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اههاگشناد دیتاسا اب هسلج

 ملاغ و ملغ مالم هة ماظن مامتها طیامن
 نیدامن هسلج نیا اة هاگضناد و داتسا و

لیکضت هصیگنا

 زىضک یاههاگضناد لئاسم همه شا یربهز عالظا مدغتزورض ملغ و هاگضناد ،زىضک لئاسم هنیمش زد دیتاسا ثلاعم یخسة ندینص
 اههاگضناد نیعتتسم اة طاتتزا و یسیگشزاصگ نیغ زد

یربهز تامىلػم طیاصفاهسمث
هاگضناد لئاسم

هنیمش

 نىگانىگ لئاسم هة تتسن اههاگضناد زد عىنتم یاههاگدید

زىضک زد همجست نایسج سة تزاظن هة دالتغاهنىمن
نآ رشن و همجست هاگتسد نتصارگ داشآ هة دالتغا لةالم زد 

یربهز ؼضىم فلتخم یاههاگن دىجو عىضىم ندىة هجىت لةاك 

تاکن
وناریپ ی

فرشیپ ن
هلع ت

روشک ی

نآلا ات طیپ لاس هدشاود هد شا زىضک یملغ تکسح زاسمتسا و شاغآ

 و »یملغ تفرشیپ و ملغ نامتفگ« ظفح
اههاگضناد زد »زىضک یمىمغ تفرشیپ نامتفگ«

 اههاگضناد تیفیک ندسة الاة

یسزاف ناةش ذىفن و شرتسگ یاسة زىضک زد یملغ تفرشیپ شا هدافتسا

یمالسا - یناسیا تفرشیپ یىگلا هة هجىت

طلاچ یمالسا یزىهمج ماظن لةالم زد دىنغ نمصد ههتج دىجو

اپوزا و ایند یاهزىضک رثکا هن و دنمتزدك زىضک دنچهرتسگ

 یسیگىلج فده اة یملغ هنیمش زد ینکصزاکنمصد هةسح
یملغ زادتكا هة ناسیا ندیسز شا

ملغ تکسح ندىة هػسىت و ممغ هة وز و صیمآتدهاجمتیصىصخ
رتضیة یضػة زد و رتمک یضػة زد یملغ یاههنیمش همه زد 

 اههنیمش همه زد دىجىم یملغ تکسحیةایشزا
 تسا یمالسا یزىهمج شاین دزىم یملغ تدهاجم نامه

 زىضک یملغ تفرشیپ سة ینتم ایند یملغ ربتػم صکاسم زامآدیؤم

 ناسیا زد ملغ تفرشیپ دصز ندىة ایند غسىتم سةاسة ۱۳

سیخا لاس هدشاود نیا زد زىضک یملغ دصز یسةاسة ۱۶ طیاصفا
قادصم

 دایش زاسکت سثا زد زىضک یملغ تفرشیپ هة طىةسم یاهزامآ ندص یداغثیسآ

 زىضک یملغ تفرشیپ یاهزامآ نداد
 ناىت تزىص زد نآ زاکنا و ام اة ندىتن بىخ نیغ زد

اهنآ ندىتن یلخاد لیلد هة ایند صکاسم یاهزامآ زاکنا مدغ
تیمها تلغ

۲۰۱۸ لاس زد ایند یملغ مزاهچ هتتز ثسکینیةیضیپ
 یملغ تفرشیپ زاسمتسا تزىص زد ]سیلگنا و نیچ و اکیسمآ شا دػة[ 

تفرشیپ هة وز تکسح و شوز طیامنهسمث
اهزامآ ندىتن یػعك نیغ زد زىضک یاههاگضناد 

باللنا لوا نازود اة شوسما یهاگضناد تیػضو ندىة زوآتفگصیسیگ هجیتن

ىجضناد زاصهدصزاهچ و نىیلیم زاهچ دىجو
باللنا لوا زاصهداتفهودص اة هسیالم زد 

 دانتسا سپ یملغ تالالم طیاصفا

 اههاگضناد زد یهاگضناد ملػم زاصه تصص دىجو
باللنا لوا زاصه جنپ اة هسیالم زد یضهوژپ صکاسم و  دهاص

زىضک یملغ تکسح ندص دنک ای فكىت شا یسیگىلجهفیظو

 ملغ مدلم غخ شا ندىة ثلغ

 ایند زد ملغ ناوزاک فكىت مدغ هة هجىت اة نتفز ىلج و یلػف هاگیاج ظفح

یگدنش شاین دزىم یاهطناد شا یزایسة زد نمصم یاهیگدنامثلغ تزورض

 تدهاجم و شالتهمشال

 نآ یتاذ ششزا و تماسک سة هوالغ ملغ ینیسفآتزدك تیمها تلغ

 تماسک و تصغ اة و تحاز یگدنش یاسة تزدك هة تلم کی شاینتزورض

یسایس زادتكا

یداصتكا زادتكا
 اه هصسغ

 نایناهج مضچ زد تلم کی یاسة تماسک و وسةآ داجیاهسمث
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دزاىم
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تاکن
وناریپ ی

فرشیپ ن
هلع ت

روشک ی

 یمالسا یزىهمج ماظن لةالم زد دىنغ نمصد ههتج دىجو

نآلا ات طیپ لاس هدشاود هد شا زىضک یملغ تکسح زاسمتسا و شاغآ

دزاىم

 و »یملغ تفرشیپ و ملغ نامتفگ« تیىلت و ظفح
اههاگضناد زد »زىضک یمىمغ تفرشیپ نامتفگ«

 اههاگضناد تیفیک ندسة الاة

یسزاف ناةش ذىفن و شرتسگ یاسة زىضک زد یملغ تفرشیپ شا هدافتسا

یمالسا - یناسیا تفرشیپ یىگلا هة هجىت

 تیفیک مامتها اة یمک شرتسگلمکم

تاماصلا
یهاگضناد تیسیدم هاگتسد غسىت اههاگضناد یفیک هتتز نییػت

یفیک شرتسگ هة مامتها اة یمک شرتسگزایػم

تسدزود یاهسهص یاهناتسزامیة زد یحاسج یاهلمغ ناکما

یملغ صکاسم و هاگضناد ،ىجضناد دادػت طیاصفا
قادصم

یسزاف تاحالعصا داجیا و یشاسهژاو ،نتصىن یسزاف زاکهاز

زىضک یملغ یاهتفرشیپ شا ناگدننکهدافتسا زاتجا
فده هدنیآ زد یسزاف ناةش یسیگدای هة 

ثسانم هنیمش مىلغ ستمیكد نایة یاسة یسزاف ناةش یالاة تیفسظ

یملغ ناةش ناىنغ هة یلم ناةش ظفح
هةاضم هنىمن ناملآ و هسناسف لثم ییاپوزا یاهزىضک یضػة زد 

 اهنآ تلفغ سثا زد اهتلم شا یزایسة یلصا و یمىة یاهناةش نتفز نیة شا
 یگنسف یاههژاو شا هدافتسا هة زاختفا غلغ تنسیسانصثیسآ

اهنآ یاسة یسزاف لداػم دىجو اة شوسما و باللنا شا طیة

 تیمها دهاص دىخ یلم ناةش شرتسگ سة ایند زد هاگآ یاهتلود مامتها

 ،یمالسا و یناسیا تفرشیپ یىگلا ندسک لاتند
تیمها تلغ یمالسا یزىهمج یػعك زاک زىتسد

شوسما هاگآ ناسنا یاسة نآ هةذاج مدغ و یةسغ تفرشیپ لدم یناىتان لیلد

سگید یاهزىضک تزاغ و زامػتسا و ملظ هیاپ سة یةسغ تفرشیپ ءانتةا تلغ

یناسنا قالخا و تلادغ زاسلتسا زد یناىتان

ضیػتت و سلف ندسة نیة شا زد یناىتان
دهاص

سیلگنا و دنه ،ایناپسا ،لاغتسپ غسىت الیسفا و ایسا هزاك مامت زامػتسا

 دنه هدسک تزاغ یاهلىپ شا هدافتسا اة اکیسمآ سة اهیسیلگنا غلست

بسغ هلةاس اهیسیلگنا غسىت اهنآ ؼةانم تزاغ و دنه فرصت

یكالخا طاعحنا و یغامتجا ،یداصتكا دة تیػضویلػف تیػضو

مالسا تیاده شا هتفسگسة

یناسیا یاهتنس و اهشاین شا ندسة هسهةىگلا یگژیو

لاللتسا

زىضک تفرشیپ زد هاگضناد ندص میهس یاسة هصیگنا تیىلت و ظفح انػم

 اههاگضناد زد یملغ یزوآىن سة زارصا

تاماصلا

 یملغ یاهتفرشیپ نتفسگزاسك سة زارصا
یساسا زایػم کی ناىنغ هة زىضک یاهشاین تمدخ زد

 تزاجت و تػنص اة یهاگضناد تالیلحت ندزىخ هسگ سة زارصا

یزوانف و یملغ یزوآىن زد هدنشاس تةاكز داجیا سة زارصا

یشزواضک و تزاجت ،تػنص ،اههاگضناد یاسة ندىة دیفمتیمها تلغ

زىضک یاههاگضناد نیة تةاكز

ناگتخن نیة تةاكز

اههصسغ دیتاسا نیة تةاكز

ستسة یاههاگضناد نیة تةاكز داجیا یاسة یلاغ ششىمآ یاههاگتسد یصیزهمانسةداهنضیپ

چىپ لئاسم تمس هة یلصا لئاسم شا هاگضناد یاضف تکسح شا یسیگىلج زادضه

یسایس یاهلاجنج هة یفنص لئاسم لیدتت هة تتسن نمصد یدنمهكالغیسانصثیسآ

نىگانىگ یاهألخ و اهشاین دىجو

یدام و یلام ،یناسنا یاهتیفسظ ندىة دودحم
تلغ

 اههاگضناد تمه هة گنج نازود یاهألخ شا یزایسة ندص سپمفىم هنىمن

یگنهسف

یداصتكا

هنیمش
یسایس

یتیسیدم

اهألخ ندسکسپ یاسة یضهوژپ تاغىضىم نداد زاسك زاک زىتسدزاکهاز

اههاگضناد زد تیفیک ندسة الاة یاسة یصیزهمانسة

مهم هتکن  یمالسا باللنا تکسة هة یملغ تفرشیپ ندص ملحم
اهتزدك یناىتان و تلم سفن هة دامتغا و یزواةدىخ سة باللنا سیثأت لیلد

 یملغ یاهتفرشیپ ندسک فكىتم زد 

باللنا یاهششزا و اهنامزآ ظفح هة تتسن دىخ نتسناد دهػتم و نىیدمیسیگهجیتن
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