
Invalid
Date

یگدیسر مدع  لیلد  هب  جدننس  یزکرم  نادنز  رد  ینادنز  کی  گرم  اناره |  یرازگربخ 
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، دوب هدرک  دییات  ار  سبح  لمحت  رد  وا  یناوتان  ینوناق  یکشزپ  رت  شیپ  هک  جدننس  نادنز  رد  سوبحم  ینادنز  یزرمارف ، نیدرف  یراج ، زور  اناره –  یرازگربخ 
.داد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  ناتسرامیب ، هب  مازعا  مدع  هلمج  زا  یکشزپ  مزال  یگدیسر  مدع  لاح و  تماخو  یپ  رد 

زور دادماب  جدننس ، یزکرم  نادنز  رد  یزرمارف  نیدرف  مان  هب  ینادنز  کی  ناریا ، رد  رشب  قوقح  نالاعف  هعومجم  یربخ  ناگرا  اناره ، یرازگربخ  شرازگ  هب 
.داد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  یکشزپ ، یگدیسر  مدع  بلق و  هیحان  رد  دیدش  درد  یپ  رد  هامدادرخ ١٣٩۶ ،  ٢٩ یراج ،

دوب و هدرک  هعجارم  نادنز  یرادهب  هب  هبترم  ود  بلق ، هیحان  رد  دیدش  درد  یپ  رد  هتشذگ ، بش  هک  جدننس  یزکرم  نادنز  رد  سوبحم  ینادنز  یزرمارف  نیدرف 
یاه یگدیسر  مدع  لیلد  هب  هک  .دش  لقتنم  یرادهب  هب  شنایدنبمه  طسوت  یشوه  یب  تلاح  رد  یراج ، زور  دادماب  دش ، هدنادرگزاب  دنب  هب  یکشزپ  یگدیسر  نودب 

هدش دییات  ینوناق  یکشزپ  یوس  زا  رتشیپ  ینادنز  نیا  رفیک  لمحت  مدع  تسا ، ینتفگ  .داد  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  ینامرد  زکرم  هب  مازعا  مدع  هلمج  زا  یکشزپ  مزال 
.دوب

یپ رد  جدننس  یزکرم  نادنز  رد  سوبحم  ینادنز  یزرمارف ، نیدرف  هتشذگ ، بش  تعاس ١٩  تفگ ” : اناره  اب  وگتفگ  رد  ربخ  نیا  دییات  نمض  علطم  عبنم  کی 
بش تعاس ١٢  رد  اددجم  شمیخو ، طیارش  دوجو  اب  ینادنز  نیا  .تسا  هتشگزاب  دنب  هب  یکشزپ  یگدیسر  نودب  هدرک و  هعجارم  نادنز  یرادهب  هب  یبلق  یتحاران 
شوه یب  تلاح  رد  دادماب ، راهچ  تعاس  رد  ینادنز  نیا  .دوش  یم  هدنادرگ  زاب  دنب  هب  یکشزپ  یگدیسر  هنوگ  چیه  نودب  اددجم  هک  درک  هعجارم  یرادهب  هب  هتشذگ 

” .دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  یکشزپ  یگدیسر  ناتسرامیب و  هب  مازعا  مدع  لیلد  هب  دوش و  یم  لقتنم  یرادهب  هب  شنایدنب  مه  طسوت 

یردنکسا یاقآ  دنویلوک و  یاقآ  نادنز  رب  رظان  یضاق  تفلاخم  اب  اما  دوب  هدش  دییات  ینوناق  یکشزپ  طسوت  رتشیپ  ینادنز  نیا  رفیک  لمحت  مدع  دوزفا ” : عبنم  نیا 
 “ .دش یم  یرادهگن  جدننس  یزکرم  نادنز  رد  یو 

نیا رفیک  لمحت  مدع  دییات  مغریلع  دوب ، هدش  موکحم  سبح  لاس  هب ١۵  نارهت  بالقنا  هاگداد  هبعش ٢  یوس  زا  ردخم  داوم  هب  اب  طبترم  ماهتا  اب  هک  یزرمارف  نیدرف 
.دش یم  یرادهگن  جدننس  یزکرم  نادنز  رد  ینوناق ، یکشزپ  یوس  زا  ینادنز 

یتراظن و و یاه  مزیناکم  دوجو  مدع  نادنز ، رب  مکاح  تیریدموس  اب  ناتسدرک ، ناتسا  رد  عقاو  جدننس  نادنز  رد  سوبحم  ناینادنز  درک ، شرازگ  رتشیپ  اناره 
.دنتسه هجاوم  دراذگ ، یم  یفنم  ریثات  نانآ  یقوقح  تابلاطم  یریگیپ  رب  هک  نادنز  زا  جراخ  ییاضق  یاهداهن  اب  بسانم  طابترا  ناکما  مدع  روطنیمه 
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