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ثَ هي اهشّص افتخبس ّیژٍ ػطب گشدیذٍ اعت کَ دس اًغتیتْت  

ًْثل، ًِبدی کَ ثَ عطش رِبًی ثخبطش هغبػی رویلَ 

ّ کبُؼ دسگیشی ُب ّ هٌبلؾبت ثؾشی اصاصتشام  دسساعتبی

اػتجبس ثی عبثمَ ثشخْسداس اعت، ثَ عخي ساًی دػْت ؽْم. 

هضیذ ثشآى هخبطت لشاس دادى ؽًٌْذگبى ًِبیت آصهْدٍ ، هتزشة ّ آگبٍ کَ ًَ تٌِب  ؽبهل 

سعوی دّلتی ای کَ هتصذی اهْس اًکؾبف ثؾشی ُغتٌذ، ثلکَ سُجشاى ربهؼَ  ؽخصیت ُبی

شک ربهؼَ ًبسّی دس ساعتبی هذًی    ًبسّی کَ هي صیج ؽشکبی ثب اُویت  هغبػی هؾت

 اًکؾبف هؤحش ثیي الوللی، ؽٌبختَ ؽذٍ اًذ، اهتیبصی اعت ّیژٍ ّ ًبدس. 

 

هي اهشّص دس هالصظبتن، پشعؼ ُبی صیبدی سا دس ثشاثش ؽوب لشاس خْاُن داد، کَ رِت 

دهْکشاعی ُب، دس  شعؼ ًخغت ایي اعت کَ چشا ثغب اص پ دسیبفت پبعخ آًِب، دس تالػ ُغتن.

عؼی ثخشد دادٍ ؽذٍ   آعیب ّ افشیمب سّ ثَ ؽکغت ُغتٌذ؟ دّم ایٌکَ ثضذ کبفی کؾْس ُبی

اعت تب ایي کؾْس ُبی رْاى سا دس ساعتبی دعتیبثی ثَ اؽکبل ًب ُوگْى صبکویت ُبی 

عْم ایٌکَ ، کذاهیي ػْاهل ػوْهی ُغتٌذ، کَ ثبػج  دهْکشاتیک ّ کبهگبس، یبسی سعبًذ؟

چِبسم، چگًَْ ربهؼَ ثیي الوللی لبدس ًیغت ْد؟ ُب هیؾایي کؾْسدس ؽکغت دهْکشاعی

 فشربم چَ ثبیذ کشد؟ دسصذّث آًِب، رلْ گیشی ًوبیذ؟  ّهشاصل اثتذایی ّیب لجل اصصْادث سا دس

   

لجل اص آًکَ آغبص کٌن، ؽبیذ ثخْاُن کوی ُن دس هْسد چؾن اًذاصم ثشای ؽوب تْضیش دُن. ًمؼ 

سّصبًی   اعوبػیلیبى ؽیؼَ هي صیج اهبم ّ یب سُجش هي دس ساعتبی اًکؾبف ثؾشی، اص هْلف 

م ، طشس سیضی ؽذٍ ثْد، سیؾَ یبثی  1521کَ تْعظ پذس ثضسگن دس عبل اهبهی هغلوبى،

هیؾْد.  دس ُوَ تفبعیش ّ تؼبثیش هغلوبًبى، اهبم ُب ثذّى ایٌکَ ؽیؼَ ُغتٌذ یب عٌی، ًَ تٌِب 

سا ثذّػ داسًذ، ثلکَ هْاصی ثَ آى  یي ساهغؤلیت سُجشی ّ لیبدت، تؼجیش ّ تفغیش اص دیي ّ آئ

دس اهش ثِجْد اًکؾبف کیفیت صًذگی هشدهبًی سا کَ ثَ آًِب سرْع هی ًوبیٌذ، ًیض هغؤل 

دّگبًَ، گبُی ُن اص ًمطَ ًظش ّ ثیٌؼ سُجشاى ُغتٌذ. دؽْاس ثَ ًظش هیشعذ کَ ایي هغؤلیت 

ت کَ دس ثغتش ُویي تؼِذ اخاللی دًیبی کلیغب، هْسد تمذیش ّ تکشین لشاس گشفتَ ثبؽذ. ثبیذ گف

ػمیذٍ ّ ارتوبع گشدیذٍ ّ ثَ ُویي هٌظْس اعت کَ هي الذام  اعت کَ ثبػج ایزبد سّاثظ هیبى



ثَ ثٌیبى گزاسی ؽجکَ تْعؼَ آلب خبى ًوْدم. ؽجکَ تْعؼَ آلب خبى ّ اداسات ثیؾوبس هشثْط ّ 

ی، آعیب ّ افشیمب کَ هیضثبى ثشًبهَ ُبی آى ُغتٌذ کَ ثشای عبلیبى هتوبدی دس ثغب اص کؾْس ُب

تشیي ّ ثی ثضبػت تشیي هشدهبى ّ ؽِشًّذاى رِبى ُغتٌذ، ثذّى دس ًظش داؽت هٌؾب ّ فمیش

 پیذایؼ تفبّت ُبی ًژادی، رٌغی ّ ػمیذتی، دس خذهت اًغبى ُبی آًزب، لشاسداسًذ.

 

 ؽیؼَ اهبهی هغلوبى سا کَ هي ػِذٍ داس لیبدت آى ُغتن،اص دیذگبٍ  ىارتوبع اعوبػیلیب

فشٌُگی، ًژادی ّ صثبًی، یک روؼیت هتوبیض ّ ًب ُوگْى اعت. ثیؾتشیي توشکض آًِب دس 

آعیبی رٌْثی، آعیبی هشکضی، ؽشق هیبًَ ّ ؽجَ  لبسٍ افشیمب  اعت. ایي  روؼیت ثطْس لبثل 

ؽوبلی، ّ  اسّپبی  ثبختشی  ًیض هغکي گضیي ؽذٍ هالصظَ دس دٍ ُبی کًٌْی، دس اهشیکبی 

اعت. هب دس فشایٌذ تبسیخ خْد، ؽشایظ صًذگی اعتؼوبسی سا تزشثَ ًوْدٍ این، ّ ؽبُذ دّ 

رٌگ ثضسگ رِبًی ثْدٍ این، ّ فشآیٌذ رٌگ عشد  سا  ًیض ثَ  هؾبُذٍ ًؾغتین، ّ ؽبُذ ثغب 

ؽبُذ فشّپبؽی ّ اضوضالل  رٌگ ُبی خْسد ّ ثضسگ دیگش هضلی ّ هٌطمْی ثْدٍ این. هب

هب ؽبُذ ًْعبًبت ّ هیالى اص ثیٌؼ هبلکیت  ؽْسّی عبثك ّ صایؼ کؾْس ُبی هغتمل ثْدین.

خصْصی کَ دس چشخؼ اُتضاصی لشاس داؽتٌذ، ثغْی هلی عبصی ّ خصْصی عبصی 

 دّثبسٍ ثْدٍ این.

  

ذیذ دس روؼیت ّ هؤعغبت ّاثغتَ ثَ آى، دس ثغب ؽیٍْ ُب هي صیج یک دًیبی کْچک عذٍ ر

هفیذی سا ثَ رِبى دس صبل تْعؼَ ػشض اًذام ًوْدٍ اعت کَ هب اص ایي فشآیٌذ دسط ُبی 

 كًویتْاًذ هْف   آهْصػ گشفتَ این. هي هیل داسم ثَ ؽوب اظِبس ًوبین کَ ُیچ ارتوبع ثؾشی

گشدد، اگش دس اهش صصْل ؽشایظ عَ گبًَ ثٌیبدی کبم گبسی ای ًذاؽتَ ثبؽذ. دس هضیطی ثبیذ 

ّ عشهبیَ  گضاسی  ثبؽذ، ًَ  داؽتَ ثبؽین کَ داسای ؽشایظ هٌبعت ثشای ًِبدیٌَ عبصی فؼبلیت

س پلْسالی دسآفشیٌی  ىخبهْػ عبصی ّ خفمبهضیظ  ای کَ دس تکبپْی   ْ  غنساعتبی ثیٌؼ ّ تص

ّ تؼذد گشایی هیبى اًغبًِب.  هب ثبیذ داسای ربهؼَ هذًی ثب لبػذٍ ّعیغ ّ هتؼِذ  ثبؽین.هب ثبیذ 

 ی صبکویت هغتضکن دهْکشاتیک ثبؽین.داسا

رْاهغ  ایي ؽشّط عَ گبًَ ثَ گًَْ هتمبثل تمْیَ کٌٌذٍ ُوذیگش ُغتٌذ. ُوَ آًِب ثطْس هؾتشک

هغتضکن ّ  دس صبل تْعؼَ سا لبدس هی عبصًذ تب ثش فشآیٌذ اًکؾبف تغلظ پیذا ًوْدٍ ّ آًشا

 هتکی ثَ خْد عبصًذ. 

 

دًیبی هؤحش آیٌذٍ، یک رِبى پلْسالیغن خْاُذ ثْد، دًیبیی کَ ثیٌؼ تؼذد گشایی سا دسک ّ  

ًمؼ خبسق  ،نتمذیش ًوْدٍ ّ ثش ثٌیبد آى ثَ عبختبس آیٌذٍ الذام ّسصد. هشدّد عبصی پلْسالیغ

الؼبدٍ ای سا دس اهش تغزیَ دس گیشی ُب ّ هٌبلؾبت ّیشاى گش کَ ُیچ لبسٍ ای ّ عشصهیٌی 

تصبدف تبسیخ  ااص آى دس اهبى ثْد، ثبصی هیکٌذ. هگش ثبیذ داًغت کَ رْاهغ روغ گش ًویتْاى

خشدهٌذاًَ  هذاّم  دّلت ُب،  ًیغتٌذ. آًِب هضصْل آهْصػ سّؽٌگشاًَ ّ عشهبیَ گضاسی

 تصکْهت ُب، ّ کبفَ ربهؼَ  هذًی ای کَ  تؼذد  گشایی  هشدهبى عشاعش رِبى سا ثش عوی

 بیغتَ ثؼول آّسًذ، هی ثبؽذ.ؽٌبختَ  ّ اص آى اعتمجبل ؽ

  



ؽجکَ تْعؼَ آلب خبى،لصذ آفشیٌؼ ظشفیت هؤعغبتی دایوی سا رِت هخبطت لشاس دادى 

لشاس اتبّا دس  هغألَ صیبتی اص طشیك عبختبس هشکض رِبًی ثشای پلْسالیغن، داسد. ایي هشکض

دس اهش خْاُذ داؽت، تب اص دعت آّسد ُبی هْفمیت آهیض کؾْس کبًبدا، هطبلت رذیذی سا 

عبختبس ّ اعتضکبم ربهؼَ هذًی پلْسالیغتیک دسیبفت کٌذ. ایي هشکض اص ًضدیک ثب کؾْس ُب، 

 اکبدهی ُب ّ رْاهغ هذًی عشاعش رِبى کبس خْاٌُذ ًوْد.

ایي هشکض دس تکبپْی تذّیي لبًْى ّ پبلیغی ای خْاُذ ثْد کَ تمْیَ کٌٌذٍ ظشفیت کؾْس ُبی  

ؼ پلْسالیغن دس ُوَ ػشصَ ُبی صًذگی هذسى ثَ ؽوْل دس صبل تْعؼَ، دس اهش اعتضکبم ثیٌ

ٌُش، ّعبیل روؼی، خذهبت هبلی، صضت ػبهَ ّ تؼلین ّ آهْصػ هی ثبؽذ.   لبًْى، ػذالت،

پلْسالیغن  لشاس دادى تهذاّم، دس اّلْیهي ثَ ایي ثبّس ُغتن کَ سُجشی ثبیذ دس ُوَ رب ثطْس

 ّ هٌبفغ هتصْس آى، عؼی ّ فؼبلیت ثیذسیغ ًوبیذ. 

 

ربهؼَ هذًی دس ایي هغبػی رویلَ، صبیض ًمؼ صیبتی اعت. ربهؼَ هذًی دس ُوبى هبُیت 

کخیشالزْاًت ای اعت.صیشا ایي ربهؼَ لصذ داسد اص هٌبفغ چٌذ ثؼذی ّ اػیٌی خْد، روغ گش

 عخي ثویبى آّسد کَ تب ٌُْص تْعظ صکْهبت هطشس ًَ ؽذٍ اعت.  

اص ثِتشیي ؽیٍْ ػولکشد ؽبى اطویٌبى دٌُذ، ثطْس هخبل ُذفن اص آى هؤعغبتی اعت کَ ثبیذ 

هبًٌذ رْاهغ لبًْى گزاس ّ هؾشّع،ًِبد ُب ّ هؤعغبت هغؤل، پضؽکبى ّ هٌِذعبى ؽبیغتَ 

عبالسی کَ اص ایي ًِبد ُب ًوبیٌذگی هیکٌٌذ، ثٌیبد صیبتی ثشای پلْسالیغن اعت. ؽبیغتَ گشایی 

 . خْد یکی اص اصْل ثٌیبدیي دهْکشاعی اعت

 

خْسد ّ  عغبت دُبت، دعتَ ُبی کبسی صًبى ّ داًؼ آهْصاى، ًِبد ُبی ّام دُیًِبد ُب ّ هْ

آًِبیی سا   کْپشاتیف ُب( ،(، ؽشکت ُبی تؼبًّی کؾبّسصی  ) ) هب یکشّ کشیذیت سیضٍ 

ُبی سّصًبهَ ًگبس، یبسی سعبى خْاٌُذ ثْد کَ اکخشاً اص ُش گًَْ اهتیبصی هضشّم ُغتٌذ. ًِبد

فغبد، ّ صکْهت ُب سا ثَ ، ثب تْضیش فشآیٌذ عیبعی ، هجبسصٍ ػلیَ بى اًزوي ُبی ژًّبلیغت

هغؤلیت ُبی ؽبى هتْرَ عبختي، ًیض هیتْاًذ ًمؼ اعبعی سا دس ایي صهیٌَ ثبصی ًوبیذ. گضاس 

اهْس صیبتی ّ گضیٌؼ ُبی دؽْاسی کَ ؽذُی هغؤالًَ، تؼجیش ّ تفغیش ؽبیغتَ عبالساًَ اص

 َ ُبی اعبعی دهْکشاعی ػبهل سا تؾکیل دٌُذٍ اًذ. ثبیذ ربهؼَ هذًی هطشس عبصد، هؤلف

 

هْکشاعی ًِبد ُبی ربهؼَ هذًی خذهت اعبعی سا دس اهش اًکؾبف ثؾشی، ثَ ّیژٍ هبداهی کَ 

اًذ، خذهت ثضسگی ُب  دسصبل ّسؽکغت ُغتٌذ ّ یب ایٌکَ پیؼ اص ایي ثَ ؽکغت هْارَ ؽذٍ 

هؤعغبت ّ ًِبد ُبی هذًی هیتْاًٌذ، کَ  سا اًزبم دادٍ ثتْاًٌذ، صیشا ایي ُوبى ّلت اعت کَ 

اعتضکبم ّ ثِجْد کیفیت صًذگی  اکخشاً تْاًغتَ اًذ، هغؤلیت ثبس عٌگیي تشی سا دس ساعتبی 

 هشدهبى ایي رْاهغ، ثذّػ گیشًذ. هي ثبّس لْی داسم کَ ثخؼ اػظن ّ صیبتی ُش گًَْ

ذ.هي هیذاًن کَ ًبسّی ایي اعتشاتیژی اًکؾبفی ثبیذ دس  صوبیت اص ربهؼَ هذًی لشاس داؽتَ ثبؽ

هؾی سا صوبیت هیکٌذ ّ ثَ گًَْ فؼبل ثب ًِبد ُبی ربهؼَ هذًی خْدی اػ، رِت عبختبس 

ظشفیت دس دًیبی دس صبل تْعؼَ، هغبػی رویلَ سا ثخشد هیذُذ. رفت عبصی ّ ُوضاد ًوْدى 

ْعؼَ ًِبد ُبی ربهؼَ هذًی، هؾی اعت پیوبى عبص ّ هتؼِذ کَ خْؽجختبًَ هؤعغبت ّ ؽجکَ ت



لبثل هالصظَ  آلب خبى یک رب ثب ثشًبهَ ُبی کبسی اػ دسایي ساعتب، ثَ صذ صیبد هْسد پزیشػ

 داسد. 

اکٌْى هیخْاُن ثَ هْضْع صبکویت دهْکشاتیک ثش گشدم. اگش ثبسی ثَ ًمؾَ رِبى ًگبٍ 

دّ  کَ تمشیجبً پبًضدٍ عبل اخیش سا دس آى آهبس گیشی کٌین، ثَ هب ًؾبى هیذُذ  تافگٌذٍ ّ هٌبلؾب

هیبى آهذٍ اًذ، ّ دس عَ صصَ ایي هغبیل دس کؾْس ُبی سّ ثَ اًکؾبف آعیب ّ افشیمب، ثَ 

ّ رات الجیٌی ثْدٍ اًذ، ّ یب ُن هي صیج  ؾتبد دس صذ آًِب، دسگیشی ُبی راتیثیؾتش اص ُ

رٌگ ُبی توبم ػیبس ّ کغبلت آفشیي داخلی ّ یب ُن تزبّصات سعوی دّلتی  کَ ثؼضبً ثَ آى 

 ٍاللیت ُبی هْرْد دس ایي کؾْس ُب ثْدلبًًْی هیذٌُذ هؾشّع هیذاًٌذ، ثش خالف  ؽکل رْاص

اعت. تمشیجبً دس ُش لضظَ ّ صهبًی ایي دسگیشی ُبی داخلی ّ هٌبلؾبت، لبثل پیؾجیٌی ثْدٍ 

 اصذ اػلی صّال تذسیزی دس هیبى صبکویت ُبی روغ گشاًذ، صیشا آًِب دیگش داؽتٌذ کَ ثَ 

ثَ ّیژٍ اص اًذّختَ ُبین دس ایي رب دس کؾْس ُبی  -دس ثغب صبلت ُب  ّؽوْل پزیش، ثشعٌذ.

کَ ُوَ چشخؼ ُبی ایي صْادث  –عخي ثگْین  ، ثٌگلَ دیؼ، تبریکغتبى ّ افغبًغتبىااّگبًذ

غن اًگیض ّلی لبثل پیؾجیٌی، ثبػج آفشیٌؼ احشات ًِبیت طبلت فشعب ّ ًبعبصگبس ثشای ثیؾتش 

 پشعؾی کَ هي داسم ایي اعت: .  ذیاص یک ًغل، دس ایي کؾْس ُب گشد

ًتْاًغت  افتبدگی ُبی صبکویت ُب لبثل پیؾجیٌی ثْدًذ، چگًَْ ربهؼَ ثیي الوللیاگش ایي اص کبس

تب ثبػج تْلیف  دس هشاصل اثتذایی رِت رلْگیشی اص ثشّص ایي صْادث خْد سا دسگیش عبصد،

آیب ػْاهل  ،دّم ایٌکَصّال ّ رلْ گیشی اص تضول ایي ُوَ سًذ ّ هؾمت صبصلَ هیگشدیذ؟ 

ػوْهی ای کَ دس اکخشیت ایي اّضبع ّ اصْال ّرْد داؽتٌذ،کَ هب لبدس ثَ ؽٌبخت کلی آًِب 

 ًجْدین؟ 

 

یبفتَ  هي ثَ ؽوب خبطش ًؾبى هی عبصم کَ اکخشاً دؽْاسی ُبی ػوذٍ دس کؾْس ُبی تْعؼَ 

کؾْس ُبی ًبؽی اص فمذاى رذی آگبُی هؼتجش پیشاهْى هْرْدیت ًیشّ ُبی داخل صضٌَ دس

سا دس ًظش گیشین " تصبدم تِزیت ُب " دس صبل تْعؼَ هی ثبؽذ. ثَ گًَْ هخبل ثبصتبة ػجبسٍ 

کَ عفش ثی اًتِب ًِّبیت گغتشدٍ سا دس ًْسدیذٍ اعت. هي چٌذ ثبس دس گزؽتَ گفتَ ام ّا هشّص 

هیخْاُن ثبس هزذد، اػتمبد ساعخن  سا هْسد تأئیذ ّ تصذیك   لشاس دُن هجٌی ثش ایٌکَ آًچَ ًیض 

صمیمت ،تصبدم تِزیت ُب ًی، ثلکَ سا کَ هب دسدَُ ُبی رذیذ ثَ هؾبُذٍ ًؾغتَ ثْدین، دس

تصبدم ًبداًی ّ ًبؽٌبعی ثْدٍ اعت. ایي ًبؽٌبعی ُن داسای رِت تبسیخی ثْدٍ ّ دس صهبى 

ًبداًی ّ  ىّرْد داسد. اکٌْى فشصت آى ًیغت کَ ثَ تضلیل ػْاهل ًب ُوگْ کًٌْی هب ُن

هغیضیت ّ دًیبی اعالم ّرْد داسًذ. هگش هي یمیي -ًبؽٌبعی ای ثپشداصین کَ هیبى یِْدیت

، ُّوذیگش فِوی ثِتش ّ گفتوبى رذی هتمبثل هیبى ایي ُش د کبهل داسم کَ اهشّص ثش ثٌیبد  

 دؽْاسی ُب رلْگیشی ثؼول آّسد. هیتْاى اص صذّث ّ ثشّص ثغب 

 

آى ثش رِبى کًٌْی هب سا  عی ّ فمذاى آگبُی عبلن ّ احشات هٌفیهغبیل هٌْط ثَ هغئلَ ًبؽٌب

هیتْاى اص تصبّیش ّلبیغ  ّ صْادث ػشاق ثَ تفغیش ّ تؾشیش گشفت. اعفجبس تش اص آى صولَ 

ثش ایبالت هتضذٍ اهشیکب ثْد کَ دس صمیمت پی آهذ ًبؽٌبعی ربهؼَ ثیي  ،2001یبصدُن عپتبهجش 

اّضبع دعت ّ پٌزَ  هیکشد.  الوللی اص تشاژیذی ثؾشی ثْد کَ افغبًغتبى دس آى صهبى ثَ آى 



افغبًغتبى ّ ػشاق ُش دّ هضصْل فمذاى آگبُی ّ فِن دلیك ُغتٌذ.ًمطَ ًظش ثٌیبدی هي ایي 

ضشّست اًکؾبف تصبػذی ؽٌبخت  ّ اضوضالل رٌگ عشداعت : اص آّاى فشّپبؽی 

صْادث هؾبثَ دس آى لغوت ُبیی اص رِبى سُجشاى رِبى دس اهش پیؼ ثیٌی دسعت اص ّلْع 

کَ دس گزؽتَ ُیچ دلیل هْرَ ای ثشای دسگیش ؽذى دسآى سا ًذاؽتٌذ، یکی اص هغبیل اعبعی سا 

ثکبس ثشدٍ ؽذٍ اعت، ثَ ُیچ  ّرَ ّ ثَ کَ رذیذاً دس ایي صهیٌَ تؾکیل دٌُذٍ اعت. هٌبثؼی ای 

  عبدگی ًویتْاًٌذ ثب  پزیشػ هغؤلیت هخبطت لشاس دادى ایي ًیبصهٌذی ُب ُن آٌُگ ثبؽٌذ.

 

یک ُفتَ ، فمظ "  ي" ربى پیتش عهیخْاُن یبد آّس ؽْم کَ ّصیش اهْس خبسرَ کؾْس ًبسّی 

ربهؼَ ثیي الوللی سا دس  ف، عخي ساًی ًوْد. هْ صْ" ثیژًگ "لجل دس هْسد ایي هٌطمَ دس 

: تصبکویت ُبی ؽکٌٌذٍ دس ساعتبی عبختبس ًظبم رذیذ فشا خْاًذٍ  ّ گفثَ  اهش یبسی سعبًی

عیغتوبتیک، اعتشاتژیک، لبثل  ، " الصم اعت تب صبکویت ُش چَ ثیؾتش اص پیؼ ) ًمل لْل(

 ثَ عبختبس گشفت.  سااطویٌبى، ّ ثب اعتمبهت "، 

 

شعؼ سا ثب یذ ثب یک دیذ ّیژٍ ّ ژسف ثَ ًگشػ گشفت. هؾْسٍ هي ایي اعت کَ ایي پ

آى طْس  هیخْاُن ثشخی اص هخبل ُبی صًذٍ ّ ّالؼی ػشصَ دًیبیی سا ثب ؽوب دس هیبى گزاسم.

کَ دس هْسد تصبدم تِزیت ُبی هفشّض ثَ خْاًؼ ًؾغتین، پیشاهْى  صکْهت ُبی ثَ 

اهش صتی ثش ثٌیبى تؼجیش ّ الؼیت لشائت ُبی ثیؾتش عش هی خْسین. دس ّ باصطالس ًبکبم ًیض ث

تفغیش ؽخصی هي، صکْهت ًویتْاًذ ًبکبم ثبؽذ، ثلکَ آًچَ سا کَ دس صمیمت ثَ هؾبُذٍ ًؾغتَ 

اعت. ثش ثٌیبد پیوبیؼ  بم ُبی دهْکشاعی دس عشاعش رِبىاین، ًبکبهی ُبی صزین ای دس ًظ

بم ُغتٌذ. ثش هي، چِل دس صذ کؾْس ُبی ػضْ ربهؼَ هلل هتضذ، داسای دهْکشاعی ًبک

هلیْى  500/ 020 صهبى  کًٌْی دس ایي صهیٌَ، هیبىّ  ظاعبط تؼشیف لبثل کبسثشد دس ؽشای

اًغبى دس ایي کؾْسُب دس ًتیزَ ایٌگًَْ ًبکبهی ُب ّ ًب کبس آیی ُب، صیش فؾبس ُبی طبلت 

فشعب ّ هؼتذل، صیبت ثغش هی ثشًذ. اص ایي عجت پشعؼ اعبعی ّ هشکضی ثشای هي ایي اعت 

چشا ایي گًَْ دهْکشاعی ُب سّ ثَ ًبکبهی هیشًّذ. هلل رِبى ّ ًِبد ُبی ثیي الوللی چَ کَ،

کبسی سا دس ایي صهیٌَ دس ساعتبی اعتضکبم ؽیٍْ ُبی ؽبیغتگی، حجبت ّ پبیبیی، اص خْد 

 اکٌْى هیخْاُن سّی ثشخی اص هغبیل ّیژٍ ای عخي ثشاًن کَ ثَ ثبّس هي دستجبسص دٌُذ؟ 

 صّد ؽکٌی ُب ّ فشّپبؽی ُب، ُوکبس ّ ُویبس اًذ. فشآیٌذ ایي گًَْ

 

دس ؽوبسی اص کؾْس ُب کَ اداسٍ تْعؼَ آلب خبى دس آًزب فؼبلیت داسد، هٌبثغ ثیؾوبسی سا ثَ 

دس  شثی ًظی هٌظْس پیؾجشد تؼلین ّ آهْصػ دّسٍ اثتذایی سا گضیذٍ اعت کَ ثبػج احش گزاسی

ؾجشد تؼلین ّ آهْصػ دّسٍ هیبًَ ّ اهش گضیٌؼ کوتشیي عطش ُضیٌَ پْلی دس ساعتبی پی

) اًتخبة ُضیٌَ ُبی ثضسگ ثشای آهْصػ داًؾگبُی گشدیذٍ اعت. ایٌگًَْ پبلیغی آهْصؽی 

دس  دّسٍ ُبی ػبلی، ثزبی گضیٌؼ آى ثشای تؼلین ّ آهْصػ دّسٍ  ُبی اثتذایی، هتشرن(،

ػی اّایل عبل ًتیزَ هؾْسٍ ُبی ثیوبسگًَْ ّ ًب عبلن کبس ؽٌبعبى ػشصَ ُبی التصبد ارتوب

، تذّیي ّ تشتیت گشدیذٍ اعت. تٌضل تؼلین ّ آهْصػ دّسٍ ُبی هیبًَ ّ آهْصػ 1590ُبی 

ػبلی ّ داًؾگبُی، پذیذٍ ّ هؤلفَ رذیذ ًیغت. صتی اهشّص ثخبطش ًجْد هٌبثغ لبثل دعتشط 



آهْصؽی ثشای دّسٍ ُبی هیبًَ ّ داًؼ آهْصاى تضصیالت ػبلی ای کَ دس ُوَ صبل ًوبیٌذگی 

 ثغْی ّضؼیت ّخین تشی توبیل پیذا کشدٍ اعت.  ى آیٌذٍ سا ثذّػ داسًذ، سُجشا

دّم ایٌکَ اگش هذیشیت ّ اداسٍ، آًطْس کَ هي ثبّس داسم ػلن اعت، لزا ثش کؾْس ُبی دس صبل 

آهْصػ ػبلی تْعؼَ الصم اعت ثیٌؼ ّ تصْس هذیشیت سا دس دثیشعتبى ُبی دّسٍ هیبًَ ّ

سّؽي اًذیؾبى خْد سا اص دس ّالؼیت اهش اؽخبؿ ثب ُْػ ّ، آى ُب ىتذسیظ کٌٌذ.دس غیش آ

فشاگیشی داًؼ ثٌیبدی ّ صیبتی دس اهش گوبسػ صبکویت ُبی دهْکشاتیک ، هضشّم ّ ثَ ثِشٍ  

هی عبصًذ. ثش سعی اهشّص دثیشعتبى ُبی دّسٍ هیبًَ ّ داًؾگبٍ ُبی کؾْس ُبی افشیمب ّ آعیب 

یذٍ لبًًْی دس ایي هٌبطك اصالً یب ّرْد ًذاسد ّ یب یک پذثَ هخبثَ  " صکْهت "ًؾبى هیذُذ کَ 

 ُیچگًَْ اّلْیت ای سا   ثشای اى ، لبیل ًَ ؽذٍ اًذ.

ایي خْد ّاضش اعت کَ دس دَُ ُبی آیٌذٍ، ؽوبس صیبدی اص کؾْس ُب، اسادٍ طشس ّ دیضایي 

 ٍْرْد لْاًیي اعبعی رذیذ خْد سا خْاٌُذ داؽت ّ یب ُن ثَ تؼذیل ّ تصضیش آئیي ًبهَ ُبی ه

 اؽت.دؽبى الذام خْاٌُذ ّسصیذ. آسایؼ ًیشّ ُبی رذیذ پب ثَ ػشصَ ّرْد خْاٌُذ 

 

دهْکشاعی ُبی ثیؾوبس رْاى، ًظبم ُبی عیبعی رذیذی سا ثزس افؾبًی خْاٌُذ کشد. هگش کَ  

ُب خْاٌُذ ثْد آى هشداى ّ صًبًی کَ هغؤلیت عبختبس رذیذ ّ سعبلت لیبدت ایي ًظبم ُب سا 

ػشصَ هذیشیت ضؼیف اعت، کؾْس ُبی  ػفت؟ آًگًَْ کَ تؼلین ّ آهْصثذّػ خْاٌُذ گش

دس صبل تْعؼَ رِبى عْم ٌُْص ُن اص ًجْد صوبیت  ثغٌذٍ افشاد ّ اؽخبؿ هؼیي صشفْی 

دهْکشاعی ثبصی ًوبیٌذ، سًذ خْاٌُذ  سلیجشال کَ ًمؼ صیبتی سا دس اهش اعتضکبم  ّ اعتمشا

ساعتبی ، دس) ژّسًبلیغن(ظ ّ سّصًبهَ ًگبسی ثشد. ثش اعبط اًذّختَ ُبی هي، هغبلک تذسی

عطش هززّة عبصی آى ػذٍ اص صًبى ّ هشداى کَ ثشای ایي هغلک ُب، دس اهش خذهت گضاسی 

  ذّ اعتمشاس دهْکشاعی ُب، ًیشّی اعبعی ثَ ؽوبس هیشًّذ، دس فشآیٌ هٌبعت ثخبطش اؽبػَ

یذ رِت عبختبس هغتضکن ًبکبهی لشاس داسًذ.  اص ایي عجت چبلؼ ُب ّاضش ُغتٌذ. هب ثب

 دهْکشاعی ُبی رذیذ، دعت ثَ آفشیٌؼ هٌبثغ غٌی ّ عش ؽبس ثؾشی ّ هْعغبتی الذام ّسصین.  

دس  ثَ ُوبى پیوبًَ، رِبى دس صبل تْعؼَ اص عپبسػ تؼِذ دساص هذت رِت عشهبیَ گضاسی

ی آى ّ ثزب ساعتبی تؼلین ّ آهْصػ ثخبطش اصمبق ثیٌؼ دهْکشاعی، ػذم سغجت ًؾبى هیذٌُذ

دس صْستیکَ  دس ثشاثش ثَ اصطالس صکْهت ُبی ًبکبم عْگْاسی ّ تأعف اثشاص هیذاسًذ

دس اهش اصیبی  ٌُْص ثغب اص کؾْس ُبی دس صبل تْعؼَ ثب هٌبظش هتشّک ّ ثی صفبظ 

دهْکشاعی، هْارَ خْاٌُذ ثْد.  رِبى غشة  ثبیذ ثَ ایي هغئلَ ثَ  اًذیؾذ  کَ اًجبؽتگی 

ب کبس آهذ هیتْاًٌذ ثبػج آفشیٌؼ تِذیذ رذی ثَ خْد، ّ ثَ اسصػ دهْکشاعی ُبی ًبکبم ّ ً

ُبی آًِب ؽًْذ، اگش ثبػج آفشیٌؼ دسگیشی ّ هٌبلؾبت  هؾِْد ًؾًْذ، ّ ُن  هی تْاًٌذ 

اعجبة آفشیٌؼ فؾبس ُبی ًبؽی اص اػوبل پٌِبًی ّ رشیبى ُبی ًِفتَ غیش الصم  دس هیبى 

یت ّاضش هؾبُذٍ هیؾْد، ایي اعت کَ دًیبی رْاهغ سا فشاُن عبص ثبؽٌذ. آًچَ اهشّص ًِب

ثبػج تِیَ ّ تذاسک ُوکبسی ّ ُویبسی عبصگبس، تْعؼَ یبفتَ دس پْیبی هٌبثؼی ثبیذ  ثبؽذ کَ 

هذیشیت ُب ّ اداسٍ ُبی صّد ؽکي ای ثبؽذ کَ دس ساعتبی  هتذاّم ّ هؾضْى اص هؼٌی ثَ 

 صبکویت ُبی دهْکشاتیک هغبػی رویلَ سا ثخشد هیذٌُذ. 

 



ًظش هي، پبسٍ ای اص هغبیل سا کَ هب هیتْاًین ثغش سعبًین، ّ ثَ ؽوب پیؾکؼ هیکٌن لشاس  ثَ

 : آتی اًذ

صبل تْعؼَ دساهش تذسیظ هب ثبیذ تؼِذ ثضسگی سا دس ساعتبی عبختبس ظشفیت ُب دس دًیبی دس

پش تکبپْ سا دس ساعتبی صوبیت اص رْاهغ  داًؼ دّلت هذاسی، ػِذٍ داس ؽْین. هب ثبیذ هغبػی

هذًی ثْهی، عبختبس دهْکشاعی ُب ّ فشاُن آّسی صوبیَ ّ پؾتیجبًی اص آًِب دس ؽشایظ 

دس صًذگی سّصهشٍ آًِب، ثَ خشد دُین. هب ثبیذ ثیٌؼ روغ  سّیبسّیی ثب دؽْاسی ُبی ّاسدٍ

ؾْیك لشاس دُین. ثش تش اص گشایی ) پلْسالیغن (، سا ثَ ًضْ ؽبیغتَ ّ فؼبل هْسد صوبیت ّ ت

ّ  -ُوَ، هب ثبیذ دس اهش اًکؾبف ػلن ّ داًؼ ّ ؽٌبخت ػْاهل ای کَ ثبػج تشغیت ّ تؾْیك

 الصم سا صبکویت دهْکشاتیک دس رِبى سّ ثَ اًکؾبف هیؾًْذ، هغبػی -یب ًبدیذٍ اًگبؽتي

 ثخشد دُین. 

 

 ثب اظِبس عپبط 


