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 2020 لاس رد ناریا رد یرگراک تازرابم

 زا رثاتم ،ناھج طاقن رگیدرد یعامتجا تاضارتعا و تازرابم نوچمھ،ناریا رد یعامتجا یاھ شخب ریاس زین و یرگراک تازرابم تشذگ ھک یلاسرد
 .دش انورک یمدناپ

 مغرالع.دیماجنا رفن نارازھ گرم ھب ،دش ماوت زین یعامتجا تاضارتعا ھیلع نآ زا یمالسا میژر  هدافتسا و یریگراکب اب ھک، ناریا رد انورک یمدناپ
 ھب شاعم نیمات یارب اھنآ زا رفن رازھ اھھد و دنتفرگ رارق انورک ای و یگنسرگ رثا رد گرم یھار ود رس رب ھعماج تیرثکا و نارگراک ھک یطیارش نینچ
 ضارتعا ھنوگرھ ھک تسا یطیارش رد نیا .تسا ھتشاد ھمادا ھفقو یب ناریا رد نارگراک فلتخم یاھ شخب تاباصتعا و تاضارتعا ،دندش التبم انورک
 عاونا ھب و نادنز ھناور و ریگتسد نآ نیلاعف و دوش یم بوکرس فلتخم لاکشا ھب یمالسا میژر یوس زاو تسا عونمم ناریا رد لکشت داجیا و عمجتو
 .دنوش یم ھجنکش ندز قالش ھلمجنم فلتخم

 وغل و  ینادنز نارگراک یدازآ ، یجارخا ناراکمھ راکب تشگزاب ھلمجنم یسایس و یعامتجا تابلاطم حرط اب ھپت تفھ نارگراک هزور ٧١ باصتعا 
 .درک زاب یعامتجا یاھ شبنج  یتازرابم لکشت و داحتاو تابلاطم ینلع حرط یارب ھتشذگ لاس رد ار یرگید نادیم یزاس یصوصخ

  ،نآ رد یرگراک یاھ هداوناخ و رگراک نانزریگمشچ تکرش و یعمج هدارا و تروشم و روش و دوخ لقتسم یاکیدنس ھب اکتا اب ھپت تفھ رکشین نارگراک
 ھیلع رب امرفراک و تلود یتسدمھو دندرک لیمحت تلود ھب ار یمتسر و یگیب دسا، تکرش نایامرفراک دی علخ .دندرب شیپ ار دوخ تاباصتعا و تازرابم
 تسیز طیارشو هدینت مھ رد سالتخا و یراوخ تنار اب ناریا رد تسا یناھج یراد ھیامرس یمومع تسایس ھک یزاس یصوصخ .دندرک ءاشفاار نارگراک
 نینچمھ و یزاس یصوصخ یاھ تسایس ھیلع ھپت تفھ نارگراک شلاچ .تسا هدیناشک تکالف ھب ار تشادھب و شزومآ یاھ شخب زین و نارگراک تشیعم و
 و دوخ لقتسم یاکیدنس ھب اکتا اب اھنآ یرادیاپ و ینالوط تاباصتعا موادت ،ناراکنامیپ و اھ ھطساو تسد ندرک هاتوک و ینامیپ یاھدادرارق ھیلع هزرابم
 ھناخراک ییاروش هرادا دح ات ھپت تفھ نارگراک .دوب ھتشذگ لاس رد ناریا رد رگراک ھقبط یارب گرزب ییاھ درواتسد یتاقبط یگتسبمھ و داحتا یورین
 رکش میرحت ناوخارف ھنادنمشوھ روظنم نیا ھب و دنھد یم رارق ھعماج رایتخا ردو دنریگ یم هدھع ھب ار رکش دیلوت دوخ ھک دندرک مالعا و دنتفر شیپ
 .دنداد ار یتادراو

 تابلاطم، ندیشک راک زا تسد و باصتعا اب، یمیشورتپ و زاگ و تفن نارگراک زا یرگید یاھ شخب ،ھپت تفھ نارگراک ینالوط باصتعا اب نامزمھ
 دزمتسد شیازفا رد اھامرفراک ینیشن بقع اب نانآ یعمج تکرح. دندرک مالعا ار فلتخم یاھراکنامیپ تسد ندش هاتوک و دزمتسد شیازفا ھلمجنم دوخ
 .داد ھجیتن

 و اھ یرادرھش ھلمجنم ،اھ شخب رگید نارگراک عمجت و ضارتعا یمیشورتپ و زاگ و تفن و ھپت تفھ قفوم تاباصتعا زج ھب ھتشذگ لاس کی یطرد
 و ناملعم یلو دن دوب ھتسب یشزومآ زکارم و سرادم و اھھاگشناد ھچ رگا . تفای شرتسگ لقن و لمح و ورتم و ینامرد تامدخ یاھ شخب نانکراک
 رد بونج نارگراک تکرح زا کارا وکپھ ھناخراک نارگراک ھلمجنم یرگراک یاھ شخب رگید رانک رد دوخ یاھ تساوخ حرط اب نانز و نایوجشناد
اراکیب زین و ناگتسشنزاب نایمرد ناریا رد رقف طخ ریز ربارب دنچ و نییاپ رایسب  تشیعم حطس ھب یضارتعا تاعمجت. دندرک ینابیتشپ ناریا  شیازفا ن                                                                           ِ                                                 
 .دندز تسد یضارتعا عمجت ھب یراکیب ھمیب تخادرپ تساوخ اب دروم دنچ رد ناراکیب و تفای

 تساوخ کی ھب ھتشذگ لاس یط رد زین مادعا ماکحا وغل و یسایس ناینادنز یدازآ تساوخ یعامتجا یاھ شخب رگیدو یرگراک تازرابم شرتسگ اب
 .تسا هدش لیدبت ھعماج رد مھم و یمومع

 و اھ سرد ،دوب هارمھ یمالسا میژر و یراد ھیامرس یاھ ھئطوت عاونا ھیلع نارگراک یگتسبمھ و داحتا اب ھک ھتشذگ لاسکی رد ناریا نارگراک تازرابم
 .دنوش عقاو رثوم یتآ لاس رد یرگراک شبنج یھدنامزاس و داحتا و تازرابم شرتسگ یارب دناوت یم ھک تشاد هارمھ ھب ار یا هدنزرا براجت
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