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 یمیلقا تارییغت ۀراب رد یناھج یاھسنارفنک                            
 

 :میلقا تارییغت و یئ ھناخلگ یاھ زاگ زارفا -1  

      رسارس رد ھک دیدرگ زاغآ 18 نرق مودٔ ھمین رد یتعنص بالقنا زا دعب یئ ھناخلگ یاھ زاگ زارفا     

 شجوا ھب کنیا 21 نرق زاغآ رد و دومیپ ار دوخ یدوعص ریس 20 نرق ردً اصوصخم و 19 نرق

 و بئاصم ھکلب ،دش نیمز یاوھ ای رفسومتا ترارح شیازفا ثعاب اھنت ھن تازارفا نیا دمایپ .هدیسر

 زا یمیلقا تارییغت .دومن دراو زین ناسنا اھ درایلیم یناگدنز و تسیز طیحم رب ار یددعتم یاھالب

 بئاصم و نیمز شزغل ،اھبالیس ،دیدش یاھناراب شزیر ،اھسونایقوا بآ حطس دوعص ثعاب بناج کی

 ار اھتشدٔ ھعسوت و یتعارز یاھنیمز بیرخت ،یدامتم یاھیلاس کشخ رگد بناج زا ،دوش یم رایسب

 و یعیبط عاضوا ینوگرگد ثعاب یمیلقا تارییغت زا یشان بقاوع ،نیا رب هوالع .دراد لابق رد

 رطخ ھب ار ناسنا اھنویلیم لام و ناج و ھتفرگ ینابرق رتشیب ریقف یاھ روشک زا ،هدیدرگ یداصتقا

  .تسا ھتخاس ھجاوم

 یم فرصم ھب ار لیسوف یژرنا دایز رادقم ھک دنا یتعنص یاھ روشک ،اھ زاگ نیا ناگدننک زارفا

 :دنھ ؛نت نویلیم 5275 :اکیرما ؛نت نویلیم 11256 :نیچ 2018 لاس رد لاثم روط ھب .دنناسر

 زارفا دیاسکوا یاد نبراک نت نویلیم 1199 ناپاج و نت نویلیم 1748 :ھیسور ؛نت نویلیم 2622

 و دص رد 4،6 ؛دص رد 6،9 ؛دص رد 13،9 ؛دص رد 29،7 بیترت ھب تازارفا نیا .]1[ دنا هدرک

 رد 2015 لاس رد .]1[ دنک یم اوتحا ار ناھج دیاسکوا یاد نبراک تازارفا عومجم دص رد 3،1

 ،نیچ طسوت نآ زا یمین ھک هدیدرگ زارفا دیاسکوا یاد نبراک نت نویلیم 32300 دودح رد عومجم

یکاولپخ             لالقتسا  
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 تارییغت رد ار مھس نیرتگرزب اکیرما ٔهدحتم عالضا بیترت نیا ھب .]2[ ھتفرگ تروص دنھ و اکیرما

 ریخا یاھلاس رد ھک ھتشاد ریقف یاھ روشک رد مدرم یگنسرگ و ناھج بیرخت رد ھجیتن رد و میلقا

 .هدرب اکیرما زا ار تقبس یوگ ھقباسم نیا رد نیچ

 تاقیقحت یشھوژپ عجارم و یملع تاسسؤم ،یمیلقا تارییغت رتشیب بئاصم زا یریگولج یارب

 ٔھعماج یارب مالک کی رد و اھ داھن و بازحا ،اھتلود یارب نآ جئاتن ھک دنا هداد ماجنا ار یا هدرتسگ

 سنارفنک" نیلوا 1995 لاس رد لوا راب یارب دحتم للمٔ ھسسؤم ورنیزا .دوب هدنھد ناکت یرشب

 یاھمان ھب ھک  )United Nations Climate Change Conference("میلقا تارییغت

 ریاد نیلرب رد ،ددرگ یم دای زین "میلقا یناھج سنارفنک" ای و "میلقا دروم رد ناھج نارس سنارفنک"

 .ددرگ ریاد یئاھسنارفنک نینچ ھلاس ھمھ ات دش ھلصیف ،دوب مھم رایسب عوضوم نیا نوچ .دومن

 2019 لاس ربمسد 15 ات 2 خیرات زا "میلقا دروم رد دحتم للمٔ ھسسؤم سنارفنک نیمجنپ و تسیب"

 رازگرب ایناپسا تختیاپ ،دیردام رھش رد رفن رازھ 26 زا رتشیب و روشک 200 دودح کارتشا اب "

 نیمز ریفسومتا ترارح طسوتم شیازفا ندرک دودحم سنارفنک نیا یادنجا یلصا روحم .دوب هدیدرگ

 تازارفا ندرک دودحم اذل .دوب ،یتعنص بالقنا زا شیپ نامز اب ھسیاقم رد ،دیرگ یتناسٔ ھجرد 1،5 ھب

 ،ددرگ یم نیمز ریفسومتا ترارح شیازفا ثعاب ھک یتعنص یاھ روشک رد یئ ھناخلگ یاھ زاگ

 .داد یم لیکشت ار سنارفنک نیا یزکرم عوضوم

 ھب دنلتاکسا رد وکسالگ رھش رد "میلقا دروم رد دحتم للمٔ ھسسؤم سنارفنک نیمشش و تسیب" کنیا 

 نیا رد .دبای یم ھمادا لاس نیمھ ربماون 12 خیرات ات و هدیدرگ زاغآ 2021 ربوتکا 31 خیرات

 ناریا و ھیسور ،نیچ یاھ روشک نارس اھنت .دنا هدرک کارتشا ناھج روشک 200 نارس سنارفنک

 درایلیم 100 ریقف یاھ روشک اب ات تساوخ ناھج ینغ یاھ روشک زا ایناتیرب مظعاردص .دنا بیاغ

 ھک درک یروآدای اکیرما روھمج سیئر ندیاب وج .دنیامن هزرابم میلقا تارییغت اب ات دننک کمک رلاد

 یئ ھناخلگ یاھ زاگ زارفا ثعاب ھک لیسوف یژرنا تخوس شھاک یارب رلاد درایلیم 555 شروشک

 بش ھمین ھب ھقیقد کی ":تفگ وکسالگ سنارفنک رد ایناتیرب مظعاردص .هداد صیصخت ،ددرگ یم

 ،میروخب تسکش رازراک نیا رد ام رگا" :ھک درک ناشن رطاخ دحتم للم ۀسسؤم سیئر و "هدنامن یقاب

 یمیلقا تارییغت ھکنیا ای و میناسر یم نایاپ ھب ار یمیلقا تارییغت ام ای ھک ینعم نیدب ،تسام نایاپ نیا

 زا لبق ناھج" :تفگ یمیلقا تارییغت زاس دنتسم کی یوربنتا دیوید .دناسر دھاوخ نایاپ ھب ار ام راک

 یاھ زاگ زارفا و یداصتقا یاھتیلاعف اب میتسناوت روطچ ام و تشاد یبوخ مظن ھچ یتعنص بالقنا

 ".مینز مھرب ار مظن نیا یئ ھناخلگ
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 یاھ زاگ نت درایلیم 35 دودح رد ھنالاس ناھج داصتقا ،یژرنا یللملا نیب نامزاس تاشرازگ رارق

 ات یئ ھناخلگ یاھ زاگ رادقم نیا مجح ھک تسنآ یللملا نیب سنارفنک فدھ .دنک یم دیلوت یئ ھناخلگ

 ۀجرد 1,5 ریز نیمز ریفسومتا ترارح طسوتم ۀجرد ،تیاھن رد و دسرب رفص ھب 2050 لاس

 زاگ نت درایلیم 20 دودح 2050 لاس ات دنا هداد لوق اھتلود ھچنآ فالخرب یلو .دنامب دیرگ یتناس

 ۀجرد 2 نیمز یاوھ یمرگ شیازفا طسوا دح و دنام دھاوخ یقاب نیمز ریفسومتا رد یئ ھناخلگ یاھ

  .دوب دھاوخ دیرگ یتناس

 :"اپورا رد 2050 لاس ات دیاسکوا یاد نبراک یزاس یثنخ" - 2

 Green( "زبس ٔھلماعم" مان ھب ار یحرط 2019 ربماسد 11 خیرات ھب اپورا ٔھیداحتا نویسیمک سیئر

Deal( دوب هدیدرگ نایب هدنیآ لاس یس یط یئ ھناخلگ یاھ زاگ شھاک یاھھار نآ رد ھک درک ھئارا. 

 لسکورب رھش رد یتاقالم یط 2019 ربمسد 12 خیرات ھب اپورأ ھیداحتا روشک 27 روھمج یاسؤر

 لاس ات ھک تسا نانچ حرط نیا داینب .دندرک بیوصت ار )CO2-Neutralität 2050( حرط نیا

 ھک دبای شھاک یا هزادنا ھب ،دنوش یم دیلوت اپورا رد ھک یئ ھناخلگ یاھ زاگ تازارفا رادقم 2050

 زا ھک یدیاسکوا یاد نبراک دیلوت ھکنیا ینعی .دندرگ یم بذج زیتنسوتوفٔ ھیلمع رد تاتابن طسوت

 رارق ،تاتابن طسوت نآ فرصم اب تقباطم رد ،ددرگ یم زارفا زاگ و تفن ،گنس لاغز تخوس

 یاد نبراک رادقم رگا .ددرگ یم یثنخ دیاسکوا یاد نبراک ھلداعم نیا رد ھجیتن رد ھک دشاب ھتشاد

 یاھ روشک تروص نیا رد ،ددرگ یم بذج تاتابن طسوت ھک دشاب نآ زا رتشیب هدش دیلوت دیاسکوا

 رد ات دننک هریخذ نیمز قمع رد ًالثم یبسانم یاج رد ار یفاضا رادقم نیا ھک دنروبجم یئاپورا

 .ددرگن لخاد نیمز ریفسومتا

 و یرگنھ ،دنلوپً اصوصخم ،یقرش یاپورا یاھ روشک ،تسا حرط نیا لوارقشیپ ناملآ ھک یلاح رد

 تخوس زا ار یژرنا میظع رادقم اھ روشک نیا اریز ،دنراد رارق نآ اب تفلاخم رد کچ یروھمج

 اریز ،دندش لوپ فازگ غلابم بلاط اپورأ ھیداحتا زا اھ روشک نیا اذل .دننک یم لصاح گنس لاغز

 ٔھیداحتا ،ھجیتن رد .دنیب یم ھمدص اھنآ داصتقا ،گنس لاغز زاً اصوصخم ،یژرنا دیلوت شھاک اب

 قیبطت یارب ار دوخ ات دزادرپ یم رلاد درایلیم 100 دودح یقرش یاپورا یاھ روشک یارب اپورا

 یتح ،نالپ نیا اب ار دوخ ات دش هداد رتشیب تقو دنلوپ یارب نیا رب هوالع .دننک هدامآ روکذم حرط

 اپورأ ھیداحتا یالاب دنتسناوت یقرش یاپورا یاھ روشک نیا رب هوالع .دیامن رایع 2050 لاس زا دعب

 یارب ایوگ ھک یا یژرنا ینعی "زبس یژرنا"ٔ ھباثمب یموتا یژرنا زا دنراد هزاجا اھنآ ھک دننالوبقب
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 ،یبرغ یاپورا یاھ روشک قازم ھب ھک تسیزیچ نیا و دنیامن هدافتسا ،دناسر یمن بیسآ تسیز طیحم

  .تسین و دوبن ربارب ،ناملآً اصوصخم

 :اھسنارفنک نیا یرمث مک للع - 3

 ،نگاھنپوک ،نیلرب ،وتویک یاھسنارفنک دننام یسایس بیرفلد یاھ هدرپ نیا بقع رد ھک تسا نھربم

 ینپمک ،دنوش یم هداد شیامن یناھج لیثمتٔ ھنحص رد ھک هریغ و وکسالگ کنیا و دیردام ،سیراپ

 و اھ کناب ،یزاس رتوم ،یژرنا دیلوت ،یزاس حالس عیانص ،لیقث عیانص ناکلام ،یتفن گرزب یاھ

 جنپ ناربھر نیا ،رتلوا ھمھ زا اذل .دنراد تسد ھب ار ناھج ردتقم یاھتلود ولج ھک دنراد رارق هریغ

 ینآ عفانم یپ رد طقف و دننز یم مقر ار اھسنارفنک نینچ تشونرس ھک دنا ناھج یتعنص مھم روشک

 رضاح ھجو چیھ ھب یتعنص گرزب یاھ روشک ورنیزا .درادن یشزرا اھنآ یارب تیرشب و دنا دوخ

 و ددرگ لداعتم نیمز ریفسومتا ترارح و دوش مک گنس لاغز و زاگ و تفن فراصم ھک دنتسین

 اھنویلیم ھک دیردام سنارفنک رد بیترت نیا ھب .دبای تاجن یمیلقا تارییغت تیرفع زا تیرشب یگدنز

 ناھج روآروز روشک جنپ اریز .دندیدرگ دیما ان ،دندوب ھتخود دیما مشچ نآ ھب ھناروابشوخ ھک ناسنا

 زاگ تازارفا ھک دندیراپس یم دھعت ھکنآ یاج ھب ،دراد رارق اکیرما ٔهدحتم عالضا نآ سأر رد ھک

 تایانج یور رب و هدومن تمواقم ریقف یاھ روشک لباقم رد ،دنھد یم شھاک ار دوخ یئ ھناخلگ یاھ

 ٔهوشر شکشیپ اب یتعنص یاھ روشک .دننک یم یگداتسیا ،دنھد یم ماجنا تیرشب قح رد ھک یمیظع

 تیرشب اب ھتخاس ادیوھ ار دوخ تنطیش و ھنتف رگد راب کی ،ریقف یاھ روشک ھب یرلاد درایلیم اھھد

 ریفسومتا یمرگ زا یشان تاراسخ ھک تسیلاح رد نیا و .دندرک یزاب ھنالوؤسم ریغ نینچ تعیبط و

 دیدھت دروم ناسنا اھنویلیم یگدنز و دنز یم رلاد درایلیم نارازھ ھب رس ریقف یاھ روشک رد نیمز

 تعیبط تاجن عومجم رد و تابن و ناویح و ناسنا تایح ھک دوش یم هدید بیترت نیا ھب .ھتفرگ رارق

 رتسگ تیانج ناھانگ ٔهرافک و ھتشادن شزرا یزیشپ ھب ھیامرس نابحاص دزن ،شیاھ ییابیز ھمھ اب

  .دنزادرپب ھنھرب اپ و ھنسرگ یاھناسنا و ریقف یاھ روشک دیاب ار ھیامرس

 نینچ ھک تسیئاھتلود یتسیشاف دروخرب ،دنک یم یئامندوخ اھسنارفنک نینچ رد ھک یرگد تیعقاو

 یسارکومید لبط رھاظ رد ھک اھ روشک نیا نارادمدرس .ددرگ یم ریاد اھ روشک نآ رد اھسنارفنک

 اب اھسنارفنک نینچ نایرج رد و هدرک لمع هدنرد گرگ نوچ تقیقح رد ،دنزاون یم یھاوخ ناسنا و

 تیعقاو .دننک یم دروخ رب ناگدننک هرھاظم اب دایز قارطمط و قامچ و بوچ اب و قانتخا و راشف

 و یسارکومید لعج ،تفای یلجت وکسالگ سنارفنک رد کنیا و دیردام سنارفنک رد رگد راب ھک موس

 رک ار کلف شوگ نآ غیلبت رثا رب یتعنص یاھ روشک نارادمدرس ھک تسا مدرم ٔهدارا نیغورد لیثمت
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 دندوب یئ ھناخلگ یاھ زاگ شھاک یدج رادفرط یتعنص یاھ روشک نامدرم تیرثکا اریز .دنا هدرک

 یاھ زور تارھاظم" راعش تحت اکیرما ٔهراق و اپورا ناگدنشاب ھک ار یا هدرتسگ تارھاظم .دنتسا و

 ،دندرک یزادنا هار یتعنص یاھ روشک رسارس رد ))Fridays for Future "هدنیآ یارب ھعمج

 ار ریقف یاھروشک ناگدنشاب دایرف ھک یروط نامھ ھیامرس نابحاص نکال .تسا تیعقاو نیا ناھرب

 سنارفنک زا ناربانب .دنراذگ یمن یعقو زین دوخ یاھروشک نامدرم تساوخ ھب ،دنونشب دنھاوخ یمن

  .تسین ھک تسین یرمث دیما زین وکسالگ

 :نیمز ریفسومتا ترارح دایدزا بقاوع - 4

 یم نیمز ریفسومتا ترارح نتفر دنلب ثعاب یئ ھناخلگ یاھزاگ تازارفا دایدزا ،تفای رکذت ھکنانچ

 و اھلاچخی و نیبطق یاھخی ندش بوذ ثعاب هدرک رییغت تعرس ھب یوج عاضوا نآ رثا رب ھک ددرگ

 رد زیدنا و ایسآ رد ایلامیھ دننام دنلب یاھناتسھوک لاثم ٔھنوگ ھب .دوش یم عفترم قطانم یاھفرب

 یمئاد یاھفرب و اھلاچخی بوذٔ ھجیتن رد .دنا هدیدرگ یھت دایز ٔهزادنا ات فرب و خی زا یبونج یاکیرما

 ءاضف ھب هرابود فرب و خی یاھ ھلتک ھب تباصا زا دعب ھک دیشروخ زا هدراؤ ھعشا فرط کی زا

 ترارح ھجیتن رد و هدیدرگ بذج ،هدش ھنھرب خی زا ھک نیمز حطس رد کنیا ،دش یم سکعنم

 دیاسکوا یاد نبراک یاھزاگ زا یھبانتعم رادقم رگد بناج زا .ددرگ یم رتشیب زونھ نیمز ریفسومتا

 ٔھجرد دایدزا ثعاب نانچمھ ،هدیدرگ دازآ ،دنشاب یم ناھنپ خی گرزب یاھ ھلتک نیا ریز رد ھک ناتیم و

 نیا رثا رب ھک دوش یم دنلب اھسونایقوا بآ حطس یدعب ماگ رد .دنوش یم نیمز ریفسومتا ترارح

 یدج تادیدھت اب هریغ و دنلاھ ،شیدالگنب ،فیدلم دننام هداتفا ورف یاھ روشک ،بآ حطس دوعص

 ورف یحاون رد دنلاھً الثم ،دنا هدرک ذاختا ار یریبادت لبق زا یتعنص یاھ روشک .دندرگ یم ھجاوم

 نتفر الاب تروص رد ھک هدرک دابآ ار یضیرع و گرزب یاھ دس لامش ٔهریحب ترواجم رد هداتفا

 یئاھیئاناوت نینچ ریقف یاھ روشک ھکیلاح رد .دریگب ھکشخ بناج ھب ارنآ یورشیپ ولج رحب بآ حطس

 شیدالگنب ردً الثم .دنا نابیرگ و تسد گرزب تبیصم نیا اب نونکا نیمھ و ھتشادن ار یکینخت و یدام

 لباق شخب فیدلم ریازج رد .دنز یم نماد ار یگنسرگ و هدیدرگ یزیخبآٔ ھمعط یعیسو یاھ زازیلاش

 اب .دنا هدش ھجاوم تالکشم اب ناعراز و هدیدرگ بآ ریز الاح نیمھ یتعارز یضارا زا یا ھظحالم

 نویلیم اھ دص ،هدیتفا قافتا الاح نیمھ ھک دیرگ یتناسٔ ھجرد 2 ات یتح ،ترارح طسوتمٔ ھجرد دایدزا

 یگنسرگ بالجنم ھب نیتال یاکیرما و ناتسناغفا ردً اتصاخ ، ایسآ ،اقیرفا رد ھلمجنم ناھج رد ناسنا

 اریز ،دندرگ یم اجیب رگید ناسنا نویلیم اھھد نیا رب هوالع .دنا هدیتفا نونکا نیمھ ھکنانچ ،دنتفا یم
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 زا حالطصا ھب و دننک ترجھ ھکنیا زج دنرادن یا هراچ مولظم یاھناسنا نیا اذغ و بآ دوبمک رثا رب

 .دننیشنب هوان ریز رب و دنزیرگب ککچ

 بآ ار تیرشب زا یمین زا رتمک ھک ایلامھ یاھھوک دیرگ یتناسٔ ھجرد 3 ات ترارحٔ ھجرد دایدزا اب

 اھناسنا زا یمیظع مج تایح و هدیدرگ یھت بآ عبانم زا ،دھد یم تعارز روظنم ھب بآ و یندیشون

 ناتسھوک و یبونج یاکیرما رد زیدنا یاھ ھلسلس نینچمھ .دزاس یم ھجاوم یدج رطخ اب ار

 بآ بیترت نیمھ ھب .دننیب یم نارسخ زین ،دنا رادروخرب یتیمھا نینچ زا ھک اقیرفا رد وراچنمیلک

 تالصاح رد دوکر ثعاب و ھتفای شھاک دص رد 40 نونکا نیمھ ھک تارف و ھلجد یاھ ھناخدور

 بجوم قارع و ھیروس ،ھیکرت یاھ روشک رد ار یکاروخ داوم یدج تالکشم ،هدش مدنگ و جنرب

  .ددرگ یم

 یاھناراب اب یوَج گرزب تارییغت و یمرگ ٔهدنفوت جاوما و یرحب یاھنافوت موجھ ،نیا زا ھتشذگ 

 یم یئ ھناخلگ یاھ زاگ تازارفا نیمھ ٔهدیئاز زین رتاوتم یاھیلاس کشخ و شھدم یاھبالیس و دیدش

 2021 و 2005 یاھلاس کانتشحو یاھیزیخبآ .دننک یم دیدھت ار تیرشب و ناھج عومجم ھک دنشاب

 و 2018 لاس رد ھسنارف رد یکیردیرف ،اکیرما ٔهدحتم عالضا رد انیرتاک گرزب نافوت و ناملا رد

 و هدرک دیدھت ار تاناویح و اھناسنا تایح ،دنتسویپ عوقو ھب ایسآ و اقیرفا رد ھک یشحدم یاھنافوت

 کلامم دننام اھ روشک رئاس رد .دنا تارطخ نیا زا یئاھلاثم ،دندومن دراو هراسخ رلاد درایلیم اھ دص

 و نیمز شزغل ،شھدم یاھیزیخبآ اب ھتسویپ مدرم یبونج یاکیرما و ایسآ قرش بونج ٔهزوح

 تارییغت رثا رب تاتابن و تاناویح ددعتم یاھلسن نیا رب هوالع .دنا نابیرگ و تسد یھباشم یاھتبیصم

 .دنا هدش ضرقنم میلقا

 یایسآ و نیچ ،ناتسکاپ ،ناریا ،ناتسناغفا رد ھلمجنم ،ایسآ و اقیرفا رد مھیپ یاھیلاس کشخ نانچمھ

 رقف و یئاذغ داوم دوبمک ،تعارز رد دوکر و یندیشون بآ دوبمک ،بآ عبانم ندش کشخ ثعاب ھنایم

 یروآ دای لباق زین ارحص ٔھعسوت و شیازفا و کاخ و گیر یاھنافوت بیترت نیمھ ھب .هدیدرگ هدرتسگ

 یاھ ارحص .دیراب یم گیر و کاخ نامسآ زا ایلرتسآ یقرش یحاون رد 2009 لاس رد ھکنانچ ،دنا

 یاھتشد لثم ھنایم یایسآ و ایرجیان ،داچ ،نادوس ،شکارم ،ایبیل ،رصم دننام اقیرفا لامش ،ایلارتسآ

 ،ایلوگنم رد یبوگ ،نیچ رد ناکم ھلکت یاھ ارحص نینچمھ ناتسقازق و ناتسکبزا ،ناتسنمکرت

 ،اوکب ،کندنت ،ملع ریم نادبآ تشد ،یلیل یاھتشد و ناریا و ناتسکاپ رد ناتسچولب ،دنھ رد ناتسجار

 لگنج بیترت نیمھ ھب .دنا ھتفای ھعسوت تدش ھب ناتسناغفا رد هریغ و ناتسگیر ،وگرام ،منھج

 ٔهدحتم عالضا رد 2021 و 2020 یاھلاس رد و ایلارتسآ رد 2019 لاس ردً الثم ،هدرتسگ یاھیزوس
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 ،دیدرگ قیرحٔ ھمعط لگنج راتکھ اھنویلیم ھک رگید یاھ روشک یضعب و ھیسور نویساردف ،اکیرما

  .ددرگ یم اھتشد یگدرتسگ ثعاب

ً اصوصخم یتعارز تادیلوت رد شھاک و ینیمز ریز و ینیمز یور یاھبآ ندش هدولآ بیترت نیمھ ھب

 رد ار هریغ و ضارما عویش ،یراچان یاھترجاھم دننام رگد تبیصم اھ دص دوخ ھک ھکاروخ داوم

 تروص یمادقا رگا و تسا بئاصم نیا زاغآ زونھ نیا و .هدش ریقف یاھ روشک ریگنماد ،دراد لابق

 یمادقا نونکا نیمھ رگا رگد بناج زا .دوب دھاوخ رگد یاھتفآ راظتنا رد تیرشب عومجم ،دریگن

 رضاح یاھیماکخلت اریز .ددرگ سوملم نآٔ ھجیتن ات تسا راکب تقو اھلاس ،دریگب تروص مھ تبثم

 لباق یدوز و یناسآ ھب ھک تسا یتعنص یاھ روشکً اصوصخم ،رشب ٔھتشذگ نرق کی تلفغٔ ھجیتن

 رب و دنزیخ اپ ھب تعیبط زا تنایص و دوخ یدازآ رطاخب ناھج یاھقلخ ھکنیا رگم ،دنتسین جالع

 .دنشخب نایاپ تعیبط نارگناریؤ ھطلس

 ھتشاد ھقالع ناتسناغفا رب نآ راب ھعجاف بقاوع و میلقا تارییغت لیاسم ھب ھک یدنمجرا ناگدنناوخ

 .دنیامن ھعجارم ملق نیزا نیالنآ نمرج - ناغفا لاتروپ رد لیذ کنیل ھب دنناوت یم ،دنشاب

https://lmy.de/O3wh1 
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