ًگاُی تَ ّضعیت اسفثار کًٌْی کشْر!
چَ هیتْاًین تکٌین؟
احوذ ًْیي
ػؿ اثتؼا ،ثطٞؿ ٓغتصـ ،ثـعی اف اعجبؿ ایـإ ػؿ فٓی٘ٛ ٚبی ٓتلبٝت اف رِٔ ٚػؿ فٓی٘ٛ ٚبی ؛ ثبفػاىت ٛب  ٝتيؼیؼ مـکٞة ٛب ،اػؼاّ ٛب  ،ػَِ
كـاؿ ٓـقٛب ٝ ،ظؼیت اهتصبػی ایـإٗ ،ب آ٘ی ربػٛ ٙبی ایـإ ،تٞؿّ ُزبّ گنیغت ،ٚظبیؼبت ٓصـف ٓٞاػ ٓغؼؿ  ٝثیٔبؿی ٛبی ؿٝاٗی ػؿ ایـإ،
ىیٞع ثـعی ثیٔبؿی ٛبی ػیگـ ػؿ ایـإ ٗ ،بثنبٓبٗی ٛبی ارتٔبػی ؿا ٓـٝؿ ٓیک٘یْ.
مپل ،ثب تٞر ٚث ٚایٖ اعجبؿ ػؿ ؿاثط ٚثب اٝظبع ک٘ٗٞی ػؿ ایـإٗ ،تیز ٚگیـی  ٝػبهجت پیـآ ٕٞای٘کٓ ٚب ٓـػّ چٓ ٚیتٞاٗیْ ثک٘یْٓ ،طبُجی ؿا اؿائٚ
ٓیؼ.ْٛ
غٞالٗی ٓؼت كؼبُیٖ کبؿگـی ،فٗبٕ،
در سهیٌَ تاسداشت ُا ّ تشذیذ سزکْب ُا ،عجـٛب صکبیت اف ثبفػاىت ٛب،ىک٘زٛ ٚب  ٝفٗؼإ ٛبی ثنیبؿ
ِ
رٞاٗبٕ  ،ػاٗيزٞیبٕ ٓ ٝجبؿفإ ِٓیت ٛبی مبکٖ ایـإ ػاؿػ .ثؼ٘ٞإ ٓيت ٚٗٞٔٗ ،عـٝاؿ :
ػِی ٗزبتی ػعٛ ٞیبت ٓؼیـ ٙم٘ؼیٌبی ًبؿگـإ ٛلت تپ ،ٚؿٝف ى٘ج ٚثینت  ٝیکْ آثبٕ ٓب ،ٙپل اف ٓـارؼ ٚث ٚػاػگب ،ٙتٞمػ ٓبٓٞؿإ آ٘یتي،
ػمتگیـ ىؼ / .اٝظبع رنٔی ىٜبثی ػعٛ ٞیبت ٓؼیـۀ م٘ؼیٌبً ٟبؿگـإ ىـًت ٝاصؼ ،ػؿ فٗؼإٝ ،عیْ تـ ىؼ ٙامتٛ / .يت تٖ اف كؼبالٕ اػثی ٝ
كـ٘ٛگی ىٜـ گیالٕ ؿـة ػؿ امتبٕ کـٓبٗيب ،ٙػؿ ٓزٔٞع ث ۳۱ ٚمبٍ صجل تؼِیوی  ٝتؼقیـی ٓضک ّٞىؼٙاٗؼ.
ٓبػؿ ػِی پٞؿ مِیٔبٕ ،آٓٞفگبؿ فٗؼاٗیٓ ،ی ٗٞینؼ " :ى٘یؼّ ک ٚت ٞؿا ثب چٞثؼمتی کتک فػ ٙاٗؼ تب ربیی ک ٚتٗ ٞیٔ ٚربٕ  ٝعٗٞیٖ ثـ فٓیٖ اكتبػٙ
ایٞ٘ٛ .ف ٔٗ ْٛی تٞاْٗ ثبٝؿ کْ٘ ثب یک ٓؼِْ ،ثب یک اٗنبٕ ،چ٘یٖ ؿكتبؿ کـػ ٙاٗؼٔٛ .".نـؿٝفٗبٓٗ ٚگبؿ فٗؼاٗی میبٓک هبػؿی ،عجـٗگبؿ ٓ٘توؼ ْٛ
ٓیگٞیؼٝ " :هتی اف ىک٘زٚی ٔٛنـّ ثـای ٓنئٞالٕ گلتْ،كوػ ٓنغـٙاّ کـػٗؼ.".
ػؿ ؿاثط ٚثب ٝظؼیت فٗؼإ ٛبی ایـإ ٗیق گقاؿه ىؼ ٙامت ک ٚثـعی اف فٗؼإ ٛبی کيٞؿ ثیو اف چٜبؿ ثـاثـ ظـكیت ىبٕ فٗؼاٗی ػاؿٗؼ .ػلٞ
ثیٖ أَُِ اف ٓزٔغ ػٔٓٞی مبفٓبٕ َِٓ عٞامت ٚامت ثٝ ٚظؼیت صوٞم ثيـ ػؿ ایـإ ؿمیؼگی ک٘ؼ.
در سهیٌَ اعذام ُا در ایزاى ٓ ،ؼب ٕٝهعبیی ؿئیل کَ ػاػگنتـی عٞفمتبٕ ،اف ارـای  49صکْ اػؼاّ ،ػؿ ایٖ امتبٕ اف مبٍ  88تبک٘ ٕٞعجـ ػاػ.
صؼؿ رؼ ٍِ ٝارـای اصکبّ اػؼاّ ػؿ
ٓـتجب ً عجـ ارـای اصکبّ اػؼاّ ثطٞؿ ػِ٘ی اف ایـإ ٓغبثـٓ ٙیيٞػ .ث٘بثـ گقاؿىبت ٓ٘بثغ ثیٖ أُِِی ،ایـإ ػؿ َ
رٜبٕ ،هـاؿ ػاؿػ.
در سهیٌَ علل فزار هغشُا اس ایزاى ،صنیٖ ٗبػؿی ٓ٘وٓ ،ؼب ٕٝآٓٞفىی ٝفاؿت ػِٓ ،ّٞیگٞیؼ :ثیو اف ٗیٔی اف كبؿؽاُتضصیالٕ ػًتـی کيٞؿ ٓب،
ثیٌبؿٗؼٝ / .فیـ کبؿ ػُٝت ٗیقٗ ،ـط ثیکبؿی كبؿؽ اُتضصیالٕ ػاٗيگبٛی ؿاٗ ،نجت ث ٚاكـاػ كبهؼ ٓؼؿک ۳1 ،ثـاثـ اػالّ کـػ ٙامت .آٓبؿ ٓ٘تيـ
ىؼ ٙصکبیت اف ٜٓبرـت ػٜٛب ٛقاؿ ٗلـ اف كبؿؽ اُتضصیالٕ ایـإ ث ٚعبؿد اف کيٞؿ ػاؿػ.
ثؼالٓ ٙٝنِٔی ٗبئی٘یٓ ،ؼیـ کَ ثٞؿك  ٝآٞؿ ػاٗيزٞیبٕ عبؿد ٝفاؿت ػِ،ّٞػؿ رٔغ عجـٗگبؿإ اػالّ کـػ ک" ٚصؼٝػ ٛ 81قاؿ ػاٗيزٞی ایـاٗی
ػؿ عبؿد اف کيٞؿ  ٝػؿ ػاٗيگبٜٛبی ٓغتِق ىبؿَ ث ٚتضصیَ ٛنت٘ؼ .".ث٘ب ثـ تزـث ٚاکخـ كبؿؽ اُتضصیالٕ ایـاٗی ٗیق ،پل اف اتٔبّ تضصیالت
ػاٗيگبٛی ،ثؼِت ػؼّ ٝرٞػ آفاػی  ،مطش ٗبفٍ ػِٔی ٝ ٝرٞػ تجؼیعبت گنتـػ ٙػؿ ایـإ  ٝعطـ ثیکبؿی ث ٚکيٞؿ ثبفٗٔیگـػٗؼ.
در سهیٌَ التصادی ،ثـ احـ مٞء میبمت ٛبی اهتصبػی ػُٝت اف رِٔ ٚثـچیؼٕ یبؿاٗٛ ٚب  ،کالٛجـػاؿی ٛبی کالٕ ٓ ٝتؼؼػ ٝؿٝػ ػٜٛب ٓیِیبؿػٛب ػالؿ
کبالٛبی هبچبم تضـیْ اهتصبػی کيٞؿ ،ثیو اف ٗیٔی اف ث٘گبٜٛبی تُٞیؼی ایـإ ٝؿىکنت ىؼ ٙاٗؼ  ٝثوی ٚثب ظـكیت  %۱1تب  %01ثکبؿ اػآٚ
ٓیؼ٘ٛؼ .ثؼال ٙٝگـػه ٗوؼی٘گی ػؿ ثغو تُٞیؼ کيٞؿ ث ٚصلـ ؿمیؼ ٙامت.
ٓـکق پژٛٝو ٛبی ٓزِل ىٞؿای امالٓی ،اػالّ کـػ ک ٚ؛ پٞىبک هبچبم ،ػؿ مبٍ  ، ۳۱84م ٚثـاثـ ُکَ صزْ ٝاؿػات هبٗٗٞی ،پٞىبک ثٞػٙ
امت.
تضویوبت ٗيبٕ ٓیؼٛؼ :هبچبم کبال ،مبالٗ٘ٓ ٚزـ ث ٚاف ثیٖ ؿكتٖ صؼٛب ٛقاؿ كـصت ىـِی ،ػؿ کيٞؿ ىؼ ٙامت .ثیو اف  %۱0رٞاٗبٕ ایـإ ٗیق
ثیکبؿ ٛنت٘ؼ  ٝث٘بثـ آٓبؿ ٝفاؿت کبؿ ایـإ كوػ  %۳۱فٗبٕ ایـاٗی ىبؿَ ٛنت٘ؼ.
آه آٗچ٘بٕ ىٞؿ ىؼ ٙامت ک ٚؿمُٞی،ػثیـ ارـایی عبٗ ٚکبؿگـ ؿژیْ ػؿ ٓيٜؼ ٗیق ،ػؿ ؿاثط ٚثب توِت ػُٝت ػؿ ٓٞؿػ تؼـیق ٓؼ٘بی ىبؿَ ،صؼایو
ػؿ آٓؼ ٙامت.
آ ٝیگٞیؼ ک ٚایٖ كـظی " ٚکٛ ٚـ کنی ػؿ ٛلت ٚیک مبػت کبؿ ک٘ؼ ىبؿَ ٓضنٞة ٓيىٞػ اف امبك  ٝث٘یبػ ؿِػ امت  ٝاىتـبٍ ث ٚایٖ ٓؼ٘ی
اىتـبٍ ٗینت  .کنی ک ٚهـاؿ ثبىؼ یک مبػت کبؿ ک٘ؼ ٓقػ یک مبػت إٓ  ۳۷۵1تٓٞبٕ امت ،آیب ثب ایٖ ٓجِؾ کنی ٓيتٞاٗؼ فٗؼگی ک٘ؼ".؟.

ػثیـ ػیگـ ارـایی عبٗ ٚکبؿگـ ؿژیْ ػؿ امتبٕ تٜـإ ٗیق گلت ٚامتٗ" :ض ٙٞثـعٞؿػ ثب کبؿگـإ ٗٞػی ثـػٙػاؿی ٗٞیٖ امت " ٝ .".کبؿگـث ٚػ٘ٞإ
کبؿآٓٞف ػؿ یک ٝاصؼ تُٞیؼی كؼبُیت ٓيک٘ؼ ٝثؼؼ اف ۴تب ٓ ۷ب ٙث ٚػِت ٗیبف ٓبُی ٝهتی اف کبؿكـٓب ػؿعٞامت صوٞم  ٝهـاؿػاػ ٓيک٘ؼ ،کبؿكـٓب،
کبؿگـ ؿا اعـاد ٓیک٘ؼ .".اُجت ٚتٞر ٚػاؿیؼ ک ٚک٘ٓ ٚظٞؿ ایٖ ػثیـ ارـائی اف"کبؿكـٓب" ،مـٓبی ٚػاؿ امت ک ٚتضت صٔبیت ٗظبّ رٜٔٞؿی امالٓی
ایـإ ،ایٖ چ٘یٖ "آفاػی" ػَٔ ػاؿػ.
ظٔ٘ب ً اٗ ٝیق ثٗ" ٚجٞػ آ٘یت ىـِي ،ثیکبؿی  ٝکٔجٞػ ىـَ" ٛ " ٝقی٘ٛٚبی فیبػ آة  ٝثـم  ٝگبف  ٝؿیـٓ "ٙؼتـض امت.
ث٘بثـ اغالػبت ٓ٘تيـ ىؼ ٙتٜ٘ب کٔتـ اف  %۳8کبؿگـإ کيٞؿ  ،امتغؼاّ ؿمٔی ٛنت٘ؼ .ثویٚ؛ پیٔبٗی ،ملیؼ آعبء  ٝیب ثؼ ٕٝهـاؿػاػ ٛنت٘ؼ.
ػؿ ؿاثط ٚثب اعتالك ٛبی کالٕ ػؿ ایـإ ٗیق ،پل اكيبی اعتالك ٓ ۱111یِیبؿػ تٓٞبٗی ،اک٘ ٕٞعجـ ٓیؼ٘ٛؼ ک ٚام٘بػ ٓـثٞغ ث ٚگقاؿه اعتالك
ٓ ۳111یِیبؿػی ٗیق ٓلوٞػ ىؼ ٙامت.
ػیگـ مغ٘بٕ "گٞثِق" ی اصٔؼی ٗژاػٗظیـ؛ پٗ ٍٞلت ؿا ث ٚمـ ملـ ٙىٔب عٞاٛیْ آٝؿػ  ٝیب"صلـ تب  ۳11ػؿآٓؼٛبی ٗلتی ثبیؼ ث ٚریت ِٓت ثـٝػ".
کنی ؿا كـیت ٗٔیؼٛؼ .ػیگـ  ٚٔٛكٜٔیؼ ٙاٗؼ ک" ٚرٜبػ اهتصبػی" ػِی عبٓ٘ ٚای ػؿ عؼٓت پُـ کـػٕ کینٛ ٚبی مـٓبی ٚػاؿإ امت.
در راتطَ تا ًا اهٌی جادٍ ُای ایزاى ،گقاؿه ىؼ ٙامت ک ٚؿٝفاٗٗ 88 ٚلـ ػؿ ربػٛٙبی ایـإ کيتٓ ٚیيٗٞؼ.ػؿ  0مبٍ گؾىتٗ ۳81،1۵1 ،ٚلـ ػؿ
ربػٛ ٙبی ایـإ ،ربٕ ثبعت ٚاٗؼ.
در هْرد تْرم لجام گسیختَ ،ثؼ٘ٞإ ٗٔٓ ٚٗٞیتٞإ ث ٚهیٔت ثٜبی ٗبٕ ک ۱ ٚثـاثـ ىؼ ٝ ٙهیٔت تغْٓـؽ کٔٛ ٚچ٘بٕ ػاٗ ٚای  8۷1تٓٞبٕ  ٝهیٔت ٛـ
کیِٞگـّ گٞر ٚكـٗگی ک ٚثیٖ  ۳111تب  ۳811تٓٞبٕ امت اىبؿٞٔٗ ٙػ .ث٘ب ثـ آعـیٖ عجـ ٓ٘تيـ ىؼ ٙػؿ  82آثبٕ ٓبٛ ،ٙـ کیِٞگـّ گٞر ٚكـٗگی ػؿ
عـػٙكـٝىيٛبی مطش ىٜـ تٜـإ اف ٓـف  ۳۵11تٓٞبٕ ػجٞؿ کـػ ٗ ٝنجت ثٓ ٚؼت ٓيبثٛ ٚلت ٚگؾىت ٚایٖ کبال ػؿ ٛـ کیِٞگـّ  ۷11تٓٞبٕ
اكقایو هیٔت ػاىت ٚامت.
در سهیٌَ ضایعات هصزف هْاد هخذر ّ تیواری ُای رّاًی در ایزاى ،عٞػ ٓوبٓبت ؿژیْ مٖ اػتیبػ ػؿ ایـإ ؿا  31سال اػالّ ٗٔٞػ ٙاٗؼ  ٝثؼالٙٝ
 % ۱۷،۷فٗبٗی کٔٛ ٚنـ ٓؼتبػ ػاؿٗؼ ،ػاؿای اكکبؿ عٞػکيی ٛنت٘ؼ  ٝثیو اف  %8۳آٜٗب تزـثٗ ٚبٓٞكن ،عٞػکيی ػاىتٚاٗؼ .ثیو اف ٓ ۳0یِیٕٞ
ٗلـ ٗیق ػؿ ایـإ ،ػچبؿ ثیٔبؿی ٛبی گٗٞبگ ٕٞؿٝاٗی ٛنت٘ؼ.
ثـای آگبٛی اف ای٘ک ٚمـ ٗظ گنتـه ٓٞاػ ٓغؼؿ ایـإ ػؿ کزبمت ،ثؼ٘ٞإ یک ٗٔ ٚٗٞتٞر ٚىٔب ؿا ث ٚایٖ عجـ ٗیق رِت ٓی٘ٔبیْ" :چ٘ؼ ٓب ٙپیو
ٗلـ 80ػع ٞیک ىجک ٚثقؿگ هبچبم ٓٞاػ ٓغؼؿ ،ػؿ کيٞؿآؽؿثبیزبٕ ػمتگیـ ىؼٗؼ .تضویوبت ٗيبٕ ٓیؼٛؼ ک ٚصؼاهَ ٗ 8لـ اف آٜٗب ،کبؿٓ٘ؼإ ٓضِی
ملبؿت رٜٔٞؿی امالٓی ایـإ ػؿ ثبک ٞثٞػٗؼ ک ٚث ٚػعٞیت ػؿ كؼبُیت ٛبی عبؿری مپب ٙپبمؼاؿإ اػتـاف کـػ ٙاٗؼ  ٝکبؿت ٛبی ٞٛیت آٜٗب ْٛ
ثـ ایٖ آـ گٞاٛی ٓی ػاػ.
پیو اف ایٖ اعجبؿ كـاٝاٗی اف تزبؿت ٛبی ؿیـ هبٗٗٞی  ،هبچبم آحبؿ ػتیو ،ٚهبچبم مالس ٗ ٝیق هبچبم پ ٍٞتٞمػ مپب ٙپبمؼاؿإ ٓ٘تيـ ىؼ ٙثٞػ.".
ث٘بثـ اغالػبت ٓٞرٞػ ،تؼؼاػ ٓؼتبػإ کيٞؿ ثیو اف ٓ 9یِیٗ ٕٞلـ امت .غجؼب ٌ ٓ٘بكغ صبصَ اف گنتـػٕ ٓٞاػ ٓغؼؿ ػؿ ایـإ  ٝرٜبٕ ،چيْ
"ثـاػؿإ هبچبهچی" مپب ٝ ٙػیگـ ٜٗبػٛبی ؿژیْ ؿا عیـ ٙکـػ ٙامت .ثٞیژ ٙفٓبٗی ک ٚث٘بػؿ ،كـٝػگبٜٛب  ٝپبمگبٛ ٙبئی ٓـفی تضت اعتیبؿ مپب،ٙ
تنٜیالت ظـٝؿی ؿا اؿائٓ ٚیؼ٘ٛؼ.
در سهیٌَ شیْع تزخی تیواری ُای دیگز در ایزاى ،ؿئیل چٜبؿٓیٖ ک٘گـ ٙثیٖأُِِی ٛپبتیت تٜـإ اػالّ کـػ ٓ ۳یِیٛ 911 ٝ ٕٞقاؿ ٗلـ ػؿ
کيٞؿ ٓجتال ثٛ ٚپبتیت ٛ Bنت٘ؼٓ .یُ٘ٓ ٞضـف ،ؿئیل ٓـًق تضویوبت ایؼف ٓیگٞیؼ " %44ثیٔبؿإ رؼیؼی ً ٚػؿ تٜـإ ،ػؿ ثیٔبؿمتبٕ آبّ عٔی٘ي ،ثٚ
ٖٓ ٓـارؼٓ ٚيً٘٘ؼ ،اف غـین ؿٝاثػ ر٘نی ثّ ٚیزّص ایذس ٓجتال ىؼٙاٗؼٛ .ـ مبٍ ٗیق ،ث ٚتؼؼاػ ٓجتالیبٕ ،اف ایٖ غـین ،اكقٝػٓ ٙيىٞػ" .ثؼالٙٝ
ثبؿػاؿ ٓجتال ث ٚایٖ
ؿئیل ٓـًق تضویوبت ایؼف گلت ٚامت کٓ" ٚیقإ كشْری اثتالی جٌسی ایؼف ،صؼٝػ  %91امت .ػؿ ػیٖ صبٍ ،تؼؼاػ فٗبٕ
ِ
ٝیـٝك ٗیق ،ػؿ صبٍ اكقایو امت.".
آٓبؿ ؿمٔی ٝفاؿت ثٜؼاىت ،اف شٌاسایی ثیو اف ٛ 8۱قاؿ ٗلـ آُٞػ ٙثٝ ٚیـٝك ایؼف ػؿ ًيٞؿ عجـ ٓيػ٘ٛؼ .ثـ ایٖ امبك تب ک٘ ٕٞتٜ٘ب یک چِارم
 ٝیب یک پٌجن اف تؼؼاػ ٝاهؼی ٓجتالیبٕ ث ٚثیٔبؿی ایؼف ،شٌاسایی ىؼٙاٗؼ ُ .ؾا تؼؼاػ ٓجتالیبٕ ث ٚثیٔبؿی ایؼف ػؿ ایـإ ٓبثیٖ  41111تب ۳۳0111
ٗلـ تغٔیٖ فػٓ ٙیيٞػ.
ٗبصـ مٞػاٗی،ؿئیل ٓزٔغ ٗٔبی٘ؼگبٕ عٞفمتبٕ ٗیق ػؿ  82آثبٗٔب ،ٙػؿ ٗينت ٓؼیـإ  ٝؿٝصبٗی ٕٞامتبٕ عٞفمتبٕ ثب ؿئیل ٓزِل ىٞؿای امالٓی،
اف ثـٝف ثیٔبؿیٜبی رؼیؼ  ٝصؼت اُؼالد ثیٖ ٓـػّ ایٖ امتبٕ عجـ ػاػ ٙامت.
در سهیٌَ ًاتساهاًی ُای اجتواعی ،ایـإ اف ُضبظ ثـاثـی ر٘نیتی ،یکی اف ثؼتـیٖ کيٞؿٛبی رٜبٕ امت .ایـإ ،پل اف تـکیٓ ،ٚصـ  ٝمٞؿی،ٚ
ؿتج ۳8۷ ٚؿا ث ٚعٞػ اعتصبً ػاػ ٙامت .

ٛلت ٚگؾىتٓ ٚزؼػاً فٗی  01مبُ ٝ ٚثیٔبؿ ؿا ػؿ صبُی کُ ٚجبك ثیٔبؿمتبٕ ث ٚتٖ ػاىت ،آٓجٞالٗل ػؿ صبىی ٚعیبثبٕ ؿٛب کـػ ٙامت.
ظٔ٘ب ً مـٓب ٟفٝػؿك ػؿ تٜـإٓ ،زؼػاً  ،ث ٠عبٗٔبٕ ٛب ً ٝبؿتٖ عٞاة ٛب ؿا ػؿ ٓؼـض ٓـگ هـاؿ ػاػ ٙامت .یک ربٓؼ ٚى٘بك ػؿ ؿاثط ٚثب
کبؿتٖ عٞاة ٛب گٞیؼ" :کبؿتٖ عٞاة ٛبی ایـإ اکخـا اف ٓؼتبػإ یب کٞػکبٕ كـاؿی  ٝعیبثبٗی ٔٛ ٝی٘طٞؿ ٜٓبرـیٖ  ٝکبؿگـإ كصِی ٛنت٘ؼ کٚ
ٓزجٞؿ ٓی ىٗٞؼ ىت ؿا ثؼ ٕٝمـپ٘ب ٙثگؾؿاٗ٘ؼ .ثـ امبك آٓبؿ ؿمٔی تیش  3۱هیلیْى ًفز در کشْر سیز خط فمز هطلك لزار دارًذ  ٝایٖ ثٓ ٚؼ٘بی
إٓ امت ک ٚایٖ اكـاػ كبهؼ تٞاٗبیی ایزبػ یک مـپ٘ب ٙثـای عٞػ ٛنت٘ؼ .ها حذالل چِار هیلیْى هعتاد در جاهعَ دارین کٛ ٚـ کؼاّ ػؿ ٓـاصِی اف اػتیبػ
ٛنت٘ؼ  ٝتؼؼاػی اف اٜٗب  ْٛاف عبٗٞاػ ٙغـػ ىؼ ٙاٗؼ  ٝث ٚعیبثبٜٗب پ٘ب ٙآٝؿػ ٙاٗؼ. ".
ػؿ ؿاثط ٚثب تجاّسات جٌسی ٗیق ،ػؿ ثـؿمی تٜ٘ب  ۴1پـٗٝؼٙی تزبٝف  ،ؿٝىٖ ىؼ ک : ٚثیو اف  ۳۳1هـثبٗی تزبٝف ر٘نی ۳۵ ،هـثبٗی عـػمبٍ،
ٞٓ ۳۵ؿػ تزبٝف ر٘نی گـٛٝی ٞٓ ۵ ٝؿػ تزبٝف فٗزیـٙای ،تٞمػ اكـاػ  ٝیب گـ ،ٙٝػؿ ٓ ۳۳ب ٙگؾىت ،ٚاٗزبّ گـكت ٚامت .مبفٓبٕ پقىٌ٠
هبٗ ٠ٗٞاػالّ ًـػ :ػؿ ىو ٓبٗ ٚٛغنت آنبٍٗ ۵۵8 ،لـ ػؿ صٞاػث ًبؿ ربٕ عٞػ ؿا اف ػمت ػاػٗؼ .ثؼجبؿت ػیگـ ؿٝفاٗ 9 ٚاُی  0کبؿگـ ،ػؿ احـ
صٞاػث ًبؿ ،ربٕ عٞػ ؿا اف ػمت ػاػٗؼ .تٞر ٚػاىت ٚثبىیؼ ک ٚایٖ آٓبؿ ٓـثٞغ ث %۳8 ٚکبؿگـإ ایـإ امت ک ٚػؿ امتغؼاّ ؿمٔی ٛنت٘ؼُ .ؾا ،آٓبؿ
ػؿمت ٓـگ کبؿگـاٗی ک ٚػؿ صٞاػث ًبؿ ربٕ عٞػ ؿا اف ػمت ٓیؼ٘ٛؼٓ ،یتٞاٗؼ  0ثـاثـ ٗ ۵۵8لـ ثبىؼ.
مٓ ٚیِیٛ 011 ٝ ٕٞقاؿ ًٞػى ،اف آکبٕ آٓٞفه  ٝپـٝؿه ٓضـٛ ّٝنت٘ؼ .یي ٓیِیٛ 211 ٝ ٕٞقاؿ ٗلـ اف ایٖ ًٞػًب ِٕ ٓضـ ّٝاف تضصیَ ،ثـای
كـاؿ اف گـم٘گی ،ثً ٚبؿ اىتـبٍ ػاؿٗؼ.
ت تٔبّ،
ٓضٔؼ ٗٞؿی فاػ ،كیِْ مبف صبصت ٗبّ ٓ ،ی٘ٞینؼ  " :ػؿٓیبٗ ٚی ؿأٛ ،ٙنـ  ٝػعتـرٞإ ىٔب ؿا ث ٚفٗؼإ اٝیٖ كـا ٓی عٞاٗ٘ؼ ،تب پ٘ذ مبػ ِ
ث ٚامْ "پبؿ ٙای تٞظیضبت" ،عصٞصی تـیٖ ٓنبئَ عبٗٞاػگی ؿا ثب ٔٛنـىٔبٓ ٝ ،نبئَ ؿعتغٞاثی ؿا ،ثب ػعتـ ىٔب ،ػؿٓیبٕ ثگؾاؿٗؼ." .
ػؿ اػآٗ ٚبثنبٓبٗی ٛبی ارتٔبػی ػؿ ایـإ ،ثؼال ٙٝگقاؿه ىؼ ٙامت ک ٚپنـ ثچ ٚای چٜبؿ مبُ ،ٚثٝ ٚمیِ ٚتپبٗچ ٚػتیو ٚپؼؿه ،ػعتـ ػٔٞی ػٝ
مبُ ٚعٞػ ؿا ث ٚهتَ ؿمبٗؼ ٙامت .یک آمیت ى٘بك  ٝؿكتبؿ ى٘بك ارتٔبػی ٓیگٞیؼ؛ یکی اف ػَِ ای٘گ ٚٗٞكزبیغ ،گنتـه عيٗٞت ػؿ ربٓؼ ٚامت.
کبؿٍ ٓبؿکل ٗیق ٓیگٞیؼ ؛ اعالم ربٓؼٓ ٚتبًحـ افایؼئُٞٞژی غجو ٚصبکْ امت.
ًتیجَ گیزی در راتطَ تا اخثار فْق الذکز:
 - 3پبمظ رٜٔٞؿی امالٓی ایـإ ػؿ  ۱۱مبٍ گؾىت ،ٚثٓ ٚجبؿفات  ٝعٞامت ٛبی ثالٝامطٓ ٚـػّ  :اؽیت  ٝآفاؿ ،ثبفػاىت ،فٗؼإ ،ىک٘زٝ ٚ
اػؼاّ ثٞػٛٝ ٙنت .آـی ک ٚػؿ ٓبٜٛبی اعیـ تيؼیؼ  ْٛىؼ ٙامت.
 - 8ثـ ثنتـ كوـ ،ثیکبؿی  ٝؿٝاد عيٗٞت ،اف غـكی اعالم ربٓؼ ٚثطـف اٗضطبغ ٓیـٝػ  ٝ ،اف غـف ػیگـ ىیـافۀ ارتٔبػی کيٞؿٓبٕ،
ػؿ صبٍ اف  ْٛگنیغتگی امت.
ؿژیْ  ،ربئی ٗؼاؿػ ،تبٓیٖ ؿكب ٙارتٔبػی امت.
 - 1ػؿ فٓی٘ ٚؿكبٛی ،آٗچ ٚػؿ میبمت ٛبی ایٖ ِ
 - 4گـاٗی ٛبی کٔـىکٖ ،اعـاد ٛبی گنتـػ ٙکبؿگـإ  ٝثیکبؿی ٛبی گنتـػ ٙثبظبك ٚتٞؿّ ىؼیؼ ،فٗؼگی کبؿگـإ  ٝفصٔتکيبٕ کيٞؿ ؿا،
ثٗ ٚب آیؼی  ٝفرـ آؿيت ٚکـػ ٙامت.
ؿیـاٗنبٗی ایٖ آی٘ؼ ٙمبفإ ربٓؼۀ ٓب
 - 5ػؿ ؿاثط ٚثب ٝظغ کٞػکبٕ  ٝرٞاٗبٕ کيٞؿ ،اعجبؿ ٓـثٞغٔٛ ، ٚگی صکبیت اف ٝظؼیت امق ثبؿ ٝ
ِ
ػاؿػ.
ثیيتـ ،حـٝت ٛبی ربٓؼٗ ٝ ٚیـٝی کبؿ
 - 6آٗچ ٚثٞظٞس ػیؼٓ ٙیيٞػٓ ،نبثوۀ صبصت ٓ٘صجبٕ ؿژیْ  ،ثـای چپب ٝ ٍٝؿبؿت ٛـ چٚ
ِ
فصٔتکيبٕ امت.
 - 7ػؿ ؿاثط ٚثب كـاؿ ٓـقٛب ٛب ایـإ؛ اعجبؿ ٓـثٞغٗ ٚيبٕ ٓیؼٛؼ ک ٚٗ ٚتٜ٘ب ظبیؼبت ٓـثٞغ ٚػؿ ٓوطغ ک٘ٗٞی ،ثِک ٚػؿ آی٘ؼٗ ٙیق ،احـات
ربٗکبِٜٓ ٝ ٙک عٞػ ؿا ثـ ربی عٞا٘ٛؼ ٜٗبػٗ .ظبٓی ک ٚمیبمت ٛبیو ،كـاؿ ٓـقٛب ؿا ثبػج ىٞػٗ ،ظبٓی امت ظؼ ٓ٘بكغ اکخـیت هـیت
ث ٚاتلبم ٓـػّ فصٔتکو  ٝمتْ ػیؼ ٙکيٞؿ!
کارگزاى ،سحوتکشاى ،آسادیخْاُاى ّ تزاتزی طلة ُا!
هجَ اف آٗک ٚؿژیْ ٝالیت كوی ٚػؿ ایـإٞٓ ،كن ىٞػ ک ٚثب ٓبرـارٞئی ٛبی ػیگـ ػؿ ػاعَ  ٝعبؿد اف کيٞؿ ىیـاف ٙایٖ ربٓؼ ٚؿا ثطٞؿ کبَٓ اف ْٛ
ثپبىؼ ،ثبیؼ ثضیبت إٓ پبیبٕ ػاػ.
ػؿ ػیٖ صبٍ ،ػؿ چ٘یٖ ىـایطی ثبیؼ كکـ ک٘یْ ک ٚچـا ،پل اف آٗٓ ٜٚٔجبؿفات  ٝكؼاکبؿی ٛبی ٓـػّ ک ٚث ٚمـٗگٗٞی ؿژیْ امتجؼاػی ىب٘ٓ ٙزـ ىؼ،
ٗبثٜ٘گبّ رٜٔٞؿی امالٓی ایـإ !
یک ثبؿ ػیگـ ،گـكتبؿ ؿژیْ امتجؼاػی ػیگـی ىؼ ٙایْ .ؿژیْ
ِ

پبمظ ای٘نت ک ٚ؛ ٓب ٓـػّ ،پل اف مـٗگ ٕٞکـػٕ ؿژیْ ٝاثنت ٚث ٚآپـیبُینْ ،ثؼٞض صلع هؼؿت ،آٗـا ػؿ ٜٗبیت ٗب آگبٛی ،ثؼمت ٗیـٝی امتجؼای
ٓؼاكغ ٓ٘بكغ مـٓبی!ٚ
ػیگـ مپـػیْٗ .یـٝئی صبكع رٝ َٜ
ِ
آٓٞفه ٛبی اٗوالة ٓيـٝغ ، ٚمبٍ ٛبی ثضـاٗی  ۳۱81اُی ٓ ، ۳۱۱8جبؿفات ِٓی کـػٕ ٗلت  ٝاٗوالة  88ث ۳۱۷۵ ٖٜٔثٓ ٚب ٛيؼاؿ ٓیؼ٘ٛؼ ک: ٚ
کبؿ کبؿگـإ  ٝفصٔتکيبٕ  ٝؿبؿت حـٝت ٛبی ػٔٓٞی کيٞؿٓبٕٓ ،تٞهق گـػػ ،ایٖ امت کٓ ٚب ٓـػّ ثتٞاٗیْ ٗظبٓی ؿا
الفٓۀ آٗک ٚؿبؿت ٗیـٝی ِ
ػؿ کيٞؿٓبٕ ٓنتوـ ک٘یْ کٚ؛ آفاػی ثیبٕ  ٝهِْ ،آفاػی ایزبػ تيکیالت ٛبی ٓـػٓی ،آفاػی اػتصبثبت  ٝکٞتب ٙمغٖ ،اهکاى تعییي سزًْشت هاى
تْسط خْدهاى را ٔٓ ،کٖ ٓ ٝینـ گـػاٗؼ.
هیگْیٌذ ،گذشتَ چزاغی فزا راٍ آیٌذٍ است :
ؿْ امبمی ر٘بس ٓنِػ غجو ٚصبکْ،
 ْٛػؿ صکٓٞت متْ ىبٛی – ثٞیژ ٙپل اف اٗوالة ملیؼ ىبٛبٗ ْٛ ٝ - ٚػؿ ٗظبّ رٜٔٞؿی امالٓی ایـإِ ٝ َْٛ ،
صلع  ٝگنتـه ٓ٘بكغ مـٓبی ٚثٞػ ٙامت ٚٗ .تبٓیٖ ٓ٘بكغ اکخـیت هـیت ث ٚاتلبم ٓـػّ.
ثٞیژ ٙػؿ رٜٔٞؿی امالٓی ایـإ اف ٔٛبٕ اثتؼا ىبٛؼ ثٞػیْ ک ٚصبکٔیت ٔٛٝـاٛبٗو ،اف ٛیچ کٞىيی ،اف یک غـف ثـای ثؼوت ؿاٗؼٕ کبؿگـإ ٝ
فصٔتکيبٕ کيٞؿ  ٝتغـیت ىـایػ کبؿ  ٝفینت آٗبٕ  ٝاف غـف ػیگـ ثـای ثبف گؾاؿػٕ ػمت ؿبؿتگـ صبصجبٕ مـٓبی ٝ ٚکبمت صکٓٞتی ،كـٝ
گؾاؿ ٗ٘ٔٞػٗؼ.
ٝاهؼیت ای٘نت ک ٚچ ٚػؿ ؿژیْ مبثن ٝ ،چ ٚػؿ ٗظبّ ٝالیت كویٞٔٛ ،ٚاؿ٘ٓ ٙبكغ آپـیبُینْ ٓ ،نتویْ  ٝؿیـ ٓنتویْ ،تبٓیٖ ثٞػ ٙامت .تبٓیٖ ٓ٘بكغ
آپـیبُینْ ػؿ ایـإ ،ػؿ ُگـٝی ؿبؿت ٗیـٝی کبؿ  ٝحـٝت ٛبی ػٔٓٞی ربٓؼ ٚامت ٝ .ایٖ ؿبؿت ٛب ،ثزق ثب مـکٞة ٓـػّ تٞمػ ؿژیْ ثٓٞی،
ٓٔکٖ ٓ ٝینـ ٗٔیيٞػ.
ثٜٔیٖ ػُیَٓ ،جبؿف ٙثب ؿژیْ رٜٔٞؿی امالٓی ایـإ ،ثـای ػمتیبثی ث ٚآفاػی ،ثـاثـی  ٝؿكب ،ٙرؼا اف ٓجبؿف ٙثب آپـیبُینْ ٗینت.
ثـای ػمت یبثی ث ٚآفاػی ،ؿكغ تجؼیط  ٝؿكب ٙػٔٓٞی ػؿ ربٓؼ ،ٚثبیؼ مّؼ ٓوؼّ پیيـٝی ک٘ٗٞی ٓـػّ ،یؼ٘ی رٜٔٞؿی امالٓی ایـإ ،ثب ثٔیؼإ آٓؼٕ
ثقؿگتـیٖ تٞػۀ مبفٓبٕ ػاػ ٙىؼۀ ٓـػّ ،ػؿ ْٛىکنت ٚىٞػ .ػؿ چ٘یٖ صٞؿتیٗ ،یـٛٝبی ٓنِش ػ ٍٝآپـیبُینتی ٓ ٝتضؼإ ىبٕ ٗیق رـائت صِٔٚ
ثکيٞؿ ٓب ؿا ٗغٞا٘ٛؼ ػاىت.
ػؿ إٓ ٘ٛگبّ هبػؿ عٞاٛیْ ثٞػ صکٓٞتی ؿا ػؿ ایـإ ٓنتوـ ک٘یْ ،کٓ ٚتکی ثـ اکخـیت ػظیْ ٓـػّ ،ثـای تبٓیٖ ٓ٘بكغ اکخـیت ػظیْ ٓـػّ ثبىؼ.
ایٖ ٓ ْٜؿا اف  ْٛاک٘ ٕٞثب تؼٔین گلتٔبٕ ػٓکـاتیک ،تيؼیؼ ٓجبؿف ٝ ٙمبفٓبٗؼٛی صُ ٍٞعٞامت ٛبی ثالٝامطٓ ٚبٕ ػؿ ٓضَ ٛبی فینت  ٝکبؿٓبٕ،
تِلین ٓجبؿفٓ ٙغلی  ٝػِ٘ی ،گنتـه ٗبكـٓبٗی ٓؼٗی ثـای ٗبٓٔکٖ کـػٕ كـٓبٗلـٓبئی كـٓبٗـٝا ٝ ،پیٗٞؼ ایٖ ٓجبؿفات ػؿ مـامـ کيٞؿ ثب یکؼیگـ،
ٓیتٞاٗیْ تب مـٗگٗٞی ؿژیْ چپبُٝگـ ر ٝ َٜر٘بیت ،ث ٚپیو ثجـیْ.
كـآٞه ٗک٘یْ ؛ ِٓت مبفٓبٕ ػاػ ٙىؼِٓ ٙت ٓصْٔ آفاػیغٞا ٝ ٙثـاثـی غِت٘ٓ ،يبء ٔٛۀ هؼؿت ٛب امت .ث ٚآیؼ آی٘ؼ ٙثٜتـ  ٝثٜـٝفی ٓـػّ
ایـإ!
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