
خذا  مبِ ًا

 10/9/1400  (گیالى)الکلی ّای گوٌام  4کویتِ کارگاّی ًاحیِ 

یت پیام رساًی در الکلی ّای گوٌام اّن: هَضَع

. آغاز گردیذ الکلی ّای گوٌامسٌت ّای دٍازدُ گاًِ دعای قذم سَم ٍ قرائتجلسِ با 

: سخي ّای گرداًٌذُ

سبختبس ٍ  ،ًوبیٌذگبىثِ غَست پشاکٌذُ ضکل گشفتٌذ، ّیأت  AAصهبًی کِ گشٍُ ّبی : تبسیخچِ ضکل گیشی کویتِ پیبم سسبًی

کِ اهشٍصُ ثِ ایي تجبدل  سا سٍ ثِ خلَ حشکت هی دادًذ AAخ خذهبتی ٍخَد ًذاضت،گشٍُ ّب دس غبلت تجبدل تدشثِ ثب ّن چش

گشٍُ ّب دس خشیبى ( خبیی کِ ًوبیٌذگبى گشٍُ ّب حضَس داسًذ ٍ ثب ّن تجبدل تدشثِ هیکٌٌذ)تدشثِ ّیأت ًوبیٌذگبى گفتِ هیطَد

چَى عجق سٌت پٌدن آى ّب ثبیذ ثِ الکلی ّبی دس  ایي گفتگَ ّب هتَخِ ضذًذ کِ دست آى ّب ثِ الکلی ّبی دس ػزاة ًویشسذ

کِ سئیس آى یکی اص دٍستبى ٍ  دس ّویي هیبى یکی اص صًذاى ّب .ػزاة هی پشداختٌذ اهب ایي اهش ثشای گشٍُ ّب دضَاس ثَد

لکلی ّبیی ا ثِ کِ حبضش است کشدٍ اػالم آهبدگی  فشستبدثشای ثیل ًبهِ  حوبیت کٌٌذگبى الکلی ّبی گوٌبم دس آى صهبى ثَد،

 .ثؼذ اص تشک اص صًذاى آصاد هی ضًَذ خذهبت سسبًی کٌذ اهب هتبسفبًِ الکلی ّب قجل اص آى یک ثبس دیگش الکل هی ًَضیذًذکِ 

ئیس صًذاى اص ّیأت ًوبیٌذگبى آى صهبى تقبضب هی کٌذ ثشای آى ّب دسٍى صًذاى خلسِ ثشگضاس کٌٌذ ٍ ایٌگًَِ ثَد کِ  ثٌبثشایي س

. رسانی شکل گرفتپیام  اٍلیي گشٍُ 

هتَخِ چٌذ هطکل صهبًی کِ گشٍُ ّبی اٍلیِ اًدوي ضشٍع ثِ فؼبلیت دس صهیٌِ پیبم سسبًی دس هشاکض دسهبًی ٍ اغالحی ضذًذ 

ٍ  .....(ًبّوبٌّگی ثیي هشاکض ٍ. ًبّوبٌّگی ثیي گشٍُ ّب . گی ثیي اػضبء ًبّوبّي) اٌّگی ثَدماسبسی ضذًذ کِ یکی اص آًْب ًب ُ

کویتِ پیبم سسبًی ًقص فیلتشی سا ایفب هیکشد کِ پس اص سد ضذى اص آى ایي هطکالت اص ثیي سفتِ  هطکالت ٍ هحذٍدیت ّب کِ

. ٍ هذیشیت هی ضذًذ

پیبم سسبًی اهش ٍ اًدوي الکلی ّبی گوٌبم هی داًن ایي سسبلت هي است کِ دس ػض یک الصم ثِ رکش است اگش هي خَدم سا

. ٍ هي خَدم سا هسئَل هی داًن حظَس داضتِ ثبضن

آیب هي ثِ ّش عشیقی کِ هی تَاًن ثشای ثِ ثوش سسیذى ّذف اغلی هبى ثِ گشٍّن کوک هی : سٌت پٌدن تشاصًبهِ  5سَال 

کٌن؟ 

هي یک ػضَ ّستن ًِ گشٍُ پس ثٌبثشایي ایي یب آى سٌت ثِ ضخع  "آیب هي ثِ ثْبًِ ایٌکِ : سٌت پٌدن  تشاصًبهِ 1ل سَا

؟ اص صیش سػبیت اغَل ضبًِ خبلی هی کٌن"هي استجبعی ًذاسد ٍ فقظ هشثَط ثِ گشٍُ هی ضَد

 

 



فضبی خلسبت ثْجَدی هب فضبیی کبهال م هب دس هحیظ پیبم سسبًی یک تبصُ ٍاسد ّستین صیشا ثبیذ فشاهَش کٌیهب ّشگض ى

داسین  .....ٍ خذهتگضاس.قذم12.اهیذ.استقالل.تدشثِ.ػطق.اػضبء قذیوی هتفبٍت ثب آًدبست ثشای هثبل هب دس خلسبت ثْجَدی 

....  ٍاحسبس پَچی .یتٌْبی.تشس.ًب اهیذی .سًدص  اهب دس هحیظ سن صدایی کِ الکلی ّبی دس ػزاة حظَس داسًذ

ات ثْجَدی هب ًیست ٍ اهتیبصات خب فضبی خلسآى کٌین کِ ثٌبثشایي صهبًی کِ هب دس آى هحیظ حظَس پیذا کشدین فشاهَش ًوی

. فشٍتٌی ٍ آساهص است ، ٍ ًیبصهٌذ آهَصش ّبی هختع خَدکبهال یک دًیبی هتفبٍت است صیشا داسد خلسِ ثْجَدی سا ى

یب ثب دٍستبى خَد  .هب اگش ػضَ کویتِ پیبم سسبًی ّستین ثبیذ خبرثِ ای ثبضین کِ ًیشٍی خذیذ ثشای ایي کویتِ خزة کٌین

پیبم سسبى داضتِ ثبضین ّوچٌبى کن ساخغ ثِ اّویت ایي کویتِ غحجت کٌین ٍ آگبّی دّین کِ اگش غذّب ّضاس ًفش ّن ػضَ 

. است صیشا تؼذاد الکلی ّبی دس ػزاة چٌذغذ ثشاثش ثیطتش اص ایي سقن است ٍ هب هسئَلین

: ثشگضیذُ ای اص خضٍُ خذهبت ػوَهی

 ستا صًیب سدهَ گشا «؟ستا صًیب سدهَ قؼبًٍا خذهت یيا یبآ» :  کٌین هی حهغش السَ یک فقظ خذهتی ّش سدهَ دس هب یياثٌبثش

 ثِ یب ًذداس صًیب خذهت یيا ثِ کِ کسبًی ثِ کوک خْت دخَ سبلتس ایثش ستیٌػَا غیش دس ٍ کٌین حفظ سا آى ثبیذ هب پس

 . سدخَ ّیناخَ ضکست ، ًذدگش هی ًدويا لًجبد

 ( :اىهؼتوذ غالحیا کضاهش کویتِ) غالحیا کضاهش

 یّب خٌجِ ّوۀ ، کٌذ هی تطَیق ّباسیَد پطت یّب لکلیا ثِ مپیب لًتقبا هسئَلیت گشفتي ُػْذ ثش ایثش سا ًدويا یػضبا

 هی ئِاسا ّبییدپیطٌْب ًْبآ دثْجَ یب ٍ تغییش ایثش ٍ کٌذ هی سیسثش سا غالحیا کضاهش دس ًدويا یّب ٍُگش ثِ سبًیس خذهت

 اىًذص خلدا دس ، ًیاًذص یّب لکلیا ثِ کوک ایثش ، ّب سٌت ةچَسچب دس ًدويا کِ ستا یيا تَضیح لهسئَ ّوچٌیي.  کٌذ

 . ّذد مًدبا ًذاتَ ًوی سیکب چِ ٍ ّذد مًدبا ًذاتَ هی ّبییسکب چِ ، آصادی اص پس ٍ

 -ظخب یّبصًیب کویتِ/ىهبدس کویتِ/ىهتخػػب خبهؼِ ثب سیّوکب ایثش اىهؼتوذ کویتِ)  ىهتخػػب خبهؼِ ثب سیّوکب

 یّب ٍُگش ثب ًدويا ثشًبهِ تعالػبا ضتياگز ىهیب دس عشیق اص کِ ستا ّبیی فؼبلیت ٍ یِسٍ دپیطٌْب لهسئَ( :  ستشسید

 یصافضا ٍ ىهتخػػب ٍ ًدويا ثیي خبًجِ دٍ سیّوکب ٍ تفبّن تَسؼۀ ، ّستٌذ ستوب دس ّب لکلیا ثب کِ ادیفشا ٍ هتخػع

 ّبیی لکلیا ثِ ًدويا مپیب لًتقبا ثِ ، ثستگیٍا ٍىثذ سیّوکب ُضیَ ثِ ّب ىهبصسب ٍ ًدويا اص سجخب یّب ٍُگش ٍ ءػضبا گبّیآ

 . دکش ّذاخَ کوک ثشًذ هی ًحس صٌَّ کِ

ثِ گشٍّن ، دفتش ّستن  کِ قبدس سا آیب غبدقبًِ ثشای خَدیبس هبًذى، توبم کبسّب ٍ کوک ّبیی: سٌت ّفتنتشاصًبهِ  1سَال 

اًدبم هی دّن؟ ( GSO)خذهبت خْبًی کویتِ خذهبتی ًبحیِ ٍ دفتش 

 

. خلسِ ثب قشائت دػبی قذم ّفتن خبتوِ یبفت



 


