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 طرٌبى پزسیسًت اّثبهب زر ضیبفت افطبر کبخ طفیس

  

رهضبى یبزآّر ایي ًکتَ اطت کَ اطالم ُوْارٍ ثرؼی اس آهزیکب ثْزٍ "رئیض جوِْری گفت 

 ."اطت

 

 کبخ طفیس

 زفتز طرٌگْ

  4232اّت  35

 

 رٌبى پزسیسًت اّثبهبط

 زر ضیبفت افطبر کبخ طفیس

 

 تبالر رطوی پذیزایی ػبم 

 ثَ ّلت ػزق آهزیکب ػبهگبٍ 7958طبػت 

 

ذْة، . ذْاُغ هی کٌن، ثفزهبییس ثٌؼیٌیس. ذْع آهسیس. ػصز ُوگی ثَ ذیز9 رئیض جوِْری

ثَ ػوب، ثَ ثَ هٌبطجت ایي هبٍ هجبرک آرسُّبی ذْز را  يیثِتز هي. ثَ کبخ طفیس ذْع آهسیس

 ّ ثَ ثیغ اس یک هیلیبرز هظلوبى زر طزتبطز جِبىزر طزاطز کؼْرهبى هظلوبًبى آهزیکبیی 

 . رهضبى کزین. تمسین هی کٌن

 

اػضبی کٌگزٍ، اس جولَ  ؛ ّرم ثَ اػضبی ُیئت زیپلوبتیک؛ اػضبی زّلت ذْزاهي هیل ز

یکی اس زّ هظلوبى ُوزاٍ ثب کیت الیظي،  کَآًسرٍ کبرطي ، ّ راع ُْلت، جبى کبًیزس

 .هی گْین ُوۀ ػوب ذْع آهسثَ پض،  .، ذْػبهس ثگْیناطتػضْ کٌگزٍ آهزیکبیی 

 

، ُوبًطْر مۀ چٌسیي طبلَ زارزثکَ طب زر کبخ طفیس طٌتی ثزای هیشثبًی افطبرُب زارین هب ایٌجب

ًمغ سازُب یایي رّّ . نُظتیزیْالی  ُبی جؼي ، ّ ًیشوض، طسرهیشثبى ضیبفت ُبی کزیظ کَ

ثَ هب ایي حمیمت طبزٍ را کَ  ِبآً. گزاهی هی زارًسجی را زر سًسگی هززم آهزیکب ایوبى هذُ

اس ػمبیسهبى هی گیزین،  رازاػتي ُسف حض تْاى ّ ُوۀ هب ّ  ،ُوَ فزسًساى ذساًّس ُظتین

 .یبزآّری هی کٌٌس

 

راى هب زریبفتٌس اٌیبًگذث. تأییس هی کٌٌسثَ ػٌْاى آهزیکبیی را چٌیي ُْیت هب وسازُب ُیایي رّ

کَ ثِتزیي راٍ ثزای ثشرگساػت جبیگبٍ ایوبى هذُجی زر سًسگی هززم هب پبطساری اس آسازی 

، ی هذُجیزالبًْى ّیزجیٌیب ثزای ثزلزاری آس ٌُگبم تسّیي .زر اًجبم فزایض زیٌی اطت

ػبى زر همْالت هزثْط سزر اثزاس ایوبى ذْز ّ حفظ ػمبیُوۀ هززم " کَ ًْػت تبهبص جفزطي
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ًرظتیي اصالحیۀ لبًْى اطبطی هب، آسازی هذُجی   ."زذْاٌُس ثْآساز اس راٍ اطتسالل زیي  ثَ

 . پبطساری ػسٍ اطتُوْارٍ ّاس ایي حك تب کٌْى . کؼْر تثجیت کززرا ثَ ػٌْاى لبًْى 

 

هزیکبییبى اس حك آسازی زذْرزاری آث ثَ زلیل صزیحب  هذُت  ،طی هظیز تبرید هب زر ّالغ،

زر  -کَ حك ػسم اػتمبز ثَ ُزگًَْ زیٌی را ًیش ػبهل هی ػْز  -بة ذْزرػجبزت ثٌب ثز اًت

هذُت جٌس ثَ یثَ طزس ػویمی پب -ّ ایي کَ آهزیکب . زرّى هزسُبی هب ثَ ػکْفبیی رطیسٍ اطت

ْری اطت کَ ایٌجب کؼ –ثبلی هبًسٍ اطت ذْز گْاُی ثز ذززهٌسی پسراى ثٌیبًگذار هبطت 

تْاًبیی هززم ثب اػتمبزات گًْبگْى هذُجی زر ُوشیظتی هظبلوت آهیش ّ احتزام هتمبثل ثزای 

 .پب ثزجبی هذُجی زر طزاطز جِبى ثَ ًوبیغ هی گذارزُبی  کؼوکغ سیگز تضبزی را ثبکی

 

تْجَ ثَ  ،اذیزا. ثبػس ایي ثساى هؼٌب ًیظت کَ هذُت ذبلی اس ُزگًَْ اذتالف ًظزیاکٌْى، 

ُوۀ هب  اکٌْى، . جلت ػسٍ اطت – ًیْیْرکثْیژٍ زر  –جْاهغ طبذتوبى هظبجس زر ثزذی 

تصسیك ّ احتزام هْرز را  طبسی زر هٌِتي جٌْثی ىبطبذتو هزثْط ثَُبی حظبطیت ثبیس 

رًج ّ ّ . حوالت یبسزٍ طپتبهجز ثزای کؼْر هب یک رّیساز ػویمب تکبى زٌُسٍ ثْز. زُینلزار 

ثٌب ثز ایي .  کظبًی کَ ػشیشاى ذْز را اس زطت زازًس زر تصْر ُن ًوی گٌجس ًبکزرزتجزثۀ 

زر ّالغ، گزاًس سیزّ، . زرک هی کٌن ایي هْضْع ثْجْز آّرزٍ اطترا کَ  یاحظبطبتهي 

 . یک هکبى همسص اطت

 

 

ّ ثَ ػٌْاى رئیض  ،هي ثَ ػٌْاى یک ػِزًّس9 ثگذاریس هي ثب صزاحت صحجت کٌن اهب

ثزای ازای فزایض  ثب ُزکض زیگزی ثز ایي ثبّرم کَ هظلوبًبى ًیش اس حك هظبّی ،جوِْری

طبذتي یک ػجبزتگبٍ ّ  حكایي ّ ( کف سزى حضبر). ذْز زر ایي طزسهیي ثزذْرزارًسزیٌی 

ّ ضْاثظ هحلی زر هلک ذصْصی زر هٌتِي جٌْثی، زر هطبثمت ثب لْاًیي را هزکش تجوغ 

اصلی کَ . ثبػستشلشل ًبپذیز ثبیس آسازی هذُجی  ّ تؼِس هب ثَ .ایٌجب آهزیکبطت. ػْز هیػبهل 

ّ زّلتؼبى ًجبیس ثب آًِب رفتبر  ًسٍ اهززم اس توبهی هذاُت ثَ ایي کؼْر ذْع آهسثز هجٌبی آى 

کن ثٌیبًگذاراى هب ثبیس حایي   .اطت ثرغ جسایی ًبپذیزی اس ُْیت هب هتفبّتی زاػتَ ثبػس

 .تساّم یبثس

 

ثَ ثصْرت ثظیبر فجیؼی زر یبسزٍ طپتبهجز اس زطت زازین هب ًجبیس ُزگش کظبًی را کَ 

ّ ثبیس ُویؼَ کظبًی را کَ رُجزی پبطرگْیی هب را ثَ آى حولَ ثَ ػِسٍ فزاهْػی ثظپبرین، 

ػتبفتٌس، تب طزثبساًوبى  زّز ثَ ثبالپز اس پلَ ُبی راٍ اس هأهْراى آتغ ًؼبًی کَ اس  –گزفتٌس 

 ػلیَّرین کَ هب ثیباریس ثَ یبز ثگذ ّ. گزاهی ثسارین، کَ اهزّس زر افغبًظتبى ذسهت هی کٌٌس

سازی آبى هب ُیچ احتزاهی ثزای ٌوزػ.  ثزای چَ هی جٌگین چَ کظبًی زر جٌگ ُظتین ّ

. را تؼکیل هی زُسآرهبى ّ اًگیشۀ المبػسٍ  ،اطالم ًَ، ثلکَ تحزیف اطالم. هذُجی لبئل ًیظتٌس

لتل هززاى، سًبى ّ کْزکبى ایٌبى ًَ رُجزاى هذُجی؛ ثلکَ تزّریظت ُبیی ُظتٌس کَ زطت ثَ 



3 

 

ّالؼیت ایي اطت کَ المبػسٍ ثیغ اس پیزّاى ُز هذُت زیگزی هظلوبًبى را . ثی گٌبٍ هی سًٌس

کَ زر یبسزٍ طپتبهجز ثَ  ثی گٌبُی اطت هظلوبًبىلزثبًیبى ػبهل  ًبمفِزطت آى ّ  -کؼتَ اطت 

 .  لتل رطیسًس

 

زلیل ت طالح ُبی هب ثظبزگی لسرّ  .ی اطت کَ هب ثب اّ زر جٌگینٌوایي ُوبى زػ ،ثٌب ثز ایي

زلیلغ . زلیل آى ًیزّهٌسی ارسع ُبی هبطت -ًیظتایي کَ هب زر ایي ًجزز پیزّس ذْاُین ػس 

لْاًیٌی . یی اطت کَ گزاهی هی زارینآسازی ُب. زهْکزاطی ای اطت کَ پبطساری هی کٌین

تْاًبیی هب زر آى زلیل . رػبیت هی کٌینثسّى تْجَ ثَ ًژاز یب هذُت، طزهبیَ یب همبم اطت کَ 

 آىّ   – زارًسثب هب تفبّت کَ اطت ًَ تٌِب ًؼبى زازى ثززثبری، ثلکَ احتزام ثزای کظبًی 

کَ اطت  پْچ گزایی کظبًیزر تضبز فبحغ ثب  ،هزیکبیی، آى جُْز اصلی ثبّر آػیْۀ سًسگی

 .ػلیَ هب ازاهَ هی زٌُس ْطئَت، ّ اهزّس ٌُْس ثَ آى ثبهساز طپتبهجز ثَ هب حولَ کززًس زر

 

ًَ ّ هي زر ذطبثۀ آغبس زّرۀ تصسین گفتن کَ گًَْ گًْگی هیزاث هب یک ػبهل ًیزّهٌسی 

ّ ًیش اس  -ن کَ اس هظیحیبى، هظلوبًبى، یِْزیبى، ٌُسُّبیتهب کؼْری ُظ. هبیۀ ضؼف اطت

ایي سهیي  ۀگْػ هب اس ُزگًَْ سثبى ّ فزٌُگی کَ اس ُز .غیز هؼتمساى تزکیت یبفتَ اطت

ایي گًَْ گًْگی هوکي اطت ثَ ثحج ُبی زػْاری ّ . ػکل گزفتَ ایناطت ذبکی ثزذبطتَ 

طبذتي کٌیظَ ُب یب کلیظبُبی کبتْلیک ثْزٍ پیزاهْى  ثحج ُبییػبُس  َگذػت اىرّز. زاهي سًس

ین، ثَ ثرؼاهب هززم آهزیکب ُوْارٍ  ًؼبى زازٍ اًس کَ هب لبزرین ایي هظبئل را فیصلَ   .اطت

جٌس ثوبًین ّ ثَ ُویي طجت ًیزّهٌس تز اس آًچَ کَ ثْزین طز ذْز پبیثٌیبزیي ارسػِبی 

 . ّ ذْاُس ثْز - ثٌب ثز ایي اهزّس ًیش ثبیس ُوبًگًَْ ثبػس. سینثزافزا

 

گًَْ گًْگی زاػتي ثَ رهضبى ثشرگساػت زیٌی اطت کَ هی آّرین کَ  ربطز، هب ثؼتاهّ 

 .ّ رهضبى یبزآّر ایي ًکتَ اطت کَ اطالم ُوْارٍ ثرؼی اس آهزیکب ثْزٍ اطت. ػِزت زارز

تْطظ پزسیسًت جفزطي هْرز هیشثبًی لزار  آهسکب ثَ آهزی اس تًْضکَ لوبى ظًرظتیي طفیز ه

گزفت ّ اس آًجب کَ هبٍ رهضبى ثْز، اّ ثزای هِوبى ذْز ػبهی ثَ ٌُگبم غزّة تزتیت زاز ّ 

ت طبل پیغ زر کبخ طفیس ثز پب ظیي ضیبفت افطبر را زر ثیغ اس زّیتثسیي تزتیت ًرظّی 

    (کف سزى حضبر). زاػت

 

یٌسۀ ذْز ثَ ایٌجب آس ثظیبری زیگز اس هِبجزاى، ثزای طبذتي ًظل ُبیی اس هظلوبًبى، هبًٌ

ّ کبرذبًَ ُب ثکبر ػسًس، زر آطیبة ُب  صبحجبى کظت ّ کبرآًِب کؼبّرس ّ . سرّی آّرزً

آًِب کوک کززًس تب آهزیکب طبذتَ . ذطْط راٍ آُي کوک کززًس یکبر گذارثَ   .هؼغْل ػسًس

ًرظتیي  .ػِز ًیْیْرک ثٌیبى گذاػتٌس زر 3782ًرظتیي هزکش اطالهی را زر زُۀ . ػْز

زر آهزیکب  تزیي هظجسی کَ کٌِظبلػبیس ّ . زاکْتبی ػوبلی طبذتٌس زػتهظجس آهزیکب را زر 

 .ر رپیسس، آیّْا اطتازر طیس ،بطت ّ اهزّس ٌُْس هْرز اطتفبزٍ لزار هی گیززج پب ثز
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آًِب زر ُوۀ ػؤى . ًیزّ هی گیززکؼْر هب اهزّس اس حضْر هیلیْى ُب هظلوبى آهزیکبیی 

هؼتول ثز هظبجس هْجْز زر  -جْاهغ هظلوبى آهزیکبیی . یؼزفت زارًسپلی ػبسًسگی زر حس 

لوبًبى آهزیکبیی ظه. ذسهت ُوظبیگبى ذْز کوز ثظتَ اًس ُوچٌیي ثَ -ت آهزیکببلپٌجبٍ ایُز 

. ی هی کٌٌسرااس جْاهغ هب پبطس ،ثَ فجبیغ زر لجبص پلیض، آتغ ًؼبى، ّ ًرظتیي پبطد زٌُسگبى

 ثبررّحبًیْى هظلوبى آهزیکبیی ثز ضس تزّر ّ افزاط گزایی ثَ طري آهسٍ ّ اس ایي طزیك 

، اطالم ضزّرت ًجبت سًسگی اًظبًی، ّ ًَ گزفتي آى را تؼلین هی زُسَ کَ ثز ایي ًکتزیگز 

زر . ّ هظلوبًبى آهزیکبیی ثب طزفزاسی زر ارتغ هب ثَ ذسهت اػتغبل زارًس . تأکیس کززٍ اًس

ضیبفت افطبر پٌتبگْى زر ُفتۀ آیٌسٍ، ثَ طَ طزثبس کَ جبى ذْز را زر ػزاق فسا کززًس ّ 

 .  ر گْرطتبى هلی آرلیٌگتْى آرهیسٍ اًس، ازای احتزام ذْاُس ػساکٌْى زر هیبى لِزهبًبى ز

 

سازی ُبیی کَ گزاهی هی آتی کَ هب ثَ آى ّاثظتَ این ّ یٌایي آهزیکبییبى هظلوبى ثَ ذبطز اه

ٌیبى گذاری سهبى ثى ثَ آکَ طز آغبس  ُظتٌس ًبگظظتَ ایآًبى ثرؼی اس ذظ . زارین  جبى زازًس

کززٍ اًس تب  کبریفسابًی اس توبهی هذاُت کَ کوز ثَ ذسهت ثظتَ ّ آهزیکبییهب ثبس هی گززز؛ 

ًْیس آهزیکب را تب ًظل ُبی تبسٍ اهتساز زٌُس ّ حفظ آًچَ را ثَ طْر اطتثٌبیی ثب آهزیکب زر 

تب ثَ تْاًبیی هب تؼِس هب ثَ ّفبزاری ثَ ارسع ُبی ثٌیبزیي ذْز، ّ  -تضویي کٌٌس ارتجبط اطت

 .  را ثَ کوبل ثزطبًین اتحبزهبىب اطویٌبى آُظتگی اهب ث

 

ثبلی " کؼْری ّاحس، تمظین ًبپذیز، تحت ػٌبیبت ذساًّس"سیزا زر پبیبى کبر، هب ثَ صْرت 

تحمك ثرؼین کَ ثَ آى " آسازی ّ ػسالت ثزای ُوَ"ثَ ّ تٌِب ٌُگبهی هی تْاًین  .هی هبًین

ثب  – پبیجٌس ثبلی ثوبًین ،ْى ُوۀ هذاُت، اس جولَ اطالم لزار زارزضبثطَ ای کَ زر کبً

 .زیگزاى ُوبى رفتبری را  پیغ گیزین  کَ اس آًبى ًظجت ثَ ذْز اًتظبر زارین

 

رهضبى فزذٌسٍ ای ثزایتبى  .ػوب ثَ ذبطز حضْرتبى زر ایٌجب طپبطگشارم اس ُوۀثٌب ثز ایي 

 (کف سزى حضبر) .پض اس ایي، ثگذاریس ثَ صزف غذا ثٌؼیٌینّ . آرسّ هی کٌن

 

 ػبهگبٍ ثَ ّلت ػزق آهزیکب 7968طبػت 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


