
 بسمه تعالی
 ۲ مخش صا یپیطگیش غفحه موفذو فتهو عمهؾه

 آمشیکا متحذه هایاالت ایشان دس خشم تکشاس اص پیطگیشی

 دهاص مهسی یذوم کتشد یقاآ:  هنذدو ائهسا

 

 

 , صاده مهسی

 کنم می اغاص تاخیش تا سه امشهص خلسه اینکه اص طلثم می پهصش هادب سالم.عشؼ ؾمن

 گلهگاه هاقع دس ه تاضذ می خنایی سیاست دس پیچیذه مفاویم اص تکی آن اص پیطگیشی ه خشم تکشاس تحث

 است خشم تکشاس.مثحث خنایی سیاست

 می اتخاری تذاتیش هنتایح داد تشهن اسصیاتی ته نهتت خنایی سیاست مختلف وای اتضاس کاستست اص تعذ که چشا

 تاضذ می هتذاتیش اتضاسوا تمام ضکست دونذه نطان تاضذ تاال آماس این چقذس هوش سسذ



 مختلف متذوای ته ه ضذه هیضه تهخوی مهؾهع این ته کیفشی گزاسی قانهن اتتذای اص ایشان کیفشی حقهق دس

 غیش پیطگیشی هلی است ضذه گماضته ومت ضذیذتش وای مداصات کاستست طشیق اص کیفشمذاس پیطگیشی ته

 است ضذه تینی پیص9331 تامینی اقذامات قانهن دس دوذ می تطکیل سه ما کاس اساس که کیفشی

 داسد تیناتین حالت تلکه نیست مذاس کیفش غیش کامالً نیض قانهن این الثته

 آیین ه چواسم تهسعه قانهن ه دانسته مدشمان تاصساصی ه اغالح سا قؿائیه قهه هظیفه اساسی قانهن951 اغل

 داسد تاکیذ مهؾهع این تش صنذانوا نامه

 تکشاس اص پیطگیشی خوت دس خاغی قانهن یک پیطگیشی نهع این اومیت ته تهخه تا امشیکا کیفشی حقهق دس

 است ضذه هؾع خشم

 کنیم تػهیة حساتی دسست نتهنستیم پیطگیشی تشا قانهنی یک ما دهستان که گیشد می غهست حالی دس این

 یا صا خشم عهامل حزف تش سعی ضهد می مطشح ثالث پیطگیشی تعنهان هاقع دس که تکشاسخشم اص پیطگیشی

 داسد. انوا خطشات کاوص

 مدشمان ومچنین ه اهلیه خشایم ته نسثت گان ضذه تاصداضت ه کیفشی محکهمین خػهظ دس اقذامات این ه

 گیشد می غهست ای حشفه ه عادت ته

 تگیشد غهست خشم استکاب هاتضاسوای همدشمین خشم نهع ته تهخه تل تایستی خشم اص،تکشاس پیطگیشی

 تا می تسضایی اومیت داسای سیاست این دس ان اص خاسج ه صنذان داخل دس مناسة فؿای ایداد که نحهی ته

 ضذ

 ه سفاوی مناسة فؿای ایداد ه صنذگی تشای الصم مواستوای دادن همعتادومچنین تیماس مدشمین دسمان

 تاضذ می اومیت پش  تسیاس ساستا این دس خاظ وای نظاست ومچنین مناسة س کا ه مسکن تویه ه تفشیحی

 می غػحیح تله مخش مهاد نامه ایین دس ه است محذهد ضکل ته تذاتیش این هتشتیتی تامینی اقذامات قانهن دس

 وست فشمایین

 کشد خهاوم عشؼ مثال تطهس

 الصم دسمانگاوی ه تیماسستانی وش اصادی اص تعذ که. ضهد می داده وای کاست آمشیکا دس معتاد فشد دست دس

 سایگان تػهست د ضه دسمان ه مشاخعه داضت



 تا وای هام ه مالیاتی وای معافیت اص کنذ اقذام محکهمین استخذام ته نسثت که ای مهسسه وش آمشیکا دس

 ضهنذ می توشمنذه پایین تسیاس دسغذ

 ضذیذ تسیاس امنیتی ضشایط تا امنیتی صنذانوای خطشناک مدشمین خػهظ دس احهال ه اهؾاع تشاین عالهه

 گیشنذ قشاسمی نظاست تحت اصادی اص هتعذ ضهد می تویه

 کناس دس اتضاسوا تمام داضتن مستلضم مطلهب خنایی سیاست کنم می عشؼ کامکاس خانم خهاب دس تناتشاین

 است خطشناک غیش ه خطشناک مدشمین کنتشل خوت وم

 

 خذمتم دس من تاضذ سهالی اگش

 , کامکاس حکیمه

 صاده مهسی دکتش خناب خذمت سالم ه ادب عشؼ

 خشم تکشاس اص گیشی پیص ساستای دس مطلهب خنایی سیاست یک وای ضاخػه عالی خناب نظش ته تضسگهاس

 ?تاضذ تهانذ می چه

 , صاده مهسی

 ایاالت خشم تکشاس اص پیطگیشی قانهن تا مقایسه دس وا ضاخع این اخش دس تذیم ادامه تذین اخاصه کامکاس خانم

 گشدیذ خهاوذ اعیان ه آضکاس کامال آمشیکا متحذه

 , کشیمی معػهمه

 که اعتیاد اص پیطگیشی نامه آیین خػهظ دس تهن مقاله دس ضما مثال.صاده مهسی خناب خذمت سالم عشؼ تا

 .تهد تهخه قاتل است قانهن این33 ماده ساستای دس

 , صاده مهسی

 دس قذس چه ما ضهد می آضکاس کامال مهقع ان آمشیکا کطهس تا ضهد می مقایسه هقتی کشیمی خانم کاس سش هلی

 وستیم ؾعیف خػهظ این

 

 



 , صاده مهسی

 تش تکیه تا همنسدم مناسة اقذامات آمشیکا خشم تکشاس اص پیطگیشی قانهن دس که است این ام عشؼ پایان دس

 ساستا این دس مشده قهانین ه پشاکنذه غالثا اقذامات دسایشان هلی ضهد می تشخهسد مساله این علمی اغهل

 تهخخ که طشفیم

 طلثذ می سا مهؾهع این ته تیطتش چه وش تهخه

 

S.A.Musavi 

 پیطینه سهء عذم دسمهسد دادسشاوا اص غادسه گهاویوای تایذ تکشاسخشم اص پیطگیشی خػهظ دس.هتحیت تاسالم

 رکش تا اختماعی حقهق اص محشهمیت هعذم کیفشی مهثش محکهمیت ساتقه فقذ سغم علی متاسفانه.ضهنذ اغالح

 نهع این هپزیشش استخذام اص دهلتی غیش هحتی دهلتی هضشکتوای هنوادوا اداسات.افشاد کیفشی مهثش غیش سهاتق

 اساسی فکشی خػهظ این دس تایذ که میگشدد خشم تکشاس مهخة امش هومین نماینذ می خهداسی اضخاظ

 کشد

 , صاده مهسی

 داسیم کاس خای ضما فشمایص تاییذ دس هلی خػهظ این دس ضذه خهب فعلی قانهن کم یک دکتش اقای. سالم

 ونهص

S.A.Musavi , 

 تذهن متوم ساتقه قیذ حتی محؽ هته نیستنذ تهخیه مشدم متاسفانه هلی ضذه خهب قانهن  خان دکتش

 محکهمان پزیشش تشای متشقی کطهسوای دس فشمهدیذ آنکه حال کننذ می امتناع افشاد پزیشش اص محکهمیت

 میطهد گشفته نظش دس... ه مالی هتخفیفات معافیتوا خشم تکشاس اص خلهگیشی خوت هدس

 صاده مهسی

 ماست کونه دسد این

 تخهنه قانهن تاس یک نذاسه دهست ما قاؾی میطه عهؼ داسه قانهن

 تضسگهاس هکالی ومچنین



 

 علی محمذ

 اهستهد حیشت وم هکمی عالی،خالة خیلی

 ومه این خنایی سیاست تفاهت

 کنیم دنیاسهکپی مهفق وای مذل الاقل

 , صاده مهسی

 که چشا خهنین می سه ندفی دکتش آقای خشمطناسی وای کتاب اینکه مثل خالة خهنین می سه اهنوا قهانین

 نهیسن می سه اینوا خشمطناسان

 

 , کشیمی معػهمه

 دس آمشیکا دس خشم تکشاس اص پیطگیشی وای سهش تشخی ته خهد مقاله دس.صاده مهسی خناب اص تطکش عشؼ تا

 اضاسه ساص خنثی ه گیش تهان نظاستی اقذامات ه اضتغال دسمانی، وای خانهاده،دهستان،آمهصش،مشاقثت خػهظ

 میضنیذ؟ مثال چنذ  مطاته اقذامات تشای وم خهدمان حقهق دس آیا.ایذ نمهده

 مهسی صاده

 نذاسیم چیضی دهستان ه خانهاده خػهظ دس ما خهدمهن حقهق دس

. قانهن هوم مخذس مهاد قانهن دس وم تامینی اقذامات قانهن دس وم کاس یا دسمانی مشاکض ته فشستادن هلی

 داسد اضاساتی گزاس قانهن گفت ضه می خذیذ مداصات

 وستنذ خشم تکشاس اص پیطگیشی اص وای خلهه هاقع دس قؿایی نظاست وای هقشاس حثس وای خایگضین النوایه

 

 پایان 


