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یسراف همجرت  همدقم 

ناریا هب  دئوس  ریزو  تسخن  نوول  نافتسا  رفس  یزیر  همانرب  زا  ندش  علطم  زا  سپ  دئوس  یرگراک  یاهاکیدنس  مرفتال  پ
(، وا.لا  ) دئوس نارگراک  یرسارس  نامزاس  دییات  دروم  هک  ریز  همان  لاسرا  هلمج  زا  .تسا  هداد  ماجنا  هطبار  نیا  رد  ار  یتامادقا 

رارق دئوس  ناملعم  یاکیدنس  و  لانومک )  ) اهیرادرهش یرگراک  یاهاکیدنس  زلف ، یاکیدنس  تروپسنارت ، یرگراک  یاکیدنس 
یم رظن  هب  یپمارت  اسپ  یاضف  رد  نآ  ماجنا  هب  هجوت  اب  اما  تسا  هدشن  نایب  یمسر  روطب  رفس  نیا  زا  فده  هچ  رگا  .تسا  هتفرگ 

هب هجوت  اب  هک  تسا  دقتعم  مرفتالپرفس  نیا  زا  فده  زا  لقتسم  .دشاب  زکرمتم  ماجرب  دادرارق  یایحا  رب  نآ  زکرمت  هک  دسر 
سامت و ره  رد  هک  تسا  فظوم  دئوس ، ریزو  تسخن  هلمج  زا  یبرغ ، تاماقم  ناریا  رد  اه   یریگتسد  اه و  مادعا  شرتسگ 
.دنهد ماجنا  ار  یلمع  تامادقا  هطبار  نیا  رد  هدرک و  موکحم  ار  یمالسا  یروهمج  هنارگ  بوکرس  یاه  تسایس  ناریا  اب  هدوارم 
لبق تعاس  دریگ و ٢۴  ماجنا  رفن  تکرش ٣٣٠٠  اب  اپورا  ناریا و  یراجت  موروف  طسوت  دوب  رارق  هک  یزاجم  هسلج  لاثم  روطب 

.تسا موسرم  یظفل  یاه  تیموکحم  زا  رتارف  هک  دوب  یلمع  یمادقا  دش  وغل  ناریا  رد  اه  مادعا  هب  ضارتعا  رد  نآ  ماجنا  زا 

! نوول نافتسا  دئوس ؛ ریزو  تسخن  هب  همان 

دئوس نارگراک  یرسارس  نامزاس  زا  لکشتم  هک  دئوس  یرگراک  یاهاکیدنس  مرفتالپ  ناریا  هب  امش  عوقولا  بیرق  رفس  هناتسآ  رد 
ناملعم یاکیدنس  و  لانومک )  ) اهیرادرهش یرگراک  یاهاکیدنس  زلف ، یاکیدنس  تروپسنارت ، یرگراک  یاکیدنس  وا.لا ،) )

یم بلج  ناریا  رد  ییاکیدنس  نیلاعف  بوکرس  رشب و  قوقح  موادم  ضقن  هژیوب  ناریا  یمومع  عاضوا  هب  ار  امش  هجوت  دشابیم ،
.مینک

رشب و قوقح  موادم  ضقن  هلئسم  دشابیم  حرطم  ناریا  میژر  اب  سامت  زا  تبحص  هک  نامز  ره  رد  تسیابیم  دئوس  میدقتعم  ام 
.دنک حرطم  هداد و  رارق  رظن  دم  ار   یرگراک  یاه  هیداحتا  بوکرس 

هدرتسگ یاه  میرحت  .تسا  هدش  رتدب  موادم  روطب  مدرم  نارگراک و  یسایس  یعامتجا و  تینما  یگدنز ، تیعضو  ناریا  رد 
نیا ریثات  تحت  ناریا  نامکاح  هک  یتروص  رد  تسا  هتشاذگ  یدایز  ریثات  نارگراک  هژیوب  مدرم  یگدنز  رب  یلام  یداصتقا و 

.دنرادن رارق  اه  میرحت 

نایامرفراک نامزمه  .تسا  هدیدرگ  نانآ  یراک  طیحم  رد  نارگراک  یتظافح  طیارش  ندش  رت  میخو  هب  رجنم  انورک  یرامیب  عویش 
زا ینارگن  لیلدب  نارگراک  .دننک  یمن  یمادقا  هنوگچیه  سوریو  نیا  رتشیب  عویش  زا  یریگولج  تهج  یتظافح  تاناکما  هئارا  رد 

.دندنویپ یم  ناراکیب  ینویلیم  فص  هب  هداد و  تسد  زا  یلام  نیمضت  تیامح و  چیه  نودب  ار  دوخ  یاه  لغش  یرامیب  نیا  هب  التبا 

تیذا رازآ و  دروم  راک  طیحم  رد  بسانم  طیارش  دوبن  واهدزمتسد  عقوم  هب  تخادرپ  مدع  هب  ضارتعا  رد  ییاکیدنس  نیلاعف 
.دنریگ یم  رارق  میژر  لماوع  نایامرفراک و 

دنچ یاههاگداد  هجنکش و  اب  هارمه  ییوجزاب  یماظن ، یاهورین  هلخادم  یرگراک  نیلاعف  یاه  تیلاعف  هب  میژر  لمعلا  سکع 
.دشاب یم  لیکو  باختنا  زا  یدادروخرب  نودب  یا  هظحل 

.دوش موکحم  تدشب  دیاب  تسا و  هیجوت  لباق  ریغ  یناسنا و  دض  تدشب  یماکحا  قالش  مکح  ریظن  ییاطسو  نورق  ماکحا  رودص 

توکس و هب  نانآ  نتشاداو  ناریا ، مدرم  ندناسرت  تشحو و  بعر و  داجیا  فده  اب  یراتفر  نینچ  ماجنا  یماکحا و  نینچ  رودص 
.دریگ یم  ماجنا  تردق  رتشیب  ظفح  مکاح و  یدادبتسا  میژر  رتشیب  یاقب  فده  اب  طیارش  نیا  هب  نداد  نت 
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لکشت و قح  نایب ، یدازآ  هب  مارتحا  تیمها  رب  ام ، اب  نوگانوگ  یاه  تاقالم  رد  هدنیل ، نآ  مناخ  دئوس ، هجراخ  روما  ریزو 
.تسا هدرک  دیکات  ناریا  رد  ییاکیدنس  ناربهر  یدازآ  تاعامتجا و 

راچد ییاکیدنس  قوقح  هب  نتفای  تسد  تهج  ناشتازرابم  رطاخب  ناریا  رد  ییاکیدنس  نیلاعف  هک  یبقاوع  هب  هنومن  دنچ  رد  لیذ  رد 
: مینک یم  هدنسب  دنرب  یم  رسب  نادنز  رد  هدش و  نآ 

شیازفا یارب  نارگراک  یرفن  رازه  یاضما ۴٠  هدننک  گنهامه  ناریا و  نارگراک  دازآ  هیداحتا  ریبد  هداز ، میظع  رفعج 
نادنز لاس  جنپ  هب  2015 لاس   رد  ماظن ” هیلع  غیلبت   “ و روشک ” تینما  هیلع  ینابت  غامتجا و   “ ماهتا هب  اهدزمتسد  لقادح 

وا .دز  نادنز  رد  ینالوط  یاذغ  باصتعا  کی  هب  تسد  ماکحا  نیا  هب  ضارتعا  رد  ناشیا  لاس ٢٠١۶  رد  .دش  موکحم 
ریگتسد اددجم  ییاکیدنس  یاه  تیلاعف  تلعب  لاس ٢٠١٩  رد  رگد  راب  یلو  دش  دازآ  تقوم  روطب  نادنز  زا  یتدم  زا  دعب 

.دش هدنادرگرب  نادنز  هب 
یاه لکشت  یگنهامه  یاروش   “ هریدم تئیه  وضع  یبیبح  دمحم  نارهت و  ناملعم  یفنص  نوناک  ریبد  یدبع  لیعامسا 
نادنز هب  ریگتسد و  جارخا ، یشزومآ  متسیس  ندرک  یصوصخ  هب  تبسن  ضارتعا  رطاخب  روشک ،” نایگنهرف  یفنص 
لمحت ٧۴ نادنز و  لاس  هب ٣  یبیبح  دمحمو  نادنز  لاس  یدبع ه ١٠  لیعامسا  .دنا  هدش  مومحم  تدم  ینالوط  یاه 

زا دعب  یبیبح  دمحم  دنارذگ و  یم  ار  نادنز  رد  تیموکحم   نارود  ناکامک  یدبع  لیعامسا  .دندش  موکحم  قالش  هبرض 
.تسا هدیدرگ  دازآ  اریخا  نادنز  رد  هام   ٣٠ ندنارذگ

نادنز و هام  هب ٨  جارخا و  راک  زا  نارهت ” رد  نایگنهرف  یفنص  یاه  لکشت  یگنهامه  یاروش   “ ریبد یحالف  یقت  دمحم 
غیلبت  “ ماهتا هب  زین  البق  ناشیا  .دش  موکحم  هم ٢٠١٩  هام  رد  ملعم  زور  تارهاظت  رد  تکرش  رطاخب  قالش  هبرض   ١٠

قح زا  نانچمه  اما  هدش  دازآ  نادنز  زا  نونکا  وا  .دوب  هدش  موکحم  نادنز  هام  هب ١٨  روشک ” تینما  هیلع  ینابت  و 
.تسا مورحم  راک  هب  تشگزاب 

دحاو تکرش  ناگدننار  زا  یگمه  یریش ، زانحرف  یمیرک و  نسح  هداز ، مرحم  رصان  یدیعس ، نسح  یباهش ، اضر 
زا راک  هب  تشگزاب  قح  هدش و  رانکرب  راک  زا  لاس ٢٠١٢  رد  ییاکیدنس  نیلاعف  زا  و  هموح   نارهت و  ینار  سوبوتا 

.تسا هدش  بلس  نانآ 
ماهتا هب  ییاکیدنس  یندم و  نیلاعف  زا  ینوناق  یاه  تیامح  تلعب  لاس ٢٠١٩  رد  رشب  قوقح  لاعف  لیکو و  هدوتس  نیرسن 

تیموکحم نیا  رب  هوالع  .دش  موکحم  قالش  هبرض  نادنز و ۴٨  لاس  هب ١٠  روشک  تینما  هیلع  مادقا  ینوناقارف  یهاو و 
زا دعب  وا  .دیدرگ  موکحم  نادنز  لاس  هب ٣٨  اددجم  هدش و   هفاضا  هدوتس  مناخ  هدنورپ  هب  یرت  نیگنس  تاماهتا  رگید  راب 

.دش هدنادرگزاب  نادنز  هب  هراب  ود  اریخا  دازآ و  تقوم  روطب  یکشزپ  یاه  نامرد  یارب  یناهج  تاضارتعا 

: دئوس یرگراک  یاهاکیدنس  مرفتالپ  یاهتساوخ 

.دنب رد  ییاکیدنس  نیلاعف  هیلک  طرش  دیق و  یب  یروف و  یدازآ   .1
.راک ناهج  نامزاس  یاه ٨٧ و ٩٨  همان  هلواقم  نینچمه  دنب ٢٣ و  هلمج  زا  رشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  بیوصت  دییات و   .2

اهنآ و یاضعا  نارگراک و  یمسر  ینوناق و  ناگدنیامن  ناونع  هب  ییاکیدنس  لقتسم  دازآ و  یاه  لکشت  نتخانش  تیمسرب   .3
.راک لحم  زا  جارخا  نادنز و  دیدهت و  تنوشخ ، لامعا  هنوگره  نودب 

نامز دزمتسد  هداد و  رارق  تظافح  دروم  راک  لحم  رد  انورک  سوریو  عویش  ماگنه  هب  ار  نارگراک  هک  ینیناوق  بیوصت   .4
.دیامن نیمات  ار  هطبار  نیا  رد  نایامرفراک  هجدوب  دوبمک  تلود  هدرک و  تخادرپ  ار  اهنآ  تبیغ 

مارتحا اب 

ربماون ٢٠٢٠  ٢٧

یوقت دیعس 

ناریا دئوس / یرگراک  یاهاکیدنس  مرفتالپ  هژورپ  لوئسم 

دیناوخب زور  رابخا  مارگلت  رد  ار  رتشیب  یاهربخ 
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