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اهبم خویٌی

چْبرشٌجِ  20دی هبُ ً 1391شریِ رٍزاًِ داخلی هعبًٍت سیبسی سبزهبى عقیذتی سیبسی ٍدجب سبل ّشتن شوبرُ 1817

(رُ)

 :توبم سعی هٌبفقیي ٍ هفسذیي خبرج ٍ داخل ثر ایي اسرت

کِ ثیي هردم شکبف ایجبد ًوبیٌذ ٍ ایي خَد ثْتریي دلیل است کِ هرب ثبیرذ
ٍحذتوبى را حفظ کٌین.

اهبم خبهٌِ ای(هذ ظلِ العبلی):
کیٌِ ٍرزی دشوي ًجبیذ هَجت شَد هسؤٍالى از ضعف ّب ٍ هشکالت هرردم،
ثِ ٍیژُ طجقبت ضعیف غبفل شًَذ)1391/10/19( .

()1311/3/4

رّجر هعظن اًقالة اسالهی:

دیَاًِثبزیّبی ًوبیشی تراهپ ثیپبسخ ًخَاّذ هبًذ
و ٝغبَ ٞبغت دز ذٞرٗ دِٚلٕرسداٖ آٔسیىربیی اغرت .وربد غرفید دز خسیربٖ

گسارش تحلیلی
هسئَالى ضعفّب را ثرطرف کٌٌذ

اػلساظبت اخیس تٛاٖ زغب٘ٞ ٝربی اخلٕربػی ٘ ٚیرص زغرب٘ٞ ٝربی خجرسی زا ثرسای

زٞجس ٔؼظٓ ا٘مالة اغالٔی صجح دیسٚش (غٝؾٙج )ٝدز دیداز ٞصازاٖ ٘فس اش ٔرسدْ

پیؿجسد پسٚض ٜثی ثجبت غبشی ایساٖ ث ٝوبز ٌسفت .ایٗ ٞفلر ٝخجرسی ٔٙلؿرس ؾرد

لٓ ثب تدّیُ  ٚتحػیٗ حسوت ػظیٓ ،پسؾٛز ،ثٛٔٝلغ ٙٔ ٚػدٓ ّٔت دز زٚشٞبی

ٔجٙی ثس ایٙى ٝتٛییلس ت ؼردادی اش غیبغرلٕدازاٖ إِٓرب٘ی زا ثر ٝاتٟربْ ترسٚیح تٙفرس

تٛؼئر ٝدؾرٕٙبٖ ثرسای غٛتاغرلفبد ٜاش

٘طادی اش اغلفبد ٜاش غسٚیع خٛد ٔحس ْٚوسد ٜاغت .اٌس تٛییلس ٔری تٛا٘رد دز

اخیس ،ث ٝتؿسیح اثؼبد  ٚالیٞٝربی ٔتلّر

ٔؽبِجبت ثٝحك ٔسدْ پسداخلٙد  ٚتأوید وسد٘د 6ایػلبدٌی ٘ ٚجرسد «ّٔرت ثرب ظرد

لجبَ غیبغلٕدازاٖ إِٓب٘ی هٙیٗ وبزی ا٘دبْ دٞد هسا الدأی ٔؿبث ٝظد تسأر

ّٔت»« ،ایساٖ ثب ظد ایساٖ» « ٚاغالْ ثب ظداغرالْ» ٕٞچر ٖٛهٟرُ غربَ ٌرؾرلٝ

ا٘دبْ ٘داد و ٝاظٟبزات ثػیبز تحسیه آٔیصی دز حٕبیت اش اػلساظبت دز ایساٖ

ادأرر ٝخٛاٞررد داؾررت أررب ویٙررٚٝزشی دؾررٕٗ ٘جبیررد ٔٛخررت ؾررٛد ٔػررئٛالٖ اش

خیّی غٍٙیٗ تس اغت ،هٚ ٖٛی ثی پسٚا

وسد ٜاغت؟ دز حبِی و ٝخسْ تسأ

غبفُ ؾر٘ٛد .زٞجرس ا٘مرالة

ث ٝتؿٛیك خؿ٘ٛت دز وُ یه وؿٛز ٔی پسداشد .دز حربِی ور ٝؾرسوت ٞربی

اغالٔی تأوید وسد٘د 6ایٗ زاٞپیٕبییٞب حٛادث ٔؼِٕٛی ٘یػرت  ٚایرٗ حسورت

آٔسیىبیی اداز ٜوٙٙد ٜزغب٘ٞ ٝبی اخلٕبػی ٔؿٟٛز ث ٝتالؼ ٞبی دِٚت آٔسیىب

ػظیٓٙٔ ،ػدٓ ٔ ٚسدٔی دز ٔمبثُ تٛؼئ ٝدؾٕٗ  ٚثب هٙیٗ ٘ظٓ ،ثصیست ،ؾرٛز ٚ

ثرسای غررسوٛة ٔتبِفرربٖ خرٛد ثرر ٝثٟب٘ررٔ ٝجرربزش ٜثرب آ٘چررٔ« ٝداخّرر ٝزٚغری »ٝدز

اٍ٘یص ٜدز د٘یب ثی٘ظیس اغت .زٞجرس ا٘مرالة اغرالٔی ثرٔ ٝیّیبزدٞرب دالز ٞصیٙرٚ ٝ

ا٘لتبثبت غبَ  2012آٔسیىب خٛا٘دٔ ٜی ؾٛد وٕه ٔی وٙٙدٕٞ ،یٗ زغرب٘ٞ ٝرب

غبِٟب ؾجى ٝغبشی ٔ ٚصدٚزپسٚزی ثدخٛاٞبٖ ّٔت ایساٖ ثرسای ایدربد ٔؿرىُ اش

ثسای حٕبیت اش ٔتبِفبٖ دِٚت ایساٖ  ٚوٕره ثر ٝثر ٝتحمرك پرسٚض« ٜثسا٘رداشی

دز ٖٚوؿٛز اؾبز ٜوسد٘د  ٚافصٚد٘دٔ 6ػئٛالٖ فؼّی آٔسیىب و ٝغبدِٜٛحی آٟ٘ب

زضیٓ» دز ایٗ وؿٛز ث ٝوبز ٌسفلٔ ٝی ؾ٘ٛد .اِجل ٝفمػ زغب٘ٞ ٝربی اخلٕربػی ثرب

دز أٛز غیبغی آؾىبز اغت ،ایرٗ ثربز خرٛد زا ِر ٛداد٘رد  ٚثر ٝؾرجىٝغربشی ٚ

دِٚت آٔسیىب ٕٞىبزی ٘ىسد٘د .ثترؽ ٞربی ثصزٌری اش زغرب٘ٞ ٝربی ثر ٝظربٞس

ٔصدٚزپسٚزی اذػبٖ ٞ ٚصیٞٝٙبی ایٗ ؼساحی زا ٘یص ثب غسویػ ٝوسدٖ دِٚتٞبی

ٔػلمُ آٔسیىب ،اش خّٕ ٝغی اٖ اٖ٘ ،یٛیٛزن تبیٕص ٚ ٚاؾٍٙلٗ پػت ٘یص ث ٝوبز

ٚاثػل ٝخّیح فبزظ تأٔیٗ وسد٘د تب ؾربید ثلٛا٘ٙرد شثبِرٞٝربی فرسازی اش ایرساٖ زا

ٌسفل ٝؾد٘د تب اػلساظبت ٔحدٚد  ٚهٙد صد ٘فس ٜدز اػلساض ث ٝغیبغرت ٞربی

ثبشیبفت  ٚدٚثبزٚ ٜازد ٔیداٖ وٙٙد .ایؿبٖ ثب اؾبز ٜث ٝالداْ دؾٕٙبٖ دز غبَٞربی

اللصبدی زا ٘ٛیدثتؽ یه لیبْ غساغسی دٔٛوساغری ؼّجب٘رٝو  ٚثر ٝتؼجیرس خرٛد

اخیررس دز زاٜا٘ررداشی ٞررصازاٖ ؾررجىٔ ٝدرربشی  ٚدٜٞررب وب٘رربَ تّٛیصیرر٘ٛی ،ایدرربد

«ا٘مررالة دٔٛوساتیرره» ٘ؿرربٖ داد٘ررد .ایررٗ دز حرربِی اغررت ورر ٝاغّررت اٚلرربت

خٛخٞ ٝبی تسٚز  ٚا٘فدبز  ٚاػصاْ آٟ٘ب ث ٝداخُ ٔسشٞب ٚ ،ثٕجبزاٖ ٌػرلسدّٔ ٜرت

تظبٞسات ثػیبز ثصزٌلس ٕٞ ٚسا ٜثب خؿ٘ٛت ثیؿلس دز ؾٟسٞبی ٔتلّ

آٔسیىب ٚ

ثب دزٚؽ ،تٕٟت  ٚؾبیؼ ٝخبؼس٘ؿبٖ وسد٘د ٕٝٞ 6ایٗ تالؼ ٞب ا٘دبْ ؾد تب ؾربید

ازٚپب ثسٌصاز ٔی ؾ٘ٛد أب پٛؾؽ زغب٘ ٝای خبصی پیدا ٕ٘ی وٙٙد».

ظؼ ٞب ٔ ٚؿىالت ٔسدْ  ٚثٚٝیط ٜؼجمبت ظؼی

ثلٛا٘ٙد افىبز ایٗ ّٔت ثٚ ٝیط ٜخٛا٘بٖ زا تغییس دٙٞد أب ٘لید ٝاؼ ،ؾٟید حددری

اخجبر داخلی
زییع خٕٟرٛز ،ظرٕٗ تؿرىس اش ٛٞؾریبزی ٘یسٞٚربی أٙیلری  ٚاؼالػربتی،

حمیملبً ّٔلی زؾید ،ثب ثصیستٚ ،فبداز ،ثب ٕٞت ،شٔبٖ ؾٙبظ ِ ٚحظ ٝؾٙبظ اغرت

٘یسٚی ا٘لظبٔی ،غپب ٚ ٜثػیح دز ٔدیسیت حٛادث اخیسٌفت 6حعرٛز پسؾرٛز ٚ

ٔ ٚیدا٘د وِ ٝحظ ٝحسوت ،ه ٝشٔب٘ی اغت .ایؿبٖ افصٚد٘د 6دز ایٗ هٙد زٚش ثٝ

آٌبٞب٘ٔ ٝسدْ دز ثساثس ػد ٜای و ٝػّیٔ ٝمدغبت  ٚپسهٓ وؿٛز اٞب٘ت وسد٘د اش

ایساٖ خػبزت شدید ،ایٗ وبز ثی تمبـ ٘تٛاٞد ٔب٘د ،ایرٗ وػری ور ٝثرٌ ٝفلرٝ

یىػ ٚ ٛیىپبزهٍی خٙبح ٞب ،احصاة ،الٛاْ ٔ ٚراٞت ػّی ٝآؾرٛثٍساٖ اش غرٛی

خٛد آٔسیىبییٞب تؼبدَ زٚحی -زٚا٘ی ٘دازد ،ثدا٘د ور ٝایرٗ دیٛا٘رٝثربشیٞربی

دیٍس ٔٛفمیت دیٍسی دز ثساثس دؾٕٙبٖ  ٚثدخٛاٞبٖ ٘ظبْ آفسید.

ػصیص  ٚدیٍس ؾٟدا ثٛد٘د و ٝدز دفبع اش ا٘مالة غی ٝٙغرپس وسد٘ردّٔ .رت ایرساٖ

ٕ٘بیؿی ،ثیخٛاة ٘تٛاٞد ٔب٘د.

ٚالیلیٔ ،ؿبٚز ٔمبْ ٔؼظٓ زٞجسی ثب ثیبٖ ایٙى ٝدغت ایساٖ دزلجربَ احلٕربَ

رسبًِ ّبی اجتوبعی ،اثساری در دست ٍاشٌگتي

خسٚج آٔسیىب اش ثسخبْ وبٔال ثبشٌ ٕٝٞ ٚ ،صیٞ ٝٙب زٚی ٔیص اغتٌ ،فت٘ 6ىبت

تسخٕ /ٝدز ازتجبغ ثب حٛادث اخیس ایساٖ ،پبیٍب ٜزٚغی زاؾربتٛدی ٔری ٘ٛیػرد6

الشْ دز ثسخبْ پیؽ ثیٙی ؾد ٜو ٝه ٝثبید وسد  ٚاش آٖ ٔحىٓ تس لرب٘ٔ ٖٛدّرع

«اظٟبزات ٔمبٔبت آٔسیىبیی خصٛـ ایساٖ ٔداخّٚ ٝلیحب٘ ٚ ٝغیسٔػرئٛال٘ ٝدز

اغت و ٝدز ٔٛزد ٔػبئُ ٞػلٝایٔ ،الن ػُٕ ٔب خٛاٞد ثٛد.

أٛز داخّی یه وؿٛز ثصزي ثٛد و ٝثب ٞدف تحمك آزشٞٚبیی ٔؽسح ٔی ؾد

دثیسوُ وب٘ ٖٛدا٘ؿٍبٞیبٖ ثب ثیربٖ ایٙىر ٝاغرلحبِ ٝفسٍٙٞری  ٚفىرسی ٘ظربْ

و ،ٗٞٛزئیع غبشٔبٖ خبغٛغی زضیٓ صٟی٘ٛیػلی «ٔٛغبد» دیسٚش (غٝؾٙج)ٝ

اغالٔی زا تٟدید ٔی وٙدٌ ،فت 6ثبید ثرد ٖٚزٚدزثبیػرلی افرسادی ور ٝدز ثساثرس

ٌفت آؾٛةٞبی اخیس دز ایساٖ ثبػث ثیثجبتی حىٔٛت ایٗ وؿٛز ٕ٘یؾرٛد ٚ

ا٘مالة ٘ ٚظبْ ٔی ایػلٙد ،وٙبز ثس٘ٚد ٘ ٚیسٞ ٚبی خرٛاٖ  ٚثرب اٍ٘یرص ٜورٛٔ ٝترٛز

٘جبید ث ٝآٖ أید داؾتٚ .ی افصٚدٌ 6رزٌبٞ ٜبی شٔیٙری ٞ ٚرٛایی (دز غرٛزیٚ ٝ

ٔحسوٞ ٝػلٙد ،خبیٍصیٗ ؾ٘ٛد.

ػساق) ایدبد ؾد ٜو ٝزشٔٙدٌبٖ زا دز ٔٙؽم ٝثٔ ٝسشٞبی ؾٕبِی ٔب ٔیآٚزد.

ٚشیس ٘فت ثب اؾبز ٜث ٝافصایؽ لیٕت ٘فت دز زٚشٞبی اخیسٌ ،فرت 6افرصایؽ

ٔؿبٚز غبثك «ثبزان اٚثبٔب» ٔ ٚؿبٚز ا٘دیؿىد ٜدغت زاغلی «ثٙیربد دفربع اش

لیٕت ٞب ث ٝدِیُ وبٞؽ تِٛید ٘فت تٛغػ اٚپه  ٚغیساٚپه اغتٚ .ی افصٚد6

دٔٛوساغی ٞب» دز یبدداؾلی ٔؿلسن ث ٝزئیع خٕٟٛز آٔسیىب تٛصری ٝورسد ٜا٘رد

اٚپىی ٞب خیّی ٔبیُ ٘یػلٙد لیٕت ٘فت ثس٘ت ثبالی  20دالز ثسٚد.

و ٝثب اغلفبد ٜاش اثٟبٔبت ثسخبْ ،تحسیٓٞبی تبشٜای ػّی ٝایساٖ ٚظغ وٙد.

الٛٞتی ،ػع ٛوٕیػی ٖٛتّفیك ثٛدخ 53 ٝاش اخبش ٜاػعبی ایٗ وٕیػی ٖٛثٝ

ثبة وٛزوس زئیع وٕیلر ٝزٚاثرػ خربزخی غرٙبی آٔسیىرب ٞؿرداز داد ورٝ

دِٚت ثسای ثسداؾت ٔ 200یّی ٖٛدالز اش صٙدٚق تٛغؼّٔ ٝری ثرسای ؼرسح ٞربی

خسٚج اش تٛافك ٞػلٝای ثب ایساٖ تبثیسات ٔتسثی ثس ثحساٖ وس ٜؾٕبِی ٞ ٚسٌٝ٘ٛ

اللصبدی ؾسوتٞبی دا٘ؽ ثٙیبٖ خجس داد.

تالؼ ثسای حُ ایٗ ثحساٖ خٛاٞد ٌراؾتٚ .ی افرصٚد 6ثرب ٔمبٔربت ازٚپربیی ٚ

٘یسٚی ٛٞافعبی غپب ٜپبغدازاٖ ا٘مالة اغالٔی دز اؼالػی ٝای اػرالْ ورسد6
دٚد زٚیت ؾد ٜدز تٟساٖ ٙٔ ٚبؼك اؼساف٘ ،بؾی اش تٕسیٗ تبولیىی پس٘دٞ ٜربی
٘یسٚی ٛٞافعبی غپب ٜثٛد ٜاغت.
ثٟسٚش ٘ؼٕلی ،غتٍٛٙی ٞیبت زئیع ٔدّع ٌفت 6ثب افصایؽ لیٕت ثٙرصیٗ
 ٚغبیس حبُٔ ٞبی ا٘سضی ٔتبِفٓ  ٚثؼید ٔی دا٘ٓ ؤ ٝدّع ث ٝایٗ افصایؽ لیٕت
زأی دٞد.
ٔػؼٛدی٘ ،بیت زئیع وٕیػی ٖٛفسٍٙٞی ٔدّع اش تصٛیت وّیربت ؼرسح
اداز٘ ٚ ٜظبزت ثس غبشٔبٖ صداٚغیٕب دز خّػر ٝزٚش ٌرؾرل ٝایرٗ وٕیػری ٖٛدز
ٔدّع ،خجس داد.
ثررب اتٕرربْ ورربز اغررىبٖ ٔٛلررت غرربوٙبٖ  1542زٚغررلبی شِصِررٝشد ٜدز اغررلبٖ
وسٔب٘ؿبٔ ،ٜأٔٛزیت غپب ٜپبغدازاٖ پبیبٖ یبفتٌ .فلٙی اغت دز ٔدت یه ٔبٚ ٜ
٘یٓ ،ثیؽ اش  4100وب٘ىع تٛغػ لسازٌب ٜخبتٓ غپب ،ٜغبخل ٝؾد ٜاغت.

ٕ٘بیٙدٌبٖ وٍٙس ٜث ٝپیؿسفتٞبیی ثسای اصالح ثسخبْ دغت یبفلٝایٓو
٘یٛیٛزن تبیٕص ٘ٛؾت 6زٚیىسد د٘ٚبِد تسأ  ،ثٟس ٜثسدازی اش آؾرٛة ٞربی
ایساٖ ثسای تٛخیِ ٝغ ٛثسخبْ اغت و ٝایٗ أس ٔی تٛا٘د شٔی ٝٙزا ثسای تحسیٓ ٞبی
خدید ػّی ٝایساٖ فسا ٓٞوٙد و ٝدز ٟ٘بیت ایٗ أس خؿٓ ٔسدْ ایساٖ اش ٚاؾرٍٙلٗ
زا ثٕٞ ٝسا ٜدازد.
زٚش٘بٔ ٝآٔسیىبیی زاؾبتٛدی ٘ٛؾت 6ؾٛاٞد ٔتلّفی ٚخٛد دازد ور٘ ٝؿربٖ
ٔی دٞد زٚیدادٞبی اخیس دز ایساٖ اش خب٘ت غسة ٔ ٚلحدا٘ؽ حٕبیت ٔی ؾد ٚ
ایساٖ اش یه حّٕ ٝخدید ػٛأُ خبزخی ٘دبت پیدا وسد ٜاغت.
غتٍٛٙی اتحبدی ٝازٚپب ظٕٗ اؾبز ٜثٛٔ ٝاظغ ازٚپب دزثبز ٜحفظ  ٚاخرسای
ثسخبْ اش ٞسٌٌٕ ٝ٘ٛب٘ ٝش٘ی دزثبز ٜثدػٟدی آٔسیىب  ٚاحلٕبَ وٙبز وؿیدٖ ایٗ
وؿٛز اش تٛافك ٞػلٝای خٛددازی وسد.
زادیٛی ّٔی آٔسیىب ٌصازؼ داد وٞ ٝصازاٖ ٘ظربٔی آٔسیىربیی ثرسای «٘جرسد

یه ٔٙجغ آٌب ٜدز غفبزت وؿٛزٔبٖ دز ثسِیٗ خجرس احعربز غرفیس ایرساٖ اش

شیسشٔیٙی» ثب وس ٜؾٕبِی آٔبدٔ ٜیؾ٘ٛدٕٞ ،چٙیٗ ٔمبْٞبی آٔسیىرب اش آٔرٛشؼ

غٛی ٚشازت خبزخ ٝإِٓبٖ زا تىریت ورسد .زٚش ٌرؾرل ٝزغرب٘ٞ ٝربی إِٓرب٘ی

٘یسٞٚبی خٛد دز تُٞ٘ٛبیی ؾجی ٝث ٝآٖه ٝو ٝدز وس ٜؾرٕبِی اغرت ،ػّیر ٝایرٗ

ٔدػی ؾد٘د و ٝفسدی ث ٝخبغٛغی ثسای ایساٖ دز إِٓبٖ ٔل ٟٓؾد ٜاغت .اش ایٗ

وؿٛز خجس داد٘د.

زٚ ٚشازت خبزخ ٝإِٓبٖ ،غفیس ایساٖ دز ایٗ وؿٛز زا احعبز وسد ٜاغت.
وسثبغیبٖٚ ،شیس اللصبد دز ٌفلٍٛی ٚیرط ٜخجرسی ثرب اؾربز ٜثر ٝافرصایؽ ٚاْ
اشدٚاج ثٔ 11 ٝیّی ٖٛتٔٛبٖ ٌفت 6زداخت تػٟیالت ٔ 11یّی ٖٛتٔٛرب٘ی اشدٚاج
اش اثلدای غبَ آیٙد ٜآغبش ٔی ؾٛد.

اخجبر ثیي الوللی
اػعبی ٔدّع ٕ٘بیٙدٌبٖ آٔسیىب ثب صدٚز لؽؼٙبٔ ٝای اش ٘بآزأی ٞبی اخیرس
دز ثسخی اش ؾٟسٞبی ایساٖ حٕبیت  ٚخٕٟٛزی اغالٔی زا ث٘ ٝمط حمٛق ثؿرس
ٔررل ٟٓوسد٘ررد .ایررٗ لؽؼٙبٔرر ٝثرر ٝثٟب٘رر ٝحٕبیررت اش آشادى ثیرربٖ ٔررسدْ ایررساٖ ٚ
ٔحىٔٛیت غسوٛة اػلساظبت ٔؿسٚع  ٚثب  511زای ٔثجت دز صرحٗ ٔدّرع
ٕ٘بیٙدٌبٖ آٔسیىب ٔٛزد تصٛیت لساز ٌسفت.
ٚشازت خبزخ ٝآٔسیىب اػالْ وسد و ٝدِٚت زٚش خٕؼر ٝدزثربز ٜتٕدیرد یرب
ػدْ تٕدید تؼّیك تحسیٓ ٞب ػّی ٝایساٖ تصٕیٓ خٛاٞد ٌسفرت .زٚیلرسش ٌرصازؼ
داد ،تسأ لساز اغت ثب ٚشیس خبزخٚ ٚ ٝشیس آٔسیىب دز ایٗ شٔی ٝٙزایص٘ی وٙد.

٘یسٞٚبی ا٘صبزاهلل یٕٗ ثسای ٔمبثّ ٝثب خٍٙٙدٞ ٜبی ائلالف ػسثػلبٖ اش غبٔب٘ٝ
پدافٙد ٔٛؾىی خدید خٛد زٕ٘ٚبیی وسد٘دٌ .فلٙری اغرت ایرٗ یٍربٖ ٔٛؾرىی
زٚش یىؿٙج ٝتٛا٘ػت خٍٙٙد ٜاٍّ٘یػی «تٛز٘بد »ٚػسثػلبٖ زا ٟٔٙدْ وٙد.
یه ٔمبْ ٘ظبٔی ثّٙدپبی ٝغبثك وس ٜخٛٙثی ثٔ ٝؼبٞدٞ ٜبی ٘ظبٔی ٔتفی ثریٗ
غئ َٛثب أبزات  ٚتٛافك دزثبز ٜحعٛز ٘یسٞٚربی ایرٗ وؿرٛز دز صرٛزت ثرسٚش
ثحساٖ ٘ظبٔی دز أبزات اؾبز ٜوسد.
ٚشیس خ ًٙزضیٓ صٟی٘ٛیػلی ٌفت 6وبثی ،ٝٙدز خّػر ٝأرسٚش هٟبزؾرٙج ٝثرب
غبخت صدٞب ٚاحد ٔػى٘ٛی خدید دز وسا٘ ٝثبخلسی ٔٛافمت خٛاٞد وسد.
یىی اش اغلساتطیػت ٞربی ٔؤغػر ٝوربزٍ٘ی ٌفرت 6زئریع خٕٟرٛز خدیرد
آٔسیىب ٞیچ زاٞجسد غیبغی وّی ای دز ٞریچ شٔیٙر ٝای اش خّٕر٘ ٝحر ٜٛتؼبٔرُ ثرب
ایساٖ ٘دازد  ٚدغلٍبٜٞبی داخّی ٔ ٚلحداٖ خبزخی آٔسیىب دز ٘حر ٜٛپبغر ثرٝ
زاٞجسد و٘ٛٙی تسأ  ،دهبز غسدزٌٕی ؾدٜا٘د.
زئیع خٕٟٛز فسا٘ػٌ ٝفت 6لصرد ٔؼسفری الیحر ٝای ثرسای «دفربع اش حیربت

٘ؿررسی ٝزغررٕی وٍٙررس ٜآٔسیىررب اذػرربٖ وررسد ا٘لظرربز آٔسیىررب اش اغلؿرربؼ ٚ

دٔٛوساغی» دز ثساثس فؼبِیت زغب٘ٞٝبیی دازد و ٝالداْ ث ٝا٘لؿربز اخجربز خؼّری ٚ

ثیثجبتی ،وبٞؽ ٘فٛذ فصایٙرد ٜایرساٖ دز ٔٙؽمر ٚ ٝتسغرب٘دٖ ٔلحرداٖ خٕٟرٛزی

٘بدزغت دز فعبی ٔدبشی ٔیوٙٙدٚ .ی افصٚد فعبی ٔدبشی ثبید ٔحدٚد ؾٛد.

اغالٔی اغتٞ .یُ ٘ٛؾل 6ٝاػلساضٞب (اغلؿبؼ) دز ایساٖ ز ٚث ٝافٌ َٛراؾت.

هطبلت هب را در کبًبل پیبم رسبى سرٍش ثِ آدرس  @siasilandدًجبل کٌیذ

