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 فْری اًتشار تزای                                                                      2010 هارص  20

 اّتاها پزسیسًت ًْرّسی پیام

 

 هی جشي جِاى سزاسز زر ّ هتحسٍ، ایاالت زر را ًْرّس کَ کساًی ُوۀ تَ را ذْز آرسُّای تِتزیي ذْاُن هی اهزّس هي

 است، زازٍ رّی گذشتَ سال زر آًچَ تز تأهل تزای ذاًْازٍ اعضای ّ زّستاى ًْ، سال جشي ایي زر. کٌن تمسین گیزًس

 .اذتیارزارًس زر یگاًَ فزصتی ذْز آیٌسۀ ُای اهیس زر شسى سِین ّ یکسیگز تا هزاسن تزگشاری

 

 ای تاسٍ فصل ّ  تگْین سري ایزاى اسالهی جوِْری رُثزاى ّ هززم تا تا شوززم هغتٌن را فزصت ایي هي پیش سال یک

 سَ هست تزای. سزم زست کار ایي تَ تُْوی ُیچگًَْ تسّى هي. کٌن پیشٌِاز هتماتل احتزام ّ هٌافع اساص تز را تعاهل اس

 ایجاز زر سعی آهزیکا تا ذصْهت راٍ اس ایزاى رُثزاى. اًس تْزٍ رّیگززاى یکسیگز اس ایزاى ّ هتحسٍ ایاالت زَُ

 .زارین جسی اذتالفات یکسیگز تا ُوچٌاى هسائل اس تسیاری سز تز ها ّ. اًس زاشتَ ذْز تزای هشزّعیت

 

 ذْز لْت تَ ُن اهزّس سري ایي. است ایزاى رُثزاى زست زر تِتز آیٌسۀ یک تزای اًتراب کَ زاشتن اعالم هي گذشتَ سال

 هی رسویت تَ ای ُستَ اًزژی اس آهیش هسالوت استفازۀ تَ را شوا حك الوللی تیي جاهعۀ تا ُوزاٍ هتحسٍ ایاالت. است تالی

 اس ها. زارز ّجْز ًیش زیگز کشْرُای تزای کَ ُستین هسؤلیتِایی ُواى تَ پایثٌسی ذْاستار تٌِا شوا اس ها  –شٌاسس

 زاًین هی ها. این آهازٍ جلْ سْی تَ حزکت تزای ها ّلی زارین، ُایی شکایت ًیش ها ذْز  –آگاُین شوا گذشتۀ ُای شکایت

 زاریس؟ هْافمت چیشی چَ تا کَ تگْییس اکٌْى هرالفیس؛ چیشی چَ تا شوا کَ

 

 هثتٌی پیشٌِازُای آًِا. اًس هاًسٍ ًاتْاى پزسش ایي تَ زازى پاسد اس زاًٌس، هی ذْزشاى تٌِا کَ زالیلی تَ ایزاى رُثزاى

 تَ ّ آّرز، هی ارهغاى تَ تیشتز ُای فزصت ایزاًیاى تزای کَ راُی تَ آًِا. اًس کززٍ رز را الوللی تیي جاهعۀ ًیت حسي تز

 تزاتز زر ایزاى رُثزاى. اًس کززٍ پشت تاسیاتس، هلل ذاًْازۀ زر را ذْز شایستۀ جای تا زُس هی اهکاى تشرگ توسى یک

 .اًس زازٍ ًشاى را ذْز کززۀ گزٍ هشت تٌِا شسٍ، زراس سْیشاى تَ کَ زستی

 

 تْزًس، صسایشاى شسى شٌیسٍ تزای ذْز جِاًی حمْق اس تزذْرزاری ذْاستار کَ را ایزاًیاى تحسیي تا جِاى پیشیي سال

 زر سکْت تا کَ حالی زر هززم شس، رّتزّ کززٍ گزٍ هشت تا ًیش، ایزاى هززم آرهاًِای اًسٍّ، ًِایت تا اها. کزز ًظارٍ

 لزار تسرفتاری هْرز ّ شسًس آّری گزز سیاسی سًساًیاى گزفتٌس؛ لزار تاتْم ضزتات  هعزض زر پیوْزًس هی راٍ ذیاتاًِا



 شسى کشتَ ّیسیْی زیسى اس جا ُوَ زر هززم ّ گززیس؛ عٌْاى غزب ّ هتحسٍ ایاالت علیَ اساص تی ّ پْچ اتِاهات گزفتٌس،

 .شسًس سزٍ ّحشت ذیاتاى زر جْاى سى یک

 

 ُوۀ تزای کَ حمْلی آى ذاطز تَ کَ است ایي  –ها هسؤلیت  –ها تعِس. کٌس ًوی هساذلَ ایزاى اهْر زر هتحسٍ ایاالت

 تزذْرزاری حك تزص، تسّى تجوع حك آسازاًَ، گفتي سري حمْق ایي. ذیشین پا تَ تاشس جِاًی تایس اًساًی هْجْزات

 .گیزز هی تز زر را ُاتاى ذاًْازٍ ّ شوا ذْز علیَ اًتماهجْیی تا رّتزّشسى تسّى ذْز ًظزات تیاى ّ عسالت اس تزاتز

 

 یک تَ ّ اًساًی، هْجْزات فزز فزز هٌشلت تَ هتحسٍ ایاالت. زارز اعتماز چَ تَ هي کشْر کَ تساًٌس ایزاًیاى زارم هیل هي

 را ذْز حمْق تتْاًٌس ایزاًیاى آى زر کَ ای آیٌسٍ تَ ّ کٌس، هی ذن عسالت تصوین جِت زر را تارید کواى کَ الوللی تیي ًظن

 فزاسْی زر فزٌُگی ّ آهْسشی هثازالت طزیك اس ّ تاشٌس، زاشتَ هشارکت جِاًی التصاز زر کاهل طْر تَ تٌسًس، کار تَ

 چیشی آى ایي. ُستین آى جستجْی زر ها کَ است ای آیٌسٍ ایي. است هعتمس کٌٌس، کوک جِاى غٌای تَ ایزاى، هزسُای

 .زارز اعتماز آى تَ آهزیکا کَ است

  

 تزای تز اهیسّاراًَ آیٌسۀ تَ ًسثت ذْز تعِس تَ زارین، اذتالف ایزاى زّلت تا ُوچٌاى کَ حالی زر حتی ها سثة، ُویي تَ

 ّ ُا کالج تَ تتْاًٌس ایزاًی زاًشجْیاى کَ ًحْی تَ آهْسشی هثازالت تزای ُا فزصت افشایش.  هاًین هی پایثٌس ایزاى هززم

 ایٌتزًت آّری في ّ افشار ًزم تَ تْاًٌس هی ایزاًیاى کَ ایي اس اطویٌاى حصْل جِت زر ها کْشش ّ تیایٌس ها ُای زاًشگاٍ

 پایثٌسی ایي اس ُایی ًوًَْ ساسز، هی لازر ساًسْر اس تزص تسّى جِاى تا ّ یکسیگز تا ارتثاط تزلزاری تَ را آًِا کَ

 .است

 

 حال زر الوللی تیي جاهعۀ تا ایزاى زّلت لزارزازى پاسرگْ هٌظْر تَ ها: کٌن صحثت صزاحت تا  تگذاریس آذز ُّلۀ زر

 فزاگیز تواسِای سهیٌۀ زر ها پیشٌِاز ّلی. سًٌس هی تاس سز ذْز ُای هسؤلیت تَ عول اس آًِا سیزا ُستین، ُوکاری

 کَ تْز ایزاى زّلت ایي گذشتَ، سال طی کَ است ایي ّالعیت. است تالی ذْز لْت تَ ّشٌْز گفت تزلزاری ّ زیپلواتیک

 حاصلی ذْز شکست جش کَ تِتز، آیٌسۀ یک تزای تعِس جای تَ را گذشتَ رّی تز توزکش ّ تزگشیس، را ذْز ساذتي هٌشّی

 .کزز اًتراب ًسارز، تز زر

 

 هي.  پززاذتن" گُْزًس یک س آفزیٌش زر کَ/ یکسیگزًس اعضای آزم تٌی"  شاعز سعسیِی  اس سرٌی ًمل تَ هي گذشتَ سال

 یکسیگز تا ُوچٌاى ها کَ حالی زر ّ. زارم اعتماز آى تَ ذْز ّجْز پْز ّ تار تواهی تا هي  –هعتمسم گفتَ ایي تَ ٌُْس

 زر ّ ذْز، الوللی تیي هسؤلیتِای تَ عول ّ تِتز آیٌسۀ یک پیگیزی تزای اًتراب حك اس تاس ایزاى زّلت زارین، اذتالف

 .است تزذْرزار ذْز هززم تٌیازیي حمْق ّ هٌشلت تَ احتزام حال ُواى
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