یک

ثحشان سشمبیه داسی دس جهبن چنذ میلیبسد نفش سا صیش خظ فمش

اشایظ ز تی اسا و فمظ ال صبد و تولیذی ثه دس خذما

لشاس داده و تجعبت آن گشیجابن اثرشیاا اننابن راب سا گشف اه

سفبه ثباذ می توانذ،آصادی سا ثه معنبی والعی ثشلشاس و ضتبنا

اسا .چنذ میلیبسد اننبن اص اث ذایی تشین امکبنبت صناذگی

نتبیذ .جنجف سب  ،۸۸و موج دوو مجبسصات ثبسگشان و

محااشوو و دس اااشایظ ثناایبس وخیتاای صینااا ماای ثننااذ.
ثیکبسی،توسو،گشسنگی،سغح نابص دسا تضد،افضایف فرابس
ثاابس ،مااذو امنیااا ااایلی،افضایف مرااباع ثاابرة ،ثبم ا
گشدیاااذه تاااب فمااابیعی مراااع ام یبد،فحرب،دصدی،سااااوه
خواسی،جنبیا ،ساو تیزیااه ،تااوزف،افضایف ثیتاابسی راابی

مشدو ،واخوسدی اسا ثه فبصله عجمبتی اذیذ و اس جذاد
سیبسی و اج تبمی زبثم؛ و ثب وجود تورتبت دسون جنجف و
پیرشوی خودثخودی ،گربیری سا دس مشصه مجبسصه ملیه
زکوما ایمبد نتوده،ثه اص ارتیا ثنضایی ثشخوسداس اسا.
می دانیم ثه ثبسگشان ثب صف من مع سیبسی و ثب ام صبثبت
گن شده دس این جنجف زضوس نذاسنذ و این نمغه ضعف ثضسگ

سوانی،ثبسثودثبن ،تکذی گشی،تخشیت محایظ صیناا و

جنجف اسا .امب ثشای سسیذن ثه این اشایظ و ثشای اینکه

 ...گن شش یبثذ .دس چنین اشایغی ثه ثحشان سشمبیه داسی

ث وانیم لغت ثبسگشی سا رش چه ثیر ش دسون این جنجف

رش سوص متیم ش می گشدد ،تجعبت آن نیاض ثیرا ش گشیجابن ماب

تمویا نتبییم و پشچم مجبسصه ضذ سشمبیه داسی دس د این

ثبسگشان و مشدو سا خوارذ گشفا و دس ممبثع ساشمبیه داسان

جنجف سا ثشافشاصیم،ضشوسی اسا ثب سبصمبنذری و اشثا

ثوری اص ثشوت انجبا ه نتوده انذ.

موثش و پیگیش،نمف ایفب نتوده و ثب افربی اصالح علجبن
زکوم ی و رش داسو دس ه و گشایری ثه می خوارذ ثبس دیگش

دس اشایغی ثه اس مجب ثشگضاسی مشاسم سوص جهبنی ثبسگش

منبسجبت سشمبیه داسی سا ثه اکلی دیگش تذاوو ثخرذ ،جنجف

می سویم ثه ،یکجبس دیگش جنجف آصادیخواربنه مشدمی ثش آمذ

موجود سا ثب جنجف والعی ثبسگشان پیونذ ثضنیم .ثب ترذیذ

نتوده و ثنیبسی اص ثبسگشان نیض دس این جنجف زضوس داسنذ.

تضبدربی عجمبتی ثه مواصات سیبسا ربی ال صبدی

ثخوثی می دانیم ثه مغبلجبت آصادیخواربنه،جذای اص

نئولیجشالین ی دس مشصه ثین التللی و ساذ جنجف ثبسگشی

مغبلجبت ال صبدی نینا و تحمك والعی این دو ثب رم گشه

و مشدمی ،ثبس دیگش دس آس بنه ثشگضاسی مشاسم سوص ثبسگش

خوسده و تفکیک نبپزیشنذ.

لشاس گشف یم .این سوص ستجع رتجن گی جهبنی عجمه ثبسگش و

رته مب ثبسگشان ثشای سسیذن ثه مغبلجبت ال صبدی نیبصمنذ
سبصمبنذری و ترکع رن یم و م رکع اذن خود دس گشو
سفع مبنع ثضسگ اس جذاد و دیک بتوسی موجود اسا .تحمك
مغبلجبت آصادیخواربنه نیض دس گشو سفع اس رتبس و فمش می
ثباذ و اثرشیا جبمعه،یعنی ثبسگشان و مشدو دس اشایظ
وخیم ال صبدی لشاس داسنذ وچرم انذاص ثحشانی تش اذن

لذست نتبیی جنجف ثبسگشی دس مشصه جهبنی اسا .دس
ایشان نیض ثب وجود تتبمی تتهیذات امنی ی و پلینی ،رش سب
تعذاد ثیر شی اص ثبسگشان دس ام شاضبت اشثا می ثننذ و
مغبلجبت پبیه ای خود سا مغشح می ثننذ؛ زب ثه زذود دو
سب اص ام شاضبت وسیع مشدمی دس ممبثع زکوما سشمبیه
می گزسد،ثشگضاسی مشاسم سوص ثبسگش رتشاه ثب مغبلجبت

سیبسی و ال صبدی می توانذ پبیه ای ثشای اتحبد جنجف

زذ الع دس تضد تنهب  9دسصذ افضایف یبف ه و آمبس سستی

ثبسگشی و مشدمی من مع دس ممبثع استمبع زبثم ثباذ .دس

دول ی توسو سا  ۷۲دسصذ امالو نتوده -ثه واضح اسا توسو

این اشایظ ضشوسی اسا ثب تلفیك مغبلجبت ال صبدی و

سب گزا ه ثیف اص این ثوده -و اص سوی دیگش توسو پیف سو

سیبسی ثه انگیضه ربی والعی مجبسصات ثبسگشان و مشدو

ثب توجه ثه ثشنبمه ززف یبسانه رب افضایف صیبدی خوارذ

اسا ،ساه سا ثشای اکع گیشی جنجری من مع و عجمبتی

یبفا،چرم انذاص زذت یبف ن تضبدربی عجمبتی ثذیهی اسا

نربن داد؛ تنهب جنجف ثبسگشی و مشدمی ثب مغبلجبت مرخص

و دولا سشمبیه ،فمش و فالثا ثیر شسا ثه اثرشیا جبمعه

عجمبتی ثه اکع م رکع می تواننذ ثنبط تتبو نکجا ربی

تحتیع خوارذ ثشد؛ دس ن یمه مب ثبسگشان و مشدو ساری جض

جبمعه مب سا ثشچیننذ؛ تذاوو جنجف و رش چه ثیر ش نمف

مجبسصه ثشای سشنگونی دولا زبثم و ایمبد زکوما اوسایی

آفشینی ثبسگشان پیرشو و سوانفکشان انمالثی می توانذ

ثبسگشان و صزت کربن نذاسیم .تنهب ثب ثنبس صدن رش جنبح و

سشنواا جبمعه سا تیییش داده و جنجف سا ثه ستا انمالة

داسو دس ه ای ثه می خوارذ ثه اکلی منبسجبت سشمبیه داسی

سوق درذ .واضح اسا ثه ساه صیبدی ثشای تحمك سربیی

سا تذاوو ثجخرذ  ،و امتب لذست اص عشیك یک زکوما

ثبمع وجود داسد،امب ریچ ساری ثمض فعبلیا من تش دس

اوسایی من خت ثبسگشان و مشدو اسا ثه می توان ثشای

جنجف سادیکب مشدو و ایمبد لغت ثبسگشی و تالش ثشای

رتیره فمش و سیه سوصی سا اص میبن ثشدااا.

تیییش تواصن لوا ثه سود ثبسگشان وجود نذاسد .دس اشایغی ثه
ثااش ایاان اساابا مااب ثاابسگشان سوسیبلینااا دس سوصجهاابنی ثاابسگش ثااه رتااشاه دیگااش ثاابسگشان و مااشدو دس ام شاضاابت و
اج تبماااااااااااااااااااااااااااااااابت خیبثاااااااااااااااااااااااااااااااابنی اااااااااااااااااااااااااااااااااشثا ماااااااااااااااااااااااااااااااای
نتبییم و مغبلجبت خود سا دس لبلت لغعنبمه صیش امالو می نتبییم.
-۱هب خَاّبى سزًگًَی دٍلت خوَْری اسالهی ،ثب توبم
خٌبحّبیش ٍ ،اسخولِ اصالح ؼلجبى ،ثؼٌَاى یک حکَهت ظذ

ثشرگ سزهبیِ داراى ٍ ثِ هبلکیت خوؼی در آهذى آىّب ثب
هذیزت شَراّبی کبرگزی هٌتخت ّستین

کبرگزی ٍ ظذ هزدهی ّستین ٍ توبم سزاى ٍ توبم ػَاهل
حکَهت کِ در سزکَة ،کشتبر ،سًذاى ،شکٌدِ ،استثوبر ،فمز،

 -۵هب خَاّبى اًحالل توبم ًْبدّبی سزکَة ٍ ًیزٍّبی هسلح

ثیکبری ٍ ...کبرگزاى ٍ هزدم دست داشتِاًذ ،ثبیذ هحبکوِ ٍ

هثلۺ ٍسارت اؼالػبت ،سپبُ پبسذاراى ،ثسیح ،دادستبًیٍ ...ٍ ،

هدبسات گزدًذ

ایدبد ًْبدّبی هزدهی تَسػ اًتخبة هستمین کبرگزاى ٍ هزدم
ّستین

 -۲هب اس هؽبلجبت التصبدی ،سیبسی ٍاختوبػی دیگز الشبر
هزدم هثل هؼلوبى ،پزستبراى ٍداًشدَیبى حوبیت ًوَدُ ٍ ّز

 -۶هب خَاّبى تبهیي اهٌیت شغلی ثزای ّوِ کبرگزاى ٍ لغَ

گًَِ سزکَة آىّب را هحکَم هیًوبیین ٍ حوبیت خَد را اس

لزاردادّبی هَلت ٍ سفیذ اهعبء

توبم خٌجشّبی آسادیخَاّبًِ هزدم - ،ثخصَص در دٍ سبل
گذشتِ  ٍ -سًبى ،داًشدَیبى ٍ ...اػالم ًوَدُ ٍ ّزگًَِ
سزکَة ،سًذاى ،شکٌدِ ٍ پیگزدّبی لعبیی آًبى را هحکَم
هیًوبیین.
-۳هب خَاّبى ثزگشاری اًتخبثبت آساد ٍ فؼبلیت آساد شَراّبی
کبرگزی ٍ ّزگًَِ تشکل کبرگزی دیگز اس لجیل اتحبدیِ،
سٌذیکب ،کویتِّب ،اًدويّب ٍ ...تَسػ خَد کبرگزاى ّستین
-۴هب خَاّبى لغَ هبلکیت خوؼی ثز ٍسبیل تَلیذ در همیبس
کالى آى ،هثل کبرخبًِّب ،شزکتّبی ثشرگ ،سهیيّبی سراػی

 -۷هب تؼییي حذ الل دستوشد ّ ۳۳۳شار تَهبى را هحکَم ًوَدُ
ٍ هؼتمذین حذالل دستوشد کبرگزاى ثبیذ تَسػ ًوبیٌذگبى
هٌتخت ٍ ٍالؼی کبرگزاى تؼییي گزدد ٍ دستوشد کبرگزاى ثبیذ
ثبالتز اس خػ فمز ٍ تبهیي کٌٌذُ یک سًذگی اًسبًی ٍ هزفِ ثزای
یک خبًَادُ ثبشذ
-۸هب خَاّبى هتَلف شذى ٍ لغَ ؼزح ّذفوٌذ کزدى یبراًِّب
کِ ثبػث افشایش شذیذ تَرم ٍ تحویل فمز ثیشتز ثِ کبرگزاى ٍ
هزدم هیشَد ّستین

-۹آسادی ثزپبیی اػتصبة ،اػتزاض ،راّپیوبیی ،تدوغ ٍ آسادی

-۱۷هب خَاّبى لغَ هدبسات اػذام ٍ سٌگسبر ثؼٌَاى خٌبیت

ثیبى ثذٍى لیذ ٍ شزغ ثِ ػٌَاى حمَق خذشِ ًبپذیز اختوبػی

ػلیِ ثشزیت ّستین

کبرگزاى ٍ هزدم ثبیذ ثِ رسویت شٌبختِ شًَذ.
 -۱۸اخزاج ٍ تحویل ثیحمَلی هعبػف ثز کبرگزاى هْبخز را
-۱۳دستوشدّبی هؼَلِ کبرگزاى ثبیذ فَرا «ٍ ثیّیچ ػذر ٍ

ثِ ّز ثْبًِای هحکَم هیکٌین ٍ خَاّبى حمَق ثزاثز ثزای

ثْبًِای پزداخت شَد ٍ خسبرات ًبشی اس ػذم پزداخت ًیش

آىّب ثب دیگز کبرگزاى ّستین

ثبیذ خجزاى گزدد
-۱۱داشتي کبر حك اثتذایی ّز اًسبى ٍ کبرگزی است ٍ ًجبیذ

-۱۹خذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی ثزای کبرگزاى ٍ ّوِ هزدم ثبیذ
رایگبى ٍ هکفی ٍ یکسبى ثبشذ.

ّیچ کبرفزهب ٍ دٍلتی حك اخزاج کبرگزاى ٍ هزدم را داشتِ
-۲۳ؼجمِ کبرگز یک ؼجمِ خْبًی است ٍ حوبیت دیگز

ثبشذ.

کبرگزاى اس کبرگزاى ایزاى را در راستبی هجبرسُ ثیي الوللی
 -۱۲هب خَاّبى ثزاثزی حمَق سًبى ٍ هزداى در توبهی شئًَبت

کبرگزاى هیداًین ٍ هتمبثال حوبیت لبؼغ خَد را اس هجبرسات

سًذگی اختوبػی ٍ التصبدی ٍ هحَ کلیِ لَاًیي تجؼیط آهیش

دیگز کبرگزاى ٍ هزدم ثزای رّبیی اس استثوبر ٍ ستن سزهبیِ

ػلیِ آًبى ّستین ٍ سًبى ثبیذ اس لَاًیي حوبیتی السم ثزخَردار

داری اػالم هیدارین ٍ خَد را هتحذ خٌجش ثیي الوللی کبرگزی

ثبشٌذ

هیداًین ٍ ثز ّوجستگی ّز چِ ثیشتز کبرگزاى در خْبى تبکیذ
دارین

 -۱۳هب خَاّبى ثزخَرداری توبهی ثبسًشستگبى اس یک سًذگی
 - ۲۱هب ظوي حوبیت اس هجبرسات کبرگزاى ٍ هزدم در

هزفِ ٍ ثذٍى دغذغِ التصبدی ّستین ٍ ّزگًَِ تجؼیط در
پزداخت هستوزی ثبسًشستگبى را لَیب» هحکَم هیکٌین

خٌجشّبی اخیز در کشَرّبی ػزثی ،سزکَة ایي خٌجشّب

 -۱۴توبهی کبرگزاى ثبیذ تحت پَشش ثیوِ کبهل درهبًی ٍ

تَسػ حکَهتّبی ارتدبػی حبکن ٍ ّزگًَِ دخبلت ٍ حولِ
ًظبهی تَسػ اهپزیبلیستّب را هحکَم هیًوبیین.

ثبسًشستگی ٍ صذهبت ًبشی اس کبر ثبشٌذ
 -۲۲اٍل هبُ هِ رٍس اػتزاض ،هجبرسُ ٍ ؼزح ٍسیغ هؽبلجبت
-۱۵کبر کَدکبى هوٌَع ٍ ّز گًَِ ثْزُ کشی ٍ تحویل شزایػ

کبرگزی در سزاسز خْبى ٍ در ایزاى است ٍ ّز گًَِ هوٌَػیت

ًبهسبػذ ثز کَدکبى ثبیذ اس هیبى ثزداشتِ شَد ٍ حمَق کَدکبى
ثؽَر کبهل ٍ ثب ظوبًت اخزایی ثبیذ رػبیت گزدد

ٍ سزکَة در ایي راثؽِ ثبیذ هلغب ٍ ایي رٍس ثبیذ تؼؽیل رسوی
اػالم گزدد

-۱۶هب خَاّبى آسادی کلیِ کبرگزاى سًذاًی اس خولِ رظب

 - ۲۳هب خَاّبى لغَ ّز گًَِ اظبفِ کبری اخجبری ٍ هعز ،کِ

شْبثی ٍ دیگز سًذاًیبى سیبسی ٍ لغَ کلیِ احکبم صبدرُ ٍ
تَلف پیگزدّبی لعبیی ٍ اهٌیتی ػلیِ فؼبلیي کبرگزی ّستین

خسن ٍ رٍاى کبرگزاى را ثِ هخبؼزُ هیاًذاسد ّستین.
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