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رويداد

هذیزیت اهَر عیبعی ًْبد ًوبیٌذگی هقبم هؼظن رّجزي در داًؾگبُ ّب
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ِیجشاَ ٞب دسغذد تضؼیف لذست ایشاٖ دس جٛأغ ثیٗ إِّّی
ٞستٙذ
ثٌ ٝضاسش ایىٙب اص آرسثبیجبٖ غشثی ،حجت االسالْ ٚإِسّٕیٗ
ٔٙػٛس أبٔی ٔسئٟ٘ َٛبد سٞجشی دا٘طٍب ٜغٙؼتی اسٔٚی ٝدس پیص
اص خغجٞ ٝبی ٕ٘بص جٕؼ ٝایٗ ٞفت ٝاسٔٚی ٝثش ِض ْٚدسن  ٚتجییٗ
لیبْ  71ضٟشیٛس ثشای ٘سُ جٛاٖ أشٚص تبویذ وشد  ٚافضٚد:
جٛا٘بٖ أشٚصی ثبیذ ثذا٘ٙذ ایشاٖ اسالٔی ثب تمذیٓ چ ٝخٞ ٖٛبیی
دس ثشاثش ظّٓ  ٚاستجذاد ٔمبٔٚت وشد ٜاست.
ٚی ادأ ٝداد :ث ٝدِیُ ٔمبٔٚت ٔشدٔی دس ثشاثش ظّٓ  ٚاستجذاد
ضبٙٞطبٞی  ٚسیخت ٝضذٖ خ ٖٛپبن ضٟذا دس لیبْ  71ضٟشیٛس

ثٔ ٝیضثب٘ی دا٘طٍب ٜتٟشاٖ؛
1۲ؽْزیَرهبُ هغئَل «ًْبد ًوبیٌذگی

سبَ  ،91أبْ خٕیٙی (س )ٜآٖ سٚص سا ث ٝػٛٙاٖ یْٛاهلل ٘بْ ٟ٘بد٘ذ.

هقبمهؼظنرّجزي در داًؾگبُّب» هؼبرفِ هیؽَد

حجت االسالْ ٚإِسّٕیٗ أبٔی تػشیح وشدٔ :شدْ ٕٛٞاس ٜاص

ٔشاسٓ تىشیٓ اص حجت االسالْ ٚإِسّٕیٗ ٔحٕذیبٖ ٔ ٚؼبسفٝ

اثتذای پیشٚصی ا٘مالة اسالٔیٚ ،أذاساٖ اغّی ٘ظبْ  ٚا٘مالة

حجتاالسالْ ٚإِسّٕیٗ سستٕی سئیس ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ،سٝضٙجٝ

ثٛد ٜا٘ذ ،چشا و ٝدس سا ٜایٗ ا٘مالة اص جبٖ ٔ ٚبَ خٛد

 1۲ضٟشیٛسٔب ٜدس دا٘طٍب ٜتٟشاٖ ثشٌضاس ٔیضٛد.

ٌزضتٝا٘ذ تب ایٗ ا٘مالة ثٔ ٝشحّ ٝو٘ٛٙی ثشسذ.

ثٌ ٝضاسش ٌش ٜٚدا٘طٍب ٜخجشٌضاسی دا٘طج ،ٛث٘ ٝمُ اص ٔشوض

ٚی ثباضبس ٜث ٝایٙىِ ٝیجشاَ ٞب دس فىش تضؼیف لذست ایشاٖ دس

استجبعبت  ٚاعالع سسب٘ی ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس

جٛأغ ثیٗ إِّّی ٞستٙذ ،اظٟبس وشدِ :یجشاَ ٞب چ ٖٛاػتمبدی ثٝ

دا٘طٍبٜٞبٔ ،شاسٓ تىشیٓ اص حجتاالسالْ ٚإِسّٕیٗ ٔحٕذیبٖ

دیٗ ٘ذاس٘ذٕٛٞ ،اس ٜدس تالش ٞستٙذ تب ثب استفبد ٜاص فضبی

ٔ ٚؼبسف ٝسیبست ٔحتشْ ٟ٘بد حجت االسالْ  ٚإِسّٕیٗ سستٕی

سسب٘ ٝای ٔشدْ سا ٘سجت ث٘ ٝظبْ ثذثیٗ وٙٙذ ،أب ٔشدْ ٘سجت ثٝ

سٚص س ٝضٙج 1۲ ٝضٟشیٛس  7931دس وتبثخب٘ٔ ٝشوضی دا٘طٍبٜ

حشثٞٝب آٌب ٜثٛد ٚ ٜپطتیجبٖ ٚالیت فمیٞ ٝستٙذ.

تٟشاٖ ثشٌضاس ٔیضٛد.

ٔسئٟ٘ َٛبد سٞجشی دا٘طٍب ٜغٙؼتی اسٔٚی ٝخبعش٘طبٖ وشد:

ٌفتٙی است ،ایٗ ٔشاسٓ سبػت  7۲غجح دس سبِٗ ػالٔ ٝأیٙی

ِیجشاَ ٞب ٔی دا٘ٙذ و ٝایشاٖ ،ثشتشیٗ لذست ٘ظبٔی ،دفبػی ٚ

ثشٌضاس ٔیضٛد.

ٔٛضىی دس ٔٙغم ٝسا داسا ثٛد ٚ ٜاص ایٗ جٟت سؼی داس٘ذ تب ایٗ
لذست سا دس ٔٙغم ٚ ٝثخػٛظ جٛأغ ثیٗإِّّی تضؼیف وٙٙذ.
ٚی ثباضبس ٜث ٝایٙىِ ٝیجشاَ ٞب چٟبسضٙجٞ ٝبی سفیذ سا دس ساستبی
تضؼیف اػتمبدات دیٙی ٔشدْ ایشاٖ اسالٔی سا ٜا٘ذاخت ٝا٘ذ،

لیجزالّب درصذد تضؼیف قذرت ایزاى

یبدآٚس ضذ :ایشاٖ اسالٔی ،اػتمبدات دیٙی ٔ ٚزٞجی ثبالیی داضتٝ

در جَاهغ ثیيالوللی ّغتٌذ

 ٚثٔ ٝم ِٝٛحجبة ثٟبی ثیطتشی ٔی دٞذ ثغٛسی و ٝدس سا ٜثذٖ

ٔسئٟ٘ َٛبد سٞجشی دا٘طٍب ٜغٙؼتی اسٔٚی ٝثباضبس ٜث ٝایٙىٝ

ػشیبٖ دختش جٛا٘ی دس ج ًٙتحٕیّی  9ضٟیذ تمذیٓ وشدٜ

ِیجشاَ ٞب دس فىش تضؼیف لذست ایشاٖ دس جٛأغ ثیٗ إِّّی

است.

ٞستٙذٌ ،فتِ :یجشاَٞب چ ٖٛاػتمبدی ث ٝدیٗ ٘ذاس٘ذٕٛٞ ،اس ٜدس
تالش ٞستٙذ تب ثب استفبد ٜاص فضبی سسب٘ ٝای ٔشدْ سا ٘سجت ثٝ
٘ظبْ ثذثیٗ وٙٙذ ،أب ٔشدْ ٘سجت ث ٝحشثٞ ٝب آٌب ٜثٛد ٚ ٜپطتیجبٖ
ٚالیت فمیٞ ٝستٙذ.
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اعتقجبل غالهی اس اًتخبة یک جَاى در رأط

دوتش ٚالیتی:

ّبد ًوبیٌذگی داًؾگبُّب /جَاًگزایی در

تجییي ػبلوبًِ تؼبلین اعالم ًبة ثِ ًغل جَاى

تؼییي رٍعبي هزاکش ػلوی

داًؾگبّی تَفیقی ثیثذیل اعت

ٚصیش ػّ ْٛضٕٗ استمجبَ اص سٚیىشد سٞجش ٔؼظٓ ا٘مالة دس

سئیس ٞیأت ٔإسس  ٚأٙبی دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی دس پیبٔی ثٝ

ا٘تػبة ٔذیشاٖ جٛاٖ  ٚتجشیه ث ٝحجت االسالْ سستٕی ثٝ

ٌشدٕٞبیی اػضبی ٞیأت ػّٕی ٔ ٚذیشاٖ ٌشٞ ٜٚبی ٔؼبسف

ػٛٙاٖ سئیس جذیذ ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی دس دا٘طٍبٞ ٜبٌ ،فت :خٛد

اسالٔی ٚاحذٞبی دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی اػالْ وشد :تٛفیك

ٔٗ  ٓٞدس ا٘تػبة سؤسبی دا٘طٍبٞ ٜبیی و ٝدس ایٗ دٔ ٜبٜ

ثضسي تجّیغ دیٗ  ٚتجییٗ ػبِٕب٘ٔ ٚ ٝتمٗ تؼبِیٓ  ٚآٔٛصٞ ٜبی

ٌزضت ٝداضت ٝأْ ،یبٍ٘یٗ سٙی ٔٙتػجیٗ ٘سجت ثٔ ٝذیشاٖ لجّی

حیبت ثخص اسالْ ٘بة  ٚا٘مالة اسالٔی ث٘ ٝسُ جٛاٖ

خٛد ٞطت سبَ جٛاٖتش ثٛد ٜاست.

دا٘طٍبٞی تٛفیمی ثیثذیُ است.

ٔٙػٛس غالٔی ٚصیش ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی دس ٌفت  ٌٛٚثب

ثٌ ٝضاسش ٌش ٜٚدا٘طٍب ٜخجشٌضاسی آ٘ب ،دوتش ػّی اوجش

خجشٍ٘بس حٛص ٜدِٚت خجشٌضاسی فبسس ،ضٕٗ استمجبَ اص

ٚالیتی دس پیبٔی ث ٝسٔٛیٗ ٌشدٕٞبیی اػضبی ٞیأت ػّٕی ٚ

سٚیىشد سٞجش ٔؼظٓ ا٘مالة دس ا٘تػبة ٔذیشاٖ جٛاٖ  ٚتجشیه

ٔذیشاٖ ٌشٞ ٜٚبی ٔؼبسف اسالٔی ٚاحذٞبی دا٘طٍب ٜآصاد

ث ٝحجت االسالْ سستٕی ث ٝػٛٙاٖ سئیس جذیذ ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی

اسالٔی سشاسش وطٛس اػالْ وشد :سٔٛیٗ ٌشدٕٞبیی سشاسشی

ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس دا٘طٍبٞ ٜبٌ ،فت :خٛد ٔٗ  ٓٞدس

ٔذیشاٖ  ٚاػضبی ٔحتشْ ٞیأت ػّٕی ٌشٞ ٜٚبی ٔؼبسف

ا٘تػبة سؤسبی دا٘طٍبٞ ٜبیی و ٝدس ایٗ دٔ ٜبٌ ٜزضت ٝداضتٝاْ،

اسالٔی دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی دس عّیؼ ٝسبَ تحػیّی جذیذ،

ٔیبٍ٘یٗ سٙی ٔٙتػجیٗ ٘سجت ثٔ ٝذیشاٖ لجّی خٛد ٞطت سبَ

فشغت اسصضٕٙذی است تب تالضٍشاٖ ایٗ ػشغ ٝخغیش ثب تجبدَ

جٛاٖتش ثٛد ٜاست.

تجبسة ٔإحش  ٚوست آٌبٞی ٞب  ٚآٔبدٌی ٞبی الصْ ،ثب٘طبط،

ٚی ادأ ٝداد :سئیس دا٘طٍبٞی داسیٓ و 71 ٝسبَ ٘سجت ثٝ

سشص٘ذٌی  ٚاٍ٘یض ٜای ٔضبػف ث ٝتجییٗ خبِػب٘ ٝآٔٛصٞ ٜبی

سئیس لجّی جٛاٖ تش است ِ ٚزا ث ٝایٗ ٔسئّ ٝجٛاٖ ٌشایی

ا٘سبٖ سبص اسالْ ٘بة ٔحٕذی (ظ) ٔ ٚؼبسف ا٘مالة اسالٔی

ػاللٕٙذ ٞستٙذ.

ٕٞت ٌٕبس٘ذ.

غالٔی دس ٔٛسد ٚیژٌی ٞبی ضخػیتی حجت االسالْ سستٕی
سئیس جذیذ ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس دا٘طٍبٞ ٜب
ٌفت :ایطبٖ  ٓٞجٛاٖ  ٓٞ ٚاص ِحبػ سٛاد ػّٕی  ٚتجشثٝ
خٛة  ٚداسای ضخػیتی ثسیبس ٔستمُ ٞستٙذ  ٚأیذٚاسیٓ ثتٛا٘ذ

تَعؼِ کوی ثذٍى ثزًبهِ در داًؾگبُ آساد هوٌَع

دس ایٗ پست ٔإحشتش ٚالغ ضٛد  ٚاص حجت االسالْ ٔحٕذیبٖ وٝ

ؽذ /ثیاخالقی ًتیجِ ًگبُ اقتصبدي ثِ تؼلین ٍ تزثیت

خیّی دس حٛص ٜآٔٛصش ػبِی وٕه وشد٘ذ ٘ ٚمص پذسا٘ ٝدس

سشپشست دا٘طٍب ٜآصاد ثب ثیبٖ ایٙى ٝثی اخاللی ٘تیجٍ٘ ٝبٜ

ایٗ حٛص ٜداضتٙذ تطىش  ٚثشایطبٖ آسصٚی سالٔتی ٔیو.ٓٙ

التػبدی ثٔ ٝسئّ ٝتؼّیٓ  ٚتشثیت استٌ ،فت :ثب تٛج ٝثٝ
ثشلشاسی ٘ظبْ یىپبسچ ٝتؼّیٓ  ٚتشثیت دس دا٘طٍب ٜآصاد ،تٛسؼٝ
وٕی دس ایٗ دا٘طٍبٕٛٙٔ ٜع ضذ.
ثٌ ٝضاسش ٌش ٜٚدا٘طٍب ٜخجشٌضاسی دا٘طجٔ ،ٛحٕذٟٔذی
عٟشا٘چی سشپشست دا٘طٍب ٜآصاد غجح أشٚص دس ٔشاسٓ
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ٌشدٕٞبیی ٔذیشاٖ ٔذاسس سٕبٌ ،فت 17 :سبَ حیبتی ثشای ٞش
ا٘سبٖ ٚجٛد داسد و ٝایٗ  17سبَ اص ٘ظش تؼّیٓ  ٚتشثیتی دس
وطٛس ضشح ٝضشح ٝضذ ٚ ٜدس لبِت ٞبی ٔختّف لشاس ٌشفت ٝثٝ
عٛسیى ٝحتی تطىیُ تشثیتی آٖ ٘یض ضیشاص ٜخبغی ٘ذاسد.

غالٔی دس حبضی ٝجّسٞ ٝیبت دِٚت:

ٚی افضٚد :سبَ ٔ 71۱۱ب ٚصاست ٔؼبسف ،اٚلبف  ٚغٙبیغ سا

داًؾگبُّبي کؾَر آهبدگی پذیزػ

داضتیٓ ،سبَ  79۲۲لب٘ ٖٛضٛسای ػبِی ٔؼبسف تػٛیت ضذ،

داًؾجَیبى خَاثگبّی را دارًذ

سبَ  7973دٚ ٚصاستخب٘ٙٞ ٝش  ٚفش ًٙٞایجبد ضذ و ٝآٔٛصش

ٚصیش ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی ٌفت :اوخش دا٘طٍبٜٞبی وطٛس

صیشٔجٕٛػ ٝایٗ ٚصاستخب٘ٞٝب ثٛد ،سبَ ٚ 79۳9صاست آٔٛصش ٚ

آٔبدٌی خٛثی ثشای پزیشش دا٘طجٛیبٖ خٛاثٍبٞی داس٘ذ ٚ

پشٚسش ضىُ ٌشفت  ٚسبَ ٚ 79۳۱صاست ػّ ْٛایجبد ضذ .ثب

ظشفیتضبٖ ٘یض ٞش سبِ ٝاضبفٔ ٝیضٛد.

ٍ٘ب ٜث ٝایٗ سیش تحٔ َٛی ثیٙیٓ و ٝثچٞ ٝب تب  ۱سبٍِی دس حیغٝ

ثٌ ٝضاسش ٌش ٜٚدا٘طٍب ٜخجشٌضاسی دا٘طجٛ؛ ٔٙػٛس غالٔی

ٔسئِٛیت سبصٔبٖ ثٟضیستی یؼٙی ٚصاست وبس لشاس ٔیٌیش٘ذ .اص ۱

ٚصیش ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی دس حبضی٘ ٝطست ٞیئت دِٚت

تب  7۱سبٍِی ٚصاست آٔٛصش  ٚپشٚسش  ٚاص  7۱سبَ ث ٝثبال

دس جٕغ خجشٍ٘بساٖ دس پبسخ ث ٝسئٛاِی دس خػٛظ ظشفیت

ٚصاستخب٘ٞ ٝبی ػّ ،ْٛثٟذاضت ،آٔٛصش  ٚپشٚسش ٚ ٚصاست ٚ

خٛاثٍبٜٞبی دا٘طٍبٜٞب  ٚثش٘بٔ ٝغٙذٚق سفب ٜدا٘طجٛیی اظٟبس

جٛا٘بٖ ٔسئِٛیت افشاد سا داسد یؼٙی یه والف سشدسٌٓ دس

وشد :دس سبَ ٞبی ٌزضتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ أسبَ ،دا٘طٍبٞ ٜب دس

حٛص ٜتؼّیٓ  ٚتشثیت داسیٓ و ٝأىبٖ اجشایی وشدٖ یه تؼّیٓ

فػُ تبثستبٖ ثشای سبٔب٘ذٞی  ٚاستمبء سغح خٛاثٍبٞ ٜبی

 ٚتشثیت ٔٙسجٓ سا ٘ذاسد.

دا٘طجٛیی ،و ٝأشٚص ث ٝػٛٙاٖ سشا ٞبی دا٘طجٛیی اص آٖ ٘بْ
ثشدٔ ٜیضٛد ،تالش ٔیوٙٙذ.
ٚی افضٚد :دا٘طٍبٞ ٜب تؼٕیشات اسبسی  ٚویفی ثشای
خٛاثٍبٞ ٜبی خٛد ا٘جبْ داد ٜا٘ذ ٞ ٚش سبَ ث ٝظشفیت
خٛاثٍبٜٞب اضبفٔ ٝیضٛد.

عبهبًذّی آهَسػ ػبلی اس عبل تحصیلی
جذیذ آغبس هیؽَد
ٚصیش ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی ٌفت :سبٔب٘ذٞی آٔٛصش ػبِی
یه تىّیف لب٘٘ٛی است  ٚاجشای آٖ اص سبَ تحػیّی جذیذ
آغبص ٔیضٛد.

 ۱دفتش ثسیج دا٘طجٛیی:

ثٌ ٝضاسش ٌش ٜٚدا٘طٍب ٜخجشٌضاسی دا٘طجٙٔ ،ٛػٛس غالٔی دس

آعتبى قذط رضَي در عبخت راُآّي

ٞطتٕیٗ ٘طست ٞیبت ٞبی ٘ظبست ،اسصیبثی  ٚ ٚتضٕیٗ ویفیت

چبثْبر-عزخظ هؾبرکت کٌذ /ثخؼ

آٔٛصش ػبِی ثب ثیبٖ ایٙى ٝدس ٌزضت ،ٝدس ٔجٕٛػ ٝآٔٛصش

غیزدٍلتی پیؼقذم ؽَد

ػبِی ٌستشش ٘سجت ًب ٚسیؼی داضتیٓ ،اظٟبس داضت :ثب تٛج ٝثٝ

ٞطت دفتش ثسیج دا٘طجٛیی ثب ٍ٘بسش ٘بٔ ٝای خغبة ثٝ

حسبسیت ٞب٘ ،ظبست  ٚاسصیبثی دس  ٕٝٞثش٘بٔٞ ٝبی دس حبَ اجشا

آیتاهلل سیذ اثشاٞیٓ سئیسی تِٛیت آستبٖ لذس سضٛی ،اص اٚ ٚ

دس دا٘طٍبٞ ٜب ٔ ٚشاوض آٔٛصش ػبِی دس جٟت استمبی ویفیت

آستبٖ لذس خٛاست ٝا٘ذ تب دس عشح سبخت سا ٜآ ٗٞچبثٟبس-

ثسیبس ٔ ٟٓاست.

سشخس ٔطبسوت وٙٙذ.

ٚی افضٚد :ػّت سختی وبس ایٗ است و ٝاستب٘ذاسدٞبی آٔٛصش

ثٌ ٝضاصش ٌش ٜٚدا٘طٍب ٜخجشٌضاسی دا٘طجٛ؛ ٞطت دفتش

ػبِی سا دس دٚسٌ ٜستشش وٕی آٔٛصش ػبِی ٘تٛا٘ستیٓ اػٕبَ

ثسیج دا٘طجٛیی ثب ٍ٘بسش ٘بٔ ٝای خغبة ث ٝآیت اهلل سیذ

وٙیٓ.

اثشاٞیٓ سئیسی تِٛیت آستبٖ لذس سضٛی ،اص ا ٚ ٚآستبٖ

4
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لذس خٛاست ٝا٘ذ تب دس عشح سبخت سا ٜآ ٗٞچبثٟبس-سشخس

حسیٗ اخٍشپٛس دثیشوُ سبثك اتحبدی ٝجبٔؼ ٝاسالٔی

ٔطبسوت وٙٙذ.

دا٘طجٛیبٖ دس ٌفت  ٌٛٚثب خجشٍ٘بس سیبسی خجشٌضاسی فبسس
ثب اضبس ٜث ٝپیٍیشی ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس
دا٘طٍبٞ ٜب ثشای ٚضؼیت پش٘ٚذ ٜدا٘طجٛیبٖ ثبصداضتی ٌفت:
ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس ٔٛسد حٛادث دیٕب ٜفشٔٛد٘ذ و ٝثبیذ

صاسػی دس اجالس سشاسشی ثسیج اسبتیذ:

حسبة افشادی و ٝث ٝعٛس ٞیجب٘ی ٚاسد ٔبجشا ضذ ٚ ٜفشیت

آهَسػّبي کًٌَی در داًؾگبُّب تَلیذ هْبرت

خٛسد ٜا٘ذ سا اص اغتطبضٍشا٘ی و ٝپبدٚی ٔٙبفمیٗ  ٚضذ ا٘مالة

ًویکٌذ/ثغیج اعبتیذ ّوکبر اًتقبدي دٍلت اعت

ثٛد٘ذ جذا وشد ،ث ٝاػتمبد ثٙذ ٜثشخی اص دا٘طجٛیبٖ ثبصداضت

سئیس سبصٔبٖ ثسیج اسبتیذ اظٟبس داضتٔ :ب سلیت دِٚت ٘یستیٓ

ضذ ٓٞ ٜاص افشادی ثٛد٘ذ و ٝاص سٚی احسبسبت دس اغتطبضبت

أب ٔستٕغ ٘ ٓٞیستیٓ ٔب ٕٞىبس ا٘تمبدی دِٚت ٞستیٓ .اِجت ٝتٟٙب

حضٛس داضتٙذ.

ا٘تمبد ٕ٘ ٓٞی وٙیٓ ثّى ٝتجٛیض سا ٜحُ وشدیٓ.

ػضٞ ٛیبت ػبِی ٘ظبست اتحبدی ٝجبٔؼ ٝاسالٔی دا٘طجٛیبٖ

ثٌ ٝضاسش خجشٍ٘بس سیبسی خجشٌضاسی فبسسٔ ،جتجی صاسػی

تػشیح وشد :اص سییس ٔ ٚجٕٛػٟ٘ ٝبد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ

سییس سبصٔبٖ ثسیج اسبتیذ دس ٞجذٕٞیٗ اجالس سشاسشی

سٞجشی دس دا٘طٍبٞ ٜب تطىش ٔی وٙیٓ و ٝث ٝضذت پیٍیش

ثسیج اسبتیذ ثب اضبس ٜا٘تػبة خٛد دس ایٗ سبصٔبٖ خغبة ثٝ

ٚضؼیت پش٘ٚذ ٜایٗ دا٘طجٛیبٖ ثٛد ٚ ٜتالش وشد ٜتب

سشداس غیت پشٚس ٌفت :پبسسبَ دس چٙیٗ سٚصی ضٕب ایٗ أب٘ت

ٔطىالت دا٘طجٛیبٖ صٚدتش حُ ضٛد.

سا ث ٝایٗ ثسیجی وٛچه سپشدیذ اص آٖ س ٚتب و ٖٛٙثب ایٙىٝ

ٚی دس ادأ ٝضٕٗ تطىش اص سٞجش ا٘مالة ثشای ا٘تػبة حجت

فشغت ٔحذٚد ثٛد ث ٝآ٘چ ٝدس حىٓ سٞجش فشصا٘ ٝا٘مالة

االسالْ سستٕی ث ٝػٛٙاٖ سئیس ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ

اسالٔی ثشای جٙبثؼبِی ث ٝػٛٙاٖ فشٔب٘ذ ٜثسیج ٔستضؼفیٗ آٔذٜ

سٞجشی دس دا٘طٍبٞ ٜب افضٚدٔ :سئٛالٖ ٟ٘بد ٔخػٛغب حجت

 ٓٞثٔ ٝم ِٝٛاحشثخطی  ٚتح َٛخٛاٞی ،تٛج ٝوشدیٓ.

االسالْ سستٕی ث ٝػٛٙاٖ ٔؼب ٖٚسیبسی  ٚفشٍٙٞی سبثك ٚ

ٚی ادأ ٝدادٞ :یچ ایشا٘ی ای ٘یست و ٝإٞیت ٘مص ثسیج

سئیس و٘ٛٙی ٟ٘بد ٕٞیط ٝدغذغ ٝایٗ سا داضتٙذ و ٝدا٘طجٛیبٖ

سبص٘ذٌی سا دس ایٗ ٚا٘فسبی ثشٚوشاتیه سٚاثظ خطه اداسی

وٕتشیٗ آسیت سا دس ایٗ ساثغ ٝثجیٙٙذ.

٘ذا٘ذ  ٚآٖ دس صیش ٔجٕٛػ ٝثسیج ٔستضؼفیٗ دس ٞش وٛی ٚ

اخٍشپٛس دس خبتٌٕ ٝفت :اص ٔسئٛالٖ لضبیی ث ٝخػٛظ

ثشصٖ ایفبی ٘مص ٔی وٙذ.

سئیس دستٍب ٜلضب  ٓٞتطىش ٔی وٙیٓ ؤ ٝسبػذت وشدٚ ٜ
ثشای ایٙىٔ ٝطىُ ایٗ دا٘طجٛیبٖ صٚدتش حُ ضٛد ثب ٟ٘بد
ٕٞىبسی وشد٘ذ .اِجت ٝیىسشی اص دا٘طجٛیبٖ ث ٝغٛست ٞذایت
ضذٞ ٚ ٜذفٕٙذ دس اغتطبضبت ضشوت داضتٙذ و ٝثحج آٟ٘ب

اخٍشپٛس دس ٌفت ٌٛٚثب فبسس ٔغشح وشد

وبٔال فشق داسد.

قذرداًی اس ًوبیٌذُ رّجز اًقالة در داًؾگبُّب
ثزاي پیگیزي هؾکل داًؾجَیبى ثبسدداؽتی
دثیشوُ سبثك اتحبدی ٝجبٔؼ ٝاسالٔی دا٘طجٛیبٖ ٌفت :اص سییس
ٔ ٚجٕٛػٟ٘ ٝبد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس دا٘طٍبٞ ٜب

٘بٔ ٝثسیج دا٘طجٛیی  ۳۲دا٘طٍب ٜوطٛس ثٕ٘ ٝبیٙذٌبٖ

تطىش ٔی وٙیٓ و ٝث ٝضذت پیٍیش ٚضؼیت پش٘ٚذ ٜایٗ

رفتبر ثزخی ًوبیٌذگبى هجلظ در هبجزاي

دا٘طجٛیبٖ ثٛد ٚ ٜتالش وشد ٜتب ٔطىالت دا٘طجٛیبٖ صٚدتش

طزح ؽفبفیت آرا فزیجکبراًِ ثَد

حُ ضٛد.

ثسیج دا٘طجٛیی دا٘طٍب ٜوطٛس الذاْ غٛستٌشفتٕ٘ ٝبیٙذٌبٖ
5
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ٔجّسی و ٝاص عشح ضفبفیت آسا دس ثشاثش ٔشدْ اػالْ حٕبیت
وشد٘ذ ِٚی دس سٚص سأی ٌیشی ث ٝآٖ سأی ٔٙفی داد٘ذ ،سا فشیت
ٔشدْ دا٘ستٙذ.

ٔسئ َٛسسب٘ ٝجبٔؼ ٝاسالٔی دا٘طٍبِ ٜشستبٖ:

ثٌ ٝضاسش خجشٍ٘بس سیبسی خجشٌضاسی فبسس ،ثسیج دا٘طجٛیی

ًذاؽتي عَاد کبفی ثزخی صىّبي خَة،

 ۳۲دا٘طٍب ٜوطٛس عی ٘بٔٝای ثٕ٘ ٝبیٙذٌبٖ ٔجّس ،الذاْ ٘بپسٙذ

ًظبم پَلی کؾَر را دچبر هؾکل هیکٌذ

غٛست ٌشفت ٝاص عشف ثشخی ٕ٘بیٙذٌبٖ و ٝاص عشح ضفبفیت

ٔسئ َٛسسب٘ ٝجبٔؼ ٝاسالٔی دا٘طٍبِ ٜشستبٖ ٌفت :ضبٞذ

آسای ٕ٘ب٘یذٌبٖ دس ثشاثش ٔشدْ اػالْ حٕبیت وشد٘ذ ِٚی دس

حضٛس ٘ ٚفٛر آلبصادٞ ٜب دس ثؼضی ٔٙبغت ٔٞ ٟٓستیٓ وٝ

سٚص سأیٌیشی ث ٝآٖ سأی ٔٙفی داد٘ذ سا فشیت ٔشدْ دا٘ستٙذ.

٘ذاضتٗ سٛاد وبفی  ٚثی تجشثٍی آ٘بٖ سجت ایجبد ٔطىالتی
دس ٘ظبْ پِٛی  ٚثب٘ىی وطٛس ٔیضٛد.
سضب صٍ٘ ٝٙدس ٌفتٍ ٛثب خجشٍ٘بس خجشٌضاسی آ٘ب ٌفت:
ٕٞبٖ عٛس ؤ ٝی دا٘یذ ،ثٙٔ ٝظٛس حزف سثب اص سیستٓ ثب٘ىی ٚ

٘یهسٚش دس عشح ٚالیت دا٘طجٛیبٖ:

ایجبد ٘ظبْ ثذ ٖٚسثب دس التػبد ،د ٓٞضٟشیٛس سبَ  79۱1لب٘٘ٛی

اهیذٍارین فزهبى اس دعت آًبى کِ افق اًقالة

ثٝػٛٙاٖ لب٘ ٖٛثب٘ىذاسی ثذ ٖٚسثب ث ٝتػٛیت سسیذ.

را ًویثیٌٌذ گزفتِ ؽَد /تفکز لیجزال

ٔسئ َٛسسب٘ ٝجبٔؼ ٝاسالٔی دا٘طٍبِ ٜشستبٖ دس ادأ ٝافضٚد :أب

هغجت ٍضؼیت اقتصبدي کؾَر
سئیس سبصٔبٖ ثسیج دا٘طجٛیی ٌفت :وطٛس ٔب آدْ لٛی

سإاِی و ٝپیص ٔی آیذ ایٗ است و ٝآیب ایٗ لب٘ٚ ٖٛالؼ ًب ٚ

ٞیىّی است و ٝثیٕبسی داسد  ٚػال ٜٚثش ایٗ ثیٕبسی وسب٘ی وٝ

ث ٝغٛست غذدسغذی اجشاضذ ٜاست؟ لغؼ ًب خیشٔ .تأسفب٘ٝ

دست ث ٝفشٔبٖ داس٘ذ ث ٝایٗ ثیٕبس ٔیوٛثٙذ و ٝأیذٚاسیٓ فشٔبٖ

أشٚص ٜدس ٘ظبْ ثب٘ىی وطٛس ضبٞذ فؼُ حشاْ سثب ٞستیٓ ثٝ

اص دست آ٘بٖ و ٝافك ا٘مالة اسالٔی سا ٕ٘ ٓٞی دا٘ٙذ ٌشفتٝ

ٌ ٝ٘ٛای و ٝثبػج ٔٛضغ ٌیشی  ٚاػتشاؼ ثؼضی اص ٔشاجغ ٚ

ضٛد.

ػّٕب ضذ ٜاست صیشا ٕٞبٖ عٛس و ٝدس لشآٖ  ٓٞاضبس ٜضذ ،ٜسثب

ثٌ ٝضاسش ٌش ٜٚسیبسی خجشٌضاسی فبسسٔ ،حٕذجٛاد

ج ًٙثب خذا  ٚاص ٌٙبٞبٖ وجیش ٜاست.

٘یه سٚش سئیس سبصٔبٖ ثسیج دا٘طجٛیی وطٛس دس جٕغ
دا٘طجٛیبٖ دس عشح ٚالیت ثب اضبس ٜثٔ ٝبٔٛسیت ثسیج
دا٘طجٛیی اظٟبس وشد :ثیٗ ٔ ٕٝٞجٕٛػٞ ٝبیی و ٝدس ا٘مالة
اسالٔی ٔٛحش افتبد٘ذ ِٛٔ ٚذ ا٘مالة ٞستٙذ ،ثسیج دس عشحی وٝ
حضشت أبْ دس ا٘مالة ا٘ذاختٙذ ،جبیٍبٚ ٜیژٜای داسد.
سئیس سبصٔبٖ ثسیج دا٘طجٛیی وطٛس ثب ثیبٖ ایٙى ٝتؼجیش أبْ
ثشای ایٗ ٔجٕٛػٔ ٝمذس ،ضجش ٜعیج ٝاست ،ػٛٙاٖ داضت:
ثسیج دس ٚالغ عشح أبْ ثشای أت سبصی  ٚسٔض پیشٚصی حك
ثٛد ٚ ٜآٖ چیضی و ٝجج ٟٝحك سا دس ع َٛایٗ ٔسیش عٛال٘ی
تبسیخی پیشٚص وشدٕٞ ٜشاٞی أت ثب أبْ ثٛد ٜاست.
ٚی ثب اضبس ٜث ٝفضبی حبوٓ لجُ اص ا٘مالة،خبعش٘طبٖ وشد:
أشٚص ٕٞبٖ فضب حبوٓ است تب صٔب٘ی ؤ ٝشدْ ثٔ ٝؼٙبی ٚالؼی
وّٕ ٝأت ثبضٙذ  ٚأت یؼٙی ٌشٞٚی اص ٔشدْ و ٓٞ ٝػضْ
ٞستٙذ.
6
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 25ؽْزیَر هزاعن ػشاداري دِّ اٍل هحزم در هغجذ

غفبسی:

داًؾگبُ ؽزیف آغبس هیؽَد

داًؾگبُّب تغْیالت ٍیضُ ارثؼیي را

ٔشاسٓ ػضاداسی د ٝٞأ َٚحشْ دس ٔسجذ دا٘طٍب ٜضشیف اص 73

ثِ داًؾجَیبى ارائِ دٌّذ

اِی  97ضٟشیٛس ٕٞضٔبٖ ثب اراٖ ٔغشة  ٚػطبء آغبص ٔیضٛد.

ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاجتٕبػی ٚصاست ػّ ْٛثب اضبس ٜث ٝدس پیص

ثٌ ٝضاسش خجشٍ٘بس دا٘طٍب ٜخجشٌضاسی دا٘طجٔ،ٛشاسٓ

ثٛدٖ ٔبٔ ٜحشْ  ٚغفش ٌفت :دا٘طٍبٞ ٜب ٕٛٞاس ٜث ٝغٛست

ػضاداسی د ٝٞأ َٚحشْ دس ٔسجذ دا٘طٍب ٜضشیف ثشٌضاس

ٔستمُ تسٟیالتی ثشای دا٘طجٛیبٖ ٚیژ ٜایٗ ایبْ دس ٘ظش

ٔیضٛد.

ٔیٌیش٘ذ و ٝأسبَ  ٓٞایٗ خذٔبت اسائ ٝخٛاٞذ ضذ.

ثش اسبس ایٗ ٌضاسش ،ایٗ ٔشاسٓ اص  73اِی  97ضٟشیٛس اص اراٖ

ثٌ ٝضاسش «خجش٘بٔ ٝدا٘طجٛیبٖ ایشاٖ» ث٘ ٝمُ اص فبسس،

ٔغشة  ٚػطبء آغبص ٔی ضٛد.

غالٔشضب غفبسی ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚاجتٕبػی ٚصاست ػّ ،ْٛدس
پبسخ ث ٝسإاِی دس خػٛظ تسٟیالت اسائ ٝضذ ٜاص سٛی
ٚصاست ػّ ٚ ْٛدا٘طٍبٞ ٜب ث ٝدا٘طجٛیبٖ ٚیژ ٜایبْ ٔحشْ ٚ
ساٞپیٕبیی ػظیٓ اسثؼیٗ ٌفت :خذٔبت اسائ ٝضذ ٜاص سٛی

ػسٍشی:

دا٘طٍبٞ ٜب ٕٛٞاس ٜاص سٛی ٔؼب٘ٚت ٞبی فشٍٙٞی  ٚاجتٕبػی ثٝ

سهیٌِّبي ثزٍس خالقیت در فزٌّگ عبسي

غٛست ٔستمُ اص ٌزضت ٝثٛدٞ ٚ ٜست.

قزآًی داًؾجَیبى ثبیذ ایجبد ؽَد

ٚی افضٚد :دس حٛص ٜفؼبِیت ٞبی فشٍٙٞی  ٚدا٘طجٛیی،

ٔذیشوُ فشٍٙٞی  ٚاجتٕبػی ٚصاست ػّ ،ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی

دا٘طٍبٜٞب ث ٝغٛست ٔستمُ تسٟیالتی سا ثشای دا٘طجٛیبٖ ٚیژٜ

دس دٔٚیٗ جّس ٝضٛسای ٔطٛستی لشآ٘ی اداس ٜوُ فشٍٙٞی ٚ

ایبْ اسثؼیٗ  ٚحضٛس دس ساٞپیٕبیی ػظیٓ آٖ اسائ ٝدادٚ ٜ

اجتٕبػی ٚصاست ػّ ْٛثش فشا ٓٞوشدٖ صٔی ٝٙثشٚص خاللیتٞب دس

ٔیدٙٞذ.

فش ًٙٞسبصی لشآ٘ی تبویذ وشد.
ثٌ ٝضاسش ٌش ٜٚدا٘طٍب ٜخجشٌضاسی دا٘طج،ٛث٘ ٝمُ اص ٔؼب٘ٚت
فشٍٙٞی  ٚاجتٕبػی ٚصاست ػّْٛ؛ ٔحٕذٞبدی ػسىشی دس
دٔٚیٗ جّس ٝضٛسای ٔطٛستی لشآ٘ی و ٝثب حضٛس سضیذ
جؼفشپٛس ،سئیس اداس ٜفؼبِیت ٞبی دیٙی  ٚلشآ٘ی ،فبضّیبٖ
ٔطبٚس ٔؼب ٖٚفشٍٙٞی  ٚجٕؼی اص اسبتیذ ٔ ٚذیشاٖ لشآ٘ی
دا٘طٍبٜٞب ثشٌضاس ضذ ٌفت ٕٝٞ :ثبیذ تالش وٙیٓ و ٝثش٘بٔٞٝبی
دیٙی  ٚلشآ٘ی ث ٝضىُ ٌیشی  ٚاػتالی فش ًٙٞلشآ٘ی دس
دا٘طٍبٜٞب ٔ ٚشاوض آٔٛصش ػبِی وٕه وٙذ.
ٚی ضٕٗ تبویذ ثش اغالح  ٚاستمبی ثشخی فشآیٙذٞب افضٚد :ثبیذ
صٔیٞ ٝٙبی الصْ ثشای ثشٚص خاللیت ٞبی دا٘طجٛیبٖ دس
ػشغٞ ٝبی ٔختّف ٙٞشی ،فٙبٚسی  ٚپژٞٚطی ؤ ٝی تٛا٘ذ ثٝ
ٌستشش فش ًٙٞلشآ٘ی دس دا٘طٍبٞ ٜب وٕه ٕ٘بیذ سا فشآٞ
وٙیٓ.
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ٔؼب ٖٚدا٘طجٛیی دا٘طٍب ٜخجشداد:

سئیس سبصٔبٖ أٛس دا٘طجٛیبٖ ٚصاست ػّ:ْٛ
اجبرُ ثْبي خَاثگبُ ّب گزاى هیؽَد /ؽَراّبي

اعکبى توبهی داًؾجَیبى دختز هتقبضی

صٌفی اجبسُ ٍرٍد ثِ هغبئل آهَسؽی را ًذارًذ

خَاثگبُ در داًؾگبُ رفغٌجبى

ثٌ ٝضاسش خجشٍ٘بس حٛص ٜدا٘طٍبٞی ٌش ٜٚػّٕی پضضىی

ٔؼب ٖٚدا٘طجٛیی دا٘طٍب ٜسفسٙجبٖ ٌفت :ثستشی فشا ٓٞضذ ٜتب

ثبضٍب ٜخجشٍ٘بساٖ جٛاٖ؛ ٔجتجی غذیمی سئیس سبصٔبٖ أٛس

دس ایٗ دا٘طٍب ٜتٕبٔی دا٘طجٛیبٖ دختش ؤ ٝتمبضی خٛاثٍبٜ

دا٘طجٛیبٖ ٚصاست ػّ ْٛدس ضػت  ٚدٔٚیٗ ٌشدٕٞبیی ٔؼب٘ٚیٗ

ٞستٙذ ،اسىبٖ داد ٜض٘ٛذ.
ثٌ ٝضاسش «خجش٘بٔ ٝدا٘طجٛیبٖ ایشاٖ» ،حٕض ٜایضدی دس ٌفتٍٛ

دا٘طجٛیی دا٘طٍبٞ ٜب و ٝدس دا٘طٍب ٜتٟشاٖ ثشٌضاس ضذٌ ،فت:
ٔؼب٘ٚبٖ دا٘طجٛیی ثبیذ ثتٛا٘ٙذ ٔستمُ اص ٌزضت ٝػُٕ وٙٙذ  ٚثٝ

ثب ٟٔش ٌفت :دس تبثستبٖ سبَ جبسی خٛاثٍبٞ ٜبی دا٘طٍبٜ

ٔٙبثغ ٔبِی ٔختع خٛد دستشسی ساحت تشی داضت ٝثبضٙذ ثٝ

سفسٙجبٖ ثبصسبصی ٛ٘ ٚسبصی ضذ٘ذ تب دس آغبص سبَ تحػیّی

ٕٞیٗ دِیُ پیطٟٙبد ضذ یه ٔذیش ٔبِی دس حٛصٔ ٜؼب٘ٚت

ثتٛا٘یٓ دا٘طجٛیبٖ ٔتمبضی سا اسىبٖ دٞیٓ.

دا٘طجٛیی تؼشیف ضٛد تب وبسٞب ثب سشػت ثیطتشی ا٘جبْ ضٛد.

ٚی افضٚد :ایٗ دا٘طٍب ٜداسای ٞ 9ضاس  9۲۲ ٚظشفیت خٛاثٍبٞی

ٚی ادأ ٝداد :دس تالضیٓ تب الذأبت ٔؼب٘ٚت دا٘طجٛیی سا

است.

ٔستمُ تش  ٚایٗ وبس سا دس اثتذای سبَ تحػیّی جذیذ اجشایی

ٔؼب ٖٚدا٘طجٛیی دا٘طٍب ٜسفسٙجبٖ تبویذ وشد 3۲ :دسغذ

وٙیٓ.

فؼبِیت ٞبی ٘ٛسبصی  ٚثبصسبصی خٛاثٍبٞ ٜبی ایٗ دا٘طٍب ٜا٘جبْ
ضذ ٚ ٜآٔبدٞ ٜستیٓ تب دا٘طجٛیبٖ دختش  ٚپسش ٔتمبضی خٛاثٍبٜ
سا اسىبٖ دٞیٓ.

سئیس غٙذٚق سفب ٜدا٘طجٛیبٖ ٚصاست ػّٔ ْٛغشح وشد؛
پزداخت یبراًِ پٌْبى ثِ داًؾجَیبى در رعتَراى
هکول داًؾجَیی /داًؾگبُّب در خزیذ
اقالم اعبعی دخبلت ًکٌٌذ
ثٌ ٝضاسش خجشٍ٘بس حٛص ٜدا٘طٍبٞی ٌش ٜٚػّٕی پضضىی
ثبضٍب ٜخجشٍ٘بساٖ جٛاٖ؛ رٚاِفمبس یضدأٖٟش سئیس غٙذٚق سفبٜ
دا٘طجٛیبٖ ٚصاست ػّ ْٛدس ضػت  ٚدٔٚیٗ ٌشدٕٞبیی
ٔؼب٘ٚبٖ دا٘طجٛیی دا٘طٍبٞ ٜب و ٝدس دا٘طٍب ٜتٟشاٖ ثشٌضاس ضذ
ثب اضبس ٜث ٝپیطٟٙبد  ٚالذاْ ایٗ غٙذٚق ثٕٞ ٝىبسی ثب سبصٔبٖ
أٛس دا٘طجٛیبٖ ٔجٙی ثش خشیذ وبالٞبی اسبسی ٌفتٔ :غّغ
ٞستٓ و ٝثشخی دا٘طٍبٜٞب ثشای تٟی ٝالالْ وبالٞبی اسبسی خٛد
ث ٝغٛست ٔستمُ لشاسدادی یه تب ٔ 9ب ٝٞثب پیٕب٘ىبساٖ ٔٙؼمذ
وشد ٜا٘ذ دس حبِی و ٝثب تٛج ٝث ٝضشایظ خبظ جبٔؼ ٝایٗ
ٔٛضٛع ٔیتٛا٘ذ ٔطىالتی ثشای دا٘طٍبٜٞب ایجبد وٙذ.
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ثبسگؾت ً 2۲۲فز اس ًخجگبى  2۲۲داًؾگبُ
ثزتز جْبى در داًؾگبُ آساد اعالهی
سشپشست دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی دس ٌفت  ٌٛٚثب خجشٌضاسی
غذاٚسیٕب ٌفت ٝاست« :سبَ تحػیّی ٞ 3۱-31ضاس ٘خج ٝػّٕی
جٛاٖ سا ثشای ػضٛیت دس ٞیبت ػّٕی ایٗ دا٘طٍب ٜجزة
خٛاٞیٓ وشد .اِجت ٝآٖ عٛس و ٝػضٞ ٛیبت أٙبی دا٘طٍب ٜآصاد
اسالٔی خجش داد ٜاست ثشای ثبصٌطت ٘ 7۲۲فش اص ٘خجٍبٖ وٝ
دس  7۲۲دا٘طٍب ٜثشتش جٟبٖ دسحبَ تحػیُ ٞستٙذ ،تٕٟیذاتی
دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜاست و ٝایٗ افشاد ٘یض اص أسبَ دس ایٗ
دا٘طٍب ٜآغبص ثٝوبس خٛاٙٞذ وشد».
عٟشا٘چی ثب ثیبٖ ایٙى ٝسضتٞ ٝبی ٔٛسد ٘یبص احػب ضذ ٜاست،
افضٚد« :أسبَ ثشای ٚاحذٞبٞ ،یبت ػّٕی جزة ٘خٛاٞیٓ وشد
ثّى ٝجزة ثشای استبٖ ٞب  ٚدا٘طٍبٞ ٜبی استب٘ی خٛاٞذ ثٛد.
ثشای ایٗ افشاد دٚس ٜآٔٛصضی یه ٔب ٝٞدس ٘ظش ٌشفت ٝضذٜ
است تب ثب ف ٖٛٙآٔٛصش ،پژٞٚص  ٚاداس ٜوالس آضٙب ض٘ٛذ».
ثٌ ٝفت ٝا ٚدس استبٖ تٟشاٖ اص ٌزضت ٝسٚ ٝاحذ استب٘ی ٚجٛد
داضت ٝاست و ٝسبختٕبٖ ٞبی ٔجضا داضتٙذ  ٚایٗ ٔٛضٛع
ٔطىالتی سا ایجبد ٔیوشد.
ا ٚدس ایٗ ثبسٌ ٜفت « :ثب تٛج ٝث ٝأىب٘بتی و ٝفشا ٓٞضذٜ
استٔ ،جٕٛػب  7۱دا٘طىذ ٜاص سغح ضٟش جٕغ آٚسی  ٚدس
ٚاحذٞب ٔستمش ضذ٘ذ  ٚایٗ ٔٛضٛع ٔٛجت ٔی ضٛد أىب٘بت
ثیطتشی دس اختیبس دا٘طجٛیبٖ لشاس ٌیشد».
سشپشست دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی افضٚد« :عشح ٞبی اضتغبَ ٚ
٘ٛآٚسی دس ٔجتٕغ ٞبی دا٘طٍبٞی دس حبَ افتتبح است ٚ
خذٔبت وبُٔ جب٘جی ٘یض ثشای ثٟشٙٔ ٜذی دا٘طجٛیبٖ فشآٞ
ضذ ٜاست ».عٟشا٘چی ثب اضبس ٜث ٝایٙى ٝیىی اص ٔطىالت
وطٛس  ٚجٛا٘بٖ ٔٛضٛع اضتغبَ است ،افضٚد« :یىی اص
ثش٘بٔٞ ٝبی دا٘طٍب ٜفؼبِیت ثش ٔحٛس اضتغبَ دا٘ص ثٙیبٖ است ٚ
دا٘طٍب ٜثبیذ س ٟٓخٛدش سا دس ایٗ ثبس ٜایفب وٙذ».
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