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اریان

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن-وبزؾٙبظ أاٛز غاٟابْ رازاٖ
ثٛزظ اٚزاق ثٟبراز اغتبٖ اِجسش ٌفتٔ 66 7یّیٞ96 ٚ ٖٛاصاز ٚ
 51غ ٟٓرز ٞفتٌ ٝرؾت ٝرز ایٗ تبالز رار  ٚغتد ؾد و٘ ٝػجات
ثٞ ٝفتٔ ٝبلجُ آٖ  9رزقد وبٞؽ ٘ؿبٖ ٔی رٞد.
فبئص ٜثٙبء رزٌفت  ٌٛ ٚثب خجسٍ٘بز ایس٘ب افصٚر 7ازشؼ زیبِی ایٗ ٔعبٔاالت ٞ 966اصاز991 ٚ
ٔیّی ٖٛزیبَ ثٛر ٜاغتٚ .ی اضبف ٝوسر 7رزایٗ ٔدت رزثیٗ ؾسوت ٞبی ٔعبّٔ ٝؾد ٜحك تمدْ
ؾسوت پبزظ خٛرز ٚثیؿتسیٗ حجٓ خسید  ٚؾسوت غبیپب ثیؿتسیٗ ازشؼ خسید زا ثا ٝخاٛر
اختكبـ رار ٚ .ی اظٟبز راؾتٕٞ 7چٙیٗ حك تمدْ ؾسوت پبزظ خٛرز ٚثیؿتاسیاٗ حاجآ
ٚازشؼ فسٚؼ زا رزایٗ ٔدت ث ٝخٛر اختكبـ رار ٜاغت .
ثٙبء خبعس٘ؿبٖ وسر و ٝرزایٗ ٞفت 9.6 ٝود ٔعبٔالتی ایجبر ؾد ٜو٘ ٝؿابٖ اش ٚزٚر غاٟابْ
رازاٖ جدید ث ٝثبشازغسٔبی ٝاغتٚ .ی ٌفت  7ایٗ ٔعبٔالت تٛغظ  92وبزٌصاز ثٛزظ اغاتابٖ
اِجسش ا٘جبْ ؾد ٜاغت ٚ .ی ٕٞچٙیٗ اظٟبز راؾت 7رزٞفتٌ ٝرؾت ٝرز ایٗ تابالز ،یاه رٚزٜ
آٔٛشؾی غغٛح ٔمدٔبتی ٔ ٚتٛغظ ٘یص ثب حضٛز ٘ 21فس ثسٌصاز ؾد.
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غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -دیسعبُٔ ؾسوت ٌبش اغتبٖ لصٚیٗ ثب اؾبز ٜثاٝ
ثٟسٙٔ ٜدی  6.زٚغتبی اغتبٖ اش ٘عٕت ٌبش عجیعی رز رٔ ٝٞجبزن فجس أػابَ،
ٌفت 7ثب اضبف ٝؾدٖ ایٗ تعدار زٚغتب ،تعدار زٚغتبٞبی ثٟسٙٔ ٜد اش ٌبش اغتبٖ ث 6.2 ٝزٚغتب افصایؽ ٔی یبثد.
ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب ث٘ ٝمُ اش زٚاثظ عٕٔٛی ؾسوت ٌبش اغتبٖ لصٚیٗ ،اغٕبعیُ ٔفسر ثٛؾٟسی افصٚر 7ثاسای ثاٟاسٜ
ٔٙدی خب٘ٛازٞبی  6.زٚغتبی یبر ؾد ٜاش ٘عٕت ٌبشٔ 2.5 ،یّیبزر زیبَ اعتجبز ٞصی ٝٙؾد ٜاغت.
ٚی ارأ ٝرار 92 7زٚغتبی ثٟسٙٔ ٜد اش ٌبش رز رٔ ٝٞجبزن فجس أػبَ ٔسثٛط ث ٝؾٟسغتبٖ لصٚیٗ 22 ،زٚغتب ثاٝ
ؾٟسغتبٖ ٞبی آ ٚ ٚتبوػتبٖ  ٚغ ٝزٚغتب ٘یص ٔسثٛط ث ٝثٛئیٗ شٞسا  ٚآثیه ٞػتٙد.ة
ٚؾٟسی ثب اؾبز ٜث ٝپبیبٖ عّٕیبت ؾجى ٝراخّی ٌبشزغب٘ی ث ٝؾٟسٞب ٔعّٓ والی ٚ ٝزاشٔیبٖ رز ٔٙغم ٝاِإاٛت اش
غٛی ؾسوت ٌبش اغتبٖ لصٚیٗ ،یبرآٚز ؾد 7الداْ الشْ ثسای ٌبشزغب٘ی ث ٝایٗ ؾٟسٞب  6 ٚزٚغتبی ٔٙغم ٝپبیابٖ
یبفت ٚ ٝرز ا٘تظبز تىٕیُ خظ ا٘تمبَ ٌبش ٞػتیٓ ؤ ٝساحُ پبیب٘ی آٖ تٛغظ ؾسوت تٛغعٟٙٔ ٚ ٝدغی ٌبش ایساٖ
رز حبَ ا٘جبْ اغت.

آرسبایجاى غشبی داسای ستبِ ًخست کاّص صًذاًی

گضیٌص بِ دٍس اص افشاط
ٍ تفشیط باضذ

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔا ٝازن -اغاتاب٘اداز ٞإاداٖ اش
ٌصیٙؿٍساٖ خٛاغت رز وبزؾبٖ حك اِٙبظ زا رز ٘اظاس
ٌسفت ٚ ٝثب رلت ٘ظس  ٚا٘كبف ،ث ٝرٚز اش افساط  ٚتفسیاظ
ٌصیٙؽ افسار زا ا٘جبْ رٙٞد.
ثٌ ٝصازؼ اراز ٜوُ زٚاثظ عٕٔٛی اغتب٘ادازی ٞإاداٖ
ٔحٕد ٘بقس ٘یىجرت رز ریداز ثب اعضبی ٞػتٌ ٝصیاٙاؽ
اغتب٘دازیٔ ،كبحجٌ ٝسأٖ ،حامامابٖ  ٚوابزٔاٙاداٖ ٚ
وبزؾٙبغبٖ ٞػتٌ ٝصیٙؽٌ ،فتٌ 7صیٙؿٍساٖ ثبید رلات
٘ظس راؾت ٝثبؾٙد و ٝرز تكٕیٓ افساط  ٚتفسیظ ٘جبؾد شیسا
رز غبشٔبٖ  ٚجبٔع ٝتبثیسی ٘بٔٙبغجی خٛاٞد راؾاتٚ .ی
اضبف ٝوسر 7رلت ٘ظس  ٚا٘كبف رز ٌصیٙؽ ،تٛقی ٝأابْ
(ز )ٜثٛر ٚ ٜخیّی ٔ ٟٓاغت وٌ ٝصیٙؿٍساٖ  ٓٞاش خادا
ثتسغٙد  ٓٞ ،رلت ٘ظس راؾت ٝثبؾٙد  ٓٞ ٚافسار ؾبیػت ٝزا
ا٘تربة وٙٙدٚ .ی افصٚر 7عّٕىاسر ٌاصیاٙاؽ رز حابَ
حبضس ثب اعالعبت ٘ ٚظابزت ٞابیای واٚ ٝجاٛر رازر
زضبیت ثرؽ ثٛر ٚ ٜاعضبی ٞػاتاٌ ٝاصیاٙاؽ رازای
قالحیت ٛٔ ٚزر تبیید ٞػتٙد ٕٞ ٚىبزاٖ ٌصیٙاؽ ٘ایاص
لبثُ اعتٕبر٘د .اغتب٘داز ٕٞداٖ اظٟبز وسرٌ 7صیٙاؿاٍاساٖ
٘جبید ث ٌٝ٘ٛ ٝای عُٕ وٙٙد و ٝوٛچىتسیٗ حمی ضابیاع
ؾٛر شیسا ث ٝفسٔٛرٔ ٜمبْ ٔعظٓ زٞجسی حك اِٙابظ ثابیاد
زعبیت ؾٛر  ٚلبثُ ثرؿؽ ٘یػت  ٚخدا ٞآ ٘اراٛاٞاد
ثرؿید٘ .یىجرت اضبف ٝوسرٞ 7ػتٌ ٝصیٙؽ اغاتاب٘ادازی
ٕٞداٖ اش ثٟتسیٗ ٞػتٞ ٝبی ٌصیٙؽ وؿٛز اغت شیسا ثاب
رلت ٘ظس وبُٔ اعضبی ایٗ ٞػت ٝا٘تربة ؾاد ٜا٘اد.رز
ایٗ جّػ ٝغید ٟٔدی ثبة اِحٛائجی ٔػئاٌ َٛاصیاٙاؽ
اغتب٘دازی ٕٞداٖ ٌصازؾی اش ز٘ٚد وبز  ٚالدأبت ا٘جبْ
ؾد ٜرز ٌصیٙؽ اغتب٘دازی ازائا ٝرار  ٚرز پابیابٖ اش
ٌصیٙؿٍساٖ اغتب٘دازی تمدیس ؾد.

سضذ بی سٍیِ سشطاى دس استاى
یضد ًگشاى کٌٌذُ است

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -عب ٖٚأاٛز ثاٟاداؾاتای
را٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی یصر ثب اؾبز ٜث ٝافصایؽ ٔجتالیبٖ ثاٝ
غسعبٖ رز ایٗ اغتبٖ اش ایٗ زؾد ثی زٚی ٝاثساش ٘اٍاسا٘ای
وسر .
ثٌ ٝصازؼ ایس٘بٔ ،حٕد حػیٗ ِغیفی رز ٘ؿػت ؾاٛزای
غالٔت ؾٟسغتبٖ خبتٓ افصٚر 7رزقد ٔجتالیبٖ رز اغاتابٖ
یصر ث ٝغسعبٖ ز٘ٚد قعٛری رازر وا ٝاش ایاٗ تاعادار
ثیؿتسیٗ زا ش٘بٖ ثب غسعبٖ غیٙا ٝتؿاىایاُ ٔای رٞاٙاد.
ٚی ثد ٖٚاؾبز ٜث ٝآٔبز خبقی ایٗ افصایؽ ثیٕبزی زا ثاٝ
رِیُ غجه ش٘دٌی  ٚؾی ٜٛغّغی را٘ػت ؤ ٝاسرْ رز
ٔكسف غرایی راز٘دِ.غیفی اظاٟابز واسر 22 7رزقاد
٘ٛجٛا٘بٖ اغتبٖ رچبز چبلی  ٚاضبفٚ ٝشٖ ٞػتٙد و ٝثبیاد
آٔٛشؼ ٞبی الشْ رز ایٗ شٔی ٝٙرز آٔٛشؼ  ٚپاسٚزؼ
٘یص رار ٜؾٛر تب ٘ٛجٛا٘بٖ ٘یص ضٕٗ فساٌیسی ٘ىبت الشْ
 ٚضسٚزی ثتٛا٘ٙد زضیٓ غرایی ٔٙبغجی زا راؾت ٝثبؾٙد.
ٚی یبرآٚز ؾد 96 7رزقد ٔسرْ اغتبٖ یصر زٚشا٘ ٝیاه
ٚعد ٜچبیی ٘جبت ٔی خٛز٘د  .2 ٚرزقد ٘یص حدالُ پٙج
ثبز رز زٚش چبیی ٘جبت ٔكسف ٔی وٙٙد و ٝایاٗ ؾایاٜٛ
غّظ ٔٛجت افصایؽ آٔبز ٔجتالیبٖ ث ٝثیٕابزی ٞابیای اش
جّٕ ٝریبثت  ٚفؿبز خ ٖٛثبال ٔی ؾٛر.
ٚی ٕٞچٙیٗ اش افصایؽ ٍ٘ساٖ وٙٙد ٜفؿبزخ ٖٛثابال رز
اغتبٖ خجس رار  ٚافصٚر 7عّت فؿبز خ ٖٛثبال عبرتٟبی ثاد
غرایی ٔ ٚكسف ثیؽ اش حد ٕ٘ه  ٚعدْ تحسن وبفی
اغت.
ٔعب ٖٚأٛز ثٟداؾتی را٘ؿٍب ٜعّ ْٛپصؾىی یاصر ضإاٗ
ثیبٖ غٙد غیبغت ٞبی جٕعیتی  ٚاؾبز ٜثا٘ ٝاسا اشرٚا
اذعبٖ راؾت 7خٛؾجرتب٘٘ ٝاسح ثابزٚزی رز اغاتابٖ ٚ
ٕٞچٙیٗ ؾٟسغتبٖ خبتٓ ز ٚث ٝزؾد اغت  ٚایٗ ٘ؿابٖ اش
پٛیبیی  ٚثبِٙدٌی جٕعیت رز غغح اغتابٖ زا رازرٚ.ی
٘مؽ آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ رز تلییس غجه  ٚؾی ٜٛش٘ادٌای
ث ٝخكٛـ رز را٘ؽ آٔٛشاٖ زا ٔ ٟٓاعالْ وسر  ٚافصٚر7
ٚاِدیٗ ثبید اش تسن تحكیُ فسش٘داٖ خٛر جاّاٌٛایاسی
وٙٙد چسا و ٝتسن تحكیُ ٔٛجات ثاسٚش زفاتابزٞابی
پسخغس  ٚاعتیبر اغت.

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -زئایاع واُ
رارٌػتسی آذزثبیجبٖ غسثی ٌفت 7ایٗ اغتابٖ
ثب وبٞؽ ٞفت رزقدی ش٘دا٘یبٖ ،زتج٘ ٝرػت
وؿٛزی زا رز ایٗ خكٛـ ث ٝخٛر اختكبـ
رار.
تٛوُ حیدزی رز رٔٚیٗ ٞإابیاؽ وابٞاؽ
جٕعیت ویفسی ٔ ٚجبشات ٞبی جابیاٍاصیاٗ
حجع رز خٛی افصٚر 7ثب ٚجاٛر ایاٗ ٔایاصاٖ
وبٞؽ ،غسا٘ ٝفضبی ش٘داٖ ٞبی آذزثابیاجابٖ
غسثی ٘بٔغّٛة اغت  ٚثبیاد رارغاتابٖ ٞاب ٚ
زٚغبی رارغساٞب ثس لسازٞب ثیؿتس ٘ظبزت راؾتٝ
ثبؾٙد  ٚلضبت تب جبیی وا ٝأاىابٖ رازر اش
جبیٍصیٗ ٞبی حجع اغتفبر ٜوٙٙدٚ.ی اضبفاٝ
وسر 7رز وٙبز تٛج ٝثا ٝوابٞاؽ ش٘ادا٘ایابٖ،
تمٛیت جٙجٞ ٝبی اقالحی  ٚتسثیتی رز ش٘اداٖ
ٞب ضسٚزی اغت ٔ ٚػئٛالٖ ٔستجظ ثابیاد رز
ایٗ حٛش ٜتالؼ وٙٙد تب ایٗ لؿس اش جابٔاعاٝ
اقالح  ٚث ٝجبٔع ٝثبشٌسرا٘د ٜؾ٘ٛدٚ.ی اظٟبز
وسر 7غّج ٝثس احػبغبت  ٚعُٕ ث ٝلاٛا٘ایاٗ ٚ
ثرؿٙبٔٞ ٝب  ٚآییٗ ٘بٔٞ ٝب اش ٕٟٔتسیٗ ٚیطٌای

تكٕیٓ ٌیسی عمال٘ی رز قدٚز زای لضابت
اغت ٘ ٚجبید اش لب٘ ٖٛترغی ؾٛرٚ.ی ثب اؾابزٜ
ثٚ ٝظبی لضبت اجسای احىبْ وایافاسی ٚ
٘بظساٖ ش٘داٖ افصٚر 7قدٚز ٔسخكی ٞب ثابیاد
ضبثغٙٔ ٝد ثٛر ٚ ٜاش اعاغابی ٔاسخكای ثاٝ
افساری ؤ ٝستىت جسائٓ ؾاسازت ،رشری ٚ
ٔٛار ٔردز ؾد ٜا٘د ،اجتٙبة ؾٛر.زئیع واُ
رارٌػتسی آذزثبیجبٖ غسثی ارأ ٝرار 7فعبِیت
ا٘جٕٗ ٞبی حٕبیت اش ش٘دا٘ایابٖ رز ثاٟاجاٛر
ٚضعیت زٚا٘ی ٔ ٚبری خب٘ٛارٞ ٜبی ش٘دا٘ایابٖ
٘مؽ ثػصایی رازر تب آغیت پریسی ایاٗ لؿاس
رز اجتٕبب وبٞؽ یبثد.حیدزی خٛاغتبز فعابَ

ثٛرٖ ثیؽ اش پیؽ وٕیت ٝغبٔب٘دٞی ٚضعایات
ش٘دا٘یبٖ  ٚغتبر ری ٝرز تٕبْ ؾٟاسٞابی ثابالی
ٞ 222صاز ٘فس جٕعیت اغتبٖ ؾد  ٚارأ ٝرار 7ثب
اجسای وبُٔ رغتٛز اِعُٕ وبٞؽ جإاعایات
ویفسی ث٘ ٝتبیج خٛثی زغید ٜایٓ و ٝایٗ ز٘ٚد
ثبید ثب لٛت ثیؿتس ارأ ٝیبثدٔ.یس عّی اوجس ثٙای
ٞبؾٕی ٔدیسوُ ش٘داٖ ٞب  ٚالدأبت تبٔایاٙای
آذزثبیجبٖ غسثی ٘یص رز ایٗ ٕٞبیؽ ٌفت 7ثاب
تىٕیُ عسح ٞبی عٕاسا٘ای رز ش٘اداٖ ٞابی
اغتبٖ غسا٘ ٝفضب رز ایٗ ش٘داٖ ٞب اش ٔ 9.1اتاس
ٔسثع فعّی ثٞ ٝؿت ٔتس ٔسثع افصایؽ ٔی یبثاد.
ٚی افصٚر 7اش شٔبٖ اجاسای رغاتاٛز اِاعإاُ
وبٞؽ جٕعیت ویفسی رز ایٗ اغتبٖ تبواٙاٖٛ
الدأبت ا٘جبْ یبفت ٝرز ایٗ شٔی ٝٙثٕاس ثاراؽ
ثٛر ٚ ٜأیدٚازیٓ ثب ز٘ٚد اجسایی ا٘جبْ ؾدٚ ٜ
وبٞؽ جٕعیت آٔبزی ش٘داٟ٘ب ثتٛا٘یٓ ثػتس ٞاب
 ٚشیس غبختٟبی الشْ زا رز جٟت اؾاتالابَ ٚ
حسف ٝآٔٛشی  ٚتٛإ٘ٙد غبشی ش٘دا٘یبٖ ا٘اجابْ
رٞیٓ تب اش ثبشٌؿت ٔجدر آٟ٘اب ثا ٝش٘ادا٘اٟاب
جٌّٛیسی ؾٛر.

 011کاستي خَاب هعتاد دس اصفْاى ضٌاسایی ٍ پزیشش ضذًذ

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -اغتب٘داز اقفٟبٖ اش ؾٙبغبیای  ٚپاریاسؼ
یىكد وبزتٗ خٛاة ٔعتبر رز رز ایٗ اغتبٖ خجس رار.
ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب ،زغ َٛشزٌسپٛز رز جّػ ٝؾٛزای ٔجبزش ٜثب ٔاٛار ٔارادز
اغتبٖ افصٚر٘ 12 7فس اش ایٗ عد ٜرز ٌسٔرب٘ ،ٝپریسؼ ٘ 12 ٚفس  ٓٞثٔ ٝسوص
ٔبر 99 ٜاغتبٖ ازجبب رار ٜؾد٘د.
ٌسٔرب٘ ٝث ٝأبوٗ اغىبٖ ؾجب٘ ٝافسار ثی خبٕ٘بٖ ٌفتٔ ٝی ؾاٛر.رز ٔاسواص

ٍٟ٘دازی  ٚوبٞؽ آغیت ٔٛضٛب ٔبر 99 ٜلب٘ٔ ٖٛجبزش ٜثب ٔاٛار ٔارادز،
ٔعتبراٖ فبلد ٌٛاٞی رزٔبٖ ٔ ٚعتبراٖ ٔتجبٞس(وػی وا ٝعإاُ خاٛر زا
ثكٛزت آؾىبز ا٘جبْ رٞد)،ثٔ ٝدت یه تاب غأ ٝاب٘ ٜاٍاٟادازی ٔای
ؾ٘ٛد.ایٗ ٔسوص رز ٔٙغم ٝلّع ٝؾٛز اش تٛاثع اقفٟبٖ ثب ظسفیات ٘ 992افاس
ٚالع اغت.
شزٌسپٛز ثب اؾبز ٜثٔ ٝیصاٖ ٔسي ٔ ٚیس ٘بؾی اش ٔػٕٔٛیت حبر ٔٛار ٔرادز
ٌفت 7غ ٟٓش٘بٖ رز اعتیبر ٔ ٚسي ٘بؾی اش آٖ  92رزقد اغات  ٚعاجاك
ثرؿٙبٔٚ ٝشازت ثٟداؾت ،ثیٕبزغتبٖ ٞب ٔىّ ث ٝؾٙبغبیای ش٘ابٖ ٔاعاتابر
ثبزراز ٞػتٙد تب ز٘ٚد رزٔبٖ ٘ٛشاراٖ آٟ٘ب ٔ ٚعسفی ؾبٖ ث ٝثٟصیػتای ا٘اجابْ
ؾٛر.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝخیساٖ اغتبٖ ٞبی اقفٟبٖ ،وسٔبٖ  ٚوسرغتابٖ الادأابت
خٛثی رز شٔیٔ ٝٙجبزش ٜثب ٔٛار ٔردز  ٚپسراخت ٞصیٞ ٝٙابی رزٔابٖ آ٘اٟاب
ا٘جبْ رار ٜا٘دٌ ،فت 7رز جٕع آٚزی ٔعتبراٖ ٔتجبٞس ٘یص الدأبت خٛثی اش
غٛی ایٗ ثرؽ قٛزت ٌسفت ٝاغت.
شزٌسپٛز ثب اؾبز ٜثٌ ٝصازؼ ٔدیسوُ ثٟصیػتی اغتبٖ رز ثبز ٜوٕا ٞابی
تسن اعتیبر ٌفت 7رز ٔ 6ب ٜأػبَ 62 ،وٕ ثب حدٚر ٞ 95صاز ٘فس ٔساجعٝ
رز اغتبٖ فعبِیت راؾتٙد.
اغتب٘داز اقفٟبٖ افصٚر 7رز ٕٞیٗ ٔدت حدٚر  66تُٗ ٔٛار ٔردز رز اغتابٖ
وؿ ؾد.ثس اغبظ آٔبز اعالْ ؾد ٜاش غٛی ؾٛزای ٕٞبٍٙٞی ٔجابزش ٜثاب
ٔٛار ٔردز اقفٟبٖ ،رز ایٗ اغتبٖ حدٚر ٞ 69صاز ٔعتبر ٚجٛر رازر.

پیطٌْاد استاًذاس خَصستاى بشای ایجاد
هٌطقِ ٍیژُ اقتصادی دس اَّاص

بخص کطاٍسصی تاهیي کٌٌذُ  01دسصذ
اص دسآهذ استاى اسدبیل

غااسٚیاااع خاااجاااسی
زٚش٘اااابٔاااا ٝازن-
اغتب٘داز خاٛشغاتابٖ
ٌفات  7وابزٌاسٞٚای
ثسای ثاسزغای ایاجابر
ٔٙغمٚ ٝیط ٜالاتاكابری
رز اٛٞاش تؿىیاُ ٔای
ؾٛر تاب زاٞاىابزٞابی
اجسای ایٗ عسح زا ثسزغی وٙد.ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب اغتب٘داز خٛشغتبٖ
رز ٘ؿػت ؾٛزای حُٕ ٘ ٚمُ خٛشغتبٖ ثب ٔاحاٛزیات ثاسزغای
ٔؿىالت جبثجبیی ٔحٕٞ ِٝٛبی تسافیىی رز غسغسای اغتب٘ادازی
خٛشغتبٖ افصٚر 7ثب تٛج ٝث ٝفعبِیت ؾسوت ٞبی ثصزي قٙاعاتای،
ایجبر ٔٙغمٚ ٝیط ٜرز اٛٞاش یه ضسٚزت اغت.
ٚی ٌفتٙٔ 7غمٚ ٝیط ٜالتكبری رز اٛٞاش ٔی تٛا٘د ضٕٗ تٕاسواص
قٙبیع ثصزي ،شٔی ٝٙغِٟٛت قبرزات تجٟیصات قٙعتی  ٚاؾتلابَ
زا فسا ٓٞغبشرٔ.دیسعبُٔ ؾسوت ؾٟسن ٞبی قاٙاعاتای اغاتابٖ
خٛشغتبٖ ٘یص ٌفت 7ؾٟسن قٙعتی ؾٕبز ٜپٙج اٛٞاش ثب تٛجا ٝثاٝ
ٚغعت ٔٙبغت آٖ ٔی تٛا٘د ٔىبٖ ٔٙبغجی ثسای ایجبر ٔٙغمٚ ٝیاطٜ
التكبری ثبؾد.اخالق ٔحٕدیبٖ،ایجبر ٔٙغمٚ ٝیط ٜالاتاكابری رز
اٛٞاش زا رز ز٘ٚك التكبری  ٚقٙعتی خٛشغتبٖ  ٚثٟسٔ ٜاٙادی اش
ثسخی ٔعبفیت ٞبی ٔبِیبتی ؾسوت ٞبی ثصزي قٙعتای تاعایایاٗ
وٙٙد ٜخٛا٘د.
ٚی افصٚر 7ثسای ایجبر ٔٙغمٚ ٝیط ٜالتكبری رز اٛٞاش ث ٝیه ٞاصاز
ٞىتبز شٔیٗ ٘یبش اغت ؤ ٝی تٛاٖ ثرؿی اش شٔیٗ ٞابی اعاساف
ؾٟسن قٙعتی ؾٕبز ٜپٙج اٛٞاش زا رز ایٗ شٔی ٝٙتّٕه واسر.ثاٝ
ٌصازؼ ایس٘ب رز ایٗ ٘ؿػت غ ٝغبعتٔ ٝؿىالت عجٛز ٔاحإاٛاِاٝ
تسافیىی ؾسوت ٞبی ٔبؾیٗ غبشی اش اٛٞاش ث ٝثٙدز أبْ ٔ ٚبٞؿٟس
ثسزغی ؾد.رز ایٗ ٘ؿػت ٔكٛة ؾد رز ٔدت ٞؿت ٔبٔ ٜػیسی
ٔؿرف و ٝاش ٔٙبعك ؾٟسی عجٛز ٘ىٙد ثسای جبثجبیی ٔحٕاٛاِاٝ
ٞبی تسافیىی احداث ؾٛر.

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن
 زیاایااع غاابشٔاابٖ جااٟاابروؿاابٚزشی اغااتاابٖ ازرثاایااُ
ٌفت ۰2 7رزقد اش ٔجإاٛب
رزآٔد ٘بخبِف ایٗ اغتابٖ اش
ٔحُ فعبِیت ٞبی وؿابٚزشی
تبٔیٗ ؾد 62 ٚ ٜرزقاد اش
جٕعیت رز حبَ وبز ٘ایاص رز
ایٗ ثرؽ اؾتلبَ راز٘د.ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب  ،عدیُ غاسٚی رز ٘ؿاػاتای ثاب
فسٔب٘داز خّربَ ثب ثیبٖ إٞیت ثرؽ وؿابٚزشی رز تاٛغاعا ٚ ٝز٘ٚاك
التكبری اغتبٖ افصٚر 7رزآٔد حبقُ اش فعبِیت ٞبی ثرؽ وؿابٚزشی رز
ایٗ اغتبٖ اثس ٔثجت ٔ ٚػتمیٕی ثس التكبر ٔ ٚعیؿت ٔسرْ ٔٙغما ٝرازرٚ.ی
ٌفت 7ثب ٞدف افصایؽ زا٘دٔبٖ وؿبٚزشی  ٚرزآٔد وؿبٚزشاٖ عسح ٞبی
ٕٟٔی اش جّٕ ٝعسح ٔىب٘یصاغی ٖٛوؿبٚزشی  ،تلیایاس اِاٍاٛی وؿات ،
جبیٍصیٙی ازلبْ پس ثبشرٔ ٚ ٜمب ْٚرز ٔمبثُ غسٔبشرٌی  ،اقالح ٘طار راْ ٚ
٘یص وؿت ٔحكٛالت وؿبٚزشی ٌسا٘میٕت اش جّٕ ٝوؿات  ٚتاٛغاعاٝ
شعفساٖ  ،ثبراْ شٔیٙی ٛٔ ٚغیس رز زاغتبی رغتیبثای ثا ٝاٞاداف الاتاكابر
ٔمبٔٚتی رِٚت  ٚافصایؽ رزآٔد ثرؽ وؿبٚزشی اجسا ٔی ؾٛر.
ا ٚث ٝپسراخت ٔ 662یّیبزر زیبَ تػٟیالت ثب٘ىی ثاسای ٔاىاب٘ایاصاغایاٖٛ
وؿبٚزشی  ٚخسید ارٚات پیؿسفت ٝوبؾت  ،راؾت  ٚثاسراؾات رز غابَ
جبزی ث ٝوؿبٚزشاٖ ایٗ اغتبٖ اؾبز ٜوسر  ٚافاصٚر 7ثاب ٞادف آؾاٙابیای
وؿبٚزشاٖ ثب جدیدتسیٗ ؾیٞ ٜٛبی وؿت  ٚتِٛید ٔحكٛالت وؿابٚزشی
رٚز ٜآٔٛشؾی ثسای  219وبزؾٙبظ اغتردأی جدید جاٟابر وؿابٚزشی
اغتبٖ ثسٌصاز  ٚایٗ افسار پع اش ٌرزا٘دٖ رٚز ٜآٔٛشؾی یبفتٞ ٝبی عّٕای
 ٚعّٕی جدید زا ث ٝوؿبٚزشاٖ ٔٙتمُ خٛاٙٞد وسر.
غسٚی اش ٚازر ؾدٖ پٙج ٞصاز ٔ 222 ٚیّیبزر زیبَ خػبزت اش جب٘ت ثبزؼ
تٍسي  ،غسٔبشرٌی ثٟبز ٚ ٜیب حٛارث ٔرتّ عجایاعای ثا ٝوؿابٚزشاٖ
 ٚثبغدازاٖ ایٗ اغتبٖ رز غبَ جبزی خجس رار ٌ ٚفت 7ثاٟاتاسیاٗ زاٞاىابز
ججساٖ خػبزات حٛارث لٟسی ثیٕٔ ٝحاكاٛالت تاٛغاظ وؿابٚزشاٖ ٚ
ثبغدازاٖ اغتبٖ اغت.

اعتشاض خَد ًسبت بِ سضذ سقف دسآهذی پیص بیٌی ضذُ صًجاى سا بِ دٍلت ٍ هجلس اعالم کشدین
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -اغتب٘داز ش٘جابٖ رز
ٚاوٙؽ ث ٝثسخی ؾبیع ٝپساوٙای ٞاب رز خكاٛـ
افصایؽ ٔبِیبتٌ ،فت 7ضٕٗ زر ایٗ ٔاٛضاٛب ثاٝ
ؾىّی و ٝرز ؾجىٞ ٝبی ٔجبشی ٔغسح ؾد ٜاغت،
اعتسال خٛر زا ٘ػجت ث ٝزؾد غیسٔتعبزف غاما
رزآٔدی پیؽ ثیٙی ؾد ٜثسای ایٗ اغتبٖ ث ٝرِٚت ٚ
ٔجّع ؾٛزای اغالٔی اعالْ وسر ٜایٓ.
ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب ،اغداهلل رزٚیؽ أیسی رز جاّاػاٝ
ؾٛزای ثس٘بٔ ٝزیصی اغتبٖ ش٘جبٖ افصٚر 7ث٘ ٝظس ٔای
زغد ایٗ ؾبیعبت ثب ٞدف تاراسیات اغاتاب٘اداز ٚ

ٔجٕٛع ٝرِٚت ،ث ٝثٟب٘ ٝافصایؽ آ٘چٙاب٘ای ٚقاَٛ
ٔبِیبت اش ٔسرْ ش٘جبٖ تٛغظ رِٚت ،ا٘جبْ ٌاسفاتاٝ
اغت.رزٚیؽ أیسی ٌفاتٔ 7اسرار غابَ جابزی
ثٛرج ٝپیؿٟٙبری اغتبٖ اش جّٕ ٝپیؽ ثیٙای ٚقاَٛ
ٔبِیبت زا جٟت جٕع ثٙدی وسر ٚ ٜثسای اعٕبَ رز
الیح ٝثٛرج ٝغبَ  69ث ٝرِٚت فسغتبریٓ.اغاتاب٘اداز
ش٘جبٖ اثساش وسر 7أب رز الیح ٝپیاؿاٙاٟابری رِٚات
زؾد غیسٔتعبزفی ٘ػجت ثٌ ٝرؾاتا ٝثاسای ٚقاَٛ
ٔبِیبت پیؽ ثیٙی ؾد ٜثٛر ،و ٝثب ٔتِٛیابٖ ثا ٝعاٛز
ٔىتٛة  ٚحضٛزی جٟت زفع ایاٗ ٔاٛضاٛب رز

ازتجبط ٞػتیٓٚ.ی تبوید وسر 7افساری وا ٝعای 2
ٞفتٌ ٝرؾت ٝؾبیع ٝپساوٙای واسر ٜثاٛر٘اد ،زؾاد
رزآٔدٞبی وُ اغتبٖ زا ثب زؾد ٚقٔ َٛبِیابت رز
اغتبٖ ،اؾتجبٌ ٜسفت ٚ ٝثب ایٗ ثاٟاب٘ا ٝفضابی زٚا٘ای
جبٔع ٝزا ٘بآزاْ وسر٘د.رزٚیؽ أیسی ثب اؾابز ٜثاٝ
غبثمٔ ٝیصاٖ زؾد ٚقٔ َٛبِیبت ش٘جبٖ رز غبَ ٞبی
ٌرؾت ٝاؾبز ٜوسر ٌ ٚفت 7رز غبَ جبزی ٔتٛغاظ
ٚقٔ َٛبِیبت رز وؿٛز  9966رزقد اغاتِٚ ،ای
اغتبٖ ش٘جبٖ  9..1رزقد اغت.اغاتاب٘اداز ش٘اجابٖ
تبوید وسر7حتی ٔیصاٖ پایاؿاٙاٟابری رِٚات ثاسای

ٚقٔ َٛبِیبت اش ٔسرْ ش٘جبٖ اقالح ٘ ٓٞؿاٛر ثاٝ
غ ٝعّت جبی ٍ٘سا٘ی ٘رٛاٞد راؾت.

هقالِ
فشابُحشاى آب ٍ چالص ّای
ّیذسٍپلیتیک دس ایشاى

ثبز زٚا٘ی ثسخبغت ٝاش ٍ٘سا٘ی ٘ػجت ث ٝثاحاساٖ آة ،ثاٝ
افصایؽ تٙؽ ٞبی اجتٕبعی  ٚاعاتاساضابت خایابثاب٘ای
ٔغبِجبت آثی ٛٔ ٚضع ٌیسی وبزٌصازاٖ ٕ٘ ٚبیاٙادٌابٖ
ٔجّع ٔٙجس ؾد ٜاغت ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝعی ٔاسرار ٔابٜ
غبَ جبزی ثیؽ اش غ ٝرزٌیسی ٌسٞٚی زا رار و ٝعی
آٖ ر ٚتٗ وؿت ٚ ٝرٞ ٜاب تاٗ شخإای  ٚرغاتاٍایاس
ؾد٘دٛ٘.ؾتبز پیؽ ز ،ٚاش ٔٙظس ٞیدزٚپّیتیه ثٚ ٝاوبٚی
پیبٔدٞبی اجتٕبعی ،غیبغی ٔ ٚحیظ شیػتی ثحساٖ آة
رز وؿٛز ٔی پسراشر.
ثبزؼ ا٘دن  ٚخؿىػبِی ،ثرؿی اش عجیعت جلسافیبیای
وؿٛز ٔب ثٛر ٜاغت .عی چٙد ر ٝٞاخیاس ثاسخابغاتا ٝاش
وبٞؽ ثبزؼ  ٚافصایؽ ٔكسف آة ،آثرٛا ٟ٘بی وؿٛز
ث ٝؾدت افت وسر ٜا٘د  ٚزٚاٖ آة ٞابی راخاّای ثاٝ
ٚاغغ ٝرٌسٌ٘ٛی رز ٘ٛب ٔ ٚیاصاٖ ثابزؼ ٌ ٚػاتاسؼ
غدغبشی رز عُٕ خؿىید ٜیب ریٍس ث ٝغابٖ ٌارؾاتاٝ
زٚاٖ ٘یػتٙد .ثس ثٙیبر آٔبزٞبی ٔٛجٛر ثیؽ اش  51رزقد
ٔٙبثع شیسشٔیٙی آة ثسراؾت ؾد ٜاغات رز حابِایاىاٝ
اغتب٘دازر ثسراؾت آة شیسشٔیٙی  ۰2رزقد اغت.
رز ایٗ ٔیبٖ ،ؾدت ایٗ زٚیدارٞاب رز حاٛضا ٝآثاسیاص
ٔسوصی ،اثعبر أٙیتی  ٚپیبٔدٞبی ٞیدزٚپّیتیه ٌػتاسرٜ
تسی راؾت ٝاغت .فصایٙدٌی رأ٘ ٝٙیبشٞبی آثی ،وابٞاؽ
ثبزؼ ٘ ٚبثٛری آثرٛاٖ ٞب ث ٝعسح زاٞىبز ا٘تمبَ آة اش
ریٍس ٔٙبعك  ٚحٛضٞ ٝب ا٘جبٔید ٜاغت؛ حٛضاٞ ٝابیای
و ٝخٛر ٘یبشٔٙد ٕٞبٖ آة ٞػتٙد.
ثبز زٚا٘ی ثسخبغت ٝاش ٍ٘سا٘ی ٘ػجت ث ٝایٗ ٔػابئاُ ،ثاٝ
افصایؽ تٙؽ ٞبی اجتٕبعی  ٚاعاتاساضابت خایابثاب٘ای
ٔغبِجبت آثی ٛٔ ٚضع ٌیسی وبزٌصازاٖ ٕ٘ ٚبیاٙادٌابٖ
ٔجّع ٔٙجس ؾد ٜاغت ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝعی ٔاسرار ٔابٜ
غبَ جبزی ثیؽ اش غ ٝرزٌیسی ٌسٞٚی زا رار و ٝعی
آٖ ر ٚتٗ وؿت ٚ ٝرٞ ٜب تٗ شخٕی  ٚرغتٍیس ؾد٘د.
٘ٛؾتبز پیؽ ز ،ٚاش ٔٙظس ٞیدزٚپّایاتایاه ثاٚ ٝاوابٚی
پیبٔدٞبی اجتٕبعی ،غیبغی ٔ ٚحیظ شیػتی ثحساٖ آة
رز وؿٛز ٔی پسراشر.
ٔمدٔٝ
پساوٙؽ ٔٙبثع عجیعی اش ٔسشٞبی غیبغی تجاعایات ٘إای
وٙد .عجیعت ثٞ ٝس جبیی ٌٝ٘ٛ ،خبقی اش ٔٙبثع  ٚذخبیاس
زا ازشا٘ی راؾت ٝاغت .رز ایٗ ٔیبٖٞ ،یچ یه اش ٔاٙابثاع
عجیعی،ث ٝا٘داش ٜآة ؾیسیٗ ثسای شیػت ٔ ٚاب٘ادٌابزی
ا٘ػبٖ ازشؼ  ٚاِٛٚیت ٘داؾت ٝا٘اد .اش ایاٗ ز،ٚفاساٞآ
وسرٖ آة ثٚ ٝیط ٜرز آٖ رغت اش ٚاحدٞبی غیابغای-
فضبیی و ٝوٕجٛر ٔٙبثع آة ؾیسیٗ راز٘د ثا ٝواٛؾاؽ
لّٕسٚرازاٖ (وبزٌصازاٖ  ٚحبوٕبٖ) جٟت ٔ ٚعاٙاب رارٜ
اغت.
یبفتٞ ٝبی ٔٛجٛر ٘ؿبٖ ٔی رٙٞد و ٝرز ٓٞتٙیدٌی تلییس
رٌسٌ٘ٛی الّیٓ رز ٔمیبظ جٟب٘ی ،تلییس اٍِاٛی ثابزؼ
رز ٔمیبظ ٔٙغم ٝای ،وبٞؽ ثبزؼ٘ ،بوبزآٔدی اٍِاٛی
ٔكسف  ٚتلییس  ٚتؿدید اٍِٛی پرؽ ثبزؼ رز ٔمیابظ
ّٔی  ٚفسّٔٚی ،ث ٝزخدار ٘بٌٛاز افت ٔیصاٖ ا٘دٚخت ٝآثی
آثرٛاٖ ٞب  ٚفس٘ٚؿت شٔیٗ رز وؿاٛزٔابٖ ا٘اجابٔایادٜ
اغتٚ .ضعیتی و ٝرز آیٙد٘ ٜیص تؿدید خاٛاٞاد ؾاد ٚ
ریٍس اثعبر أٙیت اجتٕبعی ،غیبغی ،فسٍٙٞی ،التكابری
 ٚشیػت ٔحیغی وؿٛز زا ثب چبِؽ ٞبی ثٙیبری  ٚپبیداز
ز ٚث ٝز ٚخٛاٞد وسر.
أب اش آ٘جب و ٝاثعبر فبجع ٝآفسیٗ ٘بثٛری ٔاٙابثاع آة ٚ
ثٙیبرٞبی شیػتی ث ٝیىجبز ٜزا ٕ٘ی رٞد ،زٚیاىاسرٞاب ٚ
ٍ٘سؼ ٞبی ٔٛجٛر ٘ػجت ث ٝأٙیت ٔحیظ شیػت وؿٛز
ٛٙٞش ضزفب  ٚفٛزیت ثحساٖ زا رز٘یبفتٍ٘ ٚ ٝبٞی شیٙتی ٚ
تجّٕی ثٚ ٝیسا٘ی ٔحیظ شیػت وؿٛز رازر .رارٞ ٜاب ٚ
یبفتٞ ٝبی و٘ٛٙی رزثبز ٜافُت یب ث ٝغرٙی غسزاغات تاس
پبیبٖ ٘ ٚبثٛری آثرٛاٖ ٞب  ٚفس٘ٚؿػت رؾت ٞب ،آیٙادٜ
ای ٞساغٙبن فسازٚی وؿٛز ٔی ٕ٘بیب٘ٙد .جاٙاً آة
ریسٌبٞی اغت و ٝرز وؿٛز رغت وٓ رز حٛض ٝآثسیص
ٔسوصی آغبش ؾد ٜرز حبِی و ٝوإاتاس زغاب٘ا ٝای ٚ
ٚاوبٚی ؾد ٜاغت.
ثس٘بٔٞ ٝب  ٚشیسغبخت ٞبی ٔٛجٛر ٘بتٛاٖ اش زٚیبزٚیی ثب
تٙؽ آثی فساٌیس و٘ٛٙی  ٚآیٙدٞ ٜػاتاٙاد .اش ایاٗ ز،ٚ
ٔدیسیت وّٕی ٔحٛز وؿٛز ریٍس ث ٝغبٖ ٌرؾت ٚ ٝثای
تٛج ٝث ٝؾىٙٙدٌی شیػت ثٞ ْٛبی وؿاٛز ٘ابٔإاىاٗ
اغت.
ثس ثٙیبر ثسخی پیؽ ثیٙی ٞب چٙبٖ چ ٝز٘ٚد و٘ٛٙی تاداْٚ
ثیبثد ،عی چٙدیٗ غبَ آیٙد ٜثرؽ وال٘ی اش جإاعایات
وؿٛز ثٚ ٝیط ٜرز حٛش ٜآثسیص ٔسوصی جبث ٝجب خاٛاٞاد
ؾد و ٝخٛر ثػتسی ثسای ٔػبئُ  ٚچبِؽ ٞبی أاٙایاتای
ارأ ٝرازر
خٛاٞد ثٛر.

