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 .مينك ىم ريثكت ركشت اب هديسر نامتسد هب هك ار ىربخ نتم نيا ،ىناهج عاجترا و هيامرس

راكيپ و هشيدنا تياس

! شيپ هب ىماگ هيكرت و ناريا نارگراك
هداسردان

 هژ-يو-ب نار-يا ى-ياك-يدن-س ني-لاع-ف ىلم-ع ت-كر-ش و ۲۰۰۸ ن-ئوژ ۶زور رد هي-كر-ت ى-ياك-يدن-س ني-لاع-ف ىدازآ
 ني--ب نيپم--ك ك--ي رد نار--يا نار--گرا--ك دازآ ه--يدا--حتا و ه--مو--ح و نار--هت ى--نار سو--بو--تا ت--كر--ش نار--گرا--ك ىاك--يدن--س
 شرت---سگ ت---مد---خرد نآ برا---جت ه---ك ى---ما---گ .دو---ب مكح---م ما---گ ك---ي هي---كر---ت رد ى---ناد---نز نار---گرا---ك ىدازآ ىار---ب ىلل---ملا
 ار ل-باقت-م ت-خان-ش و هت-فر-گ رار-ق زي-ن ا-هروش-كر-يا-س و نار-يا ىر-گرا-ك ني-لاع-ف ني-با-م ل-باقت-م ىگت-سبمه و ط-باور
.داد دهاوخ ءاقترا

 زا ن-----ت ۷ ها-----گداد ناد-----نززور ۲۰۰ عوم-----جم رد و ىفيلك-----تال-----ب زور ۱۵۰ زا دع-----ب ۲۰۰۸ ن-----ئوژ  ۶ زور
 ار نا-ش ىدازآ ى-ناد-نز ني-لاع-ف و د-شراز-گر-ب اراك-نآرد )۱زيت-مو-ت ( هي-كر-ت لق-ن و لم-ح نار-گرا-ك ىاك-يدن-س ني-لاع-ف
 .دنتفايزاب

 ىاض---عا لزان---م ى---ئود---نام---ك تايلم---ع ك---ي رد هي---كر---ت ىتين---ما ىا---هوري---ن ۲۰۰۷رب---ماو---ن ۱۹ ب---ش همي---ن رد
 هر-----يد-----م تاي-----ه ىاض-----عا ى هيل-----ك  ب-----شنآ و هداد رار-----ق موج-----ه درو-----م ار لق-----ن و لم-----ح ىاك-----يدن-----س هر-----يد-----م تاي-----ه
.دندش تشادزاب

 ناد-نز رد د-يا-ب ىلي-لد چي-ه نود-ب رگ-يد ن-ت ۷ و دازآ نا-گد-ش ريگت-سدزا ن-ت هد ،۲۰۰۷رب-ماو-ن ۲۳ زور
 دود-ح و دنت-فر-گ رار-ق دو-خ نال-كو-م تا-ماه-تا نا-ير-ج رد نا-گد-شريگت-سد ىال-كو ها-م ۵ زا دع-ب هزا-ت و د-ند-نا-م ى-م
.دش رازگرب هاگداد ماجنارس دعب هامكي

 ه--ب ه--طو--بر--م ها--گداد ىت--ح ،دوب--ن ى--لومع--م ها--گداد ك--ي ا--ما هي--كر--ت ى--ياك--يدن--س ني--لاع--ف و نار--گرا--ك ها--گداد
 ت--لود ى--ياك--يدن--س ني--لاع--ف ندروآرد و--ناز--ب ىار--ب ه--ك دو--ب  ىتين--ماو ى--يان--ج ها--گداد ك--ي هكل--ب ،دوب--ن زي--ن را--ك قوق--ح
 . دوب هتشاد اپرب هيكرت

 ني--لاع--ف ى هداو--نا--خ ىاض--عا و ناگت--سبزارف--ن ا--هد--ص ها--گداد ن--لا--س نوري--ب هكي--لا--ح رد ن--ئوژ  ۶ زور
 ،رف---ن ۲۰۰ دود---ح ن---لا---س ل---خاد رد و د---ندو---ب هت---شاد ا---پر---ب ى---ضارت---عا عم---جت اه---هاك---يدن---س ىاض---عا و ىر---گرا---ك
 ها-گداد ى-ضا-ق ،د-ندو-ب تام-كاح-م د-ها-ش دنل-ه و نار-يا ،نا-ملآ ،سيلگ-نا ىا-هروش-ك زا ىر-گرا-ك ن-ير-ظا-ن هلم-جنم
 هح--ص هي--كر--ت لق--ن و لم--ح ىاك--يدن--س هيل--ع هي--كر--ت ت--لود هئ--طو--ت ر--ب رگ--يد رابك--ي  سا--سا ى--ب تا--ماه--تا ت--ئار--ق ا--ب
 و هدرت--سگ ر--هق ىري--گراك--ب ا--ب و ه--نا--ها--گآ و دنم--فد--ه هي--كر--ت ىت--سيلام--ك ت--لود ه--نوگ--چ د--ش هداد ناش--ن و دراذ--گ
 نيف--لاخ--م لت--ق و بيقع--ت ور--شب قوق--ح ه--نازور و راك--شآ ضق--نران--ك رد سيل--پ و ش--تراريظ--ن نك--مم ل--ئا--سو ىهم--ه
.دراد ار ىرگراك ىاه لكشت ىدوبان دصق ىسايس



۲

۳

 فد-ه ا-ب ه-ناراكت-يان-ج ىاه-نو-نا-ك داج-يا "و "را-ك طيح-م ش-مارآرد لال-خا " ه-ب مهت-م ى-ياك-يدن-س ني-لاع-ف 
 ار نيمهت-م ك-ت ك-ت ى-شيا-مر-ف هم-كاح-م ن-يارد ى-ضا-ق و د-ندو-ب هد-ش "نا-يا-مر-فرا-ك د-يد-هت و ذوف-ن ى هن-ماد شرت-سگ
 ىو--س زا »ه--ن« ع--طا--ق خ--سا--پ را--ب ر--ه و  "؟دنت--سه ه--ناراكت--يان--ج نو--نا--ك ك--ي وض--ع ا--يآ ": ه--ك داد ى--مرار--ق باط--خ
.دش ىم هدينش نيمهتم

 ىت---ح .دو---ب ها---گداد ر---خسمت باب---سارت---شيب نيمهت---م تي---موكح---م ىاج---ب سا---سا ى---ب تا---ماه---تا ن---يارارك---ت
 ت-سناوت-ن دو-ب هدر-ك ميظن-ت ى-ياك-يدن-س ني-لاع-ف ىنفل-ت دون-ش ىانب-مر-ب هي-كر-ت سيل-پ  ه-ك ىا هحف-ص ۵۰۰۰ شراز-گ
 ىاك----يدن----س ني----لاع----ف ى هيل----ك ۲۰۰۸ ن----ئوژ ۶ زور ناسن----يد----ب .د----هدرار----ق ها----گداد رايت----خارد دنس----پ همكح----م ىل----يالد
 مال-عا ه-موتخ-م ه-طو-بر-م ى هد-نور-پ زون-ه دن-چر-ه .دنت-فا-ي زا-ب ار ناش-يدازآ مدر-م مر-گ لابقت-سا ناي-م رد زيت-مو-ت
.دنوش رضاح هاگداد رد ۲۰۰۸ ربماتپس هام رد ىياكيدنس نيلاعف زا ىا هدع اددجم دياب و هدشن

 تي--لاع--ف ى هق--با--س ه--ب ر--گا .ت--سين و هدوب--ن زيت--مو--ت ىاك--يدن--س ه--ب دود--حم ى--ياك--يدن--س ني--لاع--ف ه--ب موج--ه 
 مي--هاو--خ رد مين--ك ه--جو--ت دراد )۲ م--هدزو--ن نر--قر--خآ ىا--ه ه--هد ( ى--نالو--ط راي--سب ت--مد--ق  ه--ك هي--كر--ت رد ى--ياك--يدن--س
 رد و ۱۹۲۳ لا-س رد ىروهم-ج ليكش-ت زا س-پ هژ-يو-ب و شي-پ ه-چ ،هت-شذ-گ لا-س ىد-ناو دصك-ي ما-مت رد ه-ك ت-فا-ي
 )۱۹۷۱ مود ىا------تدو------ك ، ۱۹۶۰ لوا ىا------تدو------ك( ۱۹۸۰ ى------ماظ------ن ىا------تدو------ك  ني------مو------سزا دع------ب هژ------يو------ب ري------خا هرود
 ت-حت تد-شب هي-كر-ت ىر-گرا-ك شبن-ج نورد زراب-م و ى-قرت-م تاش-يار-گ هژ-يو-ب هي-كر-ت ىر-گرا-ك ني-لاع-ف و ا-هاك-يدن-س
 .دنا هتشادرارق بوكرس

 موج-ه ى-گ هدرت-سگزا ى-كا-ح زي-ن ري-خا دو-جو-م تا-شراز-گر-يا-س و هي-كر-ت لاس-ما ه-م ها-م لوا تا-شراز-گ
 سك--ع نت--شاد مر--جب ه--ك ى--نا--يوجش--ناد زا م--عا .ت--سا ى--قرت--م ىا--هوري--ن بو--كر--س و ى--ساي--س ىاه--يدازآ ه--ب سيل--پ
 ىر--گرا--ك ني--لاع--ف ر--ت ن--شور هم--هزا و ا--هدر--ك بو--كر--س ا--ت دن--نا--مب ناد--نزرد د--يا--ب ىتسي--سكرا--م را--ثآ و اراو--گ ه--چ
 ى-سيلپ و ع-جتر-م ت-لود نا-كدرا پي-ت ب-جر ى-مال-سا و را-ك هظ-فاح-م ت-لود ه-ك دراد تيع-قاو ن-يازا ناش-ن ىگم-ه
. تسا ىناهج ى هيامرس تسدمه و

 نيم--ه ا--ب نا--مرد و ت--شاد--هب شخ--ب ىاك--يدن--س ى هر--يد--م تاي--ه ىاض--عازارف--ن ۴ دادع--ت زي--ن نون--كا م--ه
 و نفل--ت ىاك--يدن--س هيل--عر--ب و  ۳د--نا هد--ش موكح--م لا--س ۵ ا--ت ناد--نز ه--ب "ه--ناراكت--يان--ج نو--نا--ك ليكش--ت" ى--هاو ماه--تا
.تسا هدش ليكشت هدنورپ نايامرفراك ىوس زا ىتاياكش اب رهش ۸۱ رد زين اكيدنس نيا ريبد و تارباخم

.تسا مزال ىتاراشا ميبايرد ار لقنو لمح ىاكيدنس هبريخا شروي ى هنيمز هكنيا ىارب لاحرهب
 ى-----تا-----مد-----خ و ىتعن-----ص هزو-----ح ۲۸ رد د-----نزاج-----م نال-----غا-----ش ،هي-----كر-----ت ىت-----لود و ىم-----سر ىدن-----ب هت-----سد قب-----ط

 و د-نا هدي-سر تب-ث ه-ب ه-يدا-حتا و اك-يدن-س ۱۱۰ هي-كر-ت رد نون-كا م-ه و دن-شا-ب هت-شاد ار نا-شدو-خ ىاه-هاك-يدن-س
 و ى--يات--سور نار--گرا--ك و نادن--مرا--ك ،نار--گرا--ك ىفن--ص لكش--ت فق--س ى--ياك--يدن--س فلتخ--م نوي--ساردفن--ك ۹ دود--ح
 هت-سد زا ر-ت م-هر-ب م-هرد ،لم-عرد ا-هاك-يدن-س و اه-نوي-ساردفن-ك ن-يارات-خا-س و مر-ف ه-ك هتب-لا .ت-سا هي-كر-ت نا-ناق-هد
 ى هلئ---سم ع---قاو رد .دزا---س ى---م ور---بور لكش---م ا---ب ار نا---نآ ت---خان---ش نيم---هو ت---سا نا---نآ ىت---لود و ىم---سر ىدن---ب
 و لم----ع رد ا----ما ،هي----كر----ت رد ىفن----ص ىا----ه لكش----ت "ندو----ب ى----نو----نا----ق" حالط----صا----ب دو----جو ا----ب ه----ك ت----سا ن----يا ىل----صا
 ا--ب هي--كر--ت رد ىر--گرا--ك ى ه--نادازآ ى--با--ي لكش--ت ۴ى--نو--نا--ق ىا--ه دن--بو دي--ق و ىو--ق ى--سار--كورو--ب ك--ي بو--چراه--چرد
 ني-لاع-ف رازآ و بيقع-تو بو-كر-س د-يد-ش م-جح ى-نو-نا-ق ىا-هدن-ب و دي-ق ن-يا ه-ب ر-گا و ت-سا ه-جاو-م ىد-ج تالكش-م
 لقت-سم ىا-هداه-ن ندر-ك بورا-جِ تن-س ،"نرد-م" ى هي-كر-ت رد ه-ك ت-فا-ي مي-هاو-خ رد ى-بوخ-ب مي-ئاز-فاي-ب ار ىر-گرا-ك
 ه-ن و هدر-ك ى-يارآ ف-ص نار-گرا-ك ل-باق-م م-ه ت-سد رد ت-سد نا-يا-مر-فرا-ك و ت-لود و ت-سا ر-تر-ب و ىو-ق نانچم-ه
 ىا-ه ه-ما-ن ه-لواق-م دن-ب مي-ن ت-يا-عر ه-ب مزل-مزي-ن ار دو-خ ىت-ح هكل-ب دن-با-ت ى-من ر-ب ار ىر-گرا-ك لقت-سم لكش-ت اهن-ت
 .دنناد ىمن راك ىناهج نامزاس
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 لي-لد ن-يا ه-ب زيت-مو-ت ه-ك ميو-ش ى-م ه-جوت-م ميدر-گر-ب زيت-مو-ت ىاك-يدن-س ى ه-نو-من ه-بر-گا تاظ-حال-م ن-يا ا-ب
 ت--سا هد--ش مهت--م "ت--يان--ج نو--نا--ك" ليكش--ت ه--ب مهت--م و هت--فر--گ رار--ق رازآ و بو--كر--س درو--م تد--شب ه--نوگن--يا ن--شور
 ى-گهدرت-سگ ى هم-ه ا-ب ه-ك ى-يا-ج ،د-يا-من داج-يا ى-ياك-يدن-س لكش-ت لق-ن و لم-ح نار-گرا-ك ني-ب رد دن-ك ى-م شال-ت ه-ك
 نيم-ه و ت-سا هت-فر ى-م رامش-ب ا-هاك-يدن-سزا "كا-پ ى هزو-ح" ناونع-ب ري-خا ىاه-لا-س نيم-ه ا-ت نار-گرا-ك و نان-كرا-ك
 ك--ي زا ى--يو--گو--ت ه--ك ى--نا--يا--مر--فرا--ك .ت--سا هتخيگ--نار--ب ار نا--يا--مر--فرا--ك مش--خ زي--چ ر--ه زا لب--ق ى--ئاك--يدن--س شال--ت
 .دن-ناو-خ ى-م ار-ف ار بو-كر-س ىوري-ن موز-ل ع-قو-م رد و د-نرادرو-خر-ب ىتين-ما هاگت-سد و سيل-پ ا-ب ى-ئر-ما-ن ى هط-بار
 روهش-م ىكيت-سجو-ل ىا-ه ت-كر-ش ن-يرت-گرز-ب زا ىك-يرد ا-ت در-ك شال-ت زيت-مو-ت ىاك-يدن-س ه-ك یماگن-ه لاث-م ناونع-ب
 دنت-فر-گ راك-ب ار ل-ئا-سو هم-ه هرابك-ي نا-يا-مر-فرا-ك دروآ دو-جو-ب ى-ياك-يدن-س لكش-ت را-ب ني-لوا ىار-ب ۵"سور-خ" ه-ب
 روت-سد ه-ب و د-ندر-گ بو-عر-م ى-ياك-يدن-س ني-لاع-ف ،د-ندر-ك شال-ت ادت-با .دنن-ك عم-ج ار زيت-مو-ت ىاك-يدن-س طاس-ب ه-ك
 با-عرا شور ا-ب ديمه-ف ا-مر-فرا-ك هكي-ماگن-ه سپ-س .دنت-فر-گرار-ق بر-ض و مت-ش درو-م ى-ياك-يدن-س ني-لاع-ف ت-ير-يد-م
 ى--م ا--م ري--باد--ت ن--يا هم--ه ا--ب .دو--من جار--خا ارو--ف ار ن--ت ۷ ،دن--ك رد--ب نادي--م زا ار ى--ياك--يدن--س ني--لاع--ف د--ناو--ت ى--من
 ت---ير---يد---م د---ش ر---ت ىد---ج ا---ه ت---مواق---م هكن---يا ضح---مب و د---با---ي ى---م ن---يوك---ت زي---ن ت---مواق---م بو---كر---س ل---باق---مرد مي---ناد
 ى-تا-ياك-ش و ت-سج ل-سو-ت هي-كر-ت ىتين-ما هاگت-سد و سيل-پ ا-ب ى-ئر-ما-ن ى هط-بار ه-ب "سور-خ  ىكيت-سجو-ل ت-كر-ش"
 تي--عور--شم سيل--پ ت--لا--خد ه--ب ا--ت ميطن--ت زيت--مو--ت ى--ياك--يدن--س ني--لاع--ف هيل--ع "ى--لا--م تراس--خو ى--نا--ج د--يد--هت" ر--ب ىنب--م
 ،ى-نات-سداد مك-ح ا-ب بي-تر-ت ن-يد-ب و ت-فر-گ  سيل-پ نت-نآ ه-ك دو-ب ى-ماي-پ "سور-خ" ىو-قو-ق ى-لو-قو-ق رد راگ-نا .د-شخب
 هحف---ص راز---ه ۵۰۰۰ ا---ت دنت---سشن زور و ب---ش و زيت---مو---ت ى---ياك---يدن---س ني---لاع---ف دون---ش ه---ب د---ندر---ك عور---ش نارو---ما---م
 ىار--ب ىمكح--م لي--لد ن--ئوژ ۶ زور د--ند--شن ق--فو--م م--هزا--ب ه--ك دنن--ك ىدن--ب م--هر--س اك--يدن--س ني--لاع--ف هيل--ع مر--ج كرد--م
.دنيامن مهارف دندوب هدرك دراو ناشدوخ هك ىتاماهتا تابثا

 هدرك-ن ىني-شن بق-ع نا-يا-مر-فرا-ك و ت-لود و سيل-پ تادي-همت ه-نوگن-يا ل-باق-م رد نون-كا-ت زيت-مو-ت ىاك-يدن-س
 هتفه-ن تيع-قاو ن-يا رد ت-مواق-م ن-يا ى-مرگت-شپ زار و دنن-ك ى-م دي-كا-ت ى-ياك-يدن-س فاد-هاو لو-صا ر-ب نانچم-ه و
 تا-ضارت-عارابن-يا )دراد ثح-ب ىا-ج ه-ك هت-شذ-گ رد ش دركلم-ع نآ ا-ي ن-يا ى هق-با-سزارظن-فر-ص( زيت-مو-ت ه-ك ت-سا
 فاف-ش ى-نا-سر عال-طا و تار-هاظ-ت ى-يا-پر-ب ا-ب و دو-من ءاك-تا شا ىل-صا ى ه-ند-بر-ب ،در-ك ى-هد-نا-مزا-سار ىر-گرا-ك
 ىگت--سبمه نينچم--ه .دو--من شال--ت ى--ناد--نز نار--گرا--كو ى--ياك--يدن--س ني--لاع--ف ىدازآ ىار--ب ى--موم--ع راك--فا حط--س رد
 ب-سك ه-ب ق-فو-م ى-ياك-يدن-س ني-لاع-ف زون-ه ىگت-سبمه ن-يا نود-ب اس-ب ه-چ ه-ك د-مآ ى-ناد-نز نار-گرا-ك ىراي-ب ىلل-ملاني-ب
.ديدرگ ىم وربور رگيد ى هديدع راشف اب تيعونمم دح ات زيتموت ىاكيدنس اسب هچ و دندش ىمن ناشيدازآ

 ىاهتيل----مزا نار----گرا----ك ني----ب ا----م ىگت----سبمه و ت----مواق----م تن----س زا عا----فد داد ناش----ن ن----ئوژ ۶ ى ه----بر----جت 
 ىم-ئاد هفي-ظو ك-ي ىت-لود بو-كر-س هاگت-سد ل-باق-م رد ...و ى-قرت-م ىاه-هاك-يدن-س و ضرتع-م ىاه-ناس-نا ،فلتخ-م
 عا-فد ا-ما ت-سين ى-ساي-س بز-ح اك-يدن-س . ت-سا ا-هروش-ك ى هم-ه رد ىر-گرا-ك ني-لاع-فو ى-ياك-يدن-س ىا-ه لكش-ت
 ت-سا ى-ياك-يدن-س لكش-ت ق-حزا عا-فد نزوم-ه ،نارگ-بو-كر-س ه-ب ضارت-عا و ى-ساي-س ىاه-يدازآ زا طر-ش دي-ق ى-ب
.دريگرارق ىياكيدنس نيلاعف تابلاطم سار رد ديابو

 ت----كر----ش هدن----نار ۱۲۳ جار----خازا ىري----گول----ج ىار----ب شا تي----لاع----ف رود ن----ير----ت هزا----ت رد زيت----مو----ت ىاك----يدن----س
 زيت--مو--ت ىاك--يدن--س رد ت--يوض--ع لي--لد--ب ر--گرا--ك ۲۵۶ نينچم--ه .دن--ك ى--م شال--ت "ا--سرو--ب" رد ىر--هش ى--نار سو--بو--تا
 زا رف-ن ۷۰ "رولي-نوا" ىتيل-م دن-چ نر-سنكزي-ن ل-يالد نيمه-ب .د-نا هد-ش جار-خا "پيت-نا-يزا-گ"رد ناش-يا-مر-فرا-ك ط-سو-ت
. تسا هدرك جارخا نرسنك لقن و لمح شخبرد ار زيتموت ىاضعا

 اهن--ت زيت--مو--ت ىاك--يدن--س ريظ--ن ىزراب--م ى اك--يدن--س رد ت--يوض--ع مر--جب ىعم--ج هت--سد ىا--ه جار--خا ن--يا
 . ت----سا هي----كر----ت ر----ب م----كا----ح ىر----گرا----ك د----ض ىا----ه ت----ساي----س و ر----شب قوق----ح ضق----ن رابف----سا تيع----ضو زا ىا ه----شو----گ
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 ت-سا هر-هش ىور ت-سار ه-ب ىت-ح ه-ك  ۶ "ش-يا – كر-ت " هي-كر-ت ىا-هاك-يدن-س ىر-سار-س نوي-ساردفن-ك ى ه-ما-نزور
 : هك تشون  ۳۷۵ ى هرامش رد درادرارق تلود ىاهتسايس هب كيدزن و

»دنا هدش جارخا راك زا اههاكيدنس رد تيوضع ليلدب رفن ۲۰۰۰۰  هتشذگ لاس رد«
 لم---ع رد نا---مزر---ه زا شي---ب نار---يا رد ى---ناد---نز نار---گرا---ك هژ---يو---ب نار---يا نار---گرا---ك ،ري---خا ىاه---لا---س ى---ط

 د-نا هدر-ك كرد ار ى-قرت-م ناش-يد-نار-گد و فلتخ-م ىا-هروش-كزا ىر-گرا-ك ني-لاع-ف ى-ناه-ج ىگت-سبمه ب-سك تيم-ها
 و د-حاو ت-كر-ش نار-گرا-ك ى-ياك-يدن-س ني-لاع-ف ع-قو-مب  ىگت-سبمهو شن-كاو ءاشن-م زي-ن ى-تاقب-ط قيم-ع كرد نيم-ه و
 هي--كر--ت رد را--ك قوق--ح بو--كر--س ه--ب ضارت--عا و هي--كر--ت رد ى--ياك--يدن--س ني--لاع--ف ا--ب نار--يا نار--گرا--ك دازآ ى ه--يدا--حتا
 شو--مار--ف .د--يدر--گ ناه--ج ىا--هروش--ك زا ىراي--سب و هي--كر--ترد ىر--گرا--ك ني--لاع--ف ى--مرگ--لد بب--س ه--ك ىگت--سبمه .دو--ب
 ىر-گرا-ك شبن-ج تاب-لاط-م ن-ير-ت هوك-ش ا-ب زا ىك-ي "ى-ناد-نز نار-گرا-ك ىار-ب ى-موم-ع وف-ع" ا-ي "ىت-سينما" ه-ك مينك-ن
 ىدازآ ىار-ب و بو-كر-س ني-شا-م ند-نار بق-ع ىار-ب نا-مز ر-ه زا شي-ب د-يا-ب و هدو-ب هت-شذ-گ ى هد-س رد ىلل-ملا ني-ب
.مينك شالت ناريارد دوخ ىاقفر نينچمه و ناهجرد ىنادنز نارگراك

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: تاحيضوت
*۱-  TÜMTIS  وضع )زيتموت ( لقنو لمح نارگراك ىاكيدنس ITF دشاب ىم.
 نار---گرا---ك دع---ب لاسك---يو د---يدر---گ ليكش---ت ۱۸۷۱ لا---س رد ىر---گرا---ك ىا---ه نم---جنا ني---لوا ني---لوا ى---نامث---ع ىرو---طارپ---ما ى هرودرد -۲*
 ىا---جر---ب ار دو---خ ى---ناه---ج تاري---ثا---ت س---يرا---پ نوم---ك .د---ند---يدر---گ دزمت---سد ش---ياز---فا ب---سك ه---ب ق---فو---مردن---ب رد باصت---عازا دع---ب زاد---نارا---ب
 ىفن--ص تاب--لاط--مزر--مزا و د--ندي--شخرد س--يرا--پ نوم--ك ىا--ه هد--يا ا--ب هد--ش سي--سا--ت ىر--گرا--ك ىا--ه نم--جنا دع--ب ىاه--لا--س و ت--شاذ--گ
 عون--مم ىر--گرا--ك ىا--ه لكش--ت ه--ك دي--ياپ--ن ىر--يد .د--ندر--ك ى--م حرط--م ى--نامث--ع ىرو--تارپ--ما هيل--عر--بزي--ن ى--ساي--س تاب--لاط--مو هدر--كروب--ع
.تفرگ ىا هزات ناج هيكرت ىرگراك شبنجربتكا بالقنا عوقو ابرگيدرابكي و دنديدرگ
 گن-ج نا-يا-پ ا-ت ىت-ح و ىو  گر-م ا-ت ه-ك در-ك ار-جا ىتخ-سر-س ا-ب ار ى-ساي-س و ىر-گرا-ك ىا-ه لكش-ت تي-عون-مم نو-نا-ق ا-ما كرو-تا-تآ
.تفاي همادا مود ىناهج
 هاگ---ن .ت---سا هدر---كزا---غآ نا---مرد و ت---شاد---هب ىاك---يدن---س زا Meryem Özsögüt  زا عا---فد ىار---ب  ار ىنيپم---ك "درات---ساربي---ل" -۳*
:ريز كنيل هب دينك

http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=394
 .تسا مزال ىتاظحالم هب هجوت هيكرترد ىرگراك ىباي لكشت ىنوناق عناوم هنيمز رد -۴*
 ل-قاد-ح د-يا-ب دن-ك ت-يدو-جو-م مال-عاو ليكش-ت ى-تا-مد-خ و ىتعن-ص  ى هت-شرو هزو-حر-هرد د-هاو-خ ى-م ه-ك هي-كر-ت ى-ياك-يدن-س لكش-ت ر-ه

 د--صرد ۵۰ ل--قاد--ح د--يا--ب ها--گرا--ك و ه--نا--خرا--ك حط--س ردو د--شا--ب هت--شاددو--خ ى--ما--حو هارم--هروش--ك حط--س رد ار نال--غا--ش د--صرد ۱۰
 و د-سر-ب ا-مر-فرا-ك عال-طا ه-ب ام-سرو دو-ش تب-ث ىرضح-م د-يا-بزي-ن اك-يدن-سرد ت-يوض-ع .د-نر-يذپ-ب ار اك-يدن-س رد ت-يوض-ع ،نيل-غا-ش
 طور-شو طر-ش ن-يار-ب هوال-ع .دن-شا-ب هدي-سرروش-ك ترازو دي-يا-ت ه-ب ه-ك  د-نو-ش ى-مرادرو-خر-ب هر-كاز-م تيل-با-ق زا ى-نا-مز ا-ه اك-يدن-س
 ا-ه اك-يدن-س رد ت-يوض-ع هراوم-ه ش-يار-ب ه-ك هدر-ك تاب-ثا لم-ع رد نا-يا-مر-فرا-ك وچم-ه هي-كر-ت ت-لود  هكن-يارتمه-مري-گ ا-پو ت-سد ى ا-ه
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 ار ىر-گرا-ك باصت-عا ك-ي ت-سناد مزال نا-مز ر-ه د-ناد ى-م دو-خ ق-ح ت-لود و ت-سا ىت-سيرور-ت نا-مزا-س ك-ي رد ت-يوض-ع ا-ب ىواس-م
 ،دن-شا-ب هد-شن بك-تر-م ى-مر-ج ه-ك دن-شا-ب ى-ناس-ك د-يا-ب زي-ن ا-هاك-يدن-س ني-لوئ-سم هي-كر-ت رد .دن-ك مال-عا عون-مم ىت-لود تاظ-حال-م لي-لد-ب
 " د-شا-ب هدر-ك ت-كر-ش ،د-شا-ب هدر-ك مال-عا عون-مم ار-نآ شدو-خ تحلص-م ه-ب ان-ب ت-لود ه-ك ىر-گرا-ك تار-هاظ-ت  ك-يرد ى-سكر-گا ىنع-ي
 تي----لاع----ف ع----ناو----م ن----يا هم----ه . د----شا----ب هت----شاد ىت----سپ و تي----لوئ----سم ا----هاك----يدن----سرد د----ياب----ن و د----يآ ى----م باسح----ب  "هق----با----س ءو----س ا----ب مر----جم
 .تسا هدومن رت لكشم نادنچ دص ار لقتسم ىباي لكشت ىارب شالت و لكشم ار ىياكيدنس
*۵- HOROZ – Lojistik  "سورخ لقنو لمحو ىكتسجول تكرش"
 ىدن---ب هت---سد ىرو---گا---تا---ك ه---سرد نوي---ساردفن---ك ۹ ن---يا .دراد دو---جو ىم---سر ىر---گرا---ك نوي---ساردفن---ك ۹ هي---كر---ت رد عوم---جم رد -۶*
:دناهدش

:رب لماش ىرگراك ىاه نويساردفنك -۱ 
TÜRK-IS هيكرت ىرگراك ىاهاكيدنس نويساردفنك 

DISK  ىبالقنا ىرگراك ىاهاكيدنس نويساردفنك 
HAK-IS تسار ىرگراك ىاهاكيدنس نويساردفنك 
MISK ارگ ىلم ىرگراك ىاهاكيدنس نويساردفنك

:رب لماش نادنمراك  ىاهاكيدنس  ىاه نويساردفنك -۲
KESK  تامدخ شخبرد نيلغاش  ىاهاكيدنس نويساردفنك 

MEMUR_SEN نادنمراك  ىاهاكيدنس نويساردفنك 
 TÜRKIYE KAMU_SEN هيكرت نادنمراك ىاكيدنس نويساردفنك 

:رب لماش ىياتسور نارگراك و ناناقهد ىاهاكيدنس ىاه نويساردفنك -۳
TÜM-KÖY-SEN ىياتسور نارگراك ىاهاكيدنس نويساردفنك 

CIFTCI-SEN ىناقهد ىاهاكيدنس نويساردفنك 
 ى هزراب---م فر---ظ و هدرك---ن ى---گدن---يا---من ار نار---گرا---ك ى---تاقب---ط ع---فان---م ا---ماز---لا ا---هاك---يدن---س ن---يا ن---م نام---گ ه---ب ه---ك ت---سا ىروآداي---ب مزال
 ه-ك ت-سين ى-ناي-ناد-نزو نا-گد-شريگت-سد زا طر-ش و دي-ق ى-ب عا-فد ى-فا-ن ا-ما هلئ-سم ن-يا ى-با-يزرا و ى-سرر-ب .دنت-سين ىر-گرا-ك لقت-سم
 هي-كر-ت رد ىر-گرا-ك ىا-هاك-يدن-س زارت-شيب ت-خان-ش و هع-لاط-م ىار-ب .د-نا هد-ش ه-ناراكت-يان-ج لام-عا ه-ب مهت-م ى-ياك-يدن-س تي-لاع-ف مر-جب
:ريز  عبنم هب دينك عوجر
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