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 زا یاهمجرت

 

  دنام: اج 9ک هک نآ 15 :د3دج /1اهج /.-خاس
 

 نز ماقم نویسMمL ٔهسلج /I-موس و تصش ه: باطخ 1Aاهب /1اهج ٔهعماج ٔه=نا=ب
 

 ۲۰۱۹  سرام ۸ -کروQRین
 
  
 

 یارب هک دوش قالطا ا[همانرب و ا[یراذگتسا=س زا یاهعومجم ه: دناوتc حطس ک3 رد _امتجا یا[ت3امح  
Lسآ و رقف ش[اMبnارط یریذp ضوم .دناەدشQات ع

u
 نxRتریذnبMسآ ەژRو ه: ناvم[ یارب _امتجا یا[ت3امح /I-م

اتدمع هک راشقا
|

 رارق هجوت دروم یرتمهم تق=قح وترپ رد د3ا: هک دراد ت=م[ا نانچ دن{س[ ناLدوک و نانز زا ل~ش{م 
 نیا .دنشا: دنمەرهب ام ک.�شم نطو ناوارف عبانم زا د3ا: ��� عQن cامت و تسا دحاو ناس�ا عQن هک تق=قح نیا :د�Iگ
�دنز زا دنراد قح مدرم ۀم[ هک دشا: ەدشهتفریذn .�ق=قح نون�ا م[ د3ا: عQضوم

�
 �.�سد تصرف ا: ەارم[ ،هنادنمتفا�� 

�دنز دوخ یونعم یا[شزرا ساسا رب دنناوتب د3ا: ،دنشا: رادروخرب .�شادهب تامدخ و ت=ف=ک ا: شرورپ و شزومآ ه:
�

 
 .دننک اف3ا ناشعماوج یزورهب یارب ار دوخ مهس تمدخ و ملاس یا[ەداوناخ شرورپ ،راL قxRط زا و دننک
 

�نا3v حضاو یا[تلالد زا �3 نادرم و نانز یربارب ،ەوالع ه:
�

�نا3v ۀدنیازف شریذn .تسا ناس�ا عQن 
�

 یربارب و 
 ،تلادع ه: هک ار /1اهج ندمت کR�5 3ردت روهظ 15وخ ه: هک یدامن ،تسا نردم �ع یا[دامن زا �3 نادرم و نانز
�نا3v لماL زورب ،دوجو نیا ا: .د[دc ناش� تسا هتسارآ ەافر و ل:اقتم ط:اور

�
�دنز فلتخم یا[هصرع cامت رد 

�
 زون[ 

 ¤عف مظن هک /�Rرات یا[و�Iن ه: هجوت ا: .دنیامنc س.�سد زا رود نآ ققحت عقاوم /pرب و تسا ەد=سرن ققحت ه:
ا§لاغ نا.�خد و نانز هک تسMن /�Iگنارب بجعت دناەداد ل~ش ار عامتجا

|
 مظن رد دوجوم یا[.�لادع15 زا ار همدص نR.�شMب 

�نا3v لصا .�شMب هچ ر[ شریذn هک ©اح رد .دنن¨بc ¤عف
�

 یرا=س� ،تسا ەدوب متسMب نرق یا[ثا�Iم نxRتگرزب زا �3 
�نا3v ریاغم هک دناەدش انب 1̄ا[شزرا ساسا رب _امتجا لوادتم یا[ماظن کRژولوئد3ا یا[ەدولاش زا

�
 1̄ا[نامرآ .دن{س[ 

 یارب یاهل=سو ناونع ه: 1̄ارگتموصخ ه: ه=کت و نارگ3د رب ا[ەورگ زا /pرب .1اذ یرترب ه: روا: ،�5لطراصحنا نوچم[
�نا3v لصا هک نآ هج={ن .دناهتخ=مآ عامتجا یا[راتخاس دوپ و رات رد ،تف��Mپ

�
 ا[راتخاس نیا رب �طس روط ه: دناوت´ن 

�نا3v لصا رگەولج دنناوتب هکنیا یارب عامتجا یا[راتخاس و ا[ماظن ،دوش راوس
�

 .دنبا3 ید3دج ل~ش د3ا: دنشا: 
 

 هنوگچ هک تسا نیا نآ وضع یا[روشک و دحتم للم نامزاس ت=م[ا ه: µمجم یور شMپ �اسا شسرپ ک3
cمج یاوق و ا[یدنمناوت 1̄افوکش ۀنیمز ناوتµ امتc مز مدرم-I/ :نیا زا و درک م[ارف ار نا.�خد و نانز صوصخ ه 

�نا3v لصا ؟درب ەرهب اوق و ا[یدنمناوت
�

 حطس رد قیمع تا�Iیغت مزلتسم ،شایراتخاس یا[تلالد زا رتارف ،یربارب و 
 و ا[شزرا ،ا[ەا¼د3د ەراوم[ دارفا cامت تسا مزال .تسMن ا�5م تلادع /I-تسار تا§لاطم زا سک چی[ .دن{س[ گن[رف
 .دننک یرگنزا: ار نارگ3د ا: دوخ تاطا§ترا



  

 
 یداصتقا یا[یرباربان عفر

 
�دنز یا[ەرود  لوط رد نانز

�
�ن[رف و _امتجا یا[راجن[ هج={ن رد دوخ 

�
 روط ه: µطاقم رد ا[یرباربان و 

 را=س� دنوش رقف راچد و ەداد تسد زا ار دوخ دمآرد نانز هکنیا لامتحا ا[روشک زا یرا=س� رد .دن{س[ ریذnبMسآ صاخ
 نیا ه: بلغا نانز یرورا: یا[شقن ،دن{س[ هتف��Mپ را=س� یداصتقا رظن زا هک µماوج رد .�ح .تسا نادرم زا شMب
 عناوم .تسا ەدش ەداد ا[نآ ه: راL یو�Iن رد دوخ درم نا3اتم[ ا: .1وافتم یا[ت=لوئسم و ا[شقن هک تسا ەدوب انعم
 عفر .دراد دوجو م~حتسم یا[تخاسرRز زا یدنمەرهب و cومع تامدخ ه: نا.�خد و نانز �.�سد ەار � رب یرا=س�
 یداصتقا مظن ک3 و À=حمتس¿ز یراد3اµ، nمج ت=نما جورم هک دراد یا1̄اورم~ح یا[ماظن ه: زا=ن عناوم نیا ´ئاد
 هجوت هتسÁاش _امتجا یا[ت3امح یارب ناشتRروحم ه: هجوت ا: بسانم یداصتقا تا§¨ترت .دنشا: هنالداع و هنافصنم
 .دن{س[ ەژRو

 
 /ÅاL عبانم ،ناهج هک تسا ەدش تسردان روصت نیا داج3ا ثعا: دودحم یاەدع تسد رد تورث طرفم زکرمت

 د=لوت رب زکرمت ،هسوسو ک3 هک تسا کرد ل:اق ،مدرم مومع یارب رقف عفر قرط �ررب رد .درادن ار ش�ان�اس ۀم[ یارب
 زا=ن ار نآ هک دسرب /1اسک ه: ی.�شMب تورث هک تسا ەد=ماجنا نیا ه: بلغا 1̄ازدمآرد و دشر ه: فÆ هجوت .دشا: تورث
 یدودحم ٔەدع دن[دc ەزاجا هک /1وناق یا[راتخاس .دن{س[ تورث دنمزا=ن هک تسا ەدوزفا /1انآ ت=مورحم رب و دنرادن
 هک /1امز ات .دن[د همادا دوخ راL ه: دنناوت´ن دننک تشا§نا ناش�ا~3دزن و دوخ یارب یدام عبانم زا یاهنافصنم�Iغ ریداقم
 .1ا§ث15 ،دن[د همادا دامتعا و تلادع دننام .Åالخا تاظحالم /.-س�اد ط§ترم �Iغ و /.-فرگ ەد3دان ه: یداصتقا یا[لدم
 .دوب د[اوخ جنر رد تc ���Rامت و تفا3 د[اوخ شÁازفا /1اهج ©ام

  
 رد یداصتقا م3اداراn اما .درک ساسحا ناوتc ار تس¿زط=حم یدوبان یا[دما=پ ناهج �ات� رد تق=قح رد

ات نانچم[ .�عنص یا[روشک ��Éا
u

 رقف ه: ثعا: هلئسم نیا .د�Iگc رظن رد �5ناج رثا ک3 ناونع ه: ار À=حمتس¿ز تا�Iث
 .تسا ەدش تع=بط ناهج عــــ�R بxRخت و ریذnبMسآ یا[ت=عمج زا ەدافتساءوس ،1̄اتسور عماوج ندش ەد=شک
 رد /I-مز ۀرک یا[ەدودحم ه: هجوت ا: ار یداصتقا لئاسم هک دن{س[ ندش ر[اظ لاح رد �9خ:دQRن و د3دج یا[لدم
 هتسÁاش ،¤L روط ه: .دوش ەد=جنس ناشÁا[ت3دودحم و ل=س�اتپ ات دن�Iگ رارق �ررب دروم د3ا: ا[لدم نیا .دن�Iگc رظن
�نوگچ کرد ه: ار Íجوتل:اق عبانم /1اهج ۀعماج تسا

�
 نوچم[ ©وصا نوما�Iپ یداصتقا یا[لدم ی�Iگل~ش 

 .د[د صاصتخا فلتخم عماوج یا[زا=ن عفر یارب ا[نآ زا ەدافتسا و ل:اقتم ط:اور و تلادع ،µمج یرادتناما
 
 ناس�ا حور یاوق /.-خاس افوکش

 
 و تخاس /I-نچم[ و ناملعم ظفح و شزومآ ،بذج یارب µنام یدام تورث دوبمL ،ناهج �ات� عماوج رد

 زا �3 ناونع ه: .�لود یا[تخاسرRز تQRقت رب ۲۰۳۰ ٔهعسوت راL روتسد .تسا ەدوب ��زومآ تا/�Iهجت یرادهگن
ات یا[ەویش

u
 هتس�او یدام عبانم دوجو ه: یدح ات شرورپ و شزومآ ت=ف=ک هچ رÑا .دنکc د=�ات ناvم[ یارب شزومآ /I-م

 قطانم نxRت�Iقف و نxRتەداتفارود رد .�ح هک تسا نآ رگناش� مدرم ۀدوت حطس رد 1Aاهب عماوج زا یرا=س� ۀxÒجت اما تسا
 یدام عبانم ۀنارا=ش[ صاصتخا و هجوت ،تقو فÆ ا: هک تسا دوجوم /1اس�ا عبانم زا یدنمشزرا ۀ�Iخذ /�Iن ناهج
cدنوش افوکش دنناوت. 

 
 ص=خشÕ یارب ¤حم /I-ن�اس یدنمناوت ،لاثم یارب( دنکc 15اRزرا ار دوخ عبانم و ا[1̄اراد هعماج ک3 هک cاvن[

�دنشخ: ؛ا[لحەار دروم رد تروشم و ا[شلاچ
�

 یا[1̄اراد و ا[دادعتسا ،تقو ص=صخت ه: ل3ام هک هعماج یاضعا 
 ام ٔهxÒجت .دنوش ل3د§ت تصرف ه: دنناوتc ا[ت3دودحم )دن{س[ تا/�Iهجت ریاس و ەداس یا[انب تخاس یارب دوخ یدام
� م[ارف ات د3ا§ن تسا /1اس�ا یا[یدنمناوت زا µ=سو ف=ط شرورپ شفد[ هک ��زومآ دنیآرف ک3 زاغآ تسا ەداد ناش



  

 هلمج زا تسا ��زومآ دنیآرف لL ه: هجوت ه: دنمزا=ن ت=ف=�ا: شزومآ .دنام: قوعم ��I/Rف م~حتسم یا[تخاسرRز ندش
 دنیآرف هک یاهعماج تکراشم و ی�Iگدا3 یارب بسانم À=حم داج3ا ،بسانم �رد ۀمانرب ۀ=هت ا3 باختنا ،نا=xÒم م=لعت
 اما .دنیامن تQRقت و ل=م~ت ار فلتخم داع:ا نیا دنناوتÙ cخشم دح ات یدام عبانم .دریذcn تروص نآ نط: رد ی�Iگدا3

Æ/اد و ناملعم هک م=نک لصاح نانیمطا هک تسا نآ رتیرو� یدنیآرف ؛دننکÚ c ار یزاسدنمناوت دنیآرف ک3 نازومآش
 .دزاسc افوکش ار ناس�ا حور یاوق هک

 
 تفرگ رظن رد ،/1اس�ا لقع �Iظن ،ا[ت§[وم زا یاهعومجم نوچم[ ناوتc ار نآ انعم ک3 رد هک -/1اس�ا حور

 /1اس�ا حور .تسا ەدارا لامعا و ندRزرو قشع ،تخانش یدنمناوت یاراد -دزاسc زاتمم ا[هنوگ ریاس زا ار ا[ناس�ا هک
 ەافر دودحمان عبانم زا �3 زا ت���R بMترت نید: و تسا ەدش هتفرگ ەد3دان نآ شزرا /1الوط .1دم یارب هک تسا 1̄و�Iن

 ات دنک کمL ناLدوک ه: هک تسا شرورپ و شزومآ زا _ون دنمزا=ن ناس�ا حور یاوق 1̄افوکش .تسا ەدنام مورحم دوخ
�دنز ک3 /.-شاد یارب م[ و تسا مزال ناش{یصخش لوحت و �Iیغت یارب م[ هک دن[د شرورپ ار �9�اد و ا[تراهم

�
 .د=فم 

 ی�Iگم=مصت یا[دنیآرف رد تک�� 1̄اناوت ،/�ف یا[تراهم رب طلسÕ ،´لع شزومآ ،ا[/�[ و تا=بدا شرورپ و شزومآ نیا
 شرورپ ا: نامزم[ .د�Iگc رب رد ار ا[لح ەار دروم رد تروشم و ا[زا=ن ص=خشÕ یدنمناوت شرورپ ،µمج و یدرف
 یارب /1ا=Ûب و دنوشc افوکش تا=قالخا و هفسلف ،تاعا.�خا ،مولع ،ا[/�[ ،هعماج رد ا[نآ زورب و ناLدوک یا[یدنمناوت
 .دننکc م[ارف ندمت

 
 د3دج /1اهج /.-خاس

 
ات رد /1اوتان

u
�دنز زا هلحرم ر[ رد نا.�خد و نانز یارب _امتجا یا[ت3امح /I-م

�
 ک3 یا[هناش� زا �3 اهنت ناش

 ،ا[یراذگتسا=س رد �Iیغت قxRط زا د3ا: ¤عف مظن هک تسانعم نید: نیا .تسا ´3دق و ەداتفاراL زا _امتجا مظن
 داج3ا یارب ،اما .دنک �Iیغت ،د3دش یا[یرباربان زا ��ان یا[فا~ش عفر یارب .1ا§¨ترت داج3ا و هنالداع /I-ناوق بQRصت
�دنز زا د3دج 1̄ا[وÜلا

�
 ا: .دوب دن[اوخن /ÅاL دن{س[ مزال دنچ ر[ تا�Iیغت نیا ،دن[د 1̄افوکش و دشر ٔەزاجا مدرم ه: هک 

اق=قد عامتجا یا[راتخاس و ا[ماظن زا یرا=س� هک نیا ه: هجوت
|

 عبانم ،دناەدش pارط یرباربان و هطلس موادت روظنم ه: 
 هعومجم نوما�Iپ هک دوش داصتقا و شرورپ و شزومآ ،1̄اورم~ح رثؤم یا[لدم ٔەراÒرد ی�Iگدا3 فÆ د3ا: Íجوت ل:اق
Lالما

ً
 ،دنربارب م[ ا: نادرم و نانز ،تسا دحاو ناس�ا عQن :هکنیا نوچم[ ©وصا ،دنشا: ەدش هتخاس لوصا زا ید3دج 

 نامدرم ۀم[ لماL تکراشم ا: هکنیا و دنک اد=پ زورب ل:اقتم ط:اور و یرا~م[ قxRط زا دناوتc ەورگ ک3 زا ەدمآرب یاوق
 .دش د[اوخ م=کحت یداRز دح ات ت���R تف��Mپ ،ەزات /1اهج تخاس رد

 
 


