ًمطَ ثی ثبصگؾت
اص گزؽتَ تب ثَ زبل سژین هزُجی زبکن ثش ایشاى ُ ،وَ کن ّ ثیؼ آگبٍ ُغتٌذ ّ ًیبصی ًیغت کَ دس ایي کْتبٍ هطلت ثَ آى پشداخت،
ُشچٌذ ُش پذیذٍ ای ثش ثغتش پیؾیٌَ خْد ؽکل اهشّص خْد سا هیبثذ ّ لبثل ثشسعی اعت .
ًکبت اعبعی کَ دس ایي ًوبیؼ اًتخبثبتی هیؾْد ثَ آى پشداخت ایٌچٌیي دیذٍ هیؾْد :
تضبد دس ثبال:
سًّذ التصبدی  -عیبعی عشهبیَ دس عطر خِبًی آى ؽشایطی سا ثْخْد آّسدٍ ثْد کَ دس کؾْسُبیی کَ ثجبت عیبعی ًذاؽتٌذ ّ
تضبدُبی دسًّی خٌبزیي آى اهٌیت عشهبیَ سا تبهیي ًویکشد ،ایي تضبدُب سا ثَ عْی تؼییي تکلیف ًِبیی ثب ایي هبًغ هیکؽبًذ .دس
ایشاى ُن تضبد خٌبزیي ّ ػذم ثجبت عیبعی ،ػذم ّخْد اهٌیت عشهبیَ ّ عیکل خغتَ کٌٌذٍ ثسشاى صائی ّ عبصی ؽشایطی ّیژٍ ای
سا ثْخْد آّسدٍ ثْد  .ایي ثَ اصطالذ اًتخبثبت سیبعت خوِْسی ًمطَ تؼییي ّ تکلیف ًِبیی ثب ایي عیکل هؼیْة ثْد .
خٌبذ اصالذ طلت ثب اسئَ ثشًبهَ التصبدی خْد  ،عیبعت ثشًبهَ خْد سا ثطْس هؾخص دس خِت خصْصی کشدى عشهبیَ ثشاعبط
ثشًبهَ ُبی هؾخص ثبًک خِبًی ّ ثجبت عیبعی دس خِت اهٌیت عشهبیَ اػالم کشد  .دس زبؽیَ ُن ثب تْخَ ثَ خْاعتَ ُبی ػوْهی
هشدم دس صهیٌَ التصبدی – اختوبػی ّ زمْق ؽِشًّذی ،فضبی تجلیغبتی خْثی سا ثشای ایي خٌبذ دس ثشاثش خٌبذ همبثل کَ دس  4عبل
اخیش دس افضایؼ تْسم ،ثیکبسی ،فمش ًمؼ ثغضای داؽت ُّشگًَْ زك ؽِشًّذی سا ُن اص هشدم دسیغ کشدٍ ثْد ،هیذاد .
اهب خصْصی کشدى ؽشکت ُبی صٌؼتیً ،فتیّ ،اسدات ّ صبدسات ّ غیشٍ کَ ثیؾتشیي آًِب یب دس کٌتشل ًِبد سُجشی ّالیت فمیَ
(ُوچْى ثٌیبد هغتضؼفبى ،ثٌیبد ؽِیذ ّ  )...کَ ثخؼ لبثل تْخَ ای اص التصبد ایشاى سا دس اختیبس داسًذ ّ تست ُیچ ًظبستی ًیغتٌذ ّ یب
ثخؾی اص صٌبیغ ّ کبسخبًَ ُب ّ ثٌبدس کَ ثؾکل ّعیؼی تست کٌتشل عشداساى ّ ًظبهیبى اعت کَ آزوذی ًژاد ًوبیٌذٍ ایي ثخؼ ُن
ُغت ،ایي کبس سا دؽْاس هیغبخت .ثب هشّس هٌبظشٍ ُبی کبًذیذاُب ثبُن کَ دس اًتِبی آى ثشای اّلیي ثبس ّ ثطْس سعوی دس همبثل دیذ
ُوگبى ثَ افؾبی دصدی گشگی ُوذیگش پشداختٌذ  ،ایي تضبدُب سا ثشخغتَ هیغبخت ثْضْذ آؽکبس اعت.
سژین دس کلیت ّ ُش خٌبذ ثشاعبط اُذاف ثشًبهَ خْد دس خٌجَ تجلیغبتی ّ ثشای کغت هؾشّػیت دس چؾن خِبى عشهبیَ (خٌبذ ًظبهی
هزُجی ثشای کغت هؾشّػیت ّ خٌبذ اصالذ طلت ثب ثشخغتَ کشدى ًبکبسایی دّلت ًِن ّ اعتفبدٍ ثِیٌَ اص خْاعتَ ُبی ّعیغ هشدم )
اص ایي تضبدُب دس خِت ثَ پبی صٌذّق کؾبًذى ثخؼ ّعیؼی اص آسای خبهْػ ّ تسشین کٌٌذگبى اعتفبدٍ کشد  .ثبیذ ارػبى کشد کَ دس
ایي اهش هْفك ػول کشد .
هؾخصب اگش کبًذیذای خٌبذ اصالذ طلت پیشّص ایي اًتخبثبت اػالم هیؾذ ،ثشای هذتی فؾبس ػوْهی سا هیؾذ کن کشد ُوبًگًَْ کَ دس
دّساى خبتوی ایي عٌبسیْ اخشا ؽذ ّلی تٌؼ ّ دسگیشی دس عطْذ ثبالی زبکویت گغتشػ پیذا هیکسد ّ ًویؾذ پیؼ ثیٌی کشد کَ ثَ کدب
خْاُذ اًدبهیذ .ثٌبثشایي خٌبذ ًظبهی – هزُجی ثشای تضویي پیشّصی خْد ثشًبهَ سیض یی کشد کَ سیغک ثبالی داؽت .ایي خٌبذ ثذّى
دس ًظش گشفتي ًتیدَ اًتخبثبت یک ُذف داؽت ّ آى اص هیذاى خبسج کشدى خٌبذ سلیت ثْد ّ فکش هیکشد کَ فبکتْس هشدم س ا هیؾْد
کٌتشل کشد .ثَ ُویي دلیل ُن ثْد کَ دس سّص سای گیشی ثشای اطویٌبى اص هْفمیت ثشًبهَ اػ،اّل اص ُوَ دعت ثَ هبًْس لذست دس
تِشاى ّ ؽِشُبی ثضسگ ایشاى تْعط ًیشّی ُبی ًظبهی خْد صد ّ عپظ ًوبیٌذگبى کبًذیذا ُب کَ ًمؼ ًبظش ثش سای گیشی ّ ؽوبسػ
آسا سا داؽتٌذ اص هرل ُبی سای گیشی ثیشّى کشد .
ًمطَ خبلت تْخَ دس سّص سای گیشی کَ ًؾبًَ اّج اختالف ّ تٌؼ ثیي ایي دّ خٌبذ ثْد  ،دس کٌفشاط هطجْع اتی هْعْی ثْد .دس
صهبًی کَ ؽوبسػ آسا ثَ ًیوَ سعیذٍ ثْد  ،هْعْی اػالم پیشّصی کشد ّ اػالم کشد ُشگًَْ ًتیدَ ای غیش اص آى لبثل پزیشػ ًیغت .
ة
ىلطَ همبثل اهب عبػبت اّلیَ صتذ سّص ؽٌجَ ثْد کَ ًتبیح آسا پیشّصی ازوذی ًژاد سا ًؾبى هیذاد .دس ُوبى سّص عتبد خٌبذ هْعْی ٍ
هسبصشٍ دس هیبیذ ّ ُشگًَْ تدوغ غیشلبًًْی اػالم هیؾْد  .ثذیٌگًَْ سژین تصوین داؽت زبکویت سا یکذعت کٌذ  .اهب ُشدّخٌبذ
فبکتْسی اعبعی سا اص یبد ثشدٍ ثْد ًذ.
فؾبس اص پبییي :
ػوْم هشدم ،کبسگشاى ،صزوتکؾبى ،صًبى ،هؼلویي ،داًؾدْیبى کَ  30عبل فمش ،ثی ػذالتی ،عشکْة ،صًذاى ّ ثی زمْلی سا چؾیذٍ
ثْدًذ ّ دس ثشَُ ُبی اص ایي دّسٍ ًبسضبیتی ّ اػتشاض خْد سا ثَ اؽکبل هتفبّت ًؾبى دادٍ ثْدًذ ّ ُش اص چٌذی ثب اعتفبدٍ اص تضبد
خٌبزِبی سژین عؼی دس هط سذ کشدى خْاعتَ ُبی پبیَ ای خْد هی کشدًذ ،دس ایي دّسٍ اًتخبثبت سیبعت خوِْسی ثشای فشاس اص

فؾبسُبی هضبػف خٌبذ ًظبهی هزُجی اص کْچکتشیي سّصًَ هْخْد ،تضبد ثیي خٌبزیي ،عؼی ّعیؼی دس خِت هطشذ کشدى خْاعتَ
ُبی خْد کشدًذ .اص یک ًگبٍ ؽشکت ّعیغ هشدم دس ایي سای گیشی ًؼاىگش " ًَ" ثضسگی ثْد ثَ کلیت ًظبم ّالیت فمیَ ّ اص ًگبُی
دیگش تغییشی ُشچٌذ کن دس ؽشایط غیشلبثل تسول هْخْد ثْد  .ؽْق ّ ؽْس ثْخْد آهذٍ اص ایي اًتخبثبت ّ اص پشدٍ ثشّى افتبدى ُوَ
چِشٍ ُب ّ سیختي لجر ّلی فمیَ ّ اًضخبس اص ایٌِوَ تسمیش ،هشدم سا ثب اطویٌبى خبطش اص ؽکغت ازوذی ًژاد ،ثبّسی تبصٍ داد  .ؽبیذ
ایٌکَ فؼال ازوذی ًژاد ثشٍ تب ثؼذ یک کبسیؼ هی کٌین.
اهب پظ اص اػالم آ سا هشدم هجِْت اص ؽکغت ثبّس خْیؼ ،ثشایؾبى لبثل پزیشػ ًجْد کَ  4عبل دیگش ّ ؽبیذ ُن ثوذت طْالًی تشی،
ؽشایطی هؾبثَ آًچَ دس چِبس عبل گزؽتَ ّ ؽبیذ ُن ثذتش اص آ ى سا ثبیذ تسول کٌذ.
دسگیشی دس ثیي ثبال یی ُبی لذست ثش عش ًتیدَ اًتخبثبت ،فشصتی ثْد ثش اًفدبس خبهؼَ ای کَ  30عبل ثْد صغیش ؽوشدٍ هیؾذ ّ
دیگشاى ثشایؼ تصوین هیگشفتٌذ  .اختالفبت خٌبزیي سژین ،ثبدی ثْد ثش آتؼ صیش خبکغتش .
اػتشاض ّعیغ ّ ثی عبثمَ هشدم دس عشاعش ایشاى کل ًظبم سا ثَ ّزؾت اًذاخت  .خٌبذ اصالذ طلت عؼی ثشآى داسد کَ ثب کٌتشل ایي
اػتشاضبت ،ثؼٌْاى اُشم فؾبسی ثش خٌبذ دیگش اعتفبدٍ کٌذ ّ اهب خٌبذ دیگش هیذاًذ کَ دیگش ساٍ ثشگؾتی ًذاسد  .اگش ػمت ًؾیٌی کٌذ
کل ًظبم ّالیت فمیَ ّ ًِبدُبی ّاثغتَ ثَ آى سا اص دعت سفتَ خْاُذ دید ،پظ ثب زولَ ثَ تظبُشات ّ کؾتي هشدم عؼی دس ایدبد فضبی
اسػبة ّ پظ ساًذى هشدم کٌٌذ ّ اص طشفی ثب دعتگیشی گغتشدٍ افشاد ؽٌبختَ ؽذٍ اصالذ طلت ّ تست فؾبس گزاؽتي دیگش فؼبلیي آى،
دس خِت تکویل پشّژٍ خْد دس خِت کٌبس صدى سلیت گبم ثشهیذا سد.
خٌبذ همبثل (اصالذ طلجبى ) اهب اص ایي اًشژی سُب ؽذٍ هشدم ّ اػتشاض آًِب ،الجتَ کٌتشل ؽذٍ ،اُشهی ثشای فؾبس ثَ خٌبذ سلیت
هیثیٌذ.
اهب پظ اص ایٌکَ داهٌَ ایي اػتشاضبت ّعیغ تش ؽذّ ،لی فمیَ ثب یک تبکتیک ػمت ًؾیٌی ثب اػالم ثبصًگشی ّ ؽوبسػ آسا ّ ثشسعی
ؽکبیت کبًذیذاُب اص هدشاُبی لبًًْی ً ،مؾَ خشیذ ّلت ّ ثشگشداًذى هشدم اص خیبثبًِب ثَ هٌضلِبیؾبى سا داسًذ ،اهب آة ثَ خْی سفتَ
ثشًویگشدد.
آًچَ هؾخص اعت ایي اعت کَ هشدم ًجبیذ ثگزساًذ کَ ّخَ هصبلسَ ّ هؼبهلَ خٌبزیي سژین ثشای زفظ کل ًظبم گشدًذ  .کغبًی اهثبل
هْعْی ،کشّثی ،سفغٌدبًی ّ اهثبلِن ،اص ُویي ًظبم ُغتًذ ّ ثبسُب اػالم کشدٍ اًذ کَ توبم خْاعتَ ُب ّ ثشًبهَ ُب یؾبى دس خِت زفظ
ًظبم اعت .ثٌبثشایي اگش ایي اػتشاضبت ّعیغ تش اص آًچَ ُغت  ،ؽْد ،هطوئٌب ایي افشاد ُن دسکٌبس کلیت ًظبم ثَ دفبع اص آى خْاٌُذ
ثشخبعت.
خْد عبصهبًذُی ،عبصهبًیبثی ،تؾکیل کویتَ ّ ؽْساُبی هسلَ ّ ؽِشی ،دس هسیط ُبی کبسگشی ،داًؾدْیی ّ  ...اػتصبة ػوْهی،
فشاثشدى ؽؼبسُب اص هغبئل اًتخبثبت ثَ خْاعتَ ُبی ػوْهیُ ،وچْى آصادی ،ثشاثشی ،ػذالت اختوبػی ،آصادی صًذاًیبى عیبعی ،زمْق
کبسگشاى ّ صًبى ،خذای دیي اص عیبعت ،دفبع اص زمْق طجیؼی اللیت ُب ّ  ...کَ ُوَ دس اًتِب دس تمبثل ثب سژین ّالیت فمیَ ّ عیغتن
اعتصْاثی لشاس داسًذ ،گبهی اعت کَ اگش ثشداؽتَ ًؾْد دّساى عیبُی سا ثشای ُوَ هب ثَ اسهغبى خْاُذ آّسد .
فشاهْػ ًؾْد کَ پظ اص ایي ثبصطالذ اًتخبثبت ،پظ اص فش سیختي لجر سُجشی ّ افشاد ثشخغتَ سژین دس عطر ػوْهی ّ ثطْس ػلٌی،
ًَ سژین ُوبى سژین عبثك خْاُذ ثْد ّ ًَ هثل پیؼ اص آى ػول خْاُذ کشد  .دس همبثل ُن دیگش تُْن ّ تشط ایي هشدم اص ایي سژین
سیختَ اعت .دّساى خذیذی آغبص ؽذًٍ ،مطَ ثی ثبصگؾت .
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