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جامعه

0۱درصد آّي ٍ  54درصد
پزٍتئیي هزدم اس ًبى تبهیي
هی ضَد

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن -هقبٍى ثْذاؿت دسهبى ٍ
آهَصؽ پضؿىی گفت ۵۲:دسكوذ آّوي  ۵۸دسكوذ
پشٍتئیي ٍ  0۲دسكذ ولؼین هَسد ًیبص هشدم اص ًبى تبهیوي
هی ؿَد.ثِ گضاسؽ ایشًب ،فلی اوجش ػیوبسی دس اٍلویوي
ّوبیؾ ًبى دس فشٌّگؼشای ثْوي افضٍد ۵۲ :تب  ۸۲دسكذ
اًشطی هَسد ًیبص هشدم ًیض اص ًبى توبهویوي هوی ؿوَدٍ.ی
اؽْبسوشدً :وه یىی اص فَاهل خغش ثیوبسی ّبی غویوش
ٍاگیش اػت .ػبصهبى ثْذاؿت خْبًی افالم وشدُ وِ ّوش
فشد سٍصاًِ ًجبیذ ثیؾ اص ۸گشم ًوه هلشف ووٌوذ اهوب
ایشاًیبى سٍصاًِ  ۰۰گشم ًووه هلوشف هوی ووٌوٌوذ ٍ
ثیـتشیي هیضاى ًوه هلشفی هشدم ًیض اص ًبى دسیبفت هوی
ؿَد.ػیبسی گفتً :بى ػٌگه دس  99دسكوذ هوَاسد
هیضاى ًوه صیش یه دسكذ داسد ٍ اص ًؾش ًوه دس ضوذ
اػتبًذاسد اػت اهب  67دسكذ ًبى ّبی ثوشثوشی ثویوؾ اص
اػتبًذاسد ًوه داسًذ 6۵.دسكذ ًبى ّبی لوَاؽ ٍ ۸9
دسكذ ًبى ّبی تبفتَى ًیض ثیؾ اص یوه دسكوذ ًوووه
داسًذٍ.ی افضٍد :دسایشاى  9هیلیَى ًفش فـوبس خوَى ثوبح
داسًذ وِ سیـِ دس ًوه داسدً .وه ّوسٌیي فبهل هْون
ػشعبى پَوی اػتخَاى زبلی ٍ ثیووبسی ّوبی دیوگوش
اػت.هقبٍى ثْذاؿت ٍصیشثْذاؿت ادادهِ داد :ػوجوَع
آسد ًجبیذ ضزف ؿَد صیشا اسصؽ ثبحی غوزایوی داسد ٍ
ثخؾ اص آّي ولؼین هٌیضین ٍ سٍی ثذى سا تبهیي هوی
وٌذ.ػیبسی اداهِ داد :اػتبًذاسد ًبى تذٍیي ؿذُ اػت.ثوش
اػبع آى خَؽ ؿیشیي ًجبیذ اػتفبدُ ؿَد .خَؽ ؿیشیي
خزة ولؼین سٍی ٍ آّي ًبى سا وون هوی ووٌوذٍ.ی
گفت :اصػبل  67غٌی ػبصی آسد ثب آّي ٍ اػیذفَلویوه
دس وـَس ؿشٍؿ ؿذ ٍّش زْبس ًبى وـَس اص آسد غوٌوی
ؿذُ اػتفبدُ هی وٌٌذ ٍ ثب ایي وبس ووجَد آّي دس صًوبى
ثبسداس ایشاى ثِ  ۰۵دسكذ وبّؾ یبفتِ اػت.ایي هیضاى دس
آهشیىب  ۰6دسكذ دس فشاًؼِ ۰۸دسكذ ٍ دس تشویوِ 0۲
دسكذ اػت.هقبٍى ٍصیش ثْذاؿت گفت :یىی اصخغشات
دس پخت ًبى اػتفبدُ اص خَّش لٌذ اػت .خَّش لٌذ ثبفث
دیبثت ٍ ػشعبى هی ؿَد ٍ هلشف آى دس ًبًَایی هوٌَؿ
اػتٍ.ی اداهِ داد :وٌدذی وِ دس ًبى اػتفبدُ هی ؿوَد
ًیض ًجبیذ آلَدُ ثِ لوبسذ ٍ ػون افوالتوَوؼویوي ثوبؿوذ.
ػیبسی خغبة ثِ ًبًَایبى گفت :دسوبس ؿووب ػوِ ًوبؽوش
ٍخَد داسد .یىی ًبؽش دٍلتی اػت وِ ؿبیذ ثـَد اٍ سا
تَخیِ وشد ٍ ًبؽش دیگش ٍخذاى ؿوبػت ٍ ًبؽشهوْوووتوش
خذاػت وِ سفتبس ؿوب سا ثجت هی وٌذ.

هزاوش درهبًی در دٍلت یبسدّن
بِ اًداسُ یه دِّ تَسعِ
یبفتِ است

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن -هذیوش فوبهول ػوبصهوبى
تبهیي اختوبفی گفت :هشاوض دسهبًی دس دٍلت یبصدّن ثِ
اًذاصُ  ۰۲ػبل اخیشتَػقِ پیذا وشدُ ٍ هطبػجبت ثیوِ ای
ایي ػبصهبى ًیض وِ اص اٍل اًمالة ثبصًگشی ًـذُ ثَدّ ،ن
اوٌَى دس ضبل اًدبم اػت.
ػیذ تمی ًَسثخؾ دس ضبؿیِ دیذاس ثب ًوبیٌذُ ٍلی فومویوِ
دس خشاػبى سضَی دس گفت ٍ گَ ثب خجشًگبس ایوشًوب دس
هـْذ افضٍد :ضشفِ ای ؿذى ٍ خشٍج اص ضبؿویوِ ّوب ثوِ
ّوشاُ تمَیت اهٌیت اختوبفی ،هْوتشیي الذاهبتوی اػوت
وِ دس دٍلت تذثیش ٍ اهیذ دس ػبصهبى تبهیي اخوتوووبفوی
اًدبم ؿذُ اػت.
ٍی دس خلَف ضزف دفتشزِ ّبی دسهبًی ًیض گوفوت:
ایي ثشًبهِ دس  7اػتبى وـَس اخشایوی ٍ دس  ۰۰اػوتوبى
دیگش ًیض آغبص ؿذُ اػت ٍ ثب تَخِ ثِ فشاّن ؿوذى صیوش
ػبختْبی حصم ،پیؾ ثیٌی هی ؿَد تب پبیبى ػوبل خوبسی
دس ّوِ اػتبًْب ثِ هشضلِ اخشا دسآیذ.

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن -س یغ ػتبد هجبسصُ ثب لبزبق ،وبح ٍ اسص گفت :دس  9هبُ ػوبل
خبسیّ ۵۲ ،ضاس هیلیبسد سیبل وبحی لبزبق وـف ٍ ضجظ ؿذ وِ ًؼجت ثِ هذت هـبثِ ػوبل
گزؿتِ  ۰۸دسكذ افضایؾ وٌتشل سا ًـبى هی دّذ.ثِ گضاسؽ ایشًب ،ضجیوت اهلل ضومویوموی دس
ثبصدیذ اص صیشػبخت ّبی هشص ؿلوسِ دس گفت ٍ گَ ثب خجشًگبساى ،افضٍد :ثیـوتوش ووبحّوبی
لبزبق ٍسٍدی ثِ وـَس سا لَاصم خبًگی ،هَثبیل ٍ ػیگبس ؿبهل هی ؿَدٍ.ی ثب ثیبى ایٌىِ دس
ساػتبی وٌتشل لبزبق وبح عجك ثشًبهِ سیضی ساّجشدی ػبحًِ اًدبم ؿذُ ثیي  ۰۲تب  ۰۲دسكوذ
ضدن لبزبق یبفتِ اػت  ،گفت  :دس  ۰۲هبُ اهؼبل تَاًؼتین لبزبق ووبح سا ثوِ ضوشیوت ۰۲
دسكذ وبّؾ ثشػین .ضمیمی ،سفـ هَاًـ ٍ هـوىوالت پویوؾ سٍی توجوبدل تودوبسی سا اص
ساّجشدّبی ػتبد هجبسصُ ثب لبزبق ،وبح ٍ اسص فٌَاى وشد ٍ افضٍد :ثبح ثشدى ضشایت وٌتشلوی ٍ
اعویٌبى ثخـی ثشای پیـگیشی اص ػَ اػتفبدُ اص دیگش ساّجشدّبی ػتبد هجبسصُ ثب لبزبق ووبح
ٍ اسص اػت.

خَدرٍّبی فزسَدُ اس طزیك دٍربیي ّبی ثبت پالن
جزیوِ هی ضًَد



ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن -ثب هلَثِ ؿَسای فبلی ّوبٌّگی تشافیه ؿْشّبی وـوَس ،خوشیوووِ توشدد
خَدسٍّبی فشػَدُ دس والى ؿْشّب تَػظ پلیغ ساَّس ًبخب ٍ اص عشیك دٍسثیي ّبی ثجت پوالنّ ،وووبًوٌوذ
خشیوِ خَدسٍّبی فشػَدُ اص عشیك ػیوفب كَست هی گیشد.ثِ گضاسؽ ایشًب اص پبیگبُ اعالؿ سػوبًوی ٍصاست
وـَس ،یىلذ ٍ ػی ٍ زْبسهیي خلؼِ ؿَسای فبلی ّوبٌّگی تشافیه ؿْشّبی وـَس ثب دٍ هلَثِ ثشگضاس ٍ
همشس ؿذ تب خشیوِ تشدد خَدسٍّبی فشػَدُ دس والى ؿْشّب تَػظ پلیغ ساَّس ًبخب ٍ اص عشیك دٍسثیي ّبی
ثجت پالنّ ،وبًٌذ خشیوِ خَدسٍّبی فشػَدُ اص عشیك ػیوفب كَست گیشد.دس ایي خلؼِ ّوسٌیي هَضَؿ
اكالش هؼیش هلَة خظ لغبس ضَهِ ای اكفْبىً -دف آثبد ثشسػی ؿذ ٍ ثِ تلَیت سػیذ.حصم ثزوش اػت
وِ ثشسػی هَضَؿ خشیوِ تشدد خَدسٍّبی فشػَدُ دس والى ؿْشّب ثٌبثش دسخَاػت پلیوغ ساّوٌوووبیوی ٍ
ساًٌذگی ًبخب ٍ عی هىبتجِ ای ثب ؿَسای فبلی ّوبٌّگی تشافیه ؿْشّبی وـَس  ،دس ایي خلؼِ هَسد ثوطوث
ٍ ثشسػی لشاسگشفتّ.وسٌیي همشس ؿذ خظ لغبس ضَهِ ای اكفْبى – ًدف آثبد ثش اػبع اعالفبت ضبكل اص
عشش خبهـ ضول ٍ ًمل ؿْش اكفْبى ثِ خظ دٍ لغبس ؿْشی اكفْبى هتلل گشدد.

لَُ لضبئیِ بزای رفع هَاًع تَلید در وطَر تالش هی وٌد
ػشٍیغ خجشی سٍصًبهوِ اسن -لوب ون هوموبم
هقبًٍت پیگیشی اص ٍلَؿ خشم لوَُ لضوب ویوِ
گفت :ایي لَُ ثشای سفـ هَاًـ تَلیذ ٍ فوشاّون
وشدى ؿشایظ هٌبػت ،ثِ هوٌوؾوَس دػوتویوبثوی
وـَس ثِ سًٍك التلبدی تالؽ هی وٌذ.
ثِ گضاسؽ ایشًب ،هْذی اهیشی اكفْوبًوی دس
وبسگبُ آهَصؿی آؿٌبیوی ثوب اكوَل داٍسی
ػبصهبًی،دس اتبق ثبصسگبًی خوشاػوبى سضوَی
افووضٍد :وووبّووؾ هووَاًووـ تووَلوویووذ یووىووی اص
سٍیىشدّبیی اػت وِ ثبیذ تَػوظ دػوتوگوبُ
ّبی هختلف ثِ كَست خذی دًوجوبل ؿوَد.
ٍی تَخِ ثِ هَضَفبت التلبدی سا ضوشٍسی
داًؼت ٍ اؽْبس وشد :یىی اص ٍؽوبیوف لوَُ
لضبییِ ایدبد اهٌیت ٍ سفبُ دس خبهقِ اػت ٍ ثش
ّویي اػبع ثبیذ ؿشایظ هٌبػت ثشای توَلویوذ
فشاّن ؿَد .لب ن همبم هقبًٍت پیگیشی اص ٍلَؿ
خشم لَُ لضب یِ اداهِ داد :ایي لَُ اص ؿوشایوظ
لبًًَی ثشای اػتیفبی ضمَق خبهقوِ ٍ اضویوب
ؿشایظ تَلیذ ضوبیت هی وٌذ ٍ دس خْت سفـ
هَاًـ تَلیذ ٍ تؼْیل ؿشایظ هَخَد گبم ثش هی
داسدٍ .ی ،ضشٍست اػتفبدُ اص ؽشفیوت ّوبی
داخلی وـَس دس خلَف سفـ هَاًـ تَلیذ سا
یبدآٍس ؿذ ٍ گفت :دس ؿشایظ فقولوی وـوَس
ًمـِ آهبیؾ تَلیذ ثِ ٍخَد ًیوبهوذُ اػوت ٍ

ضتی ثؼیبسی اص سفتبس هذیشاى هتقبسم اػت ٍ
ایي سفتبسّب اص هَاًـ اكلی تَلیذ ثِ ضؼبة هی
آیذ .لب ن همبم هقبًٍت پیگیشی اص ٍلَؿ خوشم
لَُ لضب یِ تلشیص وشد :ثبیذ توووبهوی هوَاًوـ
هَخَد اص ثیي ثشٍد تب اهٌیت ٍ سفبُ ثوِ ٍخوَد
ثیبیذ صیشا اگش اهٌیت ٍ سفبُ ثِ ٍخوَد ًویوبیوذ،
ویبى خبهقِ هَسد تْذیذ ٍالـ هی ؿَد .اهیوشی
اكفْبًی گفت :اػتفبدُ اص ؽشفویوت هوشدم ٍ
فقبحى التلبدی اص سٍیىشدّبیی ثؼیبس هْوووی
اػت وِ دس خلَف ضَصُ سًٍك الوتولوبدی
هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشدٍ .ی دس خلوَف
ًمؾ داٍسی دس خلَف سفـ هَاًـ تَلویوذ ٍ
وبّؾ پشًٍذّبی لضبیی اؽْبس ووشد :داٍسی

ٍجَد ّ ۰۱شار سبلوٌد
هجَْلالَْیِ دروطَر

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهوِ اسن-
هقبٍى اهَس تَاًجخـوی ػوبصهوبى
ثْضیؼتی وـَس ثب اسا وِ آهوبسی
دس خلَف دسكذ ػبلوٌذاى دس
وـَس گفت :دس ضبل ضبضش تٌْب
 ۵.۸دسكذ اص افوشاد خوبهوقوِ سا
ػبلوٌذاى تـىیل هیدّوٌوذ ووِ
ایي سلن تب ػوبل  ۰۲۸۲ثوِ ۰۸
دسكذ خَاّیذ سػیذ.ضؼیي ًطَیًظاد دس گفتٍگَ ثب ایؼٌب ،ضوي تودیذ
اص ػجه صًذگی سٍضبًیبى ٍ ٍسصؿىبساى ،گفت :لوغوقوب هوی توَاى ػوي
ػبلوٌذی سا ثِ تبخیش اًذاخت؛ ثشای هثبل سٍضبًیبى ٍ ٍسصؿىبساى ثب ػجوه
صًذگی كطیص خَد دیشتش ثِ ػبلوٌذی هیسػٌذ وِ هیتَاى اص ّویي الگَ
ثشای تَاًوٌذػبصی ػبلوٌذاى ثْشُ ثشدٍ.ی ثب اثشاص تبػف اص وون توَخوْوی
ثشخی اص خبًَادُ ّب ًؼجت ثِ ػبلوٌذاى ،گفت :هتبػفبًِ اهوشٍص ضوذٍد ۰۲
ّضاس ػبلوٌذ هدَْل الَْیِ دس وـَس ٍخَد داسد ووِ فوووذتوب اص ػوَی
خبًَادُّبی خَد عشد ؿذُ اًذ ٍ هؼؤٍلیت ًگْذاسی آًْب ثوِ ثوش فوْوذُ
ًْبدّبی ضبوویتی افتبدُ اػت.هقبٍى اهَس تَاًجخـی ػبصهوبى ثوْوضیؼوتوی
وـَس ثب اؿبساُ ثِ صًبًِ ؿذى ػبلوٌذی ،گفت :ایي یه پذیذُای اػت ووِ
ثبیذ هَسد تَخِ لشاس گیشد ٍ دس آیٌذُ تقذاد صًبى ػبلوٌذ ًؼجت ثوِ هوشداى
افضایؾ هی یبثذً.طَی ًظاد ّوسٌیي ثِ آهبس صًبى ػبلوٌذ توطوت پوَؿوؾ
ثْضیؼتی اؿبسُ وشد ٍ گفت ۵۸ :دسكذ اص صًبى ػشپشػت خوبًوَاس توطوت
پَؿؾ ایي ػبصهبى ،ػبلوٌذ ّؼتٌذٍ.ی دس اداهِ گفت :دس ضبل ضبضش ّیر
خبًِ ػبلوٌذاى دٍلتی ًذاسین ٍ ّوِ آػبیـگبُّبی ػبلوٌذاى وـَس هشثَط
ثِ ثخؾ خلَكی ٍ خیشیِ ّب اػت؛ ایي دسضبلیؼت وِ دس ًؾش داسین توب
ّویي ؽشفیت فقلی خبًِ ّبی ػبلوٌذاى سا ًیض وبّؾ دّویون.هوقوبٍى اهوَس
تَاًجخـی ػبصهبى ثْضیؼتی وـَس تلشیص ووشد :اگوش ؽوشفویوت خوبًوِ
ػبلوٌذاى سا ثِ ّویي هٌَال افضایؾ دّین ،دسخَاػت هشدم ثشای فشػوتوبدى
ػبلوٌذاى خَد ثِ آػبیـگبُ ًیض صیبد هی ؿَد.

دس تؼْیل هَاًـ التلبدی ًمؾ ثؼیبس ولویوذی
سا ایفب هی وٌذ ٍ هی تَاًذ ؿشایظ ثوْوتوشی سا
ثشای فقبلیت ّب فشاّن وٌذٍ .ی اضبفوِ ووشد:
دس فشایٌذّبی سػیذگی ،ثشخی اص هَاًـ ثؼیوبس
ػخت ٍ دؿَاس اػت ٍلیىي داٍسی هی تَاًوذ
ثؼیبسی اص هَاًـ هَخَد سا اص هویوبى ثوشداسد.
***اسخبؿ اخالفبت ثوِ داٍسی هوی توَاًوذ
ؿشایظ ثْتشی سا ثشای فقبحى التلبدی فوشاّون
وٌذ فضَ ّیبت داٍساى هوشووض داٍسی اتوبق
ثبصسگبًی ایشاى ًیض دس ایي وبسگوبُ آهوَصؿوی
اؽْبس وشد :افتجبس داٍسی دس دفبٍی هختولوف
یىی اص هَضَفبتی اػت وِ ثِ كَست خذی
ثبیذ هَسد ثشسػی لشاس ثگیشد .یذاهلل فؼگشی ثب
ثیبى ایٌىِ داٍسی ثشای ضل اختالفبت هوذًوی
اؿخبف اًدبم هی ؿَد ،اؽْبس ووشد :داٍسی
یه سٍؽ خلَكی ثشای ضول اخوتوالف ٍ
هجتٌی ثش اًقغبف اػت ،ثش ّویوي اػوبع هوی
تَاًذ ؿشایظ ثْتشی سا ثوشای فوقوبلویوت ّوبی
التلبدی فشاّن وٌذٍ .ی ثب ثش ؿوشدى ٍیظگی
ّبی داٍسی اؽْبس وشد :هؼبلوت آهیض ثوَدى،
ویفی ثَدى سای داٍسی ،ػشفت دس سػیذگی،
تـشیفبتی ًجَدى ،ون ّضیٌِ ثَدى ،فذم ثذثیٌوی
ثِ ضبوویت ٍ ػْوَلوت دس اخوشا اص خوولوِ
ٍیظگی ّبی اكلی ثِ ضؼبة هی آیذ.

ارائِ الیحِ جببِ جبیی تعطیالت
هدارس بِ هجلس

ػشٍیغ خجشی سٍصًوبهوِ
اسنٍ -صیوش آهوَصؽ ٍ
پشٍسؽ گفت :صهبًجوٌوذی
ػبل تطلیلی سا ثِ فٌوَاى
یووه حیووطووِ اص عووشف
دٍلت ثِ هودولوغ اسا وِ
وشدُ این تب هدولوغ ایوي
اختیبس سا ثِ دٍلت ثوذّوذ
ووِ دس ثووشگوضاسی ػووبل
تطلیلی اًقغبف پوزیوشی
داؿتِ ثبؿٌذ.ثِ گضاسؽ خجشًگبس هْش فخشالذیي داًؾ آؿتیبًی دس ضبؿویوِ
هشاػن آ یي اختتبهیِ خـٌَاسُ ػپیذاس وِ دس ػبلي ضدبة وبًَى پشٍسؿی
فىشی وَدوبى ٍ ًَخَاًبى ثشگضاس ؿذ دسخوـ خجشًگبساى خوجوشًوگوبساى
گفت :ثبیذ اّویت هؼئلِ هطیظ صیؼت ٍ تَػقِ پبیذاس سا اسج ثٌْین ٍ ایوي
هَضَؿ خض ثشًبهِ ّبی ثٌذُ اػت ٍ ّوبًغَس وِ هی داًیذ دس ثشًبهِ ّبیوی
وِ ثِ هدلغ اسا ِ وشدم ػِ هَضَؿ تشثیت  ،هْبست ّب ٍ هؼئلِ هوطویوظ
صیؼت اص هؼب لی اػت وِ دس ػٌیي پبییي ثِ ٍیظُ دس همغـ اثوتوذایوی خوض
ثشًبهِ ّبی ثٌذُ اػت.
ٍی افضٍد :ثبیذ دس ثشًبهِ ّبی دسػی ٍ فشایٌذّبی یبدگیشی داًؾ آهَصاى
ایي هؼب ل سا لطبػ وٌین ٍ ّوسٌیي دس فقبلیتْبی داًؾ آهَصی دس ثیوشٍى
اص والع ٍ هذسػِ ایي هَضَؿ دس ًؾش گشفتِ ؿَد.
دس ٍالـ هب ثبیذفضبی آهَصؿی سا اص والع دسع ثِ عجیقت ثجشین تب داًؾ
آهَصاى ػبصگبسی ثیـتشی ثب ثشًبهِ ّبی هطیظ صیؼتی داؿتِ ثبؿٌذ
ٍصیشآهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس پبػخ ثِ ایي ػَال وِ آیب تقغیالتی ووِ لوشاس
ثَد ثشای آلَدگی َّا هغشش ؿَد اص ػبل تطلیلی آیٌذُ اخشا هی ؿَد یوب
خیش گفت :صهبًجٌذی ػبل تطلیلی سا ثِ فٌَاى یه حیطِ اص عشف دٍلت
ثِ هدلغ اسا ِ وشدُ این تب هدلغ ایي اختیبس سا ثوِ دٍلوت ثوذّوذ ووِ
همذاسی دس ثشگضاسی ػبل تطلیلی اًقغبف پزیشی داؿتِ ثبؿٌذ.

خبًَادُ ّبی  2هعلَل بِ ببال سیز پَضص بْشیستی لزار هی گیزًد
ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن -هقوبٍى اهوَس
اختوبفی ػبصهبى ثْضیؼتی وـَس گفت :اهؼبل
ثش ضؼت اٍلَیت ّب ،خبًَادُ ّوبی داسای ۰
هقلَل ثِ ثبح ٍ صًبى ػشپشػت خبًَاس صیش زتوش
ضوبیتی ایي ػبصهبى لشاس هی گیشًذ.
ثِ گضاسؽ ایشًب ،ضجیت اهلل هؼوقوَدی فوشیوذ
ؿبهگبُ زْبسؿٌجِ دس ًـؼت افضبی ؿوَسای
اختوبفی ؿْشػتبى خبؽ اؽْبس داؿت :ثؼوتوِ
خذهتی ثشای هٌبعك ون ثشخَسداس ٍ ضبؿیِ ای
ٍخَد داسد ٍ خذهبت دس ضوَصُ ّوبی توَاى
ثووخووـووی ٍ اخووتوووووبفووی اسا ووِ هووی ؿووَد.
ٍی ثیبى وشدّ :ن ایٌه دس  ۰9۰ؿْوش وـوَس
اٍسطاًغ اختوبفی فقبل ٍخوَد داسد ٍ ۰۵۲

 ۰0۱۱هزوش هطبٍرُ بزای وبّص طالق در وطَر ٍجَد دارد

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن-س یغ ػبصهبى ثْضیؼتی گفتّ :ضاس ٍ  7۲۲هشوض هـبٍسُ ثشای وبّؾ عالق ،
دس صهیٌِ فشصًذپشٍسی ،هـبٍسُ ثِ خبًَادُ ّبی دزبس آػیت ٍ آهَصؽ ّبی ثقذ اص اصدٍاج ثوِ صٍج ّوبی
خَاى اسا ِ خذهت هی وٌٌذ.
ثِ گضاسؽ ایشًب ،اًَؿیشٍاى هطؼٌی ثٌذپی دس ًـؼت خجشی ثب اكطبة سػبًِ دس صاّذاى اؽْبس داؿت :هشووض
هشالجت ّبی اختوبفی اص داًؾ آهَصاى ثِ صٍدی دس وـَس ساُ اًذاصی هی ؿَد وِ ثِ كَست پبیولوَت ایوي
عشش دس اػتبى خشاػبى سضَی دس ضبل اخشاػتٍ.ی تلشیص وشد :عشش هشالجت اص هقلَل دس خبًَادُ آهوبدُ
ؿذُ ٍ دس ضبل خوـ ثٌذی ٍ پیگیشی ّؼتین تب ثِ صٍدی ثتَاًین آى سا دس وـَس اخشا وٌین.ثٌذپی ثب ثیبى ایٌىِ
ثشای ًگْذاسی هقلَل دس خبًِ ثِ خبًَادُ آًبى هؼتوشی هشالجت اص هقلَل پشداخت هی ؿوَد ،افوضٍد :ثوشای
خبًَاسّبی ثب  ۰هقلَل ثِ ثبح ًیض یه ٍاضذ هؼىًَی ػبختِ هی ؿَد.هقبٍى ٍصیش تقبٍى ،وبس ٍ سفبُ اختوبفی
ٍ س یغ ػبصهبى ثْضیؼتی تبویذ وشدٍ ۵۲۲ :اضذ هؼىًَی ثشای خبًَاسّبی تطت پَؿؾ ثْضیؼتی وِ داسای
 ۰هقلَل ثِ ثبح ّؼتٌذ دس ػیؼتبى ٍ ثلَزؼتبى ػبختِ هی ؿَد .هطؼٌی ثٌذپی اؽْبس داؿوت :ثوشای ػوبخوت
ٍاضذ هؼىًَی ایي خبًَاسّب ثٌیبد هؼتضقفبى  ۰۸۲هیلیَى سیبل ،ثْضیؼتی  ۰۲۲هیلیوَى سیوبل ٍ خویوشاى ۸۲
هیلیَى سیبل پشداخت هی وٌٌذٍ.ی اداهِ داد :ثب تَخِ ثِ ؿشایظ هطشٍهیت دس ػیؼتبى ٍ ثلَزؼتوبى ػوبصهوبى
ثْضیؼتی ثشای ػبخت هؼىي ٍیظُ افشاد هقلَل ایي اػتبى  ۰۰۲هیلیَى سیبل دس ًؾش گشفتِ اػت.

ؿْش ثشای ایدبد اٍسطاًغ اختوبفی ؿٌوبػوبیوی
ؿذُ اًذ ٍ تب پبیبى اهؼبل تالؽ هی وٌین پوٌوح
اٍسطاًغ اختوبفی دس ؿْشّبی ثبحی ّ ۸۲ضاس

ًفش ػیؼتبى ٍ ثلَزؼتبى ایدبد ووٌویون.هوقوبٍى
اهَس اختوبفی ػبصهبى ثْوضیؼوتوی اداهوِ داد:
دٍلت ثشای ایي هٌؾَس  ۸۲۲هیلیبسد سیبل پیوؾ
ثیٌی ؿذُ وِ دس ثَدخِ ػبل آیوٌوذُ هلوَة
ؿذُ اػت.هؼقَدی فشیذ اداهِ داد :ثش ضؼوت
ثشًبهِ ّبی پیـٌْبدی ٍ تلوین ًوووبیوٌوذگوبى
هشدم دس هدلغ ؿَسای اػالهی ٍ تلوَیوت
ثشًبهِ ؿـن تَػقِ ،هؼتوشی صًبى ػوشپوشػوت
خبًَاس ػِ ثشاثش هی ؿَدٍ.ی اؽْبس داؿت :دس
ثشًبهِ اهذاد یبساًِ ای تالؽ هی وٌین یبساًوِ ۰
هیلیَى ٍ ّ 6۸۲وضاس سیوبلوی فوشصًوذاى ثوی
ػشپشػت سا ثِ زْبس هیلویوَى سیوبل افوضایوؾ
دّین.

طزح تحَل سالهت ّشیٌِ ّبی درهبى هزدم را وبّص هی دّد

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسن -ػخٌگَی فشاوؼیَى اهیذ هدلغ ؿوَسای
اػالهی گفت :عشش تطَل ػالهت ّضیٌِ ّبی دسهبًی هشدم سا وبّؾ هی
دّذ وِ ایي هَضَؿ اص هضیت ّبی ایي عشش اػت.
ثْشام پبسػبیی دس گفت ٍگَ ثب خجشًگبس پبسلوبًی ایشًب دسثبسُ عشش تطوَل
ػالهت گفت :اص ًمبط لَت ایي عشش ایي اػت وِ ثِ هشدم ووووه هوی
وٌذ تب ّضیٌِ ّبی دسهبًی ؿبى وبّؾ پیذا وٌذ ٍ ایوي هوضیوت خوَثوی
اػتٍ.ی ثب اؿبسُ ثِ ایي وِ ثبیذ ثشای اخشایی ؿذى عشش تطَل ػوالهوت
ثشًبهِ سیضی خبكی اًدبم داد گفت :ثی ثشًبهِ گی ثبفث هی ؿَد وِ ّضیٌِ ّبی ثؼیبس والى ٍ گضاف ثوِ
وـَس تطویل هی وٌذً.وبیٌذُ هشدم ؿیشاص دس هدلغ ؿَسای اػالهی گفت :ثشًبهِ خبكی ثشای زگًَگی
ّضیٌِ وشدّب ٍخَد ًذاسدّ ،وسٌیي هذیشیت خوَثوی ثوشای ثوطوث ًوطوَُ دسهوبى ّوب ٍخوَد ًوذاسد.
ٍی دس اداهِ ثب روش هثبلی اؽْبس داؿت :ثشای هثبل تقذادی اص پضؿىبى هـبّذُ هی وٌٌذ وِ ثویوووبس ًوووی
خَاّذ ّضیٌِ پشداخت وٌذ؛ ثِ دلیل ایي وِ ػْن وبساًِ ًلیت خَد پضؿه ؿَد ،دسهبى ّبیی هی ًَیؼٌذ
وِ هَسد ًیبص ًیؼت .ثشای هثبل آصهبیـبتی ّوسَى آًظیَگشافی ٍ اًَاؿ سادیَلَطی ّبیی سا تودوَیوض هوی
وٌٌذ.

همبلِ اجتوبعی

هعزفی هفَْم رفبُ

اداهِ اص ؿوبسٓ لجل...

ًَیسٌدُ :سید سعید هَسَی ثوزیي

ساثیٌض ثشای ضفؼ افتجبس التلبد سفبُ ػقی ًوَد ثب پبن وشدى
هؼئلِ زیؼتی سفبُ ،دس ضوي یه سٍیىشد خٌثی ،سفبُ سا
تطمك تشخیطبت فشد آدهی ثپٌذاسد .دسٍالـ ساثیٌض دس ساػتبی
هطذٍد وشدى ثطث التلبدی دس ؽل پَصیتیَیؼن ػقی ًوَد
–كشف ًؾش اص ایي وِ اٍ هَفك ؿذ یب خیشّ -شگًَِ ثطث
گشاًجبس اص اسصؽ )(Value-ladenسا اص التلبد سفبُ ثیشٍى
ًوبیذ .دسٍالـ یىی اص دحلت ّبی اػبػی سٍیىشد ساثیٌض ایي
ثَد وِ فلن التلبد اص ؿأى اثضاسی دس دػت ػیبػت هذاساى ثِ
هبّیتی فلوی ٍ اسصؽ خٌثی ثذل هی گـت .ساثیٌض ثِ دًجبل
اضیبی لبفذُ اتفبق آسا یب ّوبى اخوبؿ پبستَیی ثَد ٍ
هیخَاػت ایي همَلِ سا ثِهثبثِ دسٍاصُای آٌّیي ثشای ٍسٍدی
ال ثب اًتمبل هجبضث
تطلیل ّبی التلبدی لشاس دّذ .ساثیٌض فو ً
التلبدداًبى ثش سٍی تشخیطبت )(Preferencesافشاد
ثِ خبی هغلَثیت ثِ فٌَاى ٍاضذ تطلیل (Base Of
)Analysisوِ ثبیذ ثِ هثبثِ ًوبیٌذُ تبم همَلِ سفبُ ّوَاسُ
ثیـیٌِ گشدد ،هْن تشیي هـبسوت سا دس پشٍطُ اثجبتی ػبصی
التلبد سفبُ اًدبم داد]۸[.
اصآًدبوِ ایي اًتمبل خیلی هْن اػت ثِ عَس خالكِ دس ایٌدب
ثِ پیـیٌِ آى هی پشداصین .التلبد سفبُ ثِعَس هـخق دس دسٍى
زبسزَة ٍ سٍیىشد هـخلی اص فلؼفِ اخالق یقٌی سٍیىشد
پیبهذگشا )ً(Consequentialضح یبفتِ اػت .الجتِ
ػٌت ّبی دیگشی اص لجیل ٍؽیفِ گشایی )-(Deontology
خبى سالض ) ،(John Rawlsدٍسویي (Ronald
)ّ ٍ -…ٍDworkinن زٌیي لشا ت ّبی پیسیذُ تشی اص
پیبهذگشایی –آهبستیب ػي ٍ…ً -یض ثِ عَس هـخق دس
زبسزَة سفبُ اختوبفی هخلَك ًب دس ًین لشى اخیش داسای
آٍسدُ ّبی زـوگیشی ّؼتٌذ .پیبهذگشایی هىتجی اػت وِ
دسػتی یب ًبدسػتی ،سٍایی یب ًبسٍایی افقبل سا ثشضؼت اسصؽ
پیبهذّبی آى ّب اسصیبثی هی وٌذ؛ ثٌبثشایي ،فقلی وِ
ثِخَدیخَدً ،بدسػت ثِ ًؾش هیسػذ (هبًٌذ ًمق فْذ) ،اگش
ًتبیح خَثی داؿتِ ثبؿذ ،دسػت ٍ سٍا خَاّذ ثَد (َّلوض،
۰0۵۰؛ اػلت۰0۵۲ ،؛ McNaughton: 1998).
اهب ػبدُ تشیي ؿىل پیبهذگشایی وِ پیبهذگشایی فول ًگش
خَاًذُ هی ؿَد ،هی گَیذ وِ فقل یب الذام دسػت آى فولی
اػت وِ ثیـتشیي پیبهذّبی خَة سا داؿتِ ثبؿذ .اهب ػؤال
اػبػی ایي اػت وِ ًتبیح خَة زیؼت؟ پبػخ ّبی هتفبٍتی
ثشای پبػخ ثذیي ػؤال ٍخَد داسد .اهب سایح تشیي ٍ
تأثیشگزاستشیي ًطلِ ی فىشی دس زبسزَة پیبهذگشایی وِ
دس التلبد ًیض هَسد الجبل لشاس گشفتِ ،هغلَثیتگشایی اػت.
دس ایي دیذگبُ وِ ثش لزت گشایی )ٍ(Hedonism
سفبُ گشایی ًیض هجتٌی اػتً ،تبیح خَة آى ّبیی اػت وِ
هَخت لزت ،خَؿجختی یب سفبُ ثبؿذ (Chappell v
Crisp, 1988).هغلَثیت گشایی یب هىتت اكبلت فبیذُ
ًَفی پیبهذ گشایی اػت وِ هغلَثیت سا هقیبس ًْبیی دسثبسُ ی
دسػتی یب ًبدسػتی ،سٍایی یب ًبسٍایی هی داًذ .ایي هىتت سا
دس همبثل دیذگبُ خَد گشا لشاس هی دّذ .ثٌبثشایي دس التلبد
هتقبسف فمیذُ ثش ایي اػت وِ ایي ثیـتشیي هغلَثیت ول یب
ثیـتشیي خیش خوقی ،اص عشیمی خَدگشٍاًِ تطمك هی یبثذ.
افشادی ًؾیش ثٌتبم ثش هجٌبی لزت گشٍاًِ ،لزت سا هقیبس داًؼتٌذ
ٍ خبى اػتَاست هیل اص ػَیی ثِ ضقف ًبؿی اص ػیغشُ
وویت ثش آهَصُ ثٌتبم پی ثشد ٍ هقتمذ ثَد وِ ثشای داؿتي
تلَیش ٍ دسوی هٌبػت اص خیش یب ّوبى هقیبس داٍسی ثبیذ،
ویفیت ّب سا ًیض دس ًؾش گشفت .دسٍالـ ساثیٌض ثشای فشاس اص
هجبضث ثی ؿوبسی وِ ضَل ایي هَضَفبت ثذاى ّب داهي صدُ
هیؿذ ،هجٌبی تشخیطبت سا اسا ِ ًوَد.
دس التلبد سفبُ هتقبسف ،اسصیبثی الذاهبت ٍ ػیبػت ّبی
التلبدی تٌْب ،اص عشیك اسصیبثی ًتبیح ٍ پیبهذّب اًدبم هی ؿَد
ٍ ًِ اسصیبثی فشآیٌذّب ٍ دس اسصیبثی ًتبیح ٍ پیبهذّب تٌْب ،ثِ
پیبهذّبی سفبّی تَخِ هی ؿَد؛ ثٌبثشایي ،توبهی زیضّبی
اسصؿوٌذ كشف ًب دس سفبُ خالكِ هی ؿَد .سفبُ اسضب ٍ تأهیي
تشخیطبت داًؼتِ هی ؿَد .آًسِ هٌبفـ ٍ هلبلص اختوبفی
خَاًذُ هی ؿَد یب زیضّبی هََّم ٍ فبلذ هقٌب تلَس هی ؿَد
یب كشفبًٍ ،ػبیل ٍ اثضاسّبیی اػت دس خْت هٌبفـ افشاد یقٌی
اسضب ٍ تأهیي تشخیطبتـبى؛ تشخیطبتی وِ تمَین ّبی ثبصاسی
یب ؿجِ ثبصاسی آى ّب سا ًوبیٌذگی هی وٌذ .دس ایٌدب ،دیذگبُ
لیجشال ٍ دٍلت ضذاللی التلبد هتقبسف وبهالً آؿىبس اػت وِ
ضبوی اص دیذگبُ ضذپذسػبحساًِ ی )(Egoisticضبون ثش
التلبد هتقبسف اػت .ایي دیذگبُ ،ثِ ًَفی ،ثیبًگش اكل
پیؾ گفتِ اػت وِ ّش وغ ثْتشیي داٍس ثشای هلبلص خَیؾ
اػت.ثٌبثشایي آًسِ فوَه ًب دس ثیي التلبدداًبى ،دس لشى ثیؼتن
هذًؾش لشاس گشفتِ اػت ،اسضب ٍ تأهیي تشخیطبت
)(Preference satisfactionاػت .ایي هقیبس زیضی سا
كشیطبً ثِ فٌَاى خیش یب خَة اسا ِ ًوی دّذ ،ثلىِ هی گَیذ
هی تَاى اص زیضی وِ فشد تشخیص هی دّذ ،فْویذ وِ آى سا
خَة هی داًذ .كشف ًؾش اص ایٌىِ دس ایٌدب ،ثیي خیش ٍ خَة
اداهِ داسد
ٍ ًفـ ؿخلی فقلی خلظ ؿذُ اػت،

