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اهشّص ّلتی کَ ّیذئْ کلیپ تظبُشات کبسگشاى صزوتکؼ ُفت تپَ ثذعتن سعیذ, ّ عشکْة ّزؾیبًَ کبسگشاى تْعػ 

ًیشُّبی اهٌیتی ثب گبص اؽک آّس ّ...سا دیذم, ثشای لسظبتی ًوی تْاًغتن ُیچ تْصیفی ثشای ایي دّلت اصالزبت ّ 

تذثیش ؽیبداى ثیبثن, ّ ثشاعتی ایي دّلت ؽشیک دصد ّ سفیك لبفلَ سا چَ هی تْاى ًبهیذ؟ صى عتیض ّ دؽوي دختشاى 

هیذاى اًمالة, دؽوي کْدکبى کبستي خْاة, دؽوي کبسگشاى, دؽوي هؼلوبى, دؽوي داًؾدْیبى, دؽوي هتخصصبى 

 هسیػ صیغت ّ....,یب ثمْل ؽِشیبسی کَ ثشای ایي لْم ثذ کیؼ ًیض هی عشّد:

آًچَ خْثبى ُوَ داسًذ تْ تٌِب داسی, آیت سزوت سّی تْ ثَ لشآى هبًذ!, دس ؽگفتن کَ چشا دػْی اصالذ داسی؟, کبس 

 عشکْة تْ کبسعتبى کشد, ساعتی ًمؼ غشیجی ّ توبؽب داسی)ثب کوی تغییش دس ؽؼش(

ّ تٌِب تْاًغتن ایي دّلت ؽیبدی ّ توبهیت ایي دیکتبتْسی اعالهی سا زکْهت ظذ ایشاى ّ ایشاًی ثٌبهن, کَ الجتَ 

 .تْصیف ّ ثیبى توبم ّ کبهلی ثشای ایي ثالی ثَ خبى افتبدٍ هشدم ّهیِي ًیغت

دس عبلِبئی کَ دثیشعتبى ثْدم,)ثب افکبس ّ خبرثَ ُبی آًضهبى, ّ ثَ اصطالذ تالػ ثشای کغت خصلت ُبی کبسگشی 

ّ...( تبثغتبًِب ثؼٌْاى کبسگش دس ُفت تپَ کبس هی کشدم, ّ اص ًضدیک ؽبُذ خبثدبئی ُب ّ تغییشاتی کَ پیؼ ّ پظ اص 

عمْغ ؽبٍ دس آًدب سّی هی داد ثْدم, ّ ُوچٌیي سًح ّ فؾبس غبلت فشعب ثش کبسگشاى صزوتکؼ آًدب) کَ اکثش کبسگشاى 

ثْهی ُفت تپَ, ؽْػ داًیبل ّ اًذیوؾک ثْدًذ( سا هی دیذم. ثَ ُویي دلیل ثب دیذى عشکْة تظبُشات اهشّص الصم 

دیذم ًگبُی ثَ پیؾیٌَ هجبسصات کبسگشاى ُفت تپَ داؽتَ ثبؽین, تب کوی ثیؾتش ثب عیبعت ُبی ظذ کبسگشی 

 .زکْهت زبهی هغتعؼفبى!, دّلت ُبی ادّاسی اهبم صهبى!, ّ ّالیت دصداى آؽٌب ؽْین

َ  ًیؾکش ُفت تپَ، یکی اص ثضسگ تشیي ّازذُبی تْلیذی دّلتی دس صٌؼت ًیؾکش ایشاى هسغْة  هدتوغ کبسخبً

هی ؽْد, کَ دس کوی ثبالتش اص ؽِش ؽْػ، یکی اص ؽِشُبی اعتبى خْصعتبى ّالغ ؽذٍ اعت. ایي هدتوغ، اص غشف 

ّصاست خِبد کؾبّسصی ثَ ّصاست صٌبیغ، تفْیط اختیبس ؽذٍ ثْد. ًین لشى اص تأعیظ ایي هدتوغ هی گزسد ّ ًخغتیي 

کبسخبًَ تْلیذ ؽکش دس ایشاى اعت کَ ؽبهل چٌذیي ثخؼ اص خولَ ثخؼ کؾبّسصی، کبسخبًَ تسصیل ؽکش اص ًیؾکش، 

اداسٍ تدِیضات تشاثشی، خذهبت ّ خْساک دام اعت, ظشفیت اعوی هدتوغ کؾت ّ صٌؼت ًیؾکش ُفت تپَ، تْلیذ 

 .۰۳۳ ُضاس تي ؽکش، ۳۳ ُضاس تي هالط، ۳۳۳ ُضاس تي ثبگبط ّ ۵۵ ُضاس تي خْساک دام اعت

کبسگشاى هدتوغ کؾت ّ صٌؼت ًیؾکش ُفت تپَ, تدوؼبت ّ الذاهبت اػتشاظی خْدؽبى سا دس عبل ُبی 4851 ّ 58 ثب 

اػتصبثبت پی دس پی ّ ثب ؽؼبس "هب کبسگش ُفت تپَ این, گشعٌَ این, گشعٌَ این" ّ...آغبص کشدًذ, کَ اّلیي ثبس ثذلیل 

ػذم پشداخت دعتوضد آًِب ثَ هذت عَ هبٍ هتْالی ثْد. عپظ اص اثتذای ثِبس 58 ایي اػتصبثبت ّ تدوؼبت اػتشاظی, 

هدذدا آغبص ّ تب هِش ّ اعٌفذ ُوبى عبل دس اؽکبل گًْبگًْی هبًٌذ تسصي دس هسْغَ کبسخبًَ, تدوؼبت اػتشاظی ّ 

ساُپیوبئی دس همبثل اعتبًذاسی ّ ...اداهَ یبفت, اهب پظ اص اًتؾبس خجش فشّػ 41 ُضاس ُکتبس اص اساظی کؾبّسصی 

کبسخبًَ تْعػ کبسفشهبیبى دس تبسیخ 48 اسدیجِؾت 4853 , کبسگشاى ًیؾکش ُفت تپَ ظوي ساُپیوبئی ُبی هختلف ّ 

 :ثغتي خبدٍ اًذیوؾک –اُْاص, خْاعتَ ُبی خْد سا ثَ صْست صیش تذاّم ثخؾیذًذ

 پشداخت عَ هبٍ دعتوضد ػمت افتبدٍ (۰

ٍ عبصی ُبی دسّغیي ّ پبیبى دادى ازعبس فؼبالى کبسگشی ثَ دادگبٍ (۲  پبیبى دادى ثَ پشًّذ 

 ثشکٌبسی هذیش ػبهل ّ اػعبی ُیأت هذیشٍ ؽشکت (۳

 ثشکٌبسی سئیظ زفبظت (۴

 ایدبد عٌذیکبی هغتمل کبسگشی (۵

دس آثبًوبٍ 4858 زذّد 1822 ًفش اص کبسگشاى ًیؾکش ُفت تپَ دس ًبهَ ای ثَ هذیش کل ؽْسای کبس خْاعتبس ثبصگؾبئی 



.عٌذیکبی خْد کَ پیؼ تش دس عبل 4888 تبعیظ ؽذٍ ثْد, ؽذًذ

 

اهب ایي دسخْاعت عبدٍ ّ هؾشّع صٌفی, ثدبی یک ثشسعی کبسگشی ثَ ػٌْاى یک هغئلَ اهٌیتی ثشسعی ؽذ!, ّ 

ًْیغٌذگبى ایي دسخْاعت ُوگی ثبصداؽت ؽذًذ. ػلی ًدبتی, خلیل ازوذی, فشیذّى ًیکْفشد, لشثبى ػلی پْس ّ 

دمحم زیذسی ًیب, ثؼٌْاى سئیظ ّ چِبس ػعْ ُیئت هذیشٍ عٌذیکبی کبسگشی ثَ اتِبم تجلیغ ػلیَ ًظبم دس دادگبٍ اًمالة 

هسبکوَ ؽذٍ ّ ثَ یک عبل زجظ ّ عَ عبل هسشّهیت اص زعْس دس عٌذیکب ّ توبهی فؼبلیت ُب ّ اًتخبثبت صٌفی 

 ...کبسگشاى هسکْم ؽذًذ

 

عپظ هذتی اص ایي ازکبم تؼلیك ؽذ...اهب هجبسصات عٌذیکبی کبسگشی ًیؾکش ُفت تپَ دس غْل عبلِبی ثؼذ کوبکبى 

 .تالؽِبی خْد اداهَ داد ّ ثؼٌْاى یک الگْ ثشای هجبسصات خٌجؼ کبسگشی هیٌِوبى تجذیل گؾتثَ 

ًفش اص کبسگشاى هؼتشض هدتوغ ُفت تپَ خجش دادًذ. ایي ثبصداؽت پظ  ۰۵ُب اص ثبصداؽت  سعبًَ ۰۳۳۶هشداد  ۴دس تبسیخ 



بت صٌفی خْد اتفبق افتبد. سّص ثؼذ ًیض اص تدوغ اػتشاظی گشُّی اص کبسگشاى ًیؾکش ُفت تپَ ثشای سعیذگی ثَ هطبلج

کبسگشاى ایي هدتوغ ثبس دیگش ُن ثشای پیگیشی هطبلجبت لجلی ّ ُن ثشای اغالع یبفتي اص ّظغ ُوکبساى ثبصداؽتی ؽبى 

 . دعت ثَ اػتشاض صدًذ

َ تي اص کبسگشاى هؼتشض ؽشکت ًیؾکش ُفت تپَ غی سّصُبی ًیو ۴۳: ۰۳۳۶هشداد  ۰۴ُبی هٌتؾش ؽذٍ دس  گضاسػ

اًذ. ایي خجش تْعػ عٌذیکبی کبسگشاى ؽشکت ًیؾکش ُفت تپَ هٌتؾش  هشداد هبٍ ثَ دادگغتشی ؽْػ ازعبس ؽذٍ

ُب دس پی پشداخت ًؾذى زمْق اسدیجِؾت ّ  ُب ثذًجبل اػتصبة کبسگشاى اعت. آى ُب ّ ازعبسیَ گشدیذ ایي ثبصداؽت

بل گزؽتَ ّ پبداػ دّ عبل لجل ؽبى ُؾت هبٍ ثي ع,  ۰۳۳۴زمْق ثِوي ّ اعفٌذ عبل ,  ۰۳۳۶خشداد عبل 

 دعت ثَ اػتصبة صدًذ

ّ ًِبیتب اّلیي اًتخبثبت اػعبی ُیأت هذیشٍ عٌذیکبی کبسگشی ؽشکت کؾت ّ صٌؼت ًیؾکش ُفت تپَ صجر سّص 

ُبی فشاّاى  ُب ّ هوبًؼت سغن هخبلفت ًفش اص کبسگشاى ایي ؽشکت ّ ػلی ۰۳۳۳ثب ؽشکت  ۰۳۳۱ؽٌجَ اّل آثبى  چِبس

 ...ّ ُؾذاسُبی ّصاست اغالػبت ثَ فؼبالى کبسگشی ثشگضاس ؽذّصاست کبس 

ثب زذّد ُفت ُضاس کبسگش ثَ ثخؼ خصْصی ّاگزاس ؽذ, اهب ثب ایي پیؼ ؽشغ کَ دّ  ۳۴ایي ؽشکت دس اعفٌذ عبل 

یبفت, تب کبسگشاى افضایؼ   هؾکالت التصبدی  ُضاس کبسگش اخشاج ؽًْذ!, ّ اص ایي تبسیخ ثَ گفتَ کبسگشاى ایي ّازذ تْلیذی،

ؽْد, ّ تؼْیك دعتوضدُب ثَ اهشی ػبدی تجذیل ؽذٍ اعت... ,  خبیی کَ زمْق آًبى ثب تبخیشُبی فشاّاى پشداخت هی

دس ّالغ اص صهبًی کَ ًبصش هکبسم ؽیشاصی تبخش ػوذٍ ؽکش ؽذٍ ّ ُیْالی لبچبق ثشادساى لبچبلچی ّ ؽشکبء!, هؾغْل 

گؾت, ایي فؾبسُبی هعبػف ّ خشد کٌٌذٍ ثَ ثٌیبدُبی التصبدی  ّاسدات ّ لبچبق ؽکش اص چیي ّ هبچیي! ثَ ایشاى

 .ایشاى, کوش کبسگشاى ًیؾکش ًیض دس صیش ثبس تجؼبت ایي دّ اُشم لْی ّ زتی خبسج اص کٌتشل دّلتی, ؽکغتَ ؽذٍ اعت

ًؾبى دادى اًذ، ثشای ثَ تؼطیلی کؾبًذى ایي هدتوغ ثضسگ تْلیذی، ثب  ُویي افشاد کَ دس ایشاى ثَ هبفیبی ؽکش هؼشّف

ُبیی  ُبی دّلتی، ًیبص عَ عبل کؾْسایشاى سا اص غشیك اعکلَ دُی کبسخبًَ ّ عْءاعتفبدٍ اص ساًت هدبصی ػذم عْد

ُب ًیغت، ؽکش ّاسد کشدٍ ّ ثشای کٌتشل تْلیذ ّ تدبست ایي کبال، ؽکش سا دس اًجبسُب  کَ ُیچ ًظبست سعوی ثش آى

، عبالًَ یک هیلیْى ّ ُؾت ُضاس تي ؽکش اعت، الصم اعت کٌٌذ. اگش هیضاى هصشف داخلی کؾْس ًگِذاسی هی

ؽؾصذ ُضاس تي ؽکش ّاسد ؽْد، اهب هؾبُذٍ ؽذٍ کَ هبفیبی ؽکش، تٌِب دس یک ًْثت دّ هیلیْى ّ پبًصذ ُضاس تي 

اًذ، ثذیِی اعت کَ  ُبی کٌتشل ؽذٍ ّ ثذّى پشداخت ُیچگًَْ ػْاسض گوشکی ّاسد کؾْس کشدٍ ؽکش اص غشیك اعکلَ

ُبی تْلیذی ؽکش ّ ؽشکت ُبی تبثغ ّ ُوچٌیي  اسدات ّ اًجبؽت ایي کبال، هٌدش ثَ تؼطیلی کبهل هدتوغتذاّم ّ

 .ُضاس کبسگش ؽبغل دس ؽِشعتبى ؽْػ ّ ؽِشُبی اغشاف آى خْاُذ ثْد ۲۳ثیکبسی ثیؼ اص 

سی ًیض اص هذتِب غی عبلِبی ثؼذ ًیض هجبسصات عٌذیکبئی کبسگشاى ًیؾکش ُفت تپَ ثی ّلفَ اداهَ داؽتَ ّ دس عبل خب

 .پیؼ اص لیبم عشاعش دی هبٍ, پیؾگبم اػتصبثبت کبسگشی دس هیِي ثْدٍ اًذ

هجبسصات کبسگشاى ُفت تپَ ثب خْاعتَ پشداخت دعتوضدُبی ػمت افتبدٍ آغبص ؽذ. آًِب ثب اػتصبثبت ّ تدوؼبت اػتشاظی 

ؽذگبى ًیض آصاد ؽذًذ ّ ثَ کبس خْد  دعتگیشهذاّم تْاًغتٌذ کبسفشهبیبى سا ّاداس ثَ پشداخت زمْق هؼْلَ ًوْدٍ ّ ُوَ 

ای تبصٍ ؽذ, کَ ثشای کبسگشاى ُفت تپَ ّ کل خٌجؼ کبسگشی دعتبّسد  ثبصگؾتٌذ. اهب ایي هجبسصٍ عٌذیکبئی ّاسد هشزلَ

 . ثغیبس اسصؽوٌذی سا دس پی داؽت

فت. اػتصبة کبسگشاى اص سّص دس آرس هبٍ اهغبل تدوؼبت اػتشاظی کبسگشاى ُفت تپَ ثب ؽذت ثیؾتشی ثشگضاس ّ اداهَ یب

 آرس اداهَ یبفت 12آرس هبٍ اهغبل آغبص ؽذٍ ثْد ّ تب  45

  



دس ایي اػتصبة هٌدولَ یکی اص صًبى کبسگش عخٌشاًی اػتشاظی داؽت کَ دس خجشگضاسی ُبی داخلی ّ خبسخی ًیض 

 هٌؼکظ ؽذ:

 فیلن اػتصبة کبسگشاى ُفت تپَ ّ عخٌبى یکی اص صًبى کبسگشاى هؼتشض 12 آرس 4838

https://youtu.be/MKaD7i0HmPc 

 ایي خبًن کبسگش ثب ؽدبػت دس اػتصبة کبسگشاى ُفت تپَ هٌدلوَ گفت:

هب تب االى خْاعتوْى غلت زمْلوْى ثْدٍ، ۵ هبٍ زمْق ًگشفتین هبئی کَ سعوی ثْدین، اًّبیی کَ لشاسدادی ثْدًذ ...

خیلی ثیؾتش، اًّبیی کَ سّصهضد ثْدًذ خیلی ثیؾتش، اًّبیی کَ پیوبًی ثْدًذ خیلی ثیؾتش. اص زبال ثَ ثؼذ زمْق 

 ًویخْاُین اص زبال ثَ ثؼذ زشف هب سفتي افؾبس ّ ّاگزاسی ؽشکت اص ثخؼ خصْصی ثَ ثخؼ دّلتی اعت...

 
 

اّ دس اداهَ عخٌشاًی خْد ثب لبغؼیت گفت: تب صهبًیکَ کغی پبعخگْی کبسگشاى ُفت تپَ ّ خبًْادٍ ُبیؾبى ًجبؽذ 

کبس تؼلیمَ ّ اص فشدا اػتصبة ّ اػتشاض سا ثَ همبثل فشهبًذاسی هٌتمل خْاُین کشد. ایي صى خغْس دس پبیبى عخٌشاًی 

خْد ثب اؽبسٍ ثَ ًمؼ صًبى دس ثغتي خبدٍ هٌتِی ثَ ؽشکت، ُوَ کبسگشاى سا ثَ زوبیت اص الذاهبت لبغؼبًَ صًبى 

 کبسگش کبسخبًَ فشا خْاًذ...

اهشّص ًیض دس اداهَ اػتصبثبت ّ تدوؼبت کبسگشی, ًیشُّبی عشکْثگش اهٌیتی دیکتبتْسی اعالهی زبکن, تظبُشات کبسگشاى 

  صزوتکؼ ًیؾکش ُفت تپَ سا ثب گبص اؽک آّس ّ...هْسد زولَ لشاس دادًذ.

https://www.facebook.com/moses.hatamian.7… 

پظ اص لیبم عشاعشی دی هبٍ, ًیض فؾبسُبی دّلت ّ ًیشُّبی اهٌیتی ّ اغالػبتی ثش کبسگشاى ُفت تپَ ثیؾتش ؽذٍ 

 ثْد, کَ ًبؽی اص ُشاط ّ پظ لشصٍ ُبی لیبم عشاعشی ثَ ًظش هی سعیذ.

عٌذیکبی کبسگشاى ؽشکت ًیؾکش ُفت تپَ سّص یکؾٌجَ ۰۵ ثِوي، خجش داد کَ ُوضهبى ثب اداهَ اػتصبة کبسگشاى ایي 

ٍ اًذ.  ّازذ،  دعتکن ۳۴ تي اص کبسگشاى ثَ دعت ًیشُّبی یگبى ّیژٍ ًیشّی اًتظبهی ثبصداؽت ؽذ

ثَ ًْؽتَ کبًبل تلگشاهی عٌذیکبی کبسگشاى ؽشکت ًیؾکش ُفت تپَ ، اعوبػیل ثخؾی، کشاهت پبم، سزین ثغبک ّ 

سهعبى ػلیپْس، اص ًوبیٌذگبى کبسگشاى، خضّ ثبصداؽت ؽذگبى ُغتٌذ. ایي چِبس تي دس چٌذ سّص گزؽتَ ثبصخْیی ؽذٍ 

 ثْدًذ

پیؼ اص ایي ًیض آلبی ثخؾی ٌُگن ثبصگؾت ثَ خبًَ اػ دس دصفْل هْسد زولَ ًمبثذاساى لشاس گشفتَ ثْد کَ تبکٌْى 

 ُْیت آًبى هؾخص ًؾذٍ ّ ًیشّی اًتظبهی ُن دس ایي هْسد اظِبسًظش ًکشدٍ اعت.

ٍ اًذ.   ایي گضاسػ زبکیغت کَ ثبصداؽت ؽذگبى ثَ پبعگبٍ ًیشّی اًتظبهی ُفت تپَ هٌتمل ؽذ

یک کبسگش ؽشکت ًیؾکش ُفت تپَ دس ایي هْسد ثَ سادیْ فشدا گفت کَ کبسگشاى ثبصداؽتی ثَ پلیظ اهٌیت ؽْػ اًتمبل 

 یبفتَ اًذ

اص عْیی،  کبًبل تلگشاهی عٌذیکبی کبسگشاى ؽشکت ّازذ اتْثْط ساًی تِشاى ّ زْهَ ُن گضاسػ داد کَ 

ٍ اًذ.  ثبصداؽت ؽذگبى ثب دعتجٌذ ّ پبثٌذ ثَ دادگغتشی ؽْػ هٌتمل ؽذ

 ٌُْص اص دلیل ثبصداؽت ایي کبسگشاى ّ یب اتِبم ّاسد ؽذٍ ثَ آًبى خجشی هٌتؾش ًؾذٍ اعت.

ٍ اًذ. پیؼ  دس عبلیبى اخیش، کبسگشاى ّ فؼبالى کبسگشی ّ صٌفی ثَ اتِبم ُبی اهٌیتی ثبصداؽت ّ یب هسکْم ثَ صًذاى ؽذ

اص ایي ًیض، ثشای دعتکن ۱۳ کبسگش ؽشکت ًیؾکش ُفت تپَ پشًّذٍ لعبیی تؾیل ؽذٍ ثْد. آًِب پظ اص اػتصبة ثضسگ 

 کبسگشاى ًیؾکش ُفت تپَ دس ؽِشیْس هبٍ ثبصداؽت ّ یب ازعبس ؽذٍ ثْدًذ.

https://youtu.be/MKaD7i0HmPc
https://www.facebook.com/moses.hatamian.7?hc_ref=ARRXky91WQbwHCHWtijyAVN1dxr5In80W_TmT9rndl8Gz8xnGUlFtsPrCGVvkAYEYGo


عٌذیکبی کبسگشاى ؽشکت ًیؾکش ُفت تپَ دس ثیبًیَ سّص یکؾٌجَ خْد گفت کَ ًیشُّبی یگبى ّیژٍ اص ؽٌجَ ؽت ۰۴ 

َ ؽذت اهٌیتی دس کبسخبًَ ثشلشاس اعت ّ کبسخبًَ تجذیل  َ اًذ ّ "خْ ث ثِوي، دس هسْغَ ؽشکت »زعْسچؾوگیش«  داؽت

 ثَ پبدگبى ؽذٍ اعت".

ایي تؾکل کبسگشی ظوي دسخْاعت ثشای آصادی فْسی کبسگشاى ثبصداؽت ؽذٍ، خْاعتبس پبیبى فعبی اهٌیتی ؽشکت 

عٌذیکبی کبسگشاى ؽشکت ًیؾکش ُفت تپَ دس ػیي زبل،  ًیؾکش ُفت تپَ ّ خشّج عشیغ یگبى  ّیژٍ اص ایي ؽشکت ؽذ.

اػتصبة ، تدوغ ّ اػتشاض سا »زك اّلیَ ّ ثی چْى ّ چشای کبسگشاى« داًغت ّ افضّد: »ُیچ کبسگشی ثَ دلیل 

زك خْاُی، اػتشاض ّ اػتصبة ّ تدوغ ًجبیذ هْسد ثی زشهتی، دعتگیش، ثبصداؽت ّ هْسد تِبخن ًیشُّبی ًظبهی لشاس 

 «گیشد.

ثش اعبط ایي گضاسػ، اػتصبة کبسگشاى تب ظِش سّص یکؾٌجَ ّ ثَ سغن ثبصداؽت ُب اداهَ داؽتَ اعت ّ آًبى دس هسْغَ 

ٍ اًذ.  ؽشکت ًیؾکش ُفت تپَ تدوغ کشد

 کبسگشاى اػتصبثی ظوي دسخْاعت ثش پشداخت هؼْلبت هضدی خْد خْاعتبس آصادی ُوکبساى صًذاًی ؽبى ُغتٌذ.

 اػتصبة کبسگشاى اص چِبسؽٌجَ گزؽتَ ؽشّع ؽذٍ اعت.

َ ُبی  ثشخْسد ثب کبسگشاى ؽشکت ًیؾکش ُفت تپَ دس ؽشایطی اًدبم ؽذٍ اعت کَ کٌفذساعیْى ثیي الوللی اتسبدی

کبسگشی دس سّصُبی اخیش اص ۳۳۰ عٌذیکب ّ اتسبدیَ ػعْ خْد دس ۰۶۳ کؾْس خْاعتَ ثْد ًغجت ثَ آًچَ »آصاس ّ اریت« 

َ ُبی خوِْسی  فؼبالى کبسگشی ّ »ًمط عیغتوبتیک«  زمْق کبسگشاى ّ ًیض تؾکل یبثی آًبى ًبهیذ، ثَ عفبستخبً

 اعالهی ایشاى اػتشاض کٌٌذ.

ایي فشاخْاى پظ اص آى دادٍ ؽذ کَ گضاسػ ُبیی دس هْسد افضایؼ ثشخْسدُبی اهٌیتی ّ لعبیی ثب فؼبالى کبسگشی ّ 

کبسگشاى ّ ًیض تؾذیذ هؾکل پشداخت ًؾذى چٌذ هبَُ دعتوضد کبسگشاى دس هٌبغك هختلف ایشاى، اص خولَ دس ؽشکت 

 ًیؾکش ُفت تپَ اًتؾبس یبفتَ اعت.

َ ُبی کبسگشی کَ ۲۳۲ هیلیْى کبسگش سا تست پْؽؼ داسد، دس فشاخْاًی کَ صبدس کشدٍ،  کٌفذساعیْى ثیي الوللی اتسبدی

ثب اؽبسٍ ثَ صًذاًی کشدى ّ ثبصداؽت ؽوبسی اص فؼبالى کبسگشی ّ زمْق هؼلوبى ّ ًیض هسبکوَ تؼذاد دیگشی اص آًبى ثَ 

ٍ اًذ.  دلیل فؼبلیت ُبی عٌذیکبیی ؽبى ًْؽتَ اعت کَ آًِب ثش اعبط »اتِبم ُبی ًبدسعت« هسبکوَ ّ هسکْم ؽذ

یکی اص اػعبی عٌذیکبُبی اسّپبیی دس گفت ّگْ ثب سادیْ فشدا اػالم کشد کَ اؽبسٍ ایي کٌفذساعیْى ثَ اتِبم ُبی 

اهٌیتی ّاسد ؽذٍ ثَ فؼبالى کبسگشی ّ ؽوبسی اص کبسگشاى هؼتشض ثَ ؽشایػ صٌفی ؽبى دس عبلیبى اخیش ثْدٍ اعت؛ 

ٍ ُبی غْالًی هذت صًذاى ّ یب زتی صذّس ّ اخشای ازکبم ؽالق سا ثشای تؼذادی   اتِبم ُبیی کَ هدبصات ُبیی هبًٌذ دّس

 اص آًبى ثَ ُوشاٍ داؽتَ اعت.

َ ُبی کبسگشی دس فشاخْاى خْد اؽبسٍ کشدٍ ثْد کَ کبسگشاى ؽشکت ًیؾکش ُفت تپَ  کٌفذساعیْى ثیي الوللی اتسبدی

خْاعتبس پشداخت ثَ هْلغ دعتوضدُب، ثَ سعویت ؽٌبختَ ؽذى عٌذیکبی کبسگشاى ایي ؽشکت ثَ ػٌْاى  ًوبیٌذٍ 

ٍ اًذ« ّ ًیض ثبصگشداًذى هبلکیت  کبسگشاى، ثبصگؾت ثَ کبس ثَ کبسگشاًی کَ ثَ تْصیف ایي فشاخْاى، »ثَ ًبزك اخشاج ؽذ

 .ایي ّازذ ثَ دّلت ُغتٌذ

َ ُبی کبسگشی ػعْ ایي  َ ُبی کبسگشی خْاعتبس آى ؽذ کَ عٌذیکبُب ّ اتسبدی کٌفذساعیْى ثیي الوللی اتسبدی

کٌفذساعیْى اص همبم ُبی خوِْسی اعالهی ایشاى ثخْاٌُذ توبم اتِبم ُبی اهٌیتی ػلیَ کبسگشاى ّ فؼبالى کبسگشی سا 

لغْ کٌٌذ، توبهی فؼبالى کبسگشی ّ صٌفی صًذاًی سا آصاد کٌٌذ، دعتوضدُب ّ هضایبی کبسگشاى ثبصًؾغتَ ًیؾکش 

ُفت تپَ سا ثپشداصًذ،  عٌذیکبی کبسگشاى ؽشکت ًیؾکش ُفت تپَ سا ثَ سعویت ثؾٌبعٌذ، کبسگشاى اخشاخی ایي ؽشکت 

 سا ثَ عش کبسؽبى ثشگشداًٌذ ّ هبلکیت ایي ّازذ خصْصی عبصی ؽذٍ سا ثَ دّلت ثبصگشداًٌذ.

کبسگشاى ؽشکت ًیؾکش ُفت تپَ ثبسُب دس تدوغ ُبی خْد خْاعتبس ثبصگشداًذٍ ؽذى هبلکیت ایي ّازذ ثَ دّلت 

َ ُبی ّاگزاس ؽذٍ ثَ ثخؼ خصْصی ًیض هطشذ ؽذٍ اعت. ٍ اًذ. ایي دسخْاعت دس ؽوبسی اص کبسخبً  ؽذ

ایي کبسگشاى ثب اؽبسٍ ثَ هؾکالت التصبدی ّ ّسؽکغتگی پظ اص ّاگزاسی ثَ ثخؼ خصْصی، هی گْیٌذ کَ ایي 

ّظؼیت دس دّسٍ هبلکیت دّلت ّخْد ًذاؽت. ثب ایي ُوَ، دّلت زغي سّزبًی ثش اداهَ عیبعت خصْصی عبصی 

 .تبکیذ هی کٌذ

پیؾتش ًیض فذساعیْى خِبًی کبسگشاى صٌبیغ غزایی،  کؾبّسصی ّ خذهبت اص اػعبی خْد خْاعتَ ثْد کَ ثب اهعبی 

َ ُبی کبسگشاى ؽشکت ًیؾکش ُفت تپَ زوبیت کٌٌذ. َ ای ثَ همبم ُبی خوِْسی اعالهی ایشاى، اص خْاعت  ًبه

 عٌذیکبی کبسگشاى ؽشکت ًیؾکش ُفت تپَ ػعْ فذساعیْى خِبًی کبسگشاى صٌبیغ غزایی،  کؾبّسصی ّ خذهبت اعت.

عٌذیکب ّ اتسبدیَ کبسگشی اص ۰۳۳ کؾْس ػعْ ایي فذساعیْى ُغتٌذ. دّ هیلیْى ّ ۵۳۳ ُضاس کبسگش ػعْ ایي  ۴۳۲

 اتسبدیَ ثیي الوللی کبسگشی ُغتٌذ.

 کبًبل تلگشاهی عٌذیکبی کبسگشاى ؽشکت ًیؾکش ُفت تپَ ّ هٌبثغ خجشی



َ ُبی کبسگشی گفتَ کَ چِبس هبٍ دعتوضد کبسگشاى ؽشکت خصْصی عبصی ؽذٍ  کٌفذساعیْى ثیي الوللی اتسبدی

 ًیؾکش ُفت تپَ پشداخت ًؾذٍ اعت...

سّص چِبسؽٌجَ گزؽتَ 3 اعفٌذ ًیض یکی اص کبسگشاى صزوتکؼ ّ ثدبى آهذٍ ثٌبم ػلی ًمذی دس هسْغَ کبسخبًَ 

خْدکؾی کشد. ًوی داًن ػلی دس لسظبت ایي تصوین تبعفجبس چَ چیضی دس عش داؽتَ؟, ّ ؽبیذ هی خْاعتَ کَ 

 هبًٌذ دمحم ثْ ػضیضی دس تًْظ هْخت زشکت هشدم ثشای پبیبى دیکتبتْسی ثبؽذ ّ...

 

َ ؽٌجَ ثَ ًمل اص یکی اص ُوکبساى ػلی ًمذی ًْؽت: اّ "عبػبتی لجل اص الذام ثَ خْدکؾی ّاسد کوپ  ایلٌب سّص ع

ؽذٍ ّ دس همبثل ُوکبساى خْد اص پیگیشی ثی ًتیدَ هطبلجبتؼ خجش دادٍ ّ گفتَ ثْد اص ایي ّظؼیت خغتَ ؽذٍ ّ 

 هی خْاُذ خْدکؾی کٌذ تب ؽبیذ هغئْالى ؽشکت ثَ فکش هطبلجبت چٌذیي عبلَ ُوکبساًؼ ثیفتٌذ"...

ثی تشدیذ ایي دیکتبتْسی اعالهی ظذ کبسگشی, ّ ظذ ایشاى ّ ایشاًی, عشاًدبهی خض عشًگًْی ًذاسد, ّ ثَ یمیي ثِبساى 

ػذالت ّ ثشاثشی, آصادی ّ ثِشّصی, ثب ُوت کبسگشاى صزوتکؼ, دختشاى هیذاى اًمالة, خْاًبى لیبم ّ توبم الؾبس هشدم, 

  دس هیِي هسمك خْاُذ ؽذ, ّ آى سّص دّس ًیغت!.

 هْعب زبتویبى

 ؽٌجَ 41 اعفٌذ4838 ثشاثش ثب 8 هبسط 1245

 

 

 

 


