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  :یمارگ ناگدنناوخ
-ید-یپ لکش رد و ٢۴٧ هرامش اب )تیرثکا( ناریا قلخ نایئادف نامزاس یرگراک نتلوب دیدج هرود ھفقو لاس دنچ زا سپ
   .دریگیم رارق امش سرتسد رد رگید راب فا

 هرابرد یتالاقم لماش ناریگب قوقح و نارگراک یفنص یاھ لکشت تیھام و شقن رب زکرمت اب یرگراک نتلوب هرامش نیا
 زا یشخب ھباثم ھب یرگراک یاھ ھیداحتا ناونع اب ھعومجم نیا ھلاقم نیلوا .تسا ناھج و ناریا نارگراک مربم لئاسم
 یگتسباو یگنوگچ و ھنایمرواخ یاھ روشک زا یخرب رد یرگراک یاھ ھیداحتا شقن ھب یسایس ھعسوت یارب یندم ھعماج
 یمدرم و یتابلاطم شبنج ھب رگید یقیقحت ھلاقم ود  .دوشیم زاغآ اھروشک نآ رد بلاغ یاھماظن ھب اھ لکشت نیا یاھ
 ھعماج اب نارگراک یفنص تالکشت میقتسم ھطبار و ،ناگدننک تکرش یموق و یگنھرف تیوھ دید زا ناریا رد یراج
 مچرپ ناونع اب لوا ھلاقم .دزادرپ یم یمدرم و یلحم تابلاطم اب تالکشت نیا یماگمھ زا هدافتسا اب دوخ فارطا
 ناریا نایگنھرف یفنص یاھ لکشت یگنھامھ یاروش  اب ار ناگدنناوخ داتفا دھاوخن نیمز رب زگرھ ناملعم یرگھبلاطم
 یناسر یھاگآ و نانآ یرسارس تاضارتعا ندرک گنھامھ رد ناملعم لقتسم لکشت نیا شقن زا ھلاقم نیا .دنکیم انشآ

 سرادم یزاس یصوصخ و یزاس یلوپ ریثات و اھنآ یتشیعم و یراک بسانمان  طیارش ،ناملعم تابلاطم هراب رد یمومع
 رد رصاعم یرگراک شبنج رد یگنھرف تیوھ هرابرد یتاکن ناونع اب مود ھلاقم .دیوگیم ناریا هدنیآ لسن شزومآ رب
 دزادرپیم نانآ رادیاپ و مجسنم ،لقتسم یاھ لکشت یریگ لکش رد نارگراک یموق و یگنھرف تیوھ شقن یسررب ھب ناریا
 زا تیامح رد  ھقطنم مدرم جیسب رد دنریگیم لکش نارگراک یموق گنھرف اب ھطبار رد ھک ییاھ لکشت ییاناوت ھب و
 رد زروتوم لارنج یزاس لیبوموتا ھناخراک نارگراک تیقفوم ھب رگید  یا ھلاقم .دنکیم هاگن هدننک باصتعا نارگراک
 یرباربان و تیسنج  .دزادرپیم یزاس نیشام تعنص رد لقتسم و نیون یرگراک ھیداحتا کی یراذگ ناینب یارب کیزکم
 رد پاچ یارب )تیرثکا( ناریا قلخ ناییادف نامزاس نانز راک هورگ طسوت دزمتسد یتیسنج فاکش ھلوقم هراب رد دزمتسد
 ھیاپ یاھ الاک زا یکی ھب یخیرات یھاگن ھبنپ  ھلاقم  .دیآیمرد هرابود پاچ ھب یرگراک نتلوب رد و هدش ھتشون راک ھیرشن
 رانک رد ھلاقم نیا .یجاسن یاھ ھناخراک رد نآ زا هدافتسا ات ،عرازم رد الاک نیا دیلوت ودب زا  ؛تسا یجاسن تعنص یا
 ناگ هدرب یتشیعم و  یناسنا تیعقوم و  دمآرد مک راک و یراد هدرب ھلوقم ھب دنکیم یرورم یتعنص ماخ هدام نیا یفرعم
  ینمیا ناونع اب ھعومجم نیا ینایاپ ھلاقم  .سیلگنا تارمعتسم و اکیرما رد ریخا لاس ٢٠٠ رد ھبنپ تعنص  نارگراک و
 یاھداد رارق ندوب لزلزتم شقن و ینامتخاس نارگراک تمالس و یناج تینما قح هرابرد یزاس نامتخاس تعنص رد راک
 .تسا یعامتجا یاھ ھمیب و نارگراک ینمیا و یتمالس ،راک اب ھطبار رد دوجوم نیناوق یارجا مدع رد راک

 ناگدنناوخ رایتخا رد اھنآ ندش هدامآ نامز رد و یجیردت تروص ھب ار نتلوب تالاقم ھک تشاد میھاوخ یعس ام هدنیآ رد
 یزاجم یاھ لاناک رگید زا سپس و دنوشیم رشتنم راک ھیرشن تیاسبو رد نتلوب ھحفص رد ادتبا تالاقم  .میھد رارق
-یپ لکش .دش دنھاوخ شخپ مارگلت و رتییوت ،کوب سیف ،مرگاتسنیا یاھ ھناماس رد )تیرثکا( ناریا قلخ نایئادف نامزاس
 البق ھک یزاجم یاھ لاناک قیرط زا رابکی یھام زین دوب دھاوخ هدش رشتنم دیدج تالاقم مامت لماش ھک ھیرشن فا-ید
 .تفرگ دھاوخ رارق ناگدنناوخ یسرتسد رد دش رکذ
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 1یسایس ھعسوت یارب یندم ھعماج زا یشخب ھباثم ھب یرگراک یاھ ھیداحتا
 یرادتقا زردوگ
 و تسا ھتفای صاصتخا هژیو یاھ تلصخ اب ھنایمرواخ یاھروشک یخرب رد یرگراک یاھ ھیداحتا ھعسوت دنور ھب ھلاقم نیا
 ھب روظنم نیا یارب .دنکیم ھضرع اھ روشک نیا رد یرگراک یاھ لکشت هژیودوخ یتاقبط طابترا عون اب ھطبار رد یا ھسیاقم
 ینعی بلاغ یاھماظن ھب اھ لکشت نیا یاھ یگتسباو و هدش ھتخادرپ ناریا و ناتسکاپ ،لیئارسا رد یرگراک یاھ نامزاس

 روشک ھس رھ رد یعامتجا طیحم .دنکیم یسررب ار ناتسکاپ رد نایماظن و ناریا رد یمالسا بازحا ،لیئارسا رد مسینویھص
 ھطساوب ناریا دروم رد ،تسا دیدج تلود-تموکح کی سیسات یتابث یب نارود زا یشان ھک تسا هدرک روبع یھباشم طیارش زا
 زا یگرزب یاھ هدوت ترجاھم و دیدج یاھ تلود سیسات ناتسکاپ و لیئارسا دروم رد و یعامتجا-یسایس گرزب بالقنا کی
 دوجوب ار ینیون یاھروشک ات دنوریم ناتسکاپ ھب دنھ زا ھک یناناملسم و دنوشیم دراو نیطسلف ھب اقیرفآ و اپورا زا ھک نایدوھی
 رد اضعب ھک دنتسھ زرواشک و رگراک یرایسب دادعت رجاھم هدوت نیا ود رھ نایم رد عبطلاب .دنا ھتشادن دوجو البق ھک دنروآ

 اب دیدج روشک رد یتاقبط هاگیاج تیبثت یارب نکیلو دنراد ییانشآ ناشکتمحز و نارگراک یاھ لکشت اب دوخ ھتشذگ یگدنز
 .دنوشیم وربور هدافتسا ءوس و لکشم

 هدافتسا ،هدرک ھمجرت یسرافب رگید عبانم زا ھتشذگ لاسھد یط رد روطس نیا هدنسیون ھک ھلاقم ھس زا ھسیاقم نیا نتشون رد
 )تیرثکا( ناریا قلخ نایئادف نامزاس یرگراک نتلوب رد ”نارگید ھبرجت زا“ یاھ ھعومجم رد تالاقم نیا لماک ھخسن .تسا هدش
 )4ناریا ،3ناتسکاپ ،2لیئارسا(دنا هدش رشتنم

   تردق راتخاس و راک ھقبط ،یرالاس مدرم

 رد ھچرگ ،دنکیم لمع رازاب تیبثت تمدخ رد مکاح ماظن و تسا هدوب مکاح دازآ رازاب بلاغ روطب اھ روشک نیا ھس رھ رد
 .دننک یزاب شقن روشک ھس رھ رد دنا ھتسناوت مھ یعامتجا تلادع و یتسیلایسوس یاھ تلصخ یخرب زا ییاھ ھیاس ردان دراوم
 یلاربیلوئن یاھ هاگدید ،سکعرب .تسین رادیاپ یسارکومد لاربیل لماع راکدوخ روطب ھعسوت لاح رد دازآ رازاب داصتقا کی
 زورما نارادمتسایس زا یرایسب و یناھج کناب دننام یللملا نیب یاھ سناژآ و ناسانشراک ،لاربیلون یاھ نیسیروئت یوس زا ھک
 یلاربیل داصتقا نیب میقتسم و یطخ ھطبار کی ھک دنراد ضرف و دناراوتسا یداصتقا ییارگ لیلقت ساسا رب دنوش یم ھیصوت
 اب یراد ھیامرس ھعماج کی رد راکدوخ روطب وً اموزل یرشب و یندم قوقح ھب مارتحا اما عقاو رد .دراد دوجو یسارکومد و
 ھک تساز لکشم هزادنا نامھ یلاربیلون داصتقا لیلقت نیا  .درک دھاوخن روھظ ھتینردم ھب ھعسوت لاح رد و یتاقبط فالتخا
 نیا رب دروخرب عون نیا .دنک ظاحل ار یتاقبط شلاچ و تیمکاح ،یداصتقا-یعامتجا طباور ھک نآ یب یسارکومد زا فیرعت
 یھاگن نینچ .تسین یسارکومد زا ھیامن کی لاثم روطب و تسا یعازتنا تیمک کیً افرص یعامتجا تلادع ھک تسا رواب
 یسایس شنک عبطلاب یدروخرب نینچ .دھد یم لیلقت تاباختنا و یبزحدنچ تباقر ،یأر نداد ھب ینوناق قح ھب ار یرالاسمدرم
 تسایس راکنا اب ھجیتن رد و ،یداصتقا طباور اب یراتخاس طابترا یب ار یسایس متسیس و دنیب یم دودحم تاباختنا ھب مھ ار
 یب .دنک یم ضرف کیتارکومد یاھ ینارگن زا جراخ زین ار یعامتجا تلادع ،یداصتقا-یعامتجا طباور زا یشخب ناونعب

 ،لکشت و نایب یدازآ و یبزح دنچ یسایس متسیس ساسارب ،یساسا نوناق رد نآ حیرصت و ناگمھ یارب قوقح یربارب کش
 اب ،دناوت یم تورث لداعتمان و لرتنک نودب عیزوت اما لاح نیا اب .تسا تایرورض زا لقادح ناونع ھب یسارکومد کی یارب

 
 ناھج و ناریا رد یرگراک یاھ ھیداحتا و اھاکیدنس ،11 هرامش ،اورُم یگنھرف و یعامتجا ،یداصتقا ،یسایس یھمانلصف زا لقن ھب 1
 ھمجرت( .وربیھ هاگشناد ،یسانش مدرم و یسانش ھعماج نامتراپد -وِلاش لیئاکیم : یسایس داصتقا و یژولوئدیا - لیئارسا رد یرگراک شبنج 2
 :in The Social History of Labor in the Middle East, edited by Ellis J. Goldberg. Boulder Colorado)زردوگ زا

Westview, 1996 
 ٢٦ زا ھک تسا هدش ھتشون ناتسکاپ یرگراک خیرات سنارفنک رب یتایرظن ناونعب ھلاقم نیا  Christopher Candland دنلدناک رفوتسیرک   3
 )زردوگ زا ھمجرت( .دش لیکشت ناتسکاپ یچارک رد ١٩٩٩ ربماسد ٢٨ ات
 سیراپ ییاکیرمآ هاگشناد داتسا – ینامعن داھرف -یعامتجا یسارکومد کی نتخاس یارب ناریا رد یرالاس مدرم شبنج و نارگراک قوقح   4
 )زردوگ زا ھمجرت(اکیرمآ ویاھا نوسیند هاگشناد داصتقا نامتراپد ،سیرھ ناج یسرک بحاص و داتسا – دادھب بارھس
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 یطیارش نینچ .دماجنایب کچوک تیلقا کی ناتسد رد تردق زکرمت ھب یموق و یبھذم ،یداصتقا یاھ یھدنامزاس زا هدافتسا
 ار یسارکومد و دنک ھلخادم ھنالداع و دازآ تاباختنا رد یبھذم رگبوکرس و روحمدوخ تلود کی ھک رگا تسا قداص نینچمھ
 تاناکما لداعتمان لرتنک . دیامن دودحم صاخ یسایس و یداصتقا ناگتخیھرف ای و یموق هورگ ای یبھذم ی ھقرف کی ناتسد رد
 ھلیسو تروص ھب یشراگیلا و یسایس ناگتخیھرف عفن ھب ار تاباختنا هدزاب و دروآیم دراو ھشدخ یسارکومد ی ھسورپ رب زین
    .دریگیم راک ھب ھطلس لامعا یارب یا

 نیا زا .مینیبب موادم رییغت لاح رد و تردق ی ھطبار هاگن زا ار یرالاس مدرم ھک تسا نآ اما رت ھنانیب عقاو و رت لماک ریسفت
 -یداصتقا تاقبط زا لقتسم ھک ییاھ هزاس زا تباث بیکرت کی ھن و تسا نایاپ ی ھطقن ھن دوخ یدوخ ھب یسارکومد رظنم
 ھک تسا دقتعم اما دسانش یم تیمسر ھب ار تاباختنا زا هدمآ تسد ھب یسایس یاھ یدازآ ھچرگ هار نیا .دنتسھ یعامتجا

 یسارکومد ھک تسنآ هاوگ یدنبعمج نیا   .تسین یرالاس مدرم رارمتسا و تابث نماض ییاھنت ھب کیتارکومد قوقح ییاسانش
 .یلقادح یسارکومد لاربیل متسیس کی یارب یتح ھن ؛دنتسین کرتشم فدھ اب ییاھورینً اموزل ،لرتنک نودب یراد ھیامرس و
 مھارف یراد ھیامرساشیپ ناگدرکرس نتفر نایم زا و ناریگب دزم و قوقح دادعت شیازفا یارب ار یطیارش طقف یراد ھیامرس
 .دنرب یم عفن یداصتقا -یعامتجا و ییاضق ،یسایس قوقح ھب مارتحا و یسارکومد قیمعت زا ھتبلا ناریگبدزم و قوقح .دروآیم
 مدرم ،یتاقبط یراد ھیامرس ی ھعماج کی رد .تسا یرورض  یتاقبط مرف زا یتاقبط راتخاس یبای لکش رد یرالاس مدرم
 ھب راک ی ھقبط ھک تسا لیلد نیمھ ھب .دریگیم رارق ضقانت رد یتلادع یب و یسایس -یعامتجا تردق ابً اموزل یسایس یرالاس
 فاضم .رادیاپ یسارکومد لایسوس ،یعون ھب ای -دزاسرقتسم نآ رد ار یعامتجا تلادع ات دزرو یم مامتھا یسارکومد قیمعت
 داجیا اب رادیاپ یسارکومد ی ھعسوت ھک تسا فقاو تقیقح نیا رب راک ی ھقبط ھک دھدیم ناشن یرگراک یاھشبنج خیرات نیا رب
 یرالاسم درم زا لماک ریسفت کی ساسا نیارب .دوشیم لیھست راک ی ھقبط یاھلکشت و یندم ی ھعماج یارب یماگشیپ یاضف
 درم تفرشیپ .دننایلغ رد یسایس و یداصتقا -یعامتجا یاھ شلاچ نآ رد ھک تسا ھسورپ کی یسارکومد ھک تسا نآ رب رظان
 ھتفرگ لکش خیرات لوط رد ھک تسا یتاقبط نورد یتاقبط شلاچ لصاح ھکلب ،تسین ھناسانش تیاغ یا ھعماج رھ رد یرالاسم
 ھسورپ اما و .تسا تردق رد کارتشا و نزاوت یارب شلاچ و یتاقبط طباور ناتساد یسارکومد ھک تسور نیا زا ھمھ نیا .دنا

 ھطلس تحت راشقا یارب یگدنیامن قح و یا هدوت قوقح یارب تساوخرد نایم شزاس و لماعت لماش نینچمھ یرالاس مدرم ی
 لداعت عبطلاب .تسا رگید یوس زا ،دنور نآ رد یقلخ تاقبط قح راکنا و فذح ھب تسدالاب ناگبخن تساوخ و ،وس کی زا
   .دنیامن سوکعم یتح ای و فیعضت ،تیوقت ار یرالاسم درم قیمعت ی ھسورپ دنناوتیم یداصتقا - یعامتجا ،یسایس یاھورین

 عماوج رد .دوش یم فیرعت ھقبط یداصتقا-یعامتجا عفانم ساسا رب یتاقبط راتخاس عبطلاب ،یراد ھیامرس ھعماج کی رد
 مھبم یاھورین ھقبط و راک ھقبط ،ینایم ھقبط ،یزاوژروب هدرخ ،یراد ھیامرس ھب ناوت یم ار تاقبط رصاعم یراد ھیامرس
 تیکلام :دنا هدش فیرعت یداصتقا- یعامتجا عفانم زا ھسانش ھس ساسا رب لوا ھجرد رد یدنب ھقبط نیا .درک میسقت یسایس
 و ینایم تاقبط عفانم یور نیا زا .دیلوت لحارم اب طابترا رد صصخت و یداصتقا لئاسم رد یریگ میمصت تردق ،دیلوت رازبا
 تحت تاقبط یریگارف و نویسازیتارکومد ھسورپ زا تیامح .دنتسین تلود و مکاح تاقبط عفانم اب میقتسم ھطبار رد ھشیمھ راک
 رادیاپ نویسازیتارکومد ھسورپ کی  .تسا راوتسا مکاح تاقبط رب نانآ رطخ شریذپ حطس ھبً اتدمع تسایس رد تیمکاح
 ھب یخساپ ھک دش دھاوخ تیبثت یتروص رد اھنت ھنارالاسمدرم تکراشم .دبلط یم ار یسایس یاھ یرباربان شھاک نیاربانب
 زا عافد یاھ نامزاس و راک ھقبط تردق راتخاس رد تیسنج و تیموق ،بھذم و نید ،گنھرف ،داصتقا ،ھقبط رد اھ یرباربان

 .دشاب ھتفرگ لکش نآ قوقح

 یوسب تفرشیپ .تسا یداصتقاً اعبط و کیتارکومد نامزمھ یرگراک شبنج ،یندم یاھ شبنج اب اونمھ عقاوم یخرب رد
 ھعماج  .دوب دھاوخ نآ رگراک ھقبط و ناریا رد یسایس تفرشیپ یارب یقطنم یفادھا یعامتجا تلادع اب هارمھ یسارکومد
 یرترب ،فالتخا ،مھافت زا ولمم ییاضف ؛تسا نآ یاھ یگدیچیپ یسررب و یعامتجا یگدنز ھب ندیشخب ینعم یارب یرازبا یندم
 هورگ و تاقبط یندم عماوج رد  .دراد راکشآ یاھ توافت یداصتقا و یسایس یاھراتخاس اب کیدتم مرف رد و ،تسا لرتنک و
 نورد .دنیامن سیسأت ار مکاح لیدب ینومژھ و دنروآ دوجوب ار دوخ فلاخم یاھ لکشت دنناوت یم تسدریز یعامتجا یاھ
 یاھ هزاس نایم لئاح یاھ شنک و اھراتخاس ،اھ لکشت زا یا ھعومجم تروصب ناوت یم ار یندم ھعماج یراد ھیامرس متسیس
 ھیداحتا لومش ھب بلطواد یاھ نامزاس هدرتسگ بیکرت زا یندم ھعماج لاثم روط ھب .درک فیرعت مکاح یسایس و یداصتقا
 .دیآ یم دوجوب نایوجشنادو ناناوج ،نانز یاھ تیعمج و یبھذم لفاحم ،یسایس بازحا ،یرگراک یاھ ھتیمک ،یفنص یاھ
   .تسھ زین اھنآ یوس زا ھتفای ماوق نامزمھ و ،یداصتقا و یتلود یاھراتخاس ھب ھتسباو یندم ھعماج
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   یتلود تردق راتخاس

 لوصحم دوخ تلود راتخاس .تسا مھم تردق راتخاس رد زین ھعماج اب تلود ھطبار ،ریگارف نویسازیتارکومد ھسورپ کی رد
 ھقبط عفن ھب یتاقبط یاھ شلاچ ربً امومع ھک دراد ذوفن تلود رب زین مکاح ھقبط نامزمھ .تسا یتاقبط شلاچ ذوفن تحت و
 تاقبط نیب رد فرطیب رواد کی ھک ،مکاح ھقبط تسد رازبا اھنت ھن یراد ھیامرس تلود یور نیا زا .دنار یم نامرف ھمکاح
   .تسا یعامتجا یاھ هورگ و تاقبط نیبام تردق لداعت ھنزو ھکلب ،تسین مھ

 ھعماج ذوفن قیرط زا یتاقبط عفانم زا تلود لالقتسا ھک تسا مزال راگدنام یسارکومد یارب ھک تسا هداد ناشنً اموادم خیرات
 نایماظن تیمکاح تحت ای تارکوروب ،دنا یبھذم ای و تارکوئت ،دنرگمتس ،دنزکرمتم ھک ییاھ تلود .ددرگ لداعتم نآ رب یندم
 یارب .تسین رادیاپ یرالاس مدرم کی ناش لصاح ھجیتن رد و دنوش کیرش یندم ھعماج اب تردق رد دنناوت یمنً اتعیبط ،دنا
 رد .دزاس لمتحم ار یعامتجا تلادع ھک دیآ شیپ یتارییغت تردق طابترا رد دیاب ،دیآ لصاح راگدنام یسارکومد کی ھک نآ

ً افرص ،دربب الاب ینایم راشقا و نارگراک دادعت ھب ندوزفا اب ار یتاقبط تردق لداعت ناکما دناوت یم یراد ھیامرس ھک یلاح
   .دش دھاوخن جتنم یعامتجا یسارکومد کی ھبً اموزل ییاھنت ھب راشقا نیا یاضعا دادعت

 ترابع ھب .دنوش هارمھ کرتشم لمع رد ھباشم عفانم اب یتاقبط اب رگا دننک کمک تردق لداعت ییاجباج ھب دنناوت یم نامورحم
 و یمومع یربارت ،ینیشن رھش ،ندش یتعنص رثا رب دنناوت یم اھ شالت نیا .دوش لیدبت ھقبط ھب دناوت یم ھقبط راتخاس رگید
 ییاجباج نیا ھب دنناوت یم مھ یسایس بازحا و یعامتجا یاھ لکشت ،یفنص یاھ ھیداحتا .دندرگ لیھست تاطابترا نیون یاھ مرف
   .دنیامن کمک یداصتقا-یعامتجا ھنالداع ھعسوت و یسارکومد نیب یمھم یطابترا ھلیسو ناونعب اھ

 نینچ یرالاس مدرم ھسورپ رب ار یداصتقا- یعامتجا یاھداحتا و یتلود یاھ تسایس ،یتلادعیب ریثأت یگنوگچ یلیت یلراچ
 عطاق شھاک و یلام یاھ ھکبش و یمومع یاھ تسایس ی ھعومجم رد یلماعت تارییغت زا یرالاس مدرم “  :تسا هداد حیضوت
 یعامتجا طباور رد رییغت یندش فیرعت یاھ مسیناکم ھب ھتسباو دوخ ھبون ھب ھک درک دھاوخ روھظ یعامتجا یاھ یتلادعیب
 یوس ھب اھ تلود یلکش تارییغت فرص یلام یاھ ھکبش و یعامتجا یاھ یتلادعیب ھنیمز رد هدمع تارییغت نودب ...تسا
 ”.دوب دنھاوخ نکمم ریغ و رادیاپان ،یسارکومد

 و یندم ھعماج ،تموکح ،تاقبط نیبام تردق ھطبار رد لداعت رییغت اب اھنت رادیاپ یعامتجا یسارکومد کی ،ھصالخ روطب
 یداصتقا-یعامتجا و یسایس ربارب باختنا قح زا زین اھنآ تیاھن رد ھچنانچ ؛تسا نکمم نامورحم عفن ھب یتیلمارف یاھورین
 و راک ھقبط یفنص یاھ ھیداحتا ،یسایس بازحا دننام یندم ھعماج لقتسم و ماگشیپ یاھ نامزاس ور نیا زا .دندرگ رادروخرب
 ھتشاد قیمعت تصرف یرالاسمدرم رصاعم یتاقبط عماوج رد ات دنبای میکحت و رادتقا دیاب نایوجشناد و ماوقا ،نانز یاھ لکشت
   .دشاب

 دیاب تردق ھطبار رد رییغت یارب“ :دنسیونیم ناریا رد یرالاس مدرم شبنج و نارگراک قوقح ھلاقم رد دادھب و ینامعن ھچنانچ
 ھباشم دادعت اب یدایز یاھ روشک .دش لئاق توافت )ھقبط یریگ لکش( دوخ یارب ھقبط و )ھقبط راتخاس( دوخ رد ھقبط نیب
 ھب .دنتسین سایق لباق ناش یفنص یاھ اروش و اھ ھیداحتا و یرگراک بازحا ناوت و تردق اما ،دنراد دوجو راک ھقبط یاضعا

 اضف نیا و تسین یداصتقا و یسایس کرتشم لمع یارب مزال یاضف داجیا یارب یفاک طرش راک ھقبط راتخاس رگید ترابع
   ”.تسا یرورض یسارکومد لایسوس و یرالاسمدرم میکحت یارب

 نیمضت قوقح زا ھک اریز ،دنا رتشیب راشف تحت الومعم دننک یم یگدنز ارگ تمامت یاھ تیمکاح تحت ھک یا هدوت تاقبط"
 و یرادا و ییاضق متسیس ،تلود یوس زا راشف و متس تحت ھنازور نانآ .دنتسین رادروخرب لکشت و عمجت یارب ھلمج زا هدش
 ینالوط و ھنادنمشیدنا یاھ شنک انامھ نیا میشاب ھتشاد رظن رد ھک تسا تیمھا زئاح .دنراد رارق اھ میژر رگبوکرس تاسسؤم
 نویسازیتارکومد ھسورپ و یرالاسمدرم قیمعت ثعاب ات دنک یم رذگ یلاوتم یاھ لسن زا هاگ ھک تسا یا هدوت تاقبط
 )دادھب ،ینامعن(".دوش

 لیئارسا ھنومن

 دیاش ھک تسا هدش یا ھلوقم دراو یتسینویھص یژولوئدیا اب تس اپورا رد پچ تنس ھلابند المع ھک لیئارسا یرگراک شبنج
 مسینویھص یتسیلاینولک رِْلتِس هژورپ رد زاغآ رد تورداتسیھ لیئارسا ریگارف ھیداحتا .تسا ردان ایند رد تاھج یرایسب زا
 رد لیئارسا ھب ترجاھم غیلبت ھب اپورا رد و هدش ماغدا )داتفا قافتا ١٩ و ١٨ نرق یاکیرمآ رد ھچنا ھباشم نیمز فرصت(
  .دنزیم تسد یتعنص نارگراک نایم
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 یششوپ دعب و تسا ١٩۴٨ رد لیئارسا تلود لیکشت زا لبق ھچخیرات دروم رد هدش ریرحت نارگراک خیرات هرابرد ھچنا رتشیب
 ناراگن خیرات رتشیب .تسا ھتشاد تسدب ١٩٢٠ زا ار یرگراک یاھ لکشت راصحنا ھک یفنص یاھ ھیداحتا نویساردف راتخاس زا

 دوجوم یسایس یاھ ھھبج نارگیزاب ھب ییاھ یگتسباو ھمھ ،تسا دودحم یلیخ مھ ناشدادعت ھک – لیئارسا رد یرگراک شبنج
 خیرات یا ھیاپ ینلعریغ لوصا ھب یدج ھجوت ھک دوشیم نازا عنام و تسا دیدش رایسب مھ ناشفالتخا اھاگ ھک دنراد روشک نآ
 دھعت ھنادازا باختنا ھجیتن ناونعب یرگراک شبنج ھچخیرات و لیئارسا شخب ود رھ ھب هاگن تنس .دنشاب ھتشاد یعامتجا
 کیژولوئدیا یعامتجا درکلمع ھب ناشھاگن ھجیتن رد و دوشیم یعامتجا ناراگن خیرات اب اھنا یلمع داضت ثعاب کیژولوئدیا
 .ددرگیم

 اب تورداتسیھ زیامت رتشیب .تسا مسینومک اسپ ناھج رد بیقر یب یالویھ کی لیئارسا نارگراک دشرا لکشت ،تورداتسیھ
  زا یمھم ھخاش تورداتسیھ .ددرگیمرب ١٩٢٠ رد نا سیسات نامز و طیارش ھب اپورا یرگراک شبنج رد ھباشم یاھ ھنومن

 هدافتسا یور رب ادیدش ھک دندوب یتیلقا "نارگ چوک" اھرِْلتِس .درکیم لمع عاضوا نا رد ھک دوب یرامعتسا و تسیلاینولک شبنج
 تردق چیھ اھنا ھچرگ .دنیامن تیبثت دیدج یاھ نیمزرسرب ار دوخ لرتنک دنناوتب ات دندرکیم باسح نیمز یب نیرجاھم زا

  .دندوب یجراخ کمک و ھیامرس عبانم دنمزاین تدشب یلو دنتشادن یموب مدرم رب یمیظع

 نارگ چوک یاھ ھصخاش ،دنتشاد ھنایارگ یلم یعضاوم ھک تشاذگ ھیاپ ار یرگراک یاھ لکشت ھک دوب یا هژیو طیارش نیا
 رگراک بزح سیسات ھب لمع رد هژیو طیارش نیا .دنراد یفنص ھیداحتا ھک تس ییاھروشک رد یزاوژروب تلصخ الومعم قوف
 تورداتسیھ ناتساد .درک نیمضت زارد نایلاس رد رگراک بزح یارب ار لیئارسا رد یعامتجا و یسایس تردق لرتنک و دش جتنم
 لیئارسا یداصتقا و یسایس ھنحص رد یعامتجا تارییغت و یخیرات ھیثرا نیا نیبام کیتکلاید لوح تلود سیسات زا سپ
 رد اقیمع و ،تشاد دھاوخ راگدنام و انام یراتخاس ھک داد ناشن نا یراصحنا یاھ تلصخ رثکا و نارگراک نامزاس  .ددرگیم
 تسا هدروخ یمھم تابرض تورداتسیھ ریخا یاھ ھھد رد دوجو نیا اب .تسا هدناود ھشیر لیئارسا یعامتجا و یسایس داصتقا
 یارب ار ھنیمز و دیماجنا رگراک بزح ینومژھ نایاپ ھب ١٩٩۴ ھم هام رد ھجیتنلاب و ،تسا هدوب وربور هژیو یاھ نارحب اب و
 .دومن مھارف تورداتسیھ یراصحنا تردق لوفا

 یساسا یاھ ھصخاش

 "لیئارسا نارگراک یمومع نامزاس" شلماک رتیت ھک—تورداتسیھ ،یفنص یاھ ھیداحتا زا نویساردف کی زا رتشیب رایسب
 ھک دراد یلام هدرتسگ یروطارپما کی رگید ناراد ماھس اب و ییاھنت ھب ھکنآ تسخن .دراد مھ یلصا ھعومجم ریز ود—دوب
 تامدخ یاھنامزاس نیرتمھم نیارب هوالع  .5تسا لیئارسا یتعنص ھعومجم نیرتگرزب و کناب نیرتگرزب کلام ھلمجزا
 یگتسشنزاب ھمیب و ینامرد ھمیب ھضرع المع ھک یگتسشنزاب یاھ قودنص زا ھعومجم کی و ینامرد ھمیب داینب کی—یعامتجا

 ھیداحتا ھخاش ..تسیداصتقا یروطارپما نیا زا یشخب زین ،دنھدیم ششوپ ار لیئارسا رد تیعمج زا یگرزب تیرثکا ھب ار
 ٪٨۵ ھک دوب یعدم راک طیارش رس رب تارکاذم رد رخاوا نیمھ ات ھکیروطب—تسا بیقر نودب و یراصحنا الماک مھنا یفنص
  .دنکیم یگدنیامن ار لیئارسا ریگب قوقح تیعمج لک

 یاھ ھصخاش ھجیتن یرایسب دح ات ھکلب تسنا یلام تاناکما و اھ تخاسریز یگدرتسگ ھجیتن اھنت ھن تورداتسیھ یلمع ناوت
 قودنص و ینامرد ھمیب نامزاس ،یلام تاسسوم ،اھ ھیداحتا—تورداتسیھ یاھ ھعومجم ریز .تسھ زین نا ینامزاس
 دندنویپ یم تالیکشت ھب یزکرم نامزاس رد مان تبث اب اضعا .تسنا عماج و هدرتسگ یزکرم لرتنک عبات—هریغو یگتسشنزاب
 نارس .تساھنا زا یکی طقف یا ھیداحتا تیامح ھک ،دنیامن هدافتسا تالیکشت لک تامدخ زا دھدیم هزاجا اھنا ھب ضوع رد ھک
 یاھ مزیناکم نامھ ھک دنوشیم باختنا روشک رد لاعف ذوفناب عبانم ھیصوت قیرط زا ھمھ تورداتسیھ ییارجا تاماقم و یباختنا
  .تسا لیئارسا یسایس متسیس رد دوجوم

 ریز مامت و نارگراک یزکرم لکشت ١٩۴٨ لاس رد لیئارسا روشک سیسات نامز نامھزا ھک تسا ینعم نیدب نیا لمعرد
 ار یلحم تارادا و یزکرم تلود ھک—نا نیشیپ بازحا و رگراک بزح—تسا هدش هرادا بزح کی ھلیسو شیاھ ھعومجم

 
 ھمجرت( .وربیھ هاگشناد ،یسانش مدرم و یسانش ھعماج نامتراپد -وِلاش لیئاکیم : یسایس داصتقا و یژولوئدیا - لیئارسا رد یرگراک شبنج 5
 :in The Social History of Labor in the Middle East, edited by Ellis J. Goldberg. Boulder Colorado)زردوگ زا

Westview, 1996 
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 یاھ زاین نیمات رب هوالع بزح بناج زا نارگراک جیسب یارب تورداتسیھ بیقر یب تاناکما .دنا ھتشاد دوخ لرتنک تحت مھ
 تدمزارد ذوفن و لرتنک یزکرم نوتس دیدرت یب نآ یتخاسریز یاھزاین ریاس و نانکراک و ناریدم قوقح تخادرپ ،نا یلام
 .تسا هدوب ١٩٧٠ رخاوا ات ١٩٣٠ یاھلاس ھنایم زا روشک یسایس ھنحص رب رگراک بزح

 نامز زا تورداتسیھ .تسا یلحم تسایس رب نا ریثات زا رت ریگارف رایسب نارگراک لکشت شقن تیمھا ،یخیرات هاگدید کی زا
 "تلود-تلم نتخاس" ینعی مسینویھص ینینج نارود زا ییانتعا لباق شخب کی ناونعب لیئارسا لقتسم تلود سیسات ات  سیسات
 یتسینویھص یناھج شبنج رد نازا رتمھم و ،نیطسلف تیمومیق تحت قطانم رد یدوھی ھعماج نارود نیرد .درک یزاب شقن
 نیزا یشخب ناونعب تورداتسیھ .دوب لاعف تامدخ ھئارا رد مھ و یگدنیامن رد ھک دمآ رد یتلود ھبش ھسسوم نیدنچ سابل ھب

 ھب کمک رد یا هژیو تیلوئسم یرگراک نامزاس .تشاد رارق راد ھشیر ِیگنھامھ و طابترا رد اھ ھخاش ھیقب اب یھدنامزاس
  .تفرگ هدھعرب هریغ و نانا ناکسا و یزاس کرھش ،ینامرد کینیلک ،رگراک ھلدابم قیرطزا ماغدا و بذج یارب نیرجاھم
 یماظن راتخاس یتح و ،هدنیا تلود یاھ تخاسریز داجیا و نیطسلف رد نایدوھی رادانعم روضح تیبثت ھب تورداتسیھ تامدخ
 رد ،اما ،دوجو نیا اب .تشاذگ ریثات رایسب دیدج تلود هژورپ تیقفوم رد ھک ،دومن ھضرع ار یراکنا لباقریغ کمک ،نآ
 یرگراک یگتسبمھ لصا ھب تورداتسیھ ،دوب دھعتم کیژولوئدیا رظنم زا نا اب ھک "تسینویھص رگراک" یروئت اب یماگمھ
 اب یاھ تیلاعف مامت ماغدا ینعی—تسا فورعم لماکت ای و تویلالک ھب ھچنآ لوح امومع ھک نا هژیو دھعت .دنام رادافو زین
 طیارش یتح ھکلب ربارب تاناکما ھب اھنت ھن یبایتسد یوزرا ینعی—)نویاویش( یربارب و ؛فقس کی ریز رد نارگراک تیروحم
 .راک ھقبط یاضعا ھماع یارب ربارب دزمتسد ھیاپ ھلمجزا و ربارب یگدنز

 ینالوط هرود نیا ھک تشاد یتسرد لیلحت لیئارسا رد یعامتجا یگدنز رد تورداتسیھ هداعلا قراخ شقن زا ناوتب ھکنا یارب
 نیا اما تسیرگن نا ھب یلوصا هاگدید زا ھک تسنا بلاغ شیارگ .مینک هاگن عوضوم ھب رت قیمع و رت قیقد دیاب دھد ششوپ ار
 ،دریگ تروص یا ھسیاقم قیقحت ھک تسنا زین رگید شور .دیامن لیھست ار قیقحت ھکنا یاجب دزاسیم شودخم ار ھجیتن هویش
 ار لیئارسا دیاب ایآ .تفرگراکب ناوتیم ھسیاقم یارب ھک تسیا ھطقن باختنا نا و ددرگیم ثعاب ار یرگید لکشم ھلصافالب اما
 اب ای و ،ھنایمرواخ رد شا ھیاسمھ یاھروشک اب ،نیشن چوک یاھروشک ریاس اب ای ،درک ھسیاقم طیحم رد نوگمھ یاھروشک اب
  ؟دنادب زارطمھ اھنا اب ار دوخ تسا لیام رایسب لیئارسا ھک برغرد ھباشم تسیلاتیپاک کیتارکومد یاھروشک

 کیدزن ھبوچراچ رطاخب ھکلب یراما ھباشت رطاخب طقف ھن تسا شخبرمث برغ یاھروشک اب یقیبطت ھعلاطم ھک دسریم رظنب
 ھب ییاھ ھنیمز شیپ ھیسور و اپورا یرگراک یاھ شبنج ھک تسا تقیقح نیا برغ اب ھسیاقم یارب زاغآ ھطقن کی .تالاوس

 ھک یلکشب تورداتسیھ لیکشت ھب ھک دندومن مھارف یدوھی نیطسلف رد یھدنامزاس ھبرجت یارب ینمض روطب ای و تحارص
 ھناروحم دنچ تایلمع و ،یراذگتسایس ،یداینب تیزکرم رد مسیوشلب یرکف یاھ ھنیمز صخشم روطب .دیماجنا میسانشیم
 حالصا مسیلایسوس یاھ هاگدید ھب کیدزن و ھباشم زاغآ نامھزا تورداتسیھ ،اما ،کیژولوئدیا رظن زا .دوشیم هدید تورداتسیھ
 دننام تسرد ،دندوب هدرک تیلاعف دازآ یاھ ھیداحتا یناھج شبنج رد اھ ھھد یارب تورداتسیھ ناربھر ،نا اب هارمھ .دوب بلط
 .دندوب لاعف یتسیلایسوس لانویسانرتنا رد ھک رگراک بزح رد ناشناراکمھ

 لکش یبرغ یاپورا یاھ یسارکومد لایسوس ھیاپرب زاغآ رد لیئارسا رگراک بزح و یرگراک شبنج یلخاد یسایس ھمانرب
 ناشناراطقمھ اب ییاھ توافت تایئزج رد ھچرگ لیئارسا رد یرگراک شبنج یبزح ھخاش و اھ ھیداحتا ھطبار اما رتشیب .دوب ھتفرگ
 یاھ یگژیو رد ،تیاھن رد .دبای یم هژیو تھباشم نا یناملآ لدم رد یتاقبط یاھ شبنج اب ناینب رد اما دنراد برغ رد
 یتعنص طباور رد یتکرش-وئن یاھ متسیس زا کیدزن لاثم دراوم یرایسب رد ھکلب نزاوتم اھنت ھن یلیئارسا ھنومن یراتخاس
 دادعت ،تورداتسیھ یزکرم لرتنک .دوب هدیدرگ ٨٠ ھھد مسیلاربیلون ھب برغ یسایس یاھ متسیس بذج ثعاب ھک تسا برغ
 تلود اب یعمج تارکاذم رد شا ھنزو ھب ھک نآ تدمزارد قفا و یھرگ طاقن ددعت ،ییانثتسا یتایلمع هدرتسگ ششوپ و اضعا
 .تسا نا یتکرش یاھ ھصخاش لصاح ھمھ درکیم کمک

 روھظ هوحن ،یوزوح فادھا ؟تسا ییانثتسا تورداتسیھ درومرد یزیچ ھچ ،یتکرش یسارکومد لایسوس ھیواز و هاگدید زا
 تورداتسیھ یاضعا بیکرت یخیرات ھجو رد .تسا ھجوت دروم تاکن یرگراک شبنج طباور و یمومع تسایس رب نا ریثات و ،نا
 نیلوا رد رتمک دح ات و ،لالقتسا اشیپ نارود رد .یتاقبط یعطقم زا ات دوب لیئارسا ھعماج زا یبیرقت یشرب زیچرھ زا شیب
 هدھعرب )نایدوھیریغ( نایجراخ لابق رد یعنام ھک درکیم لابند ار یتسیلانویسان عضاوم تورداتسیھ ،١٩۴٨ زا سپ ھھد
 تمدخ یارب لیکشت ودب نامھ زا هراومھ تورداتسیھ اما ،تسا هدرکن راکنا ار یتاقبط یگتسبمھ لوصا هاگچیھ ھچرگ .تشاد
 صوصخم یاھ ھیداحتا زا اھنت ١٩۴٨ زا لبق یئانثتسا رایسب دراوم زجب لیلد نیمھ ھب .تسا هدوب دھعتم یدوھی نارگراک ھب
 لیئارسا تلود لیکشت زا دعب .تشادن ھجوت برع نارگراک اب یکرتشم داحتا ھب هاگچیھ یلو هدرک تیامح بارعا نارگراک
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 رد تیوضع.تشاد یزاوم یراتخاس لمع رد ھک دندش ھتفریذپ یرگراک لکشت رد جیردت ھب لیئارسا ینیطسلف نادنورھش
 رد ھک ینیطسلف راک ھقبط تیرثکا ھکیدوجو اب ،تسا هدشن ھضرع هاگچیھ یلاغشا قطانم دنورھش ریغ نینکاس ھب نامزاس
 تیوضع قح تورداتسیھ ھب ،یتفایرد تامدخ یازا ھب—دیاب انوناق دننکیم راک )١٩۶٧ زا لبق یاھزرم( لیئارسا یلخاد قطانم
 .دنزادرپب

 زین نارگراک ریغ ھب ار تیوضع ھکیروطب ،دنکیم لمع ھنادنمتواخس مھرایسب تورداتسیھ ،اما یدوھیراشقا نایم رد نامزمھ
 یایازم زا مھ دننکیم راک ناشدوخ یارب ھکینارگراکریغ زا یمین لقادح ھک دھدیم ناشن نایدوھی زا یریگرامآ .دیامنیم ھضرع
 قودنص زا یرو هرھب قح تورداتسیھ رد تیوضع یارب هورگ نیا هدمع تیباذج کش نودب .دنا هرک هدافتسا تورداتسیھ
 سوسحم یتوافت جیھ تورداتسیھ یایازم زا هدافنسا رد یدوھی نارگراکریغ و نارگراک نیب المع هراب نیا رد .تسنا ینامرد
 .تسین

 یلماکت ھسورپ

 یھدنامزاس جوا ھک ھچنآ .دیئور ارف تسایس ھب راک رازاب زا و درک دشر الاب ھب نییاپ زا یئاپورا یرگراک شبنج ،ماع روطب
 یتعنص عماجم ھب و دش زاغآ یآ ھیاپ یرگراک یاھاروش اب ھک دوشیم عورش عمجت ھسورپ لماکتزا دوشیم ھتخانش یا ھیداحتا
 تفریم راظتنا یا ھیداحتا جوا یاھ هزاس .دبای ءاقترا ینویساردفنک حطس ھب ھکنا زا لبق دش هدرتسگ یتعنص یاھ ھیداحتا و یلم
 ،)دندوب هدش عنم مھ دزمتسد هرکاذم قح زا یتح یخرب عقاو رد( دنور راکب اھ دزمتسد شیازفا یارب هرکاذم یارب طقف ھن ھک
 یسایس لامآ و اھوزرا ققحت رد نارگراک ذوفن شیازفا یارب و تلود ربارب رد اھ نوینوی فرط زا یگدنیامن یارب یتح ھکلب
 .دنشاب لاعف مھ

 یریگ لکش نامزرد .دشاب نیزا رتشیب تسناوتیمن دوشیم هدید تورداتسیھ لماکت رد ھچنا اب دشر و ھعسوت لحارم نیا زیامت
 شخب رد زجب و دوب دوخ یئادتبا لحارم رد زونھ دوشیم لماش ار اھ ھیداحتا یداینب ھیاپ ھک یرھش یتعنص شخب تورداتسیھ
 تیمھا ثعاب تورداتسیھ سیسات .دندوب ھتفای لکش یلحم و کچوک رایسب یاھ هزادنا رد اھ ھیداحتا ،عرازم و یزرواشک
 رد نارگراک یاھ رازبا شرتسگ و ماغدا یارب و ینورد اتدمع اھ شالت ،نآ یاجب ،دشن اھ ھیداحتا یدومع ماغدا ھب ندیشخب
 دنچ فالتئا تورداتسیھ ناراذگناینب .تفر شیپ یفنص یاھ ھیداحتا زا تیامح هدنیآردو یلغش یرایمھ و اھ کمک ،یبایراک
 رد یزرواشک نارگراک .دندرک داجیا نیطسلف رد نیمز دقاف یاھ یلیئارسا نایمرد ار یسایس یاھ هزاس و اھ هورگ زا یگنر
 یرگراک بزح ود ھب ھتسباو یبایراک تاسسوم و ینامرد ھمیب یاھ قودنص ،یسینویھص شبنج کمک اب ییاھ نومک یوجتسج
 نیب یگتسدود و تباقر زا دندمایم نیون روشک رد ییاپاج لابندب ھک یرجاھم نارگراک رگید یوس زا .دندوب مھ اب تباقر رد
 تسایس یارب یھار نیب هاگتسیا کی ناونعب ھن تورداتسیھ  .دندوب هدش یصاع و نارگن دوب تفرشیپ عنام ھک اھ لکشت نیا
 ناربھر .دوب هدمآ دوجوب رگراک بزح فرط زا یا هژورپ ساسارب لصا رد ھکلب ،یداصتقا اساسا شبنج کی هرابرد یزرو
 لکشت فالتئا نتخاس رد نارگراک شبنج لرتنک و ماغدا و ندرک عمج یارب یلمع هار اھنت ھک دندوب ھتخومآ ھبرجت ھب بزح
 .تسا شبنج تیکلام راصحنارسرب میقتسم تباقر زا عانتما و اھ

 .تسا "یگتسبمھ" یوانیدناکسا یاھروشکرد—یتکرش یسارکومد لایسوس تاظحل نیرتھب رد ھتسجرب کیژتارتسا فدھ
 تورداتسیھ ،رھاظ رد .دوب اھ دزمتسد و قوقح رد یئزج توافت و تقو مامت لاغتشا رخاوا نیمھ ات دھعت نیا یساسا ھصخاش
 یدنمتردق یاھ شخب ھب نداد زایتما یارب ینالوط خیرات ھک داد دھاوخ ناشن اما رتشیب یسررب .تسا هداوناخ نیمھ زا یوضع
 ،یزانکشا( ھبناج ھس یموق-یلم بتارم ھلسلس ھب یتازایتما نداد و یسایس یابقر فذح ھلمجزا یتافلخت ھتشر و راک یورین زا

 زیلانآ .دیامن یزاسزاب ار هراپدنچ تدشب راک رازاب کی رد لسگ طوطخ نامھ ھک تسا هدرک کمک )ینیطسلف بارعا و یدرافس
 ار دوشیم راک نیمضت ینابرق اھ دزمتسد شیازفا نآ رد ھک ،شا ییاپورا زارتمھ و لماک لاغتشا ھب تورداتسیھ دھعت یحطس
 رصنع ناونعب و ،دوب یتسینویھص قفاوت یداینب شخب لیئارسا رد تقو مامت لاغتشا ١٩٩٠ یاھلاس ات .تفریذپ یگداس ھب دیابن

 لباق رایسب زیامت .دوب هدش ھتفریذپ یسایس بازحا یوس زا یعامتجا تابث و نارگ چوک و رجاھم بذج یارب دیدرت لباقریغ
 ار هدمع یراکیب هرود کی اھنت ھن لماک عالطا اب رگراک بزح تلود ھکیتقو ،داتفا قافتا دروم نیا رد شیپ لاس یس یھجوت
 .درب شیپ تورداتسیھ دییات اب ارنا ھکلب تفریذپ

 ھک یداصتقا و یعامتجا یاھ تسایس .دوب دیدرت و کش دروم هراومھ نارگراک یتاقبط لکشت کی ناونعب  تورداتسیھ رابتعا
 رد .دوب یا ھناگود تلصخ هدننک ریوصت نامزمھ دشیم یریگیپ تورداتسیھ و رگراک بزح یتلود لرتنک و یربھر نارود رد
 یسایس رشق ھب نآ زا ییاھ شخب ،تسا هدوب هارمھ یرظن گنت و تسخ یعون اب تبسن ھب لیئارسا یعامتجا هافر تلود لمع
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 دییات رد رتشیب نآ یلک ریثات و ؛دوش هرادا تلود فرط زا یلوصا روطب ھکنا یاجب ،تسا هدش راذگاو )تورداتسیھ دوخ و(
 .دیامن لح ار نایدوھی و بارعا نیبام ای و یدرافس و یزانکشا یدوھی ماوقا نیب لکشم ھکنا یارب ھن و تساھ ھتسناد

 ینالوط ریثات و ،لماکت دنور ، دوخ یتیوضع ھندب رد ،رھاظ رد ییاپورا ھباشم یاھ ھیداحتا اب تورداتسیھ ھک دراد تقیقح رگا
 و مسینویھص ھب ھناگود دھعت زا ینیبشیپ لباق یاھ ھناشن ھمھ اھنیا ایآ ،درادن ینادنچ توافت ،یسایس داصتقا تشونرس رد تدم
 ھک دوشیم هدید رت نشور ینامز ییاپورا یاھ لاپیسنیرپ زا ترجھ و یرگراک نامزاس عضاوم رییغت ؟تسین مسیلایسوس
 ضوعرد و دنکیم مورحم ار برع نارگراک تورداتسیھ ھک تسورنیزا مھ .ددرگیم ریوصت دراو یتسینویھص یژولوئدیا
 نارگ چوک نداتفا اج و لیئارسا ھب نایدوھی ترجاھم فدھ ھک ارچ ،دریذپ یم ھطباض چیھ نودب نامزاس ھب ار نایدوھی دورو
  .دبایم تیولوا

 ھکارچ تسا هدروخ تسکش یسارکومد و یتعنص یراد ھیامرس لوصا ساسارب ھک تسا نارگراک لکشت لماکت اجنیا ،نیربانب
 الصا ساسا نیارب .دوب هدش لیدبت شا یللملا نیب ناراداوھ ھنارای اب نایدوھی ترجاھم یسارکوتسیرا بلاغراتخاس ھب تقیقح رد
 نیرتمھم .درک لوزن متسیس تمدخ رد کیچتاراپا ھباثم ھب تورداتسیھ لیئارسا تلود سیسات زا سپ ھک تسین زیگنارب بجعت
 کیتارکومد لایسوس یاھ لا هدیا اب شحاف داضت رد نا تایلمع و تورداتسیھ یاھ تسایس و دوب هدش لصاح یتسینویھص فدھ
 .تفرگ رارق ناھج رگید یاج ھمھ رد یرگراک

 ھک هرازگ نیا ثحب ھیاپ رد ؟دربب هانپ مسینویھص شوغآ ھب زاغآ زا شبنج ھک دش ثعاب زیچ ھچ ھک تسنا دیاش یداینب لاوس
 یاجب یژولوئدیا کی ندرک نیزگیاج ھباثم ھب مسیلایسوس ات دوب مسینویھص هرابرد رتشیب عقاو رد یتسیلایسوس مسینویھص
 ود ھیضرف نیا .میربب لاوس ریزب ار یعامتجا هدیدپ کی نییبت یارب یژولوئدیا شیاجنگ ضرف شیپ ھکنا نودی ،تسا یرگید
 باختنا ھنادنمشیدنا و ھنادازآ ،صخشم الماک زاغآ زا ناراذگناینب یاھدیما و اھوزرا ،کی :دراد دوخ رد ار رگید ضرف شیپ

 ھلاسم—ھجوت لباق عناوم ،ود و ،)ثحب دروم لمع یئارچ نییبت روظنم ھب نآ زا دعب و لبقو لمع نایرج رد ھن و (دوب هدش
 ِفطع طاقن رد یرگراک شبنج یاھ یریگ میمصت رد یساسا شقن چیھ—تردق یارب هزرابم تاکرحت و یگدنز نارذگ
  .تسا هدرکن یزاب نا یخیرات و کیژتارتسا

 یرگراک شبنج و یژولوئدیا

 یخرب  ھک ھچرگ دنریذپ یم ار ھنابلطواد لیامت ریسفت پچ حانج رد یدادعت لومشب دننکیم راک لیئارسا رد ھک یرایسب نیققحم
 یتسیراتیلیم تاغیلبت شناھارمھ و نویروگ نب دیوید ،لیئارسا تلود سیسات زا سپ نارود ھک دنیوگیم اھنا .دننکیم کش نآ رد مھ
 و ندنار ھیشاح ھب لاح نیعرد و تلود رب ناش ھطلس تیبثت ھب ھک دنتخادنا راکب تلود ھنایامن گرزب شیاتس رد ار یگرزب

 ھعماج ھک دز سدح دشیم ١٩۴٨ زا دعب یبالقنا اسپ نارود ھک دوب دقتعم داتشنزیا ،یتوافتم هاگن زا .دیماجنا پچ لیدب بوکرس
 ماجنارس ھب یبالقنا فادھا لیئارسا تلود سیسات زا سپ ھک هداس لیلد نیا ھب .دومن دھاوخ ریس یژولوئدیا ذوفن شھاک نارود ھب
 یزاب شقن خیرات روتوم ناونعب ھشیمھ یارب اموزل لآ هدیا ھک دندوب ھتفریذپ اھنآ .تسین لبق شور ھمادا ھب یزاین و هدیسر
 و یراتخاس ھجو رد یتسینویھص یرگراک شبنج دشر و ھعسوت ھیضرف کش نودب ھک دنریذپ یم ھمھ اما ،درک دھاوخن
 نادیم ھب یژولوئدیا ندیشک یارب شالت نیرتدیدج و نیرتمھم .دوب هدش یزیر ھمانرب ناربھر ھلیسو لبق زا شا ھنانامرھق
 لاح نیع رد ھک ،تسا نایرج رد لِھنرِتسا وِیز یسایس نیسیروئت ھلیسو لیئارسا یرگراک شبنج ھب صتخم یخیرات یسررب
 تورداتسیھ ھکنا لیلد ھک تسا یعدم ،ھشیر رد ،لھنرتسا .دراد ھجوت مھ ییاپورا ھبرجت ھب یقیبطت رت بسانم یسررب یارب
 ،دروآ تسدب ار دوریم راظتنا یرگراک یقرتم شبنج کی زا ھک یکیتارکومد لایسوس جیاتن ھتسناوتن لیئارسا رگراک بزح و
 مسیلایسوس شدوخ نویروگ نب دیوگیم ھلمجزا وا .دنتشادن رواب ییاپورا پچ یا ھیاپ لوصا ھب عقاوب تقو چیھ اھنا ھک تسنآ

 یرھاظ ھتسوپ کی یترابع ھب ،دوب ھنابلط تصرف رازبا کی عقاو رد مسیلایسوس نیاربانب .تفریذپ لیدب کی ناونعب ادعب ار
 .تفریم راکب ،دشیم ھتکید مسینویھص فرط زا ھک یفادھا لوصح تھج رد ،ناشناراداوھ و راک ھقبط جیسب یارب ھک

 اما دوب یزاوم ییاپورا متسیس کی اب اھ گنج نیب نارود رد یتسینویھص یرگراک شبنج یژولوئدیا ،لیھنرتسا تیاورب انب
 تیحجرا و ھجوت و ،یا ھلیبق یلم هاگدید اب دوب کیدزن یلم مسیلایسوس ھب رتشیب سکعرب ،یسارکومد لایسوس اب اموزل ھن
 یرگراک ناربھر یتحارب هاگدید نیا .دوب تقیقح یناشوپال یعونب مھ یکارتشا تعارز و زتوبیک یتح نایم نیا رد ;دیلوت یارب
 رد دوجوم اعقاو تاضیعبت و رباربان تیعضو اب ناش ھنابلط یربارب یاھ اعدا نیبام فالتخا ناربج یارب ھفیظو ماجنا زا ار
 مسیلانویسان ندرک ھبلغ ینعم ھب رتشیب مسینویھص و مسیلایسوس نیب زتنیس اما لمع رد .درک فاعم نیطسلف رد یدوھی ھعماج
  .رگید زیچ ھن و دوب مسیلایسوس رب
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 دروم ھک یلم راتخاس رد هدنزاس مسیلایسوس حالطصاب نیبام یشحاف ھلصاف ھک دراذگیم ھجوت ھتکن نیارب یتسردب لیھنرتسا
 جوا رد شناتسود و نویروگ نب .دراد دوجو اپورا رد بلط حالصا مسیلایسوس و دوب یتسینویھص یرگراک شبنج شیاتس
 ،دنداد رارق یرازبا یرادرب هرھب دروم یدوھی نارگراک یربھر ندروا تسدب یارب ار یتسیلایسوس یاھاعدا عقاو رد شبنج
 راکب یعامتجا ینایم راشقا ناگدنیامن و یسایس یابقر ھیلعرب شیوخ یدام عفانم یارب ارھاظ ار یداینب هزرابم ھکیلاح رد
  .دندوب ھتفرگ

 ھچرگ عقاو رد .دش هدنرب نارگراک زا ینطاب تیامح رطاخب مسینویھص ھک دنک تباث ار ھیضرف نیا دنناوتیمن یخیرات کرادم
 دندیسر نیطسلف ھب نرق نیا لوا ھمین رد ھک ینایدوھی رثکا یارب ھک تسنا تقیقح دزاسیم یفخم ارنآ یمومع ھقالع دروم رکفت

 نویلیم مین لباقم رد ١٨٨٠ لاس رد .تشاد رارق لقادح رد ای و دوبن رادروخرب یصاخ تیمھا زا مسینویھص ھب طوبرم دیاقع
 سپ یمک نردم مسینویھص رد هدش تبث )ترجاھم جوم( ءایلآ نیلوا .دندرکیم یگدنز نیطسلف رد یدوھی رازھ ٢۴ طقف برع
  .تفرگ تروص متسیب نرق زاغآ زا

 نیطسلف رد ار نایدوھی تیھمج ینامور و ھیسور زا نارجاھم هزات مورگوپ و ھنازیتسدوھی نیناوق بیوصت و اضف ریثات تحت
 نآرب یوسنارف و ییاپورا یاھ تسیلاینولک دننام و دندیرخیم ناشدوخ ار نیمز لوا ءایلآ نیرجاھم یتنس روطب .درک رباربود
 لبق یلاسھد و دندوب سور نیرجاھم زا اتدمع مود ءایلآ رجاھم رازھ جنپ و یس .دنیامن تیبثت ار دوخ روضح ات دندرکیمراک
 نانا یانتعا لباق تیرثکا اجنآ رد یگدنز راوشد رایسب طیارش ربارب رد .دندیسر دصقم ھب لوا یناھج گنج عورش زا

 نیسسوم وزج دصقم رد ناشرتشیب و دندما اجنیا ھب و هدرک کرت ار دوخ روشک ھک دندوب نردم تسینویھص و تسیلایسوس
  .دنتسویپ یم یرگراک یاھ نامزاس یربھر ھب اھدعب و دندوب شبنج

 اب تباقر رد یدوھی نیرجاھم تیرثکا راک رازاب رد .دوب ناوارف یاھ یراوشد زا ولمم رتلورپ نارگ چوک ینیع عضاوم
 رتشیب بتارمب مھ ناشدزمتسد ،رتمکراک دیلوت نمض ھک ارچ ،دنتشاد رارق یرت فیعض تیعقوم رد نیطسلف یموب نارگراک
 راک دزمتسد زا ناشیزور اھنت اتدمع رجاھم نارگراک ھکیلاحرد ،دندادیم لیکشت اھرتلورپ ھمین ار یموب نارگراک رتشیب .دوب
 .دوب نایموب زا رت نارگ ناش ھنازور جاتحیام نیمات و دوب رت رادرب ھنیزھ نیرجاھم یناگدنز هوحن لاح نیع رد .دشیم نیمات
 ھعسوت یارب نیمز دنتسناوتیم ینازرا ھب ای و یناجم اج ھمھ رد ھک ییاپورا رگید نارگرامعتسا فالخرب ھک دوب نآ رگید ھتکن
 اھنت و دوب نکمم ریغ ابیرقت ھقطنم ندوب ینوکسم اھ نرق تلع ھب نازرا نیمز دیرخ و ندرک ادیپ نیطسلف رد دننک ھیھت راک و
 .دندوب ھنیزھ نیا نیمات ھب رداق دنمتورث نارگ چوک و مکحتسم یاھ نامزاس

 ھتفای تاجن الاب رد هراشا دروم خزرب اب یریگرد زا نیرجاھم جوم نیمود ناماگشیپ ،متسیب نرق ھب رییغت اب نامزمھ ،زاغآ رد
 ار دوب هدرک سیسات نیطسلف رد ھک یعرازم رد ھکینایدوھی دزمتسد و قوقح دوب هدش رضاح دلچثور اد نوراب ھک ارچ دندوب
 ون نارجاھم زا تشاد یعس نوراب ھک تسا ھجوت لباق  .دیامن هدیسبوس ریازجلا رد یوسنارف مسیلاینولک یاھ تسایس اب ھباشم
 ار دوخ نیطسلف رد لقتسم نازرواشک ناونعب دنناوتب ھک دھدب ار سناش نیا اھنا ھب ھکنا یارب اعطق و ،دیامن تیامح لکش نیدب
 ییاج یتسینویھص خیرات یاھ ھیشاح رد نیرجاھم یلبق جاوما رانک رد دوب نکمم الامتحا مھ مود جوم ناماگشیپ ،دنیامن تیبثت
   .دنبایب

 رارق برع نارگراک ھب تبسن ربارب ان طیارش ابو تباقر رد دیدج نیرجاھم دش ثعاب ١٩٠٠ رد دلیچثور تالیکشت جورخ اما
 غیلبت رگید تمس رد و ،یبرع یگدنز شور ذاختا اب اھ ھنیزھ شھاک رد یعس قوف طیارش ھب دوجوم یاھ خساپ نیبرد .دنریگ
 دش نشور نیرجاھم ھمھ رب اما یدوزب .دوب یدوھی تاسسوم رد ار بارعا مادختسا نتخاس عونمم لماش ھک "یربع رگراک"
 رخاوا رد دنبای تسد "یربع رگراک" لاغتشا فدھ ھب ھکنا یارب .دوب دنھاوخن زیچ چیھ ھب یبایتسد ھب رداق یدارفنا روطب ھک
 تلصخ ھک یرگید و دوب مسینویھص یتسیلایسوس ھخاش زا یا ھیپک ھک یکی ،دندرک سیسات اپ هدرخ بزحود ١٩٠۵ لاس
  .تشاد یموب یتسیلایسوسریغ

 لوا .دنتفای تسد یساسا یریگ ھجیتن نیدنچ ھب یرگراک روھظون شبنج رد نارگشنک ھک دوب یبرجت و یناینب نارود نیا رد
 نارگراک دننک ساسحا ھک دننک مادختسا ار ناشبھذم مھ نارگراک دندوب رضاح یتروصرد اھنت یدوھی عرازم نابابرا ھکنا

 ،دوخ یاج رد ،یدوھی نارگراک و ،دندرگیم بوسحم رطخ ناش یعامتجا روضح و ناشدوخ یصخش یگدنز یارب برع
 دیسبوس و یعارز یاھ ینواعت عامجا اب ھکنا مود  .دنزیخیمرب اپب نیطسلف رد یلم تینما عفانم و یدوھی روشک ءاقب یارب
 یورین ندرک یثنخ یارب یمیظع یسایس یورین لاح نیع رد و دننک ناربج ار برع رگراک ھنیزھ دنناوتب دیدج یامرفراک
 ١٩٠٨ لاس رد "یتسینویھص یناھج نامزاس" مان تحت و تفای روضح ھنحص رد یدوزب دیدج کلام نیا .دنریگ راکب نیکالم
 .دوش دلیچثور تالیکشت نیشناج ات دش سیسات
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 مسینویھص و یرگراک شبنج کرتشم عفانم

 تدم ینالوط فالتعا کی یریگ لکش رد و درکادیپ ییارگمھ الماک نایاپ رد نیطسلف رد یتسینویھص شبنج و نارگراک عفانم
 نا تیعضو نیا یروف ریثات  .دوب قفوم راک نودب یرگراک شبنج و نینکاس نودب اھ یزاس کرھش یرامعتسا شبنج نیبام
 یرگراک یاپون شبنج ھب یتسینویھص یناھج نامزاس تیامح .دندش سیسات تعرسب )زتوبیک(یعارز یاھ نومک نیلوا ھک دوب
 یارب یناقھد شزومآ اھ کیتکات نیا ھلمج زا ،دیامن تیبثت برع نارگراک تباقر ھیلعرب ار یدیدج یاھرگنس ات درک کمک
 راک یلحم یرگراک تاسسوم ینامزاس رتچ ریز رد ھک یعمج یناسر کمک تاسسوم ،یدوھی نارگراک یدیلوت هدزاب شیازفا
 .)دننک هدافتسا یدوھی نارگراک زا رگا( دوب نایامرفراک ھب میقتسم دیسبوس یھبانتم رادقم و ،دندرکیم

 ناراذگناینب ناشنایم رد و دندیسر موس و مود جاوما اب ھکینادراو هزات ،٣٠ و ٢٠ یاھ ھھد رد هدرتسگ یاھ ترجاھم فالحرب
 نامزاس اب فالتئا ھب ار اھنا ھک دندوبن اھ تسینویھص اھنت اما .دندوب تسیلآ هدیا رایتخا ھب اتدمع دنتشاد رارق مھ یرگراک شبنج
 زا )دندوب ھتسباو نآ ھب ھک ترجھ رد نارگراک شبنج یتح و( نارگراک نامز نیا رد .دندناوخیم ارف یتسینویھص یناھج
 لومشب( نآ ناگبخن هژیوب و تسینویھص شبنج یاوژروب هدرخ یاضعا عقاو رد .دندرب یم تعفنم یناھج نامزاس رد یگدنیامن

  .دندمایم باسح ھب یتاقبط نمشد یتح ای و ھبیرغ اھ تسیلایسوس یوس زا )دنتشاد طابترا مھ یلام روما اب ھک یدوھی نیبذاج

 نیطسلف ھب دندوب رضاح ،تسینویھص نیرجاھم زا یرایسب فالخرب ،ماگشیپ نارگراک .دوب ھلدابم رد اھ یراکمھ ھجو نیرتمھم
 ناشروضح ھکنا یاجب ،دنیامن کمک نانآ فذح یارب ای و دننک تباقر برع نارگراک اب ھنالاعف دندوب رضاح اھنآ .دنوش لقتنم
 نایدوھی لالقتسا ھک یداصتقا بوچراھچ لدم ھب دنتسناوتیم ار اھنا ،نازرواشک فالخرب .دنیامن میکجت بارعا مادختسا اب ار
 تاداقتعا رس زا نارگراک اتیاھن .دیامن کمک کلم نودب رجاھم نایدوھی لاغتشا و شریذپ ھب ھک دنیامن بیغرت دیامن میکحت ار
 تاناکما  .دنریذپب ار یدوھی نیمزرس ھب چوک تیبثت رد تعفنم نیرتمک اب اھ شقن نیرتگرزب دندوب رضاح نامز ترورض ای و
 ھب هزیناکم یزرواشک عرازم رد بارعا اب تباقر لکشم ،لوا یناھج گنج اب .دوب دودحم رایسب یرگراک شبنج یاھ لیدب و
 اب ای و راک دزمتسد اب ای—اھ لیدب .الاب یاھ دزمتسد اب یدوھی نارگراک یارب لاغتشا فذح اب -دوب هدش لح بولطمان لکش
 .دوب یلمعریغ ناھج یاھ تسینویھص فرط زا هدرتسگ یلام کمک نودب المع—هداتفارود یاھ نومک رد رارقتسا

 دیاب ار یزارد هار اھ زاین نیا .دوب هدرک دراو یراکنا لباق ریغ ریثات تورداتسیھ رب نارگراک و اھتسینویھص تکراشم زاین
 )دشیم هرادا یسایس بازحا یوسزا میقتسم ریغ روطب ھک دحاو نامزاس کی( دھد حیضوت تورداتسیھ هژیو راتخاس ات دیامیپب
 یھدنامزاس و لاغتشا داجیا لوئسم نامزمھ ھکینامزاس ھب هداس یرگراک ھیداحتا کی زا رییغت تخانش( نا هژیو درکلمع ای و
 یناھج نامزاس زا هدرتسگ یلام یاھ کمک تفایرد زاین شیپ دز تسد نا ھب تورداتسیھ ھک یراتخاس تاعادبا .)تسا نا

 رد ،تفرگ هدھعرب ار یرگراک یاھ نامزاس مامت یئارجا یاھ تیلاعف مامت یراصحنا تیلوئسم لاح نیع رد .دوب مسینویھص
  .دوب هدرک فذح مھ ار یسایس تباقر و تامدخ نیب میقتسم طابترا ھکیلاح

 ھھد ھنایم رد نا دیدشت و هدرتسگ ینیشنرھش کی روھظ مغریلع ھک تشاد ھجوت دیاب یفنص ھیداحتا یاھ شنک اب طابترا رد
 تورداتسیھ یربھر عقاو رد .درک یزاب تورداتسیھ ینامزاس راتخاس رد یا ھیشاح شقن نانچمھ یا ھیداحتا یاھ تیلاعف ،تسیب
 فالخرب .تفرگراکب یلاغتشا طباور نامتفگ رد یروف عفانم یارب نارگراک یریگیپ نتخاس دودحم و لرتنک یارب یدایز شالت
 تورداتسیھ هدننک دودحم یاھ یریگعضوم ،داتفا قافتا یناھج گنجود نیبام ییاپورا یاھروشک یخرب رد ھکیتاقبط یاھ قفاوت
 ناگبخن ،یتسینویھص شبنج اب ینز ھناچ رد عفانم نیمات یارب ھکلب .دوبن یتعنص طباور رد روحم یتکرش تالوحت زا یشان

 نیمھ ھب .دندرک لیدبت ینورد راشف ھب نیرجاھم بیغرت رد هژیوب مسینویھص یاھزاین ساسارب ار اھ تیدودحم یرگراک شبنج
 نایدوھی دزمتسد لقادح تیمک و اضعا لاغتشا ظفح و داجیا یارب هرکاذم دیاب تورداتسیھ ھک دوب ھیاپ نیارب رتشیب ھثحابم لیلد
 .ددرگن روشک بذج شیاجنگ ھب ھمدص و ناراذگ ھیامرس دورو عنام ھک دربب شیپ نانچ ار

 نکمم راک رازاب رد کرتشم لمع قطنم ھک دندوب کیرش ینارگن نیا رد مسینویھص یناھج نامزاس و تورداتسیھ ناربھر
 لیدب ھنارگنراتخاس عضاوم .دزاس دحتم یدوھی نایامرفراک ھیلعرب ناشبرع ناراکمھ اب تکراشم ھب ار یدوھی نارگراک تسا
 نیا .دندرکیم یزاسھار نیطسلف تادنام دیدج مکاح یارب ھک ییاھ مویسرسنک رد مادختسا لاثم روطب ،دادیم ھئارا یماود لباق
 تورداتسیھ ھب و هدش نیمات ایناتیرب رب یتسینویھص ھتفای نامزاس راشف اب ھک دنتخادرپ یم ار ییاکتا لباق یاھ دزمتسد اھراک عون
  .دربب راکب دندشیم مادختسا ھکینارگراک ینوکسم رداچ و رازبا دیرخ یارب ارنا ات دشیم هزیلاناک
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 هدودحم نا رد بارعا تیعمج ھکیلاح رد تفای شیازفا ٪٢٠ لیئارسا ینیمزرس هدودحم لیئارسا و بارعا لوا گنج ھجیتن رد
 ار ینوماریپ یاھروشک زا مصاختم یاھ شترا و یلحم تمواقم لیئارسا شترا ١٩۴٨ نایاپ رد .تفای شھاک ٪٨٠ زا شیب

 یزرم ھنیمز رد .دنتخاس شودخم مھ ار ینیطسلف تلود کی لیکشت یارب للم نامزاس ھشقن ھکیروطب دندوب هداد تسکش
 و دصتفھ ات دصشش نیب .دندوب هدنام یقاب لیئارسا ھطلس تحت ھقطنم برع تیعمج مھد کی زا رتشیب یمک ،نیطسلف تادنام
 لرتنک تحت یقطانم رد زین ھیقب و دندش یگنھانپ ھب روبجم ای و دندش هدنار نیطسلف نیمزرس زا روزب بارعا زا نت رازھ هاجنپ
 .دندش هداد رارق رصم و ندرا

 تیمسرب هزات روشک ھب ار ١٩۴٨ زا لبق یدوھی تیعمج لک لداعم یدادعت ١٩۵١ و ١٩۴٩ یاھلاس نیب هوبنا یاھ ترجاھم
 و ھناخ ھک یناتسھل و ییاینامور اتدمع ،دندوب یقرش یاپورا نایدوھی نیدراو هزات رتشیب مین .درک دراو لیئارسا هدش ھتخانش
 و نمی زا اتدمع ،دندمایم ھنایمرواخ و اقیرفآ لامش نایدوھی زا ھیقب .دوب هدش دوبان مود یناھج گنج نایرج رد ناش ھناشاک
 رد یزیتس دوھی یریگجوا و یسایس یاھ نارحب زا یشان رتشیب ،)یقارزیم یربع نابز ھب( یدرافس نایدوھی ترجاھم .قارع
 تدشب یدوھی نیرجاھم شخب ودرھ اما .دوب گنج رد نا شترا یزوریپ و لیئارسا تلود لیکشت لابندب یبرع یاھ روشک
 یزاسون یارب و یعارز یاھ نومک رد یناسنا یورین نیمات ،یلاخ یاھ نیمزرس ندرک رپ ،یماظن یورین قمع نیمات یارب
  .دندشیم بیغرت ،دوب یرورض دیدج روشک رد یگدنز ییاپورا درادناتسا داجیا یارب ھک نردم داصتقا

 ینیطسلف و یدوھی راک یورین

 .تفریم رامشب یتسینویھص شبنج رد مھم کیژتارتسا بالقنا کی ١٩۴٨  زا سپ "یربع راک یورین" شبنج نتفر نایم زا
 کیمانید فعاضم یورین ود دمآرب یدوھی داصتقا رد نایدوھی یارب راک راصحنا رب دیکات ،یزاس تلود و یرامعتسا نارود رد
 رد ناشدوخ یارب ار راک راصحنا ات دوب نیمز دقاف نایدوھی راشف زا یشان "یربع رگراک" یارب اضاقت یداصتقا رظن زا .دوب
 مدقم ھھبج رد یدوھی رگراک ھک دوب نیا ھناشن اما یسایس رظنم زا .دنرادب ظوفحم نازرا برع رگراک اب تباقر زا راک رازاب
 ار یمومع ھعماج ھجوت مھ و دمایم راکب ھتفای نامزاس مسینویھص تیامح بلج یارب مھ ھک یمایپ—تسا هداتسیا یلم هزرابم
  .دومنیم بلج نارگراک شالت ھب

 ساسحا دوخ یدوخب ھک دوب یا هزادنا ھب نیطسلف برع تیعمج :دنکیم یزاب نایم نیرد ار یمھم شقن یسانش مدرم ھسیاقم کی
 یورین ناونعب یسایس رظن زا مھ و ،نازرا راک یورین ناونعب راک رازاب رد مھ ،دیامن دیدشت یدوھی نیرجاھم یارب ار رطخ
 دشاب ناشدوخ یسایس یاھ هدیا عفن ھب ھک دننک یور یتوافتم لیدب ھب دوب نکمم نایدوھی ،رگید طیارش تحت رد  .یلم فلاخم
  .دننزی تسد بارعا یداصتقا ندنار ھیشاح ھب و یسایس بوکرس زا یلامتحا رطخ نتخاس یثنخ اب و

 یسانش مدرم لداعت مدع رد یساسا لکشم حوضوب ایلارتسا و یبونج یاقیرفا رد ییاپورا تارمعتسم اب یقیبطت ھسیاقم رد اما
 عنام نیا و—دننک وراج لکب ار بارعا دندوبن رداق نایدوھی—دوب نایدوھی یتیعمج قوفت زا عنام ھک دوب نیطسلف رد تیعمج
 یتلود میقتسم لرتنک نایدوھی ھک دوب نا رگید تقیقح .دشاب ارجا لباق نیطسلف رد رگید قطانم رد ناییاپورا هویش ھک دوب نا زا

 تالکشم ھک دوب نا ھجیتن .دنیامن لیمحت برع نایموب تیرثکا رب ار دوخ یاھ تساوخ مامت دنتسناوتیمن و دنتشادن تسدرد مھ ار
 روز ھب ای—دوب ارجا لباقریغ ،دنک ردب راک رازاب رد تباقر نادیم زا ار نازرا نارگراک ھک یلومعم یاھ هویشب ،راک رازاب

 رد و دنزب تسد نازرا راک یورین ھب تبسن یمسر ضیعبت ھب المع ھک دنھ ھنومن یتساک متسیس داجیا و راصحنا اب ای و یفذح
 بارعا یدودحم روطب دنتسناوتیم طقف اھ تسینویھص .درامگب بولطم یاھ راک ھب رتالاب دزمتسد اب ار یدوخ رگراک ضوع
  .دنھد رارق راشف تحت یئارجا ماکحا و طیحم رب ھطلس و اھنا روضح شریذپ یارب ار ینیطسلف

 لیدبت یا ھیشاح و ھیوناث یعوضوم ھب لیئارسا تلود سیسات اب "یربع رگراک" ھیضرف ارچ ھک داد ناشن ناوتیم یگداس ھب
 رامعتسا ھب زاین زا یتلود راتخاس .یرگیبالقنا ماجرف ای و ،"یژولوئدیا نایاپ" ای ،دوبن یقالخا یگتسخ تیعضو نیا لماع .دش
 نایدوھی ھک تشادن ترورض رگید ،یلم هاگدید زا .دوب هدش افکدوخ یدوھی یگدنز طیحم یگدنزاس ھلحرم دراو و دوب هدرک رذگ
 نایدوھی یارب بارعا ندرکراک ھک تشاد دوجو یددعتم لیالد مسینویھص هاگدید زا سکعرب .دنھد ماجنا ناشدوخ ار یدی راک
 عونرھ زا عنام المع تسناوتیم و ،درکیمن داجیا یدیدھت یدوھی نارگراک یارب ھک ییاج ات ھتبلا—دومنیم بیغرت و ھیجوت ار
  .ددرگ بارعا یوس زا ھنارگلالخا تکرح

 یشحاف روطب رطخ تیعوضوم زا ،الوا :دوب ھتفای شھاک تدشب دشیم ساسحا برع نارگراک فرط زا ھک یرطخ ،نامزمھ
 ھچنآ زا برع ھنکس جارخا و دوب هدش رت نکمم ریغ نآ رد ذوفن و هدش تیبثت هزات روشک یاھزرم ھک ارچ دوب هدش ھتساک
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 ھک مکاح میژر میمصت و نایدوھی زا بارعا عماوج یگدنز طیحم یزاسادج ،ایناث .دوب هدش لماک ابیرقت ،دوشیم هدناوخ لیئارسا
 ،اثلاث .دیامن دنمنوناق ار نایدوھی یارب بارعا ندرکراک دادیم هزاجا تلود ھب ،دوب هداد رارق یماظن تموکح تحت ار بارعا
 هداد رارق یتلود و یسایس زکارم رایتخا رد انوناق ار یدوھی نارگراک عفانم زا یرایسب نیمات ،نایدوھی تلود ندش لقتسم اب
 ھیامرس ریاس و ،نایدوھی مادختسا تروص رد نایامرفراک یارب یصاصتخا یاھدیسبوس و ھنایار ،یتلود مادختسا ھلمجزا—دوب
 .)هریغ و یمومع شزومآ ،ینامرد ھمیب ،نکسم نیمات ،اھدزمتسد لقادح(یعامتجا یاھ یراذگ

 ھعسوت رد ییاھ تیدودحم ثعاب ھک تسا نکمم لیئارسا تلود سیسات لوا ھھد دنچ رد هدرنسگ یاھ ترجاھم ،رما رھاظ رد
 رد ،دوب رثوم هدرتسگ یاھ ترجاھم جوم شیازفا رد ھک ییاھ ششک و راشف لوزن لابندب .دشاب هدوب یعافد یاھ مزیناکم نیا
 ،شکارم زا اتدمع ،اقیرفآ لامش زا اھنا زا یمین .دندرک ترجاھم لیئارسا ھب یدوھی نویلیم مین ھب کیدزن ١٩۶۴ ات ١٩۵۵ ھھد
 اھنا ٪٩٠ ابیرقت ھک دیسر نویلیم مین و ود ھب لیئارسا تیعمج ١٩۶۵ لاس ات .ینامور و ناتسھل زا اتدمع ،اپورا زا موس کی و
 .دندوب یدوھی

 راگزاس لیئارسا تلود ای و تورداتسیھ عفانم اب رگید راک رازاب زا برع نارگراک فذح ١٩۵٠ ھھد نایاپ رد ،دوجو نیا اب
 رد ،دوب هدش عیرس دشر هرود دراو و هدرکرذگ ترجاھم ھیلوا یاھ جوم زا یشان کوش زا لیئارسا رازاب نامز نآ ات .دوبن
 یلم تامدخ نوناق بیوصت ھتبلا شمارا نیا لصاح نیرتمھم .تشادن یلکشم رگید مھ برع نارگراک مادختسا ھلاسم ھجیتن
 تورداتسیھ رد تیوضع و درکیم لحنم ار رگراک لاقتنا و ضیوعت و یبایراک یارب تورداتسیھ سیورس المع ھک دوب راک
 تبسن ضیعبت عفر تمسب تورداتسیھ ھن و تلود ھن ،اما ،اھ مدق نیا اب .تخاس ینوناق مھ ار لیئارسا برع نادنورھش یارب
 تشاد تسد رد ار تامدخ نیا ھضرع راصحنا ھک یتلود یبایراک نامزاس ،سکعرب الماک .دندرکن تکرح ناتسوپ نیگنر ھب
 بارعا ھک  دوب نایدوھی قطانم رد مھ دوجوم یاھراک لاحرھ ھب .تشادن ھبعش و هدشن سیسات الصا بارعا تنوکس قطانم رد
 ھب ھک اجنا ات  .دنتشاد هدش ھضرع راک یارب ار باختنا قح نیلوا قطانم نیا نکاس نایدوھی انوناق و ،دندوب ھتسباو نا ھب
 نایدوھی نایم زا ار دوخ نانکراک مامت یراصحنا روطب یرگراک ھسسوم رد امرفراک شقن رد ،دوشیم طوبرم تورداتسیھ
 یارب لمع رد یلو درکیم راک مھ ینیطسلف بارعا بذج یارب ھچرگ نارگراک لکشت نامزاس کی ناونعب و .درک یم باختنا
 .دوب هداد لکش هژیو یاھ شخب مھ تلود تازاومب وضع ناینیطسلف و بارعا اب راک

 و تبثم یاھ قوشم زا یا ھعومجم و اھ شور عاونا ،درکیم یزاب شقن یسایس تردق رازبا کی ھباثمب تورداتسیھ هار نیزا
 رگراک بزح یارب یار نیشام ھب ار اھنا و دیامن میلست تلود ھقئاف تردق رباربرد ار بارعا ات درب یم راکب ار یفنم تادیدھت
 نیلاعف ندناشک یارب ھکیناکما و تشاد راصحنا رد ھک یعامتجا تامدخ ریاس و یمومع تشادھب رب لرتنک کمکب .دیامن لیدبت

 تیلاعف رد ار یتارییغت طیارش نیا .دیامن بلج ار بارعا تسناوتیم دوب هدروا تسدب تلود رد راک و دوخ اب یراکمھ ھب برع
 عفانم رد یراکمھ نیا ،ھتشذگ لثم .دادن یرییغت یسایس زکارم اب نآ ھطبار تعیبط رد اما درکیم داجیا تورداتسیھ یاھ
 تھج ھب تورداتسیھ یسایس تامدخ لالقتسا زا لبق نارود رد ھکیلاح رد .دوب یسایس ھلدابم کی رتشیب و تشاد ھشیر کرتشم
 هدش لرتنک ماغدا و قاحلا قیوشت ھب بزح و تلود یلصا فدھ ١٩۴٨ زا سپ ،دوب بارعا و نایدوھی یزاسادج لصا زا عافد
 .دیدرگ لیدبت لیئارسا ھعماج رد برع تیلقا

 یشوپ مھ نارگراک یگدنیامن رد دودحم ھفیظو ماجنا اب یسایس جیسب و ،تلود راتخاس ،رامعتسا رد تورداتسیھ شقن ھکنآ لیلدب
 طابترا رد و )نیرفآ راک و ،امرفراک ناونعب( یراد ھیامرس تمدخ رد رتشیب تورداتسیھ سیسات ھظحل نامھ زا تشاد یدایز
 و رامعتسا نارود نایاپ ،رما رھاظ رد .نارگراک شبنج رد تیلاعف ات دوب )سیسات لاح رد تلود میئوگب تسا رتھب ای( یتلود
 یعامتجا و یمومع تامدخ یاھ ھمانرب یراذگاو یارب ار یدوھی ھعماج رد یسایس تاسسوم هزیگنا عونرھ یزاس تلود
 ،نیرجاھم بیغرت و بذج رد تورداتسیھ شقن ھمادا یارب یترورض ھک دوب حضاو .درب یم لاوس ریز تورداتسیھ ھب رتشیب

 یھد نامزاس و نارگراک یاھ جیسب یارب رگراک بزح ھک دوبن مھ ردقم .تشادن دوجو یداصتقا یرگشنک و ،یعامتجا تامدخ
 و تردف تفریم راظتنا ھک دوب یتیعقوم تلود سیسات ،اما تورداتسیھ هاگن زا .دشاب یکتم یرگراک ھسسوم ھب نارگراک
 .دشاب رثوم مکاح میژر تیامح اب نامزاس ناوت شیازفا و رادتقا شرتسگ یارب تلود رد ذوفن و دھد ھعسوت ار نآ تاناکما

 یاھ نویسکنوف و تامدخ ھک دوب ممصم وا .دش لیئارسا ریزو تسخن نیلوا نویروگ نب دیوید یرگراک شبنج ینالوط ربھر
 وا .دیامن ماغدا و دحتم دیدج تلود راتخاس رد و بذج دوب هدش راذگاو یسایس و یندم یاھ شبنج ھب البق ھک ار یتلود ھبش
 یاھ شنک زا ھک دیامن دعاقتم ار تورداتسیھ تسناوتن اما—تسار و پچ یارب یکانسرت حبش—دنک یلم ار شترا دش قفوم
 دوب یعفانم فافش نایب رد وا ییاناوت مدع ھھبج نیا رد نویروگ نب تسکش یارب هدمع لیلد کی .درادرب تسد دوخ یتلود ھبش
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 رد تلود دوس .دنزب یا ھمطل دوجوم یعامتجا تامدخ راتخاس ھب ھکنا نودب دوش لصاح تارییغت نیزا دناوتیم دوب یعدم ھک
 رد تورداتسیھ فیاظو ماغدا ھک یروطب دشیم ناربج اھ سیورس نیا ھب طوبرم جراخم ریاس و یرادا ھنیزھ اب نایم نیا
 .تشادن یداصتقا ھیجوت تلود

 .دشیم دنمتردق دحتم کی اب یسایس یدربن رد تلود ھنیزھرپ یریگرد ثعاب نینچمھ تلود لخاد ھب تورداتسیھ تامدخ ندیشک
 و نایز و دوس ھبساحم ھلیسو تیاھنرد ھلاسم دندوب یسایس بزح کی ناگدنیامن یرگراک نامزاس و تلود ناربھر ھک اجنازا
 یژتارتسا نیا ،دوب تلود روحم لوح بزح ھیاپ نتخاس رادفرط نویروگ نب ھکیلاح رد .دش لصف و لح بزح رب نا ریثات
 رد تلود شقن و یداصتقا تسایس ندش ینوناق .دوبن رگراک تلود یارب ءارآ بذج رد تورداتسیھ تاناکما اب تباقر لباق
 تلود یارب تورداتسیھ ھک یعفانم ریاس زا .دیامن ھئارا تسناوتیم تورداتسیھ ھک دوب یھدزاب خرن نیرتشیب اھ دزمتسد میظنت
 زا ھک درکیم یزاب موس ناھج یاھروشک اب طابترا رد یجراخ تسایس رد )تورداتسیھ( یرگراک نامزاس ھک دوب یشقن تشاد
 .دندوب هدز زابرس لیئارسا یمسر شریذپ

 طباور رد تورداتسیھ شقن ،درکیم میظنت ار ھتفای سیسات تلود و تورداتسیھ ھطبار ھک "یعامتجا دادرارق " ھتشونان نتم رد
 ییوسمھ لیئارسا تلود سیسات زا لبق .تفرگ رارق داضت رد یراد ھیامرس تیامح رد نا تیعقوم اب راب نیلوا یارب یرگراک
 طیارش یارب هرکاذم رد نارگراک یگدنیامن زکرمت راصحنا تورداتسیھ ھک دوب هدش نا زا عنام تلود و یراد ھیامرس عفانم
 .دریگب هدھعرب امسر ار اھ دزمتسد دادرارق و راک

 زا یشخب ناونعب یتکرش متسیس یاھ نویسکناف ،داتفا قافتا تلود سیسات لابندب ھک یرگراک شبنج رد یبسن حلص ھھد رد
 یگناگود زا ناوتیم اھ کیتکات نیا ھلمج زا .دشیم لامعا یرگراک یاھ تدھاجم رب تلود ھلیسو هدش تیریدم یاھ تیدودحم
 ار یرگراک لکشت تردق تورداتسیھ یربھر .درب مان یسایس و ینامزاس-یبزح نیلپیسد و یتلود یاھ دیسبوس ،راک رازاب رد
  .دیامن ظفح یتعنص نارگراک نشخ تازرابم ریثات زا ار دوخ دناوتب ات داد رارق هدافتسا ءوس دروم

 زا تیامح ای و یرگراک یاھ لکشت لرتنک زا رگراک بزح یا ھلحرم ھب ھلحرم جورخ یارب دوجوم یاھ ھیصوت ھکنا یاجب
  یلخاد نامتراپد کی تورداتسیھ ،دربب شیپ ار عیانص نارگراک یارب یرسارس و یلم لکشت کی سیسات یارب یمیدق دھعت کی
 شخب رد اھدزمتسد تیبثت و دندادیم لیکشت ارنا یاضعا رگراک بزح ناگدنیامن ھک درک داجیا یتعنص نارگراک یارب تردقرپ

 تارییغت نیا .تشاذگ ارجا ھب لیئارسا تلود رد داصتقا ترازو نیلوئسم و عیانص نابحاص یاکیدنس اب یراکمھ رد ار یتعنص
 دیدھت لماش ھک دش یلمع زوجم نودب تاباصتعا رب هدش باسح لرتنک اب یعون ھب و .دوب هدش لیمکت رابجا یعون اب ینامزاس
 تکاس اھ دیدھت نیا اب نویبالقنا نآرد ھک یشیامزآ ھنومن دنچ رد  .دوب هارمھ مھ نارگ باصتعا یارب ینامرد تامدخ یاغلا ھب
 نیمزرس نارگراک بزح .دنداد زورب مھ یرتشیب تنوشخ و یدنت اھ ھیداحتا ھب طوبرم شخب رد تورداتسیھ نیلوئسم ،دندشن
  و یا ھیداحتا طباور هزوح رد دندوب یرگراک شبنج رد ذوفن بحاص ھک فلاخم بازحا رب یدج ھلمحدض )یاپام( لیئارسا
 ،دندش علخ یرگراک یاھ ھتیمک رد یربھر یاھ تسپ زا پچ حانج نایوج هزیتس .درک دراو یتالیکشت یاھ راک و بسک
 ناگدنیامن مھ نا زا دعب ھلصافالب .دندما راکرسرب یاپام ناگدنیامن دیدج رجاھم نارگراک یاھورین نایم رد ھکنا اب نامزمھ
 ھیصوت رودص و یلام یاھ کمک و ماو بیوصت—دنتفرگ تسدب ار اھ ھتیمک لرتنک و دندش هدرامگ اھ تسپ نیا رد یبزح
  .تفریم راکب ذوفن لامعا یارب یرازبا ھب ھمھ—شاداپ و قوقح شیازفا یارب

 بارعا هراب رد ھک یتاضیعبت و دیسریم ،دندوب هدرک تکرش تلود تخاس رد ھک ،یمیدق و ھقباساب راک ھقبط ھب ھک ییایازم
 مھ لیئارسا تلود سیسات زا دعب یاھلاس نیرجاھم نایم رد اما .درادن بجعت یاج اعقاو دشیم لامعا لیئارسا دنورھش ینیطسلف
 شخب ھک دوب ھتفھن نیا رد مھنا هدمع لیلد .دوب سوسحم الماک یدرافس و یزانکشا نایدوھی نیب یداژن و یکینتا توافت طوطخ
 رد نیرخاتم اب یگنھرف و ینامزاس ،یلیماف یاھ تبسن ای و دندوب رادروخرب یلام لالقتسا زا ییاپورا نایدوھی زا یا هدمع
 اب ییانشآ ان و دیدج نیرجاھم یاھ یناوتان زا عبطلاب و دنتشاد ،دندوب هدش دراو لیئارسا سیسات زا لبق ھک رجاھم نایدوھی نایم
 ،دوب ترجاھم راثآ زا ھک یلام دیدش رقف و بسانم یعامتجا نیمات نادقف رد و حناوس ھمیب نیمضت نودب .دندوب رودب زین طیحم
 افاضم و .دندشیم دیدھت سیسات هزات تلود و امرفراک یوس زا هژیوب )اقیرفآ لامش و ھنایمرواخ نیرجاھم( یدرافس نایدوھی
 لاح رد یاھ کرھش رد یدرافس نایدوھی ھکنا لیلدب مھ اضعب تشاد رارق ھیشاح رد و دوبن ھجوت زکرم رد مھ ناشراک رازاب

 .تشاد رارق دابآ قطانم ھیشاح رد ھک دنداتفایم اج تخاس

 یایازم زا دندوب یزانکشا و ییاپورا مھ ارثکا عبطلاب ھک هزات نیرجاھم یعامتجا رتالاب راشقا و راک ھقبط ھقباساب یاضعا
 شخب رد رت یصصخت و یتیریدم یاھ تسپ ھب دورو لماش ایازم نیا .دندرب یم هرھب لیئارسا داصتقا ھب دورو یارب یرتشیب
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 هدرخ هدش تیوقت راشقا رد و کیتارکوروب و یتلود شخب رد ینف یالاب حوطس رد زین و ،دوب یناگرزاب و یتعنص یاھ
  .لیئارسا داصتقا رد زاین دروم تدشب و یریگ لکش لاح رد یزاوژروب و یزاوژروب

 یرگراک شبنج لوزن

 ١٩٧٠ ھھد  رد رگراک بزح یتاباختنا رابتعا و تیعقوم و راک شبنج رد تورداتسیھ ذوفن حطس لوزن زا یمومع ناھذا ریسفت
 ینورد ھیزجت ھناشن .تشاذگ ریثات لیئارسا یرگراک شبنج رب یجراخ و یلخاد فلتخم یاھ دنور زا یبیکرت ھک دھدیم ناشن

 یاھ شلاچ عوضوم رد .دوب داسف و یسارکوروب شیازفا و یتالیکشت ماجسنا و کیژولوئدیا عضوم نتفر نایم زا نامزاس
 رثوم نانآ یضارتعا یار و یدرافس نایدوھی لمع لالقتسا و ،١٩۶٧ لاغشا لابندب ھلمج زا یسایس یاھ یرگ یطارفا یجراخ
  .دوب

 تیمھا تورداتسیھ یشخبرمث شھاک هژیوب ھطبار نیا رد .دوب یراتخاس رتشیب رگراک بزح لوزن یداصتقا یسایس ھشیر
 ینومژھ زا جتنم ھک داصتقا رد یسایس تیریدم یارب ییورین ناونعب مھ و ناگدنھد یار جیسب تردق ھطساوب مھ ،تشاد
 ،نآ عباوت و یرگراک هدش تیبثت یاھورین ییوج هزیتس و ،تلود و بزح ھب یسایس تیلوئسم رد راتفرگ .دوب نارگراک
 یلیامت نآ ھب و دوب تلود یداصتقا یاھ تسایس زا تیامح و اھدزمتسد شیازفا یارب تساوخرد عطق زا ناوتان تورداتسیھ
 اب تالدابم و تاطابترا دشر و ،نآ یسایس ھخاش زا تورداتسیھ نیرفآراک یاھ شخب لالقتسا شیازفا لاح نیع رد .تشادن مھ
 داصتقا تیریدم زا یشان یاھ ھنیزھ لیمحت ریثات زا دناوتب یراوشد ھب تلود ھک دشیم ببس ،یتلود و یصوصخ یاھ تکرش
 نایاپ رد لیئارسا ھناگود نارحب ھب ھک دوب اھدنور نیا رد تلود یراتخمدوخ لوزن .دنک یرود دوخب ھتسباو دکار و یمروت
 لیئارسا رد یئاراد متسیس یرادیاپان و یلام دیدش نارحب و رگراک بزح تردق ھمتاخ ثعاب ١٩٨٠ ھھد زاغآ و ١٩٧٠ ھھد
 .دیدرگ

 ناتسکاپ ھنومن

 6نایماظن تموکح تحت-ناتسکاپ رد اھ ھیداحتا

 داجیا ھب بازحا ،دنھد لیکشت یسایس بازحا اب ار ییاھ فالتئا دنا ھتسناوت یرگراک یاھ لکشت یبونج یایسآ رسارس رد
 رد .دننک یم هدافتسا یمسر یتروشم یاھ مزیناکم رد یرگراک یاھ لکشت زا اھ تلود و دنا هدیزای تسد یرگراک یاھ لکشت
 هدیسر ترازو ھب هاگ و دنا هدمآ رد ناملراپ تیوضع ھب اھ لکشت نیمھ قیرط زا نارگراک ،ناتسکاپ زجب ،اھ روشک نیا مامت
 ناگدنیامن ناتسکاپ رد ارچ .تسا هدیسر مھ یروھمج تسایر ھب یرگراک یاھ ھیداحتا وضع ناگدنیامن زا یکی ناتسودنھ رد .دنا
 تنوشخ روھظ ھک تسا راوتسا رواب نیا رب ھیرظن کی ؟دنا هدوب بیاغ اھ تلود رد روضح زا لماک روطبً ابیرقت اھ ھیداحتا
 یدامتعا یب ،دوب دھاش مھ ار متسیب نرق یناسنا عیاجف نیرتگرزب زا یکی ھک ،روشک نآ لیکشت ودب رد ناتسکاپ روشک راب

 ار زکرم زا لرتنک و تردق دیدج تلود ناریدم .تسا هدز نماد ار نانآ یاھ لکشت و نارگراک ھب ناتسکاپ رد مکاح تاقبط
 هدحتم تالایا اب ینامیپمھ نیا رب فاضم .دندوب هدافتسا هدامآ ایناتیرب رامعتسا ھتخادرپ دوجوم یاھ نامزاس و دندرک یم بلط
 .دش یھتنم نارگراک بوکرس و یسایس ذوفن هزوح زا یرگراک یاھ لکشت فذح ھب یتسینومک دض یاھ داحتا رد تکرش و
 یسایس لومعم دنور رد تکراشم زا ار نارگراک مھ تلود و دنتفرگ دوخ تالمح جامآ ار یرگراک یاھ لکشت مکاح تاقبط
  .تشاد هاگن رود

 رد اما دنا هداد ناشن اھ ھناخراک رد تاضارتعا و ینابایخ یفنص تارھاظت رد ار یا ھظحالم لباق ذوفن ناتسکاپ نارگراک ارچ
 هزوح دنا ھتسناوت لاپن و ناتسناغفا ،اکنالیرس ،شدالگنب ،ناتسودنھ رد یرگراک یاھ لکشت ؟دنا بیاغ یسایس لومعم دنور
 چیھ یسایس بازحا رب ناتسکاپ یرگراک یاھ لکشت .تسا هدشن نینچ ناتسکاپ رد اما دنھد طسب یسایس نادیم ھب ار دوخ ذوفن
 راتفر رثا ات دھد یم ار ناکما نیا ام ھب رگید یاھ روشک اب ناتسکاپ ھبرجت رد نشور زیامت نیا .دنا ھتشادن ییانتعا لباق ذوفن

 راتفر نیا ریثات و مینک ھسیاقم مھ اب ،دنا توافتم یسایس دنور رظن زا اما ھباشم یداصتقا رظن زا ھک ،ار یقطانم رد یسایس
   .میئامن کرد رتھب یرگراک یاھ شبنج رب ار اھ

 
 ات ٢٦ زا ھک تسا هدش ھتشون ناتسکاپ یرگراک خیرات سنارفنک رب یتایرظن ناونعب ھلاقم نیا  Christopher Candland دنلدناک رفوتسیرک  6

 .دش لیکشت ناتسکاپ یچارک رد ١٩٩٩ ربماسد ٢٨
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 ساسا رب ھکلب یتاقبط طخ ساسا رب ھن یرگراک جیسب ناتسکاپ رد ھک دوش یم صخشم یرگراک یاھ لکشت راتفر ھب هاگن اب
 رد ھک دوش یم زاغآ ناتسکاپ روشک یریگ لکش عورش نامھ زا دنور نیا .تسا ھتفرگ لکش یبھذم و ینابز ،یموق طوطخ
 و تسویپ اکیرمآ اب ) SEATOوتایس( یقرش بونج یایسآ نامیپ ھب ناتسکاپ ١٩٥٤ رد ،دوب هدیسر غولب ھب ١٩٥٠ ھھد یاھلاس
   .دش میکحت دنور نیا ١٩٥٨ رد یماظن تلود ھلیسو تردق یریگ تسدب اب

   یرگراک یاھ لکشت و نارگراک

 یزرواشک عیانص و یعارز نارگراک ھعومجم زا ھک دوش یم قالطا ینارگراک لکشت ھب "یرگراک یاھ لکشت" اج نیا رد
 لباقم رد ار نارگراک دنناوت یم و دنا ینوناق ھک ییاھ لکشت اھنت—ناتسکاپ یاھ ھیداحتا .دنا رکذمً اتدمع نمض رد و دنتسین
 .دنراد قلعت یزرواشک ریغ و یدیلوت گرزب عیانص رد یراک یاھ طیحم ھب اتدمع ،دننک یگدنیامن یتلود ناکرا و نایامرفراک
   .دنوش یم لماش ار تلود یوس زا هدش ییاسانش و ریگب قوقح ،درم نارگراکً اتدمع اھنیا

 ھک نانآ لومش ھب یتامدخ و یرادا عیسو یاھ شخب نادنمراک ،نانز ھمھ زا رتمھم .دنتسھ مھ نارگراک رگید عاونا ھتبلا
 یلاح رد ،دنا ثنؤم ٪١٥ زا رتمک ناتسکاپ رد هدش ھتخانش تیمسرب نارگراک نیب زا اما .دننک یم راک ھناخ رد ای ،دنا ریگبدزم
 نانآ ،ھن ای دنوش یم ھتخانش راک یورین ناونعب نانز ھک نآ زا رظن فرص .تسا ٪٢٩ ینعی ربارب ود دنھ رد رامآ نیمھ ھک
 ھب کیدزن یناتسکاپ نانز یارب ار راک یعامتجا یاھ تیدودحم و یگداوناخ یاھ زاین اما .دننک یم راک ناش هداوناخ یارب
 یمن یگدنیامن المع ناتسکاپ دوجوم یاھ ھیداحتا رد نانآ ور نیا زا مھ و دننک تکرش اھ ھیداحتا رد دنناوتب ات دنک یم لاحم
    .دنوش

 ھیداحتا اما ناتسکاپ رد .دنوش لکشتم یسایس یژولوئدیا ساسا رب ھک دنا لیام نارگراک ،یبونج یایسآ قطانم زا یرایسب رد
 بھذم و نابز ،تیموق ھک دوب دھاش ناوت یم نیاربانب .دنا هدش لیکشت یموق و ینابز کارتشا لوحً اتدمع یفنص گرزب یاھ
 هدومن دودحم رایسب ریگارف شبنج کی ردو یلم هرتسگ رد یرگراک یاھ تکرح طسب یارب ار یعامتجا تردق یاھ ھیاپ ناوت
 مایق .دوب نارگراک ندرک عمج یارب هار )اھنت ای( نیرت بسانم اھروحم نیا لوح لکشت دیاش ناتسکاپ صخشم طیارش رد .دنا
  .دنکیم فیرعت یتاقبطریغ یلاناک زا ار ناتسکاپ رگراک ھقبط تیوھ ،ایسآ بونج ناناملسم یارب یروشک—ناتسکاپ لالقتسا

 رامثتسا ھیلع هزرابم ناونعب ار ناتسکاپ لالقتسا شبنج دنھ یقرش قطانم رد هژیوب ،نیمز یب و ناملسم یزرواشک نارگراک
 رگراک ھقبط یایپوتا ناتسکاپ ،دندرک یم عافد ناتسکاپ لالقتسا زا ١٩٤٠ ھھد رد ھک ،دنھ ناناملسم یارب .دندیزگرب یگدنب و
 ریاس و تیلم ،نابز ،تیموق ساسا رب یگتسبمھ اب رگراک ھقبط یگتسبمھ ھلمج زا ھقبط یگتسبمھ .دوب یتعنص و یعارز
 ھجوت ھب زاین یتاقبط ریغ تیوھ هرازگ رد یرگنزاب رب رظان یسایس داصتقا یسررب .تشاد یشوپ مھ یتاقبط ریغ یاھ تیوھ
 رثا ھب طقف تسین یفاک .دنھاک یم نآ زا ای دنیازفا یم ھقبط زا یشان تیوھ ناوت ھب اھ ھصخشم نیا ھک دراد یصاخ طیارش ھب
   .تسیرگن اھ ھصخشم نیا یفنم

 ،ناتسکاپ یرگراک تالحم نانکاس ؟تسا ھتفای ناتسکاپ یرگراک یاھ لکشت رد یمھم هاگیاج نینچ بھذم و نابز ،تیموق ارچ
 رد نوگانوگ یاھ ھطساو ھب راک ھضرع و سیلپ اب ملاس ھطبار ،یمومع تامدخ لیھست یارب ،یبونج یایسآ طاقن ریاس نوچمھ
 ار نانآ و دنا ھتفرگ لکش یبھذم و ینابز ،یموق تاکارتشا ساسا رب اصخشم اھ ھطساو نیا عماوج نیا رد .دنراد زاین لحم
 یموق هورگ رھ صاخ یاھ یجنایم و ناراک ھعطاقم ،نایامرفراک قیرط زا ساسا نیمھ رب مھ لاغتشا یتح  .دننک یم یگدنیامن
 لاناک نیمھ ساسارب نایامرفراک و نارگراک نیب مھ روما ریاس و دزم ،راک یارب هرکاذم .دنا هدش ھضرع و هدما دوجوب ینابز-
 ھسانش نیمھ ساسا رب ییاھ لکشت بھذم و سنج ،نابز ،موق کی نارگراک لیلد نیمھ ھب .دریگ یم تروص ینابز-یموق یاھ
   .دنروآ یم دوجوب اھ

 یم لکش نیرتھب ھب یسایس ناگبخن ھک ییاج ،دنوش یم لقتنم یسایس حوطس ھب و هدش تیوقت یلحم یاھ ھصخاش نیمھ سپس
 تافالتخا رب  و هدش فرحنم یلحم حوطس رد ناشکتمحز یتاقبط تیوھ سپ .دنھد ءاقترا یموق یاھ تباقر ھب ار اھنآ دنناوت
 "تارکومد یاھ ھیاپ" قیرط زا یزکرم تلود مھ سوکعم تھج رد .دبای یم ساکعنا یلم تسایس حطس رد یموق یاھ تباقر و
 نارواشم" و ١٩٨٠ ھھد رد قحلا ءایض لارنژ نارود رد "تاکذ یاھ ھتیمک" ،١٩٦٠ ھھد رد ناخ بویا لاشرام نارود رد
 مھ یبایراک یاھ لالد .تسا هداد لکش ار یلحم تسایس راکوزاس ،دعب یاھ ھھد رد فرشم زیورپ لارنژ نارود رد "داحتا
 ھب تخادرپ ات ایازم ریاس و دزم زا ،نارگراک قوقح نیودت یتح ور نیا زا .دنا نییاپ حوطس رد تلود تردق لماع عبطلاب
   .دنک یم کمک ناتسکاپ یلادوئفً اتدمع یرادا یمسر ریغ یھدنامزاس میکحت ھب ،قوقح عقوم
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 نییبت مھ ار یربھر راکوزاس یسوئرم- سیئر ھطبار دوش یم رھاظ یموق فرص طباور رد یرگراک تیلاعف ھک یئاجنآ زا
 قولخمً اتدمع زین اھ ھیداحتا .دنرگن یم یرتشم هاگن اب ھکلب یسایس دحتم ناونعب ھن ار نارگراکً الومعم ناربھر .دیامن یم
 ار کیتارکومد یرگراک شبنج کی راظتنا نارگراک ور نیا زا .دنراد دوخ موق نایم رد یدایز ناور ھلابند ھک دنا یناربھر
   .دیامن ھضرع نانآ ھب ار نآ و دنک دیلوت راک ناشربھر دنارظتنم ھکلب دنرادن

 رفن نویلیم ١٢ ییاجباج هژیوب ،دومن لجسم ار نآ سیسات ھک یکیژولوئدیا تیعورشم و دمآ دوجوب ناتسکاپ نآ اب ھک یتعرس
 و یلادوئف طباور .داد رارق یرگراک یاھ لکشت هار رس رب ار یگرزب عنام ،تلود تیامح تحت یبھذم کیژولوئدیا غیلبت و
 موادت ھب نآ نورد یگتسدود و پچ یژولوئدیا ندوب ینوناقریغ .درک دودحم ار یفنص یاھ ھیداحتا تیلاعف تلود ینوناق لرتنک
   .تسا هدرک کمک راتخاس نیا

 هدننک نییعت و هدمع لماع اما .دنشاب هدش یقلت هدننک نییعت دح زا هدایز تسا نکمم ناتسکاپ رد یرگراک یاھ لکشت فعض
 یگدنیامن هار رس رب یلصا عنام .دننک یم لرتنک ار تلود ھک دراد یمکاح راشقا ھنارگبوکرس لامعا و یزکرم تردق رد ھشیر
 رجنم سارھ نیا .دنا سپاولد دوخ تینما ظفح زا هزادنا زا شیب ھک تسا ھتفھن ینامکاح دوجو رد یسایس ھنحص رد نارگراک
 یاھ یژولوئدیا و دندنویپب یتسینومک دض یللملا نیب یاھ فالتئا ھب ،دننک ظفح ار یرامعتسا نیناوق نامکاح ھک تسا هدش نادب
 نیا کرد یارب یرگراک یاھ لکشت اب - یماظن و یرادا ناگبخن - مکاح راشقا تفلاخم .دنریگ راکب ار کیسالکوئن یداصتقا
 ناتسکاپ رد لومعم تسایس ھب قابطنا لباق ،یعامتجا هزوررھ طباور رد ناشتیمھا دوجو اب ،یتاقبط یاھ ھسانش ارچ ھک ھتکن
   .تسا یزکرم تیمھا یاراد ،دنتسین

 ناتسکاپ رد عبطلاب مھ نارگراک لک دادعت .درب ثرا ھب ار یدودحم رایسب یتعنص تاناکما دنھ زا ییادج ھناتسآ رد ناتسکاپ
 و اھ ھیداحتا دادعت ١٩٥٥ ات ١٩٤٨ زا .تفای شیازفا تعرس ھب اھ ھیداحتا دادعت اب هارمھ دادعت نیا اما ،دوب دودحم رایسب
 ناش ھیلوا قوقح شریذپ زا و دندرک بوکرس ار یرگراک یاھ ھیداحتا مکاح راشقا اما تفای شیازفا %١٠ لاس رھ ناشیاضعا

  .دندش یمن ھتخانش تیمسرب ً الصا ١٩٥٩ لاس ات اھ ھیداحتا عقاو رد .دندز زابرس

 هدنامرف زا ،ددرگ وربور تسکش لامتحا اب و دوش تاباختنا دراو ھک نآ یاجب ازریم ردنکسا روھمج سیئر ١٩٥٨ لاس رد
 ریغ تلود ضیوعت اب مکاح کیتارکورب هاگتسد ھجیتن رد .دریگ تسدب ار تردق ات تساوخ ناخ بویا لاشرام دلیف شترا لک
 شبنج تسناوت الوصا یماظن تموکح زا یشان تلود ھچرگ  .درک ظفح نانچمھ ار تردق لرتنک یماظن تلود ھب یماظن
ً اتقوم ١٩٦٥ لاس رد دنھ و ناتسکاپ گنج .دندرب یور ھبراحم ھب نارگراک اما دیامن لرتنک ار نآ یاھ لکشت و یرگراک
 ھھد نیلوا" یاھ نشج یرازگرب رد ناخ بویا لاشرام دلیف مادقا لابندب ١٩٦٨ رد اما .دش نارگراک ییوج هزیتس لیدعت بجوم
 تلود زا ار دازآ یمومع تاباختنا نیلوا یرازگرب لوق ات دیشخب یناوت یمدرم شبنج ھب یتعنص نارگراک تمواقم "ھعسوت
   .دنریگب یماظن

 یبرغ ناتسکاپ رد مھ یتدم هاتوک یماظن ریغ تلود و دیماجنا یقرش ناتسکاپ رد شدالگنب لقتسم تلود لیکشت ھب تاباختنا
 زا شیب نایوجشناد و نارگراک رب تارییغت نیا .دز نیناوق رییغت ھب تسد یماظن تلود تاباختنا یرازگرب زا لبق .دمآ دوجوب
 .دوب ھتفرگ لکش ١٩٦٩ و ١٩٦٨ یاھلاس رد ھک دندوب یمدرم یشبنج راذگ ھیاپ نایوجشناد و نارگراک .دنتشاذگ ریثات ھمھ
 نارگراک یعمج دادرارق و هرکاذم قح و یرگراک یاھ ھیداحتا لیکشت ھک درک بیوصت ار "یتعنص طباور" نوناق یماظن تلود
 ریغ تلود نیزاغآ یاھلاس رد نانآ یاضعا رامش و نارگراک یاھ ھیداحتا دادعت نوناق نیا تحت .تخانش یم تیمسرب ار
 ات درک میمرت ار "یتعنص طباور" نوناق وتوب ١٩٧٥ رد .تفای ریگمشچ شیازفا وتوب یلع راقفلاوذ نارگراک رادفرط و یماظن
 ینادنچ ریثات اضعا دادعت رب اما داد شھاک ار اھ ھیداحتا دادعت ھچرگ نوناق ممتم .دنک فیعضت ار اھ ھیداحتا شرتسگ ھشیر
 یقرش ناتسکاپ ظفح رد تسکش زا یشان یلم یئاوسر زا ھک نیمھ یماظن یشراگیلا و یسارکوروب ١٩٧٥ لاس یلاوح .تشادن
 ار وتوب تلود قحلا ءایض لارنژ یماظن یاتدوک ١٩٧٧ رد .تشاذگ یرگراک یاھ لکشت رب راشف شیازفا ھب تسد ،درک رذگ
 لاس هدزای عضو نیا .درک بوکرس ار یرگراک شبنج و بیقعت ار اھنآ یاضعا و ینادنز ار اھ ھیداحتا ناربھر ،درک نوگنرس
  .دیشک لوط ١٩٨٨ لاس رد ءایض توف نامز ات

 ھصخاش .تفرگ یپ ،دنتفرگ لکش ناتسکاپ سیسأت شبنج رد ھک ،یعامتجا یاھورین رد ناوت یم ار یرگراک دض یاضف ھشیر
 نامز رد یتعنص نارگراک مظعا شخب .دندروآ دیدپ یفنص یاھ ھیداحتا یارب ار یرایسب عناوم ناتسکاپ ھنالوجع قلخ یاھ
  .یداصتقا ای یسایس ات دوب یگنھرف یشبنج رتشیب نارگراک شبنج یور نیا زا و دندوب رجاھم و هدنھانپ عقاو رد ناتسکاپ ییادج
 یسایس بازحا و تلود ھک ارچ ،دنتسین داضت رد یتاقبط جیسب اب یکینتا و یموق یاھ شبنج ناتسکاپ فالخرب ناتسودنھ رد
 لکشت ربارب رد عنام نیرتگرزب ناتسکاپ رد ھک یلاح رد .دننک یمن دروخرب ھنامصخ نآ یاھ لکشت و یرگراک شبنج ھب تبسن
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 یارب مھ نآ و رامثتسا نارود زا ھچنا زجب یئاھداھن بایغ رد .تسا تلود تفلاخم انامھ نارگراک شبنج و یرگراک یاھ
 ١٩٥٨ لاس ات و ،یسارکوروب و یتلود یشراگیلا و شترا ،تلود ،دوب هدنام یقاب ھطلس تحت تیعمج زا یشک هرھب و لرتنک
 نارگراک ھب ھعسوت یاھ یژتارتسا رد مکاح راشقا ھجیتن رد .دنتشاد لیامت تموکح یارب یزکرم تردق ھب ،زین یمالسا تعامج
 نارگراک تیمھا ھب یداصتقا ھعسوت یژتارتسا دنھ رد سکعرب  .دنتسیرگن یم دیلوت ھلیسو ناونعب طقف ھکلب ناسنا ناونع ھب ھن
 و یسایس ھعسوت رد یرگراک یاھ لکشت و نارگراک تیمھا رب دنھ یساسا نوناق عقاو رد .دوب فرتعم یرگراک یاھ لکشت و
  .دراذگ یم ھحص ناتسودنھ یداصتقا

 تالایا تیامح تحت مسینومک شرتسگ زا یریگشیپ یارب ھک SEATO ایسآ یقرش بونج یماظن نامیپ ھب ناتسکاپ نیا رب هوالع
 یاھ ماظن یارب هوقلاب یرطخ ار یرگراک یاھ لکشت و یرگراک نالاعف عومجم رد داحتا نیا .تسویپ ،دوب هدمآ دوجوب هدحتم
 ھیداحتا ییاکیرمآ نویساردفنک و یتعنص یاھ نامزاس نویساردفنک و راک یاھ نویساردف تیعمج تلاخد و ذوفن .دید یم مکاح
 یسایس ریغ یارب تلود فدھ ھب دنتسھ اکیرمآ  یمسر یاھ ھیداحتا نیرتگرزب ھک)AFL-CIO( یللملا نیب دازآ یفنص یاھ
  .درک ناوارف کمک ناتسکاپ یرگراک یاھ ھیداحتا ندرک

 یتسینومک دض یاھ فالتئا ھب نتسویپ ،رامعتسا نارود تاسسؤم ،ترجاھم و یزاسادج – ھناگراھچ لماوع نیا رثا ھمادا رد
   .درک میھاوخ یسررب رتشیب تایئزج رد یرگراک شبنج هار رس عناوم رب ار کیسالکوئن ھعسوت یژتارتسا و ،یللملا نیب

  ترجاھم و یزاسادج

 ،رفن نویلیم هدزاود ییاجباج و ینامناخیب ،عماوج نیا رد هدرتسگ تاشاشتغا ،١٩٤٧ توا رد ناتسکاپ و دنھ یزاسادج و میسقت
 ار شکمشک هدامآ و داضت رد ً المع روشک ود روھظ و دوب یرگراک دحتم شبنج هدنیامن ینامز ھک یا هدرتسگ ھیداحتا لالحنا
 ھقطنم رد یرگراک یاھ ھیداحتا ھندب یاضعا و نالاعف و ناربھر زا یدایز دادعت نتفر تسد زا لماع یزاسادج .دیدرگ ثعاب
 ھک نیشن ناملسم یاھ تیلقا ریاس و هدحتم تالایا ،یقرش باجنپ زاً اتدمع یرھش ناشکتمحز .تفرگ مان ناتسکاپ ھک دوب یا

 یناگدنھانپ و نیرجاھم ھب دندوب هداد تسد زا ار ناش یگدنز و ھناخ ھک ینامدرم  .دندوب هدمآ ،دوب هدش ناتسودنھ زا یئزج الاح
   .دندوب هدش لیدبت یا هدوت اما یساسحا یاھ لمعلا سکع ھب التبا دعتسم

 لابندب .دندوب هدش ھتسباو تلود ھب ناش هدنیا یزاسزاب یارب ،یکارتشا یھاگآ یعون ھب ندش ھتشغآ رب هوالع ،اھ هورگ نیا
 عماوج .دنتسناد یم بان یناتسکاپ اھنت ار دوخ زاغآ نامھ زا ناتسکاپ لیکشت یارب یزاسادج نایرج رد یگدنز ندرک ینابرق
 مین یزاسادج زا سپ  .دندناوخ یم رجاھم ،ھنیدم ھب ھکم زا ترجھ رد ،ربمایپ ناھارمھ و ھیلوا ناناملسم ھباشم ار دوخ ودرا
 .دوب یرگید لقتسم روشک الاح ھک دنداد یم لیکشت ناتسودنھ زا نارجاھم ار یبرغ ناتسکاپ تیعمج دصرد تسیب ،دنھ هراق
 تفھ زا شیب .دش یم )ناتسکاپ( دیدج روشک زا رجاھم دصرد کی لماش طقف یزاسادج زا سپ ناتسودنھ تیعمج ،سکعرب
   .دندوب هدرک کرت ،دش هدیمان ناتسودنھ لقتسم روشک ١٩٤٧ توا ١٥ رد ھک ار یقطانم ناملسم نویلیم

 تارجوگ ،دابا لصیف دننام ناتسکاپ مھم یاھرھش رتشیب .دوب هدننک نییعت رتشیب یرھش قطانم رد ناتسکاپ رب ترجاھم ریثات
 نارگراک تیرثکا .دندوب هدش لیدبت نیشنرجاھم تیرثکا اب یقطانم ھب ١٩٥١ لاس ات دابآردیح و روپلایل ،روھال ،یچارک ،الاو

 نیرتگرزب زا یکی ،یچارک رد .دندوب هدمآ ناتسکاپ رگید قطانم ای و دنھ زا ھک دندوب یناگدنھانپ و نارجاھم اھرھش نیا یتعنص
 ترجھ روشک طاقن ریاس زا مھ ھیقب ٪٢٤ و دندوب رجاھم راک یورین ٪٥٧ زا شیب ١٩٥٩ لاس رد ،ناتسکاپ یتعنص زکارم
 ور نیا زا و دندوب رکذم اتدمع رجاھم نارگراک نآ رب فاضم .دوب شیازفا لاح رد نانچمھ نارجاھم تیعمج و دندوب هدرک
 تروص رد رسپ دنزرف یارب راک هزاجا لماش لاثم روطب مھ اھ ھیداحتا یاھ ھتساوخ .دوب ھنادرمً امومع مھ ناشیاھ ھتساوخ
  .دوب ناشرتخد نادنزرف ھیزیھج یارب یلام کمک تخادرپ و نارگراک ندش ناوتان ای گرم

 یتاقبط یاھ ھسانش نیشناج یموق و یبھذم یاھتیوھ ھک دش ثعاب دنھ و ناتسکاپ یزاسادج نارود رد اھترجاھم و اھ ییاجباج
 یرھش قطانم رد نارجاھم تسیز لحم رد یموق فلتخم یاھتکاپ یریگ لکش رد راک یورین یعامتجا یاھیدنب میسقت نیا .دوش
 یموق یاھتیوھ ریاس و وتشپ ،چولب ماوقا ھب قلعت نآ رد ھک دوش یم هدید یترجاھم زکارم ریاس و دابآردیح ،روھال ،یچارک
 دوخ عفانم تھج رد ار یموق یاھ ھسانش دنا ھتسناوت یلحم حوطس رد نایامرفراک و نارادمتسایس ھتبلا .تسا هدوب هدننک نییعت
 نایامرفراک ،دننک هدافتسا ناشیاھدادرارق عفانم نیمأت یارب یعمج قح زا دنناوتن نارگراک ھک نآ یارب لاثم روطب .دنریگ راکب
 نارگراک .دنرادن طابترا یلحم یعامتجا ھکبش اب  و دننک یمن تبحص یلحم نابزب ھک دننک مادختسا ار ینارگراک دنا لیام رتشیب
 تبحص تسا یلحم نابز ھک ودرا ای و یدنس ھب ھک دنا نابز وتشپ و دنیآ یم یبرغ لامش یاھزرم زا ،دنس ھقطنم رد ندعم
  .دنرود رایسب یلحم یناسنا عمجت ھنوگرھ زا ھک دنا هداد ینکس ییاھ هاگودرا رد ار نارگراک نیا .دننک یمن
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 یچارک رد ً الثم .تسا ھتفرگ لکش ینابز و یموق یاھ ھسانش نیمھ رادم رب زین یرگراک تاضارتعا ھشیر ،لاح نیع رد
 یگنھرف یانبم تاکرح نیاً اتدمع دھد یم ناشن تاعالطا ھک نانچ و دننک یم یربھر ار یرگراک یاھ تکرح رثکا نانابزوتشپ
 تسا هدوب تاکرح نیا هدمع ھیاپ ،یسایس یقوقحربارب ھبلاطم ھن و ،یعمج سومان نوچ یشزرا ھجیتن رد .یسایس ھن و دنراد
 نارگراک یھاگ زا رھ ھتبلا .تسا ھتفر لیلحت یتحارب مھ دش یم فیرعت یگنھرف فادھا لوح ھک اھ جیسب نیا کرحم یژرنا و
 دنناوت یم ھک دنا هداد ناشن یتح و دننک ورین جیسب یتاقبط یاھ ھسانش لوح و دنیآ قئاف یکینتا یاھ یدنبزرم رب دنا ھتسناوت
 یئالاب ینابایخ یورین جیسب و یتازرابم ناوت ھتسناوت یرگراک شبنج .دننک تکراشم مھ ماوقا ریاس اب یعمج یاھ تکرح رد
 راکب یسایس روما رد دوخ یگدنیامن ھب ار ورین جیسب رد الاب لیسناتپ نیا دنا ھتسناوتن نارگراک اما .دھد زورب دوخ زا ار
   .دنریگ

 نیع رد .دنا ھتشاد یفنص یاھ ھیداحتا تاکرح ھب یمک دیما اتعیبط نارگراک ،دوجوم ینوناق یاھ تیدودحم نتفرگ رظن رد اب
 تمارک ھک نانچ .تسا هدز ھمطل نارگراک داحتا و یگتسبمھ ھب ناتسکاپ داصتقا رد هدش اجباج و رجاھم نارگراک دوجو لاح
 لح یارب یدرف یشور ذاختا ھب ار دوخ حیجرت عقاو رد ،تفرگ ترجھ ھب میمصت ھک یتقو رجاھم رگراک" :دسیون یم یلع
  ".دنک رواب ار نآ تیمھا و یعمج لمع ھب زاین وا ات تسا مزال ینالوط نامز ور نیا زا ،تسا هداد ناشن یگدنز تالکشم
 یگتسبمھ رب یرتراگدنام بتارم ھب راثآ ،ناتسکاپ روشک داجیا و یزاسادج زاغآ رد یمومع یاھترجاھم ھک نیا ھصالخ
   .ناتسودنھ رد ات تشاد ناتسکاپ رد نارگراک

  دیدج تلود رد یرامعتسا تاسسؤم 

 اب یزکرم تلود کی ھک دوب نآ رب ناتسکاپ سیسأت زا لبق نامھ زا تفرگ هدھع رب ار دیدج روشک هرادا ھک ناتسکاپ تلود
 ھک نآ یاجب تفرگ میمصت ،دنھ یمالسا تعامج ربھر ،حانج یلع دمحم .دنک داجیا تکلمم هرادا یارب ھنارگبوکرس یا هویش
 فرط زا دوجوم یتموکح ماقم کی ھک ،یمومع رادنامرف هاگیاج رد دوخ ،دنک داجیا ناتسکاپ مدرم فرط زا یباختنا تلود کی
 رب هدش داجیا ماقم نامھ زا ثعبنم نانچمھ تلود ،لالقتسا زا سپ ھھد کی اتً ابیرقت .دریگ رارق ،دوب ایناتیرب یرامعتسا تلود
 ١٤٤ هدام ھلمج زا ،یتلود لرتنک رازبا ناتسکاپ تیدوجوم یادتبا نامھ زا .دوب ایناتیرب تلود ١٩٣٥ بوصم نوناق ساسا
 زا یشخب ،تلخ تلایا مامضنا رد شترا مادقا .دندش ھتفرگ راک ھبً اررکم ،تاعامتجا تیعونمم رد یرفیک یسرداد نیئآ نوناق
   .دوب یرامعتسا تیمکاح نیناوق ساسا رب یمادقا زین ،ینونک ناتسچولب

 هدنامرف ١٩٥٦ ات مھ یئایناتیرب رسفا کی و دوب یسیلگنا رسفا کی نانچمھ ناتسکاپ ناراتشترا گرزب هدنامرف ١٩٥١ لاس ات
 یارب ار یلحم عبانم زا هدافتسا ھک دندوب هدش یحارط ساسا نیارب یرامعتسا تیمکاح تاسسؤم .دوب ناتسکاپ ییاوھ یورین
 و دنروآ رد مکاح یسارکوروب و سیلپ و شترا ھیرھق هوق ۀرطیس تحت ار مدرم مومعو دننک نیمضت نامکاح یصخش هدافتسا
 نایاپ زا دعب قباس تردق اب تاسسوم نیا .دنوش ھتفرگ راکب یعامتجا عفانم نیمأت و یداصتقا ھعسوت قیوشت رد ھک نآ ھن

  .دندنام یقاب ناتسکاپ رد مھ یرامعتسا تیمکاح

 ثعاب ،دھد ھمادا هدحتم تالایا اھدعب و ایناتیرب تلود ھب تمدخ ھب دناوتب ات مدرم عفانم نیمأت رد ریخأت یارب دیدج تلود یگدامآ
 ۀیلوا یاھلاس رد تلود یور نیمھ زا .دنوش ھنیداھن ناتسکاپ یسایس داصتقا رد یرامعتسا کیتارکومد دض تاسسؤم ھک دش
 نارگراک ددعتم تاباصتعا دھاش ١٩٥٠ ۀھد ھجیتن رد .دومنن یشالت چیھ یتعنص طباور ھب ندیشخب تیمسر یارب ناتسکاپ تایح

 اب ھلباقم یارب تلود ھک دش ثعاب یقرش ناتسکاپ رد هژیوب یرگراک یاھ یتیاضران دشر زا ینارگن .دوب ناتسکاپ رد یتعنص
 و دیوگ خساپ نارگراک یاھ ھتساوخ ھب تسا لیام ھک درک مالعا یئوس زا تلود .دروآ یور یژتارتسا ود ھب اھ یتیاضران نیا

 لیکشت لمع رد نارگراک رتشیب لرتنک نمض ھک درک عضو ار ینیناوق نامزمھ اما ؛دسانشب تیمسر ھب لکشت یارب ار نانآ قح
 یمومع عمجم بوصم یللملا نیب هدھاعم ود ھب نتسویپ تلود ١٩٥٢ ھم و ھیروف یاھ هام رد .تخاس نکمم ریغ ار اھ ھیداحتا

 دادرارق و لکشت قح و ،١٩٤٨ بوصم ٨٧ هرامش لکشت قحزا تیامح و یھد نامزاس یدازآ ،)ILO( راک یللملا نیب نامزاس
    .دومن بیوصت ار ١٩٤٩ بوصم ٩٨ هرامش راک یعمج

 تموکح ماگنھ ات روشک رد یرگراک طباور ھب رظان نوناق اھنت المع ھک ،لاس نامھ رد 7ھیاپ تامدخ نیمأت نوناق بیوصت اب اما
 ھب ESMA نوناق .دندش مورحم یرگراک یاھ ھیداحتا داجیا و یفنص لکشت قح زا نارگراک زا یا هدمع شخب دوب یماظن
 تسا یرورض یلم عفانم نیمات یارب ھک ھناھب نیا ھب دیدیم حالص ھک یا ھتشر و ھفرح رھ رد ھک دوب هداد مات رایتخا تلود
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 نا رد راک زا ندیشک تسد و راک رس رب روضح مدع و دنک عونمم ار یعمج یاھ داد رارق و یفنص یاھ ھیداحتا لیکشت
 ھکیلاحرد دندش عونمم یتعنص یاھ شخب نیا رد یراک طیحم رد یعمج تامادقا .دیامن فیرعت ھنامرجم یمادقا ار فانصا
 یم فاعم ملظت ندینش زا ار دوخ و تفریذپ یمن یسرداد هداعا یارب ار نوناق نیا زا رثاتم نارگراک تیاکش مھ یھاگداد چیھ
 رگید نارگراک ھک نانچمھ -  یزرواشک شخب نارگراک ،تساجرباپ مھ زونھ ھک ھیاپ تامدخ نیمأت نوناق تحت  .تخانش
 روآ بجعت عبطلاب اھ تیدودحم نیا ھمھ اب .دنا هدش عونمم ھیداحتا نتشاد زا – یشزومآ شخب ردً الثم ،"یا ھیاپ" یاھشخب
 .دنداد یم لیکشت ٢٠٠٠ لاس رد ار یراک لاعف یورین لک زا ٪٠.٧ طقف یفنص یاھ ھیداحتا وضع نارگراک عومجم ھک تسین
  .دنداد یم لیکشت ار راک لاعف یورین لک زا ٪١.٧ دنھ رد اھ ھیداحتا وضع نارگراک ھعومجم لاس نامھ رد ھسیاقم ماقم رد

 راک طباور ھب ندیشخب تیمسر یارب راک نوناق ھک دش حیرصت ،ناخ بویا طسوت ١٩٥٨ لاس رد یماظن تموکح مالعا زا سپ
 نیزگیاج یراک تاشقانم لصف و لح نوناق ١٩٥٩ رد لاثم روطب .دوب دھاوخ یتلود یراجم زا یرگراک شبنج لرتنک یارب و
 یرواد ،ھحلاصم دیدج نوناق .دش رامعتسا نارود ١٩٢٩ بوصم یراک تاشقانم عفر نوناق و ١٩٢٦ یفنص یاھ ھیداحتا نوناق
 ھیداحتا یلام کمک یروآ عمج و درک دودحم ٪٢٥ ھب ار اھ ھیداحتا رد وضع ریغ نانکراک دادعت ،دومن یرابجا ار تیمکح و
 ار ١٩٥٩ لاس ات ناتسکاپ یتعنص نارگراک طباور رب رظان نیناوق عومجم رد .دومن عونمم ار یسایس یاھ تیلاعف یارب اھ
   .دومن فیصوت ھنارگبوکرس و هدننک دودحم ناوت یم

  یتسینومک دض یاھداحتا 

 هدحتم تالایا ھک تسویپ یتسینومک دض داحتا ھب ناتسکاپ تلود و دش نامزمھ ]زین[ درس گنج زاغآ اب ناتسکاپ روشک لیکشت
 ناتسکاپ روشک لیکشت زا ناتسودنھ تسینومک بزح ھچرگ .دوب ھتفرگ فدھ ار نانآ یاھلکشت و یرگراک نالاعف اب ھلباقم نآ رد
 صخش .دنتفرگ رارق ،دوب نانآ راکش یپ رد مادم ھک ،ناشدوخ تلود بیقعت تحت اما ناتسکاپ یاھ تسینومک ،درک تیامح
 تلود ١٩٥٤ رد .تسناد یم ١٩٤٨ لاس رد یقرش لاگنب رد ینابز یاھ یریگرد لماع ار اھ تسینومک حانج یلعدمحم
 یتسینومک تایبدا ھب کیدزن رثا رھ زا یھاگشناد یاھ ھناخباتک ھیلک ١٩٥٨ ات و دومن عنم یلکب ار تسینومک بزح تیلاعف
 و هدحتم تالایا تلود نامز نیمھ رد .دش یم وربور نیگنس یاھتازاجم اب مھ نومضم نآ اب یاھ باتک نتشاد .دش یزاسکاپ

 .دندوب هدرک عابشا یتسینومک دض تاغیلبت و نارگراک یارب یشزومآ یاھباتک اب ار ناتسکاپ ،ییاکیرمآ یتلود ھمین یاھ نامزاس
 هرکاذم قح یفن یارب نایامرفراک ھب لماک رایتخا نداد اب( اھ ھناخراک رد طقف ھن تلود ،دسیونیم یلع تمارک ھک روط نامھ
 یم لرتنک ار نارگراک یتسینومک دض کیژولوئدیا تاغیلبت اب ھناخراک زا نوریب رد یتح ھکلب )نارگراک لکشت و یعمج تسد
 ،روشکود یماظن یاھورین و شترا و هدحتم تالایا و ناتسکاپ لود نیب کیژتارتسا ھطبار  .داد یم رارق راشف تحت و درک
 برغ و قرش رد نآ رامقأ و اکیرمآ اب ھبناج دنچ دعب و ھبناجود یداصتقا یتینما و یماظن کرتشم یاھداحتا ھب ناتسکاپ دورو
 .دریگ تدح پچ یرگراک شبنج بوکرس ھک دش ثعاب ایسآ

 8کیسالکوئن یتعنص ھعسوت یِژتارتسا

 اب یتسینومک دض یماظن داحتا یداصتقا دازمھ روھظ عقاو رد ناتسکاپ رد نارگراک یگتسبمھ هار رس رب هدمع عنام نیمراھچ
 ھمانرب کی یحارط یارب ات دندش توعد ییاکیرمآ یداصتقا نارواشم ،ناخ بویا لاشرامدلیف تسایر تحت .دوب هدحتم تالایا

 ررقم ھک دوب راوتسا سیول روترآ حرط رب یتعنص عیرس ھعسوت یتلود ھمانرب .دنیامن کمک ناتسکاپ ھب یداصتقا عیرس دشر
   .تسا روصتم نانآ ھب لقادح و ریمن و روخب دزم تخادرپ و یزرواشک ریغ نارگراک مادختسا اب نالک یاھ دوس تشاد یم

 ھب یتعنص عیرس دشر تیقفوم دیلک و دندوب یرورض یتعنص کیسالکوئن دشر هژورپ نیا یارب یرھش ریغ ریقف نارجاھم
 و ،تشیعم دح رد ار یرھش ریغ تعامج یگدنز حطس رگا ھک دوب نآ ناش یئاکیرمآ نیرواشم و یناتسکاپ نازیر ھمانرب رظن
 رد یراذگ ھیامرس سیول تواضق ھب و لصاح دوس نیرتشیب ،دننک ظفح نانآ یتشیعم زاین ھب کیدزن مھ ار نارگراک دزمتسد

 
 ھضرع قیرط زا اھرازاب رد دمآرد عیزوت و یجورخ ،تمیق نییعت رب ھک دوشیم قالطا داصتقا رد یتارظن و اھش ور ھب کیسالکوئن داصتقا 8
 اب یاھت کرش ٔ◌ھلیسو ھب دوس و دودحم دمآرد اب دارفا ٔ◌ھلیسو ھب یدنمدوس یضرف یزاسرثکادح قیرط زا بلغا و دننکی م زکرمت اضاقت و
 و داصتقا ھخرچ رد ھمھ نآ قبط ھک ،دنوشی م ماجنا ییالقع راتفر ھیرظن اب دنویپ رد دیلوت لماوع و تاعالطا زا هدافتسا اب دودحم ٔ◌ھنیزھ
   .دنا دوخ عفانم نیمات لابندب روما ریاس
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 دزمتسد اب زاین دروم نارگراک نیمأت رد ھلخادم طقف تلود ھفیظو ،سیول کیسالکوئن لدم رد .دش دھاوخ باذج یصوصخ شخب
 ھمانرب نویسیمک لوئسم .تشادن یشقن سیول یداصتقا دشر لدم رد یضرا تاحالصا ھجیتن رد .دوب یتشیعم زاین لقادح رد
 نارود رد زونھ ھک دوش ناحتما ییاھروشک رد یزنیک نارود رگا دوب دھاوخ کیژارت ھجیتن" ھک تفگ یم قحلا بوبحم ،یزیر
 قح زا ار نارگراک ناخ بویا لاشرامدلیف تلود یتعنص عیرس دشر ھب تمدخ یارب  ".9دننک یم یگدنز یدراکیر و تیمسا
 یارب هژیوب ،دیرخ تردق عیرس نتفر تسد زا و قوقح نیا یفن .درک مورحم یعمج تارکاذم رد یگدنیامن و لکشت یساسا
 مھ دنھ ھک یلاح رد .دتفایب قافتا ١٩٥٠ ھھد ھنایم رد یتعنص یعامتجا شزیخ نیرتگرزب ھک دش ثعاب ،دزمزور نارگراک
   .درک یم لداعتم ار نآ ورھن رظن دروم مسیلایسوس اما ،تشادرارق داصتقا ییاکیرمآ کیسالکوئن ھباشم یاھ هژورپ فدھ

    تاباختنا و شترا 

 .دنتخادرپ ،دندوب ھتشادرب یریگرد ھب تسد ناشنارگراک ھک یعماجم رد جیسب ھب اھ تسینومک و اھ پچ ،١٩٦٠ ھھد زاغآ رد
 یتعنص نارگراک ١٩٦٨ رد و دندوب هدرک بسک دایز تردق یرگراک یاھ ھعماج و تاجناخراک رد مصاختم نالاعف ١٩٦٧ ات
 شش تدم ھب .دنوش یسارکومد تشگزاب راتساوخ ات دندروآ یور ینابایخ تارھاظت ھب ناخ بویا لاشرامدلیف اب تفلاخم رد
 زا هدافتسا اب تلود .دیامن بوکرس یرامعتسا تیمکاح نارود یاھ کینکت اب ار تارھاظت ھک درک یعس یماظن تلود هام
 اھدص و ،دومن تشادزاب ار شبنج ناربھر ،درک عونمم ار تارھاظت رامعتسا نارود زا هدنامزاب "ناتسکاپ زا عافد نیناوق"
 یرازگرب شریذپ اب و تفریذپ ار دربن نیا رد تسکش ناخ بویا ١٩٦٩ سرام رد .تشک ای تسب ھلولگ ھب ار هدننکرھاظت
    .درک راذگاو ناخ ییحی لارنژ دوخ نیشناج ھب ار تردق تاباختنا

 ریغ تلود ھب راذگ ھناتسآ رد .دش ھتشاذگ ارجا ھب ناتسکاپ رد ناخ بویا یافعتسا زا سپ ناتسکاپ یرگراک نوناق نیرتمھم
 نیناوق یرگراک شبنج ناربھر اب هرکاذم اب ناخ بویا یماظن تلود یرگراک شبنج ندرک یسایسریغ و لرتنک دیما ھب و یماظن
 یسایسریغ ھب ات داد هزاجا ناخ ییحی ھب یتعنص طباور نوناق  .تشاذگ ارجا ھب ار )IRO( "یتعنص طباور نیناوق" مانب ھتفگشیپ
 ھبناج ھس سنارفنکً البق ھک ،ناخ رون ،یماظن رادنامرف نیشناج .دزای تسد کیتارکومدً ا رھاظ قرط زا یرگراک شبنج ندرک
 ،ناتسکاپ یللملا نیب ییاوھ طوطخ رب شتسایر نامز رد ھک درک هدافتسا یلدم زا ،دوب هداد لیکشت IRO نوناق ھیھت یارب ار
 لاغتشا راک ھب ،دنشاب رگراک تسیاب یم یفنص یاھ ھیداحتا ناربھر نیناوق نیا ساسا رب .دوب هدرک عضو ،شترا تیکلام تحت
 یرت فیعض عضوم رد نارگراک ناگدنیامن ھک دوب هدش ثعاب طیارش نیا .دنوش باختنا راکمھ نارگراک طسوت و دنشاب ھتشاد
 رد امرفراک فرط زا شلاچ اب  و دنریگ رارق تفرگ یم تروص یسیلگنا نابز ھب ھک ،یعمج یاھ دادرارق یارب هرکاذم یارب
 یم اھ ھناخراک رد طقف ھک ،ار یرگراک یفنص یاھ ھیداحتا ،دیدج نوناق .دنوش وربور یرگراک تافالتخا رب رظان یاھ هاگداد
   .درک لیدبت یداصتقا تالیکشت یعون ھب ،دنوش لیکشت دنتسناوت

 نارگراک قوقح ظفح یارب ات درک دحتم مھ اب ار یرگراک شبنج تسیمرفر و لاکیدار ناربھر ناخ بویا یتعنص طباور نوناق
 تقو زا یا هدمع شخب دوب هدرک روبجم ار اھ ھیداحتا نوناق نیا .دننک شالت ینوناق بوچراچ رد دوجوم یداصتقا طیارش رد
 ھب ھک ،ار ینوناق بیوصت یرگراک شبنج ناربھر .دنیامنب یرگراک تعامج لک زا یکچوک شخب فرص ار دوخ یژرنا و
 شبنج .دنداھن یم جرا ،دننک باصتعا و دندنبب یعمج یاھ دادرارق ،دنوش لکشتم اھ ھیداحتا رد داد یم هزاجا یتعنص نارگراک
 ناربھر ھب IRO نوناق .دنامب رادیاپ یتلود یفنص یاھ ھیداحتا ھیاس رد تسناوت یمن ١٩٦٠ ھھد یرگراک مظنمان اما زرابم
 زھجم الاح ،اھ تسینوینوی .درک اطع هدروآداب تصرف کی دندوب هدش هدنار ھیشاح ھب المع ١٩٦٠ ھھد یاھلاس رد ھک یرگراک
 .دندوب مجسنم نارگراک زا یا هدمع یاھ شخب لرتنک ھب رداق و یتعنص راک یاھ طیحم رد یھدنامزاس یارب ینوناق رازبا ھب
   .دنداد تسد زا ار نآ لرتنک دندرک یم تیادھ ار شبنج البق ھک یرگراک نالاعف اما

 
 انب زنیک درانیم ناج یسیلگنا نادداصتقا یاھ هدیا ھیاپ رب ھک تسا نالک داصتقا رد یا ھیرظن )Keynesian economics( یزنیِک داصتقا 9
 داصتقا رد اراکریغ جیاتن ھب رجنم تسا نکمم تاقوا یھاگ یصوصخ شخب تامیمصت ھک دننکیم لالدتسا ارگ ی زنیک نانادداصتقا .تسا هدش
 تسا یسایس -یداصتقا تسایس یعون ،یلم ییارگزنیک .دننکیم تیامح یمومع شخب رد تلود لاعف یراذگ تسایس زا نیاربانب و دنوش نالک
 زورب زا تلود طسوت داصتقا یبسن لرتنک و یعامتجا-یھافر تامدخ یا ھعومجم ھئارا اب یراد ھیامرس ماظن نورد رد تسا شالت رد ھک
   .دنک یریگولج یراد ھیامرس یداصتقا ماظن یراوداریغ و یراودا یاھ نارحب
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 10وتوب نارگراک رادفرط تلود و نارگراک بوکرس

 ار یعامتجا و یداصتقا تلادع ندیسرارف لوق وتوب یلع راقفلاوذ ،یروھمج تسایر ھب باختنا زا سپ ینارنخس نیتسخن رد
 شا یتاباختنا یاھرازراک رد و دننک زیھرپ نارگراک جارخا زا ھک درک ھیصوت نارگتعنص ھب سپس وا  .داد ناتسکاپ روشک ھب
 تاداھنشیپ یارجا رد وا باختنا زا سپ ھتفھود تدم رد .درک دای یلم "تورث ناگدنروارف" و "نارورس" ناونعب نارگراک زا
 هدھع رب "١٩٧٢ یداصتقا مرفر" نوناق تحت ار یتعنص دحاو ٣٣ هرادا ،ردام عیانص یخرب ندرک یلم رد شا یتاباختنا
 تیقفوم" ھک تشاد راھظا وتوب ،یدنپلوار رد راک ھبناج ھس سنارفنک رد ینارنخس کی یط رد ١٩٧٣ ربماون رد .تشاذگ تلود
 و .دنا هدرک تکراشم ناتسکاپ مدرم بزح اب ھک تسا هدوب ناناقھد و نارگراک شکتمحز یاھ هدوت روضح نویدم وا یتاباختنا
  ".مینک شومارف ار نانا ینابرھم میناوت یمن ام

 کمک تخادرپ نوناق ،یعامتجا نیمأت نوناق نیلوا وا :داد ماجنا یمسر نارگراک یارب یمھم تامدخ هار نیا رد زاغآ رد وتوب
 رد نارگراک تیوضع و اھ ھناخراک دوس رد نارگراک تکراشم ،راک طیحم رد یندب تامدص ھجیتن رد تراسخ ناربج ھب
 ھب نارگراک رگا ھک دروخ دنگوس وتوب ١٩٧٤ لاس رد اما .دروآرد ارجا ھب و درک بیوصت ار یدیلوت یاھ هاگراک تیریدم
 شبنج ھک ینارگراک زا یرایسب مھً اتقیقح .داد دھاوخ خساپ تموکح تردق اب ار نابایخ تردق ،دنھدن ھمتاخ دوخ تاضارتعا

 لاثم روطب ،١٩٧٢ نئوژ رد .دندروخ مخز هاگ و تشادزاب وتوب تیمکاح تحت ،دندوب هدرک یربھر ٦٩-١٩٦٨ یاھلاس رد ار
 نارگراک قوقح زا تیامح ھنوگچ .تشک و تسب ھلولگ ھب دنس یراجت و یتعنص ھناخراک رد تارھاظت رد ار ینارگراک سیلپ
 یرگراک شبنج تقو ناربھر طسوت ھک روط نآ نانآ بوکرس رد تنوشخ لامعا یالاب حطس اب نامزمھ ار یسایس تردق رد
   ؟داد حیضوت ناوت یم ،دوش یم اعدا

 تلود کی لماوع ھک ارچ ،دندوب یرورض اھ تنوشخ نیا ھک دنا هدوب یعدم ،وتوب دوخ ھلمج زا ،ناتسکاپ مدرم بزح یربھر
 زا .دندرک یم هدافتسا روشک ندرک تابث یب یارب یتعنص تاضارتعا زا دندوب هدرک ذوفن یفنص یاھ ھیداحتا رد ھک یجراخ
 زا سپ ھلصافالب وا و دوبن یدج نارگراک دوس ھب ،شیاھ مرفر رد وتوب ھک دندقتعم یرگراک شبنج تقو ناربھر رگید فرط
 و شترا شقن ھب ار ام ھجوتً اموزل قوف لماع ود ریثأت رد حیضوت نیا .درک تنایخ دوخ لویت یاھ ھشیر ھب تردق ھب ندیسر
 ار اھنآ سیلپ و یسارکوروب ،داد یم اھب یرگراک یاھ لکشت دشر ھب زاغآ رد وتوب ھک یلاح رد .دنادرگ یم زاب یسارکوروب
 .دندرک یم بوکرس تنوشخ اب

  ؟دنا یرگراک یاھ لکشت ھیلع یماظن یاھ تموکح ایآ

 دوخ نایم رد یعون ھب و ،دنوش یم مادختسا ناشکتمحز و راک ھقبط نادنزرف نایم زا ارثکا یماظن یاھورین لنسرپ لاح رھ ھب
 یم جنر الاب یتاقبط داضت زا ھک یعماوج رد اما .تسا یرگراک یاھ لکشت رد یگتسبمھ ھیبش ھک دنراد یداحتا و یگتسبمھ
 یم ینامزاس بتارم ھلسلس زا تیعبات و ماکحا یارجا  یارب یرطخ ار نارگراک دنمتردق یگتسبمھ یماظن یاھورین ،دنرب
 مدع دھاش و وربور دیدش یتاقبط فالتخا اب یطیحم رد رگا یتح ،دننک ظفح ار دوجوم متسیس دنا لیام نایماطن ھجیتن رد .دننیب
 ینیون مظن داجیا رومام نانا ات دوش هداد یصخشم بیترت ھک نا رگم ؛دنشاب اھ یریگ میمصت دنور رد نایماظنریغ تکراشم
 و رت نئمطمان شا تیقفوم ،رت تخس یمادقا چیھ ھک دنراد رواب نایماظن" :تسا ھتفگ یلوایکام ولوکین ھک روط نامھ .دندرگ
 شوکتخس ینانمشد بلط حالصا ھک ور نآ زا .دینک لامعا ار یدیدج مظن دیھاوخب ھک تسین نآ زا رت کانرطخ نآ عوجر و عفر
 دنھاوخ عفن دیدج مظن زا ھک نانآ ھمھ نایم رد یتوافت یب ناعفادم و دراد دنرب یم عفن یمیدق متسیس زا ھک نانآ ھمھ نایم رد
   ".درب

 تلادع یارب ییاھ تسایس و دشاب ھتشاد بختنم یتلود ھک یمظن ،دنا هدوب "روما نیون مظن" رادفرط هراومھ ناتسکاپ نارگراک
 نتفرگ رد ٦٩-١٩٦٨ یاھلاس رد ھک یناینابرق و تارھاظت :دنا هدوب یدج ناشقوقح زا تیامح رد اما نارگراک .یعامتجا رتشیب
 باختنا ھب سپس نارگراک .تسا یزراب ۀنومن ،دنا هداد یماظن ریغ و یباختنا تلود کی تشگزاب یارب یماظن تموکح زا دھعت
  .دوب هداد ار اھ یرباربان و یعامتجا یتلادعیب نایاپ لوق ھک دندناسر یرای یروھمج سیئر

 
 تسایس یسارکومد .تسام هدیقع مالسا" :دوب نینچ بزح نیا راعش .تشاذگ ھیاپ وتوب یلع راقفلاوذ ١٩٧٠ لاسرد ار ناتسکاپ مدرم بزح 10
 لالب شا هون نونکا و وتوب ریظن یب شرتخد ،وتوب یلع راقفلاوذ زا سپ ."تسام مدرم نآ زا تردق ھمھ و تسام داصتقا مزیلایسوس .تسام
   .دنا ھتشاد هدھع رب ار بزح یربھر یرادرز
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 تالایا اب ھک یماظن یاھ تموکح و نایماظن اما .دنتسین یرگراک یاھ لکشت فلاخم اموزل یماظن یاھ تموکح و نایماظن
 رد یماظن یاھ تموکح .دنا هدوب لوقلا قفتم ناشیاھ لکشت و یرگراک یاھ شبنج اب تفلاخم رد دنا هدوب نامیپ مھ هدحتم
 بویا لاشرام دلیف :دنا هدوبن نوگمھ لمع رد اما دنا نارگراک یاھ لکشت فلاخم ھمھ ھک نآ دوجو اب دروم نیا رد اما ناتسکاپ

 هزاجا یوق یندم ھعماج کی لیکشت ھب اما ،درک یم لرتنک ار یتاباختنا یاھ تسایس ھک دوب رالوکس یارگ نردم کی ناخ
 تموکح نیا .درک مومسم یندم ھعماج یاھ نامزاس تفرشیپ یارب ار اضف ھک دوب وردنت یارگمالسا کی قحلا ءایض ،داد
 لاؤس نیا رت هدرتسگ قیقحت ھتبلا .یرگراک یاھ لکشت بوکرس و اکیرمآ اب داحتا :دندوب کرتشم ھتکن ود رد اما یماظن یاھ
 لومش و روشک کی زا شیب رد قیقحت ھب زاین ،دنا فلاخم یرگراک یاھ شبنج و شکتمحز ھقبط اب یماظن یاھ تلود ارچ ھک
 ھب هاگن ھلمج زا ؛دنک یم ھضرع ار یشزرا رپ تاعالطا ناتسکاپ رد نایماظن یور رب کیمداکآ تاقیقحت .دراد عونتم قطانم
 زا تعاطا نیب داضت ھب ارام ھجوت تاقیقحت نیا .یشترا یاھ تارکونکت ذوفن و شقن و هدحتم تالایا ھلیسو نایماظن شزومآ
 ار یچیپرس و رما اب تفلاخم هزاجا تسا نکمم نارگراک داحتا و یگتسبمھ .دیامن یم بلج یتاقبط یگتسبمھ و ناھدنامرف
   !ھن یھدنامرف بتارم ھلسلس یلو دھدب

 کیتارکوروب متسیس ھک ارچ ،تسا هدوبن هارمھ نارگراک ھب تبسن رتمک تنوشخ اب اموزل ناتسکاپ رد یماظنریغ تموکح نارود
 حضاو .دنام یم تباث نانچمھ یتلود مھم یاسؤر و نالوئسم باختنا هویش و دنک یمن یوھام رییغت نامکاح رییغت اب یتلود
 رماوا یرجم تاسسؤم زین وا اما ،یھدنامرف ھقباس ساسا رب ای اتدوک اب ھن دیسر تردق ھب تاباختنا قیرط زا وتوب ھک تسا
 رییغت دوش یم هدید یتعنص یاھ طیحم رد تازرابم و تافالتخا زا ھچنانچ .دادن رییغت راتفر ای و هاگدید رظن زا ار تلود
 یتعنص یاھ طیحم رد دیدش یاھ یمارآان .داتفاین قافتا یرگراک طیحم یاھ تنوشخ رد تیمکاح تارییغت ھلصاف رد یسوسحم
 یتعنص یاھ طیحم رد اھ یمارآان نیا .دنتفای ھمادا ناسکی ،یماظن ریغ کی و یماظن ود ،توافتم الماک تموکح ھس ھنھپ رب

 یماظن ریغ یباختنا تلود ای و یماظن تقوم تلود نارود رد یناھج کناب رظن دروم تارییغت ھک مھ ١٩٩٨ لاس رد یتح
  .دندش هدید نانچمھ ،دش یم لامعا

 راقفلاوذ و قحلا ءایض نارود ھب دیاب دشاب رظن روظنم تلود عون اب یرگراک طیحم یاھ تنوشخ حطس رد یبسن طابترا رگا
 عونمم ار راک طیحم رد فالتخا و یریگرد و دننک دودحم ار اھ ھیداحتا رد تیوضع دنتسناوت میژر ودرھ .درک هاگن وتوب یلع
 نونکا یتلود یاھ نامزاس ھک داد ناشن ،دمآ شیپ لوپ یللملا نیب قودنص ھمانرب یارجا لابندب ھک یتعنص نوکس نارود .دننک
 رتشیب ناتسکاپ رد ھمکاح تاقبط ھک تسا حضاو .دننک لرتنک ھمکاح ھقبط یارب لعفنم یا ھیاپ ھباثم ھب ار نارگراک ھک دنا رداق
 تسا لیام رتشیب ناتسکاپ تلود ھک تسا نآ توافت طقف ،دنتسین رت صیرح و رگراک دض شدالگنب و دنھ رد مکاح تاقبط زا
  .دنک دودحم ار نارگراک تردق ھک

 رب ار عناوم نیا شترا و ھمکاح تاقبط .دوبن اھنآ تالیکشت و راک تاقبط تیوھ یارب یعنام ییاھنت ھب ناتسکاپ ندمآ دوجوب
 اھنت ھک یروطب ،تسا هدرک فرحنم یلحم حوطس رد ار نارگراک عفانم نییبت شترا .دنا ھتخاس یرگراک یاھ لکشت هار رس
 نیناوق ،دزاس نکمم )یلم عمجم ھب راک طیحم زا لاقتنا دننام( یئزج رایسب دراوم رد یلم حطس ھب ار عفانم نیا ءاقترا

 تسا هدز ار یعامتجا کیتارکومد یاھ نامزاس ھشیر ،تسا هدرک بیوصت و میظنت ار یرگراک طیحم رب رظان ھنارگبوکرس
 ،تسا ھتشک ار اھ یخرب ،تسا هدرک عونمم ار اھادیدناک و بازحا یخرب تیلاعف ،تسا هدرک ھلخادم یسایس بازحا روما رد و
 لتقب ار نانز قوقح و رشب قوقح نیلاعف زا یخرب و هدرک مورحم یفنص لکشت نتشاد زا ار ناناقھد ،هدرب تسد تاباختنا رد
 ناتسودنھ شترا ھک یلاح رد .تسا نشور رایسب دنھ اب یرگراک یاھ ھیداحتا رب عناوم نیا ریثات و تدش  ھسیاقم .تسا هدناسر
 و هدرک تکرش یتموکح یساسا لئاسم رد هراومھ نایماظن ناتسکاپ رد تسا هدرکن ھلخادم روشک یسایس روما رد هاگ چیھ
   .دنا هدوب راک رس رب یماظن ریغ یاھ تلود ھک یدودعم عقاوم رد یتح ،دنا هدز ار رخآ فرح عقاوم رتشیب

 خیرات رد قیمع یشواک ھب زاین ناتسکاپ رد یسایس ذوفن ھب یبایتسد ھب رگراک ھقبط داحتا یناوتان دروم رد لماک یسررب کی
 تسایس ھب دیاب یقیقحت نانچ .دراد روشک نآ رد یماظن یاھ تلود اب ناشرابگرم ییورایور و ناتسکاپ رد پچ یسایس بازحا
 ھمانرب ھب دیاب نینچمھ .دنک هاگن یعامتجا مولع رد ساسح یاھ شزومآ ندرک ھفخ رد )یرامعتسا( لاینولوک لدم یاھ تلود
 ذوفناب راتخاس نمض رد .تشاد ھجوت یتعنص و یتلود یسارکوروب ،شترا ییالاب راشقا ھلمج زا ناتسکاپ ناگبخن ھقبط لمع
 تحت دنھ ناناملسم تیرثکا اب قطانم رد ھک "ناملسم تلم" ھک نیا ھب داقتعا و یناتسکاپ ھعماج رد "ناتسکاپ یژولوئدیا"
   .تشاد رود رظن زا دیابن ار دنشاب یمالسا تیمکاح تحت دیاب ،دننک یم یگدنز ایناتیرب رامعتسا

 .دنا هدوب ناشیا قوقح و نارگراک ھیلع حوضوب ناتسکاپ رد مکاح تاقبط و یتلود یژولوئدیا ،یداصتقا ھعسوت یاھ یژتارتسا
 مجاھت فدھ مھ ار ھقبط نیا یھاگآ یاھ ھیاپ و تسھ زین ناشیا یاھ لکشت فلاخم ،تسا نارگراک فلاخم حوضوب ھک یتلود
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 هار رس رب عناوم یلصا ھشیر ھب ار ام ھجوت اما دسرب رظنب ھناراگنا هداس تسا نکمم اھ تشادرب نیا .دھد یم رارق شیوخ
 میا هداد ناشن ھک روط نامھ ،ناتسکاپ تلود-تموکح .درک دھاوخ بلج ناتسکاپ رد یفنص یاھ ھیداحتا و نارگراک قیفوت
  .تسا هدرک لزلزتم ار نآ و ھتفرگ فدھ ار ناشکتمحز یفنص یاھ ھیداحتا لیکشت

 ناوت یمن ار ناتسکاپ رد نارگراک یاھ لکشت .تسا ھلئسم ھب یناھج هاگن ھب دنمزاین ھقبط رد شھوژپ ھک تسا نآ رگید سرد
 ناتسکاپ رگا دندوب یم رتدنمناوت رایسب نارگراک یاھ لکشت .دومن یسررب روشک نآ یسایس و یعامتجا یداصتقا ھلوزیا رد
 یرتشیب یعامتجا عفانم اب دنتسناوت یم دیاش ھمکاح تاقبط .تشادن رارق ھقطنم رد شنانمشد و هدحتم تالایا دربن ھھبج سار رد
 عضوم ناشکتمحز قوقح پچ نیلاعف دض رب تدشب نینچ نیا هدحتم تالایا یجراخ تسایس رگا دنوش هارمھ نارگراک یارب
 .درک یمن تیامح یرگراک یگتسبمھ بوکرس رد ار کیتارکومد ریغ یاھورین سکعرب و تفرگ یمن

 ناریا ھنومن

 یعامتجا یسارکومد کی نتخاس یارب نارگراک 

 ھعسوت ھسورپ رد یسارکومد و یندم قوقح یارب شلاچ رد رگراک ھقبط شقن رب ھجوت یروئت رد ،دش ھتفگ البق ھک روطنامھ
 رد یمالسا تلود یاھ تسایس و ١٩٧٩ یمالسا بالقنا ھنوگچ ھک داد میھاوخ ناشن تمسق نیا رد .دراد زکرمت یراد ھیامرس
 ھب سپس .تسا هدش یسارکومد یوسب یعامتجا دشر و لقتسم یرگراک یاھ لکشت سیسأت یارب نانآ شالت عنام نارگراک لابق
  .تسا یریگجوا لاح رد رگید راب ھک یشالت ؛میزادرپ یم ]یبای لکشت یارب[ رگراک ھقبط شالت هرابرد ثحب

 ھب ھک توافت و داضت زا هزادنا نآ شریذپ ،تسا داضت و قفاوت  ی هدیچیپ لداعت ...یندم ھعماج" :دسیونیم 11لاھ ناج ھچنانچ
 ھعماج یاھاضف رد توافت یسررب" :دنسیونیم ھیاپ نیمھ رب دادھب و ینامعن ".دھدب ناکما یتسیزمھ یارب مھافت زا یلقادح
 لیلقت - ١ :مینک زیھرپ موسرم یزاس لیلق ود رد نداتفاورف زا ات دھد یم ار ناکما نیا ام ھب یداصتقا طباور و تلود ،یندم
 ھک پچ یاروام ھنومن -٢ و دنھد یم لزنت یصوصخ تیکلام و ییارگدرف ،رازاب ھب ار نآ ھک اھ لاربیلون و اھ لاربیل یزاس
 دنرواب نیا رب یناریا یاھ پچ زا یخرب .دیامنیم ریبعت ھمکاح ھقبط و تلود یارب یراذگ تمدخ ھب ار کیتارکومد شنک رھ
 قوقح اب ھعماج کی ھب ندیسر هار رد یعنام ار نآ نیاربانب .تسا یراد ھیامرس داصتقا ی ھطلس تحت دوخ یندم ھعماج ھک
 یاضف اھنت ھن یندم ھعماج ھک دش تقیقح نیا رکنم ناوتیمن دوجو نیا اب ".دننک یم در ار نآ یور نیا زا و دننیب یم ربارب
 زا تفر نورب یارب دناوت یم راک ھقبط .تسھ زین هزرابم و ضارتعا لماش نینچمھ ھکلب تسا تیاضر و ھطلس ،یتلادعیب

- یعامتجا طیارش رد دوبھب ھب نتفای تسد اب ،یعامتجا تلادع و یسایس یسارکومد یارب هزرابم اب ھطلس تحت طیارش
 راک ھقبط تیفرظ ،یتعنص یراد ھیامرس ھعماج کی رد .دبایب ار دوخ هار یعاجترا نارگ ھطلس ھیلع هزرابم اب و ،یداصتقا
 شحاف یاطخ   .دراد میقتسم طابترا یسارکومد موادت اب راک طیارش ریگمشچ دوبھب یارب هزرابم و یفنص یاھ لکشت یارب
 یرورض و هژیو ھجوت ھک نآ یب دریگ لکش یندم ھعماج یارب شنک و عافد ھک تسا نیا نآ و دنک روھظ تسا نکمم مھ یرگید
 ٩٠ ھھد ھنایم رد .تسا هدوب ناریا ھتشذگ یاھ ھھد رد یبلط حالصا شبنج رابگرم یاطخ نیا .دوشب یرگراک یاھ شبنج ھب
 لاس باختنا نایرج رد ھک ھنوگ نامھ ،دش لیدبت ھنایارگ لمع یاھ ینارگن و یرکفنشور عوضوم ھب یندم ھعماج نامتفگ

 ھلیسو اھراب نوناق ھب مازتلا نارود نیا رد .دیدرگ لیدبت یروحم راعش ھب "یندم ھعماج" ،یروھمج تسایر ھب یمتاخ ١٣٧۶
 عوضوم رد" ھک دوب نآ دیشیدنایم نامزنآ رد لاثم روطب 12اورماک ھچنانچ اھ دیما .دش هدیشک شیپ نابلط حالصا ریاس و یمتاخ
 ،یتینما یاھورین ھلیسو ناناوج و نادرم ،نانز بوانتم یاھدیدھت و یا ھلف یاھ یریگتسد نایاپ ینعم ھب نوناق ھب مازتلا ،ناریا
 ھمھاو و سرت یب یعامتجا عونتم یاھ لکشت رد مدرم روضح ناکما ،ھیئاضق هوق لالقتسا ،یزیمم و روسناس ھب نداد نایاپ و
   ".دوب دھاوخ ھماکدوخ نیناوق یفن و ،تیمکاح یریگ ماقتنا زا

 اھنت نوناق ھب مازتلا ھک دنتشاد رواب نانآ ،دندوب سامرباھ ریثات تحتً اتدمع یندم ھعماج زا ناشفیرعت رد یناریا نابلط حالصا
 نورد رد وگتفگ و نوناق زا تیعبت رب ار ناشدیکأت نابلط حالصا لیلد نیا ھب .تسا تفایرد لباق یندم و یقطنم نامتفگ اب

 
11John R. Hall is Professor of Sociology at the University of  -Civil Society: Theory, History, Comparison  

California at Davis. 
12Kamrava, M. (2008). The reformist religious discourse. In Iran's Intellectual Revolution (Cambridge Middle  

East Studies, pp. 120-172). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511756146.005 

 



 

یرگراک نتلوب  25 

 

 هاوخ تیمامت و راک ھظفاحم یابقر راتفر رد رییغت دوخ ھبون ھب لمع هویش نیا ھک دنتشاد دیما و دنداد رارق تیمکاح ناگبخن
 نانآ ھک تفرگ یم لکش ینامز نابلط حالصا نایم رد سامرباھ زا یریگ ھلصاف اما .دشاب ھتشاد لابند ھب ار ناش یسایس
 و گنھامھ راتفر نانآ ھجیتن رد .دندرک یم میسقت یدوخ ریغ و یدوخ شخب ود ھب ار یندم ھعماج رد ماگشیپ یاھ نامزاس
 ھب زاین ھعماج لک هراب رد و دندید یم مزال ناش بیقر ناوردنت و ناراک ھظفاحم هرابرد اھنت ار یسایس نامتفگ و یندم
   .دنتشاگنا یم هدیدان ار یعامتجا تلادع و یرالاسمدرم

 تارکومد و فافش ،لقتسم یاھ لکشت ھک دنوش یم رولبتم ینامز یندم ھعماج یاھ یدنمناوت ھک دنھد یم ناشن یخیرات تایاور
 ،یموق یاھ نویساردف ،یتدیقع تاعمجت ،تاعوبطم ،یرشب قوقح یاھ تیعمج ،یسایس بازحا ،یفنص یاھ ھیداحتا زا لاعف
 یاھراتخاس نیا نودب ھک میناد یم ام زورما .دنشاب هدمآ دوجوب یعمج طابترا لیاسو و اھ هاگتدابع ،سرادم ،نانز یاھ نامزاس
 هدنار ھیشاح ھب بوکرس اب و دوب دھاوخ دودحم یندم ھعماج تیقفوم ،ناشعوبتم تلود و مکاح تاقبط ربارب رد زاس لداعت

 یسایس و یداصتقا-یعامتجا ناوت ھب ھتسباو ،یعامتجا طیحم کی رد یعامتجا یسارکومد کی نتفای تیعقاو  .دش دھاوخ
 یندم ھعماج ھک ،یعامتجا تیلک نآ ھک تسا لصا نیا صیخشت مزلتسم ھتبلا نیا .دوب دھاوخ نآ یندم ھعماج نورد یاھ شبنج
 ءاقترا ھب رتشیب دیاش ایوپ و لاعف یندم ھعماج کی ھک نیا زین و ،تسا داضت و یتلادعیب زا نوحشم یئاضف ،دھد یم لکش ار
  .یندم أفرص نامتفگ و بوخ راتفر ھب ات دشاب ھتشاد زاین یتلود تسایس لباقم رد یسایس هزرابم حطس

 یسایس ذوفن لیلد ھب ھک یتشونرس و میزادرپیم بالقنا زا دعب و لبق ناریا رد یرگراک یاھ ھیداحتا لیکشت ھب ثحب نیا ھمادا رد
 .تسا هدمآ لصاح ناریا رد راک ھقبط یارب لیئارسا اب ھباشت رد  یمالسا مکاح بازحأ

 ناریا رد راک ھقبط و بالقنا 

 ریغ ِیراد ھیامرس یاھتلود و تموکح ریثات تحت ناریا رگراک ھقبط متسیب نرق یاھلاس یمامت رد مینادیم ھک ھنوگنامھ 
 زواجت دروم هراومھ یتقوم و هاتوک رایسب یمایا رد زجب نارگراک یعامتجا و یناسنا ھیلوا قوقح و ،رگمتس و کیتارکومد
 کیتارکومد ھسورپ رد رادیاپ رییغت چیھ ناریا رگراک ھقبط یاضعا یمئاد شیازفا و الاب تیعمج اب دوجو نیا اب .تسا هدوب
 نارگراک یرسارس باصتعا .تسین ریذپ ناکما روشک یسایس ھنحص رد نانا تکراشم و نارگراک لقتسم یاھ لکشت نودب

 .تسا ھلاسم نیا زراب ھناشن ١٣۵٧ رد نآ یناھج ریثات و بالقنا ھب یھتنم یاھ هام رد تفن تکرش

 راک ھب یزکارم رد نانآ زا یمین ،دوب ھتسباو راک ھقبط ھب ناریا رد راکب لوغشم یورین ٪٤٠ ھب کیدزن ١٣۵۵ لاس رد
 یم راک ناشدوخ یارب یناریا نانکراک لک موس کی ھب کیدزن .دندش یم لماش ار رگراک رفن ٥٠ زا شیب ھک دنتشاد لاغتشا
 یلاقب ،یراجن ،ھچراپ و شرف تفاب ،یزرواشک دننام یتنس فَرِح رد ناش ٪٩٩ و دندمآ یم باسح ھب اوژروب هدرخ و دندرک
 ھب و دنتشاد یکچوک تاسسؤم نانآ تیرثکا ،ناراد ھیامرس نیب رد .دنتشاد لاغتشا راک ھب لقن و لمحو ھیلقن طیاسو یگدننار و
  .دندوب لوغشم یتنس یاھراک

 یاھ تردق ھب ھتسباو ھنومن هژیوب( یراد ھیامرس دض حوضوب و فیرعت رد هاوختلادع ، یعامتجا راجفنا کی ١٣۵٧ بالقنا
 ھب ار ھیامرس تینما و تیکلام تسادق رتمھم ھمھ زا .تخیر مھ ھب ھعماج رد ار عاضوا یلومعم دنور بالقنا .دوب )یناھج
 رد طیارش نیا .دیدرگ رازاب هدینت مھرد یاھ ھکبش یگتخیر مھب و یراد ھیامرس تادیلوت فیعضت ھب رجنم ھک ،تخادنا رطخ
 و هدیچیپ دنیآرف نیا تلود .دوب رثؤم کچوک یراد ھیامرس حطس رد ییاھ تیلاعف و درُخ ناگدننکدیلوت دشر یارب لاح نیع
 ھب قیوشت اب هاگ و یراد ھیامرس دض یاضف کیرحت اب ینامز ،دومن یم دیدشت دوخ یتسیلوپوپ یاھ تسایس اب ار یطاطحنا
 و یداصتقا راتخاس رد تارییغت و اھ تسایس نیا .یدیلوت یتح و یشورف هدرخ کچوک حوطس رد یداصتقا یاھ تیلاعف
  .تشاذگ هدمع تاریثات راک دلوم یورین و ناریا رد تاقبط بیکرت و لکش ،نزو رب یسایس

 ھیامرس و دیلوت رد بقع ھب یدج یاھ ماگ دھاش ،دوب زین ناریا ھیلع قارع گنج عورش اب نامزمھ ھک بالقنا زا دعب ھھد نیلوا
 شھاک دوخ قباس دادعت ٪٢٥ ات یتلود و یصوصخ شخب رد راک ھقبط رامش ١٣۶۶ لاس ات ھجیتن رد و دش ناریا رد یراد
 و ناریا زا یناھج یاھ ھیامرس جورخ .درمشرب ناوتیم گنج میقتسم ریثات رب هوالع ار یفلتخم لیالد شھاک نیا یارب  .تفای
 المع یبالقنا یاھ داینب ھلیسو ییاپورا و ییاکیرمآ تاعطق و تالآ نیشام و یژولونکت ھب ھتسباو یاھ یناپمک یرایسب کلمت
 ھقبط یلو نامزمھ .تخاس وربور یدج رایسب شھاک اب ار نارگراک دادعت و هدناسر رفص ھب تاسیسات نیا رد ار دیلوت و راک
 ھیامرس دادعت .تفای شیازفا )یتنس یاھ ھتشر رد امامتً ابیرقت( راک یورین دشر نازیم رباربود یدشر نازیم اب اوژروب هدرخ
 یم یکچوک یاھ یدیلوت لماش طقف اما شیازفا نیا .دوب هدش ربارب ود ١٣۵۵ یرامشرس ھب تبسن مھ کچوک یدیلوت ناراذگ
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 یرت مک ناصصختم و ناریدم ھب زاین یتنسً اتدمع و رتکچوک تادیلوت ھک تسا حضاو .دنتشاد رگراک رفن ھس ات ود ھک دش
 دادعت ١٣۶۵ ات ١٣۵۵ یاھلاس نیب رد .داد یم ناشن شیازفا ٪٩٠ ابیرقت تلود ینایم هدر نانکراک دادعت نارود نیا رد .دنتشاد
 یبسن روطب مھ نز نانکراک دادعت و دش ھفاضا رفن نویلیم کیً ادودح یماظن یتینما یاھ شخب رد صوصخب تلود نادنمراک
  .تفای ریگمشچ شھاک قلطم و

 یاھروشک داصتقا رد .دندرک یزاب ار یمھم شقن هژیوب یفرصم و یدیلوت یاھ ینواعت بالقنا لوا یاھلاس یاھ هدیدپ نایم رد
 .تسا هدش زاغآ مھدزون هدس یاھلاس نیتسخن زا ھک دنتسا زارد ھنیشیپ یاراد یمسر یاھینواعت ،یتسیلایسوس و یراد ھیامرس
 ھقباس یاراد زابرید زا فقو تروصب نآ یتنس عون رد ھکنیا مغریلع و ھتشادن ینالوط ھنیشیپ هدیدپ نیا ام روشک رد ھکنآ لاح
 یم ار ناریا رد یمسر یاھ ینواعت سیسات زاغآ .درذگ یمن ھھد دنچ زا شیب نآ نردم و یمسر عون شیادیپ زا اما تسا هدوب
 و دیلوت یاھینواعت دروم رد ثحب ھب نوناق نیا زا یداوم .درک ادیپ یسمش ١٣٠٣ لاس تراجت نوناق رد ناونع ثیح زا ناوت
 ناریا رد اھینواعت تیلاعف زاغآ ار �١٣١ لاس ناوت یم یمسر تیلاعف و تبث و لیکشت ظاحل زا اما .تسا ھتخادرپ فرصم
 زاغآ زا .درک راسمرگ دابآدواد ھقطنم رد یئاتسور ینواعت تکرش نیتسخن لیکشت ھب مادقا تلود لاس نیا رد اریز .تسناد
 یاھتکرش .دمآ دوجوب زرواشک ١٠۵٠ تیوضع اب یئاتسور ینواعت تکرش ھسً اعمج ١٣٢٠ لاس ات ناریا رد اھینواعت لیکشت
 ھک دوب یدارفا زا هدع نآ ھجوت و ششوک نوھرم دنا ھتخادرپ هرود نیا رد اھینواعت یسررب ھب ھک یعبانم یاعدا ھب زین روبزم
  .دندوب هدیدرگ انشآ یعامتجا و یداصتقا یاھنامزاس عون نیا اب اجنآ رد و هدش هداتسرف یبرغ کلامم ھب نف و ملع بسک یارب

 ییاھ تئیھ ، اکیرمآً اصوصخم ،اھروشک زا یضعب یوس زا ١٣٢٠ رویرھش رد ناریا لاغشا زا دعب اصخشم و بالقنا زا لبق
 زا .دندومن عورش ار یتایلمع زین ناریا یعامتجا و یداصتقا روما یاھ ھتشر زا یخرب رد و دراو ینف یاھکمک ھئارا یارب

 ھتشاد لومعم یتامادقا یداصتقا و یعامتجا تضھن نیا ھعسوت و شیادیپ روظنم ھب ھک دوب ینواعت یاھتکرش دراوم نیا ھلمج
 دحتم للم نامزاس ھب ھتسباو تاسسوم زا راو تسرھف اھ نامزاس لیبق نیا نیرتمھم زا .دندومن یم یلام و ینف یاھکمک و
 تایلمع اتیاھن و USAID	 هدحتم تالایا دادما و کمک ھسسوم ، ILO راک یللملا نیب رتفد ،وئاف یناھج رابراوخ نامزاس دننام
  .درب مان ناوتیم )نمورت راھچ لصا( ناریا رد اکیرمآ ینارمع و یداصتقا

 دومن یم ینواعت تضھن تفرشیپ یارب ینف یاھکمک اھنت ھن )راھچ لصا( ناریا رد اکیرمآ ینارمع و یداصتقا تایلمع تئیھ
 یتح و دیزرو یم تردابم یزرواشک یاھینواعت و یرھش فرصم و یرگراک فرصم یاھ ینواعت لیکشت ھب زین دوخ ھکلب
 .درک یم مھارف زین ار اھنآ راک لئاسو و هدومن اھتکرش لیبق نیا ھب یلام یاھکمک

 اھ ینواعت ینعی یلم داصتقا مود شخب ھعسوت ھب ناریا یمالسا یروھمج تلود گنج نارود رد هژیوب و بالقنا لوا ھھد رد
 .دروآ یور زین تسا هداد ناشن صاخ ھجوت اھنآ ھب یصوصخ شخب رد داصتقا رب هوالع یساسا نوناق ۴۴ و ۴٣ داوم رد ھک
 مدع و ھیلوا داوم دوبمک .تشاذگیمن یقاب متسیس نیا یارب ینادنچ سناش ریگارف گنج کی ھنایم رد روشک یداصتقا طیارش اما
 هدش ثعاب رازاب طباور رد داسف و ینامتخاس تالآ نھا و نامیس یتح یرورض داوم تادراو یارب یناھج رازاب ھب یسرتسد
 ھتفای صاصتخا یاھ ھیمھس شورف زاغآ نامھ زا و دیاین تسدب دشاب طیارش نیا یوگخساپ ھک نانچنا یا ھجیتن المع ھک دوب
 .دروایم ناغمرا ھب هژورپ ماجنا و یدیلوت راک زا یرتشیب دوس ینارمع یاھ هژورپ یارب

 و هدننک ھفخ یداصتقا یاھ میرحت ،تفن رازاب عابشا ،ھنیزھرپ گنج کی ،مروتم یتلود نیشام ،ھتخیر مھ رد داصتقا کی
 یسمش تصش ھھد نایاپ یاھلاس رد .دوب هدش رجنم ناریا یداصتقا طوقس ھب ھمھ تفای یم شیازفا تعرسب ھک یتیعمج
 و بارس کی ھب رتشیب یمالسا داصتقا دشر یارب ھمانرب و نافعضتسم تموکح یاعدا ھک دوب هدیسر ھجیتن نیا ھب تیمکاح
 سیئر .دیسرارف یبالقنا یاھوبات زا ندیرب یارب نامز ١٣۶٨ لاس رد ینیمخ هللا تیآ تشذگرد اب .دنام یم نیریش یوزرآ

 داصتقا ندرک هزیلاربیل تسایس ١٣٧١ لاس زاغآ اب .دش ھنحص دراو یلاربیل داصتقا دشر مچرپ اب یناجنسفر یمشاھ یروھمج
 یگدنزاس تلود ار دوخ یناجنسفر تلود و تخادرپ نآ یداصتقا تاسسؤم و رازاب یزاسون و یگدنزاس راک ھب مامت تدش اب
 کدنا یرگراک لقتسم شبنج ھک تسا دعب ھب عطقم نیمھ زا .تشگ زاب ھتشذگ قایس ھب زین ھلاس جنپ یاھ ھمانرب و داھن مان
 .دوشیم رھاظ کدنا

  یرگراک لقتسم ای یتلود یاھ لکشت

 نامزمھ اما نارود نآ .دندوب رادروخرب یدازآ زا ناریا نارگراک یھاتوک تدم یارب ،نآ زا سپ هام نیدنچ و یبالقنا نارود رد
 هرکاذم رد ینز ھناچ ناکما عونرھ دوخ یدوخب ھک یداصتقا یاھتیلاعف و عیانص رتشیب فقوت و بالقنا یخزرب نارود اب دوب
 یرایسب و دوب نایرج رد راک یاھ طیحم و یرگراک عماجم نایم رد هدرتسگ یاھ ھیفصت نامزمھ .دوب ھتفرگ اھ لکشت زا ار
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 لقتسم یرگراک یاھلکشت و اھ ھیداحتا مامت ١٣۶٠ لاس ات .دندشیم رانکرب راک زا رورم ھب یبھذم ریغ نانکراک و نارگراک زا
 هدش لیکشت نآ زا دعب و بالقنا نارود رد یرگراک شبنج نالاعف ی ھلیسو ھب ھمھ ھک رگراک ی ھناخ ھلمج زا یبھذم ریغ و
 و دندش لیطعت ھمھً ادعب اھ نامزاس نیا .دندمآرد یمالسا تیمکاح رادفرط یبھذم راشف یاھورین لرتنک ھب روز اب ،دندوب

 دیدج ی ھسسؤم ،یمالسا راک یاھاروش نیا ی ھکبش زارف رد .دنتفرگ یتلود تیامح اب ”راک یمالسا یاھاروش“ ار ناشیاج
 رارق یرگراک یاھ ھیداحتا نویساردف هاگیاج ردً اسأر رگراک ی ھناخ بیترت نیا ھب .تفرگ رارق ”رگراک ی ھناخ“ یمالسا
 یلام یاھ کمک ھب ،تفرگیم تیوضع قح ھک یدوجو اب رگراک ی ھناخ .دش لیدبت نارگراک یروطارپما ھبً اجیردت و تشاد
 یرگید و یدیلوت و ییاذغ داوم عیزوت رد ”ناکما“ ینواعت گرزب تکرش ود رب تراظن زا ھک تسا ھتسباو یتلود ینابیتشپ و
  . دوشیم نیمات یرگراک نکسم عیزوت رد ”ناکسا“

 لیکشت ودرھ نارگراک و نایامرفراک یارب دنناوت یم یفنص یاھنمجنا و راک یاھاروش ،راک نوناق ١٣١ ی هدام ساسا رب
 یاھنمجنا نیا ھک دنروبجم ،یصوصخ شخب رد هژیو ھب ،نانکراک .دنا هدش داجیا نانکراک یارب اھلکشت نیا طقف اما لاحبات .دنوش

 یتیامح رتچ تحت دوخ ی ھبون ھب ھک ،دنریذپب دنمراک ۵٣ زا شیب اب ییاھ ناکم رد یراک متسیس زا یشخب ناونع ھب ار یفنص
 یفنص ”یاھ ھیداحتا“ زا یمان ناریا راک نوناق رد ھک تسا نآ ھجوت بلاج ی ھتکن .دنریگیم رارق رگراک ی ھناخ لرتنک و
 هدومن زیھرپ مھ ”باصتعا“ ی ھملک ندرب راک ھب زا راک نوناق .تسا هدش هدرب مان یفنص ”یاھ نمجنا“ زا طقف و تسا هدماین
 نیمأت رد اھ یتساک نیا .تسا هدش هراشا اھھاگراک رد راک فقوت ھب ای و راک تعرس شھاک ھب ٢۴١ ی هدام رد یلو ،تسا

 اصتعا ،دوجو نیا اب .ددرگ یمرب یتموکح یاھھ اگتسد رد یرازاب راک ھظفاحم راشقا ذوفن و روضح ھب رتشیب نارگراک قوقح
 مروت یالاب خرن ،یداصتقا یاھنارحب .دنوشیم وربور یتلود لماوع ی ھنارگبوکرس و نشخ تامادقا اب و دنریگیم لکش اھ ب
 یلغش تینما ،فلتخم لیالد ھب اھ ھناخراک ندش لیطعت اب .تسا هداد رارق راشف تحت هراومھ ار نارگراک یراکیب یالاب خرن و
 مادختسا یاھدادرارق زا هدافتسا .دتفایم ریخات ھب اھھام نارگراک قوقح تخادرپ و دنا نییاپ اھق وقح .تسا لوزن لاح رد امئاد
 یتلود بوکرس .تسا شیازفا ھب ور ،دننکیم مورحم جارخا ندومن دودحم ھلمج زا ،یلغش عفانم زا ار نارگراک ھک تقوم
  . تسا هدومن دودحم یگدنز یتایح یاھتساوخرد و یعافد تیعقوم ھب ار نانآ ،یرگراک یاھشلاچ اب دروخرب ماگنھ نارگراک

 نابلط حالصا و یمالسا تیمکاح ،نارگراک

 و یسایس یاھن امزاس مامتً ابیرقت .دید قیمع تامدص ،نورد ھب هاگن یتلود یاھتسایس زا ناریا داصتقا ،بالقنا لوا ی ھھد رد
 تشذگرد لابند ھب لاح نیع رد .دندمآرد یتلود ھمین و یتلود یاھن اگرا فرصت ھب ای و دندش دوبانً الماک ای یندم ی ھعماج
 داصتقا ندرک هزیلامرن یارب شالت .دیدرگ ریذپ ناکما رورم ھب یرگراک یاھلکشت تیلاعف ١٣۶٨ لاس رد ینیمخ هللا تیآ
 یمتاخ دمحم ،نیا رب ھفاضا .دوزفا راک ی ھقبط و ینایم راشقا یاضعا دادعت ھب و داد ھمتاخ ینورد یاھھاگن ھب ،یبالقنااسپ
 تدش ھب ھکنآ دوجو اب ،درک تکرش تاباختنا رد یگنھرف یاھیدازآ راعش ساسا رب ١٣٧۶ لاس رد یروھمج تسایر یارب ھک
 تسایر لاس تشھ رد یمتاخ .دوب رثؤمً اقیمع یسایس یاضف ییاشگزاب رد تشاد رارق راک ھظفاحم یاھورین مجاھت دروم
 نیمھ رد .داد ھمادا و درک ظفح دوخ تلود یلصا فادھا زا یکی ناونعب نانچمھ ار یندم ی ھعماج دربشیپ ،دوخ یروھمج
 لاح نیع رد .دنبای تسد نارگراک جیسب رد ییاھ تفرشیپ ھب دنتسناوت نانآ لقتسم و ورشیپ یاھلکشت و یرگراک نالاعف نارود
 ورین جیسب یارب نارگراک یاھشالت ھب ،راشف یمسرریغ لماوع سابل رد هاگ و یتینما یاھورین سابل رد هاگ ناراک ھظفاحم
   .تفای یرتشیب تدش داژن یدمحا تلود عورش اب یندم ی ھعماج و یرگراک شبنج نالاعف یارب اھ تیدودحم .دندرکیم ھلمح

 هزاجا نانآ ھب و ھتخانشن تیمسرب ار یرگراک لقتسم یاھ ھیداحتا یعامتجا روما و راک ترازو مھ نامز نیمھ رد کلاذعم
 و یمسر لماوع ھلیسو لقتسم یرگراک تاعامتجا ھب ینوناق ریغ تالمح اب "رگراک ھناخ" یتح یعقاوم رد .داد یمن لکشت

 هداتسرف نادنز ھب ییاھ ھیداحتا نینچ ناربھر .تخاس نکمم ریغ نارگراک ھلیسو ار یفنص یاھ ھیداحتا لیکشت دوخ یمسر ریغ
 ناگدننار ھیداحتا یاضعا لاثم روطب .دنا ھتفرگ رارق حرج و برض دروم هاگ و دنا هدش دیدھت مھ ناشیاھ هداوناخ و هدش
 دحاو تکرش نارگراک یاکیدنس عمجت ھب دنا هدوب راک یمالسا یاروش و رگراک ھناخ وضع ھک نارھت ینارسوبوتا دحاو تکرش
 رکذلا قوف ھیداحتا نالوئسم و ناربھر یریگتسد ھب ھعقاو نیا .دندرک ھلمح دوب لقتسم یلکشت ھک ھموح و نارھت ینارسوبوتا
    .دندومن حورجم ار وا نابز و ھتفرگ رارق ھلمح دروم تروص غیت اب ولناصا روصنم اھنآ زا یکی یتح و دیماجنا

 لکشت دندوب لیام ھک ور نآ زا ،دھد ھعسوت ار یفنص یاھ نمجنا لیکشت ھک دندروآ یم راشف رگراک ھناخ ھب نابلط حالصا
 .دنریگب ،دنرادن یرابتعا نارگراک نایم رد رگید ھک ،ار راک یمالسا یاھاروش و "رگراک ھناخ" یاج دیدج لکش و مان اب ییاھ
 یسررب رد نامزاس نیا .دنشخب دوبھب (ILO) راک یللملا نیب نامزاس اب ار ناش ھطبار دنتشاد تسود نینچمھ نابلط حالصا
   .تسا هدرک ییاسانش تلود ھب ھتسباو لکشت کی ناونعب ار "رگراک ھناخ" ناریا رد نارگراک تیعضو
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 نویسناونک و ١٩٤٨ خروم ٨٧ هرامش یھدنامزاس قح زا تیامح و لکشت یدازآ نویسناونک تابوصم ناریا یمالسا یروھمج
 هدرکن اضما ار اھ نآ و ھتخانشن تیمسر ھب ار ١٩٤٩ خروم ٩٨ هرامش بوصم نارگراک یعمج دادرارق و یھدنامزاس یدازآ
 شریذپ ھب رجنم ھجیتنلاب ھک دزاس یم یرورض ار راک نوناق مشش لصف رد یدج تارییغت اھ نویسناونک نیا شریذپ .تسا

 یروھمج تسایر هرود نایاپ زا لبق ار اھ نویسناونک نیا تشاد میمصت یمتاخ .دش دھاوخ یفنص لقتسم یاھ ھیداحتا یمسر
 یاھ ھیداحتا یللملا نیب نویساردفنک .دنک فقوتم ار نآ و هدش ھسورپ نیا هار دس دش قفوم "رگراک ھناخ" اما دریذپبً امسر دوخ
   .تسا هدرک داقتنا اررکم ناریا رد اھ ھیداحتا قوقح و رشب قوقح تیعضو زا مھ (ITUC) یرگراک

 قبسا روھمج سیئر ناکیدزن زا ،بوجحم اضریلع،ینالوط یاھلاس یارب نآ لکریبد و "رگراک ھناخ" ھقباساب ناریدم زا یکی
 یمالسا یاروش سلجم هدنیامن ینامز نینچمھ وا .تسا یگدنزاس نارازگراک یو دازآ رازاب رادفرط بزح و یناجنسفر یمشاھ
 شبنج ھیلع ھتشذگ لاس یس یط رد اراکشآ ھک تسا فورعم بوجحم ھک نیا ھب ھجوتاب .دوب زین سلجم رد راک ھتیمک سیئر و
 ھھد نایاپ رد بوجحم مینادب ھک تسا دولآزنط ،بالقنا لوا یاھلاس رد هژیوب ،تسا هدوب لاعف یبھذمریغ و رالوکس یرگراک

 ار نابلط حالصا کرتشم عمجم ھک دوب یسایس لکشت هدجیھ زا یکی ھک دوب راک یمالسا بزح رثؤم نیسسؤم وزج ١٣٧٠
 یاضعا داقتنا دروم ،نارگراک قوقح قاقحا یارب هزرابم رد تسکش رثا رد ،بوجحم و "رگراک ھناخ"  .دنداد یم لیکشت
 ھیداحتا تفرشیپ و درادن ینادنچ درب ناوج نارگراک نایم رد زین نآ یبھذم ذوفن .دنراد رارق مھ یرگراک یفنص یاھ ھیداحتا
 ناوت و تاناکما زا نانچمھ "رگراک ھناخ" دوجو نیا اب .تسا هدرک لیدبت هدیافیب لکشت کی ھب ار "رگراک ھناخ" لقتسم یاھ
  .تسا رادروخرب یتیریدم و یداصتقا ،یرادا عیسو

  یرگراک لقتسم یاھ لکشت روھظ

 ھمجرت شرتسگ ھب ھک ،دوب نارکفنشور و یرگراک نالاعف نایم رد یروابدوخ جوم دھاش ناریا ١٣٧۶ رد یمتاخ تلود زاغآ اب
 هراب رد یدایز تالاقم و اھ باتک راشتنا و رگید یاھروشک یرگراک یاھ شبنج هراب رد فلتخم یاھ باتک زا ناوارف یاھ
 یرگراک یاھ باصتعا دادعت نامزمھ .دیماجنا زین ھفسلف و تسایس ،یندم ھعماج ،یفنص یاھ ھیداحتا ،یعامتجا یاھ شبنج
 یارب ضارتعا ھب تامدخ و یتلود و یصوصخ شخب رد نارگراک .تفای شیازفا راک طیارش و یداصتقا تیعضو یارب
 ھطلس تحت عماوج ھباشم زین ناریا رد ھک دندز یم تسد تقوم مادختسا و اضما دیفس یاھدادرارق و هدنام بقع قوقح تفایرد
 .دننک ارجا ار نآ و دنراذگب مارتحا راک نوناق ھب نایامرفراک و تلود ھک دوب نیا اھنا هدمع تساوخرد .تسا عیاش مسیلاربیلون

 نامزاس دننام یللملا نیب یاھ راتخاس ریاس و یناھج کناب ھیصوت اب ھک عیانص یزاس یصوصخ تسایس ھک تسا رکذ ھب مزال
 جارخا ببس ،دوب هدش لیمحت ناریا تلود ھب یکناب تارابتعا و یلام یاھ کمک تفایرد طرش شیپ ناونعب یناھج تراجت
 نارود نیا رد اھ ضارتعا و تارھاظت نیرتشیب ھجیتن رد .دوب عیانص نیا یناسنا یورین یزاس کچوک و نارگراک هدرتسگ
 زیمآ حلص تاباصتعا و تاضارتعا نیا لاح نیا اب .هدش قیلعت نارگراک راک ھب تشگزاب یاضاقت اب دوب اھ جارخا دروم رد
 یمن ای و دندوبن رداق یمتاخ تلود رد نابلط حالصا عقاوم رتشیب رد .دندش یم ھجاوم تنوشخ اب یتینما یاھورین طسوت

  .دنوشزیمآ حلص یاھ باصتعا رد ضرتعم نارگراک اب یماظتنا یتینما یاھورین زیمآ تنوشخ یاھدروخرب عنام دنتساوخ
 عیاقو ھلمج زا یرگراک شبنج زیمآ حلص تارھاظت اب یتینما یاھورین ھنایشحو دروخرب زا یکاح نارود نآ تاقافتا زا یخرب
  .دش نارگراک یضارتعا شبنج دیدشت و نتفرگالاب ثعاب ھک تسا  دابآ نوتاخ رابفسأت

 و رت لاعف ،دندوب هدش لیکشت نابلط حالصا تلود نیزاغآ یاھلاس رد ھک لقتسم یرگراک یاھ ھتیمک دودعم نامز نیا رد
 زاغآ رد .دنتفرگ اپ رتگرزب یاھ هاگراک رد لقتسم یاھ ھتیمک نیا زا یرتشیب دادعت دعب یاھ هام رد و دندش رتادصورسرپ

 لابند ھب .دنداد لیکشت ار ییاروشً اکرتشم اھ ھناخزپ هروک نارگراک و نایاونان ،ناگدنزود زا یھورگ ناتسدرک زقس رد ١٣٨١
 هام لوا زور رد ھک دش قفاوت و تفرگ تروص یا ھنامرحم تارکاذم رگید رھش جنپ و نارھت رد یرگراک نالاعف اب طابترا
 ھموح و نارھت ینارسوبوتا تکرش نارگراک ١٣٨۴ تشھبیدرا هام رد  .دریگ تروص یا هژیو تارھاظت رھش تفھ رھ رد ھم
 نیا .دندز تسد یرگراک لقتسم ھیداحتا کی ناونع ھب ھموح و نارھت ینارسوبوتا دحاو تکرش نارگراک یاکیدنس لیکشت ھب
 ھمادا هاشنامرک ناراکقرب و ناراکنھآ یفنص ھیداحتا ددجم تیلاعف و ھپت تفھ رکشین ھیفصت نارگراک یاکیدنس لیکشت اب شالت
 نیا رد .دنزادرپب یلبق هدش لیطعت ای و دلوت لاح رد یرگراک یاھاکیدنس یزادنا هار ھب ات دندما دوجوب زین ھتیمک نیدنچ .تفای
 یاکیدنس سسؤم هریدم تئیھ ،کیناکم نارگراک و نارگنھآ یاکیدنس سسؤم هریدم تئیھ ،ناریا نارگراک دازآ ھعماج نیب
 و اھ اکیدنس زا ات ،دندوب هدش داجیا یرگراک شبنج نالاعف طسوت مھ یفلتخم یاھ ھتیمک .دندوب ھلمج نآ زا شاقن نارگراک
 یگنھامھ و دنیامن ترواشم فلتخم یاھ نویسکا رد دوجوم یاھ ھیداحتا اب و دننک تیامح ییاشگزاب لاح رد لقتسم یاھ ھیداحتا
  .دننک تیادھ ار یندم ھعماج یاھ لکشت ریاس و نانآ نیب
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 لقتسم یاھاکیدنس و اھ ھیداحتا لیکشت قح و باصتعا قح ھلمج زا نارگراک قوقح زا عافد رد یرگراک یاھ ھتیمک نیا رتشیب
 یاھاروش لیکشت ناھاوخ و دندرکیم تفلاخم ریگبدزم نارگراک اب ھک دندوب مھ ییاھ ھتیمک .دندوب لاعف دوخ ناریدم باختنا و
 تاعالطا ھک دننک داجیا ار یتایرشن و اھامنرات و یربخ یاھ نتلوب دندش قفوم نامزمھ یرگراک یاھ ھتیمک .دندوب راک یبالقنا
 .دندرکیم رشتنم قیرط نا زا ار ناشیاھ لکشت

 ھتیمک و اھ لکشت ھب ھتسباو یرگراک شبنج یدج و رادیاپ نالاعف نایم رد یندم و ھناتسودً اتدمع تاثحابم دھاش دعب یاھ ھھد
 یاھ هاگدید .تسا هدوب ناریا رد یرگراک شبنج ھچخیرات اب صخشم داضت رد راتفر نیا .دوب ناریا رد یتوافتم یرگراک یاھ
 هدرک میسقت صخشم لیامت راھچ ھب 13دادھب بارھس و ینامعن داھرف ار شبنج رد یرگراک یاھ لکشت لالقتسا یارب دوجوم
 شبنج شیامزآ )٣ ،لقتسم یاھ ھیداحتا داجیا یارب نییاپ زا راشف )٢ ،یرگراک لقتسم یاھ ھیداحتا یارب الاب زا حالصا )١ .دنا
 یاھ ھتیمک و اھ اروش )٤ و ،نابایخ و یمومع یاضف هرابود نتفرگ لرتنک رد و لقتسم یاھ ھیداحتا داجیا یارب یعامتجا
 افخ رد یمومع راکفا روسناس و مکاح ھنارگبوکرس یاھ راشف مغریلع تاثحابم نیا مامت رضاح لاح رد .نارگراک یبالقنا
   .میتسھ نآ ددجم روھظ دھاش هاگ دنچ زا رھ و دنراد ھمادا

 یاھاروش ناگدنیامن اب هرکاذم اب ھک دراد راظتنا )الاب زا حالصا( لوا شیارگ - لقتسم یفنص یاھ ھیداحتا یارب الاب زا حالصا
 ناھاوخ نامزمھ و دنک داجیا دوجوم یاھ لکشت نورد رد ار یتاحالصا دناوتب رگراک ھناخ نالوئسم و نارگراک یمالسا
 ھکبش رد حالصا و رییغت یارب )ILO( راک یللملا نیب نامزاس دننام یرگراک یللملا نیب عماجم قیرط زا اھراشف شیازفا

 لیکشت یارب نارگراک جیسب نیاربانب .تسا دوجوم شبنج نورد رد اھ نمجنا و اھاکیدنس و اھ ھیداحتا ،یمالسا یاھاروش
    .تسین شیارگ نیا یراک ھمانرب زا یئزج لقتسم یاھ ھیداحتا

 یارب یبسانم لیدب و تشاد یدایز نارادفرط ٢٠٠٩ لاس رد زبس شبنج جوا و روھظ زا لبق نارگراک نیب رد هاگدید نیا
 شبنج زا دعب یسایس یاھ نارحب و یداصتقا تالکشم شیازفا اب لدم نیا ھب نارگراک لیامت اما .دش یم یقلت دوجوم عضو
 پچ یسایس بازحا و اھ شنیب ابً اتدمع و دنا ھتشاد تکرش یعامتجا یاھ شبنج رد ھک ناوج نارگراک .تسا هدش دودحم زبس
 زا غراف و هدرک لیصحت ھک یرگراک یورین دشر لاح رد و گرزب عمج نیا .دنرادن لیدب نیا ھب یلیامت رگید ،دنا طابترا رد
 نانآ زا و دنک یم ینابیتشپ نآ ناربھر زا ،تسا کیدزن زبس شبنج نیلاعف ھب ،تسا بالقنا نارود یاھ یژولوئدیا راب ھلوک
 متسیس و یلعف ماظن یارب یا هزات لیدب نتفای لابندب دوجوم راک یمالسا یاھاروش و یرگراک شبنج زا شخب نیا .دراد یوریپ
    )ینامعن ،دادھب(.تسا دوجوم

 ھب پچ یرگراک شبنج نیلاعف یاھ ھتیمک و دوجوم لقتسم یاھ ھیداحتا زا یرایسب - لقتسم یاھ ھیداحتا یارب نییاپ زا راشف
 و نیئاپ زا ییاھ ھیداحتا لیکشت هورگ نیا یژتارتسا .دنراد ھقالع رتشیب )لقتسم یاھ ھیداحتا یارب نییاپ زا راشف( مود لیدب
 یرگراک دض یاھ تسایس یاشفا و نارگراک یللملا نیب یاھ نویساردف و اھ نامزاس قیرط زا الاب زا راشف لاح نیع رد
 اما .تسا یفنص یاھ ھیداحتا لیکشت نانچمھ زورما طیارش رد یژتارتسا نیا رظن دروم لکشت .تسا ناریا یمالسا یروھمج
 زونھ ھک یلاوس .تسا هدشن ناریا یسایس بوکرس طیارش رد شرظن دروم لیدب یاھ ھیداحتا داجیا ھب قفوم زونھ شیارگ نیا
 الک ای دشاب یا ھفرح صصخت ساسا رب ای دھد ششوپ ار تعنص کی مامت رظن دروم ھیداحتا ھک تسا نیا ،هدادن خساپ نآ ھب

 یروحم راعش و ھتساوخ و دنک جیسب ار نارگراک دھاوخ یم ھنوگچ ھک هدرکن صخشم نینچمھ شیارگ نیا .دشاب روحم فنص
 )ینامعن ،دادھب( .تسیچ شا

 یعامتجا شبنج ،یرگراک نالاعف نایم رد شیارگ نیموس - یمومع یاضف و نابایخ یریگسپزاب و اھ ھیداحتا یعامتجا شبنج
 راوتسا یتعنص ھتفرشیپ عماوج ریخا یاھ ھبرجت رب هاگدید نیا .تسا نابایخ و یمومع یاضف یریگسپزاب یارب اھ ھیداحتا
 یعامتجا یاھ شبنج زا یرت هدرتسگ ھعومجم رد یرگراک یاھ لکشت و اھ شبنج ،اھ ھیداحتا ندش لح زا شیارگ نیا .تسا
 ھیداحتا یگتسبمھ هدرتسگ ھکبش داجیا زا ور نیا زا مھ .دنک یم عافد ھعماج لک رد یداصتقا و یعامتجا تلادع دوبھب یارب
 ،یعامتجا تلادع کرتشم عفانم روحم لوح ھک دنک یم عافد یندم ھعماج فلتخم یاھ شخب و اھ ھیداحتا ریاس اب یرگراک یاھ
 .دشاب راوتسا یداژن و یموق یاھ تیلقا و ناناوج ،نانز قوقح زا عافد رب ھک یرگید تساوخ رھ و ،گنج دض ،یسارکومد
    )ینامعن ،دادھب(

 
 یندم ھعماج و یرگراک شبنج ،ھقبط ،داصتقا تاعوضوم هرابرد ددعتم تالاقم فلؤم ،ھلاقم نیا ناگدنسیون ،دادھب بارھس و ینامعن داھرف 13
 و ھقبط" باتک .  .تسا هدش پاچ نرتسورون قوقح هدکشناد رشب قوقح ھیرشن رد راب نیلوا ھلاقم نیا ،دنا روشک جراخ کیمداکآ تایرشن رد
   .تسا ھتفای راشتنا هاگآ تاراشتنا طسوت ناریا رد زین ناشیا زا "راک



 

یرگراک نتلوب  30 

 

 ھس یزیمآ ریقحت هاگن اب و تسا نیشیپ شیارگ ھس اب تفلاخم رد شیارگ نیمراھچ - نارگراک یبالقنا یاھ ھتیمک و اھاروش
 ھناخراک رد یبالقنا یاھ ھتیمک و اھاروش لیکشت ناھاوخ شیارگ نیا .دناوخ یم پچ شبنج رد مسینویزیور ار رگید شیارگ
 ھلمج زا نآ یعضوم یاھ تساوخ .تسا مکاح یبالقنا طیارش ناریا رد ھک دراذگ یم نیا رب ار ضرف و تسا راک لحم و اھ
 ناراکیب ،ناریگبدزم ،ناریگب قوقح مامت لماش ناریا رد راک یورین ھک تسا یعدم شیارگ نیا .تسا یریگبدزم لماک فقوت
 یریگبدزم ھک تسا نآ رد ھعماج لک عفانم ھک دراد داقتعا نیاربانب .تسا ھعماج تیرثکا ھصالخ روطب ای یزاوژروب هدرخ و
  )ینامعن ،دادھب( .دوش ھتشادرب نایمزاً الماک

 ای و یگدنزاس نارازگراک ،یمالسا یروھمج بزح ھچ یسایس تانایرج و بازحا اب اھ ھیداحتا یمسر ریغ طابترا ،تیاھن رد
 ھب و ددرگ زاب درک یزاب بالقنا نایرج رد ھک یشقن ھب دناوتن ناریا یرگراک شبنج ھک تسا هدش ثعاب بلط حالصا تانایرج
 یرازبا ھب یتاقبط عفانم یارب هزرابم یاجب یطیارش نینچ رد نارگراک .دوش لیدبت یسارکومد ھعسوت و جیورت یارب ییورین
 شزرا و رابتعا و هدش رود راک ھقبط عفانم یارب هزرابم یلصا فدھ زا و دنوشیم لیدبت یسایس یاھ حانج فادھا دربشیپ یارب

  .دنھدیم تسد زا یعامتجا ماگشیپ و یقرتم یورین ناونعب ار دوخ

 یندم ھعماج یعامتجا یاھ لکشت

 هدروارف و تخوس یدنب ھیمھس دھاش تفن تعنص نارگراک باصتعا هژیوب و ١٣۵٧ ناتسمز و زییاپ یاھ هام رد یبالقنا طیارش
 رد یلحم یاھ نمجنا و اھاروش لیکشت ھلمجزا یا هدوت و یمدرم یاھ یھدنامزاس دشر ثعاب طیارش نیا .دوب یتفن یاھ
 نیمات یارب زین بالقنا زا سپ .دیدرگ دجاسم ھب یگتسباو نودب زین یدراوم ردان رد و دجاسم لوح ییاتسور و یرھش قطانم
 روطب و دمآ دوجوب یلحم فرصم ینواعت یاھ تکرش لدم نیمھ ساسأ رب یرورض و ییاذغ داوم عیزوت و هرمزور یاھزاین
 یاھ میرحت لیمحت و اکیرمآ ترافس لاغشا اب .دش لیکشت ینواعت تکرش نارازھ گرزب یاھ رھش ریاس و نارھت رد لاثم
 یدنب ھیمھس ھب تلود و دش رت سوسحم ییاذع داوم و یرورض یاھالاک دوبمک گنج عورش سپس و برغ یوس زا هدرتسگ
 .دندرک یزاب نارحب نیا یزاس مارآ رد یگرزب شقن یلحم و یرگراک فرصم یاھ ینواعت .دز تسد یا هدرتسگ

 یدیلوت و یسدنھم یاھ تکرش زا یرایسب ینارمع نالک یاھ هژورپ فقوت و یبرغ یاھ یناپمک جورخ اب و بالقنا ھناتسآ رد
 ندرک ور ،دیلوت و یراکیب ھلاسم لح یارب ھحرب نیا رد یبالقنا تلود یاھ دنفرت زا یکی .دندوب وربور هدیدع تالکشم اب زین
 تاناکما .دوب هدرک لیصحت تیعمج یارب راک داجیا نینچمھ و ناصقن نیا ینیزگیاج یارب یسدنھم و یدیلوت یاھ ینواعت ھب
  .درکیم تیامح ناش ھبرجت و صصخت ساسا رب نالیصحتلا غراف تکراشم یارب اھ ینواعت نیا زا یتلود

 نوچ( دنریگ یم رارق اھ تلود یدج تیامح دروم یعامتجا درکراک اب یداصتقا یاھ-هاگنب ،ناھج یاھروشک زا یرایسب رد
 یندم ھعماج زا یشخب ناونعب اھ ینواعت شقن زین ناریا رد ؛)دنراد هدھعرب ھعماج رد ار اھ تلود یعامتجا فیاظو زا یشخب
 دوجو نیا اب .تسا یناسنا یورین تیاضر بسک و زاین نیمات و لرتنک رازبا زا یکی یدنمراک و یرگراک یاھ طیحم رد هژیوب

 ،یمدرم تکراشم دننام نآ یعامتجا یاھدرکراک زا و دنک یم ضرف یداصتقا هاگنبً افرص ار اھ ینواعت یمالسا یروھمج
 ھب و دارفا هزیگنا و ھقالع ھب ھجوت ،یگنھرف عونت ھب نداھن جرا ،شالت و راک گنھرف ،یرایرگد ھیحور ،یعامتجا ماجسنا

 نیا یگدنلاب و دشر یارب ھک دراد ترورض اذل .دنتسھ لفاغ روشک نواعت شخب رد دوجوم یعامتجا ھیامرس زا یلک روط
 .دوش ھجوت یداصتقا داعبا اب گنسمھ یگنھرف و یعامتجا داعبا ھب -تشاد دھاوخ لابند ھب ار روشک ھعسوت و دشر ھک -شخب

 ھتفرگ لكش 	رتھب يگدنز 	يارب ناسنا ينالقع ھشیدنا و ریبدت و رارطضا و زاین ساسا رب نكسم ياھ ينواعت دسر يم رظن ھب
 یدنمراک و یرگراک یاھ طیحم رد هژیوب اھ ینواعت ياضعا يارب »نكسم دیلوت « نكسم ياھ ينواعت يساسا فدھ . تسا
 ياھروشك رد .تسا هدیدرگ 	راوتسا نكسم ياضاقت و ھضرع يداصتقا لصا ود ساسارب نكسم دیلوت كیروئت ياھ ھیاپ . تسا
 تلود رد مود يناھج گنج زا سپ . دھد يم لیكشت ار نكسم شخب 	ياھ تسایس ساسا 	ھضرع و اضاقت يبرغ و يیاپورا
 یاھ هژورپ .درک تکرح اھروشك نیا يلحم تاماقمو اھ تلود ھلیسوب ھضرع تمس ھب نكسم شخب ياھ تسایس هافر یاھ
 تمسب زاغآ رد دندوب هدنام بقع یگدنز یاھ زاین و راک زا گنج نایرج رد ھک مدرم ھب یراذگاو یارب یزاس نامتخاس گرزب
 شزرا و دش لیدبت ناتسدیھت تنوکس یارب ھتسب یاھ ھلحم ھب اھ هژورپ نیا رورمب اما .دندادیم ناشن لیامت نازرا یاھ ھناخ نیا

 رھش رھ رد اھ زور نیا .دنرذگب نآ زا یگداسب دنناوتب نیزگیاج لاربیلون یاھ تلود ھک دوب نآ زا رت شیب بتارمب اھنا نیمز
 .دنتسھ باوخ نتراک احالطصا ھک میتسھ وربور تسدیھت و نامناخیب یاھ هدوت اب ناھج یاھروشک رگید و ییاکیرمآ و ییاپورا
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 ١٣٩۴ دنفسا نایاپ رد ناریا ينواعت ياھھیداحتا عاونا يمومع تاصخشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامتخاس" ، "تعنص" ، "ندعم " ، "تالیش و يرادلگنج ،يزرواشك" ياھلصف رد طبریذ ينواعت ياھتكرش يلیصفت رامآ )٢
 روما و يزیر ھمانرب تنواعم..)پ .ر( نواعت ترازو - ذخأم "تاطابترا و يرادرابنا ،لقن و لمح" و "نكسم و
 زکرم . لاغتشا و ينیرفآراک ھعسوت تنواعم.يعامتجا هافر و راک،نواعت ترازو - و تاعالطا يروآ نف و رامآرتفد،يداصتقا
 .يدربھار تاعالطا و رامآ

*** 

 هدوب دشر لاح رد روشک رد ینواعت شبنج ١٣٩٠ لاس ات المع ھک دھدیم ناشن الاب لودج رد ینواعت یاھ تکرش دادعت رامآ
 نکسم یاھ ینواعت نانچمھ ھک تسنآ رگید ھتکن .تسا ھتفای لوزن یناحور لاربیلون یاھ تلود اب و ریخا یاھلاس  رد سپس و

 ھیداحتا دادعت حرش
 اھ

 ياھتكرش دادعت
 وضع ينواعت

  ھیامرس

 )لایر نویلیم(

 ينواعت ياھھیداحتا
    ..............لاعف

١٨٩ ..............١٣٧٥ ۶،۴٢٣،٠١٣ ١٠ 

١ ٣٠٨ ..............١٣٨٠۴،٧٧۶ ٩۶٣،٢٠١ 

١٣٨٥.............. ۴١۵ ٢٣،٨۶١،١١٠ ٢،۶٢٢ 

١٣٩٠.............. ۶۴۵ ۵١،٢٢ ٨،٨٠٩۴،٩٩۶ 

    :یعوضوم کیکفت

 ٢۵،٨۴٧ ٢،٩٨٨ ١١۵ )٢(يزرواشك

 ٣۴۶ ۵٩ ۵ )٢( يندعم

 ۶٢٢ ١،١٠١ ١۶ یتسد عیانص و شرف

 ١۴٠،۴٧١ ٩،٩۶٠ ١۶۶ )٢( نكسم

 ١٠،۴٢۶ ٣٩٠ ٣۴ )٢( يتعنص

 دیلوت زاین نیمات
 ١۴۵،۶٨۵ ٨٨٩ ۴١ ناگدننك

 فرصم زاین نیمات
 ٨٣١،۵٩٣ ١٨،١٣٩ ٧٩ ناگدننك

 ٣١٠،۵٧٢ ۶٨۴ ٣٢ )٢( لقنو لمح

 ١۶١،٠۶۵ ۶٨٣ ۶٣ يتامدخ

 ٢۵،٠٢۶ ٣۵۵ ٣ ينارمع

 ۴،۶۵٧ ٩٩ ۴ رابتعا

 ١،۶۵۶،٣١٠ ٣۵،٣۴٧ ۵۵٨ ١٣٩۴ لاس رد اعمج
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 یدنمراک و یرگراک یاھ طیحم رد اھنآ یلمع شقن زا یکاح ھک دنراد اھ ینواعت لک نایم رد ار دادعت نیرتگرزب فرصم و
  .تس

 ینواعت داجیا قیرط زا ینیرفآ راک و تامدخ و دیلوت رما ھب ینادنچ یاھب زونھ ناریا رد ھک تسھ زین یتیعقاو رگناشن اما رامآ
 عبانم دننام دعاسم یطیحم لماوع نوچمھ ناریا صاخ یاھ یگژیو  .تسا هدشن هداد یصوصخ یراد ھیامرس لیدب ناونعب اھ
 تیعمج ،یلخاد یاھ بآ و هدرتسگ لحاوس و یزرم ناتسا ¢١ نتشاد 	و روشک ١۵ اب یراوجمھ و یناکم تیعقوم ،یعیبط
 یبسانم طیارش ھمھ و ھمھ ،برغ ھب قرش و بونج ھب لامش یطابترا هارھاش ، ییاوھ و بآ و یمیلقا عونت ،یژرنارپ و ناوج
 یرامشیب قطانم ھک دوب نئمطم ناوتیم هدرتسگ تاعلاطم ماجنا اب ؛تسا هدومن مھارف ناریا رد اھینواعت عاونا ھعسوت یارب ار
 یاھ ینواعت زین و	عتارم و اھ لگنج یایحا و ظفح ،نایزبآ و تالیش ،یرگشدرگ و یدرگ-موب یاھ ینواعت عاونا ھعسوت یارب

  .ددرگ صخشم رگید یاھ ییاناوت عاونا و ییاوھ و ینیمز ،ییایرد لقن و لمح

 تاسسوم هرادا ینواعت راتخاس رد نارگراک ھک میدھاش لاقترپ و ایناپسا رد یبرغ یاپورا رد یتح ناھج طاقن زا یرایسب رد
 دنراد رارق نارگراک و نانکراک تیکلام رد ھک ینف تاسسوم ھنومن .دنریگیم تسدب ار گرزب تاجناخراک ھلمج زا یدیلوت

 لمع رازاب لرتنک رد یلام یراد ھیامرس هژیوب و ناراد ھیامرس یزات ھکی رب لیدب ناونعب میراذگن اھنآ رب ینواعت مان رگا یتح
 یزاس یصوصخ ریاس و ھپت تفھ رکشین هژورپ دننام دراوم یخرب رد و تسا دوجوم ییاھ لیسناتپ نینچ زین ناریا رد .دننکیم
 هژورپ و هاگراک هرادا دنناوتیم یئزج یاھ کمک ھئارا  تروص رد ھک دنا هدرک ناعذا اھ راب هژورپ نیا رد لغاش نارگراک اھ
  .دنریگب هدھع رب دوخ ار اھ

 ینایاپ یریگ ھجیتن

  و یعامتجا ماظن رد یراتخاس رییغت ثعاب یرگراک یاھ لکشت دوجو افرص ھک دھدیم ناشن ام ھب ھتفگشیپ دروم ھس یسررب
 تبسن تبثم یماگ ھچرگ ،دنتسھ یداصتقا دوجوم ماظن ظفاح اتدمع ھک تلود زا اھ ھیداحتا لالقتسا .دوش یمن یتعنص طباور
 هزرابم ساسح عقاوم رد دنناوتب و دنشاب راک ھقبط دامتعا دروم دیاب اھ ھیداحتا .تسین یفاک یلو تسا یشیامرف یاھ ھیداحتا ھب

  .دننک عافد ھقبط قوقح زا افرص

 کیدزن نارگراک عفانم ظفح ھب دھعتم ار دوخ اھنت یراد ھیامرس راتخاس لباقم رد یرگراک یاھ ھیداحتا نیا  یتاقبط ھنیمز رد
 رد .دنریگ یمن عضوم یدوخ ریغ رشق زا نارگراک رامثتسا لباقم رد مھ یتاقبط هزرابم رد یتح ھجیتن رد و دننیبیم دوخب
 .دننکیم لمع ناراد ھیامرس یارب راک یورین نیمات هاگنب و نارگراک یارب یبایراک هاگنب ھب المع ھیداحتا ناتسکاپ و لیئارسا

 دننزن فرح یدنس ھک دنتسھ ینارگراک لابند دنِس نداعم رد راک یارب یدنِس ناراد ھیامرس ھک میدید ناتسکاپ رد ھکنا رت بیجع
 راک یاھ هاگودرا رد نارگراک .دننکن ادیپ یناسنا تیامح چیھ دوخ یگدنز طیحم رد اھنا و دننک رامثتسا رتھب ار اھنا دنناوتب ات

 خیش ھب راک یارب یناتسکاپ نارگراک جوف جوف لیلد نیمھ ھب .دننارذگیم راگزور یگدنز طیارش نیرتدب رد و دنبای یم تنوکس
  .دننکیم لمحت ار اجنآ رد یراک دب رایسب طیارش و دننکیم رفس سراف جیلخ یاھ نیشن

 ھناگیب یتسیلایسوس هژیو مسیلانویسانرتنا اب دنراد روضح ناتسکاپ و لیئارسا رد ھک ییاکیرمآ لدم یاھ ھیداحتا ھنافساتم
 شزومآ ،درک عافد هدنلآ ھیلعرب یلیش رد اتدوک زا و دوب مانتیو گنج نایاپ فلاخم AFL-CIO ییاکیرمآ ھیداحتا ھکیروطنامھ.دنا
 عافد بارعا ھیلع لیئارسا یاھ گنج و  برع نارگراک رامثتسا زا دوخ ینآ عفانم لیلد ھب لیئارسا رد مھ نیرتکد نا یاھ هدید
 رد مھ ار کیژولوئدیا شنیب نودب ییاھ ھیداحتا دناوتیم ھک تس یرطخ نیا و .دنیوسمھ دنھ اب گنج رد ناتسکاپ رد و دننکیم
 راتخاس رد دیاب ار لیلد اھنت مانتیو گنج زا اکیرمآ نارگراک یزکرم ھیداحتا تیامح دروم رد لاثم روطب .دھد رارق بیشارس
 .تسا یتاحیلست و یماظن عیانص زا یداصتقا عفانم ھب ھتسباو عطق روطب ھک دید اکیرمآ داصتقا

 بزح کی ھب یرگراک یاھ لکشت و اھ ھیداحتا ندیبسچ زا یشان ناریا یدودحات و لیئارسا و ایناتیرب و اکیرمآ رد رگید ھتکن
 بزح صاخ یسایس عفانم ھک تسا نایرج و بزح نورد ناگدنشاب ریاس یریگ میمصت یا ھطبار نینچ لصاح ،تس یسایس
 ایناتیرب رد رگراک بازحا ندش ریزارس .دشاب لباقت رد نارگراک یتاقبط عفانم اب دناوتیم عقاوم یرایسب رد ھک دننکیم نییعت ار
 روطب و یبزح عفانم یوس ھب ناریا رد نابلط حالصا اب ھطبار رد رگراک ھناخ و اکیرمآ رد تارکومد بزح و لیئارسا و
 تسیلوپوپ یوسب نارگراک تفیش یتح ھکلب اھ ھیداحتا ھب اھنت ھن ھمطل ثعاب یلاربیلون داصتقا ھب ریخا یاھ ھھد رد صخشم
 نیا زا تیامح یارب راک ھقبط ندش لعفنم نودب اکیرمآ و لیئارسا ،ایناتیرب رد ناراک ھظفاحم یزوریپ .دیدرگ تسار یاھ
 نارگراک اتجیتن ،اوتحم رد ھن و دندوب رگراک مسا رد طقف اھ روشک نیا رد تارکومد و رگراک بازحا .دوبن ریذپ ناکما بازحا
 راک یورین لک ٪۶ زا رتمک ھب اھ روشک نیا رد یرگراک تالیکشت یاضعا رضاح لاح رد و دندش رود اھنآ زا رورمب زین
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 تسنا تیعقاو ،دنتسھ نارگراک یزکرم نامزاس وضع یتیعمج ٪٨٠ ات ٧٠یرھاظ روطب ھک لیئارسا رد یتح .دنا ھتفای شھاک
 عفانم تفایرد یارب طقف ھک دنتسھ یرجاھم یداع مدرم و دنتسین یتعنص ھطبار رد راک طیارش رد الصا اضعا تیرثکا ھک
 .دنا ھتسویپ تورداتسیھ ھب ینامرد ھمیب

 مسینویھص ترجاھم یتسیلاینولوک هژورپ لیھست سابل رد یزکرم ھیداحتا ھک مینیبیم المع لیئارسا و تورداتسیھ دروم رد
 و نارگراک روضح زا ١٩۴٨ رد لیئارسا سیسات زا لبق ات نامزاس نیا .دنکیم راک ینیطسلف یاھ نیمزرس لاغشا یارب
 ھک ییاھ زتوبیک– یکارتشا عرازم  رد راک یارب و یدوھی یاھ کرھش رد یزاس نامتخاس یارب ینیطسلف برع نازرواشک
 و برع نارگراک قوقح یتحارب لیئارسا تلود سیسات اب سپس و دنکیم تیامح ،دوب هدش داجیا یوروش یاھ زوخلاک لدم زا

 ناتسکاپ رد .دراذکیم اپ ریز )یزانکشا( ییاپورا نایدوھی عفانم لباقم رد ار )یدرافس( یا ھنایمرواخ و ییاقیرفآ نایدوھی یتح
 و نانابزمھ عفانم ھب دھعتم ار دوخ رتشیب یلکشت رھ و دراد نابز و تیموق ساسا رب یراتخاس یرگراک شبنج و اھ ھیداحتا
  .دنیب یم دوخ موق

 یاھ تلصخ زا یکی .تسا ھتفھن یناتسکاپ نارگراک ندوب رجاھم هراب رد یبلاج رایسب ھتکن ،ناتسکاپ ھب طوبرم قیقحت رد
 نا اب لباقت رد ییاکیدنس تیلاعف و اھ ھیداحتا رد ناشندرک عمج ور نیا زا ،تسا )مسیلاودیویدنیا( ییارگدرف نیرجاھم هژیو
 ماقم رد ھک تفگ ناوتیم یتسردب .مینک ھفاضا مھ ار ناتسکاپ رد یبایراک راتخاس طیارش نیا ھب رگا صوصخب .تسا ھصیصخ
 زا ییاھ شرازگ رد .تسین بلاغ شدالگنب یتح و یزلام ،دنھ رد هدنامیقاب نارگراک یارب و دنھ رد یلکشم نینچ ھسیاقم
 رد راک یاھ ودرا رد ،یدرف عفانم ھب رتشیب ھجوت و نارگراک نیبام تباقر ینعی ھصیصخ نیا زین مانتیو رد یرگراک شبنج
 .دوشیم هدید دنلیات زرم رد یتعنص یداصتقا دازآ قطانم

 هدوب روشک ھلاس هاجنپ یرگراک شبنج تفرشیپ و ھعسوت دنور تسسگ ثعاب ھتشذگ نرق ھنایم رد ناریا رد یبالقنا طیارش
 رذگ ،تشاد تردق ییاجباج و بالقنا یزوریپ رد هدمع ریثات تفن تعنص یماگشیپ ھطساو ھب یرگراک شبنج ھکیلاح رد .تسا
 گنج ،کیژولوئدیا و یسایس لیالد ھب تاجناخراک و اھ تکرش نانکراک و نارگراک هدرتسگ یاھ ھیوصت ،یبالقنا طیارش زا
 ھتشاد بالقنا زا لبق لکش ھب یتبارق رتمک اھ ھیداحتا راتخاس ھک تسا هدش ببس دعب یاھ ھھد رد یداصتقا نارحب و قارع اب
 تفایزاب المع لیئارسا و ناتسکاپ دننام زین ناریا رد اھ ھیداحتا طیارش ساسا نیا رب .دنزب مقر ار شبنج نا ھعسوت موادت و دشاب
 .تسا راوتسا اطخ و یعس رب اتدمع ھک تسا دیدج راتخاس کی

 یخرب رد .تسا ھتفرگن لکش ینویساردف لکش رد اھ ھیداحتا نیبام ینورد داحتا درذگیم بالقنا زا لاس ۴٣ ھک ناریا رد 
 ،میدوب تفن ھب ھتسباو عیانص رد گنھامھ یباصتعا یاھ تکرح دھاش ھتشذگ لاس تفن تعنص رد صخشم روطب اھروتکس
  .تسا هدش هدید رتمک رایسب رگید یاھ روتکس رد نارگراک زا یتیامح نینچ یلو دندرک تیامح تقوم نارگراک باصتعا زا ھک
 ،تسا هدش یسررب کیتارکومد یرگشنک یارب ھلاقم نیا رد ھک یندم ھعماج یازجا ناونعب یرگراک ھتخیگنادوخ یاھ تکرح
 یعون زورب تروص رد اھنت اما ورین نیا .دراد یعامتجا ھعسوت دنور رب یراذگ ریثات یارب راک ھقبط یھیدب یورین زا ناشن

 یتروصب ١٣۵٧ یبالقنا نارود رد ھک ھنوگنامھ ،دشاب رثوم دناوتیم ریگارف یاھ باصتعا و ضارتعا لکش رد یمومع شبنج
 .دنازرلب ناھج رد ار میژر یداصتقا ھیاپ تسناوت نوگمھ

 هاگن .تسا هداتفاین قافتا زونھ یمومع یندم شبنج کی اب یگنھامھ رد یرگراک شبنج جورع اما روشک رد زورما طیارش رد
 درک تباث دعب ھھدود یط رد دومنیم کیدزن و لمتحم ١٣٧٠ ھھد رد ھک ھنوگنآ یندم ھعماج یاھ راتخاس ھنالاعف رارقتسا ھب
 یاھ ھیداحتا رگید یوس زا .دیامن تیبثت ار نا تسناوت یعامتجا یاھ لیسناتپ ھن و دراد ار نا شریذپ لمحت مکاح ماظن ھن ھک
 ماظن زا لقتسم روضح لیامت و ناوت یور چیھ ھب زین ریگارف یاھ لکشت ریاس و یمالسا رگراک ھناخ لرتنک تحت دوجوم
 نامزاس و ناگتسشنزاب نوناک دننام یندم ھعماج هدش تیبثت یاھ دحاو نیب داحتا ھجیتن رد و دنتشادن ار نآ عوبتم تلود و مکاح
 رارق یرگراک یاھ لکشت تیامح دروم ھکنا یب دنا ھتفرگ رارق یتینما یاھورین ھلمح تحت امئاد ناراگزومآ و نیملعم یاھ
 .دنشاب ھتشاد

 ھعومجم ھب اھنت ھک دنشاب ھتشاد یا هژیو دوخ طیارش دنناوتیم یعامتجا طیحم رھ رد اھ ھیداحتا ھک دشاب دناوتیم نیا ییاھن ھجیتن 
 دھعتم راک تاقبط عفانم ھب صخشم و حضاو روطب ھک ییاھ ھیداحتا اما تیلک رد .دشاب وگخساپ ناشیا یعامتجا یطیحم طیارش
 تارکاذم رد یتاقبط زاین نیمات رد نارگراک یزوریپ .دننک یم ذاختا ھقبط عفانم نیمات تھج رد ار یسایس میمصت رھ دنتسھ
 زا جراخ نارادمتسایس یاھ یزوریپ لباقم رد ھقبط عفانم ندرک ینابرق ،دنکیم نیمات ار اھنا فیاظو زا هدمع شخب یعمج
  .تسین رادیاپ و نالک یزوریپ چیھ نیمضت ھقبط
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 ینرب روتانس اکیرمآ تسیلایسوس کیتارکومد هدنیامن :دز اکیرمآ یروھمج تسایر تاباختنا زا لاثم ود ناوتیم دروم نیا رد
 نانکراک ھیداحتا نآ رد ار ذوفن نیرتشیب ھک اداون تلایا تاباختنا رد دوب هدرک داجیا راک ھقبط رد ار دیما نیرتشیب ھک زردناس
 رایسب اھنآ اب تارکومد بزح یتنس هدنیامن ندیاب وج ھطبار ھکنا لیلد ھب دوش زوریپ تسناوتن دراد )ساگو سال(اھ لتھ یتامدخ
 اضما ینامرد ھمیب دروم رد نایامرفراک اب یرتھب داد رارق دوب ھتسناوت ناش ھیداحتا ھکنا یاعدا ھب یتح ھیداحتا نیا .دوب رتیوق
 زردناس رگید داھنشیپ اب نینچمھ اھنآ .دومن مادقا نایئاکیرمآ ھمھ یارب ینامرد یرسارس ھمیب یارب زردناس داھنشیپ ھیلع رب دنک
 رد یا ھیداحتا راتخاس یگدینت مھ رد نیا .دندرک تفلاخم زین لاردف حطس رد تعاس رد رالد ١۵ دزمتسد لقادح نییعت یارب
 ھظفاحم یاھ تلایا رد دناوتب پمارت یتسیلوپوپ یاھ راعش ٢٠١۶ لاس رد الثم ھک تسا هدش ثعاب یسایس بازحأ اب اکیرمآ
 یاھ تخوس و گنس لاغذ نداعم زا ھک دربب ییادیدناک تمسب ار تسوپ دیفس نارگراک یبرغ یاینیجریو و یکاتنک لثم راک
 .دنریگب رظن رد ار نآ یطیحم تسیز تارضم ھکنا یب درکیم عافد یلیسف
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  !داتفا دھاوخن نیمز رب زگرھ ناملعم یرگھبلاطم مچرپ
  سگرن
 رد ار ناش یفنص یاھ تساوخ دوخ یرسارس ھناضرتعم  تاعمجت رد ناریا ناملعم١۴٠٠ نمھب ٣٠ خیرات رد رگید راب
 یگنھامھ یاروش  .دننکیم ضارتعا ناش یاھ ھتساوخ ھب سلجم و تلود یھجوت یب ھب و هدرک  حرطم یمومع راظنا
 و ناملعم ،ناریا مدرم ھب باطخ ھک ید ٢٣ یرسارس تاعمجت ینایاپ ھمانعطق رد ناریا نایگنھرف یفنص یاھ لکشت
  :1درمشرب ھنوگنیا ار روشک ناملعم یفنص یاھ ھتساوخ  هدیکچ دوب هدش ھیھت نازومآ شناد

 ودL زا ناIگنهرف یدنبهAتر لما; و 9وصا یارجا .١
 قوقح دصرد داتشه لقادح یانبم رب مادختسا
 هجدوب عبانم àbیعت و [لع تاIه یاضعا رظانتم
 .طhi و دIق نودL ۱۴۰۱ لاس یارب یدنبهAتر
 

 ساسارب ناoتسشnزاL یزاسناسمه لما; یارجا .۲
 .۱۴۰۰ ەامرهم لوا زا یروشک تامدخ تstیدم نوناق
 

 مامت [سر مادختسا و �غش تIنما داج}ا .۳
Lن فلتخم یاهشخ�aزومآ را; یو�i.  

 

 نالاعف ەدنورپ ندش هموتخم و دن�رد ناملعم یدازآ .۴
 طسوت ناملعم ��وجزاL و راضحا فقوت و �bنص
 .��ینما یاهداهن و اهتسارح
  

۵. Lندنادرگزا hیاه قودنص ەدش تراغ یاه ه}ام 
Lزاnتسش�

�
 فافش یداصتقا یراذگ ه}امh و یروشک 

Lنادنزرف لاغتشا هک یاهنوگ ه Lزاnتسشoدهد رارق ششوپ تحت ار نا. 
 

�نج هقطنم قح تخادرپ .۶
�

 و ناتسزوخ ، مال}ا ،ەاشnامرک ،ناتسدرک ،��رغ ناج}ا�رذآ یاه ناتسا ناoتسشnزاL هL بوصم 
 .رهشوب
  

 نوناق ۸۵ ەدام دافم ساسا رب  ��ارجا یاههاoتسد àbلغاش و ناoتسشnزاL همه یارب ناسک} �Iم¡ت همIب زا یرادروخرب  .۷
 .یروشک تامدخ تstیدم
 

 .تمدخ مامتا زا س¦ هلصافالL م��حم ناoتسشnزاL تمدخ نا}ا¤ شادا¤ تخادرپ .۸
 
 »روشک ناتسا دنچ زا لکشت دنچ« ییآ مھ درگ اب ١٣٨٠ لاس رد 2ناریا نایگنھرف یفنص یاھ لکشت یگنھامھ یاروش
 ینوناق قوقح ھب نانآ ندیسر و نازومآ شناد و ناملعم تلزنم ءاقترا فدھ اب ییارجا ھمان نییآ و ھمانساسا ھیھت زا سپ

 لکشتم ھک دنکیم یفرعم یعافتنا ریغ و یسایس ریغ ،یفنص یداھن ار دوخ یگنھامھ یاروش هزورما  .دمآ دوجوب ناش
 یاھلکشت تیوضع طیارش ھلمج زا  یگنھامھ یاروش ھمانساسا .تسا روشک رسارس نایگنھرف یفنص یمسر یاھداھن زا

 رد اھنآ هدنورپ تبث و ھمانساسا و یلام قودنص  زا یرادروخرب ،روشک ترازو زا زوجم نتشاد« ار نآ رد یفنص
 ناملعم یفنص لکشت	۴۵ ھب کیدزن« ناریا رد هزورما  .تسا هدرک نییعت »روشک ترازو ای و یرادناتسا ای یرادنامرف
 اب اروش وضع یفنص یاھ لکشت  ».3دنراد تیلاعف لکشت ٢٠ ھب کیدزن طقف« دادعت نیا زا اما  »دراد دوجو مان ھب



 

یرگراک نتلوب  36 

 

 طخ نییعت و اھ یراذگتسایس رد اروش یاھداھن رگید و اھ هورگراک رد تکرش و یمومع عمجم ھب هدنیامن ود نداتسرف
 .دنراد تکراشم اروش یشم

 

 
 میقتسم ھطبار داجیا یارب ،ناش یمارگلت لاعف لاناک زا اھنآ هدافتسا ھلمج زا ،یزاجم یاضف زا یگنھامھ یاروش هدافتسا
 شخپ .تسا هدش روشک ناملعم یاھ تساوخ عیسو شخپ ببس ناریا شرورپ و شزومآ نارظانو نادنورھش ،ناملعم اب
 ناملعم اب ار ھعماج ،تلود نیلوؤسم اب ناملعم یاھ ییور رد ور رد و تارھاظت لحم رد هدش طبض یاھ ویدیو یزاجم
 تیفافش اب ار تلود یاھ تیولوا و یشزومآ مربم لئاسم اھنآ .تسا هدرک انشآ اھنآ هاگدید و فافش نابز و روشک ھتخیھرف
 یصوصخ برخم بقاوع زا اھنآ یا ھفرح تایبرجت ییوگزاب ،ناملعم رثوم نانخس ھلمج زا  .دنھدیم حیضوت نارظان یارب

 ھک ینارحب طیارش ھب یتلود نیلوؤسم ییانتعا یب شیامن  .تسا روشک یمومع شرورپ و شزومآ یزاس یلوپ و یزاس
 ندرک سکعنم اب زین دریگیم ماجنا نآ رتسب رد روشک فلتخم یحاون نازومآ شناد زا یمیظع هورگ یریگدای و شزومآ

 و دوخ یتشیعم تخس طیارش زا ھک نز ناملعم یاھ تبحص شخپزاب .هدش رسیم یزاجم یاضف رد اھنآ یاھ تبحص
 دنیوگیم رقف طخ زا ناش دزمتسد حطس ندوب رت نییاپ و دزمتسد عقوم ھب ندرکن تفایرد ،یکشزپ ھمیب دوبن ،ناش نادنزرف
 ھینایب ،تارھاظت زا یگنھامھ یاروش رثوم هدافتسا .هدرک انشآ ناملعم یاھدوبمک یصخش و یناسنا داعبا اب ار ھعماج زین
 ھب  شا یتالیکشت یاھ تیدودحم مغریلع ،ار یفنص داھن نیا ,اروش هریدم تئیھ یلیلحت و ھنارّوھتم یاھ ھلاقم و اھ
 .تسا هدرک لیدبت ناشیاھ ھتساوخ و ناملعم ھب لصتم و رثوم ینامزاس
 
 دروم رد یگنھامھ یاروش ریخا یاھ هام رد
 ناملعم یفنص یاھ یرگشنک ندرک یتینما
 هداد یسیئر تلود ھب ار یموادم یاھرادشھ
 یزاس هدنورپ ھب ضارتعا رد الثم .تسا

 ١۶ خیرات رد ناملعم یفنص نالاعف ھیلع
 خیرات رد هاگچیھ« :4تسا ھتشون هام نابآ
 نامز زا ، ناریا نیون شرورپ و شزومآ

 ھنوگنیا یشزومآ تیعضو ،نونک ات ھیدشر
 تکالف و رقف لیمحت اب  .تسا هدوبن رابفسا
 رطاخ ھب ھتسشنزاب و لغاش نایگنھرف ھب
 حطس رد ھنارگلواپچ و دمآراکان تیریدم
 طخ فصن ھب ناملعم قوقح نیگنایم ،نالک
 ».5دسریمن مھ رقف
 
 ناریا مدرم ھب ناملعم یفنص ناربھر
 رد ینونک  طلسم شیارگ ھک  دنیوگیم
 شرورپ و شزومآ ،تلود یراذگتسایس
  قح ناونع ھب  ھن ،ار ناناوجون و ناکدوک
 ناس ھب ھکلب ،روشک راشقا ھمھ یناگمھ
 شورف و دیرخ لباق و یفرصم ییالاک
 قیرط زا یتلود شیارگ نیا .دنیبیم
 زا ،سرادم رتشیب ھچ رھ یزاس یصوصخ
 ھگن نییاپ ،ناملعم یلغش تینما  ندرب نیب
 قودنص تراغ و نانآ دمآرد حطس نتشاد
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 هدش ھئارا شزومآ  ،ناش یاھ هداوناخ و ناملعم یگدنز تیفیک رب یناربج لباق ریغ و برخم ریثات ،نانآ یگتسشنزاب یاھ
 .دراد یناریا ناوج ون و کدوک اھ نویلیم هدنیآ و
  
 خساپ اھنآ یاھ تساوخ ھب نونک ات روھمج سیئر صخش و سلجم ،یتراظن یاھداھن ، ناملعم تاضارتعا ھمادا مغریلع
 یریگدای ناماسبان  طیارش یشخب دوبھب و ناملعم یتشیعم کانفسا تیعضو ھب یگدیسر یاج ھب  یتلود نیلوؤسم .دنا هدادن
 طیارش ،هدمآ دوجوب ناملعم یناور و یرکف کالھتسا و یتلود شزومآ یزاس یصوصخ رطاخ ھب ھک  ناناوجون و ناکدوک
 ریغ ار ناش نادرگاش و ناملعم یاھتساوخ نانآ ناربھر تشادزاب اب و هدرک یتینما ار ناملعم یفنص یاھ تساوخ نایب
  .دنھدیم هولج ینوناق
 
 هافر و تفرشیپ هار نیرتمھم  ھک دزومآیم ناریا مدرم ھب ناریا نایگنھرف یفنص یاھ لکشت یگنھامھ یاروش یاھ ھینایب
 ھتسجرب یاھدادعتسا  ییافوکش و دشر ھک تسا یھیدب .تسا یداقتنا و نردم ،ارگ درخ ،ناگیار شرورپ و  شزومآ روشک
 اھنت .دنزادرپیم دیدج یاھ لسن سیردت ھب رقف ھغدغد زا رودب ھک تسا یناملعم طسوت ناگیار شزومآ قیرط زا روشک
 .دش دھاوخ زاب  یمومع هافر و تفرشیپ هار و دوشیم هدروآرب ھعماج راشقا ی ھمھ هدنیآ ھک تسا هار نیا زا
 
 .ناریا ناشکتمحز و نارگراک یفنص کیتارکمد و لقتسم یاھ لکشت تیقفوم و داحتا  ،یگدرتسگ دیما ھب
 
 
 

 
 
 

 
1https://t.me/kashowra/5454  
2us/-https://hamahangi.org/about  
 اجنامه 3
4https://t.me/kashowra/3155  
 اجنامه 5
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 ناریا یرگراک نیون شبنج رد یگنھرف تیوھ هرابرد یتاکن
  سگرن

 رد ھقطنم مدرم ریظن مک تاضارتعا و ١۴٠٠ ناتسبات رد ،ینامیپ نارگراک ھلمج زا ،ناتسزوخ نارگ تفن تاباصتعا
  ھجوتم ار پچ نارگ شنک ،هدروخ هرگ ھقطنم یعیبط عبانم زا ھیور یب هدافتسا اب ھک یتسیز طیحم عیاجف  اب ھطبار
 ضرتعم یتعنص نارگراک ھک یثحابم .درک نانآ  یگنھرف تیوھ و ناریا بونج ناشکتمحز و نارگراک یتشیعم نارحب
 و یتعنص نارگراک  ناربھر یاھ تبحص و دندرکیم حرطم ینامیپ یاھ داد رارق دروم رد دوخ یمارگلت یاھ لاناک رد
 یموق و یگنھرف تیوھ ھک  درکیم نیا زا تیاکح سواھ بالک یزاجم یاضف رد ھنازور یاھ ھسلج رد ھقطنم نارظان
  ،ینیع دھاوش و کرادم  .تسا ھطبار رد ناریا بونج یتسیز طیحم و یتشیعم نارحب اب ھقطنم ناشکتمحز و نارگراک
 یاھداد رارق عون زین و راک عون  ھک تشاد نیا زا تیاکح ھقطنم )رولکلوف( یماع گنھرف زین و نارگراک دوخ تایاور
 یاھ تبحص ،تایاور ھلمج زا  .دوشیم میسقت نانآ یموق تیوھ اب ھطبار رد  ناسدنھم و نادنمراک  ،نارگراک یمادختسا
 و هدش هدنار ھیشاح ھب بلغا یموب یتعنص نارگراک  ،نانآ صصخت و ھبرجت ھجرد  مقر یلع دنتفگیم ھک دوب ینارگراک
  .دنتسھ ینامیپ لزلزتم یاھ دادرارق اب یصصخت ریغ یاھ راک لوبق ھب روبجم
 
  ،٩٨  لاس رد زاوھا دالوف تاباصتعا ناربھر زا ،یدھم لآ مثیم ھلمج زا یناریا نارگراک نیون شبنج ناربھر روضح
 و راک میسقت رد یموق تاضیعبت شیامن ھب اھنآ تاراشا و یزاجم یاضف رد ،ھپت تفھ ناربھر زا ،یشخب لیعامسا و
 ناریا بونج یرگراک تاباصتعا یگنھرف داعبا ھب ار نارظان ھجوت نارگراک لقتسم یاھاروش یموق-یگنھرف یاھ ھشیر
 رادیاپ و مجسنم ،لقتسم یاھاروش یریگ لکش رد نارگراک یموق تیوھ شقن  ھجوت لباق تاکن ھلمج زا  .درک فوطعم
 یاھاروش تیقفوم .دوب هدننک باصتعا نارگراک زا تیامح رد ھقطنم مدرم جیسب رد اھ اروش نیا ییاناوت و نارگراک
 .تسا ریگمشچ زین ناھج یرگراک نیلاعف ھنحص رد ناریا رد ینامیپ نارگراک
   
 لح هار لابندب  ار یرگراک نارگ شنک ،راک ندرک ینامیپ و لزلزتم رب لاربیلوئن یراد ھیامرس رارصا  ھک تساھلاس
 ریز رصاعم نارگراک زا ھتسد نیا .تسا هدرک ر یلصف و هدش هدنار ھیشاح ھب نارگراک ندرک لکشتم یارب دمآ راک یاھ
 نارگراک زا یگرزب شخب الثم  .دنراک لوغشم رقف طخ زا رت نییاپ یاھدزمتسد اب ، تدم هاتوک یاھ داد رارق راشف
 .دنراک لوغشم ،راک هزاجا و ینوناق کرادم نودب زین یضعب و دنتسھ رجاھم ایو یداژن و یموق یاھ تیلقا زا دزمزور
 تینما و ایازم نودب و مک قوقح اب ھک ینامیپ نارگراک یروآ مھ درگ رد ناریا بونج ینامیپ نارگراک ناربھر تیقفوم
 دزمزور و ینامیپ نارگراک تالکشت نارگ شنک یارب دندز تسد باصتعا ھب کرتشم فدھ و داحتا اب یلو یلام و یلغش
 ،نانیچ یزبس و هویم ،نازرواشک  لماش( اذغ تعنص نارگراک ھک ییاھنامزاس  اکیرما رد  لاثم یارب .تسا هدنزومآ
 ماھلا اب مھ دننکیم لکشتم ار )اھناروتسر نارگراک و اھزپشآ ،یتعنص یاھ یراد ماد و یراد غرم یاھ ھناخراک نارگراک
 ھیداحتا رد اھنآ بذج یارب نارگراک یموق و یگنھرف یاھ راتخاس زا ناریا نیون شبنج ھباشم ییاروش لقتسم تالکشت زا
 ناھایس یگدنز< ناونع تحت اکیرما ناتسوپ هایس ینونک شبنج اب اھ ششوک عون نیا .دننکیم هدافتسا تقوم نارگراک یاھ
 لکشتم ھب تسد نارگراک یداژن و یموق ،یگنھرف تیوھ تیمھا رب دیکات اب اھنیا یگمھ .تسا ناوخ مھ زین >دراد تیمھا
 .دننزیم ھنالداع یراک یاھ دادرارق زا مورحم  ناشکتمحز ندرک
 
  .دنکیم هدافتسا دراد دوجو ناریا فلتخم یحاون یموق یاھ گنھرف رد ھک ییاروش لاکشا زا ناریا یرگراک نیون شبنج
 ناکما ھطبار نیا .تسا نارگراک یموق  گنھرف و  یلحم  عفنیذ  عماوج اب اھنآ کیناگرا ھطبار رد شنج نیا تیقفوم
 اب دنناوتیم ،دوخ ھعماج اب طبترم یرگراک یاھاروش وس رگید زا .تسا لقتسم یرگراک یاھاروش نتخاس یارب  یتبثم
 و یتسیز طیحم لئاسم ریظن یعامتجا تالکشم رگید ھب زین و یلحم ناشکتمحز ریاس ھب نارگراک یاھ ھتساوخ طسب
  .دننک کمک یمدرم یاھ تساوخ و تازرابم یاقترا و دشر ھب  یتشیعم
 
 درکلمع یگنوگچ و ناریا یرگراک نیون شبنج تایصوصخ و تیوھ نوماریپ یرتشیب لمات نتلوب یدعب یاھ هرامش رد
    .تشاد میھاوخ نارگراک ریخا تازرابم رد یلحم یاھ گنھرف
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  دنداد یار لقتسم ھیداحتا کیرد ندش لکشتم ھب کیزکم زروتوم لارنج نارگراک
 زرتیور ،نومولوس اناید

 طسوت ھک سیسأت هزات ھیداحتا کی
 ،دوش یم تیامح یللملا نیب نالاعف
 یگدنیامن تاباختنا رد ھبنشجنپ زور
 زکرم رد زروتوم لارنج نارگراک
 ھک تکرح نیا .دش زوریپ کیزکم
 رد راک نیناوق نیون تاحالصا زارثاتم
 یوس ھب ار یرد ،دوب هدحتم تالایا

 دزمتسد رتشیب شیازفا زادنا مشچ
 .دوشگ

 یگدنیامن تاباختنا نیلوا زا یکی نیا
 یراجت دیدج دادرارق رب ھیکت اب ھک دوب
  ای اداناک-کیزکم-هدحتم تالایا

USMCA نیا فدھ . دشیم رازگ رب 
 قوقح شیازفا ھب کمک نوناق
 ،نارگراک عالطا نودب ،یدیلوت یاھتکرش اب  نادقتنم ھتفگ ھب ھک دوب ییاھھیداحتا هرطیس ھب نداد نایاپ قیرط زا نارگراک
 .دندرکیم ءاضما دادرارق

 تسد ھب ار وئالیس رھش رد زروتوم لارنج ھناخراک رگراک رازھ دنچ یارآ زا دصرد ٧٨ )SINTTIA( »ایتنیس« ھیداحتا
 دوخ تسد رد لاس ٢۵  یارب ار ھناخراک دادرارق ھک کیزکم یرگراک نامزاس نیرتگرزب ھلمج زا بیقر ھس و دروآ
 .داد تسکش ار ،دوب ھتشاد ھگن

 ھتفگ ھب ھک یا ھیداحتا ،تسا هدرک باختنا قباس ھیداحتا ندنار نوریب یارب ار »ایتنیس« ھک تفگ وسوراب سوسخ رگراک
 رد زروتوم لارنج رد راک ھھد کی زا شیب زا سپ وا ھکنیا ھب هراشا اب وسوراب .درکن نآ یاضعا ھب ینادنچ کمک وا

 ھب روبجم ار ام یگ ھتسخ نیا !میا ھتسخ ام" :تفگ دریگیم دزمتسد )6رالد ٢٣.٢٧( وزپ   ۴٨٠ یزور ھتعاس ١٢ تفیش
 ».میھدب ھئارا یرتھب تیفیک اب یگدنز نامنادنزرف و اھ هداوناخ ھب میراد قح ام منکیم رکف .درک یریگ میمصت نیا

 ھمانقفاوت تحت ییاکیرمآ و یکیزکم نارگراک یارب یزوریپ کی ناونع ھب یار نیا زا هدحتم تالایا ناراذگنوناق
USMCA نارگراک یارب یتبھوم" ار نآ یدلیک ند و روانمولب لرا ،لرکساپ لیب ،هدحتم تالایا ناگدنیامن .دندرک لابقتسا 

 نیرتاک  ."دنا هدیشک جنر  ناشروشک زا لاغتشا هدننک جراخ  یتیلم دنچ یاھ تکرش راتفر زا ھک  دندناوخ "ییاکیرمآ
 یتایح هزادنا نامھ ھب و یدعب ھلحرم" :تفگ وا .دناوخ نارگراک یزوریپ ار یار نیا ،هدحتم تالایا یراجت هدنیامن ،یات
 ".دوب دھاوخ دیدج ھیداحتا و زروتوم لارنج نیب تین نسح اب ینز ھناچ ،دنیآرف نیا

 تارکاذم عورش یارب  »ایتنیس« اب ھک تفگ  دراد مادختسا تحت وئالیس رھش رد رفن   ۶،٣٠٠   ھک زروتوم لارنج
 .درک رکشت ناش یار یارب نادنمراک زا و درک دھاوخ یراکمھ دادرارق

 ھب ار اھ دزمتسد ھک تسا نیا »ایتنیس« لیامت .تسا دوخ نارگراک تاداھنشیپ یزاس هدامآ لاح رد ھک تفگ  »ایتنیس«
 کی رد هورگ نیا لکریبد ،سلاروم اردناخلا  .دروایب ،دوب دصرد ٧ زا شیب ٢٠٢١ لاس رد ھک ،مروت حطس یالاب
 یارب ".میورب شیپ  هرذ هرذ دیاب نونکا .میدادیم تسد زا  ار نامقوقح زا یرایسب ام ھک دوب اھلاس" :تفگ یربخ سنارفنک
  اھنآ زا دراد دصق و تسا کیزکم وردوخ لقتسم یاھ ھیداحتا زا یخرب یاھدرواتسد ھعلاطم لوغشم  »ایتنیس« راک نیا
 راک شخب ماھلا یاھ درواتسد  ھلمج زا .دنک هدافتسا رتھب یراک طیارش و اھدزمتسد ھب یبایتسد یارب دوخ لدم ناونع ھب
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 زور رد )رالد ٢٩.١۵( وزپ  ۶٠٠ طسوتم دزمتسد نیمضت ھب ھک تسا البئوپ تلایا رد نگاو سکلوف ھناخراک ھیداحتا
 .تسا هدش قفوم ھتعاس تشھ تفیش کی یارب

AFL-CIO، رد اھدرادناتسا نییعت ھب وئالیس رھش نارگراک یار ھک تفگ ،هدحتم تالایا یرگراک نامزاس نیرتگرزب 
 ندوب دودرم ھناشن یأر نیا« :تفگ یا ھینایب رد AFL-CIO سیئر ،رلوش زیل  .دنک یم کمک یزاس وردوخ شخب رسارس
 »تسا ھتشذگ شور

 یلع :تفگ ،دوب تاباختنا رظان ١٠٠ زا یکی ھک کیزکم نتیلوپورتم راتخمدوخ هاگشناد داتسا ،ایسراگ-اگائترآ وفلونرآ
 تراظن دروم کیزکم و هدحتم تالایا تاماقم یوس زا تسا نکمم یزاسوردوخ یاھھناخراک ریاس ،یار نیا مغر
 ھبزونھ اما ،دشاب عجرم کی  تسا نکمم تاباختنا نیا  :تفگ وا .دنریگن رارق دش ھنالداع یتاباختنا ھب رجنم ھک یھباشم
 .میروآ رد ادص ھب ار اھ گنز و میریگب نشج میناوت یمن زونھ ام .هدشن لیدبت یداع دنور

 ھگرب نتفر نیب زا و یمظن یب اب یا ھناخراک رد دادرارق بیوصت یار ھک نآ زا دعب ،ھتشذگ لاس هدحتم تالایا تاماقم
 ھک یتروص رد ھک دندرک دیدھت ،دش راد ھشدخ  یار یاھ
 ،دنکن تظفاحم نارگراک قوقح زا زروتوم لارنج ھناخراک
 دھاوخ عضو ھفرعت اکیرما ھب تکرش نیا تارداص رب
  .درک

 میمصت تسوگآ هامرد وئالیس رھشزروتوم لارنج نارگراک
 نارگراک نویساردفنک اب دوخ دادرارق نداد نایاپ ھب
 حاتتفا نامز زا ھک ھیداحتا نیا .دنتفرگ (CTM) کیزکم
 نیا یاھ داد رارق یارجا لوسم ١٩٩۵ لاس رد ھناخراک
 اھتدم ھک (PRI) ینامزاس یبالقنا بزح اب دوب  ھناخراک
 .تشاد يیوسمھ ،دوب تردق رد

  »ایتنیس« ربھر ،سلاروم ھچرگا ،دش ماجنا یمارآ ھب عومجم رد ھتفھ نیا ی ا ھیداحتا تاباختنا ھک ھک دنتیوگیم نارظان
 .دندرک تفایرد یصخش یاھدیدھت یریگ یار زا لبق یاھزور رد ھک دنتفگ نز ناراکمھ زا رگید یکی و

 ھب ھک  )The Coalition( فالتئا ھب فورعم رگید هورگ کی و دروآ تسد ھب ار ارآ دصرد CTM ۵  تاباختنا نیا رد 
 .داد صاصتخا دوخ ھب ار ارآ دصرد ١٧ ،دراد طابترا CTM اب نادقتنم ھتفگ

 هورگ نیا یزوریپ زا و هداد یار  »ایتنیس« ھب ھک تفگ ،درک عانتما دوخ یگداوناخ مان رکذ زا ھک یرگراک ،ویلیسیس
  .میدوب یعقاو رییغت کی راظتنا رد نارگراک ام ھک دوب اھتدم« :تفگ وا. تسا هدرکن بجعت
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 دزمتسد یرباربان و تیسنج
  )تیرثکا( ناریا قلخ ناییادف نامزاس ،نانز راک هورگ

 یا ھیاپ تالکشم زا یکی نادرم و نانز دزمتسد یرباربان
 و یدام هافر و لالقتسا هار رد تسا یمکحم دس و نانز
 .نانآ یتسرپرس تحت ناکدوک و نانز یاھ دادعتسا ییافوکش
 لباقم رد ار نادرم قوقح دصرد ٧٧ نانز یناھج حطس رد
 یشھوژپ ساسا رب  ،ناریا رد  .7دننکیم تفایرد یواسم راک
 ماجنا دزمتسد یتیسنج یرباربان هرابرد ١٣٩۶ لاس رد ھک
 قطانم رد نادرم و نانز ھنالاس دزمتسد توافت نازیم  ،دش
 نیققحم  .8تسا هدوب دصرد ٩١ ات ۴٩ نیب روشک فلتخم
 »9دزمتسد یتیسنج فاکش« ار یرباربان نیا یعامتجا مولع
  ھیاپرب  اھ گنھرف زا یرایسب رد یرباربان نیا ھیجوت .دنمانیم
 هدش انب راک و فیاظو یتیسنج میسقت یمیدق  یاھ ضرف شیپ
 یگدنز یراج طیارش اب  ،ھنافساتم ،اھ ضرف شیپ نیا  .تسا
 ،یگداوناخ یاھ تیلوئسم رب هوالع نانز نآ رد ھک رصاعم
  .دنرادن یناوخمھ ،دنراد هدھع رب ار هداوناخ یداصتقا نیمأت ھفیظو نادرم دننامھ و دنلوغشم راک ھب نادرم شوداشود

 دزمتسد یتیسنج فاکش  دایدزا و رارمتسا لماوع نیرت مھم زا یکی راک یتیسنج یدنب میسقت یاھ تنس ،یناھج حطس رد
 رد و ھناخ زا جراخ یا ھفرح راک زا ار نانز  ،اھ گنھرف زا یرایسب رد ،ییوس زا اھ تنس نیا  .دنوشیم بوسحم
 و راک ناکما نانز ھک یقطانم رد و یداصتقا و یگنھرف طیارش رد رگید یوس زا .دنرادیم زاب دزمتسد تفایرد ھجیتن
 یرادھگن ،سیردت و شزومآ دننام ریذپ فاطعنا یراک تاعاس اب دمآرد مک یاھراک رد ارثکا اھنآ دنراد دزمتسد تفایرد
 یرادھگن و تبقارم و ،یگدنفاب و یگدنزود ،ھیذغت ،یراد نامھم ،یراتسرپ و ییامام ،یتمالس و تشادھب  ،نادنزرف
 یزاب یعامتجا تایح رارمتسا و تسارح رد یمھم شقن ھک اھراک عون نیا  .دنتسھ لغاش یصوصخ و یمومع یاھاضف
  .دنراد »ھنادرم« یاھراک ھب تبسن یرتمک دزمتسد حطس ارثکا و دنروھشم زین »ھنانز« یاھ ھفرح ھب دننکیم

 تیبرت یارب مزال تیارد و یراک ھبرجت  ،یلاع تالیصحت زا ،جیار یمادختسا طیارش رب انب ھک ناملعم الثم اتسار نیا رد
 طارش  اب و یھاگشناد ریز عطاقم رد یملعم ھفرح  .دننکیم راک دزمتسد حطس نیرتمک اب ،دنرادروخرب روشک یدعب لسن
  ھب  ار ناملعم دزمتسد دریگیم رارق راک هزات نایضاقتم رایتخا رد شیپ زا شیب  هزورما ھک لزلزتم و ینامیپ یاھدادرارق
 تاساسحا و ناناوج و ناکدوک اب ندرک راک تذل  ھلمج زا ،یملعم راک یلام ریغ شاداپ  یلو  .دناشکیم رقف طخ ریز
 یوس ھب ار نانز ناکامک ،دبایم ھمادا فرط ود رھ رمع لوط مامت رد یھاگ ھک  یدرگاش و ملعم رھم و یتسود لباقتم
   .دناشکیم یملعم ھفرح

 رارق  اھنآ رایتخا رد ھک تسا یا ھفرح و یملع ،یتنس تامیلعت عون »ھنانز« یاھ ھفرح ھب نانز شیارگ لیالد ھلمج زا
 شقن زا تسا یساکعنا »ھنانز« لغاشم ھب نانز شیارگ .دنراد ار  نآ ھب یسرتسد هزاجا و ناکما  اھنآ ای و دریگیم
 مک زین »ھنانز« یاھ تراھم و لغاشم دوشیم یقلت شزرا مک یگناخ راک عماوج رتشیب رد ھک روطنامھ .نانز یگناخ
  نایامرفراک رتشیب ھچ رھ یشک هرھب  ناکما »ھنانز« یاھراک رد دزمتسد حطس یرباربان ھمادا  .دنیآ یم رامشب شزرا
 .تسا ناریگب دزم و ناشکتمحز زا یمین یدام تیمورحم ببسم و دزاسیم مھارف ار نانز راک زا

 یراتسرپ و یرادھگن ،ھیذغت ،تشادھب ،شزومآ لوئسم ار نانز ،یناھج حطس رد یگداوناخ فیاظو یتیسنج یدنب میسقت
 مادختسا یپ رد لغاش نانز ھک دوشیم ببس تیلوئسم نیا .دنکیم هداوناخ نادنملاس و نیلولعم ،نارامیب ،ناکدوک و ھناخ
 رد ارثکا ،یلو ،نادرم .دھدیم ار فراعتم ریغ تاعاس رد و ھناخ رد راک ماجنا ناکما اھنآ ھب ھک دنشاب یلغاشم رد ندش
 لیصحت حطس  مغر یلع ،نانز ھک تسا ییاھب رتمک دزمتسد  .دننکیم راک یرادا فراعتم تاعاس رد و ھناخ زا نوریب
 داصتقا ریخا تاقیقحت  .10دنزادرپیم راک لحم و نامز رد فاطعنا ھب ناشزاین یارب ،نادرم اب ربارب راک تاعاس دادعت و
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 مھم یا ھفرح و یگداوناخ ھناگود یاھ تیلوئسم ماجنا یارب ریذپ فاطعنا یاھراک ھب نانز زاین ھک تسا هداد ناشن ناناد
   .تسا یبرغ ھتفرشیپ یاھ روشک رد نادرم و نانز دزمتسد یربارب ان لیلد نیرت

 یتح ھک دھدیم ناشن 11 دزمتسد یتیسنج فاکش رارمتسا لیالد هرابرد ناد داصتقا ٨  اب  CNBCییاکیرما ھناسر ھبحاصم
 فاکش ،تسا ناسکی ھتفرشیپ عماوج رد نادرم و نانز لیصحت ھجرد و ،یلغش یاھ داھن ،راک لحم ،راک عون یتقو
 دوخ 13یاھدومنھر زا یکی رد 12نانز یراذگتسایس تاقیقحت ھسسوم اتسار نیا رد .دراد ھمادا ناکامک دزمتسد یتیسنج
 لوط رد نادرم و نانز دمآرد فاکش )یسمش ١٣٩٣ ات ١٣٨٣( یدالیم ٢٠١۵ و ٢٠٠۵ یاھلاس نیب ھک هداد ناشن
 دادعت و راک ھقباس یرباربان رد ار فاکش نیا تلع اھنآ .تسا هدوب دص رد ۵١ اکیرما یرھش قطانم رد ناشیراک یگدنز
 عماوج رتشیب رد ،قیقحت نیا ساسا رب .تسا اھنآ ھناگود یاھ تیلوئسم اب میقتسم ھطبار رد ھک دننادیم نانز یراک تاعاس
 ھتسشنزاب نادرم زارت دوز و دننکیم یا ھفرح راک ھب عورش یرت الاب نینس رد یگداوناخ یاھ تیلوئسم رطاخ ھب نانز
 قوقح ھجرد و دزمتسد حطس ندوب رت نییاپ لیالد زا یکی و نانز یراک ھقباس نیگنایم ندوب رتمک ببس نیا .دنوشیم
 ھطبار رد امومع ھک نانز یا ھفرح ھمانراک رد تدم دنلب ای هاتوک یاھ ھفقو دوجو نیا رب هوالع  .14تسا اھنآ یگتسشنزاب
 تسا یدزمتسد رادقم و ،ھنالاس دزمتسد حطس ندش رتمک ،یلغش ھبتر نداد تسد زا ببس تسا نانآ یگداوناخ فیاظو اب
   .دننکیم تفایرد ناش یراک رمع لوط رد نانآ ھک

 شزومآ تفایرد یارب ربارب تاناکما ھب زاین ربارب دزمتسد ھب اھنآ یسرتسد و نانز یا ھفرح تفرشیپ ناکما ناریا رد
 مادختسا رب رظان روحم درم تاظحالم  .دراد زین روحم درم راک نیناوق رد رظن دیدجت و یلیصحت و یا ھفرح  یاھ
 یئاناوت و ھقباس  مغر یلع ،نانز ھک ییاھ تیلوئسم عون ،دوشیم لوحم نانز ھب ھک ییاھراک دادعت و عون  رب ھک نانز
 رب رظان یفرع لکش ھب ھک یطباوض و نیناوق و ،دنروآیم تسدب ناش یا ھفرح یاھ تیلاعف تدم لوط رد ،ناش یاھ
  .دنا لوحت و ینیب زاب دنمزاین یگمھ دنتسھ راک طیحم رد نانز ماقم یاقترا و یدنب ھبتر

 بسانم یعامتجا تیامح تالیھست و نیناوق دنمزاین دزمتسد یتیسنج فاکش ندرک رت کچوک ،ناریا رد ،اھنیا رب هوالع
 یصخرم  ،ناکدوک یارب ناگیار ھسردم زا دعب یاھ ھمانرب و سرادم ،عونتم یراک تاعاس اب ناگیار کدوک دھم ھلمج زا

 راک و ھناخ رد یا ھفرح راک ناکما و ،یصوصخ و یتلود ناریگب قوقح یارب یناگمھ راک ھمیب و  ،قوقح اب یگداوناخ
   .تسا ربارب دزمتسد ءازا رد ریذپ فاطعنا تاعاس اب

 شرازگ الثم !تسا ھتفر شیازفا ھب ور ریخا لاس ۵رد دزمتسد یتیسنج فاکش ھک دنھدیم ناشن ریخا تاقیقحت ھنافساتم
 )یسمش ١٣٩٧( یدالیم ٢٠١٨ لاس رد اکیرما لغاش نانز ھنارس دمآرد تبسن ھک  دیوگیم یراذگتسایس تاقیقحت ھسسوم

 ندش رت قیمع دنور  راک داصتقا ھسسوم شرازگ ھب  .15هدوب )یسمش ١٣٩۶( یدالیم ٢٠١٧  لاس زا رتمک دص رد ٠.٧
   .16تسا ھتفای زین شیازفا انورک سوریو ریگ ھمھ یرامیب نارحب اب دزمتسد یتیسنج فاکش

 یاھ یرباربان رد ھشیر دزمتسد یتیسنج فاکش
 .دراد یعامتجا و ینوناق ،یفرع ،یگنھرف
 فیاظو ماجنا رد نانز ھناگود یاھ تیلوئسم
 مھم زا یا ھفرح لاغتشا تازاوم ھب یگداوناخ
 و نانز دزمتسد یرباربان رارمتسا لیالد نیرت
 ندوب روحم درم .تسا یزورما ناھج رد نادرم
 دزمتسد حطس ندوب رتمک ،راک طیارش و نیناوق
 یعامتجا هافر متسیس ندوبن و »ھنانز« یاھراک
 ناوت ،ناکدوک و لغاش نانز ھب کمک یارب مزال
 یتسرپرس تحت ھک هداوناخ نادنملاس و ناھاوخ
 ھب رجنم ھک تسا یلماوع رگید زا  دنتسھ نانز
 .دنوشیم نادرم و نانز دزمتسد یرباربان
 و نانز یگدنز رب دزمتسد یتیسنج یرباربان

 نادرم و نارسپ یگدنز ھلمج زا ،ناشیاھ هداوناخ
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 رد لغاش  نادرم و نانز دمآرد نیب یدصرد ۴٩ فاکش داجیا ببس ھک یطیارش زا نتفر نوریب .دراذگیم ریثات ،ھعماج
 یا ھیاپ و یتایح لغاشم دزمتسد حطس ندربالاب ،روحم درم گنھرف اب هزرابم رب یکتم دوشیم ناریا قطانم یضعب

 و تکراشم ھب ناوج لسن قیوشت و نادرم و نانز یقوقح یربارب یاتسار رد روشک نیناوق ضیوعت و لوحت  ،»ھنانز«
 اھنت دزمتسد یتیسنج فاکش ھب نداد نایاپ   .تسا یا ھفرح فیاظو رانک رد یگداوناخ فیاظو ماجنا رد یتیسنج یربارب
   .تسا نکمم نادرم و نانز  هافر یارب مزال طیارش ندرک مھارف ھب یعامتجا دھعت و ینوناق و یگنھرف لوحت قیرط زا

 

 
 

 
7pay-focus/csw61/equal-https://www.unwomen.org/en/news/in  
8https://ue.ui.ac.ir/article_25408.html  
9Gender wage gap  

10-pay-gender-the-about-wrong-getting-youre-what-on-economists-https://www.cnbc.com/2019/03/28/8 
gap.html 

 اجنامه 11
12searcheRlicy oPomen’s WInstitute for   
13Fact Sheets  
14gap/-wage-gender-facts-https://www.americanprogress.org/article/quick  
152018.pdf-in-Gap-Wage-content/uploads/2020/08/C478_Gender-https://iwpr.org/wp  
16https://ftp.iza.org/dp14360.pdf  
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 !تسا یراد هدرب اب فدارتم ھبنپ ھملک
 "fluter "یناملآ ھمان لصف ،رکابنروپ یسیل
 ینایواک اضر ھمجرت

 
 رارق و تساجک اجنآ تسناد یمن وا .دندوب هدرب جارح نلاس کی ھب ار وا ھک دوب هدیسرن یگلاس ١٢ ھب زونھ  17زویھ ییول
 یشوھ اب و بوخ یاھ هایس امش دسر یم رظن ھب" :تفگ ناتسوپ هایس ھمھ ھب باطخ و دمآ یدرم ھک دتفیب یقافتا ھچ تسا
 ار اھنآ ینعم وا و دش یم ھتفگ دایرف اب ھک ار یتاملک سپس و  ."دنک یم دیلوت یبوخ یاھ هایس ھشیمھ اینیجریو کاخ !دیتسھ
 دراودا ."دش ھتخورف یگ کم دراودا یاقآ ھب !بوخ رایسب ,٣ -رالد ٣٨٠,ود -رالد ٣٨٠ ,کی -رالد ٣٨٠" :دینش تسناد یمن
 ای و ھلیسو ,هاگتسد رس رب یراذگ تمیق و شورف .دوب یپ یس یس یم ھقطنم رد ھبنپ عیسو عرازم دنمتورث کلام یگ کم
 یگ کم رسمھ یارب سمسیرک ھیدھ کی نیا .دوب شدوخ تمیق دوب هدینش درم نآ ناھد زا زویھ ییول ھک یتمیق .دوبن یزیچ
 نیا تمدخ رد ندوب تسوپ هایس لیلد ھب مامت لاس٢٠.درک راک اھ یگ کم یارب هدرب ناونع ھب لاس ٢٠ تدم ھب زویھ .دوب

 طقف و طقف رگید ناتسوپ هایس زا رفن نارازھ و زویھ ییول عقاو رد .تفرگ رارق هدافتسا ءوس دروم و دوب تسوپ دیفس هداوناخ
 "ھبنپ " مان ھب یھایگ فایلا ندروآ تسدب یارب ار اھنآ یدوجو شزرا ھبنپ عرازم نابحاص و دندش یم هدید راکرازبا دح رد
 .دندید یم دوب هدش لیدبت ناھج ھیلوا داوم نیرتمھم زا یکی ھب مھدزون نرق رد ھک

 ھب سابل یاھ دمک رتشیب نآ نودب :تسا راوشد ھبنپ نودب یگدنز روصت هزورما .تسا یراج ھبنپ خیرات رسارس رد نوخ در
 ناھج رسارس رد رفن نویلیم ٣۵٠ لغش و درک دھاوخ رییغت مھ هوھق و سانکسا اذغ شزرا .دننام یم یلاخ یھجوت لباق روط
 ھناخراک و لقن و لمح زکارم ات عرازم زا نوخ در .دش دنھاوخ توافتم زین دنتسھ دمآ رد بسک ھب روبجم طابترا نیا زا ھک
 در نیا .دراد ھمادا ھبنپ خیرات رد یرباربان و رامثتسا ات یراوخ نیمز و تاحوتف زا و ،الاک نیا یزاس هریخذ یاھرابنا و اھ
 و اکیرمآ هدحتم تالایا رد هدرب کی یگدنز اب دنھ رد هدنفاب کی یگدنز :دشیم سکعنم زین لصتم اما فلتخم یاھ ھکبش رد اپ
 مدرم زاغآ رد  .دراد یرامش یب نانامرھق ھبنپ خیرات .دوب طبترم ییاکیرمآ یموب هداوناخ کی اب یسیلگنا رجات کی یگدنز ای

 یگدنفاب ناخرچ یاھھاگتسد نیعرتخم  .دندرك یم شزادرپ ار ھبنپ دالیم زا لبق لاس ۵٠٠٠ دودح رد ورپ و دنھ یبرغ لامش
 یجاسن تعنص زکرم ھب ار دنھ یدالیم ١٠٠٠ لاس دودح رد یدنھ ناگدنفاب و ناناگرزاب . دندرک رت ناسآ ار فایلا شزادرپ
 .دنتخورف اقیرفآ و نیرھنلا نیب ،ایسآ یقرش بونج  ،نیچ ھب ار ھبنپ و دندرک لیدبت

 هدافتسا یمشپ یاھسابل زا  هدرک یرود نآ زا اتدمع مدرم .دوب انشآ ان و بیرغ یلوصحم ینالوط یاھتدم یارب ھبنپ ,اپورا رد
 ,دینیچب ار نآ دیاب هدافتسا یارب .تسا تمحزرپ و نارگ نآ شزادرپ و دنک یم دشر ریسمرگ ھمین قطانم رد طقف ھبنپ  .دندرکیم
  یدالیم ١٩ و ١٨ نرق رد ییاپورا ناناگرزاب  .دنفابب ھچراپ  سپس و دنناخرچب  کود اب ار هاتوک فایلا ,دننک ادج ار اھ ھناد
 اقباس ھك ییاھ نیمز رد ار ھبنپ ات دنداد لوپ ییاكیرمآ عرازم نابحاص ھب اھنآ .دنتشون ون زا ار نآ خیرات و دندش ھبنپ ھجوتم
 یاھ ھچراپ .دندرک ییاپورا یناگرزاب یاھتکرش رد راک ھب روبجم ار یدنھ ناگدنفاب .دننك تشك تشاد قلعت اكیرمآ نایموب ھب
  عرازم نیا رد ھبنپ تشادرب راک ھب روبجم ار اھنآ و دندومن لقتنم اکیرمآ ھب ار اھنآ و هدرک ھلدابم ییاقیرفآ ناگدرب اب ار دنھ
 تاجوسنم یروتارپما نیلوا و دش یا ھبنپ تاجوسنم یلصا هدننک دیلوت اپورا بیترت نیا ھب .دندرک ییاپورا ناناگرزاب یارب

 .درک روھظ یناھج

 یتسد راک زین یجاسن تالآ نیشام دیلوت لیبق زا  یرامش یب تاعارتخا .داد رییغت ار عرازم رد راک یگنوگچ یتعنص بالقنا
 یتعنص یگدنسیر هاگتسد نیلوا یسیلگنا عرتخم 18زویرگراھ زمیج ,١٧۶٧ لاس رد .دندرک ینیشام راک ھب لیدبت ار تمحز رپ
 خن نیشام نیلوا  یسیلگنا 19تیارکرآ دراچیر دعب لاس جنپ .درکیم راک یگدنسیر کود تشھ اب نامزمھ ھک درک عارتخا ار
 هرادا لباق رھام ریغ نارگراک طسوت و  درک یم تکرح ،یناسنا یورین زا لقتسم ,بآ خرچ کی طسوت  ھک تخاس ار یسیر
 عرتخم ، 20ینتیو یلا ١٧٩٣ لاس رد .دیدرگ عیسو یسایقم رد ھبنپ فرصم و یسیر خن تعرس دشر ثعاب رما نیا .دوب ندرک
 ھبً الماک ھک ار ھبنپ یاھ دوپ و رات  هاگتسد نیا  .دنیوگ یم   "21ھبنپ نیج" نآ ھب  ھک تخاس ار یدیدج هاگتسد ،ییاکیرما

 دازآ یدایز راک یورین و فذح ھبنپ یزاس ادج ریگ تقو یتسد راک ,هاگتسد نیا اب .درکیم ادج مھ زا ار دنا هدیبسچ نآ هزوغ
 لوغشم فایلا ھب اھ ھناد لیدبت یارب رگراک یرت دایز دادعت زین و دندش ھتشامگ راک ھب ھبنپ  عرازم رد یرتشیب ناگدرب  .دش
 ودً ابیرقت  ١٩ نرق طساوا رد ھک دوب بیترت نیا ھب  .دوب زاین یرتشیب راک یورین ھب و دندش رت هدرتسگ ھبنپ عرازم .دندش
 .دندرک یم راک هدحتم تالایا رد ھبنپ  ھعرزم ٧۴٠٠٠ زا شیب رد هدرب نویلیم

 رد .دش دلوتم تسوپ هایس هدرب ردام و تسوپدیفس درم کی زا ١٨٣٢ لاس رد اینیجریو رد وا .دوب اھنآ زا یکی زویھ ییول
 رد ھک یعیاقو ھب زویھ تفای راشتنا ١٨٩٣ لاس رد ھک  "22یدازآ ھب تراسا زا :یگدرب لاس یس" ناونع اب دوخ ھمان یگدنز
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 نارادیرخ طسوت و داتسیا ناتسوپ هایس ریاس رانک رد وا ھک ییاج ،ناگدرب یاھرازاب زا .دیوگ یم تشذگ اھ نآ رب نامز نآ
  ؟یتسھ یبوخ زپشآ ؟دیھد ماجنا دیناوت یم یراک ھچ "  :دش تسد نیا زا یتالاوس یوگباوج و تفرگ رارق یسررب دروم
 یارب ادتبا ,دمآ یگ کم دراودا ھبنپ عرازم ھب زویھ یتقو  "؟ینک ادج هزوغ زا ار ھبنپ عیرس یلیخ یناوت یم ایآ ؟یتسھ رگنھآ
 دنتشاد رظن ریز ار رگید هدرب ١۶٠ و وا ,اھ نآ یاھ تسرپرس .دیباوخ یم نیمز یور اھ بش و درک یم راک یگ کم رسمھ
 یقاب اھ نآ یاج و دش یم داجیا یکرچ یاھ مخز ھک دوب دیدش نانچ یندب تنوشخ .دندز یم قالش ار اھنآ فلخت تروص رد و
 یوزرآ ھک دمآ یم شیپ ییاھ ھظحل اما ,مدوب هدرک تداع ناگدرب اب نشخ راتفر ھب نم" :دسیونیم دروم نیا رد زویھ .دنام یم
 ."منک گرم

 یمیت ءاضعا ھب .دنداد یم رارق مھ لباقم ار ناگدرب زا هورگ ود اھنآ رد و دندرک یم رازگرب ار یتاقباسم نارادنیمز یھاگ 
 رد ھبنپ مرگولیک ١١٣ زا رتمک ھک ییاھ هدرب زا ھتسد نآ و دش یم هداد رکش ناجنف کی دوب هدرک تشادرب ار ھبنپ نیرتشیب ھک
 دوخ نابابرا ھبنپ عرازم زا ات درک شالت راب راھچ زویھ زییول .دندش یم تازاجم قالش ھبرض اب دندرک یم تشادرب زور
 زا ار دوخ ماجنارس و درک رارف راب نیمجنپ یارب یو ١٨۵٨ نئوژ رد .دندز قالش و دنتفرگ ار وا راب راھچ رھ ,دنک رارف
 ییارجا اب ١٨۶۵  ربماسد  ١٨ رد هدحتم تالایا رد یراد هدرب و تفای نایاپ  اكیرمآ یلخاد گنج دعب لاس ٧  .درک دازآ دنب

 رد و  هدش بوسحم مود ھجرد دارفا دننام نانچمھ ناتسوپ هایس ھچرگا تفر نیب زا یمسر روط ھب مھدزیس ھیحالصا ندش
 .دش دیدپان اھ رازاب زا ییاکیرمآ ھبنپ یراد هدرب ءاغلا زا سپ .دنریگ یم رارق ی ھناتسرپداژن تاضیعبت ضرعم

 ,راچان ھب  ناراد ھناخراک . دنداد تسد زا اھ ھناخراک رد ار دوخ لغش ییاپورا رازھ اھدص ,اھ هدرب یناجم و تفم راک نودب
 ھب روبجم ار تارمعتسم نکاس نازرواشک ,ییاپورا یاھ تردق .دندومن نیمأت لیزرب و دنھ ,رصم زا ار ھبنپ ینعی ھیلوا داوم
 یداصتقا یراکمھ ترازو ھتفگ قبط .تفای ھمادا نانچمھ  ھبنپ تشک اب طابترا رد یعامتجا یاھ یرباربان و دندرک ھبنپ تشک
 ھک دنتسھ راتکھ راھچ دودح رد  عرازم کچوک ناکلام  ھبنپ ناگدننک دیلوت زا دصرد ٧۵ دودح ,زورما یتح ,لاردف ھعسوت و
 .دننک یم ضرق لوپ ھبنپ رذب دیرخ یارب نازرواشک زا یرایسب .تسین یفاک اھنآ هداوناخ و اذغ نیمأت یاربً الومعم اھنآ هدزاب
 یم نیب زا اھ نآ لوصحم ,اوھ و بآ رییغت  اب دنتسین راگزاس یموب طیارش اب ھک تمیق نارگ یکیتنژ هدش حالصا یاھرذب
 یھدب  و تسا ھتفای شھاک تدش ھب تمیق لیلد نیمھ ھب  .تسا فرصم دح زا شیب  ھبنپ دیلوت  هزورما ,نیا رب هوالع .دور
 زا .دنزادرپب ار دنا ھتفرگ ضرق ھبنپ رذب دیرخ یارب ھک ار یلوپ دنناوت یمن یرایسب  .تسا شیازفا لاح رد نازرواشک یاھ
 .دنا هدرک یشکدوخ یرایسب ناکدوک و نانز ھلمج زا راک ھبنپ رازھ ٣٠٠ زا شیب نونک ات ١٩٩۵ لاس

 تاراکتبا ریخا یاھلاس رد .دراد یساسا یمھس یفاب ھچراپ تعنص رد و تسا یزرواشک تالوصحم نیرت مھم زا یکی  ھبنپ
 ,لاثم ناونع ھب .تسا هدمآ دوجو ھب نآ دیلوت یارب راک رتھب طیارش و لوصحم نیا ھنافصنم یرازگ تمیق یارب یددعتم
 نیا ناگدننکدیلوت .دنک یم لرتنک ار یلآ یعیبط فایلا دصرد ٧٠ لقادح اب هدش دیلوت تاجوسنم 23یلآ یجاسن یناھج درادناتسا
 و  دح زا شیب یراک تعاس زا یریگولج ,دزمتسد بسانم لقادح دننام یصاخ یعامتجا یاھرایعم زا دیاب تالوصحم عون
 یبالقنا یلوحت ببس ,تشادرب و تشک رب تراظن و دیدج تابسانم نیا .دننک یوریپ نارگراک اب یناسناریغ دروخرب تیعونمم
 دش دیلوت ھبنپ نت نویلیم ٢۶ً ابیرقت ٢٠١٩/٢٠٢٠ لاس رد , ناملآ نمرب ھبنپ سروب رامآ ساسارب .تسا هدش ھبنپ تراجت رد
 ھبنپ تاجوسنم نت رازھ ۵٠٠ ناملآ ,٢٠١٧ لاس رد .دنا هدش تشک اکیرمآ هدحتم تالایا و نیچ ,دنھ عرازم رد اھنآ رتشیب ھک
.تسا هدومن دراو وروی درایلیم ١٠.۶ شزرا ھب یا
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 یزاس نامتخاس تعنص رد راک تمالس و ینمیا
  سگرن
 یمسج یاھ تیلولعم و اھتیمودصم ،گرم رطخ نازیم یراک رطخ رپ یاھ طیحم رد ینمیا یاھ درادناتسا لماک تیاعر مدع
 نارگراک ناور و ناج زا تظافح یارب ینمیا یاھ درادناتسا تیاعر ھک تسا یھیدب  .دھد یم شیازفا ار نارگراک یناور و
 ھب نایامرفراک یھجوت یب زونھ و میتسین یطباوض نینچ دھاش ام  .دشاب ناراک بحاص و نایامرفراک راکروتسد ردص رد دیاب
 دزمزور نارگراک تیمورحم ،نیا رب هوالع   .تسا راک نمض ثداوح زیگنا مغو ھیور یب ،الاب رامآ یلصا ببسم ینمیا نیناوق
 یعیاقو ھب لیدبت ار ینمیا یاھدرادناتسا نتفرگن یدج زا یشان ثداوح راک لحم رد یعامتجا یاھ ھمیب نتشاد زا ینامتخاس
    .دنکیم ناشیاھداوناخ و نارگراک یارب زادنارب نامناخ

 ھلمج زا ،راک یللملا نیب نیزاوم ھعاشا و  فیلات ، میظنت  ھفیظو  نآ وضع روشک ١٨٧ یراکمھ اب 24راک یللملا نیب نامزاس
 نارگراک ینمیا و تشادھب یارب ار یمکحم نیزاوم ھطبار نیا رد و دراد هدھع ھب ار راک طیحم یتمالس و ینمیا  زا تظافح
 ھلمج زا ،وضع یاھ روشک نارگراک و نایامرفراک ،اھ تلود نیزاوم نیا .تسا هدرک فیلات نوگانوگ یاھراک طیارش رد
 یللملا نیب نامزاس سیسات نامز زا ناریا روشک .دنادیم راک تمالس و ینمیا نیناوق یارجا و ھعاشا ،تظافح لوسم ار ،ناریا
 ،راک یللملا نیب سنارفنک رد تکرش اب ناریا ،مود یناھج گنج نایاپ زا سپ .تسا ھتشاد تیوضع نآرد ١٢٩٧ لاس رد راک
 .دنتفرگ رارق راک یللملا نیب نیناوق نایرج رد روشک رازگ نوناق یاھداھن و درک زاغآ نامزاس اب ار دوخ یمسر ھطبار

 ھب ١٣٨١ لاس رد راب نیلواراک طیحم تشادھب و نارگراک زا تظافح و ینمیا ھب طوبرم تاررقم و نیناوق بالقنا زا سپ
 هدام رد .25دزادرپیم راک تشادھب و ینف تظافح ثحبم ھب راک نوناق مراھچ لصف  .دیسر یعامتجا روما و راک ریزو بیوصت

 یاروش قیرط زا ھک ییاھ لمعلاروتسد تیاعر	روشک یدام عبانم و یناسنا یورین تنایص یارب«  ھک هدش ھتفگ لصف نیا ٨۵
 نازومآراک و نارگراک ،نایامرفراک ،اھھاگراک ھیلک یارب ،دوشیم نیودت شزومآ و نامرد ،تشادھب ترازو و ینف تظافح یلاع
 ،تازلف و نداعم ،تفن ،یزرواشک ،عیانص یاھ ھناخ ترازو ناگدنیامن تکرش اب ینف تظافح یلاع یاروش ».تسا یمازلا

 هدنیامن ٢  اھنت و ،عیانص  ناریدم زا رفن ٢ ،کیمداکآ ینف صصختم ٢ تکرش اب زین و تسیز طیحم تظافح و یگدنزاس داھج
 یاھ ھمان نییآ تیاعر ھب فظوم ار نایامرفراک راک نوناق ٨٩ هدام .تسا یتظافح نیزاوم ھیھت لوئسم نارگراک فرط زا
 لوئسم ھب ار بتارم ھثداح عوقو ناکما ینیب شیپ تروص رد ھک دھدیم قح  نارگراک ھب ٩۴ هدام .دنکیم اروش بوصم
 دوشیم یرادھگن روظنم نیمھ ھب ھک یرتفد رد لوئسم درف طسوت یتسیاب زین رما نیا و دنھد عالطا راک تشادھب و ینف تظافح
 ماجنا  ھناورپ رودص دش بیوصت ١٣٨۶ لاس رد ھک ینامتخاس نارگراک یعامتجا یاھ ھمیب نوناق  ،نیا رب هوالع .ددرگ تبث
  .دنکیم امرفراک طسوت ھمیب قح تخادرپ ھب طونم ار ینامتخاس یاھراک

 روشک ینامتخاس شخب رد نارگراک ینمیا

 رد ار یدج یراک ثداوح دادعت نیرت الاب ناریا رد  ینامتخاس و یتعنص نارگراک دش رکذ الاب رد ھک ینیناوق دوجو مغر یلع
 مالعا دروم ٩،٢٩۵ ار ١٣٩٩ لاس رد رد یلغش یاھ بیسآ دادعت یتلود یمسر عبانم  ،26انلیا شرازگ ھب انب .دنراد نامروشک
 .تسا ھتسویپ عوقو ھب ینامتخاس یاھراکرد ثداوح لک دص رد ٣٨.٩ اب یراک یاھ بیسآ هرامش نیرتالاب  دادعت نیا زا .دندرک
 ،نارگراک ھب مزال یاھ شزومآ ندادن  ،ینمیا طباوض یارجا رد نایامرفراک یھجوت یب ھب یدایز دح ات  ثداوح ھنوگ نیا ترثک
  نایامرفراک  هدرتسگ و ھیور یب هدافتسا اب ینامتخاس یاھراک رد ینمیا یاھ درادناتسا دوبن  .تسا مزال ینمیا لیاسو دوبمک و
 ھناش و  نارگراک دزمتسد ھجدوب ندروآ نییاپ یارب نایامرفراک .تسا هدروخ هرگرجاھم و  یلصف  ،دزمزور نارگراک زا

 اب ھک نارگراک نیا  .دننکیم هدافتسا یمسر ریغ و ،رجاھم ،دزمزور  نارگراک زا یعامتجا یاھ ھمیب تخادرپ زا ندرک یلاخ
 نیناوق و دوخ قوقح زا قیقد یھاگآ نودب و یعامتجا ھمیب  نتشاد نودب و دزمتسد لقا دح لوبق اب دنریگرد یتشیعم ینما ان
  .دنلوغشم ینامتخاس یاھراک رد ینمیا

  ام روشک رد “راک دعب ینمیا لوا” راعش ینعم

 راک ثداوح زورب لیالد« نیرت هدمع ھک دیوگیم  ناریا رد راک ثداوح رامش ندوب الاب هراب رد یشرازگ رد 27انلیا ھناسر
 زکرمت ندمآ نییاپ ھب رجنم ھک تسا ینالوط راک تاعاس و ،مزال یشزومآ یاھھمانرب ندوبن ،ینمیا لیاسو و تاناکما نادقف
 تسا تسردان لصا زا راک دعب ینمیا لوا راعش دیوگیم تشادھب و ینمیا سانشراک کی زا لوق لقن اب ھلاقم ».دوشیم نارگراک
  .دنوش تیاعر دیاب راک طیحم رد نارگراک روضح نامز رسارس رد ھکلب ،راک زاغآ زا شیپ اھنت ھن ینمیا تاظحالم  ھک ارچ
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 تشادھب و ینمیا ھب و  هدرک عافد  دیلوت نازیم ندرب الاب و نایامرفراک عفانم زا راک نیناوق ندرک گنرمک اب یتلود یاھ تسایس
  ظفاح »دنمنوناق ماظن کی نیزگیاج ار یدرگاش و داتسا« یتنس طباور المع راک ترازو اتسار نیا رد  .دنا ھجوت یب نارگراک
 طیحم تشادھب و ینمیا ظفاح نیناوق یدج تراظن کاندرد دنور نیا ھب نداد نایاپ یارب  .تسا هدرک نارگراک ناج و تشادھب
 رد دیاب راک طیحم رد یرگراک لقتسم یاھ لکشت ناگدنیامن لاعف روظح و ینمیا یاھ درادناتسا ھب نارگراک ندرک هاگآ ،راک
   .دشاب نارگراک ینمیا و یتمالس زا عافد رد یتلود یا ھیاپ ھمانرب

 شزرا  ھب ھجوت و رجاھم و ،دزمزور ،یلصف نارگراک راک نتخانش تیمسر ھب  ،هدربمان  تاظحالم رب هوالع ھک تسا یعیبط
 نارگراک زا یگرزب شخب  یحور و یمسج تمالس و یگدنز دوبھب ببس  نایامرفراک و  نارازگ نوناق طسوت اھنآ یناسنا

  .دش دھاوخ  نانآ هدش هدنار ھیشاح ھب و مورحم یاھ هداوناخ و ینامتخاس
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