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ٔتٗ پیصس ٚثیص اص آٖو ٝسؼی دس پشداخت ث ٝوبس٘بٔٝی دسخطبٖ ٘ٛاَ اِسؼذاٚی ،پضضهٛ٘ ،یسٙذٚ ٜ
فٕیٙیستی لذستٕٙذ دس تبثٛضىٙیٞب ثش سش ٔسئّٝی صٖ  ٚجٙسیت دس جبٔؼٝی ٔػش داضت ٝثبضذ ،خٛاٞبٖ ٘مذ
ثیچ ٚ ٖٛچشای اثؼبد سیبسی ص٘ذٌی سؼذاٚی دس ثبص ٜثٟبس ػشثی  ٚ 2011سٚصٞبی پسب وٛدتبی  30طٚئٗ
 2013است .سؼذاٚی ،غذای سسبی فشیبد ثشاثشی ٔ ٚمبثّ ٝثب استجبع ثٛد ،أب چٙیٗ وبس٘بٔٝای ثٔ ٝؼٙبی آٖ
٘یست و ٝا ٚتٟٙب سٛطٜی سیبسی سادیىبَ دس فؿبی ٔجبسصاتی ٔػش ثٛد ٜاست .دس ٚالؼیت أش ،ثب ٌزاس اص
دٕٞیٗ سبَ ا٘مالة ٔػش  ٚثب اتىب ثش ٔشٚس ثیب٘یٞٝبی غشیح فؼبالٖ سٛسیبِیست حبؾش دس آٖٔ ،یتٛاٖ ثب
دست ثبصتشی ث ٝثشسسی ػُّ ٘بوبٔیٞبی سیبسی ،جٟتٌیشیٞبی ضتبةصد ٚ ٜفمذاٖ تحّیّی وبسآٔذ اص پی٘ٛذ
ص٘جیشٜٚاس سّسّ ٝاػتشاؾبت  ٚاػتػبثبت ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ وبسٌش ٘ ٚمص آٖ دس ا٘مالة ٔ 2011ػش پشداخت .چشا
و ٝاٞشْ پیصثٓش٘ذٜی سٚضٍٙشی ،جض ثب ٘مذ ثیٚاسكٝی ػُّ ػمت٘طیٙی ٘یشٞٚبی چپ ،آٖ  ٓٞدس
ثضٍ٘بٜٞبی تبسیخیْ ٔیسش ٘خٛاٞذ ضذ  ٚثذیٗتشتیت ،سبخت آِتش٘بتی ٛسٞبییثخصِ اتحبد ٔجبسصاتی ص٘بٖ
فٕیٙیست ٔٙكم ٝسا دس ٞبِٝای اص تٕجیذٞب  ٚچطٓپٛضب٘یٞب ٔحػٛس ٍ٘ب٘ ٜخٛاٞذ داضت.
اٌش وشِٛٛ٘ٚطی ثیص اص  50اثش تبِیفی سؼذاٚی ،پیشأ ٖٛدأٝٙی تجؼبت استجبع ٔزٞجی ػّی ٝجبٖٔ ،ؼیطت ٚ
حك ثش ثذٖ ص٘بٖ سا دس یهس ٛثٍزاسیٓٔ ،یتٛا٘یٓ وبس٘بٔٝی فؼبِیتی ا ٚسا دس سٌ ٝضاسٜی ٚسٚد ثٔ ٝزٞت،
جٙسیت  ٚسیبستْ ٔٛسد ثشسسی لشاس دٞیٓ.
سؼذاٚی دس ق َٛحیبت خٛد ،ث ٝغٛست پیٛست ٝػّیٔ ٝزٞت  ٚآپبستبیذ جٙسیتی ػّی ٝص٘بْٖ دست ث ٝتبِیف آثبس
ٌ٘ٛبٌ ٖٛصد ،اص وطٛس سا٘ذ ٜضذ  ٚثب خكش ٔشٌی ٞش سٚص ٜص٘ذٌی وشد .اص ایٗ سٚست وٕ٘ ٝیتٛاٖ تالشٞبی
ٚی جٟت پبیبٖدادٖ ثٔ ٝثّٝسبصی ا٘ذاْ جٙسی ص٘بٖ (خت ٝٙوٛدوبٖ دختش) سا تٟٙب دس حٛصٜی جٙسیت ثشسسی
وشد .ضبیذ تجسذ ػیٙی ایٗ فؼبِیتٞب دس وتبةٞبی «صٖ  ٚسىس»  ٚیب «خبقشات یه صٖ پضضه» جبی
ٌشفت ٝثبضٙذ .ا ٚوٞ ٝشٌض ِجخٙذ ثش ِت ٔبدس  ٚداؽِ ٔثّ ٝسبصی خٛد دس ضص سبٍِی سا اص خبقش ٘جشد ،ثب تجٕیغ
ٔطبٞذاتص دس لبِت پضضه  ٚثشسسی سیكشٜی لٛا٘یٗ  ٚسٙتٞبی جٙسیتصد ٜػّی ٝوٛدوبٖ دختش  ٚص٘بٖ،
ٕٛٞاسٛٔ ٜسد غؿت ،تٟذیذ  ٚضىبیبت سسٕی ٟ٘بد ٔزٞجی االصٞش لشاس داضت .دسجضذٖ ٘بْ سؼذاٚی دس
فٟشست وسب٘یؤ ٝیثبیست اص سٛی اسالٍٔشایبٖ تٙذس ٚتشٚس ٔیضذ٘ذ ٔ ،ٓٞب٘غ اص آٖ ٘طذ و ٝأ ٚجبسصٜ
ػّی« ٝثٙیبدٌشایی اسالٔی» سا سٞب وٙذ .ث ٝثبٚس سؼذاٚیٔ ،زٞت اثضاسی دس دست لذستٕٙذاٖ ٟ٘ ٚبدی دس
خذٔت قجمبت حبوٓ ثشای ٕٔب٘ؼت  ٚثیاثش سبختٗ وٛضصٞبی سٚضٙفىشاٖ دس جٛأغ سٙتی ثٛد ٜاست .دس
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ایٗ ثیٗ تبسیس «اتحبدیٝی ٕٞجستٍی ص٘بٖ ػشة» « ٚاتحبدیٝی ػشثی حمٛقثطش» دس ساستبی اػتمبد ٚی
ث ٝایجبد جٙجص سٞبییثخص فشاقجمبتی ص٘بٖ ثبصٔیٌطت .ثشای ایجبد ٔخشج ٔطتشن ٔكبِجبتی ثب ٔحٛسیت
فشاقجمبتی ٘یض ،دٌ ٚضاسٜی «ٔزٞت» ( ٚلٛا٘یٗ جٙسیتصدٜی ثشآٔذ ٜاص آٖ) « ٚحجبة اججبسی» ٔٛسد تبویذ
سؼذاٚی ثٛد ،و ٝصیش سبیٝی تٟذیذٞبی سٚصٔشٜی اسالٍٔشایبٖ ث ٝثسف آٖ ٔیپشداخت.
ص٘ذٌی سؼذاٚی ثب دس ٓٞتٙیذٌی قجبثتٛ٘ ،یسٙذٌی ٔ ٚجبسصٜی ثیٚلف ٝػّی ٝلٛا٘یٗ جٙسیتصد ٜثٝپبیبٖ سسیذ،
اص ایٗس ،ٚتفىیه ثیحبغُِ وبس٘بٔٝی وبسی ا ٚثٛ٘ ٝیسٙذٜی غشف ،دس ٔشحّٝی ٘خستْ سیبسیصدایی آثبس اٚ
 ٚدس ٔشاحُ ثؼذ ،تكٟیش ٚی اص ِغضش ثیثبصٌطت دفبع اص وٛدتبی  30طٚئٗ  2013استِ .غضضی ؤ ٝتٗ
پیصس ،ٚسؼی دس ٘مذ صٔیٝٙی آٖ  ٚپی٘ٛذ أشٚصی سٚضٍٙشی فٕیٙیستی ثب تبسیخ ٔجبسصاتی ٔػش داسد.
سؼذاٚی ،استمشاس دِٚتٞبی ثسیبسی سا دس ق َٛص٘ذٌی خٛد تجشث ٝوشد .اص صٔبْداسی دِٚت دس دست ا٘ٛس
سبدات تب ػجذاِفتبح سیسی ،إٛٞ ٚاس ٜصیش سبیٝی تٟذیذٞبی ثذ٘ٝی سیبسیٔ/زٞجی االصٞش ،سٚسبی جٕٟٛس ٚ
ٌٕبضتٞٝبی أٙیتی آ٘بٖ لشاس داضت .أب ضٟشت سؼذاٚی  ٚسشٔبی ٝی اجتٕبػی حبٔی ا ،ٚثبسٞب ٚی سا اص ٔشي
دس ا٘ضٚای سّ ٚ َٛیب تشٚس ٘جبت داد« :جٛا٘بٖ ضت  ٚسٚص دٚس  ٚثشْ ٞستٙذ؛ ٞضاساٖ جٛاٖ .حىٔٛت اص لذستِ
جٛا٘بٖ ٔیتشسذ  ٚچ ٖٛجٛا٘بٖ ثب ٔٗ ٞستٙذ حىٔٛت جشئت ٕ٘یوٙذ و ٝث ٗٔ ٝآسیت ثشسب٘ذ]1[ ».
سؼذاٚی ٕٛٞاس ٜثٛ٘ ٝضتٗ ٔطغ َٛثٛد  ٚتشیجٖٞٛبی غشةٔ ،یضثبٖ ٕٞیطٍی سخٙشا٘یٞبی ا ٚثٛد٘ذ .دس ٚالغ،
ٔبدأیو ٝا ٚفشیبد «٘ٛاَ اِسؼذاٚی ٔیثبیست ثٕیشد» سا پس اص پخص اراٖ اص ثّٙذٌٛی ٔسجذ ٔحُ ص٘ذٌی
خٛد ٔیضٙیذ ،ثب اتىب ثش أىبٖ ٕٞیطٍی خشٚج اص وطٛس ،جّٛی تٛلف فؼبِیتٞبی خٛد دس حٛص ٜص٘بٖ ٚ
جٙسیت سا ٔیٌشفت .ایستبدٌی ػّی٘ ٝظبْ پذسسبالس  ٚغحجت اص «ثذٖ ص٘بٖ  ٚسىس» ٝ٘ ،فمف دس ق َٛػٕش
 89سبِٝی سؼذاٚی ،و ٝدس فؿبی فشٍٙٞی أشٚصیٗ ٔػش ٘یض وٕبوبٖ تبثٛست .سؼذاٚی ٕٛٞاس ٜوٙتشَ
سیبسی ٘بضی اص ٔزٞت  ٚحجبة اججبسی سا ٘ ٝفمف دس ٔػش و ٝدس سیكشٜی جٟبٖ ػشة ٛٔ ٚسد ٔطخع
جٕٟٛسی اسالٔی (ایشاٖ) ٔٛسد ثشسسی لشاس ٔیداد .إٞ ٚیط ٝتمّیُ فؼبِیتٞبی یه صٖ فٕیٙیستِ ػشة ثٝ
سٌ ٝضاسٜی «حجبة»« ،ختٝٙی اججبسی وٛدوبٖ» « ٚچٙذٕٞسشی» اص سٛی خٛا٘ص فٕیٙیستی ٔسّف دس
غشة سا ٘بضیب٘ ٚ ٝحبوی اص فمذاٖ پی٘ٛذ ٔجبسص ٜػّی ٝستٓ جٙسیتی ثب ایستبدٌی ػّی ٝستٓ قجمبتی ٔیدیذ .روش
ایٗ ٘ىت ٝاص یه سٕٞ ،ٛبٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝسئِٛیت سیبسی سؼذاٚی دس جٟتٌیشیٞبی تبسیخی سا ثشجستٝ
ٔیسبصد ،اص ٚجٟی دیٍش ٘یض سشآغبص ٘مذی جبٔغ ػّی ٝوبس٘بٔٝی فؼبِیتی ٚی خٛاٞذ ثٛد.
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قی تبسیخ  50سبِٝی ضذتٌیشی ٔجبسصات فٕیٙیستٞبی ػشة ػّیٌ ٝستشٜی خط٘ٛت ،فمش  ٚتجؼیؽ ػّیٝ
ص٘بٖ ،اسبٔی ثسیبسی اص فؼبالٖٙٞ ،شٔٙذاٖٛ٘ ،یسٙذٌبٖ ،دا٘طجٛیبٖ  ٚص٘بٖ وبسٌش (و ٝثٚ ٝاسكٝی آٌبٞی
قجمبتی ،ػّی ٝتجؼیؽ  ٚتمسیٓ وبس جٙسیتی دس ٔٙبصَ ٚ ٚاحذٞبی تِٛیذی ایستبد٘ذ)ٕٛٞ ،اس ٜدس حبضی ٚ ٝا٘ضٚا،
ٔذفٔ ٖٛب٘ذ ٜاست .اص ایٗ ٔٙظش سؼذاٚی ،یٍب٘ٔ ٝجبسص ػّی ٝاختٙبق ،استجبع  ٚسیبستٞبی جٙسیتصد ٜػّیٝ
ص٘بٖ ٘جٛد ٜاست .ا ٚثٚ ٝاسكٝی تبِیف وتبةٞبی اسصضٕٙذ پیشأ ٖٛجٙبیبت ٘بلعسبصی ثذٖ ص٘بٖ  ٚاستجبع
ٔزٞجی ،ث ٝچٟشٜای تبثیشٌزاس دس ٔػش  ٚفیٍٛسی ٔكشح دس لبِت «ا٘ؼىبس غذای ص٘بٖ ػشة» دس اسٚپب ٚ
آٔشیىب ثذَ ضذٛٔ ،لؼیتی و ٝثشای ثسیبسی اص فؼبالٖ جٛاٖ ثب ػّٕىشدی سادیىبَٔ ،حمك ٘طذ  ٚچ ٝثسب ثٝ
آٖ اػتمبدی ٘یض ٘ذاضتٙذ .دس ایٗجب غحجت اص ػّٕىشد جسٛسا٘ٔ ٚ ٝمبٔٚت ٞش سٚصٜی ص٘ب٘ی است و ٝثب ػٕشی
وٛتب ٜدس پی تشٚسٞب  ٚسبِیب٘ی دساص ثب حجس  ٚضىٙجٛٔ ٝاج ٝضذ٘ذ  ٚثٝدِیُ فمذاٖ ثذ٘ٝی حٕبیتٍش داخّی ٚ
فشأّیٕٛٞ ،اس ٜدس سبحت فیٍٛسٞبی ٔؼتشؼ ٔ ٚفشد ،ثبلی ٔب٘ذ٘ذ .دس ٚالؼیت أش ،سؼذاٚی ٔبدأی اص چشاییِ
تمّیُ ٔكبِجبت ص٘بٖ ػشة ث« ٝحجبة ٔ ٚزٞت» اص سٛی فٕیٙیستٞبی غشثی ث ٝایشاد سخٙشا٘ی ٔیپشداخت
و ٝخٛد ٘یض جٟت ػجٛس اص آٖ ،جض تبویذ والٔی ،چبسٜی دیٍشی اتخبر ٘ىشد .دسست دس ثبص ٜسٛاسضذٖ
ؾذا٘مالة حبوٓ دس ٔػش  ٚسٚصٞبی پس اص وٛدتبی  30طٚئٗ  2013ثٛد و ٝحتی سؼذاٚی ٘یض ث ٝخف ٟ٘بٖ ٚ
پشإٞیت حؿٛس وبسٌشاٖ  ٚفشٚدستبٖ  ٚدأٝٙی ٔكبِجبت آ٘بٖ دس صٔیٝٙسبصی  ٚتحمك ا٘مالة تٛجٟی ٘ىشد ٚ
ث ٝثِش٘ذسبصی ٔجبسص ٜػّی ٝسیبستٞبی جٙسیتصد ٜاص سٛی تشیجٖٞٛبی فٕیٙیستی غشة ادأ ٝداد ٛٔ ٚسد
تمذیش لشاس ٌشفت .أب ایٗ چشخٝی تمذیشٞبی ثشحك  ٚثٝپبس سبَٞب فؼبِیت ٔ ٚجبسصٜی ٚی ،آیب جبیی ثشای
دیذٖ حمیمی فؼبِیت ص٘بٖ وبسٌش ،دا٘طجٛیبٖ  ٚفٕیٙیستٞبیی و ٝاص دَ ٌزاس اص استجبع ٔزٞجی ثِ ٝضْٚ
ثشپبیی سٞبیی  ٚثشاثشی سسیذ ٜثٛد٘ذ  ٓٞثبلی ٔیٌزاضت؟  ٚآیب ػذْ دسن ا٘ؿٕبٔی اص تحمك یه ا٘مالة ٚ
٘یشٞٚبی ثشسبص٘ذٜی آٖ ،ثِ ٝغضشٞبیی چ ٖٛچطٓ ثستٗ ثش چٟشٜی حمیمی وٛدتبچیبٖ ٔٙجش ٕ٘یضٛد؟
ث ٝفٛسی 2011 ٝثبصٌشدیٓ .سّسّ ٝاػتشاؾبت ثٟبس ػشثی دس ت٘ٛسٔ ،ػش ،سٛسی ،ٝیٕٗ ،ػشاق  ٝ٘ ،... ٚیهضجٝ
و٘ ٝتیجٝی ٔٙكمی سبَٞب سشوٛة سیبسی ،تضسیك فمش٘ ،مؽ حك آصادی ثیبٖ ،حبضی٘ٝطیٙی ،ثیىبسی ٚ
تحٕیُ سیبست ٞبی ٘ئِٛیجشاِیستی ػّیٔ ٝضدثٍیشاٖ ثٛد .اػتشاؾبتی و ٝدس ظبٞش أشٕٛٞ ،اس ٜثب جٕؼیتی تٕبٔب
ٔشدا٘ ٝدس لبة تّٛیضیٖٞٛب ٘مص ثست .أب آیب تسخیش ٔیبدیٗ ،یضِٞٝب  ٚسشٚدٞبی دستٝجٕؼی ثب غذایی
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یهدست ٔشدا٘ ٚ ٝخبِی اص ص٘بٖ ،ثٔ ٝؼٙبی غیجت آ٘بٖ دس صٔیٝٙسبصی  ٚیب تحمك ا٘مالة تب پیص اص استمشاس
ؾذا٘مالة ثؼذی ثٛد ٜاست؟
پس اص ا٘جبضت تجبسة خیضشٞب  ٚا٘مالةٞب ،آٖچ« ٝاػتشاؾبت ٔشدٔی ػشاق» سا ثیص اص سبیش وطٛسٞب دس
ثبص ٜسبَ  2019تب  2020دس غذس ٍ٘ب ٜداضت ،ثبصیبثی ٘ ٚمذ ٞشسٚصٜی جشیب٘بتی ٘ظیش وٕیتٝی ا٘مالة اوتجش ٚ
تجشث ٝی ثشپبیی چبدسٞبی ٔؼتشؾبٖ دس ٔیذاٖ اِتحشیش ثٛد .اص ٕٞیٗ سٚست و ٝثب فبغّٝای ٞطت سبِ ،ٝص٘بٖ
ٔجبسص ػشالی ث ٝػیبٖسبصی تطىُٞبی ٔستمُ خٛد  ٚیب اػالْ حؿٛس لذستٔٙذتش وٕیتٞٝبی ص٘بٖ پشداختٙذ.
ص٘بٖ ایٗثبس اص سٚیٝی ٕٞیطٍی دست دساصی ٞب ،آصاسٞبی خیبثب٘ی ،تٟذیذٞبی ِسب٘ی  ٚفؿبی جٙسیتصدٜی
ٔجبسصاتی حتی دس ٔیبدیٗ تحت اضغبَ ٔؼتشؾیٗ پشد ٜثشداضتٙذ .دس حمیمت ثذ ٖٚثشسسی تٕبٔی ٚجٔ ٜٛجبسصاتی
ثٟبس ػشثی  ،2011فؼبالٖ ص٘بٖ ػشالی ٞیچ لذْ سٚثٝجّٛیی ثشٕ٘یداضتٙذ  ٚثٙب ثش خٛا٘ص سٙتی ٔ ٚسّف ثش
جبٔؼ ،ٝتٟٙب سٌٛٛاساٖ ،ثشادساٖ  ٚفشص٘ذاٖضبٖ ٔؼشفی ٔیضذ٘ذ ،ثیآ٘ى ٝثتٛا٘ٙذ تذا ْٚخف ٔجبسصاتی  ٚسسیذٖ
ث ٝدادخٛاٞی ضٟذای ا٘مالة ٔ ٚجٕٛع ٔكبِجبت سیبسی ،اجتٕبػی  ٚالتػبدیضبٖ سا فشیبد ص٘ٙذ.
ٔػش ٘یض اص ایٗ لبػذٔ ٜستثٙی ٘یست .دس سٚصٞبی پس اص سمٛـ دِٚت حسٙی ٔجبسن  ٚحذفبغُ دِٚت
ا٘تمبِی ٔحٕذ حسیٗ قٙكبٚی (پبیبٖ  30طٚئٗ  ،)2012دیٍش فٕیٙیستٞب  ٚفؼبالٖ حمٛق ص٘بٖ ث ٝسیبق
سٚصٞبی ضىُ ٌیشی ا٘مالة ثٔ ٝجبسصٔ ٜطغ َٛثٛد٘ذ  ٚتب آخشیٗ سٚصٞبی پیص اص ثبصداضت  ٚیب آغبص ٔمبٔٚت
دس ص٘ذاٖ ،تبثیشٌزاسی آ٘بٖ ثٚٝاسكٝی ٌضاسضبتی اص تجٕؼبت ،تحػٗٞب ،تطىُیبثیٞب  ٚفؼبِیتٞبی سسب٘ٝای،
ثشجست ٝضذ .دس تٕبٔی سٚصٞبی ا٘مالثی تب وٛدتبی  ،2013سؼذاٚی ثب فمذاٖ چطٓا٘ذاص سیبسی دس تحّیُ
قجمبتی اص اػتشاؾبت  ٚیب ٘مص ص٘بٖ ٔجبسص دس صٔیٝٙسبصی  ٚیب ٔمبٔٚت دس خیبثبٖٞب ،دس لیبسی ٘سجتی ٔبثیٗ
«ٔجبسن»  ٚیب «سیسی» ٔحػٛس ٔب٘ذ  ٚضبخع دٚسی اص «اخٛاٖ إِسّیٕٗ» سا ثٝػٛٙاٖ اٞشْ تبییذ ٚ
سٞبییثخص اص یه دیىتبتٛس ث ٝوٛدتبچی آتی تمّیُ داد .استب٘ذاسد دٌٚب٘ٝی سؼذاٚی دس ٘مذ ثشجستٝسبصی ٚ
ثش٘ذسبصی دٔ ٚكبِجٝی ایستبدٌی ػّیٔ« ٝزٞت  ٚحجبة» تٛسف فٕیٙیسٓ غشة ،صٔب٘ی ػیبٖتش ٔیضٛد وٝ
خٛد ا٘ ٚیض تىثش  ٚثخص پزیشی ٔجبسصاتی ص٘بٖ دس خالَ  ٚسٚصٞبی پسب وٛدتب سا اص اسبس ٘بدیذٌ ٜشفت .دس
حمیمت ثشضٕبسی ٔٛاسدی اص ستٓٞبی ٞش سٚص ٜػّی ٝص٘بٖ  ٚفؼبِیتٞبی تبثیشٌزاس سؼذاٚی دس ایٗ ثبة (٘ظیش
ٔثّٝسبصی ص٘بٖ  ٚچٙذ ٕٞسشی) ،ثذَ ثِ ٝىچشٞبی دا٘طٍبٞی  ٚیب تشْٞبی «آسیتضٙبسی ص٘بٖ جٛأغ
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ػشة» ضذ ٔ ٚحذٚد ث ٝایٗ حٛصٔ ٜب٘ذ ،ثیآ٘ى ٝسؼذاٚی ثتٛا٘ذ ،ص٘جیشٜی ایٗ پیٛست اػتشاؾی سا ثشجستٚ ٝ
یب ثب آٖ ٕٞشاٞی وٙذ.
ضبیذ ػیٙیتشیٗ ٔثبَ٘ ،بْثشدٖ اص «صیٙت إِٟذی» دا٘طجٛی دا٘طٍب ٜاالصٞش ٔػش ثبضذ .دا٘طجٛیی و ٝثذٖٚ
وٕتشیٗ ثذ٘ٝی حٕبیتٍش ،ػّیٌ ٝستشٜی استجبع ٔزٞجی حبوٓ ثش ٔػش  ٚسیبستٞبی اخٛاٖإِسّٕیٗ ایستبد،
ثیآ٘ىِ ٝحظٝای اص ٚحطت یه استجبع فشاٌیش ث ٝدأبٖ وٛدتبیی ٚیشاٍ٘ش ثیفتذ .إِٟذی ثب ٌزاس اص
سیبستٞبی اجشایی ایٗ سبصٔبٖ ٘ ٚمذ غشیح ٔزٞت دس دستبٖ آ٘بٖ ،دس پی فطبسٞبی سٚا٘ی  ٚتٟذیذٞبی
والٔی ٘بضی اص ثشداضتٗ حجبة خٛد دس سبَ  2014دست ث ٝخٛدوطی صد .وسیو ٝتب پیص اص ٔشي،
پش٘ٚذٜی دختشاٖ ثسیبسی و ٝسثٛد ،ٜضىٙج ٚ ٝیب ثٝلتُ سسیذ ٜثٛد٘ذ سا ٔٛسد ثشسسی لشاس داد ٜثٛد .ایٗ
دختشاِٖ تحت خط٘ٛت ٝ٘ ،ثیحجبة ؤ ٝكبثك اسّٛة تحٕیّی حجبة  ٚػفت اسالٔی ث ٝخیبثبٖٞب آٔذٜ
ثٛد٘ذ .قجك آخشیٗ دادٜٞبی سسٕی 4/99 ،دسغذ اص ص٘بٖ ٔػشی ،تجشثٝی آصاس  ٚاریت دس خیبثبٖ ٔ ٚحُ وبس
خٛد سا تجشث ٝوشد٘ذ و ٝاص ٔیبٖ آ٘بٖ 72 ،دسغذ ثب پٛضص وبُٔ اسالٔی ثٛد٘ذ .ثشای سؼذاٚی و ٝسٛطٌی
ص٘بٖ دس ثشاثش حجبة اججبسی سا یىی اص سا٘ٞٝبی اغّی ٔجبسص ٜػّی ٝاستجبع ٔزٞجی ٔیدا٘ست٘ ،مص  ٚإٞیت
ص٘بٖ وبسٌش ٔحججٔ ،ٝبدساٖ حبؾش دس ٔیبدیٗ  ٚلذست ثیثذیُ اػتشاؾی ص٘بٖ فشٚدستٕٛٞ ،اس ٜوٕشً٘ ثٛد.
حبَٛ٘ ،ثت پشداخت ث ٝتشْ جٙسیت ٍ٘ ٚب ٜدِٚتٞبی پیبپی حبوٓ دس ٔػش دس تمبثُ ثب آٖ است .غحجت اص
سیبِیت جٙجص ٔجبسصاتی ص٘بٖ ٔػش ػّی ٝاستجبع ٔزٞجی « ٚحك دفبع اص آصادی جٙسی» ،ثٔٝثبث ٝفبص دْٚ
ٔجبسص ٜػّی ٝتجؼیؽ جٙسیتی ٘ ٚمؽ حمٛق ٘بضی اص آٖ است .قی د ٜسبَ ٌزضت ،ٝدٌشثبضبٖ جٙسی،
جبٔؼٝی ػظیٓ  ٚ LGBTفؼبالٖ ایٗ حٛص ٜثب سشوٛة حذاوثشی دس ٕٞبٖ فؿبی جٙسیتصد ٜثٔ ٝجبسصٜ
ٔطغِٙٛذ٘ .بْثشدٖ اص «سبس ٜحجبصی» سٛسیبِیست ،فٕیٙیست  ٚوٙطٍش دٌشثبش ٔػشیٔ ،ثبَ ثی٘مؽ ایٗ
أش است .سبس ٜحجبصی و ٝاثتذا ث ٝدِیُ ثشافشاضتٗ پشچٓ سٍ٘یٗوٕب٘ی دس وٙسشت ٌشٛٔ ٜٚسیمی ٔطشٚع ِیّی
دس سبَ  2017ثبصداضت ضذ ،پس اص تحُٕ ٔبٜٞب ضىٙجٝی جسٕی  ٚآصاسٞبی جٙسی  ٚسٚا٘ی ثب تٛدیغ لشاس
ٚثیم ٝآصاد ضذ  ٚپس اص ٔذتی ٘یض خٛدوطی وشد .دس حمیمت ٚؾؼیت دٞطتٙبن سشوٛةٞب  ٚأٙیتیسبصی
پشداخت ث« ٝتشْ جٙسیت» دس ٔػش ،صایطٍش ٞضیٞٝٙبی سیبسی ثسیبس سٍٙیٗ  ٚتٟذیذ جب٘ی ایٗ فؼبِیٗ است.
ٔشدا٘ی چ« ٖٛپبتشیه جٛسجصوی» ،تٟٙب ث ٝدِیُ فٕیٙیست ثٛدٖ  ٚتحػیالت آوبدٔیهِ «جٙسیت ٔ ٚكبِؼبت
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ص٘بٖ» تحت سغذ دستٍب ٜأٙیتی سیسی لشاس داضتٙذ .ا ٚثٔٝحؽ ٚسٚد دس فشٚدٌب ٜلبٞش ،ٜتٛسف ٔبٔٛساٖ
أٙیتی ثبصداضت ضذ .قی تٕبْ ایٗ سبَٞب ،فٕیٙیستٞبی ٘سُ جٛاٖ ،خف ٔجبسصاتی سؼذاٚی دس ایستبدٌی
ػّی ٝستٓ جٙسیتی سا استمب داد٘ذ  ٚثب ثٝجبٖ خشیذٖ ٞضیٞٝٙبی سیبسی ایٗ أش ،پٛیبیی جٙجص ایستبدٌی ػّیٝ
٘مؽ حمٛق ص٘بٖ سا حفظ وشد٘ذ ،أب ػٕش وٛتب ٚ ٜیب ضذت حذاوثشی سشوٛة پسبوٛدتبی ٔػش دس دِٚت
سیسیٕٛٞ ،اسٔ ٜب٘غ اص ا٘ؼىبس سسبتش غذای آ٘بٖ ضذ .دس ایٗ ٔیبٖ ،جٟتٌیشی ضتبةصد ٚ ٜا٘سذاد سیبسی
سؼذاٚی دس سٚصٞبی پسب وٛدتبی  2013اص ٕٞیٗ ٘مكٔ ٝیتٛا٘ذ ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌیشد:
 )1ػذْ تحّیُ تبسیخی اص ٚجٛد  ٚلذست سیبسی ٔحشٔٚبٖ دس پیصثشد ا٘مالة ٚ
 )2ا٘فػبَ ٚی اص ضشیبٖ ص٘ذٜی ٔجبسصاتی جٛا٘بٖ ٔؼتشؼ ٕٞ ٚشاٞی ؾٕٙی ٚی ثب وٛدتب.
«سیسی خیّی ثب ٔجبسن فشق داسد .سیسی تٛا٘ست ضشِّ اخٛاٖإِسّٕیٗ سا وٓ وٙذ ،أب ٔجبسن ٘ ،ٝحتی لجُ اص
ا ٚسبدات ٘ ٓٞتٛا٘ست]2[ ».
سؼذاٚی پس اص ایٗ اظٟبس٘ظش غشیح دسثبسٜی وٛدتب دس ٔػبحجٞٝب  ٚسخٙشا٘یٞب ،اػالْ وشد و ٝاستمشاس
سیبسی  ٚپزیشش ػجذاِفتبح سیسی  ٓٞدس دستبٖ ٔشدْ است  ٚآٟ٘ب تػٕیٓ ٔیٌیش٘ذ و ٝسیسی ،ث ٝدسد
ّٕٔىت ٔیخٛسد یب ٘ .ٝسؼذاٚی پس اص سبَٞب ص٘ذٌی دس یه دِٚت ثشآٔذ ٜاص وٛدتب ث ٝایٗ ٘تیج ٝسسیذ ٜثٛد
و ٝاٌش سیسی ٔثُ ٔجبسن ثبضذ ،ا ٓٞ ٚسفتٙی است.
أب آیب ػذْ ثشجستٝسبصی ػّٕىشد ٔجبسصاتی فؼبالٖ ص٘بٖ  ٚقیف ػظیٓ وبسٌشاٖ دس ا٘مالة  ،2011فمف اص
چطٕبٖ سؼذاٚی ث ٝدٚس ٔب٘ذ ٜثٛد؟  ٚیب ایٗ فمذاٖ تطىُیبثی  ٚتحّیُ پیٛستٌ ،ٝشیجبٖ ٘یشٞٚبی سیبسی چپ
حبؾش دس ٔػش سا ٘یض خٛاٞذ ٌشفت؟
دس صٔبٖ صٔبْداسی حسٙی ٔجبسن دس ٔػش ،ثیصتشیٗ تؼذاد اػتشاؾبت ،اػتػبثبت وبسٌشی  ٚتحػٗٞبی
٘بضی اص وٕجٛد دستٕضد غٛست پزیشفت .دس دسبٔجش سبَ  ،2006ثیص اص  3000وبسٌش صٖ ٔ ٚشد ٔطغ َٛثٝ
وبس دس وبسخب٘جبت ػظیٓ ثبفٙذٌی  ٚدٚص٘ذٌی دس ٔحّٝی اِىجشی ٔػش ،وبسٌبٜٞبی ایٗ ٔجٕٛػ ٝسا دس
اػتشاؼ ث ٝػذْ پشداخت پبداش خٛد تشن وشد٘ذ .دس حبِیوٞ ٝضاساٖ وبسٌش دس ٔیذا٘ی ٘ضدیه جٕغ ضذٜ
ثٛد٘ذ٘ 70 ،فش اص وبسٌشاٖ دس وبسخب٘ٔ ٝب٘ذ٘ذ  ٚآٖجب سا تسخیش وشد٘ذ تب ؾٕٗ ٔتٛلفسبصی س٘ٚذ تِٛیذ،
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اػتػبة سا ث ٝسٚصٞبی آتی ٔتػُ وٙٙذ٘ .تیجٝی چٙیٗ اػتػبثی ،ػمت٘طیٙی دِٚت دس خػٛغیسبصی
وبسخب٘ ٚ ٝپشداخت پبداش  ٚتٕبْ ٔضایبی وبسٌشاٖ ثٛد .پس اص ٔجبسنٔ ،شسیِ ٘ئِٛیجشاَِ حبٔی سیبستٞبی
غٙذٚق ثیٗإِّّی پ٘ َٛیض ثشای دسیبفت ٔٙبثغ ٔبِی ثیصتش ،دست ث ٝتػٛیت لٛا٘یٙی صد و ٝث ٝخبِیتش ضذٖ
سفشٜی وبسٌشاٖ  ٚفمش جٕؼی ٔضدثٍیشاٖ ٔػش ٔٙجش ضذ .وبسٌشاٖ ٔػش و ٝدس تبسیخ ٔجبسصاتی خٛد «ا٘تفبؾٝ
٘بٖ» (ثب ثیص اص  800وطت ٝدس  18طا٘ٛی )1977 ٝسا دس وبس٘بٔ ٝداس٘ذٕٛٞ ،اس ٜاص اػتشاؼ ػّی ٝلكغ یبسا٘ٞٝبی
دِٚتی ثشای تبٔیٗ وبالٞبی اسبسی تب اػتشاؼ ػّی ٝفسبد دِٚتٞبی حبوٓ سا اص سش ٌزسا٘ذ٘ذ.
دس دٕٞیٗ سبٍِشد ا٘مالة ٔػش ،جٛا٘بٖ سٛسیبِیست ٔػش ث ٝثبصٍ٘شی تبسیخ ،ػُّ ضىست ٘ ٚمذ اغّیتشیٗ
ضؼبس ا٘مالة ٔػش پشداختٙذ« :ػیص اِحشیة ،ػذاِت اجتٕبػی.»ٝ
آٟ٘ب اػالْ وشد٘ذ و ٝثذ ٖٚدسن ػُّ ضىست ا٘مالة ٕ٘ ،2011یتٛا٘ٙذ ٌبٔی س ٚث ٝجّ ٛثشداس٘ذ ٞ ٚشٌض لبدس
٘خٛاٙٞذ ثٛد اص وبثٛس وٛدتبی  2013ث ٝایٗس ،ٛػجٛس وٙٙذ:
«ا َٚاص  ،ٕٝٞضؼبسٞبی ا٘مالةْ ٔج ٚ ٟٓآسٔبٌٖشایب٘ ٝثبلی ٔب٘ذ٘ذ٘( :بٖ ،آصادی ،ػذاِت اجتٕبػی) .ثٝػٛٙاٖ
ٔثبَٔ ،مػٛد ٔب اص آصادی چیست؟ ٔب خٛاٞبٖ چٛ٘ ٝع دٔٛوشاسی  ٚوذاْ سٞبیی ثٛدیٓ؟ آیب دٔٛوشاسی
پبسِٕب٘ی ٔٛسد ٘ظش ٔبست  ٚیب سبختبس سادیىبَ  ٚثیٚاسكٝی دٔٛوشاسی و ٝاص قشیك آٖ آصادی حمیمی ثشای
ٌ ٕٝٞشٜٞٚبی تحت ستٓ (٘ظیش ص٘بٖ  ٚالّیتٞبی ٔزٞجی) حبغُ ٔیضٛد؟ آیب ٞذف ٔب پبوسبصی  ٚاغالح
سبصٔبٖٞبی دِٚتی اص ل ٜٛلؿبئی ٚ ٝپّیس ثٛد؟  ٚیب ثذَضذٖ ث ٝسشٚیس أٙیت دِٚتی یب دسیبفت ثشخی
أتیبصا ت خبظ اص آ٘بٖٔ ،مػٛد ٔب ثٛد؟  ٚاص لؿبٙٔ ،ظٛس ٔب اص ػذاِت اجتٕبػی چیست؟ آیب ایٗ ػذاِت
اجتٕبػیْ غشفب ٔتىی ثش ٔٛاسدی ٘ظیش وبٞص فسبد سبختبسی ،تؼییٗ حذالُ دستٕضد ثب افضایص
"ٚالغٌشایب٘ٝی" ٔبِیبت ثشای ضشوتٞب  ٚثذ٘ٝی سشٔبیٝداساٖ است؟ یب ػذاِتی اجتٕبػی ثذ ٖٚآٖو ٝثتٛا٘ذ
ٔبٞیت سیبستٞبی ٘ئِٛیجشاِیستی سا ثٝخكش ثیٙذاصد؟ آیب ٔٙظٛس ٔب اص ػذاِت اجتٕبػیّٔ ،یضذٖ ضشوتٞبی
ا٘حػبسی  ٚلشاسدادٖ آٖٞب تحت یه سٚیٝی وٙتشَ دٔٛوشاتیه است؟ اٌش ٔب فمف خٛاستبس اػٕبَ اغالحبتی
خُشد ثشای ٟٔبس تبثیشات ٘ئِٛیجشاِیسٓ ثش ٔؼیطت فمشا  ٚقجمٔ ٝتٛسف ٞستیٓ ،پس ؾشٚست  ٚجبیٍب ٜا٘مالثی
دس ایٗ ثبس ٜچیست؟
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دس ا٘مالة  2011ثشداضتٞب اص ٔؼٙبی آصادی  ٚػذاِت اجتٕبػی ٝ٘ ،فمف ثیٗ ٘یشٞٚبی سیبسی ٔختّف ،ثّىٝ
دس غفٛف ٞشیه اص ایٗ ٘یشٞٚب ٔ ٓٞتفبٚت ثٛد .ػّیسغٓ ٘مص ثضسٌی و« ٝاػتػبثبت وبسٌشی» دس سشٍ٘٘ٛی
دِٚت ٔجبسن ایفب وشد  ٚػّیسغٓ تبثیش ٔتمبثُ جٙجص سیبسی حبؾش خیبثبٖٞب ٔ ٚیبدیٗ  ٚجٙجص پٛیبی
وبسٌشی دس وبسخب٘ٞٝب  ٚضشوتٞب ،ایٗ د ٚجٙجص اص یىذیٍش ٔجضا ٔب٘ذ٘ذ .دس ایٗجب ثٝغٛست تمشیجی ،جٙجص
وبسٌشی دس حذ ٔجبسصات غٙفی ٔ ٚكبِجٌٝشی التػبدیْ ثبلی ٔب٘ذ  ٚث ٝیه ثبصیٍش تبثیشٌزاس دس غحٝٙی
سیبسی تجذیُ ٘طذ .ایٗ ثذاٖ ٔؼٙبست و ٝحتی دس تجبسةِ غیشا٘مالثیِ ا٘تمبَ اص دیىتبتٛسیٞب ثٝ
دٔٛوشاسیٞبی پبسِٕب٘ی ،ایٗ جٙجصٞبی وبسٌشی ثٛد٘ذ و٘ ٝمص سیبسی ٔشوضی سا ثبصی ٔیوشد٘ذ  ٚچ ٝثسب
ثذ ٖٚحؿٛس آ٘بٖ ،چٙیٗ ٌزاسی ٕٔىٗ ٘جٛد (ثشصیُ ،وش ٜجٛٙثی  ٚآفشیمبی جٛٙثی ٔٛاسدی اص ایٗ دست
ٞستٙذ) .اص ایٗ س ،ٚدسن دالیُ ػیٙی  ٚرٙٞیِ ٘مص سیبسی ؾؼیفِ جٙجص وبسٌشی دس ا٘مالة طا٘ٛی ٚ ٝتالش
جٟتِ غّج ٝثش ایٗ ؾؼفٔ ،یتٛا٘ذ یىی اص اغّی تشیٗ ٚظبیف چپ دس سبَٞبی آیٙذ ٜثبضذ»]3[ .
حبال ثب فبغّٝای د ٜسبِ ٝاص ا٘مالة ٔػش ،فؼبالٖ سیبسی حبؾش دس ٔػش ث ٝدسن ػٕیكتشی اص ؾشٚست
ٚاوبٚی تٛاٖ چب٘ٝص٘ی قجمٝی وبسٌش دس تفٟیٓ  ٚتثجیت ٔكبِجبت خٛد  ٚفمذاٖ ٘مصپزیشی سیبسی آ٘بٖ دس
تجبسة پیطیٗ داس٘ذ .اص سٛی دیٍش ،ثذ٘ ٝی ٔتطىُ فؼبالٖ ص٘بٍٖ٘ ،ب ٜخٛد سا دس پی٘ٛذ ثب تجبسة ا٘مالةٞب،
خیضشٞب  ٚسشوٛة جٙجصٞبی ٔؼیطتی ٔٙكمٔ ٝیثیٙذ ،جبییو ٝآ٘بٖ سا دس ثیب٘یٞٝبی خٛد ،ریُ «ٌشٜٞٚبی
تحت ستٓ» جبی ٘ذٙٞذ  ٚث ٝػبّٔیت لذستٕٙذضبٖ ایٕبٖ ثیبٚس٘ذ .دس ٔػشِ حبؾش ثب جٕؼیت ٘ 6000فشی
ٔتطىُ اص ص٘ذا٘یبٖ سیبسی ،وٕبوبٖ د ٚاتٟبْ «ٕٞىبسی ثب تشٚسیسٓ»  ٚیب «ػؿٛیت دس سسب٘ٞٝبی
سٛسیبِیستی» ث ٝافضایص ثبصداضتٞبی پیطٍیشا٘ ٝدِٚت سیسی دأٗ ٔیص٘ذ .ایٗ فؿبٔ ،ػش سا ث ٝیىی اص
ثضسٌتشیٗ ص٘ذاٖٞبی خجشٍ٘بساٖ  ٚفؼبالٖ سیبسی ثذَ وشد ٜاست .دس حمیمت ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝآ٘چٛ٘ ٝاَ
سؼذاٚی دس ق َٛثیص اص  7د ٝٞوبس٘بٔٝی فؼبِیتی ػّی ٝاستجبع  ٚلٛا٘یٗ جٙسیتصد ٜا٘جبْ داد ،حبَ فؼبالٖ
ص٘بٖ ،دا٘طجٛیبٖ  ٚص٘بٖ وبسٌشی ٞستٙذ و ٝثٝغٛست پیٛست ٝاص جّٕ ٝایٗ خكٛـ ٔجبسصاتی سا ثٝپیص
ٔیثش٘ذ .ثسیبسی اص جشیب٘بت سادیىبَ سٛسیبِیستی ،حذفبغُ د ٚسبَ  2011تب وٛدتبی  2013سا دس ٔمبْ
ضبخػی جٟت ثشسسی ػّٕىشد احضاة سیبسی ،فؼبالٖ ضبخع فٕیٙیست  ٚسٙذیىبٞبی وبسٌشی لشاس داد٘ذ.
اص ایٗ س ،ٚفمذاٖ چطٓا٘ذاص سیبسی سؼذاٚی جٟت ثشٖٚسفت اص حػبس ٔٛلؼیت پسب وٛدتبی حبوٓٙٔ ،جش ثٝ
ثشخٛسد سّجی ثب ا ٚ ٚیب وٙبسٌزاضتٗ ٚی ثٝػٛٙاٖ «٘ٛیسٙذ/ٜفؼبِی پیطىسٛت» ضذ .اص قشفی ،سٚی دیٍش
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سى٘ ٝیض پشداخت تحسیٗآٔیض ٔجٕٛػ ٝتبِیفبت  ٚسبَٞب تالش خستٍی٘بپزیش ا ٚػّیٔ ٝثّٝسبصی ا٘ذاْ ص٘بٖ،
سىسیسٓ  ٚایستبدٌی ػّی ٝاستجبع ٔزٞجی دس سكح سسب٘ٝای ٌستشد ٜثٛد .أب ٚالؼیت أش آٖ است و ٝفؼبالٖ
سیبسی  ٚسٛسیبَ فٕیٙیستٞبی حبؾش دس ٔػش ٘یض ،جض ثب ٍ٘ب ٜثٌ ٝزضت ٚ ٝجبدٜای و ٝچ ٝاص سٛی
ٔكشٚداٖ ثیچٟشٜی ٔجبسص  ٚچ ٝفشیبد سسبی ٘ٛاَ سؼذاٚیٕٛٞ ،اس ضذ ٜاستٛٙٞ ،ص  ٓٞث ٝچطٓا٘ذاص ٚ
ؾشٚست ایستبدٌی ػّی ٝاستجبعْ ٘شسیذ٘ذ.
ٕ٘یتٛاٖ ایٗ ٌضاس ٜسا دس ٘ظش ٍ٘شفت و ٝجٟبٖ ػشة ،یىی اص فٕیٙیستٞبی ٕٞیط« ٝضشٚس» خٛد سا اص دست
داد .ضَشّی پیصثش٘ذ ٚ ٜاخالٌَش و ٝضبوّٝی أٙیت ّٔیِ ٔتىی ثش ٘بثشاثشی ،صٖستیضی ٔ ٚجٕٛع لٛا٘یٗ
جٙسیتصد ٜسا ث ٝتىبٖ دسٔیآٚسد.
اص ٔٙظش سٚضٍٙشی فٕیٙیستی  ٚخف ٟ٘بٖ ٔجبسصاتی ص٘بٖ حبؾش دس ٔٙكمٔ ،ٝجٕٛع لٛا٘یٗ ٘بثشثشٔ« ،طشٚع» ٚ
ٟ٘بدی ٝٙدس سٙت ،جض ثب خٛاٞشاٍ٘ی  ٚؾشٚست ایستبیی ػّیٞ ٝش ٘ٛع خٛا٘طی اص استجبعْ ٔیسش ٕ٘یضٛد .دس
ایشأٖ ،ثّٝسبصی وٛدوبٖ دختش  3اِی  6سبِ ٝدس ثشخی سٚستبٞبی ٞشٔضٌبٖ ،خٛصستبٖ ،وشدستبٖ ِ ٚشستبٖ
ث ٝلٛت خٛد ثبلی است .دس سبَ  ،2008دِٚت ٚلت ٔػش ،ختٝٙی ص٘بٖ سا غیشلب٘٘ٛی اػالْ وشد ،أب سیطٝی
فشٍٙٞی ایٗ ٘بلعسبصی ثذٖ وٛدن ثٝغٛست ٔٙكمٝای پبثشجبست .تؼشیف حمٛلی صٖ دس اسالْ ،تٙظیٓ
ٔفبد لب٘٘ٛیِ ٔٙطؼت اص آٖ ،خط٘ٛت ٌستشد ٜػّی ٝص٘بٖ (اص ٔجٕٛػٝی آصاسٞبی خیبثب٘ی ،خط٘ٛت خبٍ٘ی تب
سٚیٝی صٖوطیٞب)ٟ٘ ،بدی ٝٙضذٖ تمسیٓ وبس جٙسیتی ٘بثشاثش دس خب٘ ،ٝػذْ ثشاثشی دس دستٕضد ٕٛٙٔ ٚػیت
حك سم ف جٙیٗ لب٘٘ٛی  ٚإٍٔٗٞ ،ی ٔٛاسدی اص ٔخشج ٔطتشن ستٓٞبی جٙسیتی اِػٕبَضذ ٜػّی ٝص٘بٖ
حبؾش دس وطٛسٞبی ٔٙكم ٝاست .وسب٘یو ٝغذای اػتشاؼضبٖ ،سبَٞبست و ٝدیٍش ٔبثیٗ جٕؼیتٞبی
حبؾش دس خیبثبْٖ ٌٓ ٕ٘یضٛد  ٚخف ا َٚایستبدٌی ػّی٘ ٝبثشاثشی ،فمش  ٚخط٘ٛتا٘ذ ،وسب٘یوٞ ٝش سٚصضبٖ،
تمٛیٓ ٘بٔشئیِ ٔجبسصٜای ٞش سٚص ٜاست.
یادداشتها:
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10
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