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 ةسای هحرت ىیسهٍای دنُکسات، خسكیذُاً ه طسفرار غرالح

، عهاری از اغضا ه فػالیو ضاةق جياح دلق ح، د، خ، ا 1311دهضال پیظ یػيی در ناً حُت ضال 

ةهيظُر ارزیاةی جایگاً کيُىی جيتظ دنُکساخیک کغُر ه جطدجُی راٍکار ٍا ةسای خاریس گزاری 

دریو گسد ٍهایی ةحذ . گشار کسدىرسهزیو، گسدٍهایی را در عَس کاةل ةن در هضػیح انسآ ثةار هد

ه صحتح ٍای نتطُطی پیسانُن اىطجام ضساضسی ىیسهٍا، عذصیح ٍا ه نحافل، دنُکسات،  ٍا

آرا خاکیر کسدىر کٌ  عدساک کييرگان گسدٍهایی ةٌ اخفاقا. خسكیذُا ه طسفرار غرالح صُرت گسفح

كالب ٍای کُچک کيُىی ةازناىرً از حشب دیسهزی، دیگس پاضذگُی ىیاز ٍای انسهز جانػٌ ه نسدم 

ار ةس هضػیح زی در یک حشب ةشرگ ضساضسی خاریس گةایر ٍهٌ در جَح خغکل ضساضس نا ىیطح ه

ةٌ ٍهیو نياضتح خُافق عر خا ةسای از نیان ةسداعدو ضُخفاٍم، احیای ةاهر ه . جاری خالش ىهایم 

اغدهاد ندلاةل ه ایجاد خُافق اىریغٌ یی ةس نتيای درک جریر از رهىر ٍا ه رهیراد ٍای نػاصس ةس 

جيتظ دنُکساخیک جَاىی، ةرهر از خهایالت دگهاخیطدی  جخیُریک ه خجسة ثٍای خازافح اضاس دری

، نیان خهام رٍسهان ه ایریُلُژیک دیسهزی فضایی ةسای ةحذ، ختادل ىظس ه گفدگٍُای ضازىرً

ةياةسان خصهیم گسفدٌ عر کٌ ةسای خانیو . نسدنی، ةُجُد آهردً عُد جدُاٍاى دادآرناىَای 

رهىر خفاٍم ةسای هحرت آغاز  ،ٍهٌ احشاب، ضازناىَا ه عذصیح ٍای نطدللٍهتطدگی ارگاىیک 

ا درگام ىذطح خ سدٍهایی گسهپ خهاضی را خُظیف کسدتيا اعدساک کييرگان گنةس ٍهیو . گسدد

جياح دلق حشب دیسهز را فساٍم ضازىر ه  جىظس نیان احشاب ایجاد عرً از ةرىگفدگُ ه ختادل  جزنیي

ةا خُجٌ ةٌ خُافق حاصل عرً گسهپ . در گانَا ةػری ةٌ دىتال ضایس اغضای جيتظ دیسهزی ةسهىر

گشارش  1319در اجالس هضیػدسی در ناً حهل  د را آغاز کسد ه حرهد ده ناً ةػرخهاس کار دُ

لی نلی، نلی یُالی گُىر ه دضُ نفصلی از چگُىگی خهاس ه نالكات ةا رٍتسی ٍا ه صفُف، حشب

ش ه عُره پص از اضدهاع گشار (1319حهل )ان اجالس دهم گاعدساک کيير. غُرحيگ ارائٌ عر

 دانجکهیطُن پاىشدً غضُی را غسض ا رم رهىر خفاٍم خاکیر کسدً ه ایو ةاهةحذ پیسانُن آن، ةس خرا



 دانجخيَا صالحیح ا( خفاٍمی عُرای کهیطُن نسکش) ایو کهیطُن ةيام گفدگُ ٍا نُظف ىهُدىر، 

اجالس  .گشارش ةٌ جلطات غهُنی ةػری را ةػَرً داعح جنذدلف ه ارائ حدر ضطُگفدگٍُا 

پیغسفح ٍا در راضدای ةس گشار عر ه ضهو ارزیاةی دضداهرد ٍا ه  1319نیشانغهُنی ةػری در

یی را در نیان  ةسگشاری ایو ضٌ ىغطح، خحسک خازً. سیع ه خراهم ایو رهىر خاکیر کسدطخفاٍم ةٌ خ

رفلای دیسهزی ةُجُد آهرد ه انیر هاریَا ةسای خانیو هحرت ارگاىیک ضساضسی جيتظ دنُکساخیک 

یک کٌ رٍتسی حشب نلی، نلی یُالی گُىر ه خحسان اطالع یافدیم دریو نی. کغُر را ةیغدس کسد

هحرت ضازناىی کيير ه ةرهن خُجٌ  سگٍهریٌ خصهیم گسفدٌ اىر ةا تةا عداب ه یک ع هلطیهحرت 

ةٌ خکهیل  رهىر خفاٍم ةسای هحرت، ةٌ اصطالح نُافليانٌ یی را دریو ةارً انضا ىهُدىر ه طی 

کهیطُن نسکشی عُرای خفاٍم در . صفُف آىَا ةپیُىرىر ةٌالنیٌ یی از دیگسان دُاضدير خا اغ

ظات دُرعیری، نالح 1356خلخ هحرت نیکاىیکی ضال  جلطات ندػرد دُد، ةا خُجٌ ةٌ خجسةج

کهیطُن ) ةٌ اصطالح  ثرائٌ کسد ه نيدظس پاضخ كاىع کييرآىَا ا جنکدُب دُد را در پاضخ اغالنی

يی ةس نيطق رهعو دادً ىغر ه دریو جسیان دل ه نتانا ٍیچ پاضخ نطدر. عر( حشب هاحراىطجام 

یر نحهر جُالی، چَار خو از اغضای کهیطُن نسکشی عُرای خفاٍم ٍس یک ىُر نحهر غفُری، ض

هحرت  ثةرهن كیر ه عسط عُرای خفاٍم ةٌ پسهژ و، دُاٍان پیُضدفادارهنیسزنان  جاىان نیسدیل ه

دریو زنیيٌ  صهیمضای کهیطُن ایو ةُد کٌ اهال خالل ةلیٌ اغراضد. نیکاىیکی ضٌ حشب گسدیرىر

ةایر در اجالس غهُنی عُرای خفاٍم گسفدٌ عُد چُن کهیطُن صالحیح چيیو خصهیهگیسی را 

 .ةایر ةٌ پسضظ ٍا ه نالحظات کهیطُن پاضخ رهعو دادً عُد کٌيایىرارد ه ده دگس

ه ناً اهل از آن کيار ی ىسضیر، خحسیک هحرت هلطی در دیىاکام ةٌ ٍیچ جا ثضس اىجام ایو پسهژ 

 .دُد را ةصُرت جراگاىٌ ةس گشار کسد ثٍم چير ناً پیظ کيگس الی گُىرهُیرفح ه نلی 

ایيک اطالع یافدٌ ایم کٌ رفلای حشب نلی ىیش کيگسث دُد را ةسگشار کسدىر هعگفح آهر ایيکٌ اغالم 

تار دیگس رهعو عر ةریو خسخیب یک.ىهُدً اىر کٌ گُیا عُرای خفاٍم ةا حشب نلی هحرت کسدً اضح



دركالب ٍای کُچک کيُىی پافغاری دارىر  یحلفػاکٌ نداضفاىٌ ٍهج احشاب یاد عرً ةٌ خراهم 

 .دً هىیدی ةسای ضاددو یک حشب فساگیس ضساضسی هجُد ىرارداهار

کهطیُن نسکشی عُرای خفاٍم درحالیکٌ ةس نُضع هنيطق كتلی دُد نتيی ةس ادانج رهىر خفاٍم   

هاحر  جَح دضدیاةی ةٌ هحرت ارگاىیک ىٌ اغُاگساىٌ هنیکاىیکی هایجاد حشب ةسای هحرت ،

 0ضساضسی خاکیر نی کير، اغالم نیرارد

اٍم ةسای هحرت را ةا ٍهٌ ىیسهٍای هطيرهضح،خسكیذُاً هدنُکسات ادانٌ نی نا رهىر خف -1

دٍیم هنصهم ٍطدیم حشب هاحر ةا اعدساک ٍهٌ ضازناىَای هفادار ةٌ آرناىَای جيتظ 

 .ُکساخیک کغُر را ایجاد کيیمدن

اعدساک چَار خو از اغضای کهطیُن پاىشدً غضُی عُرای خفاٍم در کيگسث حشب نلی ةٌ  -2

نػيای هحرت عُرای خفاٍم ةا حشب نلی ىیطح، چُن خراهم پساگيرگی در كالب ٍای 

کُچک ىهی خُاىر ةازخاب آرناىَای کادر ٍا هفػالیو ضٌ جلطج غهُنی گزعدج عُرای خفاٍم 

 .رةاع

نا ةسدُرد ٍا هخسفير ٍای اغُاگساىٌ را ةطُد اىطجام ضساضسی ىیسهٍای دنُکساخیک در کغُر  -3

هراضدگُیی دریو راضدا گام ىهی داىیم هاز ٍهٌ خلاضا داریم خا ةس نتيای عفافیح، صراكح 

 .ةگزارىر

در حال حاضس عُرای خفاٍم ةسای هحرت ىیسهٍای دنُکسات، خسكیذُاً ه طسفرار غرالح،  -4

ةسای کار "دنُکسات  یائدالف احشاب ه ضازناىَا"ةَدسیو گشیيٌ ةسای کار نغدسک را خغکیل 

 . ایجاد آن خالش نی کير ًاردر نیراىر ه ةا خهام خُان  ،نغدسک

اعدساک کادرٍا هفػالیو نسکش ههالیات ةسگشار ةشهدی اجالس غهُنی چَارم عُرای خفاٍم ةا  -5

 .نی گسدد هدرنُرد نساحل ةػری فػالیدَای خفاٍم ةسای هحرت ةحذ هگفدگُ نی کير

 ه نو اللٌ خُفیق


