
 لَُای کْهَخثزًاهَتْضيحی کْتاٍ در هْرد اًؼتار 

 

چاپ  8531ّ  8531ّ  8531ُای لَ اطت کَ در طالُای کْهَکٌيذ آى قظوت اس خثزًاهَآًچَ در ايي تخغ هؼاُذٍ هي

ُا ّ تَ َاػکال ديگزی ًيش ّ جْد داػتَ تْاى رد کزد کَ در آرػيْ احشاب، طايتّ هٌتؼز ػذٍ اطت. ايي احتوال را ًوی

 ذ. ٌتاػ

اطٌادی اس ايي قثيل السم ّ هْرد در جٌثغ کزدطتاى لَ تاريخ چپ ّ اس جولَ کْهَتزای هزاجعَ کٌٌذٍ ّ عالقوٌذ تَ ػايذ 

-ُا کزدٍجای تاسًْيظی ايي اطٌاد تا اهکاًات ّ تکٌيک اهزّسی )چٌاًکَ تعضیتَتزجيح ها ايي تْد کَ اطتفادٍ قزار گيزد. 

دُين. تَ ايي ُن آگاُين کَ هزاجعَ ّ  ی اصلی کَ در اختيار داػتين  را در دطتزص ُوگاى قزاراًذ( تصْيزی اس ًظخَ

  ی ايي تصاّيز چٌذاى آطاى ًخْاُذ تْد. اها چزا ايي کار را کزدين؟هطالعَ

 اسلَ( اطت کَ اًتؼار آى ی رطوی ّ هٌظن "طاسهاى اًقالتی سحوتکؼاى کزدطتاى ايزاى" )کْهَ"خثزًاهَ" عٌْاى اّليي ًؼزيَ

تَ  8531 طال در تاتظتاىدر تزاتز يْرع ًظاهی رژين جوِْری اطالهی هزدم کزدطتاى  هقاّهت"جٌثغ " اتتذای ػزّع

فعاليت ًيزّی ّ هزدم هقاّهت  اعتزاض ّ ای اطالع رطاًی اخثارُذف اس اًتؼار چٌيي ًؼزيَ. کزدطتاى آغاس گؼت

  ُيچگزفت کَ سهاًی صْرت هیدر در طزاطز کزدطتاى ّ ايزاى تْد. ايي کار  ّ ... لَُای کْهَپخغ اطالعيَپيؼوزگ ّ 

خْاٍ ّ اتشاری آرهاىّ ی اًظاًی يی ديگزی اس قثيل راديْ، تلْيشيْى، تلفي ّ ايٌتزًت در دطتزص ًثْد. تٌِا ًيزّّطيلَ

 تْاًظت ايي هِن را تَ اًجام تزطاًذ.اتتذايي هي

دطت کزدطتاى کَ اهکاى اطتقزار ُا ّ يا در رّطتاُای دّرلَ" در ػزايط جٌگی در کٍْکْهَ اّليي طزی "خثزًاهَ

اتشار فٌی هٌحصز تَ قلن لَ در آى ّجْد داػت تا کْػغ تعذادی اس رفقا تِيَ، تٌظين ّ آهادٍ هيؼذ. پيؼوزگاى کْهَ

طتٌظيل "هْهی" ّ ی ِاکپی دطتی تْد. تِيَچٌيي يک دطتگاٍ پلیًْيظٌذگاى ّ طزاحاى ّ يک دطتگاٍ تايپ هکاًيکی ّ ُن

ػکال ًثْد ّ در ػزايط ُن خالی اس ِالَ ُای اطتقزار پيؼوزگاى کْهَّ اًتقال تَ پايگاٍُا تزای ايي دطتگاٍهزکة ّ کاغذ 

  جٌگی ُوْارٍ تا خطزاتی جذی ُوزاٍ تْد.

-اًجام هیّ تا پؼتيثاًی هزدم خْاٍ ّ اًقالتيًْی کوًْيظت ُايي آرهاىفؼاًی اًظاىُا تا ُوت ّ تا حذ جاىی ايياها ُوَ

چَ در ػِزُا ّ چَ در دّرتزيي رّطتاُايي کَ در تظلط رژين قزار داػت پخغ  یيّ تاس تا ُوت ّ فذاکاری رفقا گزفت

خْد رأطًا دطت تَ کزدطتاى ّ تزخی اس ػِزُای ديگز ايزاى در ػِزُای ُايي اس هزدم تْيژٍ جْاًاى ػذ. گاٍ گزٍّهی

ُای ػاياًی تَ پيؼزفت ُای طياطي آى دّراى ًيش در ايي راٍ کوکدر هْاردی طاسهاىُا هيشدًذ. تاستکثيز ّ پخغ خثزًاهَ

 .آّردًذعول هیتَکارُا ايي

 را گزفت.ُای ديگزی جای آىُا اداهَ يافت ّ تعذًا ًؼزيات ّ رطاًَلَ طالاًتؼار خثزًاهَ کْهَ



ظز ػکل ّ چَ اس ًظز هحتْای اطت، چَ اس ً خْرد طادگی آىچؼن هيچٌاى کَ در يک ًگاٍ کْتاٍ تز ايي تصاّيز تَآى

غيز هعوْل کاغذی کَ ًؼزيَ تز رّی آى چاپ ػذٍ اطت ی تٌذی ّ حتی اًذاسٍُا. خْد تٌظين تيتزُا، خط ّ صفحًَْػتَ

 تاػذ.اًذرکاراى آى هیدطت کاِر طخِتگْيای ػزايط 

ُا در راُی کَ تزای کار هيکزدًذ اکٌْى ديگز در هياى ها ًيظتٌذ. آى  ُاخثزًاهَايي ػواری اس رفقايي کَ تزای اًتؼار 

ذٍ اس ًتاسها ػاى را اس دطت دادًذ. ػايذ ايي تصاّيز تٌِا يادگارِیػاى تزگشيذٍ تْدًذ جاىُای اًظاًیرطيذى تَ آرهاى

-اًذيؼٌذ هيًگزًذ ّ هیکَ تَ آى دّراى هی کظاًی اس ّيژٍ تزای تظياریتَ ُويي دليل تَػاى تاػذ. ُای ٌُزهٌذاًَدطت

ػاى ُزآًچَ تْاًظتٌذ اًَػاى ّ تا اًگؼتاى ٌُزهٌذّ عْاطف درًّی ُا تا فکز ّ اًذيؼَ ّ احظاصاًگيش تاػذ. آىتْاًذ خاطزٍ

 يار طخت. پاخاطتَ افشّدًذ، در ػزايطی تظتَپذيز تْد ايي صفحات را آهادٍ کزدًذ ّ تَ تاريخ هثارسات هزدهی ّ اهکاى

 يادػاى گزاهی ّ پز ارج اطت.

جا گًَْ کَ تَتصاّيز را آى کَداًين ف هیُا هّْظُای ايي اًظاىپاص سحوات ّ فذاکاری ها ًيش در ايي رُگذر خْدرا تَ

ُا ّ ػکل کض ديگزی را هجاس تَ تغييز در ايي ًْػتَها ًَ خْد ّ ًَ ُيچ دُين.ُا قزار اًذ در اختيار جظتجْگزاى آىهاًذٍ

. تْاى تغييز دادرا ًويُزکذام در تاريخ ها طزگذػت ّ جايگاُی دارًذ  ّ سيزا کَ آًچَ رّی دادٍ اطت داًين.ُا ًویآى

اًذ را رّسی تخؼی اس طاسًذگاى ايي تاريختالع ػثاًًَواياًگز اًذ ّ تظتَ تصاّيزی کَ تز ايي صفحات ًقغدر عيي حال 

ُا تزای الثتَ اقتثاص ّ ًقل ّ اطتفادٍ اس هطالة آىاهزّس ّ آيٌذٍ ًؼاى داد.  اًذ تايذ تَ ًظلگًَْ کَ ُظت ّ تْدٍُواىًيش 

 چَ تاکٌْى ُن اًجام گزفتَ اطت.ُوَ آساد اطت. آى

ُا ّ صذالثتَ تجارب ّ فذاکاری ،اًظاى اس قيذ طتن ّ اطتثوارپْيٌذگاى راٍ پز فزاس ّ ًؼية هثارسٍ تزای آسادی اهيذ آًکَ 

 ػاى را هْرد اطتفادٍ قزار دٌُذ.ُای گذػتگاىُای ّ راطتیکژی

خْاُين چٌاًچَ کوثْدُايي در ی دّطتاى هیاس ُوَ خْاُين در ايي راٍ گاهی تزداػتَ تاػين.اين ّ هيها ًيش خْاطتَ

 ٌُذ.اطت هارا ياری د کارهاى يافتٌذ يادآّرهاى تاػٌذ ّ اگز تَ چٌيي اطٌادی دطتزطی دارًذ ّ تکويل کٌٌذٍ

 

 

 

 


