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۲ زا ۱ هحفص

 ماشؼ یسایس ٍ شظٌ بحاص یاه تیصخط ٍ تلٍد ،تلو صا شًضت
ذٌدشٌ لیهست اس نیػبرا يیرئاص تٌشح هٌ یربهر ینادرذق

نیػبرا یٍر هدایپ هساهح سد ىاساٌسذٌا تسد ی ههه صا شًضت

 نضؼ ٍ سَط اب اس نیػبرا تسایز شكس هٌ یٌاسٌ ههه هب يیربت
ذٌدَهیپ ظالخا ٍ

صاس یتكگط ٍ نیظؼ صیاوصر
ساتمم یگژیو

قیصَت لباوریـ ٍ ریظٌ یب

 لٍا یاه لاس سد "تًَس هئغَت" تسایس
نیظؼ هثداح يیا هسابرد سًؼ ٍ ربخ يیرتهٌ ساضتٌا صا یریگَلد ٍ اه یبرغ عضوم

زیوآ تهالب ٍ ظلـ ،هٌاهصخ یاه لیلحت

نیػبرا یٍر هدایپ نیظؼ تٌشح ىسد صا یٌاَتاٌ

 یبرـ یتاؿیلبت یاه هاگتسد ىذط هچاپ تسد
نیػبرا ضایل ههضچرس ىاسَل شثا شب أشنم

ذٌا هتخاذٌا هاس یتلٍد یاه تسد اس نیػبرا نیظؼ هساهح هًًیا ؾیلبت قاذصم
 ىَخ یگذًطَد ٍ ىاهیا ٍ نضؼ ضد دساذٌ ی یاٌاَت نیًچ یتلٍد چیه
تسیٌ نیظؼ تٌشح يیا داخیا هب سداو یلواؼ چیه ماهو الاٍ ىاذیهط

خساپ

 یتلٍد هضخػو يی ذطاب اه تلٍد ساٌ لاحو ضشل هب ساٌ يیا شگا
ذیًًب ذیٌاَت یو شگا نه اهط تسا

 نیػبرا یٍر هدایپ هساهح هلاس شه تیَهت
ىآ یاطاهت هب اه یبرـ یراچاٌ ٍ ینیب شیپ

لاچ
 ش

ب هلاس ۴۰
اکیرمآ و ناریا نی

ىابآ۱۳ صٍر سد اًیروآ اب ظبتشو هثداح ۳ عَوٍ  ىاشهت هاگضٌاد لباهو ۵۷ لاس سد ىاصَوآ صٌاد ساتضٌیلبق هنیمس
اًیروآ هذٌاضٌ تسد نیژر تسد هب دراوم

دَب اًیروآ هب ىاشیا لباهتو یلیس هٌ اًیروآ یسَساد هٌال هثداح

 ینیهخ ماوا ذیػبت
ىاشیا سد ی یاًیروآ ىاساضتسو تیٌَصو هب ضارتؼا شغاخ هب

قاذصم هلاس۴۰  یداصتوا یاه نیرحت ٍ یداصتوا گًد

بالهٌا لٍا صا ىاشیا تلو هیلؼ یا هٌاسس گًد

قلتخو یاه تسَص هب یواظٌ گًد
سابریا یاهیپاَه هب هلهح

قاذصم
سبغ هب هلهح

ىاشیا هب هلهح یاشب ماذص يیرحت

ىاشیا یتكٌ یًَس هب هلهح

تالواػو نیرحت قاذصم

یرازگ هیاورس نیرحت

یتكٌ نیرحت

یزیگٌا هًتل
قاذصم

داسل حیٍرت

یرگاَـا ٍ ینکاشپ ؽٍرد

داشلا يیرحت

 یوالسا یرَههد یزٍریپ ٍ اًیروآ ىذط بَلؿو
هلاس ۴۰ صلاچ يیا سد یلعف هجیتن

صلاذها هب اًیروآ یبایتسد مذؼ 
او هیلؼ یاه نیرحت ٍ یزیگٌاداسل ،تالهح سد  لیلد

 تَـاغ ىاسٍد سد هٌ یا هشعیس ی هسابٍد ىدسٍآ تسد هب
تطاد سَضٌ شب اکیرمآ فذه

 اًیروآ نتطاذٌ صهٌ
ىاشیا یوالسا یرَههد تاواذوا ٍ تاهیهصت سد یلعف تیعضو

 ی یاكٌدَخ تهس هب سَضٌ تٌشح
دَب هذط یحاشغ داصتوا ىدشٌ حلل فذه اب هٌ ی یاه نیرحت نـریلؼ

قاذصم

 هلاس۸ گًد سد ماذص تسًط
یوالسا یرَههد ی یٍربآ یب ٍ طَهس شب ینبو اًیروآ فذه نـریلؼ

مشٌ تسذو ىذط هدَسشل ٍ اًیروآ تسذو لَلا  یلعف تیعضو
اکیرمآ

ایٌد حرعو یاه ساًط هػواد تاساهظا
اًیروآ مشٌ تسذو ٍ یًَػو ساذتوا لَلا شب ینبو 

تسا بشـ ىذهت ساسا ٍ هیاپ هٌ یساشٌَود لاربیل ىذط ٍربآ یبذهاش

 اًیروآ یلػل سَههد سیئس اب اهسَضٌ حضاٍ تكلاخو
اه تلٍد ٍ اه تلو حعس سد

یداصتوا ٍ یرگ یواظٌ تسذو ،اًیروآ تخس تسذو ىذید هبرض

 اًیروآ یٌاَتاٌ
یٌاشیاریـ ٍ یٌاشیا ىاٌاَد یبلغ لالهتسا هیحٍر شب ریثأت سد

اًیروآ یرالد دسایلیو۸۰۰ هددَب رسٌ ٍ یرالد ىَیلیرت۱۵ یهذب
قاذصم

اًیروآ یواظٌ یٌاسٌا یٍریٌ ذیذط ذیدشت ٍ یهگسدرس ،یگدرسلا

ساٌ يیا یاشب هٌ یٌاسٌ ٍ اًیروآ اب شصاس ىاساذلشغ
ذًضٌ یو ساسا ٍ هیاپ یب هضهٌ  صاخ بطاخم

ا.ا.ج تیعضو
 هب هیصوت

ناناوج
نالوئسم هفیظو

ینیب شیپ



سَضٌ یهئاد ٍ شهتسو تٌشح
یسایس ٍ یتػًص لالهتسا ٍ تسذو ٍ تلرشیپ تهس هب   ،داذػتسا شَخ ،لاػل ،یذد داشلا صا ىاَد هٍرگ اهذص دَدٍا.ا.ج تیعضو

ذًلب یاه تههاب ٍ  شًتبو تلع

 ذًخبل صا ىدسَخٌ بیرل ٍ اًیروآ اب ینهطد ىدشًٌ شَواشل
يهطد ساب تحاضل ٍ نیـٍرد

 ىاضلًضو ٍ ذٌساذٌ یلًضو ىاشیا تلو اب هًًیا یاؼدا
تسا یوالسا یرَههد اب بیرف قاذصم

ذنتسیٌ ىذط لیٌٍ ٍ شیزٍ ٍ ىذط سیئس شًل هب ساتمم یگژیو

 هب هیصوت
ناناوج

یوالسا یرَههد یریگ لًط صا لبو ىاشیا تلو اب اًیروآ ینهطد

تسا ىاشیا تلو هیلؼ یداصتوا یاه نیرحتنالطب لیلد

دسازگب ساًٌ اس شدَخ ی یَد هشعیس اًیروآ هٌ یتوٍ ات  ینامس هدوذحم
دسازگب ساًٌ اس ىآ تسا ذیػب هٌ اًیروآ یرابًتسا ٍ َد هعلس تارینمشد  أشنم

ی یوج هزطیس

 ظسَت اه تلو شب هعلس یرابًتسا فذه نییبت :یلهؼ ماهو سدلهؼ ٍ شظٌ ماهو سد هخًپ یَو يهطد لباهو سد توٍاهو هیرظٌ ؾیلبت
اهسَضٌ شگید اب طابتسا سد نه ٍ ىاطدَخ نیب سد نه یٌاشیا ىاٌاَد

 یاه هاگتسد ٍ يطَو ،بهب يهطد ىَچ هًًیا ظلـ سَصت دس
نیًٌ ینیضٌ بهؼ ذیاب او دساد یتاؿیلبت قاذصم

 ،هیرَس ،ماشؼ ىاٌاَد نتسٌاد نهحو ٍ تیَهت :یرظٌ ماهو سد
 }ذًه{ هساو هبط نغاًو ٍ اهیرلآ لاهط ،ىاًبل

 هفیظو

سَضٌ تلرشیپ  سد دَخ نتسٌاد لَئسو

هبٌاد ههه ٍ غیسٍ هضهٌ ىذط هداوآ 
هذًیآ لاس ۵۰ یاشب یوالسا – یٌاشیا تلرشیپ یَگلا  بسانم هنیمس

ساًتبا ٍ ساٌ ٍ نتخاس  تاماشلا
یسایس تسسد غضاَو راختاناناوج یگدامآ

ىدشٌ نیهحت ٍ ىذٌاَخ سسد

تسایس ىاذیو سد سَضح

تكٌ هب سَضٌ داصتوا یگتسباٍ غعو یاشب ی یاه هاس ىدشٌ اذیپ قاذصم
بالهٌا ربهس هسابذًچ ذیکأت

تیمها
نیهل ٍ دساٍ یاه ىادداصتوا ظسَت تكٌ یگتسباٍ غعو عَضَو ساشًت

 ذیذخت لباوریـ یاه یدَدَو ىدشٌ فرصو
تكٌ شٍرل یلػل ذٌٍر سد ترورض

مهم زکذت

 نیریگ یهٌ بشـ صا اس هػسَت لذو او
نیرازگ یو تلرشیپ اس ىاهتٌشح ماٌ نه نیهه یاشب ٍ

 اه یبرـ ىاٍاشل تالًضو ٍ یتخبذب
ىاضیاهسَضٌ سد هػسَت شٍر شغاخ هب ترورض

همسال تلرشیپ نتسٌاد سَضٌ تیًوا ٍ ساختلا ،تداػس هیاو

ىاٌآ هكیظٍ ساسحا ٍ ىاٌاَد یگداوآ ٍ شالت

صٍر یرٍاًل ٍ صٌاد صا یرثکاذح هداكتسا

ساًتبا ٍ ساٌ ىدادساشو هحَلرستسا ىاٌآ شالت ٍ ساٌ ٍ ىاٌاَد ذًلب تهه ،سَضٌ یلصا صایٌ همسال

بصػت ٍ تریـ اب هاشهه یرٍآٌَ نتسٌاد هكیظٍ

یگتسباٍ ٍ سشت نتطازگ ساًٌ

صٍروا هزیگٌا اب ٍ ىاَد لسٌ نتلشگ یذد نالوئسم هفیظو
ىاَد یاه هؼَهخو هب ىالَئسو ىدشًٌ يهٌ
ذًهد یو ماخٌا اضگهاس ٍ هتسدشب یاهساٌ هٌ  یلعف تیعضو

یٌاهد تالواػت سد شتشب تسد ٍ ایٌد جٍا هب سَضٌ ىذیسس
یوالسا بالهٌا ٍ مالسا تٌشب هب ىاشیا تلو نیظؼ تلرشیپ ٍ  سَضٌ سد ىاٌاَد ىشحو ٍ طاضٌشپ هیحٍر مٍاذتینیب شیپ طرش

 تسیٌ یا هساٌ تلو هب هیًت ىٍذب یوالسا یرَههد تلٍد
ذًًهطد ىاشیا تلو اب

لاچ
 ش

ب هلاس۴۰
اکیرمآ و ناریا نی

یلبق هنیمس

قاذصم

یلعف هجیتن

 یلعف تیعضو
اکیرمآ

۲ زا ۲ هحفص
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