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تَافق ّستِ ای ایشاى بِ هسیش خَد اداهِ هی دّذ

پایبٌذی آهشیکا بِ بشجام گاهی هثبت است



اریان وجهان

عزٚیظ خبزی رٚس٘أ ٝارنٔ-غل َٛعیاع خارجم اتحا یخٝ
ارٚپا ر ٚبٍا ٜایٙیز٘یم خٛ٘ ٛؽ پایب ٙی آٔزیىا بخ ٝتخٛافخك
ٞغیٝای ایزاٖ ٌأم ٔبب اع
بٌ ٝشارػ ٌز ٜٚبیٗ إُِّ باؽٍا ٜخبزٍ٘اراٖ جخٛاٖ؛ فخ ریخىخا
ٌٔٛزیٙم ٔغل َٛعیاع خارجم اتحا ی ٝارٚپخا ٌخفخ  :ایخٗ
ٔبب اع و ٝآٔزیىا ب ٝتق ٟات خخ ٛر بخزجخاْ پخایخبخٙخ
ٔمٔا٘ ف ریىا ٌٔٛزیٙم ر ٚبٍا ٜایٙیخز٘خیخم خخ٘ ٛخٛؽخ
رٚس ٞای عسیم ب ٛبٚ ٝیخض ٜبخ ٝخخاعخز تخالخؽخم وخ ٝبخزای
حفؼ تٛافك ٞغیٝای با ایزاٖ ا٘ اْ ا یٓ ٔٗ ر رٚس پ ٙؾٙب٘ ٝؾغیم ر بزٚوغُ با جخٛا ؽخزیخف
ٚسیز أٛر خارج ٝایزاٖ ٚ ٚسرای أٛر خارج ٝع ٝوؾٛر ارٚپایم و ٝر ایٗ تٛافك ٔذاوخز ٜوخز ٘خ
(صاٖ ای ِٛ ٛریاٖ اس فزا٘غ ،ٝبٛریظ جا٘غ ٖٛاس اٍّ٘یظ  ٚسیٍٕار ٌابزیُ اس إِٓاٖ) ،اؽیٓ
ایٗ تٛافك ر حاَ وار وز ٖ اع  ٚآصا٘ظ بیٗ إِّّم ا٘زصی اتٕم  ۷بار تاو ٖٛٙپایب ٙی ایخزاٖ را
تایی وز  ٜاع  ٚایٗ بزای أٙی ارٚپا  ٚجٟاٖ ٔ ٟٓاع

عزٚیظ خبزی رٚس٘أ ٝارن-رویظ جخٕخٟخٛر
تزوی ٝب ٝا٘یما اس ٔٛاضـ  ٚعیاع ٞای آٔزیخىخا
ر بزخ ٛبا ٌزٜٞٚای تزٚریغیخم ر ٔخٙخغخمخٝ
پز اخخ بخٌ ٝخشارػ بخاؽخٍخا ٜخخبخز٘خٍخاراٖ
جٛاٖ؛ ب٘ ٝمُ اس ؽبى ٝتّخٛیخشیخ٘ٛخم اِخ خشیخزٜ
ٔباؽز ،رج عی ار ٚغخاٖ ،روخیخظ جخٕخٟخٛر
تزوی ٝر وٍٙز ٜحشش ف اِ  ٚتٛعق ٝر ؽٟز
ا سیً ٌف ٔ :ا ر لباَ پز ٜ ٘ٚفزاق  ٚعٛریٝ
و ٚ ٝوؾٛر ٕٞغایٔ ٝا ٞغیٛٔ ٙاضـ ٔخبخبخیخم
اتساذ وز  ٜایٓ سیزا ٚؽیف ٝاریٓ اس أٙی ٔخّخم
خ ٛفاؿ وٙیٓ  ٚب ٕٝٞ ٝؽخٟخز٘ٚخ اٖ خخ ٔخ
اریخٓ تخزٚریغخٓ را
وٙیٓ ر ٘یی ٔ ٝأٔٛریخ
عزوٛش وٙیٓ ٔا بزای رعی ٖ ب ٝایٗ  ٞف ر
ؽزق ،غزش ،ؽٕاَ  ٚجٛٙش تزوی ،ٝت ابیز سْ
را ا٘ یؾی  ٜایٓ ،تزٚریغ ٞا ر پم آٖ بخ٘ ٛخ
تا اس ٔزسٞای ٔا با عٛریٌ ٝذرٌخاٞخم را بخزای

٘فٛذ بیاب ٙأا بِ ٝغف فّٕیات عپز فخزاتخچخٙخیخٗ
 ٞفم را عزوٛش وز  ٜایٓ ر حخاَ حخاضخز
فّٕیات ا ِ را آغاس وز  ٜایٓ  ٞ ٚف ٔخا بخٝ
ؽىغ وؾا٘ ٖ تالػ تزٚریغ ٞا ر ٔٙغخمخٝ
غزبم ا ِ اع  ،اٌز تزٚریغ ٞخا ر ؽخٟخز
ففزیٗ تغّیٓ ٘ؾ ٘ٛبٛٔ ٝلـ فُٕ خٛاٞیٓ وخز
 ٚر ایٗ ؽٟز حضٛر خٛاٞیٓ یاف اٌز ٚفخ ٜ
ٞایم و ٝر ٔٙبج ا  ٜایٓ فّٕم ٘ؾخ ٛتخ ابخیخز
سْ را خٛاٞیٓ ا٘ یؾی ٕٞچٙیٗ ر فزاق ٘خیخش
ر حاَ ٘بز با تزٚریغٓ ٞغییٓ  ٚایٗ تخالػ تخا
عزوٛش آخزیٗ تزٚریغٓ ر ایٗ وؾخٛر ا أخٝ
خٛا ٞاؽ ٔٗ اس تخٕخاْ ؽخزوخایخم وخ ٝاس
تزٚریغ ٞا حٕای ٔم ؤ ٙٙم خٛاٞخٓ بخار
یٍز ر عیاع ٞایؾاٖ ت ی ٘ؾز و ٚ ٙٙاس
حٕای ایٗ عاسٔاٖ ٞا ع بز ار٘ ٚی افخشٚ
آٔزیىا چٟار ٞشار  ٚپا٘ق وأخیخ ٖٛعخالح را

ائتالف عشبی قذست هٌصَس ّادی سا ضعیف کشدُ
استّtضاساى یوٌی بْای جٌگ سا هیپشداصًذ

عزٚیظ خبزی رٚس٘أ ٝارن-
عاسٔاٖ ُّٔ ر ٌشارؽم افخالْ
وز  ،حضٛر اویالف ٔخیخ خاٚس
فزبم ب ٝرٞبزی فخزبغخیخاٖ ر
یٕٗ ل رت روخیخظ جخٕخٟخٛر
ٔغیقفم ایٗ وؾٛر را تضقیخف
ٔم و ٙبٌ ٝشارػ ایغٙا ،تخیخٓ
وارؽٙاعاٖ بیٗإِّّم ٚابغی ٝبخٝ
وٕیی ٝتحزیٓٞا فّی ٝیخٕخٗ ر
ٌشارؽم اس ٘مؼ فزبغیاٖ  ٚأارات ب ٝؽ ت ا٘یمخا وخز ٌ ٚخفخ ،
حٕای ایٗ  ٚوؾٛر اس ٌزٜٞٚای ٔغّح ٔغاِٝای اعخ وخ ٝلخ رت
ٔ ِٚغیقفم یٕٗ را تضقیف ٔموٌ ٙشارػ  ۹۷ففح ٝای فخا رٜ
اس وٕیی ٝوارؽٙاعاٖ بیٗإِّّم ٘ؾاٖ ٔم  ، ٞفب ربٙٔ ٝقخٛر ٞخا ی،
رویظ جٕٟٛر ٔغیقفم یٕٗ یٍز ل رتم ٘ اؽی ٚ ٝبز ٘یزٞٚای ٘ؾأم ٚ
أٙییم ر جٛٙش یٕٗ وٙیزَ ٔٛثزی ٘ ار ر ایٗ ٌشارػ اخبخاری اس
باس اؽ ٞای عیغیٕاتیه  ٚاجباری ر ار ٌٚاٜٞای ٘ؾأم ٚابغی ٝبخٝ
أارات  ٚؽى ٝ ٙآٟ٘ا آٔ  ٜاع عبك ٌشارػ ٔذوخٛر ،س٘خ اٖ ٞخای
لفظٌ ٝ٘ٛسیز ٘ٛر خٛرؽی ٚج ٛار٘  ٚاس ٔقاِ خ ٝجخزاحخ ٞخای
٘اؽم اس ؽى ٝ ٙر س٘ اٖٞای أارات ر یٕٗ ٕٔا٘ق ب ٝفُٕ ٔمآیخ
ٕٞ ٚىاری ٘یزٞٚای أارات با ٘یزٞٚای یٕٗ ایٗ فزف را بخ ٝأخارات
ٔم  ٞتا ٚلایـ را ا٘ىار و ٙایٗ ٌشارػ بقی ا٘غخ وخ ٝاوخیخالف
فزبم ر حٕالت خ ٛبا احییاط فُٕ وٕٞ ٙچٙیٗ ر ایخٗ ٌخشارػ
آٔ  ٜاع  ،وؾٛرٞای اویالف اس جّٕ ٝأارات  ٚفزبغیاٖ ر حٕخالت
ٛٞایم خ ٛب ٝیٕٗ اس آٔزیىا ٕٟٔات ریاف وخز  ٚ ٜر اثخز ایخٗ
حٕالت ٞشاراٖ تٗ ر ایٗ ج ًٙوؾی ٝؽ ٜا٘ عاسٔاٖ ّٔخُ ر ایخٗ
ٌشارػ ضٕٗ تحّیُ ٔ اخّ٘ ٝؾأم اویالف فزبم 11 ،حّٕٛٞ ٝایم را
اویالف فزبم ر عاَ ٌذؽی ٝا٘ اْ ا  ٙٔ ٚ ٜز ب ٝوؾی ٝؽ ٖ  15۹تٗ
ؽ  ٜو ٝاس ٔیاٖ آٟ٘ا  ۵5تٗ و ٛن ب٘ ٛ

دصفَل هشجع تَصیع بزس گٌذم
خَصستاى است

عزٚیظ خبخزی رٚس٘خأخ ٝارن-روخیخظ ا ار ٜتخقخاٖٚ
رٚعیایم سف َٛاس تٛسیـ بیؼ اس ٞ ۵شار تٗ بخذر ٌخٙخ ْ
تٛعظ اتحا ی ٝتقا ٖٚرٚعخیخایخم سفخ َٛر عخزتخاعخز
خٛسعیاٖ بزای وؾ پاویش ٜخبز ا
بٌ ٝشارػ ایغٙا – رضا ٌ ٛٞز با بیاٖ ایٙى ٝسفٔ َٛزجـ
تٛسیـ بذر ٌ ْ ٙخٛسعیاٖ اع  ،اؽٟاروز  :ؽخٟخزعخیخاٖ
سف َٛأغاَ  11211تٗ خزی بذر ٌ ْ ٙاس ٌٔ ٙخىخاراٖ
اؽ تا بیٛا٘ بزای وؾ پاویش٘ ْ ٌٙ ٜیاس فٕ  ٜاعخیخاٖ
را بزعزف و ، ٙاس ایٗ ر ٚبا تٛج ٝب ٝایٗو ۹ ٝرف بخذر
ٌٕٞ ْ ٙیؾ ٝجشء ضایقات اع رلٕم ٔقا َ  ۵11تٗ اس
چزخ ٝتٛسیـ خارج ؽ ٚی ا أ ٝا  :رلٕخم وخ ٝبخزای
تٛسیـ بذر ٌ ْ ٙبالم ٔا٘ ٔ ،قا َ  11۵11تخٗ بخ ٛوخٝ
 6511تٗ ر سفٔ ٚ َٛابمم ر اعخیخاٖ تخٛسیخـ ؽخ ٚ
ٔیاعفا٘٘ ٝیٛا٘غییٓ اس بذر ٌٔ ْ ٙزغٛبم و ٝر اخییخارٔخاٖ
ب ٛتٕاْ ٘یاس ٌٔ ٙىاراٖ سفِٛم را ٔزتفـ عاسیٓ  ٚعبیقم
اع و ٝبسؾم اس ٘یاس خ ٛرا اس عایز ؽٟخزٞخای اعخیخاٖ
تأیٗ وٙیٓ ٌ ٛٞز بیاٖ وز  :یىم اس ؽزفی ٞای ٔٚ ٟٓ
باِم ٜٛؽٟزعیاٖ سفٚ َٛجٔ ٛزاوش ٔ ٟش خزی اع وٝ
ر حاَ حاضز ٞ 55شار تٗ ؽزفی ا٘باریٞ 51 ،خشار تخٗ
ؽزفی عیّٛی بیٙم ٞ 151 ٚشار تٗ  ٓٞؽزفی رٚبخاس ٔخا
اع

العبادی با ائتالف الٌصش ٍ هالکی
با ائتالف دٍلت قاًَى ٍاسد
سقابتّای اًتخاباتی هیشًَذ

آهشیکا  ۰۰۴۴کاهیَى سالح بشای ساصهاىّای تشٍسیستی
دس هٌطقِ اسسال کشدُ است

اهسال  ۰۰۴۴اشتغال دس بخش کشاٍسصی
آرسبایجاى غشبی ایجاد هی شَد

عزٚیظ خبزی رٚس٘أ ٝارنٔ-قا ٖٚبز٘أ ٝریشی  ٚأخٛر
الیقا ی جٟا وؾاٚرسی آذربخایخ خاٖ غخزبخم ٌخفخ :
بزاعاط ابالك عیا الیقا ٔمأٚیم ،بای تاپایاٖ عاَ چٟار
ٞشار  211 ٚؽغُ ر بسؼ وؾاٚرسی اعیاٖ ای ا ؽٛ
رع َٛجّیّم ر ٌفیٍ ٛبا خبزٍ٘ار ٟٔز با بیاٖ ایٙخىخ ٝبخز
اعاط تقٕیٕات ایٗ عیا أغاَ ٞ2۷1خشار اؽخیخغخاَ ر
وؾٛر بای ای ا سٔی ٝٙو ٝاس ایٗ ٔخیخشاٖ عخٟخٓ بخسخؼ
وؾاٚرسی ر وؾٛر ٞ2۷شار اؽخیخغخاَ اعخ افخش : ٚاس
ٞ2۷شار ع ٟٓاؽیغاَ بسؼ وؾاٚرسی ٘یش چٟخار ٞخشار ٚ
 211اؽیغاَ ع ٟٓآذربای اٖ غزبم اع
ٚی با اؽار ٜب ٝتالػ ٞای ایٗ عاسٔاٖ ر راعیای تخحخمخك
ایٗ  ٞف فٛٙاٖ وز  :بزای ای ا ایٗ ٔیشاٖ اؽخیخغخاَ ر
اعیاٖ تغٟیالت با٘ىم با رف ٞای وٕیز ر ٘ؾز ٌخزفخیخٝ
ؽ  ٜو ٝبز اعاط اِٛٚی ب ٙی بٔ ٝیماضیاٖ ایخٗ بخسخؼ
افغا ٔم ؽ ٛجّیّم تٛعق ٝبسؼ ٔىا٘یشاعی ،ٖٛافخغخای
تغٟیالت اس بسؼ فٚ ٙق تٛعقّٔ ٝم ر ٔٙاعخك وخٓ ٚ
غیزبزخٛر ار ،اؽیغاَ پای ار ر بسؼ ٔٙاعك رٚعیایخم ٚ
فؾایزی بٕٞ ٝزا ٜاؽیغاَ فزاٌیز را اس راٞىارٞای ایخ خا
اؽیغاَ ر بسؼ وؾاٚرسی فٛٙاٖ وز
ٔ۹2یّیار تٔٛاٖ تغٟیالت ب ٝحٛس ٜاؽخیخغخاَ پخایخ ار ر
ٔٙاعك رٚعیایم  ٚفؾایزی اخیقاؿ یاف
ٔقا ٖٚأٛر بز٘أ ٝریشی  ٚالیخقخا ی جخٟخا وؾخاٚرسی
آذربای اٖ غزبم اؽٟار اؽ  :ر بسؼ ٔىا٘یشاعیخ52 ٖٛ
ٔیّیار ٔ ۹11 ٚیّی ٖٛتٔٛاٖ ر حٛس ٜاؽیغاَ پخایخ ار ر
ٔٙاعك رٚعیایم  ٚفؾایزی ٘یش ٔ ۹2یّیار تٔٛاٖ تغٟیخالت
تسقیـ یافی ٝو ٝبٔ ٝیماضیاٖ بز اعاط اِٚخٛیخ بخٙخ ی
پز اخ ٔم ؽ ٛجّیّم با تاوخیخ بخز تخٛعخقخ ٝبخسخؼ
ٔىا٘یشاعی ٖٛر بسؼ وؾاٚرسی اعیاٖ افش : ٚبا تٛج ٝبخٝ
واٞؼ لابُ تٛجٔ ٝیشاٖ بار٘ ٌم ر اعیاٖ بای با تٛعخقخٝ
ٔىا٘یشاعی ٖٛر ایٗ بسؼ ٘ ٚیش فزف ٝجٛیم ر بخسخؼ
آش ر عیٛر وار فقا ٖ ب ٝخقٛؿ وؾاٚرساٖ ر ایخٗ
بسؼ لزار ٌیز



عزٚیظ خبزی رٚس٘أ ٝارنٔ-غ ِٚ ٖ ٛچیٗ ر ٚاوٙؼ بخٝ
ت ٟی ِفؾم تزأپ ٔبٙم بز خزٚج اس بزجاْ ٚ ٚضـ تحخزیخٕخٟخای
ج ی فّی ٝایزاٖ ،ب ٝت ا٘ ْٚمؼ عاس٘  ٜخ ٛر حفؼ  ٚاجخزای
تٛافك ٞغی ٝای ٔیق ٟؽ ٘ بٌ ٝشارػ ٟٔز ب٘ ٝخبخاَ اؽخٟخارات
تىزاری ٘ٚاِ تزأپ رویظ جٕٟٛر آٔزیىا وخ ٝفخ ْ خخزٚج
ٚاؽٍٙیٗ اس بزجاْ را ب ٝافالح ٘ٛالـ ٔقیب بار(!) ایخٗ تخٛافخك
ٔؾزٚط عاخ ٔ ،مأات  ِٚچیٗ رٚس ؽٙب ٝافالْ وز ٘ و ٝبٝ
ایفای ٘مؼ عاس٘  ٜخ ٛر حفؼ  ٚاجزای تٛافك ٞغی ٝای ایخزاٖ
ٔیقٔ ٟم ٔا٘ ٙؽیٗ ٛٞآ خبزٌشاری رعٕم چیٗ ٌشارػ ا وٚ ٝاً٘ وم ٚسیز أٛر خارج ٝچخیخٗ ر
ٌفیٍٛی تّفٙم با ٔحٕ جٛا ؽزیف ٚسیز خارج ٝوؾٛرٔاٖ بز ایٗ ٘ىی ٝتأوی وز و ٝاجخزای تخٛافخك
ٞغی ٝای ایزاٖ اس ٔغیز خ ٛخارج ٘ؾ  ٜاع  ،أا با فٛأُ پیچی  ٚ ٜج ی ی ٔٛاج ٝخٛاٞخ ؽخ ٚسیخز
خارج ٝچیٗ ر ایٗ ٌفیٍٛی تّفٙم اؽٟار اؽ و ٝت ا ْٚاجزای تٛافك ٞغی ٝای ایخزاٖ ٔغخلخِٛخیخ ٚ
تىّیف تٕأم عزفٟای ایٗ تٛافك  ٚخٛاع ٔؾیزن جأق ٝبیٗ إِّّم اع

بزای عاسٔاٖ ٞای تزٚریغیم ر ٔٙغخمخ ٝارعخاَ
وز  ٜاع و ٝایٗ ال اْ ٔساِف خٛاعخیخٞ ٝخٓ
پیٕا٘اٖ ایٗ وؾٛر اع ؽایغی٘ ٝیغ آٔزیىا اس
عاسٔاٖ ٞای تزٚریغیم ر ٔٙغم ٝحٕای وخٙخ
ٔا با ایٗ وؾٛر ؽزاو راٞبز ی اریخٓ  ٚبخٝ
ٕٞیٗ عب ر عزوٛش ٌزٟٞٚای تخزٚریغخیخم
بای ٕٞىاری وٙیٓ ب ٝخٛبم ٔم ا٘یٓ تغّیحات
ارعاِم آٔزیىا ب ٝعاسٔاٖ ٞای تزٚریغیم رعی ٜ
اع ر ٘یی  ٝاس آٔزیىا ٔم خٛاٞخیخٓ ر ایخٗ
سٔی ٝٙت ی ٘ؾز وٙ

تحشینّای جذیذ آهشیکا بشای تاثیش
بش اًتخابات سٍسیِ است

عزٚیظ خبزی رٚس٘أ ٝارن-
ٔقاٚ ٖٚسیخزخخارجخ ٝرٚعخیخٝ
افالْ وز  ،تحزیٓٞای جخ یخ
آٔزیىا و ٝلزار اعخ فخّخیخٝ
ٔغى ٛافٕاَ ؽخ ، ٛتخالخؽخم
بزای تح تخاثخیخز لخزار ا ٖ
أٛر اخّم رٚعی ٝر آعیخا٘خٝ
بزٌشاری ا٘یسخابخات ریخاعخ
جٕٟٛری ایٗ وؾٛر اع
بٌ ٝشارػ ایغٙا ،ب٘ ٝمُ اس خبزٌشاری رٚییزس ،لزار اع ٚر جخ یخ
تحزیٓٞای آٔزیىا فّی ٝرٚعی ٝر اٚایُ فٛری ٝبِ ٝیُ اتٟأات ٔغزح
ؽ  ٜربار ٔ ٜاخّٔ ٝغى ٛر ا٘یسابات ریاع جٕٟٛری آٔزیىخا ر
عاَ  6112افٕاَ ؽٛ
عزٌلم ریابىٛف ٔقاٚ ٖٚسیز خارج ٝرٚعی ٝر ایخٗ بخارٌ ٜخفخ :
ٔغى ٛا٘یؾار ار و ٝآٔزیىا ٌ ٚشارػ ض رٚعیٕٞ ٝزا ٜبا تحزیخٓ
اراو ٝو ٙیىم اس ٌشارػٞا احیٕا ربار ٜافشایؼ تق ا ٔمخأخات ٚ
ؽزو ٞای رٚعم ر ِیغ عیا ٜبٌ ٚ ٜ ٛشارػ یٍز ربار ٜتحّیُ
 ٚاثبات اثزٌذاری تحزیٓٞا اع
ٚی ا أ ٝا ٔ :ا ایٗ تحزیٓٞا را تالؽم بزای اثزٌذاری بز ٚضخقخیخ
اخّم رٚعی ٝب ٝخقٛؿ پیؼ اس بخزٌخشاری ا٘خیخسخابخات ریخاعخ
جٕٟٛری ر وؾٛر ٔم ا٘یٓ
لزار اع ا٘یسابات ریاع جٕٟٛری ر ٔ 1۵ارط بزٌشار ؽخ ، ٛبخز
اعاط ٘یایج ٘ؾز ع ٙمٞا ا٘یؾار ٔم ر ٚو ٚ ٝیٕیز پٛتیخٗ ریخیخظ
جٕٟٛر و٘ٛٙم رٚعی ٝبیٛا٘ ر ایٗ ا٘یسابات پیزٚس ؽٛ
اِٚیٗ ٚر تحزیٓٞا فّی ٝرٚعی ٝر عاَ  6112پظ اس اِخحخاق ؽخبخٝ
جشیز ٜوزیٕ ٝب ٝرٚعی ٝافٕاَ ؽ  ٜاع

آًْا کِ بقای بشجام سا هیخَاٌّذ ،بایذ اصالحش کٌٌذ

عزٚیظ خبزی رٚس٘أ ٝارن٘ -خسخغخ ٚسیخز
رصیٓ فٟی٘ٛیغخیخم ٔخم ٌخٛیخ آ٘خٟخایخم وخٝ
ٔمخٛا ٙٞتٛافك ٞغیٝای با ایزاٖ را حفؼ و، ٙٙ
بای آٖ را افالح وخٙخٙخ بخٌ ٝخشارػ ٌخزٜٚ
بیٗإُِّ خبزٌشاری فارط ،بٙیأیٗ ٘خیخا٘خیخاٞخ،ٛ
٘سغ ٚسیز رصیخٓ فخٟخیخ٘ٛخیخغخیخم ر یخه
ٌف ٌٛٚی تخّخفخٙخم بخا أخا٘خٛوخُ ٔخاوخز،ٖٚ
رویظ جٕٟٛر فزا٘غ ،ٝر خقٛؿ افخالْ ؽخ
ٌذؽی٘ٚ ٝاِ تزأپ ،رویظجٕٟٛر آٔزیىا ر
خقٛؿ تٛافك ٞغیٝای ایزاٖ  5 +1 ٚب ٝبحث ٚ
تبا َ ٘ؾز پز اخ بٌ ٝفی ٝخبزٍ٘ار ؽبخىخ11 ٝ

تّٛیشی ٖٛرصیٓ فٟی٘ٛیغیم٘ ،یخا٘خیخاٞخ ٛر ایخٗ
ٌف ٌٛٚی تّفٙم ٌف  :بای اؽٟارات [ ٘ٚاِ ]
تزأپ [رویظجٕٟٛر آٔزیىا] را ج ی ٌزفخ
آٟ٘ایم ؤ ٝمخٛا ٙٞتٛافك ٞغیٝای با ایزاٖ را
حفؼ و ، ٙٙبخایخ آٖ را افخالح وخٙخٙخ ٚی
ٕٞچٙیٗ ٔ فم ؽ جٟاٖ بای پٙج جخزْ رصیخٓ
ایزاٖ را لٛیا ٔحى ْٛو : ٙتالػ بزای عییخابخم
ب ٝعالح اتٕم ،عاخ ٔٛؽهٞای باِغییه بخز
خالف لغقٙأٞ ٝای ؽٛرای أٙی عاسٔاٖ ّٔخُ،
حٕای اس تزٚریغٓ  ٚعخزوخٛش ؽخٟخز٘ٚخ اٖ
ایزا٘م ؽ ٌذؽی٘ٚ ،ٝاِ تزأپ رویظجٕٟٛر
آٔزیىا با أضای ٔقافی ٞای تحخزیخٕخم بخزای
ایزاٖ تقّیك تحزیٓٞای ٞغیٝای را تٕ یخ وخز
أا ؽزایظ چٟارٌا٘ ٝای را بخزای ا أخ ٝحضخٛر
ٚاؽٍٙیٗ ر تٛافك ٞغیٝای ذوز وز ٚی ٌف :
ٞز عزح لا٘٘ٛم ؤ ٝخٗ ربخار ٜبخزجخاْ أضخا
ٔم و ٓٙبایغیم ؽأُ چٟار ٔؤِفخ ٝبخاؽخ  :ا، ٚ
بایغیم اس ایزاٖ بسٛا ٞاجخاس ٜبخاسرعخم ٞخای
٘ؾأم ر  ٕٝٞعای ٞخای ٔخٛر رخخٛاعخ

تاکیذ استاًذاس اسدبیل بش ّوکاسی حذاکثشی باًک ّا دس اعطای تسْیالت

عزٚیظ خبزی رٚس٘أ ٝارن-اعیا٘ ار ار بخیخُ بخز ٞخٕخىخاری
ح اوبزی با٘ه ٞا ر افغای تغٟیالت تاوی وز
بٌ ٝشارػ خبزٍ٘ار ٌز ٜٚاعیخاٖ ٞخای بخاؽخٍخا ٜخخبخز٘خٍخاراٖ
جٛاٖ اس ار بیُ ،اوبز بٟٙاْ ج ،ٛاعیا٘ ار ار بیخُ ر بخیخغخ ٚ
ٞفیٕیٗ جّغ ٝوٕیغیٕٞ ٖٛاٍٙٞم با٘ه ٞخای اعخیخاٖ ار بخیخُ
ٌف  :بٙٔ ٝؾٛر فزای ٙپز اخ تغخٟخیخالت  ٚوخاٞخؼ ر٘ٚخ
بزٚوزاعم ،با٘ه ٞا ٟ٘ای ٕٞىاری ٕٞ ٚاٍٙٞم را اؽی ٝباؽٙ
ٚی ٌف ：تٛفیك بشري با٘ه ٞا حٕای اس عزٔایٌ ٝذاراٖ ٚ
واٞؼ ٔقضُ بیىاری ر اعیاٖ اع  ٚایٙى ٝفخ  ٜای فخزفخا
با٘ه ٞا را ٔا٘ـ تٛعقٔ ٝم ا٘ٛٔ ، ٙر لب٘ َٛیغ
اعیا٘ ار ار بیُ افش ： ٚر سٔی ٝٙعزح اؽیخغخاَ فخزاٌخیخز بخایخ
وارؽٙاعاٖ  ٚوٕیی٘ ٝؾارتم فقاَ باؽ ، ٙبا٘ه ٞای فأخُ بخایخ

عزح ٞای اِٛٚی ار  ٚارای تٛجی ٝالیقا ی را ٔخٛر تخٛجخٝ
لزار ا  ٜتا جّٛی عٛء اعیفا ٞ ٜا  ٚعزح ٞای غیز تٛجیٟم وخٝ
ٔٛج ب ٞىاری  ٚبیىاری ر جأقٔ ٝم ٌز ٌ ،زفی ٝؽٛ
بٟٙاْ ج ٛبیاٖ وز ：بِ ٝحاػ ایٙى ٝبسؾم اس ایخٗ تغخٟخیخالت
بزف ٜ ٟفٚ ٙق تٛعقّٔ ٝم اع ر ایٗ راعیا با٘ه ٞای فخأخُ
ر فٛرت اؽیٗ عزح ٞای والٖ ٔم تٛا٘ ٙعزح ٞایم را وخٝ
ارای ؽزایظ باؽ ، ٙپذیزػ وٙٙ
ٚی ٌف ：پزٚصٞ ٜای والٖ  ٚعزح ٞای ارای اؽیغخاَ سایخم
بیؾیز بزای با٘ه ٞا ارای تٛجی ٝاع  ،عبك آٔار ارای ٝؽخ  ٜاس
 522عزح ٛٔ525ر عزح تقزیف ؽ  ٚ ٜا٘یؾخار ٔخم ر۹51 ٚ
ٔیّیار تٔٛاٖ ر راعیای واٞؼ بیىاری  ٚافشایؼ را٘ ٔاٖ تِٛی
پزٚص ٜتقزیف ؽٛ
اعیا٘ ار ار بیُ افش： ٚعزح ٞای تٛعقٌ ٝز ؽٍزی ر اعخیخاٖ
تٛجی ٝالیقا ی ار  ٚباسٌؾ عزٔای ٝب٘ ٝغب عایز عخزح ٞخا
س ٚتز ا٘ اْ ٔم ٌیز بٟٙاْ جٌ ٛف ：تغٟیالت خز  ٚوخالٖ
بزای واٞؼ بیىاری  ٚای ا اؽیغاَ پای ار اع  ٚخظ افیبخاری
ٚیض ٜای ٘یش بزای ارای ٝایٗ تغٟیالت ر ٘ؾز ٌزفیٔ ٝم ؽٛ
ٚی افش： ٚع ٟٓتغٟیالت  ٚافیبارات ٞز با٘ىم ٔؾسـ اعخ
 ٚبای بز اعاط عیٛراِقُٕ  ٚب ٚر اس ا٘خحخزاف ،ر خخ ٔخ
تٛعق ٚ ٝالیقا اعیاٖ باؽیٓ ٕٞچٙیٗ ر ایٗ جّغ ٝحخىخٓ رضخا
٘ٛری رییظ ج ی وٕیغیٕٞ ٖٛاٍٙٞم با٘ه ٞا تٛعظ اعیا٘خ ار
ار بیُ ابالك ؽ ٔ ٚخ یخزاٖ ؽخقخ بخا٘خه ٞخا ٔؾخىخالت ٚ
راٞىارٞای سْ را بیاٖ وز ٘

باسرعاٖ بیٗإِّّخم را بخ ٞخ  ،ْٚبخایغخیخم
ضٕا٘ و ٙایزاٖ ٞزٌش حیم ب ٝتّٕه عخالح
ٞغیٝای ٘ش یه ٕ٘ ٓٞمؽ ٛع ،ْٛبخز خخالف
ایٗ تٛافك ٞغی ٝای ٔفا آٖ عزح ٘بایغیم تاریخ
ا٘مضا اؽی ٝباؽ ٙعیاع ٔٗ ایخٗ اعخ وخٝ
تٕأم ٔغیزٞای ایزاٖ بزای عییابم ب ٝبٕ ٘ ،خٝ
بزای  ٜعخاَ بخّخىخ ٝبخزای ٞخٕخیخؾخ ٝبغخیخٝ
ؽ ٘ٛچٟارْ ،ایٗ عزح بایغیم ب ٝفزاح بزای
اِٚیٗ بار ر لٛا٘یٗ آٔخزیخىخا ذوخز وخٙخ وخٝ
ٔٛؽهٞای ٚربز  ٚبز٘أٞ ٝخای تغخّخیخحخات
اتٕم ،ج ا٘ؾ ٘م ٞغی ٚ ٙعاخ  ٚآسٔخایخؼ
ٔٛؽه تٛعظ ایزاٖ بایغیم ٔؾٕ َٛتحزیٓٞخای
ؽ ی ؽٚ ٛسارت أخٛر خخارجخ ٝجخٕخٟخٛری
اعالٔم ایزاٖ ر پاع ب ٝبیا٘یخ ٝتخزأخپ افخالْ
وز  :ایزاٖ ٞیچ ال أم فزاتز اس تق ٟاتؼ ٘ىز ٜ
ٞ ٚیچ تغییزی ر تٛافك ٞغیٝای را ٘ ٝاوٝ٘ ٚ ٖٛٙ
ر آی٘ ٜ ٙسٛا ٞپذیزف  ٚاجاسٕ٘ ٜم ٞ ٞیچ
ارتباعم بیٗ بزجاْ ٞ ٚز ٔٛضٛؿ یٍزی بزلخزار
ؽٛ

عزٚیظ خبزی رٚس٘أ ٝارن -با خز٘ ٜؾخغخ حخشش
اِ ف ٜٛب ٝتٛافك بیٗ ٘ٛری ٔاِىم  ٚحی ر اِقبخا ی بخزای
تؾىیُ یه اویالف جٚ ٟر ٚب ٝا٘یسابات ٘ی ٙأیخ ٚ
اِقبا ی اس تؾىیُ اویالف اِٙقز  ٚا فالح خخبخز ا ٚ
٘ٛری ٔاِىم ٘یش ر راط اویالف ِٚخ لخا٘خ ٖٛتخحخ
٘ؾارت حشش ٚار ا٘یسابات ٔمؽٛ
بٌ ٝشارػ ایغٙا ،حی ر اِقبا ی ٘سغ ٚسیخز فخزاق ر
ففح ٝخ ٛر تٛیییز ٘ٛؽ  ،اویالف اِٙقز ر راعخیخای
حفؼ پیزٚسی ،ف اواری ؽٟخ ا ٔ ٚخبخارس ٜبخا فغخا ٚ
عٕٟیٝب ٙیٞا تالػ خٛا ٞوز ٘سغ ٚسیز فخزاق ر
ایٗ راعیا اس فزاوغیٞ ٖٛای عیاعم خٛاع بخ ٝاوخیخالف
ّٔم فزاعایفٝای اِٙقز بپی٘ ٘ٛخ ٚی خخاعخز٘ؾخاٖ وخز ،
اویالف اِٙقز بزای تٕأم فزالمٞا وار وز  ٚ ٜر ٔغیخز
تمٛی ٚح ت وؾٛر  ٚحاوٕی ّٔم ٌخاْ بخزخخٛاٞخ
اؽ اویالف اِٙقز ب ٝریاع اِقبا ی تاوی وخز وخٝ
لق ار ر ٘ٚعیاعم را افالح  ٚبٔ ٝخبخارس ٜبخا فغخا
بپز اس ایٗ اویالف ر بیا٘یٝای آٚر  ٜاع  :اس تخٕخأخم
ٌزٜٞٚای ّٔم خیز با ٞز ٌزایؾم اعیمباَ ٔمو ٙاویالف
ٔذوٛر ا أ ٝا  ،ر راعیای ای ا ر ٘ٚعیاعم ج ی ٚ
عاخ ٟ٘ا ٞای وؾٛر عبك لا٘ ٖٛاعاعم تالػ خخٛاٞخ
وز بزاعاط بیا٘ی ٝایٗ اویالف ،حاَ بقخ اس آسا عخاسی
وُ خان فزاق ر ٘ٚباسعاسی وؾخٛر آغخاس خخٛاٞخ
ؽ ایٗ اویالف افشایؼ ثزٚتٞای ّٔ  ٚعزٔایٌٝذاری
رٚی آٖ ب٘ ٝفـ وؾٛر  ٚبا بز ٖ عغح ٔقیؾیم  ٚرفخاٜ
ؽٟز ٘ٚاٖ را اس یٍز ا ٞاف خ ٛبزؽٕز عبك بیا٘ی ٝایٗ
اویالف ،آٟ٘ا ر راعیای حفؼ ٟٔارت  ٚحزف ٝای فخٕخُ
وز ٖ بٕٞ ٝزأ ٜؾارو ا ٖ تٕأم عاوٙاٖ اعیاٖٞا ر
ا ار ٜفزاق یىپارچ ٝفشْؽاٖ را جشْ وز ٜا٘  ٚاس تٕأم
ٌزٞ ٜٚای ّٔم اعیمباَ ٔم و ٙٙرٞبزاٖ حخشش اِخ فخٜٛ
فزاق ؽ ٌذؽی ٝبق اس ٘ؾغیم ع٘ ٛم تٛافك وخز ٘خ ،
حی ر اِقبا ی ر راط ِیغ اِٙخقخز  ٚا فخالح لخزار
بٍیز  ،ر حاِم ٘ٛر ی ٔاِىم٘ ،سغ ٚسیز عابك فخزاق
ر راط اویالف  ِٚلا٘ ٖٛتح ٘خؾخارت حخشش ر
ا٘یسابات آی ٜ ٙؽزو خٛا ٞوز

حولِ جٌگٌذُّای سطینصْیًَیستی
بِ ششق سفح دس ًَاس غضُ

عزٚیظ خبزی رٚس٘أ ٝارن -رپم ؽٙی  ٜؽ ٖ ف ای
ا٘ف ار ر ٘ٛار غش٘ ،ٜیزٚی ٛٞایم رصیٓ فٟی٘ٛیخغخیخم اس
حّٕخ ٝبخ ٝؽخزق رفخح خخبخز ا بخٌ ٝخشارػ ٌخزٜٚ
بیٗإُِّ خبزٌشاری فارطٙٔ ،ابـ ٔحّم اس ؽٙیخ  ٜؽخ ٖ
ف ای ا٘ف ار ر ؽزق ؽٟز رفح ر جٛٙش ٘ٛار غش ٜخبز
ٔم  ٙٞرعا٘ٞٝای فّغغیٙخم ٌخشارػ ٔخم ٞخٙخ وخٝ
جٞ ٜ ٍٙٙای رصیٓ فٟی٘ٛیغیم ب ٝا ٞافم ر ٘خش یخىخم
ٌذرٌا ٜوزْ اب ٛعخاِخٓ حخّٕخ ٝوخز ٘خ ارتخؼ رصیخٓ
فٟی٘ٛیغیم با تایی ا٘ف ار ر ؽزق رفخح ،افخالْ وخز
جٞ ٜ ٍٙٙای ٘یزٚی ٛٞایم سیزعاخ ٞخای ٔخیخقخّخك بخٝ
حٕاط را  ٞف لزار ا ٜا٘ بزخم ٔٙابـ ٔمٌخٛیخٙخ ر
ایٗ حّٕ ٝیىم اس تُٞ٘ٛای حٕاط و ٝاس ٘خٛار غخش ٜتخا
ٔقز وؾی  ٜؽ  ٜبخٔ ، ٛخٛر افخابخ ٔخٛؽخه ٞخای
اعزاویّم ب ٜ ٛاع ایٗ ر حاِم اع و ٝعافاتم پخیخؼ
رصیٓ فٟی٘ٛیغیم افالْ وز  ٜب ٛوٌ ٝذرٌا ٜوخزْ ابخٛ
عآِ بغی ٝخٛا ٞبٞ ٚ ٛیچ فخبخٛر ٔ ٚخزٚری ا٘خ خاْ
٘سٛا ٞؽ

ًبایذ صیشساخت ّای آیٌذُ سا بشای تَسعِ اهشٍص اص بیي ببشین

عزٚیظ خبزی رٚس٘أ ٝارن-ؽٟز ار اففٟاٖ ٌخفخ  :تخأخیخٗ
حمٛق ٔز ْ  ٚتضٕیٗ حمٛق آیٌ ٙاٖ ٞ ،ف تخٛعخقخ ٝپخایخ ار
اع  ٚسیزعاخ ٞای آی ٜ ٙرا ٘بای بزای تٛعق ٝأزٚس اس بخیخٗ
ببزیٓ بٌ ٝشارػ خبزٍ٘ار ایغٙا ٔٙخغخمخ ٝافخفخٟخاٖ ،لخ رت ا
٘ٛرٚسی ر ٘ؾغ خبزی با خبزٍ٘اراٖ  ٚافحاش رعا٘ ٝبا بخیخاٖ
ایٙى ٝتٛعق ٝپای ار اِٚیٗ رٚیىز ٔا اع  ،اؽٟار وخز  :تخأخیخٗ
حمٛق ٔز ْ  ٚتضٕیٗ حمٛق آیٌ ٙاٖ ٞ ،ف تخٛعخقخ ٝپخایخ ار
اع  ٚسیزعاخ ٞای آی ٜ ٙرا ٘بای بزای تٛعق ٝأزٚس اس بخیخٗ
ببزیٓ ٚی افش : ٚر تٛعق ٝپای ار حمٛق ؽٟز ٘ٚی بای رفخایخ
ؽ ٛبای ر اففٟاٖ ٍ٘ا ٜویفم بز ٍ٘ا ٜوٕم پیؾم اؽی ٝباؽخ
ٔحٛر تٛعقٔ ٝا ا٘غاٖ اع  ٚفقاِی ٞای فٕزا٘خم را بخا ٘خٍخاٜ
اعیفا  ٜح اوبزی پیؼ ٔم بزیٓ ؽٟز ار اففٟاٖ با بیاٖ ایخٙخىخٝ
بای ٘مؼ پاع اری  ٚفیا٘ اس ٔیزاث فزٍٙٞم  ٚآثار باعیا٘م را

ایفا وٙیٓ ،تقزیح وز ٔ :یزاث فزٍٙٞم بخزای ٔخا ٔخٟخٓ اعخ
چزاوٞ ٝیچ عیاٚر ی با تسزی ٔیزاث ب ٝع ٕ٘م آی بایخ
ایٗ ؽٟز ٔٛس ٜرا پاع اری وٙیٓ ٘ٛرٚسی اضاف ٝوز  :لزار ٘یغخ
ف  ٜای خاؿ اس أىا٘ات بٟز ٜببز٘ ٔحزٔٚی س ایم بسؾم اس
بز٘أٞ ٝای ؽٟز اری اع  ٚبای  ٕٝٞاس أىا٘ات اعیفا  ٜوٙٙ
٘مؼ با٘ٛاٖ ر ٚب ٝپزرً٘ ؽ ٖ اع ٚ:ی ا أ ٝا  :پزٚصٞ ٜخای
ٔٙاعك ٔحز ْٚبزرعم  ٚتقٕیٕات سْ را ر ٔحُ اتساذ وخز ٜ
ایٓ ،سیزا ٔٙاعك ٔحز ْٚبزای ٔا ٔ ٟٓاع ؽٟز ار اففٟاٖ با بیاٖ
ایٙى ٝحمٛق ؽٟز ٘ٚی بای رفای ؽٌ ، ٛف  :بٟزٔ ٜخٙخ ی اس
ٛٞای پان اِٚیٗ حمٛق ٔز ْ اع بٕٞ ٝیٗ ِیُ  ٕٝٞچخیخش را
بغیج وز  ٜایٓ تا ٔیز ٚر  ٕٝٞخغٛط پیؼ رٛ٘ ٚرٚسی اؽخٟخار
وز  :ر بزخم پزٚصٞ ٜا با تحزیٓ ٔز ٔم ٔٛاجٞ ٝغییخٓ یخقخٙخم
تحمك تٛعق ٝبا ٔز ْ أىاٖ پذیز اع بای با حغاش  ٚوخیخاش
حزو وٙیٓ ٚی تقزیح وز  :اس آٟ٘ایم و ٝؽایغیٞ ٝغی ٙچخٝ
سٖ  ٚچٔ ٝز اعیفا ٔ ٜم و٘ ٓٙمؼ با٘ٛاٖ ر ٚب ٝپزر٘خً ؽخ ٖ
ر ؽخٟخز اری
اع  ٚأی ر ٔیاٖ با٘ٛاٖ افشایؼ یافیخ ٝاعخ
اففٟاٖ 111عاَ س٘اٖ را وٙار ٌذاؽی ٚ ٙر ٔ یخزیخ ؽخٟخزی
اعیفا ٘ ٜىز ٘ ؽٟز ار اففٟاٖ با بیاٖ ایٙى ٝاس جٛا٘اٖ اعخیخفخا ٜ
خٛاٞیٓ وز  ،اضاف ٝوز ٕ٘ :م ؽ ٛتٟٙا یه ف  ٔ ٜیز باؽٙخ ٚ
پظ اس  51عاَ باس٘ؾغیٍم ٔ ،یز یٍزی ٘ اؽخیخ ٝبخاؽخیخٓ ر
وؾٛر بٌ ٝغغ ٘یزٞٚای جٛاٖ باس٘ؾغی ٝچار ؽ  ٜایخٓ بخایخ
بزای تغییز اس جٛا٘اٖ بٟز ٜببزیٓ ٘ٛرٚسی ا أخ ٝا  :اٌخز بخٟخزٜ
ٚری ،ا٘ضباط ٔاِم  ٚا اری ٔم خٛاٞیٓ ٕ٘م تٛاٖ با یخه بخ ٖ
فزبٌ ٝاْ ٞای اعیٛار بز اؽ

