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اعتصبة ٔ يبرع کبرگزاٌ یَٕبٌ در                    

 اعتزاض ثّ طزح ریبضت التصبدی 

اردیجِؼتخیبثبى ُبی آتي عزصَ        12رّس  
تظبُزات ّ هبرع خیبثبًی اتذبدیَ ُبی              
کبرگزی ّ توبم هعتزضبى ثَ اجزای طزح        

. در یًْبى ثْد            "  ریبضت التصبدی      "
درگیزی ُب در خیبثبى اداهَ یبفتَ ّ پلیض             
ثَ ّطیلَ گبس اػک آّر طعی در هتفزق               
کزدى ّ طزکْة هعتزضبى داػتَ                           

کبرگزاى در اعتزاض ثَ تؼذیذ                    .اطت
طیبطت ریبضت التصبدی دّلت یًْبى کَ         
هْجت افشایغ ػذیذ ثیکبری ّ هبلیبت ُب           
در ایي کؼْر گزدیذٍ اطت، ُشاراى تي اس          
کبرگزاى ػبغل در ثخغ ُبی هختلف دول   
ّ ًمل ایي کؼْر اس لجیل درّى ّ ثزّى                  
ػِزی ّ ُْایی اعتصبة گظتزدٍ ای را             

 .ثزپب کزدًذ
 

یک سٌ کزد در اثز خٕدطٕسی ثبس ْى                  
 لزثبَی رٔاثط ارتجبعی ػذ 

ثَ دلیل ػذت      "  طیزاى هبهذی لشل کٌذ        "
جزادبت ّاردٍ اس خْدطْسی در پی                     
داػتي هؼکالت خبًْادگی جبى خْد را اس         
دطت داد، اهب جبًجبختي سًبى در ایي هٌطمَ 
آى ُن ثذیي ػکل ثَ ػذت هتذاّل ثْدٍ کَ            
اطبطًب ثَ دلیل ّجْد فزٌُگ ُبی ثَ ػذت          
ارتجبعی هزدطبالراًَ کَ تْطط دکْهت          
طزهبیَ داراى ایزاى ثبستْلیذ هی ػْد ثَ             
ػکلی رّتیي تجذیل ػذٍ کَ اکثزًا ُن ثَ                  
خبطز هظبئل ًبهْطی هی ثبػذ، دفعبت                
الذاهبت ایي چٌیٌی در ایي هٌطمَ ثَ ػذت            
سیبد ثْدٍ ّلی عوْهًب ثَ دلیل آًکَ ریؼَ              
در هظبئل ًبهْطی دارد ّ ًتیجَ فزٌُگ              
تْلیذ ػذٍ ًظبم طزهبیَ داری اطت کَ در            
پی فمز گظتزدٍ در ایي هٌطمَ پذیذ هی آیذ،           
آهبر آى دتی اس جبًت دکْهت ًیش                          

 .طزپْع گذاػتَ هی ػْد
 

تجًع ْبی يجذد کبرگزاٌ گٕػت پبرص             
 يمبثم اطتبَذاری 

کبرگزاى ػزکت گْػت فبرص کَ پیغ اس          

ایي ًیش در پی دطت یبفتي ثَ هطبلجبت خْد    
ثبرُب دطت ثَ تذزکبت اعتزاضی سدٍ                 
ثْدًذ، در اداهَ تجوع خْد ثَ هٌبطجت رّس 
جِبًی کبرگز دّثبرٍ ثَ طوت اطتبًذاری            
اطتبى فبرص رفتَ ّ ثبس ُن تجوع کزدٍ ّ              

هبٍ دمْق هعْلَ خْد      21خْاُبى دریبفت   
ّ خبرج ػذى اس ایي ّضعیت ثالتکلیفی را  

 .دارا ُظتٌذ

کبرگزاى ایي ػزکت هذت ثظیبری اطت کَ  
ثَ هجبرسٍ خْد ثزای ادیبی دمْق پزداختَ        
اهب تب کٌْى ثَ ًتیجَ ای جش اتذبد دطت                  
ًیبفتَ اًذ کَ ُویي هیشاى اس هجبرسٍ ایي                 

 .کبرگزاى یعٌی اتذبد آًبى طتْدًی اطت
 

تجًع اعتزاضی کبرگزاٌ َظبجی کبػبٌ ٔ       
 يبِ دمٕق يعٕلّ  32

کبرگزاى ریظٌذگی کبػبى در دبلی تجوع           
هبٍ دمْق هعْلَ داػتَ ّ         21هی کٌٌذ کَ     

کبرفزهبیبى در ثزاثز ایي اهز پبطخگْ                  
ًجْدٍ ّ دکْهت ًیش خْد را اس ثبسی                     
طزهبیَ داری ًَ تٌِب کٌب ًکؼیذٍ کَ ثب                     
طزکْة ّ یب طکْت هعٌب دار خْد ثَ ًفع            
طزهبیَ داراى دزکت کزدٍ ّ در همبثل                 
کبرگزاى لزار هی گیزد، الجتَ جوِْری              
اطالهی در ثزاثز توبم جٌجغ کبرگزی ایي          
چٌیي عول کزدٍ ّ تٌِب هبُیت خْد را ثَ              

 .کبرگزاى ًؼبى هی دُذ
کبرگزاى ُوچٌیي خْاطتبر تعییي تکلیف             

کبرگزی ُظتٌذ کَ ثبیذ ّضعیت                  344
ثبسًؼظتگی آًِب تب کٌْى هعلْم هی ػذ ّ              
در ُویي خصْؽ ثب تجوع در همبثل                      
فزهبًذاری ػِز کبػبى ّ هصذّد کزدى             
جبدٍ ثب ًصت پالکبردُبیی کَ هطبلجبت               
خْد را ثز رّی آًِب ًْػتَ ثْدًذ ّ                          
خْاطتبر ایي ثْدًذ کَ دکْهت پبطخگْ              

 .ثبػذ دطت ثَ تجوع اعتزاضی سدًذ
 

آرژاَتیٍ، اعتصبة کبرگزاٌ ػزکت َفتی          
 در ادايّ ػٕرع گزطُگبٌ 

ّی پی   "کبرگزاى طبختوبًی ػزکت ًفتی         
در اعتزاض ثَ پبییي ثْدى ططخ                "  اف

 .دطتوشدُبی خْد دطت ثَ اعتصبة سدًذ

کبرگزاى ایي ػزکت در ُویي راطتب ثب                  
الذام ثَ ثظتي خیبثبى ُبیی کَ ثَ ایي                        
ػزکت ًفتی هٌتِی هی ػْد تْلیذ ایي                     
ػزکت را تعطیل ًوْدٍ ّ ًظجت ثَ پبییي              
ثْدى ططخ دطتوشدُب ّ تْرم دّ رلوی                

 .هْجْد در جبهعَ اعتزاض ًوْدًذ

تْرم دّ رلوی طبل جبری ثز ػذت فمز                
هطلك ایي جبهعَ کَ طی طبلیبى گذػتَ                 
ػْرع گزطٌگبى را ثَ ُوزاٍ داػتَ اطت          
افشّدٍ ّ ثَ ُویي جِت دّلت اهظبل ػبُذ      
اعتصبثبت ثشرگ دیگزی اس جولَ                          
اعتصبة هعلوبى، ًگِجبًبى اهٌیتی،                       

 .راًٌذگبى کبهیْى ًیش ثْدٍ اطت
آرژًتیي اس جولَ کؼْر ُبیی اطت کَ                    
پزّطَ آساد طبسی طزهبیَ ُب اس دّلتی ثَ          
ػخصی در آى دردبل رر دادى ثْدٍ ّ                 
طجک ثبسار آساد جِبًی را ثَ عٌْاى هذل            
التصبدی خْد در پیغ رّی دارد ّ دلیمًب             
در ُویي ثي ثظت طزهبیَ داراًَ اطت کَ            
خطز فمز تْدٍ ُبی سدوتکغ ایي جبهعَ             

 .را هْرد دولَ لزار هی دُذ
 

کبرگزاٌ پزٔژِ طذ کبرٌٔ ثب اعتزاض،              
 یک يبِ دمٕق خٕد را دریبفت کزدَذ 

کبرگزاى پزّژٍ طذ کبرّى در ػزایطی ثَ        
هبٍ دمْق      21طز هی ثزًذ کَ ثیغ اس               

 .هعْلَ خْد را دریبفت ًکزدٍ اًذ
اهب در پی تجوع اعتزاضی کبرگزاى ایي              
پزّژٍ ثَ هٌبطجت رّس جِبًی کبرگز،                  
کبرفزهبیبى ایي ػزکت در تزص اس                         
گظتزع داهٌَ هجبرسات کبرگزاى الذام ثَ           
پزداخت یک هبٍ دمْق هعْلَ کبرگزاى               

هبٍ دمْق هعْلَ آى       21کزدٍ اهب ُوچٌبى     
 .ُب ثزجبطت

کبرگزاى ایي پزّژٍ کَ در الذام اعتزاضی        
خْد ثَ هٌبطجت رّس جِبًی کبرگز چٌبى            
تزطی ثز پیکزٍ طزهبیَ داراى اًذاختَ اًذ           
دتوًب تْاًبیی آى را خْاٌُذ داػت کَ ثب                  
اتذبد ّ هجبرسٍ طجمبتی خْد ثَ دمْق ّ                 

 .هطبلجبت خْیغ ًبئل گزدًذ
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تجًع اعتزاضی کبرگزاٌ يجتًع گٕػت            
 ػیزاس 

اردیجِؼت هبٍ ثیغ اس یک       13رّس  ػٌجَ    
صذ ًفز اس کبرگزاى هجتوع گْػت ػیزاس         
در طبختوبى جِبد کؼبّرسی ایي ػِز                  

 .تجوع اعتزاضی ثزپب کزدًذ

کبرگزاى هجتوع گْػت ػیزاس در                           
هبٍ       21اعتزاض ثَ عذم پزداخت                       

دطتوشدُبی هعْلَ خْد تْطط کبرفزهب ّ           
دّلت الذام ثَ ثزپبیی تجوع اعتزاضی                   

در ًتیجَ تجوع اعتزاضی کبرگزاى . ًوْدًذ
ًفز اس کبرگشاراى جِبد کؼبّرسی رژین  1

اهب .  در هیبى هعتزضبى دضْر یبفتٌذ               
پبطخی ثَ خْاطتَ ُبی ثزدك کبرگزاى               

کبرگزاى هعتزض اعالم کزدًذ در        .  ًذادًذ
صْرت عذم پبطخگْیی ثَ خْاطت ّ                   
هطبلجبتؼبى اعتزاضبت خْد را در همبثل            
ادارات دّلتی در تِزاى پیگیزی خْاٌُذ            

 .کزد
 

کبرگزاٌ ػٓزداری آثبداٌ ثب يجبرسِ پیزٔس   
 ػذَذ 

کبرگزاى ػِزداری آثبداى کَ هبٍ ُب هی              
ثبػذ دمْق خْد را دریبفت ًکزدٍ اًذ                    
چٌذی پیغ در پی هجبرسات ّ اعتزاضبت          
پیگیز ّ هظتوز خْد هْفك ػذًذ تب ثب سیز             
فؼبر گذاػتي کبرفزهبیبى دمْق هعْلَ چٌذ       

 .هبٍ خْد را دریبفت ًوبیٌذ

در ُویي خصْؽ کبرگزاى ػِزداری               
آثبداى اعالم داػتَ اًذ کَ تب دطتیبثی کبهل           
ثَ دمْق ّ هطبلجبتؼبى ثَ ثَ اعتزاضبت             

 .خْد اداهَ خْاٌُذ داد
 

 اعتصبة کبرگزاٌ ثخغ يکبَیک عظهٕیّ 

ثز اطبص خجز هٌتؼزٍ، کبرگزاى ثخغ                  
هکبًیک در دٍ فبس عظلْیَ در اعتزاض ثَ   
عذم پزداخت چِبر هبٍ دطتوشد تْطط                   

دطت ثَ   "  ایلیب فْالد  "ػزکت پیوبًکبری      
 .اعتصبة سدًذ

اعتصبة یک رّسٍ کبرگزاى در اعتزاض       
ثَ کالُجزدارٓ آػکبر کبرفزهبٓ ػزکت           
پیوبًٔ ایلیب فْالد ّ ُوزأُ ّ ثٔ                             
هظئْلیتٔ ػزکت گبس یعٌٔ کبرفزهبٓ                  

در ًتیجَ ایي         .  اصلٔ صْرت گزفت         

اعتصبة، کبرفزهبٓ ػزکت گبس ًبچبر ػذ       
ثَ کبرگزاى لْل دُذ کَ دطتوشدُبی                     
هعْلَ طبل گذػتَ آًبى را اس هذل طلت                
پیوبًکبر لجلٔ اس ػزکت گبس پزداخت                    

ثب ایي عمت ًؼیٌٔ، کبرگزاى       .  خْاُذ ًوْد 
ثَ اعتصبة خْد پبیبى دادًذ اهب اعالم                   
کزدًذ در صْرت عذم تذمك هطبلجبت ػبى 

 .هجذدا ّارد اعتصبة هی ػًْذ
 

درصذ ٔادذْبی صُعتی اتبق        90تعطیهی  
 طبسی ٔ ػبطی طبسی 

در پی تؼذیذ تذزین ُبی التصبدی ّ ًجْد            
هْاد اّلیَ ػبطی طبسی خْدرُّب، اس                  

ّادذ صٌعتی اتبق طبسی ّ ػبطی              244
درصذ آًِب ثَ تعطیلی کؼیذٍ            04طبسی،   
کبرگبٍ ُبی ثبلیوبًذٍ ًیش در دبل          .ػذٍ اًذ 

دبضز ثَ کبرُبی خیلی جشیی تعویزاتی ثب    
اتبق طبسی   .  کیفیت پبئیي اداهَ هی دٌُذ          

ثبطتبى، یعمْثی، ًْیذ ّ ًیش اتبق طبسی                
ایزاى پیوب اس جولَ کبرگبٍ ُبیی ُظتٌذ کَ           
تعطیل ػذٍ ّ کبرگزاى آًِب هؼبغل خْد را   

  .اس دطت دادٍ اًذ

اعتصبة تبکظی راَبٌ کبيیبراٌ ٔ  
 صبدرات ثُشیٍ 

 

ثّ گشارع کًیتّ ًْبُْگی ثزای کًک ثّ         
ایجبد تؼکم ْبی کبرگزی، تبکظیزاَبٌ               
ػٓز ثبَّ در اعتزاض ثّ درآيذ ْب کى ٔ              
ْشیُّ ْب ثبالی سَذگی دطت ثّ اعتصبة            
سدِ ٔ اس چٓبر راِ اصهی ػٓز تب پم                       
ػیزٔاَّ، تبکظی ْبی خٕد را خبيٕع               
کزدَذ کّ يٕجت تجًع يظبفزاٌ ٔ َیش                  

یک طبعت پض اس . جهت تٕجّ يزدو گزدیذ
اعتصبة تبکظیزاَبٌ، رئیض تبکظیزاَی ٔ        
عٕايم ػٓزداری در يذم دبضز ػذَذ ٔ          
ثّ َبچبر لٕل دادَذ کّ ثّ يؼکالت ٔ                     

در پی   .  يظبئم آَبٌ رطیذگی خٕاُْذ کزد       
ایٍ دزکت اعتزاضی کبرگشاراٌ رژیى،               
یکی اس ًَبیُذگبٌ راَُذگبٌ يعتزض را ثّ         
فزيبَذاری ػٓز کبيیبراٌ فزاخٕاَذَذ تب در 

ای ثّ يؼکالت تبکظیزاَبٌ رطیذگی         جهظّ
 .ػٕد

 
السو ثّ افشٔدٌ اطت کّ اعتصبة پیغ                
آيذِ اس طٕی راَُذگبٌ تبکظی ایٍ ػٓز              
در دبنی رر دادِ ٔ ادايّ یبفتّ اطت کّ               
ثبال رفتٍ لیًت طٕخت در ایزاٌ در پی                
طیبطت ریبضت التصبدی یب آَچّ کّ در             
ایزاٌ ْذفًُذ کزدٌ یبراَّ ْب اس طٕی                  

دٔنت خٕاَذِ يی ػٕد تأثیز ثظشایی در               
رفبِ ٔ ططخ درآيذ خبَٕار ْب داػتّ کّ              
راَُذگبٌ تبکظی ٔ خبَٕادِ ْبیؼبٌ أنیٍ         
ٔ يظتمیى لزثبَی ْبی ثٕدِ چزا کّ ایٍ                
طیبطت ثب دذف طٕثظیذ ْب طٕختی آغبس        

 .گؼتّ اطت
 

ايب طیبطت دذف یبراَّ ْبی يتعهك ثّ                
يٕاد طٕختی اتٕيجیم ْب ثّ ثٓبَّ تذزیى             
ْبی طٕختی ٔ ٔاردات ثیغ اس دذ آٌ ثّ           
داخم عُٕاٌ ػذِ کّ اس ایٍ پض يی                        
ثبیظت يزدو خٕد ْشیُّ ثُشیٍ ٔ طٕخت            
ْبی ٔارداتی را يی پزداختُذ، ٔنی چُذ              
رٔس پیغ تز يذیزعبيم ػزكت يهي پخغ         
فزآٔردِ ْبي َفتي ایزاٌ در رٔس َبيّ                 
کیٓبٌ کّ ٔاثظتّ ٔ يتعهك ثّ دکٕيت يی      

 :ثبػذ اعالو داػتّ اطت کّ

ثزاطبص پیغ ثیُي ْب ٔ ثزَبيّ ریشي                  
ْبي ایٍ ػزكت ٔ ػزایط عزضّ ٔ تمبضب         

يیهیٌٕ   5/3تب    3در ثبسار، ايظبل رٔساَّ 
 .نیتز صبدرات ثُشیٍ خٕاْیى داػت

ثب تٕجّ ثّ افشایغ        :  جهیم طبالري گفت    
يیهیٌٕ نیتز      18تب      17ظزفیت رٔساَّ      

تٕنیذ ثُشیٍ در پبالیؼگبِ اران ٔ طبیز                 
ٔادذْبي پبالیؼي كؼٕر ٔ يصزف                       

يیهیٌٕ نیتز ثُشیٍ در        56تب    54رٔساَّ  
داخم كؼٕر، يبساد تٕنیذ ثُشیٍ كؼٕر ثّ           

خبرج صبدر يي ػٕد كّ ْى اكٌُٕ                         
صبدرات ثُشیٍ ٔ دیگز فزآٔردِ ْبي َفتي  
ثّ دٔ كؼٕر عزاق ٔ افغبَظتبٌ طجك                     

 .ثزَبيّ پیغ ثیُي ػذِ در دبل اَجبو اطت

ٔي، عزضّ َخظتیٍ يذًٕنّ ثُشیٍ در              
ّ   )ثٕرص تٓزاٌ     را َؼبٌ  (  طّ ػُجّ گذػت

اس ٔضعیت خٕة عزضّ ٔ تمبضبي ثُشیٍ        
ٔ ثجبت تٕنیذ ایٍ فزآٔردِ در پبالیؼگبِ               

ْى اكٌُٕ در    :  ْبي كؼٕر خٕاَذ ٔ افشٔد      
عزضّ ثُشیٍ ٔ صبدرات آٌ يؼكهي                      
َذاػتّ ٔ ػزایط ثّ گَّٕ اي اطت كّ                    

 .ظزفیت يبساد ثُشیٍ در كؼٕر ٔجٕد دارد

 

تًبو ایٍ دزفٓب تُٓب صذّ ثز ایٍ دزف               
يی گذارد کّ طیبطت ْذفًُذ کزدٌ یبراَّ         
ْب چیشی َیظت جش ًْبٌ طیبطت ریبضت        
التصبدی ای کّ ْى اکٌُٕ َئٕنیجزانیظى در    
ططخ جٓبَی در پی اجزای آٌ ثٕدِ ٔ                   
َتیجّ ای جش تذًیك سَذگبَی  تٕدِ ْبی             
سدًتکغ ٔ کبرگزاٌ را َذاػتّ ٔ افشایغ        
صبدرات دٔنت ایزاٌ َیش ثّ کؼٕر ْبی              
يُطمّ پذیذِ ای َٕظٕٓر طی چُذ طبل                 
گذػتّ ثٕدِ کّ َؼبٌ اس تجذیم ػذٌ ٔ یب              
طعی ثز تجذیم ػذٌ ایزاٌ ثّ یک لذرت                

 .يُطمّ ای ثب ٔجِٕ ايپزیبنیظتی دارد
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خنثشغ اشاریشزا یشا         :  نیلٌفز سارع

 آػتی طثماتی

 ػاتد رضایی: نٌػتو ػده تٌطط
 

ممالو اا در طشایشج خشزص تشنشج ػشنشٌا                   

مطالثات خنثغ ااریزا ایشزا   مشؼشیشؼشج         

منشلج  آسادا نظشز  را خشلشة اشزد  سیشزا              

نٌیظنده نٌیظنده تشنشج اشمشایشج اس طشثشمشو               

ااریزا یک راطشج در ارتشدشاع طشزمشایشو               

 .دارا للم فزطایی می اند

ایؼشا  سشض اس تشٌؿشیشن تششیشانشیشو ػششٌراا                   

ىمکارا تزیشارا مزاطم اًل ماه او اتی 

نامی اس آ  ىم نثزده ً در یک تاسا رطانو 

تا نا  تشیشانشیشو مؼشتشزت کشنشد تؼشکش                    

اششاریششزا در ؿششدد یششک طششانظششٌر               

مذتٌاانو تز می آید  طؼی می نمشایشد   

تا آلتزناتیٌ طزمایو دارانو خٌد را تو 

خنثغ ااریزا سندیز نماید  ًا اشو    

تو تما  دنیا کنگ مشی سنشد در اداا           

مطلثج اس یک ًالؼیج طثشمشاتشی فشزار       

اند تو ناکار اراخیفشی را اس خشٌد ً           

مٌطٌا تو ػنٌا  فااج مطشزذ اشنشد      

او اس خملو آ  ىا می تٌا  تو خنثغ 

اشاریشزا اا اشو تشزخشٌاطشتشو اس دل                  

طثمشو مؼش شؾ  در اششز ػشکشا  ً                    

تضششاد طششثششمششاتششی اششاؿشش  اس مششنششافششغ              

طزمایو دارا ً اکشٌمشج ًا اطشج        

را تو ػنٌا  نو یک طثشمشو تشلشکشو تشو           

ػنٌا  لؼز مؼزفی نماید  آ  ىشم در      

سمانو تٌلید تو ػیٌه ا تکنٌلشٌییشک   

ً ؿنؼتی دًرا  طزمایو دارا او تشا  

اطتثشمشار اشاریشزا  تشو نشفشغ خشٌیشغ                  

خنثغ اشاریشزا را تشاریش شاض تشز ضشد                

خٌیغ تٌلید ً تاس تٌلید ازده اطشج   

این دلیماض ىشمشا  امشزا اطشج اشو ػشٌراا                 

ىماىنشیشی راه طشثشش امشیشد اس ستشا  آلشاا                     

 .مشرًػی تیا  می نماید

ًا در این متن او تزاا رًس خيانی طثمو 

ااریز انیاػتو ػشده اطشج تشا ىشمشاشا لشزار                

داد  ااریشزا   آنشيشا را در اشنشار اشلشمشات                   

اؼاًرسا   رًطتائیا  ً مؼلما  در مفيٌ  

لؼز در یک الیج ػا  مزد  تمشلشیش  داده ً        

خنثغ ااریزا را مشی خشٌاىشد اس مشاىشیشج             

طثماتی آ  تز ضد طشزمشایشو دارا اشو ىشز              

ازاج آ  خٌد تشو خشٌد تشو خشٌد ؿشٌرت                

یزفتو سیزا او سزًطو تٌلید را م ت  اشزده    

ً تز طٌد طزمایو درا  ضشزتشو ًارد مشی            

اند  اس این طشزیشك تشا ایشدشاد یشک  ىشنشیشج                  

راطج ً در خشيشج مشنشافشغ طشزمشایشو دارا               

ل ج ازده ً انزیا آ  را در مظیز مشنشافشغ    

 .طثماتی خٌیغ لزار دىد

اًج رادیکشالشیشظشم ایؼشا  آ  اطشج اشو تشا                   

اطتناد تشو یشفشتشو ىشاا مشٌطشٌا اشو خشٌد                    

خناای اس ااامیج طثماتی طشزمشایشو دارا         

تز ػلیو ااریزا  اطج را رىنمشٌ  آیشاىشی      

اما اشدا  آیشاىشی ً تشو ًاطشطشو اشدا                   . دىد

 نیزً؟

ایؼششا  در ىششمششیششن خـششٌؽ ًضششؼششیششج                   

التـادا مٌخٌد را ناػی اس طیاطج اااشم  

می داند  ایؼا  ًالؼاض یک مشدًر تشو تشمشا       

مؼناا طزمایو دارا تٌده کشزا اشو امشزًس        

ىز ااریزا می داند او این الشتشـشاد اطشج       

او تو ػنٌا  سیزتنا  طیاطج ً دًلج یؼنی 

ماػین اػمال لدرت طزمایو دارا را ػک  

سض تو نایشیشز ایؼشا  در راطشتشاا           . می ىد

ىما  طیاطج اػمال فؼار اس سایین ً کانو 

سنی اس تاال تشو ػشنشٌا  خشط مؼشی اؿش ذ               

طلثا  در سمانی او خنشثشغ خشیشاتشا  ػشمشة            

نؼینی ازده اطج طؼی در تملی  مشطشالشثشات     

طثماتی خنثغ اشاریشزا داػشتشو ً اس ایشن                

رًا می خٌاىد آ  را در مظیز کانو سنشی    

ىاا اس تاالا خٌدػا  ً تو نشفشغ طشثشمشاتشی         

خٌدػا  مننز  اند  اما ًلشتشی مشٌطشٌا         

در ىمین راطتا ایداد آیشاىشی را در مشیشا              

ااریزا  تنيا راه کاره می تیند ً آ  ىم تو 

نفغ خٌػا  اس این ًالؼیج تو دًر اطج او 

تٌطط ادا  نیزً؟ آیا تا انٌ  اؿ ذ طلثا  

در تنشزاشات خشنشثشغ اشاریشزا تشو ػشنشٌا                    

ػناؿز ػملی اضٌر داػتو اند یا ایشن اشو       

در دًره ااامیج خٌد نیش تشو مشانشنشد دًره         

ااضز در خيج طزاٌب آ  نیشزً یشذاػشتشو       

 اند؟  

ایؼششا  در ادامششو تششا اطششتششنششاد تششز ػششٌراا                

: ىماىنیی راه طثش امید اػاره می اند تشز   

 !ااریزا  ما

ً من در ادامو می یٌیم اا طزمایو دارا    

فزؿج طلة تی ػز  ما  خامنو اا رىثشز  

اثیز ػما اػ   داػتو دػمنا  ما  مشثشارسه   

تا خميٌرا اط مشی را تشز رًا الشتشـشاد              

متمزاش ازده اند ً الثتو او منظشٌر ایؼشا      

ىما  مثارسه التـادا ً طشیشاطشی خشنشثشغ         

ااریزا تا منافغ طثماتی مظتم  خٌد ً تشز    

ضد طزمایو دارا اطج ً تشدیشن طشثشة تشو            

ًاططو لانشٌنشی اشو رىشثشزا  آسادا خشٌاه               

امزًس ػما او کند دىو سیغ خنثشغ  

اشاریشزا را سیششز طششزاشٌب تشزده ً               

فؼالشیشن آ  را لشتش  ً ػشا  اشزدنشد                      

لٌانین ضد ااریزا مشٌخشٌد را اشو          

اخاسه طزاٌب ااریزا  را مشی دىشد     

تـٌیة ازدند  طزمایشو دار  مشفشج        

خٌرا ىمچٌ  ازًتی  مشٌطشٌا ً     

او تظشیشح اشارخشانشو        ... رفظندانی ً 

ىا را سشض اس طشزاشٌب ػشٌراىشاا                

 .ااریزا در اارخانو ىا تزسا ازدند

اال او این ػٌراا ىشمشاىشنشیشی راه        

طثش امید یؼنی یکی اس تؼشکش  ىشاا        

طشزمششایشو دارا  در ادامشو طشیششاطششج              

طزمایو دارانشو خشمشيشٌرا اطش مشی           

خنثغ مشزدمشی در خشیشاتشانشيشا را تشا                 

طاسع ً تو انشنشزا  تشزد  آ  تشو             

طمج خانو ىا طٌق داده ً اس آ  تو 

نشفشغ خششٌد طشٌف اطشتشفشاده اشزد ىششم                  

اانٌ  در ؿدد ت ع مذتشٌاشانشو اا      

اطج او کنین طیاطتشی را در لشثشال          

خنثغ ااریزا نیش تاسا اشنشد  اشال آنشکشو          

این خنثغ یک خنثغ طثماتی تز ػلیو تما  

طزمایو دارا تٌده ً ػما نیش راىی تشزاا    

ایداد آػتی طثماتی نش شٌاىشیشد داػشج  ىشز             

کند ػما ما را اتی تو ػنٌا  یک طثمو او 

در تضاد تا ػما اطج ً خٌدتا  تا اطتثمار 

اشاریشزا  مششادا  آنشزا سششدیشد مشی آًریشد تششو                   

رطمیج نمی ػناطشیشد امشا مشا ػشمشا را تشو                  

ػنٌا  مؼتی مفج خٌر او تو ماننشد انشیش       

خٌ  ااریزا  را می نٌػید تو رطمیج می 

 .ػناطیم

تیذارید تا طگ ىاا طزمایو 

 !دارا سارص انند

 سنده تاد طتیش طثماتی

 مزگ تز طاسع طثماتی


