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 گزارش کامل

 ٍ٘بٜ"وبرضٙبسی ثب ػٙٛاٖ  -ای ٘طست ػّٕی ا٘جٕٗ ایزا٘ی ٔطبِؼبت ٔٙطمٝ

 ٔطبِؼبت ٌزٜٚ ٕٞىبری ثب را "آٔزیىب زر پّیس ثٝ سیبسی ٞبی ٌزٜٚ

ثب حضٛر آلبی  ۹۹۱۱ذززاز  ۶۲ زٚضٙجٝ  رٚس زر تٟزاٖ، زا٘طٍبٜ ای ٔٙطمٝ

ثٝ صٛرت  زوتز سیس حبٔس ٔٛسٛی ػضٛ ٞیئت ػّٕی زا٘طٍبٜ تٟزاٖ

 .زٌشار وززث ٚثیٙبر

زر اثتسای ایٗ ٘طست ذب٘ٓ زوتز وٛالیی رئیس ٞیئت ٔسیزٜ ا٘جٕٗ 

تىزار ثزذٛرز ٘بٔٙبست پّیس آٔزیىب ثب : »ٌفتٙسای  ایزا٘ی ٔطبِؼبت ٔٙطمٝ

افزاز ٔظٖٙٛ ٚ ٔترّف ٔب را ثز آٖ زاضت وٝ ٘طستی ػّٕی را ثزٌشار وٙیٓ 

ٌزفتٗ ٚ  سیبسی ثٝ پّیس زر آٔزیىب ٚ چٍٍٛ٘ی ضىُٞبی  وٝ ٍ٘بٜ ٌزٜٚ

 آٖ را ٔٛرز ثزرسی لزار زٞس. اس آلبی زوتز ٔٛسٛی ذٛاٞصٞبی  ٚیژٌی

 .«٘ظزٞبی ذٛز را ثیبٖ وٙٙسوٙٓ ٘مطٝ ٔی

وٙٓ.  ٔی حزفی وٝ ثبیس زر ا٘تٟب ثیبٖ وٙٓ زر اثتسا ثیبٖ»آلبی زوتز ٔٛسٛی: 

 ٞب ٘بآرأیٚجٛز زارز ایٗ است وٝ ایٗ  ٞب ثٝ ایٗ اػتزاضای وٝ راجغ ٘ىتٝ

ثبر  . ٔب ٞز چٙس سبَ یهزٞس ثبر ٘یست وٝ رخ ٔی ٘رستیٗٞب  اػتزاض ٚ

سطح  ایٗ وطٛرزر  .ٞستیٓ زر سطح آٔزیىب ضبٞس چٙیٗ رٚیسازٞبیی

ٚجٛز ثبالیی اس اذتالف طجمبتی ٚ ٕٞچٙیٗ یه اذتالف ٘ژازی ػٕیك 

پٛستبٖ ثسیبر ضسیستز است. زر ٜ ذبٕ٘ب٘ی ثیٗ سیب پسیسٜ ثی ٔیشاٖزارز. 

 زریبفتسفیسپٛست سی زرصس ثیطتز ٞبی  ثحث حمٛق سبال٘ٝ، ذب٘ٛازٜ

ثیٗ ایٗ آٔبر وٙٙس. آٔبر افزاز سفیسپٛست سیز ذط فمز ٞطت زرصس ٚ  ٔی

پٛستبٖ ٘سجت ثٝ  سیبٜ پٛستبٖ ثیست زرصس است. زر ثحث وزٚ٘ب ٘یش سیبٜ

 ایٗ پسیسٜ،ا٘س وٝ یىی اس زالیُ  ی زاضتٝتؼساز وٕتزضبٖ تّفبت ثیطتز

ذصٛصی ثٛزٖ ٘ظبْ سالٔت زر آٔزیىب است. ثٙبثزایٗ ٞز چٙس سبَ یه 
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ٔرتّف ٞبی  زٞس وٝ ریطٝ ٔی ثبر چٙیٗ رٚیسازی زر ایٗ وطٛر رخ

سیبسی، اِٚیٗ ٌزٜٚ ٞبی  زر ٔٛرز ٍ٘بٜ ٌزٜٚ .اجتٕبػی التصبزی ٞٓ زارز

وٝ ثبیس ثزرسی ضٛ٘س. زر تصبٚیز ٞستٙس ٞب  ٚ زٔٛوزاتٞب  سیبسی چپ

پٛست  ٔٙتطز ضسٜ، ٕ٘بیٙسٌبٖ ایٗ جٙبح، ٕٞسرزی سیبزی ثب ٔزي ایٗ سیبٜ

ثٝ پّیس ٚ ذطٛ٘ت آٖ ٍ٘بٜ ا٘تمبزی زار٘س ٚ ثٝ ٞب  ٘طبٖ زاز٘س. زٔٛوزات

ٌبٞی حتی ٞب  پّیس ٞستٙس. ایٗ ٌزٜٚ ٞبیز٘جبَ ٔحسٚز وزز٘س اذتیبر

ٞبی  آٔبر پّیس ،س٘ٙس. اس طزف زیٍز ٔی ثٝ پّیس اتٟبْ رفتبر ٘ژازپزستب٘ٝ را

ضٛ٘س ثسیبر ا٘سن ٚ ٘بزر است. طجك  ٔی ٔترّفی وٝ تٛسط زازٌبٜ ٔجبسات

ا٘س تجزئٝ  ٞبیی وٝ افزازی را وطتٝ ر ٔٛجٛز حسٚز ٘ٛز ٚ ٘ٝ زرصس پّیسآٔب

 .ا٘س ضسٜ

 تزثیطزارز وٝ  یٔرتّفٞبی  پّیس آٔزیىب ضبذٝ: »ایطبٖ زر ازأٝ افشٚز٘س

ػالٜٚ پّیس فسراَ وٝ ػّٕىزز  ضٟزٞب ٞستٙس. ثٝپّیس آٟ٘ب پّیس ٔحّی ٚ 

ٞبی  پّیس ثٝ طٛر ٔؼَٕٛس. وٙ ٔی ز ٘یش فؼبِیتأٙیتی ٚ اطالػبتی زار

چپ ٚ ٞبی  ضٛ٘س. ٌزٜٚ ٔی اٌز ترّفی ا٘جبْ زٞٙس تجزئٝٔحّی 

٘رست ایٙىٝ پّیس ٞستٙس.  ٞبیثٝ ز٘جبَ ٔحسٚز وززٖ اذتیبرٞب  زٔٛوزات

ذطٛ٘ت آٔیش رٚی ٞبی  رٚشاجزای  وززٖ ٞب ثٝ ز٘جبَ ٕٔٙٛع زٔٛوزات

ٌٛیٙس ثبیس یه ِیست اس  ٔی ٌززٖ ٚ وٕز افزاز ٞستٙس. زْٚ ایٙىٝ

ثز ایجبز  ایٗ ٌزٜٚٔترّف تٟیٝ ضٛز. سٛٔیٗ تبویس ٞبی  پّیس

 ز ضزایطیٞبیی زر سٔیٙٝ ٘ژازپزستی است. چٟبرٔیٗ تبویس ٘یش ایجب آٔٛسش

 تز ٔجبسات وزز. ثٙبثزایٗ ٔترّف را ثتٛاٖ راحتٞبی  وٝ پّیس است

ثٝ ز٘جبَ جّت  ٘رستٞب  طٛر ٘تیجٝ ٌزفت وٝ زٔٛوزات تٛاٖ ایٗ ٔی

ٞبیی زر  ٞستٙس ٚ زْٚ ایٙىٝ ثٝ ز٘جبَ ایجبز ٔحسٚزیتٞب  حٕبیت الّیت

  .«سٔیٙٝ ػّٕىزز پّیس ٚ ثزذٛرز ثب ٔترّفیٗ ٞستٙس

ثٝ تحٛالت راست ٌزا ٞبی  ذٛاٞبٖ ٚ ٌزٜٚ جٕٟٛری ٍ٘بٜ »س: ایطبٖ ٌفتٙ

ذٛاٞبٖ ثٝ اذتالف طجمبتی ایٗ است وٝ  پبسد جٕٟٛری .ٔتفبٚت است
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ٚظیفٝ زِٚت آٔزیىب ایجبز ػساِت ثٝ ٔؼٙبی ثزاثزی ٚ ٔسبٚی ثٛزٖ ٘یست 

ثّىٝ ٚظیفٝ زِٚت ایجبز فزصت ثزاثز ثزای الطبر ٔرتّف است. اٌز وسی 

ی  س ٔب٘ٙس اٚثبٔب پیطزفت ذٛاٞس وزز. فّسفٝٗ فزصت استفبزٜ وٙاس ای

ذٛز یبفتٝ است. اس ٍ٘بٜ آٟ٘ب  ٌستزش٘یش ثزایٗ ٔجٙب  "ٔسئِٛیت ضرصی"

ٔسئَٛ ٞستٙس ٚ ٚضؼیت ایٗ  ،وٝ ثب پّیس سز ٚ ذٛرز زارز یپٛستب٘ سیبٜ

ایٗ ٍ٘بٜ  .ٚ رفتبرٞبی ذٛزضبٖ زارز ٞب ریطٝ زر الساْ ٘یش ٌزٜٚ ٘ژازی

ثٝ ػٙٛاٖ ضٛرش ٚ آضٛة ٍ٘بٜ ٞب  ٌزایبٖ ثٝ ٘بآرأی ضٛز راست ٔی ثبػث

 ثٝ وبر ثزای تٛصیف ضزایط ٞب ٚ ػجبراتی وٝ وٙٙس ٚ اس جّٕٝ اصطالح

ضٟزٞبی آٔزیىب زر سزاضیجی "ٚ  "ذطٛ٘ت ٚ رفتبرٞبی ٔجزٔب٘ٝ"ثز٘س  ٔی

 .است "ٞزج ٚ ٔزج

اٌز "ٌٛیس  ٔی یش ٚجٛز زارز وٝٔفٟٛٔی لضبیی ٘» :ایطبٖ زر ازأٝ افشٚز٘س

 غیزػٕسی ضٛز تجزئٝ ٞبی پّیسی زر ٍٞٙبْ ا٘جبْ ٚظیفٝ زچبر ترّف

ثز سز ٕٞیٗ ٔسبِٝ است. ٞبی زرٖٚ وٍٙزٜ ٘یش  . یىی اس چبِص"ضٛز ٔی

ذٛاٞبٖ  ثٝ ز٘جبَ حذف ایٗ رٚیٝ حمٛلی ٞستٙس ٚ جٕٟٛریٞب  زٔٛوزات

ثبػث  تٔتفبٚٞبی  فٝ ٚ ایٗ ٍ٘بٜثٙبثزایٗ ایٗ فّس .وٙٙس ٔی اس آٖ زفبع

تفبٚت تفسیزٞب اس پسیسٜ ضسٜ است. افزاز ٔتٕبیُ ثٝ جٙبح راست ثٝ 

وٙٙس تب زیسٌبٜ ذٛز را تبییس وٙٙس. اس جّٕٝ ایٗ  ٔی آٔبرٞبی ٔرتّفی استٙبز

 تپٛستبٖ ٚ سفیسپٛستبٖ ٚ ٔیشاٖ تّفب آٔبر ٚضؼیت ٔتفبٚت جزْ ثیٗ سیبٜ

ٌیز٘س  ٔی ٘تیجٝٞب  ٚظیفٝ است وٝ اس ایٗ زازٜا٘جبْ  زرٍٞٙبْٞب  پّیس

لضبیی  ثٛزٖ پّیس ثبیس ثب زست ثبس ثب ٔترّفیٗ ثزذٛرز وٙس ٚ اس ٔصٖٛ

 «.ثزذٛرزار ثبضس

زر ازأٝ ذب٘ٓ زوتز وٛالیی ثب تطىز اس ثحث زلیك ٚ زا٘طٍبٞی زوتز 

أیسٚاریٓ ٍ٘بٜ ٔسئٛالٖ ثٝ ایٗ تحٛالت ٘یش زلیك ٚ ػّٕی »ٔٛسٛی ٌفتٙس: 

 «ثبضس
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*** 

 

 ٘ظزٞبی ذٛز را ٔطزح وزز٘س ٚ ٘مطٝٞب  زر پبیبٖ ضزوت وٙٙسٌبٖ پزسص

اذتالفی ثب سیبٜ ا٘س وٝ چٝ  آٔزیىبیی ٌفتٝ ٞبی پزسص: آیب تبوٖٙٛ ٔمبْ

 پٛستبٖ زار٘س؟

ٞبی آٔزیىب حتی ٘ژازپزست  ٕٔىٗ است ثزذی ٔمبْ :آلبی زوتز ٔٛسٛی

٘ژازپزستب٘ٝ ٘ىٙٙس. سیبٜ پٛستبٖ ٞبی  وٙٙس صحجت ٔی ٞٓ ثبضٙس أب تالش

فؼّی آٔزیىب اس ٘سُ ثززٌبٖ ٞستٙس ٚ ثزای رسیسٖ ثٝ حمٛق ذٛزضبٖ 

ذٛاٞبٖ ثٝ طٛر  ٘س. جٕٟٛریا ٔسیز ثسیبر طٛال٘ی ٚ زضٛاری را طی وززٜ

ٌٛیٙس ثستز السْ  ٔی وٙٙس ٚ ٔی را ٔطزحٞب  وّی ثحث ثزاثزی فزصت

پٛستبٖ ذٛز را اس ضزایط زضٛار ثیزٖٚ ثىطس. ثب ایٗ  ٚجٛز زارز وٝ سیبٜ

زر ٔٛرز ٔیشاٖ ٔحجٛثیت  .پٛستبٖ فزصت ثزاثز را لجَٛ ٘سار٘س حبَ سیبٜ

 .یٗ طزفساراٖ ذٛز ضستزأپ، رفتبر اٚ ثبػث افشایص ٔحجٛثیتص ث

چٙس رٚس ٌذضتٝ زوتز ٔحسٗ ر٘ب٘ی ٌفتٙس: االٖ ثٟتزیٗ سٔبٖ  :پزسص

ٔذاوزٜ ٚ تؼبُٔ ثب آٔزیىب است سیزا زر آستب٘ٝ ا٘تربثبت آٔزیىب ٞستیٓ. 

 ٘ظز ضٕب چیست؟

تٛا٘س زر  ٔی تزأپ اٌز ثٝ تٛافمی ثب ایزاٖ ثزسس :آلبی زوتز ٔٛسٛی

ٔجبحث ذبرجی زر ا٘تربثبت آٔزیىب  ا٘تربثبت اس آٖ استفبزٜ وٙس اٌزچٝ

٘ىتٝ زیٍز ایٗ است وٝ ثب وساْ تیٓ ٔذاوزٜ ضٛز؟ تیٓ  .٘مص چٙسا٘ی ٘سارز

ثبیسٖ یب تیٓ تزأپ؟ ضبیس ثتٛاٖ ثب تیٓ ثبیسٖ ٕٞیٗ ثزجبْ را احیب وزز. 

ضٛز ٚ  ٔی ذطز ٔذاوزٜ ثب ثبیسٖ ایٗ است وٝ تزأپ ثٝ سزػت ٔتٛجٝ

ص پزچبِ ٚ  ٞزٌٛ٘ٝ ٔذاوزٜ پیچیسٜفطبرٞبیی ایجبز ذٛاٞس وزز. پس 

 .ثز ٘یش ذٛاٞس ثٛز است ٚ طجؼب سٔبٖ
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ثٝ  :آلبی زوتز ٔٛسٛی زر پبسد ثٝ سٛاِی پیزأٖٛ آیٙسٜ تحٛالت ٌفتٙس

ٞز چٙس سبَ  ثٝ طجغرسس ایٗ تحٛالت ٔسیزیت ذٛاٞس ضس أب  ٔی ٘ظز

ج ضٛز ثب اس وٙتزَ ذبرٞب  ضٛ٘س. اٌز ٘بآرأی ٔی ثبر ایٗ تحٛالت تىزار یه

تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ تؼساز سیبزی اسّحٝ زر آٔزیىب ٚجٛز زارز ٕٔىٗ است 

 .ٔسیزیت اس زست زِٚت ذبرج ضٛز

تٛا٘س اوٖٙٛ یب زر  ٞب ٔی ایٙىٝ ثحث استمالَ ایبِت ٔٗ اَٚپزسص پزسص: 

 آیٙسٜ اتفبق ثیفتس؟ زْٚ ایٙىٝ ثحث وزٚ٘ب چٝ ٘مطی زر ایٗ تحٛالت زارز؟

ٞبیی ٔب٘ٙس وبِیفز٘یب ٚ  طٝ ثب جسا ضسٖ ایبِتزر راث :آلبی زوتز ٔٛسٛی

صفز است. آذزیٗ ثبر وٝ ایبِتی  ثٝ تمزیتٚاضٍٙتٗ اس آٔزیىب، احتٕبَ 

تزیٗ جًٙ  ذٛاست اس آٔزیىب جسا ضٛز جًٙ زاذّی ایجبز ضس وٝ ذٛ٘یٗ

ٔززْ ٘یش ٔٛافك ایٗ ٔسبِٝ ٘یستٙس ٚ افزازی  ثیطتززر تبرید ایٗ وطٛر ثٛز. 

٘یش چٙساٖ جسی ٘یستٙس. زر ٔٛرز ثحث  وٙٙس یت ٔیزر ایٗ سٔیٙٝ فؼبِ وٝ

ا٘س. ایٗ ٍ٘زا٘ی  وزٚ٘ب، تؼساز سیبزی زر آٔزیىب ضغُ ذٛز را اس زست زازٜ

تىزار ضٛز ٚ ایٗ تظبٞزات  ٚجٛز زارز اتفبلی ضجیٝ روٛز ثشري زٚثبرٜ

 .وٙس ٔی احتٕبَ آٖ را تمٛیت

 آٔزیىب چیست؟ ثز تزأپ زر ٞیئت حبوٓپزسص: ارسیبثی ضٕب اس جبیٍبٜ 

زٚ لطجی وززٜ است.  طٛر وبُٔ ثٝتزأپ آٔزیىب را  :آلبی زوتز ٔٛسٛی

ٌزایبٖ ٚ احٕسی ٘ژاز  راثطٝ جٕٟٛری ذٛاٞبٖ ٚ تزأپ ٔب٘ٙس راثطٝ اصَٛ

ثٝ ٘ٛػی رٞجز حشة است ٚ ثٙبثزایٗ  آٔزیىب است. اِجتٝ رییس جٕٟٛر

تزأپ زر سٝ سبَ  ػالٜٚ ثٝا٘س.  بسش وززٜجٕٟٛری ذٛاٞبٖ ثب تزأپ س

جٕٟٛری ذٛاٞبٖ را اجزایی وززٜ ٚ ثٝ ٞبی  ٌذضتٝ ثسیبری اس ثز٘بٔٝ

سیست ٔحیطی، زیٛار ٔىشیه، ٞبی  ٘تیجٝ رسب٘سٜ است. ذزٚج اس تفبٞٓ

 ذٛاٜ جٕٟٛری حشةٞبی  بت اٚ ثز٘بٔٝٔسیبست ذبرجی ٚ ثسیبری اس السا

 .زیٍز راضی ٞستٙس طزف اس یهثٛزٜ است. ثٙبثزایٗ زٚ 
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آلبی زوتز ٔٛسٛی زر پبسد ثٝ سٛاَ زیٍزی زر ٔٛرز تزویت جٕؼیتی 

 ضٛز وٝ افزاز ٔی ٚارزٞب  ایٗ اتٟبْ اس سٛی راستی :ٌفتٙسٞب  ٘بآرأی

آیس تظبٞز وٙٙسٌبٖ  ٔی ٞزج ٚ ٔزج طّت ٞستٙس. أب ثٝ ٘ظز ٔؼتزض

طّت، سفیسپٛست ٚ لبٖ٘ٛ، ٞزج ٚ ٔزج ثٝ اس افزاز پبیجٙس ای  ٔجٕٛػٝ

پٛست ٞستٙس. ٘ىتٝ زْٚ ایٗ است وٝ طٛال٘ی ضسٖ تظبٞزات ثزای  سیبٜ

ٔرتّفی زر آٔزیىب ٞبی  تزأپ ٞشیٙٝ سا است. ٘ىتٝ سْٛ ایٗ وٝ پّیس

ٚجٛز زارز اس جّٕٝ پّیس فسراَ، پّیس ایبِتی، ٌبرز ّٔی ٚ پّیس ضٟزی 

اس ایٗ ٚ ٔحّی. ثٙبثزایٗ ٔسبئُ ٔمساری پیچیسٜ است ٚ تزأپ ٘یش 

 .وٙس ٔی استفبزٜٞب  فزصت

زر پبیبٖ ٘طیت ذب٘ٓ زوتز وٛالیی ثب تطىز اس زوتز ٔٛسٛی وٝ ٘رستیٗ 

را  ای ا٘جٕٗ ایزا٘ی ٔطبِؼبت ٔٙطمٝ ٘طست وبرٌزٜٚ آٔزیىبی ضٕبِی

تز  فؼبَا٘جٕٗ ٞبی  ثزٌشار وزز٘س، اثزاس أیسٚاری وزز٘س ٕٞٝ وبرٌزٜٚ

 .ی ایٗ ٔٙبطك ثٝ ذٛثی ٚ ثب ویفیت السْ ا٘جبْ ضٛزضٛ٘س تب ثزرس

 پبیبٖ
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