
 فاطمه معتمد آریا

 ًبم ثِ سیٌوب اّبلی ٍ آضٌبیبًص ٍ دٍستبى هیبى در کِ( تْزاى در ۰۴۳۱ آثبى ۷ سادُ) آریب هعتوذ فبطوِ

 .است ایزاى سیٌوبی ثبسیگزاى اس یکی ضَد، هی ضٌبختِ ّن آریب هعتوذ سیویي هستعبر

 ٍ اعتوبد ثٌی رخطبى هخولجبف، هحسي ثیضبیی، ثْزام چَى ایزاى سیٌوبی ثشرگ کبرگزداًبى ّبی فیلن در اٍ

 .است گزفتِ قزار تحسیي ٍ هَردتَجِ ثبرّب اٍ ثبسی ٍ کزدُ ثبسی آرا فزهبى ثْوي

 ًبهِ سًذگی

 .است تْزاى ٌّز داًطسزای اس ثبسیگزی التحصیل فبرغ آریب هعتوذ

 ٍ کَدکبى فکزی پزٍرش کبًَى عزٍسکی تئبتز ٍ تئبتز فیلوسبسی، ًقبضی، هَسیقی، ّبی کالس در ضزکت ثب

 .پزداخت کطَر سزاسز در کَدکبى تئبتزّبی ٍ عزٍسکی ّبی ًوبیص اجزای ثِ ًَجَاًبى،

 تئبتز ٍ کَدکبى کبرّبی سهیٌِ در سیوب ٍ صذا ثب ٍ سیجب ٌّزّبی داًطکذُ داًطجَیبى تئبتز گزٍُ ثب ّوکبری

 هذرسِ هجوَعِ گزداًی عزٍسک ثب تلَیشیَى در ٍی فعبلیت ضزٍع. اٍست ٌّزی سَاثق اس عزٍسکی ٍ سًذُ

 .ضذ آغبس ۰۴۳۱ سبل در ّب هَش

 .کزد آغبس جذال فیلن ثب را سیٌوب در ثبسیگزی ۳۳ سبل اس اٍ

. کزد اضبرُ ججلی حویذ ٍ طْوبست ایزج کٌبر در ّبیص ثبسی ثِ ثبیذ آریب هعتوذ هحجَة ّبی آفزیٌی ًقص اس

 دختز سزًٍبس، ٍ قزهشی کالُ پسزخبلِ، ٍ قزهشی کالُ جولِ اس فیلن چٌذیي در ّوکبری ثب ًفز سِ ایي

 ایزاى سیٌوبی در ٌّزی ّبی گزٍُ تزیي هَفق اس یکی ّلَ درخت سیز ٍ ًجَد یکی ٍ ثَد یکی ٍ فزٍش ضیزیٌی

 .ّستٌذ

 

 الخزٍجی هوٌَع

 فیلن در ٍ ثَد کزدُ حوبیت هَسَی هیزحسیي اس ۰۴۱۱ جوَْری ریبست اًتخبثبت در کِ هعتوذآریب

 ّوزاُ ثِ کِ اٍ.ضذ الخزٍج هوٌَع سبل آى هبُ هْز در ثَد کزدُ پیذا حضَر رٌَّرد سّزا ّوزاُ ثِ اٍ تجلیغبتی

 ثَد ضذُ صبدر کِ حکوی ثب داضت را ثزًبهِ یک در حضَر ٍ آهزیکب ثِ سفز قصذ ایزاًی سیٌوبگزاى اس جوعی

 .است ثَدُ الکبر هوٌَع سبل ۳: گفت فجز فیلن جطٌَارُ خالل در ای هصبحجِ در اٍ. ًطذ کبر ایي ثِ هَفق

 

 اٍیي در هعتوذآریب



 ّبی فعبلیت ٔ  درثبرُ اًقالة دادگبُ حکن اٍیي سًذاى دادسزای ثِ آریب هعتوذ فبطوِ احضبر ثب ۰۴۳۱ دی ۰۷

 اعزاثی، سْزاة ٔ خبًَادُ اس دیذار دلیل ثِ را ٍی ثبسپزسی ۲ ٔ ضعجِ. ضذ اثالغ ٍی ثِ سجش جٌجص اس پس ٍی

 را ٍی اًتخبثبت، اس پس ّبی هصبحجِ در سجش جٌجص اس حوبیت ٍ هَسَی هیزحسیي تجلیغبتی فیلن در ثبسی

 اٍیي، سًذاى ثِ آریب هعتوذ ٔ هزاجعِ اس هبُ ۱ گذضت اس پس. کزدًذ هحکَم ًقذی ٔ  جزیوِ تَهبى ّشار ۰۱ ثِ

 رٍایت اٍیي، ثِ آریب هتعوذ ٔ هزاجعِ رٍس اس تصبٍیزی اًتطبر ثب سجش جٌجص حبهی ًگبر رٍسًبهِ لَاسبًی هسعَد

 .کزد هٌتطز رٍیذاد ایي اس را خَد

 

 ّفت ثزًبهِ حضَر

 حضَر آى در هْوبى عٌَاى ثِ تبرخ اهیي کِ ۰۴۱۳ هبُ ثْوي ۱ هَرخ ّفت ثزًبهِ ضت جوعِ ثزًبهِ در

 را آریب هعتوذ ثَد، کسبلت حبل در کِ فزجبهی آى در کِ ضذ پخص فزجبهی فزیوبُ ثب ای هصبحجِ داضت

 اس حوبیت ثِ تبرخ هصبحجِ، ایي پخص ثِ ٍاکٌص در. کزد تَصیف گیزد هی را خَد دائن کِ هغزٍر فزدی

 ای ثیبًیِ در اعتوبد ثٌی رخطبى آى اس پس. کزد تبسف اظْبر اش ثزًبهِ ٍ جیزاًی فزیذٍى ثزای آریب هعتوذ

 ایي ًیش ٌّزی اصٌبف سبیز ٍ کٌٌذگبى تْیِ ضَرای اٍ پی در ٍ کزد هحکَم را ضخصیت تخزیت گًَِ ایي

 عذرخَاّی هعتوذآریب اس( ثْوي ۰۳) «ّفت» ثعذی ٔ ثزًبهِ در جیزاًی. کزدًذ هحکَم را ّفت ثزًبهِ حزکت

 .است ثَدُ ثیطتز «ایزاى ٌّزی ٔ  جبهعِ ظزفیت» اس هصبحجِ ایي پخص کِ گفت اهب کزد

 

 ضذى التصَیز هوٌَع

 ثب ٍ حجبة ثذٍى آًجب در ثَد رفتِ فزاًسِ ثِ کي جطٌَارُ در ضزکت ثزای کِ هعتوذآریب ۰۴۱۳ خزداد در

 .ضذ ٍی ضذى التصَیز هوٌَع ثِ هٌجز کِ کزد پیذا حضَر سجش ثٌذ هچ

 آًْب در هعتوذآریب کِ پزیٌبس ٍ ّب قصِ فیلن دٍ سهبى ایي در ایٌکِ تب ثَد التصَیز هوٌَع ۰۴۳۲ سهستبى تب ٍی

 ًوبیص ثِ فجز فیلن جطٌَارُ در ّب قصِ فیلن ٍ گزفتٌذ ًوبیص پزٍاًِ ّوشهبى ثَد، پزداختِ ًقص ایفبی ثِ

 اس را ایزاى یبسدّن دٍلت فزٌّگی هسئَالى ثبالی درک ٍ ضعَر خجز، ایي ثِ ٍاکٌص در هعتوذآریب. درآهذ

 .کزد هعزفی خَد احتزام قبثل دٍراى ثِ ایزاى سیٌوبی ثبسگطت عَاهل

 


