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...دننک یم لرتنک ار هناخراک نارگراک یتقو
نیتناژرآ -ِنكوئن رد نوناز کیمارس ءهناخراك نارگراك زا نت راهچ اب هبحاصم

)نوناز کیمارس ءهناخراك رگراك( اكنالباییو رمع
)نوناز کیمارس نارگراك یاكیدنس ریبد و نوناز کیمارس ءهناخراك رگراك( اینوَكا سولراك

)نوناز کیمارس ءهناخراك رگراك( اییرو هچِا اینِخوئا مناخ
)نوناز کیمارس نارگراك یاكیدنس لدبلا یلع ریبد و نوناز کیمارس ءهناخراك رگراك( اساكلاب ویرام

یمیدق مارهب 
 ۸  ءهیروف    ۲۰۰۵ نیتناژرآ ،سریآ سونئوب - 

:تشاددای
 یب لباقم رد نارگراك تمواقم یاه هنومن نیرتفورعم زا یكی کش یب نوناز یزاس کیمارس

 سونئوب رهش رد هناخراك نیا نارگراك زا دنچ ینت اب یتبسانم هب .تسا نیتال یاكیرمآ رد رقف و یراك
 زا زین لته نیا .مینك تاقالم روئاب لته یاه نلاس زا یكی رد میتشاذگ رارق اهنآ اب .میدش انشآ سریآ
 اب یگتسبمه ناونع هب و تس یرگراك لرتنك تحت و هدش لاغشا نآ نارگراك طسوت شیپ اه تدم
 هب یتقو .دهد یم رارق ناشرایتخا رد تاسلج ییاپرب یارب نلاس و قاطا موزل تروص رد ،رگید نارگراك
 نارگراك دنیوگ یم نم هب .دنك یم بلج ار مهجوت راگنربخ یدایز دادعت روضح ،موشیم دراو روئاب لته
 ناهاوخ ورتم نارگراك .هن ای دننزب باصتعا هب تسد هك دنریگب میمصت تسا رارق و دنراد هسلج ورتم
 ار اه قوقح ٪۷ اهنت تسا هدش رضاح زورما ات ورتم یوسنارف تكرش و دنا قوقح شیازفا ٪۵۰ زا شیب
.)دشن یلمع ،بش نامه رد امرفراك ینیشن بقع تلع هب باصتعا نیا( دهد شیازفا

ءهناخراك ،یراب  یاه لاس رد نوناز  ۱۹۸۰  رهش رد نوناز مان هب یئایلاتیا یا هداوناخ طسوت 
 رد رهش نیا .دش سیسأت  ِنكوئن ۱۱۸۰  یناتسا زكرم ،اینوگاتپ یقرش لامش رد سریآ سونئوب یرتمولیك 
 دودح و تسا مان نیمه هب ۳۶۰  زور .دراد تیعمج رفن رازه  ۲۹  ربماتپس  ۲۰۰۱  مارگلت لاسرا اب امرفراك 
 هام رد و دمآ رد نارگراك لاغشا هب هناخراك ،ربتكا لوا ینعی دعب زور ود و درك جارخا ار نارگراك مامت
 سرام ۲۰۰۲  هب هناخراك نیا هب نیتناژرآ رد .دنتخادنا راك هب یرگراك لرتنك تحت ار یدیلوت طخ نیلوا 
.دننك یم هاگن نارگراك تازرابم لبمس ناونع

 یم خساپ نوناز نارگراك ،نكوئن رد هناخراك نیا داجیا لیالد دروم رد نم لاؤس هب خساپ رد
 .دش هیده نوناز ءهداوناخ هب اهلاس نامه یماظن یروتاتكید فرط زا هناخراك زاین دروم یضارا« هك دنهد
 رد یماظن یروتاتكید ».دوب ناشرایتخا رد زین یتلود ماو و تفرگ قلعت دیسبوس زاگ و قرب یارب اه نآ هب
 زا شیب ندرك تسین هب رس اب نیتناژرآ ۳۵  شیپ هب روشك نیا رد ار یزاس یصوصخ ءهژورپ ،رفن رازه 
 .درب

 کرد ،دوش یم و هدش هدایپ مه ناریا هلمج زا رگید یاهاج رد اه هژورپ نیا ریظن هك اجنآ زا
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 ،ناریا زورما طیارش رد دناوت یم ،دراد نایرج اجنآ هك ینوگانوگ تازرابم اب یئانشآ و نیتناژرآ طیارش
 ،اه شبنج نیا یفرعم زا ام فده ناونع چیه هب هك تس یعیبط .دشاب هتشاد رب رد یا هدنزومآ تاكن
 ره ِنانیرفآ شقن دوخ اهنت ار نآ رد مزال یاه ماگ و هزرابم ءهویش .تسین اه نآ زا یرادرب یپك غیلبت
 رد راشقا رگید و نارگراك یتازرابم لالقتسا زا عافد لیلد نیمه هب .دننك نییعت دنناوت یم یا هزرابم
.تس یتایح یرما ناریا

 رد و »ام دربن« مان هب دننك یم رشتنم یا هیرشن یا هدوت نامزاس دنچ اب هارمه نوناز نارگراك
.»نوناز رگراك« مان هب دنراد رایتخا رد زین یتنرتنا تیاس کی لاح نیع

 هتسب هناخراك یاهرد هام رد زور کی .تسا نوناز رد یریگ میمصت عجرم نیرتالاب یمومع عمجم
 ثحب دشاب مزال هچره هب عجار نارگراك یمومع عمجم نیا رد .دوش یم رازگرب یمومع عمجم و دنام یم
.دننك یم

.ق .ب

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

 ؟دیهد حیضوت هناخراك تیریدم اب نارگراك یریگرد عورش دروم رد یمك دیناوت یم :لاؤس
 ،دش یم تیامح فلتخم لاكشا هب تلود یوس زا هناخراك تیریدم هك اج نآ زا :اینوكَا سولراك

 بسانمان طیارش زا ،میدرك یم تیاكش راك ترازو هب .دوب زین یزكرم و یتلایا تلود هجوتم ام تایاكش
 یتح .دنتشادن اونش شوگ هناخراك نابحاص اما .میدرك یم تیاكش یتشادهب لئاسم و راك ینمیا
 .دوب حرطم یمهم عوضوم هناخراك دوخ رد اما .داد یمن هیضق هب یتیمها مه یئاكیدنس یساركوروب
 قوقح اب راك یریذپ فاطعنا رطاخ هب هك دندوب یدایز یاقفر ۶۵۰  هك یلاحرد ،دندرك یم راك ییوزپ 
 یم یمیدق نارگراك هب اكیدنس یساركوروب نامز نآ رد .دوب رتالاب رایسب ناش قوقح رت یمیدق یاقفر
 هقرفت نارگراك نیب رد هلیسو نیدب .دروآ دنهاوخ رد اهنآ تسد زا ار ناشراك اه یدیدج هك تفگ
 و دیدج نارگراك فرط کی ،دنیبب ار یرگید تشادن مشچ سك چیه هك دندروآ دوجوب یطیارش ،دنتخادنا
 نیا هیلع یتسیاب یم هناخراك ءهتیمك ناونع هب ام و ،دوب اكیدنس راك نیا .یمیدق نارگراك رگید فرط
 تاركوروب و نایامرفراك هیلع یئاكیدنس راك هناخراك نورد رد هك ینامز ات .میدرك یم هزرابم تسایس
 ِراك طیحم هب هك دوب حرطم هناخراك نورد رد یدایز یاه تساوخ اهزور نآ رد .دش عورش اكیدنس یاه
 ،تشاد یا هژیو تازایتما ،دوب نارگراك ءهدنیامن هك یسك نامز نآ رد لاثم یارب .دش یم دودحم هناخراك
 چیه هك تشاذگ رارق هناخراك ءهتیمك نامز نآ .دوب یلومعم رگراك کی زا رتالاب رایسب شقوقح ،هلمج زا
 شتازایتما زا یتسیاب زیچره زا لبق هكلب .دنك هدافتسا تازایتما نیا زا درادن قح هتیمك یاضعا زا کی
 نامز نامه زا و .دش هناخراك ءهتیمك هب تبسن رگید یاقفر دامتعا بسك ثعاب راك نیا .دشوپب مشچ
 میناوتب ات میدروآ یم دوجوب یساركمد دیاب .مینك ثحب یمومع عماجم رد تالكشم دروم رد میدرك عورش
 هار نیا رد .مینك هزرابم نام قوقح یارب میرداق هك میشاب هتشاد دامتعا نامدوخ و نام ناربهر هب
 یقوقح تازرابم .مینك میمرت ار اكیدنس میدش قفوم باصتعا دنچ زا سپ هكنآ ات ،میتشاد یدایز تازرابم
 هك دیسر یئاج هب راك و .نآ بناوج ءهیلك رد راك یریذپ فاطعنا هب دوب طوبرم همانساسا دروم رد نام
 یب روط نیمه دوش یمن هك دندید یم نوچ ،دندروآرد ارجا هب ار هناخراك رد نارحب زا یریگ شیپ حرط
 روبجم و درادن یدمآرد چیه هناخراك هك دندرك مالعا اه نآ یطیارش نینچ رد .درك جارخا ار اقفر لیلد
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 هچروم راك و میدرك تفلاخم ام .دنناسرب موس کی هب ار نارگراك دادعت ،هدرك جارخا ار رگراك دص تسا
.مینك بآ رب شقن ار تكرش یژتارتسا ات دش زاغآ راو

؟دوب ردقچ هناخراك نارگراك دادعت :لاؤس
 ات هناخراك نیا رد :اینوكَا سولراك ۶۸۰  دعب .دیدج هچ و یمیدق نارگراك هچ .دندوب لغاش رفن 

 هب نامدادعت ۴۰۰  رگراك رفن دص جارخا یارب هناخراك هك ینارحب رس رب ام راك نآ رثا رب و دیسر رگراك 
 و دننك جارخا ار رفن دص دنهاوخ یم هك دندرك یم حرطم اه نآ .دیشك یریگرد هب درك یم حرطم ۲۸۰  
 ات ۳۰۰  رگا و .تسین یعقاو نارحب هك میتفگ ام اما .دنراد هگن نوناز یدیلوت یاه شخب لك رد ار رگراك 
 راچد ًاعقاو تكرش رگا .دننك ینلع ار هناخراك باتك و باسح رتافد ،دنراد نارحب هك دنیوگ یم تسار
 ار اه نآ میتساوخ یم یدید نینچ اب .دنكن طوقس ات مینك یم دشاب مزال هك یراك ره ام ،دشاب نارحب
 اب هك یئاه نویماك زا یرامشرس اب .دندركن یراك نینچ زگره ،دننك ینلع ار ناشرتافد ات مینك راداو
 باسح .تسین راك رد ینارحب هك میداد ناشن ،دندرك یم کرت ار هناخراك هتفر شورف هب شیپ زا یاهالاك
 دوس یقاب و ،تخادرپ دش یم ار هیلوا داوم یاهب و نارگراك ءهمه قوقح ،شورف زور جنپ اب هك میدرك
 نیدب .دوزفا دوس هب دیاب مه ار نآ هك ،دوب یزكرم تلود دیسبوس نتفرگ رظن رد نودب نیا .دوب صلاخ
 تاباختنا رس رب هزرابم تهج اهراك نیا ءهمه .دندرك ادیپ سفن هب دامتعا ضارتعا یارب نارگراك ،لكش
 رد ار هناخراك راهچ نوناز کیمارس یاكیدنس هزورما .میدش هدنرب ام ار اكیدنس تاباختنا .دوب اكیدنس
.»نوناز کیمارس« و »راپتسا کیمارس« ،»نكوئن کیمارس«  ،»هییب لِد کیمارس« :دریگ یم رب

 نارگراك نوناز کیمارس رد هك دنشاب دهاش یگداس هب دنتسناوت یمن تلود زین و تكرش بحاص
 سیورس اه نآ .دندنب یم نارگراك یورب ار رد و دننز یم هلمح کی هب تسد نیا رب انب .دندحتم هنوگ نیا
 الاح .میدرك یم هزرابم نام قوقح یارب ام نامز نآ ات .دننك یم فذح ار یتشادهب تامدخ و یروخاذغ
 یور هب هناخراك برد ینوناقریغ نتسب« ناونع هب ار نآ هاگداد یتح .دش باصتعا ثعاب امرفراك دوخ
 .تسا هنومن اهنت نیا نیتناژرآ نارگراك تازرابم رد .درك موكحم »نارگراك

 زور رد اه نآ .مینزب رداچ هناخراك نوریب میتفرگ میمصت نیا رب انب ۲۹  ربماون  ۲۰۰۱  کی اب 
 یئامیپ هار کی هب تسد ام ،لمع نیا خساپ رد .دندرك جارخا ار نوناز کیمارس نارگراك ءهمه فارگلت
 یرادرهش لباقم رد ،یسایس نویسكآ کی رد ،نآ لوبق مدع ینعم هب ار جارخا یاه فارگلت ءهمه هدز
 .دناود ار ام نكوئن رسارس رد سیلپ .دندرك نام بوكرس راب نیلوا یارب هك دوب اجنیا .میدز شتآ نكوئن
 زور نآ .دندرك یم راكش تشاد نت هب ار نوناز کیمارس نارگراك راك سابل هك ار یسكره اه نآ ۱۹  
 یاه تیلاعف .میدرك رازگرب یتاعوبطم سنارفنك کی زور نآ رهظ زا دعب .دندرك ریگتسد ار نوناز رگراك
 نابایخ هب رفن رازهراهچ .ناگدش ریگتسد یدازآ یارب گرزب یئامیپ هار کی هلمج زا میتشاد یفلتخم
 میتسناوت هلیسو نیدب .تسین یا هداس راك نكوئن لثم کچوك ناتسرهش کی رد رفن رازه راهچ .دنتخیر
 ار یا هدننك نییعت ءهلحرم ،نآ یپ رد یلو .دننك دازآ ار اقفر ات میهد رارق راشف تحت ار تاضق و تلود
.میتخادنا راك هب هرابود ار نآ ،هدرك لاغشا ار هناخراك نآ یط هك میتشاد شیپ رد

 یارب هك دیوگب تفر شدای سولراك .دوب ینالوط رایسب یا هلحرم نیا تقیقح رد :اساكلاب ویرام
 رد ات درك لقتنم سریآ سونئوب هب زین ار دوخ زكرم هناخراك ،نارحب زا یریگشیپ حرط اب نامزمه ،لاثم
 قفوم ام یتقو هطبار نیمه رد .دشاب سریآ سونئوب یاه هاگداد تسد رد نآ هب یگدیسر ،یریگرد تروص
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 هك دش یمن اكیدنس لاح لماش دامتعا نیا ،مینك بلج هناخراك ءهتیمك هب ار رگراك یاه هدوت دامتعا میدش
 ره هك دنداد نیا رب یأر نارگراك هك دوب نیا ام مهم یاهدرواتسد زا یكی .دوب لاعف مه نامز نامه رد
 .دوب دهاوخن ربتعم ،دشاب هدش هتسب هناخراك ءهتیمك تكراشم نودب هك راكبحاص اب اكیدنس دادرارق عون
 سونئوب هب اقفر .دیشخب رابتعا هناخراك ءهتیمك هب راك نیا و دندرك ءاضما نارگراك کت کت ار میمصت نیا
 هك دنتفگ یم هناخترازو نانكراك .دننك تكرش هناخراك تیریدم و راك ترازو تاسلج رد ات دنتفر سریآ
 یولج هك دوب اج نیا .دنك تكرش تاركاذم رد اكیدنس یاج هب هناخراك ءهتیمك کی هك هتشادن هقباس زگره
 ناشن ام هب ار هناخراك رتافد زگره هناخراك ناریدم .دش هتفرگ ناراكبحاص اب اكیدنس دنب و دز هنوگره
 .تفای همادا هزرابم تفگ سولراك هك روط نامه نیا رب انب .دنتفگ یم غورد نوچ ،دندادن

 و یئادتبا نازومآ شناد یارب و دنتفر یم سرادم هب اقفر زا یضعب هناخراك نتسب زا لبق
 .دننك لیطعت ار هناخراك دنهاوخ یم هك میدید یم رگید هك دوب ینامز نیا .دندرك یم ینارنخس یناتسریبد
 راك نداد تسد زا ینعم هك دنیوگب ،هدز فرح نازومآ شناد یارب ات دنتفرگ هزاجا سرادم زا نیا رب انب

 .دنتفر یم ینارنخس یارب ناشنارسمه هارمه هك دوب یئاقفر درواتسد نیا .دوش هاگآ هعماج ات تسیچ
 .مینك دامتعا بسك هعماج نورد رد میتسناوت نوچ ،دوب یتایح یراك نیا ام یارب ٪۷۰  رد نوناز نارگراك 
 رد ویرانتنس رهش ۷  اب ردق نیمه ًادودح هك نكوئن رد هیقب ٪۳۰ دننك یم یگدنز هناخراك لحم یرتمولیك 
 .دنا نكاس دراد هلصاف هناخراك

 مدرم یطیارش نینچ رد .راك تبقاع راظتنا رد و میدوب راكیب ،میدز رداچ هناخراك لباقم رد یتقو
 یم ورین ام هب تیامح نیا .میوشن میلست و مینامب راوتسا ات ،دندروآ یم هویم و اذغ هسیك اب نامیارب
 لغاشم زا یئاقفر ،روشك رسارس رد قودنص نیا یارب .میداد لیكشت باصتعا قودنص هوالع هب ،دیشخب
 یارب ًالثم ام لوپ نیا اب .دنداتسرف یم نكوئن هب و دندرك یم عمج لوپ فلتخم یاه نامزاس زا و فلتخم
 یم کشوپ نام نادازون یارب یهاگ یتح .میدیرخ یم وراد ناش هداوناخ یاضعا ای و رامیب یاقفر
 هتفه لوط رد یلیرت نیا رد .مینك ضرق یلیرت نآ یارب میدش روبجم هك دش عمج کمك ردق نآ .دندروآ
 مك ار اه کمك .درب یم هناخ هب دوخ اب هسیك کی یقیفر ره هتفه رخآ و میدرك یم یروآ عمج ار اه کمك
.میتشاد ندروخ یارب یزیچ همه بیترت نیا هب و ،میدرك یم میسقت یواسم ءهزادنا هب شیب ای

 هك یلاح رد .میدرك هزرابم هنوگ نیا هام هس ۲۴  هب میتسناوت یمن لئاوا .میتشاد کیشك هتعاس 
 نآ .میدنام یم اج نآ تبون هب دعب .دندنام یم رداچ رد زور هس - ود هك دندوب یئاقفر ،میورب نامیاه هناخ
 رازه نیدنچ نیتناژرآ رد .تسیچ ندش راكیب ینعم هك دندش هاگآ مدرم هك دوب نیا داد یم ورین ام هب هچ
 ار نارگراك نامز نآ رد هك یئاكیدنس .دركن یراك سك چیه و دندرك لیطعت ار هناخراك و هاگراك
 نوچ ،دندش راكیب هلاس ۳۰ - ۲۰ راك هقباس اب یئاقفر .دركن عافد اه نآ زا ،درك یم یگدنیامن
 تلود یراكمه اب نوناز یاقآ هك دوب یئالب نامه نیا .دنتفر یم و دندرك یم عمج ار هناخراك ناراكبحاص
 تاباختنا رد ام یتقو هك تساج نیا بلاج .دروایب ام ِرس رب تشاد دصق نامز نآ یاكیدنس و تقو
 تیامح نآ زا ألخ ندمآ دوجوب ءهناهب هب اكیدنس ،مینك یم لاغشا ار هناخراك و میوش یم زوریپ نارگراك
 نانآ یاه ور هلابند مه یدادعت و دندوب اكیدنس وضع رگراك یاقفر زا رفن یس دودح .دور یم و دنك یمن
 دودح ِاعمج ،دندوب ۸۰  هب ام .دنتفر تلع نیمه هب ،دننك هزرابم دنتساوخ یمن زگره اه نآ .دندش یم رفن 
 نیا رد .میداد یم لیكشت یمومع عمجم زور ره ام هك دوب نیا یساسا ءهلئسم .میداد همادا هزرابم
 اب همه مه اه نویسكآ دروم رد و دش یم هناخراك ءهتیمك وضع دروآ یم یأر رتشیب هك سك ره تاسلج
 روط نیا ردق نآ .مینكن راك هچ ای مینكب راك هچ هك دنك نییعت اكیدنس هك نآ هن ،میتفرگ یم میمصت مه
 هدع .مینك عورش ار دیلوت ،هدرك لاغشا ار هناخراك هك دش هتفرگ میمصت تاسلج زا یكی رد ات میتفر شیپ
 .دندرك تیاكش تكرش زا اكیدنس لیكو قیرط زا .دندوب راكبلط هداتفا بقع قوقح هام کی اقفر زا یا
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 هب ار اه نآ .درك هرداصم نارگراك عفن هب دوب رابنا رد هك ار یتادیلوت ٪۰۴ و دمآ یرتسگداد طباض
 هب یئاقفر زور ره .میدناسر شورف هب ار اه نآ .داد رارق نامرایتخا رد رفن کی هك میدرك لقتنم یرابنا
 ره .میدناسر شورف هب ار همه ات دیشك لوط مین و هام کی دودح .دنتشاد روضح شورف لوئسم ناونع
 راكچ الاح :میدیسرپ دوخ زا ،میدناسر شورفب ار همه یتقو .دش یم هداد اقفر زا مادك ره مهس هتفه
 دوجوب نادنب هار ارچ هك میتفگ ؟میزیرب ناراكیب یارب یحرط ای مینك نادنب هار وزپ ۱۵۰ یهام یارب ؟مینك
 هناخراك دراو هك دش نیا رب میمصت یمومع عمجم رد ،بخ .میدلب راك ام و تساج نیا هناخراك ،میروایب
 ات .میتشادن هیلوا داوم نوچ .میتخادنا هارب ار یدیلوت طخ زا طخ ود لوا .میزادنایب هارب ار دیلوت و میوش
 لوا هام رد .مینك یهدنامزاس رتهب ار اهراك میدش قفوم هك ینامز ۲۰  لاح رد ،میتشاد دیلوت رتم رازه 
 رضاح ۳۰۰ .مینك یم دیلوت رتم رازه 

؟دوب هچ هظحل نآ رد هناخراك تیریدم یژتارتسا :لاؤس
 یگنسرگ زا هام جنپ - راهچ زا دعب ات دندرك اهر دوخ لاح هب ار ام اه نآ :اكنالب اییو رمع

 یم هك ار ینارگراك و دنتفرگ یم ًاددجم ار هناخراك اه نآ ،میتشگ یم رب ناماه هناخ هب رگا .میریمب
 نیمه ساسا رب .دندرامگ یم راك هب ،دندوب ناشناراداوه و  اكیدنس وضع و ،تشاد دنهاوخ مزال دنتفگ
 ون لاس و سمسیرك و ،میراد هگن اپ رب ار اهرداچ ،مینك تبظاوم هناخراك زا میدش ممصم هك دوب هاگدید
 اه نمجنا و هعماج رد ،مینامب اجنآ هك دوبن یا هداس راك .دوب راوشد رایسب هك ،میربب رسب اج نآ رد ار
 یتسیاب یم ،دیسر نایاپ هب دوب هدرك راذگاو ام هب هاگداد هچ نآ شورف یتقو .مینامب اپ رس ات مینك راك
 ندروآ تسدب یارب دیاب ای .میتفرگ یم ار یلصا میمصت نآ ۱۵۰  یتمیقره هب ای و ،میتسب یم ار هداج وزپ 
 میهاوخ دیلوت ناوت ایآ هك میتسناد یمن مه نامدوخ یتح .مینك دیلوت ،هدرك لاغشا ار هناخراك ،دشاب هك
 شیاهدمایپ ءهمه اب ار گرزب میمصت نیا مه اب همه و .دوب یگرزب مدق اقفر ءهمه یارب .هن ای ،تشاد
 هب هچ و تسیلاكیدنس ناونع هب هچ هك دوب یمیمصت نیرتهب نیا میئوگ یم هك تسا نیا .میدرك ذاختا
 یم عافد نامراك لحم زا اهنت هن ،ماگ نیا اب  .مینك ذاختا میتسناوت یم نوناز کیمارس رگراك ناونع
 یم یرگید ریبعت لمع نیا زا زورما .میسرب یا هلحرم نینچ هب میتشاد زاین ام ،نآ زا شیب هكلب ،میدرك
 .ریظن مك ءهبرجت کی ،دوش

 زور رد یدید نینچ اب ۲  سرام  ۲۰۰۲  رد میتسناوت و .میتخادنا هار هب ار هناخراك  ۲   ،طخ  ۲۰ 
 زا شیب هزورما .مینك دیلوت رتم رازه ۳۰۰  عمجم نآ رد .میراد دیلوت نآ شوح و لوح مامت اب رتم رازه 
 اه تیلؤسم نیرتشیب هك یسك ات هتفرگ نابغاب زا .مینك تفایرد ربارب قوقح همه هك میتفرگ میمصت یمومع
 مادك ره ،دشاب هتشاد ار ۸۰۰  ءهتكن ،مینك تفایرد یقوقح نینچ میناوت یم هك میتسناد یمن یتح .وزپ 
 رضاح لاح رد ،میرخب هیلوا داوم میدش قفوم .دش هتفرگ رظن رد همه یارب قوقح نیا هك دوب نآ تبثم
 ناممادك ره و دوش یم تخادرپ زاگ و قرب لوپ ۸۰۰  نیرت تخس هیلوا داوم ءهیهت .مینك یم تفایرد ،وزپ 
 یارب یتقو .دنك یم قرف یرگراك لرتنك تحت نآ ءهیهت اب تكرش بحاص طسوت نآ ءهیهت .دوب راك شخب
»؟دیتسیك رگید امش« :دندیسرپ یم ام زا ،میتفر یم دیرخ

 هك دوب یراشف .دراد دوجو نیتناژرآ رد تلادع هك تسین نآ لیلد ام عفن هب هاگداد یأر نمض رد
.میتسب یم ار اه لپ ،میدرك یم نادنب هار نكوئن رهش رد ،میدرك یم لامعا اه نابایخ رد زور ره ام

 یرگید و تسا هناخراك رد دیلوت یكی ،میا هداتسیا یلصا نوتس ود یور ام هك میا هتفگ هشیمه
 میهاوخ ار زیچ همه ،میزاب یم ار هزرابم ،دتفیب نوتس ود نیا زا یكی رگا .یسایس - یعامتجا ءهزرابم
 هب هناخراك رد نام تایح ءهمادا نوچ ،میتفرگ رظن رد یعقاو ناكما دح ات هشیمه ار عوضوم نیا .تخاب
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 راك ناكما هك میداد ناشن هعماج اب ،میدادرس ار نامراعش یتقو نیا رب انب .دراد یگتسب عوضوم نیا
 میداد ناشن ،دننك یم هزرابم هك یرگید یاقفر هب و ،رگید یاه شخب هب ،رگید نارگراك هب و دراد دوجو
.دریگب ار شیولج دناوت یمن یئاكیدنس یساركوروب چیه ،یتلود چیه ،سكچیه و .دش دحتم ناوت یم هك

 ،نام لغش ظفح اب ًافرص ام هك مینك ركف میدرك عورش هك ارچ ،دوب یمهم عوضوم نیا ام یارب
 .دنك عافد ام راك لحم زا ات میدرك قیوشت ار هعماج نیا رب انب .میهد تاجن ار نامدوخ دوب میهاوخن رداق
...و میدرك یراكمه ناراكیب اب

 ام ۲۶۰  ام هب اقفر زا یرتشیب دادعت دعب .میدرك لاغشا ار هناخراك نوناز نارگراك زا رفن 
 اب ًاقیقد اقفر نیا .میهدب راك راكیب یاقفر هب تلود هیلع یتكرح ناونع هب میدرك عورش ام نوچ ،دنتسویپ
 لاح رد .دندرك راك هب عورش میتشاد اهزور نآ رد نوناز نارگراك ام هك یتیعضو اب ربارب یطیارش
 رضاح ۴۵۰  ،میدرك عورش شیپ لاس هس یتقو .مینك یم راك هناخراك رد هك میرفن  ۲۶۰  و میدوب رفن 
 هزورما ۴۵۰  زا شیب میراد و میرفن  ۳۰۰  یتقو نوناز هك تسا ینازیم نامه نیا .مینك یم دیلوت رتم رازه 
 داوم ،میزادرپب ار اه قوقح هك میراد دمآرد یفاك ءهزادنا هب نیا رب انب .درك یم دیلوت ،دش یم لیطعت
 .میزادرپب تایلام و قرب و زاگ لوپ و ،میرخب سنج میناوت یم لبق زا رت تحار الاح هزات ،میرخب هیلوا

 ام ًاعمج ۴۵۰  فده کی اما ،میراد رظن فالتخا مه اب ،مینك یمن ركف مه لثم همه و میرفن 
 ره رد شیارب ام هك تس یزیچ نامه نیا .تسا  نام هدش میمرت لغش ظفح فده نیا ،میراد مه کرتشم
 فالتخا رازه مه اب میناوت یم .میلئاق تیولوا هناخراك لخاد رد هچ و جراخ رد هچ نارگراك اب یثحب
.تفرگ نم زا ناوت یمن ار راك لحم ظفح فده نیا اما ،میشاب هتشاد

 رضاح لاح رد .دش رتهب نامز تشذگ اب اما ،دوب دب رایسب لئاوا هناخراك ینورد یهدنامزاس
 یم باختنا یگنهامه لوئسم کی شخب نامه نارگراك یشخب ره رد و دراد یفلتخم یاه شخب هناخراك
.دننك

 ار شراك و ینك لاغشا ار یا هناخراك هك تس یتخس رایسب راك ،تس یا هداس راك میئوگ یمن
.ناربهر تواكذ و شوه هب طقف هن و دراد یگتسب یرایسب یاقفر یكریز هب .یهدب نامزاس

 ینواعت ءهیداحتا کی ام و دنارذگ یم ار یگتسكشرو ینوناق لحارم دراد تكرش رضاح لاح رد
 » تاپنیسف« مان هب میداد لیكشت نارگراك زا FASINPAT [  Fabrica  Sin  Patron ءهناخراك ینعی   
 ،یقوقح ظاحل هب بیترت نیدب .دنك هرادا ار هناخراك هك دراد مكح یضاق فرط زا هك ]امرفراك نودب
ءهنومن کی ام ،تلود رظن زا .میتسه ینوناق  ینواعت کی ام هك دنریذپب رگا نوچ ،میئآ یم باسح هب دب 
 هب تسد رگید یاه هناخراك نارگراك تسا نكمم ،مینك یم هرادا ار هناخراك یرگراك لرتنك اب ای ،میتسه
 اما .یرگید زیچره ای و بالقنا ای ،دننك ریسفت مسیلایسوس ارنآ دنناوت یم هك یراك .دننزب یهباشم راك
 ءهزرابم کی نیا .تسا تایح ءهمادا و نامراك لحم ظفح ینعم هب ،میدز راك نیا هب تسد هك ام یارب
.تسا هرمزور یسایس

.میا هدنارذگ رس زا لكشم نارازه ام نیا دوجواب
 هناهام رضاح لاح رد ام ،مینك هفاضا مه ار رگید زیچ کی :اساكلاب ویرام ۳۰۰  تادیلوت زا رتم 

 هداد رارق نامدوخ ءهفیظو ار نیا .مینك یم هیده فلتخم یاه یروخاذغ و کدوكدهم ،سرادم هب ار نام
 یسررب ار اضاقت یگنهامه تئیه .دننك اضاقت ام زا دنناوت یم تبون هب هریغ و اهاسیلك ،سرادم و میا
 تامدخ زا .دوب هدركن ار یراك نینچ زگره نوناز تكرش .دنك یم نییعت تقو الاك لیوحت یارب ،هدرك
 زا هك ریقف یا هلحم ،تسا هناخراك یوربور ی هلحم رد یتشادهب زكرم کی یانب میا هداد ماجنا هك یرگید
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 زاین دروم پیكا مامت اب ار یتشادهب زكرم نیا .هدرك یتشادهب زكرم کی یاضاقت تلود زا شیپ لاس لهچ
 راتسرپ و رتكد اه نآ هب تلود هك تسا نیا دنام یم هك یراك اهنت نیا رب انب .میداد لیوحت هلحم مدرم هب
.دهدب

 دیتفگ یم یگداس نیمه هب ایآ ؟دوب هنوگچ عضو نز یاقفر یارب :اییرو هچا مناخ زا لاؤس
 دوجوب نارهوش اب ای و نادنزرف اب هطبار رد یلكشم رما نیا ایآ ؟دینك لاغشاار هناخراك دیوریم هك
؟دروآ یمن

 راكچ دنك ركف یتسیاب یم ام زا مادك ره ،دننك جارخا ار همه دش رارق یتقو :اییرو هِچا اینِخوئا
 رد مرتخد اب و لزنم متفر نم .میورب ای مینامب میهاوخ یم هك میریگب میمصت میدوب دازآ .دنكب دهاوخ یم
 همقل ات ینزب ار یسك هچ ءهناخ ِرد یهاوخ یم ؟ینك ركف یهاوخ یم یزیچ هچ یور« :تفگ .متشاذگ نایم
»؟تیامرفراك زا ای تساوخ یهاوخ تیاقفر زا ؟دهدب وت هب ینان

 راگزور هك میتسناد یم نوچ .تفرگ نام هیرگ ود ره و میدز فرح .مدش ضوع هك دوب اجنیا
 یرآ رگا و .هن ای ،دوب دهاوخ راك رد یتیقفوم ایآ هك میتسناد یمن .تشاد میهاوخ شیپ رد ار یتخس
 .وا شیاسآ و دوب مرتخد لیصحت ءهمادا درك یم لوغشم دوخ هب ار مركف هچ نآ .دیشك دهاوخ لوط ردقچ
 و هناخراك رد ندنام ای و دوب یرگید لغش یوجتسج ای ماگ نیا .تشادرب ار ماگ نیا دیاب هك متسناد یم
 هداد هناخراك هب ار مزیچ همه نم نوچ ،منك عافد متیثیح زا متفرگ میمصت .ما یناسنا تیثیح یارب هزرابم
 نیا نم .دنتساوخ یم روط نیا ام زا نوچ ،میدوب هدرك یراك هفاضا ار یرایسب یاه تعاس ،مدوب
 رد دش ضیرم منادنزرف زا یكی یتقو مناوتب ات .دننكن مجارخا ات مدوبر یم ما هداوناخ زا ار تاعاس
 ار نانز .دنتشادن میشكب شود هب دیاب زین ار راب نیا نانز ام هك نیا لمحت یتح نوچ ،مشاب شرانك
 .دنروآ یم راب هب جرخ ناشیارب نانز دنتفگ یم نوچ .دندرك یم مادختسا ار نادرم اهنآ یاج هب و جارخا
 .دوب تخس .مینامب هك میتفرگ میمصت ،میدوب هدنام یقاب هك نانز زا یكدنا دادعت نامه نیا رب انب

 نیمأت ُسر کاخ هناخراك یارب مردپ .دمآ یم دراو نم رب فعاضم راشف ،ما هداوناخ دروم رد
 ،دشن دراو بیسآ نارگراك ام هب طقف .داد تسد زا هناخراك ندش هتسب اب ار شرادن و راد و .درك یم
 هك یئاه نآ مامت زین و ،دندید رایسب ررض دندروآ یم هناخراك یارب ماخ داوم هك اه نآ نینچمه هكلب
.دندوب لوغشم هناخراك شوح و لوح

 ار زیچ همه ،داد تسد زا ار شنویماك مردپ .دش اهر نابایخ رد هك دوب نم ءهداوناخ عضو نیا
 ءهزاغم اب هك تسا یراكیب وا الاح .داد تسد زا ار هیقب .دوب نام لزنم دنام هك یزیچ اهنت .داد تسد زا
 اهزیچ یرایسب لاح نیا اب .دوب فعاضم نم رب راشف نیا رب انب .دنارذگ یم راگزور یكچوك یلاقب
 چیه اكیدنس هب  .رمع مراكمه رب هك تشذگ نامه نم رب .دوبن نشور میارب نآ زا شیپ هك متخومآ
 نیا درك یم ینابصع ارم هچ نآ .هن ،یدوبن رگا ،دوب بوخ تعضو ،یدوب اه نآ اب رگا .متشادن یدامتعا
 یروطچ نیا رب انب .دش یمن ادیپ ناش هلك و رس لماك هام کی یهاگ ،دندركن هزرابم زگره اه نآ هك دوب
 یارب ار نآ ات میدش هناخراك دراو هك یزور .دندوبن هارمه ام اب یتقو دننك یگدنیامن ار ام دنتساوخ یم
 دوب یا یقیسوم ام زا یرایسب یارب ،میدینش هرابود ار تالآ نیشام یادص ورس یتقو ،مینك زیمت دیلوت
 هاگآ اما .مینك هزرابم و مینك رطخ شیارب زور ره هك تشاد ار نآ شزرا هك .میدیشك یم ار شراظتنا هك
 و دنكب راك هچ هك تفگ یم مدآ هب و دمآ یم هك دوب ییامرفراك و رظان هتشذگ رد .میراد ار شناوت هك مدوب
 همه هب و میدوب دلب هك تسا مولعم ؟میدوب دلب  راك ام ایآ نیا رب انب .میدادیم ماجنا ام و ،دنكن راك هچ
 یراكبیرف و گنرین .میراد ار راك ناوت هك میداد ناشن ایند ءهمه هب و ،تلود هب ،هعماج هب ،میداد ناشن
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.میداد ناشن مه ار تلود
 هورگ .میدرك یهدنامزاس هرذ هرذ .میدوبن هدامآ هك ارچ ،دوبن یا هداس راك هناخراك یهدنامزاس

 .دندش باختنا ناگدننك گنهامه و ،میداد لیكشت یراك یاه
 رد و دندمآ راك یارب یرگید یاه شخب زا اه نآ .دنتسویپ ام هب مه یرگید نز یاقفر اه دعب

 یارب .دوبن نانز ام یارب نآ رد راك ناكما رخاوا نیا رد هك یرگید یاه شخب و راوتاربال ،هناخزپشآ
 اقفر )لیزرب( هرگلآ وتروپ رد هتشذگ یناهج یعامتجا موروف رد نم اقفر یأر اب و یمومع عمجم رد لاثم
.مدرك یگدنیامن ار

 نیشام ،ناراد هیامرس هب ضارتعا رد سیلگنا نارگراك شیپ لاس تسیود دودح :لاؤس
 .دیزادنیب هار هب ،هدرك ظفح ار اه نآ دینك یم ششوك سكعرب امش الاح ،دندرك یم ناغاد ار ناشتالآ
 رب امش اما .تفرگ رارق یرگراك یبالقنا شبنج داقتنا دروم یتسرد هب اهدعب تالآ نیشام بیرخت هتبلا
؟داد یداهنشیپ نینچ امش هب نوریب زا یسك ایآ ؟دیدیسر یا هجیتن نینچ هب یثحب هچ ساسا

 هناخراك هك درك یم رهاظت تشاد راد هناخراك هك تسا رارق نیا زا عوضوم :اییرو هِچا اینِخوئا
.تسا غورد هك میهد ناشن میتساوخ یم ام و ،تسا دب رازاب هك ،درادن شورف هك ،دهد یمن یدوس

 راكیب وت ،دنتفیب راك زا اه نیشام زا یكی رگا ینعی ،تس یلغش تینما ءهلئسم :اكنالباییو رمع
.یرادن نان تنادنزرف یارب وت ،دتفیب راك زا نیشام رگا ،تس ینشور عوضوم .یوش یم

 هزورما .تسا نامنادنزرف ءهدنیآ یارب هزرابم نیا مامت هك تسا نشور ام یارب :اینوكَا سولراك
 یرتشیب یاقفر هك تسا نآ ینعم هب رتشیب دیلوت ناوت .تسا هدنیآ هب ندیشیدنا موهفم هب هناخراك ظفح
 ءهیلخت مكح راب راهچ هاگداد لاح هب ات .تسا هناخراك زا عافد ینعم هب ،دنوش راك هب لوغشم دنناوت یم
 نیا رب انب .دندرك عمجت ام زا عافد رد هناخراك نوریب رفن رازه راهچ راب نیرخآ ،هدرك رداص ار هناخراك
 دناوتب دعب ات ،درذگب مدرم دسج یور زا دیاب لوا نوچ .دتسرفب سیلپ یگداس نیمه هب دناوت یمن تلود
 ءهدنیآ .مینك عافد هناخراك زا دشاب هك یتمیق ره هب میتسه ممصم ام .دیایب نوناز نارگراك غارس
 یگتسب ام ءهزرابم هب ،دنا هداهن هناش هب هناش و دنا هداتسیا اج نیا هك یرگراك یاقفر ءهمه نادنزرف
.دراد

 رایسب عضو ام دوخ یارب یلو .میتسینومك ،میتسه َرك ام تلود رظن زا ،میهاگآ یبوخ هب ام
 یم هچره شیاهب ،درك میهاوخ هزرابم رما نیا یارب ،مینك ظفح ار ناملغش میهاوخ یم ام :تسا نشور
.دشاب دهاوخ

 میتفرگ میمصت ام هك یزور .دنرگن یم هنومن ناونع هب هناخراك تاجن لمع هب اج نیا زا نوریب
 تسد زا ،هدرك ظفح ار نآ دیاب هك میدش هجوتم اما .دوب یصاخ زور نام یارب ،مینك لاغشا ار هناخراك
 هیلع دیاب لاح نامه رد هكلب ،مینك ظفح ار هناخراك میروبجم اهنت هن .گرزب تس یا ءهزرابم نیا و .میهدن
.اكیدنس یساركورب هیلع و ،یرتسگداد ترازو هیلع ،مینك هزرابم تلود

 هب ،میراذگب رتارف ار اپ هناخراك زا دیاب نیا رب انب ،دنور یم شیپ بوخ اهراك هناخراك دوخ رد
 هم نادیم ناردام هاگشناد و ،وهاموك هاگشناد ،سریآ سونئوب هاگشناد اب هزورما .مینك عوجر هعماج
 دیلوت یارب طقف دادرارق نیا .میهد همادا ار دیلوت هداد دشر ار هناخراك ات میا هتسب لباقتم دادرارق
 یم میتساوخ یم رگا هزورما .نارگراك قوقح زا عافد رد تس یسایس یدادرارق هكلب ،تسین هناخراك
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 یرتالاب یلیخ قوقح هزورما ،یمومع رایعم رب انب دناوت یم نوناز رگراك کی ،مینك رپ ار هناخراك میتسناوت
 و میشاب هتشاد بسانم و روخ رد یقوقح و مینامب رگراك نانچمه میهاوخ یم هك میدقتعم ام یلو .دریگب
.دسرب اج نامه هب دیاب و هعماج هب تسا قلعتم هناخراك دمآرد ءهیقب

 ءهمه رانك رد .مینك تكرش تارهاظت عاونا و اه یریگرد رد ات میئآ یم سریآ سونئوب ات ام
 نوناز اهرازه ناهج رسارس و نیتناژرآ ءهمه رد هك میراودیما .مینك ظفح ار نامراك ات میتسه راشقا
 هریزج دننام رگا هك میهاگآ یبوخ هب .درك نیمأت ار رگراك اه نویلیم راك لحم ناوتب ات دنیایب دوجوب رگید
 فرح رگید نارگراك اب و میورب نوریب دیاب هكلب ،دنك ظفح ار دوخ دناوت یمن یئاهنت هب نوناز ،مینامب یا
 دشر لیلد هب هك میداد ناشن یبوخ هب هتشذگ لاس هس رد .میوش گنهامه و ،مینك هزرابم تیدج اب ،مینزب
 ناربهر زا یرایسب نم یصخش رظن هب .داد میهاوخ همادا یدایز یاه لاس ام نیتناژرآ  رگراك ءهقبط
 هتشاد تكرش یریگ میمصت رد نارگراك ءهمه ،دراد نایرج هزرابم هك اج نامه دیاب ،دندرك هابتشا
 رگا .مینك یریگ میمصت مه اب دیاب نارگراك ءهمه ،دننك یریگ میمصت ناربهر طقف دوش یمن ،دنشاب
 یارب مه شجیاتن اریز ،تسا همه میمصت ،دشاب یتسرد میمصت رگا و ،مینك یم هابتشا همه ،مینك هابتشا
.تسا همه

؟تسیك هب قلعتم هناخراك نیا :لاؤس
 تلود .تسام هب قلعتم ًالمع زورما ات .]!دندنخ یم همه[ نوناز نارگراك هب قلعتم :اینوكَا سولراك

.تسیك هب قلعتم هناخراك دنك مولعم هك دنا هدركن رداص یمكح چیه لاح هب ات هاگداد و

؟دخرچب نآ ساسا رب دناوتب هناخراك هك دیراد یا ینوناق راتخاس هچ امش :لاؤس
 هتخانشن تیمسر هب ار نآ تلود زورما هب ات اما ،میا هداد لیكشت ینواعت کی :اینوكَا سولراك

.تسا

؟دشاب ویتارپوئك هب قلعتم ًانوناق هناخراك هك دیهاوخ یم امش ایآ اما ،بُخ :لاؤس
 نودب ءهناخراك« :میا هتشون تسا نازیوآ هك یگرزب ءهچراپ یور هناخراك نوریب :اكنالباییو رمع

.دشاب ام لام هك میهاوخ یمن ام .تسا قلخ هب قلعتم هناخراك .»امرفراك
 ار نآ ام .درادن قلعت یسك چیه هب هناخراك رضاح لاح رد ینوناق رظن زا :اینوكَا سولراك

 یا هزرابم نیا و .تسام لام ًالمع هك مییوگ یم لیلد نیمه هب .مینك یم دیلوت نآ رد و میا هدرك لاغشا
.دشاب ام هب قلعتم هناخراك هك تس یسایس

؟دینك یم راك یسك هچ یارب دنسرپ یمن امش زا نات هناخ رد :لاؤس
.هعماج یارب و نامدوخ یارب  :اییرو هِچا اینِخوئا

 یم هعماج هب تایلام ناونع هب حالطصا هب ار ناتدیلوت زا یصخشم نازیم مه امش و :لاؤس
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؟دیهد
 نازیم .دوش یم هداد هعماج هب ًامیقتسم ام یسنج یاه کمك .یرآ تقیقح رد :اینوكَا سولراك

 مه یرگید هباشم یاه حرط ،میدرك انب ار یتشادهب زكرم .میهد یم کمك اما ،هدشن نییعت یصخشم
 نویلیم کی زا شیب لاثم یارب .تسین هناخراك دوخ یاهزاین ندرك شومارف موهفم هب نیا اما ،دراد دوجو
 هعماج یاهزاین هب یگدیسر .میا هدرك جرخ هناخراك تالآ نیشام هب یگدیسر و یرادهگن و ظفح یارب وزپ
 دهاوخ هجوت نآ هب رتشیب هدنیآ رد هك تس یرما هعماج هب تس ام همه قح و مدرم قح هچنآ تخادرپ و
.دش

 یقیسوم هورگ کی زا یتقو لاثم یارب .مینك یم کمك هرمزور ،لاح نیا اب یلو :اساكلاب ویرام
.تسا رامیب هك دراد قلعت یكدوك هب نآ دمآرد مامت یهاگ ،دراذگب ترسنك هناخراك رد هك مینك یم توعد

.مرازگساپس رایسب وگ و تفگ نیا رطاخ هب امش زا
 هدوب کمك هشیمه نامراك دروم رد ربخ شخپ ام یارب .میرازگساپس امش زا ام :اینوكَا سولراك

.تسا

- - - - - - - - - - 
:نوناز نارگراك یتنرتنا تیاس سردآ

http://www.obrerosdezanon.org
:نوناز نارگراك اب سامت سردآ

prensaobrerodeZanon@neunet.com.ar

:هب دینك هاگن رتشیب عالطا یارب 
http://www.thetake.org/zanon.php
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