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.نکن تبحص  اکیرمآ  لوفا  هرابرد  ناریا  رد  دنتفگ  نم  هب  یناریا  لاربیل  دیتاسا  یخرب  نیاتشرلاو :

یناریا یمالسا  یعامتجا  مولع 

١ ١٣٩٢/١٢/١٨۵:١۵ راشتنا : نامز 

هب کنیا  دوب و  هدرک  ینارنخس  کیژتارتسا  یهاگشناد و  لفاحم  زا  یخرب  رد  دوب و  هدمآ  ناریا  هب  ناسانش  هعماج  نمجنا  توعد  هب  هتشذگ  هتفه  هک  نیاتشرلاو 
اکیرمآ لوفا  هرابرد  ناریا  رد  هک  دنتفگ  نم  هب  دنتشاد  یلاربیل  تاشیارگ  هک  یدیتاسا  زا  یخرب  تسا ”:  هتفگ  تسپ  نتگنشاو  راگنربخ  هب  تسا  هتشگزاب  اکیرمآ 

.دوش یم  هدافتسا  مسیلاربیل  هیلع  اه  تبحص  نیا  زا  ناریا  رد  نوچ  نکن  تبحص 

لئوناما تسپ    نتگنشاو  زا  لقن  هب  یناریا  یمالسا  یعامتجا  مولع  هاگیاپ  شرازگ  هب 
هعماج نمجنا  توعد  هب  هتشذگ  هتفه  هک  یراد  هیامرس  دقتنم  سانش  هعماج  زا  نیاتشرلاو  

ینارنخس کیژتارتسا  یهاگشناد و  لفاحم  زا  یخرب  رد  دوب و  هدمآ  ناریا  هب  ناسانش 
 :” تسا هتفگ  تسپ  نتگنشاو  راگنربخ  هب  تسا  هتشگزاب  اکیرمآ  هب  کنیا  دوب و  هدرک 
لوفا هرابرد  ناریا  رد  هک  دنتفگ  نم  هب  دنتشاد  یلاربیل  تاشیارگ  هک  یدیتاسا  زا  یخرب 

”. دوش یم  هدافتسا  مسیلاربیل  هیلع  اه  تبحص  نیا  زا  ناریا  رد  نوچ  نکن  تبحص  اکیرمآ 
.تسا لوفا  هب  ور  زین  ناریا  تردق  نم  رظن  هب  هک  تسا  هتفگ  نینچمه  یو 

.دوب هتخادرپ  اکیرمآ  لوفا  یاهدمآ  یپ  یسررب  هب  یتشاددای  رد  نیاتشرلاو  نیا  زا  شیپ 
لوفا ما  هدرک ثحب  هک  تسا  یزارد  نامز  تدم  دوب : هتشاد  راهظا  هلاقم  نیا  رد  یو 

رد مارآ  لوفا  نیا  دش و  زاغآ  دودح ١٩٧٠  زا  کینومژه  تردق  کی  هباثم  هب دحتم  تالایا 
ی همه شنکاو  نامز  نآ  رد  .مدرک  زاغآ  نآ  زا  دعب  ای  رد ١٩٨٠  ار  دروم  نیا  رد  نتشون  راب  نیتسخن  .تفرگ  باتش  شوب  جروج  یروهمج  سییر  نارود 

فیط یاه  فرط ی  همه شنکاو  مهزاب  سکعرب ، ًالماک  ی ١٩٩٠ ، ههد رد  .دندرک  یم در  لوقعمان  یثحب  ناونع  هب  ار  نآ  هک  دوب  نیا  ثحب  نیا  هب  یسایس  یاه  هاگودرا
.تسا هتفای  تسد  یبطق  کت ی  هطلس جوا  هب  دحتم  تالایا  هک  دوب  نیا  یسایس  

لوفا تیعقاو  اه ) نآ ی  همه هن  دنچره   ) مدرم زا  یگرزب  دصرد  زورما ، .دش  زاغآ  مدرم  ی  هماع نارظن و  بحاص رظن  رییغت  بابح ٢٠٠٨ ، نتسکش  زا  دعب  اما 
رد نارظن  بحاص نارادم و  تسایس .تسا  هتفریذپ  تروص  هارکا  اب  ًالماک  دحتم  تالایا  رد  شریذپ  نیا  .دنا  هتفریذپ ار  دحتم  تالایا  ذوفن  هاگیاج و  تردق و  رد  یبسن 

.تسا ریذپان  تشگزاب دنیارف  نیا  نم  رواب  هب  .دننک  یم تباقر  مه  اب  تفرگ  ار  لوفا  نیا  یولج  ناوت  یم زونه  هنوگچ  هک  نیا  داهنشیپ 

یدامتعا یب صاخ  روط  هب  یناهج و  تیعضو  لرتنک  رد  دحتم  تالایا  ناوت  شهاک  رگ  نایب تسخن  .دنتسه  هچ  لوفا  نیا  یاهدمآ  یپ هک  تسا  نیا  یقیقح  شسرپ 
هب اکیرما  یلم  تینما  نامزاس  هک  دندش  هاگآ  همه  ندونسا ، دراودا  یاه  یرگاشفا ببس  هب  هتشذگ ، هام  رد  .تسا  روشک  نیا  راتفر  هب  دحتم  تالایا  نیشیپ  نانامیپمه 
هدرک یم یسوساج  اهروشک ) نیا  رامش  یب نادنورهش  زا  نآ  رب  هوالع  هتبلا   ) لیزرب کیزکم و  هسنارف ، ناملآ ، یسایس  یالاب  هدر ناربهر  زا  هلمج  زا  میقتسم  روط 

.تسا

کی هب  ار  ناش  مشخ هک  تشادن  تئرج  اهروشک  نیا  زا  مادک  چیه  رد ١٩۵٠  اما  .دوب  یهباشم  یاه  تیلاعف ریگرد  مه  رد ١٩۵٠  دحتم  تالایا  هک  مرادن  یدیدرت 
هک نآ  زا  شیب  زورما  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دننک  یم ار  راک  نیا  زورما  اه  نآ رگا  .دنک  فقوتم  ار  راک  نیا  دنهاوخب  دحتم  تالایا  زا  دننک و  لدب  یمومع  ییاوسر 

لوق هک  نیا  زج  هب  درادن  یا  هنیزگ چیه  دحتم  تالایا  هک  دنناد  یم ینونک  ناربهر  نیا  .دراد  زاین  اهروشک  نیا  هب  دحتم  تالایا  دنشاب  هتشاد  زاین  دحتم  تالایا  هب  اه  نآ
همه روشک  راهچ  نیا  ناربهر  دشاب .) هتشادن  یتین  نینچ  دحتم  تالایا  هک  نآ  ولو   ) درک ار  راک  نیا  امابوا  تندیزرپ  هک  روط  نامه دنک ، فقوتم  ار  اه  شور نیا  دهد 

.فیعضت هن  دش  دهاوخ  تیوقت  ناش  یلخاد تیعقوم  دحتم  تالایا  شوگ  ندناچیپ  اب  هک  دنناد  یم

هدیدان ار  یلصا  ی  هتکن زین  ثحب  نیا  .دوش  یم یدعب  ی  هوقلاب نومژه  ناونع  هب  نیچ  هب  هجوت  نیرت  شیب دننک  یم ثحب  دحتم  تالایا  لوفا  زا  اه  هناسر هک  ییاج  ات 
ًاتعیبط .تسا  لوصولا  بعص ینالوط و  یدنیارف  کینومژه  تردق  شقن  هب  یبایتسد  اما  .تسا  دشر  لاح  رد  نیچ  کیتلپوئژ  تردق  هک  تسین  یدیدرت  .دریگ  یم

یلیخ نآ  یط  هک  تسا  یزارد  نامز  نیا  دنک و  لامعا  کینومژه  تردق  دناوتب  هک  دسرب  یهاگیاج  نینچ  هب  یرگید  روشک  هک  دشک  یم لوط  رگید  نرق  مین مک  تسد
.دهد خر  دناوت  یم اهزیچ 

خر هچ  نآ دوش  یم نشور  اهروشک  رگید  رب  هدوب  کینومژه  نونکات  هک  یتردق  رت  شیب شهاک  یتقو  هکلب  .درادن  دوجو  شقن  نیا  یارب  یلصفالب  نیشناج  زاغآ  رد 
.دوش یم یناهج  متسیس  رد  یبسن  مظن  نیزگیاج  تسین ، تیعضو  لرتنک  هب  رداق  کی  چیه هک  تردق  ددعتم  یاه  بطق نایم  بوشآرپ  ی  هزرابم هک  تسا  نیا  دهد  یم

نادنچ ی  هدافتسا هک  دبای  یم نآ  زا  ناوتان  ار  دوخ  اما  دراد ، ار  یماظن  یورین  نیرتدنمتردق  نانچمه  نونکا  .یلاشوپ  یلوغ  اما  تسا ، لوغ  کی  نانچمه  دحتم  تالایا 
ستیگ تربار  دناسرب . لقادح  هب  ار  شتارطاخم  نیشنرس ) نودب  یاهامیپاوه   ) دابهپ یاهرازفا  گنج یور  زکرمت  اب  هدرک  شالت  دحتم  تالایا  .دنک  نآ  زا  یبسانم 
صخشم گنج  ی  هدنرب ینیمز  دربن  اب  اهنت  هک  دش  روآدای  یو  .تسا  هنانیب  عقاوریغ ًالماک  یماظن  ظاحل  هب  هکارچ  هدرک  در  ار  هاگدید  نیا  رت  شیپ عافد  نیشیپ  ریزو 

.تسا ینیمز  یاهورین  زا  هدافتسا  مدع  یارب  یمومع  تاساسحا  نارادم و  تسایس دیدش  راشف  تحت  نونکا  دحتم  تالایا  روهمج  سییر دوش و  یم

داجیا رگناریو  تقامح  ندش  عیاش  یارب  هک  تسا  ییاه  تصرف دروآ و  یم راب  هب  هک  تسا  یبارطضا  یالاب  حطس  کیتلپوئژ  بوشآ  تیعضو  رد  ناگمه  ی  هلئسم
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تالایا .دروآ  یم دیدپ  نارگید  دوخ و  یارب  یمیظع  رطخ  هناطاتحمریغ  تامادقا  اب  تسا  رداق  اما  دوش  اه  گنج ی  هدنرب تسین  رداق  رگید  دحتم  تالایا  ًالثم  .دنک  یم
زا رگید  تسا ) مادک  چیه  مروظنم   ) هنایمرواخ دنمتردق  نارگ  شنک زا  کی  چیه نونکا  مه .دروخ  یم تسکش  دنزب  تسد  یراک  ره  هب  ینونک  ی  هنایمرواخ رد  دحتم 
هیسور و زا  میرذگب   ) تسا ناتسکاپ  ناریا و  قارع ، یدوعس ، ناتسبرع  هیروس ، هیکرت ، لییارسا ، رصم ، لماش  نیا  .دنک  یمن یوریپ  دحتم  تالایا  یاهدومنهر 
تلود رد  یلخاد  رظن  فالتخا ی  هجیتن .تسا  هدش  تبث  زمیات  کرویوین  رد  لیصفت  هب دنک  یم لیمحت  دحتم  تالایا  رب  تیعضو  نیا  هک  یسایس  جنرغب  تیعضو  نیچ .)

.تردق ات  دوش  یم دیدرت  راچد  رت  شیب امابوا  تندیزرپ  نآ  رد  دسر  یم رظن  هب  هک  تسا  هدوب  مهبم  هداعلا  قوف ی  هحلاصم کی  امابوا 

عجرم زرا  ناونع  هب  دحتم  تالایا  رالد  نایاپ  تسخن  .تشاد  نیقی  یدایز  دح  ات  نآ  هب  تبسن  یتآ  یاه  ههد رد  ناوت  یم هک  تسه  یقیقح  دمآ  یپ ود  هک  نآ  ماجنارس 
، دمآ یپ نیمود  .تسا  هداد  تسد  زا  ار  شا  یداصتقا تایلمع  یاه  هنیزه شا و  یلم ی  هجدوب ی  هدرتسگ ی  هناوتشپ دحتم  تالایا  دش ، مکاح  تیعضو  نیا  یتقو  .تسا 
اما درک  ینیب  شیپ لیصفت  هب ناوتب  راوشد  ار  ریخا  لوحت  نیا  یسایس  یاهدمآ  یپ .تسا  دحتم  تالایا  نانکاس  نادنورهش و  یگدنز  یبسن  حطس  رد  یدج  لوفا  ًالامتحا 

.دوب دهاوخن  تیمها  یب
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