پیبم کویتۀ هشکضی عبصهبى کبسگشاى اًمالثی ایشاى (ساٍ کبسگش)
ثَ

کویتَ ُب ّ کبًْى ُبی ثشگضاسکٌٌذۀ
10دعبهجش سّصجِبًی حمْق ثؾش سّص جِبًی ًَ ثَ جِْسی اعالهی
دّعتبى ّ سفمب
دس صهبًی کَ گفتوبى ِ"اصالح طلجی" دس سدای عجض دس خبسج کؾْس ًیض خْد سا هتؾکل هی کٌذ ّ تالػ داسد ثب هخفی
ًگَ داؽتي عبثمۀ خْد ًبسضبئی ّ اًضجبس تجعیذیبى سا اص حبکوبى کًٌْی ثَ ًیشّی رخیشۀ اداهۀ حیبت حبکویت اعالهی
تجذیل کٌذُ ،وگبهی ؽوب کویتَ ُب ّکبًْى ُبی ُوجغتگی ثب هجبسصات هشدم ایشاى دس ؽِشُبی هختلف اسّپب کَ ثش ثغتش
ة آصادی ُبی ثی لیذ ّ ؽشط عیبعی حشکت هی کٌیذ ،عشصۀ تبصٍ ای اص هجبسصٍ علیَ
ًفی کلیت سژین اعالهی ّ پبیجٌذی ٍ
حکْهت اعالهی سا دس خبسج کؾْس گؾْدٍ اعت.
ایي ُوگبهی ّ کبسصاس ثب دسط گیشی اص اتحبدُبی ًبهْفك دّسٍ ُبی گزؽتَ  ،ثب ؽعبس الذام ّ هجبسصۀ ُوجغتَ ثش هجٌبی
اؽتشاکبت ّ ثب ثَ سعویت ؽٌبختي تفبّت ُب ،اهیذ تبصٍ ای سا ثشای عبصهبى دُی یک جٌجؼ اجتوبعی هتشلی ّ آیٌذٍ
ًگش
اص ایشاًیبى طشفذاس آصادی ّ ثشاثشی دس خبسج کؾْس دس دل ُب صًذٍ کشدٍ اعت.
ؽیْۀ ؽوب دس احتشام ثَ اعتمالل کبًْى ُب ّ کویتَ ُبی ؽِشی ؽشکت کٌٌذٍ ّ تصوین گیشی ثش اعبط تْافك جوعی ّ
ًَ ؽیٍْ ُبی هتذاّل سای گیشی هی تْاًذ پبیَ ُبی ایي هؾبسکت داّطلجبًَ سا تمْیت ّ اداهَ کبسی آى سا تضویي کٌذ
صیشا تک تک ؽشکت کٌٌذگبى دس ایي حشکت خْاعت ُبی خْد سا دس هصْثبت ّ هجبًی هؾتشک آى هٌعکظ هی ثیٌٌذ ّ
فضبی هٌبعت ّ عبلن ایجبد ؽذٍ ساٍ سا ثشای طشح آصاداًۀ ًظشات هختلف ّ سّؽي عبختي عبیَ سّؽي ُبی ًظشی
ُوْاس هی عبصد .الذام اجتوبعی ُن صهبى ّ هجبسصٍ حْل اؽتشاکبت حبصل ؽذٍ طشاّت ّ عشصًذگی ایي حشکت سا تبهیي
هی کٌذ.
هجبًی هؾتشک تبکًٌْی ؽوب ثب ّجْد هجبل کْتبٍ تذّیي  ،ثحث ّ تْافك جوعی ثش سّی آًِب هِوتشیي حْصٍ ُبی آصادی
خْاُبًَ ّ ثشاثشی طلجبًَ سا دس ثش هی گیشد ّ چؾن اًذاص تکویل آى ُب سا هی گؾبیذ.
گضیٌؼ سّص تبسیخی 10دعبهجش سّص حمْق ثؾش دس ًَ گفتي ثَ سژیوی کَ ثب دسًذٍ خْئی طی  30عبل ثیؾتشیي تجبّص
سا ثَ حمْق ثؾش سّا داؽتَ اعت اثتکبس ُْؽوٌذاًَ ایغت ثشای آغبص یي حشکت کَ ُوْاسٍ ًبم ایي سژین ضذاًغبًی سا
دس خصْهت ًِبدی ثب حلْق ثؾش تذاعی هی کٌذ.
دس ؽشایطی کَ ثشآهذ هشدهی دس ایشاى ُش سّص ثَ فشاصُبی تبصٍ ای فشاهی سّیذ ّ آخشیي حشکت آى سّص تبسیخی
ؽبًضدُن آرس سّص داًؾجْ اّج ًْیٌی اص ایي حشکت سا ًؾبى دادٍ ّ ثب ؽعبس ُبی جغْساًَ تش ّ حضْسی لذستوٌذ،
سژین ّ ًیشّی عشکْة آى سا ثیؼ اصپیؼ هٌضّی ّ دسهبًذٍ عبختَ اعت.،ضشّست ُوگبهی ًیشُّبی هتشلی ّ آیٌذٍ
ًگش سا کَ کل ًظبم اعالهی سا ًؾبًَ سفتَ اًذ ثیؼ اص پیؼ دس دعتْس کبس هی گزاسد.تب ثب تْاى ةیؾتشی ثَ عِن خْد ثَ
ایي حشکت ثبلٌذٍ یبسی سعبًٌذً .یشُّبی چپ عْعیبلیغت دس خبسج کؾْس ثش ایي ثغتش هی تْاًٌذ ضوي هؾبسکت دس
ایي پشاتیک اجتوبعی هتشلی،آى سا دس تکویل ،استمب ّ تعویك خْاعت ُبیػ ثَ عوت خْاعت ُبئی ثشای سُبئی ُوَ
جبًجۀ اًغبى یبسی دٌُذ.
هب خْد سا دس ایي حشکت هغئْالًَ ُوذل ّ ُوشاٍ ؽوب هیذاًین ّ ثشای ایي حشکت ؽکْفبئی ،گغتشدگی ّ هْفمیت آسصّ
هی کٌین.
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