
   ! نادنز لاس هاجنپ هب موکحم
 دینک دازا ار  یلوزر و ریما

 هب ،دنناسرب نانوی روشک هب ار دوخ یداب قیاق هیلیسو هب 2020 چرام خیرات رد دنتشاد میمصت یلوزر و ریما هک یماگنه
 هیکرت روشک کاخ هب تشگزاب هب روبجم ار ناشیا ات دنریگیم رارق هلمح دروم نانوی روشک یلحاس دراگ یاهورین هلیسو
 ندرک راوس هب روبجم نانوی یلحاس دراگ و هدش ناشیا قیاق ندش قرغ ببسم نانوی یلحاس دراگ یاهورین هلمح .دننک
 ریغ دورو رد لیهست و مادقا" ماهتا هب هبناج کی و هماهاگا ان یلوزر و ریما .دوش یم یلحاس دراگ یتشک هب ناشیا
 هاجنپ مکح ناشیا هب 2020 ربماتپس متشه خیرات رد .دنوش یم تشادزاب "دوخ قیاق ندرک قرغ هب مادقا" و  "ینوناق
.دوش یم هداد نادنز لاس

 دنا هدرک یم شالت و هتخیرگ ناتسناغفا دوخ روشک زا شیاسا و تینما نتفای یوجتسج رد هلاس 25 و 23 یلوزر و ریما
 ینوناق و نما یاه هار دوجو مدع و اه زرم ندش هتسب نوزفا زور و هقباس یب شیازفا اب .دنناسرب اپورا هب ار دوخ ات
 هداد رارق رطخ ضرعم رد ار دوخ ناج رابجا هب ناشیا ،اپورا رد یگدنهانپ تفایرد تهج رد ینوناق مادقا و دورو یارب
 درخ رتخد هک تسا رکذ نایاش .دنا هتشاد ار اپورا کاخ هب دورو هب مادقا هژا یایرد هار زا و یداب قیاق هلیسو هب زا و
.دنا هتشاد روضح وا هارمه  قیاق رد زین یو رادراب رسمه و ریما لاس

 زا یکی قیلعت ربخ هام نامه رد نانوی تلود هک ینامز ،دندرک زاغا ار دوخ هثداح رپ رفس 2020 چرام خیرات رد ناشیا
 و یگدنز رد یفاک تینما نتشاد مدع لیلد هب یگدنهانپ تفایرد یارب مادقا قح ینعی" اه ناسنا قوقح نیرت یساسا
 لابند هب و تینما دوجو مدع لیلد هب هک یدارفا ندرک موکحم و یریگتسد هب هجیتن رد هک دوب هدرک مالعا ار "نیشیپ هعماج
 نوناق فالخ و ضقانتم الماک دوخ رما نیا هک دیماجنا یم دنا هدرک ینوناق ریغ دورو هب مادقا تیامح و تظفاحم
.دشاب یم ونژ نویسناونک و اپورا هیداحتا

 یزلف یاه ریت زا هدافتسا اب و هدرک هلمح قیاق هب نانوی یلحاس دراگ نانوی روشک یاهبا هب ناشیا قیاق دورو ضحم هب
 ناج و هدش ناشیا یداب قیاق هدش خاروس ببسم رما نیا هک دنادرگزاب هیکرت روشک یاهبا هب ار قیاق ات هتشاد یعس
 ندش قرغ لاح رد الناک رد ناشیا قیاق هک ینامز .تسا هتخاس هجاوم هدش قرغ یدج رطخ اب ار قیاق رب راوس دارفا
.دنک یم یتشک رب راوس و هتفرگ با زا ار ناشیا نانوی یلحاس دراگ هرخالاب دوب
                        _____________________________________________________ 

 لامعا رب ینبم  نانوی روشک یلحاس دراگ هیلع رب دارفا تداهش زا یددعتم هدنهد ناکت تاشرازگ هتشذگ یاه هام رد
 نایم رد تیعضو نامه رد ناشیا ندرک اهر و ناگدنهانپ یاه قیاق بریخت و هلمح اب هطبار رد اهنا هناملاظ و ینوناق ریغ
 نتفای و ندناوخ یارب دیناوتیم .هتشاد دوجو ،دروخ دهاوخ مقر ناشیا یارب یتشونورس هچ تسین مولعم هک ایرد یاهبا
.دینک هعجارم لگنیپشا ای و هلو هچیود ایو زمیات کرویوین یربخ یاه تیاس هب تاشرازگ و تالاقم تسد نیا
                       _____________________________________________________

 ،دندوب هدنارذگ رس زا ار یکانتشحو هبرجت هک ندش قرغ لاح رد قیاق دارفا ندرک راوس زا سپ نانوی یلحاس دراگ
 رب .دنتسه ناسنا یچقاچاق دننک فارتعا هک دنا هتساوخ ناشیا زا و هدرک یلزور و ریما هناملاظ متش و برض هب مادقا
 هک ینامز اهنت یلحاس دراگ ،تسا هدوب ارجام دهاش ناشلاسدرخ رتخد هارمه هب هک ریما رادراب رسمه یاه هتفگ قبط
 زا دراگ یاهورین دنکیم سامتلا اهنا هب و دهد یم رارق یلحاس دراگ یاهورین و ریما نیب ار شلاسدرخ رتخد و دوخ یو

.دنشک یم تسد یلوزر و ریما متش و برض



 زا دراگ یاهورین دنکیم سامتلا اهنا هب و دهد یم رارق یلحاس دراگ یاهورین و ریما نیب ار شلاسدرخ رتخد و دوخ یو
.دنشک یم تسد یلوزر و ریما متش و برض

 و دننک یم لقتنم سیلپ هرادا هب و هدرک ادج نارگید زا ار یلوزر و ریما ،سوبسل ینانوی هریزج هب ناشیا دورو ضحم هب
 نارفاسم رگید ناج نتخادنا رطخ هب و ناسنا قاجاق و ینوناق ریغ دورو هب ار ناشیا نانوی یلحاس دراگ یورین اجنا رد
.دنک یم مهتم هورگ

 موکحم نادنز لاس هاجنپ هب هاگداد فرط زا 2020 ربماتپس متشه خیرات رد تقوم تشادزاب لمحت زا سپ اهنا یود ره
 مرج تابثا یارب نانوی یلحاس دراگ یورین تاراهظا زج هب یدهاش ای و کردم هنوگ چیه تسا رکذ نایاش ،دنوش یم
.دنوش یم هِیربت دوخ قیاق بیرخت یارب هنارسدوخ مادقا ماهتا زا اهنت ناشیا ،هتشادن دوجو ناشیا

میتسه ناشیا زا تاماهتا یمامت فذح و یلوزر و ریا یدازا ناهاوخ ام

          
 هب هاگداد فرط زا هنارسدوخ تروص هب و هباشم لیالد هب دنراد تظفاحم و تیامح هب زایت هک یاه ناشنا هزور ره ابیرقت
 نیا .)درک هراشا دمحم و هزمه دروم هب ناوت یم( دنوش یم موکحم نیگنس یاه همیرج هب و  نادنز هب ینالوط تدم
.دنرادن ار لیکو ای یقوقح رواشم زا یدنم هرهب ناکما الومعم ،میناد یم یتلادع یب ینابرق ار ناشیا ام هک دارفا
 رگیدکی زا نیفرط کرد مدع و یفاک و یعطق کرادم دوجو مدع ریثات تحت زین دارفا نیا دروم رد هرداص ماکحا و تلادع
 و یرتسگداد ترازو راما قبط رب ،نانوی روشک رد .دریگ یم رارق ،مجرتم نادقف و ینابز یاه توافت لیلد هب طیارش و
 زا رتمک روشک نیا یاه هاگداد رد دارفا هنوگ نیا هدنورپ هب یگدیسر نامز نیگنایم تروص هب روشک نیا ییاضق متسیس
 یم همیرج وروی رازه داتفه و دصیس غلبم و نادنز لاس راهچ و لهچ نیب ناشیا تازاجم الومعم و تسا هقیقد یس
 یسک تردن هب هک یتروص رد .دنراد دوجو نانوی روشک یاه نادنز رد هباشم دروم رازه ود ابیرقت رضاح لاح رد .دشاب
 و ریگتسد هنارس دوخ و ینوناق ریغ تروص هب ناشدورو ضحم هب هک یدارفا ،تسا علطم دارفا نیا تشونرس زا
 اهنا تاصخشم و مان ای و دشاب هتشاد یعالطا عوضوم نیا زا یسک هکنا نودب ،دنرب یم رس هب هاگتشادزاب رد هنایفخم
.دنشاب هتشاد ار نوریب زا یناسر کمک و تیامح ناکما هکنیا نودب و دشاب هدش مالعا

 مهارف ناشیا زا ینوناق و یقوقح عافد یارب ار یتاناکما و .میراد عالطا یلوزر و ریما هدنورپ زا ام اما

.دیگنج میهاوخ ددجم هاگداد یرازگرب و ناشیا هیربت یارب و دروا میهاوخ

.دنوش علطم عوضوم نیا زا زین نارگید ات دینک یرای ار ام ناشیا ناتساد راشتنا یارب افطل

دهد همتاخ دوجوم طیارش نیا و ناگدنهانپ ینوناق ریغ و هنارس دوخ تشادزاب هب دیاب اپورا هیداحتا

———
 تاقالم هب قفوم راب نیلوا یارب ریما همکاحم زا سپ هک یماگنه ،دروا ایند هب ار ناشمود دنزرف نایم نیا رد ریما رسمه

 راتفر و دایرف اب سیلپ رومام ،درک دوخ دنزرف ندیشک شوغا رد هب مادقا و تشگ دوخ ههام ود کدوک و رسمه
 ،درادن ار دوخ دنزرف ندیشک شوغا رد قح و دنادرگ زاب شردام هب ار کدوک هک داد روتسد یو هب هنارگشاخرپ
.دوب شا هداوناخ و وا یارب یمیظع یناشیرپ و بارطضا ببسم رما نیمه هک


