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ثَ ُویي دلیل، هذاسط ایشاى فشدا ؽٌجَ دّم  .اعت ، تؼطیلهشاکض آهْصؽی دس ایشاى ، سّص ثبصگؾبیی0931اّل هِش هبٍ  خوؼَسّص اهش

. ػوْهب فشدا کل خبهؼَ ّ عشاعش ایشاى، تسشک خذیذی آغبص خْاُذ ؽذ. سا آغبص خْاٌُذ کشد 0930ّ  0931ٍ، عبل تسقیلی هِش هب

ثب  هی ؽًْذ؛ یدیگش ساُی هشاکض آهْصؽ سپظ اص عپشی کشدى تؼطیالت تبثغتبًی، ثب، خْاًبى ّ ثغیبسی اص کْدکبى، ًْخْاًبى چشا کَ

 .ثی ًِبیت خْؽسبلٌذ ،ذٌا هی ثیٌٌذ ّ تسقیل خْد سا آغبص هی کٌسفمبیؾبى ّ هؼلوبًؾبى س ؽْس ّ ؽْق

اعت ّ چٌذیي دَُ اعت کَ  ؽذٍ ثَ ؽذت هجمبتی ،ىؽبدی ًیض دس ایشاصیشا . ؽِشًّذاى عِین ًیغتٌذ ُوَ ،دس ایي خْؽسبلی هتبعفبًَ اهب

کْة ّ ّزؾت دس خبهؼَ، صًذاى، ؽکٌدَ ّ چشا کَ عبًغْس ّ اختٌبق، عش. سخت ثش ثغتَ اعت ایي کؾْسخٌذٍ اص لجبى اکثشیت هشدم 

 دس سا هشدم صیغت ّ صًذگی آى چٌبى اص یک عْ ّ فمش ّ ثی کبسی ّ گشاًی فضایٌذٍ ّ کوشؽکي اص عْی دیگش، زکْهت اعالهی اػذام

ٍ ثبلی ًوبًذ بآى ُ ثشای خٌذٍ ّ ؽبدی یکَ دیگش خبی لشاس دادٍ اًذ ّ اًْاع فؾبسُبی التقبدی، عیبعی، اختوبػی، فشٌُگی هٌگٌَ صیش

 .اعت

ٍ ُبیی کَ صیش خو فمش سفتَ اًذ ّ دیگش ُیچ اهکبًی دذ ثغیبسی اص خبًْاً، ٌُگبهی کَ هذاسط ثبص هی ؽْدس ایشاى الٍّ ُش عبلػَ ث

 ایي کَثَ خبی  ،کؾْس کْدکبى ثخؼ اص ایي. ثفشعتٌذ هذسعَ ّ هشاکض آهْصؽی ثًَذاى خْد سا صثشایؾبى ّخْد ًذاسد کَ فشصًذ ّ یب فش

هجلغ ًبچیضی کَ ثَ  ثبصاس کبس عتن گش ّ اعتثوبسگش هی ؽًْذ تب هذسعَ ؽًْذ ّ ػلن ّ داًؼ ّ ٌُش یبد ثگیشًذ، ثَ ًبچبس ساُی ساُی

ثٌبثشایي، ُش عبل هیلیْى ُب کْدک، اص . خبًْادٍ ُبیؾبى ثبؽذ ّ ًیبصُبی اثتذایی هؼبػ اهشاسى هضد ثَ دعت هی آّسًذ کوکی ثشای ْاػٌ

ّ ػبهل افلی آى ًیض  ثغیبس فبخؼَ ثبس ّ دسدًبک اعت اهشی کَ. هی هبًٌذ ّ یب افال پبیؾبى ثَ هذسعَ ًوی سعذ اداهَ تسقیل ثبص

 .زکْهت اعالهی اعت

. ُن چٌیي ثغیبسی اص هؼلوبى ّ ثَ هْس کلی کبدس آهْصػ کؾْس ًیض ثب دلِشٍ ّ ًگشایي ثیؼ تشی عبل تسقیلی خذیذ سا آغبص هی کٌٌذ

اػتشامبت آًبى ثشای . ؽذت ّخین تش ؽذٍ اعتَ دس ایي عبل ُب، ثَ ػٌْاى ثخؾی اص هجمَ کبسگش، ث هؼلوبى چْى کَ ّمؼیت هؼیؾتی

ثب عشکْة ُبی ّزؾیبًَ سّثشّ ؽذٍ، ثلکَ تؼذادی اص فؼبلیي ایي  ِبهْلت داسًذ ًَ تٌ بسامبفَ دعت هضد ّ اعتخذام دایوی هؼلوبًی کَ ک

ثؼالٍّ، دعت هؼلن ّ ؽبگشد ّ ّالذیي آى ُب ثبص ًیغت کَ دس هؾْست ّ تجبدل ًظش ثب . ٍ اًذصًذاًی ّ یب تجؼیذ ؽذ ًیض ت هؼلویيباػتشام

ض شاکثیؼ تش هذاسط ُن چْى دیگش ه ُن اکٌْى .دس فنبیی آصاد ّ آسام ّ ثب هؼیبسُبی ػلوی خِبًی ثچشخبًٌذُوذیگش اهْس هذاسط سا 

ّ خؾًْت هلت  َ هفت خْس ّ خشافَ پشعتلجبٍ ّ هؾتی آخًْذ ّ هثَ خْالًگبٍ ًیشُّبی ثغیح، عپ ثیؼ اص پیؼ ػبلی آهْصػ کؾْس،

هِن تش اص ُوَ، آهْصػ ّ پشّسػ ُن چْى ّصاست ثِذاؽت ّ دسهبى ّ آهْصػ ػبلی، کغش ثْدخَ ػظیوی داسد ّ . تجذیل ؽذٍ اًذ

کن ؽبگشد دس کالط ُب، ُن اتش ثغیبسی اص هذاسط فشعْدٍ ّ اخبصٍ ای ُغتٌذ؛ کالط ُب دس ثغیبسی اص هذاسط کؾْس عَ ؽیفتَ اًذ ّ ایي

ُن چٌیي ایي ّمؼیت ثیؼ اص . ثش داًؼ آهْصاى ّ ُن هؼلوبى فؾبس ثیؼ تشی هی آّسد ّ ُوَ سا دچبس اعتشط ّ پشخبؽگشی هی کٌذ

ّثَ دس ثغیبسی اص لقجَ ُب ّ سّعتبُب، هذاسط ثیؼ تش ثَ اًجبسُبی هخش ُن چٌیي. سا ًیض ثغیبس پبییي آّسدٍ اعت یپیؼ، کیفیت آهْصؽ

 .کالط ُبی دسعی هذسعَ ّ ؽجبُت داسًذ تب

ثَ ایي تشتیت، اکثشیت هشدم ایشاى دس ساثطَ ثب آغبص عبل تسقیلی خذیذ، ازغبط دّگبًَ ای، یؼٌی ؽبدی ّ دلِشٍ ّ ُشاط سا ُن صهبى 

اص ثبصگؾبیی  آى ُبًْػی دیگشی عت؛ تشط ّ ّاُوَ ثیؼ تش  دس ایي هیبى، رغزغَ ُبی عشاى ّ همبهبت زکْهت اعالهی ًیض. داسًذ

اػتشامبت دس هشاکض آهْصؽی کؾْس ّ ُن چٌیي اػتشامبت هشدهی ثَ ّیژٍ خْاًبى دس خبهؼَ  هدذد اّج گیشی ،هذاسط ّ داًؾگبٍ

 .اعت

ثشای ثغیبسی اص خبًْادٍ ُبی ایشاًی، کوشؽکي  ثب تْخَ ثَ عطر دعت هضدُب ّ دسآهذ ؽِشًّذاى، ؽِشیَ هذاسط ّ ُضیٌَ تسقیلی

زکْهت  ّصیش آهْصػ ّ پشّسػ ثشای هثبل، .ًذاسًذ هْلؼیت التقبدی ثغیبس مؼیف ّ دسآهذُبی ًبچیض آى ُبٌبعجی ثب ّ ُیچ ت اعت

ػلت ؽِشیَ ثبالی ثشخی هذاسط غیشدّلتی ّصیش آهْصػ ّ پشّسػ، » :چٌیي تْخیَ کشدٍ اعت هغبلَ ؽِشیَ ثبالی ؽِشیَ سا ،اعالهی



هؼلْم ًیغت ایي ّالذیي چَ کغبًی ُغتٌذ کَ پْل ؽبى ایي چٌیي اص پبسّ ثبال  .اًذ د  یي هیخْد ّالذیي ثَ پشداخت هجبلغ عٌگ« ػاللَ»سا 

 هی سّد کَ ثب دعت ّ دل ثبصی ّ ثَ هْس داّهلجبًَ ػاللَ داسًذ ؽِشیَ ثیؼ تشی ثپشداصًذ؟ 

داسٍ کل آهْصػ ّ پشّػ ؽِش عیغتن خبهغ هذاسط غیشدّلتی ا»عبیت ایٌتشًتی ثب ًبم   دس یک ّة ،ًبم هذاسط غیشدّلتی ؽِش تِشاى

 .دس ایي عبیت، خذّلی ُن ثشای ثجت ؽِشیَ ثبثت هذاسط دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اعت کَ خبلی اعت. ثجت ؽذٍ اعت« تِشاى

ُبی آهْصؽی فْق ثشًبهَ، هبًٌذ آهْصػ صثبى   ؽِشیَ ثبثت هذاسط غیشاًتفبػی، ثذّى دس ًظش گشفتي هجبلغی اعت کَ ثشای کالط

ثب ایي زبل هذاسط . ؽْد  آهْصاى دسیبفت هی  ّآهذ اص ّالذیي داًؼ ػلوی یب عشّیظ سفت  ُبی  ُبی خٌجی هبًٌذ گشدػ  اًگلیغی یب ثشًبهَ

ثٌبثشایي، سّؽي اعت کَ پبی فشصًذاى  .غیشاًتفبػی چٌذاى ػاللوٌذ ًیغتٌذ کَ ُضیٌَ ثبثت عبالًَ یب زتی هبُبًَ خْد سا ثجت کٌٌذ

ایي هذاسط ًوی سعذ ّ دس ّالغ فشصًذاى عشهبیَ داساى ّ زکْهتیبى ثب اهکبًبت سفبُی ثبالیی دس  کبسگشاى ّ کبسهٌذاى خضء ُش گض ثَ

 .ًیض داسًذ« آهْصػ ُبی فْق ثشًبهَ»ایي هذاسط تسقیل هی کٌٌذ ّ 

کن دس  هیلیْى تْهبًی دس هذاسط غیشاًتفبػی، دعت ۷تب  ۶ُبی   دس آعتبًَ عبل تسقیلی خذیذ ّصاست آهْصػ پشّسػ خجش اص ؽِشیَ 

ُب ّ   دسفذ کوی اص هذاسط غیشدّلتی دس ثشخی اص هشاکض اعتبى»: ّصیش آهْصػ ّ پشّسػ، سعوب اػالم کشد. دُذ ؽِش تِشاى هی

 «.ُبی ثبالیی داسًذ  دس ؽِش تِشاى دسیبفت بػوذت

ُب، خْدؽبى دّعت داسًذ   اّلیبی ثچَ»: امبفَ کشد ،دس گفتگْ ثب عبیت خجشآًالیي ، ّصیش آهْصػ ّ پشّسػ،زویذسمب زبخی ثبثبیی

ُب دس   کَ چشا اّلیبی ثچَ تْمیسی دس هْسد ایي ازوذی ًژاد،ّصیش آهْصػ ّ پشّسػ دّلت  !؟«ُبیی سا پشداخت کٌٌذ  چٌیي ؽِشیَ

لْاًیٌی کَ  .، دّعت داسًذ چٌیي هجبلغ عٌگیٌی پشداخت کٌٌذ، ًذاد«هجك لبًْى اعبعی، خذهبت آهْصؽی ثبیذ سایگبى ثبؽذ»کؾْسی کَ 

 دس ًسٍْ اخشای آى  دس هدوْع مذاًغبًی ُغتٌذ ّ دس ایي لْاًیي، ُش خب ُن هْادی ثَ ًفغ خبهؼَ دیذٍ هی ؽْد، ُشگض سػبیت ًؾذٍ ّ

 ْاًیيدس ّالغ هی تْاى گفت ُش کذام اص همبهبت ّ هغئْلیي زکْهتی اعالهی، دس زذ پغت ّ همبم ؽبى، ل. ُش کظ تفغیش خْدػ سا داسد

ثشای ُوَ همبهبت ّ هغئْلیي زکْهت  ثٌبثشایي،. اهبم خوؼَ ُب ثب همبهبت هسلی، لذست خْد سا ًیض اػوبل هی کٌٌذ. داسًذ ُن خْدؽبى سا

 .غبست ثشّت ُبی اختوبػی اعت ثب بىپش کشدى خیت ُبی خْد ّ اهشافیبًؾ اعالهی دس عشاعش کؾْس، لجل اص ُش هغبلَ ای

اص خولَ هؾکالتی کَ گشیجبًگیش  .ًیض کوجْدُب ّ هؾکالت صیبدی داسًذ« هطلْة»ثب کیفیت  زتی هذاسط دّلتی دس چٌیي ؽشایطی،

ًبم   فِشعتی اص ؽشایو گًْبگْى ّ یک لیغت اًتظبس ثشای ثجت، چٌیي هذاسعی. ؽِشی هبًٌذ تِشاى اعت  عبکٌبى ؽِشُبی ثضسگ یب کالى

 .آهْصاى داسًذ  داًؼ

گبٍ تب « پیؾٌِبد هذسعَ»کَ ثَ « ؟دّاهلجبًَ  کوک»، تٌِب پظ اص پشداخت «ًبم  خْػ»ّ ثَ افطالذ « هطلْة»هذاسط دّلتی 

الجتَ هذػی ، پشّسػ ّ  ّصاست آهْصػ. آهْصاى، ثَ ّیژٍ دس کالط اّل ُغتٌذ  ًبم داًؼ  سعذ زبمش ثَ ثجت  هیلیْى تْهبى ُن هی ًین 

 .اػالم کشدٍ اعت «دسیبفت ُضیٌَ ثجت ًبم دس توبم همبهغ هذاسط دّلتی سا هوٌْع»اعت کَ 

 :اعت آى لیذ ؽذٍکٌذ کَ دس   تکشاسی ثَ هٌبهك هختلف آهْصػ ّ پشّسػ کؾْس اسعبل هی  ثخؾٌبهَ  ُش عبل ،خبًَ  ایي ّصاست

« دّهلجبًَ»ُبی   اهب ُش عبل داعتبى تکشاسی دسخْاعت کوک« .ؽْد  دسیبفت ُشگًَْ ّخَ ثَ اخجبس اص اّلیب تخلف هسغْة هی»

 .ؽْد  آهْصاى هی  گشیجبًگیش ّالذیي داًؼ

ذ سا هٌْه ثَ پشداخت ُضیٌَ ثب کن ًیغتٌذ هذاسعی کَ دسیبفت کبسًبهَ آخش عبل داًؼ آهْصاى ّ ثجت ًبم دس عبل تسقیلی خذیُن چٌیي 

 . داًٌذ  هی« ػٌبّیي هختلف»

پشداخت ًؾْد، « ُضیٌَ»ؽْد، خجش اص آى داسًذ کَ اگش ایي   ُبی کؾْس هٌتؾش هی  ُبی اختوبػی هختلفی کَ ُش عبل دس سعبًَ  گضاسػ

 .کٌٌذ  آهْص خْدداسی هی  گِبى ثَ دلیل کوجْد ظشفیت، اص ثجت ًبم داًؼبهذسعَ ً

، ثَ خبًَ   ایي ّصاست. ُبعت کَ ثَ چبلؾی خذی ثشای ّصاست آهْصػ ّ پشّسػ ثذل ؽذٍ اعت  عبل ًیض ب دس هذاسط ایشاىکوجْد فن

 ٍ  اًذاصی پشّژ  سا ثَ ساٍ «عبص  خیشیي هذسعَ» تب صیبدی ثَ خشج هی دُذ ُن« گغتشدٍ ای ُبی تالػ» هی دُذ ّ «صیبد صزوت»خْد 

 !؟ذٌبه هختلف کؾْس تؾْیك کٌُبی تبصٍ ّ عبخت فنبی آهْصؽی دس ًم



 ۰1»: ثب تْخَ ثَ آهبس هْخْد ًْؽت «عبص  خیشیي هذسعَ»ُبی   دس گضاسؽی اص فؼبلیت خْد، 0931تیش  00سّصًبهَ ؽشق دس تبسیخ 

 «.عبص عبختَ ؽذٍ اعت  دسفذ هذاسط کل کؾْس دس دَُ گزؽتَ تْعو خیشیي هذسعَ

اص »ُبی هختلف ایي گشٍّ،   گفتگْ ثب ایي سّصًبهَ، موي ًبم ثشدى اص پشّژٍ عبص دس  هسوذسمب زبفظی، هذیش اًدوي خیشیي هذسعَ

ُبی دّلت ّ ّصاست   تبکٌْى ثبسُب اص عیبعت اّ،. خجش دادٍ اعت« ُن دس دّ عبل اخیش  عبص اص دّلت، آى  پیؾی گشفتي خیشیي هذسعَ

 . عبص گلَ کشدٍ اعت  آهْصػ ّ پشّسػ ثَ دلیل ػذم ُوکبسی ثب خیشیي هذسعَ

یکی اص هؾکالتی اعت کَ ّصاست آهْصػ ّ پشّسػ  ُن خطشًبک اعت ّ ُن کوجْد فنبی آهْصؽی ّ کالط دسط دس ایشاى،دس ّالغ 

 . خْد ثشًبهَ خبهؼی ثشای ثشهشف کشدى آى ًذاسد

 31 ی عبلُب  ًژاد، ثْدخَ تؼییي ؽذٍ ثشای ُضیٌَ  ثبثبیی، ّصیش آهْصػ ّ پشّػ دّلت ازوذی  اعت کَ زویذسمب زبخی خبلت آى

خبًَ هِن،   خبًَ تست عشپشعتی خْد سا ثب ّخْد اػتشاك ؽوبسی اص ًوبیٌذگبى هدلظ ثَ هؾکالت کالى ایي ّصسات  ّصاست

ُوْاسٍ اص  ٍ اعتبى ُبی فمیش کؾْس،ژدس زبلی کَ هغئْالى آهْصػ ّ پشّسػ ثشخی اص اعتبى ُبی کؾْس، ثَ ّی .داًغتَ ثْد « کبفی»

 .ًبت آهْصؽی ّ غیشٍ هی ًبلٌذکوجْد ثْدخَ، هذسعَ ّ اهکب

ػشفَ آهْصػ ّ پشّسػ ُن چْى ػشفَ ُبی دیگش خبهؼَ ػول ًوی کٌذ ّ عبل ثَ عبل ًیض  ایي تشتیت، دّلت ثَ ّظبیف خْد دس ثَ

 ثش کغش ثْدخَ آى افضّدٍ هی ؽْد ثذّى ایي کَ سّؽي ثبؽذ ثْدخَ هْخْد ًیض ثَ کذام اص ػشفَ ُبی آهْصػ ُضیٌَ ؽذٍ اعت؟

خوؼیت داًؼ آهْصی دس عبل تسقیلی خذیذ »: ، ًْؽتَ ثْد۰100عپتبهجش  0۷ثشاثش ثب  0931ؽِشیْس هبٍ  ۰2شاعبى، ؽٌجَ سّصًبهَ خ

 « .دسفذ کبُؼ یبفت ۵

دس هدوْع خوؼیت داًؼ آهْصی ًغجت ثَ »: اثشاُین عسشخیض، هؼبّى ّصیش آهْصػ ّ پشّسػ ثب ثیبى ایي هطلت ثَ خشاعبى گفتَ اعت

ٌُْص ثجت ًبم »: اّ، افضّدٍ اعت« .هیلیْى ًفش سعیذٍ اعت 0۰ُضاس ثَ  ۰11هیلیْى ّ  0۰بُؼ یبفتَ ّ اص زذّد دسفذ ک ۵عبل گزؽتَ 

 «.داًؼ آهْصاى دس دّسٍ هتْعطَ اداهَ داسد اهب پیؼ ثیٌی هی ؽْد کَ تؼذاد داًؼ آهْصاى هتْعطَ ًیض ًغجت ثَ عبل گزؽتَ کبُؼ یبثذ

ثشاعبط آهبسُب . دسفذ هذاسط دس ًْثت فجر ُغتٌذ ۰۷دس دّسٍ هتْعطَ »: ثت فجر گفتعسشخیض، ُن چٌیي دسثبسٍ آهبس هذاسط ًْ

 «.همطغ دس ًْثت فجر ُغتٌذ 9دسفذ دس  ۰۵دس هدوْع اص تؼذاد کل هذاسط زذّد 

لغ کالى هی دس ّالغ اگش ُویي اختالط اخیش ّ ًبلبثل عَ هیلیبسد دالسی دس اختیبس آهْصػ ّ پشّسػ لشاس دادٍ هی ؽذ چَ ثغب ثب ایي هج

 .ؽذ فذُب هذسعَ خذیذ ّ هذسى ثبص کشد

 04۰هدوغ خِبًی التقبد ایشاى سا اص ًظش ؽبخـ کیفیت تسقیالت اثتذایی دس ثیي »: ، ًْؽتَ ثْد0931ؽِشیْس هبٍ  ۰2ایغٌب، ؽٌجَ 

 «.لشاس داد 22کؾْس خِبى دس سدٍ 

کؾْسُبی عْئیظ، . تشیي ًوشٍ فذسًؾیي ؽذٍ ّ ثلژیک ّ عٌگبپْس ًیض دّم ّ عْم ؽذًذثٌذی، فٌالًذ ثب کغت ثیؼ  دس ایي سدٍ 

 .ثبسثبدّط، ایغلٌذ، ًیْصلٌذ، تبیْاى، کبًبدا ّ اعتشالیب ًیض چِبسم تب دُن ؽذًذ

. ؾتن لشاس گشفتُبی اّل تب عْم ثَ لطش، لجٌبى ّ اهبسات اختقبؿ یبفت ّ ایشاى دس سدٍ ُ  دس ثیي کؾْسُبی هٌطمَ خبّسهیبًَ ُن سدٍ

 .عَ کؾْس آًگْال، یوي ّ دّهیٌیکي ًیض ثَ ػٌْاى کؾْسُبی داسای ثذتشیي کیفیت تسقیالت اثتذایی هؼشفی ؽذًذ

دس ایي  .لشاس داسد 34  کؾْس خِبى دس سدٍ 04۰ایشاى اص ًظش کیفیت هذیشیت هذاسط دس هیبى : افضایذ ُن چٌیي گضاسػ هزکْس هی 

ُبی اّل تب عْم سا ثَ خْد اختقبؿ دادًذ ّ کبًبدا، فشاًغَ، اعپبًیب، لطش،  شیتبًیب ّ عْئیظ سدٍ ثٌذی، کؾْسُبی ثلژیک، ث سدٍ 

ثٌذی ًیض کؾْسُبی آًگْال، تیوْس ؽشلی، یوي، هْسیتبًی ّ عْاصیلٌذ   دس پبییي ایي سدٍ. عٌگبپْس، عْئذ ّ ُلٌذ ًیض چِبسم تب دُن ؽذًذ

 .لشاس گشفتٌذ

ّ دیگش فؾبسُبی التقبدی، عیبعی، اختوبػی ّ فشٌُگی، اص خولَ ػذم تغزیَ عبلن ّ هکفی، عجت ؽذٍ فمش ّ گشاًی ّ ًذاسی ُن چٌیي 

ػوذتب عشهبیَ داساى ایشاًی ّ دّلت آى ُب، . اعت کَ ػالٍّ ثش سًدْس ثْدى ثغیبسی اص کْدکبى ایشاًی، لذ آى ُب ًیض کْتبٍ تش ؽذٍ اعت

غزایی ُن چْى سّغي، تٌمالت، ثَ ّیژٍ اًْاع ّ الغبم ًْؽبثَ ُب ّ غیشٍ ای کَ ثَ کن تشیي تْخِی ثَ کٌتشل آى ُب ّ کیفیت کبالُبی 



آى ُب، فمو ّ فمو ثَ فکش پش کشدى خیت ُبی خْد ّ کغت عْد ثیؼ تش ُغتٌذّ ثٌبثشایي دس کؾْس هب، ُیچ . ثبصاس ّاسد هی کٌٌذ، ًذاسًذ

 . کظ ثَ فکش عالهتی ّ ثِذاؽت ػوْهی هشدم ًیغت

زنْس کن سًگ لجٌیبت دس ثشًبهَ غزایی : ، ًْؽت۰100عپتبهجش  ۰۰ثشاثش ثب  0931ؽِشّیْ  90هِش، پٌح ؽٌجَ خجشگضاسی زکْهتی 

 .عبًتی هتش اص هتْعو لذ کْدکبى ایشاًی کبعتَ ؽْد 4سّصاًَ عجت ؽذٍ دس هْل عبل ُبی گزؽتَ تب 

ُبی گبصداس ّ زنْس کن   هقشف ًْؽبثَ: اػالم کشدآصهبیؾگبٍ کٌتشل هْاد غزایی هؼبًّت غذا ّ داسّی داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی تِشاى، 

عبًتی هتش اص هتْعو لذ کْدکبى ایشاًی  4سًگ گشٍّ ؽیش ّ لجٌیبت دس ثشًبهَ غزایی سّصاًَ عجت ؽذٍ دس هْل عبل ُبی گزؽتَ تب 

ای ثَ ًبم پْکی  اص هشفی فغفش هْخْد دس ایي ًْؽیذًی ُب خزة کلغین سا دس دعتگبٍ گْاسػ کبُؼ دادٍ ّ ػبسمَ . کبعتَ ؽْد

ُبی غیشاعتبًذاسد آى ُن ثب زشاست ثبال کَ  ثٌبثشایي گضاسػ، اعتفبدٍ اص سّغي . اعتخْاى سا ثشای خبهؼَ ایشاًی ثَ اسهغبى آّسدٍ اعت

ُب ّخْد داسد، زشاست ثبال دس ایي  گیشد هؾکل دیگشی اعت کَ دس هْسد ثؼنی اص هیبى ّػذٍ   ثَ کشات هْسد اعتفبدٍ لشاس هی

ؽْد ّ تشکیجبتی ثَ   ُب هٌدش ثَ تخشیت ثشخی هْاد هغزی ؽذٍ ّ اص هشف دیگش زشاست ثبال کَ هٌدش ثَ دّد کشدى سّغي هی ٍ فشآّسد

 .کٌذ کَ زتی تٌفظ آى ًیض خطشًبک اعت ًبم آکشّلئیي تْلیذ هی

ای کْدکبى سا  یي کَ ًیبصُبی تغزیَ تٌمالت ًیض هؼوْال داسای کبلشی ثبال ّ دسفذ هْاد هغزی کن ُغتٌذ ثذّى ا: ایي گضاسػ هی افضایذ

 .ؽًْذ ای دس کْدک هی  تبهیي کٌٌذ، ایدبد یک زظ عیشی کبرة دس آى ُب کشدٍ ّ ثَ هشّس صهبى ثبػث کوجْدُبی تغزیَ 

ؽْد  هْاد افضّدًی ُبی صیبدی کَ ثَ اًْاع هسقْالت فٌؼتی اص اًْاع کیک ّ ثیغکْیت، چیپظ ّ پفک ّ اًْاع آة هیٍْ امبفَ هی 

ُب ّ سًگ ُب هوکي اعت دس کْتبٍ هذت اثشی ًذاؽتَ ثبؽذ یب همذاس   دٌُذٍ  ُبی هقٌْػی، ػطش ّ هؼن  کٌٌذٍ  ُب، ؽیشیي  ٌذ ًگِذاسًذٍهبً

  آى ُب دس هْاد غزایی دس زذ اعتبًذاسد ثبؽذ ّلی ّلتی ایي هْاد سا دس کل دسیبفت ُبی سّصاًَ ّ زتی هبُبًَ دس ًظش گشفتَ ؽْد هی

 .ی عالهتی ثبؽذ ثَ ّیژٍ اگش هقشف ایي گًَْ اص هسقْالت اص عٌیي کْدکی آغبص ؽذٍ ثبؽذتْاًذ خطشی ثشا

ؽْد ثشای عالهت دعتگبٍ  ثش اعبط ایي گضاسػ، هقشف صیبد عْعیظ ّ کبلجبط کَ ثشای هبًذگبسی ثیؼ تش ثَ آى ًیتشات افضّدٍ هی 

 .ایدبد عشهبى ؽْد تْاًذ هٌدش ثَ گْاسػ هٌبعت ًیغت ّ اص هشفی هقشف ثیؼ اص زذ آى هی 

دس هدلظ ؽْسای  عشکْثگش ّ غبستگش هؾتی آخًْذ ّ غیشآخًْذ فغیل ؽذٍ عشاى ّ همبهبت زکْهتی ّ ، رُي ّ فکشچٌیي ؽشایطیدس 

، ُب  داًؾگبٍ اص خولَ تفکیک خٌغیتی ًَ تٌِب دس، کٌتشل ؽذیذ ُوَ هشاکض آهْصؽی اص کْدکغتبى تب داًؾگبٍ ،هدلظ خجشگبىاعالهی ّ 

 .ُن چٌبى پبفؾبسی هی کٌٌذ هذاسط ّ کْدکغتبى ُب ًیضثلکَ دس 

چٌیي عیبعت ُبیی خبًیبًَ ّ  .ٍ اعتدثغتبًی هوٌْع کشد  پیؼ  ًؾیٌی دختش ّ پغش سا دس دّسٍ اخیشا ُن ،ّصاست آهْصػ ّ پشّسػ

 .چشا کَ تخن تجؼیل ّ ًبثشاثشی ّ فبؽیغن سا دس رُي کْدک هی کبسد. غیشاًغبًی اعت

ُب، ثش اخشای کبهل هشزی   یي اخالط دّسٍ چِبسم هدلظ خجشگبى، ثب تبکیذ ثش مشّست تفکیک خٌغیتی دس داًؾگبٍثیبًیَ پبیبًی دُو

 .ًْسصیذٍ ثْدًذآى تبکیذ  اخشای ثش چٌذػ آّسیگبٍ ثَ ایي ؽکل   ، اهب ُیچٍ اًذُب گبم ثَ گبم پیؼ ثشدٍ ؽذ  فؾبسد کَ عبل  پبی هی

ای اػالم کشد کَ اختاله ًْآهْصاى دختش ّ پغش   هبٍ اهغبل ثب فذّس ثخؾٌبهَ هشداد ،اىایش زکْهت اعالهی ّصاست آهْصػ ّ پشّسػ

ثَ گضاسػ خجشگضاسی ایغٌب، ُوکالط ؽذى ایي ًْآهْصاى، تٌِب ثب هدْص آهْصػ ّ پشّسػ . دثغتبًی هوٌْع اعت  ُبی پیؼ  دس کالط

 .پزیش خْاُذ ثْد  هٌطمَ ّ دس فْست ًشعیذى تؼذاد ًْآهْصاى ثَ زذ ًقبة الصم، اهکبى

کَ دس ساعتبی  ای کَ عبلَ  عی سعذ تالػ  ثب تبکیذ هدلظ خجشگبى سُجشی ّ دعتْسالؼول ّصاست آهْصػ ّ پشّسػ، ثَ ًظش هی

 .ػولی عبصًذ ایي هشذ ُبی استدبػی خْد سا ًتْاًغتَ اًذ اعالهی کشدى هشاکض آهْصؽی ّ هشذ تفکیک خٌغیتی ثَ خشج دادٍ اًذ ٌُْص

 .ؽبى سا ثشآّسدٍ ًوبیٌذ زکْهت مذاًغبًی عشاى یکی اص آسصُّبی کَقْس ثبهلٌذ ثش ایي ت اکٌْى

ثَ چَ  ایي اعت کَ دختش ّ پغش چِبس ّ پٌح عبلَ چَ هی فِوٌذ خٌغیت چیغت؟ کَ ؽوب ،عئْال اص ایي هشتدؼیي زکْهت اعالهییک 

 !ایي چٌیي عیٌَ چبک، ثَ فکش خذایی آى ُب ُغتیذ؟ دلیلی

ُبی ثغیبسی   ُب، ثَ خبهش هسذّدیت  آى ُب ّ افغشدگی خٌغی   ى ُبی پیچیذٍ خْا  ؽٌبعبى ًغجت ثَ ػمذٍ خی سّاىثشایي دس زبل عت کَ 

تبثیشی ثش عیبعت ُب ّ افکبس فبؽیغتی ّ غیشاًغبًی کَ  ُبییُؾذاس. دٌُذ  دس ایشاى ثَ ّخْد آّسدٍ، ُؾذاس هی اعالهیکَ زکْهت 



ّ ُوجغتگی خْد ّ  هتسذاًَ هجبسصٍ ثب آى ُب د ّ فمو داًؼ خْیبى ّ داًؼ آهْصاى ّ ّالذیيعشاى ّ همبهبت ّ هغئْلیي ایي زکْهت ًذاس

ایي زکْهت خبًی سا دس ػشفَ  ٌذخْاٍ ّ ثشاثشی هلت ّ ػذالت خْ هی تْاً دیُن چٌیي ثب زوبیت ّ پؾتیجبًی خٌجؼ ُبی اختوبػی آصا

 .عبصًذداس صؽی ثَ ػمت ًؾیٌی ّاهشاکض آهْ دساص خولَ دس ػشفَ تفکیک خٌغیتی  خبهؼَ، ُبی هختلف

ّ  اعالهی کشدى آهْصػزکْهت اعالهی دس ساعتبی  تغییش هستْای کتبة ُبی دسعی ًیض یکی دیگش اص الذاهبتاص عْی دیگش، 

 .کؾْس اعت پشّسػ ّ داًؾگبٍ ُبی

: ة ُبی دسعی، گفتَ اعتسزیوی، هذیشكل دفتش آهْصػ اثتذایی ّصاست آهْصػ ّ پشّسػ، دس ساثطَ ثب تغییش هستْا ّ هنوْى کتب

دس ایي . دسفذ تغییش كشدٍ اعت 011تب  0۵اهغبل كتبة ُبی پبیَ اّل دّسٍ اثتذایی ثب ثشًبهَ دسعی هلی ُن عْعبصی ؽذٍ ّ اص »

دسفذ ثشاعبط هشذ ُن عْعبصی كتبة ُبی دسعی  0۵دسفذ ّ لشآى  ۵1دسفذ، فبسعی  ۰1دسفذ، ػلْم  011ساعتب كتبة سیبمی 

ی ثب ثشًبهَ دسعی هلی تبلیف ؽذٍ اعت ّ ُوَ هؼلوبى پبیَ اّل اثتذایی لجل اص آغبص عبل تسقیلی خذیذ، ثشای تذسیظ كتبة پبیَ اّل اثتذای

 «.عبػت آهْصػ دیذٍ اًذ ۶۶ُبی دسعی 

ػالٍّ ثش ّخْد هیلیْى ُب ثی کبس دس عطر  دس ؽشایطی آغبص هی ؽْد کَدس ایشاى،  0931  -1391 عبل تسقیلیثَ ایي تشتیت، 

ّ فٌبیغ کؾْس، ثی کبس ؽذٍ ّ ثَ هیبى هیلیْى  ُب ْس، دس هبٍ ُبی اخیض ًیض دٍ ُب ُضاس کبسگش ثَ دلیل ّسؽکغتگی ثشخی اص ؽشکتکؾ

ثٌب ثَ  ،کَ عبل گزؽتَ ی عتى ُب سا ثپشداصًذ؛ ایي دس زبلآ هؼْلَ ُب کبسگش ثی کبس پشتبة ؽذٍ اًذ ثذّى ایي کَ زتی دعت هضدُبی

اهغبل ایي سلن افضایؼ  ثی ؽک، .ثْدًذهبًذٍ ى کْدک اص تسقیل هسشّم یْذّد چِبس هیلزهت اعالهی، الشاس آهْصػ ّ پشّػ زکْ

ثَ هْس  افضایؼ یبفتَ ّ ُب هسیو داًؾگبٍ ٍ ُبی پیؼ دثغتبًی، هذاسط ّّسد ثشای اعالهی کشدىزکْهت فؾبسُبی  اهغبل .خْاُذ یبفت

عشاى ّ همبهبت زکْهت  تِذیذات ّ ُیبُْیُوَ ایي  .ؽذت یبفتَ اعت ثش هشاکض آهْصػ کؾْس ًغجت ثَ گزؽتَ کٌتشل اهٌیتیکلی 

اعالهی کشدى هسیو ُبی  ثشای ؽبى عیبعت ُبی تبکًٌْی هشذ ُب ّ ذ کٌَ، آؽکبسا ًؾبى هی دُدس آغبص عبل تسقیلی خذیذاعالهی 

هْصػ کؾْس، ثَ هؼٌبی ّالؼی اص عْی دیگش، اهٌیتی کشدى فنبی آ. ثب ؽکغت سّثشّ ؽذٍ اعت ّ تفکیک خٌغیتی ّ غیشٍ آهْصؽی

اػتشامبت داًؼ خْیبى، داًؼ آهْصاى ّ هؼلوبى دس عبل خذیذ تسقیلی ّ ثب تْخَ  گیشی هدذد تشط ّ ًگشاًی عشاى زکْهت اص اّج

 .ثَ سؽذ ّ گغتشػ فنبی اًمالثی دس هٌطمَ اعت

خْد خبهؼَ ثَ ّخْد هی  کل سشک خذیذی سا دستَ ًَ تٌِب دس هشاکض آهْصؽی، ثلک ،دس چٌیي ؽشایطی، ثبصگؾبیی هذاسط ّ داًؾگبٍ ُب

تجبدل  پیذا هی کٌٌذ دس یثیؼ تش اهکبىداًؼ آهْصاى ّ داًؼ خْیبى ّ ّالذیي آى ُب ّ ُن چٌیي هؼلوبى ّ کبدس آهْصؽی کؾْس، . آّسد

خْد سا ثَ  تملهغ تؾکل ُبی .ثشای هشذ خْاعت ُب ّ هطبلجبت ثگیشًذ خوؼی بتتقویو دایوی ّ هجیؼی ثب ُوذیگش، ًظش ّ هؾْست

ت ػلیَ زکْهت باػتشامذ؛ ًوبیٌثشگضاس  عبصهبى دُی ّ خْد ساُبی  ّخْد آّسًذ؛ ًؾشیبت خْد سا ساٍ ثیٌذاصًذ؛ عویٌبسُب ّ کٌفشاًظ

 ...سا دس عطر گغتشدٍ ّ عشاعشی عبصهبى دُی کٌٌذ ّ اعالهی

ؽؼبسُبیی چْى آصادی ُوَ صًذاًیبى عیبعی اص  هغلوب، دس عبل تسقیلی خذیذ، ػالٍّ ثش هشذ خْاعت ّ هطبلجبت فٌفی، تبکیذ ثش

خولَ داًؼ خْیبى، داًؼ آهْصاى ّ هؼلوبى صًذاًی؛ آصادی ثیبى، للن ّ اًذیؾَ اص خولَ آصادی صثبى هبدسی ُوَ عبکٌبى کؾْس؛ آصادی 

تبهیي کغش ثْدخَ آهْصػ  تسقیل ّ ثذّى فؾبس ثِبئیبى، لغْ ُوَ هدبصات ُبیی کَ ػلیَ داًؼ خْیبى اص خولَ داًؼ خْیبى عتبسٍ داس؛

ّ پشّسػ ّ آهْصػ ػبلی ّ ػشفَ تسمیمبت؛ آصادی ثشپبیی تؾکل ُبی داًؼ آهْصی ّ داًؼ خْیی ّ هؼلوبى ّ اعبتیذ داًؾگبٍ ُب، 

آصادی ًؾشیبت داًؼ آهْصی ّ داًؼ خْیی ثَ صثبى ُبی هختلف؛ تبهیي صًذگی ّ تسقیل ُوَ کْدکبى خبًْادٍ ُبی فمیشی کَ اص 

بًذٍ اًذ؛ لغْ کبس کْدکبى؛ لغْ تفکیک خٌغیتی دس هشاکض آهْصؽی؛ لغْ ُوَ لْاًیي ظبلوبًَ ای کَ دس ػشفَ آهْصؽی تسقیل ثبص ه

ّخْد داسد؛ ثَ سعیوت ؽٌبختي آصادی صًبى ّ زمْق ثشاثش آًبى ثب هشداى دس هشاکض آهْصؽی ّ اداسی کؾْس، خذایی کبهل دیي اص دّلت 

، ...ّج ُوَ ًیشُّبی عشکْثگش ثغیح ّ عپبٍ ّ زشاعت اص ُوَ هشاکض آهْصؽی؛ ّّ آهْصػ ّ پشّسػ ّ دعتگبٍ لنبیی؛ خش

ؽؼبسُبیی ُغتٌذ کَ ًغجت ثَ تْاصى لْا ّ اهکبى ثبیذ دس ُش عویٌبس، زشکت اػتشامی ّ غیشٍ هی تْاى آى ُب سا ثبال ثشد ّ ثب فذای 

 .ثلٌذ ًیض فشیبد صد



خٌجؼ  آصادی خْاٍ، چپ ّ عْعیبلیغت عیبعی ؾگبٍ ُبی کؾْس، ًمؼ فؼبلیيدس هذاسط ّ داً یدس ایي هجبسصٍ پیؼ سّؽکی ًیغت کَ 

آى ُب، دس هشذ ؽؼبسُب ّ فشهْلَ کشدى هطبلجبت ّ خْاعت ُب ّ ثَ ّیژٍ  دس ُوکبسی ثب ّالذیي خْیی، داًؼ آهْصاى ّ هؼلوبى داًؼ

ُبی پیگیش عیبعی، اختوبػی ّ  فؼبلیت اص هشیكتٌِب . ثی ًِبیت زبئض اُویت اعت هشدهی عبصهبى دُی ّ عشاعشی کشدى هجبسصات

گبم ثَ گبم زکْهت اعالهی سا ثَ ػمت ًؾیٌی ّاداس کشد ّ فنب سا  ثشای دعت صدى ثَ  یبفتَ هی تْاى عبصهبى فشٌُگی ّ آگبُبًَ ّ

  .آّسدالذاهبت ّعیغ هجمبتی ثَ پیؼ گبهی هجمَ کبسگش آگبٍ ّ هتسذ ّ هتؾکل فشاُن 

بی التقبدی، عیبعی، اختوبػی ّ فشٌُگی کَ خبهؼَ هب دس پیؼ سّی خْد داسد ّ ساٍ گشیضی ًیض ُوَ عختی ُب ّ دؽْاسی ُ ثی ؽک،

 .خض هجبسصٍ ّ همبّهت ّ پیؾشّی ّخْد ًذاسد

ی خْاٍ، آصاد بتیذهؼلوبى ّ اع ّ ّالذیي آى ُب ّ ُن چٌیي خْیبى داًؼ ،داًؼ آهْصاى آغبص عبل تسقیلی خذیذ سا ثَ ُوَدس پبیبى 

 !ینفویوبًَ تجشیک هی گْی ،ایشاى لت خْ ّ چپثشاثشی هلت، ػذا
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