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 ناریا یمالسا یروھمج رد یسایس ناینادنز یور رتشیب راشف یارب سوریو زا  هدافتسا ءوس

 
Presse Aussendung 20.04.2020 

یتاعوبطم ھیعالطا  
   ١٣٩٩ تشھبیدرا ١  اب فداصم ٢٠٢٠ لیروآ ٢٠  

 
 راشتنا و دشر یارب یبسانم ۀنیمز تشادھب رما رد یللملا نیب یاھ درادناتسا ھب نیلؤسم ھجوت مدع و وسکی زا ماحدزا رپ یاھ نادنز
 .دنا ھتخاس مھارف ار 19-دیوک سوریو هژیو ھب ینوفع یاھ یرامیب
 
 دروم 500 زا شیب یلو ،نیچ یاھرھش رثکا رد نایالتبم دادعت شھاک دوجو اب ، 2020 لاس ھیروف طساوا رد ھک مھم نیا ھب ھجوت اب

 .دنا هدش هداد صیخشت روشک نیا نادنز جنپ رد 19 دیووک دیدج
 اما .تسیرامیب نیا ھب ناینادنز زا یددعتم دادعت یالتبا زا یکاح ھک ،دنراد دوجو زین ناریا یاھنادنز زا دروم نیا رد یھباشم یاھشرازگ
 و لیلقت رد یعس ینادنز نارازھ گرم رطخ ھب فارشا اب یمالسا یروھمج نامکاح و هدنام ناھنپ نونکات نایالتبم نیا یعقاو دادعت
 .دنوشیم یرادھگن دنب رد دھشم و ھیمورا یاھرھش رد التبم ناینادنز رتشیب .دنا ھتشاد ھعقاو نیا ناکما ندرمش کچوک
 
 ھب التبا سرت زا یشان روشک یاھ نادنز زا یضعب رد ناینادنز مایق و نایغط رب تلالد اھیرازگ ربخ ھتشذگ یاھ ھتفھ و اھزور رد
 زا ار دوخ ناج ناینادنز زا رفن 36 ھلباقم نیا رد و هدش ھجاوم نارومام راب تنوشخ دوخرب اب ھنافساتم ھک ،ھتشاد 19-دیوک یرامیب
  .دنا هداد تسد
 دازآ ناریا یاھنادنز زا سوریو عویش یریگولج یارب ار ینادنز 80000 زا شیب یمالسا یروھمج ییاضق هاگتسد نارازگراک ھتبلا
 .دنوش یم لماش ار یسایس ناینادنز زا یکدنا دادعت اھنت دارفا نیا اما ،هدرک
 
 18 نس ھب ندیسر زا لبق 96 لاس رویرھش رد ھک وا .تسا باودنایم نادنز رد نیدباعلا نیز لایناد لتق ریخا شارخلد دراوم ھلمج زا

 حرج و برض رثا رد اجنآ رد و هدش لقتنم باودنایم نادنز ھب داباھم نادنز رد نایغط زا دعب دوب هدش مادعا ھب موکحم و ریگتسد یگلاس
 .دوشیم هداد لیوحت شنیدلاو ھب "یشکدوخ" ناونع تحت شدسج و هداد تسد زا ار دوخ ناج نارومام
 
 نیدرورف مھد زور رد ھک رگید رفن 6 تشونرس ھب تبسن دحتم للم نامزاس رشب قوقح یلاع یایراسیمک یوگنخس ،لیولوک ترپور
 ناریا تاماقم زا و درک ینارگن زاربا  أدیدش دندوب ھتفرگ رارق متش و برض دروم بآودنایم نادنز رد نیدباعلانیز لایناد اب نامزمھ
 .دندنب راکب »نانآ ناج ظفح و ینمیا نیمات یارب ار مزال تادیھمت ۀیلک« تساوخ
 
 نیلؤسم یراک ناھنپ و راب تنوشخ یاھ تسایس ندرک موکحم نمض رشب قوقح عفادم و یماح یاھ هورگ ناونعب ام ،زیزع نانطومھ
 و یسایس ناینادنز یدازآ راتساوخ ادیکا و ھتشاد زاربا ار دوخ ھجوم و دیدش ینارگن ینونک ساسح ھھرب رد ،یمالسا یروھمج ییاضق

 تشپ ناشروشک تشونرس نییعت رد عورشم تلاخد ناکما و تکراشم تساوخرد رطاخ ھب طقف ھک اھ ناسنا نیا ناج .میشابیم یتدیقع
  .تسا یدج رطخ رد ،دنا ھتفرگ رارق ھجنکش تحتو نادنز یاھ ھلیم
 !دنتسھ ناریا تلم نادنزرف نیا ناج لوئسم یناحور تلود و هاپس نارادرس ،یا ھنماخ یاقا
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