
رتائت
هسنارف رد ،هنحص یور سکرام

۲۰۰۶ ربماتپس ۱۷ 
Yvan ناروم ناویا  Morane، روناتال رد یبلآ یلم رتائت ریدم و نادرگراك و رگیزاب 

 و سانش تسایس ،نیز دراوه رثا «وا تشگزاب و سكرام لراك»  ءهمانشیامنً اریخا وا .تسا )هسنارف(
.تسا هدروآ هنحص یور ار ییاكیرمآ زرابم و خروم

Howard نیز دراوه زا رثا نیدنچ )Agone( نوگآ تاراشتنا  Zinn باتك هلمج زا 
Une »هدحتم تالایا یمدرم خیرات« روهشم  histoire  populaire  des  Etats-Unis و 
 دراوه .تسا هدرك رشتنم ،هدرپ کی رد یخیرات تس یا همانشیامن هك »وا تشگزاب و سكرام لراك«
 راثآ و تس یسایس خیرات داتسا ،دوخ اما ،تسین فورعم یكسماچ مآون شتسود ءهزادنا هب نیز
 رد ،نونك ات شیپ لاس ۵۰ زا ،هدرك هعلاطم )Libertaire( مسیشرانآ رب ینبم یتئارق اب ار سكرام
 تازرابم نیا ،روشرپ یملق اب یو .تسا هتشاد تكرش هدحتم تالایا رد هناهاوخ یقرت تازرابم ءهیلك
 نتشون اب نیز دراوه .تسا هدرك تیاور )نوگآ تاراشتنا( »هنایوج هزرابم یفارگویبوتا« باتك رد ار
:دهد یم حرش نینچ هتفرگ یپ هك ار یا هدیا »وا تشگزاب و سكرام لراك« ءهمانشیامن

 ینامداش یعونً ابیرقت ...یوروش داحتا یشاپورف هك متشون یا هرود رد ار همانشیامن نیا نم
 ناشن ینشور هب تسا مهم دیسر مرظن هب اذل .دوب هدرم یتسار هب سكرام ...دوب هتخیگنارب یناگمه
 هدرك اپرب یسیلپ یاه میژر دوخ ندیمان »تسیسكرام« اب هك ییاهروشك رگید و یوروش داحتا هك مهد
.دنا هدوبن مسیلایسوس موهفمِ رهظم مادكچیه دندوب

 هبحاصم کنیا .تسا هدرب هنحص یور ار همانشیامن نیا ،نادرگراك و رگیزاب ،ناروم ناویا
:وا اب یا

؟دیسر ناتتسد هب هنوگچ و دیتفای اجك ار نیز دراوه ءهتشون نتم نیا *
 یارب هك درك داهنشیپ و داد نم هب ار نآ »شنالب اورك« رتائت ریدم ،هیتوسام راشیر -

 یم )ینامور( تسراخوب هب هك ینامز ،امیپاوه رد ًافداصت .مروایب هنحص هب ار نآ ۲۰۰۵ لاویتسف
 هب نتم ،هحفص دنچ ندناوخ اب .مدناوخ ار همانشیامن نیا ،منك ینادرگراك اجنآ رد ار ارپا کی ات متفر
.دیسر یرورض مرظن هب نآ یارجا هك میوگب دیاب !مدادن همادا رگید و تسشن ملد

؟یرورض ارچ *
 ار وا و »هدرك یفرعم یروتاكیراك« ار سكرام هك یناسك لالدتسا ،اوتحم رظن زا اریز -

 هب مه لكش رظن زا و دنك یم بآ رب شقن دنا هداد ناشن یتسینومك »یاه یروتاتكید« یركف ربهر
 زا نتم نیا رد .دهد یم شیامن یناسنا ًادیدش ار ژانوسرپ نوچ ،تس یرتائت یراك ،ناشخرد یوحن
...تسا هدش ییادززار سكرام

 نتم کی هكلب ،ینامتفگ نتم کی هن ار نآ دنوش قفوم هك نآ یارب نادرگراك و رگیزاب *
؟دنا هجاوم یلئاسم هچ اب  ،دننك یرتائت



 اب زیم کی تشپ سكرام :دنكن ادیپ »سنارفنك« تلاح راك هك تسا نیا مهم نادرگراك یارب -
 ،رگیزاب یارب اما .)هتشاد مه یگرزب تیقفوم و هدش ارجا وحن نیمه هب اكیرمآ رد هك( ...شیاهباتك
 نیا !دنراد شتسود نارگید هك دوش رهاظ یسك شقن رد دیابن هك دنالوبقب دوخ هب هك تسا نیا لكشم
 رد مهنآ ،ما هداد ناشن رهمرپ و یبصع ،زیگنا تفگش نامناخ یب درف کی تروص هب ار وا نم هك دوب
 و رگید یاهاج رد ،)ندنل نیشن ریقف ءهلحم( وهوس رد :ما هدرك میسقت شخب هس هب ار نآ هك اضف کی
.تسا تكمین کی شیامنِ روكد اهنت هك شیامن یارجاِ ینونك عضو رد هرخالاب

؟دوب هنوگچ ارجا نیتسخن زا نارگاشامت لابقتسا *
 رثا کی شنیرفآ یلوا :ابیز تیقفوم هس ،میا هتشاد ارجا هس نونك ات !دوب یلاع رایسب -

 اب رتائت کی رد لاس نامه زییاپ رد نآ راركت مود ،)۲۰۰۵( لاویتسف رد ناگدننك تكرش یارب یرنه
 یبالقنا یاه تسینومك داحتا هك یمسارم رد ۲۰۰۶ هم لوا رد موس و ،یداع و فراعتم ءهمانرب
)LCR( رهش رد Bègle ساسحارپ رایسب دوب ییارجا نیا نم یارب .دوب هدرك اپرب.

؟دوب دهاوخ تقو هچ هدنیآ یاهارجا *
 Figeac رتائت لاویتسف رد ۲۰۰۶ توا لوا -
 هك هنالاس نشج نیا( هتیناموا نشج رتائت یاضف رد ربماتپس ۱۷ -

 ۱۷ و ۱۶ و ۱۵ یاهزور رد لاسما ،دنك یم رازگرب هتیناموا ءهمانزور
.)تس اپرب La Courneuve گرزب کراپ رد ربماتپس

...»رگیزاب تشادگرزب« یرنه یاه همانرب بوچراچ رد Pont-de-Claix رد ربتكا ۱۴ -
 هب همانشیامن نیا ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ یاهلاس یط ات تس یسررب تسد رد یحرط نینچمه

 دهاوخ هتفرگ لاسما زییاپ رد حرط یارجا هب میمصت .دیآرد ارجا هب رهش نیدنچ رد یپایپ تروص
 دراد ،دوب هدش هتفرگ رظن رد ارجا راب کی یارب رما یادتبا هك )یناوخور ای( یشیامن تئارق نیا .دش
.دشاب هتشاد یزارد رمع شیامن نیا هك تسا نیا نم یوزرآ و دیآ یم رد لماك شیامن کی تروص هب

)۲۰۰۶ هیئوژ ۲۷ خیرات هب Rouge ءهیرشن زا هتفرگرب(

----------------------------------------------------------------
 )یعاس بیبح و سانش قح بارت ءهمجرت( یسراف هب دیناوت یم ار »وا تشگزاب و سكرام« ءهمانشیامن
 :تیاس رد نآ یناوخور یارجا هب و دیبایب peykarandeesh.org راكیپ و هشیدنا :تیاس یور
http://www.paya.se :دیهدارف شوگ »دنام یم هك تسا ادص اهنت«

----------------------------------------------------------------

www.peykarandeesh.orgراكیپ و هشیدنا تاراشتنا


