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 احوس هعاضػی: ثطگطزاى

:  همسهَ هتطخن

هب ُط ؼبػت اػالم ” : طی همبلَ ای هیٌْیؽس۲۰۰۸ خْالی ۹آلبی ایتبى ُبثط تحلیلگط ضّظًبهَ یسیؼْت آُبضاًْت، زض تبضید 

ؼپػ زض ازاهَ ثحث تحلیلی . ّ ثطًبهَ ُبی ذْز ضا ثب آة ّ تبة ـطذ هی زُین. هی کٌین کَ هی ذْاُین ثَ ایطاى حولَ کٌین

 ضّظ زض پفت زیْاض ـِطک ثٌت الدجیل گطفتبض ـسین ّ ًتْاًؽتین خٌجؿ همبّهت هلی لجٌبى ۳۳ذْز ؼْال هی کٌس کَ ثَ هست 

 ) خْالی آلبی افطاین ُلیفی ۲۶ّ زض تبضید . ضا پػ ثعًین، حبل چگًَْ هی ذْاُین ثَ ایطاى حولَ ثجطین ّ پیطّظ ـْین

ضئیػ ؼبثك هْؼبز زض هصبحجَ ثب هدلَ تبین، زض ثرفی اظ هصبحجَ ذْز هی گْیس، اگط اؼطائیل ثَ ایطاى حولَ کٌس  (ُبلْی

.  همسهَ ای ثطای ًبثْزی اؼطائیل ّ هٌطمَ هی ثبـس

ایٌبى صبحجٌظطاى ّ تحلیلگطاى ّالغ ثیي اؼطائیلی ُؽتٌس ّلی پرؿ ّ تجیلغ اذجبض خٌگ هْخت ثبال ضفتي ؼطؼبم آّض ؼِبم 

ثطای ضّـي ـسى ایي . ثْضغ ثیي الوللی ـسٍ ّ هیلیًِْب زالض ثَ خیت صبحجبى هْؼؽبت ثْضغ لٌسى ّ ًیْیْضک هی ضّز

اهب زض ایٌدب ثَ تطخوَ همبلَ زیگطی اظ یکی اظ . هْضْع ثَ همبلَ ای ًْـتَ آلبی ّیلیبم ایٌگسال زض ُویي ؼبیت هطاخؼَ ًوبئیس

. صبحجٌظطاى اؼطائیلی ثٌبم پطّفؽْض ظاکبى ـب لْم هی پطزاظین کَ زالیلی ضا هجٌی ثط ػسم ّلْع خٌگ ثط هی ـوبضز

ًوی تْاى اًکبض کطز کَ کفْضُبی اهپطیبلیؽتی زض صْضت هِیب ـسى ـطایط ، ثَ خٌگ زؼت هی ظًٌس اهب ذْـجرتبًَ زض 

خٌگِبی اذیطـبى زض ػطاق ، افغبًؽتبى، لجٌبى، فلؽطیي ّ ؼْهبلی ثب همبّهت خبًبًَ هلت ُبی ؼتن زیسٍ ضّثطّ ـسٍ ّ 

. ثؽبزگی ثَ خٌگ زیگطی زؼت ًرْاٌُس ظز
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ایٌکَ آلبی خطج زثلیْ ثْؾ ثَ پبیبى زّضٍ ضیبؼت خوِْضی ذْز ضؼیسٍ ّ اگط چَ ّی گفت کَ اهکبًبت زؼت ظزى ثَ - ۱

خٌگ ضا زاضز اهب ضئیػ خوِْض زض پبیبى زّضٍ ضیبؼت خوِْضی ذْز، ثطای زؼت ظزى ثَ خٌگ ـطایط هٌبؼت ضا ًساضز ّ 

تصویوبتی کَ . ػبلالًَ ًیؽت زض حبلیکَ زض آؼتبًَ تطک کبخ ؼفیس اؼت، ثَ اتربش تصویوبت هِن ّ اؼتطاتژیک زؼت ثعًس

. آیٌسٍ اؾ ثطای کل خبهؼَ آهطیکب ًبهؼلْم ّ اظ ایي ًظط ثبیس هؽئلَ ـطّع خٌگ اظ ططف ّی ضا پبیبى یبفتَ زیس

ػبهل زّم، زض صؼْز ؼتبضٍ ثرت ثبضاک اّثبهب اؼت کَ ًفبى زٌُسٍ ایٌؽت کَ افکبض ػوْهی هطزم آهطیکب ضغجت ثَ - ۲

اّضبع چٌیي ًفبى هی . خٌگ ًساضز ّ ذْاؼتبض زض پیؿ گطفتي ؼیبؼت ُبی هالیوی ًؽجت ثَ آًچَ کَ ثْؾ اًدبم زازٍ، ُؽتٌس

زُس کَ زؼت ظزى ثَ خٌگ ثط ػلیَ ایطاى هربلفت ؼطیغ ثب آضا اکثطیت هطزم آهطیکب اؼت ّ ثسّى ـک ثْؾ ثَ ایي هبخطا 

.  خْیی زؼت ًرْاُس ظز

ایٌکَ آهطیکبئی ُب ُویفَ ایطاى ضا هْخت ًبضاحتی ُبی ضّحی ذْز زاًؽتَ ّ اّلیي حولَ ای کَ آًِب ثطای آظازی - ۳

اظ ایي ًظط زّلت فؼلی آهطیکب هی . گطّگبًِب اًدبم زازًس، ثب ـکؽت ضّثطّ ـس کَ ایي ذْز هبًؼی ثطای حولَ ثَ ایطاى اؼت

کْـس اظ حولَ ثَ ایطاى زّضی گعیٌس ّ ًوی ذْاُس زض زّضٍ پبیبى ضیبؼت خوِْضی ـکؽتی ثط ـکؽت ُبی لجلی ذْز 

. ثیبفعایس

ثط اؼبغ اطالػبتی کَ ؼبظهبًِبی اهٌیتی آهطیکب زض هْضز فؼبلیتِبی اًطژی ُؽتَ ای ، هجٌی ثط ایٌکَ ایي فؼبلیت ُب - ۴

ًظبهی ًوی ثبـٌس، ّ تٌظین کٌٌسگبى آى گعاضؾ، ٌُْظ ثط صحت گعاضؾ تبکیس زاضًس ، ثبضبفَ آًچَ کَ هوکٌؽت ًتبیح ثؽیبض 

ثط ایي . ذططًبکی اظ ًْع آًچَ کَ زض ػطاق ثْخْز آهس، هبًغ خسی ایدبز هی کٌس کَ فؼبلیت ًظبهی ثطػلیَ ایطاى اًدبم ًگیطز

.  اؼبغ آلبی ضئیػ خوِْض ثب هْاًغ ثطـوطزٍ زؼت ثَ هبخطاخْیی تبظٍ ای ًرْاُس ظز



زؼت ظزى ثَ ایي هبخطاخْیی ثٌب ثسالیل هرتلف هْفمیت آهیع ًرْاُس ثْز ظیطا ایطاًیبى ثب تدطثیبتی کَ زض ؼبلِبی گصـتَ - ۵

. ثسؼت آّضزٍ اًس، ثطًبهَ ُبی پیفگیطاًَ هتؼسزی ضا ثطای ثَ ـکؽت کفبًسى ُط گًَْ ػولیبتی ثط ػلیَ ذْز اتربش کطزٍ اًس

آًبى ثط ػولیبت زفبػی ّ هرفی ًگبُساـتي هطاکع ُؽتَ ای ذْز ثطًبهَ ُبی هتؼسزی ضا ثکبض گطفتَ اًس ّ اظ ُوَ هِوتط 

.  ًبهؼلْم ثْزى ًتبیح حبصلَ اظ حولَ ثَ ایطاى اؼت

ثط ػلیَ ایطاى زؼت ثعًس، ثسّى « ػولیبت ًظبهی ثب اؼطائیل ّ یب ثسّى اؼطائیل »هؽئلَ ثؼسی ایٌؽت کَ اگط آهطیکب ثَ - ۶

ـک ایي حولَ اظ ططف ایطاى پبؼد ثؽیبض کْثٌسٍ ای ثط ػلیَ اؼطائیل زض ثط ذْاُس زاـت ّ ایي پبؼد حسّز ّ ثغْضؾ 

هفرص ًیؽت ّلی ثسّى ـک هْخت هفکالت ثؽیبض ظیبزی ثطای کفْض اؼطائیل ذْاُس ـس کَ خٌگ ضا گؽتطزٍ تط ذْاُس 

اظ ایي ًظط ثؽیبض ثؼیس ثٌظط هی ضؼس کَ ضئیػ . ًوْز، تب خبئیکَ ُوَ کفْضُبی ذبّضهیبًَ ّاضز ایي خٌگ ذْاٌُس ـس

. خوِْض آهطیکب ذْز ضا ّاضز ایي ّضطَ ُْلٌبک ًوبیس، زض حبلیکَ زض ثبتالق ػطاق ُوچٌبى گطفتبض اؼت

ایٌکَ ایي خٌگ هوکٌؽت ـطّع تبظٍ ای ثطای یکسّضٍ طْالًی اظ خٌگ ّ ذًْطیعی هبثیي کفْضُبی اؼالهی ّ - ۷

حتی کؽبًیکَ ذْز ضا زض صف ایطاى ّ ططفساض ایطاى ًوی . کفْضُبی غطثی ـْز کَ تبکٌْى ًظیط آى زض تبضید ًجْزٍ اؼت

زاًٌس حولَ ثَ ایطاى ضا خٌگ آهطیکب ثط ػلیَ یک زّلت اؼالهی ثط ًوی تبثٌس ّ هْخت آى هی ـْز کَ حولَ ثط ػلیَ اُساف 

.  آهطیکبیی حتی زض ؼطظهیي آهطیکب گؽتطؾ یبثس

حولَ ثَ ایطاى اظ ططف آهطیکب هْخت ثبال ضفتي ًدْهی لیوت ًفت زض ؼطاؼط خِبى ذْاُس ـس کَ تبثیط ثؽیبض گؽتطزٍ ّ - ۸

هٌفی ثط التصبز خِبًی ذْاُس زاـت ّ ثب تبکیس ثط ایٌکَ اگط چٌیي خٌگی ضخ زُس، ثحطاًِبی التصبزی خِبًی آًچٌبًی ثْخْز 

.  ذْاُس آهس کَ ػْالت ثؽیبض ذططًبکی زض ثط زاضز

ػلیطغن ایٌکَ تْافك خِبًی هجٌی ثط ایٌکَ ایطاى ًوی ثبیؽتی ثَ لسضت اتوی زض خِبى تجسیل ـْز، اهب ضئیػ خوِْض - ۹

ّ ثْؾ ثبیس ایي افکبض ػوْهی خِبًی ضا زض ًظط . آهطیکب ثبیس ثساًس کَ ُوَ ایي کفْضُب هربلف حولَ ًظبهی ثَ ایطاى ُؽتٌس

اظ ایي ًظط ػبلالًَ ًیؽت کَ ضئیػ خوِْض آهطیکب ثب زض ًظط گطفتي ُوَ ایي ػْاهل ذططًبک زؼت ثَ حولَ ًظبهی . گیطز

.  ػلیَ ایطاى ثعًس

چیعی کَ هبًغ حولَ ًظبهی آهطیکب ثَ ایطاى هی ـْز ایٌؽت کَ ؼبظهبى هلل تصویوبت ؼیبؼی ّ التصبزی ـسیسی ثط - ۱۰

ُوچٌیي زض حبل . ػلیَ ایطاى اتربش کطزٍ کَ هْخت ظیط ففبض لطاض گطفتي التصبز ایطاى ّ آیت هللا ُب زض ایي کفْض اؼت 

حبضط اضتجبطبت غیط هؽتمیوی ثیي ایطاًی ُب ّ آهطیکبئیِب زض خطیبى اؼت ّ ایي ًفبًسٌُسٍ آًؽت کَ هصاکطات زیپلوبتیک 

. ثب ایي حؽبة ّ ثب ازاهَ یبفتي هصاکطات زیپلوبتیک خبیی ثطای ـطّع خٌگ ًیؽت. ُوچٌبى ازاهَ زاضز

زض اًتِب ثبیس گفت کَ هؽئْلیي زّلت اؼطائیل زض هْضز ثطذْضز ثب ایطاى زض تٌگٌبی ؼرتی لطاض گطفتَ اًس کَ اظ ؼْیی ثَ 

هؽیطی حطکت هی کٌٌس کَ ذْز ثبیس ثَ تٌِبیی تصوین ثگیطًس ّ ایي تصوین ـبى هی ثبیؽتی زض هبُِبی آیٌسٍ ّ لجل اظ پبیبى 

یبفتي زّضٍ ضیبؼت خوِْضی ثْؾ ثبـس، یب زض غیط ایٌصْضت اگط زؼت ثَ چٌیي ػولی ًعًٌس، اػتجبض ذْز ضا ظیط ؼْال ثطزٍ 

. اًس 

. اًتظبض هی ضّز کَ ضُجطاى اؼطائیل زض چٌیي ـطایطی طْضی ػول ًوبیٌس کَ ثَ کوتطیي آؼیت ُب زچبض ـًْس

 


