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�2 � ز��ر�2 � ز��ر  
  

���� و رژ�� ��� ا������ در ��� در 	�ال �� 
��ن ��ل د��ا���ر' را از �% $#"!را� �، 

 در�%#0/� . � $�- ,�� در و+�� ه(� �، $#)ان
��ن 7�4 در �56 ا�34 2ن 1%$�ن ��� �8#9�	
$#%ا� �، ���' ���� ��د � �#%وه�' 
�%�?��#�9<، �� اد�4' =�د��ن، >; از 	 : 

�%د' را �B%�� دوم 	/��< �@ .� C#  -8%د�
,(�F ا�C و+��  �6(#� و��Eا�< $��<. ��د��

از �#%وه�' ���� و �#%وه�' دو�?< و وا0!ار' 
��ن ����G ا' ��� �� �#H?E$%#I ر�J� ادار- 2ن

  .�8�2ر' از �@ ��E8 و در$���0< ا��
  

��ن ��� >$�3� %#"�G. '�/?#��F1 �B#?� در 
 ��ن�< ��ا�E?� ا�� $�	�د�� و �KLر �#�

�#� ���� �، ه� ا �ن ���س و N� را ���#� و
��ن و L)ب ا��� �� -%���C در $!ا)$7< 0�

 	(P و ��G#�ن ا�C 0%.�. 	%��ن ا��
�#%وه� �� رژ�� ا�7$< ـ ,�$< ��� >���- ا'  
�#��< ��ز- ا' �#�E ا$� �R�2 رو�� F1(< را 
 از �E#$ (���?$ �?�!0زد، $�Gر� ا�C �#%وه�

��ت و�S-در رژ����J$ ه��� و �� '   
  .=�د��ن ا��

   
��ن ��ر د�"% ��ا�E? � در $����F#� ,ا� �8 

�@ �#%و' �F1ل و $VW% ��3$< 4%ض و	�د 
�� ،� ���� '%E8�  ر و�? �% <�4ا$(�1

 �� دو �4$� $/� $#�ن2ن از $#?�ان � $#"%دد 
     :ز�% ا��ر- %د

جامعه نظارت و جامعه نظارت و 

  افراد  زير كنترلافراد  زير كنترل
  ��و3 ا� ���و3 ا� �
 ��/�4  
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��ز	<= �>�د ��ز	<= �>�د 
  A�@?�نA�@?�ن

  
  

�L/�' $!ه�< ����� و �74] 	 .  ١
�� و ���#����#E?< رژ�� Eن������ ��.   

 ادا$� �#��� $�ا=(� 0%ا���� .٢
E?�ن�<.  

   
�#� از ون� و ��و�#�E در	 �ح را��L 

��#�- ا ��<  رژ�� �%ه� � �' ��ن��و' � �
��ن و L)ب ا�7$< ��ازن ��� P)	 �� �

. ,�رت را ه%.� �#G?% �� �`_ =�د �^##% ده �
 $#�ن a)?6$ '�/L� L ,�$< و $��رز- ,�رت

�#��< رژ�� �"��� و,`� ��>!�%' در 	%��ن 
 �ن ��ازن  ا��د- ا��، �� �8�2 از �I2ز ��

,�رت در � �� �`_ ���#����#G< '�/?E?�ن 
	 �ح �Wو�#�E ا$� �� 2ن  ، ا���#% دا�?�

�$� ,�رت  �E �- � ��د- %#6E� >< و در 
  . ا��

  
�/?E#$7ا�  �2ر$��/�' H�� C?1] و د�� ��

��ا�� ا' =�د را در 0%و ?E$ 4< و�Bار�
�%,%ار' �@ ��3م ��ب ا�7$< $< �#  �، در 

��ن و ه��JHران �2/���� P)	  ب(L %#3�
.%اغ ��) و . ا�c$ >$7%ا�� �7ش 8#$  �

اL?��+ روا��G< e >%د- ا' 	�F#� ا�$7< 
��ن � ا=#%ا�����در  �� L�c$  Cه�ن ا���%�

�� �@ �F ��%G#� ا�7$< ره�% 	�ر���< 
� $#?�ا�� <�%< ا��8Fس ���1، ا0% از 	��

 Cا$?#�ز از� PE?#@ �G1ر �% I%ب و ��
 �#��L �� از ��' د�"% �#�ن �%س ���� _fو
 � �Eر��	اب از ��8$� رو�� (Lا Cا� C?1ر

��ن را $`#� $##�� � در �c�2رت ا9?7ف �����.  
   

 	�ر' ه����Jر��8 در ��+ ا��ر- ��، ��%ان
��ن $��cل �4ا$� $?�Fد' ���از و >#G%و' 

رژ��  ،ا�� 	�(� ��ر��f?< $%دم از رژ��
� �� 	 "�E+ران 	/�د' ا$�8ن داد '���1 

 را در  ��ن�� �8��ر د�"% ��Eط 	�% و .�hول
C/<  %0 ��ز�� و ��ا4<��% �Gر ��%

 .���/�' اوا9� ده� ��د ��� �ه�' �#�اد%0' 
�cد' و �/��د �4م ��	� �� ��ز��ز' ا,?

� در $���'  �)jE$ ،ز��0< $%دم eا�%�
�Gره�' I%�< ��ز- �� 2ن ��#� و ��	� 
$#�Gد و �#) ا1)ا�5 k��%� �G و ���#� $�اد 
$�6ر � ����4 در $ ��] ه� $%ز �� >�E?�ن 

�/�7< >)�4 [#�J�5�4 0%دد��E$  .  
�4م ��1#] ا$%��8 و $?���C در 4%اق، >%ا�(� 
هE?� ا' ا�%ان و ادا$� ��%ان ا�%ا9#� و 

ز ��E8 و $78Gت دا=(< اE��^1?�ن C#JE)1 ا
� در ��+ �� 2ن ��ر- ��، از ��' د�"% 

1%اه�   را$�ا=7ت �4(< >�E?�ن  'ز$# �
E?�ن � در $�رد ��ز$���ه<، E0#� . ���د�<

 >`6$ �8G� m)E$ '�/ن از ��0%وه�?E��^1ا 
�%=�ردار در 0!�?�  �1< ا$���8ت �B%�� و

ه� ه`?�د و ��د، ا� ��ر �#) $�� � ���/�' د
�#H?E$ ���=د �� ا��8ر د�?Gا=7ت =�د ،ه�$ 

را از �% 0%�1 و eH1 �� ا�C �`�وت � ا� ��ر 
�� �KF< ا,�ا$�ت �< اه�#� �%�f ا��4�H- و 
ا1%ا�#�ن $!ه�<، �@ �#��� >#R#�- و �nه%ا 

  .$? �,o را �� >5# $#�%د
  

 ����L ا�/�م �E8� ن ا0% از�?E دو�� >�
��ن را ���$%دود $#�ا�� و�< از ��3$< از 

��ن از �`�ذ ��� ���' د�"% �� ا�C اد�4 
 �4#] ا	?��4< در $#�ن >G?��/� �%=�ردار

� از�C 0%و- در �q%4 �#��< ، �(���ا��
����L ن�?E��ر- ا' د�"% >�F� 8 � و#$ 

��ن ��� �$#�6اه� �� ا$%��8 و I%ب �"��� 
�Gر ا�� و 	�' ���� �-  '�/��?G< -� ����

G< >F?��/� در دو�� F1(< اE��^1?�ن �0ن وا,
 ��Fر �� 84; ا���8� �=��< ا��، اد�4' 

  .وزارت =�ر	� اE��^1?�ن �#) $�ا	� ��
  

��ن، �Lا,� ���ه�ف >�E?�ن در ����L از 
در�JH$ C_، �� �%�"��< رژ�� %ز' و 

، ���� از اE��^1?�ن�#%وه�' �ن ا��#%ون ر
��ن اد�4 .#)'���� �%ان    در  � و$< 
�H#HL C#1%��#)  �� ا$���8ت و ��ا��#9/�' 

 ���� 2وردن �`�ذ  �(�8ه��6ا�< ��ارد،
��� ا�� �� از ا�C �#��< +زم �% رژ�� 

 رو�� ���+ت �2< اE��^1?�ن �%�] �?�ا�� در
%ا��S@ اش را �?1_ ا��/� دا�?� ���� و $ 

�  C#$r�.  
  

 $�H$�ت >�E?�ن �% ��EL#� روا�e اE��^1?�ن 
?E�$7  �ن �% �% $e= �)jE د��ر��و >�

��?$ � �02ه< دار�� و�#) ���6< $#�ا� � 
. ��ا��H- دو�� اE��^1?�ن در� ��رد ه � ا��

 %?G#� �.%ن و ه � ه�?E��^1ا eروا� �ا �ن 
ا�?��8م $##��� و >�E?�ن ������H� �% رژ�� 
��� ه#R"��� �`�ذ و  ?%ول $H?E#�< ��ارد 

 دا=� >�E?�ن در �Lل و ��2را$#/�' ,�$< در
 �Jرا� Cن ��#?�ا�� در��?E�8("#%' ا��، >�

�< �`�وت ��,< 0!ا�?� و د�� رو' د�� 
����� .  

  

� 4. ا��Bم $##��� � #H�� '�H� د- در%�ا$� ��$
��ت $��4< �GرV رژ�� و -�   C##F� و >��#L 

 در او�#C ��(#� $�  ��ز$�ن�' ، $jE(� ا��
��ن �� 2ن   ا�7$<رت�ا$>; از ��Hط  اش���

%د �#، ا$� �%وز ��%ان ا=#% و ����G - ا����
�� از ه�� $�c6G ,�$< و $�(< دارد و , : 	

 �ن 1%ا�% �%1?� ا��  ����4�� > #F$ ت�L�� از
 >$��4 �)c= � %و � ��%2ن �4ا$� ا=#%ا�!

	�ر' $VW% �% دار��، در C�f ا� �8 در ��%ان 
  �- ا' د+c17� �9� �ا�� ا$� ��#?�ا m#f�� � 

  .� و $s6G ��2را$#/�' ا=#% ���
   

��ر��8 ا��ر- ��، در  �ر 	 �L/�' دا=� 
E?�ن در �%وز و �5H�  ���Gرژ��،�< �#`?E$ 

9�B�2#�8 از . ��%ان 	�ر' I#%,��� ا��8ر ا��
��  0%وه/�' $�W(`� در رژ�� 	���  'ه��E� ��

�?< ��ا�? �N$ %3� ن�?E�5H دو�� >�E?�ن  ،>�
��ن و �8("#%' دو�� %ز'، ���>; از ��Hط 
��L 7�4#� ا' �� و ���م ��7/�' ��3$< و 

E?�ن در ��ل . ��C ده� در�< >��#�	 /� 
 �5H �%2ب ا��Bد �@ دو�� $J#_ و �0ش �`%$�ن

� �/#�R	� �%ا' رژ�� و  >?E8� ،0%د��
  . ��3$#�ن >�E?�ن ,��� >!�%ش ���د

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 از �(�J و �`�ذ $H?E#� �� اE��^1?�ن ��و د�#�
 از ، از ���/� ��� �E،زاو�� $ �1_ رژ�� >�E?�ن

#� او+ $�,F: اه�#� 	�' �%=�ردار ��د- ا��
%�F$ ن .�ن�?E��^1^%ا1#�9< ا	د�?#��< ��  

�#F<  و $ ��_ ه���زار� �#��V �2#��� $#��� و
�/� $Cj�J در �%ا�% 	 �G< ���N�� ن�?E��^1ا

 .ه � ت و ر,��� ه�' ���� ���/���ا
  

��ن P�� $ �q%1 را   از ��' د�"%�����Hط 
 ه � 1%اه� ���د و دو�� ه � >; %ا' دو�?�%دان�

�F روا�e از 2ن �%��F د�� ��8ر �� و �� ���
 �� رژ�� 	���، �#��< و �8/�' ا,?�cد'

E?�ن وارد �02ه��� در >< ��E8 ا�< 'Sا�%?�
ه��ن �I2ز ��Hط  >�E?�ن � از .�4� 0%د��

��ن �� رو�� ���+ت �02- ��د، �� > �- دادن ���
��ن و L)ب ا�7$< و �� �%ح ���ره�%ان 
>�F� '�/�7'، $ ?3% $��� �� او�fع �%ا' 
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��ل . #C ا$, �� %f�L ن�?E =�اه� '#�ز?>�
��؟ >�E?�ن ه����Jر��8 �� ���ل ��Gن داد- �@ 
���� ا' را در ,��ل اE��^1?�ن)� �q%1 ���#� 

� < �#��?،$#8 �د���ل  ��#H?E$ ت+��� �� 
. �E?"< دارد $ �HJ او�fع  واE��^1?�ن �#��<

 4%اق و $?w G ��ن  در�� ادا$� و ����G ��%ان
 ���ت I%ب �� ا�%ان و در �� $ %?G#� �.%ه
 ����L �� ن�?E�< ،�HJ $ ع�fا�< ��ن او%��

>?L ن ادا$� داد- و����� ����L ��3$< =�د از 
 ه%�0- او�fع .ه� ����G� �#G6 =�ااش را

�Gر f�L% ا��  C84; �^##% �����، ا�%�
�  -� E� '(#.�� ا$?#�زات �� �?,W$ . Cرو�

ا�� � �� ��%ا�< ��ن ه%.� �#G?% او�fع 
$ �HJ، ���� �#) ��0)�% از دادن ا$?#�زات 

E?�ن =�اه� ���< �� '%?G#�.  
  

��ن در ���=���G� �q7 ��2را$#/� و >#G%و�/�' 
�� ��=?�ر �#��< و او�fع   ا=�E8�%#ل

����E$�ن ا	?��4< در �Gر و ر,��?/�' ,�ر�/�' 
E?�ن در $ �HJ ,��� درk و �< �)�B $ >و�%#�

ار��Bع دا=(<  I%ب �� ه�m#f�� .�� >9�E ا��
و ����G ��%ان در $ �F� �HJ از > w ��ل �#��� 

�I '�/�7%ب و . ��H1�$< را �� >#5 �%د- ا��
��G� ـ رژ�� د�� �E#��1 'وه�%#� P)	 در -�

>���ن و،$!ه��� ا0% از �L ، �E8)ب ا�$7< 
���G� �$�8�2ر �2/��� ا > #G� PH4 و �E8� 

G�� ا�� در 	/� �a#FK <از 	��P د�"% 
  . ا�C �#%وه�

  
 C8�$�� 'ر�	د %���ن در ����اL?��ل >#%وز' 
E?�ن �< ����L �� ن�����ا�� و �G6/�' از 

.  ا$%��8 و ���� ���#�   �$#?�ا� � =�د را �%
>#x$� �#��< ا�C رو�� �?# �B	���H� ( ار��Bع 
 %?G#� �.%و $��ود�� ه P)� ،>$�, و >�$!ه

� .  ��ارد2زاد�/�' �#��< و ا	?��4< �)jE$
H$ رزات و��و$� ا,�Gر ���0)�% د�% �� زود �� $

 ا� �8 .$?%,< و >#G%و 	�$�F $�ا	� =�اه� ��
�5 >#"#% و ,��_ در 	 �5 �2 �- �?�ا�� �� 	 @� 

���� 0%دد، �� � �E#���%h$ع و ا�Bا�% ار�%�
 >��H�� 5�  �- ا' 	  '%�	��"�- و �5H ره

�G0 ر0%ان �%=�اه��.  

� /� �%ط � در �Lل f�L% . ��0%1?� ا
$#?�ا�� � #�د0%ا�%�C و $%�C�%?FB �#%و را در 
 C?1%�!< ،ب ,%ار ده�%I C���?$ 'ز$%- ا
 eH1 ا�� و �HJ $ ب در%I _1� $ و �J)�
 >1���ن ��� P��	 ط از%� C#ه� C?1%�!<

در 	%�0 دو�?�ن I%ب دو��ر- ا�� �� �2/� 
L� 0%.� >!�%ش ا�C �%ط (#� . ��$� 0%د��

��ن  $�F$(� و  �ر $jE(� ا��، ا$����2$�ن �� 
�� eH1 ط ��+  و �/#� ���دن ��2ن در ,�رت%�

 '�/#0 -�#R#< �)jE$ Cو ا� �E#� %�!h��8$ا
  .=�د را دارد

   
 	 �L/�' ��$�  ,�رت+�;����� �� ��	� �� �

�HJ $ '�/0)�% از ،در دو�� و $ �1_ ,�ر��� 
��ن =�اهدردادن �/� ��.#)' ����  ,�رت �� 

. ���R ا�C روزه� ��ه� 	/?"#%' ه�' ��د، 
���	' �$�8L P��	 ده�' از�/ G#< و �#?Eه 

و ./%- ه�' ��=s 2ن �#) از �%�] ر���� 
� C8�$ ه� >#G /�ده� �qرت 0%1?� ا��، '

�#�E در �%ا�f�L e% $�رد ,��ل ره�%ان 
���S- 	 �ح اq(< و � �رو 2ن ر,#P 	 �ح 

  .,%ار 0#%د
ار �� $7 �4% �(�8 	 �ح  �� � /� 	 �ح و�1د

 >)qب ا�7$< �#) �%ط ا(L در C���)0
>#��?C �� رو�� m)q را �C##F 	�ول ز$��< 
=%وج ���� از اE��^1?�ن ا74م ���د- ا�� و 
 C?��#< > F� ،ا���= Cدر� a#`6� ���0%ه
 �E8� ��( �� ،���� ر�KL �� ن �� دو����

�E���2 >��#�. 
 ,�رت  .���KL �� �8ر ���� �� ا���cر

���e ا�C �#%وه� و �� ����� ��ن ��2ن �� وز�� 
=I �q7%ب . اq(< در دو�� C8�$ ا��

 ��< �� f�L% ا�� اE��^1?�ن را  eدر �%ا�
 � و �� $#?�ا�� ا$?#�زات +زم را ��  k%�
��ن ��ه�، �(�G0 �� �8دن ��ب $!ا%- و ���
E?�ن را �� �< �E8� 0`?"� �� ��2ن $#�6اه� از

f< 0%دا�� و از ��' د�"% �� �Lود' را
��ن �G6/�' از ����B%�� ���دن 	 �ح � �رو 

�  P)	 ��2ن را .  
  

� ��2 رژ �E ا� >)qا '�/G�%< 8< از� ��

��ز	<= �>�د ��ز	<= �>�د 
  A�@?�نA�@?�ن

  
 ��< در  eن در �%ا��?E� /� ا$�8ن �4(< >�
��ن و ���$��H(� �� رو�� 	�ر' �%�@ ���دن 

0%وه/�' . L)ب ا�7$< در ,�رت ا��
 ���F1  '�H#� و� �8 ادا$� در C�f ا��$�%د-

 را در 0%و را��J � "�� : �� ��ن�#��< 
� و در 	/� $< �#  >�E?�ن و ا' اس ا' 

�`; =�اه � %د، %د- و $ �1_ >�E?�ن �4� 
� ��2ن در دو��%���� >%ر�:  >����< 

�را?% $!ه�< رژ�� ا�� %?G#� �.%ن ه��. 
و ا�7$< ��ن ه%.� �#G?% رژ�� ا0% از 

 �Lز- ا' �`�ذ ��E8 دو�� اE��^1?�ن را ��
E?�ن و E�%4?�ن ��Fد' در $ �HJ ��ق �<

�%د' و   $ B% ��=�اه� داد از 	��P د�"%
 >0%#� �Jدو�� را� Cدو�� �#�8+ر ه �ا� �� 

  . �� =�اه� -� �در 2
 �# #�E?�ن از دوران ��ر��8 $#�< ����L

 �ن از � #�د0%ا�%�C ا4(< �/?� �� ذوا�`�Hر
$c%ف 0%وه/�' ا�7$< در اE��^1?�ن ��ر و 

�#��< دا�?� و $H?E#�� �� $ �1_ $(< و 
�Gر در >#��� ��د-  Cا� '�HJ $ '�/?��,ر

   .ا��
E?�ن در دور- ا' � ��E6 وز�% 2ن زن �< 
��د، در دور- ا' �# 3#% �/?�، �� ���م ,�رت 
��ن، 0%وه< � زن را ا7q ا��Eن �� ���از 

���=%� ����L �� ،د%�G#$ . _1� $ ن�?E�<
ا �nه%ا در د�1ع و ����L از $(< =�د ر

 و � #�د0%ا��ن و ا1%ا�#�ن ا�$7< $< ����،
%##^� �I%#)4ر�G8�2 رژ��/�' �#��< در ، 

�ن ��E8ن و ���#��� 2ن در ,��ل اE��^1?�ن 
  . $���G ��د- ا��

  
 >��#) �%=�رد I%ب �� $!هP و �#%وه�' $!ه

ن 	 : �%د و .� در �Lل .� در دورا
7�4 %f�L �6� ����L -و�� �ا�� از 2ن ��د

ا�����L C ه� �(��ظ ��ر�6< در �H#� ا�� و 
,��� $�Gه�- 	/�ن و ه� در $�رد اE��^1?�ن 

ا0% در دوران 	 : �%د $ �1_ �#��< . ا��
 I%ب در راس ا��+ت $?��- ا�8�%$

 C�%ن در د�1ع از � #�د0%ا��?E��^1درا
 �B#?� 0%وه/�' ا�7$< ه��6ا�< دا�� و در

ن و ��ون ه#} ,#� و �%�< از �� ���م ا�8$
>���ن >; از ا$%وز ��2ن ����L ���د، ا$� 

>; از ��زده�   و �q�c6$	 : �%د
%�$�?h��4اد �I%#)4 در ./�ر.�ب eH1 

��رز- �� �%ور��E"$��ود، $" ، �/�2 ���H� در
 �#��L ��� 2ن �56 از ا1%ا�#�ن ا�$7< 

�#�- ا��)�,%ار  �7$ �زع I%ب را �� .��5 
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 %#hر �#(�ت و ژا��� ��L�c$
�ر� �س �?%و kا(��� '%#� �� ;?���

  ار�� ا$�ر ا$ #?< ا���د�� ارو>�

  

�و- ا$#�: �%0%دان �� �1ر�<  
 

 >8�S)� >��#� 4(�م � �Gدا� kا(��� '%#�
��ر �ه5 ��ر�B< و ,��_   �- 2زاد�/�' �
 �f -رز���# < ���د-  و $G#< 1%د' را
�%ور��E �� ه�� رو��' �@ ��ع د$�%ا�< 

  .ا ���#� $# ����=#��< �1,� ر�E@ ر
    

دو@= ا���C� در ��ا�� ,�ور�B8 از 
 D2E� 6�داد3 ه �اه� ,�E � :�ان�8�

 KLا Jدرس، �+�ر3 ��رت ��#DC، و( 
��8M 6 ��رد�ا6 ) ه���Oد را 

!�و�8��6 ا�� �D ا���C��D اQRم 
����+# . T� ن از� � = UVو Wا� ��J

  D	�#و ز�+XY ��,+��] Z +R ,>�وز 
  �D2E # 8=؟

  
 C$ ��% وارد ��11 ا�C ��ورم �?h� 

$��ود�?/�' $%L(� 	�_ 2ور' ا��47ت 
�"�ه< �� ,a��� �#K  . 0%د��- ا��

� �� . �#���از�� @�S)� >,�HL �%� Cا�
��ز$���ه< ا�?�Hل داد- ه�' ا�8?%و�#8< $#�ن 
���8/� ' ���م 	/�ن �� �#�- $6`< و 
�#h#$ @#���?E%دازد، � � �� در=�ا�� 

�% ���$< �F� >9�8�11 از $�H$�ت ا$%�?h� 
ا��47ت و داد- ه�' �G$ >8��� >c6?%��ن 

�% 74و- ا� �8 . را در ا=?#�ر �2/� ,%ار $#�ه�
 ،a)?6$ '�47ت در $�رد ا1%اد از را- ه��ا
از �%�] ه�ا>#��، در ��>% $�ر#?/� و از 

���G#$ 'ا�?%�� 0%د 2ور [�%�.  

 ��2/� در =�$� ��GH ه�' ��E< ,%ار دار�� 
� �@ 	�$�F را $#?�ان �% ا����ت  �  %81 8#$
ا$ #?< ا�?�ار ���د- و د$�%ا�< $��ود �% �@ 

 �~~~~~~~GHن���K$  و (Alternance)  >��#�  
  .ا��

  
 =>	����ور�� �� ا�W ,��ل  Wا� �� ��J

  #���KM ا!=؟
  

�#% 1%ا��E و ا��7H/�' د�"%' در ارو>� ا�7Hب 
داد- ه�' 	��� . �� ��م 2زاد' ��H] ��1?� ا��

د$�%ا�#@ �2/� � /� �%ا' >� �� دادن �� �@ 
�#�ز ا$ #?< =(] ��G- ا�� و �� � ا�C �#�ز �#) 

�F' دو�?/�' در��اوم ,%ون �. ����F >#�ا %د
$(< از $ �1_ ��ن �� ��م  �%$ ���ژ' �#%و$ �' 

در >���ن 	 : �%د . �#%و' ��3$< د�1ع ���د��
$jE(� ا$ #� دا=(< �� $jE$ @� ���N(� ا���< 

���� 0%د���.  
 >�%I '�/#ا�% و در $#�ن �E#�ر' از د$�
$jE(� ا$ #� دا=(< �� 4 �ان �@ $��fع 

، �%ا' ��H] 1%ا��د	� ا' در �L ل ر�� دا��<
ر���?/�' E0?%د- و 7KF$ �Lت �#5 از >5# 

$/�	%ت، �%ور��B� ،�Eرت : $%��e �� ه� $�� �
-%#I در 2$�- ا��... $�اد $�6ر و . �Vد�L11 

 �%�$ C#��$ ا��ر و(#���� ���N$ �� %��?h�
ز$# � ه�' C?=�� >)�4 �%��$� ه�'  ?%ل و 

��x#$ ب�EL �� �F$�	 �3رت ��4$< در� . ��
�C$ %3 ��ون �@ �^#% � #�د' ا����G ه�' 
	�F< ه#w .#)' ��#?�ا�� �� ا�C رو�� =���� 

  .ده�
  

 ���#�� T� �2ل�� [��C, Wا� ��J
  ؟! �!D دZ Y ا!=

  
�%=� ه� �� ا�C ��ور�� � ا�C رو�� $��cل 

>�  �Jا��� �  ا' و.2'.د���; 	/��< ا�� 
  

 ����U� �� در ��ا ��J �+� �]# ��
� ^ از ,�� [+U@ا _CR B8ور��, ��

  �a از �Oد #<�ن #+` ده�؟
  

.#)��8 �� �3% $#%�� ا�C ا�� � ا$%وز 
$F#�ره�' ا$ #?< د�� زدن �� ه�� .#) را 

 $"% � �م ه�� .#) ��� در. $G%وع $#�Eزد
  �%ا�% $F#�ر ه�' ا$ #?< ,%ار ��#"#%��؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

ا�� $� را ا�C ���ل در ���#�ن ا$ #?<،  �%د
�� ���0 �4#] و ژرk� 1 در $�رد د$�%ا�< 

  .�^#% $#�ه�
 ا$%وز- ا0% دو�� �� $F#�ر ه�' د$�%ا�#@ 
=�ا��9< دا�?� ���� �� ��د0< $#?�ا�� �HLق 

در ��L#�8 . �/%و��ان را >�$�ل �����
د$�%ا�< $�4��B از 2زاد�/� و �HLق را 
�8G#� $#�ه � � ��ون ر���4 �2/�، ر�#�ن �� 

$� . � #�ده�' ا���< د$�%ا�#@ $#�G#�� %Eد
0`?� ��#?�ا�#� � �%ور�E?/� $�1] ��- ا��، ا$� 

 

� ����ل� ����ل��U� #[�رت و ا:�اد  ز���U� #[�رت و ا:�اد  ز�   
B��� b V�,:  
���٢٠٠ د���% �١و>�  �?�ر�� >�ر���ن ا���د�� ارV را,���ن '%��#h$�ا�C ,���ن �%� ه�' �(`C و .  �#�� �P��c ر���  $ �ر	�ت �%ا1#@ �(` < و

���م �/%و��ان ارو>� را �� $�ت %�< و ا�?`�د- �ر�%ان از ���� ه�' ا�?��$� �"�ر�/�' ا�?%�?<   �(` <،$����8ت $#�Eزد �� $�?�ا' ()ما�?%�� را $
ا$�8ن د�?%�<  �P��c و �� $�رد ا	%ا 0!ا�?� ��ن ا�C ,���ن را $�H$�ت ا�C ا���د�� ه�ف از. $�- در ���@ ه�' ا���47< ��ن ذ=#%- ���� ��٢

�] ا�C ,���ن .#)' �B$�Lزات $�ت  .$<   � 4 �ان��F1 �� �`6$#?/�' ا1%اد و $?/�#C اL?���< ا���47< >(#; و�%و�; ه�' � >� ودا1%اد =�
 0!ار �� 	�$�H$'  �F$�2ن را ز$# � و  $ ?P��c� C��H ا�C ,���ن را �� $�HL �� �)�L ���Nق �/%و��' �(H< ���د- و .دو��ل �C#�6 زد- $#�Gد

  . ��3رت $#h �ار��
  

�� �%	�� " 	�$�F ��3رت و ا1%اد ز�%  ?%ل"$?C ز�% ��� 4 �ان L�c$ از $' ا�� �)B"[)= -�� ����H? $ eان ، ا�Multitudes ��%G� C �� "ا�
� . و $ ?�G#$ %Gدو �3%�� >%دازان �f �%$��� دار' �� ز��ن 1%ا��E' .�پ  >) �L����، �2 ��< �� 0%ا�5 ه� و $L�c$ Cا� ��	�3ر از �% $ 

��ن 	/��L '+�� mJ� ن و �3%�درJ$ ���	 �F$�	 وران ار�� ا$�ر ا$ #?< �. ، $< ����%ح ا��� >%دازان�G$ از kر���ن ارو>� در #%' ���)ا�<
�#E  .  و از دا��G �ان �q%4 �#��� در ارو>� $#�����/% �%و
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��U� #[�رت و ا:�اد  ��U� #[�رت و ا:�اد  
  ز�� ����لز�� ����ل

  
  .�"%ان �q � ��ز' ��- ا��ادار- ��ش و د

  
 ��� در�� ��- �� $ C#1(� �� ه� @� 
��ا��J �#%و' 34#�< از $%دم 	/�ن ����� 

$C از 	�(� $�ا�F1ن ا�C �) . 0%د��- ا��
�?E#� . ����� ا$� در $�رد ا$%��8 ���� 4%ض

� ا������ژ' �#� E%و�#V�� �E#% �)ر0< �% 
ن از ,���. ��H] د?%�C ا$ #?< دا�?� ا��

>��%��ت �� �0ا�?���� ه�� دا�c�$ C�%?I+ت 
� ?Eه �L��$ Cا�.  

  
 ���R D<ر��, c /E, 6رو �+� ��J

  Jزاد��� ا#Kd � =>dار��؟
  

�4د' ��ن ع $� ��ون �@ �� ��� �@ ��
��, � ��$ eا�%�،�G#$ >H)� � N?ا� @� � ،  ��

����� $�ت �"/�ار' ا1%اد ���e  .>#5 $#%و��
 ��ون ارا�9 �ام د�#� >(#; در ��زدا�?"�- ه�

�#� ���ده�' از , Cازا� ���E$ و د- ه� >F,وا
� �x#$ ا$ #?< �� ���ر �#Ffو Cدر . ا�

 �� ��E� �ا�"(E?�ن >(#; $#?�ا�� 1%د' را 
0%ا�5 اش �� ��ز$�ن و 0%وه< $3 �ن 
����، $��/� ��ون $�Bز ,����< در ��زدا�?"�- 

  .ز��ا�< �����
�ا>#�� در� �ن را  در ا�C اوا=#% >%واز �@ ه

q%ف �� د�#� ا� �8 �8< از $C�%1�E، زن 
� در$����8 �(` < =�د �� $��E� ا$ #?<  '%#<

%د�� a,�?$ ،د- ��د%�@ �^#% ,��� . ا��ر- 
jE$ >?L(�  . � �=� در 	�$�F ر=�اد- ا��

%دن ه� $ B% �� ا��4ل ا�C ,���ن $<  >=��
 _����د $�� � �B%�� 2ن >k%E ��خ 

� در�G �ب ه�ا>#�� ا��k از �L 1%ا��Eي 
$��Fل �#G?% $��� و �h; =�د را در ز��ان 

  .ه�%ا- �� 	 ��?�8ران ��ز ���1
  

 ��:�C +# �C � �� ا:C�ر R��� در ��ا
ا��CX+R Wد ه� وا��^ #<�ن �Oاه� 

  داد؟
  

ا�J6� C< ه� در وا,_ ���e ���ر' ز��د' از 
ا�81ر �4$� در . $%دم  ���� 0%د��- ا��

وC��� �#Ff از =�د وا �G� 5ن �%ا�% 
��#�ه� .���8 ا	?��ع 0%ا�< 	�' =�د را �� 

. ���R ا��c� Cر : 1%د�� 0%ا�< داد- ا��
C$ 'و,?#�8 2زاد �� �$�رد ) 1%د(و	�د دارد 

 ���E2زاد' ه� %��/��� ,%ار �"%1?� .%ا ��6
��ال ا$ #?< . �ن �� $���N . 2$�د- و �F1ل ����

)' درز��0< $%$ �)jE$ �%دم در2$�- ا�� 

�ره�' $�	�د ا��، � /�  �Rم ه��Bا' ا�%�
�G#$ ح%J$ �8#��2 ��ا� � �E د ا�

 C# . C?=�� >)�4 اران =�اه�ن��?��#�
� ?Eا$�ر' ه . -S��� ن�?E)"ز0< در ا��� ��
�$%- ه�' Middelsbroughدر �/%   

 �)q�1 ر 0!ا�?� ��- ا�� �� از� �� �" 6�
دور ,���ن �8 �ن را $�رد ا�?#�Kح و ��ز 

$� �? /� �� ��� �@ ��ع . 	��< ,%ار ده �
#5 $#%و�� �( '�� �� �8	��F$ ��3ر�< �� >

	�$�F ا��  ?%ل ��ا��J ا��Bد >������ن 
�$%- ه�' �%ا' �G1ر  >$��4 Pc� ،?��ع	ا
و �%ا' =�د $� �ع ��ز' ا1%اد ,�م �% 

�ر ��$� ه� در �2 �- رو' . $#�ار�� Cا�
  .��ا���/�' =7ق 	�$�F اV% =�اه� دا��

  
 Wر6 در ا��ان ��d>وهeM �U�� ��J

�� ا#>�م � �ه�R؟��  
  

در ارو>� ��  �ن . ��C �% ��$� در ��ر- 
f�$4را- ا��ا=?� ��- �ت ا$ #� و 2زاد� �� '
� $?8G� از S���  Challenge- . ا�� 23 

0%وپ وا 5، از �Gره�' a)?6$ را در �% 
ا�1�f �% 2ن ارو>� رو' ه�%1?� . $#"#%د

2ژا�E< را � �م �HLق ا���< در 	 �ر' 
� $C رو' ا$.  ا1??�ح =�اه� %د2007

2ژا�VW$ . � ��$ >)$ '�/E%�� 2ن �@ دارم
CNIL 5� 	 Cر�2< دار�� ا$� ا�� �Eدر 1%ا� 

�� د+�� ��ا�?C ا$���8ت �1< ,�در �� ا��Bم 
,��� ��$� ا�� � در . �ره�' ا���< ��#�Gد

 �#��L P#ا�%$ �� �q%4 Cد ا����2$%��8 و 
�� ه�� �Lل ا�S< ���0 CوهG/� $� را . ا' ا��

  . $�ارج ��+' �^(< و �ر' ��6اه � ر������
 

�2/� =�ا�?� ه�' �? /� �f و �o#H �(�8 در 
�  8#$ ���$%1 �q%4 Cر,��� ��ه� را در ا� .

�%ا' $�Nل در �(�S@ ��� ��0ن �ر�� ه� در 
 -Sق و��HL C?دا� >f�H?$ >Gره�� [�� $

$C?=�� _)J >(#;، در �qرت  �%ا' ��زر�< و
 ��� �$� . �� �3% �%�#�، هE? �» $3 �ن«

�� دار�� و در ا$ ��J$ �F$�	 ل را در��#E�$ �#
% C#4100 ز$�ن �#@ �02ه#� � ا��Bد ا$ #� 

��د- و$� ه�)$�ن 	�ا �%�!< [H�� �F$�	 در
�#���  .  وا�E?� �� 2زاد�/����ن $#

  
�� f� �?�ه= �Oاه� دا�=؟ �� �U��  

  
ا�  @� ��� �� �$ �8	�C$  �F$ �%س دارم از

 > #�K�(^)#$ �#Eا��8 �� ���� ا��را� �F$�	 ،
� ، ��c$#� $# ��� �2 �- اش را �C#�K ه% ,#�?<

، �%ا' ا$%وز را �%ا' 1%دا�5 ا��6ذ 8#$ �
	(�0#%' از �LادC8�$ �8#V ا�� 1%دا ا�`�ق 

�?1�#�.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

 ا0% �#��?��اران �� ا�C ز�"/�' =J% �0ش 
1%اده � و ا0% �2/� ���م ���H%0%ا�< را ��ز ��ز' 

  �، �2/� ��د0< و����f را �%ا' =�د ا�?�6ب 
را در " ���م ا$���8ت $�	�د"=�اه � %د و �2/� 

L?< ا0% ا��- . ا�C ��� ا�?�6ب =�اه � %د
 � F$ �,�1 > م >#5 �# #/� �� رو���� C?ا��=

� ���.  
  

 k%�$ � ا��?#$ �L�fو �� ���	8 ���ژ�/�' � 
و و �% ا�"#)ا� �- ا�C ����� در ���  ?%ل 

در�2 �- �� ��د0< . ��3رت �$� �% ا1%اد ����
 ا$�8ن ��3رت و �RFID ��$ C#F.#¥ ه�' 

%د s6G$ -Sو� %��� C?دا� �Jرا ��ا� %��$ .
%دن $��% $!��ر �#)  a,�?$ ن ا$�8ن� Rو ه�

�8 ���ژ' . از q�1(� دور C8�$ =�اه� ��
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در ��رد آ���ل آ�ر	�ي در ��رد آ���ل آ�ر	�ي 
����� در رو! ������� در رو! ��� �   

 
B��� ���g�:  

>���- آ ?%ل آ�ر0%ي، ��ª از I � و  
-���< C�%?�$?�r`��� در  ه��9 ا�� آ� 	��

�?� آ�?% $�رد ��	� ,%ار E� اد�#�ت �1ر��
	/� I � ا�� آ�  از ا�C. 0%1?� ا��

 �?L در0#%�� و �#5 از ��#H?E$ آ�ر0%ان
و ه)اران 1%ا=�ان و  �%�C ا�c?4ب 1�$]

 �� �`; $#�ه� و ���V ���?� �� آ�ر0% ا4?��د
� ª#$  ل ��رژواه� آ�ر0%ان�B 	 آ� �%=7ف

  .�"#%�� =�د $#?�ا� � ادار- ا$�ر را ����
�E#�ر ا�`�ق ا1?�د- ا�� آ� 0%وه� از 

����J$ �#��� اي  اي و �� آ�ر0%ان �%اي%�
اي، =�د را  وادار آ%دن $��%�� �� $!اآ%-

��ر د��-B$ �� اي  ا�^�ل آ�ر=��� ا�� د��
�(��  .����� C# . �.%0  -%$ه��9 ا�`�ق روز

ه�ف ا�C ��ع آ ?%�/� ا����  ا��، ا$�
 %در د�#�ي $q�F. ه� ���#� ��#������ز$���

�%�C ����� آ ?%ل آ�ر0%ي،  � �=?� ��-
2رژا�?#C هE? �،  ه�ي آ ?%ل آ�ر0%ي در �����

اي �E#�ر و�#F?% از  ا$� آ ?%ل آ�ر0%ي >���-
�%اي . �?#C ا��$�	�د در 2رژا ه�ي �����

 �%�C آ ?%ل 	 �5 آ�ر0%ي ا�%ان � �=?� ��-
آ�ر0%ي ����� ��راه�ي آ�ر0%ي ا�7Hب 

١٣�٧� ?Eآ�ب  اي آ� �� د�#� �����.  ه%�
�#�- 	�/�ري ا�7$� ��� �=?� $���- ا�� و 

�� دارد اL?#�ج �� �® ��H#] ه����	 . Cا�
 �ª از ا� ��, �?L ،7بHا� �L����راه� در ��

��ر �� 1%ار  ���+تB$ ��7 آ�ر1%$�ه� راHا�
���� و آ�ر  آ%د- ����، ���e آ�ر0%ان ا��Bد

و ��ر ��ز$���ه� ���#� و در آ� $��%�� 
  .د�� e#�$ � ?1%0 آ�ر را =�د ��

 
 e��� آ�ر e#�$ ��%��$ ����� C�%ا$� ��رز�

ه�ي  آ�#?�" �ªG(/�ي آ�ر0%ي ���� �����
. � رو�#� ���١٩١٧در ا�7Hب " آ�ر=���

ه�ي آ�ر=���   آ�#?� %0.� $� ,�7 در��ر-
�� آ%د-�q �#ه�  رو� -���< Cا��، ا$� =�د ا�

 ��١٣�٧راه�ي آ�ر0%ي در ا�7Hب  ه��� �
���%اي  ا�%ان اL?#�ج �� �® ��H#] ه�� 	��

ه�ي  	 �5 آ�#?�. =�ا� �- �1ر�� ز��ن دارد
�ª� �.%0 �#آ�ر=��� رو� � I از  C�%�

ن ��د- ا��، ا$� ��Bرب 	 �5 آ�ر0%ي 	/�
� . (	 ���`�r?$ ردي .�ن آ?��/�ي�$ 

Carmen Sirianni و Oskar Anweiler 
ه� ���H#Hت +زم و  L?� در ا�C ��ر-

���`c $ رت �"%1?� ا���q اي . �Eآ ����
د�"%ي را ه� �?�ا�� ا�� ��%د، ا$�  . � �����

� ?E#� �15  �%اي �����. ا� /� آ��در��ر- 	 

ه� ��6 در�F�  %#0ه� =�د آ�#?�. 0%دن �"!ار��
��ر �� د�1ع از ا�7Hب  $9�E� �#��� ��د��B$ و

 Kornilov و در0#% ��ن �� د�� �ن ا�7Hب، از
�� �?1%0 Kerensky و Kaledine�� ، Rada 

�/ª. و ا�(�اه� و  اوآ%ا9# �، �� ����2#/� و
 ��ª# ª� %3، ا0% ا$� از. $��(`#C �2/� ��د��

����د ��- ا��، ���� ا�"�G ا�/�م  �F q رو�#�
�2/�  .ده� $?�	� �� �� �%ف PL�q آ�ر=���
ه� و $�Fدن، �� ����د  ��د�� آ� �� �JF#(� آ�ر=���

ه�  ���#�، �� =%اب آ%دن را- 2هC آ%دن ��ز$�ن
$�Fدن،  و ����دن آ%دن ��4ي $��#C 2+ت و
 . دا�? ���F در دره� �C?Eª ا�7Hب را

��ت P#B4 و ��J$ -ري از دا�?��/�ي در��ر�#E�
آ ?%ل آ�ر0%ي و  ه�ي P�%I آ�ر0%ي آ�#?�

$ ?/� $jE(� $/� ا�I . C#%- ا��?� �H#HL دار��
$ �3ر ه��ن ا�7Hب (ا�7Hب ��ا$�%  ا�� آ� ��

 %�آ�ر0%ان  ،)$?%	�.  رو�#� ا��١٩١٧اآ?
ه�ي  ا���Fم، 	) در آ�ر=��� رو�#� ��Jر 4(�

آ�ري آ� $#ª%د��،  �q، ه �ز در �%ا�%=�
 C#4 ؛ و در��%ª#$ �1ر >�9# � در���#E� د�?�)د

�%ا�% رو�#� �® �ªG(#��� =�د��6دي  �Lل در
�F q ا,� ��ا���9 ��ز$�ن دادن�L را در  آ�

./�ر.��� آ�$7 ��ز- دا��، در �Lل �ª("#%ي 
   .��د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
،  =�ا�� اq(� ا�7Hب ��ا$�%، ٣m)qاز $#�ن 

آ�ر0%ي  ز$#C �%اي آ�Gورزان و آ ?%ل
 C�%?�/$ _�� q آ ?%ل آ�ر0%ي ���� ،_�� q

رو�#� 	��� ه% .� �#G?% ��  �2/� ����؛ .%ا آ�
�%ف �%ا��ا=?C وFf#� �#��� $�	�د و 

�$�ª� ا�� آ�ر0%ي 0%ا�5 دارد%ª$د. 
��ر�� �ªG(#��� آ�ر0%ان در رو�#� �E#�ر 

 $F �ي �� �١٩٠,�� از ا�7Hب . c?6$% ا��
د,#] آ(�� از ه#R"��� ا���د�� آ�ر0%ي =�%ي 

�0 �%��#� � �=?� ��-  � /�. ���د� ����
 ، ه��� �"ر�5 �`#�ان"آ�ر0%ان، ا�?�6ب 

ا�?�6ب ر�5 �`#�ان در رو�?�ه� و L?� در 
���%H� ا��از-  ز��ا�/�ي رو�#� ��د آ� ®� ��

 ه)ار ٢٠٠ �Lودا �١٩٠در ��ل . ,�رت دا�? �
�%آ���Gن  Stolypin .ه� >#��? � �ا���د� �`% ��

$�Hو$� آ%د��؛ ا$�  ه� ��Fادي از ا���د��. آ%د
�e و f ن�G�2/� ه� در �/��� �%آ�ب، ا$�ا�

�%ي ��F#� ���� ره�%ا��Gن#� ��.  
  

 �� �ª�%$2 آ�ر0%ي ��� �Eا�"(#; و �� 1%ا�
���?� ���H#H را ا�� ��%��، ا$�  $#?�ا�#� �qه�

رو�#�  ه�ي آ�ر=��� ����� �#34 	 �5 آ�#?�
�?=� ��� �?�E� -���< اي ��,� $���- ا�� ه �ز .

-� E��� ن ر���	آ?��/�ي   C�%ر��/G$ از �ª�
 د- روزي آ� 	/�ن را"��ر�� ا�7Hب رو�#�، 

ه�ي  در $�رد آ�#?�، $���H آ���ه� "�%زا��
ه�ي آ ?%ل  ر��G" آ�ر=��� رو�#� ��� 4 �ان

 Origins of) "�آ�ر �% q ��_ در رو�#
Work’s Control of Industry in   

Russia)   �4ت��J$ a#	اب ارا�	در 
�#Ffآ�ر0%  ��رژوا�9 در ��ر- و �H��

 ١٩١٨رو�#� ��F از ا�7Hب در اوا=% ��ل 
 ��%G� در"%c4 ��7Hا�� آ� ���?" ا� �

 در��ر- =�د آ�رآ%د ا�ªG� C(/� =�ا� �- را ��
 �B و ا� � ª#$ � �2 �/)ªG� Cا��از- آ��1 �� ا�

���H$ C�1ر�� ا� ��	%� �# ª#$ �3L7$ را .
ا$#�وار�� آ� در ���ر- ه�ي �2 �- آ�ر%0 

�E#آ���  a)?6$ ه�ي ���?�ا�#� در $�رد 	 
 2ن �� �B%�� آ ?%ل آ�ر0%ي �% ���#� و ار���ط

ا�7Hب، ��راه�ي آ�ر0%ي و ��ز$�ن 
$`c(?%ي  ���#��# �?E	��F$ و N�� -%#I/�ي

  :دا�?� ���#�
 

هاي كنترل كار بر صنايع  ريشه

 در روسيه
�ن ر�� 

���4ت ��رژوا�9 ��6 آ��#�-J$  �� ا�� آ�
رو�#� $?���  ه% دا�?��� در��ر- آ�ر0%ان

����؛ ا� �ª در ا�7Hب �� ر1?�ر ا���H�L =�د، 
���ت �HF$%#Iل و P#B4 و  %ح�� ��J$

 PL�q �� ���#GLر1?�ري و �� ،P�%I
اي آ�$7 و�GL  و �E ª# /� ./%- ه� آ�ر=���

ا��H  �� د�#�ي =�رج . #C. از او ���� ��ه �
ا�� آ� آ�ر0%ان د�?�)ده�ي ه "`?�  آ%د-

از آ�ر آ%دن  در��ª#$ �1  � و در �L C#4ل
�  ª#$ ه� =�دداري . C# . �q7= ر�J�

�F q رو�#� را  ��c%ي داد- ��- آ��
  .ا��  آ�ر0%ان ����د آ%د-

 
ا$� ا�C وا,F#� دارد آ� �F q رو�#� در 

�E#� ���)J$ ب و�= �#Ffد  $ ?/�. و�=
ا�?�ا �%اي $�ت ز$�ن . ا�C د+�� ز��دي دارد

� : Cª�$%#I  درازي ���� 2وردن ذ�Iل
و ,)ا,/��Kaledine  %� 5 ��د؛ .%ا آ� ا�?�ا

?F q �HJ $� Dontez Basin  � ?آ ?%ل دا�
 و �� =��% ا� �ª �%اي دو. و ��F ه� #����2/�

اي �� رو�#�  ��ل ���م ه#�FJ, ���"Rت ��ز-
1%��د-  وارد ��#�G، اآ �ن $��#C 2+ت

�C#�� /$ ،�/ #E ª و ا�C �#¥ >%� (� . ا�� ��-
�H��دار و�1دار ��د��، در ا�?�ا  �%$��� آ� �� 

��د�� �� ا��ر�� %f�L�?#آ�ر=���  ه�ي ?� آ�
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هاي كنترل كار بر صنايع  ريشه

  در روسيه
  

 ه� وارد �F�  �`6$ ��#� �#��F1 از 2ن، ا���د��
K4 �#آ� در �%ا�% رو� ،���� ���%H� ن�G?��

در ز$�ن 	 :  ا$�.  ه)ار �`% $#%�#���١٠ 
ه%���0 ���7 �%اي �ªG(#��� آ�ر0%ان ��Jر 

����L%#� و ه% آ�ر0%ي را  اي �G#$ آ�ب%�
 آ� در ار���ط �� �ªG(#��� آ�ر0%ان د�?"#%

  .$#ª%د��، �� =�H$ eم 	�/� $#`%�?�د��
 

ا�7Hب آ�ر0%ان را �� �Lودي از ا�C ا��رت 
�ªG(#��� ��ق  ره� آ%د و �� ��4% �� �%ف

./�ر $�- ��F از ا�7Hب، او�#�B$ C_ . داد
 (All-Russian) �%ا�% رو�#� ه�ي ا���د��

  $#(#�ن و١ ���� �- �� ���� ��0 از ��٢٠٠ 
دو $�- ��F . ه)ار آ�ر0% �%0)ار �� ٤٠٠

$#(#�ن �`%  ٣#5 از ه� � ���K4 ا�C ا���د��
ا�Riazonov  C و � ��% 0)ارش. �%2ورد ��

 .�%ا�% ر�#�- ا�� �4د اآ �ن �� دو
 C�1 ا���د��"ا�%L �1"$ �3ر " (اي ه�ي%L "

�� $�ل  ($?%	�. ه��ن �^� و >#�G ا��
� ���ªه�ي 1%ا�7F� ،�Eو- ه��ªري �� دو��، 

آ�ر0%ي ���2ن، در��  ه�ي �� ��q#� ا���د��
  .��- ��د��

  �2/� ا���� $G^�ل $��رز- �% �% آ�ه5
���4ت آ�ر، ا1)ا�5 د�?�)د و در آ� ه��� � 

د�"%ي،  ه�ي آ�ر0%ي در ه% 	�ي ا���د��
�%اي . اي ��د�� در9�E$ %#0� رو�#C ا���د��

�L ا=?�17ت $#�ن آ�ر0%ان و  �����، �%اي
آ�ر1%$���ن، ه#j?� را ��� ��3رت دو�� 

� در ��ز$�ن دادن ا$� اه�#� �2/. داد�� ��ز$�ن
�)رگ و در  ه�ي ���$� آ�ر0%ان در ا���د��

�ªG� -رو ��  ز$��� آ� =%د �` q ه�ي
ه�ي  �2/� در ا���د�� ا��7ل ��د��، اد�Iم آ%دن

��زي  $7N در آ�ر=��� ا�(��. �)رگ ��د
، ���$� آ���E آ� در Sestrorezk دو�?� در

 ���#� ا�(�� د�� دا�? �، آ���E آ� ����
را ª#$ -����2%د��، �%ا��ªرا�� آ� �` "/� 

و ��Bرا�� آ�  $�E#��ª ا�(�� را ,��P $#)د��
, �ا,/� را در�� $#ª%د��، ه�� ا�K4ي 

  .��د�� ا���د�� 1()آ�ران
 
، �� و	�د �5H "اي ه�ي L%�1 ا���د��" ا$�

آ�ر0%ان 	��"�ه�  $/�� آ� دا�? �، در ا�ª1ر
�#��L � ?او+ ��راه� آ� �#�� �#��. اي دا� �
ا,?�cدي ��د��، آ(� ا�%ژي �2/� را  و �#��

 ه�ي دو$� آ�#?�. ��6د $G^�ل آ%د- ��د
�ªG� ،���=آ�ر  %c� $ �?6#"ه�ي =�دا�

 �`%دي آ� از آ�ران ا�7Hب رو�#� �%
�%2ورد- ��د��، ��	� �2/� را ��6د 	(P آ%د- 

آ ?%ل آ�ر0%ي  ا�C 2=%ي ا��س وا,�F. ��د

. ��ا�� �% $�,_ 	 : ا1)ار ���#� $#ª%د��،
دو�� ��=� و $�اد او�#� ا�C آ�ر=���Bت =�د 

آ`���  در دوران دو�� �� 0%.�. را �/#� $#ª%د
 %J= �� �?ت دو��E��$ ،�ªE�%1#� آ%n و آ�

�)#JF� �?#، ا$� آ����� �	ر ����  $�ا��B$ ه�
��آ�، �� =�رآ�ف  �%اي �/#� �`� ���� ����0 ��

 Cي �%اي �/#� 2ه%��%اي �/#� ذ�Iل و �� �#
� ?�%`�.  

�� ��F، ه��Rن Sestroretrk  �G�2 ه� از �#?�آ
د�"% دو�?� E0?%ش  I#%,��� آ ?%ل �� $���Eت

�q�c= ت�E#�r� �� ;h� اي آ�  ��1? �؛ و
دو�� آ�ر $#ª%د��، و ��F از 2ن  روي �`�ر��ت

آ�ر=���q�c= 56� ��  ���B و در 2=% �#) ��
آ� در اوا�� ا�7Hب �� �JF#(� آ���G- ��- ��د��، 

�5 ا�?�ا $��ود �� . %د��آ �%ا�� 	 Cا�
��  >?%و0%اد ��د، ا$� ��F �%وع �� �%ا��

�%ا�% رو�#� آ%د و در�� ,�� از ا�7Hب 
ه�ي  آ�#?�" ��ا$�% ��د آ� او�#C آ "%-

در . �%0)ار ��" ه�ي �%ا�% رو�#� آ�ر=���
��F� %f�L ل�L  �ªG?$ ،���	 آ�ر0%ي دو��

 � ��0نه�ي آ�ر=��� و ��� از ���� ��0ن آ�#?�
اي ا�� آ� ��راي آ ?%ل  ه�ي L%�1 ا���د��

  .آ�ر0%ان را �ªG#� $#�ه�
 

ه� در ��q�c= 56، �� و	�د ���د  او�#C آ�#?�
��c6ص  ذ�Iل � : و $�اد او�#�، و

��ªران و $��%��، آ� L�q ري ��4ي�ªا�%=
�� ���Gª� �)#JF �،  ��4ا $#�6ا�? � آ�ر=��� را

��ز �"� دار�� �� 4�� �7ش آ%د�� آ� q ��_ را 
�%اي آ�ر0%ان $jE(� . ادا$� آ�ري دا�?� ��� � و

ه�ي ��ز- ��r#; �%اي  آ�#?� .$%گ و ز���0 ��د
� #)hEد�?�)د آ�ر0%ان، �%اي � 3#� د� C##F� 

�%اي �%=�رد �� آ�ر0%ان و ا�?�6ام و �� 
��ر ��د�� $�ارديB$ ،ر��زي�ª#�  اد�F� ن�.

�د، .�Hر ��f�Hه��9 آ� آ�ر=��� در���1 آ%د- �
دارد، .� در2$�ي از =%�� و  ��=� در ا=?#�ر

 1%وش �G#$ �q�Lد و I#%- را �� د,� در �%3
��ªران ��Jر  در آ�ر=���. �"#%��L�q ه��9 آ�

��#?�ا� � آ�ر=��� را  	�ي �/��� $� 2ورد�� آ�
��ر ��د�� =�د B$ ز �"� دار��، آ�ر0%ان��

�#��jE$ ر و ادار- �2/� را �� 4/�- �"#%�� و آ�
Cª�$ ي آ���� C�%?/� �� د �� د��  ��ر را��

��%#"�.  
� ?Eه P��	 ر�#E� رب�B� از �KF� . اي%�

�	�E� ���=اي در �����، آ�ر Novgord  آ�
�5 2ن را �� �Lل =�د ره� آ%د- ��د، L�q

اي $��jE#�  آ�.B� C�%?ª%�� آ�ر0%ان ��ون
 او�#C آ�ري آ�. ادار- 2ن را �� 4/�- 1%0? �

��س آ��1 �%اي ا�?`�د- =�د��ن و آ%د��، ��� �#�
��F از . ��د �F� Novgord �%اي ���م آ�ر0%ان

ه�ي  2ن آ�#?� آ�ر=��� ���� ����0 �� آ�ر=���
�/%ه� �%اي $��د�� >�ر.� �� ���#�ات 2ن  د�"%

  .ه� 1%�?�د آ�ر=���
 ��/�  ١٠ ادا�� در 

 .�% �F q ا��
� �%اي او�#C ��ر در ه�ي آ�ر=�� آ�#?�

. ��	�د 2$��� ه�ي 	 : ا1)ار دو�?� آ�ر=���
ه�ي  �� �%وع ا�7Hب، اآN% $��%ان آ�ر=���

1%$���ه�ن ار��G، آ� ��  دو�?�، ����4
آ�ر0%ان �� ,�ا�#C وGL#��� ار�5 ر1?�ر 

داران  �ª4%; آ�ر=���. 1%اري ���� $#ª%د��،
���"R#ران دو�?� ه�$�$ ،�q�c= 56� 

  .داري ��ا�? �  �� آ�ر آ�ر=���اي 74,�
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آ�ر=���Bت،   �%اي $JF� �� �)��H#� ��ن
آ�ر0%ان ���� $��jE#� ادار- �2/� را �� 4/�- 

 ��KF از 	�ه� $N� در. $#"1%? �
Sestroretzk  د آ��� C5 ا��� F$ آ�ر Cا�

$��jE#� ادار- �/% را ه� �� 4/�-  آ�ر0%ان
 �?� در �B�2 �� . �ن$���Eت دو. �"#%��

C#9�< �#1%n و . �ن �E1دي ادار- $#���G آ� 
آ�ر0%ان، �F�  �.%0 از ا1?�دن آ ?%ل ����

 آ�ر=��� د�?�)ده� را ��+ �%د، ���4ت  آ�#?�
داد و آ�ر0%ان �#G?%ي را  آ�ر را آ�ه5

 ا�?�6ام آ%د، �� ا��L Cل ���#� ا1)ا�5 >#�ا
 �#�� در �L C#4ل آ�ر. ه� آ�ه5 آ%د و ه)� �

����ª���#< eران  ���م ��=� ��=?���/��9 آ�
$?P)H �%وع ��- ��د >���ن ���1 و �® 

  .=�ب ��r#; 0%د�� �#��ر�?�ن ��ز-
 ه�C# R �/% داراي او�#7f�1 �?E#� Cب 

�� (آ�ر=��� در ا� "��� $�ارد  ه�ي آ�#?�. ��
�?� $ªG(� ��ا�? �) ا��E��$ Cت دو�?�E�. 

 ا�7Hب، ه#} �%اي $��� ��+�� ��F از
ه� را  آ�#?� اي و	�د ��ا�� آ� ا��ر�?� ا��ر�?�

و در �/��� ز$��� آ� دو�� . ز�% ��jال ��%د
د=��� آ%د، آ�ر0%ان  آ%��ªE �%وع ��

دو�� ه#} . آ ?%ل آ�$(� �% او�fع دا�? �
�%اي �JF#(� آ�ر=���Bت آ� $%�P و  اي �/���
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�Mارو  

  

 �� Dh� @�ا�� W X2�� ان و�	ر��
 XR�#ه�ات #+�د�], �  � �Aح ��د

  
 ��ا$�% ��3ه%ات و ا���c?4ت در �17?�ر�� 

رم >��?�6 ا�?��#� و . ��C �/% د�"% در 
 �E6� د' دو���/ G#< �	ا4?%اض �� ��د

�?�ر�� . وز�% رو$��� >%ود' �qرت >!��1%
 ��ا$�% >%ود' 1�$] �� PE را' ا4?��د 20

 از $B(; ���� ��0ن �� � ه�R �ن از ��د	�
�%ح �� >���ن . >#G /�د' ����L ���د�� Cا�

�Gر  � � �� >9�/� P��c� �/	 'ر�	ل ��
  .1%�?�د- $#�Gد

  
در�C ��د	� �ه5 ���� ه)� � ه�' ا	?��4< 
 '�/8�و از 	�(� �L(� �� ر�1- ا	?��4< و 

دو�� $#�6اه� . ا	?��G#< >4 /�د 0%د��- ا��
 �(#�ن ��رو، 33.4در ه)� � �F$ >$��4دل 

��ت ا,?�cد' ارو>�، q%�1 در هV �� >9�E�
����� >9�	 .  
�ر0% در�C ��3ه%ات در G#�300000?% از  

 80000در رم . �%ا�% �Gر �/� 1%0? �
 '(�ر0% $�رش ا4?%اf< را از $#�ان $%

  .>�ر�� >#� �� >#�زا ��ر�#%�< ا��Bم داد��
  

در 	%��ن ه�#C روز �qه�ه)ار �ر0% در 
�� ،�F q a)?6$ '�/G6� ،ر�J, ،;� ل��� 

=�Jط ه�ا9< و �%ا��hEرت $�(<، د�� از 
���#Gرا� ��0ن �; ���ت دوو�#� . �ر 

���4، را� ��0ن ,�Jر ���ت �� ���4 و 
�ر$ �ان ه�ا9< ���ت ه�G ���4 د�� �� 

در $#�ان ه�اE#$�#1 >9# �' . ا�c?4ب زد��
رم ��=#% ا��k >%واز �#�رات �.@ را 

_�� q 56� د و در% ا���د�� ه�' 6$?� 
�ر0%ان . �)ر0?% �ر0%' �/�< ��ا�? �

 C#�)F$ ،� ?ب �/� دا��c?4در ا �د�"% 

�#?� ا�K4' ا���د�� $�ر ��#C اn/�ر $#�ار�� 
�%د- � �� ��ا1] وزارت $��< ، 2$�زش و $��
ر���� دا�G"�- ���#; 0%د��-، =�اه�ن ��	%ا 
�/�دن >%دا=� �HLق �� ��ر�;   ��0ن �%ا��س 

�#?� ه�C# R $#�6اه� . ���E?"< ا�� Cا�
�#��� >%دا=� 1#; در ا$?��ن را ��	%ا 

$�C#)c �"!ارد، $jE(� ا��$ �8	P �"%ا�< 
  . 0%د��- ا��

  

 �� [ hا!�ا DCX� ر���ان�� ����,
  ا2�R�ب

  
 �ا���د�� $(< �ر$ �ان دو�?< ا74ن %د- ا�� 
ا�C ا���د�� ا,�ام �� ا�c?4ب از ه`?� �2 �- در 
 �9�$ ��c� �� �`��6$#� ا=#% وزارت $��< 
 @��� �%� C�(0�	 @��� >$��4 �?E#� ا��

 را در د�� �ر$ �ان دو�?< 0%دد،" ��ه�و"
ه#E?�درو، �1را�#�ن ا���د�� . �%ر�< دارد

 @��$ >$��4 >` q25 ه�و�� @��� �qدر 
 در�q 2ن �� دو�� �F(] دارد و 25ا�� و 

���@ ه�>�ا�#� �#� $?��,< ���@ را در ا=?#�ر 
  . دارد

در �%ا�f�L e%، ���@ ��ه�و � /� ���8< ا�� 
� $/(� �%	#m ده �- ا' را �� �ر$ �ان دو�?< 

� 8#$ �J4را �% . ا '%?G#� � �(ه @��� Cا�
وزارت $��< ���#� �c6� ،� 8#$ص در ز$# � 

�@ ه)� /�' ��ه< .  
  

�g��:ا  
  

��ر���ان �/�O�#� �� �Dh ا2�R�ب 
�� �U�ش ��R�!دو  

  
�ر$ �ان �#��ر�?�ن $(< G#�3000?% از  

���# # ��ا$�% 20در ���%و�< �?�ر�� ) < ان ا�}(
�6�% ا� �f�H� در ��1)ا��HL 5ق � دو $�- ,

���e دادP��c� >?F q -�0 ��- ��د، د�� �� 
  . �@ ا�c?4ب دو��4?� زد��

 %?ا�c?4ب ��F از �8�2 $��% < ان ا�} ، دا
	���م $#R# <، ,�ل داد � ا1)ا��HL 5ق �)ود' 
>; از ر8G$ _1� �6 #8< >%دا=?� =�اه� ��، 

 .>���ن ���1
� ���� از اول  در15q و 9ا1)ا��HL 5ق ��#)ان 

ا�c?4ب   ��0ن .  >%دا=?� ��د2005	�+' 
%د�� � در �qرت �4م >%دا=� ��  ���/�21 

  .روز �2 �- د�� �� ا�c?4ب ��+�< =�اه � زد
ه�R �ن در # #�، ا�c?4ب $�ر�#C دا�G"�- ه� 

�% �I2ز 0%د��- ��د، ادا$� دارد23� از ?.  ا
# #������ �JF#� در�$2- -�"Gدا� w < �/ � و  

 .دا�G"�- ���%و�< �� ه �ز �F1ل ا��
 

 . روز $)د ��د��
  

 $�c� در 25000ه)اران $�c�، از 	�(� 
 در ��>(#; 10000 در رم و 15000>�ر$�، 

�HL,�ا��ن � از . در ��3ه%ات �/� 1%0? �
�%د��، �#) در #$ %E� ب�c?4ز ه`?� در ا�I2

�ه%ات در ا4?%اض �� >7ن از $#�ن �%دن �3
  .�Lا,� #1; �%� ���د��

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را#��	�ن �_ �mOط � ��و @��ن 
�� ا2�R�ب ��O^ ادا�� داد#� 

 
 C#$ط $#?%و در � �ن دو�J= ;� را� ��0ن

 ��ا$�% در 20روز ا�c?4ب =�د را �?�ر�� 
. �4م ��ا1] �% �% >%دا=� ادا$� داد��

�m ��,� 0%� ��} ا�c?4ب از ���4 ./�qر
 =e =�$��< ���ل و �I260ز �� و در �Lود 

ا�C ا,�ام . ����^%ب � �ن را $6?� ���د
ه��J= C# Rط �; ه�' ����� از $#�ان 

  .�%ا��1"% �� ���ل � �ن را 6$?� %د
ا��hEرت و %را� ��0ن، ا�K4' ا���د�� �

=�اه�ن ) �< 	< د�(#� ��(�ر0%ان $��4<
 >��� در ��11  در�q >%دا=� 6ا1)ا�5 

���� �4�� .  �%�5�qق   در�HL 5ا1)ا�
 �4�� �، >#G /�د  را >��� $#"%دد10.33

  . ���د
�ر0%ان >#G /�د �%� را �h!�%1?� و 

 >��� 6�3 "���ن ا���د�� $#"�� � � >#G /�د 
�?% از �e��?$ mJ $)د �ر0%ان =�Jط 

  . �; � �ن ا��
  

  O�ور� �#�
  

h3 ا!�ا�d>#ر���ان دا�د!= � [ 
�� ا2�R�ب ,����6 زد#�  

  
 ��ا$�% 4�E8�21?� در " ا�c?4ب �/���'"

در $���� دا�G"�- �� او�� در ��6$`� �� 
�#?� ��.�ت، �#?� ا�C#)c�$ �8 و  ;#���
 ���H� �/	 ر �2%ا در�G�1��?� ه�' ���م 
$�,F#� وزارت $��< در ��c#7ت ��4< 

  . $#�ا� �، �qرت �1%0

 

  	5ار���6 ��ر	�6	5ار���6 ��ر	�6
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  	5ار���6 ��ر	�6	5ار���6 ��ر	�6
  

وز�% 2$�زش و >%ورش 	�رج �#?��< 0`� 
� $�Fون ر�; دا�G"�- $�ا�H1 ���د- �� 	/� 

-�"Gد$#@ دا���� ا' ($!ا%- �� ا���د�� �?�دا
�7 . $7,�ت �����) اس ��, >?F q -�0داد

�� اس د�?�ر داد- ��د � $�Fو�#C دا�G"�- و 
 ،�   -%ا' �� ���� $P��c� [��J داد�0- $!ا
$"% ا���د�� اq%ار دا�? � � در �qرت 
� $C#��jE داد�0ه/�  �   -%f�L%�� $!ا

  .$�ر�#C ا=%ا	< را دو��ر- ا�?�6ام ���� �
  

Dhا�#�	�� �C� ان�	ر�ب ��2�Rا  
  

 %8� ��ر0%ان �E$ %8?�6م در �%
�م >%دا=� �F(� 4) اس �< او �� ال(�����0ا

. �HLق دو$�ه� $?�ا�% د�� �� ا�c?4ب زد��
 دا�% ا$%�9�8< در $�- �HL30ق ��2ن $�Fدل 

اس �< او �� ال �56 از 0%وپ $#?� . ا��
�ر0% در ا�?�6ام 70000ا�� � �#G?% از  

  .=�د دار��
	�$� >�K4 ،���B >�ر���ن � از �ر0%ان 
ا��c?4< ���� �0< $#8 �، >; از $7,�ت �� 

%د- ا�� � در اد �H1�2/� $�ا �ار- 0`� 
�  او . $�رد ����8ت �ر0%ان �4� 

�ر��ن  %�%� �G0ر0%ان را در ��ز�
%د [��G� -�$2 ���� [1ا��س ��ا%� .

���� ��0ن ا���د�� $(< �ر0%ان زرا4?< در 
  .>���ن دادن �� ا�c?4ب $�ا�H1 ���د��

  

ا2�R�ب ��ر	�ان ه�,] #�� ? �، 
  ه�6 دو@=BL� XR :<�ر 

  
 ،�#�#$�� (�ر0%ان ه��� ./�ر�?�ر- در $%

 ��ا$�% >; از �8�2 0`?"� 15و� �ه��@، از 
 C� �� ن ادار- ه��� و ا���د���#$ -%و $!ا

G#�، ادا$� دارد �E�..  
 >)$ P) �j#ان ه%��$ e��� �ه��� 
و� �ه�گ و ��# � ادار- $#�Gد، ��2ن �� ���� 

����ن ا�c?4ب 2وردن c#1(� داد�0- �% �"/
 � $?% دور�% از درواز- �G130ر 2ورد�� 

  .اq(< ه��� ,%ار �"#%��
ادار- 	/� �� ا	%ا در2وردن c#1(� داد�0- از 
 �f '�/8��$ �� (/B$ ;#��< -Sو' و�%#�

در ��L#�8 او�fع . �0ز ا�@ 2ور د�4ت ���د
دا�� ��=�$� G8#$#� و �ر0%ان �#) �%ا' 

وز�%ان ��H$ �$�8L(� 2$�د- $#���G، �8< از 
�ر0%ان ا	�ز- دار�� در $��  �ا74م %د 

� هE? � �� ا4?%اض =�د ادا$� ده � .
�#� از �/�$�اران اq(< ا�C ه��� #$�� �$�8L

  .ا��
  

 
٢ ( %f�L ل�L �4��٤ت آ�ر آ�ر0%ان آ� در 

ا1)ا�5 $�   ���4��٦�4 در روز ا�� �� 
����. 

 آ�ر0%ان �� >%دا=� ٢٠٠٩از اول ژا���� ) ٣
 Ç)�$F#�ره�ي �ª�%$2  آ� ��( د+ر در $�- ٢٠$

�?� >��#C ا��E�( از �#�� در$��� �%=�ردار 
 .��د=�اه �

 روز �JF#� ر��� در ��ل ٦آ�ر0%ان از ) ٤
�c=%$ از C# Rق و ه��HL ��  �� ���#���

 .�HLق �%=�ردار =�اه � ��
 

 و,?�: "��ª از ���� ��0ن آ�ر0%ان 0`?� ا��
$#ª �؛ �� eH1  �� آ�ر �%0%دم ا�ELس I%ور

�%اي =�د$�ن و =���اد- ه����ن، �(�ª �%اي 
آ� ��6 آ�ر $� آ  � و�� از  ه�� آ�ر0%ا��

 $� ��Gن داد�� آ�. در2$� ��.#)ي �%=�ردار��
.� آ�ره��� $#�Gد آ%د و .� آ�ره��� ���� 

�%اي ز���0  آ%د �� �ª$ �� �ª�%$2ن �/?%ي
���� ��د�." 

�� ��د2وري ا�� آ� در ز$%- آ�Gره�ي +زم 
آ�ر0%ان  �ª�%$2 ،��%I از آ�?%��F� Cاد

�ªG?$ آ�ر0%ي . �%=�ردار ا�� C#��F1
ه% .� �#G?%ي ��  ا$#�وار هE? � آ� آ�ر0%ان

$?ªG� ��ن �%P#I =�اه � �� و ا�C >#%وزي 
راد��E#��ª آ�ر0%ي ه��ار =�اه�  را- را �%اي

  .آ%د
 

��? ] ا2�R�ب آ�ر	�ان ��آ= ا,
n�eX� !�زي :�@o_ وا	W در 

 
��ل ا74م �%آ� ª��1; واC0 آ� ���

ارو>�  �)رC�%?0 �%آ� ���#� آ  �- ا��$�#� در
ه�ي =�د  ا��، $� � �% �JF#� آ%دن آ�ر=���

Cآ�ر0%ان ا� ،®�S)� آ�ر=��� د�� ��  در
ا�c?4ب زد�� و آ�ر=��� را �� �c%ف =�د 

�� �� ��c#� �%آ� ,%ار ا � �. در 2ورد��
 �`% �F��٣٠٠اد آ�ر0%ان �%آ� آ� اآ �ن 

 . �`% آ�ه5 ���� ١�٠٠ ا��، ��
 

 � F�٣٨٠٠���G� ر�ª#� آ�ر0% از آ�ر  . %�
�%ه�، ا���د�� ارو>� 0`?� ا��  ا��س= C�%=2

����،  $� آ� �� آ�ر0%ا�� آ� از آ�ر �#�ªر
آ � در ��C?1 آ�ر و �� >%دا=?C آ�®  �7ش $�

��� �- �%آ� ه�C# R �. ه)� �، آ�® آ �
 �® ª��1٢٠٠٩; واC0 0`?� ا�� آ� از ��ل 

 Audi آ  �- �® ��ع از ا��$�#� �%آ� ���#�
 ��r#; =�اه � آ%د و ��Fادي از آ�ر0%ان

ا$� . �#�ªر ��- را �� آ�ر ��ز =�اه � 0%دا��
در ه�ا $#�ا� � و  آ�ر0%ان ا�C و�4- ه� را >�

 ��ن �� ا�� �%اي �C#$r ا$ #� �^(� ا74م آ%د-
 . د�� =�اه � زد ه% آ�ري

 

5 �J = g:�� ن���M ب�2�R٣٧ا 
 ���o�ا #[�:�Dq آ�ر	�ان 3روز

 
 �%آ� در � آ�ر0% وا�E?� �� �F��٣٠٠اد 

��=?��ن و  ه��?C آ� $��jE#� ��1�3 ده/�
$%اآ) ��Bري �)رگ را �% 4/�- دا�? �، �� 

>#"#% =�د 1�$] �� ���#�  $��رزات $?�� و
����Gن �� آ�ر1%$���ن ������J$ .�?ه�ي  =�ا� 

آ�ر0%ان ا1)ا�5 د�?�)ده�، در���1 �#�� 
   .در$��� و ���4ت �#G?% آ�ر ��د

  
 اآ?�% ٢٣ر��  �C از ا�C آ�ر0%ان از ��١٧٠٠
�ر0%انا. ���د�د- زا�c?4ب �� د��  C� آ� در 

$?ªG� " ا���د�� �#C ا��((� آ�ر0%ان =�$�ت"
?Eبه�c?4ت   �، �� ا�fنو ا4?%ا�� �/#< ،

56 $/� و �#G?%' از $�1] �� د�?#��� �
��ت ��J$ب آ� �� . ���� =�د�c?4%��ن ا	در 

  ��ا$�% ادا$� دا��، ��ره� د�� ��٢٠
 . راه#�9��h و �C?E =#����/� زد��

C�  ،�?1%0 $�رد f%ب و �?� >(#; ,%ارده/� 
د�?"#% ���� و در 	%��ن 7�Lت >(#; �%اي 

و�� . 	%ا���L �#) ���� $?`%ق آ%د��Gن $?���
5ª?�Lو آ� �2/� آ� از ز C�%�   C�%��$2در

 $%��ª هE? �، �� ر�#�ن �� =�ا�?�ادر  آ�ر0%ان
 ���#Gª� -رز��$#�رز- . ه���Gن د�� از $

�5 >%��ر ه��E?"� 0% �� �آ�ر0%ان ��#) 	 ®
�� ����آ�ر0%ان ز��دي از �/%ه�ي  .و ا���د �

 a)?6$ا �"?E�$%��J� �ªر $%�P �%اي ا�%ازه�
ه��?ª#$ %`� C%د�� و در 2آE#��/�ي �2/�  ��

�%اي 	�_  در 2آE#��� آ�. آ%د�� �%آ� $�
2وري آ�® $��� �� آ�ر0%ان ا���c?4 و =���اد- 

P#�%� ن�Gه�� )� $#(#�ن د+ر Ç١ داد- ��- ��د، $
ا�� آ�  +زم �� ذآ%. آ�® $��� 	�_ 2وري ��

 ٢٩در " ا���د�� �#C ا��((� آ�ر0%ان =�$�ت"
 .�K4 دارد ٢٢�٠٠٠ �/% �L �ª�%$2ود

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���� ��0ن آ�ر0%ان �#�E د�?�ورده���Gن را 

 :���C �%ح ا74م آ%د- ا��
 � � در �١ د+ر و �د�?�)د آ�ر0%ان از) ١

 �٢د+ر و  ٦ �� ٢٠٠٧ل ژا���� ���4، از او
 ٧ �� �٢٠٠٨ � در ���4، از اول ژا���� 

و از اول ژا����   � � در ��٢��4د+ر و 
 � � در ���4 ا1)ا�5 �٧ د+ر و ٧ �� ٢٠٠٩

  .=�اه� ���1
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هاي كنترل كار بر صنايع  ريشه

  در روسيه
  

ه� و �� �� ��ن ��  `���در آ  ���س �� آ`5
�G#$ د���� و در 2=% �%وع ��. ده���Hن $

C?1%0 �`�ر��ت از �%آ?/�ي ��زر���0 
او�#�، ����  �%اي �� د�� 2وردن $�اد. آ%د��

 ��� 	 (#= �� < [�� $ �� ���0� ����
�� �F� د�� و�?�%`#$  Cا���د�� آ�رآ �ن را- 2ه

ا ,%ار >%دا=� ه)� � �L� و �H� $�اد او�#� ر
�� � ?E� س��C#4 ه�#E#� C?� را . >%دا=� �

ذ�Iل � :  ه� در ��ر- ��=� $�رد �#�ز و
 .��ªر �%د��" دون"$�Fدن 

 
 �q�c= 56� _�� q در �56 34#�� از

 ه�ي آ� �� �JF#(� آ���G� -���G، آ�#?�
آ�ر=��� ���� ����0 را �%اي $�Gرت �� 

او�#� و L?�  $��%ان �%اي �/#� ��=�، $�اد
����EL �Eب و .  �C##F آ%د���`�ر��ت#$

�� آ�ر=��� وارد $#�G و  آ?�ب ���م �R�2 را آ�
 �%اي. �R�2 را آ� از 2ن =�رج $#�G، $#�ا�? �

ارزد،  �ª�2 �%2ورد آ  � آ� $���H. �Eر $�
�)q�L ر �/�م دارد و ��د�H.  ،ر ا���H.

ه�� 	� . ���� ���م $���E را ارز���� $#ª%د��
�ªG$ C�%?0ه� �%=�رد ��  آ�#?� �)ر

��ªرا�� ��د آ� ��د q�L(� را > /�ن L�q
�`�ر��ت را رد $#ª%د�� و �%اي  $#ª%د��،

ه%  ا4?��ر آ%دن �ªG(/�ي آ�ر0%ان د�� �� ��
 C#9�< را �E��$ آ�ري $#)د�� �� ��زده�

 .�#�ور��
 

$/ ��#C، آ�ر$ �ان د1?%ي   ���م �%آ�ر0%ه�،
e��� ا�#® آ�%ª$د �f ��7 وHا� �f -%#I و 

ه�ي آ�ر=��� ا=%اج $#���G، ��#?�ا�E? �  آ�#?�
��$�  ��ون $F%�1 وارد ه#} آ�ر=��� د�"%ي،

���G� د�= C#G#< آ�#?� آ�ر=��� $�� آ�ر .
��از ا�?�6ام $()م ��د�� �� ا���د��  آ�ر0%ان ,

���م $H%رات  ه�ي آ�ر=��� �% �h#����� و آ�#?�
	 : . و �Lود و V^�ر ا���د�� ��3رت دا�? �

ه�ي آ�ر=���  4(#� ا�C آ�#?� داران ����%$
 .�/��� ���� ��د ��

. $����F رو�%و $#�G  در ه% ,�$� آ�ر��ن ��
"��آ� ���م و,?�Gن را q%ف " آ�ر0%ان � 

$#ª  � در ���L آ� ���� ا�C و,�  L%ف زدن
 را q%ف آ�ر آ%دن �P#B4 ،�  ª و

P�%I  �4ت��J$ ا�� آ� �Iدرو C�%�
$#ª  �؛  ���زي $ ?G%داري �� د�� و د �%$���

ه�ي آ�ر=��� $��F+  در �ª#��L در وا,_ آ�#?�
��ر ��د��B$  �� �4 آ�ر آ  �١٨روزا���� . 

 
_�B$ ر �)رگ�#E� ���=7 آ�#?� آ�رN$  

Putilove آ�ر=��� >?%و0%اد C�%?0آ� �)ر ،

  	5ار���6 ��ر	�6	5ار���6 ��ر	�6
 

ا�� آ� $%F1 �)L(� ا�c?4ب را �Lا,�   �2/� 0`?�
 ��١�  �c6G$ ���< آ� �F,�$ �� �� و %�د��$

آ�ر0%ان . داد ا��، ادا$� =�اه � در��ª� �1%د-
روز دوم د��$�% را روز ��3ه%ات �%ا�%ي 

از �ªG(/� و ا���د�� ه�ي  ا�� و ا74م آ%د-
 ي در �(�S® و ���% آ�Gره�ي ارو>���آ�ر%0

 د��$�% ه�)$�ن د�� ٢ا�� آ� در روز  =�ا�?�
� �(� ����#hا�� آ�  ا74م آ%د- آ�ر0%ان. �� راه

 � F� ن�G?ر�#�ن �� =�ا� �� � ?Eه ��c$
��ر آ%دنB$ �$آ�ري آ�ر=���  آ�ر1%$���ن �� دا

��رزا��Gن ادا$� ده �$ ��. 
  

آ�ر=���   ه)ار آ�ر0% ا��، آ�#?���٤٠ 
 آ�ر�0- ١٦ �56 و ١١$%آ)ي آ� ���� �- 

، �K4  .�?L Skobelev دا����٢٢د، 
دو�� آ%��ªE در " ���#��#�E"وز�% آ�ر 

�% د�?�ري$�?h� �اوا�  %� � ��qدر آ%د $
���4ت "ه�ي آ�ر=��� � /� در  ا� �ª آ�#?�

� �#ªG	�E) ��ه �؛ و د�"% �����  "I#%آ�ري
 ه�ي آ�ر=��� �%اي ر�#��0 �� ا$�ر آ�#?�

ه�ي  در وا,_ ا�C آ�#?�. د�?�)د در���1 آ  �
1%و>��� آ�$� �F q  آ�ر=��� ��د�� آ� از

. در دور- �ªL$� ا9?�17 	(�0#%ي آ%د��
F q?� 	��� رو�#� زاد-  � ��%ا�C ��3م
 .f%ورت ��د

 
:  �56 ا���اي داراي  ه% آ�#?� آ�ر=���

او�#�، ��ز$�ن  ���#� و ��ز�_، ��=�، $�اد
�^##% دادن از (�F q � 1، و $%=s آ%دن 

� �ي 	 "� ��$ $m)q ي� � .(�HJ $ %اي  در ه
 �4��B$ �F q �?ت �® ر��B��=���٢م آ�ر 

 �HJ $ و ه% ��راي �HJ $ راي�� �� -� ����
ه� �� ����  �® ���� �- �� ��راي �/% و 2ن

=�د ���� ����0 در ��راي �%ا�% رو�#�، 
اي و در  ه�ي L%�1 ا���د�� آ�#?� $%آ)ي

 .دا�? � (soviets) ��راه�
 

ر رو�#� �)و$� �K4 ا���د�� ه�� آ�ر0%ان د
ه�ي  در آ�#?� �#E? �؛ ا$� ���م آ�ر0%ان ����

���G� �0� ���� ���=و آ�#?� آ�ر=��� آ�ر . آ�ر
اي را �ª#$ �#�ª  � و ��  L%�1 ه�ي ا���د��

�qدر �q ر�J� ن $#%��� �؛ و ���#� را���< 
� ª#$ در ه��ن �%و54 آ ?%ل. 

J� آ�ر0%ان آ� e��� �#��� ر �#�- آ ?%ل�
رو�#� �#%ون  =�دا�"#6?� از درون ا�7Hب

2$�، ه�#C اوا=% ���e دو�� 	��� 	�/�ري 
رو�#� ,����� ا74م ��-  آ�ر0%ان و ده���Hن

 .ا��
  ه�C# R �%اي آ�ر0%ان، �� ,�رت ا�C دو��،

ه��9 آ� ���e  ا$h��ª!�% ��- آ� آ�ر=���
����Gن ��ا���9 ادا$� آ�ريL�q  ،ار����

د آ�ر0%ان �2/� را ادار- $�cدر- ���� و =�
�  ª� .ر  د�#(� ��ارد��آ� آ�ر0%ان �� ا4?

�/��?� آ� >�G �% =�د دار�� و ,�رت  ��
��ز$�ن دو�?�، ��ا���9 ا�?�6ام  �#34

ا� C#�� /$  �� �ª و �C#E ª ��ا�?� ��� �؛ ��
. #C 2$�ز��، .%ا �?�ا� � در 4%ض . � 

.� �#G?%ي از  ��ل �2 �- آ ?%ل �56 ه%
 .�ي F q?� رو�#� را �� د�� �"#%���%آ?/

 
���#� و ��ز�_ در د�?�ن   �� آ ?%ل ا$���ªت

�)qد�?#��� ��  دو�� $%د$�، ا _��$ C�%�
آ�ر0%ي از �% را- �%دا�?� ��-  د$ª%ا��

 .ا��
 

 

 

اگر مايليد طنين آزادی خواهی و اگر مايليد طنين آزادی خواهی و 
داخل داخل   برابری طلبی در خارج وبرابری طلبی در خارج و

افغانستان تقويت گردد، اگر به افغانستان تقويت گردد، اگر به 
آزادی انسان و برابری کامل زن و آزادی انسان و برابری کامل زن و 

ه سازمان ه سازمان تقاد داريد، بتقاد داريد، بمرد اعمرد اع
های کارگری های کارگری سوسياليستسوسياليست

  !!افغانستان بپيونديدافغانستان بپيونديد
  

AAssrree--  JJaaddiidd  
HHtttt::////wwwwww..aassrreejjaaddiidd..oorrgg  

EE--MMaaiill::  
eeddiittoorr@@aassrreejjaaddiidd..oorrgg  

PPoosstt  GGiirroo::  
11003344551133--00  

440022  5588  GGootthheennbbuurrgg  
SSwweeddeenn  
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ا:.�ن ه� # 5 
  !ا8#�#��


 	�� ���� و ��ه�� ا����� را ���ی� �� 

دن او � 
� �����ق �!���  � �� ��م 	
(وی)ان  
د' ا�� از %$�ق ا�#�ای� ا����� 

�   .اش 	�
وم *�
 


ان ا01��� *� / در -�	.� 	� ��) -) � �ر
�
 ا01�ن  ی/ا .
���ای/ 2��3' 2
ار 	� � �ر


ی/ 8
ای7 	56/ و ��  4 �
ی/ د� �ر *9
%;< %��ت و  	)د  � �.>� %#�  ;�ف

� -��6 اش را ه4 ��6 ده� 	?*

� 4  @A* ی.!� ازB4زم هC )د	ی�/  / �D


ی/ ارزش ا1)ود' را ����� #E�� �
 ا*�
�
د' ا* .  

  
�دش و ه4 ���اد' اش درای/ 	��ن ه4  



' ا��B/از  4 �F� �� د �ن  ! %$�ق� 
ز��ن و 	
دان  !ن %��H�� I ��ار��ا01�


د ان  ا01�ن �� را%#� ��6 ��ا�!� �� ز��ن و	
C ز��  � �� ��Kن ا%#6 !ای
ا�� ازدواج  !!�

 Lد ا01�ن ازدواج  !� از �6�م %$�ق ی
	
� !ا���ن در -�	.� ای
ان 	�
وم ا*

4 �
 ای
ان  *
	�ی� �% �E%و Mدار

 را ه6� در�ار' �
اM ای/  � ا���د ��$�  �ر

-�	.� 	� دK�ر ��8  !� از ای/ �)ار' 
�د را در �� �63 ��-�� Mا
� L�<	 


ان ا01��� �
اج  �ر%$��2 و -�ی�ا در ا
 :ا*#;�د' 	�  !�  �

�6 ��ر	� ا�� D#�.:ا �	ر�را ا� D#
 !,�� ��د3 ا!=

2
ون �
 ای/  � 	� ای/ �$��4 �!� 3?و' M
 و*A�ی�  � ا���ن ه� را �
 ا*�س 	��

 � 4��$	�  PD �6� �!ی
ی4 و �
 ����8�ن
'�Q� Lاری4 %#� �� یP� �	 �D ن) Mرو 

 R��K �� ار' را(�*�د' ه4 	� ��ان ای/ 
���E ! 


�
	�ی� ه�M  ا* �;A� �ای/ ���� ا*

اج  !�� �Kن ای/�ر-� را ه4 ازای
ان ا 


	�ی� * Mا
�ر-� -� را � M�ی� ه�	
*
�
د' ا*  S!� �	 �!�و M�ه!  

 

ی� �
اM ای/ 	.��Cن ذه!� 	�  !51 �� 4

 ای/ �5#� ��ی�F و *�د' اH#2�د *��*� را
ه�U�� 4@ ده�4  � دو*#�ن  �ر 3�	� 

	�ی� ا*� و *
	�ی� ��) �58 * �����


د'	 � !و ا���8#� �8' اM از ای/  �ر ا*

�2
ار ا*�  �  �ر�ر-� و 3�	� (ن  �  ا


 ا01��� ا*� از ای/ و�/�
  در ای/ -�  �رD

ا��ه
 ا;A� ج �8دV M�ی� ه�	

ی.� ** 


ا��  ��Q��� و �ر-� را ه4  � ا08�ل�

	�ی� ه�M ��	� و و�!� 	� را * M�-


اج  !��
1#� ا�� ��) ا�! 

	�ی� و  ا	�* X�� ش�A2.� ای/ (2�ی�ن 


داز8�نD ی�
Y� ح?A[ا �� M�د����\� ه 
 � �6�م �?ش 8�ن -Pب *
	�ی� �Pار 

�5
د' ا*� S!�!  Mی� دار�	
��5 ای/ *�
 Mرو M�ا���ن ه �	6�� Mا
ا*�  � -� را �

�
د' ا*  S!� /�	!�   !ز��	ان ا01�ن �� 
� �ر
 ،���!- ،���	 Mن ورا�F- ان
��6�	�  �ر

 دارا M	a1�! ...�`اد، �2	��، ز��ن، 	Pه_ و

 ه�#!�Qی�5ی �� b
#E	! 

  
****************************** 

�ن �>�ز اY��= #�ارد 	] �+�� 
  �gaق ��8+�ش

Dد��� ^/� �� =! D� _6 ��ا وا��ز#� ه  
D� =>O �� Dز#� در ��ر3 و ��د�  �#�O5M  

�+ �  R 6+�ش، 
�]�@ �, �OJ 6�ه  

� و ! +�نJ ا!= و ��X� و [ �  
   

=8����6 دار  
��و6 J 6���  ,��ان ��رن

D� =��>���و6 J ^,ر��  ر�5د از !� و 
  �Rق، �Rق
�Cf ،�Cf  

D� � �] و �5ار ,�6 �.5ش �� ��>�  
D� 6 دور !�ش�و د#  �O�f  

=8����6 دار  
   

  �>�ز اY��= را ره� �� �
�ن ��ا6 	] �+��  

D#�#�Y� L Dd�X� و [ �  
W:و د W/� و �>�ز  

  .M �ا �� �
_� $:  

http://www.rozmaregi.blogfa.com/po
st-114.aspx 

 

�	 �8;#��ر-� ا*� از ای/ در�ا*) 
�  
�  �Kن  !	� ���8���� 8�ن 	c�	 ای!�ن

 a1�!	 8�ن ��c�	 ای!�ن �و ای
ان ���

 �ب  	��  � ه
 دم (ن* M ���F� �� را


 و �ا*� ه�M (ن در ��ق و ���$�  �ر
�!!  �	 ��
�� 8�ن   c�	 ای!�ن ����

�
 ا*#E�� ی� و *�د�	
* a1�!	! در 

ی/ و �� �ه�6/ را*#� ا*� d�.U �� �  

�$%�$�� R9� /ی
� '�!D �� ی/ و
 ق �

 ا01�ن �
 *� / در ای
ان  � ه6���  �ر� �ر

 !' ا��دا*� ه�eم (ور
C�6#%زن  ا 
�1
دا ی�د8�ن 	� (ی�  �  �ر


 ��) ���ی� در ��
ون ���  �ر  !� او ه�6
و	�در ا*� و�f;� 	$�س 	�درM و 
 ه�6
M اش را ��ی� ای;�  !� ��ی/ 	.!�  �

 �
اM (2�ی�ن ��
وM  �ر را 	;� ���e	 و
�58 �� ���
د' ��  ��ز�����  !� ��ی� در �


د را  � 	 
�	)د و 	�ا-_ ��
وM  �ر  �ر
�	�ت  ]�@ �� 8_ -�ن 	�  !� را �gارا ��

 
�ر1�ه� و ا��#� �	�ت -!�� �� 	
د  �ر
Mا
   !(2�ی�ن ��ز�����  !� �

 
1
دا ه4 �� ی�د ای/ 	� ا#1!�  hD C�6#%ا


د   
����ی� در   ...و �
b و3
ب و �  �ر

ان ���8F�!   

و �� (� �� 
�Q� و ه�6/ را

�*
ای!�ن در �D ای/ ه�#!�  � ��  !�

 �� 3!�وی/ �ا#?ف ا��ا#/ ��/ ��$�  �ر

ا���د ��$��� (��ن   ...	�� -!�� �2	� و
��
در %���  � 	�5E 	� ��   !را از ��/ ��

 ����) �� �	 �5E	 �ه4 ��$� ه�ی6�ن ���
�
 را �� %$�ق �
 از �8P#� ا*�  �  �ر

��ی�� و  (2�ی�ن!  	� �اه!� �	 �
 را*�ا
51
 ��  �ران ای
ا�� ه�#�� �� -�M ای/  ��

� �رM را ا�� �  �هR ده��   �ر ه� *�3

M را ا*#�9ام #E�� ف �.�اد
و از (ن �


  !�� و ی�Qا��#�  !ه)اران را' %� *�د' دی 
' �� �Y�م 	� در 	$�م ا]?ح و ا�#$�د *�ز��

�  �68 MرC�* ی��	
* M '��*�D  ��

ای� � ��	 d�i  و /��� M�ب ه�$�


*�Cرا�� و 	Pه_ ار�e��3 (ن ا1
ا�� و	 
 �6� 
را *�ل ه�*�  � ��Q دا8#� ای� �

	� را' %� �F�ی� را در ��  �0	M( 	�   !(ی�4
4�Q!- �	 �68 �� ن) Mا
  !-�ی�4 و �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

�  M�- ا01�ن 
�5
د'  �ر� S!� ا�� را

 ای�ر
�
  !ا*Qان دی
�
M -� را �
اM  �ر�ه��  �ر

 

انتشارمنظم، بهبود کيفيت و انتشارمنظم، بهبود کيفيت و 
په در په در ＇＇نشر مستمرکارگری نشر مستمرکارگری 

گرو  همکاری و کمک مادی گرو  همکاری و کمک مادی 
  و معنوی شماستو معنوی شماست

برای ما خبر و مقاله برای ما خبر و مقاله 
په را په را ＇＇کارگری کارگری   بفرستيد،بفرستيد،

بخوانيد و به دوستان تان بخوانيد و به دوستان تان 
  !!معرفی نمائيدمعرفی نمائيد
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 شادروان داوود کمونيست  از شاعر "خشک مغز"شعر 
ارجمند را يکی از خوانندگان  است، اين شعر سرمد

بدين  ، از کابل جهت نشر فرستاده است＇په＇په کارگری
  .يمنمائ تشکر می 請ميمانه عزيز   از اينوسيله 

5.� T>O  
�%1:  

(^$ @G= �#� اي 

� در ,`; � :  %� ذهC ��اي �6#

 $%غ �E8?� ��ل و >�H 4%ي �ر

  در دا�� ه�ي و���� و اJf%اب و �#� $ �Hر $#)��
 �� . � >%د- ه�ي �%1� �- =#�ل

 $�� � ���� ه�

 در >�G. 5# �� د��ار $#)��

 �� . � $#h)ي

C?G��= ��2د P� (^$ -�0ر� در 

 > �ار =�م را

 

� 8#$ � . �� 

 �#/�د- ز$)$�

/�� 1%��د- F$ ه�ي w  Cدر 
 در �0ش ���� ه�

  > �ار =�م را
(^$ @G= �#� اي 

 ^)�اي �6#�% ز راز �/�ن در 7م 
�� �Rه� (#� C$  

  
%د- ام -�B� �4% >#5 >�ي =�ا @� 

%د- ام -�B� �`q �#� ن =(�ص و�/	 @� �� 

��  �� ا��4 �8,
  

 ��ر�@ =��� ه�ي =#��� 1%وغ ���1

 2ن و�4- ه�ي >�چ و �%1� �- را ه��

 ��E8% دروغ ��1
C$ در �0ش ه�ش  

 ا�G/� ���E1 و 	/ � د�"% $�6ان

��- ��زي >�چ راF� ط�E� � / 

C$ �G. 5#< از 

 	�ي د�"% �Gن

  ز�%ا � $C د�"%
  

�#m ���?�ن =%,� >�شE� �� ورم�� �� 

 �� ��ورم �� �ر ��#)ان  � ه�ش

 �� ��ورم �� وه�

 �� ��ورم �� >�چ

 �� ��ورم �� ه#}

 2ن 	�ي ه�ي �#%

 �ي �#%2ن .��G ه

�G/� �fدر رو 

 ارزا�� �� ��د

�E$ ر ه�ي�L 2ن 

 2ن .(R%اغ ه�ي زر�"�ر

 2ن $#�- ه�ي =G@ و �%ي را � .#�- ا��

 ه� ��ودر =�ان 

 $/���� �� ��د

 ا$� ه)ار ��ر

 ا�E1س $C ز دل

 �% ا�C ه��

C?G��= �G. ر�� @� 

C اي �#� ��ز 

 �� �#@ � "%ي � ا� �B 	/ � ا��

 8E$ %/� C �در �.� ه�ي I%�� ا�

���ن �q $%ض  
  

-��� �Iان ز�	ه)ار >#% و  C�� . 

 �q ه� ه)ار �د�cF$ kم و �� 0 �-

� �(#$ ���I در $�ج ه�ي 5�2 و =�ن 

 wدر � : +خ ر� 

  ��ر ه)ار
 

 !2ري
 ا� �B 	/ � ا��

� روز ه� ���� 

�/��� � ���� 

� �4% ه� ���� 

 در �ر- ه�ي �%خ �h#�ن ��E �0ا=�

 ��2 C�8 ز���=�� �G/� زان�� � /	 

 ار 8#$ �% �8

�=�� �G/� زان�� � /	 Cاز ا� ����  

 

 

"سرمد"داوود   


