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شورشهای آبان 89
و طبـقهی کـارگـــر
ا٥زززززقا و مززززز بـابـی ٩یمزززززی بًزززززق ى
باهززؼاػ رمٞزز بینززی
مززیمی بًؼی آو ػؿ
ج
چیاؿم آباوهاه  ،8931ب رـ ٩ای تبؼ ل ىزؼ
ک باؿ ػ گـ ىزرؿهها ی ؿا ػؿ ي٪زآ هغتلز٤
ا ـاو ب ٍضً آ ؿػ .عیاباوهای هغتلز ٤ػؿ
ىیـهای کرچک بقؿگ ا ـاو ،بز ٝـٍز ی
تی ترػههززای
بززـ جف عيززنَٝ ،ززیاو ياؿّززا ج
ً
ٝمؼتا ٥ـ ػمتی تبؼ ل ىؼ ک صل هیکـػيؼ
مزززا ها امزززی ٥ـاهزززره ىزززؼهايؼ صیزززا
زؼکره تیارنهززای بیاهززاو
ؿ فهـهىززاو ،دگز ج
ىززؼه امززی .بغوهززا ی اف ب مززترهآهؼگاو،
ياگیاو ب صـکی ػؿآهؼيؼ تا اٝتـاُ عرػ ؿا ب میامیها ی ک آياو ؿا ٩ـبزايی کزـػه بزرػ ،ييزاو ػهًزؼ بزـای
ت٢ییـ ّٞیی عرػ کاؿی کًًؼ .آياو ػؿ چ ْ٥ا ی ػمی ب ٝمل فػيؼ؟ ىرؿههای آباو  8931ػؿ چ اتمن٦ـ
میامزی
ا٩تَزاػی بزـ جف ا زى ىزرؿهها چز بزرػ؟
ٝیًزی میامزی ،ارتمزاٝی
بنتـی ىکل گـ٥ی؟ فهیًز ی
ج
ج
ج
میامزی
ارتماٝی ػ دی مـها ػاؿی ػؿ ا ـاوٕ ،زی ػهز ها چز ىزکلی بز عزرػ گـ٥تز امزی ا زى ىزکل اف
ج
ج
ماصی ارتماٝی ا٩تَاػی چ ىکلی ب عرػ گـ٥ت امی
بنتـماف ىرؿهها ىؼ؟ ػ دی ػؿ
ارتماٝی چگري
ج
ج

ا ى ىکل چگري بـ ىرؿهها تأحیـ گؾاىی؟

عاً عرػًٞ ،ی ا٥قا و م بـابـی ٩یمزی بًزق ى ،هَزمن بزرػ
ػ دی آو٩ؼؿ ػؿ ارـای میامی
ا٩تَاػی ج
ج

میامزی آوهزا بزیو اف
ىزکل
ک ػؿ صادی ک رًبوها ی ػؿ آباو  8931ػؿ ٝـا ٧دبًاو ػؿ ٍضً برػيزؼ کز
ج
ج
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هم ػؿ ؿامتای هًا ٜ٥ػ دی اهپـ ادینتی آهـ کا برػ هـ آو اصتما هیؿ٥ی ک ىزرؿه بز ا زـاو يیزق مزـا ی
تَمین ا٩تَاػی عرػ ؿا پؾ ـ٥ی ٩یمی بًق ى ؿا م بـابزـ کزـػ .گؾىزت اف ا زى،
نک اهًیتی»
کًؼ ،باف هن «ؿ ج
ج

عزین
هٞیيزتی
ّزٞیی
ا٩تَزاػی 1آ١افىزؼه اف مزا ،8931
تضـ نهای عَماي ی ػ دزی آهـ کزا بضزـاو
ج
ج
ج
ج
بنیاؿی اف هـػم ا ـاو ؿا عینتـ کـػه برػ بـای بنیاؿی اف ٥ـ ػمتاو ،ا٥قا و ٩یمزی بًزق ى ػؿ صزادی ٍزرؿ

تزک
هیگیـػ ک تأهیى هٞیيی آوها ،تضی ٥ياؿ بنیاؿ ف اػی ٩ـاؿ گـ٥ت بزرػ .چز ا مزايی ٕزی ػهز ها ػؿ تک ج
عٖیزـ ارتمزاٝی،
ملر های ػ دی مـها ػاؿی ػؿ ا ـاو ؿمرط کـػه ک صاّزـ ىزؼ تَزمین عزرػ ؿا ػؿ ىزـا جٔ
ج
ژئرپلیتیکی هرررػ ارـا کًؼ بـای ارـای ا ى تَمین ،همز ی تزراو ا زؼئردرژ ک همقهزاو همز ی
میامی
ج
تراو مـکره عرػ ؿا ب هیؼاو بیا ؿػ؟

هیچ رًاس ٝمؼهای ػؿ ػ دی مـها ػاؿی ػؿ ا ـاو پیؼا ييؼ کز ا زى ٪زیى کرؿکرؿايز ی ٩زرهی هزـ ز بز
ا٥ززقا و ٩یمززی بًززق ى ؿا «صما٩ززی» بًاهززؼ عرامززتاؿ تر٩زز ٤آو ىززرػ .اگززـ ا٥ززـاػی ػؿ ا ززى رًاسهززا هززن پز جزق
ً
«هـػمػ متی» «هنتْ٤ٞگـا ی» هیػاػيؼ ،يیا تا با پـؿ ی٩ ،اصی ػ ؿ جی تمام ٝیاؿ هیگ٦تًزؼ کز اٍزل
ٕـس ا٥قا و ٩یمی بًق ى ،ي تًیا عره امی ،بلک « ٙی ٦ی ٩ايريی» ػ دی امی جاىکا کاؿ ا زى بزرػه کز
پیو اف ا٥قا و ٩یمیٝ ،ملیا ج «اً٩ا ٛا٥کاؿ ٝمرهی» ٍرؿ يگـ٥ت امی :آوها ػؿ ا ٜ٩هیگر ًؼ تًیا هيکل

ضمیز »٨هزـػم
ریزی «ت
ٕـس ا٥قا و ٩یمی بًق ى ا ى برػه کز ػ دزی پزیو اف ارزـا و بز ايزؼافه کزا٥ی ػؿ
ج
ج

ييزايؼو
گافايبـی ا٥قا و ٩یمی بًق ى تا ادگزری ٥ـ
ادگری ارـای
صماؿمافی» ترػهها ،تاله يکـػه امی! اف
«
ج
ج
ج
ج
مزـکره مزـ ٜ
ادگزری
مٖضی بـعی اف يما ًؼگاو هزلل با ٍؼ جؿ «َ٥زلادغٖاه» بزاخعـه
هغاد٦یهای
ج
ج
ج
هم ب کاؿ گـ٥ت ىؼيؼ تا ػ دیٕ ،ـس ا٩تَزاػی عزرػ ؿا بز

صل يٚاهی گاو ژه ،هم
ىؼ ؼ ترمل ب ؿاه ج
هـ تـتیب ارـا کًؼ بٞؼ اف ارـا ،صتی ؽؿهای اف آو ٪ٝبييیًی يکًؼ.

میامززی ارتمززاٝی ا٩تَززاػی ػ دززی ٕززی ػه ز ها ،آفاػمززافی ا٩تَززاػی ،اؿفاومززافی «يیززـ ی کززاؿ»،
ً
هر٩تیمافی ٩ـاؿػاػهای کاؿ ،پـتاه ٥قا ًؼهی ٥ـ ػمتاو ب صاىی ی ىزیـها ا ززاػ ىزیـها ی کز عزرػ کزال
صاىززی هنززتًؼ ،ا٥ززقا و ػائمززی ٩یمززی چیقهززا ی ک ز پززیو اف ا ززى «عززؼها ٝمززرهی» عرايززؼه هیىززؼيؼ،
 1ه٪اد ی بحران اقتصادی ،سرمایهداری و طبقهی کارگر در ایران ،يرىت ی ماهاو ص ٨ؿػی ،ه٪ادز ی مقدمما و تتدایس سساسد ،
اقتصادی و طبقات ِ خروج آمریکا از برجام ،يرىت ی هـتْی گاي  ،تالهها ی ػؿ ریی تضلیل ا ى بضـاو ا٩تَاػی هنتًؼ .ه٪اد ی
ػ م ػؿ ىماؿهی مرم ييـ ی ؿاه ير هًتيـ ىؼه ه٪اد ی يغنی ػؿ هما ی هزل ی ه٦ت هرررػ امی.
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عَرٍیمافی کاخ یمافی هـچیقی ک بتراو تَرؿ عـ زؼ ٥زـ ه آو ؿا ػؿ ؽهزى ػاىزی ،ه٪ـؿا فػا زی
مینتماتیک ديکـ ٚٝین بیکاؿاو ا ٥ـ ػمتايی ک هزبرؿيزؼ
اي٪یاػ «يیـ ی کاؿ» ب مـها  ،ا زاػ
ج
کـػو ج
٥قا ًؼه ج
ب ز هيززا١ل ب اٍززٖالس «١یـؿمززمی» يٚیززـ ػمی٥ـ ىززی ؿ ی بیا ي زؼ ،هغاد٦ززی ه٪ابل ز ی مینززتماتیک بززا

ابی هنت٪ل ٕـس هٖادبا ج ٕب ٪ی کاؿگـ ا٩ياؿ ٥ـ ػمی راه ٞػؿ ک کالم ايباىی مینزتماتیک
تيکل ج
مینزتماتیک تییػمزتی امزتخماؿ ػؿ مزری ػ گزـ بزرػه امزی .ػ دزی ػؿ
حـ ػؿ ک مری راه ٞايباىی
ج
تیزارمی بز عزرػ گـ٥تز
آفاػگزؾاؿ
دی
ماصی ا٩تَاػی ارتماٝی ،اف ما  8931ىمنی ب بٞؼ ،ىکل ک ػ ج
ج
ج
امی ک ػؿ هیچ بـه ای ،بـياه ؿ قی بـای هزرم مـها ب ىـا ٔ کاؿ ىـا ٔ ف نی ٕب ٪ی کزاؿگـ ا٩يزاؿ
٥ـ ػمی راه ، ٞصما ی اف ا ى هزرم ا ارـای ا ى هزرم ؿا هتر ٤٩يکـػه امی.
ً
ػؿ مززا های بضززـاو اي٪البززی يیا ت زا ػ دززیج صما ززیگـا ی تخبیززی ىززؼ ک ز ب ز صما ززی اف يزززا ج ؿابٖ ز ی
امتخماؿگـا اي ی مـها اف ػمی رًبو ٕب ٪ی کاؿگـ بـعامت برػ؛ ػ دتزی کز بال٥اٍزل پزل اف اي٪زاله ،71
رًبو ٕب ٪ی کزاؿگـ ؿا ػؿ ػمزترؿ
ػؿهن ىکنتى ىرؿاهای کاؿگـی اهؼا ٣هنا ا ٕلباي آفاػیعراهاي ی ج
ً
کاؿ ٩ـاؿ ػاػه برػ؛ ػ دتی ک اگـچ ػؿ يبـػ ٕب٪اتی با رًبو ٕب ٪ی کاؿگـ پیـ ف ىؼ ا ى رًبو ؿا يیا تا بٞزؼ اف
ای امزت٪ال ٕلباي ی آو
چًؼ ما ػؿ هزن ىکنزی اهزا يمیتراينزی اف رًزبو ٕب٪ز ی کزاؿگـ رًزبو تزرػه ج
بضج ٞ٥لی هـبرٓ هیىرػ ،ػ دی مـها ػاؿاي ی صما یگـای آو ما ها،
ما ها تأحیـی يپؾ ـػ .تا آورا ک ب
ج
اي٪البی ٕب ٪ی کاؿگـ ،همقهاو با مـکره ىرؿاها ،ب ػ دتیمزافی
رًبو
بـای يزا ؿابٖ ی مـها اف ػمی ج
ج
گنتـػهی ىـکیها ی ؿ ی آ ؿػ ک هادکاو آوها ا هتراؿی ىؼه برػيؼ ا تراو آو ؿا يؼاىتًؼ ک ػؿ ه٪ابل رًبو
ً
کز ٤کاؿعايز ها ،ػ٥زا ٛکًًزؼ .ػؿ افای مزـکره
ٕب ٪ی کاؿگـ ىرؿاهای کاؿگـی هنت٪ال اف ؿابٖ ی مـها ػؿ ج
ٝراؿُ ا ى مـکره ،ػ دی مزـها ػاؿی ػؿ مزا های پزل اف اي٪زاله،
رًبو ٕب ٪ی کاؿگـ ب هخاب تغ٦ی٤
ج
دزی
پاؿهای اهتیافا صؼا٩لی بـای کنايی ک آوها ؿا «هنتْ٦ٞیى» هیياهیؼ٩ ،ائل ىؼ .د ٘٦صما زی ػؿ ا زى ػ ج
ػاؿی صما یگـا ،ب صما ی ػ٥ا ٛهم رايب اف ؿابٖ ی مـها اىاؿه ػاؿػ.
مـها
ج
دزی صما زیگـا ػؿ پامزظ بز
بٞؼ اف عاتم ی ا٥تى رًگ هيیماد اف ما  8931ىمنی ب بٞؼ ،ا زى ػ ج

بضـاو ا٩تَاػیای ک ػؿ ما های پا ايی رًگ ،ػؿ ٩ادب ترؿم ىؼ ؼ ؿىؼ ا٩تَاػی هً٦ی عرػ ؿا ييزاو ػاػه
تیزارمی
دزی
برػ بـای پیو بـػو ترم ٞی مـها ػاؿی ػؿ ٩ادب ک ادگری رؼ جؼ ايباىی مـها  ،ب زک ػ ج
ج
ارتماٝی ػ دی ،ػؿ ىـا ٖی ٍرؿ گـ٥زی و ػؿ ىزـا ٖی هزن
ىکل ا٩تَاػی
آفاػگؾاؿ تبؼ ل ىؼ؛ ا ى تبؼ ل ج
ج
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هیتراينی ٍرؿ گیـػ) ک رًبو اي٪البی ٕب ٪ی کاؿگـ چًؼ مادی برػ ک ػؿ هن ىکنت بزرػ تزرافو ٩زرای
ٕب٪اتی ب يٕ ٜ٦ب ٪ی مـها ػاؿ ،ينبی ب ما های ا اي٪اله ،ت٢ییـ کـػه بزرػ .ػؿ ابٞزاػ ریزايی يیزق ىزکل
تیارمی آفاػگؾاؿ بـای ػ دیهای مـها ػاؿی ،باه ىؼه برػ .ػ دزی صما زیگـا اف ؿابٖز ی مزـها  ،صما زی
ج

دی آفاػگؾاؿ ،ف ىپل کاؿگقاؿاو هنت٪ین ؿابٖ ی مـها ؿا ت٪ر ی هیکزـػ آفاػ هیگؾاىزی تزا
ػ٥ا ٛهیکـػ؛ ػ ج

آفاػی» ا زى ػ دزی ػؿ
مزاصی هًامزبا ج
ج
بیـهکيی اف «يیـ ی کاؿ» ؿا تيؼ ؼ کـػه هْا ٤ٝمافيؼ .ا ى هًٞای « ج
اي٪یزاػ
آفاػی» ٥قا ًزؼهی مزـها
بافتردیزؼ کزل
ارتماٝی تردیؼ ػؿ
ج
ماصی هًامزبا ج
ج
ج
فيزؼگی ارتمزاٝی بزرػ « :ج
ج
ج
تردیؼکًًؼگاو هنت٪ین کاخها عزؼها  .بزا میامزیهای ا٩تَزاػی ارتمزاٝی ا زى
کاؿگـ
ی
ٕب٪
ی
٥قا ًؼه
ج
ً
آفاػگؾاؿ تیارمی ،تٞـُ مـها ب ٕب ٪ی کزاؿگـ ٥ـ ػمزتاو ابٞزاػ ػائمزا ٥قا ًزؼهای بز عزرػ گـ٥زی
دی
ػ ج
ج
مـها بـای ػمی فػو ب ا ى تٞـُها ،آفاػی ٝمل بیيتـی ب ػمی آ ؿػ.
زؾاؿ تیززارمی ،صززؼ ِ ج٤٪هززا هضززؼ ػ یها ی ؿا کز ػؿ يتیزز ی يبـػهززای ٕب٪ززاتی پیيززیى بززـ
ػ دززی آفاػگز ج
ارتماٝی ػ دی مـها ػاؿی ػؿ ا ـاو تضمیل ىؼه بزرػ ،کًزاؿ گؾاىزی تًیزا ػؿ ابٞزاػ
میامیهای ا٩تَاػی
ج
هضلی هيغٌ ،ػؿ مٖش ا ى کاؿعاي

آو کاؿعاي  ،ػؿ مٖش آو هًٖ ٪ا ا ى هًٖ٪ز  ،تًیزا فهزايی تیزارن

نی ٕب ٪ی کاؿگـ ٥ـ ػمتاو هضؼ ػ کـػ ک با ه٪ا هزی عنزتگیياپؾ جـ آوهزا
تٞـُ عرػ ؿا ب ىـا ٔ کاؿ ف ج
آفاػگؾاؿ تیارمی ػؿ هن ىکنت ىزؼ .ىزکلی کز
ؿ بـ ىؼ .ه٪ا هیهای هضؼ ػ ياپیگیـ هن ترمٔ ا ى ػ د جی
ج

ماصی ارتماٝی ا٩تَاػی بز عزرػ گـ٥تز امزی ،يتیزز ای رزق ا زى
ػ دی مـها ػاؿی ا ـاو ٕی ػه ها ػؿ
ج
يؼاىی ک بغو ٩ابل ترریی اف ٥ـ ػمتاو ؿا ينبی ب ا ى ػ دی بیگايز کزـػ آوهزا ؿا ػؿ ه٪ابزل آو ٩زـاؿ ػاػ.
ىززرؿههای ػیهززاه مززا  33ىززرؿههای آبززاو مززا  ،31ػ يمري ز ای امززی ک ز ػؿ آو ،ا ززى ٥ـ ػمززتاو
ً
ً
بیگاي ىؼه ىؼ ؼا تضی متن ،ب عیاباوها مـاف ـ ىؼيؼ هنت٪یما ؿ ػؿؿ ی ػ دی ٩ـاؿ گـ٥تًؼ.
تیارمی ػ دی مـها ػاؿی ا ـاو ػؿ ػهز های گؾىزت  ،هزؼ ٩ـاؿػاػهزای کزاؿ
آفاػگؾاؿ
ىکل
ج
ػؿ يتیز ی ج
ج

اٞ٩زی کزاؿگـاو کز ػؿ مزٖش بنزیاؿ ابتزؼا ی يزافدی بزرػ ،ػؿ يتیزز ی
ػمزتمقػ
کرتاه کرتاهتـ ىؼ .همقهاو،
ج
ج
ترؿمهای ىؼ ؼی ک هـچًؼ مزا کبزاؿ ؿ ی هزیػاػ ،کمتزـ کمتزـ هیىزؼ .ػؿ ا زى هزؼ  ،کزاؿگـاو ا٩يزاؿ
نی آوها بزرػ کز
٥ـ ػمی ،يغنتیى ٩ـبايیاو هـ بضـاو ا٩تَاػی ا تضـ می برػيؼ ىـا ٔ کاؿ ،هٞیيی ف ج
ً
رمٞیی صاىی ييیًاو بیکاؿاو ،ػؿ ا ى ػه ها هـتبا ا٥ق ػه هیىؼ
ب ٕرؿ هؼا م تضی ٥ياؿ ٩ـاؿ هیگـ٥ی .بـ
ج
هزقػی هزؼا م ػمتـمزی
کزاؿ
ج
عیزل ٚٝیمزی اف رمٞیزی ،صتزی بز ج
تأهیى هنکى ،ما ب ما ػىراؿتـ هیىؼ .ج
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يؼاىتًؼ هزبرؿ برػيؼ ب هيا١ل ١یـؿممی ا هر٩ی يٚیـ ػمت٦ـ ىی ا هنا٥ـکيی صمل باؿ با هرترؿمزیکلی
مافی آهرفه ،عؼها ػؿهايی اهاکى ت٦ـ ضی ؿفىی ،ػمتـمی ا٩يزاؿ ٥ـ ػمزی بز
ؿ ی آ ؿيؼ .با عَرٍی ج

ابتؼا یتـ ى عؼها ارتماٝی يیق ػىراؿ ػىراؿتـ هیىؼ .ػؿ ا ى ػه ها ،ادگری ترم ٞی مـها ػاؿی ک تردیؼ
کاخها مرػ ؿا ب ىیرهی بنیاؿ کرؿکرؿاي ای بـ هـ چیقی ػ گـی ه٪ؼم ىمـػه برػ ،ػؿ کًاؿ عل ٨ياؿّا تیهای
ارتماٝی ،ايبرهی اف بضـاوهای ف نیهضیٖی ا زاػ کـػه برػ ک ا ى بضـاوها ،فيزؼگی ؿا بز کزام بغوهزای
پيزی مزا  ،تيزکلها ،يیاػهزا
کًاؿ ا ـاو ،تلزظ تلظتزـ هیکزـػ .مزا
هـچ بقؿگتـی اف ارتما ٛػؿ گرى
ج
ج
زرؿ مززـها ػاؿی ،اف ايزمىهززای ٍززً٦ی کاؿ٥ـهززا ی گـ٥ت ز تززا بايکهززا هرمنززا هززادی
ىززـکیهای ررؿ ارز ج
عَرٍی رؼ ؼ ،اف فهیى مبق هیىؼيؼ ،اها ٩ايرو «افدزی» ا زى بزرػ کز هـگريز تيزکل ابی هنزت٪ل کزاؿگـاو

بـعزرؿػ اهًیتزی
٥ـ ػمتاو١« ،یـ٩ايريی» امی با ابتکاؿاتی ک کاؿگـاو ػؿ ا ى صرفه ػاىتًؼ اٝتـاّا آوها،
ج
پلینی عيريیآهیق هیىؼ .عیاباوها ر٢ـا٥یای ىیـی ب ٝـٍ ی بزـ ف يمزا جو بیٝزؼادتیهای ٕب٪زاتی
ج

تبؼ ل ىؼه برػ ٩ؼم فػو ػؿ عیاباوهزا ،همقهزاو گزام گؾاىزتى ػؿ ػيیاهزای مزـاپا هت٦زا
هتْزاػ ٕب٪زا ج
ج
ارتماٝی برػ .ترم ٞی مـها ػاؿی ػؿ ا ى ما ها ،با مـمغتی بیؿصمی هـچ بیيتـی ،ر٢ـا٥یای ٕب٪زاتی
ؿا بـ ىیـها صاکن هیکـػ کاؿگـاو ٥ـ ػمتاو ؿا هـچ بیيتـ ب هضزال ٪٥ـييزیى صاىزی ی ىزیـها ،کزر
هیػاػ .يتیز ی هم ی ا ى هراؿػ چیقی رق ا ى يبرػ ک بغوهزای ٩ابزل تزرریی اف ٥ـ ػمزتاو ؿا ؿ فبز ؿ ف اف
ػ دی مـها ػاؿی ػؿ ا ـاو ػ ؿتـ هیکـػ بـ اصناك ي٦ـ ينبی ب ا ى ػ دی هیا٥ق ػ .تًیزا چیزقی کز ا زى
ػهرکـامی» مـها ػاؿاي ی ػ دی برػ ک هـچًؼ ما کباؿ ،ايتغاباتی بـگقاؿ هیکزـػ
ي٦ـ ؿا هیاؿ هیکـػ« ،
ج
ػهرکـاتیزک» ٥ـ بًزؼه کز «گزر ی ػؿ راهٞز ی مزـها ػاؿی،
ؼئردرژی «مزـها ػاؿاي -
با ابقاؿ ايتغابا ا ى ا
ج
ج
ً
رؾه ػ دی هیىؼيؼ .اها
هـػم عرػ صاکن بـ مـيرىی عر و هنتًؼ» ،بغوها ی اف ياؿاّی جاو ٕـػىؼه ،هر٩تا ج

اصنزاك
کاؿکـػ تْمیىىزؼهی همیيزگی ػاىزت باىزؼ پزل اف هزؼتی ػ بزاؿه
«ىرؿ ايتغاباتی» ،يمیتراينی
ج
ج
اٞ٩ی ٕـػىؼگی ب مـا ٟبغوهای بقؿگی اف ٥ـ ػمتاو هیآهؼ و٥ـاهره يکًین ک ىرؿههای ػی  ،33تًیا
ج

تیارمی ػ دی،
آفاػگؾاؿ
ىکل
ج
 1هاه پل اف ايتغابا ؿ امیرمیرؿی ػؿ ا ـاو ؿ ی ػاػ) .ػؿ تمام ا ى ما ها ،با ج
ج
آتو تٞـّا هؼا جم مـها  ،گؾاىت برػيؼ يتیز چیقی رق ا ى يمیتراينزی
٥ـ ػمتاو ٕب ٪ی کاؿگـ ؿا بـ ج
باىؼ ک ػؿ ي ٖ٪ها ی اف تاؿ ظ ،ررىو ارتماٝی ب ررػ آ ؼ عیاباوها ب ٝـٍ ی بـ جف ىرؿه تبؼ ل ىرػ.
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تیارمی آفاػگؾاؿی ک ػ دی ػؿ ماصی ارتماٝی ا٩تَاػی ب عرػ گـ٥ت بزرػ ،فهیًز ؿا بزـای بزـ ف
ىکل
ج

آفاػگؾاؿ ػ دی ،تٞییىکًًؼهی ىکلی يبزرػ کز ا زى
ىکل
ىرؿههای ػیهاه  33آباو  31هییا کـػ؛ اها ج
ج
ٍـ ٣ج
اتمن٦ـ کالوتـی ػؿ راه ٞی ا ـاو ررػ ػاىی ک ػؿ ا ى اتمن٦ـ ،ىزرؿهها بز
ىرؿهها ب عرػ هیگـ٥تًؼ.
ج

عزاً اپرف نزیروگـی ت٪ابزل
ىکل ج
عرػ٥ ،ـم ٍرؿ هیػاػيؼ .چ ٝراهلی ػمی ب ػمی هن ػاػيؼ تا ک ج

ػمتـك ىرؿهها ٩ـاؿ ػهًؼ؟
با ػ دی ؿا ػؿ
ج

٥ـ ه ؿ ای آهـ کا ی بز راهٞز ی ا زـاو٥ ،زـ ه امزٖرؿهی مزـها ػاؿی «پیيزـ٥ت ی بزؼ و ٥نزاػ»

راه ٞی «اترپیا ی» ١ـه ،صتی ک دضٚز هزن هتر٩ز ٤ييزؼه امزیٕ .بز ٨ا زى امزٖرؿهی ٥ـ بًزؼهی بزؼ و
هاب افای تاؿ غی« ،ؿاهصل تمام هيکال ارتماٝی میامی ػؿ ا ـاو ،ا زاػ ک ػ دی دیبـا ج مکرخؿ امی ک
مـها ػاؿی ياه بؼ و ٥ناػ ؿا هنت٪ـ هیمافػ ػؿ آو ٥ناػ ؿىره اعتالك ياکاؿآهؼی رزا ی يزؼاؿػ» .ا زى
امٖرؿه ،گـچ بنیاؿی اف اٞ٩یا کلیؼی ؿا ياػ ؼه هیگیـػ ،اها با ا ى ررػ ،بافتردیؼ آو بمباؿاو تبلی٢اتی صزر
آو ،ک آو يیق هتر ٤٩ييؼه امی .ب گ٦ت ی ماهاو ص ٨ؿػی ػؿ ه٪اد ی خصوصسا شدور های موجدود در
ایددران و ویددایق طبقددهی کددارگر« :2ا ززى امززٖرؿه ،ػؿ ػؿر ز ی يغنززی ا ززى ص٪ی٪ززی ؿا ک ز ١ززاؿ اٍززلی ػؿ
امتخماؿ ٥قا ًؼهی ا زى ٕب٪ز امزتغـاد اؿفه
مـها ػاؿی١ ،اؿ ج کاؿ پـػاعیييؼهی ٕب ٪ی کاؿگـ اف ٕـ ٨
ج
اّا٥ی امی ،پًیاو هیکًؼ .ػؿ ػؿر ی حايی ،کتماو هیکًؼ ک تا فهايی ک مـها صزاکن امزی پزر ٩زؼؿ
٥ناػ اػاؿی برؿ کـاتیک ػؿ تمام رراه ٜمـها ػاؿی ررػ عراهزؼ ػاىزی؛ چزـا
ا٩تَاػی ارتماٝی هیآ ؿػ ،ج
ک پر اف هـ ؿاهی کز ب ػمزی آهزؼه باىزؼ ،بزر يمیػهزؼ ىزیر پر پـمزتی ٥نزاػ بـ کـاتیزک همزراؿه بزا
مـها ػاؿی عراهؼ برػ .ػؿ ػؿر ی حادج ،ا ى امٖرؿه کتماو هیکًؼ ک هـچز مزـها ػاؿی پیيزـ٥ت تـ ىزرػ،
٥ناػ بـ کـاتیک ؿا مینتماتیکتـ٩ ،ايريیتـ٩ ،ؼؿتمًؼتـ٩« ،ابلپزؾ ـهتـ» پیچیزؼهتـ هیکًزؼ :اگزـ
ىیرههای ج
با ؿ يؼاؿ ؼ ب ا امتـ ی يگاه کًیؼ؛ ب «بیيیهای اهى هادیاتی» ػؿ کيرؿهای پیيـ٥ت ی مزـها ػاؿی يگزاه
کًیؼ؛ ب بايکهای بقؿگ بیىادمللی يگاه کًیؼ ک ي تًیا ب هیچکل پامغگر يینتًؼ ،بلک صما ی ػ دیهزای
برؿژ ا ی ؿا هن ػاؿيؼ ٥ناػهای هرررػ ػؿ آوها با ٥ناػهای هزیچ هرمنز ی هزادی اٝتبزاؿی ػؿ ا زـاو ٩ابزل
ه٪ا ن يینی .امٖرؿهی مـها ػاؿی «پیيـ٥ت ی بؼ و ٥ناػ» ،بقؿگتـ ى ػؿ  ٟهرررػ ػؿ تاؿ ظ مزـها ػاؿی
امی».
 2ا ى ه٪اد ػؿ هما ی هزل ی ه٦ت هرررػ امی.
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ػؿ راهٞززز ی مزززـها ػاؿی ا زززـاو ،ػؿ اتا٧هزززای بافؿگزززايی ،ػؿ کالكهزززای ػاييزززگاهها ،ػؿ هرمنزززا
ػاؿی
ػاؿی «پیيـ٥ت ی بؼ و ٥ناػ» هزؼ مزـها
«تض٪ی٪اتی» ،ػؿ ؿاػ ر تلر ق رو ١یـه ،امٖرؿهی مـها
ج
ج
ً
دیبـا ج ١ـبی ،ب ًٝراو ىیرهی «صکمـايی عره» ػائمزا تبلیز ٠هیىزرػ .اف کتاههزای هزؼ ـ ی گـ٥تز تزا کتزب

پـػافاو»
ک «يٚـ
ؿىت ی ا٩تَاػ ،اف بـياه های تلر ق ريی گـ٥ت تا هیقگـػها کً٦ـايلها ،رً٦گیا ج ا ؼئردرژ ج
ج
هترمزٔ «هزؼؿيی» ػؿ راهٞز ىزکل گـ٥تز امزی کز تمزام
ا٩يزاؿ
عزرؿػ راهٞز هیػهًزؼ.
برؿژ ا ؿا بی  ٦٩بز
ج
ج
ج
٥ـهًزگ کيزرؿ امزی؛ ىزبها عزراه تبزؼ ل رق زـهی کزیو بز
هن ١ناه١ ،ـبی کـػو ا٩تَاػ ،میامزی
ج

گاك ا ـاو ؿا هیبیًًؼ ؿ فها اف ا ى ک هٞاهال ا ؿا ٧هيت ، ٪ػؿمی هخل ا امتـ ی ،اؿػ بافاؿ بزرؿك
خك ج

ػاؿی «پیيزـ٥ت ی»
تیـاو ىؼه امی ،امت٪با هیکًًؼ .بـای ا ى ا٩ياؿ هترمٔ «هؼؿو» ،ک ىی٦ت ی مزـها
ج
دیبـا هنتًؼ ،آهـ کا تًیا ک هًٖ ٪ی ر٢ـا٥یا ی يینی؛ «آهـ کا ٩بل ی ٝادن امی»؛ «آهـ کا ،ک راه ٞی
آؿهايی امی با ؼ بـای آهـ کا ی کـػو ا ـاو ،ک هًٞا ی رق آفاػ کـػو ا ـاو يمیػهزؼ ،رًگیزؼ» .بغزو ٩ابزل

هززرفػاؿ هررزرػ ػؿ ا زـاو ،ب ٍزرؿ
ترریی اف «يغبگاو ٥ـهیغتگاو»« ،يٚـ پـػافاو» ييـ ا ج ٩زايريی
ج
بی  ٦٩ا زى امزٖرؿه ؿا تبلیز ٠هیکًًزؼ .صتزی تٞزؼاػی اف امزاتیؼ ػاييزگاه زا تکًرکـا هزا ی کز همچًزاو بز
ينغ ها ی اف امت٪ال اف آهـ کا٩ ،ائل هنتًؼ باف تأ یؼ هیکًؼ ک «با ؼ آعـ ى ٥ر

٥ىها ؿا اف آهـ کا یها اػ

گـ٥ی اها آوها ؿا ػؿ ؿامتای پیيـ٥ی ا ـاو ب کاؿ گـ٥ی بز مزیاػ ج آهـ کزا گزـػو يًیزاػ» .عیزل ٚٝیمزی اف
ا٩ياؿ هترمٔ «هؼؿو» ،ػائما ػؿ ا زى مزا ها اف ا زى امزاتیؼ زا تکًرکـا هزا پـمزیؼهايؼ« :اگزـ ٥زر ٥ىهزا
تکًیکهای آهـ کا ی ا ى٩ؼؿ عربًؼ ،چـا با ؼ ػؿ ٝـٍ ی بیىادمللی هق ً ی ت٪ابل با آهـ کا ؿا ػاػ اف ٥ـ ٧مـ
ً
ػاؿی هزؼ ج آهـ کزا ی ػؿ ػهز های اعیزـ ،ػائمزا ػؿ
اتمن٦ـ ت٪ؼ جل مـها
تا يرک ايگنتاو پا ،آهـ کا ی ييؼ؟»
ج
ج
صا بافتردیؼ ت٪ر ی برػه ا ى اتمن٦ـ ،عرػ ک ٝاهل تأحیـگؾاؿ هین ػؿ راه ٞی ا ـاو امی.
ً
ا ى اتمن٦ـ ترمٔ يیـ های ػ گـی يیق ػائما بافتردیؼ ت٪ر ی ىؼه امی :يیـ هزای اپرف نزیرو .اپرف نزیرو
ً
ػائما ػؿ بر ٧کـيا کـػه امی ک «ػ دی رمیرؿی امالهی يمیترايؼ مـها ػاؿی پیيـ٥ت ی ياه دیبـا ًٞ ،زی
اف يٚـ آياو ،مـها ػاؿی هؼ آهـ کا ی ؿا ،ا ـايیقه کًؼ ؿ٥اه مٞاػ ؿا بـای هلی ب اؿه٢او بیزا ؿػ» .آيزاو بزا
ً
مزاعی
ػاؿی «پیيـ٥ت ی ياه دیبـا » و ا ب تٞبیـ آوها «هؼؿيیتز ») بزا
تـ ذ ا ى ؽهًیی ،ک اماما ا ى مـها
ج
ج
هؾهبی» ػ دی رمیرؿی امالهی ػؿ تًا ِ٩امی ،بـای عرػ ػؿ راه ٞی ا ـاو ،صیٖ ی ي٦رؽ تٞـ ٤
«مًتی
ج
ً
کـػهايؼ .ػؿ کًاؿ ا ى ،اپرف نیرو ػائما با بمباؿاو تبلی٢اتی هیگر ؼ ک «ػ دزی بز رزای ت٪زؼم ٩ائزل ىزؼو بزـای
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هًا ٜ٥هـػم ،ب رای صـکی ب ممی ٩بل ی ٝادن ک مـها ػاؿی «پیيـ٥ت ی ياه دیبـا » آهـ کا امی ،پزر
هـػم ا ـاو ؿا عـد ي٦ـ پـاکًی صما ی اف تـ ؿ نن ػؿ عا ؿهیايز هیکًزؼ ا زى ها ز ی بزؼبغتی هزا ا ـايیهزا
هـػهزاو ٥ـ ػمزی ػؿ
هٞیيزتی
امی» .اپرف نیرو با ا ى گقاؿه ،ب اٍٖالس «يٚـ ی» عرػ ؿا ػؿ باه هيکال ج
ج
ج
ا ـاو بًا هیيیؼ .ا ى يیـ ها ک عرػ با ياػ ؼه گـ٥تى تیارن اهپـ ادینزتی آهـ کزا هتضزؼايو بزا ت٪زؼك ٩ائزل
دیبـادینن ّؼاينايیاه ،دک ی يًگی بزـ پیيزايی راهٞز ی ا زـاو
صيی امتخماؿگـ
ػاؿی
ىؼو بـای مـها
ج
ج
ج
اتضزاػ ؿاهبزـػی بزا
هنتًؼ ،مزـيگريیٕلبی تزاله بزـای مزـيگرو مزاعتى ػ دزی بز هزـ ؿ ه همکزى ػؿ
ج
ىرم اهپـ ادینتی ؿا ب ًٝراو ک ادگری رًبيی ػؿ ا ـاو تـ ذ هیکًًزؼ هزـ ؿ فه راهٞز ؿا بزا ا زى
ٕـسهای ج

رمل عٖاه هیکًًؼ ک «صکرهی ٞ٥لی ،دک ی يًگی بـ ػاهى راه ٞی ا ـاو امی ک فػ ػو آو بـ هـ چیقی
ً
تؼاؿک ٩را آهاػهمزافی ْ٥زا
ىرم میامی ،ػائما ػؿ صا
ج
ا در ی ػاؿػ» .اپرف نیرو با تردیؼ ت٪ر جی ا ى بـياه ی ج
بـای رًبوها ی با ىکل اهپـ ادینتی مـها ػاؿاي امی.

يٚـی» ٥ـ بًؼهی «مًی -هؼؿيیت » زا «امزتبؼاػ-
ٝمل
میامی عرػ بـ ػ گاي ی « ج
اپرف نیرو با بًا يیاػو ج
ج

تزأحیـ گ٦تمزايی
ػهرکـامی» مـها ػاؿاي  ،ب ٕرؿ هؼا م مٞی کزـػه امزی بزـ ْ٥زای
ج
کزالو ارتمزاٝی ػؿ ا زـاو ج
ج
ً
بگززؾاؿػٝ .مز جزل میامز جزی اپرف نززیرو ػ گاي ز ی هتًززاٙـ آو ػؿ ػه ز های گؾىززت هکززـؿا ػؿ عززؼهی ٕـسهززای
اهپـ ادینتی ػؿ ا ـاو هًٖ٩ ٪ـاؿ گـ٥ت يکت ی ًٕقآهیق ادبت ٥ار ٞآهیق هارـا ا ى برػه ک ا زى اپرف نزیرو
ٕلب تـ ؿ نزی،
ب همـاهی با صما ی اف هـ رـ او ّؼػهرکـاتیکی ،اف ربی ادًَـه گـ٥ت تا گـ ههای رؼا ی ج

ؿ ی آ ؿػه تا ب فٝن عرػ ،راه ٞی ا ـاو ؿا اؿػ ػ ؿاو «هؼؿو» کًؼ! ا ى ػ گاي گـچ ػ گاي ی بزإلی بزرػه اهزا

ؼئردرژی مـها ػاؿاي ی ػ گـی ،ا١راگـیها ی يیق ػاىت ػؿ راهٞز ی ا زـاو ،صیٖز ی ي٦زرؽ بزـای
هخل هـ ا
ج
هزؼؿو ػ دزی
ىزکل
دزی رمیزرؿی امزالهی،
عرػ تٞـ  ٤کـػه امی .ا ى ػ گاي ی بإل ،کتماو هیکًؼ ک ػ ج
ج
ج
مـها ػاؿی ػؿ ا ـاو امی؛ کتماو هیکًؼ ک ا ى هماو ىکل مـها ػاؿاي ی ػ دی ػؿ ا زـاو امزی کز ٩تزی
ً
میامی پل اف اي٪اله  ،71هٖل٪ا هزیچ تزره تزرايی
بضـاو
ػاؿی دیبـا ػؿ ما های
هم ی گـا يا مـها
ج
ج
ج
ًٝاٍـ هزؾهبی ػؿ هیزاو
بـای ١لب بـ رًبو ٕب ٪ی کاؿگـ يؼاىتًؼ ،اف تمام ٙـ٥ییهای مًی ػؿ ا ـاو ي٦رؽ
ج
بغوهای بقؿگی اف راه ، ٞبیـه گـ٥ی تا هؼؿيیت ا هماو مـها ػاؿی ؿا ػؿ ا ـاو يزا ػهؼًٝ .اٍـ مًتی ک

ػؿ ا ى ػ دی هرررػ برػيؼ ا هنتًؼًٝ ،اٍـی ّزؼهؼؿيیت يبرػيزؼ يینزتًؼ ،بلکز ًٝاٍزـیايؼ کز بز کمزک
هکمل آو و يز ػؿ ه٪ابزل آو) ي٪زو ا ٦زاد کـػيزؼ تزا هؼؿيیتز ی امزتخماؿگـ ػؿ ا زـاو اف
هؼؿيیت آهؼيؼ ،ب ًٝراو
ج
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آفاػی اٞ٩ی برػ ،راو مادن ب ػؿ بزـػ .پزل اف مزپـی ىزؼو ػ ؿهی
اي٪اله ارتماٝیای ک هؼ ٣آو بـابـی
ج
ايباىی مـها ػؿ ػاعل ا٥قا و ي٦زرؽ همزیى
میامی ا ا ل اي٪اله يیق ،ا ى ًٝاٍـ مًتی هؾهبی ب
بضـاو
ج
ج
٥ـهًگزی
ي٦زرؽ
ػ دی ػؿ عاؿد کمک کـػيؼ وب ٞ٥ادییهای مـها ػاؿاي ی يیاػهای هؾهبی آمتاوها بز
ج
ج
میامی ػ دی مـها ػاؿی ا ـاو ػؿ هًٖ ٪ک تا صزؼی ػؿ يتیزز ی همزیى ًٝاٍزـ هزؾهبی صاٍزل ىزؼ ،يگزاه
ج

تَزرؿ بإزل ؿا ػؿ
بإل «مًی-هؼؿيیتز » زا «امزتبؼاػ-ػهرکـامزی» ،ا زى
ج
کًیؼ) .گؾىت اف ا ى ،ا ى ػ گاي ی ج

ىکل ریاييمر ج ػ دزی مزـها ػاؿی ػؿ ػيیزا رزرػ ػاؿػ و ًٞزی ىزکل
پیو٥ـُ عرػ ػاؿػ ک گر ی تًیا ک ج
صاٍل کپیبـػاؿی اف ا ى ىکل باىًؼ .ا ى پزیو٥زـُ ١لزٔ
ػ دی دیبـا «ػهرکـا ») ک هم ی ػ دیها با ؼ
ج
ىکل ماعت
امی ػؿ هیچرای ػيیا ،ػ دی با ک ج

پـػاعت  ،اف عالد اف ١یزب ،بزؼ و صْزرؿ هیايزیهزای

هتٞؼػ ارتماٝی ،ياف ييؼه امی.

زايريی
اهززا بافتردیززؼ ت٪ر ز ج
زی امززٖرؿهی مززـها ػاؿی «پیيززـ٥ت ی بززؼ و ٥نززاػ» ٩بل مززافی اف يٖ٪ز ی کز ج
عرػ اهپـ ادینن هن مٔ هیؼاو امی بزا ايزراٛ
اهپـ ادینن ػؿ ػيیاًٞ ،ی آهـ کا ،ب اپرف نیرو عتن يمیىرػ .ج
ابقاؿها مٞی هیکًؼ تا ا ى امٖرؿه ؿا تـ ذ کـػه ،مـيگريیٕلبی ت٪ؼم بـايؼافی ػ دی بـ هـ چیق ػ گـ ؿا تبلیز٠
کًؼ «ت٢ییـ» ؿژ ن ؿا ػؿ ا ـاو کلیؼ بقيؼ :اف تضـ ن بنیاؿ ىؼ ؼ تا تیؼ ؼ ب صمل ی يٚاهی

ـايی کاهل ا ـاو تا

يٚاهی تـ ؿ نتی ٝلی ه٪اهزا يٚزاهی ا زـاو هتضزؼاو هًٖ٪ز ای آو ،اف
تـ ؿ ػاييمًؼاو هنت ای صمل ی
ج

ت٢ییزـ
عـابکاؿی ػؿ اهاکى ًٍٞتی تا صمل ی ما بـی ،اف ٥ياؿ بـ ا ـاو بـای کًزاؿ گؾاىزتى بـياهز ی هرىزکی
ج
پلمامی تنلین اف ٕـ ز ٨مزـاو کيزرؿها ی يٚیزـ ٥ـاينز ژاپزى بـىزمـػو
میامی هًٖ ٪ای عرػ تا تـ جذ ػ
ج

تَاػی» تنلین ػؿ بـابـ آهـ کا اتضاػ با آو ،اف تـ ذ ٥ـ ٩گـا ی ٩رهییگـا ی ػؿ ا ـاو تا صما ی اف
«هقا ای ا٩
ج
بـعی گـ ههای تـ ؿ نزتی ،اف بمبزاؿاو تبلی٢زاتی ؿمزاي ای تزا صما زی هزاػی ،هزادی ،تزییقاتزی آهرفىزی اف
يیـ های اپرف نیرو ،هم ی ا ى هراؿػ ابقاؿها ی هنتًؼ ک تاکًرو آهـ کا هتضزؼاو آو ػؿ ؿامزتای مزـيگريی
نی ١ـهگـا اي ػؿ آو ،ب کاؿ بـػهايؼ .ػ دی آهـ کا همقهاو با ا ىکز ١یـاينزايیتـ ى
ػ دی ا ـاو ا ا زاػ ػگـػ ج

تضـ نها هضاٍـهی ا٩تَاػی ؿا بـ ا زـاو تضمیزل کزـػه بزـای چًزؼپاؿه کزـػو کيزرؿ بـياهز ؿ قی هیکًزؼ،
ً
هنت٪یما ا ـايیاو ؿا عٖاه ٩ـاؿ هیػهؼ ،عرػ ؿا «ػ می هـػم ا ـاو» هیعرايؼ ٝاهل بزؼبغتی آوهزا ؿا «ؿ٥تزاؿ
هغـه ا ـاو ػؿ هًٖ ٪ی عا ؿهیاي » «هق ً کزـػو پزر هزـػم ػؿ صما زی اف گـ ههزای تـ ؿ نزتی ،بـياهز ی
ً
هرىکی بـياه ی هنت ای ٥ناػ مـاو صکرهی» هٞـ٥ی هیکًؼ .اهپـ ادینن ،ػ٩ی٪ا هماو «يٚـ ز ای» ؿا ػؿ
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باه بضـاو ا٩تَاػی هرررػ ػؿ ا ـاو هيکال ىؼ ؼ هٞیيتی هـػم ٥ـ ػمی ،تـ ذ هیکًؼ کز اپرف نزیرو.
ا ى ب اٍٖالس «يٚـ » ،ک «يٚـ ی» اهپـ ادینتی امی اگـ ب ماف کاؿهای ؿهبزـی بزیى ػ دزی آهـ کزا
کالو اپرف نیرو ؿا ػمی ػاؿػ .ػ دی آهـ کا ػؿ ىـا ٔ
اپرف نیرو ػ٩ی کًین ،ا ى ػ دی آهـ کا امی ک ؿهبـی ج
اهپـ ادینزتی امزی کز

هنزلٔ مزـها ػاؿاي
ٞ٥لی ب ػيبا ىکلگیـی رًبوها ی بزا جىزکل عَرٍزیا
ج
هتکخـ اپرف نیرو عزتن هیىزرػ ٕبز٨
ؿهبـی کالو «يٚـی» آو اف کاط م٦یؼ آ١اف ب يیـ های ؿيگاؿيگ
ج

بـياه ی اهپـ ادینن٩ ،ـاؿ امی يیـ ی ٝملیاتی هیزؼايی ا زى رًزبو اف ٥ـ ػمزتاو ا٩يزاؿ هترمزٔ راهٞز ی
يٚزـی» آو،
ا ـاو تأهیى ىرػ .ػؿ ا ،ٜ٩اهپـ ادینن ب ػيبا رًبوها ی ػؿ ا ـاو امی کز ػؿ ؿهبزـی
٪ٝزل « ج
ج
ٝملی آو ،کخـ ويیـ های هتکخـ اپرف نیرو) ،ػؿ يیـ های هیزؼايی عیابزايی آو،
ؿهبـی
صؼ  ،ػؿ
ج
میامی ج
ج

عیزادی آمزرػه
ـػگی ىیـی ،ر٢ـا٥یا ی صتی ٕب٪اتی ررػ ػاىزت باىزؼ کز ٝزؼهای بزا
ج
چًاو مٖضی اف گنت ج

بًيیًًؼ بگر ًؼ ا ى رًبو« ،عرػب عرػی بؼ و مـ» امی.

بنزتـ ارتمزاٝی ؿا
ج

آفاػگؾاؿ تیارمی ػ دی مـها ػاؿی ػؿ ماصی ا٩تَاػی ارتماٝی ،فهیًز
ىکل
ج
اگـ ج
ً
هيغَززا بززـای بززـ ف ىززرؿههای ٥ـ ػمززتاو ػؿ ػیهززاه  8933آباوهززاه  8931هییززا کززـػ ،ا ززى م ز ٝاهز جزل
٥ناػ» هتضؼ با آهـ کا ترمٔ بـعی
ػؿهنتًیؼهًٞ ،ی ٥ـ ه هؼا جم ؿ ای مـها
ػاؿی دیبـا ج «پیيـ٥ت ی بؼ و ج
ج
نزیرو هًضٖزی
کلیی تيکیال ج ا ؼئردرژ ک آوها ،اپرف
اف يیاػهای تأحیـگؾاؿ مـها ػاؿی ػؿ ا ـاو ؿماي ها
ج
ج
ک هبًای ٝمل میامی عرػ ؿا بـ ػ گاي ی بإل «مًی -هؼؿيیت » ٩زـاؿ ػاػه بز يضزری اف ايضزاد ،ػاينزت زا

هتًزر ٛمیامزی،
عزرػ اهپـ ادینزن بـياهز های
کالو اهپـ ادینن ؿا پؾ ـ٥ت امزی ،بزاخعـه ج
ياػاينت  ،ؿهبـی ج
ج
تضـ می ،يٚاهی ،ػ پلماتیک ،رامرمی٥ ،ـهًگی ،عـابکاؿاي

١یزـه آو ،اتمنز٦ـ کاليزی ا ززاػ کزـػ کز ا زى

ىرؿهها ػؿ ا ى اتمن٦ـ ب عرػ ىکل ٍرؿ ج میامی بغيیؼيؼ.
مسلط شورشهای آبان 89
خصوصیات
شکل و
ِ
ِ
صا هیترايین ػؿ هرؿػ ىکل عَرٍیا هنلٔ ىرؿههای آباو  31ػ٩یز٨تـ ٍزضبی کًزین .بغوهزا ی اف
٥ـ ػمتاو ک بٞؼ اف ا٥قا و م بـابـی ٩یمی بًق ى ب پا عامتًؼ ،ب اٝتـاّا عرػ چ ىکلی ػاػيؼ هٖادبا
عرػ ؿا ػؿ عیاباو چگري ٍرؿ بًؼی کـػيؼ؟ چز عَرٍزیا ج هنزلٖی بزـ ىزرؿههای آبزاو  ،31صزاکن بزرػ؟
ا ٨٥میامی ارتماٝی برػ؟
ػ
ج
ًاهینن ا ى ىرؿهها ػؿ ؿامتای کؼام چينايؼاف ج
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اتمن٦ـ کاليی ک ػؿ باخ ىزـس ػاػ زن،
تأم٤باؿ امی ک مرا ج ٥ر ،٧پامظ بنیاؿ فرـآ ؿی ػاؿػ! تضی تأحیـ
ج
ػؿ ىـا ٔ تیارن اهپـ ادینتیای ک آهـ کا هتضؼاو آو ،ػؿ صا صاّـٝ ،لی ا ـاو چًؼ ى کيرؿ ػ گزـ ػؿ
ٕـ٥زؼاؿ
ادینزتی
رًزبو اهپـ
ىزکل زک
ي٪آ هغتل ٤ػيیا تـتیب ػاػهايؼ ،ىرؿه ٝلی ا٥قا و ٩یمی بًزق ى،
ج
ج
ج
ج
ً
ٞ٥ادیزی
تزأحیـ ػهز ها
ج
آهـ کا ب عرػ گـ٥ی .ػؿ يتیز ی بـهن ج
کًو يیـ های هرررػ ػؿ ىرؿهها ک ٩ر زا تضزی ج
رًزبو
بزـػ زک
همیى اتمن٦ـ کالو ٩ـاؿ ػاىزتًؼ ،هٖادبزا ٕزرؿی ٍزرؿ بًؼی ىزؼيؼ کز ػؿ ؿامزتای پیو ج
ج
هؼاؿ آهـ کا ؿا ػؿ چينايؼاف عرػ ػاىی.
مـيگريیٕلب ٩ـاؿ گـ٥تًؼ ک ىکل ج
گیـی ک ػ دی مـها ػاؿاي ی ػؿ ج
ح٪ل ىرؿههای آباو 31
ت٪ؼم بـايؼافی ػ دی
مـيگريیٕلبی
ج
هـکق ج
ت٢ییـ «ؿژ ن» بـ هـ عرامت ی ػ گـی ،ج
ج
هلی ب اٍٖالس «پیيـ٥ت » ،دیبـا
ا زاػ ک ػ دی -ج
برػ.

ا٥ز ٨میامزی ارتمزاٝی آو
هتضؼ آهـ کا ،چينايؼاف
ج
ج

ػؿ ىرؿههای آباو  ،31ىٞاؿها ی يٚیزـ «بًزق ى گـ وتزـ ىزؼه٪٥ ،یزـ ٪٥یـتزـ ىزؼه» ،پابز پای ىزٞاؿها ی
همچرو «ي پر ػاؿ ن ،ي بًق ى؛ گرؿ بابای ٥لنٖیى»« ،يز ١زقه ،يز دبًزاو ،رزاين ٥زؼای ا زـاو»٥« ،لنزٖیى
مرؿ ٝ ،اهل بؼبغتی » باخعـه «ؿّا ىاه ،ؿ صی ىاػ» «هـگ بـ ػ کتاترؿ» ا «هـگ بـ اٍزل خ زی ٪٥یز »
دی «٥امؼی» ػؿ ا ـاو بـ مـ کاؿ امی ک «پزر ي٦زی»
هٖـس ىؼ .کالوؿ ا جی صاکن بـ ىرؿهها ا ى برػ ک ػ ج
عـد ٥لنٖیى ،دبًاو ،مرؿ
ؿا « ج

عـد «آعريؼها ،بنیزیها آ٩افاػهها» ػؿ ػاعزل هیکًزؼ
 »...ػؿ عاؿد،
ج

يگزـه هنزلٔ ؿا ػاىزی .ػؿ
٥الکی ترػهها برػ ک ػؿ ىزرؿهها ،صکزن
اٍل ترّیشػهًؼهی» بؼبغتی
ج
ج
اى« ج

زالو
ا٩ز« ،ٜيٚـ ز ی» کاليزی کز هيزکال هٞیيزتی هززـػم ٥ـ ػمزی ؿا «ترّزیش» هززیػاػ بزا «يٚـ ز ی» کز ج
هـکق ح٪لی
ؽهًیی صاکن بـ ىرؿهها ،ب
عرػ ػ دی آهـ کا ،کناو برػ .ا ى يگـه
اپرف نیرو اهپـ ادینتی
ج
ج
ج

اىاؿه هیکـػ ک يیـ های هرررػ ػؿ ىرؿهها ؿا گـػهن هیآ ؿػ :ا ى هـکق ح٪ل ا ى برػ ک «ؿاهی رق مزـيگريی

بـايؼافی ػ دی رمیرؿی امزالهی يینزی» «بزـای يیزل بز هزـ عرامزت ای ،ؿاهزی يینزی رزق ا ىکز ابتزؼا
رمیرؿی امالهی ؿا ايؼاعی».
ززابی
يزقػ ىزرؿهها ،بال٥اٍزل ی بز رًبز ی ا
اٍل ترّیشػهًؼهی» بؼبغتی ٥الکیْ ج
ٝال ه بـ ا ى « ،ج
ج
زابی هنلٔ بـ ىرؿهها ا ى برػ« :با ؼ ب رزای صکرهزی اؿتززاٝی
ج
رًبو ىکلگـ٥ت اىاؿه هیکـػ .اٍل ا ج
ِ
مکرخؿ پیيـ٥ت ی ياه گؾاىی ک م جـ رًگ با ػيیا يؼاؿػ هًا ٜ٥هزـػم عزرػ ؿا
٥امؼ هرررػ ،ک ػ دی دیبـا ،
ج
ج
بـ هارـارر یها و ػؿ ٥لنٖیى دبًاو ١یـه ،ه٪ؼم هزیػاؿػ» .ػؿ ا٩ز ،ٜىزرؿهها هزن عراهزاو زک ػ دزی

13

عراهزاو مزیٖـهی کاهزل آهـ کزا بزـ عا ؿهیايز برػيزؼ.
مـها ػاؿی دیبـا ج مکرخؿ ،هن ،ػاينت ا ياػاينزت ،
ج
ػاؿی دیبزـا ج بزؼ و
ىرؿههای آباو  ،31اف آيزا ک ک عَیَز ی هنزلٔاه ،بزا ؿ بز امزٖرؿهی «مزـها
ج
٥ناػ» برػ ،ىکل مـها ػاؿاي ػاىی ،اف آيزا ک با يامقاگر ی ب ١قه مرؿ

٥لنٖیى ١یـه ،اهپـ ادینزن

تیارن اهپـ ادینتی ؿا ي٦ی هیکـػ ا ياػ ؼه هیگـ٥ی گـا و بیىادمللیاه ،صـکی ػؿ هنیـ اتضاػ بزا آهـ کزا
صـکتی هنلٔ ػؿ ا ى ىرؿهها ب گري ای برػ ک اٝتـاّا بز
ىکل اهپـ ادینتی ػاىی .ػ ًاهینن ؿ جيؼ
برػ ،ج
ج

هٞیيتی بغوهای بقؿگی اف راه ٞهٖادبا ج هٞیيتی آوها ؿا ب مـيگريیٕلبی صـکی ػؿ
امً٦اک
ّٞیی
ج
ج
ج
ٕـ٥ؼاؿ ١ـه ،پیريؼ هیفػ.
ؿامتای ا زاػ ک راه ٞی مـها ػاؿی دیبـا
ج

چیق هتـ٩ی ؿها یبغيی يمیتراينی بیزـ و بیا زؼ« .يٚـ ز ی»
اف ا ى ىکل ىرؿهها ػ ًاهینن آوها ،ج
هٞیيزتی ٥ـ ػمزتاوٝ ،اهزل اٍزلی ا زى ّزٞیی ؿا کز ؿ ابزٔ
عزین
ّزٞیی بنزیاؿ
کالو ىرؿهها ػؿباؿهی
ج
ج
ج
زارن هززؼا م صيززیاي ی
زکل عز ج
زاً ػ دززی ػؿ مززاصی ارتمززاٝی ا٩تَززاػی ،تیز ج
مزـها ػاؿی ػؿ ا ززـاو ،ىز ج
اهپـ ادینن آهـ کا هتضؼاو آو امزی ،بز کلی ياػ زؼه هیگـ٥زی هزؼ ج ػ گزـی اف مزـها ػاؿی ؿا «تئزرؿ قه»

هیکـػ.

نظامی دولت
شورشها و «راهحل»
ِ

ىکل
گؾاؿی ک ػ دزی مزـها ػاؿی ػؿ ا زـاو ،چًزؼ ى ػهز امزی بز عزرػ گـ٥تز عَرٍزیا ج
تیارمی آفاػ ج
ج
ج
ً
ػمی راه ٞؿا هزؼػا بز زاػ آ ؿ زؼ .صزاخ بز ػ ؿهی پزل اف
گـ ا ى ىکل بـای ٕب ٪ی کاؿگـ
ا٩ياؿ ٥ـ ج
ج
ـاو ج
ً
هیـهاه ما  8933ک ي ٖ٪ی آ١اف تالٕما اؿفی مزپل بضزـاو اؿفی هتٞا٩بزا بضزـاو ا٩تَزاػی اعیزـ ػؿ
تتدایس سساسد ،
ا ـاو برػ ،ترر کًیؼ .هماوٕرؿ ک ػؿ ىزماؿهی مزرم ييزـ ی ؿاه يزر ،ػؿ ه٪ادز ی مقدمما و ِ
اقتصادی و طبقات ِ خروج آمریکا از برجام گ٦تین ،ػؿ ػ ؿهی پل اف هیـهاه « ،8933هـچ ؿئیلرمیرؿ آهـ کزا
بیيزتـ بز عززـ د اف بـرززام تیؼ زؼ هیکززـػ ،ػخؿ ،اصززؼ پززردی آهـ کززا ،بزـای ٕب٪ز ی مززـها ػاؿ ا ززـاو ،ػدـبززا
عرامتًیتـ هیىؼ .هـچ کاط م٦یؼ بیيتـ هیگ٦ی تضـ نها ؿا با ىزؼ بیيزتـی بافهیگـػايزؼ ،ػخؿ بزا ىزؼ
ػاؿاو ؿ ق ػؿمی تبؼ ل هیىؼ .تٞزؼاػ بنزیاؿ ف زاػی اف
پردی مـها
ج
بیيتـی ب «ه٦ـی اهى» بـای مـها های ج
مـها ػاؿاو هً٦ـػ با عرػ ٥کـ هیکـػيؼ با ؼ هـچ ف ػتـ بغو ٚٝیمی اف مـها های پردی عزرػ ؿا بز ػخؿ و زا
چیقها ی ک ٩یمی آوها با ػخؿ همبنتگی ف اػی ػاؿػ يٚیـ مک ی ٕال) تبؼ ل کًًؼ تا اف ىزـ عزراه عیزادی
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ک ؿئیل رمیرؿ آهـ کا بـای ا٩تَاػ ا ـاو ػ ؼه امی ،ػؿ اهاو بمايًؼ ا صؼا٩ل ٍؼه ی کمتـی بغرؿيؼ؛ آوهزا
با عرػ بـآ ؿػ هیکـػيؼ ىا ؼ اگـ ْ٥ا ارافه ػهؼ ،ا ى ؿ٥تاؿ آوها ،هبًی بـ تبزؼ ل مزـها های پردیىزاو بز ػخؿ
اف ریزب ٝاهز ی

صززن ٩ابزل تزرریی اف حزـ
باٝج ىرػ تا ػؿ آ ًؼه ٩یمی ػخؿ ب ىؼ باخ بزـ ػ ػؿ يتیزز
ج
ً
هـػم ،عَرٍا ٕب٪ا کاؿگـ ٪٥یـ ب ریب آوها ،ک بقؿگتـ ى ػاؿيؼگاو ػخؿ ػؿ ا ـاو هنزتًؼ ،هًت٪زل ىزرػ.
ِ
رمٞزی اٝمزا ج ٥زـػی
ًزؼ
چرو ا ى مـها
ػاؿاو هً٦ـػ ،ػؿ هیقاو بنیاؿ میٞی ب ممی ػخؿ هزرم بـػيزؼ ،بـآ ج
ج
ج
آياو ،ک بؼ و هماهًگی با هن ايزام هیىؼ ،ا ى ىؼ ک ٩یمی اؿف ػؿ ا ـاو ب ىزؼ بزاخ ؿ٥زی بضزـاو اؿفی
راؿی ؿ٩ن عرؿػ» .ا زى بضزـاو اؿفی ،ػؿ يیا زی ،صتزی پزیو اف آوکز ػ دزی آهـ کزا ىزؼ ؼتـ ى تضـ نهزا ؿا ػؿ
آباوهاه ٝ 8931لی ا زـاو اٝمزا کًزؼ ،بز بضزـاو ا٩تَزاػی هًززـ ىزؼ مزپل تضـ نهزای بنزیاؿ ىزؼ ؼ
ا٩تَاػی آفاػگؾاؿاي ی ػ دی ،ا ى بضـاو ا٩تَاػی ؿا ٝمی٨تـ کـػ.
میامیهای
ج
ً
ػؿ ا ،ٜ٩مـها ػاؿاو ؿ ق ػؿىی ،ػؿ ػ ؿهی پل اف هیـهاه  33ک تـاهپ هـتبا بز عزـ د اف بـرزام تیؼ زؼ
هیکـػ ػ گـ صاّـ ييؼ ک «پا بًؼی ا زـاو بز ترا٥ز ٨هنزت ای» ؿا تأ یزؼ کًزؼ ،ػؿ ٝزیى صزا کز ػؿ ؿاػ زر
ا٩تَزاػی تضمیلىزؼه ترمزٔ آهـ کزا» عرايزؼه هیىزؼيؼ،
ه٪ؼم ا ـاو ػؿ رًزگ
تلر ق رو ا ـاو« ،مـبافاو عٔ ج
ج

کاؿی يکـػيؼ رق ا ىک بغو هـچ بقؿگتـی اف مـها ی پزردی عزرػ ؿا بز ػخؿ تبزؼ ل کـػيزؼ .ػ دزی هزن ،بزا
ا ىک هيغٌ برػ ک تضـ نهای بنیاؿ ىؼ ؼ ب ف ػی اٝما هیىريؼ ػمتـمی ا٩تَاػ ا ـاو ب اؿف عاؿری
هضؼ ػ هیىرػ ،ابتؼا کاؿی يکـػ رق ا ىک ػؿ بافاؿ آفاػ ،اف ٕـ  ٨صـاد اؿف مک  ،د٪مز های چزـه چیلزی ػؿ
قامیرو بغوهای بقؿگی اف مـها های پردی عرػ
اعتیاؿ ا ى مـها ػاؿاو ٩ـاؿ ػاػ تا با عیادی آمرػه ،ؿ يؼ ػخؿ
ج

آفاػمزافی ٩یمزی
ؿا اػاه ػهًؼ بٞؼ اف آو ،با ىؼ بغيیؼو ب میامیهای ا٩تَاػی آفاػگؾاؿاي ی عزرػ ،بز
ج
ً
هَـ٥ی هـػم وب رق چًزؼ ٩لمزی
هـ آيچ ک هیتراينی اف اؿف گـ٥ت تا هراػ ا دی ی تردیؼ ت٪ـ با تمام کاخهای
ج
ک کاخی امامی عرايؼه هیىؼيؼ) ،ؿ ی آ ؿػ .ػ دی همقهاو با آفاػمافی ٩یمیهزا ،تيزؼ جؼ عَرٍیمزافی ؿا
ّزـه تضـ نهزا
میامی اىًگتى ،هـػم ا ـاو بیيتـ ف زـ
هن ػؿ ػمترؿ کاؿ ٩ـاؿ ػاػ .ػؿ ا ،ٜ٩ػؿ ىـا ٖی ک با
ج
ج
٩ـاؿ هیگـ٥تًؼ ،مـها ػاؿاو ا ـايی ،ا٩تَاػ کيرؿ ؿا بیيتـ ػخؿ قه هیکـػيؼ ػ دی مـها ػاؿی ا زـاو ،ا مزاو
ارما ٛاىًگتًی ؿا بیيتـ يياو هیػاػ! ا٥زقا و مز بـابزـی ٩یمزی بًزق ى ،کزی اف ا زى
عرػ ب میامیهای
ج
میامیها برػ ک ػ دی با ا مايی ؿامظ بؼ و تَرؿ صتی ؽؿهای ٪ٝبييیًیَ٩ ،ؼ ػاىی آو ؿا ارـا کًؼ ارـا
هن کـػ.
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ػؿ صادی ک بضـاو ا٩تَاػی ٝمی٨تـ ىؼه برػ ،ترؿم ا٥ناؿگنیغت تـ ىؼه برػ ،ػمتمقػهای هٞر ٩اعـاد
ػ٥ا »ٛا٩تَاػی
کاؿگـاو بیيتـ ىؼه برػ تضـ نها ٥ياؿ بیماب ٪ای ب
ج
هـػم ٥ـ ػمی اؿػ کـػه برػ ،ماف ج
کاؿ « ج
ي٦ل ػ دی مـها ػاؿی ػؿ ا ـاو ػؿ ماصی ا٩تَزاػی،
ػ دی ػؿ بـابـ تضـ نهای اىًگتى ىیرهی ٍیايی اف ج

ػمزی آ اؿ
ا٩تَاػی هرررػ ؿا بـ مزـ ٕب٪ز ی کزاؿگـ ا٩يزاؿ ٥ـ
ا ى ىؼه برػ ا ى امی ک هق ً های بضـاو
ج
ج

کًززؼ هًززإ ٜ٥ب٪ز ی مززـها ػاؿ ؿا ػؿ ا ززى ىززـا ٔ عٖیززـ هززن ،بززـ هززـ چیززق ػ گززـی تززـریش ػهززؼ .يیـ هززای

ػاؿی دیبـا ج «پیيـ٥ت ی بؼ و ٥ناػ» هن ػؿ ا زى
ي٦ی اهپـ ادینن ت٪ؼ جل مـها
ت٪ر یکًًؼهی
ج
اتمن٦ـ کال جو ج
ج
تیزارمی
هؼ  ،ب يضر بیماب ٪ای بـ مزٞی ىزؼ ج تالههزای عزرػ ا٥زق ػه برػيزؼ .ػؿ ا زى ىزـا ٔ ،ىزکل
ج
آفاػگؾاؿی ک ػ دی ا ـاو ػؿ ماصی ارتماٝی ا٩تَزاػی بز عرػ گـ٥تز بزرػ ،يتیزز ای رزق ا زى يمیتراينزی

کزالو اپرف نزیرو
ؿهبزـی
تضزی
رًبيزی هرؿػصما زی
ىزکل
آتزو
ج
ػاىت باىزؼ کز هیزقم بیيزتـی بزـای ج
ج
ج
ج
ج

ػاؿی
کزالو ي٦زی اهپـ ادینزن ت٪زؼ ل مزـها
اهپـ ادینن ،هییا کًؼ .با آو مٖش اف تأحیـگؾاؿیای ک اتمنز٦ـ
ج
ج
هتضؼ آهـ کا بـ راه ٞی ا ـاو ػاىی ،ا٥قا و ٩یمی بًزق ى ،بز رـ٩ز ای تبزؼ ل ىزؼ کز کبزاؿ ػ گزـ
ج
دیبـا ج

ىرؿهها ی با ىکل اهپـ ادینتی مـها ػاؿاي ؿا ػؿ ا ـاو ب ٍضً آ ؿػ.

ػ دی ک ػؿ ماصی ارتماٝی ا٩تَاػی چیقی بـای ٝـّ ب ٥ـ ػمتاو ياؿاّزی يؼاىزی ،ػؿ هراریز بزا
صل» مـکره آو اف ٕـ  ٨يٚاهی هترمل ىؼ .باترم ،گاف اىکآ ؿ گلرد  ،پامزظ
ىرؿههای آباوهاه  31ب «ؿاه ج

يٚاهی عرػ ؿا ترری کًؼ ،هخل
مـکره
کـػ
ػ دی ب هٞتـّاو ىؼ .ػؿ ماصی ا ؼئردرژ ک ،ػ دی بـای ا ىک ؿ ج
ج
ج

ػیهاه  ،8933ب «يٚـ ی تبزؼ ل اٝتـاّزا بز ص ٨هزـػم بز ا١تياىزا » هترمزل ىزؼ .ػؿ بزیى رًاسهزای
ٝمؼهی برؿژ افی ػؿ ا ـاو ،صتی ٍؼا ی پیؼا ييؼ ک بگر ؼ« ،اگـ اٝتـاّا بغوها ی اف ٥ـ ػمزتاو ؿا بز ص٨
هیعرايیؼ ،چـا صاّـ يینتیؼ اف میامزی عَزماي ی ا٥زقا و ٩یمزی بًزق ى ،کز ّزٞیی هٞیيزتی آوهزا ؿا اف
ىززـا ٔ هررززرػ هززن عینتززـ هیکًززؼ ،ززک هیلیهتززـ ٪ٝبييززیًی کًیززؼ»! «يٚـ ز ی تبززؼ ل اٝتـاّززا ب ز
ا١تياىا » هیگر ؼٝ« :ؼهی ايؼکی ک رق اىـاؿ هقػبگیـ ػىمًاو عاؿری برػيؼ ،آهؼيؼ اٝتـاّا ب ص٨

هـػهززی ؿا هًضززـ ٣کـػيززؼ ا١تياىززا اف ٕـ زز ٨اتا٧هززای ٝملیززا عززاؿد اف کيززرؿ هززؼا ی هیىززؼ» .ا ززى
ً
کالو ي٦زی
«يٚـ ی» پرمیؼه ک ػ دی ب آو هترمل ىؼه امی ،ا خ ياػ ؼه هیگیـػ ک ػؿ ىـا ٖی ک اتمن٦ـ ج
اهپـ ادینن ت٪ؼ ل مـها ػاؿی دیبـا «پیيـ٥ت ی بؼ و ٥نزاػ» ،صتزی ترمزٔ يیاػهزا ی هخزل ػاييزگاهها
عزرػ ػ دزی مزـها ػاؿی ػؿ ا زـاو
اتا٧های بافؿگايی هرمنا ب اٍٖالس «پژ هيی» ت٪ر ی هیىزرػ ،ا زى ج
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آفاػگؾاؿ عرػ ،بغوها ی اف ٥ـ ػمتاو ؿا بز آ١زره ػ دزی
ا٩تَاػی تیارمی
امی ک با میامی ارتماٝی
ج
ج
ً
آهـ کا هتضؼاو آو پـتاه هیکًؼ؛ حايیا ياػ زؼه هیگیزـػ کز بغوهزا ی اف ٥ـ ػمزتاو ،عرامزت ها هٖادبزا ج
هٞیيززتی عززرػ ؿا وکز ػ دززی بززا ؿ اکززاؿی آوهززا ؿا «بز ص »٨هیعرايززؼ) بز يضززر تًگاتًززگ رؼا یياپززؾ ـی بز
ً
ػىمًی اهپـ ادینن گـه فػهايؼ؛ حادخزا ياػ زؼه هیگیزـػ کز تزا فهزايی کز
ي٦ی
ج
مـيگريیٕلبی اتضاػ با آهـ کا ج

ىـا ٔ ارتماٝی ،ا٩تَاػی
اتزاٝ ٧ملیزا ج
میامی هییا ی ررػ يؼاىت باىؼ ،هیچ هقػ جؿ ػ ج عاؿری هیچ ج
ج
عاؿد اف کيرؿی يمیترايؼ ترٕئ ها بـياه ی ىرم عرػ ؿا پیاػهمافی کًؼ .ا ى «يٚـ ی» پرمیؼه چیزقی يبزرػ
رق ػمتا قی بـای ترمل ب مـکره ىرؿهها ب ٕـ ٧يٚاهی.
آ ا کنايی ک ػؿ ىرؿههای آباو  31صاّـ برػيؼ ،اىـاؿ ا هقػ جؿ ػ دیهای عاؿری برػيزؼ؟! اّزش امزی

صیج ٝؼػی ،بغو تٞییىکًًؼه اکخـ جی ٩ابل ترر ا٥ـاػ هررزرػ ػؿ اٝتـاّزا ا ىچًزیى يبرػيزؼ .آيزاو
ک اف ج
ػمتاو ب مترهآهؼهای برػيؼ ک کمـ آوها هؼ ها امی ف ـ باؿ ّـبا بیؿصن مزـها ػاؿی ػؿ ا زـاو عزن
٥ـ
ج
صتی ىکنت امی يییىاو اف ب عیاباو آهؼو ،ا ى برػ ک فيزؼگی بیتزـی بزـای عزرػ عايراػهها يزاو ؿ٩زن
چیق ا ًاو هیتراو ىک کـػ ،رق يییىاو٩ .إب ی آياو ي هزقػ ؿ برػيزؼ يز ىزـ ؿ٥ :ـ ػمزتايی
بقيًؼ .ػؿ هـ ج
برػيؼ فرـکيیؼه ک ٝؼادی آفاػی ػؿ تمام ىئرو ارتماٝی اف آوها ػؿ ز ٠ىزؼه بزرػ .رًزبو آيزاو ىزکل زک

تباه اهپـ ادینتی مـها ػاؿاي ب عرػ گـ٥زی؛ اهزا ا زى بز آو ػدیزل يبزرػ کز آوهزا جمزًتی زا ػخؿی اف
رًبو ج
ج
مافهاو میا گـ٥ت ايؼ ا چیقی ١یـ اف اٝت٪اػا عرػ ؿا ٥ـ اػ هیفيًؼ .آياو با ؿهای عزرػ ؿا ٥ـ زاػ هیفػيزؼ اگزـ
ً
مـيگريیٕلب برػيؼ ا بافگيی ب ػ ؿاو پیو اف اي٪اله  71ؿا ٥ـ اػ هیفػيؼ ،اٞ٩ا ب ا زى ػدیزل بزرػ کز گمزاو
اتمنز٦ـ
هیکـػيؼ ػؿ چاؿچره میامی هرررػ ب هیچکؼام اف عرامت های هٞیيتی عرػ يمیؿمًؼ تضزی تزأحیـ
ج
کالو ي٦ی اهپـ ادینن ت٪ؼ ل مـها ػاؿی دیبـا  ،چًیى هیپًؼاىتًؼ اتضاػ با آهـ کا ،تضزی اهزـ زک ػ دزی
ج
دیبـا ج مکرخؿ« ،ؿاه يزا » آوها امی .ػ دی ب رای ا ىک اف عرػ بپـمؼ با ا ى ٥ـ ػمتاو چ کـػه ک ب ا ى
میاه کزاط مز٦یؼ ؿا
ػؿ٩ادب بـياه ی
کالو اهپـادینن،
با ؿها يتا ذ ؿمیؼهايؼ ،چ کـػه ک آوها
میامی ج
ج
ج
ؿهبـی ج
ج
بإل «تبؼ ل اٝتـاّا ب ا١تياىا » هترمل ىؼ تا بترايزؼ مزـکره ىزؼ ؼ آوهزا ؿا
پؾ ـ٥ت ايؼ ،ب «يٚـ ی» ج
ترری کًؼ.

ياگ٦ت پیؼامی ک اهپـ ادینن ک هؼ ها امی بـای ت٢ییـ «ؿژ ن» ػؿ ا ـاو ،بـياهز ؿ قی هق ًز هیکًزؼ،
ً
چیًی ترمٔ ػ دی آهـ کا ،هگزـ
هنت٪یما يیـ ها ی اریـ ػؿ ىرؿهها ػاىی؛ بٞؼ اف ما ها ،بـياه ؿ قی ترٕئ
ج
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ه٢ق عـ عرؿػه باىؼ ،ک ا ىگري يباىؼ« .آ یادل ها کها» ػؿ يیاػها ی هخل مافهاو میا ،ترٕئز ها ی ٕـاصزی
کـػهايؼ ک پیو آوها آهرفه مافهايؼهی تٞؼاػی هقػ ؿ عـابکاؿٝ ،ؼػی هضنره يمیىرػ .با ا زى رزرػ،
ا ى يیـ ها ي اٍل ٩إب ی ىرؿىیاو ،بلک بغوها ی کنتٞؼاػ برػيؼ ک هؼ٣ىاو «ت٪ر ی» بؼيز ی اٍزلی
ىرؿهها ا٥ـإی کـػو هـچ بیيتـ آوها ػؿ يضرهی کًو میامی برػ.
هٞتـّاو ػؿ آباو  ،31عيريی بیيتـی ينبی ب ػی  33اف عزرػ ييزاو ػاػيزؼ .ا زى اهزـ ٝراهزل هتٞزؼػی
باترم ػی  33ؿا عرؿػه برػيؼ ا٥ـإیتـ ىؼه برػيؼ؛ مـکره مـ  ٜپل اف ا٥زقا و ٩یمزی بًزق ى ؿا
ػاىی :آياو ج

ػ ؼه برػيؼ عيمگیىتـ ىؼه برػيؼ؛ اهپـ ادینن ينبی ب ػیهاه  33آهزاػهتزـ بزرػ بـياهز ؿ قی مزافهايؼهی
ّـبتی عيريیآهیق ػاىی؛ باخعـه اٝتـاّا عيى ،ک هؼ اٝتـاّی امزی
گنتـػهتـی بـای اٝتـاّا ج
ج
ً
ک ىرؿهها ی با ىکل اهپـ ادینتی اعیـا ػؿ هًٖ ٪ای هخل هًگکًزگ کيزرؿی هخزل ٝزـا ٧اف آو امزت٦اػه
قی ؿماي ای مٞی ىؼه بزرػ تزا بز زک ؿ ه ىرؿىزی ػؿ کيزرؿها ی کز هتضزؼ آهـ کزا
کـػه برػيؼ با بـياه ؿ ج
يینتًؼ ،تبؼ ل ىرػ وا ى ؿ ه ىزرؿه ،ػؿ اٝتـاّزا آباوهزاه يیزق ايٞکاكهزا ی ػاىزی) .هيزکل بقؿگزی کز
راه ٞی ا ـاو با آو ؿ بـ امی ،ا ى يینی ک ىرؿههای آباو  31ػؿ ي٪إی اف کيرؿ ب عيزريی کنمزاب ٪ای
هترمل ىؼيؼ؛ با ترر ب میـ صراػث مادیاو اعیـ ػؿ ا ـاو هًٖ ٪ی عا ؿهیاي ٩ ،ابل پیوبیًی برػ کز هـبزاؿ
ک ىرؿهها ی با ىکل اهپـ ادینزتی مزـها ػاؿايز ػؿ ٍزضً صاّزـ ىزريؼ ،بز عيزريی بیيزتـی هترمزل
ىکل اهپـ ادینتی مـها ػاؿاي ی ىرؿهها امی ک ػ دزی مزـها ػاؿی ػؿ
عراهًؼ ىؼ .هيکل بقؿگ ،عرػ ج

ا ـاو هیچ ؿاهصلی بـای آو يؼاؿػ با ىکلی ک ا ى ػ دی ػؿ ماصی ا٩تَاػی ارتماٝی ب عرػ گـ٥تز امزی،
يمیترايؼ ػاىت باىؼ.
عيريی ػ دی ػؿ ه٪ابل ىرؿهها ترمل ب گلرد  ،بـعال ٣آوچ ػ دی مـها ػاؿی ػؿ ا زـاو هیپًزؼاؿػ،
صتی همکى امی باٝج ييرػ ک ا ى ىرؿهها ػ باؿه پل اف هؼ کرتاهی اف را ی ػ گـ با رـ ٩ای ػ گـ مزـ
بـ يیا ؿيؼ .هماوٕرؿ ک ػ ؼ ن ،ػؿ ػیهاه  ،31پل اف آوک اٝالم ىؼ هراپیمای عٖرٓ هرا ی ا کزـا ى ،ترمزٔ
مینتن پؼاً٥ؼی ا ـاو ب اىتباه مـيگرو ىؼه امی ،ىرؿههای هيابیی ػؿ ٍضً ٙاهـ ىؼ ا ى بزاؿ ػؿ ا زى
هترمٔ ب اٍٖالس «هؼؿو» تضَیلکـػه برػيؼ ک ي٪و بقؿگتـی ينبی ب اٝتـاّزا
ا٩ياؿ
ج
ىرؿهها ،ا ى ج
بًق ًی ،ا ٦اد کـػيؼ.
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ػؿ اٝتـاّا ب ا٥قا و ٩یمی بًق ىٝ ،ؼهای با تٞؼاػ ايؼک يیق برػيؼ ک ػؿ مزاٝا يغنزتیى اٝتـاّزا ،
عراهاو ا ى برػيؼ ک ىٞاؿهای مـيگريیٕلباي مـ ػاػه ييرػ تغـ ب اهاکى ػ دتی ٍزرؿ يگیزـػ .اف ىزراهؼ
بـهیآهؼ ک ا ى ٝؼهی ايؼک ب ػيبا آو برػيؼ ک اٝتـاُ ب ا٥قا و م بـابزـی ٩یمزی ،ىزکل زک رًزبو
مـيگريیٕلب ب عرػ يگیـػ .با ا ى صا  ،ا ًاو ػؿ ىماؿ ،ايؼک برػيؼ اف دضزاٗ کی٦زی يیزق ي٪زو صاىزی ای ػؿ
ىرؿههای آباوهاه ػاىتًؼ ک هإد ٦ی تٞییىکًًؼه ػؿ ىکل ىرؿهها عَرٍزیا ج هنزلٔ آو يبرػيزؼ .ػؿ
ا ،ٜ٩ا ى ٝؼه ،بغيی اف ک هضترای صاىی ای ػؿ ىزرؿههای آباوهزاه  8931برػيزؼ .هـگزق هٞلزرم ييزؼ کز
ً
عيري جی ػ دی ػؿ مـکره ىرؿهها با ا ى ٝؼه چ کـػ! يگاؿيؼه هیچ ػدیلی يمی ابؼ ک ٩ر ا ب ا ى يیًؼ يزؼ کز
آوها هن ػؿ احـ باترم گاف اىکآ ؿ گلرد  ،ب مـيگريیٕلبی گـا و ا٥ت باىًؼ .اٞ٩یزی رزق ا زى يینزی کز
مـکره عيى ،همیى ٝؼهی ايؼک ؿا ک مٞی هیکـػيؼ هت٦ا

باىًؼ بغيی صاىی ای اف ىزرؿهها برػيزؼ،

ا ب ف ـ دضا ٣ػؿ عاي ها تبٞیؼ کـػ ا ا مايی مغی ب مـيگريیٕلبی ػؿ ػ آوها ؿ ايؼ.
مـکره ىرؿهها با ابقاؿهای يٚاهی ،هیچگاه يمیترايؼ ؿ ي های بزـ ف ىزرؿهها ؿا اف بزیى ببزـػ ػؿ ا زى
ً
هرؿػ عاً ،مـکره عيى ،اصتماخ بغوهای بقؿگتـی اف راهٞز ؿا بز مزمی ١ـهگـا زی مزـيگريیٕلبی
مر ٧هیػهؼ .ػ دی مـها ػاؿی ػؿ ا ـاو ک ػؿ اٝتـاّا آباوهاه ،چما ٧عرػ ؿا بـ مزـ هٞتـّزاو ٥زـ ػ آ ؿػ،
اهیزؼ اؿ بزرػ امزی کز اف ٕـ ز ٨مزاف کاؿها ی يٚیزـ ايتغابزا زا تبلی٢زا ا زؼئردرژ ک هلیگـا ايز  ،پززل اف
ؿ ؼاػها ی يٚیـ تـ ؿ ٩امن ملیمايی ترمٔ اؿتو اهپـ ادینتی آهـ کا ،عإـهی مـکره ؿا اف ؽهزى بغوهزا ی
اف هٞتـّاو بقػا ؼ با ا ى تضرخ تا آورا ک هیترايؼ بغوها ی اف ياؿاّیاو ؿا رؾه کًؼ .رمیرؿی امزالهی
ػؿ ػه های گؾىت ػؿ بـعی اف ايتغابا ها ،يرٝی ايٖٞا ٣پر ا ی اف عرػ يياو ػاػه بغوها ی اف هٞتـّاو
مزـکره
ينزبی
ربزـاو
ياؿاّیاو ؿا رؾه عرػ کـػه امی .با ا ى صا  ،هیچ تْمیًی ررػ يؼاؿػ کز ادگزری «
ج
ج
ج
ايٖٞا ٣پنیى» همراؿه هرٝ ٨٥مل کًؼ .بـعی هرا ،ٜ٩راه ٞآي٪زؼؿ فعزن بـػاىزت چًزؼپاؿه ىزؼه کز
پیيیى با
ج
اتضزاػ ينزبی صزر آيچز ػ دزی مزـها ػاؿی هزؼيٚـ ػاؿػ ؿا صاٍزل کًزؼ.
ؿ ؼاػهای ا ىچًیًی يیق يمیترايزؼ
ج
هماوگري ک ػؿ ػیهاه  31ىاهؼ برػ ن ،تًیا چًؼ ؿ ف پل اف تزـ ؿ ٩امزن مزلیمايی تيزیی ٜهیلیزريی پیکزـ ا ،
ً
هزؼػا ىرؿهها ی با ىکل اهپـ ادینتی مـها ػاؿاي ػؿ عیاباوها ٩زؼؿ يما ی کزـػ .همچًزیى ػؿ ايتغابزا
هزلل ػؿ امً٦ؼ  ،31اکخـ ی هـػم وصؼ ػ  71ػؿٍؼ) ػؿ پای ًٍؼ ٧هزای ؿیی صاّزـ ييزؼيؼ ػؿ صزادی کز
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ػ دی ا ـاو ،ب صْزرؿ گنزتـػهی هزـػم ػؿ ايتغابزا اهیزؼ بنزت بزرػ ،پزا یىتـ ى هیزقاو هيزاؿکی هـػهزی ػؿ
ايتغابا  ،اف ما  8971تاکًرو ؿ٩ن عرؿػ.
راهچاره چیست؟
کالو ي٦ی اهپـ ادینن ت٪ؼ جل مزـها
تًیا ؿاه ؿها یبغو ػؿ ّٞیی ٞ٥لی ا ى امی ک
ج
اتمن٦ـ ج
ػاؿی دیبزـا ج
ج
گزـ
هتضؼ آهـ کا ،ترمٔ ک يیزـ ی ارتمزاٝی ػؿ هزن ىکنزت ىزرػ زک
٥ناػ»
ج
«پیيـ٥ت ی بؼ و ج
ج
ىزکل ػ ج
عاً آفاػگؾاؿ تیارمی ک ب عرػ گـ٥ت امی ،ي
هباؿفه ػؿ راه ، ٞيمرػ پیؼا کًؼ .ػ دی مـها ػاؿی با ىکل ج
اتمنز٦ـ
تًیا يمیترايؼ ؿاهصلی بـای ّٞیی ب٢ـيذ ٞ٥لی اؿائ کًؼ ،بلک ػم ب ػم ،هیقم بیيتـی بـای آتو ا زى
ج

کالو اپرف نیروگـی ،هییا هیکًؼ .اف آو ٕـ ،٣ىرؿهها ی با ىکل اهپـ ادینتی مـها ػاؿاي  ،ب ا ى ٝلی
ج

ک بـعی اف ياٙـاو ا «تضلیلگـاو» اف آوها عرىياو يمیآ ؼ ،ب عاي بـيمیگـػيؼ ؿ هها ی هخزل «١زـ ١زـ

ای رؼا اف عیاباو» ؿا ايتغاه يمیکًًؼ .يمیتراو ب ىرؿهها ی ک ؿ بز راهٞز
کـػو ف ـ دضا »٣ا «کاؿ صرفه ج

بنزتـ ٙیرؿىزاو ،مزا ها بیچیقمزافی
ب ٕرؿ ٝام مغى هیگر ًؼ ،ر٢ـا٥یای میامیىزاو عیابزاو امزی
ج

٥ـ ػمتاو ،اهـ کـػ ک ب عاي و ا هضیٔ کاؿعاي ) بـگـػيؼ ادگری «کی تراو ص ٨گ٦ی رق ف ـ دضا »٣ؿا ٝملی
تیزارمی ػ دزی ،گؾاىزت ىزؼهايؼ بز رزره
آفاػگؾاؿ
آتو میامیهای
مافيؼ٥ .ـ ػمتايی ک ػه ها امی بـ ج
ج
ج

عـ ه هیآ ًؼ اگـ يیـ ی ارتماٝیَ٩ ،ؼ تأحیـگؾاؿی ػاىت باىؼ تًیا هیترايؼ ب ا ى عزرهبیى باىزؼ کز بزا

ىکل ا ى رره عـ ه تأحیـ بگؾاؿػ ،ي بـ رزرػ زا ٝزؼم آوهزا .بز ا زى رزره عزـ ه،
هباؿفهی عرػ ،بـ ج
٥ـهاو ا نی يمیتراو ػاػ.
ج

ػاؿی دیبـا ج «پیيزـ٥ت ی بزؼ و
کالو ي٦ی اهپـ ادینن ت٪ؼ جل مـها
تًیا يیـ ی ک هیترايؼ ا ى
ج
اتمن٦ـ ج
ج
هتضؼ آهـ کا ؿا ػؿهن ىکًؼٕ ،ب ٪ی کاؿگـ امیٕ :ب ٪ی کزاؿگـ امزی کز بقؿگتزـ ى ٩ـبزايی ؿابٖز ی
٥ناػ»
ج
ج
مـها

تیزارمی ػ دزی ػؿ چًزؼ ى ػهز گؾىزت امزی ػؿ
آفاػگزؾاؿ
تمام اىزکا عزاً آو اف رملز ىزکل
ج
ج

رًبيزی مزـها ػاؿاي ؿا
ىزکل
را گاهی ٩ـاؿ ػاؿػ ک ب ؿامتی هیترايؼ هغاد٦ی با هـگري میامی ارتماٝی زا
ج
ج
ؿهبـی کًؼٕ .ب ٪ی کاؿگـ هیچ هًٞ٦تی ػؿ اتضاػ با اهپـ ادینن آهـ کا ک بقؿگتـ ى ٩ؼؿ ػيیای مـها ػاؿی
بقؿگتـ ى ػىمى رًبوهای آفاػیعراه هنا ا ٕلب امی ،يؼاؿػ تًیا يیـ ی ارتماٝی ػؿ ا ـاو امزی کز
ً
هیترايؼ ص٪ی٪تا ّؼاهپـ ادینی باىؼٕ .ب ٪ی کاؿگـ امی ک هیترايؼ میامی ارتماٝیای ؿا پا ؿ قی کًزؼ کز
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ىکل مـها ب عرػ يگیزـػ تزا ٝزؼهای
ػؿ آو حـ ارتماٝی ک ترمٔ تمام
ج
تردیؼکًًؼگاو هنت٪ین ،تردیؼ ىؼه ،ج
مـها ػاؿ ،بغو ٩ابل ترریی اف ا ى مـها ؿا ػؿ ىـا ٔ تیارن اهپـ ادینتی ،تبؼ ل ب ػخؿ کًًؼ با اصتکاؿ آو
٩یمی آو ،بضـايی تمامٝیاؿ عل ٨کًًزؼ .ػؿ میامزی ارتمزاٝی ٕب٪ز ی کزاؿگـ ،حزـ
بافی» ا٥قا جو
ػائمی ج
ا« ج
ج

تردیؼکًًزؼگاو هنزت٪ین عراهزؼ بزرػ همز ی ا٥زـاػ ا زى راهٞز  ،ػؿ
همگايی کزل راهٞز ی
ملک
ارتماٝی ،ها ج
ج
ج
هَـ ٣ا ى حـ  ،اؿاػهی ٝمرهی عرػ ؿا ب ىکلی ػهرکـاتیکٝ ،یًیی عراهًزؼ بغيزیؼ :ا زى
چگريگی تردیؼ
ج

ػهرکـامی کاؿگـی امی.
هًٞای
ج

بغوهای ؿفهًؼهی ٕب ٪ی کاؿگـ ک ػؿ اٝتـاّا مادیاو اعیـ ػؿ ىـکی يیيکـ ه٦ی تپ  ،هپکر ،آؽؿآه

گـ ه هلی ًٍٞتی ٥رخػ ا ـاوٝ ،ال ه بـ کاؿعاي  ،ػؿ عیاباو يیق ػمی ب تزم ٜاٝتـاُ فػيؼ ،ب اٝتـاّا
عرػ ،بـٝکل ىرؿههای ػی  33آباو  ،31ىکل اهپـ ادینتی مـها ػاؿايز يؼاػيزؼ ،هیترايًزؼ بزا عٖزابی
ٝام ؿ ب کلیی راه ٞمغى بگر ًؼ ک ىکل رًبيی اؿائ ػهًؼ ک ىکل آفاػگؾاؿ تیارمی ػ دی ػؿ هم ی
ٝـٍ های ارتماٝی ا٩تَاػی ،اف عَرٍیمافیها گـ٥ت تا آفاػمافی ٩یمیها مزـکره ػمزتمقػها ،ؿا بز
چادو هیکيؼ همقهاو ّؼاهپـ ادینتی امی ػىزمًی عزرػ بزا تیزارن اهپـ ادینزتی آهـ کزا ؿا بزا ا٥تغزاؿ
ب ٍـ شتـ ى فباو همکى ،بیاو هیکًؼ .ا ى بغوهای ؿفهًؼه ،با مافهايؼهی بیيتـ ،با هزیق ىؼو ب آگزاهی
ٕب٪اتی ا٥ق وتـ ،با اينزام بیيتـ ػؿ فباو ٕب٪اتی ،با جؿػ ٖٞ٩یتـ ٍـ ش جتـ تیارن اهپـ ادینزتی هنزلش ىزؼو
ج
مافی عرػ ؿا ٕزی کًًزؼ بز هإد٦ز ی هنزلٔ ػؿ رًزبو ٕب٪ز ی
ٝام
هنیـ
ترايًؼ
هی
ادینتی،
ّؼاهپـ
فباو
ب
ج
ػمتاو هتضؼ آو تبؼ ل ىريؼ :هإد ٦ی هنلٖی ک تٞییىکًًؼه يما وػهًؼهی عَیَ ی اٍزلی
کاؿگـ ٥ـ
ج

هنلٔ کل رًبو ٕب ٪ی کاؿگـ ا٩ياؿ ٥ـ ػمی ػؿ ا ـاو عراهؼ برػ .بـای ا ى بغوهای ؿفهًؼه ،ػ گايز ی
ج

ک ٤کاؿعاي » ررػ يؼاؿػ .هـ ػمتا ؿػی ک ػؿ يتیزز ی هبزاؿفا
بإلی همچرو «هباؿفه ػؿ عیاباو ا هايؼو ػؿ ج
ک ٤کاؿعاي ب ػمی آهؼه باىؼ ،ص ٘٦يغراهؼ ىؼ هگـ ا ىک هباؿفه بـ مـ آو ،ب بـياهز ی کزل ٕب٪ز ی کزاؿگـ
تبؼ ل ىرػ عیاباو ،بغيی هیزن اف ا زى ر٢ـا٥یزای هبزاؿفه امزی .گؾىزت اف ا زى ،ػؿ ٍزرؿتی کز بغوهزای
ً
ؿفهًززؼهی ٕب٪زز ی کززاؿگـ هًٞ٦ززل باىززًؼ يترايًززؼ هنززیـ ٝاممززافی هبززاؿفهی ص٪ی٪تززا ّؼمززـها ػاؿاي
ػاؿی
کالو ي٦ی اهپـ ادینن ت٪ؼ جل مـها
ّؼاهپـ ادینتی عرػ ؿا ػيبا کًًؼ ،هـ آو اصتما ػاؿػ ک
ج
اتمن٦ـ ج
ج
هتضؼ آهـ کا ،بغوهای بقؿگتـی اف ٥ـ ػمتاو ٕب ٪ی کاؿگـ ؿا رؾه عزرػ
٥ناػ»
ج
دیبـا ج «پیيـ٥ت ی بؼ و ج
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عیابايی مـها ػاؿاي اهپـ ادینزتی ٩زـاؿ
رًبو
کًؼ آوها ؿا اف عاي ا کاؿعاي بیـ و کيیؼه ػؿ عؼهی ک ج
ج
ػهؼ.
ػاؿی دیبـا ج «پیيـ٥ت ی بزؼ و
کالو ي٦ی اهپـ ادینن ت٪ؼ جل مـها
اگـ ٕب ٪ی کاؿگـ بترايؼ ا ى
ج
اتمن٦ـ ج
ج
هتضؼ آهـ کا ؿا بيکًؼ ،ىکل رؼ ؼی اف رًزبو اٝتزـاُ ارتمزاٝی ،ػؿ بـابزـ راهٞز ٩زـاؿ هیگیزـػ
٥ناػ»
ج
ج
هیتراو اهیؼ اؿ برػ ک بغوهای ٩ابل ترریی اف ٥ـ ػمتايی ک هناکًرو ػ بز ىزرؿههای مزـها ػاؿاي
اهپـ ادینتی بنت ايؼ ،رؾه رًبو ؿها یبغو هنا ا ٕلباي ی ٕب ٪ی کاؿگـ ىريؼ.
مرتضی یگانه
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سیـاست کـارگری با نگاهی
به شـورشهـای آبــان 89
و تـــــرور قاسم سلیمانی
ػؿ ىماؿهی مرم ييزـ ی ؿاه يزر ،ه٪ادز ای بزا
ًٝراو «میامی کزاؿگـی اف اهکزاو تزا پیاػهمزافی»
ايتياؿ ا٥ی .ؿئرك کلی ا زى ه٪ادز بزـ ا زى امزاك
برػ :ک) مافهاو ػؿ يی ٕب ٪ی کزاؿگـ؛ ػ ) هرايزٜ
هرررػ بـ مـ ؿاه اؿت٪اد مافهايی هباؿفا کزاؿگـی؛
م ) اتغزاؽ میامزی کزاؿگـی هتًامزب بزا اهکايزا
هرررػ.
گ٦تگرهززا ي٪ززؼها ی کزز ػؿ بززاه ا ززى ه٪ادزز
ػؿ ا٥ی کـػ ن ،ػاهً گنزتـػهای ػاىزی .ي٪زؼها ی
ک تماهی مٖرس ه٪اد ؿا ػؿبـ هیگـ٥ی .آو بغزو
اف ايت٪اػاتی ک ب ياؿما ی هتى اىاؿه ػاىی ها ؿا بـ ا ى ػاىی تا ػؿ هـ ىماؿه ب بغيی اف ا ى ياؿمزا یها اىزاؿه
کـػه هتًامب با تضرخ

ت٢ییـاتی ک ػؿ ماصی هباؿفه میامی ؿط هیػهؼ ،با تاکیؼ ػ بزاؿه بزـ زک میامزی

ايْماهی میامی کاؿگـی باف گـػ ن .پزیو اف هـچیزق
بًؼی
اٍردی ادبت هتًامب با ّٞیی هيغٌ ،ب رم ٜج
ج

با ؼ ؿ ىى ىرػ ک چیاؿيکت ای ک ػؿ ايتیای ه٪اد میامی کاؿگـی آ ؿػه ىؼ هتًامب با آو میامی هنزت٪ل

کاؿگـی امتغـاد ىؼ ،اىاؿه ب ػ٩ی ٪ای اف هباؿفه کاؿگـی ػاىی .دؾا ا زاػ هـ ت٢ییـی ػؿ ّٞیی ،هزرايٞی تزافه
برررػ آ ؿػه ادقاها تافهای بـای اتغاؽ میامی کاؿگـی هنت٪ل ا زاػ هیکًؼ.
ػؿ ىـا ٔ کًريی با ػؿ يٚـ ػاىتى تماهی ررايب ،هنیـ میامی هنت٪ل کاؿگـی ب بغيی اف ٕب ٪ی کزاؿگـ
ک يرک پیکاو عَرٍیمافیها ٩ـاؿ گـ٥ت ايؼ ،اىاؿه ػاؿػ .ب با ؿ ها ا ى بغزو اف ٕب٪ز هیترايزؼ ػؿ ه٪ابلز بزا
میامیهای تٞؼ ل ماعتاؿیٝ ،ال ه بـ ػ٥ا ٛاف هٞیيی عر و ،هًٞ٦ی بغو بقؿگی اف راه ٞؿا يما ًؼگی کًؼ.
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ا ى يکت ک ٕب ٪ی کاؿگـ ػؿ کًاؿ ه٪ا هی ػؿ بـابـ تٞـّا ٩ايريی ١یـ٩ايريی مـها ػؿ ٝـٍ تردیؼ ،يبا ؼ اف
ً
ٝـٍ ی بافتردیؼ کل مـها ارتماٝی ١ا٥ل باىؼ ،تًیا ػؿٍرؿتی صـ٥ی ٍـ٥ا ايتقاٝی يغراهؼ برػ ک اف ٕـ ز٨
اؿتبإا کاؿگـی با پتاينیلی ٝزإ٦ی ؿ٥ی٪ايز  ،هرّزر ٛگ٦تگزر اکزًو کزاؿگـی صتزی ػؿ هضزؼ ػههزای
هض٦لی ٩ـاؿ بگیـػ .تَرؿ ا ًک ا ًگري اکًوها مـ ٕ ٜی فهاو کرتاهی ٝمرهیی ٕب٪اتی پیؼا کًًؼ ،بیيزتـ
ب ؿؤ اپـػافی هیهايؼ تا پـاتیک ٕب٪اتی .ػؿ ه٪اد ی «میامی کاؿگـی اف اهکاو تا پیاػهمافی» ،ب يکا امامی
هايًؼ هرؿػ ٥ر ،٧ک هـبرٓ ب ٙـ٥یی ٝملیا مافهايی امزی ،اىزاؿهای ييزؼه امزی .ا زى ػمزی ابیاهزا  ،ػؿ
ْ٥ای آدرػهی میامی اهـ ف باٝج هیىرػ رؼا يٚـی ٝملی خفم بزـای پزیوؿ ی میامزی کزاؿگـی ىزکل
يگیـػ.
١یاه ک میامی مـامـی کزاؿگـی کز مزًگبًزای زک مزافهاو مـامزـی کزاؿگـی امزی ،هْٞزال
٥ـا ايی ػؿ پی عراهؼ ػاىی .اگـ ٕب ٪ی کاؿگـ ،عٖاه ٝام هغتٌ ب عرػ ؿا ػؿ رـ او هباؿفاتو بًیزاو يًیزؼ،
هـ آو اصتما ا ى رزرػ ػاؿػ کز بغيزی اف يیزـ ی آو ،رزؾه میامزیهزای رزاؿی هزًضٔ يامیريادینزتی،
رًگٕلباي

اهپـ ادینتی ىرػ .میامیهای مـها ػاؿاي با فبايی ٝام با آصزاػ هزـػم صزـ ٣هیفيًزؼٕ ،ب٪ز ی

کاؿگـ يیق با ؼ اف ػ هباؿفا هرررػ ،عرػ گ٦تمايی مـامـی ٝام ؿا ٕـسؿ قی کًؼ .اهکاو ا ى گ٦تماومافی تا
صؼ ف اػی بـای آو بغو اف ٕب ٪ک ػؿ هزتمٜهزای ٍزًٞتی چزرو هپکزر ،آؽؿآه ،گزـ ه هلزی ٍزًٞتی ٥زرخػ
اهززراف ،کيززی ٍززًٞی ه٦ززی تپزز  ...صْززرؿ ػاؿيززؼ بزز ىززکل ٥قا ًززؼهای هززرؿػ هزمزز اگززؾاؿیها
عَرٍیمافیها ٩ـاؿ گـ٥ت ايؼ٥ ،ـاهن امی .اٝتزـاُ بز ا زى میامزیها ػؿ ىزکل ٝزام عزرػ کز تٞزـُ بز
صرفهها ی چرو ػؿهاو ،آهرفه ،صمل ي٪ل  ...ؿا يیق ػؿ بـ هیگیـػ ،هیترايؼ ب هًٞای پیؿ قی زک میامزی
ٝؼادیٕلباي ی مـامـی باىؼ .تزاله بزـای ٝزام کزـػو هرّزر ٛهبزاؿفا  ،صزؼ ٕب٪ز ی کزاؿگـ ؿا ا٥زقا و
هباؿفاتی ٕب ٪ی کاؿگـ عراهؼ کـػ .بـ ا ى اماك ،تٞـُ بز
هیػهؼ بغوها ی اف ٥ـ ػمتاو ؿا رؾه رًبو
ج
میامیهای برؿژ ا ی اهپـ ادینتی ػؿ ٝاممافی فباو میامی کاؿگـی ؿ ب آصاػ ٥ـ ػمتاو راهٞز ّزـ ؿی
امی.
میامی کاؿگـی ػؿ ىـا ٔ هتالٕن همکى امی تًیا با تاکیؼ بزـ ٝاممزافی ه٪ابلز بزا میامزیهزای تٞزؼ ل
ماعتاؿی اهکاو ىکلگیـی يؼاىت باىؼ .مـٝی ٩زا  ٜتضزرخ  ،ػىزراؿیها هزرايٞی پزیو هزیآ ؿػ؛ پزل
ً
ادقاها تيـ ش ک اهکاو ػؿ هباؿفهی راؿی ب هًٞای تاکیؼ ١یـتاؿ غی بـ ک ىیره ؿاهکاؿ ٍلب يینی.
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اٝتـاّا آباو هاه ٩ا  ٜصاىی ای آو بیو اف هـ چیق اىاؿه ب ١یاه میامزی هنزت٪ل کزاؿگـی ػاىزی.
ا٥قا و  022ػؿٍؼی ٩یمی بًق ى همقهاو با ترؿم ا٥ناؿگنزیغت  ،بضزـاو هٞیيزتی ا٩تَزاػی ياچیقمزافی
ػمتمقػ يیـ ی کاؿ ،تٞـّی آىکاؿ ٩یضاي ب هٞیيی کزاؿگـاو بزرػ امزی .ػؿ ١یزاه میامزی کزاؿگـی ،ػ
ماصی میامی پرف نیرو ّ ٜهرررػ اپرف نیرو پـ ١ـه اهپـ ادینزتی ،تًیزا میامزیهای هزرحـ ػؿ ٩زا ٜ
راؿی هنتًؼ .ا ٨٥ا بـياه ی میامی بـ رًبو ،ت٪ؼم تاؿ غی ػاؿيؼ .ک رًزبو میامزی ػؿ بزؼ ىزکلگیزـی
ػاؿای عَلیها مر های میامی-ارتماٝی امی .آيٖرؿ ک ؿ ا یهای ػؿ و يٚزام بغيزی اف اپرف نزیرو
چزپ هیگر ًزؼ ىزرؿههای آبززاو اٝتـاّزاتی هٞیيزتی عززرػ بز عزرػی يبرػيزؼ کز ا٪٥زی مزـيگريیٕلبايز ،
مـها ػاؿاي  ،پـ ١ـه اهپـ ادینتی بـ آوها مراؿ ىرػ .ا ى رًبو ،ي «دغت ی بیپیـا » بزرػ يز «رًبيزی
عرػب عرػی عرػرره»؛ ب ا ى هًٞا ک ػؿ ١یاه ک ؿهبـی کالو ىکل گـ٥ت باىؼ .هزـ رًبيزی کز فاػه
هیىرػ ػاؿای هغتَا

عَرٍیا تٞیى ا٥ت امی .هـ ىکا٥ی ػؿ ا ى تٞزیى هزـ هغتَزا هتْزاػی ػؿ

ک رًبو هتَرؿ امی .ب ٥ـُ هیىرػ رًبيی ؿا هتَرؿ ىؼ ک ػؿ آو گـا يا

تٞیًزا ٝؼادیٕلبايز ػؿ

کًاؿ تٞیًا اؿتزاٝی صْرؿ ػاىت باىًؼ .اها ا ى بزؼاو هًٞزا يینزی کز ابتزؼا رًبيزی بزؼ و هزیچ عَیَز
هيغَ ای بـ ف هیکًؼ ػؿ هل ی بٞؼی رًزگ بـياهز ها ،بزـای تٞیزیىبغيزی بز رًزبو ػؿ ٍزضً  ،آ١زاف
هیىرػ .بـياه ها میامیها ػؿ دض ٚتردؼ رًبو ا صْرؿ ػاؿيؼ ا ١ا ب هنتًؼ .ػ ادکتیک تـ٩ی ،امتمـاؿ زا
میامی صی صاّزـ امزی کز
هنلٔ ک رًبو ،اف هیچ يمیؿ ؼ .ررػ گـا و ،بـياه
تباهی عَرٍیا
ج
ج
ج
هنلٔ زک رًزبو ؿا همکزى کًزؼ .اف ا زى ؿ امزی کز
عَرٍیا
تباهی
ا
امتمـاؿ
،
تـ٩ی
ادکتیک
ػ
ترايؼ
هی
ج
ج

ریی پًیزاو کزـػو بـياهز های میامزی هژهزرو ػؿ زک
امت٦اػه اف اد٦اٙی چرو عرػب عرػی عرػرره ػؿ ج

رًبو امی .رًبو ػؿ ما ی ک بـياه ی میامزی بزـ ف هیکًزؼ تخبیزی هیىزرػ ،ػؿ پـتزر زک آ گزاهی زا
آگاهی کاؽه بـياه هًؼ مافهاو ا٥ت هیىرػ .امت٦اػه اف د ٘٦عرػب عزرػی ايکزاؿ ياػ زؼه گزـ٥تى هکزايیکی
بـياه ها میامیها ی امی ک رًبوها ؿاهبـی هیکًًؼ .ػؿ ىرؿههای يٚیزـ ىزرؿه ػی  33آبزاو ،31
ايکاؿ اتمن٦ـ میامی هرررػ ،ايکاؿی امی ىـ ؿاي ب َ٩ؼ همـاهی با میاهتـ ى بـياه های میامی.
میامی کاؿگـی ػؿ ّٞیی هرررػ ،تًیا يیـ ی ؿها یبغو امی کز هیترايزؼ بزا مزافهاوػهی عزرػ ،کزاؿ
ٚٝیمی ايزام ػهؼ .ا ى يیـ ی ٕب ٪ی کاؿگـ امی ک با پیو يیاػو میامی ارتماٝی ٝؼادیٕلبايز عزرػ کز
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بنتـ گـا يی ّؼاهپـ ادینتی ػيبا هیىرػ ،هیترايؼ ؿها ی ؿا بـای راهٞز بز اؿه٢زاو آ ؿػ .تزؼاؿک تبلیز٠
ػؿ ج

مـامـی ا ى میامی ،ايکيا٥ی ػؿ ماصی میامی ارتماٝی ا ـاو برررػ عراهؼ آ ؿػ.

٩تی ى٦ا٣تـ ى تٞـُ ب هٞیيی ٕب ٪ی کاؿگـ ،پامظها ی ١یـکاؿگـی مـها ػاؿايز ػؿ ا٥زی هیکًزؼ،
ًٞی صکن ١یاه میامی کاؿگـی ػ گـ ک تضلیل يینی ،بلک ک اٞ٩یزی رزاؿی امزی .بزا ا زى رزرػ ،با زؼ
گ٦ی ک ػؿ ىـا ٔ ٞ٥لی ،گـا وهای هتـ٩زی هررزرػ ػؿ هبزاؿفا ٕب٪ز ی کزاؿگـ ،ػؿ پزی ؿمزرا ی ياکاؿآهزؼی
میامیهای اپرف نیرو صاکماو ػؿ ٍضً ی میامی ا زـاو ،اهکزاو بز ٍزضً آهزؼو بزـای ىزکلػهزی بز
میامی هنت٪ل کاؿگـی ؿا ػاؿا هنتًؼ.
جنگ و نبرد طبقاتی
يمی ىرػ ب تاؿ ظ ،رًبوها ىرؿهها ٥ـهاو ا نی ػاػ .هیچ ؿ يؼ تزاؿ غی هًتٚزـ ٥ـهزاو ٪ٝزبگزـػ زا
مکرو يمیهايؼ .ايتٚاؿ ا ًک ىرؿىیا ٍرؿ يگیـيؼ تا ها هنلش ب تزراو تضزـک ىزر ن ،کرػکايز امزی .ايتٚزاؿ
ا ًک رًگها ات٦ا ٧يی٦تًؼ چرو هباؿفهی ٕب٪اتی آهاػهی ت٪ابل با ّٞیی رًگزی يینزی ،عزراهفػگزی امزی.
ايتٚاؿ ا ًک ٥ـ ػمتاو راه ٞک فباو اٝتـاُ مالس اٝتـاُ اف آيیا ػؿ  ٠ىؼه امی ،ىیـ ؿا عيمگیًاي بز
آتو يکيًؼ ،کرت بیًاي امی.
«بـای هـػهی ک ب تض٪یزـ ػؿ تمزام ىزئرو هًامزبا ارتمزاٝی تزى ػاػهايزؼ ،يبا زؼ بـتزـ ىزـ ٤تـبزرػ؛
ىـا٥تمًؼاو تًیا باؿ ص٪اؿ های چًیى هـػهايی ؿا هیا٥قا ًؼ .بـای هـػهی کز ػؿ تمزام صـکزا ارتمزاٝی عٖزا
کـػهايؼ ،يبا ؼ يَیضیگـ برػ؛ پًؼآهرفاو تًیزا بزـ بٞزؼ عٖزای چًزیى هـػهزی هیا٥قا ًزؼ .بزـای هـػهزی چًزیى
٥ـ کر٥ت

ػؿهايؼه يبا ؼ ػدنرف برػ ا بـآياو تـصن کزـػ؛ تزـصن ػدنزرفی تًیزا صنزی امزی کز صتزی ٝيز ٨ؿا

هیکيؼ ،کاؿی ک اف تً٦ـ هن ماعت يینی .آيچ ػؿ بـابـ ا ى هـػم اينايی امی ،همؼؿػی امی .ػؿ همزؼؿػی
امی ک ػ ايناو بـابـ ،با ػؿػی هيتـک بی آيک اهؼاؿ کؼ گـ باىًؼ ،ػؿ کًزاؿ هزن هیا نزتًؼ .بزـای هـػهزی
چًیى با ؼ تًیا ػ می برػ همؼؿػ ،همـاه همپا ىاي ب ىاي  .چًیى کنی اگـ چ عرػ ص٪یـ يینی ،ص٪اؿ
ػ گـاو ؿا بـيمیتابؼ اگـ چ عٖاکاؿ يینزی ػؿ عٖزای ػ گزـاو يیزق عزرػ ؿا مزیین هیػايزؼ هنزئردیی آو ؿا
ػؿػ عرػ آ گاه امی آوکل ک همؼؿػی هیکًؼ ي تًیا بز ػؿػ ،بلکز
هیپؾ ـػ .آوکل ک ػؿػ هیکيؼ تًیا ب ج
ب عرػ يیق آگاه امی .همؼؿػ برػو چرو گؾؿ کزـػو اف زک ؿ ػ امزی ،آومزاو کز ؿ ػ ؿا اف عزر و بگزؾؿايین؛

26

گؾىتى اف ک کره ب گري ای ک کره ؿا ػؿ عرػ ػؿيزرؿػ ن؛ پیمزرػو زک ؿاه چريزاوکز ؿاه ؿا ػؿ عزرػ بپیمزا ین.
چًیى امی صؼ راوها بؼايین ک  ،راو هـ فيؼه ػدی ،فيؼه ب راو ػگـي امی».3

ً
ٕبیٞی امی ىرؿههای يٚیـ آباو ات٦ا ٧بی٦تؼ .کنی هن يمیترايؼ ب ا ى راو ب دبؿمیؼهها بگر ؼ ٞ٥زال

تضمل کًیؼ .اها ب همیى ايؼافه هن ٕبیٞی امی ک ػؿ ١یاه میامی کزاؿگـی هنزت٪ل ،کزل اپرف نزیرو مزیاه
ملًٖیٕلب ،هزاهؼ٥ ،ـىگـػ ،پـ ١ـه آهـ کا ی ف فه بکيًؼ .بـ عال ٣آيچ صاکماو ا ـاو هیگر ًؼ ا ًزاو
اف ىرؿههای راؿی مردامت٦اػه يمیکًًؼ ،بلک آوها ًٕیى ٍؼای عرػىاو ؿا اف عیاباو هیىًرػ ب تضـک
ػؿ هیآ ًؼ .صاکمیی مـها ػاؿاي ا ـاو ،هنگام با ا ى ػاؿ ػمت های گًگنتـ با می ٜتـ ى اهکايا آهرفىزی
ايناو هًٞ٦یٕلب ،عرػهضرؿ هیل ؿف تـبیی هیکًًؼ .اينايی ک ايضٖآ افعرػبیگايگی ػؿ تمزام
ؿماي ای ،ج
ماصی فيؼگیو عرػيما ی هیکًؼ .ايناو تغلی ىؼه اف ت٦کـ ،ک ػؿ آکاػهیها ؿ ای آهـ کا ی تضَیل هیکًؼ
هؼام ب ىکل هنتیزًی ػؿ ا ى يما و پـفؿ ٧بـ٥ ٧یگرؿ هیگیـػٕ .ب ٪ی کزاؿگـ ٩تزی فبزايی بزـای تکلزن
ػمزی رزاو بز دزبؿمزیؼه اف
يؼاىت باىؼ ،ا ى راه ٞی هًضٔ اف ػهاو ا ٥ـ اػ مـعراهؼ ػاػ .صتزی ٩تزی ٥ـ
ج
گـايی ترؿم ٥ياؿ هٞیيتی ب هیؼاو هیآ ؼ ب رای ا ٥ـ اػ هیفيًؼ ک هنئل ها ياو يینی.
ىـا ٔ رًگی کی اف ىـا ٖی امی ک همکى امی هباؿفا ٕب ٪ی کاؿگـ ؿا بز هضزا ٧بکيزايؼ .همزايٖرؿ
ک ػؿ ىماؿهی مرم ييـ ب ٍـاصی گ٦تین« :میامی تیارن اهپـ ادینتی آهـ کا ػؿ ٩با ا ـاو ،صتی اگزـ بز
رًگ يٚاهی هًزـ ييرػ ،ک میامی رًگی امزی .هضاٍزـهی ىزؼ ؼ ا٩تَزاػی زک کيزرؿ ،صتزی اگزـ بز
هرىکباؿاو آو کيرؿ هًزـ ييرػ ،ک میامزی رًگزی امزی .تضزـ ن عزرػ زک ابزقاؿ رًگزی ػؿ پزاؿهای اف
ا ٩ا  ،ه٪ؼه ی ک رًگ يٚاهی امی .ػيبا کـػو ا ى میامی ترمزٔ اهپـ ادینزن آهـ کزاّ ،زٞیی بنزیاؿ
ززاػ ا زززى ّزززٞیی عٖـيزززاک ،بـٝیزززؼهی
عٖـيزززاکی ؿا ػؿ عا ؿهیايززز ا ززززاػ کزززـػه امزززی هنز
ج
ززئردیی ا زز ج
هضاٍـهىريؼگاو يینی .يیـ های ٕـ٥ؼاؿ ١ـه ػؿ ا ـاو ،همگام با ػ دیهای ١ـبیٕ ،رؿی ايمرػ هیکًًؼ ک
تبییى» ّزٞیی بز ا زى ىزکل ،عزرػ بغيزی اف
گر ی ػ دی ا ـاو ،هنبب ا زاػ ا ى ّٞیی عٖـياک امی؛ « ج
تضلیلی» ا ى تیارن امی .ػؿ ا ى دضٚز ی تزاؿ غی  ،هزیچکل يمیترايزؼ اػٝزا
تیارن اهپـ ادینتی ػ٩ی ٪ی «
ج
ً
کًؼ ک ػ٩ی٪ا هیػايؼ ا ى ّزٞیی عٖـيزاک کز ػؿ يتیزز ی تیزارن اهپـ ادینزتی آهـ کزا هتضزؼايو ىزکل
فػو ػ دزی ا زـاو زا
گـ٥ت  ،ب کزا عتن هیىرػ؛ تًیا چیقی ک ٖٞ٩ی امی ا ى امی ک آهـ کا با هؼ ٣فهزیى ج
 3بغيی اف ياه ی ک ؿ٥ی ٨ب يگاؿيؼه.
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ً
نی ١ـهگـا اي ػؿ آو تنلین آو ػؿ ه٪ابل آهـ کا ،ک میامزی تماهزا رًگزی ؿا پزیو گـ٥تز
ا زاػ ک ػگـػ ج

امی ک يتا ذ تبٞا ا ى میامی ،ب تماهی هًرف هيغٌ يینی» .4صاخ ا ى میامی رًگزی اؿػ هـصلز ای

تافه ىؼه امی .تـ ؿ ٥ـهايؼهی مپاه ٩ؼك اف رايب آهـ کا ،ک میامی رًگزی امزی کز ػؿ اػاهز ی تضزـ ن
٥ياؿ صؼاکخـی ٩ـاؿ هیگیـػ.
ػؿ پی ا ى ٝملیا تـ ؿ ،ىاهؼ میل ٩ا ٞی هنتین ک ب مـٝی ىتاه هیگیـيؼ .صمل ی هرىکی ا ـاو ب
پا گاه يٚاهی آهـ کا ،م٪رٓ هراپیمای هنا٥ـبـی ػؿ احـ اٍابی هرىک پؼاً٥ؼ هرا ی رمیرؿی امالهی ١یـه.
ً
همايٖرؿ ک پیيتـ گ٦تین آهـ کا با هؼ ٣اف هیاو بـػاىتى ػ دی ا ـاو ک میامی تماها رًگی ػؿ پزیو گـ٥تز
ک تبٞا

يتا ذ آو هًرف هيغٌ يینی .هٞلرم يینی ٩تی ا ى هزل هًتيـ هیؿمؼ چ صزن اف ات٦ا٩ا ؿط

ػاػه امی .تا همیى را تضرخ بقؿگی ػؿ هًٖ٪ز ؿط ػاػه امزی کز ييزاي هزا و ؿا هیىزرػ ػؿ تَزر ب ٕزـس
پاؿدماو ٝـا ٧بـای اعـاد يیـ های آهـ کا ی ػ ؼ .صْرؿ هیلیريی تيیی ٜکًًؼهها ،اصتمزا تضزرخ تی ػؿ ٍزضً
ً
ػاعلی ؿا يیق ب همـاه ػاؿػ .ػؿ پی ا ى صْرؿ ػ٩ی٪ا ػؿ فهايی ک تَرؿ هیىؼ پیاػهيٚام اهپـ ادینی ب کلزی تزا
إال ٛحايری اهکاو تضـکا هیؼايی ؿا اف ػمی ػاػه باىؼ با ؼ يٚاؿهگـ اهیزؼ اؿ پیزـ فی آهـ کزا ػؿ ٍزضً ی
رًگ باىؼ ،م٪رٓ هراپیمای هنا٥ـبـی ّـب ٩ابل ترریی ب رمیرؿی امالهی اؿػ کـػ بغو ٩ابل ترریی
اف پیـ فیهای ب ػمیآهؼه بـای ىکلػهی ب بنیذ ترػهای صر تيیی ٜپیکـ ٩امن ملیمايی ؿا ب صاىی بزـػ.
ػؿ چًیى ىـا ٖی صْرؿ هیؼايی هٞتـّاو ب م٪رٓ هراپیمای هنا٥ـبـی يضرهی إالٛؿمايی ػؿباؿهی ٝلی
صاػح  ،هائؼهای ادیی برػ بـای ػ دیهـػاو آهـ کا ی؛ چًزاوکز ا ًزاو اف ىزاػی پزاؿه ىزؼو ٝکزل ٥ـهايزؼهی
تـ ؿىؼهی مپاه اصتـام هٞتـّاو ب پـچن آهـ کا ػؿ پرمی يمیگًزیؼيؼ.
ػ دی ا ـاو ػؿ پًاه تيیی ٜهیلیريی ،ايتٚاؿ آيچ ػؿ ػی  31ات٦زا ٧ا٥تزاػ ؿا يؼاىزی .اهزا میامزیهای ػ دزی
ب يضری امی ک ٩ر ٛات٦ا٩اتی چرو آباو  31ؿا ارتًاهياپؾ ـ هیکًؼ .همايٖرؿ کز ػ دزی آهـ کزا اٝزالم کزـػه
امی ػؿ ٩ا  ٜػی  ،33آباو  31ػی  31با ترر ب ررػ ىؼ ؼتـ ى تضـ نها ،صتی بـای يمري ک ىٞاؿ ٝلی
ػ دی اهـ کا مـ ػاػه ييؼه امی .اف ا ى هًٚـ ،هم ی ا ى اٝتـاّا ػؿ ک اتمن٦ـ هيزتـک میامزی ٍزرؿ
گـ٥ت ايؼ .ت٦ا ها اها همچًاو اهمیی ػاؿيؼ .ىرؿههای آباو  31ػی  33همگی پا ها ی هٞیيتی ػاىزتًؼ
اگـچ ز ىززکل عززرػ ا ززى ىززرؿهها مززـها ػاؿاي اهپـ ادینززتی بززرػ ،ػؿ يتیز ز ی میامززیهززای تٞـّززی
4
تتایس سساس  ،اقتصادی و طبقات ِ خروج آمریکا از برجام ػؿ ىماؿهی مرم ييـ ی ؿاه ير ؿرر ٛکًیؼ.
ب ه٪اد ی مقمما و ِ
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مـها ػاؿي ؿط ػاػيؼ .اها تزمٞا ػی  31صاٍل ک ؿعؼاػ برػ؛ ک اهکاو گيرػه برػ ک بـای ب٪اد ،يیزاف بز
هنت٪ین دزنتیکی اهپـ ادینن ػاؿػ .ا زى تزمٞزا هايًزؼ آيچز ػؿ آبزاو  31ؿط ػاػ ،بز عزإـ
صما ی ػعادی
ج

صْرؿ ٥ـ ػمتاو اٝتـاّا هٞیيتی ،هغؼ ه ٥ـ بػهًؼه يینتًؼ .بـعی هضتراهای هٞیيزتی اٝتـاّزا

ػی  33آباو  31ا ا ٦ای ي٪و بغوها ی اف ٥ـ ػمتاو ػؿ ا ى اٝتـاّا ٝ ،ؼهی ٥ـا ايزی ؿا بز ػ زاؿ هپزـ ج
چپ مـيگريیٕلبی ک ب عإـ ٝملیا يٚاهی آهـ کا ٝلی ػ دی ا ـاو
گماي فيی بغی ا٩با مپـػ .همیى ج
هلیل مـػاػه برػ ،پل اف ػی  33اي٪اله کاؿگـی ير ؼ هیػاػ ٩بای «بلير نن» ب تى کزـػه بزرػ .همزاوٕزرؿ

زاؿ هترمززٔ ب اٍززٖالس «هززؼؿو تضَززیلکـػهای» کز بززـای چًززؼ ؿ ف
کز گ٦ت ز ىززؼ صْززرؿ ػ بززاؿهی ا٩يز ج

ػاييگاهها عیاباوهای تیـاو ؿا اى٢ا کـػيؼ تبؼ ل ب صًزـهی تـاهپ ىؼيؼ ،اهکايی گيرػه امی .اهکزاو
گيرػهای ک اف «ا باها ،ا باها ،ا با ا يا ا با ها» تا «ػىمى ها همیىراك ،ػؿ  ٟهیگى آهـ کاك» اػاهز ػاىزت
امی تا إال ٛحايری اػاه ػاؿػ .ا ى ا٩ياؿ هترمٔ ،بیپـ اتـ اف همیي ػ ب هؼاعل ی هنت٪ین چکم پرىزاو
ً
آهـ کا ی بنت ايؼ بـای کيايؼو تايکها ي٦ـبـهای اؿتو آهـ کزا بز ىزیـهای ا زـاو ،صتزی بْٞزا صاّزـيؼ
ٝا٥یززیٕلبی «ٕب ٪ز ی هترمززٖی» ؿا کًززاؿ يیًززؼ بززـای اً٩ززا ٛاهپـ ادینززن ب ز تیززارن گنززتـػهتـ ،اف عززرػ ػؿ
عیاباوها« ،ىزاٝی» صتی ايتضاؿ يياو ػهًزؼ .ػؿ کًزاؿ ا زى ،آيزاو بز ا زى اهیزؼ بنزت ايؼ کز بغوهزا ی اف
ٕب ٪ی کاؿگـ ٥ـ ػمتاو ؿا ب مـبافاو پیاػهای تبؼ ل کًًزؼ کز ػؿ عیاباوهزا بزـای پیيزبـػ ٕزـس ي٪يز ای
مـها ػاؿاي

اهپـ ادینتی ،مًگـ هیمافيؼ بـای آياو هیرًگًؼ .آياو ،کاؿگـاو ،هضـ هاو ،صاىی ييزیًاو

٥ـ ػمتايی هیعراهًؼ ک با تمام يییهای عربی ک همکى امی ػاىت باىًؼ ،ادکى بیفباو باىزًؼ رزاػه ؿا
بـای ٩اتالو عرػ ٍا ٣کًًؼ.
ؿ ی میامی ا٩تَاػی ػ دزی همچًزاو ينزبی بز ٕب٪ز ی کزاؿگـ تٞـّزی امزی هزیچ ييزاي ای اف
تیارمی راؿی ب چين يمیعرؿػ .تًیا ػؿ ک پـػه ػؿ خ ض ی برػرز ی مزا
٪ٝبييیًی ػ دی اف بـياه های
ج

ک ٤ػمتمقػ کاؿگـاو ک هيمر هادیا عراهؼ ىؼ ،پا یىتـ آ ؿػه ىؼه امزی .ػؿ ٩زايرو برػرز ی ،8931
 ،33ج
هادیا بـ ػمتمقػ کاؿگـاو ،ب هیقاو ػه ػؿٍؼ بـ هافاػ ػمتمقػ ػ هیلیرو  172هقاؿ ترهزاو اٝمزا هیىزؼ
ً
ا ى ٩ايرو هادیاتی ٝیًا بـای کاؿکًاو ػ دزی هزن ؿٝا زی هیىزؼ؛ اهزا ػؿ خ ضز برػرز ی مزا  ،33هادیزا بزـ
ػمتمقػ کاؿگـاو ،ػه ػؿٍؼ بـ هافاػ ػ هیلیرو  922هقاؿ ترهاو هادیا بـ ػمتمقػ کاؿکًاو ػ دی ،ػه ػؿٍزؼ
بـ هافاػ م هلیرو ترهاو ػؿيٚـ گـ٥ت امی .وادبت هًرف ا ى خ ض ب تَر ب يیزا ی هزلزل يـمزیؼه اهزا هزیچ
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يياي ای اف هغاد٦ی هن ػؿ هیاو يما ًؼگاو هزلل ب چين يمیعرؿػ) .ػ دی بزـ ػمزتمقػهای يزاچیق کزاؿگـاو
هادیا

ّ ٜکـػه همقهاو هٞا٥ییهای هادیاتی گنتـػه بـای مـها ػاؿاو بقؿگ ّ ٜهیکًؼ .ػؿ کًزاؿ ا زى،

ػ دی ػؿ مادیاو اعیـ ،هزرف ا٥قا و يـطهای بیماب ٪ای ب ا ى مـها ػاؿاو ػاػه آوها ٝال ه بـ ا زى کز اف
ترؿم کمـىکى بز ٕب٪ز ی کزاؿگـ ا٩يزاؿ
هٞا٥ییهای هادیاتی گنتـػهای بـعرؿػاؿ هنتًؼ ،با
تضمیل يٚام ج
هًؼ ج
ج

هْا ٤ٝکاليی ب ریب هیفيًؼ.
٥ـ ػمی ،مرػهای
ج

پیيبـػ هباؿفهی کاؿگـی ػؿ چًیى ىزـا ٖی پیچیزؼگیهای تزافهای پیزؼا هیکًزؼ .ىزـا ٔ رًگزی٥ ،يزاؿ بزـ

ا٩تَاػ ايت٪ا ا ى ٥ياؿ ب ٕب ٪ی کاؿگـ ؿا ا٥زقا و هیػهزؼ .ػؿ ىزـا ٔ رًگزی ،اٝتزـاُ ا٩زؼام ٝلیز ا زى
ً
ىـا ٔ ب ؿاصتی ب هنپیمايی با تـاهپینیها تـرم هیىرػ .اف مزر ی رـ ايزا اپرف نزیرو آهـ کزا ی ،ص٪ی٪تزا
ّٞیی ؿا هناٝؼ هی ابًؼ تا اف ا ى اٝتـاّا بیـه بـػه ىـا ٖی هیؼايی ؿا بـای کمک ب ربی ی اهپـ ادینن
همراؿ کًًؼ اف مری ػ گـ ،مـکره اٝتـاّا اف مری ػ دی کاؿ٥ـها با ىـا ٔ ؿاصیتـی ٍرؿ هیگیزـػ .ػؿ
هیززاو اٝتـاّززا آبززاو  31ب ٍززرؿ صاىززی ای ىززاهؼ آو بززرػ ن کز ٝززؼهای اف هٞتـّزاو عراهززاو اٝتززـاُ
کًتـ ىؼه تًٚینىؼه ٝلی گـايی بًق ى برػيؼ اها ىٞل های آتو عين ب ؿاصتی ا ى هکايیننهای هت٦ا تی
ؿا ک همکى برػ بـ ف کًؼ ىکلی هت٦ا

ب عرػ بگیـػ ،ب صاىی بـػ؛ ا ى صؾ٥ی برػ ک هن بزـای مزـکرهگزـ

هٖلره برػ هن بـای رـ ايا پزـ اهپـ ادینزی .صکرهزی ػؿ ىزٞل های آتزو بز مزاػگی گزرهاه ؿا بز ؿ ی
اٝتـاّا هٞیيتی بنی چما٧اه ؿا بیـ و آ ؿػ رـ ايا مـيگريیٕلب ،ي٦ل ؿاصتی کيیؼيؼ کز «بًزق ى
بیاي امی ،اٍل يٚام يياي امی».
یزارمی آفاػگؾاؿايز ی
میامی کاؿگـی ػؿ چًیى ىـا ٖی با ؼ با تاکیؼ بـ ٝاممافی ه٪ابل بزا میامزیهزای ت
ج
ػ دززی مززـها ػاؿی ،همقهززاو پیگیززـی هبززاؿفهی ٕب٪ززاتی ػؿ هضززیٔ کززاؿ ،میامززی ؿفی ٝؼادیٕلبايزز ،
ّؼمززـها ػاؿاي ّؼاهپـ ادینززتی ػؿ عیابززاو ؿا هززؼيٚـ ػاىززت باىززؼ .ىکنززیهای پززیػؿپززی میامززی
مـيگريیٕلبی ک هـ يبـػی ؿا رًگ يیا ی تـمین کـػه اهکاو بـياه ؿ قی هؼ٣هًؼ مزافهاو ا٥تز ؿا مزلب
هیکًؼ با بمباؿاو تبلی٢اتی ا ؼئردرژ ک ٝمؼه کـػو ٍزؼاها ىزٞاؿهای عزرػ ،اهکزاو بزـ ف يزرٝی ػ گزـ اف
میامی ؿفی ؿا تْٞی ٤هیکًؼ ،با ؼ هرؿػ ترر کل ٕب٪ز ٩زـاؿ بگیزـػ .کزاؿگـاو ه٦زی تپز  ،هپکزر ،آؽؿآه ...
اهکاو ٝاممافی هٖادبا ّؼمـها ػاؿاي ؿا ػاؿيؼ ٥ـ ػمتاو کاؿگـايی کز باؿهزا بز هخابز گرىزی ػم تزر
هَـ ٣ىؼهايؼ ،با ؼ ػؿ ه٪ابل عٔ میامی هًضٔ پـ ١ـبی ک چیل ما امی ػؿ کًاؿ مـکرهگـاو٥ ،ارٞز بز
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ارتمزاٝی
باؿ آ ؿػه ،ا نتاػگی کًًؼ .همقهاو هـ ػؿر اف ا نتاػگی ه٪ا هی ػؿ بـابـ میامیهای ا٩تَزاػی
ج
تیارمی ػ دی مـها ػاؿی ػؿ ا ـاو ،هیترايؼ ي ٖ٪ی اهیؼی باىؼ ػؿ ػ ترػهها ی ک هنزیـی بزـای عزـ د اف
ج
ا ى اينؼاػ میامی ٕلب هیکًًؼ .مـٝی ٩زا  ٜتضزرخ  ،ػىزراؿیها هزرايٞی پزیو هزیآ ؿػ کز تضزـک

ؿ ىىبیًی بیيتـی ؿا اف پیيـ او هباؿفهی ٕب٪اتی ٕلب هیکًؼ .دزؾا میامزی هيزغٌ ػؿ ٩بزا ا زى ّزٞیی
ادقاهی امی .ػؿ ا ى ؿامتا مٞی هیکًن يکاتی ؿا هٖـس کًن ايتٚاؿ بـ ا ى امی تا ػ گزـ کرىزًؼگاو يیزق مزین
عرػ ؿا ا ٦ا يما ًؼ.
 -8بـعی گماو هیکًًؼ رًگ هًرف ىـ  ٛييؼه١ ،ا٥ل اف ا ًک ها هن اکًرو ػؿ ٍضً ی يبزـػ ن .کنزی کز
ً
ً
٥کـ هیکًؼ رًگ هًرف اٞ٩ا ىـ  ٛييؼهٖٞ٩ ،ا هیعراهؼ تنلین ىرػ .اها همکى امی فهايی بـای تنلین
ىؼو يیق با٩ی يمايؼه باىؼ .میامی کاؿگـی با ؼ هٖٞر ٣ب ا ى اٞ٩یی باىؼ آ ًؼهی هباؿفا عزرػ ؿا ػؿ
ا ى ىـا ٔ بـياه ؿ قی کًؼ .میامی ي ب رًگ٩ ،تی کيرؿی هرؿػ تیارن اهپـ ادینتی ٩ـاؿ گـ٥ت امی،
میامی تنلین امی .میامی ػ٥ا ٛهییًی ب ٙاهـ مـؿامی امی ،اها ٩تی صاکمیزی مزـها ٕ ،ب٪ز ی
کاؿگـ ؿا ب هخاب مًگ ف ـ ى آمیاه ٕلب هیکًؼ ،با ؼ هرؿػ هزم ٩ـاؿ بگیـػ تزا اف تٞزـُ بز هٞیيزی
مـکره مافهاوهای کاؿگـی ٪ٝب ييیًی کـػه ىـا ٔ ػ٥ا ٛهییا ىرػ٩ .تی هؼ ـ ٝاهل ه٦ی تپ وامؼ
بیگی) ،تـ ؿ ٩امن ملیمايی ؿا تنلیی گ٦ت آهاػگی هـػم بـای رًگ ؿا اٝالم هیکًؼ ٩ـاؿ يینی عزرػه
ب رًگ بـ ػ ،ا ى فادر ی ک عزرو کزاؿگـاو ه٦زی تپز ؿا هکیزؼه ،صزاخ رزاو کزاؿگـاو ؿا ػؿ رًزگ ٕلزب
میامزی بزرؿژ ا جی هررزرػ اف رملز اپرف نزیرو
هیکًؼ .ػؿ ىزـا ٔ رًگزی ،هـگريز اػ١زام ػؿ يیـ هزای
ج

صاکمیی ،ب هًٞای ٩ـبايی کـػو میامزی کزاؿگـی امزی .کزاؿگـاو هرٙز ٤هنزتًؼ ٍزضً رًزگ ؿا بز
ػؿمتی تيـ ش کـػه ي٪و يیـ های اهپـ ادینتی ؿا ا٥يا کًًؼ .همقهاو کاؿگـاو با ؼ تٞـُ مزـها ػاؿی
ػ دی مـها ب ٕب ٪ی کاؿگـ ؿا ب ًٝراو میامیهای عائًاي ؿمرا کًًؼ.

 -0ىکنی ا پیـ فی ػؿ ا ى ّزٞیی بزـای ٕب٪ز ی کزاؿگـ صیزاتی امزی .کزاؿگـاو ا زـاو هزنٍزؼا بزا تمزام
هلیهای عا ؿهیاي با ؼ عراهزاو عزـ د آهـ کزا اف هًٖ٪ز باىزًؼ .اصتمزا ا زى رزرػ ػاؿػ کز ىکنزتی
ربـاوياپؾ ـ اف فا ی میامیهای مـها ػاؿاي ی ػ دی ا ـاو ب کيرؿ تضمیل ىزرػ .میامزی کزاؿگـی
زرػ
با ززؼ هٖٞززر ٣بز ا٥يززا ؿ ىززًگـی باىززؼ .ياکاؿآهززؼی ػ دززی مززـها ػاؿی ػؿ ػ٥ززا ٛاف کيززرؿ کز اف عز ج
مـها ػاؿاي برػو آو ،ييأ هیگیـػ ،با ؼ بیؿصماي هرؿػ هزم ٩ـاؿ بگیـػ.
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 -9اهـ ف بیيتـ اف هـ فهايی هنپیمايی اپرف نیرو هقػ ؿ با میامیهزای آهـ کزا ؿ ىزى ىزؼه امزیٕ .ب٪ز ی
کاؿگـ دض ٚای يبا ؼ ػؿ ٪ٝب ؿايزؼو ا زى يیـ هزای مزیاه ػؿيزگ کًزؼ .اگزـ تزا ػ زـ ف بز ىزکل صاىزی ای
ىٞاؿهای اؿتزاٝی ا ًاو اف اٝتـاّا کاؿگـی ىًیؼه هیىؼ اف اهـ ف ايتٚاؿ هیؿ ػ ي تًیزا ا زى ٍزؼاهای
رقئی عاهره ىريؼ ،بلک ٍؼاهای ؿ ىى ى٦ا٥ی ٝلی ا ى هقػ ؿاو ب گره بـمؼ.
 -4آو رماٝی گنتـػهای ک ػؿ هـامن تيی ٜتـ ؿىؼهها ىزـکی کـػيزؼ ،اگزـ چز اف هزنپیمزايی بزا يیـ هزای
آهـ کا ی ػؿ ا ى دض ٚهبـا هنتًؼ اها با ؼ ػاينی ک ا ى رماٝی گنتـػه ،ه٪ردز ی ٝزؼادی ارتمزاٝی
يبـػ ٕب٪اتی ؿا ػؿ هنپیمايی با ػ دی صاکن ياػ ؼه گـ٥ت

ب ماػگی ٝؼادی ارتمزاٝی ؿا بز بیزای اهًیزی

٥ـ عت ايزؼ .با زؼ بز ا زى يیـ هزای مزی ٜارتمزاٝی گرىزقػ کزـػ کز ػؿ ١یزاه میامزی ٝؼادیٕلبايز
مرمیادینتی ،اهًیی يیق ب ؿاصتی ٩ـبايی عراهؼ ىزؼ؛ همزايٖرؿ کز میامزیهای مزـها مزاخؿ تزاکًرو
فهیً ز ؿا بززـای هژهززرو ىززؼو مززیاهتززـ ى پـ ژههززای اهپـ ادینززتی ػؿ رًبوهززا همززراؿ کززـػه ٍززؼای
اهپـ ادینن ػؿ بنیاؿی اف اٝتـاّا  ،اف ػهاو ترػهها ٥ـ اػ ىؼه امی .بٞؼ اف ا ى يیق اػاه ا زى میامزیها
دٖما ربـاوياپؾ ـی ب همـاه عراهؼ ػاىی .گؾىت اف ا ى ،بٞیؼ يینی با گؾىی فهاو کرتزاهی ؿ٩یز٨
ىؼو اصناما  ،ىاهؼ يیـ ها ی باىین ک اف هیاو همیى تيیٜکًًؼگاو تى ب تنلین ػؿ بـابزـ اهپـ ادینزن
هیػهًؼ.
 -7بـای هم ی ٥ـ ػمتاو ٕب ٪ی کاؿگـ با ؼ ؿ ىى ىرػ ک مـها ػاؿی ًٕی بیىادمللی هـػ ٝاهالو
ا ى ىـا ٔ تباهکًًؼهايؼ .دؾا بز همزاو ايزؼافه کز ىز٦ا ٣با زؼ ٝلیز میامزیهزای رًزگا٥ـ فايز آهـ کزا
ا نتاػگی کـػ ،با ؼ ػؿ بـابـ میامیهای ا٩تَاػی ارتماٝی مـها ػاؿاي ی ػاعلی يیق ب ًٝزراو ٝاهزل
تيتی ىکا ٣ػؿ و ربی ػ٥اٝی ،ا نتاػ.
میامی کاؿگـی ػؿ ا ى ػ ؿه ٙزا  ٤مزًگیًی بزـ ػ ه ػاؿػ .ىکنزیها هرايز ٜپیيزیى همچًزاو پابـرزا
هنتًؼ هْٞال رؼ ؼ يیق ب آيیا ا٥ق ػه ىؼهايؼ .با ررػ هم هراؿػی ک ؽکـ ىزؼ ،يمیتزراو هزیچ میامزی
يزا بغو ػ گـی اف هیچ يیـ ی ارتماٝی رق ٕب ٪ی کاؿگـ ايتٚاؿ ػاىی .تًیا ا ى ٕب٪ز میامزی هنزت٪ل
ا ى ٕب ٪امی ک هیترايؼ ه٪ا هتی ص٪ی٪ی مـامـی ؿا ػؿ بـابـ هم يیـ های تباهکًًؼه بـپا کًؼ.
اسد نوروزی
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آذرآب :بیایید کارگران را بسنیم!

پیو اف اي٪اله  8381ؿ می ػؿ بضبرص ی ػؿگیزـی تزًو هیزاو کزاؿگـاو مزـها ػاؿاو ،ؿ ىزً٦کـاو
ٕـ٣ػاؿ مـها ػاؿی ،ىرؿای کاؿگـاو ؿا «ىرؿای مگها» هیياهیؼيؼ .ا ى يامگؾاؿی ٍزـ ش بزؼ و خپرىزايی
هیترايؼ ىرک کًًؼه باىؼ ،اها ب چًیى ٍؼا٩تی با ؼ ترریی عاً هبؾ ػاىی .مـها ػاؿاو تزا هًگزاهی کز
ؿمزیؼو چًزیى ٩تزی بز
٩ؼامی کالهياو ػؿ هٞـُ عٖـ ٩ـاؿ يگیـػ ،اػا إراؿىاو ؿا کًاؿ يمیگؾاؿيزؼ .تزا
ج
٥رؿ با هیزايی ٝزیب اف اص٪ا ٧ص٪ر ٧کاؿگـاو مغى هیؿايًؼ ،گر ی ک عرػىاو يیق ػؿ ٟهزای عرػىزاو ؿا
بزا ؿ ػاؿيزؼ بز ػؿ ٟها يزاو تٚٞزین هیکًًزؼ .با زؼ پزؾ ـ٥ی کز بزـای هزـ تٞـ ز ٤تضنزیًی هیقايزی ػؿ ٟ
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گًؼهگر ی ّـ ؿی امی ،اها چًیى تٞاؿ  ٤ػؿ ٟها ی ،ىرک کًًؼهتـ اف «مگ» ياهیؼو کاؿگـاو امی .اصتماخ
بنیاؿی اف ها ػؿ چًیى هراٞ٩ی ػؿ هراری با چًیى ػؿ ٟهای ىاطػاؿی اف عرػهاو پـمیؼها ن ،چگري هیتزراو
با چًیى ا ماو با ؿی ػؿ  ٟگ٦ی؟ ا ى مزرا اف آو مزرا هزا ی امزی کز ىزا ؼ بزـای کزاؿگـاو آؽؿآه ػؿ بـابزـ
هؼ ـاو کاؿعاي ا امزتايؼاؿ امزتاو هـکزقی ،باؿهزا باؿهزا پزیو آهزؼه باىزؼ .چگريز هیتزراو بزا ا مزايی ؿامزظ
ػؿ ٟهای بقؿگ گ٦ی؟
دولت و بحران
پل اف رًگ با ٝـا ،٧رمیرؿی امالهی ک با ؿکرػ ترؿم ػمی پًز يـم هیکـػ ،يیاف ػاىی ـايیهای
ياىی اف رًگ ؿا بافمافی کًؼ کزاهو هیزقاو مزرػآ ؿی اصزؼهای تردیزؼی ؿا بز يضزری ربزـاو کًزؼ .ػ دزی
مـها ػاؿی ا ـاو ک ػؿ هًٚره ی هنپیماياو آهـ کا ٩ـاؿ يؼاىی تضی تضـ ن برػ ،ب ؿاهکاؿها ی يیاف ػاىی
ک بترايؼ ٥ياؿ ؿا تضمل ّٞیی ؿا بافمافی کًزؼ .ؿاهکزاؿ پیيزًیاػی کز اف ا اعزـ ػ دزی هیـصنزیى هرمزری
هٖـس ىؼ اها گامهای امامی آو بٞؼ اف ا ى ػ دی بـػاىت ىؼه برػ ،تٞؼ ل ماعتاؿی برػ .تٞزؼ ل مزاعتاؿی ،ػؿ
کًاؿ کاهو هق ً های ػ دی اف ٕـ  ٨کاهو عؼها ارتماٝی چزرو بیؼاىزی ػؿهزاو آهزرفه ٝمزرهی
همچًیى آفاػمافی ٩یمیها ،ب ػيبا عَرٍیمافی برػ .پیاػهمافی میامیهای تٞزؼ ل مزاعتاؿی بز ٕزرؿ
هٞمر اف ٕـ ٥ ٨ياؿ بايک ریايی ًٍؼ  ٧بیىادمللی پر ب ػ دیها تضمیل هیىؼ ،اها ػ دزی ا زـاو بزؼ و
چًیى ٥ياؿها ی ب ٕرؿ ػا ٕلباي تٞؼ ل ماعتاؿی عَرٍیمافی ؿا آ١زاف کزـػ .ػؿ ا٩ز ،ٜؿ ه ػ دزی بزـای
هراری با بضـاو ا٩تَاػی ما های پا ايی رًگ ا ى ىؼ ک هنئردیی ا٥قا و بیـهکيزی اف کزاؿگـاو مزرػ
هؼ ـ ی تردیؼ ؿا ب بغو عَرٍی بنپاؿػ٥ .ياؿ تضـ ن اهپـ ادینن ٥ياؿ تٞؼ ل مزاعتاؿی ،چزرو هزـ ٥يزاؿ
ػ گـی ک يیاف ب ىاي ها ی بـای تضمل ػاؿػ ،ب ىاي ها گـػههای کاؿگـاو هضر ىؼ .ػ دزی ا زـاو هـچز اف
رايب تضـ ن ػ گـ ٝراهل تضی ٥ياؿ بیيتـی ٩ـاؿ هیگـ٥ی٥ ،ياؿ بیيتـی ؿا ب کاؿگـاو ٥ـ ػمتاو تضمیزل
هیکـػ.
ػؿ ما ٩ 8910ـ ٝب يام ىـکی ًٍا  ٜآؽؿآه ا٥تاػ ا ى ىـکی اؿػ ٥ـآ ًؼ عَرٍیمافی ىؼ ،تزا ا ًکز
ػؿ ما  8911آؽؿآه ب ٥ـ بـف متاؿ پـيا اگؾاؿ ىؼٕ .ی هزؼ ـ ی بزـاػؿاو پـيزا تٞزؼاػ کزاؿگـاو آؽؿآه اف 9222
کاؿگـ ب  8322کاؿگـ کاهو پیؼا کـػ ،تردیزؼ اف  0222تزى ػؿ مزا بز  812تزا  922تزى ؿمزیؼ .کاؿعايز ای کز
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بنیاؿی اف تزییقا پیيـ٥ت ی يیـ گاههای بـ ،٧پتـ ىیمی ،پاخ يگاه کاؿعاي های میماو ؿا يز ٪٥زٔ بزـای
ا ـاو ک ػؿ مرؿ ٝ ،ـا ٧بالؿ ك تردیؼ هیکـػ ،ب تردیؼ عـػ ؿمیؼ .ص٪زر ٧کزاؿگـاو بافيينزتگاو آؽؿآه بز
تٞر  ٨ا٥تاػ تا ا ًک ػؿ هـصل ی آعـ بـاػؿاو پـيا ،مًؼ کاؿعاي ؿا يقػ بايک کيا ؿفی ریی اعؾ ام گـ گؾاىتًؼ.
بززا ٝززؼم بافپـػاعززی ام ،بايززک کيززا ؿفی کاؿعاي ز ؿا هَززاػؿه هادززک  99ػؿٍززؼ مززیام آؽؿآه ىززؼ .ػامززتاو
عَرٍیمافی ػؿ هم را بیىباهی ب ٥یلن ٥اؿمیها يینی .هم اف ک ٕـس کلی اصؼ تبٞیی هیکًًزؼ اهزا
ػؿ رقئیا ت٦ا ها ی ػاؿيؼ .آؽؿآه هن چرو ا١لب ػامتاوهای عَرٍیمزافی ،بزا بغزو عَرٍزی اٞ٩زی
ىـ  ٛىؼ ب بايک عتن ىؼ .اها هماو ػؿ ٟهای پـآه تاه ها ؿا ب پا او ٥یلنها اهیؼ اؿ يگز هزیػاؿػ .کزؼام
ػؿ ٟ؟
پیاػهمافی هـ میامتی هلق ها

ّـ ؿ ها ی ػاؿػ ک اهکاو کًاؿ فػو هراي ٜآهاػهمافی ىـا ٔ هًامب

ریی ارـای آو میامی ؿا ٥ـاهن کًؼ .ا ى هلق ها با ؼ ػؿ صرفههای هغتل ٤میامزی ،ارتمزاٝی٥ ،ـهًگزی
اهًیتی پغی پق ىرػ تا هم چیق هٖبر٩ ٛابل پؾ ـه ب يٚـ ؿمؼ .ا ى پغی پق ػؿ ػ دیهزای مزـها ػاؿی
اهمیتی ػ چًؼاو پیؼا هیکًؼ .هـ چ بـياه های ا٩تَاػی ػؿ تْاػ بیيتـی با هًزا ٜ٥بغزو ١ادزب هزـػم ٩زـاؿ
گیـػ ،ػؿ ٟهای بقؿگتـی ریی ترری ا ى بـياه ها خفم امی .بـای پیاػهمافی را ايؼاعتى چًیى ػؿ ٟهزا ی
ب يیاػهای بقؿگتـ کاؿآهؼتـی يیزاف امزی کز بترايًزؼ ػؿ مزٖرس هغتلز ٤ػؿ همزاهًگی بزا هزن ،بـياهز های
ا٩تَاػی ٝلی کاؿگـاو ٥ـ ػمتاو ؿا ٕبیٞی رلزره ػهًزؼ .ا٩تَزاػ مزـها ػاؿی ػؿ فهیًز ی میامزی ،تزاله
هیکًؼ ػ دی ؿا ب ًٝراو يیاػی را بقيزؼ کز هیزاو هًزا ٜ٥گـ ههزای هغتلز ،٤چز کزاؿگـ چز کاؿ٥ـهزا چز
٥ـ ػمی چ پر ػاؿ ،ي٪يی عًخی ػاؿػ ٕـ ٣هیچ کؼام يینی؛ هم ؿا ب ک چين يگاه هیکًؼ تًیا بـای
ا٥قا و ؿ٥اه ٝمرهی تاله هیکًؼ .مٞی هیکًؼ ا ى گري يياو ػهؼ ک هـچز کاؿ٥ـهزا ىزـا ٔ بیتزـی ػاىزت
باىؼ ،کاؿگـاو يیق اف هراهب ا ى بیبرػی چیقی يَیبياو عراهؼ ىؼ .کاؿگـاو کاؿ٥ـها او با ؼ ػمی ػؿ ػمزی
هن ،ریؼ کرىو کًًؼ بزا اتضزاػی مـامزـی کيزرؿ ؿا بنزافيؼ .ػ دزی عًخزی تاکیزؼ ػاؿػ کز اگزـ میامزتی
ا٩تَاػی چرو عَرٍیمافی ا هر٩تیمافی ٩ـاؿػاػهای کزاؿگـاو ؿا پیزاػه هیکًزؼ تًیزا بزـای هًزا ٜ٥همز ی
هـػم امی .اگـ ٩یمی بًق ى ا٥قا و پیؼا هیکًؼ ب َ٩ؼ تضٝ ٨٪ؼادی امی چ ؿ اهای رؾاه ،دؾ بغزو
ف با ی! تَر ـ هـػهی ک هم با هن بـاػؿيؼ هم باف ب باف ی کػ گـ ریی عرىبغتی مزٞاػ همگزايی
تاله هیکًًؼ هیترايؼ هـ ؽهى آگاهی ؿا ب٦ـ بؼ .چًیى تَا ـی اف هـػهزی کؼمزی ،هزنمزر هزنهزؼ ٣بز
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پیرمیهای ٥ـهًگی يیافهًؼ امی .پیيبـػ میامیهای ا٩تَاػی را ايزؼاعتى تزرهن ػ دزی بیٕزـ ،٣بزؼ و
ىٞاؿهای رؾاه ػهىپـکى يزاهمکى امزی .بز ًٝزراو هخزا ف زـ کزاؿ اف کزاؿگـاو آؽؿآه ٝزؾؿعراهی کزـػه
٥ـهرػهايززؼ کز بز هيززکال ؿمززیؼگی عراهززؼ ىززؼ .اهززا ا ززى ػؿ  ٟاف رايززب ف ززـی کز بززـای عَرٍیمززافی
ً
ىـکیهای تاهیى ارتماٝی ک ػؿ ا ٜ٩هنت٪یما اف ص ٨بیم ی کاؿگـاو ماعت ىؼه ،هأهرؿ ىزؼه امزی ،چگريز
٩ابل با ؿ امی؟
اها هیاو بـياه های ا٩تَاػی ػ دی مـها ػاؿی ىٞاؿها ی ک هیػهزؼ ،آو چًزاو ػؿهی ٝمی٪زی رزرػ
ػاؿػ ک رق با ؿ ههای پلینی مـکره يمیتراو آو ؿا پًیاو کزـػ .هـچز ا زى ىزکاٝ ٣میز٨تـ ىزرػ ،ي٪زو
يیـ های مـکرهگـ يیق بیيتـ هیىرػ .با ىـ  ٛاٝتـاّزا آؽؿآه ػؿ ىزیـ رؿ  ،8933کزاؿگـاو ا٩زؼام بز بنزتى
هنیـ اؿاک ب تیـاو کـػيؼ .اف پل اينؼاػ راػه ،پلیل اؿػ ٝمل ىؼ ا٩ؼام ب مـکره ىؼ ؼ کزاؿگـاو کزـػ .ػؿ
آعـ ى اٝتـاُ کاؿگـاو ػؿ ا اعـ هیـهاه  8931يیق کاؿگـاو آؽؿآه همچرو کاؿگـاو هپکر ؿاه آهزى مـامزـی ؿا
هنؼ ػ کـػيؼ ،با ّـه ىتن پلیل هرار  08ي٦ـ اف آوها بافػاىی ىؼيؼ .اگـ بـای فهاو کرتاهی يراؿ ؿا بز
٪ٝب بـگـػايین بیتـ هیتراو ٥یمیؼ ،يیـ ی مـکره چگري ماعت هیىرػ .يیـ های گاو ژه ک ػؿ ؿژههزای
ماخي با يٚن آهًگی ػ٩ی ،٨مًگیى هر٩ـ تضی إاٝی کًتـ هضِ رلرههای ف با ی اف همزاهًگی ؿا
بـای ها هغإباو ب يما و هیگؾاؿػ ،اها ػؿ ٩ی ه٪تْزی همز ی آو يٚزن ٩زاؿ بز کًزاؿی هزیؿ ػ چزرو
صیراو ػؿيؼهعر ی ک تافه اف ٦٩ل آفاػ ىؼه صيیاي ب کاؿگـاو هززرم هزیآ ؿػ ،پزل اف ىزرؿههای هٞیيزتی
٥ـ ػمتاو ػؿ ا ا زل ػهز ی ه٦تزاػ ػؿ ػ دزی هاىزمی ؿ٥نزًزايی تأمزیل ىزؼ .بزا پیاػهمزافی میامزیهای
بیچیقمافی کاؿگـاو همقهاو يیـ ی ک ب ٕرؿ ژه هنئر مـکره اکًوهای کاؿگـاو ٥ـ ػمتاو بز ا زى
يابرػی امی ،ماعت تزییق ىؼ.
اها مـکره هنت٪ین ترمٔ يیـ های پلیل بغيی اف کلیی ىزیرهی مزـکره امزی .مزـها ػاؿی اف ٕـ ز٨
ت٢ییـاتی ک ػؿ بًیاػهای فيؼگی ا زاػ هیکًؼ ب مـکربی يـم پًیاو ا٩ؼام هیکًؼ ک ىـا ٔ ؿا ریزی مزـکره
هنت٪ین ٥ـاهن کًؼ .ب ًٝراو هخا  ،ػ دیها اف ٕـ  ٨تًیزاکـػو کزاؿگـاو اهکزاو هبزاؿفه ه٪ا هزی کزاؿگـاو ؿا
تْٞی ٤هیکًًؼ .ا ى تک تًیامافی ب ؿ ههای هغتل٦ی پیاػهمافی هیىرػ .مـها ػاؿی اف مزر ی بزا رزؼا
کـػو کاؿگـاو اف صما یهای عايراػگی ٥اهیلی ،آوها ؿا ب تى ػاػو ب کاؿ ػؿ هـ ىـا ٖی هزبرؿ هیکًزؼ ،اف
ٕـ ٣ػ گـ اف ٕـ  ٨ابقاؿهای مـگـمکًًؼه چرو ا ًنتاگـام هم چیق ؿا ب کًوها ی ٥زـػی ػؿ علزر ت٪لیزل
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هیػهؼ .تمام تاله مـها ػاؿی ػؿ ا ى ؿامتامی ک هـکل تًیا ب هًا ٜ٥عر و ٥کزـ کًزؼ .راا٥تزاػو چًزیى
يگاهی ب مـها ػاؿی ا ى اهکاو ؿا هیػهؼ ک ػؿ مٖضی کالوتـًٞ ،ی ػؿ مزٖش اصزؼهای تردیزؼی يیزق هزـ
گـ ه کاؿگـی تًیا ب هًا ٜ٥رم ٜعر و ٥کـ کًؼ .هیتراو همیى ٪ٝیؼه ؿا ب مٖرس باختـ يیق تٞمین ػاػ ،آو رزا
ک کاؿگـاو ٥ـ ػمتاو هـ کيرؿی تًیا ػؿ پی هًا ٜ٥عرػ هنتًؼ عرػ ؿا ػؿ ىزٞاؿ « يز ١زقه يز دبًزاو ،رزاين
٥ؼای ا ـاو» هتبلرؿ هیکًًؼ .با ا ى صا  ،ػؿ اؿاک با اٝتـاّا هيتـک آؽؿآه هپکر ػؿرز ای اف ٝبزرؿ اف ا زى
ّٞیی ؿا هياهؼه کـػ ن .ػؿ اٝتـاّا اعیـ هپکر يیق ک تٞؼاػی اف کاؿگـاو آؽؿآه با صْرؿ ػؿ هپکزر آوهزا ؿا
همـاهی کـػيؼ ،رـ٩ز های تزاله بزـای ا ززاػ همزؼدی اتضزاػی کالوتزـ فػه ىزؼ .اهزا تغٖزی اف ٥ـػگـا زی
مززـها ػاؿی همیي ز تززا او مززًگیًی ػاؿػ ،ب ز همززیى ػدیززل ا ززى کززاؿگـاو بززا هزززافا هرار ز ىززؼيؼ .ػ دززی
مـها ػاؿی تًیا ک چیق هیعراهؼ ،کاؿگـايی تًیا ،مـ ب ف ـ صاّـ بز زـا ٧بزـای امتخماؿىزؼو .ػاػمزتاو
اؿاک ػؿ اکًو ب اٝتـاّا کاؿگـاو آؽؿآه ابـاف همؼدی کـػه اهزا آوهزا ؿا هنزتض ٨تًبیز هززافا ػاينزت
امی .ػاػمتاو اؿاک هن عؼا ؿا هیعراهؼ هن عـها ؿا .هن هیعراهؼ يياو ػهؼ ؿيذ کزاؿگـاو ؿا ػؿک هیکًزؼ
اف مری ػ گـ ٙی ٦اه ب ًٝراو ک ػاػمتاو عره هاهرؿ مـکره ؿا ايزام ػهزؼ .ػاػمزتاو اؿاک هیگر زؼ:
«هى ؿيذ ىما ؿا هی٥یمن ،اها بیا یؼ کاؿگـاو ؿا بقيین».
ً
میامیهای عَرٍیمافی تٞزؼ ل مزاعتاؿی ٝمزؼتا اف صزؼ ػ مزا های  8312ػؿ اکزًو بز بضزـاو
ا٩تَاػی ػه ی  12هیالػی پیيًیاػ ػؿ ي٪آ هغتل ٤ریاو پیاػه ىؼ .ػ دیهزای مزـها ػاؿی اگزـ هززا
ابًؼ ترفاو ٩رای ٕب٪اتی ارافه ػهزؼ ،اف هزـ بضـايزی ریزی بافمزافی بیبزرػ ّزٞیی کنزب مزرػ امزت٦اػه
هیکًًؼ .هیتراو گ٦ی مـها ػاؿی اف بضـاو هن کنب مرػ هًٞ٦ی هیکًؼ .آو چ پل اف بضـاو ػه ی 12
هیالػی با عَرٍیمافی ات٦ا ٧ا٥تاػ ،ا٥زقا و هیزقاو امزتخماؿ کزاهو ػمزتمقػ بزرػ .تضزی دزرای ا٥زقا و
«بیـه ؿی» ،اف ک مر ب امٖ ی ا٥قا و ىزؼ کزاؿ هزـ کزاؿگـ ػؿ هزؼ هيزغٌ ،کزاخی بیيزتـی بزـای
مـها ػاؿاو تردیؼ هیىرػ اف مری ػ گـ ،مـها ػاؿاو با ت٢ییـ ٩رايیى کزاؿ ،هر٩تیمزافی ٩ـاؿػاػهزا کزاهو
ػمتمقػها مرػ بیيتـی ب ریب هیفيًؼ .ا ى ىـا ٔ ک ػؿ ٝیى صا  ،ا١لب هررب ا٥قا و بیکاؿی هیىرػ ،با
ا٥قا و يااهًی ى٢لی ،اهکاو هباؿفه ه٪ا هی اف رايب کاؿگـاو ؿا يیق کاهو هیػهؼ .ا ى چًیى هیتزراو اف آه
ػب ػب کـه گـ٥ی .بٞؼ اف ٩ـ ب ب  42ما اف ىـ  ٛا ى میامیها ػ ؼو تبٞا آو بیتـ هیتزراو بز ّزٞیی
اهـ ف آؽؿآه يگاه کـػ .با ؽکـ ک اٞ٩یی رادب آ١اف کًزین .همقهزاو بزا اٝتـاّزا کزاؿگـاو آؽؿآه ياؿّزا تی
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گنتـػهی آياو ،ػؿ صادی ک ف او عادٌ ىـکی آؽؿآه ػؿ  3هاه يغنی ما  ،31بیو اف  03.4هیلیاؿػ ترهاو
برػه امی٩ ،یمی هـ مزین آؽؿآه ػؿ بزافاؿ بزرؿك تیزـاو ،ػؿ ػ ؿهی کمزاد هًتیزی ىيزن امزً٦ؼ 343 ،31
ػؿٍؼ ؿىؼ کـػه امی! ػؿ مـها ػاؿی ا ى چًیى هم ی اٞ٩ییهای هرررػ ػؿ کاؿعاي

ّٞیی کاؿگـاو ػ ػ

هیىرػ ب ٕزـف هْزضکی ٩یمزی مزیام همزاو کاؿعايز ا٥زقا و يززرهی پیزؼا هیکًزؼ .ػؿ ّزٞیی بضزـاو
ا٩تَاػی همقهاو با اٝتـاّا کزاؿگـاو ،مزـها ػاؿايی کز مزیام آؽؿآه ؿا ػؿ اعتیزاؿ ػاىزتًؼ اف هضزل ؿىزؼ
٩یمی میام عرػ ،مرػ  343ػؿٍؼی ب ریب فػيؼ!
ا ى اها ابتؼای ػامتاو يینی بیتـ امی کمی اؿػ ػيیای ىیـ ى عیا ىر ن .ػؿ ّٞیی بضـايی ا٩تَزاػ
ا ـاو اگـ ها عرػ ؿا ب رای بـاػؿاو پـيا بگؾاؿ ن ک کاؿعاي ی بقؿگ هاػؿ ؿا ه٦ی هزايی ػؿ اعتیاؿ ها ٩زـاؿ
ػهًؼ چ کاؿی ايزام هیػهین؟ ابتؼا بـای ا٥قا و مرػ ،تٞؼاػ کزاؿگـاو ؿا کزن هزیکًین ،اف بزا٩ی کزاؿگـاو کزاؿ
بیيتـی هیکيین ص٪ر ٧پـمًل اعـاد ىؼه ؿا بزا ىزرؿی ٍز٤ياىزؼيی عزـد هزیکًین .بزـای هضکزنکزاؿی
٩ـاؿػاػها ؿا هر٩ی کـػه اهکاو هـ ه٪ا هتی ؿا ملب هیکًین .ػؿ هـصل ی بٞؼ ػؿ ٍرؿ بضـايی ىزؼو ىزـا ٔ
ا٩تَاػی ،با ٥ـ ه فهیى ا ابقاؿآخ کاؿعاي

ا اف ٕـ  ٨گـ٥تى ام ب يام کاؿعاي  ،مرػی کالو ب ریزب فػه

کاؿعاي ؿا تٖٞیل هیکًین .ب ژه آو ک هیػايین کاؿی عال٩ ٣ايرو ايزام يؼاػها ن کنی يمیترايزؼ ٪ز ی
ها ؿا بگیـػ .ػؿ ا ٜ٩ها با ک ماعتاؿ هنلٔ ریايی هراریین ک امتخماؿ چپزا ؿا ػؿ ؽا عزر و بز ىزکل
٩ايريی ب همـاه ػاؿػ هـ کنی بـ آو ًٍؼدی بًيیًؼ ،تًیا ب ػيبا ا٥قا و مرػ امی ػؿ چًزیى ىزـا ٖی بز
ىکل ٩ايريی با همیى ؿ هها ب چپا ػمزی عراهزؼ فػ .تمزام تزاؿ ظ مزـها ػاؿی ؿا هیتزراو ػؿ هنزیـی کز
آؽؿآه پیمرػ هياهؼه کـػ .اکًو ػ دیها ب ا ى ىزـا ٔ بضـايزی کزاؿی کز بغزو عَرٍزی اٞ٩زی ايززام
هیػهؼ چینی؟
ىـا ٖی ک مـها ػاؿی دیبـادینن ا زاػ کـػه ،ب ا زاػ بضـايی هقهى هؼا م هًزـ ىؼه امی ک تمزام
٥ياؿ بـ ىاي های ٥ـ ػمتاو مًگیًی هیکًؼ .ا ى ػ دیها بیو اف همیي ياچاؿيؼ بـياه ای اٞ٩ی بزـای عزـ د
اف ا ى ّٞیی اؿائ ػهًؼ ،ػؿ ٝیى صا بیيتـ اف هـ فهزايی اف ايززام آو ياتراوايزؼ .ػؿ ا زى هنزیـ ٝاهزل ػؿػ بز
ًٝراو ػؿهاو امت٦اػه هیىرػ .عَرٍیمافیهای بیيتـ ،امتخماؿ بیيتـ آفاػمافی بیيتـ ٩یمیها ب ًٝزراو
تًیا هنیـ تنلی آؿاهو هٞـ٥ی هیىرػ .اها ػؿ کًاؿ ا ى هنیـ ،ػ دیها تاله هیکًًزؼ بضزـاو ا٩تَزاػی ؿا اف
ٕـ زز ٨ػمززتکاؿی ػؿ ػ مززٖش ربززـاو کًًززؼ .يغنززی اف ٕـ زز ٨ا٥ززقا و مززـکره ػ م هینتززـ اف آو ت٢ییززـ
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ماعتاؿهای اػاؿی ػ دتی .ؿئیل ٩رهی ْ٩ائی ػؿ ه٪ام هًزی ٙاهـ هیىرػ ،ب کاؿعاي ها مـکيی هیکًزؼ
ٝؼه هیػهؼ کاؿ ب ػمتاو پـتراو بغزو عَرٍزی اٞ٩زی هتغَزٌ مزپـػه عراهزؼ ىزؼ .ؿئزیل مزافهاو
عَرٍیمافی ب رـم ارـای ٩ايريی ک هر ٤ٙب ارـای آو برػ بافػاىی هیىرػ تا ي٦ـ بٞؼی همزاو کزاؿ ؿا بزا
ٙاهـی ىکیلتـ ف باتـ ايزام ػهؼ .ػ دزی ا زـاو اف بضزـاو هررزرػ ،ریزی تيزؼ جؼ امزتخماؿ کزاؿگـاو امزت٦اػه
هیکًززؼ .اهززا ػؿ ايتیززا آو چ ز ١ا ززب امززی ت٢ییززـ امامززی بـياه ز های ا٩تَززاػی ،ا٥ززقا و ػمززتمقػ ،تر٩زز٤
عَرٍیمافی ،تر ٤٩آفاػمافی ٩یمیها آفاػی ا زاػ تيکلهای هنت٪ل کاؿگـی امی.
کارگران :چرا و چگونه؟
هباؿفا کاؿگـاو ٥ـ ػمتاو هنیـی پـ اف مًگالط هراي ٜامی ک بؼ و پرىزیؼو ک٦زو هًامزب اهکزاو
ٕی کـػو هنیـ ياهمکى امی .ػؿ بـابـ ا ى ػ راؿ بلًؼ هیچ هنیـ ؿ ب ٪ٝبی ررػ يؼاؿػ .بـگيی بز ٪ٝزب تًیزا
تيؼ ؼ ٥الکی امی .کی اف بـ فهای بافگيی ب ٪ٝزب ،اصنزاك ىزـم کزاؿگـاو ه٪ابزل عزايراػه امزی .ػؿ ا زى
اصناك ىـم بـابـ چيماو عايراػه يرٝی ت٦کیک هیاو ىـا ٔ کزاؿگـ عزايراػهاه پًیزاو امزی .جىزـا ٖی کز
مـها ػاؿی ب ٕب ٪ی کاؿگـ تضمیل هیکًؼ تًیا بز کاؿعايز ٥زـػ کزاؿگـ هضزؼ ػ يمیىزرػ .عَرٍیمزافی
آهرفه ،ػؿهاو ت٦ـ ش اػاه ی عَرٍیمافی کاؿعاي ها امی ک هترر عايراػهی کزاؿگـ هیىزرػ .اصنزاك
ىـم ب هًٞای اؿتکاه عٖا گًاه امی .اصناك ىـم ياىی اف اد٪ای ا ى يکت امی ک ٪٥ـ کاؿگـ زا ٥ـ ػمزی،
ياىی اف بیٝـّگی ا کنهرىی کاؿگـ برػه با ماعتاؿی ک ب ٕرؿ هؼا م ػؿ صا تردیزؼ ٪٥زـ ٥الکزی امزی،
اؿتبإی يزؼاؿػ .ػؿ ٝزیى صزا کز همگزی هزیػايین عزادی بزرػو ػمزی ریزب کزاؿگـاو يز ياىزی اف عٖزا زا
بیٝـّگی کاؿگـ بلک ب ػدیل میامیهای مـها ػاؿاي ای امی ک اف هـ مر بز تمزام ررايزب فيزؼگی اينزاو
هزرم هیآ ؿػ .آو چ هیبا نی ب رای چًیى اصناك ىـهی بًيیًؼ ،آگاهی ىرؿ بـای هباؿفه مافهايؼهی
امی .اصناك ىـم چگري رای عرػ ؿا ب آگاهی هباؿفاتی مافهاوػهی هیػهؼ؟
کاؿگـاو ؿ می ػؿ ژاير ما  8327رلری کاط پاػىاه ؿ می رمز ٜىزؼيؼ ص٪زر ٧ا دیز ىزاو ؿا عرامزتاؿ
ىؼيؼ .ػؿ ا ى تزم ٜبیو اف هقاؿ کاؿگـ کيت ىؼ .آو چ پل اف ا ى صاػح ػؿ ؿ می ات٦ا ٧ا٥تاػ چیزقی بزیو اف
مرگراؿی پؾ ـه ٩ـبايی برػو برػ .آياو ػؿ ػاػياه ىاو ب تقاؿ ا ى گريز يرىزت برػيزؼ ...« :هزا همگزی گزؼا
بیيرا ىؼها ن ،ف ـ باؿ متن کاؿ ٕا٩ی٥ـما عـػ گيت ا ن ،ها اف فهـهی آػهیاو هضنره يمیىر ن ،بلکز بزا هزا
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همچرو بـػگايی ؿ٥تاؿ هیىرػ ک با ؼ مـيرىی تلظ عر و ؿا ػؿ مکر تاه آ ؿيؼ .هزا ا زى مـيرىزی ؿا تضمزل
کـػها ن ،دی ا ًک بیيتـ بیيتـ بز ػؿ و ژؿ٥زای ٪٥زـ ،بیٝزؼادتی ریزل ؿايزؼه هیىزر ن... .پاػىزاها ،زرٟ
تضملياپؾ ـ متن کاؿگقاؿاو صکرهی ؿا اف گـػو ها بـػاؿ .ػ راؿ صائل هیاو عرػ هـػهايی ؿا ـاو ماف ،ب آياو
ؿعَی ػه تا ػمی ػؿ ػمی تر کيرؿ ؿا اػاؿه کًًؼ» .پل اف کيتاؿ کاؿگـاو ،اهیزؼ اؿی بز پاػىزاه يزابرػ ىزؼ اف
ػاػياه تًیا رمل ی آعـ ػؿ ؽهى کاؿگـاو با٩ی هايؼ« :ها عرػ ؿا با ىاػهايی ٥ؼا هیکًین يز بزا تلغزی اربزاؿ».
کاؿگـاو هترر ىؼيؼ تًیا ب باف های ػؿهنتًیؼهی عرػ هیترايًؼ تکی کًًؼ .پل اف ا ى صاػح بزرػ کز کزاؿگـاو
هینتـ ى گام ؿا بـػاىتًؼ ا٩ؼام ب ماعتى اتضاػ های عرػ بـای عرػ کـػيزؼ٥ .زؼا کزـػو بزا ىزاػهايی يز اف
ٕـ  ٨هباؿفهای تکی هً٦ـػ بلک با ماعتى اتضاػ
ػؿ بضبرص ی رًگ ریايی ا

تيکلهای هنت٪ل کاؿگـی برػ ک ب ٩زر ٛهیپیرمزی.

رًگ هیاو آدماو ؿ می  ،اتضاػ ز های مزاعت ىزؼه ػؿ مزا  8327هنزیـ

هباؿفا ؿا بیيتـ بیيتـ ب پیو بـػيؼ .با پیوؿ ی اتضاػ ها ،بـعی اف مـها ػاؿاو ؿ می آؿف هیکـػيؼ اؿتو
آدماو پیـ ف ىرػ

لیلن ،پاػىاه آدماو اتضاػ ها ؿا يابرػ کًؼ .بـعی اف مـها ػاؿاو ؿ می  ،پیزـ فی ػىزمى ػؿ

ربی ی ؿ بـ ی ؿا ب اص٪ا ٧ص٪ر ٧کاؿگـاو تـریش هیػاػيؼ اهیؼ اؿ برػيؼ ک رًگ گـمًگی کاؿگـاو ؿا مزـ
٪ٝل بیا ؿػ! اگـ رًگ اػاه پیؼا هیکـػ ا آدماو پیـ ف هیىؼ چ ات٦ا٩ی هیا٥تاػ؟ بغوهزا ی اف مزـها ػاؿاو
ؿ ك با گل ب پیيراف هیؿ٥تًؼ هقاؿاو کاؿگـ کيت هیىؼيؼ .چًیى ّٞیتی بیىباهی بز ّزٞیی اهزـ ف هزا
يینی .با پیـ فی آهـ کا چ کنايی کيت عراهًؼ ىؼ؟ مـها ػاؿاو؟!
مـی ب آ٥ـ ٪ا بقيین .بٞؼ اف ما  8312ػؿ راها ی چرو تايقايیا ا میـادئرو بز ػدیزل تزرؿم کزاهو اؿفه
پر هلی ،يـط هقػ اٞ٩ی کاؿگـاو ب عَرً ػؿ ىیـها ماخي ب ٕرؿ هیايگیى تا ػه ػؿٍؼ کزاهو پیزؼا کزـػ.
م٪رٓ هقػها ػؿ را ی يٚیـ میـادئرو ،ىٞل ی آتو رًگ ػاعلی ؿا ؿ ىى کـػ ػؿ ا ى ىـا ٔ ،کاؿگـاو تًیا بزا
تبؼ ل ىؼو ب ک رًگزر بـای کی اف ٕـ٥یى رًگ هیتراينزتًؼ ص٪زر ٧هک٦زی ػؿ ا٥زی کًًزؼ .يٚیزـ چًزیى
بضـاو ا٥قا و ٪٥ـی پیو اف رًگ ػؿ مرؿ يیق ات٦ا ٧ا٥تاػ ا ى بضـاو بز کزی اف فهیًز های بزـ جف رًگزی
ـايگـ تبؼ ل ىؼ .ترؿم کاهو اؿفه پزر هلزی بز ػيبزا آو مز٪رٓ يزـط اٞ٩زی ص٪زر ٧کزاؿگـاو هر٩زی

١یـهر٩ی هماو ّٞیتی امی کز ػؿ ا زـاو يیزق ىزاهؼ آو هنزتین .چًزیى ىزـا ٖی« ،بیتزـ ى» فهزاو ریزی
هؼاعل ی يیـ های عاؿری هؼا ٜ٥هًا ٜ٥مـها ػاؿاو بیىادمللی امی .آوها با تضـ ن بـ آتو بضزـاو ا٩تَزاػی
ياؿٍا تی هیػهًؼ تا اف پل آو بترايًؼ هًاٞ٥ياو ؿا اف ٕـ  ٨م٪رٓ ػ دیها ا رًگ ػاعلی ب پزیو بـيزؼ .بز
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ٝـا ٧بًگـ ؼ ک پل اف صمل ی آهـ کا ب ا ى کيرؿ ،چگري ب ٝـٍ ی تاعزی تزاف ىزـکیهای بزقؿگ ١ـبزی
تبؼ ل ىؼ هًرف با گؾىی  81ما اف اى٢ا ا ى کيرؿ ترمٔ آهـ کا ،هزـػم آو ،آه عزره اف گلر يزاو پزا یى
يـ٥ت

صتی اف ابتؼا یتـ ى عؼها يٚیـ رـ او ػائمی آه بـ ٧يیق ػؿ بنیاؿی اف هًإ ،٨هضزـ م هنزتًؼ .ػؿ

ا ،ٜ٩هیتراو ا ى ٕرؿ گ٦ی ک ٕب٪ز ی کزاؿگـ ا زـاو هیزاو مزـها ػاؿی ػاعلزی ػ دزی آو مزـها ػاؿی
عاؿری ػؿ کمیى يينت  ،گیـ ا٥تاػه امی هـ ػ ی ا ىهاٖ٩ ،اؿ ؿا ب مزمی ػؿه هزؼا ی هزیکًًزؼ.
اهپـ ادینن
ج
آهـ کا اف ٕـ  ٨صما ی اف گـ هها ی چرو ملًٖیٕلباو ،هزاهؼ ى تزق ٕلباو ػؿ پی ؿ ی کاؿ آ ؿػو ػ دتی

همنر ا تزق ی ا زـاو ػؿ پزی آو ١زاؿ هًزاب ٜا زـاو

ـايزی بزـای ا ززاػ ىزـا ٖی هًامزب بزـای صْزرؿ

ىـکیهای آهـ کا ی امی ک کاؿگـاو ا ـاو ؿا ا ى باؿ آهـ کا یها ا مـها ػاؿاو کـا اتی م تی ٢امتخماؿ کًًزؼ
ا ىال ٧بقيًؼ .همقهاو ػؿ کًاؿ ا ى ،ب ػيبا آو امی تا با تَـ ٣ا ى ٩لمـ ی ر٢ـا٥یزا ی ؿ ی کزاؿ آ ؿػو
دی هتضؼ عرػ ،را گاه بـتـ عرػ ػؿ ػيیای مـها ػاؿی ؿا بـای ػ ؿه فهايی ٕرخيیتـی تْزمیى کًزؼ .آ زا
کػ ج
کاؿگـاو هیترايًؼ چرو مرؿ ا میـادئرو ب پیاػه يٚام ػىمًاوىاو تبؼ ل ىريؼ؟
هتغٌَ با ص٪ر ،٧هقا زا
پل اف ػه ی  12هیالػی ،مـها ػاؿی ػؿ مـامـ ریاو ب ممی تبؼ ل يیـ ی
ج

بیم ب کاؿگـاو ١یـؿممی ،هر٩ی ،بؼ و بیم با ص٪ر ٧پا یى صـکی کـػ .ػؿ ا ٜ٩ص٪ر٩ی ک کاؿگـاو ما ها
بـای آو هباؿفه کـػه برػيؼ ،کی کی اف آوها باف پل گـ٥ت ىؼ .ا ى ىـا ٔ ب عَزرً ػؿ کيزرؿهای ػؿ صزا
ترم ٞچرو ا ـاو ػؿ ىـا ٔ بضـاو ؿکرػ ىؼ بیيتـی ب عرػ گـ٥زی .ػؿ بنزیاؿی هزراؿػ٥ ،زـ ه کاؿعايز زا
هاىیىآخ

فهیىهای کاؿعاي  ،مرػ ٥رؿیتـ بیيتـی اف تردیؼ ػاىی .ا ى ؿ يؼ هررب ا٥قا و تٞؼاػ کاؿگـاو

١یـؿممی ىؼ ک ياچاؿ هیىؼيؼ ب کاؿهای هر٩ی چرو ػمی٥ـ ىی ا هنا٥ـکيزی ؿ ی آ ؿيزؼ .کزاؿگـاو آؽؿآه
يیق هنچرو کاؿگـاو آ يگاو ػؿ همیى هنیـ ٩ـاؿ ػاؿيؼ .اگـ هنیـ ب هماو ؿ ا پیيیى اػاه پیؼا کًزؼ ،کزاؿگـاو
آؽؿآه يیق اف کاؿگـاو هتغٌَ ب کاؿگـايی ١یـؿممی هبؼ هیىريؼ .ػؿ ٕر هم ی ا ى ما ها بزا ؿىزؼ ؿ يزؼ
عَرٍیمافی اف ک مر يابرػی هضیٔ ف نی ک هًزـ ب بیکاؿی کيا ؿفاو ىؼه امزی ،هزـ ؿ فه بز تٞزؼاػ
کاؿگـاو ١یـؿممی ا٥ق ػه هیىرػ .ا زى ٥ـآ ًزؼ هررزب ا٥زقا و ٥الکزی ٥نزاػ ،پـاکًزؼگی کزاؿگـاو کزاهو
اهکاو همبنتگی اتضاػ ىزؼه امزی .ػؿ چًزیى ىزـا ٖی ،کزاؿگـاو ١یـؿمزمی رزاو بز دزب ؿمزیؼه اٝتزـاُ
ً
هیکًًؼ ،اها ب امٖ ی پـاکًؼگیٝ ،ؼم ررػ اتضاػ مافهاوػهیٝ ،مزؼتا پزل اف ىزرؿههای کزرؿ مزـکره
ىؼه کيت هیىريؼ .کاؿگـاو پـاکًؼه ،راو ب دبؿمیؼه ،بؼ و مافهاو آگاهی ٕب٪اتی صتی هیترايًؼ تبؼ ل
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ب يیـ ی ىريؼ ک بـای ملًٖیٕلباو بیـ و اف گرػ ،ک ٤عیاباو آهؼه کيت ىريؼ .اماهی تٞؼاػ ٥ـ ػمزتاو
کيت ىؼه هیترايؼ تبؼ ل ب کزاؿتی ىزرػ کز همؼمزتاو آهـ کزا بزـای پیاػهمزافی ي٪يز های مزیاهىزاو اف آو
امت٦اػه کًًؼ .ب هم ی ا ى ػخ ل ،آ ًؼهی کاؿگـاو آؽؿآه تماهی کاؿگـاو ؿممی ا ًٍٞتی ا زـاو بز کزاؿگـاو
١یـؿممی ا ١یـًٍٞتی گـه عرؿػه امی .ب ػدیل ٝؼم پـاکًؼگی هکاو کاؿ ،ػ مزتیهای ىزکل گـ٥تز هًزاٜ٥
اصؼ ،کاؿگـاو اصؼهای ًٍٞتی ،اهکاو بیيزتـی بزـای ا ززاػ اتضاػ ز ها بز ٝیزؼه گزـ٥تى ي٪زو پیيزـ ػؿ
هباؿفا ػاؿيؼ .کاؿگـاو آؽؿآه هیترايًؼ با اتضاػ با کاؿگـاو ػ گزـ کاؿعايز ها ٕزـس عرامزت های هيزغٌ ،ػؿ
ٕلزب آفاػی تيزکلهای کزاؿگـی ،ا٥زقا و ػمزتمقػ ت٢ییزـ میامزیهای
ه٪ابل عَرٍیمافی با نتًؼ بزا ج

ا٩تَاػی مـها ػاؿاي  ،هباؿفا ؿا گاهی ب پیو بـيؼ کاؿگـاو ١یـؿمزمی ؿا بزا عزرػ همزـاه کًًزؼ آوهزا ؿا اف
تبؼ ل ىؼو ب يیـ ی ػىمًاوىاو بـصؾؿ ػاؿيؼ هنیـ ؿها یبغيی ؿا پیو ؿ ی ٥ـ ػمتاو ٩ـاؿ ػهًؼ .آيچز اف
فهاو پیؼا و کاؿعاي ی آؽؿآه بـ آو گؾىت امی ،بغيی اف تاؿ ظ مـها ػاؿی ؿا ػؿ عزرػ بز همزـاه ػاؿػ ،ػؿ
ممی ػ گـ آوًٞ ،ی کاؿگـاو يیق ،بغو ػ گزـی اف تزاؿ ظ مزـها ػاؿی پًیزاو امزی .هبزاؿفا کزاؿگـاو آؽؿآه
بغيی اف ما ها هباؿفهی کاؿگـاو ػؿ مـتامـ ریاو ٝلی مـها ػاؿی امی ک هن بزا گؾىزت پیريزؼ ػاؿػ هزن
هیترايؼ بـای آ ًؼه تٞییى تکلی ٤کًؼ .آ ًؼه اف پیو يرىزت ىزؼه ه٪زؼؿ يینزی ،بلکز آ ًزؼه اف ٕـ ز ٨هبزاؿفا
رمٞی ،آگاهاي

هؼ٣هًؼ ايناوها ماعت هیىرػ .کاؿگـاو آؽؿآه بغيی اف ير نزًؼگاو آ ًزؼه هنزتًؼ کز ػؿ

ٍرؿ ٝؼم اتضاػ با ػ گـ کاؿگـاو ب ٩ـبايیهای تاؿ غی ک ػؿ آ ًؼه بـا ياو اف رايب ػ گـاو يرىزت هیىزرػ،
تبؼ ل عراهًؼ ىؼ.
مصطفی زمانی
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اهداف آمریکا از ترور قاسم سلیمانی و پاسخهای دولت ایران

ػ دی آهـ کا ػؿ تاؿ ظ  89ػیهاه ٩ ،8931امن ملیمايی٥ ،ـهايؼه مپاه ٩زؼك ا زـاو ،همـاهزاو ی ؿا ػؿ
ؿاهبزـػ
اٍزلی
٥ـ ػگاه ب٢ؼاػ ،تـ ؿ کـػ٩ .امن ملیمايی ،ػاؿيزؼهی بزاختـ ى ييزاو يٚزاهی ا زـاو بزرػ چیزـهی
ج
ج
اهًیی هًٖ ٪ای ػ دی رمیرؿی امزالهی ػؿ چًزؼ ػهز ی گؾىزت بزرػ .ا مزیمی امامزی ػؿ پا ز ؿ قی يٚزام
اتضاػهای هًٖ ٪ای ػ دی ا ـاو ،اف ا٢٥اينتاو گـ٥ت تا مىٝ ،ـا ،٧مزرؿ

دبًزاو ػاىزی ا زى يٚزام اتضزاػ

هًٖ ٪ای با بـعی ػ دیها گـ ههای میامی وک ػؿ ٝیى صا ػاؿای ٩ؼؿ يٚاهی هن برػيؼ هنتًؼ) ،بـای
ػ دی ا ـاو٩ ،ؼؿ

ي٦رؽ هًٖ ٪ای ا زاػ کـػه برػ؛ ٩ؼؿ
ج

ي٦رؽی ک همچًاو پل اف تـ ؿ ا بز ػمزی ػ دزی

اهپـ ادینتی آهـ کا پابـرامزی .ػؿ تزاؿ ظ پزل اف اي٪زاله  ،71آهـ کزا ايزرا ٛا٩نزام ٕـسهزای اهپـ ادینزتی
هنزت٪ین
ػمین های عـابکاؿاي ؿا ٝلی ا ـاوٕ ،ـاصی پیاػهمافی کـػه امی؛ اها ا زى يزر ٛا٩زؼامًٞ ،زی تزـ جؿ
ج
کلیی ػ دیها هنتًؼ)،
کی اف ٝادیؿتب تـ ى تأحیـگؾاؿتـ ى ه٪اها ػ دتی واؿتو يیـ های يٚاهی بغيی اف ج
ا٩ؼاهی بیماب ٪ػؿ تاؿ ظ ؿ ابٔ آهـ کا ا ـاو امی.
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1
ً
ػ دی آهـ کا با چ ؿ کـػی ،ا ى تـ ؿ ؿا ايزام ػاػ بال٥اٍل يیق هنت٪یما هنئردیی آو ؿا بـٝیزؼه گـ٥زی؟
آ ا ا ى ا٩ؼاهی کباؿه ياگیايی برػ؟ بؼ ى تـتیب ک ػ يادزؼ تـاهزپ ،ؿئیلرمیزرؿ آهـ کزا ،هضاٍزـهی مز٦اؿ
مبق ب٢ؼاػ ترمٔ يیـ های صيؼاديٞبی ػؿ تاؿ ظ ػهن افػهن ػیهاه  31ؿا کز ػؿ اکزًو
آهـ کا ػؿ هًٖ ٪ی ج

زاػ تَزـ٣
ب بمباؿاو هراّ ٜصيؼاديٞبی ترمٔ اؿتو آهـ کزا ٍزرؿ هیگـ٥زی« ،اف تلر ق زرو» ػ زؼه بزرػ « ج

م٦اؿ آهـ کا ػؿ تیـاو ػؿ ما  8971ا کيتى م٦یـ آهـ کزا چًزؼ هزأهرؿ مزافهاو مزیا ػؿ بً٢زافی دیبزی ػؿ
ما  8938ا٥تاػه برػ» ب ٩ر بـعی« ،عرواه ب رره آهؼه برػ» ػؿ ا٩ؼاهی ياگیايی ،تَمین تـ ؿ ٩امن
ملیمايی ؿا اعؾ ارـا کـػه برػ .ا ا ىک تَمیمی کباؿه ياگیايی يبرػ ،ػؿ ا ى تَزمینًَٝ ،زـی ؿاهبزـػی
ررػ ػاىی آهـ کا با ا ى تـ ؿَ٩ ،ؼ ػاىی ًَٝـی رؼ ؼ ؿا ب میامی تیارن اهپـ ادینتی عزرػ ٝلیز ا زـاو
اّا ٥کًؼ؟
ػ يادؼ تـاهپ ،ؿئیلرمیرؿ آهـ کا ،ػؿ «ترّیش» ٝلی ا ى تـ ؿ گ٦ی ک «ػ دی ا ـاو هتضزؼاو آوَ٩ ،زؼ
صمل ب چیاؿ م٦اؿتغاي آهـ کا ؿا ػاىت ايؼ تـ ؿ ملیمايی ،ا٩زؼاهی پیوػمزتاي بزـای رلزرگیـی اف ا زى عٖزـ
٥ززرؿی بززرػه امززی» .ه٪اهززا آهـ کززا ی ػؿ ؿ فهززای پززل اف تززـ ؿ ٩امززن مززلیمايی ،صتززی يتراينززتًؼ ؿمززاي های
ترّیش» رٞلی ٩اي ٜکًًؼ! َ٩ؼ آهـ کا اف ا ى تزـ ؿ ؿا با زؼ ػؿ چیزقی رزق ا زى ؿ ا زی
اهپـ ادینتی عرػ ؿا با ا ى «
ج

ػ٥اٝی ياگیايی» بـای «پیوگیـی اف ک عٖزـ ٩ـ زبادر٩ر »ٛبزرػه امزی،
ماعتگی ،ک ا ى تـ ؿ « ،ک ا٩ؼام
ج
رنتزر کـػ .ا ى ؿ ا ی ،صتی «مزًؼی» بزـای اؿائز بز ؿمزاي های ػؿيزؼهعر ی يٚیزـ ٥زاکليیرف ،مزیاواو

بیبیمی يؼاىی.
اٙیاؿا ها ک پمپئر ،ف ـ اهزرؿ عاؿرز آهـ کزا ،عیلزی ف ػ يضزرهی يگزـه ػ دزی آهـ کزا بز تزـ ؿ ٩امزن
ملیمايی ؿا يياو ػاػ .ا ػؿمی ػ ؿ ف بٞؼ اف تـ ؿ ٩امن ملیمايی ػؿ  87ػیهاه  31گ٦ی کز «امزتـاتژی آهـ کزا
ػؿ ه٪ابل با ا ـاو»« ،ب رای تمـکق بـ يیـ های يیابتی ا ـاو ػؿ ٝـا ٧ما ـ ي٪آ عا ؿهیاي »« ،هزؼ٩ ٣زـاؿ ػاػو
تَمینگیـاو اٞ٩ی ا ى کيرؿ» امی .پمپئر ػؿ هَاصب با ایبیمیيیرف گ٦ی ک میامی ػ دی تـاهزپ« ،هخزل
ػ دیهای پیيیى آهـ کا» ،هؼ٩ ٣ـاؿ ػاػو يیـ های يیابتی ا ـاو يینی« :ها ؿ کـػ هت٦ا تی اتغاؽ کـػها ن .ها
ب ايؼافهی کا٥ی ب ؿژ ن ا ـاو گ٦ت ا ن ک ىما يمیترايیؼ با امت٦اػه اف يیـ های يیابتی ،ج ٩جنـ ػؿبـ ؼ ٥کـ کًیؼ
ک مـفهیىتاو ا مى امی اهًیی ػاؿػ .ها با صمل ب تَمینگیـاو اٞ٩زی ىزما ،اکزًو ييزاو هزیػهین؛ بزا
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ً
صمل ب ا٥ـاػی ک ا ى تیؼ ؼ اف رايب رمیرؿی امالهی ؿا مبب ىؼهايؼ» .پمپئر با ا ى اٙیزاؿ عزرػ ،ؿمزما اف
ً
امتـاتژی تـ ؿ ؿهبـاو ػ دتی ػؿ ا ـاو ؿ يما ی هیکـػ بیپـػه هیگ٦ی کز ػ دزی آهـ کزا هنزت٪یما اؿػ کزاؿفاؿ
تـ ؿ ػؿ ا ـاو ىؼه امی.
ف ـ اهرؿ عاؿر آهـ کا ػؿ ؿ ف  81ػی  ،31ک ؿ ف پیو اف صمل ی هرىکی ا ـاو ب پا گزاه يٚزاهی آهـ کزا
ػؿ ٝـا« ،٧پیـ فهًؼاي » گ٦ی ٝملیاتی يٚیـ تـ ؿ ٩امن مزلیمايی ،هإد٦ز ای اف «کمپزیى ٥يزاؿ صزؼاکخـی ػ دزی
آهـ کا ٝلی ا ـاو» امی ػؿ آ ًؼه يیق ا ى ٝملیا ها هیترايؼ تکـاؿ ىرػ .ا گ٦ی کز کمپزیى ٥يزاؿ صزؼاکخـی،
« ک هإد ٦ی ا٩تَاػی ،زک هإد٦ز ی ػ پلماتیزک زک هإد٦ز ی يٚزاهی ػاؿػ» .هإد٦ز ی ا٩تَزاػی کمپزیى
پلماتیزک ا زى
اهپـ ادینتی ٥ياؿ صؼاکخـی ،تضـ نهای بنیاؿ ىؼ ؼ هضاٍـهی ا٩تَاػی ا ـاو ،هإد٦ز ی ػ
ج
بنیذ م٦ـای تنلین ،يٚیـ اهايرئل هکـ و ،ؿئیلرمیرؿ ٥ـاين ىزیًق آبز يغنزی ف ـ ژاپزى ،بزـای
کمپیى ،ج
ػ ؼاؿ با ه٪اها ا ـاو يياو ػاػو «هقا ای» تنلین ػؿ بـابـ آهـ کزا همقهزاو تزاله بزـای ا ززاػ اتضاػهزای
٥ـاگیـ ٝلی ا ـاو با هؼ٥ ٣ياؿ بـ ا ى کيرؿ برػ آهـ کا اف هإد٦ز ی يٚزاهی يیزق بزا تزـ ؿ کزی اف ه٪اهزا اؿىزؼ
ا ـاو ،ؿ يما ی هیکـػ.
ژيـا ػ ر ؼ پتـائرك ،ؿئیل ماب ٨مافهاو میا ٥ـهايؼه پیيیى مًتکام ،ک چیـهی بنیاؿ ىًاعت ىؼهای
ػؿ عا ؿهیاي امی ،ػؿ هماو ؿ ف تـ ؿ ٩امن ملیمايی ،ػؿ هَاصب با ٥اؿ ى پادینی گ٦ی ک تـ ؿ ٩امن مزلیمايی،
بافػاؿيؼگی آهـ کا» ػؿ ه٪ابل ؿ٥تاؿهای ب اٍٖالس «هغـه» ا ـاو ػؿ
«تاله بنیاؿ بـرنت ای ػؿ ریی اصیای
ج
ً
هًٖ ٪عا ؿهیاي برػه امی « اکًوهای ينبتا رقئی پیيیى» ،هخل اکًوها ب صمل ب ي٦تکوها ا هزؼ٣
٩ـاؿ ػاػو پیپاػ آهـ کا ی ،باٝج «تْٞی ٤بافػاؿيؼگی» ىؼه برػ.
ها ک پمپئر ،ف ـ اهرؿ عاؿر آهـ کا هن چًؼ ؿ ف بٞؼ ػؿ زک مزغًـايی ػؿ «ايؼ يزکؼه» هزر ج ؿ ػؿ ػاييزگاه
ً
امتً٦رؿػٝ ،یًا همیى امتؼخ پتـائرك ؿا تکـاؿ کـػ گ٦ی« :ػ دزی تـاهزپ ػؿ میامزی عزرػ ػؿ ٩بزا ا زـاو،
ً
بافػاؿيؼگی ؿا هزؼػا هنت٪ـ کـػه امی» .پمپئر گ٦ی« :گـچ صمل پیباػی [ب ٩امزن مزلیمايی همـاهزاو ا
ػؿ اکًو ب صمل ب زک پیمايکزاؿ يٚزاهی آهـ کزا ػؿ  01ػمزاهبـ و 3ػی) صملز  98ػمزاهبـ و 82ػی) بز
ابٞزاػ ؿاهبزـػی تٞـ ز ٤ىزرػ .بافػاؿيزؼگی بز
م٦اؿ آهـ کا ػؿ ب٢ؼاػ ٍرؿ گـ٥ی ،اها احزـ بافػاؿيزؼهج آو با زؼ ػؿ ج
هًٞای ٩اي ٜماعتى ٕـ ٣ه٪ابل امی ک هق ً ی ؿ٥تاؿ عاً ا اف هًاٜ٥اه بیيتـ امی .ػىمى ىما با ؼ بؼايؼ
ک ىما ي تًیا ٩ابلیی تضمیل هق ً ب ا ؿا ػاؿ ؼ بلک ب ا زى کزاؿ تما زل اؿاػه هزن ػاؿ زؼ» .پمپئزر امزتـاتژی
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مز گاي آهـ کززا ػؿ ٩بززا ا ززـاو ؿا ا ىگريز ترٍززی ٤کززـػ« :ايززق ای ػ پلماتیزک٥ ،يززاؿ ا٩تَززاػی بافػاؿيززؼگی
يٚاهی».
آهـ کا با تـ ؿ ٩امن ملیمايی َ٩ؼ ػاىی ک ًَٝـ ؿاهبـػی رؼ زؼ ؿا بز تیزارن اهپـ ادینزتی عزرػ ٝلیز
ا ـاو اّا ٥کًؼ پـ ژهی «ت٢ییـ ؿژ ن» ا ت٢ییـ ؿ٥تاؿ رمیرؿی امالهی وا ززاػ زک ػگـػ نزی ١ـهگـا ايز ػؿ
ىغَی ػ يادؼ
ْ١ب
ػ دی ا ـاو) ؿا ک گام رلرتـ ببـػ .ا ى تـ ؿ ،ا٩ؼاهی ياگیايی کباؿه ک ياىی اف ١ی٘
ج
ج
تـاهپ ،ؿئیلرمیرؿ آهـ کا باىؼ ،يبرػ ػؿ آو ًَٝـی ؿاهبزـػی ،بزا هزؼ ٣تنزـ  ٜػؿ پزـ ژهی «ت٢ییزـ ؿژ زن»
ً
ررػ ػاىی .ػؿ اػاه ی ا ى تـ ؿ ،بـعی ه٪اها ؽیي٦رؽ ػؿ اىزًگتى ٍزـاصتا پیيزًیاػ صملز بز تأمینزا
ً
پاخ يگاههای ي٦تی ا ـاو ؿا هٖـس هیکـػيؼ .ؿئیل رمیرؿ آهـ کا عرػ ٍـاصتا هیگ٦ی ک ػؿ ٍرؿتی ک ا ـاو
ػؿ اکًو ب تـ ؿ ملیمايی« ،ب هـ آهـ کا ی ا ب هًا ٜ٥آهـ کا صمل کًؼ ،آهـ کا بز  70يٖ٪ز ػؿ عزاک ا زـاو
صمل هیکًؼ».
ىکل اهپـ ادینتی مـها ػاؿاي ک ػؿ آباو  31ػؿ ا ـاو
اٝتماػ ب ي٦ل آهـ کا ػؿ يتیز ی ىرؿههای با ج
ً
ىکل گـ٥ت برػ ،5همچًیى رًبوهای هاهیتا پـ آهـ کا ی ىکلگـ٥ت ػؿ ٝـا ٧دبًاو ،باخ ؿ٥ت بزرػ کزاط
ٝملی ا ى ًَٝزـ ؿاهبزـػی بز میامزی تیزارن اهپـ ادینزتیاه ٥زـا
م٦یؼ گماو هیکـػ ک ٩ی اّا٥
ج
کـػو ج

ؿمیؼه امیٕ .ـس صمل ی يٚاهی ب ا ـاو ا تـ ؿ ه٪اها ا ـاو اف ما ها پزیو ؿ ی هیزق ػ دتمزـػاو آهـ کزا ی
برػ آوها ما ها برػ ک هیگ٦تًؼ «هم ی گق ً ها اف رمل صمل ی يٚاهی ؿ ی هیق امی» .آهـ کا اکًزرو بزا
تـ ؿ ملیمايی ک بغو ا ى ٕـس ػ ـ ً ؿا ارـا کـػه برػ ػ دی ا ـاو ؿا ب ارـای بغوهای ػ گـ آو ،تیؼ زؼ
هیکـػ.
2
ژيـا پتـائرك ػؿ هماو هَاصب ای ک ب آو اىاؿه کـػ ن ،ػؿ ؿ ف تـ ؿ ٩امن ملیمايی گ٦ت برػ ک ّٞیی
ا٩تَاػی ػؿ ا ـاو «بنیاؿ هتقدق » امی اف صیج ػاعلی ب ػدیل اٝتـاّا آباوهاه  ،31ػ دی ا زـاو ّزٞیی
ً
«بنززیاؿ ىززکًًؼهای» ػاؿػ ا ززى اهززـ اصتمززاخ اکززًو ا ززـاو بزز تززـ ؿ ٩امززن مززلیمايی ؿا «هضززؼ ػ کًززؼ».
میامیهؼاؿاو ا٥ـاػ بنیاؿی ػؿ «ايؼ يکؼههای» آهـ کا ی ک اف میامی ػ دی تـاهپ ػؿ ٩با ا زـاو صما زی
هیکًًؼ ،هیگ٦تًؼ ک «ا٩تَاػ ا ـاو بنیاؿ ّٞی ٤ىؼه امی ،ؿهبـاو ا ـاو هضتآ هنتًؼ صاّـ يینزتًؼ بز
 5ه٪اد ی شور های آبان  89و طبقهی کارگر ػؿ همیى ىماؿهی ييـ ؿاه ير ؿا بغرايیؼ.
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ک رًگ ٥ـاگیـ با آهـ کا اؿػ ىريؼ» .آياو هیگ٦تًؼ «آهـ کا با ؼ هـا٩ب باىؼ اها ا ـاو ػؿ ّٞیتی ٩زـاؿ يزؼاؿػ
ک پامظ ٩إٞی ب تـ ؿ ٩امن ملیمايی بؼهؼ» .اف يٚـ ا٥ـاػی کز ػ زؼگاهی يقػ زک بز تزین اهًیتزی میامزی
اّیاتی هق ًز ٥-ا زؼه»
عاؿری ػ دی آهـ کا ػاىتًؼ ،هضتملتـ ى گق ً ا ى امی ک ػ دی ا ـاو «هضامبا ؿ
ج
ج
ؿا ايزام عراهؼ ػاػ« ،ب٪ای» عرػ ؿا ايتغاه عراهؼ کـػ ػؿ اکًو ب ا٩ؼام آهـ کزا ،ػمزی بز زک «ٝملیزا

يٚاهی هنت٪ین» يغراهؼ فػ.
هتٞاؿ٣
ج
ج

پیو اف صمل ا ـاو ب پا گاه ٝیى اخمؼٕ ،ـ٥ؼاؿاو آهـ کا جی ؿ کزـػ ػ دزی تـاهزپ ػؿ ٩بزا ػ دزی ا زـاو،
١یى «بادػهی ب ا ـاو ا رًگ گنتـػه با ا ـاو» ؿا ک ػؿ ػ دی بزاؿاک
هیگ٦تًؼ ک ػ يادؼ تـاهپ ،ػ گاي ی ػؿ ج
ا باها ،ؿئیل رمیرؿ ماب ٨آهـ کا ،صزاکن بزرػه ،ػؿهزن ىکنزت ييزاو ػاػه کز هیتزراو بز ا زـاو ،هق ًز ی
مززًگیى تضمیززل کززـػ اهززا ػؿ ٝززیى صززا  ،اؿػ رًززگ ٥ـاگیززـ ييززؼ .همقهززاو آوهززا هیگ٦تًززؼ« :بززا رززرػ
هاؿ پرؿ ها ی ک اف تیـاو ب گره هیؿمؼ ،ب اصتما ف زاػ آ یادلز ها هیػايًزؼ کز آوهزا يمیترايًزؼ زک
ػؿگیـی گنتـه ابًؼه ؿا ک ػؿ آو ،چیقهای بنیاؿ بیيتـی ينبی ب ابـ٩ؼؿ ػيیزا بزـای اف ػمزی ػاػو ػاؿيزؼ،
پـػافاو» يقػ ک ب آو ،ا ى برػ ک ػ دزی ا زـاو ػؿ
تضمل کًًؼ» .ػؿ ا ،ٜ٩بـآ ؿػ تضلیل ػ دی آهـ کا «يٚـ
ج
هنزت٪ین يٚزاهی ،يٚیزـ صملز بز پا گاههزای
اکًو ب تـ ؿ ٩امزن مزلیمايی ،بز مزـا ٟگق ًز های هتٞزاؿ٣
ج

همیيزگی
رزًل «همزاو ا٩زؼاها ج
آهـ کا ی يغراهؼ ؿ٥زی ،اگزـ اکًيزی هزن ييزاو ػهزؼ ،ا زى اکزًو اف ج
ج
ً
امت٦اػهی هضؼ جػ يٚاهی اف يیـ های يیابتی ٝلی هراّ ٜيیـ های آهـ کا ی» عراهزؼ بزرػ هزخال بزا امزت٦اػه اف
«يیـ های يیابتی عرػ ،ب ٍرؿ هضؼ ػ ب يیـ هزای آهـ کزا ی ػؿ ٝزـا ٧زا مزرؿ صملز عراهزؼ کزـػ زا چًزؼ
ي٦تکو هتضؼاو آهـ کا ؿا بؼ و بـٝیؼه گـ٥تى هنئردیی آو ،هؼ٩ ٣ـاؿ عراهزؼ ػاػ» .بزـای ا ىکز ا زى بزـآ ؿػ
ػؿمی اف آه ػؿآ ؼ ،ه٪اها آهـ کا ی مٞی کـػيؼ تا ا ـاو ؿا ػؿ ػ ؿاهی« ،عر يتىػاؿی ا رًزگ ٥ـاگیزـ» ٩زـاؿ
ػهًؼ« :اگـ اکًو يياو ػهی صمل کًی 70 ،يٖ٪ز ػؿ عزاک ا زـاو ؿا هزیفيین» ٝبزاؿاتی اف ا زى ػمزی...
هؼ ٣هم ی ا ى هراؿػ٩ ،ـاؿ ػاػو ػ دی ا ـاو ػؿ ا ى ػ ؿاهی برػ.
3
ً
يٚـگاهی ک هبًای اکًو ػ دی ا ـاو ب تـ ؿ ٩امن ملیمايی ٩زـاؿ گـ٥زی ،کزاهال بزا بزـآ ؿػ ػ دزی آهـ کزا
ً
ت٦ا ػاىی .آهـ کا با تـ ؿ ملیمايیٝ ،مال ک ًَٝـ ؿاهبـػی رؼ زؼ بز کمپزیى ٥يزاؿ صزؼاکخـی عزرػ ٝلیز
ػ دی ا ـاو ا٥ق ػه برػ ا ى ًَٝـ ،هاهیتی يٚاهی ػاىزی .بزا تزـ ؿ مزلیمايی ،امزت٦اػه اف ابزقاؿ يٚزاهی ترمزٔ
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آهـ کا ،اف صادی تیؼ ؼ ا تبلی٢ا  ،ا ٝملیا عـابکاؿاي ی پًیايی ،عاؿد ىؼه برػ ىکل اٞ٩یی ب عرػ گـ٥تز
برػ .ػ دی ا ـاو ب ا ى هیايؼ يیؼ ک اگـ اکًيی ؿاهبـػی ب ا ى ًَٝـ ؿاهبـػی رؼ ؼ يؼهؼ ،اصتما ا ىکز
آهـ کا ػؿ ابٞاػ گنتـػهتـی اف گق ً ی يٚاهی ٝلی ا ـاو امت٦اػه کًؼ ،تا هیقاو ف زاػی ا٥زقا و هی ابزؼ .ػ دزی
ا ـاو ب ا ى هیايؼ يیؼ ک اگـ ک ا٩ؼام هتٞاؿ ٣هنت٪ین يٚاهی ٝلی اهؼا ٣آهـ کا ػؿ هًٍٖ ٪رؿ يگیـػ،
اصتما ا ىک آهـ کا ػؿ گام بٞؼی ب اهؼا٥ی يٚیـ پاخ يگاههای ا ـاو ا اهاکى يٚزاهی ا زـاو صملز کًزؼ ،بز
ىؼ ا٥قا و هی ابؼ.
آهـ کا َ٩ؼ ػاىی با تـمايؼو ػ دی ا ـاو اف رًگ گنتـػه ،هاي ٜاف ا٩ؼام هنت٪ین يٚزاهی ا زـاو ىزرػ؛ اهزا
ػ دی ا ـاو هی ػ ؼ اگـ اف گق ً ا٩ؼام يٚاهی هنت٪ین ٝلی اهزؼا ٣آهـ کزا ی امزت٦اػه يکًزؼ ،اصتمزا صملز ی
يٚاهی گنتـػهتـ ب ا ـاو دؾا اصتما رًگ ٥ـاگیـ آهـ کا ٝلی ا ـاو ،ا٥زقا و هی ابزؼ .يتیزز ی ا زى يٚـگزاه
ػ دی ا ـاو ،تًیا ا ى هیتراينی باىؼ ک ا ـاو با ؼ ب زک هزؼ ٣زا تٞزؼاػی اف اهزؼا ٣يٚزاهی آهـ کزا ،صملز
ً
هتٞاؿ ٣يٚاهی کًؼ هنت٪یما يیق هنئردیی آو ؿا بـ ٝیؼه بگیـػ .ػ دی ا ـاو همزیى کزاؿ ؿا هزن ايززام ػاػ ػؿ
 81ػی  31ب پا گاه يٚاهیاو آهـ کا ػؿ ٝـا ،٧پا گاه ٝیى اخمؼ ،صمل هرىکی کـػ بال٥اٍزل يیزق هنزئردیی
آو ؿا بـٝیؼه گـ٥ی.
تـ ؿ ٩امن ملیمايی اف مری آهـ کا ک ا٩زؼام ؿاهبزـػی بزرػ هزؼ٥ی ؿاهبزـػی ؿا ػؿ تیزارن اهپـ ادینزتی
آهـ کا ٝلی ا ـاو ػيبا هیکـػ؛ ا ى هؼ ،٣مـٝی بغيیؼو ب پـ ژهی «ت٢ییـ ؿژ ن» برػ امزت٦اػهی هنزت٪ین
ً
آهـ کا اف گق ً ی يٚاهی ٝلی ا ـاو ؿا ؿمما اٝالم هیکـػ .پامظ ا ـاو ب ا ى تـ ؿ يیق پامغی ؿاهبـػی برػ .ا زى
هینتـ ى چیقی امی ک ػؿ تضلیل پامظ ا ـاو ب تـ ؿ ٩امن ملیمايی اهمیی ػاؿػ .هین ا ى يینی ک چ تٞؼاػ
ه٢قی ع٦ی١ ٤یـع٦ی ٤ىزؼهايؼ؛ هیزن ا زى
اف يٚاهیاو آهـ کا ی ػؿ ٝیى اخمؼ کيت ىؼهايؼ ا ػچاؿ ّـب ی ج
امی ک ػ دی ا ـاو ػؿ پامظ ب صمل ای ؿاهبـػی ،اکًيی ؿاهبـػی ؿا ايتغاه کـػ.
هؼ ٣پامظ يٚاهی ؿاهبـػی ػ دزی ا زـاو بز تزـ ؿ ٩امزن مزلیمايی ،همزاوٕرؿ کز ه٪اهزا يٚزاهی ا زـاو
گ٦ت ايؼ ،ا ى يبرػ ک تل٦ا اينايی ؿ ی ػمی آهـ کا بگزؾاؿػ؛ اف صیزج تل٦زا اينزايی ،پامزظ ا زـاو زک پامزظ
ٝملزی ا زى پیزام
هضؼ جػ يٚاهی برػ؛ بلک با صمل ی هرىکی هنزت٪ین بز زک پا گزاه آهـ کزا ی ،هزؼ ٣اؿمزا ج
ج
ؿاهبـػی برػ ک اگـ آهـ کا ،گق ً ی رًگ يٚاهی با ا زـاو ؿا ايتغزاه کًزؼ ،ػ دزی ا زـاو بزـای رًزگ يٚزاهی
گنتـػه ٥ـاگیـ آهاػه امی اؿاػهی ؿ ػ ب چًیى رًگی ؿا ػاؿػ.
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4
ً
میامی آهـ کا ػؿ ٩با ا ـاو ،ک میامی تماها رًگی امی هـچ آهـ کا ،هإد ٦های رؼ ؼی ؿا بز ا زى
ً
میامی تیارن اهپـ ادینتی عرػ هیا٥قا ؼ ا ا ى تیارن ؿا ىؼ هیبغيؼ ،اصتما ا ىکز ا زى میامزی تماهزا
رًگیٝ ،ال ه بـ رًگ میامی ا٩تَاػی ،ب ک رًگ ٥ـاگیـ يٚاهی هن بیايزاهؼ ،بیيزتـ هیىزرػ .بزا تزـ ؿ
٩امن ملیمايی ترمٔ ػ دی آهـ کا ،آهـ کا ا ـاو ،ک گام ب چًیى رًگ يٚزاهی ٥ـاگیزـی يقػ زکتـ ىزؼيؼ.
ً
رًگزی ػ دزی آهـ کزا ،آهـ کزا
تماهزا
اگـ هًٖ ٨هکايیکی بـ ٝادن میامی صکم٦ـها برػ ،ػؿ يتیز ی میامی
ج
ا ـاو با ؼ خرـم اؿػ رًگ يٚاهی ٥ـاگیـ هیىؼيؼ .صکم٦ـها يبرػو ا ى هًٖ ٨هکايیکی يیق ب ا ى هًٞا يینزی
ک اصتما ٩ر ٛچًیى رًگی ررػ يؼاؿػ .ا ى اصتما
هضاٍـهی ا٩تَاػی ک کيرؿ ،ي تًیزا اصتمزا

ررػ ػاؿػ هیقاو آو يیق ايؼک يینی.
٩زر ٛزک رًزگ ٥ـاگیزـ ؿا ا٥زقا و هیػهزؼ ،بلکز ػؿ

پاؿهای اف ا ٩ا  ،ا ى هضاٍـه عرػ ه٪ؼه ای بـای رًگ ٥ـاگیـ زا صتزی هـصلز ای اف آو امزی .هزیچ ػمزتگاه
تضلیلی ،يمیترايؼ ٖٞ٩یی ٩ر ٛا ى رًگ ا فهاو ٩ر ٛآو ؿا پیوبیًی کًؼ؛ تًیا چیقی ک هیتراو گ٦زی ا زى
امی ک میامی تیارن اهپـ ادینتی آهـ کا ػؿ ٩با ا ـاو ،اصتما

٩ر ٛرًگ يٚاهی ٥ـاگیـ ؿا باخ بـػه امزی

هنئردیی ا ى ّٞیی عٖـياک ،بـعال ٣آيچ ١ـبگـا او ا ـايی هیگر ًؼ ،بـٝیؼهی ػ دزی ا زـاو کز تضزی
هضاٍـهی آهـ کا ٩ـاؿ ػاؿػ ،يینی.
5
پامظ يٚاهی کی اف پامظها ی برػ ک ػ دی ا ـاو ب تـ ؿ ٩امن ملیمايی ػاػٝ .ال ه بـ پامظ يٚاهی ،ػ دزی
ا ـاو مٞی کـػ ػؿ ػاعل ،با تيیی ٜچًؼهیلیريی پیکـ ٩امن ملیمايی تـ ذ يامیريادینن ا ـايزی ،صزر میامزی
هًٖ ٪ای عرػ ک ػؿ ىرؿههای آباوهاه هرؿػ اٝتـاُ ٩ـاؿ گـ٥ت برػ ،همچًیى صر ج صما زی «هم رايبز »
اف ػ دی رمیرؿی امالهی ،ػمی ب بنیذ ارتماٝی بقيؼ .تيیی ٜپیکـ ٩امن مزلیمايی بز يمزا و ٩زؼؿ ػ دزی
ؿيگاؿيزگ اپرف نزیرو
ا ـاو تبؼ ل ىؼ ػمزتا ؿػها ی ايکاؿياىزؼيی بزـای ا زى ػ دزی بز همـاه ػاىزی .ؿهبزـاو
ج
پـ ١ـه ،هبیر تيیی ٜهیلیريی پیکـ ٥ـهايؼهی تـ ؿىؼهی مپاه ٩ؼك ىؼيؼ هم ی رـ ايا هرررػ ػؿ ػ دی
رمیرؿی امالهی ،ػؿ ات٦ا٧يٚـ با هن ،اف صمل ب پا گاه يٚاهیاو آهـ کا ی ػؿ ٝزـا ٧کز بال٥اٍزل پزل اف ا زى
تيییٍ ٜرؿ گـ٥ی ،صما ی کـػيؼ.
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با ا زى صزا  ،تيزیی ٜهیلیزريی پیکزـ ٩امزن مزلیمايی بنزیذ ارتمزاٝی ىزکلگـ٥ت صزر آو ،يتراينزی
زالو ي٦ززی
يمیتراينزی اپرف نززیرو پـ ١ززـه ؿا اف ٍززضً بیززـ و کًززؼ .ا ززى اپرف نززیرو ٕززی ػهز ها ،اتمنزز٦ـ کز ج

هتضزؼ آهـ کزا ؿا مزاعت بزرػ همقهزاو ترمزٔ ا زى اتمنز٦ـ کزالو،
اهپـ ادینن ت٪ؼ ل مـها
ج
ج
ػاؿی دیبزـا ج
ً
ً
عرػه هکـؿا بافمافی ىؼه برػًٝ .اٍـ ا ى اتمنز٦ـٕ ،زی ػهز ها بز هإد٦ز ای ا مزايی ،عَرٍزا بزـای ا٩يزاؿ

هترمٔ «هؼؿو تضَیلکـػه» تبؼ ل ىؼه ػؿ بـعی ؿ ؼاػهای ارتماٝی ويٚیـ ىرؿههای آبزاو  ،)31ا زى
ًٝاٍـ تراينت برػ بغوها ی اف ما ـ ٕب٪ا ؿا يیق رؾه عزرػ کًزؼ .هًزرف چًزؼ ؿ فی اف تيزیی ٜهیلیزريی پیکزـ
ً
نزیرو
٩امن ملیمايی يگؾىت برػ ،ک ػؿ ا ى اتمن٦ـ کالو ،هزؼػا تزمٞاتی اٝتـاّاتی اف رايب يیـ های اپرف
ج
پـ ١ـه بـ ٍضً ی میامی ا ـاو ٙاهـ ىؼ؛ صتی ؿهبـاو هتکخـ ؿيگاؿيگ اپرف نیرو يیق ايتٚاؿ يؼاىزتًؼ کز
ب ا ى ف ػی ،بؼي ی اپرف نیرو پـ ١ـه ،ػمی ب صـکتی عیابزايی ٝلیز رمیزرؿی امزالهی بقيزؼ .آيزاو هًزرف
هبیززر تيززیی ٜهیلیززريی پیکززـ ٥ـهايززؼه مززپاه ٩ززؼك برػيززؼ کز بؼيز ای کز حًززاگری «يٚـ ززا »« ،اهززؼا»٣
«آؿهاوهای» وب بیاو ػ٩ی٨تـّ ،ؼآؿهاوهای) آياو برػ ب عیاباو آهؼ.
م٪رٓ هراپیمای هنا٥ـبـی ا کـا ًی ،ک ػؿ يتیز ی اىتباه پؼاً٥ؼ هرا ی ػ دزی ا زـاو ٍزرؿ گـ٥زی ،بز
ً
ه٪ؼه ای تبؼ ل ىؼ تا عَرٍزا ػؿ تیزـاو ،تزمٞزاتی بزا ىزکل اهپـ ادینزتی مزـها ػاؿاي بـپزا ىزرػ .ػؿ ا زى
ً
ً
تزمٞا  ،ک ػؿ ػی  31بـگزقاؿ ىزؼٝ ،مزؼتا بغوهزا ی اف ا٩يزاؿ هترمزٔ «هزؼؿو تضَزیلکـػه» ،عَرٍزا
ايو ػاييززگاهها ی يٚیززـ اهیـکبیززـ ٍززًٞتی ىززـ  ،٤بززا ىززٞاؿها ی مززـيگريیٕلباي
زاو بززیػ ج
«ػايززو»رر ز ج
اهپـ ادینتی ،ب هیؼاو آهؼيؼِ ،ب جًـهای ٩امن مزلیمايی ؿا آتزو فػيزؼ ٝلیز ا ػ دزی ا زـاو ىزٞاؿ ػاػيزؼ .ا زى
ػاعلی تيیی ٜپیکـ ٩امزن مزلیمايی ؿا کز ػ دزی
تزمٞا گـچ کنتٞؼاػ برػ اها تراينی بغيی اف ػمتا ؿػهای
ج
ارتماٝی کلیؼفػه ىؼه ترمٔ ػ دی ا زـاو
ا ـاو ب آو ؿمیؼه برػ ،فا ل کًؼ .ا ى تزمٞا  ،هضؼ ػ یهای بنیذ
ج

ؿا يياو ػاػ ػ دی ؿئیلرمیرؿ آهـ کا ،مزـعره اف ا ىکز تٞزؼاػی اف ا ـايیزاو صاّزـ ييزؼهايؼ ؿ ی پزـچن

آهـ کا ؿاه بـ يؼ ،با ػ ؼو ا ى تزمٞا  ،اٝتماػ ب ي٦ل بیيتـی بـای تيؼ جؼ تیارن اهپـ ادینتی عرػ پیؼا کـػيؼ.
میامی ارتماٝی ا٩تَاػی ػ دی مزـها ػاؿی ػؿ ا زـاو ػؿ ػهز های گؾىزت يز تًیزا بز يضزری يبزرػه کز
هتضؼ آهـ کا
کالو ي٦ی اهپـ ادینن ت٪ؼ ل مـها
ج
ج
اپرف نیرو پـ ١ـه ؿا علٜمالس کًؼ اتمن٦ـ ج
ػاؿی دیبـا ج
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اتمنز٦ـ میامزی همبنزت ی آو،
ؿا ک همبنت ی آو امی فا ل کًؼ ،بلک ا ى میامی بـای ا زى اپرف نزیرو
ج
ػمب ػم عرؿاکهای تافهای پغت تؼاؿک ػ ؼه امی.6

ػ دی ا ـاو ،همقهاو با تاله بـای بنیذ ارتماٝی صر تيیی ٜپیکـ ٩امن مزلیمايی ،ػؿ ٝزـا ٧اف کزاؿفاؿی
میامی صما ی کـػ ک هؼ ٣آو اعـاد يیـ های آهـ کا ی اف ا ى کيرؿ امی .ا ى کاؿفاؿ ،هر٪٥ییها ی ب ػمی
آ ؿػٕ :ـس اعـاد يیـ های آهـ کا ی اف ٝـا ،٧ػؿ پاؿدماو ٝـا ٧تَر ب ىؼ تزمٞا عیابايی گنتـػهای ٝلیز

ً
اى٢ا ٝـا ٧ترمٔ آهـ کا ىکل گـ٥ی .آهـ کا پـ ژهی تْٞی ٤ػ دی ٝـا ٧چًؼپاؿه کـػو ا ى کيزرؿ ؿا ٝمزال
ٝملی کـػمتاو ٝـا ٧آ١اف کـػ مپل با رًگ ػ دزی
اف رًگ علیذ ٥اؿك ػؿ ما  8338هیالػی امت٪ال
ج
ررؿد بره ػؿ ٝـا ٧ػؿ ما  ،0229کاؿ ؿا ب اى٢ا هنت٪ین ا ى کيرؿ کيايؼ .آهـ کا با اى٢ا ٝـا ،٧ب ٍرؿ

ت٪نزین
تغن ت٦ـ ، ٩تيتی رؼا یٕلبی ؿا ػؿ ماعتاؿ ػ دتی ا ى کيزرؿ کاىزی بز امزن ػهرکـامزی،
ج
يٚامهًؼ ج
هؾهبی ىی ، ٞمًی کـػ ؿا ػؿ ا ى کيرؿ يیاػ ًز کزـػ .بزا
تخلیج ٩رهی-
وا١لب «آىتیياپؾ جـ») ٩ؼؿ بـ اماك ج
ج
ٝـا ٧رؼ ؼ ؿا ب ػ دتی بنیاؿ ّٞی ٤تبؼ ل کًؼ ک ا١لب ػؿگیـ يقاٛهای
ا ى تخلیج ،ػ دی آهـ کا تراينی ػ دی ج

بمب ماٝتی ػؿ ماعتاؿ میامی ا ى کيرؿ ،راگؾاؿی ىؼه امی .ا ى ػ دی
هؾهبی ٩رهیای امی ک همچرو ج
ٝمل باخ ی بـعرؿػاؿ يینی ب يٚـ هیؿمؼ کزاؿفاؿ اعزـاد آهـ کزا اف ٝزـا ،٧ؿاه
ّٞی ،٤ػؿ بـابـ آهـ کا اف ٩ؼؿ ج
ج
ػؿافی تا پیـ فی يیا ی ػاؿػ .اگـ ا ى کاؿفاؿ بترايؼ بـ اعتال٥اتی ک آهـ کا ػؿ ٝـا ٧بز آو ػاهزى فػه امزی١ ،لبز
کًؼ يیـ های آهـ کا ی ؿا اف ٝـا ٧اعـاد کًؼ ،ک هإد ٦اف ٕـس تیارن اهپـ ادینتی آهـ کا ػؿ هًٖ ٪ؿا اف کزاؿ
ادینن هیارن ،ػؿ عا ؿهیاي تْٞی ٤هیىرػ.
هیايؼافػ ػؿ يتیز ی آو ،اهپـ
ج
ً
کی اف ا٩ؼاها ػ گـ ػ دی ا ـاو ،ک اصتمزاخ تزـ ؿ ٩امزن مزلیمايی ػؿ آو تزأحیـ ػاىزت امزی ،گزام پزًزن
کاهو تٞیؼا بـراهی ا ى ػ دی برػ .ػ دی ا ـاو ،ػؿ ک ما يغنزی عزـ د آهـ کزا اف ترا٥ز ٨هنزت ای ،ػؿ
صادی ک ػ دی آهـ کا صل ٪ی تضـ نها ؿا تًگ تًگتـ هیکـػ ،میامی ارـای يٞل ب يٞل ا ى ترا ٨٥ؿا ػيبزا
میامزی ىکنزیعرؿػه بزؼ و ػمزتا ؿػ ؿا «ٍزبـ امزتـاتژ ک» گؾاىزی .7بٞزؼ اف ا ىکز ػ دزی
کـػ يام ا ى
ج
آهـ کا ،میامی  ٜٖ٩کاهل ػؿآهؼهای ي٦تی ا ـاو ؿا ػؿ اؿػ بیيی ما  31کلیؼ فػ ،ػ دی ا ـاو يیق ک میامزی
«ٍبـ امتـاتژ ک» ؿا ىکنیعرؿػه هیػ ؼ ،ػؿ چًؼ گام ،ارـای تٞیؼا عرػ ػؿ ترا ٨٥هنت ای ؿا هتر ٤٩کزـػ
 6ب ه٪اد ی شور های آبان  89و طبقهی کارگر ػؿ همیى ىماؿهی ييـ ؿاه ير ؿرر ٛکًیؼ.
7
تتایس سساس  ،اقتصادی و طبقات ِ خروج آمریکا از برجام ػؿ ىماؿهی مرم ييـ ی ؿاه ير ؿرر ٛکًیؼ.
ب ه٪اد ی مقمما و ِ
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اٝالم کـػ ک «تًیا فهايی ب ا ى تٞیؼا ٝمل هیکًؼ ک اف هقا ای بـرامًٞ ،ی ٝاػی ىؼو ؿ ابٔ ا٩تَاػی
بايکی ما ـ ٕـ٣های بـرام با ا ـاو» بـعرؿػاؿ ىرػ .ا ى میامی ،ترمٔ ػ دی ا زـاو« ،ه٪ا هزی ٞ٥زا » ،يزام
گـ٥ی .اف اؿػ بیيی تا آباو  ،31ػ دی ا ـاو ػؿ چیاؿ گام ،تٞؼاػی اف تٞیؼا بـراهی عرػ ؿا کًاؿ گؾاىت بزرػ
هرٝؼ گام پًزن يیق ػیهاه  31برػ .ا ى هرٝؼ ،تًیا چًؼ ؿ ف بٞؼ اف تـ ؿ ٩امن ملیمايی برػ ػ دی ا زـاو ،ػؿ گزام
پًزن ،اٝالم کـػ ک کلی ی تٞیؼا ٝملیاتی عرػ ػؿ بـرزام ؿا کًزاؿ هیگزؾاؿػ اف ا زى بز بٞزؼ بز آوهزا پا بًزؼ
يغراهؼ برػ.
ػؿ ا ،ٜ٩ػ دی ا ـاو بٞؼ اف تـ ؿ ٩امن ملیمايی ،گام پًزن کاهو تٞیؼا بـراهی عرػ ؿا ب «آعزـ ى گزام»
عرػ تبؼ ل کـػ اٝالم کـػ ک اف صیج ٝملیاتی ،ػ گـ هیچ پا بًؼی ب ترا ٨٥هنت ای يزؼاؿػ بًزا بز يیافهزای
عرػ ،بـياه ی هنت ای عرػ ؿا ػيبا عراهؼ کـػ .گامهای پیيیى کاهو تٞیؼا بـراهی ا زـاو ،تزا ا زى ايزؼافه
«بـرنت » يبرػيؼ ػ دی ا ـاو ػؿ گام پًزن اٝالم کـػ ک اف ا ى ب بٞؼ ،تًیا ب تٞیؼا يٚاؿتی ويٚیزـ پـ تکزل
ادضا٩ی) ک بـرام ا ـاو ؿا هلقم ب ؿٝا ی آوها کزـػهٝ ،مزل عراهزؼ کزـػ .اف گزام پزًزن ،ايتٚزاؿ هزراؿػی يٚیزـ
ػؿٍؼی ا ؿايیرم ،ا٥قا و ٩ابل تررز تٞزؼاػ مزايتـ ٦یرژهای ػؿ صزا
ً١یمافی  02ػؿٍؼی صتی بیو اف 02
ج

ً١یمافی ػؿ يًٚق ٥ـػ  ،ت٢ییـ امامی ػؿ ؿ يؼ کاؿ پـ ژهی آه مًگیى اؿاک چیقها ی اف ا ى ػمی هیؿ٥ی.
با ا ى صا  ،گام پًزن کاهو تٞیؼا بـراهی ػ دی ا ـاو ،اگـچ مـ ٍؼای ف اػی ػاىی ،اها تاکًرو وامزً٦ؼ
 )31هیچ رقئی اف آو ارـا ی ييؼه امی هیچکل يمیػايؼ چـا ا ى گام تًیا ؿ ی کا١ؾ ،ررػ ػاؿػ.
ً
تـ ؿ ٩امن ملیمايی اصتماخ ػؿ تٞییى صؼ ػ گام پًزن کاهو تٞیؼا بـراهی ا ـاو ي٪و ػاىت اهزا هنزأد
ً
ا ى امی ک احـی ٝملی اف ا ى گام ،تاکًرو ػؿ بـياه ی هنزت ای ا زـاو ػ زؼه يمیىزرػ .اصتمزاخ ؿاهبزـػ کلزی
ا ـاو ػؿ صرفهی میامی عاؿری هاي ٜاف ا ى ىؼه تا گام آعـ کزاهو تٞیزؼا بـرزاهی ،اف هـصلز ی د٦ز٘ عزاؿد
ىؼه ب ٝمل تبؼ ل ىرػ .ػ دی ا ـاو همچًاو هؾاکـا بیصاٍزل بزا کيزرؿهای اؿ پزا ی ؿا اػاهز هیػهزؼ
ً
همکى امی تیـاو ب ا ى ػدیل ک پا تغیهای اؿ پا ی ؿا ٩اي ٜکًؼ تا ٞ٥زال «هکايینزن هاىز » ؿا ٞ٥زا يکًًزؼ
ً
پـ يؼهی هنت ای ا ـاو ؿا هزؼػا ب ىرؿای اهًیی مافهاو هلزل ي٦ـمزتًؼ ،اف ارزـای ه٦زاػ گزام پزًزن کزاهو
تٞیؼا بـراهی ،عرػػاؿی هیکًؼ .ػؿ ا ى هرؿػ ،تًیا هیتراو ب ا ى گ٦ت اکت٦اد کـػ ک تـ ؿ ٩امن ملیمايی بز
صاٍزل) اػاهز ی هزؾاکـا بزا
اصتما ٩ری ػؿ تٞیزیى ه٦زاػ گزام پزًزن تزأحیـ ػاىزت  ،اهزا تزاکًرو میامزی وبی
ج
کيرؿهای اؿ پا ی رلرگیـی اف اؿرا ٛپـ يؼهی ا ـاو ب ىرؿای اهًیی مافهاو هلزل ،هزاي ٜاف ٝملزی ىزؼو ا زى
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ً
گام ىؼه امی .ػؿ ا ،ٜ٩ػؿ ا ى هرؿػ يیق ،کی اف تأحیـاتی ک اصتماخ تـ ؿ ٩امن ملیمايی ب همـاه ػاىزت ترمزٔ
ٝراهل ػ گـی ،تْٞی ٤ىؼه امی.
6
اماك میامی «ه٪ا هی ٞ٥ا » ک ػ دی ا ـاو اف اؿػ بیيی  31ػؿ پامظ ب عـ د آهـ کا اف بـرام تاله
آهـ کا بـای ب ٍ٦ـ ؿمايؼو ػؿآهؼهای ي٦تی ا ـاو ػيبا کـػه امی ،ا٥زقا و ٞ٥ادییهزای بـياهز ی هنزت ای
هزؼػ آوها ب تٞیؼا ىاو ػؿ ترا٥ز٨
ا ـاو با هؼ٥ ٣ياؿ بـ کيرؿهای اؿ پا ی ػ دی آهـ کا ریی «بافگـػايؼو
ج
ً
هنت ای» امی .ا ى میامی ،آوگري ک ترمٔ ػ دی ا ـاو تاکًرو ػيبا ىزؼه امزی ،امامزا تل٦ی٪زی اف ٥يزاؿ
هنت ای ب ٕـ ٣ه٪ابل تاله بـای هؾاکـا ػ پلماتیک امی .میامی «ه٪ا هزی ٞ٥زا »َ٩ ،زؼ ػاؿػ کز بزا
ؿىززؼ ٍززًٞی هنززت ای ػؿ ا ززـاو ،يٚیززـ ا٥ززقا و ايباىززی ا ؿايیززرم ً١یىززؼه ػؿ ػاعززل کيززرؿ ،ا٥ززقا و مززٖش
ً١یمافی ا ؿايیرم هراؿػی اف ا ى ػمی ،ب ػ دیهای اؿ پا ی آهـ کزا٥ ،يزاؿ بیزا ؿػ تزا ػمزی اف بـياهز ها ی
ً
يٚیـ بـرام هرىکی بـرام هًٖ ٪ای بـػاؿيؼ ػؿ يیا ی با هؾاکـهی هززؼػ ،اف ا زـاو بپؾ ـيزؼ کز ؿىزؼ رؼ زؼا
ا زاػىؼه ػؿ بـياه ی هنت ای عرػ ؿا ر ادمَادض ٩ـاؿ ػهؼ ػؿ ٝرُ ،ب٪ی ی کيرؿها يیق ب تٞیؼا ىزاو
ً
میامی هؾاکـاتی امی اها َ٩ؼ هؾاکـه ػؿ
ػؿ بـرام بافگـػيؼ .اف ا ى صیج ،میامی «ه٪ا هی ٞ٥ا » اماما ک
ج
هرؿػ هنائل هًٖ٪ز ای بـياهز ی هرىزکی ا زـاو ؿا يزؼاؿػ کما٥یادنزابَ٩ ٨زؼ ػاؿػ بغوهزا ی اف بـياهز ی
هنت ای ا ـاو ؿا ٥ؼای د٢ر ا کاهو تضـ نها کًؼ.
ػ دی ا ـاو اف اؿػ بیيی  31ک ا ى میامی ؿا پیو گـ٥ی ،همقهاو با ػ دیها ی يٚیـ ٥ـاين ژاپزى يیزق
هؾاکـه کـػ اف ٕـسها ی يٚیـ «ٕـس هکـ و» ا «ٕـس ىیًق آب » مغى ب هیزاو آهزؼ .امزاك همز ی ا زى
ٕـسها ،ه٪ؼه چیًی بـای هؾاکـهی هنت٪ین ػ دیهای ا ـاو آهـ کا بزرػ بزا ا ىکز ػ دزی آهـ کزا ،ػؿ ا زى
هؼ صتی ؽؿهای اف بـرام هًٖ ٪ای بـرام هرىکیًٞ ،ی عل ٜؼ ا ـاو ػؿ هًٖ ٪علز ٜمزالس ٝملزی ا زـاو،
ً
کرتاه يیاهؼ ،با بالهی کنيٚیـی ا ى هؾاکـا اف ٕـ ٣ػ دی ا ـاو اػاه ا٥ی .تـ ؿ ٩امزن مزلیمايی ٙزاهـا با زؼ
هم ی ا ى ٕـسهای هؾاکـاتی ؿا صؼا٩ل تا هؼتی ياهمکى کـػه باىؼ؛ چـا ک ا ى ٕـسها ب هؾاکـهی هنزت٪ین
ا ـاو آهـ کا گـه عرؿػهايؼ تا هؼتی بٞؼ اف تـ ؿ ٩امن ملیمايی ،هـگري تاله بـای هؾاکـهی هنت٪ین تیـاو
اىًگتى ،تًیا ب يقاٝی ػؿ ػ دی ا ـاو ،بیى گـ ههای هؼا ٜ٥هغاد ٤ا ى هؾاکـه تبؼ ل عراهزؼ ىزؼ .میامزی
«ه٪ا هی ٞ٥ا » ،ب ىکلی ک ترمٔ ػ دی ا ـاو ػؿ تل٦ی ٨با هؾاکـه با کيرؿها ی همچرو ژاپى ٥ـاين ػيبزا
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ىؼ ،صتی پیو اف تـ ؿ ٩امن ملیمايی ،میامی ىکنیعرؿػهای برػ؛ چـاکز همز ی ٕـسهزای هزؾاکـاتی بز
کاط م٦یؼ عتن هیىؼ کاط م٦یؼ يیق چیقی رق تنلین هٖلز ٨ا زـاو ػؿ هنزائل هًٖ٪ز ای ػ٥زا ٛهرىزکی ؿا
ٞ٥لی میامی «ه٪ا هی ٞ٥ا » بیو اف پزیو آىزکاؿ
عرامتاؿ يبرػ .بٞؼ اف تـ ؿ ٩امن ملیمايی٤ّٞ ،های ىکل ج

ىؼه امی :با هؾاکـهای ا ى میامی اکًرو ػ گـ ي تًیا بیصاٍل امی بلک همکى امزی ىزکا ٣ػؿ ػ دزی
ا ـاو ؿا يیق ػؿپی ػاىت باىؼ .با ررػ ا ى ،میامی «ه٪ا هی ٞ٥ا » ،تا دض ٚی کًريی وامً٦ؼ  )31هخل مزاب٨
اػاه ا٥ت ت٢ییـی ػؿ آو هياهؼه يمیىرػ.
همقهاو با میامی «ه٪ا هی ٞ٥ا » پیو اف آو ،میامی ب اٍٖالس «ٍبـ امتـاتژ ک» ،ػ دتی ا زـاو اف
صیج میامیهای ارتماٝی ا٩تَاػی ،کاؿی يکـػ رق ا ىک ٥ياؿ بزـ ٕب٪ز ی کزاؿگـ ا٩يزاؿ ٥ـ ػمزی ؿا بزا
آفاػمافی بنیاؿ تیارمی ٩یمیها عَرٍیمافی ٥قا ًؼه ،هْا ٤ٝماعی .ا ى ؿ ی ٥ياؿ ػائمی ٥قا ًزؼه
ب ٕب ٪ی کاؿگـ ا٩ياؿ ٥ـ ػمیًَٝ ،ـ حابی ػ دی مزـها ػاؿی ػؿ ا زـاو ػؿ تمزام ػهز های گؾىزت بزرػه
هـباؿ ک تضـ نها ىؼ ؼتـ ىؼه ،ا ى ٥ياؿ يیق ابٞاػ رؼ ؼ گنتـػهتـی ب عرػ گـ٥ت امی٥ .ياؿ يٚامهًؼ ياىی
اف میامزیهای ا٩تَززاػی ػ دزی ،بز ػيبا آو امزی کز احزـا تبٞززا ج تضـ نهزا ؿا بززـ مزـ ٕب٪ز ی کززاؿگـ
٥ـ ػمتاو ا ـاو آ اؿ کًؼ تاکًرو يیق کاؿی رق ا ى يکـػه امی .میامیهای ا٩تَاػی ػ دی مزـها ػاؿی ػؿ
ا ززـاو ي ز هیعراهززؼ ي ز هیترايززؼ ٕززرؿی تبززاػ ٞ٥ادییهززای ا٩تَززاػی ػؿ راه ٞز ؿا تًٚززین کًززؼ ک ز عززرػ
هنت٪ین راه ، ٞػؿ ه٪ابل با تضـ نها ،با مافهايؼهی ػمیرمٞی اف هًا ٜ٥همگايی عرػ ػؿ ه٪ابزل
تردیؼکًًؼگاو
ج
بغزو
اهپـادینن ػ٥ا ٛکًًؼ .میامیهای ػ دی مـها ػاؿی ٕرؿی تًٚین ىؼهايؼ ک ي تًیا اف مرػ ٩ریتـ ى ج

زتخماؿ مززـها ػاؿی ػؿ ػىززراؿتـ ى ىززـا ٔ تیززارن
ٕب ٪ز ی مززـها ػاؿ ب٪ززای ؿ ابززٔ ارتمززاٝی هبتًززی بززـ امز ج
اهپـ ادینتی ،صما ی کًًؼ ،بلک ا ى مرػ ؿا تا آيزا ک هیترايًؼ بزاخ بزـػه ا زى ؿ ابزٔ امزتخماؿگـا اي ؿا ت٪ر زی
کًًؼ! بٞؼ اف تـ ؿ ٩امن ملیمايی ،ا ى میامیها هماو برػيؼ ک ٩بل اف آو .ا ى میامیها ػؿ ػ ؿهی اعیـ آي٪زؼؿ
تلظ متمگـاي ىؼهايؼ ک کی ػ گـ اف ابقاؿهای رؾه هـػم ٥ـ ػمی ا هـػم هٞتـُ ؿا اف رمیزرؿی امزالهی
گـ٥تًؼ :ا ى ابقاؿ ،هياؿکی صؼاکخـی ػؿ ايتغابا هغتل ٤برػ ک ػ دی ا زـاو ریزی يمزا و ايٖٞزا٩ ٣زؼؿ
عرػ اف آو ػؿ ػ ؿههای هغتل ٤بیـه گـ٥ت برػ .ػؿ امً٦ؼ  ،31ا ى ابقاؿ يیق با هياؿکی پا یى ػؿ ايتغابا هزلل
تْٞی ٤ىؼ اکخـ ی راه ٞوصؼ ػ  71اف کنايی ک هیتراينتًؼ ؿیی بؼهًؼ) ػؿ پای ٍزًؼ ٧های ؿیی صاّزـ
ييؼيؼ .ػؿ بـعی امتاوها يٚیـ امتاو تیزـاو ،اکخـ زی ١ا زب ػؿ ايتغابزا بز صزؼ ػ  14ػؿٍزؼ ؿمزیؼ .بزا ا زى
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میامیهای ارتماٝی ا٩تَاػی ،ک هرؿػ ترا ٨٥ػ رًاس اٍلی میامی ػؿ ػ دی ا ـاو امزی ،يتیزز ای رزق
ا ى يیق يمیتراينی ػؿ ايتغابا امً٦ؼ  31ؿ٩ن بغرؿػ.
فریده عنایت
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