
    

:یتسیتاپاز شبنج توعد هب
»اکیرمآ یموب یاهقلخ شیامه«

۲۰۰۷ ربتكا ۱۴ ات ۱۲ زا
و

»ناهج نانز اب تسیتاپاز نانز شیامه «
۲۰۰۸ ءهیوناژ ۱ ات ۲۰۰۷ ربماسد ۲۸ زا

 یژتارتسا یاتسار رد اهتسیتاپاز ،۲۰۰۵ نئوژ رد ،انودنكال لگنج زا هینایب نیمشش راشتنا اب
 هب ار کیزكم یرادهیامرس دض یسایس یاهورین ءهمه ،یرادهیامرس هیلع هزرابم ینعی دوخ یسایس
 و نيودت یارب اه تسيتاپاز ديدج یژتارتسا:هب .ک.ن( دندناوخارف یرسارس یسایس نامزاس کی لیكشت
 یتسیتاپاز شبنج شخب رد انودنكال لگنج زا هینایب نیمشش -یلم یرسارس هزرابم ءهمانرب کي یارجا
 یاهورین اب وگتفگ و ثحب هرود کی نایاپ رد تسایس نیمه ءهمادا رد .)راكیپ و هشیدنا تاراشتنا تیاس
 .تفای دلوت ًامسر »رگید یرازراك« ،ساپایچ رد اچوررگال یاتسور رد ۲۰۰۵ ربماتپس ۱۸ زور رد ،فلتخم
 تیاس یتسیتاپاز شبنج شخب رد )یتسيتاپاز یمومع سالجا کي زا یشرازگ( »رگيد یرازراك« :هب .ک.ن(
 و تارظن ندینش یارب هك درك مالعا سوكرام یشروش هدنامرفنواعم اجنامه )راكیپ و هشیدنا تاراشتنا
 هرامش ءهدنیامن« ناونع هب یو دوخ .دومن دهاوخ رفس کیزكم رسارس هب یتئیه نارگید تاداهنشیپ

 یاههورگ و دارفا اب و دومیپ ار کیزكم بونج ات لامش زا هك دوب یتسیتاپاز ءهدنامرف نیلوا ،»رفص
 ءهیوناژ لوا زور زا هك سوكرام هدنامرف ءههام شش رفس .تسشن وگ و تفگ و ثحب هب فلتخم یسایس

 ناونع هب ،تسیتاپاز نز و درم ناهدنامرف زا لكشتم هرفن ۱۱ تئیه کی رفس اب دوب هدش زاغآ ۲۰۰۶
 .تفای همادا »رگید یرازراك« رود نیمود

 .دندناوخارف یراكمه هب ار یرادهیامرس دض یاهورین اهتسیتاپاز زین یللملانیب ءهصرع رد
 »ناهج یاهقلخ اب تسیتاپاز یاهقلخ شیامه« ناونع تحت تسشنود زورما هب ات ناوخارف نیا لصاح
 و ،روشك لهچ زا رفن رازه ۳ زا شیب تكرش اب ۲۰۰۷ ءهیوناژ ۲ ات ۲۰۰۶  ربماسد ۳۰ زا یلوا( دوب
 یفخم ءهتیمك توعد هب خساپ رد نآ رد هك دش رازگرب ۲۰۰۷ لاس هیئوژ ۲۸ ات ۲۰ زا شیامه نیمود
 شبنج :دنتشاد روضح ریز یاهورین ناگدنیامن هلمج زا ،یتسیتاپاز شبنج لك یهدنامرف -نایموب یبالقنا
 یاكیدنس نویساردف ،هُرك ناناقهد )هیداحتا( گیل ،لیزرب -MST نیمز نودب یئاتسور نارگراك
 ناگرا ،کساب نیمزرس ناناقهد یاكیدنس ،یویلوب -ناقهد نانز یلم نویساردفنك ،یزنودنا نازرواشك
 هار ،نكینیمود یروهمج -یئاتسور نانز یلم نویساردف ،نیتال یاكیرمآ یئاتسور یاهنامزاس یگنهامه
 ،دنلیات لامش ناناقهد ءهكبش ،ناتسودنه -نسیك ایتراپ ناناقهد ءهیداحتا ،یزكرم یاكیرمآ -یناقهد
 ءهیداحتا ،کیزكم و اكیرمآ ءهدحتم تالایا -یزرم ءهقطنم یزرواشك نارگراك ،دنلیات یارقف یاروش
.)یئاتسور نارگراك اداناك -کبك ناناقهد
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  رد ۲۰۰۷ ربتكا هام ۱۴ ات ۱۲ خیرات زا هك تسا »اكیرمآ یموب یاهقلخ شیامه« یدعب تسشن
 یلم ءهرگنك و یكای نایموب نیلوئسم ،اهتسیتاپاز هك یشیامه رد .دوب دهاوخ کیزكم لامش رد ،ماكیو
 .دوب دهاوخ نایموب تیعضو ثحب یلصا روحم ،دناهدناوخارفً اكرتشم نایموب

 .دناهتفرگ رظن رد نانز یارب ار یصاخ یاضف اهتسیتاپاز هك تسا تسایس نیمه ءهمادا رد رد
 .تسا نانآ دشر و ساپایچ یموب نانز شبنج اب یئانشآ یارب ناكم نیرتبسانم اضف نیا ام نامگ هب
 یلم شخبیدزآ یتسیتاپاز شترا لك یهدنامرف - نایموب یبالقنا یفخم ءهتیمك وضع دیدناك ،ادلیِروِا مناخ
 ناوخارف شیامه نیا یارب ناهج یاهقلخ اب اهتسیتاپاز شیامه نیمود یط ۲۰۰۷ هیئوژ ۲۸ زور رد هك
 نیا هب هژیو هب .دوب دهاوخ تسیتاپاز نانز ،شیامه نیا ءهناگی و ،یلصا عوضوم« هك درك دیكأت ،داد
».میئآ مه درگ ،ناهج رسارس زا هچ و کیزكم زا هچ نز یاقفر اب تسیتاپاز یاهاتسور نانز ام هك روظنم

 شیامه نیا و ،تفگ دنهاوخ نخس ناهج و کیزكم نز یاقفر اب تسیتاپاز نانز تفگ یو
.تسیتاپاز نانز یهدنامزاس دروم رد دونش و تفگ یارب  تسیناكما

.دوشیم رازگرب ۲۰۰۷ ربماسد رخآ یاهزور رد تسیتاپاز یاهقلخ شیامه نیموس
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