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»یراویلوب« یالئوزنو رد »یتکراشم یسارکومد«
 ،ایام زپول اتیرگرام ی هتشون
۲۰۰۵ نئوژ ،کیتامولپید دنومول

یكلام دازهب ی همجرت

:مجرتم ی همدقم
 نیا :دنا هتفگ ناركفنشور زا یرایسب هك روطنامه و موش یم دعاقتم شیپ زا شیب زورره نم«

 ار یراد هیامرس اما ،میراذگب رس تشپ ار یراد هیامرس دیاب هك هتشاذگن یقاب نم نهذ رد یكش ترورض
 اب یعقاو مسیلایسوس ــ مسیلایسوس قیرط زا دیاب هكلب .درك بولغم ناوت یمن یراد هیامرس دوخ رداك رد
.»داد ماجنا ار راك نیا ــ تلادع و یربارب

)هرگلا وتروپ ینارنخس رد زواشوگوه(

 یاهداهن ظفح هب ار دوخ مازتلا ینارنخس و مایپ لاسرا اب ،دیسر تردق هب یتقو زواشوگوه یاقآ
 هب وا تلود نیفلاخم اما .درك مالعا نادنورهش قوقح و اه یدازآ هب مارتحا و اكیرمآ اب هطبار و دوجوم
 رد ار یلام تردق و یربخ یاه هناسر ی همه ًابیرقت هك اكیرمآ مسیلایرپما و یلحم یشراگیلا یربهر
 یهاو تاماهتا ندنكارپ زا هار نیا رد و دنتساخ اپ هب وا تاحالصا دض رب اوق مامت اب دنتشاد رایتخا
 و تارهاظت یهدنامزاس و ینایم یاه هیال ندناسرت تهج یروتاتكید و روسناس یرارقرب رب ینبم
 رایتخا رد اب( تفن عیزوت و دیلوت رد یراكبارخ و )هزور ۶۶ توا کال( دیلوت ندرك فقوتم ات تاباصتعا
 اتدوك ماجنارس و یلام عبانم زا تلود ندرك مورحم یارب )PDVSA الئوزنو تفن کرزب یناپمك نتفرگ
.دندركن یراددوخ ،وا هیلع

 ،یعامتجا ،یداصتقا یاه مرفر و یساركومد قیمعت ی هنیمز رد اجنآ و اجنیا هك ییاهماگ
 ددم هب طقف و طقف اما ،دراد رارق دوجوم تابسانم بوچراچ رد زونه هچرگا ،دوش یم هتشادرب یگنهرف
 تاقبط زا یشخب و ریقف ناناقهد ،نارگراك ،ناناوج تردقرپ روضح و هتخیگنارب تاساسحا و روش
 و یدازآ یارب هزرابم هك دهد یم ناشن یبوخ هب زاب هبرجت نیا .تسا هتشگ ریذپ ناكما هنحص رد طسوتم
 زا لالقتسا بسك یارب هزرابم و ناشكتمحز و نارگراك یگدنز طیارش دوبهب یارب هزرابم زا یساركومد
 یب ،یراج ی هزرابم رد اه هصرع نیا زا مادكره ندرك ادج و تسا ریذپان یئادج یتسیلایرپما یاه تردق
.دوب دهاوخ اهنآ ی همه هب یئانتعا

 رب ناش هدارا لیمحت و یهدنامزاس و هزرابم زج یهار ،ییاهر یارب هك دنا هتفایرد اه ییالئوزنو
 و )ارگ خسف مودنارفر( ناگدنیامن لزع قح ،یسایس ی هنیمز رد .درادن دوجو ،یسایس و یلام یاه تردق
 ناناقهد ،نارگراك ندرك میهس و نادرگدوخ و ینواعت یاهدحاو سیسأت اب یتكراشم یساركومد شرتسگ
 ،مدرم دوخ ای تلود راكتبا هب یتاقبط و یدیلوت یاهدحاو زا یرایسب لرتنك و هرادا رد ناریگب قوقح و
 هار یارب نارگراك شوجدوخ شبنج ،دراوم زا یلیخ رد .تسا هدش فیرعت یاهرداك زا رذگ یارب ییاهماگ
 ناشكتمحز یاه نمجنا و نیمز میسقت یارب ناناقهد شبنج و هدش فقوتم یاه هناخراك و عیانص یزادنا
 زا دازآ تاعالطا هب یسرتسد یارب یگنهرف یاه نمجنا یتح و نكسم نتفای و یئاذغ داوم عیزوت یارب
 ی هنیمز رد شیوخ تامادقا هب هدرك روبجم ار زواش تلود ،یلحم یاه نویزیولت و ویدار سیسأت قیرط
 دودح زا سپ هك تسا لاپِمو ی هناخراك لاغشا نآ ی هنومن .دشخب تعرس مدرم هافر و یساركومد قیمعت
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 رد هناخراك ی هرداصم هب هرخالاب ،دیلوت یزادنا هار یارب نایامرفراك اب نارگراك موادم ی هزرابم هام ۶
 ناگدنیامن زا بكرم ،هناخراك ی هتیمك رظن ریز نآ ددجم یزادنا هار و تلود طسوت ۲۰۰۴ ربماتپس
 نیا و سكینف یجاسن ی هناخراك و رطع عیانص ی هناخراك نینچمه دش رجنم تلود و )تیرثكا( نارگراك
 یلخاد ی هصرع رد اهنت هن هك دنا هتفایرد نینچمه اه ییالئوزنو .)ولاو دیلوت عیانص( و .نا .یس رخاوا
 راشف و هرصاحم ات دنیآرب ییاجرباپ نیدحتم یوج و تسج هب دیاب مه یللملا نیب ی هنحص رد هكلب
.دننكش مهرد ار اكیرمآ هژیو هب یتسیلایرپما یاهتردق

 بونج رد شیوخ یعیبط نیدحتم هب ور ،یلامش ی هیاسمه لباقم رد تمواقم یارب زواش تلود
 تالایا تسایر تحت دازآ ی هلدابم هژورپ اب لباقت رد نیتال یاكیرمآ داحتا یارب یراویلوب لیدب ــ هدروآ
 هب اتسار نیا رد مهم یرازبا ــ دیسر اضما هب ابوك تلود اب اناواه سنارفنك رد راب نیتسخن هك ،هدحتم
 هب الئوزنو یتشادهب گرزب حرط هب کشزپ رازه ۱۵ نداتسرف اب ابوك تلود لوا ی هلهو رد .دور یم رامش
 یرای هب یحیجرت تمیق اب تفن هكشب رازه ۸۰ لاسرا اب مه الئوزنو .درك کمك »تالحم نورد رد« مان

 یژرنا زا لباقتم یاه کمك حرط هرقف ۲۶ رد الئوزنو نآ ی همادا رد .تفاتش ابوك ی هدزنارحب عیانص
 تسا ددص رد هژورپ نیا .داد یدیدج تردق ALBA هب لیزرب رد الول تلود اب یماظن یاه حرط ات هتفرگ
 ددص رد »بونج تفن« و »بونج نویزیولت« هژورپ ود اب الئوزنو .دبای شرتسگ زین هئوگوروا و نیتناژرآ هب هك
 جراخ نیتال یاكیرمآ رد یجراخ تردقرپ یاه یناپمك تسد زا ار یژرنا و تاعالطا راصحنا هك تسا
 اب روداوكا ،لیزرب ،یویلوب ،نیتناژرآ ِیتلود ـ یتفن یاه یناپمك داحتا اب یژرنا ی هنیمز رد و هتخاس
.دزاس فرطرب نیتال یاكیرمآ یاهروشك ریاس رد ار یژرنا دوبمك ی هلأسم ،الئوزنو

 طسوت یا هراق نویزیولت کی ی هدیا نیتال یاكیرمآ روشك ۱۵ هورگ سنارفنك رد ۲۰۰۴ هیروف رد
 و اه شزرا اب هزرابم ،یلامش ی هیاسمه تسد رد تاعالطا راصحنا اب هزرابم ،فده .دیدرگ هئارا زواش
 یاكیرمآ و الئوزنو مدرم یگدنز یاه تیعقاو زا هك تسا نآ یفرصم لدم و ییاكیرمآ یاه هناسر تاعالطا
 قح لصا ی هیاپ رب الئوزنو لخاد رد .تسا هدیدرگ لدب طلست یارب یرازبا هب اراكشآ و تسا رودب نیتال
 هب هتشذگ نامز رد بلغا هك ویدار و نویزیولت( یمدرم یاه هناسر ،الئوزنو دنورهش ره یارب یریگ طابترا

 زواش طسوت عون نیا زا ینویزیولت لاناك نیلوا و هتفای یمسر یتروص )دندرك یم راك یفخم تروص
 هب یرهش ناشكتمحز و ناناقهد ،نارگراك طسوت ریوصت نتخاس و ربخ ی هئارا ،ملیف ،وئدیو .دیدرگ حاتتفا
 لباك یاهروتارپا تلود .تس یتكراشم یساركومد یارب یعقاو تیقفوم کی VIVE TV نویزیولت ریدم لوق
 هناسر رایتخا رد ناگیار هب ار ناش یداهنشیپ یاه همانرب زا دصرد ۱۵ ات درك روبجم ار یا هراوهام و
 الئوزنو تفن میظع یناپمك لرتنك زواش تلود مادقا نیرت مهم یژرنا ی هنیمز رد .دنهد رارق یمدرم یاه
 الوزنو ی هعماج اب رتشیب هچره و هدیدرگ یللملا نیب یلوغ هب لیدبت ۱۹۸۰ ـ ۱۹۹۰ یاهلاس رد هك تس
 ۳۸ دودح هب ۸۱ لاس رد دصرد ۷۰ دودح زا تلود هب نآ یتخادرپ مهس هك یروط هب .دوب هتفرگ هلصاف
 و تایلام تروص هب یناپمك ۲۰۰۴ لاس رد و هدش ضوع هنامز اما .دوب هدیسر ۲۰۰۰ لاس رد دصرد
 نیا صیصخت رد تلود تسایس و دومن تخادرپ تلود هب ار شا یلام دمآرد دصرد ۵۰ دودح ... و دوس
 تسایس عبات نامز نیا ات تفن یناپمك .تس یراتخاس یشور رییغت زا ناشن ،دمآرد مك تاقبط عفن هب غلبم
 و هتشاد تكرش هزور ۶۶ توكیاب و اتدوك کرادت رد هنالاعف و هدوب زواش تلود نیفلاخم و ناراد هیامرس
 ،باصتعا نیا نایاپ رد تلود .تسا هدوب زواش تلود ندروآرد وناز هب ددصرد تفن دیلوت عطق اب یتح هاگ
 لیدبت رگید یاهروشك اب شطباور شرتسگ یارب یرازبا هب ار نآ ،نامزاس نیا ی هرادا نتفرگ تسد هب اب
 ،هیسور ،ناریا ،دنه ،ایناپسا ،نیچ ،لیزرب ،نیتناژرآ اب یراكمه ،هبناجود یاهدادرارق دقع اب و تسا هدرك
 یارب ینیمضت هب ،نینچمه تفن .تسا هتخادرپ تسایس نیا تیوقت هب ... هئوگوروا ،رطق ،هیرجین ،یبیل
 یجراخ تابسانم ندرك یبطق دنچ و اكیرمآ لباقم رد یسایس لالقتسا و بونج یاهروشك اب یراكمه
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.دنراد یمهم شقن تسایس نیا رد دنه و نیچ .تسا هدش لدبم
 تسیتاپاز شبنج نینچمه ،دراد نایرج الئوزنو رد هك یا هزرابم ددرگ یم هظحالم ،بیترت نیدب

 تازرابم هارمه هب روشك نیا رد الول ندمآ راك یور و لیزرب رد نیمز یب ناناقهد شبنج ،کیزكم رد اه
 یارب یمومع ی هزرابم نتم رد ... هئوگوروا ،ایبمولوك ،یویلوب ،ورپ ،نیتناژرآ ،یلیش مدرم کیتاركومد
 یاكیرمآ مامت رد یتسیلایرپما متس زا ییاهر و یقوقح یب و ینامناخ یب و رقف زا ییاهر و یساركومد
 تالایا هك یشقن .تسا هدش رادیب هرابود نیتال یاكیرمآ تفگ ناوت یم مالك کی رد .تسا کرد لباق نیتال
 مامت ،هدروخ »شدوخ یزاب نیمز« رد وا هك یتسكش و دنك یم یزاب نیتال یاكیرمآ رد اكیرمآ ی هدحتم
 .دزاس یم شاف رشب قوقح و یساركومد دروم رد ار هدحتم تالایا رد مكاح تردق ی هدنبیرف یاهراعش
 اب فلاخم ییوس و تمس ًاتدمع هك تازرابم نیا هب یناهج یمومع یاه هناسر یهجوت یب ،نایم نیا رد
 و قارع هك تسین تهج یب زاب و تسین تمكح یب دراد نآ یداصتقا یازابام و یساركومد ییاكیرمآ لدم
 هب اهنآ یلمخم لیامش و لكش و ...نیاركوا و ناتسجرگ رد زبس و یجنران و درز یاهبالقنا و ناتسناغفا
 و هنایم رواخ یاهروشك یاه یروتاتكید ینیزگیاج یارب نكمم یاه لیدب و یساركومد لدم اهنت ناونع
 یاه سرد هب یساركومد و یدازآ ناگتفیش هك دشابن هدیاف یب دیاش .دنوش یم هدز اج یزكرم یایسآ
 مهوت راچد اه هبرجت نیا ی هدنیآ هب تبسن هكنآ یب .دنزادنیب رت قیقد یرظن نیتال یاكیرمآ مدرم تازرابم
ـ  یداصتقا یاهراتخاس هك یدایز یاه تهابش لیلد هب هك مینك هجوت دیاب میدرگ دایز یروابشوخ ای
 .تشاد دنهاوخ ام روشك نازرابم یارب یمهم یاه سرد تایبرجت نیا ،دنراد ام اب اهروشك نیا یعامتجا
.اتسار نیا رد تس یماگ ریز ی هلاقم ی همجرت
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»یراویلوب« یالئوزنو رد »یتكراشم یساركومد«
 ،ایام زپول اتیرگرام ی هتشون
۲۰۰۵ نئوژ ،کیتامولپید دنومول
 یاه لاس هایس یاه یروتاتكید ،نیتال یاكیرمآ یبونج شخب یاهروشك فالخرب الئوزنو

 یعامتجا یاه شبنج اما .تشادن »کیتاركومد راذگ« هب یزاین ور نیا زا و دیدن دوخ هب ار ۱۹۶۰ـ۷۰
 راتخاس رد »یتاحالصا« راتساوخ رمتسم روط هب دنا هدمآ دیدپ روشك نیا رد ۸۰ یاه لاس زا هك یفلتخم
 رد تسناوتن یا هدوت تساوخ نیا .دنا هدوب رت لماك و رت قیمع یساركومد کی هب ندیسر یارب یتلود
 ،تقیقح رد .دبایب بسانم یباوج دنا هدمآ راك یور هب ریخا یاه ههد رد هك ینوگانوگ یاه تموكح دوجو
 قیوعت و )۱۹۸۴ـ۱۹۸۹( یچمیسول زمیج یروهمج تسایر نامز رد یتلود حالصا ی همانرب تسكش
 زرپ یردنآ سودراك یلاربیلون تاحالصا و )۱۹۹۴ـ۱۹۹۹( ارودلاك لفار نامز رد یساسا نوناق حالصا
 یاتسار رد مادك چیه دیدرگ ۱۹۸۹ هیروف ۲۷ رد )۱( وزاكاراك فورعم شروش هب رجنم هك )۱۹۸۹ـ۱۹۹۳(

 یاه شخب هك تسا زواش تموكح »یتكراشم یساركومد« تاحالصا رد طقف .دندوبن تساوخ نیا ققحت
.دنا هتفای روخرد یباوج مدرم زا یعیسو

 ار ناسسؤم سلجم ۹۹ لیروآ ۲۵ رد ،دندوب هداد هك یلوق هب یدنبیاپ رد »اه یراویلوب«
 نوناق نیا دافم .دندناسر یناگمه بیوصت هب مودنارفر کی قیرط زا ار دیدج یساسا نوناق و هدناوخارف
 یم حیضوت نینچ ار نآ دیدج نوناقدوخ هك دشاب یم یساسا تساوخ نیا ی هدنریگربرد دیدج یساسا
 اهنت هن ،هداد رارق رظن دروم ار رتدازآ ی هعماج کی یرارقرب ،شیوخ تایح دیدجت رد یروهمج« :دهد
.)۲(»ددرگ کیتاركومد دیاب زین هعماج هكلب ،تلود
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 وسور کاژ ناژ هاوخ یقرت لاربیل یاه هاگدید رد روغ اب ار دوخ ناماس هك یتكراشم یساركومد
 ی ههد رد دوب هتخاس زاب سازنالوپ سوكین کیتاركومد مسیلایسوس زا هیذغت و لیم تراوتسا ناج و

 یمسر یساركومد عفن هبً ادعب یلو تفرگ رارق ثحب دروم و شخپ یعیسو روط هب نیتال یاكیرمآ رد ۱۹۷۰
 نیا دشر یارب یبسانم ی هنیمز الئوزنو رد اه یراویلوب ،ریخا یاه لاس رد ،نیا دوجو اب .دش هدز رانك
 همه تكرش قح« هدیدرگ ناشن رطاخ یساسا نوناق مراهچ لصف رد هك نانچ .دنا هدروآ تسد هب هشیدنا
 نایرج مامت رد هكلب ،یریگ یأر رد اهنت هن ،میقتسم ریغ ای میقتسم همین ،میقتسم قیرط هب نادنورهش ی
.»تسا هدش هتخانش تیمسر هب یمومع تیریدم لرتنك و ارجا ،لیكشت

 هب ار یتلود تارایتخا یاه هزوح مامت رد »نادنورهش تلاخد و تكرش« یساسا نوناق ۶۲ دنب
.دسانش یم تردق رباربان ی هطبار رییغت یارب یزكرم یرما ناونع

 ی هشقن هب لیدبت هك ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲۰۰۷ یعامتجا و یداصتقا دشر ی هشقن ی »هدمع یاه لصفرس«
 و دشر دنیآرف رد مدرم شوجدوخ تكراشم زا ینابیتشپ هب ،هدیدرگ یساسا نوناق یلعف ی هرود رد یلم
 هیاپ ،دزادرپ یم یلصا شقن نتفرگ تسد هب یارب نادنورهش قیوشت و یعمج تیلوؤسم شریذپ نتخادنا اج
.ددرگ یم اپرب کیتاركومد و هتسبمه ،ربارب یا هعماج اهنآ یور رب هك ییاه

 یم تسد زا ار یزكرم شقن ،دوش هتفرگ وا زا تلود یلصا فیاظو هكنآ یب ،بوچراچ نیا رد
 لیهست نادنورهش یریگ تردق نآ رد هك ددرگ یم مزلم یطیارش داجیا و یهارمه هب وا ،ضوع رد .دهد
.دندرگ یم »ریذپ رییغت« و »هدنهد رییغت« هتفای نامزاس هعماج و هداوناخ .ددرگ

 شیپ یسایس یگدنز رد اه هدوت میقتسم تكرش یارب مهم رازبا نیدنچ ۱۹۹۹ یساسا نوناق رد
هدننك خسن مودنارفر ، )consultatif(یتروشم مودنارفر هلمج نآ زا ،هدیدرگ بیوصت و ینیب
)abrogatoire( ، ارگ خسف مودنارفر و)révocatoire)  رد یراذگ نوناق راكتبا نینچمه .)۴)  
 یاه نمجنا و ینلع راشف یاه هورگ لیكشت ای ،یلصا نیناوق و یراج روما رد ییاهداهنشیپ حرط
 نوناق نیا بیوصت اب الئوزنو مدرم .)یساسا نوناق ۷۰ دنب( دنا هدش هتخانش تیمسر هب یدنورهش
 توا ۱۵ رد ،یروهمج سیئر نیفلاخم راكتبا هب هك یمودنارفر رد ارگ خسف مودنارفر یرارقرب و یساسا

 دركلمع زا یزراب یاه هنومن و دندناشك تسكش هب ار زواش ینوگژاو حرط و دندرك تكرش دش اپرب ۲۰۰۴
.دنداد هئارا ار دیدج قوقح نیا دشر و

 ای کرتشم تیریدم هك ییاهداهن تیلاعف زین یعامتجا و یداصتقا ی هنیمز رد یساسا نوناق
 و لباقتم نواعت یاه شزرا هك( رگید یعامتجا تكراشم لكش ره و ینواعت لاكشا و ینادرگدوخ
 یاهرازبا یریگ لكش هب ،تابوصم نیا ققحت .دیامن یم لیهست دنریذپب ار )دنیامن تیوقت ار یگتسبمه
 ی هرادا نآ رد هك ۲۰۰۲ یمومع یزیر همانرب یلحم یاهاروش نوناق لثم .دیدرگ رجنم ینوناق ددعتم
.دهد یم دنویپ یتلود تردق اب ار یلحم ی هتفای نامزاس یاه نمجنا نامأوت

 قیرط زا هك دنتسه »بآ یمدرم یاهاروش« و »بآ ینف یاه هتیمك« دروآ ناوت یم هك یرگید لاثم
 هب طوبرم روما ی هرادا رد دوخ هك دننك یم کمك یموق و یلحم یاه نامزاس هب بآ یمومع تاسسؤم اهنآ
 و قیوشت اب نوگانوگ یاه ینواعت ،رگید فرط زا .)۵( دنیامن یراكمه یمومع تاسسؤم اب یناسر بآ
 زا دیرخ تسایس ای کچوك یاه ماو هب یسرتسد یارب ییاه ینواعت دننام دنا هتفرگ لكش یتلود تاراكتبا
 دیرخ یاهداهنشیپ ی هئارا قیرط زا PDVSA تفن یناپمك دننام یمومع تاسسؤم :درگ زیم قیرط
 کیرش شیوخ یاه تیلاعف رد ار اهنآ ،طسوتم و کچوك یتعنص یاه تكرش و اه ینواعت یارب یحیجرت
.دنزاس یم

 ،یشزومآ ی هسسؤم ۳۷۵۰ رد و دنا هدرك راك هب عورش ۱۹۹۹ لاس زا ییایراویلوب سرادم
 سابل و ناگیار ی هنارصع و اذغ هدعو ود ،یمومع شزومآ رب هوالع ریقف درگاش نویلیم کی زا رتشیب
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 دصرد ۲۰ هب شرورپ و شزومآ ی هجدوب ۲۰۰۴ لاس رد .دننك یم تفایرد هچرتفد و باتك و مروفینوا
 هك یتیعضو ،تفگ نخس یداوسیب یدوبان لامتحا زا ناوت یم ۲۰۰۵ لاس رد و دیسر یمومع ی هجدوب
.دراد هقطنم یاهروشك ینونك عضو و الئوزنو ی هتشذگ اب راكشآ یزیامت

 فده اهنآ .دنرادروخرب یصاخ یگتسجرب زا ۲ و ۱ نوسنبور ،یشزومآ یاه حرط نایم رد
 نیا .دنراد ور شیپ رد ار اه ییالئوزنو ی همه یارب ییادتبا شزومآ هب یسرتسد و یداوسیب لماك یدوبان
 شزرا یاج هب یگتسبمه یاه شزرا نتخادنا اج یوج و تسج رد ،دوجوم یاه همانرب رب هیكت اب شزومآ
.دیامن یم تیوقت ار یتكراشم یساركومد ،ریذپانراكنا یوحن هب اهرازبا نیا .دشاب یم هنایارگدرف یاه

 یعامتجا ی همانرب نیرت هتسجرب دیاش )تالحم نایم رد یظفللا تحت ینعم هب( ورتندآ ویراب حرط
.تسا هدرك رقتسم یا هدوت تالحم رد ار ییابوك کشزپ رازه هدزناپ ،ابوك تموكح قفاوت اب هك دشاب

 .دنا هتخادرپ مدرم هب یكشزپ تامدخ ی هئارا هب »ینامرد یریگشیپ« یزور هنابش روط هب اهنیا
 دنچ زا و هداد شریذپ هب ار دوخ یاج تیاهن رد ییالئوزنو ناكشزپ سرت و دیدرت ،در ی هیلوا لمعلا سكع
 یگداوناخ ناكشزپ تیبرت تهج ریقف تالحم رد یزومآراك اب اهنآ زا رفن ۱۵۰۰ ،تلود داهنشیپ اب شیپ هام
 اب تس یلآدیا یزادنا مشچ یتكراشم یساركومد هك هلأسم نیا .دنا هدیدرگ دراو حرط نیا هب یعامتجا و
 نوچ یزیختفن روشك !تسین سك چیه راكنا دروم ،ددعتم یاه شلاچ اب ییورردور و راومهان یاه هاگرذگ
 ار اه همانرب نیا یلام ی هنیزه تسا هتسناوت ریخا لاس دنچ رد تفن تفگنه یاه لوپ تكرب زا الئوزنو
 هار نیا رد هك دنناد یم دنا هدیشچ ار تفن ناوارف لوپ معط مه ًالبق هك اه ییالئوزنو اما .دزادرپب
 رازاب یزورما قنور نتفر نایم زا اب .دیایب نییاپ اهتمیق یتقو صوصخ هب .دراد دوجو مه ییاهدرگبقع
 زا .دنام دهاوخ یقاب نآ یلام یاه نیمضت و اه همانرب نیا یقوقح تیعضو دروم رد اه ینارگن ،تفن
 زا یا هدننك یضار خساپ زونه ،هدمآ دراو اه همانرب نیا داسف ای یربراك مدع رب هك یتاماهتا رگید یوس
.دوب دهاوخ یساركومد قیمعت ورگ رد عناوم نیا عفر تیفرظً املسم و دنا هتفاین تلود فرط

 یریگرد عبنم ،یتكراشم یساركومد ی هژورپ رد زواش تموكح دهعت زا یشان تسایس هچرگا
 یاهرازبا یرارقرب ی هطساوب ،ییاتسور و یرهش یاه نیمز تیكلام میظنت اما ،هدیدرگ یگرزب یاه
 لماك قوقح بسك رد یدیلك یلماع دوخ هك دومن هزیتاركومد یعیسو دح هب ار تیكلام هب یسرتسد ،ینوناق
.دنا هدوب مورحم قح نیا زا نونك ات هك تس ییالئوزنو اه نویلیم یارب یدنورهش

 نوچ ییاه حرط داجیا و اه ینواعت دننام یعامتجا داصتقا نوگانوگ عاونا زا تلود ینابیتشپ
Mercal )تاماهتا )یا هنارای یاه تمیق اب و یصوصخ تاراصحنا زا جراخ یئاذغ داوم عیزوت ی هكبش 

 وا فده ،هدرك ییوج هطلس و یبیرفماوع هب مهتم ار تلود هك ینیفلاخم ،دزاس یم رابتعا یب ار شنیفلاخم
.دنناد یم تمیق ره هب تردق ظفح ار

]کرویوین ی ایبملك هاگشناد رد نیتال یاكیرمآ تاعلاطم یوتیتسنا رد نامهم روسفورپ و خروم هدنسیون[

 هدش هدیشك یگنسرگ هب لوپ یللملا نیب قودنص یراتخاس حالصا ی هشقن رثا رب هك الئوزنو مدرم ـ۱
.دیدرگ رجنم رفن ۳۰۰۰ گرم هب هك دندز ساكاراك رد عیسو یشروش هب تسد ،دندوب
.۱۹۹۹ ربماسد ۱۵ ،ساكاراك »ینابم حیضوت« ییایراویلوب الئوزنو یساسا نوناق ـ۲
 صخا روط هب هك )۱۹۳۶ـ۱۹۷۹( سازنالوپ سوكین ،رسوتلآ ییول زا رثأتم ینانوی تسیسكرام نیسیروئت ـ۳

.تسا هدرك راك نردم تلود زت یوررب
 خسن مودنارفر .تلم ی هقالع دروم و یمومع عفانم ی هدنریگربرد ییاه هژوس یور :یتروشم مودنارفر ـ۴

 خسف مودنارفر .ناملراپ طسوت نآ در تروص رد مودنارفر طسوت هعفنملا ماع نیناوق بیوصت :هدننك
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 زا یمین ندش یرپس زا دعب نارادرهش و ناگدنیامن ،ماكح ،یروهمج تسایر هك دهد یم ناكما :هدننك
 ،دنتساوخ نادنورهش هك هاگره ناگدنیامن لزع هك تس یروآدای نایاش( دنوش لزع ناشراك ی هرود
.)دوب هدش بیوصت سیراپ نومك رد راب نیتسخن ،ناش یگدنیامن ی هرود نایاپ زا لبق ینعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:ینامز بیترت هب هلحرم ۱۵ رد الئوزنو ریخا یاه لاس تالوحت :هرخؤم

 یرابجا یاه همانرب را یشان یمومع یگنسرگ لابند هب ساكاراك رد یا هدوت شروش :۱۹۸۹ هیروف ۲۷
.تفای نایاپ نت ۳۰۰۰ گرم و بوكرس اب هك لوپ یللملا نیب قودنص

 و یریگتسد هب هك زواش وگوه یاقآ مان هب هیروف رد شترا قباس درگرس ماجرفان یاتدوك :۱۹۹۲ هیروف ۴
.)تفرگ رارق وفع دروم ۱۹۹۴ سرام ۲۶ رد هك( دیدرگ رجنم یو ندش ینادنز
 و هننقم ی هوق تاباختنا رد دندوب هدمآ درگ زواش یاقآ لوح هك ینهیم و یمدرم شبنج :۱۹۹۸ ربماون ۸

 .دیدرگ زوریپ ءارآ دصرد ۵۰ زا شیب ،یلحم
.تفای تسد ماقم نیا هب یروهمج تسایر تاباختنا رد ءارآ دصرد ۵۶ اب زواش یاقآ :۱۹۹۸ ربماسد ۶
.دیسر یمومع بیوصت هب ناسسؤم سلجم لیكشت ی هلأسم یمودنارفر رد :۱۹۹۹ لیروآ ۲۵
.دیدرگ ماجنا سلجم نیا لیكشت یارب تاباختنا ۱۹۹۹ ی هیئوژ ۲۵
 و دیسر مدرم بیوصت هب مودنارفر کی ی هلیسو هب سلجم نیا زا یشان یساسا نوناق ۱۹۹۹ ربماسد ۱۵
 و روهشم رادرس مان زا ذوخأم( داد مان رییغت الئوزنو ییایراویلوب یروهمج هب الئوزنو یروهمج
 ار یویلوب و ورپ ،روتاوكا ،ایبملك ،الئوزنو هك ۱۷۸۳ ـ۱۸۳۰ ـ راویلوب نویس ،نیتال یاكیرمآ ی هدننكدازآ
 نیا ندرك دحتم رد یعس ۱۸۲۶ رد اماناپ رد یا هرگنك رد و هتخاس جراخ ایناپسا رامعتسا غوی زا
 یاه تورث هب اكیرمآ ی هدحتم تالایا عمط هب تبسن راویلوب نومیس ،هلحرم نیمه رد .تشاد اهروشك
 یارب ار یدیدج ی هزرابم یزیر یپ ترورض و داد یم رادشه دندوب داحتا دقاف هك ِنیتال یاكیرمآ
.)تخاس یم ناشن رطاخ یلامش لوغ نیا طلست رطخ زا نیتال یاكیرمآ لالقتسا
.دیدرگ باختنا یروهمج تسایر هب هرابود زواش ،دیدج یساسا نوناق بیوصت اب :۲۰۰۰ ی هیئوژ ۳۰
 دیدرگ یلمع ی هلحرم دراو زواش تاحالصا ،ینوناق لمعلا روتسد ۴۹ بیوصت اب :۲۰۰۱ ربماون ۱۱
.)هریغ و یتفن یندعم داوم ،یریگیهام ،نیمز هب طوبرم نوناق(
.تلود نیفلاخمِ یرسارس باصتعا نیلوا :۲۰۰۱ ربماسد ۱۰
.دندرك نوگنرس ار وا )دوب اكیرمآ تیامح دروم هك( ییاتدوك اب زواش نیفلاخم :۲۰۰۲ لیروآ ۱۱
 ار زواش و هدنار بقع هب ار نارگاتدوك زواش زا تیامح هب مدرم زا یعیسو شبنج :۲۰۰۲ لیروآ ۱۳
.دنادرگ زاب تردق هب هرابود
 ای باصتعا اب هلباقم روظنم هب اه هناخراك نیب( توا کال یهدنامزاس :۲۰۰۳ ی هیوناژ ات ۲۰۰۲ ربماسد

 تسكش هب هك زواش تلود یداصتقا ینابم ندرك جلف روظنم هب عیانص نابابرا و هزور ۶۶ )یراكبارخ
.دیماجنا
 ءارآ دصرد ۶۰ هب کیدزن اب وا ،دش ماجنا زواش لزع روظنم هب هك ارگ خسف یتاباختنا رد :۲۰۰۴ توا ۱۵
.دش باختنا هرابود
.قطانم و اه یرادرهش تاباختنا رد اه ییایراویلوب لماك یزوریپ :۲۰۰۴ ربتكا ۳۰

یكلام دازهب ۲۰۰۵ نئوژ
)۲۰۰۵ ربماتپس ـ توا  ۹۲ هرامش شرآ رد هدش رشتنم(
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