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میلف حالس  هب  شنادحتم  ناریا و  یگدولآ  نازیم 

ناریا یربیاس  یاه  تخاسریز هب  اکیرمآ  یربیاس  یتسیرورت  تالمح  تمارغ  هبلاطم 

سیلگنا زا  تباین  هب  تفرگ ، بقل  داسفلا » ما  » و گرزب » ناطیش   » ناریا یمالسا  یروهمج راذگناینب  یوس  زا  ًاتحارص  هک  یروشک  ناونعب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 
.درک دهاوخن  هدرکن و  راذگورف  یهار  چیه  زا  شا  هنامصخ فادها  ققحت  ینمشد و  زاربا  هار  رد  تسا و  ناریا  مالسا و  زورما  نمشد  نیرتگرزب  تفص ، هابور 

دض رب  اکیرمآ  یتسیرورت  تامادقا  زا  یشخب  اهنت 
نتخورفا رب  اتدوک ، لماش  یمالسا ، تما  ناریا.ا.ج و 
یاه تیصخش رورت  هلاس ، تشه  گنج  لیمحت  و 

رورت یبهذم ، یاه  تیصخش رورت  یسایس ،
دننام یتسیرورت  یاه  هورگ زا  ینابیتشپ  نادنمشناد ،

یا هناسر گنج  یگنهرف ، یزادنارب  نیقفانم ، نامزاس 
، ناریا نافلاخم  زیهجت  ییامن ، هایس ینکارپ و  غورد  و 

ذوفن یبهذم ، یاه  تیلقا یموق و  یاه  شروش داجیا 
هب هک  باقع  هجنپ  تایلمع   ) روشک نورد  هب  یماظن 

یزادنارب یارب  ینیچ  هشقن دوش ،) یم هتخانش  سبط 
یاه میرحت هنتق ٨٨ ،)  ) ناریا یمالسا  یروهمج مرن 

، یسایس یداصتقا و  ینوناق  ریغ  هتبلا  یپایپ و 
ینوناق و ریغ  تروصب  ناریا  یتلود  لاوما  هرداصم 

رد حضاو  روطب  هک  تسا  رگید  تامادقا  یرایسب 
.دراد  دوجو  ریخا  هلاس  یخیرات ٣۵  دانسا 

یناطیش سوحنم و  میژر  نیا  تایانج  اهنت  اهنیا  هتبلا 
جراخ ثحب  نیا  هلصوح  را  زین  نآ  راورتیت  نایب  یتح  میزادرپب ، بالقنا  زا  شیپ  ناریا  دض  رب  روشک  نیا  تامادقا  رگید  هب  رگا  تسا و  یمالسا  بالقنا  عوقو  زا  سپ 

.تسا

رد تدش  هب  یلعف  نامز  رد  هک  تسا  هدوب  یربیاس  یتسیرورت  تالمح  یارجا  یحارط و  ناریا ، لابق  رد  اکیرمآ  رورپ  تسیرورت تلود  لامعا  تایانج و  زا  یکی  اما 
.دشاب یم شیازفا  یریگ و  جوا لاح 

اما دوش  یم هتخانش   ٢« میلف  » حالس »١ و  تن سکاتسا  » حالس مان  اب  تسا ، نشور  ناگمه  رب  هک  شتسینویهص  دحتم  اکیرمآ و  تلود  فورعم  مادقا  ود  اتسار  نیا  رد 
.تسا اکیرمآ  هدحتم  تالایا  مسیرورت  ربیاس  تالمح  زا  یشخب  اهنت  اهنیا 

، ناریا یمتا  تاسیسأت  دض  رب  موتناوک  تایلمع  یارجا 
یرتویپماک یاه  هکبش هب  یبایتسد  یارب  شالت 

تازیهجت لاسرا  روشک ، ساسح  یاه  تخاسریز
نییعت ناریا ، فرصم  رازاب  رد  یسوساج  یرازفا  تخس

سناژآ تالمح  فده  نیرت  مهم نیلوا و  ناونع  هب  ناریا 
رظن تحت  یارب  هژیو  هژورپ  فیرعت  اکیرمآ ، یلم  تینما 

میرحت هتعاس ، تروصب ٢۴  یا  هنماخ ماما  نتشاد 
یور ناریا.ا.ج  یامیس  ادص و  یللملا  نیب یاه  هکبش
مسیرورت یاتسار  رد  یگمه  یناهج و …  یاه  هراوهام

.تسا ناریا  هیلع  اکیرمآ  یربیاس 

داعبا رد  ار  ینیگنس  تاراسخ  نونک  ات  هک  یتامادقا 
دراو نامزیزع  نهیم  یونعم  یدام و  عفانم  هب  فلتخم 

.دش  دهاوخ  رت  نیگنس زین  نیا  زا  سپ  هدومن و 

ربارب رد  ام  هفیظو  هک  تسا  نیا  یلصا  لاؤس  لاح 
تسیچ ؟ اکیرمآ  یتلود  یربیاس  تسیورت 

: ددرگ فیرعت  ینامز  هزاب  ود  دیاب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  یارب 

هتشذگ رد  هتفرگ  تروص  یتامادقا  فلا )
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هدنیآ یارب  مادقا  تسد  رد  یاه  تایلمع ب )

هداد خر  هک  هچنآ  زا  دیاب  .دوب  دهاوخ  ناربج  لباق  یزاسزاب  ینیزگیاج و  قیرط  زا  اهنت  نآ  تاراسخ  تسین و  تشگزاب  لباق  تسا  هداد  خر  هتشذگ  رد  هک  هچنآ  ًاملسم 
هکلب دوش  روصحم  ینیزگیاج  حالصا و  دعُب  هب  اهنت  دیابن  یلم  تامادقا  تسد  نیا  اما  دیآ  لمع  هب  یریگولج  هدنیآ  رد  نآ  رارکت  زا  ات  میشاب  رترایشوه  هتفرگ و  سرد 

یلصا شخب  ناریا.ا.ج ، هب  تمارغ  تخادرپ  تساوخرد  ًاتیاهن  تابثا و  تهج  نآ  دانسا  هئارا  یناهج و  یقوقح  زکارم  رد  یتسیرورت  تامادقا  عوضوم  ندرک  حرطم 
.تسا  هتشذگ  تالمح  اب  طابترا  رد  هطوبرم  نیلوئسم  فیاظو 

یتآ یتسیرورت  تامادقا  عوقو  تروص  رد  هک  تفرگ  رظن  رد  یراک  زاس و  دیاب  دبای ، یم شیازفا  یربیاس  یمزر  ناوت  یگدامآ و  هکنیا  زا  ادج  هدنیآ ، یارب  نینچمه 
.تشاداو  تمارغ  تخادرپ  سپس  یهاوخرذع و  هب  دومن و  هدنمرش  ار  شنادحتم  اکیرمآ و  یرت  نیگنس روطب  ناوتب  نآ  قیرط  زا 

یدح هب  ناریا  یربیاس  مزر  ناوت  رضاح  لاح  رد  .دوش  یم دای  نآ  زا  لثم » هب  هلباقم   » حالطصا اب  هک  تسا  لباقتم  مادقا  یگدنرادزاب ، یاه  هویش نیرتهب  زا  یکی 
نیا زا  دیاب  نمشد  دراد و  ار  مشچ  جنپ  نادحتم  رگید  لیئارسا و  سیلگنا ، هدحتم ، تالایا  یربیاس  تالمح  اب  لثم  هب  هلباقم  ناکما  یتحار  هب  هک  تسا  الاب  قیمع و 
ناریا یتینما  یاه  متسیس  ناریا ، یربیاس  ساسح  یاه  تخاسریز یلم و  یربیاس  یاضف  دضرب  یتسیرورت  هثداح  هنوگره  عوقو  تروص  رد  هک  دشاب  نئمطم  تباب 

.درک  دنهاوخن  یشوپ  مشچ ناونع  چیه  هب  لباقتم  مادقا  زا 

قح یروشک  چیه  تسا و  یناهج  یقح  تینما  : » هک تشاد  دنهاوخ  رظن  دم  ار  هتکن  نیا  ناهج ، یربیاس  یاه  تسیرورت نیرت  لیدب یب  ناونعب  مشچ  جنپ  یاه  نامزاس
«. درادن نآ  زا  ار  نارگید  یزاس  مورحم 

هب یزاجم  یاضف  رد  هنامصخ  لامعا  لباقم  رد  اکیرمآ  : » هک تسا  هتشاد  زاربا  حیرص  روطب  دوخ  ربیاس  تینما  یاه  لکتورپ رد  هدحتم  تالایا  رگید  فرط  زا 
یاضف قیرط  زا  هک  یا  هنامصخ  لامعا  هب  و  دنتسه ، دوخ  زا  عافد  یارب  یتاذ  قح  یاراد  اهروشک  همه  .داد  دهاوخ  خساپ  روشک  عفانم  هیلع  رب  یدیدهت  ناونع 

.داد » میهاوخ  خساپ  اهنآ  هب  یماظن  تامادقا  اب  دوخ  یماظن  نانامیپ  مه لابق  رد  ام  تادهعت  هب  هجوت  اب  دریگ  یم  تروص  یزاجم 

یا هتسه تاحیلست  زا  هدحتم  تالایا  هدافتسا  ناکما   » تحارص اب  هدومن  هیهت  هیوناژ ٢٠١٣  رد  هدحتم  تالایا  عافد  ترازو  یملع  یاروش  هک  یشرازگ  یط  نینچمه 
.تسا هدیدرگ  ظاحل  هدرتسگ » یربیاس  هلمح  ربارب  رد  لثم  هب  هلباقم  یارب 

تالایا یتسد  شیپ قوف و  دراوم  هب  دانتسا  اب 
یتسیرورت تامادقا  یارجا  یحارط و  رد  هدحتم 
حضاو ناریا.ا.ج ، یربیاس  تاسیسأت  هیلع 

لثم و هب  هلباقم  قح  ًاتاذ  ًانوناق و  هک  دوب  دهاوخ 
میهاوخ میراد و  ار  تمارغ  تساوخرد 

هدنیآ رد  هک  یدنور  هیهت  رد  ور  نیا  زا  .تشاد 
ناریا یربیاس  تینما  بیرض  شیازفا  هب  رجنم 
هلباقم للملا و  نیب یقوقح  یوعد  هلئسم  دوش ،

.دراد تیمها  دراوم  رگید  زا  شیب  لثم  هب 



اکیرمآ عافد  ترازو  یملع  یاروش  شرازگ 



، ربیاس یاضف  رد  ناریا.ا.ج  عفانم  هیلع  یتسیرورت  هلمح  هنوگره  عوقو  تروص  رد  هک  دننادب  ار  مهم  نیا  مشچ  جنپ  وضع  یاهروشک  اکیرمآ و  سیلگنا ، نارس  سپ 
دنناوت یم ناریا  نانمشد   » هک دنشاب  هتشاد  رظن  دم  ار  نیا  دیاب  هراومه  دوب و  دهاوخ  ینیب  شیپ لباق  ریغ  اهنآ  یارب  ًانیقی  هک  دش  دنهاوخ  وربور  یلثم  هب  هلباقم  اب 

« .تشاد دنهاوخن  ور  شیپ بقاوع  نآ و  نتفای  نایاپ  یگنوگچ  رد  یشقن  اما  دنشاب  ناریا  یمالسا  یروهمج دض  رب  یربیاس  گنج  کی  هدننک  عورش 
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