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 تعاليبسمه 

 مقدمه 

باالخره پس از قریب سههه ته ه مکههانت اب تابایا  بای بای ی ا  شاابت با یرا م ا  شاابتا  هادره اات اب تابایا ای  

بوا ار  2020خواه ا ا ومرات برای اب تابات سوت بوا بر بهر مه آخری   هادره اب تابایا با زاتای اب تابایا جاهوریاا 

 برگزار ش .  به اقت ایرایاات آبای  اه 

ی ی  هادره با با ت ل جیوگبری از قمی  اات یرا م ا  به تا وی قمی  بنر وی  ی اببر سهههت ابرا ار بر گبرب ه برخا 

کب   هادره  بای ای  اا بوا مه ای  اابهر به ا شات   ش ا  ه بوا مه به بظر  استهای گویه صل یجربه اار پب س  حا ر

س  ای   هادره ق ری آراتمراب . بهابرای  به بظر  اتای تا یار را قمی  احرل یر از  هادره قبیا بوا. ار ای   هادره ر

اای ار آ ریناا  هاسبات بب  الاییا آ ریناا  ساا  الا ا  رار  البایا ا ژ وضوعات  هاا تا وی ببااری مراباا یبشبض ب

اب تابات آ رینا ا ار بهایت خراج یرا م از  شات ات آب ا توایا ا گر ایت ز ب   ورا بحث ا گه او قرار گر ت. ا ا 

 اه تم بوا. برای  ثال یرا مرقبب اب تابایا ب آب ه مه ار ای  گه او ببت از تاه آشههنار بواا ایها ات  الا سهههاب  اا

 عا تا  جوبای ی ا پسرش را به اریا ت  بالغ تهاهت از راسبه ا اامرای    هم مرا ا ار  قابل بای ی ضا  ینذیب آی

تاسههت مه از پرااخت  البات  رار مراه شهه  یرا م ده ی  حسههاب بابنا ار خارج از مکههور از جایه دب  اارا ا   ت

ست. الب ه به غبر از گه صوال ایراا ایهات ار  ها ش  ا ا ستا ایها ات ایاری  مرح  تای باال مه یهها به عهوای باوبه آ  ه ا

 یر از ارائه بربا ه بوا.ای   هادره تا وی قبل بسبار پرربگ

تا تر ده   ت یف ا ببکهه ر   ا ر از زاایه ای  به تر رای آ ار ارائه شهه ه ار خصههور پبراز ای   هادره از سههوی رسههابه

تا به با زا اب تابایا  میوب یا رقبب خوا اسههت البن  داترا بای ی تا وی  هادره قبل ده  ارصهه ی از سهها آیسههبا

 یوای رای ای  آ ار حساب ج ی باز مرا.یرا م جیویر است تر ده  بایوجه به سازامار اب تابایا آ رینا باا

 ومرات ا اابال  یرا م با زا اب تابایا جاهوری خواه را ارادهارات اب تابایا جو بای ی با زا اب تابایا ا  راابوش ار پبت

کو هادره اات آبها ار  کااه بیاای ار ب س التیار ا لیااب ضوعایه ا باواارتا ا ا را ار قالب  حورتای اعال اا یهنبک  و

 .ا  ورا بررسا قرار اااه استه آ ار جای آاری مراه ارائ
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 آمریکا انتخاباتیمحورهای مناظرات نامزدهای الف(

 دوم ترامپ و بایدن در مناظره انتخاباتیاظهارات  سیاسی داخلیمحورهای ( 1

 بحثمحور  شخص بحثمحور  شخص

ن
ید

وبا
ج

 

ها به گرای دموکراتنگاه وحدت 

 جامعه سیاسی آمریکا

پ
رام

ت
 

ها بر ستاد انتخاباتی اِعمال فشار گسترده دموکرات

 ترامپ

 سوسیالیستی بودن اندیشه بایدن -----

 ها در روند سیاسی کشورکارشکنی دموکرات -----

نتیجه بودن حضور طوالنی بایدن در ساختار بی -----

 اداری کشور

 

 دومترامپ و بایدن در مناظره انتخاباتی اظهارات  یمحورهای بین الملل (2

 بحثمحور  شخص بحثمحور  شخص

ن
ید

وبا
ج

 

ترامپ مبنی بر ارتباط اتهامات  رد 

 با روسیه بایدن مالی

پ
رام

ت
 

 ارتباط خانواده بایدن به اشکال مختلف با روسیه

های اقتصادی مخفی ترامپ فعالیت

 با چین

 قانونی بودن تجارت ترامپ در خارج از کشور

اتهامات مالی ترامپ به خانواده  رد

 بایدن

ای با کره شمالی در اثر کاهش خطر جنگ هسته

 های ترامپسیاست

افزایش کسری تجاری با چین در 

 های ترامپنتیجه سیاست

 

دریافت مبالغ هنگفت از بیگانگان از سوی خانواده 

 بایدن  

های ترامپ با غایرت سیاستم

 منافع ملی آمریکا

 

---- 

مشروعیت بخشی به رژیم یاغی 

های کره شمالی در اثر سیاست

 ترامپ

 

---- 

برخورد قاطع بایدن با کشورهای 

 مداخله گر در انتخابات آمریکا

---- 

 

 دومترامپ و بایدن در مناظره انتخاباتی اظهارات  اقتصادیمحورهای  (3

 بحثمحور  شخص بحثمحور  شخص

ن
ید

وبا
ج

 

مفریبانه ارفتار تبلیغاتی و عو 

ترامپ در خصوص انتشار 

پ اشاظهارنامه مالیاتی
رام

ت
 

ابسامانی اقتصادی در نتیجه نتعطیلی مشاغل و 

 هاهای دموکراتسیاست

 مالیاتی توسط ترامپپرداخت به موقع اظهارنامه  ----
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 دومترامپ و بایدن در مناظره انتخاباتی اظهارات  اجتماعیمحورهای  (4

 بحثمحور  شخص بحثمحور  شخص

ن
ید

وبا
ج

 

در  عملکرد فاجعه بار دولت ترامپ 

 قبال بیماری کرونا

پ
رام

ت
 

موفقیت دولت ترامپ در مهار ویروس کرونا با وجود 

 ها مبنی برگسترش و تشدید بیماریانتظار

فقدان برنامه مشخص از سوی 

 ترامپ در قبال بیماری کرونا

توزیع واکسن ویروس کرونا در آینده نزدیک توسط 

 دولت

 رفتارهای ترامپغیر علمی بودن 

 کرونا در قبال بیماری

اذعان ترامپ به نبود تضمین کافی برای دسترسی 

 سریع به واکسن

ضرورت احتیاط بیشتر در مواجهه 

 با واکسن ساخت دولت ترامپ

امیدواری به عملکرد نتیجه بخش و سریع ارتش در 

 قبال بیماری کرونا

نبود دورنمای روشن در قبال 

 دسترسی به واکسن کرونا

ها در فاجعه بار بودن کارنامه مدیریتی دموکرات

 یخوک یآنفلوانزابیماری 

افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا 

در نتیجه مسئولیت ناپذیری 

 ترامپ

 چینی بودن ماهیت ویروس کرونا

های نابسامانی اوضاع خانواده

های آمریکایی در اثر سیاست

 ترامپ

های ها دراجرای سیاستانفعال دموکرات

 سختگیرانه در برابر گسترش بیماری کرونا

توجهی ترامپ به مشکالت بی

درمانی تعداد زیادی از  –اجتماعی 

 شهروندان آمریکایی

تحمیل هزینه غیر منطقی به افراد در اثر بیمه 

 اوباماکر

گسترش فقر و تبعیض در اثر 

 های ترامپسیاست

 هامدیریت فاجعه بار شهری دموکرات

خودداری ترامپ از تصویب قوانین 

 گر از قشر ضعیفحمایت

-تعلق ایده ساخت قفس برای مهاجران به دموکرات

 ها

های آمریکا مخدوش شدن ارزش

در جریان جداسازی کودکان از 

 والدینشان توسط ترامپ

 

---- 

مجرمانه بودن سیاست ترامپ در 

 جداسازی کودکان از والدینشان

 

رفتار تبعیض آمیز در نهادینه بودن 

 جامعه آمریکا

 

---- 

قطعیت درباره نژادپرست بودن 

 شخصیت ترامپ

 

---- 
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     (بایدن) هادموکرات مباحث ب( محورهای

 . سیاسی داخلی1

 

 

 

 

 

 بین الملل. 2

 
 

 اقتصادی. 3

 

رد اتهامات ترامپ مبنی بر ارتباط مالی با روسیه

های اقتصادی مخفی ترامپ با چینفعالیت

رد اتهامات مالی ترامپ به خانواده بایدن

های ترامپافزایش کسری تجاری با چین در نتیجه سیاست

های ترامپ با منافع ملی آمریکامغایرت سیاست

های ترامپمشروعیت بخشی به رژیم یاغی کره شمالی در اثر سیاست

برخورد قاطع بایدن با کشورهای مداخله گر در انتخابات آمریکا

رفتار تبلیغاتی و 
عوامفریبانه ترامپ در 

خصوص انتشار اظهارنامه 
اشمالیاتی

 ها به جامعه سیاسی آمریکاگرای دموکرات نگاه وحدت
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 اجتماعی. 4

 
 

 

عملکرد فاجعه بار دولت ترامپ در قبال بیماری کرونا

فقدان  برنامه مشخص از سوی ترامپ در قبال بیماری کرونا

غیر علمی بودن رفتارهای ترامپ در قبال بیماری کرونا

ضرورت احتیاط بیشتر در مواجهه با واکسن ساخت دولت ترامپ

نبود دورنمای روشن در قبال دسترسی به واکسن کرونا

ترامپافزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در نتیجه مسئولیت ناپذیری

های ترامپهای آمریکایی در اثر سیاستنابسامانی اوضاع خانواده

درمانی تعداد زیادی از –توجهی ترامپ به مشکالت اجتماعی بی
شهروندان آمریکایی

های ترامپگسترش فقر و تبعیض در اثر سیاست

خودداری ترامپ از تصویب قوانین حمایتگر از قشر ضعیف

های آمریکا در جریان جداسازی کودکان از مخدوش شدن ارزش
والدینشان توسط ترامپ

مجرمانه بودن سیاست ترامپ در جداسازی کودکان از والدینشان

نهادینه بودن رفتار تبعیض آمیز در جامعه آمریکا

قطعیت درباره نژادپرست بودن شخصیت ترامپ
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      )ترامپ( نهاجمهوری خوا مباحث ( محورهایج

 . سیاسی داخلی1

 
 

 بین الملل .2

 
 

 اقتصادی. 3

 
 

ر ها باِعمال فشار گسترده دموکرات
ستاد انتخاباتی ترامپ

ایدنسوسیالیستی بودن اندیشه ب

ها در روند کارشکنی دموکرات
سیاسی کشور

ایدن نتیجه بودن حضور طوالنی ببی
در ساختار اداری کشور

رتباط خانواده بایدن به ا
اشکال مختلف با روسیه

پ قانونی بودن تجارت ترام
در خارج از کشور

ای کاهش خطر جنگ هسته
با کره شمالی در اثر 

های ترامپسیاست

دریافت مبالغ هنگفت از
ه بیگانگان از سوی خانواد

بایدن 

صادی تعطیلی مشاغل و نابسامانی اقت
هاهای دموکراتدر نتیجه سیاست

مالیاتیپرداخت به موقع اظهارنامه 
توسط ترامپ
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 اجتماعی. 4

 
 

  به زبان آمار دو نامزد ( اظهارات انتخاباتید

 

 
 

موفقیت دولت ترامپ
در مهار ویروس کرونا 

ی ها مبنبا وجود انتظار
د برگسترش و تشدی

بیماری

توزیع واکسن ویروس
کرونا در آینده نزدیک

توسط دولت

اذعان ترامپ به نبود
تضمین کافی برای
دسترسی سریع به 

واکسن

امیدواری به عملکرد 
نتیجه بخش و سریع

ی ارتش در قبال بیمار
کرونا

امه فاجعه بار بودن کارن
ها مدیریتی دموکرات
ی در بیماری آنفلوانزا

خوکی

چینی بودن ماهیت 
ویروس کرونا

ها انفعال دموکرات
دراجرای سیاست های 

ر سختگیرانه در براب
روناگسترش بیماری ک

تحمیل هزینه غیر 
ر منطقی به افراد در اث

بیمه اوباماکر

مدیریت فاجعه بار 
هاشهری دموکرات

س تعلق ایده ساخت قف
برای مهاجران به 

هادموکرات

11

25

57

7

سیاسی داخلی بین الملل اجتماعی اقتصادی
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 جمع بندی  

آخری   هادره خواه ا جو بای ی با زا اب تابایا حزب ا ومرات آ رینا ار اا ب  ا اابال  یرا م با زا اب تابایا جاهوری

ازتاه عبای بوا ایها ات سههههاب   الا اا  اب تابایا خوا  ها ری  بنات به زعم خوا را ببای مراب . ا ا آب ه مه ببت

   .طرل به تم بوا

ضا   سبه ا اامرای    هم مرا ا ار  قابل بای ی  سرش را به اریا ت  بالغ تهاهت از را برای  ثال یرا ما جوبای ی ا پ

کور از جایه دب  اارا ا   تتا  ینذیب آی ساب بابنا ار خارج از م ش  یرا م ده ی  ح ست مه از پرااخت  عا  تا

 البات  رار مراه اسههت. ا ا عالاه برای  ا  وضههوعات ایاری تا وی داوباا  بارزه با ببااری مرابا ا   یریت شهههری ا 

سبمره برخا ق رت ش . ار تای بهاایهه بوای یبشبض بژاای ار جا شه آ رینا ا  خارجا بر آ رینا ا االت یرا م  مرح 

خالل ای   هادره ااال بر اجوا یبشبض بژاای ار جا شه آ رینا بینه بهاایهه بوای آی یامب  شهه . ار ااا ه با زا اب تابایا 

تای ا ومرات بحوه برخورا یرا م با  هاجرای ا ج امرای موامای  هاجر از اال یهکههای را  وجب  ت اش شهه ی ارزش

الا جالب اسههت مه یرا م به با ینذیب آی مه با قبول ضههاها باپسههه  بوای ای   اجا شه آ رینا یوصههبف مرا _اعایاا_

 ر  ارا ای ه یااش ه را ساخ ه ا پرااخ ه االت اابا ا اعالت مرا. 

ساز ای  ار جایا ای .ت مراتای بب  الاییا را عا ل ابزاای آ رینا اعالا ا بن ه  هم ایار ایهنه جو بای ی خراج یرا م از 

کوری مه ای  مار را بنه  یااابت را خوات  ااا.  ایار با   هم مرای ایرای به اخالت ار اب تابات آ رینا ا یامب  مرا تر م

دهره ااقشا ای  اا با زا ار حال راباایا اسههت. برای باوبه ای  اامهت اخبر بای ی به خوبا ر  ه رسهه  ر  ه به بظر  ا

اسههت ریتت. تر ده  از یرا م یر مراب  ای به  رایب قابوباه یر ا  هاب هاسهه ای ا راای مه  نر  ا آب پاک را بر رای

برخا از صهههاحب بظرای با یامب  بر ایهنه بای ی به جهاح یه رای حزب ا ومرات یشیا اارا ا بازگکهههت ای به برجات 

   ضا  گر    ا  بازات ببک ر از  ا خوات  بوا. 

ضا   ضرارت اارا  ساه  بهابرای   سای ا تم ق شاها با  یت ایرای ین صه مالت ایهنه ای  اا با زا اب تابایا ار ا ا خال

شاهابه آی اا  سابهشهاخت ما ل از  اتبت ا ضوع اب تابات آ رینا از طریا یوجه زیاا ا بازیاب ا ر تا از ااخیا مرای  و

 ای گس راه جزئبات آیا پرتبز مهه .  رسابه

 ضمیمه 

 و ترامپ آخرین مناظره جو بایدناظهارات 

 اج ااعا()تا  بها برگس رش ا یک ی  ببااری  حور:  و قبت االت یرا م ار  هار ایراس مرابا با اجوا اب ظار

  یجای خوا را از است ب ته .  ا بزرگ ر یانایتزار آ ر 200ا  ویبیبر ت اا  ااابال  یرا م: بر اساس الاوتاا اب ظار  -

 کی  یش ه بوا. ا هجایاارا ا  بمه از د مباحک هاک  بارزه مه یااربب  یبا ا مبیا ب واب میمرا لباق صاا ار جهای را یشم

ر ار اراپا ا شاا یااربب  ی وارا اب ال به ا تیاست. شاا شات  ا زا ا  هی وعبش اباست مه ار سراسر اب اجهاب یربتاه گ

است.  ا  هیارص  ماتت  85 راببرخ  رگ ا    ابااب ا. تاای گوبه مه   بار حال حاضر تس  اریا یاز  نای تا یاایز

تر  باًیاز یقر یر  یبا به  رایب پا ا  هیماتت  ایببوا( خ ا  هبب وعبمه مرابا ش ابا ااراب سهی)ار  قا ااضا  رِبآ ار  رگ ا  

 است.  اریمکور ا

    02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                                    

  حور: یوزیی اامس  ایراس مرابا ار آیه ه بزایک یوسط االت)اج ااعا(
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 اشیسر اتبا  ا عای راب رات قرار گ اربآی اعالت خوات  ش  ا قرار است ار اخ   باابال  یرا م: درل ده  ته ه خبر یول-

 مه     ار میگواخوات به شاا   اخوات  مرا. بر اساس یجربه شتص ییاامس  را یوز  ی. اریت امیآی اار یییوز یرا برا

راب  م زی   یجو یرا برا یامه آی تا اارا مییوابم به شاا باو ارا ااش م ا به ر ش ت.   یااربب  یبوات.    ا اارس ایبب

  ت ز ای  یبا ه ا ا ا    برا اار ای   کیآی را  اخوابه  ا برخابتت   یاس هااه بهبوا ابوع یآی را اارا امه برخ

 ااش م.  احضور با هجایگوبه ببواا    ا کب ار ا  یبه ر ش ت ا اگر ا یایسر ایبار آبجا بوات ا خ امویات

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                           

  حور: عاینرا  اجشه بار االت یرا م ار قبال ببااری مرابا)اج ااعا(

 ا باتاگوش با میگو ارا مه    ا کب   یرایا زبد چب( تهه گایباب . اگر شاا )ب راه یانایتزار آ ر 220:  ییجو با-

مه   یوگابا قتاببحرای( را به است بار    استا ار حق  ی: تر مس  سئول مه رل )ا ب)ستهم( گوش ات  ی)ح ااً( به ا

 سببه عهوای رئ  یاستا ببا رب( از  رگ ا  اای)ز زایِب   یمس مه  سئول ا رت رتایپذ ارا با ا ب سئول چب   ار ب ا ا ر ت

اته . تر رازا تزار بهر جای خوا را امه ار آیا تر رازا تزار بهر جای   میقرار اار امیبااب .  ا ار شرا اباق نایجاهور آ ر

با آب ه مه ار اراپا  سهیاجوا اارا. ار  قا رازمرابا تر  راسیاز اب ال به ا  یتزار  ورا ج  70از  تباته  ا ب ااز است  

ار  راسیا  یبه ا  یبپا یبا  وارا اب ال یااربب  یاِبایه  ژاربال اعالت مرا: ا وبب اپزشن هیرگذراا تاای گوبه مه بک ا 

 یاِ نایتزار آ ر 200راا  ا. اب ظار  میاب ال آغاز مرا یبحرای را با  وارا باال  یاست مه  ا ا اار حال  یآبجا آغاز ش  ا ا

 (ا جای خوا را از است ب ته . 2020سال ) اییا پا از ای مهوب  بب ارایا

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                            

  حور:  ق ای  بربا ه  کتص از سوی یرا م ار قبال ببااری مرابا)اج ااعا(

ص   جای مبیواب ا ا   -جاهور تم به اا گه ه اب  سبمه  کاارای رئ - ب اسک اس هااه مه  یشاا یهها از ا اگر: ییجو با- 

 قابیه  ی)برا اطرح چبجاهور یامهوی تا های ت سبآیا خواِ رئ امه ط میقرار اار امی.  ا ار شرامبتزار ی  را بجات ات

حاصل مهم  هایباست مه اطا  یخواتم ابجات اتم ا امه      یت. مارارائه بنراه اس ابربا ه جا ش چببا مرابا( ب ارا. اا ت

 ربحاصل خواتم مرا مه  ا ار  س هایب وضوع اطا  یبه اس هااه از  اسک شوب .    از ا ببتاه ا راا ار تاه ز ای تا یرغ

 مرا.  خواتم یگذار هیسر ا یایسر کاتِیگر    آز ا ی.    بر رامبقرار ااش ه باش ییسر کاتیگر    آز ا

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                               

  حور غبر عیاا بوای ر  ارتای یرا م ار قبال ببااری مرابا)اج ااعا(

 یاز ج  انیژاربال مه  نالیابایه     وبب اپزشن هیارش بکرمه بر اساس گز میقرار اار امی: ا امهوی ار شرا ییجو با-

ه جاهور )یرا م( ب سبرئ  یاامهت ا وهببار اعالت مرا: ش  ببتس  یار سراسر جهای استا برا اپزشن یتا هیبکر  ییر

خواتم  ا گب سئیه رس  یمه    به ا میگو ا رات!    به شاا    ای. بهابرااستبحرای )مرابا(  میقًا  اجشه بار بواه    یا

بربا ه )طرح  کتص( ااش ه  کیحاصل خواتم مرا مه  ا  هایب وضوع اطا  یخواتم ااا.    از ا اییراب  پا  یمرا.    به ا

 . مبباش

 02/08/99 خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                                 

  حور: اذعای یرا م به ببوا یضاب  ما ا برای اس رسا سریی به اامس )اج ااعا(

 اوب رصت خ  یمهم ااسال ارائه خوات  ش  .  نر   اییاامس  یا پا  ی.  ا ا استبب  بیضا کی  ی. ارباابال  یرا م: خ-

مهم درل ده  ته ه آی را ارائه اباشه  ا  نر   ا وضوع    یا یار حال مار مرای بر را نایاست.  اا شرمت ار آ ر

        خوات  ش . یییوز شایاامس  سر  یخواته  مرا ا ا

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                                     

 به عاینرا ب بجه بتت ا سریی اریت ار قبال ببااری مرابا)اج ااعا(  حور:ا ب ااری

ه  مه ااریت حساب   یاابم آبها تاابه      را ایر است . با حب   صح امهم بربا ه ز اب ااابال  یرا م: به     نر  -

 سائل  سبمار را ابجات خوات  ااا  مه رئ  یاز آبها به صورت خار ا انیا  میمراه ا جبخوا را بس یتابه ا ا  ا ژبرال ای

ه  ا م  یاغاز خوات  مرا. به  حض ا ییسر اربمار را بس  یااست ا اا ا یبرا سایآ ییراب  یوز کی  یتس ه  ا ا انبلجس 
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  را ار اامس  یااز از ا ویبیبیا ص     میراب  را آغاز خوات  مرا ا  ا اب ظار اار  یاا ا مبااش ه باش ارباامس  را ار اخ 

 مارش است. عاامس  ارائه شوا اا آ ااه شرا  یمه ا  ی. به  حض امبااش ه باش ارباخ 

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                                    

  حور: ضرارت اح باط ببک ر ار  واجهه با اامس  ساخت االت یرا م )اج ااعا(

مار ما ال شهال ابجات ش ه استا اابکاه ای بر آی بظارت ااش ه اب  ا از آی   یمهم مه ا احاصل   هایب: اطا ییبا جو

است مه گهت بارای  اتاای مس  یا امراه است ا راس  ابظر آبها صورت گر  ه است ا تاه  راحل را ط ریاطالع اارب . ز

 . مبه ا قرار است یا یابس ای مار را یاات م  ببباش

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                                  

 مرابا)اج ااعا( حور: ببوا اارباای راش  ار قبال اس رسا به اامس  

 یدکم اب از چببربا ه راش  ا ت چبا اا ت کیز س ای یار کی. مبتس  کییار ا ا ار آس ابه اراا به ز س ابجو بای ی : 

 تا ار اس رس باش .  یانایامثر آ ر یبرا ه هیب ارا مه بر اساس آی اامس  یا اااسط سال آ

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                                    

 ا)اج ااعا(خوم یآبهیوابزاتا ار ببااری  حور:  اجشه بار بوای ماربا ه   یری ا ا ومرات

ا  می.  ا  مالشه مرامبمکور ای تس  یا.  ا ار حال بازگکامب واجه باش کییار امهم  ا با ز س ابا:    اب ا  نر بایرا م

م را مه به ش ت آلواه بواا بس   ب   اراا از د ا. اق مبشهاخ  امه ار اب  ا با مبشهاس ارا   یااربب  یا ا مبگر   اای

  یتراس تس م ا ا اابهب( گهت    ب یی اه بش  اا )با کیصورت گر تا  هیار ژابو  بد  ااراپا راا ا  ایا  اهوع مرات ا بها

ر  اه عقب ی کیاق ات بنرا اا  ش ریمرات. ا ا ااست مه سرااق ات   ش ریسر  ی   با  یگواابجات ااات. حاال اا  زاا  ایبرا خ

 مار -اخوم یآبهیوابزا-اچ اای ای اای  راسیا وعبز ای ش اراا  مای اه از    عقب یر بوا. ا صااقابه باو  یاز    بوا. ده 

ارقات   یمار اا  اجشه ما ل بوا. اگر ا جهبما ر  رگبار بوا ا ا ب   اربمه بس اراسیمرا ا مار اا  اجشه بواا ا ا  تیریرا   

 ما ر  رگبار بوا.  اراسیا  یتزار بهر حاال  راه بواب . ا ا ا 700را ااشتا 

  02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                                 

  حور: ا زایت  رگ ا  بر باشا از مرابا ار ب بجه  سئولبت باپذیری یرا م)اج ااعا(

 راسیا  یمه با ا رب بگ ا  اای.  رات اارب  مبمه ا( زب گراسیمه با آی )ا میربگ ا   اای می ا اار  یگو ا: اااًلا اا   ییبا

! م؟بمه امه با آی زب گ میرببا اایر  ه است.  ابآی  را از اب رایز  ایآشپزخابه اار زباار   اخال اصه ل کی. شاا رب ببا

حرل را زاه   یمه اا ا یبار  یخمرباک است. آخر راسیا  یاا ترگز باهت مه ا رایز مایرب  ا  راسیا  یبا ا می ا اار

 چب   ت  یبگواخمر ده مار مهه ؟ ا شاا    یارباره ا  یتا های خمرباک است؟ آی تا با راسیا  یا ایبوا؟! آ ااستا م

 .رتبگارا به عه ه با ا ب سئول

   02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                              

  حور: دبها بوای  اتبت ایراس مرابا)اج ااعا(

 ربقصی  یآ  . ا هجایبه ا راسیا  یمه ا ستب   ب ربیقص  ی. ارتبگ اما ل را بر عه ه   تب    سئول  اب: ببتکیرا م

اً  هار عا ی  بد هبرا به بق راسیا  یاست. آی تا اب کار ا  بد ربیقص  ی. استب( تم ب ییجو )با ربیقص  یاست. ا  بد

 جایه اراپا ا خواِ  ا.  زمراب ا ا ا  ابی اب کار آی به جهای بک ب ا ا

   02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                                  

 ابرابه ار برابر گس رش ببااری مرابا)اج ااعا(تا اراجرای سباس های ست  حور: ابهشال ا ومرات

اا ش ورکایوب.  ر اب ار ا ومرات ااا مو و ار ب بزب ا ا ا اا را  را وش مهاحرل تا را ارباره بس      ی:   کنرت. اا ایرا م

تاه  هاطا  ههایا  اببااه مه اشاال یهاببه مارال اابیوابببه پهس  اباجوا اارا بااه مه ابهرببمه ار مال ابه ااضاع  بیوابا 

 ا. اارب   رب ب ارا اعاال مراب  ا اارب    ااج ااع یتا تیستت  ح اا ایبا ومرات تا تس ه . آبها خ  رلیحت مه

 اا   میمکور را ببه  مبخوات ااز بس   است. بها  ا با تیمه .  تاه حرل اا حاا ا  تیا راا حاا  ی. اا از تاه ارب ب 

 . مبای را باز مه  ارس   مبخوات

   02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                                
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 تا)اق صاای(تای ا ومراتابسا ابا اق صاای ار ب بجه سباستب حور: یشمبیا  کاغل ا 

} کاغل{   یایهاق رخ ات .  ا با  یمه ا ااجازه ات ایواب اایهاق رخ ات ا جو! یو با  یا مباجازه ات مبیواب ا ا با :یرا م

ور ای ا راا سالتوراه مک از  ی.  ا بامباز سالاه ای حهادت مه  ی:  ا بامبمه ارا ارک   یاارب. الب ه  ا بمبمه یارا بازگکا

 مبواتا از آبها حهادت خ مبحهادت مه ابتای کنل ا ای اقیب یاباالخص از ا راا سالاه ای ادار بارسا  ی.  ا بامبحهادت مه

ال  وارا اب  هق ریعیت است مه  ا ا  با به تا استباب اریا ی{  ا به  رایب به ر از تر جایتا }یست مرابا تیمرا. آز ا

 !میاار

  02/08/99برگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای  خ                                                                                   

  حور: اریباط خابوااه بای ی به اشنال  ت یف با راسبه)بب  الایل(

پول به شاا  یاای. آی تا ار حال پرااخت  بیغ ز یبوا هبپول از راس یاای بالغ ز ا تیاابال  یرا م: ا ا شاا ار حال ار-

مه ا راز بر ال ش ا ااضاع  ا. ا ا امهوی با  سائیه بواب  ا آی تا اح ااالً تا های ار حال ابجات آی )ااای پول به شاا( تس 

 ا تیار یااته  مه شاا ا خابوااه یای ده پول تاااحک هاک بکای   یتا لبایتاا آی ا لبایب یر تم است. تاه آی ا اح 

ایهاقات   ی. ا یبوا نایجاهور آ ر سبایهاقات ار حال رخ ااای بواا شاا  شاای رئ  یاز ا امه برخ اب. جو! ز ا یمراه اا 

 اایهاق رخ اااه است؟ ما  ی. درا ا یب تنار نایرا به  رات آ ر حبیوض کیمهم شاا  اااا.     نر   ا  یرا  یترگز ببا

شاا  هباا عی یبوا مه قرار بوا با شاا ا خابوااه یای مار مه . ا ا صحبت تا ابرگزار ش  ا اا مس یمههرابس خبر کیقبلا 

شاا   یا. ش بصحبت مه نایبا  رات آ ر  یا با  بمه یباره شهال ساز  یار ا  یمهم شاا با ا   نربوا. ا قمی بظر از   ا 

  02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                     . باالی ابجات ات  بمار را تا  یا  بب واب

  حور: اراغب  بوای ایها ات یرا م  بها بر اریباط  الا با راسبه)بب  الایل(

  یمه ا میبنرات.  ا    وجه ش  ا تیخوات ار اار طول زب گ   ااهبت ا هبی خارج چباز ت اپه کی ا:    ح  ییجو با-

  بپرااخت مراه است . شاا ار د  ب( پرااخت مه  به دنای)به آ ر  یرا مه با اایب ال زایببرابر از   50جاهور   سبرئ

  مه ؟    ااا ار اریباط با    ا پول صحبت   قتبا مار اارا. ار حق بمس  ب. اا ار د یباز مراه ا ا ته احساب بابن

 است مه     یاست.  سئیه شااره اا ا کی سئیه شااره   یبنرات. ا ا تیار یمکور چبتم از ت اپه کی اح   ااهبت

سال ادهار با ه  22 .    بآبها را  کات ه مه  بیوابا  سال . شاا 22ات. خوا را  ه کر مراه اایب ال یتاتاه ادهاربا ه

 . یخوا را  ه کر بنراه ا اایبسال تم ادهار با ه  ال کی ااارت.  شاا ح  اایب ال

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                                    

 تای اق صاای  تها یرا م با دب )بب  الایل( حور:  شالبت

ار حال پرااخت  بالغ  اخارج یمکورتا  ؟یبه اب کار آی ب ار اییدرا یاا  ؟بمهارا پههای   یزب: شاا ده د ییجو با-

به شااست  ا  یاایار حال پرااخت  بالغ ز  ببه شااست. د یاایار حال پرااخت  بالغ ز هببه شاا تس ه . راس یاایز

 کیار حال اح اث   بار سراسر جهای حضور اارب . شاا ار د اشاا ار سراسر مکور   یت ل تا ا تاه مسب ا مارتا

 اایبار اریباط با شاا ار حال رخ ااای است. درا شاا ادهار با ه  ال ا. ده ایهاق ب تس جبسواحل خی یبه سو   یجااه ج 

 صحبت مرای ار اریباط با  ساا را   وقف م .  ؟بمهاخوا را  ه کر با

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                                     

  البایا یوسط یرا م)اق صاای( حور: پرااخت به  وقی ادهاربا ه 

 مه آبها بوش ه اب   ضحک یزب سئیه  ن وب بک ه است.  د  ی. ا ببه شاا تم باهت مه .. ببتک ااابال  یرا م: مس-

تا  ویبیبتا   ویبیبمه     از قبل    میرا به شاا باو  یا  بمهه . اجازه ات ااالر صحبت   750ها ار اریباط با است. آب

آارت.  شاا اپول ار با  باست مه    از د  یاست.  سئیه شااره اا ا کی ره سئیه شاا  یات. اپرااخت مراه اتباالر  ال

آارت.جو,  اپول ار با هب.     از راس بات امار را ابجات    یآارت. شاا ا اپول ار با  ی.    از اامرا بات امار را ابجات    یا

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                  . یامراه ا تیاالر ار ویبیب  مبشاا سه ا ب

  حور: اریا ت  بالغ تهاهت از ببااباای از سوی خابوااه بای ی  )بب  الایل(

ارص   10  یصاار مراب  مه ار آی آ  ه بوا آبها با یا هباببب اات . آبها ح امار را ابجات    یاابال  یرا م:  پسر شاا ا-

هم م اا ا  نر   . بتم بباش  یابم شاا ا. با بمهم شاا تاای  را بزرگ تس  ا را بزرگ پرااخت مهه .  نر    کیبه 
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 سئیه ار اریباط با   ی را بزرگ پرااخت مهه .  جو ا کیارص  به  10  ی. آبها گه ه  مه  با بشاا تاای  را بزرگ تس 

 02/08/99  خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                             احک هاک است.  یا ست؟بد

 اش )اق صاای( حور: ر  ار یبیبغایا ا عو ا ریبابه یرا م ار خصور اب کار ادهاربا ه  البایا

مرای را   وقف  یبه  ا بکای ب ه.  قط به  ا بکای ب ه. باز  ؟یگو استهای را    ی: درا اا دهار سال است مه ا ییجو با-

 اجاهور مس سبرئ ی. آقا بخوا را  ه کر مه اایبادهار با ه  ال  بخوات امه    یبگو ام .  شاا دهار سال است مه  

ح مه ار سم  یا ای  بمه اخوا را پرااخت با اتباست مه شاا  ال  یاابه  ا ا مه ابها  یزبااب . د ابا یزبباره د  یار ا

را پرااخت مراه است  اا ار ااقی گهت به  ایتبمه اا گهت  ال یبار  ی.  آخر بمه اخوا را پرااخت   اتب ال اهیبپا ارببس

                                                                                                                                                                          پرااخت مراه  ات  مه    باتوش تس م.   لبال  یا

        02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                          

 تا بر س اا اب تابایا یرا م)سباسا ااخیا( حور: اِعاال  کار گس راه ا ومرات

قبل از اب تاب ش ی  ا سئیه ح   یمراب . شراع ا ا( ساخ اااسبتجاه )س کی ربیرا م: به   ت سه سال    را ارگ -

  بر دهبارگ  یترگز ببا یجاهور سبرئ چبمراب ا ت ا   جاسوس اجاهور بوا.آبها از س اا اب تابای سب   به عهوای رئ

بها تاه مراب  .آ ههیاالر تز ویبیب  48تاه ا تاه  ی. آ اا  ا ورای ال. ب اا نرات عصباب 18شوا. )رابرت(  ولر ا  ا سائی

ا  ایباب چب میقا ت امراب  ال ا   را تم بررس اایب ال یقرار اااب ا ادهار با ه تا ارا مه    ااش م  ورا بررس یازتابد

                                                         مکف بنراب . یاخما چبت

   02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                             

  حور ااتا بوای ایها ات  الا یرا م به خابوااه بای ی )بب  الایل(              

 رهی   ئتب)پسرت( عضو ت یدوی ا ای سئیه  مرح است مه آ  یا  یببوا.ار  ورا اامرا ااخالق ربغ یزبد چب:ت ییجو با-

 ی)یرا م( صحبت مراب   ا برا یا ضاحبمه ار جیسه اس  یابجات ااات؟ یک یک ا راا یابواا    مار خما ساایشرمت بور

 ارا اجرا مراتا ح  نایآ ر یتا استببقص ابجات ااات.   س ارا ب رتمراب  اشهاات اااب  مه    ما اایسوگه   یاالت ا

ا م(  آات)یر  یادار  کنل ش  ا  یمه ار اامرا ااست مه آی مس  یا یابجات ب اات. بن ه بش  یمار را به صورت ابهراا کی

ه  مرا بتوات یمار  بده آبهامه  اار حال ه یارباره    باو ارشوه ب ت  یا  مالب  هه  یبوا مه یالش مرا به االت اامرا

 بار ت. اپول  -  باز د -  یبگو امه شاا    یزبرخ ب ااه بوا. پسرت ار  ورا د اایهاقای  بز دها بنراب  دوی ترگ

   02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                                  

 ارج از مکور)بب  الایل(               حور : قابوبا بوای یجارت یرا م ار خ

 کتص است ا ار تاه  نای تا است.     ابابن یحساب تا  یاارت ا تاه ا یاایز ابابن یاابال  یرا م:     حساب تا-

 -ابه ا امه تاه ارباره اش   -  بمه امه شاا به آی اشاره   اماسب بوات مه  کغول مسب ا مارت بوات. حساب بابن کی

بس ه  2015حساب ار سال   یاست. ا 2013    ربوط به سال  ان   اجوا اارا. حساب باب ابابن یار  هرست حساب تا

ه حسابم م امار را بنهم. ار حال  یگر  م ا مبیصا ابوات ال  ببه  نر  شا یه ار د اریتا ابسای ا ویبیبش .    تم  ثل  

   02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                             را بس م. مار را بنرات ا حسابم  یباز ش ه بوا ا

 تای یرا م)بب  الایل(               حور: ا زایت مسری یجاری با دب  ار ب بجه سباست

را! مه اا  )یرا م( م یمار مه  به  ثل مار االایی  بب  ب( طبا قواب باست مه)د  یمه    خواتم مرا ا ی:  مار ییبا جو

 یتا تباز یاات  الن  یشاا با  بمسب ا مار ار د ی.  االی برااب ی تیا زا  ب( با دی)یجاری)یرا م( باعث ش  مه مسر یا

مار را   یارص  باش !  ا اصال ا 51سهات اا  تبااش ه باش  مه  الن  بار د کیشر کی  یا با  بخوا است بنک ی شهو

   02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                      مرا.  مببتوات

 تای یرا م با  ها ی  یا آ رینا)بب  الایل(               حور :  غایرت سباست

 یاهورج استی(ار ز ای  شاابت رهگبهپب)ج امه    با  ش امار مه . اق  االایی  بب  بطبا قواب  یبا  بدجوبای ی :

 جاایا اجهوب  بد یای( را ار ارADIZ)«یاا اع توا یا همقه شهاسا» گه ه بوا مه آبها  اارب   یمراه بوات ا  اریخوا ا

  52-اب یمرا.  ا باب ا ن  تا مب همقه پرااز خوات  یمه .    به اا گه م مه  ا از ا  زب واب  از آبجا پرا امهه  مه مس ا 

عال    بطبا قواب  ی. آبها بامبمه ا  ایوجه اب یاحر ها  ب.  ا به دهمیرا ار آی  همقه  به پرااز ار آارا 1- اا ب
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را  رایایا ا  با پوی  بجاهور د سبا رئ الار مره شاا یااست مه گرای میهت تا  یمه  ا امه اا )یرا م(   یمهه .مار

   یپس با مبارص  اق صاا جهای تس  25مه .  ا  ا)یرا م( با تاه ااس ای ا   ح ای  ا  تالهت   یمک . ا اار آغوش  

 نرایب تیاار صورت رع  یتس ه  ا شاا با  بقواب ههایمه ا میبباو  با به د  مبااس ای را با خوا تاراه ااش ه باش هببق  یبا

 استیمار را ار ز ای  شاابت    ار ر  باالت را اااره خواتم مرا.  ا تا هاوبهی.   ا یبپراازآی را  ییااای اق صاا  بقواب

    02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                     .میابجات ااا یجاهور

 تای یرا م)اج ااعا(ا ر سباستتای آ رینایا ار  حور: بابسا ابا ااضاع خابوااه

خوات  ارباره  سائل  هم صحبت مه .  سئیه  ا)یرا م( با یاست مه ا  یا اتیتاه درب   ی. عیت ا بهب: بب ییجو با-

. ه بب ا  یب  بب( است. خابوااه شاا اارا  آسنایبینه ارباره خابوااه شاا ) رات آ ر ستبخابوااه    ب ایخابوااه اا  ااصی

. شاا صبح ا راز مهار سهره صبحابه   بهبب ا  ببتم امهوی به ش ت آس  یاارشاا    بابوااه طبقه   وسط تس اگر شاا خ

 اال ما ال  رسواه ش ه اب  اقبی یتا کبا الس  میبو بتر کبالس  مبیواب ا ا با اال  یربگ ا  مبا یصا  یبکس ه ا

واب  به اابکااه ی ابا یااابکجو هنهیا ای. میقسط اات  سن  را بپرااز مبیواب ابا هنهیا ای. مبصبر مه اری اه ا کی می جبور

مه ار اسنراب وی ا  - ثل خابوااه     ا  وسم ی. خابوااه تا یربگ ااست مه شاا   ااایب وضوعاتا یصا  یبراا. ا

 است مه یزبد  یآخر  ی. امبارباره خابوااه شاا صحبت مه  یادار  کنل تس ه .  ا با -ار آی بزرگ ش ت   اوبتبمی

   02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                             ارباره اش صحبت مه .  خوات ا)یرا م(   یا

 تای یرا م)بب  الایل(ای با مره شاالا ار ا ر سباست حور: ماتت خمر جهگ تس ه

ار مه قر اعال ی. ارست ار تاای شراع گهت اگومببکس   ب القات مرات.  ا ار ماخ سه    با باراک اابا ا ا: اق یرا م

ا مره مرا  ا ب  باست. اا یام ا کنل مره شاال  یاا گهت بزرگ ر  ابساعت طول مک کیاز  تبباش  ا ب قهباق 15بوا  

 یتا تبجوبگ اای( در  مب)م ش  ا اا ا  یاتس ه اجها  یا  ؟ش اده    بش . ح س بزب مبجهگ خوات ربارگ اشاال

 نر را ارباره   باا تم تا  ی  هاات ا ا شا یبا اا اارت. آات تا اخوب ارب   رابمه بس ایاب   یاارا. ار ا یاایز یتس ه ا

اا ح   بااب اب ارا. شاا   وااج ا. ا جهامیاار اخوب ارب.  ا رابمه بسمیاز اریباط را اار ا   ااش ه باش .  ا بوع   هاای

بتوات  ش .  هموریخوات  ش  ا ا    گه م به ا  ی کنل آ ر  ی ح ااه تا ش  ا آبها گه ه  ا ینسریاا اارا  تاباا  اه پ

 ربتا بهر االی ارگ ویبیب  مایبوا ااگر  ا ار حال جهگ    ابهبمار را بنه . ا بظر    ارست بوا. بب  یخوات  ا ااا با رایز

    02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                        .بواب ش ه 

 تای یرا م)بب  الایل( حور  کراعبت بتکا به رژیم یاغا مره شاالا ار ا ر سباست

یای را  اآبها گه ه  درا شاا ا اع  وشن هنهیر  ما ا  ببه د ااالت اق  ه هی:    به صراحت گه ه ات به عهوای باا ییبا

 اا بظ یدرا شاا تا های به  ابورتا  ؟بمه اجابجا   تسا  یرا به ا یک ربب یراتابدرا شاا ب  ؟بمه ا  کیبزا هق ریا

بها را آ مبیا ب واب مبات امار ااا ه    ی کنل است. ا  ا به ا کی امره شاال رای   گه م ز  ؟بات اااا ه   ابا مره جهوب

ابه  به یو ابا امه آبه مب مائ  باش مبخوات ا. ا  مبمه امه آبها را مه رل   مب مائ  باش مبخوات ا.  ا  مبمه رل مه

مار را   یا اگر ا  بات تیماک خوا را ا زا  ابابجات ات هبارهیار ا یمار  بخوات ااگر شاا    ی ا ص  ه بزبه . ا بهابرا

  .  ببتک تب کراع ا. اا )یرا م( ده مار مرا؟ اا به مره شاالاب ی اااا ه   طیشرا  یا  اببنه

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                                

 ر)اج ااعا( حور یحابل تزیهه غبر  همقا به ا راا ار ا ر بباه اابا ام

 یزات  رابه ال یقابوباذار ایباش .  ا از طر ریمرا ا نای پذ ا نر با امه مس میرا مرا یا ا مارتا می: اال از تاه باویرا م

 یراا راا بادار بباشه  ب می ا باعث ش  هناری. با امبمها  اایدهاب ه  ا از آی -بتت اابا امر بوا   یب یر  ی. امیااا اییپا

اابا امر  اریاست  ز  هبمار به اااگاه رس  یمار ابجات ش . امهوی ا  یااات. ا اییمهه .    به آی پا تپرااخ ههیب  تز اهبب کی

ا ب ارا. ر اطرح شنل قبی  یا اریا ایب ای الزات  را رایز میاابا امر ب ار اریگر  م.  ا ا ااب. بش     یصاستبخوب ب

 ااست مه خ  ات ار اب  یا مبابجات ات مبخوات امه  ا   یار   بظر است. م کهبتا اهابقبل از ب یا ههبز  تبپ طیشرا

به اابا امر  یمی    ا  ی. بهابرامبمه ا  تیاارب ا حاا ا کنالی اهبمه قبل از ب یاز ا راا کهب.  ا تامبارائه ات یبه ر ارببس

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                         . میابجیو ب بایز اخ  ات ار اب کیاتم ا با  اییپا

 ار ابا یش اا زیاای از شهراب ای آ رینایا)اج ااعا( –یوجها یرا م به  کنالت اج ااعا  حور: با



 

15 

 

ا. شوا  تیاارب ا حاا ا کنالت قبی اهبمه ار ز ای ب یمه از ا راا مبمه جاایا هایباطا مبخوات ا ا   تای:ار بها ییبا

. اا ستارباره آی صحبت مراه ا اصهر. اا   ت طوالب چابمه . ت تیا راا حاا  یاجوا ب ارا مه اا )یرا م( از ا ارات چبت

 یمارتا یا راا تاابمور مه برا  یار خصور ا  یمهم  ا با ا.     نر  ا  بخصور جیو ب  یار ا یاترگز با بربا ه

 تبآبها باراحت شوب . ااقش هنهیجای مهم قبل از ا ییرا سر میتاحرل  ی.     بامبطرح ااش ه باش مایطرح اار ارساخ یز

اه است. مر لبیحا ههیمرابا تز راسیاحک هامت به بحث ا ا گببه عیت بحوه رس  نایاست مه اا از قبل به  رات آ ر  یا

را از اابا امر  حرات مه  ا  اریبهر ا ویبیب  22خوات   اخوا را از است اااه اب  ا اا   اخصوص اهبب یانایآ ر ویبیباه  

 یااا ر  یتاه ا  بتس ه ا با  کنل  واجه مه  ا یصور مه یا ههبز  تببهر را مه ادار  کنالت پ ویبیب  110از  تبب

 خواته  بوا. آی تا ده مار خواته  مرا؟ یاههبز  تب کنالت پ یاارب ا اارا  یمه موا

  02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                                   

  حور: سوسبالبس ا بوای اب یکه بای ی)سباسا ااخیا(

 سئیه   یجاهور بوا. ا سب شاای رئتکت سال  اابجات ب اا. اا ط یمار چبسال ت 47 ا( ط ییاابال  یرا م گهت : اا )با-

جات اب یابجات ب اا. اا مار یمار چببوا. اا ت تببوا. ما ر از دهار سال پ تبپ یده   بتا ستبب تبسال پ 25 ربوط به  

 رز تم سه ابرب ایر است ا ح  برالب( لسی)تر ااجاهور بوا.  سب شاای رئ  اااست.   اس بالبسوس اب اا. اا خواتای پزشن

 اپزشن  بخوات ا سائل تس ه .  شاا    ی سائل است  ا ومرات تا خواتای ا  یسه رز خواتای ا اگوبه است. برب  یا

 یهارح ستب ا قرار ب":  یگو ااست.  اا   یاا ار اریباط با حهار  گاهیتاابه  ا نرایرا  ی. ا بااش ه باش اس بالبسوس

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                 . مبباش ااش ه

 تای یرا م )اج ااعا( حور: گس رش  قر ا یبشبض ار ا ر سباست

است مه ار حال رخ ااای است.  ااق ا ای یسر کی جهباست ار ب  یامه بازار سهات ار حال شنو ا  هیا  ی:  ا ییجو با-

رای, بح  یا ا, سه سال طتیمهه .   بر اساس گزارش اال اس ر ابا ابازار سهات زب گ طی رات بر اساس شرا میگو ا    

  یایهاق به سبب اق ا ات اا را  یا رایمراب  ا به  رات خوا ا زااب  ز رآ  االر مسب ا ارابیب  700مکور   یار ا اراتابیب 

 ا   ؟ ا  اآبها ده ایهاق یاااه است؟ برا یرا اده ایهاق ی رات عاا یااا. برا

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                                 

 خیا(تا ار راب  سباسا مکور)سباسا اا حور: مارشنها ا ومرات

 ا   وضوع  حسوب  یار اریباط با ا لیاز اال انی  یرا تم ااش ه باشم. ا ارایی وا قت ا  یاابال  یرا م: ا ا   أسهابه با-

 یزبات  دخو ابا اپیوس ااست. بابس یتبااش ه باشم. اا ال نایآ ر ه گاییرا ار  جیس باا تیخواتم بظر امثر اشوا مه  

مه .  ا آ ااه ابجات   یبخوات  آی را یأ ابا اپیوس اار راز سوت  اه بوا بر است. بابس یرازبپ شااا عا رایمه . ز  یبرا یأ

 ا الب ه ا ومرات میتم مراه ا یاا آبها را اجرا   یبمه  ا سه طرح را یأ  ب.  را وش بنهمبتس  ههبز   یار ا یاااای مارتا

 ااا  نر   رایاب تابات است ز یمه . امهوی ز ای برگزار  یبرا یأ طرح  یخوات  ا امراه اب . ا ا اا با  یبتا تم آبها را یأ

 .زب  ا  بببه اا آس ااسباق ات از بظر س  یمهم ا امه .     نر   ابه آبها ماک   ااسب وضوع از بظر س  یمه  ا

 02/08/99سباا به بقل از سا ای ای   خبرگزاری ص ا ا                                                                             

  حور: خواااری یرا م از یصویب قوابب  حاای ار از قکر ضشبف )اج ااعا (

 بییابس ای یصو لیرا   ت قبل ا از ااا اقابوب حهیال  ییالش مراه اب . آبها ا زبمار را مرات ا ا ومرات تا ب  ی:    ا ییبا

( یبهبوا سال ت ا اق صاا ی)راتنار اضمرار «رابت»بینه اجوا ااش ه است.  صوبه ستابب ی ی وضوع ج   ایمراب . ا

 یاالر ارابیب  800با بواجه  ی صوبه بهبوا ااضاع اق صاا تب سئول نهبده رخ اااه است. ز اب  بهب شمل  اب ه است ا بب

برسابم مه بادار بواب  ار بواجه  یاتا التیا  با تا ه ااالر را به جوا ی  حی ارابیب  145را بر عه ه ااش ما یوابس م 

ا ر سب شیم تاا ا  ااگرایا ا سرای پی بکابایاا ور شهرتا ا  حیه تا را اااره مهه ا آیت  هنهیا یمهه  ا برا جاایخوا یوازی ا

 ک مابل  چبآبها بنراه اب .   یبرا ااق ا  چبخواتای{ ت یمه . آبها }جاهورابا تی وضوع حاا  یاخراج مهه . یرا م از ا

 .ستبخواتای(  کنیکای د ی)جاهور ههایارشنس ه شوب ! ا  یآبها را ارشنس ه شوب . باذار  یگهت باذار زبب

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                              

 تا)اج ااعا (هری ا ومرات حور :   یریت  اجشه بار ش
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بوا مه تاه آبها یوسط ا ومرات  یاتا التیبه شهرتا ا ا اش ا ماک  ال بییصو ه گاییمه ار  جیس باا ا: طرحیرا م

 یاایز ریاب قال  قاا یبرا یا وهبش  ایاارب . ا یاشوا ا آ ار جرت باال ا  تیری   یشواا ا ور آبها به شنل ب  اتا اااره  

 ی رات  ا به ا راا ببپول از ج یاایز ری قاا هنهیا یبوا برا یا وهبش  بتا ه  یااشتار بوا.   یاالر به ا اراتابیبپولا  

ااست اارت به  زبا الب ه    ب مبتاه ا ور آبها را سا ای ات مبخوات ابه مکور ای آ  ه اب .  ا   ارقابوبب ه قل شوا مه غ

  ای. امبمه یمار  بده مبیواب اشوب .  ا با ریبه مکور ای سراز ابشوا تاه از سراسر اب اباعث    یآبها ماک مهما ا ا ا

پول  ههیتز یبرا یا وهبش  ایا  میباو  ی{ بوا.ار خصور سوال شاا باارقابوبببه آبها } هاجرای غ ا گبرس یبرا یا وهبش

ا ومرات بوا مه به  یتا التیبه شهرتا ا ا ابزرگب اشتا بینه ار ااقی ماک  19- یبه موا ااریباط چببوا مه ت یار  وارا

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                        شوب .  اشنل ب  اااره  

 تا به جا شه سباسا آ رینا )سباسا ااخیا( حور: بااه اح یارای ا ومرات

 قر ز ا یتا التیا  بخواتم بواا ب نایجاهور مل آ ر سبا ومرات پرا  تارا رئ کیاب شوتا به عهوای : اگر    اب ت ییبا

مه  یاات التی رات ب ابه ا یک یک ا  ب  ح ه است. تا ه االتیا ا نایآ ر همبب اشوتا بینه آب ه   اقائل با زییاا اآب

)ا اخراج(  رابب لیا ومرات{ به یش  ایخواه  ی}جاهور اآب ایا ده قر ز  ه بب ااجوا ااراا خوا را ادار  کنل   رایبآی ب

 نای رآ اباذارایببادارب  به یوازی بواجه برسه . به رایخواته  آاراا ز یآیت بکابایا ا  ااگرای ا  شیاای را سابپی یراتابب

 ههیتز نای  ح ه آ ر االتیبواجه ا به خاطر ا یسرجبرای ا ر ی م یتوشاه  بواب . آبها به االت   رال اجازه اااب  برا زبب

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                             مه . 

 تا)اج ااعا( حور: یشیا ای ه ساخت قهس برای  هاجرای به ا ومرات

یرا م است مه قهس ساخ ه   یگه ه  ا ا: آبها )ا ومرات تا( قهس ساخ ه  ا  میرا به شاا باو  یا  ب: اجازه اتیرا م

از  یریرازبا ه خار  ه کر مراب  مه یصاا کیرا ار  اعنس زبمه {. بش  از آی ب ا  ااست } ا  هاجرای را ار آی زب اب

یرا م آبها را ساخ ه است. سپس  کتص ش  مه جاهور  سبرئ  ابمه اهقهس تا با  یتولهاک بوا ا گه ه  به ا یقهس تا

 بوا.   ییمار با  ایساخ ه ش ه است. ا 2014قهس تا ار سال   یا

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                                 

 ینا ار جریای ج اسازی موامای از اال یهکای یوسط یرا م )اج ااعا(تای آ ر حور:  ت اش ش ی ارزش

آبها ج ا   یموامای را از اال   یخوا آ  ب  ا ار  رزا ا  یبهر استا با اال  500از  تبموامای مه یش ااشای ب  ی: ا ییبا

 وتیاموامای را م  یبواب ا ا یسرستت ا قو مهه . آبها ااقشا زهبابا ا هاجرت ب یاز تاای اب  اا آبها را برا هناریمراب  یا با ا

ار  ا م  یآبها ج ا مراب ا ا  یموامای را از اال   یتاراه آبها بواب . ا هکاییااراه بواب ا بینه اال بابسای( ب ایبتا )قاداق 

 مه .  ا یت را بقض   کی ا به عهوای  تیتو امه  ا تاه  باب ارا  ضحنه  

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                                                    

  حور: جر ابه بوای سباست یرا م ار ج اسازی موامای از اال یهکای )اج ااعا(

ا ج ا ش ب .   ب بمک رایبب  ی. ده رخ ااا؟ موامای را از آغوش اال مبارباره  وضوع بحث صحبت مه  ب: اجازه ات ییبا

ب . ب ار یار    ب ارب . جا یبرا یاموامای یهها تس ه . جا  یمهه  ا ا  ابمواک را پ 500از  تبب  ییوابه  اال  اامهوی با

 02/08/99  خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                           است.  به جر ا  ای}ر  ار{  جر ابه است. ا  یا

  حور: بهاایهه بوای ر  ار یبشبض آ بز ار جا شه آ رینا)اج ااعا(

 ابیوابباابکااه پهس لب ارغ ال حص یبوش ه است. ا یاایباره  مالب ز  یار ا یاست. ا ا: اخ ر      امار اج ااع ییبا

است   یبنه   ا  یمه با یمار  باا را گر ت اال یخوارا یجیو سبمه اگر پی میاست.    ترگز  جبور بک ت به اخ رت باو

 اابه سات  ا ر ای خوارا باذارا ا ترگز اس ت را به سات ااشبوا ببرا دوی  ان  است مس یمه اس ابت را را

ار  ابه  رزب  خوا آ وزش ات  مه اق   یبوای با رب ق ایپوست صر هظر از  رایاه  بوای  اهب را س کیمه ! ا ا  یراب ازبی

 رابگ ااا را   یخوارا یجیو سبپی اماله اار (بپوش  ا  مائ  شوا مه اق  کرتیسو ا)بوعیراا توا اراه   بایابخ

 ابا اا  رق  بتس  اپوست( قرباب اهب ر ای خوارا باش  دوی شاا ) را س یاا اس ابت ر« به آقا« » بیه آقا » ی قط باو

مه   بتس  ا رزب  مس هنهیا ایتزار االر ارآ   اارا  300 ابهباارا ا سال یامه ارآ   باال  بتس  امه  مه شاا  رزب  مس

 اجوا اارا. نایار آ ر ههیبهاا اِاست مه بژااپرس   یا تبمه !؟ ااقش ا  ا تیغذا ار ارابهیمارت 
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 02/08/99بقل از سا ای ای  خبرگزاری ص ا ا سباا به                                                                           

 ب بجه بوای حضور طوالبا بای ی ار ساخ ار اااری مکور)سباسا ااخیا( حور: با

به جا شه  1994ار سال  هنهیبنرا جز ا یمار چبترگز ت اسال ار االت بوا ال 47(  یی)بایمهم. ا ا: بیه ارک  یرا م

  بار طرح خوا ارباره جرت ده 1994( ار سال  یی. شاا)با  ببا « ارب ه ابَر» آبها را  یرساب . ا یاایز ببپوس ای آس اهبس

هاء آبراتات به اس ث -  بپوس ای مار بنرا. اگر بااه مه اهبجا شه س ییرا م برا ل از اابا تبمس ب چب. ت یمرا ایبرا ب یزبد

مرات.  بوا مه    یمار یهربع الت م( . اصالح  یی ثل    مار بنرا)خه ه جو با یاریمس ا چبت -الب ه اح ااال  هنی بل

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                                                   مار را بنراب .   یاابا ا ا جو ا

  حور : قمشبت ارباره بژااپرست بوای شتصبت یرا م)اج ااعا(

راغ   ری س خیاست مه  ا ار یار یاجاهور تا سبرئ  یاز بژااپرست یر انییرا م!( ) هجاستیمه ا هنی ب: ابراتات ل ییبا

اش گهت قص  اارت از شر   جاازای به  ااب تابای  بزا. اا ار ماپ ااا     ا. اا )یرا م( به تر آیت بژااپرس میااش ه ا

گکت ا ااضاع را ب یر  اا  ار تاه جا   سیاای بوای  هی مرا. ا لببه ال  اًخالر شوت. اا  سیاابای را صر انیعهف  نز

  یا ". با آ ااه باش  بس ی شاًل عقب با"گهت:  "پسرای  غرار"یرا م به گراه  مایمرا امرا. ا شه قبل مه  ا  هادره   ا 

 تیخوا ا جیب حاا ااسبس یتا اتبپ لاب قا یش ه ا  شهااار برا یا زبای ر زگذار اتباست مه از ااب اآات )یرا م( آا 

 02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                  است.( یگر اتود اربمه  )آات بس اتوااارای اس هااه  

  حور: برخورا قاطی بای ی با مکورتای   اخیه گر ار اب تابات آ رینا)بب  الایل(                         

ا راش  ر  یا( مهه  ااب تابات یالش    یاعاال بهوذ بر ا یتر اا برا راییا ا هبراس)ار پاسخ به ای  سئوال مه : :  ییبا

  مه ایهاات با -مه  یرا راش  مرات تر مکور  ی  شه  شوب ا ا ههبز   یخواس م مه ار ا اریمرات ا از تاه ا راا ا

خواتم به  ات  پرااخت. بااش را خوا ههیخوات  اااا تز ههی  اخیه مه ا تز نایار اب تابات آ ر -باش  یده مکور

  ببقت ااش ه استا د هببه شنل غالب راش  است مه راس ااب تابات گذش ه بپراازتا ا ا ار خصور اب تابات مهوب

ااای مکورتا ی  یبقت اارا. اگر    اب تاب شوتا ا زبب راییمه ا مبا  یار زبمراه ا امهوی ب اهیبقت آ ر ییا اب ازه ا

ار حال رخ اااه است. آبها  مهویاست مه تم ا اایهاق  ایمهه . ا ا  اخیه   نایآ ر ا ی تباخواته  ااا. آبها ار حام

                                             02/08/99خبرگزاری ص ا ا سباا به بقل از سا ای ای                       تس ه .  نایآ ر ا ی تبسرگرت   اخیه ار حاما
 


