
 

 

 

 
 

 ٢٠٢٠تسگا ٧ ھعمج                                                                   ماظن یسوم یلالم      
 

تسویپ قح ھب ناغفا یتاعوبطم تیصخش یناتسرون ھیرون ھمرتحم  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
هدش کاخ ھک وزرآ یسب یا ،ریذپب ام رذع میدیدن رو         هدش کاچ قارف زک یا ھماج میزودرب ھک دشاب زاب  

 
 مناخ ،ناغفا یتاعوبطم دنمدرخ تیصخش و ام زیزع تسود ھک مییا ھتفای عالطا رثأت و ملأت تیاھن اب

 ناش لاح دیاع ھکیا یضیرم زا دعب یناتسرون ھیرون ھمرتحم ،تسود نطو ِناغفا و ھتفای لیصحت

 یعاد ،اینروفیلک تلایا رد ٢٠٢٠ تسگآ مود ھب قباطم ،یحضا دیعس دیع موس زور ھب ،دوب هدیدرگ

 .نوعجار ھیلا انا V انا .دنتفگ کیبل ار لجا

 یلالم یلاع ۀسیل رد ار شیوخ تالیصحت و هدیدرگ دلوتم لباک رھش رد یناتسرون ھیرون ھموحرم

 .دیدرگ مزیلانروژ ۀتشر رد لباک نوتنھوپ تایبدا یZنھوپ لماش و هدیناسر نایاپ ھب

 ترازو نآ رد روتلک و تاعالطا ترازو یگنھرف طباور وضع ثیحنم سناسیل ذخا زا دعب هدربمان

 ناشیا ،ھلوحم ۀفیظو یارجا رد تقایل و راکتشپ رثا رد ھک تشذگن یرید .دندومن راک ھب عورش

 دنتسناوت یناتسرون ھیرون مناخ نآ رد ھک یماقم ،دنتفای اقترا یجراخ تارشن یمومع ۀریدم ثیحنم

 اب یدالیم ٧٠-۶٠ ۀھد رد ار ناغفا ۀتفای لیصحت مناخ کی یدنمناوت و تیلوئسم ،یدنمشزرا

یکاولپخ             لالقتسا  
                            www.esteqlaal.net                           

             



 ثعاب ،یلاع تالیصحت یولھپ رد و دنناسرب تابثا ھب یدرف یاھ یدازآ و نانز قوقح تیدوجوم

  .دندرگ شیوخ ۀلوحم روما رد یقرت و تفرشیپ

 ھب یشزومآْ امسق و یرادا یاھ ترفاسم ھلسلس کی ھب یرادا راک یاھلاس رد یناتسرون ھیرون مناخ

 ناوتیم ار یوروش و ایلارتسآ ،ناتسلگنا یاھ روشک ھلمجنم ،دندیزرو تردابم ناتسناغفا زا جراخ

 .درب مان

 داتسا ھک یناتسرون لیمجلادبع مرتحم ،هدنزارب و لضاف تیصخش اب هداوناخ لیکشت یارب ناشیا

 .تسا دنمورب دنزرف ھس ،تلصو نیا لصاح ھک دومن جاودزا دندوب نوتنھوپ

 و ھتفگ نطو کرت رابجا اب ناغفا ۀداوناخ نارازھ دننام روث سوحنم یاتدوک زا دعب یناتسرون لیماف

 یگدنھانپ اب لاس ود زا دعب و دندیدرگ برغ ناملآ مزاع ناتسکاپ قیرط زا ،ترجاھم یایند رد

 .دندیدرگ میقم اینروفیلک تلایا رد ،اکیرما ۀدحتم تالایا

 کمک ثیحنم و ھتسشنن راکیب یناتسرون ھیرون مناخ ،دیدج تایح و یرابجا ترجاھم ناھج رد

 مشچ یناتسرون لیمج یاقآ مرتحم ھک ١٩٨٩ لاس رد نوچ ھنافسأتم یلو ،دندمآ رد مادختسا ھب سرن

 ھتخادرپ دنزرف ھس تیبرت ھب ییاھنت ھب یناتسرون مناخ ،لوئسم ردام ناونع ھب ،دنتسب ورف ناھج زا

 .دندرب شیپ ھناگیب نیمزرس رد ار راوشد تایح روما و

 و ھتشاد ترھش یشیدنا ریخ و وکین قالخا ،تبحم ھب اینروفیلک رد ناغفا نیرجاھم ۀقلح رد ناشیا

 و وکین تارطاخ مھ اب یلالم یلاع ۀسیل فونص نامھ زا اپ ھب اپ ھک یناتسود ھیقب و بناجنیا اب

 .دندوب یقالخا ۀدیدنسپ تافص یاراد و قداص تسود و نابرھم تیاھن ،میتشاد تفلا و سنا

 اج ناتسود یاھ لد رد ھبئاش یب و کاپ تاساسحا و کین دمآ شیپ اب ار یرمع ھک یتسود ۀعیاض

 ناج ھیرون یارب ،میتسھ میلست یھلا تیشم ھب ھکیلاح رد ؛تساسرف تقاط و تخس ،تسا ھتشاد

 لیماف و ناج ناینرپ و ناج نامیلس ،ناج لامج کیرھ یو نادنزرف یارب و نیرب تشھب زیزع

 رد شزیزع دای و داش شحور .میرادیم انمت لاعتم دزیا هاگراب زا لیمج ربص یناتسرون و یلع یاھ

 .نیملاعلا بر ای ،نیمآ .داب ینادواج ناتسود لد

 رفن ،ناج ھیرون ھمرتحم اب ار میدق ناتسود یمھاب شوخ یاھ زور راگ دای ،ھمیمض سکع :تون

 یکوک مناخ ،ناھارمھ ھیقب .دھدیم ناشن »یبونج یاینروفیلک نانز نمجنا« لفحم رد پچ زا مود

 .دنوشیم هدید سکع رد مھ ماظن یلالم بناجنیا و ناطلس زیزع ھیضار مناخ ،نمجنا سیئر رونا
 


