جىگ لیبی ومُوً ای از یک جىگ جدید مرئی در وظام جٍاوی سرمایً
درآمد
ثشسعی تبسیخ ًظبم خِبًی (ًظبم اهپشیبلیغتی) ثْیژٍ اص صهبًی کَ آهشیکب ثؼذ اص پبیبى خٌگ
خِبًی دّم دس ساط آى لشاس گشفتً ،ؾبى هی دُذ کَ ُیئت ُبی زبکوَ ایي کؾْس ثشای ثشّى
سفت اص ثسشاى ُب ،ثْیژٍ ثسشاى ُبی التقبدی ادّاسی ػوْهب" هتْعل ثَ زشثَ ی خٌگ هی
ؽذًذّ .لی ثسشاًی کَ اکٌْى ثذاى گشفتبس آهذٍ اًذ ثسشاًی اعت ثظ ػویك تش کَ اص عْی
چبلؾگشاى التقبدی هخبلف ثب ایي ًظبم "ثسشاى عبختبسی" ًبهیذٍ هی ؽْد .ایي ثسشاى صهبًی
ثشهال ّ دس سعبًَ ُبی ػوْهی هطشذ ؽذ کَ ًظبم ّ اػضبی عَ گبًَ ی افلی آى (آهشیکب،
"اتسبدیَ اسّپب" ّ ژاپي ) " دس ثبتالق خٌگ ُبی "ثی پبیبى" ّ "ًبهسذّد" غْطَ ّس ؽذًذ .ایي
خٌگ ُب کَ ثَ ػمیذٍ ی ثخؾی اص چبلؾگشاى ضذ ًظبم ،خِبى سا ثش عش "دّساُی" ّ دّسٍ ی
"گزاس" لشاس دادٍ ّ هبُیت "گٌذیذگی" ّ "فشتْتی " آى ًوْداس ؽذٍ خْد ثَ دّ گشٍّ هتفبّت تمغین
هی ؽًْذ :یکی خٌگ ُبی "ًبهشئی" ّ دیگشی خٌگ ُبی "هشئی".
خٌگ ُبی " ًبهشئی" ًظبم کَ دس گغتشػ آًِب عبصهبى تبصٍ هیلیتبسیضٍ ؽذٍ ی "عیب" ًمؼ کلیذی
داسد ؽبهل  62خٌگ دس اکٌبف خِبى اعت کَ آؽٌبتشیي آًِب ػجبستٌذ اص :خٌگ ُبئی "ػلیَ
تشّسیغن" دس یوي ،عْهبلی ،عْداى ،ؽشق کٌگْ(دسآفشیمب) ّ ،یب خٌگ ُبی "ػلیَ هْاد هخذس" دس
هکضیک ،کلوجیب ّ پشّ(دس آهشیکبی خٌْثی) ّ ًیض خٌگ ُبی "ػلیَ تشّسیغن ثیي الوللی" دس
هیٌذاًبئْ(فیلیپیي) هشصُبی هیبًوبس(ثشهَ) ّ پبکغتبى (دسآعیب).
اهب ،خٌگ ُبی هشئی دس زبل زبضش ؽبهل خٌگ ُبی فلغطیي ،افغبًغتبى ،ػشاق ّ لیجی هی
ؽًْذ.
دس ایي ًْؽتبس ثَ چٌذّ چْى خٌگ آغبص ؽذٍ دس لیجی ثَ ػٌْاى ًوًَْ ای اص یک خٌگ هشئی
خْاُین پشداخت .
وکاتی پیرامُن تاریخ اخیر لیبی
 - 1اص دعبهجش  6212ثَ ایي عْ آهشیکب ّ ثؼضی اص اػضبی عبصهبى ًظبهی "ًبتْ" ثب اعتفبدٍ
اص ثشآهذى اهْاج ثیذاسی ّ سُبئی دس خٌْة ثْیژٍ دس کؾْسُبی خبّسهیبًَ ّ آفشیمبی
ؽوبلی ّ ثب تظبُش ثَ "زوبیت اص هشدم" دس فذد ثشآهذًذ کَ اص سُجشی ؽْسؽیبى دس
ؽشق لیجی زوبیت ًظبهی کشدٍ ّ کؾْس لیجی سا ثَ لیغت کؾْسُبی اؽغبل ؽذٍ اص عْی
ساط ًظبم خِبًی عشهبیَ (آهشیکب) اضبفَ کٌٌذ .ؽْسػ هغلسبًَ دس ؽشق لیجی تست
سُجشی ثمبیبی سژین علطٌتی علطبى ادسیظ کَ اص عْی دّلت آهشیکب زوبیت هی ؽًْذ
سُجشی هی ؽْد .علطبى ادسیظ آخشیي پبدؽبٍ خبًذاى علطٌتی عٌْصی ثْد کَ دس عبل
 1929تْعظ "گشٍّ افغشاى خْاى" تست سُجشی عشگشد هؼوش لزافی عشًگْى ّ
ثالفبفلَ ثَ خبسج اص لیجی تجؼیذ ؽذ .خبًذاى علطٌتی ّ ؽخـ خْد ادسیظ کَ ثؼذ اص
اعتمالل لیجی اص ایتبلیب دس  1991کؾْس لیجی سا ػوال" ثَ پبیگبٍ ُبی ًظبهی آهشیکب ّ

"ًبتْ" تجذیل عبختَ ثْدًذ ،دس ثیي هشدم لیجی هسجْثیتی ًذاؽتٌذ .اهب گشٍّ ُبی ؽْسؽی دس
لیجی ثَ طْس دلیك تش ثَ ایي ؽشذ ُغتٌذ :اَل -علطٌت طلجبى یب ثبصهبًذگبى ّ طشفذاساى
هلک ادسیظ (ادسیظ عٌْصی) .سُجشاى ایي گشٍّ ثؼذ اص کْدتبی ًظبهی عبل ّ 1926
عشًگًْی هلک ادسیظ ثَ فْست تجؼیذی دس کؾْسُبی هختلف ثْیژٍ دس ایتبلیب ّ فشاًغَ
صًذگی هی کشدًذ ّ دس چٌذ عبل اخیش ثَ فْست هخفی ّ ًیوَ هخفی ثَ لیجی ّ هخقْفب
ثَ ؽِش ثي غبصی ثشگؾتٌذ .د َّم -خوؼیت اعالهی لیجی هؼشّف ثَ "هدبُذیي اعالهی".
سُجشاى ایي گشٍّ اص فشلَ ُبی گًْبگْى ثٌیبدگشایي اعالهی ُغتٌذ کَ عبل ُب دس خبسج اص
لیجی دس کؾْسُبی افغبًغتبى ،پبکغتبى ّ ػشاق هؾغْل آهْصػ ُبی دیٌی/هزُجی ّ ًظبهی
ثْدًذ ّ طی چٌذعبل اخیش ثَ لیجی ثبصگؾتَ اًذ .س ُّم" -خجَِ هلی ثشای ًدبت لیجی" ًبم
داسًذ .اػضبی ایي خجَِ ػجبستٌذ اص سّؽٌفکشاى ،هؼلوبى ّ ،دیگش هخبلفبى سژین لزافی.
اػضبی ایي گشٍّ ًَ هثل علطٌت طلجبى ثشّتی داسًذ ّ ًَ هثل گشٍّ ُبی اعالهی داسای
آهْصػ ُبی ًظبهی ُغتٌذ .چٍارم – ؽخقیت ُب ّ دّلتوشداى هختلف ّ هتؼذدی کَ تب
چٌذهبٍ اخیش(اص دعبهجش  6212تبثسبل) دس دسّى ًِبدُبی هختلف سژین لزافی ثَ کبس
هؾغْل ثْدًذ ّ یک ثَ یک اص سژین ثشیذٍ ّ ثَ خوغ اپْصیغیْى هْخْد پیْعتَ اًذ .اص
هؼشّف تشیي ایٌگًَْ ؽخقیت ُب هْعی کْعب اعت کَ تب چٌذی پیؼ ّصیش اهْس خبسخَ
دّلت لضافی ثْد .ایي گشٍّ ُب ّ ؽخقیت ُب ثؼذ اص تؾکیل " کٌفشاًظ هلی اپْصیغیْى دس
اّایل عبل  6211ثَ ایدبد "ؽْسای هْلت لیجی" دعت صدٍ ّ ثالفبفلَ ثخؼ ؽشلی لیجی
ثخقْؿ ؽِش ثي غبصی ّ ؽِشُبی کْچک تش اطشاف آى سا هشکض فؼبلیتِبی خْد لشاس
دادٍ ّ دس ّالغ ایي ثخؼ سا اص ثذًَ افلی لیجی ثَ ػٌْاى یک کؾْس ّازذ خذا عبختٌذ!.
ثذیي تشتیت پیؼ ثیٌی هی ؽْد کَ ثب ایي الذام اص عْی " ؽْسای هْلت لیجی" ایي کؾْس ثَ
هقیجت خٌگ داخلی کَ تب هذت ُب ثَ طْل خْاُذ اًدبهیذ ّ ًِبیتب لیجی سا ثَ دّ ثخؼ
ؽشلی/غشثی تمغین هی کٌذ گشفتبس آیذ .الجتَ هذاخلَ ّعیغ کؾْسُبی ػضْ ًبتْ ثَ
عشکشدگی اهشیکب ًَ تٌِب کوکی ثَ زفع خبى هشدم لیجی ثش اعبط هقْثَ عبصهبى هلل
" هوٌْػیت پشّاص" ًخْاُذ کشد ثلکَ ثَ پشّعَ خٌگ داخلی دس ایي کؾْس ثیؼ اص پیؼ
داهي صدٍ ّ ّضؼیتی سا پیؼ خْاُذ آّسد کَ دس آیٌذٍ ؽبُذ آى خْاُین ثْدّ ،لی ًوی تْاى
خضئیبت ایي اهش سا ثَ طْس کبهل اص ُن اکٌْى پیؼ ثیٌی کشد.
 - 6ثؼذ اص پبیبى عْهیي خٌگ اػشاة ّ اعشائیل (خٌگ ؽؼ سّصٍ ی ژّئي  )1921ػذم
هسجْثیت علطبى ادسیظ ثَ تٌفش ؽذیذ ّ فشاگیش ثیي هشدم تجذیل ؽذ .تْضیر ایٌکَ دس خٌگ
ؽؼ سّصٍ ،اعشائیل ثب اعتفبدٍ اص پبیگبٍ ُبی ًظبهی آهشیکب ّ ًبتْ دس لیجی تْاًغت ثب
ؽکغت ًکجت ثبس اػشاة هٌبطك ثضسگی اص کؾْسُبی ػشثی ( ؽجَ خضیشٍ ی عیٌبًْ ،اس
غضٍ ،کشاًَ ی ثبختشی ،استفبػبت خْالى  ،ؽشق اّسؽلین ّ  ) ...سا ثَ تقشف خْد
دسآّسدً .کجت ،آّاسگی ّ رلتی کَ خلمِبی کؾْسُبی ػشثی اص ایي ؽکغت تدشثَ کشدًذ
ؽشایظ عیبعی سا ثشای ایدبد "گشٍّ افغشاى خْاى" ّ عپظ کْدتبی ضذ علطٌتی 1929
دس لیجی آهبدٍ عبخت.
 - 3لزافی ّ دّلت اّ ثؼذ اص عشًگًْی ادسیظ ّ تغخیش لذست عیبعی ،فٌؼت ًفت سا دس لیجی
هلی اػالم کشدٍ ّ پبیگبٍ ُبی ًظبهی آهشیکب ّ "ًبتْ" سا ًیض دس ایي کؾْس تؼطیل ًوْدًذ.
دّلت خذیذ ثَ سُجشی لزافی ثَ ثشکت دس آهذ ػظین زبفل اص کؾف هٌبثغ خذیذ ًفت ّ
اعتخشاج سّصافضّى آى دس دَُ ی  1912خذهبت صیبدی سا ثَ هشدم لیجی دس صهیٌَ ُبی

هؼیؾتی ّ سفبٍ ،اص خولَ اؽتغبل ثَ کبس ،هغکي اسصاى ،گغتشػ آهْصػ ّ پشّسػ
هدبًی ،تْعؼَ ی ثیوَ ُبی اختوبػی ّ ثِذاؽت ػوْهی اسائَ دادًذ کَ ثغیبس چؾوگیش ّ
زبئض اُویت ثْدّ .لی لزافی ّ دّلتوشداى لیجی ًیض هثل اکثش ًخجگبى ّ سُجشاى خٌجؼ ُبی
سُبئی ثخؼ هلی ( ّ دّلت ُبی ثشآهذٍ اص آًِب) ثتذسیح ثب هسذّدیت ُب ّ ًمقبى ُبی
تبسیخی خْد سّثشّ ؽذٍ ّ خْد سا دس هشزلَ اّل گشفتبس ثْسّکشاعی دّلتی ّ اتْکشاعی
عبختَ ّ دس هشزلَ ثؼذی ثَ دام هٌطك زشکت عشهبیَ (گلْثبلیضاعیْى) اًذاختٌذ .دس دَُ
ُبی  6222 ّ 1992لزافی ًیض هثل سُجشاى اکثش کؾْسُبی آفشیمب ّ آعیب ثش ایي تقْس
ثبطل ّ هُْْم دچبس ؽذ کَ اگش دسُبی لیجی سا ثَ عْی اهْاج "ثبصاس آصاد" ًئْلیجشالی ثبص
کٌذ ّ ثَ همشسات ّ لْاًیي ثبًک خِبًی ،فٌذّق ثیي الوللی پْل ّ عبصهبى تدبست خِبًی
تي دُذ کؾْس لیجی ًیض ثَ پبی آًِب (کؾْسُبی غشثی ) خْاُذ سعیذ.
 - 4چشخؼ ثضسگ دس عیبعت خبسخی سژین لزافی ،یؼٌی لشاس دادى عیبعت داخلی دس خذهت
عیبعت خبسخی اص یک عْ ّ ػذم اهکبى ؽشکت تْدٍ ُبی هشدم دس تقوین گیشی ُبی
عیبعی ّ طجیؼتب اصدیبد اػوبل کشدى عیبعت ُبی ضذ دهْکشاتیک اص عْی دیگش ،ؽشایظ
سا دس عبلِبی دَُ ی  6222ثشای سؽذ ًبسضبیتی ُبی هشدم ثْیژٍ خْاًبى آهبدٍ عبخت.
ثب ثشآهذى اهْاج ثیذاسی ّ سُبئی دس کؾْسُبی خبّسهیبًَ ّ آفشیمبی ؽوبلی،
عیبعتوذاساى آهشیکب ّ ثؼضی دیگش اص اػضبی عبصهبى "ًبتْ" تقوین گشفتٌذ کَ اص
هْلؼیت اعتفبدٍ کشدٍ ّ ثب زوبیت ًظبهی اص سُجشی ؽْسؽیبى ّ زولَ ّ اؽغبل ًظبهی آى
کؾْس لذهی دیگش دس خِت پیبدٍ عبختي پشّژٍ ی خِبًی ساط ًظبم ثشداسًذ.
وکاتی پیرامُن علل حملً ی وظامی بً لیبی
- 1اعتجذاد سژین لزافی ّ اػوبل عیبعت ُبی ضذ دهْکشاتیک اص عْی آى سژین ثَ ُیچ ػٌْاى
ػلت زولَ ی ًظبهی آهشیکب ّ ؽشکبیؼ (فشاًغَ ،اًگلغتبى ّ  )...ثَ کؾْس لیجی ًیغت.
ػلت افلی زولَ ّ اؽغبل ًظبهی لیجی ّ یب تدضیَ ی آى ثَ دّ کؾْس هدضا اّال اػوبل
ُژهْهی ًفتی دس خْد کؾْس لیجی اعت ،دّهب تجذیل کؾْس لیجی ثَ دسّاصٍ ای اعت کَ
اص طشیك آى دعت اًذاصی ثَ کؾْسُبی افشیمبی هشکضی هیغش گشدد ّ دلیل عْم "هِبس"
کشدى چیي ّ ایدبد ػذم دعتشعی آى کؾْس ثَ هٌطمَ ی ًفت خیض داسفْس دس غشة
کؾْس عْداى اعت.
- 6اّلیگبسؽی "دّزضثی" آهشیکب ّ اّلیگبسؽی "چٌذ زضثی" فشاًغَ کَ عیبعت ُبیؾبى
ػوذتب" اص عْی اّلیگْپْلی ُبی اًسقبسی هبلی تؼییي ّ تٌظین هی گشدًذ هی خْاٌُذ ثب
تغخیش ّ اؽغبل لیجی ؽشکت هلی ًفت ( )NOCلیجی سا هٌسل عبختَ ّ ثؼذ اص خقْفی
عبصی (هلی صدائی) هٌبثغ ًفتی لیجی سا دس کٌتشل کبهل هذیشیت کوپبًی ُبی خقْفی
ًفتی ثْیژٍ آهشیکبئی ( اکغبى هْثیل ،ؽْساى ّ  ) ...لشاس دٌُذ.
 - 3ؽشکت ًفت لیجی داسای همبم ثیغت ّ پٌدن دس هیبى فذ کوپبًی ثضسگ ًفتی خِبى اعت ّ
ثَ خبطش هشغْثیت ًفت آى دس فٌبیغ کبهپیْتش ،تکٌْلْژی ػلْم طجی ّ پشّاصُبی ثذّى
تْلف داسای اُویت اعتشاتژیکی هِوی اعتً .فت لیجی ُن اص ًظش ک ّوی ّ ُن اص ًظش
کیفی زبئض اُویت فشاّاًی اعت ،لیجی عَ ّ ًین دسفذ کل رخبیش ًفتی خِبى سا تْلیذ هی

کٌذ .کؾْسُبی خبّسهیبًَ ی ثضسگ ُوشاٍ ثب اًذًّضی ّ ثشًّبی دس آعیبی خٌْة ؽشلی
ّ لیجی ،الدضیضٍ ،گبثي ّ ًیدشیَ دسآفشیمب هدوْػب دس ثشگیشًذٍ ی  19دسفذ کل رخبیش
ًفتی خِبى ُغتٌذ .ساط ًظبم ( آهشیکب ) کَ فمظ دّ دسفذ رخبیش ًفتی خِبى سا داسد هی
خْاُذ ثب اػوبل کٌتشل ثش ایي هٌبطك ّ دس فْست لضّم ثب زوالت ّ تِبخوبت ًظبهی ّ
زتی تغخیش ّ اؽغبل ،آى کؾْسُب سا ثَ "زیبط خلْت " ًفتی خْد هجذل عبختَ تب
ثذیٌْعیلَ ثتْاًذ عیبعت ّ پشّژٍ ی خِبًی خْد سا ثش ؽشکب ّ هتسذاًؼ یؼٌی اسّپبی
"هتسذ" ّ ژاپي آعیت دیذٍ ّ ثالصدٍ تسویل کٌذُ .ذف ًِبئی آهشیکب تضؼیف سّعیَ ّ
هِبسکشدى چیي ّ ثبالخشٍ اػوبل ُژهًْی ًظبهی " پبکظ آهشیکبًب " دس عشتبعش کشٍ
خبکی اعت.
- 4زولَ ی ًظبهی آهشیکب ثَ لیجی ّ اؽغبل آى ّ یب ازتوبال" تمغین آى ثَ دّ کؾْس ( ًَ چٌذاى
هتفبّت اص ّضؼیت ّ عشًْؽت عْداى ) دلیمب" لذهی اعت دس خِت ُذف آیٌذٍ
آهشیکب دس خطَ ی ثضسگ خبّسهیبًَ ثضسگ ّ آفشیمبی ؽوبلی .لیجی ثب ً ّ 42ین هیلیبسد
ثؾکَ ًفت رخیشٍ ( تمشیجب" عَ ثشاثش کل ًفت رخیشٍ آهشیکب ّ دٍ ثشاثش کل ًفت هقش)
ثضسگتشیي التقبد ًفتی دس لبسٍ ی آفشیمب اعتً .ضدیک ثَ  02دسفذ ًفت لیجی دس خلیح
عشتَ ( ) Sirteلشاس داسد کَ ؽشق ّ غشة لیجی سا اص ایي ًظشثَ ُن هتقل هی عبصدًَ .
ثی خِت اعت ّ ًَ خبی تؼدت اعت کَ آهشیکب ّ ؽشکبء ًْک تیض زولَ ُبی ُْائی ّ
دسیبئی خْد سا هتْخَ ایي ثخؼ اص خبک لیجی ( عْازل خلیح عشتَ) لشاس دادٍ اًذ.
- 9یبصدٍ دسفذ ًفت لیجی ثَ چیي فبدس هی ؽْد ّ آهشیکب زضْس چیي سا دس آفشیمب ثش ًوی
تبثذ .اص هْضغ ّ هٌظش ژئْپْلیتیکی ساط ًظبم خِبًی افضایؼ ًفْر چیي سا دس آفشیمب
یک خطش خذی ثَ اداهَ ی ُژهًْی خْد دس خِبى ّ آفشیمب هی داًذ .کوپیي ّ تدبّص
ًظبهی آهشیکب ثَ لیجی سا ًجبیذ ثذّى تْخَ ثَ ایي ًکتَ هْسد ثشسعی لشاس داد .ثشای
"هِبس" چیي دس آفشیمب ُیئت زبکوَ ی آهشیکب ضشّسی هی داًذ کَ دس ایي اهش اص زوبیت
ّ ّاثغتگی ؽشکبی خْد ثذّى لیذ ّ ؽشط ثِشٍ هٌذ ثبؽذ.
وکاتی در باري رَابط راس وظام با شرکای متحد خُد در ارتباط با آفریقا َ چیه
- 1ثب ایٌکَ ُژهًْی آهشیکب دس عشاعش کؾْسُبی خِبى ثْیژٍ دسکؾْسُبی خٌْة دس زبل
فشّد ّ عمْط اعت ّلی ُیئت زبکوَ آهشیکب اهشّص ثیؼ اص ُش صهبًی دس گزؽتَ تالػ
هی کٌذ کَ ُژهًْی "پبکظ آهشیکبًبی" خْد سا دس عشاعش خِبى ثَ ُش لیوتی زفع ّ
تثجیت کٌذّ .لی الصهَ افلی ایي ُذف دس دسخَ ی اّل تأییذ کشدى ّ عش ثَ اطبػت
گزاؽتي ثی لیذ ّ ؽشط ؽشکب ثَ ساط ًظبم ّ پزیشػ ُژهًْی آهشیکب اص عْی آًِب هی
ثبؽذ .زولَ ی ًظبهی آهشیکب ثَ لیجی دس ّالغ گغتشػ ُژهًْی ثالهٌبصع آهشیکب دس
کؾْسُبی آفشیمبی ؽوبلی ّ هشکضی اعت کَ اص ًظش تبسیخی تبکٌْى" دس زْصٍ ًفْر
ایتبلیب ّ فشاًغَ ثْدٍ ّ ٌُْص ُن تب اًذاصٍ ای ُغتٌذ.
- 2دس ػقش گلْثبلیضاعیْى اهشیکب ػمیذٍ ای ثَ سّػ عٌتی پیؾیي کَ زْصٍ ُبی ًفْر هتؼلك
ثَ اهپشیبلیغت هتکثش ثبؽٌذ ًیغت ،ثلکَ اهشیکب هی خْاُذ ثب اعتفبدٍ اص هْلؼیت کًٌْی
یؼٌی ثشآهذى اهْاج خشّؽبى ثیذاسی ّ سُبئی هشدم دس کؾْسُبی افشیمبئی الدضیشٍ ،

هشاکؼ ،تًْظ ّ لیجی ّ غیشٍ دّلت ُبئی سا ثش عش کبس ثیبّسد کَ ثطْس هطلك
خْاثگْی خْاعتَ ُبی سأط ًظبم خِبًی ثبؽٌذ ًَ ؽشکبیؼ .ایي اهش یک سًّذ تبسیخی
اعت کَ پیؾیٌَ اػ ثَ عبلِبی ثؼذ اص پبیبى خٌگ خِبًی دّم خِبًی ثش هی گشدد کَ
اهشیکب سا ثَ اثشلذستی دس سأط ًظبم خِبًی عشهبیَ لشاس داد.
- 3دس آى دّسٍ ًیض کَ اهْاج خشّؽبى خٌجؼ ُبی سُبئی ثخؼ دس عشاعش کؾْسُبی عَ
لبسٍ ثْیژٍ آعیب ّ آفشیمب ثَ زشکت دس آهذٍ ثْدًذ ،آهشیکب ثب ًفْر ّ تبثیش سّی ثخؼ لبثل
تْخِی اص ًیشُّبی ثیٌبثیٌی دسّى خٌجؼ ُبی سُبئی ثخؼ ( ّ دّلت ُبی ثش آهذٍ اص
آًِب) ّ ثب اخشای یک عشی کْدتبُب ّ عشًگًْی دّلت ُبی هلی ّ ضذاهپشیبلیغت دس
ایشاى( ،)1993دس گْاتوبال( ،)1994دس پبکغتبى ّ تبیلٌذ( ، )1990دس کٌگْ(،)1922
دس خوِْسی دّهیٌیک( ،)1926دس اًذًّضی ّ غٌب( ،)1929دسکبهجْج ّ
الئْط( ّ )1912ثبالخشٍ دس ؽیلی ( )1913لذم ُبی هْثشی دس خِت تضؼیف ّ کبُؼ
"زْصٍ ُبی ًفْر " هتؼلك ثَ ؽشکبی خْد ثشداؽت .ثَ کالهی دیگش آهشیکب اص یک عْ ثب
ُوکبسی ؽشکبی خْد (اًگلغتبى ،فشاًغَ ُ ،لٌذ ،ثلژیک ّ  )...خٌجؼ ُبی سُبئی ثخؼ
پْپْلیغتی ّ دّلت ُبی هلی ثشآهذٍ اص آًِب سا ثب عشکْة ،کْدتب ّ هذاخالت ًظبهی ّ یب
اص طشیك پشّعَ ی "ػمین عبصی اص ُن پبؽیذ ّ اص عْی دیگش ثب کٌتشل کبهل ثش سُجشاى
ّ دّلتوشداى خذیذ کؾْسُبی دسثٌذ پیشاهًْی ثَ دّسٍ ی اهپشیبلیغتی "زْصٍ ُبی ًفْر"
خبتوَ دادٍ ّ توبم آى کؾْسُب سا دس هذاس ًظبم ثَ عشکشدگی خْد لشاس داد.
ُ- 4یئت زبکوَ آهشیکب ثب ایٌکَ اص چشخؾی کَ سژین لزافی دس اّایل دَُ ی  6222کشد ّ
سّاثظ ثغیبس زغٌَ ثب دّلت ُبی غشثی ثشلشاس عبخت اعتمجبل کشدّ ،لی هٌتظش فشفت
هبًذ کَ ُژهًْی ًفتی خْد سا دس لیجی ّ آفشیمبی ؽوبلی کبهل کٌذُ .یئت زبکوَ آهشیکب دس
ُیچ یک اص هٌبطك ثْیژٍ اعتشاتژیکی خِبى ًوی خْاُذ ثب ؽشکبی خْد دس تبساج هٌبثغ
طجیؼی ّ اًغبًی آى هٌبطك ثَ طْس "ثشاثش" ؽشیک ّ عِین ثبؽذ ثلکَ زبضش اعت
"عِوی " هؼیي دس اختیبس ؽشکب لشاس دُذ هجٌی ثش ایٌکَ آًبى ًیض عیبعت ُبی ُژهًْی
طلجبًَ ی آهشیکب سا دس آى کؾْسُب هْسد چبلؼ لشاس ًذادٍ ّ صیش عئْال ًجشًذ .ثَ اعتٌجبط
ایي ًگبسًذٍ تضؼیف ًفْر فشاًغَ دس کؾْسُبی "هغشة" آفشیمب ( الدضیشٍ ،تًْظ ،لیجی ّ
هشاکؼ) ثخؾی اص پشّژٍ ی ُژهًْی طلجبًَ ی آهشیکب دس آفشیمبی ؽوبلی اعت ّ ثشسعی
چٌذ ّ چْى زولَ ی ًظبهی ّ اؽغبل لیجی ًیض ًوی تْاًذ ثذّى دس ًظش گشفتي ایي اهش
خبهغ ّ کبهل ثبؽذ .ثَ ػجبست دیگش آهشیکب ثب اػوبل ّ تسکین کٌتشل ثش ؽشکبی دیشیي
خْد هی خْاُذ ؽشایظ سا ثشای "هِبس" چیي دس آفشیمبی ؽوبلی ّ هشکضی آهبدٍ عبصد.
ُ - 9ذف هذاخلَ ّ زولَ ی ًیشُّبی ًظبهی آهشیکب ثَ لیجی ثب ُوکبسی ؽشکبیؼ عشًگًْی
لزافی ّ اعتمشاس یک سژین کوپشادّس هتؼلك ثَ ساط ًظبم اعت کَ اص طشیك آى چیي
ًْظِْس ّ "سلیت" تبصٍ ًفظ آهشیکب سا اص دعتشعی ثَ ثبصاس ًفت لیجی ّ عپظ الدضیشٍ
ثبصداسد .کوپبًی ُبی ػظین ًفتی هتؼلك ثَ آهشیکب (ؽْساى ،اکغبى هْثیل ّ ّ )...ثشیتیؼ
پتشّلیْم( ثی  .پی) ثب ایٌکَ دس عبل  6221لشاسدادُبی ثضسگ ّ پشهٌفؼتی سا ثب دّلت
لزافی هٌؼمذ عبختٌذ ّلی ثشسعی سؽذ اّضبع ًؾبى هی دُذ کَ ُیئت زبکوَ آهشیکب آى
طْس کَ اًتظبس هی سفت اص اّضبع ساضی ًجْد .ػلت ایي ًبسضبیتی اص عْی ساط ًظبم
ایي ثْد کَ لزافی ّ سژیوؼ ثَ ُوبى اًذاصٍ ثب کوپبًی ُبی هتؼلك ثَ ؽشکب ّ سلجبیؼ

ثْیژٍ ثب "کوپبًی هلی ًفت چیي" ًیض لشاسدادُبی ثضسگ ّ پشهٌفؼت ثغتَ ثْدًذ .سّؽي
اعت کَ ثغتي ایي ًْع لشاسدادُب ثب ثخقْؿ چیي اص عْی سژین لزافی ًوی تْاًغت ثب
پشّژٍ ی خِبًی ساط ًظبم ُوخْاًی داؽتَ ثبؽذ.
 - 2ثطْس ػبم ّ دس هتي ّ ثطي پشّژٍ ی خِبًی ساط ًظبم ،زولَ ی ًظبهی آهشیکب ثَ لیجی
سا هی تْاى دس پشتْ زشکت ایي کؾْس دس خِت اعتمشاس زضْس ًظبهی دس آفشیمب ّ
ػوال" تمغین هدذد آفشیمب ًیض هْسد ثشسعی لشاسداد .دس تمغین آفشیمب دس کٌفشاًظ ثشلیي
دس عبل  1004آهشیکبی ًْخبعتَ ثَ ػٌْاى یک لذست ًْظِْس ّ اعتؼوبسگش ًْیي ًمؼ
"اًفؼبلی" داؽت .دس آى کٌفشاًظ کَ دس ثسجْزَ ػجْس عشهبیَ داسی اص دّسٍ ؽکْفبئی
ّ "ثلْؽ" ( عشهبیَ داسی سلبثتی فٌؼتی) ثَ دّسٍ ی طْالًی "گٌذیذگی" ّ پیشی (ػقش
عشهبیَ داسی اًسقبسی) دس ثشلیي ثشگضاس گشدیذ ،لبسٍ ی آفشیمب ثیي اعتؼوبسگشاى کِي
اسّپب( اًگلغتبى ،فشاًغَ ،ایتبلیب ،ثلژیک ّ )...تمغین ؽذ .ثؼذ اص پبیبى خٌگ خِبًی دّم ّ
ثلٌذ ؽذى اهْاج ضذ اعتؼوبسی ّ اعتمالل طلجبًَ خلك ُبی آفشیمب دس " ػِذ ثبًذًّگ"،
اغلت کؾْسُبی آفشیمب اعتمالل یبفتَ ّ ثَ ػضْیت عبصهبى هلل دسآهذًذ .ثب ایٌکَ آهشیکب
ثب ثشپبئی هبخشاخْئی ُبی خًْیي ًظبهی ّ گغتشػ خٌگ ُبی داخلی (لتل پبتشیظ
لْهْهجب دس کٌگْ  -کیي ؽبعب -دس ،1922عشًگًْی لْام ًکشّهَ دس غٌب دس عبل،1929
کوک ثَ ثشپبئی خٌگ داخلی دس ًیدشیَ ّ  )...ثخؾی اص کؾْسُبی اعتشاتژیکی آفشیمب سا
تست ًفْر خْد لشاس داد ّلی ثخؼ لبثل تْخِی اص هٌبطك آفشیمبیی ٌُْص تست ًفْر
فشاًغَ ،اًگلغتبى ّ ایتبلیب ثبلی هبًذًذ .ثؼذ اص فشّپبؽی خٌجؼ ُبی سُبئی ثخؼ ًّبثْدی
دّلت ُبی ثشآهذٍ اص آًِب ّ تدضیَ ؽْسّی ّ پبیبى "خٌگ عشد" ُیئت زبکوَ آهشیکب
فشفت پیذا کشد کَ عیبعت خْد یؼٌی خِبًی کشدى" دکتشیي هًْشّ" سا دس عشاعش
خِبى هٌدولَ دس لبسٍ ی آفشیمب پیبدٍ عبصد.
- 1زولَ ًظبهی آهشیکب ثَ لیجی ًَ تٌِب هْلؼیت "ؽشکبی " آهشیکب سا ثیؼ اص پیؼ تضؼیف
هی کٌذ ثلکَ ًفْر ّ زضْس آًِب سا دس دیگش هٌبطك آفشیمب ًیض کبُؼ دادٍ ّ آًِب ( ثْیژٍ
فشاًغَ ،ایتبلیب ّ ثلژیک) سا ثطْس فضایٌذٍ ای تست کٌتشل آهشیکب لشاس هیذُذ" .اتسبدیَ
اسّپب" کَ ّالؼب "هضسکَ" ّ "کبستًْی" اص یک اتسبدیَ ی ّالؼی اعت دس زبل زبضش
ثَ ؽذت ّاثغتَ ثَ ًفت لیجی اعت 09 .دسفذ ًفت ثؼضی اص کؾْسُبی ػضْ "اتسبدیَ
اسّپب " اص کؾْس لیجی تبهیي هی ؽْد .ثب سّی کبس آّسدى یک دّلت کوپشادّس ّ ّاثغتَ
تش ثَ ساط ًظبم دس لیجی ،آهشیکب ثیؼ اص پیؼ لبدس خْاُذ ثْد کَ عیبعت ُبی خِبًی
خْد سا ثَ " هتسذیي" ّ "ؽشکبی" خْد (کؾْسُبی اسّپب ّ ژاپي) کَ ثَ ًفت ّ گبص
طجیؼی هستبخٌذ دیکتَ کٌذ .اداهَ ی خٌگ لیجی ثبػث خْاُذ ؽذ کَ کؾْسُبی "اتسبدیَ
اسّپب" ّ ژاپي فالکت صدٍ ّ ثال دیذٍ کًٌْی ثیؼ اص ُویؾَ ثَ هٌبثغ ًفتی خبّسهیبًَ کَ
دسثغت دس اختیبس ّ کٌتشل آهشیکبعتّ ،اثغتَ گشدًذ .عی دسفذ ًفت ّ دٍ دسفذ گبص
طجیؼی ایتبلیب تْعظ لیجی تبهیي هی ؽْد .لطغ فذّس ًفت اص لیجی ثَ ایتبلیب ثَ خبطش
اداهَ ی خٌگ ،ضشثَ هِوی ثَ التقبد ایتبلیب صدٍ ّ آى کؾْس سا زتی ثیؼ اص صهبى
سیبعت خوِْسی ثْػ(پغش) دس اًتظبس"کشاهبت" آهشیکب لشاس خْاُذ داد .ثَ طْس لطغ
سًّذ ّاثغتگی ثیؾتش ؽشکب ثَ ساط ًظبم فمظ هسذّد ثَ ایتبلیب ًخْاُذ ؽذ.

 - 0لیجی داسای هشصُبی طْالًی ثب کؾْسُبی الدضیشٍ ،تًْظً ،یدش(ًیژٍ) ّ چبد هی ثبؽذ کَ
ثطْس تبسیخی ػوْهب" تست ًفْر فشاًغَ ثْدٍ ّ ٌُْص ُن ُغتٌذ .کؾْس چبد ثبلمٍْ یکی اص
زبفل خیضتشیي کؾْسُبی ًفتی خِبى هسغْة هی ؽْدُ .ن اکٌْى کوپبًی ُبی ػظین
ًفتی آهشیکب ( اکغبى هْثیل ّ ؽْساى) دس خٌْة آى کؾْس هؾغْل اکتؾبف ،اعتخشاج ّ
فذّس ًفت ُغتٌذ .دس ضوي ثخؾی اص هٌبطك خٌْة چبد ُوغبیَ ی هٌطمَ ی داسفْس
(عْداى) اعت کَ داسای هٌبثغ ػظین ًفتی ثْدٍ ّ چیي یکی اص خشیذاساى ثضسگ آى هٌبثغ
دس عْداى اعت .ساثطَ ی چیي ّ آهشیکب دس ایي ثخؼ اص آفشیمب (عْداى ّ چبد) ثش اعبط
"تجبًی ّ سلبثت" اعت .ؽشکت هلی ًفت چیي دس عبل  6221ثب دّلت چبد یک لشاسداد
ًفتی اهضبء کشد .زولَ ی ًظبهی آهشیکب ثَ لیجی سا ثذّى دس ًظش گشفتي ایي اهش کَ
آهشیکب پیْعتَ تالػ هی کٌذ کَ چیي سا "تسذیذ" ّ هِبس عبصد ًوی تْاى ثَ دلت ّ ثطْس
خبهغ هْسد ثشسعی لشاسداد .دس آخشیي هبٍ ُبی عبل  6212ساط ًظبم ّ سلیت ًْظِْس
ّ ًْخْاعتَ ی اّ(چیي) ثش اعبط فؼل ّ اًفؼبالت ّ صیگضاگ ُبی "سلبثت ّ تجبًی"
ثبالخشٍ کؾْس عْداى سا ثَ دّ ثخؼ ؽوبل ّ خٌْة تمغین کشدًذ .ثخؼ خٌْة عْداى کَ
ثیؼ اص پٌدبٍ دسفذ اص ًفت عْداى دس آى لشاس داسد ثَ دعت سُجشاى دّلت خذیذ کَ
ػوذتب" طشفذاس آهشیکب ُغتٌذ ،افتبد ّ هٌطمَ ی ًفت خیض داسفْس کَ چیي دس آًدب هؾغْل
اکتؾبف ّ اعتخشاج ّ فذّس ًفت اعت دس دعت دّلت ؽوبل عْداى ثبلی هبًذ.
- 9کؾْس ًیدش (ًیژٍ) کَ ُوغبیَ ی خٌْثی لیجی اعت فبزت یکی اص ثضسگتشیي هٌبثغ
اّساًیْم اعت .ثب ایٌکَ ایي کؾْس ًیض ثخؾی اص زْصٍ ًفْر اهپشیبلیغن فشاًغَ دس آفشیمبی
هشکضی اعتّ ،لی هب ؽبُذ "سلبثت ّ تجبًی" ثیي ساط ًظبم (کَ خْاُبى زفع همبم
ُژهًْیکی خْد دس هذیشیت گلْثبلیضاعیْى عشهبیَ اعت) ّ چیي ًْظِْس ّ "سلیت" تبصٍ
ًفظ آهشیکب ( کَ خْاُبى زفع گلْثبلیضاعیْى ّلی ثذّى ُژهًْی آهشیکب اعت) دس آى
کؾْس ُغتین .دس زبل زبضش آیٌذٍ ًگشی دسثبسٍ ی خٌگ لیجی ّ پی آهذُبی آى دس
استجبط ثب خقلت تاللی ُبی آهشیکب ّ چیي کَ ثش اعبط ساثطَ ی " سلبثت ّ تجبًی" اعت
هؾکل ثَ ًظش هی سعذ ّلی ًگبسًذٍ دس ثخؼ خوغ ثٌذی ُب ّ ًتیدَ گیشی ثَ خٌجَ ُبئی
اص خٌگ لیجی اؽبسٍ هی کٌذ کَ اص ُن اکٌْى سّؽي ّ ًوبیبى ّ یب لبثل پیؼ ثیٌی اعت.
جمع بىدی ٌا َ وتیجً گیری ٌا
 - 1سعبًَ ُبی گشُّی خبسی ثْیژٍ دس آهشیکب هثل صهبى زولَ ی ًظبهی ثَ ػشاق ّ اؽغبل
آى ثب پخؼ ًبدسعت ؽشیک افلی اّلیگْپْلی ُبی ًفتی ّ "ؽجکَ ی ًظبهی -فٌؼتی"
ثْدٍ ّ ّظیفَ ی افلی ؽبى تْخیَ تِبخن ًظبهی ساط ًظبم ّ عبصهبى "ًبتْ" ثَ لیجی
اعت .آًِب پیْعتَ دس تالػ ُغتٌذ کَ پی آهذُبی ایي خٌگ ثَ غبیت ّیشاًگش ّ
خبًوبًغْص سا اص اًظبس ّ افکبس ػوْهی ثَ ًفغ اًسقبسگشاى ّ غبستگشاى ًفتی ( اکغبى
هْثیل ،ؽْساى ،ثی پی ّ )...هخفی ًگبٍ داسًذ.
 - 6خِبًیبى دس زبل زبضش ؽبُذ اداهَ ی چِبس خٌگ ثضسگ هشئی دس خطَ ی ثضسگ
خبّسهیبًَ ی "خذیذ" (خبّسهیبًَ ی پیؼ اص پبیبى "خٌگ عشد" ثَ اضبفَ ی کؾْسُبی
آعیبی هشکضی ،کؾْسُبی عَ گبًَ ی لفمبص ،ثخؾی اص آعیبی خٌْثی ّ کؾْسُبی آفشیمبی
ؽوبلی) ُغتٌذ .ایي چِبس کؾْس خٌگ صدٍ ػجبستٌذ اص  :فلغطیي ،افغبًغتبى ،ػشاق ّ لیجی.

ثشسعی اعٌبد ًظبهی ّصاست دفبع آهشیکب ّ هذاسک دیپلوبتیکی ّصاست اهْس خبسخَ ی
آهشیکب اص یک عْ ّ اًتؾبسات " ّیکی لیکظ" ّ اسگبى ُبی ًْهسبفظَ کبساى اص عْی
دیگشً ،ؾبى هی دُذ کَ ایي خٌگ ُبی هشئی ازتوبل داسد کَ دس آیٌذٍ ای ًَ چٌذاى دّس
ؽبهل زبل کؾْسُبی دیگشی هثل عْسیَ ،لجٌبى ،عْهبلی ،عْداى ،پبکغتبى ًّ ...یض گشدد.
 - 3زبهیبى ًظبم خِبًی عشهبیَ ( ػوذتب" اّلیگْپْلی ُبی هبلی ّ ًفتی) تالػ هی کٌٌذ کَ
ًظبم خْد سا اص دسّى ثسشاى ػویك عبختبسی کًٌْی ػجْس دادٍ ّ خِبى "دیگش" ّ
"ثِتشی" ثشای اداهَ ی سفبٍ ،ػضت ّ ؽکٍْ خْد ثْخْد آّسًذ .آًِب دس هغیش ایي ساٍ ّ
ثشای سعیذى ثَ ُذف خْد هثل آغبص لشى ثیغتن ثَ دّ پشّعَ ی فالکت ثبس ّ ّیشاًگش
دعت صدٍ اًذ .ایي دّ پشّعَ ػجبستٌذ اص :یکن -توشکض ثیؼ اص پیؼ عشهبیَ ی خِبًی تش
ؽذٍ دس دعت اّلیگْپْلی ُبی هؼذّد(ػوذتب" هبلی اًسقبسی) دس کؾْسُبی هغلظ
هشکض .دّم – گغتشػ خٌگ ُبی هشئی ّ ًبهشئی دس عشاعش خِبى ثْیژٍ دس کؾْسُبی
پیشاهًْی دسثٌذ.
 - 4زولَ ًظبهی ثَ لیجی دس ّالغ ثبػث تؾذیذ پشّعَ خٌگ ُبی "عبخت آهشیکب" دس خِت
گغتشػ ایي ًْع خٌگ ُب ثَ دیگش هٌبطك لبسٍ آفشیمب ثْیژٍ آفشیمبی هشکضی خْاُذ ؽذ.
تدبّص ثَ لیجی اص عْی ًیشُّبی ًظبهی آهشیکب ّ ثؼضی اص کؾْسُبی ػضْ "ًبتْ" ثب
ُذف تجذیل آى کؾْس ثَ دسّاصٍ ای ثَ عْی گغتشػ ًفْر آهشیکب دس کؾْسُبی چبد ّ
ًیدش دس آفشیمبی هشکضی اص یک عْ ّ دس هٌطمَ ی داسفْس (عْداى ؽوبلی) اص عْی
دیگش اعت.
ُ - 9ذف ساط ًظبم اص ایي خٌگِب چٌبًکَ دس آغبص ایي ًْؽتبس ثذاى پشداختین ّ ًیض ّسّد ثَ
لیجی ثشای گؾْدى دسّاصٍ تِبخوبتی اص ایي لجیل ثَ لبسٍ افشیمب اّال ثشای تبهیي ُژهًْی
آهشیکب ثش هٌبثغ طجیؼی ّ هؼذًی دس خِبى ثْیژٍ دس هٌطمَ ی ثضسگ خبّسهیبًَ "خذیذ" ّ
آفشیمبی ؽوبلی ّ هشکضی اعت .د ّّهب تطویغ ّ یب تِذیذ "ؽشکب" افلی دس "ًبتْ" سا دس
هتي خْد هی پشّساًذ ّ ،دس ًِبیت ثشای هِبس کشدى چیي ثَ ػٌْاى سلیت ًْظِْس دس
فسٌَ خِبًی دس خِت اػوبل ُژهًْی "ثالهٌبصع" خْد ثش کشٍ ی خبکی اعت.
 - 2آیب آهشیکب هی تْاًذ ثب عشکْة ّ فشّ ًؾبًذى اهْاج خشّؽبى ثیذاسی ّ سُبئی دس
کؾْسُبی عَ لبسٍ ثَ ُذف ًِبئی خْد ثشعذ؟ سؽذ اّضبع دس کؾْسُبی عَ لبسٍ ،غْطَ
ّس ؽذى آهشیکب دس ثبتالق خٌگ ُبی افغبًغتبى ،ػشاق ّ لیجی ّ ،اداهَ ی ثسشاى ػویك
عبختبسی ًظبم ّ ثشّص ّ سؽذ اختالفبت آهشیکب ثب ؽشکبیؼ اص یک عْ ّ ثب سلجبی
ًْظِْسػ اص عْی دیگش ثش عش هذیشیت گلْثبلیضاعیْى عشهبیَ زکبیت اص ایي اهش داسد
کَ آهشیکب ثب ًبکبهی ُبی ًوبیبى دس اػوبل پشّژٍ ی خِبًی خْد سّثشّ گؾتَ ّ ُش سّص
هؾشّػیت اثشلذستی خْد سا دس کؾْسُبی خِبى ثْیژٍ دس کؾْسُبی پیشاهًْی عَ لبسٍ
ثیؼ اص پیؼ اص دعت هی دُذ.
 - 1هشدم لیجی ّ زتی ثخؼ ثضسگی اص خْاًبى آى ثشای کغت آصادی ّ دهْکشاعی ػلیَ لزافی
ثَ هجبسصٍ ثشخبعتَ اًذ آًبى هخبلف آى ُغتٌذ کَ ثشای سُبئی اص اعتجذاد ً ،یشُّبی
خبسخی خبک کؾْسؽبى سا اؽغبل کٌٌذ ّ ثؼذ اص عشًگًْی لزافی هبًٌذ ػشاق ّ افغبًغتبى

ّ فلغطیي دس عشصهیي آًِب ثوبًٌذ ّ ًفت ّ دیگش هٌبثغ طجیؼی ؽبى سا هْسد تبساج لشاس
دٌُذ .هشدم لیجی ًوی خْاٌُذ کَ آهشیکب ّ ؽشکبیؼ ثَ ًبم ُبی لالثی ّ کبرة
"دهْکشاعی" ّ "زمْق ثؾش" کؾْس لیجی سا تغخیش کشدٍ ّ خْد سا هبلکیي "هتوذى" ّ
"اًغبًی" آى عشصهیي " ایالتی" ّ "ثشثشًؾیي" ثذاًٌذ.
 - 0چبلؾگشاى ضذ ًظبم ( دس ساط آًِب هبسکغیغت ُب) دس ُش کدبی خِبى ُغتٌذ ّظیفَ
داسًذ کَ اص خْاعتَ ُبی هشدم لیجی ّ زك تؼییي عشًْؽت هلی آًِب دفبع کشدٍ ّ ًگزاسًذ
کَ آهشیکب ّ ؽشکبیؼ لیجی سا ثَ "ًمؾَ ساٍ" ًظبهی دس خِت تغخیش هٌبطك ؽوبلی ّ
هشکض آفشیمب هجذل عبصًذ.
دس تسلیل ًِبئی چبلؾگشاى ضذ ًظبم ثْیژٍ دس کؾْسُبی هغلظ هشکض ثبیذ ثَ ایي اهش ػیٌی ّ
تبسیخی لشى ثیغت ّ یکن تْخَ کٌٌذ کَ الصهَ (ّهمشسٍ) افلی ثشای عبختوبى "خِبًی ثِتش"
(عْعیبلیغن) دس آیٌذٍ ُوبًب زل هؾکالت خلمِبی پیشاهًْی دسثٌذ( کَ تسمیمب"  09دسفذ خوؼیت
کًٌْی کشٍ ی خبکی سا دس ثش هی گیشًذ) ثْدٍ ّ زوبیت خذی اص خْاعتَ ُبی سُبئی ثخؼ
خلمِبی پیشاهًْی دسثٌذ اص یْؽ ًظبم خِبًی عشهبیَ ّظیفَ ی آًِب اعت.

