
 
 

 

 

 

 

 

یلامتحا تارطخ و هوقلب یاھ تیفرظ  
  ناتسناغفأ رد اھ لارنم جارختسا

٢٠٢٠ یرشب فاشکنا شرازگ  
 

 
 جارختسا دروم رد دوخ یرشب فاشکنا شرازگ زورما دحتم للم یفاشکنا همانرب – ٢٠٢٠ ،تسگا ٢۵ ،لباک
 ،یندم هعماج یاضعا اب وگتفگ ،یوحاس تاقیقحت ساسا رب شرازگ .درک رشن ار ناتسناغفا رد اھلارنم

 فارطا یاھ هدنشاب اب رظن لدابت و ثحب و دحتم للم یاھ نامزاس و یتموکح یاھ ماقم ،یصوصخ روتکس
  .تسا هدش هیھت نداعم
 
 نیا .دھد یم هئارا ناتسناغفا جارختسا تعنص یلعف تیعضو زا حیضاو ریوصت ، یرشب فاشکنا یلم شرازگ
 شزرا هریجنز رد یراذگ هیامرس و یلغش یاھتصرف ، یناسنا هعسوت فلتخم داعبا اب لماعت دروم رد شرازگ
 هعسوت یلعف تیعضو نینچمھ .دھد یم حیضوت نآ یلام دمآرد لیسناتپ نآ زا رتمھم و جارختسا تعنص
 هریجنز شش رب شرازگ نیا .دنک یم یبایزرا ار جارختسا تعنص یلامتحا تارطخ و مھس و روشک یناسنا
 دروم رد .دشابیم سم و لیت ، تیمورک ، ماخر ، کلات ،دروجال لماش هک تسا هدش زکرمتم یشزرا
 و دھد یم رارق یسررب دروم ار اھ یتساک و اھ شلاچ نینچمھ و یجارختسا عیانص رد تادھعت و تالکشم
 .دنکیم هئارا یناسنا هعسوت رظنم زا ار ییاھ لح هار و اھ هیصوت
 
 عورش زا لبق هک تسا مھم اما ، تسا یداصتقا دشر و هعسوت ، حلص کرحم نداعم رادیاپ و ینوناق جارختسا
 نودب یراکندعم هھد نیدنچ .میشاب هتشاد ایازم هب مدرم یبایتسد یگنوگچ دروم رد یشنیب ، جارختسا

 هب ندناسر بیسآ و یلحم یاھ شنت زورب بجوم هكلب درکن كمك رقف شھاك هب اھنت هن حضاو زادنامشچ
 طیحم یالاب جارختسا تاریثات نداعم یالاب راک زاغآ زا شیپ ات دنکیم هیصوت شرازگ نیا .دش زین تسیز طیحم
 تاریثات شھاک ریبادت ات دشاب رظن تحت تشادھب و تینوصم رظن زا مادم راک نایرج و دوش یسررب تسیز
  .دنوش تیاعر یطیحم تسیز
 
 هک یاھ شنت ورشب قوقح ضقن ، داسف ، ینماان شیازفا هب رجنم و دراد هدیچیپ بناوج ینوناقریغ جارختسا
 جارختسا ببسم یلحم یاھ شنت و اھ تباقر تساھلاس .دوش یم ،دزاسیم رثاتم ار اھ ناسنا یگدنز
 رما نیا .دنوشیم یلحم یاھ شنت و اھ تباقر بجوم نداعم جارختسارگید فرط زا و تسا ینوناقریغ نداعم

 یاھ یراذگهیامرس زا یخرب .دنوش بذج روتکس نیا هب دساف یاھ هکبش و دارفا هک تسا هدش ببس
 هب .دنھدیم همادا ناش راک هب تازاجم و درگیپ زا سرت نودب و دنتسھ رشب قوقح یدج ضقن اب نداعم
 روشک زا یعیسو یاھ شخب رد ینماان و تاماقم نیب رد داسف ، دنمتردق دارفا یوس زا نداعم نداد هراجا
 .نک یم لیھست ار ینوناقریغ جارختسا

 
 یاھتکرش و تلود هب دمآرد شیازفا اب هارمھ روحمعبانم عیرس دشر اب یسایس دعب رد عبانم نیرفن
 یم اھ یراذگهیامرس و دساف تاماقم نیب دروخرب و داسف شیازفا ، ییوگخساپ شھاک هب رجنم یجارختسا

 ماجنا دناوت یم نآ رد یراکندعم تایلمع هک دنک یم مھارف ار ساسا و هیاپ یتراظن و ینوناق بوچراچ .دوش
 هنیمز شرازگ نیا .دوش داسف هب رجنم دناوت یم هک دراد دوجو یقوقح بوچراچ رد بوچراچ نیدنچ .دوش
 .دھد یم هئارا ییوگخساپ و تیفافش تیوقت یارب ار ییاھ هیصوت و دنک یم صخشم ار حالصا یارب ییاھ
 

 یتاعوبطم هیمالعا



 نییاپ حطس ، یتشادھب یاھ تبقارم هب دودحم یسرتسد ، یراکیب رب یلامجا رظن نینچمھ شرازگ نیا رد
 هیصوت و تسا هدش هتخادنا حلص تیولوا و ناناوج یریذپ بیسآ شیازفا ، یدعب دنچ رقف ، بآ دوبمک ، شزومآ

 تعنص جیورت و تسیز طیحم و مدرم زا تظافح، یلام دمآرد ندش لیم و فیح زا یریگولج هنیمز رد هژیو یاھ
  .تسا هدش هیارا یناھج تایبرجت رب راوتسا و لوئسم ،عورشم یجارختسا

 
 
 یروف زاین ، ناتسناغفا رد" :تفگ ناتسناغفا رد دحتم للم یفاشکنا همانرب یمئاد هدنیامن ، یرادردلا هللادبع
 ".دراد دوجو یندعم داوم تراجت و ینوناقریغ جارختسا هب نداد نایاپ و داسف اب هلباقم ، یرادتموکح دوبھب هب
 اما ، دنشاب راذگریثأت هعسوت رابتعا نیمأت یارب دنناوت یم یزاگ و یتفن ، یندعم نالک یاھ هژورپ" :دوزفا یو
 یبوخ هب اھنآ زا و دروآ تسد هب اھ هژورپ نیا زا ار دوخ مھس دناوتب ات دراد زاین تلود تیفرظ شیازفا و تابث هب
 ".دنک هدافتسا یناسنا هعسوت یارب
 
 و اھ شور ، اھ هویش هدنھد ناشن هک دننک ارجا ار ییاھ همانرب اکرش همھ هک دنک یم هیصوت شرازگ نیا
 رایسب طسوتم و کچوک ، یمسرریغ یاھ یراذگهیامرس تیفرظ تیوقت .تسا ندعم رد بوخ یاھ یروانف
 ، طسوتم و کچوک نداعم داصتقا کرد یارب هدش ماجنا تاعلاطم لماش دناوت یم اھ همانرب نیا .تسا مھم
 یطیحم تسیز تارثا دروم رد یھاگآ شیازفا و رتھب یاھ یروانف و اھ شور زا هدافتسا شرتسگ شزومآ
 ،ندعم رتھب یزیر همانرب ، یمومع تیریدم یاھ تراھم لماش دناوت یم اھ یروآ نف و اھ شور نینچ .دشاب
 هرجفنم داوم هک دوش لصاح نانیمطا دیاب نانچمھ .دشاب نداعم رد هرجفنم داوم زا هدافتسا رت نمیا یاھشور
 یکلسم و یساسا تروص هب هدنام یقاب ییایمیش داوم ،دشاب رطخ مک تسیز طیحم یارب هدافتسا دروم
  .دنوش تفایزاب یاھ هلابز و ددرگ میمرت و ایحا ندعم جارختسا زا سپ هحاس ،دوش عفد
 
 و منک یم لابقتسا شرازگ نیا راشتنا زا نم" :تفگ میلورطپ و نداعم ترازو تسرپرس یروسناخناچ نوراھ
 شواک یاھ تصرف دروم رد دوخ یاکرش ریاس و دحتم للم یفاشکنا همانرب اب ام یراکمھ رظتنم هناقاتشم

 یاقآ ".میتسھ یجارختسا عیانص قیرط زا یداصتقا دشر لیسناتپ دروم رد شرازگ نیا طسوت هدش
 لیسناتپ رد تکراشم و مدرم یدنم هرھب زا نانیمطا یارب تسایس باختنا یاھ هیصوت" :دوزفا یروسناخچ
 رظن رد شخب نیا یارب تلود یاھ همانرب رد هعسوت عون نیا اب طبترم تارطخ شھاک و یجارختسا عیانص یاھ
 ".دش دھاوخ هتفرگ
 
 و )A-SDG( ناتسناغفا رادیاپ هعسوت فادھا ، ناتسناغفا رد دحتم للم یفاشکنا همانرب دیدج یاھ همانرب
 شخب یجارختسا عیانص هک یلاح رد ، تسا زکرمتم حلص داصتقا هب گنج داصتقا زا راذگ هب 2030 راک روتسد
 للم یفاشکنا همانرب شقن تیولوا شخب نیا رد یراذگ هیامرس .تسا یداصتقا دشر و دمآرد دیلوت یلصا
 نیا هعسوت هنیمز رد ار ناتسناغفأ تلود ات تسا دھعتم دحتم للم فاشکنا همانرب .تسا هنیمز نیا رد دحتم

  .دنک یراکمھ و کمک رتھب ینوناق بوجراھچ و قالخ یاھ دوتیم اب روتکس
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