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 ناريا رد یرگراک دازآ یاهلکشت داجيا یريگيپ هتيمک :زا 
 ناهج رسارس رد یرگراک یاهنامزاس همه و  راک یناهج نامزاس :هب 

:عوضوم
ناريا رد نارگراك  یا هياپ  قوقح هدرتسگ ضقن هب یگديسر و هجوت بلج

ناوارف یاهدورد اب

 هب ناريا روشك ،یرگراك یللملا نيب عماجم رد هتشذگ یاهلاس یط ديراد عالطا هك هنوگنامه
 یمالسا یروهمج تلود اهراب و هدش هتخانش نارگراك قوقح ضقان یاهروشك زا یكي ناونع هب تاعفد
 چيه اهنت هن هتشذگ لاس ود لوط رد لاحنيا اب .تسا هدش عقاو یرگراك یاهنامزاس ضارتعا دروم ناريا
 هب نارگراك یا هياپ قوقح ضقن هنماد و قمع هكلب ،هتفرگن تروص ناريا نارگراك قوقح تياعر رد یدوبهب
 یا هياپ قوقح ريذپ ان راكنا و راكشآ ضقن هلمج زا .تسا هتفاي شرتسگ یا هقباس یب و کانتشهد وحن
 هراشا ناوتيم ريز دراوم هب دوشيم هدوزفا اهنآ هنماد و تدش رب زورب زور هك ،هدرتسگ یحطس رد نارگراك
:درك

 راكب مرن اهنت هب ) اضما ديفس یاه هگرب اب یدايز دراوم رد( راك تقوم یاهدادرارق ليدبت -۱
.نارگراك یريگ

 هلمج زا یتفن عيانص و یزاسور دوخ عيانص لثم یرگراك گرزب زكارم ندرك هعطق هعطق -۲
 تسايس اب فلتخم ناراكناميپ هب اهنآ یراذگاو و ،هريغ و هيولسع یتفن یاهناديم و رهشهام یميشورتپ
 تحت .نارگراك رب قلطم یقوقح یب رتشيب هچ ره ليمحت تهج ،دادعت مك یاههورگ رد نارگراك یريگراكب
 تقوم یاهدادرارق اب دادعت مك یاه هتسد رد یراكناميپ نارگراك یمئاد تيهام اب یاهراك رد تسايس نيا
 و لئاسم لابق رد یتعنص زكرم نآ یامرفراك و هتسب دادرارق راكناميپ کي اب گرزب یاه هناخراك رد
.دهديم هلاحا ناراكناميپ هب ار اهنآ و دريگيمن هدهعب یتيلوئسم نارگراك یاهتساوخ

 هميب تخادرپ نودب ،راكيب رگراك اهنويليم دوجو و عيسو داعبا رد یرابجا یاهيزاس راكيب -۳
 لاس کي یط رد وردوخ ناريا لثم یزكارم رد هك دريگيم تروص یطيارش رد اهيزاس راكيب نيا .یراكيب
.دنا هتخاب ناج ،راك تدش و یرابجا یراك هفاضا رثا رب تكرش نيا نارگراك زا رفن هس هتشذگ

 ليمحت بيترت نيا هب و اهدزمتسد نييعت رد نارگراك یعقاو یاه هدنيامن تلاخد مدع -۴
 هب ناموت ۱۲۲۵۰۰ ، ۸۴ لاس رد اهدزمتسد لقادح هك یروطب ،نارگراك هب رقف طخ ريز یاهدزمتسد
  ۳۰۰۰۰۰ یدراوم رد و ناموت ۲۵۰۰۰۰ یتلود یمسر یاهناگرا دوخ فرط زا رقف طخ و هديسر بيوصت
.تسا هدش مالعا ناموت

 دزمتسد تخادرپ مرن هب نآ ليدبت و رقف طخ ريز یاهدزمتسد نيمه عقوم هب تخادرپ مدع -۵
 رگراك اهنويليم هك تامدخ شخب رد هژيوب و یديلوت زكارم یخرب  رد هزورما ،هكنيا رت هناحيقو و نارگراك
 رابكي هام دنچ ره تخادرپ ، شيپاشيپ هك دنريگيم راكب یطرش هب ار نارگراك دنتسه راك هب لوغشم نآ رد



۲

۳

  لاس کي زا شيب تدم رد نارگراك دزمتسد دراوم زا یرايسب رد .دوش هتفريذپ رگراك فرط زا دزمتسد
.دنكيم بوكرس ار هطبار نيا رد نارگراك تاضارتعا تلود و هدشن تخادرپ

 عقوم هب تخادرپ مدع ليلد هب یيامرفراك چيه نونكات فرط کي زا هك تسا یطيارش رد نيا
 نيا هب ضرتعم نارگراك رگيد یوس زا اما و هتفرگن رارق هذخاوم دروم اي و همكاحم نارگراك دزمتسد
 زا یكي .دنا هدرك تشادزاب و هدناوخ ارف یتينما یاهداهن هب و هداد رارق موجه دروم اهراب ار تيعضو
 یاه هدنيامن زا هداز یتشهب ديشرف و یراوس دلاخرركم ندناوخارف یياهدروخرب نينچ ريخا یاه هنومن
 شرف تكرش نارگراك هب هلمح و یتينما یاهداهن هب ناتسدرك یجاسن و وهاش یجاسن هناخراك نارگراك
 هداوناخ هارمه هب ناشياهدزمتسد تخادرپ مدع هام ۸ هب ضارتعا رد هك دشابيم نانآ متش و برض و زربلا
 یدراوم رد هك تسا هدش ريگارف و داح نانچ ناريا رد هزورما هلئسم نيا .دندوب هدرك یياميپهار دوخ یاه
 هب تسد ناشياهدزمتسد عقوم هب تخادرپ مدع زا یشان یتسدگنت و رقف تلع هب نارگراك زا یخرب
 لاس لوا زا نارگراك دزمتسد تخادرپ رد ريخات تدم اب تاجناخراك و اهتكرش تسيل  .دننزيم یشكدوخ
 زا یمك دص رد و هدش رشتنم یمسر یاه همانزور زا یكي رد نونك ات هك لاس نيمه هام رهم رخآ ات ۸۴
.تسا همان نيا هميمض دشابيم دراوم هنوگنيا

 یاهداهن یياپ رب الباقتم و نارگراك یارب  لكشت و باصتعا طرش و ديق یب قح تيعونمم -۶
 و جارخا هب نارگراك رركم ديدهت و یيوجزاب و یديلوت گرزب زكارم رد هژيوب )تسارح ناونع تحت( یتينما
.نادنز و یريگتسد

 هك کباب رهش نارگراك راتشك دننام ،نانآ راتشك یدراوم رد و یرگراك تاضارتعا بوكرس -۷
.دندوب ناشياهراك رد اقبا ناهاوخ

 هم لوا مسارم یرازگرب هب مادقا زقس رهش رد ۸۳ لاس رد هك ینارگراك همكاحم و یريگتسد -۸
 هس تدم هب ینيسح لالج ، ديعبت لاس هس و نادنز لاس ۵ تدم هب یحلاص دومحم مكح اريخا .دندوب هدرك
 هدش غالبا نانآ هب نادنز لاس ۲ مادك ره ینيسح لالج و یميكح نسحم ،روپ یدبع دمحم و نادنز لاس
.تسا

 نديرب و متش و برض هب مادقا و دحاو تكرش نارگراك سيسات لاح رد یاكيدنس هب هلمح -۹
 بناج زا ناريا نارگراك هدنيامن ناونع هب هك یناسك فرط زا اكيدنس نيا نيلاعف زا ولناصا روصنم نابز
.دننكيم تكرش یرگراك یاهداهن یناهج یاهسالجا رد یمالسا یروهمج تلود

 نارگراك یناج تافلت هب رجنم هك راك یاهطيحم رد ینميا لئاسم و تشادهب تياعر مدع -۱۰
 یاهزاگ قاشنتسا رثا رب یشافك هاگراك کي رد لغاش ناوجون و کدوك ۱۵ ندش جلف دننام .دوشيم
 مدع هثداح تلع ،دروم ود ره رد هك وزين باب ندعم رگراك ۱۱ ندش هتشك و یتعنص یاهبسچ زا دعاصتم
  .تسا هدوب اوه هيوهت یاههاگتسد بصن

 هدنهد ناشن ))دنا هدوب علطم نآ زا یرگراك گرزب یاهنامزاس هك(( قوف دراوم ام داقتعا هب
 ام ور نيا زا .تسا ناريا رد نارگراك هدش هتخانش تيمسرب یللملا نيب رظن زا و یهيدب قوقح راكشآ ضقن
 نارگراك طيارش یاشفا و ناريا رد نارگراك قوقح ضقن هب ضارتعا هب ار یللملا نيب یاهنامزاس همه
 تياكش ناونع هب قوف دراوم هب ضارتعا هك ميتسه نيا ناهاوخ و هدناوخ ارف یللملا نيب حطس رد ناريا
  .دريگ رارق یسررب دروم راك یناهج نامزاس رد یمالسا یروهمج تلود زا ناريا نارگراك یمسر

 یاهنامزاس کياكي زا ینادردق نمض ،ناريا رد یرگراك دازآ یاهلكشت داجيا یريگيپ هتيمك
 هناريگيپ ،هتيمك نيا یاهتيلاعف و ناريا نارگراك قح رب تابلاطم زا نونكات هك ناهج رسارس رد یرگراك
 یرگراك یاهنامزاس رگيد و اهنامزاس نيا زا و هداتسرف دورد هناميمص نانآ همه هب ،دنا هدرك تيامح
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 ام قح رب هبلاطم زا ،ناريا رد نارگراك یا هياپ قوقح ضقن هب هچراپكي و ديدش ضارتعا نمض دهاوخيم
 رد ،ناريا نارگراك یا هياپ قوقح ملسم ضقن رب ینبم ، هتيمك نيا تياكش هب یروف یگديسر تهج
 یارب ريز تابلاطم ققحت زا و هدومن تيامح راك یناهج نامزاس رد هلمجنم یللملا نيب لوئسم یاهداهن
 و عيسو تيامح یارب یرگراك یاهنامزاس رد ناتسود امش هدارا کش یب .دننك ینابيتشپ ناريا نارگراك
 تقشم تيعضو هب نداد ناياپ رد رثوم یماگ دناوتيم ، ام تياكش هب یروف یگديسر و حرط زا هنادحتم
 .تسا هدش ليمحت ناريا نارگراك رب هك دشاب یراب

 هك ینارگراك هب هدراو یاهتراسخ ناربج و نارگراك هقوعم یاهدزمتسد یروف تخادرپ -۱
.تسا هداتفا قيوعت هب نانآ یاهدزمتسد

.ناريا رد نارگراك راك نما ان طيارش و راك یاهطيحم یسرزاب تهج یتايه مازعا -۲
 هتسد یاهناميپ اب یدادرارق نارگراك ندش یمسر و اضما ديفس و تقوم یاهدادرارق وغل -۳

.یعمج
.دوش یيارجا اروف و هدش یقلت مرج یتسياب اضما ديفس یاهدادرارق اب نارگراك یريگ راكب -۴
 ماكحا یروف وغل و یرگراك ناربهر و نيلاعف هب یسيلپ و یتينما یاهراشف ندش فقوتم ـ۵ 

.یميكح نسحم و رگراويد ناهرب ، ینيسح لالج ،روپ یدبع دمحم ،یحلاص دومحم هراب رد هرداص
 لماوع زا دوخ و هدوبن ناريا نارگراك یعقاو هدنيامن رگراك هناخ و راك یمالسا یاهاروش -۶

 و یرگراك یاهنامزاس ینونك ات تاقفاوت ام .دنشابيم نارهت دحاو تكرش نارگراك یاكيدنس هب هلمح
 زا اهنآ جارخا ناهاوخ و هتسناد رابتعا دقاف رگراك هناخ و یمالسا یاهاروش اب ار راك یناهج نامزاس
 یار قيرط زا ناريا نارگراك بختنم یاه هدنيامن ندش هتخانش تيمسر هب و راك یللملا نيب نامزاس
.ميتسه یرگراك یمومع عماجم رد  نارگراك ميقتسم

 

ناريا رد یرگراك دازآ یاهلكشت داجيا یريگيپ هتيمك
۱/۹/۱۳۸۴

 
 عقوم هب ار نارگراک قوقح هام رهم رخآ ات ۱۳۸۴ لاس لوا زا هک یياه هناخراک و اهتکرش یماسا

.دنا هدرکن تخادرپ

ربخ بسك خيراتقوقح تخادرپ مدع یاههام دادعتهناخراك مانفيدر
۱۵/۱/۱۳۸۴هام ۴نامرك یدنب هتسب یاهموف۱
۴۲۹/۱جرك اميا ناريا۲
۳۱/۲رهشناريا یكهآ هسام و رجآ هناخراك۳
۴۱/۲روباشين هلعش ناريا۴
۱۹۱۵/۲نيوزق خن زان۵
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۳۲۰/۲ناگرگ یرادرهش۶
۳۶۲۷/۲رهشهب یجاسن۷
۶۲۷/۲نيوزق رلدنيش یزاس روسناسآ۸
۳۱/۳دهشم دروكر بوذ۹
۲۲/۳برغ راگن نيريش۱۰
۸۳/۳تانموف یجاسن۱۱
۱۲۳/۳همرت ناريا۱۲
۲۲۳/۳نيوزق تفاب هنيشوپ۱۳
۴۶/۴دنمس یشاك۱۴
۵۹/۴نامرك زوريف هيضار ناتسراميب۱۵
۳۱۲/۴نادمه گنر خن۱۶
۶۱۲/۴دنجريب فكهب۱۷
۱۲۲۱/۴ناغم تعنص و تشك۱۸
۴۲۷/۴شاخ هوك رهوگ تعنص و تشك۱۹
۳۲۷/۴ناجزارب یاهبآ عبانم هعسوت۲۰
۶۲۹/۴نيوزق یلالج یرادغرم۲۱
۲۹/۴ ۱۴ناشاك یجاسن۲۲
۵۲۹/۴هواس لاريم هشيش۲۳
۳۳۰/۴افص فابشك۲۴
۵۱/۵نيوزق ناشفارد یرادغرم۲۵
۵۴/۵اميش سراپ۲۶
۶/۵؟)نامرك( ايسآ یفاب مشپ۲۷
۶۶/۵)بآ نامزاس(تدحو ناهج۲۸
۱۷۸/۵دنجريب یزر هعلق ندعم۲۹
۴۸/۴)سبط(اراتام یزاس هار۳۰
۳۸/۵هناب یرادرهش یراكناميپ تكرش۳۱
۸۸/۵هشزبس یتامدخ تكرش۳۲
۳۳Mt ۳۱۶/۵رايرهش نتب
۸۱۶/۵هاشنامرك هيدهم ناتسراميب۳۴
۸۱۷/۵هريمس دس۳۵
۴۱۷/۵هردمرخ تازلف بوذ۳۶
۳۱۷/۵سراف پمال۳۷
۳۱۷/۵سبط رد رقتسم یراكناميپ تكرش ۳۸۱۵
۵۲۶/۵ماليا یزاس دس یاهتكرش۳۹
۶۲۶/۵ماليا خن تكرش۴۰
۸۲۹/۵ماليا ملاس یتشوگ یاه هدروارف تكرش۴۱
۵۲۹/۵روباشين تعنص نيشون هناخراك۴۲
۶۳۰/۵هيامزاس تكرش۴۳
یرهش تامدخ تكرش۴۴
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۲۳۱/۵نارهت ۶ هقطنم ،۱ هيحان 
۳۳/۶/۱۳۸۴مايا شوخ راذگ یزاس دس تكرش۴۵
۳۳/۶روآون نارهت تكرش۴۶
۲۷/۶هيمورا یفاب ینوگ۴۷
۸/۶هام نيدنچدنوار شرف هناخراك۴۸
۴۶/۸نيوزق خن زان۴۹
۵۱۰/۶نادابآ تاليخن۵۰
۱۰۱۲/۶وهاش یجاسن هناخراك۵۱
۵۱۳/۶تفاب هنيشوپ تاجناخراك۵۲
 مداخ یراكناميپ تكرش۵۳

۲۱۳/۶رهشوب هاگورين -ناويك
۴۱۴/۶بارس یجاسن هناخراك۵۴
۲۱۵/۶ناتسزوخ یزاس هلول تكرش۵۵
۵/۲۱۵/۶ريسدرب دنق هناخراك۵۶
۲۱۹/۶روباشين ريدق غورف تكرش۵۷
۱۹/۶هام نيدنچناتسزوخ کيتسال۵۸
۱۵۲۰/۶لوفزد دنق هناخراك۵۹
۸۲۰/۶روباشين تعنص نيشون هناخراك۶۰
۳۲۱/۶شراب یجاسن هناخراك۶۱
۵۲۲/۶هريمس دس هژورپ۶۲
۳۱/۶هام نيدنچهلال هلوح تكرش۶۳
۶۲/۷/۱۳۸۴ هيامزاس تكرش۶۴
۵/۷؟تيناريا تكرش۶۵
۴۵/۷همرت ناريا۶۶
۴۵/۷وتپ نارهت۶۷
۵۵/۷تيمورك نداعم تكرش تشدبآ هاگراك۶۸
۶۶/۷ناتسلگ ناتسا بآ یورين عيزوت تكرش۶۹
۴۶/۷لويا نامتخاس و هار تكرش۷۰
۹۶/۷ ناشاك یجاسن۷۱
۳۱۱/۷ید نامتخاس یراكناميپ تكرش۷۲
۸۱۲/۷ناتسرل یزاس لاچخي۷۳
۲۱۲/۷لوفزد زبس یاضف یراكناميپ تكرش۷۴
 یتامدخ یراكناميپ تكرش۷۵

۱۱۲/۷نارهت ۱۲ هقطنم ۴ هيحان یرادرهش
۱۱۳/۷نادابآ دحاو تكرش۷۶
۱۳/۷؟هيمورا یرادرهش۷۷
۹۱۷/۷روباشين تعنص نيشون۷۸
۷۱۸/۷لاريم هشيش۷۹
۱۰۱۸/۷هاشنامرك هيدهم ناتسراميب۸۰
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۵۱۸/۷فكهب تكرش۸۱
زبس یاضف یراكناميپ تكرش۸۲

۱۱۸/۷نارهت ۵ هقطنم ۵ هيحان
۵۱۹/۷ نيوزق تفاب هنيشوپ۸۳
۹۱۹/۷یبرغ زربلا دورگنس ندعم۸۴
۳۱۹/۷برغ یجاسن۸۵
۸۲۰/۷ناليگ کرب ناريا۸۶
۳۲۴/۷نارهت ۶ هقطنم ۱ هيحان یراكناميپ تكرش۸۷
۹۲۶/۷ ناشاك یجاسن۸۸
۲۶/۷هام نيدنچ ناشاك دنوار شرف۸۹
۲۷/۷ ۸راك نادخي هناخراك۹۰
۲۷/۷ ۲۵نيوزق خن زان۹۱
 یتامدخ یراكناميپ تكرش۹۲

۲۳۰/۷ نارهت ۵ هقطنم ۲ هيحان یرادرهش

www.peykarandeesh.orgراكیپ و هشیدنا تاراشتنا


