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 رفع سَء تفاّوات ٍ پیش قضاٍت ّا با استفادُ از ٌّر.
خاًن آًاّیتا صدیقی جَاى تزیي ٍ یکی اس تاتجزتِ تزیي گالزی پزداساى تزلیي است کِ سعی دارد فزٌّگ ضزقی
ٍ آسیایی را هعزفی کٌد.

ذا٘ٓ آ٘اٞیتا صسیمی تا٘ٛی  72ساِ ٝایطا٘ی-إِٓا٘ی ،یىی اظ

ٌطفت ٝضس ٜاست .أا ا ٚتا ایٗ ٔٛضٛع ٞیچ ٔطىّی ٘ساضز ٚ

جٛاٖ تطیٗ ٌاِطی پطزاظاٖ زض تطِیٗ است و ٝساتم ٝتطپایی

ت ٝتٟٙایی  ٚتا وٕه یه زستیاض ت ٝایٗ واض ٔی پطزاظز.

تیص اظ تیست ٌاِطی زض ایٗ سٗ زاضزٚ .ی ن اظ یه پسض

ذا٘ٓ صسیمی زض اظٟاض ٘ظطی افعٚز ٔٗ ٞیچ اتایی ٘ساضْ وٝ

ٔ ٚازض ایطاٖ است ،زض إِٓاٖ  ٚاٍّ٘یس ٔطاحُ تحصیّی

زستا٘ٓ وخیف ضٛز  ٚیا واض سرتی ضا ا٘جاْ ز ،ٓٞتٕٞ ٝیٗ

ذٛز زض ضضتٞ ٝای ٙٞطٞای اسالٔی  ٚضطق ضٙاسی ٌصضا٘سٜ

زِیُ است و ٝزض واض ذٛز پاتطجا ٔا٘س ٜاْ .ت٘ ٝظط ا ٚزض

است .ػال ٜٚتط تحصیُ زض ظٔیٙٞ ٝٙط ،ت ٝساظٞای ٔٛسیمی

ػصطی و ٝفطٙٞ ٚ ًٙٞط غطتی زض جأؼ ٝإِٓاٖ غاِة

ٔا٘ٙس پیا٘٘ ٛیع ػاللٙٔ ٝس است .ذا٘ٓ صسیمی ضا ٜپسض ذٛز

است ،تؼجثی ٘ساضز وٚ ٝی ذٛز ضا تا فطٞ ًٙٞای آسیای

ضا ازأٔ ٝی زٞس  ٚػالل ٝفطاٚا٘ی تٙٞ ٝطٞای ضطلی ٚ

ضطلی ٙٞ ٚطٞای اسالٔی سطٌطْ ٔی وٙس  ٚآٟ٘ا ضا ػطضٝ

آسیایی زاضزٚ .ی ػٛٙاٖ وطزٞ :سف ٔٗ اظ تطپایی ٌاِطی

ٔی زاضز .ایطاٖ ٌفت ٗٔ :اظ وٛزوی تا ایٗ فط ًٙٞتعضي

ٞای ٔرتّف ٔؼطفی ٙٞطٞای ضطلی است .ػال ٜٚتط آٖ ٔی

ضس ٜاْ .ت ٝعٛض ٔخاَ اظ وٛزوی ضٚی فطش ٔی غّتیسْ  ٚتا

ذٛا ٓٞتا سٛء تفإٞات  ٚپیص لضاٚت ٞا ضا زض ٔٛضز

ایٗ فط ًٙٞآضٙا ٞستٓ .تٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔٗ تا ضٚح  ٚجاٖ

ز٘یای ضطق اظ تیٗ تثطْ .ز٘یای ٔططق ظٔیٗ أطٚظ ٌطفتاض

ذٛز ایٗ واض ضا حس ٔی و .ٓٙاظ  ٕٝٞجصاب تط تطای ٔٗ

تصٛیط ٔٙفی ضس ٜاست  ٗٔ ٚلصس زاضْ ایٗ تصٛیط ضا تا

ظٔا٘ی است ؤ ٝی تی ٓٙافطاز چغٛض تا حس ذٛز اضیاء ضا

ٔؼطفی ٙٞطٞای زٚضزست اظ تیٗ تثطْٞ .سف ٔٗ ٘یع ایٗ

ا٘تراب ٔی وٙٙس.

است تا تا استفاز ٜاظ ٙٞط پیص لضاٚت ٞایی و ٝزض ٔٛضز
سطظٔیٗ  ٚفطٞ ًٙٞای زیٍط ٚجٛز زاضز ضا اظ ٔیاٖ تطزاضْ.
ت ٝػمیسٚ ٜی ایٗ ظٔی ٝٙتاتحاَ تٛسظ ٔطزاٖ زض اذتیاض
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