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 | دور یم  نایناریا  یرنه  یگنهرف  نشج  نیرتگرزب  ناگریت ، هراونشج  لابقتسا  هب  وتنروت 
یسراف اهربخ | 

14.07.11 

یرازگرب هب  هتفه  کی  زا  رتمک 
نشج نیرتگرزب  ناگریت ، هراونشج 

وتنروت رد  نایناریا  رنه  و  گنهرف  
. تسا هدنام  یقاب 

اب لاس ٢٠١١  ناگریت  هراونشج 
ات ٢۴ زا ٢١  و  یگنادواج   عوضوم 

« تنارف ربراه   » زکرم رد  هییوژ 
یرنه یگنهرف  زکرم  نیرتگرزب 
. دش دهاوخ  رازگرب  وتنروت 

یاه همانرب  هئارا  اب  هراونشج   نیا 
نادنمرنه زا  ینیچ  تسد  عونتم ،

تایبدا و صقر ، شیامن ، یقیسوم ،
تدم هب  ار  یناریا  گنهرف  رنه و 

، ناگریت ات  دروآ  یم  درگ  زور  راهچ 
یمارگ ار  نایناریا  یناتساب  نشج 

. دراد

نوناک تمه  هب  ناگریت  هراونشج 
رد اداناک  نایناریا  رنه  گنهرف و 

. دوش یم  رازگرب  بلطواد  دصیس  زا  شیب  زا  لکشتم  یهورگ  تیلاعف  اب  وتنروت و 

. دش دهاوخ  حاتتفا  یلیقع  رالاس  و  مسبتم   دیمح  روضح  اب  سیدرپ  رتسکرا  گرزب  ترسنک  اب  لاس ٢٠١١  ناگریت 

یاه همانرب  یمسجت و  یاهرنه  رتائت ، تایبدا ، یقیسوم ، صقر ، هنیمز  رد  ناگیار  همانرب  هاجنپ  زا  شیب  زور ، راهچ  یط  ناگریت  هراونشج 
. درک دهاوخ  هئارا  یناریا  گنهرف  رنه و  نادنم  هقالع  هب  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو 

دید ضرعم  رد  هزور  راهچ  هراونشج  نیا  زا  یشخب  رد  یتنس  هناخ  هوهق  زین  و  یناریا   یرنه  و  یتسد   عیانص  اهاذغ و  زا  یا  هدیزگ 
. تفرگ دهاوخ  رارق  ناگدننکدیدزاب 

رد ار  دوخ  ییایقیسوم  یبدا و  یشیامن ، راثآ  ناحرف   انعر  روپ و  یسراپ  سونرهش  هداز ، هبنش  هورگ  ملق ، نیکشم  خرهاش  نوچمه  ینادنمرنه 
. درک دنهاوخ  هئارا  ناگریت  هراونشج 

نیرتگرزب هیحاتتفا  همانرب  هژیو  نامهم  تسا و  ناگریت  نایماح  هلمج  زا  زین  درک  رفس  اضف  هب  هک  یناریا  یوناب  نیلوا  یراصنا ، هشونا 
دوب  . دهاوخ  نایناریا  رنه  گنهرف و  هراونشج 

و ینادرگ   کسورع  یناوخ ، باتک  ییوگ ، هصق  یاه  هسلج  یقیسوم ، یشزومآ  یاه  هاگراک  ناگریت  هراونشج  عونتم  یاه  همانرب  هیشاح  رد 
دش     . دنهاوخ  رازگرب  ناریا  یامنیس  تایبدا و  صقر ، دروم  رد  ثحب  وگتفگ و  یاه  هسلج 

. دش دهاوخ  رازگرب  وتنروت  رد  یناریا  دادیور  نیا  زا  یشخب  رد  زین  یمسجت  یاهرنه  راثآ  هعومجم  زا  یهاگشیامن 

هب اداناک  ناریا و  یبدا  یرنه و  یسایس و  یعامتجا ، یاه  هرهچ  روضح  اب  گرزب و  ینامهیم  کی  یرازگرب  اب  لاسما  ناگریت  هراونشج 
. دبای یم  نایاپ 

. دننک ندید  یناریا  هراونشج  نیا  زا  ناهج  یاهرهش  نیرت  یگنهرفدنچ  زا  یکی  وتنروت ، رد  هدننکدیدزاب  رازه  دودح ١٠٠  دور  یم  راظتنا 

ناریا رنه  و  گنهرف   هب  نادنم  هقالع  زا  یرایسب  دادعت  هدرتسگ  لابقتسا  دروم  دش و  رازگرب  وتنروت  رد  زین  لاس ٢٠٠٨  رد  هراونشج  نیا 
. تسا هدش  لدب  هنالاسود  یمئاد  هراونشج  کی  هب  نونکا  مه  دادیور  نیا  ناگریت ، ناگدننکرازگرب  هتفگ  هب  انب  تفرگ . رارق 
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