
از بازداشت گسترده فعالیه مدوی ( آداپ)گسارش اوجمه دفاع از زوداویان سیاسی آذربایجاوی در ایران

  آذربایجاوی همسمان با چهارمیه سالگرد اعتراضات آذربایجاویها

 
ثش ػلیَ کبسیکبتْس  ۱۳۸۵ُوضهبى ثب چِبسهیي عبلگشد تظبُشات گغتشدٍ آرسثبیجبًیِب دس اسدیجِؾت ّ خشداد 

اسدثیل٬  ٬اّسهیَ ٬فؼبل هذًی آرسثبیجبًی دس ؽِشُبیی هبًٌذ تجشیض ۲۵ثیؼ اص  ٬"اىایش"ًژادپشعتبًَ سّصًبهَ دّلتی 

ُوذاى ّ کشج  ٬هبکْ ٬(لْؽبچبی)هیبًذّآة  ٬فْفیبى ٬(عْلذّص)ًمذٍ  ٬گشهی٬ هغبى ٬(خیبّ)هؾکیي ؽِش  ٬سؽت

. ثبصداؽت ؽذٍ اًذ

 

اص پخؼ فشاخْاى ثشای ؽشکت دس  ایي دعتگیشیِب دس دبلی فْست هی گیشد کَ دس ؽِشُبی هختلف آرسثبیجبى پظ

فنبیی اهٌیتی ثَ ّجْد آهذٍ اعت ّ فذُب فؼبل آرسثبیجبًی ثَ دعتگبُِبی اهٌیتی ادنبس  ٬هشاعوبت عبلگشد اػتشامبت

فؼبلیي آرسثبیجبًی ُش عبلَ ثب ثشگضاسی تجوؼبت ّ پخؼ اػالهیَ ّ عی دی دس عبلشّص چبپ کبسیکبتْس تُْیي . ؽذٍ اًذ

لتی ایشاى اػتشاك خْد سا ًغجت ثَ تنییغ دمْق هلی ّ اًغبًی آرسثبیجبًیِب دس ایشاى ّ تجؼینبت آهیض دس سّصًبهَ دّ

. ّاسدٍ ثش آًِب اثشاص هی کٌٌذ

 

دکتش ػلیشمب ػجذاللِی٬ دکتش لطیف دغٌی٬ هٌِذط هقطفی جوؾیذی٬ هٌِذط دبفع عشداسپْس٬ هٌِذط ؽِشام 

٬ ػغگش اکجشصاد٬ٍ ساهیي ججبسی٬ آیت هِشػلی ثیگل٬ْ ًبدس سادهِش٬ دویذٍ فشج صاد٬ٍ هٌِبص کشیوی٬ ػجبط لغبًی

ػضیشی٬ هِذی صیٌبلی٬ هذوذ فشجیبى٬ عیبهک هیشصایی٬ آیذیي خْاجَ ای٬ سمب ػجذی٬ ػلیشمب دغیي صاد٬ٍ هغؼْد 

دٍ دغیي صاد٬ٍ ُبدی اکجشی٬ ّلی آرسیْى٬ کشین فتذی پْس٬ ثِوي ًقیشصاد٬ٍ ادوذ آلبیی ّ ثِجْد للیضادٍ اعبهی هٌتؾش ػ

فؼبالى  ٬فؼبل دمْق صًبى ٬اص ثبصداؽت ؽذگبى اخیش ُغتٌذ کَ دس هیبى آًِب ػذٍ ای اص فؼبلیي عبصهبًِبی غیش دّلتی

.  هذیشاى ًؾشیبت داًؾجْیی ّ چٌذ ًْیغٌذٍ ّ سّصًبهَ ًگبس دیذٍ هی ؽًْذ ٬داًؾجْیی

 

کشین فتذی پْس٬ هٌِبص کشیوی٬  اص ایي هیبى هٌِذط هقطفی جوؾیذی٬ ػجبط لغبًی٬ ػغگش اکجشصاد٬ٍ ّلی آرسیْى٬

. هغؼْد دغیي صادٍ ّ ُبدی اکجشی آصاد ؽذٍ اًذ اهب ثمیَ کوبکبى دس ثبصداؽت ثَ عش هی ثشًذ

 

ایي فؼبلیي ُوگی اص دك هاللبت ثب خبًْادٍ .هٌضل ثیؾتش دعتگیشؽذگبى هْسد تفتیؼ هأهْساى اهالػبت لشاس گشفتَ اعت

. ثَ عش هی ثشًذهذشّهٌذ ّ ثذّى داؽتي ّکیل دس ثبصداؽت 

 

 ارومیه
 

ّ فؼبل هذًی آرسثبیجبًی ظِش سّص " ثیلین یْلْ( "NGO)دکتش ػلیشمب ػجذاللِی ػنْ ُیبت هْعظ عبصهبى غیش دّلتی

ثبصداؽت ّ ثَ اداسٍ دس داخل هطجؼ دس خیبثبى اهبم اسّهیَ تْعو هبهْساى اهٌیتی (۲۰۱۰هی  ۲۲) ۸۹خشداد  ۱ؽٌجَ 
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هبهْساى پظ اص ثبصداؽت ػجذاللِی الذام ثَ تفتیؼ هٌضل ؽخقی ّ هٌضل هبدس ّی . اهالػبت تجشیض هٌتمل ؽذٍ اعت

. ًوْدٍ ّ کتبثِبی ّی سا ثب خْد ثشدٍ اًذ

 

ایي فؼبل  هغئْلیي اهٌیتی ّ لنبیی ایشاى اص دادى پبعخ ثَ عْاالت خبًْادٍ ػجذاللِی دس خقْؿ دلیل ثبصداؽت ّ اتِبم

. هذًی آرسثبیجبًی اهتٌبع هی کٌٌذ

 

هی  ۲۵)۸۹خشداد  ۴دویذٍ فشج صادٍ فؼبل آرسثبیجبًی دمْق صًبى ّ کبسهٌذ ثیوبسعتبى هطِشی اسّهیَ سّص عَ ؽٌجَ 

. دس هٌضل هغکًْی اػ دس اسّهیَ ثبصداؽت ؽذ( ۲۰۱۰

 

٬ کتبثِب٬ دعت ًْؽتَ ُب ّ عبیش ّعبیل ؽخقی هبهْسیي اهٌیتی هٌضل ایي فؼبل هذًی آرسثبیجبًی سا تفتیؼ ّ عی دی ُب

. ّی سا ثب خْد ثشدٍ اًذ

 

هبهْسیي ٌُگبم ثبصداؽت فشج صادٍ ثَ خبًْادٍ ّی گفتَ اًذ کَ ّی جِت ثبصجْیی ّ تذمیمبت ثَ اداسٍ اهالػبت تجشیض 

. هٌتمل خْاُذ ؽذ

 

 گرمی و مغان
 

اسدیجِؾت  ۲۷یضی اص فؼبلیي فشٌُگی آرسثبیجبًی ساهیي ججبسی سّصًبهَ ًگبس ّ هٌِذط دبفع عشداسپْس ّ ًبدس ػض

ایي افشاد ثَ ٌُگبم ثبصداؽت ثَ دػْت .دس یکی اص خیبثبًِبی ؽِش پبسط آثبد هغبى ثبصداؽت ؽذٍ اًذ( ۲۰۱۰هی  ۱۷)۸۹

ثبصداؽت ؽذگبى جِت اداهَ تذمیمبت ثَ اداسٍ اهالػبت . فشهبًذاس هغبى ػبصم هذل هذل عبختوبى فشهبًذاسی ثْدًذ

. صًذاى اسدثیل هٌتمل ؽذٍ اًذ ۷ّ عپظ ثٌذ  اسدثیل

هبهْسیي اهٌیتی پظ اص ثبصداؽت ایي افشاد هٌبصل آًِب سا تفتیؼ ّ کبهپیْتش ّ کتبثِب ّ عبیش ّعبیل ؽخقی آًِب سا ثب خْد 

. ثشدٍ اًذ

 

 ۱۸)۸۹ؽت اسدیج۲۸َهٌِذط هقطفی جوؾیذی٬ هٌِبص کشیوی ّ هِذی صیٌبلی اص فؼبلیي هذًی آرسثبیجبًی سّص عَ ؽٌجَ 

اص ثیي ثبصداؽت ؽذگبى هقطفی جوؾیذی ّ هٌِبص . تْعو هبهْساى اهٌیتی دس گشهی ّ هغبى ثبصداؽت ؽذًذ( ۲۰۱۰هی 

کشیوی پظ اص یک سّص ثبصداؽت هْلت آصاد ؽذًذ اهب هِذی صیٌبلی جِت اداهَ تذمیمبت ثَ اداسٍ اهالػبت اسدثیل هٌتمل 

. ؽذٍ اعت

 

هشاجؼَ ثَ خبًَ پذسی ایي سّصًبهَ ًگبس آرسثبیجبًی موي تفتیؼ هٌضل اتْهجیل  هبهْساى پظ اص ثبصداؽت جوؾیذی ثب

. ایي فؼبل آرسثبیجبًی٬ کیظ کبهپیْتش٬ کتبثِب ّ عبیش ّعبیل ؽخقی ّی سا ثب خْد ثشدٍ ثْدًذ

 

اص پظ ( ۲۰۱۰هی  ۱۹)۸۹اسدیجِؾت  ۲۹هذوذ فشجیبى فؼبل هذًی آرسثبیجبًی ّ هؼلن دثغتبًِبی هغبى سّص چِبسؽٌجَ 

. هشاجؼَ ثَ اداسٍ اهالػبت پبسط آثبد ثبصداؽت ّ پظ اص یک سّص ثبصداؽت هْلت آصاد ؽذ

 

موي فشاخْاًذى ( ۲۰۱۰هی  ۱۹)۸۹اسدیجِؾت  ۲۹دشاعت اداسٍ آهْصػ ّ پشّسػ ؽِش پبسط آثبد سّص چِبسؽٌجَ 

خجشی اداسٍ اهالػبت ایي ؽِش  ایي هؼلن آرسثبیجبًی اص ّی خْاعتَ ثْد کَ جِت پبعخ دادى ثَ پبسٍ ای عْاالت ثَ عتبد

. ثذًجبل هشاجؼَ ّی ثَ عتبد خجشی اداسٍ اهالػبت پبسط آثبد هبهْساى اهٌیتی ّی سا ثبصداؽت ًوْدٍ ثْدًذ. هشاجؼَ کٌذ

 

 اردبیل
 

ػجبط لغبًی فؼبل ؽٌبختَ ؽذٍ ( ۲۰۱۰هی  ۲۵)۸۸خشداد  ۴هبهْساى اداسٍ اهالػبت اسدثیل فجخ سّص عَ ؽٌجَ 

س اکجشصادٍ اص فؼبلیي هذًی آرسثبیجبًی سا ثبصداؽت ّ هبًغ اص ؽشکت آًِب دس هشاعن عبلگشد آرسثبیجبًی ّ ػغگ

. ؽذًذ( عْلذّص)ؽِشًّذاى جبى ثبختَ آرسثبیجبًی دس ًمذٍ

 

دس جشیبى تظبُشات هشدهی ثش ػلیَ ( عْلذّص)لغبًی ّ اکجشصادٍ جِت ؽشکت دس هشاعن عبلگشد جبى ثبختگبى ؽِش ًمذٍ

ػبصم ایي ؽِش ثْدًذ اهب هبهْسیي اهٌیتی موي تْلف اتْثْط ( ۲۰۰۶)۸۵صًبهَ ایشاى دس عبل کبسیکبتْس هُْي سّ

. دبهل ایي دّ فؼبل آرسثبیجبًی دس پلیظ ساٍ اسدثیل آًِب سا ثبصداؽت ّ پظ اص پبیبى هشاعن عبلگشد آًِب سا آصاد کشدًذ

 

 ۴تُْیي آهیض سّصًبهَ ایشاى ُش عبلَ دس  هشاعن عبلگشد جبى ثبختگبى تظبُشات آرسثبیجبًیِب ثش ػلیَ کبسیکبتْس



. ثش عش هضاس ایي افشاد دس ؽِش ًمذٍ ثشگضاس هی گشدد( هی ۲۵)خشداد

 

 (خیاو)مشکیه شهر
 

دس هغبصٍ پذسػ دس هیذاى ( ۲۰۱۰هی  ۲۴)۸۹خشداد  ۳هٌِذط ؽِشام سادهِش فؼبل هذًی آرسثبیجبًی سّص دّؽٌجَ 

. ُت تذمیمبت ثَ اداسٍ اهالػبت تجشیض هٌتمل ؽذٍ اعتثبصداؽت ّ ج( خیبّ)جبًجبصاى ؽِش هؾکیي ؽِش

 

هبهْسیي پظ اص ثبصداؽت سادهِش هٌضل ؽخقی ّی ّ هٌضل پذسػ سا تفتیؼ کشدٍ ّ کیظ کبهپیْتش٬ کتبثِب ّعبیش 

. ّعبیل ؽخقی ّی سا ثب خْد ثشدٍ اًذ

 

ثك داًؾجْیی ّ ثشادس عجبد ؽِشام سادهِش فبسؽ التذقیل سؽتَ فٌبیغ اص داًؾگبٍ هبلک اؽتش اففِبى ّ فؼبل عب

. سادهِش فؼبل ؽٌبختَ ؽذٍ داًؾجْیی اعت

 

 رشت
 

عیبهک هیشصایی فؼبل داًؾجْیی آرسثبیجبًی ّ داًؾجْی تْلیذات داهی داًؾگبٍ سؽت تْعو هبهْساى اهٌیتی دس سؽت 

. ثبصداؽت ّ ثَ اداسٍ اهالػبت اسدثیل هٌتمل ؽذٍ اعت

 

ثب هشاجؼَ ثَ هٌضل پذسی ایي فؼبل داًؾجْیی دس ( ۲۰۱۰هی  ۲۰)۸۹ت اسدیجِؼ ۳۰هبهْساى اهٌیتی سّص پٌجؾٌجَ 

. پبسط آثبد هغبى٬ الذام ثَ تفتیؼ هٌضل کشدٍ ّ کلیَ کتبثِب ّ ّعبیل ؽخقی ّی سا ثب خْد ثشدٍ اًذ

 

دیي ّال. خبًْادٍ هیشصایی هی گْیٌذ آًِب تب پیؼ اص تفتیؼ هٌضل تْعو هبهْسیي اص عشًْؽت فشصًذؽبى ثی خجش ثْدٍ اًذ

هیشصایی پظ اص تفتیؼ هٌضل ثَ هغئْالى اهٌیتی هشاجؼَ ّ هتْجَ ؽذٍ اًذ کَ فشصًذؽبى دس ثبصداؽت ًِبدُبی اهٌیتی ثَ 

عش هی ثشد ّ چٌذیي ثبس جِت تفِین اتِبم ّ ثبصپشعی ثَ ؽؼجَ ؽؼجَ پٌجن ثبصپشعی دادعشای ػوْهی ّ اًمالة اسدثیل 

. ت گشایی ػٌْاى ؽذٍ اعتاتِبم ایي فؼبل داًؾجْیی لْهی.ثشدٍ ؽذٍ اعت

 

 تبریس
 

هی  ۱۹)۸۹اسدیجِؾت  ۲۹آیذیي خْاجَ ای فؼبل داًؾجْیی آرسثبیجبًی ّ داًؾجْی دمْق داًؾگبٍ تجشیض سّص چِبسؽٌجَ 

. تْعو هبهْساى اهٌیتی ثبصداؽت ؽذٍ اعت (۲۰۱۰

 

( آرّح)جْیی آرسثبیجبىدس ساثطَ ثب هذیشیت ّثالگ جٌجؼ داًؼ(۲۰۰۸) ۸۷خْاجَ ای پیؼ اص ایي ًیض دس تبثغتبى 

آثبى  ۱۹ایي فؼبل داًؾجْیی آرسثبیجبًی . ثبصداؽت ّ ثَ یکغبل دجظ تؼضیشی ّ دّ عبل دجظ تؼلیمی هذکْم گشدیذٍ ثْد

. پظ اص تذول دکن دجظ تؼضیشی اص صًذاى آصاد ؽذٍ ثْد( ۲۰۰۹ًْاهجش  ۱۰)۸۸

 

ثَ هغبصٍ ػلیشمب دغیي صادٍ دس هٌطمَ ًقف ثب هشاجؼَ ( ۲۰۱۰هی  ۱۱)۸۹اسدیجِؾت  ۲۱ًیشُّبی اهٌیتی دس تجشیض 

. ساٍ تجشیض اّ سا ثَ ُوشاٍ سمب ػجذی دیگش فؼبل هذًی آرسثبیجبًی ثبصداؽت کشدًذ

 

هبهْساى اهٌیتی پظ اص ثبصداؽت ایي افشاد ّ تفتیؼ هغبص٬ٍ ثَ هٌضل ایي دّ فؼبل آرسثبیجبًی هشاجؼَ ّ هٌبصل آًِب سا 

. تش٬ عی دی ُب ّ عبیش ّعبیل ؽخقی آًِب سا ثب خْد ثشدٍ اًذهْسد تفتیؼ لشاس دادٍ ّ کیظ کبهپیْ

 

دٍ تي اص داًؾجْیبى آرسثبیجبًی ّ اػنبی تؾکل داًؾجْیی لغْ ( ۲۰۱۰هی  ۲۲)۸۹خشداد  ۱هبهْساى اهٌیتی سّص ؽٌجَ 

تِیَ هجْص ؽذٍ آسهبى داًؾگبٍ آصاد تجشیض سا دس پبسک ؽوظ تجشیضی ؽِش تجشیض هْسد ثبصسعی لشاس دادٍ ّ پظ اص 

ثبصداؽت ؽذگبى پظ اص . فْست جلغَ ّ ػکغجشداسی اص ایي افشاد هغؼْد دغیي صادٍ ّ ُبدی اکجشی سا ثبصداؽت کشدًذ

 ۲۴)۸۹خشداد  ۳چٌذ عبػت ثبصجْیی دس اداسٍ دفبظت اهالػبت ًیشّی اًتظبهی تجشیض آصاد ؽذٍ اًذ اهب سّص دّؽٌجَ 

. اس ؽذٍ اًذجِت ثبصجْیی ثَ اداسٍ اهالػبت تجشیض ادل( ۲۰۱۰هی 

 

تؾکل داًؾجْیی آسهبى تٌِب تؾکل هجْصداس ثبلی هبدٍ داًؾجْیبى آرسثبیجبًی دس داًؾگبُِبی ایشاى ثْد کَ دس ُفتَ ُبی 

گزؽتَ تْعو ُیبت ًظبست ثش تؾکلِبی داًؾجْیی داًؾگبٍ آصاد تجشیض لغْ هجْص ّ لبدس ًْسّصی دثیش ایي تؾکل ّ چٌذ 

. دنبس ؽذًذتي دیگش اص اػنبی آى ثَ دادگبٍ ا



 

 (سىلدوز)وقده 
 

دس جشیبى تظبُشات ( عْلذّص)ّلی آرسیْى ّ کشین فتذی پْس اص اػنبی خبًْادٍ جبى ثبختگبى جبى ثبختگبى ؽِش ًمذٍ

( ۲۰۱۰هی  ۲۱)۸۹اسدیجِؾت  ۳۱سّص جوؼَ ( ۲۰۰۶)۸۵هشدهی ثش ػلیَ کبسیکبتْس هُْي سّصًبهَ ایشاى دس عبل 

. اص چِبس سّص ثبصداؽت آصاد ؽذٍ اًذتْعو هبهْساى اهٌیتی دعتگیش ّ پظ 

 

. ًمذٍ هتْلف ّ ّی سا ثبصداؽت کشدٍ ثْدًذ -هبهْساى اًتظبهی اتْهجیل ؽخقی ّلی آرسیْى سا دس پلیظ ساٍ جبدٍ اسّهیَ

. هبهْساى ُوچٌیي کشین فتذی پْس سا دس یکی اص خیبثٌِبی ؽِش ًمذٍ دعتگیش کشدٍ ثْدًذ

 

 ۲۵)۸۵خشداد  ۴دي پْس٬ ػغگش لبعوي ؽِشًّذاى آرسثبیجبًی ُغتٌذ کَ سّص تْدیذ آرسیْى٬ ُوت اعوضاد٬ٍ دغیي فت

دس جشیبى تظبُشات ثش ػلیَ کبسیکبتْس تُْیي آهیض سّصًبهَ ایشاى دس ؽِش ًمذٍ ثَ مشة گلْلَ ًیشُّبی ( ۲۰۰۶هی 

. اًتظبهی ایشاى کؾتَ ؽذٍ ثْدًذ

 

ثبختگبى ایي تظبُشات٬ آًِب سا اص پیگیشی پشًّذٍ ّ  هبهْساى اهٌیتی ایشاى ثب ثبصداؽت ّ تِذیذ اػنبی خبًْادٍ جبى

. ثشگضاسی هشاعن ػضاداسی هٌغ هی کٌٌذ

 

 ماکى
 

تْعو هبهْساى اهٌیتی دس هٌضلؼ ( ۲۰۱۰هی  ۲۲)۸۹خشداد  ۱ثِوي ًقیشصادٍ هؼلن ّ ؽبػش آرسثبیجبًی دس هبکْ ؽٌجَ 

. ثبصداؽت ؽذ

 

ثذّى دس دعت داؽتي دکن لبمی ّاسد هٌضل ایي ( ۲۰۱۰ هی ۲۲)۸۹خشداد  ۱ثبهذاد ؽٌجَ  ۲هبهْساى اهٌیتی عبػت 

هؼلن آرسثبیجبًی ؽذٍ ّ ّی سا ثبصداؽت ّ پظ اص تفتیؼ هٌضل دّسثیي فیلوجشداسی٬ عی دی ُب٬ کتبثِب ّ اؽؼبس ّ دعت 

. ًْؽتَ ُبی اّ سا ثب خْد ثشدًذ

 

خبًْادٍ اص ثبصداؽت خْد دس هی توبعی ثب ( ۲۰۱۰هی  ۲۵)۸۹خشداد  ۴ایي فؼبل هذًی آرسثبیجبًی سّص عَ ؽٌجَ 

. علْلِبی اًفشادی اداسٍ اهالػبت هبکْ خجش دادٍ اعت

 

 همدان
 

سّص جوؼَ " ایلذیشین"ادوذ آلبیی دثیش عبثك کبًْى داًؾجْیبى تشک داًؾگبٍ ثْػلی عیٌبی ُوذاى ّ عشدثیش عبثك ًؾشیَ 

ی داًؾگبٍ ثْػلی عیٌبی ُوذاى تْعو ثذًجبل تجوغ اػتشامی داًؾجْیبى آرسثبیجبى( ۲۰۱۰هی  ۲۱)۸۹اسدیجِؾت  ۳۱

. هبهْساى اهٌیتی دس هٌضل داًؾجْیی اػ ثبصداؽت ؽذ

 

هغئْلیي لنبیی ّ اهٌیتی اص پزیشفتي هغئْلیت ثبصداؽت آلبیی ّ هؾخـ ًوْدى دلیل ثبصداؽت ّ اتِبم ّی خْدداسی هی 

. کٌٌذ

 

 کرج
 

خشداد  ۳لی ّ دثیشعتبًِبی کشج سّص دّؽٌجَ دکتش لطیف دغٌی دکتشای دمْق ثیي الولل ّ هذسط هْعغبت آهْصػ ػب

هبهْسیي اهٌیتی پظ اص ثبصداؽت ایي فؼبل آرسثبیجبًی ثب هشاجؼَ ثَ هٌضل ّی .دس کشج ثبصداؽت ؽذ( ۲۰۱۰هی  ۲۴)۸۹

. الذام ثَ تفتیؼ هٌضل ًوْدٍ ّ ُبسد کبهپیْتش٬ کتبثِب ّ عبیش ّعبیل ّی سا ثب خْد ثشدًذ

 

 ( قىشاچای)میاودوآب
 

 ۳۱ّ فؼبل هذًی آرسثبیجبًی سّص جوؼَ " یبؽیل آرسثبیجبى"ثِجْد للیضادٍ دثیش عبصهبى غیش دّلتی لغْ هجْص ؽذٍ 

ثبصداؽت ( لْؽبچبی)تْعو هبهْساى اهٌیتی دس هغبصٍ ػکبعیؼ دس خیبثبى اهبم هیبًذّآة( ۲۰۱۰هی  ۲۱)۸۹اسدیجِؾت 

. ؽذ

 



تیؼ هغبصٍ ّی ًوْدًذ ّ کیغِبی کبهپیْتش٬ عی دی ُب ّ عبیش ّعبیل هبهْساى اهٌیتی پظ اص ثبصداؽت للیضادٍ الذام ثَ تف

. ؽخقی اّ سا ثب خْد ثشدًذ

 

دادگبٍ اًمالة هِبثبد چٌذی پیؼ ایي فؼبل آرسثبیجبًی سا دس ساثطَ ثب اعتفبدٍ اص ًبم تشکی ّ عوجلِبی آرسثبیجبًی دس تبثلْ 

ثَ " یبؽیل آرسثبیجبى"آرسثبیجبًی دس عبصهبى غیش دّلتی هغبصٍ ػکبعی ّ فؼبلیتِبی لْم گشایبًَ اص هشیك آهْصػ سلـ 

. دادگبٍ ادنبس ًوْدٍ ثْد

 

 صىفیان
 

دس هٌضل ( ۲۰۱۰هی  ۱۰)۸۹اسدیجِؾت  ۲۰آیت هِشػلی ثیگلْ فؼبل عبثك داًؾجْیی آرسثبیجبى ظِش سّص دّؽٌجَ 

ٍ اهالػبت تجشیض هٌتمل ؽذٍ ؽخقی خْد دس ؽِش فْفیبى اص تْاثغ ؽِشعتبى تجشیض ثبصداؽت ّ جِت تذمیمبت ثَ اداس

. اعت

 

هبهْساى اهٌیتی ثذّى دس دعت داؽتي دکن جلت ّاسد هٌضل هِشػلی ثیگلْ ؽذٍ ّ پظ اص مشة ّ ؽتن ؽذیذ ایي فؼبل 

هبهْسیي پظ اص تفتیؼ هٌضل کبهپیْتش٬ کتبثِب ّ عبیش ّعبیل ؽخقی ّی سا .هذًی آرسثبیجبًی٬ اّ سا ثبصداؽت کشدٍ اًذ

.  ثب خْد ثشدٍ اًذ
 


