سلبثت هي پشداصًذ ٍ دس پبیبى ایي سلبثت ّب اص ًفشات اٍل تب چْبسم ّشگشٍُ
تمذیش هي ؿَد.



كبلحي پغ فشدا ثب آهبًَ دیذاس هيكٌذ

ػلي اكغش ػلٌبًيِ اص دیذاس ٍصیش خبسرِ كـَسهبى ثب هذیشكل آطاًغ
ثييالوللي اًشطي اتوي دس حبؿيِ ػفشؽ ثِ اتشیؾ خجش دادً .وبیٌذُ ایشاى
دس آطاًغ ثييالوللي اًشطي اتوي ثب اؿبسُ ثِ ػفش ػلياكجش كبلحي ثِ اتشیؾ
دس ساػتبي سٍاثي دٍ ربًجِ ،اص دیذاس ٍي دس حبؿيِ ایي ػفش ثب یَكيب آهبًَ
خجش داد ٍ افضٍدٍ :صیش خبسرِ كـَسهبى ػِؿٌجِ  21تيش ثب هذیش كل آطاًغ

ػبل دٍم


ؿوبسُ 223 :

تبسیخ90/4/19 :

ثييالوللي اًشطي اتوي دیذاس هيكٌذً .وبیٌذُ دائن ایشاى دس آطاًغ
ثييالوللي اًشطي اتوي ّوچٌيي اص دیذاس كبلحي دس حبؿيِ ػفشؽ ثب دیگش

پشّيض اص كبسّبي ػبهيبًِ ٍربّالًِ دس همَلِ هْذٍیت

همبهبت ثيي الوللي حبهش دس ٍیي خجش داد ٍ گفت :دس ایي ساػتب ٍصیش خبسرِ

حوشت آیتاهلل خبهٌِ اي سّجش هؼظن اًمالة اػالهي سٍص گزؿتِ دس دیذاس

كـَسهبى ثب یَسي فذٍتَف هذیشكل دفتش ػبصهبى هلل دس ٍیي ٍ تيجَس تبت

روؼي اص اػبتيذ ،كبسؿٌبػبى ،هؤلفبى ٍ فبسؽالتحليالى تخللي هْذٍیت،

هذیش ارشایي كويؼيَى همذهبتي ػبصهبى هٌغ ربهغ آصهبیؾّبي ّؼتِیي

ثب اؿبسُ ثِ اّويت ثؼيبس ثبالي هَهَع هْذٍیت ثِ ػٌَاى ّذف حشكت ٍ

 CTBTOدیذاس ٍ گفتٍگَ هيكٌذ .ػلياكجش كبلحي ٍصیش خبسرِ

هزبّذت اًجيبء دس ًَل تبسیخ ،اًتظبس سا ثخؾ رذایيًبپزیش هَهَع

كـَسهبى لشاس اػت دس ساػتبي دیذاسّبي دٍ ربًجِ دس ػفشي ثِ ٍیي دس 20

هْذٍیت داًؼتٌذ ٍ تأكيذ كشدًذ :یكي اص هَاسد هْن ٍ هشٍسي دس همَلِ

تيشهبُ ثب ّوتبي اتشیـي خَد دیذاس كٌذ.

هْذٍیت ،افضایؾ كبسّبي ػبلوبًِ ،دليك ٍ هتمي ثِ دػت اّل في ٍ



هتخللبىٍالؼي ایي هَهَع ٍ پشّيض اص كبسّبي ػبهيبًِ ،ربّالًِ ،غيشهؼتجش
ٍ ثشاػبع تخيالت ٍ تَّوبت اػت .ایـبى دس ػخٌبى خَد ،اثتذا ثِ تجييي
اّويت هَهَع هْذٍیت پشداختٌذ ٍ ثب تأكيذ ثش ایٌكِ هْذٍیت دس ؿوبس
چٌذ هؼئلِ اكلي هؼبسف ػبليِ دیٌي اػت ،افضٍدًذّ :ذف حشكت اًجيبء ٍ
ثؼختّب،پبیِسیضيرْبًي ثب چبسچَة تَحيذي ٍ ثشاػبع ػذالت ٍ ثْشُگيشي
اص ّوِ ظشفيتّبي هَرَد دس اًؼبى اػت ٍ دٍساى ظَْس اهبم صهبى ػزلاهلل
تؼبلي فشرِ الـشیف ًيض ،دٍساى حبكويت حميمي تَحيذ ،هؼٌَیت ،دیي ٍ
ػذل ثش ؿئَى هختلف صًذگي فشدي ٍ ارتوبػي اًؼبًْب اػت.



 3دػتَس هؼكٌي احوذيًظاد؛ تضسیك  7هيليبسد دالس ثِ
هؼكي هْش

اسائِ ًشح هيبًِ ثِ دٍلت ثشاي تلَیت لبًَى رذیذ
خذهت ٍظيفِ

ربًـيي هٌبثغ اًؼبًي ػتبد كل ًيشٍّبي هؼلح گفت :ثشاي تلَیت لبًَى
رذیذ خذهت ٍظيفِ ًشح هيبًِ ثشاي سفغ هـكالت هبلي آى ثِ دٍلت اسائِ
ؿذُاػت .ػشداس هَػي كوبلي ،اظْبس داؿت :دس ایي ًشح ثبس هبلي ثِ ؿذت
كبّؾ هي یبثذ كِ ّويي هؼئلِ ًيض ثبػج اػتمجبل دٍلت اص ًشح هيبًِ ؿذُ
اػتٍ .ي اداهِ داد :ایي لبًَى ثِ صٍدي ثِ تلَیت هيسػذ ٍ اهيذٍاسین
ّشچِ صٍدتش ارشایي ؿَد .دس لبًَى رذیذ دیگش ّيچ ربي اثْبهي ٍرَد
ًذاسد.ربًـيي هٌبثغ اًؼبًي ػتبد كل ًيشٍّبي هؼلح ثب اؿبسُ ثِ هزبصات
ػشثبصاى غبیت تلشیح كشد :دس لبًَى رذیذ ػشثبصاًي كِ تب ػِ هبُ غبیت
ثبؿٌذ ػِ هبُ اهبفِ خذهت خَاٌّذ داؿت .ػشثبصاًي كِ یك ػبل غيجت

سئيغ روَْس دس رلؼِ ؿَساي ػبلي هؼكي اص اختلبف فَسي ػِ هيليبسد

كٌٌذتب 6هبُ اهبفِ خذهت خَاٌّذ داؿت .ایي دس حبلي اػت كِ هـوَالًي-

دالس اص هحل كٌذٍق تَػؼِ هلي ثِ ثبًك هؼكي ثِ ػٌَاى پـتَاًِ اػٌبي

كِ یك ػبل غيجت داؿتِ ثبؿٌذ ثِ هشرغ لوبیي هؼشفي خَاٌّذ ؿذ.

تؼْيالت ػبخت هؼكي خجش داد ٍ گفت :ایي سلن كِ تب پبیبى ؿْشیَس ثِ



ّفت هيليبسد دالس سػيذُ ٍ سًٍذ اػٌبي آى ثب ػيش كؼَدي اداهِ خَاّذ
داؿت ًِ تٌْب هيتَاًذ دس كٌتشل ليوت هؼكي ثلكِ دس رلَگيشي اص ّش
گًَِ ػَءاػتفبدُ ٍ ػَداگشي دس ثخؾ هؼكي هَحش ثبؿذ .هحوَد احوذي
ًظاد دس رلؼِ ؿَساي ػبلي هؼكي ثش هشٍست تـكيل یك ّفتِ دس هيبى
رلؼبت ایي ؿَسا ثشاي ثشسػي آخشیي ٍهؼيت هؼكي تبكيذ كشد ٍ گفت:
ؿَساي ػبلي هؼكي ثبیذ ثٌَس سٍصهشُ ثخؾ هؼكي سا تحت ًظبست
كبسؿٌبػي خ َد لشاس دادُ ٍ ثب اتخبر تلويوبت ساّگـب ،آساهؾ پبیذاسي سا
دس ثخؾ هؼكي كـَس حبكن كٌذ.


دٍهيي رـٌَاسُ ػشاػشي حذیج استؾ آغبص ؿذ

اػالم ٍهغ اهٌشاسي دس ػشثؼتبى

دس ػشثؼتبى دس پي ثِ كوب سفتي ٍ احتوبال هشگ ٍليؼْذ ػشثؼتبى دس یكي اص
ثيوبسػتبًْبي آهشیكبٍ ،هغ اهٌشاسي اػالم ٍ یك ّيئت اهشیكبیي ًيض ٍاسد
سیبم ؿذُ اػت.یك هٌجغ ثلٌذ پبیِ دس ٍاؿٌگتي تأیيذ كشد اهيش ػلٌبى ثي
ػجذ الؼضیض ٍليؼْذ ػشثؼتبى دس یكي اص ثيوبسػتبًْبي آهشیكب ثِ كوب سفتِ
اػت ٍ اػالم ٍهغ ٍخين ٍي یب احتوبال هشگؾ ثِ تحشكبت خبًَادُ حبكن ثش
ػشثؼتبى ثؼتگي داسد كِ ثش ػش تمؼين ػوتْب ٍ دٍسُاي كشدى آى ٍ اهكبى
ٍلَع رٌگ ثيي ؿبّضادگبى ثش ػش لذست دچبس دٍ دػتگي ؿذُاًذ .ایي
هٌجغ خبًش ًـبى كشد یك گشٍُ ٍیظُ آهشیكبیي چْبسؿٌجِ ؿت گزؿتِ
ثشاي رلَگيشي اص ٍلَع هٌبصػِ ٍ كـوكؾ دس داخل خبًَادُ حبكن ثش

دٍهيي رـٌَاسُ ػشاػشي حذیج استؾ روَْسي اػالهي ایشاى سٍص

ػشثؼتبى ٍاسد سیبم ؿذُ اػت .پيؾ ثيٌي هيؿَد هٌبصػِ ثش ػش لذست دس

یكـٌجِ دس هشكض ّوبیؾ ّبي كَحش ػبصهبى ػميذتي ػيبػي استؾ آغبص ثِ

كَست اًتـبس خجش هشگ ٍليؼْذ ػشثؼتبى ػلٌي ؿَد .ایي هٌجغ افضٍد :گشٍُ

كبس كشد.دس ایي رـٌَاسُ دٍ سٍصُ  160تي اص كبسكٌبى پبیَس (سػوي) ٍ

آهشیكبیي ثش ػبختبس رذیذ ًظبم كِ هبًغ دسگيشیْب ؿَد ٍ ّوچٌيي ثش تَصیغ

خبًَادُ ّبي آًبى ،داًـزَیبى ،خَاّشاى ٍ ثشادساى ؿبغل دس استؾ،

ػوتْبي خبلي ًظبست خَاّذ كشد .ایي هٌجغ افضٍد :ؿبّضادُ تشكي ٍ

كبسكٌبى ٍظيفِ ٍ روؼي اص هؼٍَالى ثخؾ فشٌّگي ؿشكت داسًذّ .ذف اص

ؿبّضادُ همشى ؿبیذ حكَهت سا دس ػشثؼتبى ثِ دػت ثگيشًذ صیشا آًْب دس

ثشگضاسي ایي رـٌَاسُ آؿٌبیي خبًَادُ ثضسگ استؾ ثب كالم ٍ ػخٌبى

خذهت ًشحْبي آهشیكب ّؼتٌذ ٍ ثبسّب ثب همبهبت اػشائيلي ًيض دیذاس

هؼلَهيي (ع) ثِ ػٌَاى یك الگَي ػولي ،كبسثشدي ٍ تأحيشگزاس دس صًذگي

كشدُاًذ ٍ ثش ّوبٌّگي اهٌيتي ثيي سیبم ٍ تل آٍیَ ًظبست هيكٌٌذ.

سٍصهشُ اػت .ؿشكت كٌٌذگبى دس رـٌَاسُ ػشاػشي حذیج استؾ كِ پيؾ



اص ایي هشاحل همذهبتي سا ثشاي ساّيبثي ثِ هشحلِ پبیبًي ایي رـٌَاسُ ًي
كشدُ اًذ دس هَهَع ّبي هختلف دس لبلت چْل حذیج اص هؼلَهيي(ع) ثِ

ثبصداؿت فؼبالى كلح ثييالوللي دس فشٍدگبُ تلآٍیَ

ًيشٍّبي اهٌيتي سطین كْيًَيؼتي  12فؼبل كلح حبهي فلؼٌيي سا دس
فشٍدگبُ ثي گَسیَى دػتگيش كشدًذ .یك ػوَ گشٍُ فؼبالى كلح حبهي

فلؼٌيي گفت كِ حذالل  12تي اص فؼبالى كلح آلوبًي حبهي فلؼٌيي دس

ؿَدّ .وچٌيي رٌَة ػَداى ثِ ػٌَاى پٌزبُ ٍ چْبسهيي ػوَ آفشیمبیي

فشٍدگبُ ثي گَسیَى ؿْش تلآٍیَ تَػي گشٍُّبي اهٌيتي سطین كْيًَيؼتي

ػبصهبى هلل خَاّذ ثَد .دس هشاػن دیشٍص ثبى كي هَى دثيشكل ػبصهبى هلل،

دػتگيش ؿذًذ .یك ػوَ ایي گشٍُ كِ خَاػت ًبهؾ فبؽ ًـَد ،گفت :ثب

كبليي پبٍلٍ ،صیش اهَس خبسرِ اػجك آهشیكب ٍ ػوش الجـيش ،سئيغروَْس

ٍرَد ّوِ تذاثيش اهٌيتي دٍ تي اص افشاد ایي گشٍُ تَاًؼتٌذ اص ًشیك

ػَداى ًيض ؿشكت داؿتٌذ.

فشٍدگبُ ثي گَسیي ٍاسد ػشصهييّبي اؿغبلي ؿًَذ .آًْب خَد سا ثِ ػٌَاى



گشدؿگش هؼشفي كشدًذ تب ثتَاًٌذ حَادث پيؾ آهذُ دس ایي فشٍدگبُ سا ثِ
اًالع همبمّبي آلوبًي ثشػبًٌذ.



غبفلگيشي آهشیكب اص همبثلِ ثِ هخل ایشاى ثب  26همبم
آهشیكبیي

پبیگبُ ایٌتشًتي اٍساػيب سیَیَ ًَؿت :تلوين هزلغ ایشاى هجٌي ثش اػوبل

تٌْب ساُ ثشاي سطین كْيًَيؼتي ػزسخَاّي ٍ پبیبى

تحشین ٍ كذٍس كيفش خَاػت ثش هذ  26همبم آهشیكبیي كِ هشتكت رٌبیبت

هحبكشُ غضُ اػت

رٌگي ؿذُ ٍ حمَق ثـش سا ًمن كشدُ اًذ ،دٍلت آهشیكب سا غبفلگيش كشدُ

ًخؼت ٍصیش تشكيِ تٌْب ساُ اص ػشگيشي سٍاثي كـَسؽ ثب سطین كْيًَيؼتي

اػت.ایي پبیگبُ ایٌتشًتي دس تحليلي ثِ للن كَسٍؽ هيبثشي ًَؿت :دٍلتي

سا ػزسخَاّي ٍ پبیبى هحبكشُ غضُ داًؼت .سرت ًيت اسدٍغبى

كِ ّوَاسُ كـَسّبي هؼتمل هبًٌذ ایشاى سا ثِ ًمن حمَق ثـش ٍ حوبیت اص

ًخؼتٍصیش تشكيِ ،تلشیح كشد :هبداهي كِ اػشائيل اص حولِ خًَجبس ػبل

تشٍسیؼن هتْن كشدُ ،اكٌَى خَد ثب ایي اتْبم هَارِ اػت.ثش اػبع ایي

گزؿتِ خَد ثِ كـتي تشكيِ اي كِ ساّي غضُ ثَد ػزسخَاّي ًكٌذ ٍ ثِ

گضاسؽ ،ایي تلوين هزلغ ایشاىٍ ،رِْ آهشیكب سا خذؿِ داس هيكٌذ ٍ

هحبكشُ غضُ پبیبى ًذّذ ،حتي فكش كشدى ثِ ػبديػبصي سٍاثي ثب اػشائيل

كـَسي كِ ثِ ًَس ػٌتي خَد سا هذافغ ؿوبسُ یك دهَكشاػي ٍ هذافغ

ّن هوكي ًخَاّذ ثَد .دس ایي ػخٌبى كِ دس هزلغ تشكيِ ایشاد ؿذّ ،يچ

ػشػخت حمَق ثـش هؼشفي هي كٌذ ،اكٌَى ثِ چبلؾ كـيذُ اػت.

ًـبًِاي اص ایٌكِ ًخؼتٍصیش تشكيِ اص ؿشىّبي خَد دس لجبل هؼبلِ حولِ



ػبل گزؿتِ سطین كْيًَيؼتي ثِ كـتي تشكيِاي ٍ كـتِ ؿذى چٌذ تي اص
ؿْشًٍذاى ایي كـَس كَتبُ آهذُ ثبؿذً ،جَد .ایي دسحبلي اػت كِ دس چٌذ
ّفتِ گزؿتِ گضاسؽّبیي هٌتـش ؿذ هجٌي ثش ایي كِ دیذاسّبیي ثيي
همبهبت تشكيِ ٍ سطین كْيًَيؼتي ثشاي كبّؾ تٌؾ ٍ ػبدي ػبصي سٍاثي
كَست گشفتِ اػتً .خؼتٍصیش تشكيِ ثشخالف اظْبسات ثٌيبهيي ًتبًيبَّ،
ًخؼت ٍصیش سطین كْيًَيؼتي هجٌي ثش ًضدیكي دٍثبسُ دٍ ًشفّ ،ش ًَع
ثْجَد دس سٍاثي كـَسؽ سا ثب سطین كْيًَيؼتي سد كشد.



هؼبهلِ آهشیكبیيْب ثب گشٍّك هٌبفميي

كويؼيَى حمَق ثـشاػالهي اًگليغ ربًجذاسي اسٍپب اص
سطین كْيًَيؼتي سا هحكَم كشد

حمَق ثـش اػالهي اًگليغ ػيبػت كـَسّبي اسٍپبیي سا دس حوبیت اص
سطین كْيًَيؼتي ٍ هوبًؼت اص ػفش فؼبالى هذًي ًشفذاس آسهبى ّبي هشدم
فلؼٌيي ثِ ػشصهيي ّبي اؿغبلي هحكَم كشد' .هؼؼَد ؿزشُ' سیيغ ایي
كويؼيَى هؼتمش دس لٌذى ثب اًتـبس ثيبًيِ اي تبكيذ كشد :ایي حميمت كِ
ثشخي كـَسّبي اسٍپبیي اص رولِ فشاًؼِ ثـذت ًشفذاس كْيًَيؼت ّب
ّؼتٌذ ٍ ػذالت سا ًبدیذُ هي گيشًذ ،ربي تؼزت ًذاسدٍ .ي گفتٍ :ػؼت
ػوليبت كـَسّبي اسٍپبیي ثشاي رلَگيشي اص ػفش فؼبالى حبهي فلؼٌيي ثِ

یكي اص ػٌبكش هذاًمالة اص هؼبهلِ گؼتشدُ همبهبت آهشیكبیي ثب گشٍّك

ػشصهيي ّبي اؿغبلي كِ ًمن آؿكبس حمَق ٍ آصادي ّبیي اػت كِ

تشٍسیؼتي هٌبفميي خجش داد.تشیتب پبسػي دس ًـشیِ ّبفيٌگتَى پؼت

كـَسّبي اسٍپبیي هذػي دفبع اص آًْب ّؼتٌذ ،ثبس دیگش ًـبى داد كِ

هي ًَیؼذ :دس ًَل صًذگي دُ ػبلِ ام دس ٍاؿٌگتيّ ،شگض ًذیذم كِ

سّجشي اخاللي دس دس ػٌح ثيي الوللي ًِ دس دػت دٍلت ّبي غشثي ثلكِ

ًوبیٌذگبى المبػذُ دس ساّشٍّبي كٌگشُ آهشیكب سطُ ثشًٍذ .اهب هزبّذیي

دس دػت ربهؼِ هذًي ٍ كـَسّبي رٌَة اػت .كـَسّبي اسٍپبیي اص رولِ

خلك (هٌبفميي)  ،ػبصهبًي كِ دػت ّبیؾ آلَدُ ثِ خَى ایشاًي ّب ٍ

فشاًؼِ ،آلوبى ٍ ػَیيغ ًي سٍص روؼِ اص ػفش كذّب ًفش اص فؼبالى هذًي

آهشیكبیي ّب اػت ،ثب ٍرَد لشاس گشفتي دس فْشػت ػبصهبى ّبي تشٍسیؼت

حبهي آسهبى ّبي هشدم فلؼٌيي ثِ فشٍدگبُ ثي گَسیي دس تل آٍیَ

ثيي الوللي دٍلت آهشیكب ،آصاداًِ توبم ایي كبسّب سا دس پبیتخت ایبالت

رلَگيشي كشدًذ.

هتحذُ اًزبم هي دّذ ٍ الثي ّبي هيليَى دالسي ثي ػبثمِ اي اًزبم



هي دّذ ٍ هوكي اػت ّفتِ آیٌذُ هَفك ؿَد تب اص فْشػت گشٍُ ّبي
تشٍسیؼتي خبسد ؿَدٍ.ي اهبفِ هي كٌذ :اگش المبػذُ ٍ یب ّش گشٍُ
تشٍسیؼتي دیگش دس ٍاؿٌگتي دي ػي كوك هبلي رزة هي كشد ،دس كٌگشُ
الثي هي كشد ٍ ،یب رلؼِ هٌجَػبتي دس ثبؿگبُ هلي خجشًگبساى آهشیكب

خـًَت دس دٍساى ػبسكَصي افضایؾ لبثل تَرْي داؿتِ
اػت

دیَاى هحبػجبت فشاًؼِ ثب اًتـبس گضاسؿي دس اًتمبد ؿذیذ اص اٍهبع
اهٌيتي فشاًؼِ دس دٍساى "ًيكال ػبسكَصي " اص افضایؾ لبثل تَرِ خـًَت

ثشگضاس هي كشد ،اف ثي آي ٍ ،ػبیش ًْبدّبي اهٌيتي فذسال ٍ هحلي آهشیكب،

دس ایي دٍساى خجش داد.دیَاى هحبػجبت فشاًؼِ ثب اًتـبس گضاسؿي 250

ثي ؿك ،دٍس تب دٍس آى سا هحبكشُ هي كشدًذ .اهب ایٌْب كبسّبیي اػت كِ

كفحِ اي دس اًتمبد اص ػولكشد هؼيف ًيشٍّبي اهٌيتي فشاًؼِ اص صهبى

ػبصهبى هزبّذیي خلك (هٌبفميي) ثِ ساحتي اًزبم هي دّذ.



كـَس رٌَة ػَداى سػوب اػالم هَرَدیت كشد

رٌَة ػَداى كِ چٌذ هبُ پيؾ دس یك سفشاًذٍم ًوبیـي ٍ غشثي اص كـَس
ػَداى رذا ؿذُ ثَد ،دیشٍص ًي هشاػوي ثب حوَس آهشیكبئيْب ثِ ػٌَاى
كـَس رذیذ دس رْبى هؼشفي ؿذ .رذایي رٌَة ػَداى اص كل كـَس
هؼلوبى ػَداى پغ اص چٌذ دِّ رٌگ داخلي دس ایي كـَس ٍ ًيض ثشگضاسي
ّوِپشػي دس ایي ثبسُ ،اًزبم ؿذ .هؼيحيبى رٌَة ػَداى دیشٍص پغ اص
اػالم هَرَدیت كـَس رٌَة ػَداى ،دس خيبثبىّبي ایي ؿْش ثِ ؿبدي
پشداختٌذ .آًْب ّوچٌيي دس حوبیت اص ػبلَا كش ،سئيغروَْس رٌَة هَسد
حوبیت غشة دس ػَداى ،ؿؼبس دادًذ .گفتِ هيؿَد كِ كـَس رٌَة ػَداى
لشاس اػت ظشف چٌذ سٍص آیٌذُ اص ػَي ػبصهبى هلل ًيض ثِ سػويت
ؿٌبختِ ؿَد ٍ ثِ ػٌَاى كذ ٍ ًَد ٍ ػَهيي ػوَ ػبصهبى هلل هؼشفي

اًتلبة "ًيكال ػبسكَصي " ثِ ٍصاست كـَس فشاًؼِ اص ػبل  2002تبكٌَى
اػالم كشد :دس هَسد هؼبئل اهٌيتي ایي كـَس هوي اؿبسُ ثِ افضایؾ ثي
ػبثمِ خـًَتْب تبكيذ كشدً :ي تحميمبت ٍ ثشسػيّبي كَست گشفتِ دس 50
ؿْش فشاًؼِ هـخق ؿذ كِ ػيبػتّبي اهٌيتي ػبسكَصي دس فشاًؼِ
كبهال ًبكبسآهذ ثَدُ اػت .دس ایي گضاسؽ آهذُ اػت :دس فبكلِ صهبًي
ػبلّبي  2002تب  2010دٍلت اهكبًبت ثَدرِاي ،فٌي ٍ اًؼبًي صیبدي سا
ثوٌظَس تأهيي اهٌيت دس ربهؼِ كشف كشدُ ،اهب ًتبیذ حبكلِ اص ثؼذ آهبسي
كبهال "ثشػكغ ٍ هتٌبلن " ثَدُ اػتً .جك گضاسؽّبي آهبسي ،دٍلت
فشا ًؼِ ادػب كشدُ كِ ًي ایي ثشِّ صهبًي خـًَت ػليِ افشاد كبّؾ یبفتِ
اػت ٍ ایي دس حبليؼت كِ ثبلؼكغ ٍ دس ٍالؼيت ًي ایي هذت خـًَت
ػليِ اؿخبف ثِ هيضاى لبثل تَرْي افضایؾ یبفتِ ٍ ػيبػتّبي اهٌيتي
ًيكال ػبسكَصي اص ػبل  2002تبكٌَى ثِ ّيچ ٍرِ هؤحش ًجَدُ اػت.

