جغیداو اهد
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َای ؿًتی هايًض دؼب هّتل٠دٍ صع  صَض. جغیاو ٛغب سبغ هی ؿیاؿی ایى يیغَِای لیبغال ِ پغِ
َا صاكدتًض  ای لیبغال َای ئغی ِ هلاِعه جًاح عاؿت دؼب جمُّعی اؿالهی يیاػ بٍ دمایت

ّايًض صع بغابغ گغایق چپ اؿالهی کٍ هتماین بٍ هضاسلٍ ِلِت ؿغ تا بت صاعی صع  هایٍی دضاکثغِی ص
ّايیى ٓاَغًا  بدّص، ایـدتاصگی کًًدض. پیدغِػی جمُدّعی اؿدالهی C ُلبايٍ ٗضالتDا٣تواص ِ ٣

ِگغایق عا َن اهیضِاع هی َا ِ جبٍُ هلی کٍ كکـت يیغَِای چپ ِ ٤ٗد   کًض: یکی لیبغال ص
عايضو يیغَِای اي٤البی عا آٛاػ تذّالتی صع عاؿدتای ٣دغاع گدغٟتى بدغ هدضاع ؿدغهایٍ تلدشین 

اصيض ِ صِم، گغایق دؼب تّصه کٍ با اهیضِاعی بٍ گدغایق چدپ اؿدالهِی صعِو جمُدّعی ص هی
اؿالهی ِ اتمـ٠غ ًضآهغیکایِی صِعاِو اي٤الب، اهیضِاع بّصيض تا جمُدّعی اؿدالهی بدٍ بلدّک 

ّاو ؿیاؿدت ا٣توداصی بپدظیغص. بدا  كغ١ پًاه ببغص ِ عاه عكض ٛیغؿغهایٍ صاعی عا الجدغم بدٍ ًٗد
ِلت جمُّعی عؿض.  َا َغ عِػ بیلتغ بٍ اثبات هی ای اؿالهی باُن بّصو ئغگاه تّصه پیلغِی ص

ؿدالٍ،  َای ايباكت ؿغهایٍ صع كدغایَ ب٘دض اػ جًدگ َلت گغایق چپ اؿالهی کٍ ًغِعت
ّاي٘ی اؿاؿی صع بغابغكاو ٣غاع هی ای صع داکمیت پیضا کغصه ِ پاؿز  صاص، بٍ هغِع ي٤ق داكیٍ ه

ِلت عاؿت َاكمی  َای  كّص. باػگلدت بدٍ بغياهدٍ عٟـًجايی، َژهّو هیا٣تواصی ؿیاؿِی ص
پًچ ؿالٍ تّؿٍ٘، اهالح ٣ايّو اؿاؿی، اؿت٤غاى اػ بايک جُايی ِ ٣دضم گظاكدتى صع هـدیغ 

َای  َایی َـدتًض بدغای تٌد٘یٞ ؿیاؿدت َای ت٘ضین ؿداستاعی، َمگدی پیلدغِی ؿیاؿت
ِلدت هـتٌد٠٘او ت٘غیدٞ هی ِلدت كدض ِ اهتیاػَدای بدّص  دمایتی کٍ طین كد٘اعَای ص کدٍ ص

ّايـدت بدٍ صاصو  ی کداعگغ، يمی عٛن ؿغکِّب جًبق ُب٤ٍ صاعی صع اِاین اي٤الب، ٗلی ؿغهایٍ ت
 یابًض. َا تّٟی٢ بیلتغی هی َا، تى يضَض. صع ایى كغایَ لیبغال آو

ِاعص جًگ با جمُّعی اؿالهی كضه  71َای ابتضایی اي٤الب دؼب کمّيیـت ایغاو کٍ اػ ؿال
يلیًی ِ ت٤غیبًا َدن ػهداو بدا تٜییدغات هدظکّع صع  بّع بٍ ٤ٗ بّص، صع یک جًگ ٟغؿایلی هج

ِلت، بٍ اعِپا هُداجغت هی ّکغات کغصؿدتاو ب٘دض اػ پایداو جًدگ ِ  ؿِخ ص کًًدض. ددؼب صهد
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كدّص. ؿداػهاو هجاَدضیى صع  پاکـاػی کاهن كُغَای هغػی تا کغصؿتاو ٗغا١ ٤ٗ  عايضه هی
ِٙ جاِیدضاو( كکـدت بؼ كدّص ِ  عگدی عا هتذمدن هیؿال آسغ جًگ صع ٗملیات هغهاص وٟدغ

كدّص.  اف صع صسالدت صع ؿیاؿدت هی تغ اػ ي٤دق کمِپ اكغٝ ٗمضهC كُغصاعِی Dاف صع  ي٤ق
ِلدت پدؾ اػ  َا ِ ٟغاع ِ هُاجغت يیغَِای با٣ی پاکـاػی ػيضاو هايضه، اٗدالم تثبیدت يُدایی ص

 .َا پیغِػ كضه اؿت اي٤الب اؿت. صع ِا٣ٖ، جمُّعی اؿالهی صع ایى ػهاو، صع تمام جبٍُ
ّاهدن  َای پی صع پی، ٟغِپاكدی يُدایِی بلدّک كدغ١، یکدی اػ هُن ب٘ض اػ ایى كکـت تدغیى ٗ

ی  صًَضه بٍ اپّػیـیّو جمُّعی اؿالهی اؿت. يیغَِایی چّو تّصه ِ اکثغیت کٍ ٗغهدٍ كکن
پًاه با٣ی  المللی ب٘ض اػ ٟغِپاكی بی ی کالو بیى عا باستٍ بّصيض صع ٗغهٍ 71ؿیاؿی صع اي٤الب 

ّاًَض ايت٤ام كکـت سّص عا  سّعصگايی کٍ هی سین ٗٔین ؿ٠یغاو تـلین ِ كکـتهايًضE  هی س
ی کاعگغ بگیغيض. ايت٤اص اػ سّص اؿن عهدؼی اؿدت بدغای بدٍ هدالبٍ کلدیضو ؿیاؿدت  اػ ُب٤ٍ

ّلّژی دداکن بدغ جُداو اؿدت. صع ایدى  ّلّژی صع ِا٣ٖ پظیغٟتى ایدضئ کاعگغی. اٗالم پایاو ایضئ
كاو صع یک کالم سالهٍ  ِعػی سّعصگاو، کن ؿیاؿت ـتكغایَ اؿت کٍ سین ٗٔین ایى كک

َا بٍ ه٤ضاعی ػهاو يیاػ صاعيض تا کاهن بٍ جًاح بّعژِاػِی  كّص: ًض عژین بّصو. ایى ًضعژین هی
ّکغاؿدِی Dَدای ٛغبدی چدّو  صع تب٘یض بپیّيضيدض. ٟغِپاكدی بلدّک كدغ١، پدظیغف آعهاو C صه

ای بغایلداو بدا٣ی  آِعص ِ چداعه اعهٜاو هی بّعژِایی، د١ّ٤ بلغ ِ ؿکّالعیـن عا بغای ایًاو بٍ
المللدی اهپغیالیـدتی عا  گظاعص تا ٗالِه بغ پظیغف ٟغًَگی ؿیاؿت پغِٛغب، ؿیاؿدت بیى يمی

 يیؼ بپظیغيض. 
كّص، اها َمايِّع کدٍ گ٠تدین  هشال٠ت با جمُّعی اؿالهی اػ عِػَای ابتضایی اي٤الب آٛاػ هی

َدای يیغَِدای  َای بغ ؿغ داکمیت ِ ه٤اِهت تَا صع ٣ال  ع٣اب بشق کاليی اػ ایى هشال٠ت
کن د٠ْ صؿتاِعصَای اي٤الب. آيچٍ اهغِػ بٍ كکن  ی اي٤الب یا صؿت اي٤البی اؿت بغای اصاهٍ
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ّيی  ّاو اپّػیـیّو پیق عِی هاؿت، یک كبٍ سل٢ يلدض. اپّػیـدی یک کن صع َن تًیضه بٍ ًٗ
 غب ِ اهپغیالیـتی اؿت.ٛ المللی، پغِ کٍ صع ؿیاؿت ٟغًَگی، لیبغال ِ صع ؿیاؿت بیى

ی کاعگغ  كّص چًیى بغ كمغص: ُب٤ٍ ای صاعص. سوّهیات ایى صٍَ عا هی اَمیت ِیژه 13ی  صٍَ
گیغی اپّػیـیّو يّیى با هشتواتی ٛغبی ِ اهپغیالیـدتیE  تغیى كغایَ همکىE كکن صع تضاٟ٘ی

ِلت جمُّعی اؿالهی.  تثبیت جمُّعی اؿالهی ِ پیغِػی جًاح ُغٟضاع باػاع صع ص
ای اػ ايباكت ثغِت ِ ٣ضعت عا بدٍ  اؿتمغاع ایى كغایَ بٍ عكض ؿغهایٍ كتاب صاصه ِ هٔاَغ تاػه

عيدگ C پًاَی هـتDٌٞ٘گظاعص. استالٝ ُب٤اتی كضت عِػ اٟؼِو گغٟتٍ، تَّمات  يمایق هی
كدّص.  ی چدپ اؿدالهی بداع صیگدغ هُیدا هی كدضه باػص. ٗغهٍ بغای ِعِص جًاح ٤ٗ  عايضه هی

َای ٟغًَگدی ِ اجتمداِٗی  ف ا٣تواص ؿیاؿی هتکی بٍ بداػاع آػاص، ؿیاؿدتجًادی کٍ با پظیغ
ِيی هی کًض. ایى چغسق ؿیاؿی کداهال هًِبد٢ اؿدت بدا صِ  ٛغبِی هتًآغ با ایى ا٣تواص عا صع

ّيی جُاو ٛغب کٍ هذوّل ٟغِپاكی بلّک كدغ١ اكدت ِ  هذّع، يشـت َمغاه اؿت با َژه
م با عكض ؿغهایٍ بغای تذ٢٤ هودغٝ ِ يؼصیکدی ای کٍ َمگا صِم هًِب٢ اؿت با يیاػَای ُب٤ٍ

 َای ٟغًَگی ٛغب، تلًٍ اؿت.  بٍ ٗغهٍ
ٛغِب صاسن عا صع  گیغی جًاح اهالدات، تا دض ػیاصی يیغَِای ؿیاؿی ِ اجتماٗی پغِ كکن

َدای ًُِدی اکًدّو صؿدتاِیؼی صعِو  ی لیبغال کًض. جبُدٍ هلدی ِ کلیدٍ یک جبٍُ تجمیٖ هی
َای ٟغًَگدی ِ اجتمداٗی  َای ا٣تواصی بلکدٍ صع ٗغهدٍ ٗغهٍ داکمیت صاعيض کٍ يٍ تًُا صع

ی جمُدّعی  تغی اؿت. َمگام با ایدى ًِد٘یت، هشال٠داو ؿدغصعگن ِ پغاکًدضه يمایًضه اعػيضه
ّيی ايض. صع ِا٣دٖ  ُلبايٍ صع بـتغ ؿیاؿتِی اهپغیالیـتی هجتمدٖ كدضه اؿالهی صع گ٠تمايی ؿغيگ

گغا ِ اهدالح  بًضی صِ جًداح اهدّل با كداکلٍ بًضی آيچٍ صع اپّػیـیّو كاَض آو َـتین كاکلٍ
ُل  َمؼهاو اؿت. ایى َمؼهايی ِ َمؼیـتی اگغ چٍ تاعیز تذدّالت هت٠داِتی عا پلدت ؿدغ 

ّاعصی پایٍ هی ای بٍ كکن گغایِق کلی، اكتغاکات ِؿی٘ی صاعيض. اتذاص ِؿیٖ صع  گظاعيض اها صع ه
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ُلباو ِ اپّػیـدیّو گّیدای ایدى  حالمللی بیى اهدال ی جًبق ؿبؼ صع اب٘اص صاسلی ِ بیى پغِژه
 گغایق کلی اؿت.

ِلت اهالدات ِ ت٢ّٟ اهالح كکن ُلباو صع تـشیغ اعکاو ٣ضعت، اهکايی بّعژِایی عا  گیغی ص
ّيی بٍ ِجّص هی ی عٟغهیـت ِ بغايضاػ ت٤ـدین  ُل  بٍ صِ جًاح ٗمضه آِعص کٍ اپّػیـیّو ؿغيگ

ّاَاو تباَی ِ يابّصی داکمیت ّيض، اگغ چٍ َغ صِ س جمُّعی اؿدالهی َـدتًض، اهدا یدک  ك
ّلّص جًبلدی  جًاح ایى اهغ عا با اؿتذالٍ ِ تٜییغ اػ صعِو صيبال هی کًض ِ صیگغی َغ ات٠ا٣ی عا ه

ِلت تلشین هی كّعف صَدض. جًداح عٟغهیـدِت اپّػیـدیّو، اهکداو  ِاع بغای بغَن چیضو ص
اهدالدات بغگؼیدضه ِ تٜییغ ِ ُيغهالیؼاؿیّو عا صع صعِو داکمیت ِ با اهیدض بـدتى بدٍ جغیداو 

جغیاو بغايضاػ ِجّص صِ جًاح کالو صع داکمیت عا كکاٝ صعِو داکمیت ِ كغایَ عا هـداٗض 
ّايض اػ دمایت لجـدتیکی  صَض. اها جغیاو بغايضاػ ٣ِ٘ا يمی بغای ٣یام ِ كّعف تلشین هی ت

ِ ئاهی ٛغب ِ بٍ سوّم آهغیکا هغًٟٔغ کًض، بٍ ِیدژه صع كدغایِی کدٍ ُدغح ساِعهیايدٍ 
ِلتبؼ ی ٗمدن اهپغیالیـدن  ، صع بغياهدCٍسّصؿدغDاهدِالح  َدای بٍ عگ ِ اػ هیاو بغصاكتى ص

 گیغص. آهغیکا ٣غاع هی

 ی هشتاد، ايعکاس سیاست بىرژوایی در فعالیت کارگزی دهه
ِ ي٠دی ٗاهلیدت C َا عِایت کالوDَای پـت هضعو بغای بغَن ػصو  گ٠تین َژهّو كضو گ٠تماو

یابدض.  َدای هدضيِی ٛیغُب٤داتی، عكدض ِؿدی٘ی هی بدٍ جًبقی کاعگغ ِ گدغایق  تاعیشی ُب٤ٍ
ای ِ َمٍ باَن اعائٍ  َای تّصه کٍ َماًَگ با ایى گ٠تماو، اC٢ٟ اي٤البیDجغیايات عٟغهیـت ِ 

ّلیت ٗام هی هی َِ جاه٘دٍ یابًض. جغیاو اهالدات ِ ٟ٘الیت صع بـتِغ پغِژه صًَض، ه٤ب ی  ی بـ
ّيی اػ ؿّی ص کًًدض. صع ایدى كدغایَ َمگدام بدا  یگغ عكض هیهضيی اػ یک ؿّ، ِ جًبق ؿغيگ

ِلت اهالدات ِ كکن ی َلتاص  آیض کٍ صع صٍَ َا كغایِی بٍ ِجّص هی اِ جی گیغی او اتمـ٠غ ص
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ّلض تلکن َایی با ًٗاِیى کاعگغی َـتین. وصع بغعؿدی ایدى تداعیز تمغکدؼ بدغ  كمـی، كاَض ت
 یؼ كضه اؿت(.َای کلی اؿت ِ تا دض همکى اػ پغصاستى بٍ جؼئیات پغَ گغایق

ِلیى ا٣ضام صِعَن آهضو جم٘ی اؿت بٍ يام َیات هّؿـاو ؿدًضیکایی کدٍ بدٍ هًٔدّع بغپدایی  ا
گیغی ؿًضیکای کاعگغاو كدغکت ِاددض اتّبّؿدغايی تُدغاو ِ  ايض. كکن ؿًضیکاَا گغصَن آهضه

یداصی  دّهٍ، هُن ّاَین ؿُن ػ تغیى ِ ت٤غیبا تًُا صؿتاِعص َیات هّؿـاو اؿت. والبتٍ اگغ يش
ای کّكددًضگاو ِا٣٘ددی ؿددًضیکای كددغکت ِادددض ٣ائددن باكددین.( پًدداه بددغصو بددٍ گ٠تمدداو بددغ

ِلتی، البی اهالح گیغی صِ  ػيی بدٍ كدکن گغی ِ چايدٍ ُلبی، تالف بغای يؼصیکی بٍ يیغَِای ص
تغ اؿت ِ ٣وض کًاع گظاكتى پغؿتیژ ًض  ايجاهض. جًادی کٍ تا دضی هیلیتايت جًاح ٗمضه هی

َای صعِيدی، كدغایَ بدغای  َای ٟدغاِاو ِ کلدمکق ػ اهدِکاکعژیمی عا يضاعص، لدظا پدؾ ا
كدّص. اػ پدی  اػ جًداح چدپ ٟدغاَن هیC َای کاعگغی ی پیگیغی ایجاص تلکن کمیتDٍتلکین 

َا  َایی کٍ ايل٘اب گلایًض، تًا٣ي َا یکی پؾ اػ صیگغی ؿغ هی گیغی ایى کمیتٍ تًا٣ي كکن
َدایی کدٍ َغگدؼ پاؿدز  ؿدتE تًا٣يَدا ا ی هـت٤ین آو َای صیگغ، يتیجٍ گیغی تلکن ِ كکن

َای  ی َمداًَگی تلدکن صَض. کمیتٍ َای آتی اصاهٍ هی يگغٟتٍ ِ بٍ دیات سّص صع تمام تلکن
َای کاعگغی ِ اتذاصیدٍ آػاص  ی َماًَگی بغای کمک بٍ ایجاص تلکن کاعگغی ِ صع اصاهٍ کمیتٍ

تغ ایى تًا٣ٌدات ؿدغ َایی َـتًض کٍ اػ بـ َا ِ سغصه تلکن کاعگغاو ایغاو ِ ... َمگی تلکن
 آِعيض. بیغِو هی

 یک( غیرسیاسی داوسته فعالیت کارگری در کىار افق سروگىوی 
َدای  َای ساع  اػ هذیَ کاع، هتلکن كضه اػ اٟغاصی کٍ َمچّو ايجمى َا ِ ايجمى اِ جی او

صايًض، ِ الجغم بٍ ٟ٘الیت کاعگغی بدٍ  پظیغ صع جاهٍ٘ هی سیغیٍ، سّص عا ُغٟضاعاو ٣لغی آؿی 
ّايمًض ايضیلدًضE گدّیی هبداعػه ی ُب٤داتی يمی ثابٍ هبداعػهه ؿداػی ِ  ی ُب٤داتی يیاػهًدض بدٍ ت

ّايمًض يیاػَایی اؿت کٍ ُب٤دٍ پیق ؿداػی  ی کداعگغ اػ آو هذدغِم اؿدت. لدظا َمدايِّع کدٍ ت
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ّلیى ِ ... صع صؿتّع کاع ٣غاع هی کّصکاو کاع، ػو ّاع، ه٘ل َای  گیغص، ايجمى َای ؿغپغؿت ساي
ّلض هیدمایت اػ کاع ّيض. ایى ل٤مٍ گغاو يیؼ هت پداعه کدغصو جاه٘دٍ صع ٣الد   ؿاػی ِ پاعه  ل٤مٍ ك

ّلّژیک صع اب٘اص ِؿیٖ اؿت. كکـدتی  ٟ٘الیت َای اجتماٗی، داهن كکـتی ؿیاؿی ِ ایضئ
ّلیدض ُب٤دٍ ِيی ُب٤ٍ عا ياصیضه گغٟتٍ ِ هذیَ ػیـت ِ هذدیَ ت ی کداعگغ عا بدغ  کٍ ؿاػهاو صع

كًاؿض. صع ایى دالت، ٤ٟدغ ِ ٟالکدت، كداسِن  بٍ عؿمیت هیَای ايتؼاٗی  اؿاؽ ٣لغبًضی
ّاو عِبًددای يگدداَی اِهايیـددتی ِ  بی ّايمًضؿدداػی بددٍ ًٗدد ٗددضالتی، ِ هذغِهیددت ػصایددی ِ ت

تغیى  گیغص. ایى يگداه کدالو بدّص کدٍ اهدلی صِؿتايٍ ِ ٛیغ ُب٤اتی صع صؿتّع کاع ٣غاع هی ايـاو
ّا ٣ضعت تٜییغ یً٘ی ُب٤ٍ صاص کٍ يیاػهًض َمیداعی  و ِ هضصجّ ت٤لین هیی کاعگغ عا بٍ ٣لغی يات

ّاَاو ِ بلغصِؿتاو اؿت. بایض بٍ یاعی ایى بیچاعگداو كدتاٟت تدا صؿدت کدن ایدى  َمٍ سیغس
ی  ػيی بغای بُبّص كغایَ ه٘اف صاكتٍ باكًض. ٛیغؿیاؿی صايـتى هباعػه بیچاعگاو ٣ضعت چايٍ

 تغیى ت٘غى بّعژِایی اؿت. کاعگغی، ؿیاؿی
ّاه ع٣ن هیC َای هیلیتايتDات ِ گ٠تگَّای ایى اها آيچٍ صع هبادث سّعص، كکن صیگغی  سیغس

َای تکًیکال ياتماهی  َای کالو ِ ايذغاٟات بؼعگ، بذث صاكت. صعِا٣ٖ با کًاع گظاكتى عِیٍ
ّاع كضو بغ جغیاو اهلی يبدّص. یکدی اػ بُايدٍ َای  صع جغیاو بّص کٍ سغِجی آو چیؼی جؼ ؿ

ّايضو ٟ٘الیت کاعگغی  صع هیاو ایى اٟغاص، ٟغاع اػ استالٟدات ؿداػهايی ِ هذ٠لدی ٛیغؿیاؿی س
بّص. َغ یک اػ ایى اٟغاص صع بـتغ کلی بٍ یکی اػ جغیايدات ؿداػهايی چدپ، َمدضلی صاكدتًض، 

َای سل٤ی، لّٜ کاع هؼصی  گغایلاتی اػ دؼب کمّيیـت ایغاو، دؼب کمّيیـت کاعگغی، چپ
اَی صؿدتاِیؼی بدغای کًداع گظاكدتى ِ ٛیغه. بٍ عادتی ٣ابن تلشین بّص، ٟ٘الیدت کاعگغپًد

كدض بدضِو ایًکدٍ  ی ایدى استالٟدات ؿداػهايی ِ هذ٠لدی بدّص. ؿداػهايی تلدکین هی ٟغهالیتٍ
ّلیت ؿاػهايی ِ ؿیاؿت ك٠اٟی اتشاط کًضE جبٍُ ای بغای َمدٍ بداَن بدّصو. گغایلدی اػ  هـن

كض. صع  هذ٢٤ هیی هضيی ِ صع ٟ٘الیِت اجتماِٗی بّعژِایی  اتذاص اپّػیـیّو کٍ صع بـتغ جاهٍ٘



19 
 

ای صع ٣الد  ٟ٘الیدت کداعگغی، اؿاؿدًاهٍ  ِا٣ٖ صِ ًٗوغ ًدض عژیدن بدّصو ِ ٟ٘الیدت جبُدٍ
 كض. ای بّص کٍ باٗث چـبًضگی هذ٠لی هی يايّكتٍ

 دو( تىاقض ضد رژیم بىدن با فعالیت صىفی 
گ٠تین یکی اػ ًٗاهغ هُن صع هیاو اٌٗای ایى هذاٟن کٍ سداع  اػ هذدیَ کداع كدکن گغٟتدٍ 

ّيی بّصيض، ّيی عا بدا ًٗداِیًی چدّو  ا٢ٟ ؿغيگ ّيدٍ ٟ٘الیدت ٣داي ُلبی بّص. ایدى جدّ کلدی َغگ
کغص ِ ايت٤اص اػ ٟ٘دالیى  صاعی، سِاب هی يگاعی با هغاکؼ ٣ضعت ِ تَّن بٍ ؿغهایٍ ػيی، ياهٍ چايٍ

ّيی َغ عِػ كضت بیلتغی هی َدای هد٠ًی، ِ صِ  گغٟت. ٟ٘الیت کاعگغی صع ٣الد  ايجمى ٣اي
ی ِ ٠َت تپٍ، بغای پیلبغص هباعػه بغای بُبّص كغایَ ه٘اف، الجغم اػ ابؼاع ؿًضیکای اتّبّؿغاي

ّيی بُغه هی هباعػه اعتبداٍ بدا هبداعػات  َایی کٍ بغ ٟدغاػ ُب٤دٍ ِ بی بغصيض، اها ایى تلکن ی ٣اي
ّايـتًض بًض ياٝ سّص عا اػ تلکن کاعگغاو كکن گغٟتٍ بّصيض يمی َای ه٠ًی هّجّص جضا کًًض  ت

ّال هیِ اػ ُغٝ صیگغ  ّيی ػیدغ ؿد عٟدت. بشلدی اػ  پغيـی  ًضعژین بّصيلاو با هبداعػه ٣داي
َایی کٍ َمچًاو بیى چًض تلکن هد٠ًی ِ ایدى هذاٟدن کاعگغپًداه صع جغیداو اؿدت  صعگیغی

 هغبٍّ بٍ َمیى هاجغاؿت.
 ی کارگر و مبارزات جاری  ها با طبقه سه( ارتباط ایه تشکل

ّال صع هدّعص  َا سّصيمدایی هی تلدکن َایی کدٍ صعِو ایدى تغیى تًا٣ي یکی اػ اهلی کدغص، ؿد
ّال ایى بّصE آیا ایى چیـتی ایى هذ٠ن آیًدض  پدؾ  َا تلکیالت کاعگغی بٍ كدماع هی َا بّص. ؿ

ّلیدض َـدتًض. آیدا ایى چغا ساع  اػ هذیَ کاع ِ بی َدا بدٍ هًٔدّع ایجداص  اعتبداٍ بدا ؿداػهاو ت
ّايًدض. آیدا بدغای کمدک بدٍ  ايض  پؾ چغا صع ايجام ایى َای کاعگغی گغص َن آهضه تلکن اهدغ يات
ايض  پؾ چغا ه٢ّٟ بٍ بغ٣غاعی اعتبداٍ اعگايیدک بدا ایدى  َای ه٠ًی هّجّص كکن گغٟتٍ تلکن
ّيض. ایى پغؿق َای ه٠ًی يمی تلکن َا ِ اػ ایى صؿت تًا٣ٌات گاًَا چًاو ٗمضه ِ کدالو  ك

ّاب كض کٍ عاَی جؼ ايل٘اب ِ تٜییغ اؿدن بدا٣ی يمی هی میلدٍ ؿداصه ِ َدا اهدا َ گظاكدت. ج
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ّالدٍ هی پداعه يلدضو تدّع Dكدض ِ تدا  سالهٍ بّص. صع يُایت َمٍ چیؼ بٍ استًدا١ ِ ؿدغکّب د
َای کاعگغی هذال بّص. پاؿدز َمدیى بدّص ِ عاَکاعَدا  ، ایجاص ِ ٣ّت گغٟتى تلکنCاستًا١

ّگیغی بدٍ یدک تلدکیالت کداعگغی اعت٤داء  هت٠اِت: یکی ؿ٘ی هی کغص َمیى هذاٟن عا با ٌٗ
ّاو تغیبّو ُب٤ٍ صَضE ِ صیگغی ّاؿت.  ی کاعگغ هی َمیى تلکن عا با َمیى هشتوات بٍ ًٗ س

َایی کٍ  عؿايض. هذ٠ن َا عا بٍ يتایجی بـیاع ٛلَ تغ هی ی ٛلَ، ایى َغ چٍ بّص دغکت اػ ي٤ٍِ
ّلیض ِ ساع  اػ ؿّست ِ ؿاِػ ِا٣٘ی هباعػه ی ُب٤اتی، ٟ٘الیدت سدّص عا آٛداػ  با ي٠ی ؿاػهاو ت

ّايٖ ِ يتایج ايتشاب کغصه بّصيض، ب٘ض اػ كداو، بدا ٗمدضه کدغصو ؿدغکّب ِ استًدا١  بغسّعص با ه
اؿاؿًا ٟ٘الیت کاعگغی عا ٛیغهمکى اٗالم کغصيضE لظا ٟاعٙ اػ َغ پلیمايی بٍ جًبق ؿبؼ ِ َدغ 

 ، پاعه كّص.Cتّع استًاD١اهکاو بّعژِایی کٍ پیق آهض پیّؿتًض تا بلکٍ 
 ها تشکلهای حسبی و سازماوی درون ایه  چهار( رقابت

ّلّژیک یکدی اػ  َا یا هذ٠ن َمايِّع کٍ پیلتغ گ٠تین ایى کمیتٍ ّاًدٖ ایدضئ َا، بضِو پظیغف ه
ای  َای ٟغ٣ٍ ای. ایى ع٣ابت َای ٟغ٣ٍ َای هّجّص چپ، هذن هًاؿبی كض بغای ع٣ابت ؿاػهاو

ّإ ِ ا٣ـدام  بیى دؼب کمّيیـت ایغاو، دؼب کمّيیـن کاعگغی، جغیاو لّٜ کداع هدؼصی ِ ايد
َای کاعگغپًاه صع جغیاو بّص.  ه٤ضم( صعِو ایى کمیتٍ-َای َپغِتی و هايًض آطعیى یـتؿّؿیال

ّيی، تلکن صعِو هذیَ کاع یا سداع  اػ  ّيی یا ٛیغ٣اي ٗمضه كضو استالٟات بغ ؿغ ٟ٘الیت ٣اي
آِعص بدغای ايلد٘اب ِ ٛغبدال  َا ٟغهت هًاؿبی بٍ ِجّص هدی هذیَ کاع ِ َغ چیؼی هايًض ایى

ِٖ صعِِو ایى هذاٟن کمتغ سبغی اؿت  پؾ اػ ؿالكضو اٟغاص. داال  ّاً ِٝ ه َا صیگغ اػ آو استال
کن اسدتالٝ بدیى  َژهدّو اؿدت، یدا صؿدتC َای چدپ ؿداػهاوDِ ٗمضتًا صع َغکضام یکی اػ 

 َای صِ یا چًض ؿاػهاو صع جغیاو اؿت. ؿمپات
ؿیاؿدتی بدا اتشداط C هیلیتايدتDَای  آلیـدت َمايِّع کٍ اػ َمیى يگداه کّتداه پیضاؿدت ایضه

ِلدت C ی ئغیدDٍايض.  بّعژِایی تا دض ػیاصی ه٢ّٟ بٍ هشضِف کغصو ؿیاؿت کاعگغی كدضه ص
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ّاع بغ ػِع ؿغيیؼه کدٍ بدغ ٟدغاػ ُب٤دات يلـدتٍ اؿدت، ابتدضایی تغیى  ياهت٘اعٝ ِ داکمیِت اؿت
Dٍای ئغی Cَا عكض کغص ِ بٍ َمٍ چیؼ تبضین كض. جًگ صع بغابغ چًیى  بّص کٍ بیى ایىD ِلت ص

کٍ بغ ٟغاػ ُب٤ات هـت٤غ كضه، الجغم جًگی ٛیغُب٤اتی ِ هغصهی اؿت. اػ ایى پؾ C یاؿتثًای
ّاعاَای چDٍللکغ  گداَی C گ ّلیدض سغاٟدٍ ِ آ ِٕ بدٍ ت پالؿتیکی كايٍ بٍ كدايٍ بدّعژِاػی كدغ

ِلدت هداصِعِ صع  صعِٛیى هی ّایدضِ ٗلیدٍ ص کغصيض. اػ دمایت اػ جًبق ؿبؼ بگیغ تا صٟدإ اػ گ
ی ٟ٘الیت کاعگغی اٗالم ايـضاص کغصيض ِ تا ٟغِپاكی جمُدّعی  صع ٗغهٍ ِيؼِئال. ایًُا يٍ تًُا

المللدی، پلدت  اؿالهی َغ ٟ٘الیت ُب٤اتی عا ٛیغهمکى صايـتًض، بلکٍ صع ٣الد  ؿیاؿدت بیى
ّلیض ثغِت صع ایدى كدغایَ داهدن  ؿیاؿت َای اهپغیالیـتی ٣غاع گغٟتًضE بٍ کاعگغ گ٠تًض کٍ ت

ّلیض يیـت بلکٍ ایى ؿیـتن ّاع اؿتE گ٠تًض اػ كما ٛداعت  کاع ِ ت بغ اؿاؽ ٛاعت ِ ٟـاص اؿت
ّلیدض صع چًدیى  كّص تا دؼب اللٍ تٜظیٍ كّصE بٍ کداعگغ گ٠تًدض ِ هی هی گّیًدض هداد  ابدؼاع ت

ّلیض اعػف ِ ؿغهایٍ صاكتٍ باكض، بلکٍ بٍ کمک پّل ي٠ت ِ عايدت،  ؿیـتمی يٍ تًُا يمی ّايض ت ت
ِػو  ایى داکمیت ياهت٘اعٝ اهکاو ایى عا صاصه تا َنصَضE گ٠تًض عايت ي٠ت بٍ  ی دیات هی اصاهٍ

٠٣ِدٍ ؿد٘ی  با صاٗق صع ؿّعیٍ جًایت کًضE گ٠تًض سغاٟاتی اػ ایدى صؿدت عا کدٍ باتالكدی بی
ّلیض هًذغٝ کًض. ی کاعگغ عا اػ اَغم ٣ضعت کًض کٍ ُب٤ٍ کغص ِ هی هی  اف صع ؿاػهاو ت

 گزایی؛ سذی در بزابز سیاست کارگزی صًفی
ی کاعگغ اگغ چٍ هذملی بٍ جؼ هباعػات هد٠ًی صع هذدن کداع ِ ػیـدت  ُب٤ٍهباعػات جاعی 

ِلٍ کغصو هًاٟٖ هد٠ًی صع دّػه گغایی اهالت ی کاعگغ يضاعص، اها ه٠ًی ُب٤ٍ َدای  بشلی ِ ایؼ
گیغی ؿیاؿت کاعگغی بضِو صع ئغ گغٟتى هًاٟٖ ٗام ِ سدام کداعگغاو  کّچک اؿت. كکن

ِلت،  المللی همکى يیـت. صع اب٘اص هلی ِ بیى ّاِو کاعگغاو صع بغابغ ؿغهایٍ ِ ص اعت٤اء ٣ضعت ِ ت
گغایِی  َا صاعص، اهدا ایًجدا ٣دغاع بدغ ایدى يیـدت بدٍ تداعیِز هد٠ًی اعتباٍ هـت٤ین با گـتغف آو

سّصی ِ تغؿین كغایَ ادتمدالی پغصاستدٍ كدّص. ایًکدٍ آیدا ًدغِعتًا  ُغٟضاعاو هباعػات سّصبٍ
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ّاَدض َای هً ای ؿغاؿغی اػ تلکن تلکین اتذاصیٍ ٠ی هًجغ بٍ ايکلاٝ ؿیاؿت کداعگغی س
َای تاعیشی آو  كض یا يٍ، بذث ها يیـت. اگغ چٍ پیلاپیق چًیى تًآغی بغ٣غاع يیـت ِ هثال

ّيی پیق اػ آيکٍ سّص کاعگغاو بٍ چًدیى ايذغاٟداتی آلدّصه باكدًض،  َن کن يیـتًض. صع كغایَ کً
َدغ تذدغک ِ ياعًدایتی صعِو گغایی آبلشّع صِ گغایق کالو اؿت: یکن، گغایلدی کدٍ  ه٠ًی

ّيی ت٠ـدیغ هی جاهٍ٘ عا بٍ آتق کًدض ِ صِم، گغایلدی کدٍ ٛیداب  َای ػیغ ساکـتغ بغای ؿغيگ
کًض ِ ٟ٘الیت کاعگغی بغای َدغ صِ  ؿیاؿت کاعگغی عا با تذغکات ِ اٗتغاًات ه٠ًی ي٠ی هی

َا،  ٗتودابای. لیـت کغصو ت٘دضاص ا َا، اهغی يیـت بٍ ٛیغ اػ سبغعؿايی ِ ٟ٘الیت عؿايٍ ایى
 َا اؿت. اٗتغاًات ِ تذغکات ه٠ًی تًُا ٟ٘الیت همکى ایى

ّيی گغه ػصه ِ گغایق صِم َغ هلدکن  گغایق اِل، بی ت٘اعٝ، ؿغيّكت سّص عا بٍ جًبق ؿغيگ
صَدض. گدغایق اِل َدغ اهکداو  ِ هايٖ ؿیاؿی عا با ؿغكماعی اػ کداعگغاو ه٘تدغى پاؿدز هی

ّيی هًتُی كّص، ت٤ کًض ِ هباعػات ه٠ًی بدضِو کدالم ِ الکدى  ضیؾ هیبّعژِایی عا کٍ بٍ ؿغيگ
ّلیض سغاٍٟ ِ ػيدضايی کدغصو کداعگغاو صع هبداعػات هد٠ًی،  بغایق بُتغیى گؼیًٍ اؿت. لظا صع ت

ای دیاتی بٍ جًدبق  کًض. اعت٤اء ؿیاؿت کاعگغِی هـت٤ن بٍ هً٘ای ًغبٍ ای صعيگ يمی لذٍٔ
َای بدّعژِایی اؿدتE بدا ایدى  یاؿدتؿغيگّيی ِ ایـتاصگی ِ ه٤اِهت ؿاػهاو یاٟتٍ صع بغابغ ؿ

ی  ی کاعگغ با ه٘تغًیى بٍ هالیات بغ اعػف اٟؼِصه، َمغاه کغصو ُب٤دٍ اعت٤اء، َمغاه کغصو ُب٤ٍ
یدٍ  ی کاعگغ با تغِعیـت َای ا٣تواصی، َمغاه کغصو ُب٤ٍ کاعگغ با هجغیاو تذغین ّاػ َای االد

ّاعص صیگغ با چاللی اؿاؿی ِ ه٤اِهتی ؿاػهاو ّاَض كض. یاٟ ِ بیلماع ه  تٍ عِبغِ س
َایی اػ ٣دضعت  ؿاستٍ يیاػ بٍ يلايٍ َای صؿت َا ِ ٟغ٣ٍ گغایق صِم، بغای د٠ْ كغایَ هذ٠ن

ای تّجیدٍ ِ تثبیدت كدغایَ هذ٠لدی بغایلداو اػ  َا ِ جغیايات داكدیٍ کاعگغی صاعص، ایى ٟغ٣ٍ
عِػ  سّصی، ايتٔداع بدغای بشلی بٍ هبداعػات سّصبدٍ تغ اؿت. تاکیض ِ اهالت َغچیؼی ِاج 
ّاص  بدا اتکدا بدٍ ایدى تذلیدِن  تغ هی هّّٗص عا همکى کًض. چغسق ِ صع ٛلِیضو صع تًضپیچ دد
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ّاَض بّص. ؿغكماعی کداعگغاو صع یدک ِا٣٘دٍ ئاعه ی ؿیاؿدی ِ دٌدِّع  گغايٍ، بـیاع ه٠یض س
َای ُب٤داتی  ٗضصی کاعگغاو کاٟی اؿت تا اهکايات کاٟی عا بغای ٣ماعَای ؿیاؿی بدا ژؿدت

 ٟغاَن کًض!
ّلّژیکق عا صعِو داکمیت هـدت٤غ  چٍ بٍ كکن ؿًتی ه٠ًی اگغ گغایی، بیلتغیى هضاٟ٘او ایضئ
یابض، اها كغایَ ػیـِت اپّػیـدیّو جمُدّعی اؿدالهی صع آٛدّف اهپغیالیـدن، هدضاٟ٘ايی  هی

ّلض کغصه اؿت. سام ِ ِیژه بغای تبلیٚ ه٠ًی  گغایی هت
 

 ی بىرژواییها ها در تقابل با سیاست سیاست کارگزی؛ حزکت اس اهکاو
ّاع بّصه اؿتE یک بغهال کغصو ؿیاؿت َایی کٍ صع  تمام تالف هتى تا ایى ي٤ٍِ بغ صِ هذّع اؿت

ی  ايض ِ صِم ًغِعت تاکیدض بدغ ؿداػهاو صعِيدی ُب٤دٍ ی کاعگغ ٣غاع گغٟتٍ ت٤ابن با هًاٟٖ ُب٤ٍ
ّاو اهلی و تغیى اَغم ٣ضعت. هلشن كض آيکدٍ بدٍ ایجداص ؿداػهاو بدغای کداعگغا کاعگغ بٍ ًٗ

ّلیض عا بٍ عؿمیت يمی ايضیلض، صع ابتضایی هی ِيی کاعگغاو صع ت كًاؿدض،  تغیى هغدلٍ، ؿاػهاو صع
ِعػی  کًض ِ اگغ هاص١ يباكض صع بـتغی بّعژِایی ؿیاؿت لظا اگغ هاص١ باكض ايتؼاٗی ٟکغ هی

ِيی ُب٤ٍ هی ّاي٘ی اؿدت  کًض. تاکیض بغ اعت٤اء ؿاػهاو صع ی کاعگغ، اػ جايبی صیگغ، كًاستى هد
ّلیض ع٣ن ػصه اؿت. تاکیدض بدغ  ّلیض با پغاکًضه کغصو ِ بغَن ػصو تمغکؼ ت کٍ بّعژِاػی صع هذیَ ت

ّلیض، ٟاهلٍ سّصی ِ هد٠ًی عا  گغایی اؿت کٍ هباعػات سّصبدٍ گظاعی با ه٠ًی اعت٤اء ؿاػهاو ت
 صايض.  ٣ائن بٍ طات هی

اؿتE هِّ٘ٝ  َای بّعژِایی گ٠تین ؿیاؿت کاعگغی، هِّ٘ٝ بٍ ه٤اِهت ِ َجّم بٍ ؿیاؿت
یاٟتٍ صع بغابغ هًِد٢ِ سّصگـدتغ ؿدغهایٍ، ِ ه٤اِهدت ِ ایـدتاصگی صع بغابدغ  بٍ ه٤اِهت ؿاػهاو

ّلّژیک ِ ؿغکّب ؿغهایٍ صاعی اؿت ِ صع یک کالم، هِّ٘ٝ بٍ دغکت بٍ ؿدمِت  صؿتگاه ایضئ
صاعی صع تمدام كدنّو اجتمداٗی  ی کاعگغ، صع ت٤ابن با ت٘غًات ؿغهایٍ ا٢ٟ ِ گغایق کلی ُب٤ٍ
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ی ُب٤داتی صع ؿدِخ هلدی ِ  ؿت. ؿیاؿدت کداعگغی بدٍ هً٘دای پیلدغِی ِ اعت٤داء هبداعػها
َایی عا صع صؿدت صاعص ِ  ی کاعگغ صع ایغاو اکًّو چٍ اهکاو المللی اؿت. با ایى ِجّص ُب٤ٍ بیى

ّاَض كض   دمایت اػ چٍ گغایلی صعِو ُب٤ٍ هًجغ بٍ ايکلاٝ ؿیاؿت کاعگغی س

 چًذ يکته:
َای کّچک  بّعژِاػی صع باالتغیى اب٘اص تـشیغ كضه اؿت. عؿايٍ ی عؿايٍ تّؿَ ٗغهٍ یک(

ّيی ِ بغايدضاػی َـدتًض. عؿدايٍ ای ؿاػهاو ِ داكیٍ َای  َای چپ صع سضهت جًدبق ؿدغيگ
گغا ِ  َای ٛیغؿیاؿدی، هودغٝ اجتماٗی با تمام گـدتغصگی بدٍ كدکن ٗمدضه تـدشیغ ايـداو

ّلیضكاو هی ِعػی َـتًض کٍ ؿغهایٍ هین َای  ِعػی صع كدبکٍ کًدض. ؿیاؿدت صاعی َغ عِػ باػت
عًا كاه آٛاػ C عِح پغٟتّحDی ابتظال ایًـتاگغاهی اؿت کٍ با صعِص بغ  اجتماٗی آو عِی ؿکٍ

یابدض. ایدى ِؿدَ چًدض ي٠دغی بدغای عِژاِا عًِدٍ  پایداو هی  كّص ِ با ٟذق بدٍ آسّيدضَا هی
ّايًض ِ ٗضه هی ی کداعگغ  ٘یت ُب٤ٍکلًض. صع ایى ًِ ای َن بغای کاعگغاو ٠َت تپٍ َّعا هی س

ّاًدٖ ِ كد٘اعَایی اؿدت کدٍ صع ددیى  ای کٍ صع استیاع صاعص بیايیٍ تغیى عؿايٍ بغيضه َا اٗالم ه
 کًض.  اٗتغاًات ه٠ًی ايتشاب هی

َای ت٘ضین ؿاستاعی صع دملٍ بٍ ه٘یلدت کداعگغاو ِ َـدتی  ؿالٍ ؿیاؿت 03ت٘غًات  دو(
ُغٟضاعاو باػاع آػاص بداالتغیى هغاکدؼ  ی کاعگغ، كغایَ ِسیمی عا ع٣ن ػصه اؿت. اجتماٗی ُب٤ٍ

ِيض. اكاٍٗ ٣ضعت عا صع استیاع صاكتٍ ِ با كتاب بٍ پیق هی ّلتی ع ؿداػی  ی سغاٟاتی چّو سو
َا. ع٣ابدت صعِو  ؿداػی ی کلدی سوّهی اػ جاي  اپّػیـیّو َمغاَی آكکاعی اؿت با عِیٍ

َا ِ  ؿداػی سوّهیَای بّعژِاػی داکن، جغیايی بٍ ِجّص آِعصه کٍ بٍ كکن ٓداَغِی  جًاح
َا بدّصه  کًًض. صع ایى هیاو، تًُا ِ تًُا يیغِیی کٍ هشالٞ ِا٣٘ی ایى ؿیاؿت ٟـاص اٗتغاى هی

ی کاعگغ کٍ بٍ كکن هـت٤ین ه٘اف ِ َـتی اجتمداٗی آو هدّعص  اؿت، هضایی اؿت صع ُب٤ٍ
 َجّم ٣غاع گغٟتٍ اؿت.
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ّلیض عا صع بغ يگغ ؿیاؿت سه( َدای  ٟتٍ، بلکدٍ صع تمدام دّػهَای ت٘ضین ؿاستاعی تًُا هغاکؼ ت
ّلیض ؿغهایٍ ِ ػيضگی اجتماٗی صع دال پیلغِی اؿت. دّػه ّلیض ِ باػ ت َدای ٗمدّهی چدّو  ت

آب ِ ٟاًالب، بغ١، هشابغات، تذوین، صعهاو، دمدن ِ ي٤دن ٗمدّهی، ت٠دغیخ ِ َدغ آيچدٍ 
ّيض، هّعص َجّم ؿیاؿت سضهات ٗمّهی ِ عٟاَی تل٤ی هی ی  ُب٤ٍايض.  َای باػاع ٣غاع گغٟتٍ ك

ّلیض، يبایض اػ  کاعگغ صع کًاع ه٤اِهت صع بغابغ ت٘غًات ٣ايّيی ِ ٛیغ٣ايّيی ؿغهایٍ صع ٗغهٍ ی ت
ّلیض کن ؿغهایٍ ٗغهٍ ی اجتماٗی ٛاٟن باكضE هًّٔع کاالیی كضو سضهاتی اؿت کٍ  َای باػت

ّلیض يیغِی کاعگغ عا َغ عِػ گغاو ِلت کدٍ بدغای دمایدت کًض. ؿیاؿت تغ هی باػت اػ  َای کالو ص
ی کاعگغ ِ يداچیؼ کدغصو  ؿغهایٍ ِ گظع اػ ٟلاعَایی چّو تذغین، ِاعص کغصو ٟلاع بغ ؿغ ُب٤ٍ

صؿتمؼص اؿت بغ کـی پّكیضه يیـت. ایى کاَق ٣یمدت يیدغِی کداع صع بغابدغ گدغاو كدضو ِ 
صَدضE  ی کاعگغ عا بیلتغ اػ َغ ػهايی تذت ٟلداع ٣دغاع هی کاالیی كضو سضهات ٗمّهی، ُب٤ٍ

ّايض هبداعػه بدغای اٟدؼایق صؿدتمؼص عا اػ  اٗتدغاى بدٍ َجدّم بداػاع ِ  گغ يمیی کاع لظا ُب٤ٍ ت
كّص هباعػات ه٠ًی، صع  تًیضگی باٗث هی ؿاػی سضهات ٗمّهی جضا کًض. ایى صعَن سوّهی

 ؿاالع باكض.  َای ؿغهایٍ ی هشال٠ت با ؿیاؿت اب٘اصی ٗام ِ هلی يمایًضه
ّاو صعِو بٍ كکن کالو، ؿٍ گدغایق عا هی چهار( ِگدغایق  ُب٤دٍ تد ی کداعگغ تلدشین صاص. ص

جمُّعی اؿالهی با اتکا بٍ اهتیاػاتی کدٍ بدغای  71ٗمضه ِ یک گغایق ا٣لیت. ب٘ض اػ اي٤الب 
ّايـدت بشدق  کاعگغاو ٣ائن هی كض ِ اؿت٠اصه اػ عِدیات هظَبی ِ ؿًتی ِ اي٤البدی جاه٘دٍ ت

صِعاو با٣ی يمايدض ِ صع َدغ کاليی اػ کاعگغاو عا با سّص َمغاه کًض. ایى َمغاَی هشتن بٍ ایى 
کن عيگ باست،  َای دمایتی کن ای اكکال هتًّٗی بٍ سّص گغٟت. ب٘ض اػ آيکٍ ؿیاؿت هغدلٍ

َدای هشتلدٞ بدّعژِاػی هدضام  اهیض تٜییغ صع ايتشابات اَمیت بیلتغی یاٟت. صع ِا٣دٖ جًاح
ِٖ ه٣ّت ِ ٟغیِ  کاعگغاو َـتًض. اگغچٍ تِمیٖ بدغای بدٍ پدای هدًض١ِ  صعدال گ٠تگّ ِ تِمی

َای هشتلٞ داکمیدت اػ کداعگغاو، کداعایی کمتدغی اػ  کلايضو کاعگغاو ِ یاعگیغی ٟغاکـیّو
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ّاو يمایًضه ؿیاؿت ِلت بٍ ًٗ ی َمٍ ا٣لاع ِ ایجاص اهیض  َای دمایتی صاكت، اها ٗغٟی کغصو ص
َا، صع صِع کغصو کداعگغاو  بغای بُبّص كغایَ، اػ ُغی٢ صؿت بٍ صؿت كضو ٣ضعت هیاو جًاح

ِلِت پؾ اػ ؿیا ؿت کاعگغی هـت٤ن، تاکًّو تا دض ػیاصی هّثغ بّصه اؿت. لظا صع ُّل تاعیِز ص
ّايین تلدشین  اػ اي٤الب، َمیلٍ گغایلی اػ کاعگغاو کٍ ؿمپات داکمیت بّصه اؿدت عا هی تد

صَین. ایى بٍ هً٘ای ٛیاب ایى گغایق صع هباعػات ُب٤اتی يیـت اها اگغ بپظیغین کدٍ صع ٛیداب 
ِا  هی یاؿتؿیاؿت کاعگغی، ؿ ّايین اػ دٌدّع  یابض، يمی َای بّعژِایی صع هیاو کاعگغاو ع تد

َای بّعژِایِی دداکن  پّكی کًین. ؿیاؿت َای بّعژِاػی داکن صع هیاو کاعگغاو چلن ؿیاؿت
َا ِ ت٘غًات اهپغیالیـتی  ی ٟلاع تذغین یابًض. صع ایى صِعه ای اهلی هی ای، كاکلٍ صع َغ صِعه

َایی چدّو جًدگ یمدى ِ ؿدّعیٍ،  دٌّع صاٗدق صع ه٤ًِدٍ ِ پضیدضه ی ساِعهیايٍ، بٍ ه٤ًٍِ
ِْ اهًیت، كاکلٍ اهلی ؿیاؿت بّعژِایِی داکن اؿدت. باػتداب ایدى ؿیاؿدت کدٍ  گ٠تماو د٠

ايضاػص، بٍ عِكدًی  ی د٠ْ اهًیت بٍ تّ٘ی٢ هی ٗضالت اجتماٗی عا ٣غبايی کغصه ِ آو عا بٍ بُايٍ
گغچٍ ياگؼیغ صع اٗتغاًات ه٠ًی ِ هباعػات جداعی كّص. ایى کاعگغاو ا صعِو کاعگغاو صیضه هی

ّايًض ٗضالت کًًض، اها يمی كغکت هی  ُلبی عا صع یک ؿیاؿت هـت٤ن کاعگغی پیگیغی کًًض. ت
صًَض کٍ بٍ ؿیاؿت کاعگغی ك٠اٝ هلی ِ بدیى  ُلبی تلکین هی گغایق صِم عا کاعگغاو ٗضالت

تدّجُی  الت صع دّػه ه٠ًی ِ بیالملی هـلخ يیـتًض. پیگیغی هباعػات ه٠ًی بغای تذ٢٤ ٗض
تّجُی ٌٟدا عا بدغای ي٠دّط ِ َمغاَدی  َای ایى گغایق اؿت. ایى بی بٍ ؿیاؿت یکی اػ يلايٍ

ّإ ِ ا٣ـام جغیايات بّعژِایِی اپّػیـیّو، هـاٗض هی کًض. پظیغف َمغاَی ِ اهیض بـتى بدٍ  اي
َای  کدٍ ؿیاؿدتچًیًی يلاو اػ ٛیبت ؿیاؿت هـدت٤ن کداعگغی صاعصE ٛیبتدی  جغیاياتی ایى

ّيالیـتی ِ اهپغیالیـتی عا جایگؼیى هی ّيی ُلبايٍ، ياؿی کًض. يضاكدتى ؿیاؿدت كد٠اٝ  ؿغيگ
ًضاهپغیالیـتی اگغچٍ يٍ بٍ كکن هـت٤ین ِ صع ٣ال  تلکیالت ه٠ًی، اها بٍ كدکن ه٠ًدغص ِ 

ّلیض، ایى کاعگغاو عا بٍ صٟإ اػ پغِژه  يض.کلا هی 84َایی چّو ٣ِایٖ صی هاه  ساع  اػ هذیَ ت
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ّلیض  ِلت داهی ؿغهایٍ ِ ٣ايّو داکن بغ ت ِ اها گغایلِی ا٣لیت کٍ صع هباعػات ه٠ًی ت٤ابن با ص
گاَی يـبت بی ی  اعتباُی ؿیاؿدیِّو اپّػیـدّو بدا هًداٟٖ ُب٤دٍ عا اجتًاب ياپظیغ صايـتٍ ِ با آ

غاو کًًدضE ٗمدضتًا ایدى کداعگ صاعی با اپّػیـیّو د٠ْ هی ی سّص عا بٍ كکن هً٘ا کاعگغ، ٟاهلٍ
ّلیدضی صع  عَبغی ِ َضایت هباعػات ه٠ًی عا بٍ ُٗضه صاعيض. دٌّع ایى کاعگغاو صع َغ ِادض ت

َای بدّعژِایی. كدغایَ  كاو ٟغهتی اؿت بغای بغِػ ؿیاؿدت عِيض هباعػات هّثغ بّصه ِ ٛیبت
کًدض. آو بشدق اػ  َا اػ عكدض ایدى گدغایق دکایدت هی بغای ت٤ّیت ایى گغایق هُیا ِ يلدايٍ

َای  غ کٍ با گ٠تماو د٠ْ اهًیت، ه٠ّٝ هباعػه عا تغک کغصه، بایض بضايض ؿیاؿدتی کاعگ ُب٤ٍ
جمُّعی اؿالهی يٍ تًُا ًضاهپغیالیـتی يیـت، بلکدٍ بدا پدظیغف هًِد٢ بداػاع ِ ٟلداع عِػ 

ی کاعگغ بٍ ٣وض صٟإ اػ هًاٟٖ ؿغهایٍ، چًاو كغایَ بذغايی عا ع٣ن ػصه  اٟؼِو بغ ه٘یلت ُب٤ٍ
ی کداعگغ ِ  صع عاؿدتای هًداٟٖ اهپغیالیـدتی اهکداو یداعگیغی صع ُب٤دٍکٍ َغ يیغِی اعتجاٗی 

ٟغِصؿتاو عا یاٟتٍ اؿت. بایض بغای ایى کاعگغاو عِكى كّص کٍ دغکت بغ هضاع ؿدغهایٍ، الجدغم 
ّلیض هی ُلبی ِ صعِيدی  گغایی، ه٠ً٘دت کًض. كضت گغٟتى هوغٝ ٟغًَگ هتًآغ با سّصف عا ت

ّلیددض هیصاعی، عِیددای آهغی كددضو ٟغًَددگ ؿددغهایٍ کًددضE  کددایی ِ ؿددغباػ اهپغیالیـددت ت
ای باُدن ت٤دضین کًًدض،  کًًض جاهٍ٘ عا صِ صؿتی صع هـیغ اؿدِّعه َایی کٍ تالف هی ئام پیاصه

َا، ٟغِپاكی ِ يابّصی کن جاهٍ٘ باكض. بّعژِاَا  ی تذ٢٤ عِیای آهغیکایی آو دتی اگغ يتیجٍ
ّاع بغ بداِص اهًیدت الٝ گدؼاٝ هی ِ ؿیاؿت ض، ٣ِتدی يتدایِج ؿیاؿدت سّصكداو، ػيًد هضاعاِو ؿ

 تغیى ٗاهن يااهًی اؿت. بؼعگ
یدغ بداِع سغِاعَدا سغاٟداِت تضاعک بایض بٍ آو بشق اػ ُب٤ٍ  كدضه تّؿدَ  صیضه ی کداعگغ، کدٍ ػ

پیمايی با اهپغیالـت هدضّٟو كدضه اؿدت، ًدغِعِت ت٤ابدن بدا تمدام  بّعژِاػِی پغِٛغب صع َن
اصآِع كض. بایض بغای ایى بشق اػ کاعگغاو تلغیخ صاعی عا ی َای صاسلی ِ ساعجِی ؿغهایٍ جًاح

ِٙ بؼعگدی اؿدت بدغای  صاعِی بضِو ٟـاص ِ  ؿدغهایٍ كّص کٍ ؿغهایٍ صاعی پیلدغٟتٍ ِ پداک، صع
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ّيی ؿدغهایٍ ی اي٤یاص ُب٤ٍ اصاهٍ صاعی یً٘دی  ی کاعگغE بایض بؼعگتغیى ٟـاص ؿیـدتماتیک ِ ٣داي
ّإ ٟـدداصکلددی اػ يیددغِی کدداع اٟلددا كددّصE بایددض  اؿددتثماع ِ بُغه ّاهددٖ  ايدد ّيی صع ج َای ٣دداي

ّايضو جمُّعی اؿالهی، سّص  ؿغهایٍ ّايض با ٟاؿض س صاعی بغكمغصه كّص تا جغیايی بّعژِایی يت
ّاو يمایًضه پداک ِ هُِدغ ؿدغهایٍ َای  صاعی بدٍ ٟدغِف بغؿدايض. هبداعػه بدا ؿیاؿدت عا بٍ ًٗ

اعگغ اؿتE گغایلی کدٍ ی ک بّعژِایی، بٍ هً٘ای ت٤ّیت َغچٍ بیلتِغ گغایق هتغ٣ی صعِو ُب٤ٍ
 صاعی اؿت. د٤ی٤تًا ًضاهپغیالیـت ِ ًضؿغهایٍ

بًضِی چُاع اهکايی اؿت کدٍ صع ایدى چُداع  صع گغِ جمٖ سیاست کارگری مستقلگیغی  كکن
َای  ی کاعگغ تًُا يیغِی ِا٣٘دی صع جاه٘دٍ بدغای ت٤ابدن بدا ؿیاؿدت يکتٍ آكکاع اؿت. ُب٤ٍ

کًدض، ه٠ً٘دت بشدق  ای ه٤ابلٍ با آو هبداعػه هیی کاعگغ بغ ت٘ضین ؿاستاعی اؿت. آيچٍ ُب٤ٍ
ُلبايٍ صع کًداع ؿیاؿدت  کًض. اتشاط ؿیاؿت اجتماٗی ٗضالت بؼعگی اػ جاهٍ٘ عا يمایًضگی هی

َای بّعژِایی  َای داهن اػ ي٠ِّط ؿیاؿت المللی ًضاهپغیالیـتی، پیق اػ َغ چیؼ كکاٝ بیى
اجتمإ ه٠ًی بدغای ٟغیداص کدغصو ایدى عايض. اؿت٠اصه اػ َغ  ی کاعگغ عا بٍ ٤ٗ  هی صعِو ُب٤ٍ

ای کدٍ باكدض  ی کاعگغ اؿت. بّعژِاػی صع َغ جبٍُ ای ُب٤ٍ تغیى اهکاو عؿايٍ ؿیاؿت، بؼعگ
ؿداػی اػ جايد   گدظاعص، دملدٍ بدٍ سوّهی پاؿز يمی َای کاعگغاو عا بی اٗتغاًات ِ دملٍ

ّاَض صاكت ِ کن  کاعگغاو پاؿز ِلدت  ابؼاع عؿايٍَایی تا باالتغیى اعکاو ٣ضعت بٍ َمغاه س ای ص
ّاَض گغٟت. صع پغتّ ایدى تکاپَّدا ياگ٠تدٍ پیضاؿدت کدٍ  صع سضهت ٤ٗ  عايضو کاعگغاو ٣غاع س

ُلباو،  كّص. دملدٍ کداعگغاو بدٍ ؿدلًِت هًّٖ کاعگغاو بٍ بشق بؼعگی اػ جاهٍ٘ هشابغه هی
ّيی ّاَض هايض ِ كک بی پغؿتاو ِ يیغَِای اهپغیالیـتی، بی بغايضاػاو ِ ؿغيگ ّٕ  پاؿز يش هجمد

ّايض صع استیاع صاكدتٍ باكدض. کداعگغاو  ی کاعگغ هی ای اؿت کٍ ُب٤ٍ تغیى عؿايٍ َا گـتغصه ایى ت
ّاَدض  َغچ٤ضع لبٍ ايت٤اصات سّص عا تیؼتغ ِ هلشن تغ کًًض، ؿیاؿت کاعگغی بیلدتغ ه٘غٟدٍ س

تغی صع هیداو ػدمتکلداو ِ ٟغِصؿدتاو جاه٘دٍ  كک ا٣بال گـدتغصه كض. ؿیاؿت کاعگغی بی
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ّاَض صا ی  ٠٣ِدٍ كت. ايکلاٝ ؿیاؿت کاعگغی، اهکايی هُیا ِ ًغِعی اؿت کٍ تدالف بیس
 ُلبض. ی کاعگغ عا هی َمٍ يیغَِای ُب٤ٍ

 اسذ يىروسی
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و ترور  89 های آتاى سیاست کارگری تا نگاهی ته ضورش

 قاسن سلیوانی

 
 غ كض. ی عاه يّ هًتل صع كماعه چُاعم يلغیٍ 89* ایى ه٤الٍ بغای يشـتیى باع صع اؿ٠ًض 

 
ّاو  ه٤الٍ ی عاه يّ، يلغیٍ ؿّم ی صع كماعه  Cؿداػی اػ اهکاو تا پیاصه ؿیاؿت کاعگغیDای با ًٗ

ِيی ُب٤ٍ (یک ايتلاع یاٟت. عئّؽ کلی ایى ه٤الٍ بغ ایى اؿاؽ بّص:  (صEِ ی کداعگغ ؿاػهاو صع
ّايٖ هّجّص بغ ؿغ عاه اعت٤اء ؿداػهايی هبداعػات کداعگغی  اتشداط ؿیاؿدت کداعگغی (ؿدEٍ ِ ه

 هتًاؿ  با اهکايات هّجّص.
ای صاكت. ي٤ضَایی کدٍ  صاهًٍ گـتغصه ،َا ِ ي٤ضَایی کٍ صع باب ایى ه٤الٍ صعیاٟت کغصین گ٠تگّ

گغٟت. آو بشق اػ ايت٤اصاتی کٍ بٍ ياعؿایی هتى اكاعه صاكت ها  تماهی ؿِّح ه٤الٍ عا صعبغ هی
اعه کغصه ِ هتًاؿ  با تذّالت ِ َا اك عا بغ ایى صاكت تا صع َغ كماعه بٍ بشلی اػ ایى ياعؿایی

ّلی ِ  ،صَض تٜییغاتی کٍ صع ؿادت هباعػه ؿیاؿی عر هی با تاکیض صِباعه بدغ یدک ؿیاؿدت اهد
ؿیاؿت کاعگغی باػ گغصین. پیق اػ  ايٌماهِی  بًضِی  بٍ جمٖ ،البتٍ هتًاؿ  با ًِ٘یت هلشن

ی آِعصه كدض ِ ای کدٍ صع ايتُدای ه٤الدٍ ؿیاؿدت کداعگغ َغچیؼ بایض عِكى كّص کٍ چُاعيکتٍ
ای اػ هبداعػه کداعگغی  هتًاؿ  با آو ؿیاؿت هـت٤ن کاعگغی اؿتشغا  كض، اكداعه بدٍ ص٣ی٤دٍ

ّاي٘ی تداػه بّجدّص آِعصه ِ الؼاهدات تداػه ،صع ًِ٘یت تٜییغیصاكت. لظا ایجاص َغ  ای بدغای  ه
 کًض. اتشاط ؿیاؿت کاعگغی هـت٤ن ایجاص هی
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ّاي  ّيی با صع ئغ صاكتى تماهی ج هـیغ ؿیاؿت هـت٤ن کاعگغی بدٍ بشلدی اػ  ،صع كغایَ کً
اكداعه صاعص. بدٍ بداِع هدا ایدى  ،ايدض َا ٣غاع گغٟتٍ ؿاػی کاعگغ کٍ يّک پیکاو سوّهی ی ُب٤ٍ

ّايض صع ه٤ابلٍ با ؿیاؿت بشق اػ ُب٤ٍ هی ٗالِه بغ صٟدإ اػ ه٘یلدت  ،َای ت٘ضین ؿاستاعی ت
 کًداع صع کداعگغ ی تٍ کٍ ُب٤ٍه٠ً٘ت بشق بؼعگی اػ جاهٍ٘ عا يمایًضگی کًض. ایى يک ،سّیق

ّيی ت٘غًات بغابغ صع ه٤اِهت ّيی ؿدغهایٍ ِ ٣داي ّلیدض، ٗغهدٍ صع ٛیغ٣داي ی  ٗغهدٍ اػ يبایدض ت
ّلیض ّاَض ايتؼاٗی هغٟاً  دغٟی تًُا صعهّعتی ،باكض ٛاٟن اجتماٗی ؿغهایٍ کن باػت  کدٍ بّص يش

ّٕ ،عٟی٤ايٍ ِ ٗا٠ُی پتايـیلی با ِ اعتباُات کاعگغی ُغی٢ اػ  کاعگغی ِاکًق ِ ّگ٠تگ هًّ
ّيدٍ ایًکٍ توّع. بگیغص ٣غاع هذ٠لی َای صع هذضِصه دتی ػهداو  ُدی ِ َدا ؿدغیٖ ِاکًق ایًگ

صع . ُب٤داتی پغاتیدک تدا هايدض هدی بدٍ عيیداپغصاػی بیلتغ کًًض، پیضا ُب٤اتی ٗمّهیت کّتاَی
 کدٍ هدّعص ٟد١ّ،بٍ يکات اؿاؿدی هايًدض  ،Cؿاػی اػ اهکاو تا پیاصه ؿیاؿت کاعگغیD ی ه٤الٍ

صع ٌٟای  ،ای يلضه اؿت. ایى صؿت ابُاهات اكاعه ،هغبٍّ بٍ ٓغٟیت ٗملیات ؿاػهايی اؿت
عِی ؿیاؿدت  كدّص جدضال ئدغی ِ ٗملدی الػم بدغای پدیق ؿیاؿی اهغِػ باٗدث هی ی آلّصه

 کاعگغی كکن يگیغص. 
 ،بًای یک ؿداػهاو ؿغاؿدغی کداعگغی اؿدت ٛیاب یک ؿیاؿت ؿغاؿغی کاعگغی کٍ ؿًگ 

ّاَض صاكت. اگغ ُب٤ٍ هٌ٘الت ٟغاِايی ی کاعگغ، سِاب ٗام هشتن بدٍ سدّص عا صع  صع پی س
جغیاو هباعػاتق بًیاو يًُض، َغ آو ادتمال ایى ِجدّص صاعص کدٍ بشلدی اػ يیدغِی آو، جدظب 

ّيالیـتی، جًگ ؿیاؿت َای  ُلبايٍ ِ اهپغیالیـدتی كدّص. ؿیاؿدت َای جاعی ِ هًذَ ياؿی
ی کداعگغ يیدؼ بایدض اػ صل هبداعػات  ػيًض، ُب٤ٍ صم دغٝ هیصاعايٍ با ػبايی ٗام با آداص هغ ؿغهایٍ
ؿداػی تدا ددض  عیؼی کًدض. اهکداو ایدى گ٠تماو سّص گ٠تمايی ؿغاؿغی ِ ٗام عا ُغح ،هّجّص

گدغِه هلدی َدای هدً٘تی چدّو َپکدّ، آطعآب،  ػیاصی بغای آو بشق اػ ُب٤ٍ کدٍ صع هجتمٖ
ّاػ، کلت ِ هً٘ت ٠َت تپٍ ِ ... دٌّع صاعيهً٘تی  ای هدّعص  ض ِ بٍ كدکن ٟؼایًدضهّٟالص اَ
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َا  ٟغاَن اؿت. اٗتغاى بٍ ایى ؿیاؿت ،ايض َا ٣غاع گغٟتٍ ؿاػی َا ِ سوّهی َجمٍ ِاگظاعی
َایی چّو صعهاو، آهّػف، دمن ِ ي٤دن ِ ... عا يیدؼ صع  صع كکن ٗام سّص کٍ ت٘غى بٍ دّػه

ّايض گیغص، هی بغ هی ی باكدض. تدالف ؿغاؿدغ ی ُلبايدٍ عیؼی یک ؿیاؿت ٗضالت پی هً٘ای بٍ ت
ّٕ هباعػات، ِدضت ُب٤دٍ اػ  َدایی صَدض ِ بشق ی کداعگغ عا اٟدؼایق هی بغای ٗام کغصو هًّ

ّاَض کدغص. بدغ ایدى اؿداؽ ٟغِصؿتاو عا  جظب جًبق هباعػاتِی ُب٤ٍ ت٘دغى بدٍ  ،ی کاعگغ س
ؿدداػی ػبدداو ؿیاؿددت کدداعگغی عِ بددٍ آددداص  َددای بددّعژِایی ِ اهپغیالیـددتی صع ٗام ؿیاؿددت

 ٍ٘ ًغِعی اؿت. ٟغِصؿتاو ِ جاه
ؿداػی ه٤ابلدٍ بدا  ن همکدى اؿدت تًُدا بدا تاکیدض بدغ ٗامُؿیاؿت کداعگغی صع كدغایَ هدتال

گیغی يضاكدتٍ باكدض. ؿدغٗت ٣ِدایٖ ِ تذدّالت،  َای ت٘ضین ؿاستاعی اهکاو كکن ؿیاؿت
ّاعی ّاي٘ی پیق هی صك جاعی بٍ هً٘دای  ی تلغیخ یک اهکاو صع هباعػه پؾ الؼاهاً  Eآِعص َا ِ ه

  .ل  يیـتُه یک كیّه ِ عاَکاع  بغاعیشی تاکیض ٛیغت
آو بیق اػ َغ چیدؼ اكداعه بدٍ ٛیداب ؿیاؿدت هـدت٤ن  ای ِ ٣ِایٖ داكیٍ هاه اٗتغاًات آباو

تدّعم اٟـاعگـدیشتٍ، بذدغاو  َمؼهداو بداصعهضی ٣یمت بًدؼیى  233کاعگغی صاكت. اٟؼایق 
ذايٍ بدٍ ه٘یلدت ت٘غًی آكکاع ِ ٣ِی ،ؿاػی صؿتمؼص يیغِی کاع ه٘یلتی ِ ا٣تواصی ِ ياچیؼ

صِ ؿادت ؿیاؿی پّػیـیّو ًِٖ هّجدّص ِ  ،. صع ٛیاب ؿیاؿت کاعگغیاؿتکاعگغاو بّص ِ 
هّثغ صع ٣ِدایٖ جداعی َـدتًض. اٟد٢ یدا  َای تًُا ؿیاؿت ،اپّػیـیّو پغِٛغب ِ اهپغیالیـتی

گیدغی صاعای  ت٤ضم تاعیشی صاعيض. یک جًبق ؿیاؿی صع بضِ كکن ،ؿیاؿی بغ جًبق ی بغياهٍ
َای صعِو ئام ِ بشلدی اػ  اجتماٗی اؿت. آيِّع کٍ عِایت-َای ؿیاؿی ِ ؿّیٍ َا سولت

کدٍ  يدضَای آباو اٗتغاًاتی ه٘یلتی ِ سدّص بدٍ سدّصی يبّص گّیًض كّعف اپّػیـیّو چپ هی
ّيی ّاع كّص. ایى جًبق َا صاعايٍ، پغِٛغب ِ اهپغیالیـتی بغ آو ُلبايٍ، ؿغهایٍ ا٤ٟی ؿغيگ يٍ  ،ؿ

Dٍپیغایٍ بی ی لشتC ّص ِ يٍ بDٍسّصی ِ سّصجّف جًبلی سّصبCE  ٍٛیداب ایى هً٘دا کدٍ صعب 
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كددّص صاعای هشتوددات ِ  . َددغ جًبلددی کددٍ ػاصه هیكددکن گغٟتددٍ باكددض عَبددغی کددالو یددک
یاٟتٍ اؿت. َغ كکاٟی صع ایى ت٘یى ِ َغ هشتوات هتٌاصی صع یک جًدبق  سوّهیات ت٘یى

گغایلددات ِ ت٘یًددات كددّص جًبلددی عا هتوددّع كددض کددٍ صع آو  هتوددّع اؿددت. بددٍ ٟددغى هی
ُلبايٍ صع کًاع ت٘یًات اعتجاٗی دٌّع صاكتٍ باكًض. اها ایى بضاو هً٘ا يیـت کدٍ ابتدضا  ٗضالت

، َا ب٘دضی جًدگ بغياهدٍ ی کًض ِ صع َِلٍ ای بغِػ هی جًبلی بضِو َیچ سویوٍ ِ هلشوٍ
لدض َا صع لذٔدٍ تّ َا ِ ؿیاؿدت كدّص. بغياهدٍ آٛاػ هی ،بشلی بٍ جًبق صع هذًٍ بغای ت٘ییى

َِ  اؿتمغاع ،جًبق یا دٌّع صاعيض یا ٛای  َـتًض. صیالکتیک تغ٣ی یا تباَِی سوّهیات هـل
ّايض  داًغ اؿت کٍ هی ِ دی   عِیض. ِجّص گغایق، بغياهٍ ِ ؿیاؿِت  اػ َیچ يمی یک جًبق، ت

َِ یک جًدبق اؿتمغاع ،صیالکتیک تغ٣ی عا همکدى کًدض. اػ ایدى عِ  یا تباَِی سوّهیات هـل
َای  پًُاو کدغصو بغياهدٍ صع جُِت سّصی ِ سّصجّف  ه اػ ال٠آی چّو سّصبٍاؿت کٍ اؿت٠اص
ِ  کًدض غِػ هیؿیاؿدی ُبد ی یک بغياهٍ ی . جًبق صع ؿایٍاؿت صع یک جًبق ؿیاؿی َژهّو

گاَی کاطب بغياهٍكّص تثبیت هی گاَی یا آ كّص. اؿدت٠اصه  هًض ِ ؿاػهاو یاٟتٍ هی ، صع پغتّ یک آ
کدٍ  ی اؿدت َدای َا ِ ؿیاؿدت اصیدضه گدغٟتى هکدايیکی بغياهدٍسّصی ايکداع ِ ي اػ ل٠ْ سّصبٍ

ايکداع اتمـد٠غ  ،89ِ آبداو  84َای ئیدغ كدّعف صی  . صع كدّعفکًًض َا عاَبغی هی جًبق
 َای ؿیاؿی. تغیى بغياهٍ  ايکاعی اؿت كغِعايٍ بٍ ٣وض َمغاَی با ؿیاه ،ؿیاؿی هّجّص

ّايض با ؿاػهاو ؿت کٍ هیبشق ا ؿیاؿت کاعگغی صع ًِ٘یت هّجّص، تًُا يیغِی عَایی صَی  ت
ی کداعگغ اؿدت کدٍ بدا پدیق يُداصو ؿیاؿدت  سّص، کاع ٗٔیمی ايجام صَض. ایى يیغِی ُب٤ٍ

ّايدض  كدّص، هی ُلبايٍ سّص کٍ صع بـدتِغ گغایلدی ًضاهپغیالیـدتی صيبدال هی اجتماٗی ٗضالت ت
لداٟی صع ايک ،عَایی عا بغای جاهٍ٘ بٍ اعهٜداو آِعص. تدضاعک ِ تبلیدٚ ؿغاؿدغی ایدى ؿیاؿدت

ّاَض آِعص.  ؿادت ؿیاؿی ِ اجتماٗی ایغاو بّجّص س
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صاعايدٍ  کداعگغی ِ ؿدغهایٍغَایی ٛی پاؿدز ،ی کداعگغ تغیى ت٘غى بٍ ه٘یلت ُب٤ٍ ٣ِتی ك٠اٝ
بلکدٍ یدک  ،یً٘ی دکن ٛیاب ؿیاؿدت کداعگغی صیگدغ یدک تذلیدن يیـدت ،کًض صعیاٟت هی

َای هتغ٣دی هّجدّص  گغایقی، با ایى ِجّص، بایض گ٠ت کٍ صع كغایَ ٟ٘ل ِا٣٘یت جاعی اؿت.
ّایی ِ ياکاعآهضی ؿیاؿت ،ی کاعگغ صع هباعػات ُب٤ٍ  صعَای اپّػیـدیّو ِ داکمداو  صع پی عؿ

صَی بٍ ؿیاؿت هـدت٤ن کداعگغی عا  اهکاو بٍ هذًٍ آهضو بغای كکن ،ؿیاؿی ایغاو ی هذًٍ
 صاعا َـتًض.

 جًگ و يبزد طبقاتی
ایـت صاص. َیچ عِيدض تداعیشی هًتٔدغ ٟغهداو َا ٟغهاو  َا ِ كّعف جًبق ،يمی كّص بٍ تاعیز

ّاو تذدغک  گغص یا ؿکّو يمی ٤ٗ  هايض. ايتٔاع ایًکٍ كّعكُا هّعت يگیغيض تا ها هـلخ بدٍ تد
ت٤ابدن  ی ُب٤اتی آهداصه ی َا ات٠ا١ يی٠تًض چّو هباعػه کّصکايٍ اؿت. ايتٔاع ایًکٍ جًگ ،كّین

ّاب ،با ًِ٘یت جًگی يیـت ِصؿتاو جاهٍ٘ کٍ ػباو اٗتدغاى ػصگی اؿت. ايتٔاع ایًکٍ ٟغ س
 بیًايٍ اؿت.  کّتٍ ،كُغ عا سلمگیًايٍ بٍ آتق يکلًض ،ِ ؿالح اٗتغاى اػ آيُا صعیٚ كضه اؿت

Dايدض، يبایدض بغتدغ ِ  بغای هغصهی کٍ بٍ تذ٤یدغ صع تمدام كدنّو ِ هًاؿدبات اجتمداٗی تدى صاصه
ٟؼایًض. بغای هغصهی کٍ صع ا َای چًیى هغصهايی عا هی تغبّصE كغاٟتمًضاو تًُا باع د٤اعت كغیٞ

گغ بّصE پًضآهّػاو تًُا بغ ُب٘ض سِای چًیى  ايض، يبایض يویذت تمام دغکات اجتماٗی سِا کغصه
ِکّٟتٍ ِ صعهايضه يبایض صلـّػ بّص یا بغآياو تغدن کدغصE  هغصهی هی اٟؼایًض. بغای هغصهی چًیى ٟغ

اػ ت٠ًدغ َدن ؿداستٍ  کلدض، کداعی کدٍ تغدن ِ صلـّػی تًُا دـی اؿت کٍ دتی ٗل٢ عا هی
يیـت. آيچٍ صع بغابغ ایى هغصْم ايـايی اؿت، َمضعصی اؿت. صع َمضعصی اؿت کدٍ صِ ايـداو 

ِاهضاع یکضیگغ باكًض، صع کًداع ایـدتًض. بدغای هغصهدی  َدن هی بغابغ، با صعصی هلتغک بی آيکٍ 
چدٍ سدّص چًیى بایض تًُا صِؿت بّص ِ َمضعص، َمغاه ِ َمپا ِ كايٍ بٍ كايٍ. چًیى کـی اگدغ 

تابض ِ اگغ چٍ سِاکاع يیـت صع سِای صیگغاو يیؼ سّص  د٤اعت صیگغاو عا بغيمی ،د٤یغ يیـت
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ّلیت آو عا هی عا ؿُین هی گاه اؿت  کؾ کٍ صعص هی پظیغص. آو صايض ِ هـن کلض تًُا بٍ صعِص سّْص آ
گاه اؿدت. َمدضعص بدّصو چد ِ آو ّو کؾ کٍ َمضعصی هیکًض يٍ تًُا بٍ صعص، بلکٍ بٍ سّص يیؼ آ

گظكدتى اػ یدک کدّه بدٍ  Eؿاو کٍ عِص عا اػ سدّیق بگدظعايین آو ،گظع کغصو اػ یک عِص اؿت
ّياو Eای کٍ کّه عا صع سّص صعيّعصین گّيٍ کدٍ عاه عا صع سدّص بپیمدایین. چًدیى  پیمّصو یک عاه چ

 .:Cؿتا َا ِ بضايین کٍ، جاو َغ ػيضه صلی، ػيضه بٍ جاو صگغي اؿت ِدضت جاو
ّايض بٍ ایى جاو بٍ ل  ئیغ آباو ات٠ا١ بی٠تض. کـی َن يمی َای ُبی٘ی اؿت كّعف َا  عؿدیضه ت

تذمن کًیض. اها بٍ َمیى ايضاػه َن ُبی٘ی اؿدت کدٍ صع ٛیداب ؿیاؿدت کداعگغی  بگّیض ٟ٘الً 
ُل ، هجاَدض، ٟغكدگغص، پدغِ ٛدغب ِ آهغیکدایی ػِػه  هـت٤ن، کن اپّػیـیّو ؿیاه ؿلًِت

َدای جداعی ؿّءاؿدت٠اصه  اػ كدّعفاو گّیًدض ایًد بکلًض. بغ سالٝ آيچٍ داکماو ایدغاو هی
آیًدض.  بدٍ تذدغک صع هی ِكدًّص  ًُیى هدضای سّصكداو عا اػ سیابداو هی َا آوبلکٍ  ،کًًض يمی

تدغیى اهکايدات  َای گًگـدتغ بدا ِؿدیٖ  با ایى صاعِصؿدتٍ گام َن ،صاعايٍ ایغاو داکمیت ؿغهایٍ
کًًدض. ايـدايی کدٍ  ِعػ تغبیدت هی ُل ، سّصهذّع ِ هیدن ه٠ً٘ت ايـاِو  ،ای آهّػكی ِ عؿايٍ

کًدض. ايـداو تشلیدٍ كدضه اػ  ِ اػسّصبیگايگی صع تمام ؿادت ػيضگیق سّصيمایی هی ٍايذِا
کاصهی ،ت٠کغ کًض ِ هضام بدٍ كدکن هـدتُجًی صع ایدى  َا عِیای آهغیکایی تذوین هی کٍ صع آ

ایدى  ،ضاكدتٍ باكدضی کاعگغ ٣ِتی ػبايی بغای تکلن ي گیغص. ُب٤ٍ غػع١ ِ بغ١ ٟیگّع هیيمایق پُ 
ّاَض صاص. دتی ٣ِتی ٟغِصؿِت  ی جاهٍ٘ عؿدیضه اػ  جداو بدٍ لد  هًذَ اػ صَاو اِ ٟغیاص ؿغس

 ػيًض کٍ هـنلٍ ها ياو يیـت. آیض بٍ جای اِ ٟغیاص هی گغايی ِ تّعم ِ ٟلاع ه٘یلتی بٍ هیضاو هی
 بدٍ هذدا١ عا ی کداعگغ هبداعػات ُب٤دٍ یکی اػ كغایِی اؿت کدٍ همکدى اؿدتكغایَ جًگی 

ؿیاؿت تُاجن اهپغیالیـتی D :بٍ هغادت گ٠تین ؿّم يلغیٍ ی . َمايِّع کٍ صع كماعهبکلايض
آهغیکا صع ٣بال ایغاو، دتی اگغ بٍ جًگ ئداهی هًجدغ يلدّص، یدک ؿیاؿدت جًگدی اؿدت. 

                                                            
 ی یک عٟی٢ بٍ يگاعيضه. بشلی اػ ياهٍ :
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باعاو آو کلّع هًجدغ يلدّص، یدک  ی كضیض ا٣تواصی یک کلّع، دتی اگغ بٍ هّكک هذاهغه
ی یدک  ای اػ ا٣ِدات، ه٤ضهدٍ یک ابدؼاع جًگدی ِ صع پداعهؿیاؿت جًگی اؿت. تذغین سّص 

جًگ ئاهی اؿت. صيبال کدغصو ایدى ؿیاؿدت تّؿدَ اهپغیالیـدن آهغیکدا، ًِد٘یت بـدیاع 
ّلیِت ایجداِص ایدى ًِد٘یت سِغيداک،  سِغياکی عا صع ساِعهیايدٍ ایجداص کدغصه اؿدت ِ هـدن

ّيضگاو يیـت. يیغَِای ُغٟضاع ٛدغب صع ایدغاو، َم ی هذاهغه بغُٗضه ِلتك َدای  گدام بدا ص
ِلت ایغاو، هـب  ایجاص ایى ًِ٘یت سِغياک اؿتE  ٛغبی، ُّعی ِايمّص هی کًًض کٍ گّیی ص

D تبییِى Cٍی  ًِ٘یت بٍ ایى كکن، سّص بشلی اػ تُاجن اهپغیالیـتی ِ ص٣ی٤D تذلیلدِی C ایدى
ّايض اصٗدا کًدض کدٍ ص٣ی٤دًا هی کؾ يمی ی تاعیشی ، َیچ تُاجن اؿت. صع ایى لذٍٔ ى صايدض اید ت

ی تُاجن اهپغیالیـتی آهغیکا ِ هتذضايق كکن گغٟتٍ، بٍ کجا  ًِ٘یت سِغياک کٍ صع يتیجٍ
ِلت ایغاو یا  ستن هی كّصE تًُا چیؼی کٍ ٣ِ٘ی اؿت ایى اؿت کٍ آهغیکا با َضٝ ػهیى ػصِو ص

گغایايٍ صع آو ِ تـلین آو صع ه٤ابن آهغیکا، یک ؿیاؿت تماهًا جًگی  ایجاص یک صگغصیـِی ٛغب
. دداال ;Cگغٟتٍ اؿت کٍ يتایج ِ تب٘ات ایى ؿیاؿت، بٍ تماهی ًَّػ هلدشن يیـدت عا پیق

ؿدپاه ٣دضؽ اػ جايد   ی كدضه اؿدت. تدغِع ٟغهايدضه  ای تداػه ایى ؿیاؿت جًگی ِاعص هغدلٍ
 گیغص.  تذغین ِ ٟلاع دضاکثغی ٣غاع هی ی ؿیاؿت جًگی اؿت کٍ صع اصاهٍ ، یکآهغیکا

 ی گیغيدض. دملدٍ ٣ای٘ی َـتین کٍ بٍ ؿغٗت كدتاب هیصع پی ایى ٗملیات تغِع، كاَض ؿین ِ
ّاپیمدای هـداٟغبغی صع  اهدابت هّكدک  اثدغهّكکی ایغاو بٍ پایگاه ئاهی آهغیکا، ؿ٤ٍّ َ

ّایی جمُّعی اؿالهی ِ  َمايِّع کٍ پیلدتغ گ٠تدین آهغیکدا بدا َدضٝ اػ هیداو  ٛیغه.پضاًٟض َ
ِلت ایغاو یک ؿیاؿت تماهاً  ٍ تب٘دات ِ يتدایج آو ًَدّػ جًگدی صع پدیق گغٟتدٍ کد بغصاكتى ص

عؿدض چدٍ دجدن اػ ات٠ا٣دات عر صاصه  هی هًتلغ هجلٍهلشن يیـت. ه٘لّم يیـت ٣ِتی ایى 

                                                            
ّٕ  ی ؿّم يلدغیٍ صع كماعه از برجام مقدمات و وتایِج سیاسی، اقتصادی و طبقاتِی خروج آمریکای  بٍ ه٤الٍ ; ی عاه يدّ عجد

 کًیض.

https://haftehmagazin.files.wordpress.com/2019/10/rahenoo_3.pdf
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كدّص صع  َدایق عا هی اؿت. تا َمیى جا تذّالت بؼعگدی صع ه٤ًِدٍ عر صاصه اؿدت کدٍ يلدايٍ
ّيی تلدییٖ  توّی  ُغح پاعلماو ٗغا١ بدغای اسدغا  يیغَِدای آهغیکدایی صیدض. دٌدّع هیلید

صع  َا، ادتمال تذّالتی صع هذًٍ صاسلی عا يیؼ بٍ َمغاه صاعص. صع پی ایى دٌّع ِ ص٣ی٤داً  کًًضه
تا اُالٕ ثايّی اهکاو تذغکات هیدضايی عا  یئام اهپغیالیـت بٍ کل كض پیاصه ػهايی کٍ توّع هی

ؿد٤ٍّ  ،جًگ باكدض ی گغ ِ اهیضِاع پیغِػی آهغیکا صع هذًٍ اػ صؿت صاصه باكض ِ بایض ئاعه
ّاپ بشق ٣ابدن تدّجُی یمای هـاٟغبغی ًغبٍ ٣ابن تّجُی بٍ جمُّعی اؿالهی ِاعص کغص ِ َ

 دّل تلییٖ پیکغ ٣اؿن ؿدلیمايی ای تّصه بـیج بٍ صَی آهضه بغای كکن َای بٍ صؿت پیغِػی اػ
ّاپیمدای هـداٟغبغی و بٍ ؿ٤ٍّاعا بٍ داكیٍ بغص. صع چًیى كغایِی دٌّع هیضايی ه٘تغً َ  ِ

ِلدت ُیای ال هائضه ی ٗلت داصثٍ، عباعهعؿايی ص ی اُالٕ يذّه  ییEهدغصاو آهغیکدا بدّص بدغای ص
بٍ پغچن  اوؿپاه ِ ادتغام ه٘تغً ی تغِعكضه ی کٍ ایًاو اػ كاصی پاعه كضو ٗکؾ ٟغهايضه چًاو

 گًجیضيض. آهغیکا صع پّؿت يمی
ِلددت ایددغاو صع پًدداه ّيی، ص  ات٠ددا١ اٟتدداص عا يضاكددت. اهددا 89ايتٔدداع آيچددٍ صع صی  تلددییٖ هیلیدد

ِلت ؿیاؿت ّٕ ات٠ا٣اتی چّو آبداو  يذّی اؿت کٍ بٍ َای ص کًدض.  ياپدظیغ هی عا اجتًداب ٣ِ89
ِلت آهغیکا اٗالم کغصه اؿت صع ٣ِدایٖ صی  بدا تّجدٍ بدٍ  89ِ صی  89، آبداو 84َمايِّع کٍ ص

ِلت اهغیکا ؿغ صاصه يلضه اؿت.  ،َا تغیى تذغین ِجّص كضیض دتی بغای يمّيٍ یک ك٘اع ٗلیٍ ص
َا  ايض. ت٠اِت ایى اٗتغاًات صع یک اتمـ٠غ هلتغک ؿیاؿی هّعت گغٟتٍ ی َمٍ ،غاػ ایى هًٔ

 ِ ًضَایی ه٘یلدتی صاكدت َمگی پایٍ 84ِ صی  89َای آباو  اَمیت صاعيض. كّعف َمچًاو اها
َدای  ؿیاؿدت ی يتیجدٍصع  صاعايٍ ِ اهپغیالیـتی بدّص، َا ؿغهایٍ اگغچٍ كکن سّص ایى كّعف

 یک اهکاو گلّصه بّصEداهن یک عسضاص  89صی  تجم٘اتصيض. اها صاعيٍ عر صا ت٘غًی ؿغهایٍ
 تجم٘داتلجـتیکی اهپغیالیـن صاعص. ایدى  هـت٤یِن  يیاػ بٍ دمایت ِ صسالت بغای ب٤اء، کٍ بّص

هشدضِف ِ  ،ساُغ دٌّع ٟغِصؿتاو ِ اٗتغاًدات ه٘یلدتیٍ ب ،عر صاص 89 هايًض آيچٍ صع آباو
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ّاَای ه٘یلصًَضه يیـتًض.  ٟغی  یدا ای٠دای ي٤دق  89ِ آبداو  84اٗتغاًات صی  تیبغسی هذت
گمايٍ ػيی ِ بشت  ٟغاِايی عا بٍ صیاع َپغِِت  ی ٗضهَایی اػ ٟغِصؿتاو صع ایى اٗتغاًات،  بشق

ّيی ِ ا٣بال ؿپغص. َمیى چِپ  ِلت ایدغاو  ؿغيگ ُلبی کٍ بٍ ساُغ ٗملیات ئاهی آهغیکا ٗلیٍ ص
بٍ تى کغصه  CبللّیـنDصاص ِ ٣بای  یض هیاي٤الب کاعگغی يّ 84پؾ اػ صی  ،َلُلٍ ؿغصاصه بّص

هددضعو ِ Dاهددِالح  ِ بٍ هتّؿددَ ی ا٣لدداعِ  ُددّع کددٍ گ٠تددٍ كددض دٌددّع صِبدداعه بددّص. َمدداو
ِ تبضین بدٍ  يضَای تُغاو عا اكٜال کغص َا ِ سیاباو کٍ بغای چًض عِػ صايلگاه Cای کغصه تذوین
ِيدا اِباهاDای کٍ اػ  اهکايی گلّصه اؿت. اهکاو گلّصه ،تغاهپ كضيض ی دًجغه ، اِباها، یا با ا
ِٙ هیگى آهغیکاؽ ،جاؽ صكمى ها َمیىDتا  Cیا با ها اصاهٍ صاكتٍ اؿت ِ تا اُالٕ ثايّی  Cصع

پّكداو  ی هـدت٤ین چکمٍ پغِاتدغ اػ َمیلدٍ صل بدٍ هضاسلدٍ ایى ا٣لاع هتّؿَ، بی اصاهٍ صاعص.
بٍ كُغَای ایدغاو، دتدی َا ِ ي٠غبغَای اعتق آهغیکا  ايض ِ بغای کلايضو تايک آهغیکایی بـتٍ

عا کًداع يًُدض ِ بدغای ا٣ًدإ اهپغیالیـدن بدٍ C ی هتّؿدِی ُبDٍ٤ُلبی  بًٌ٘ا داًغيض ٗاٟیت
ِ دتی ايتذاع يلاو صًَض. صع کًداع ایدى، C كجاٗتDَا،  تغ، اػ سّص صع سیاباو تُاجن گـتغصه

ای  غباػاو پیداصهی کاعگغ ِ ٟغِصؿدتاو عا بدٍ ؿد َایی اػ ُب٤ٍ ايض کٍ بشق آياو بٍ ایى اهیض بـتٍ
صاعايٍ ِ اهپغیالیـدتی، ؿدًگغ  ای ؿدغهایٍ َا بغای پیلبغص ُغح ِ ي٤لٍ تبضین کًًض کٍ صع سیاباو

 يلدیًاو ِ ٟغِصؿدتايی كدیٍکداعگغاو، هذغِهداو، داجًگًدض. آيداو،  ؿاػيض ِ بغای آياو هی هی
ّاًَض هی ِ  باكدًض ػبداو الکى ِ بدی ،َای سّبی کٍ همکى اؿت صاكتٍ باكًض کٍ با تمام يیت س

 کًًض.  جاصه عا بغای ٣اتالو سّص هاٝ 
ِلت َمچًاو يـدبت بدٍ ُب٤دٍ عِیٍ  ی کداعگغ ت٘غًدی اؿدت ِ َدیچ  ی ؿیاؿی ِ ا٣تواصی ص

ِلت اػ بغياهٍ ٤ٗ  اػای  يلايٍ سدّعص. تًُدا صع یدک  جاعی بٍ چلن يمی تُاجمِی  َای يلیًی ص
ِٞ صؿتمؼص کداعگغاو کدٍ هلد88ؿال  ی بّصجٍ ی الیذٍ پغصه صع ّاَدض كدض، ، ک مّل هالیدات س

صه  ، بدٍ هیدؼاوهالیات بغ صؿتمؼص کداعگغاو ،7089 ی بّصجٍ ٣ايّو صع تغ آِعصه كضه اؿت. پاییى
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 كض ِ ایى ٣دايّو هالیداتی ٗیًداً  َؼاع تّهاو اٗمال هی 173ِ لیّو یه صؿتمؼص صِ صعهض بغ هاػاص
ِلت َن عٗایت هی صؿدتمؼص  بدغ الیداته ،88ؿدال  ی الیذٍ بّصجدٍاها صع  Eكض بغای کاعکًاو ص

ِلدت 033هاػاص صِ هیلیّو ِ  بغصه صعهض  ،کاعگغاو  ،َؼاع تّهاو ِ هالیات بغ صؿتمؼص کاعکًداو ص
اؿت. والبتٍ ًَّػ ایى الیذٍ بٍ توّی  يُدایی  صعئغ گغٟتٍصه صعهض بغ هاػاص ؿٍ هلیّو تّهاو 
چلدن هجلدؾ بدٍ  يمایًدضگاوای اػ هشال٠دت َدن صع هیداو  هجلؾ يغؿدیضه اهدا َدیچ يلدايٍ

ِلت بغ صؿتمؼصَای ياچیؼ کاعگغاو هالیات ًِٖ کدغصه ِ َمؼهداو ه٘اٟیت .سّعص( يمی َدای  ص
ِلدت صع ؿدالیاو اسیدغ،  کًض. صاعاو بؼعگ ًِٖ هیٍ هالیاتی گـتغصه بغای ؿغهای صع کًاع ایدى، ص

َدا ٗدالِه بدغ ایدى کدٍ اػ  صاعاو صاصه ِ آو ای بدٍ ایدى ؿدغهایٍ ؿداب٤ٍ َدای بی هجّػ اٟؼایق يغر
ی  هًِض تّعِم کمغكکى بٍ ُب٤ٍ ای بغسّعصاع َـتًض، با تذمیِن ئام َای هالیاتی گـتغصه ته٘اٟی

ِٞ کاليی بٍ جی  هی  ػيًض. کاعگغ ِ ا٣لاع ٟغِصؿت، ؿّصَای هٌاٗ
 ،کًض. كغایَ جًگدی ای پیضا هی َای تاػه کاعگغی صع چًیى كغایِی پیچیضگی ی پیلبغص هباعػه

 صع كدغایَ جًگدی، صَدض. ی کداعگغ عا اٟدؼایق هی بٍ ُب٤دٍ ٟلاع بغ ا٣تواص ِ ايت٤ال ایى ٟلاع
كدّص. اػ  َدا تغجمدٍ هی پیمايی بدا تغاهپیـدت اٗتغاى ِ ا٣ضام ٗلیٍ ایى كغایَ بٍ عادتی بٍ َن

 یابًض تا اػ ایدى اٗتغاًدات ًِ٘یت عا هـاٗض هی د٤ی٤تاً  ،جغیايات اپّػیـیّو آهغیکایی یؿّی
ّاعاهپغیالیـن  ی بٍ جبٍُ بغای کمکعا  كغایِی هیضايی  بُغه بغصه ِ  ،کًًض ِ اػ ؿّی صیگدغ َم

ِلت ِ کاعٟغها با كغایَ عادت گیدغص. صع هیداو  تدغی هدّعت هی ؿغکّب اٗتغاًات اػ ؿّی ص
ّاَداو اای اػ ه٘تغًد ای كداَض آو بدّصین کدٍ ٗدضه داكدیٍ هدّعت بٍ 89اٗتغاًات آباو  و س
َای آتق ِ سلن بٍ عادتدی  ك٘لٍ كضه ٗلیٍ گغايی بًؼیى بّصيض اها كضه ِ تًٔین اٗتغاى کًتغل

بٍ داكدیٍ  سّص بگیغص، کٍ همکى بّص بغِػ کًض ِ كکلی هت٠اِت بٍ عا یَای هت٠اِت ایى هکايیـن
گغ هِلّب بّص َن بدغای جغیايدات پدغِ اهپغیالیـدت.  کٍ َن بغای ؿغکّب بّص دظٟیایى  Eبغص

ی بـدت ِ ه٘یلدت اتعا بدٍ عِی اٗتغاًد اف َای آتدق بدٍ ؿداصگی گدّف دکّهت صع ك٘لٍ
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ّيیا چما١ بًدؼیى بُايدٍ Dي٠ؾ عادتدی کلدیضيض کدٍ  ،ُل  ف عا بیغِو آِعص ِ جغیايات ؿغيگ
 .Cاهن ئام يلايٍ اؿت ،اؿت

ُداجمِی َدای ت ؿاػی ه٤ابلٍ با ؿیاؿت تاکیض بغ ٗام یض باؿیاؿت کاعگغی صع چًیى كغایِی با
ِلددت ؿددغهایٍ آػاصگظاعايددٍ  صع هذددیَ کدداع، ی ُب٤دداتی گیددغی هبدداعػه صاعی، َمؼهدداو پی ی ص

صع سیابداو عا هدضئغ صاكدتٍ  صاعايٍ ِ ًضاهپغیالیـتی ُلبايٍ، ًضؿغهایٍ ٗضالت ِعػی ؿیاؿت
ّيی َای پی باكض. كکـت ُلبی کٍ َغ يبغصی عا جًگ يُایی تغؿین کدغصه  صعپی ؿیاؿت ؿغيگ
بمبداعاو تبلیٜداتی ِ  کًدض ِ بدا یاٟتدٍ عا ؿدل  هی هًدض ِ ؿداػهاو عیدؼی َدضٝ ِ اهکاو بغياهدٍ

ّلّژیک ِا ِعػی  اهکاو بغِػ يّٗی صیگغ اػ ؿیاؿدت ،َا ِ ك٘اعَای سّص ٗمضه کغصو هضا یضئ
بایض هّعص تّجٍ کن ُب٤ٍ ٣غاع بگیغص. کاعگغاو ٠َت تپٍ، َپکّ، آطعآب ِ...  کًض، تٌ٘یٞ هیعا 

ابدٍ ثبدٍ ه باعَا ٟغِصؿتاو ِ کاعگغايی کٍ يض ِصاعايٍ عا صاع ؿاػی هِالبات ًضؿغهایٍ اهکاو ٗام
کدٍ چُدن ؿدال  هًذَ پغِٛغبدی سَ ؿیاؿی صع ه٤ابنبایض  ايض، كضهت صم تّد هوغٝ گّك

َغ صعجٍ اػ ایـتاصگی َمؼهاو ایـتاصگی کًًض.  ، ٟاجٍ٘ بٍ باع آِعصه ،گغاو اؿت صع کًاع ؿغکّب
ِلت ؿدغهایٍ ِ ه٤اِهت صع بغابغ ؿیاؿت  صاعی صع ایدغاو، َای ا٣تواصی ِ اجتماِٗی تُاجمِی ص

ّايض ي٤ٍِ هی َایی کٍ هـیغی بغای سدغِ  اػ ایدى ايـدضاص ؿیاؿدی  هیضی باكض صع صل تّصها ی ت
ّاعی ُل  هی ّاي٘ی پدیق هدی کًًض. ؿغٗت ٣ِایٖ ِ تذّالت، صكد آِعص کدٍ تذدغک ِ  َا ِ هد

کًدض. لدظا ؿیاؿدت هلدشن صع  ُب٤اتی ُلد  هی ی هبیًی بیلتغی عا اػ پیلغِاو هباعػ عِكى
کًن يکاتی عا هِغح کًن ِ ايتٔاع بدغ ایدى  ؿ٘ی هی ٣بال ایى ًِ٘یت الؼاهی اؿت. صع ایى عاؿتا

 اؿت تا صیگغ کّكًضگاو يیؼ ؿُن سّص عا ای٠ا يمایًض.
ِٕ يلضه، ٛاٟن اػ ایًکٍ ها َدن اکًدّو صع هدذًٍ بغسی گماو هی -7 ی  کًًض جًگ ًَّػ كغ

ِٕ يلضه يبغصین. کـی کٍ ٟکغ هی ّاَض تـلین كّص.  ٣ًِ٘ا هی ،کًض جًگ ًَّػ ِا٣ً٘ا كغ س
اؿت ػهايی بغای تـلین كضو يیؼ با٣ی يمايدضه باكدض. ؿیاؿدت کداعگغی بایدض  اها همکى
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عیدؼی کًدض.  ایى كغایَ بغياهٍ صع هباعػات سّص عا  ی هِّ٘ٝ بٍ ایى ِا٣٘یت باكض ِ آیًضه
ؿیاؿدت  ،ؿیاؿت يٍ بٍ جًگ، ٣ِتی کلّعی هّعص تُاجن اهپغیالیـتی ٣غاع گغٟتٍ اؿت

 ،اها ٣ِتی داکمیت ؿدغهایٍ ،ؿغعاؿت اؿتتـلین اؿت. ؿیاؿت صٟإ هیًُی بٍ ٓاَغ 
بایض هّعص َجمٍ ٣غاع بگیدغص  ،کًض ی کاعگغ عا بٍ هثابٍ ؿًگ ػیغیى آؿیاب ُل  هی ُب٤ٍ

كغایَ صٟدإ  َِای کاعگغی ٤ٗ  يلیًی کغصه  تا اػ ت٘غى بٍ ه٘یلت ِ ؿغکّب ؿاػهاو
ـلیت گ٠تٍ ِ تغِع ٣اؿن ؿلیمايی عا ت ،هُیا كّص. ٣ِتی هضیغ ٗاهن ٠َت تپٍ واؿض بیگی(

کًض ٣غاع يیـت سّصف بٍ جًگ بغِص، ایدى ػالدّیی  آهاصگی هغصم بغای جًگ عا اٗالم هی
کًدض. صع  داال جاو کاعگغاو عا صع جًدگ ُلد  هی ،کٍ سّو کاعگغاو ٠َت تپٍ عا هکیضه

ّيٍ اصٛام صع يیغَِای ؿیاؿِی  ،كغایَ جًگی هّجّص اػ جملٍ اپّػیـدیّو ِ  بّعژِایِی  َغگ
ای ٣غبايی کغصو ؿیاؿت کاعگغی اؿت. کاعگغاو هّٓٞ َـتًض هدذًٍ بٍ هً٘ ،داکمیت

جًگ عا بٍ صعؿتی تلغیخ کغصه ِ ي٤ق يیغَِدای اهپغیالیـدتی عا اٟلدا کًًدض. َمؼهداو 
ِلددت ؿددغهایٍ بددٍ ُب٤ددٍ کدداعگغاو بایددض ت٘ددغى ؿددغهایٍ ّاو  صاعی ِ ص ی کدداعگغ عا بددٍ ًٗدد

ّا کًًض. ؿیاؿت  َای سائًايٍ عؿ
ی کداعگغ دیداتی اؿدت. کداعگغاو ایدغاو  ٘یت بدغای ُب٤دٍكکـت یا پیغِػی صع ایى ًِ -2

ّاَاو سغِ  آهغیکا اػ ه٤ًٍِ باكًض. ادتمدال  هضا با تمام هلت َن َای ساِعهیايٍ بایض س
ِلدت  ی صاعايدٍ َای  ؿدغهایٍ ؿیاؿت ی ياپظیغ اػ ػاِیٍ ایى ِجّص صاعص کٍ كکـتی جبغاو ص

ٍ اٟلدا ِ عِكدًگغی باكدض. ایغاو بٍ کلّع تذمین كّص. ؿیاؿت کاعگغی بایض هِّ٘ٝ ب
ِلت ؿغهایٍ صاعايٍ بّصو آو، يلدتت  کٍ اػ سِّص ؿغهایٍ صع صٟإ اػ کلّع صاعی ياکاعآهضی ص

 عدمايٍ هّعص َجمٍ ٣غاع بگیغص. بایض بی گیغص، هی
َای آهغیکا عِكدى كدضه  پیمايی اپّػیـیّو هؼصِع با ؿیاؿت اهغِػ بیلتغ اػ َغ ػهايی َن -0

يبایض صع ٤ٗ  عايضو ایى يیغَِای ؿیاه صعيگ کًض. اگغ تدا ای  ی کاعگغ لذٍٔ اؿت. ُب٤ٍ
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كض اػ  ای ك٘اعَای اعتجاٗی ایًاو اػ اٗتغاًات کاعگغی كًیضه هی صیغِػ بٍ كکن داكیٍ
ّيض اهغِػ ايتٔاع هی بلکٍ هدضاَای عِكدى ِ  ،عِص يٍ تًُا ایى هضاَای جؼئی ساهّف ك

 ك٠اٟی ٗلیٍ ایى هؼصِعاو بٍ گّف بغؿض.
پیمايی  اگغ چٍ اػ َن ،َا كغکت کغصيض ای کٍ صع هغاؿن تلیٖ تغِعكضه هآو جماٗت گـتغص -4

 ،با يیغَِای آهغیکایی صع ایى لذٍٔ هبغا َـتًض اها بایض صايـت کٍ ایى جماٗت گـدتغصه
ّلٍ ِلت داکن ياصیضه گغٟتٍ ِ بدٍ  عا صع َن ِ يبغص ُب٤اتی ٗضالت اجتماٗی ی ه٤ پیمايی با ص

ايدض. بایدض بدٍ ایدى يیغَِدای ِؿدیٖ  ی اهًیدت ٟغِستدٍؿاصگی ٗضالت اجتماٗی عا بٍ بُا
اهًیت يیدؼ بدٍ  ،ُلبايٍ ِ ؿّؿیالیـتی اجتماٗی گّكؼص کغص کٍ صع ٛیاب ؿیاؿت ٗضالت

ّاَض كض  ػهیًدٍ عا بدغایؿاالع تاکًّو  َای ؿغهایٍ َمايِّع کٍ ؿیاؿت Eعادتی ٣غبايی س
ّا صع جًبقَدای اهپغیالیـدتی  تدغیى پغِژه  َژهّو كدضو ؿدیاه  ِ هدضای ع کدغصهَدا َمد

َا ٟغیاص كدضه اؿدت. ب٘دض اػ ایدى يیدؼ  اػ صَاو تّصه بـیاعی اػ اٗتغاًات،صع  اهپغیالیـن
ّاَض صاكت.  َا لِمات جبغاو اصاهٍ ایى ؿیاؿت ب٘یدض گظكتٍ اػ ایدى، ياپظیغی بٍ َمغاه س

کدٍ اػ  نكداَض يیغَِدایی باكدی ،ادـاؿات ع٣ی٢ كضويیـت با گظكت ػهاو کّتاَی ِ 
 صًَض. هی صع بغابغ اهپغیالیـن کًًضگاو تى بٍ تـلین یٖهیاو َمیى تل

صاعی ًُِدی ِ  ی کداعگغ بایدض عِكدى كدّص کدٍ ؿدغهایٍ صؿدتاو ِ ُب٤دٍٟغِ ی بغای َمٍ -7
ايض. لظا بٍ َماو ايضاػه کٍ ك٠اٝ بایدض ٗلیدٍ  کًًضه المللی َغصِ ٗاهالو ایى كغایَ تباه بیى

ِ َای ا٣توداصی  ض صع بغابغ ؿیاؿتبای ،اٟغِػايٍ آهغیکا ایـتاصگی کغص َای جًگ ؿیاؿت
ّاو ٗاهن تل ی صاعايٍ ؿغهایٍ اجتماٗی ، ِ كکاٝ صعِو جبٍُ صٟداٗی تتصاسلی يیؼ بٍ ًٗ

 .ایـتاص
ّايدٖ پیلدیى  ؿیاؿت کداعگغی صع ایدى صِعه ِٓدایٞ ؿدًگیًی بدغ صِف صاعص. كکـدت َا ِ ه

ّاعصی کدٍ ايض. با ِج َمچًاو پابغجا َـتًض ِ هٌ٘الت جضیض يیؼ بٍ آيُا اٟؼِصه كضه ّص َمٍ هد
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ّاو َیچ ؿیاؿت يجات طکغ كض، يمی ی  بشق صیگدغی اػ َدیچ يیدغِی اجتمداٗی جدؼ ُب٤دٍ ت
ّايدض ه٤داِهتی  کاعگغ ايتٔاع صاكت. تًُا ایى ُب٤ٍ ِ ؿیاؿت هـت٤ن ایى ُب٤دٍ اؿدت کدٍ هی ت

 کًًضه بغپا کًض. د٤ی٤ی ِ ؿغاؿغی عا صع بغابغ َمٍ يیغَِای تباه

 اسذ يىروسی
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 ی کارگر هی ترای هثارزات جاری طثقهی را نقطه

 

 ی ٠َتٍ هًتلغ كض. صع هجلٍ 7081* ایى ه٤الٍ بغای يشـتیى باع صع آطع 
 

َای اسیدغ،  ی کاعگغ ایغاو بٍ كضت اٟؼایق یاٟتٍ اؿت. ٓغٝ عِػَدا ِ ٠َتدٍ اٗتغاًات ُب٤ٍ
ّاػ ع کاعگغاو كغکت يیلکغ ٠َت تپٍ ِ گغِه هلی هً٘تی ّٟالص، سیاباو ا بدٍ َدای كدّف ِ اَد

ايض. َمؼهداو  ايض ِ اٗتواب عا بٍ تجمٖ ِ عاَپیمایی گغه ػصه ی هباعػات سّص تبضین کغصه ٗغهٍ
ِلت آو، ٟلاعَا بغ کاعگغاو ِ ٟغِصؿتاو ایغاو عا بٍ باالتغیى ددض عؿدايضه ؿغهایٍ ايض ِ  صاعی ِ ص

ِلت آه َای ِدلیايٍ ی ایغاو يیؼ دتی پیق اػ آٛاػ تذغین صاعايٍ ا٣تواص ؿغهایٍ ِاعص ی ص غیکدا، 
ِلت آهغیکا ٣وض صاعص جمُّعی اؿالهی عا صع ؿیاؿت ه٤ًٍِ ای سّص بدٍ  بذغاو كضه اؿت. ص

ِلت آو صع ایغاو يیؼ هثن گظكتٍ،  ی ؿغهایٍ تـلین ِاصاعص ِ ُب٤ٍ تذمن ٟلداعَای C عاهِ Dصاع ِ ص
، ايض کٍ ٟلداعَا عا بدغ هغصهداو کداعگغ عا صع ایى صیضه بذغاِو ا٣تواصی آهغیکا ِ اػ ؿغ گظعايضو

ی کداعگغ ِ  صؿت جاهٍ٘ َؿغكکى کًًدض ِ بدا ايت٤دال تب٘داِت بذدغاو بدٍ ُب٤دٍ ٟغِصؿت ِ تُی
صاعی دغاؿت ِ د٠آت يمایًض. صع ایى ًِ٘یت ِسدین  ٟغِصؿِت جاهٍ٘، اػ ؿغهایٍ ِ ؿغهایٍ

ی کاعگغ بایض چٍ هـیغی عا ايتشاب کًض تا اػ صل ایى هباعػه، عاَی بدٍ  ی ُب٤ٍ ِ پیچیضه، هباعػه
ی کداعگغ چدٍ  ی عاه ُب٤دٍ ی ٗاصاليٍ، یاٟت كدّص  ي٤لدٍ جتماٗی ِ ایجاِص یک جاهٍ٘عَایِی ا

ّايض باكض  هی  ت

https://mejalehhafteh.com/2018/10/09/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C/
https://mejalehhafteh.com/2018/10/09/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C/
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ی کداعگغ  ای کٍ بایض بٍ آو اكاعه کغص ایى اؿت کٍ كدکِن هبداعػات جداعی ُب٤دٍ يشـتیى يکتٍ
تغ اػ َمٍ هباعػات کاعگغاو كغکت يیلکغ ٠َت تپٍ ِ گغِه هلی ٟدّالص( بدا كدّعف ِ  وكاسن
ی جاهٍ٘ ٓاَغ كض، ت٠اِت صاعص. بدا ایدى ددال،  بغ هذًٍ 7084هاه ؿال  کٍ صع صی اٗتغًاتی

ی ه٤ّٟیدت هبداعػات کداعگغی يیـدت ِ  کًًضه ی ٟ٘لدی، تٌدمیى ایى ت٠اِِت كدکن صع هغدلدٍ
ی کداعگغ ایدغاو عا  ، جًدبق ُب٤د84ٍهاه ؿدال  َای صی ی كکِن كّعف َمچًاو سِِغ ؿیِغه

اهپغیالیـتی بّص: اٟد٢ ِ -صاعايٍ ، ؿغهایٍكتٍهاه ؿال گظ َای صی كکن كّعف .کًض تُضیض هی
ِلت لیبغاِل ؿغهایٍ ايضاػ ایى كّعف چلن ی ُغٟضاع آهغیکا صع ایغاو بدّص.  صاعايٍ َا، ایجاص یک ص

ؿّ ٣وض صاكت كدکن جضیدض ِ ِیغايگدغی اػ  ِجُی بّص: اػ یک آو جًبق اؿیغ یک تباَِی صِ
صاعی عا بدٍ  ّی صیگدغ ایدى كدکن اػ ؿدغهایٍی ایغاو داکن کًض ِ اػ ؿ صاعی عا بغ جاهٍ٘ ؿغهایٍ

ِلت ِلت آهغیکا ِ ؿایغ ص ِلت اتذاص با ص ّيض ػصه بّصE یً٘ی بدا َمداو ص َدایی  َای َمـّ با آو پی
ای اػ ایدى  ايض ِ َدیچ ي٤ِدٍ کٍ صع ؿغاؿغ صِعاو ه٘اهغ، ساِع هیايٍ عا بٍ ساک ِ سّو کلدیضه

٘ماعی آيداو، صع اهداو يبدّصه اؿدت. صع ُلبايٍ ِ اؿدت َای تّؿدٍ٘ ی جٜغاٟیایی اػ بغياهٍ ه٤ًٍِ
صاعايٍ ِ اؿت٘ماعی، بدا جايبدضاعی اػ ؿد٠اکاِو  هاه، ایى تباَی صِِجُِی ؿغهایٍ َای صی كّعف

یاٟتًدض، َمچدّو  باع صیگغ ِ بٍ ُدغػ ٗجیبدی ٛـدن ت٘میدض هی ای کٍ یک گظكتٍ تاعیِز هوغٝ
 .كض سايضاو پُلّی، تکمین هی

-صاعايٍ ، كدکِن ؿدغهای84ٍهداه ؿدال  َای صی ّعفكض تا بالٟاهلٍ ك کٍ باٗث هی ؿٍ هبًایی

بدّص.  يفمی اهرزیالیسمن ِ داری، باور به لیبزالیسمن تقذس سزهایه اهپغیالیـتی پیضا کًض،

صاعی ت٤ضؿی ٣ائن يیـدت ِ بدغای لیبغالیـدِن آو  ی کاعگغ اها بغای ؿغهایٍ هباعػات جاعی ُب٤ٍ
َمچًاو اػ ُغٝ هبًدای ؿدّم، یً٘دی  ی کاعگغ کًض. با ایى دال، جًبق ُب٤ٍ َن تغه ُسغص يمی

گیغی ٗلًی ٗلیدٍ آو،  كّص. تا ػهايی کٍ هباعػه با اهپغیالیـن ِ جبٍُ ي٠ی اهپغیالیـن، تُضیض هی
ّاعه ایدى سِدغ ِجدّص صاعص کدٍ کدن  ی جًبق ُب٤ٍ بٍ یک سویوٍ ی کاعگغ تبضین يلّص َمد

https://mejalehhafteh.com/2018/08/04/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7/
https://mejalehhafteh.com/2018/08/04/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7/
https://mejalehhafteh.com/2018/08/11/%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AB%D9%82%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C/
https://mejalehhafteh.com/2018/08/11/%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AB%D9%82%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C/
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ّاو ِ يیغَِایق بٍ صیدِگ جّكداو بغي هباعػات ُب٤ٍ صاعی ِ  َای ؿدغهایٍ اهدٍی کاعگغ با تمام ت
هداه عا يپظیغٟتدٍ  َای صی ی کاعگغ تاکًّو كکن كدّعف اهپغیالیـتِی عیشتٍ كّص. جًبق ُب٤ٍ

، Cؿّعیٍ عا عَا کىE ٟکغی بٍ ددال هدا کدىDاؿتE با ایى دال، بغسی ك٘اعَای جايبی ئیغ 
ّای داكیٍ بٍ ّاو بشلی اػ هذت ی  ُب٤دٍ كّص. ًغِعت صاعص کٍ هبداعػات ای، صع آو صیضه هی ًٗ

َدا آلدّصه يکًدض. ؿدّعیٍ، ٗدغا١،  کاعگغ، اػ ایى صؿت ك٘اعَا صِعی کغصه ِ صاهى سّص عا بٍ آو
ِ اهپغیالیـدتی   ُلبايٍ اٟٜايـتاو، یمى، لیبی، ایغاو ِ ٛیغه صع دال داًغ هدّعص َجدّم تّؿدٍ٘

ُبعممذ   ی سددّص صع كًاؿددايٍ ی کدداعگغ يبایددض ٟغاؿددِت صكمى آهغیکددا َـددتًض ِ جًددبق ُب٤ددٍ
ی کاعگغ تاکًّو اجاػه يضاصه کٍ ایى صؿت ك٘اعَا اػ  عا اػ صؿت صَض. جًبق ُب٤ٍ مللیال بیى

ّای جايبی ٟغاتغ عٟتٍ ِ بٍ سویوٍ ّيضE اها  کًًضه ی ت٘ییى یک هذت ی كکِن جًبِق آو تبضین ك
تغ، هبداعػه بدا اهپغیالیـدن عا بدٍ  ایى کاٟی يیـت ِ ایى جًدبق بایدض بدا هدغادت َغچدٍ تمدام

ِلت آو، َمؼهاو با اٗماِل  سّص تبضین کًض. ؿغهایٍ ی کًًذه یىی تعی خصیصه یک صاعی ِ ص

ِلت آهغیکا،  تذغین، هذاهغه ِ َجّم ی کداعگغ ِ  ی ُب٤دٍ ای عا بٍ ؿ٠غه َجّم تاػه  اػ جاي  ص
ّٕ  ی کاعگغ اؿت کٍ هی صًَض ِ ایى تًُا جًبق ُب٤ٍ ٟغِصؿتاو ایغاو ؿاهاو هی ّايض با َغ صِ ي ت

ّٕ َجّم، َجّم، بـتیؼص. ؿتیؼ ئیغ َجدّم ) دارايه سزهایه-هجىم اهرزیالیستی با ایى صِ ي

ِلتِی  ِلتی ِ ٛیغص ِلت آهغیکا ِ هتذضاو ص ، بایض اي٘کاؿی ٟدّعی دارايه هجىم سزهایه ِ( آو ص

صاعی ِ ٟجدایٖ آو ئیدغ  ی کاعگغ پیضا کًدض ِ َمؼهداو بدا هبداعػه بدا ؿدغهایٍ صع هباعػات ُب٤ٍ
ِلددت آهغیکددا ِ ٟجددایٖ آو ئیددغ تُدداجن ؿدداػی ِ آػاصؿدداػی، پددغچ سوّهی ن هبدداعػه بددا ص

ِٞ ساِع هیايٍ يیؼ باال بغصه كّص هزگ بمز  ِ هزگ بز سزهایه .اهپغیالیـتی بٍ کلّعَای هشتل
ّايًض ِ بایض بدٍ سودلت ، صِ ك٘اعی َـتًض کٍ هیطلبی اهرزیالیسن، تحزین و تىسعه يمای  ت

ّيض جًبق ُب٤ٍ  .ی کاعگغ صع ایى هغدلٍ تبضین ك
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عا بدٍ َدن ِهدن  84هاه  َای صی ی داًغیى عا صع كّعف  ی ِاؿِی کٍ َمٍ چیؼ ِ َمٍ دل٤ٍ

بّص.  طلبی سزيگىيی صاص، اهپغیالیـتی ٣غاع هی-صاعايٍ ايضاِػ ؿغهایٍ َا عا طیِن چلن کغص ِ آو هی

ّيی ّاؿتٍ ؿغيگ ّيی جمُّعی اؿالهی ِ اتذاص با َغ  ُلبی بٍ هً٘ای پیّيض ػصو َغ س ای بٍ ؿغيگ
ّيیيیغِ، ج ّيی اؿدت. ؿدغيگ ِلتی ساعجی بغای يین بٍ ؿغيگ ُل  بدا َدغ گدغایق ِ  ًبق یا ص

ّلتى هتذض هی كّص  يیغِیی اػ آهضيیّػ ِ عًا پُلّی گغٟتٍ تا هذمض بى ؿلماو ِ تغاهپ ِ جاو ب
ی اهپغیالیـتی اػ تذغین ِ تغِع صع ایغاو گغٟتٍ تا جًگ ِ تُضیض صائمی بٍ جًدگ  ِ اػ َغ بغياهٍ

تا اػ ایدى ُغید٢، ُپلدی بدٍ ؿدمت بغايدضاػی جمُدّعی اؿدالهی ایجداص کًدض. کًض  دمایت هی
ّيی ی  گغی يضاعص بلکٍ کمِپ سّص عا صع ي٤ٍِ ی اكتغاکی با اي٤البی ُلبی يٍ تًُا َیچ ي٤ٍِ ؿغيگ

ِگاه آػاصی ّاَی ِ ٗضالت ه٤ابن اعص ی  ُلبِی اي٤البی بغپا کغصه اؿت. هبداعػات جداعی ُب٤دٍ س
ّي  .ُلبی يیـتًض ِ آكکاعا با آو ت٠اِت صاعيض یکاعگغ، اؿیِغ ایى ؿغيگ

ّيی ی کاعگغ ٛالبًا پالکاعصَدایی  هاه، جًبِق هّجِّص ُب٤ٍ َای صی ُلبِی كّعف صع ه٤ابِن ؿغيگ
َای سدّص اػ  بدغص یدا صع بیايیدٍ با هٌمِّو دمایت اػ بغسی يُاصَا صع جمُّعی اؿالهی باال هی

ی  گّیدض. هبداعػات ُب٤دٍ هی ؿشى هیپایبًضی بٍ بغسی يُاصَای دکّهت صع جمُّعی اؿال
ّٕ ؿدشًاو  ّٕ ؿشًاو يیاػ يضاعصE دتی ایدى پالکاعصَدا ِ ایدى يد کاعگغ بٍ ایى پالکاعصَا ِ ایى ي

ّايًض بغای جًبق ُب٤ٍ يمی ی اهى ایجاص کًًض ِ هايٖ اػ بغسدّعص  ی کاعگغ ِ ٟ٘االو آو، داكیٍ ت
ِلت ؿغهایٍ اهًیتی با آو ّيض. ص ّٕ پالکاعصَدا صاعی صع ایغاو يلاو  َا ك صاصه اؿت کٍ ِجّص ایى ي

صَدض ِ بدغای ؿدغکّب  ی بغسّعِص سّص ٣غاع يمی ِ ؿشًاو صع تجم٘ات اٗتغاًی عا هالِک يذّه
کًض. ِجّص تواِیغ یا پالکاعصَایی هبًی بغ دمایت  ای صعيگ يمی ی کاعگغ، لذٍٔ جًبق ُب٤ٍ

او ٟدغِص يیایًدض. جًدبق َا بغ تى کداعگغ كّص تا كال١ اػ بغسی يُاصَای دکّهتی، باٗث يمی
ی کاعگغ بٍ ایى پالکاعصَا يیاػ يضاعص ِ بایض سّص عا بٍ يماصَدای هـدت٤ِن سدّیق، هجُدؼ  ُب٤ٍ

ّايض هباعػات سدّص عا بدا پالکاعصَدای ی کاعگغ هی کًض. بٍ جای ایى پالکاعصَا، جًبق ُب٤ٍ  ت
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تًُدا  ، تکمیدن کًدض.«هزگ بز تحزین و هجىم اهرزیالیستی» ِ «هزگ بز دولت آهزیکا»

ّايدض بدا هبداعػه بدغای ایجداص جاه٘دٍ ی کاعگغ اؿت کدٍ هی ُب٤ٍ ُلبايدٍ، بدا  ای آػاص ِ ٗضالت ت
بشق هباعػه کًدض. ٣ِتدی  يذّی ِا٣٘ی ِ عَایی ی آو، بٍ ُلبايٍ َای تّؿٍ٘ اهپغیالیـن ِ بغياهٍ

ّايض پغچن هباعػه با اهپغیالیـن عا باال ببغص، چغا بایض بٍ پالکاعص ی کاعگغ هی ُب٤ٍ َای دمایدت ت
ِلت ؿغهایٍ ِلتی تمـک جّیض، صع دالی کٍ کلیِت ص صاعی صع ایدغاو صم بدٍ  اػ بغسی يُاصَای ص

ِاًخ  ی کاعگغ ِ ٟغِصؿتاو، َجّم هی ی ُب٤ٍ صم ِ َمؼهاو با َجّم اهپغیالیـن، بٍ ؿ٠غه بغص  
ِ ُلبايدٍ  ی بُتغ تًُا اػ صل هباعػه بدغ هبًدای یدک ؿیاؿدِت اجتمداِٗی ٗضالت اؿت کٍ جاهٍ٘

ّاػم ایى ؿیاؿت، هباعػه بشِق اهین ِ ِا٣٘ی بیغِو هی عَایی ّأهاو با ؿدغهایٍ آیض ِ ل صاعی  ی ت
 .ِ اهپغیالیـن اؿت

ّايض بشق سّص هی ی دارايه سیاست  اجتماعی  ضذسزهایه ی کاعگغ با جًبق ُب٤ٍ َدایی اػ  ت

و بدضیلی ٣ابدن ٟغِصؿتاو عا کٍ بضِو َیچ يیِت ؿّئی، اػ بِض داصثٍ ِ بدٍ صلیدن صع صؿدت يبدّص
بغصه بّصيض، جظب سّص کًدض. C پًاهDهاه ِ گ٠تماو کالِو داکن بغ آو  َای صی عِیت، بٍ كّعف

ی کداعگغ، گدام يُداصو صع عاه  بغص، جًدبق ُب٤دٍ هاه، ٟغِصؿتاو عا بٍ بیغاٍَ هی اگغ كّعف صی

 گمزای    ی کداعگغ بدا يمدایق صَض. اػ ؿدّی صیگدغ، جًدبق ُب٤دٍ َا يلاو هی عَایی عا بٍ آو
ّايض بشق سّص هی المللی  ضذاهرزیالیستی   بیى َایی اػ ٟغِصؿتاو عا کدٍ بدین آو صاعيدض کدٍ  ت

ايض  ایغاو بٍ ًِ٘یت ٗغا١ ِ ؿّعیٍ صچاع كّص ِ بٍ َمیى صلین بٍ هًّٖ اي٠٘ال ِ تغصیض صع اٟتاصه
  یدتی کاعگغ اؿت کٍ بًا بٍ جایگاه ُب٤اتی سّص ِ بًا بٍ ایى ِا٣٘ عا جظب سّص کًض. تًُا ُب٤ٍ

ّايض عَبغی اف صع تٌاص با ؿغهایٍ اؿت، هی کٍ هًاٟٖ ی ًضاهپغیالیـتی باكض.  ی هباعػه کًًضه ت
صًَض: یا تـدلین صع بغابدغ  ؿایغ يیغَِای اجتماٗی، بٍ صِ كکن بٍ َجّم اهپغیالیـتی پاؿز هی

بدغ کًًض یدا َمؼهداو بدا دملدٍ ِ َجدِّم اهپغیالیـدتی  اهپغیالیـن ِ َمغاَی با آو عا تجّیؼ هی
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اٟؼایًدض.  ی کاعگغ ِ كغایَ ػيضگی ٟغِصؿتاو هی ی ُب٤ٍ ی سّص بٍ ؿ٠غه ِؿ٘ت ِ كضِت دملٍ
ّايض ایى َغ صِ كکِن ؿغهایٍ ی کاعگغ هی جًبق ُب٤ٍ صاعايٍ عا صع َن بلکًض ِ سّص عا صع ه٤اِم  ت
ّاو جاهٍ٘ ٓاَغ کًض ُلبايٍ ِ عَایی بضیِن ٗضالت  .بشق صع پیلش

 ی کارگز هبارسات جاری طبقه طزحی بزای طزح  هطالبات در

گیغيدض، پدیق  ايضاػ ِ ا٤ٟی کٍ ایدى هِالبدات صع آو ٣دغاع هی َا با هِالبات سّص ِ چلن جًبق

ِيض هی کًدض کدٍ ایدى هِالبدات بدٍ  بًضی هی يذّی هّعت اؿت کٍ هِالبات عا بٍ استزاتژی .ع

ّاػِم تذ٢ِ٤ چلن ّيض. جًدبق ُب٤دٍ ل ی کداعگغ َدن  ايضاػی کٍ جًبق صع پی آو اؿت، تبضین ك

دیممذی  ای عا صع ه٤ِددٖ ٟ٘لددی هِددغح کًددض ِ َددن بایددض بایددض هِالبدداِت هددذیخ ِ هتغ٣ددی
ّيض بدا چلدن استزاتژیک ايضاػ جًدبق  صاكتٍ باكض ِ ٟغاهّف يکًض کٍ ایى هِالبات بایض صع پی

ّيض ی کاعگغ کٍ ایجاص یک جاهٍ٘ ُب٤ٍ  .ی آػاص ِ ٗاصاليٍ اؿت، هِغح ك

سمماسی   عام ی کدداعگغ بددٍ ؿددمت بق جدداعی ُب٤ددٍصع ه٤ِددٖ ٟ٘لددی ًددغِعت صاعص کددٍ جًدد
َدا  سّص دغکت کًض. کاعگغاو كغکت يیلدکغ ٠َدت تپدٍ ِ پدیق اػ آو های هشخص   خىاسته

ايض. ایدى  َای سّص عا هِغح کغصه ؿاػی کاعسايٍ ی هشال٠ت با سوّهی کاعگغاو َپکّ، هِالبٍ
ّاؿتٍ صع ؿِذی دّػه ّا-ای س ؿدتاع پایداو هلشن هِغح كضه اؿتE بضاو هً٘دا کدٍ آيداو س

ّلیضی صاصو بٍ سوّهی ّاؿتٍ  کًًض، كضه ای کٍ سّص صع آو کاع هی ؿاػی ِادضَای ت ايض. ایى س
ّاؿتٍ هی ّايض بٍ س ّاؿدتاع پایداو صاصو بدٍ تمدام  ای ٗام تبضین كّصE یً٘ی کاعگغاو هی ت ّايًدض س ت

ّيض کٍ صع چًض صٍَ گظكتٍ هّعت گغٟتٍ اؿت. کاعگغاو صع َغ كدغکت ؿاػی سوّهی  َایی ك
ّايًدض سدِّص بغياهدٍ ػيًدض، هی یا كدُغی کدٍ صؿدت بدٍ اٗتوداب، تجمدٖ یدا عاَپیمدایی هی ی  ت

ؿالٍ ٗغا١  گغٟتٍ پؾ اػ پایاو جًگ َلت َای هّعت ؿاػی ؿاػی ِ تمام سوّهی سوّهی

ّاؿتاع لّٜ آو ّال ببغيض ِ س ّيض. پؾ، ٗام با ایغاو عا ػیغ ؿ ّاؿدتٍ گسمتز    ؿاػی ِ َا ك ی  س
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ِّ سوّهی ّاؿدتاع لٜدّ ؿاػ هلشِن لٜ ی اػ اَمیت ػیاصی بغسّعصاع اؿدت. کداعگغاو بایدض س
ّلیضی اػ يـداجی ؿاػی تمام كغکت سوّهی ّلیدض ؿدیماو،  َا گغٟتدٍ تدا كدغکت َای ت َای ت

ِگاه ّلیضی َا، سّصعِؿاػی َا ِ پاالیلگاه َا، پتغِكیمی ه٘اصو، يیغ َای  َای صاعِ، كغکت َا، ت
ّيض. سوّهی ّاػم سايگی ِ ٛیغه ك ّلیض ل اػی صع ایغاو بٍ سل٢ ٟاج٘دٍ هًجدغ كدضه اؿدت. ؿ ت

َا بٍ  ؿاػی هّعت يگغٟتٍ ِ بًگاه گّیًض صع ایغاو سوّهی چاکاو باػاع آػاص هی َا ِ ؿیًٍ لیبغال
Dّلتی ِلتی كبDٍَای  َای باػيلـتگی یا كغکت ، هًضC١َِا سو ايض. ایى کدٍ  ِاگظاع كضهC ص

ايض ِ بًدا بدٍ ؿدغهایٍ  كدضه ٓداَغ كدضه َای سوّهی َایی صع ه٤ام سغیضاِع بًگاه چًیى كغکت
ّايـتٍ ايض کٍ هی ػیاصكاو تًُا آياو بّصه پیکغی عا سغیدضاعی کًًدض،  َدای ٛدّل ايض چًیى بًگاه ت

ِلتی یا ٗمدّهی يیـدتًض ِ  کًض. بًگاه تٜییغی صع اهن ٣ٌیٍ ایجاص يمی َای ِاگظاع كضه صیگغ ص
ّايیى  َای سوّهدی َای سوّهی ِ با َماو ه٢ًِ بًگاه َمچّو بًگاه ِ صع ٣الد  َمداو ٣د

ّيض ِ اصاعه اصاعه هی کًًدض دضاکثغؿداػی ؿّصَایلداو  َا بٍ تًُا چیؼی کٍ ٟکغ هی کًًضگاو آو ك
ايض، ات٠ا٣ًا  َایی کٍ صع بیلتغیى ؿِخ بٍ ٟاجٍ٘ صاهى ػصه ؿاػی اؿت. گظكتٍ اػ ایى، سوّهی

َدا  ی َماو، یً٘دCبشق سوّهی ِا٣٘یDَایی َـتًض کٍ بٍ اهِالدًا  ؿاػی َماو سوّهی
ايض: بدٍ َپکدّ يگداه کًیدض کدٍ صع ؿدال  ػيًض، ِاگظاع كدضه كاو عا بٍ ؿیًٍ هی َا ؿًگ کٍ لیبغال

اهٜغ ِٗاعیاو ِاگظاع كضE بٍ گغِه هلی ّٟالص يگاه کًیدض کدٍ  صاعی بٍ يام ٗلی بٍ ؿغهایٍ 7097
كدضE بدٍ  آٟغیض اهیغسـغِی ِاگظاع گظاعی اهیغهًوّع آعیا ِ هٍ بٍ گغِه ؿغهایٍ 7099صع ؿال 

َا ِ  بدٍ اؿدضبیگی 7084تپدٍ يگداه کًیدض کدٍ صع ؿدال   كغکت کلت ِ هً٘ت ِ يیلکغ ٠َدت
ّاو پًبٍ كغکت اهدِالح بشدق سوّهدِی  َای بٍ  َای ػئّؽ ِ آعیاک ِاگظاع كض. دباِب پُل

Dِا٣٘ی Cایى Eَایی بّصيدض کدٍ بدا ثمدى بشدؾ بدٍ بشدق  َا َمگدی كدغکت بایض تغکیضه باكض
َا كّص ِ  َای لیبغال ؿاػی ی کاعگغ يبایض اؿیغ اؿِّعه ضيض. ُب٤ٍِاگظاع كC ِا٣٘یDسوّهی 

ّٕ ِ كکن سوّهی  .گغٟتٍ هباعػه کًض َای هّعت ؿاػی ؿاػی ِ تمام سوّهی بایض با َغ ي
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ّاصه َای کاعگغاو يیؼ بٍ تجم٘ات باػ كضه اؿت: کاعگغاو سِاب بدٍ جاه٘دٍ  صع كّف پای ساي
ّاؿتاع پایاو صاصو بٍ سوّهی هی ّايًض س ؿاػی  ؿاػی آهّػف، صعهاو، ت٠غیخ وئیغ سوّهی ت

ّلی كضو اؿدت٠اصه اػ آو َای ِعػكی ِ ِعػكگاه ؿالى َدا ِ  ؿداػی جاصه َدا( ِ سوّهی َا ِ پ
ّلی كضو ٗبّع ِ هغِع اػ آو اتّباو ّٕ، سوّهی َا واػ ُغی٢ پ ّيض. ایدى يد َا اػ  ؿداػی َدا( كد

او، يیغِی کاع عا َغچٍ بیلدتغ اعػاو ی کاعگغ ِ ٟغِصؿت َای ػيضگی ُب٤ٍ ُغی٢ باال بغصو َؼیًٍ
ِاصی کغصه ّلیض کداالیی ِ ايباكدت ؿدغهایٍ گلدّصه ايض ِ اػ ؿّی صیگغ  ايض.  َای جضیضی عا بٍ ت
ّاؿتاع پایاو صاصو بٍ ایى اكکال سوّهی ی کاعگغ هی ُب٤ٍ ّايض س  .ؿاػی كّص ت

صع ایى ه٤ِٖ اػ  ی بـیاع هُمی ؿاػی، هِالبٍ ؿاػِی هباعػه با سوّهی اػ لذاّ تاکتیکی، ٗام
ِلتی بدغای جًدبق ُب٤دٍ ػهاو اؿت. باػگلت هالکیت بًگاه ی کداعگغ، صع ایدى  َا بٍ بشق ص

كدّص. اهدا ٣ِتدی  صاعی كکـدت صع يبدغص هذـدّب هی ه٤ِٖ، پیغِػی صع يبغص ِ بغای ؿدغهایٍ
ی کداعگغ ِ  تدغ بدیى ُب٤دٍ اؿتغاتژیک يگاه کًین، ایى يبغص تًُا بشق اػ جًِگ اجتماِٗی بؼعگ

تًُایی ًاهِى پیدغِػی صع جًدگ  صاع اؿت ِ پیغِػی صع ایى يبغص بٍ ی ؿغهایٍ ؿتاو با ُب٤ٍٟغِص
ِلتی يیـت. اػ هًٔغی کالو ی کداعگغ ِ یدک  َا، یک پیلغِی بدغای ُب٤دٍ ؿاػی كغکت تغ، ص

ّاو ُب٤ٍ كّص. ها بٍ صاعی هذـّب هی يلیًی بغای ؿغهایٍ ٤ٗ  ی کاعگغ بایض بدٍ یداص صاكدتٍ  ًٗ
ِلتی بّصو بًگاهباكین کٍ دتی ص صاعی،  َدا يیدؼ ًِدٖ هًاؿدبی يضاكدتین. صع ؿدغهایٍ ع صِعاو ص

ِلتی اؿت يیؼ َمچًاو بًا بٍ کاعسايٍ ِ ُب٢ ه٢ًِ ؿغهایٍ اصاعه  داری قىايیى سزهایه ای کٍ ص

ّلیض َمچًاو ایى ؿغهایٍ اؿت کٍ بغ کاعگغ داکن اؿت. هضیغاو کاعسايدٍ  هی كّص ِ صع ٟغآیًض ت
ِلت صع کاعسايٍ کًًض ِ گظكتٍ اػ ایدى، كدغایَ کلدی ا٣توداص  صاع عا ای٠ا هی ی ي٤ق ؿغهایٍَای ص

ِلتی يیؼ تتثیغ هی صاعی بغ کاعسايٍ ؿغهایٍ گظاعص. صع بغسی اػ کلّعَا صیضه كضه اؿت کٍ  َای ص
ِلتی ٣ِتی بًگاه بؼعگی هت٘ل٢ بشق سوّهی ِعكکـتٍ هی ِلت آو عا ص کًدض  ؿاػی هی كّص، ص

صاصه كض، صِباعه پؾ اػ چًض ؿال ِ ب٘دض C يجاتDبا ثغِت ٗمّهی، ِ پؾ اػ ایى کٍ ایى بًگاه 
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ّاو ُب٤دٍ كّص. ها بدٍ گغٟتٍ، بٍ بشق سوّهی ِاگظاع هی َای هّعت اػ يّؿاػی ی کداعگغ  ًٗ
بایض اؿدتغاتژیک يگداه کًدین ِ صائمدًا ؿدِخ هِالبدات سدّص عا بداال ببدغین. عاًدی كدضو بدٍ 

ِلتی اَی هلدکالت بؼعگدی عا بدغ ؿدغ کداعگغاو آِاع َا هجضصًا صع هضت کّت ؿاػی بغسی بًگاه ص
ِلتی بدّصو بًگداه بدا  93ی  کًًض کٍ صع صٍَ کًض. کاعگغاو ٠َت تپٍ ٟغاهّف يمی هی ِ صع ػهاو ص

هلکالت هلابُی هثن صؿتمؼصَای ه٣ٍّ٘، كغایَ بـیاع بض کاعی ِ صؿتمؼصَای پاییى صؿت 
 .کغصيض ِ پًجٍ يغم هی

ِلت، کن ؿُام یک کاعسايٍ  ّاو هثال كدغکت ٠َدت تپدٍ بٍ-دتی اگغ ص عا بدٍ کداعگغاو آو  -ًٗ
ِٕ ایى کداعگغاو بدٍ ّاو هدضیغاو جضیدض کاعسايدٍ هجبّعيدض آو عا صع  ِاگظاع کًض، باػ َن هجمّ ًٗ

ّايیى ؿغهایٍ صاعی اؿدت،  صاعی هضیغیت کًًض: باػ َن، چّو کلیت جاهٍ٘ ؿدغهایٍ چاعچّب ٣
ّلیدض  ِعِی کداع ِ پداییى آِعصو َؼیًدٍ ُغهَا، باال بغصو ب ؿاػی صؿتگاه آياو هجبّعيض بغای بٍ ی ت

تالف کًًض ِ ایى هً٘ایی جؼ آو يضاعص کٍ کاعگغاو هجبّعيض سّص عا بیلتغ اؿدتثماع کًًدض تدا بدا 
ّيضE باػ َن ؿدایغ هلل٠دٍ كغکت ّايًض ع٣ابت کغصه ِ اػ باػاع ساع  يل َای  َای ع٣ی  صع باػاع بت

ّلیدض آو صع  ، ت٘غٟدٍصاعی، ئیغ ٣یمت كکغ صع بداػاع ا٣تواص ؿغهایٍ ی ِاعصات كدکغ، ؿدِخ ت
کلّع، ٣ابلیت صؿتغؿی بٍ اٗتباعات بايکی ِ ٛیغه، هلکالت بؼعگدی عا بدغای کداعگغاو ایجداص 

ّاَض کغص. ٟغاهّف يکغصه ؿدًگ ػهـدتاو  این کٍ بشق ٣ابدن تدّجُی اػ ؿدُام ه٘دضو ػٛال س
َای  بدٍ باػيلـدتٍ کاعاِو آو سدغاب كدض، هت٘لد٢ بغ ؿغ ه٘ضو 84یّعت کٍ صع اعصیبُلت ؿال 

ِلت ه٘اصو ػٛال َدا  َایی کٍ ٣وض ِاگظاعی آو َا، بشلی اػ ؿُام كغکت ؿًگ بّص. بغسی اػ ص
ؿداػی  َای هّعصاؿدت٠اصه صع سوّهی کًًض ِ ایى یکدی اػ عِیدٍ عا صاعيض بٍ کاعگغاو ِاگظاع هی

اؿت. بدا تمداهی ایدى اِهداٝ، کداعگغاو كدغکت يیلدکغ ٠َدت تپدٍ چدٍ بدا هبداعػات سدّص، 
ِلتی بغگغصايًض ِ چدٍ هّٟد٢  یسوّه ؿاػی ایى كغکت عا لّٜ کغصه ِ صِباعه كغکت بٍ بشق ص

ّيٍ ِجُی بٍ ؿاػهاو سوّهی ِلت عا هجبّع کًًض تدا ؿدُام  كّيض بضِو پغصاست َغگ ؿاػی، ص
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ِلدت آو  ايض ِ ؿغهایٍ َا ِاگظاع کًض، بٍ ه٤ّٟیتی صع هباعػه صؿت یاٟتٍ کاعسايٍ عا بٍ آو صاعی ِ ص
ّاو یک ه٤ّٟیِت تاکتیکی هذـّب  ايض. با ایى دال، ایى ه٤ّٟیت بایض تًُا بٍ يضهعا بٍ ٤ٗ  عا ًٗ

ی  تغ صع عاؿتای ایجاص یک جاهٍ٘ ی ٗؼیمتی بغای هباعػات بیلتغ ِ گـتغصه كّص ِ سّص بٍ ي٤ٍِ
ّاؿددتٍ ُلبايددٍ ِ آػاص تبددضین كددّص. يیدداػ بددٍ تتکیددض بیلددتغ يیـددت کددٍ ٗام ٗضالت ی  ؿدداػِی س

ؿدداػی صع ایددى ه٤ِددٖ وهبدداعػه بددا  بددٍ اهددِن اجتمدداِٗی سوّهی ؿدداػی ِ دملددٍ سوّهی
ؿاػی صع تمام اكکال آو(، اػ اَمیت بـیاع ػیاصی بغسّعصاع اؿت ِ کداعگغاو هبداعِػ  سوّهی

ّاصه َدای سدّص( صع كدغایَ هّجدّص، صع  ٠َت تپٍ، گدغِه هلدی ٟدّالص ِ َپکدّ وبدٍ َمدغاه ساي

ّايًض جایگاَی ٣غاع صاعيض کٍ بٍ بُتغیى ِجٍ هی عَبغی ایى هباعػه عا بغ صِف کلًض. آياو  بار   ت

ّايًض ِ بایض لّٜ سوّهی هی ّاؿتاع  ؿاػی عا يٍ تًُا صع کاعسايٍ ت َای سّص بلکٍ صع کن کلّع س
ّيض  .ك

ّاؿتٍ ؿاػی، يـشٍ صع کًاع لّٜ سوّهی ّاو هِغح کغص. تّعم،  َای صیگغی عا يیؼ هی ی ٗاِم س ت
ضت اعػاو ؿاستٍ اؿدت. ٣یمدت ًدغِعیات ػيدضگی بدٍ اعػف يیغِی کاِع کاعگغاو ایغاو عا بٍ ك

كضت اٟؼایق یاٟتٍ ِ ٣یمت بغسی اػ اجًاؽ ِ اعػا١ دتی اٟؼایق چًضبغابغی عا تجغبدٍ کدغصه 
ِٝ تتهیى يیاػَای دضا٣لی ػيضگی عا يیدؼ يمی صَدض.  اؿت. صؿتمؼص کاعگغاو صع كغایَ ٟ٘لی ک٠ا

ِلیٍ ّاص ا ّلیض يیؼ كضیضًا  ٣یمت ه صاعاو دتدی  اٟؼایق یاٟتٍ ِ بغسی اػ ؿغهایٍی هّعصاؿت٠اصه صع ت
ِلیٍ سبغ هی ّاص ا صًَض. کاعگغاو دتی اگغ  اػ اٟؼایق صِیـت تا ؿیوض صعهضی بغسی اػ ا٣الِم ه

ِلیٍ یا هاكیى ّاص ا ّاص  ه آالت بّصيض يیؼ تاکًّو ٣یمت يیغِی کاع آياو اٟؼایق یاٟتٍ بّص، چغا کٍ هد
ِلیٍ ِ هاكیى يیـدتًض. اػ هًٔدغ C هداد  بیDعی ت٘لد٢ صاعيدض ِ صا آالت باالسغه بدٍ ؿدغهایٍ ا

ِلت آو، ایى تًُا ُب٤ٍ ی ؿغهایٍ ُب٤ٍ اؿت ِ وبٍ ٣دّل C هاد  بیDی کاعگغ اؿت کٍ  صاع ِ ص
ّاو ُب٤دٍ هدا بدCٍ. بایض هايٖ اػ ایى كض کٍ ٣یمت يیغِی کاع کاعگغ اٟدؼایق یابدضDَا(  آو ی  ًٗ

کًین. کداعگغاو صع هبداعػات جداعی سدّص بایدض صاعايٍ عا صع َن بل کاعگغ بایض ایى ئغگاه ؿغهایٍ
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ّاؿت اٟؼایق صؿتمؼص بغای تمام ُب٤ٍ ی کاعگغ واػ جملٍ ه٘لمداو، پغؿدتاعاو ِ ٛیدغه( عا  صعس
هِغح کًًضE كکن هلشِن پغصاسِت صؿتمؼصَای ه٣ٍّ٘ یا اٟؼایق صؿتمؼص صع ایى کاعسايدٍ ِ 

ّايض جای سّص عا بٍ كکن ٗاِم اٟؼایق صؿتمؼص آو کاعسايٍ هی َا صع کدن کلدّع ِ بدغای تمدام ت
کاعگغاو واػ جملٍ کاعگغاو بیکاعكضه بٍ صلین بذغاو ا٣تواصی ِ کاعجّیداو( صَدض. گغایلدات 

ی صؿتمؼص كّعای ٗدالی کداع دٌدّع  کاعگغاو کٍ صع کمیتCٍ يمایًضگِی Dی هضِٗی  صاعايٍ ؿغهایٍ
ّاو هی ّاعَای کاعگ ی هاَايٍ َؼیDًٍکًًض کٍ  صاعيض، ًٗ غی بٍ بدیق اػ ؿدٍ ی ؿبض ه٘یلت ساي

َای  بغسدی اع٣دام بداالتغی عا بدغای َؼیًدCٍ. هیلیّو ِ پايوض َؼاع تّهاو اٟؼایق یاٟتدٍ اؿدت
ّاو هی ِلت آو َغ کضام عا کدٍ هی اللEٍ ؿغهایٍ کًًض. بـن ه٘یلت کاعگغاو ًٗ ّاًَدض  صاعی ِ ص س

او ٟ٘لی بدٍ هالک بگیغيض ِ دضا٣ن صؿتمؼص هاَیايٍ عا اػ یک هیلیّو ِ هض ِ چُاعصه َؼاع تّه
ّاؿدتٍ عا صع  بیق اػ ؿٍ هیلیّو ِ پايوض َؼاع تّهاو، اٟؼایق صًَض. کداعگغاو هی ّايًدض ایدى س ت

ی ِا٣٘ی بؼيًض.  تجم٘ات سّص صع ؿِخ کاعسايٍ ِ كُغ هِغح کغصه ِ بغ ؿغ آو صؿت بٍ هباعػه
ّاؿتٍ د٢  ای، اػ پغصاست َای هِغح كضه تّؿَ کاعگغاِو َغ کاعسايٍ بٍ َمیى تغتی ، ؿایغ س

ی تکمیلی گغٟتٍ تا ایمًی صع ٟغآیًض کاع، اهًیت كٜلی، بُبّص كدغایَ کداع ِ ٛیدغه،  بیمٍ ِ بیمٍ
َای ٗدام ٟدغا عؿدیضه اؿدت. جًدبق  َای ٗاهی صاعيض کٍ ػهاو هِغح کغصو ایى يـدشٍ  يـشٍ

ّايض ایى ی کاعگغ صع كغایَ ٟ٘لی آو ُب٤ٍ ّاو صاعص کٍ بت  .عا پیق ببغص ساسی عام ٣ضع ت

 های هستقل کارگزی ی ساسهاو اری و هسألههبارسات ج

ی  َای کاعگغی اؿت. ايـجام صع هباعػه ِ هِالبات ُب٤ٍ ی ؿاػهاو ی هُن صیگغ، هـتلٍ هـتلٍ
ی  كّص. صیض اؿتغاتژیک بٍ هباعػه، پیّيدض ػصو هبداعػه َای آو ایجاص هی کاعگغ اػ ُغی٢ ؿاػهاو
کدٍ  گیدغص هگدغ ایى ی کداعگغ، كدکن يمی ايضاِػ هباعػاتِی هشتن بٍ ُب٤دٍ عِػهغه بٍ ا٢ٟ ِ چلن

َا، صع دالدت  َای سّص عا يیؼ ایجاص کًض. ایى ؿاػهاو ی کاعگغ ؿاػهاو َمؼهاو با هباعػه، ُب٤ٍ
ّايًض كکن کمیتٍ ای هی ي٠ٍِ ِٞ  کًًضه َای ؿاػهايضَی ِ َماًَگ َا ِ َـتٍ ت ی هباعػات صع کد
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ی کداعگغ بدٍ ایدى  اعی ِجدّص صاعص، ُب٤دٍص عا صاكتٍ باكًض. ٣ًِ٘ا تا ػهايی کٍ ؿدغهایٍ  کاعسايٍ
ّلیدضی يیداػ صاعص. بدا  َا ِ کمیتٍ َـتٍ َای کّچک ِ کاهاًل هًِ٘ٞ صع ؿِِخ ُسغِص ِادضَای ت

ی سّص ایجداص  ای يیؼ صع هباعػه كضه ِ عؿمی َای كًاستٍ ی کاعگغ بایض ؿاػهاو ایى دال، ُب٤ٍ
َِ هلشِن  َا اػ اَمیت بـیاع ػیاصی بغسّعصاع اؿت. کًض کٍ تلکین آو ؿِخ هباعػات ِ كغای

ِلّیت ٣غاع گیغص هّجّص اؿت کٍ ت٘ییى هی ّٕ ؿاػهايی بایض صع ا  .کًض ایجاص چٍ ي
صع ٠َت تپٍ، کاعگغاو صع تابـتاو اهـال یک گدام هُدن بغصاكدتًض ِ بدا بغگدؼاعی یدک ؿلـدلٍ 
ايتشابات هـت٤ن ِ آػاص صع اصاعات هشتلدٞ كدغکت ٠َدت تپدٍ وئیدغ تجُیدؼات، کلداِعػی، 

اعسايٍ كکغ، سضهات پلتیبايی، ػیغبًایی ِ ٛیغه(، بیـت ِ صِ يمایًضه بدغای سدّص ايتشداب ک
کغصيض ِ بضیى تغتی  هجمٖ يمایًضگاو كغکت ٠َت تپٍ عا كکن صاصيض. ایى یک گدام هُدن بدّص. 

کدٍ ایدى  7091هجمٖ ٗمّهی ؿًضیکای کاعگغاو کلت ِ هً٘ت يیلکغ ٠َت تپٍ ب٘ض اػ ؿال 
مّهی کاعگغاو عؿمًا باػگلایی كض، بغگؼاع يلضه اؿدت ِ صع ایدى هدضت گیغی ٗ ؿًضیکا با عأی

ايض. هجمدٖ يمایًدضگاو کدٍ تداکًّو صع  ی ؿًضیکا باػيلـتٍ كضه بغسی اػ اٌٗای َیتت عئیـٍ
ه٤ام یک ؿاػهاو کاعگغی پیلغِ ِ هباعػ ٓاَغ كضه اؿت بایض جای پای سّص عا با ٟغهتی کدٍ 

ّايدض  ايض، ِؿ٠ت يمایض. ایى هجمٖ هی اعگغاو هُیا کغصهَای ک اٗتوابات، تجم٘ات ِ عاَپیمایی ت
اف عا با ؿًضیکای کداعگغاو ٠َدت تپدٍ هلدشن  ياهی عؿمی بغای سّص ايتشاب کًض ِ يـبت

ای کٍ ٟ٘اًل هجمٖ يمایًضگاو بدٍ صلیدن هبداعػات کداعگغاو ِ پیلدغِ بدّصو  يمایض. ٣ضعت ٗملی
اػ ؿًضیکای کاعگغاو ٠َدت تپدٍ اؿدت.  هغات  بیق صؿت آِعصه اؿت، بٍ يمایًضگاو کاعگغاو بٍ

ایى هجمٖ بایض اؿاؿًاهٍ صاكتٍ باكض ِ ياهی وكّعای کاعسايٍ، اتذاصیٍ ِ ٛیغه( بغ آو گظاكدتٍ 
كّصE كغح ِٓایٞ ِ استیاعات ایى اعگاِو کاعگغِی ایجاصكضه، صع اؿاؿًاهٍ بایض هلشن كدّص 

ّاهن ػهدايی ب كدّص. بُتدغ اؿدت  غگدؼاع هیِ ت٘ییى گغصص کٍ هجمٖ ٗمّهی ایى اعگاو صع چٍ ٟ
ّيی پیضا کًض تا ب٘دضًا ِ صع هدّعت ٗدّى كدضو كدغایَ،  ٣ضعت ٗملی ایى اعگاو، ًمايت ٣اي
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ِلت ؿغهایٍ ّايض هجمٖ يمایًدضگاو عا يدابّص کًدض. ایدى ؿداػهاو کداعگغی صع کاعسايدٍ  ص صاعی يت
ّايض بغای سّص صٟتغ ایجاص کًض ِ هی هی ّاعص ه ت ّايض با ایجاص یدک هدًض١ِ، هثدن هد ت٘دضصی صع ت

صيیا، بغای پیلبغص هباعػه ِ دمایت اػ ابتکاِع ٗمِن کاعگغاِو هبداعػ، اػ کداعگغاو دد٢ ٌٗدّیت 
َای کداعگغی ِ ؿدًضیکاَا صع ت٘دضاص بـدیاع   صعیاٟت کًض. ایى چیؼ ٗجیبی يیـدت ِ اتذاصیدٍ

ای اؿت کٍ  ػیاصی اػ کلّعَا صٟتغ عؿمی صاعيض. صع كغکت ٠َت تپٍ، ٣ضعت کاعگغاو بٍ ايضاػه
ّايًض ایى اهّع عا پیق ببغيض. ٗالِه بغ ایى، اػ آو اکًدّو  جا کٍ ایدى ؿداػهاو کداعگغِی يّپدا َن بت

گاَی صع بیى کاعگغاو يُاصیًدٍ كدّص کدٍ ایدى ؿداػهاو،  ایجاص كضه، هی ّاو تالف کغص کٍ ایى آ ت
 تغیى ابؼاع صع صؿت کاعگغاو ٠َت تپٍ اؿت ِ لظا بایض تالف کغص کٍ َغگّيٍ ت٘غى اػ ُغٝ هُن

ّاجدٍ كدّص. هجمدٖ  يُاصَای ؿغهایٍ صاعی بٍ آو سًثدی كدضه ِ بدا ِاکدًق ٣داُٖ کداعگغاو ه
ّاَین صاص( با كّعاَای کاعگغی کاعسايدٍ  يمایًضگاو ٠َت تپٍ وَماو ُّع کٍ صع اصاهٍ تًّیخ س

عٛن ایى ت٠اِت، كایض بُتغ باكض ایى ؿداػهاو جضیدض،  َای کاعسايٍ ت٠اِت صاعصE اها بٍ یا کمیتٍ
گغی كغکت ٠َت تپٍ ياهیضه كّص، ِٓایٞ ٟغاتغی عا يـبت بٍ ِٓایٞ ه٘مدِّل یدک كّعای کاع

ِيضه ؿًضیکا بغ ُٗضه گیغص ِ صع دالی کٍ هضیغٗاهن ِ صاع ِ صؿتٍ ّاعی بّصه ِ پغ ی جغاین  اف هت
ا٣تواصی صاعيض، ٟلاع بیاِعص تا هضیغاو کاعسايٍ عا کاعگغاو ايتشاب کًًض یا بدغ هدضیغاو ئداعت 

تغ اػ َمٍ ایى اؿت کٍ ایى ؿاػهاِو يّپا، ؿغیً٘ا بٍ یک تلکِن صائمی،  اكًض. هُنهـتمغ صاكتٍ ب
غٟی ِ جااٟتاصه صع بیى کاعگغاو تبضین كّص. صع کًاع ایى، ؿًضیکای کاعگغاو کلت ِ هدً٘ت  ُٗ

ّايدض صع جغیداو هبداعػات کداعگغاو، بدا بغگدؼاعی هجمدٖ ٗمدّهی ِ  يیلکغ ٠َت تپدٍ يیدؼ هی ت
 .ا تجضیض کغصه ِ سّو جضیضی صع عگاِو سّص، جاعی ؿاػصايتشابات، يیغِی سّص ع

ّاؿتٍ کًتغل کاعگغی ِ كّعایی صع هباعػات کاعگغاو كغکت ٠َت تپٍ بٍ ّاو یک س ی جدايبی  ًٗ
َدا ِ جدؼِات ِ صع  صع دال داًغ هِغح كضه اؿت. ُغح چًدیى هًّدّٗی، سداع  اػ کتاب

ايضاػ جًدبق  صاع اؿدت. چلدنی کاعگغ اػ اَمیت بـدؼایی بغسدّع جغیاو هباعػات ٗملی ُب٤ٍ
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َا وهدضیغیت  این، چیؼی جؼ هضیغیت کاعسايدٍ ی کاعگغ کٍ صع ایى يّكتٍ اػ آو ؿشى گ٠تٍ ُب٤ٍ
ّلیض( تّؿَ كدّعاَای کداعگغِی کاعسايدٍ ِ دکمغايدی صع کدن جاه٘دٍ  ه٠غ تا هِض تمام اهّع ت

، جًدبق ی کاعگغ ِ هتذدضاو آو صع كدُغ ِ عِؿدتاَا يیـدت. بًدابغایى تّؿَ كّعاَاِی ُب٤ٍ
ّلیض ِ اصاعه ی کاعگغ صع چلن ُب٤ٍ ی  ايضاػ سّص يٍ تًُا کًتغل کاعگغی، بلکٍ هضیغیت کاعگغِی ت

 ِ َا کاعسايٍ ُسغصِ  ؿِخ صع آػاص، ِ ُلبايٍ ٗضالت ی جاهٍ٘ صع ِا٣ٖ صع کاعگغی جاهٍ٘ عا صاعص. 
ّلیدض عا صع صؿدت هی گاهکاع گیغيدض ِ صع  َا، ایى كّعاَای کاعسايٍ َـتًض کٍ هضیغیت ٟغآیًدض ت

ی کداعگغ ِ  ؿِِخ کالِو جاهٍ٘ يیؼ ِٓایٞ دکمغايی تّؿَ كّعاَای كدُِغ ِ عِؿدتاِی ُب٤دٍ
ّکغاؿیDكّص. بضیى تغتی ،  هتذضاو ٟغِصؿت آو، ای٠ا هی صاعی کدٍ چیدؼی  ج٘لِی ؿغهایCٍ صه

صاعی بغ ُکن جاهٍ٘ يیـدت، جدای سدّص عا بدٍ بداالتغیى ؿدِخ  ی ؿغهایٍ جؼ صیکتاتّعی ُب٤ٍ
ّکغاؿی ِٞ کاعسايٍ هی صه ّلیدضی ساتمدٍ هی صَض: اؿتبضاص ؿغهایٍ صع ک یابدض ِ  َا ِ ِادضَای ت

ّلیض تّؿَ کاعگغاو هی صَضE صع ؿِخ اجتمداِٗی کدالو يیدؼ  جای سّص عا بٍ هضیغیت كّعایی ت
Dّکغاؿی ّاعه بدیى بدض ِ بدضتِغ آو C َای ايتشابDصاعايٍ ِ  ی ؿغهایٍ ؿّیٍ ج٘لی ِ یکC صه َمد

ی کمارگز و هتحمذاو  دهىکزاسی  حقیقی و حکمزايی  طبقه سّص عا بٍ یایض ِ جای ساتمٍ هی
ّٕ ایى يّكتٍ هغبٍّ هی صَض. تا آو صع جاهٍ٘ هی آو ّلیض،  جا کٍ بٍ هًّ كّص، صع ؿِخ ٟغآیًض ت

 .ی کاعگغ يٍ تًُا بٍ صيبال کًتغل کاعگغی، بلکٍ بٍ صيبال هضیغیت کاعگغی اؿت ُب٤ٍ
ّاو هثال تّؿدَ کمیتدٍ اػ آو يّٗی کٍ بٍبا تماهی ایى اِهاٝ، کًتغل کاعگغی  َای کاعسايدٍ  ًٗ

ایدغاو  7071عِؿیٍ یا تّؿَ كدّعاَای کداعگغی ب٘دض اػ اي٤دالب ؿدال  7871صع اي٤الب ؿال 

ِگايٍ صع جاهٍ٘ هی بحزاو ايقالبی اٗمال كض، تًُا صع كغایَ ّايدض، ِجدّص صاكدتٍ  ِ ٣ضعت ص ت

ِگايٍباكض. صع كغایِی کٍ چًیى بذغاو اي٤البی یا ٣ضعت  ی کاعگغ صع  ای ِجّص يضاعص يیؼ ُب٤ٍ ص
ّلیض صع کاعسايٍ هی ّاَاو ئاعت بغ ٟغآیًض ت كدّص اهدا ِاًدخ اؿدت کدٍ چدّو  هباعػات سّص س

ّايًدض  َای کداعگغی يمی صاع اؿت صع چًیى كغایِی، ؿداػهاو ی ؿغهایٍ ی هـلَ، ُب٤ٍ ُب٤ٍ ت
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كّعاَای کاعگغی صع ایدغاِو ب٘دض یا  7871ی ب٘ض اػ اي٤الب  َای کاعسايٍ صع عِؿیٍ ٣ضعت کمیتٍ
ّايض تٌمیًی بغای ب٤ا صاكتٍ  عا صاكتٍ باكًض. کًتغل كّعایی صع کاعسايٍ ػهايی هی 71اػ بُمى  ت

باكض کٍ صع ساع  اػ کاعسايٍ ِ صع ؿِِخ کالِو دکمغايِی جاهٍ٘، كّعاَای کاعگغی كدُغَا ِ 
ّاو ايضام عِؿتاَا بٍ ی کاعگغ عا تدا  ِ جًبق ُب٤ٍَای دکّهت کاعگغی ِجّص صاكتٍ باكًض  ًٗ

هغػَای يّیًی بٍ پیق ُبغصه ِ اػ آو دغاؿت کًًض. صع اي٤الب عِؿیٍ، صع هدّعتی کدٍ كدّعاَا 
یِیت ِّ ّاو اعگاو صاكتًض ِ بٍ ِجّص يمی  َا( وُؿ کغصيض، کًتدغِل  َای دکّهت کاعگغی ٗمن يمی ًٗ

يی ايتشدابی اػ ُدغٝ َای کاعسايدٍ وکدٍ ؿداػها كضه تّؿدَ کمیتدٍ یا هضیغیِت کاعگغِی اٗمال
صاعی  صاع ِ گغایلدات ؿدغهایٍ ی ؿدغهایٍ ؿدغٗت تّؿدَ ُب٤دٍ کاعگغاو َغ کاعسايٍ بّصيدض( بٍ

َدایی،  كداَض بدّصین کدٍ صع ٛیداب چًدیى اعگاو 71کٍ ب٘ض اػ اي٤الب  كضE کما ایى بغچیضه هی
 .کغصيض ؿغکّب كضيض َا ٟ٘الیت هی كّعاَای کاعگغی کٍ صع ؿِخ کاعسايٍ

ؿداػی  صاعی ِ سوّهی َا با چًضیى َؼاع کاعگغ، ؿغهایٍ ، صع بغسی کاعسايٍصع كغایَ هّجّص
َا عا بپظیغص ِ دتی  صاعی داًغ يیـت تملک آو ايض، کٍ َیچ ؿغهایٍ آو، چًاو گًضی باال آِعصه

ّايـتٍ هلکالت عا پایاو صَدض. َپکدّی اعاک صع ؿدال  ِلت َن يت باػگلت تملِک کاعسايٍ بٍ ص
اهٜغ ِٗاعیاو( گغٟتٍ كض ِ بٍ كغکت َیدضعِاُلؾ واؿدضالٍ  وٗلیؿاػی کّثغ  اػ ِاگى 7087

، َپکّ اػ ادمضپّع گغٟتٍ كدض ِ صِبداعه بدٍ 7081ادمضپّع( ِاگظاع كضE هجضصًا صع اعصیبُلت 
، اٗالم كض کدٍ َپکدّ ه٣ّتدًا بدٍ ؿداػهاو 7081ِٗاعیاو ِاگظاع گغصیضE ؿپؾ صع پایاو سغصاص 

ِلت بدغای ایدى  سوّهی هدضیغه  کاعسايدٍ، هدضیغٗاهن ِ اٌٗدای َیتتؿاػی ِاگظاعكضه ِ ص
بٍ بايک هلی ِاگظاع كضE ؿپؾ صع اِاؿدَ ؿدال  7087ايتشاب کغص! گغِه هلی ّٟالص صع ؿال 

بدٍ  7081بٍ ٗبضالغًا هّؿّی هالک ایغالیِى ػاگغؽ صاصه كض ِ صِبداعه صع اعصیبُلدت  7084
الت هلابُی َـتین بايک هلی ِاگظاع كض! صع کلت ِ هً٘ت يیلکغ ٠َت تپٍ يیؼ كاَض هلک

ِ اهیض اؿضبیگی هضیغٗاهن ایى كغکت ٟ٘اًل صالعَا عا بغصاكتٍ ِ پا بٍ ٟغاع گظاكتٍ اؿت. ً٘ٞ 
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َا باٗث كضه تا يّٗی اػ ئاعت ِ کًتغل کداعگغاو  ؿغهایٍ ِ ايبَّی اػ هلکالت صع ایى كغکت
ّاؿدتٍ صع ایى کاعسايٍ او صع ایدى ی کًتدغل ِ ئداعت کداعگغ َا ٗملی باكض ِ اػ ایدى دیدث، س

ّايًدض صع ایدى  َا هتغ٣ی اؿت. با ایى دال، يبایض ٟغاهّف کغص کًتغلی کدٍ کداعگغاو هی کاعسايٍ ت
ّايیى آو اؿدت ِ ایدى کًتدغل بدا  َا اٗمال کًًض َمچًاو صع چاعچّب ؿغهایٍ کاعسايٍ صاعی ِ ٣

ًد٘یت َای کاعسايٍ یا كّعاَای کاعسايدٍ ت٠داِت صاعص. صع ِ کًتغل یا هضیغیِت کاعگغِی کمیتٍ
(، دتی اگغ یک ؿاػهاو کاعگغی صع یک کاعسايٍ، يدام كدّعا عا صاكدتٍ باكدض 7081ٟ٘لی وآطع 

ّايض هثن كّعاَای کاعسايٍ يمی ای ٗمن کًض کٍ صع كدغایَ بذدغاو اي٤البدی، ٗمداًل هدضیغیت  ت
گیغيددض. اػ ایددى دیددث، کدداعگغاو هبدداعػ بایددض بددا صیددضی  َا عا صع صؿددت هی کدداعگغی کاعسايددٍ

ی کداعگغ  ايضاػ ِ اٟد٢ِ هبداعػاتی ُب٤دٍ اعػات ٟ٘لی ِ هِالبات ٟ٘لی عا بٍ چلدناؿتغاتژیک، هب
ّيٍ هی ّال عا پیق بکلًض کٍ چگ ّيض بؼيًض ِ صائمًا ایى ؿ ّاو هباعػه عا یدک گدام ٟغاتدغ ُبدغص.  پی ت

ای کٍ اػ آو يام بغصین اػ اَمیت بغسّعصاع اؿت ِ  صؿت یاٟتى بٍ ئاعت کاعگغی صع ؿٍ کاعسايٍ
كّصE اها يبایض ٟغاهّف کدغص کدٍ بدا تّجدٍ بدٍ  صاعی هذـّب هی ًی بغای ؿغهایٍيلی یک ٤ٗ 

ِی ؿغهایٍ ّاَدض بدّص ِ  داکمیِت کل  صاعی، َمچًاو ایى ئاعت صع چداعچِّب هًِد٢ِ ؿدغهایٍ س
ّاَض كض. ٗالِه بغ ایى، تا ػهايی کٍ ؿغهایٍ َمچًاو بغ جاه٘دٍ دکّهدت  تّؿَ آو هذضِص س

ای تّؿدَ  يلدیًی صاعی ٣غاع صاعین، َغ ٤ٗ  ی ؿغهایٍ صع جاهٍ٘ کًض ِ صع ِا٣ٖ تا ػهايی کٍ هی
ّاَض بّص ِ با ّٗى كضو كدغایَ، ؿدغهایٍ ّاَدض کدغص َمدٍ ؿغهایٍ ه٣ّتی س ی  صاعی ؿد٘ی س

تدغی  ی کاعگغ بایض هباعػه عا صائمًا بٍ ؿِخ کالو َای سّص عا باػ ؿتايض. وبٍ ایى صلین، ُب٤ٍ صاصه
غٟدی ؿداستٍ ِ آو آِعصَای سّص عا اعت٤اء صاصه ِ صؿت ُٗ َدا عا  با ابؼاعَایی کدٍ صع صؿدت صاعص، 

 (.تبضین کًض جاافتاده ی رویه بٍ

َِ ؿددیِغه ی  پددؾ اِاًل بایددض هغا٣دد  بددّص کددٍ ئدداعتی عا کددٍ همکددى اؿددت کدداعگغاو صع كددغای
ّلیض صاكتٍ باكدًض وِ بدا هبداعػات سدّص بدٍ آو بغؿدًض( عا بدا هدضیغیت  ؿغهایٍ صاعی بغ ٟغآیًض ت
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يُض، سلَ يکدغص.  ی کاعگغ صع كغایَ بذغاو اي٤البی آو عا بًیاو هی جًبق ُب٤ٍای کٍ  کاعگغی
ّيض. هدّعِص اِل، گدام هُمدی صع هبداعػات کداعگغاو هذـدّب  ایى صِ يبایض یکـاو ايگاكدتٍ كد

ِاصی هی َای جضیضی اػ هباعػه، گدغه  كّص اها پایاو هباعػه يیـت ِ بایض با صیضی اؿتغاتژیک بٍ 
ؿتايض ِ اجاػه  َا عا باػ  کًض صاصه صاعی با ّٗى كضو كغایَ، ؿ٘ی هی غهایٍبشَّعص. ثايیًا چّو ؿ

يمایی سدّص  ی کاعگغ چًض کاعسايٍ عا بٍ جؼایغی هجؼا اػ جاه٘دٍ بدغای ٣دضعت صَض تا ُب٤ٍ يمی

هایی  عمق بخشیذو به هبمارسات  هشمخص در کارخايمه تبضین کًض، الػم اؿت کٍ صع کًاع
دی ِ ٗدام ِ گـدتغف هبداعػات صع کلیدٍ هباعػات صع گستز  ، بغ ؿغهشخص ی  ؿِذی هل 

ی کاعگغ، هباعػه هّعت گیغص. صع ِا٣ٖ، کاعگغايی کٍ با تالكی ؿدتّصيی، پیلدايی  ؿِّح ُب٤ٍ
ی کاعگغ َـتًض ِ عػهًضگی بیلتغی صاعيض اػ یک ؿّ بایض هباعػات سّص صع ؿِخ  هباعػات ُب٤ٍ

ی  ایى هباعػات عا صع ؿِخ کلیدِت ُب٤دٍببشلًض ِ اػ ؿّی صیگغ بایض  عمق َایلاو عا کاعسايٍ

َدای َغچدٍ  صًَدض ِ هِالبداتی عا هِدغح کًًدض کدٍ بشق گسمتز  کاعگغ ِ کلیِت جاه٘دٍ،

تغی اػ جاهٍ٘ عا بٍ دغکت ِاصاعص. ایى َغ صِ ؿِخ هباعػه، صع هّعتی کٍ با َدن پیگیدغی  بؼعگ
ّاًَددض کددغص: گـددتغف صاصو هبدداعػه ِ ٗددا ّيض، َمددضیگغ عا هت٤دداباًل ت٤ّیددت س م کددغصو آو كدد

َددایی کددٍ صع ؿددِخ  کًددض ِ ه٤ّٟیت َای بیلددتغی هی يلددیًی صاعی عا ِاصاع بددٍ ٤ٗ  ؿددغهایٍ
ايدض تٌدمیى ِ صِام بیلدتغی  صؿت آهضه ای( بٍ ی دّػه َای هلشن وصع ؿِخ هباعػه کاعسايٍ

َای هلشن( ِ اٟدؼایق صؿدتاِعصَای  ای وصع کاعسايٍ یابًضE ِ ٗم٢ یاٟتى هباعػات دّػه هی
ی جاهٍ٘ عا اٟؼایق هی بٍ ي٠ؾ ُب٤ٍآو، اٗتماص  صَض ِ بٍ صِع جضیدضی اػ  ی کاعگغ صع ؿِخ کل 

ی ه٤ابن بایض گ٠ت کٍ  ػيض. صع ي٤ٍِ ی کاعگغ ِ ٟغِصؿتاو صع ؿِخ هلی صاهى هی هباعػاِت ُب٤ٍ

هباعػات بدٍ ؿدِذی ٗدام  گستز  ای تکیٍ كّص ِ اگغ تًُا بغ ؿِخ هباعػاِت هلشِن دّػه
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ای يیدؼ پدؾ اػ ٗدّى كدضو كدغایَ ِ باػیدابی ِ  هباعػات دّػه ٟغاهّف كّص، صؿتاِعصَای
ّاَض عٟت اٟؼایق ٣ضعت ؿغهایٍ  .صاعی، اػ صؿت س

ّايًدض صؿدت بدٍ بغگدؼاعی  َا يیؼ صع جغیاو تجم٘دات سدّص هی کاعگغاو ه٘تغى ؿایغ کاعسايٍ ت
َای هـت٤ن سّص عا ایجداص يمایًدض. هِمنًدًا صع گدغِه هلدی هدً٘تی  گیغی بؼيًض ِ ؿاػهاو عأی

گیغی ِ ایجاص یک ؿًضیکا ویا یک ؿاػهاو هـت٤ن کداعگغی بدا يداهی  ّٟالص، بغگؼاعی یک عأی
ّاعتغ اػ بغگؼاعی َمٍ ی عاَپیمایی ِ تجمٖ صع ؿِخ كُغ  عِػه صیگغ ئیغ كّعای کاعگغاو(، صك

ّاػ يیـت. وآياو صع عِػ اِل آطع  ايض ِ بدٍ َمدیى تغتید   ، یک هجمٖ ٗمّهی بغگؼاع کغصه81اَ
ّايًض هی تلکِن هـت٤ِن سّص عا يیؼ ایجاص کغصه ِ آو عا يُاصیًٍ ؿاػيض.( ایجاص ؿاػهاو جضیض بدٍ  ت

کًدض. هبداعػتغیى کداعگغاو  َدا کمدک هی بدغص هبداعػات آو اتذاص بیلتغ صع بیى کداعگغاو ِ پیق
ّايًض سّص عا صع ه٘غى عأی َمگايِی کاعگغاِو یک كدغکت ٣دغاع صًَدض ِ بدضیى تغتید  بدٍ  هی ت

ِلت آو، يلاو صًَض کٍ يٍ یک  ی ؿغهایٍ ُب٤ٍ ه٠ًدغص، بلکدٍ يمایًدضه C ٟ٘اِل کداعگغیDصاع ِ ص

ی کداعگغ  ُب٤دٍ ُکمل َدا بغسدّعص بدا اهًیتدی بدا آو-کاعگغاو َـتًض ِ َغگّيٍ بغسّعص ٣ٌدایی

كّص. بضِو ایجاص ؿاػهاو هـت٤ن کاعگغی صع ایى هغدلٍ، کاعگغاو ِ هباعػات آياو  هذـّب هی
ِلت ؿدغهایٍ پظیغ َای آیًضه آؿی  صع هاه ّاًَض بّص. ص صاعی دتدی ًَگداهی کدٍ تذدت ٟلداع  س

ّاَدض کدغص. کّچدک کاعگغاو، اهتیاػی اِٗاء هی تغیى  کًض َن ؿغکّب کاعگغاو عا ٟغاهدّف يش
ّا صع ؿِخ کاعسايٍ ّاػو ٣ ّاَض  تٜییغی صع ت َایی کٍ کاعگغاو آياو ٟ٘اًل عػهًضه َـتًض، باٗث س

ِلت ؿغهایٍ اٙ ؿغکّب هباعػتغیى کاعگغاو بدغِص. ٟغاهدّف يبایدض صاعی بٍ ؿغ كض تا بالٟاهلٍ ص
، 81کغص کٍ پؾ اػ کاَق دجن اٗتغاًات ِ تجم٘ات کاعگغاو َپکّ صع اعاک، صع اِاین آبداو 

َا  ُلِ  َپکّ پیق اػ ایى کاعگغ ایى کاعسايٍ بٍ دبؾ ِ كال١ هذکّم كضيض. کاعگغاِو د٢ 77
ّايـتًض صع جغیاو اٗتغاًات سّص، بدا ایجداص یدک  هی تلدکن جضیدض، يمایًدضگاو سدّص عا صع ت

تغ، بدغای  ؿاػهايِی جااٟتاصه هـت٤غ کًًض ِ ٗالِه بغ ِعِص هباعػه بٍ یدک ٟداػ جضیدض ِ پیلدغٟتٍ
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ّايـتًض با ایجاص ؿاػهاو هـت٤ن  َا هی ی اهًیت ایجاص کًًض. آو يمایًضگاو سّص تا دضی داكیٍ ت
ٗالم کًًض. کاعگغاو َپکدّ آٛداػگغ سّص، ايذالل كّعای اؿالهی کاع صع َپکّ عا بغای َمیلٍ ا

َای سّص عا بٍ تجم٘ات اًاٍٟ کغصيضE صؿت  صِعاو جضیضی اػ هباعػات کاعگغی بّصيض: سايّصه
ّاصه َای سّص صع پاعک هلی اعاک ػصيضE ِ اٗتغاًدات سدّص عا بدا  بٍ تذوى كبايٍ بٍ َمغاه ساي

آيداو ؿدتّصيی اؿدت ِ  َای کاعگغاو كغکت آطعآب َماًَگ کغصيض. ایى ابتکاعات ِ ایـتاصگی
بغای آياو ًَّػ َن ایجاص ؿاػهاو کاعگغی هـت٤ن صیغ يلضه اؿت. صع کن بایض بٍ یاص صاكت کدٍ 

ی کداعگغاو هبداعػ ِ هبداعػات  هً٘ای بیمدٍ گغچٍ ایجاص یک ؿاػهاو یدا ؿدًضیکای جضیدض، بدٍ
ِلدت ؿدغهایٍ ی صاع کاعگغی صع ه٤ابن بغسّعصَای اهًیتی يیـت ِ َمچًاو ؿغکّب اػ ُدغٝ ص

ّاَض صاكت، اها ایجاص ؿاػهاو هـت٤ن، َن گاهی ًغِعی صع هباعػه اؿت ِ َن ٣ضعت  ِجّص س
ّاَض صاص  .کاعگغاو صع بغابغ بغسّعصَای ادتمالی عا اٟؼایق س

َای هـت٤ن کاعگغی، اٗتمداص بدٍ ي٠دؾ  َا، يـبت بٍ ایجاص ؿاػهاو ا٣ضام کاعگغاو ایى کاعسايٍ
َدا  صَض ِ یک عاه هبداعػاتی جضیدض بدٍ عِی آو ٟؼایق هیی کاعگغ صع ؿایغ ي٤اٍ ایغاو عا ا ُب٤ٍ

ی کاعگغ بدٍ چًداو ِؿد٘ت ِ بلدّٛی عؿدیضه  گلایض. صع ایى ه٤ِٖ اػ تاعیز، هباعػات ُب٤ٍ هی
ّايض بغ ؿغ ایجاص ؿاػهاو َای هـت٤ن کاعگغی هباعػه کًض. گظكتٍ اػ ایدى، کداعگغاو  اؿت کٍ بت

ّايًض ایدى اٗدالم  ايض. آياو هی ٗالم َمبـتگی کغصهَا تا اهغِػ با هباعػات یکضیگغ ا ایى کاعسايٍ ت
ی ُب٤داتی َدن صيبدال کًًدض. کداعگغاو هبداعػ  َمبـتگی عا ساع  اػ چاعچّب ت٤ّیِت عِدیدٍ

ّايًض بٍ ایى ؿمت دغکت کًًض کدٍ بدا تلدکین  َای َپکّ، ٠َت تپٍ ِ گغِه هلی، هی کاعسايٍ ت

ی کمارگزی   اتحادیمه ی یدک ِلیدٍَای هـت٤ن سّص ِ ت٘ییى يمایًضگاو سّص، كدکِن ا ؿاػهاو
ّلیضی ایجاص يمایًض. آياو هی سزاسزی ّايًض بدٍ ؿدمتی  عا بغای کن کاعسايجات ِ ِادضَای ت ت

َا صع ؿداػهايی ؿغاؿدغی، یدک  دغکت کًًض کٍ با ت٘ییى يمایًضگايی اػ َغ یک اػ ایى کاعسايدٍ

 .کاعگغاو ایغاو تلکین صًَض تمام ی کاعگغی ؿغاؿغی بغای اتذاصیٍ
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اػ سدّص ِ صع ددال   تغیى چُدغه تغیى ِ ػهشدت صاعی صع ایغاو صع دال يلاو صاصو ػكت یٍؿغها
َای کاعگغ ِ ٟغِصؿت اؿدت. ٣ِ٘دًا کداعگغاو ِاددضَای  ِاکغاو يمایِق صائمِی ٤ٟیغؿاػی تّصه

ّلیضِی بـیاعی بغ ٤ٗیضه تپدٍ ِ گدغِه هلدی   َای َپکدّ، ٠َدت ايض کٍ كغایَ اؿ٠ًاِک کاعسايٍ ت
صَض. آياو يیؼ  َا يلاو هی َا عا بٍ آو ی آو َا، آیًضه لِى ؿغهایٍ صع ایى کاعسايٍّٟالص ِ تُاجن س

ّاًَض اٟتاص تدا آیًدضه تغ اػ  ای عِكدى تاِب تذمن ایى يمایِق ٤ٟغ ِ اؿتثماع عا يضاعيض ِ بٍ تکاپّ س
ّاًَض عٟدت کدٍ  اهغِػ بغای سّص بـاػيض. آياو يیؼ بٍ جای ایى يمایِق کغیٍ، بٍ صيبال يمایلی س

ُلبايددٍ ِ د٤ی٤تددًا  بشق، ٗضالت اف باكددًض. صع ایددى يمددایِق عَددایی سددّص هللددٞ ِ ؿدداػيضه
 .این ی کاعگغ، َمگی صؿت صع صؿت کًاع َن ایـتاصه ًضاؿت٘ماعی، ها ُب٤ٍ

 

 وردی ساهاو حق
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 «اتطال خصوصی سازی»ی هطخص  سازی خواسته عام

 از جانة جنثص کارگری

 

 ی عاه يّ هًتلغ كض. صع يلغیٍ 7081بُمى ع * ایى يّكتٍ بغای يشـتیى باع ص
 

َا،  َای کاعگغاو صع ایغاو ِاعص هغدلٍ هت٠اِتی كضه اؿت. ُّاليی كضو هضت اٗتوداب هباعػه
ّاصه َای کاعگغی، ؿغعیؼ اٗتغاًات اػ هذیَ کاع بٍ هذیَ كُغی ِ اٗالم  ٗم٢ هلاعکت ساي

َای هشتلدٞ کداعگغی  بشق صیگغ ِ پلتیبايی دمایت کاعگغاو ِادضَای هشتلٞ ه٠ًی اػ َن
َای کاعگغی اؿت، اها تاکیض بغ هغدلٍ تاعیشی  َای گـتغف هباعػه اػ دیث جٜغاٟیایی، يلايٍ

كدّص.  َا يتیجٍ گغٟتدٍ يمی َای جاعی اػ گـتغف ٗضصی ِ جٜغاٟیایی ایى هباعػه هتمایؼ هباعػه
ّايض اثبدات ِعِص بدٍ صِعه تداػ َا يمی بٍ بیاو صیگغ، تًُا گـتغف هباعػه ای اػ آو باكدض. تُیدٍ  هت

ای عا بٍ جمٖ ِ ت٠غید٢  َا، ٗضه َای کاعگغی ِ ٣ِاع کغصو اسباع ایى هباعػه گؼاعف اػ اٗتغاى
ّيض. بدٍ َدغ ايدضاػه  صاعص کٍ بغای ايضاػه ِاهی گیغی ٣ضعت ُب٤ٍ کاعگغ بٍ يیغِؿًجی هلّٜل كد

اهدغِػ بیلدتغ اػ َدغ  كدّص. اٗتغاًات کن یا ػیاص كّص بٍ سین يااهیضاو ِ اهیضِاعاو اٟدؼِصه هی
َای ُب٤ٍ کاعگغ تماكاچی ِ َّعاِکق با سّص بٍ َمدغاه صاعص. بدٍ َمدیى ِاؿدٍِ  ػهايی هباعػه

  .كّص تذلین هباعػه ؿیاؿی ُب٤ٍ کاعگغ بٍ ٤ٗ  عايضه هی
اٟتدض.  َدای دمدایتی بدٍ عاه هی َا ِ کمپیى َای هد٠ًی، ؿدین بیايیدٍ با گـتغف ٗضصی هباعػه

ّگیغی اػ ؿدغکّب کداعگغاو َایی کٍ بٍ ٓاَغ بد کمپیى غای بلًدض کدغصو هدضای کداعگغاو ِ جلد
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ّيض. ؿِخ گـتغصه ِ َماًَگ ایى کمپیى تلکین هی َای  َای ؿیاؿی، ت٤غیبا تماهی جغیاو ك
كّص(.  ای ايضک کٍ سِغ اعتجإ ؿغر هاي٘لاو هی گیغص وبٍ اؿتثًای ٗضه اپّػیـیّو عا صعبغهی

ّاو  ّيی، َغباع بـاُق عا جایی پُدى هیایى اتذاص گـتغصه ؿیاؿی یا َماو ٟغاس کًدض  بٍ ؿغيگ
گیدغص ِ کدّچ  َدا بداال هی کٍ بداػاعف صاٙ باكدض. بدا کـداصی بداػاع ِ عکدّص ٗدضصی، استالٝ

  .كّص جم٘ی بٍ باػاع جضیض آٛاػ هی صؿتٍ
ّايض بٍ تًُایی يلايگغ ِعِص بٍ هغدلٍ تاػه َا يمی صع ابتضا گ٠تن گـتغف ٗضصی هباعػه ای باكض.  ت

ّاصه ای صع تداعیز هباعػه عِػه چیدؼ تداػه03اٗتواب  َدای  َدای کداعگغی يیـدت. كدغکت ساي
ّيی بغكدمغصه هی كدّص َدن چًدیى  کاعگغی ِ تمام سوّهیاتی کٍ بدغای تلدغیخ ًِد٘یت کًد

َای کداعگغاو،  َدای کداعگغی ِ ؿدشًغايی َای کّتداه هًتلغكدضه اػ اٗتغاى يیـتًض. اها ٟیلن
ّلٍ تاػه ای اػ ٟ٘االو  َای تاػه َا عا بٍ سّص جل  کغص. چُغه جٍای بّص کٍ بٍ كکن ِؿی٘ی تّ ه٤

ّاصاعو ٟغاِايی صع اپلیکیلى َای اجتماٗی پیدضا کغصيدض. ه٘لدّم كدض  کاعگغی ه٘غٟی كضيض ِ َ
ّايض ٣ضعت بیلتغی بٍ اٗتغاًات ه٠ًی اِٗدا کًدض. صع ایدى  ای هی اؿت٠اصه اػ اهکايات عؿايٍ ت

و ِ آلّهیًیّم المُضی ِ َغهدؼال تُیدٍ كدضه كماعه، صِ گؼاعف کاعگغی اػ کلت ِ هً٘ت هٜا
ّاو هثددال صع َمددیى گؼاعف َددا بددا تلددکین كددّعای يمایًددضگاو کدداعگغی صع  اؿددت. بددٍ ًٗدد

کًتغل کاعسايٍ عا بٍ صؿدت  7087عِ َـتینE كّعایی کٍ صع هغصاص  ؿاػی المُضی عِبٍ آلّهیًیّم
ّگیغی بٍ ٗمن هدی ّاهن ِ هًتوباو هالک کاعسايٍ جل َدایی  آِعص. اٗتغاى گغٟت ِ اػ ِعِص ٗ

ّاَیض کغص. اها ایى اٗتغاًدات ِ هايًدض ایًُدا،  گـتغصه ِ پیگیغ کٍ صع اصاهٍ بٍ ت٠وین هِالٍ٘ س
ای  چًايچٍ اهغِػ كاَضف َـتین هدّعص تّجدٍ ٗمدّهی ٣دغاع يگغٟتًدض. آيچدٍ اػ جايد  ٗدضه

ٍ اػ َدایی اؿدت کد كّص، بیلتغ هِّ٘ٝ بٍ ت٘ضاص ٟیلن َای کاعگغی كًاستٍ هی گـتغف هباعػه
َا، ت٘دضاص کداعگغاو ه٘تدغى ِ گـدتغه جٜغاٟیدایی ایدى  ايدض. ت٘دضاص اٗتوداب َا صیضه اٗتغاى

ّاو گـتغف اٗتغاى اٗتغاًات بٍ كکن آهاعی هّعص ٣یاؽ ٣غاع يمی َا هّعص  گیغيض. آيچٍ بٍ ًٗ
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يیاػ اػ ه٤ایـٍ آهاعی اؿت. اػ ایى يگاه گـتغف یً٘دی  َای ؿیاؿی ٣غاع صاعص، بی تّجٍ ؿاػهاو
ّاو ّيی. اػ ایى يگاه ت٠اِتی بیى جًبق  بـیج اجتماٗی ِ َمٍ ت گیغ كضو بغای پیلبغص اهغ ؿغيگ

 03هاه، اٗتغاى ػياو ِ اهثالُن يیـت، لظا اتمام اٗتواب دتدی ب٘دض اػ  کاعگغی با كّعف صی
ّاصاعاو ٗا  کًض. اگغ کاعگغی با اصاهٍ اٗتواب هشال٠ت کًض تا  يلیى عا سلمگیى هی عِػ ایى َ

ّاَض گغٟت، دتدی اگدغ گغَِدی سدّصی هثدن ه٤ام یک  جاؿّؽ ِ هؼصِع هّعص َجمٍ ٣غاع س
Dاتذاصیٍ آػاص C ّاو ب٘ض اػ پایاو اٗتواب جـاعت کًض ِ سبغ پایاو اٗتواب عا اٗالم کًض بٍ ًٗد

ّيی بٍ دـاب جاو کاعگغ، تًُا پیام عؿدایی اؿدت  ّاَض كض. یا هغگ یا ؿغيگ سائى هجاػات س
ا بغای ایًُا يبغص تا پای جاو اؿت. تداعیز ُب٤دٍ کداعگغ لذٔدات كّص. تمام يبغصَ کٍ ٟغیاص هی

َدای جداعی تًُدا تدضاعکی  هباعػه بغای يبغص هغگ ِ ػيضگی عا يیؼ تجغبٍ کغصه اؿت، اهدا هباعػه
َای ب٘ضی. پیمّصو هـیغی اؿت بغای ٣ضعتمًضتغ كضو ِ آهاصه كدضو بدغای  اؿت بغای هباعػه

 .يبغص يُایی
ّيی ای،  تغ َدن ِجدّص صاعص. اػ يگداه ایدى عِیدٍ داكدیٍ ای ای داكیٍ یٍُلبی، عِ بغ هضاع ؿغيگ

ّاَدض  َا ِ كکن گیغی یک کمیت بؼعگ گـتغف ٗضصی اٗتغاى تغ، کی٠یتی تداػه بدٍ ِجدّص س
ّاَدض صاكدت. صع ایدى  آِعص. بٍ بیاو صیگغ، گـتغف هباعػه َا، کی٠یت تٜییغ عژین عا بٍ َمدغاه س

َای هباعػه ُب٤اتی بدغای تـدشیغ  اؿت ِ تمام پیچیضگیهضاع، اهالت با تٜییغ یا اؿتذالٍ عژین 
كّص. ي٠ّط ؿاػهاو ؿیاؿی ُب٤دٍ کداعگغ،  ٣ضعت ؿیاؿی تّؿَ ُب٤ٍ کاعگغ بٍ داكیٍ عايضه هی

ِلتغی بغای ه٤ابلٍ با ؿیاؿدت گداَی ؿیاؿدی صعِو ُب٤دٍ  ٣ضعت هـت٤ن پغ َای بدّعژِایی ِ آ
ّيی ِاعص هی کاعگغ، ه٤ّالتی ػائض َـتًض کٍ پیچ ِ تابی ٛیغًغِعی بدٍ کًًدض. بدغ  هدضاع ؿدغيگ

ّايدضه  َمیى اؿاؽ تمام تّجیُات تنّعیک ِ بٍ اهدِالح ؿّؿیالیـدتی کدٍ اػ صل تداعیز ٟغاس
ّيی. هبداعػه  هی ّاؿت ؿغيگ ّيض، پّكلی َـتًض بغای پًُاو کغصو اهن هًٍّّٗ یا َماو س ك

ّيی ّاو ُل  بایض يآغ بغ ایى ايذغاٝ بؼعگ باكض، صع ٛیغ  ئغی با ایى چپ ؿغيگ ایى هّعت ت
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ّاَض صاص. دغکت َای تاعػايی ایى چپ صع صٟإ اػ دؼب لًیًی تدا صٟدإ اػ  بـیاعی عا اػ کٞ س
سّصی بایض صع ػهیًدٍ ٟدغاع اػ ؿیاؿدت  َای سّصبٍ َای سّصپّی ُب٤ٍ کاعگغ ِ جًبق ؿاػهاو

ّيی ّيیـتی ِ ٣غبايی کغصو ؿیاؿت ُب٤اتی بٍ ي٠ٖ جًبق ؿغيگ  .ُلبی ُٟن كّص کم
َای ه٠ًی کاعگغاو، باٗدث  َا با هًاٟٖ ُب٤اتی ِ دتی ه٠ً٘ت و ایى صؿت ؿیاؿتعبَ بّص بی
ّيض، اها ایى بضاو هً٘ا  َا ِ جغیاو كّص تا دض ػیاصی ایى ؿاػهاو هی َا اػ جاي  کاعگغاو ُغص ك

ّاو تشغیبی ایى جغیاو کًدض. اػ جايد  ایًُدا، بیلدتغیى آؿدی   َا بٍ ه٠غ يیدن هی يیـت کٍ ت
ّاَض كض. ژؿتهتّجٍ يمایًضگاو ِ  َای کاعگغپًداَی، اهکايدات ايدضک  پیلغَِای کاعگغی س

ّا کغصو ٟ٘االو کداعگغی  ای ِ جایگاه ؿیاؿی عِك٠ًکغی ایًُا، هی ؿاػهايی، عؿايٍ ّايض صع اٛ ت
َا ٣بن هّج  ٟـاص بشلی اػ ٟ٘االو کاعگغی كدضه اؿدت،  هّثغ ِا٣ٖ كّص. تالكی کٍ اػ ؿال

ّايض بغای بٍ ايذغاٝ کلیضو ٟ٘ا هی الو اهغِػ ِ آیًضه يیؼ هّثغ ِا٣ٖ كّص. ه٠ً٘ت کدالو ُب٤دٍ ت
ای ِ جُدايی، بایدض ؿدًگ هذکدی صع صؿدتاو ایدى ع٤ٟدا باكدض.  کاعگغ صع ؿِخ هلی، ه٤ًِدٍ

ِاو هبدداعػات کدداعگغی بددا تکیددٍ بددغ ؿیاؿددت اجتمدداٗی ٗضالت ُلبايددٍ ِ  يمایًددضگاو ِ پیلددغ
لیـدتی، ي٤داب اػ چُدغه بشدق المللدی ًضاهپغیا ؿّؿیالیـتی، َمغاه با تکیٍ بغ ؿیاؿدت بیى

ّاًَض صاكت. تاعیز هباعػات کاعگغی بٍ کدغات اثبدات کدغصه  بؼعگی اػ صكمًاو ُب٤ٍ کاعگغ بغس
ّايض هذبّبیت سّص هیاو کاعگغاو عا د٠دْ کًدض.  اؿت کٍ َیچ يمایًضه کاعگغی بٍ ؿاصگی يمی ت

ب٤دٍ کداعگغ، َای ؿغکّبگغاو ِ ٗاهالو ؿغهایٍ بغای تشغی  عَبدغاو ٗملدی ُ ٗالِه بغ تالف
ّايدض هّجبدات كکـدت عا ٟدغاَن کًدض.  اكتباَات ؿیاؿی ِ هذاؿباتی سّص ایى ع٤ٟا يیؼ هی ت

ّيی تًا٣ٌات بی ُلبايٍ با هًاٟٖ ُب٤اتی ِ ه٠ًی کداعگغاو بدٍ َمدغاه  كماعی کٍ ؿیاؿت ؿغيگ
ّاَض صاكت، هّج  ُغص ِ سلٖ یض اػ هضاٟ٘او ایى ؿیاؿت ّاَدض كدض، دتدی اگدغ ایدى  س َا س

َا هتذمن  َای ػیاصی عا صع ُی هباعػه یًضه هاص١ ِ عػهًضه کاعگغی باكض کٍ َؼیًٍهضاٟٖ، يما
  .كضه باكض
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یاضت اقتصادی و هقاوهت کارگزی  سیاست ر

ای  صاعيٍ َای جًگ، بغای باػآعایی ا٣تواص ؿغهایٍ داکمیت جمُّعی اؿالهی ایغاو ب٘ض اػ ؿال
ػصایی اػ بداػاع  ت٘ضین ؿاستاعی، ه٤غعاتَای  کٍ اػ ابتضای اي٤الب بٍ ُٗضه گغٟتٍ بّص، ؿیاؿت

چیؼ ؿاػی ُب٤ٍ کاعگغ عا بٍ كکن پغاگماتیـتی صع صؿتّع کاع ٣دغاع صاص. ؿدٍ صَدٍ  ؿغهایٍ ِ بی
باع ایدى ؿیاؿدتُا بدغ ه٘یلدت ُب٤دٍ  گظعص. يتایج ٟاج٘دٍ َا هی هتماصی اػ اجغای ایى ؿیاؿت

ت. َمگدام بدا عكدض ا٣توداصی ِ کاعگغ اهغِػ بیلتغ اػ َغ ػهايی سّص عا بٍ يمایق گظاكتٍ اؿ
َدای بیلدتغی اػ سدضهات اجتمداٗی بدا ابدؼاع  صاعی، بشق ٟغبٍ كضو َغچدٍ بیلدتغ ؿدغهایٍ

ّيض. سوّهی ؿاػی بٍ باػاع ؿغهایٍ عايضه هی سوّهی َا بدا  ؿاػی اٛل  هًایٖ ِ کاعسايدٍ ك
ِلت لذٍٔ آِع ايجام گغٟتٍ اؿت. کّچک ؿغٗتی ؿغؿام ّلیت گغیؼی ص ِلت ِ هـن  ای ؿاػی ص

ؿدداػی ِ  َای صعهدداو، ؿددالهت ِ آهددّػف َددن اػ گؼيددض کاالیی هت٣ّددٞ يلددضه اؿددت. ٗغهددٍ
کلدی ا٣توداصی،  بیت عیاًت ايض. ایى هثًّی ٠َتاص هى با كداه ؿاػی صع اهاو يمايضه سوّهی
  .ای عا گلّصه اؿت ٟون تاػه

ّلیدض عا بدغای بشدق  جایگاه ایغاو صع ا٣توداص ِ ت٤ـدین کداع جُدايی، بشق َدای بؼعگدی اػ ت
ّٕ کغصه اؿت. تِ٘یلی هًایٖ بؼعگ ِ دظٝ هیايجی ّلیدض، ِابـدتگی  سوّهی بالهًّ َای ت

ايدض.  َای ا٣تواصی ٗلیٍ ایغاو کاعآهضی ٣ابدن تدّجُی یاٟتٍ بٍ ِاعصات عا اٟؼایق صاصه ِ تذغین
ّلیددض، هّجدد  اٟلددای بیلددتغ ياکاعآهددضی ؿیاؿددت َای  بذددغاو ا٣تودداصی ِ عکددّص صع ت

َا تاکًّو چیؼی جؼ تذمین بیلتغ  ؿز هّجّص بٍ ایى بذغاوؿاػی كضه اؿت. تًُا پا سوّهی
عیاًت ا٣تواصی بٍ ُب٤ٍ کاعگغ يبّصه اؿت. تّعم اٟـاعگـیشتٍ، ثابت هايضو د١ّ٤ کداعگغاو 

صعهدضی ِ بدغای  433َایی اػ ؿغهایٍ، ؿدّصَای  ِ كضت گغٟتى ت٘ضین يیغِی کاع بغای بشق
ّلیض یا تِ٘یلی ک 73تا  43بشلی صیگغ اٟت  اهن بٍ َمغاه صاكتٍ اؿت. اهدا ص٣ی٤دا صع صعهضی ت
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ِلت ؿال  ِلدت هی َای بؼعگ ه٘غٟی هی عا ؿال ِاگظاعی 89َمیى اثًا، ص گّیدض ؿدغايٍ  کًض. ص
ّاَددض صاص ِ ؿیاؿددت ّيی آهددّػف عا بددٍ یددک هیلیددّو کدداَق س ِ  44َای اهددن  چُدداعهیلی

ی َـدتًض. ؿداػ ای ت٘دضین صع ددال پیگیدغی ِ پیاصه َای ا٣تواص ه٤اِهتی، بدضِو طعه ؿیاؿت
ِعی با کاع بیلتغ کلیضو اػ گغصه کاعگغاو  َا، ت٘ضین يیغِ ِ باال بغصو بُغه َمگام با ایى ؿیاؿت

كدداٛن، اهتیدداػی اؿددت کددٍ كددغایَ بذغايددی بددغای بدداال بددغصو ؿددّصَای يجددّهی صع استیدداع 
َای ا٣توداصی، بدضِو پاؿدز ِ ه٤اِهدت  صَض. ایًُا ِ ئایغ ایى ؿیاؿت صاعاو ٣غاع هی ؿغهایٍ

ّاؿت ابِال سوّهیُب٤ ّاًَض صاص. س ؿاػی چًض ؿالی اؿت  ٍ کاعگغ، بٍ هـیغ سّص اصاهٍ س
ّاؿت بیاو كد٠اٝ َای کاعگغی هِغح هی صع هیاو اٗتغاى تغی  كّص، اها صع ؿال جاعی ایى س

ؿداػی صع یدک پًُدٍ جٜغاٟیدایی گـدتغصه ِ  بٍ سّص گغٟتٍ اؿت. هِغح كضو ابِال سوّهی
ّاؿت ٗام هلی ؿیاؿی هیهلی، ُب٤ٍ کاعگغ عا صع ه٤ام ه کًض. اػ ایى پؾ يیغَِای  ضاٟٖ یک س

ِلت، چٍ صع اپّػیـیّو، بایض پاؿز ایى هِالبٍ ی بٍ صعآهضه عا هُیا  بیاو ؿیاؿی چٍ صع ؿاست ص
ای اػ تلدکن،  َدای تداػه کًًض. ایى یک هغدلٍ تاػه اػ هواٝ کاعگغاو ایدغاو اؿدت کدٍ کی٠یت

 .کًض ُل  هیِعػی ِ ؿیغ بٍ ؿّی ُب٤ٍ كضو عا  ؿیاؿت

 ساسی خصىصیساسی خىاسته هشخص ابطال  عام
تغ  ؿاػی ِ ٣غاع گغٟتى صع بغابغ ایى ؿیاؿت  تّؿَ کاعگغاو، هً٘ایی هت٠اِت هباعػه با سوّهی

ِلٍ صَض. ه٠ًی بٍ اٗتغاًی ه٠ًی هی ّاو ه٤ابلدٍ ِ عػم  كضه، صع گـتغصه گغایی ایؼ تغیى دالت، ت
ّاَض صاكت. ُب٤ٍ کاعگغ بغا ی پیلبغص هبداعػاتق يداگؼیغ بایدض اػ يگداَی هد٠ًی بدٍ هّثغ عا يش

المللی اعت٤ا یابض. ُب٤ٍ كضو بضِو گام يُاصو بدٍ ٗغهدٍ ؿیاؿدت  ای ِ بیى يگاَی هلی، ه٤ًٍِ
ّاَض بّص. جاهٍ ٗمن پّكايضو بٍ ؿیاؿدت کداعگغی ِ تـدشیغ ٣دضعت  کالو ُب٤اتی همکى يش

ّاؿ ؿاػی  ت ٗام ابِال سوّهیؿیاؿی، بضِو پیمّصو ایى هـیغ هذال اؿت. هِغح كضو س
ای هلدتغک اؿدت کدٍ  ای هُدن اػ ؿیاؿدت ؿغاؿدغی هبداعػه اػ جاي  کاعگغاو ایغاو، هغدلدٍ
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ّاَدض صاص. ؿداػهاو صاصو اتذاصیدٍ َای ؿغاؿدغی  ؿغيّكت آداص جاهٍ٘ عا تذت تداثیغ ٣دغاع س
ّاؿت ٗام، هی ّايض ٗغهٍ کاعگغی صع يتیجٍ پیگیغی ایى س ای عا بٍ عِی ُب٤ٍ کداعگغ  ی تاػهَا ت

ّايیى ًدض  ایغاو بگلایض. اػ ایى عَگظع هباعػه بغای صؿتمؼص، ؿاٗت کاع ِ ه٤اِهت صع بغابغ ٣د
ّاَض كض  .کاعگغی همکى س

تپٍ، ّٟالص، َپکّ، آطع آب، کلت ِ هً٘ت هٜاو  صؿتاِعص بؼعگ هباعػات جاعی کاعگغاو ٠َت 
ی ِ باػاع آػاص بّص. َؼاعاو هد٠ذٍ ه٤الدٍ ِ کتداب ؿاػ ِ... بٍ لغػه صع آِعصو اؿِّعه سوّهی

ّايدض  یاٟت. تًُدا پیکدغه بدؼعگ ُب٤دٍ کداعگغ عػهًدضه اؿدت کدٍ هی بیايی چًیى ٣ضعتمًض يمی ت
 صاعی عا بٍ هواٝ بِلبض. َای ؿغهایٍ تغیى ؿیاؿت ای پایٍ

 اسذ يىروسی
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 هثارزات کارگراى ی ضذه تازانذیطی هسیر پیووده
 

 ی عاه يّ هًتلغ كض. ی صِم يلغیٍ صع كماعه 7081يّكتٍ بغای يشـتیى باع صع بُمى  * ایى
 

تغیى کداعگغاو  ، پدؾ اػ ؿدغکّب ِ باػصاكدت ٟ٘دال7081ِ آطع ؿدال   آباو اٗتغاًات کاعگغِی 
ِکق کدغص.  ه٘تغى صع هجتمٖ کلت ِ هً٘ت يیلکغ ٠َت تپٍ ِ گغِه هلی هً٘تی ّٟالص، ٟدغ

ػهاو با باػصاكت  گیغص، َن ١ِ ؿغکّب، َّیِج اهتیاػاِت ُسغص ٣غاع هیهثن َمیلٍ کٍ صع کًاِع چما
ای اهتیاػات َن صاصه كض. صع كدغکت کلدت ِ  َا پاعه ِ تُضیِض گـتغصه، بٍ کاعگغاو ایى کاعسايٍ

اجغایدی كدضو ٣غاعصاصَدای  ی ِ ِٗضه ،تپٍ، چًض صؿتمؼص ه٣ٍّ٘ پغصاست هً٘ت يیلکغ ٠َت
آِع بدٍ کداعگغاو صاصه كدض  ِ هلداٛن ؿدشت ِ ػیداو بًدضی هلداٛن کاع، اجدغای ُدغح ُب٤ٍ

َایی کٍ تٌمیًی بغای ٗملی كضو  یا صِاهلاو ِجّص يضاعص(. صع گغِه هلی ّٟالص يیؼ کٍ  وِٗضه
ّاؿتٍ ّلیض بّص، َن  ٗمضه  س ِلتی كضو کاعسايٍ ِ آٛاػ ت َدا کداعگغ  ػهاو بدا ایًکدٍ صه کاعگغاو، ص

ّاص  ِلیٍ ِ ؿغهایٍباػصاكت كضيض، اٗالم كض کٍ با تتهیى ه ؿدٍ سدَ اػ پدًج سدَ  ،صع گغصف  ا
ّلیِض ایى کاعسايٍ، عاه  ايضاػی كضه اؿت. ت

اکًّو کٍ اٗتغاًات بٍ ٤ٗ  عايضه كضه، ػهاو هًاؿبی بدغای باػايضیلدی اؿدت. ي٤داٍ ًد٘ٞ 
ّيضِ ي٤اٍ ٣ّت بایض ت٤ّیت ِ هٌاٗٞ  ،هباعػات کاعگغی بایض كًاؿایی ِ عٟٖ . باػايضیلدِی كد

ِلیى گام بغای آٛاػ صِعهكضه،  ؿیغ پیمّصه کداعگغ اؿدت. صع هجتمدٖ   جضیضی اػ دغکت ُب٤دٍ  ا
ِلت با آو کلت ِ هً٘ت يیلکغ ٠َت چًاو كتابی يـبت بٍ ایجاص كّعای اؿدالهی کداع  تپٍ، ص

ّاو هثال، صع  بٍ ،ا٣ضام کغص کٍ اگغ ایى كتاب عا اٟؼایق يغر اعػی ِ تدّعم  نلٍ یهضیغیت هـ ًٗ
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عٟت. ایدى كدتاب صع  گاه ٣یمت اعػ ِ کاالَا، تا ایى دض باال يمی یچكضیض، بٍ سغ  صاصه بّص، َ
صَدض کدٍ  کداعگغاو، يلداو هی  تلکین كّعای اؿالهی کاع، صع کًاع ؿغکّب ِ تُضیدض گـدتغصه

ِلدت ایى جًبق کاعگغی صع هاه ّاو ٓداَغ كدضه اؿدت کدٍ ص چًدیى  َای گظكدتٍ تًّٟدضه ِ ُپغتد
 ؿت.َؿغ ِ ٗجّل، کمغ بٍ ؿغکّب آو بـتٍ ا آؿیمٍ

با كکّه  ،ای اػ کاعگغاو ِ عَبغاو اٗتواب ٗضه ،با ِجّص اَمیت صؿتاِعصَای هباعػات جاعی
ّاؿتٍ کغصو اػ ایًکٍ اٗتواب بٍ َیچ ؿداػی ِ آػاصی  یً٘دی لٜدّ سوّهدی ،َای سّص یک اػ س

 اَمیت جلّه صاصيض.  تپٍ عا کن ػيضايیاو يغؿیضه اؿت، صؿتاِعصَای بؼعگ کاعگغاو هتذض ٠َت
ّاؿدتٍ ٗدام  ؿاػی ِ باػاع آػاص ؼعگی کٍ اؿِّعه سوّهیصؿتاِعص ب عا بٍ هواٝ ُلبیض ِ بدٍ س

صَی بدٍ آو، ُدی  بدغای كدکنای کدٍ  عيدگ ِا٣٘یدت پاكدیض. اؿدِّعه ،هباعػه با ایى اؿِّعه
ػهداو ِ  ،صاع ِ هت٠کدغ بدّعژِا با هجاَضت َؼاعاو عؿايٍ، ؿیاؿدتمضاع، ؿدغهایٍَای صعاػ،  ؿال

 ،تپٍ ِ ّٟالص يٍ تًُا صايلجّیاو هاعکـیـت ػات کاعگغاو ٠َتكضه اؿت. هباع هغٟقؿغهایٍ 
بلکٍ صايلجّیاو بـیجی عا ِاصاكت تا بغای کـ  ِجٍُ ؿیاؿی بدٍ هبداعػات جداعی آِیدؼاو 

ّيض. ایى هباعػات ب٘دض اػ  CپایقDّلّژیکی هثن ئه٘اصالت ٟغاِايی عا بغَن عیشت بغياهٍ ایض ،ك
پغِعی هجبّع كض ٗلًدا  بتکاع ٟغصی يشبگی ِ يشبٍَا ت٤ضیؾ هؼسغٟاتی چّو کاعآٟغیًی، ا ؿال

ّال ببغص. ایى ػلؼلدٍ ؿاػی سوّهی ای اؿدت صع هد٠ّٝ داکمیدت کدٍ صع َدغ صِ  َا عا ػیغ ؿ
هّهًی، ؿ٘یض ػیباکالم ِ بـیاعايی عا بٍ جلّی هدذًٍ  ٟغكاصؿشًگّیايی چّو عا٠ٛغ،  ح،جًا

ّايض تا بٍ كیّه سوّهی ٟغاهی  ِ يجدات عابِدٍ ؿدغهایٍ ؿداػ َا اٗتغاى کغصه ِ بغای ؿاػی س
 بغگ الػم عا ٟغاَن کًًض. 

ّاو هباعػه با بغياهٍ ِلت ؿغهایٍ َای بی اها تًُا ُب٤ٍ کاعگغ ت صاعی  چیؼؿاػی ِ سايماو بغايضاػ ص
ّاؿت ابِال سوّهدیؿتعا صاعا ؿداػی صعِو بشدق بؼعگدی اػ ُب٤دٍ کداعگغ تبدضین بدٍ  . س

ّاؿتی  ّاو بـیاعی بغایيـبتاس ّاَض کغص. ٗام كضه اؿت کٍ ت  اصاهٍ هباعػه ٟغاَن س
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تپٍ ب٘ض اػ صؿتگیغی يمایًضگاو کاعگغاو كضت بیلدتغی بدٍ  بغسّعص با اٗتغاًات کاعگغاو ٠َت
هد٠ّٝ اٗتوداب  هّجبات تغصیض ِ كدکاٝ عا صع ،صِ اَغم ؿغکّب ِ اهتیاػصَی ِ سّص گغٟت

عِ كدض. ٍ عِبدكدضیضی  َدای ٟغاَن کغص. پایاو اٗتواب اػ ؿّی بشلدی اػ کداعگغاو بدا ايت٤اص
 ،كدضه صع اٗتوداب باػصاكت اؿماٗین بشلی ِ ٗلی يجاتی صع کًاع اهتیداػات يداچیؼ داهدن

ّا٤ٟاو اصاهٍ اٗتواب عا عاؿز اها ٣ِتی اکثغیت کاعگغاو گؼیًدٍ پایداو اٗتوداب عا  ،کغص تغ هی ه
هیاو کاعگغاو  هّجبات ايؼِای عَبغاو ٗملی اٗتواب ٟغاَن كض. ِدضت گـتغصه صع ،بغگؼیضيض

بّص.  ٍَا تالف با جل  اٗتماص اکثغیت کاعگغاو كکن گغٟت ِدضتی کٍ ُی ؿال .غک بغصاكتت
کاعگغايی کٍ بٍ کاع باػگلتًض  ،هضاٟ٘او اصاهٍ اٗتواباػ ؿّی  ،َای تلگغاهی َا ِ پیام صع يّكتٍ

هغّٗب كضه  ،َا کٍ پایاو اٗتواب عا پظیغٟتٍ بّصيض هّعص كماتت ٣غاع گغٟتٍ ِ بشلی اػ يمایًضه
صع بغابغ ؿغيّكدت اؿدماٗین بشلدی  اٗتًایی . دتی ایًاو هتُن بٍ بیكضيضؿاػكکاع ه٘غٟی  ِ

كماعی صؿتاِعصَای بؼعگ  َای ایى ؿیاؿت ٛلَ باٗث کّچک تّجُی بٍ سـاعت كضيض. بی
 كض. اٗتواب هی

ّا ِ كغایَ يابغابغ هباعػه باٗث كض بی ّاػو ٣ ایى ع٤ٟا صعایدت الػم عا بدٍ يمدایق  کٍ تّجُی بٍ ت
صعایتی کٍ باالتغیى ؿِخ اَمیت عا بایض بغای د٠ْ اتذداص ِ ايـدجام کداعگغاو ٣ائدن  Eگظاعيضي

ّاع هی ِيض هباعػه اهیض بٍ پیغِػی عا د٠دْ کدغص ،هتذض ه یبّص. با د٠ْ ایى ايضاه ّاو صع ع  ،هی ت
یدک  بدٍ عِيدض. ؿداػهاو صاصو تدغیى صؿدتاِعصَا يیدؼ اػ صؿدت هدی هدّعت بدؼعگ صع ٛیغ ایى

غاع ادـاؿدی ِ یکجايبدٍ بدٍ اصاهدٍ هدبٍ هغاتد  اعػكدمًضتغ اػ ا ،بٌَن ِ هًيلیًی هًٔ ٤ٗ 
تپدٍ  َایی بّص کٍ هّجبات تلکین كّعای اؿالهی کداع صع ٠َت اٗتواب بّص. ایى یکی اػ ػهیًٍ

 يمایًضگاو عا ٟغاَن کغص.  هجمٖبٍ ٣وض بغَن ػصو 
ه اؿت. کاعگغاو هباعػ ايضِ  صعسّصٟغِعٟتگی ِ صِعه  صِعه ،اػ دیث عِايی ،يلیًی تذمین ٤ٗ 

ّاو صِعه هبدداعػه عا ٟغاهددّف کًًددض ِ تـددلین عِايلًاؿددِی   صع گددام يشـددت يبایددض تًّٟددضگی ِ تدد
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ّيض. ایدى عِايلًاؿدی ؿدغهایٍ ی صِعه ٍ یصاعاي ؿغهایٍ عکدّص   صاعايٍ صع صِعه عکدّص هبداعػات كد
کداعگغ   ٤دٍدن جم٘ی بغای هـدائن اجتمداٗی کدٍ ُب کٍ عاه ػيض هباعػات، بٍ کاعگغاو يُی  هی

هّعت ٟغصگغایايٍ ِ با پیگیدغی   صعگیغ آو اؿت، ِجّص يضاعص ِ َغکؾ بایض بٍ ٟکغ آو باكض تا بٍ
 ،کًًدضه كشوی سّیق، گلین سّص عا اػ آب بیغِو بکلض. صع ه٤ابن ایى عِايلًاؿی تبداه ِ تباه

 يبایض تـلین كض.
ضگاو کداعگغی ایدى تپٍ با َدضٝ ػهدیى ػصو هجمدٖ يمایًد تلکین كّعای اؿالهی کاع صع ٠َت

بدا بغگدؼاعی  81تپدٍ صع تابـدتاو ؿدال  كغکت هّعت گغٟت. هجمٖ يمایًضگاو کداعگغی ٠َت
هشتلٞ ایى كغکت، تلکین كدضه بدّص. ایدى هجمدٖ چًداو ي٤لدی  َای عهايتشابات آػاص صع اصا

ِلت هجبّع كض با ابؼاع كّعای اؿالهی کاع  هُمی ای٠ا کغص کٍ تًُا چًضهاه ب٘ض اػ تلکین آو، ص
عص هذًٍ كّص تا تلکن هـت٤ن کاعگغاو عا يابّص کًض. ايتشابات كّعای اؿدالهی کداع، صَدن ِا

تپٍ بغگؼاع كض ِ باػیگغاو اهلی آو وصع ه٤ام ياهؼصَدای ايتشابدات( يیدؼ بغسدی  صع ٠َت 81صی 
يمایًضگاو کاعگغاو صع هجمٖ يمایًضگاو بّصيض! بغسی يمایًضگاو کاعگغاو صع هجمدٖ يمایًدضگاو، 

 ،كکن صاصيض کدٍ كدق ي٠دغ اػ َلدت ي٠دِغ ٌٗدّ ایدى ائدتالCٝ هضای کاعگغDٍ يام ائتالٟی ب
ّايـتًض بٍ ّيض. صع ِا٣دٖ، بغسدی يمایًدضگاو   ت ّاو اٌٗای كّعای اؿالهی کداع ايتشداب كد ًٗ

ِلت صاصيدض  کاعگغاو، صع اثغ ٟلاع، تُضیض، تِمیٖ یا بًا بٍ ئغگاه هـت٤ن سّص، صؿت بٍ صؿت ص
ّٕ هایٍ تتؿٞ اؿتشّعتپٍ ػهیى ب ٠َتتا تلکن هـت٤ن کاعگغاو صع  اها بدٍ َدیچ  ،ص. ایى هًّ

ِجٍ هتًا٣ي يیـت. صع َغ يُاص يیابتی یا يُاص هبتًی بغ يمایًضگِی یک جمٖ، يمایًضگاو همکى 
ّايًدض هًداٟٖ آو جمدٖ عا بدٍ صعؿدتی  ّلّژی سّص يت اؿت بٍ هًاٟٖ جمٖ پلت کًًض یا بًا بٍ ایضئ

کن هبتًی بغ يمایًضگی ِ جم٘یتی کدٍ ایدى تلدکن ٣دغاع ًض. بغِػ كکاٝ بیى َغ تلکًپیگیغی 
 اؿت آيُا عا يمایًضگی کًض، اهغی همکى اؿت.
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ّٕ ایى كکاٝ وبغای باال بغصو هیؼاو َمغاَی يمایًضگاو با جم٘دی کدٍ  بغای کاَق ادتمال ٣ِ
ّيض( بایض بٍ ؿلـلٍ يمایًضگی هی َای يیدابتی بدغای کداَق ایدى  ػص. تلدکن صؿدت ا٣ضاهاتی  ك

ّٕ کٍ هًاٟٖ جم٘ی پیگیغی هیكکاٝ ِ  سّص   كّص، اؿاؿًاهٍ تالف صع جُت تٌمیى ایى هًّ
كّص کٍ ايتشاباِت ت٘یدیى يمایًدضگاو َغچًدض  هلشن هی ،کًًض. صع ایى اؿاؿًاهٍ عا تضِیى هی

ّيٍ صع هدّعت پلدت کدغصو بدٍ اَدضاٝ ِ هًداٟٖ  باع بغگؼاع هی ٣ِت یک كّص، یک يمایًضه چگ
ّاؿدت بغگدؼاعی هجمدٖ ٗمدّهِی  ایِی اٌٗا هیكّص، تذت چٍ كغ جم٘ی ٗؼل هی ّايًض صعس ت

ّاعص ِ تبضین آو بٍ عِیٍ اؿت کدٍ  ػِصتغ اػ هّٗض عا هِغح کًًض ِ ٛیغه. با هلشن كضو ایى ه
کًض. صع كغکت کلدت ِ  یک تلکن هـت٤ن کاعگغی، جایگاه سّص عا صع کاعسايٍ هـتذکن هی

ٍ هجمٖ يمایًضگاو کداعگغی بدا ُدی هباعػات تا ایى ؿِخ عكض يکغص ک ،تپٍ هً٘ت يیلکغ ٠َت
 تغ تبضین كّص. یًض بٍ يُاصی هـتذکناکغصو ایى ٟغ

C بغای َمیلدDٍتپٍ ایجاص كضه اؿت تا هجمٖ يمایًضگاو عا  كّعای اؿالهی کاع اکًّو صع ٠َت
ِلت اػ ایجاص كّعای اؿالهی کاع صع ٠َت تپٍ اؿت. اها بغای  اػ هذًٍ بیغِو بغايض. ایى َضٝ ص

ّاَض كض. عِال هاه ایاو عاه يیـت. هباعػه صع ٠َتکاعگغاو ایى پ َدای  تپٍ صِباعه اػ ؿغ گغٟتٍ س
ِلت ِ ؿغهایٍ دلدی بدغای هلدکالت ه٘یلدتی  صاعی ایغاو، َدیچ عاه اسیغ يلاو صاصه اؿت کٍ ص

تغ كضو َـتًض. ٗدالِه بدغ ایدى، صع  عِػ صع دال ٟؼِو بٍ کاعگغ يضاعيض ِ ایى هلکالت عِػ  ُب٤ٍ
ّلیض صع ایى كغکت عا تُضیض   ػ هلکالت بغ َن تلًباع كضه اؿت ِ دتی چغسٍتپٍ ايبَّی ا ٠َت ت

ّاًَدض آهدض تدا اػ هّجّصیدت سدّیق صع  کًض. کاعگغاو ٠َت بٍ ت٣ّٞ هی تپٍ باػ َن بٍ هیضاو س
ّاَض کغص تا تلکن هـت٤ن  ه٤ابن ؿتِن ؿغهایٍ صٟإ کًًض. هباعػات تاػه، ٟغهت تاػه ای ایجاص س

ّلی کاعگغی بٍ ُغی٢ ئام ادیا، تلکین یا باػؿاػی كّص تا صع  ،تغی صع ایى کاعسايٍ هًضتغ ِ اه
ِلدت ؿدغهایٍ ه٤ابن َجدّم ؿدغهایٍ ّايدایی ایـدتاصگی بیلدتغی بدغای صٟدإ اػ  ،صاعی صاع ِ ص ت

ّاؿتٍ  َای بذ٢ کاعگغاو صاكتٍ باكض. س
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ّصيض ؿاػِی آو، چًاو هشغب ٓاَغ كضه ب صاعی ِ سوّهی صع گغِه هلی هً٘تی ّٟالص، ؿغهایٍ
ّلیدض، اٗتوداب صیگدغ  ساک هی بغای هضت ػیاصیآالت  کٍ هاكیى سّعصيض ِ بٍ صلیدن ت٣ّدٞ ت

اٗتغاًدات کداعگغاو ٟدّالص،   اَغهی صع صؿت کاعگغاو يبّص! بٍ َمیى صلین، ٣ضعتمًضتغیى جًبٍ
ِ ًغِعتًا بغِػ سیابايی آو بّص ِ کاعگغاو بٍ سیاباو آهضيض تا ؿتمی کٍ بغ آيُا عٟتٍ عا اٟلا کًًدض 

ّاػ، هتلدکن ِ هتذدض ٓداَغ كدضيض ِ  البات سّص بغؿدًض. کداعگغاو صع سیاباوِبٍ ه َدای اَد
هباعػات کاعگغی صع ایغاو عا یک گام بٍ جلّ بغصيض. آياو بضِو ایًکٍ اٗتغاًات سیابايی سّص عا 

ؿ١ّ صًَض ِ بضِو ایًکٍ بٍ هباعػات سّص، كدکن پغِٛدغب ِ  84َای صی هاه  بٍ کاياِل كّعف
ّيی بّص. صع کًداع  ُا٣ّت آي  بايٍ صًَض، ٣ضعتمًض، هتذض ِ َمضل ٓاَغ كضيض. ایى ي٤ٍُِل ؿغيگ
َای اهپغیالیـدتی کدٍ ایدى  ٣ّت، اهکاو ایى ِجّص صاكت کٍ با تّجٍ بٍ ُغح ِ ي٤لٍ  ایى ي٤ٍِ
جٜغاٟیایی عا َضٝ گغٟتٍ اؿت، یک ًٗوغ ًضاهپغیالیـتی يیؼ بٍ اٗتغاًات سیابايی   هذضِصه

، بایدض Cؿّعیٍ عا عَا کى، ٟکغی بٍ دال ها کدىDٍ كّص. بغسی ك٘اعَا ئیغ کاعگغ اًاٟ  ُب٤ٍ
َا ِ َجّم اهپغیالیـتی آهغیکا ِ هتذضايق بٍ کلّعَای ه٤ًٍِ بایدض  كضيض ِ تذغین دظٝ هی

  َمدداو جًبددٍ  ًضاهپغیالیـددتی هبدداعػات بددٍ ايددضاػه  كددضيض. ایددى جًبددٍ هددغادتًا هذکددّم هی
صاعايٍ صع ه٤یدداؽ  ًضؿددغهایٍ  َمدداو جًبددٍ  ِا٣ددٖ اصاهددٍ صاعايٍ اَمیددت صاعص ِ صع ًضؿددغهایٍ

ًضاهپغیالیـتی، بدین آو ِجدّص صاعص کدٍ   المللی ِ جُايی اؿت. بضِو ایى جًبٍ ای، بیى ه٤ًٍِ
ّاو هباعػات ُب٤ٍ ّيی   صاعايٍ کاعگغ بٍ ؿبِض اپّػیـیِّو ؿغهایٍ  ت پغِٛغبی بغِص کٍ بغ ُبدن ؿدغيگ

ِلت بٍ َغ تغتی  ِ با َغ ابؼاع هم اف ًدضکاعگغی  ػهاو تا سغتًا١ يیؼ بغياهٍ کّبض ِ َن کى هیص
 ِ ًض هًاٟٖ ِا٣ِ٘ی ا٣لاع ٟغِصؿت جاهٍ٘ اؿت.

َای  کداعگغ صع صَدٍ  هباعػات کاعگغاو گغِه هلی ّٟالص، ٣ضعتمًضتغیى هبداعػات سیابدايی ُب٤دٍ
ی یک تلدکن هـدت٤ن بدغای ؿداػهايضَی ِ اٗدتال ،اسیغ بّص. با ایى دال، اػ صل ایى هباعػات

  گیغی صع هدّعص اصاهدٍ بیلتغ هباعػات بیغِو يیاهدض. کداعگغاو گدغِه هلدی ٟدّالص بدغای تودمین
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اٗتغاًات سیابايی سّص، هجمٖ ٗمّهی بغگؼاع کغصيض، اها بغای ایجداص تلدکن هـدت٤ن سدّص، 
هجمٖ ٗمّهی بغگؼاع يکغصيض. اهکاو ایجاص ایى تلدکن هـدت٤ن صع جغیداو هبداعػات کداعگغاو 

َای ٣ضعت کاعگغاو صع هذیَ کداع ِ  تغ كضو پایٍ ّص صاكت. بغای هـتذکنگغِه هلی ّٟالص ِج
َای هـدت٤ن  کداعگغ، تلدکن  بغای ِدضت ٗمن بیلتغ صع جغیاو هباعػات، الػم اؿت کٍ ُب٤ٍ

ّا  سّیق عا ایجاص کًض. بُتغیى ٟغهت ایجاص تلکن ّاػو ٣د َای هـت٤ن، هباعػاتی َـتًض کٍ ت
صًَض. اػ ٟغهتی کٍ ایى هباعػات بغای ایجاص  عگغاو تٜییغ هیُّع ه٣ّتی( بٍ ي٠ٖ کا عا ودضا٣ن بٍ

َا اػ  کًًدض، بایدض يُایدت بُدغه عا بدغصE چغاکدٍ ایدى ٟغهدت َای کاعگغی ایجاص هی ایى تلکن
ّاو هثال هّجی اػ ؿغکّب كضیض هی عٟتًی َـتًض ِ بٍ صؿت ّا عا تٜییدغ صَدض.  ًٗ ّاػو ٣د ّايض ت ت

ّايًض با  کاعگغاو گغِه هلی ّٟالص هی سدّص، ایدى صعؽ عا   ُلبايدٍ باػايضیلی ؿدیغ هبداعػات د٢ت
 ٟغاگیغيض.

ِلت ِ ؿغهایٍ دلی بغای هلکالت کاعسايٍ گدغِه هلدی ٟدّالص َدن يضاعيدض. ؿدغهایٍ  صاعی عاه ص
كدضه  صیدضه بًدِض تضاعک َدای يین چًاو بالیی بغ ؿغ گغِه هلی ّٟالص آِعصه اؿت کٍ با ایى تغهین آو

ِلت، هلکالت ایى کاعسايد ػاصه،  كدّص. هذمضعًدا دـدیى ٍ ِ کداعگغاو آو ددن يمیتّؿَ ص
كّص، گ٠تٍ اؿت کٍ اػ پدًج سدَ  هضیغٗاهن بايک هلی کٍ هالک گغِه هلی ّٟالص هذـّب هی

ّلیض گغِه هلی ّٟالص، تًُا ؿٍ سَ آو ٟ٘الًض ِ عاه هیلیاعص تّهاو  1333ايضاػی صِ سَ صیگغ بٍ  ت
یض کٍ بايک هلی ٣وض يضاعص اهاًل صِ سَ صیگغ آ َای اِ بغهی گظاعی يیاػ صاعص. اػ دغٝ ؿغهایٍ

گًداه گدغِه هلدی ٟدّالص  هً٘ای بیکاعی بشق ٣ابن تّجُی اػ کداعگغاو بی  عا ٟ٘ال کًض ِ ایى بٍ
هیلیدداعص تّهدداو  1333]تِ٘یددنن يیدداػ بددٍ  ايددضاػی ایددى صِ سددَ عاهDاؿددت. ِی گ٠تددٍ اؿددت: 

هـددتُلک كددضه ِ بایددض  آالت ٣ددضیمی غ اؿددتE چغاکددٍ هاكددیىگظاعی صاعص ِ ػهددايبَ  ؿددغهایٍ
ايدضاػی، تّجیدٍ ا٣توداصی  آالت جضیض بغای آو سغیضاعی كّص ِ با كغایَ ٟ٘لی يیدؼ عاه هاكیى

چًداو گدغِه هلدی  ؿداػی، آو كضه تّؿَ کاعگغاو صع سوّهی َای سل٢ تاعا  ؿغهایCٍ. يضاعص
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ّلیدض صع ایدى کاعسايدٍ ئَای جؼ ّٟالص عا ػهیى ػصه کٍ با تغهین ِلدت ِ بايدک هلدی، ت عِيد٢ ی ص
ّاَض گغٟت. بًابغایى کاعگغاو همکى اؿت صع هاه َای آیًضه باػ َن بغای صٟدإ اػ هّجّصیدت  يش

ّيض کٍ  ِاعص هبداعػه بدا  - ايض َایی کٍ اػ هواٝ پیلیى آهّستٍ باع با صعؽ ایى -سّیق ياچاع ك
ّيض.  ؿغهایٍ ك

کًدض. صع صِع  غٟدی هیکاعگغ ه٘  َغ هباعػه يـن جضیضی اػ هباعػاو یا ٟ٘االو کاعگغی عا بٍ ُب٤ٍ
تپٍ كاَض  َای آو عا صع گغِه هلی ّٟالص ِ ٠َت تغیى يمّيٍ کاعگغ کٍ بغجـتٍ  اسیغ هباعػات ُب٤ٍ

کداعگغ ُٓدّع کغصيدض. ایدى هبداعػاو، ٟ٘داالو کداعگغی   بّصین، يـن جضیضی اػ هبداعػاو ُب٤دٍ
یدا پلدت   کتابشايدٍ  ی کاعگغ يبّصيض کٍ صع گّكٍ هً٘ای ِا٣٘ی آو بّصيضE اٟغاصی صِع اػ ُب٤ٍ بٍ

ی کاعگغ، سّص عا ٟ٘ال  کیبّعصَای سّص، ٣این كضه باكًض ِ بضِو َیچ اعتباُی با هباعػات ُب٤ٍ
ّاو صیگغی( بًاهًض. ایى هباعػاو صع هذیِی کدٍ ٣دغاع  کاعگغی ویا چپ یا ؿّؿیالیـت یا َغ ًٗ

ِلت يیؼ ٗمضتًا ب غ ؿغ آيُا بّص کدٍ صاكتًض ي٤ق عَبغی سّص عا كجاٗايٍ ای٠ا کغصيض ِ ؿغکّب ص
 ادتغام بـیاع اؿت.  ٔكایـتٍ ،کاعگغ  بٍ هباعػات ُب٤ٍ ُاُلبی ِ سضهات آي آِاع كض. د٢

اهدا آيداو هذبّبًدض ِ بدغ  ،ٟ٘لی ایى ٟ٘االو کاعگغی عا ػیغ ًغب گغٟتٍ اؿت  ؿغکّب صع لذٍٔ
غیى تد عِػ اٟدؼِصه كدضه اؿدت. ایدى هذبّبیدت ِ کاعیؼهدا، یکدی اػ هُن يیؼ عِػبٍ لاوهذبّبیت

ّيی ایى ٟ٘االو کاعگغی اؿت. ایى عَبغاو هباعػات اسیغ ُب٤ٍ صاكتٍ کاعگغ، بایض بضايًض   َای کً
ّاعتغی يـبت بٍ ؿایغ بشق ، ُداَای صعؿدت آي َای ُب٤ٍ بغُٗضه صاعيض. تومین کٍ ِٓایٞ صك

ّاَض صاكت ِ اكتباَات ادتمالی آي  تغی يـبت بٍ ، تتثیغ هشغبُاتتثیغ بؼعگی بغ ؿیغ هباعػات س
ّاَض ؿاست. بٍ ،کاعگغ  ُب٤ٍ  َای کمتغعػهًضه اكتباَات بشق ُّع  بغ جغیاو هباعػات ِاعص س

هلشن، ایى هباعػاو بایض صعک کًًض کٍ هٞ ُّیلی اػ يیغَِای لیبغال یا ٛیغلیبدغاِل ُغٟدضاِع 
کداعگغ عا بدٍ ؿدمت کايدال تُداجن اهپغیالیـدتی   ٛغب هًتٔغيض تا آيُا بشلی اػ هباعػات ُب٤ٍ

ّيی کًًض. ایى هباعػاو صع هّعتی کٍ هدَٞضایت  ُلِ   بًضی سدّص عا بدا ایدى يیغَِدای ؿدغيگ
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ايض. ه٤ّٟیت تُاجن  کاعگغ عا یک گام بلًض بٍ جلّ بغصه  ُغٟضاع ٛغب عِكى کًًض، هباعػات ُب٤ٍ
کًض. ایى ِا٣٘یدت  ًِ٘یت عا اػ چیؼی کٍ َـت يیؼ بضتغ هی ،اهپغیالیـتی آهغیکا ِ هتذضايق

کاعگغ صع جغیاو هباعػات هّعص   كضه صع ساِعهیايٍ، بایض تّؿَ هباعػاو ُب٤ٍ ثباتؿاصه ِ باعَا ا
کداعگغ ٟدغاَن كدّص.   تتکیض ٣غاع گیغص تا ه٤ضهات ت٤ّیت ًٗوغ ًضاهپغیالیـتی جًدبق ُب٤دٍ

کداعگغ   صِ بدال پدغِاػ جًدبق ُب٤دٍ ،صاعی ًضیت با تُاجن اهپغیالیـتی ِ ًضیت بدا ؿدغهایٍ
ّاَض صاكت: بدضِو ًضاهپغیالیـدت بدّصو، َـتًض ِ بضِو َغ یک اػ ا یًُا، صیگغی هً٘ایی يش

ّاو ًضؿغهایٍ يمی صاعی بدّصو، ًضاهپغیالیـدت بدّصو اصٗدایی  صاعی بّصE ِ بضِو ًضؿغهایٍ ت
 َدای کداعگغ بایدض بضايًدض کدٍ جغیاو  پّچ بیق يیـت. هباعػاو صع دال داًغ هذبدِّب ُب٤دٍ

ّيی ّاِی  ؿغيگ هتّؿدَ،   سداِم ُب٤دٍ  گّيٍ  ی ؿدلبغیتیَدا CجدظابیتDُلِ  پغِٛغب، بدا اٛد
بایض صع َغ لذٍٔ بضايًض کٍ چغا، چگّيٍ، بغای کدٍ  ُاکًًض. آي عا تُضیض هی ُااؿت٤الل ُب٤اتی آي

ّيض. َای ٟغًَگی ِ ُهض عِِػ ؿغهایٍ CجظابیتDکًًض تا اؿیغ ایى  ِ بغای چٍ هباعػه هی  صاعايٍ يل
ی پایاو  ات اسیغ کاعگغی بٍ آو اكاعه کغص، يذّهی هُن صیگغی کٍ بایض صع عابٍِ با اٗتغاً يکتٍ

صاصو بٍ اٗتغاًات بٍ هّعت ه٣ّت اؿت: چگّيٍ بایض بٍ یک تجمٖ کاعگغی یا یک اٗتوداب 
ای بدغای سدغِ  اػ  پایاو صاص  صع هّعتی کدٍ صع جغیداو هبداعػات هلدشن کداعگغی، بغياهدٍ

او جضی اؿت کٍ هباعػه بدٍ ی هلشن ِ پایاو صاصو ه٣ّتی بٍ آو، كکن يگیغص، ایى اهک هباعػه
ايضاػی بغای بٍ ؿغايجام عؿیضو آو ِ  گغایايٍ تبضین كّص کٍ َیچ چلن ای يیُیلـتی ِ پّچ هباعػه

ی  ی سدغِِ  ه٣ّدت، هبداعػه تضاعک بغای بغصاكتى گداهی جضیدض ِجدّص يدضاعص. بدضِو بغياهدٍ
ّاَض كض کٍ بشلی اػ يیغَِای ُب٤ٍ هلشن بٍ هباعػه اعگغ عا تلدٞ ی ک ای ٟغؿایلی تبضین س

کًًدض کدٍ دالدت سیابدايی پیدضا کدغصه اؿدت،  ای كدغکت هی کًض. کاعگغاو ٣ِتی صع هباعػه هی
ّيضE آياو بٍ كاو بغايگیشتٍ هی تغیى ادـاؿات پاک کًًدض کدٍ بدغای ه٘دضِص  صعؿتی دؾ هی ك

كاو صع دال ؿاستى ؿغيّكدت سدّص َـدتًض. اٗتدغاى باكدکّه، ٛدغِع عا  صٟ٘اتی صع ػيضگی
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صَدض. صع چًدیى  ایى ٛغِع بٍ کاعگغاو، ٣ّت ٣ل  ِ اٗتماص بٍ ي٠دؾ ٟؼایًدضه هی ايگیؼص ِ بغهی
ٌٟایی بشلی اػ کاعگغاو ه٘تغى همکى اؿت ُغٟضاع اصاهٍ صاصو اٗتغاى بٍ َغ كکن همکى 

ّاؿتٍ تا عؿیضو بٍ اهلی ای بغای سغِ  ه٣ّت اػ  َا باكًض ِ اهاًل بٍ ٟکغ تضاعک بغياهٍ تغیى س
ؿدًجی عا بدا ایدى ادـداؽ  اعػتغیى کاعگغاو بایدض صعایدت ِ ػهاواٗتغاى هلشن يباكًض. هب

ّيض کٍ یک اٗتغاى بٍ اٗتغاًی يیُیلـتی تبضین كدّص کدٍ  ٛغِعايگیؼ تل٠ی٢ کًًض ِ هايٖ آو ك
 ای بغای سغِ  ه٣ّت اػ كکن اٗتوابی یا كکن تجمٖ سیابايِی آو، ِجّص يضاعص. َیچ بغياهٍ

ّيی ل داًغ بٍ صيبال ایدى َـدتًض کدٍ َدغ اٗتدغاى ُلِ  ُغٟضاع ٛغب، صع دا يیغَِای ؿغيگ
ّيی َا ؿد١ّ  ُلبی آو کاعگغی عا بٍ اٗتغاًی يیُیلـتی تبضین کًًض کٍ صع يُایت بٍ کايال ؿغيگ

ّاًَض تا اٗتغاى سّص عا صع  هی یابض. ایى يیغَِا همکى اؿت با ابؼاعَای هشتلٞ اػ کاعگغاو بش
تبدضین کًًدض.  84هداه ؿدال  ػ اٗتغاًدات صیای ا اف اصاهٍ صًَض ِ آو عا بٍ گّيٍ كکن سیابايی

ّيی ُل  تبلیٚ يلدّص، بداػ َدن ایدى اهکداو  دتی صع هّعتی کٍ ایى الگّ تّؿَ يیغَِای ؿغيگ
ی سغِِ  ه٣ّت اػ یدک  ای اػ کاعگغاو بٍ ٟکغ تضاعک بغياهٍ هّعت جضی ِجّص صاعص کٍ ٗضه بٍ

ّيض. ِاًدخ ی تجمٖ ِ یا اٗتواب عا  اٗتغاى هلشن يباكًض ِ پیلغِی َغ عِػه ّاؿتاع ك س
َای ه٣ّدت،  يلدیًی عِِی بدضِو ٤ٗ  عِِی پیّؿدتٍ، پدیق اؿت کٍ صع ٗالِن ِا٣ٖ، اهکاو پیق

ّاَض پغف بلًضی صاكتٍ باكض، ياگؼیغ اؿت کٍ چًض ٣دضهی يیدؼ بدٍ  ِجّص يضاعص. َغ کـی هی س
يلیًی  ی پغف كّص. صع هباعػات کاعگغی يیؼ ایى ه٢ًِِ پغف بؼعگ ِ ٤ٗ  ٤ٗ  بغصاعص تا آهاصه
 ه٣ّت داکن اؿت.

ی کداعگغ عا ای٠دا  هباعػتغیى کاعگغاو صع یک اٗتغاى هلشن کٍ ي٤دق عَبدغاو ٗملدی ُب٤دٍ
ی سدغِِ  ه٣ّدت باكدًض ِ اػ  عیؼی ایدى بغياهدٍ کًًض، بایض صع جغیاو اٗتغاى بٍ ٟکدغ پایدٍ هی

ّاًَض تا صع هّعص ایى بغياهٍ بیايضیلًض. صع تجمدٖ ِ اٗتوداب کداعگغاو ٠َدت تپدٍ،  کاعگغاو بش
ّايـتًض بدغ ؿدغ ایدى بغياهدٍ تغیى  ی سدغِِ  ه٣ّدت بدٍ ت٠داَن بغؿدًض. اهدلی کاعگغاو هباعػ يت
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ّاؿتٍ ِلتی كضو كغکت ِ ابِال سوّهی س ِاًدخ بدّص  ی کاعگغاو ٠َت تپٍ، ص ؿاػی آو بّص. 
ّاؿتٍ هذ٢٤  کٍ با بغگؼاعی یک تجمٖ سیابايی، َغچًض کٍ ایى تجمٖ عِػَا ُّل بکلض، ایى س

ی سدغِ   َای هباعػاتی بیلدتغی يیداػ اؿدت. یدک ي٤لدٍ ای عؿیضو بٍ آو بٍ گامكّص ِ بغ يمی
ّايـت ایى باكض کٍ کاعگغاو پؾ اػ بٍ لدغػه صعآِعصو پایدٍ ه٣ّت اػ اٗتغاى هلشن هی َای  ت

كاو هّعت گغٟت، اٗالم کًًدض کدٍ ه٣ّتدًا  ؿاػی کٍ صع جغیاو تجمٖ ی سوّهی ئغی بغياهٍ
ّلیض  بٍ کاعسايٍ بغهی گیغيض ِ َمؼهاو بغای تلکن هـدت٤ن سدّص، هجمدٖ  عا اػ ؿغ هیگغصيًض، ت

ِلت یکی، صِ هاه ٟغهت هی يمایًضگاو کاعگغی، اؿاؿًاهٍ هی ی  صًَض تدا يتیجدٍ يّیـًض ِ بٍ ص
ی سدغِِ   ؿاػی كغکت ٠َت تپٍ عا اٗالم کًدض. بدا بغياهدٍ ا٣ضاهات سّص بغای ابِال سوّهی

ّايـتًض تلکن  چًیًی کاعگغاو هی ه٣ِّت ایى ّايایی  هـت٤ن سّص عا بٍ تلکن هـتذکنت تغی کٍ ت
ّايـدتًض  بیلتغی بغای ایـتاصگی صع ه٤ابن ؿغکّب ِ ػهیى سّعصو صاعص، تبضین کًًض. آيداو هی ت

ِلت يیؼ تذت ٟلاع اجتماٗی بیلتغی  صع ایى هضت سّص عا بغای گام ب٘ضی هباعػه آهاصه کًًضE ص
ّاؿتٍگغٟت تا پیق اػ آٛاػ گاهی صیگغی اػ هبا ٣غاع هی ی اهلی کاعگغاو پاؿز صَدض.  عػه، بٍ س

ی سغِِ  ه٣ّتی، ؿاػهايضَی کاعگغاو يٍ تًُا بدٍ بُتدغیى كدکن  صع هّعت ِجّص چًیى بغياهٍ
تغیى  یاٟت ِ كايؾ کاعگغاو بغای تذ٢٤ اهدلی كض، بلکٍ ایى ؿاػهايضَی اعت٤ا يیؼ هی د٠ْ هی

ّاؿتٍ  یاٟت. َا، اٟؼایق هی ی ٟ٘لی آو س
 

 اقتصادی و هعیشتی يگاهی به شزایط 
کاعگغ ِ هدغصِم   صع يُایت بایض يگاَی بٍ ًِ٘یت ٗیًی جاهٍ٘ بیًضاػین. ًِ٘یت ه٘یلتی ُب٤ٍ

عِػ صع دال بضتغ كضو اؿت. تّعم دالدت اٟـاعگـدیشتٍ پیدضا کدغصه ِ ٣یمدت  بٍ ٟغِصؿت عِػ
ع تدّعم عا َای ِاَی ايتلداع آهدا چًاو اٟؼایق یاٟتٍ کٍ بايک هغکؼی بٍ بُايٍ اعػا١ ِ اجًاؽ آو

کًدض. گدؼاعف  هت٣ّٞ کغصه اؿت. با ایى دال، با ت٣ّٞ ايتلاع ایى آهاع، ِا٣٘یدت تٜییدغی يمی
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  ٔصَض کٍ صع ؿٍ هاٍَ يلاو هی 7081هاه  صی 7عؿمی هًتلغكضه تّؿَ هغکؼ آهاع ایغاو صع تاعیز 
 81صعهدض بدّصه اؿدت. پدؾ صع تابـدتاو  7.7، يغر عكض ا٣تواص ایغاو ه٠ًدی 81تابـتاو ؿال 

ّاَض دداکی اػ ایدى اؿدت کدٍ صع پداییؼ ِ ػهـدتاو  ا٣تواص ایغاو ِاعص عکّص كضه اؿت ِ َمٍ ك
آهغیکا، کدٍ ُدکدِن جًدگ   َای ِدلیايٍ اهـال، ایى عکّص ا٣تواصی تلضیض كضه اؿت. تذغین

ّلٍ عا صاعيض، بٍ   َٔـدتًض. صع هیايدٍ كدضو ای صع ددال اٗمدال عدمايٍ هّعت بی بضِو كلیِک گل
ِلدت ِ ؿدغهایٍَمیى جًِگ ٛیغي ای عا بدٍ ه٘یلدت کداعگغاو ِ  صاعاو َجدّم گـدتغصه ٔاهی، ص

ايض، ٣یمدت َمدٍ  ايض، بٍ َغ تغتی  همکى هايٖ اػ اٟؼایق صؿتمؼصَا كدضه ٟغِصؿتاو تغتی  صاصه
ِلیدٍ گغٟتددٍ تدا کاالَددای هودغٟی عا بددٍ يذدّ ؿغؿددام ّاص ا ايددض ِ  آِعی اٟدؼایق صاصه چیدؼ اػ هدد

 ايض. ِؼ ٣ابن ٟغِكی عا صع صؿتّع کاع ٣غاع صاصهؿاػی َغچی ؿاػی ِ سوّهی کاالیی
C جدغأتDَا آػاص كضيض تا کـی  ػهاو با باػصاكت کاعگغاو هباعػ، ٣یمت َای گظكتٍ، َن صع هاه

ِلت َن  يکًض بٍ آػاصی ٣یمت ػهداو بدا ؿدغکّب  َا ِ اهن آػاصؿاػی ا٣تواصی اٗتغاى کًض. ص
صاعاو هدذٍ  تغیى ؿدغهایٍ ِ دودغ ُمدإ دض تغیى کاعگغاو، بغ آػاصی بی ُل  هباعػتغیى ِ د٢

ؿاػی بٍ بضتغیى كکن همکى باال آهضه،  َاؿت گًض سوّهی گظاكتٍ اؿت. صع دالی کٍ هضت
با کـغ کّچکی اػ ٣یمدت ِا٣٘دی آو بدٍ ٟدغصی کدٍ  ،ؿاػی تبغیؼ هاكیى ،صع َمیى ؿال جاعی

ِلتی با ػص ِ بًض صعیاٟت کغصه، ِاگظاع كدضه ِ ٗدال ِلدت هضَا هیلیّو صالع اعػ ص ِه بدغ ایدى، ص
بذدغاو   تتهیى اجتماٗی عا يیدؼ بدٍ ٟدغِف بغؿدايض. صع هیايدٍ  َای ػیغهجمٍّٗ ٣وض صاعص بًگاه
ؿدداػی ِ  کدداعگغ ِ هغصهدداو ٟغِصؿددت کددٍ یکددی اػ ٗلددن اهددلی آو سوّهی  ه٘یلددتی ُب٤ددٍ

ِلت بغای سوّهی کاالیی تغ بغياهٍ صاعص! ایدى چیدؼی  ؿاػی َغچٍ گـتغصه ؿاػی بّصه اؿت، ص
کاعگغ ِ هغصهاو ٤ٟیغ يیـت. آهداع   كضه بٍ ًِ٘یت ػيضگی ِ ه٘اف ُب٤ٍ ؿاػهايضَی جؼ َجّم

صاعاو عا بدٍ تودّیغ  ای اػ آػاصی ِ لیبغالیـدِن ِیغايگدِغ ؿدغهایٍ صًَضه َای تکاو ٛیغعؿمی جًبٍ
َؼاع ؿکٍ سغیضه اؿتE بايک صیگدغی صع  033کلض: بٍ گ٠تٍ دـیى عا٠ٛغ، تًُا یک بايک  هی
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َؼاع هتغهغبٖ آپاعتماو سغیضه اؿت. با ِجدّص ایدى ِا٣٘یدت،  233لیّو ِ ، یک هی84ك  ٗیض 
ّٕ بذدغاو صع باػاعَدای اعػ، ُدال، هـدکى ِ صع يُایدت صع کدن  هلشن اؿت کٍ هـب  ٣ِد

 ای بّصه اؿت. َای ا٣تواص کلّع، چٍ ُب٤ٍ بشق
یکداعی کًض، اسغا  ِ ب تغ هی کاعگغاو ِ ٟغِصؿتاو عا کّچک ِ کّچک  ؿ٠غه ،اگغ تّعم ِ گغايی

َای کّچِک بـیاعی اؿت. عکّص ا٣توداص تدا َمیًجدای کداع، بیکداعی  ؿ٠غه بغچیضوصع دال 
 293ؿداػاو کلدّع، تًُدا  صبیغ ايجمدى ٣ٍِ٘  بـیاعی اػ کاعگغاو عا صع پی صاكتٍ اؿت. بٍ گ٠تٍ

ايض. صع ِا٣دٖ يیمدی اػ  ؿاػی سّصعِ اػ ابتضای ؿال تاکًّو بیکاع كضه َؼاع ي٠غ صع هً٘ت ٣ٍِ٘
آِعی صع دال اٟؼایق  هّعت ؿغؿام ایى هً٘ت اػ صؿت عٟتٍ اؿت! اسغا  کاعگغاو بٍ هلاٛن

صاعاو تبدضین كدضه اؿدت تدا اػ  اؿت. ٗالِه بغ ایى، اسغا  کاعگغاو بٍ اَغهی صع صؿت ؿغهایٍ
ِلت ؿغهایٍ َای  صاعی ُل  اهتیاػات بیلتغی کًًض ِ بضیى تغتی  با باال بدغصو صائمدی َؼیًدٍ ص

 ؿاػی يیغِی کاع َغچٍ بیلتغ صاهى بؼيًض. غ ِ ا٣لاع ٟغِصؿت، بٍ اعػاوکاعگ  ػيضگی ُب٤ٍ
کداعگغ بایدض هـدیغی عا کدٍ پیمدّصه اؿدت، هدّعص هضا٣دٍ ِ   صع ایى كغایَ بـیاع ؿشت، ُب٤ٍ

ٗمدن   كضه اػ هباعػات پیلیى بٍ ٟلـ٠ٍ َای آهّستٍ صعؽ کغصو باػايضیلی ٣غاع صَض ِ با تبضین
 ای صع آو بضهض.   صه ِ جاو تاػهسّص، هباعػات سّص عا اٗتال صا

 هزتضی یگايه
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 تپه نگاهی ته دور جذیذ اعتراضات کارگراى هفت

 ی توأهاى تا دو ضرِّ عظین ضرورت هثارزه
 

 ی عاه يّ هًتلغ كض. ی پًجن يلغیٍ صع كماعه 7088* ایى يّكتٍ بغای يشـتیى باع صع هُغهاه 
 

تپدٍ ِ ًُدیى  او کلدت ِ هدً٘ت يیلدکغ ٠َتبّص کٍ اٗتوابات کداعگغ 81آباو ِ آطعهاه ؿال 
َای اسیدغ صاص. هدضای  ی ُب٤داتی کداعگغاو صع ؿدال ای بٍ هباعػه عؿای هضای آياو جاو تاػه

ِاک  ،ی ُب٤اتی صع َمٍ جای کلدّع كدًیضه كدض. ایدى هدضای ٛدغف غف هّتِّع هباعػهُٛ  پدژ
صع  ،تپدٍ غاو ٠َتَای کاعگغی صاكت. ٗالِه بغ اٗتوابات کاعگ هًاؿبی يیؼ صع بیى ؿایغ هذیَ

گارو  میای  ِ آلىمیىیىم المهدی هرمسگاان، کشت و صىعت مغان، آذرآب اراک، هپکىی اراک
َای پیلدیى يلدغیٍ گؼاعكداتی صع هدّعص ایدى  يیؼ اٗتواباتی عر صاص. صع كدماعه اهىاز در فىالد

تپددٍ بددا ؿددغکّب ٟ٘ددالیى آو ِ تددالف  هددّ  اٗتوددابات پیلددیى ٠َت >َددا آهددضه اؿددت. هذیَ
ِلتِی  َای تلکن ذدا١ بدغصو اٗتودابات ِ ئیغ كّعای اؿالهی کداع بدغای بدٍ هُ  CکاعگغیDص

باػايضیلدی هـدیغ پیمدّصه D : كکـت جًبق کاعگغِی كکن گغٟتٍ، بٍ پایاو عؿیض وبًگغیض بدٍ

                                                            
تپدٍ بدا َدضٝ ددظٝ هجمدٖ  ی هباعػات کداعگغاوE تلدکین كدّعای اؿدالهی کداع صع ٠َت باػايضیلی هـیغ پیمّصه كضه >

ؿاػی بالی جاو َمٍ کاعگغاوE يگاَی بٍ هباعػات جاعی کاعگغاو کلدت  کاعگغی وعاه يّ كماعه صِم(. سوّهیيمایًضگاو 
ؿداػی وعاه يدّ كدماعه صِم(. َپکدّ:  ؿداػی المُدضی پدؾ اػ سوّهی ِ هً٘ت هٜاو وعاه يّ كدماعه صِم(. ِع١ آلّهًیّم

 گغاو عا بؼيین! وعاه يّ كماعه چُاعم(.ايض وعاه يّ كماعه ؿّم(. آطعآب: بیاییض کاع کاعگغاو هلّٜل هباعػه



85 
 

تپدٍ بدا َدضٝ ددظٝ هجمدٖ  ی هباعػات کاعگغاوE تلکین كّعای اؿدالهی کداع صع ٠َت كضه
 C(. يمایًضگاو کاعگغی وعاه يّ كماعه صِم(

آٛاػ كدض. اٗتودابات صع جغیداو  88سغصاص ؿال  24تپٍ اػ  صِع جضیض اٗتغاًات کاعگغاو ٠َت
تپٍ بٍ جدغم  َمچًیى ه٤اعو اؿت با صاصگاه اهیض اؿضبیگی ِ هُغصاص عؿتمی هالکاو كغکت ٠َت

 تپٍ بغگؼاع كضه اؿت. صاللی اعػ ِ ... . تا کًّو چًض جلـٍ اػ صاصگاه کاعٟغهایاو كغکت ٠َت
C آعیداکC ِD ػئدّؽDَای  هیلیاعص تّهاو بدٍ كدغکت 287تپٍ با هبلٚ  كغکت ٠َت 7084ؿال 

هیلیاعص تّهاو ِجدٍ ي٤دض بدغای توداد  كدغکت  4ِاگظاع گغصیض. هادباو جضیض كغکت تًُا 
٣غاع بغ ایى بّص کٍ هاب٤ی ِجٍ عا صع چًضیى ٣ـَ پغصاست کًًض. صع اتُاهدات  ِ پغصاست کغصيض

ِلتدی عا بدغای اؿضبیگی آهضه کٍ ِی هبلٜ  CباػؿداػیDی ٣غی  بٍ یک ِ يین هیلیاعص صالع اعػ ص
اها اؿضبیگی تًُا ه٤ضاع ياچیؼی اػ ایى اعػَدا عا هدغٝ  .َا صعیاٟت کغصه اؿت كغکت اػ بايک

آالت بغای يّؿاػی كغکت کغصه ِ هاب٤ی عا صع باػاع آػاص ٟغِستدٍ اؿدت. اػ ػهداو  سغیض هاكیى
ّلیض ؿ سوّهی َؼاع تى بٍ چیؼی  43تا  73ی كکغ اػ ؿالی دضِص  االيٍؿاػی كغکت، ه٤ضاع ت
ِلِت ؿغهایٍ َؼاع تى يؼِل کغصه اؿت. سوّهی 77صع دضِص  صاعی  ؿاػی کٍ ٣غاع بّص بٍ ػٗن ص

ّلیض كّص، صع ٠َت ِي٢ ت تپٍ ؿیغ ٤ُ٣غایی پیمّصه اؿت. صع َپکدّی اعاک يیدؼ َمدیى  هًجغ بٍ ع
ّلیض ات٠ا١ اٟتاصه ت٣ّٞی کاَق ِ دتی  هـنلٍ ِلت ؿدغهایٍ اؿت. ت چًداو  صاعی صع ایدغاو، آو ص

ّلّژیک ّلیدض ِ  ؿداػی ٟؼایًدضه ؿداػی ِ کاالیی ِاع ِ هّهًايٍ، ؿیاؿت سوّهی ایضئ ی ابدؼاع ت

ّاو اػ صیضِو دجِن حتی بغص کٍ  کًض ِ بٍ پیق هی َا ِ سضهات اجتماٗی عا پیگیغی هی هذیَ يات

ّل ٗٔیمی اػ سـاعاتی اؿت کٍ ایى ؿیاؿت بٍ بًیٍ   یضی ا٣تواص ایغاو ِاعص کغصه اؿت. َای ت
تپدٍ ِ هودائبی کدٍ  ؿداػی كدغکت ٠َت ٗلت د٤ی٤دی اٗتودابات اسیدغ عا بایدض صع سوّهی

ّلیبغالی ِ آػاصؿاػايٍ ِ پغِژه صاعايٍ ی ؿغهایٍَا ؿیاؿت ِلت بٍ باع آِعصه، ُج  َای ين ـت. اها ی ص
ايباكدتٍ، ئیدغ  کداعگغِی ت بٍ اٗتواب ِاصاع کغص، هلکال 88ای کٍ کاعگغاو عا صع سغصاص  تکايٍ
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َای ه٣ٍّ٘، بذث بیمٍ ِ ... بّصه اؿت. اٗتوداب تدا عِػ چُداعصَن صع سدِّص هذدیَ  د١ّ٤
اٗتغاًات بٍ ؿِخ  ی تیغهاه صاهًٍ 8یً٘ی  اٗتوابات، كغکت صع جغیاو بّص، اها اػ عِػ پايؼصَن

٘داالو کداعگغی تیغ چُاع تى اػ ٟ 24سیاباو ِ ه٤ابن ٟغهايضاعی كّف يیؼ کلیضه كض. صع عِػ 
ِلتی باػصاكت كضيض. َضٝ اػ باػصاكت، ِاصاع کغصو کاعگغاو بٍ پایاو  ٠َت تپٍ تّؿَ ه٤اهات ص

آػاص كدضيض.  تبدٍ ؿدغٗ َا كدضه باػصاكتی اٗتغاًدات کداعگغاو،  اٗتواب بّص، اها بدا اصاهدٍ
ّاعص ػیغ اؿت:  هِالبات کاعگغاو صع ایى صِع اٗتغاًات كاهن ه

 ٣ٍّ ِ تمضیض صٟتغچٍ بیمٍَای ه٘ پغصاست ّٟعی د١ّ٤-
 باػگلت بٍ کاع ّٟعِی َمکاعاو اسغا  كضه-
 عؿتمی-باػصاكت ّٟعی اؿضبیگی ِ هجاػات دبؾ بغای اؿضبیگی-
ِٖ یِض ّٟعی کاعٟغهای استالؽ-  تپٍ گغ ِ بشق سوّهی اػ ٠َت سل
 َای استالؽ كضه بٍ کاعگغاو باػگغصايضو ّٟعی ثغِت-
 پایاو کاع هضیغاو باػيلـتٍ-

 ای هتزقی است ساسی، خىاسته صیلغى خصى
ّاؿدت تذ٤د٢ هِالبدات هغبدٍّ بدٍ هدؼص ِ بیمدٍ ِ ...،  کاعگغاو اٗتوابی ِعای پیگیغی ِ س

ّاؿتاع َـتًض. صع كغایَ ٟ٘لی ا٣تواصی ایدغاو  كغکت يیلکغ ٠َت تپٍ ؿاػی لّٜ سوّهی س
ِلت ؿغهایٍ صاعص،  ؿداػِی ٟؼایًدضه صاعی ایغاو بٍ ؿیاؿدت آػاصؿداػی ِ سوّهی ِ ایمايی کٍ ص

ُلبايدٍ،  یدک کدًِق ٗضالتؿاػی كغکت، ٣ِ٘دًا  تپٍ جُت لّٜ سوّهی تالف کاعگغاو ٠َت
ِلتغی ِلِت ؿدغهایٍ تغک ِ لغػه ايضاستى صع ؿیاؿِت سوّهی ِ هذیخ اؿت. پغ  صاعی ؿاػی ص

ؿداػی  لٜدّ سوّهی تپدٍ صع ا٣ضاهی بـیاع هّثغ اؿت. پیغِػی کاعگغاو ٠َت ،اػ دیِث كکلی
ّاه صع ك ٠َت تپٍ ِلتیکِن و س ّاه صع ٣الِ   ؿاػی یا ص ّاَدض  (ت٘اِيی کغصو كغکت س ا٣دضاهی س

ّايض الگّیی هًاؿ  بغای ؿایغ كغکت هی صع ایى گام اػ هباعػات ُب٤اتی بّص کٍ ِلت  ت َا باكض. ص
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عا C صاعای اَلیدتDصاِع  او، ؿدغهایٍػهايی کٍ بدٍ ػٗدن سّصكد همکى اؿت، تا صع كغایَ ٟ٘لی
ّاو هالک ب٘ضی كغکت بی بٍ ِلتی ابض،ًٗ کًدض. ایدى  عا صيبدال  كدغکت ٠َدت تپدٍ ه٣ِّت  ؿاػِی  ص

ِلتی ِلت صع َپکّ َن صيبال  ؿاػی ه٣ّت ص ِلتدی یدا سوّهدی بدّصو كدغکت كدضتّؿَ ص . ص
ّاَض کدغصE یً٘دی ا٣دضاهی  اعايٍ ص چًضاو تٜییغی صع هًاؿبات ؿغهایٍ ی داکن بغ كغایَ ایجاص يش

ِٝ ؿیاؿت ّاَض بّص، اه َای ؿغهایٍ سال ّايض تا ايضاػه ا صع كغایَ ٟ٘لی هیصاعايٍ يش ای ًِ٘یت  ت
ّايدض  ه٠ًی کاعگغاو عا بُبّص ببشلض ِ ِعای تذ٢ِ٤ ددضا٣لی هِالبدات هد٠ًی کداعگغاو، هی ت

ّاؿتٍ عا بدٍ ؿیاؿدتی کداعگغی صع ؿدِخ هلدی تبدضین کًدض. C ؿداػی لّٜ سوّهیDی ٗاِم  س
گاه هیتپٍ صع صیالکتیک هباعػاتی اؿت کٍ بٍ هِالبات ِ ًِ٘ کاعگغاو ٠َت ّيض.  یت سّیق آ ك

ِيض  آو ِلدت ؿدغهایٍ َای سوّهی کٍ ؿیاؿت ايض آهّستٍَا صع ایى ع صاعی ایدغاو  ؿاػی بغای ص
ّاو صاعص، يمی ِلت تا جایی کٍ ت ّاَض اػ آو کّتاه بیایدضE  بـیاع اهغی دیاتی ِ ایمايی اؿت ِ ص س

یدغص، اهدا َدغ يلیًی کًض ِ سّص کًتغل کاعسايدٍ عا بضؿدت بگ َغ چًض همکى اؿت گاَی ٤ٗ 
چیؼی کٍ بایض بٍ آو تّجٍ كّص ایى اؿت کدٍ هبداعػات  لذٍٔ هتغهض ِاگظاعی هجضص آو اؿت.

ايضاػی اػ یدک  ی کاعگغ بایض سّص عا بایض بٍ یدک اٟد٢ هبداعػاتی ِ چلدن الذاِل هّجّص ُب٤ٍ ٟی
ی  هبداعػهُلبايٍ ِ آػاص، گغه بؼيض، بٍ يذّی کٍ ایى گغه ػصو ِ پیگیغی صع  ی ِا٣ً٘ا ٗضالت جاهٍ٘

ای سدام اػ ؿدیغ کلدِی  ُب٤اتی، هايٖ اػ عکّص ِ صعجا ػصو هباعػاِت هّجّص صع هغدلٍ یدا َِلدٍ
 هباعػات كّص.

یاب!  تشکل کارگزی را در
تپٍ سّب اؿت کٍ صع كغایَ ٟ٘لی بٍ تذ٢٤ آو اَتمدام  یکی صیگغ اػ ا٣ضاهاتی کٍ کاعگغاو ٠َت

ّايدض صع اصاهدٍ هًض اؿدت کدٍ ِعػيض، تلکین ٣ـمی تلکن کاعگغی اؿلّب ی ؿدیغ هبداعػات  بت
ِلت با تلدکن کاعگغاو بٍ کمک آياو بیایض. هی C كدّعای اؿدالهی کداعDَایی ئیدغ  صايین کٍ ص

ّاعه ؿ٘ی کغصه تا هباعػه ُب٤اتی عا بٍ ايذغاٝ ِ كکـت بکلدايض. ایجداص تلدکن کداعگغِی  َم
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ّايض تبضین بٍ پایگداه ِ ؿدًتی كدّص کدٍ کداعگغاو تجغبیدات هکد هـت٤ن، هی غع سدّیق عا صع ت
ِيدض  دأٍٟ ی تاعیشی آو بٍ ثبت بغؿايًض ِ با باػايضیلی هضاِم صع ایى تجغبیدات، َدغ بداع صع ع

 َایی هّثغتغ صع عاؿتای ه٤ّٟیت ِ پیغِػی بغصاعيض. هباعػه گام
ّايـتٍ پغچمضاع هباعػه کاعگغی صع ایغاو باكض دکایت اػ ؿًِت هبداعػاتی  ایًکٍ ٠َت تپٍ اهغِػ ت

هًضی بدٍ  صعِو آو صاعص. ایى ؿًت بایض کٍ تذت یک تلکن هًجـن، كکِن ئام صاعی صع عیلٍ
ی ُب٤داتی کداعگغاو تبدضین كدّص، کدٍ َدن اػ آو  ی هبداعػه سّص بگیغص. تلکن بایض بٍ هضعؿدٍ

تابـدتاو بیاهّػيض ِ َن با سّصايت٤اصی هضاِم ؿ٘ی صع اعت٤ای ؿِخ کی٠ی آو يمایًض. صع ه٤ِدٖ 
 يمایًدضگاِو  بدا تلدکلیتپٍ(  ت ِ اٗتوابات کاعگغاو كغکت ٠َتوصِع پیلیى اٗتغاًا 81 ؿال

ایجاص كض، اهدا  بٍ يام هجمٖ يمایًضگاو کاعگغاو ٠َت تپٍ َای هشتلٞ كغکت بشق ايتشابی اػ
ِلت  با اَغم كّعای اؿالهی کاع تمام ؿ٘ی سّیق  صع يُایتصع آو جمٖ ايل٤ا١ ایجاص كض ِ ص

 ـت.کاع بٍ ب ایى تلکنعا صع بٍ كکـت کلايضو 
کاعگغاو ٠َت تپٍ اکًّو بیق اػ صِ هاه اؿت کٍ صع اٗتواب ِ تجمٖ اٗتغاًی َـتًض. ایجداص 

ّاعتغ اػ بغگؼاعی صِ هداه  یک تلکن کاعگغی اگغچٍ یک ِٓی٠ٍ ّاع اؿت، اها صك ی هباعػاتی صك
ّاَی هـت٤ین اػ سدّص کداعگغاو  اٗتواب ِ تجمٖ اٗتغاًی يیـت. تلکن کاعگغی کٍ با ئغس

ّاَدض کدغص تدا  کٍ هی ٗالِه بغ ایى كّص، بغپا هی ّايض هباعػات عا یک گام بٍ پیق ببغص، کمک س ت
ِلت ؿغهایٍ تغ اػ ػهايی كّص کٍ تلکلی صع کاع يیـت.  صاعی ؿشت ؿغکّب اٗتغاًات تّؿَ ص

ّايًض تلکن هـت٤ن سدّص عا  ُلبايٍ، کاعگغاو ٠َت تپٍ هی بغای ه٤ّٟیت ِ پیلبغص هباعػات د٢ ت
ِلت ِ ؿایغ يُاصَدای ؿدغهایٍبغپا کًًض ِ بٍ عؿمی صاعی تذمیدن  ت كًاستى ایى تلکن عا بٍ ص

 يمایًض.
 

 يگاهی به شعار شىرا در دور پیشیى اعتزاضات هفت تره  
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ّاؿتٍ کاعگغاو ٠َت تپٍ، 81هباعػات ؿال صع  يیؼ تّؿدَ بغسدی C كّعایی كغکت کًتغلD ی س
ّاؿتٍ، بٍ ؿغ صاصه كض کاعگغی ٟ٘الیى ّاو ی کٍ البتٍ ایى س ّاؿتًٍٗ ای  ی جدايبی ِ داكدیٍ ک س

ّاؿتٍ هِغح كض ِ َیچ ؿداػی كدغکت، هلدشن  ی اهلی لٜدّ سوّهی گاه هغػ سّص عا با س
 .يکغص
ّايض عِی صَض ِ پایضاع باكض کٍ ًِ٘یت اي٤البدی  َا تًُا صع ػهايی هی کاعسايٍ ی كّعایی اصاعه ت

ؿغ داکمیت کدالِو جاه٘دٍ  ی کاعگغ بغ صاع ِ ُب٤ٍ ی ؿغهایٍ ی ُب٤اتی بیى ُب٤ٍ باكض ِ هباعػه
صع جغیاو باكض. ِاًخ اؿت کٍ صع آو ػهاو چًیى ًِ٘یتی ِجّص يضاكت ِ البتٍ ِاًخ اؿدت 

َایی اػ کاعگغاو ٠َت تپٍ يیؼ يآغ بدٍ ایدى  يؼص بشقC کًتغل كّعایی كغکتDکٍ هً٘ای اهلی 
ّٕ اػ اصاعه ّاؿتٍ ی كّعایی کٍ صع صِعاو اي٤البی هّعت هی ي تغل كّعایی صع ی کً گیغص، يبّص. س

صع ِا٣ٖ صاللت بغ ًِ٘یتی بال٠٘ن صع كغکت صاكتE ایًکٍ کداعگغاو سدّص هذودّل  آو ه٤ِٖ،
ّال كغکت صع ه٤ابن تاعا  ِ بٍ ٟغِف گظاكتى آو تّؿَ هادباو كغکت بّصيدض ! دغاؿت اػ اه

كضE صاع كغکت، تجُیؼات عا يضػص ِ ي٠غِ صاصيض تا ؿغهایٍ ایى کاعگغاو بّصيض کٍ بایض يگُبايی هی
ّلیض ِ چغسیدضو چدغر کاعسايدٍ، بغياهدٍ ِگغيدٍ  عیؼی هی کاعگغاو بّصيض کٍ بایض بغای ت کغصيدض، 

ّال آو عا  صاِع هالک، ؿّص سّص عا صع ایى هی ؿغهایٍ صیض کٍ كدغکت عا بدٍ تِ٘یلدی بکلدايض ِ اهد
 کلی تٜییدغ صَدض. کداعگغاو صع آو ػهداو، بدغای َایق عا بدٍ َا ِ صاعایی ب٠غِكض یا کاعبغی ػهیى

ّيض، ت٤ـین کاع هی ایى ّلیض ك صاصيدض ِ ٗمداًل  کغصيدض، يگُبدايی هی کٍ هايٖ اػ يابّصی ابؼاعَای ت
 ٣ـمی ئاعت کاعگغی بغ هذیَ کاع ِ كغایَ کاعسايٍ، ؿاهاو صاصه بّصيض.

ك٘اعی َِمی يبّص کٍ اػ صاكتى بغآیًضی ياهذیخ  کاعگغاو صع آو ػهاو كّعایی کًتغل ِ ئاعِت 
، کغصيض کٍ كغایَ اي٤البی ایجداص كدضه اؿدت( َا گماو يمی وآو هضه باكضاػ ًِ٘یت جاهٍ٘ بغآ

بدّص ِ اهکداو آو صع ًِد٘یت ِجدّص  كغکت ٠َت تپٍ بغآهضه اػ ًِ٘یتی ٗیًی ایى ك٘اع، بلکٍ
َا صع اي٤دالب عِؿدیٍ( هذودّل كدغایَ  صاكت. بٍ ُّع کالؿیک كّعاَا وَن هً٘ا با ؿِّیت
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بات ِ اٗتغاًات ؿیاؿی ِ صٟدإ اػ کداعگغاو صع بغابدغ صَی اٗتوا ايض ِ ِٓایٞ ؿاػهاو اي٤البی
ّاو ايدضام ِ َمچًدیى بدٍ ٣ُغ يیغَِای ًضاي٤البی عا بغ ُٗضه صاكتًض ِلدت کداعگغی،  ًٗ َای ص

ِلت جًیًی کاعگغیD. صع ِا٣ٖ كّعاَا کغصيض ي٤ق ای٠ا هی تپدٍ كدّعاَا  بّصيض. اهدا صع ٠َتC ص

ی  يظمارت کمارگزی بمز اداره٣ن اؿن عهدؼ یا دضا كغکت ی اقتصادی ادارهصع ِا٣ٖ اؿِن عهؼ 
یا ئاعت کاعگغی بدغ  ه٠ًغص ی ی ا٣تواصی یک کاعسايٍ بّصيض. تلکین كّعا بغای اصاعه شزکت

تپدٍ بدغای  ی كدّعایی ٠َت بٍ هً٘ای كّعای کاعگغی با کاعکغص ؿیاؿی يبدّص. كد٘اع اصاعه آو،
ِلدت يمّصاع كّعایی صع عاؿتای بغايدضاػی ،بغسی اػ يیغَِای اپّػؿیّو  جمُدّعی اؿدالهی ص

تپدٍ عا  يیدؼ صع د٤ی٤دت ٠َت اهپغیالیـدتی،-اپّػیـیِّو بّعژِایی َای جغیاو اهلی بّص. عؿايٍ
ِلدت جٍ ب ّيی ص ّاو پایگداه تکثیدغ اٗتغاًدات کداعگغی صع جُدت ؿدغيگ  مُدّعی اؿدالهیًٗد

ّيی صیضيض. اها صع بیى ٟ٘الیى کاعگغی ٠َت هی ی  عهاصاDُلبايٍ اػ  تپٍ اگغ َدن کدٍ ت٠ـدیغ ؿدغيگ
تپددٍ  ای بددّص. عِح اٗتغاًددات کدداعگغاو ٠َت ِجددّص صاكددت، ت٠ـددیغی داكددیCٍ كددّعایی
ّيی ِلت اهپغیالیـِت آهغیکدا ِ عؿدايٍ Eُلبايٍ يبّص ؿغيگ َای هدغتبَ بدا آو ِ يیدؼ  َغ چًض کٍ ص

تپدٍ بّصيدض. بدغای ایًداو  بـیاع هلتا١ِ چًدیى ت٠ـدیغ ِ ًِد٘یتی صع ٠َت ،اپّػؿیّو پغِٛغب
بّص. پؾ بٍ ػٗن اپّػِؿیّو پغِٛدغب  89ِ آباو  ٠84وِن اٗتغاًات صی تپٍ ه اٗتغاًات ٠َت

ّيی َدای بغايضاػايدٍ ِ  ای دکِن ه٠ودِن پغِژه ُل  وچٍ چپ ِ چٍ عاؿت( ٣ِتی پضیضه ِ ؿغيگ
 اهپغیالیـتی عا صاكتٍ باكض، پؾ ٣ًِ٘ا سّص يیؼ چًیى عِدی صاعص.

 خىابايین! کًین اها تىلیذ را يمی اعتصاب هی
تپٍ صع ه٤ِٖ ٟ٘لی ابدؼاعی صع صؿدت کداعگغاو بدغای اٗمدال ٟلداع بدغ  او ٠َتاٗتواب کاعگغ

ِلت ؿغهایٍ صاعِی داْٟ هًاٟٖ آيُاؿدت. اٗتوداب پدؾ اػ ت٤غیبدًا صِ ٠َتدٍ اػ  کاعٟغهایاو ِ ص
هذیَ كغکت ساع  كض ِ بٍ سیاباو ِ عِبغِی ؿاستماو ٟغهايضاعی كُغؿتاو كّف کلدیضه 

آیض. چدٍ  ه٤ِٖ ٟ٘لی چًضاو َن اػ اٗتواب بضكاو يمیكضه اؿت. البتٍ کاعٟغهایاو كغکت صع 
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ّاًَدض ٍ ایًکٍ اػ آو ب ّاو اَغهی بغای ٟلاع بغ ٟ٘الیى کاعگغی اؿت٠اصه کًًدض ِ چدٍ ایًکدٍ بش ًٗ
ّيض ِ اٗتواب صیگغ کاعکغص يضاكدتٍ  اٗتواب تا جایی اصاهٍ پیضا کًض کٍ سِّص کاعگغاو سـتٍ ك

گاه بٍ هـنلٍ َـتًض ِ ؿ٘ی هی. البتٍ کاعگِ بٍ يیُیلیـن صچاع كّص باكض کًًض تا  غاو بٍ سّبی آ
َدایی اػ كدغکت کدٍ صع ه٤ِدٖ  بُايٍ بٍ کاعٟغها يضًَض. صع جغیاو اٗتواب، اػ کداعگغاو بشق

ّاؿتٍ كضه تدا صع اٗتوداب كدغکت يکًًدض ِ صع هذدن کداع  ٟ٘لی بایض ؿغ کاع داًغ باكًض، س
ّيض. صع ِا٣ٖ کاعگغاو ه٘تغى يمی ّاًَض کٍ چغر داًغ ك ّلیِض كغکت اػ دغکت باػایـتض.  س ت

ّيی تّؿَ کاعگغاو ؿغ صاصه هیC یا کاع یا اٗتوابDك٘اع  ّلی  کٍ صع ه٤ِٖ کً كّص، ك٘اعی اه
ِ هتغ٣ی اؿت. ایى ك٘اع صع ِا٣ٖ عاه عا بغ ایًکٍ اٗتواب کاعکغص سدّص عا اػ صؿدت بضَدض ِ بدا 

 ِٝ ّاجٍ باكین، هیC اٗتواب بغای اٗتوابDهغ  بًضص. ه
ّلیدض عا يمی غاو اٗتواب هیایى کٍ کاعگ ّابايًدض، هذودّل كدغایِی اؿدت کدٍ  کًًدض، اهدا ت س

ِلت ؿغهایٍ ؿداػی ٟؼایًدضه ایجداص کدغصه  ؿداػی ِ کاالیی صاعی بغ سوّهی پاٟلاعی هّهًايٍ ص
اؿت. صع ایى هغدلٍ، ایى كکن اػ اٗتواب ِ تجمٖ کاعگغی کاهاًل هتغ٣ی اؿت ِ با اؿت٠اصه اػ 

ّاؿتٍتّ ی اٗتغاًی، هی ایى كیّه ؿداػی عا بدا ٣دضعت بیلدتغی  ی لّٜ سوّهی ی ٗمضه او س
   صيبال کغص. 

ی  تپٍ بایض کٍ صؿت بٍ ایجاِص تلدکلی هـدت٤ن بؼيًدض. هیدّه صع ٣بن يیؼ گ٠تین کٍ کاعگغاو ٠َت 
ّيی بایض چیضه كّص. بُتغیى هیّه ّايض ایجاص یک تلکن هـدت٤ن  ی آو هی اٗتواب ُّاليی کً ت

ّايًض هًلا اثغ كضه ِ کاعگغاو عا بٍ تذ٢٤  صع کًاع َن هی تقلتشکل هس ِ اعتصاباتباكض.  ت

 هِالباتلاو يؼصیک کًض. 
 
 

 ی اصلی کارگزاو هفت تره هطالبه
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ِّ سوّهی ّاو ك٘اع هذّعی ِ هِالبٍ ك٘اِع لٜ تپدٍ  ی اهلی کداعگغاو ٠َت ؿاػی بٍ صعؿتی بً٘
ّای  ؿاػی ٗاهِن اهدلِی ًِد٘یت ٟ٘لدی آيداو اؿدت. هِغح كضه اؿت، چّو سوّهی هذتد

ؿاػی چیؼی يیـت جؼ کاَق ٣ضعت ُب٤اتی کاعگغاوE پؾ هباعػه با آو صع د٤ی٤ت  سوّهی
 ه٤اِهت صع بغابغ کاَِق بیلتغ ٣ضعت ُب٤اتی کاعگغاو اؿت.

یدٍ اسدتالؽ کدن Dئیدغ  ای داكدیٍ ؿاػی ك٘اعَایی ی ٗاِم لّٜ سوّهی البتٍ صع کًاع هِالبٍ
عؿض. صع پؾ ِ پلدت  عگغاو گاَی بٍ گّف هیيیؼ اػ اٗتغاًات کاC بلٍ، هلکن ها دن هیلٍ

ّاو بٍ سوّهی ایى ك٘اع ایى يکتٍ ي٠ُتٍ اؿت کٍ هی ؿاػی سّب صؿت پیضا کغصE اگدغ هدضیغ  ت
ِلدت ؿدغهایٍ تپٍ استالؽ ٠َت صاعی ِ  گغ يبّص، كغکت اکًِّو با چًیى ًِ٘یتی عِبدغِ يبدّص. ص

ّاعه ؿ٘ی هی ِگايدٍ هغِجاو آو َم ؿداػی سدّب  ثدِن سوّهیَای کداطْب ه کًًض با ؿاسِت ص
ّلتی سوّهی -(کاعسايٍ ی وکاعٟغهاِی ِاجِض اَلیت اصاعه ؿاػی یا  ؿاػی بض ویا اهِالدًا سو

کاعٟغهای ٟا٣ِض اَلیت(، هباعػات کاعگغاو عا بٍ ايذغاٝ بکلايًض ِ ؿد٤ٞ هِالبدات آيداو عا صع 
ِّ سوّهیصاعايٍ يگٍ صاعيض. کاعگغاو بایض کٍ اٗتواب عا تا  َمیى ا٢ِٟ تًِگ ؿغهایٍ ؿاػی بدٍ  لٜ

ِلتدی اٗدالم  ِلت همکى اؿت صع ه٤ِٖ ٟ٘لی کّتاه بیایض ِ كغکت عا ص پیق ببغيض. َغ چًض کٍ ص
ِکق کغصو اٗتواب ِ اٟتاصو آب –َا اػ آؿیاب هجضصًا كغکت عا بٍ کاعٟغهدایی  کًض تا پؾ اػ ٟغ

پٍ بایدض کدٍ ت ِاگظاع کًض، اها کاعگغاو ِ ٟ٘االو کاعگغی ٠َت Cِاجض اَلیتD -بٍ ػٗن سّیق
ّٕ چًیى اهغی ببًضيض. بُتغیى ابؼاع بغای اؿتمغاع هبداعػات ِ  گاَی بٍ ایى هُن، عاه عا بغ ٣ِ با آ

 َا صع ًِ٘یت ٟ٘لی ایجاص تلکن هـت٤ن کاعگغی اؿت. عؿیضو بٍ هِالبات ِ تثبیت پیغِػی

 ساسی و هبارسه با اهرزیالیسن ی لغى خصىصی خىاسته 
صاع  ی ؿدغهایٍ کٍ کاهاًل بٍ ي٠ٖ ُب٤ٍ یاو اسیغ، ٗالِه بغ ایىؿاػی صع ؿال تب٘اِت هاصی سوّهی

َای كّم اهپغیالیـدتی عا َدن ت٤ّیدت کدغصه  يذّ ٗجیبی گغایق بٍ ُغح ِ ي٤لٍ ایغايی بّصه، بٍ
 اػ کلدّع، هدغصم اػ ٗٔیمدی بشق ٤ٟیغؿاػِی  ِ ؿاػی بیچاعه ُغی٢ اػ ؿاػی اؿت! سوّهی
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 ی  ٗدضه اجتمداٗی، هودیبت َدؼاعاو ایجداص ُغید٢ اػ ِ ُب٤داتی ٟاهدلٍ كضیض اٟؼایق ُغی٢
ِلدت ؿدغهایٍ اػ چًداو آو عا ايضکی چًضاو يٍ  بدا داًدغيض دتدی کدٍ کدغصه صِع صاعی صع ایدغاو ص

ِلت ؿیاه ِ كّم َای ي٤لٍ  کًًض! َمغاَی آهغیکا، ئیغ اؿت٘ماعگغی َای ص
ِ  َای اهپغیالیـدتی کاعگغاو ٠َدت تپدٍ يدٍ تًُدا تداکًّو هبداعػات سدّص عا صع ٣الد  كدّعف

ّاؿدتٍ َای اسیغ، ؿاهاو يضاصه َای سیابايی ؿال ای ئیغ كّعف  صاعايٍ ؿغهایٍ ای عا  ايض، بلکٍ س
ّايدض بشق ايض کٍ صع هدّعت تذ٤د٢ هی پیق کلیضه َدایی اػ ٟغِصؿدتاو عا کدٍ بدٍ جغیايدات  ت

ّاو آو سِغياک اهپغیالیـتی صل بـتٍ کٍ جایی بیاِعص،  َا عا بٍ ايض، اػ ایى جغیايات جضا کًض ِ ت
ّاؿتٍ ّلیدض ِ  ی ٗام لّٜ سوّهی ِا٣ً٘ا بٍ آو ت٘ل٢ صاعيضE س ؿاػی، یً٘ی لّٜ آو اػ تمام كنّو ت

ّايض بشق ػيضگی اجتماٗی، هی َدا، یً٘دی هبداعػات  ی د٤ی٤ی آو َایی اػ ٟغِصؿتاو عا بٍ سايٍ ت
کدٍ چًدیى چیدؼی داهدن كدّص، ِ البتدٍ بدغای پیدغِػی  ی کاعگغ، ؿ١ّ صَض. بغای ایى ُب٤ٍ

ّاؿدتٍ کاعگغی ٟی هباعػات ّاو پیلدايی  ی ٗدام، بدٍ الذال هّجّص، ًغِعت صاعص کدٍ ایدى س ًٗ
ّاؿتٍ ّاؿتٍ َای ًضؿغهایٍ س َای هغیذًا ًضاهپغیالیـتی تغکی  كدّص.  صاعايٍ، با ك٘اعَا ِ س

تغیى  تغیى ِ ًدضکاعگغی اکًدّو هلمدّؽ ؿداػی صع صاسدن کلدّع، َن ُّع کٍ سوّهی َماو
تغیى ِ  الیـددتی آهغیکددا ِ هتذددضاو آو يیددؼ ِاًددخؿیاؿددت هّجددّص اؿددت، تُدداجن اهپغی

این، تُضیدض  ی ساکی عا کٍ ها صع آو ٣غاع گغٟتدٍ تغیى سِغی اؿت کٍ ایى بشق اػ کغه ايٌماهی
ّأهاو با ایى صِ كغِّ ٗٔین، هباعػه کًض.  ی کاعگغ، تًُا يیغِیی اؿت کٍ هی کًض. ُب٤ٍ هی ّايض ت  ت

 حسیى خاهىشی
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 انذ رزههپکو: کارگراى هطغول هثا

 

 ی عاه يّ هًتلغ كض. ی ؿّم يلغیٍ صع كماعه 7089* ایى يّكتٍ بغای يشـتیى باع صع هُغهاه 
 

ِعی ِ  تابض. صع ایدى گغهدا ِ يدّع تب٘یٌدی يیـدت. اهدا بُدغه سّعكیض بغ َمگاو بٍ یکـاو هی
ّاجٍُ با گغها ِ يّع سّعكیض بدغ اؿداؽ ثدغِت ِ ٣دضعت اٟدغاص، اكدکال هت٠داِتی بدٍ سدّص  ه

ّادن لن هیگیغص هی کًًض  صًَض، پّؿتلاو عا بغيؼه هی . کـايی َـتًض کٍ صع ػیغ ایى يّع، کًاع ؿ
ّاعا  ِ يّكیضيی کًًدض ِ  کًًضE یا ؿ٤ٞ ؿايغِٝ سّصعِیلداو عا بداػ هی هیC يّف جاوDَای گ

کًًض. اها اٟغاص صیگغی ِجدّص صاعيدض  سّص ِ ٟغػيضايلاو اػ دالِت ِ كیغیًی ایى گغها کیٞ هی
کًًدضE  صعجدٍ هذودّل بغصاكدت هی 73ّع ِ گغها بیؼاعيض: کداعگغايی کدٍ صع صهدای کٍ اػ ایى ي

کًًضE یا کداعگغايی کدٍ  َايی کٍ ػهیى عا بغای ايضکی ؿایٍ ِ کمی ُسًکای باص ػیغ ِ عِ هی پًاه بی
ّلٍ ايتُا صع ػهـتاو بغای لمِؾ بضِو اًِغاِب ایى گغها بدغ  َای بؼعگ ِ بضِو ؿتّو ِ بی صع ؿ

ايدض. سّعكدیض بدٍ یکـداو  ػيًض ِ صع تابـتاو اػ گغهدایق صع عيدج ِ ٗظاب لٍ هیپّؿتلاو، لٍ 
کًض کٍ اػ آو با ٟغاٙ بال لدظت ببدغص  تابض، اها جایگاه ُب٤اتی ِ اجتماٗی َغ ايـاو ت٘ییى هی هی

 یا صچاع عيج ِ دـغت كّص.
 صاؿتاو َپکّ چیؼی كبیٍ صاؿتاو سّعكیض اؿت. بغای َغکؾ بغ اؿداؽ جایگداَق، هً٘دا ِ

C ٗٔمدت ػهداو كداهDُل ، يمداص  َای ؿلًِت یابض. بغای ياؿیّيالیـت ه٠ُّهی هت٠اِت هی
ؿدغی  هضDٍ٣صع آو عِػگاع اؿدت، اػ C ی ایغايیاو بُغِػی ِ ؿ٘اصت جم٘ی َمDٍاؿتE يماِص 

یابدض. َپکدّ  هً٘دای صیگدغی هیC ِا٣٘دیDچاکاو بشدق سوّهدِی  بغای ؿدیCًٍ. كاه ٤ٟیض
ّاو سّعكیضی اؿت کٍ با آو هی بٍ اثبات کاعآهضی بشق سوّهدی يلـدت: ؿدمبلی بدغای  ت
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کداعی Dپغؿت اجاػه صاصه كّص با آػاصی کداع کًًدض،  صاعاو هیُى ایًکٍ يلاو صًَض اگغ بٍ ؿغهایٍ
جغیاو ه٘ت٤ض ِ هّهى بٍ د٤ايیِت جمُدّعی اؿدالهی صع لباؿدی صیگدغ اػ C. کًًض کاعؿتاو هی

ّايی بغيض: َپکّ يماص ها هی گغهای َپکّ بُغه هی ن اؿت. يماص سّعكیضی کٍ ؿغصی ِ ؿدیاَی ت
عِػگاع جًگ عا بغایماو گغم ِ عِكى ؿاست. اها عِایت بغای َمگاو ایدى چًدیى اٟتشداعآهیؼ 

ّاو ِ بایض بٍ َپکّ، بدٍ تداعیز ِ اٟتشداعاتق ِ بدٍ گغهدا ِ  اؿت  چگّيٍ ِ اػ کضام صعیچٍ هی ت
 اف يگاه ايضاست  عِكًی

صع اعاک تاؿیؾ كض. صع ػهاو جًگ  7074. ایًکٍ اػ ؿال صايًض صاؿتاو َپکّ عا ت٤غیبا َمٍ هی
کّب ِ گغیضعَای با اعت٠إ کن ؿاست ِ ؿٍ باع بمباعاو كض. ایًکٍ صؿت کمی  َای يی صؿتگاه

ّلیضف بٍ ؿالی بیق اػ صَِؼاع صؿتگاه هاكیى ِلِّ يضاكت ِ ت ؿاػی يیؼ عؿدیضE یدا   آالت عاه اػ 
ای( بدغ ؿدغ ػبداِو َمگداو  ِپایی تذ٤ی٤دات َـدتٍی ِؿغو وؿاػهاو اع َمکاعی َپکّ با پغِژه

َا، چٍ صاسلی ِ چٍ سداعجی، چدٍ تلّیؼیدّو ِ  صايین. تمام عؿايٍ َا عا هی ی ها ایى اؿت. َمٍ
َدای تلگغاهدی صع ٣الد  کلیدپ یدا ه٤داالت  َا ِ کايال َا ِ َمیًِدّع عِػياهدٍ چٍ سبغگؼاعی

ی سبدغی  غی تًُا یدک عِایدت ؿداصهی سب ايض. اها َغ عِایت ؿاصه جايـّػ بغایماو يلاو صاصه
ّاَی ِ هًِبد٢ بدا هًداٟٖ ؿداػيضگاو ِ هدادباو آو ي٤دن  يیـت. َغ عِایتدی اػ هًٔدغی صلبشد

 كّصE دتی اگغ عِایت با دٌّع کاعگغاو َپکّ باكض. هی
ّاو گ٠دت  كدّص. صعِا٣دٖ هی ؿداػی سالهدٍ هی تمام بذث َپکّ صع بذث پیغاهِّو سوّهی تد

ی کداعگغ ایدغاو ِ هدًایٖ ِ  ؿاػی بغ ؿغ ُب٤دٍ ت کٍ سوّهیَپکّ یاصآِع تماهی صعصَایی اؿ
َایی کٍ ايجام كضه،  ؿاػی هًابٖ ایى کلّع ِ َمیى ُّع صیگغ کاعگغاو جُاو ِ صیگغ سوّهی

ِٕ ؿدغهایٍ صاعی تدا بدٍ اکًدّو  آِاع کغصه اؿت. َپکّ، یاصآِع کاعگغايی اؿت کٍ اػ ؿاٗت كدغ
ايض. صِ  ايض ِ آو عا ؿدغپا يگدٍ صاكدتٍ كدضه ی ایى هاكیى َیّالِف بغيضه تبضین بٍ ؿّست پیق

کًًض چغایی ًِد٘یت ددال داًدغ َپکدّ عا عِایدت کًًدض: يشـدت،  گ٠تماو اهلی تالف هی
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ّاه هی َایی کٍ سّص عا ٗضالت جغیاو ؿاػی  ياهًض ِ صِم جغیايی کٍ هضاٟٖ ؿغؿشت سوّهی س
ّاه صلیدن هلدکالت هّجدّص عا سوّهی ض. يدّٗی صايد ؿداػِی بدض هی اؿت. جغیاو ٗضالت سد

ؿاػی کٍ هالدیت سغیضاع عا بغعؿی يکغصه، ئاعتی بغ اجدغای آو يلدضه ِ آو عا بدٍ  سوّهی
اهدٜغ ِٗاعیداو عا کدٍ اػ  َا ٗلی ه٠ت صع چًگال هادباو ؿغهایٍ ِ ٣ضعت عَا کغصه اؿتE آو

، هالدک َپکدّ كدض 7097گغٟتٍ صع ؿدال  ؿاػی هدّعت ؿاػی کّثغ، با سوّهی ُغی٢ ِاگى
ی  ؿاػی ِ يُاصَای ئاعتی عا ه٤وغ ایدى سايدٍ ضاعيض ِ ؿاػهاو سوّهیپً ٟا٣ض هالدیت هی

ّاَاو چًیى اؿت: سوّهی صايًض. پیلًُاص ٗضالت ِیغاو هی ؿاػی بالظاتٍ يٍ تًُا بض يیـت،  س
ّاو هثدال، بدٍ جدای  بلکٍ ًغِعی اؿت ِ ٤َٟ بایض كیّه ی اجغای آو عا ٗدّى کدغصE بدٍ ًٗد

ه عا ِاگظاع کًًض. هالدیت هدضیغیت جضیدض بغعؿدی اِٗای هالکیت، هضیغیت ِ ؿغ٠٣لِی بًگا
ّايیى ئاعتی ه٠ّٜل ّايیى ئاعتی جضیض ًِٖ كّص ِ یا بٍ ٣ هايضه تّجٍ كّص. اػ ٣ٌدا،  كّص ِ ٣

ؿاػی اٗالم کغصه اؿدت کدٍ ایدى ؿداػهاو ٣ودض صاعص ایدى بداع  عئیؾ جضیض ؿاػهاو سوّهی
اػ تـدّیٍ بدضَی ِ عاه ايدضاػی هضیغیت َپکّ عا بغای هضت ػهاو پًج ؿال ِاگظاع کًًض ِ پدؾ 

 کاعسايٍ، هالکیت آو يیؼ ِاگظاع كّص.
اهددِالح ِا٣٘ددی ه٘ت٤ضيددض بددٍ صِ صلیددن  ؿدداػِی بٍ گددغِه صِم، یً٘ددی هددضاٟ٘او سوّهی

ّلتی یدا  َا بٍ ٟغجام هِلّب يغؿیضه اؿت: يشـت بٍ ایى صلین کٍ بًگاه ؿاػی سوّهی َا سو
ِلتی كضه كبٍ ّلیض يضاعص ِاگدظاع بشق سوّهDايض، بضیى هً٘ا کٍ بٍ  ص ی ِا٣٘ی کٍ َضٟی جؼ ت

ِلتدی ِ كدبٍ َای كبٍ يلضه ِ بٍ بشق ِلتی َـدتًض  سوّهی کٍ ًَّػ هتون بدٍ يُاصَدای ص ص
ؿداػی ابتدضا بایدض آػاصؿداػی ا٣توداصی  صِم آو کٍ بغای ه٤ّٟیدت سوّهیC. ايض ِاگظاع كضه

ّاَدض عؿدیض. ی هِلّب يش ؿاػی بٍ يتیجٍ هّعت گیغص ِ بضِو آػاصؿاػی ا٣تواصی سوّهی
ّايیًی اؿت کٍ صؿت ِ پای کاعٟغها عا صع بغابغ کداعگغ تدا  هًّٔع اػ آػاصؿاػی اػ ؿّیی دظٝ ٣

ؿداػی  صَض ِ اػ ؿمت صیگدغ سوّهی ی اؿتثماع تا ؿغدض جاو عا يمی بًضص ِ اجاػه دضی هی
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ی جم٘دی هدغصم تدضاعک صیدضه كدضه اؿدت.  ی هًابٖ ِ اهکاياتی اؿت کدٍ بدغای اؿدت٠اصه ب٤یٍ
كدّص ِ اػ ؿدمت  َایی اؿت کٍ بدٍ هدغصم صاصه هی ی َمچًیى صع پی دظٝ بغسی یاعايٍآػاصؿاػ

َای گمغکی ِ تضاسن کاهن با باػاع جُايی يیؼ صیدضه  َای آو، دظٝ ت٘غٍٟ صیگغ صع بغسی يـشٍ
ّاو هثال، جًاب هّؿی ًٛی يژاص، اػ هضاٟ٘او اهلی سوّهی هی ؿداػی صع يّكدتٍ  كّص. بٍ ًٗ

ّاو هیCعا هت٣ّٞ کًیضؿاػی  سوّهیDای با يام  ٤ٗن ِ تدضبیغ ایجداب Dکًض:  ، ایى چًیى ًٗ
ؿاػی هت٣ّٞ كّص ِ بٍ جای آو آػاصؿاػی بٍ هً٘ای د٤ی٤ی آو صع صؿتّع کاع  کًض سوّهی هی

ؿداػی يدٍ تًُدا صع تندّعی، بلکدٍ صع ٗمدن ِ  ٣غاع گیغص. ًغِعت ت٤ضم آػاصؿاػی بغ سوّهی
ی گظكتٍ ِ يیؼ کلّعَای اعِپای  صع چُاع صٍَ ی چیى تجغبٍ يیؼ بٍ اثبات عؿیضه اؿت. تجغبٍ

كغ٣ی پؾ اػ ٟغِپاكی ئام ؿّؿیالیـتی جملگی داکی اػ ایدى ِا٣٘یدت اؿدت کدٍ تًُدا بدا 
ّاو بشدق سوّهدی هد٤ّٟی بدٍ ِجدّص آِعص. آػاصؿاػی ا٣تواص ِ ایجاص ٌٟای ع٣ابتی هی C تد

َدا  ایدى عِایتی عِایت َدغ ات٠دا١ ِاددضی اػ اؿدغاعی صع پدؾ پلدت  تغ گ٠تین کٍ يذّه پیق
ّٕ بًیداصی اكدتغاک ئدغ صاعيدض: يشـدت اَمیدت  دکایت هی کًض. ایى صِ عِایت صع صِ هًّ

َا  کاعسايٍ ِ ابؼاعآالت يٍ کاعگغاو واَمیت چیؼی کٍ بغای آياو ُدکِن ؿغهایٍ عا صاعص( ِ ايـداو
ّاو تًُا عاه يجات. ِ صِم ایماو بٍ سوّهی  ؿاػی بٍ ًٗ

 

 رکىهای  در ه داری و حیله سزهایه
کًض.  ی پغاٟتشاع َپکّ یاص هی کًض بغ هشاُباو تاثیغ بگظاعص، هضام اػ گظكتٍ عِایتی کٍ تالف هی

ّال ابتضایی بغهی گغصايض. کاعگغاو َپکّ چگّيٍ سّعكیضی صاكتًض  اگدغ  ایى یاصآِعی ها عا بٍ ؿ
ّابیدضه اؿدت، ؿداستٍ َا صع هیداو  ی کداعگغايی اؿدت کدٍ ؿدال اٟتشاعی صع پؾ يام َپکدّ س

كداو، یً٘دی  تدغیى صاعایی جاو جاو کًضيض ِ بٍ آو جاو صاصيض. کداعگغايی کدٍ بؼعگ آالت بی ىآَ
ّٕ کاٟی اؿت تًُا يگاه کًین ِ ببیًین چدٍ  بضيلاو صع ایى عاه ٟغؿّصه كض. بغای اثبات ایى هًّ
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ّا يغٟتى َپکّ باتّم سّعصه کـايی ُی ؿال ايدض. پدیق اػ  َای اسیغ بغای بغ ػهیى هايضو ِ بٍ َ
َای  ِ پدؾ اػ آٛداػ ؿیاؿدت 13ی  َای اِاین صٍَ ، ُی ؿال83ػ اٗتغاًات َپکّ صع ؿال آٛا

ت٘ضین ؿاستاعی یا َماو آػاصؿاػی ا٣تواصی تّؿَ َاكمی عٟـًجايی، هبداعػات کداعگغاو ِ 
ٟغِصؿتاو، اػ ٟغِصؿتاو هلُض ِ اؿالهلُغ تا کاعگغاو كغکت ي٠ت، بٍ هدذًٍ آهدضه بدّص. صع 

َای آػاصؿداػی ا٣توداصی صع  ؿداػی ِ ؿیاؿدت عِيدض سوّهی پی َمیى هباعػات اؿدت کدٍ
ِاؿَ صٍَ  كّص. ی ؿّم، تا دضی کًض هی ی تّؿٍ٘  ِ بغياهٍ 13ی  ا

ِلت بغيدض هدضام صع تکداپّی  صاعاو عا بدٍ پدیق هی َایی کدٍ هًداٟٖ ؿدغهایٍ داکمیت ؿغهایٍ ِ ص
ِلتی بدٍ بشدق سوّهدی اػ ؿدال  اٟؼایق هیؼاو ؿّص َـتًض. جال  آو کٍ ِاگظاعی هًایٖ ص

کاعسايٍ بٍ بشق سوّهی ِاگظاع گغصیض. صع  003آٛاػ كضه بّص ِ بٍ صيبال آو يیؼ ؿُام  7072
ّلیضی بٍ توّی  هجلؾ كدّعای هلدی  7074ؿّم تیغهاه  ٣ايّو گـتغف هالکیت ِادضَای ت

ّلیضی بغای سوّهی ؿاػی  عؿیض ِ ؿاػهايی بٍ يام ؿاػهاو هالی گـتغف هالکیت ِادضَای ت
ِلت كغکت ؿاػی هبضل  بٍ ؿاػهاو سوّهی 7093ی تاؿیؾ كض. َمیى ؿاػهاو صع ؿال َای ص

ی گغهدا  هجلؾ اؿت. صع ایى ؿال ِ صع بذبّدٍ 7047ی ؿال  تغ هوّبٍ گلت! اػ َمٍ جال 
ِلت عا هکلٞ هی ی ؿدُام هلدمّل  کًض کٍ يـبت بدٍ ٟدغِف کلیدٍ ِ ِیغايی جًگ، هجلؾ ص

ّلیضی کٍ ُی ؿال بٍ ؿداػهاو هدالی  7071تا  7074َای  ٣ايّو گـتغف هالکیت ِادضَای ت
ّلیضی ِاگظاع كضه ؿاػی پیق اػ اي٤دالب  ايض، ا٣ضام کًض! ٣ايّو سوّهی گـتغف ِادضَای ت

َای اهدن  َای ب٘ض ِ پؾ اػ ابالٙ ؿیاؿدت كّص! ُی ؿال بغای اجغا، پؾ اػ اي٤الب ابالٙ هی
ِيدض  ؿاػی تغ جُت سوّهی ؿاػی، سوّهی ِ ایجاص كغایَ هًاؿ  7097صع ؿال  44 َا ع

گیدغص. ایدى  ؿداػی ٣دغاع هی گیغص ِ َمٍ چیؼ تذت كمّل سوّهی كتاباو ٗجیبی بٍ سّص هی
پغِژه يٍ ٤َٟ صع هً٘ت کٍ صع سضهات ٗمّهی ِ َمیًِّع عٟاَی بٍ پیق بغصه كدض. ًَگداهی 

َِ بًگاه ِلتی بّصيض، صع هذیَ ِ كغای ِلتی، کاعگغاو اؿتثماع هی کٍ کاعسايجات، ص كضيض  َای ص
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ِلتِ تذددت اي ؿدداػی ِ  صاعی، هـددیغ سوّهی َددای ؿددغهایٍ ٤یدداص ؿددغهایٍ ٣ددغاع صاكددتًضE ص
َای  ؿاػی ٟؼایًضه عا ايتشاب کغصيض تا اي٤یاص کاعگغاو بٍ ؿغهایٍ عا بیلتغ کًًدض ِ آؿدتايٍ کاالیی

 جضیضی بغای ؿّصآِعی ؿغهایٍ، سل٢ کًًض.
َا بددا  ؿددتکددٍ کلددّع تذددت تذددغین بددّص، ایددى ؿیا 82تددا  83َای  صع كددغایَ بذغايددی ؿددال

ای،  هذاباتغ پیاصه كض ِ دتی با چًاو ایماو هت٘ودبايٍ ِ کّعکّعايدٍ گـیشتگی بیلتغ ِ بی ًٗاو
َای بیلتغی بٍ هذا١ تِ٘یلی کلدايضه كدضيض! بدٍ  ؿاػی هّعت گغٟت کٍ کاعسايٍ سوّهی

ِيگداو صع َمـدایگی َپکدّ کدٍ بؼعگ ّاو هثدال، كدغکت هاصعتشوودی آ ی  تدغیى ؿداػيضه ًٗ
بدٍ ِعكکـدتگی  7083ؿاػی تا ؿال  بغ١ صع ساِعهیايٍ بّص، پؾ اػ سوّهیَای ايت٤ال  صکن

َا، کـددی اػ آو  صچدداع كددض ِ اٗتغاًددات کدداعگغاو آو عه بددٍ جددایی يبددغص. صع تمددام ایددى ؿددال
ّاَاو یا ؿیًٍ ٗضالت ِيگداو يبدّص. صاؿدتاِو جدایِی Cِا٣٘یDؿاػی  چاکاِو سوّهی س ، يگغاو آ

ِيگاو کٍ تًُا یکی اػ َؼاع اؿت  يلاو صاص کٍ تًُا ِ تًُا سّص کاعگغاو بایض بٍ ٟکغ سدّص چّو آ
ِلت ِ ب٤یٍ َدای صسیدن  ی گغِه باكًض ِ تًُا ِ تًُا با ِاکًق ِ اٗتغاًات کاعگغی اؿت کٍ ص

ّيض بٍ آو تّجٍ کًًض ِ بٍ سّصی سدّص َیچکدضام اػ ایدى جغیايدات يگدغاو ػيدضگی  هجبّع هی ك
 ی کاعگغاو يیـتًض. كضه عِػايٍ هشتن

ِلتی بّصو يیؼ بغای کاعگغاو يٍ آٟتابی لظتسّعكیض َپ ِي٢ ِ ص بشق بلکٍ هکدايی  کّ صع ػهاو ع
گغٟتًضE يٍ صؿتمؼصی بغای لظت بغصو ِ  كض ِ صع اػای آو صؿتمؼص هی بّص کٍ بضيلاو ٟغؿّصه هی

بٍ دض ک٠ایت ِ بغابغ با کاع ايجام كضه کٍ صع دض تتهیى ب٤ا بغای داًغ كضو بغ ؿغ کداع ٟدغصا. 
ِلت ات٠ا١ بی٠تض ِ چٍ یک ؿغهایٍاؿتثماع كض صاع ه٠ًغص چّو ِٗاعیداو وکدٍ  و، چٍ اػ جاي  ص

ّلتی اػ ٣ٌا بشق سوّهی ِا٣٘ی اؿت ِ جدایی بدغای صٛن ؿداػی بدا٣ی  بداػی بدا يدام سو
ی  گظاعص(، اؿتثماع اؿت ِ ت٠اِتی کی٠ی صع آو ِجّص يدضاعص. کداعگغاو چدٍ بدغ عِی پدغِژه يمی

ّلیض کًًض، اؿتثماع هی ِؿغو کاع کًًض ِ چٍ گیغبکؾ لّصع ّيض. ایى يام ت َا َمدايِّع کدٍ ایدى  ك
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کدّب  بیًین بغای کاعگغاو َپکّ يٍ ياو كض ِ يٍ آب. تا پیق اػ اٗتغاًات کاعگغاو، يی عِػَا هی
ّيی  ؿالٍ صع ساُغ َیچ ؿایت ِ كبکٍ َای جًِگ َلت ؿاستى َپکّ ِ باػ کغصِو گغه ی تلّیؼی

َای َپکّ صع ِا٣ٖ تالكی اؿت بدغای بغصاكدتى تاکیدض  اكیىثبت يلضه بّص. تاکیض بغ تاعیز ِ ه
كدّص. بدٍ يمدایق صعآِعصو  ؿاػی ِ كغایِی کٍ بغ کاعگغ تذمین هی کاعگغاو بغ عِی سوّهی

صاعی، ابدؼاعی اؿدت جُدت پًُداو  َای هشتلٞ ؿغهایٍ ی اٟتشاعی اػ جاي  گغِه َغ گًجیًٍ
 صع ٓاَغی جضیض.َای پیلیى  تغ ِ بٍ پیق بغصو پغِژه کغصو هًاٟ٘ی کالو

َای ٣بلی ِ ایجاص كغایَ ِ هًاؿبات جضیدضی يیاػهًدض  صاعی َمیلٍ بٍ ِیغايی ؿاستٍ ؿغهایٍ 
ِيض تشغی  ِ باػت٘غیٞ صِباعه اؿت کٍ اهکاو بُغه َدا  ی پغِژه بغصاعی ؿّص عا بیلتغ کًض. ایى ع

َمغاه بدا  َای اسیغ، با بذغاو ا٣تواصِی  گیغص. ُی ؿال َای ا٣تواصی كضت هی صع ػهاو بذغاو
ؿاػی ِ آػاصؿاػی ا٣تواصی َغچٍ بیلتغ بٍ پیق بغصه كض. ٣یمت کاالَدای  تذغین، سوّهی

صاعتغ كضيض. ُدی  صاعَا، پّل اؿاؿی ؿغ بٍ ٟلک يُاص ِ َمٍ چیؼ چًضیى ِ چًض بغابغ كض ِ پّل
ؿاػی تاکیض بیلدتغ  بغص سوّهی ٟغؿا، تماهی داکمیت بغ پیق َا ِ تذت بذغاو جاو ایى ؿال

لتغی کغصيض. پؾ اػ گـتغف اٗتغاًات بٍ سوّم تّؿَ کاعگغاو َپکدّ ِ ٠َدت تپدٍ، ِ بی
َای ؿیاؿی جمُّعی اؿالهی ياچداع كدضيض ایدى  اًِإ بٍ ٣ضعی بٜغيج كض کٍ تماهی جًاح

ی سّصكاو عا کمی بٍ ٤ٗ  َن صًَض، آو عا عيگ کًًض ِ بدٍ جدای  َیّالی ِدلتًاک ؿاستٍ
ت بددٍ جددای هالکیددت یددا آػاصؿدداػِی پددیق اػ ٣ًدداعی ب٠غِكددًض. صاؿددتاو اِٗددای هددضیغی

ی کدداعگغی اؿددت.  صاعی بددٍ اٗتغاًددات گـددتغصه َددای ؿددغهایٍ ؿدداػی، ِاکًق سوّهی
َدای ٗمدّهی، یدک عِف  ؿاػی اػ ُغی٢ ِاگظاعِی هضیغیِت کاعسايجات یدا صاعایی سوّهی

ِ  ی کاعگغ بٍ َمغاه صاكدتٍ جا يتایج ِیغايگغی بغای ُب٤ٍ ؿاػی اؿت کٍ َمٍ ٣ضیمِی سوّهی
ّاَاو ِ هدضاٟ٘او آػاصؿداػی تدالف  تغ کغصه اؿدت. ٗدضالت كغایَ ػيضگی ایى ُب٤ٍ عا ؿشت س

کًًض باع صیگغ ِ با ياهی صیگغ ایى صیّ بی كار ِ صم عا کٍ اػ ٟدغٍ بؼعگدی ِ ٟغاگیدغی، ٣ابدن  هی
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صاعی بدٍ هدا  عِیت يبّص عا عيگ کًًض ِ جای ٣ًاعی بٍ کاعگغاو تذمین کًًض. اها تاعیز ؿدغهایٍ
كّص. تدالف  صاعی َمیلٍ پیضا هی َایی اؿت کٍ صع آؿتیى ؿغهایٍ َا دیلٍ كّص کٍ ایى آِع هییاص
ايض ِ یدا کلدّعَای بدٍ اهدِالح  کًًض با يام بغصو اػ کلّعَایی کٍ عكدض ا٣توداصی صاكدتٍ هی

كّص ِ صاؿدتاو  َایلاو هجبّع کًًض. اها صاؿتاو اػ يیمٍ عِایت هی هً٘تی ها عا بٍ پظیغف بغياهٍ
بغيدض اهدا  كّص. اػ چیى يدام هی ايض، بغ ػباو کـی جاعی يمی ايی کٍ صع ایى هیايٍ جاو صاصهکاعگغ

َا ايـاو با عِػی کمتدغ اػ صِ صالع صع ددال جًگیدضو بدغای ب٤دا  گّیًض کٍ صع چیى هیلیّو يمی
کًًض کٍ ؿیوض هیلیّو کلاِعػ چیًی تبضین بٍ کاعگغ اعػاو هً٘تی، سضهاتی  َـتًض. پًُاو هی

ّاع بدغلیى ِ اتذداص صِ آلمداو، ُدی  ػی كضهِ کلاِع ايض. یا صع آلماو كغ٣ی پؾ اػ ٟغِپاكی صی
اِٗددای هددضیغیت یددا ِاگددظاعی Dَای آلمدداو كددغ٣ی چددٍ صع ٣اهددت  ؿدداػی كددغکت سوّهی

ّايـتًض کاعكاو عا د٠ْ کًًضE بیکداعی  7.7هیلیّو کاعگغ تًُا  4.7، اػ Cهالکیت هیلیّو ي٠غ ت
ّلیض ياسالن صاسلدی اػ ه٠غ بٍ بیـت صعهض اٟؼایق پ صعهدض ؿد٤ٍّ کدغص. صع  03یضا کغص ِ ت

ِلدت ياچداع كدض َمداو ه٤دضاع کدٍ  ؿاػِی عاه ايگلـتاو، ؿٍ ؿال پؾ اػ سوّهی آَِى هلی، ص
آَدى عا  آَى عا ٟغِستٍ بّص بغای ؿغپا يگٍ صاكتى آو َؼیًٍ کًض ِ پؾ اػ ؿٍ ؿدال صِبداعه عاه عاه

َا ِاعیدؼ  آَى، پّل بدٍ دـداب آو كدغکت ه غاِو عاهلی اٗالم کًض ِ اػ هالیات هغصم ِ سّو کاعگ
ّگیغی  ّاص  صع عاه آَى ايگلـتاو بٍ كضت اٟؼایق پیضا کغص. جلد کًض. ُی َمیى صِعه ت٘ضاص د

ی کاعگغ اؿت، اها ایى پایاو صاؿتاو يیـدت،  اػ ٟغِف َپکّ یک صؿتاِعص ِ پیغِػی هُن ُب٤ٍ
 ؿاػی اصاهٍ صاعص! سوّهی

 فتًذکارگزايی که به تسلین يه گ
ّلیض ِ ؿاستٍ  بٍ َپکّ باػگغصین. اگغ کاال عا چیؼی بضايین کٍ بغای ٟغِف ِ اؿت٠اصه ی صیگغی ت

ؿاػی ٣غاع گغٟدت بدٍ یدک  كّص، َپکّ يیؼ اػ ًَگاهی کٍ صع لیـت ؿیاه ؿاػهاو سوّهی هی
ِلت ؿغهایٍ  ای بّص کٍ با آو کاعگغاو صاعی، ؿغهایٍ کاال تبضین كض. َپکّ کٍ پیق اػ ایى بغای ص
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ؿاػی، ٗالِه بغ ؿغهایٍ بّصو، بٍ یک کاال يیدؼ تبدضین  ی سوّهی کغص، با بغياهٍ عا اؿتثماع هی
صاعی، هالکیت آػاص اؿت ِ هالک یک کاال هشتداع اؿدت  كض. بغ اؿاؽ ه٢ًِ بًیاصیِى ؿغهایٍ

ّاَض ب٠غِكض ِ َغ آو ُّع کٍ تماین صاعص اػ آو اؿدت٠اصه ِ  کاالی سّص عِ بٍ َغ ٣یمتی کٍ هی س
ّاو بٍ اهن ِجدّص سضاِيدض صع  صاعی عا تًُا هی بغصاعی کًض. ٣ضاؿت ایى ٣ايّو صع ؿغهایٍ هبُغ ت

ّاو سغیضاع کاعسايٍ هی اصیاو تلبیٍ کغص. بغ هبًای ایى ٣ايّو ؿغهایٍ ّايض  صاعی، ِٗاعیاو بٍ ًٗ ت
ّاؿدت بغسدّعص کًدض.  ِ هذ٢ اؿت کٍ با کاعسايٍ ی َپکّ ِ کاعگغايق بدٍ َدغ كدکلی کدٍ س

ّايض  هی آالت یا کداعگغاو يگداه  آو عا بٍ آتق بکلض، یا ایًکٍ عِی یک هًضلی بًلیًض ِ بٍ آَىت
کًض، یا ایًکٍ هالکیِت بشلی اػ ػهیى عا بٍ كُغصاعی اعاک ِاگظاع کًض ِ هجّػ ؿاست پاؿاژ ِ 

ّايض اعػف ؿُام َپکّ صع بّعؽ عا بٍ كدیّه َای َپکّ عا اسظ کًضE هی ٟغِكگاه صع ػهیى َای  ت
ایق صاص، ؿّصف عا بٍ جی  بؼيض ِ صع پایاو کداعگغاو عا آِاعه کًدض. سالهدٍ آو کدٍ هشتلٞ اٟؼ

ّاو یک ؿدغهایٍ تذت داکمیت ؿغهایٍ ِا٣٘دی اػ Dصاِع  صاعی، ِٗاعیاو یا َغ کؾ صیگغی بٍ ًٗ
ایى هجّػ ِ د٢ عا صاعص کٍ با َپکّ َماو کًض کٍ صیدضین! هلدکن بدٍ C بشق سوّهی ِا٣٘ی

گغصصE هلکن عیلدٍ صع هًاؿدباتی  اهٜغ ِٗاعیاو بغيمی ام ٗلییک ٟغص هلشن ِ د٤ی٤ی بٍ ي
صَض. اگغ ٣غاع بّص با بغگغصايضو هالکیت بدٍ  صاعص کٍ َپکّ ِ کاعگغاو آو عا بٍ یک کاال ت٤لین هی

ِلت ِ ِاگظاعی هضیغیت چیؼی تٜییغ کًض، الجغم هی بایـت ػهايی کٍ صع یک ؿدال گظكدتٍ،  ص
اػی بغ ُٗضه گغٟت ِ بغای آو هضیغٗاهن ت٘ییى کغص، ؿ هضیغیت َپکّ عا سّص ؿاػهاو سوّهی

ًِ٘یت ت٠اِتی با ٣بن صاكتٍ باكض، اها چًیى چیؼی دتی بغای یک لذٔدٍ، دتدی بدغای یدک 
 ثايیٍ هلاَضه يلض ِ بغٗکؾ، كغایَ بضتغ كض.

عؿض، تاعیز ٗجیبی  کٍ ٗمغف بٍ صِ صٍَ َن َن يمی عٛن ایى ؿاػی َپکّ، ٗلی تاعیز سوّهی
هیلیداعص تّهداو، کدٍ  13، تًُا با ٣غاعصاصی بٍ اعػف 7097غ ِٗاعیاو، صع ؿال اهٜ اؿت: ٗلی

 43.12صعهض آو عا ي٤ض ِ هاب٤ی عا صع ٣ال  ا٣ـاٍ پغصاسدت کًدض، هالدک بلدّک  ٣27غاع بّص 
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ؿداػی صع  آالت عاه صؿدتگاه هاكدیى 2333صعهضی َپکّ كضE َپکّیی کٍ صع آو ػهداو بدیق اػ 
ّلیددض هی َای تلّیؼیددّو عؿددمی  کدداعگغ صاكددت. بغسددی صع بغياهددٍ 2333کددغص ِ بددیق اػ  ؿددال ت

ايض کٍ ِٗاعیاو صع آو ؿال با ؿًض َپکّ، اػ بايک ِام گغٟدت ِ بدا ایدى  جمُّعی اؿالهی گ٠تٍ
ِلِت ؿدغهایٍ 27ِام، هبلٚ  صاع صِؿدِت  صعهض ي٤ِض ٣غاعصاص عا پغصاست کغص ِ َپکّ عا سغیض! اػ ص

ِلت بٍ ِٗاعیاو ِ ِٗاعیاوکٍ ا ایغاو، َیچ چیؼی ب٘یض يیـت. با ایى َای بشق سوّهی  یى ص
Dِا٣٘ی Cتغ اػ آو  ِ هُنDؿاػی کاعآهضی ٣ِِ٘ی سوّهی Cٍصاع،  ایماو صاكت، اها ایى ؿدغهای

ّلیدضی  293، 94کٍ با تملِک َپکّ، صع َماو ؿال يشـت یً٘ی ؿال  هیلیاعص تّهاو هذودّل ت
بدٍ  83ؿغ َپکّ آِعص کٍ َپکّ صع ؿدال  ايباعكضه صع ایى کاعسايٍ عا ٟغِستٍ بّص، چًاو بالیی بغ

صه تبضین كض کٍ ٗماًل ُب٢ ٣ايّو تجاعت، یک كدغکت ِعكکـدتٍ هذـدّب  یک كغکت ػیاو
آیض! هبداعػات کداعگغاو کدٍ  ؿال، اػ کمتغ کـی بغهی 7صع ٗغى C كاَکاعیDكض. چًیى  هی

َدن اػ  اػ ِٗاعیاو گغٟتٍ كدض ِ بدٍ كدغکت َیدضعِاُلؾ کدٍ آو 87باال گغٟت، َپکّ صع ؿال 
اف بّص، ِاگظاع كدض. هجدضصًا  ِ ٟغصی بٍ يام اؿضالٍ ادمضپّع هالکC ِا٣٘یDبشق سوّهی 

اػ  81ؿاػی، َپکّ صع اعصیبُلت ؿدال  صع یک باػی هّف ِ گغبٍ، با اٗالم ؿاػهاو سوّهی
ادمضپّع گغٟتٍ كض ِ بٍ ِٗاعیاو ِاگظاع كض. یک هاه ب٘دض اٗدالم كدض کدٍ َپکدّ اػ ِٗاعیداو 

ِلت بدغای ایدى کاعسايدٍ،  كضه، ه٣ّتًا بٍ ؿاػهاو سوّهیصِباعه گغٟتٍ  ؿاػی ِاگظاع كضه ِ ص
َا  عٛن آػهایق ایى عِف هضیغٗاهن ِ اٌٗای َیتت هضیغه ت٘ییى کغص! اػ آو ػهاو تاکًّو، ٗلی

ّلیدض هاكدیى آالت  ِ اٟغاص هشتلٞ، َیچ تٜییغی صع َپکّ ایجاص يلضه ِ صع ؿال جاعی، هیؼاو ت
ص ٗجیِ  ه٠غ بدّصه اؿدت! دداال صِبداعه صع هُدغ هداه اهـدال، عئدیؾ ؿاػی صع َپکّ، ٗض عاه

ؿاػی باػگلتٍ اؿتE ٛاٟن  ؿاػی اٗالم کغصه کٍ َپکّ بٍ ؿاػهاو سوّهی ؿاػهاو سوّهی
کٍ صع سغصاص ؿال گظكدتٍ يیدؼ هیغٗلدی اكدغٝ پدّعی دـدیًی، عئدیؾ ٣ِدت ؿداػهاو  اػ ایى
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ه بدّص! اکًدّو بدا يگداه بدٍ ایدى ؿاػی کٍ اکًّو صع باػصاكت اؿت، َمیى دغٝ عا ػص سوّهی
ّاو پغؿیض کاعگغاو چٍ ي٤لی صاعيض  تاعیز، هی  ت

ّاو با کاعگغاو َمضلی کغص، َمضعصی صاكدت ِ اػ آو هی ّيدٍ گ٠دت کدٍ  ت َدا صٟدإ کدغص. ایدى گ
Dکاعگغ بضبشت چٍ گًاَی هغتک  كضه اؿت .C صؿتق عا بّؿیض ِ بٍ پایق اٟتاص. اهدا چًدیى

کًض کٍ صع ٗدیى هدّعص ٓلدن ِا٣دٖ كدضو ِ کتدک  وّهی تلبیٍ هیی ه٘ عِایتی کاعگغ عا بٍ بغه
َای ؿدّػياکی َمیلدٍ صع ُدّل تداعیز ُالبداو  ؿغایی سّعصو، ٟا٣ض اعاصه اؿت. چًیى صاؿتاو

آیدض. ایدى  اعاصه بغيمی ی بدی بـیاعی صاكتٍ اؿت. اها هباعػه ِ تالف بدغای اد٤دا١ دد٢ اػ بدغه
ٍ بٍ عيدج هلدتغکی صچاعيدض ِ هًداٟٖ ِاددضی َایی اؿت ک ی جم٘ی ايـاو هباعػه، تجلی اعاصه

عیؼی  َای يیاػهًض چّپاو ِ يگُباو، کٍ آصهیايی صاعای ٣ضعت ؿاػهايضَی ِ بغياهٍ صاعيضE يٍ بغه
گداَی  َـتًض کٍ اػ كجاٗت صؿت ػصو بٍ هباعػه بغسّعصاعيض ِ يـبت بدٍ ًدغِعت هبداعػه، آ

ّاؿدتٍ اػ ًدغِعیات ِ صاعيض. ایى كجاٗت، يٍ كجاٗت ايـايی ها١ّٟ بلغ کدٍ كدجاٗتی  بغس
تجغبیات ػيضگی عِػهغه آياو اؿت. ایى گّيٍ صیضو هباعػات کاعگغاو َپکدّ بدٍ ِا٣٘یدت بـدیاع 

ِٕ كدض ِ صع ؿدال 7083تغ اؿتE هباعػاتی کٍ اػ ؿال  يؼصیک بدا بـدتى  89ِ  81، 84َای  كغ
 آَى بٍ اِ  سّص عؿیض. عاه

ع کاعسايٍ ِ بـدتى آو ات٠دا١ اٟتداص. کاعگغاو َپکّ، اػ ُغی٢ اٗتواب ص 7083اٗتغاًات ؿال 
ّلیض بٍ پًج صؿتگاه صع صِ هاه، صیگغ کاعسايٍ اها ُی ؿال ای يبّص کٍ آو عا  َای ب٘ض ِ با عؿیضو ت

ّلیضی يبّص کٍ آو عا هت٣ّٞ کغص. پؾ اػ يّكتى ياهٍ ّإ يُاصَدا ِ  بـت ِ ت َای هشتلدٞ بدٍ ايد
ّگیغی اػ  َای بـیاع ِ هل٤ات ٟغاِاو َا، پؾ اػ تالف ِػاعتشايٍ جُت کـ  هـاٗضت ِ جلد

َا، عاَدی جدؼ بـدتى جداصه ِ عاه آَدى بدا٣ی  ی ایدى کّكدق يتیجٍ هايضو َمٍ ایى ؿین، ِ بی
هايض  ٣ِتی اٗتواب ِ بـت يلـتى صع کدٞ کاعسايدٍ، صیگدغ ابدؼاعی صع صؿدت کداعگغاو  هی

ِ بداٙ ِ  اف بدٍ پاؿداژ صاع َن ایى اؿت کٍ کاعسايٍ تِ٘ین كّص ِ ػهیى يیـت ِ هًاٟٖ ؿغهایٍ
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َا صع سِغ اؿت، چگّيٍ ِ اػ چٍ عاَدی  ِیال تبضین كّص، کاعگغاو کٍ تمام دیاِت اجتماٗی آو
ّايًض اػ هًاٟٖ سّص صٟإ کًًض  ي٤ن اؿت کدٍ هی هی ّاو تداعیز تّؿدٍ٘ ت صاعی عا بدا  ی ؿدغهایٍ تد

گدغه  َدا آَى بغعؿی کغص. تاعیز هباعػات کاعگغاو َپکّ يیدؼ بدٍ عین َای عاه پیگیغی هـیغ عین
َای  صاعی صع َپکدّ، بـدتى كداَغگ سّعصه اؿت. آسغیى اهکاو بغای هباعػه با ؿدتِن ؿدغهایٍ

 صاعی یً٘ی دمن ِ ي٤ن بّص. دیاتی ؿغهایٍ
ِيض هباعػات کاعگغاو ایدغاو ٗجدیى  ص٣ی٢ تغ کٍ يگاه کًین، هباعػات َپکّ با ًٗوغ جضیضی صع ع

َا عا بـتًض ِ آياو عا َمداو ُدّع کدٍ صع  َا ِ جاصه كض. کاعگغاو بٍ َمغاه َمـغ ِ ٟغػيضاو عین
ی ایى ًِ٘یت كغیکًض، صع اکًّو ِ هباعػات جاعی يیؼ كغیک کغصيض. ایى باع کاعگغاو بٍ  آیًضه

ّاصه َایلاو صؿت بٍ کاع يّكتى تاعیز كضيض. ٗالِه بغ ایى ابتکداِع هتغ٣دی کداعگغاو،  َمغاه ساي
کّ صع ه٤ام اٟتشداع آِیدؼاو کدغص. کداعگغاو ی کاعگغاو َپ ابتکاع پیلغِی صیگغی عا بایض بٍ ؿیًٍ

َپکّ ِ آطعآب تبضین بٍ یض ِادضه كضيض ِ هباعػاتلاو عا صِكاصِف ِ باػِ بٍ باػِی َن، پدیق 
بغصيض ِ تجمٖ اٗتغاًی هلتغک بغگؼاع کغصيض. ایى صِ ابتکاع َماو هـیغَایی اؿت کٍ بایدض اػ 

 آو بیلتغ گ٠ت ِ يّكت.
ّلیضی هًذوغ يلدض ِ ٗدالِه بدغ  َا ِ بًگاه کاعسايٍ ؿاػی بٍ تغ گ٠تین کٍ سوّهی پیق َای ت

َا، بٍ کّه  َا، بٍ هغاکؼ ت٠غیذی ِ ؿادن َا، بٍ صعهاو ِ بیماعؿتاو َا، بٍ هضاعؽ ِ صايلگاه ایى
َا هّج  ایجداص  ؿاػی ِ صكت ِ بٍ َغ آو چٍ بغ ػهیى هـت٤غ اؿت کلیضه كض. ایى سوّهی

ّاصهآهیؼ صعصيداکی بدغای کد تب٘یي كغایَ ؿشت ِ َدای آيداو كدضه  اعگغاو ِ ٟغِصؿدتاو ِ ساي
ّلی صع  اؿت. ٗالِه بغ َؼیًدٍ ِلتدی، ٣بد َای ؿغؿدام آِع هدضاعؽ ِ کمیداب كدضو هدضاعؽ ص

ّاصه صايلگاه ّاو هالی ساي ِلتی َغچٍ بیلتغ بٍ ت َا ِ کی٠یت هضاعؽ ِابـتٍ كضه اؿت کٍ  َای ص
ضه ِ ٗدالِه بدغ ثدغِت، ٤ٟدغ عا هًجغ بٍ ٤ٗ  اٟتاصو ِ ياکاهی َغچٍ بیلتغ ٟغػيضاو کاعگغاو ك

ّاصه هّعِثی ّايدض  َدای کداعگغاو بدٍ بیمداعی هی تغ کغصه اؿت. صچاع كضو یکی اػ اٌٗای ساي ت



116 
 

گُی ّاصه عا اػ َـتی ؿا٣َ کًض. آ ّاو ؿًض جًایدت  بغای َمیلٍ آو ساي َای ٟغِف کلیٍ بٍ ًٗ
ا، اهکاو ت٠غیخ یدا ؿد٠غ َ ی ایى این. ٗالِه بغ َمٍ ی ها باعَا هلاَضه کغصه صاعی عا َمٍ ؿغهایٍ

ّيدٍ كدک ِ  َای کمغكکى ت٤غیبا ياهمکى كضه اؿت. هی بضِو هغٝ َؼیًٍ ّاو بضِو َدیچ گ ت
صاعی صع ایدغاو عِی صاصه،  ی ؿدغهایٍ ؿاػِی ٟؼایًضه کٍ بدا تّؿدٍ٘ تؼلؼلی اصٗا کغص کٍ سوّهی

یدن، ی ایدى صال اهکاو َغگّيٍ ي٠ؾ کلیضيی عا اػ ٟغِصؿتاو ایغاو ؿل  کدغصه اؿدت. بدٍ َمدٍ
ّاصه ؿاػی کٍ َضٝ هـت٤ین آو َـتًض. صع چًیى كغایِی  ای صع هتى سوّهی َا يٍ داكیٍ ساي

ّاصه عؿدیض کدٍ  تغ اػ َمیلدٍ بدٍ ئدغ هی ؿداػی ًدغِعی َا بٍ هباعػه ٗلیٍ سوّهی ِعِص ساي
کاعگغاو َپکّ، يشـتیى کـايی بّصيض کٍ ایى ًغِعت عا دؾ کغصيض. اها صع ٗیى دال، َمیى 

ّايض بٍ سوّهی ی کاعگغاو َپکّ يمی صَض کٍ هباعػه لاو هیصالین بٍ ها ي ؿاػی َپکّ هذضِص  ت
صاعی تذمین کدغصه اؿدت،  ی ًغِعت ِ اجباعی کٍ سّص ؿغهایٍ بمايض. ایى هباعػات بٍ ِاؿٍِ

ّايض بٍ هباعػه ٗلیٍ کلیت سوّهی هی َدا کلدايضه كدّص. كد٘اعَای  ی دّػه ؿداػی صع َمدٍ ت
ّايض کاعگغاو هباعػ َپکّ، هی ّاؿتٍ بٍ ؿمت ٗام ت ػصایی دغکدت  ی هلشِن سوّهی  ؿاػِی س

ِيض با  ؿاػِی ك٘اعَا ِ هِالباِت هلشن، َپکّ  يیؼ يجات پیضا يمی کًض. بضِو ٗام کًض ِ ایى ع
ّاَض كدض. باػگلدت  َای هشتلٞ بغای َپکّ یا َغ کاعسايٍ ًٗاِیى ِ ٣ال  ی صیگغی تکغاع س

ِلت تًُا بشلی اػ پیغِ ی آو. ًدغب المثدن ه٘دغِٝ  ػی اؿت ِ يٍ َمٍهالکیت کاعسايٍ بٍ ص
D کاله سّصت عا بچـCٍصاعی اؿت. ایى جمالت ِ جمالتی بدٍ َمدیى  ، ك٘اع هغکؼی ؿغهای

ّاو صیضE اػ تابلَّای تبلیٜاتی تا جمالت ٣واع ایًـدتاگغاهی ِ یدا اػ ػبداو  هً٘ا عا َغجایی هی ت
كتٍ اؿت. کـی کٍ صِصؿتی تًُا بٍ صِؿتاو ِ آكًایاو. اها َمیى ٤ٗیضه ؿغهایٍ عا ؿغپا يگٍ صا

ّاَض صاص. کاله َمدٍ کاله سّص بچـبض، بی ی کداعگغاو ِ  كک َماو یک کاله عا يیؼ اػ صؿت س
ّايین  ٟغِصؿتاو یکی اؿت ِ يمی ّاو اهیضِاع بّص کدٍ َغکدضام اػ هدا بدٍ ُدّع ه٠ًدغص ِ تًُدا بتد ت

 کالَماو عا بغ ؿغ يگٍ صاعین.
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 استاگز درد یکی است، هبارسه هن یکی 
گیغيض، تًُا هًذوغ بٍ  ی کاعگغ کٍ صعص هلتغکی عا يلايٍ هی ؿاػِی هِالباِت هلشِن ُب٤ٍ ٗام

تغیى هِالبات کاعگغاو، اٟؼایق دضا٣ن صؿتمؼص اؿت.  كّص. یکی اػ هُن ؿاػی يمی سوّهی
بغای اثبات هیؼاو ياچیؼبّصو دضا٣ن صؿتمؼص يیاػی بدٍ ٗلدن آهداع ِ عیاًدی يیـدت ِ ػيدضگی 

ّاه عِكًی بغ َدیچ بدّصو آو اؿدت. هدضاٟ٘او ِ ُغادداو ؿیاؿدت کی ت عِػايٍ َای  تک ها گ
كّص  کًًض کٍ اٟؼایق صؿتمؼص هًجغ بٍ اٟؼایق تّعم هی صاعی َغعِػه تکغاع هی ا٣تواصی ؿغهایٍ

َدا  کًض. ایى ئغات عا آو تغ هی بغص ِ كغایَ عا اؿ٠ًاک ِ تّعم تاثیغ ایى اٟؼایق هؼص عا اػ بیى هی
کًًدض، اهدا  ابغاػ هیC ٛیغکاعكًاؿاوDپغايی ِ ٟشغٟغِكی بٍ  اكًی سّكمؼگی، هؼهه٘مّاًل با چ

تغ،  ویدا بدٍ ت٘بیدغ صعؿدتC اٟاًاتDكاو صع دیى بیاو ایى  صايًض اػ هًٔغ کاعگغاو، هّعت يمی
ِال  آِع ِ ي٠غت كّص ِ بیق اػ آو چًضف اًاٟات(، چ٤ضع ادم٤ايٍ ِ هٌذک هی ايگیؼ. ُب٢ ع

ّايضه هیَمیلٍ ایى باع يیؼ صاؿ ی ها با صِ چلماو سدّص  كّص. يشـت آو کٍ َمٍ تاو اػ يیمٍ س
صعهضی بضِو اٟؼایق َغگّيٍ هؼص ِ د٣ّ٤ی ات٠ا١ اٟتداص. اػ آو  73ِ  43صیضین کٍ چگّيٍ تّعم 

َدای  َا ِ بًگاه كدّص ایدى اؿدت کدٍ ؿدّص ِ پدّل صع کاعسايدٍ تغ، آو چٍ بٍ ٗمض پًُاو هی هُن
ّلیض ّيیDهّعت  كّص ِ بٍ هی ا٣تواصی ِ تّؿَ کاعگغاو ت صاعاو ایى ؿدّص ِ  تّؿَ ؿغهایCٍ ٣اي

ّلیض هی كّص. بایض پغؿیض چگّيٍ ؿغهایٍ پّل توغٝ كضه ِ صع باػاع َؼیًٍ هی کًض  ای کٍ کاعگغ ت
كّص، اگغ با صؿتاو  َایی هت٠اِت ِاعص باػاع هی عِص ِ اػ آو جا صع ٣ال  صاع هی ِ بٍ جی  ؿغهایٍ

ػا اؿت ! آیا هدا بدا  ػا يیـت اها اگغ تّؿَ کاعگغاو هوغٝ كّص تّعم مصاع َؼیًٍ كّص تّع ؿغهایٍ
ّاجُین ِ يمی ؿداػی  صايین  اها، ایى پایاو صاؿتاو يیـدت، سوّهی صِ گّيٍ ِ صِ جًؾ پّل ه

 اصاهٍ صاعص.
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َدا اصاهدٍ صاعص.  َا ِ صیگغ دّػه صاعی صع صیگغ کاعسايٍ ؿاػی ِ ؿغهایٍ هباعػات ٗلیٍ سوّهی
َای عیؼ ِ صعكت صیگغ،  و آطعآب، کاعگغاو ٠َت تپٍ، گغِه هلی ّٟالص، کاعسايٍٗالِه بغ کاعگغا

ه٘اصو، کاعگغاو دمن ِ ي٤ن چّو عاه آَى، ه٘لماو ِ پغؿدتاعاو يیدؼ صع ددال هبداعػه َـدتًض. 
ای بدٍ پدیق  جًگًض، اها ایى هباعػات بٍ كکن جؼیدغه ی ایى کاعگغاو بغ ٗلیٍ یک چیؼ هی َمٍ
کًض کٍ کاعگغاو َپکّ  غيّكت هلتغک ِ صعصَای هلتغک ایجاب هیعِص. هًاٟٖ هلتغک، ؿ هی

ؿاػی ِ دضا٣ن صؿتمؼص، بٍ ؿمت اتذاص هبداعػاتی بدا  ؿاػِی ك٘اِع ٗلیٍ سوّهی ٗالِه بغ ٗام
ّٕ صیگغ کاعگغاو دغکت کًًض. َماو ُّع کٍ ؿغهایٍ ِلت هتب كاو کاهال صع َمداًَگی  صاعاو ِ ص

تًُا با اتذاص ؿغاؿدغی کداعگغاو ایدغاو، ددّل هِالبداِت  بغيض، ِ اتذاص بغای اؿتثماع بٍ ؿغ هی
ّاو ه٤ابن ایى ٣ضعت ایـتاصگی کغص ِ يٍ تًُا سّص کٍ صیگغ ٟغِصؿدتاو عا يجدات  هلشن، هی ت

َای هـدت٤ن  صاص ِ هـیغ پیغِػی عا بغایلاو تغؿدین کدغص. ایدى هـدیغ اػ ُغید٢ ایجداِص تلدکن
صاعی چیؼی چدّو جدام ػَدغ  ؿغهایٍ پظیغ اؿت. تلکن هـت٤ن کاعگغی، بغای کاعگغی اهکاو

ّگیغی کًض. ابتضا كدّعای اؿدالهی کداع عا  اؿت ِ بٍ َغ تغًٟضی صؿت هی ػيض تا اػ ایجاصف جل
گظاعص، پؾ اػ آو یکی یکدی يمایًدضگاو کداعگغاو عا بغعؿدی هدالدیت  َا بًیاو هی صع کاعسايٍ

ماًَدگ بدا هًداٟٖ کدالو كضه، كّعایی ِابـدتٍ ِ َ عیؼی کًض ِ صع ايتشاباتی اػ پیق بغياهٍ هی
ّلیض هی ؿغهایٍ کًض. ایى َماو عيگ کدغصو ِ ٟدغِستى اؿدت بدٍ اؿدن کداعگغاو، بدغای  صاعی ت
گداَی اػ يذدّه ؿغهایٍ گیغی چًدیى كدّعایی صع  ی كدکن صاعاو. کداعگغاو َپکدّ بدا بیدًق ِ آ

ت ايتشابات آو كغکت يکغصيض ِ هايٖ تلکین آو كضيض. ایى ا٣ضام ؿتّصيی اؿت، اها صع بلًضهض
ّايدض اهکداو اتذداص، ؿداػهايضَی ِ  همکى اؿت کاٟی يباكض. کاعگغاو بغای ایجاص ابؼاعی کٍ بت

ّيی عا تتهیى کًض، بٍ اتذاصیٍ بغياهٍ ّيیت ٣اي ای  عیؼی عا هُیا کًض ِ صع ٗیى دال دضا٣لی اػ هو
ّايض با صاكتى اؿاؿدًاهٍ ِ بغ هـت٤ن بغای سّص ِ بٍ يام سّص يیاػ صاعيض. ایى اتذاصیٍ هی گدؼاعی ت

هجمٖ ٗمّهی ِ ايتشاب يمایًضگاو عاؿدتیى ِ د٤ی٤دی بدٍ يُداصی ِا٣٘دی ِ هبداعػ صع جُدت 
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ّاؿتٍ ّايض صع هباعػات ٟی َای کاعگغاو تبضین كّص ِ هی س ّاو  الذال هّجّص کاعگغاو يیدؼ بدٍ ت ًٗ
یک گام هباعػاتی هُن تلکین كّص تا َن بٍ هباعػات ٟ٘لی هلدغِٗیت بیلدتغی بشلدض ِ َدن 

ّاو ایدى اتذاصیدٍ عا بدغ بـدتغ هبداعػات  هباعػات آتی کاعگغاو باكض. صع اصاهٍ هیؿًگغی بغای  ت
َای ؿغاؿغی کداعگغی عكدض ِ گـدتغف  ی کاعگغ، صع جُت اتذاصیٍ ِا٣٘ی ِ صع جغیاو ُب٤ٍ

گاه یاعی عؿايض. ؿغهایٍ صاعی پؾ  صاص ِ بضیى تغتی  بٍ ایجاص یک باػِی ؿغاؿغی ٣ضعتمًض ِ آ
ِکق َغ اٗتغاًی چٍ َای گـتغصه ِ  با صاصو اهتیاػ ِ چٍ اػ ُغ١ باتّم، صؿت بٍ باػصاكت اػ ٟغ

ّاو هثال صع َپکّ پؾ اػ کاَق اٗتغاًات صع اِایدن آبداو  هضِع ادکام ؿًگیى هی ػيض. بٍ ًٗ
کاعگغ عا بٍ دبؾ ِ كال١ هذکدّم کدغص. صع َمدیى كدُغیّع اهـدال، بدٍ یکدی اػ  77، 7081

 03كدتن ِ باػصاكدت، پاؿدز صاصه كدض ِ ددضِص  تجم٘ات اٗتغاًی کاعگغاو َپکّ، با ًغب ِ
ّايض اػ آػاصِی صؿدت  کاعگغ ه٘تغى ایى کاعسايٍ باػصاكت كضيض. ِجّص يُاصَای يمایًضگی هی ت

ِلت ّگیغی کًض.  ص  َا چٍ صع دیى اٗتغاًات ِ چٍ پؾ اػ اتمام آو، جل
ی عا بدا َغ کاعگغ صع ٗیى صاعابّصو تاعیز كشوی سّیق، تمام تاعیز پیلدیى هبداعػات کداعگغ

کًض. اػ هباعػات کاعگغاو كیکاگّی آهغیکدا بدغای کداَق ؿداٗت کداعی اػ صه  سّص دمن هی
گظاعی عِػ کاعگغ بٍ ایى  ؿاٗت بٍ َلت ؿاٗت، کلتاع ِ اٗضام آياو تّؿَ پلیؾ ِ ؿپؾ يام

ّاو تا تالف َغعِػه يلدیى ِ کّكدق  ی کاعگغاو ٟلـیًِی بغای عٟتى بدٍ كدُغَای یُّصی ًٗ
بپظیغص اؿتثماعكاو کًض تا ػيضه بمايًض. اگغ ایدى هبداعػات صع ؿدِخ جُداو ِ بغای ایًکٍ کـی 

کغصيدض،  ایغاو يبّص، اکًّو کاعگغاو بایض بٍ جای َلت ؿاٗت، عِػی چُداعصه ؿداٗت کداع هی
صاعی َمٍ چیدؼ عا بـدیاع پدیق اػ ایدى يدابّص کدغصه بدّص.  د٢ بیمٍ ای ِجّص يضاكت ِ ؿغهایٍ

صاعی اؿت. اهپغیالیـن تبلّع اؿدتثماع صع ؿدِخ جُدايی ِ  یٍی هًاؿبات ؿغها اهپغیالیـن ٣لٍ
ّاو َن المللی اؿت. ت٠اِتی يمی بیى پیماو آهغیکدا صع  کًض کاعگغی ًَضی باكض کٍ صع ٣ِغ بٍ ًٗ

َدای  كّص، یا کاعگغی ایغايی کٍ تذت تذغین َای جام جُايی کلتٍ هی هـیغ ؿاست ِعػكگاه
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کًض. ایى ٗضم ت٠اِت، ها عا بٍ ًغِعت صعِک ٗدضِم  اهپغیالیـن، ٟلاعی صِچًضاو عا بایض تذمن
ّاو هشالٞ سوّهی کًض. يمی ت٠اِتی يـبت بٍ اهپغیالیـن عًَمّو هی بی ؿداػی بدّص اهدا بدا  ت
َا صع تمام جُاو هباعػه يکغص. بایض یداصآِعی کًدین  ی آو ِ هضاٟٖ اهلی اجغای ایى ؿیاؿت ٣لٍ

ِلیى باع اػ جاي  آهغیکا با کّصتدا ؿاػ َای ت٘ضین ؿاستاعی ِ سوّهی کٍ اجغای ؿیاؿت ی ا
ِلت آلًضه صع كیلی ِ با ؿغ کاع آِعصِو صیکتاتّعی بدٍ يدام پیًّكدٍ صع ؿدال  آٛداػ  7810ٗلیٍ ص

کًین یً٘دی سوّهدی ؿداػی، آػاصؿداػی  گلت ِ كیلی بٍ آػهایلگاه آيچٍ ها اهغِػ تجغبٍ هی
یًجا باػ يام كیکاگّ بدغ ػبداو َای کاعگغی تبضین كض. جال  ایًکٍ ا َا ِ يابّصی اتذاصیٍ ٣یمت

ّاو  َا بّصيض. کاعگغاو َپکّ  ، ُغاح ِ هجغی ایى ؿیاؿتCپـغاو كیکاگDّبّص ِ گغَِی بٍ ًٗ
ّايًض با هًّٖ هی ی ٗام ِ ٟغاگیغبّصو سدّص عا اٗدالم  گیغی ٗلیٍ اهپغیالیـن، اػ یک ؿّ، جًبٍ ت

ا بدٍ کمدال بغؿدايًض ِ يلداو صاعايٍ ع َای ؿغهایٍ کًًض، اػ صیگغ ؿّ هشال٠ت سّص عا با ؿیاؿت
ای کٍ صع دال داًغ ایغاو ِ کن ه٤ًٍِ ساِعهیايٍ عا يلدايٍ  صًَض يـبت بٍ تُاجن اهپغیالیـتی

گاَِی عَایی بشق صاعيض. کاعگغاو َپکدّ يیداػ يضاعيدض کدٍ بدا بداال بدغصو بغسدی  گغٟتٍ اؿت، آ
پالکاعصَا ِ توداِیغ،  سّص عا بٍ کـی اثبات کًًض. اگغ بغسیC گًاَی بیDپالکاعصَا ِ تواِیغ، 

ّيیتDتالكی اؿت بغای ایجاص  ّايدض  این کدٍ َدیچ چیدؼ يمی ، بایض بگّیین بٍ تجغبٍ صیدضهCهو ت
ّٕ عا  ه٤ابن باتِّم ؿغهایٍ هاي٘ی ایجاص کًض جؼ اتذاص کاعگغاوE ِ کاعگغاو َپکدّ يیدؼ ایدى هًّد

ی هدا اؿدت،  هايدٍکدٍ ًدغِعت ػ ايض. ك٘اع ٗلیٍ اهپغیالیـن، ٗالِه بغ ایى تجغبٍ ِ لمؾ کغصه
ّاؿت٠اصه هی ّايض هايٖ اهکاو ؿ ی جغیايات اپّػیـیّو آهغیکایی كّص ِ هـیغ جضیضی عا پدیق  ت

 صاعی، ٣غاع صَض. پای ٟغِصؿتاو صع هباعػه ٗلیٍ تمام اكکال ؿغهایٍ
صع ايتُا، بایض یاصآِع كض کٍ بؼعگتغیى ابؼاع کداگغاو بدغای هبداعػه بدغاصعی ِ اتذاصكداو اؿدت. 

کًض با صاصو اهتیاػَای کّچک چّو چًضهاه د٤د١ّ ٤ٗد  اٟتداصه ایدى  تالف هی صاعی ؿغهایٍ
اتذاص عا صع َن كکًض. اها ياسضای سّب کـی يیـت کٍ صع تالُمات ُّٟداو، بدضِو َغگّيدٍ 
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ّاَض كض. ياسدضای سدّب  ايِ٘اٝ بٍ پیق عِص، کلتی چًیى ياسضایی ًغِعتا اػ َن پاكیضه س
ّاي هی ّا ، ايِ٘داٝ بدٍ سدغ  صايض بایض بٍ جا ِ بغ اؿاؽ ت ق باال ِ پاییى كّص ِ صع ه٤ابدن اهد

صَض، اها ایى ايِ٘اٝ هضبغايٍ صع جُت ه٤وض ِ هـیغ هلشوی اؿت کٍ اػ پیق ت٘یدیى كدضه 
صاعی صع تمدام  اؿت. ایى ه٤وض، د٠ْ اتذاص کاعگغاو ِ بدٍ پدیق بدغصو هبداعػه ٗلیدٍ ؿدغهایٍ

 ی کاعگغاو اصاهٍ صاعص. باعػهاكکال آو اؿت. سّكبشتايٍ، ایى پایاو صاؿتاو يیـت، ه

 هصطفی سهايی
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 ی خصوصی سازی ریطه فوالد را هن زد تیطه

 

 ی عاه يّ هًتلغ كض. ی اِل يلغیٍ صع كماعه @B>:* ایى يّكتٍ بغای يشـتیى باع صع آطعهاه 
 

 کارگزاو گزوه هلی، فىالد آبذیذه شذيذ
ّاو بٍ ّٟالصی هذوّالت ؿال َاؿت اػ يدام  گّيداگّو کاعبغصَدای با یکاؿتغاتژ کاالَای ًٗ

ِلدت بغصه هی ّاعه هّعص تّجٍ ص  كّص کٍ بٍ صلین اؿت٠اصه گـتغصه ِ دجن باالی اعػف اٟؼایی َم
ِلت، بشلی اػ هًایٖ پیلغاو صع ا٣توداص ایدغاو صع بٍ بیاو صیگغَا بّصه اؿت.  ، ّٟالص اػ يگاه ص

یلدغاو اػ اهتیداػات ِیدژه هًایٖ ّٟالص ِ پتغِكدیمی یدا َمداو هدًایٖ پ .ئغ گغٟتٍ كضه اؿت
ّلیض ّٟالص صع کلّع بالٚ بغ  ِلتی بغسّعصاعيض. هیؼاو ت هیلیّو تى ِ هیؼاو هاصعات  733دمایت ص

 433هاه ؿال جاعی یک هیلیداعص ِ  1هیلیّو تى اؿت. اعػف هاصعات اٗالهی صع  9آو دضِص 
ّل یدض کًًدضگاو هیلیّو صالع بّصه اؿت. بٍ گ٠تٍ ادمض سغِكیE عییؾ َیدات هدضیغه ايجمدى ت

صعهض بّصه اؿت، اها اجدغای  773تا  27ّٟالص، عكض هاصعات صع ٠َت هاه يشـت ؿال جاعی 
كغایَ پیماو ؿپاعی اعػی باٗث كضه بغسی هاصعکًًضگاو بٍ ٟغِف هذوّالت سّص صع کايال 

 727بغای ٗدضم تًّدیخ صع سودّم اسدتالٝ  َای ٛیغ عؿمی ا٣ضام ِعػيض. تّجیٍ سغِكی،
صعات، اٟـاع گـیشتگی ِ ئاعت گغیؼی بشق سوّهی اؿت. اٗمال صعهضی يغر عكض ها

ِلت بٍ كغایِی هًجغ كضه اؿدت  ؿیاؿت َای کلی ا٣تواصی بٍ يام کّچک ِ چابک ؿاػی ص
ّاو هُاع ه٢ًِ ؿّص بشدق سوّهدی عا يدضاعص.  ِلت صع بذغايی تغیى كغایَ ا٣تواصی، ت کٍ ص
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ِلت چًاو کّچک كضه کٍ صیگغ باػِیی بغای ئداعت يدضاعص ِلدت ص . اػ ؿدّی صیگدغ گدّیی ص
تمایلی بٍ تٜییغ عین صع ؿیاؿت باػاع آػاصی ِ ؿغکّب پغاگماتیـتی ؿدغهایٍ يدضاعص. ئداعت ِ 

ِلت، ؿغهایٍ صاع عا بغای ؿغهایٍ گظاعی بی عٛبت هی کًض! لدظا َمدٍ   کًتغل بغ ؿغهایٍ اػ صیض ص
ایدى هضٗاؿدت.  چیؼ عَا كضه اؿت. سغِ  ّٟالص ِ پتغِكیمی اػ بدّعؽ کداال يلدايٍ ای بدغ

ِلیدٍ تبدضین  ّاص ا ِلت با ایى تّجیٍ کٍ بّعؽ کاال بٍ هذلی بغای َجّم صالالو جُت سغیض ه ص
ً٘ٞ سّص صع کًتغل باػاع عا پًُاو کغص ِ ابتضا ٣یمت هؾ ِ آلّهیًیّم عا صع بدّعؽ کداال  كضه،

ایدى  آػاص ؿاػی کغص ِ ؿپؾ بٍ ؿغاٙ ّٟالص ِ پتغِكیمی عٟت. اهتیاػ ِیدژه ای بدغای هدادباو
ّاو هًایٖ پیلغاو اػ اٗتباعات ِ ؿّبـیضَا بُدغه بغصه ايدض، اػ  هًایٖ تا بٍ َماو ايضاػه کٍ بٍ ًٗ

ِلتی ِ بُدغه  تّعم جاعی َن بی بُغه يمايًض. اؿت٠اصه اػ ايغژی اعػاو، بغسّعصاعی اػ اٗتباعات ص
لکدٍ اٟدؼایق هًضی اػ کاع كبٍ عایگاو کاعگغاو َیچ تّعهی عا صع ایى هًایٖ تّجیٍ يمدی کدغص، ب

ّلیضی ایى هًایٖ باٗث اٟؼایق تّعم صع ؿایغ هًایٖ كض، اهغی کٍ با اٟدؼایق  ٣یمت کاالَای ت
ّاَی هدادباو ؿدغهایٍ، اػ  ِلت صع بغابغ ػیاص سد ّايی ص ِلیٍ اجتًاب ياپظیغ بّص. يات ّاص ا ٣یمت ه

 ایماو بٍ عَایی بشق بّصو باػاع آػاص يلتت هی گیغص . 
اهکايدات ِ بـدتغ  يًض ّٟالص ِ صؿتغؿی بٍ اٗتباعات بايکی کالو،گغصف هالی باالی هًای٘ی ها

گـتغصه هالی بغای هادباو ایى هًایٖ بٍ َمغاه صاكتٍ اؿت. ؿدغهایٍ گدظاعی َدای کدالو صع 
 هايًددض هددًایٖ بشددق َددای ٛیددغ هددغتبَ داهددن ایددى اهکايددات ِؿددیٖ هددالی اؿددت. بغسددی

 صؿدتاو صع بؼعگدی بـیاع كضه ايباكت ؿغهایٍ َا بايک ػیغهجمٍّٗ َای كغکت ِ سّصعِؿاػی
 َای هدظکّع، ؿدغهایٍ اػ تّجُی ٣ابن دجن َاؿت ؿال. ايض گظاعی ؿغهایٍ آهاصه کٍ صاعيض سّص

گـدین  هـتٜالت ِ اهالک ئیغ َایی بشق بٍ َا كغکت ایى تّؿَ بیلتغ، ؿّص کـ  َضٝ با
 ایدغاو عص هـکى ٣یمت هـتٜالت، ِ اهالک بشق بٍ َا ؿغهایٍ ایى کّچ يتیجٍ صع. اؿت كضه

. ايدض ػصه جید  ؿدّص کاليدی بدٍ َا كدغکت ایى گظكتٍ ؿالیاو صع ِ عٟتٍ باال يجّهی هّعت  بٍ
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 ؿدغهایٍ َجدّم بدا کٍ اؿتE چغا كضه بضل يیؼ َا آو  آكین پاكًٍ بٍ اصاهٍ صع صؿتاِعص یاص كضه،
 َدا  آو هـدکى، ٣یمت كضیض عكض ِ هلکی َای صاعایی  اٟؼایق هـکى، بشق بٍ َا  كغکت ایى
. يضاعص  سغیضاع ِ هلتغی بٍ صلین ٣یمت يجّهی، کٍ َـتًض َایی صاعایی  هالک اکًّو  َن الٗم
ٗلت عكض ؿغؿام آِع هلدک، تدا ددضی اٟدؼایق  كضه بٍ  بغصه بشق ایى بٍ کٍ اعػكی ِا٣ٖ، صع

ّاو هلتغی ِ سغیدضاعی یاٟتٍ کٍ کمتغ  صع تذ٤د٢ ٣ابلیدت صاعص ِ اعػف هدظکّع عا آو سغیدض تد
 ِ يضاعيدض تبضین بٍ ي٤ضیًگی ٣ابلیت کٍ َـتًض َایی ؿاستماو  هالک آياو. اعصيض ٟ٘لی عا ه٤ِٖ
 ٟدغِف، ٛیغ٣ابدن َای ؿاستماو ٣ال  صع َا ؿغهایٍ  ِ َا صاعایی  اػ ِؿی٘ی ساُغ، دجن بضیى

ّاًَض اگغ آياو. اؿت هايضه هِ٘ن  پداییى كضت بٍ عا َا ٣یمت بایض ب٠غِكًض، َای صاعایی ایى بش
ّاَض صاكت، لظابیاِعيض، بضیُی اؿ  َا كدغکت ت ا٣ضام هظکّع تذمن ًغع ِ ػیاو عا بٍ َمغاه س

 عِی هغکدؼی بايدک اػ هدضاِم اؿدت٤غاى بدٍ سوّهدی َای بايک  ِ َا بايک اػ اؿت٤غاى بٍ
 گظاعی ِثی٤ٍ َا، ؿغهایٍ ایى جایگؼیًی بغای هغکؼی، بايک ِ بايک َا اػ اؿت٤غاى. آِعيض هی

ّال  َای هدّعت. اؿدت آِعصه بٍ ِجدّص عا هالی بذغاو کٍ عِػه َغ اؿت اهغی هاجغا با٣ی ِ اه
 هغبدٍّ ٗمدضتا کًًض هی اٗالم کٍ ای ايباكتٍ ًغعَای ِ صًَض هی اعائٍ هًایٖ ياهبغصه کٍ هالی

اؿدت.  َدا  آو صیغکدغص ِ َدا  ِام  بُدغه ِ اسظ كضه َای  ِام هالی، َای ٟ٘الیت  اػ بشق ایى بٍ
ّلیضی صع هّعت َای هالی ایى  كغکتُا بٍ َیچ ِجٍ يلايی اػ ػیاو يضاعيض. استالؽ ٗملیات ت

 اهیغ هًوّع آعیا ِ اٗتباعات جظب كضه اػ ؿّی اِ عا بایض صع َمیى ػهغه ٣غاع صاص.
ّلیض هجتمٖ يشـتیى ایغاو، ّٟالص هً٘تی هلی گغِه بدا  کٍ اؿت کلّع صع ّٟالصی هذوّالت ت

 گیدغی کاعگغاو ِ هتشوویى ِ بُدغهاٟؼایی کاع  ؿال اعػف  73تکیٍ بغ ؿغهایٍ ايباكت كضه اػ 
ّلیض، سٍِّ ِ آالت هاكیى تجُیؼات، اػ ّلیضکًًضگاو بؼعگتغیى ػهغه بیق اػ چُاع صٍَ، صع ت  ت

ّلیضی صع سّع  ٣غاع کلّع ؿِخ ّٟالصی ه٤اُٖ ّاو ت صاكت. ایى هجمٍّٗ هً٘تی با ٣ضهت ِ ت
کٍ پیگیغ  کاعکًاو ّٟالص تّجٍ اکًّو با بذغاو بؼعگی صؿت بٍ گغیباو اؿت. ٗالِه بغ کاعگغاو ِ
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ؿاػاو هت٘دضصی  ٣ٍِ٘ ِ هِالبات سّص اػ كغکت َـتًض، هضت ػهاو هضیضی اؿت ٟغِكًضگاو
ّاو ُلبکاعاو ٗمضه صعدالت بالتکلی٠ی بٍ ؿغ  َمکاعی هلی گغِه كغکت با کٍ صاكتًض يیؼ بٍ ًٗ

بدٍ بدضَی  كاو پغصاست يلضه ِ ُل  هظکّع بٍ هغِع ػهاو هِالبات 80 ؿال اػ هی بغيض، ػیغا
عِػَدای  کدٍ ایدغاو ٟدّالص هدً٘تی هلدی بغ پایٍ ایى گؼاعف، گدغِه .ًَگ٠تی تبضین كضه اؿت

 ه٤ابدن ه٣ّ٘دٍ سدّص صع د١ّ٤، صؿدتمؼص، بیمدٍ ِ هؼایدای َا هاه  صلین بٍ آو کاعگغاو هتماصی،
ايدض، پدؾ اػ ياکداهی صع دودّل يتیجدٍ، هدذًٍ  ػصه تجمدٖ بدٍ صؿدت اؿتايضاعی سّػؿدتاو

ّاػ کلدايضه ايدض. گدغِه  يماػ بٍ هذن بغگؼاعی اٗتغاًات سّص عا جمٍ٘ ِ سیاباو َای كُغ اَد
تدضاِم چغسدٍ . اؿت گظاكتٍ ؿغ پلت عا بؼعگی َای  بذغاو تاکًّو B9 ؿال آٛاػ اػ هلی ّٟالص

هیلگدغص،  يّعصکداعِ  تغیى  بؼعگ ایغاو کٍ ػهايی ّٟالص هً٘تی هلی ه٘یّب سوّهی ؿاػی گغِه
ّلیضکًًضه صِهیى ّلیضکًًضه ًُات ِ تیغآَى ت ّلٍ ت  بّص ِ هتلکن اػ کاعسايدٍ کلّع صع صعػ بی َای ل

ّلٍ کاعسايدٍ تیغآَى، يّعص کّثغ، يّعص ّٟالصؿاػی،  َدؼاع 4 ددضِص بدا ؿداػی هاكیى ِ ؿداػی ل
كاٛن ٟ٘الیت هی کغص بٍ ثبت ًغع ِ ػیاو بی اهاو بٍ هثابٍ تًُا صؿتاِعص آٛاػ ِ اٗمدال  کاعگغ

 ايباكدتٍ ػیداو ِ تّهدايی هیلیاعص َؼاع2 تذمین بضَی ی َا باسوّهی ؿاػی صع کاعياهٍ ّٟالص
 تّهايی بضل گغصیض.  هیلیاعص 733

ِيضه ایجاص اثغ بغ  تّهدايی تغیلیداعص ; ت٤غیبدا ؿدًگیى بضَی ٣ٌایی ُلبکاعاو گغِه هلی، َای پغ
 صَدن چُداع ِ یدک اػ هلی گغِه بٍ جا هايضه اؿت. ٓغٟیت گغِه هلی هً٘تی ّٟالص ایغاو بغای
 ؿدغهایٍ بٍ كلوض َؼاع تى عؿیض، َمچًیى 84ِ صع ؿال  کغصه پیضا ت٤لین تضعیج بٍ تى ّوهیلی

كّص. گغِه هلی ّٟالص چًضیى ؿال اؿدت  هی ايباكتٍ ػیايی ؿال بٍ ٗٔمت، ؿال ایى با كغکتی
كغایِی بذغايی عا تجغبٍ هی کًض، بذغايی کٍ پیق اػ َغ چیؼ، ه٘یلت کاعگغاو عا تذدت تداثیغ 

، كغایَ ياهِلّب ٟ٘الیت کاعگغاو هً٘ت ّٟالص تًُا بٍ گغِه هلی ّٟالص هًذوغ ٣غاع صاصه اؿت
 آعهداو٣C ِ Dدؼِیى ٟدّالصDَای کاعسايدٍ صاهى اهـال ّٟالص، هًایٖ يمی كّص ِ ِعكکـتگی
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 يتیجدٍ صع ِ کدغصه ايدض هت٣ّدٞ  عا سدّص َای  ٟ٘الیت کاعسايٍ صِ ایى. يیؼ گغٟتٍ اؿت عا Cك٢٠
 هدّعت بدٍ يیؼ آباص سغم هضع ّٟالص کاعسايٍ صِ، ایى اػ پیق. ضيضك بیکاع کاعگغ 033 کن صؿت
ّاصه  بیکاع کاعگغ 233 اػ بیق آو صيبال بٍ ِ كض تِ٘ین ه٣ّت گلتًض ِ ایى چًیى اؿت کدٍ سداي

ّلیبغالی ِ ایمداو بداػاع آػاصی  بؼعگ کاعگغاو هًایٖ ّٟالص ایغاو بٍ صلین اٗمال ؿیاؿت َای يند
ِلت، االع٣ن ؿیاؿتُای دمایتی ِلت ُ٘ن تلز ؿغيّكت گًگ ِ هبُن اهغِػ عا هی چلض. ص  ص

َیچ ئغیٍ ای بٍ ايضاػه ئغیٍ ٟـاص ِ ياکاعآهضی بغای تلغیخ ایى ًِد٘یت، هشدغب يیـدت. 
كغایَ هّجّص ِ بذغاو َای داهن اػ آو عا يبایض با اَغم ياکاعآهضی ِ ٟـاص تذلین کغص. آيچدٍ 

ّاو ِلتدی اؿدتثًایی يیـدت، ياکاعآهدضی  ياکاعآهض اؿت، داکمیت جمُّعی اؿدالهی بدٍ ًٗد ص
ِيی ؿغهایٍ صاعی اؿت. تّعم بٍ كکن اٟـداع گـدیشتٍ  هذوّل عِابَ ؿغهایٍ ِ تٌاصَای صع

ی کداع کداعگغ تًُدا  ای پیق اػ َغ چیؼ ه٘یلت کاعگغاو عا هّعص َجّم ٣دغاع صاصه اؿدت. ٣دّه
ّا و هودغٟق عا صاعيدض ِ کاالیی اؿت کٍ اعػاو با٣ی هايضه اؿت، کاالیی کٍ تًُا ؿغهایٍ صاعاو ت

تًُا کاالیی کٍ هوغٝ آو ؿّص بٍ َمغاه صاعص. َمؼهاو بدا بذدغاو ه٘یلدت کداعگغاو بدا ددظٝ 
ؿّبـیضَا ِ آػاص ؿاػی ٣یمت َا هدّعص دملدٍ ٣دغاع هدی گیدغص. بدا تلدضیض كدتاب صع هـدیغ 
سوّهی ؿاػی، آهّػف، صعهاو ِ بٍ كکن کلی سضهات اجتماٗی بٍ بٍ ؿمت کاالیی ؿاػی 

ص، ص٣ی٤ا صع چًدیى ًِد٘یتی، سغابدی ا٣توداص ِ بذدغاو كدکن گغٟتدٍ بدٍ ٟـداص ِ پیق هی عِ
ّالٍ صاصه هی كّص. ایى ٟـاص يیـت، بلکٍ بغياهٍ عیؼی ِ آهّػه یوصکتغیى(  ِلت د ياکاعآهضی ص
ّلیض صع ئغ گغٟتٍ ِ با آػاص ؿاػی ٣یمت َا ِ اعػاو  ّاو َؼیًٍ ت ا٣تواصی اؿت کٍ کاعگغ عا بٍ ًٗ

٘ی صع د٠ددْ اعػف اٟؼایددی ؿددغهایٍ صاعص. صع صٟددإ اػ َمددیى ئددن ؿدداػی يیددغِی کدداع، ؿدد
ّيض ِ پاؿز ؿاػی با عِایت َای ج٘لی هّعت هدی  صاعايٍ اؿت کٍ تٌاصَا ايکاع هی ؿغهایٍ  ك

گیغص. ایى ا٣ضام تاکًّو صع ؿغکّب ُب٤ٍ کاعگغ ِ ایجاص كکاٝ صعِو ایدى ُب٤دٍ، کاعآهدض بدّصه 
 اؿت. 



117 
 

یخچه گزوه هلی فىالد   يگاهی به تار
ّلیضکًًضگاو ه٘ضِص اػ نایغا دّٟال هً٘تی هلی ٌوگغ  ٓغٟیدت بدا يدّعصی هذودّالت بدؼعگ ت

 ِ ٟدّالصی كدمق تدى َدؼاع 9>= ِ ّٟالصی َای ٟغآِعصه تى َؼاع <>= ِ هیلیّو یک ؿالیايٍ
ّاػ كغ١ صع کٍ اؿت هتشون کاع يیغِی ي٠غ َؼاع دضِص چُاع هغکؼ اؿتاو سّػؿدتاو  كُغ اَ

 .صاعص ٣غاع
ّلیض هًّٔع بٍ کلّع ّٟالص يّعص کاعسايٍ یىيشـت 42 ؿال ّإ ت  ِ صاع آ  هیلگغص ؿاصه، هیلگغص اي

ّاػ كُغ صع يبلی، ّلیضی سٍِّ. گغصیض تاؿیؾ اَ  با آالت هاكیى هّيتاژ ِ تجُیؼات يو  با ت
 بدٍ ٟغآیًدضَا ِ َا کاعگاه  ؿایغ تضعیج بٍ ِ ايضاػی عاه 44ؿال  صع تى، َؼاع 47 ؿالیايٍ ٓغٟیت

 بداع بٍ ایغاو ػدمتکلاو ِ کاعگغاو ٗٔین ك١ّ ِ كّع با 71 ؿال بُمى اي٤الب. كض اٟؼِصه آو
يیؼ هايًض اکثغیت هًایٖ کلّع صع یدض ٣دضعت کمیتدٍ  هً٘تی هجتمٖ ایى آو، بٍ صيبال ِ يلـت

ِکاعگغاو ٣غاع گغٟت. ٗضم دغکت کاعگغاو بدٍ ؿدمت ٣دضعت كدّعایی ِ کـد   َای کاعسايٍ 
ُغ ِ عِؿتا صع کًاع کمیتٍ َای کاعسايٍ بٍ پیلغِی يیغِی ٣ضعت داکمیتی تّؿَ كّعاَای ك

ّيی بٍ توّی  كّعای  79هاه ؿال   صی =ًض اي٤الب ِ يجات عابٍِ ؿغهایٍ هًجغ كض. صع  ٣اي
عا بغ پیلايی صاكت. ایدى ٣دايّو C ایغاو هًایٖ ی تّؿٍ٘ ِ د٠آت ٣ايّوDاي٤الب عؿیض کٍ يام 

ّلیض تذت تملک آو لٖ هالکیت صاع يؼصیک بٍ عژین پُلّی س ؿغهایٍ :<اػ  َا عا بدٍ  کغص ِ ابؼاع ت
ِلت صع َدا بدیق اػ   آِعص. َمچًیى بغاؿاؽ ایى ٣دايّو، کاعسايجداتی کدٍ بدضَی آو هالکیت ص

ِلت ِاگظاع  صاعایی  ِلت بغای يجدات  كض. ایى ٣ايّو، بؼعگ كاو بّص يیؼ بٍ ص تغیى گام د٣ّ٤ی ص
كدض،  َا، اػ دیث د٣ّ٤ی، سلٖ یدض هی اعايی کٍ اػ آوص َا بّص. ؿغهایٍ ؿغهایٍ صع کاعسايٍ  عابٍِ

َا بٍ سداع    ی کاعگغ، بٍ هّعت ِا٣٘ی، سلٖ یض كضه بّصيض ِ بـیاعی اػ آو پیلتغ تّؿَ ُب٤ٍ
صاعاو صیگغ يیدؼ ؿغيّكدت  صاع، بـیاعی اػ ؿغهایٍ ؿغهایٍ :<اػ کلّع گغیشتٍ بّصيض. بٍ جؼ ایى 

ّلیض هت٘ل٢ ب ِلتدی يیدؼ بدٍ تودغٝ ِا٣٘دی  ٍ كغکتهلابُی صاكتًض ِ دتی ابؼاع ت َای بشدق ص
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سزهایه در ایمزاو   . يام واقعی ایى قايىو، قايىو حفاظت و تىسعهی کاعگغ صعآهضه بّص ُب٤ٍ
ؿاست. ٣ايّو هظکّع صع کًداع  کاعگغ عا ٟغاَن هی   یض اػ ُب٤ٍ  د٣ّ٤ی سلٖ  ایى ٣ايّو ػهیًٍ بىد!

ِلدت   سلٖ یض اػ ُب٤دٍ  َدای ٟ٘الیدت  اػ دمایدت ِ تلدّی٢ ِ عیؿداال کداعگغ، بدغ صِعی اػ ص
ِلتی ِلتی ؿاػی بغسی کاعسايٍ َا-کغص بشق سوّهی تاکیض هی صع ابتکاع ِ ٛیغص  -صع ٗیى ص

ی کداعگغ اػ يیدام بیدغِو آهدضه   ُب٤ٍ  صاعاو اُمیًاو صَض کٍ كملیغَا تًُا بغ ٗلیٍ تا بٍ ؿغهایٍ 
ِلت ه٣ّت صع ؿال  ضیضی يبّص، بلکٍ اػ بّصجٍ ٗمّهی صاعاو يٍ تًُا تُ بغای ؿغهایٍ A<اؿت! ص

هیلیاعص عیال بٍ هًایٖ اٗتباع صاص کٍ سّص عا صع كغایَ بذغايی ؿغپا يگٍ صاعيدض کدٍ اػ  <Aکلّع 
ّايـدتٍ بّصيدض اػ  <;ایى هیاو،  هیلیاعص عیال آو بٍ بشق سوّهی عؿیض. گغایلات بّعژِایی يت

عگغی( هماي٘ت بٍ ٗمن آِعيض. َای اٗتواب بٍ کمیتٍ َای کاعسايٍوكّعاَای کا تبضین کمیتٍ
ِاؿَ اػ ٗمال ؿغکّب کاعگغاو ّاو بدٍ کداعگغاو اػ گغَِدی ػهداو آو صع. كض آٛاػ A< ؿال ا ًٗ 

Dهـلماو کاعگغاوC اٟدغاص ایى. کغصيض آو هذن هـت٤غ صع عا سّص صٟتغ ِ كضيض کاعگغ  سايٍ ِاعص 
 جمُدّعی دؼب هنٗا ِا٣ٖ صع كضيض، هی تلکین ٛیغه ِ عبی٘ی ٗلی، هذجّب ٗلیغًا اػ کٍ

 اػ هّجی اٟغاص ایى. بّصيض کاع اؿالهی كّعاَای ایجاص بغای ؿغکّب کاعگغاو اػ ُغی٢ اؿالهی
 ع٣دن تو٠یٍ ٟغآیًضَای ِ َا ػيی ايگ  ُغی٢ اػ عا هباعػ باػيلـتگی کاعگغاو ِ باػسغیض، اسغا 

عای اي٤دالب ، كد78ّتیغ ؿال  >;دض باال گغٟت کٍ صع   ی کاعگغ تا آو کاع ؿغکّب ُب٤ٍ .ػصيض
Dّلیضي ِادضَاي صع پاکـاػي صؿتّعال٘من عا تودّی  C کلداِعػي ِ سدضهاتي -هً٘تي -ت

كدض تدا ؿدغ  َای سلى ِ ِا٣٘ی کٍ هضتی اػ آٛاػ آو هی گظكت، تبضین بٍ ٣ايّو  کغص! ؿغکّب
َا  َای اؿالهی کاع ِ كّعاَای اؿالهی صع کاعسايدٍ  صع اهاو بمايض! ايجمىC گؼيض بیDؿغهایٍ 
ّايض اػ پدؾ ايجدام  تلیکن  کداع Dكض. جًاح لیبغال بٍ َیچ ِجٍ صع ًِ٘یتی ٣غاع يضاكت کٍ بت

بغآیض. ایى دؼب جمُّعی اؿالهی بّص کدٍ بدا اؿدت٠اصه اػ يیغَِدای C كا١ د٠آت اػ ؿغهایٍ
ّلّژیک سّص،  آو   د٠ْ ؿغهایٍ عا بغای سّص ت٘غیٞ کغص ِ اػ پؾ ايجامC عؿالتDهاصی ِ ایضئ
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اؿالهی کاع ِ كّعاَای اؿدالهی، پاؿدشی اػ ُدغٝ ددؼب جمُدّعی  َای يیؼ بغآهض. ايجمى
ّايی لیبغال َا بدّص. صع يُایدت، بدا  بّعژِایی بٍ کاعسايدCٍ ئِن Dَا صع باػگغصايضو  اؿالهی بٍ يات

 گغٟتًض. سّص بٍ ئاهی دالت، َا  آو صع بـیج صٟاتغ تلکین با َا کاعسايٍ آٛاػ جًگ
ِلتی ؿاػی صع ایى كغایَ بٍ هً٘ای ها لکیت ٗمّهی ِ اجتماٗی  يبّص ِ يیـت. آيچٍ اي٤الب ص

ِلتی ؿاػی بغای يجات ؿغهایٍ بدّص.  71 بٍ ا٣تواص ؿغهایٍ صاعايٍ ایغاو تذمین کغص، ًغِعت ص
ّاو اؿدتغاتژی ٗدضالت  ِلت اػ ؿّی کاعگغاو يبایض بدٍ ًٗد لظا باػگلت اصاعه کاعسايٍ بٍ صؿت ص

ّهی يبغصی اؿت کٍ ُی آو ؿیاؿدت َدای ُلبايٍ صع ئغ گغٟتٍ كّص. سلٖ یض اػ هالکاو سو
سوّهی ؿاػی ِ باػاع آػاص هّعص َجّم ٣غاع هی گیغيض. اهکاياتی کدٍ ُب٤دٍ کداعگغ تذدت يدام 
ِلتی کاعسايٍ َا صعیاٟت هی کغصيض، اي٘کاؽ تغؽ اػ ٣ضعت ُب٤ٍ  کاعايٍ، هؼایا صع صِعاو اصاعه ص

ِيض  71کاعگغ پؾ اػ اي٤الب  لٍ بٍ كکن کاليی هدّعص ت٘دغى ؿا 23بّص. اهتیاػاتی کٍ صع یک ع
ؿالٍ دتی صع کاعسايٍ  ٣03غاع گغٟت، اثغی اػ اهتیاػات دضا٣لی هايًض اهًیت كٜلی ِ اؿتشضام 

٣ايّو اؿاؿی بدٍ  44َایی کٍ ًَّػ بٍ تیٚ سوّهی ؿاػی ؿپغصه يلضه ايض ِجّص يضاعص. اهن 
ّايیى دمایتی اػ يیغِی کاع بٍ ًض سّصف باػ ت٘غیٞ كضه  ّاو یکی اػ ٣ اؿت، اکًدّو ِٗدضه ًٗ

 َای هذ٢٤ يلضه بغای کاعگغاو گغِه هلی ّٟالص، بٍ پغصاست ه٣ّ٘ات سالهٍ هی كّص.
ّاو تذت ّٟالص هً٘تی هلی گغِه ،AA ؿال  گدغِه بدٍ هؼایدضه هدّعت بدٍ  ؿاػی  سوّهی ًٗ

یا اهیغهًوّع ؿیاؿت َای کلی بًدض   اهدن  كض. ِاگظاع اهیغسـغِی آٟغیض هٍ  هضیغیت با آع
ِلتی صع ػهیًٍ ه٘اصو بدؼعگ، هدًایٖ بدؼعگ ِ هدًایٖ ٣ايّو اؿ 44 اؿی، تماهی كغکت َای ص

ّلیض ي٠ت سام ِ گاػ ُبی٘ی عا يلايٍ گیغی کغصه  هاصع بٍ ٛیغ اػ كغکت هلی ي٠ت ِ كغکت َای ت
 Eآٟغیض اهیغسـدغِی  کٍ بٍ اٗضام هٍ تّهايی هیلیاعص َؼاع>  اٟلای جغیاو استالؽ اػ بّص. پؾ

ٗاهن ٣ِت بايک هلی اػ کلدّع هًجدغ  هضیغ Eٟغاع هذمّصعًا ساِعی ٗاهن گغِه آعیا ِ هضیغ
تا  83گغصیض. اػ ؿال یٍ ِاگظاع یكض، هضیغیت گغِه هلی هً٘تی ّٟالص بٍ ُّع ه٣ّت بٍ ٣ّه ٣ٌا
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هضیغاو کاعسايٍ تّؿَ صاصؿتايی ايتشداب كدضيض. صِعاو تداعیکی کدٍ َدغ ا٣دضام ٛیدغ  87ؿال 
ّيی ِ َغ چپاِلی عا همکى کغص. تًُ ا صع یک هّعص، ُی اصاعه گغِه هلی ٟدّالص، تّؿدَ ٣دّه ٣اي

 ایدى تدا ّٟالص ایدغاو بدّص کدٍ ايباعَای صع ّٟالصی يُایی هذوّل تى َؼاع 473 اػ ٣ٌاییٍ بیق
اٗدالم  غبًدا بد <B. صع ؿدال اؿدت يگغصیضه هلشن هذوّل، ه٤ضاع ایى ؿغيّكت َغگؼ ػهاو

، بدٍ بايدک هلدی ایدى كدغکت َای یگغِه هلی هً٘تی ّٟالص بٍ صلین بدضَ، اؿتايضاع سّػؿتاو
 هلی گغِه كغکت بذغاو صِعه یک گظعاو اػ ب٘ض هلی گغِه كغکت ؿُام صعهض A?ِاگظاع كض. 

 صعهدض @; ِ ؿاػی سوّهی ؿاػهاو بٍ يیؼ ؿُام صعهض پًج كض، ِاگظاع هلی بايک بٍ ّٟالص،
ّال ؿاػهاو بٍ آو  هلدی بايدک بدٍ هلی گغِه كغکت ِاگظاعی ػهاو صع .ِاگظاع گغصیض تملیکی اه

ّا٢ٟ  ٣ٌداییٍ، ٣دّه استیاع صع ِ كغکت كضه هـضِص َای دـاب صع هّجّص اٗتباع اػ بّص كضه ت
 هلی بايک .گیغص ٣غاع هلی بايک استیاع صع ِ كضه آػاص ؿاػی عیال هیلیاعص 99< ِ َؼاع یک هبلٚ

ّاو بدٍ َدن تدا بپدغصاػص هلدی گدغِه بٍ کاهن ُّع بٍ عا هبلٚ ایى بّص كضه هتُ٘ض يیؼ  ؿدغهایٍ ًٗد
 اها صع ٗمن هلاَضه كض کٍ بدا .گیغص ٣غاع اؿت٠اصه هّعص هِالبات پغصاست بغای َن ِ صعگغصف
ّلیض ّٟالصی َدا بداػ  كغکت ایى کاعکًاو هلی بايک بٍ كغکت ایى ِاگظاعی گغه اػ ت٣ّٞ چغر ت

ّيٍ صع ُلبکاع هلی گغِه اػ عا سّص ه١ّ٘ َای يلض ِ کاعگغاو َمچًاو د١ّ٤  َـتًض، بٍ ُّع يم
تا اِاسغ تابـتاو بٍ کاعگغاو پغصاسدت يلدض،  َا هاه  با٣ی د١ّ٤ هاه ٟغِعصیى ٛیغ اػ بٍ 84ؿال 

ّلیدض اػ دغکدت بداػ يمايدضه بدّص.  صع دالی کٍ ّلیض عا ٟ٘ال يگٍ صاكتٍ بّصيدض ِ ت کاعگغاو سَ ت
ّکٍ پّل َا تّؿدَ صاصگـدتغی ِ گداه   باالصؿتی هضیغاو ي٤یي ِ ًض آُاعات كغکت، گاَی بل

 َا اٗالم هی کغص.  د١ّ٤ پغصاست ٗضم عی پّل َای آػاص كضه يؼص بايک هلی عا ٗلتيگُضا
 تّهداو هیلیدّو 433 ٣لن صع اصاهٍ چپاِل ؿغهایٍ گغِه هلی ٤َٟ صع یک هلی بايک هضت ایى صع
ّال ٟغِف داهن اػ  بايک 84 هاه هُغ چُاعم عِػ ایًکٍ تا بغص، یٜما بٍ عا هً٘تی هجتمٖ ایى اه

 اػ( سدام ؿدُاهیو ایدغاو ٟدّالص هدً٘تی هلدی گغِه كغکت صع عا سّص ؿُام کغص، اٗالم هلی
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 بددٍ يددام ٟددغصی 84 آبدداو 03 عِػ .کًددض هددی ِاگددظاع يدداػل، ٣یمتددی بددا ٗمددّهی هؼایددضه ُغیدد٢
ٗبضالغًدا  كدض. ایدغاو ّٟالص هً٘تی هلی گغِه هالک ِ ؿُاهضاع عؿما هّؿّی ؿیضٗبضالغًا

ّاپیمدایی ػاگدغؽ ایدى ٣دغاعصاص، هالکیدت باكدگاه اؿدت٤الل بدا  بدّص. هّؿّی هالک كغکت َ
ٗبضالغًا هّؿدّی . يیؼ بٍ ٗبضالغًا هّؿّی عؿیض هت٘ل٢ بٍ گغِه هلی هً٘تی ّٟالص سّػؿتاو

ّاپیمایی ػاگغؽ، هالک َتن صاعیّف صع کیق ِ پاعک صل٠یى بدّص. َای کدیق يیدؼ  ٗالِه بغ َ
ّلیض سٍِّ ايضاػی عاه ٟغصی کٍ هضٗی كضه بّص صع صؿتّع کاع ٣غاع هی  عا كغکت ؿاهايضَی ِ ت

يیـدت،  پغؿدًن د١ّ٤ تاهیى هـِّل کٍ کغص اٗالم ؿال َماو بُمى 03 عِػ هّؿّی اها صَض،
 بدضِو ِ یدک بداعه بٍ هشتلٞ، ِادضَای کاعگغاو اػ ي٠غ 433 اػ صع باػه ػهايی چًض عِػه، بیق

ّلی كضيض ِ ٗمال هلشن كض هّؿدّی َدیچ بغکًاع کاع اػ باػيلـتگی بُايٍ بٍ ٣بلی اُالٕ  پد
 ايـدضاص ِ ُدغٝ یدک اػ ُلبکداعاو كدکایت بدا. يدضاعص کاعگغاو صؿتمؼصَای پغصاست جُت

ٟداػ  ِاعص هدً٘تی گدغِه ایدى تدضعیج بٍ  صیگغ ُغٝ اػ آو اٗتباع سضكٍ بٍ ِ بايکی َای دـاب
ِلیٍ تاهیى کٍ ای گّيٍ بٍ  كض، جضیض بذغاو ّاص ا  هذودّالت بداػاع اػ بشلی سّعص، هلکن بٍ ه

ِلت با ابغام ِ اهغاع بغ هدیايت اػ سوّهدی ؿداػی عٟت صؿت اػ آو صع كدغایِی کدٍ اػ -ِ ص
ِلتدی  بذغاو ؿاػی آو اُمیًاو داهن كضه بّص، داًغ بٍ باػگلت گغِه هلی ّٟالص بٍ بشق ص

ّاػ صع ایغاو ّٟالص هً٘تی هلی گغِه کاعکًاو ِ کاعگغاو اٗتغاًات يلض. صع اصاهٍ،  ِع  كد٘لٍ اَد
 کاعٟغهدا كدض، آٛداػ هجتمٖ ایى کق        ػدمت کاعگغاو َای ماییعاَپی ِ اٗتغاًات ؿلـلٍ. كض

ّلیض بُبّص عاؿتای صع ا٣ضاهی َیچ ِ  يیداِعص ٗمدن بٍ 81 ؿال صع کاعسايٍ صع هّجّص كغایَ ِ ت
ّٕ كغایِی  د٤د١ّ پغصاسدت ٗضم َا  هاه بٍ هًجغ ِ بّص بغصه ٟغِ بذغاو صع عا ِادض ایى کٍ هجم

هايض ِ پؾ اػ گظكت ػهايی کّتاه، هّؿدّی  با٣ی سّص جای ؿغ بغ َمچًاو بّص، كضه کاعگغاو
عٟت ِ صِباعه بايک هلی هالک كغکت كض. هیؼاو ؿغهایٍ ای کٍ صع جغیاو سوّهدی ؿداػی 
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ّاػ ّٟالص هً٘تی هلی صع گغِه ّلیدض داًدغ ددال صع .بٍ یٜما عٟت، هلدشن يیـدت اَ  ایدى ت
 .ؿتا کغصه پیضا کاَق سّص اهلی ٓغٟیت 7۵ بٍ بؼعگ هً٘تی هجتمٖ

ِيضه گغِه هلی ّٟالص صع چًیى كغایِی باعَا ِ باعَا بیاياتی هبًی بغ پیگیغی  ِ ٣ٌاییٍ ٣ّه صع پغ
 هـداٗض ٣دّل هًتلغ كض اها كغکت ایى َای صاعایی اػ عیال هیلیاعص 99< ِ َؼاع یک آػاص ؿاػی

هداکى ٗدالِه بدغ ا ِ آيداو يگلّص کاعگغاو کاع اػ ای گغه ِ صیگغ ه٤اهات َن سّػؿتاو اؿتايضاع
ّاػ جمٍ٘ يماػ بٍ عا سّص اٗتغاًات ٣بلی، ياگؼیغ اٗتغاًاتی کدٍ پدؾ اػ گظكدت  .کلايضيض اَ

هذمّصی، هضیغٗاهن  چًضیى ؿال، َمچًاو بی صؿتاِعص با٣ی هايضه اؿت. باعَا ِ باعَا دمیض
ّيی عِيدض کٍ ایى بیاو با کاعگغاو ه٣ّ٘ات صع سوّم كغکت ِکغاؿدی ِ ٣داي  بايدک اصاعی بّع

 گغِه ٗاهن اؿت، بٍ تمضیض ِٗضه َا بغای پغصاست تضاِم بشلیض. بٍ گ٠تٍ ی هضیغ بغ ػهاو هلی
ایى  هلی بايک اؿت ِ تّهاو هیلیاعص ?: کاعگغاو بالٚ بغ هاَیايٍ د١ّ٤ ایغاو ّٟالص هً٘تی هلی

ّاو عا يضاعص کٍ  تدضعیج بدٍ اؿدت تدا ػهاو بٍ يیاػ ِ کًض پغصاست عا ه٣ّ٘ات َمٍ ؿغٗت ایى با ت
کًض. اػ آو ؿّ هوادبٍ ی هضیغٗاهن بايک هلی سّػؿتاو يیؼ آب پداکی عا  غصاستپ عا ه٣ّ٘ات

ایدى هغجدٖ  صؿدت اػ بغ عِی صؿتاو کاعگغاو عیشت. بغاؿاؽ آُاعات ؿ٘یض ُاَغی کداعی
 كد٘  اهدّع ِ َـدتًض هلدی بايک ئغ ػیغ کٍ َایی كغکت هیاو اعتباُی ؿاستٍ يیـت ِ َیچ

ّايًض يمی اَ  آو ِ يضاعص ِجّص سّػؿتاو هلی بايک صع دّػه عٟٖ هلدکالت ٟدّالصی َدا  گاهی ت
 ِ هلدی گدغِه هدضیغٗاهن ُغید٢ اػ بایدض ه٣ّ٘ات ِ د١ّ٤ صعباعه َا گیغی بغصاعيض، ػیغا تومین

 يلدضه صاصه بايک تذت هضیغیت ِی ٣غاع استیاع صع ِ اٗتباعی كّص پیگیغی هغکؼ صع هلی بايک
بٍ بیاو ؿاصه، تًُدا اهدغی کدٍ اػ  .اؿت يکغصه اعک ایى بٍ هشتاع ایى بايک عا ٟغص یا يُاصی يیؼ ِ

ّلی هّعت گغٟتٍ، ایى اؿت کٍ هلکالت  هغکدؼ صع هلدی بايدک کداعگغاو بدٍ ؿّی ایى يُاص هت
ِلیای با كضه ِ صاصه ايت٤ال  صؿدت صع يیؼ ا٣ضاهاتی كضه ايض ِ آو َا هظاکغه ِاعص تُغاو صع بايک ا
ام كضه  ِ چٍ سغِجی بغای عٟٖ بذغاو جداعی اها ایى هـالٍ کٍ چٍ ا٣ضاهاتی ايج .صاعيض ايجام
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کاعگغاو صاكتٍ اؿت صع َالٍ ای اػ ابُام ٣غاع صاعص. البتٍ يبایض اػ ئغ صِع صاكت کدٍ صع جغیداو 
 با َضٝ اٗتغاى بدٍ ٗدضم عؿدیضگی ًِد٘یت سدّص، ِاکدًق تًدض کاعگغاو تجم٘ات بغگؼاعی
ّاؿدت ٣داي ٣ٌایی ه٤اهات  ّيی کداعگغاو ابدغاػ كدض ِیکی اػ ا٣ضاهاتی بّص کدٍ صع پاؿدز بدٍ س
کاعگغاو گغِه هلی ّٟالص کٍ بغای پیگیغی هِالبات بٍ دد٢ سدّص صؿدت بدٍ بغپدایی  اػ ت٘ضاصی

 ِ صؿدتگیغ ايتٔداهی يیدغِی بدا صؿدتّع صاصؿدتايی ِ تّؿدَ تجمٖ اٗتغاى ه٠ًی ػصه بّصيدض،
ّاػ عا ٟدّالص هلدی گدغِه کداعگغاو باػصاكدت سّػؿدتاو ٗلدت صاصگـتغی .كضيض باػصاكت  اَد

ّيی م٘اتتج  اٗالم کغصه بّص.  آياو هجّػ بضِو ِ ٛیغ٣اي

 راهکار بزوو رفت اس بحزاو چیست؟ 
ِساهت اًِإ صع گغِه هلی ّٟالص بٍ جایی عؿیضه کٍ َیچ هالک سوّهی ِ ٛیدغ سوّهدی 

بذغايدی  اسیدغ ؿال ؿٍ صع ّٟالص هلی داًغ بٍ پظیغف هالکیت ایى ِادض هً٘تی يیـت. گغِه
عا تجغبٍ هی کًدض. ایدى تجغبدٍ  سوّهی بشق بٍ كغکت ایى ِاگظاعی ػهاو اػ سّص تغیى ایام

ّلیض، سٍِّ کاَق باٗث تلز  كدغکت کاعکًاو بیمٍ ِ د١ّ٤ ٗضم پغصاست يیؼ ِ يیغِ ت٘ضین ت
 کدٍ اؿدت گغیبداو بدٍ صؿت بـیاعی هلکالت با ّٟالص هلی صع دال داًغ، گغِه. كضه اؿت

بٍ كماع هی  ه٣ٍّ٘ بیمٍ ِ د١ّ٤ ِ ّلیضت سٍِّ ت٣ّٞ هالکیت، ٗضم ك٠اٟیت آو َا تغیى هُن
ّلیدض، ٗدضم سٍِّ ت٣ّٞ َا  هاه آیًض. کاعگغاو ِ کاعکًاو گغِه هلی ّٟالص،  د٤د١ّ پغصاسدت ت

ّايًض کٍ ؿدب  ًِ٘یت ه٣ٍّ٘ ِ هِالبات ِ يیؼ بالتکلی٠ی  ايباكدت ؿُاهضاعاو عا صالیلی هی س
سغِ  كغکت اػ بشدق  کٍ هّعتی صع ِ كضه ّٟالصی بؼعگ كغکت ایى َای  بضَی ِ َا َؼیًٍ 

ّاَض ع٣ن كغکت ایى کاهن تِ٘یلی ٟاجٍ٘ ػِصی بٍ سوّهی هذ٢٤ يگغصص، ِلدت  .سدّعص س ص
دتی صع چًیى كغایِی داًغ بٍ پظیغف هضیغیت کاعگغی يیـت. ایى اهغ كکـتی بؼعگ بغای 

ِلت هذـّب هی كّص ، لذا درخىاست باسگشت هذیزیت کارخايه به بخ  دولتی، تال  ص
عِيدضی  اسی دولت به عقب يشیًی در قبال سیاست های يئىلیبزالی اسمت،بزای وادار س
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ِلت صع ٣بدال تذودین ِ آهدّػف، ؿدالهت ِ  کٍ صع َمٍ كنّو جاهٍ٘ ٣ابن عص گیغی اؿت. ص
ِلدت اػ سدّص عٟدٖ  ّاو چابک ِ کّچک ؿداػی ص صعهاو، اكتٜال ِ هـکى ِ اهثالُن تذت ًٗ

ّلیت هی کًض. ُب٢ اهن ّاعصی عؿاػی ص ٣ايّو سوّهی == هـن  هّعت ٗضم صع ِ سام ه
ّاو هی كغکت ؿّصَی ِلت بٍ عا آو ت ّاؿدتاع اؿداؽ َمدیى بغ ِ باػگغصايض ص  کداعگغاو ٟدّالص س
ِلت بٍ كغکت ایى بغگلت ّاص ِ كمق تؼعی٢ ًِ٘یت هالکیت، َـتًض، تا با ت٘ییى ك٠اٝ ص  هد

ِلیٍ ِ اػ ؿغگیغی بی ٠٣ٍِ ّلیض ِ پغصاست ه٣ّ٘ات کاعگغاو کاعکًاو  ا  اػ ػیدغ ٟلداع لیه گغِه ت
هلکالت  بذغاو ه٘یلت عَایی یابًض، ٟلاعی کٍ بی ايضکی صسن ِ توغٝ صع ِا٣٘یت، بٍ بغِػ

 دتدی ِ اٟـدغصگی ياكی اػ ٤ٟضاو اهًیت يیغِی ايـايی، ٗضم اهکداو اهدغاع ه٘داف، بیکداعی،
ّاعص ّايی صع تاهیى َؼیًٍ َای صعهاو صع سّصکلی ه  هًجغ كدضه کاعگغاو بیى ِ هغگ بٍ صلین يات

اؿت. جًبق کاعگغاو گغِه هلی ّٟالص بدا ت٤ّیدت تلدکن هّجدّص سدّص بدا بغگدؼاعی هجداهٖ 
ّيی ایى تلکن کدٍ اهدغ  ٗمّهی، ئیغ هجمٖ ٗمّهی کٍ صع چًض عِػ اسیغ بغپا كض ِ تثبیت ٣اي
ّاع  ّايض گام َای اؿدت ؿاػهايضَی اٗتوابات ِ پیگیغی اٗتغاًات ه٠ًی عا بغ ُٗضه صاعصE هی ت

 ِ کاعکًداو میى تضاِم دغکت صع هـیغ تذ٢٤ هِالبات بغصاعص. هِالبداتِ بلًضی صع جُت تٌ
ِي٢ ّٟالص هلی گغِه کاعگغاو ّلیض، سَ هلتمن بغ ع  ِ د٤د١ّ پغصاسدت كدٜلی، تاهیى اهًیت ت
 ٟ٘الیت بی ٠٣ٍِ ای کٍ ايجام هدی صًَدض، بایدض هذ٤د٢ گدغصص. کداعگغاو اػای صع كٜلی هؼایای

ّلیض وتا پایاو بذغا ّٟالص هلی گغِه ػدمتکق ّلیدضی سٍِّ َمٍ ايضاػی عاه ِ ت  اتمدام بدغای ت
 ِ کاعسايدٍ ایدى کداعگغ َدؼاع چُداع اػ بدیق کدٍ بداعی هلد٤ت كدغایَ ِ هّجدّص بالتکلی٠ی

ّاصه هداه،  َدغ ه٤دغع هّٗدض ؿدغ کاعگغاو د١ّ٤ اؿت، پغصاست بغصه ٟغِ سّص صع عا َایلاو ساي
ّلیض، ت٘ییى تکلیٞ ًِد٘یت کاعگغاو هـتمغ ؿال، ٗضم اسغا  پایاو پاصاف ِ ٗیضی پغصاست  ت

 تدتهیى ؿداػهاو هدًض١ِ بدٍ کاعگغاو بیمٍ د٢ کاعگغاو ِ ِاعیؼ اػ ي٠غ 433 دضِص باػيلـتگی
ّاًَض کلیض، ّاؿدت  تذ٤د٢ هتذضايدٍ بدغای اجتماٗی صؿت اػ اٗتغاى يش َدا، صع هد٠ّٝ  س
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ايدض،  بغيمی صاعيض ِ بغ َماو هضاع کٍ تداکًّو پدیق عٟتدٍ تالف اػ صؿت اٗتغاًی هی ایـتًض ِ
اػ جملدٍ کداعگغاو ٠َدت تپدٍ ِ ؿدایغ ا٣لداع  کداعگغاو صیگغ با عا سّص اٗتغاًات ِ اٗتوابات

ّيض هی ػيًض ِ صع ایى هـیغ ّٟالصی َای بشق َای صیگغ کلّع يیؼ َمايًدض  َمچّو ه٘لماو پی
ّيضيض. اها تضاِم ایى عػهًضگی  ّٟالص آعیاو ٣ؼِیى يیؼ بٍ ه٠ّٝ هتذض اٗتغاًات کاعگغی هی پی

غِ تذکین تلکن باثبات کاعگغی اؿت، تا دملٍ ِ ت٘دغى بدٍ يمایًدضگاو اهدغِػ کداعگغاو صع گ
کغص کدٍ ٟغاهّف يبایض تبضین بٍ دملٍ بٍ تلکن کاعگغی ِ دملٍ بٍ ُب٤ٍ کاعگغ هذـّب كّص. 

 <:، @B ؿال پؾ اػ کاَق دجن اٗتغاًات ِ تجم٘ات کاعگغاو َپکّ صع اعاک، صع اِاین آباو
اػ ایدى ُلدِ  َپکدّ پدیق  دبؾ ِ كال١ هذکّم كدضيض. کداعگغاِو د٢ کاعگغ ایى کاعسايٍ بٍ

ّايـددتًض صع جغیدداو اٗتغاًددات، بددا  هیعسددضاصَا  ّيی سددّصت ، تذمیددن تلددکن هـددت٤ن ِ ٣دداي
ِ ٗالِه بغ ِعِص هباعػه بٍ یک ٟاػ جضیدض ِ  ؿاػيضعا صع ؿاػهايِی جااٟتاصه هـت٤غ  لاويمایًضگاي
، يگداَی بدٍ ایدى تجغبدٍ، اهًیت ایجاص کًًدض  ی داكیٍتغ، بغای يمایًضگاو سّص تا دض  پیلغٟتٍ

ًغِعت تّجٍ ِیژه گغِه هلی ّٟالص بٍ لؼِم بغسدّعصاعی اػ تلدکن ِ د٠دْ ِ هدیايت اػ آو عا 
 صِچًضاو هی ؿاػص. 

تًُا د٤ی٤ت هّجّص ایى اؿت کٍ بغای کاعگغاو اٗالم يغر عكض ا٣تواصی اػ ؿّی بايک هغکؼی 
َای پدغ  يیـت، بذغاو ه٘یلت ٟؼایًضه ای کٍ دتی صع ؿداليلايگغ ِجّص یا ٗضم ِجّص بذغاو 

ِي٢ بغ کاعگغاو تذمین كضه اؿت، تًُا با ه٤ابلٍ با ؿیاؿدت َای بداػاع آػاص ِ ؿدغهایٍ صاعايدٍ  ع
 ٣ابن هُاع اؿت ِ بؾ.  

 اسد نوروزی
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 آب: تیاییذ کارگراى را تسنین!رآر
 

 ی عاه يّ هًتلغ كض. ی چُاعم يلغیٍ عهصع كما 7089* ایى يّكتٍ بغای يشـتیى باع صع اؿ٠ًض 
 

صاعاو،  ی صعگیدغی ِ تدًق هیداو کداعگغاو ِ ؿدغهایٍ عِؿیٍ ِ صع بذبّدٍ 7871پیق اػ اي٤الب 
ياهیضيدض. ایدى  هی Cَا كدّعای ؿدگDصاعی، كّعای کداعگغاو عا  صاع ؿغهایٍ عِك٠ًکغاو ُغٝ

ّکٍ گظاعی هغیخ ِ بضِو الپّكايی هی يام ّايض كد بدٍ چًدیى هدضا٣تی بایدض  کًًضه باكدض، اهدا ت
صاعاو تا ًَگاهی کٍ ٣ضاؿت ِ کالَلاو صع ه٘غى سِغ  تّجُی سام هبظِل صاكت. ؿغهایٍ

ّاعكاو عا کًاع يمی گظاعيض. تا عؿیضِو چًیى ٣ِتدی بدٍ ِٟدّع ِ بدا َیجدايی  ٣غاع يگیغص، اصا ِ اُ
ِٙ ٗجی  اػ اد٤ا١ د١ّ٤ کاعگغاو ؿشى هی كداو عا َای سّص عايًض، گّیی کٍ سّصكاو يیؼ صع

ِٙ کًًض. بایض پظیغٟت کٍ بغای َغ ت٘غیٞ ِ تذـیًی هیؼايی  َایلاو ت٘ٔین هی باِع صاعيض ِ بٍ صع
ِٙ ِ گًضه ِٙا گّیی ًغِعی صع ّکٍ ،َدایی ؿت، اها چًیى ت٘داعیٞ ِ صع  CؿدگDتغ اػ  کًًضه كد

ِٙ ّاجٍُ با چًیى صع ّا٣٘ی ِ صع ه ای َ ياهیضو کاعگغاو اؿت. ادتماال بـیاعی اػ ها صع چًیى ه
ّيٍ هی صاعی اػ سّصهاو پغؿیضه كار ّال  این، چگ ِٙ گ٠ت  ایى ؿ ّاو با چًیى ایماو ِ باِعی صع ت

ّال اؿدتاو  ؿت کٍ كایض بغای کاعگغاو آطعآب صع بغابغ هضیغاو کاعسايٍ یا اؿتايضاعیی اَا اػ آو ؿ
ّيٍ هی هغکؼی، ِٙ باعَا ِ باعَا پیق آهضه باكض. چگ ّاو با ایمايی عاؿز صع  گ٠ت  َای بؼعگ ت

 دولت و بحزاو
يیداػ  ،کدغص پؾ اػ جًگ با ٗغا١، جمُّعی اؿالهی کٍ با عکّص ِ تدّعم صؿدت ِ پًجدٍ يدغم هی

ّلیضی  صاكت ِیغايی َای ياكی اػ جًگ عا باػؿاػی کًض ِ کاَق هیؼاو ؿّصآِعی ِادضَای ت
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ِلت ؿدغهایٍ غاع ٣دآهغیکدا  پیمايداو ی َن صع هًّٔهدٍصاعی ایدغاو کدٍ  عا بٍ يذّی جبغاو کًض. ص
ّايدض ٟلداع عا تذمدن ِ ًِد٘یت عا بّص ینِ تذت تذغ يضاكت ، بٍ عاَکاعَایی يیاػ صاكت کٍ بت

ِلت هیغدـیى هّؿّی هِغح  اِاسغ باػؿاػی کًض. عاَکاع پیلًُاصی کٍ اػ  َدای گام كض اهاص
ِلتب اؿاؿی آو بغصاكتٍ كضه بّص، ت٘ضین ؿاستاعی بّص. ت٘ضین ؿاستاعی، صع کًاع  ٘ض اػ ایى ص
ِلت اػ ُغی٢ کاَق سضهات اجتماٗی چّو بُضاكت ِ صعهاو ِ آهدّػف یًٍکاَق َؼ  َای ص

َای  ؿاػی ؿیاؿت ؿاػی بّص. پیاصه ، بٍ صيبال سوّهیَا ٗمّهی ِ َمچًیى آػاصؿاػی ٣یمت
المللدی پدّل بدٍ  ت٘ضین ؿاستاعی بٍ ُّع ه٘مّل اػ ُغی٢ ٟلاع بايک جُدايی ِ هدًض١ِ بدیى

ِلت ِلت ایغ َا تذمین هی ص ُدّع صاُِلبايدٍ ت٘دضین  او بدضِو چًدیى ٟلداعَایی ِ بدٍكض، اها ص
ِلدت  ، عِفؿداػی عا آٛداػ کدغص. صع ِا٣دٖ ؿاستاعی ِ سوّهی ّاجُدٍ بدا بذدغاو ص بدغای ه

ّلیت اٟؼایق بُغه َای پایايی جًگ ایى كض کٍ ا٣تواصی ؿال ِ ؿدّص ِ  کلی اػ کداعگغاو هـن
ّلیدض عا بدٍ بشدق سوّهدی  لیـدن ِ ٟلداع ت٘دضین اهپغیا تذدغین ِ . ٟلداعبـدپاعصهضیغیت ت

َای  َا ِ گغصه َایی بغای تذمن صاعص، بٍ كايٍ چّو َغ ٟلاع صیگغی کٍ يیاػ بٍ كايٍ ،ؿاستاعی
ّاهن تذت ٟلاع بیلتغی ٣غاع  ِلت ایغاو َغچٍ اػ جاي  تذغین ِ صیگغ ٗ کاعگغاو هذّل كض. ص

 کغص.  گغٟت، ٟلاع بیلتغی عا بٍ کاعگغاو ِ ٟغِصؿتاو تذمین هی هی
ؿاػی  ِاعص ٟغآیًض سوّهی ایى كغکتآطعآب اٟتاص ِ  كغکت هًایٖ ٣غٍٗ بٍ يام 7092صع ؿال 

آطعآب بٍ ٟغیبغػ ِ ؿتاع پغيا ِاگظاع كض. ُی هضیغیت بغاصعاو پغيدا  7099كض، تا ایًکٍ صع ؿال 
ّلیض اػ  7433کاعگغ بٍ  0333ت٘ضاص کاعگغاو آطعآب اػ  تى صع ؿدال  2333کاعگغ کاَق پیضا کغص، ت

ِگاه ای کدٍ بـدیاعی اػ تجُیدؼات پیلدغٟتٍ تى عؿیض. کاعسايٍ 033تا  793بٍ  َدای بدغ١،  ی يیغ
ؿیماو عا يدٍ ٤ٟدَ بدغای ایدغاو کدٍ صع ؿدّعیٍ، ٗدغا١ ِ  َای کاعسايٍ پتغِكیمی، پاالیلگاه ِ

ّلیض هی ّلیض ُس  ،کغص بالعِؽ ت غص عؿیض. د٤د١ّ کداعگغاو ِ باػيلـدتگاو آطعآب بدٍ تّ٘ید٢ بٍ ت
ؿًض کاعسايٍ عا يؼص بايک کلاِعػی جُت اسظ ِام  ،ی آسغ بغاصعاو پغياٍ اٟتاص تا ایًکٍ صع هغدل
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صعهض  00گغِ گظاكتًض. با ٗضم باػپغصاست ِام، بايک کلاِعػی کاعسايٍ عا هواصعه ِ هالک 
َا يیـت. َمٍ  كباَت بٍ ٟیلن ٟاعؿی ؿاػی صع َمٍ جا بی ؿُام آطعآب كض. صاؿتاو سوّهی

َدایی صاعيدض. آطعآب َدن چدّو  ًض اهدا صع جؼئیدات ت٠اِتکً اػ یک ُغح کلی ِادض تب٘یت هی
ِٕ كض ِ بٍ بايک ستن كدض. ؿاػی ی سوّهیَا اٛل  صاؿتاو ، با بشق سوّهی ِا٣٘ی كغ

ِٙ ِٙ  َا اهیضِاع يگٍ هی َای پغآب ِ تاب ها عا بٍ پایاو ٟیلن اها َماو صع  صاعص. کضام صع
ّايٖ ِ  هکاو کًاعَایی صاعص کٍ ا ؿاػی َغ ؿیاؿتی هلؼِهات ِ ًغِعت پیاصه  ؿداػی آهاصهػصو ه

َدای  اجدغای آو ؿیاؿدت عا ٟدغاَن کًدض. ایدى هلؼِهدات بایدض صع دّػه جُت كغایَ هًاؿ 
ّٕ ِ ٣ابدن  هشتلٞ ؿیاؿی، اجتماٗی، ٟغًَگی ِ اهًیتی پشت ِ پدؼ كدّص تدا َمدٍ چیدؼ هِبد

ِلت کًدض.  هی صاعی اَمیتی صِچًضاو پیدضا َای ؿغهایٍ پظیغف بٍ ئغ عؿض. ایى پشت ِ پؼ صع ص
ِٙ َغ چٍ بغياهٍ َدای  َای ا٣تواصی صع تٌاص بیلتغی با هًاٟٖ بشق ٛال  هغصم ٣غاع گیغص، صع

ؿداػی ِ جدا ايدضاستى چًدیى  َا الػم اؿدت. بدغای پیاصه تغی جُدت تّجیدٍ ایدى بغياهدٍ بؼعگ
ِٙ ّايًدض صع ؿدِّح هشتلدٞ صع  َایی بٍ يُاصَای بؼعگ صع تدغ ِ کاعآهدضتغی يیداػ اؿدت کدٍ بت

َای ا٣تواصی ٗلیٍ کاعگغاو ِ ٟغِصؿتاو عا ُبی٘ی جلّه صًَض. ا٣تواص  بغياهٍ ،ا َنَماًَگی ب
ّاو يُاصی جا بؼيض کٍ هیاو هًاٟٖ  ی ؿیاؿی، تالف هی صع ػهیًٍ صاعی ؿغهایٍ ِلت عا بٍ ًٗ کًض ص

ي٤لی سًثدی صاعص ِ  ،صاع َای هشتلٞ، چٍ کاعگغ ِ چٍ کاعٟغها ِ چٍ ٟغِصؿت ِ چٍ پّل گغِه
کًض ِ تًُدا بدغای اٟدؼایق عٟداه ٗمدّهی  َمٍ عا بٍ یک چلن يگاه هی Eيیـت ُغٝ َیچ کضام

کًض ایى گّيٍ يلاو صَض کٍ َغچٍ کاعٟغها كغایَ بُتغی صاكتٍ باكدض،  کًض. ؿ٘ی هی تالف هی
ّاَض كدض. کداعگغاو ِ کاعٟغهایداو بایدض  ّاَ  ایى بُبّصی چیؼی يویبلاو س کاعگغاو يیؼ اػ ه

ِلت سًثدی جُض ِ کّكق ک ،صؿت صع صؿت َن ًًض ِ با اتذاصی ؿغاؿغی کلّع عا بـاػيض. ص
ؿداػی ٣غاعصاصَدای  ؿداػی یدا ه٣ّتی تاکیض صاعص کٍ اگدغ ؿیاؿدتی ا٣توداصی چدّو سوّهی

ی هدغصم اؿدت. اگدغ ٣یمدت بًدؼیى اٟدؼایق پیدضا  کًض تًُا بغای هًاٟٖ َمٍ کاعگغاو عا پیاصه هی
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یباییب کًض بٍ ٣وض تذ٢٤ ٗضالت اؿت چٍ عِیاَای جظاب، لظت هی توّیغ هغصهدی  !شق ِ ػ
 َمگدايی صیگدغ جُدت سّكدبشتی ِ ؿد٘اصت یدککٍ َمٍ با َن بغاصعيض ِ َمٍ باػِ بٍ باػِی 

گاَی عا ب٠غیبض. چًیى تواِیغی اػ هغصهی یکضؿت، َن کًًض هی تالف هی ّايض َغ طَى آ ؿّ ِ  ت
ضاستى َای ا٣تواصی ِ جدا ايد َای ٟغًَگی يیاػهًض اؿت. پیلبغص ؿیاؿت َضٝ بٍ پیّؿت َن

ِلت بی ّاو هثدال ِػیدغ  بضِو ك٘اعَای جظاب ِ صَى ،ُغٝ تَّن ص پغکى ياهمکى اؿت. بٍ ًٗد
ّاَی کغصه ِ ٟغهّصه ّاَض كدض. اهدا  کاع اػ کاعگغاو آطعآب ٗظعس ايض کٍ بٍ هلکالت عؿیضگی س

ِٙ اػ جاي  ِػیغی کٍ بغای سوّهی  ِا٣دٖ َای تداهیى اجتمداٗی کدٍ صع ؿاػی كغکت ایى صع
ّيٍ ٣ابن باِع اؿت اؿتهّع كضه تکاعگغاو ؿاستٍ كضه، ه ی بیمٍ د٢اػ  هـت٤یماً   ، چگ

ِلدت ؿدغهایٍ اها هیاو بغياهٍ ی  صَدض، آو چًداو صعه صاعی ِ كد٘اعَایی کدٍ هی َای ا٣تواصی ص
ّاو آو عا پًُاو کغص. َغچدٍ ایدى  َای پلیـی ِ ؿغکّب يمی ٗمی٤ی ِجّص صاعص کٍ جؼ با عِف ت

ِٕ اٗتغاًدات آطعآب  گغ يیؼ بیلتغ هی ؿغکّبتغ كّص، ي٤ق يیغَِای  كکاٝ ٗمی٢ كّص. با كغ
 ،، کاعگغاو ا٣ضام بٍ بـتى هـیغ اعاک بٍ تُغاو کغصيض. اػ پدؾ ايـدضاص جداصه7084صع كُغیّع 

پلیؾ ِاعص ٗمن كض ِ ا٣ضام بٍ ؿغکّب كضیض کاعگغاو کدغص. صع آسدغیى اٗتدغاى کداعگغاو صع 
عگغاو َپکدّ عاه آَدى ؿغاؿدغی عا هـدضِص يیؼ کاعگغاو آطعآب َمچّو کا 7089اِاسغ هُغهاه 

ّاجٍ ِ  ًغب ِ با ِ کغصيض، َا باػصاكت كضيض. اگغ بغای ػهاو کّتاَی  ي٠غ اػ آو 27كتن پلیؾ ه
ّاع عا بٍ ٤ٗ  بغگغصايین بُتغ هی ّاو ُٟمیض ي ی َاكّص. يیغِ يیغِی ؿغکّب چگّيٍ ؿاستٍ هی ،ت

، ؿدًگیى ِ هد٣ّغ ِ تذدت اُاٗدت ِ َای ؿااليٍ با ئن ِ آًَگی ص٣ید٢ یگاو ِیژه کٍ صع عژه
یبایی اػ َماًَگی عا بغای ها هشاُباو بٍ يمدایق هی کًتغل هذي جلّه گدظاعص، اهدا صع  َای ػ
ّاو صعيدضه ی آو ئن ِ ٣ِاع بٍ کًاعی هی ٣ِت ه٤تٌی َمٍ سدّیی کدٍ تداػه اػ  عِص ِ چّو دید

تی ٟغِصؿدتاو صع َای ه٘یل آِعص، پؾ اػ كّعف ٠٣ؾ آػاص كضه ِدلیايٍ بٍ کاعگغاو َجّم هی
ِلت َاكمی عٟـًجايیی ٠َتاص  اِاین صٍَ َای  ؿداػی ؿیاؿدت ؿدیؾ كدض. بدا پیاصهتت ِ صع ص
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َدای کداعگغاو ِ  چیؼؿاػی کاعگغاو َمؼهاو يیغِیی کٍ بٍ ُّع ِیژه هـنّل ؿغکّب ِاکًق بی
 .ؿاستٍ ِ تجُیؼ كض ،ؿتا ٟغِصؿتاو بٍ ایى يابّصی

ی ؿددغکّب اؿددت.  ی اػ کلیددت كددیّهاهددا ؿددغکّب هـددت٤ین تّؿددَ يیغَِددای پلددیؾ بشلدد
کًدض بدٍ ؿدغکّبی يدغم ِ پًُداو  صاعی اػ ُغی٢ تٜییغاتی کٍ صع بًیاصَای ػيضگی ایجاص هی ؿغهایٍ

ِلت ا٣ضام هی ّاو هثال، ص َا اػ ُغی٢  کًض کٍ كغایَ عا جُت ؿغکّب هـت٤ین ٟغاَن کًض. بٍ ًٗ
. ایى تدک ِ تًُاؿداػی کًًض عا تٌ٘یٞ هیتًُاکغصو کاعگغاو اهکاو هباعػه ِ ه٤اِهت کاعگغاو 

اػ ؿدّیی بدا جدضا کدغصو کداعگغاو اػ  صاعی ؿدغهایٍ كّص. ؿاػی هی َای هشتل٠ی پیاصه بٍ عِف
ّاصگی ِ ٟاهیلی دمایت اػ  ِ کًدض، َا عا بٍ تى صاصو بٍ کاع صع َغ كغایِی هجبّع هی آو ،َای ساي

َدایی ٟدغصی ِ  بٍ کًقکًًضه چّو ایًـتاگغام َمٍ چیؼ عا  ُغٝ صیگغ اػ ُغی٢ ابؼاعَای ؿغگغم
صاعی صع ایى عاؿتاؿت کٍ َدغکؾ تًُدا بدٍ هًداٟٖ  صَض. تمام تالف ؿغهایٍ صع سلّت ت٤لین هی

صَض کدٍ صع ؿدِذی  صاعی ایى اهکاو عا هی سّیق ٟکغ کًض. جااٟتاصو چًیى يگاَی بٍ ؿغهایٍ
ّلیضی يیؼ َغ گغِه کاعگغی تًُا بٍ هًاٟٖ جمٖ سّی کالو ق ٟکغ تغ، یً٘ی صع ؿِخ ِادضَای ت

ّاو َمیى ٤ٗیضه عا بٍ ؿِّح باالتغ يیؼ ت٘مین صاص، آو جا کٍ کاعگغاو ِ ٟغِصؿتاو َدغ  کًض. هی ت
 Cيٍ ٛؼه يٍ لبًاو، جاين ٟضای ایدغاو Dکلّعی تًُا صع پی هًاٟٖ سّص َـتًض ِ سّص عا صع ك٘اع 

ػ ٗبدّع اػ ای ا صع اعاک با اٗتغاًات هلتغک آطعآب ِ َپکّ صعجٍ با ایى دال،ض. ًکً هتبلّع هی
ایى ًِ٘یت عا هلاَضه کغصین. صع اٗتغاًات اسیغ َپکّ يیؼ کٍ ت٘دضاصی اػ کداعگغاو آطعآب بدا 

َای تدالف بدغای ایجداص َمدضلی ِ اتذداصی  َا عا َمغاَدی کغصيدض، جغ٣دٍ دٌّع صع َپکّ آو
صاعی َمیلٍ تاِاو ؿًگیًی صاعص، بٍ َمیى صلین  تغ ػصه كض. اها تشِی اػ ٟغصگغایی ؿغهایٍ کالو

ِلت ؿغهایٍ ّاجٍ كضيض. ص ّاَدض، کداعگغايی  صاعی تًُا یک چیؼ هی ایى کاعگغاو با هجاػات ه س
تًُا، ؿغ بٍ ػیغ ِ داًغ بٍ یغا١ بغای اؿتثماعكضو. صاصؿتاو اعاک صع ِاکدًق بدٍ اٗتغاًدات 

َا عا هـتذ٢ تًبیٍ ِ هجاػات صايـتٍ اؿدت. صاصؿدتاو  کاعگغاو آطعآب ابغاػ َمضلی کغصه اها آو
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ّاَض َن سغها عا. َن هی سضا عا هی اعاک َن ّاَض يلاو صَض عيج کداعگغاو عا صعک هی س کًدض  س
ّاو یدک صاصؿدتاو سدّب ِ هداهّع ؿدغکّب عا ايجدام صَدض.  ِ اػ ؿّی صیگغ ِٓی٠ٍ اف بٍ ًٗد

 .Cُٟمن، اها بیاییض کاعگغاو عا بؼيین هى عيج كما عا هیDگّیض:  صاصؿتاو اعاک هی
صع ِاکًق بٍ  7893َای  اػ دضِص ؿال ٗمضتاً  ؿاستاعیؿاػی ِ ت٘ضین  َای سوّهی ؿیاؿت

ِلت 13ی  بذغاو ا٣تواصی صٍَ َدای  هیالصی پیلًُاص ِ صع ي٤اٍ هشتلٞ جُداو پیداصه كدض. ص
ّای ُب٤اتی اجاػه صَض، صاعی ؿغهایٍ اػ َغ بذغايی جُت باػؿاػی ِ  اگغ هجال یابًض ِ تّػاو ٣

ّاو  کًًض. هی بُبّص ًِ٘یت کـ  ؿّص اؿت٠اصه هی صاعی اػ بذدغاو َدن کـد   گ٠ت ؿدغهایٍت
ؿاػی ات٠ا١ اٟتداص،  هیالصی با سوّهی 13ی  کًض. آو چٍ پؾ اػ بذغاو صٍَ ؿّص ِ ه٠ً٘ت هی

ّای اٟؼایق  اٟؼایق هیؼاو اؿتثماع ِ کاَق صؿتمؼص بّص. اػ یک ؿدّ بدٍ  ،Cِعی بُغهDتذت ل
 صاعاو ؿدغهایٍبدغای  کاالی بیلدتغی ،کاع َغ کاعگغ صع هضت هلشن كضتی اٟؼایق  ِاؿٍِ

ّلیض هی ّايیى کداع، ه٣ّتی صاعاو ، ؿغهایٍصیگغ ّیِ اػ ؿ كّص ت ؿداػی ٣غاعصاصَدا ِ  بدا تٜییدغ ٣د
هّجد   ، اٛلد ػيًض. ایى كغایَ کٍ صع ٗیى ددال کاَق صؿتمؼصَا ؿّص بیلتغی بٍ جی  هی

عا  اهکاو هباعػه ِ ه٤اِهت اػ جاي  کاعگغاو ،كّص، با اٟؼایق يااهًی كٜلی اٟؼایق بیکاعی هی
ّاو اػ آب صبٍ صبٍ کغه گغٟت. ب٘دض اػ ٣غید  بدٍ  صَض. ایى چًیى هی يیؼ کاَق هی ؿدال اػ  43ت

ِٕ ایى ؿیاؿت ّاو بٍ ًِ٘یت اهغِػ آطعآب يگاه کغص. با طکدغ  َا ِ صیضو تب٘ات آو بُتغ هی كغ ت
ی  ِ ياعًدایتی گـدتغصه َمؼهاو با اٗتغاًدات کداعگغاو آطعآب یک ِا٣٘یت جال  آٛاػ کًین.

 24.4بدیق اػ  ،89هاَدٍ يشـدت ؿدال  8ػیداو سدالن كدغکت آطعآب صع  کٍ صع دالی آياو،
ؿدالٍ  ی یک تُدغاو، صع صِعه بدّعؽ بداػاع َغ ؿدُن آطعآب صع هیلیاعص تّهاو بّصه اؿت، ٣یمت

ی  صاعی ایدى چًدیى َمدٍ صع ؿدغهایٍ صعهض عكدض کدغصه اؿدت! 444، 89هًتُی كلن اؿ٠ًض 
كّص ِ بدٍ ُدغػ هٌدذکی ٣یمدت  ت کاعگغاو صِص هیَای هّجّص صع کاعسايٍ ِ ًِ٘ی ِا٣٘یت

کًض. صع ًِ٘یت بذدغاو ا٣توداصی ِ َمؼهداو بدا  پیضا هی يجّهی ؿُام َماو کاعسايٍ اٟؼایق



132 
 

ی کٍ ؿُام آطعآب عا صع استیاع صاكدتًض اػ هذدن عكدض ٣یمدت صاعاي ؿغهایٍ ،اٗتغاًات کاعگغاو
 صعهضی بٍ جی  ػصيض! 444ؿُام سّص، ؿّص 
ؿتاو يیـت ِ بُتغ اؿت کمی ِاعص صيیای كیغیى سیدال كدّین. صع ًِد٘یت ایى اها ابتضای صا

ی بؼعگ ِ هاصع  بذغايی ا٣تواص ایغاو اگغ ها سّص عا بٍ جای بغاصعاو پغيا بگظاعین ِ یک کاعسايٍ
 ،صَین  ابتدضا بدغای اٟدؼایق ؿدّص عا ه٠ت ِ هجايی صع استیاع ها ٣غاع صًَض چٍ کاعی ايجام هی

کلدین ِ د٤د١ّ پغؿدًن اسدغا   کًین، اػ با٣ی کاعگغاو کاع بیلتغی هی یت٘ضاص کاعگغاو عا کن ه
کداعی ٣غاعصاصَدا عا ه٣ّدت کدغصه ِ  کًین. بغای هذکن ياكضيی سغ  هی كضه عا با كّعی ِهٞ

ی ب٘دض صع هدّعت بذغايدی كدضو كدغایَ  کًین. صع هغدلدٍ اهکاو َدغ ه٤داِهتی عا ؿدل  هدی
ؿدّصی  ،ِ یا اػ ُغی٢ گغٟتى ِام بٍ يام کاعسايٍ ا٣تواصی، با ٟغِف ػهیى یا ابؼاعآالت کاعسايٍ

صايین کداعی سدالٝ ٣دايّو  کًین. بٍ ِیژه آو کدٍ هدی کالو بٍ جی  ػصه ِ کاعسايٍ عا تِ٘ین هی
ّايض ی٤ٍ این ِ کـی يمی ايجام يضاصه ی ها عا بگیغص. صع ِا٣ٖ ها با یدک ؿداستاع هـدلَ جُدايی  ت

ّاجُین کٍ اؿتثماع ِ چپاِل عا صع طات سّیق  ّيی بٍ َمغاه صاعص ِ َغ کـی بغ ه ِ بٍ كکن ٣اي
ّيی بدا  ،آو هًضلی بًلیًض تًُا بٍ صيبال اٟؼایق ؿّص اؿت ِ صع چًیى كدغایِی بدٍ كدکن ٣داي

ّاَض ػص. تمام تاعیز ؿدغهایٍ َمیى عِف ّاو صع هـدیغی کدٍ  صاعی عا هی َا بٍ چپاِل صؿت س تد
ِلت غايی ِ کاعی کٍ بشق سوّهدی َا بٍ ایى كغایَ بذ آطعآب پیمّص هلاَضه کغص. ِاکًق ص

 صَض چیـت  ِا٣٘ی ايجام هی
صاعی ِ لیبغالیـن ایجاص کغصه، بٍ ایجاص بذغايی هدؼهى ِ هدضاِم هًجدغ كدضه  كغایِی کٍ ؿغهایٍ

ِلت َای ٟغِصؿدتاو ؿدًگیًی هی اؿت کٍ تمام ٟلاع بغ كايٍ َدا بدیق اػ َمیلدٍ  کًدض. ایدى ص
یت اعائٍ صًَدض، صع ٗدیى ددال بیلدتغ اػ َدغ ای ِا٣٘ی بغای سغِ  اػ ایى ًِ٘ ياچاعيض بغياهٍ

ّاو ّاو صعهداو اؿدت٠اصه هیا ػهايی اػ ايجدام آو يات كدّص.  يدض. صع ایدى هـدیغ ٗاهدن صعص بدٍ ًٗد
ّاو تًُدا هـدیغ  َای بیلتغ، اؿتثماع بیلتغ ِ آػاصؿاػی بیلتغ ٣یمت ؿاػی سوّهی َا بدٍ ًٗد
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ِلت ِ آعاهق ه٘غٟی هی یتـل کًًض بذغاو ا٣تواصی  تالف هی َا كّص. اها صع کًاع ایى هـیغ، ص
عا اػ ُغی٢ صؿتکاعی صع صِ ؿِخ جبغاو کًًدض. يشـدت اػ ُغید٢ اٟدؼایق ؿدغکّب ِ صِم ِ 

ِلتدی. عئدیؾ ٣دّه هُن ٓداَغ  ًجدیی ٣ٌدائیٍ صع ه٤دام ه تغ اػ آو تٜییغ ؿاستاعَای اصاعی ِ ص
ّاو بشدق  کًض ِ ِٗضه هی َا ؿغکلی هی كّص، بٍ کاعسايٍ هی سوّهدی صَض کاع بٍ صؿتاو پغتد

ّاَض كض. عئیؾ ؿاػهاو سوّهی ّيی  ِا٣٘ی ِ هتشون ؿپغصه س ؿاػی بٍ جدغم اجدغای ٣داي
تغ ِ  كّص تا ي٠غ ب٘ضی َماو کداع عا بدا ٓداَغی كدکین کٍ هّٓٞ بٍ اجغای آو بّص باػصاكت هی

ِلت ایدغاو اػ بذدغاو هّجدّص یباتغ ايجام صَض. ص اؿدتثماع کداعگغاو اؿدت٠اصه  تلدضیضِ جُدت  ،ػ
َای ا٣تواصی، اٟدؼایق صؿدتمؼص،  ايتُا آو چٍ ٛای  اؿت تٜییغ اؿاؿی بغياهٍکًض. اها صع  هی

 کداعگغی هـدت٤ن َای َا ِ آػاصی ایجاص تلکن ؿاػی، ت٣ّٞ آػاصؿاػی ٣یمت ت٣ّٞ سوّهی
 ؿت.ا

 کارگزاو: چزا و چگىيه؟ 
ّايٖ اؿدت کدٍ بدضِو پّكدیضو ک٠دق  هباعػات کاعگغاو ِ ٟغِصؿتاو هـیغی پغ اػ ؿًگالر ِ ه

ّاع بلًض َیچ هـدیغ عِ بدٍ ٤ٗبدی هًاؿ  اه کاو ُی کغصو هـیغ ياهمکى اؿت. صع بغابغ ایى صی
 ،غِػَای باػگلت بدٍ ٤ٗد ِجّص يضاعص. بغگلت بٍ ٤ٗ  تًُا تلضیض ٟالکت اؿت. یکی اػ بُ 

ّاصه يدّٗی  ّاصه اؿت. صع ایى ادـاؽ كغم بغابغ چلماو سداي ادـاؽ كغم کاعگغاو ه٤ابن ساي
ّاصهت٠کیک هیاو كغایَ کاعگغ ِ س ی  صاعی بدٍ ُب٤دٍ اف پًُاو اؿت.ِ كدغایِی کدٍ ؿدغهایٍ اي

ؿاػی آهدّػف،  كّص. سوّهی کًض تًُا بٍ کاعسايٍ ِ ٟغص کاعگغ هذضِص يمی کاعگغ تذمین هی
ّاصها َا ؿاػی کاعسايٍ ی سوّهی صعهاو ِ ت٠غیخ اصاهٍ كدّص.  ی کداعگغ هی ؿت کٍ هتّجٍ ساي

ادـاؽ كغم ياكی اػ ال٤ای ایى يکتٍ اؿت  ادـاؽ كغم بٍ هً٘ای اعتکاب سِا ِ گًاه اؿت.
َّكی کاعگغ بّصه ِ بدا ؿداستاعی کدٍ بدٍ  غًگی یا کنُٗ  ياكی اػ بی ،کٍ ٤ٟغ کاعگغ یا ٟغِصؿت

ّلیض ٤ٟغ ِ ٟالکت اؿت صايین  اعتباُی يضاعص. صع ٗیى دال کٍ َمگی هدی ،ُّع هضاِم صع دال ت
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گی کداعگغ بلکدٍ بدٍ صلیدن ٗغًد سالی بّصو صؿت ِ جی  کداعگغاو يدٍ ياكدی اػ سِدا یدا بی
ّاي  ػيضگی ايـاو َجدّم هدیا ای صاعايٍ َای ؿغهایٍ ؿیاؿت آِعص.  ؿت کٍ اػ َغ ؿّ بٍ تمام ج

گداَی ِ كدّع بدغای هبداعػه ِ  آو چٍ هی بایـت بدٍ جدای چًدیى ادـداؽ كدغهی بًلدیًض، آ
گداَی هبداعػاتی ِ ؿداػهاوا ؿاػهايضَی صَدی  ؿت. ادـاؽ كغم چگّيٍ جدای سدّص عا بدٍ آ

  صَض هی
ِلیٍ 7837کاعگغاو عِؿیٍ صع ژايّیٍ ؿال  كداو  جلّی کار پاصكاه عِؿیٍ جمٖ كضيض ِ د١ّ٤ ا

ّاؿتاع كضيض. صع ایى تجمٖ بیق اػ َؼاع کاعگغ کلتٍ كض. آو چدٍ پدؾ اػ ایدى داصثدٍ صع  عا س
ّاعی ِ پظیغف ٣غبايی بّصو بّص. آياو صع صاصياهٍ ّگ كداو بدٍ  عِؿیٍ ات٠ا١ اٟتاص چیؼی بیق اػ ؿ

ّيٍ يّكتٍ بّصيض: تؼاع ا ّا كضه ... ها َمگی گضا ِ بیDیى گ ٟغؿدا  این، ػیغ باع ؿتن ِ کاع ُا٣دت ي
كدّین، بلکدٍ بدا هدا َمچدّو بغصگدايی عٟتداع  ی آصهیاو هذـّب يمی این، ها اػ ػهغه غص گلتٍُس 

كّص کٍ بایض ؿغيّكت تلز سّیق عا صع ؿکّت تداب آِعيدض. هدا ایدى ؿغيّكدت عا تذمدن  هی
ِلی ا کغصه كدّین.  ٗدضالتی ِ جُدن عايدضه هی یًک بیلتغ ِ بیلتغ بٍ صعِو ژعٟای ٤ٟدغ، بیاین، 

ّٙ تذمن ّاع دائدن هیداو  ...پاصكاَا، ی ياپظیغ ؿتن کاعگؼاعاو دکّهت عا اػ گغصو ها بدغصاع. صید
. Cسّص ِ هغصهايت عا ِیغاو ؿاػ، ِ بٍ آياو عسوت صه تا صؿت صع صؿت تّ کلّع عا اصاعه کًًدض

ی آسدغ صع طَدى  ، اهیضِاعی بٍ پاصكاه يابّص كض ِ اػ صاصياهٍ تًُدا جملدٍپؾ اػ کلتاع کاعگغاو
. کداعگغاو هتّجدٍ Cکًین يٍ با تلشی ِ اجباع ها سّص عا با كاصهايی ٟضا هیDکاعگغاو با٣ی هايض: 

ّايًض تکیٍ کًًض. پؾ اػ ایى داصثٍ بّص کٍ کاعگغاو  ی سّص هی تًیضه كضيض تًُا بٍ باػَِای صعَن ت
َای سّص ِ بغای سّص کغصيض. ٟضا کغصو بدا  عا بغصاكتًض ِ ا٣ضام بٍ ؿاستى اتذاصیٍ تغیى گام هُن

َای هـدت٤ن  ِ تلدکن ای تکی ِ ه٠ًغص بلکدٍ بدا ؿداستى اتذاصیدٍ كاصهايی يٍ اػ ُغی٢ هباعػه
ّٕ هی کاعگغی ی جًگ جُدايی اِل ِ جًدگ هیداو آلمداو ِ  پیّؿت. صع بذبّدٍ بّص کٍ بٍ ٣ِ

هـیغ هباعػات عا بیلتغ ِ بیلتغ بٍ پیق بغصيدض.  7837كضه صع ؿال ٍ َای ؿاست عِؿیٍ، اتذاصیٍ
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کغصيض اعتق آلمداو پیدغِػ كدّص ِ  صاعاو عِؿی آعػِ هی ؿغهایٍ ، بغسی اػَا عِی اتذاصیٍ با پیق
پیغِػی صكدمى صع  ،صاعاو عِؿیٍ ؿغهایٍبغسی اػ َا عا يابّص کًض.  ِیلُلن، پاصكاه آلماو اتذاصیٍ

صاصيدض ِ اهیدضِاع بّصيدض کدٍ جًدگ ِ  ٍ اد٤ا١ د١ّ٤ کاعگغاو تغجیخ هیی عِبغِیی عا ب جبٍُ
كدض چدٍ  کغص یا آلمداو پیدغِػ هی گغؿًگی کاعگغاو عا ؿغ ٤ٗن بیاِعص! اگغ جًگ اصاهٍ پیضا هی

ّاػ هی ؿغهایٍَایی اػ  بشقاٟتاص   ات٠ا٣ی هی عٟتًدض ِ َدؼاعاو کداعگغ  صاعاو عِؽ با گن بٍ پیلد
كباَت بٍ ًِ٘یت اهغِػ ها يیـت. با پیغِػی آهغیکدا چدٍ  بیكضيض. چًیى ًِ٘یتی  کلتٍ هی

ّاًَض كض  ؿغهایٍ  !صاعاو  کـايی کلتٍ س
صع جاَایی چّو تايؼايیا یا ؿدیغالنّو بدٍ صلیدن تدّعم ِ  7893ؿغی بٍ آٟغی٤ا بؼيین. ب٘ض اػ ؿال 

 کاَق اعػف پّل هلی، يغر هؼص ِا٣٘ی کاعگغاو بٍ سوّم صع كُغَا ؿااليٍ بٍ ُّع هیايگیى
جًدگ  ی آتدق ، كد٘لٍتا صه صعهض کاَق پیضا کغص. ؿ٤ٍّ هؼصَدا صع جدایی ئیدغ ؿدیغالنّو

کاعگغاو تًُا با تبضین كضو بٍ یک جًگجّ بغای یکدی اػ  ِ صع ایى كغایَ، صاسلی عا عِكى کغص
ّايـتًض د١ّ٤ هک٠ی صعیاٟت کًًض. ئیغ چًیى بذغاو ِ اٟؼایق ٤ٟغی پیق  ُغٟیى جًگ هی ت

تبدضین جًگی ِیغايگغ  َای ُبغِػِ  ایى بذغاو بٍ یکی اػ ػهیًٍیؼ ات٠ا١ اٟتاص ِ اػ جًگ صع ؿّعیٍ ي
. تّعم ِ کاَق اعػف پّل هلی ِ بٍ صيبال آو ؿ٤ٍّ يغر ِا٣٘ی د٤د١ّ کداعگغاو ه٣ّدت ِ كض

 CبُتدغیىD ،ؿت کٍ صع ایغاو يیؼ كاَض آو َـتین. چًدیى كدغایِیا ٛیغه٣ّت َماو ًِ٘یتی
َدا بدا  المللدی اؿدت. آو صاعاو بیى عجی هضاٟٖ هًاٟٖ ؿغهایٍی يیغَِای سا ػهاو جُت هضاسلٍ

ّايًض هًاٟ٘لداو عا اػ ُغید٢  تذغین بغ آتق بذغاو ا٣تواصی ِ ياعهایتی هی صهًض تا اػ پؾ آو بت
ِلت ی آهغیکدا بدٍ  بٍ ٗغا١ بًگغیض کٍ پؾ اػ دملدٍ َا یا جًگ  صاسلی بٍ پیق بغيض. ؿ٤ٍّ ص

َای بدؼعگ ٛغبدی تبدضین كدض ِ ًَدّػ بدا  ػ كدغکتی تاست ِ تدا ایى کلّع، چگّيٍ بٍ ٗغهٍ
ؿال اػ اكٜال ایى کلّع تّؿَ آهغیکدا، هدغصم آو، آب سدّف اػ گلّیلداو پداییى  71گظكت 

تغیى سضهات ئیغ جغیاو صائمی آب ِ بغ١ يیدؼ صع بـدیاعی اػ هًدا٢ُ،  يغٟتٍ ِ دتی اػ ابتضایی
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ّاو ایى ُّع گ٠ت کدٍ ُب٤دٍ هیصع ِا٣ٖ،  هذغِم َـتًض. صاعی  غ ایدغاو هیداو ؿدغهایٍی کداعگ ت
ِلت آو ِ ؿغهایٍ گیغ اٟتاصه اؿت ِ َغ  ،صاعی ِ اهپغیالیـن ساعجِی صع کمیى يلـتٍ صاسلی ِ ص

َایی چدّو  کًًض. آهغیکا اػ ُغی٢ دمایت اػ گغِه ٣ِاع عا بٍ ؿمت صعه َضایت هی َا، ایى یصِ
ِلتی َ عِی کاعُلباو صع پی  ُلباو، هجاَضیى ِ تجؼیٍ ؿلًِت ی ایدغاو  مـّ یا تجؼیٍآِعصو ص

َای  ِ صع پی آو ٛاعت هًابٖ ایغاو ِ ِیغايی بغای ایجاص كغایِی هًاؿ  بدغای دٌدّع كدغکت
تیٍٜ اؿدتثماع  صاعاو کغاِاتی ؿٍ َا یا ؿغهایٍ ؿت کٍ کاعگغاو ایغاو عا ایى باع آهغیکاییا آهغیکایی

بدا تودغٝ ایدى ٣لمدغِی  ِ َمؼهاو صع کًاع ایى، بٍ صيبدال آو اؿدت تدا کًًض ِ یا كال١ بؼيًض.
ِلِت هتذض سّص، جایگاه بغتغ سّص صع صيیای ؿغهایٍ صاعی عا  جٜغاٟیایی ِ عِی کاع آِعصو یک ص

ّايًض چّو ؿدّعیٍ یدا ؿدیغالنّو بدٍ  آیا کاعگغاو هی تغی تٌمیى کًض. بغای صِعه ػهايی ُّاليی ت
ّيض  پیاصه ئام صكمًاو  كاو تبضین ك

بدا  عی صع ؿغاؿغ جُاو بٍ ؿمت تبضین يیغِی هتشودِن صا هیالصی، ؿغهایٍ 93ی  پؾ اػ صٍَ
د١ّ٤، هؼایا ِ بیمٍ بٍ کاعگغاو ٛیغعؿمی، ه٣ّت، بضِو بیمٍ ِ با د١ّ٤ پاییى دغکت کغص. صع 

َا بداػ پدؾ گغٟتدٍ  یکی یکی اػ آو ،َا بغای آو هباعػه کغصه بّصيض ِا٣ٖ د٣ّ٤ی کٍ کاعگغاو ؿال
تّؿٍ٘ چّو ایغاو صع كغایَ بذغاو ِ عکدّص كض. ایى كغایَ بٍ سوّم صع کلّعَای صع دال 

ّاعص، كضت بیلتغی بٍ سّص گغٟت. َدای  آالت ِ ػهیى هاكدیىٟغِف کاعسايٍ یدا  صع بـیاعی ه
ّلیض صاكت. ایدى عِيدض هّجد  اٟدؼایق ت٘دضاص کداعگغاو  ؿّص ّٟعی کاعسايٍ، تغ ِ بیلتغی اػ ت

هـاٟغکلدی عِی  ٟغِكدی یدا كضيض بٍ کاعَای ه٣ّت چّو صؿدت ٛیغعؿمی كض کٍ ياچاع هی
ِيگاو صع َمیى هـیغ ٣دغاع صاعيدض. اگدغ هـدیغ بدٍ  آِعيض. کاعگغاو آطعآب يیؼ َن چّو کاعگغاو آ

َماو عِال پیلیى اصاهٍ پیدضا کًدض، کداعگغاو آطعآب يیدؼ اػ کداعگغاو هتشودن بدٍ کداعگغايی 
ّيض. صع ُّل َمٍ ٛیغعؿمی هبضل هی ِيض سوّهی ی ایى ؿال ك ؿاػی اػ یک ؿدّ  َا با عكض ع

يابّصی هذیَ ػیـت کٍ هًجغ بٍ بیکاعی کلاِعػاو كضه اؿت، َغ عِػه بٍ ت٘دضاص کداعگغاو  ِ
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كّص. ایى ٟغآیًض هّج  اٟدؼایق ٟالکدت ِ ٟـداص، پغاکًدضگی کداعگغاو ِ  ٛیغعؿمی اٟؼِصه هی
کاَق اهکاو َمبـتگی ِ اتذاص كضه اؿت. صع چًیى كغایِی، کاعگغاو ٛیغعؿدمی جداو بدٍ 

صَدی،  ی پغاکًدضگی، ٗدضم ِجدّص اتذداص ِ ؿداػهاو ، اها بٍ ِاؿٍِکًًض ل  عؿیضه اٗتغاى هی
ّيض. کداعگغاو پغاکًدضه، جداو بدٍ  َای کّع ؿغکّب كدضه ِ کلدتٍ هی پؾ اػ كّعفٗمضتًا  كد

گاَی ُب٤اتی  ل  ّيض کدٍ بدغای  هیدتی عؿیضه، بضِو ؿاػهاو ِ آ ّايًض تبدضین بدٍ يیغِیدی كد ت
ّيض. اؿاهی ِ ت٘ضاص ٟغِصؿدتاو کلدتٍ کٞ سیاباو آهضه ِ ک ،ُلباو بیغِو اػ گّص ؿلًِت لتٍ ك
ّايض تبضین بٍ کاعتی كّص کٍ َمضؿتاو آهغیکا بغای پیاصه كضه هی كداو اػ  َای ؿیاه ؿاػی ي٤لٍ ت

ی کداعگغاو آطعآب ِ تمداهی کداعگغاو عؿدمی یدا  ی ایى صالیدن، آیًدضه آو اؿت٠اصه کًًض. بٍ َمٍ
ّعصه اؿدت. بدٍ صلیدن ٗدضم پغاکًدضگی هً٘تی ایغاو بٍ کاعگغاو ٛیغعؿمی یا ٛیغهً٘تی گغه س

بیلتغی  اهکاو ،هً٘تی ِادضَای َای كکن گغٟتٍ ِ هًاٟٖ ِادض، کاعگغاو هکاو کاع، صِؿتی
َا ِ بدٍ ُٗدضه گدغٟتى ي٤دق پیلدغِ صع هبداعػات صاعيدض. کداعگغاو آطعآب  ایجاص اتذاصیدٍ بغای

ّايًض با اتذداص بدا کداعگغاو صیگدغ کاعسايدٍ هی ّاؿدتٍ ُدغحَا ِ  ت  صع ه٤ابدن ،شنَای هلد س
َای کداعگغی، اٟدؼایق صؿدتمؼص ِ تٜییدغ  آػاصی تلدکن بایـدتًض ِ بدا ُلدِ   ؿاػی سوّهی

هباعػات عا گاهی بٍ پیق بغيض ِ کاعگغاو ٛیغعؿدمی عا بدا  ،صاعايٍ َای ا٣تواصی ؿغهایٍ ؿیاؿت
هـدیغ  كداو بغددظع صاعيدض ِ َدا عا اػ تبدضین كدضو بدٍ يیدغِی صكدمًاو آو ِ سّص َمغاه کًًدض

ی آطعآب بدغ آو  عا پیق عِی ٟغِصؿتاو ٣غاع صًَض. آيچٍ اػ ػهاو پیضایق کاعسايٍ بشلی عَایی
یً٘ی  ،صع ؿمت صیگغ آو ِ صاعی عا صع سّص بٍ َمغاه صاعص، تاعیز ؿغهایٍبشلی اػ گظكتٍ اؿت، 

صاعی پًُاو اؿت. هباعػات کاعگغاو آطعآب بشلدی  بشق صیگغی اػ تاعیز ؿغهایٍ ،کاعگغاو يیؼ
ّيدض  اصاعی اؿت کٍ َن بد ی کاعگغاو صع ؿغتاؿغ جُاو ٗلیٍ ؿغهایٍ باعػهَا ه اػ ؿال گظكدتٍ پی

ّايض بغای آیًضه ت٘ییى تکلیٞ کًض. آیًضه اػ پیق يّكتٍ صاعص ِ َن هی كضه ِ ه٤ضع يیـت، بلکدٍ  ت
گاَايٍ ِ َضٝ كدّص. کداعگغاو آطعآب  َا ؿاستٍ هی هًض ايـاو آیًضه اػ ُغی٢ هباعػات جم٘ی، آ
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َدای  ًضگاو آیًضه َـتًض کٍ صع هّعت ٗضم اتذاص بدا صیگدغ کداعگغاو بدٍ ٣غبايیبشلی اػ يّیـ
ّاًَض كض. ،كّص آیًضه بغایلاو اػ جاي  صیگغاو يّكتٍ هی صع کٍ یتاعیش  تبضین س

 هصطفی سهايی
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