
 
  

 !ُوجستگی طجمبتی کبرگزاى جِبى سًذٍ ثبد اّل هبٍ هَ رّس

 
  

 کبرگزاى   طجمبتی ُوجستگی کَ ُز سبلَ ثَ ًطبًَ کبرگزی است ا ّل هبٍ هَ یبدآّر سٌت جِبًی جٌجص

هیبیٌذ  ُن گزد خبکی رّس کبرگزاى در سزاسزایي کزٍ درایي. هیطْد گزفتَ سزاسز جِبى جطي در 

ّعشم  اعالم داضتَ  داری سزهبیَ ًظبم علیَ را خْاست خْد کیفز  التصبدی یسیبس هطبلجبت طزح ثب تب

سزکْة ،سلطَ  ستن ، گًَْ ثیعذالتی، فمز ،ثیکبری ، ُز اس هزفَ ّ آساد عبری ًظبهی ایجبد خْد را ثزای

سزهبیَ داری پس اس اًمالة  کبرگزاى در ًظبم تْلیذی جبهعَ اُویت ّ ًمص  .استْارتز کٌٌذ ّ استثوبر

ثْد کَ ثَ عٌْاى یک طجمَ اجتوبعی ًمص  ثَ ثعذ در ارّپب ثْد کَ ثزجستگی یبفت ّ اس ایي سهبى ٌعتیص

 .   اسبسی ثزای تغییز ّضعیت هْجْد را کست کزدًذ
 

اس .  سبلی کَ گذضت ثزای کبرگزاى ّ سدوتکطبى در سزاسز جِبى سبلی  پز هطمت ّ پز ثین ّ اهیذ ثْد

هبلی دست ّ پٌجَ ًزم هیکزد ّ در ًتیجَ ایي  -زاى عویك التصبدی یکسْ جبهعَ سزهبیَ داری ثب ثذ

ثذزاى ثخطی اس دّلتِبی سزهبیَ ثب کسزی ضذیذ ثْدجَ هْاجَ ضذٍ 

ثطْریکَ ثزای ًجبت خْیص هججْر ضذًذ دست کوک ثَ سْی  ثبًک  .رفتٌذ پیص ّرضکستگی هزس تب ّ

برات ّ فطبر ًبضی اس سزضکي ضذى ثِزٍ اس سْی دیگز خس. جِبًی ّ صٌذّق ثیي الوللی پْل دراس کٌٌذ

ثبًکی ایي کسزیِب فطبر رّس افشًّی را ثَ سطخ سًذگی کبرگزاى ّ سدوتکطبى کطْرُبی همزّض تذویل 

عالٍّ ثز ایٌِب پیطجزد سیبست ُبی ًئْلیجزالیستی، هٌجز ثَ افشایص ثیکبری ، گزاًی سزسبم آّر . کزد

لزاردادُبی هْلت  سبسیِب ،کبرُبی پبرٍ ّلت ّ،تعطیلی کبرخبًجبت ،اخزاج کبرگزاى ، خصْصی 

فمز ،سزکْة ، اختٌبق سیبسی ّ ُجْم ثْرژّاسی ثَ سطخ هعیطت  تطذیذ ثب سیبستِب ایي تجعبت .گزدیذ

در گْضَ ّ کٌبر ایي جِبى سزهبیَ . کبرگزاى اهب سبکت ًوبًذًذ .  کبرگزاى ّسدوتکطبى ُوزاٍ ضذ 

.  بی عظین خیبثبًی دبکوبى سزهبیَ را ثَ هصبف طلجیذًذتظبُزات ّ ضْرش ُ ،کبرگزاى ثب اعتصبثبت

در یًْبى ثب ضْرضِبی خیبثبًی علیَ سیبستِبی ًئْلیجزالی دّلت . همبّهت الجتَ اضکبل گًْبگًْی داضت 

اعتزاضبت  ارّپبیی کطْرُبی درسبیز سدًذ، دست گستزدٍ اعتصبة ثَ کبرگزاى فزاًسَ ضزّع ضذ ّدر

ثصْرت جٌجص گستزدٍ   کطْرُبی ضوبل آفزیمب ّ خبّر هیبًَ همبّهتدر   اهب. گزفت صْرت  هطبثَ

. تْدٍ ایی ُن استجذاد سیبسی دبکن ّ ُن سیبستِبی ًئْلیجزالی ّ ًِبیتب لذرت سیبسی دبکن را ًطبًَ گزفت

  ًطبى هیذُذ ّلی ثزغن همبّهت ستْدًی تْدٍ ای در ضوبل آفزیمب ّ خبّرهیبًَ سیز رّیذادُبی اًمالثی

ارک ّ عذم دضْر هتطکل کبرگزاى در صذٌَ هْجت هیطْد کَ جٌبدِبی هختلف ثْرژّاسی فمذاى  تذ

. ًوًَْ لیجی گْیبی ایي هسبلَ است . ثزادتی جٌجطِبی اعتزاضی را تذت کٌتزل ّ تسخیز خْد در آّرًذ 

 .اگز چَ در هصز ّ تًْس هجبرسٍ ٌُْس جزیبى دارد

تحت  کاسگشاى سا ّخین تش اص تمیَ حْصٍ ُای صًذگی سّیذادُای سال گزضتَ دس ایشاى اها ًوْداس ّالؼی
کاسگشاى  هؼْلَ حمْق دّلت ّ کاسفشهایاى اص تاصپشداخت دس حالیکَ. گزاضت ًوایص سشهایَ تَ حاکویت  

داساى  هیشًّذ ، سشهایَ طفشٍ هاٍ ُن هیشسذ ُوچٌاى ۰۴تَ تیص اص   کَ دس تخطی اص ّاحذُای کاسگشی
. هیکٌٌذ ّاسد سا تَ کاسگشاى تاصُن تیطتشی فطاسُای راتی ًظام سشهایَ داسی  َ سّاتطتٌا ت

تحت پْضص  دّلتی حزف سْتسیذُای گستشدٍ ، ، تیکاسی ػوْهی هسکٌت فمشّ توْاصات
فؼالیي   دّلتی، دستگیشی سیستواتیک  ّ خفماى ، سشکْب گسیختَ لجام یاساًَ ُا، تْسم کشدى ُذفوٌذ

اص  دیگشی ّجٍْ تشای دستگیشضذگاى هذت صًذاى طْالًی  احکام ، صذّسّسُثشاى کاسگشی 
ایٌِوَ دس حالی است کَ سطح دستوضدُا تشای   .است دسایشاى تْدٍ کاسگش تَ طثمَ تْسژّاصی  تؼشض

گشفتَ ضذٍ ّ ایي هثلغ ًَ تٌِا ُیچ تٌاسثی تا سطح تْسم لیوتِا  ُضاس تْهاى دس ًظش ۳۳۴سال جاسی 
کاسگشاى دس  پاسخ ّجْد ایي تا. ًفشٍ سا ُن ًویذُذ ۰حذالل هخاسج صًذگی یک خاًْاس ًذاسد تلکَ کفاف 

اضکال اػتشاض کاسگشاى اص . است کشدٍ تشّص دس اضکال هتفاّتی ایي تؼشضات تشاتش



دفاتش ّ  دس هماتل ّ ساُپیوایی ًْیسی تا طْهاس اػتشاضی اػتصاب، تجوغ تا گشفتَ ساُثٌذاى
گیشی  ّ تاصپس دستوضد کاسگشاى تشای افضایص ّ هثاسصٍ تالش  .است  ٍضذ دّلتی سا ضاهل اداسات
،حزف ضشکتِای ّاسطَ ای  ، تالش تشای لغْ لشاسدادُای هْلت ّ سفیذ اهضاء هؼْلَ حمْق

تطکلِای  هثاسصٍ تشای حك آى دس کٌاس .هیذاد سا تطکیل گزضتَ دس سال هثاسصات آًاى اصلی هحْسُای
آى تَ  سّص کاسگشتَ سژین ّ تشسویت ضٌاختي هثاسصٍ تشای تحویلّ حك اػتشاض ُّوچٌیي  هستمل
 .کاسگشاى دس ایشاى سا دس تش هیگشفت دیگشی اص هثاسصات ، جٌثَ ُای سّص تؼطیل ػٌْاى

 !سفمای کاسگش 
لطؼا تشای پایاى تخطیذى تَ ًظام سشهایَ داسی کَ تٌِا هثتٌی تشافضایص استثواس ّ کسة سْد ُش چَ 

حك  اها دس گشّ تَ چٌیي دًیایی سسیذى هثاسصٍ تشای. دًیای دیگشی اهکاًپزیش است   تیطتش اص ضواست،
دس سطح  خْد تا ُن سشًْضتاى دس پیًْذ  ایي هثاسصٍ ساصهاًذُی ّ ّ تذاسک طثماتی تطکل ّ آگاُی

اضکال هثاسصٍ  طثماتی تیي الوللی ّ دس تلفیك ّ ُوثستگی تٌِا دس پشتْهثاسصٍ هطتشک. است جِاى
لطؼا ًْع ّ .  هیطْد تسِیل هییاتذ ّ دستیاتی تَ هطالثات ػلٌی است کَ سطح هثاسصٍ استماءّ  هخفی

جٌثص  ّ ساصهاًیاًی ّ سطح آگاُی کطْس ُش ّیژٍ اضکال هثاسصٍ سا ًْع حاکویت سیاسی ، هْلؼیت
صٍ کٌین ّ هثاس هتطکل خْدسا صفْف هثاسصٍ دیالکتیک ضٌاخت تا تکْضین   .هیکٌٌذ تؼییي ُای اجتواػی

ّ  سیاسی لذست تَ هسالَ تذاسک تشای کسة تشای سشًگًْی سژین سشهایَ داسی جوِْسی اسالهی سا
 .گشٍ تضًین دّلت ضْسایی دس جِت سفاٍ، آصادی ّ سْسیالیسن

 

 

 ! هَ هاٍ تاد اّل صًذٍ
 ! سشًگْى تاد سژین جوِْسی اسالهی 

 ! جوِْسیی ضْسایی               کاس سفاٍ آصادی 
 ! صًذٍ تاد سْسیالیسن                    دیآصا صًذ تاد

 ۲۳۳۴ اسدیثِطت ۲تشاتش تا   ۲۴۲۲ آّسیل ۲۲،  اللیت ُستَ
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