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 ۶٠از  ����٢   

  �و���
� ا�ت از ��ر���ت ���ش ��ر�ری و ا���د�� ای در د��ر �	ورھ����و�� از ��ن 		 د��ر ���ر���� ز�ر ��م و و�" �!�ن ��ر،  ���

�و*�ن ����رده ھ,��� ا�ت . ا��	�ر �� ����د) +ر�تا�(در �و*�ن ��ر�ری �روه ��ر ��ر�ری ��ز��ن �دا)��ن '&ق ا�ران " از ��ر�$ د��ران"
  .ش �و01� از �/ ���*� را درج ��دو ھر ھ,�� �� �وا�د ��ط �'

� ا�ت در ��رۀ ���	!�ی ��ر�ری و ا���د�� ای در د��ر��� در 4!�$ �!��� و �� طور �	'ص در �راق،  ���ر ��وی ���&� ��ر)و
  .�ب ����ت ����ً از ا��	�ر آ�!� در �و*�ن ��ر�ری ا'ذ 	ده ا�ت�ر�. و �	ورھ�ی ��وب ا�ر����6رس، ���ر�� 
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 ۶٠از  ����۴   

6�د�� ھی �ر��ان �D, و د%���ا&� در!�اق 	C# از B#ام @?E�ن ا��  $#را&

��4'� و R�S�$3OAا��3ن دا –د=�� $,����F�I P�  �ن %�+$�. R=����Sا�  '���ه د):�P ا��

�3A �Bدرز�.  

1رD���H  

�اق در ��ل I ٢٠٠٣از ز��ن ا#"�ل  N:# اق را�I �'�� �+�����B�O ی ����5ه ای از .�E�F $,�ی ھ�ی �����، �Gھ�� و ?�3� 
�ت =��Oی ا ��ر $�ون ��'3Fر در ��ا�� =�3ر �Gب �� #3د و 4#�و'�ان �+S3B� $�  ��$�ن ھ� �� ر)R'� .� $� ا?�ا�. داده ا�%

�اض =,,��Iا %S=,,�. دو �3د#�ن #3ر �  �$ W(دR' و �O�� NX�F� ا'� =� در$�ره ��<�A N:# ری��F$ �O�� 3راھ�ی# . P(ا�$
�اق I %�' ��,� �(>�را��3ن ا.��د �ر���)(IFOU)  Pز��,� ا�% =� ا)RA Pارش $� $.�,B.و ?�ر P(��AرR$ �= دازد�� ��

�اق ا�%I در N��F� �(ا.��د . P(ا Rه آ����اق را $�ای ;�3ق ��)�Bل #�ه و #�ا)Z =�ری ��6طI %Sراً دو�>�را��3ن �:
�ان I[3  3د $� \�0S =���ه ا�%Aزی �,+% '�% . =�ر�� ��3H  ای�$ �:(�$� و)^ه .E�OF #�ن دوS% $� >��رھ�ی آ�

��ال >�را��3ن $3ده ا�% P(��اق �3J3ع $���I. 

�ان '�% از ا'3اع روش ھ�ی �O` آ��R د�3=�ا.�W از ��OB ا�H�Iب، .�9ھ�ات، $� ا)P �,39ر >�را��3ن ا.��د)� ھ�ی =�رA
� � او?�ت . ا)c. Pش ھ� اb:I �$ ���S اNB+S ھ�ی ����وت در $"�اد رو$�و #�ه ا'�. .��O"�ت و a$� ����� ا����ده =�ده ا�%$

�=Rی $� >��رھ�ی ا.��د)� ھ� b:I ا�d� NB+S% '��ن داده و $� � او?�ت� %Sی ا.��د)�  دوa�$ ی رده�]Iی ا�ھE:; E د����
  .ھ� را ��در =�ده ا�%

 P:B� ده ا�% و��اق ظ34ر =I از ?�رت .3ده ای در ��S�� �'3B'  ان '�% در '��(�  $� �3رت�Aرا��3ن ا.��د)� ھ�ی =�ر�<
3# N(��. یR=��  %Sا)0  3د��3را'� دوR<ت رو $� اc(�B. N$��� 0 درS�\ P(��B4� دا�% $� �3رت.  

�%#=%  

آ �)P ا$�?�رت $�?��B'� ه در ��4ن آن روز ;�OB  ٢٠٠٣در ��رس 
�ا'�"����� " N��F� 3ر�= W( �$ ���� NO� ز��ن�� %(�B; ای را $�ون

)% ��د�� در �,��f و '� در �B; 3 آن ��ز��ن ا'(�م داد =� '� از]I
�4�E و ا#"�ل از دو . ��4ن $� 3ردار $3د. P(ای ا�$�4'� ارا�X #�ه $
�# �� N�:�. 06$ : �= آن ��B4� ه $3د و�X��Sاق �,�ھ��ه ا�I �= آن �:(

ا)P ھ�دو، در د'��ی �b از . ��"3ل .���OF. ��S3ت =���ر �B+� $3د
� ?�$N ?�3ل $3د�g �����h� اق و . )�زده�I �$ E�ا�� و?�� =� $+� از .�4

ا '��، '� ��ل �b از ا#"�ل '��9� آن ھ�i ��ر=� دال $� ا)P ا.�4م ھ� ���
 �:(��(�3ر #� اد�Iھ� را $�ای .3��� ) ا$��ا $3ش و $+� او$���(دوS% آ�

 j(��ده و �+��رھ�ی �3>��% ا#"�ل را ھE $�ز.+= �F(3' دو$�ره �OB;
�(�B'.  

را ��3A ،���= 0)� " آوردن د�3=�ا��"$�)P �,39ر آ��):� ���% از 
�� .3ا'�  ا)P ;���% =� آ��):�. ھ���B ):� از اھ�اف �,k $3ده ا�%

 �'3�'�� '��9�  3د $�ای ا#"�ل =�3رھ�ی �N��F و �.�از '��وی $
3�3د � %Sدو)E(رژ �و $+� .Rر)n د�3=�ا�� $� آن ا����ده =,�، ) ."��

6$�دا'� ای را ��)� GAا#% =� $+�اً �' %I�$"3ش$ P(��>%" د=�A م�'.   

�اق .� ;�ودی �� I زی در�� �ا��در \,� ��ل اول ��وژه د�3=
�د'� =� �:�'�Rم .3ا= %$�o اق�I دم��ا =� �\ ،�#�$ %��<3� �I�� %F'

�,(�B' �� n�f,� =,,� و  3د را $� ان �را درک � �ا��$� . ھ�ی د�3=
 N:# در �و ?�3 �ھ�G� ،����� ای از ا�3اج ����5ه �I3B)� �4نA�'

���+� ��'� و ا;Rاب ����� ظ34ر =�د و =�رزارھ�ی '��(� jO�6� 0 ھ�ی�,��>�,� ��3ر - A N:# ن��� P(در ا �و ا.��دھ�) .

�# �� ���I بG����S3. %I و � �$ ��O�< 3ر وF'�� 3ر $� ھ�ف . ا ��ر $�ون�= ��ده ای در ��ا��FA ات و ���رزات�.�9ھ
� ��)� آ��'��Aا��ده .� و ا)(�د ���;�dت >�FA 3ل و .,3عB# . و �O�� NX�F� در $�ره �= �,�<�A N:# ری��F$ �O�� 3راھ�ی#

ا'��6$�ت ھ�ی ��+�د ��ا��ی $�ای ا'��6ب دوS% ھ� در ���4Sی $+� $�RAار #�'� و دوR' . %Sد)W $36د#�ن #3ر �� =�د'�
� =�ر آورد ٢٠٠۶ھ�)� را $� ا��س �34Bر ��دم در ��ل ��$. 



 

 ۶٠از  ����۵   

�وه A ری��F$ �= اق آن $3د�I �$ �ا���ای .Rر)n د�3=$ �:(�- ھ�ی =W\3 �����$� ا)P و�3د ):� از '��)3A�' rار ��وژه آ�

�>�,�- �Gھ��Aا>:,�'� و  3د��3را'� $:�ر �?��ای �����د اھ�اف $+[�ً .�$ ����ا)P '��ن �� داد =� دوS% . ?�3� آن را >
 ��ک و در راه آ),�ه ای $� ا�:�'�ت $�ا$��� s<�,� 3ل; �O� فc�Xو ا ��3BI 3اھ�ن ا.��د  �'�$ W( �$ 3�6��� اق  3د را�I

�وه ھ�ی =G� W\3ھ��$�ای ھB' �B� د)�، A ھ� و %�O?ا s�' �$ رت�? tF= ای�?�3� O$- �$:�  3د را '�B),�ه =�F'� �� د)� =� $
� #�ه $3د'��Aدر Eھ.  

�د =� در اد$��ت �3�3د ����� $� = �<�+� �O:�$ ور  3د را�� �$ �:S�BS3ری ا' ��F6' %4% وز) P(در ا �B0 از ھ�$
�اS�،  3د��3ر، )� د=��.3ر��S وف #�ه ا�%ا����اد�+� ��O  ی . �Sد و�$�),+� P� :S�� �=� ���S�6ن  3دش را ��=3ب =

�اS� دا#�,���S 3دB' ل�; P�I ا#% =� درGA �(�� را �اً . ����% ھ�)��ای ;�u ?�رت  3د �:�'�Rم ھ�ی ظ�ھ$ %S39ر دو,� P(�$
.�%  -��� �jS�6 و .�:N ھ�ی ���+� ��'� از ��OB ا'��6$�ت، آزادی ��I3�fت و ر��'� ھ�، �� ��رھ�ی �� -د�3=�ا.�:� را 

�ل  3د 3$�3د آورد�,=.  

�دان  3)0 �� 3رده و �,��� آ'�ن #�'� و در � %���� �$ %�F' ��اق ھ� دم $���I دم�� Z(ا�# P(در ا �= %F�' t)+. ی��
�,��A اق '�ا����I در �وا?+ �ا���ده . P�I ;�ل از ر���ن $� د�3=�FA ات��ا��ی ھ��RBن $� ?��م ا)P رو'� در #:N .�9ھ�

�$� در ���4Sی I وف $� $�4ر�ا�� ا)P .�9ھ�ات و ?��م ھ�ی ��ا��ی =� .�9ھ� ���3Oر . $�وز )�>% ٢٠١٢- ٢٠١٠ھ�ی �+
 %Sدو �$ P(��ز��N:�� P آ>� P(=,,� =� در ا �;:�)% � �ا>��ی '����ا)�"� �(��'�ر�(�J� �3BI� $3د'�، .,�4 از '��'� ھ�ی 

�ا�� در ;�ل #:��O$� ا�%ھ�ی �3F$ ���Fی د�=3.  

�اق I %�' ان�A>�را��3ن ا.��د)� =�ر �ر��� ا)P ز��,� ا�% =� ا)RA Pارش $� $$)IFOUو  ( P(��AرR$ �= دازد�� ��
�اق ا�%I در N��F� �(ا.��د P(�. �,B.ھ�ی ���رزه $� . ?�ر��,� P(��B4� از �را =� #�)� >�را��3ن ): �Iاد P(ارش اRA

�اق =� در  د):��.3ری و ا#"�لI دم�� �� آ)� =� �$ ��:' P(ا n���. �$ ل�; P�I و در �(�B' �� �ر���اق $�#�، $I در �� �ر
�ی و ا.��د)� ھ�  >+��S% �� =,,�، در وا?s ر#� د�3=�ا�� ����و و A0 =�ر�,�3�3د ��',� � W�.ا��:�'�Rم ھ�ی د�3=

 .��)�ار.�ی را �P:B �� ��ز'�

ل *ر��R0ا �	ا�	و%, در   و او����ی ا&�1#اد %=

 N(در آور �d+$ E(3د ٢٠٠٣$� ��3ط رژ$ ���B�\ اق�I ��ی در ��ا�A0 =�ر�,�ا)P در .�:N . ر#� ا.��د)� ھ�ی �,�� و 
�ان �b�O، �4,���ن، $�?:�ران، روز'��� '��ران، '(�ران، F<ا ،�F=�. ن�A�,'ران، =�ر=,�ن دا'���ه ھ�، را����ھ�ی �R#:�ن، �

�v� ک و�BA 3ران�v�%<�( 3دB' b'اری و اورژا�fJد�% زد'�، . 3ران  ���ت ا Rآ�� `O� ت�Jا��Iر $� ا�آ'�ن $3fر �:
3�� $� \�0S ھ�)� ��',� #�ا)Z �6% =�ری، ��ا cت '��وھ�ی . tO�ا�H�Iب، .�PH، راھ�B�h)�، د�% =���ن از =�ر $�ای 

aد�I ��g اج ھ�ی�'� ، ���Z ��6ط�ه آ��R =�ری، و ?3ا'�P و ���رات �jO�6 در =�ر#�ن، >��رھ�)� =� ���NB �� #3'�، ا 
��Sرف دو�+�� ��g.  

�اق .� آ'(� ��0 I ن ا#"�ل�(���\� آ��):�)� ھ� در A �= ا��?�'3'� ا'�، \�g 0 ھ�ی ا.��د)� ای�,� P(ا Gg�= روی �$ ���Sا
رده GAا#�,� =� ):� از ا'B:; �4� $3د ر>�,� =� .�Bم ?3ا'�P دوران ��ام ;P�F را S"3 =,,�، ا�� $+[� ?3ا'�P را ھE د�% '36

�ای ;�3ق =�ر، $ �+B��ان از ��OB ;�ا?N د��RBد =�ر، ;G� nا=�ه د��� A=�ر �3 ;�3ق ?�'3'"S د��3ر ��ام در �3رد �$ �=
در دوران ;:%�3 . �+�وف ا�% ��١٩٨٧دره  ١۵٠;N:�. n در ا.��د)� ھ�ی �,�� و ;n ا�H�Iب $3د و $� I,3ان >���ن 

�4,. x+$ �# ��Sا�[�ی ����% ھ�ی دو P�#�� �$ �  .$3د ��ا.��د)� ?�'3'�، >�را��3ن �3BI� ا.��د)� ھ�ی �,�� $3د =� $���

�,3ب =�ر �� =�د'� ):� از اوP�S و  %�' %+,� %=��ا?� =� در #I ارانRھ� ھ N:�. P($3دن ا �3''�?��g Eg��OI
P�F; را $+� از ��3ط ��ام �ا.��د)� ھ�ی �,� P(�.�,B.د'� ?�ر��B+� اواد ا��aی ا'�4 . ا)(�د = PF; %'�(ز�.�% رھ��ی �

�,3ب %�' �'�hB= ان�Aا.��د)� =�ر(Southern Oil Company Union – SOCU)   از ��3ط $"�اد در b� �O��<c$ را
 N(داد'� ٢٠٠٣آور N�:�. . زم ا�% دو ':�� را در $�رهaSOCU E�,= دآوری�( . �= P(اول اSOCU ��)�P(R آن و ا.��د)� 
IFOU د��A �� ��اق را در$I %�' �6زن� P(��,3ب را 'A�,(�B� �� =,� =� در P�I ;�ل $��� P��' �+�# nط�,� s<�,� ً�.�BI .

�ه $� .,�4)� H$ ن و�F�� ،�(��H' ��f,� �� ل�d� 3رf$ر ارزش % ٧١a3ن ھ� د�O�$ �= �'3# �� N��# اق را�I %�' �ذ �)
 .ا)P ذ �)� ز)�ز��,� ا�%

�o ا�% $�ون ��F'ه ?�رت  3د .3ا��FA و �]Iاد ا�+. ��,3ب ��>� $�6ط %�' s(�,� ان�Aدا#% =� ا.��د)� =�ر �'�� $�)� در '9
� ا'�، ا���cل  3د �Aدر n$�� E(از ��3ط رژ b� د ?�رت��اق =� در '�I 3د در��ا)0 ھ�ی ����� و ا;Rاب �3A �$ ���F$وا

�,= u�; Eھ NBI دو ':. را در P(ی  3د ��+�4 ورای اR=�� ���'��� ا.��د)� �,3ب از ھ�Bن b���. �9�S  3د ھ5B,�ن $� دو $
�اق $� �3H  06$� : ��'�ه ا�%I %�' %+,� وش�اول آن =� $�ون ?�� و #�ط �jS�6 ا#"�ل  �ر�� ا�% و دوم آن =� $� >

  .و ��ا cت  �ر�� در آن از ر)�� �jS�6 ا�% و $� آن ���رزه  3اھ� =�د
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� $�)� "ل ا��aی ��)�� ���A ا�% =� در �3رد او�S�"#وھ�ی ا�ا)P ا;�Fس ا c?� و ��,4� �B.م اI[�ی ا.��د)� ا�% =� '�
�وج، .�ک =,,�  P(� ا)��' �$ ���� $� .�Bم ?3ا : "در �3رد آ � ھE اظ�4ر '9� ا��aی $��ح ذ)N ا�%! >3راً =�3ر را، $�ون .3

�F(ا E3اھ�  ��F�S�(�hح ا���اق را $� ����)� داری ��4'� واGAارد و ��دم در ���$N ا)P طI �O� وت�o م�B. 3اھ�  �د =� ��
�(�B' وم��اق را از آن ��I . ن را�B'3  و �A�'ز E�#�$ 3ر�)� �Aا �د ;��$ Eاق ��0  3اھ��I یc�Iای ا��� ا)P ���رزه را $

E�,= راه >�ا P(3د. در ا  s$�,� ھ� و �'�hB= �= �'در ا�? c��= ھ� �ا?�I �,,= %(� ."را  3د#�ن ��)

�=% ھ�ی  �3H� �� ��B'� و '��9� ٢٠٠٣در ��ه �� # ��ان '�% �,3ب $� او0S�\ P�S  3د در $�ا$Aا.��د)� =�ر ،
%<�A ار��=% =cگ، $�اون و روت . آ��):�)� در ?�ارداد ھ�ی '��� ?#)KBR(  �= P.���Sھ� %=�# �I3B)��)W ز)

�وی ?�ارداد ا�O� ار.0 ا��):� را دا#�' %(�B; اق از�I ���' ت�F��v. %�,ا� u�; و �د =� $� $�4'� ��ز��'�ھ�%، ?�H آن =
� آ��):� ا����ده =,��S�"#ا ���9' . �$ %�F' �(د��ان '�% �,3ب ���و�% =�د و $� #W و .Aا.��د)� =�رKBR  آ'�ن را �=

� �� د)�، $�ون �3>��%  3ا�% �3Oی ورود آ'�ن را �S�"#وی ا�;b  ٢٠٠٣در ژو�F��v. �$ . PXت '��� $���د$�6� از '�
�ان I[3 ا.��د)� $� ;� ا#��ع ر���ه $3د، �[�ف $� ا)��F$ �= Pری Aدر ���ن =�ر ���ان  �ر�S�"#ای ا��م آور =�ر=�دن $#

�ان از ��ه ��رس ھ�i ;�3?� در)�>% ':�ده $3د'�Aه #+��� در $. از =�ر���(a�� در �Aر�= �H:( ب�H�Iا �$ Z(ا�# P(ه ا�H
��I%  ۵آ'�4 راه ھ�ی ورودی را $�ای . ا'(����

$�F,� و اوP�S �3>��% ا.��د)� $� �Gا=�ه $� '��وھ�ی 
�)��'��)� و ?3ل ��دا % ;�3ق �B��I'�ه ظ�ف $

�وزی ا�� ادا�� '��>% و . ):�وز $��% آ���� P(ا
�دا % ;�3ق ھ� $� .+n(3 ا>��د و در��ه � Eز ھ�$

'�% را $�ای دو اوت ا.��د)� .3ا'N= %F ��ور 
�,= j?3�� روز.  

 sJو P(در ���| $� ا ��S�"#وھ�ی ا����ن "'�<
را ��در =�د'� =� در آن #�ا)Z =�ر، ��ول " ٣٠

 s?3B$ و �'aد�I دا % ;�3ق�;�3ق و .+�4 $� �
� در ��دا % ھ� . .[P�B #�ه $3د� v. 3د�$� ا)P و

��ول ;�3ق  �= �# �I�� Eادا�� )�>% و ا.��د)� ھ
ی ھ�I�' Eدa'� ا�% و $� ا>Rا)0 $�4ی ���,�4د

%F�' t��,�� % 3� ا وGg ،P:F� . رو P(از ا
��ول ;�3ق د)��ی را .3B' ��4ده و $�ای آن $� وزارت '�% وارد �Gا=�ه #�'� و .�4)� =�د'� =� ا�H�Iب  b(3' 0�� �4'آ

�,��' n<3ا. �$ �Aی $� راه  3اھ,� ا'�ا % ا��وزی $Rرگ  3د را در ا)P �3رد ا.��د)� � ٢٠٠۴در ژا'3)� . ��ا��� P�S3ب او,
�>% =� از ��ول ;�3ق ���,�4دی ا.��د)� ���وی =,�(G� ��S�"#وی ا� .اcIم =�د و '�

�اق ����5ه $3د و در >3ر)� I %�' %+,� N= 3ب در,��ان '�% Aوزی ا.��د)� =�ر�و?�� =� وز)� '�% از  ٢٠٠۴ا ��ر ��
�ه $�H$ در �S3S Z  ت #�:� و�F��v. ،ی��aآن، ا b�X3ب و ر,��ان '� >�Z  3ا���ر ان #�'� =� ا.��د)� '�% Aد، =�ر�زد)� =

�ای آن =� . آز آ'�ن 'A�,(�B� O$ ،�(�B':�  3ا���ر .3ا>n ���$� $� ر>��ی #�ن در �,+% '�% �,3ب $�ای ;�3ق ھ�ی  3د #�'�$
�ای $ Eه ھ�H$ �S3S Z  ان�Aر�= �#�$ P#ا'�ن رو sJ3�۴ ' ور�� %I���'���=ده و د�% از =�ر�= j?3�� ه�H$ را از %� .

�اق $3دI %�' s(�,� N= ده در��FA �'رو W( ل '��'�ھ,�ه�; P�I ا?�ام در P(3ان . ا,I �$ ا),�ه ایR< 3ب $� ط3ر,� %�' s(�,�
�ان '�% در ��ا�� =�3ر و در ���$N ا#"�ل '��9�  د)�ه ��Aه ;�3ق =�ر�,(�B' P(�. P}Bf� و �در '��(� . #� ����و و راھ�
 PXو #� و در��ه ژو��اق رو$I %�' %+,� ه��FA در �. W\3= �(ده ھ� ا.��د P��3�� �$ 3ب,�'�م  3د  ٢٠٠۴$Rودی ا.��د)� 

�ان '�%A=�ر ��3BI �()را $� ا.��دThe General Union of Oil Employees –GUOEداد  ( ���". . �$٢٣٠٠٠  ،3]I
�>�� #3د و $� b:I اNB+S ا.��د)� .3�� ا=�� ا.��د)� �3BI� از \,�ن '�3ذی $� 3رA در $"�اد �B�BH. دار $3د =� ���ل $3د

   .'�3د

�اق  ٢٠٠۵در ��ه �� ��ل I %�' زی�� ��3H  �$ ای ���رزه�$ �OOBSا P�$ رگR$ b'ا��,= W( اریGA�$ �$ ��3BI �(ا.��د
�اق را =� از ;�B)% $�6� از ������Bاران  cBIً $� ?�رت 'X�B� د�% زد و $�'��� ا)�aت ����ه $�ای  �3H� ��زیI %�'

� 3ردار $3د، ھ�ف �E���F  3د ?�ار داد$ Eھ �ا?�I . ر��< N$��� اق  3ا�% =� $��ت در�I ن�BSی ��ر�]Iاز ا b'ا��,=
�,,= �Aد��F(اق ا�I %�' و $3)^ه �O� زی $06 ھ�ی�� ��3H  ای��3�3د و >���ن ھ�)� $�ای ا� ����� . PX٢٠٠۵.� ژو 

�ای  �١۵٠٠٠ود ;$ ��3BI �(3 ا.��د]I ان�Aاز =�ر �ا)P ا?�ام .�Bم ��درات '�% از . ��I% د�% از =�ر =���'� ٢۴'�
�د= j?3�� اق را�I 3ب,� .%<�A 3رت� �O(3Sا �B�� ه�H$ از در 3ا�% ا���'�ار %(�B; ب در�H�Iا P(او در 3ا�% . ا

���'��ه ��ف $H$ %�' ات�(�I ی از��دم �,�F��v. �,'�� ��fت آب  =�ده $3د 06$ $���� N��I زھ�ی��' ��ا'� و ��)BI ھ�ی
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�ددA ده��FA �=�I N)�ات '��� ��ف $3د�� % ٢٠در آن ز��ن $�0 از . و >��cب و $�ق، $�4ا#%، آ�3زش، $�:�ری و >�
�اق در ;�ل '�$3دی $3دI ت $,��دی�F��v. �(����ا)Z "� اO(3S� ���A $3د =. وزارت د>�ع �� #� در ;�S� =� ز)# �$ �= �S�; در

 0(3   s$�,� ای از �'aد�I ی از در���'��Iدa'� ای رو$�و ا)E، وظ��� ا ?c� E:; �� �$ �� =,� =� $,�م ��دم  3د��ن 4$�ه $
E�,= %را در 3ا�".  

�اق در ��ه اوت I %Sا?�ام .3ده ھ�، دو P(ن  ٢٠٠۵در ���| $� ا���3�t آن $3fر � ٨٧۵٠>B$ �= د��6~ را ��در =
�د)�'�A وم��� �S�� ده ھ�ی�h� ک وcا� WOB. ،%(3]I n; %<�(ا ���رات ا.��د)� ھ� ���ود #�ه و از در . N��# ن���< P(ا

�ان . .�Bم ا.��د)� ھ�، ;�� آ'�4 =� $+� از ��3ط رژ)b��v. E #�ه $3د'�، �� #�A=�ر ��3BI ن >�را��3ن��� P(در ا �,d�4 ا��,.
 �����h� اق $3د =� در�I٢٠٠۵  ه�# N�:�. %Sار دو�<�$� �O)I از .n��O ا.��د�3BI �(� d+$� ��n$ و \,� ا.��د)� =W\3 ط

ا����ً $�)� در '9� دا#% =� ;�B. �$ �OBم . $3د
 %Sدو �$ ��F$آ'�4 =� وا R)$ ،3د�ا.��د)� ھ�ی �3
$3د'�،  3د ����% �+3Bل و $�ز��'�ه از دوران 

�اق را $�ای .I دم��:x+$ N $3د، =� آزادی �
 s,� ب $��ت�H�Iو ا �و ��ز��'�ھ Rآ�� `O�

�3Oی . �� =�د %F'ن '�3ا���< P(ا�� ا ًcBI
او =�B=�ن در ���ن . >+��S% ا��aی را $���د

�ان '�% >+�ل $3د و '�م ا.��د)� را ا=,3ن $� Aر�=
�ا?� ا.��د)� ھ�ی '�% I را��3ن�<(The Iraqi 

Federation of Oil Unions – IFOU) 

0�$ ."��� دا �$ R�' 0(�]Iاد ا�+. a�; ده $3د و
� ا>Rا)0 )�>�� $3د ٢۶٠٠٠از�'. 

 ��اق ��)� آ��ه $3د =� در '�4)% $� �+�>� )�B����� Wار  ٢٠٠۵$�'��ل ا'��6$�ت د����I در ����� ��F$ P$ ت #0 ��ه�� �$
Sی ��)�ن )�>% و دو�.�:�N  ٢٠٠۶% او ��ا'(�م در ��ه �� '�#,� �� $,�م '3ری اOBS:� از ;Rب ا3I�Sه $�ای �F6' %F% وز)

�از )W �3 و . #��S�"#وھ�ی ا��اق و '�I 0.ار P�$�� �= �ھ�ی ���و�� k,��اق $� دوران ���ه I دو��ل $+�ی �در ط
�>�� $3د، 'Rول =�دAدر ��وه ھ�ی .�ور)�F� از �3ی د)�A و �3)�ن ?�3��ی ھ�ی ر?�$�� $�����O�� Pی وا$��F . ���رزه �Aدر

�د)�-ت .��?� ا'�از ?�3�$� د��(�A ر��F$ رھ�ی���= xI�$ Eھ �ھ�G�. 

�>�,�، اI[�)��ن A ار�? t�?وه ھ�ی ر�A �OB; 3ژی و =,0 ھ�)��ن، ھ�فS3X�(ا �f3ا�$ ً�.�BI ،R�' �?ا�I jO�6� ا.��د)� ھ�ی
�>�� �� #�'�، ز'�ا'� و #:,(� �� #�'�A ر���'�. $� ا��رت N��$ ��; � �ری �� #� و >+��S% در د>�.�#�ن $GA tBا. $

� از اI[�ی >�را��3ن �3BI� ا.��د)�  ٧٠٠.+�اد  ٢٠٠٧اوت  �٢٢+GاWS در . ھ�)��ن $��ت ���ود و ��6ط�ه آ��R #�ه $3د�'
�اق I %�' ھ�یIFOU  % دا�د�% $� ا�H�Iب زد'� .� ;�3ق �+3?�  3د را در)�>% '�B),� و  3ا���ر ا>Rا)0 ا#N ;�3?� و �

�ا)P وxI�$ sJ #� >3راً ?3ل . ا�H�Iب $�sf? xI ا'���ل '�% از �,3ب $� $"�اد ھE #�. ا)Z =�ر #�'�ا�J>� =�ری و $3�4د #
�ا�Jت از ط�ف وزارت '�% داده #3د�Iت و اc:�� s<ای ر�ا�� �b از آن =� دوS% '�3ا'F% $� ?3ل ھ�ی . ھ�ی ��I�Fی $

 �#3h$ NBI ����� $� ا�H�Iب $ �۴(�داً از  IFOUداده #�ه ����h�%�Aز�.  

�اق، $�ون ھ�i ��3ر.� $� >�را��3ن ا.��د)� ھ�ی '�% I %SدوIFOU  ل�� �9�ه ?�'3ن '�%  ٢٠٠۶در اوا �,� ��g 3رf$
�اق را .3B' t(3HدI P$��اق و $3fر ر�B� ?�'3ن ھ��رو=I . 3ن در ا$��ا در ��ل'�? P(ور  ٢٠٠۴ا��� %=�# �Oو��" �f�'

�د و  IFOUرھ��ی >�را��3ن . :� ط�ا;� #�ه $3د$� د��3ر دوS% آ��) Bearing Point" ا.:�= �O$��� ح�$� #�ت $� ا)P ط
�ای $ N?اق را ;�ا�I �,ز�����ل $� =�hB'� ھ�ی $�P اOOBS� آ��):�)�  ٢٠آن را رد '3Bد، \�ا =� $�0 از دو �3م .�Bم �,�$s ز)

  . واGAار �� =�د

�ک را $� =�hB'� ھ�ی  �ر�� ��  ':�� ا���� در ا),(� آن $3د =� ��ده ای از ��3' 0)b ?�'3ن��� ��S3. اردادھ�ی�ا��زه ?
�اق �� د)� و آن را ا?�ام $�����'� دوS% ا��):� . دادI %�' ر�Bdری و ا���B+دوران ا�� �$ %�Aده را $�ز�� P(را��3ن ا�<

�د= �� j(��اق $�ای �,�>s  3دش .+I %�' s$�,� دن�$ %?��اق $�ون در $� ا)P و�3د �b از آن =� د. $�ای $� �I %Sو
�'��� ادا�� داد، ا.��د)� '��� ����Aده ای در $ P(ت >�را��3ن $� راه  3د در ا�Jا��Iا P�<�A �آور)N $� وزارت '�%  ٢٧'9

ا)P در 3ا�% ھ� #��N $3�4د وJ+�% . ��ده #� ١٧'��� د)��ی >����د =� در آن  3ا���ر  ��٢٠٠٧  ۵'3#% و دو$�ره در 
9�  3اھ� و ��3رت $� >�را��3ن در $�ره ���d? b(3' 0'3ن ��)� ;�3?�، ا�:�'�ت در��'' P�,5Bر و ھ�= Z(ا�# �� و ��)

�اق #�ه . �� #�'�I یR=��,3ب و ا���cل آن =�hB'� از وزارت '�% � %�' s(�,� N��I �آ'�4 ھP�,5B  3ا���ر ا �اج ��)
  .$3د'�
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�ظ�ھرات ��ر�ران 	ر�ت �,ت ��وب �رای : ٢٠١٣ر�� �و �١٩;ره، 
�0ن، ��ر +��ت، 4ردا'ت د���زدھ�ی �Bو�6، �&�� ���د اداری� 

� .� IFOU>�را��3ن A3م داد =� ا.�B��Sا W( %�' در ار.��ط $� '��� و  3ا��� ھ�ی  3د  ١٠.�ر)|  $� وزارت �ه �� ���6��
در)�>% ':,� .�Bم .�F��vت .��S3 '�% در �,3ب را $� )W ا�H�Iب �3BI� راھ��  3اھ� #�؛ ا?�ا�� =� در ��S3. NBI را در 

�د= �� j?3�� =�3ر �3$,� nط�,� . �$ W(دR' �4)� در آن ز��ن. P(ی را % ٢٣اR=�� %Sدو ��� �� ا'�ا %=N $3دf  �$ .

��)� .+(t '�3د =� ��S:� $� #�ت '��ان #� و 
'�A�,(�Bن دوS%  3ا���ر .+n(3 ا�H�Iب و د)�ار 

�ان از��OB ا��aی #�'�Aن =�ر�A�,(�B' �$ . P(ا
د)�ارھ� �,����B= N�:�. �$ r ای #� .� $�ای 

. ر���ن $� )W .3ا>n �3رد ?�3ل دو ط�ف =�ر =,�

 %Sاز آن =� دو b� از ا�� W( iھ� �$ %F'3ا�'
 ،�,= NBI PXاز  ۶٠٠.+�4ات  3د .� ��ه ژو ��'

اI[�ی >�را��3ن ا.��د)� ھ�ی '�% در �,3ب 
د�% $� ا�H�Iب زد'� و ا'���ل $,P(R، '�% و �Aز 

�# j?3�� اق�I nط�,� �\,� روز $+� . $� ��)
�=�� =� در ; ���S:� در ����� ��I� #� =� $� ھ

I E9' دی =�3ر و�I ن�(���3B� ا cل =,� و 
 P(�� ا'�ازد $� #�)� .f6$ 3ر را�= ��S�I s<�,�

او رھ��ان . و�� و $� ��% آھ,�P رو$�و  3اھ� #�
�?�'3'�  3ا'� و آ'�ن را $� �g را��3ن ا.��د)� را�<

�د= E4�� �O� 3.�ژ در ا�3ر$��.  

�ان '�% را �����ه =�د و Aاق =�ر�I 0.ار
B��O ا��aی را ;:E $�زدا#% رھ��ان ا.��د)� از 

�(�B' 3ب=�را در  B�IFOU� ر�[�'� =� =�B; ���B)% از . ا$cغ '3Bد، و ?�H دا#% ھ� =,0 در درون �,+% را �
 N$�?��g ای �OB; �$�d� �$ %�' ان�Aان ا.��د)� =�ر�ا'�b�O اداره �� =�د، اcIم دا#% =� ��ور ;:E $�زدا#% $�ای رھ�

�اق  3اھ� $3دد>�ع و ��R}B =,,�ه $� ا.��د)� ھ�ی =I در W�.ا��ی و آزادی ھ�ی د�3=Aر�.  

�  3ا��� ھ�#�ن ا)��Fده $3د'� و ا��aی �b از \,�)P روز �Gا=�ه و 3���A $��'�� ای $��ح ذ)N ��در � �$ E:�� ان�Aر�=
�د=:  

�ان درر���ن $� ;�3ق ?�'3'� #�ن ���وز #�ه ا'�Aات ... در '�4)% =�ر��ده ا'� =� $� دوط�ف .3ا>n =... و �b از �Gا=
�,(�B' شc. ه�'�B�?�$ ت�<c� ا N; راه P�<�( ای�از ا)P رو �� . ا�H�I$�ت ��)�ن داده #3د، و از ط�)3���A n و د)�3Sگ $

%F�' �'�# 3ب=��ان �A3ا�% =�ر  �= E(3# دآور�( �Bھ �$ E�O(�� . ق��ان $� .��B�  3ا�% ھ�ی $�n #�ن از طAر�=
�ان '�% $��Fر ?�ر.B,� ا'� \�ا =� از  3ا��� ھ�ی ?�'3'� و از . ��ن د�%  3اھ,� )�>3�%�3د و $� ��)� .3ان و ?�ر.Aر�=

  ... ;n #�ن د>�ع �� =,,�
�اقI �A3ان $�د ط��� =�ر.�  )  ٢٠٠٧ا��aی ! (ز'�ه و �

�ی $����ی را راھ�B�h)� ھ IFOU>�را��3ن  ٢٠٠٧در ژو��X . $� ا)P ;�ل '��د ھ5B,�ن ادا�� دا#% و $� ��دA� ��)�ن '��>%
�ه ��ز��ن دادH$ اق در�I %�' اض $� ?�'3ن��Iای ا�$ . ��3BI را��3ن�< ��Sا.��د)� دو ��;GFTW  P(اض $� ا��Iا �$ Eھ

�ی ��%�3Aھ�ی =�ر N:�. ��د'� =� دوS% $� ا.��د)� ھ� ��3رت =,� و '�A�,(�Bن اI[�ی . ?�'3ن ��دا % و $� ��)= �J��. آ'�ن
��اق ��S�6%  3اھ,� . ات ���ر=% دھ�ا.��د)� ھ� را در �Gا=I �O� s$�,� زی�� ��3H  �$ ًد'� =� ا=��ا�ھP�,5B اcIم =

�اJ� ا.��د)� ھ� در ا�3ر . =�د�Iا %=��اق، PBJ ا$�از �Iم ر�J)%  3د از ھ�'3ع ;I %�' �4����'�، وز)�Sا P�F;
د)� در ھ� '3ع =���B ای را، .�% '�م ھ� ا.��د)� وزارت '�% >3راً ھ� '3ع ھB:�ری $� ھ� '�B),�ه ا.��";�Fس، د��3رداد =� 

�ا =� ا.��د)� ھ� =n; c =�ر\ ،�(�B' j?3�� ً3را< ،�,= �� %�S�+< �= Eای ھ  �3''�?��g ًcBI را '�ار'� و ��Sدر $06 دو �3''�?
  ".ا'�

�اق \,�)P  $� و�3دی ٢٠٠٨.� ��ه �� I %Sه $3د، دو����' t(3H. �$ اق�I %�' ھ,3ز ?�'3ن �= �(�:(�='�hB� R$رگ '��� ا�
�اردادھ�ی �3دآور '��� دوره =�ده $3د? P�F$ ای��)P  .��',� #3ران و ا=�Fن �N�$3 را $.R��'ا�ا��aی، ا;�a�B در �,(�ل $

ا?�ام  3د، $��'�� ای  �fب $� �(���3BI s� ����4اران ِ#3ران و ا=3Fن �N�$3 ��در =�د، =� ���� ا�% در ا),(� �BI 06$ه 
  :ا '�E�,= Nآن ر
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�ه، H$٢٠٠٧ : 0�� �$ اض��Iاق در ا�I %�' ان�Aات =�ر�.�9ھ
�اقI %�' 3ن'�? b(3' . اق�I %�' ان�Aرا��3ن ا.��د)� ھ�ی =�ر�<

 �$ t(3H. 3ن، در �3رت'�? P(د =� ا��=��4ی  �ر�� اcIم =#
�وت �O� �� را �gرت =,,� o زه  3اھ� داد�� ا

 W( ای��اق را >�ا ��  3ا'�E .� $� در 3ا�% �� $I .�اوم ا#"�ل �ت ;���F�3� ھ� و %=�# ،���� دوS% ھ�ی  �ر
�وھ�ی  �ر�� ���| دھ,��' %S� 3#%، $�ون د'�� P��+. n; و �ل وا?+c، ا����وا?+ �ا���,r ��ل ا#"�ل، . د�3=

' ،t(��گ، .6� R)$ ی�Bo iھ� �ف '��9�H. و k,�د>�.� ا.��د)� �� ... �$3دی و �6$�$� $�ای ��دم �� '�ا#�� ا�%
�ف و .6�)t #�ه ا�%H. �� ک و ا�:�'�تcار دا#�� ا'�، ا��;�Fب ھ�ی $�':� �� $��F #�ه و . ھ�ف ھ(3م ?

�>�� ا'�، '���)� )� .�ور #�ه ا'�A ار��ح ?��ب و J ، و ھ�ف�ز'�ا' ،��ان. ��)�ان �� د����A3ان =�ر,+$ �� n; 
�>�� و '�د)�ه ا'��#�� #�ه ا�%A ار�ا)P ھ� .(�وز $� ;�3ق $�)4� 4#�و'�ی �� $+,3ان ��0 . �:�را �3رد .(�وز ?

�اق ا�%Iدر W�.ا����+� د�3= W( ای��� از #�B ��  3اھ�E $� =�$3س ا#"�ل ��)�ن دھ��، ا���cل �O� . ز��,� ای $
3�$ �� �. ����,�$ %�B���'3#% �� را $� P��+. n; وE�,= �;ا� .ا'�E '��� راه ا),�ه ��ن را  3د��ن ط

�اق، .t(3H ?�'3ن =�ر : در 3ا�% =��Oی را ارا�B,�� �X)� ۴$��'�� در ادا�� I از ���وھ�)�  �ر�' ���B. وج�ا;[�ر و  
�اق و���hB= �O'� ھI دی�H�?ل '�3ذ در رو'� ا�BIو ا �O 3ع ��ا' ��ان $�#�، .j?3 ھAر�= s<�,� u<�; �= �?��� �OOBSا P�$ ی�

 s$�,� در ?�'3ن �و ?�رت ھ�ی  �ر��، و آ � ا)P =� دوS% ا)�aت ����ه و =�hB'� ھ�ی '��� و د)��ان ا�BIل '�3ذ $�ای ."��
�اق را، =� =,��ل $� �,�$s '��� را $� #�=% ھ�ی \,� ���O� ��',� ِ#3ران و ا=�Fن �N�$3 واGAار �� =,�، >3راً I �,ز���ز)

 .��)�ن دھ,�

OI ��$�� iو $�ون ھ� �(�# %�S�6� P(ا Eg��
 ،N# �(�:(��=% ھ�ی ا'�F�O� و ا�# ، �'3'�?
 N�$3� ن�F=ِ3.�ل، ِ#3ران و ا. ،E�Sو��� 0��(�$

�ی ?�اردادھ�ی  ٢٠٠٨ژوPX  ٣٠ھ�B در � W(
ا)P  3د دN�S د)��ی . �3داور '��� در)�>% =�د'�

� ا)P اد�I $3د =� .�Bم ھ�ف �,k و ا#"�ل $�ای $
در دور $+� �Rا�Xه ھ�، . s از '�% $3ده ا�%�,�>

 PXو ٢٠٠٩در ژو ��'��(�$ %�' �'�hB= دو Eھ ،
 W(دR' �O��ِدر ;3زه ُر P�\ %�' �O� %=�#
�اق ا�%، I %�' ��S3. s�,� P(��AرR$ �= ،ه�H$

�د'�= %=��د =�  IFOU>�را��3ن   .#= �(�4.
��S�6% ھ� را .��)�  3اھ� =�د و ):� از اI[�ی 

�ا، در آن ز��ن �A%ار#� ا.BI 3د�I `S�< ،�(د�� :

�ارداد ھ� $� "? P(ای ا��� وزارت '�% $� اAا
=�hB'� ھ�ی  �ر�� ا��ار دا#�� $�#�، �� ?3ل 
�اردادھ� $� .�Bم ? P(ا %F:# ای�$ �= Eدھ� ��

E�,= از ." .3ان ا?�ام �$�)P �,39ر ا.��د)� $�ر د)�
N��= sf? ب و�H�Iا �$ Rا�� `O� ات ھ�ی� .�9ھ

.��S3 و .3ز)s '�% در .�Bم  3fط ا=���ف، 
%�A3ب $�ز,� nاورده در �,�ط��ا)t)+. Z ا'��R '�3د =� وزارت '�% . ا��6�اج، .a�� ،��S3)���ه ھ� و #�:� ا'���ل ># P(در ا

�>% و $� ��=3ب ا.��د)� ھ� و د�����ی اI[� و رھ��ان ا.��د)� ھ� ا>RودA ان را ھ�ف�A3ق و آزادی =�ر�; .��4# ،�'��
�ای .�% >��ر ?�اردادن ا.��د)� ھ� $:�ر $�د و ھ5B,�ن .�=�� =�د =� \3ن ?�'3ن ���ود)% $ W��=�. P(�,\ ،%?و %�' �وز)

� ?�'3'� ا'� ١٩٨٧ا.��د)� ھ� �3Hب �g ا.��د)� ھ� b� ه��' �"O� ه�A iھ� x+$ %Sدو.  

�د =� از رھ��ان ا.��د)� = �(�4. �'����4#IFOU د و�ا'�4 را $� ا.�4م .3ط{� ��OI دوS% و #�=% ھ�ی  #:�)%  3اھ� =
�ار  3اھ� داد? t��+. %�. ارداد آن�او ھP�,5B د��3ر .�+�� و ا'���ل ا���ری $��Fری از اI[�ی ا.��د)� ھ� .  �ر�� ط�ف ?

ع $� 3ردھ� ا)P '3. ا$�اھ�E را�� $3د ��IFOUدر =�د، از ��OB آ't(�' �4 رb�X ا.��د)�  ٢٠١٠-٢٠٠٨را در >���4S�� �Oی 
��ی ��OI آزادی 'A�,(�B� و >+��S% �,�� ا.��د)� ھ� $3د، $O:� ا?�ا��  E�'� >�Z .�4)� و .jO6 از آزادی ھ� و;�3ق ��'� و .�4
 �f  �$ �3ا�%  3#�ن $� زور $� �,�ط�  Eg��OI ا =� آ'�ن را��ان $3د؛ \Aر�= ES�� �A�'ز n; ی���'�ک و .�4)� f  ر��F$

�$ ً�.�BI و �د'� ا�,����د .�+�� �� =< �$ %�F' �'�BH  تc(�B. �$ ��3? ھ�ی %�O?ل ا��,= %�. nط�,�.  

�)% را $��% آورد و ��;t  ٢٠١٠در ا'��6$�ت ��ه ��رس d=ا ��' n<3� �?ا�I ����� ف ھ�یc�Xاز ا W( i١۶٣ھ�  ���=
�ان و دوران $�زخ  ا)xI�$ P #� =� =�3ر در. I[3 دارد، $�3د 3�٣٢۵رد '��ز در ��A�,(�B' bO)ن، =� �$ W(ھ�  ٩��

�ک . >�وا>����� s<�,� �$ n<3ا. W( 3یF$ دم را��اق '�3ا'�F,� و )� '36ا��,� =� �I �'�� �+���در ا)P دوران  ���Aن 
�,'R$ Pدا� �ا���ور $�ای د�3=J ن�B��A �$ د'� و�A 3نB,3د =� . رھ$ �:S�� ��اول آ'�ن در ا)P ز��ن  3د 'F6% وز)����



 

 ۶٠از  ����١٠   

�اق " روز  �E"از .�9ھ�ات : ٢٠١١>3ر)�  ٢۵I در 

در راس ?�رت $�B'� و اھ�م =,��ل را رھ� ':,� و از ا)P رو .� ��)�ن =�ر  3)0 $� ���رزه طa3'� و .�4�E  ��  3ا�%
  . \,�و�4� ادا�� داد

�ق و =3�Bد �3 % $�ای  ٢٠١٠در ���'� ��ل $ sf? �$ ن��F$�. دم در د��ی�� �= �S�; اق در�I در %Sدو ����� %F$ P$ و
�ا�Jت $� '��f ا'�(�ر ر���ه $3د$�اه ا'�ا �P د����ه ھ�ی .34)� �Iھ� و ا ��(�J3د'�، '�ر$ ��\,�)P . و .���P آب آ#����'� �3ا

�هH$ و �(��H' رگ درR$ ات��اق $��� #�ه $3د، از �W( �OB .�9ھI ��اض و .�PH در ��ا��Iات، . ا�در ���| $� .�9ھ
�ا�Jت د�% زد و ;�3ق�Iا ��OI �O;��اق $� $� 3ردی .,� در دو �I %Sار داد دو�  . ��'� را ھ�ف ?

�اJ� �O` آ��R $3د�Iا sB). �'3A��ای �,s ھ$ �'3'�? t(3H. N��# اول �O;��وی ا�,�% . ��' �$ �OB��رات ��)� از ��
 �OB��اق ا��زه �� داد از ھ� '3ع #�3ه و .:,�OBI W� از I
�ای ����ق =�دن ��دم از ;[3ر در .(sB ھ� $ �(��وی ?4�'

�ح $��Fری از ا����ده '�B)� =� ط��+�ً $� د�����ی ھ� و ?�N و 
�ا�Jت ا'(�����Iان ا��$3�ا'� . رھ�=��رات ��� P(در ��)� ا

 ��3BI را��3ن�< ��OI را �ا.���4. %Sودی دوR$ �= 3د$ �(��
وارد =�د و >���ن ا;[�ر و $�زدا#% 3Iاد و  IFOUا.��د)� ھ� 

�ا را ��)� اI[�ی ار#� ان از ��OB د$��=N آن >�3�I `Sد او�
 ��;�H� �OOBSا P�$ و �ا?�I ا =� $� ر��'� ھ�ی���در =�د، \
�ا?� I ان�Aر�= NB�. N$�? ��g و �ا'��$ Z(ا��ده و از #=

  .�,+% '�%  ����A P6 $3د'�

 ��)E و;��، وز)= �,(R�(���=,�ری و $ ،%Sدوم ا?�ام دو �O;��
����3ب $�ق و ا'�ژی $3د�g . �= ر��� �� �در '��ه اول $,9

 P(ن $�#� =� ا�J��+� %(�Jر P���. ای�$ ��=�; �:S�� ا?�ام
ا�� ��S:� او را $�=,�ر =�د و وزارت .  3ا���ر ا��+��ی او $3د'�

�ار داد =�  3د وز)� '�% $3د? �'����4# %(��ق را .�% ��)$ .

��ت =3.�ھ� $+� 4#����'� ھ�Bن ����%  ���OI P ا.��د)� ھ�ی 
�د= N��,� Eق ھ��وھ�ی . '��� را $� 06$ $�' �'���او ط� >

�ان �,+% $�ق Aی و ���د اداری ا.��د)� =�رR=�� ��ه N�FA دا#% و  b�O�(IEUWU) را $�ای ا#"�ل $� د>�.H$ در
 P�F; 3ن دوران ��ام'�? nط� �$ Eرا ھ ��?�'3'� اcIم =�د و $��Fری از آن د>�.�g Eق را ھ��ان $Aا.��د)� =�ر �O��<c$

�د= N�f+..  

�'�����ف .�زه ای '�N�'" :%F ?3ل #�ه ا�% =� �A% از 4#; P(3ن را . ا'�? P(ا E�<ق ر��P از ھ�Bن اول =� $� وزارت $
E(�B' ل�BIا N��= 3رf$ 5,�ن ��+�4م =� آن راBدم و ھ��ا)� =��د .� =�ر و)^ه ای را ا'(�م دھ� . ا�A �� ر�,�ی =� ;�3ق�= �ھ

�د�A �4ه+$ Eی را ھ�؛ .�% ھ� '��� =� $�#�، \� ا.��د)� $�#� و \� =�ر $��دو���'� و  ���ت د)�� ��)ز '��S�+< %F% د�(
� ."�O� )� ھ� =,0 د)�

 ��اق .� '3ا��I ����� %F$ P$3ار  ٢٠١٠Bھ %Sدو N�:�. ای��وه ھ�ی �jO�6 ا�[� #� =� راه را $A P�$ ��<ادا�� )�>%، .3ا
�د= �� . ��>� #� ا�� ��6~ �٢٠١٠�ا'(�م در د����+� ��Sدو E3د  ھ�3� E�F�� ی در���". iم ا���ھ� ھ��B. Eg��OI �= �#

��S:� ھ5B,�ن 'F6% وز)� $�?� ��'� و $��Fری از �F% ھ�ی �E4 ھE $� وزرای د)�� =�$�,� ر��� =� >�N��; : Z '��ه ا�%
4#����'� $+,3ان ��'��F6' P% وز)� در ا�3ر ا'�ژی 3$. ��)��ن را $� ھ3I Eض =�د'� P��+. ه�BI ���". W(. د �3)A

�اJ� در ���+� ��'� $� �Gاق ��S:�  3ش آ��ه �Iات ھ�ی ا�� 3رد ?�ر.�Bارا'� 4#����'� در ��=3ب ا.��د)� ھ� و .�9ھ$
4#١۵����'� .� آن ز��ن ا>��6ر ا�[�ی . $3د و $�xI ار.��ء ���م او #�ه $3د  P�$ ���' رگR$ ھ�ی �'�hB= �$ ���' ه�BI ارداد�?

�اق ?�'3ن '�% و ا'�ژی  را $� .t(3H ��ر�BSن '���'�ه $3د و ��S�6% ھ�ی ��ی اOOBS� را $�  3د دا#%، اI �= 3د$ �S�; در P(
  .و�3د دا#% IFOUدر ���$N آن در ا?��ر �jO�6 �,�� و از��OB ا.��د)� ھ�ی '��� و 

��)�  3د  %F� ر در�= �'�����$� در .b'3 آ�gز در $"�اد آ�gز �� =�د، اوP�S .�9ھ�ات را ھ��RBن $� روزھ�)� =� 4#I �4ر$
�وع $� ر)Rش =�د'� و .3ده ھ�ی ��دم دوران .�زه . #�ه $3د# ��f,� �در ;�S� =� رژ)E ھ�ی $�9ھ� �E:��F و ?�)B� در ��ا�

�اق ��دم $� #:F% ��اوم د�3=�ا�� '��3ی  3د#�ن در ارا�4S3? �Xی داده I 3د'�، درB' �$��اض را .(�Iو ا �ا��ای از د�3=
�اق �,(� #� و $� . رو$�و #�'� ٢٠٠٣#�ه از I ��اJ� در ��ا��Iات ا�در " روز  �E"ا)P وsJ $� ھ��� ھ�ی ���Bدی .�9ھ

�)�'0 ;�ا?N  ٢٠١١>3ر)�  ٢۵�در $"�اد . .�9ھ�ات �BIه �b از '�Bز �B+� در =�3ر �3رت )�>�,� ١٧ا'(���� =� در 
  .از #�ا)Z اcIم =�ده  3ا���ر ��)�ن ;:S�� %�3:� #�'� ھRاران '�� در ���ان آزادی .�9ھ�ات =�د'� و '�ر�J)��  3د را
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او د��3ر ��=3ب .�Bم : ?�$N ��0 $�,� $3د =� ��S:� $� ا)P ا.��?�ت $��3ه د):��.3رھ� و  3د��3ران در �,��f ���| دھ�
�ا�Jت >+�ل $3د'�،�I=� در ا �و ���� �'�� �+����اه روز'��� '��ران و>+�aن B4$ ،را �ا?�I ن�J��وھ�ی ا�,��� . داد �+��'

�'�# ��Aن در�A�,,=�� #�'�. در $��Fری از �3ا?s $� .�9ھ),� R�' گ��ح و ���ب و J ،�4 $� زدو 3رد(��Aدر P(ا . N��# P(ا
�# Eان �,+% '�% ھ�A3ب =�ر=�� . %F(�$ �����?ه ھ� ار���(a�� ان�Aد��3ر داد =� =�ر ً�Bدر >3ر)� آن ��ل وزارت '�% ر�

� در #�وع =�ر و .��S3. j?3 ھRار دaر ۵٠� �. %$�$ �B(��� از (را $+,3ان �B=٢۴ %I�� (�'داز�h$ . �$ ار��� P(ا
�دا % $3د� N$�?��g �?ا�I ای  �'3اده�$ cBI 3د و$ ��$�F�$ ده و�+Sرق ا�  �OOBSا P�$ د?% . ا���'�اردھ�ی �(�$ �F(��� ای�$

�اق Iدر Z�3�� 3رf$ ~H6�� �Aر�= W( �= %#١٠دا aای د �<�;��g �Aو =�ر %<�A �� ر در  ۵/۴ر در روز ;�3قaد
�ان ا.��د)� ھ�ی . روز د��RBد دا#%Aای =�ر�$ Eھ �4$��� E(ا��IFOU  وGFIW  PH�. W( ٣٠٠=� در ��ه �� آن ��ل 

�# sJداده $3د'�، و t�.��,3ب . %�' %=�# N$��� ه را در�ھ�FB'�  آ'�4  3ا���ر ������ی از >�Fد ��S� در #�=% و. '�
�اق #�ه $3د'�I در ��  .;�3ق و �Rا)�ی #�ن $� =�ر=,�ن #�=��4ی '���  �ر

� '�% $� '�م ا�� ا$3ا���A P�F�S $3دAر�= W(" : E(ا)�ی �� را آن ط3ر =� ا�����ق دارR� 3ب ;�3ق و,� %�' %=�# �Aا
�د= E3اھ�  j?3�� را ��S3. و ���= Eدا % ':,�، �� د�% از =�ر  3اھ��� .6$ Z�< �� ت�F��v. ا�% و ��ط� آن =� �,+% �� >��

E��F�' ���3�t ر>��ر '��Iدa'� =�ر>�F� ان�Aه ا'�، �� =�ر��' �Xا��  ."���$� =�hB'��4ی  �ر�� ط�ا;� و ا

�اق >���ن I %Sن  ٩۵در ���| دو���3�t آن ر��B% ا.��د)� �3رد ;�B)% دوS%  ٩٧و >B$ �= د�را GFIW  3"Sرا ��در =
. را �,3Hب '3Bد) 3�F�B=)  "Ministerial Preparatory Commission – PMCن وزار.� آ��ده ��زی"=�د و $(�ی ان 

�ان را از ���ن $�دا#% و  $(�ی آ'�4 Aت ���$� د>�ع از ;�3ق =�ر�F���=% دو�B. %Sم ا.��د)� ھ�ی �Rا;E و �; W( در
�ا'�$�6� �g 3ن�F�B=MPC ، از��4�6ی �,�$ ���OB ا'��6$�ت ا.��د)� ھ�ی �,��، را $� �4Iه  را '��'� =� '�0 '�9رت $

  .دارد

���H �
�1�  

�ای ا.��د)� ھ�ی �,�� ��',� $ ���F; ز��ن دوران P(اIFOU %اق ا��I ی در�A0 =�ر�,�آ'�ن ھ5B,�ن $� #�ا)Z $� . و 
�اق �� GAرد، '�  در ده ��S� =� از. =�ری، ;�3ق ��)�P، ا),B� R�\�'، و cBI $�ون ;�3ق �,�� روز�Aر �� GAرا',�I ا#"�ل

�ان، =� ا ���رات ا.��د)� Aر�= ��OI را �d+$ �'ا��$3=�� P�'ده ا'� =� ?3ا��اق �+� ��ی ':I %Sو '� دو �X�:(��ان آ��S�"#ا
�)n ���$� ھ�i \�ر\3ب ?�'3'� ھE در $�ره ����)� GAاران  �ر�� در . ھ� را در 'A�,(�B� از آ'�ن ���ود �� =,�، ."��� دھ,�f$

�ده ��FA د�F< 3ار��وی ا#"�ل و =�hB'��4ی >�ا���O� =� در �' s<�,� اق را از�I دم��اق و�3د '�ارد =� ;�3ق �I %�' %+,
�اق ا'�، $���د-ا?��HدیI �,ز���  .����� ��"3ل ا���Bdر �,�$s ز)

.�%  cIIFOUوه $� ا)P، ا.��د)� ھ�)� ��',� 
'��9� و .�=��W ->��ر و ��=3ب '��وھ�ی ا�,���

�ار دا#�� ا'� =� $��3ه ھ�ی ? ��Sدو P�,آھ %��
 �آ��ا'� و  �P در ;�ل �3ءا����ده از ظ3اھ
د�3=�ا�� $�ای .s<�,� P��v د):��.3ری $3ده 

 . ا�%

 Eھ ���d� دا#% =� ':�ت �$� ا)P و�3د $�)� در '9
�ی و A0 =�ر�,��ی ����ه ظ34ر و او�FA در

 .� =,3ن و�3د ٢٠٠٣ا.��د)� ھ�ی �,�� از ��ل 

�,���4ی �3$�O�� ،� و . دار'� P(اول آن =� ا
�دم � N(�B. ھ,�ه .3ان و�'��' ،k,ھ�Bھ ً���BI
� آن =� $ ��اق $3Fی ��د�a�Fری ا'� و '�ظI
 N$��. را در W�.ا�آ'�ن ?�در'� �:�'��4�Rی د�3=
$� ��ا cت  �ر�� و  3د��3ری ;�=�B% $:�ر 

�'��A .'و��Eg آن =� ���ر=%  4#�OI �= P(در ;�ی دوم ا �ا.��د)� ھ�ی �,� �,'�� W�.ا��اق در �:�'��4�Rی د�3=I ان�
�اق را #�)W( t�S ��F د�3=�ا�� =,�، ا�� 4$� رو '��fI �f� در '�N $� آن ��3Hد �� .3ا'� $�#�I �= %F�'.  

�ورت J �I�B��� در ��'3#% ا�A3دۀ در. W( در �� ��ر Z�< �' ��,� ا.��د)� ھ�ی �,B'0 .3ا�,� W( 3)^ه$ �� �:O$ ،دارد
���+� آزاد، �Iدa'� و  W( ار��اق =WB =,� و در '��(� $� ا���I �O� ه��FA ت در�<c� ری از ا��F$ 03ا'� $� =�ھ.

و ��)� ا.��د)� ھ�ی �,�� '���F; 0� در ���3�6 '��ه دا#�IFOU  P':�� '�4)� ا)P =� . د�3=�ا.�W در ا)P =�3ر $��'(���
�اق $�زی �� =,,�، آ'I %Sدو N$��� در W�.ا��ده ا'� �� .3ا',� از ."���ات د�3== %$�o �= �'ا ��3BI �4 #�:� ای از ?�رت
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�$3�)�4ی ;�=�B% و د):��.3ری آن د>�ع =,,�=��اق $� ھ� �3 =� �3ق )�$�، ا.��د)� ھ�ی �,�� و �,�0 . ا'3اع �I b� P(از ا
FA در �O� �(�'ت =�3ر و .3ا��o u�; در ���F; 0�' اق�I ی�Aد=�ر��ش و ا����ار د�3=�ا�� $�زی  3اھ,� =�.  
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�=�د�� E�ی ا%�C و �D�B ھ� ���, در %#F�@ ���>	 :���F� ���
�����ن ١٩٩٩از  �  

S����  د��1 ��L�Mه $�ا�#ی و آ���Kر ا�K&��ن 

���
��ه ا��1K >��س ���ن %#���, !�F%� و روا	�1C�B T، داF�رHد  

  ����F ��درز

�%#=%  

P(ا ����S �$ �ر��.�  ١٩٩٩ا'�4 در .���3 $� ��)�)% $�4,� دو�S� در '�(�)� از  '�0 و ��'� ���+� و �,�� ھ�ی ا.��د)� $
� ��:cت �����، �Gھ��، ا?��Hدی، ا��I�B�، آ�3ز#� و ا'��6$�.� . =,3ن ا ��Hص دارد(G��' $� .�اوم ��)�ن �ر��$ P(ا)�ه ا

c� ا �B,4��دد =� \� � $� ��)�ن و �����)�4 در '�(�)� ا�%$�Aت و در�< . ،�Sد���F< ،��o�. �$ �4ی ��)�، دولS�� در ط3ل
��J #�ه $� ��دم '�(�)� $3ده ا�%I 3دSا��ه زھBo �I�B����J '�=�>�  ���ت، در ���ن ��)� $��Bر)�4ی اI . در n���. P(ا

�t�' �$ bh $� .�ر)| .� ز��ن . 3ب $�� x� �B')��3رد '�$ 0� N(�$ و ?�ر.B,� ا.��د)� ھ� و ���+� ��'� در .�3+� دو�B�Sاری  
 N$�? �'3,= ا ا.��د)� ھ�ی��ازد =� \� �� ��:' P(ا �ر��$ �$ �(�=EF�S��'3O و '�0 ا.��د)� ھ� و ���+� ��'� در ا���cل '�(

�,�F�' دم�  .���)�F $� '�0 .�ر)���6ن در GA#�� در ���3�6)� $� ا'��9رات �

� ا)$ �S��� P(ن ا�A�,F(3' ق، و��)�ن $� sf? ،��3BI ا�3ال ZOg %(�(�� ،�S�� د�F< �,'�� �I�B��P ا���Iد ا'� =� $��Bر)�4ی ا
�ل و ا�cح  3اھ,� $3د�,= N$�? �,B.ر�? �'�� �+���ھP�,5B  �ط�'��ن �� ��زد =� . =���رھ�ی >�ا?[�)� $� ا.��د)� ھ� و 

� ا)P $�ور ا�% =� . دوS% ھ�B' WB= E),� ا.��د)� ھ� و ���+� ��'� �� .3ا',� $� =�ھ0 >�� و =,��ل$ P�,5Bھ �ر��$ P(ا
�وه '(�ت '�(�)�، ��ز��ن روز'��� '��ران '�(�)� و ا��dل آ'�4 $�ای A ،�(��ان '�(Aه =�ر�.c#�4)� ھ35Bن .c#�4ی =,�

���$ Eش $�ز ھc. P(ا��4% را .��d. ���3% وJ+�% ����� ا?�ا��ت ار�B,�ی در �4% در�% $�ای '�(�)� ا'� و $,�$ P(در ا �
��� ھ�ی I 39ر .�3+� ��)�ار در,� �$ �I�B����J  ���ت �3BI�، =�ھ�F< 0د ا?��Hدی و اI 3�4د$ �$ �),� �. �(�B' ��

�دد-ا?��HدیA �I�B�� .ا

1رD���H  

 �Oا�:�'�ت ا� �'�� �+���ا.��د)� ھ�ی �,�� و 
�ان و �Rد$���ان و �3f$ �4�Oر �Iم ا'�Aر�= .

= �+B��ان و .�:�4Oی ��'� �� .3ا'� ?�رت Aر�
�ان و ��دم Aوی =�ر�$� ;N ا'3اع ��:cت رو$

�(3A |��� . ن��(�]Iا �'�0 ا.��د)� ھ� در $�ا$
#��N رھ�)� ا?��Hدی، .���P ا��I�B�، ���ر=% 
����� و �,�>s روا'� و >��% ���ر=% در 
 N$��� دن در��F(و ا s(�,� و اداره �+��� %(�(��

� �,�� ��  ا�BIل دو�S� ا�%�o�. �]Iا �$ �=
   .GAارد

�ده ای از �FA �I3B)� را �'�� �+��� k'��S3�
 �4�Sرت دو�? ً�=��)j �� =,� =� ?�در'� �(s<�,� ً�I3B ا��I�B� اI[�ی #�ن را 'A�,(�B� =,,�، و ���+. �(�4O:�. ز��'�4 و��

�,(�B' ل�و�� ����� د�3=�ا.�W $:�ر �� رود =� �Aه و���O $� روا)% وی  3ا��� ھ�ی ا)��ن $3Hرت ورودی $�ای ��. را =,�
�ده �� #3د$ 0�� Eھ �اب ����R;ا . ��Sدھ� $� #��ف ��زی =,��4ی دو �ا'(�م � %Sا)��ن از آ'�5 دو %(�B; م�I �( %(�B;

�,= �� WB= .ده $�#� در �3?+�% ا����)� GAاری =� �'�� �+���)�ھ�ل �k'��S3 ھP�,5B �+��� ا�% =� =�3ری =� در #�:� 
�ار  3اھ� دا#%? W�.ا��ای ;�=�B% $�4,� و د�3=$ . N�S3ان د,+$ ��S�g �,B.ر�? �'�� �+����ھP�B ا��س ا�% =� �Iم و�3د $

  .�Iم ا����ار د�3=�ا�� ��)�ار #,� �� �� #3د

�)j �� =,� =� �+� دار'� $3fر �N��F از +. �I�B���وه ھ�ی اA �I3B)� را �'�� �+��� �دوS% =�ر =,,� �S3A از �3ی د)�
�,'�� : �I3B)� ،P�HH6�� ، ��ز��'�4ی�ی، ا.��د)� ھ�ی �,��Aن، ا.��د)� ھ�ی =�ر�,(���F�3ت  �3H� .(�ری، =�رآ>

�ه�g و ��4ی دا'�(3)O:�. ،�ھ�G� ھ�ی . u<�; 3ان,+$ �:O$ �'ا %Sاز دو N��F� Z�< �' �'�� s3ا��ا��,��ج او $� ا)P ا�% =� 
�د، \� ورودی ا)P  3ا��� �,�>s اI[�ی  3د  3ا���ر ��A �� ار�? N$��. در E�4 ھ�Sه $�  3ا�% دو�A �= �'ا �دن اھ�ا>�$ 0�

  .ھ�  �ص $�#� و \� �Iم
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د�دار ���0ل ا��ودو، 4رز�د�ت و6ت ���رۀ ��ر ���ر�� : 04١٩۵٩ن، ���4��ر 
 ر�ری 1�ن�� د��ر�ل �درا��ون �را�ری ا���د�� ھ�ی ��

 P(ا �'�� s3ا�����رزات ا���cل در $��Fری از =�3رھ�ی آ>�)��)� 'B� .3ا'F% $�ون '�0 ا.��د)� ھ�ی �,�� آ>�)��)� و 
 Organization of African(ا�% =� $��Fری از $,��'�Gاران ��ز��ن ا.��د آ>�)�� ھP�,5B ��)� ا>��6ر . =�3رھ� .:N�B #3د

Unity-OAU (�'$3د �ان ا.��د)� ھ�ی �,��� . از رھ��F$ از P�,5Bھ �:O$ �'د�آ'Z�< �' �4 از .�=��:�4ی ا.��د)� ای ا����ده =
  .ا.��د)� ھ� $+,3ان �:3ی ��ش ���رزات ا���cل 4$�ه $�د'�

�?� ا���cل '�(�)� از #0 ھ��� ا�H�Iب �3BI�  ا3�Sل ���n .�ر)�6ا'�ن�زده #� =� $� رھ��ی ��):N ا)3Bدو  ١٩۴۵ا'� =� 
�ان راه آھP $3د و =N =�3ر را Aا.��د)� =�ر �رھ�

در ادا�� ا�H�Iب �+�':�ران . $� �:3ن درآورد
ا.��ق ا>��د =� $� .��ا'�ازی ��OI  ١٩۴٩در ��ل 

�ان و =��� #�ن .+�ادAر�=�# �از . ی از ا'�4 �,(
�ی '�(�)� �����م A0 ا.��د)� ھ�ی =�ر�,�آن $�+� 
 ����رزات ا���cل '�(�)� $3د =� در اول ا=��

� ر��� ١٩۶٠Bo �$. 

ھ�وس $� ا)P ا���Iد ا�% =� ���+� ��'� ):� از 
"P(��gدا " �A�'ا�% =� $� ز �I�B����I3J3ت ا

ی از ا'(�X� =� =�3رھ�. ����� ار.��ط �� )�$�
 �?cI ،�'ل )�>�� اcا��� �$��Fری در ���4Sی ا �
 ����� �A�'در ز ��3BI %=ای ���ر�$ jI�]�
و ھ� آ'�5 $� >�ھ,k ����� و ارز#�4ی ��)� و 
��ن .�زه ای  E�4,� ھ$ %Sای دو�ا���Iدات �ROم $

�>�� ا�%A . �$ ونR<روزا �?cI P�,5Bا ھ�ا �
 N; 3عJ3� �$ در ار.��ط �'�� �+��� 0�'

  .�cف ھE د)�ه ���3دا 

�ای ?�ارداد $ �+B��ای اI[��% .� $�3ا',� >��ر ?�$N ا�I,�)� در �Gا=�ات $ P(3' %��< N��# 0 ا.��د)� ھ��,� ����� s<�,�
ا.��د)� ھ�ی �,�� .� ھP�B ا=,3ن ھE .3ان #�ن را از دروازه =�ر�Aه ھ� 3�Iر داده و .3ا'3f$ �,�Fر . $� =�ر>���)�ن ا����ده =,,�

�d��'ه ا�'��= N��= j?3. �$ ا$���'(3 را $�رھ� n$�� 34رB� b�Xر %S3 % و $� . ل دو� %B�? 0(اR<در �3رد ا �OB�از 
�ان '�(�)� $3دAه =�ر��,= N=�. ا�H�Iب .�% رھ��ی >���'�ه آدا ��#�3�3ل، >���'�ار >+O� ا)�S% اِدو، ز��'� =� او د$�

 .دار'� =� .� ;� $��Fر $� =�ر>���)�ن و ����% ھ�ی دو�S� ا�BIل '�3ذ =,,� $,�$�ا)P واJ` ا�% =� ا.��د)� ھ� .3ان ان را

 ،�'3�F�B= N��? از ��4ی �����F� �$ ی  3د در ر���ن�]Iای ا�$ 04��,���4ی ا.��د)� ای ھP�,\ E .3ا'��F ا'� '�0 �:3ی 
ا.��د)� ھ� �� .3ا',� '�0 ��ز��'�4)� $�ای  ا�,�د ��ر=�F�F� ھE ;:�)% از آن دار'� =�. ?�'G�'3ار، و >���'�ار را $�زی =,,�

�ف ��S:�% =�ر �'� ھ� و .��S3ات از د�% ����)� داری دا#�� $�#,�H. ن�(���ان در Aن . =�ر��#�I ری از��F$ �از �3ی د)�
< %�Aز�$ xI�$ �(�]? 3#,3د #�ه ا'� =� ا?�ا��ت  �از او'�و، اِدو، و ا=�� �ھ�)���4ن از  � ����'�اران د�3=�ا�� در ��ا�

�د)�ه ا�%A ن�# %F� �$ تa�(ا P(ا . ��S3. ای��و'�ه ھ� =,��ل �3ا�'�� s� xI�$ #� =� �3اد aزم را $+,3ان ورودی $� P(در ا
�,(�B' ری�����,� .� داد�Aھ�4 $�3ا',� ا;:�م �3رد '9� را �$ �(�]? E�F�� �$ . و s�,� �4,. �$�d� �$ �'�� �+��� Z(ا�# P(در ا

  .�?��B'�ه ا�%��ای ��دم $

���
���� در #% �C%د�� ھی �D�B و �E�ره ا�=� در 	=E� ی�� ز%��� ھH  

��� 3OIم �����، ا��I�B� و I ان���)� '���F$ ،%Fری از �����P و �^وھ�� �(�)�' ����� k,ھ���34م ���+� ��'� در >
  .ا?��Hد در $�ره آن و '�3H�� 0ر از آن '3#�� ا'�

���+� ��'� را � �S3A�,'�� ،�,,= ر�= %Sاز دو N��F� 3رf$ �'دار �+� �= �,= �� j(�+. �I�B���وه ھ�ی اA �I3B) :

�ی، ا.��د)� ھ�ی �,��، ��ز��'�4ی ���I3B)� ،P�HH6 ھ�ی Aن، ا.��د)� ھ�ی =�ر�,(���F�3ت  �3H� .(�ری، =�رآ>
�ه�g و ��4ی دا'�(3)O:�. ،�ھ�G� . �' �'�� s3ا��>�N��F� Z از دوS% ا'�، $I �$ �:O,3ان ;�>u ا��,��ج او $� ا)P ا�% =� 

�د، \� ورودی ا)P  3ا��� ھ� �A �� ار�? N$��. در E�4 ھ�Sه $�  3ا�% دو�A �= �'ا �دن اھ�ا>��,�>s اI[�ی  3د  3ا���ر ����
  . �ص $�#� و \� �Iم

���+�، از ا),�و  N= s�' ای����+� ��'� و $� ��Iرت د)�� �P:B ا�% در �W( s<�,� %4 ط��� $�#� )� $ P�$�� او �= %Fھ Eھ
�وه $� =�ر �� رو'�A دو ��\� ا)P ا��Sب $� .,�وب $�ای ھA ،3د# �� NX�? وت��. �I�B��$3fر =O� �� .3ان �A% . ا'(B,�4ی ا
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�ای  3د#�ن ھ�>���ی #�ه ا�%$ �H6�� �= ،�'دار �'�� s3ا��ا'(B,�4 . =� ��ز��'�4 در 3ا���4ی ���ود.�ی از 
�ی در 3ا���4)� .��Aا�� ��I3J3ت >$ �'�� s3ا�� �= �S�; ن ار.��ط دارد، در��(�]Iز ا��' �$ �B���F� �= �,,= �� �Xرا ارا

�=R #�ه ا'�B�� �وھ�A s<�,� 3'�. از# �� j(�+. �'�� �+����و BO? در E�4 ھ,B)'ا �= %<�A �)��' در '�4)% ا�� او.  

$�,� =�، $�  ط3ر داوط��O'� ��ز��ن )�>�� ا�%،  3د�3ش ا�%،  $� �3رت ز'�A� ا��I�B� �� را ��'� ���+� "د)��3'�"
�>�� #�ه �sB اداره �� #3د(G� P�'و ?3ا �ھ�ی درو' ���' P�(ا��س آ �وی ;�� از .  3د=�� و  3د���6ر از '�3ذ دو�S� ا�% و $

# N��# ا�% و�����+� ��'� ;�� از  3د ���+� ھE $�  ط3ر �Iم  �= %�A ر>% و �.3O� Eھ P(ا �4h� ا�% =� در �و'�ا'�4
 �Sت و ا ��ر را ���د�Icاط ،�,(�B' از��3BI� $� ط3ر �+B� NBI �� =,,� .� ا'��9رات،  3ا��� ھ�، #3ر و ا)�ه ھ�ی  3د را ا$
�ه �a3}Fن دوO�� %S� را $� ���3�6)�  a�$ از =,,� و�=,,�، اھ�اف ����ک را .����B' P),�، و در 3ا���4)��ن از دوS% را ا$

�ا 3ا',�<.  

�(�B' �� NBI %Sو دو ��3H  �4h� P�$ �)'��� �H,I 3ان,I �$ �'�� �+����د =� �A �� �)��' وی . Eدر ا),(� د)��3'� ھ
��= �� N��< Z  م�I ط3ر �$ �+������+� ��'� و  P�$�� . ک�N��I ا)P .��وت $� روا)% وی �,�>s ا�% =� $� ط3ر ���

�ای $�آوردن$ �+B� NBI �$ را �]Iا �(�B' �� tO�ا)�A s<�,� Pه $�  cف ������4ی دو�S� ھE د)�ه . اھ�اف و  3ا��� ھ�#�ن 
�وه ھ�ی ���+� ��'�، آ'�4 $� د'��ل ز��,� ھ�ی ����ک $�ای =,���ی ا'�. �� 3#'�A P�$ در �ا)OH  P% از . از �3ی د)�

�ی �� ��رھ�ی ����>�� ا��I�B� ظ34ر �� )�$��A N:# و $� و)^ه در �OB�  .د)��3'� ان را .��دل اط�Icت �� '���. 

�>�� در >[�ی د�3=�ا.��3BI W� را $� ���+� ��'� '�F% �� دھ�، از��OB ز��,� $�ای A N:# �4ی��' � �د)��3'� �[�>�ً $
��Sدن ?�رت دو����+� ��'� در وا?NB:� s =,��4ی ا;Rاب ����� �,�� ا�% =� در .��)W و#:N دادن $� �B��Aن . ���ود =

�وز )�>�� ا�%��$ ��� . s<�,� �A�,)�B' و ،sB(. ،P���. ای�$ �S�'�= و ا)(�د �و .�3+� =,��4ی ���� r(و��3ا�s در . P(ا
�ک '��BI 0ه $�زی �� =,,����.  

�وه " ا)3 $�ره"A �+B� %�S�+< را در �'�� �+���
 �= �,= �� �(3H. ���3:;��g و ��Sدو��g ھ�ی

وی . � =,,��3اsJ و �,�>H6�� s� را د'��ل �
 �(�)�' Z��� از آ'�ن را در �'a3ط ��F�S bh�

�ح ا'�# P(3د =� .+�ادی از ا)��ن $� اB' �<�I :

�وه ھ�ی A ز��'�4ی $���3ن و ا?3ام، ا'3اع��
 P�HH6�� وه ھ�ی�A ،��Sدو��g و �I���'ا��g
 ،c=ن، و�:#R� �,'�� jO�6� ف�; �$ ��F$وا

ن، ?[�ت، داد���'�4، دا'���ھ��ن و ا���دا
دارو��زان، �����ران، د'�ا'Rh#:�ن، روز'��� 
 ،P�:S�� ،�+B�'��ران، >+�aن و��ZX ار.��ط 
�وه ھ�ی �3ا'�ن و دا'�(3)�ن و دا'0 آ�3زان، A

�وه ھ�ی ��ا>Z��� s ز)F% و ��)� ;����ن A ،�'�� ی و آزاد)�4ی��ا=G� Rھ��، ��ز��'�4ی ;�3ق $�� ��� و ��)�F� ،ھ��F�O=
�ی ط��+% و ;�3ا'�تA، �,�):�ھ�ی =�ر�ی، ا.��د)� ھ�ی �,��، .�:�4Oی ;�u و ;�ا�% از �,��4 و ارز#�4ی >�ھ,�� و ھ,

�ده = ���� Eھ Rآ�� `O���g آ'�4 =� راه و روش �;� ��4ی ��'O:�. �و زراI��4O:�. ،ی ز'�ن و ��)� ا?�4��Oی �,F�، و ��)
�ار دار'�? �(�)�' �'�� �+���  .ا'� در F�S% او $�ای اI[�ی 

�وه ھ�ی ���+� ��'� د�3=�ا.�W $� آ'�4 =� .+�4ی $� د�3=�ا�� '�ار'� ?�NX #�ه ا�%A P�$ وت را��. P(ان ا�. او ھ�BB',� د)�

 Eھ � �$ �= �S�; در ،�,(�B' �� %�S�+< رات��وه ھ� $� ط3ر ?�'3'� و در \�ر\3ب ��A P(از ا � �ا)P $� ا)P دN�S $3د =� $
����ه و' %�Bر� �$ �= �,�Fھ �,(�B' �� %�S�+< �+���  .   �رج از '�م و \�ر\3ب ?�'3'� 

�ا)� A ت�d= �$ �(�$ ��3' ��<�A N:# �I�B���ان ���+� ��'� $� I,3ان �(�I3B ا��,= ،�(��ای '�(A ت�d= �+���$� '��ھ� $� 
��'� .[�دھ�)� در  ��I� ا�% =� ���+�" ا)3 $�ره"از ا)P رو . ���+� .(�ری و =�hB'��4ی $Rرگ د�% و �,(� '�م =,,�

���+� ا'� و _ا),�4 .[�دھ�ی درون.  اI[�ی ���:N درون  3د و در درون ھ� )W از $�4�6ی ز)��(�I3B  3د دارد �'��
 �+����دا#% ا�% =� $ N$�? �'ری .,�4 ز��a�Fد�����+� ��'� در ار.��ط $� $�زده روزا'� � �O= د =� ارزش��A �� �)��' وی

  .� $�#� .� از .[�دھ�ی درو'�  3د GAر =,���'� ا�:�ن ان را دا#�

�دازد" او\,�و"h$ ��Sو دو ����� s��)� �$ �'�� �+���$� ���A وی در روا)% ��رن . در ����S اش $���� ��)N $3د =� $� .��وت 
E�,= درک ����+� ��'� $� �� =WB �� =,� .� را$�f دوS% $� ��ز��'�4ی ��������� و ورا����� را �4$ .5B34م او ھ�� P�,
�,= �� `(��)�ن آن را در را$�f ��رن دوS% و ����% .�� ��ات ."��oدھ� و ا �� `�J3. را �ی �����]<. 



 

 ۶٠از  ����١۶   

 %���� ���ا =�د، در ;�S� =� ھ� دو �� .3ا',� $� ھ�F(RB� در ا� �'�� �4h� .3ان از �را � ��3BI �4h� �= ور آن�$
u�; 0 و)^ه  3د را در�' W( ��داز'�، و آن =� ھh$  ),�، از ا�3ل�B' �� P���. 3د  �I3Bو �( �]Iا ��F(R4$ �+�3. و

�=Rی و�3دی ���+� ��'� ا�%� . �S�B# ی�:(��$� و ا�g در ارو��ی ���Fور و$� آھ�ا)��I P)� ا�� $� $�ور او\��و $� �
��4ن ��'��>�� ا'� ��ا�� ����� k,ھ��>�� ا'� و ھ,3ز در >A N:#  . 

= �,= �� �<�Jط3ر او در ادا�� ا �$ �� رھ��ی ���+� ��'� در ?�'3ن ط��+% ر)�� دارد، >���J ر)�� داری =� ��I� ا�% $�
�(�B,�� N�� sB� %B� �$ �= %ا� �H6# s�' ای��=% 'B� O$،�,=:� $�  3ا�%  3د و $; %�+��� %B� �$ �+ط�� . P(ا

�د)�ه A b:+,� Eک و ژان ژاک رو�3 ھa ن�� ،b$در '3#�� ھ�ی .��3س ھ� ��J�  .ا�%>

 �A�'ز �$ ��$ N(�B. �= %ک ا'�ن در ان ا���ا)� ���Iه ا)P �^وھ���ان در $�ره ���اء دوW( ،%S ز��,� ���Aوا Eg��OI
�ای ;3Hل آن ھ�ف �3ق �� دھ�$ �+B� n<3ا. %B� �$ ه $�#�، ا'�ن را�# P���. ک���� s<�,� در آن �= ،�=� . ��ز��'��>�� .

��FO< ل روا)% ��34م�; P�I 3د_در�  .ی دوS% ھE ھF%و

�(�� P�Bھ �.u�; �$ N(�B و $��ی  P��(3، #3ر .3ا'B,�ی ا�% =� $,��د ���+� ��'� را �� "=,� =�  )�دآوری �� ا#��اوس $
� �� دا'�، و ا)P =� وظ�)j ." ��زد�$ j(م ;�3ق و وظ��B. ای�$� ��Iرت د)�� ا#��اوس ?�'3ن ط��+% را ��)� aزم و =�>� $

� ا)P ا��س ;�3ق ��'� >�د �nOf ا'� و وظ�)j ��'� او ���وط. و $��ی  3د ا��,��ج �� #3'� ��'� وی از ;n دوام$ . 

� $�ون دوS% ا�%�$ Z(ا��دی، >���ا'�، ز',�ه، و;���'� و . '�9م ط��+% در ا)P ز��,� ھ�Bن #< ��$ �A�'ز ،RO$روا)% ھ� �$
�زخ آن $3د =� دوS% را $� . =3.�ه ا�%$ P(وج از ا��>%)W راه  A ��د در وظ�)j ��'� در '9< W(�ار�� 3f� I .,3ان #

 �= �(3A" Z(ا��اه ا'� آن ط3ر =� در #Bو ھ n�<ر ��ار دارد، و?�� ا>�اد $�? �. P�(�� ی در رده��Iا�F' %S% $� دو��� $�
  ." ط��+� '�ظ� ا)E '��زی $� �IاF�' %S%، ا�� و?�� ا>�اد $�� در �IاS% ا'� $�زھE $� دو��� '��ز دار'�

���+� ��'� ا�% %�+Jو �$��� Eط��+% ھ %�+Jای و�در وا?s �� .3ان �� $�د =� =� #�ا)Z از '9� . در��ن وا?+� $
���+� ��'� .3ا'B,�ی و�3د دارد )� ا;��Bل ر���ن $� آن  �= �,= �� %<��ه .,�4 ز��'� ����g و �I�B�������، ا?��Hدی، ا

  . ز)�د ا�%

"P�Oھ "�� �+��� Z(ا�# P(و $�ز��زی در ا �A�'و�� �3)� در ��ز�� W( j(�'� را $� �3رت ���34� �� $�,� =� $�ای .+
��J ا�:�'�ت $�ای ���ر=% ����� در  �رج از �� ��ر و ��ز��'�4ی ;:��3� $� =�ر �� I $� �,39ر �ی �����]< �S3ا�

3�3د در. رود� �4h� P(�,\ از �:( Eاز آن ا�% =� ����% ھ �;�= �ا)�ه >[�ی ����  �0 و وا=,0 ����,= Z��� و �+���
� ا)P ;���% ا��3ار ا�% =� ���+� �(�I3B ای از ظ�>�% ھ�)� ا�%، و ز��'� . ا�%$ P(ا�$�,$ �'�� �+���ا���Iر�Iدی 

 �I�B����� ����� و =,0 و وا=,0 ھ�ی اI 3ا',� در�$ Eا?��ر ھ ��د =� ��)(G� �� �( دھ� �زه ����$06 ا�% =� اBo
 .�#,����ر=% دا#�� $

� \�4ر ��)� ا��3ار ا�%$ �'�� �+�����34م >[�ی ����� =� ا��زه �� دھ� ��ا=R ?�رت  -١: ھP�O ھP�,5B �+��� ا�% =� ا)�ه 
 P��v. ای��، ���ود $� ?�'3ن ا���� ا�% و از =,��ل درو'� $(G� E�F�. ،ف�f+'آن $� ا ���,3ع و�3د دا#�� $�#,� و cIوه $

� 3ردار$ �?c 3ردار ا�%؛  -٢ا�%؛  ارزش ھ�ی ا �4��3BI�،  - ٣از .,3ع =,���ان، ھ�)W $� .3ان  3د=��)�، $h� W(
$� ?�$�O% ا'���ض و ا'��Fط ا�%، =� در $�ا$� ر#� ;�B)% ��'� و ا�BIل  3د��ا'� ;:��3� b:I اt��,� NB+S '��ن �� دھ�؛ 

��� ر -۴$�F; N$�? 3�6، و��� ،�(G� %�S3}F� %�3:; W( از %(�B; %�<�ا دارد =� $� ���ود)% ط3ل دوران ;:�3% ظ
�ل �� #3د�,= . �X�<3:# ای ر#� و��د =� ھ� '�9م ���+� ��'� ��)�ار $B#�ا)P \�4ر ا�N را �� .3ان ��3ن ھ�ی ��)� ای $
  .$�'��ل آن ا�%

او �+��� . )� �� =,�):� از او�A�,F(3' P�Sن در$�ره ا)3J3� Pع، ���+� ��'� را ��$�P  �'3اده و دو3H. %S) ١٩۶٧" (ھ���ل"
�وی آ�'�B� �B:;% دار'��' W( و N�I ،ا�% =� در آن   �ا �'�F'ا �+��� N:# P(�.a�$ %Sا�% =� دو . �+���$� ���A وی، 

�ار دار'� و روح ا$��ا در  �'3اده و �bh در ���+� ��'� و '�4)��ً در دو3O�. %Sر �� )�$�? %Sو  �'3اده ��دون دو �ور . ��'�$ �$
�;�O ای از .�3+� دوS% ا�%، و $� ��Iر.� دوR�,� %S ا.��د  �'3اده و .,3ع ا?��ر ���+� ��'� ا�% ھ���ل� �'�� �+��� .  

���+� ��'� در �3رد د����$� $� اھ�اف ا c?� ".��3ن"و " ��ر$�P"$� روا)%  �$ %Sدو ���F$وا ،%Sھ���ل در$�ره دو �(��I ،
 P���. ای�$ �'�� �+������+� ��'� '�3د، روا)% او از ���+� ��'� در . '��ز  3دش ا�%اش، ا����ده از  �ھ���ل $�'��ل .���

�ده ای از ا�,�ف و #�=% ھ�، ا'(PB ھ�، ط���ت، و .(B+�ت �FA �ر���)j ���>�9 =�را'� و در P�I ;�ل .3ام $� $+. s?وا
�?�$N ا':�ر$3د�g ور.��ن�J وی �4#�ی $3د =� از '9 .  

��د 4#�و'�ان $� و�3د '����ه ا�%، >�د $�)� $� ���'(���ی �I3,�� �I3B)� از از د�A�(ه ھ���ل $,�$)� t�=�ا)P دوS% از .
  .ا�,�ف، #�=% ھ�، و ا'(PB ھ� $� =����� د�% )�$� =� در  3ر 4#�و'�ی $�#�
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� �ود���� �0و�ت آ���1، دوره ای از ر	د ��6ل �و�� ا�6;�دی �وام �� �ر�وب 

 P����� ن و�A�,F(3' ه از�# �$�ز'��ی ��3ن ذ=
 �'�� �+���$�a درا)P $�ره '��ن �� دھ� =� 

�J اریR$ا %Sدو %(��?�$N ا':�ر در ��)�g ور و
ا�% .� 4#�و'�ان $�3ا',� $� اھ�اف  3د د�% 

ھP�,5B �� .3ان �A% =� '�9م ;�3ق ط��+� . )�$,�
 ،�\�A ،%ا� �'�� �+�������را�� .�3+� ی 
 �'�� �+���� '��ن �� دھ,� =� =GSت >3ق ا�����.
� =�3رھ�ی ��4ن �3م (�� �,'�� Eھ �(�در '�(

�Jم '��(� '�ر�I 3د ا�%، و�3� %�B=�; از ��(
 xI�$ و'�ان�.3ا'�)� دوS% در $�آوردن '��ز 4#

�ی ����Fت �3ازی $3ده ا�%�A N:# . از �3ی
د)�� ;:�3%  3د ��3ر رژ)E ا$�\� ��)� 
�ای ���رزه $� $ ً������ �= �# ��O�6� ا.��دھ�ی

�,�<�A N:# د):��.3ری.  

� ���ھ�E ھE '��ھ�(�� �$ a�; زه $�ھ�����)P $� آن در . $��'�از)E اB. و ،%F(ھ,3ز ��)�ه .�زه ا NBI در W�.ا�;:�3% د�3=
':�� ا���� ا)P ا�% =� در #�ا)O+< Z� د�3=�ا�� ��',� ;�3ق $�� >�Z ���ود . �:�ن و ز��ن ھ�ی �jO�6 ��,3ع  3اھ� $3د

�ی ا?��Hدی در دوS% ھ�)� $�#� �A E�BH. n; N��# �(�$ N?و ;�ا %F�' رای n; �$�'3# �� و'�ان ا'��6ب�4# �O��3$ �= .  

�ادف �� دا',� =� در �� ،PO:,�S اھ�م�$� ا)P و�3د $��Fری .+�)j د�3=�ا�� را $� �6,�ا'� ):� از رؤ��ی �34Bر ا��):�، آ$
�:(��,k ھ�ی دا O� ا� �$ �'�(�� �f�' اد #�ه $3د و��گ ا)�F��A رگR$ د��گ  $�ای ادای ا;��ام $� ?�$�'��ن '��F��A %#اGA .

�دی د�3=�ا.�W ا�%�' `�J3. ھ� در ��'��$ P(�. `�H< از �): �ا'�� �� ز'��Aن ا�% =� =�ر ��)�ن '��>�� : "او �A%. آن �6,$
E(��,���'�، $� ��)�ن $� �� P(را =� در ا �'�F= .'�ه�� �ای �� $�?��� '�R $�)� از ا)P  -وظ��� �� ��0 $�دن =�ری ا�% =� $

�ف، =� '�4)% از  3دGA#��� را '��ن داد'�، $�ای ر���ن $� آر��'� =� آن ھ� $�ا)0 �,���'�، $���3ز)E ر>���ن $� RIت و #
E�,= ر�d(ن  3د را $�34ده از د�% '�اد'�. =� ا��و ا)P =� در ا)P =�3ر $� )�ری  �ا، آزادی  -�� ?�ط+�'� وا?j ا)E =� ا)P ر>���ن 

�د - از '3 زاده  3اھ� #�� Z�3. ،دم�� %Sر ��ک '36اھ� #�دو�Aدم، از ���� روز�ا�� .{3ری د�3=�ا�� ." م، و $�ای �
$��Fر ����5ه ا�%، \�ا =� د#3اری او��S در ��اد از ��دم در آن ا�% و ا)P =� \� ا?�ا�� در دوS% از آن آ'�ن ا�% و '� از آن 

E=�; وه ھ�ی�A.  

"�Aآ "���F� �ا����A�,(�B' �$ E���F� '3#%در د#3اری ھ�ی ��34م د�3=�ا�� از .��وت د�3=�g و E . E���F� �ا��در د�3=
�=% دار'� و $+� ھE '3$�� در اداره ا�3ر '�9رت ��# P�'3ا? sJدر و �B���F� و'�ان�4# �B.,�4 . =,,� ھ �ا��ا)P '3ع از د�3=

B�+�% و و�+% ��ز��,� ��ی در )3'�ن ?�)E و $� � �,�طn دورا>��ده ?�N از ا��+�Bر ا>�)�� ��$�� دا#% و $+�ھ� $� ا>Rا)0 
  . 3د را $� د�3=�ا�� از ط�)A�,(�B' n� داد

 �Sار'�، و�' %S� د ً�B���F� ای آن���دم ��3BI در ?�'G�'3اری #�)�F�' W,� و )� $� ا� ،�A�,(�B' n(�در د�3=�ا�� از ط
�3:; �$ ً�;cfای ?�'3ن ا'� =� ا����ادف ا�%=�F'� را ا'��6ب �� =,,� =� �F{3ل ?�'G�'3اری و ا�� Eرغ از . % ��رن ھ�<

�(�B' ~6�� را W�.ا�دN�S، #�)� ا)P . ا)P .��وت ھ�، در �3ارد =B� �� .3ان .3ا>�� ���ھ�ه =�د =� .+�)W( j رژ)E د�3=
�>�� ا�% و آ)� A �F= �\ را E�BH. �= آن �#3د، ): �ده ��$�#� =� دو �+��ر ��[�د در ارز)�$� .�B�BHت ����� $:�ر$

B��B+�ا'��6ب  s<�,� ای�$ �+B��د، ا'��6ب $ �� s�' از آن �F= �\ �= 3ده ا�% و دوم آن$ �+.  

�ی " =R�'3"$� روا)% �A E�BH. �O:# ��دد، \,�'�5 $�3ان $� ھA P���. ط اول�# �= %F�<�= �$�g حcfدر =�3رھ�ی $� ا�
�,��,$ W�.ا�ز ط�ف د)�� در =�3رھ�ی =�F�'3B� از #�ط دوم ا. در �3ارد ����� را $� ��دم '�F% داد، .� آن را ��E�F د�3=

� در آن Aا �دم $�#,�، ;��� s<�,� %4�� در A#3'� ا �3ا'�ه �  W�.ا�ا����ده �� =,,�، $� ا)E�BH. �= �,+� P ھ�ی ����� د�3=
�و�� >�R; Zب ;�=E $�ون ���ر=% ��دم �Iدی #�=% دا#�� $�#�� .  

��ن $�E�F '��ه =,�E، د�3=? k,ھ�< �$ �Aا �دم $� ود)+� "ا����� از دوS% ا�% =� در آن ?�رت ��S�I در 'Rد �34Bر �<
�ای آن ��B���Fً )� از ط�)�A�,(�B' n'��ن '�9رت �� =,,�، ��دم �Iدی در �(�I3B ای =� $� �GAا#�� #�ه ا�% و آ'�4 $� ا

  .".�Fوی ;�3ق و ا�:�'�ت $�ا$� �����، ا��I�B� و ?�'3'� #,� �� �� 3#'�

او '��(� . ر .+�)a�$ j $� دو ':�� .3�� و)^ه =�د، اول در ?�رت ��S�I و در $� ود)+� GAا#�� #�ن آن در �34Bر ��دمد" .3)3"
%F�' �<�= اری ا'��6$�تGA�$ ��S�I دم $� ?�رت��ای ر���ن �34Bر �$ �= %<�A . رود و �� �د�3=�ا�� از ا'��6$�ت >�ا.

�ی ھ�ی ;:%�3�A E�BH. و���  .ھE د �S% و ���ر=% دا#�� $�#,� ��دم $�)� در �
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�ظ�ھرات ���رۀ ا���د�� ھ�ی ��ر�ری ���ر�� در ا��راض �� : ٢٠١۴ا���ر 
 �ذف �دا6ل د���زدھ�

�دم �Iدی"دوم آن =� .�م � " �$ ��=v. دارد و �ط���. P� �,# %�B'��'� ای از $� ر� �ا���دم �Iدی"در د�3=� " P�$ وت��. �$
��ی .3�� دارد، .�Fوی ;�3ق و ا�:�'�ت $�ا$� �����، ا��I�B� و ?�'3. ��دم $� #�ه و ط��� ;�=�B دSa% دارد Eی ھ��ا$$ �'

�ا$�ی . در ���ن 4#�و'�ان '�0 ا���� در .+�)j د�3=�ا�� دارد$ �(�$ �Bاول از ھ �وا?+ �ا���ای ر���ن $� د�3=$
4#�و'�ی وا?+� ;��N #3د.  

�&�ت &�د�� ھی �D�B در اد	E�م ا�>D% و �C% �MNر��  

�)��4ی ��,I3� را $�ای " ا.��د)� ھ�ی �,��"+.
���ھ�E . � ا�%�����ن و �^وھ���ان �Gاب �� �

�ان و \�4ر\3ب Aه و ا'��9ر =�ر��' �$ ��F$ ���Sا
. ?[�)� ;�=E در ھ� =�3ر ����وت $3ده ا�%

"a�h=" آ �ا.��د)� �,� n�?ا�% =� ��34م د ���+�
�P:B ا�% از )W وJ+�% $� د)��ی $�ا��س 
 P�$ E=�; �f$و را �دی و �����H�?ا Z(ا�#

�#�$ �(�"� ���� و =�ر>Aر�=.  

 3H�١٩٧٣$�  �٣١ر '�(�)� در ��ده ?�'3ن =

�,= �� j(�+. P�,\ را �ا.��د)� ھ�ی �,�" : �ھ
 EXدا �f$ن در را�(����ان و =�ر>Aر�= t�=�'3ع .
 ��ا)Z و ���رات '�ظ# P���. 0<و �3?%، =� ھ�

�ان $�#�Aر =�ر�= �� از . $A3رد ا#�ره ا� t�=�.
�ROو��ت ا)P ?�'3ن \� در �3رد ھ�ف و )� 

� ?�'3'�  3اھ� $3دھ�)W از �3ا�g ،�#�$ 3]I ان�Aر�= s<�,� �( و j,� دد، \� در .��)� =�ر�A ف��ا)� آن �,��  ".د ا

.(sB د��RBد و ;�3ق $���ان =� $� ھ�ف .P��v و $3�4د ;�3ق و #�ا)Z =�ر اI[� و ".+�)j د)�� $� ا)P �3رت ا�% =� 
]Iا �A�'و ا���'�ارد ز �I�B���ش ��)��ه ا�FA ای .�3+� و�$�$�( N:�. �+���" ���'� و ${�.�)b ِوب"از �3ی د)�� ." � در 

�ا)Z ز'�A� ز;�B:��ن"ا.��د)� �,�� را # u�; و P��v. ای�� �Rد$���ان $B�F� N:�. "�'ده ا�= j(�+.. 

ن�%U� ,%�V@ ,E� �D�B ید�� ھE�ا  

� 3ردار $3ده ا�%$ ����� 3���ل .�%  ٢٩=�3ر $�ای  ١٩۶٠ل در ��ل از ز��ن ا���c.  .�ر)| '�(�)� از .,3ع #�)� در 
�,�0 ا.��د)� . د):��.3ری '��9� و $��� را $� 'I3� د�3=�ا�� GAرا'�ه ا�% ��ات �BIه ای $�o�. ���S�4ی ;:�3% '����9ن اS��

�ان '�(�)� دا#�� ا'�Aو ���رزات =�ر �ھ�ی �,�.  

ه ا'� ھ�=3ل وار در ���$N ����% ھ� و $�'��� ھ�ی در ��)� #� �H ھ�ی د):��.3ری '��9� ا.��د)� ھ�ی ��B� �(�3ر $3د
�و $�ای ���و�% و . '��3Ofب ا)P رژ)E ھ� b:I اNB+S '��ن دھ,��' r�F$ �$ ا.��د)� ھ� در ار.��ط N$��� 0 درS�\ P��F6'

�$3�ا'� .�:�cت اداری '����9ن $3ده ا�%=�  .���رزه $� $�'��� ھ�ی '��,��t و �

�' �(��د�,�0 ا.��د)� ای '�(= �$�در ;�S� �S�+< �=% ھ�ی . �f اوج >+��S% ھ�ی  3د را ھE در دوران ;:�3% '����9ن .(
ا.��د)� ھ� در دوران ;:�3% ژ'�ال 3Aون، ژ'�ال �3ر)��a و ژ'�ال $3ھ�ری $� اوج ر���، در ز��ن ژ'�ال $�$�'���ا در ���4Sی 

د ;�3ق اI[� و #�ا)Z =�ر و ا���'�ارد ز'�A� >+�ل #�'�، $O:� $3د =� ا.��د)� ھ� '� >�Z در ���رزه $�ای 3�4$ ١٩٩٣.�  ١٩٨۶
  . در ا�� $�ز��زی د�3=�ا�� ھE $� �3>��% ھ�)� د�% )�>�,�

�اض $� ��=3ب، �Rا;B% ھ�ی ���3ران و >�� و  ١٩٩٢$3fر ��dل در ��ل �Iای ا��ا�Jت ���S�6ن در ��ا�� =�3ر $�Iا
%<�A a�$ ��,��A .3د'�، ا$ P�(�� دھ�RBان د���Aی =�رR=��اه ) NLC(�� رھ��ی .�:�cت �Bھ E=�; ���9' د):��.3ری �$

3\:��)P ���و��� را ��ز��ن دھ�= %F'3ا. �B' P(ا�)W ا�H�Iب ��ا��ی  ASUUدر ا)b� P ز��,� $3د =� . #�ه $3د، و $,�$
  .را در .�Bم =�3ر $� راه ا'�ا % .� ھ�ف $3�4د #�ا)Z ز'�A� و =�ر اI[�)0 را ��0 $��د

ا�H�Iب از '9� .+�اد #�=% =,,��Aن $��Fر �n<3 $3د و  3'��ی . �a�$ `fی >�� در $�P اI[� $� ا.��د OBI� اI[� دا�P زد
���رزه �+B� xI�$ #� =� راه ;N ھ�)� ارا�X #3'� .� #�)� د#3اری ھ�ی . ;�=E �(�3ر #� $� ا.��د)� ��ی ��G� Rا=�ه $,��,�

�H�?از ����% ھ�ی ا �3د =� '�#�  .دی دوS% $3د'� .j��6 )�$,�، از ��OB ا�:�ن ا>Rا)0 �XR� ;�3ق و د��RBدھ��3

�وزی د)��ی $�ای �,�0  I��١٩٩٩� ا�% =� .(�$� ���رزه $�ای $�ز#�Bری ا'��6$�ت ر)��% �34Bری ��ل " او\�"�� Eھ
�ی در دوران ;:�3% '����9ن $3دAدر . =�ر �Sده $3د و�$�$�'���ا $� ا��,�د \,� #:�)% ژوPX  3:��٢٣ اa3�$ ا'��6$�ت را $
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 �ظ�ھرات ��ر�ران ���ر�� �&�� ��ررات ;�دول ��ن ا*�&&� 4ول

�د و '�(�)� را $� ورط� ��3ط '�9م =��'�= N�,� از وی ا'��6$�ت را �B(�? . ��ا�Jت $� د'��ل ا)P ا?�ام ��ھ� '��Iن ا�(��در 
�ل را $� د�%  ١٩٩٩اوت  ٢٧��ن  3د را از د�% داد'� .� ��ا'(�م در �,= �S���'ا %Sداد دو %(�Jو ر �# E�OF. د$�$�'���ا��A.  

 %�S3}F� �$ 3?% را� %Sو دو %<�A %آ$�\� ?�رت را $� د� �د>�ع ��' �در ;�S� =� =�3ر در $��ان 3g n�BIط� ور $3د، وز)
� ;R$� $3د $� =�ر �BA#% .� =�3ر را .� ز��ن $�RAاری ا'��6$�ت در >3ر)� �g ���. W( �= 3 ':�ن# %F'٩۴ار �(�B' اداره .

 N:�. ���B. ل�; P�I دآ$�\� در��� $(�ی �,���6ن ��دم �,3Hب = �Bرا در ھ �اران '��9�'���  .ھ�ی د�3=�ا.�W را �,�N و >

 PX#� .� در ١٩٩۴در ژو ��6� bh� د و��34Bر �,�t6 اcIم = b�X3د را $+,3ان ر  a3�$آ �Sواaُو ا�B�#�= ٢٣، �3#3د 

�# ��ان '�% . ژوPX د����Aی او =�ر�د�% $� ا�H�Iب ��ا��ی زد'� ) NUPENG, PENGASSAN(در ���| $� د����
 N(��. �+?وا �B,4�و  3ا���ر #�'� آ$�\� >3را او را آزاد '�B)� و ?�رت را $� وی واGAارد؛ د#3اری ھ�X� =� =�3ر را $� 

�د'�=.  

�c. Egش ھ� $�ای د�3=�ا��، =�3ر دا�BX در ورط� ��:cت $����ی >�و ر>�� ا�% ١٩٩٩از �OI ف� از آن ��OB. $� ا)P ط

��3ده ار.��ط�، =3�Bد �3 %، < �:�# ،�A�'ی زa�$ �,(Rول ?�رت، ھR' ،�S�� د�F< ،�(�]? E�F�� ا�% �[�:� ای $� '�م
�ه�g در  ��% د):��.3ری و �ر#���Sی . آ��ی $�ای .�?�n ا)c:�� Pت =� ):� �b از د)�. W(دR' ه از��' �Aا %F�' ه�(���$

�� �f  �$ ا'�از'�، دا#�� $ =�3ر �� راE�#�.  

%Sا�I ر):�.3ری از�=  

"�Aاز " ژ �ای ?�'3ن را ):����E�F ?[�)� و ا
�)c:�� Pت اداری در =�3ر �� #,����AرR$ .

 �= %F�' در =�3ر �.��o�$ ی�3A)� ھ�i رھ�
6�ه ��)�ن دھ�F� %�+Jو P(ب . $�3ا'� $� اR;

 %F� W( ای������ اR; �$ jSب ����� ب $
��ی آن =� ���رزه �� =,,� و $+� '��4Aن، $ �

�ا)� و '�9ر.� '��(� را $�ر�� ��F{3ل ?�'3'�، ا
و $�'�ه را اcIم =,�، ;Rب اjS  3د را $�'�ه 

ھ�b= i و ھ�i ار�A'� . ا'��6$�ت اcIم �� =,�
 P(و ا ،�,= �B' �ا?�ا� Z(ا�# P(ح اcای ا��$
دO�S� ا�% =� ا.��د)� ھ�ی �,�� و .�:N ھ�ی 

$�Gار'�،  3د را ���+� ��'� $�)� ��ی $� ���ان 
6�ه را $� F� زی�$ P(ن اa3}F� ز��ن دھ,� و��

  .��ی ;�Fب $:��',�

�S�� د�F<  

"�,S�< �B< "�,= �� �4. را از درون �+���د>�.� ����� در =�3ر ا=,3ن و���O .(�ر و . �+��� ا�% =� >�Fد ��S� ��',�  3ره 
�ض �� =,,�$�زر�A'�ن ھ�ف ?�ار دار'� =� ا'�4 را #�)W $�ه $��Fن ھ�ی < �����  . �Oه ا�R��'3د =� ا$ �I�� b=رل ��ر�=

4$�ه =�� از آ'�ن ا�% �d=3ده ھ� .,�4 $� �,39ر ;�ا. �$ E�� ل�BIر و ا�Bdاری ھ�ی ا'�3ه، . ط��� '���6ن ا��GA �(���� �$
O��; NBI 3د ا'�، =� در� ���E���F، ط��+� ا�% =� آ'�ن در ا'��9ر $�زده \,� $�ا$�g �( E���F� ،�S�� سc� و ا jO6. R� �

�اردادھ� و �X3�S3� '36اھ� دا#%? �O�� 3رم در. ،�'�Aا���'�ارد دو ،%(��>% =� aزم ا�% =� " '3ھ� ر)��دو. "�3ء ��)A �)��'
ا.��د)� ھ�ی �,�� و .�:N ھ�ی ���+� ��'� د�% $� ��ز��'�ھ� $R',� و ;��f ا'��9رات و  3ا�% ھ�ی  3د را از ���وده 

�ان ا�B�Iد دروازه =�S�"#ا N$��� ی را ��ز��ن دھ,� و در��'� و .�9ھ�ات $Rرگ و ��ا��$ ��ا.< W\3= تc�� ر �'� ھ� و�
 �#3A P(دی در ا�H�?ا',� و .� آن ز��ن .�3+� ا��3BI� و �(�)�ن >�?� ا cق ا)��O6. Pت $�)�F,� و آ'�ن را از ��,� $��ون $

  .از ��4ن RSو��ً $� .� ��  3اھ� ا>��د

  :�aت در ?�رت ;�=�Bا#

�ده  ١٩٩٩از . ط3ری =� او�Jع ��0 �� رود د#3اری ھ�ی ?�رت $� ��S�F ای N(��. N�,(a #�ه ا�%= �Iوزرای ��+�دی اد
ا'� =� ا)�S�F� P را ;N  3اھ,� =�د، ;�ا?P�,\ N ا'��9ر �� ر>�� ا�%، و ا�� او�Jع ھ5B,�ن $� ھP�B �,3ال ادا�� )�>�� و ;�� 

� #�ه ا�%.�$.  

E�#�$ ��#ا���ی دا iت ھ�c:�� P(ا N; ای�$ E�'3ا. �B' �= �'آ�3 �� ا �� �$ �Sھ�ی ��3ا %Sو . دو b=را =�رل ��ر N; �4 راه,.
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� ��ن ا*و ���ده �!��

�,�0 ����� . .{3ر)Rه =�د'� ١٨۴٧>�)�ر)W ا'�bO در ��ل  W( �$ را E�  P(ا �(�$ �'�� �+����ی و Aا.��د)� ھ�ی =�ر
�,,= N(��. . 0�,� P(3#�,� =� در ��ل آ'�4 اھ�اف ا' ��F�'3B= %F��'�� داد =� ا.��د)� ھ�  ١٨۴٨را در �و ���,�4د � �# ���,�

�اJ� را $�RAار '�B),� و ا?��Hد را >rO ��ز'�، راه ھ� و ��ده �Iات ا��ان را ��ز��'�ھ� =,,� و ���+� ��'� $�)� .�9ھAر�= �(�$
  . 3ا�% ھ�ی �+���Jن ���� 3h$ NBI#�',� ھ� را $�,�'� .� ز��'� =� دوS% ھ� t�I '��,� =,,� و $�

�A�'ی زa�$ �,(Rھ   

�)� را �(�3ر $� )�' �Sری از اھ���F$ �A�'ول #�)� ا���'�ارد زR'
�دم � %(�d=و ا %F�' �'دو�����ده ا�% =� $�= �f(ا�ز'�A� در #
�ا�% = �J�را $� ز'�A� ھ�ی '��P}Bf، $�  ���:�ری �6% و $

�ا)xI�$ Z #�ه ا�% =� $� � ا)P #. ا'�F'� وادا#�� ا�%
 ��ی و ا��dل آن در ز)Aدو�� ،%(�,��ز'�ا'��ن را $��و#,�، >���، <

��(�در ا)G� 0#3� . Pھt در آ��ه .� ��دم �6% =3ش ا�� '�.3ان را $�
�گ و ��� '3زادان و ��دران، داروھ� و �3اد ��6ر .��O� و � Z(ا�#

� $��اد �� =,,��.,�4 راه ?�$j?3�� . N #3دھ�B ا),�4 $�)� . $�:�ران ��4
�ای ;N ا)c:�� Pت �I)�ه ا?��Hدی و ا�:�ن ر#� ��d% آن $� $ �,�Iا
�ی و $� Aو ا.��د)� ھ�ی =�ر �'�� �+����,�0 ?3ی از  W( شc.
 P:B� �'��Bھ �Jا��Iات ا��اری ا�H�I$�ت ��ا��ی و .�9ھ?�$

���  .ا�% $�3ا'� $� '��(� $

  #�:� $� راه ھ�ی ار.��ط�

� ��:cت �� ��ری د)�� �� '3ر ا>��'� =� ��ده ھ�ی " زیآ)3=3 ا"$
RAارش ھ�ی روزا'� . ار.��ط ز��,� �� $36دی  3د .�O ھ�ی ��گ ا'�

از ;3ادث ��ده ای ;�=� ا�% =� دا�BX .+�اد $����ی در دام ��گ 
�3ا'�ن =� $�)� رھ��ان آ),�ه =�3ر $�#,� در .�Hد>�ت . �� ا>�,�

�گ زودھ,��م � �$ �A�,'را ��ای ��ت ھ�ی ��)� '�.3ان  3اھ,� #� =� $$ �( ���Bای ھ�'�=�م �� #3'� و )� $� ��Hو��% $
� �[�jI  3اھ� دا#%�ov. �+���  .آ��دA� #�ن $�ای =�ر و #�=% در رو'� ز'�A� در 

���
���� در #% �C%د�� ھی �D�B و �E�ا �=�   

��4ن از  �� $�ز ����'�ار ا)�S% ا=��� $��Fری از ط�>�اران د�3=�ا�� در ��ا�< %B� �$ �B�4< 3 =�)ُ�هSن ا�� ��A% د=�
�)% .  3#,3د #�ه ا'�d=ا �وزی .3ا'�)��� �'��' P(ری از �� ا��F$ ای���(�]? E�F� E:; $� $�ز�A% وی $� ?�رت داد =� $

� $3د�Sو�h\ E=�; ط��� N$��� دم. "��=% در�د��F$ N(aری و�3د . GAا#% در ا)P $�ره ����A P6 ا'� و $�)� $� آن ا;��ام" �
 �� Eھ �اوا'��)� .��)3B' Nده ا�% و درس ھ�ی >)�' �O� |(ھ� از .�ر�$ P(در ا �B4� �'��' �$ را �B�4< ن��دار'� =� ���وزی 

E(و'�ان $�)� از آن $���3ز��)� =� $� رھ��ی $�ون ھ�ف اداره �� #3د، . 4#)�' nط�,� �ا)S�� P� ا�% =� �� .3ا'� در ��)
�دد.:�اA ه از ��ا?% و " آ=�,��3. "ر�'�B�?�$ ه�(R��ای ا)��FدA� در ���$N >��ر و $+,3ان .,�4 $ �(�]? E�F�� �= %ا� ���+�

�د�A ار�? n(3�. س و�h� ت $�)� �3رد��o. 

���'�ار >B�4� از ھ�Bن آ�gز د'�ان< �= E�(3�$ �(�$ �'دار �B= عcا.��ق اط P(ای آ'�ن =� از '�0 ر)�� ای در ا�طsB را =���  $
�=Rی $�ای د�3=�ا�� و .�3+� آ�gز =�د� N�:�. �$ �'�� ل .�3+� ;�3ق�+< W( 3ان,I �$ 3د #3د . وA از آن =� وارد N�? او
���+� ��'� �3رد ا;��ام $3د P�S�+< ت از �3ی��$ ،�(�B' ا?�ام %S�(اری ا�'���< %F� ای�ز��'� =� ا'��6$�ت در ا=��� .  و $

���+� ��'� از ��ا�� =�3ر $� ا)�S% >3ق '�N �:�ن =�د'� .� در ا'��6$�ت #�=% �E���F دا#��  آ�gز #� $��Fری از P�S�+<
� =���% $�زی #� و . $�#,���". N��I cBI ی��A در ;3زه ھ�ی رای �'�� �+����.�t ;[3ر .+�اد ز)�دی از =,���ان . P(ا �$

 N$��� ر د#3ار $3د .� $�3ا'� در��F$ N$��� ف��ای ط$ P(ن ا�B�\"�'�� ان��S�"#ن ا�% . ا'��6$�ت را $�زدد" ا�Bھ �'�(�� �)��'
E�,= �� ����وزی $�� P���ور)E و F� 0(ا����+� ��'� $� ھ��Bری ��E�F ?[�)� . =� �� ا��وز $ �= %F�' ر�$ P�Sاو P(ا

�)% NBI =,� و .�ج ���وزی را از �� )W ا?�O% $� '�3ذ $�دارد و d=3ا�% ا  �$ ��F'3ا.�(�B' ���F� %(�d=ا t6�,� ���$.  

�(�B' �#3� E�\ �ا�����+� ��'� 'B� .3ا'� از ��و�� د�3= . ��Sدو��g ی .3ده ھ�ی��ا�� r�F$ �$ �'3ا. �� �'�� �+��� ��\
�(�B' �Xا'��6$�ت ارا �ن در ز��'�4)� ��',� ;�ل =� =WB= .3�F�B =,� و $�  3ا�% ھ�ی د�3=�ا.��S��� W% '�3ذ َورای '�9رت $

���+� ��'� �� .3ا'� در �3ارد $��Fر  N��F�٢٠١١ ا'��6$�ت �O� از '9� ز��'� .�% >��ر ا�% .� ا'��6$�ت  ،�(�B' ارRA�را $
�$� ا=��� 3J3$ح ��ز��'�4ی ���+� ��'� در ا.��د $� ?3ه ?[�)� �� .3ا',� $� . د����ر  $3� $�ای =3�F�Bن $�#�). �$ %(�,I �$



 

 ۶٠از  ����٢١   

. ��?�$N ا':�ر  3اھ,� $3در�a3ن ��+�4 $� ."���g �= �'3# N(�� . �'�� �+��� ��Sا��ن ذھ,�% ھ�ی او Eھ �$ �= E�#�$ ��#د دا��$
$3د =� .3ا'F% را)�� آزادی و د�3=�ا�� را در #�ا)Z ز'�A� .�% ز'(�� ا���Bdر �,��� " '(�ت '�(�)�"در =�وه ھ�)� ��',� 

���)'��$ �(�ان >�ا�3ش =�د =� ا'�5 ا��وز $+,3ان ��E�F ���3ل ا'��6$�ت �� #,���� �'3�\ E� �B' .3.)� و $� ا���cل '�(
 ����E و '�9رت $. N'�� ار��ای ر>�م در ?�'3ن ا'��6$�ت ا�% =�  3ا���ر ا���$ �'�� �+��� �B�F� ش و ��>��ریc. ه��Xزا

�ار '�3د؟. ا'��6$�ت #�ه $3د:. �$�). P(ا Eدارد =� $�زھ �O�Sد �\  

�اھ�م �a3ک"A " �'�� �+����� '�F(3 =� د�3=�ا�� =� �� ا��وز از آن GSت �� $�)E در وا?s ��3ه ھR),� ھ�)� ا�% =� 
�),,�، $3)^ه در �,�ط�� ��',� د��Sی . $�ا)0 ��دا �� ا�%<��$ ����$ E3ا',� و $�)� $�ز ھ. �� ��Sدو ��g و �O� �,�� ان�$�ز)�

$��Fری ا)�I Pم ����>% را $� '�3ذ '�ھ�Bھ,a3� . kت ��'� رخ '�اده ا�%'�(� =� در آن ھ,3ز $� ا'�ازه =�>� ����>% در .
� " ��'�"��اھ�)� $� اھ�اف �3#��ه در ;(�ب ���+� ��'� در ���رزات �g ا.^ی ھ�ی��,�F' ��f% داده ا'� =� �BI.� ;�� ا��

�� 3A)� '��)� در ا�:�ن " ��ر�Aرت ���"ا�� ھ�Bن ط3ر =� . ��'� را $�ای '�s<�,� �$ N د'�3ی و H6#ِ� ارزان د'��ل �� =,,�
��4ن .�د)� دا#% ��وه =W\3 ��+�4 و ھ�Bھ,k در ."��A W( %��<3� . �$ �$5,�ن راه د����Bھ Nا�� �'�� �+��� r�F$ ا��

��Sدو `f� �3% $�4,� در:; �$ �f$3اھ� $3د، $3)^ه در را  ��>% �� ��ری و ��'��Aر در د��Sی '�(���.    

�C%د�� ھی �D�B در ���رھی د��� %�$=�, ھی �E�و ا ��#%  

"3'3B'�� " ای و ��f,� د ھ�ی�H�?ا �ھ,��Bو ھ �ا���ی و �,�� آ>�)�� ا��وزه $� .��d% د�3=Aا�% =� ا.��د)� ھ�ی =�ر ���+�
�,,= �� WB= %�,و ا� `O� اری�?��د�� . $�P ?�ره ای و $� �J ال و ����% ھ�ی���S3}' ھ�ی %���� N$��� آ'�4 در �I�B��ا

 �� �'3# �� N�B�. ��f,� ھ� و =�3رھ�ی وام دھ,�ه $� =�3رھ�ی b'و آژا �OOBSا P�$ �S�� ت�F�3� دی =� از �3ی�H�?ا
�,(�B' �� %و ���و� �,�F(=,�. ا �ا#�ره � �  :��'3B'3 $+,3ان ��dل $� �3ارد ز)

 �'�� �+����ان ���اS{3ن =� Aه =�ر��,=
��.3ری '��9� ���اS{3ن را در ���رزه ��OI د):

�)P . رھ��ی =�د ١٩٩٠در ��ل . �'a3ط
��ه =,��ه  ٩ا�H�Iب �3BI� در ا>�)�� را $�Bت 

�ان ���اS{3ن در دوران ;:�3% د):��.3ری Aر�=
 �= P(ادا�� )�>% .� ا �'��9� P����= ا#��ا�
�وھ�ی وا$sB)� �$ ��F '�9رت ا?��Hدی �'

 �$�g ی��(�وارد #�ه و $� ) ECOMOG(ا>
ی '��9� ��)�ن داد'� و دوS% د):��.3ر

� =�ر GAا#�,�� �  .د�3=�ا.�:� را در ���اS{3ن $

در ز)��B$3ه، =,��ه ا.��د)� ھ�ی �,�� ز)��B$3ه 
)ZCTU ( در آن �$R; W. %�3:; �. �# xI�$

 W�.ا�0 ."���ات د�3=�,�=�3ر $�h)�ن $��� و 
 n$�� N= �$� رھ��ی �3ر�Aن �3ا'��ای، د$�

�د��$ N:# ه��3از)O,� ھE >�را��3ن در . =,�
ا.��د)� ھ�ی �,�� �����م ���+� ��'� در ���رزه 

�ای د�3=�ا�� ا�%$.  

  ا�cح در ����%

� 3ردار ا�%"�� '�F(3 =� "  3ر"$ �.��; %�Bدر�% ����% از اھ P���. . و �#��' �'aد�I �I�B��� �� ��ر ا?��Hدی و اAا
3�3د و � %�+J�9م و و� u�; ای�� ����% ھ� \� $Aھ� در ا ���'��ای ا�cح �,��t '��#,�، آ'3?% .�3+� �,�وق ھ� و $$ �(

ا)P ھE در$�ره ����% ھ�ی �O� و ھE در$�ره . )W =�3ر =�>� '�F% و ;�� �P:B ا�% =� $� ا>Rا)0 د#3اری ھ� $��'(���
  ."����% ھ�ی �,��f ای و $�P اOOBS� ��دق ا�%

�� ھB�� و �
�1�  

�ر�� ا.��د)�$ �$ �S��� P(از  ا �(�$� ا)P �3 $�زی =�ده  ١٩٩٩ھ� و ���+� ��'� و '��� =� $�ای .����B=�; P% $�4,� در '�(
� �����، �Gھ��، . ا'� ا ��Hص دارد(G��' ت ��)�نc:�� �= %<�( ورت�J �'ا)�ه از ز�� P(ا �= E�� �� ن��'���  �ط

�'�# N(��. $� =�$3س =�3ر �، و ا'��6$�.�آ�3ز# ،�I�B���، $� . ا?��Hدی، اoا �ه و $�I���$ ،���< ھ�ی %S�4 دوS�� �در ط
�ده ا'�= |O. دم را�� ا)P $�ور'� =� ا.��د)� ھ�ی �,�� >+�ل و .  ���ت '�=�>� و 3f$ j�+Jر زھ�آ�A,� =�م �$ �S��� ن�A�,F(3'
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���+� ��'� ز'�ه و �3)� �� .3ا',� ;�=�B% $�4,� را در '�(�)� �P:B ��ز'�.  

�=��� و '�0 ا.��د)� ھ� در ���رزه �J ا��+�Bری و '�4)�� در دوران ا���cل ���bh� �S $� .�ر)6� �(��5 ���رزات ا���cل '�(
�ح =�د =� \�ا ا.��د)� ھ� $� �,% ھ�ی د)�),�  3د و>�دار '�B'�ه و $� ا'��9رات ��دم f� 0 را��� P(و ا �# �=G�� را �(�)�'

�)� ���| '�اده ا'�)�' . n���. P(ن ا�A�,F(3' وق ھ�ی�,� %(��ا)P $�ور'� =� $��Bر)�4ی ا��I�B� از ?���F< Nد ��S��I ،م ��)$
�ر $�ق، راه ھ�ی ار.��ط� '��P}Bf و ا�Iام ھ�ی  �رج از ��E�F ?[�)� $� ا.��د)� ھ�ی ?�ر.B,� �,�� و :� sf? ،��3BI

�ی ا'������ N$�? ل و ز'�ه�+< �'�� �+��� .���+� ��'� و ا.��د)� ھ�ی �,�� \,�'�5 $�ر��� ھP�,5B $� �� )�داوری �� =,� =� 
� ا>�,�o��دم �� E���F� %�B=�; و � .��ز��ن داده #3'� �� .3ا',� در =�ھ0 >�

 %�F' .3ان �ط3ری =� � �$ ،�,(�B' %��  E(رژ ����+� ��'� و ا.��د)� ھ�ی �,�� �� .3ا',� $+,3ان =�.�F�S% و ��NO در ."��
���+� ��'� و ا��� P�$ �B���F�%<�( �ا��اظ�4ر �� دارد، )�O�F'�� " Wوا"در �3ا�s د�3=�ا.�W ھ�Bن ط3ر =� . �ار د�3=

�(�B' NBI %�3:; و ������ن ،���,� ،W(�� ا'���I� �� .3ا'� $+,3ان #�g 06$ . %(وا����+� ��'� >+�ل و " ھ�ن"$ W(
�ا)� $� د�3=�ا�� و�+% $���6، و $� ��ا'�A ت�d= r(و��ال ��رو'n �� .3ا'� $� .��S ارزش ھ� و �� ��ر ھ�ی P� ا

��6�$ nBI ریa�� دم�� �$ %Sدو `f� در Z�< �' و �+��� Pf$ در W�.ا�  .د�3=

� ا'� و ";�=� ا�% =� " ����)b'3"روا)% ��< Eر)��ن ھ��F$ �= %دم ا�����+� ��'� ا$Rاری ;��.� در ا'���ل ?�رت $� �
+�$ P(ا ��OI Eھ �ر�� و .3ا' �B' �(�)$ ار'���ا)��ن�' ��Sر�3." "�ا�' " �'�� �+��� W( 3د =� .3ان# �� �=G�� �ر���$ Eھ

��ری وا$��F ا�% %�B=�; در �ا���ش د�3=�FA ���ط د�3=�ا�� در ;�=�B% ا�% =� #�ا)a Zزم $�ای . $� در# s?در وا
��� �'3'�? %�S�+< ای�$ �= �(�B' �� P���. را ��3BI ت�B�BH. در �'�� �+����ور)F%ا�:�ن ���ر=% J �'�� �+ . ای�$

"��ش و .�3+� د�3=�ا�� =� WB� E9' ،�,= و ا'[��ط در دوS% را .���P �� "از �3ی د)�� " =�رو��FA �$ �'�� �+���
�(�B' �� P�B]. را �و ��' �د و ���ر=% در ا�3ر ������A �� �� ی��4#�و'�ان را $3fر  s<�,� ،�(�B'".  

�ه =�ر�,= �Oو�� ��)P روز'��� ھ�ی '�(�)�، ا.��د)� ����S =,0 ھ�ی �+��#�' PB)'ا ،�(��وه '(�ت '�(A ،�(��ان '�(A
�ه را �3رد $�ر�� و �^وھ0 ?�ار داد .� اط�B,�ن ;����o �= �,= Nت �g و �ا���ای د�3=$ P�hB= و  �(�روز'��� '��ران '�(

���J  ���ت و =�ھ�F< 0د $�)� ����� $� �B% و �3ی در��� '��'� ر>�� ا�% و .���3 =�د =� .cش ھ�ی $����ی $I ای
�I�B���د .� در '��(� )W .�3+� ��)�ار ا�A دد-�3رت�A N��; �(��وه ھ�ی ���+� ��'� �� .3ا',� $� . ا?��Hدی در '�(A

�ا ��)�ن =�ر ��E�F دو�S� ا��دن \,� روزه = N�6� ای�0  �3'% ��ھ�R ا?�ا��.� را $�,���ز��'�ھ� و آ�3زش �3ا'�ن در 
�. �,(�B' �,,= 3ر�I ا>��6ر �$ E)�$,� از ا����ن .�ر)| ھ �د�% � �+��� �  .PBJ آن =� $� اھ�اف �3رد '9

  



 

 ۶٠از  ����٢٣   

 6رن �ذ	�� در �6رس ۵٠از ;��� ھ�ی �0رر ��*!�ی دھ$ 

د �GHوھ�E�درا�� ر - ���س �D�B یھ��N�M ا#��� �K ھL و    �#ه�%��1ک آ یھ

  �ر�ور�س ا�وا�و و 	ر��ک 	و��ن

  ٢٠١٤د	���ر 

    �ر��� �ودرز

1رD���H  

• Sس از����ی ?�A3ر $� دو$06  �4٥٠ی دھ� ا.��د)� ھ�ی =�ر�= P(ا E�F�. ��o�. %�. �= �'ل $3ده ا�+< jO�6� در ز��,� ھ�ی
�ا>��X� $3ده ا�%"�� و ��ز��ن . ?�3� و �AرR$ .��ر ا�%، ا.��د)� ھ� �ھ�ی )3'�' ���در �,3ب ?��س =� .�% =,��ل ?�

�ش )�>�� ا'��FA ��3H  و ��3BI 06$ دو�ر #�Bل ?��س =� ?���� ھ�ی .�ک .��ر از �3ی د)�� د.)�>�� .�'� و در ھ
� =�ر=,�ن دوS% در #�Bل ا'��AرR$ 06$ �$ و ���ود �ا�� در ھ�دو �3ی ��ز . =,��ل را در د�% دار'�، ا.��د)� ھ� =3\:�

  ..�E�F =�3ر .�ا=E و�3دی ا.��د)� ھ� در دو دھ� GA#�� در ;�ل 'Rول $3ده ا�%

•  c��= ا��زی ا.��د)� ھ��� Z  دو �3ی �����% زده ا'�، در �,3ب $���� از ھ� \�R ار.��ط $� ا;Rاب ����� در ھ
�س ا����ار )�>�� ا�%�? �S�F� 3ل; ����$ ����� sJل �3ا�B# در �Sھ��% و Z$و ر Z  6~ =,,�ه��.  

• �<�A N:# ا.��د)� ھ� �(��'��(�� ا)P =�3ر و $� ��ل $$ ��'��(�$ %�B=�; دھ� P(�� روا$Z �,+�� در ?��س .�% '�3ذ آ 
�+B�  .ا�%، از ��OB در �3رد �Iم د �S% ?�'3'� و ����� دوS% در آن و $���� $3Hرت ���'(� در �Gا=�ات 

�د، و �Gا=�ه در �f` =�ر�Aه  •�A �� 3رت� �ھ�Aو =�ر �06 �,�$ `f� س در دو��? �'�'3( nدر �,�ط �+B��Gا=�ات 
�. �+a3B $� ز)�ن �Gا=�ات در �j,� N= `f �� ا'(���. nکدر �,�ط- ��Sدو �B�' و ��Sدو %S�; ���� �Gا=�ات $����?

�د�A �� ر �3رت�= N�� دارد و در.  

�ا #�ه ا�% •�در ز��,� $��ان . در ���4Sی ا �� ����% ھ�ی ر)�J% ا?��Hدی $� >��ر .�=�� و .�و):� در #�Bل و �,3ب ا
�اS�R�'�:� ،م ھ�ی �B��Aن ا��I�B� در ھ� دو��S3}' %(��ات ��)�o�. دی و�H�?ه ا�% ا�# j�+]. 3ب,�در . �B# 06$ل و 

  .'��(� ا.��د)� ھ� $3fر دم ا>Rون $� ��:c.� در ;�s<�,� u اI[�ی  3د رو$�و ا'�، .� \� $��� $� �,�>�3BI s� در ا���Bع

  

�Nر�� ����� ز%H و �%#=%  

�ه =3\:� در �,3ب #�?� در)�ی (R��س �?
�ا'�� ا�% $� ���+B� R'د)3�O�� W( �$ Wن �(��

=�,(3A �� P6� �'�'3( و �=�. � $� ز$�ن ھ�ی .

�)��'�� درآ��  ١٨٧٨?��س در ��ل $ %�B=�; %�.
�ه $�)��'�� $�  ١٩٢٥و در ��ل B+�F� 3ان,I �$

�# �� �,# %�Bر در . ر��B+ن دوران ا���(�� �$
�س .���b #� ��١٩٦٠ل �? N��F� 34ریB� .

�ه، (R�ا �c>�ت ����� $�P دو ?3م ��=P در 
�=�١٩٦٠?���� =� در ��ل - ��� و )3'�'�?�-. 

 t�.�را .�:�N �� داد'� % ٧٧و % ١٨$� .
�ی ھ�ی  P�$ P�'3 دو �O% #� و �Aدر xI�$

�=� $:N از  �١٩٦٤�ا'(�م در ��ل . �+���
��E�F دوS%  �رج #� و ��ا cت .�=�� و )3'�ن 

� $� دو��ره #�ن ?��س و  ١٩٧٤در ��ل ),�
��ا #�؛ ��ا��زی >�R):� دو �O% در دو  ��f,�

در . دا#% �٥٠�و�� ای =� ��$�� .�ر)6� از دھ� 
 Z�3�� 3رf$ �)��'ل % ٢٧�B# ه در�(R� �ک 

�=�� درآ��. %Sل دو��,= %�..   

�ه .� =,3ن '�N��# R دو?R)� %BFا�% و (R�
��� -ر ;�S� =� )3'�ند. .�Bم .cش ھ� $�ای ر>s ا �c>�ت و $�ای ر���ن $� راه ;N ا.��د .�Bم ?��س $� '��(� ��'�ه ا�%�?

ھ�ی �,3ب =,��ل �34Bری ?��س را در د�% دار'� و $� �3>��% ھ�ی $RرA� در ��,� $�P اOOBS� د�% )�>�� ا'�، ر#� 
�ی در دھ� ھ�ی ��B�\ دی�H�?ده ا'�، در��ل  ٩٠و  ٨٠ا�= �$� ٢٠٠٨$� I[3)% ا.��د)� ارو�� درآ��'� و از ��ل  ٢٠٠٤.(



 

 ۶٠از  ����٢۴   

�ت ر����� و ��� "�رو��0"ا��راض ا���د�� ھ�ی ��ر�ری �6رس �� 

������ #�Bل '�3ا'��F ا�% ?�م ھ�ی ���$4� را $�دارد-+� .�کI[3 ���وده )3رو ا'�، �? . �#�' R�\�ا)P وsJ، $�0 از ھ
� '�� در ��ل J�; ،��=�. R� ،�OOBSا P�$ �+�����ا)� ط�O� ا'�4 .�=�4ی ?��س را در #:N  ١٩٨٣از ا)P ;���% ا�% =� 

���,�$ %�Bس $� ر���34Bری .�=� #�Bل ?� .�B(�? ر��F$ ��,� وت��. P(دد،  ا�A ���$ �'�BdI اط3ری�hا�% و $� دوران ا�
ز��'� =� .�ک ھ�ی #�Bل ?��س �BI.�ً در د)3ان اداری و زراI% $:�ر ��"3ل $3د'� و )3'�'� ھ�ی ?��س در .(�رت و =�ر 

  . �3H� ا#�"�ل دا#�,�

�ک١٩٦١.� ���4Sی . �+���� از )3'�'�% ٢٠?���� ھ�ی #�Bل ;�ودا -، ��Z�3 درآ�� �B=- ���ا)P . ھ�ی �,3ب $3ده ا�%?�
�ی ھ�ی ?�3� ��ل �Aو در �ا>��)�"� �Xا��� #� ١٩٦٣>��b� �O از ���$ Eدرآ�� ھ� $�  ١٩٧١.� ��ل . $�زھ �O��< P(٥٠ا %

�# Eھ �. n�BI 5,�نB٢٠٠٠در ��ل . ر��� و ھ   �3'�'( ��f,� ا'� در��=� >�Z  Z�3��١٣.١٥٥ درآ�� �. ��f,� ر و درaد
درآ�� ��Z�3 )3'�'� % ٥٨'��ن �� دھ,� =� ��Z�3 درآ�� ��ا'� .�ک ھ�  ٢٠١٢آ �)P ا��ر ھ� در ��ل . دaر $3د ٥.٩٦٦

�ا'� �,��f )3'�'� در . ھ�ی ?��س ا�%� ��S3. N= �= �S�; ود =� درR<3ان ا. �� �F(��� ٢٠١٤در ���م  E?3ن  ١٧.٧$� ر�O�$
� �$ ��S3. �'ا�� P(ل ا�B# �=�. ��f,� 3رو ر���ه ا�% در( `f3ن )3رو ���ود $3ده ا�% ٢.٦٥�O�$.  

06$ ����ک آ�gز ���3د =� .�ر)�56 ا.��د)� ھ�ی �,�� در ?��س را .�J3`  3اھ� داد و زاو)� دو 06$  W( �$ ارشRA P(ا
�=�. ?���� در ا.��د)� ھ�ی �,�� را رو#P  3اھ� �� %-?���� و )3'�'�-. ��3? ��f,� وھ0 دو^� P(ھ�ی $+�ی ا %BF? در

�ای #�Bل .�=� و �,3ب )3'�'� $�ر��  3اھ,� #�ھ�)W د$ �'�Aا��  .ر ز)��(�I3B ھ�ی 

  .�ر)�56 �,�0 ا.��د)� ھ�ی �,�� ?��س

$� =���B ھ�)� آ�gز #� =� $�'��ل ا�H�Iب ھ�ی  3دا'����6  ١٩٣٠و  ١٩٢٠�,�0 ا.��د)� ھ�ی �,�� ?��س در ���4Sی دھ� 
R=ا�� .�:�N #�ه $3د =�ر�Aه ھ�ی �+�ن و �� ��Bن و ھP�,5B در ��AرR$ ھ�ی��ی در 4#Aر�= . %F�'3B= ھ�ی %F�S�:(راد

�,�0 $�زی =�د'� و .� ���4Sی دھ�  P(را در ا �Oش  ١٩٤٠'�0 ا���FA ی�I�H. 3رf$ 3)% در ا.��د)� ھ� $��ت و]I �=
�ان ا)0S�\ P ھ� ����ک $3د و ا.��د)� ھ. )�>% رھ��ی و =,��ل $� ا.��د)� ھ� را �E:��F $��% دا#�,�A=�ر �وه )+,�A دو �� ھ

�'�'3( -�=���� و .�? -�,�<���� �$� ا)P و�3د ا �cف ھ�)����3ر �3fح ��O� و �a3ر)Rا��3ن . ?���� را $3fر �ZO�6 در $
�ی ��$�3f  Pط �����A0 =�ر�,��>% و $�xI #:�ف A a�$ د�� k,�-����� و ا �c>�ت را�% و \� $� .��)� >[�ی 

�د)�A �:�,.ا.  

�س ا.��د)� ھ�ی �,�� �[�ف $h�� ن�� ���B= ی�$� '�م >�را��3ن ��ن  ١٩٤٥=� $+� از ��ل (� ا),��:N ھ�ی ?�)B� .�% رھ�
�انAر�= ����?PEO   �# ن ) '����ه��:�B;ز �?�=� $�ز��'�ه ;Rب )  )AKELو =���B ا.��د�( ھ�ی �,�� وا$R; �$ ��Fب ��

�س $3د $+� از ��ل �? %F�'3B=3رت  ١٩٤٤H$
� ھ�)� ;3ل ��3ر '���EF�S�'3 ا.��د)

����=� و )3'�'�(?�. W�,.دو ا �و ) #��N ھ
  .;3ل ��3ر �F�'3B= �J� ظ34ر =�د'�

��� ھ�ی .�=���ر از ��ل �? �\�A١٩٤٣  �$
��ا��زی ا.��د)� ھ�ی �,��  3د د�% زده $3د'� 
�  3د را ھE .�% '�م �Aا�و $�S,��(� ��ز��ن >

�=��ی .Aا.��د)� ھ�ی =�ر �+��� -? N�:�. ����
 Eر ھ���=�داد'� =� .�% =,��ل '���F�S�'3% ھ�ی .
$3د، ا�� ا)P ا�s'�� N از ھB:�ری و ھ��Bری 
��$�P ا.��د)� ھ�ی دو ?3م .�=� و )3'�'� در 
 %�+B��س '��ه $3د، $3)^ه از ا'�و =� �?
 %(�B; ر در ;�ی '�3د =� $�ون���=��ان .Aر�=

�ا��ی ا.��د)� ھ�)�3'�'� ?���� ھ� �,� �$ r�
�ی #3د��B�\ �)��' . را��3ن ��ن�< NBI در

�ان  Aر�= ����?PEO  %��<3� N�S5,�ن، $� دBھ
 �d=اردا#�,�، ا��ان .�ک .��ر در وJ+�% د#3ار ا?��Hدی ?Aر�= �= �f(ا��س، و در #�? ��ان در ��ا�A3ق =�ر�; tF= در

�د:�� tO��ان .�=���ر را $BF%  3د Aا'�. ا.��د)� ھ�ی =�ر s?(3)�ن در وا�,� �O� N:�. �= %�3�� $3?3ع �ز��' �Oق ا���
�س �?EOKA  از Eھ �4$��� NB+Sا b:I �# xI�$ NBI س $� )3'�ن #�، =� در��? P��3�� ب زد و  3ا���رc�'د�% $� ا

�د =�  3د را .�:�cت ���و�% .�=�4ی ?��س  �A N:# ��=��>%3�TMTی ?���� ھ�ی .�=���ر $�ای ا.��د $� .A م�' .

ا>Rا)���$� و  ١٩٥٥'�� در  ١٥٠٠$�  ١٩٥٣در  ٤٧٠$�xI #� .+�اد اI[�ی >�را��3ن ا.��د)� ھ�ی .�=���ر از  EOKAم?��



 

 ۶٠از  ����٢۵   

 �O دا k,� �'� .��ر $� .�=�� ا'���ل ز'�ا'��ن ?���� )3': ١٩٧۴از 

�ان .�ک =� ھ5B,�ن I[3 ا.��د)� ھ�)�3'�'� ��'�ه $3د'� )� '��4Aن $� $�0 از Aور =�ر��وع .# �$ Eاد ھ�+. P(د��ل  ٤٨٢٩ا ��'
� ��ھ�% �,�0 ا. �+3د =�د ١٩٥٩��". P(ا �ا.��د)� ھ�ی �,� E�F�. xI�$ �:�,.ا ��3? N:�. W( �$ �.ط��� N:�. ز

�ان .�=���ر #� =� ھ,3ز ھE آ�oرش ادا�� داردAر�=.  

ا.��د)� ھ� $� '��وی ����� ا��I�B� ا����ار )�>�� ای در ?��س .��)N #�ه $3د'�، =� در �(3Bع $�0 از  ١٩٥٠.� ��ل 
�ان $3fر �Iم ;�3ق ��)� ای و �,�>+� را .���P  �[�ف $�ان .3ا'I .��F[3 دا#�,� ٤٢.٩٢٨Aم =�ر�B. ن و��(�]Iای ا�$3د'� $

در ز��ن اcIم ا���cل ?��س . '�B),� =� از ط�)G� nا=�ات �B+� $��% ا��ه $3د و ا���'�ارد ز'�A� را ��3BI $3�4د �� ���6$
�ی و ا��I�B� =�3ر $���B% #,� �� $3د'�?�ر.�4ی ا��+�Bری ا.��د)� ھ� را $+,3ان E4� 06$ د �N در ����% ھ�ی =Aر� .

�ی و .���P ا��3�I�B روا$Z =�ر از ط�ف وزارت ��)�اb����S ا�3ر Aر�= P�'3ا? E�9,. ای ��3رت در�$ Eان ا.��د)� ھ� ھ�رھ�
�ان و $�P���. �B ا��I�B� د3Iت #�ه $3د'�Aر�=.  

� و =,3ا'3�Fن ھ�ی ��ز��ن ��4'� =�ر در ھ�Bن ��ل اول �b از ا���Aر�= Z$و روا %<�A ار��ش ?��س ?(G� ل �3ردc
�اR�Sه #���S ����ی از دوران ا��+�Bر را $+,3ان ;�3ق �o$% . =�ر>A0 =�ر�,��س .�Bم ;�3ق $��% ا��ه �? �(��?�'3ن ا���� 

�>% =� در �3اد A ��ان در $A٢٧، و ٢٦، ٢١=�ر  n; ازادا'� و sB). n;?% �,# �� %�B��$+cوه .�'3'� ا�H�Iب را $
��4Iه $ b� را از آن �I�B��� و =�ر>��� و .[P���. �B�$ P�B اAر�= P�$ ��+,� Z$روا �وزارت =�ر ��S3}F% '�9رت $

%<�A.  

�34Bری ?��س در ��ل  b���. ای��ی از �Gا=�ات $�A �)��' ل��'�$ `O� و �ا���:�م ���� ��FB.3ل  ١٩٦٠آf$ �ت =3.�ھ��
�ی $�P ?3 ١٩٦٣ا'(���� و در �Aز #�در�gآ �� .�=�. %�O?ار -در '��(� ا���� cBI در 3�Aھ�)� .�% ;:��9' %�3� ?�?

%<�A .�� ر�B�$ ه��ه ?��س ��ا=,�ه  ا)P �,�طn در وا?s '3ا;� '������3 ای $3د'� =� از ھ��3 در ����(R�ا��'� و در .�Bم 
� ٧٣ �ً �B)3I. '�#�ه $3د$ jO�6� اری ھ�ی�'�����ا�A'� .�% اداره > ��f,3د ا��ه $3د��. ای ا?��% ?���� ھ�ی .�ک .��ر 3$

�ا)�B. Zم >+��S% ھ�ی ا.��د)� ھ� #�)�ا ���ود #�ه و ���+� ��'� =c '���)� #�ه $3د و ادارات ��O� �B.م >+��S% ھ�ی # P(در ا
�>�� $3د'�A ل  3د����F�S�'3� N:# E=�;  3ا��� ھ� و >+��S% ��ز��ن ھ�ی ا��I�B� ���B. $� د=��)P '�. ا��I�B� را .�% =,�

�>�� $3دA .  

�ک .��ر و )3'�'� .��ر 'Rد)W $� ده ھRار '�� از .�=� ١٩٦٨در ��ل . �+������ ھ� -و $�'��ل ارام #�ن #�ا)P�$ Z دو �?
�ل  �رج 3#'� =� $� ھP�B ا��س ���,= %�. nای =�ر از �,�ط��د =� #�ا)Z ز'�A� ا)��ن ھE  .3ان ��0 ا��زه )�>�,� $= �,�$

�ک ز$�ن ھN�:�. E . ا�%N��$ %�F $3�4د )�>�� '. �Xن ��ارس ا$��ا�BO+� �(د)� =� ا.��د�A xI�$ ا)(�د #�ه %�d� Z(ا�ھ��RBن #
 P(�.�,B.ء ?�رR� �=��اه ا.��د)� د$��ان د$�����'�4ی .B3د $3د =� $� ھ��)P ا.��د)� ھ�ی ���رز �3��B(�? از �3د =� ):#

B�$ �J�; ;�ل �ا.��د)� ھ�ی �,��ا.��د)� ھ� در ��ل . رو'� �ر � �$ �$� و�3د ا)t(3H. �$ . P ر��� ١٩٧٢اوP�S ?�'3ن '�ظ
�B' زه��داد =� در NBI ا.��د)� ھ� $�3ا',� >+��S% �+,� داری دا#�� $�#,� و  #�ا)Z $� ا?��Hدی و .c(�Bت د):��.3ری ;�=�B% ا

  . $� '��)r �3رد '9�#�ن در ا)P دوران د�% )�$,�

$ Z(ا�?��س �b از در # �3'�'( ��f,� �'ا��
 k,�١٩٧٤  P�$ ��'����E�F ��ز��ن )�>�� �� 

�، =�ر>��� و ���'(� دو�S� 3H$ �=رت Aر�=
�� ��'�ه �$�� ��'��(�$ EF�S��'3O= از دوران �Xا$��ا

در ���4Sی اول ا���cل $���� .�3+� )�>�� و  ،$3د
�ی $36د ��. �Bر� N:# %<�A . ا.��د)� ھ�ی

� � از �,�� =�ھ0 $ ��?3� sf? ��; 3ق و�;
 �O� ز��زی�$ N�4F. �$ WB= ا)� را $+,3انR�

�,�<�(G� ١٩٧٧در . =�3ر  ��+,� Z$3ن روا'�?
�3رد �Gا=�ه �B+� .�% '�9رت '�B),�ه دوS% $3د 
�ی و �,�):�ی Aو �3رد .�)�� ا.��د)� ھ�ی =�ر
�>% =� ا=,3ن $�0 از �� دھ� A ار�=�ر>���)�ن ?

�f$را �� و =�ر>��� در ?��س  ا�% =� $Aر�=
  .'�ظ� $3ده ا�%

�S�; ی ھ�ی  در��A١٩٧٤=� در  E�F�. و
�ان ھ�ی n�BI در �$ xI�$ س��? �X��<ا�"�
 E?ل ر�B# در E3ب #�، و دوران .�زه ای را ھ,�
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� در �6رس ���د،: ٢٠١۵&H	 را�ون �ر;�!�ی�4 �+����  
 �� ا���0ر ا���د�� ھ�ی ��ر�ری در �6رس �����د

�د)� و ا.��د)� ھ�ی ��)��ً '�F .�3+� ،زدA ک .��ر��>�P ا.��د)� ھ�ی �,�� .A رت�? xI�$ ل�B# در W�.ا�):� �b  �ید�3=
از د)��ی ظ�ھ� #�'� و .3ا'0S�\ �$ �,�F ����% ھ�ی دوS%، =� در �3H  06$ %��g� cBI >+�ل ��)��ء #�ه $3د، 

�'R� �$. 

 ����=�� در ���ن ?�. ��Sن #� و ����% ھ�ی دو��RBھ ��=�ا)P دوران $� اوج ���3$�% دوS3$ �'��� �\ %S,% ا�3)% در .
در وا?�B. sم . 3�Iر =�ده $3د'� ط�>�اران ز)�د ���ا =�د ١٩٧٤-١٩٦٣ز'�A� در 3�Aھ�ی ھ�ی .�ک .��ر ھE =� از دوران 

�ده $3د'� از �R; �OBب ;�=E ا.��د �O� c(�B.ت ����3ل د�3=�ا.�W و  =� در اوP�S ��ر�BSن \,� ;R$� ;[3ر ���ا ا;Rا$�=
� ��d% و .�;�ودی ھE.� ;�ودی . ;�� ��F�S���3� دا#�,��FB.ا P(ا �$�6ط� ���رزات ا.��د)� ھ� .+�اد ز)�دی ?3ا'�P �3رد  $�6ط

�ان از ��ر�BSن GA#% =� $� ?�رت و '�3ذ ا.��د)� ھ�ی �,�� ھE ا>RودAر�= %(�B; . N?ا�; P��+. ل ?�'3ن�d� 3رf$دRBدر  د��
�>�� و ا� نآ$� .t(3H ر��� و ;n ر>�ا'�م و �Gا=�ه �B+� ھE =� در  ��١٩٧٥ل A ار�? n<�4 $+� ز��ن �3رد .3اS�� �# �Xا�
  .$� .t(3H ��ر�BSن ر��� ١٩٩٦در 

�ی از =���B ھ�ی �� ��3ره در ���4Sی � W( ١٩٩٠و  ���١٩٨٠ر=% ا.��د)� ھ� در �3'�'( nدر �,�ط- �$ ���'�4 ا��زه آ?�
�د)� ،داد '� .,�4 در ����% ھ�ی �n; jO�6 ا$�از '9� دا#�� $�#,�A Eھ ��ر=% ا.��د)� ھ� ��. $xI�$ �:O .��ھE در �N(�F د)�

iی ا�� ھ��Aت =�ر�B�BH. در ��' �),� %Sدی دو�H�?ه در ����% ھ�ی ا���I از�3�3د $� �3ازات ا����ار . �Aه $� ا$� E�F��
� و =�ر>��� #:N ، ����١٩٨٠� در دھ� Aر�= �f$در را Eھ ��f?�4ر\ E�F�� W(؛%<�A ��  �� �$�),+� P� cI �=وه $

�ی، �,�):A3ر ا.��د)� =�ر���# �Sوارد �+�د �اب ����R;از ا Eھ �3ر \�4ر��� ،��Sدو �و ���'( �(����ا)Z . �ی =�ر># P(ا
�S�; ود، درR<ھ� ا �(و �� ��ری ا.��د �S�� و $� ا�:�'�ت ����)'3)% در ا.��د)� ھ� ا]I ده��FA �#ر �$  cBI �= �(ھ� را ا.��د

�ان . �4 ھE در آورد;3زه '�3ذ ا;Rاب ����� ��$3ط� $3Hرت $�6� از $�'� ا'در Aر�= ���cIوه $� >�را��3ن ��ن ?�
)PEO (در اX �$ فc�AKEL  س��ان ?�Aو =,��را��3ن =�ر)SEK (در اX �$ فc�DISY  وDIKO W\3= �(ا.��د W( ،

�ان ?��س Aر�= W�.ا��cف $� ;Rب ����3ل Xا'�+�ب =�د و در ا SEKاز  DEOKد)��ی ھE $,�م >�را��3ن د�3=
W�.ا�  .'3Bد )3%�3د�اcIم  EDEK د�3=

a3}F� و �]Iاز ا � ��\� ا)N:�$ P ر�B� ا >+�ل PASIDIن ا;Rاب ����� در درون ا.��د)�  ���ت  �3H� و $A ،�'
�B' ای =�  د)�ه �<�#3د و $�E�F�. xI $,�ی ھ�ی �3�3د در  ���ت دو�S� ��',� ا.��د)� �+�BOن ا$��اX� و ���f�3 و .+�B�Oت ;

�.�t در �$POED ،OELMEK و ،OLTEK  N:ا���%F�' �' .ETYK  �,'�� R�' �:'�$ 06$ ا.��د)� =�ر=,�نPASIDI 

�cف '�F% ا�� .3ا'F% از ر#� ��)S�� 06$ s� ا����ده =�ده و $� .+�اد اI[�ی  3د $��>Rا)� و Xر��B $� ھ�R; iب ����� در ا
�ای ا>Rا)0$ n<ی در .3ا���B�\ 3>��% ھ�ی� Eی ھ�Aر�= sJ3ا� �.�  ١٩٨٠;�3ق و �Rا)�ی اI[�ی  3د در ���4Sی  از '9

  .دا#�� $�#� ٢٠٠٠

 �� E�F�� ای�$ �Xا�A ��'���Gا=�ه در #�Bل 
�)�� ھ�i ا.��د)� . ?��س آ#:�را t(�g ا�%�.

�'�F= 3د '�ارد و� �,�� در �3H  06$� و

3�� $� ا)P �� =� در �3H  06$� =�ر. �$ �,,= 

�اX� '�ارد�I �$ cB ،=� ?�'3ن =�ر �BJ'% ا
$3fر =O� ا.��د)� . '�اGA#% =�ر>���)�ن ��:� 

� ھ�ی �3BI 06$� ھE \,�ان ?�ر.� '�ار'� و $
)W '�ظ� او�Jع ?��س \,�ان .3ا'� ھE  روا)%

�GAاری ��)�ار $� رو'� ;3ادث در آ'�4 د)�ه �o�.  در
�B' 3دی�=� �Aه ا���I�B.� را ��ز��ن  #3د، $� و
����� $�)�  Rاب;از '9� اc�Xف $� ا. دھ,� ��

�A% =� ا���cل ا.��د)� ھ�ی �,�� از ا;Rاب 
�\� را$�f ا.��د)� ھ� $� ا;Rاب . ����� در #�Bل، $���� از #�ا)Z ھB:�را'��ن در �,�طn )3'�'� .��ر �,3ب ?�$N رو)% ا�%A

ا;�از Rاب $�ای .3ان رھ��ان ا.��د)� ھ� را د)� =� $� F�S% =�'�)�ا.3ری ا; ����� �����'� '�F% و $+[� او?�ت ��
 �A�,(�B'�� �.�$�6�'ن وارد =�رزار ا�BSا.��د)�  در ��ر W�'�Aار.��ط ار P���. �Sا$� ھ� #3'�، وR;ا%F�' ده ای�� �  . ب \,�ان ا�

$3د =� در ھ�Bن ��ل �b از ) TKP(در .�:�R; Nب آزادی ��O�  KTOSو #�=%  ١٩٧٦.,�4 �3رد ا��X�,d� در ��ل 
� �Oب ا�R; �$ ا'��6$�ت�# N(��. ن�BSدر ��ر %Sدو jS�6 . N(اوا �. �S١٩٨٠و  ��F:# cBI �(ب و ا.��دR; P�$ ار.��ط P(ا

و  KTAMS، ا.��د)� �,�� =�ر=,�ن $06  ���ت .�ک .��ر ?��س DEVIS >�را��3ن ا'�c$� ا.��د)� ھ�ی �,��. #�ه $3د
KTOS س  ١٩٨٠، از ���'� دھ�� KTOEOS ا.��د)� ١٩٩٣، و از ��ل TurkSen>�را��3ن .�=� ا.��د)� ھ�ی �,�� ?�
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�ی در;�S� ،ھ�B� c(�B.ت \� دا#�� ا'�Aرا��3ن ا.��د)� ھ�ی آزاد =�ر�< �= Hur-Is ��3BI 06$ ان� KKTCو ا.��د)� ��)

0 ��د�� $�ای ا.��د . ھc(�B. �Bت را�% دار'� TRNCو �,�aزم $� ذ=� ا�% =� ا.��د)� ھ�ی �,�ح \� '�S�+< 0� در 
را  .3ان آ'X�4� ��: =,,� و در وا?E�F�. s $,�ی را�% و \� در ����% #�Bل $�ھP�B .��وت .�=�� دارد �س $�زی ��دو$�ره ?�

3�3د و ��اX� دو �,��f ��ی ��� Z(ا�# ��ای ا.��د �(�د دو 06$ ?��س .cش ��X� را '�4آرا�% و ، >��ر'� =� $$ �= �,,=، 
�,�ح \� ?�BOاد '3Bد.  

  

�ان وAر�= �A�,(�B' ک ا.��د)� ھ���.  

  در �,3ب

�ان $� '�F% $06 ا?��Hدی و ;(E =�را>�),� آن ��"�� ا�%Aا.��د)� از =�ر �A�,(�B' `f� . و ��Sدو �B�' و ��Sدر $06 دو
 �$ W(دR' 3)% در ا.��د)� ھ�]I �:'�$ 3ر  3د=�ر $� ا���6ام % ١٠٠ا�3رf$ �(3)% در ا.��د]I ��(�ا�% \�ا =� .�

�د �3رت ���A .��S3د دارا�� ا)P ا�N و$ Eھ �.�X�,dا�� �'a3}F� ان و�� � =�ر=,�ن #�Ng در �، $3fر ��dل ��)$ ،a�$ ن
�,�Fھ �,dط ا���# P(اردادی از ا�$3fر ���$� $+[� =�ر=,�ن 4#�داری ھ� و 06$ . ��وژه ھ�ی �o$% و =�ر=,�ن ��ره و?% و ?

  ..+�و'� ھE از ا)P ?�'3ن �d�F,�  3اھ,� $3د

3H  06$ آندر �'� و #�=% ھ�ی =W\3 >�?� ا.��د)� ا�% =� #�=% ھ�ی $Rرگ دارای ا.��د)� =�ر=,�ن ا �� رو'� ��ری $
�ا  ا'��+a3B دارای ا.��د)� ھ�ی ?�ر.B,�  ھE، =� و �B� �� 06$ن )ر��3ران، =�>�، ھ��B4��)N'�اری "در �3رد $06 . ا'�d=و ا

� �Gا=�ات �B+� از ط�ف اI[�ی  3د�Aدر،  E:; P(دو. ��دق ا�%ا P(در ا �)+,� �� ��Bن و  ���ت ���B4'�اری  $06 ا �
�ای ا.��د)� ھ� در دو دھ� ا �� رخ داده ا�%) ھ�N و ر��3ران($ �.c:�� �:'�$ و �S�� s(�,� در P�,5Bو ھ . s(�,� در

�ارداد ھ�ی  .�ا$�ی و .��S3ات �,+�� ;[3ر ��f�3� از ا.��د)� ھ� د)�ه ��? E�9,. N:�$ �= 3د#�+B�در �O�� `f� و  
�\� ���وده =3\:� از =�ر=,�ن را ��B' . ً�B���F)� $�6� ظ34ر ��A اردادھ��? P(ا �ای ,دھ �3#0 ��� ا�� $+,3ان ��,� $

در  �ده >�و#� و $06 ھ�ی  ���.� د)�� . �'��F$ 3#ری $06 ھ�ی د)��  �رج از �3#0 ا.��د)� ھ� ھE ا����ده ��
در ��gب . ���ود .� ا�% و �Gا=�ات �B+� و ?�ارداد ھ�ی �+B� cBI و�3د '�ارد ھ�3H  E� ;[3ر ا.��د)� ھ� $�ز

�انا.��د)� ھ� .,R�'�:� �4م $�?� ��'�ه $�ای Aد ا�% =�رRBد�� N?ا�; P��+. ر و�= P�'3ا? t(3H. �$ ��=�..  

(�I3ر ر�= ��ا $�#� و در ��ا��aزم اa �= 3د '�ارد�% #3د، ا�� د��3راNB+S ھ�)� ا�a3 ;�ا?j= N ;�3?� در �O� `f� و
ا)P��+. . P �� =,,�� =� ;�ا?N ھ�)� را $�ای ا���6ام و ;�3ق �b از #0 ��ه =�ر '#3 از �3ی وزارت =�ر ��در ��

�ا�% ٩.,�4 در  د��3رات�aزم اa 06 =�ری$. 

ر=,�ن �Aرد ا�,�% >�و#,��Aن، �,�و?�اران، =�ر�,�ان  ���ت �,�� $�4ا#��، =�ر=,�ن �,�� ��4=3دک و ��ارس، =�
 ���' P�(ا P(3ل اB�� Ng��� ،  ���:�ران و '�9>���5ن��3H �'.�$+� . ا �و ز��' �O"# د $� $06 ھ�یRBد�� N?ا�; �\�A

 P��+. ای����+� دارد و $3fر ��6~ $+,3ان ��,� $ �� $06 ھ�ی د)�$ E���F� ��g ه و�BI ��o�. NBI ود #�ه ا�%، ا�� در���
$� ھP�B دN�S ا�% =� ا)P . ا'�=� ��3Bل ?�ارداد ھ�ی �B+�  رود، ;�� در �3اردی ��Ng ھE $:�ر ��;�3ق ��)� ا?��ر و �

از . =�ھ0 آن  ?�ار دارد% ٢٠د��3راNB+S ھ�ف ;cBت #�)� �,�):�ھ�ی =�ر>���)�ن و  3ا��� ا'�4 $�ای .j?3 ��ور آن )� 
ر ��ه �o$% ��'�ه ا�% و $�ای �3�vران ا�,���  �3H� )3رو د ٩٢٠و  ٨٧٠.� =,3ن ا)P ;�ا?N د��RBد در �f`  ��٢٠١٢ل 

 E?ر P(ه ا�% ٥.٢٠و  ٤.٩٠ا�# P��+. %I�� 3رو در(. 

� =�ھ0 .�ا=E در ا.��د)� ھ� و در '��(� =�ھ0 ?�رت OBI� آن ھ��%$ �ر#� . ��ول )W '��ن �� دھ� =� رو'� >+O� '�ظ
� از '�خ ا�B= ر��F$ ��ان $3ده ا�%I[3)% در ا.��د)� ھ� در دو دھ� ا �Aر�= N= ا)0 .+�ادR< . اد�+. ��#GA ا�� در دو��ل

�ان Aآن =� .+�ادی از =�ر N�S�$ ،%دا#�� ا� �SوR' خ�' E3)% در ا.��د)� ھ� ھ]I آن s�. �$ ھ0 )�>�� و�= Eھ Ng�# ان�Aر�=
�ان �o$% ا�%، ا��. I[3 ھE $�:�ر #�ه ا'�Aر�= �+����s در ���ن �در ز��,� $��ان و )�ددا#%  ھB:�ری $�P ا.��د)� ھ�ی �

 E�F�� و �I�B���و):� و �34Bری ?��س، �,�,� $�P $�زار =�ر و روا$Z �,+�� و �:�'�Rم ھ�ی �,�� د)�3Sگ ا. P�$ Eھ��.
�ی ھ�ی ا�S3� در NBI و�3د '�ارد�A E�BH. ای�$ ��3BI n<3ا. . P�$ و �3ح ����f� ھ� در E�BH. ��ا =� $���\

3# �� ��<�A ات ھ��4� ����� ا�BIل �� #3د و '�0 آ'�ن در د>�ع از . د.:,3=h� (� آن ا�% =� ���ر=% ا.��د)� ھ� در��'
�ور)�ت در د>�ع $,��دی J N?3ا',� $� ?�رت در ��,� =�ر ;[3ر دا#�� $�#,� و ;�ا. �B' �= %ا� R�\�' ن \,�ن��(�]Iا s<�,�

�,(�B' �J�I را �]Iاز ا.  
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 ا���د�� ھ�ی ��ر�ری �و���� و �رک �6رس �� ھم: �&�رIم �دا)�!�

ل 2011 2001 1991  1981& 

124,299  154,049 174,577 204,475 د�� ھE�ی اW!اد ا#C�  

80.80%  77% 63.40% 50% 
,��W! /ا���  

ر��ان(� S� �	 W!اد ا#C� ,�?�( 

Source: Trade Union Registrar and EIRO  W( ول��  

ا.��د)� .W $�6� و  ٧و  ٨در NBI ا.��د)� ھ�ی \��ی ا'� =� $��.�SEK  tو  PEOدر ��ول دو د)�ه �� #3د =� ا.��د)� ھ�ی
�ل ا'� و ��)�)% در �3fح . )� \,�$�6� را .�% �3#0  3د دار'��,= %(R=�$� ا)P و�3د ھ�دو از '9� �� ��ری دارای �

�اX� $� ھ�ا)% ��=R)% و ��>�� �� #3د، ا�3ر اA %(R=���)�,� آ'��F$ �4ر ���ود ا�% و .��B� E�BH. ھ�ی ����� در �
6$ W( =� از �ھ�) %F�'3�'3( ھ�ی W��=�. و �+B�0 $� $06 ھ�ی د)�� در ;�=% ا'� ��0 �� رود و ;�� �Gا=�ات 

�د'�A �� ل�BIا %(R=�  .ا���ا.^)W $� راھ��د �

PEO  SEK PASIDI م� 

1941  1944 1947 X�&Y� ل& 

8  7 – �W! ید�� ھE�اد ا#C� 

83 132*  70 322* 19 962* �W! ر��ان� S� اد#C� 

;I n[3)% و 
A �(���Gاری �

  درو'�

;I n[3)% و 
���)� GAاری �

  درو'�

;I n[3)% و 
���)� GAاری �

  درو'�
د��E�درآ%# ا Z��%  

 ��3BI را��3ن�<
Nو ھ� �'�B� �� 

 ��3BI را��3ن��,= - 

Nو ھ� ��S06 دو$  

 -$06  ���ت 

 ~�6� ��S06 دو$
�,3ب  

 �W! Z��B [�د�� و ���E�ع ا��  

AKEL DISI  وDIKO 

ر�N��F� �B ا�� $� 
. �$ N(�BDISI  و

DIKO 
&� و @[	����ی &�C^�%  

WUFTU  ETUC ETUC �1?	وا �� $#را&��ن �<

��ول دو  

* Figures from EIRO (country profile) citing Trade Union Registrar based on last available data 

(Report last updated in 2013) 

ھ� ��0 ا.��د)� ھ� $� .� �� ?�$c� N;�9 ای )W د
��ی $�ای I[3)% در $06 ھ�ی  ��O�. و tO� �$
=�ری =� در ?�ن $�F% و ):E ر#� �� =�د'� 
 s(�,� ھ� و Nان ھ��Aدا �,�، $3)^ه در ���ن =�ر��
�I% در �,�طn )3'�'� .��ر � �$ �= �'�B� ��
�,3ب ا>Rا)0 �� )�>�,�، و ;�� در ���ن .�ک 

$�  .��ران =� از  3�I R�� Zر =�ده و $�ای =�ر
�ا'� =� از Aو =�ر P(���,3ب �� ر>�,� و )� ��4
� =�3رھ�ی I[3 ا.��د)� ارو�� �� آ��'� .� (��

'��)r . در ��وژه ھ�ی �� ��B'� =�ری ���ا =,,�
�ه �3>��% $�ر '�3د، $3fر ��dل در 06$ F:( ���Sا
 �Aا ��; ����? ��g ان�Aھ� =�ر Nر=,�ن ھ��=

د ھ�ی I[3 ا.��د)� $�#,�، .�% �0#3 ?�اردا
�'��A �B' ار��B+� �:�3ر ?.  
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�Mش د��ری از ا���د�� ھ�ی ��ر�ری �رک و �و���� �6رس : ٢٠١۶ژو)ن 
  �رای �زد�0� و �,�ھم

 در #�Bل

�ه در ��ل (R��ک .��ر ?��س در #�Bل . n٢٠٠٨در �,�ط  �I3B)ا.��د)� % �٢٨ �S3)% دا#�,� و]I ان در ا.��د)� ھ��Aر�=
�د'�= �� �A�,(�B' را ��3BI و ��Sان $06 دو�Aر�= �(a�$ `fھ� در� . n; ��Sدر $06 دو �= N�Sد P(3ص $� اH6$

 %(3]I3ر  3د=�ر ازf$ 3د در ا.��د)� ھ�# �� R(وار ���F�Bه و $� �,�وق ھ�# �F= ان�A=�ر �0 ;�3?�< �X�)'و از آ �= 

�� P(ا�$�,$ ،�,#�$ �Bا.��د)� ر� W( 3]I �(�$ �+B��ان $�ای 4$�ه وری از ?�ارداد ھ�ی Aاز  ا���� =�ر �3.١٠٠ان ;� %

$3fر ���$� =�ر�,�ان . E در�� I[3)% در ا.��د)� ھ� $��Fر $��a%در �B�' 06$ دو�S� ھ. I[3)% ھ��B$ %��� Eن آورد
� cف �,3ب .�ا=I E[3)% ا.��د)� ھ� $��Fر ��)�P . ر�� ��% ٧٣دو�S� در�� I[3)���ن .� $ ��3H  06$ در �Sو

$3fر  .ه ا'��3ارد =�ر>���)�ن  �3H� در ��N =�ر#�ن ا��زه .�:�N ا.��د)� را '�اد% ٩٥ا�% و $� ا��س آ��ر �3�3د در 
):� =� $� )�F�3� W  دھ,�، .3ان ��dل زد =� $� ا.��د)� ھ� ا��زه >+��S% �� ��6~ .,�4 دو =�ر>���ی  �3H� را ��

�% =� $��زA� �3H  06$ �$� واGAار #�ه و دروا?s وارث .�:�cت ا $Rرگ $�P اOOBS� وا$��F ا�% و د)��ی ��F�3 ای
��)� ا�:�ن  آن و�3د دا#�� ا�% و $,�$�ا)O+$ P% =�ر�O��F� در '��B دو�S� ا�% =� ا.��د)� WS�� ای�.HH6� =�ر=,�ن $

��,n$�� N و�3د '�ا#�� ا�%� �Bاج ھ�ا)P $�ان �+,� ا�% =� $�  cف �,3ب در �,�)s .3ر)�F� �Nd ھ�N و ر��3ران و . ا 
 .�,�)�B� �� sن و >�و#��ه ھ�ی $Rرگ و $06 =��ورزی ھE ا.��د)� ای و�3د '�ارد

��� �'�F% داد، ):N��I .3ان $� دو  ;[3ر '�\�R ا.��د)� ھ� در �3H  06$� را ��$ ��3H  ھ�ی %=�# �:\3= �$ 

�ددA . و =�ر tF= ��3H  ھ�ی %=�# ��3BI
 �O���< W\3= ر��F$ا�' . P���. ا��س ا��ر اداره�$

=�ر�,� و  ٥٠٠ا��I�B� .,�4 دو #�=% $� $�0 از 
�  ٢٥٠ده #�=% $� $�0 از Aس =�ر�در #�Bل ?�

�=% ھ� در $06 آ�3زش و )� . و�3د دار'�# P(ا
� . '�ا .3ر)EF >+�لd=ا EF(3)^ه در $06 .3ر$

���ا)P}Bf��' Z #�ن ا��زه ا =�ر=,�ن ��4# �= �'
�B'  ار�دھ� $�ای .�:N در ا.��د)� ھ� ا�

ذ=� ا�% =� در a � s(�,� 06$زم $. $3رز'�
�=�� و�3د '�ارد =� $�0 ا# iی ھ���S3. ٢٥٠ز 

 %=�# P(در ا P(ا �� دا#�� $�#�، �[�ف $Aر�=
�ان در =�ر�Aه ھ�ی ��ا=,�ه =�ر ��Aر�= Eھ� ھ 

�ای .�:N در $ sB). و در '��(� ا�:�ن �,,=
� ا�%�B= ت . ���'��نc:�� P(ا �$ ��3.

�� ��ری در $�ر�� '�\�R $3دن ;[3ر ا.��د)� 
 .ھ� در �3H  06$� RX�; اھ�B% ا�%

�Eg ان. )P $�ره �����R,� .�ر)6� دارد>�=�3ر دوم در ا�OI  از N�? �=3د  ١٩٦٣�در ���ن .�ک .��ران ھE ا.��د)� ھ�ی �,�� �3
���$ ����� N(a�$ �4'3د ا�� $�'��ل .�3+� #+�ر ھ�ی '����F�S�'3� $3د .� '��ز ھ� و ا.��د)� ھ�ی و?% . �A% $3د، ا�� و���$

�یAر�= s<�,� . در آن دوره �=�  �[�ف $� ا)P. از .�:N ط���.� در �3رد ا.��د)� ھ� ����� =�دB� .3ان '$� ��Iرت د)�
�ی ھ�ی �A�3% '����9ن $+� از در:; Z(ا��ی '�3د، و ھ��RBن  ١٩٦٣#Aر�= N��F� ا.��د)� ھ�ی %�S�+< �+�3. s�' �$

�ک .��ران در #�Bل ?��س ھi�4$ E و�� ;��� ا.��د)� ھ� '�3د. ��Sت دوc�:�.. 

�ان )�ی و�3د دار.,�4 �� >�را�Aای =�ر�$ �.�BI و ��Sدو �B�' ،��Sای �3#0 ا.��د)� ھ� در $06 ھ�ی دو�دN�S . �'�3ن \��ی $
�وه '�#� از �3اsJ ����� ا�%A �� �$ ی ا.��د)� ھ��,$ E�F�. s?ر �� #� � و در وا�� �� P(ای ا��ای ��ده =�دن . �BIه $$

 �Aدا#% =� ا ���)E،را در �, 3J3�Dev-Isع $�)� .3��$ �� در ��=��OI�4� Turk-Sen $ N(�B�� R \� ��,� ����� در'9
ز��'� اcIم و�3د =�د =� �,�ح \�  Hur-Isدروا?s . را�% ?�ار  3اھ� دا#%� در ��=Hur-Is $ N(�B�� R\� �� ا)��F و 

%(�(�� Turk-Sen د�� در �f` =�ر=,�ن دو�S. را از =,��ل �,�ح '���F�S�'3%  �رج =J�; در ;�ل�ی  �)W >�را��3ن \�
�ای ��ت =3.�ھ�$ �\�A ،3د '�ارد���ی  �S� را ��=,,�، >�را��3ن  KTOSو   KTAMS از ا.��د)� ھ� و P(د'� ا�.cش =

$ Eھ �?��  3د درآورد ،١٩٨٤.�  ١٩٧٩از  ،��ل ��٥ت � ا.��د)� ھ�ی ���\ �ا)c. Pش ھ+� . E� 3B'د =� ا.��د)� ھ� را ز)
�ی >�را��3ن از آ�gز �jS�6 $3د'� KTOS$+[� اI[�ی ��;t '�3ذ  ��ا'(��� '�ا#% ز)�ا =��A�� �$. 

BO+� �(و ا.��د %Sر�,�ان دو�= �= E�X3�$ %زم ا�aن�، N�:�. در �,�F'3ا�' �\�A  �$ ��S�g ،�,��$ n<ی $�3ا�)W >�را��3ن \�
از ��OB . =,,� �اف ����ک ھB:�ری ����)� ا.��د)� ھ�ی �,�� و ا;Rاب ����� در .�:����B= N ھ�ی �3?% $�ای �����د اھ
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�ی ?��سAک ا.��د)� ھ�ی =�ر���� n<3� %=�; W( 

'�م $�د، =� $� =WB ا;Rاب ����� و $� � �,�):�ھ�ی " ا)P =�3ر �c.�3رم ���%"ا?�ا��ت ����ک ?�$N ذ=� $�)� از 
 ���'��د'� ٢٠٠٠و �,�0 ا.��د)� ارو��)� را در آ�gز دھ� " $3Fی ;N:�� N"=�ر>���)�ن $$ 0��. 

�ه و �,(R��ک .��ر ?��س ?�'3ن ��ا��ی $�ای ;�ا?j= N د��RBد ھ� ��ری ا�%$� cف �,3ب، در #�Bل . ��f . 3ن�F�B=
 N�:�. 3]I دهR'�� =,� از �ر در ��ل د)�ار ��$ W( N?ا�; �= ،�I�B��;�ا?N د��RBد، ):� از �:�'�Rم ھ�ی '�در در روا$Z ا

و �,�):�ی =�ر>���)�ن ھE ھ�)�B' r,� W),�ه $�  �,�B' r),�ه را #3رای وز)�ان .+��P �� =,� و از ا.��د)� ھ�ی �,��. #�ه ا�%
�����ه .�ک  ١٦٧٥;�ا?N د��RBد ھ� $�ا$�  ٢٠١٤در .�ر)| اول '3ا��� . =3�F�Bن �� >�S) �$ �.+��P #�ه ) )3رو ٦٠٥$�ا$

 E?ر P(در ده ��ه اول ��ل ا �= �S�; ه $3د ١٥٦٠ا�% در��S . �= ��3H  06$ ان ا�% =� =�ر�,�ان ��)N$�? ��:' P ذ=���$
  .ا����ده =,,��Aن از ;�ا?N د��RBد ا'� در =3�F�Bن .+��P آن ھ�i '��� '�ار'�

��,� ا.��د)� ھ�ی �,�� در #�Bل ?��س $��Fر 
�ا=,�ه ا�%� . �J�; ا.��د)� >+�ل $�  ٥٢در ;�ل

 P�$ ن��(�]Iر���ه ا'� =� .+�اد ا %�o٣٦  �.
� ا�% ٣.٣٧٤�"�� ��)P >�را��3ن . '��AرR$

�ا��ی�Hur-Is  ،3 دارد =� در  ٥٦٠٤]I٨ 
� ا.��د)� ھ�ی �E4 را . ا.��د)� ���:N #�ه ا'�(��

در . �� .3ا'�� ��B' �9;c)�� ٣در ��ول #�Bره 
�=�� $BF% ا)(�د ا.��د)� ھ�ی ; �J�; ل�;
 �B' د)�ه �#�$ j,� W( ��Aا��ی =� >�AرR$

��ا��زی . #3د %BF$ %=�اP:B� ���S ا�% ;
�ی ا.��د)� ھ� ��0 $�ود =A0 =�ر�,��ای آ),�ه $ �
�  3$� '36اھ� $3د�  . 

�ه ?��س '�R =�ھ0 (R��,3ب در #�Bل  �,'��
 N$�? 3)% در ا.��د)� ھ�]I و در�� E=ا�.

د)�ه ��  ٤ھ�Bن ط3ر =� در ��ول . ���ھ�ه ا�%
#3د، .�ا=E در ا.��د)� ھ� $3fر �4S�� P�$ %$�oی 

در ;�ل =�ھ0 $3ده ا�%، ا�� ا)P  ٢٠١٢و  ١٩٨١
�ی $� 3ردار $3ده ا�%=��B= 3ب از #�ت,� �$ %�F' 0در . ھ �= �S�� ��3BI زی در $06 ھ�ی�� ��3H  3رد� P(در ا

ھ�N ھ�ی $Rرگ را در  ١٩٩٠و  �١٩٨٠,�)��S3. sی >+�ل ا'�، و =tF و =�رھ�ی وا$��F $� .3ر)EF و ھ��Oاری =� در دھ� ھ�ی 
  . ا.��د)� ھ� $�زی �� =,,� #�Bل اداره �� =�د'� $����)P '�0 را در =�ھ0 '�3ذ

ل �[��ه - �۴#ول F0 در د�� ھE�ا�/ ا��و  W!اد ا#C� 

 ��ل 2012 2001 1991  1981

 I[3)% در ا.��د)� ھ� 23,884 21,485 20,154  20,409

%37.8  %28 %23.78 %25.54 

 %(3]I E=ا�.) %�F'
 N= اد�+. �$ �]Iاد ا�+.

�انAر�=( 

  

��X� =� $� را$P�$ �f ا �. �+B� �f  س�F;ا �$ ً�.�BI �= #3د �د)�ه � �ری ھ�)�:Bا)0 ھR<ا ا�.��د)� ھ� ��$3ط �� #3د، ا �
�دد و $3fر ��6~ '�#� از د��3را.� ا�% =� $�ای ر)�J% ا?��Hدی از آ':�را A ����=��ن $��� s<�,� ا.��د)� ھ� در$�ره

Rا)0 ;�3ق ��ھ�'� و د��RBد ھ�ی =�ر=,�ن دو�S� را '�9رت �� $3)^ه در ا)P $�ره ?3ا'�,� �3رد '9� ا'� =� ا>. د):�� �� 3#'�
�وف ا'�، \�ا =� ا.��د)� ھ� . =,,�+� Eت ھ���4� P�'3ا? �$ ��<�A ار��اض ?�Iاز �3ی ا.��د)� $��ت �3رد ا �= P�'3ا? P(ا

�ت �3ا'�ن $���4� xI�$ ار �+�ش��ه  3اھ� $3د �+���'� =� =�ھ0 ;�3ق ھ�ی ر.�� ��P�X $� ;� ز)� '��ز $�ای ا�(R�.  �رج 

 0�,��ت"ا)xI�$ �S�F� P آ�gز ��)P ا.��د)� " '� $� ?�'3ن ��4�AرR$ و �X�:(�,� ی�$� ���ر=% �B+� ھ� �� >�را��3ن \�
�د)� KTOEOSو  KTAMS, Kamu-Sen, KTOSھ�ی $� '�3ذ �,�� ��',� A. 
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�ک .��ر #�Bل، $� cف ھB:�ران ). nدر �,�ط �ی �,��3'�'� .��ر#�ن در �,3ب، \,�ان =,��ل ?�ر.B,�ی >�را��3ن ھ�ی \�
� ا.��د)� ھ�ی I[3 '�ار'�$ . %=��ای ?�ارداد ھ� #$ j,� `f� در �+B�ا)P #�)� '�#� از آن ا�% =� آ'�4 در �Gا=�ات 

�ی وزارت =�ر �,+:b #�ه ا'�، $�P ا.��د)� ھ�ی �,��د. '�ار'�Aار#�4ی =�رRA در �= �+B��)�� .�Bم ?�ارداد ھ�ی �.  �$
�>�� ا�%A 3رت� ����ان )�ی در �3BI 06$� . =�ر>A=�ر �از ا.��د)� ھ� ��',� ا.��د)� �,� � �$ �= %�A 3ان. �� s?در وا

)TRNC (�'ا �.�,B.ر ?�ر��F$ ،�'ا ��F$ی =� $�ان وا�>�را��3ن \��ی .,�4 در �3ا?+� وارد �Gا=�ات �� #3د . از .�:�cت \�
�)�ن =�ر $F$ P% ���ا #�� �,�� $�#�=� در �Aا�< `f� در ��3BI � .3د و )� '��ز $� ا$�از '9

�ان و ��4� �,'�� �O"# ��g وه ھ�ی�A ی در ���ن�A=�ر �3ب آن، ���% از ��ز��'�ھ,��ه ?��س، $�  cف (R�در #�Bل 
%F�' �(G� ه ا�:�ن��g .06$ ود $� =�ر=,�ن��� s?3ا� ��ی ھE در $���Aر�= N:�. ا.��د)� و j(��3BI� و =�ر=,�ن  ���وده .+

� از �3#0 و ;�B)% ا.��د)� ھ� ���وم ا'���ان ��4Aو $3)^ه =�ر ��3H  06$ ری از =�ر=,�ن��F$ ا�% و در '��(� ��Sدو .

�ای ��ز��'�ھ� ا.��د)� ای در �3H  06$� �3رت '��>�� ا�%$ ��#3= iھ� �= %F�' �,+� P(�$ ���Sا P(ش ھ� . اc. �:O$
(����ن رو$�و #�ه ا'� =� در )W �3رد در ��S3. 06$ات �,+�� $� ا �اج و���F= ��O= s'� =� در ا.��د)� $� ��S�6% #�)� =�ر>

�)P ا'���دھ� و . �o% '�م =�ده $3د'�، ا'(�����AرR$ از �): ��3H  06$ 3)% در ا.��د)� ھ� در]I ا#:�ل s<م ر�I �O}F�
  .'�ر�J)�� ھ� از ا.��د)� ھ� را در ?��س .�:�N �� دھ�

 

ل �[��ه ���س – ٥ �#ولF0 ر��ی در  ��SV ھی !F#ه �

م� X�&ل �&  
د�� E�اد ا#C�

�W! ی  ھ

�C#اد �ر��ان 
�W!  

SV�� ع��  �&�& Z^�%  
 6�د�� 	E�ا �W!

 �))FKا  

Turk-Sen  1954 10 2,135 
>�را��3'� از 

 ا.��د)� ھ�
�\ �$ N(��  

ETUC & 

ITUC  

Dev-Is 1976 3 854 
>�را��3'� از 

 ا.��د)� ھ�

��)N $� \� و 
 �$ ��F$وا

PEO  

WFTU  

Hur-Is 1993 8 5,064 
>�را��3'� از 

 ا.��د)� ھ�
  ��)N $� را�%

  

KTOS 1968 – 2,167 
 N��F� �(ا.��د

 �+�BOن
�\  

Education 

International; 

WFTU  

KTOEOS 1968 – 2,486 

�N��F ا.��د)� 
د$��ان 

 د$�����ن ھ�

�\ �$ N(��  

Education 

International; 

ETUCE; 

Euro-Clio; 

WFTU  

KTAMS 1973 – 3,374 %Sر=,�ن دو�= �\ �$ N(��  
  

AMU-SEN 1975 – 2,461 %Sرا�% =�ر=,�ن دو �$ N(��  
  

 



 

 ۶٠از  ����٣٢   

٢٠١۵���4��ر  : ��ظ�ھرات �	�رک د��ری از ا���د�� ھ�ی �رک و �و���
 � �6رس �رای I&�� �ر ���ر �&

���?1/ ار��طت �1C�B و ز%&�D�B ید�� ھE�ر ا  � و دا%�� �

  در �,3ب

ط3ر =� ?����A c #� �� ��ر ��E�F ا.��د)� ھ�ی ?��س $� ا��س ��ل $�)��'��)� $3fر داوط��O'� و $� �Gا=�ه �B+� و  ھ�Bن
�>�� $3دA N:# اردادھ�ی آزاد��ی ���ود #�ه $3د و . ?��)'��� �$ %S0 دو�' %Sدردو �و ?�'3' ����� �O زه ��ا�����Z  ا

�ی را '�ا#%Aری $3د و در ��ل . =�ر��ھE در آ���'�  ١٩٦٢ا)E�F�� P �� ��3ری .� دھ� ��)�'� دوران ا��+�Bر ;�=E و 
�د= %��d. R�' ف راc� ا s<ای ر�� #�ه و ���رات �Gا=�ه �B+� و راھ��د ھ�ی aزم $��F� س�� 'I3� . ا���cل ?����$ P(ا

 n<3ا."�'�,BO�,��Eg آ" �OI ود $� $3د و��� �ن =� .�اوم ?�'3'� در ?��س �N��F '�ا#%، ا�� $�ون اRSام ?�'3'�  3د را $���
�ده $3د و در ��E�F دو ��3ری $� ;�u ا;��ام $� ط�ف ���$N و = N$���� و درک �?c $� .+�4 ا �م ����RI مcIا �I3'

�ش .3ا>��ت >� ��$�P =�ر را ��0 �� $�د(G� . ���' P�(ر"آ�= Z$و ادا��  ١٩٧٧در ��ل  =�" روا ،�(�� P(ا �$ Eھ �# t(3H.
�د)�A ارداد آزاد $3د، ا��3ار�ا)P آP�X '��� در P�I ;�ل $3fر . .3ا>��ت ��)� =� #��N روح داوط��O'� و �Gا=�ه �B+� و ?

�)` دا#%H. فc� ا s<و ر �+B� n<و ا�3ل .3ا Z(ا��ر�� #$ ��ی $. ~6��.  

�ا �� #3د، $��P ;�3ق �3رد ا �cف و �,�>s �3رد ا �cف .��وت $,��دی ?�)N ا�% و $�ای ر>s ا �c>�ت ?�'3'� =� ھ,3ز ا
�ف  f�$ ای داوران��aزم اa E:; �#�3ه ھ�ی ��H6� را ارا� �X� �B')� و $� �Gا=�ه �B+� و ���'(���ی و در P�I ;�ل $

?�'3ن، در ��P ��ون و روح . .�=�� �� GAارد
=���B ھ�ی ��  3د، $� ��E�F �� ��3ره و 

��3ری ا��3ار ا�% =� در ��P آن د)�3Sگ 
�د�A �� N:# �I�B��در " روا$Z =�ر"?�'3ن . ا

�ای آ'�5 از '9� ?�'3'� از آن ا'��9ر �� ر>% �ا
=��n<3� c $3د و $�ای �� دھ� .3ا'O� %F` در 

�(�B' u�; را �I�B���[�ف ا)P =� از . را$�f ا
W ارزش )W و���O و ا$Rار >�ا.� ر>% و $� )

 �$ �4,. c�? �= �S�; د)�، در�A N(��. �I�B��ا
  .I,3ان )W .3ا>n دو��'�� د)�ه �� #�

� راه � �در �(3Bع ھ�i ���ود)% ?�'3'� ��ی $
 n; ھ�ی ا.��د)� ھ� و $3)^ه %�S�+< و �ز��'�ھ��
ا�H�Iب و�3د '�ارد ��� در$�ره '��وھ�ی ا�,��� 

b�O� در $�ره . و Eھ ��+'�B� iھ� PBJ در
�اض $� �Iای ا�$ �OB�ا�H�I$�ت ����� از 
.�B�BHت دو�S� و�3د '�ارد، و ;�� و?�� 
ا�H�Iب $3Hرت  3دا'����6 و  �رج از 

 �� NH< و N; ه��د $,�رت =�ر $� داد�Aه �� =�� و �+a3Bً در ��% ��G� Rا=�A �� ری �3رت�= Z$ر\3ب ?�'3ن روا�\
�ددA .فc� ان از ا�Aاو?�ت =� #:�)% =�ر � �� ;�3ق ا�%، $� و�3دی =� در ا)P �3ارد ;n ا�H�Iب ��0 $�,� '��ه  $� �$

� '3Bد، ���وط $� آن =� ��+. s<�,� �� �ا�%، در)�5 ھ�)� در ?�'3ن روا$Z =�ر و�3د دار'� =� $�3ان از آ'�4 $+,3ان ا �cف $
�اA3ق =�ر�; �$ �Xا��.,�BI %�I3,B� �4ه در .N�3 $� . ن د)�ه �� #3د$�3ان '��ن داد .(�وز >�;�� از ?�ارداد و )� ا���'�ارد ا

ا�H�Iب در �3رد  ���ت $,��دی و ا���� ا�% =� در آن �3رت $� ;�ا?N  ���ت ��)� ر�3ع �� #3د =� ط�n .3ا>��ت 
%F�' از آن �(�ز �f6. اء ا�% و��aزم اa ��3BI . در ��ل n<3ا. P(رگ $��% آ�� و  ٢٠٠٤اR$ و ا.��د)� ھ�ی %Sدو P�$

bh�  اِر�fJا Z(ا���)�P(R �3اد ��$3ط $� ?3ا'�P د>�I� #3د =� $� دوS% ا��زه �� داد # �. ،�# �<�Jری ا�= Z$3ن روا'�? �$
�(�B' NH< و N; ی را�Aت =�ر�<c� #3د )� ):(�'�� ا �ب در  ���ت ا����H�Iا s'�� و �(�B' مcIا �O�.  

�ا�� ا)P روا$���  Z� 3H$رت  �Gا=�ات �B+� در $06 ھ�ی دو�S� و '��B دو�S� ھE ا���$ ��Sدر $06 دو �\�A ،3د# ��
 �$ %Sدو n<ا��س .3ا �و �b از .t(3H ��ر�BSن ;��N �� #3د و '� آن =� ��',� $06 ھ�ی '���PASIDI  �Bارک ?�'3'� و $

�\� �Gا=�ه �B+� وظ��� ا�O� ا.��د)� ھ�ی �,�� را . دو�S� و  �3H� از ط�)G� nا=�ات �B+� $��% آ)�A �� N�:�.
)�>�� #�ه ا�% =� >+��S% ھ�ی ا.��د)� ھ� $��Bار ز)�د #��N; N و >c:�� NHت >�دی و ���'(���ی ھ�)� G� دھ� ا�� .�ر)(�

� ا)b���. P و .�3+� �,�وق ھ�ی $�ز'���F� و .���P ا��I�B� در $��Fری از . $�ای ر>s ا �cف ھE  3اھ� $3د$ �<�Jا
�=��4 و $06 ھ�ی �,+�� $� ):� # P(ه ای را در اداره ا�BI 0�' �= %د)�ه ا��A N(��. ا.��د)� ھ� E4� از اھ�اف و =,0 ھ�ی

� آ'�ن $�زی �� =,��AرR$ 3'� ھ�یB' وق ھ� $3)^ه در�,� . �O=� و�� �و ر>�ھ �ح ھ�ی  ���ت در��'��آ � ا)P =� ا ��اً ط�
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 �وروم �را�ری ا���د�� ھ�ی ��ر�ری �6رس �رای ��وق �را�ر ��ر

�ا �� #3'� $� و�� �BIه د)��ی از '�0 ھ�)� .��)N #�ه�ا'� =� ا.��د)� ھ� در  ��% $� اI[�)��ن $� �4Iه دار'�  ا.��د)� ھ� ا
�ددA �� �4'از آ %(�Jا.��د)� ھ� و ر �$ �]Iب اG� xI�$ و . �,,= �� �J�I �]Iا.��د)� ھ� $� ا �= �Xو دارو �ت در��'��� 

� ارزش I[3)% در ا.��د)� ھ� ا>Rوده ا�% و $� ��O= N��Iی د)��ی $�ای �Gب و �tO اI[� $� �3ی$ R�'  N(��. ا.��د)� ھ�
  . #�ه ا�%

�ی و >+��S% ا.��د)� ھ�ی �,�� در ?��س و�3د '�ارد، �A3]I ای�$ �Xا��ا)P وا?+�% =� ���ود)% ��ی از '9� ?�'3'� و ا
ز��,� . $�),+� P� F�'% =� ا)�S�+< P% ھ� $�ا)��ن را;% و $� ھR),� ا�% و .,�4 $� '9� و د)��Aه ��d%  3د#�ن $��F� دارد

�?�$N ا'+�fف در ���$N ��ز��'�ھ� و $�زار =�g ه�A ی و�� s'.3ا',� �3ا �ر ��= Z��� �'ز�� Z(ا��ر، �� ��ر ا?��Hد، و #
�ی ا.��د)� ھ� ا)(�د =,,��A3]I .�,�<�( 0(اR<ی ا�I�H. 3رf$ دی�H�?ان ا��$ �$ s'3ا� P(م ا�B. و.  

]+$ �Aی \,�'�5 =�ر��ی از =�ر  ،3)% ا.��د)� درآ)�����6�ی از ط�ف =�ر>��� و .�س از ا'�������A3O��)N��I P در �B4�
�� در �,�)s  ���.� و $06 $�زر�A'� رخ ���از �3ی د)�� . '�B)� ا.��د)� ھ� در =�ر�Aه ھ�ی $Rرگ ا�% و $�0 از ھ

�XR� و >�دی و  �'3اده ای آ'� =� در اان =��F$� W\3ری از #�=% ھ� و =�ر�Aه ھ� \, Z$ا�% =� از ;'�4 روا E=� �9'
�ای �Gا=�ه $ �(���ی ا.��د)� ھ�  3اھ� $3د، \�ا =� از )W �3 روا$Z��� Z =�ری �A3]I N$��� در s'�� P(��AرR$ ری�� ��

�B'  ی���ای .+�اد ���ود =�ر=,�ن ����)� و '��وی =�ر $ �= %F�' �<��ای ا.��د)� ھ� ���ون $� �$ �GAارد و از ط�ف د)�
#3د =� #�ا)P}Bf��' Z =�ری ��',� �3?% و ��ره و?% $3دن ا���6ام و >OH�  )�ه ��د#3اری د)�� در �3?+� د. ,,�=��ف 

�دد ن ��آ$3دن =�ر ��'s از A ی��ان ا)(�د #3د و ����Aا.��د)� $� =�ر �B�F� 3د =� ار.��ط# . P(ا ���ان ��4Aدر �3رد =�ر
�  3اھ� $3د. N:�� Eزھ�$ �S�F�،  �= ا��ی ?�ار دار'� و از '9� ز$�ن و ��آ'�ن در #�ا)��F$ Zر ��6ط�ه آ\. P}Bf��' و R

��' Z(ا��ی ?�ار Fاط�Icت ?�'3'� ھE در #. �I��'�$ �� ��ی را ھو ر)I WF[3)% در ا.��د)� $�ا)��ن  $� ����$ �,(R
�ی [از ھP�B رو I.  3اھ� دا#%�A3ر)�ت از�=��ورت $��Fر ���ود .� و .��)�آو ;�B)% از  *���ن ا?��ر �J s?3� ن در�' ً� 
� ��',� �P���6�F �,�زل ھE ھ�i '3ع �3#0 ا.��د)� ای '�ار'� در ;�S�P:B��' . ا�%��وه ھ�ی ��4A � �=� $��Fر)��ن $�  $

� ?�'3'� $� �3رت .��I،  Z�< �'N�Bدa'� $� ;�3ق #�ن رو$�و),�'�.+�ی و .(�وزات �g ت =�ر�I�� و �'aد�I�' Z(ا�و  #
 ��; �:O$ �:(R�< �4ی(�  ..�+�[�ت '^ادی و �,��F�رت $� �3'�$�ا$

ا.��د)� ھ� ��ا'(�م $� ���ود)% ھ�)��ن در ?�رت 
 ��ز��'�ھ� و ��)� A,(�)0 ھ� وا?j #�ه ا'� و از

$� $+� �3اsJ  3د را  ٢٠٠٠از ��ل  )P روا
�د'� =�  SEKو  PEO. ا�cح =�ده ا'�= n<3ا.

از ا�cح ?3ا'�P =�ر ;�B' %(�B),� .� وزارت =�ر 
 از ��OB $�3ا'� ؛��ا �O =,� =�ر$Z $�3ا'� در روا

�ارداد �B+� را .�B' �(�B)� و )� آن? W(  N= �$ را
 $06 =�ری .�3+� دھ� و ;�� =�ر�Aه ھ�)� =� آن

�B' ا��� ا)NB��� �,,= . P ��زد را ا$ �<�Jا
ا�c;�ت ?�'3ن =�ر $� ا)P �+,� $3د =� $� 

� ا;�Fس '��ز =,,� داده #3د ا��زه  ھ� ا.��د)�Aا �=
�,(�B' �+��ارداد �B+� $�اد�Aه ��ا? E�B+. ای�$ .

��)� در  ٢٠١٢در ��ل  %Sار دو��>�� #� ا)c= ��(a Pً  ٢٠١٣ا)P ا�c;�ت از �3ی =�ر>���)�ن رد #� و $�'��ل ا���A b�.   

P ا.��د)� ھ� از =� a)�� د)��ی $�ای $���B% #,� � و?�� ،ا�� ا.��د)� ھ� .3ا'W( �$ �,�F �3>��% د�% )�$,� ٢٠١٢در ��ل 
%#GA ن�BSر�� t(3H. .ا.��د)� ای �$ �(���، را �Gب  ٣٠=�ر=,�ن )W =�ر�Aه، $� ;�ا?N % ٥٠=� ;�ا?N  ?�'3ن Aده =�ر�=

ا��زه داد =� $�ای �o% ر�B� در د>�� �o% ا.��د)� ھ� ا?�ام '�B)� =� در '��(� =�ر>��� را �ROم $� $��P� �,# %�B ا.��د)�  ،$�#�
�� �(�B' .\ N?3'�'� % ٢٥,�'�5 ;�ا�h$ �(ان  نآ=�ر=,�ن $� ا.��د�Aر�= N= از �ی ��6��A ا.��د)� ھ� $� رای %�o �و?% د>�

 �Aد و ا��ی % ٥٠#�Ng در ان =�ر�Aه ا?�ام  3اھ� =�A ن در رای�A�,,= %=�=N =�ر=,�ن % ٤٠$��ط� =� ;�ا?N (از #
�ش ا.��د)� . $���B% #,� ��  3اھ� #�$�زھE ا.��د)�  ،ی دھ,�أ$� I[3)% در ا.��د)� ر) $�#,�(G� 5,�ن ازBھ ���� =�ر>Aا

�)�B از �3ی =�ر>���، ا.��د)� ��ا;��ً  ،��$�ز ز'���دا % � �$ E:; �و $3fر ?�'3'� �(�ز $� ;[3ر در ��N =�ر و  cIوه $
�ای I[3)%  3اھ� $3د$ ��O�..  

� �,�� د)��ی =� $�ای ا.��د)� ھ� در ا�c;�ت�o�. 3د  ٢٠١٢?�'3ن =�ر  ���ود)% و�آن $3د =� ا��زه ا?�ام $�  ،��آ3$
را�� ھ�)� در )W ا.��د)� آ$�'��ل '����ود)% ا)P . ا�H�Iب از ا ���رات ا.��د)� =�ر=,�ن ��ز��ن  ���ت ھ3ا)� ;Gف #�

 آن ا'(�م ��=W\3 =�ر=,�ن $�ج =,��ل >�ود�Aه ھ� $�xI آ#���� در  ���ت دو >�ود�Aھ� #� =� .�Bم ��واز ھ�ی ?��س $� 
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 ��ان در ?��: ٢٠١٢'�:3ز)�، '3ا��Aت =�ر�$�H�Iا P(���'a3از ط �س): 

�وری را $�  ���ت  �٢٠٠٤، و $�xI #� =� دوS% و ��ر�BSن ?3ا'�P ��ل '3#J b(و�� N?و ;�ا �در �3رد  ���ت ا���
�ش دھ,��FA ل�)W ?�'3ن و)^ه در $�ره .�Bم =�ر=,�ن ��ز��ن  ���ت ھ3ا���B)� =�3ری  =� $+�ا $� ،>�ود�Aھ� و $�ج =,�
n; %(ود��� �$ �)��,S�$ ی )�>% و�F. ����)'ا.��د)� ا N= ب در�H�Iا.  

  در #�Bل

�ه ;N�:�. n ا.��د)� ھ� .[P�B #�ه ا�% ٢٣$�ا��س ��ده (R��ک .��ر ?��س در #�Bل . ��f,� در ��4 . ?�'3ن ا���,.
�$3ط $� ا�,�% �O� دوS% ا��زه دارد ���ود)% ھ�)� را  =�ا�% =� ?�'3ن ا;��Bل ا)P را ��0 $�,� =�ده آن ���ود)% � N(a�$

�(�B' ل�BIا N:�. n; P(ا ��ا)P ��ده . $$ �<�Jدر  ٢٤ا �+B�� و �,����ت =�ر $�P ?�'3ن ا���� ھG� n; P�,5Bا=�ه Aر�=
  .=�ر>��� و ;n ا�H�Iب را $� �,39ر �����د و .�3+� #�ا)Z =�ر و �3?+�% ا?��Hدی .[3B' P�Bده ا�%

�$3ط $� ا�,�% �O�، ;�3ق� N(a�$ �= %ا� P:B� Eب ھ�H�Iا n;  �د)��.[P�B #�ه در ?�'3ن ا����، '�3BI E9�، و ��)
�ح در ?�'3ن ا����  ?�'3'�ً H� ل #3د ;�3ق و ازادی ھ�ی��ان '��وی ا'���9�، . ���ود )� =,�F<3د ?[�ت، ا�$� ا)P و
�'�F= و �O� د>�ع N,��� ��ان �b�O و ��)F<ی را در ا ���ر دار'� ار.���ن، ا��O= ھ�ی %F� �=، 36' ب�H�Iا n;%#اھ,� دا.  

.,�4 .+�اد �+�ودی از =,3ا'3�Fن ھ� از .t(3H ��ر�BSن  ،#3د ��$3ط �� ILO.� ا'(� =� $� =,3ا'3�Fن ھ�ی ��ز��ن ��4'� =�ر 
Aا �وا)���س .�ک �GA#�� ا�%، و $�?  E�,= �9;c� ه را�# ��<�(G� 3ن ھ�ی�F'اد =,3ا�+. Z�<  م�B. ر=3رد را در P(�.��ر $�.

�ک .��ر ;�ا?N  ن ا.��د)� ای در ?��س '��ن ���a�+< �$ ��;�Hا�� . د'�� دارد. ��f,� ا.��د)� ھ� در %�+Jو NBI دھ� =� در
 ��Sدو �B�' و ��Sای ا.��د)� ھ�ی $06 دو�� در P�I ;�ل ��. ھF�' �$ E%\,�ان $$ �;�3ق و �,�>s  .3ان �A% =� ?3ا'�P '�ظ

�ان �3H  06$� �3Hب ��ل A١٩٩٢=�ر ��ای ا)P ?�'3ن و�3د . >�� ھE ھF%.� ;�ودی ����ا�� '3ا?~ ��ی در '�3ه ا
�ده و ?�'3f$ ،�  ً�'3ر ��dل $�و�3دی'دار= P�B]. ا.��د)� ھ� را �$ P��3�� n; 3ن'�? P(ا �= �B' �(3)% در ا.��د]I  xI�$ �'3ا.

�ان $�6ط� I[3)% در ا.��د)� از Aری د)�ه #�ه =� =�ر��F$ 3ارد� NBI 3د، در# �Aاج =�ر�+�% Jو. =�ر ا �اج #�ه ا'�ا 
�ا�%.�$ Eھ P(ر از ا�= Z��� در �,B(و ا %�c� �$ ��ای ?3ا'�P '�ظ��ط�n آ��ر وزارت =�ر در >���O اول ژا'3)� . در ا$

٢٠٠٦  �����h� ه ا�% =� در � ٢٢٥٥.+�اد  ٢٠١٤.� ��)�ن�# %�o ر�= Z��� ه  �٥٥'�� در�# E�   ان�Aگ =�ر��3رد $� �
���Aر در �B� �� 06$ن ا.��ق ا>��ده ا  ٢٣ از آن ���ن .ا�%� �oدر $� . '�;�د�? N,���>�� ا�% =� $+3�B= %Oد �(G� وزارت =�ر

�ان در ���Z =�ر Aاز ا�,�% =�ر �ا'(�م $�زر�
;�B)% ا�:�ن '�F% و $,�$�ا)(3A P� �I �=م 

�ان Aدر ا.��د)� ھ� از =�ر �=�> ��3H  06$
�$ Eھ %Sدو %(�B; م�I �= %3ده ا��'  �<�Jآن ا

  .#�ه ا�%

�\� ا��d,�ھ�ی =B� در �3H  06$� و�3د Aا
� �Gا=�ات �B+� در #�Bل ?��س  ،�'دار���$ �Sو

 در $06 ھ�ی دو�S� و '��B دو�S� �3رت ��

�د�A .�(ا.��د Kamu-Is  �+B��اردادھ�ی ?
=,� =� .�Bم  ��a'� ای $� وزارت دارا)� ا�[� ��

 =�ر�� =� در $06 ھ�ی اداریرا =�ر=,�ن )�ی 

��Fت �از �3ی د)�� �. دھ� �0#3 ��، =,,�
'��B دو�S� و 4#�دار)�4 و .+�و'� ھ� ?�اردادھ�ی 

 �'�Aا�� N��F� ات�ای �B+� #�ن را در �Gا=
 ،cIوه $� �Gا=�ات �B+�. ور'�آ $��% ��

�>�P وام ھ�ی $� 4$�ه '�زل و A ا.��د)� ھ� در
��J )�را'� ھ� I و j��6. �$ �<�H� 3اد� s(3ز.

�ای �I tO[3 در ا.��د)� ا�%$$ �O��I دار'� =� $36دی  3د %=�# Eھ �]Iا �.  

�ی $3fر  �ص ��$3ط ��Aھ�ی =�ر N:�. م و�I 3رf$ ان�Aری =�ر�= Z(ا� .� ا'(� =� $� ."���ات ?�'3'� و ����� ا �� و #

�)P ا.��ق '3'�? ��(a� I %�.,3ان �B4� ،د و ��داش ��ھ"#3دRB3ق، د���; P��+. 3ن'�?%S3د =� ا'���د و  "�'� =�ر=,�ن دو$
�اض #�)� .�Bم ا.��د)� ھ� را $�ا'��%6�Iا . P(را =� .�زه وارد ا �ر=,�'�= �Xد ا$��اRB;�3ق و د�� �4�3. N$�? 3ن $� ���ار'�?

�� ��S% دو��  �ر�,�ان را =�ھ0 ��= �(�� s<�,� اردا #�'� و��ای ?$ �+B�د =���� داد و از .3ان ا.��د)� ھ� در �Gا=�ات 
�)n ���$� ?�'3ن  �3H� ��زی �3Hب . $3دf$و #� ٢٠١٢��ده رو$�FA اض��Iا �$ Eھ . %(�:# �$ P�'3ا? P(دو ا��\� ھA

  .ا�� در =�Bل .+(t ھ�دو از �3ی د)3ان S�I� ��X�. #�'� '�ا.��د)� ھ� $� داد�Aه ?�'3ن ا���� >����ده #�
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� از �ذا�رات ھ,�$ 4�ش �رای و�دت �6رس�0� 

 W(�. E(�? 3ن'�? ،R�'  ه  ٢٠٠٨=� در��ل�# t(3H.ا�% ،$3د ��3. N$�? . 3ن'�? P(ا ا��ای E�F�� W(v .ز)$ �I�B����P ا
وارد  ��% #�ه $3د'�  ٢٠٠٨=�ر=,�ن $06 دو�S� و  �3H� ا)(�د =�ده $3د، =� در NBI ;�3ق =�ر=,�'� را =� $+� از 

 =� ?�COLA ( ًc(% .3رم '�خ $�ا$�ی ھR),� ز'�A� t(3H.، �F' �$ #� ٢٠٠٩$� ��EB ?�'3ن =� در ��ل  '�4)��ً . داد�� =�ھ0 

W( دو ��ه �� �,�� د)��ی $� د��RBد ھ� داردv#3د، =� cBI . $�ر ا�BIل �� #� ا=,3ن ھ� #0 ��ه )W $�ر ا�cح �� ھ�o .

�3H  06$ =�ر=,�ن�3'� # �B' خ .3رم��ا$���زی د��RBد $�ا��س '$ P(ا N��# a3ا� .  

 Eس ھ��ک .��ر ?�. ��f,� در %Sدو �$3fر ��dل  ٢٠١١در ��ل . ;n ا�H�Iب را \,�)P $�ر ���ود =�ده ا�%در ���4Sی ا �
=�ر=,�ن $�ج =,��ل >�ود�Aه اcIم =�د'� =� ھ��RBن $�  و?��ھP�,5B . روز �B,3ع =�د ١٨ا�H�Iب را در �� ��ر�� �b از 

H�Iا %I�F$ ان��=�� اردو�gن د�% $� ا�H�Iب  3اھ,� زد، #3رای وز). �. �ب را �B,3ع =�دورود ھ3ا���Bی 'F6% وز)

ا�H�Iب  �� دھ�$� دوS% ا��زه ا)P ا�% =�  3H�١٩٩٦ب " �Gا=�ات �B+�، ا�H�Iب و ر>�ا'�م"?�'3ن ھ� $� د�'��ا):� از 
�ده . =,�را ���ود و �B,3ع  " ���ت ا����"$�4�6ی در �FA ��F�. ا�:�ن �$ ��$�  ?�'3ن cBIً ا)P ، " ���ت ا����"از $� .3

�ان .Aب =�ر�H�Iا n;%ده ا���ای ���ود =�دن ا�H�I$�ت  $��ل .� ١٩٧٦از ��ل . (�وز >�;0 =$ %Sر  ٩٥دو�$ P(از ا
  .?�'3ن ا����ده =�ده ا�%

  

�CF� ا��اتb% د وc1�ا �%�F! ,�C^و  

  �,��f )3'�'� .��ر –در �,3ب 

�)�ن ر#� �,+�� در �3ا�s )3 ٢٠٠٤ورود ?��س $� ا.��د)� ارو�� در ��ل �$O:� ا�:�'�ت  ،?���� #�- '�'�'� .,xI�$ �4 #��ب 
��)�ی را $�ای .�3+� ا?��Hدی 3�Aد . s(�,� �,'�� رگR$ ادا�� )�>% و در $06 ھ�ی j?3. 5,�ن $�ونBدی ھ�H�?ر#� ا

�ش )�>%�FA ����$ E$�زھ �و $�': �'�B� �� . �� ارزان $� ر#� .�I�Hی رو$�و #� $� و�3د آن =� $�����ان ��4Aورود =�ر
�ان از ��4� P(3ردار $3د'�ا �در . =�3رھ�ی #�ق ا.��د)� ارو�� و )3'�ن �� آ��'� =� $3fر  3د=�ر از ا��زه ا?��% و =�ر $

� از ا.��د)� ارو��،  ٨٣،٣٨٧.+�اد  ��٢٠٠٩ل A3رھ�، و  ٥٧،٤٦٠=�ر�= �� از د)�Aک  ٢،٣٢٣=�ر�� از ?���� ھ�ی .�'
� .��ر از #�Bل ر��B $:�ر ��"3ل $3د'� و $�.3�� $� ا'�ازه �g ر�:$ Eی ھ��وی وا?+� =�ر $�)4� $3د =� .+�اد $��Fر $����'

  .ر�B� ا#�"�ل دا#�,�

�وی =�ر را �' N= 3م� W( a�B�;ھ� ا ����? ��g
 %�F' P(داد'�، ا�� ا �� N�:�. ا)�م آن P(�.a�$ در

�ان ا?��Hدی >�ار��� و  ٢٠١١از �$ �= ،�+$ �$
�>%، =�ھ0 )�>%A a�$ ری�:�$ N:�� . ورود

�وی =�' ��ک $����. xI�$ ان ا.��د)� ارو���Aر�
 t��' از و�< %�F' �$ ن�(���=�ر #� \�ا =� =�ر>
=�ر �3رد '��ز#�ن دا�BX در ;�ل ا���6ام و ا �اج 

�ان $3د'�Aر�= . �Aآ��د �$ ��3. �$ P(ا �$ �<�Jا
#�ن $�ای =�ر و ;�3ق و د��RBد ��)�,� =� 

�وی =�ر #�' �?��. xI�$ ،�,�#و در ا'��9ر دا �
در . '��(� �+�ل د��RBد ھ� ھE دا�BX =�ھ0 )�>%

�وه A P(دی $� ا�P�I ;�ل ا>Rا)0 ?�اردادھ�ی >
3�3د را $� �3رد '3Bد� �+B�  .در NBI '��ز $� ?�ارداد ھ�ی 

�د�A �� ھ� �3رت %=�در �3رد اول . .+��P د��RBد ھ� و �Gا=�ات �B+� ھE در �j,� `f و ھE در �f` =�ر�Aه ھ� و #
� ��',� ا.���Aا��$3ط� .�% '�9رت  SEKو  PEOد)� ھ�ی >� j,� ن�(��� CCCIو  OEBاز )W ط�ف و ا.��د)� =�ر>

 b'ن دو آژا�Bه ا'� و .�% '�9رت ھ��$3ط� ط�ف �Gا=� %=�-OEBا�[� =,,�ه ?�ارداد ا'� و در �3رد دوم �,�):� و #

CCCI ارداد  3اھ,� $3د�م رو $� ا>Rا)0 ا�%، =� ا)s'�� P و�3د ?�اردادھ�ی در �f` .+�اد ?�ارداد ھ�ی '3ع دو. ا�[�=,,�ۀ ?
�دد، =� $���� '�#� از ?�'3'��)Rی و رو'� $3Fی A �� 3ر��R=��ی ھ�ی ��A E�BH. 0ھ�= xI�$ ��,j #�ه ا�% و در ظ�ھ

�ددA �� ����ان ا?��Hدی .3�$ Z(ا��ی در ?�اردادھ� $� $�4'� ا>Rا)0 ر#� در #(G� ف�f+'ا.  

�B+� در ?��س $�ون ھ�Bھ,�� ر�B� 3f� P�$ح �jO�6 در �3H  06$� P�$ �(  $06 ھ�ی  �3H� و ?�ارداد ھ�ی 
�د�A �� 3رت� ��Sدو �B�' �( ��S)� در . دو ��3H  ھ�ی %=��ان و #Aر�= P�$ ھ�ی n<3ا. P�$ �OBI ار.��ط iدر'��(� ھ�

$� و�3د ا)W\3= N�S�$ P $3دن =�3ر و . د)�� '�f�%F` ا�,�ف $� ):�)�� ?�$E�B+. N $� =�ر>���ھ�ی ���$� )� ا�,�ف ���$� 
�ا=E #�)� در #�:� ھ�ی ا��I�B� در �,�طn =�ری از )W �3 و �,% �3�3د در ����Fت و #�ا)Z ر?�$�� ���Z =�ر از �3ی .
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3$�3د �� آ)� jO�6� 3حf� در �ا���6ا� E�F�� ه در درون�A0 و وا=,0 '� 3دآ,= �I3' ،�ای $3fر ��dل د��RBد $�. د)�
�=��4 و ا�,�ف در NBI از )Z��� �$ Z��� W د)�� �,��N �� #3د، # P�$ وع $:�ر در�=�رھ�ی $,��دی و در �f` آ�gز)P و #

3�3د '�ار'�� �+B��ا)P ا>Rا)0 د��RBد ھ�ی $06 ھ�ی . ;�� در$�P =�ر>���)�'� =� RSو�� '��ز $� .�+�% از ?�اردادھ�ی $�,$
�وه A �� �� GAارد و $� #:N ��3ر و ا#?3�; N� �B�' NBI دو�S� 3f$ر  3د=�ر $�o�. Eھ ��S06 دو$ �,'�� �O"# �ھ�ی د)�

%F�' ��o�. �$ Eھ �ا�3'��� ��3H  06$ در �و ;� �(�B' �� . 06$ م از�I Ng��� در ��S3ق ھ� در $06 دو�; �O=3رf$
� ا'�، $� ا��d,�ی ;�3ق در �3fح $�aی ;�>� ای و ��)�)�� =� $� ر?.a�$ ��3H  �$ �,'.3ا �ن ��# �S�� زده�$ ��o�. در %$�

  .;�3ق �o$% دو�S� و '��B دو�S� .��وت >�;0 دا#�� $�#,�

�ا '��F,� و .�+�% از آن از �3ی =�ر>���)�ن ھ���B $� ا#:�ل رو$�و $3ده ا�%، �aزم اa �+B��اردادھ�ی ? �# ���A �= ن�,\
�ان ا?��Hدی ا��وزه�$ Z(ا��اردادھ� در �G� j,� `fا=�ه #�ه $�#,�، $�)� $� =N در .{3ری و?. $3)^ه در #? P(ا �= ��

 n<3رد .3ا� �'�hB= `f� وط $� آن =� در��� ���Sد'�، ا�A %=�# W( م =�ر=,�ن�B. N��# �( و �,#�$ �(G� ی�F. �$��� ا�,�ف
�,#�$ ��<�A ار�� از >�=�3ر ھ�ی د)��ی .. ?�o�. ر ����وت ا�% و در��F$ Z(ا�� �� =,,�، $3fر ��dل ?�رت در NBI ا�� #��"

�ی، و Aک ھ�ی =�ر��. ،j,� ر و�= Z��� در �,(��ان ���Z =�ر، �,% ھ�ی د)Aو =�ر و .+�اد =�ر tF= ا.��د)�، ا'�ازه
� �� GAار'��o�. ارداد�? 0#3� �$ �Bر ھ�= N�� در ���ان ��4A3ر =�ر];.  

 ً��S�g �+B�از ?��N د��RBد ��)� $�ای �3fح  ،.�Bم �,�� ھ�ی �,����ت =�ر را $�ای دو .� �� ��ل ;�=E  3اھ,� $3د و �Gا=�ات 
�>� ای، ار.��ط ا>Rا)0 ;�3ق $�  '�خ .3رم، #�ا)Z و '�خ ا�J>� =�ری، �� H� ھ�ی ��a'� و ; �X�'و .3ا ~H6. jO�6�

��c+ا)�ی = ،ا��R� و s<�,� �  .�3#0 �� دھ,� ،�ر=,�ن.+�اد روزھ�ی .+c�fت ر�B�، ;�3ق $�ز'���F� و $��B در��'� و ��)

دیc1�ا ,�KC$ س �C#اد �ر��ن 	� ا&

S� اد#C� :ی @�$� ای  ٣٨٨،٦٠٥  	�N ھ

 =��ورزی، �,��Oاری و ��ھ����ی  ١١،٣٩٥

 ا��6�اج �+�دن  ٩٦٧

 .��S3ات �,+��  ٢٩٠،٠٧٩

�ق، �Aز، .��S3ات ;�ار.� و .34)� ھ3ا  ٢،٠٤٠$ s(�,� 

 ���ت �sB آوری و $�ز)�>% ز$��S#�:� .3ز)s آب، >�cJب، و    ٥،٦٣٤

٤٠،٦٦٣  �'�B� �� s(�,� 

�ات و��)��O�' N �3.3ری  ٧٢،٦٨٥�B+. و �و#� �BIه >�و#�،  �ده >

 �,�)NB; s و '�N و ا'��رداری  ١٤،٩٤٨

�ا)�  ٢٩،٩٦٧(G� و �ا)Gg ت���  

 اط�Icت و �$�6�ات  ١٠،٤٥٠

٢٣،٣٤٧  �B�$ و  ���ت �S�� ا�3ر 

٢،٢٠٢  �:O� ت���  

  ���ت ;�>� ای BOI� و >,�  ٢٥،٠٤٣

٨،٠٥٠  �'�Aاداری و $�زر %(�  ���ت و ��)

�)%  ���ت دو�S�، د>�I�، و $��B ھ�ی ا���ری  ٢٤،٩٧٠(�� 

 آ�3زش و ��ورش  ٢٨،٨٢٩

١٦،١٨٤  �I�B��  ���ت در��'�، $�4ا#�� و ��و)b ھ�ی ا

٦،٢٠٧  ��(�  ���ت ھ,�ی، '�B)�� و .�

�  ���ت  ١٠،٩٤٩(�� 

  ���ت درون �,�زل  ٢٣،٧٠٦
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�ا=E  آ��ر د?�n و ?�$N ا.:�X� در. �,'�B.3ان ;�س زد =� ھ �ن ��,�Bاط �$ �\�A ،%F�' %در د� �+B�$�ره �3#0 .3ا>n ھ�ی 
�ای .�ا=I E[3)% % ٦٣از ر?E " ا)�و. "I[3)% در ا.��د)� ھ� �0#3 ?�اردادھ�ی �B+� ھE در ;�ل 'Rول و =�ھ0 ا�%$

=,�، ا�� از ا'(�X� =� ا)P ر?N��# E =�ر=,�ن $06 دو�S� ھE ا�% =� در $+[� ���Z ھ� '�خ  ا����ده �� ٢٠٠٢در ��ل 
� $�#�% I١٠٠[3)% در آن $� . P�(�� ر��F$ ��3H  06$ 3)% در]I E=ا�$� . ھE �� ر��، �� .3ان ا'��9ر دا#% =� .

�ای ?3ا'�P ار.��ط =�ر �,+�� و  �3H� ��زی ھ� د�ر =E�F�� N ا?��Hدی $�)� �,�9� ��3ط .3�� $� ;Gف OBI� RSوم ا
� I[3)% در ا.��د)� ھ� $3د���$ Eزھ�$.  

�, ا&N1#ا%� C^٢٠١٢(و(  

ZF�  ن�ر$�%�  
دار�#ه �?] و 

�cN0 ر�  

ر%�# و �
ر���  

ر��ن در �?] �
��اد��  و �ر *

�, ا&N1#ا%� و C^و
,�?��  

 %�د 2,584 159,150 28,226 13,326  203,285

 زن 4,306 164,945 13,450 2,619  185,320

388,625  15,945 41,675 324,095 6,890 ZF� 

s�,� : وی =�ر�  Source: Labour Force Survey 2012             ٢٠١٢.���n در '�

�ای آP�X '��� ھ�ی ��ات ��,3ع '�#� از آزاد��زی از ?3ا'�P و ا'+�fف در ا�o�. س #�ھ��در $06 ھ�ی �jO�6 �,+�� در ?�
$ �� روا$�+,� Z� ���Z =�ر در ���4Sی ا �� $3ده ا)E'�ظ . ً�.�BI ار �3رد ا����دهR$اری ا�Oو ھ� �.�<�F� در $06  ���ت

;�3ق �o$% و ?�ارداد ھ�ی ا'��ادی $3ده ا�% و در �,�)�B� �� s'� ا)P =�ر و���O ا>Rا)0 ?�ارداد $� ���B':�ران �Rء و 
�اX� OH<� و �3?% ���د?�ارداد ھ�ی  ���.� و ا�A �� 3رت. 

� �3J3ع �3رد : '�� ?�ارداد ھ�ی �B+� $� دو �3رت ا.��ق �� ا>��� �):E $� ا':�ر آ#:�ر ا�:�ن .3ا>Z�3. n =�ر>���)�ن $
�ان را Aم =�ر�B. �+B��ارداد ? �= ��:' P(ش ا�(G� م�I �( ارداد��ای آن، و دوم $� ;Gف $� � از �3اد ?�9� و )� ا�:�ن ا'

=tF و =�رھ�ی  �ده >�و#�، : '� اول $���� در �,�)+� $� .�ا=P�(�� %(3]I E ا.��ق �� ا>��، ��',�'3B. �3#0  3اھ� داد
 ����$ E=ا�3S3,:. 06$ژی اط�Ic.�،  ���ت '�9>% و '���4'� و ا�,�% و ا)B,�، و '3B'� دوم $���� در �3رد $06 ھ�)� $� .

 . �� و ھ��Oاری و .3ر)IEF[3)% در ا.��د)� ھ� ��',� �,�)'�B� �� s���S3. ،ات �,+

�\� '3B'� ھ�ی ز)�دی ھE د)�ه #�ه A ،%ه ا��# j�+]. �(���BI.�ً در دھ� ا �� ا���'�ارد ?�اردادھ�ی �B+� $� ا���6ام ھ�ی 
�ارداد  �3H�  �رج از '�م ?�اردادھ�ی �B+� را ا�[� =,,�? �'��Oده .� داوط��ان را ا��gل =Aر�= ��F'3ا. ���. =� =�ر>

�,\ NH;�� ��+,� ر�= Z$روا �$ ��ارداد ھ�ی �B+� $+,3ان �+��ر '�ظ? ��F' ��o�. $� =�ھ0 '�3ذ ا.��د)� ھ� و �روش ھ�) P
�ا)Z =�ر $� آن ;�=E ا'�# �$ �f$در را �Iن از ?3ا��RBھ E�F�� P(�,\ �= %3د آورده ا�� .ا'(����ه و >[�)� در ���Z =�ر 3$

 ٢٠١٣و  ٢٠١٢و �bh .��)� آن در ���4Sی  ٢٠١١ر)�J% ا?��Hدی در  ط3Oع $��ان ا?��Hدی و $� ا�cfح ����% ھ�ی

����% ھ�ی . j�+]. xI�$ ًcBI $� ��$�� ا?�ا��ت ��$3ط $� �B��Aن ا��I�B� #� =� در ��F$ ��#GAر ھE �3رد ���)0 $3د
د'�، ;�� $�ون آن =� اRSا��ت ر)�J% ا?��Hدی $� و���O دوS% و ��ر�BSن و $+,3ان $�6� از �3ا>��,��� $� .�و):� .�N�B #�ه 3$

�ا 3#'��3�� ;�3ق و �Rا)�، و S"3 ا>Rا)a�� 0'� ;�3ق $� ا��س '�خ . د)�� آن .3ا>n ا. N$�? 0ھ�= �OB�ا)P ����% ھ� از 
 N��# ،%<�( �+�3. Eھ ��3H  06$ �$ ا�� $+�ا %<�A �� را ھ�ف ��S$06 دو �ز =�ر�,�ان .�زه ا���6ا��g3رم را، =� در آ.

'�# ��� .%�A P6� �I�B���دا �� =�ر>���)�ن $� �,�وق ھ�ی $�ز'���F� و .���P ا� E4� 0.3ان از =�ھ �3ارد �� �. از ��)

 %J�(ت در $�ره ر�B�BH. ان و�در �3H  06$� ا)P ا?�ا��ت $3fر ):(�'�� از �3ی =�ر>���)�ن ھ��RBن $� #�وع $�
 Eھ �+B�ر�3خ )�>�,� )� ;�� ا.��د)� ھ� �(�3ر #�'� $� ��EB ھ�)� ا)P ����% ا?��Hدی آ�gز #�'�، ا�� $Rودی $� ?�اردادھ�ی 

�,(�B' �ا�RSا �+B� .ھ�را $�ای ��a3Bن ?�اردادھ�ی 

� ���$� \�Rی ا�% =� در �� ��ر ا��I�B� ھE ا.��ق ا>��د(3H. P(ا : %=�# �'�A �� ھ�ی ���B= در �ا.��د)� ھ�ی �,� �\�A
�ی دار'� و �,Z�3. ً�B9 دوS% �3رد ����A N:# ��'�، وS� رو'� ا.��?�ت ;�=� از =�ھ0 ?�رت '�3ذ آ'�ن $�A �� ار�وره ?

ھ�Bن ط3ری =� �� ��ر .P��v ا��I�B� 3f$ر �Iم از $�P �� رود، ا.��د)� ھ�ی �,�� #�ھ�'� =� . ?3ا'�P ا��I�B� ا�%
�ی #�ن $�ای =�ھ0 $�:�ری، ا�cح ���B�$ E�F در��'� ھ��B'� و �,�وق ھ�ی $��+J3� ه و�# ��<�A د)�ه�' ًcBI ���F�'ز�

  .$� ;�#�� را'�ه �� #3د، ��� آن =� $� $�'��� ا;Rاب ����� ھ3�Bن $�#�
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 �ظ�ھرات ��ر�ران ���/ �ر�زی �6رس �&�� طرح ا'راج: ٢٠١٣

دی c1�ی ا0*e ھ -  Hد�� اروE�ا �?� ���س 	=%(%)  

2013 2011 2009  �'��S�� ات���". 

      
�C�وا ��  ر0# درآ%# &�ا

 )S�� ل& �	 ,�?� #Bدر( 

�س?� 0.9- 0.4  5.4- 

 $��� ا.��د)� ارو�� 4.3- 1.6  0.1

    
��?� �� درآ%# &�ا

�س 100 93  86�? 

 $��� ا.��د)� ارو�� 100 100  100

    
ریV���خ 	 

�س 5.4 7.9  15.9�? 

 $��� ا.��د)� ارو�� 9 9.7  10.6

Source: Eurostat  

�ک .��ر –#�Bل  در. ��f,�  

�ای ا.��د دو $ NO� ز��ن�� ���,+f? $�'��ل رد�3'�'( Z�3. س��? ��f,�- �$ س��? P��' ک�. ��f,� ،3ب,���� ھ�ی �?
 �+������ $�xI ھ�ا)% ."���ات �BIه ای در ا?��Hد � �Bاری ھRA��ک '�#� از $�. �\�A ،����'3)% ا.��د)� ارو�� در]I

�ک.-�# Eه ھ�(R�� $��F$�� ای در �,�)3f$ sر ��dل $� � �3اد $�'��� ��ز��ن �NO در$�ره �xI�$ P:F #� ر#. ?���� ھ�ی 
�ار دھ�? ��o�. %�. را P:F� ن ��زی ا)(�د #3د و $�زار�B� �� . ،N�' و NB; s(�,� �,'�� ��F$وا s(�,� �(�� �$ Z(ا�# P(ا

%<�A a�$ ~H6�� ان�Aای =�ر�$ �J��. ا#% وGA ��o�. Eی ھ��S3. s(�,� و �و#�\,�P ا>Rا)�� . .(�رت و واردات،  �ده >
�ت $3)^ه از .�=�� رو$�و #�در .���J $� ا��� '�B'� وS� در =N در ��ل . زد)�د ��4��\� ا)P ر#� ا?��Hدی ��ت ز)�دی ��$A

٢٠١٢  %�F' �$ ���ان ��4Aر�= E?داد% ٤٢ر �� N�:�. ل را�B# در Ng�# ان�Aر�= N=.  

�ت ��4� P(3ب، ا,� �,'�� ،�= %F�' t)+. ی��
g��OI د ھ�RBد�� P�#دا ��' P�(�� xI�$ ھ� E

�[�>�ً �Iم و�3د . ا>Rا)�J��. 0ی =�ر $3د'�
�ل در $�زار =�ر #�ا)f� را ��)� آورد �,= E�F��
 �� Eاھ��ان >Aر�= P(ر ا�Bdای ا���=� ز��,� را $

� و او3Aرال �� . آوردO'�F�S P(3A �= ن ط3ر�Bھ
�,F(3'" : م $06 ھ�ی�B. در ���ان ��4Aر�=

�ه ا���6ام �� (R��,+�� و =tF و =�رھ�ی 
# %I�� و �3?�; ��'� و در P�I ;�ل از '9

�,�<�A �� ار�. =�ری در ھ��� ھE �3رد ا���Bdر ?

 ً��(�روز در  I��٦% در روز و  ١٢.�  ١٠آ'�4 .�
ھ��� =�ر �� =,,� و در $� � از �,�)s دور از 

روز در ھ��� �(�3ر'� $�  ٧'9� ادارات =�ر ;�� 
�داز'�h$ ر�=.  

�ان )�ی در �3BI 06$�  Kamu-ISردادھ�ی �B+� =� $� ا�� $� cف �,3ب، >�رغ از ?�اAا�[� #�ه و =�ر �و وزارت دارا)
 �B�' ��3ً در $06 ھ�یBI و �ھ�Aر�= `f� در Z�< س��B+� در #�Bل ?� n<د ھ� و .3اRBد�� P��+. ،داد �را �3#0 � ��Sو دو

�د�A �� ھ� �3رت �داری ھ� و .+�و'�4# ،��Sدر � ٦٧از . دو �= �+B� n<وزارت =�ر و  �٢٠١٢ل .3ا P�S3$ ا�[� #�ه و در
 Z�< ل�d� 3رf$ ،�'ه $3د�#��ارداد ��$3ط $� �3H  06$� $3د'� ٦.P��v ا��I�B� ذ=? . %(�d=ات ا�cIوه $� ا)P در �Gا=

 ًcd� ��Aا�� آ'�4 $�#,�، ا.��د)� ھ�ی �XR�  Turk-Senو  Hur-IS?�طs ا)P .3ا>n ھ� $(�ی آن =� دو >�را��3ن >�Aو در ��6$
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3\:��)P ا.��د)� \��ی =Dev-IS �,�#ا'(�م . در آ'�4 '�0 دا Eا از ھ��4#�داری ھ� ھG� Eا=�ات را $3Hرت ا'��ادی و  ��;
�ده $3د'�  ٢٥: �� دھ,�= %=�# �+B�$� . ا.��د)� =W\3 �,�� ط�ف �Gا=�ه $3د'� 4#٥�داری =� �,��داً در �Gا=�ات 

%(R=�در �Gا=�ات �+B� ���E�,= %، $�)� از .��?� در ���ن ا.��د)� ھ� در #�Bل ?��س  ��Iرت د)�� $(�ی آن =� از �Iم �
E�,= %���.  

 �f$ھ�ی را ��,�� و از دو ��ل $���� $�#� و ��',� �,3ب آ'�B. �4م �B= ل�� W( 3ا'� از. �B' �+B�دوران ا���Iر ?�ارداد ھ�ی 
�خ وا;� د��RBد $�ا' N��# �= �,(�B' �� E�9,. را �خ ا���6ا��' ،%�O$�? ھ� و ط��� $,�ی ~H6. و �<�; jO�6� ی ا'3اع

 �'a�� �H �� ،�Bر� N�f+. ری، .+�اد روزھ�ی�= �<�Jای ا��خ و در�� ا>Rا)0 ;�3ق $' ،�'a�� د $� .3رمRBی د����ا$$
���XRت �,�>s و ��داش ھ� را �3#0 �� دھ,� ���، و ��)c+ا�� �H �در $06 ھ�ی '�N$�? ��:' �B ذ=� ا)P ا�% =� ;�� . و �

���XRت ا'� �� ��ای \�'� ز'� $$ �+B�9� �Gا=�ات �,� ���Bان ھ�Aر�= Eھ ��Sدو . ��S3ن دو(R(3O. در ��ز��ن راد)3 و ًcd�
�ای ���4Sی $ n<٢٠١٥و  3.٢٠١٤ا �(��$3fر . ��ا'(�م در ��ه '3ا��� ا�[� #�؛ )+,� دو��ه ?�N از ��)�ن ��ل و #�وع ��ل 

��3BI ه�A�(م د�I �'ھ�ف ھ(3م و در;�ل '�$3دی و '���)� #�ن ا �+B�  .آن ا�% =� ?�اردادھ�ی 

� $�P دوS% و دو A3د، =� ا# �� E�9,. �'a�� ھ�ی ���' P�Xا��س آ �$ ،��ی $�ای =�ر=,�ن دوS%، از �3ی د)�Aر�= Z$روا
)P ا�% =� آ �)P $�ری =� \,�P ;���% ا�� ا. ا.��د)� ��ا��ی =�ر=,�ن دوS% .3ا>�� ;��N #3د، آن .3ا>n ا�[� �� #3د

ا�%؛ $� ا)v. P=�� =� در ���4Sی ا �� را$�f دوS% $� ا)P ا.��د)� ھ� \,�ان  3ب '�3ده  ٢٠٠٧?�اری ا�[� #�ه ��$3ط $� ��ل 
�د�A �B' ی���B+� ارز#� ?�F�' NX% و آ'�ا  n<ای .3ا�$ Eان ھ�,\ %Sی ا�% =� دو�  .ا�% و ا)P '��'� د)�

دی �C#اد �ر��ن 	� c1�ا ,�KC$ سل (ا&&٢٠١٠( 

  	�N 	�ا&س C�B,   S�٩٣،٤٩٨�C#اد 

 =��ورزی، �,��Oاری و ��ھ����ی  ٥،٣٠٠

 ا��6�اج �+�دن  ٧٣

 .��S3ات �,+��  ٨،٣٩٣

١،٣٠٥  �'����ق، �Aز، آ$$ s(�,� 

٧،٧٤٦  �'�B� �� s(�,� 

�ات   ١٦،٥٤٧�B+. و �و#� �BIه >�و#�،  �ده >

 ان ھ�ھ��Oاری و ر��3ر  ٧،٤٧٠

 �,�)NB; s و '�N ، ا'��رداری و �$�6�ات  ٥،٢٠٦

٣،٤٩٨  �B�$ و  ���ت �S�� ا�3ر 

٤،٦٨٦  �'�Aو $�زر �:O� ت���  

١٥،٦٦٩  �'�Aاداری و $�زر %(�  ���ت و ��)

 آ�3زش و ��ورش  ٩،١٤٩

٢،٤٨١  �I�B��  ���ت $�4ا#�� و .���P ا

٦،٤٠٨  ��3H  و �I�B���  ���ت ��O�، ا(�� 

 Employment by Economic Activity (2010)  

�?�$N ا':�ری دارد�g ھ�ی �س =����ا��س )RA Wارش ��)� در $�ر�� $�زار =�ر در #�Bل،  $�. �B��Aن ا��I�B� در #�Bل ?�
�� �J�I �I�B��ا?��Hدی، -=,�، از ��OB #3رای ا��I�B� \�4ر\3ب ;�3?� �3�3د �:�'�Rم ھ�ی ��,I3� را $�ای �B��Aن ا

�ی .  ;�ا?N د��RBد، �(sB ��3ر.� .���P ا��I�B�3�F�B= ،ن داوری و =3�F�Bن ر>s ا �cف=3�F�Bن �A �)��' 3د�$� ا)P و
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):E آن =� �Iم ا�:�ن .(�4' . �+�3� RAارش ا)P ا�% =� ا)R�'�:� Pم ھ� در <�= NBI� �F�',� و دو ��:N >�;0 و�3د دار'�
�$ �OBI ��+�. �= ��3H  06$ 0 ا.��د)� ای در�,��ان �3H  06$� و #�=% '�A�,(�Bن #�ن در A3)% =�ر]I ای

RAارش . دوم =���� ?�'3'� ا�% \�ا =� آP�X '��� ھ�)� و�3د '�ار'� =� ا)R�'�:� Pم ھ� را .:�B' N�B),�. ا)R�'�:� Pم ھ��%
�)3f$ P. �[�>�ً .�=�� دارد =� >�ھ,k و  3د $�وری $� .3ان �B��Aن ا��I�B� در ���+� ;[3ر >+�ل '�ارد�B4� از �ل ):�d� ر

�I�B����FO '�اده ا�%- ا)R�'�:� Pم ھ� )+,� #3رای ا N�:�. �= %دھ� ا� W( دی $�0 از�H�?ا . �o�� N�:�. و �ز��ن دھ��
#,� �� و  ٢٠١٣و  �٢٠١٢:�'�Rم ھ�ی �B��Aن ا��I�B� $+,3ان ):� از وظ�)j ا���� وزارت =�ر در $�'��� =�ری ���4Sی 

  .ذ=� #�ه ا�%

دی 0*e ھc1�ا ��H ی– ٢٠١٣ 

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

٢.٩ - %٥.٥ %٣.٧% -  #Bدر �	  ��ل ���س -ر0# در ا%#&�اF0 

 &�ا��درا%#  ١٦،٠٠٦ ١٣،٨٣٠  ١٤،٦١١V��%د>ر آ �	س ���ل F0 

ل ���س %٩.٨ %١٢.٤  %١٢F0 ری درV�	 #Bدر 

ری در  %٩ %٩.٧  %١٠.٦V�	 #B٢٧در Hد�� اروE�ر د��� ا��� 

  

Source: Dünyave KKTC EkonomisineBakış, State Planning Organization, September 2013 

,�?�� [?@�	 �)R0 ,�C^و  

S� اد#C�  

  

��اد��* Sg�%  

  

ر%�#/ �ر���  

  

%�$ ���*  

  

ر$�%�  

  

�, ا&N1#ا%�C^و  

,�?��  

 %�د ٢،٧٦١ ٨،١٥٣ ٥٤،٢٤٣ ٥٩٢  ٦٥،٧٤٩

 زن ٩٤١ ٢،٢٧٨ ٢٧،١٥٣ ٥٣٣  ٣١،٣٥٤

٣،٧٠٢ ١٠،٨٨١ ٨١،٣٩٦ ١،١٢٥  ٩٧،١٠٣ S� اد#C� 

Source: State Planning Organization, October 2011, 

,&�د�� ھی �D�B و &E�ا  

  در �,3ب

�د، ھ��RBن $� �A ار�? t��+. %�. ای آن�$ �F= �= ن $�ون آنa3}F� ت��O6. ���3ط ��E�F $�':� و ��ارک >�;0 دال $
. $�xI $� ا���Iری .�Bم ����Fت ��S� و ا?��Hدی در ?��س #� ٢٠١٣ر)�J% ا?��Hدی در ��ل .+n�B ر=3د ��S� و .��)� 

�'�'�B' از ��9ن ا.�4م دور Eا.��د)� ھ� ھ P:�S3د'�، و$ ��(�Jر�' P(ا �Oھ�ف ا� E=�; ابR;اران و ا�B����� ط��+��ً $�':�4 و .

� �GA E���Fا#% و ا'�4 را �(�3ر ازد�% دادن ;I n[3)% .+�اد ز)�دی از اI[� =� از =�ر $�:�ر #�o�. ا.��د)� ھ� ��ه $3د'� $
از �3ی د)�� ار.��ط $� ا;Rاب ����� و ا)P ;���% =� ھ�B ا;Rاب $� . =�د �3#0 و .+�اد =�ر=,�ن اداری  3د را =�ھ0 دھ,�

�Iا �$ xI�$ �'ه $3د، رأی .�)�� داد�# N�B�. س��Bدی و ا)P ا��,��ط #� =� ����% ھ�ی ر)�J% ا?��Hدی =� از .�و):� $� ?�
�ان د>�ع ':�ده ا'�Aا.��د)� ھ� از ;�3ق =�ر .  

�ان ���ود)% ھ�ی ����� را ا#:�ر =�د و j+J �� ��ری ا.��د)� ھ� را >�ش �� % =� ;�a �(�3ر $3د'� در �$ NBI در
�'3# W(���ال ����. ھR),� ����� ر)�J% ھ� $� ا;Rاب # �I3' 3د آن =� ا.��د)� ھ� در�� ��OI ر)�J% ا?��Hدی $� $� و

 �9�S P(��)R و�3د '�ارد و  SEKو  PEOا;Rاب $� 3رد =�د'� ا�� در ��)�ن در $��ا'� .A ای�اcIم =�د'� =� ھ�i راھ� $
)�ش ����% ھ�ی دوS% ا'� و ا)3J3� Pع در �3ا>��,��� ای $�P ا.��د)� ھ� و .�و):� $� ا�[� ر���G� �$ ا�� . آ'�4 �(�3ر



 

 ۶٠از  ����۴١   

 � از ?��س ا'�" .�و):�"ا.��د)� ھ�  3اھ�ن  �وج : ٢٠١٣'3ا��

PASIDI Eg��OI  �4یS�� م�B. د و در�= ���� �OBI �$ �4����� �J�در$�ره رو'�  ٢٠١٤.�  ��٢٠١٢ور $��'�� ھ�)� $
  .;3ادث �:3ت =�د

�\� اط�Icت ��F,� و ?�$N ا�B�Iدی از ."���ات ز��'�A در در ��3BI در ا>:�ر �ا��  $�ره ا.��د)� ھ�ی �,� ،%F�' %د�
$ ���ش ا��I�B� و ���3$�% ا'�ن $� .3(G� `f� ن و�BSن $� =�ھ0 ���3$�% ��ر��RB$�)� ھ �اب ����R;#�ن $� ا �د):R' �

ا�� از ا'(�X� ). =�ھ0% ٤٥(��3ط =�ده $3د % ٢٢$� % ٣٩از  ٢٠١٣و ٢٠٠٨دوP�(�� E=�; %S ا��ه $�#� =� ��$��4S�� Pی 
�ان و 'A�,(�B� آ'�ن ظ34ر ':�ده ا�%، ا.��د)� ھ�Aای د>�ع از =�ر���ی رو$�و '��F,� =� ھ�N(�$ i .�زه ای $ t�?ر iھ� �$.  

در �3fح ��4'� و ا.��د)� ارو��، ا.��د)� ھ�ی 
�س $36$� در #�:� ھ�ی ا.��د)� ای �? ��,�
 �]Iا E= اد�+. %O+$ 3'�، ا��# �� �A�,(�B'
 R=����ر=% #�ن '� او3S)% دارد و '� در �

3�� ا�%. . P�$ ن�A�,(�B' �Oا.��د)� ا� ���ھ
�RAاری ��ا�E روزھ�ی اOOBS� دار'� =� در $

و)^ه و =,0 ھ�ی $�P اOOBS� =� از >�را��3ن ھ�ی 
�'� ھ�Bھ,�� �A �� %}�' �OOBSا P�$ و �Xارو��
ھ�ی aزم را $+NB �� آور'� و را$Z اط�Icت 
��$�P ا.��د)� و >�را��3ن ارو��X� ا'� و $� 

ا;�a�Bً >+�ل  PEO. دوط�ف RAارش �� دھ,�
�)P ا.��د)� ھ� در ا)P ز��. ��:' P(ا�% و ا �,

'��(� .�ر)�56 طa3'� ار.��ط $3)^ه �b از 
در �3?+���  3��١٩٩٠ط $3Oک #�ق ا�% =� از 

�ار دا#�� =� �Rء �+�ود اI[�ی ا�O� در ?
  .$�#� WFTUا.��د)� ارو�� و 

�ی =�ر>���)�ن و =�ھ0 '�3ذ ا.��د)� ھ�#� �3�3د در$�ا$� ا.��د)� ھ� ا>Rا)0 �� �0 ����S�\ P(��AرR$ و �در رو'� ���� �
�,,= �� N�B�. دی را�H�?ھ�ی ا %J�(و ر �I�B��� ا;Rاب .�% =,��ل و ���ود)% ھ�ی .�و):��% =� �4,��� ا$ . `f� در

�ان در ا)P $�ره ا�% =� Aدن =�ر�= �I���� ای�ا��I�B� ا�� \�0S ا�O� آ#:�ر #�ن j+J و ��:cت دم ا>Rون ا.��د)� ھ� $
 N(�B. را دار'�ا.��د)� ھ� .3ان و �(G� tان آ���Aان و  ��� =�ر�Aر�= N= ای ;�3ق�اوP��+. %(3S #�ه از . ?f+� ���رزه $

�ده ا�%:' ��وھ�  - �3ی ا.��د)� ھ� ."��A اردادھ�ی�3�3د =�ر $3fر �Iم و �� ��ر �Gا=�ات �B+� و ?� �f$د>�ع از را
  .$+,3ان �:�'�Rم ?�'3ن GAاری در $�زار =�ر $3fر ا ~

  در #�Bل

H�?ک .��ر از ��ل ا��\� $�N(a �� ��ری د)��ی =� در $06 $+� $�  �٢٠٠٨د و ���+� در ?��س .A ،%ان ا��ھ5B,�ن در $�
�دا %، در ا)P دوران د#3ار ا?��Hدی، ا;�Fس �3BI� �F'% $� ا.��د)� ھ� �,��ف #�ه ا�%� Eاز . آن  3اھ� �ای $�6�$

,I �$ �= %ت ا�c:�� از ��BF? �4,. �(ا.��د �+���3ان ��'��F$ sری از ا�c;�ت aزم $�ای $3�4د وsJ ا?��Hد د)�ه �� 
�ای $� � د)��، آ'�4 .,�4 �,�� ��S�6% ا��I�B� در ���$N آ':�را ھ�F,�، $3)^ه $�N�S ا':� دوS% ?�در $� ���و�% در . #3د$

%F�' ��=�. %Sدو �O�B�. دی�H�?ا %J�(ھ�ی ر %���� ��ا$$ . r,� �آن –در ط �ا;Rا$� =� از >+��S% ا.��د)�  #0 ��ل ا �
� R�� 0 $+� از ان =� $� \ �$ a�; ،�'ده $3د�= %(�B; 3ن�F(درز��ن $3د'��ن در ا�3ز ��J�(ھ�ی ر %���� �ھ� $�ای ."��

� $�xI $� ا���Iری و �Iم ا�B�Iد $� ا;Rاب ����� �� #3د���$ Eو #�ه ا'� =� $�ز ھ�� cف �,3ب، در . ?�رت ر���'�، رو$$
 nد'��,�ط��ی ��OI ا;Rاب ����� ا.�6ذ =. %6� sJا.��د)� ھ� �3ا ،�S�B# . اض و  ٢٠١١در ��ل��I3)^ه ا'�4 دو ا$

%<�A �� ��=�� را ھE در$. %Sاض $� دو��Iدی ��ز��ن داد'�، =� ا�H�?ھ�ی ا %J�(ر ��OI ده��FA ات .3ده ای�ا�� ا)P . .�9ھ
 ��=�. %Sدو E�  R��ی، ��B�\ �)��' iد�% '��>�,�=,0 ھ� $� ھ� ،%F�,' t�I 0(از  3ا��� ھ� W( iط+�'� از ھ��? �=.  

�ای .+��P ���ار ا�B�Iد �3BI� $� ��ز��ن $ Eل ھ�B# در ��3BI ی از ا>:�ر��Aاز ا��ر �ت '�#�Icس اط��,3ب ?� �,'�Bھ
� را ر. ھ�ی ���F$ jO�6ر ���ود ا�%J�; %�+J.3ا'� .�;�ودی و �ی .�زه ���Aا��ر W( 3د�� ا��س . و#�B' P)�$� ا)P و$

�ی =� در ��ل �Aا��ر Pر ا.��د)� ھ� % ١٦ا'(�م #�ه، .,�4  ٢٠١١ا)���I3$�% و ا��� �����| دھ,��Aن �+��� $3ده ا'� =� در
%�a�$ ر��F$ . n�BI دی�B�Iا �م '�4دھ�ی �3رد �3ال $� $�B. ��(�9� 3اھ� ا�� '��ن �� دھ� =� .�' P(ا �. n�?د �زر��$

، ��E�F ?[�)� و %)١٤.٨(، وزرای 3]I =�$�,� %)١٣.٩(، ������Bاران %)١٠.٩(��ت ا;Rاب ����� ا?�ا. رو$�و ا'�
�34Bر %)٢٣.٩(داد�Aه ھ�  b�X٢٦.١(، ر (% �+B�� 3ردار'�%) )١٩.٣و و��N( ار.��ط $ ��3BI ��X�. `f� از t�.�. �$ .



 

 ۶٠از  ����۴٢   

	�Bر ��Bر��ن �� ���Mن ! ���د" 	رم. "ا�ت" ر�وا)�"ا�ن : ٢٠١٣��رس 
0� در �6رس��� � ��را�

� 3ردار $3د ار.0 ?��س % ٥٠'�4دی =� $�aی .,�4 $ ��3BI د�B�Iد% ٥٢.٥$3د =� از از ا���� s�' ��3BI د�B�Iدر . ا
��3ط =�د =� دN�S د)��ی $� =�ھ0 ;� % ٦٩.٤١$�  ٢٠٠٩در��ل % ٨١.٧، .+�اد #�=% =,,��Aن از ٢٠١٣ا'��6$�ت ��ل 

  .ا�B�Iد �3BI� E�F�� �$ ����� و '�4دھ�ی ;:��3� ا�%

$�� �OOBSا P�$ �4دھ�ی' �3ط �� #3د $�)� در'9� دا#% =� ا)P $�0 از ھ�\�sJ3� �$ R .� ا'(� =� $� �3اsJ ا.��د)� ھ� در$�ا$
I[3 ا'� و در PBJ در  ITFUو  WFTUا'�4 =� در �,�ح \� ?�اردار'� در >�را��3ن ھ�)� ��',� . ����� ا'�ن ��$3ط ا�%

�م � ٢٠١١در . #�:� ھ�ی وا$��F $� ا.��د)� ارو�� >+�ل ا'��.c� =�  3د را �ل ده ا.��د)� �,��d� 3رf$ و �,��' �� �(�:(�,
�اض #�ن $� $�و=NF ر>�,� .� از '�3ذ و  KTOEOSو  KTAMS ،KTOSاI[�ی �,��P وز'� ��',� �Iای $��ن ا�دار'� $

�س #:�)% =,,��? �S�B# nدر �,�ط �دی و �����H�?در ا�3ر ا ��=�. %S� د . `���. �ا.��د)� ھ�ی �,�ح را�% از �3ی د)�
-IHak[3=,��را��3ن ���>�9 =�ر  Kamu-Sen)� ای در .�=�� ھ�Bھ,3f$ ،�,#�$ kر ��dل ھ�ی ا.��د�� دھ,� $� >�را��3ن 

Is  3]I ز��ن  3د�� P(ا�% =� ا ��=�  .ا�% ETUCو  ITUCدر .

رات 	�ای U1�  ��#ه و ���CF#یآا

  در �,3ب

�� �f,$  �$ �f$ر�� در را sJ=� در و �0 ھ�)S�\ �آا���6ا��� �� ;3ل ،�,راه $�# ),�ه $$ �Bو  ھ �+B��Gا=�ات 
�وھ� دور  3اھA اردادھ�ی��>��  ھ�Bن. � زد,?A 3ع ��.��4% =� #�تJ3� P(ا �$ %�F' ��,� �'رو ،�# ���A Eھ c�? �= ط3ر

�اX�، .ه ا�% $3د��اردادھ� و ا>Rودن ):(�'��   �� در .(�)�vو ا=,3ن $� #:N =�ھ0 �0#3 ?�اردادھ�، ا>Rا)��O6. 0ت ا?
�ان ا=� دارای $�ر �, �3ادیAای =�ر�$ ��،�' �� E�\ �$ 3رد  . P(3د ;�ل $� ا��'�4� ����F( #3د، $� و %�+Jو �$ �Aا

�ار? P(ا N��= ن��\�4� �3BI�  3ا���ر $h� ن =� در�(����ان  ھ� ھ�F,�، $�زداد.,� 3)� ھ�ی =�ر>Aر�= %F:# ات و���". Eھ
و ا.��د)� ھ� در =N$�? N ا�Bgض ا�% و $� آن 

�� NBI ی =� در�$ �#�$ %F'3ا.، %F�' Eھ .

�ا=I E[3)% در ا.��د)� ھ� در ;�ل . �\�A
=�ھ0 ا�% وS� در ا)P �3رد ھ3f$ Eر >�;�� 
� ا�% و $� و�3د .a�$ ا.��د)� ارو�� Z�3�� از

ای  =�ھ0 .+�اد ا.��د)� ھ� ا�� �,�0 ا.��د)�
�س ھ5B,�ن ��.3ان ا�%�?.  

��ی .� و  a�B�;0 ھ� اS�\ �+��� `f� در
�'�، $3)^ه در �B��Aن $��ان ا?��Hدی ا د#3ار .

�S�� از. و �)P ھE ا د��RBد ھ� ��3ط =�ده و $�.
 N$�? ��g 5,�نBا =� $�:�ری ھ�در راه ا�%، \
�ار دارد، ? �(a�$ ر��F$ 3حf� ل و در��,=

 ً�B���F� د ھ�RBد�� N?;�ا �و #3'� .�4)� �  �'
 ًcBI Z�<  3ان,+$ ��; �:O$ زار =�ر�$ `f� در

�ای ��ای S"3 )� =�ھ0 #�)� آ' .�'#3 ?3ا'�P ھE .�4)� ��ا$ ��3BI ن�B��A #3' �4>��رھ�ی ز)�دی در �ل ��BIن . �ا��RBھ
���'� از د�% دادن  �'� آ�$� و ھRاران '�� در ) $3د��  ���ت ا��I�B� در�% در ز��'� =� $� آن '��ز ا�% $��ت =�ھ0 ��

=� در $�:�ری $� د#3اری را ا.��د)� ھ� ھE .3ان )�ری $� اI[�)��ن . )��ن '��F,�?�در $� ��دا % ?ZF وام ھ�ز)�ا '�، اھ�)��ن 
د#3اری ھ�ی �BIه رو$�و),� ھE $� ��6�  =,,� و $� ھ�ی ��S� رو$�و),�، '�ار'� و ;�� از دادن  ���ت $� اI[�)� =� =�ر ��

�� ��د ا'�3ه .3ده ھ�)� $�)� از �[�ف $� ا)P . ),�آ $= �ا'� $� =�ر ھ�ی �3?% و ��درBA� و �B'�6�$'� $� .3ده =� �(�3ر #�ه ذ=
�'�'3�h$ و=�ر)�ت�  .ا?��ر �

�\� د)� ،ا.��د)� ھ�ی �,��A، . ه $� ����س و� a�$ ا��v%F�$ ن��ات �� ��ری در $�زار =�ر در آ���'� ?��". ��o  و �� W(
� و �3ا'�ن .�زه��ان ��4Aش =�ر�(G� و �ای ��ز��'�ھ�$ r(د'� و $� .�ر�� . $�زار =�ر #�ه ا?�ام '3Bد'�وارد  $(3H. �$ �Aا

E�,= ه��' �O=،  ،%ا�� �3>��% ���ود $3ده ا���ی �3>��% ھ�ی  )$� $+� ٢٠١٠( در دھ� ا ���B�\ ن�? P(دھ� اول ا �$ %�F'
�ار '�F% =� $� ا)P زود)�4 ?��سر���ه ا.��د)� ھ� $� ا)P درک . �'#3 د)�ه ��? ����? ��g ان�Aک =,,� و  ا'� =� =�ر�را .

��� $O:� در �Gب و ���ر=% ا'�ن در �? ��g �'3'�? ان�Aدن =�ر�= �SوR(س در ا.��د)� '� در ا��,�>s اI[�ی 4#�و'� ?�
� در '��(� $BF% .. �� ��ر ا.��د)� ھ��%J�; �'روv و �+B�� .I 0#3� `f� �+�3[3)% و ���ر=% در �Gا=�ات $ ��=

�ان ��4�ر?�اA$� =�ر �وھ�A ده ا�%دادھ�ی�= ���". �� نآ$(�ی  ،��4� �ن ا=� ھ�ف  ��3ش ��'�ن در $�ا$� ا���Bdر $���
�#�$ ���  .ای وارد '�3د=� $� �,�>s اI[�ی ا.��د)� ھ� �BfS ا�% ا���S .�ز��'� ا)P . و���O =�ر>
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 cم ا�H�Iب د)��ی در ?��ساI: ٢٠١۵>3ر)� 

� ار�Aن ھ�ی ا?��Hدی �3BI� د)�� رو$�  ،�3BI� ل���ا�� ،ط3ر =� در $����A a #� ھ�Bن(�� �,'�Bھ �\�A ،%ول دا#�� ا�R'
4� �3BI� و ;�� $� ا?�ار . ,��P و ?�$N ا�B�Iدی در ا)P �3ارد �3�3د '���Fداده ھ�ی �h� ات در�ا)P ادراک ا���S در ا$�از '9
a�+< ر 3د N$�? ی $�'� ا.��د)� ھ��]Iس #�ن $� ا�B. 3د ا. )% ا�%ؤن ا.��د)� ای در�3� �B= ھ�ی �'��'�'  �=� ا.��د)� ھ� ."��

I�� ه ای را ا'��9ر�B  ��ا)Z ا),�ه د#3ار .�  3اھ� $3د و cIوه $�)I3,$ P� ا نآ=�,�، ا�� ادراک درو'� #�ن $# �= %� P(ا
�)W در ا���Bع  $�ور =� ا.��د)� ھ� $+,3ان �BI 06$ه ای از �,�0 ا��I�B� '�0 $�زی ��# Z�< �' رت  ،'�ا=,,� و�? ����$

�د ���A .ارش از اRA �\�A �(3� ا)0ازR<ا �ب ھ�ی �,��H�I  ً�.�BI ب ھ��H�Iا P(3.�ه ��ت و در ����س  )�>�� ا�� ا=
�$3ط $� .jO6 از ?3ا'�P و .ً � N(a�$ و �ھ�Aر�= `f� و ���ود $3ده ا'� و در �O�� ��دا % د��RBد ھ�  �6� در=W\3 و $����

� . '�د)�ه #�ه ا�AرR$ ب�H�Iا W( 3رد� P(در ا �,d3د =� ا��$�; N= `f� ٢٠١١>� در ��ل در  �'�B� �� ان�Aو در $06 =�ر
�ار #� ٢٠١٣و  ٢٠١٢$3?3ع ���3% و $3fر ���$� در ���4Sی :. Eدر ا.��د)� ھ�ی =�ر=,�ن $06 . ھ �= �$�H�Iا ��;

�>% �3BI٢٠١٤� در ��ل A زی ھ� �3رت�� ��3H  �$ اض��Iدا#% ،$+,3ان ا W�S3�B� ��,� �� $� اوج  در. $���Aا N=
�ا�Jت ?��I3دا# �F(��� �O، ��  ��F,S�$ دی در $�زار =�ر�H�?ان ا��$ Z(ا�# �$ ��.3ان b:I �= %�A اNB+S ا.��د)� ھ� $�.3

  . رام $3ده ا�%آ�E(c و 

� دو ��S دا#�� ا�%، .�=�� $� �3?�� $3دن J�; Z(ا�ا���ا.^ی و .3�� ا.��د)� ھ� در $� 3رد $� =�ھn; 0 و ;�3ق اI[� در #
�ا$ ��J�(آن ����% ھ�ا?�ا��ت ر �$ �Bر� n<ای ر���ن $� .3ا�ا��ار . ��س ��,�$ 0� RSوم ."���ات و در 3ا�% �Gا=�ه $

�ای ا.��د)� ھ� $ �9� �E4 $3د =� $�3ا',� '��ا'� اI[�)��ن را =�ھ0 دھ,� و از �3ی د)�' P($3دن از ا �3?�� �=� $�3ا',�  نآ$
�ا)n$�� Z $�ز $�Gار'� راه را $�ای �Gا=�ه $� =�ر>���)�ن $�ای $�ز�A% ;�3ق# �$ . �cIوه $� ا)P ا��ار $� .3ا>n دوط�ف $

� ا.��د)� ھ� دا#% از (3H. ��ات �,�� =� $o3د ا�$�I% ا�BIل ."���ات  رو اھ�B% ���ا =�د =� ا����ً  نآ����% ھ� ھE $� و
�$3ط ��آ.� .  $3fر ):(�'�� از �3ی =�ر>��� را ��'s #3د� tOf� Nا.^ی ا.��د)� ھ� #3د ا '(� =� $� ا��ن $3د =� �3ارد آ��

 WB= �,'�� �� $3د'� را ;��B' u),� و �N(�F د)�J�; ھ�ی .�زه را =� ا�3ر �د ھ� و ;�3ق ��)� ا���6ا�RBد�� �,'�� �. E4�
  .��3Bل �Gا=�ه $�,��,� ،�'3# =� $���� $� ا),�ه ��$3ط �� را، =�ر>��� $� �,�وق $�ز'���F� و ��دا % ا�J>� =�ری

  �Bلدر#

�>�� ا'�، �BI.�ً '�#� از ��:cت A ��o�. ل از آن�B# ک .��ر در��ان ا?��Hدی =� ?���� ھ�ی .�$ ،�# ���A Eھ c�? �5'�,\
� $� ا.:�ی $�0 . �� ��ری ا�%),� NBI ا�% =� در �OOBSا P�$ %(�B; %�. %(3ھ W( 3د�ر)�� n�BI ا)NX�F� P در �Iم و

�H? ه ا�% و�# ��=��ای ."��� ��ھ3ی  از ا'�ازه $� .$ ��=�.
�ه ?��س $� ا��س رھ,3Bد (R���,� ����� ا?��Hدی در #�Bل 

�Sا���S3}' ھ�ی . ��=�. %Sدو �= %F�' ر�$ P��F6' P(ا s?در وا
� دوS% در ?��س #S�B� >��ر وارد �� =,� .� ����% ھ�ی $

�(�B' ا��ا�� آ'�5 ��)� ا�% آن =�، ا=,3ن . ا?��Hد ر)��J� را ا
� =�ر ا�% =� �� .3ا'� $3fر ��اوم و دو�S� در � �آ':�را $

�(�B' ل�BIر را ا��< P(ا �'a3ای ��ت ط�در GA#�� $3)^ه در . $
$� '�رت دوS% ھ�ی ��)�اری  ٩٠و  �4S��٧٠ی ��.�,r دھ� ھ�ی 

 �$ �B�F� 3رf$ 3ا�% ھ� را  P(ر $3د'� =� $�3ا',� ا�= �� �$
 �B' �)��' و در �,(�B' ل�BIا �S�B# س�.3ا'�F,� ا?��Hد ?��س ?�

  .#S�B� را آن ط3ر =� ��  3ا��,� #:N دھ,�

�ک .��ر ھE دا�BX از =�رت ھ3)% . ����? 06$ �از �3ی د)�
 %���� P(ل ا�BIاز ا s'�� �. د��O� در ���$N آ':�را ا����ده �� =

ھ�و?% =� ز��ن ا'��6$�ت ��ر�BSن و . ھ� در دراز ��ت #3د
3�O� %Sن .�ک ?���� .�% ر)��% �34Bری >�ا �� ر��� دو

�ه $� دام =F�'3B% ھ� )� ا;Rاب (R��ک ?���� ھ�ی . �. �(�B' 3"S رات را��� P(3ا�% =� ا  �ر)��% د':��ش از آ':�را �
?��س )� .�=��� از ا)P دو '��>�,� �3'�'( . �� N�B:. %Sو =�ر=,�ن دو ��3BI 06$ ا)0 ;�3ق ھ� درR<3اره $� اBھ Z(ا�# P(ا

�ور $� ��=�ر آ��ن دوS% .�3+� و �IاS% ا���S ا. #�� �$ Z(ا�# P()AKP ( ھ� ا=,3ن  ٢٠٠٢در ��ل �����)�ن )�>% و .�ک ?�
��)�ی �� )�$,� =� \,�ان $� آن ا#,� '��F,�، $3)^ه �b از ان =� $�'��� =<3� I,�ن در ���4Sی  Z(ا�.�  ٢٠٠٣ 3د را در #

�ا GAا#�� #� =� $� ر#� دور?B� ا?��Hد ٢٠٠٦��اه $3ده ا�% $�Bھ.  



 

 ۶٠از  ����۴۴   

�و.:N ا?��Hدی $� آ':�را ا�[� #�'� =� =�ھ0 #�)� $3د�� ھ�ی �3BI� ):� از #�ا)Z آن $3د،  �3H� ��زی در #�:� � ��
.� =,3ن >���OBI Zت در . ھ�ی $�ق و آب و ��)�  ���ت دو�S�، =� ھ�B� ��B���Fً ا.��د)� ھ�ی �,�� را ھ�ف ?�ار �� داد

�ان >�ود�Aه ار=�ن .�3�B و Aاز =�ر �AرR$ 06$ اج�3?��س  �3H� #�ه ا'� و ھ�W5 دام $� $�:�ری و ا =�. %�' %=�#
3?��س و ����F واردات .(�ری . '��'(����ه ا�%=�. �Xھ3ا %=�# ،��دن دو ='�hB� R$رگ دو�S� د)�= �O� ا��ETI  xI�$

�ده و ا �اج =�ر=,�ن #� =� ا���S $+�اً $����#�ن ط�n ?�'3ن  �FA زی $�:�ری�� ��3H٢٠١٢  ��Sت دو�F��� �در ��)
�\� �BI.�ً $� =�ھ0 ;�3ق و د��RBد و �Rا)� رو$�و #�'� =� در NBI ھ��اری $� ا.��د)� ھ�ی �,�� $�ای A ،�'�# ا���6ام

  . �3H� ��زی ھ�ی آ),�ه $3د

 E�?�$N ذ=� ا�% =� ا.��د)� ھ� ��B���F ھ�ف .�4
�ه ا(R��دان .�=�� =� ���3ر $:�ر در B�Sدو �'

�=�� =� $� �+�Bر . ?�ار دار'�. ���=���� ً�H6��
ر>�م ا?��Hدی در ?��س �+�وف ا�%، در ا'�9ر 
�3BI� $� ا'���د داBX� از ا.��د)� ھ�ی ?��س 

�دازد� �� �S�B# . ای در ��ل ��;�H� او در
، ز��'� =� �F% د)��ی دا#%، ���A $3د ٢٠١١

 �S�B# س��34Bری .�ک ?� N:�� P(��AرR$ �=
TRNC،  ر��F$ و ;�3ق %Sاد ز)�د =�ر=,�ن دو�+.

ا.��د)� ھ�ی ?�ر.B,�ی ھE ھa�$ . �,�Fی آ'�ن ا�%
=� ��'s ھ� '3ع ر>�م �+,� دار ا?��Hدی �� 

6�)t ا?��Hد �3BI� �� #3د. xI�$ ~6�� 3رf$ ن��OBI ا ���رات و ?�رت . #3'� و #�3ه ًc= �= ده $3د�او ���,�4د =
�دد ا.��د)� ھ� $��ت =�ھ0 )�$� وA sJ3ق و ا ���رات و�; P(ل ا�$�s��S ا)P وxI�$ %�+J #� =� ا.��د)� . ���را.� $�ای =,�

�,(�B' مcI3ب اOf��' �H,I او #3رش =,,� و وی را ��OI ھ� . %BF$ او را �#�h$ WB' E ز P(ا ��ای آن =� $$ Eھ ��=�. %Sدو
�و.:N ھ� و ��)� $� I,�)% $� ا)P ����% ورزی آ. ���رت =��ای .�=�� �,3Hب =�د� P(ر�� =� ���رزه $� ا �� �':�را $� '9

�)P ھ�ف و \�0S ا.��د)� ھ�ی ��B� را در �B4� 3د# �� sJو �S�B# س��? �=��را.� =� از �3ی ��ر�BSن �34Bری .��
   .آ),�ه 'Rد)N�:�. W دھ�

I3د دار'� =� در��ک و )3'�'� ?��س و. �+����ا)� ھ�ی �BIه ای $�P دو Aوا s?ان در وا��ات $��ov. در P�,5Bو ھ nB
�ه، '�خ $�:�ری در ;�ود . ا?��Hدی د)�ه �� #3'� و در b:I اNB+S ا.��د)� ھ�ی �,�� ھ3O�. Eر ���$,�(R�% ١٠در #�Bل 

9� �o$% �� ر�,�' �$ Eد ھ� ھRB3ب د��,� �$ %�F' ا�% و %$�o . دRBد�� N?3دن ;�ا$ a�$ و =�ر از tF= ن��;�� �\�A
�دد .� آن را =,��ل =,,�، .�  #:�)% دار'� وA P��+. ای �<�; jO�6� ا��س $06 ھ�ی ����,�4د �� =,,� =� \,�)j= P د��RBد $

�ح '��ه ا�%f� ی�� 3#���6'� '��'� ای از $��ان در ا�� وام �P:F ھE د)�ه 'B� . =,3ن ا�� S"3 ;�ا?N د��RBد ھ� $3fر 
� در �,�0 ا.��د)� ای ���% در �4% �,�� و?�� =� در $�ره .cش ا.��د)� . #3د��ان ��4Aم =�ر�gو اد �ای ��ز��'�ھ�ھ� $

�ده ا'� =� در :' �,O$ ان���ده ��4�FA ر�Bdا�� ��� =,�E، #�ھ�)E =� ا.��د)� ھ�ی .�ک ?���� ھ�i و?% ��ا)��ن را در $�ا$
�)j+J P آ'%��4�AرR$ �'��' NBI .�4h� در c3ع ا�J3� P(آن ا�% =� ا ����$ j�v. �(��  Eھ x�$ �$ ��3BI ا>:�ر

  .GAا#�� 'B� #3د

 ��; �= �Xھ� bS�\ و ا'�؛���ی .+(F�' t% =� ا.��د)� ھ�ی .�ک ?���� $� \�0S ھ�ی ��ی .�ی رو$ Z(ا�# P(ا �$ %(�,I �$
� ا'��B4� E3ب ھ,��ای #�وع، ھ�Bن ط3ر =� در $�I `f� ،�# ���A a[3)% در ا.��د)� ھ� در $06 . از ��:cت در $

��3H  %F�' 3رH�� راه P(در ا W(دR' در آ),�ه ��F� ��ای ."��$ Eھ �#c. iو ھ� %F�' �,�Iا N$�? ًcBI . �= آن �از آن $�.
�\� در�� .�ا=I E[3)% در . ;�� I[3)% در ا.��د)� ھ�ی �3BI 06$� و '��B دو�S� ھE $� .�4)� ا���� رو$�و ا�%A

S� آن ھE .�ر)(� و #�)� '�F%، ا��  �3H� ��زی در #�:� ھ�ی آب و ا.��د)� ھ� در ;� .�ا=E در �,3ب '�F% و #�R' tو
�ق و ا'�ژی ��',� اداره =,��ل #�:� $�ق $KIBTEK  ت�BfS 0 ا.��د)� ھ��,��P:B ا�% $�xI .��)� ا)P رو'� #�ه و $� 

�(�B' ی وارد��.  

�$ P(و ا ،%F�' �(�# ان�,\ �. �B(�? ی�]Iت وارده $� ا�BfS �J�; در ;�ل N?ا.��د)� ھ��% =� ;�ا �رت .�ر)6�? �� $�6ط��
%��]Iا s�,$ NBI و . در ��3BI د ا>:�ر�B�Iھ0 ا�= xI�$ �)��' ھ0  3اھ� )�>%، =� در�= E3)% $�ز ھ]I خ�$� ا)P و�3د '

�,(�B' ��� �� ھE ا=,3ن $�و'�hFری =. اI[� $� .3ان ا.��د)� ھ�  3اھ� #�؛ ��� آن =� ا.��د)� ھ� $�3ا',� دوS% را �(�3ر $� ."��
�ده ا�%، N��I د)��ی ا�% =� I[3)% در ا.��د)� ھ� را .�4)� �� �FA ر��F$ %�,3ط $� '�9>% و ا�$�ھE در �,j ھ�)� �

�(�B' . �= ،��<��$ ه ای ا.��قR)+� �= آن ��� ،%F�' �'�# N; د#3ار Z(ا�# P(ک .��ر در ا�. ����? �+���$3fر =O� ��c:ت 
  .آن ھ��F$ Eر '��,�9� ا�%



 

 ۶٠از  ����۴۵   

�ه \�0S ھ�ی �BIه ای و�3د دار'� و دا�BX ھE .�ر):�� �� #3'�، '��ز $� ��ز��'�ھ� و $r�F و د(R�ر �(3Bع در ھ� دو�3ی 
 0�,��وری ا�% .� '�0 اI[�ی $�'� و ���ر=���ن و .+�4#�ن را $� J �'ھ� و $3�4د �� ��ر ھ�ی ��ز�� %�<�ا>Rا)0 ظ

� ا.��د)� ھ� را در ا'�9ر $(3H. ا)0 دھ� وR<د .� $� .�4)� . 3�4د $��6ا��A 3رت� ��ای �Gب اI[�ی ��)� ا?�ام $���$ �(�$
�)P و .,�4 و���O . ھ�ی $��و'� در ا>:�ر �3BI� ���| داده #3د. �Oن دھ,� =� ا'�4 ا��,�Bن اط��(�]Iا.��د)� ھ� $�)� $� ا

�ان ا'�Aر�= s<�,� P���. ای��ان �3?%. �3�3د $A3ا',� =�ر�$ �(�$ P�,5Bآ'�4 ھ  P(ز'� =� ا�� P}Bf� و=�ر)� را�و اI[�ی �
�B+� و  0�,��ا)N��# Z آ'�4 ھE  3اھ� #� و �,�>s آ'�ن در 'Rد)W #�ن $� �,�0 ا.��د)� ای ا�% و '� در دوری RA)�ن از #

�انAوی =�ر '� .,�4. ��ز��'��>�� =�ر��' �$ ��F$م $06 ھ�ی وا�B. ���F�B#�ن و ھ �ز��'�� N:�. ان ;3ل�Aر�= sB).  �(آرزو
 %�Aز�$ �f  از %<�� ا�%، $O:� .,�4 راه �3�3د $�ای $�ز��زی و .(�)� ;��ت �,�0 ا.��د)� ای و $�و'o�د�% )�>�,� و �

  .روا$Z ا���6ا�� دوران ���ه ا���Bdر ا�%

.  



 

 ۶٠از  ����۴۶   

 �B���Southern African Development Community �و��B ��وب ا�ر��� 

د�� ھی E�ای ا �=O�% یر��ی�=� $#را&��ن ھ� �!F1ن ا�F1D� در  

�C&�� �C% و �Hد�� اروE�ا �?�=%   ���ب آ$��=

٢٠٠٢��ا%��  –%��/ ��ارز   

�F��� :درز�� 

�%#=%  

%Sا�% =� �+�دت دو P(ا �O3ا'� ���>9% #3د و ار.��ء )�$�-آ�3زش ا�. �� �+B�. ��4�O در �,��f در '�4)% .,�4 $� �3رت 
�وی =��Oی و ���d� ا�% =� ا.��د ھ�ی �,��f ای را $(3O �� را'� �' P(ا) ،P�3�'٢٠٠٠.(  

A ن��د)�در ?A �4ن� jO�6� nری در �,�ط��F$ دول �دی و �����H�?ا.��د)� ھ�ی ا N�:�. xI�$ ور�$ P(ا ،��#G . در ارو��
�ای .�:�N ا.��د)� ���Bن رم $� ��ل $ ��Sدد ١٩٥٧ا?�ام ھ�ی او�A �� 6% در . $�ز(����� n<ا��س .3ا �ا.��د)� ا��وزی ارو�� $

�>�� ا�% =� �� .3ان  ١٩٩٣- ��١٩٩٢ل A N:#%S3ان ا.��دی از دو,I �$ ای - آن را�$ ���Oا���N��# �4�O ار�A'�4ی ذ)cHح >
�ا $�ای ھ�B و ا?��ار �aزم اa ا;:�م �$ �Xد، =� در ?3ای ��,,� ارو���= j��3. ����� jO�6� ی در $06 ھ�ی��A E�BH.

�ل =,,�ۀ داد�Aه �IاS% ارو�� ��(O� �� #3د�,=.  

�ا'b ھ�Bھ,�� .�3+�,= ،��(�.���b #� .� وز'� ای در ���$N دوران ا��ر.�)�  ١٩٨٠در ��ل ) SADCC(� آ>�)��ی �,3$� در آ>
�(�B' د�)(ا . ��(��,3ب ا> �+�3. �+��� ��?�+��)SADC  ( و),�ھ3ک در ��ل n<ی  ١٩٩٢$� .3ا�,���$SADCC  �= �# N�:�.

���+� ھ�ف ا�O� اش .P�$ �F�3� W( .+�3 ا�SوS� از دو�4�Sی �N��F ا�% P(ا�� ا ،%���(�� ا?��Hدی =�3رھ�ی �,3ب آ>
�.:N ھ�ی >�ا���O� '�ارد� ��ای ا�BIل و '�9رت $$ ��R�'�:� ف ا.��د)� ارو��c �$.  

 �+�3. �+���)R$ N:�� Wرگ در 
�,3ب آ>�)�� در ط��+% '�ھ3�Bن 

=�3ر  ٨. =�3رھ�ی I[3 آن ا�%
 E= در ���ن �+��� P(ی ا�]Iاز ا

 P(� =�3رھ�) )LDCر#��(>�� .

ھ�F,� و .,�4 ا>�)��ی �,3$� در 
در . آ���'� .�3+� )�>��� ا�%

ا.��د)� ارو�� ھE در آ�gز، #:�ف 
$��B# Pل و �,3ب و�3د دا#% و 
;�ل $+� از ��P��3 =�3رھ�ی #�ق 
 Eب ھ�g ق و�# P�$ ارو�� #:�ف

ا)3J3$ . Pح د)�ه �� #3د
 ���<�( �+�3. `f� در �3'�Bھ�'
 $�xI ا#:�aت �BIه در اد�gم و

ا'���ا��3ن ا?��Hدی و S"3 و ;Gف 
�ده �FA ��,ھ�Bری و ھ�). s'3ا�
در����% ھ�ی ا?��Hدی و ا�3ر 

در ;3زه ھ�ی . ��S� #�ه ا�%
 N(R,. از %��� R�' �I�B��ا
ا��I�B� ا�%، $� ا)P �+,� =� در 
� � =�3رھ� .P��v ا��I�B� را $
�$�'� �� =,,� .� $�3ا',� $� $�زار ?

. % =,,�ھ�ی =�ر ارزان .� ر?�$

�ای ������ی از ا)P رو'� ھE در $
  �+�3. �+���ارو��ی ���� و ھE در 
 %4��,3ب آ>�)�� �Aم ھ�)� در 
 �I�B��.,E�9 ����% ھ�ی ا

�د�A و .�3+� آن �3رت �م �����gاه $� اد�Bدی ھ�H�?م ا�gدا#�� #�ه ا�% .� اد�$.  



 

 ۶٠از  ����۴٧   

�و=NF، >3ر)� $١٩٧٣ : �Xی ارو���Aرا��3ن ا.��د)� ھ�ی =�ر��,= b��� sB)�
(ETUC) 

�ده، >�را��3'�4ی ا.��د�FA �I�B���ات ا��". P(در ���| $� ا �و �� Z  �$ ��6$��o�. ای��ی �O� در ارو�� $Aھ�ی =�ر �(
�ای ���3�6)� $� ار.��ء . ا��I�B� د�% $� ��ز��'��$� ھ�ی �,��f ای زد'� - ����� $ Eھ ��(��ی در �,3ب آ>Aا.��د)� ھ�ی =�ر

 �+��� �$ �O� s<�,� `f� ی ھ� از���B�BH.SADC �'ای. >+�ل #�ه $3د ��f,� در '��(� ��ز��ن ھ�ی  `f� �� در �3),'
  :��R(�B ��)�ار #�'�

•  `f� "در��6$ P�$) "intersectorial :( ای #��� $� =,��را��3ن ا.��د)� ھ�ی ��f,� ی�در ا)f� P` ��ز��ن ھ�ی \�
�ی ارو��)� A)=�رETUC(  ��(��ی �,3ب آ>Aا.��د)� ھ�ی =�ر �ھ,��B)و #3رای ھSATUCC( �'�# N�:�.. 

�ی در ا)f� P` .�3+� )�>�,�در �f` $�6�، =� >�را��3ن ھ •Aاز ا.��د)� ھ�ی =�ر �. �) �ھ�ی �,+� ���B= �'ا �OB�از آن 
 �,��f ای در �,3ب آ>�)��، (ITS)��',� >�را��3ن ارو��)� >RO=�ران و د$�� �'� ھ�ی $�P اOOBS� �s(�,  (EIC)ارو��)� 

 .��',� >�را��3ن $�P اOOBS� RO<=�ران

�ا���O� �hB='� ھ�، =� •< `f� رگ در  درR$ ھ�ی �'�hB= ان در�Aر�= �A�,(�B' �در آن =���B ھ�ی =�ر $�ای ھ�Bھ,�� در ا�
ا ��ا )W #3رای =�ر . در �,3ب آ>�)�� ا�� ا)f� P` از .�:N ا.��د)� ھ� 3$�3د '����ه ا�%. ��ا�� ارو�� 3$�3د آ��'�

 �Oو�� �(��(�  .�%در $�'W $�ر=O� b���. #�ه ا�% وS� ھ,3ز  �O� .�زه ا UNIا>

�,�F�' W�:�. N$�? ��;ا�در ا>�)��ی �,$3� 3f$ر ��dل . در ار.��ط $� ا)E�F�. P $,�ی $�)� .3�� دا#% =� اوP�S و دو��3f� Pح $
 P�$ �:(دR' ری�:BھITS   وSATUCC  در ا.��د)� ارو�� �= �S�; 3د دا#�� ا�%، در�ھ�  EICدر ط� ���4Sی ا �� و

�ی ا'�I[3ی از =,��را��3ن ارو��)� ا.��د)Aھ�ی =�ر �. 

 %F6' `f� در �ر���ای #�وع، �� ��ر درو'�، اھ�اف و �NX�F . ���ود  3اھ� $3د) $�P $�6�)اN�O�. �$ n���. P( و $$
ETUC  وSATUCC �# 3اھ�  P���. �4'ای از .�ر)�56 ا ��c  �,�$ھ�ی  . در $�ز N:�. �S�B�;و '�3ذ ا ��o�. ،0�' bh�

�ی $� �B��Aن ا��I�B� دAر ا.��د)� ارو�� و =�رSADC �# 3اھ�  �ر���,39ر از �B��Aن ا��I�B� در ا)3H$ n���. Pرت . $
�)j #�ه ا�%+. N(ذ  :  

 �I�B���ی، اA=�ر �و �� Z  n��. �( ی�,�S3��< ��ان در ا�Aن =�ر�A�,(�B' ن و�(���.+��cت $�P دوS% ھ�، .�:N ھ�ی =�ر>
�,�� ��3رت $� دوS% ھ� را $�زی =,,� )� �Gا=�ا.� را .�.���ت دو��'�� و �� ��'�... )� ا?��Hدی و  ً�<�� ای  =� �P:B ا�% �

�د'� =� \�ر\3ب روا$Z را $�ای ��ت A �4�,� ای �I�B��#��N #3'� =� $� .3ا>n ;3ل ?�اردادھ�ی �B+� و ��و.:N ھ�ی ا
��'�B' �� E�9�' �H6��.  

3,� �+�3. �+���ب ا>�)�� را =� ھ�ف آن ا��Rاج $06 ا���6ا�� و =�ر $� د)�� ا)S�f� P+� .(�)� �� ��ر �+34د در درون 
 W( ھ�ی و)^ه"$�4�6 در ���'��)% .�3+� ا��I�B� و ا'�F'� و $(�� " �(��ا�%، �,39ر ':�ده ا�%، ز)�ا #:N �� ��رھ�ی 

%�F' P#ھ,3ز رو*.  

��Hر��ی ارود�� ھی �E�ن ا��  ��D#را&

  .�3+� .�ر)6� =,��را��3ن

%(3]I ر�� ��  

�ی ارو��)� Aرا��3ن ا.��د)� ھ�ی =�ر��,=
)ETUC ( از ���ن ا.��د)� ھ�ی  ١٩٧٣در ��ل

�ش ھ�ی �����، �' �$ jO�6� ی =�3رھ�ی�Aر�=
�Gھ�� و ا)�)3S3ژ)3A�'3A Wن 3$�3د آ�� و 
�ان Aاز =�ر �I3,�� و s06 و��$ �A�,(�B'

�,= �� �A�,(�B' را �ارو��). 

=�3ر ھ�ی I[3 در ارو�� '� .,�4 ا.��د)� ھ�)� از 
 3]I 3رھ�ی�= �:O$ ،دی ارو���H�?ا ���� �+���

و #3رای ) EFTA(��ز��ن .(�رت آزاد ارو��)� 
� � . ارو�� ھI E[3)% دار'�$ P(ا �cIوه $

� ھE در =,�ر . �I��ی >Aا.��د)� ھ�ی =�ر
>�را��3ن ھ�ی ��ا��ی =�3رھ� $� I[3)% در 

���ود)% او��S . ا)P ��ز��ن \��ی درآ��ه ا'�
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�ش \,�)P ا.��د)� ���F� و )W ا.��د)� =�F�'3B� در ��ل (G� �$ %F�S���3� ان�A3)% =�ر]I ای�، ��RSRل #� ١٩٧٤$
)E���� `�J3. : ی�� �$ �Oا� P�� ل #�"درRSR�� " %ی "ادا�� )�>%"ا��ه ا��+$ �OB; R�' و �OB�3�� $� ����ای . �$ �= ،

9� �� ر�� )W �34 ا�%' �$ ًc��= .(�+. %(3]I را��3ن در ��)�ن��,= P(در ا %F�'3B= ی�Aی از ا.��د)� ھ�ی =�ر�اد $���
�>�� #�ه $3د'� از (G� ��ب ادا�� )�>% و ا.��د)� ھ�ی $����ی از #�ق ارو�� =� در آ�gز $+,3ان I[3 '�ظg ق و�ا �c>�ت #

 .$� N��= %(3]I درآ��'� ��١٩٩٥ل 

ETUC  �J�; ٧٤در ;�ل Aی =�3ری را از >�را��3ن ا.��د)� ھ�ی =�ر��د ٣٤�A �� � ٨از ا)P ���ن . =�3ر ارو��)� در $
�ا)I . P[3 ھE از =���B ھ�ی �,+�� ارو��)� ا'� I١١[3 '�ظ� و $�,$ETUC  3د در % ٩٠$�0 از�=N ا.��د)� ھ�ی �3

�ان در ا.�. ا.��د)� ارو�� را در I[3)%  3د داردAر�= N= 3م� W( �4,. Z�3�� 3رf$ �= %#دا ��3. �(�$ 3]I د)� ارو���
 .ا.��د)� ا'�

�دن . '�خ $�aی I[3)% در =,��را��3ن $��I xIم .(�'b در $� � �3اsJ #�ه ا�%= �S3��ا)3J3� Pع $�xI #�ه =� >
�ک $3fر ��6~ در �f` ارو��)� د#3ار #3د��� sJ. �3ا �ا$�6�.� =,3ن ھ3Bاره .,0 ھ�)� $�P ��3ن ھ�ی $�6� و >

ت ھ�ی �3�3د $�P اI[� و �� ��ر .�:�c.� آ'�4، ا���ا.^ی ھ� و اھ�اف و ھE�F�. P�,5B $,�ی و�3د دا#�� =� '�#� از .��و
%F�' ~6�� �<�= ه $� ا'�ازه�A �= %06 ھ��$ P(ھ�ی ا %�S3}F� 3د در�در ���ن >�را��3ن ھ�ی �O� ھN�S�$ E .��وت . �3

�وز  ETUCھ�ی �3�3د در ا'��9ر از =,��را��3ن $ �.�<c� ه ا�A�,\ ��.�� �. ًcd� x�$ و ��ل داg� $3)^ه $�P . �� =,,�ھ
 �$ N(�� ����$ �= �دو $�زوی =,��را��3ن =� ):� $���� ��)N $� '�3ذ در �� ��ر ھ�ی >�ا���O� و ارو��)� آن $3د و #� � د)�

�)�ن دا#%����ل $� ار�Aن ھ�ی ارو��)� $3د، < ��g م و��ا)0 ا �� ��)N $� ھ�Bھ,�� $����. ار.��ط 'A  ت $3د و��OBI در
�=% ھ�ی >�ا���O� ��>��ری �� =�د# �� ا�BIل '�3ذ $$ %F6' 0(ا�A . از آن =� #3رای ارو�� و ��ز��ن .(�رت ازاد b� �4,.

 .ارو��)� $� =,��را��3ن ����3,�، $3د =� ا)P .,0 ھ� در���ن اI[� .�;�ودی =�ھ0 )�>%

 ��خ $�aی 'N:��ETUC �,(�B د)�' Eg��OI �= %3ردار آن ا� �$ 3]I WS�B� 3ده ای در. W\3= ر��F$ %(�B; از �A
�ی در . ا�%��$a ای��ی د>�.�ی را $Aاز >�را��3ن ھ�ی ا.��د)� ھ�ی =�ر � �ا)P وا?+�% ھ,����  3د را '��ن داد =� $

ن $� ��:c.� در �Iم ھ�Bھ,�� و .(�'P�$ b ا.��د)� ھ�ی �O� و >�را��3ن ھ�ی \��ی $�xI #� =� =,��را��3. $�و=3�A NFد'�
�د)�A �(را��3ن $� �� ��ر ھ�ی ارو����,= ���F$وا t�3� Eھ �S�� � .=tF ا�B�Iد و ا���Iر رو$�و #3د =� از '9

 

 �� ��ر ��ز��'�

�ی ارو��)� از ار�Aن ھ�ی ذ)N�:�. N �� #3دAرا��3ن ا.��د)� دھ�ی =�ر��,=: 

�ه )� �(�3BI sB� اI[�ی آن •�,= 

�ان •(�� ���B= 

•  �S�� ���B=��3BI Z$و روا 

• �'� � د$�

�اX�S�� ،� و روا$�3BI Z� و د$�� �'� ھ�i =�ام ��S3}F% .�3)� #�ه ای '�ار'�، �R ان =� $�P >�را��3ن ھ�ی �=���B ھ�ی ا
�,(�B' N��,� 3ط $� =,��را��3ن را $� ا'�ن$�  .I[3 ھ�Bھ,�� '�B),� و اط�Icت �

�)% آرا ر��B% )�$,�، ا�� در NBI ھE�BH. �B ھ� $� ا��Bع ا G ��  در ;�S� �B�BH. �=ت =,��را��3ن ?�'3'�ً �� .3ا',�d=ا �$
� ا'��F�. N$�? و E4�� ً�]+$ و �,�F�' ا��aزم اa 3$�تH� P(ا ���Sد'�، ا�A . �J�; 3]I ا�% =� ا.��د)� ھ�ی P#رو �<�از ط

ا�c;�ت در �� ��ر =,��را��3ن ا.��ق  ١٩٩١.� $�RAاری =,��ه R=3Sا��3رک در ��ل . '�3ده ا'� ا���cل  3د را ازد�% $�ھ,�
�ورت )�>%. '��>��دJ %6(����� n<ای .3ا���ده ا.��د)� ارو�� ا�FA �+�3. و �]Iا)0 .+�اد اR<ا N�S�$ در آن ز��ن.  

� $� ر�n; P� �,# %�B رأی $�ای اI[�ی ھ�{% د$��ان $3د =� $�S�� ���B= �# xI� و روا$�3BI Z� $� ھ�{% ��". P(��B4�
��وی ا'�F'� و ا�' �3�t .�3)% ����� ھ�{% د$��ان #� و ا�:�'�ت د$�� �'� را '�R از '9� NBI 3د =� در# P(R�(�� �Xا�

�د =� .3ان و G� 0(�),Aا=�ات �B+� در  ITUCا)P ا�c;�ت . .3ان ��S� ا>Rا)0 داد= N(��. �+?را��3ن وا��,= W( �$ را
�ه ارو�� را دا#�� $�#��FA . t�I W( در ��ل $�'��ل �١٩٩٣'��,  ��ان و د$�� �'� )W $�ر د)�(�� ���B= در آن ا ���رات �=

�ده ا ���رات  ١٩٩٦و  ١٩٩٥=�ھ0 )�>%، ��ل ھ�ی �FA P���. ھ��#ETUC 3د$ ���Oا��� $�x ھ�ی . در >+��S% ھ�ی >oدر ا
�ان ا ���ر )�>% =� $�ای ورود در �Gا=(�� ���B= ،ای در =,��را��3ن �(�� W(^.ا��دا����$ E�BH. �(ات ارو���از آن ز��ن . 

�د)�A Nط�$ �]Iو.3ی ا n; �)��' ا'� و در ��<�( %�Bر� %(�d=ا N(�B. رای �$ ���B= �+B�$� #3را ھ�ی . $� $+� �3ا>�% ھ�ی 
ھ�)� $�ای  ا?��Hدی ا ���رات و '�3ذ $����ی در درون =,��را��3ن داده #� و در '��(� آ'�4 .3ا'P���. �$ �,�F ?3ا'�P و راھ��د
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 ٢٠١۵ -��4زدھ��ن ���رۀ ��,درا��ون ارو�4)� ا���د�� ھ�ی ��ر�ری 

�.�t .3ا'�F,� ا���cل  3د را در ا�3ر . P(دی $� ا�H�?داز'� و #3راھ�ی ا�h$ ای ��f,� و �3ح $�6f� در �+B��Gا=�ات 
�,(�B' P���. ای ��f,� و ��6$.  

� در '��(� ا�c;�ت J�; ١٩٩١در ;�ل  �ر ��ز��'�� ��ETUC %ا� N(ح ذ�# �$:  

�ه •�,= 

o ت =,��راc�:�. ن�Aار P(�.a�$ 3ن��
ETUC 

o  �O� ن >�را��3ن ھ�ی�A�,(�B' از N:���
W(� $� '�F% اI[�ی ھ

o دد�A �� N�:�. ر�$ W( �4ر��ل\ � ھ

o  �O ھ�ی دا ���' P�(ھ� و آ %����
 =,��را��3ن را .� t(3H� �B')� و

o  N=�اI[�ی ھ�{% د$��ان، رb�X و د$�
�(�B' �� را ا'��6ب. 

 ھ�{% د$��ان •

o 3د# �� N�:�. �4ر $�ر در��ل\ 

o اد .+�ا�+. %�F' �$ ی ان�]Iد ا
 �O� ز��ن ھ�ی�� �ن ا'��6$�A�,(�B'

 .+��P �� #3د

o د��A �� E�BH. �(ارو�� �I�B�� . $� دو �3م آرا در $�ره وظ�)j و .+�اد '�A�,(�Bن در �Gا=�ات $� #�=�ی ا

• �Xا�� ھ�{% ا

o  دد، ٢١از�A �� N�:�. ان� I[3 ا'��6$� در ھ�{% د$�

o ٨  �� �FO� N�:�. دھ� و$�ر در ��ل 

o �(�B' �� ن ان '�9رت�(�� ��ا ��:,� و $���FOت ا P�$�� ان را در� ..�B�BHت �3Hب ھ�{% د$�

• �'� � د$�

o �4ه داردI � ��S3}F% ھ�ی روزا'� =,��را��3ن را $

o �4ه دارد وI��ی را $Aن =�ر�A�,(�B' ن ھ�ی ا.��د)� ارو�� و�Aار P�$ ��,ھ�Bھ 

o =,��را��3ن را �درو' j(ای وظ���� �4Iه دارد ��S3}F% ا$. 

�  S��١٩٩۶� اش در ��ل  �,�$s=�ر�,� دارد، و  ETUC ۴۵=,��را��3ن $ �S�$۴.۴  3)% ھ�]I n; 3ن )3رو $3د =� از�O��
�دد A �� P���.) دل�+� ��(��.١٠ 3]I ارR4:( �$� '�F% >�را��3ن ھ�ی ا.��د)� ای در �O� `f�، =,��را��3ن ). �,% $�ای ھ

 �$ �f�3�� �S�� s$�,� 3ط $� . 3ردار ا�%از$�را از '9� ��S�  ETUC$� و�3د ا)3�F�B= Pن ارو�� $� � از ����Fت �
���F .�����ت � �= �(�B' �� P���.ETUI �#آ�3ز �F����B . از آن ��OB ا'� ETUCO، و ���ھ� و .�� �,(Rآن ھ �cIوه $

' �$ �= �(�B' �� P���. 3ن ارو���F�B= Eرا ھ �I�B���ای ��FOت �B��Aن ا$ ���F$وا ��$�  3ETUC$�  3د $�xI �� #3د در
  .��ز��ن ھ�ی ارو��)� ا>Rا)0 )�$�

�ی ھ�ی ��ز��ن در ار.��ط  ;�لدر ETUC  P�I.�3+� ��ز��'� ��+J3� در $�ره �]Iا �ھ�ی درو'��,+:b =,,�ه .��وت '9
�ی ھ�ی ارو��)� ا�%�A E�BH. و���>+��S% ھ�ی ا.��د)� ھ�ی �,�� �O� �� ��ر ��ز��'� =,'3� B� �$% ھ��Bری '�م در . $� �

�ای >+��S% در �f` ارو��)� و  ETUCو $3Fی ��ز��ن ھ�ی \��ی >�ا���O� ارو��)� ��� �� =,� =� در ا���:�م ا�:�'�ت $
� دا#�� ا�%�ov. �O� `f� در �]Iی در ار.��ط $� ا�(G� ف�f+'3د . ا�.,�4 در )W ���وده �XR� W( ��ز��ن  ETUC$� ا)P و

���Oا��  .ا�% >

W(^.ا�  اھ�اف ا��

و �3اj�+J sJ آ�gز)P، اھ�اف آن در ا�,�د �(sB  ١٩٧٣$��I N�Sم .(�'b او��S اI[� در $�و .���b =,��را��3ن در ��ل 
� #��ف و ��E�9,. E4 #�ه $3د'��g 3رf$ b���:  

�ان در �f` ارو�� $3fر �IمA=�ر �ھ,��و در ار.��ط $�  $�ای 'A�,(�B� و �����د �,�>s ا��I�B�، ا?��Hدی و >
  ) .EFTA(از ��OB در �3ا�s ارو��)�، و ��ز��ن .(�رت ازاد ارو��  -����Fت ارو��)� $3fر  �ص
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%(�B; �$ �4+.  

E�ا �	ر��یا@�1ام د�� ھی �  

�"Hق ارو�=@ 

��J اط�Icت و $�ر�� ا;��Bل ھB:�ری در  ETUC=,��را��3نI در �O� 3ح =�3ری وf� ی  3د در�]Iز راه $� ا�gدر آ
�اX�  ���.� را ارا�X �� دا��=% در \�'� ز'� ھ� و �Gا=�ات ?�ارداد در �f` ارو��)� . د����% ھ�ی �O� و روش ھ�ی ا#

.,�4 در دھ� . $3fر ��6~ رد #�ه $3د، \�ا =� ا)P ا�� در ���وده ا.��د)� ھ�ی �,�� در �O� `f� و =�3ری #,� �� �� #�
١٩٨٠ = ��=��3ری '��ن داد'� =� $3د =� ا��� ھ�ی ارو��)� در $�P اI[� ر#� ���ا =�د و راه ;N ھ�ی �O� و �� ��ر ھ�ی #

�$3ط $� >��ر ھ�ی ر?�$% $� ��4'� ��زی ا'�� NX�F� N; و '�.3ان از �ه ا.��د)� ھ�ی . '�=�>��ات ا���ا.^)W در =,���".
 ��,�)TUC ( �$ |��� در �ارو��) N; .� .�)�� راه �م ارو��)�gاز رد#�ن اد ،��'��(�و اI[�ی =,��را��3ن ا.��د)� ھ�ی �,�� $

B= و EF(��ی .�\�A %4��ز)�'% ژاک د3Sرس �+� =�د ا.��د)� ھ�ی . 3�F�ETUCن ارو�� و $+� ا�cح � �= P(ف ا�]�
�,= ��Aدر �ی ھ�ی ارو��)��A E�BH. و���� �$ �$�ETUC  xIا)P درک 'P(3 در ���ن اI[�ی =,��را��3ن . �,�� را $���

�# �H6�� Z(ا�# %�. �O ک دا�  :��ور $��'�� ;�B)% از )W $�زار ���

�اه  •Bن ھc= د�H�?ای ا�$ ����� ���'�$ W( �$
$�#� =� $�+�ا�S� ھ�ی �,��f ای را ���ود 

  '�B)� و ھ�ف ا)(�د =�ر را د'��ل '�B)�، و

•  WB= �(ارو�� �I�B��$� .�:�N >[�ی ا
  '�B)�، و

در .W( �+�3 ����% �,+�� ارو��)� ��0  •
  .?�م #3د

�  3د b�ETUC  cBI از آن =� BI در دھ� اول
W( 0�'  39ر,� �$ �(G� ف�f+'م و ا�' N:�.

a$� از ����Fت ا��I�B� را $�زی =�ده $3د، 
�وژه $�زار وا;� $�ر د)�� ا)�ه اد�gم درو'� �
اI[�ی =,��را��3ن را ��ن .�زه ���6$ =� 

�)�ن =,��ه ��ده $�ای ارو��)� ��زی ����% ھ�ی ا.��د)� ای در �FA ���'�$ W( ش�(G� �$ م�)'ا��١٩٩١ �# E�  .  

�ده در $�ره  c.ETUCش ھ� $�ای ��ز��ن دھ� )�B��A Wن ا��I�B� P�$ اI[�ی�FA ل ھ�ی��$� #W و .�د)� ھ� و $�x و 
�>% =� ط��+% =,��را��3ن و .,3ع د)��Aه ھ�ی درو'� اI[� در ان " راه و روش ھ�ی ارو��)� ��زی ا.��د)� ھ�ی �,��"A در

  .را آ#:�ر �� %

�ا)I3' �$ Z� � ١٩٩٣در # P(ه ا�A�(3 ���ود)% د"S �� �'�F% $� ��)�ه >�ا���O� �� ��ر آن  �ETUCزش و .3ا>n ��ھ3ی $
� ا)�S�+< �= P% ا.��د)� ھ�ی �,�� ارو��X� NB:� Z�< ����% ھ�ی �O� ا�% و $ ��د)� و $��'�� ای را $�'��ل دا#% دا)A �4�,�

�(�B' P���. ی را�A0 ھ�ی =�ر,= �O?دارد ا�,�% ;�ا �ا�� .� . �+ETUC  �I�B���ای #:N دادن $� ����% ا$ �S�+< ه��(�� �$
 W(^.ا��دد، =�ر .� $�x ھ�ی ا��A و . ط3ل =��� ١٩٩٧و  ١٩٩٦ارو�� $�ز �# �"O� در آن �]Iو.3 ا n; �= 3د$ s?3� P(در ا

�� ا>��د ًcBI ��اھ�ن ا��I�B�. ا�c;�ت �� ��ری $���B$� ھ �ی  =,��را��3ن در آن ز��ن ا$�:�ر \�'� ز'�,B'3'�? �$ در ار.��ط
%<�A %��$ ن�BSرا��3ن ا.��د)� ھ�ی آ��,= `(�� %�S�6� Eg��OI و?% را �B�' ر=,�ن�=.  

�ی ھ�ی �A E�BH. ل��)% و ;Gف ;n و.3 و د)��ی ر>s ا$�4م در =,�d=رای ا P� �,# %�B��در '���) دو ا.��ق، (:� $
ا>Rا)0 داد و .�:N ھ�ی �O� را  ETUCاI[� را $� ����% ھ�ی  =,��را��3ن و���O وا;� ھ�ی I[3، در P�I .,�?� ا�B�Iد

�?�$N ?�3ل $3د�g از آن N�? دو ��ل �3د، ��)�ه ای =� .� ):B' t�g��ش در�� ای از ارو��)� ��زی .(G� �$ و����ن��� Eg��OI.  

�د$�  ١٩٩٩=,��را��3ن ارو��)� ا.��د)� ھ�ی �,�� ��ا'(�م اھ�اف  3د را در آP�X '��� ی ��ل = �S3��< N(ذ N:#: 

�t�g آزادی ھ�ی ����� و .�=�� $� ;�3ق $�� و ;�3ق ا.��د)� ھ�ی �,��، •. 

 S"3 ھ�'3ع .�+�� و .���3 $� ر>��ر $�ا$� $� ز'�ن و ��دان، •

• ،�f��� %F(و ز �X��<ا�"� .�3+� ا?��Hدی و ا��I�B� $� در '9� دا#�P .+�دل 

 د�3=�ا.�Rه =�دن ا?��Hد، و •

 ر .��S3ی $�ای ھ�B،د����� آزاد $� =� •

 .�3+� و $3�4د آ�3زش >,� و ;�>� ای و .�$�% ��اوم '��وی =�ر، •

�ا)Z ز'�A� و =�ر •# �B�F� 3�4د$.  
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�  در راه �/ ا���د�$ ارو�4)

Hد�� اروE�ا �!F1ن ا�F1D� ر�, در�% 

��J اھ�اف و ا���ا.^ی ھ�یI ،ارو�� `f� در ETUC  3د  �$ Eت .�زه ای را ھc:اه آ���B3ا>آ.� . ورد$� ھ. �$ �= �)' n
��ی $��� #� طن ��$3آ.:N ا��I�B� و�����)6% و ��o�. �'3'�? ��=�ی ارو��)� از '9# �I�B��.E�BH  ، ھB:�ر)�4ی ا
�)�4ی ������A-%#ا�' �]Iا �I�B���ان ھE =�ر>���)�ن و ھE=� .,�4 ار'�A� ���B=)FSC( ، ا��I�B� و ا?��Hدی . اAرا =�ر 

�� �A�,(�B'  �.د، .,�4 '�0 ���ور�ط�>� در ا�3ر ا��I�B� E�BH. ��  =� #3را )W در;�S� ؛$3Hرت �XR� دا#%ھE آن =
%<�A .�� P(و�. �O� 3حf� در �I�B���>��  نآ$(�ی  '�،#� $3fر =O� ا�� �NX�F اA E�BH. دی�H�?3رای ا# `f� در �=

 .#3د

���,�4د ���ر=% $���� =�ر>���)�ن و ا.��د)� ھ�ی �,�� از آ�gز 
�ح $3د ١٩٧٠دھ� f� . ن $� و)^ه ا���(���$��S�6� N�S% =�ر>

�اX� ���ا ':�د�$3د =� .�%  ١٩٨٠.,�4 در ���'� دھ� . وا?+�% ا
��ز��'��>�� $�ای  ر)��% ��ز)�'% د3Sرس )sB)� W ظ�ھ�اً 

�یAھ�ی =�ر N:�. ن و�(���)  UNICE, CEEP, EIUC( =�ر>

 "�B��Aن ا��I�B� دو#bِ وال".�% I,3ان  –در �f` ارو��)� 

�# N�:�.. 

 P(ا، ا��aزم اa ار�? W( �$ ن از ورود�(���$�N�S ا��,�ع =�ر>
�Gا=�ات و \�'� ز'� ھ� .,r�,� �4 $� .3ا>n ھ�ی =O� و $��'�� ھ�ی 

�اRSام آور ���g �#�' 3ع ����%  '�و ?�در '�3دJ3� s'3ا� �$ �=
��ر�BSن و  =3�F�Bن .�ر)(�ً  ا��. �,ھ�ی ا��I�B� در #3را >�nX آ)

�ان  ESCارو��، و Aن و =�ر�(���از >+��S% ھ�ی ھ�Bھ,k =�ر>
�� %(�B;  در �I�B���د'� و از ط�)n ����% ھ�ی >+�ل .� ا=

.,�4 در . داد'� ��$� آن .3ان $����ی  )EC( #3رای ا?��Hدی
را $+,3ان  $3د =� #3رای ا?��Hدی  3د �4S��١٩٨٠ی ��)�'� دھ� 

�د= %��d. �(ارو�� �+B�  .;��� �Gا=�ات 

��$ %<���� �I�B��� در �B��Aن ا��I�B� $� .�و)P \�ر\3ب ا�
�I�B���'��� ا$ P���. دی و�H�?3ن ارو�� -#3رای ا�F�B= �����

��ده ای  3د  ١٥$�'���  N�?ETUC از آن . �P:B #� ١٩٨٩در 
���3B' Eد، =�  3ا���ر ;�3ق " ارو��ی ا��I�B�"را $�ای .

�ه ھ�ی �jO�6 و ���ر=- ������FA در �O?ا�; �I�B��� ا���$ %
�ی ھ�ی ارو��)� #�ه $3د�A E�BH. ان در�Aن و =�ر�(����'��� در ا���,��� #3رای ا?��Hدی اد�gم #� .=�ر>$ P(در '�4)% ا . �$

�)��'��، ا���,��� $ %�S�6� N�S�$ 3د��اX� '��>%اRSاا)P و��اX�  3د =3�F�Bن ���,�4د در. م ا���6~ و �S��F� ھ�ی $�'��� ا
�>%را $�ای ���وره $� A ر�:$ �(���ان در .+�ادی از ط�ح ھ�ی ?�'3'� Aن و =�ر�(��� ��ز��ن =�ر>���)�ن ارو��. =�ر>

UNICE  ًc�? �= ����� ار�? ��ده $3د، ?�'s #�ه $3د =� در ا�� ���وره -$� وsJ ھ= %�S�6� در ا�3ل �ارو��) �I�B��ا
�ار �����)6% و ?�ا؛ ا��ی ���ر=% '�hB= "�(�B'�"$+,3ان ? �$ �= �I�B���د)� ١٩٩١رداد اA �4�,�.  

��)6%و����� �I�B��  .:N ا

�Oا� n<3ا. �$ EB�� W( �4 $+,3ان,. �\�A ،�# م�g6% اد(��ا'(�م در .3ا>�,��� ����� �I�B��. $�'��ل �Gا=�ات >��ده، ?�ار ا

�ارداد، و از �3ی ) ?�)E(از )W �3 ا�3ل �,�� : $,�$�ا)b� P از �����)6% ����% ا��I�B� ارو��)� دو ��)� ?�'3'� دا#%?
��رات ��� ��ا $3دود)��aزم اa ��'��(�$ R)$ 3]I 3رھ�ی�= �Bدر ھ �= �I�B��.:N و?�ار �� ١٩٩٩در ��ل . .:N ا

�$ R�' ��'��(��دام اد�gم #� و $�Fدر .+�4'��� آ� ��)�� $�ون ."���. �I�B���ای  ا� .ن ���3%آا)P ا��س $� ا

��ا)� دارد.:N ا��I�B� �B�$ر و?�ار ���ل ����% ھ�ی ا��I�B� RSوم ا�,= P�,5Bر و ھ�= P�'ده در ز��,� ?3ا��FA . ���,�<3ا.
�ان در �f` ارو��)� دارد ھP�,5B �3اد �B4� درAن و =�ر�(����)3�F�B= ،%6ن . $�ره ���ر=% =�ر>���� t(3H. از ز��ن

�=�ی ا��I�B� ��. ا��I�B� ��3رت '�B)�-رات �����$�ره ?3ا'�P و ��� �3ظj ا�% $� #�=�ی ا��I�B� در ارو��)� ?�'3'�ً # 

�O��3$ و �,,= j?3�� اری  راG�'3'�? �'3ا',� رو. W(  در %=�ن ?�ار آ)�ددا#% $� =3�F�Bن ارو��)� .N(�B #�ن را $� #
�,(�B' مcIا �I�B���B+�  .3ا'� \,�P .3ا>�� ��. ا n<3ا. W( 3رتH$ �("��س ���ر=% ا� $�'��ل #�ا)Z و رو'�  �ص آن $

3]I 3رھ�ی�= �$ �I�B���اX�3H$ �(" ،رت ?�'3'� " ھ3B'�ان ا�)�E�BH. �( ���' P آ$� .3�F�B= t(3Hن ارو��)� در د��3ر ا
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٢١  PXات : ٢٠١١ژو�.�9ھ ETUC   و ��= %J�(ر ��OI ا��3رگR=3S در
�ان ارو��$�ای ا�BIل $� ا3�Sی ا?��Hدی ا.��د)� ارو�� Aر�=  

�'3'�? "�(��$ �Xا���ای ?�ار را =� $� در ھ� دو �3رت، =�3رھ�ی � 3]I� RS.وم ا�ا��س .3ا>n ا��I�B� aزم  .3ا',� ا
 �I�B���ا�% $� ھ3B'�ان ا�aا�,(�B' غc$و =�3ری ا �O� `f� . در �ا��� ��:' P(ا �( �A�,(�B' �$ �I�B��ا�% =� ھ3B'�ان ا

�ا ���ر=% ���در ���ر=% $� ��)�� ,+� P(�$ ،�,(�B'v� t(3H. �= ھ3B'�ان ا��I�B� در �f` =�3ری . ��Fت ارو��)� در ا
�ای =3�F�Bن ارو�aزم اa P�'اه $� .�$+�% از ?3ا�Bھ �O� لcا���%Fھ Eھ �(��.  

�I�B���$� OBI� =,��را��3ن ا.��د)� ھ�ی �,�� ارو��)� در �B��Aن ا).  

�� �\�A3اھ,� #�، وا  ��Aدر �I�B���ده $3د =� =�ام >�را��3ن ھ�ی ارو��)� در �B��Aن ا:' ~%6 ��6(����� �I�B��.:N ا
ن #�=% آ3���A ھ�ی دو#b وال در ط3ر =� از ز��ن  را، ھ�Bن 3�F�B=ETUC, CEEP, UNICEن ارو��)� و #3را '�0 

�د= ��(�. �I�B��)�P '��� ای $�ای ���دaت و .+��P�$ N ھ3B'�ان ا��I�B� آ=� ھ�S�;  i� در P�I. دا#�,�، در ��و�� �B��Aن ا
�ا)P در 3O$ NBIک =�ر>���)�ن. ھ,3ز �+��� $3د ١٩٩٠در ا)3���A P ھ� .�و)P '��ه $3د، ��و�� .�و)P #�ه در دھ� $�,$ 

UNICE  وCEEP  ًان   ����ا�Aه =�ر�,(�B' �  .ا)��Fده ا'� ETUCدر $�ا$

�د $�RAار ��AR�� و %F�' W( در �+B��ف در آن #�=%  ٢٨#3د =�  �Gا=�ات f�$ �)'��� W( �9' �� از ھ� ط�ف ز)�'
ه $�)� '��(� �Gا=�ات را ھ� �� ط�ف �Gا=�. '�B),� دار'� و د��3ر ��FO را )3�F�B= Wن ھ�% '��ه از ا>�اد $�'�3ذ ���,�4د ��

�ش ?�ار دھ,�(G� ح �3رد�,� ��ش ا)P .3ا>��ت از  CEEPو  ETUCدر . .t(3H =,,� و �bh از ط�)n رو'� درو'� ھ(G�
�>�� ا�%، و در  ��١٩٩٥ل A 3رت� %(�d=رای ا n(�� ا��س ا��Bع �3رت �� UNICE.�=,3ن از ط$ t(3H. د��A .  

�ای ا$ �I�B��وP�S $�ر ���وره $� ھ3B'�ان ا
�)�ن �Gا=�ه $�ای .�:�N  ١٩٩٣در��ل �در 

�# �+B�. =���B ھ�ی ارو��)� =�ر وارد �Gا=�ات 

#�ھ:�ری در ا$+�د "آن را  ETUCز��ن  در آن
�I�B��$�  UNICE=� ھ��RBن  '���� در ;�S�" ا

�د= %�S�6� 6%  $+� از آن. آن(����� ���'�4I �=
��اX� #�'�وو �� 'N:.،  ً��(�4 ا��I�B� ا

$�ره 3���A ھ�  ��ده #�'� =� درآ=�ر>���)�ن 
�ه $� #:F% رو$�و #� a�$ �= ،�,,= %؛��� 

�)��'�� در درون $ s(�,� ا =� =,��را��3ن�\
UNICE   ده��FA دآ$� ا?�ا��ت�= %�S�6� ن .

�ح $� #��>�%  ETUC =,��را��3نf� د =� در�=
�ی #3را $���� از �A E�BH. از ��4)' N�O�.

�6� P(�ج ����ک .3ا>n ا.��د)� �,�� $� =3\:�
UNICE %#ا'��9ر دا . W( bh� 3را#

 �\�A �= ،د�= t(3H. دی را�I NB+Sد��3را
�>�  ETUC $+,3ان �R$ %��<3رA� از �3ی+�

�#،  ًcBI ا��  �O� ر�� �� �$ W\3= EB�� W(
� '�3د =� ا�cح ���$ �'�A�,(�Bن =�3رھ�ی د)�

�ده در �� ��ر �O� =�3رھ�ی I[3 را�FA �B' �(3' Eداد ھ.  

��I Egم �G� %��<3ا=�ات $� ھ3B'�ان ا��I�B� در �f` رو'� ھ�ی �Iدی�OI،  �= ه $3د�# �. E:��F� ودی�;�. �I�B���B��Aن ا
� '3Bد نآ.�3+� (G� ات : را در آ),�ه ا�:�ن��و�� �Gا=�EWC a3}F� �= %<�A ���ن ا.��د)� ھ�ی �O� و ارو��)� را در $

���ی . 0�' �# xI�$�,,= $�زی �ارو��) ��+,� Z$روا P���. ی را در.  

�ای $ �H ��ا $�#� �,�r $� ?�'3'� در$�ره ;�ا?N �� ��ه ��aزم اa �= �I�B��دو��c. Pش $�ای .,E�9 .3ا>�� $�P ھ3B'�ان ا
�ا'� #� =� در ا'��9ر >�ز'� ا'�Aر�=،  P���. �$ و�;u B]. �I�B���=�ی ا# �Oان =� و���A3ق =�ر�; ���B.ه $3د�# P� .

�ا��س ا)P .3ا>3�F�B= ،nن >���'� را ��در =�د =� و���O #3رای ارو�� در $١٩٩٦ �# t(3H. . 3د$ Rش >3ق �3>��% آ��c.
�ا .�% '�9رت �4I'��� آ =� دوط�ف $�3�F�B= �<�Jن از \�ا�aزم اa �+B��د'� .� '��ن دھ,� =� .3ا>��ت = %(�B; ن

�اX� د)��ی $�ای =�ر '��B و?%، ?�اردادھ�ی $� ��ت �o$%، =�ر  ��ً ��+�?. �����)N$�? %6 د���س ا�%�د��3راNB+S ھ�ی ا
�# E�9,. �I�B����B  و ��I bh,�ً  '�ازراه دور، ھ�B� ا$��ا $+,3ان $�6� از .3ا>n ���ر=% ا�. �Xا��$3Hرت د��3راNB+S ا

  . و $�t(3H ?�'3'� ر���'�
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٢٠١٠���4��ر  : �ا�����ل ��روھ�ی ��ر�ری ا�ر*�د ز �را'وان ارو�4) ETUC 

�ھش و 6ط" �ود�� ھ�ی ا�������رای ا��راض �� �  

 �)��' P(ا��>% �ان ا��I�B� را cBIً ن #� =� #3را .�B�BHت ھ3B'آ$,�$(G� . 3د��(�3ر #� $�ای ?�ارداد =�ر  ETUC$� ا)P و
�ا =� \ ،�'R$ ن�(����رات را ازآ�3?% د�% $� ��زش �BIه ای $� =�ر>�� �,�F'�4 .3ا' �'�از . ���ن �3ا$n ���ودی ��0 $�

� .3ا>��F$ nر ��B4� از �$ %$�o اردادھ�ی $� ��ت��ای ?$ NB+Sد��3را ���ر=% ا��I�B� ا��3ار $3د =� .,�4 در �3ی د)�
 �oا ��'��(�� از د��3راNB+S ارو��)� ?�c در  ن د)�ه #�، در ;�S�آ$�O��= و �. ��<�=� در $��Fری =�3رھ�ی د)�� ?3ا'�,� ���

�ا $3د��ای =�ر '��B و?% و ?�اردادھ�ی $� ��ت �B' %$�o),�ه =�رA. '�;�ل ا$ Eدو �3رد، ھ ��ان $� $� ��Iرت د)�� در ھ
�ای  ،د��3راNB+S ھ�)� $� ا���'�ارد ھ�ی '�زل .�ی ر�J)% داد'�$ Z�<3ع  نآ,�� E�F�� 3حf� �Bرا در ھ �I�B��=� ھ3B'�ان ا

  .ارو��)� $� ��0 $�ا',�

�ار ���,�4دی د)�� ھE از ط�ف =3�F�Bن در دھ? P(�,\ �= �#�$ ��#دا � �١٩٩٠ )W $�ز$�,� �3BI� ھP�,5B $�)� در '9

�ح $3دf� �'��' �4�,� �+B� n<3ا. �( �I�B��$3fر ��dل ط�ح $�ای =�ر �3?%، .�+�[�ت  –'�، وS� G� �$ا=�ات #�=�ی ا
�ی در �3fح �O� از آن ��OB $3د'�Aت =�ر�Icآوری اط sB��,��F� و .  

06$ P(ی ا��A �)��'  

4� ارو��)� ��زی و ETUCا���ا.^ی، $�x ھ�ی درو'� و ا�c;�ت =,��را��3ن � �$ �Bھ  u�; 3 و� W( دن از�= ���Oا��<
�# �� �� �,# �و ���ر=% آن  ETUCا)3J3� Pع در �� ��ر ��ز��'� . ا���cل >�را��3ن ھ�ی �O� ا.��د)� ھ� از �3ی د)�

�رات $�ای ����% ھ�ی ا��I�B� $��3ه ارو��)� د)�ه �� #��� E�9,. �$ N(�B. ارو�� و `f� ز دھ� . در�g١٩٩٠در آ  Z(ا�# P(ا
# xI�$ �= �ETUC داد �ارو�� را ��ز��ن � �I�B���ار ھ�ی ا��I�B� ای را $� ��0 $�ا'� =� �B��Aن ا? . %)�B; �= از آ'(�

�ال ر>�� $3د و $� ا.��د)� � ��ی ��)�ان در آ�gز ز)�A E�BH. n; ،�# �� از����ودی از ط�ف 4#�و'�ان در �O� `f� ا$
�ی ھ�ی ارو��)� $���� ا�BIل '�B),�ھ�ی �O� .3ان آن را داده $3د =� ا���cل  3د ر�A E�BH. ا در . �� �.,�4 در �Gا=�ات $

�ی $�ون "را $�:ETUC  Nد)�� 'B� #3د . $3د =� ا �cف $�P ا)P دو د)��Aه .���E #� ٩٦و  ١٩٩٥ا���ا.^ی در ��ل ھ�ی �
$� ;Gف ;n . و��)��ن $3�4د )�>�� ا�%ا���Iر و ���و�I% =,��را��3ن ھE در $�P اI[� و ھE در ���ن 3BIم ار. >�ض =�د" $�'�

� #�ه $3دETUCو.3 اI[�ی (G� ا�:�ن �ارو��) `f� در �I�B��� 3رد $� ���رات ����� ا$ ،.  

 �'3'�? %�+?3� ،%6(��ش �+�ھ�ه ����(G� �$
ھ3B'�ان ا��I�B� در �f` ارو��)� =��c $3�4د 

�ان از ;�3ق $�ا$� در . )�>%Aن و =�ر�(���=�ر>
�ی ھ�A E�BH.�I�B������� در -� در ا�3ر ا

آ'�4 ا=,3ن �� .3ا',� در . #3را $� 3ردار #�'�
 �Xت ارو���F���رات $3fر �N��F )� در ��� E�9,.

�,(�B' ل '�3ذ�BIه . ا��(���\� ھ,3ز وز'� A
ETUC  N(�F� ن در�(���در ���$�A�,(�B' Nن =�ر>

�وط $� د)��Aه #3را �� �I�B������� و ����� ا
د $�x ا�%، $���� =�ر>���)�ن در در �3J3ع �3ر

 �9�,� �I�B���ش �3ا>��,��� ھ�ی ھ3B'�ان ا(G�
�ی ھ�ی #3را �� ��',��A E�BH. ر از��< . P(ا�$�,$

وا$ETUC  N(�B. �$ ��F?�رت \�'� ز'� ھ�ی 
�رات در .��ھE $�  3ا�% �� t(3H. �$ 3را#

� ا)P در $�P . ا.��د)� ھ�ی �,�� ا�%$ �<�Jا
وھP�,5B در ���ن ()� ھ�ی �,�� '�A�,(�Bن ا.��د

�ی در \�'� ز'� ھ� از  3د �3J3ع �3رد ) =�ر>���)�ن. E4� ��; �( �$��� وزن �ارو��) �I�B��ا�N ادا�� .�3+� ���ر=% ا
  .�Gا=�ه دا#�� ا�%

�����  اھ�B%. در ��ز $�ر)W ���ن ارو��)� ��زی و ;�u ا���cل �O� ا.��د)� ھ�ی �,�� $�زی �� =,� ETUC=,��را��3ن 
�ای اد�gم ارو��)� ا.��د)� ھ�ی �,�� $ %���� N3ط $�#� $� ا�$�� از آن =� $� '��(� =,0 ھ� ��B= �)��,S�$ ،�I�B���B��Aن ا

�ی در ����% GAاری ھ�ی ارو��)� '��BI 0ه دارد�A E�BH. E�F�� در W�O�B� 3رf$ N?3د، ;�ا# �� j(�+. . �O= 3رf$
'�0 ھ3B'�ان . '� ز'� ھ� در >[�ی ا��I�B� ����� ا.��د)� ارو�� '���F$ 0ر�BIه ای دار'�ھ3B'�ان ا��I�B� $+,3ان #�=�ی \�

� ا�%�� �$ W(دR' ً��(��#�ن .��ov. �S�� دی و�H�?#3د و در ا�3ر ا �د)�ه � ����� �I�B��  .ا��I�B� ا�� >�Z در ا�3ر ا
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 �� ا.��د)� ای در 3F.3$ا'� SATUCCا��راض ����$ ا�را)�< �$ 

در ارز)�$� روا$Z . و .+�ون �� ��ری و�3د '�ارد در �NX�F ا?��Hدی و ��S�، =� ر)�� ��=Rی اد�gم ارو��)� ا�%، ھ��Bری
  :ارو��)� aزم ا�% =� ��ا.t ذ)N را $��Fب آورد) روا$Z =�ر(�,+�� 

در ���م ���)�F  .در ا)P $�ره =� \� �3اردی .�$O� ��$�� s� ا'� و \� �3اردی .�$s رژ)P�$ E اOOBS� )� ارو��)�، '9� ھ� ����وت ا'�
 ،�OOBSا P�$ ھ�ی E(ا�%$� رژ �و '�=�> j�+J ر��F$ �(در ا.��د)� ارو�� �3ظ34ر �,+�' Z$3?+�% ط��� =�ر . روا� �ا�� از '9

 �'�4��.���ت �,��f ای ا.��د)� ھ� و در ��)� ��ز��ن ھ�ی $�P اOOBS� #��� $� ��ز��ن .(�رت . ��>% WTOدر ��)��� ،
�ی در >[�ی ا.��د)�Aن ا.��د)� ھ� و ا���'�ارد ھ�ی =�ر�A�,(�B' %دا#�� ا� ��A E�\ �)��' ارو��. 

 د�� ھی �D�B ���ب آ$��=E�ری ا�F�0رای ھ)SATUCC(  

  SATUCC.�3+� .�ر)6�  #3رای 

%(3]I ر�� ��  

��(�در ��ل  )Southern African Trade Union Co-ordination Council( #3رای ھ��Bری ا.��د)� ھ�ی �,�� �,3ب آ>
١٩٨٣  N�:�. �'3اF.3$ ون�$�A در�# . N:�. P(ا�(��(�در  OATUU در آ�gز وا$��F $� ��ز��ن ���� ا.��د)� ھ�ی �,�� آ>

�>% =� #��N �3زا���W، ز)��B$3ه، زا����،  >�را��3ن �O� ا.��د)� ھ�ی �,�� را در$��� ٩#3را در ا$��ا . �,3ب آ>�)�� $3دA
�ی ا)�3S3Xژ):� ��ز��ن $� ا �c>�ت #�ق و . #� آ'�3F.3$ ،a3ا'�، '������، ا>�)��ی �,3$�، �3از)O,� و .�'Rا'�� ����+J3�

�� j(��ب .+g ��,� ا.��د)� ھ�ی ��4'�� � از >�را��3ن ھ�ی I[3 #3را $� =F�'3B% ھ�ی $�P اNOBS و >�را��3ن $ ،�# 

WFTU ��,� ب و =,��را��3ن ا.��د)� ھ�ی آزاد�g �$ N(�B�� � ��'k $3د'�، و $� �  ICFTU ھZ  E $3د'� و $Bھ �د)�
 E3د'�ھ$ N��F� .�$3,��)P >�را��3ن ھ�ی ا.��د)� ھ�ی �,�� آ>�)��ی �AرR$ SACTU و ATUCC  ز��ن از .�+��  نآدر

�د و ا���cل '������ در . #�'� اداره ��� k,�$3د  ١٩٩٤زاد در ا>�)��ی �,3$� در آو اوP�S ا'��6$�ت  ١٩٩٠.,b� �4 از ��)�ن 
  .3S3Xژ)W ���ن اI[�ی  3د >�nX آ��$� ا �c>�ت ا)� SATUCC =� #3رای

ار.��ط $� � ا.��د)� ھ�  ا��وزه ��:cت '�#� از
$3fر ��dل در ($� ا;Rاب ;�=E در =�3ر#�ن 

از )W �3 و ��S�6% ) ا>�)��ی �,3$� و '������
� � د)�� $� دوS% ھ�ی ;�=E ا�% $ �(�#) �,'��

�,O(3ه و �3از$��B(). ز �3'�Bھ�' ���:N د)�
�ا.�W در =�3رھ�ی f� 3]I` .�3+� د�=3

SADC  �'ر ��ز���� �� N:# ا�% =� در
�ی '�ھ3�Bن #�ن ��+J3� و �ا.��د)� ھ�ی �,�

ا)P . دھ� در ���$N ?�رت ;�=E  3د را '��ن ��
�دن = �S3���ا)Z ھxI�$ P�,5B د#3اری در >#
 �Xای و ارا ��f,� N(�F� ک در ?��ل���� sJ3ا�

���$W( N ا���ا.^ی ھ3�Bن و ���4 ���� در 
�دد ��4ن  �رج ��A.  

١٣  ��f,ا��>�را��3ن ا.��د)� ھ�ی �,�� �O� و >
. .(sB )�>�� و ���� #�ه ا'� SATUCCای در 

#3د $��� =�3ر ھ� ھ� =�ام $� )W >�را��3ن  'A�,(�B� �� NACTUو  R)$ COSATU آ>�)��ی �,3$� =� $� دو >�را��3ن
�� �A�,(�B' �O� �'3#.  

SATUCC �� � ��=R و�3د دا#�� $�#�از ;[3ر $� W( در آن =�3رھ� $�0 از �Aا ،�O� R=،ا �ی ���A3O� ،3.3FS �,'�� 

�(�B' . در ��ل �= N��� 3 و�,= W�.ا� SADC، ھ�B =�3رھ�ی SADC ��3���, 3]I$�  ١٩٩٧$(R در �34Bری د�3=

  .)�>�� ا'� SATUCC %(3]I;�ا?W( N #3رای �,�� دار'� =� در 

ھE در  -د$�� �'� ھ�ی $�P اOOBS� - 0 ھ�ی ;�>� ای �3f$ �= jO�6ر �,��f ای ��ز��ن )�>�� ا'�ا.��د)� ھ�ی �,�� در 6$
SATUCC  از��ل �S3'� و# �B' �A�,(�B'١٩٩٥ 3� P(١٩٩٧از��ل . $� =,��را��3ن ار.��ط دار'�$� ا  �د):R' ری ھ�ی�:Bھ

P�$ SATUCC 3���A و x�$ �'a�� ھ�ی sB)� �OOBSا P�$ ھ�ی �'� �  ..�:�N #�ه ا�% و د$�

�ا=I E[3)% در �,�طn  از. %$�$SADC Z�3�� 3رf$ �O� `f� ای % ٤٢، در �<�; �Bان در ا.��د)� ھ�ی ر��Aر�=
�B+�% ?�در $� =�ر در �,3ب ا>�)�� ر��Bً % ٢٥=� >�Z  ا�� از آ'(�X�). $�0 از $�)��'��، آ�BSن و ا)����S(I[3)% دا#�� ا'�  $ �
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E(ز�F$ $��6 .� آ),�ه را �ری $� �� ?�رت ��:Bھ 

�,(�B' ،�'ر ا#�"�ل دار�= E?در ا.��د)� ھ� $� ر �وا?+ �A١٤ %�� 03)% رو $� =�ھ0 ا�%) =�ھ]I �'و رو �$� . PBJ در
�ا=I E[3)% و 'A�,(�B�  ،#3د #��B' N� �B.SADCم ا.��د)� ھ�ی �,�� را در .�Bم =�3رھ�ی ���وده  SATUCC \3ن.

� و در ��ل  از .�Bم '��وی >+�ل ا?��Hدی $�ز�B= E.  3اھ� $3د% ٦;�ود  ١٩٩٨ھ�3د =� '�0  در '��(� د)�ه �#SATUCC 

 �XR�  .ا�%در =G� Nا=�ات �,��f ای =�ر $��Fر ���ود و 

  �� ��ر ��ز��'�

��ل  #�، ��ز��ن \��ی ای $3د =� '��0 را $+�اً در آ'�5 در آ�gز =���B ھ�Bھ,�� ا.��د)� ھ�ی �,�� �,3ب آ>�)�� '����ه ��
١٩٨٣ 3,�در آ�gز #3رای ھ�Bھ,�� از )W ھ�{% . ."��� داد)  SATUCC( ب آ>�)��$� #3رای ھ�Bھ,�� ا.��د)� ھ�ی �,�� 

E),� ه�,(�B' ه زن $+,3ان�,(�B' W( و ،�# �� N�:�. ا'�� و زا����R'�. ،�'3اF.3$ ،Wه از �3زا����,(�B' ه $� \�4ر�در =,��ه . ��)
�دا��١٩٨٤ِ��و در��ل A3د  �F���>% =� #3را را $3Hرت �A E�BH. ��3BI sB)� ، �(از ��ز��ن و;�ت ا.��د N��F� ن و

 �(��(��ای آن $�OATUU �(RAھ�ی �,�� آ>$ N= ��=Rی . در آورد و )W د$�� �'� و د$�� ��b از \,�)P ا'���ل �:�ن د>�
�ی ھ�ی ����� =� >+��S% ا.��د)� ھ� را ���ود �� =�د'�، ��ا'(�م د>�� 'A�,(�B� داBX� #3رای �Aدر N�S�$ آن �'� �#3را و د$�

�ون 3F.3$ا'� ا>���ح #� ١٩٩٦ھ�Bھ,�� در ��ل $�A در.  

�)P ار�Aن اداری #3را ا=,3ن =,��ه ا�%، .a�$
=� در آن ھ� \�4ر��ل )W $�ر '�A�,(�Bن .�Bم 

�,,= �� %=�# 3]I 3رھ�ی�= . ���'��ه $�,=
ھ�ی OBI� �3BI� را .t(3H �� =,� و 
اI[�ی #3رای ��)�ان را ا'��6ب �� =,� =� 

ر ��FO ;[3ری دار'� و �3�vر)% ��S� دو$�
�ای وظ�)j ����� #3رای ھ�Bھ,�� را در �ا

�ه ھ� $� �4Iه دار'��,= P�$ �O��<.  

د$�� �'� �F{3ل ا�3ر اداری روزا'�، .�B�BHت 
 N<��� در �ھ,��B3رای ھ# �A�,(�B' و �Xا��ا
اداری و ا��I�B� ا�%، ا�� ا�:�'�ت $��Fر 

، )R)$ W د$��=N. ���ودی در ا ���ر دارد
�ای ��c% و ا)B,�  �٣,�� و $ Eھ �� د)��'

ا����ً #3را . ���Z =�ر در ا���6ام د$�� �'� ا'�
. $� ا�:�'�ت ��S� و ا'�F'� ���ودی رو$�و ا�%

 �S�� ��از �3ی  SATUCCط�n ا���,��� $3د
#3را cIوه $� . �F�' t%>�را��3ن ھ�ی =�3ری .���P �� #3د، ا�� $�S�� j+J N�S� اI[� وS�� %�+J� ��ز��ن \,�ان �,�

�د'�، ��:� ا�%A �� P���. �OOBSا P�$ ھ� و ��ز��ن ھ�ی %Sدو �O=� و�� �وژه ھ�)�ا)P . ا)P $� در)�>% =WB ھ�ی ��S� و �
�(�B' %�+�. �4'$�)� از آ �ھ,��Bو ا'�، =� #3رای ھ��اX� ھE رو$�  .=WB ھ� ا���S $� د��3رات و #�ا)Z ���ود ا

S�� ا�:�'�ت �� و ا'�F'� ���ود #3را $�)� �Iم و�3د ار.��ط�ت ��.�A�,(�B' P�$ tن داBX� در #3را و اI[�ی =�3ری cIوه $
�د= �<�Jا Eدر . >�را��3ن ھ� را ھ �س ھ�)�B. P�,\ ای��ور $J �.ا�ا)P .� ;�ودی $��I N�Sم و�3د ز)��� % ھ�ی �$�6

 3]I 3رھ�ی�= � �$SADC   j(ا$�4م در وظ� N�S�$ Eھ �ود ھ�{% ا�% و $�6�+� ً���F' ت�FO� N�:�. �O��< در �'� �د$�
�د. ��)�ان ا�%�A �� 3رت� �Bت ر��FO��ای .�B�BHت و ا�3ل .t(3H #�ه .,�4 در ��ھ,k ار.��ط در : '��(��ً ا< ً��3BI

�>�� ا�% =� آن ھ3f$ Eر �+�ود OBI� �� #3دA N:# ت�FO� P(;3ل ا �ھ,��B3د =� . #3رای ھB' ��=�. �(�$SATUCC  �$
 SADCھ�i و�� )c�:�. Wت >�ا���O� O$ ،%F�':�  3د را ���ود $� ھ�Bھ,�� >+��S% ھ�ی >�را��3ن ھ�ی =�3ری اI[�ی 

���,# ��.  

  اھ�اف و ا���ا.^ی

ھ�ف ا�O� #3رای ھ�Bھ,�� آن $3د =� از ���رزات آزاد)�06 در آ>�)��ی �,3$� و '������ ;xI�$ �= �,= %(�B #�ه  ١٩٨٠در 
از ھ�Bن آ�gز #3رای ھ�Bھ,�� �+� =�د  �,�>s و ;�3ق . ھ�ی �,�� در �3fح �O� و =�3ری ھE $� آن $3�h'�'�$3د ا.��د)� 

 `f� و آن را در �(�B' k,ھ�Bرا ھ ��f,� ��ان در ��ا�Aر�=SADCC �(�B' ح�f� . ��4 و. N��# Eآن ھ �Xھ�ی ا$��ا %�S�+<
 ��f,� د و $�زار =�ر�H�?در $�ره ا �ارش ھ�)RA E�9,. �$ �Xا��در ا)P $�ره و  SADCCای $3د و .��4 .���3 ھ�ی ا

  .��ز��'�ھ� =cس ھ� و =,��ا'b ھ�)� $�ای اI[�ی ا.��د)� ھ�
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 PXدر  :٢٠١۶ژو ،a3�'ی آ�Aھ�ی =�ر �(ی >�را��3ن ا.��د�]Iا sB).
�اض $� آ�oر $��ان ا?��Hدی در ا)P =�3ر $� ز'�A� ز;�B:��ن�Iا 

�د'�، \�ا =�  SATUCC، اھ�اف ١٩٩٠$�'��ل .�3+� ����� در آ>�)��ی �,3$� و '������ در ���4Sی آ�gز)P دھ� = ���". Eھ
�ک"��� PB#ره '3#�� ا�%. ه $3داز ���ن ر>�� و '���)� #�" د�$ P(ه #3را در ا�,,= k,ھ�Bھ W(" : در �= N:�. W( از ��

E(�# N(��. �+�3. ای�  ."آ�gز >�W( Z $+� ����� دا#% $� ��ز��'� $� رو):�د و راھ��دھ�)� $

�ی �,+:b #�ه ا�%�\ N:�. ��ی از ا)P رو #3رای ھ�Bھ,�� $� .�3+� ھ. ا)P .�3+� در $�ز.+�)0S�\ j ھ�ی در $�ا$
 �(�B' �� 3رد ���4'� ��زی و R�S�$3OAا��3ن $ N:# در �I�B��$3fر ��dل '�ا�,� در ا#�"�ل و =�ھ0 .+�اد  –ا?��Hدی و ا

�ا)P .�3+� د�3=�ا.�W در =�3رھ�ی وا?s در �,3ب آ>�)�� د)�� . ':�ت .3�� را .�:�N �� دھ,� -اI[�ی ا.��د)� ھ�$ �<�Jا
#3رای ھ�Bھ,�� ا=,3ن #��n(3�. N و .���3 $� ا)(�د ����Fت آ�3زش ;�>� ای  اھ�اف �I3J3� .%$�oت �3رد .3�� ا'�

ا�% و ھP�,5B ھ�Bھ,�� >+��S% ھ� و ���رات ;3زه ��c% و ا),B� ���Z =�ر و .���P ا��I�B� c+$وه .�3+� در ا���'�ارد 
�� در �,��f ا3S)% در ا)P ا���ا.^ی، .�3+� رو���)� و #�ا)Z =�ر و . ھ�ی $�P اOOBS� =�ر و ;�3ق $���ان ��4Aر�= �A�'ز

�ای  SATUCC، ١٩٩١در ��ل . دار'�$ �I�B���ان در �,3ب آ>�)�� را .��4 =�د و در ��ل �,�3ر ��)� ;�3ق اA١٩٩٥=�ر 

 ��3BI sB)� �$ آن راSADC داد N(3�..  

��(��,3ب آ> �+�3. �+��� �I�B���=% در �B��Aن ا#  

  �ر و =�ر)�$���ز��'�ھ� ���ر=% ا��I�B� در 06$ =

 ��(��,3ب آ>�)�� ) SADCC($�'��ل .��)N #3رای ھB:�ری .�3+� �,3ب آ> �+�3. �+��� �$)SADC ( ١٩٩٢در ��ل ،
 ��(�ھ�>0 را $� ا�3ر  SALC )�،آ =� از '�م =3�F�Bن $��� ط3ر ھ�Bن. ھ3�F�B=)SALC (�# N�:�. Eن =�ر �,3ب آ>

�ی از ?��t(3H. N و .�)�� Aھ�یآ=�ر ���' P�( =�ر ��4'��ای ا���'�ارد ھ�ی ��$3ط� در =�3رھ�ی ILO  3]I ��ز��ن �و ا
�=3B' Rده ا�%B�� .�,= 3رای#���(��ی �,3ب آ>Aرا��3ن ا.��د)� ھ�ی =�ر SATUCC  �در =3�F�Bن =�ر )�B' W),�ه '�ظ

�ی و ا���6ا�� ١٩٩٥در ��ل . داردA06 =�ر$ ELS و \�ر\3ب j(3د آ�� =� وظ��>+��S% و ?�رت  در =3�F�Bن =�ر 3$
�Xا���$3ط� .���P #�ه $3دا ا� N:.و�  .ش در �

�ده .� �:�3ر =�ر)�$� و =�ر �FA اھ�افELS ا N(ار ذ��$�':  

ھ�FBن ��زی ا?��Hد �O�، ����% ھ�ی   •
  ا��I�B� و ?[�)� در ;�B)% از $�زار =�ر

  ?�'B'3,�ی .��ک و �3)�)� '��وی =�ر  •

•   ��f,� ه وری در�  SADCا>Rا)4$ 0

•  �I�B���>� و ھ�FBن ��زی ��E�F ا�,�% ا+�  

�$3ط $� ا�,�%   •� P�'3ا? �'�FBو ھ �ھ,��Bھ
�>� ای; Z��� %#و $�4ا �O"#  

�ان و   •A=�ر �در آ�3زش >, �ھ,��B�3+� و ھ.
�>� ای; %�$�.  

.�B��A �+�3. �$ ���3ن ا��I�B� در �3fح   •
  .�O� و �,��f ای

3د $ SADC.,�4 $06 از  vb�� ،ELSدر ھ,��م .
 P�$ �I�B��=� در ��ز��'�ھ� �B��Aن ا

�ان و دوS% >+�ل $3دAن، =�ر�(���ا)P �� . =�ر>
�ای $�4ا#%  ELS ط�ف ھP�,5B در =���B ھ�ی$

و ا�,�% ;�>� ای، و =�ر و .�B' ��S3),�ه دار'� و در 
 �'a�� ھ�ی b'ا��,=ELS  %=�# �$+,3ان '�ظ

�RAار �� SADCوS% ھ�ی G� 3]Iا=�ات �� ��'�� در $��A�,(�B' Pن د. =,,� ��$ Eھ  W( ان�Aه =�ر�,(�B' W( N��# �= 3د#
 ��Sه دو�,(�B' W( ن و�(����ی، ھ�% . �%ا)W رای  و ھ�=�ام دارای ا�%'�B),�ه =�ر>A3 =�ر]I %دارای ھ� Eھ� ھ ���B=�ز)

�,�Fھ� ھ %Sه دو�,(�B' 3]I و \�4رده ���  .I[3 =�ر>

�� )sJ3� W ;�3?� $�#�.3ا'� � �� ��'G� tا=�ه ��)W از  ھAز�gاز . ��,�4ددھ,�ه و آ bاره $�  نآ�RA W( �=ELS  �4د,���
�3رت  G� bh�ELSا=�ه در =,��ا'b . #3د $�ای ���وره ارا� �X� SADC#3د، �3J3ع $� #�=�ی ا��I�B� �O� در  ��
��  �$ %(�d=ا��س رای ا��د =� �P:B ا�% $�A�$3H�  ،3د# N(��.ھ� s?3ا� � .ف اول ر���ن $� ا.��ق �B+� ا�%ا�� در $���
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�ای ;�3ق $����   : ، 3F.3$ا'����٢٠١٣� د�$ %Sر=,�ن دو�= sB).  

�ار را . #3د #3د =� از '�A�,(�Bن دو� N�:�. %S� �Aه $� #3رای وز)�ان >����ده �� نآ.3ا>n $��% آ��ه ? b(3,��� 3را#
  .��زد را $�ای .t(3H در �(sB رھ��ان آ��ده �� نآ.3B' t(3Hده و 

ا)P ��34م =� =,��ا'b و $�  ،=,� '�0 ھ�Bھ,k =,,�ه را $�زی ��#3رای ھ��Bری ا.��د)� ھ�ی �,�� �,3ب آ>�)�� در ا)P رو'� 
 3ا'� و �Gا=�ات را $��A�,(�B' Pن ھ�{% ھ�ی =�3رھ� .�.�t داده و ا)P =,0 ھ� را .�  �3ز#� �,�4� $� آن را >�ا��آ��FOت 

، ر���ن $� �3اsJ دارد اظ�4ر �� SATUCC=� ��3� =�\�,� د$�� =N  \,�ن. =,� اداره �� ELSر���ن $� .3ا>n در 
�)�ن �B��Aن ا��I�B� ا��ی ���NB ا�%��ک در $���� �3ا?s در ��� .�Fھ E3ح  ��ا�� �3اردی ھf� ان در�Aر�= �O ا�� �=

  .#3د �O� ��N: آ>�)P  3اھ� #� و $�A��5�� xI� رو'� 3���A ھ�ی �,��f ای ��

 3]I در =�3رھ�ی ��'��3�� دا#% =� ھ�Bھ,�� �� . �(�$SADC  ن�FBھ%F�' . ان�Aر�= �,O(3ه و �3از$��B(ل در ز�d� 3رf$
 ً�=��ان و دوS% از ):3F و =�ر>��� و  .در ���$N دوS% �� ا)�F,� و =�ر>���)�ن ���Aر�= P�$ �(ا.��دھ� �در =�3رھ�ی د)�

�ا���O� .'�دوS% در �3ارد د)�� د)�ه #�ه ا< `f� ه =� در�# xI�$ ھ�ی �� ��ری �3'�Bھ�' P(ا SATUCC  و درELS  �]+$
(�B' وز�$ �I�B���ای ھB:�ری �� ��'�� در رو'� �B��Aن ا$ �.c:��,� . ھ�{% ھ�ی �ا�% =� $+[ %���; P(ا Eھ ���:N د)�

�,�ح را 'A�,(�B� B'� =,,� و $+[�ً  A�,(�B'ELS� =�3ری در  ���?�در $�  ھE ا����ً  $� � =�3رھ�. '�ا>��B' Z),�ه دوS%  ھ
.v 3)%  3د#�ن در]I n; P�� و �I�B���ان . '��B��AEHS �,�Fن اAا�% =� ���ر=% =�ر �=�; P�,5Bارش آ?�ی =�\�,� ھRA

3�4� دا#�� ا�% ELSدر . N$�? 0(اR<ا �  .در ���4Sی ا �

�I�B���)�ن دا#��، ��c% و ا),B� ���Z =�ر،  AIDSو  G� ،HIVا=�ات $� .3��  ��� $� �ELS �S�F در �B��Aن ھ�ی ا�
و  HIV)�,,��� ر>��ری در$�ره آ)W  ١٩٩٧در ��ل . '�$�ی و �Iم .�+�� در در��ن �3رد .3�� $3ده ا.���P ا��I�B� و $�ا

AIDS  ر��� و t(3H�$.�3Z %<�A ار��ش ?(G� 3رد� E3 ھ]I 3رھ�ی�= ����$ . �I�B���=�ی ا# �'�A�,(�Bن دوS% و ��)
�ار د)�� را در$�ره ���رات NBI $� �3اد #�B ١٩٩٩در ��ل  ELSدر ? W( در .+�اد Z�< �= �'3دB' t(3H. ر�= Z��� در �(��

�ا ����اری �,�>ELS . s. #3د ا'�=� از =�3رھ�ی I[3 ا?��اری را $�ای $? b(3,��� P�,5Bھv 3رتH$ �I�B����P ا
�ای ھ�Bھ,k .آ��ده =�ده ا�% =� #��N آ>�ا��زی ��3زش آ�����د $�'��� ھ�ی . #3د ��P ا��I�B� ��v)�,,��� ای $�ای ا

�=�ی ا��I�B� ا�%�O�B� در �.:# P�$ ه�در ار.��ط $� ���رات �F�  . ��+�. �Jت .���P ا��I�B� در ��ا;.����� N� �Gا=
�,��F� در SADC  ای ���'����XRت $ �� ��=�ی ا��I�B� در ;�ل �Gا=�ه $# �)�,,��� ھ�ی آ'� =� رو'� و ادوS% ھ� و ��)

�ار ا�% ����% آ�3زش ;�>� ای، $�'��� ھ�ی $�زآ. را در =�3رھ�ی I[3 ھ�FBن '�B)� نآ?�'3'� ? �BOI 3زی، و .�����ت�
�(�B' �+S�f� 3]I 3ط� را در =�3ر ھ�ی$�� �Xا��  .ھ�ی �O� و ���رات ?�'3'� و �c;�9ت و ���ود)% ھ�ی ا

�ی و =�ر)�$� A3ر =�ر�:� �Oا� ��3.)ELS (

�sB آوری ��3�� در .�Bم ا)P ز��,� ھ�ی ����� 
�ا)�I Z,� در =�3رھ�ی اط�Icت، $�ر�# �

 3]ISADC%ا� �O� وژه ھ�ی�. ، و .�3+� �

ELS  ار ھ�ی��ای ?�ھt(3H. P�,5B و ا
 �O� 3حf� ر را در�= �OOBSا P�$ ز��ن��

 3]I 3رھ�ی�=SADC �� �'�$�(3'� . =,� دB'
���رزه $� و  ;�B)% از ��دران ،)P �3اردا ای از

ای $� ELS=� ا�%،  �3ء ا����ده از =3د=�ن =�ر
�دهآ�FA �OBI ی ھ�یR(ر ���'�. دارد ای ن $

�ای ���رات >3ق �� ا$ Eھ ��=�ی ا��I�B� د)�#
� .�=�� و)^ه ?�)N #�ه ا'� و آن را $�ون =GSا

�\� در . ا �cف و $� ا.��ق اراء .�)�� =�ده ا'�A
R��ار $� .3ا>n $3ده ا�� در ? t(3H. �+?ت�3ا��X 

�وز =�ده ا$ �.c:���' .\ ا�� �,dر\3ب ا���
�ان Aر�= �(�� �I�B���رات و)^ه $�ای ;�3ق ا��

در . �3J3ع �Gا=�ات و $�x ھ�ی .,� و داغ $3ده ا�% ١٩٩٥از ��ل  ELSو در  ١٩٩٢از ��ل  SATUCCا�%، =� در 
�ان و دوS% در  ٢٠٠١>3ر)� Aن، =�ر�(���� )W ��زش $� .3ا>n ر���'�، ا�� $��A�,(�B'ELS EX�BJ N�Sن �� ��'t =�ر>� �$ 

� $3د�� =�3رھ���(s $�ز'���F� $و)^ه در$�ره �,�$ �o ( �$ ان��ای  ELSا)P .3ا>n $�ون .t(3H '�4)� از #3رای وز)$
��A% داده #�$ �  .��3رت $���
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�ی از : ٢٠١٧>3ر)�  ١۵Aن =�رa�+< �X�B�h٣١راھ  ��= �=�3ر در 4#
 �<��ای �+$ ،�$3,� "�+�':�ری $�)N".�ون در آ>�)��ی 

 0#3� %�. nرا در �,�ط �I�B���ان و ا�3ر اAر�= �f$ا���'�ارد ھ�ی را N?ر ;�ا�$ P�Sای او�$ �I�B��ا)P \�ر\3ب ا
SADC 3دB' P���. .$$ �'a3ای ��ت ط��ای �$ ��(�x ھ� ;3ل در 3ا�% #3رای ھ�Bھ,�� ا.��د)� ھ�ی �,�� �,3ب آ>

� دور ����ان ��4Aاری در$�ره =�رG�'3'�? ھ� رد #�ه $3د '�زد %Sدو �O3ل . '�=� و��B# ای�;n "در 3ا�% =�ر>���)�ن $
�ان $� ���Z =�رAاز ورود =�ر %+'�B� "# ی رد�Aن =�ر�A�,(�B' �Oو�� Eه $3د . �ھ�BI ات�.,b� �4 از �Gا=�ات طa3'� و ."��

 n<د'� =� .3ا�= n<ا���,��� .3ا b(3' 0�� �$ م�)'ا�� �� % ٢٠٠١=� =�ر>���)�ن �(G� را ا�:�ن  .SATUCC  را n<3ا. P(ا
6�ج ����ک� N?ا��س ;�ا �3�3د $3د ���وزی �Gا=�ات '����، وS� در ���م ���)b(3' 0�� �$ �F اوI3' �4,. ��S� ��زش $� .

$�0 از ھ� \��I �$ Rم و�3د ھ�Bھ,�� در �O� `f� P�$  ،ا)P ;���% =� #3رای وز)�ان ا)P .3ا>n ;�ا?O� را ھE رد =�د
 SADC، و $� ���ود)% ھ�ی �B��Aن ا��I�B� در درون ELSوزرای  �ر�� و داراX� در #3رای وز)�ان و وزرای =�ر در 

�ان، =�ر>�. ا#�ره داردAر�= ��B+� در  ��)�ن و '�A�,(�Bن دوS% در �Gا=�ات $�وزن $�ا$ n<ا��س .3اELS  ًcBI  n; �$
�ی '�4)� و���O #3رای وز)�ان ���ود #�ه ا�%�A E�BH. . در �+Jو P�,�� .�اوم oای ا��B��Aن ا��I�B� ارزش  3د را $

�ا $3fر ط��+� از د�% ����Eg ا)3J3� Pع $�)� .3�� داد =� از ز��ن . دھ� RSوم ا�OI ن �� ��ر����ELS  ١٩٩٥در ��ل 

�+�$، SADC %ده ا���' 0�� �I�B���\�  .در ا�3ر ا��I�B� ھ�B�BH. i� را $�ون ��3رت $� #�=�ی اASATUCC  N��
�B' ا�%، آن را �O� `f� در �ا.��د)� ھ�ی �,� P�$�� ری��Bو ھ �ھ,��B3ا'� .3ان ھ  ���Oا��< N:�. W(.  

  ���CF#ی

�د ی ھ��Bری ا.��د)� ھ�ی �,�� �,3ب آ>�)�� ��را در$�ره #3راز)� ':�ت = ��F��  :.3ان $

• ���ی�\ %OH  �$ ��Aا�< �F� SATUCC 

را از '9� �� ��ری و '���f,� 0 ای آن در 
�B' �I�B�� ،.3ان >�ا���O�  3ا'� �B��Aن ا

�ان و  ELSز)�ا =� Aن، =�ر�(���از =�ر>
�� N�:�. ��f,� ��Sن دو�A�,(�B' 3د و در# 

Xا���ای ھ�Bھ,�� ھ�ف ا$ �+B)� 3را# �
 sJدر �3ا �O� ��,� ن ا.��د)� ھ�ی�A�,(�B'

�Eg . ا�% SADCو >+��S% ھ�)��ن در �OI
 SATUCC.+�اد '�زل اI[� و 'A�,(�B� ھ�ی

ا)P ھ�Bھ,�� در �B��Aن ا��I�B� $� د#3اری 
�Iم .(�'b اI[�،  –ھ�)� رو$�و�% 

 j+J ،�O� N(�F� ر=% ھ� در��� �ا)�Aوا
و ���د�S اط�Icت  در ھ�Bھ,��

P�$SATUCC  ،ا.��د)� ھ� �O� ھ�ی N:�. و
 �$ ���F$و وا ،�'�F'و ا �S�� ا�:�'�ت j+J

E�F�� از  �رج از �S�� ھ�ی WB= . �)��' در
>+��S% ھ� و =,0 ھ� '� $� ا��س '��ز 
� ا��س ;3زه ھ�)� =� $ �:O$ W(^.ا�ا��

�� Eاھ��ا)��ن >$ �S�� 3د ا�:�ن#، �� E�F�. �'3# .  

�ی ھ�ید •�A E�BH. �'ر روSADC در ،ELS ����� NX�F� و ;3ل- %OH  ����$ �I�B��ا��I�B� =�ر '��B��A 0ن ا
�=�ی ا��I�B� BF$% .3ا>n ھ�ی ا�I�B� �A�,(�B' �$ن دوS% ھ�ی N(�B. 3]I دار'�، .E�BH . ���وره ای  دارد# �\�A

� ا)P، ا�:�'�ت ا.��د. �4Iه #3رای وز)�ان ا�%� '�4)� $$ �<�Jیا�Aھ�ی =�ر �( SATUCC  �$��Fر  ELSدر '�3ذ $
��'�� ��',� . '����ود ا �� s��)� ری در��B3ر #3رای ھ];SADC j+J و �]Iا �A�,(�B' E= اد�+. �$ %(�,I �$ ،

�$ ��ای \�'� ز'� در �Gا=�ات  SATUCCا)P ا�N ا�% =� $,�\�ر  ا�:�'�ت ��S� آن، '�ظ$ ���+J ر��F$ %�+?3� در
�ای .�B�BHت،. #�?�ار دا#�� $��وا$N(�B. �$ ��F و ;�B)% دوS% ھ�ی �O�  SATUCC در �Gا=�ات و در '�9رت $� ا

�ای ا�BIل >��ر '�ارد. I[3 ا�%$ Eھ �ا�:�' iارھ�ی =� #3را  '(�آ$3)^ه از  ،ھ�R$از ا � �$�O� 0,=، ،ب�H�Iا �,'�� 

�>% =� .�ارددر ا ���ر 'را (G� �(�$ م ا���I 3رf$،  ی�,d$� ا���3$,��B��Aن ا��I�B�  ،�+�ودی از =�3رھ� ��',� آ>�)��ی 
�=�ی ا��I�B� ا�%# P�$ �O� از ���وره ھ�ی �.3O��=�ی ا��I�B� در . �,��f ای $��Fر # %S� دSADC  ��(�+.

  .�W�S3�B در .�B��A �+�3ن ا��I�B� �O� در =�3رھ�ی I[3 آن دارد

�ده ا�% =,0 دوS% ھ�ی �O� و =�ر>���)�ن،$� 'SATUCC،  %�F$�)� در'9� دا#% =� $� ا)P ;�ل  •= NBI �. n<3� .



 

 ۶٠از  ����۵٩   

ھ�Bھ,�� ا.��د)� ھ�ی  #3رای��3hB� �'aز)3م : 3F.3$٢٠١۶ا'�، ��رس 
I ��ی در .�:�E ",3ان �,�� �,3ب آ>�)�� ز)Aا.^)�4ی ا.��د)� ھ�ی =�ر�ا��

 "=�ر در 3ر

�ی �O� ھ,3ز  ز��'�Aرا��3ن ھ�ی =�ر�< P�$ ری و ا.��د�:Bھ ،���F�Bو #�ه ا�%، ھ�=� #3رای ھ��Bری $� \�0S ھ� رو$
ھE ا���S از  دوS% ھ�ی �O�. ھ��F$ Eر $� ?�رت .� و ��$�ا'� .� از ھ� .�:N =�ر>���)� و .(�ری د)�� در �,��f $3ده ا�%

�ی را $�ای $�زار =�ر  $�. .,0 ھ�ی �,��f ای �BfS د)�ه ا'�. E:��F� ا'� ��ز��ن ھ�ی ��F'ھ�ی =�ر .3ا N:�. �,ز�� P(ا
  .�,��f ای 3$�3د $��ور'�

�=�ی ا��I�B� در �Gا=�ات  •# N= 3رf$SADC "3ل�� �ی ��',� . '�ا .,�4 در �:�3ر ھ�ی =�ر و =�ر)�$�ھ�i �:�3ر د)�
#�)+�.� . '�ن ا3B,' �fIده ا�%آ$�  را ی، ����)� GAاری و ��S�، .(�رت و �,+%، ا ���رات ��ز��ن )�>�� ای=��ورز

� ا)P =� ھ,3ز $ �د$�� �'� .�3+� ا'�F'� و "و �:�3ر ھ�ی د)��ی را در  ELS=�  '�$�ز��زی ھ�)� درراه او�3د دار'� دا)
�I�B���  3اھ� GAا#%��ی ؛ ا� '3Bد,و $�'��� ھ�ی و)^ه اد�gم  3اھ" ا�o�. �I�B��� �B��Aن ا$ �= . c��= P(3د ا�$� و

�Eg در 3ا�% ھ�ی�OI �= %ا� P#رو SATUCC ً���B. �I�B��ا�J>� . در د$�� �'� ���ر=% '36اھ,� دا#% ، #�=�ی ا
� ا)G�'3'�? ~H6. ،Pاری$ ELS  وSADC ����� ی و�Aدر ���ان ھ�ی =�ر -�Icآوری اط sB�ت و ا��I�B� ���ود $� 

�,(�B' �B' P(.�و �ای ������aزم اa رات� .��ز��'�ھ� ����% GAار)�4ی ا��I�B� در �O� `f� ا�%، و آ'�4 ��

=� .�3+�، �� ��ر دا O�، اھ�اف و ا���ا.^ی ھ�ی =,��ه ا.��د)� ھ�ی �,�� ارو��)� را $� #3رای ھ�Bھ,�� ا.��د)�  و?�� •
�� �F(��� ��(��)E '�4 را در �B��Aن ا��I�B� ���f, ای در '9� ��=,�E و '�0 ا ھ�ی �,�� ��3ب آ>�A، �� را � '��)r ز)

  :ا��6�اج =�د.3ان 

�ی دارد •���$ �Aد��FA ��(�ا�I . N[3)% در =,��ه ا.��د)� ھ�ی �,�� ارو��)� '�F% $� #3رای ھ�Bھ,�� �,3ب آ>
 �A�,(�B'٣٠ %�B' E=ا�. ا�%%) ٦(),�A� در #3رای �,3ب آ>�)�� از �B+�% ط��� =�ر در =,��ه ارو��)� $��Fر $���� از .

SATUCC  ن�B��A ھ0 ?�رت '�3ذ در�= xI�$ 3را# R�\�' �A�,(�B' E=ا�. �\�A ،%و��$� �+[N د)��ی ھE رو$
� #�ه و ��:cت $����ی را در �Gب ا�  �(�� �]I� ELSا��I�B� در ���$ b'�). م�I xI�$ E3)% ھ]I �+�3. ،3د#

  . 3اھ� آورد

�ه ارو��)� در ;�ل �� ��ر ��ز��' •�,= �
�� N�:�. ��O�6� �4ی'�BِSِاز ا �J�; 3د# .

�ای $ ��F' %(�d=ا W( ان از�ھ�{% د$�
�ی در ار.��ط $� �Gا=�ات و \�'� �A E�BH.
ز'� ھ�ی ارو��)� و $�ای .t(3H .3ا>�,��� 

4$�ه �� �I�B���3)� ھ�ی #�=�ی ا . ً�<�]� 

ETUC  ی�=�# P�$�� ات� 3د در �Gا=
# �I�B��ا��  SATUCCدر . =,� �=% ��ا

 �(�B,3ان راھ,+$ Z�< ی�Aه =�ر�,(�B' sJ3ا�
 در ;�S�. رود $�ای ا.��د)� ھ�ی �O� $:�ر ��

=� ھ�{% د$��ان =,��ه ارو��)� \�4ر $�ر در 
�� �FO� N�:�. ھ�ی  ��ل %�S�+< دھ�، و

�� %(�(�� �Xا��#3د،  �Iدی و���O ھ�{% ا
ر >�S�� Z� دو$� SATUCC ھ�{% ��)�ان

��FOت  د)�ار �� P�$�� �O��< و در �,,=
�ای ا?�ا��ت OBI� �3رت ��$ �Sر '�ز��F$ ��,ھ�Bد ھ��A.  

�\� ��ز��ن \��ی ارو��)� �,�$S�� s� و ا'�F'� �+�ودی دارد، $� ا)P و�3د >+��S% و #�=% در �B��Aن ا��I�B� را . •Av P��
�� �(�B' .�$� =S�� WB� وا$��F ا�% =� $����  ی رو$�و�%، ��3BIً در ا)P $�ره $� ��:cت $���� SATUCCاز�3ی د)�

�ای ��وژه ھ�ی ��6~ ا ��Hص )�>�� ا�%$ Z�< s?ھ�ی. �3ا b'ا�ھWB= E ھ�)�  ELS #3را در ز��ن ;[3ر در =,�
#3د =� $� � او?�ت '�A�,(�Bن #�=�ی ا��I�B� از #�=% در  xI�$ �O ��{ھ�B' .F� P�B)� از دوS% ھ�ی �O� در)�>% ��

B��A�� وم��ا=� دوS% ھ� از . ،#3'� �ن ��\v�� ز�$ ��=% آ'�4 در ��FOت �# �,(Rھ �S�� P�� �,'د#3اری . ز P(ا Eg��OI
�د'�اا�� ا.��د)� ھ�ی �,�� $�ا)P $�ور A j?3د وا  �ھ�ی ���� %�S3}F� �$ ھ� %Sادا�� )�$� .� دو �(�$ t�.�. P(ا �= �'.  

�ی ھ�ی ا���ا.^)x�$ ،W ھ�ی در •�A sJ3� در�ا.��د)� ھ�ی �,� �ه ارو��)�;3ل ا)P ��3ر $3د =�  ETUC ون =,�
�رات ا��I�B�آ��ز��ن \� '��� را $�)� در �f` ارو��)� $�زی =,�، و �� �(- ��<�(G� �(ارو�� �( �O� `f� در �(�$ �����

�ای '. #3د$ N(�B. �= 3د$ �I�B��� .�B�BHت .,b� �4 از �+�>� $�زار دا O� ارو�� و ��ز��'��$� �B��Aن ا$ ����$ �OBI 3ذ�
%<�A �(�� ح #� و�f� �(ارو�� `f� ز . در�gدر آ ��=SATUCC  Rاز �3ی د)�B. 06�(0 ھ�ی آزادS�\ �$ ����$



 

 ۶٠از  ����۶٠   

�ی $(R در �3fح ��O� '��ن ���B= ���ی .3Aو ا'��9رات =�ر s<�,� �$ ا��3ن در  دا#%، وR�.ا�داد و .,b� �4 از د�3=
  .���B��A �$ELS %�3ن ا��I�B� در  ١٩٩٠=� در ���4Sی ���'� دھ� '������ و ا>�)��ی �,3$� $3د 

• �(����ی و =�ر>���)�ن ارو��)� از ا���Iر $�ا$� $+,3ان ���ور در $Aن =�ر�A�,(�B' ،%6(����� �I�B�� �b از �+�ھ�ه ا

�I�B��� 3ردار #�'�، و $+,3ان $�ز)��ان �+���ی در >�ا),� ?�'3'��اری ارو��)- ���رات ا$ ������� �� �,# %�B��$ � 

�'3# . ًc��= �4'آ ،�I�B���ی �� �N��F از دوS% ھ�ی �O� NBI �� $� دN�S �� ��ر دو و�4� �B��Aن اAن =�ر�A�,(�B' ،�,,= 

 ً�B���F� ت را�B�BH. وارد #�ه و �(����ا $� '�A�,(�Bن =�ر>�aزم اa ھ�ی n<ات و .3ا��ا '�B),� .3ا',� در �Gا=�=�  و?��. ا
را و =�BO= �$ �BO آا.��ق � �3H$�ت #�=�ی ا��I�B� P�,\ a3B+� �= - $ ا�% - #3د )�� ����vت $� .E�BH #3را .ا)P .3ا>

�� t(3H. دد�A .  

�ی دارد •. P�(�� `f� ،��,3ب آ>�)��، از �3ی د)� �+�3. �+����B��Aن ا��I�B� در . �3?+�% ?�'3'� #�=�ی ا��I�B� در 
ELS �� �4,. ��' ���3. �$ �'.3ا �ان $� ھ�)��ی '�4)� در ،'�اF,�ه =,� و '�A�,(�Bن دوS% در #3رای وز)�A E�BH. n; 

�ی در �Gا=�ات �� ��'�� '� .,�A�,(�B' �$ �4ن =�ر>���)�ن $O:� $� . ��ه را دار'�آ$�ره .3ا>��ت $��% Aن =�ر�A�,(�B' �<�]�
� ��ر���ن $� .3ا>n را د#3ار. '�، =� cBIً ا'�A�,(�Bن دوS% ھE رو$�و  �(�B'.  

• �=� $�3ا',� در ���$N =�ر>���)�ن $�)�F,�  نآ$�ای  ETUCو  SATUCCدو  .(�$� OBI� در �B��Aن ا��I�B� '��ن داد =� ھ
 ً�+f?  ��F$وا �O�� ھ�ی %Sف #3را =� . '�ا$� دو��رات و ���ود)% �� .3ا'G�'3'�? �(�4. �$ �4,. %Fاری از ط�� xI�$

�I�B���=�ی ا��I�B� �3ا>�% =�د'� .�  ،��� #3د��-ھ�ی $���� در �N(�F ا# P�$ n<3ا. W( �$ �(���$3د =� '�A�,(�Bن =�ر>
�'�� را $��.�$ %�+J3ی وO�.  

•  N$��� ا�%، در��aزم اa رات�=� .�B�BHت  �B��A �)��'ELSن ا��I�B� در دو �3رد ����وت ا�%، $3)^ه در ارو�� =� ��
�ا���ری �g ه�# t(3H. ھ�ی ���'��دد، .�B�BHت ����� � ا'(� =� $� ���3ا $���.. '�او $A - �(��(�ا��I�B� ارو��)� و ا>

 ً�H6�� ا���'�ارد ھ�ی N?ا�; ��ار دارد ھ�>��ن $? �O?ک ;�ا�6�ج ���� �$ ���ای ا .��وت ا�� در ا)P. =�ر $� .3��% =� ا
P�B #�ه و و���O داد�Aه =� ���رات ارو��)� .[ �%، در ;�S�ا در =�3رھ�ی ��F$ 3]Iر د#3ار.� 3H�SADC$�ت 

�ی ا�%���� N$�? �(ارو�� %Sا�I.  

•  ً��3BI  وی در�F� 3رf$ ���B0 $� اھ�' �O� `f� در ��+,� Z$و .�3+� �� ��ری روا �I�B���=% در �B��Aن ا#ETUC 

��ا cت #�=�ی ا��I�B� در .E�BH . دھ� =� '��(� ��دی �Gا=�ات �B+� '��ن ��5,�ن =,�، ھB $�زی �� SATUCCو 
%�+Jو �$ �F(��� ای ا.��د)� ارو�� در ���م ��f,� ی ھ�ی��A  ،%ا� �Xر ا$��ا��F$ N;ا�در .W. W =�3رھ�ی ا.��د)� در �

%���(��,3ب آ> �+�3. �+���� از وJ+�% در . ��<�  .ا�� $��Fر ���

� 3ردار •$ �B= ر��F$ %(3Sاز او �I�B���,3ب آ>�)��، �B��Aن ا �+�3. �+����\� درا $�ای Aای  �%، ا ��f,� �,ز��
 �+��� 3]I در =�3رھ�ی %�+Jاز و �. ��<����SADC %ا� .�� ���Sا P(ای .�3+� ���وره  ا�.3ا'� ا'��Rه �,���� $

�#�$ �O� `f� در �I�B���=�ی ا# . ���'�$�6ط� $�)� دا#% =� =,��را��3ن ا.��د)� ھ�ی �,�� ارو��)� در ا���اد $
�ی ھ�ی ارو��)� ا'���ا��3ن و ا��Rاج ارو��)� در ار.��A E�BH. ��ای '�3ذ $$ P�,5B3د، و ھ  �O ط $� �� ��ر و اھ�اف دا�

� ا��� ��. $�'��� �3ازی ��0 $�د$ ،P(ا�، در SADC ا��س $�'��� ھ�ی .�3+� و ا'���ا��3ن درو'� .3ان دا#%، =� $,�$
 `f�SATUCC �$ ی���+J3� �$ و ��ا.� را در �N�:�. %4 ��ز��'� =�رآ��.��". EھE�,��$ ���Oا��< ���.  
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