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یکم
ُوَ ی کظبًی کَ طجت ػٌبخت ػکل ثٌذی خٌگ خِبًی دّم را در خٌْى خبٍ غلجبًَ ی ُیتلز ّ ػخصیت اهپزاتْر هبثبًَ ی رُجزاى رایغ طْم
داًظتَ اًذ ......
ُوَ ی ک ظبًی کَ ثَ تئْری پزداسی ُبی خبى هیٌبرد کیٌش ( ًظزیَ ی ػوْهی اػتـبل ؛ ثِزٍ ّ پْل ) در تؼلیل زل ثسزاى ثشرگ  9191اطتٌبد خظتَ
اًذ.....
ُوَ ی کظبًی کَ اس ًجْؽ رّسّلت در کٌبر اكکبر کیٌش – دکظتز ّایت ّ" غزذ ًْ" ثزای ػجْر اس اكظزدٍ گی اهتصبدی دَُ ی  03طخي گلتَ اًذ.....
ُوَ ی کظبًی کَ اس دخبلت هلیذ دّلت در ثبسار ّ ًوغ هْثز ثزتْى ّّدس در خزیبى هِبر رکْد پیغ گلتَ یبد کزدٍ اًذ......
ثبری ُوَ ی ایي تسلیل ُب در کٌبر تلظیزُب ّ اطتذالل ُبی هختلق كوػ ثَ یک ظلغ اس زدن چٌذ گبًَ ّ پیچیذٍ ی زویوتی اػبرٍ هی کٌذ کَ در
ّاهغ ثیٌبًَ تزیي تجییي اهتصبدی طیبطی پبطخ ُبی خْد را در راٍ زل ُبی کبپیتبلیظتی ثسزاى طزهبیَ داری پیذا هی کٌذ ّ پض پؼت کٌتزل ثسزاى
ػوین  9191؛ خٌگ اهپزیبلیظتی را هی ثیٌٌذ.
هظتول ار دّ هْللَ ی " توظین خِبى " ّ " صذّر طزهبیَ " -ثَ ػٌْاى دّ رکي اصلی اس ارکبى پٌح گبًَ ی تئْری اهپزیبلیظتی لٌیي کَ در خبی خْد
هی ثبیذ هْرد تْخَ هزار گیزد – هی خْاُن ثزای پیغ کؼیذى هبُیت خٌگ لیجی ثَ ایي ًکتَ اػبرٍ کٌن کَ در دّراًی کَ طبختبرُبی طزهبیَ ی
هبلی ّ اًسصبری در کٌبر رّ ثٌبُبی طیبطی ّ كزٌُگی طزهبیَ داری اس ُن گظظت ّ صْر هختلق طلطَ ی کْلًْیبلیظتی ّ اًسصبرات پزتْاى
ارّپبیی در ُن ػکظت ؛ تجؼب ػزایػ خذیذ ّ هٌبطجی ثزای ػکل ثٌذی هززلَ ی تبسٍ ی تکبهل اهتصبدی طزهبیَ داری ًعح ثظت .اسیي دّراى ثَ "
ػصز خذیذ" یبد ػذٍ اطت ّ هب ُدْ آى را در کٌبر تؼزض ثَ هک کبرتیظن در كیلن چبپلیي دیذٍ این.کن ّ ثیغ ًشدیک ثَ طَ دَُ  ,هجلـبى هشایبی ایي
ثزَُ ی تبریخی ،اس چپ ثْرژّایی تب خزیبًبت ثزًبهَ  +ثبسار ّ طزهبیَ داری دّلتی ؛ اس ػکْكبیی پبیبى ًبپذیز خذهبت دّلت ركبٍ هْػظَ طز دادًذ .آًبى
طْطیبلیظن هبرکض را ثَ طْد اًْاع گزایؼبت پیزاهًْی ثَ هیذاى آهذٍ – اس خولَ ػوالًیت طزهبیَ داری هبکض ّثز ّ راٍ طْم گیذًش ّ اًجٍْ خلن
ًگزی ؛ ُبرت ّ -...ثَ ػوت راًذًذ .تالػی کوًْیظن ثْرژّایی رّطی ّ كزّپبػی دیْار ثزلیي در کٌبر پیزّسی اًْاع گزایؼت ارتدبػی در ػزم ارّپب -اس
ُوجظتَ گی لخ ّالظب تب خٌجغ ّاطالّ ُبّل -ثَ ایي تُْن داهي سد کَ تبریخ ثب هِز لیجزال دهْکزاطی ثَ پبیبى رطیذٍ اطت ّ دّراى اًوالة توبم
ػذٍ ّ سهبى اصالزبت ظذ خؼًْت هثال زوْم ثؼزی رًگ ثَ رًگ (اًوالة ُبی رًگی ؿزة طبختَ) كزا رطیذٍ اطت.خٌبذ" چپ "ایي خزیبى ظوي
ثبیگبًی تعبد اصلی خبهؼَ ی طزهبیَ داری ( کبر -طزهبیَ )ثب اطتٌبد ثَ رػذ اهتصبدی طبل ُبی (9197-57پض اس خٌگ دّم خِبًی ) ریغ پبیبى
ثسزاى ثشرگ را ثَ طجیل طیبطت ُبی اهتصبدی کیٌش ّ غزذ ًْ پیًْذ سدًذ.آًبى درّؽ هی گلتٌذ .در ثَ تزیي زبلت آًبى ُوَ ی ّاهؼیت را ًوی گلتٌذ.
آًبى ًوی خْاطتٌذ ثپذیزًذ کَ خزّج هْهت طزهبیَ داری اس ثسزاى ثشرگ ثَ غْر هؼخص ثَ پی آهذُبی خٌگ دّم خِبًی گزٍ خْردٍ ثْد .لطلب ثب دهت
تْخَ کٌیذ:
یک .رّسّلت ّ غزذ ًْ در ًْاهجز  9109ثَ هذرت رطیذًذ.
دًّ.بسی ُب در طبل  9100ثز آلوبى هظلػ ػذًذ.
طَ.ثزًبهَ ی کیٌش در طبل  9107هٌتؼز ػذ.
چِبر .اس طبل  9100تب  9101دّلت آهزیکب ّ طبیز دّلت ُبی هتزّپل اخزای ایي ثزًبهَ ُب را در دطتْر کبر خْد گذاػتٌذ :اػطبی کْهک ُبی ًوذی ثَ
طزهبیَ داراى هوبغؼَ کبر ؛ ایدبد ػزکت ُبی تؼبًّی ؛ ثز هزاری هسذّدیت ُبی گوزگی ثب ُذف زوبیت اس صٌبیغ داخلی ؛ طزهبیَ گذاری در
کؼْرُبی كزػی....
ثب ایي زبل داهٌَ ُبی ثسزاى ثشرگ ٌُْس هِبر ًؼذٍ ثْد .ثی کبری ّ كوز ثَ هظبلَ یی ػوْهی تجذیل ػذٍ ثْد.
پٌح.خٌگ خِبًی دّم در طپتبهجز  9101کلیذ خْرد ّ تب طبل  9197اداهَ یبكت.در ایي هذت هیلیْى ُب اًظبى ثی کبر ثَ خجَِ ُب گظیل ػذًذ.ثخغ
ُبی گظتزدٍ یی اس ارّپب ّ آطیب هٌِذم ػذ ّ در ًتیدَ اهبکي تبسٍ یی ثزای ػول کزد خذیذ طزهبیَ (صذّر طزهبیَ) هِیب گزدیذ .دطتگبٍ تْلیذ دّثبرٍ

كؼبل ػذ .ایي ثبر ثب ظزكیت ُبی کبهل .ثزای تبهیي ًیبسُبی خجَِ.
ػغ.خٌگ؛ اس یک طْ تعبدُبی رّ ثَ اًلدبر غجوبتی ًبػی اس ثسزاى را هِبر کزد ّ اس طْی دیگز ثزّت ّ هذرت را در هیبى دّلت ُبی پیزّس توظین
کزد .در ّاهغ ایي ثزکت خٌگ ثْد!! اهب ُویي خٌگ ثزای كزّدطتبى ػکل هٌسْص دیگزی داػت.کبرخبًَ ُب ّ هشارع ّ پل ُب ّ خبدٍ ُب درة ّ داؿْى
ػذ .دٍ ُب هیلیْى اًظبى کؼتَ ّ هؼلْل ػذًذ ّ اًظبى ُبی ثی ػوبی الخزم اس هسل سًذٍ گی خْد ثیزّى ركتٌذ ّ طوق خبًْادٍ ُبی كزاّاًی كزّ
ریخت.طوْغ ارسع ُبی اخالهی ّ كزٌُگی ًبگشیز هِبخزاى را ثزای تبهیي هؼبع ّارد طبس ّ کبرُبی خذیذی کزد .توبم ایي اًظبى ُب هدجْر ثْدًذ سًذٍ
گی ّ سیظت ّیزاى خْد ( ثَ تؼجیز الیْت :طزسهیي ثی پزًذٍ ّ ثِبر ) را اس ًْ ػزّع کٌٌذ .طزهبیَ داری آهزیکب ثب اطتلبدٍ اس اّظبع خذیذ در هٌبغن
خٌگی ؛ اهکبًبت ًب هسذّدی را ثزای ػجْر هْكویت آهیش اس یک دّرٍ ی خذیذ اًجبػت طزهبیَ در اختیبر گزكت ّ تْكین آى را ثَ زظبة غزذ ًْ گذاػت.
دوم.
پض اس یبسدُن طپتبهجز  9339ایبالت هتسذ در اطتوزار طیبطت یک خبًجَ گزایبًَ ی ًئْکبى ُب ؛ اكـبًظتبى ّ ػزام را اػـبل کزد.خٌگ ُبی ًیبثتی (
ّکبلتی ) ػلیَ غبلجبى ّ صذام زظیي ٌُْس ًیش اداهَ دارد ّ ثزای هزدم كزّدطت ایي دّ کؼْر كوز ّ كالکت كشّى تز آّردٍ اطت.خٌگ ُبیی کَ هزار ثْد
ثَ زبکویت دهْکزاطی در اكـبًظتبى ّ ػزام هٌدز ػْد ؛ ػوال ارتدبػی تزیي دّلت ُبی هٌطوَ را ثَ هذرت رطبًذٍ اطت .دّلت زبهذ کزسای ثَ چٌبى
كظبد اهتصبدی آلْدٍ اطت کَ ظزف دّ طَ طبل گذػتَ صذای اػتزاض هتسذاى ؿزثی خْد را ًیش در آّردٍ اطتّ.سیزاى ایي دّلت ًَ كوػ در تزاًشیت
هْاد هخذر هؼبرکت دارًذ؛ ثل کَ کْهک ُبی هبلی خِبًی را ثَ خیت سدٍ اًذ  ،ثب غبلجبى ّ طبسهبى اهٌیت ارتغ پبکظتبى ّارد داد ّ طتذ ُبی هبلی
طیبطی ّ اهٌیتی ػذٍ اًذ ّ در هدوْع اكـبًظتبى خٌگ سدٍ را ثَ هزداة تیزٍ تزیي دّراى تبریخ طیبٍ خْد كزّ ثزدٍ اًذ.
دّلت ػزام ًوًَْ ی یک دّلت ظذ دهْکزاتیک ،دطت ًؼبًذٍ ّ كبطذ دیگز اطت کَ درخزیبى ائتالف ًبطیًْبلیظن ارتدبػی کزد ( اتسبدیَ ی هیٌِی ّ
زشة دهْکزات )؛ اطالم طیبطی ّاثظتَ ثَ ایزاى ( خٌبذ هبلکی ) ّ غیق ُبی ظذ اًوالة" طکْالر" ؿزثی ( ثبًذ ایبد ػالّی) ػکل ثظتَ اطت .ایي
دّلت ثز آیٌذ یک خٌگ ّکبلتی اهپزیبلیظتی طت کَ در تْاكن ثب هذرت ُبی هٌطوَ یی سهبم اهْر را هجعَ کزدٍ اطت .ایي دّلت در راطتبی اخزای
طیبطت ُبی اهتصبدی ؿزة ؛ پبی ّلغ طیزی ًبپذیز ػزکت ُبی ًلتی هبًٌذ اکشّى هْثبیل  ،ػل ،تْتبل ّ پتزّلیْم را ثَ طلزٍ ی چزة ّ چیلی ًلت
هزؿْة ػزام گؼْدٍ اطت.
( در ایي ثبرٍ ثٌگزیذ ثَ هوبلَ یی هجظْغ اس ایي هلن تست ػٌْاى  :هزاگْسلْ  .هسوذ <  >9035ػزام در گزداة کْلًْیبلیظن ّ تزّریظن  .دّ هبٍ ًبهَ ی
اغالػبت طیبطی اهتصبدی .ع)979-979:
اػتزاض هزدم ػزام -ثَ ّیژٍ در هٌبغن کزدًؼیي-در هدوْع هْیذ خؼن سزوت کؼبًی طت کَ اس كوز ّ كالکت ّ اطتجذاد ّ ارتؼب ّ دسدی هذیزاى
طیبطی ثَ خبى آهذٍ اًذ .ػِزطلیوبًیَ ثب چٌذ خیبثبى ػیک ّ پیک ّ کبسیٌْ ُبی خْع تزاع ثزای زبل کزدى تْریظت ُب ّ پْل داراى ،غی هبٍ
گذػتَ ( هبرص  )9339ػبُذ تدوغ هزدم خؼوگیٌی ثْدٍ کَ ًظجت ثَ كوذاى آة آػبهیذًی ،ثِذاػت،کبر ً ،بى ّ طبیز زوْم اّلیَ در طَ راٍ
آسادی خوغ ػذٍ ثْدًذ.در خزیبى تؼزض ثَ ایي هزدم گزطٌَ ثْد کَ ػون تْزغ ًبطیًْبلیظن هزتدغ کزد رّػي ػذ ّ داًظتَ آهذ کَ دل خْع کزدى
ثَ" دّلت ززین"اس اثتذا ًیش طزاثی ثیغ ًجْدٍ اطت.
( در اكشّدٍ:
خٌبیبت دّلت ًبطیًْبلیظت کزد ثَ یک هلِْم ازشاة ّ اکزاد ًبطیًْبلیظت ّغٌی را ًیش در ػزم طبری خبهْػی كزّ ثزدٍ اطت ًب آى خب کَ ایي
خوبػت ثب دًبئت ُز چَ توبم تز اس ظزّرت کٌبر آهذى هزدم ثب دّلت ظذ اًوالثی ززین دكبع هی کٌٌذ ّ ثزای تْخیَ ایي راُکبر ثَ ؿبیت ارتدبػی ثز " کزد
ثْدى " دّلت ثبرساًی تبکیذ هی ّرسًذ!!)
سىم
ثَ اطتٌبد هْاظغ ّ طیبطت ُبی گذػتَ ّ زبل دّلت ُبی اهپزیبلیظتی درثبرٍ ی هْج ًیوَ توبم اًوالة ُبی آكزیوبی ػوبلی ّ خبّر هیبًَ ّ،اهؼیت
ایي اطت کَ كبخؼَ ی ػزام ثَ صْرت دیگزی در لیجی ثَ خزیبى اكتبدٍ اطت.آهزیکب ّ هتسذاًغ کَ تب ُویي دّ طَ هبٍ پیغ اهثبل ثي ػلی ّ هجبرک ّ
هذاكی را سیز طبیَ ی خْد خٌک هی کزدًذ ،ثَ هسط ػزّع ػذى خٌجغ تْدٍ یی ّطیغ ػلیَ دیکتبتْری ّ هؼبُذٍ ی پزچن ًبى ّ آسادی ،اًوالة
هزدم كزّ دطت را ثب ػٌْاى ًبهلِْم "دهْکزاطی خْاُی" کٌتزل کزدًذ ّ ثب هبًّْرُبی طیبطی ،تب زذّدی ثز ؿلیبى خؼن هزدم ّ رادیکبلیشٍ ػذى
رًّذ اًوالة كبین آهذًذ.آى چَ کَ در راثطَ ثب تلبّت ّ توبیش زْادث هصز ّ تًْض اس یک طْ ّ ػزام صذام زظیي( ّ الجتَ طْریَ ی ثؼبر اطذ) ّ لیجی
هذاكی ّ یکی دّ کؼْر دیگز هٌطوَ هبثل تبهل اطت ،در طبختبر ایذٍ ئْلْژیک ًیزُّبی طزکْثگز ایي دّلت ُب ًِلتَ اطت.كزهبًذُبى ػبلی رتجَ ی
ارتغ تًْض ّ هصز هٌبطجبت ث ظیبر ًشدیک ّ دّطتبًَ یی ثب ایبالت هتسذ ّ هتسذاًغ داػتٌذ ّ دارًذ.درطت هبًٌذ كزهبًذُبى ارػذ ارتغ ػبٍ .ایي
ارتغ ُب ثب یک دطتْر هبغغ تظلین هی ػًْذ ّ هبًغ اس کؼیذٍ ػذى اػتزاض ُبی هزدهی ثَ صق ثٌذی ُبی خٌگی هی گزدًذ.كزهبًذُبى ارتغ
ػبٍ ثب ّخْدی کَ ثَ "پبگْى اػلیسعزت" طْگٌذ ّكبداری خْردٍ ثْدًذ .اهب ثب یک دطتْر هبغغ اس طْی آهزیکب ّ ًوبیٌذٍ اع( ژًزال ُْیشر) ّ در ثزاثز
ًخظتیي هْج یْرع هزدم ،دطت ُب را ثبال ثزدًذ .اهب در ػزام ّ لیجی ( ّ كزدا در طْریَ ّ ػزثظتبى ) ّظغ ثَ گًَْ ی دیگزی ثْدٍ ّ ُظت.گبرد
ریبطت خوِْری صذام زظیي ،ثبرُب ّ ثبرُب خیشع ُبی تْدٍ یی را ثب هظبّت ثی هبًٌذ هلغ ّ هوغ کزد.خٌبیتی کَ اهزّسٍ هذاكی در ثوت ثبراى

ػِزُبی لیجی هزتکت هی ػْد،ثیظت ّ دّ طبل پیغ تْطػ ػلی ػیویبیی ّ ثَ دطتْر هظتوین ػخص صذام در زلجچَ اًدبم ػذ ّ ثَ یک
ژًْطبیذ كدیغ اًدبهیذ .هتل ثیغ اس پٌح ُشار ؿیز ًظبهی ثز اثز ثوت ثبراى ػیویبیی در زلجچَ ٌُْس چٌذاى کٌَِ ًؼذٍ اطت کَ اس یبدُب ثزّد.ارتغ
لیجی ًیش هبًٌذ گبرد ریبطت خوِْری صذام اطت.كزهبًذٍ ُبى هشدّری کَ زیبت ػبى هظتویوب ثَ زعْر هذاكی در راص هذرت ّاثظتَ اطت ّ هبًٌذ
خٌبة طزٌُگ اس کٌبر كزّع ًلت لیجی ثَ ثزّت ُبی ثبدآّردٍ یی دطت یبكتَ اًذ .چٌیي ارتؼی ثَ طبدٍ گی تظلین ًخْاُذ ػذ.ثزای هذاكی – ثز
خالف ػبٍ ّ ثي ػلی ّ هجبرک – ُوَ چیش صلز ّ یک اطت.هبًٌذ صذامّ .اظر اطت کَ در ُن ػکظتي ایي ارتغ ثَ سهبى ّ زعْر گظتزدٍ تز هزدم
ُوَ ی ػِزُبی لیجی ّ تدِیش ُوَ ی هزدم ثَ اًْاع طالذ ُبی طجک ّ طٌگیي ًیبسهٌذ اطت.چٌیي خٌگی هولْ اس صسٌَ ُبی پیزّسی ّ ػکظت
اطت.اهب چَ کظی اطت کَ ًذاًذ در ًِبیت پیزّسی ثب هزدم اطت .ثز خالف تجلیـبت پْچ هذاكی خٌگ خبری در لیجی ،خٌگ هیبى هجبیل ّ ػؼبیز ًجْد ّ
ًیظت .اگزچَ اپْسیظیْى هذاكی ٌُْس چِزٍ ی رّػٌی اس خْد ًؼبى ًذادٍ اطت ّ هب ثَ درطتی اس تزکیت ّ ُظتَ ی طبسهبى دٍ ًیزُّبی هجبرس ظذ
هذاكی اغالع چٌذاًی در دطت ًذارین ّ ثَ ًظز هی رطذ ایي اپْسیظیْى در یک خجَِ ی گظتزدٍ ی "ُوَ ثب ُن" توبم ًیزُّبی ظذ كبػیظن هذاكی
را خوغ کزدٍ اطت اهب ایي ًکتَ ًیش هبثل تْخَ اطت کَ زتب در ثذثیٌبًَ تزیي ارسیبثی ُب ًیش اس درّى چٌیي اپْسیظیًْی خزیبًی ثبلوٍْ دهْکزاتیک ثیزّى
خْاُذ آهذ .
ّهتی کَ دیْیذ کبهزّى تْاكن اتسبدیَ ی ارّپب را ثَ طبدٍ گی ًوط کزد ّ اّایل هبرص خبری ثزای طلز ثَ هصز ّ هذاکزٍ ثب اپْسیظیْى لیجزال اس کبتزیي
اػتْى پیؼی گزكت ُ،و َ گبى دریبكتٌذ کَ اػعبی اتسبدیَ ی ارّپب ثزای زل هؼکالت ًبػی اس ثسزاى اهتصبدی ّ کظزی ثْدخَ ی خْد ُز یک در
خظت ّ خْی کظت ثیغ تزیي هٌبكغ اس هجل اًوالة ُبی خبری آكزیوب ّ آطیب ُظتٌذ .دطت پیغ گزكتي دّلت هسبكظَ کبر كزاًظَ ثزای زولَ
ُْایی ثَ لیجی در ُویي راطتب تؼزیق هی ػْد .ػکی ًیظت کَ ثسزاى اهتصبدی اس ُژهًْی آهزیکب در رّاثػ ثیي الولل کبطتَ ّ هذرت ًظبهی ایي
کؼْر را ثَ تسلیل ثزدٍ اطت .ثَ ًظز راثزت گیتض "آهزیکب ًوؼی در ًیزُّبی ائتالكی خْاُذ داػت اهب ًَ یک ًوغ هوذم" ُ.ویي اهز ثَ طبیز دّلت
ُبی اهپزیبلیظتی اس خولَ كزاًظَ ایي اهکبى را هی دُذ کَ در هبخزای خٌگ ػلیَ لیجی ،آهزیکب را ثَ دًجبل خْد ثکؼذ.زبل آى کَ خٌگ در ػزام ثَ
رُجزی آهزیکبی ثْع ّ اًگلظتبى تًْی ثلز ّ ثذّى ُوزاُی كزاًظَ ی ػیزاک ػزّع ػذ.
چهارم.
لیجی ُلتویي تْلیذ کٌٌذٍ ی ًلت اّپک اطت.خٌگ داخلی لیجی هیوت ًلت را تب زذ ثبالی صذ دالر اكشایغ دادٍ اطت .طِن لیجی اس تْلیذ ًلت اّپک
ًشدیک ثَ یک هیلیْى ّ ػؼصذ ُشار ثؼکَ اطت .ایي خال در ثبسار خِبًی اًزژی ثَ طبدٍ گی پزػذًی ّ تسول پذیز ًیظت .اس طْی دیگز ایزاى ثب
ّخْد اخزای طیبطت ُبی ًئْلیجزالی تؼذیل اهتصبدی ٌُْس ًتْاًظتَ اطت ثَ ًیبسُبی ثبسار خِبًی اًزژی پبطخ هطلْة ثذُذ.طِویَ ی ایزاى در اّپک
ثبلؾ ثز چِبر هیلیْى ّ پبًصذ ُشار ثؼکَ اطت .زبل آى کَ هیشاى اطتخزاج ّ تْلیذ ًلت ایزاى زذاکثز ػؼصذ تب ُؼتصذ ُشار ثؼکَ کن تز اس ایي
طِویَ اطت .دلیل ایي اهز را الجتَ ثبیذ در كزطْدٍ گی اثشار تْلیذ خظت ّ خْ کزد کَ ػزذ آى در ایي هدبل ًوی گٌدذ ّ گلتَ هی ػْد ایزاى ثزای
ًْطبسی ّطبیل تْلیذ صٌؼتی خْد ثَ هجلؾ ًدْهی ُؼتصذ تب ُشار هیلیبرد دالر ًیبسهٌذ اطت .در ًتیدَ ی اكشایغ هیوت ُبی داخلی ّ اكت
هصزف،دّلت ایزاى هی تْاًذ هیشاى ثیغ تزی اس ًلت خْد را ثَ ثبسارُبی خِبًی صبدر کٌذ .ثب ایي ُوَ چٌیي ًْطبًی در ثبسار خِبًی ًلت لطوَ ُبی
خذیذی ثز پیکز اهتصبد ثسزاى سدٍ ی ؿزة ّارد هی کٌذ  .خٌگ داخلی لیجی اگز ثَ دراسا ثکؼذ طزًْػت ًلت ایي کؼْر در ُبلَ یی اس اثِبم كزّ خْاُذ
ركت .چٌذاى هِن ًیظت کَ اس زبػیَ ی ایي خٌگ خزیبًبت ارتدبػی هبًٌذ الوبػذٍ رػذ کٌٌذ .ػکظت خٌجغ تْدٍ یی ظذ هذاكی ًیش هِن ًیظت
 .ػزاهیشٍ ػذى لیجی ُن كذای طز كزاًظَ ّ اًگلظتبى ّ آهزیکب هِن ایي اطت کَ لیجی ثتْاًذ هبًٌذ طَ چِبر هبٍ پیغ ثب ًلت خْد ،ثَ ًوغ اع در
ثبسار اًزژی خِبًی ّ طزهبیَ ی ثیي الوللی ثبس گزدد .درخَ ی "دهْکزاطی خْاُی" ایبد ػالّی ًْ ،ر هبلکی  ،خالل غبلجبًی ،هظؼْد ثبرساًی  ،ثزُن
صبلر ّ ُ ...یچ كزهی ثب طلق ػبى (صذام زظیي) ًذارد .خبًؼیي آیٌذٍ ی هذاكی  ،خبًؼیٌی کَ هزار اطت هیزاژُب ّ كبًتْم ُب ّ تْرًبدُّبی ًبتْ
درخَ طزٌُگی اّ را سیز کت ّ ػلْارع پٌِبى کٌٌذ ُ ،ز کَ ثبػذ تٌِب تلبّت اع ثب هذاكی ایي اطت کَ اس دلوک ثبسی ُبی اّ ثی ثِزٍ خْاُذ هبًذ .تب
اغالع ثبًْی ززهظزایغ را ثب ثزلْطکًْی توظین ًخْاُذ کزد ُ،شیٌَ ی تجلیـبتی اًتخبثبت طبرکْسی را ًخْاُذ پزداخت ّ سًبى ثبدی گبرد اع را ثَ
هزخصی سایوبى خْاُذ كزطتبد .
اػتجبٍ ًکٌیذ .هذاكی دیْاًَ یب هبخزاخْ ًیظت .اّ ُوبى هذر هدٌْى اطت کَ ُیتلز ّ هْطْلیٌی ّ كزاًکْ ّ الجتَ صذام .در ثخغ ًخظت گلتین کَ در
هبخزای آؿبس خٌگ خِبًی دّم  ،خٌْى كزظی ُیتلز کن تزیي خبیی ًذاػت .اصال خًٌْی در کبر ًجْد!
بعد از تحریر
زولَ ی ًظبهی ػزثظتبى ثَ ثسزیي ّ طکْت تؼْین آهیش طزهبیَ داری ؿزة اس ایي تدبّس ػزیبى ًؼبى هی دُذ کَ توبم ُْرا کؼیذى ُبی
اهپزیبلیظن ثزای "دهْکزاطی" كزیجی ثیغ ًیظت کَ كوػ اثلِبى را ثَ هظلخ تسوین هی كزطتذ.
اس هزار ثسزاى کبپیتبلیظتی در آكزیوب ّ آطیب هی ثبیذ ثب رّع ُبی اهپزیبلیظتی زل ػْد.اگز چپ ایي ػزایػ را ًؼٌبطذ  ،ثَ آى پبطخ ًذُذ ّ در
هوبثلغ صق ًجٌذد ثبس ُن اس خٌجغ ُبی تْدٍ یی ػوت خْاُذ هبًذ

