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نابرھم و هدنشخب دنوادخ مانب  
 

 
 1399 دسا 25

 
 دییأت ار نابلاط رگید ینادنز 400 يدازآ هک حلص یتروشم یلم یخیرات هگرج زا دعب

 چیه نونکا .دیدرگ لیمکت یناغفالانیب تارکاذم زاغآ يارب یساسا لحارم مامت ،درک

 یتیالو ياه هکبش ياضعا ام .درادن تارکاذم نتخادنا ریخأت هب يارب يهناهب فرط

 هلصیف هب هک مییامن بیغرت ار نابلاط و تلود میهاوخیم ناتسناغفا تیالو 15 زا نانز

 تقو عرسا رد یناغفالانیب تارکاذم زاغآ يارب حلص یتروشم هگرج رد مدرم ناگدنیامن

 .دنراذگب مارتحا

 

 دوخ نانطومهزا رفن اهنویلیم ام و هدوب گنج ریگرد ناتسناغفا هک دوشیم ههد راهچ

 نهیم رتشیب یناریو زج يزیچ گنج همادا .میا هداد تسد زا یلیمحت گنج نیرد ار

 هب اممدرم نیب رد رتشیب ياه هدقعو ترفن داجیا ،هانگیب نانطومه یگدنز نتفرگ ،ام

 میناوتیم هناقداص هرکاذمو رگیدکی اب وگتفگ اب هک میدقتعم ام .دروآ دهاوخن ناغمرا

 هب ات دننکیم قیوشت ار ناتسناغفا مدرم ،نایناهج زورما .میئامن لح ار دوخ تالکشم

 و طایتحا اب دیاب روشک نیا نادنورهش ناونع هب امو دنبای تسد زیمآ حلص قفاوت کی

 و يریذپرگیدمه جیورت ،اه يزیرنوخ نداد همتاخ يارب تصرف نیزا يریذپ تیلؤسم

 ،ریقف تلم نیا ناربهر ناونع هب ام .مییامن هدافتسا رگیدمه اب زیمآ تملاسم یگدنز

 تیرثکا .میراد تیلوئسم ،دنا ناتسناغفا يادرف و زورما هک ام ناکدوک و ناناوج لابق رد

 .دنتسه وربور يدایز ياه شلاچ اب ینماان لیلد هب ام ناکدوک و ناناوج قلطم

 و شزومآ ،تامدخ هب یسرتسد زا ناهج و هقطنم ناکدوک و ناناوج رثکا هکیلاحرد

 هب ام ناناوج .دنیامن لمحت ار تنوشخراب دیاب ام ناکدوک و ناناوج ،دنا رادوخرب حیرفت

 ناونع هب بلغا حلسم ياه هورگ رد بذج يارب اهنآ ندوب دعتسم و يریذپ بیسآ لیلد

 نانز ،يزاسدنمناوت و تیامح اب  هک میدقتعم ام .دنوشیم دادملق تینما يارب دیدهت

 ناناوج دننام ناغفا ناناوج .دنشاب لوحت و ریغت ناربهر دنناوتیم ناغفا ناوج نادرمو

 و تلود یتقو .دنراد روما نتخاس رتهب يارب هزیگنا و تیقالخ ،قایتشا ،رگید روشک ره

 هار لابند هب اهنآ ،دنیایم هاتوک تبثم ياهراک هب ناناوج يژرنا ندادریسم رد هعماج

 ؤس اهنآ يریذپ بیسآ زا یتسیرورت ياه هورگ هک تسینامز نیا و دنوریم رگید ياه

 دروم رد ناربهر ات تسا هدیسر نآ نامز الاح .دننکیم مادختسا ار اهنآ و هدرک هدافتسا

 دوخ یصخش تافالتخا و عفانم، دننک رکف دوخ مدرم ياه ییاناوت و اه ینارگن ،اهزاین

 .دنراذگب رانک روشک یبوخ يارب ار

 

 نارگیزاب همه زا ام ،ناتسناغفا هعزانم یللملا نیب و یی هقطنم ،یلخاد داعبا نتسناد اب

 ناگرزب ، یبهذم ناربهر  ،درم و نز ناربهر  ،نابلاط ، تموکح هلمج زا لخدیذ

 تاداهنشیپ  و تاظحالم ات میهاوخیم یللملا نیب هعماج و هیاسمه ياهروشک ،یموق

 .دنریگب رظن رد رادیاپ حلص نیمضت يارب یناغفالانیب تارکاذم نایرج رد ار لیذ

 

 Provincial( نانز یتیالو ياه هکبش

Women’s Networks( هکبش ناونع هب 

 تبث ناتسناغفا هیلدع ترازو رد یمدرم ياه

 تیالو ره رد فلتخم راشقا زا نانز و دنشابیم

 نایماح اب یگنهامه و يزاس دامتعا يارب

 هضرع و حلص ،تاعزانم لح تهج شیوخ

 هکبش .دنیامنیم تیلاعف و يراکمه تامدخ

 وضع 40 یلا 30 اب PWNs نانز یتیالو ياه

 يدنکیاد ، نایماب ، ناورپ ، لباک( تیالو 15 رد

 ، راهرگنن ، ایتکپ ، ناگزرا ، راهدنق ، دنمله ،

 و بایراف ، خلب ، ناشخدب ، زدنک ، نامغل

 لاس رد اه هکبش نیا .دنتسه لاعف )تاره

 و حلص يارب يربارب داهن طسوت 1391

 سیسأت تیالو تفه رد )EPD( یسارکومد

 رتفد ینف تیامح اب تیالو هدزناپ هب ًادعب و دش

 ياضعا .تفای شرتسگ Cordaid دیادروک

 شزومآو تیفرظ ياقترا  ياه همانرب اه هکبش

 ات دنیامنیم تفایرد اهنآ زاین ساسا رب ار

 بوخ هدننک هرکاذم و یجنایم ثیح هب دنناوتب

 تاعزانم لح يارب ناش تیالو حطس رد رثوم و

 اهنآ  لاح هب ات .دنیامن تیلاعف رادیاپ حلص و

 یهاوخداد  و یجنایم اب ار ایاضق 1118 زا شیب

 ياه هدنورپ لماش هک ،دنا هدرک لصف و لح

 ، نانز هیلع تنوشخ ، تاعزانم لح نوچ

 شزومآ ،تقو زا لبق ياه جاودزا زا يریگولج

 ،نانز ییازلاغتشا ،نانز يزاس دنمناوت و

 تیفرظ ياقترا و نانز یسایس تکراشم

 نانچمه اه هکبش ياضعا . دشابیم نارتخد

 براجت و تایرظن لدابت يارب ار مظنم تاسلج

 و نازاس یسیلاپ ،نز ناربهر اب و رگیدکی اب

 دوخ تایرظن و هاگدید ات دننکیم ریاد  نارگید

 يرادتموکح و حلص ،تاعزانم دروم رد ار

 .دنیامن ثحب و کیرش

 

  نانز یتیالو ھکبش هراب رد

 یناغفالانیب تارکاذم یارب نانز یتیالو یاھھکبش تاداھنشیپ و تایرظن
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  سب شتآ
 هک تسا هنالداعان نیا .دنیامن قفاوت هناتسودرشب سب شتآ دروم رد یناغفالانیب تارکاذم نیتسخنرد ات میهاوخیم لخدیذ ياهفرط همهزا ام

 همادا ناتسناغفا رد هانگ یب دارفا نتشک هکیلاح رد ،دنرببشیپ هب یجراخ ياهروشک رد ار زیمآ تملاسم ياهوگتفگ فرط ود ره یسایس ناگبخن

 حلص هب ار اهنآ لیامت و گنج زا ار مدرم یگتسخ امش هک میراد راظتنا ام .دشاب هتشاد

 نارادمتسایس همه و تموکح ،نابلاط اب هک ییاه يدیما ان همه مغرلایلع .دیئامن كرد

 .دیسریم یسایس قفاوت کی هب يزیرنوخ فقوت رطاخب امش هک میتسه راودیما ام ،میراد

 ناگبخن نیب رد یسایس  تردقو عبانم حلص قفاوت کیرد ،تسا هاوگ خیرات هکیروط

 سب شتآ .دنا هدنام فرطیب گنج رد هک ماع مدرم نیبرد هن ددرگیم میسقت یسایس

 ،یگنج تالمح ندرک فقوتم اب ،دنتسه یسایس لصف و لح لابند هب هکینامز ات گنج ریگرد ياه فرط همه نیا ربانب .تسا ام همه عفن هب

 شتآ ماگنه رد هدننک ضقن ياه حانج و هتشاذگ مارتحا هناتسودرشب سب شتآ هب همه دیاب .دنهد ناشن حلص يارب ارناش یسایس هدارا و تیامح

  :میهاوخیم ام أنب .دنشاب وگخساپ سب

  .دنهد نانیمطا نآ  هناقداص قیبطت زا و هدومن قفاوت سب شتآ دروم رد یناغفالانیب تارکاذم نیلوا رد نابلاط و تلود .1

 اشفا سب شتآ ياه هدننک ضقن نآ قیرط زا هک سب شتآ قیبطت زا تراظن يارب لقتسم مزیناکیم کی یندم هعماج ياهداهن .2

  .دنیامن قیبطت و حرط ار ،دندرگ

 وگخساپ دنکیم  ضقن ار سب شتآ قفاوت هک  یفرط رهو هدومن تراظن سب شتآ قفاوت زا ات دراد تیلوئسم یللملا نیب هعماج .3

  .دزاسب

  راد ینعم روضح

 هبرجت ياراد هکینانز لماش حوطس مامت رد حلص ياهتسشن همه ناگدننک كارتشا  ٪30 لقادح هک تسا راد ینعم ینامز طقف ام روضح ام يارب

 رد حلص یتروشم هگرج يرازگرب رد  تموکح ياه شالت زا ام هکیلاح رد .دنشاب ،دنتسه نانز قوقح زا عافد و تیامح ،جیورت رد کین ترهش و

 هک هدنیامن 3400 زا نز 730 اهنت روضح اما مینکیم ینادردق هاتوک رایسب نامز تدم

 نز ناربهر ياه شالت زا ام .تسین لوبق لباق ام يارب دنهدیم لیکشت ار دصیف21 طقف

 هلمج زا فلتخم ياه ییامهدرگ رد ام زاوآ ندرک دنلب و یگدنیامن يارب روشک رسارس رد

 قیوشت ار امش  همه ام . مینکیم لابقتسا یناغفالانیب  ياهوگتفگ و حلص یتروشم هگرج

 یللملا نیب و یلم فلتخم ياه همانرب رد ام زا یگدنیامن هب ار دوخ ياهشالت ات مینکیم

 تروشم تایالو و زکرم رد نانز اب هراومه و دیشاب طابترا رد فلتخم ياه هزوحرد نانز ناگدنیامن اب ،هداد همادا نانز یساسا قوقح ظفح يارب

 یناگدنیامن زا طقف تیالو 15 زا نانز یتیالو ياه هکبش ياضعا ام .دییامن هئارا اه همانرب  نیا رد ار نانز تاداهنشیپ و اه ینارگن نانچمه .دینک

 سامت رد تایالو و زکرم رد نانز ياه هورگ اب مظنم لکش هب و دنراذگیم مارتحا ییوگخساپ و تیفافش لوصا هب هک درک میهاوخ تیامح

 :میهاوخیم  ام نیاربانب .دنشابیم

  

 دییامن هئارا اهتسشن مامت رد ار ام ياههاگدید ،دیهد همادا روشک رسارس رد ناینابرق و نانز ياه هورگ اب ارنات تاطابترا ربهر نانز .1
 .دیزادناین رطخ هب ار ام قوقح ام عامجا و یهاگآ نودب و

 ناگدننک كارتشا زا ٪30 لقادح هک نانیمطا نیا اب دهد ناشن نانز تکراشم و قوقح دروم رد ار دوخ تیدج و دهعت دیاب تلود .2

 ناتسناغفا رد هک فلتخم ياه هورگ و اه هزوح زا نانز قوقح زا عافد هقباس ابو هبرجت اب دهعتم نانز ،حلص ياه همانرب مامت رد

  .دنشاب ،دننکیم یگهدنز

 نانیمطا اه همانرب رد اهنآ تکراشم زا و دنناجنگب دوخ ياه میت رد دننکیم یگدنز ناتسناغفا لخاد رد هک ار ینانز دیاب نابلاط .3
 .دنیامن هئارا ارناش تاداهنشیپ و اه ینارگن ات دننک لصاح

 نانچمه و حلص ياه همانرب یللملانیب و یلم ناگدننک رازگرب و هدومن مارتحا دصیف 30 لقا دح لصا هب دیاب یللملا نیب هعماج .4

 ینانز لماش نیا .دنهد رارق لوئسم دش هراشا نآ هب الاب رد هک طیارش دجاو نانز ٪30  لقا دح كارتشا هب ار نابلاط و تلود
 .دنتسین طلسم یللملا نیب ياهنابز ریاس ای یسیلگنا ناسل هب هک دشاب

 نیب رد یسایس  تردقو عبانم حلص قفاوت کیرد 
 مدرم نیبرد هن ددرگیم میسقت یسایس ناگبخن
 هب سب شتآ .دنا هدنام فرطیب گنج رد هک ماع
 تسا ام همه عفن

 تیالو 15 زا نانز یتیالو ياه هکبش ياضعا ام
 هب هک درک میهاوخ تیامح یناگدنیامن زا طقف
 و دنراذگیم مارتحا ییوگخساپ و تیفافش لوصا
 و زکرم رد نانز ياه هورگ اب مظنم لکش هب
 .دنشابیم سامت رد تایالو
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 تدحو و تابث
 ساسح عطقم نیا رد یموق ناگرزب و یبهذم ناربهر ،ناناوج ،نانز ،یندم هعماج ،یسایس بازحا هلمج زا ناغفا فلتخم ياههورگ نیب رد تدحو

 مه اب روشک یلم عفانم و حلص يارب و دنراذگب رانک ار دوخ تافالتخا دیاب ماظن یماح ياههورگ همه .تسا مهم رایسب ناتسناغفا رد حلص دنور

 ار رگیدکی دیابن و دنشاب تابث اب و دحتم حلص تارکاذم و اهوگتفگ رد دوخ ياه هینایب و اه مایپ رد دیاب ماظن یماح ياه هورگ .دنیامن يراکمه

 ماجسنا و داحتا راظتنا دوخ یللملا نیب ياکرش زا نانچمه ام .دننک رابتعا یب و فیعضت

 دننامه ناینابرق قوقح و اه تیلقا ،نانز قوقح هب تبسن اهنآ هک میراد راظتنا ام .میراد

 دهدیم ناشن نابلاط يارب ار دیدج ناتسناغفا ام ماجسنا و داحتا .دنشاب عطاق 2002 لاس

 مه تسد هب تسد یلم فده کی هب یبایتسد يارب عونتم و فلتخم ياه هورگ هک

  :میهاوخیم ام نیاربانب .دنهدیم

 

 اه تیلقا ،نانز قوقح هب هک ینادرم اب رگیدکی زا تیامح يارب ربهر نانز .1
 هزاجا حلص ياه همانرب رد هک میهاوخیم امش زا ام .دنیامن یگنهامه و يراکمه دننکیم تیامح اهنآ زا و دنراد داقتعا ناینابرق و

   .دیامن يراتفردب ای یمارتحا یب نانز اب یسک دیهدن

 نانز همه و گنج ناینابرق هژیو هب هعماج فلتخم راشقا اب یتروشم ياه تسشن هب رتشیب زکرمت دیاب یلم هحلاصم یلاع ياروش .2

  .دیامن لصاح نانیمطا ههد ود ياهدرواتسد ظفح     و حلص دنور يارب اهنآ تیامح زا ات دشاب هتشاد رادمتسایس نادرم و

 دیاب رگید ياه هورگ و ناتسناغفا تموکح ،نابلاط اب تارکاذم نایرج رد اکیرما هدحتم تالایا هژیو هب یللملا نیب هعماج .3

  .دنهد همادا تیدج و دهعت اب اه تیلقا قوقح ، نانز قوقح و يرشب قوقح لوصا و اه شزرا زا ارناش تیامح و یهاوخداد

 

 اهوگتفگ
 دنوریمن گنج نادیم هب زگره اهنآ هداوناخ ياضعا ای اهنآ ، دنناشک یم شلاچ هب ار رگیدکی یسایس ياه يریگرد اب یسایس ناگبخن هکیلاح رد

 بیسا اهنآ یگدنز ،دنتسه وربور گنج تالمح و تنوشخ اب هک دنتسه هعماج ریقف دارفا نیا .دنیامن كرد ار اه یناریو و گنج ياه هنیزه ات

 مدرم نیا یگدنز نوناق تیمکاح و بوخ يرادتموکح مدع ،نیارب هوالع .دنا هدنام مورحم تفرشیپ و شزومآ زا اهنآ ياههداوناخ و تسا هدید

 ناگبخن هک یللملانیب و یلم حطس هب حلص ياهوگتفگ و تارکاذم رانک رد هک میدقتعم ام .تسا هتخاس رثاتم  رگید هورگ ره زا رتشیب ار ریقف

 هب زاین ام مدرم تیامح و دامتعا ندروآ تسدب روظنم هب ،دنشابیمزکرمتم تردق میسقت يور رب ،يرشب مهم تاعوضوم ياج هب  نآ رد یسایس

 .دنیامن کیرش و ثحب ییوگخساپ لصا و يرادتموکج دوبهب يارب ارناش تایرظن مدرم ات میراد تاج هیرق و تایالو حطس هب اهوگتفگ هلسلس

 ام نیاربانب .تسا مهم رایسب رادیاپ حلص يارب هیاسمه ياهروشک زا ناگدنهانپ هنادنمتزع تشگزاب و اهنآ ياههداوناخ و نایوجگنج ماغدا

  :میهاوخیم

 رد ار گنج ناینابرق اصوصخم   نادرم و نانز لومشب مدرم اب موادتم ياه تسشن ،دامتعا داجیا يارب یلم هحلاصم یلاع ياروش .1

 .دریگب رظن رد حلص دنور زا اهنآ تیامح زا نانیمطا يارب ار اهنآ تاداهنشیپ و تایرظن ،اه ینارگن و دنشاب هتشاد تایالو و زکرم

 جیورت يارب ار اهنآ تایرظن و هتشاد یتروشم ياه تسشن فلتخم ياه روتکس رد شیوخ ياکرش  همه اب دیاب یتلود ياهداهن همه .2

  .دنیامن قیبطت، هدومن لصاح اه روتکس مامت رد حلص

 ياه هشیر دروم رد ثحب يارب تموکح ناگهدنیامن و نابلاط ، نادرم و نانز نایم  ار اه وگتفگ هلسلس دیاب یندم هعماج ياهداهن .3
  نانچمه .دننک یهدنامزاس عاضوا دوبهب يارب ارناش تاداهنشیپ و نوناق تیمکاح و يرادتموکح اب مدرم ياه شلاچ ، تاعزانم

  .دنیامن کیرش تاعوضوم هب یگهدیسر يارب یللملا نیب هعماج و نابلاط ، اههناسر ، ربهر نادرم و نانز ، تلود اب ار تاشرازگ

 

 

 

 

 هینایب و اه مایپ رد دیاب ماظن یماح ياه هورگ
 و دحتم حلص تارکاذم و اهوگتفگ رد دوخ ياه
 یب و فیعضت ار رگیدکی دیابن و دنشاب تابث اب
   .دننک رابتعا

 
  هک میراد راظتنا ام یللملا نیب ياکرش زا ام
 ناینابرق قوقح و اه تیلقا ،نانز قوقح هب تبسن
 .دنشاب عطاق 2002 لاس دننامه
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 ددجم ماغدا
 ار یمهم ياه هتخومآ 2010 و 2002 لاس ددجم ماغدا و حالس علخ ياههمانرب .تسا يرورض رادیاپ حلص يارب نابلاط ددجم ماغدا و هحلاصم

 قیبطت و حرط ار رت هدنزاس ورثؤم همانرب کی میناوتب ات تسا هتشاذگاجرب ام يارب

 ییازلاغتشا ياه تصرف دیاب ، وگتفگ ياه هنیمز داجیا رب هوالع هک میدقتعم ام .مییامن

-هداوناخ يارب دمآرد داجیا هب رداق اهنآ ات مینک داجیا زین نابلاط نایوجگنج يارب ار

 یماظن هبش ياه هورگ یخرب اب اهنآ دنویپ يدج رطخ  نآ ریغ رد .دندرگ دوخ ياه

 :میهاوخیم ام نیاربانب .دراد دوجو ،دشابیم تینما و حلص يرادیاپ هب دیدهت هک رگید

 لماوع ییاسانش ، یلبق ياه همانرب یسررب ،هحلاصم و حالس علخ دروم رد یتروشم تاسلج دیاب فرط ود ره زا هرکاذم ياه میت .1
 یلم همانرب کی نآ ساسا هب .دنشاب هتشاد اکرش اب دندوب هدیدرگ هتشذگ ياه همانرب یبایماک و یماکان هب جتنم هک یجراخ و یلخاد

  .دنیامن بیترت دشاب قیبطت هب هداما اعیرس حلص قفاوت زا دعب هک نیرجاهم تشگزاب و نایوجگنج يارب ددجم ماغدا و هحلاصم

 ياهروشک براجت نانچمه و دنهد ماجنا روشک رد نیرجاهم تشگزاب و ددجم ماغدا دروم رد ار تاقیقحت یندم هعماج ياهداهن .2
   .دنیامن کیرش یلم هحلاصم یلاع ياروش اب ارناش تاداهنشیپ و تایرطن و هدومن هعلاطم دندوب قفوم ددجم ماغدا رد هک ار رگید

 یلم هحلاصم همانرب هب و دنیامن میلست ،هتشاذگ نیمز هب ار دوخ هحلسا هک دننک قیوشت ار شیوخ نایوجگنج دیاب نابلاط ناربهر .3

 .دندنویپب ددجم ماغدا و

  تراظن
 تقوم ياه سب شتآ و اهتنوشخ شهاک هرود لوط رد .تسین لوبق لباق لمع کی رگید يوس زا تنوشخ همادا و فرط کی زا حلص زا تبحص

 اهنآ ،نیارب هوالع .تشاد همادا یگنج تالمح ،دندوب هدیسر قفاوت هب سب شتآ يارب نابلاط و تلود ،فرط ود ره هکیلاح رد میدرک هدهاشم ام

 هب هنافرطیب و هدومن یسررب ار حلص دنور فلتخم لحارم ات مییامن حرط تراظن يارب لقتسم مزیناکیم دیاب ام .دنتسناد مهتم ار رگیدکی امسر

 لاثم روط هب .مییامنراکشآ و ییاسانش ار حلص نیفلاخم بیترت نیدب .میهد شرازگ مدرم

 قافتا  نیا رگا و دندرگنرب گنج هب دنا هدیدرگ دازآ هک نابلاط ناینادنز  ات ددرگ تراظن

 :میهاوخیم ام نیاربانب .دنشاب وگخساپ و لوئسم دیاب نابلاط، دتفیب

 تراظن يارب ار مزیناکیم ات دننک قفاوت فرط ود ره زا هرکاذم ياه میت .1
 یتراظن ياه شرازگ و هدومن قیبطت و حرط حلص دنور لحارم مامت زا لقتسم

  .دنیامن کیرش مدرم اب ار

 دنور هلحرم ره يارجا زا تاشرازگ و دنیامن داجیا تاج هیرق و تایالو حطس رد ار یتراظن لقتسم مزیناکیم یندم هعماج ياه داهن .2
   .دنزاس کیرش مدرم اب تایالو حطس رد ار حلص

 و عنام هک ار يروشک ای هورگ ره و هدنام یقاب حلص همانقفاوت نماض ناونع هب اکیرما هدحتم تالایا هژیو هب  یللملا نیب هعماج .3

 .دهد رارق وگخساپ ، دوش حلص دنور فلاخم ای

 ینادردق یللملانیب هعماج تیامح و اه فرط همه ياه شالت زا ام .میتسه رتکیدزن حلص قفاوت هب رگید نامز ره زا هک میدقتعم ام ،همتاخ رد

 ،ناتسناغفا تلود هک میتسه نیبشوخ ام  .تسا لح لباق وگتفگ اب هعزانم ای و يریگرد هنوگره هک مینکیم دیکأت  رگید رابکی ام .مینکیم

 کمک زیمآ حلص یگدنز و ناشروشک يزاسزاب رد ار ناناغفا و هدوب دنباپ شیوخ ياه هدعو هب یللملانیب هعماج هیقب و هدحتم تالایا ،نابلاط

 نارهاوخ و ناردارب يارب رتهب و نما ياج کی  هب ار نآ و هدومن تلادع شیوخ نهیم اب ات میشاب حلص دهاش يدوز هب هک میراودیما ام .دننکیم

 ای و رفس یتلادعیب و ضیعبت ،تنوشخ زا رارف ای و هقاش ياهراک ،يوادت يارب رگید روشک هب دشابن روبجم یناغفا چیه ات میئامن لیدبت دوخ

  .دنیامن ترجاهم
 
 

 دناوتب میراودیما هک تسا هدش هیهت زور هسرد یسارکومد و حلص يارب يربارب داهن يراکمه اب تیالو 15 زا ناغفا نانز طسوت دنس نیا :تون

 هعماج میهاوخیمن ام .دشاب رادیاپ حلص هب ندیسر هار رد ام هاگدید نانچمه و تایالو و زکرم نانز کیدزن طابترا ،ناغفا نانز تیفرظ هدنهدناشن

 رد ار ام و هتشاذگن اهنت دربن نادیم رد ار ام هک تسا نیا میهاوخیم اهنآزا هکیزیچ اهنت .دنمزرب ام يرشب قوقح يارب ار ام هزرابم  یللملا نیب

   .دنیامن تیامح ام يرشب قوقح يارب ام هزرابم دنور

 یارب ار ییازلاغتشا یاھ تصرف دیاب ام
 ھب رداق اھنآ ات مینک داجیا زین نابلاط نایوجگنج
 دندرگ دوخ یاھهداوناخ یارب دمآرد داجیا

 حرط تراظن یارب لقتسم مزیناکیم دیاب ام 
 ار حلص دنور فلتخم لحارم ات مییامن
 شرازگ مدرم ھب ھنافرطیب و هدومن یسررب
 ییاسانش ار حلص نیفلاخم بیترت نیدب و میھد
 مییامنراکشآ و


