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اهشّص ثشاین ربی هغشت ّ اهتیبص ثی ًظیش اعت کَ سُجشاى رْاى کؾْس کبًبدا ،
سُجشاًی سا کَ ًوبیٌذگی اص لذهَ ُبی ًب ُوگْى صًذگی هضیغی ّ هٌغمْی هی
کٌٌذ ّ تجبسص دٌُذۀ ثیٌؼ تؼذد گشایی هٌغمْی ّ ارتوبػی دس ایي کؾْسًذ ،هْسد
خغبة لشاس هیذُن .اهشّص هغشت ّیژٍ ای ثشاین دعت داد ،هبداهی کَ هؾبُذٍ
ًوْدم کَ چغبى ؽوب تصْس صیبتی ًمؼ لیبدت سا ثب هغبػی هؾتشک ثَ کبّػ
گشفتَ ثْدیذّ ّ :اضش عبختیذ کَ چگًَْ سُجشی عیبعی ّ هذًی هیتْاًذ دس ساٍ
اعتضکبم ّاثغتگی اخاللی ًیشّهٌذ ،دس صًذگی ػوْهی ای کَ کؾْس کبًبدا آًشا
ثش ثٌیبد اصتشام اخاللی دس ثشاثش کشاهت اًغبًی اعتٌبد ثخؾیذٍ اعتً ،مؼ هؤحش
داؽتَ ثبؽذ .ایٌگًَْ سّاثظ ّ ّاثغتگی ثش ثٌیبد تفبّتِبی هْرْد ثَ عبختبس گشفتَ
ؽذٍ ّ ثَ سعویت ؽٌبختَ ؽذٍ اعت ّ سّصیۀ ؽبهخ ّ ّفبق ارتوبػی سا دس فشآیٌذ
آفشیٌؼ پبلیغی ُبی ػوْهی ّ هؾشّع سا تْاى هٌذ عبختَ ّ فضبی عبلن سا ثشای
ًمؼ آفشیٌی ربهؼۀ هذًی عبلن ّ -دس صمیمت اعبعی -کَ عٌگشیغت ثشای ایزبد
فشآیٌذ دهْکشاتیک ،ثَ ّرْد هی آّسد.
کبًبدا ؽیْۀ صکْهت داسی ای سا ثَ آصهْد گی گشفتَ اعت کَ دًیبی اهشّص ثَ
آى ًیبص هجشم داسد .رِبى اهشّص هکبًی اعت هولْ اص دسگیشی ُبی سّص افضّى ای
کَ دس آى اکخش دعتَ ُبی ًب ُوگْى ًژادی ،لْهی ،لجیلَ ای ،هزُجی ّ ُن ارتوبػی
دس ساٍ پیذایؼ فضبی ػوْهی ُوضیغتی هغبلوت آهیض ّ ُن آٌُگً ،بکبم هبًذٍ اًذ.
ایي چٌیي ؽشایظ هؾضْى اص هٌبلؾَ  ،دس گیشیً ّ ،جْد اعتمشاس ،دس آیٌذٍ ثبػج
آفشیٌؼ خغش ثضسگیغت دس هیبى کؾْسُبی اًکؾبف یبفتَ ّ سّ ثَ تْعؼَ دس اهش
ایزبد سّاثظ صغي ًیت ّ ُوکبسی هؾتشک هیبى ُوۀ اًغبًِبی ایي کؾْس ُب.
دیگش رٌگ عشد اًمغبة آفشیي ّ هفلْد کٌٌذٍ ،ثشای اثذ سخت ثش ثغتَ اعت.
هغبیل رذیذ کَ خْاُبى ثزل تْرَ روؼیت ثیي الوللی اًذً ،یبصی اعت صیبتی دس ساٍ
آفشیٌؼ ّ ثٌیبًگزاسی صکْهت ُبی پبیذاس ثب التصبد خْد گشداى ،هغتضکن ،ثب گًَْ
ُبی صبکویت ُبی ُوگبًی ّ هؾوْل گشا ،دس ؽشایظ کًٌْی ثشای صیغت ُوگبًی.
تْرَ ثیؾتش رِبًی ثَ صْست هشصلَ ای سّی پذیذٍ ای ثَ اصغالس صکْهت ُبی
ًبکبم هتوشکض اعت  ،اهب تِذیذ رِبًی ای کَ اهشّص هب ثَ آى سّثشّ ُغتین،ػالٍّ
ثش رٌگ ُغتْی ،اچ -آیّ -ی ّ ایذص ،هْرْدیت صکْهت ُبی ًبکبم ػوذٍ تشیي
آى ًیغت ،ثلکَ دس صمیمت ًبکبم گبسی دهْکشاعی اعت ،کَ ثبیذ هْسد تؼوك ّ تذثش

لشاس گیشد .تمذیش رِبًی دس هشاصل آغبصیي عذٍ ای ثیغت ّ یک  ،دس ّالؼیت اهش
داعتبى ًبکبهی ّ ؽکغت دهْکشاعی ُب دس رِبى اعالم ،اهشیکبی التیي ،اسّپبی
ؽشلی ّ ًین لبسٍ ای افشیمب  ،هیجبؽذ.
صمیمت اًکبس ًبپزیش ایي اعت کَ چِل دس صذ کؾْس ُبی ػضْ عبصهبى هلل هتضذ
دچبس ًبکبهی هؼیّي دس اهش پیبدٍ عبصی دهْکشاعی اًذ .ثضسگتشیي خغش ثَ دًیبی
غشة ّ اسصؽِبی آى ،اًجبؽت دهْکشاعی ُبی ًبکبم ای اعت کَ پب ثَ ػشصَ ای
ّرْد گزاؽتَ اًذ ّ ،اگش ثبػج آفشیٌؼ هٌبلؾبت ّ دسگیشی ُب ًجبؽٌذ ،ثذّى تشدیذ
هي صیج ّعیلَ ای پذیذ آّسدى اهْاد فؾبس ُبی هکتْم دس هیبى رْاهغ ؽٌبختَ ؽذٍ
اًذ .هغئلَ ای اعبعی ایي اعت کَ کؾْسُبی غشثی اًتخبة چٌیي دهْکشاعی سا کَ
هبًٌذ عبیش ؽیٍْ ُبی صکْهت داسی دس هیبى اًغبًِب ثغی ؽکٌٌذٍ اًذ ،ثَ خبعش
صفظ هٌبفغ صّدگزس ؽبى ،پزیشا ؽذٍ اًذ.هغئلَ ای دسخْس تْرَ ایي اعت کَ ُش
هلت ّ ُش یک اص رْاهغ ًب ُوگْى  ،پشعؼ ُبی آتی سا ثَ هیبى هی آّسًذ :چشا
دهْکشاعی ُب ثَ ؽکغت هْارَ هی ؽًْذ؟ آًِب ثبیذ اص ُشگًَْ ؽشایظ هوکٌَ ثَ
هٌظْس تصضیش اّضبع ّ اصْال هْرْد ،اعتفبدۀ هؼمْل ًوبیٌذ ،ثزبی آًکَ ثذّى
اعتذالل ّ ثَ ًضْ ًِبیت آؽکبس ثَ "ًظبم ُبی ؽکغت خْسدٍ ّ ًبکبم " سرْع
کٌٌذ .ثَ ًظش هي دهْکشاعی هیتْاًذ دس ُش رب ؽکٌٌذٍ ثبؽذ ّ ،دسُش صهبًی ّ دس
ُش ارتوبػی -آًگًَْ کَ دس ثِتشیي ،هؼشّفتشیي ّ ؽٌبختَ تشیي اّضبع ّ اصْال
هغتٌذ ،دس اسّپب ثَ هیبى آهذ ،ثَ ّیژٍ دس پٌزبٍ عبل گزؽتَ کَ ثش ُوگبى هجشُي
اعت .ایي هغئلَ دس اسّپب ّ دس عشاعش رِبى کَ هْرْدیت اصضاة عیبعی ّ
رشیبى اًتخبثبت ثَ اصغالس آصاد ،کَ ثَ تٌِبیی خْد ًویتْاًذ ثَ ّرْد آّسًذٍ ای
صکْهت ُب ًّظبم ُبی خْد گشداى ّ لیبدت ثب صالصیت ّثب اختیبس ثبؽذ،ثَ ًضْ
ّاضش ّ ثذّى تشدیذ  ،هؾِْد اعت.
اص ًمغَ ای ًظش هي عَ اصل هی تْاًٌذ دس اهش ثَ هیبى آّسدى ًظبم ُبی پبیذاس ّ
دهْکشاتیک دس عشاعش رِبى ،ثَ ؽوْل افشیمب ّ آعیب کَ ثب آًِب دس گزؽتَ کبس
هؾتشک ًوْدٍ ام ،ثٌیبدی ثبؽٌذ .هتکی ثش ًجْؽ ّ غٌبی هلی خْیؼ چَ ًمؾی سا
کبًبدا هیتْاًذ دس ساٍ آفشیٌؼ ّ اعتضکبم ایي ؽبلْدٍ ُبی عتشگ دهْکشاعی دس
کؾْس ُبی رِبى عْم ،ثبصی کٌذ؟
ثبصًگشی رذیذ هلل هتضذ اص ؽیٍْ ُبی دهْکشاعی هْرْد دسُزذٍ کؾْس اهشیکبی
هشکضی ،سّی آى ؽیٍْ ُبیی اص دهْکشاعی عخي هیشاًذ کَ هجٌی ثش اصْل ثٌیبدی
ّ ّالؼی ای کَ صهیٌَ ای پیؾشفت ّ اًکؾبف ربهؼَ ای ثؾشی سا دس ایي کؾْسُب،
هغبػذ کشدٍ ثتْاًذ ،اصشاس هزذد هی ّسصدُ .وچٌبى سّی فشآیٌذ کبُؼ ُب ،سکْد
التصبدی ّ سؽذ ًبثشاثش ّ ًب هْصّى ،ػذم دعتشعی ثَ صمْق هذًی ّ،دسآهذ داخلی
کَ آفشیٌٌذٍ ای هؾکْکیت ،ػذم تغبُل ،ؽکیجبییً ،ب آساهی ُب ّ ثیمشاسی ُبی
ارتوبػی ُ ،ؾذاس هیذُذ .گضاسػ عبالًَ ای هلل هتضذ سّی تصْس ثٌیبدی ای کَ
ُوَ ای ؽوب ثَ عْس غشیضی خْاُیذ داًغت ّ ،تزشثَ ای کبسی ام دس رِبى عْم

دَُ دس دَُ ثَ هظبُشٍ گزاؽتَ ؽذٍ اعت ،تبَکیذ هیْسصدً .گشاًی ُبی سّصهشٍ ای
هشدهبى ُوَ ای هٌبعك  ،کیفیت صًذگی ؽبى کَ ثذّى تشدیذ ثب عیغتن ُبی اسصؽی
آًِب دس استجبط اعت ،تؾکیل دٌُذٍ اعت .دس هضتْای گضاسػ اًؼکبط دادٍ ؽذٍ ثَ
یک صمیمت صیبتی،اػتشاف صْست هیگیشد ":یک استجبط ًِبیت ثب اُویت دس هیبى
ؽِشًّذاى ّ ًِبد ُبی ربهؼۀ هذًی ای کَ هي صیج ػبهل ثضسگ ،دس اهش اعتضکبم
دهْکشاعی اص دیذگبٍ ًظبست ثش ًظبم کؾْس داسی ّ اًکؾبف پلْسالیغن ،کبس کشد
داسد ،هْرْد اعت".
دلچغپی هي سّی هغبیل اًکؾبف ّ هذیشیت ،اط هغؤلیتن هي صیج لبیذ سّصبًی-
اهبم روؼیت ؽیؼَ اهبهی اعوبػیلی هغلوبى ً ،بؽی هی ؽْد.روؼیتی کَ اص دیذگبٍ
فشٌُگی ًب ُوگْى ،هتؼذد ّ دس اعشاف ّ اکٌبف رِبى ،گغتشػ یبفتَ اعت .اکخش
ایي روؼیت ثَ صیج یک اللیت خْسد دس ثیؾتش اص  42کؾْس رِبى  ،اػن اص آعیبی
رٌْثی،آعیبی هشکضی ،ؽشق هیبًَ ّ ؽجَ لبسٍ ای افشیمب ،صًذگی ثَ عش هی ثشد.
دس ایي اّاخش روؼیت اعوبػیلی اص صضْس لبثل هالصظَ ای دس کبًبدا ،ایبالت
هتضذٍ ای اهشیکب ّ اسّپبی ثبختشی ،ثشخْسداس اًذ.اص آّاى رلْ عن ثش عشیش
اهبهت دس عبل ، 9121اهْس اًکؾبف  ،پیؾشفت ،تشلی ّ تؼبلی روؼیت اعوبػیلی
ّ رْاهغ گغتشدٍ تشی کَ اعوبػیلیبى دس هیبى آًِب صًذگی ثَ عش هی ثشًذ،هْضْع
اصلی ّ ثٌیبدی هالصظبت کبسی ام سا تؾکیل دٌُذٍ اعت.
گشفتبسی اداسٍ ای اهبهت دس ساٍ اًکؾبفُ ،ذایت سٌُوْدی خْیؼ سا اص ؽیشاصٍ
ای هضتْای اخاللیبت اعالهی،کَ اتصبل دٌُذۀ پل سّاثظ هیبى ثبّس ّ ربهؼَ اعت،
التجبط هی ًوبیذ ّ ،ثش ؽبلْدٍ ای ُویي عشص فکش ّ ثیٌؼ ثْد کَ هي ًیت ثٌیبى
گزاسی ؽجکَ ای تْعؼَ ای آلب خبى سا ثَ عش پشّ ساًذم .ؽجکَ ای هزکْس عبلیبى
دساص اعت کَ دس ثغب عبصبت ّ هٌبعك آعیب ّ افشیمب ،ثَ هٌظْس اًکؾبف ُوَ ای
آى هشدهبًی کَ دس آًزب صیغت داسًذ،فؼبلیت ػولی ّ هؤحش داسد.هٌبعك یبد ؽذٍ
فمیش تشیي ًّب ُوگْى تشیي عبکٌبى سّی صهیي سا دس ثغتش خْد داسًذ.صضْس
دّاهذاس ّ دساص هذت هب دس ایي عشصهیي ُب ،ثیٌؾی سا دس رُي هب تذاػی هی کٌذ،
کَ تصذیك کٌٌذٍ ای ثبصسعی هفصل اداسٍ ای هلل هتضذ سا دس اهشیکبی التیي
هجٌی ثش ایٌکَ دهْکشاعی ًویتْاًذ ثذّى پیؾشط دّگبًَ ثَ عْس هؼمْل ربهَ ػول
ثَ تي کٌذ ،اًؼکبط هیذُذ.
پیؾشط اّل ،ػجبست اص یک ربهؼَ ای عبلن ّ هذًی اعت .ایي خْد یک عٌگ
ثٌبی اعبعی دس اهش هغبػذ عبصی صهیٌَ ثشای ُوَ ای ؽِشًّذاى ّ ،دعتشعی آًِب
ثَ هزبسی ّ کبًبل ُبی هتؼذد ،ثَ هٌظْس ثبصتبة ّ ثَ آصهْى گشفتي هؤحش ُش دّ
ثخؼ  ،اػن اص صمْق ّ ّربیت آًِب  ،ثَ هخبثَ ای ؽِشًّذاى یک کؾْس ّ ربهؼَ
ای هذًی ّ پیؾشفتَ اعت  .صتی دس یک عغش ًِبیت اثتذایی  ،تٌِب یک ربهؼَ ای
هذًی ًیشّهٌذ هیتْاًذ اعویٌبى ثخؼ یک پظ هٌظش هؼمْل دس ساٍ هؼبهلَ ای
اًغبًی ،هصؤًیت ؽخصی  ،تغبّی صمْق ،صدّدى تجؼیض  ،توبیض ّ ،آفشیٌؼ

صهیٌَ ُبی هغبػذ ّ صیبتی ثشای عبکٌبى هزضا ًگبُذاؽتَ ؽذٍ ای دُبت ّ فمشا
هٌضّی ؽِشی ،ثبؽذ.
پیؾشط دّم ،پلْسالیغن ( کخشت گشایی) ،اعت  .هؼٌی پلْسالیغن تزوغ هشدهبى
داسای عْاثك ًب ُوگْى ّ ػالیك هؾتشک آًِب اعت دس ساعتبی پیؾجشد اُذاف
هْسد ػالیك ُوگبى ،دس ؽیشاصٍ ای ًِبد ُب ّ هؤعغبت ،رِت ثبصتبة گًَْ ُبی
ًب ُوگْى آفشیٌٌذ گی کَ دس کلیت خْدً ،یبصهٌذ صوبیَ ای ُوَ ربًجَ ای دّلت ّ
رْاهغ هشثْعَ اًذ.
ػذم پزیشػ پلْسالیغن دس عشاعش رِبىًِ ،بیت فشا گیش اعت ،کَ ایٌگًَْ هشدّد
عبصی ًمؼ ثشاصًذٍ سا دس ساٍ تغزیَ ای هٌبلؾبت ّ دسگیشی ُبی ّیشاًگش ّ
هُخَشّة ،ثبصی هیکٌذ .چٌیي ًوًَْ ُب سا ثش سّی ًمؾَ ای رِبى ،دس عشاعش کؾْس
ُبی رِبى ثَ هؾبُذٍ ًؾغتَ این :ثَ ّیژٍ دس آعیب ،خبّس هیبًَ ،افشیمب ،اسّپب ّ ثیؼ
تشاص ُوَ  ،دس اهشیکب هضغْط ّ هلوْط اعت.
ُیچ لبسٍ ای اص فشآیٌذ تشاژدی ُبی هشگ ّ هیش ،ثذثختی ّ ًکجت ّ پیگشد ُبی
ثیشّى اص تصْس اًغبًی دس ثشاثش اللیت ُبی هْرْد ،دس هصؤًیت لشاس ًذاؽتَ
اعت.آیب عغش ثلٌذ ایي چٌیي خغش ُب  ،لبثل پیؾجیٌی اعت؟اگش پبعخ ثلی اعت  ،دس
آى صْست چَ کبسی سا دس صهیٌَ اًزبم دادٍ هیتْاًین تب اص عغش هؾتؼل عبصی
رشلَ ای فشآیٌذ هشدّد ًوْدى ّ ػذم پزیشػ پلْسالیغن ،کبعتَ ثبؽین؟ اّل تش اص
ُوَ آیب ایي هغؤلیت ّ تؼِذ سُجشاى عشاعش دًیب ًیغت تب یک ثٌیبد ػلوی سا ثشای
صل چٌیي هغبیل ثَ آفشیٌؼ گیشًذ ّ اعتشاتیژی ُبی دساص هذت ّ هؼمْلی سا ثشای
رلْگیشی اص ثَ هیبى آهذى چٌیي صْادث ،عشس سیضی ًوبیٌذ؟ هي ژسفبً ثبّس داسم
کَ خِشَد روؼی هب ثبیذ ثَ پزیشد کَ اُویت تصْس ّ ثیٌؼ پلْسالیغن ،کن ثِب تش اص
صمْق ثؾش ثشای اعویٌبى آساهؼ روؼی ،دهْکشاعی کبهگبس ّ کیفیت ثِتش صًذگی
اًغبى ُبً ،وی ثبؽذ.
هي ًِبیت خْؽجیي ُغتن ،کَ دّس اص اهکبى ًیغت تب کبس ُبی صیبد عبصًذٍ ثبیذ
اًزبم یبثٌذ ّ هي هیخْاُن هخبلی سا اسایَ کٌن کَ ًبؽی اص تزشثَ ای کبسی چِل
عبلَ ام دس ؽیشاصٍ ای فؼبلیت ُب ّ کبسکشد ُبی اداسٍ ای تْعؼَ ای آلب خبى ،
ًِبد ُب ّ هؤعغبت ّاثغتَ ثَ آى هیؾْد کَ دس آى عبختبس دلیك ّ هصجْساًَ ای
اًکؾبف هؤعغبت ّ ًِبد ُبی ربهؼَ ای هذًیً ،مؼ اعبعی سا دس ساعتبی آفشیٌؼ
ظشفیت ُبی ًب ُوگْى دس اهش هذیشیت ّ هؾشّػیت ثخؾی ثیٌؼ پلْسالیغن ،ثبصی
ًوْدٍ اعت.
هٌغمَ ای ؽوبل پبکغتبى کَ صهبًی یکی اص فمیش تشیي ًْاصی سّی کشٍ ای صهیي
ثْد ،اداسٍ ای تْعؼَ ای آلب خبى  ،ثیؾتش اص ثیغت عبل اعت کَ دس آًزب یک رب
ثب هؤعغَ ای " اًکؾبف ثیي الوللی کبًبدا" کَ یکی اص پیؾمذم تشیي ؽشکبی کبسی
هب هی ثبؽذ ،فؼبلیت ُوَ ربًجَ داسد.
روؼیت ُبی هختلف ًژادی ّ عْاثك ًب ُوگْى ثبّس ُبی دیٌی -ؽیؼَ ،عٌی ّغیش

هغلوبًبى ایي گْؽَ ای دّسافتبدٍ ّ هٌضّی ،رِت روغ آّسی هتصشّفبت ّ هب
یولک ًبچیض ؽبى ثشای اداهَ ای صیبت هؾمت ثبسؽبى ،دس یک هضیظ دؽْاس
آفشیي ّ عیغتن التصبدی ثیبثبًی ّ کُْغتبًی ّ دؽْاس گزسُ ،وْاسٍ دعت ّ پٌزَ
ًشم هیکٌٌذ .سّاثظ هیبى روؼیت ُبی یبد ؽذٍ ،اکخشَا خصْهت آهیض ثْدٍ اعت.
آفشیٌؼ پشّعَ ای اًکؾبف هغتضکن  ،پبیذاس ّ هؾوْل گشایی کَ دس آى روؼیت
ُبی ًب ُوگْى ّ هتؼذد هْفك ثَ اؽتشاک ّ رغتزْی روؼی دس اهش صل دؽْاسی
ُبی هؾتشک ؽبى ؽًْذ ،یکی اص دؽْاسی ُبی فشآیٌذ کبسی اداسٍ ای اًکؾبف ّ
تْعؼَ ای آلب خبى سا تؾکیل هیذاد.
اگش کبسکشد ُبی دّ دَُ ای خْد سا دس آى رب خالصَ کٌین :ثیؼ تش اص عَ ُضاس
ّ ًْ صذ( ،)0100هْعغَ ّ ًِبد دُبتی ای هتؾکل اص ًوبیٌذٍ ُبی هختلف ثب لبػذٍ
ای ّعیغ ّ دعتَ ُبی ًب ُوگْى افشاد ثب ػالیك ّ هٌبفغ هؾتشک ػشصَ ُبی ًْ
آّسی اهْس صًبى،ثکبس ثشد هٌبثغ آة ّ ًضٍْ ای اعتفبدٍ اص آى ،صغبة پظ اًذاص
ّ اػتجبس ثبًکی ،ثٌیبى گزاسی ؽذٍ ّ هْسد ثِشٍ ثشداسی ُوگبى لشاس گشفتَ اعت.
کیفیت صًذگی یک هلیْى ّ عَ صذ ُضاس اًغبى ُبی هٌبعك دُبت ّ ًوبیٌذگبى
اکخشیت عبکٌبى آعیب ّ افشیمب ،ثَ عْس ثٌیبدی ّ ػولی تضْل یبفتَ اعت .عشهبیَ ای
ػوْهی الی عَ صذ دس صذ ،تغییش یبفتَ  ،صغبة پظ اًذاص تمْیَ گشدیذٍ ّ فشآیٌذ
تؼلین ّ آهْصػ الؾبس ًغْاى ّ رکْس،هْاظجت تٌذسعتی،اهْس هغکي ،هشالجت
ثِذاؽتی ّ خْد آگبُی فشٌُگی ،ثَ ؽوْل ػشصَ ُبی ثضسگ اًکؾبف ،ثِجْد لبثل
هالصظَ یبفتَ اًذ .سلجب ّ هخبلفیي لجلی هْرْد دس هضیظ ،سّی اصْل هزاکشٍ اتکب
پیذا کشدٍ ّ ثب ُن ثَ گًَْ ای هؾتشک کبس هی ًوبیٌذ تب ثش ًبهَ ُب ّ عبختبس ُبی
رذیذ ارتوبػی سا دس ًبصیَ ای ؽوبل پبکغتبى ّ ثَ ثغیبس صّدی دس تبریکغتبى،
ػوالَ ثَ آفشیٌؼ ًؾیٌٌذ .تفبُن ّ تْافك ُوگبًی دس استجبط پیذا کشدى اهیذ ثَ آیٌذٍ،
ربی هٌبلؾبت ّ دس گیشی ُب سا کَ صادٍ ای ًب اهیذی ّ خبعشات ًب هیوْى گزؽتَ
ثْدًذ ،گشفتَ اعت.
تزبسة خْسد ّ کْچک تْام ثب دهْکشاعی ًِبدیٌَ ،ربهؼَ ای هذًی ّ پلْسالیغن
ثشای ُش یک اص افشاد ّ دعتَ ُبی گشفتبس دس اهْس ،سّی اُویت ثی صذ ّ صصش
صالصیت ،ؽبیغتگی ّ پیؾشّی هجٌی ثش ؽبیغتَ عبالسی ،هصّشاًَ تبَکیذ ّسصیذ.
دعتشعی هغبّی ثَ فشصت ُبی هغبػذ ،ثٌیبد اصلی ثیٌؼ ؽبیغتَ عبالسی سا
تؾکیل هیذُذ.
اگش فؼبلیت ُبی دّ دَُ ای اخیش خْد سا دس آًزب خالصَ کٌین ،ثیؾتش اص عَ ُضاس
ًَّ صذ ( ، )0100هْعغَ ّ ًِبد دُبتی کَ هتؾکل اص ًوبیٌذٍ ُبی هختلف ثب
لبػذٍ ای ّعیغ ّ دعتَ ُبی ًب ُوگْى افشاد ثب ػالیك ّ هٌبفغ هؾتشک ػشصَ
ُبی ًْ آّسی ُبی اهْس صًبى ،ثکبس ثشد هٌبثغ آة ّ اعتفبدٍ اص آى ،صغبة پظ
اًذاص ّ اػتجبس ثبًکی ،ثٌیبى گزاسی ؽذٍ ّ هْسد ثِشٍ ثشداسی ُوگبى لشاس داسد.

کیفیت صًذگی ثیؾتش اص یک هلیْى ّ عَ صذ ُضاس اًغبى ُبی هٌبعك دُبت ّ
ًوبیٌذٍ ُبی اکخشیت عبکٌبى آعیب ّ افشیمب ،ثَ گًَْ ای ثٌیبدی ّ ػولی تضْل یبفتَ
اعت .عشهبیَ ای ػوْهی الی عَ صذ فبیضتغیش یبفتَ ،صغبة پظ اًذاصتمْیَ گشدیذٍ
ّ فشآیٌذ تؼلین ّ آهْصػ ،اػن اص رکْس ّ ًغْاى ،هْاظجت دسهبى صضی ،اهْس
هغکي ،صفظ الصضَ ّ خْد آگبُی فشٌُگی ثَ ؽوْل ػشصَ ُبی ثضسگ اًکؾبف
ثِجْد لبثل هالصظَ یبفتَ اعت .اکٌْى سلجب ّ هخبلفیي لجلی سّی هزاکشٍ ّ هفبُوَ
اتکب پیذا کشدٍ اًذ ّ ثب ُن ثَ گًَْ ای هؾتشک کبس هی کٌٌذ تب ثشًبهَ ُب ّ عبختبس
ُبی رذیذ ارتوبػی سا دس ًبصیَ ای ؽوبل پبکغتبى ّ ثَ ایي ًضدیکی ُب دس کؾْس
تبریکغتبى،ثَ آفشیٌؼ ػولی ًؾیٌٌذ .تفبُن ّ تْافك ُوگبًی دس اهش اهیذ ثَ آیٌذٍ،
ربی هٌبلؾبت ّ دسگیشی ُب سا کَ صادٍ ای یبَط ّ خبعشات ًبهیوْى گزؽتَ ثْدًذ،
گشفتَ اعت.تزبسة خْسد ّ سیضٍ تْام ثب دهْکشاعی ًِبدیٌَ ،ربهؼَ ای هذًی ّ
پلْسالیغن ثشای ُش یک اص افشاد ّ دعتَ ُبی گشفتبس ،سّی اُویت ثی صذ ّ صصش
صالصیت ،ؽبیغتگی ّ پیؾشفت هجٌی ثش ؽبیغتَ عبالسیُ ،هصّشاًَ تَب کیذ ّسصیذ.
دعتشعی هغبّی ثَ فشصت ُبی هغبػذ ،ثٌیبد اصلی تصْس ؽبیغتَ عبالسی سا
تؾکیل هیذُذ .ؽِشًّذاًی کَ داسای ًیشّی لبثل هالصظَ ای اًذ ،ثذّى دس ًظش
داؽت ایٌکَ ثَ کذام روؼیت ّاثغتگی داسًذً ،یشّی خْیؼ سا تٌِب دس صْستی
هیتْاًٌذ رِت ػول دٌُذ کَ دعتشعی ثَ تؼلین ّ آهْصػ ،تٌذسعتی خْة ّ پیؾجیٌی
پیؾشّی اص عشیك ًِبد ُبی ثبصسگبًی ّ عشهبیَ گزاسی سا داؽتَ ثبؽٌذُ .ش ًِبدی
ًویتْاًذ ثذّى دس ًظش داؽت ایي لبػذٍ ای ؽبیغتَ عبالسی،،فشآیٌذ سؽذ خْد سا
ثپیوبیذ.
یک ربهؼَ ای کخشت گشای هصؤى ًیبص هجشم ثَ روؼیت ُبی تؼلین یبفتَ ّ آهْصػ
دیذٍ داسد کَ هغوئي دس ُْیت ّ ژسفبی عٌت ُبی خْدی ّ هغبیل دیگشاًی کَ
ثب آًِب دس یک هضیظ هؾتشک ُوغبیگی صیبت ثَ عش هی ثشًذ ،داسد.دهْکشاعی ُب
ثبیذ آهْصػ دیذٍ ثبؽٌذ ،اگش هیل داسًذ خْد سا ثَ گًَْ ای هغوئي ّ ثب صالصیت
هؼشفی ًوبیٌذ ّ گضیٌٌذ گبى ؽبى ثتْاًٌذ ثَ ًظشیبت آگبُبًَ دس هْسد هغبیل ثضسگ
هغوش ًظش ،دعتشعی پیذا کٌٌذ .ؽبیذ ُن ثضسگتشیي هبًغ دس ساٍ گغتشػ پلْسالیغن
ّ دهْکشاعی هْرْدیت خال ّ ًمغَ ای اثِبم دستؼلین ّ آهْصػ ػوْهی ؽِشًّذاى
دخیل دس هغئلَ ای یبد ؽذٍ ثبؽذ .تشعین تصْیش هِیذ ّ ًوبیؾی دس هْسد هٌبلؾبت
هیبى دًیبی اعالم ّ دیگشاى دس صمیمت یک اصتکبس غیش آگبُبًَ ّ خالف ؽؼْس
اًغبًی اعت کَ ثؼضًب صْست هیگیشد ّ .اگش تصبدم ثضسگ تِزیجی ّرْد داؽتَ
ثبؽذ ،آى تصبدم فشٌُگ ُب ًجْدٍ ثلکَ تصبدم ًبداًی ّ اًکبساصصمبیك هْرْد اعت.
چَ تؼذادی اص سُجشاى رِبى ،صتی دس دًیبی ثبختش دس ػشصَ ای عیبعت ،دس
ّعبیل اعالػبت روؼی ّ یب عبیش پیؾَ ُب کَ تؾکیل دٌُذٍ ای افکبس ػبهَ اًذ ،دس
فشآیٌذ چٌیي آگبُی اص صًذگی ثضسگ ؽذٍ ثبؽٌذ کَ اعجبة اًذیؾَ ُبی تبسیخی
هٌبلؾبت ّ دس گیشی ُبی خبّس هیبًَ هضصْل ّ دعت آّسد رٌگ اّل رِبًی

اعت؟ ّ یب ایٌکَ تشاژدی هٌغمَ ای کؾویش ،هیشاث ؽْم ّ صل ًبؽذًی دّساى
اعتؼوبس اعت؟ ّ یب دیگش ایٌکَ ُش دّ هغئلَ کَ ُیچگًَْ استجبعی ثب ثبّس ُبی
دیٌی ّ ػمیذتی هغلوبًبى ًذاسًذ؟ تب صذی کَ ثَ آگبُی ّ رٌُیت ػبهَ استجبط هی
گیشد ،دس گیشی ُب ّ آسایؼ لؾْى دس افغبًغتبى دس آّاى رٌگ عشد اص ُش دّ
عشف ،دس تبسیخ هؼبصش ایي کؾْس ًوًَْ ای اعت تشاژیک ّ اًذٌُّبک.
ایي هغبیل یبد ؽذٍ کَ اکٌْى صًذگی ُوَ ای ؽِشًّذاى سا هتأحش عبختَ اعت،
تب ٌُْص دس ُیچ یک اص عغْس آهْصػ ػوْهی کؾْس ُبی غشثی ،هْسد خغبة
لشاس دادٍ ًَ ؽذٍ اعت.
ًصبة آهْصؽی هیذاى پژُّؼ ُبی ثؾشی دس هْعغبت تؼلیوی غشثی ثَ گًَْ ای
ًبدس ثضسگتشیي فیلغْفبى ،داًؾوٌذاىً ،زْم ؽٌبعبى ّ ًْیغٌذٍ ُبی دًیبی اعالهی
ّاثغتَ ثَ ادثیبت عذٍ ُبی ثبعتبًی اعالم ،هبًٌذ  :اثْػلی عیٌب ،الفبساثی ،الکٌذی،
ًبصش خغشّ ّ ًصیش الذیي عْعی سا ثش رغتَ هی عبصًذ .ایي کوجْد داًؼ ّ ػذم
تمذیش غشة اص تِزیت دًیبی اعالم  ،کلیؾَ ای ثْدى ّعبیل اعالػبت روؼی سا
هلْى عبختَ ّ ثبػج هیگشدد تب سّی ًمبط داؽ عیبعی دس دًیبی اعالم توشکض
ًوْدٍ  ،تٌِب هتْرَ عبصهبًِبی تشّسیغتی ّ آًِن دس لذم ًخغت اعالهی ،ثَ گًَْ
ای اًضشافی آى هیگشدد  ،ثزبی آًکَ ثصْست هزوْػی ثَ هٌبثغ هلی ّ اُذاف
عیبعی آًِب هشارؼَ ًوبیذ.
ربی تؼزت ًیغت کَ تصْس غیش ّالؼی ّ هزبص دس هْسد اعالم ثَ هخبثَ ای گْیب
هشکض یکپبسچَ ای هٌجغ تشط ّ ّصؾت ،دُؾت افکٌی ّ آؽتی ًبپزیشی اػ دس
ثشاثش سّػ ُبی غشة ّ ثذ تش اص آى هي صیج کؾتضاس ّ تشّیذ تخن دُؾت ّ
ّصؾت دس کویي ًؾغتَ اعت تب اعالم سا ثَ صیج یک ًیشّی ًب هْافك ثب هغبیل
هخجت ّ ُن یک پذیذٍ ای ًب کبسآهذ دس ثشاثش ثیٌؼ گشایؼ روؼی ،هْسد تؾشیش
ّ تفغیش لشاس دُذ.ایي تصْس ثَ گًَْ ای هغتمین دس ثشاثش ثبّسهٌذاى کتبة آعوبًی
کَ اص عشیك عٌت تْصیذ پشعتی ُوْاسٍ ُش یک اص اًغبًِب ّ ثَ ّیژٍ هغلوبًبى سا
ثَ ثِتشیي ؽیٍْ ُب ّ هٌبعجبت دس هیبى ُوذیگش تْام ثب ػبلوی اص تفکش ،تؼمل ّ
ثیٌؼ فشا هی خْاًذ ،دس اًظبس لشاس دادٍ هی ؽْد.تبسیخ اًجبؽتَ اصهخبلِبی ًِبیت
ًب ُوگْى اعت کَ هغلوبًبى آهبدٍ ثْدٍ ّ آهبدٍ ُغتٌذ تب کَ ثِتشیي ّ گشاى ثِب
تشیي دفیٌَ ُب ّ حشّت خْد سا صتی ثَ ؽوْل اػضبی خبًْادٍ ُبی ؽبى دس
هْاظجت ػیغْیبى،لشاس دٌُذ  .اسادٍ ای هغلوبًبى دس اهش آهْصػ اص داًؼ عجبثت
یِْدیبىً ،ظبم کؾْس داسی ّ عبیش ػشصَ ُبی ػلویً ،وًَْ ُبی سّؽٌی اص ًیت
هغلوبًبى دس ثشاثش همبم ّ هٌضلتی کَ ثَ داًؾوٌذاى ّ پژُّؾگشاى یِْد دس دسثبس
اهبم ّ خلفبی دّسٍ ای فبعویبى هصش تفْیض گشدیذٍ اعت .اثتکبس ػمالًی ّ داؽتي
داًؼ گغتش دٍ تش ثَ هٌظْس فِوؼ ژسفتش ؽشایظ ربسی ًِبیت هٌفزش ؽًْذٍ کَ
صیخیت هٌبلؾبت ّ دسگیشی ُبی ثَ اسث هبًذٍ سا ثَ خْد گشفتَ اعت ،کَ تٌِب پذیذٍ
ُبی ّیژٍ اعالم ًیغتٌذ ،ثلکَ ًبؽی اص ثَ آغْػ گشفتي تصْسات ّ ثیٌؼ تفبّت

ُبی ًژادی ،ثؾشیً ،بثشاثشی ُبی التصبدی ّ ،اّضبع ّ اصْال صل ًب ؽذٍ ای
عیبعی اًذًِ ،بیت ثٌیبدی اعت.
یکی اص ًوًَْ ُبی ػبلی ای کَ رِت گًَْ پزیشی اصغبط هلی ،ضشّسی پٌذاؽتَ
هی ؽْد ّ ُوچٌبى ثبػج گشداًٌذ گی پبلیغی ّ عیبعت خبسری دس ایي ؽشایظ پش
هخبعشٍ هی گشدد،گضاسػ رذیذی اعت کَ اص عشف کویتَ ای پبسلوبًی صیش
ػٌْاى" ثبصیبثی هٌبعجبت کبًبدا ثب کؾْس ُبی رِبى اعالم" ،ثَ دعت ًؾش عپشدٍ
اعت .آسصّ داؽتن کَ اگش فشصت صهبًی یبسی ثشعبًذ ،هیخْاعتن سّی ثشخی
هؾبُذات عیبق ّ هضتْای گضاسػ یبد ؽذٍ هکج ًوبین  ،هگش خْة اعت کَ دس
ػجبسٍ ای ًخغتیي آى کَ ثب ثبصتبة " پیچیذگی ُبی پْیب ،هتضشک ّ ًب ُوگْى
دًیبی اعالم" ،آغبص هی ؽْد ،گضاسػ یبد ؽذٍ آٌُگ تْاصى ّ داًؼ سا هغشس هی
ًوبیذ کَ خْد تْصیَ ّ پیؾٌِبد ثؼذی سا ًیض صیش پْؽؼ خْیؼ لشاس هیذُذ ّ ُن
آًشا ثَ گًَْ ای دسعت ّ عبلن اصتْا هیکٌذ .گضاسػ یبد ؽذٍ سّی اُویت تؼلین ّ
آهْصػ ّ ًیبصهٌذی ُبی فْسی دس اهش ایزبد فشآیٌذ هفبُوَ ّ آفشیٌؼ فِوؼ
ػوْهی دس ساٍ هؾبُذات " فِویذى تبَحیشات اعالهی ثبالی دّلت ُب ّ عیبعت
صکْهت ُب ،سّاثظ ارتوبػی ّ التصبدی ،هؼیبس ُبی فشٌُگی ،صمْق ّ اهتیبصات
فشدی ّ گشُّی ّ عبیش هغبیل هؾبثَ کَ ثَ گًَْ ای صتوی پشعؼ ُبی ًِبیت صیبد
دیگشی سا دس لجبل داسد کَ ثبػج تضشیک فؼبلیت ُبی دُؾت افگٌبًَ ای اللیت
ُبی اعالهی هیگشدد ،تبَکیذ هی ّسصد ".هي صویوبًَ اهیذ ّاسم کَ هٌبثؼی دس
اختیبس لشاس گیشًذ تب ثبػج ُغتی آفشیٌی هزذد هؾْسٍ ای عبصًذٍ ای ایي گضاسػ
ًفیظ ؽًْذ ،صیشا ضشّست داؽتي چٌیي آٌُگ خشدّسصاًًَِ ،بیت عتشگ ّ لبثل
دسک اعت .ایي هِن اعت کَ دًیبی غشة ثبیذ داسای ثشداؽت ثِتش اص رِبى اعالم
ثبؽذ ،آًگًَْ کَ دس گضاسػ ُن آهذٍ اعت ،صیشا ایي خْد هزوْػَ ای ًب ُوگْى ّ
عتشگ  ،تِزیت ُبی روؼی اعت کَ فشآیٌذ اًکؾبف سا پیوْدٍ ّ ثَ سؽذ ّ ًوْی
خْیؼ دس اهش اسایَ ای پبعخ ثَ احشات هتؼذد ارتوبػی ّ کؾبّسصی ،کبس ُبی
دُبت  ،ثبصسگبًی ،صًذگی ؽِشی ،ػلوی ّ فلغفی ،ادثی ّ عیبعی ،اداهَ هیذُذ.
هبًٌذ عبیش عٌت ُبی ثضسگ رِبًی ،دًیبی اعالم سا ًویتْاى تٌِب اص عشیك ثبّس ُب
ّ ػمیذٍ ای آى ؽٌبخت ،ثلکَ ثبیذ هي صیج یک تصْس کلی کَ تبسیخ آى ثب دًیبی
یِْدیت ّ ػیغْیت ًِبیت لشیي ثْدٍ ّ ثبُن پشٍ خْسدٍ اًذ ،هْسد پژُّؼ ّ ثبص
ؽٌبعی لشاس گیشد.
دس ایي اصْال ّ اّضبع ًبؽی اص ًبؽٌبعی ّ رِبلت دس هیبى دًیبی اعالم ّ رِبى
غشة ً ،وًَْ ُبی کبسی کبًبدا هجٌی ثش عبختبس پل ُبی استجبط دس اهش اسایَ ای
صوبیَ اص هذسعَ ای پشعتبسی ّاثغتَ ثَ داًؾگبٍ آلب خبى ،اص عشیك هؤعغَ ای
اًکؾبف ثیي الوللی کبًبدا ّ داًؾگبٍ هک هبعتش ،دس خْس عتبیؼ اعت .ایي چٌیي
هؾبسکت ُبی کبسی ًَ تٌِب اًتمبل دٌُذٍ ای آهْصػ پشعتبسی ّ ثبص آهْصی صشفَ
پشعتبسی ثَ پشعتبساى رْاى دس پبکغتبى اعت ،ثلکَ ثب ػشضَ ای صشفَ ای رذیذ

ّ لبثل اصتشام ّ ایزبد صهیٌَ ُبی رذیذ آهْصؽی ثشای صًبى کؾْس ُبی کٌیب،
تبًضاًیب ،اّگبًذا ،افغبًغتبى ّ عْسیَ ،داسای احشات خبسق الؼبدٍ ّ ًِبیت ثبسص
اعت.
کبًبدا تمشیجًب دس یک هْلؼیت ثی ًظیش دس اهش گغتشػ عبصَ ای گشفتبسی اػ ثب
دًیبی عْم ،ثخبعش عِین عبصی ُشچَ گغتشدٍ تش ثبصسگبًی ،اًکؾبف هذیشیت
ثؾشی ثَ هٌظْس صوبیَ اص گشایؼ روؼی ّ پلْسالیغن ،اًکؾبف ربهؼَ ای هذًی،
ّ هضیظ ؽبیغتَ عبالسی ػولی ،لشاس داسد.ثَ عْس هخبل هشاصل اثتذایی سؽذ داخلی
هؤعغبت ربهؼَ ای هذًی کؾْس ُبی دس صبل سؽذ رِبى عْمً ،یبص ثَ افشاد هبُش
ّ هتخصص دس اهش تمْیت ّ اعتضکبم ظشفیت ُبی دُبت کؾْسی دس ػشصَ ُبی
هذیشیت ،عشس ّ تغجیك ثشًبهَ ُب  ،روغ آّسی ّرٍْ پْلی ،هغبلؼَ ّ ثش سعی
خْدی ،داسد .ایي چٌیي ًِبد ُب دس عبیش ػشصَ ُبیی کَ هي صیج ػٌبصش داسای
هغؤلیت رْاثگْیی ّ ،یژگی ُب ّ لبثلیت ُبی پیوبیؼ کبم گبسی ُب ّ ایٌکَ یک
هؤعغَ چگًَْ ثبیذ اص ًمغَ ای ًظش هبلی اعتضکبم یبثذ ّ ؽٌبعبیی ؽْدً ،یبص هجشم
ثَ یبسی سعبًی ّ صوبیَ ای ُوَ ربًجَ داسًذ .هي ثب هغشت فشاّاى هیخْاُن یبد
آّس ؽْم کَ اظِبسات ؽوب تجبسص دٌُذٍ ای ًیبت ًیک ّ ّا ضش دّلت ؽوب اًذ.
هْضْع ریل ٌُگبم عخي ساًی پبل هبستیي دس هزلظ ػْام اًؼکبط یبفتَ ثْد کَ
چٌیي ثبصتبة یبفتَ ثْد " :یکی اص ؽیٍْ ُبی هتوبیضی کَ کبًبدا اص عشیك آى هیتْاًذ
هلت ُبی دس صبل تْعؼَ سا یبسی سعبًذ ،تِیَ ّ تذاسک هِبست ُب،کبسآصهْد گی
کبًبدا دس ػشصَ ای ػذالت ارتوبػی ،ثشاثشی ،عیغتن فذسالیغن (ًظبم ائتالفی)ّ ،
دهْکشاعی روغ گشایبًَ ،خْاُذ ثْد ".
کبًبدا دس فشآیٌذ صًذگی تبسیخی خْیؼ دس سّثشّ ؽذى ثب چبلؼ ُبی ًب ُوگْى،
هْفك ثَ عبختبس هؤعغبت ًیشّ هٌذ ،ثَ هٌظْس اعتضکبم دهْکشاعی ؽذٍ اعت کَ
عٌگ ثٌبی آًشا یک ربهؼَ ای چٌذ ثؼذی ً ّ ،یشّهٌذ ،تؾکیل هیذُذ .کؾْس کبًبدا
ًوًَْ ای اص ثبفت ارتوبػی سا پیؾکؼ رِبى هی کٌذ ّ اص ُویي عجت اعت کَ
ُوْاسٍ دس تالػ ًیشّهٌذ عبصی ربهؼَ ای هذًی تْام ثب ؽبیغتَ عبالسی سا دس
هیبى ُوَ ای الؾبس عبکٌیي خْد ،هی ثبؽذ .اص ایي سّ ؽوب لبدس ثَ صیش کٌتشّل
دس آّسدى ثِتشیي ُب اص هیبى ُوَ ای دعتَ ُب ُغتیذ ،صیشا کَ ربهؼَ ای هذًی
دس لیذ ُیچ صثبى  ،هزُت ،تجبس ّ یب ًژاد ّیژٍ لشاس ًذاسد.
هي لصذ ًذاسم  ،ثب ًؾبى دادى تصْیش گلگْى ّ یکپبسچَ ای کبًبدا ،کغی سا
ؽشهغبس کٌن ّ،اهیذ داسم کَ ایي اظِبس فبسؽ اص اصغبط ُشگًَْ فؾبس ثبؽیذ.
هگش ؽوب تزشثَ ای عبختبس هجٌی ثش داًؼ ّ اخالق ػولی سا داسیذ کَ ؽوب سا
لبدس عبختَ اعت ،ثب چبلؼ ُبیی دس اهش آفشیٌؼ ثبفت ارتوبػی -عیبعی تبى
سّثشّ ؽْیذ.
اهبهت اعوبػیلی دس تالػ آًغت تب هغوئي عبصد ،هشدهبًی کَ دس کؾْس ُبیی

صًذگی هیکٌٌذ ،دس آًزب تِذیذ دهْکشاعی دس صذ اصغش خْد ثبؽذ ّ دس رغتزْی
عشاصی سّی ثٌیبد ُبی دهْکشاعی دس اهش اًکؾبف کیفیت صًذگی ؽِشًّذاى ؽبى
ثبؽٌذ .کبًبدا اّلیي کؾْسی اعت کَ داسای ایي چٌیي ًوًَْ ُبی هْصّى اعتّ ،
اص ُویي عجت اعت کَ ؽجکَ ای تْعؼَ ای آلب خبى دس صبل تبَعیظ ًِبدی ثَ ًبم
هشکض رِبًی ثشای پلْسالیغن دس اتبّا اعت  ،کَ ثَ عغش رِبًی ؽٌبختَ خْاُذ
ؽذ .ایي هشکض عکْالس ،فشا فشلَ ای ّ غیش ّاثغتَ گشفتبس ػشصَ ُبی پژُّؼ ّ
آهْصػ ثْدٍ ّ تصْس گشایؼ روؼی ػولی -پلْسالیغن سا ثَ آصهبیؼ خْاُذ گشفت.
ایي هشکض هجٌی ثش هِبست ُبی کؾْس کبًبدا ّ هؾبسکت کبسی ًضدیک ثب دّلت ُب،
اکبدهی ُب ّ رْاهغ هذًی ،دس رغتزْی اعتضکبم ّ ًیشّهٌذ عبصی هضیظ ّ پبلیغی
ُبی هؾشّع خْاُذ ثْد .اصشاس ایي هشکض ثیؾتش سّی اعتضکبم ظشفیت ُبی راتی
دس ساٍ پژُّؼ ّ تضلیل پبلیغی ُب دس استجبط ثَ تصّْس ثیٌؼ پلْسالیغن ،پیؾکؼ
اًکؾبف آهْصؽی ّ هغلکی ّ ثشًبهَ ُبی هجٌی ثش خْد آگبُی ارتوبػی ،خْاُذ
ثْد.
خبًن ُب ّ آلبیبى! دالیل الٌبع آفشیٌی ّرْد داسًذ ،آًگًَْ کَ عؼی ّسصیذم ،
ُشیکی سا ثش ؽوبسم ،پیشاهْى ایٌکَ ثب کذام دلیل ثبیذ کبًبدا همبم سُجشی عشهبیَ
گزاسی دس ساٍ هصؤًیت ّ اعتضکبم گشایؼ روؼی سا ثذّػ داؽتَ ثبؽذ .هب دس
یک عیبسٍ ای هضدصن ثب هٌبثغ ّ داؽتَ ُبی هضذّد ،صًذگی ثَ عش هی ثشین ّ ،لی
ثذّى آًِن ٌُْص داسای عشًْؽت هؾتشک ُغتین .دؽْاسی ّ یب دسدی کَ دس یک
گْؽَ ای اص رِبى پب ثَ ػشصَ ای ُغتی هیگزاسد هتوبیل اعت ّ صتی ثَ ؽذت
ُشچَ ثیؾتش اصُش ّلت دیگش ،هیخْاُذ ثَ عشاعش گیتی گغتشػ یبثذً .جْد
اعتمشاس ًِبیت فشاگیش ّ عشایت کٌٌذٍ اعت .اهب اهیذ هي ایي اعت کَ ایي ؽوب
سُجشاى اهشّص ّ فشدا ُغتیذ کَ ثش افشاؽت گبى ّ هؾؼل داساى ایي اهیذّاسی ّ
یبسی سعبى دس اهش عِین عبصی ایي تضفَ ای ثضسگ پلْسالیغن ،خْاُیذ ثْد.
از توجه تان تشکر

