
 اشالم ه ةراةری در ةٖت اهًال

از ةدْٕی ترٌٕ خلٓق طْرهٍدان ايکان اشتفادُ از ايٓال عًٓيی ةرای ًِّ آن ّاشت ه پرهاضح اشت کِ از 

اةتدإی ترٌٕ يٓهفِ ّای اجرای عداهت ةراةری تٓزٕع ةٖت اهًال ةٌٖ ًِّ آخاد جايعِ ةِ تَاشب خلٓكی اشت 

تًام كآٍن ّای يوی ه ةٌٖ اهًووی ةر خلٓق تک تک افراد در کِ ةِ خاطر آن تالش يی کََد. ايرهزُ در 

ةراةری اشتفادُ از ايکاٍات تاکٖد طدُ ه ّٖچ کس خق ٍدارد ةِ ّٖچ ةْاٍِ ای فردی را از آن خلٓق ةازدارد. 

در كآٍن اشاشی کظٓر يا ٍٖز ةِ إٌ يْى پرداختِ طدُ ه در اصٓل يتعدد تاکٖد يی کَد کِ ًِّ افراد در 

ٍٓن يصاهَٕد ه ختی يَتلدٌٕ ه اخزاب يخاهف ّى اجازُ دارٍد از ايکاٍات ةٖت اهًال در خدهد كآٍن ةراةر كا

اشتفادُ کََد. شاةلِ تارٕخی خکٓيت ّای عداهت يدٓر ٍٖز ةا تاکٖد ةر خلٓق طْرهٍدان ةِ يوزم ةٓدن 

ٕای إٌ هاكعٖت اشت " پس يتٓهٖان ةِ ادای خلٓق زٕردشتان اصرار دارٍد، إٌ جًوِ زٕتا از يٓال عوی )ع( گٓ

از هجٓد خٓدتان يإِ ةگذارٕد ه داد يردم را ةدّٖد، ه ةرای ةرآهردن ٍٖازّإظان ةا ةردةاری پإداری هرزٕد، 

زٕر طًا گَجٓران طْرهٍدان ّصتٖد، ه کارگزاران ًِّ يردم ه پٖام رشاٍان پٖظٓإان. ه ّٖچ کس را از ٍٖازش 

دارٕد. يتادا ةِ دارإی کصی از يردم، چِ ًٍازگزار ةاطد ه چِ در پًٖان ةِ زهر يراٍٖد، ه از درخٓاشتض ةازٍ

 . يصوًاٍان دشت دراز کَٖد

ٍْج اهتالغِ ـ پًٖان يوک داری ـ ترجًِ دکتر شٖد يدًد يْدی جعفری(ه در جای دٕگری ةِ ياهم يی 

تر ٍٖصت از ٍٖکی  فريإد: ه ةدان کِ از خٓش گًاٍی شرپرشت ٍصتت ةِ طْرهٍد خٓد ّٖچ چٖزی ةراٍگٖزٍدُ

کردن اه ةِ إظان. ه شتک گرداٍٖدن ةار ّزَِٕ ّا ةر پظت آٍان، ه يجتٓر ٍکردٍظان ةِ چٖزی کِ ةرای اٍجام 

آن هظٖفِ ای ةر عْدُ آٍان ٍداري. پس ةإد کاری از تٓ شر زٍد کِ ةدان، هشٖوِ خٓش گًاٍی طْرهٍد تٓ را 

يی ةرد ه ةی گًان شزاهارترٌٕ کصی کِ ةإد ةِ هی گًان  فراّى شازد، زٕرا خٓش گًاٍی رٍج درازی را از تٓ

ٍٖک ةری ختًا آن کصی اشت کِ آزيإض تٓ در ٍزد اه ٍٖکٓ اٍجام گرفتِ ةاطد، ه ةدهن طک شزاهارترٌٕ کس 

کِ گًاٍت ةِ اه ةد طٓد آن کس اشت کِ آزيإض تٓ در ٍزد اه ةِ ةدی اٍجام گرفتِ ةاطد. )ٍْج اهتالغِ ـ 

 ) يدًد يْدی جعفری ةخظی از خطتِ يوک داریترجًِ دکتر شٖد 

ةِ درشتی يی تٓان فًْٖد کِ از طرهط اههِٖ إجاد هخدت ه اٍصجام در طتلات يردم چِ آٍکِ خکٓيت را 

تائٖد يی کَد ه ٕا يَتلد اهشت، اجرای عداهت در ٍگاُ خاکى ةِ زٕردشتان اشت ه تصْٖن إٌ ٍگاّتِ عْدُ 

 شت. هاهٖان ه يتٓهٖان اجرای كآٍن ا

غرض از ةٖان إٌ يلديِ طرح إٌ پرشض از يدٕرٕت آيٓزش ه پرهرش طْرشتان دطتصتان اشت کِ ةا 

اشتَاد ةِ کدام كآٍن ه خدهد طرعی در هاگذاری ايٓال ةٖت اهًال ةرای اشتفادُ كآٍٍی يددهدٕت اعًال يی 

شوٖلِ ای ه خراشتی تتدٕن يی کَد ه ايکان اشتفادُ فرَّگی از ٕک شاهٌ اجتًاعات را ةِ ايا ه اگرّای 



کَد. ًّگان ةِ خصٓص ًّکاران فرَّگی يطوعَد کِ از زيان شاخت ه ةْرُ ةرداری از شاهٌ اجتًاعات 

کآٍن ايام خًَٖی )رُ( کِ تَْا شاهٌ اشتاٍدارد ةرای ًّإض ّای يختوف يی ةاطد، تاکَٓن اطخاص 

ٍد، از ادارات ه شازيان ّای خصٓصی ه دههتی خلٖلی ه خلٓكی ةٖظًاری در آن ةِ اجرای ةرٍايِ پرداختِ ا

گرفتِ تا گرهُ ّای َّری ه فرَّگی، ه صدهر يجٓز إٌ شاهٌ ّى شال ّای شال ةا يدٕر يدترم خٓد کآٍن 

ةٓدُ ه ّٖچ گٍِٓ كٖد ه ةَد خراشتی ةر آن يترتب ٍتٓدُ اشت. ةِ خٓةٔ ةِ ٕاد دارٕى کِ در إام اٍتخاةات 

ش ه پرهرش در اختٖار شخَراٍان عًدتا اصٓل گرا كرار ئ گرفت ه زيَِٖ را گذطتِ شاهٌ ّاي يختوف آيٓز

ةراي تتوٖغات گرهُ ّاي ًّصٓ فراّى ئ کرد، کِ إٌ کار ةارّا يٓرد اعتراض گرهُ ركٖب ةٓد ه از ةٔ عداهتٔ 

وف طٔ در إٌ زيَِٖ گوِ يَد ةٓدٍد، ايا ّٖچ گاُ در إٌ زيَِٖ فرٕادّا ةِ جإٔ ٍرشٖد ه شخَراٍان يخت

شخَان يْٖج ةِ گرهُ ّاي ركٖب ّر چِ خٓاشتَد گفتَد ه ّر چِ خٓاشتَد تدوٖن کردٍد ه ّٖچ ٍگرأٍ 

ةراي کصٔ پٖض ٍٖايد. ايا يتاشفاٍِ ةرای اجرای ٕک ةرٍايِ شادُ فرَّگی ) جوصِ تٓدٕع ه يعارفِ يدٕران 

يعطن ه ةٌٖ شِ ادارُ  كدٕى ه جدٕد ّفتِ ٍايِ اتداد جَٓب( درخٓاشت صدهر يجٓز ةِ يدت ده ّفتِ

آيٓزش ه پرهرش ارطاد اشاليی ه فرياٍداری در رفت ه آيد ةٓدُ اشت. جاهب اشت ةداٍٖد ةِ دٍتال ارجاع 

درخٓاشت يا از شٓی آيٓزش ه پرهرش ةِ فرياٍداری، فرياٍدار يدترم از چٌَٖ کاری اظْار تعجب ًٍٓدُ ه 

آيٓزش ه پرهرش راضی ًٍی طٍٓد ه ختًا تاکٖد دارٍد عدم هزهم إٌ کار را اعالم يی کَد، ايا يدٕر دهصٓز 

 .کِ ةإد از آن يجرا يجٓر صادر طٓد


