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مقذمهٍ« :إ٢ثيٌبًي»  ِ٦ثبض زيگط ثََِض زاٍَلجبًِ يب اؾترساهي ثِ نحٌِآضاييِ هيساى تجليٛبت ؾيبؾي
خوَْضي اؾالهي هكَٛلاًس ثِ هب هيگَيٌس «ْ٢ط ثب اًتربثبت ٍ٣ٞ ًِ »1ضاُ هَثطي ثطاي هربلٟت ثب ًٓبم
ؾيبؾي حب٦ن ًيؿت ،ثل ِ٧ثِهٌٗي اظزؾتزازى ٞطنتّبؾت .آىّب ثٌب ثط زضًٍيؾبظي هٌُ ١ثبظاض
يبزگطٞتِاًس ّ ِ٦وِچيع ضا ثِچكن ٞطنت ثجيٌٌس ،حتي ٞبخِّٗب ضا؛ ٍ ضٍقي اؾت  ِ٦پيفزضآهس ايي ثيٌف
ضاّجطزي١ٍٞ ،يبثي يب ؾبظگبضيِ ّطچِ ثيكتط ثب قطايٍ ٞبخِٗثبض اؾت .پؽ ايٌ ٥آىّب  ِ٦ثٌب ثِ خبيگبُ
اختوبٖي ٍ َج٣بتيقبى تٌْب اظ ٞطؾٌگّب زٍضتط (ٞبنلِي ايوي) آٍاض ٞدبيٕ ضا ثط ؾط «زيگطاى» ًٓبضُ
هيٌٌ٦سّ ،وبى زيگطاى ضا ثِ ٍإ٢ثيٌي زَٖت هيٌٌ٦سَ .جٗب ثٌب ثِ هٌٓط هحسٍزي  ِ٦خبيگبُ َج٣بتي ٍ
ظيؿتيقبى زض اذتيبضقبى ٢طاض هيزّس ،آىّب ٢بزض ثِ ْٞن ايي هَئَ ًيؿتٌس  ِ٦ثؿيبضي اظ ايي
«زيگطاى» انَالً زض هَٗ٢يتي ًيؿتٌس ّ ِ٦وبًٌس آىّب «تَاى ًبهحسٍزي ثطاي ؾبظگبضي» زاقتِ ثبقٌس؛
ّطچٌس حتي ْٞن ٞطييِ ايي هؿبلِ ّن هبّيت ٍْبي« ٝهيؿيًَطي»اي  ِ٦آىّب ثطْٖسُ گطٞتِاًس ضا
تٛييط ًويزّس .ايي هَئَ ذَز ثِتٌْبيي گَيبي آى اؾت  ِ٦چطا زض ايطاى اهطٍظ هؿبلِي ثيذبنيتي
هبًٌس «اًتربثبت» ّن هيتَاًس هحولي ؾيبؾي ثطاي تح٧ين ؾتن َج٣بتي ثبقس.
زض ايي هتي َ٦تبُ هيذَاّين ًكبى زّين  ِ٦چطا ثِضٚن آگبّي اظ ٍّيآهيعثَزى اًتربثبت زض ايطاى (زض
حس ٖوَهيؾبظيِ هٌبؾ« ٥اًتهبثبت» ح٧بم) ،ثبيس زض حَظُي ٌ٦فگطي ؾيبؾي ايي ضٍيساز ضا خسي
گطٞت؛ چطا ًٟي ٗٞبلِ اًتربثبت ثطاي تساٍم ٍ تَ٣يت هجبضظات خبضي ٖليِ ًٓن ؾتوگطاًِي هؿلٍ ثط ايطاى
يطٍضي اؾت؛ ٍ ؾطاًدبم ايٌ ِ٧ضٍي٧طز اً٣الثي/ضازي٧بل ثِ ًٟي اًتربثبت چِ توبيعاتي ثب ضٍي٧طزّبي
اضتدبٖياي زاضز ْ ِ٦بّطاً ّويي ضاّ٧بض ضا تجلي ٙهيٌٌ٦س .ضٍقي اؾت  ِ٦ايي هتي ًِ هيذَاّس ثب آى
َيٍ« ٝإ٢ثيٌبى» ٍاضز گٟتگَ قَز ًِ ٍ ،ثب هدؤَ ٦ؿبًي  ِ٦ثٌب ثِ پيَؾتگي هٌبٕٞقبى ثب ًٓن حب٦ن
قط٦ت زض هطاؾن هَؾوي اًتربة ثيي ثس ٍ ثستط ضا اهطي ثسيْي هياًگبضًسٍ .2لي هتأؾٟبًِ حتي ثٗيس اؾت
 ِ٦ثتَاًين اظَطي ١ايي هتي ٍاضز گٟتگَيي اًت٣بزي ثب ظحوت٦كبى ٍ ؾتوسيسگبًي قَين  ِ٦زض ًٞبي
ٞطاگيط اؾتيهبل ٍ زض ٚيبة چكناًساظ هجبضظاتيِ اهيسثرف ،تحت تأثيط پطٍپبگبًساي هطَٖةؾبظ
«ٍإ٢ثيٌبى» ٢طاض هيگيطًس ٍ ثِ ا٦طاُ ثِ پبي نٌسٍّ٠بي ضأي هيضًٍس .هربَجبى ايي هتي اظ هيبى َيٝ
 1ذَز گعيٌف ٦لوبت زض چٌيي هًبهيٌي («ْ٢ط» ثب اًتربثبت) ،پيكبپيف هتًوي حطثِاي ظثبًي ثطاي ٞطٍ٦بؾتي ٍ
ذَاضقوبضي آىّب ثٌَِٖاى ضٍي٧طزي ٖبَٟي ٍ لصا «ٚيطٖ٣الًي» اؾت .حبل آًٖ ِ٧جبضتي هثل «ًٟي اًتربثبت» ثط ٌ٦كي
آگبّبًِ زاللت زاضز.
 2آًبى ثطاي تكريم هٌبٖ ٕٞيٌيقبىً ،يبظي ثِ تلٌگطّبي «ٍإ٢ثيٌبى» ًساضًس ٍ ثًٗب ذَز ّويي ٍْبي ٝهيؿيًَطي ضا
ايٟب هيٌٌ٦س.
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اًجَُ ٦ؿبًي ّؿتٌس  ِ٦ثٍِاؾُِي آگبّي اًت٣بزي ثِ تدبضة پيكيي ،يب ثيعاضي اظ ٦ليت ًٓبم ؾيبؾي
هؿلٍ ٍ يب نطٞبً اظ ؾط ًباهيسي ٍ ؾطذَضزگيْ زض اًتربثبت پيفِ ضٍ ضأي ًويزٌّس (ٍ احتوبالً ٢جالً ّن ثب
زاليل هكبثْي چٌيي ٦طزُاًس) .هتي حبيط هؿلوبً ثط اًتربة ًْبيي ايي َي( ٝضايًسازى) چيعي ايبِٞ
ًوي ٌ٦س ،اهب اهيس زاضين  ِ٦ايي هتي (زض ٌ٦بض هتَى هكبثِ) ثتَاًس ثركي اظ گٟتوبًي اختوبٖي ثبقس ِ٦
ثِهيبًدي آى ايي ٌ٦فّبي ٞطزيِ ٦وبثيف اًٟٗبلي زض چبضچَة هٌٗبي زيگطي ٢طاض گيطًس ٍ ثب ي٥
چكناًساظ ؾيبؾي ٗٞبل پيًَس يبثٌس تب اظ ايي َطي ،١ايي حط٦تّبي ٞطزي ثِ گبمّبي َ٦چٍ ٥لي
آگبّبًِاي اظ يٞ ٥طآيٌس ه٣بٍهت ٍ هجبضظُي خوٗيِ هؿتوط ثسل گطزًس؛ ٞطآيٌسي ً ِ٦وبيف اًتربثبتي
حب٦ويت تٌْب لحِٓي َ٦چ ٍ ٥گصضايي اظ آى اؾت.
 .۱چرا نظامهاي ديکتاتوري هم به انتخابات نيازمنذنذ؟
پبؾد هتساٍل ثِ ايي پطؾف ،تأهيي هكطٍٖيت ؾيبؾيًٓ 3بم هؿت٣ط اؾت .اهب ثِثبٍض هب ايي پبؾدْ ثؿيبض
٦لي ٍ هجْن ٍ ثِّويي هيعاى گوطاٌٌُ٦سُ اؾت .ثِذهَل ٍ٢تي زض ًٓط ثگيطين  ِ٦زض زي٧تبتَضّبي
زيطيٌِاي هبًٌس خوَْضي اؾالهي ،زٍام حب٦ويت ًِ اؾبؾبً هت٧ي ثط هكطٍٖيت ؾيبؾيؾت ًِ ٍ ،حب٦وبى
زض ٖولْ تالـ ٍيػُاي ثطاي ح ّٟهكطٍٖيت ؾيبؾي ذَيف هيًوبيٌس .هكرهبً زض حَظُي اًتربثبت،
تالـ ثطاي ح ّٟهكطٍٖيت ؾيبؾيْ هؿتلعم گكبيف حسا٢لي (گيطين اثعاضي) زض اه٧بىّبي پيفِ ضٍي
اًتربةٌٌ٦سگبى اؾت ،تب هيعاًي اظ هكبض٦ت ؾيبؾي نَضي ٍ حسا٢لي «هحَ٧هبى» ثطآٍضزُ قَز .زض
ٞطآيٌس اًتربثبت ضيبؾتخوَْضي ايطاى اهب ذال ٜايي ضٍيِ ضخ زازُ اؾت ٍ٣ًِٞ :زايطُي ٦بًسيساّب
ّوچٌبى زض هحسٍزُي «ذَزيّب»ي ًٓبم ثب٢ي هبًس ،ثل ِ٧اضگبى حَ٧هتي «ًرجگبى» قَضاي ًگْجبى ثب
حص ٜثؿيبضي اظ ّويي ذَزيّب حتي ّوبى تٌَٔ ْبّطي ٦بًسيساّب  ِ٦هيتَاًؿت تهَض (يب تَّن)
«اه٧بى اًتربة» ضا ايدبز ٌ٦س ًيع ضا ثِقست اظ هيبى ثطزُ اؾت .ايي ضٍيساز ثِتٌْبيي ًكبى هيزّس ِ٦
ًٓبم حب٦ن (حتي زض ْبّط) چٌساى زٚسِٚي هكطٍٖيت ؾيبؾي ًساضز .ق٧ل ٖطيبى ايي هؿبلِ زض اٖتطاٜ
ي٧ي اظ اؾتَاًِ ّبي قَضاي ًگْجبى ثسيي ًحَ ثيبى قسُ اؾت  ِ٦حتي هكبض٦ت اًس ٤زض اًتربثبت ًيع
آؾيجي ثِ هكطٍٖيت ًٓبم ًويظًس.
اهب هؿبلِ ايٌدبؾت  ِ٦ثِضٚن ايي قَاّس آق٧بض ،قَاّس ذالٜآهس زيگطي حب٦ي اظ تالـ ثياهبى
حب٦وبى ج .ا .ثطاي ٦كبًسى هطزم ثِ پبي نٌسٍّ٠بي ضأي ّؿتٌس .حب٦ويت توبهي ظضازذبًِّبي تجليٛي،
« 3هكطٍٖيت ؾيبؾي» زض هٌٗبي ٖبم ًبْط ثط ّوِي ؾبظٍ٦بضّب ٍ ٞطايٌسّبييؾت  ِ٦ثِهيبًدي آىّب زٍلت ًوبيٌسُي
ذَاؾت ٍ اضازُي ا٦ثطيت خبهِٗ ٢لوساز هيگطزز.
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هصّجي ٍ تٌجيْي ذَز ضا ثطاي ايي هٌَٓض ثؿيح ٦طزُ اؾت .اظ ٞتَاي ثيؾبثِ٣ي ذبهٌِاي هجٌي ثط ٍاخت
قطٖي ثَزى حًَض زض اًتربثبت ،تب پبؾد ثٗسي ٍي (ْبّطاً زض پبؾد ثِ ي ٥اؾتٟتبء) ثطاي ثؿتي ضاُ
هبًَضّبي قطٖي هو٧ي هجٌي ثط حطامثَزىِ اًساذتي ثطگِي ؾٟيس زض نٌسٍ ٠ضأي ٍ ؾپؽ ثؿيح هساحبى
زؾتآهَظ ثطاي تجليٍ ٙؾيٕتط «ٞطيًِي اًتربثبت»؛ تب تْسيسات ٖلٌي ًيطٍّبي اًتٓبهي -اهٌيتي زض
هدطماًگبضي ّطگًَِ تجلي ٙزض ًٞبي ضؾبًِاي ٍ هدبظي ثطاي ٖسم هكبض٦ت زض اًتربثبت ٍ ثطذَضزّبي
ٖولي آًبى ثب «ذبَيبى»ّ .وِي اييّب ًكبىگط آى ّؿتٌس  ِ٦قط٦تِ ّطچِ ثيكتط هطزم زض ًوبيف
اًتربثبت ّوچٌبى ثطاي ًٓبم هؿلٍ اّويت زاضز .ثٌبثطايي ،هب ثب پبضازٍ٦ؽ ٖول٦طز زٍگبًِي حب٦ويت زض
ضاثُِ ثب اًتربثبت هَاخِ هيقَين ً ِ٦يبظهٌس ْٞن ٍ تحليل اؾت.
ًرؿت ثبيس زضًٓط گطٞت  ِ٦ثؿتي زايطُي ذَزيّب ،اًتربثي زلذَاؾتِ ثطاي حب٦وبى ًجَزُ ٍ ًيؿت،
ثل ِ٧پيبهسيؾت اظ ضًٍس تبضيريِ ًبگعيطِ ي٥زؾتؾبظي ؾبذتبض ٢سضت ِ٦ ،ذَز زض تحليل ًْبيي
يطٍضتيؾت ثطآهسُ اظ تكسيس تًبزّب ٍ تٌگٌبّبي زاذلي ٍ ذبضخيِ حب٦ويت (ٍ ذهَنب تكسيس تًبزّبي
اختوبٖي ٍ پي٧بضّبي َج٣بتي ٍ گؿتطـ ق٧ب ٜثيي زٍلت ٍ خبهِٗ ِ٦ ،هْنتطيي ًوَزّبي ٖيٌي آى زض
ؾبلّبي اذيط ذيعـّبي زي  ٍ 96آثبى  98ثَزُاًس) .ثٌبثطايي ،ثب ٚطثبل٦طزىِ ّطچِ ثيكتط ٦بًسيساّب،
احتوبل ثيطٍىآهسىِ ٦بًسيساي «هُلَةتط»ّ ِ٦ ،ورَاًيِ ثيكتطي ثب هلعٍهبت ضًٍس توط٦ع ٢سضت ٍ
ؾبظٍ٦بضّبي ؾطَ٦ةِ هالظمِ آى زاقتِ ثبقس ،تًويي گطزز .ذهَنب  ِ٦حب٦ويت ثِتدطثِ هيزاًس ِ٦
ثؿيبضي اظ ضايزٌّسگبى اظ گعيٌِي ٦صايي «اًتربة ثيي ثس ٍ ثستط» اؾتٟبزُ ذَاٌّس ٦طز .ثٌبثطايي،
هٌْسؾي قَضاي ًگْجبى هَُٗ ٜثط پيفگيطي اظ ٍ َٔ٢احتوبالتِ ٦وتط هُلَة ثَزُ اؾت .4اييِ٦
ًرجگبى قَضاي ًگْجبى هكطٍٖيت حب٦ويت ضا هؿت٣ل اظ ًتبيح هكبض٦ت اًتربثبتي ٢لوساز هيٌٌ٦س
تط٦يجيؾت اظ گعاضُّبي ضاؾت ٍ زضٍٚي ّ ِ٦ط زٍي آىّب ؾٌدًوب ّؿتٌس :اظ ي٥ؾَ ايي ضٍايت ،ثيبى
نطيح ٍ نبز٢بًِي ي ٥ثبٍض قطٖي ـ ؾيبؾيِ هكتطً 5٤عز توبهي حب٦وبى ج .ا .اؾت  ِ٦زض ًٓط ٍ ٖول
 4ايي تحليل لعٍهبً ثِهٌٗبي آى ًيؿت  ِ٦ذَاؾت ًْبيي ّؿتِي انلي ٢سضت زض ايطاى ثطآهسى ضئيؿي اظ زل
نٌسٍّ٠بي ضأي اؾت؛ ثِٖ٧ؽ ،چٌيي چيكٌي اظ ٦بًسيساّب حتي ؾٌگييقسى هحتول ٍظًِ ثِ ؾوت ّوتي (زض اثط
ثبظًوبيي ٍي ثِؾبى آًتيتع ضئيؿي) ضا ًيع پيكبپيف زض زايطُي اه٧بًبت هُلَة حَ٧هت هيگٌدبًس .يٌٗي «گعيٌِ»اي
َ ِ٦يٟي اظ «ٍإ٢ثيٌبى» ثب قَض ٍ حطاضت ثًِ ٕٟآى تجلي ٙهيٌٌ٦س ٍ تحٞ ١٣طيياـ ضا ثيتطزيس قگٟتي ٢لوساز ذَاٌّس
٦طز ،نطٞب ي« ٥قگٟتي» اظ پيف هسيطيتقسُ اؾتّ ،وبىََض  ِ٦زض هًحِ٧ي «قگٟتيؾبظ» ثطآهسى ضٍحبًي قبّس
ثَزين.
 5ثٌب ثط ثٌيبزّبي ٖ٣يستي ق٧لگيطي ًٓبم ج .ا ٍ .هكره ًب ًٓطيِي ٍاليت ٣ٞيِ ،حَ٧هت اؾالهي هؿٌس ٍ هؿئَليتي
قطٖيؾت ٖ ِ٦بلوبى قيٗي ثطاي ّسايت «اهت اؾالهي» ثطْٖسُ زاضًس؛ ٍ لصا ثٌيبى ٍاٗ٢يِ هكطٍٖيت آى ذبؾتگبّي
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ّوَاضُ ثساى پبيثٌس ثَزُاًس؛ ٍ يوٌبً اٖتطاٞيؾت ثِ آً« ِ٧زٍام هُل »٥تٌْب ثِهسز زؾتگبُ ؾطَ٦ة تح١٣
يبٞتِ اؾت؛ ٍ اظ ؾَي زيگط ،ايي گعاضُ نطٞبً ي ٥غؾت ؾيبؾي زضٍٚيي ٍ هطَٖةٌٌ٦سُ اؾت ِ٦
هيَ٦قس ثجبت ٍ ا٢تساض ًٓبم حب٦ن ضا ٞطاتط اظ اضازُ ٍ ٌ٦ف خوٗي هحَ٧هبى هٗطٞي ًوبيس؛ ٍلي زضٖيي
حبل ،قطايٍ شٌّي ٍ گٟتوبًي ضا ثطاي اه٧بى هحتول ًطخ پبييي هكبض٦ت اًتربثبتي ٞطاّن هيؾبظز .ثب ايي
اٍنبٍ ،ٜخِهؿلن آى اؾت ًٓ ِ٦بمِ حب٦ن ثِ هكبض٦ت اًتربثبتيِ «هَٗ٣ل» ًيبظهٌس اؾت ،ثيآً ِ٧ايي ًيبظ
لعٍهبً ثطآهسُ اظ ًيبظِ آى ثِ هكطٍٖيت ؾيبؾي زض هٌٗبي هتٗبض ٜآى ثبقس .چطا  ِ٦ثِذُطاٞتبزى هكطٍٖيت
ؾيبؾي تٌْب زضنَضتي هيتَاًس تْسيسي حبز ثطاي زٍام يًٓ ٥بم ؾيبؾي ثبقس « ِ٦قْطًٍساى» ثِلحبِ
٢بًًَي ٍ ٖولي اه٧بًبتي ثطاي ثِپبييي٦كيسى حَ٧هت ًبهكطٍٔ يب تًٗي ٝخسي پبيِّبي آى زض اذتيبض
زاقتِ ثبقٌس .خبهِٗي ايطاى ثِضٚن ت٧بپَي زيطيٌِاـ اظ هكطٍَِ تبٌَ٦ى ّوچٌبى اظ چٌيي اه٧بًبتي
هحطٍم اؾت٢ ًِ :بًَى چٌيي اه٧بًي ضا ٖطيِ هيٌ٦س؛ ًِ ًْبزّبي هً٢ ٍ ٌٌِ٣بييْ ثطآهسُ اظ اًتربة هطزم
ّؿتٌس تب ثب ات٧ب ثط آىّب (هثالً تَؾل ثِ انل نَضي حّ ١وِپطؾي) ثتَاى توْيسي ٢بًًَي ضا پي گطٞت.
ٍاٗ٢يت آى اؾت  ِ٦ثب تَخِ ثِ ضًٍس ثيٍِٟ٢ي ٍؾٗتيبثي ٍ تٗوي ١تًبزّبي ًْبز ٢سضت ثب ا٦ثطيت
خبهِٗ ،حب٦وبى ثِ ؾؿتثَزىِ ثٌيبى هكطٍٖيت ؾيبؾي ذَيف ٍاٌٟ٢س ،ذهَنب  ِ٦تٌفّبي ضٍظاٞعٍىِ
ثطآهسُ اظ ايي ق٧بٖٓ ٜين ضا تٌْب ثًِيطٍي زؾتگبُ ؾطَ٦ة ٍ ٦بضثؿت ٞعآيٌسُي آى هْبض ٦طزُاًسّ .ويي
هؿبلِ تَييح هيزّس  ِ٦تالـ ثيٍِٟ٢ي حب٦ويت ثطاي هحطٍمؾبظي قْطًٍساى اظ ّطگًَِ تك٧ليبثيِ
هؿت٣ل (ٞطٌّگي ،نٌٟي ،ؾيبؾي ٍ ٚيطُ) ،زضٍا ٕ٢تالقيؾت ّسٞوٌس ثطاي ثب٢يًگبُزاقتي ؾتوسيسگبى
زض حس ي ٥تَزُي ٖٓين اتويعُ تب ًتَاًٌس يس٢سضتي ضا  ِ٦ثطاي ثطاًساذتيِ قذرت نامشروعِ هؿلٍ الظم
اؾت ق٧ل زٌّس .6پؽ ثسيي تطتيت ،پطؾف هْنتط آى اؾت  ِ٦اًتربثبتي ّ ِ٦وگبى ثِ ًوبيكي ثَزىِ
آى ٍاٝ٢اًس ٍ لصا ٢بزض ًيؿت هكطٍٖيت ؾيبؾي اظزؾتضٞتِي حب٦ويت ضا خجطاى ٌ٦س ،ز٢ي٣بً چِ ًيبظي ضا
اظ حب٦وبى ثطآٍضزُ هيؾبظز؟
پبؾد ٞكطزُ ي هب آى اؾت  ِ٦ثرف هْوي اظ ؾبظٍ٦بضّبي زٍام حب٦ويت ج .ا .ثِضٚن توبهي تًبزّب ٍ
تٌف ّبي آى زض ؾپْطّبي زاذلي ٍ ذبضخي ،هجتٌي ثط ايدبز يٞ ٥طهبليؿن اؾت ٍ ِ٦يٗيت ثحطاًي

الْي ٍ هؿت٣ل اظ اضازُي ؾيبؾي «اهت» زاضز .ثط ّويي اؾبؼ ،تكطيٟبتي ضٍثٌبيي هبًٌس اًتربثبت زض ًٓط حب٦وبى نطٞبً
آيييّبيي ثطاي ثيٗت ثب حب٦ن اؾالهي ّؿتٌس.
 6هؿبلِ ي ايي هتي ّن ز٢ي٣بً ّويي اؾت  ِ٦چٌيي يس٢سضتي ضا ثبيس َي يٞ ٥طايٌس خوٗي ق٧ل زاز؛ ٞطآيٌسي ِ٦
اهتٌبٔ خوٗي ٍ آگبّبًِ اض هكبض٦ت زض اًتربثبت ٞطهبيكي ،گبهي َ٦چٍ ٥لي يطٍضي ثطاي ق٧لگيطي يب تَ٣يت آى
اؾت.
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خبهِٗ ضا ّوچَى ٍيٗيتي ٖبزي (ٍ اثسي) تهَيط هيٌ٦س .ايي ٞطهبليؿنِ ثطؾبذتِ ٢طاض اؾت ًٟؽ زٍام
حب٦ويت ضا ثٌَِٖاى ٍاٗ٢يتي پيفزازُ ٍ ذسقًِبپصيط ثبظًوبيي ٌ٦س تب اظ اييَطي ١ثِ هربَجبى زاذلي ٍ
ذبضخيْ ثجبت ٍ ا٢تساض حب٦ويت ضا ال٣بء ٌ٦س .ايي زٍ ٞب٦تَض پكتَاًِّبي ؾيبؾي هْوي ثطاي تأهيي
زؾت٦ن پٌح ٦بض٦طز هْن ظيط ّؿتٌس :الف) تًٗي ٝشٌّي-ضٍاًي ًيطٍّبي اختوبٖي زض خجِْي
ؾتوسيسگبى ٍ ثبظزاقتي آًبى اظ اًؿدبميبثي ٍ تطؾين اّ١ٞب ٍ ٞطآيٌسّبي تٛييط؛ ب) ثبظؾبظي ًٞبي
ؾيبؾي خبهِٗ ٍ تدسيس آضايف َ٢ا زض ؾبذتبض ؾيبؾيِ حب٦ن ثطاي ايدبز آهبزگي ثِهٌَٓض ضٍيبضٍيي ثب
ذيعـّبي ثٗسيِ ؾتوسيسگبى7؛ ج) ح ٍ ّٟتًويي ٍٞبزاضي زض َيَّ ٝازاضاى ٍ ٍاثؿتگبىِ زاذليِ ًٓبم؛
د) هْبض تٌفّبي زضًٍيِ ؾبذتبض ٢سضت ٍ خلَگيطي اظ تكسيس ٍاگطاييّب يب ؾوتگيطيِ اًٟدبضيِ ؾتيعّبي
زضًٍي ثِهٌَٓض ح ّٟاًؿدبم ًؿجيِ ؾبذتبض ٢سضت؛ ه) ًكبىزازى زٍلت ايطاى ثٌَِٖاى زٍلتي ه٣تسض ٍ
ثبثجبت ٍ لصا «٢بثل اَويٌبى» زض هٌُ ِ٣ثطاي تساٍم هٗبهالت زض ٖطنِي ٢سضت خْبًي .ثِثيبى زيگط،
ثطپبيي اًتربثبت ثب حس ٢بثل٢جَل (ٍ تطخيحبً ّطچِثيكتط)ي اظ هكبض٦ت هطزم هدطاييؾت اؾبؾي ثطاي
حٞ ّٟطهبليؿوي  ِ٦ثجبت ٍ ا٢تساض حب٦ويت ضا ال٣بء هيٌ٦سّ .وِي ايي تَييحبت ًكبى هيزٌّس  ِ٦چطا
حَ٧هت ثي آً٢ ِ٧بزض يب هبيل ثبقس ٢سهي اظ هكي اؾتجسازي ذَيف (ٞطيبً ثِ ً ٕٟتطهين هكطٍٖيت
ؾيبؾياـ) پب پؽ ث٧كس ،ثطاي ٦كبًسى هطزم ثِ پبي نٌسٍّ٠بي ضأي ّوِ ٦بض هيٌ٦س :اظ تْسيس ٍ
تُويٕ تب زضيَظگي ٍ ٞطيج٧بضي.
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 .۲نفي انتخابات چگونه ميتوانذ در خذمت سياست انقالبي باشذ؟
تب ايٌدب ًكبىزازين  ِ٦چطا زٍام حب٦ويت ثركب ثب ثطگعاضي اًتربثبت ٍ ٖبزيًوبييِ ؾپْط ؾيبؾت زض ايطاى
پيًَس زاضز ،ثِثيبى زيگط ،چطا حب٦ويت ثِضٚن ٣ٞساى هكطٍٖيت ؾيبؾي ٍ ثيتٟبٍتيِ آق٧بض ثِ هؿبلِي
تأهيي هكطٍٖيت ؾيبؾيّ ،وچٌبى ًيبظهٌس ٦كبًسى هطزم ثِ ًوبيفّبي اًتربثبتيؾت .قبيس ًيبظي
ثِتهطيح ًجبقس  ِ٦ايي هؿبلِ ّوچٌيي ًكبى هيزّس  ِ٦چطا ًٟؽ پسيسُي اًتربثبت ضا ثبيس خسي تل٣ي
٦طز ٍ لصا ثطاي هَاخِْ ثب آى ٌ٦كي ٗٞبل اتربش ٦طز .هؿبلِ زضٍا ٕ٢ثِ هَاظًِي ٢سضت ثيي ؾتوسيسگبى ٍ
 7ثطاي هثبلٞ ،ؿبز ٍ ًب٦بضآهسي ؾبذتبضي ٍ هعهي حب٦ويت ِ٦ ،ي٧ي اظ هَيَٖبت ثبثت ًٞبي ؾيبؾي ؾبلّبي اذيطِ
ايطاى ثَزُ ٍ زض ًوبيفّبي اًتربثبتيِ خبضي ّن ٍظى ثباليي زاضز ،هيتَاًس ذَز ثْبًِاي ثطاي اخطاي «يطثتي»
ؾيبؾتّبيي ثبقس  ِ٦ذالل ثطذي ثبظؾبظيّب ٍ تدسيس آضايفّب ،زضًْبيت ثِ اؾتح٧بم ًْبز ٢سضت ،گؿتطـ اًحهبضات
ا٢تهبزي ٍ ؾيبؾي ٍ ،تؿْيل پيفثطز ذٍهكيّبي ٦الى حب٦ويت يبضي هيضؾبًٌس.
 8ضخَٔ قَز ثِ «ضيكِ ّب ٍ تبثيطات ا٢تساضگطايي زه٧طاتي »٥ثِ ٢لن ذبًن زاٍى ثطاً٧بتي اظ ؾبيت ثطضؾي ؾبالًِ ٖلَم
ؾيبؾي ـ زؾبهجط  2013هتي هٌتكط قسُ تَؾٍ ٦ل٧تيَ 98زض اضتجبٌ ثب اًتربثبتcollective98@ :
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حب٦وبى هطثٌَ اؾت .حب٦وبى زض ٖيي تساٍم ؾبظٍ٦بضّبي ؾتن ًِ ٍ٣ٞهيَ٦قٌس ٍيٗيتي اتويعُ ضا ثط
تَزُي ؾتوسيسگبى تحويل ٌٌ٦س ،ثل ِ٧زضٖيي حبل هيَ٦قٌس اظ ّويي تَزُي اتويعُقسُ زض هَا ٕ٢الظم
ثطاي ث٣بي زؾتگبُ ؾتن اؾتٟبزُ ًوبيٌس .ثٌبثطايي ،تيظزى اظ هكبض٦ت زض ضًٍسي ٖ ِ٦ليِ ذَز ؾتوسيسگبى
َطاحي قسُ اؾت ،ثرف اؾبؾيِ ح ّٟيب احيبي ٞبٖليت ٞطزيِ ؾتوسيسُ اؾت ّ ِ٦وبًب الظهِي ٍٞبزاضي
ؾتوسيسُ ثِ ٦طاهت اًؿبًيِ ذَيف اؾت .ثبٍض هب ثط ايي اؾت  ِ٦ثؿيبضي اظ ٦ؿبًي  ِ٦زض اًتربثبت
قط٦ت ًويٌٌ٦س ،زض ٖول (ثََِض قَْزي يب آگبّبًِ) اظ هلعٍهبت ؾَغگي ذَيف هحبٓٞت هيًوبيٌس .اهب
هؿبلِ ايٌدبؾت  ِ٦ح ّٟؾَغگيِ ٞطزي لعٍهبً ٍ ثِذَزيِ ذَز ظهيٌِؾبظ تٛييط اختوبٖي ًويقَز ،هبزاهي
 ِ٦ثب ي ٥اٞ ٍ ١ٞطآيٌس خوٗيِ هتط٢ي پيًَس ًيبثس .ذبَطًكبى هيٌ٦ين  ِ٦ايي ا٢ساهبت اًٟطازي ثطاي حّٟ
ؾَغگي ٞطزي ٖالٍُ ثط ثعًگبُّبي ؾيبؾي ذبني چَى اًتربثبت ،زض ثؿيبضي اظ ظهيٌِّبي ذُطز ظًسگيِ
ضٍظهطُ ّن ثطٍظ هييبثس ّ ِ٦وِي آىّب اَق٧بل هتٌَٖي اظ «ًِگٟتي» يب ٌُ٦فّبي ه٣بٍهتِ ٞطزي زض
ؾبحت ظيؿتِ ضٍظهطُ ّؿتٌس .ثب اييحبل ،ثِضٚن ٍخَُ هثجتِ اييزؾت ٌ٦فّب ٍ ،ثطذال ٜآهَظُي هكَْضِ
ليجطاليِ «ّط ٦ؽ ثبيس اظ ذَزـ قطٍٔ ٌ٦س» ،خوٕ خجطي ايي ٌ٦فّبي ذُطز ٞطزي لعٍهبً ثِ ي ٥ثطآيٌس
اختوبٖي زگطگَىؾبظ يٌٗي ق٧لگيطيِ يس٢سضتيْ هؤثط ٖليِ ٢سضت هؿلٍِ هط٦عي هجسل ًويقَز.
ثطٖ٧ؽًٓ ،بم اؾتجسازيِ حب٦ن ثِذَثي ٢بزض اؾت ثب تحويل يٍ ٥يٗيت اتويعُقسُ ثط خبهِٗ ٌ٦فّبي
ٞطزيِ ه٣بٍهت ضا ايعٍلِ ٌ٦س ٍ اظ ًٟؽ ثيبًساظز ٍ حتي ثب ًوبيفِ ه٧طض ثياثط ثَزى آىّب زض تٛييط هٗبزالت
٦الى ،اذالٞ ٠طزي پؽِ پكتِ آىّب ضا ًيع ثياٖتجبض خلَُ زّس تب ّوگبى اظ ؾط اؾتيهبل ٍ ؾطذَضزگي
ثپصيطًس  ِ٦زض «خٌگ ّوِ ٖليِ ّوِ» ذطزهٌساًِتطيي ضٍـ ،هحبٓٞت اظ ذَيف اؾت ،حتي ثب ًٟيِ
«زيگطي» يب تْبخن پيفگيطاًِ ثِ «زيگطي» .اظ ً٢ب تالـ ًٓبم حب٦ن ثطاي ثطپبزاقتي «ٞطهبليؿنِ
زٍام» ( ِ٦زض ثرف ٢جل اظ آى يبز ٦طزين) ذَز ثركبً زض ذسهت تحويل ٍيٗيتي اتويعُقسُ ٍ اؾتيهبلي
ثط خبهِٗ ٢طاض زاضز.
ثب ايي اٍنب ،ٜثبيس اظ زل ه٣بٍهتّبي ٞطزي ٍ هكرهب ٖسم ّوطاّي ثب ًوبيفّبي حب٦وبى ،ثِ ي٥
ٞطآيٌس ه٣بٍهت خوٗي ٍ ضقسيبثٌسُ ضؾيس .زض ايٌدب هو٧ي اؾت چٌيي ثًِٓط ثطؾس  ِ٦ضًٍس اؾتساللي ثبال
هب ضا گطٞتبض ي ٥چطذِي هٗيَة يب زٍض ثبَل هيٌ٦س ،چطا ٢ ِ٦جالً گٟتِ قس  ِ٦تحويل ٍيٗيتي اتويعُ ثط
خبهِٗ اظ ؾَي حب٦ويت ،ذَز ثِ ايعٍلِ٦طزى ٌُ٦فّبي ٞطزيِ ه٣بٍهت هياًدبهس .زضٍا ،ٕ٢اگط تحليل هب
اظ ٖطنِي زيٌبهيؿن خبهِٗ تب ّوييخب هتَ ٝ٢ثوبًس ،ايي تهَض ٦بهالً اختٌبةًبپصيط خلَُ هيٌ٦س .اهب
هؿبلِ ايي اؾت  ِ٦اضازُ ي هَُٗ ٜثِ ٢سضتِ حب٦وبى ٍ ؾبظٍ٦بضّب ٍ اثعاضّبي آًبى ثطاي ث٣ب يب تًويي
هٌب ٕٞذَيف تٌْب ٞب٦تَضّبي ثطؾبظًسُي حيبت خبهِٗ ًيؿتٌس .اگط خبهِٗ ضا پٌِْي ثطٍظ تًبزّب ٍ
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ضٍيبضٍيي ًيطٍّبي هتٗبضو ثساًين٢ ،سضت حب٦ن ثب ايٌٖ ِ٧وستب ًيطٍي ٚبلت زض ايي ضٍيبضٍييّبؾتٍ ،لي
تٌْب ًيطٍي ثطؾبظًسُ ي ٍيٕ هَخَز ًيؿت .خٌگي زايوي زض خطيبى اؾت  ِ٦زض هتي آى هجبضظات
ؾتوسيسگبى زض اثٗبز ٍ اَق٧بل ٍ حَظُّبي هرتل ٝق٧ل هيگيطز ٍ ثِضٚن ٖول٦طزِ ثيٍِٟ٢ي زؾتگبُ
ؾطَ٦ةْ هسام احيب هيقَز .ثِثيبى زيگطٖ ،طنِي ه٣بٍهت تٌْب قبهل ٌ٦فّبي ٞطزيِ ه٣بٍهت ًيؿت،
ثلٌ٦ ِ٧فّبي خوٗي ًيع ثؿيبضًس .گيطين پطاٌ٦سُ ٍ ًبهؿتوط ٍ زض اثٗبزي ًِچٌساى ٞطاگيطٖ .دبلتب ايي
اق٧بل ه٣بٍهت ٍ هجبضظُي خوٗي ضا هجبضظات َج٣بتي ٍ خٌجفّبي اختوبٖي هيًبهين .ثٌبثطايي ،اظ ي٥ؾَ
ثب ًبثؿٌسگيِ هلوَؼِ ٌ٦فّبي ٞطزيِ ه٣بٍهت ضٍثطٍ ّؿتين ٍ اظ ؾَي زيگط ثب پطاٌ٦سگي ٍ
ٚيطٞطاگيطثَزىِ هجبضظات َج٣بتي ٍ خٌجفّبي اختوبٖيٚ ِ٦ ،لجِي زؾتگبُ ؾطَ٦ة ثط آىّب ضا هيؿط
هيؾبظز .ضٍثطٍي ّوِي آًْبًٓ ،بم ٢سضتي ايؿتبزُ اؾت  ِ٦ذَاُ زض ٖطنِي ؾطَ٦ةِ هؿت٣ينِ ٞيعي٧ي ٍ
ذَاُ زض ٖطنِي ؾطَ٦ة ايسئَلَغيٞ ٍ ٥طٌّگي ثؿيبض هؿلح ٍ ههون ٍ ٦بضآظهَزُ اؾت .ايي تٌگٌبي
تبضيري هست هسيسيؾت  ِ٦زٍام يبٞتِ اؾت ٍ زضؾت اظ ّوييضٍ ّطچِ ثيكتط ٖجَضًبپصيط خلَُ ٦طزُ
اؾت (ٍ ّويي تَييح هيزّس  ِ٦چطا زض ؾبلّبي اذيط ثؿيبضي اظ ؾتوسيسگبى ًيع ثِ هساذلِي ذبضخي يب
ٞطٍزآهسى ّطگًَِ هٌديِ ٞطيي اهيس ثؿتِاًس) .ثب ايي حبلٖ ،جَض اظ ايي تٌگٌبي تبضيري اه٧بىپصيط اؾت،
اگط ثتَاى ٖطنِّبي ُذطز ه٣بٍهت ٞطزي ضا ثِ ؾبحتّبي خبضيِ هجبضظات َج٣بتي ٍ خٌجفّبي اختوبٖي
پيًَس ظز .ايي اهط ذَز ًيبظهٌس پطزاظـ ٍ تَ٣يت ي٦« ٥الىضٍايت »9اؾت؛ ضٍايتي  ِ٦حبهل اهيس ثِ
اه٧بى تٛييط ٍ ثطاًگيعاًٌسُي ذَزثبٍضيِ خوٗي ثبقس ٍ تَاهبىْ چكناًساظي اظ ؾبظٍ٦بضّبي تٛييط ٍ هؿيطي
خوٗي ثطاي تح ١٣آى ٖطيِ ٌ٦س .ضقس ايي «ضٍايت تٛييط» ذَز ًيبظهٌس هحولّب ٍ گصضگبُّبي
هتٗسزيؾت (ٖطنِي اًتربثبت تٌْب ي٧ي اظ ايي گصضگبُّبؾت) ،اهب ٦بض٦طز ثيٍاؾُِي آى پطٍضـ
ٖبهليتِ خوٗي ثطاي تٛييط اظ زل اًجَُ هيليًَي ٖبهليتّبي ذُطز ٍ پطاٌ٦سُ اؾت  ِ٦ذَاًُبذَاُ زضگيط
ٌ٦فّبي ٞطزيِ ه٣بٍهت ّؿتٌس.
خبى ٦الم آى ِ٦تكسيس تٌگٌبّبيي ٦ ِ٦ليت حب٦ويت زض هؿيط پَيف تبضيرياـ ثساىّب گطٞتبض آهسُِ٦ ،
ايٌ ٥زض هحسٍزؾبظيِ آق٧بضِ ضًٍس هٗوَل اًتربثبت ًوبيكياـ ّن ثبظتبة يبٞتِ اؾتٞ ،طنتي ٢بثلتَخِ
ثطاي خجِْي ٦بضگطاى ٍ ظحوت٦كبى ٍ ٞطٍزؾتبى اختوبٖي هيگكبيس تب گبم زيگطي زضخْت
اًؿدبمثركي ثِ هجبضظات پطاٌ٦سُي ذَيف ثطزاضًس .ثسييهٌٗب ًٟ ِ٦ي اًتربثبت ٍ اهتٌبِٔ ّسٜهٌس اظ
هكبض٦ت زض چٌيي ًوبيكي هيتَاًس ثب تهطيح ٍ تَ٣يت اضازُي خوٗيِ ؾتوسيسگبى ثِ گصاض اظ ًٓن ؾيبؾي
 .9ضخَٔ قَز ثِ «ضيكِ ّب ٍ تبثيطات ا٢تساضگطايي زه٧طاتي »٥ثِ ٢لن ذبًن زاٍى ثطاً٧بتي اظ ؾبيت ثطضؾي ؾبالًِ ٖلَم
ؾيبؾي ـ زؾبهجط  2013هتي هٌتكط قسُ تَؾٍ ٦ل٧تيَ 98زض اضتجبٌ ثب اًتربثبتcollective98@ :
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هَخَز ،ثِ تَ٧يي ؾُح ثبالتطي اظ ذَزثبٍضيِ خوٗي ٖبهالى ثبلَُ٣ي تٛييط ثيبًدبهس .ايي ذَزثبٍضي
خوٗيِ اضت٣بء يبٞتِْ هحولي يطٍضيؾت ثطاي گصاضي ٞطاگيط اظ ٞبظ ٚبلت ه٣بٍهتّبي ٞطزيِ پطاٌ٦سُ ثِ
هطحلِي هجبضظات خوٗيِ هٌؿدن ِ٦ ،هكرهبً پكتَاًِي اختوبٖيِ پيًَسيبثيِ اًجَُ هٗتطيبى هٌٟطز ثب
خٌجفّبي اختوبٖي ٍ هجبضظات َج٣بتي تَاًس ثَز ،تب ايي هجبضظات ثؿٍ ٍ ت٧ثيط يبثٌس ٍ اظ زام-ثيثؿتِ
زيطيٌِي ايعٍلِؾبظي ثيطٍى آيٌس .زض اييهٌٗبٌ٦ ،فّبي ٞطزي اهتٌبٔ اظ هكبض٦ت زض اًتربثبت ،اگط ثِ
پكتَاًِي گٟتوبىّبي هتط٢يْ ثب آگبّيِ اًت٣بزي ٍ ّسٞوٌسي تلٟي ١گطزًس ٍ ثِ ؾُح «ٌ٦فِ خوٗي
اهتٌبٔ» ضقس يبثٌس ،هيتَاًٌس ثِ ثبظؾبظي ٞبٖليت خوٗيِ تٛييط ٍ پبيِضيعي يٞ ٥طآيٌس زگطگًَي اً٣الثي
٦و ٥قبيبًي ثطؾبًٌس؛ ٞطآيٌسي  ِ٦زض ٍّلِي ًرؿت هؿتلعم گؿتطـ ضٍحيِي ه٣بٍهت خوٗي ثطاي
ثبظگكت ثِ ؾٌگطّبي هيساى ٍ ذيبثبى اؾت .ثب ايي ّوِ ،هيتَاى پطؾيس  ِ٦ضاّ٧بض  ٠َٞاؾبؾب چِ
توبيعاتي ثب ؾبيط ضاّ٧بضّبي «تحطين اًتربثبت» زاضز  ِ٦ظاهراً ّويي ضٍي٧طزِ ًٟي ٗٞبل اًتربثبت ضا
تجلي ٙهيٌٌ٦س.
 .۳نفي انتخابات :تقابل چشمانذازها
تب ايٌدب ًكبى زازين  ِ٦اتربش ٌ٦ف ؾيبؾي ٗٞبل زض ضٍيبضٍيي ثب هَؾن اًتربثبت حَ٧هتي زض ًٓبم ؾيبؾي
ايطاى ًِ ٍ٣ٞا٢ساهي يطٍضيؾت ،ثل ِ٧هيتَاًس ٍ هيثبيس گبهي ثبقس ثطاي تَ٣يت ٍ ثؿٍ ٍ تٗوي١
هجبضظات خبضي ٍ پطاٌ٦سُي ؾتوسيسگبى ٍ ٞطٍزؾتبى؛ گبهي َ٦چٍ ٥لي ضٍثِپيف ٍ يطٍضي ثطاي تَ٧يي
ٖبهليتِ خوٗيِ تٛييط اً٣الثي .ثِاذتهبض ثيبى ٦طزين  ِ٦هؿبلِي اؾبؾيْ ٖجَض اظ ٌ٦فّبي اٖتطاييِ ٞطزي
زضخْت ؾبذتي ٍ تَ٣يت ٍ گؿتطـ ٞطآيٌس ه٣بٍهت/هجبضظُي خوٗيؾت؛ ٞطآيٌسي  ِ٦اگطچِ اظ ًبضيبيتي
ٍ اؾتيهبل ٍ ذكن ؾتوسيسگبى آٚبظ هيقَز ،اهب ضقس ٦وي ٍ ٦يٟيِ ؾبظهبىيبثي ٍ هجبضظات ؾبظهبىيبٞتِ
ثطاي زگطگَىؾبظي ثٌيبىّبي ًٓن هؿت٣ط ضا ّس٢ ٜطاض هيزّس .ثط پبيِي ايي ٦ليبت ،زض ايٌدب
هيذَاّي ن ثِ ايي پطؾفِ هَخِ ثپطزاظين ٌ٦ ِ٦ف هتط٢يِ ًٟي اًتربثبت ثبيس ٍاخس چِ هكرهبتي ثبقس تب
اؾبؾبً ٢بزض گطزز گبم هلوَؾي زضخْت تح ١٣ايي ّس٦ ٜالى (پطٍضـِ ٖبهليتِ خوٗيِ ثطاي ٖجَض اظ ًٓن
ؾتوگطاًِي هَخَز) ثطزاضز .ايي پطؾف ّوچٌيي ٍ ذهَنب ثب ايي پطؾف پيًَس زاضز  ِ٦چِ هكرهبتي
ضاّ٧بض هَضز ًٓط هب زض ًٟيِ ٗٞبلِ اًتربثبت ضا اظ ؾبيط ضاّ٧بضّبيي  ِ٦اهطٍظُ اظ «تحطين اًتربثبت» ؾري
هيگَيٌس هتوبيع هيؾبظًس؟
زض ًٓط هب ،هؿبلِي اؾبؾيْ تٟبٍتِ خسيِ چكناًساظّب ٍ ؾبظٍ٦بضّبييؾت  ِ٦ضٍي٧طزّبي هرتلَّ ِٝازاضِ
تحطين اًتربثبت ثِزًجبل زؾتيبثي يب ٗٞبلؾبظيِ آىّب ّؿتٌس؛ ٍ ّوچٌيي زضّ٤بي هتٗبضيي  ِ٦اظ
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ٖبهالى تٛييط اختوبٖي ٖطيِ هيٌٌ٦س .ثط ايي ثبٍضين  ِ٦اٚلت ًحلِّب ٍ گٟتوبىّبي پطنسايي  ِ٦اهطٍظُ
اظ يطٍضت ثطاًساظي ج .ا .ؾري هيگَيٌس ،زض ه٣بيؿِ ثب ثٌيبزّبي ٍيٗيت ًٌَ٦يِ حب٦ن ثط ايطاى،
چكناًساظّبي اؾبؾب هتٟبٍتي ضا پيف ًويگصاضًس .قجبّت ْبّطي زض تب٦يسگصاضي ثط يطٍضت گصاض اظ ج .ا.
لعٍهبً ضٍي٧طزّبي هرتل ٝهسٖي ايي يطٍضت ضا ذَيكبًٍسّ/وطاُ ًويؾبظز ٍ ق٧بّٜبي ٖٓين ثيي
چكناًساظّب /ؾبظٍ٦بضّبيي  ِ٦ثطاي ايي گصاض پيف هيًٌْس ضا پط ًويؾبظز .ثِثيبى زيگطّ ،ط ٞطاذَاى ثِ
ثطاًساظي خوَْضي اؾالهي ٍ گصاض اظ ايي ثطظخ تبضيري لعٍهبً ًبْط ثط ي ٥ثطاًساظي انقالبي يب هَُٗ ٜثِ
گصاضي ضّبييثرف ًيؿت .ثطٖ٧ؽ ،ايي ذُط ضا ًجبيس ٦ناّويت تل٣ي ٦طز  ِ٦خطيبىّب ٍ ًحلِّبي
ؾيبؾيِ ٢سضتهساض ثطاي ايٌ ِ٧گبهي اظ پَيف تَزُّبي ؾتوسيسُ ٖ٣ت ًوبًٌس ،ذَز ضا ثب پَؾتِي ْبّطي
ذَاؾتِّبي آًبى (يٌٗي ٖجَض اظ ج .اّ ).وطاُ هيؾبظًس ،ثيآً ِ٧لعٍهبً ثتَاًٌس يب هبيل ثبقٌس ثِ ّؿتِي
انلي هُبلجبت ٍ آضظٍّبي آىّب ًعزي ٥قًَس .ثٌبثطايي ،زض ايي ٖطنِ ًيع پي٧بضّبيي زايوي زض خطيبى
اؾت ٍ ٢سضتّبيي  ِ٦هيَ٦قٌس هجبضظات هطزم ؾتوسيسُ ضا ههبزضُ يب زؾت٧بضي ٍ هْبض ٌٌ٦س ٍ
ثِؾوتٍؾَيي ذالً ٜيبت ٍ هٌبٍ ِٕٞاٗ٢ي آًبى ّسايت ًوبيٌس :اظ ليجطالّبي ٢سضتپٌبُِ زاذلي ٍ ذبضخي ٍ
ؾلٌُتَلجبى ٍ اضگبىّبي ثطٍىهطظيِ انالحَلجبى تب هسٖيبى حهطًكييِ انالحَلجي ٍ
ًبؾيًَبلقٍَيٌيؿتّب ٍ هدبّسيي ذلٚ ٍ ١يطُ .هيتَاى ثِ هَاضز هتٗسزي اقبضُ ٦طز ً ِ٦كبى هيزٌّس
ّوطاّي ْبّطيِ ًيطٍّبي يبزقسُ ثب آهبلِ ؾيبؾيِ تَزُي ؾتوسيسُ ،اهطي هتٌب٢ى ٍ هٛبيط ثب هٌبٍ ٕٞاٗ٢ي
ؾتوسيسگبى اؾت؛ اهب زض ايي هدبل ،تٌْب ثِ هْنتطيي آىّب هيپطزاظين ّ ِ٦وبًب ضٍي٧طزِ ٚبلتِ ايي َيٝ
ًبّوگَىِ هربلٟبى ضاؾتگطاي ج .ا .ثِ «هؿبلِي ا٢تهبزي »10اؾت ( ِ٦اظ ً٢ب ٍخِاقتطا ٤ثٌيبزيِ آًبى
ّن ّؿت) .چَى ثِثبٍض هب ،ثحطاى ٍ ؾتن ٍ تجٗيى ا٢تهبزي ًِتٌْب هْنتطيي هَلِٟي ثحطاى ٞطاگيط
ًٌَ٦يِ حب٦ن ثط خبهِٗي ايطاى اؾت ،ثل ِ٧تكسيسٌٌ٦سُي ؾبيط ثحطاىّبييؾت  ِ٦زض ٦لْ ثرف ثعضگي اظ
 10ضًٍس پيكجطز ؾيبؾتّبي ًَليجطالي ثٍِيػُ تؿطيٕ آى زض ؾبلّبي اذيط ،ذَاى پطًٗوتي ضا ثِضٍي توبهي خٌبح ّبي
حب٦ن ٍ خطيبىّب ٍ ًيطٍّبي ٍاثؿتِ ثِ ٢سضت حب٦ن گكَزُ اؾت .زضَٖو ،تحويل ٞعآيٌسُي ؾيبؾتّبي ضيبيتي تٗساز
ّطچِثيكتطي اظ ؾتن٦كبى ضا ثِ ٍضَِي ًبثَزي ٦كبًسُ اؾت .تجٗبت ايي ؾيبؾتّبي ا٢تهبزي يوي آى  ِ٦ظهيٌِؾبظ
ضقس زاهٌِي هجبضظات ٖلٌي ٍ خٌجف ّبي اختوبٖي زض ؾبلّبي اذيط ثَزُ اؾت ،ؾْن آق٧بضي زض ذيعـّبي تَزُاي
ٞطٍزؾتبى زض ؾبلّبي  96تب  98زاقتِ اؾت .ثط ّويي ثؿتط تبضيري هب ّوچٌيي قبّس ق٧لگيطي ٍ ضقس آگبّي خوٗي
ٍ اق٧بل تبظُاي اظ نٝثٌسي زض ه٣بثل هساٗٞيي ًٓبم هؿلٍ ّؿتين .زض ًتيدِ ،اگط ًٟي ٗٞبل اًتربثبت ٞبنلِگيطي اظ
زٍض ثبَل اهيسثؿتي ثِ «زگطگًَي ًٓبم اظ زضٍى» ضا تؿطيٕ ٌ٦س ،هيتَاًس ّوچٌيي گطايف ثِ ذطٍج اظ ٌ٦فّبي
اٖتطايبي ٞطزي ٍ خسااٞتبزُ ضا ّن تَ٣يت ٌ٦س .اظ ايي ضّگصض ثيگوبى ًيبظ ثِ ا٢ساهبت هكتطّ ٍ ٤وبٌّگ ثطاي َيٝ
اختوبٖي ٍؾيٕتطي ٍخِ هلوَؼتطي ذَاّس يبٞت ٍ ظهيٌِي ضقس اثت٧بضات ؾبظهبىزّي ٍ هجبضظات ؾبظهبىيبٞتِ هْيبتط
ذَاّس قس.
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ؾتوسيسگبى ضا ثِ يطٍضت ٖجَض اظ ج .ا .ضؾبًسُ اؾت .ثطاي ايي٦بض ،اثتسا ًگبّي هيٌ٦ين ثِ ضٍي٧طز
٦بًسيساّبي ٗٞليِ ضيبؾت خوَْضي ثِ «هؿبلِي ا٢تهبزي»:
ثِضٚن زَٖاّبي هطؾَم هيبى ٦بًسيساّب  ِ٦ثًٗبً اظ تٗل٣بت خٌبحي آًْب ًبقي هيقَز ،ثب ًگبّي ثِ
ثطًبهِّبي آًْب ٍ اْْبضاتقبى زض هٌبْطُّبي اًتربثبتي ثطايهبى ضٍقي هيقَز ّ ِ٦وِي آًْب ثطاي
اخطايي٦طزىِ ي ٥ثطًبهِي ٍاحس ثِ هيساى آهسُاًس  ِ٦خولگي ثط ؾط آى تَآً١ٞط حسا٦ثطي زاضًس:
«آظازؾبظيِ» ّط چِ ثيكتط ا٢تهبز ٍ ثِتجٕ آى «َ٦چ٥ؾبظي» زٍلت ثًِ ٕٟگؿتطـ ٍ تَ٣يت ثرف
ذهَني ٍ ثبظاض .ايي ضًٍس  ِ٦ثِذَثي زض ٦بضًبهِي ّوِي زٍلتّبي ْبّطا هتٗبضوِ هتَالي زض زٍضُّبي
تهسيگطيِ پيكييِ َُ٢ي هدطيِ ّن هكَْز اؾت ،ايي ثبض ثب نطاحت ثيكتطي ذَز ضا ًوبيبى ؾبذتِ اؾت
ٍ اظخولِ زض ايي ضٍيساز ًوبزيي تدلي يبٞت  ِ٦ا٦ثط ٦بًسيساّب ًرؿتيي ًكؿتّبي تجليٛبتي ذَز ضا ثب
ًْبزّبي هسا ٕٞثبظاضآظاز يب ًْبزّبي پيفثطًسُ ٍ ثطذَضزاض اظ هٌب ٕٞؾيبؾتّبي ًَليجطالي آٚبظ ٦طزًس .پؽ،
حولِّبي ٦بًسيساّب ثِ زٍلت ًٌَ٦ي ًِ ،حولِ ثِ قبلَزُّبي ذٍهكي ا٢تهبزيِ زٍلت ضٍحبًي ،ثلِ٧
حولِاي گوطاٌٌُ٦سُ اؾت  ِ٦هيَ٦قس پيبهسّبي اختوبٖي-ا٢تهبزيِ تحويل ايي ؾيبؾتّب ثطاي ا٦ثطيت
خبهِٗ ضا ثِ قيَُّبي اخطاييِ «ًبزضؾت» ٍ «ًب٦بضآهسي»ّبي ايي زٍلت احبلِ ٌ٦س ،تب ّؿتِي انلي
ّويي ؾيبؾتّب ضا ثتَاى ثب ٞطا٘ ثبل زض زٍلت ثٗسي ازاهِ زازّ .وبًٌس زٍضُّبي گصقتِ ،قبّس آى ّؿتين
 ِ٦چگًَِ حولِ ثِ زٍلت هؿتٗدلِ هؿت٣ط ،ثِهثبثِي ؾيجل ثيذُطي ثطاي َطح اًت٣بزّبي ْبّطاً تٌس ٍ
نطيح ٖول هيٌ٦س؛ ٍ چگًَِ ّوِي ًرجگبى حَ٧هتي ثبض زيگط ثِ هٌت٣ساىِ آتكيي ٍيٗيتِ ثحطاًيِ
خبهِٗ ٍ ٖول٦طز زٍلت هجسل قسُاًس .ايي ًوبيفِ ٖوَهيِ اًت٣بزات ٍ اٞكبگطيّبي ثيپطزُ ٍلي
حؿبةقسُ ،هيَ٦قس تَا٣ٞبت ثٌيبزي ًرجگبى َجِ٣ي حب٦ن ثط ؾط «يطٍضتِ» تساٍم ؾيبؾتّبي
ا٢تهبزي ضا پٌْبى ؾبظز ٍ ،زضَٖو ايي اهيس ٦بشة ضا ايدبز ًوبيس  ِ٦گَيب زض زٍلت ثٗسي ثٌبؾت هكي
ا٢تهبزي حب٦ن ثط ٦كَض «تٛييط» ٌ٦س .يوي ايٌ ِ٧حولِ ثِ ايي ؾيجل ثيذُطً« ،كبٌ ؾيبؾيِ»
اًتربثبتيِ هَضز ًٓط حب٦وبى ضا ثسٍى تٗطو ثِ ّؿتِي ؾرت ٢سضت تبهيي هيٌ٦س .تأ٦يسات ثيپبيبى
«ض٢جب»ي اًتربثبتي ٍ ضؾبًِّبي حَ٧هتي ثط هًٗل هعهي «ٞؿبز ا٢تهبزي» ًيع زض ّويي ضاؾتب هيگٌدس.
زض ايٌدب ت٧طاض پطّيبَّي اٞكبگطيّبي زمثطيسُ ٍ ثييوبًت ٍ ثبظي «٦يثَز٦ ،يثَز؟ هي ًجَزم»
ثِّوطاُ ٍٖسُ ّبي آتكيي ثطاي هجبضظُ ثب ٞؿبزّ ،وچَى هحولي ثطاي تؿ٧يي ذكن ٍ ًبضيبيتي
ٞطٍزؾتبى ٖول هيٌٌ٦س تب هبّيت ًٓبمهٌس ٞؿبز زض ؾبذتبض ا٢تهبزي-ؾيبؾيِ هؿلٍ ٍ پيًَس ٍثي ١آى ثب
هكي ا٢تهبزي ٍ هٌبً ٕٞرجگبى حب٦ن ضا پٌْبى ؾبظًس.
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اهب زٍلت آتي چِ ٦بضٍيػُي ا٢تهبزي زاضز ٍ چطا ٍ چگًَِ ٢طاض اؾت «َ٦چ»٥تط قَز؟ ٍ زاللتّبي
ٍاٗ٢يِ «آظازؾبظي ا٢تهبز»  ِ٦زٍلت ثٗسي ّن پيكبپيف ه٣يس ٍ هتْٗس ثِ آى اؾت چيؿت؟ خوَْضي
اؾالهي ثب پيكجطز ّطچِثيكتط ايي ٦الىَطحّبي اؾتطاتػيّ ٥وچٌبى ايي ّس ٜثٌيبزي ضا زًجبل هيٌ٦س
 ِ٦ثطًبهِّبي ٦الى ا٢تهبزياـ ضا ثب ًٓن ا٢تهبزيِ حب٦ن ثط خْبى تُجي ١زّس .ايي ضّيبٞت اؾتطاتػي٥
تَاهبى ّن ثبظتبثيؾت اظ العام ؾبذتبضي حب٦وبىِ ًٓبم اؾالهي ثِ ازٚبم زض ثبظاض خْبًي ٍ ت٣ؿين٦بض
خْبًي؛ ٍ ّن ًكبىزٌّسُي پبيثٌسي آًبى ثِ ثٌيبزّبي ًٓن خْبًي ٍ هٗبّسات ثييالوللي ثب ٦بًَىّبي
خْبًيِ ؾطهبيِ .ثِايي اٖتجبض ،تساٍم ضًٍس «آظازؾبظيِ» ا٢تهبز ٍ «َ٦چ٥ؾبظيِ» زٍلت ،چيعي ًيؿت هگط
تساٍم ٍاگصاضي هٌبثٕ ا٢تهبزي ٦كَض ٍ «حٚ ١بضتِ» هٌبثٕ َجيٗي ثِ ثٌيبزّبي حَ٧هتي (ثِهثبثِي
هْنتطيي ًوبيٌسگبى ثرف ذهَني) ٍ ٌ٦ؿطىّبي ذبضخي؛ ٍ ًيع اضظاىؾبظي ٍ هٌُٗٝؾبظي ٍ
ثيپٌبُؾبظي ًيطٍي ٦بض ٍ .ثٌب ثِ تدطثيبت ؾِ زِّي گصقتِ هيزاًين ّ ِ٦وِي اييّب ثِثْبي تكسيس ٍ
گؿتطـ ؾلت هبل٧يت اظ ٞطٍزؾتبى ٍ هحطٍمؾبظي ٍ اؾتثوبض ّطچِثيكتطِ ظحوت٦كبى ٍ هعزثگيطاىِ
ٞطٍزؾت ٍ ترطيت ٍ ًبثَزي ٞعايٌسُي ٖطنِّبي َجيٗي اًدبم ذَاٌّس گطٞت .يوي ايٌِ٧
«َ٦چ٥ؾبظيِ» زٍلت نطٞبً ٦بّف تْٗسات ثٌيبزي زٍلت ثِ ضٞبُ ٍ ح ٠َ٣اٍليِي ا٦ثطيت قْطًٍساى
ذَاّس ثَزَ٦ ًِ ،چ٥قسى هبقيي ؾطَ٦ة ٖٓين آى يب ٦بؾتِقسى اظ ثَزخِي ؾطؾبمآٍضـ.
ثب ايي ه٣سهبت٢ٍ ،تي ثِ ثبٍضّب ٍ ضٍي٧طزّبي ا٢تهبزيِ هسٖيبى زؾتضاؾتيِ ؾيبؾت تحطين اًتربثبت
(اظخولِ آًبًي ٖ ِ٦جَض اظ ج .ا .ضا ه٣سهِي گصاض ثِ ضٞبُ ٍ آظازي ٍ ٢بًَىهٌسي ٢لوساز هيٌٌ٦س) ًٓطي
هياًساظين ،زضهييبثين  ِ٦آىّب ٖوالً ّيچ ثسيلي  ِ٦زض ثٌيبى هتٟبٍت اظ ٍيٕ هَخَز ثبقس زض چٌتِ ًساضًس،
ثل ِ٧نطٞبً «حب٦وبى ًبالي ،١هطتدٕ ٍ ًبهتْٗس ٍ ٞبؾس» ضا ٖلتالٗلل زضزّبي ا٦ثطيت خبهِٗ هٗطٞي
هيٌٌ٦س .زض ّويي ضاؾتب ،آىّب زض ثْتطيي حبلت ٍٖسُ هيزٌّس « ِ٦اخطاي زضؾت ٍ يبثُِهٌس» ٍ ثِزٍض
اظ ٞؿبز ٍ ضاًتذَاضيِ ؾيبؾتّبي ا٢تهبزيِ هتٗبضًَ( ٜليجطالي) هيتَاًس قبلَزُّبي «تَؾِٗي ا٢تهبز
هلي» ثطاي گصاض ثِ ضٞبُ ٍ آظازي ٍ ٢بًَىهٌسي ضا پيضيعي ٌ٦س؛ زضحبلي ِ٦ذَز ايي «اخطاي زضؾت ٍ
يبثُِهٌس» ثٌبؾت ثِ پكتَاًِي ثطپبييِ هٌْسؾيٍاضِ يًٓ ٥بم ؾيبؾي زهَ٦طاتي ٥هح ١٣گطزز؛ ي٥
«زهَ٦طاؾي ًَثٌيبى» ْ ِ٦بّطاً ًرجگبى ؾيبؾيِ ٞطّيرتِ ٍ هتْٗس ،زؾت زض زؾت «٦بضآٞطيٌبىِ»
(ؾطهبيِزاضاى) ذَـًْبز ٍ هليگطا آى ضا «٢بلتضيعي» ٍ ازاضُ ذَاٌّس ٦طز؛ ًِ ي ٥زهَ٦طاؾي  ِ٦زض
ٞطآيٌس ؾبظهبىيبثي ٞطٍزؾتبى ٍ ؾتوسيسگبى ٍ زضخْت تًويي هٌبّ ٕٞوِخبًجِي آىّب ساخته هيقَز.
ثٌبثطايي ،ثِضٍقٌي زضهييبثين  ِ٦ضٍي٧طزّبي يبزقسُ نطٞبً زٍضًوبيي نَضي اظ ؾيبؾت زهَ٦طاتي ٥ضا
زضهبى ّوِي زضزّب ٢لوساز هيٌٌ٦س ،ثيآً ِ٧حتي اقبضُاي ثِ هَلِٟي هَٟٛلِ زهَ٦طاؾي يٌٗي ا٢تهبز
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دموکراتيک ًوبيٌس؛ ٍ ثي آً ِ٧تَخْي ثِ ايي ٞب٦ت تبضيريِ ثٌيبزي ًكبى زٌّس  ِ٦اظً٢ب آًچِ خَاهٗي
هثل ايطاى ضا اظ زؾتيبثي ثِ زهَ٦طاؾي هحطٍم ؾبذتِ اؾت ،ز٢ي٣بً ّوبى ًٓن ا٢تهبزي هؿلٍ ثط خْبى
اؾت؛ ًٓوي  ِ٦ثطاي تًويي تساٍم اًجبقت ؾطهبيِ زض ه٣يبؼ خْبًي ،هٌبَ ٕٞج٣بت حب٦ن زض خَاهٕ
پيطاهًَي ضا ثب هٌب ٕٞزٍلتّبي ٦بًًَي ؾطهبيِزاضي هٟهلثٌسي هيٌ٦س ٍ لصا ثب اًُٗبٞي قگٟتاًگيع ثب
ًٓبمّبي زي٧تبتَضي يب ٞبؾس ّنؾبظ هيقَز .زضؾت هتبثط اظ ّويي الگَي هؿلٍ اؾت  ِ٦تحَالت
اً٣الثي زض خَاهٕ پيطاهًَي ثِ تٛييطاتي نط ٜزض اليِي حب٦وبى ذتن هيقًَس ٍ ًْبيتبً ثِؾوت
زي٧تبتَضي خسيس ؾَ ٠هييبثٌس.
ثِّويي تطتيت ،هيتَاى ًكبى زاز  ِ٦زض ؾبيط هَلِّٟبي اؾبؾيِ ثحطاى هط٦تِ ًٌَ٦ي ًيع زاٖيِّب ٍ
چكناًساظّب ٍ ٍٖسُّبي َي ٝضاؾتگطايبىِ حبهيِ تحطين اًتربثبت :يب ثب هلعٍهبت ي ٥زگطگًَيِ
تبهييٌٌ٦سُ ي ًيبظّب ٍ هٌب ٕٞؾتوسيسگبى هٛبيطت زاضًس؛ ٍ يب زض زضٍى ذَز ٍاخس تٌبً٢بتي خسي ّؿتٌس
 ِ٦آىّب ضا ثِ حطّٜبي تَذبلي ٍ ٍٖسُّبي ثيپكتَاًِ ثسل هيٌ٦س .ثََِض ٞكطزُ ،آًچِ ضٍي٧طز هَضز
ًٓط هب ضا اظ الگَّبي ضاؾتگطايبًِي تحطين اًتربثبت هتوبيع هيؾبظز آى اؾت ًٟ ِ٦ي ٗٞبل اًتربثبت زض
ًٞبي ذ٣ٟبى ؾيبؾي اظ زيس هب تالقياؾت ثطاي ثطاًگيرتي پطٍؾِي ضقس ذَزآگبّي ٍ ذَزثبٍضي
ؾيبؾي ًعز ؾتوسيسگبى تب ٞطايٌس تَ٧يي ٖبهليتِ خوٗي تٛييط تؿطيٕ ٍ تَ٣يت گطززًٟ .ي ًوبيف اًتربثبتي
هؿتجساى ،گبهي هُٗ٣ي زضخْت ايدبز ي ٥هؿيط هؿتوط ٌ٦فگطي خوٗي ٍ ّسٞوٌس اؾت ًِ ،زَٖت ثِ
ٌ٦فّبي ٞطزيِ گؿيرتِ ٍ هُٗ٣ي ،يب ّوچَى ٌ٦كي ٞ ِ٦يًٟؿِ يّ ٥س ٜثبقسًٟ .ي ٗٞبلِ اًتربثبت
ثِ تَ٣يت ٍ گؿتطـ ٍ پيًَسيبثيِ هجبضظات خبضيِ ٖليِ ًٓن ؾتوگطاًِي هؿلٍ ًٓط زاضز ،چطا ِ٦
هيساىّبي ٍاٗ٢ي هجبضظُ ضا زض آًدب هيثيٌس ٍ زض ّوييضاؾتب ثط يطٍضتِ ظهيٌِؾبظي ثطاي ؾبظهبىيبثي
اٖتطايبت تأ٦يس زاضز .ايي ضٍي٧طز ثِ تَاى ٍ ٢بثليتّبي ثبلَُ٣ي تَزُّبي ؾتوسيسُ ثطاي تساض ٤تٛييط
ضازي٧بل ثبٍض زاضز ًِ ،آً ِ٧آًبى ضا ّوچَى ؾطثبظاًي پيبزُ  -زض نٟحِي قُطًح هٗبزالت ؾيبؾت -
ثطاي ٢سضتيبثيِ ًرجگبى ؾيبؾيِ آيٌسُ ثيبًگبضزّ ٍ .وچٌيي ،ايي ضٍي٧طز ثِضٚن آًً ِ٧رجگبى حب٦ن ضا
زقوٌبى ؾيبؾي ٍ َج٣بتي ؾتوسيسگبى هيزاًس ،ضيكِّبي ثحطاىّبي حبز گطيجبىگيط خبهِٗ ضا ًِ زض
اقربل ٍ چْطُّب ،ثل ِ٧زض ؾبظٍ٦بضّبي ٍ ضٍي٧طزّبيي هيثيٌس  ِ٦ايي اقربل زض تٗ٣يت اهتيبظات
اختوبٖي ٍ هٌبَ ٕٞج٣بتي ذَيف ًوبيٌسگي ٍ اخطا هيٌٌ٦س .ثِّويي زليلّ ،سٜگصاضياـ ضا زض خبيي
زٍضتط ٍ ٖوي١تط اًدبم هيزّس؛ آًدب  ِ٦ضيكِّبي پيسايف ٍ تساٍمِ ايي ٍيٗيت خبي گطٞتِاًس؛ ٍ ثِايي
اٖتجبض ،ثبٍض زاضز  ِ٦ثبيس ّوِي ايي تب٦تيّ٥بي هُٗ٣ي ضا  -زض ٞطآيٌسي ضٍثِضقس  -زض ذسهت ذلٍ ١
ت٧ثيط ٖبهليتِ خوٗيِ ؾيبؾتي ضازي٧بل ٢طاض زاز؛ ؾيبؾتي  ِ٦زؾت ثِ ضيكِّب ثجطز.
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 .۴جمغبنذي
زض ايي هتي ثِ ؾْن ذَز َ٦قيسين ًكبى زّين ًٞ ِ٦بي ايدبزقسُ حَل اًتربثبت  ِ٦تًبزّبي زضٍى
حب٦ويت ٍ ًيع تًبز ٞعآيٌسُي ٞطٍزؾتبى خبهِٗ ثب حب٦وبى ضا ثطخؿتِتط ثًِوبيف هيگصاضز ،هيتَاًس
هحولي ثبقس ثطاي ثيطٍىآهسى اظ ٍيٗيت ؾتطٍى ٍ ثبظزاضًسُي خبهِٗاي ًبضايي ٍ ذكوگييٍ ،لي اتويعُ
ٍ پطاٌ٦سُ ٍ .ثِّويي اٖتجبض ،هيتَاًس هحولي ثبقس ثطاي ؾَ٠يبٞتيِ اٖتطايبت ٞطزيِ پطاٌ٦سُ ٍ هُٗ٣ي
ثِؾوت اٖتطايبت خوٗي ٍ ّسٞوٌس؛ تب اظ اييَطي ،١ذَزثبٍضيِ خوٗيِ ؾتوسيسگبى تَ٣يت گطزز ٍ اضازُي
هَُٗ ٜثِ تٛييطْ ثيبًي نطيحتط ٍ حًَضي ٞطاگيط زض خبهِٗ ثيبثسٞ .طاگيطقسى ايي ذَزثبٍضيِ خوٗي ٍ
اضازُي هَُٗ ٜثِ تٛييط ،پكتَاًِاي يطٍضي ثطاي گؿتطـ ٍ پيكطٍي تْبخويِ هجبضظات َج٣بتي ٍ
خٌجفّبي اختوبٖي ٍ ًيع ضقس ؾبظهبىيبثي زض ايي ٖطنِّب (ثِضٚن تساٍم ٍ تكسيس ؾطَ٦ةّب) ٞطاّن
هيؾبظز؛ پٌِّْبيي  ِ٦هيساىّبي ٍاٗ٢يِ ه٣بٍهت ٍ هجبضظُ ٖليِ ًٓن ؾتوگطاًِي حب٦ن ّؿتٌس .ثب اً٧بض يب
ٍاًْبزىِ چٌيي ٞطنتّبيي ،اظ ي٥ؾَ ثبيس زض اًتٓبض پيكطٍيِ تْبخويِ ثٗسي حب٦ويت ٍ تًٗيٝ
خٌجف ّبي اختوبٖي ثبقين؛ ٍ اظ ؾَي زيگط ،ثبيس قبّس آى ثبقين  ِ٦چگًَِ ايي ًٞبّبي ذبلي يب
ٞطنتّبي ٍاًْبزُ ،تَؾٍ خطيبىّب ٍ گٟتوبىّبي اضتدبٖيْ (ثب ٍٖسُّبي ضًگييقبى) اقٛبل هيقًَس.
ثٌبثطايي ،اظ هٌٓط چپ اً٣الثي ،ثبيس اظ ههبلح ٍ اه٧بًبت هبزيِ هَخَز ثب َّقوٌسي ٍ تْٗس ثْطُ گطٞت تب
ثتَاى ثطاي ضٍيبضٍيي ثب ضٍيسازّب ٍ تحَالت آيٌسُي ًعزي ٥اظ ّناهطٍظ ؾٌگطثٌسي ٦طز؛ تب ثتَاى زٞبٔ اظ
زؾتبٍضزّبي هجبضظاتيِ ٗٞلي ضا ًُِ٣ي ٖعيوت پيكطٍيِ ؾٌگط ثِ ؾٌگط ثِ ؾَي ٞتح آيٌسُ ٢طاض زاز.
ذطزاز ّ – 1400ؿتِي ؾطخ ٖليهُؿيَ
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