گسارش سیاسی اقلیت کنگره سازمان
اوضاع سیاسی و وظایف ما !
 -1هجبسصٍ طجمبتی دَُ ُبی اخیشکَ عشهبیَ داسی سا ثَ یکی اصّخین تشیي ثسشاى ُب کؾبًذٍ اعت،اثؼبد تبصٍ ای پیذاهی
کٌذ  .عَ عبل ثؼذ اصثسشاى عبل ٌُْ 2002صلذست ُبی اصلی عشهبیَ لبدسثَ خشّج اصثسشاى ّتثجیت هْلؼیت خْد
ًؾذٍ اًذ.سؽذ التصبدی آهشیکب ثغیبسکٌذ  ،ثیکبسی ّ ثسشاى ثذُی ُبی دّلت دسآى کؾْسهؼضل اعبعی اعت.اسّپب
ّهٌطمَ یْسّ دسّضؼیت هٌبعجت تشی ًیغت .ػلیشغن ثجبت ًغجی آلوبى ّفشاًغَ ،زلمَ ُبی ضؼیف تشاتسبدیَ هبًٌذ ایغلٌذ
ّ یًْبى ثَ ّسؽکغتگی سعیذًذ ّ ایشلٌذ ،اعپبًیب  ،ایتبلیب ّپشتمبل دسًْثتٌذُ.وَ تالػ دّلتِب هتْخَ ًدبت عیغتن ثبًکی ثب
تضسیك پْل ّاسائَ ُوَ اهکبًبت ثَ لیوت کبعتي ثیؾتشاصهخبسج ػوْهی ثشای ثبصپظ دادى ّام ُب ثَ ثبًک ُب ّ کبُؼ
دعتوضدُب ّسفبٍ ػوْهی ثشای زفع عْدآّسی ثٌگبٍ ُبی التصبدی ّاًجبؽت عشهبیَ آًِب ثْدٍ اعت.ایي عیبعت دسهْسد
ّام دادى ثَ کؾْسُبی ّسؽکغتَ ًیضاػوبل هی ؽْد .ثیؼ اصُشچیضدسخلْگیشی اصّسؽکغت ؽذى ایي کؾْسُب،زفع
عشهبیَ ثبًک ُب ّ هْعغبت هبلی ثضسگ فشاهلیتی کَ دسایي کؾْسُب دسخشیبى اعت هذ ًظشاعت.لطت ُبی سؽذ عشیغ
هبًٌذ چیي ٌُّذ ُن ثَ تذسیح اثشات ثسشاى سا ثشّصهی دٌُذٌُ.ذ دسایي عبل ثبکبُؼ تْلیذ ّسؽذ سّثشّ اعت.
دسعیبعت دّلت ُب آًچَ کَ خبئی ًذاسد صًذگی اًغبى ّ هسیظ صیغت اّعتّ .ػذٍ ُبی سفشهیغتی تغییشاًشژی
ّادػبُبی "ًیْگشیي دیل"تْخبلی دسآهذٍ ّساٍ ثَ خبئی ًجشدٍ اعت.فلح کٌفشاًظ خِبًی تغییشآة ُّْائی دسکبًک ِي
هکضیک ًؾبًَ ثبسصایي اهشاعت ّثیؼ اصُشصهبًی ؽؼبس"تغییشعیغتن"کَ ؽؼبسهجبسصاى زفع هسیظ صیغت ّخلْگیشی
فْکْؽیوبی ژاپي هجبسصٍ ثشای ثشچیذى ًیشّگبٍ
اصگشم ؽذى صهیي اعت زمبًیت ّلذست یبفتَ اعت .فبخؼَ ًیشّگبٍ اتوی
ِ
ُبی اتوی سا گغتشػ ثی عبثمَ داد.صیشفؾبسهشدم،دّلت آلوبى ًبچبسؽذ اصثشًبهَ خْد دسهْسد ًیشّگبٍ ُبی اتوی ػمت
ًؾیٌی کشدٍ ّ آًِب سا دسصهبى صّدتشی هتْلف کٌذ .هشدم ایتبلیب ػلیَ عیبعت ًیشّگبُِبی اتوی دعت ساعتی ُب سأی
دادًذ .هجبسصٍ ضذ اتوی دسُوَ خب سؽذ ّ تْاى تبصٍ ای یبفتَ اعت.
عیبعت عشهبیَ داسی ثشای ًدبت خْد اصثسشاى ثبهْج تبصٍ ای اصهمبّهت ّهجبسصٍ سّثشّؽذٍ اعت .ثشای اّلیي ثبس
اصصهبى ؽکل گیشی دّلتِبی ػشثی ثؼذاصخٌگ خِبًی اّل،هجبسصٍ هشدم ػلیَ دّلتِبی هغتجذ ّفبعذ خْدی صلضلَ عیبعی
خبّسهیبًَ ػشثی سا ثْخْد آّسدٍ اعت .ایي هجبسصات ًَ تتِب زبکوبى تًْظ و هصش سا عبلظ کشد ّلیجی ّعْسیَ سا
دسًْثت ًگِذاؽت َ ً،تٌِب ثسشاى عیبعی سا دسُوَ خبّسهیبًَ گغتشاًذ ثلکَ الِبم ثخؼ هجبسصات ثخؼ ثضسگی اصهشدم
اسّپب ُن ؽذ.
ّلتی هشدم تًْظ ثب هجبسصٍ خْد ًؾبى هی دٌُذ کَ دیگشفالکت،خبًَ خشاثی ّاعتجذاد زبکوبى فبعذ سا تسول ًوی کٌٌذ ایي
پبعخ صشیسی ثَ عشهبیَ داسی خِبًی اعت؛چشا کَ تًْظ اصًظشصٌذّق ثیي الوللی پْل دستوبهی دَُ اخیشثَ ػٌْاى
عشهؾك تؤعؼَ ثشای کؾْسُبی آفشیمبئی هطشذ ؽذٍ ثْد.
ّلتی خْاًبى ّصزوتکؾبى ثی آیٌذٍ هصشی ثب ؽْس ثغیبسثَ زشکت دسهی آیٌذ صًگ خطشثشای لذست ُبی ثضسگ ثَ
صذا دسهی آیذ ؛ تب ثشای کٌتشل ثسشاى ّخلْگیشی اصآیٌذٍ غیشلبثل پیؼ ثیٌی ثَ هیذاى دسآیٌذ .تؼْیض زبکوبى هغتجذ ّ
زفع عیغتن دسدعتْسلشاسهی گیشد ؛ ّدسُشآًدب کَ اهکبى پزیشثْد(هصشّتًْظ) ثَ عشػت اخشاهی ؽْد.اهب ایي ثشًبهَ
کَ اّثبهب ًمؼ اصلی سا دسآى داسد دسیوي ثَ عختی پیؼ هی سّد  ،دسثسشیي ثَ دلیل ًفْر عؼْدی ُب ّ هٌبفغ آًِب هغتثٌب
هی ؽْد ّ دس لیجی ّدسعْسیَ اهکبى ػول ؽذى صیبدی ًذاسد.لیجی اهب ثذلیل ًفت،خبئی ًیغت کَ ثخْد ّاگزاؽتَ ؽْد .پظ
صهٌیَ چیٌی هذاخلَ هغتمین پیؼ هی سّد.چِشٍ هٌفْسلزافی دسافکبسػوْهی ّخطشکؾتبسی کَ اصخبًت اّهطشذ ثْد ثَ
یبسی لذست ُبی ثضسگ عشهبیَ آهذٍ تب ثشًبهَ کٌتشل ثسشاى ّزفع عیغتن سا اصطشیك دخبلت ًظبهی تْعظ ًبتْ ثَ پیؼ
ثشًذ.
ػلیشغن ُوَ ػْاهلی کَ ثَ ًفغ خشیبى ُبی عیبعی اعالهی دسایي هٌطمَ ػول هی کٌذ،اصخولَ ثبفت ثؾذت عٌتی ایي
خْاهغً،فْر ثیکشاى هزُت اعالم دسآًِب ّ فؼبلیت گغتشدٍ ّعبثمَ داس هثال تؾکل اخْاى الوغلویي دسهصش ،ایي هجبسصات
عکْالس
سًگ "اًمالة اعالهی" ًگشفتَ اعت؛ ّاستدبع اعالهی دسایي فضبی عیبعی تْدٍ ای ّ صیشفؾبسسفتبسعیبعی
ِ
هشدم ً ،بچبس ثَ دسپیؼ گشفتي "هذل تشکیَ" هیؾْد .ازتوبال هجبسصٍ اًمالثی هشدم ایشاى دسعبل ً 22کجت صًذگی صیشیک
زکْهت هزُجی سا ثشای تْدٍ ُبی ّعیغ ایي خْاهغ آؽکبسکشدٍ ّدسسًّذ هجبسصٍ آًِب تأثیشگزاسثْدٍ اعت.
اگشچَ ُشدّاستدبع اهپشیبلیغتی ّاعالهی دسایي تسْالت فؼبلٌذ اهب تبُویي خبُن ایي هجبسصات پشؽْسهشدهی صسٌَ
عیبعی خبّسهیبًَ سا دگشگْى کشدٍ اعت .تبصهبًی کَ زتی فمظ ثخؾی اصآى  2هیلیْى خْاًبى ّصزوتکؾبى هصشی کَ
خیبثبًِب سا پشکشدًذ ّدسهمبثل ًیشّی عشکْة ایغتبدًذ،دسهیذاى ُغتٌذ ّثی ؽوبسکویتَ ُبی هسلی خْد سا عبختَ ّ
ثطْسهغتمین ػول هی کٌٌذ،پشّعَ اًمالثی ٌُْصخشیبى داؽتَ ّثبصاعت ّاهکبى پیؾشّی ّخْد داسد .صًبى هصشی سا

ػلیشغن ُوَ لیذّثٌذُبی عٌتی ایي خبهؼَ دیگش ًوی تْاى ثَ پؾت دیْاسخبًَ ُب ساًذ.ؽکبف ُب ّفضبُبی ثغیبسی ثَ
ّخْد آهذٍ ّاهکبًبت تبصٍ ای سا فشاُن کشدٍ اعت.
همبّهت دسآهشیکبی التیي ّاسّپب ًیض ثَ دسخبت هختلف اداهَ داؽتَ ّاثؼبد ّکیفیت تبصٍ ای ُن پیذاکشدٍ اعت:
اصهجبسصات کالعیک اتسبدیَ ُبی کبسگشی کَ ًوًَْ ثشخغتَ آى تظبُشات هبٍ آّسیل دسپشاک ثَ دػْت کٌفذساعیْى
اتسبدیَ ُبی اسّپب ثْد تب هجبسصات ضذ عیغتوی خٌجؼ ُبی اختوبػی کَ دسُوبیؼ خْد دسفشّم اختوبػی خِبًی
دسعٌگبل "تغییشعیغتن" سا سعبتشاصُشصهبى ثیبى کشدًذ.اًمالة ُبی ؽوبل آفشیمب ّخبّهیبًَ تأثیشهِوی دسعیبعت
ػوْهی اسّپب ّهجبسص ات هشدم ثخؼ ُبی اصایي لبسٍ داؽت ّالِبم ثخؼ کؾْسُبئی هبًٌذ اعپبًیب دستصشف هیبدیي ّ
خیبثبًِب ؽذ.اعپبًیبئی ُب ایي ثبسّلتی ثَ هیذاى آهذًذ خْاعت تبصٍ ای سا هطشذ کشدًذ":دهْکشاعی هغتمین ّ ّالؼی"!
ثؼذاصهجبسصات دَُ ؽصت لشى گزؽتَ اسّپب ایي ًؾبًَ هْج ًْ هجبسصٍ تْدٍ ای ػلیَ "عیغتن عیبعی"زبکن ثشلبسٍ ثْد.
ثخؼ لبثل تْخِی اصتْدٍ خْاًبى اعپبًیبئی کَ عبثمَ فؼبلیت عیبعی ُن ًذاؽتٌذ ثَ ًفی دهْکشاعی ًوبیٌذگی ّعیغتن
پبسلوبًی ثشخبعتٌذ ّخْاُبى گشفتي صًذگی اؽبى دسدعتبى خْد ّاػوبل دهْکشاعی هغتمین ّ ّالؼی ؽذًذ.آًِب کَ تبکٌْى
ػلیَ ثشًبهَ التصبدی ًئْلیجشال عشهبیَ خِبًی هی خٌگیذًذ،زبال ّخَ عیبعی عیغتن یؼٌی دهْکشاعی ًوبیٌذگی
ّپبسلوبًتبسیغن سا صیشضشة گشفتَ ًّفی هی کٌٌذ .ایي هْج تبصٍ هجبسصاتی دسثغیبسی اصکؾْسُب تأثیشگزاسؽذ ّاّج خْد
سا دسیًْبى ،ایي لطت هجبسصٍ اًمالثی ایي عبلیبى اسّپب،یبفتُ .فتَ ُب هجبسصٍ پشؽْسهشدم صزوتکؼ یًْبى ػلیَ ثشًبهَ
سیبضت التصبدی کبثیٌَ عْعیبل دهْکشات یًْبى،ثَ صشازت ػلیَ کل دعتگبٍ اتسبدیَ اسّپب ّصٌذّق ثیي الوللی پْل
یؼٌی اسگبًِبی عشهبیَ خِبًی ثْد.چِشٍ عشکْثگش ّخًْشیضدّلت یًْبى هبُیت ّّظیفَ "دّلت"ایي فشم ًِّبد هٌبعجبت
اختوبػی عشهبیَ داسی سا ًؾبى دادّ .لتی کَ  20دسصذ هشدم یًْبى(ثٌبثشاغلت ًظشخْاُی ُب) ػلیَ ثشًبهَ ای ُغتٌذ کَ
ثب کبُؼ ُضیٌَ ُبی اختوبػی ّافضایؼ هبلیبت ثَ هیضاى  22هیلیبسد یْسّ ،صًذگی صزوتکؾبى سا ّیشاى هی کٌذ ّلی
پبسلوبى گْػ ثَ فشهبى اسگبى ُبی عشهبیَ آى سا ثَ پیؼ هی ثشد،دهْکشاعی لیجشال ًّوبیٌذگی خْد سا لخت ّػشیبى ثَ
ًوبیؼ هی گزاسد؛ ّثشخْاعت ُوبیؼ ُبی هشدهی هیذاى "دل عْل" هبدسیذ ُّوبیؼ هشدهی هیذاى "عیٌتبگوب" آتي صسَ
هی گزاسد .یؼٌی "دهْکشاعی هغتمین ّّالؼی ُویي زبال"! ایي اعت آى افك هجبسصاتی کًٌْی هب.
آًچَ کَ دسهجبسصات ضذعشهبیَ داسی عبل گزؽتَ ثشخغتَ اعت آى اعت کَ :دسایي هجبسصات ّعیغ تؾکل ُبی عٌتی
عیبعی ُوچْى ازضاة اثتکبسػول سا دسدعت ًذاؽتٌذ اگشچَ ثذسخبتی هختلف ؽشکت کشدًذ اهب ًمؼ تؼییي کٌٌذٍ ًذاؽتٌذ.
خْدخْػ تْدٍ ای خْاًبى تسصیل کشدٍ،چَ ؽبغل ّچَ ثیکبس،ثْدًذ کَ اصطشیك ؽجکَ ُبی
ت
اغلت فؼبالى ایي هجبسصا ِ
ِ
اختوبػی چَ ّالؼی ّچَ هدبصی آى سا گغتشػ دادٍ ّ پیؼ هی ثشدًذ .اگشاصچٌذ دَُ پبیبًی لشى گزؽتَ هشکضثمل
هجبسصات اختوبػی اصهسیظ کبس ثَ هسیظ ُبی ػوْهی صًذگی تغییشپیذاکشدٍ ّاهکبًبت هبدی استجبطی هسیظ صًذگی ًمؼ
تؼییي کٌٌذٍ یبفتَ دسعبلیبى اخیشاهکبًبت استجبطی فضبی هدبصی (فضبُبی ایٌتشًتی) تغِیالت ػظیوی ثشای استجبط
دسهجبسصٍ اختوبػی فشاُن آّسدٍ اعت .فؼبالى خْاى تسصیل کشد ٍِ هجبسصات اختوبػی  ،اصایي تغِیالت ثیؾتشیي ثِشٍ سا
دسایدبد ؽجکَ ُبی هجبسصاتی ّسّاى کشدى استجبطبت هی ثشًذ.
ًگبٍ ثَ اّضبع عیبعی ایشاى دس ایي ثغتش خِبًی کَ ظشفیت ُبی تبصٍ هجبسصٍ ضذعشهبیَ داسی سا ثشّص هیذُذ ،
دسیبفت هب اص اهکبًبت هجبسصٍ هبى سا سّؽي تش هیکٌذ.
 2ــ صلضلَ عیبعی دس هٌطمَ ّ صثبًَ کؾیذى خٌجؼ ُبی خْد خْػ هشدهی دس آى ًَ تٌِب یبدآّس اؽکبل هجبسصاتی ثْد
کَ هشدم ایشاى اص خشداد  22ثَ هذت ًَ هبٍ خاللبًَ ّ خغْساًَ دس هیذاى هجبسصٍ ػلیَ اعتجذاد ّ فالکت آفشیذًذ  ،ثلکَ ثَ
ًْثَ خْد اهیذی تبصٍ دس ثشاثش خٌجؼ آصادیخْاُبًَ ّ ثشاثشی طلجبًَ هشدم هب ثشاًگیخت کَ ثَ طْس هْلت دس صیش
عشکْة ُبس زکْهت ثَ تدذیذ لْا ّ تدذیذ آسایؼ ًیشّ هؾغْل ثْد .تظبُشات پشؽْس هشدم دس تِشاى ّ چٌذ ؽِش
ثضسگ کؾْس دس  22ثِوي عبل گزؽتَ دس ؽشایطی کَ زکْهت ثب آهبدگی کبهل کلیَ چِبس ساٍ ُب ّ هغیشُبی زشکت
هشدم ثَ عْی هیذاى آصادی سا ثب زضْس ًیشُّبی عشکْة اؽغبل کشدٍ ثْد  ّ ،فشیبد ؽؼبسُبی " هشگ ثش دیکتبتْس،
چَ ثب ؽتش چَ ثب هْتْس "  " ،هجبسک  ،ثي ػلی ًْ ،ثت عیذ ػلی " ثبس دیگش ًؾبى داد کَ خٌجؼ پش ؽکٍْ ّ اًمالثی
هشدم هب کَ اص خشداد  22طلْع کشد ُ ،وچٌبى صًذٍ اعت ّ دس ُش فشصت هٌبعت ثب دعت صدى ثَ اؽکبل تبصٍ هجبسصٍ
لشصٍ ثش اًذام خوِْسی اعالهی هی افکٌذ ّ ػضم خْد سا ثشای ثشپبیی اًمالثی تبصٍ ًؾبى هیذُذ.
تؾذیذ سّصافضّى تضبد هیبى خٌبذ ُبی زکْهتی دس دّسٍ اخیش کَ ًؾبًی اص ػْالت هجبسصٍ اًمالثی هشدم دس عبل 22
اعت ّخٍْ سؽذ ّ گغتشػ ثسشاى ُوَ خبًجَ عیبعی خبهؼَ سا هٌؼکظ هیکٌذ  .ؽکبف ثضسگی کَ دس همطغ اًتخبثبت
سیبعت خوِْسی عبل  22هیبى اصالذ طلجبى ّ اصْل گشایبى عشثبص کشد ّ ثب گشداهذى خشیبًبت هختلف اصْلگشایبى
زْل ّلی فمیَ  ،هْخت ایدبد اسادٍ ّازذ دس زکْهت ثَ هٌظْس عشکْة ؽذیذ خٌجؼ هشدم ؽذ  ،دس دّسٍ اخیش ثَ دسّى
اصْلگشایبى گغتشػ یبفتَ اعت.
ازوذی ًژاد کَ ثب زوبیت ّلی فمیَ ّ ثَ تجغ آى عپبٍ ّ ثغیح ّ ًیشُّبی سًگبسًگ اهٌیتی اص صٌذّق سأی اًتخبثبت
سیبعت خوِْسی ثیشّى آهذ ّ ثَ ًْثَ خْد ثب خظ ّ خبؽبک خْاًذى صفْف هیلیًْی خٌجؼ  ،آتؼ خؾن هشدم سا داهي
صد  ،زبال ثب تٌذتش ؽذى ؽؼبسُبی عبختبس ؽکٌبًَ هشدم ّ توشکض اى ثش سّی ّلی فمیَ ایي عتْى اصلی زکْهت اعالهی
 ،دسصذد اعت کَ ًمؼ خْد سا دس عشکْثِبی عیبٍ دّعبلَ اخیش فشصت طلجبًَ ثپْؽبًذ .ػالٍّ ثشایي ُوبًٌذ ُش
ضذاًمالثی کَ پظ اص عشکْة اًمالة ًبچبس اعت کَ دس کٌبس تمْیت هبؽیي عشکْة ثشای تذاّم لذست استدبػی خْد
ثب ثشخی اصالزبت اص صثبًَ کؾیذى دّثبسٍ آتؼ اًمالة هوبًؼت کٌذ  ،اکٌْى ازوذی ًژاد ّ اطشافیبًؼ ًیض دس ایي خیبل

خبم اًذ کَ ثب دّس صدى سّزبًیت ّ طشذ ؽؼبس ایشاًیت ّ هخبلفت ثب تؾذیذ زوالت دس ساثطَ ثب زدبة ّ اخیشا همبثلَ
ثب طشذ تفکیک خٌغیتی ّ دفبع اص زضْس صًبى دس ّسصؽگبُِب ّ دس ػشصَ التصبدی ًیض ثب ّػذٍ ُبی عشخشهي
اصلجیل ّاگزاسی ُضاس هتش صهیي ثَ ُش خبًْاس ایشاًی  ،عکْت سضبیت آهیض دسهیبى ثخؾی اص هشدم ثْخْد آّسًذ ّثب
ساًذى سّزبًیت زکْهتی ثَ خبیگبٍ دّم ،اهکبى زکْهت کشدى سا دّثبسٍ ثبصعبصی کٌٌذ ّ.ایي دس زبلیغت کَ خٌبذ ُبی
دیگش اصْل گشا کَ دّس ّلی فمیَ زلمَ صدٍ اًذ  ،ثب هیذاى دادى ثیؾتش ثَ عپبٍ ّ ثغیح ّ ًیشُّبی اهٌیتی ّ اطالػبتی ّ
تؾذیذ عشکْة عیبعی ّ گغتشػ آى دس زْصٍ فشٌُگی ّ صًذگی ػشفی  ،ساُی خض ًؾغتي کبهل ثش سّی عشًیضٍ دس
ثشاثش خْد ثبلی ًویگزاسًذ.
پظ اصلیبم هشدم دس سّص 6دی (ػبؽْسای) عبل ّ 22آتؼ صدى تصبّیشخویٌی ّخبهٌَ ای ّآؽکبسؽذى هبُیت اًمالثی
ّعبختبسؽکي خٌجؼ  ،سُجشاى ثخؼ اصالذ طلت خٌجؼ عجض اصیکغْ ثَ ؽذت صیشفؾبسخٌبذ غبلت زکْهتی ثشای
هشصثٌذی ثب ثَ اصطالذ ضذاًمالة ّاثشاصاًضخبسّثشائت اصتظبُشات ّهطبلجبت عبختبسؽکي هشدم لشاسگشفتٌذ ّاصعْی
دیگش تست فؾبسخٌجؼ اصپبئیي ثشای سادیکبلیضٍ ؽذى .دسًتیدَ چٌیي کؾبکؾی آًِب ثشای هذت طْالًی دچبسثی ػولی
ّاًفؼبل گؾتٌذ  ،اهب ثتذسیح ثخْد آهذًذ ّ ثَ ایي ًتیدَ سعیذًذ کَ ثبیذ ثشای کٌتشل خٌجؼ ّتمْیت هْلؼیت ُژهًْیک خْد
ثشآى ّ تمْیت لذست چبًَ صًی ؽبى دسثشاثشزبکویت یکذًذٍ ُّن چٌیي همبثلَ ثب ثِشٍ ثشداسی لذست ُبی خبسخی
ّخشیبًبت ّاثغتَ ثَ آًِب اصّضؼیت هْخْد  ،ثَ تدذیذ عبصهبًذُی ثپشداصًذ .ػٌبصشاصلی ایي تدذیذ عبصهبى ػجبست
ثْدًذ اص :تذّیي یک هٌؾْسثشای سّؽي کشدى اُذاف ّساُجشدُب ،تؾکیل یک ًِبد ُذایت کٌٌذٍ پیشاهْى سُجشی هْعْی
ّکشّثی ،تالػ ثشای ایدبد سعبًَ ُبی فشاگیش،اًتمبل ثخؾی اصسُجشی ًّیشُّبی خْد ثَ خبسج اصکؾْس،ایدبد تؾکل
ُبئی ُن چْى اتسبدیَ داًؾدْیبى،تؾکل ُبی صًبى ّ خْاًبى ّ کبسگشاى عجض.
اهب اص آًدب کَ ساُجشد اصلی هٌؾْس عجض ُوچٌبى ثشپبیَ اصالزبت دسّى عیغتوی ّ پشُیش اص اًمالة ّ الذاهبت عبختبس
ؽکي ّ زشکت دس ساعتبی اخشای ثی تٌبصل لبًْى اعبعی ّ اًتخبثبت ثَ اصطالذ آصاد ( ثذّى ًظبست اعتصْاثی )
تٌظین ؽذٍ اعت  ،طجؼب دسؽشایطی کَ عشًگًْی خوِْسی اعالهی ّؽؼبسًفی اصل ّالیت فمیَ،خذائی دیي اصدّلت ّ....
ثَ هطبلجبت اصلی خٌجؼ تجذیل ؽذٍ اعت،هفبد ایي هٌؾْسآؽکبسا دستضبد ثب خْاعتِبی هؾِْد ّهطشذ ؽذٍ هشدم
دسخیبثبى ُب ّپؾت ثبم ُب لشاس داؽتَ ّفبلذ لذست ثغیح کٌٌذگی اعتُ.ن چٌیي ػلیشغن ادػبی ثبّسثَ چٌذصذائی ّ تکثش،
"هٌؾْسعجض" دسّخَ اصلی خْد ثیبى گشتٌِب یک صذا ّیک گفتوبى هؼیي اعت .ثٌبثشایي زتی گشایؾبت دیگشی کَ خْد
سا عجضهی داًٌذ،اهب دسػیي زبل هذافغ عکْالسیغن ّ عشًگًْی ّ ثشخی هطبلجبت دیگشُغتٌذ ،ازغبط هی کٌٌذ کَ
عشؽبى ثی کالٍ هبًذٍ اعت .ثب تؼویك ّدّلطجی ؽذى خٌجؼ زْل عشًگًْی ّالیت فمیَ؛ثَ ّیژٍ پظ اص دعتگیشی هیش
زغیي هْعْی ّ هِذی کشّثی ّ ُوغشاًؾبى؛ گشایؾِبی دسّى خٌجؼ هْعْم ثَ عجضُن لطت ثٌذی ؽذٍ ّثَ سلبثت ثب
یکذیگشّکغت ُژهًْی ثشخٌجؼ پشداختَ اًذ.دسایي هیبى ثْیژٍ لذست ُبی ثضسگ عشهبیَ ًیض ثیکبسًوبًذٍ ّاصطشیك
تؾذیذ فؼبلیت ُبی سعبًَ ای ّتؾکیل کٌفشاًظ ُبّ ،زتی تالؽِبئی ثشای ایدبد دّلت دستجؼیذ ثفکشتأثیشگزاسی ثشخٌجؼ
افتبدٍ اًذ.
دس چٌیي ؽشایطی کَ ثسشاى عیبعی دس عطْذ هختلف دس کؾْس سّ ثَ گغتشػ اعت ،اخشای طشذ ُذفوٌذ کشدى یبساًَ
ُب (عیبعت آصاد عبصی لیوت ُب) کَ ثب سؽذ ثسشاى التصبدی ّ تْسم افغبس گغیختَ ّ افضایؼ سکْد دس تْلیذ ًیض ُوشاٍ
ؽذٍ اعت  ،فالکت ّ ثیکبسی سا ثَ ؽذت افضایؼ دادٍ ّ هیذُذ ّ ؽشایظ ػیٌی لسظَ ثَ لسظَ ثشای گغتشػ هجبسصات
التصبدی هضد ّ زمْق ثگیشاى ّ ثیکبساى آهبدٍ تش هی ؽْد  ّ .ایي دسؽشایطی اعت کَ اصالذ طلجبى خکْهتی ّ غیش
زکْهتی ّ ُوَ گشایؼ ُبی عیبعی لیجشال ثَ ُوشاٍ ثخؼ خصْصی اص ایي ثشًبهَ "ثبصاس آصاد " دفبع هیکٌٌذ .دس
زمیمت ایي ُوب ى ثشًبهَ ایي ًیشُّبعت کَ زبال تْعظ ازوذی ًژاد ثَ خشیبى افتبدٍ اعت  .ثَ ّیژٍ ثؼذ اص تسغیي صٌذّق
ثیي الوللی پْل اصاخشای ایي پشّژٍ ُْ ،اداساى عشهبیَ داسی دس ایشاى دعتؾبى خبلی ؽذٍ ّ ایي اهش ثَ ػویك ؽذى
هجبسصٍ ػلیَ زکْهت اعالهی ّ ًظبم عشهبیَ هی اًدبهذ.
ثطْسکلی تؾذیذ تضبدُبی دسًّی ثبالئی ُب کَ ایي ثبسثطْسهغتمین پبی عپبٍ ثَ آى ّاسدؽذٍ اعتّ ،ثب تِذیذ ثَ خًْشیضی
ّپشًّذٍ عبصی ّتصفیَ ّ دعتگیشی ّ ُن چٌیي افؾبگشی ُبی ثضسگی ػلیَ ُشدّطشف ّکلیت ًظبم ُوشاٍ اعت ،ثْیژٍ
ثب تْخَ ثَ "اًتخبثبت" پیؾبسّ ّگشٍ خْسدگی آى ثب دػْا ثشعشتمغین لذست ُّن چٌیي تست تأثیش تسْالت هٌطمَ
ّاصخولَ ثسشاى عْسیَ  ،یک ثبسدیگش چؾن اًذاص ازتوبل عشسیضؽذى ثسشاى،سیضػ ُبی تبصٍ دسًّی زبکویت ّخیضػ
ُبی ثضسگ هطشذ هی ؽْد .ثی تشدیذ فؼبل گؾتي ّعشسیضؽذى ُوضهبى چٌذیي تضبد هِن ،هی تْاًذ زبهل فشصت ُبی
هِوی ثشای خیضػ ّپیؾشّی هدذد خٌجؼ ثبؽذ.سّؽي اعت کَ خٌجؼ اًمالثی تٌِب هی تْاًذ ثب ایغتبدى سّی پبی خْد ّ
پبی فؾشدى ثشهطبلجبت هغتمل خْیؼ ّ دسساعتبی هجبسصٍ ػلیَ کلیت ًظبم ّ کبًْى اصلی آى ّالیت فمیَ اصفشصت ُبی
هستول ًبؽی اصایي ؽکبف ثِشٍ ثشداسی هثجت ًوبیذ ّثشػوك آًِب ثیفضایذ.
دسُن آهیضی ثسشاى عیبعی ّ التصبدی هجبسصٍ خبسی ثشای ًبى ّ آصادی سا داهي هیضًذ ّ ثْیژٍ کبسگشاى ّ الیَ ُبی
تِیذعت خبهؼَ ساثیؼ اص پیؼ ثَ هیذاى هجبسصٍ سّصهشٍ ّ گغتشدٍ هیکؾبًذ .ثش ثغتش ایي هجبسصات  ،خْاًبى ّ صًبى کَ
دس هجبسصات خیبثبًی ًمؼ ثشخغتَ داؽتٌذ ،دس اؽکبل سّ ثَ سؽذ خٌجؼ ُبی اختوبػی ًیض ُوچٌبى خْاٌُذ دسخؾیذ .آًبى
دس صف هضد ّ زمْق ثگیشاى،دس صف ثیکبساى  ،دس صف صًبى خبًَ داس ،دس صف داًؾدْیبى ،دس صف اللیتِبی هلی
ّ هزُجی ...،زضْس داسًذ ّ آگبُی ّ ًْآّسی ّ سصهٌذگی ّ ثشاثشی طلجی سا دس هجبسصات هتٌْع اختوبػی ثبسّس
هیکٌٌذ .ایي هجبسصات ثب تبکیذ ثش هطبلجبت خبسی ّ اعتفبدٍ اص اؽکبل هتٌْع هجبسصٍ هیتْاًذ پبیَ ُبی خٌجؼ سا گغتشدٍ

تش عبصد ّ ثخؼ ُبی کوتش فؼبل هشدم سا ًیض ثتذسیح ثَ ػشصَ هجبسصٍ کالى عیبعی ثکؾبًذ .دس ایي چؾن اًذاص ضشّست
پش کشدى ؽکبف هجبسصٍ ثشای ًبى ّ آصادی ثیؼ اص پیؼ ثشخغتَ هیؾْد ّ ؽشایظ هغبػذتشی ثشای فؼبلیت ّ ثبسّسی
گفتوبى ضذ عشهبیَ داسی هجتٌی ثش پیًْذ هجبسصٍ ثشای آصادی ّ ثشاثشی دس ُوَ ػشصَ ُبی صًذگی ّ سُبیی اًغبى
اص علطَ " عشهبیَ " فشاُن هیگشدد .
ُوبًگًَْ کَ تدشثَ ؽکغت اًمالة ثِوي ًؾبى دادٍ اعت ،هِوتشیي خطشدسًّی ثشای یک خٌجؼ اًمالثی،غلجَ سّزیَ
"ُوَ ثبُن" یؼٌی تدوغ تْدٍ ّاسهشدم زْل یک سُجش ّ گفتوبى ثیگبًَ ثب هبُیت پیؾشًّذٍ خٌجؼ ّادغبم ّهٌفؼل عبختي
عبیشگشایؾبت دسصیشچتش ُّژهًْی آى گفتوبى اعت .ثشای فبیك آهذى ثش ایي خطش ،الصم اعت خشیبًبت ّخٌجؼ ُبی
هذا فغ آصادی ّ ثشاثشی اختوبػی دس صفی هغتمل ّهتوبیضدسهتي خٌجؼ ػوْهی ضذ اعتجذادی زضْسداؽتَ ّ هطبلجبت
ضذ اعتجذادی سا ثب هطبلجبت پبیَ ای اسدّی کبس ّ صزوت ّخٌجؼ ُبی اختوبػی هختلف گشٍ ثضًٌذ .تٌِب اص ایي طشیك
اعت کَ هیتْاى هْلؼیت گفتوبى عْعیبلیغتی ّ هجبسصٍ ثشای ًبى ّ آصادی سا دسثشاثش گفتوبى اصالذ طلجی ّ لیجشالی،
تمْیت کشد.
 دسؽشایظ کًٌْی هِوتشیي هغبلَ ،عبصهبى یبثی پبیگبٍ اختوبػی هتؼلك ثَ ایي گفتوبى ّایدبد ُوبٌُگی ثیي توبهی ًیشُّبّػٌبصشپشاکٌذٍ آى اعت .ثب تْخَ ثَ تدبسة گزؽتَ خٌجؼ ایشاى ُّن چٌیي تدبسة ّدعتبّسُبی خٌجؼ ُبی خِبًی  ،آى
چَ ثَ ًظش هِن هیشعذ ػجبست اعت اص  :ؽکل گیشی ُشچَ ثیؾتش ؽجکَ ُبی ّالؼی ّ هدبصی خْاًبى ّ فؼبالى خٌجؼ ّ
تمْیت ُوبٌُگی آًِب ؛ گغتشػ ّ تمْیت ایي گًَْ ؽجکَ ُب ّ اًْاع هختلف استجبطبت دس ُوَ صفْف خٌجؼ اصخولَ دس
هیبى الیَ ُبی هختلف هضد ّ زمْق ثگیشاى  ،ثیکبساى  ،داًؾدْیبى ّ صًبى ّ هشدم تست عتن هلی ّ ......؛ ایدبد ّ تمْیت
سعبًَ ُبی هغتفل ّ کبسآ ثْیژٍ دس خبسذ کؾْس ّ ثبالخشٍ تالػ ثشای تٌظین ّ دعتَ ثٌذی هطبلجبت ُن اکٌْى هْخْد
خٌجؼ ُبی هتٌْع اختوبػی ّ اُذاف ّ خِت گیشی ػوْهی آًِب ثشای هطشذ کشدى دس ّعیغ تشیي عطر دس سعبًَ ُب ّ
ؽجکَ ُبی اختوبػی ّ ثسث ّ گفتگْ دسثبسٍ آًِب.
 3ــ عبصهبى هب کَ خْد سا خضیی اص خٌجؼ ثضسگ ّ هتٌْع ًیشّی کبس ّ صزوت هیذاًذ کَ ثشای خْد سُبًی ّ عبختي
دًیبی دیگش کَ دس آى ؽکْفبئی آصاد ُش فشد ؽشط ؽکْفبئی آصاد ُوگبى ثبؽذ ،اص ُویي اهشّص هجبسصٍ هیکٌذ  ،خٌجؼ
اًمالثی خبسی دس ایشاى سا کَ تب ُویي خب دعتبّسدُبی ثضسگ ّ ًبصدّدًی ثَ ثبس آّسدٍ ُ ّ،ن صهبى ّ ُن صثبى ثب اًجٍْ
کبسگشاى ّ صزوتکؾبى هشدم هٌطمَ ّخِبى فؼبلیت اًمالثی ػلیَ دیکتبتْسُب ّ ًظن عشهبیَ سا دس دعتْس کبس لشاس دادٍ
اعت  ،فشصتی گشاًج ِب ثشای ساٍ پیوبیی ثَ عْی خْدزکْهتی هشدم ّ دسُن ؽکغتي ًظبم عشهبیَ داسی هیذاًذ.هب
زضْس فؼبل دس خٌجؼ ُبی اختوبػی هْخْد سا ثب دفبع اص سًگبسًگی ّ پلْسالیغن ایي خٌجؼ ُب ّ پؾتیجبًی اص
خْاعتِبی دهْکشاتیک،الئیک ّ ثشاثشی طلجبًَ عیبعی،اختوبػی  ،التصبدی سا کَ دس ثطي هجبسصات کبسگشاى  ،صًبى ،
خْاًبى  ،داًؾدْیبى  ،هلیتِبی تست عتن ،سّؽٌفکشاى ّ ٌُشهٌذاى ّاصطشیك تؼویك هطبلجبت ُن اکٌْى هْخْد ،صائیذٍ ّ
پشّسدٍ هیؾْد ّ ،ظیفَ تؼطیل ًبپزیش خْد هیذاًین .
هب دس ایي فشصت کن ًظیش دس تبسیخ هجبسصاتی کؾْسهبى  ،ثشآًین کَ ثَ اتفبق ُوَ آًبًی کَ ػلیَ عشهبیَ داسی ّ ثشای
آصادی ّسُبئی عیبعی ّالتصبدی ّ ثشای کوًْیغن هجبسصٍ هیکٌٌذ ُوشاٍ ؽذٍ ّ ثش ثغتش خٌجؼ ّالؼی هشدم ثشای تمْیت
گفتوبى ضذ عشهبیَ داسی ّ تمْیت صفْف عْعیبلیغتی  ،هتسذاًَ دس هجبسصٍ ثشای آصادی ّ سُبیی ؽشیک ؽْین .
تدشثَ ًؾبى دادٍ اعت کَ ؽکل گیشی خٌجؼ اتسبد ُْاداساى عْعیبلیغن  ،خذا اصثغتش خٌجؼ ُبی اختوبػی ــ طجمبتی غیش
هوکي اعت ّ دس ثِتشیي زبلت ثَ اتسبد ًبپبیذاس چٌذ فشلَ تجذیل هیؾْد.ثشای اًدبم آى ثبیذ ُوکبسی ًیشُّب ّ گشایؾبت
هتٌْع هتؼلك ثَ گفتوبى آصادی ّ عْعیبلیغن ثش ثغتش هجبسصٍ ّالؼی خٌجؼ ُبی اختوبػی ّهطبلجبت آى  ،پزیشػ تٌْع ّ
چٌذ صذایی ّ تأکیذ ثش اؽتشاکبت ّ دیبلْگ دس صهیٌَ اختالفبت ّ اص ًظش عبصهبًی پشُیض اص ُژهًْی طلجی ،تبکیذ ثش
عبصهبى یبثی اص پبئیي ثب دخبلت هغتمین ّ هؾبسکتی ُوَ آزبد ؽشکت کٌٌذٍ دس توبهی اهْسّ کبسثغت ؽیٍْ ُوبٌُگ
کشدى فؼبلیتِب ثب تْافك ّ ثذّس اص ُش گًَْ علغلَ هشاتت ساٍ گؾبی ایي اتسبد ثْدٍ ّ دسػیي زبل ؽکل دٌُذٍ آى
هٌبعجبت اختوبػی اعت کَ ایي هجبسصٍ دس پی آًغت .

