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هذثْتَ کشهی، اص فؼالیي دقْق صًاى ّ دقْق تؾش، تَ سغن افغشدگی داد، تَ سغن داؽتي پذسی آلضایوشی  -تغییش تشای تشاتشی 

تصْس هی کشدین تَ خاغش ّظؼیت جغوی ّ سّدی خْدػ ّ پذسػ صهاى . ّ عالخْسدٍ، تشای اجشای دکن صًذاى ادعاس ؽذ

اسدیثِؾت هاٍ خْدػ سا تَ صًذاى اّیي هؼشفی کشد ّ اًتظاس ها تشای  52صثخ سّص . اجشای دکن سا تَ تاخیش اًذاصًذ اها چٌیي ًؾذ

پیؼ اص خذادافظی خطاب تَ دّعتاًؼ کَ تَ ؽذت ًاسادت ّ ًگشاى ّظؼیت عالهت هذثْتَ دس صًذاى . تاصگؾت اّ تیِْدٍ تْد

ّ اص ساُی کَ اًتخاب کشدم پؾیواى  خْؽذالن تشای ُذفن کَ تشاتشی تشای صًاى عشصهیٌن اعت تَ صًذاى هیشّم: تْدًذ، گفت

 .تایذ دس اُذافواى پایذاس تاؽین ّ هصائة سا تذول کٌین. ًیغتن

 .پیؼ اص ایي پای دسد دل هذثْتَ ًؾغتین ّ اص ّظؼیت عالهتؼ ّ پذس تیواسػ کَ هذثْتَ تٌِا پشعتاس اّعت، پشعْجْ کشدین

ایي تیواسی تشاین اعتشط، اظطشاب، دل . ی داد ُغتنصهاى صیادی اعت کَ دچاس افغشدگ»: اص ّظؼیت تیواسی اػ گفت 

 «.اص جولَ آًِا کلًْاصپام اعت. داسُّایی تا دّص تاال هصشف هی کٌن . آؽْب دائوی تَ ُوشاٍ داسد

پتُْا، هالفَ ُا ّ هْکت ُا ُن . تا تْجَ تَ تجشتیات قثلی ام دس صًذاى، ؽشایػ تِذاؽتی ّ تغزیَ صًذاًیاى اصال هٌاعة ًیغت

اها آًچَ ًگشاًتشم هی کٌذ ادتوال اًتقال خْدم ّ دیگش صًذاًیاى صى تَ صًذاى قشچک . غالثا دس اّیي آب گشم ًذاؽتین. تویض ًثْدًذ

  .غیشاعتاًذاسد اعت ّ ؽشایػ تغیاس ًاهطلْتتشی داسدایي صًذاى تَ ؽذت . اعت

ادتوال صیادی هی . تا تْجَ تَ تجشتیات پیؾیٌن اص صًذاى،: ایي فؼال صًاى دس تاب ّظؼیت سعیذگی تَ عالهت صًذاًیاى صى گفت

جْیض کٌٌذ کَ ایي دُن کَ تَ ًغخَ پضؽکن اُویتی ًذٌُذ ّ داسُّاین سا دس اختیاسم ًگزاسًذ ّ تَ جای آى داسُّای هؾاتَ ت

هتاعفاًَ تاسُای قثل ًیض پضؽک تِذاسی تَ ؽکل ظاُشی تیواسی سا سعیذگی . تغییش داسّیی تَ صالح ؽشایػ سّدی ام ًیغت

 « .هیکشد

هذثْتَ دس پاعخ تَ ایي عْال کَ آیا تا تْجَ تَ ؽشایػ جغوی ّ سّدی خْد دسخْاعتی تشای کاُؼ هجاصات داؽتَ اعت 

ًْی ّ پضؽک خْدم تش ایي اعت کَ صًذاى تاػث تؾذیذ تیواسی افغشدگی هي خْاُذ ؽذ اها ایي سای ًظش پضؽکی قاً» : گفت

ُن تَ صْست غیشسعوی ّ ُن سعوی صذثت ُای پضؽکن سا تَ قاظی هٌتقل کشدم ّ . تاػث کاُؼ هجاصات کیفشی ام ًؾذ

 «.هذاسک پضؽکی قاًًْی ُن دس پشًّذٍ ام هْجْد اعت

. ایي تیواسی تشاین اعتشط، اظطشاب، دل آؽْب دائوی تَ ُوشاٍ داسد. افغشدگی داد ُغتنصهاى صیادی اعت کَ دچاس *

 .اص جولَ آًِا کلًْاصپام اعت. داسُّایی تا دّص تاال هصشف هی کٌن 

هل اص جولَ فقش فشٌُگی، فقش اقتصادی، قْاًیي تثؼیط آهیض تیي هشداى ّ صًاى کَ ػا. اّ اص هؾکالت هتؼذد صًاى دس صًذاى هیگْیذ

تَ غْس کلی تواهی صًذاًیاى دتی اص دقْق قاًًْی خْد هذشّم ُغتٌذ ّ صًاى صًذاًی دتی ًغثت . دعْس آًِا دس صًذاى اعت

 :تَ هشداى صًذاًی اص یکغشی اهتیاص ُا ُن هذشّهٌذ

شایػ خْؽثختاًَ دس تٌذی کَ هی سّم تفکیک جشائن صْست گشفتَ اعت اها تا تْجَ تَ تجشتیات قثلی ام دس صًذاى، ؽ»

غالثا دس اّیي آب گشم ًذاسین یا دس . پتُْا، هالفَ ُا ّ هْکت ُا ُن تویض ًثْدًذ. تِذاؽتی ّ تغزیَ صًذاًیاى اصال هٌاعة ًیغت

ایي تاس ُن ًوی تْاًن دّس ًوای هٌاعثی سا اص دّساى صًذاى تشعین . تاتغتاى کْلش ًذاؽتین یا اگش ُن تْد قاتل اعتفادٍ ًثْد

ایي صًذاى تَ ؽذت . ا ًگشاًتش هی کٌذ ادتوال اًتقال خْدم ّ دیگش صًذاًیاى صى تَ صًذاى قشچک اعتاها آًچَ هي س. کٌن

اص صًذاى قشچک ؽشایػ اعفٌاکی اص ًظش غزا، تِذاؽت،فعای . غیشاعتاًذاسد اعت ّ ؽشایػ تغیاس ًاهطلْتتشی داسد

 .گضاسػ هیؾْد...ػوْهی،ػذم تفکیک جشائن،آب ّ ُْایی، ّ 

پضؽک قاًًْی سفتن ّ ّظؼیت . اّ تَ ؽذت تیواس اعت . ًگشاًی اصلین ّظؼیت عالهت پذس عالوٌذم ُغتدس دال داظش »

عالَ ام تَ ػِذٍ هي ُغت  78اػتشاض ُن صدم ّ تَ آًِا گفتن کَ عشپشعتی پذس . پذسم سا ؽشح دادم ّلی اُویت ًذادًذ

دس جشیاى تاصداؽت قثلین هادس یک سّصپظ اص آصادین اص  .پظ اص فْت هادسم تٌِا پشعتاس پذس، هي ُغتن. ّلی تشتیة اثش ًذاًذ

 «.صًذاى فْت کشد، ّ دس اّلیي عالگشدػ ًیض دعْس ًذاؽتن

تش اعاط . عال دثظ دس صًذاى اّیي، دسیافت کشد 3ای کتثی هثٌی تش اجشایی ؽذى دکن  هذثْتَ کشهی پیؼ اص ایي ادعاسیَ

 .دادعشای اّیي هؼشفی کٌذایي ادعاسیَ، ّی هی تایغت ظشف عَ سّص خْد سا تَ 



ّی پیؼ اص ایي . تجذیذ ًظش دادگاٍ اًقالب تَ سیاعت قاظی هْدذ تَ عَ عال دثظ تؼضیشی هذکْم ؽذ 25کشهی دس ؽؼثَ 

دادگاٍ اًقالب تِشاى تَ سیاعت قاظی پیشػثاعی، تَ تذول چِاس عال دثظ تؼضیشی هذکْم  52دس دادگاٍ تذّی دس ؽؼثَ 

 .ؽذٍ تْد

اجتواع ّ تثاًی تا "، "فؼالیت تثلیغی ػلیَ ًظام"، "ػعْیت دس هجوْػَ فؼاالى دقْق تؾش دس ایشاى"کشهی اتِاهات هذثْتَ 

هثشا ؽذٍ ّ تشای ػعْیت دس " ًؾش اکاریة"ّی اص اتِام .ػٌْاى ؽذٍ تْد" ًؾش اکاریة"ّ " قصذ استکاب جشاین ػلیَ اهٌیت کؾْس

اجتواع ّ تثاًی تا "، "فؼالیت تثلیغی ػلیَ ًظام"دثظ ّ تَ اتِام  تَ تذول دّ عال" هجوْػَ فؼاالى دقْق تؾش دس ایشاى"

هذثْتَ کشهی، ػعْ کوپیي یک . ًیض تَ تذول دّ عال دثظ تؼضیشی هذکْم ؽذٍ تْد" قصذ استکاب جشاین ػلیَ اهٌیت کؾْس

سّص، ؽاهگاٍ  181 تا ُجْم هاهْساى اهٌیتی تَ هٌضلؼ تاصداؽت ّ پظ اص گزؽت1377اعفٌذ هاٍ  11هیلیْى اهعا، دس سّص 

هذثْتَ کشهی پیؼ اص ایي ُن پٌج تاس تاصداؽت ؽذٍ .هیلیْى تْهاًی آصاد ؽذ 211تا تْدیغ ّثیقَ  1371هشدادهاٍ  58چِاسؽٌثَ 

سّص  81تَ اتِام اقذام ػلیَ اهٌیت هلی کَ پظ اص  1378خشداد  55تیش، تاس عْم 17تاس اّل ّ دّم دس ساتطَ تا دسگیشی ُای . تْد

تي اص اػعای کوپیي ّ هادساى صلخ کَ قصذ دیذاس ًْسّصی تا خاًْادٍ صُشا تٌی  11تَ ُوشاٍ  1377فشّسدیي  2تاسدیگش، . آصاد ؽذ

دس ُوَ پشًّذٍ ُای فْق، دکن تثشئَ تشای . سّص آصاد ؽذ 13یؼقْب سا داؽتٌذ تَ اتِام اخالل دس ًظن ػوْهی دعتگیش ّ پظ اص 

 .ّی صادس ؽذٍ تْد

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


