
   جٌثغ تذاّم هؼزّطیت3تیاًیَ ػوارۀ 

 

َ این تا تَ هْجة اصل قاًًْی، هؼزّطیت تعطیل تزدار ّ هلغی پذیز ًویثاػذ را تا ُوثظتگی هلی، تذاّم ّ آى  تزپا خاطت

  طالَ در ُز فزصت هٌاطة تَ صْرت خْدجْع چَ در تظاُزات ّ چَ در رفتار 41را کَ تارُا در ایي دّراى فتزت 

 ُای هلی ایزاى گزایاًَ ًؼاى دادٍ ػذٍ ّ صذای آى را تَ گْع جِاًیاى رطاًیذٍ اطت تَ جایگاٍ اصلی خْد تاسگزداًین

اس ُز سهاى دیگز تیؼتز اعتزاضات ّ اعتصاتات ّ اتحاد سحوتکؼاى ایزاى در طزاطز کؼْر در ػعار ّ طخٌزاًی ُا  

رژیوی کَ تَ دًثال هٌافع ػخصی .  قاطع هی گْیذ  رژین اطالهی اصالح پذیز ًیظت   ّ عوز آى تَ پایاى رطیذٍ اطت

کارگشاراًغ عول کزدٍ ّ هٌافع کلی ایزاى را تظْد آّرًذگاى خْیغ اس تیي تزدٍ ّ تَ تاسارُای عقة هاًذٍ جِاى 

 .ّاتظتَ ّ آلْدٍ ًوْدٍ اطت

  ُن هیٌِاى عشیش

تذاّم هؼزّطیت اس رّح ّ جظن پذراى ّ هادراًواى هیزاثی اطت کَ تَ ها رطیذٍ اطت ّ تٌِا راٍ هظتقین ّ عولی 

طال اطت تا دخالت ۴1   .تْدى تذّر اس خؼًْت تزاتز تاریخ هذرًیتَ ایزاى را طی ًوْدٍ ّ تَ ها طپزدٍ گزدیذٍ اطت

خارجیآى در حوایت اس رژین درهاًذٍ اطالهی ایي هیزاث در طایَ هاًذٍ ّ هلت ایزاى اس دطتاّردُای آى تذّر ّ هحزّم 

اها اکٌْى تَ ُوت اکثزیت هلت تیذار ایزاى جاى تاسٍ ای گزفتَ ّ چْى ًتْاًظتٌذ آى را تویزاًٌذ تَ حزکت .  هاًذٍ اطت

ًیزّهٌذی در آهذٍ ّ دّتارٍ تَ حیات طزفزاس ع اداهَ آػکار هیذُذ تا عذالت ّ قاًْى هؼزّطَ تاسٍ ًفض یافتَ را 

ُواًطْر کَ در قاًْى اطاطی هؼزّطَ ًْػتَ ػذٍ اطت ُز قاًْى آى تزحظة ًیاس رّس  .تزقزار ّ جاری ًوایذ

تَ پاص .  هی تْاًذ تاسًگزی ّ تا تأئیذ ًوایٌذگاى هلت ایزاى در هْطظاى تعذ اس ایي رژین تصْیة ّ راٍ تکاهل را تپیوایذ

خذهات هؼزّطیت ّ درطِای طیٌَ تَ طیٌَ تاریخی ّ اس دّراى ػکْفایی تا اًقالب طفیذ در ایزاى، تَ پا خیشین  ایزاى 

را آساد ّ تَ ُواى ػکل گذػتَ تلکَ ُشاراى هزتثَ تِتز آًزا تاسطاسی ّ آتاد ًوایین ّ آتزّی اس دطت رفتَ را دّتارٍ 

 .در جاهعَ جِاًی تَ ُوت یکذیگز تَ دطت آّرین

    پایٌذٍ ایزاى 

 جاّیذ هلت تشرگ ایزاى 
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