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ٞیچ ثٟجٛدی در وبر ٘خٛاٞذ ثٛد. ٘بآرأی اخشٕبػی دیص رٚی ٔبسز. خطٛ٘ز دیص رٚی ٔبسز. ثبیذ »

سخزی ضٍزف خٛاٞٙذ  دچبر ٌیز. ضٟزٚ٘ذاٖ ثیىبری چطٓاخشٕبػی ثبضیٓ:  -ٔٙشظز دیبٔذٞبی الشػبدی

ضٙبس  ٞبی یه آخزر ٞب غحجز ایٗ [1] «، ثبلی احسبس ٚحطشٙبوی خٛاٞٙذ داضز.ٔیز٘ذ یای ٔ ػذٜضذ. 

ٞبی  ٞبی یىی اس لذرسٕٙذسزیٗ دٚدٔبٖ وٛة ٚاِٙجزي، اس سخٓ ٚ سزوٝ ٞبی خی ٘یسز؛ ثّىٝ غحجز

درغذ ٔٙمجض ضٛد ٚ ثیىبری  30وٙذ الشػبد خٟب٘ی ثٝ ٔیشاٖ  ٔیثیٙی  داری خٟب٘ی اسز وٝ دیص سزٔبیٝ

ی ٔزثٛط ثٝ ٚیزٚس وزٚ٘ب. درحبِی وٝ فیّسٛفبٖ  ٞب ٚ لز٘غیٙٝ سز ثٝ آسٕبٖ ثىطذ. ٕٞٝ در ٘شیدٝ سؼغیّی

رسذ خٛدِ  سیبسی ٞسشٙذ، ثٝ ٘ظز ٔی-ػٕبَ ٘ظٓ سیسزٌیزی حبوٕبٖ اس ادیذٔی در خٟز اِ ٍ٘زاٖ ثٟزٜ

ثبیذ  ... ٔٗ سب سزحذ ٔزي اس ٘شبیح آٖ ثز اخشٕبع ٚحطز دارْ»ٍ٘زا٘ی را دارد: حبوٓ ػىس ایٗ  عجمٝ

دار سٛئذی ٔذوٛر، ثٝ  . در ایٙدب سزٔبیٝ«ٌذار ثز ثیٕبر را ثٝ ضذر ثسٙدیٓٔخبعزار دارٚٞبی سبثیز

وطذ. درحبِی وٝ  ٌٛیذ ایٗ ٔؼبِدٝ ثیٕبر را ٔی دٞذ ٚ ٔی ضٙبخز دشضىی سزأخ ٚاوٙص ٘طبٖ ٔی دیص

ٔحذٚدیز ثز  چٖٛ حىٛٔز ٘ظبٔی، ثسشٗ ٔزسٞب ٚ ٚضغِ ٚاٌیز ٞٓ-ٔؼیبرٞبی ضذالذأبر ٚ ٝ فالسف

ٞب ٚ  سزسٙذ وٝ سؼغیّی ثیٙٙذ، حبوٕبٖ ٔی ٞبی وٙشزَ ثذخٛاٞب٘ٝ ٔی سدٕؼبر ػٕٛٔی را ثٝ ٔثبثٝ ٔىب٘یسٓ

 ضذٖ وٙشزَ ثیب٘دبٔٙذ. لز٘غیٙٝ ثٝ سسز

ثٝ غفحبر درخطبٖ وشبة ٔزالجز ٚ سٙجیٝ درثبرٜ ، فیّسٛفبٖ ٔٛرد ثحث 11 -در ارسیبثی سبثیز وٛٚیذ

ٌذاری را ثٝ سجت ضیٛع ثیٕبری در  ضىبَ خذیذ ٘ظبرر ٚ ٔمزراروٝ فٛوٛ اَ وٙٙذ؛ خبیی عبػٖٛ اسشٙبد ٔی

ٌیزی خٟب٘ی  ٌیزی را در لجبَ ٕٞٝ سزیٗ ٔٛضغ ٔشفىزی وٝ غزیح [2]وٙذ. اٚاخز لزٖ ٞفذٞٓ سٛغیف ٔی

اخشزاع یه »ٝ در سّسّٝ ٔدبدالر لّٕی ٚ ثب ٔمبِٝ آغبسیٗ ٚیزٚس داضشٝ، خٛرخٛ آٌبٔجٗ اسز و

ٔٛاضغ خٛد را رٚضٗ سبخز. در ایٗ  2020فٛریٝ  26ثٝ سبریخ  il manifestoٔٙشطز ضذٜ در  «ادیذٔی

وزدٖ ضیٛع ٚیزٚس وزٚ٘ب را سحز  ضذٜ در ایشبِیب ثزای ٔشٛلفٝ، آٌبٔجٗ ٔؼیبرٞبی اضغزاری اخزالغؼ

سزس اس ادیذٔی، دریچٝ »٘ٛیسذ:  وٙذ. اٚ ٔی سٛغیف ٔی «اسبس ی ٚ سٕبٔب ثیٚار، غیزٔٙغم دیٛا٘ٝ»ػٙٛاٖ 

وٙٙذ ٚ  دذیزیٓ وٝ آسادی را ثٝ ضذر ٔحذٚد ٔی ٔؼیبرٞبیی را ٔی ،٘بْ أٙیز ٚرٚد ثٝ ٚحطز اسز ٚ ٔب ثٝ

 ٌزایص ثٝ اسشفبدٜ اس». ثزای آٌبٔجٗ، ٚاوٙص ثٝ ٚیزٚس وزٚ٘ب «دٞٙذ اسشثٙبیی را ٔٛخٝ خّٜٛ ٔی ٚضؼیز

سمزیجب ثٝ ٔب٘ٙذ ایٗ اسز وٝ حبال وٝ » -دٞذ را ٘طبٖ ٔی «ٚضؼیز اسشثٙبیی، ثٝ ػٙٛاٖ اٍِٛی ػبدی دِٚز

سزٚریسٓ ثٝ ػٙٛاٖ ػّز ٔؼیبرٞبی اسشثٙبیی ٔػزف ضذٜ ٚ ثٝ اسٕبْ رسیذٜ، اخشزاع یه ادیذٔی 

ٞب  ثب ا٘شطبر ایٗ ایذٜ. آٌبٔجٗ «وٙذ فزاسز اس ٞز ٔحذٚدیشی ارائٝ ٔی-ٞب سزیٗ ثٟب٘ٝ را ثزای حفظ آٖ ٔغّٛة

لزار ٌزفشٙذ، ٔدذدا  Quodlibetسبیز ا٘شطبرار  در دٚ ٔشٗ دیٍز وٝ در ٔیب٘ٝ ٔبٜ ٔبرس ثز غفحٝ ٚة

 [3]ادػبٞبی خٛد سبویذ وزد.ثز 
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اوٖٙٛ، ٞٓ حك ثب آٌبٔجٗ اسز ٚ ٞٓ ٘یسز؛ یب ثٟشز اسز ثٍٛییٓ اغال حك ثب اٚ ٘یسز ٚ سب حذٚدی حك 

ا٘ذ. حشی ٔشفىزاٖ ثشري  ٞبی ثٙیبدیٗ ثب ادػبی اٚ در سٙبلض چزا وٝ ٚالؼیز وٙذ ثب اٚسز. اٚ اضشجبٜ ٔی

ٚ فالسفٝ ٔسئِٛیز  -اس ٚثب سّف ضذ 1331ٍُٞ در سبَ  -ٞبی ٚاٌیزدار ثبضٙذ سٛا٘ٙذ لزثب٘ی ثیٕبری ٔی

بط ثب ضبٖ سدذیذ٘ظز وٙٙذ: اٌز در ٔبٜ فٛریٝ، ا٘ىبرٌزایی در ارسج دار٘ذ وٝ اٌز ضزایظ ایدبة وٙذ، در ٘ظزار

ٚخٛد حك ثب آٌبٔجٗ اسز  ٚیزٚس وزٚ٘ب ا٘ذوی ٕٔىٗ ثٛد، در اٚاخز ٔبٜ ٔبرس دیٍز ٔٙغمی ٘یسز. ثب ایٗ

ضبٖ اسشفبدٜ خٛاٞٙذ وزد، خػٛغب در سٔبٖ  ٌٛیذ حبوٕبٖ اس ٞز فزغشی ثزای سحىیٓ لذرر ٚلشی ٔی

-ٞبی ٘ظبرر ثحزاٖ. ثز وسی دٛضیذٜ ٘یسز وٝ اس ٚیزٚس وزٚ٘ب در خٟز لذرسٕٙذسبخشٗ سیزسبخز

ٚسیّٝ ردیبثی ٔىبٖ سّفٗ ٕٞزاٜ  ضٛد. دِٚز وزٜ خٙٛثی ضیٛع ٚیزٚس را ثٝ ثزداری ٔی ای ثٟزٜ سٛدٜ

سیبسشی وٝ ٚلشی چٙذ ػطمجبسی خبرج اس اسدٚاج را ٞٓ  -ضٟزٚ٘ذاٖ ٔٛرد سدشیٝ ٚ سحّیُ لزار دادٜ اسز

وبر خٛاٞذ ثسز،  ردیبة را ثٝٚدی ٘سخٝ خٛد اس ایٗ ػیبٖ سبخز ٔٛخت ثّٛا ضذ. در اسزائیُ، ٔٛسبد ثٝ س

 وٙذ سز د٘جبَ ٔی چٟزٜ را خذی-ٞبی سطخیع سٔبٖ دِٚز چیٗ اسشفبدٜ اس ٘ظبرر ٚیذیٛیی ٚ دسشٍبٜ ٞٓ

ای ٕٞچٖٛ ٚیزٚس وزٚ٘ب ثزای  ٞبی اعالػبسی خٟبٖ ٔٙشظز ثٟب٘ٝ )أب ایٗ ثٝ ایٗ ٔؼٙب ٘یسز وٝ آصا٘س

ٌیزی ٞسشٙذ وٝ آیب اس  ارٚدبیی درحبَ سػٕیٓ ٞبی آغبس سؼمیت دیدیشبِی ٔب ثٛد٘ذ(. ثسیبری اس دِٚز

ٞبی وزٜ خٙٛثی ٚ چیٗ سمّیذ ثىٙٙذ یب ٘ٝ. دفشز ٞیئز اعالػبر ثزیشب٘یب،  دیدیشبِی دِٚز-ٞبی ٘ظبرر ثز٘بٔٝ

در اٚاخز ٔبٜ ٔبرس ایٗ الذاْ را ثی چٖٛ ٚ چزا سػذیك ٕ٘ٛد. آٌبٔجٗ اِٚیٗ ٘فز ٘یسز وٝ یىی اس اٞذاف 

در وشبة خبٔؼٝ ٕ٘بیص  ٌی دٚثٛرضٕبرد؛  وزدٖ اخشٕبع سحز سّغٝ ثزٔی سّغٝ اخشٕبػی را اسٕیشٜ

 ضٛد. ٔی «ا٘فػبَ وبُٔ»وبالیی ٔٙدز ثٝ ا٘شٚای ٔب در -داری ضٟزٞبی سزٔبیٝ رضذ آرٔبٖ٘ٛیسذ:  ٔی

* 

ٞب دٜ ثزاثز افشایص خٛاٞذ یبفز. أب ثزخالف ٘ظز آٌبٔجٗ ٚ ثب  سب دبیبٖ ایٗ ثحزاٖ، لذرر ٘ظبرسی دِٚز

ٞبی أٙیشی  ثزدٖ احشٕبِی سزٚیس ثبر ٚ ٘بثٛدوٙٙذٜ اسز. ٘فغ ایٗ ٘ظبرر، ضیٛع ثیٕبری ٚالؼی، ٔزيٚخٛد 

وٙذ: دِٚز ثٛش ثزای سػٛیت  ٌیزی خٟب٘ی، خیش ثٝ سٛی دبرا٘ٛیبی سئٛری سٛعئٝ را سٛخیٝ ٕ٘ی اس ٕٞٝ

ی ٚ رأسفّذ ٙٞبی دٚلّٛ ٘ذاضز؛ چِ ( ٘یبسی ثٝ ٘بثٛدوزدٖ ثزجthe Patriot Act) دٚسشی الیحٝ ٟٔیٗ

رثبیی ٚ  ٞبیی وٝ یبسدٜ سذشبٔجز در اخشیبرضبٖ ٌذاضز، آدْ ٌی ٚ ثٝ ٔیب٘دی فزغزسٛا٘سشٙذ ثٝ سبد ٔی

 ضىٙدٝ را لب٘ٛ٘ی وٙٙذ.

در وبر آٌبٔجٗ را  ءوٙٓ ایٗ اسز وٝ دٚٔیٗ خال وٝ ثٝ حّٕٝ ثٝ ٔزوش سدبرر خٟب٘ی اضبرٜ ٔی ػّز ایٗ

َ اخشٕبػی را ثب اسشفبدٜ اس ُٔذَ سزوٛة دِٚشی در ثزاثز لیبْ ٞبی وٙشز سبسد، اٚ سٕبْ سىٙیه آضىبر ٔی
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دٞذ. در اٚاخز دٞٝ ٞفشبد ٔیالدی ٚ اٚایُ دٞٝ ٞطشبد، چٙذیٗ وطٛر ارٚدبیی ٚضؼیشی  ٔسّحب٘ٝ سٛضیح ٔی

ٌزایطی وٝ ٔسشمیٕب ثز ٘سُ  - اِظبٞز ثٝ دیىبر سزٚریسشی ٔزثٛط ثٛد اسشثٙبیی را سحٕیُ وزد٘ذ وٝ ػّی

ٞبی اسشثٙبیی یىسبٖ ٘یسشٙذ.  ٞبی آسی سبثیز ٌذاضز. أب سٕبْ ٚضؼیز ٙیٗ ثز ٘سُآٌبٔجٗ ٚ ٕٞچ

داراٖ ٌزثٝ ٘یسشٙذ.  دار ٞسشٙذ، سٕبْ دسشبٖ  ٞب دسشبٖ آٔٛسد: اٌز سٕبْ ٌزثٝ عٛر وٝ ارسغٛ ثٝ ٔب ٔی ٕٞبٖ

ٝ ثزای ٟٔبر خذاْ اسز: وضذٜ  ضذٜ ثٝ اسٓ سزٚریسٓ ٔطبثٝ سیبسز عزاحی ٚضؼیز اسشثٙبیی سحٕیُ

 ،لبٖ٘ٛ-ٞب اس اخشٕبع افزاد سبِٓ/ٔغیغ ثز سفىیه خبٔؼٝ ثٝ دٚ ٌزٜٚ ٔدشا اسز؛ خذأیبٖ/سزٚریسز ٔطشُٕ

در اغُ ثبسسِٛیذوٙٙذٜ ٚضؼیشی اسز وٝ ضٛ٘ذ. در ٔمبثُ أب، ٚضؼیز اسشثٙبیی فؼّی  ٔحزْٚ ٚ ٔسشثٙی ٔی

سحزن ٚ ا٘شٚای سٕبْ وزد. ٚضؼیشی ٔجشٙی ثز وٙشزَ، ػذْ  فٛوٛ در ارسجبط ثب عبػٖٛ سئٛریشٜ ٔی

ثزخالف ُٔذَ ٔجشٙی ثز خذاْ، ایٗ ٘ظبْ ثٝ ٞیچ سفىیىی ثیٗ ضٟزٚ٘ذ ثذ ٚ خٛة لبئُ ٘یسز.  [4]خٕؼیز.

٘ٝ سٟٙب ثز س٘ذاٖ ٚ  «سزاسزثیٗ» ٕٞٝ ثبِمٜٛ ثذ ٞسشٙذ؛ سٕبْ ٔب ثبیذ سحز ٘ظبرر ٚ سزدزسشی ثبضیٓ.

 ثیٕبرسشبٖ، ثّىٝ ثز سٕبْ خبٔؼٝ احبعٝ دارد.

سبثمٝ اس حیث ٔزالجز ٚ ا٘ضجبط اخشٕبػی  ای ػظیٓ ٚ ثی ثٍٛییٓ وٝ ٔب ضبٞذ سدزثٝغحیح اسز اٌز 

ٞبی  ٞب ٔحذٚدیز ٞسشیٓ. در حبَ حبضز ثٝ سٝ ٔیّیبرد ٘فز دسشٛر دادٜ ضذٜ وٝ در خب٘ٝ ثٕب٘ٙذ ٚ اغّت آٖ

یزلبثُ ا٘ذ. چُٟ سبَ دیص، ایٗ اسفبق غ ضبٖ را سٟٙب ثب ٔمبٚٔز فؼبَ ا٘ذوی دذیزفشٝ ضذٜ ثز آسادی ٚضغ

اغَٛ اسز، ٔب٘ٙذ ٔٛرد ٞٙذ وٝ ثٝ دسشٛر  سػٛر ثٛد. در ثسیبری اس ٔٛارد، دیطزٚی ایٗ سدزثٝ وٛر ٚ ثی

رغٓ حضٛر غذ ٚ ثیسز ٔیّیٖٛ وبرٌز ٟٔبخز سیبَ وٝ  ٔٛدی سٕبْ سبوٙبٖ وطٛر ثبیذ در خب٘ٝ ثٕب٘ٙذ، ػّی

ش ٔحػٛرضذٖ در خب٘ٝ سٟٙب ثزای ٔؼٕٛال ٘بٌشیز٘ذ در خیبثبٖ س٘ذٌی وٙٙذ. در ثسیبری اس ٘مبط خٟبٖ ٘ی

ثبر  ٍی ثٝوثزیز افزاد، ثیىبری ٚ ٌزسٙٔب٘ذٖ ثزای ا سزیٗ الطبر ٕٔىٗ اسز؛ درحبِی وٝ در خب٘ٝ ثزٚسٕٙذ

آٚرد. ٞٙذ اس ٔٛاردی اسز وٝ ایٗ ٔسئّٝ در آٖ ٔجزْ اسز، أب ٚاوٙص عجمبسی ثٝ ادیذٔی در سٕبْ  ٔی

-یمٝ ی لز٘غیٙٝ»یٕش آٖ را سٛغیف وزد، ایٗ لز٘غیٙٝ، ٌٛ٘ٝ وٝ ٘یٛیٛرن سب وطٛرٞب ٔطٟٛد اسز. ٕٞبٖ

ٞبی دُز ٚ  ٞبیطبٖ ٚ در خٛار یخچبَ افزاد فزادسز ٚ ثزخٛردار اس أشیبس خٛد را درٖٚ خب٘ٝ [5]اسز. «سفیذ

ضب٘ٝ در  ثٝ خب ضذٜ ٚ ضب٘ٝ وٙٙذ، درحبِی وٝ ثبلی افزاد ثب ٔشزٚٞبی ضّٛؽ خبثٝ سزػز حجس ٔی ایٙشز٘ز دز

وٙٙذ. غٙؼز غذا، ثخص ا٘زصی، خذٔبر حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ٔزاوش ٔخبثزاسی ثبیذ در  ٜ وبر ٔیٞبی آِٛد ٔحیظ

ضبٖ ادأٝ دٞٙذ. خذایی ٔبدی اس  ٌبٖ دارٚٞبی اسبسی ٚ سدٟیشار ثیٕبرسشب٘ی ثٝ فؼبِیزذوٙبر سِٛیذوٙٙ

ٞٓ  «یٌذاری اخشٕبػ فبغّٝ»افزاد دیٍز وبالی ِٛوسی اسز وٝ ثسیبری اسشغبػز آٖ را ٘ذار٘ذ ٚ لٛا٘یٗ 

 ٞبی ثیٗ عجمبر ٞسشٙذ. در خذٔز سؼٕیك ضىبف

* 
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ثُؼذی ٘یسز. سّغٝ سٟٙب -سه ،ا٘ذاسد ثذزداسیٓ: سّغٝ ای وٝ آٌبٔجٗ اس لّٓ ٔی سزیٗ ٘ىشٝ حبَ ثٝ اغّی

)ٔمذاری ٔبروس در وٙبر اضٕیز ثزای سحّیُ  ٘یش ٞسز ا٘شفبعوٙشزَ ٚ ٘ظبرر ٘یسز؛ ثّىٝ اسشثٕبر ٚ 

دٞٙذٜ  رٚد ایٗ ادیذٔی ثٝ سزٔبیٝ ٚارد سبسد، سٛضیح ای وٝ ثیٓ آٖ ٔی خذیآٌبٔجٗ ضزری ٘ذارد(. آسیت 

ٞب  سزیٗ ٔثبَ )اثشذائب( ٚ سزأخ ثزخسشٝ ػٕبَ لز٘غیٙٝ ٚ ا٘شٚا اسز: ثٛریس خب٘سٖٛٔذاراٖ اس اِ اوزاٜ سیبسز

خٛاٞٙذ ٞز چٝ سٚدسز دبیبٖ  ٔمبٚٔز وزد٘ذ ٚ ٔی ،وٝ سٛا٘سشٙذ ٞب در ثزاثز اػالْ لز٘غیٙٝ سب سٔب٘ی ٞسشٙذ. آٖ

ٙذ سیبسز آٖ را اػالْ وٙٙذ، حشی اٌز ثٝ لیٕز ٔزي چٙذ غذٞشار ٘فز ثبضذ. در ایٗ ٔٛرد، ثبیذ آًٞٙ وُ

ٞبی ٔزسجظ ثب  در الذاْ «ٔٙذی سخبٚر»سالٔز ػٕٛٔی را در ثزاثز ضشبة ٚاوٙص ٔبِی لزار دٞیٓ. عجیؼشب 

ٞب ٚ  ششٞبی ٚاِٙجزي ٘یش ٞسشٙذ: ٞذف ایٗ الذأبر، اخشٙبة اس خی زا٘یوٙٙذٜ ٍ٘ ثٛدخٝ، لسٕی ٔٙؼىس

ٚسیّٝ دزداخز ٔجبِغی ثٝ وبرٌزاٖ اسز سب فؼال ٌذراٖ س٘ذٌی وٙٙذ. ٞیچ  سحٛالر ػظیٓ اخشٕبػی، ثٝ

عٛر وٝ رئیس دفشز اٚثبٔب،  وزدٖ ایٗ ٔٛلؼیز ویٙشی ثٝ خٛد ٘جٛد. أب ٕٞبٖ داری ٔبیُ ثٝ سحٕیُ سزٔبیٝ

وٝ اِحبلیبر  . در حبِی«ٞزٌش ٘جبیذ اخبسٜ داد وٝ یه ثحزاٖ خذی ٞذر رٚد»٘ٛئُ اظٟبر داضز: راْ أب

آٚری در ٔسیز دطشیجب٘ی اس  ٞبی ضٍفز ٞب لذْ ٘بچیشی ثٝ لبٖ٘ٛ دزداخز اسشؼالخی اضبفٝ ضذ٘ذ، دِٚز

سی ٌبیشٙز داری آٔزیىب، سیٕٛ  ٌٛ٘ٝ وٝ ٚسیز سبثك خشا٘ٝ ٞبی ٔبِی وطٛرضبٖ ثزداضشٙذ، یب ٕٞبٖ ثخص

ٞبی ػضٛ سبسٔبٖ ٕٞىبری ٚ سٛسؼٝ  . سب ثٝ ایٙدب، دِٚز«ٞب سدٖ ثٝ ٔسیز فزار ثب٘ه غبثٖٛ»ٌفز:  ٔی

سزیّیٖٛ دالر وٕه ٔبِی ثٝ الشػبد خٟبٖ سشریك وٙٙذ ٚ ایٗ  5ا٘ذ ثیص اس  سؼٟذ وزدٜ (OECD)الشػبدی

 رلٓ رٚ ثٝ افشایص اسز. 

ٞبیی ٞسشٙذ وٝ  ثزدٖ سیبسز زی خٟب٘ی در راسشبی دیصٌی ثزداری اس ٕٞٝ چٙیٗ درحبَ ثٟزٜ حبوٕبٖ ٞٓ

لٛا٘یٗ ٔزثٛط ثٝ  ضىب٘ذٖضذ. سزأخ ثٝ غٙبیغ آٔزیىب خٛاس  در ضزایظ ػبدی ٔٙدز ثٝ خطٓ ػٕٛٔی ٔی

آٚردٞبی اغّی خٙجص وبرٌزی را ثب   آِٛدٌی را در ضزایظ اضغزاری اػغب وزدٜ ٚ ٔىزٖٚ یىی اس دسز

ٚخٛد، وٛچىی ٚ حمبرر ایٗ  أب ثب ایٗ [6]بػز اس ٔیبٖ ثزدٜ اسز.س 60وبری ثٝ  افشایص حذاوثز ٞفشٝ

سز اس آٖ اسز وٝ ثشٛا٘ذ ٘ظٓ ٘ئِٛیجزاِی  ثٝ ٔیشا٘ی ٔٛضؼی ٚ ٔحذٚد وٝ ٘بسٛاٖ -ٌذاری ٞبی لبٖ٘ٛ حمٝ

ٌیز وزدٜ:  عجمبر حبوٓ را وبٔال غبفُ ،ٌیزی خٟب٘ی دٞٙذٜ ایٗ اسز وٝ ٕٞٝ ٘طبٖ -ػّیُ را ٘دبر دٞذ

دب وزدٖ ٘ظزیبر الشػبدی   وطذ ٚ ظزفیشص ثزای وّٝ ای وٝ ا٘شظبر ٔب را ٔی حزاٖ الشػبدیٞب ٞٙٛس ث آٖ

سزٚریسٓ خٛا٘ص -ٌٛ٘ٝ وٝ آٌبٔجٗ سٕبْ اضغزارٞب را ضذ ا٘ذ. درسز ٕٞبٖ وس را درن ٘ىزدٜٚارسذ

ثٝ  ٞب اوٙص آٖثیٙٙذ: ٚ وٙذ، حبوٕبٖ ٔب ٘یش ایٗ ثحزاٖ سیسشٕی را ثٝ ٔب٘ٙذ یه ثحزاٖ ٔبِی ٔحض ٔی ٔی

دیٍزی لزار داریٓ؛ حبوٕبٖ اس  2003ای اسز وٝ سٛ ٌٛیی در دٚراٖ ثحزاٖ  ٌٛ٘ٝ ٌیزی خٟب٘ی ثٝ ٕٞٝ
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وٙٙذ ٚ درحبَ سدٛیش ا٘جسبط دِٛی فزیذٔٗ ٞسشٙذ. س٘ذا٘یبٖ ٘ظزیبر ارسذٚوس، ٔشٛخٝ  ثز٘ب٘ىی سمّیذ ٔی

 ضٛد. یثبر ضٛن سمبضب ٔٛخت اسفبلی ثیص اس یه ثحزاٖ ٘مذیٍٙی سبدٜ ٔ ٘یسشٙذ وٝ ایٗ

ٌز  سٛا٘ٙذ ٘ظبرٜ ٞب سٟٙب ٔی داراٖ سٕبٔب اس دسز خٛاٞذ رفز، درحبِی وٝ آٖ ٞبی ثزخی سزٔبیٝ سٚدی ثزٚر ثٝ

ٞبی خٛدرٚ،  ٞبی سبخز ٚ سبس، وبرخب٘ٝ ی، ضزوزیضبٖ )خغٛط ٞٛادیٕب ٞبی سدبری ٌذاری ٘بثٛدی سزٔبیٝ

 - فزیذٔٗ «دَٛ ّٞیىٛدشزی»شز، ٞبی سِٛیذ فیّٓ( ثبضٙذ. أب ثز ایٗ ثس ٔذارٞبی ٌزدضٍزی ٚ ضزوز

ٞبی  آغبسٌز ٘بثٛدی ٌسشزدٜ سزٔبیٝ خٛاٞذ ثٛد، چزا وٝ دَٛ -سشریك ٔمبدیز ٘دٛٔی ٘مذیٍٙی ثٝ الشػبد

ای ٔغبثمز ٘ذارد. در دٚراٖ خًٙ، سزٔبیٝ ٔبِی ٚ ٔبدی ٞز دٚ ثٝ  ضذٜ ثب ٞیچ ارسش ٚالؼی سبسٜ چبح

ٞب. أب دس اس  ٞب ٚ سبخشٕبٖ ٞب، فزٚدٌبٜ ٞب، ایسشٍبٜ دُُ ٞب، ٞب، وبرخب٘ٝ ضٛ٘ذ: سیزسبخز ٘بثٛدی وطیذٜ ٔی

ضٛد ٚ ٕٞیٗ ثبسسبسی ثذَ ثٝ ٔحزن سدذیذ حیبر الشػبد خٛاٞذ  دبیبٖ خًٙ، دٚراٖ ثبسسبسی آغبس ٔی

 ٞب، وطذ ٚ سبخشٕبٖ ٞب را ٔی ٌیزی فؼّی ثیطشز ثٝ ثٕت ٘ٛسزٚ٘ی ضجیٝ اسز، ا٘سبٖ ٚخٛد، ٕٞٝ ضذ. ثب ایٗ

ٌذارد. دس ٚلشی ادیذٔی دبیبٖ یبثذ، چیشی ثزای ثبسسبسی  ٘خٛردٜ ثبلی ٔی ٞب را دسز ٞب ٚ وبرخب٘ٝ خبدٜ

 ٚ در ٘شیدٝ سدذیذ حیبسی ٞٓ در وبر ٘خٛاٞذ ثٛد. -ٚخٛد ٘ذارد

ثحزاٖ ثبس٘خٛاٞٙذ -ثؼذ اس رفغ لز٘غیٙٝ، ٔزدْ ثٝ سبدٌی ثٝ خزیذٖ خٛدرٚ ٚ ثّیز ٞٛادیٕب در ٔمیبس دیطب

وزدٖ خزیذار ٚ ٔطشزی در داد، درحبِی وٝ ضبغالٖ ثزای دیذادسز خٛاٞٙذ ضبٖ را اس  ثسیبری ضغُ ٌطز.

ٞبی ٍٞٙفز ٔزثٛط  حسبة ٞشیٙٝ سٔبٖ، وسی ثبیذ غٛرر ٞٓ )وبفی( سمال خٛاٞٙذ وزد. دَٛ الشػبدی ثی

 ٌذاراٖ ثیب٘دبٔذ. ٞب ثٝ وبٞص اػشٕبد سزٔبیٝ اِخػٛظ ٚلشی ا٘جٜٛ ثذٞی ثٝ ٚیزٚس را دزداخز وٙذ، ػّی

درٔب٘ی دس اس  ٞزٌٛ٘ٝ ضٛن سٛا٘ذ لبثُ سٛخیٝ ثبضذ: غٝ سزس ٚاِٙجزي اس ٘بآرأی اخشٕبػی ٔیدر ایٗ ٘م

 «ٔٙذی سخبٚر»ٔدجٛر ثٝ دزداخز سبٚاٖ ایٗ سٔب٘ی وٝ ثٝ ٘بْ ضزٚرر الشػبدی، ػْٕٛ ٔزدْ  -ثحزاٖ

 سٛا٘ذ ٔزدْ را ثٝ سٛی عغیبٖ حزوز دٞذ. ادیذٔی حبضز ٔٙدز ثٝ افشایص وٙشزَ ٚ لغؼب ٔی -ضٛ٘ذ

ثبسسبسی  ،ٞب ٚ ضٍزدٞبی ا٘ضجبعی سىٙیه ٌبِٜ ؛ ٚ خبٔؼٝ را در لبِت آسٔبیص٘ظبرر ػٕٛدی خٛاٞذ ضذ

خٛاٞٙذ ثز ٔب  ٞبیی وٝ ٔی ٌزفشٗ اس ثجز اسز: آٖ ٔبٖ سٛاری أب در ایٗ ٔٛلؼیز، ٘مص حبوٕبٖخٛاٞذ وزد. 

ٟٔٓ را دیص ثجز٘ذ. دسز آخز  سزی ایٗ دٞٙذ ثب اثشارٞبی ارساٖ ٘ظبرر وٙٙذ ٚ ٔب را وٙشزَ وٙٙذ، سزخیح ٔی

 آغبسی الشػبد اسز.ـ سز، ثبس غبٔض ی ِغٛوزدٖ لز٘غیٙٝ آسبٖ اسز. ٔسئّٝ أب،
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