ُؼت هبرص ثب ؿذائی رطب ثب ُوَ سًبى خِبى ػلیَ طتن خٌظی  ،ػلیَ خٌگ !

ثیغ اس ؿذ طبل پیغ در طبل ٌُ ۹۱۹۱گبهیکَ کالرا ستکیي ّ لْئیض سیتش طْطیبلیظت آلوبًی پیؼٌِبد
رّس خِبًی سى را در کٌفزاًض سًبى طْطیبلیظت هطزذ کزدًذ  ،ػالٍّ ثز خْاطت حك رای ثزای سًبى،
هجبرسٍ ػلیَ خٌگ ،ػلیَ افشایغ لیوتِب ،ثزای خذهبت هبدراى ّ کْدکبى را ًیش دردطتْر کبر خْد لزار
دادًذ .ثب ّخْد ایٌکَ اکٌْى ثیغ اس ؿذ طبل اس آًزّس هیگذرد ُز چٌذ سًبى ثب هجبرسات هذاّم ّ حك طلجبًَ،
هْفك ثَ کظت ثظیبری اس حمْق لبًًْی خْد ػذٍ اًذّ ،لی ٌُْس ثظیبری اس ایي خْاطتَ ُب ُوچٌبى ثَ
لْت خْد ثبلی اطت .هْلؼیت آًبى ُوچٌبى در درخَ دّم لزار دارد ّتجؼیض ػلیَ آًبى ثیذاد هیکٌذٌُْ .س
خؼًْت ػلیَ سًبى خشّ الیٌفک ًظبم هزدطبالر خِبًي اطت .در کؼْرُبي اطالهي لْاًیي سى طتیش هذُجی
 ،ثز خؼًْت ػلیَ سًبى هِز تؤییذ هي گذاردٌُْ .س سًبى اّلیي لزثبًیبى رکْد ّ ثحزاى التـبدی خْاهغ
پیؼزفتَ ّ در حبل تْطؼَ ُظتٌذ .ثبسارُبي خِبى اًجبػتَ اس کبالُبیي اطت کَ کَ سًبى کبرگزّ ،
سحوتکغ در حبلیکَ ثبر هضبػف کبر خبًگي ّ هْاظجت اس فزسًذاى ّ طبخْرد گبى را ثذّع هیکؼٌذ،
ارساًتزیي ًیزّی تبهیي کٌٌذٍ آى را تؼکیل هیذٌُذٌُْ .س در خٌگ ُبی تدبّسگزاًَ ّ خبًوبى ثزاًذاس ،سًبى
 ،در ػوبر ثشرگتزیي لزثبًیبى خٌگ ّ خزاثی ُبی ًبػی اس آى هحظْة هی ػًْذ ّ .ثبالخزٍ ًظن اختوبػی
هْخْد ثز اطبص خِبًی طبسی ًئْلیجزالی ،ثز کٌتزل خٌظیتی ،ثز طبسهبًذُی طیظتوبتیک خؼًْت اس
طزیك ًظبهیگزی ّ خٌگ ّ ًبثزاثزی لزار دارد .
ّالؼیت ایي اطت کَ در ایزاىً ،ظبم طزهبیَ داری ثب ارتدبع هذُجی ،فزٌُگی ّ حمْلی طِوگیٌی گزٍ
خْردٍ اطت کَ رژین خوِْری اطالهی ًوبیٌذٍ آى اطت .هْلؼیت سى در ًظبم اطالهی ،اس ّضؼیت سى
ُوچْى خٌض دّم ،کَ در ُوَ خْ اهغ طزهبیَ داری ثب ػذت ّ ضؼف ّخْد دارد ثظیبر ثذتز اطت .اگز تب
لجل اس ثَ حبکویت رطیذى خوِْری اطالهی ،هذُت ثؼٌْاى اُزم ًیزّهٌذ پذرطبالری ّهزد طبالری ثب رّاج
ػزف ّ ػبدات ػمت هبًذٍ در خذهت تثجیت هْلؼیت فزّ دطت سًبى لزار داػت ،ثب ثَ حکْهت رطیي
خوِْری اطالهی ،احکبم هذُجی ػزیؼت در آهیختَ ثب حبکویت طزهبیَ داری ،ثَ آپبرتبیذ خٌظی ػکل
لبًًْی داد .اس ایٌزّ خٌجغ سًبى ثَ دلیل ّخْد لْاًیي ّ رژین اطالهی اس یکظْ ّ اس طْی دیگز ثَ دلیل
فزٌُگ هزد طبالراًَ ،هْاًغ سیبدی را پیغ رّ داػتَ ّ دارد .در خْاهؼی چْى خبهؼَ هب سًبى ػوذتؤ در
چٌذیي خجَِ هجبرسات خْد را ثَ پیغ هیجزًذ :در خجَِ هٌبطجبت فزٌُگی ػمت هبًذٍ در خبًْادٍ ّ خبهؼَ
کَ اس طْی خوِْری اطالهی ثؼذت حزاطت هی ػْدُ ّ ،وچٌیي ػلیَ هٌبطجبت طزهبیَ داری کَ توبهی
سًبى در خِبى اس آى تبثیز هیپذیزًذ .اس ایي هٌظز خٌجغ سًبى ّالؼیتی اطت کَ در درّى تضبدُبی طجمبتی
لزار دارد ً .ویتْاى ایي هظبلَ را ًبدیذٍ گزفت کَ هؼضل اکثزیت سًبى در خبهؼَ هب ثیکبری ،فمز ّ اطتثوبر
ػذیذ اطت .فمز ّ تٌگذطتی هیلیًِْب ًفز را در ایزاى ػذیذأ تحت فؼبر لزار دادٍ اطت .سًبى ثیغ اس ًیوی
اسایي ثخغ ّ فمیزتزیي فمزا را تؼکیل هیذٌُذ .اگز ثیکبری یکی اس هؼضالت خبهؼَ اطت ،سًبى خْد ثخغ
ػظین ثیکبراى را تؼکیل هیذٌُذ .طجك آهبر طبل  ۹۱هیشاى اػتغبل سًبى  ۹۱در ؿذ در همبثل ۱۹٫۷در ؿذ
هزداى ثْدٍ اطت .ػالٍّ ثز ایي ثَ دلیل هحذّد ثْدى فزؿتِبی ػغلی ،سًبى ثَ ًبچبر خذة هؼبغلی ثب
دطتوشد ثظیبر پبئیي ػذٍ ّ یب ثَ خیل ػظین کبرگزاى ػبغل در کبرگبُِبی کْچک ،کبرگبُِبی خبًگی ،هغبسٍ
ُب ،هزاکش خذهبتی ،لبلیجبفی ِب هی پیًْذًذ ّیب در ثخغ غیز رطوی ػزّع ثَ کبر هی کٌٌذ .ایي کبرگزاى ثب
دطتوشدی ثظیبر پبئیي تز اس حمْق هـْة ،ثذّى ثیوَ ّ لزارداد کبری ،ثذّى طبػبت کبری هؼیي ّ داػتي
هزخـی لبًًْی ،هؼغْل ثَ کبر ػذٍ ّ ثَ ػذیذتزیي ػکل هوکي اطتثوبر هیؼًْذ .ایي تْدٍ ػظین سًبى
ًیزّئی اطت کَ ثب تؼکل یبثی خْد ،ثب تبکیذ ثز خْاطتِبی هظتمل خْد ،ثب ثَ هیذاى آهذى هیلیًْی اع،
ّ ثب ثَ چبلغ کؼیذى ًظبم آپبرتبیذ خٌظی ّ رطْثبت فزٌُگی هزدطبالراًَ ،تحْلی گظتزدٍ ّ رادیکبل را در
خٌجغ سًبى ثْخْد هیآّرد.
اهب خٌجغ سًبى اهظبل درایزاى ،در ػزایظ ثظیبر دػْار تزی ثَ اطتمجبل ُؼت هبرص هیزّد :در
ػزایطی کَ تحزیوِبی التـبدی ّ کبثْص خٌگ ،ثزای هزدم فبخؼَ ای ػذٍ اطتُ ّ .وشهبى ثب گظتزع

تحزیوِبی هزگجبر ،آّای خٌگ ُز رّس گْػخزاػتز ثگْع هیزطذ .در ػزایطی کَ تحزیوِب ّ تجؼبت ًبػی
اس آى ،تْرم ،طمْط ارسع لایر ،افشایغ ثیکبری ،کوجْد ثزخی الالم ثیغ اسثیغ گلْی هشد ّ حمْق
ثگیزاى ّ ثخـْؽ سًبى کَ خشّ فمیزتزیي ّ ػکٌٌذٍ تزیي الیَ ُبی اختوبػی ُظتٌذ را هیفؼبرد .در چٌیي
ػزایطی  ،گفتوبى فویٌیظتی ًئْلیجزالی ثَ اهپزیبلیظن چؼن دّختَ ،هذافغ دخبلت ًظبهی لذرتِبی اهپزیبلیظتی
اطت  .تـْر ایٌکَ خٌگ چَ هـبئجی ثَ ثبر هیآّرد کبر چٌذاى دػْاری ًیظتٌُْ .س هـبئت ًبػی اس"
دهکزاطی " تحویلی اهپزیبلیظتی ثَ هزدم ػزاق ّ افغبًظتبى تزهین ًیبفتَ اطت .کبفی اطت ًگبُی ثَ
ّضؼیت ػزاق ّ افغبًظتبى ثیبًذاسین .تبسٍ تزیي ًوًَْ ُبی ایي دخبلتِبی ثَ اؿطالذ ثؼز دّطتبًَ ،درلیجی
کبهأل ًتبیح خْد را ًؼبى هیذُذ کَ چگًَْ لذرتِبی طزهبیَ داری پض اس ثَ خبک ّخْى کؼیذى ایي کؼْر
ّاسثیي ثزدى سیز طبختِبی خبهؼَ ،در ثَ حکْهت رطبًذى تبریک اًذیغ تزیي ّ ػمت هبًذٍ تزیي ًیزُّبی
اختوبػی ثزای پیؼجزد ثزًبهَ ًئْلیجزالیظتی ّ الجتَ ػزیؼت اطالهی کوک کزدًذ ّ طجك هؼوْل سًبى اّلیي
لزثبًیبى آى ثْدًذ (اّلیي الذام " اًمالثی " رئیض ػْرای اًتمبلی لیجی هجٌب لزار دادى لْاًیي ػزیؼت
اطالهی ّ آسادی چٌذ ُوظزی ثْد).
ػولکزد تبریخی ّ طیبطی خوِْری اطالهی ّ اهپزیبلیظن ًؼبى هیذُذ کَ ُز دّ دارای خـبئل هؼتزک
پذرطبالراًَ ،اطتجذادی ،خٌگ طلجبًَ ّ سى طتیشاًَ ُظتٌذ .آًِب ثزای رطیذى ثَ اُذاف هِن ّ اطبطی
ثزاحتی تجبًی ّ طبسع کزدٍ ،هٌبفغ آًبى در ضذیت ثب هٌبفغ سًبى ّهزدم هٌطمَ لزار دارد ّ حبضزًذ ثزای
پیؼجزد هٌبفغ خْد ،سًبى را لزثبًی کزدٍ ّ ثَ ثزدگی ثکؼبًٌذ .هٌبفغ هلی را ثَ غبرت ثجزًذ ّ هزدم را ثَ
خبى یکذیگز ثیبًذاسًذ .اس ایٌزّ دطتیبثی ثَ ُز درخَ اس آسادیِب ّ حمْق دهکزاتیک سًبى در ایزاى ،در
گزّ تکیَ ثَ ًیزّی ػظین تْدٍ ای خْد سًبى ،ثخـْؽ سًبى کبرگز ّسحوتکغ ،خْد تؼکل یبثی در
ططْذ هختلف ،حضْرتْدٍ ایّ ،طیغ ّ آگبُبًَ ّ طبسهبًیبفتَ سًبى در ػزؿَ ُبی هختلف ،ثَ هیذاى
آّردى هطبلجبت هؼخؾ ،اتحبد ّ ُوجظتگی ثب دیگز خٌجؼِبی اختوبػی ،ثخـْؽ خٌجغ طجمَ کبرگز ّ
درگزّ طزًگًْی حکْهت طزکْثگز خوِْری اطالهی اطت.
طز ًگْى ثبد رژین سى طتیش اطالهی ایزاى
ًَ ثَ خٌگ  ًَ ،ثَ اهپزیبلیظن
پبیذار ثبد هجبرسٍ ثزای رُبئی ّ ثزاثزی سًبى
سًذٍ ثبد آسادی ،سًذٍ ثبد طْطیبلیظن
کویتَ هزکشی طبسهبى کبرگزاى اًمالثی ایزاى ( راٍ کبرگز )
اطفٌذ  – ۹۹۱۱هبرص ۲۱۹۲
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