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 ۴۱۰۲فبروری  ۴۲

 

 

تجاابرت تاابریمع ور بواار جواراای نگااری نواابنتر ایااه وا  وااا ا ااا  ااه    عااد  ا  

هویتهابی اتیوکاع ف فرهیتاع ورا هبع  اه فب اد تگاکنهبی رادنع و ابنونع ناو   اناد  ر 

نرانر حر تهبی نب هیجبر وحوا ث اجتمبعع نب گوار وهجاو  فرهیتاع نوروناع  اب ر 

وذوت  نبت فرهیتع واجتمبعع خویش نبو   ورا  رضامل  شاد نه حفظ و فبع شئو
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شد   ر اجتمبعبت  یتر را پومو   اند. ا وا  حو ۀ پبرور ندخگاب  ناه خابکر  ابهش 

  وب پ یری  ر رقبن  هر گونه جریبنبت کبو ع وغور کبو ع  ریه نرهۀ ا  تابری  

ثر ناب شاوراهبی رگابنه و یاا پر تالکم  گاورف ناه ریراور تابروه روانای  ابری راو

ندخگب ف ارگبنهبی ذیرنی  ولتع وتگاری  راابعع نهتار نارای رناا  اب ی وتفابهم 

وحاادت رنااع  ریلواا  عیهاار  گااب  ورت هااد نااه ریاابفی رنااع  رروشاایع  اابنو  ا ب ااع 

را ایجااب  وا   ناادگع انف اابلع وحااب شااووی نااه  ناادگع اجتماابعع   گااور شااورای خااو 

د. رب نب ارتقابی ررفواا نهاب  ناو تگاکو  خاو  تاال  ف بل ونب رائولوا گ ار رع نمبی

وتوجه خو را نرای رگبر ا  ر اتمبذ تهبروم وکار  راابی  و یتاع ورناع ربا ول 

 اشته وروحوۀ یکدگر فهمع وهمکبری را رواب  تماب   ا اوا   ررا اتبی رناا  اب ی 

تقویااا رااع نمگااوم. رنااا نااب واادور فررااب  ف پیااد ونهااولا هاابی روااب  تهااع و   

ننکه رااتنز  ا اداربت راوثر ا تهاب یف اجتمابعع  قبربت نه وجو  نمع  یدفوگزا  ر

وفرهیتع  ه ا  هماۀ ررفواا هاب ی انکگابفع ناه کاور رتاوا   و ناب رگابر ا هماۀ 

 شهر وندا   گب   ه  ر تگکالت ردنع تیروم رع شوند عرض اندا  روکید.

 

ب ی را تجبرت رنا هبی پوش رفته  نگب  رودهاد جوارای  اه هیاو  پرو اۀ رناا  ا 

تکمو  نکر   اند وهمۀ تدانور وپبلواع هابرا  ر  ا ف فر اۀف گروهاع ورلناع اتمابذ 

رویمبیید ا  انکگاب  وا  اع نادور ربناد  وفب اد فرواتهب وارکبنابت ناه خابکر نوا  ناه 

رتهب یکع هم ایجب  ار شهبی رنع وفراگور  ه هماۀ رقبود انکگبفع اندف وروفۀ حکو

ر ند روببشد رزید نار    رویاۀ تو یای عب  ناۀ عبیاد اتببع وشهروندا  ا    راتفود گ

رنااع را نااه کااور رتااوا   ناارای تمااب  ا ااوا   ااه شاابر  رنااا روگااوند تاابروه نمبیااد. 

ورگااابر ا رااار   را  اااه  ر حبشاااوه ربناااد  اناااد  ر کااار  واتمااابذ تااادانور ناااه نلاااو 

 رو راتواا  فااراهم نمبیااد. همقیااب  نقااش  وب ااا  ناااا  ااه اجتمبعاابت فقواار وعقااب 

 وب اع وغوار   واو ات   ا   ابخته  ا ا  واناته گوهبی اجتمبععف ا تهب ی فربند  ر

 ونه رثبنه انابنهبی راتق  نتوانید  ر همۀ تهبروم  وب ع وانکگبفع  هم نتورند.

 

شورای  ورع ل ناتب   ه  ر تر وب خو  نهتریه و گب  تاریه  ب رهابی ررناوک ایاه 

 ار نااو   وحب اار نااه انجااب  حااو   را  ار  ا  ررفوااا ننیااد عنمااع وتمیوکااع نرخااور

 برهبی ررفوا  هع وانکگبفع نرای تمب  نهب  هبی هموبر وهم  یبر روببشاد. راب  ر 

نرر  اریم  ه  ر  یید  خدربت ولعف  وا   رو یف وفراگوری عناو  وفیاو  را ناه 

هماادیبرا   خااو   اامبوتمیدانه انجااب   هااوم وهمااوه ا یااو  واادهب ر ناام و برریاادا  

لع هبی و یا ندخگب  وو یبت همجوار رهرو  خادرا خدربت ولع  ر ولاوا
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اند. رب نبور  اریام اگار جابی جها  وناع  اوا ی را  اناش وفاه  وری هابی عهاری 

اشاابل  یااد  ر ت مااوم  ناادگع راادنع و باول تلااو ت  رو راتواا  ناارای حواابت ررفااه 

 وعبری ا  جیگ وخگونا چبلگع نب ع نمومبند.

                                                                   

  مو   ر نوبنوۀ ا ب ع رلف  افتتب  شورای  ل   ندخگب  نوز نب  تبت یب فا.ضایه ر
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