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!هیروف ٧ نویسکآ رد هدننک تکرش هسنارف یاهاکیدنس مامت هب باطخ

!رگراك نارهاوخو نارادارب
 نارگراك یلغش تیعضو هك هسنارف تلود طسوت هدش عضو نوناق هیلعرب دحتم روط هب زورما امش

 زا ام .دیناسرب ناگمه شوگ هب ار ناتضارتعا یادص ات دیوریم اهنابایخ هب دزادنایم هرطاخم هب ار ناتروشك
.دسرب هجیتن هب امش دحتم مادقا هك مراودیما و میئامنیم تیقفوم یوزرآ امش یارب بلق میمص

 لقتسم یاكیدنس داجیا یارب ینالوط یاهشالت هموح و نارهت ینارسوبوتا دحاو تكرش نارگراك ام
.میدش هجاوم  هنارگبوكرس تامادقا اب "ابترم هار نیا رد و هدرك نامدوخ

رگراك هناخ وراك یمالسا یاوش لماوع هلمح دروم اكیدنس سسوم تیئه سالجا ۲۰۰٥ هم هام ۳ رد -*
 نیا رد .تفرگ رارق  )تسا یرگراك لقتسم یاهلكشت بوكرس ناشفده هك یتلود هتخاس تسد تالیكشت ود(
 روصنم هب نامجاهم .دش دراو یدایز تراسخ اكیدنس رتفد هب و هدش حورجم یئاكیدنس نیلاعف زا یدادعت شروی
  .دندرك حورجم غیت اب ار شنابز و ندبو  هدرك هلمح هریدم تئیده سیئر ولناسا

 بمب و فتولوم لتكوك اب دراد رارق نارهت نازابخ یاكیدنس لحم رد هك  ام رتفد  ۲۰۰٥ نئوژ لوا رد-*
 رگراك رازه هس دودح هك دش بجوم تامجاهت نیا .دید بیسآ یتخس هب هجیتن رد و هتفرگ رارق هلمح دروم از شتآ
.دنوش نارگراك یاكیدنس یمومع عمجم لكشت و  راك یمالسا یاروش لالحنا ناهاوخ و هدرك عمجت زور نیمه رد

 یمیدق نامتخاس لحم رد هك سسوم یمومع عمجم رد تكرش هب نارگراك ،۲۰۰٥ نئوژ ۳ رد-*
 هب نارگراك دورو زا عنام یتینما یاهورین ،حبص لئاوا زا .دندش هدناوخارف ،دشیم رازگرب نازابخ یاكیدنس
 لمح یمومع عمجم یرازگرب زا عافد رد یئاهدراكالپ هك ینارگراك عیسو عمجت یتدم زا سپ .دندشیم نامتخاس
 نارازه تكرش اب اكیدنس سسوم یمومع عمجم بیترت نیا هب .دش یتینما ئاهورین ینیشن بقع بجوم دندركیم
 ۸۷ و ۹۸ یاهلكتورپ و یللملا نیب یاهدرادناتسا قبط رب دازآ تاباختنا کی رد ار هریدم تیئه و هدش لیكشت رگراك
دناسر بیوصت هب ار اكیدنس همانساسا نینچمه سسوم یمومع عمجم .درك باختنا راك یناهج نامزاس

 جارخا .دندش جارخا راك زا اكیدنس نیلاعف زا رفن۱۷ .تفای شیازفا تدش هب ام هب راشف سپ نآ زا-*
 اكیدنس سسوم یمومع عمجم یهدنامزاس رد هك دندوب یناسك زا ای و اكیدنس هریدم تدیه یاضعا لماش ناگدش
 دحاو تكرش نارگراك رفن رازه هدفه زا رفن رازه تشه دودح هك نا اب تكرش تیریدم . دنوب هدرك افیا یلاعف شقن
.دركیم یراددوخ اكیدنس شریذپ زا نانچمه دندوب هدش قلحم اكیدنس هب

 هلمج زا رفن۱٤ و هتخیر یئاكیدنس نیلاعف لزنم هب یتینما یاهورین حبص شش تعاس ربماسد ۲۲ رد-*
 ماهتا هب نارهت ناتسداد یوضترم یضاق طسوت یریگتسد مكح .دندرك ریگتسد ار اكیدنس هریدم تیئه یاضعا
 تفرگ میمصت هثداح نیا هب لمعلا سكع رد اكیدنس .دوب هدش رداص شاشتغا داجیا و ینوناقریغ یاكیدنس داجیا
 تیقفوم اب باصتعا .دیامن باصتعا مالعا نارگراك یتشیعم تیعضو دوبهب و ناگهدشریگتسد یدازآ یارب هك
 ام یاهتساوخرد هب هك داد لوق نارهت دیدج رادرهش .دش فقوتم نارهت رد رفاسم لقن و لمح و هدش رازگرب
.دنوش دازآ ناگدشریگتسد همه و یگدیسر

 چیه هب و هدنام نادنز رد نانچمه اكیدنس هریدم تئیه سیئر ولناسا روصنم ،اهرارقو لوق مغریلع -*
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 یپ رد .دشن هداهن یعقو یعمج هتسد دادرارق دقع و اكیدنس نتخانش تیمسر هب هلمج زا ام یاهتساوخرد زا مادك
 هس یاهتساوخرد یارب هیوناژ۲۸ هبنش  خیرات رد هك تفرگ میمصت اكیدنس هریدم تیئه ،نیلوئسم ینكش رارق
 .دش بوكرس   یاهقباسیب تنوشخ اب دوش عورش هك نآ زا لبق باصتعا نیا اما .دناوخ ارف یباصتعا الاب هناگ
 نارومام طسوت هك یلاح رد دیدهت و باعرا اب و هتفرگ رارق متش و برض دروم یباصتعا نانكراك و ناگدننار
 و کتك اب اكیدنس هریدم تیئه یاضعا ناكدوك و نانز .دندش راك یریگرس زا هب راچان دندشیم تروكسا یتینما

  .دندش هتفرگ ناگورگ هب یتینما تاماقم هب ناشنارهوش میلست ات و هدش هدیشك نوریب اههناخ زا متش و برض
 هب و ریگتسد دحاو تكرش نانكراك و نارگراك زا رفن  رازه زل شیب هارمهب هریدم تئیه یاضعا زا یدایز دادعت
 اهنآ تشگزاب و هدش جارخا راك زا زین یئاكیدنس نیلاعف زا یشخب.دناهدش لقتنم تاعالطا ترازو و نیوا یاهنادنز
 دنا هدش دازآ هك ام ناینادنز دودعم .تسا هدش لوكوم یفنص و یئاكیدنس تیلاعف زا یتبك تمادن راهظا هب راك هب
 ناتسمز تخس یامرس رد یگنسرگ هب موكحم ناشیاه هداوناخ و دوخ و هدش عنم دوخ لغاشم هب تشگزاب زا
 و زور هب ار بش درگیپ طیارش نیرتدب رد دنراچان دنا هدش یرارف هك یاكیدنس نیلاعف زا یشخب هرخالاب و .دنتسه
 .دنناسرب بش هب ار زور

!رگراك یمارگ نارهاوخ و نرادارب
  
 زین و تازرابم دروم رد لماك روسناس نامروشك یاههناسر همه رد هك یطیارش رد میهاوخیم امش زا

 نیلوئسم دشاب نكمم هك یقیرط رهزا و هداد باتزاب ار ام ضارتعا  یادص ،تسا مكاح هتفر ام رب هك یملاظم
: یارب ار نامروشك

ناگدش ریگتسد زا رفن۱۲۰۰ یدازآ -
 و اكیدنس لیكشت قح یارب هزرابم رطاخ هب هك یناسك هیلك و اناگدشریگتسد همه راك هب تشگزاب -

،دنا هدش جارخا راك زا یگدنز طیارش دوبهب
،تسا  هدش سیسات یللملا نیب یاهدرادناتسا اب هك ام اكیدنس نتخانش تیمسر هب -
.یعمج هتسد یاهدادررق دقع شریذپ -

.دیهد رارق راشف تحت 

تامارتحا اب و امش یارب تیقفوم یوزرآ اب

! هموح و نارهت ینارسوبوت دحاو تكرش یاكیدنس هریدم تئیه
یمومع طباور
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