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 بزای اعتماد رأی سألٍم

 طلبان اصالح
 ٚسیز چٟبر ثٝ اػتٕبد رأی صبح نو:
 جٕٟٛری رییس سٛی اس پیطٟٙبدی

 أیذ فزاوسیٖٛ ثزای چبِطی ثٝ
 در خصٛظ ثٝ. است ضذٜ تجذیُ
 ٚ رحٕب٘ی آلبیبٖ ٔٛرد

 ٞب آٖ رسذ ٔی ٘ظز ثٝ. ضزیؼتٕذاری
 رظب وٝ ٘جبضٙذ ٔبیُ چٙذاٖ

 ثٝ ٘شدیه فزدی ػٙٛاٖ ثٝ رحٕب٘ی
. ضٛد صٙؼت ٚسیز راست، ٙبحج

 ٔمبثُ را آ٘بٖ رحٕب٘ی ثٝ ٔٙفی رأی
 وٝ حبِی در دٞذ ٔی لزار دِٚت
 لذرت ػٕالً ٞٓ اٚ ثٝ ٔثجت رأی
 .وٙذ ٔی وٕزً٘ را صٕت در ٞب آٖ
 ٔیُ رسذ ٔی ٘ظز ثٝ حبَ ایٗ ثب

 ٘یبٚردٖ رأی ثز ؼّجبٖ اصالح غبِت
 صٕت ٚسیز ػٙٛاٖ ثٝ رحٕب٘ی

 ضزیؼتٕذاری ٔٛرد در. است
 درٖٚ. است تز پیچیذٜ ظؼیتٚ

 در جذی ٘ظز اختالف ؼّجبٖ اصالح
 را اٚ ثزخی. دارد ٚجٛد ثبرٜ ایٗ
 وٝ دا٘ٙذ ٔی ؼّت اصالح یه
 ثزای خٛثی جب٘طیٗ تٛا٘ذ ٔی

 دیٍز ثزخی ٔمبثُ در. ثبضذ رثیؼی
 را صٕت در ضزیؼتٕذاری ػّٕىزد
 ضزایػ ایٗ در. دا٘ٙذ ٔی ٘بٔٛفك

 برافى ا٘تمبد ثب اٚ ثٝ اػتٕبد رأی
 در ایٗ. ضٛد ٔی ٔٛاجٝ ػٕٛٔی

 اٚ ثٝ ٔٙفی رأی وٝ است حبِی
 ٘براحت را دِٚت ضبیذ چٙذاٖ

 رٚسٞبی رسذ ٔی ٘ظز ثٝ. ٘ىٙذ
 ثزای ٟٕٔی آسٖٔٛ ٞفتٝ اثتذایی

 .است ؼّجبٖ اصالح ٚرسی سیبست

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 خارجی حذف داخلی، سزکًب
 

 داخّی دستٝ 2 ثٝ ضذٜ ٔفتٛح ػزثستبٖ در ٘فزات یب ٘فز حذف درثبرٜ وٝ ٞبیی پزٚ٘ذٜ: وطن امروز

 لذرت سبختبر ٍ٘بٜ اس وٝ است داخّی ػٙصز آٟ٘ب تٕبْ ٔحٛریت أب ضٛد ٔی تفىیه خبرجی ٚ

 ٚ ٞستٙذ حبظز ػزثستبٖ خبن در آٟ٘ب اس ثزخی أب ٞستٙذ ٔخبِف وطٛر ایٗ حبوٕیت ثب ػزثستبٖ

 چبِص ثٝ ٞب سؼٛدی ضٛد ٔی ثبػث خبضمجی پزٚ٘ذٜ ٔب٘ٙذ ٔٛظٛع ٕٞیٗ وٝ خبرج در دیٍز ثخطی

 احٕذ ػجذاِىزیٓ» ضذ، دچبر خبضمجی سز٘ٛضت ثٝ وٝ وسب٘ی اس دیٍز یىی.ضٛ٘ذ وطیذٜ

 ػٙٛاٖ ثٝ ثؼذٞب ٚ پیٛست ػزثستبٖ ارتص ثٝ ٔیالدی 06 دٞٝ در وٝ ثٛد سؼٛدی ٘ظبٔی «اِمحؽب٘ی

 اٚج ضزایؽی در سؼٛد آَ اس ا٘تمبد در ٚی سخٙبٖ. ٌطٛد سخٗ ثٝ ِت سؼٛد آَ ٔخبِفبٖ اس یىی

 ٞشادٜضب «ػجذاِؼشیش تزوی. »ضذ وطتٝ ٚ ٔسْٕٛ یٕٗ در 2662 سبَ در ٟ٘بیت در وٝ ٌزفت

 یىی ضذ ٔٙتمُ ریبض ثٝ ٚ رثٛدٜ ػزثستبٖ استخجبرات سٙبریٛی ثب ص٘ٛ اس 2662 سبَ وٝ سؼٛدی

 وطٛر ایٗ در سیبسی ٚ التصبدی لذرت تٛسیغ ٔخبِفبٖ اس ٚی .است سؼٛدی ٔغعٛثبٖ اس دیٍز

 جٟب٘ی اثؼبد وٝ دیٍزی ٕ٘ٛ٘ٝ. ٘یست دست در ٚی حیبت ادأٝ اس خجزی ٞیچ أب آٔذ ٔی حسبة ثٝ

 ٚ ثٛدٜ ػزثستبٖ ضٟزٚ٘ذی دارای وٝ ثٛد ِجٙبٖ فؼّی ٚسیز ٘خست «اِحزیزی سؼذ» ٌزفت خٛد ثٝ

 ثب ٟ٘بیت در ٚ ضذ س٘ذا٘ی ػزثستبٖ در وٝ است «االٚجٝ سؼٛدی» ضزوت سٟبٔذاراٖ اس یىی

 وٝ ػزثستبٖ ّٔی ٌبرد سبثك رئیس «ػجذاهلل ثٗ ٔتؼت. »ثبسٌطت ِجٙبٖ ثٝ فزا٘سٝ ٚ آٔزیىب ٚسبؼت

 اس دیٍزی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞٓ ضذ ثزوٙبر خٛد سٕت اس جٕؼی ٞبی ثبسداضت خالَ در 2602 سبَ

 تٟٙب وٝ اسبٔی ایٗ ثٝ ٍ٘بٞی ثب.آیذ ٔی حسبة ثٝ ریبض تطىیالتی درٖٚ ٞبی حسبة تسٛیٝ

 خبرج ٚ داخُ در( یبفتٝ سبسٔبٖ لتُ) فیشیىی ٞبی حذف ٚ ثبسداضت ٞبی پزٚ٘ذٜ اس ای ٌٛضٝ

 آخزیٗ ٚ ٘خستیٗ خبضمجی پزٚ٘ذٜ وٝ رسیذ ٔفْٟٛ ایٗ ثٝ ٛاٖت ٔی وطذ، ٔی تصٛیز ثٝ را ػزثستبٖ

 ٔٛارد لجیُ ایٗ ثؽٗ اس آ٘چٝ أب. ثٛد ٘خٛاٞذ ٚ ٘جٛدٜ داخّی ٔبیٝ درٖٚ ثب خبرجی سزوٛة اس ٔٛرد

 وٝ را «٘ئْٛ پزٚصٜ» یب 2626 اصالحبت ٞب، پزٚ٘ذٜ ایٗ ٔٙفی خزٚجی وٝ است ایٗ ضٛد ٔی استٙجبغ

 وٝ چزا ٌذاضت، خٛاٞذ ٘بوبْ آیذ، ٔی حسبة ثٝ جٟب٘ی اثؼبد در سیبسی -التصبدی پزٚ٘ذٜ یه

 ٚ دا٘ذ ٔی ػزثستبٖ وبر ٔحبفظٝ ٚ سٙتی جبٔؼٝ ضذٖ غزثی جٟت در را اصالحبت ایٗ  ضیخ آَ اٚالً

 خبرجی سیبست ضذٜ ثبػث... ٚ ایزاٖ سٛریٝ، ػزاق، ِجٙبٖ، یٕٗ، ٔب٘ٙذ خبرجی ٞبی پزٚ٘ذٜ ثب٘یبً

 . وٙذ پیذا ٔؼٙب راٞجزدی ضىست ٝٔبی درٖٚ ثب ٞب سؼٛدی ٔؼّك
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 !اربعیه ريی پیادٌ در ویچٍ خالی جای

 در دیٛا٘ٝ یه سثبٖ اس وٝ ػجبرت ایٗ اس اٚ ٔٙظٛر. است إِٓب٘ی زضٟی فیّسٛف ٘یچٝ ٔطٟٛر ػجبرت ایٗ! «است ٔزدٜ خذا» کیهان:

 ا٘سبٖ آٖ ٔسجت ٚ ػبُٔ وٝ سٚاِی. است ٔؼبصز ػصز در لذسی أٛر ٚ اػتمبد ایٕبٖ، سٚاَ ثٝ اضبرٜ  وٙذ، ٔی ثیبٖ «ؼزثٙبن دا٘ص» وتبة

 ٔزاسٓ. وزد استفبدٜ «رٚح ثی جٟبٖ ثٝ رٚح ثبسٌطت» تبُٔ لبثُ ػجبرت اس اسالٔی ا٘مالة تٛصیف در فٛوٛ ٔیطُ پیص سبَ 06.است

 ثٙیبٍ٘ذار ٚ ضبوّٝ ایزاٖ، ٚ ػزاق ّٔت آ٘ىٝ تٛجٝ جبِت ٘ىتٝ. است ثبسٌطت ایٗ اس دیٍزی ضٕٝ ارثؼیٗ، سیبرت ثبضىٜٛ ٚ ٔؼٙٛی

 تخٛاس ٘ٝ وٝ تحٕیّی جًٙ ایٗ در ٚ جٍٙیذ٘ذ یىذیٍز ثب سبَ 8 پیص دٞٝ سٝ وٝ وطٛری دٚ. ٞستٙذ ػظیٓ حزوت ایٗ اصّی

 اس را خٛد جبٖ تٗ ٞشار صذٞب ثٛد، صذاْ خبْ خیبَ ٚ جٖٙٛ ِٔٛٛد ثّىٝ ػزاق، ّٔت ٘ٝ ٚ ثٛد ٔزدٔص ٚ ایزاٖ اسالٔی جٕٟٛری

 ٔٛرد ٚ وزدٜ پذیزایی آٟ٘ب اس چٙیٗ ٚ ضٛ٘ذ ٔی ایزا٘ی ٞب ٔیّیٖٛ ٔیشثبٖ ٞب ػزالی ثؼذ دٞٝ سٝ ٌفت ٔی وسی رٚسٞب آٖ اٌز. داد٘ذ دست

 ایٗ سدٖ ثٟٓ ثزای ٞٓ اخیز سبَ چٙذ در خٛ٘جبر، سبثمٝ آٖ اس ٌذضتٝ! خٛرد ٔی تٛٞٓ ثزچست سیبد، احتٕبَ ثٝ دٞٙذ، ٔی لزار تىزیٓ

 ٞب تٛؼئٝ ایٗ وٙٙذٜ خٙثی وٙذ، ٔی جذة خٛد سٛی ثٝ را ٞب دَ چٙیٗ ایٗ وٝ وسی ٕٞبٖ أب است، ٘طذٜ تٛؼئٝ وٓ ٔؼٙٛی، ٚ لّجی پیٛ٘ذ

 ضیؼی ٔزاسٕی اس ایٙه ارثؼیٗ .یجٕؼٙب اِحسیٗ حت است؛ ٟ٘فتٝ سیجب ٚ وٛتبٜ ضؼبر ایٗ در آٖ ٘تیجٝ ٚ خالصٝ وٝ ای ٔؼبدِٝ. ٞست ٞٓ

 تزیٗ ثشري ایٗ ثٝ را خٛد جٟبٖ ٌٛضٝ ٌٛضٝ اس وٝ سائزا٘ی تؼذاد ثز سبِٝ ٞز. است ػجٛر حبَ در ایزاٖ ٚ ػزاق ّٔت ثٝ ٔٙحصز ٚ

 جٟبٖ در ػؽٛفت، ٚ ٔؼٙٛیت سالَ چطٕٝ ایٗ اس ٘یش ٔسّٕب٘بٖغیز حتی ٚ غیزضیؼیبٖ. ضٛد ٔی افشٚدٜ رسب٘ٙذ، ٔی جٟب٘ی ٔیؼبدٌبٜ

 است، خٛد ثب٘ىی حسبة صفزٞبی ثٝ افشٚدٖ د٘جبَ ثٝ وسی ٞز وٝ ٔحٛری ٔٙفؼت جٟبٖ در. ضٛ٘ذ ٔی سیزاة أزٚسی ٔحٛر تجبرت

 اس راٜ ایٗ در خٛد ٔبَ ثبر٘ در ٚ ا٘ذ وزدٜ ٘مط را خذضٝ غیزلبثُ ٚ ثذیٟی ظبٞز ثٝ ٔؼبدِٝ ایٗ( ع)حسیٗ أبْ دِذادٌبٖ ٚ ػبضمبٖ

 اس ٔحممب٘ی ٚ رٚا٘طٙبسبٖ ضٙبسبٖ، جبٔؼٝ جبی چمذر. ٘یستٙذ ٞٓ ثزٚتٕٙذ ٚ ٔتٕىٗ افزاد آ٘بٖ اس ثسیبری. جٛیٙذ ٔی سجمت یىذیٍز

 صزٔؼب ا٘سبٖ. وٙٙذ تجییٗ ٚ تحّیُ را آٖ ٚ ثپزداس٘ذ ثطزی اجتٕبع تزیٗ ػظیٓ ایٗ غزیت ٚ ػجیت اثؼبد ثٝ تب است خبِی دست ایٗ

 ٚ ػبدی أٛری ثٝ پیطیٗ ٔؼجشات اس ثزخی وٝ است رفتٝ پیص چٙبٖ راٜ ایٗ در ٚ است ٘ىزدٜ وٓ اِؼبدٜ خبرق ٚ ػجیت وبرٞبی

 ٚ ٔتفىزاٖ ػبِٕبٖ، اس ثزخی وٝ ػصزی در. ثبضذ داضتٝ خٛد جٟبٖ ٚ سٔبٖ ثب اِؼبدٜ خبرق ٘سجتی ثبیذ ٔؼجشٜ. ا٘ذ ضذٜ تجذیُ رٚسٔزٜ

 ضذٜ پبیبٖ ثی پٛچی ٚ سزدرٌٕی دچبر آٖ اس تجؼیت ثٝ ٘یش ٔؼبصز ا٘سبٖ ٚ وزدٜ اػالْ را ٔؼٙٛیت پبیبٖ ی٘حٛ ثٝ یه ٞز ا٘ذیطٕٙذا٘ص

 وٝ ٘یبفت را فزصت ایٗ ٚ وزد فٛت پیص سبَ 008 ٘یچٝ. است آضىبر ای ٔؼجشٜ اثؼبد ٚ ٔختصبت ایٗ ثب ارثؼیٗ سیبرت ٔزاسٓ است،

 رٚی ثٝ را خٛد چطٓ ٚ وزدٜ ػجٛر سب٘سٛر ٚ ا٘ىبر ٔزحّٝ اس جٟبٖ ا٘ذیطٝ ٚ ّٓػ ػزصٝ ثشرٌبٖ دیٍز آیب. ثجیٙذ را جذیذ ػصز ٔؼجشٜ

 دریبفت تٕسخز ٚ ؼؼٙٝ جش ٚاوٙطی سبختٙذ، ٔی وطتی ثیبثبٖ در یبرا٘ص ٚ( ع)٘ٛح ٚلتی ٌطٛد؟ خٛاٞٙذ اِؼبدٜ خبرق رٚیذاد ایٗ

 وطتی ٚ است پٛچی ٚ غفّت ؼٛفبٖ در غزق تٞبس سبَ جٟبٖ. ضذ ٔی ثبیذ آ٘چٝ ضذ ٚ رسیذ راٜ اس ؼٛفبٖ ثبالخزٜ أب. ٘ىزد٘ذ

 .ٞستٙذ سٍٟٕیٗ ؼٛفبٖ ایٗ یبفتٍبٖ ٘جبت تٟٙب ٔسبفزا٘ص ٚ( ع)حسیٗ
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ياريوٍ اوساوی مىطق ي المللی بیه وظام  

 را اٚ جسذ ٚ ضٛد ٔی وطتٝ راحتی ثٝ خبضمجی جوان:
 ٘یست سزثٝ را آٖ ضىُ تزیٗ فجیغ ثٝ ٚ وٙٙذ ٔی تىٝ تىٝ

 ٕٞٝ ٚ ثٍذار٘ذ سزپٛش آٖ ثز وٙٙذ ٔی تالش ٚ وزدٜ
 ا٘جبْ غزة ثب ٕٞبٍٞٙی ضبیذ ٚ اؼالػبتی اضزاف ثب ٞب ایٗ
 ضىُ تزیٗ سضت ثب آٖ ٕٟٛرج رئیس ٚ أزیىب. ضٛد ٔی

 تٛجیٝ در ٚ ٌذارد ٔی سزپٛش جٙبیت ایٗ ثز ٕٔىٗ
 سبسی ائتالف یب تسّیحبت فزٚش ٔٙبفغ خٛد، رٚیىزد

 ثب را جٙبیت یه رٚضٙی ثٝ وٝ وٙذ ٔی ٔؽزح را ظذایزا٘ی
 را خٛد سیبست تزیٗ ٔبویبِٚی ٚ پٛضب٘ٙذ ٔی دیٍز جٙبیتی

 ثمیٝ. ٌذار٘ذ ٔی ٕ٘بیص ثٝ ٕٔىٗ حبِت تزیٗ ثذ در
 ػزثستبٖ تٙجیٝ ثزای ثبیذ ایٙىٝ اس غزثی ٞبی وطٛر

 اٌز ٚ أب ثٝ، وٙٙذ، ٔتٛلف را تسّیحبت فزٚش ٞبی لزارداد
 ٚ وٙذ ٘بثٛد را یٕٗ ٔزدْ است لزار ٞب سالح ایٗ. ا٘ذ افتبدٜ

 تزویٝ در سؼٛدی وٙسٍِٛزی در آ٘چٝ ثزاثز ٞشار جٙبیتی
 ظزثطزی، ٙٝصح ایٗ ٚ وٙٙذ تىزار رٚس ٞز را افتبد اتفبق

 ٌزداٖ ٔؼزوٝ. است داضتٝ استٕزار ٌذضتٝ سبَ چٟبر در
 را ایزاٖ ٔزدْ تزدیذ، ثذٖٚ وٝ تحزیٕی ٞبی سیبست تٕبٔی
 تٛسػ است، ظذثطزی جٙبیت یه ٚ دادٜ لزار ٞذف

 ٔزدْ .ضٛد ٔی د٘جبَ صٟیٛ٘یستی رصیٓ ٚ ٞب صٟیٛ٘یست
 ٚ ا٘ذ ثٟزٜ ثی اجتٕبػی ٚ ا٘سب٘ی حمٛق حذالُ اس ثحزیٗ
 رٚضٍٙزی ػّٕذار أزٚس وٝ تزویٝ. ضٛ٘ذ ٔی تبثؼیت سّت

 دیٍز ٚ خجزٍ٘بر ٞشاراٖ ٚ ٞب صذ است، خبضمجی لتُ در
 وزدٜ رٚا٘ٝ آٖ ضزایػ تٕبٔی تحُٕ ٚ س٘ذاٖ ثٝ را اصٙبف

 است، جٟب٘ی ٚجذاٖ چطٓ جّٛی در ٞب ایٗ ٕٞٝ. است
 دِیُ. ثٛد خٛاٞذ خبضمجی ٔثُ ٞٓ ٞب آٖ سز٘ٛضت ِٚی
 وٝ است إُِّ ثیٗ ٘ظبْ ظذا٘سب٘ی ٚ ٚارٚ٘ٝ ٔٙؽك در آٖ

 ٚالؼی حمٛق ثٝ را خٖٛ ثٝ آغطتٝ ٚ غبرتٍزا٘ٝ ٔٙبفغ
 ٞبی ضؼبر پطت در را خٛد ِٚی دٞٙذ، ٔی تزجیح ا٘سب٘ی
 پٟٙبٖ دیٍز ػٙٛاٖ ٞب دٜ ٚ دٔٛوزاسی ٚ دٚستب٘ٝ ا٘سبٖ
 ٘ظبْ در را حبوٓ ٞبی لذرت ٚ غزة وٝ آ٘چٝ .ا٘ذ وزدٜ
 تجبٚس، أىبٖ ٚ وٙذ ٔی ٔحزْٚ ٔٙبفغ ایٍٙٛ٘ٝ اس إُِّ ثیٗ

 سّت ٞب آٖ اس را افزٚسی جًٙ ٚ جٙبیت ٚ غبرتٍزی
 لذرتٕٙذ داد، خٛاٞذ وبٞص سیبدی ٔیشاٖ ثٝ یب ٚ وٙذ ٔی

 ٕٞیٗ دلیمبً ٚ است جٟبٖ ٔستمُ ٞبی وطٛر ٚ ُّٔ ضذٖ
 سائذٜ ٚ أزیىب استؼٕبری ٞبی سیبست ثز ٔٙؽك

 سّت یب ٚ ایزاٖ ػّیٝ تحزیٓ ثزای ٘یش ٞب آٖ صٟیٛ٘یستی
 ثزجبْ اضىبَ در وٝ است حبوٓ ایزاٖ ٞبی لذرت ٞبی اٞزْ

ٚ FATF ٚ CFT ٚ ْٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٔٛضىی ٞبی ثزجب 
 .ضٛد ٔی د٘جبَ آٖ دیٍز
 

 جهاوی  کىگزٌ در انشیعی میعاد یعىى اربعیه   /سیاسی تحلیل آمًسش
 خٛد وٝ سزسٔیٙى یه در جٟب٘ى، إِّّى، ثیٗ ى وٍٙزٜ یه در ضیؼیبٖ ٔیؼبد یؼٙى ارثؼیٗ

 تطیغ، پیزٚاٖ ثطٛ٘ذ جٕغ ایٙجب. است ٞب خبؼزٜ سزسٔیٗ است؛ اٍ٘یش خبؼزٜ سزسٔیٗ آٖ

 سثب تّٛاثیٗ اس غیز.است ارثؼیٗ ایٗ. ثجٙذ٘ذ ثیطتز ٞزچٝ ٚفبدارىِ پیٕبٖ ٚ ثزادرى دست ٚ

 وٝ ایذ  ضٙیذٜ اِجتّٝ ٚ... ٌزفتٙذ ٔبیٝ آ٘جب اس ٚ آ٘جب آٔذ٘ذ وٝ وسب٘ى داریٓ سزاؽ ٞٓ

 سیبرت ثٝ وٝ است وسى سّٛٔیٗ ثشرٌٛار ایٗ ٔٗ ٘ظز ثٝ. آٔذ ٞٓ ا٘صبرى  ػجذاِّّٝ جبثزثٗ

 را پبن تزثت ایٗ وزد٘ذ سیبرت وٝ وسب٘ى اِّٚیٗ ضبیذ ؛است آٔذٜ( ع) ػّى  ثٗ  حسیٗ لجز

 یبدآٚرى... وزد٘ذ دفٗ را( ع) ػّىٖ  ة  حسیٗ ٔمذّس ٘ؼص آٔذ٘ذ وٝ ثٛد٘ذ سذا ثٙى ٕٞبٖ

 رٚس در ػظیٓ، فذاوبرى ٚ اسخٛدٌذضتٍى ٚ جٟبد آٖ ى خبؼزٜ ٚ ػبضٛرا ى  خبؼزٜ

 پبن سزسٔیٗ آٖ ضیؼیبٖ، ثتٛا٘ٙذ ٞٓ أزٚس اٌز. سزسٔیٗ آٖ در ٚ ٌزفتٝ؛ ٔی ا٘جبْ ارثؼیٗ

 ...ٞٙذ،ذث لزار ٔیؼبدى چٙیٗ یه را ٔمذّس ٚ

 

طلبد می خون آمریکا در رادیکالیسم  
 رئیس دٚ ثزای ا٘فجبری ٞبی ثستٝ ٔتحذٜ، ایبالت در سبثمٝ وٓ ٚلبیغ درسّسّٝ خراسان:

 اس تٗ چٙذ دٔٛوزات، حشة وٕیتٝ سبثك رئیس سیب، سبسٔبٖ بثكس رئیس سبثك، جٕٟٛر
 اضتزان ٚجٝ..ضذ ارسبَ اٖ اٖ سی ٔزوشی دفتز ٚ سٛرٚس جٛرج آٔزیىب، وٍٙزٜ اػعبی

 ثٛدٜ حشة ایٗ اس آ٘بٖ آضىبر حٕبیت یب دٔٛوزات حشة در آ٘بٖ ػعٛیت افزاد، ایٗ
 ٔحبفظت آٔزیىب ٔزدْ سا وٝ آٖ اس ثیطتز أزٚس دٔٛوزات حشة:  تزأپ دٚ٘بِذ. است
 اس ثبیذ ٞب دٔٛوزات وٝ است ػّت ٕٞیٗ ثٝ. وٙذ ٔی ٔحبفظت جٙبیتىبر ثیٍبٍ٘بٖ اس وٙذ

 سٔبٖ ٞز:  تزأپ دٚ٘بِذ.*دٞیذ رای خٛاٞبٖ جٕٟٛری ثٝ ! ثٕب٘ٙذ دٚر لذرت ٔٙبصت
 تالش یب آیٙذ ٔی ٔب وطٛر ثٝ غیزلب٘ٛ٘ی ضىُ ثٝ ٔزدْ یب ،(ٟٔبجزاٖ) وبرٚاٖ وٝ ثیٙیذ ٔی

 السْ آرای وٝ وٙیذ سزس٘ص را ٞب دٔٛوزات ثبیذ ثیبیٙذ، ٔب وطٛر ثٝ غیزلب٘ٛ٘ی وٝ وٙٙذ یٔ
:  تزأپ دٚ٘بِذ. ٘ذاد٘ذ وطٛرٔبٖ ثبر تأسف ٟٔبجزتی لٛا٘یٗ تغییز ثزای را( وٍٙزٜ در)

 رای دٔٛوزات یه ثٝ وٝ وسی ٞز ٚ ٞستٙذ خؽز٘بن ٚ افزاؼی حذ اس ثیص ٞب دٔٛوزات
 حّٕٝ رٞجزی دٔٛوزات حشة وٝ ضبٞذْ ٔٗ:  تزأپ دٚ٘بِذ .ثبضذ ٝدیٛا٘ ثبیذ ٚالؼب دٞذ،

 است داضتٝ ثزػٟذٜ وطٛرٔبٖ ثٝ را اِسبِٛادٚر ٚ ٞٙذٚراس ٌٛاتٕبال،(  ٟٔبجزاٖ ٞجْٛ)
 جّٕٝ اس آٔزیىب سٕت ثٝ ٔزدْ سیُ وزدٖ ٔتٛلف ثزای چٙذا٘ی وبر رٞجزا٘طبٖ وٝ

 احسبس ضزایؽی، چٙیٗ در .ا٘ذ ٘ىزدٜ ٔىشیه ٔزس ؼزیك اس جٙبیتىبراٖ اس ثسیبری
 ٚ جٙبیت فمز، ثذثختی، ػبُٔ را ٞب دٔٛوزات وٝ آٔزیىب در افزادی یب فزد تىّیف

 چٙذاٖ دٔٛوزات حشة سزاٖ تزٚر ٔٙظٛر ثٝ تالش ثزای دا٘ٙذ، ٔی وطٛر اظٕحالَ
 وٕه ثب پیص دٚسبَ تزأپ دٚ٘بِذ وٝ ای ویٙٝ ٚ خطٓ آتص. ثٛد ٘خٛاٞذ ثزاٍ٘یش تؼجت
 لزثب٘ی اوٖٙٛ وزد، رٚضٗ ٔتحذٜ ایبالت در فزٍٞٙی - سیبسی ٞبی یبٖجز تزیٗ افزاؼی

 ایٗ ثب ا٘ذ، یبفتٝ رٞبیی ٔزي خؽز اس اوٖٙٛ ٞٓ ضبیذ دٔٛوزات حشة سزاٖ. ؼّجذ ٔی
 ثٝ وطٛر ایٗ حزوت ٚ اجتٕبػی ٞبی ضىبف ضذٖ تز ػٕیك ثب ٚ آیٙذٜ در ثسب چٝ حبَ،
 د.ضٛ ریختٝ سٔیٗ ثٝ ٞبیی خٖٛ رادیىبِیسٓ، سٕت

 


