اعتصاب سندیکای نیشکر ىفت تپو ً زنان کارگر!

سحر صبا
" در مبارزه طبقاتی بيتر است در کنار برادران کارگر پیکار کنیم .ما زنانی نیستیم کو در مبارزه بر ضد مردان صف
کشیده باشیم بلکو کارگرانی ىستیم کو بر ضد استثمارگران مبارزه می کنیم".
کبرگزاى ًیؼکز ُفت تپَ ثب همبّهت یکپبرچَ خْد در هجبرسٍ ایی آػتی ًبپذیز ثب دّلت ّ کبرفزهبیبى ثبثت کزدًذ کَ در
دػْارتزیي لذظبت ٌُْس کبرگزاى هجبرسی ُظتٌذ کَ هی تْاًٌذ هٌبفغ هؼتزک خْد را ،ثوثبثَ یک طجمَ ثَ هٌبفغ
هؼتزک طجمَ کبرگز پیًْذ سدًٍ ّ ،گذارًذ دػوٌبى خللی در ؿفْف فؼزدٍ آًِب ثْجْد ثیآّرًذ.
ثُؼذ ّطیغ ّ رادیکبل ثْدى اػتـبة پز ػکٍْ ّ لذرتوٌذ کبرگراى ًیغکز ُفت تپَ در ططخ ایزاى ّ جِبى طٌیي اًذاختَ
اطت .کبرگزاى ًیؼکز ُفت تپَ ثب هجبرسٍ پیگیز در همبثل فؼبر دّلت ّ کبرفزهبیبى ثبثت کزدًذ تْاًبیی ایي را دارًذ کَ
خْاطتَ ُب ّ هطبلجبت خْد ّ طجمَ کبرگز را فزیبد سًٌذ ّ ،ثب اتذبد ّ ُوجظتگی طجمبتی آى را ثَ کبرفزهبیبى تذویل
ًوبیٌذ .اػتـبة کبرگزاى ًیؼکز ُفت تپَ ،فْالد اُْاس ًّ.....ؼبى دادٍ اطت ،کَ کبرگزاى ثب اتکبء ثَ ًیزّی خْدُ ،یچ
تُْوی ثَ کبرفزهبُب ّ دّلت ًذاػتَُ ،ز رّس ثب اداهَ هجبرسٍ ،ضوي ارتمبء آگبُی طیبطی ّ طجمبتی ّ فؼزدٍ ًوْدى
ؿفْفؼبى ،تْطئَ ُبی اػتـبة ػکٌبى ّ کبرفزهبُب را خٌثی ًوْدٍ ّ هتؼکل تز هیؼًْذ .در ایي هذت کْتبٍ کبرگزاى
ًیؼکز ُفت تپَ ّ فْالد اُْاس .....ثب رّیکزد هجبرساتی کَ اس خْد ًؼبى دادٍ اًذ ،ثب پی ثزدى ثیؼتز ثَ خـلتِبی
اطتثوبرگزاًَ ًظبم دبکن طزهبیَ ،طؼی ًوْدٍ اًذ ّدذت ّ ُوجظتگی ثیي ثخؼِبیی اس طجمَ کبرگز ّ طبیز جٌجؼِبی
اجتوبػی را ثزلزار ًوبیٌذ .اػتـبثبت اخیز ًَ ،تٌِب اًگیشٍ ّ اًذیؼَ هجبرسٍ را در کبرگزاى ًیؼکز ُفت تپَ ّ فْالد
اُْاس...ثلکَ در کل طجمَ کبرگز ایزاى ثزای آسادی اس طتن ّ اطتثوبر طزهبیَ ثزاًگیختَ اطت .ایي اػتـبة افك رّػٌی
را اس هجبرسٍ ،همبّهت ،ایوبى آّردى ثَ ًیزّ ّ آگبُی طجمبتی را پیؼبرّی جٌجغ کبرگزی لزار دادٍ اطت ،ثبػث ػذٍ
چؼن کبرگزاى را ًَ فمظ ثَ هبُیت طزهبیَ داراى ثلکَ ثَ هبُیت دّلت ّ لْاًیي آى کَ خْد ثشرگتزیي کبرفزهب اطت را
ثگؼبیذ.
طیز جِؼی ایي دزکت تب کٌْى دطتبّردُبی هِوی در راثطَ ثب اتذبد ّ ُوجظتگی کبرگزی ّ در پیًْذ ثب جٌجؼِبی
اجتوبػی ثَ ُوزاٍ داػتَ اطت .یکی اس ثبرستزیي دطتبّردُبی ایي دزکت ثَ هیذاى آهذى سًبى کبرگز ّ خبًْادٍ ُبی
کبرگزی اطت ،کَ در طیز دزکتِبی اخیز هجبرسات آًِب ّارد فبس جذیذی ػذٍ اطت .سًبى کبرگز ُفت تپَ ثوثبثَ یک
ثخغ هِن ایي دزکت در ؿف همذم دّع ثَ دّع ثب هزداى کبرگز لزار گزفتَ اًذُ ًَ ،وبًٌذ ًیزّیی پؼت جِجَ کَ ُن
طجمَ ایِبی هزد خْد را یبری رطبًٌذ .ایي سًبى ُوچْى کبرگزاى هزد اطتثوبر را در سًذگی رّساًَ اػبى تجزثَ کزدٍ
اًذ ،آًِب ثَ ایي درک طجمبتی رطیذٍ اًذ کَ هٌفؼتی جذا اس کبرگزاى هزد ًذارًذ ،تٌِب در اتذبد ّ ُوجظتگی ثب ُوزسهبى
کبرگز خْاٌُذ تْاًظت ؿفْف ّ ًیزّی طجمبتی خْد را لْیتز ًوْدٍ ّ ،ثز ػلیَ طتن ّ اطتثوبر طزهبیَ داری ثپب خیشًذ.
دوبیت سًبى ّ خبًْادٍ ُبی کبرگزی اس هجبرسات ّ اػتـبثبت کبرگزی ثْیژٍ دّ طٌذیکبی ًیؼکز ُفت تپَ ّ ػزکت
ّادذ ثبر اّل ًیظت کَ اتفبق هی افتذ ،هب در گذػتَ ُن ػبُذ فذاکبری ّ هجبرسٍ پز تْاى سًبى کبرگز ّ خبًْاد ٍ ُبی ایي
دّ تؼکل ثْدٍ این.

سهبًی کَ طجمَ کبرگز ثب یک هٌفؼت هؼتزک التـبدی  -طیبطی رّدرّی طزهبیَ لزار هیگیزد ،در ّالغ کل طجمَ اطت
کَ در ایي هجبرسٍ طجمبتی درگیز هیؼْد .خبًْادٍ ُبی کبرگزی ثؼٌْاى یک ثخغ اس کل طجمَ ًمغ هِوی در هجبرسٍ ایفبء
هیٌوبیٌذ .ثؼٌْاى هثبل اگز ثَ هجبرسات خبًْادٍ ُبی دّ تؼکل طٌذیکبی ػزکت ّادذ ّ ُفت تپَ در گذػتَ هزّری کٌین،
هتْجَ خْاُین ػذ کَ ًمغ سًبى در هجبرسات کًٌْی اداهَ ُوبى هجبرسات گذػتَ هیجبػذ ،ثب تفبّتِب ّ ّیژٍ گیِبیی کَ ایي
ًْػتَ ثَ آى خْاُذ پزداخت.
دفبع اس دّ تؼکل طٌذیکبیی ّ ثبسداػت ػذى رُجزاى ایي طٌذیکبُب ّ کبرگزاى هجبرس ػزایطی را ایجبد ًوْد ،کَ طجت
ػذ سًبى ّ خبًْادٍ ُبی آًِب در یک رّدرّیی ّ هجبرسٍ طجمبتی ػلیَ ًظبم جٌبیتکبر جوِْری اطالهی طزهبیَ ُوظْ ثب
ُوظزاًؼبى لزار گیزًذ .سًبى کبرگزاى دطتگیز ػذٍ ػضْ طٌذیکب در هْارد هختلفی آگبٍ ثْدى خْد را ثَ هٌبفغ
طجمبتیؼبى در ثزخْرد ثب هشدّراى طزهبیَ ثَ اثجبت رطبًذًذ .آًِب در ٌُگبم دولَ ّدؼیبًَ اّثبػبى رژین ثَ هٌبسلؼبى ّ
طپض ٌُگبم ثبسجْیی ّ دطتگیزیؼبى در "هٌکزات" ّ سًذاى اّیي ثب ػِبهت ّ جظبرت اس ُوظزاًؼبى دفبع ًوْدًذ .ثب
ّجْد ایٌکَ ػذٍ ای اس ایي سًبى ػبغل ًیظتٌذّ ،خْد در ثْجْد آّردى ایي تؼکل ُب ًمغ هظتمین ًذاػتَ اًذ ،اهب در
ثبسجْیی ُب ثب رّدیَ همبّم ثظیبر ثبالیی ضوي تبکیذ کزدى ػول درطت ُوظزاًؼبى در اهز تؼکل یبثی ثب توبم ّجْد اس
ایي دزکت ثَ ًفغ کل طجمَ ثَ دفبع پزداختٌذ ّ ثمیَ را ُن تؼْیك ًوْدًذ ثَ ایي دزکت ثپیًْذًذ.
سًبى کبرگز ًیؼکز ُفت تپَ سًبًی ُظتٌذ کَ خْد کبرگزاًذ ّ هظتمیوب هْرد اطتثوبر لزار هی گیزًذ  ،یب ثؼٌْاى ُوظز ّ
هبدر ،در کبر خبًگی ثذّى هشد هؼغْل کبر ُظتٌذ ّ ،در جبهؼَ هْرد طتن جٌظیتی ّ طجمبتی لْاًیي طزهبیَ داری لزار
هی گیزىد .ایي سًبى کبرگز در ًیؼکز ُفت تپَ ثبرُب ثَ اثجبت رطبًذٍ اًذ کَ ثذّى دضْر چؼن گیز آًبى ،هجبرسٍ ثَ
طبدگی ثَ پیغ ًخْاُذ رفت.
در دّر ٍ ُبی گذػتَ طبلِبی ۸۷ّ ۸۶اس اّلیي رّسُبی اػتزاف ّ اػتـبة در ُفت تپَ کبرگزاى سى ّ ُوظزاى
کبرگزاى در ؿف همذم هجبرسٍ ثْدٍ ّ ایي دضْرً ،یزّی طجمبتی هجبرسٍ کبرگزاى را تمْیت را دّچٌذاى ًوْدٍ اطت.
سًبى کبرگز ًیؼکز ُفت تپَ ثَ توبهی سًبى کبرگز کَ ًـفی اس جوؼیت طجمَ اهبى را رلن هیشًٌذ ،راٍ اتذبد ّ
ُوجظتگی ،هجبرسٍ طجمبتی ّ ثبّر ثَ ًیزّی خْد را ًؼبى هیذٌُذ .تٌِب سهبًیکَ سًبى ثوثبثَ سًبى کبرگز هی تْاًٌذ اػتوبد
ثَ ًفض السم را ثزای هجبرسٍ ُوذّع ثب کبرگزاى هزد ثز ػلیَ اطتثوبر طجمبتی ثذطت آّرًذ کَ اس اتذبد ّ ُوجظتگی
ثزخْردار ثبػٌذ .دّع ثَ دّع کبرگزاى هزد ػلیَ طتن طجمبتی ّ جٌظیتی ات کَ ًظبم طزهبیَ داری ثز آًبى ثَ هثبثَ
یک سى رّا داػتَ ثَ هجبرسٍ ثز خیشًذ .اطتثوبری کَ کبرگزاى هزد ّ سى ثَ یکظبى در کبرػبى تجزثَ هی کٌٌذ ،آًبى را
ثَ طبسهبى دُی جوؼی ػلیَ طزهبیَ داری رٌُوْى هیدُذ .سهبًیکَ طجمَ کبرگز ُوجظتَ ّ ثب اتذبد ػول ثَ هیذاى هی آیذ
ّ آًجب اطت کَ ّجْد سًبى کبرگز ثطْر یکظبى ّ ُوبٌُگ در کٌبر هزداى کبرگز ضزّرت هی یبثذ ّ ،ایي یکی اس
دطتبّردُبی ثب ارسع ایي اػتـبة ًیؼکز ُفت تپَ اطت .ػزکت چؼوگیز سًبى کبرگز در ایي اػتـبة ّ فزیبدػبى ثز
ػلیَ طتن ّ اطتثوبر طجمبتی ُوزاٍ ثب ُن طجمَ ایِبی هزدػبى لطؼب ثَ هْضْع تبریخ "جٌجغ کبرگزی" ثز ػلیَ اطتجذاد
چِبر دَُ ًظبم طزهبیَ داری جوِْری اطالهی تجذیل خْاُذ ػذ.
ثٌب ثَ تبریخ هجبرساتی جٌجغ کبرگزی در ططخ ایزاى ّ جِبى ،سًبى کبرگز ،در دّرٍ ُبی ثذزاى التـبدی -اجتوبػی
در ثظیبری هْارد پیؼتبستز ّ جظْراًَ تز اس هزداى در هیذاى هجبرسٍ ظبُز ػذٍ ّ هیؼًْذ .سًبى کبرگز ًـف طجمَ
کبرگز ُز جبهؼَ ایی ،هؼزف ًیوی اس کل ًژاد ثؼزیت ُظتٌذ ّ جٌجغ سًبى کبرگز یک ثخغ جذا ًبػذًی اس کل جٌجغ
کبرگزی اطت ،ثزای ًیل ثَ اُذاف ّ ادمبق دمْق خْد ًیبسهٌذ ایي اطت کَ هجبرسٍ اع ثَ کل هجبرسٍ طجمَ کبرگز
ثپیًْذدً .طفَ ُبی ایي پیًْذ را ًیؼکز ُفت تپَ اهزّس ثٌیبى ًِبدٍ اطت .ثَ هیذاى آهذى سًبى کبرگز ًیؼکز ُفت تپَ
گْیبی ایي اطت ،کَ سى کبرگز ،ثیغ اس ایٌکَ ،ػضْی اس یک طجمَ اطت کَ در ثٌذگی هذزّهیتِبی التـبدی -طیبطی
ّ اجتوبػی ًگَ داػتَ ػذٍ ،در کْػغ ثزای آسادی خْد اس لیذ ایي ثزدگی ،راُی جش هجبرسٍ ثزای رُبیی طجمَ خْد
ًذارد ،ثَ ایي هؼٌب آسادی اّ اس طتن جٌظیتی ّ طجمبتی فمظ ّ فمظ هظتلشم آسادی طجمَ اع اطت.
سًبى کبرگز ّلتی در هیذاى هجبرسٍ ثب ُن طجمَ ایِبی کبرگز هزد ظبُز هیؼًْذ ،ثَ ایي هؼٌب اطت کَ اس چبرچْة تٌگ
طٌتِب ّ رطْم جبهؼَ هزد طبالری گظظت ًوْدٍ ّ ثَ هٌبفغ طجمبتی خْد آگبٍ ػذٍ اًذ ،ثب پیًْذ دادى جٌجغ سًبى ّ هزداى

کبرگز ،ثزای هٌبفغ طجمبتیؼبى کَ جذا اس هٌبفغ طجمبتی ُوطجمَ ایِبی کبرگز هزدػبى ًیظت هی جٌگٌذ.
در جٌجغ تْدٍ ای  ،88اؿالح طلجبى در جٌجغ سًبى دطت ثبال را داػتٌذُ ّ ،ژهًْی گزایغ لیجزالی ثزدزکت سًبى ّ
جٌجغ سًبى کبهال هذظْص ثْد ،اهب طیف ّطیؼی اس سًبى الؼبر ّ طجمبت هختلف ّ ثطْر هؼخؾ سًبى کبرگز ُن
ثؼکل پزاکٌذٍ در ایي جٌجغ ػزکت داػتٌذ سًبى هجبرس ثب دزکتِبی طبختبر ػکٌبًَ گبهِبی هذکوی در تضؼیف ّ غلجَ
ثز ایي ُژهًْی ثز داػتٌذ .اُویت ًمغ تؼییي کٌٌذٍ ای کَ سًبى هجبرس در گظتزع ّ رادیکبلیشٍ ًوْدى جٌجغ ضذ
اطتجذاد ایفب ًوْدًذ در آى ثْد کَ آًِب اًشّا طلجی طیبطی ّ اجتوبػی سًبى را در هجبرسٍ ثب ًظبم سى طتیش در ُن ػکظتٌذ،
ّ اگز جٌجؼِبی دیگز اجتوبػی ثْیژٍ جٌجغ کبرگزی ثَ ػٌْاى یک طجمَ در ایي جٌجغ تْدٍ ای ظبُز هیؼذ ایي اهکبى
ّجْد داػت سًبى در اجتوبػبت ثشرگ ّ فؼبل خْد ثتْاًٌذ هتذذیي خْد را در طجمبت پیؼزّ جبهؼَ ّ در تمبثل ثب طجمبت
ّ الؼبر هزتجغ ًظبم دبکن گظتزع دٌُذ ّ دزکت سًبى را اس طیطزٍ ُژهًْی خظ هؼی لیجزالی خبرج ًوْدٍ ّ آًِب را
ثَ دبػیَ ثزاًٌذ .هب ػبُذ ثْدین ایي جزیبى لیجزالی دبػیَ ای ػذ ّ فؼبلیت سًبى ُن ثزای دّرٍ ایی در ططخ ّطیؼی ثَ
اًشّای طیبطی ّ اجتوبػی طْق دادٍ ػذ ّ ،ظبُزا اثزی اس فؼبل ثْدى سًبى در ططْح هختلف جبهؼَ ثؼٌْاى ًوبدی اس
ایي جٌجغ دیذٍ ىػذ.
اهب آًشهبى ًکتَ لْت جٌجغ کبرگزی ّ دٌجغ سًبى کبرگز ایي ثْد کَ اؿالح طلجبى ّ گزایغ لیجزالی تٌْاًظتٌذ،
ُژهًْی خْد را ثز آًبى اػوبل کٌٌذ .هجبرسٍ طجمبتی ثیي دّلت اطالهی طزهبیَ در راثطَ ثب جٌجغ کبرگزی ّ ،دیگز
جٌجؼِبی اجتوبػی ثطْر هتذاّم ّ پزاکٌذٍ اداهَ داػتَ ،گزچَ ایي هجبرسات ثب فزاس ّ ًؼیجِبیی رثزّ ثْدٍ اهب ُیچگبٍ
تؼطیل ًؼذ .تب ایٌکَ در دیوبٍ طبل گذػتَ اػتزاضبت طزاطزی هزدهی در یک خیشع تْدٍ ایی ثوذت دٍ رّس در ثیغ
اس ؿذ ػِز ایزاى خْد را ثَ ًوبیغ گذاػت ،سًبى در ؿف همذم ایي هجبرسٍ ًمغ هِن ّ ثزجظتَ ایی داػتٌذ .ایي جٌجغ
ایٌجبر اس کلیت ًظبم طزهبیَ جوِْری اطالهی ػجْر کزدٍ ّ کل جٌبدِبی درّى دکْهت را سیز طْال ثزد .جٌجؼِبی
اجتوبػی ،ثْیژٍ جٌجغ کبرگزی ،جٌجغ سًبى ّ جٌجغ سًبى کبرگز جبى تبسٍ ایی یبفتٌذ .ایي دزکت دبّی دطتبّردُبی
ثظیبر ارسًذٍ ایی ثْد ،تزص ّ رػت هزدم در همبثل اطتجذاد ّ ًظبم طزکْثگز جوِْری ریخت ،هزدم ثَ ًیزّی هتذذ ّ
ارادٍ جوؼی خْد ایوبى آّردًذ ،هِوتز اس ُوَ هٌبطجبت طزهبیَ را ثذّى تُْوی ثَ ایي جٌبح ّ آى جٌبح ًَ تٌِب سیز
طْال ثزدًذ ثلکَ خْاطتبر تغییز ایي هٌبطجبت ػذًذ .ایي ًکتَ ػطفی در تبریخ هجبسرات تْدٍ ُبی کبرگز ّ سدوتکغ
ایزاى اطت کَ سهیٌَ را ثزای هجبرسٍ طجمبتی ثز ػلیَ رژین ُوْار ًوْدٍ اطت.
ثذًجبل آى هب ػبُذ هجبرسٍ آػتی ًبپذیز ّ هذاّم کبرگزاى ًیؼکز ُفت تپَ ،فْالد اُْاسُ.....ظتین ،کَ هذتِب اطت ثب
اػتزاضبت ،اػتـبثبت ّ ُوجظتگی ّ اتذبد ثب طبیز جٌجؼِبی اجتوبػی ثب طز دادى ػؼبر " ًبى ،کبر ،آسادی ّ ادارٍ
ػْرایی" خیبثبًِب را تظخیز ًوْدٍ ّ ،خْاة رادت را اس چؼوبى کبرفزهبیبى ّ دبکوبى طزهبیَ سّدٍ اًذ .گزچَ
اطوبػیل ثخؼی یکی اس پیؼزّاى ایي جٌجغ ُوزاٍ تؼذادی دیگزی اس فؼبلیي کبرگزی دطتگیز ػذًذ ،ثخـْؽ اطوبػیل
هْرد ػذیذتزیي ػکٌجَ ُب ّ ثبسجْئی ُبی لزّى ّططبیی جٌبیتکبراى رژین لزار گزفت ،اػتـبة ثذّى تذمك خْاطتَ
ُب ّ هطبلجبت آى ،ثب تْطئَ ّ تفزلَ افکٌی ّ ُوکبری ػذٍ ایی اس خْدفزّختگبى ُوچْى رضب رخؼبى ّ اهثبلِن کَ
دطت در دطت ػْرای کبر اطالهی ّ کبرفزهبیبى دارًذ خبتوَ یبفت .در پزّطَ هجبرسٍُ ،ز اػتـبثی ثٌب ثَ تْاسى لْای
طجمبتی کبرگزاى در همبثل دػوٌبى اهکبى پیزّسی ّ ػکظت را دارد .اهب ُز کذام اس ایي ثزد ّ ثبخت ُن دبّی دطتبّرد
ُب ّ تجبرة گزاًجِبئی اطت کَ کبرگزاى را در اػتـبثبت ثؼذی در ًشدیک ػذى ثَ پیزّسی گبهِب جلْ خْاُذ ثزد.
اػتـبة کبرگزاى ًیؼکز ُفت تپَ اس جولَ ایي اػتـبثبت اطت .ایي اػتـبة چِزٍ رًگبرًگ دػوٌبى طجمبتی اس
کبرفزهبُب ،دّلت ّ خبئٌبى ثَ طجمَ کبرگز کَ فزیبد کبرگز ثْدى را هیشًٌذ اهب در ػول ضذ کبرگز ّ در خذهت ثَ
طزهبیَ اًذ را افؼبء ًوْد ّ ثبػث سدّدى تُْن کبرگزاى ثَ درجَ سیبدی ًظجت ثَ دػوبى طجمبتی ػذ .اتذبد ّ ُوجظتگی
ثیي طجمَ کبرگز ّ دیگز جٌجؼِبی اجتوبػی را ثوزاتت سیبدی افشایغ داد .ایي اػتـبة ثبػث ػذ کبرگزاى ثَ ًیزّی
طجمبتی خْد ایوبى ثیبّرًذ ،تب جبئیکَ اػالم کٌٌذ خْدػبى لبدر خْاٌُذ ثْد اس طزیك ادارٍ ػْرایی طزًْػت خْد را در
دطت گیزًذ .ایٌِب دطتبّردُبیی اطت کَ تب کٌْى ایي اػتـبة ثب پبیبى یبفتٌغ داػتَ اطت.
سًبى کبرگز ُوبًطْر کَ اػبرٍ ػذ در ایي دزکتِب ًمغ ثزجظتَ ایی ثب ػزکت هظتمین خْد ّ فزیبد سدى خْاطتِب ّ
هطبلجبتؼبى ایفبء ًوْدٍ اًذ.

ثز ایي هجٌب اطت ،کَ اهزّس هجبرسات جٌجغ کبرگزی ّ ثْیژٍ جٌجغ سًبى کبرگز ثب اتذبد ّ اجتوبػی ػذى هیزّد افمی
را تؼزیف کٌذ کَ ًَ فمظ آسادی ّ ثزاثزی ثزای خْد ثلکَ ثزای کل جبهؼَ را ثِوزاٍ داػتَ ثبػذ.
رػذ رّ ثجلْ جٌجغ سًبى کبرگز ًَ فمظ تضویي کٌٌذٍ رػذ ّ تمْیت ّ ثِن پیْطتگی جٌجغ کبرگزی اطت ثلکَ آى دلمَ
ایی اطت کَ ایي تْاًبیی را دارد جٌجغ سًبى را ثَ جٌجغ کبرگزی ّ جٌجغ سًبى کبرگز پیًْذ دُذ.
ثَ هیذاى آهذى سًبى کبرگز ّ هجبرسٍ اػبى دّع ثَ دّع ُن طجمَ ایِبی هزدػبى ،ثَ هؼٌبی گظظتي اس سًجیز ّ ثزدگی
اجتوبػی ّ التـبدی ّ طیبطی هٌبطجبت طزهبیَ داری ،ثْیژٍ طٌتِبی هزد طبالراًَ جبهؼَ طجمبتی ّ رُب ػذى اس تذویل
کبر ثی هشد خبًگی اطت ،ایي دزکت جٌجغ سًبى کبرگز گزچَ در هزادل اّلیَ ّ ػکل گیزی اطت اهب ًْیذ دٌُذٍ تغییز
ّ تذْل اجتوبػی ای خْاُذ ثْد کَ رُبیی کل سًبى را ثِوزا خْاُذ داػت.
ثب اتکبء ثَ ایي ًکتَ ػطف تبریخی در جٌجغ کبرگزی ،کَ ًمغ ثبرس سًبى ًیؼکز ُفت تپَ در آى چؼوگیز اطت ،ثب
تْجَ ثَ ایٌکَ جٌجغ سًبى کبرگز ّ جٌجغ سًبى کَ تٌِب هزثْط ثَ تبریخ هجبرساتی اهزّس ًیظت ،ثلکَ در گذػتَ ُن
ثزای رُبیی اس طتن ّ ثزدگی ،تبریخی را پؼت طز گذاػتَ اًذّ ،ظبئف هِوی را جلْ پیؼتبساى ایي جٌجؼِب در ثزگشاری
 8هبرص رّس جِبًی سى ثب پیًْذ دادى جٌجغ کبرگزی ّ جٌجغ سًبى هی گذارد .در دبلیکَ سًبى کبرگز ،پزچوذار ّ
پیؼبپیغ ایي دزکت ثْدٍ ،ثب فؼزدٍ ًوْدى ؿفْف سًبى ّ هزداى آسادیخْاٍ ثزػلیَ طتن طجمبتی ّ جٌظیتی کَ تب کٌْى ثز
کل سًبى جبهؼَ رّا ػذٍ ،خْاطتِب ّ هطبلجبت خْد را فزیبد سًٌذ ّ ایي رّس را گزاهی ثذارًذ.
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