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تبُویي چٌذی پیؼ خبهٌَ ای دسهوبثل اًتوبداتی کَ اصخبًت ثخؼ ُبی گًْبگْى هسبكظَ کبساى عٌتی ّافْل گشا ثَ ازوذی ًژاد 

ّزوبیت ثی چْى ّچشای ّی اصازوذی ًژاد ثَ ػول هی آهذ ّاصخولَ دسپبعخ ثَ اًتوبدُبی سّزبًیْى زْصّی ،ثبهوبیغَ دّسٍ کًٌْی ثب 

دّسٍ افالذ طلجبى دلیل افلی زوبیت ثی ؽبئجَ خْد سا ػذم زبکویت دّگبًَ،تجؼیت ثی چْى ّچشای ازوذی ًژاد اص هقبلر 

ثب ایي ُوَ اهشّصؽبُذین کَ دسكبفلَ ای کْتبٍ اصآى صهبى،داهٌَ . ّ دسیک کالم دساهتذاد ّالیت كویَ ثْدى ّی داًغتَ ثْد( خْد)=ًظبم

اد اصپشدٍ ثیشّى اكتبدٍ ّایي سّصُب ثَ هِوتشیي دػزؿَ زبکویت تجذیل ؽذٍ اعت ثطْسیکَ خْد افْل اختالكبت خبهٌَ ای  ّازوذی ًژ

گشایبى هی گْیٌذ زتی خبتوی ًیضهبًْى ًبًْؽتَ هشثْط ثَ خلت ًظشهْاكن سُجشی دسهْسد ّصاستخبًَ ُبی کلیذی،ؽبهل ّصاست 

هزثْزبًَ خبهٌَ ای  ثشای زلع آساهؼ ظبُشی ّ کٌتشل ایي  ّالجتَ تالػ ُبی. کؾْسّخبسخَ ّاطالػبت ّدكبع سا سػبیت هی کشد

چٌبى کَ اّ هثال اصیکغْ دلیل . ؽکبف ُب ّکن اُویت ًؾبى داد آًِب دسدی سا دّا ًکشد ّاصهضب کْط  سعْائی آى سا خِبًی تشعبخت

!. ُویت هؼشكی کٌذهذاخلَ خْد ؿللت اص هقلستی ثضسگ ػٌْاى کشد ّاصعْی دیگشکْؽیذ کَ هٌبهؾَ هْخْد سا کْچک ّثی ا

دسُشزبل اکٌْى ثشکغی پْؽیذٍ ًیغت کَ دیگشًَ كوظ هبٍ ػغل زوبیت ثیذسیغ خبهٌَ ای اصازوذی ًژاد عپشی ؽذٍ اعت،عِل اعت کَ  

ثبیي تشتیت ساثطَ زوبیت هطلن خبهٌَ ای اصازوذی ًژاد ثَ تذسیح ثَ زوبیت . كشایٌذ سّیبسّئی آًِب ُشدم گغتشػ ثیؾتشی پیذاهی کٌذ

ی ّاکٌْى ثَ هشزلَ تخشیت ّهتِن کشدى ّی ّیبساًؼ ثَ ًبكشهبًی ّػجْس اصسُجش ّّالیت ًّلْری ّكشاهبعًْشی ثْدى اطشاكیبى، اًتوبد

ّهذازبى "داًؾدْیبى ثغیدی"ایٌکَ .ّپشًّذٍ عبصی هبلی ّؿیشهبلی ثشای اطشاكیبًؼ ّازضبسّدعتگیشی ّثبصخْئی آًِب كشاسّئیذٍ اعت

وبصخوؼَ ُب سعوب ثَ اًتوبد ثَ اصازوذی ًژاد صثبى هی گؾبیٌذ ّثطْسکلی افْل گشایبى دساكؾبء دسثیت ّی ّخطجبء هٌقْة ّی دسً

اکٌْى سهبالى ّخي گیشاى هستشم . ّخظ ًّؾبى کؾیذى ّی صًدیشپبسٍ کشدٍ اًذ،ثذّى سضبیت ّچشاع عجضدادى خبهٌَ ای ًبهوکي ثْد 

ثب چشخؼ عیبعت خبهٌَ ای اصزوبیت هطلن ثَ سّ دسسّئی . هی دٌُذ تشیي لوجی اعت کَ افْل گشایبى ّعبیت ُبی زبهی آًِب ثَ دّلت

ثب ازوذی ًژاد تْاصى ًیشّدسهیبى ثبًذُبی هْخْد عبختبسهذست ثَ صیبى ازوذی ًژاد ثِن خْسدٍ اعت ّخجَِ ای سًگبسًگ اصافْل 

آًِب دسایي هؼشکَ داؽ ثَ ازوذی .اعت گشایبى عٌتی ، دسکٌبسخبهٌَ ای ّعپبٍ ّعبیشهْا ًِّبدُب دسثشاثش دّلت ثَ فق آسائی پشداختَ

خطیت ثشگضیذٍ . ًژاد ّدّلت ّی دسط تجؼیت ّثٌذگی اصهْالهی دٌُذ ّزتی دسفْست ػذم توکیي، صًؼ سا ثشّی زشام هی کٌٌذ

ثبیذ خبهٌَ ای دس ًوبصخوؼَ تِشاى ّصساء سا ثَ ًبكشهبًی اصازوذی ًژاد دػْت هی کٌذ ّ هی گْیذ آًِب ثیؼ اصآًکَ ّصیشدّلت ثبؽٌذ 

هقجبذ یضدی هشؽذ عبثن ازوذی ًژاد ثَ ًول اصخویٌی هی گْیذ اگشسئیظ خوِْسی اصطشف . اصكشاهیي ّلی كویَ كشهبًجشداسی کٌٌذ

 .ّالیت كویَ هٌقْة ًؾْد،طبؿْت اعت ّ اطبػت اصطبؿْت زشام اعت

ُن اکٌْى . ى، کبًًْی ؽذٍ اعتخذال اکٌْى پیشاهْى تجؼیت ثی چْى ّچشا اصخبهٌَ ای ّ دسفْست اهتٌبع تِذیذ ثَ ثشکٌبسؽذ

عخي اصهوبیغَ دّساى ثٌی فذس ّازوذی ًژاد هی سّد،ّهٌظْساصایي هوبیغَ چیضی خضتِذیذ ضوٌی ثَ ػذم کلبیت ّززف ّی اصهٌقت 

هبُیت ّهیضاى تخشیت ؽخقیت ازوذی ًژاد ّاطشاكیبًؼ ّداهٌَ تجلیـبت ّتِذیذُبی زشیق چٌبى ثبالعت کَ . سیبعت خوِْسی ًیغت

ازوذی ًژاد ثَ هِشٍ ای عْختَ .چیضی دسُن ؽکغتَ ؽذٍ  اعت.ذ اصخطْط هشهض هؼوْل دسهٌبعجبت خٌبذ ُب ػجْسکشدٍ اعتثَ ّضْ

ّؿیشهبثل اػتوبد ثشای سُجشی ّزبهیبًؼ تجذیل ؽذٍ اعت، زتی اگشّی تغلین کبهل ُن ثؾْد،دیگشُن چٌبى هِشٍ ای عْختَ ّؿیشهبثل 

اگشثشای هسوذخبتوی ! شکبت ّسكتبسػ سا پبیئذ ّ اخبصٍ خن خْسدى ثبّ ّیبساًؼ ًذاداػتوبدهسغْة هی ؽْد کَ ثبیذ چِبسچؾوی ز

ُیچ اكتخبسّپیشّصی ًجبیذ ثَ ًبم اّثجت .سّصیک ثبسثسشاى هی آكشیذًذ،اگشالصم ثبؽذ ثشای ّی ُشسّصُّشعبػت خْاٌُذ آكشیذ 9ُش

یبعت تِبخوی خبسخی ّاًشژی ُغتَ ای ّیبساًَ ُب،ُوَ زتی اکٌْى هؼلْم ؽذٍ اعت کَ دعتبّسدُبی ادػبئی ازوذی ًژاددسهْسد ع.ؽْد

 .ُّوَ هذیْى سُجشی ثْدٍ ّتست ساٌُوبئی ُب ّزوبیت ُبی اّ فْست گشكتَ اعت

 

الجتَ ثشّصّاّج گیشی تضبدُبی كی هبثیي ثبًذُبی زبکن ّثبفطالذ افْل گشا اصهذتِب هجل آؽکبسؽذٍ ثْد ّثکشات ثَ آى پشداختَ 

گْئی دسخبهؼَ . گی داسد ؽتبة ًبگِبًی ایي تضبدُبعت کَ ثغیبسی ّاصخولَ خْد سژین سا ؿبكگیشکشدٍ اعتاهب آى چَ کَ تبص.ؽذٍ اعت

دسایي خب ثَ ؽوبسی اص ػلل آى ًّیضػْاهل تؾذیذ .هب زشکت  تضبدثبالئی ًیض،ُن چْى خٌجؼ ُبی اػتشاضی ًبگِبًی ّخِؾی اعت 

 :اُن کشدکٌٌذٍ کَ ؽبیذ کوتشثَ آًِب پشداختَ ؽذٍ ثبؽٌذ اؽبسٍ خْ

ّالیت كویَ تجلْسخوِْسی اعالهی اعت ّثَ اًذاصٍ ای کَ ایي ًظبم هٌضّی ّهٌلْس ؽذٍ ّپبیگبٍ زوبیتی اػ آة سكتَ ّ -1

هؼٌبی چٌیي توشکضی . دچبسثسشاى هْخْدیت هی ؽْد،ًیبصثَ توشکضهذست ثشای زلع آى دسثشاثش خطشات سّصاكضّى، ثیؾتشهی ؽْد

صیشکٌتشل هغتوین ّلی كویَ اعت،ُوبًطْسکَ اصخبًت دیگشهغتلضم ادؿبم توبهی هظبُش ّ ثوبیبی  ادؿبم ثیؼ اصپیؼ ًِبدُبی گًْبگْى

اکٌْى دیگشهبًْى اعبعی ُن  ثشای ًظبم خوِْسی اعالهی اهشلْکظ ّ دسدعشصائی ؽذٍ ّضشّست ثوبء .خبهؼَ هذًی دسهذست اعت

بسات کْچک ّفْسی تبکًٌْی سا اصدعت دادٍ ّ ثیؼ اصپیؼ ّتوشکضکبهل هذست ایدبة هی کٌذ کَ توبهی ًِبدُب ّهْا،زتی ُوبى اختی

ایي کَ هذتِبعت صهضهَ تجذیل ّصاست . ثَ ثبصّی اخشائی ّکبسگضاس هغتوین هذست هشکضی ّتست کٌتشل ثیت سُجشی تجذیل ؽْد

ؼ ًجشدپٌِبًی ثشای اصهذتِب پی.اطالػبت ّاهٌیت  ثَ عبصهبًی صیشًظشهغتوین ّلی كویَ ؽٌیذٍ هی ؽْد ثبصتبثی اصُویي  ضشّست اعت

خشیبى داؽت کَ کٌبسگزاؽتي هقلسی تْعظ ازوذی ًژاد ( ثیت ّعپبٍ )کٌتشل ایي ّصاستخبًَ ثیي ػْاهل دّلت ّػْاهل ثیشّى اصدّلت

اکٌْى ثبتْخَ ثَ هغبلَ اًتخبثبت پیؾبسّدسعبل .ّاصعْی هوبثل فذّس زکن زکْهتی خبهٌَ ای ثشای اثوبء ّی اصآخشیي تدلیبت آى اعت

ّاصُویي سّ گغغتي ثوبیبی ائتالف ازوذی ًژاد ثب .وؼ ّصاست کؾْس،کٌتشل ایي ّصاستخبًَ ًیضاُویت صیبدی پیذاهی کٌذخبسی ًّ

ثخؾِبی دیگشافْل گشایبى  دسکبثیٌَ ّ کٌبسًِبدى ّصسای هْسد زوبیت آًِب ّخبهٌَ ای اصکبثیٌَ دّلت ثیؼ اصپیؼ ثشای آًِب ؿیشهبثل 

ًْى ًبًْؽتَ کٌتشل ّصاست خبًَ ُبی کلیذی تْعظ خبهٌَ ای،کَ دسهْسد ّصاست خبسخَ ُن تخطی ازوذی ًژاد اصهب.تسول هی ؽْد

خذال دسایي زْصٍ دسهبلت تأعیظ . توشداصآى هجال اتلبم اكتبدٍ ثْد،ثشای ثیت سُجشی ّزبهیبى افْل گشایؼ ؿیشهبثل ثخؾبیؼ اعت

 .ُوذیگشخلٍْ ای اصُویي کؾوکؼ اعتّصاست خبًَ ثشای ًظبست تْعظ هدلظ،ّدّلت دسثشچیذى آًِب ّادؿبهؾبى دس



دسُویي ساثطَ هی تْاى ثَ خقْؿ اص زغبعیت خٌبذ سهیت ًغجت ثَ تالػ ُبی یبساى  ازوذی ًژاد ثشای عبصهبًذُی هغتول  

 اگشایي ّاهؼیت.پبیگبٍ زوبیتی ّی ّسعبًَ ُب ًِّبدُبی گًْبگْى ّاثغتَ ثَ آى اؽبسٍ کشدکَ کبعَ فجشخٌبذ زشیق سا لجشیضًوْدٍ اعت

سا دسًظشثگیشین کَ ثیت سُجشی ّدسکٌبسآى افْل گشایبى هسبكظَ کبس اصدیشثبص ثَ ػٌْاى ثخؼ هِن ّپبیذاسّفبزت ًلْر دسعبختب 

هذست،ساصثوبء خْد سا دسززف ًیشُّبی ًبُوغبصثبخْد اصزْصٍ هذست ّ هوبًؼت اصتؾکل یبثی آًِب هی داًٌذ ُّشخب ُن کَ هبدسثَ آى 

چْة آى سا خْسدٍ ّدسّهتی دیگشثَ خجشاى هبكبت پشداختَ ّآًِب سا ؿیشسعوی ّ هٌسل -َِ هؾبسکتُوچْى ؽکل گیشی خج-ًؾذٍ اًذ

اػالم کشدٍ اًذ، آًگبٍ ثَ دسخَ زغبعیت افْل گشایبى عٌتی ًغجت ثَ اػالم خذائی ازوذی ًژاد اصافْل گشایبى ّعبصهبى یبثی 

اصطشین ززف ّهوبثلَ ثب آسایؼ هخبللبى اصُوبى صهبى  دسُشزبل عیبعت یکذعت عبصی عبختبسُبی هذست. ثِتشّاهق خْاُین ؽذ

ثبصسگبى دسهْسد ًِضت آصادی ّثٌی فذسدس ؽکل دادى دكبتشیبعت خوِْسی، یب کبسگضاساى اصعْی سكغٌدبًی ّ خجَِ هؾبسکت 

اة یکذعتی ثبیي تشتیت یک ثبسدیگش خشازی دسعبختبسهذست ثشای دعت یبثی ثَ عش. ُوْاسٍ ّخْد داؽتَ اعت...اصخبًت خبتوی ّ 

ّّزذت کلوَ دسدعتْسکبسخوِْسی اعالهی هشاسگشكتَ اعت ّالجتَ ُشچَ کَ اصػوشًظبم هی گزسد اّال ایي ؿذٍ ُبی تست ػول خشازی 

ؽبهل کغبًی هی ؽْد کَ ثیؼ اصپیؼ داسای تجبسّ سیؾَ افْل گشائی ثْدٍ ّثشخبعتَ اصهیبى خْدی ُبی هی ؽْد، ّثبًیب صهبى  ّهْع 

طْف ثَ خشازی کْتبٍ تشهی گشدد ّثبلثب ثبؽذت ّدسد ثیؾتشی ُوشاٍ ثْدٍ ّثب تْخَ ثَ كشتْتی خوِْسی اعالهی ثسشاًِبی هتٌبّة هؼ

 .هجبدست ثَ آى خطشًبک تشهی ؽْد

چشاکَ . طْكبى ثَ پبخبعتَ دسهٌطوَ ّؽْسؽِب ّاًوالة ُب، تأثیشؽتبة دٌُذٍ ای ثشتضبدُبی دسًّی زبکویت ثَ خبًِبدٍ اعت-2

َ هٌبطن هدبّس ًّیض زیبتی ّاعتشاتژیک ثشای  سژین هثل ثسشیي ّكلغطیي ّثخقْؿ عْسیَ کؾیذٍ ؽذٍ اعت اصیکغْ داهٌَ آى ث

دسایي . ؽذٍ اعت( ّتست زوبیت آهشیکب)ّهٌدشثَ تؾذیذ كؾبسثَ سژین  ّزتی تِذیذ ایشاى  تْعظ ثشخی اصکؾْسُبی زبؽیَ خلیح كبسط

تجلیؾ ّتشّیح هکتت ایشاًی اعالم . بهٌَ ای ثب دّلت اختالكبتی ّخْد داسدساثطَ  ثیي عیبعت ُبی هْسد ًظشافْل گشایبى  عٌتی ّخ

ایشاى اصًظشخٌبذ دیگشُن چْى ثبًک ًبثٌِگبم خشّط عسش ثؾوبسهی سّد کَ هْخت اًضّای سژین اعالهی ًّبتْاًی دس " ًبعیًْبلیغن"ّ

ایي هخبللت ُن چٌیي ؽبهل  ّخٍْ دیگشی اص . الگْی اعالهی  هی ؽْدثِشٍ ثشداسی اصكشفت ُبی هْخْد ثشای گغتشػ ًلْر ّتجلیؾ 

عیبعت ُبی دّلت ازوذی ًژاد هجٌی ثشتؤعؼَ هٌبعجبت خْد ثب دّلت ُبی هٌطوَ اصخولَ اسدى ّ ازیبًب هزاکشات پٌِبًی ثب دّلت ُبی 

ضغ ّسّیکشد خوِْسی اعالهی دسهجبل اصخولَ ثَ دلیل ُویي اختالكبت ّکؾوکؼ ُب،هْ.ثضسگ پیشاهْى هؼضل ُغتَ ای ًیضهی گشدد

ضوي آًکَ خٌبذ افْل گشا ّ اهتذاسگشا ثبهؾبُذٍ تدشثَ عوْط ثشخی دیکتبتْسُبی .سّیذادُبی هٌطوَ  تبزذّد صیبدی اًلؼبلی اعت

. ًبکهٌطوَ ،ایغتبدگی دسهوبثل طْكبًِبی هؾبثَ سا دسگشّ توشکضّیکذعت تشکشدى ُشچَ ثیؾتشهذست هی داًٌذ ُّشعبصهخبللی سا خطش

ثبایي ُوَ ًلظ کْثیذى ثشطجل ّالیت هطلوَ ّ یکَ تبصی ّلی كویَ دسؽشایطی کَ طْكبى ثشخبعتَ دسهٌطوَ هجل اصُشچیضتـییشزکْهت 

ُبی هغتجذ ّهبدام الؼوشؽجَ علطٌتی سا ثَ چبلؼ طلجیذٍ اعت،خْداّج ًبثٌِگبهی تسْالت ًظبم خوِْسی اعالهی سا ثَ ًوبیؼ هی 

 . گزاسد

ّصًذاًی کشدى " كتٌَ عجض"خٌجؼ اػتشاضی ّثطْساخـ ( ّلْهْهتی)ِن تؾذیذ کٌٌذٍ ؽکبف ُب،خبهْػ کشدىاصدیگشػْاهل ه-3

كتٌَ ای کَ ُشدّخٌبذ دسعشکْة آى داسای هٌبكغ هؾتشکی ثْدًذ ّ اختالكبت سّثَ تؾذیذؽبى سا تست الؾؼبع هشاسهی . سُجشاى آى اعت

 .دسًّی سژین عشثبصکٌذػدیت ًیغت کَ ثب کٌبسسكتي ایي ػبهل ،ؽکبف ُبی . داد

خطشی کَ دسهیبى .یکی دیگشاصػْاهل هتسذکٌٌذٍ دّخٌبذ،هغبلَ خشازی اهتقبدی ّخطشثشّصثبفطالذ كتٌَ اهتقبدی ثْد-4

ظبُشاثب . صػوبی سژین ثغیبسخذی تلوی هی ؽذ ّضشّست  توشکضُوَ خبًجَ هٍْ هدشیَ ّزوبیت کلیت ًظبم اصآى ّخْد داؽت

ٌذهبٍ اص آؿبصاخشای ایي پشّژٍ ًگشاًی ًظبم ّسهجب ًغجت ثَ خطشاًلدبسهستول ًبؽی اصًبسضبیتی ػجْساصگشدًَ اّل ّعپشی ؽذى چ

هشدم دسثشاثش آصادعبصی هیوتِب کبُؼ یبكتَ ّطجؼب ثِوبى اًذاصٍ ُن اصثبصداسًذگی ایي ػبهل دسکٌتشل تضبدُبی دسًّی سژین کبعتَ ؽذٍ 

هشایي ّؽْاُذی . عیذٍ ّػْاسك ًبؽی اصآى دسُوَ ّخٍْ خْد ثبسصًؾذٍ اعتگْایي کَ ٌُْصطی ُوَ گشدًَ ُب ثَ پبیبى خْد ًش.اعت 

 .ّخْد داسدکَ عشدهذاساى سژین دسایي ػشفَ  دچبسخْػ خیبلی صّد سعی ؽذٍ اًذ

سعیذى سؽذتْلیذ ًبخبلـ ثَ یک دسفذ دسعبل .ػبهل هِن دیگش دستؾذیذ تضبدُب ُوبًب ؽکغت ثشًبهَ ُبی اهتقبدی دّلت اعت

ّهشاسگشكتي سؽذ اهتقبدکؾْس دسپبئیي تشیي خذّل % 22ّتْسم  ثبالی (  ثشًبهَ سیضی ؽذٍ % 8ثدبی )دسعبل خذیذ گزؽتَ ّ ثَ فلش

ّزیق ّهیل ؽذى ثی عبثوَ تشیي دسآهذُبی اسصی دسطی ...  ؽبخـ ُبی هٌطوَ، ػلیشؿن گغتشػ دسآهذُبی ًلتی ّگغتشػ ثیکبسی ّ

ّاهؼیت آى اعت کَ خوِْسی .هبج ّعیغ تشیي اًتوبد هشاسثذُذ ّآى سا ّاژگْى ًوبیذایي عبلِب،ثَ تٌِبئی ُشدّلتی سا هی تْاًذ هْسد آ

اعالهی اکٌْى ًگشاى كلح ؽذى اهتقبد ّپی آهذُبی اختوبػی  ثسشاى اهتقبدی اعت کَ ػْاهل داخلی ّكؾبسُبی ثیي الوللی هتؼذدی 

 . ثب آى ثَ هیذاى آهذٍ اعتدسآى دخیل اًذ ّخبهٌَ ای ًیض ثب ًبهیذى عبل خِبد اهتقبدی  ثشای هوبثلَ 

سژین . اصػْاهل هِن دیگشؽتبة دٌُذٍ  ؽکبف ُبی دسًّی،  گغتشػ ًبسضبیتی ػوْهی هشدم ػلیشؿن عشکْة ُبی ؽذیذ اعت -5

ّخَ دیگشی اصایي .ثَ ُیچ ّخَ ًتْاًغتَ اعت اصداهٌَ ًبسضبیتی ُب ثکبُذ ّآتؼ ًِلتَ دسصیشخبکغتش عشکْة ُن چٌبى لِیت هی کؾذ

بؽی اصثبصخْسد ّثبصتْلیذ ًبسضبیتی ُبی هْهتب هِبسؽذٍ دسپبئیي اعت کَ ثطْس ّاسًَّ ّکژّهؼْج دسهیبى ثبالئی ُب ؽکبف ُب،ً

ُّویي ساثطَ اعت کَ ثسشاى ُبی .ّثْیژٍ دس هٍْ هدشیَ کَ هغئْلیت تقذی گشی اهْس اخشائی کؾْس سا داسد هٌؼکظ هی گشدد

 .بهؼَ دسآّسدٍ اعتدسًّی زبکویت سا ثخؾی اص هدوْػَ ثسشاى ػوْهی خ

گشچَ .دّسٍ یبصدُن ًِبد كشهبیؾی هدلظ ؽْسای اعالهی اعت" اًتخبثبت"ػبهل تؾذیذ کٌٌذٍ هوطؼی دیگشُوبًب ثشگضاسی -6

دسًّی سژین هذاّهب تٌگ تشؽذٍ اعت ّ كوظ ؽبهل ػٌبفشّگشایؾِبی هْسد اػتوبد زبکویت ثشای گشم کشدى " اًتخبثبت"هسذّدٍ 

ثبایي ّخْد اکٌْى هذتِبعت کَ ُویي زذ اص اًتخبثبت ًوبیؾی ُن ثَ دلیل .ُبی گًْبگْى ّاثغتَ زبکویت اعتثیي ثبًذ" اًتخبثبت"تٌْس

ثِویي دلیل هٌتِبی . ُوبى كضبی ػوْهی ثسشاًی خبهؼَ ثشای سژین خطشًبک ؽذٍ  ّثین  اصکٌتشل خبسج ؽذى اّضبع ُویؾَ ّخْد داسد

سفذ ثِذاؽتی ّ کٌتشل ؽذٍ ثبؽذ،تب خبئی ثشای ثشّص ُیچ ًْع دسگیشی ُبی ّاهؼی تالػ ثکبسهی سّد کَ اًتخبثبت کبهال ًوبیؾی ّفذد

. ثطْسکلی چگًْگی ثشگضاسی اًتخبثبت اهغبل ػلیشؿن كشهبیؾی ثْدى آى، ثبصُن یکی اصدؿذؿَ ُبی ًظبم سا تؾکیل هی دُذ.ًجبؽذ

وي اسائَ ًوبیؾی اص دهْکشاعی اعالهی ّثبّسثَ ّظیلَ چٌیي اًتخبثبتی دسؽشایظ کًٌْی هٌطوَ ّتؾذیذ كؾبسُبی خِبًی آًغت کَ  ض



ثی تشدیذ کْط سعْائی سژین چٌبى ثَ فذا دسآهذٍ اعت کَ ثؼیذاعت . سأی هشدم، دسػیي زبل ّاخذ ُیچ خطشی ثشای زبکویت ًجبؽذ

دسًوبسخوؼَ ُب اػالم  اکٌْى سأی هشدم دسثبصاسعیبعت ًبصل تشیي ثِب سا داسد ُّوبًطْسکَ ایي سّصُب. ثتْاًذ اكشادصیبدی سا ثَ كشیجذ

 .هیلیْى ًلشسأی دادٍ ثبؽٌذ، ُن چْى فلشُبئی ُغتٌذکَ ثذّى تأییذ ّتٌلیز ّلی كویَ پؾیضی اسصػ ًذاسد 42هی ؽْد، ّلْآًکَ 

فشكٌطشاصخْدّیژگی ُبی ایي یب  آى دّلت،یک ػبهل پبیذاسّهؾتشک دسایدبدّتؾذیذؽکبف ثیي هٍْ هدشیَ ّعبیشًِبد -7

ًوؾی کَ ایي هٍْ دسپیؾجشدعیبعت ُبی اخشائی دسزْصٍ ُبی گًْبگْى هبلی اهتقبدی : سٍ ّخْد داؽتَ اعتدسخوِْسی اعالهی ُوْا

چٌیي پذیذٍ ای  ..ّكشٌُگی ّدیپلوبعی  داسد آى سا صیشكؾبسهغتوین تـییشاتی ثشای اًطجبم خْد ثب الضاهبت ًظبم عشهبیَ داسی هی کٌذ

ثبؽذ،آى سا دسخظ هوذم تسْالت اختٌبة ًبپزیشثشخْسد ثب ػْاهل داخلی ّثیي فشكٌظشاصآًکَ چَ کغی ّ چَ خشیبًی عکبًذاسدّلت 

تقبدكی ًجْدٍ اعت کَ اصُوبى اّاى زیبت خوِْسی اعالهی هٍْ هدشثَ ُوْاسٍ کبًْى افلی کؾوکؼ ثبالئی ُب . الوللی هشاسهی دُذ

بیشهْا ًِّبد ُب تدلی یبكتَ ّ اصثبصسگبى ّثٌی فذس چشاکَ تضبد ثیي ًبثٌِگبهی ًظبم ثب هوتضیبت صهبًَ، دسایي هٍْ ثیؼ اصع.ثْدٍ اعت

ثبصتبة دٌُذٍ آى ثْدٍ ( ثبّخْد آًکَ اصهیبى ًضدیکتشیي ُب ثَ افْل گشایبى گضیي ؽذٍ ثْد)تبسكغٌدبًی ّخبتوی ّاکٌْى ازوذی ًژاد

ب عٌگشگشكتي دسآًِب ثَ خبى هٍْ دستوبهی ایي ثسشاًِب دسکٌبسهٍْ هدشیَ، عبیشهْا سا داسین کَ  ًیشُّبی طجوبتی عٌت گشا تش ث. اعت

 . هدشیَ اكتبدٍ اًذ

 :ثبتْخَ ثَ ًکبت كْم هی تْاى ًتبیح صیش سا گشكت

هذست هطلوَ ّلی كویَ ثْیژٍ ثب اّج گیشی ثسشاى ػوْهی ّكشاگیش ثیؼ اصُشصهبًی کوتشیي تسول سا  ثشای توغین هذست -الق

اكضّى آى دسُوَ اهْسات کؾْسی،سكتَ سكتَ ًِبد ّالیت ّ ّلی كویَ سا اصُویي سّ توشکضثیؼ اصپیؼ هذست ّهذاخلَ هغتوین سّص.داسد

هذست ّهتی ازغبط .اصایلبی ًوؼ زلوَ ّفل کٌٌذٍ خشیبى ُب ّ ثخؼ ُبی هختلق ًظبم ثَ یک طشف دػْا تجذیل کشدٍ اعت 

اػالم هی داسد کَ ّلی كویَ ّهتی کَ خطیت ًوبصخوؼَ فشازتب . خطشکٌذ،ثشای دكغ خطشّزلع خْد ُوْاسٍ هیل ثَ توشکض پیذاهی کٌذ

 كشاتشاصهبًْى اعبعی اعت،داسد ُویي ّاهؼیت سا ثیبى هی کٌذ

ثبتْخَ ثَ ػْاهل ثشؽوشدٍ ؽذٍ هی تْاى گلت کَ تبسیخ هقشف  ازوذی ًژاد،کَ خبهٌَ ای ّافْل گشایبى ّعپبٍ  ثبزوبیت -ة

آًِب اکٌْى عیبعت كلح کشدى ّطٌبة پیچ کشدى  ّی .ل ؽذٍ اعتثیذسیؾ خْد ّی سا  ثشکؾیذًذ توشیجب توبم ؽذٍ ّاّثَ هِشٍ عْختَ ای تجذی

هغبلَ افلی اتخبر تذاثیشی ثشای ثیشّى کؾیذى چبؽٌی اًلدبسی ثسشاى  ثب ُذف كشاُن عبختي کوتشیي اهکبى ثشای .سا دسپیؼ گشكتَ اًذ

َ تغلین ّاداؽتي ازوذی ًژاد آًِب ُوضهبى ثب كؾبسثشای ث. ثِشٍ ثشداسی اصایي ؽکبف ُب تْعظ هشدم ّیبدؽوٌبى خبسخی اعت

ثٌبثشایي ػْاهل پیؼ ثیٌی ًبپزیشی چْى . ّاتخبرعیبعت هٌضّی ّثی اثشکشدى ّی،ؽوؾیشػذم کلبیت سا ًیضثشكشاصعشّی ًگِذاؽتَ اًذ

ن هیضاى توکیي ّتوشد ازوذی ًژاد ّیبهیضاى عبصػ ّکٌبسآهذى ّی ًّیضًوؼ آكشیٌی ػْاهلی خبسج اصزیطَ هذست دسهیبى ثبالئی ُب، ُ

 . ًِبیتب چگًْگی ّؽذت ّزذت ّپی آهذُبی خشازی سژین سا سهن خْاُذ صد.. چْى اػتشاضبت هشدهی ّ

خجَِ افْل گشایبى عٌتی کَ ُوْاسٍ  ثخؼ هِن ّ پبیذاسی اص هذست دسخوِْسی اعالهی سا تؾکیل هی دادٍ اًذ ػلیشؿن اًضّا -ج

هثال ػلیَ ػٌبفشی چْى زغیي ؽشیؼوتذاسی ُب ّخْد داسد ّكی ًّلشت ّعیؼی کَ دسخبهؼَ ػلیَ آى ُب ّثخقْؿ ػلیَ خبهٌَ ای ّ

الْاهغ ػوت هبًذٍ تشیي، هٌسظ تشیي ّزشیـ تشیي ثخؼ زبکویت سا تؾکیل هی دٌُذ اکٌْى خیضثضسگی ثشای هجضَ کبهل هٍْ هدشیَ 

ن ًین ًگبُی ثَ ثخؼ ساعت افالذ آًِب ثشای ایٌکبس ُن عیبعت خلت عپبٍ ّ  سؽٍْ دادى ثَ آى سا دسپیؼ گشكتَ اًذ  ّ ُ. ثشداؽتَ اًذ

 .طلجبى داسًذ

اصیکغْ .ثب ایي ُوَ ًتیدَ خذال كْم اصدّّخَ هِن کل ًظبم ّهلت آى ّالیت كویَ سا ًؾبًَ گشكتَ ّهْخت تضؼیق آى هی گشدد-د

سا عخت ثی ثشکٌبسی ّیب زتی هبًذى ّ طٌبة پیچ کشدى ازوذی ًژاد، دسّاهغ عیبعت ُبی خبهٌَ ای دسزوبیت ثی چْى ّچشا اصّی 

اػتجبسهی عبصد ّاصعْی دیگش دسؽشایظ ثسشاًی ّثبچبلؼ ُبی هِن داخلی ّخبسخی ّخْدیک دّلت طٌبة پیچ ؽذٍ ّپٌچشگؾتَ کَ 

هبدسثَ اًدبم ّظبیق زذاهل خْد ُن ًجبؽذ،ثشّخبهت ثسشاى چٌذّخِی اهتقبدی ّعیبعی ّ ثیي الوللی هی اكضایذ ّهْخت سیضػ ُشچَ 

 .  هی گشدد ّکل ًظبم سا دسثشاثشگغتشػ ًبصضبیتی ػوْهی آعیت پزیشتشهی کٌذثیؾتشپبیَ ُبی زوبیتی آى 
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