پیبم ػبد ثبع کویتَ هزکشی طبسهبى کبرگزاى اًمالثی ایزاى ( راٍ کبرگز )

ثَ هٌبطجت آغبس طبل  3122هیالدی

طبسهبى هب آغبس طبل جذیذ هیالدی را ثَ ُوگبى تجزیک گفتَ ّ آرسّی ثِتزیي ُب را ثزای هزدهبى طزا طز جِبى دارد.
ثشرگذاػت ػت ژاًْیَ کَ در ثخغ اعظن کؼْرُب ثب پبیکْثی ّ ػبدخْاری ُوزاٍ اطت  ،هی تْاًظت ثظیبر ثبػکُْتز ّ
تْدٍ ای تز ثزگشار ػْد ُ ،ز گبٍ اًظبًِبی ُوَ کؼْرُب هی تْاًظتٌذ در هذیطی طزػبر اس صلخ  ،آسادی ّ ثزاثزی
سًذگی کزدٍ ّ جٌگ ّ کؼتبر ّ آّارگی ّ اطتجذاد ّ تذجز ّ ًبثزاثزیِبی اجتوبعی  ،جٌظی  ،لْهی  ،هذُجی ّ طجمبتی ،
رّسگبر را ثَ کبم طبکٌبى طیبرٍ سیجبی هب تلخ ًوی کزد .
اهب در طبل ً 3121یش ُوچْى طبلیبى گذػتَ  ،رژیوِبی طزهبیَ داری ( اعن اس ایٌکَ هجتٌی ثز اطتجذاد عزیبى طیبطی
ثبػٌذ ّ یب هذعی " دهکزاطی " ) ثبر دیگز ثبثت کزدًذ کَ چَ ظزفیت عظیوی ثزای ًب اهیذ کزدى هزدم ثزای ایجبد یک
دًیبی ثِتز ّ تذاّم فمز ّ ثی دمْلی ّ هذزّهیت هیلیبردُب تي اس طبکٌبى کزٍ سهیي ّ ثَ ُذر دادى اًجٍْ هٌبثع جِبى در
هٌجالة جٌگ ّ ثذزاًِبی عذیذٍ طیبطی  ،التصبدی ّ سیظت هذیطی دارًذ .
ایي ًظبهِب اس یکطزف تزیلیًِْب دالر ثَ دلمْم ثبًکِب ّ کوپبًیِبی ثشرگ طزهبیَ داری طزاسیز کزدًذ تب آًِب را اس
چٌجزٍ ثذزاًِبی هبلی ّ التصبدی کَ خْد آًِب هظجت آى ثْدًذ ثزُبًٌذ ّ اس طْی دیگز ثب ثیکبرطبسی هیلیًِْب ًفز اس
ًیزّی کبر ّ ًیش ثی خبًوبى ًوْدى اًجُْی اس سدوتکؼبى ّ تصْیت ّ اجزای پی در پی لْاًیي ّ لْایخ جذیذ ضذ کبرگزی
 ،اثعبد فمز ّ گزطٌگی ّ ثیوبری ّ ثی طزپٌبُی ّ ثی آیٌذگی را ثَ اّج خْد رطبًذاًذ .
در ایي هیبى ًبتْاًی خیزٍ کٌٌذٍ ثؼزیت در ثزاثز طْاًخ " طجیعی " ثَ ّیژٍ در جِبى طْم آًِن در دًیبیی کَ ثَ پیؼزفتَ
تزیي اثشارُبی علوی هجِش اطت ثَ راطتی ػزم آّر اطت  .در طبلی کَ گذػت سلشلَ ّ ّثب در ُبئیتی  ،طیالة در
پبکظتبى ّ فجبیعی اس ایي لجیل در دیگز کؼْرُب جبى اًجُْی اس اًظبًِب را گزفت ّ یب خبًَ ّ کبػبًَ آًِب را ّیزاى کزد .
ًبتْاًی جِبى طزهبیَ ثزای پیؼگیزی ّ ًیش اهذادرطبًی ّ ثبسطبسی ایي هٌبطك هذزّم در دبلی صْرت هی گیزد کَ
طبلیبًَ صذُب هیلیبرد دالر صزف جٌگِبی ّیزاًگزی چْى جٌگ افغبًظتبى ّ جٌگ عزاق هی ػْد ّ یب صزف رلبثتِبی

جٌْى آهیش تظلیذبتی ّ تجبرت پزطْد اثشار ّ آالت کؼتبر  .آًِن در ػزایطی کَ دذالل یک هیلیبرد ًفز اس هزدم جِبى
دچبر طْتغذیَ ُظتٌذ ّ ػت را ثَ اهیذ یبفتي لموَ ًبًی در فزدا  ،ثَ صجخ هی رطبًٌذ.
ثب ایي ُوَ ّ علیزغن ُوَ ایي فجبیع  ،کبرگزاى ّ هزدم جْیبی رُبیی ّ عذالت  ،ثیکبر ًٌؼظتَ ّ اس کزاى تب کزاى ایي
کزٍ خبکی همبّهت ّ هجبرسٍ جبًبًَ ای را عل یَ طیبطتِبی خبًوبى ثزاًذاس ًظبهبت طزهبیَ داری ّ طیبطتِبی ًئْلیجزالی
آى ثز علیَ سًذگی ّ هعیؼت سدوتکؼبى طبسهبى دادٍ اًذ  .اس راُپیوبُی ُبی چٌذ هیلیًْی کبرگزاى ّ هزدم فزاًظَ ثز
علیَ لبًْى افشایغ طي ثبسًؼظتگی تب اعتزاضبت ػْراًگیش داًؼجْیبى اًگلیض ثَ طزح دّلت ثزای افشایغ ػِزیَ
داًؼگبُِب  ،اس هجبرسات سدوتکؼبى یًْبى ّ پزتغبل ثز علیَ کبُغ دطتوشد ّ تبهیي اجتوبعی تب هجبرسات هزدم ایزاى ثز
ای آسادی ّ ثزاثزی ّ اس جولَ همبّهت در ثزاثز طزح ُذفوٌذی یبراًَ ُب ُ ،وَ ُوَ ًؼبى اس آى دارد کَ رژیوِبی
طزهبیَ داری راٍ د ػْاری ثزای ثَ سیز یْغ ًگَ داػتي هزدم هؼتبق ثزاثزی ّ آسادی دارًذ  .ثَ ُویي خبطز اطت کَ
دتی در دکْهتِبی هذعی " دهکزاطی " ثزای ثی خجز ًگَ داػتي هزدم  ،ثخغ اعظن طیبطتگشاریِب در پؼت درُبی
ثظتَ  ،طزادی ّ عولیبتی هی ػًْذ  .ثی دلیل ًیظت کَ افؼبگزیِبی طبیت " ّیکی لیکض " ثْیژٍ در هبُِبی اخیز ،
خْاة آرام را اس ًظبهبت هذعی ػفبفیت رثْدٍ ّ ُوَ آًِب را اس ایزاى ّ عزثظتبى گزفتَ تب اهزیکب ّ اًگلیض ثَ اتذبد
همذص علیَ دك ثی چْى ّ چزای هزدم ثزای دطتزطی آساد ثَ اطالعبت کؼبًذٍ اطت  .ثْی تعفي دیپلوبطی طزی ّ اطزار
ًظبهی  ،هبلی  ،التصبدی ّ طیبطی ایي دّلتِب  ،ثَ ّضْح ثیگبًگی ُوَ آًِب را اس هٌبفع اکثزیت هزدم ّ الشاهبت یک
دهکزاطی دمیمی آػکبر کزدٍ اطت  .ضوي ایٌکَ ثبر دیگز اُویت راٍ اًذاسی یک پیکبر ثیي الوللی ثزای اطتمزار ثزاثزی
 ،آسادی ّ خْددکْهتی ّالعی هزدم در طزاطز جِبى  ،دّچٌذاى آػکبر هی ػْد .
در راطتبی ایي آهبج اطت کَ هزدم آسادیخْاٍ ایزاى ثبیذ در ثزاثز طیبطتِبی آى ثخغ اس اپْسیظیْى کَ ثَ ثِبًَ پبیبى
دادى ثَ اطتجذاد طیبطی – هذُجی دبکن ّ کال جٌِن جوِْری اطالهی  ،هزدم را ثَ " ثِؼت " غزة  ،ثبسار آساد
طزهبیَ ّ ًئْلیجزالیظن التصبدی دْالَ هیذٌُذ ُْ ،ػیبر ثْدٍ ّ خْاطت طکْالریظن ّ آسادی را اس خْاطت اطتمزار
عذالت اجتوبعی  ،ثزاثزی ّ دهکزاطی ژرف جذا ًکٌٌذ .
ثب ایي آرسّ  ،طبلی طزػبر اس هجبرسٍ  ،ػبدی  ،تٌذرطتی ّ اهیذ ثَ رُبیی را ثزای ُوگبى آرسّ هی کٌین !
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