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دحتم للم  نامزاس 

نمشد یربیاس  مسیرورت  یناهج  ینومژه  داجیا  رد  مسیرورتال  شقن 

حرطم لاؤس  نیا  لصاح ، جیاتن  قوقش و  همه  زا  ادج  دوش ، یم تقد  ربیاس  هاگدربن  رد  نوسکاسولگنآ  یاهروشک  یناهج  طلست  قمع  هرتسگ و  هب  هک  یماگنه 
»؟ دنیامن داجیا  دوخ  عفن  هب  ناهج  للم  اهروشک و  رسارس  رب  یلیدب  یب طلست  نینچ  لاس ، دص  دودح  رد  دنا  هدش قفوم  ربیاس  یاضف  نایلوتم  هنوگچ   » هک ددرگ  یم

یناهج طلست  نیا  امنیس و …  رنه و  یماظن ، یاه  نامیپ هناسر ، داصتقا ، تسایس ، نابز ، ریظن  اه  هزوح یمامت  رد  هکلب  ربیاس  هزوح  رد  اهنت  هن  عقاو  رد 
.دوش یم هدید  اه  نوسکاسولگنآ

برغ عقاو  رد  .تسا  لومش » ناهج  ناسکی و  نیناوق  ، » دنراد ار  کارتشا  نیمه  مه  زاب  دوش ، یسررب  رگا  هک  یدراوم  رگید  قوف و  دراوم  یمامت  کرتشم  هطقن 
اب تفلاخم  هباثم  هب  دوش ، هدز  فرح  ناشتارظن  فلاخم  رگا  هک  هدومن  داجیا  یا  هنیمز ناهج  یاهروشک  همه  هب  اهنآ  یاقلا  یناهج و  نیناوق  عضو  اب  یتسینویهص 

.تسا هتشگ  انب  هتشذگ  لاس  دص  رد  سیلگنا  اکیرمآ و  طسوت  هکلب  هدشن  عضو  ناهج  للم  طسوت  نیناوق  هکنآ  لاح  تسا  یناهج  هعماج  یمامت 

مدرم یادص  ندش  هدینش  یارب  یعجرم  اهنت  هن  عقاو  رد  هک  تسا  دحتم » للم  نامزاس  ، » ییاکیرمآ یسیلگنا –  یناهج  یراذگ  نوناق مهم  رایسب  یلصا و  هنومن  کی 
تینما یاروش  رد  یتح  دنک و  یم بیوصت  همان  عطق اهنآ  هیلع  هدرک ، موکحم  ار  فلاخم  یاهروشک  رگید  اه ، نوسکاسولگنآ فادها  یاتسار  رد  هکلب  تسین  ناهج 

.دنک یم یزاس  هدنورپ اهنآ  یارب  للم  نامزاس 

تینما یاروش  رد  ناریا  یا  هتسه هدنورپ  هنومن 
.تسا دراوم  تسد  نیا  زا  للم  نامزاس 

نیناوق هک  تسا  نیا  تیمها  زئاح  هتکن  اما 
ییاهروشک طسوت  ناهج  یتسیرورت  دض  رهاظب 

دنتسه و تاذلاب  تسیرورت  ناشدوخ  هک  هدش  انب 
ره ریخا ، نرق  کی  ًاصوصخ  ناهج  خیرات  رد 

فرط کی  ًامیقتسم  ای  هدش ، عورش  هک  یگنج 
یعون هب  ای  تسا و  هدوب  سیلگنا  اکیرمآ و  نآ 

گنج نامز  تدم  ندش  ینالوط  نآ و  عورش  رد 
.دنا هتشاد شقن 

بتکم هب  هک  تینما  موس  بتکم  ساسا  رب 
هژیو دراد و  ترهش  بلط » تصرف  »

اه نوسکاسولگنآ مادقا  هویش  تساه ، ییاکیرمآ
خر ناش  هیلع یدیدهت  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  رب 
لاکشا اما  .دننک  یم لیدبت  تصرف  هب  ار  نآ  دهد 

عقاو رد  یدیدهت  رگا  هک  تسنیا  هاگن  نیا  گرزب 
تشپ تروصب  ناشدوخ  دشاب ، هتشادن  دوجو 

.دنروآ دیدپ  ار  رظن  دم  تصرف  ات  دنزادرپ  یم نآ  اب  هزرابم  هب  رهاظ  رد  سپس  هدومن و  دیدهت  داجیا  هدرپ 

حارط شدوخ  هک  تخادنا  ینابلاط  ندرگ  هب  ار  هلمح  دعب  یلو  دومن  ارجا  یحارط و  ار  نآ  اکیرمآ  تلود  هک  تسا  ربماتپس ٢٠٠١  هدزای  هثداح  رما ، نیا  زراب  هنومن 
.دومن یشکرکشل  ( ٢٠٠٣  ) قارع و  ( ٢٠٠١  ) ناتسناغفا یاهروشک  ایسآ و  برغ  بونج  هقطنم  هب  هناهب  نیا  اب  سپس  هدوب و  نآ  هدننک  هیذغت و 
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هچ هدش و  عضو  للم  نامزاس  رد  اکیرمآ  طسوت  هک  هتسد  نآ  هچ  ربیاس ، یناهج  نیناوق  یمامت  .دراد  دوجو  زین  یناهج  ربیاس  یاضف  رد  یلک  هیور  نیا  قادصم 
.تسا یدنور  نینچ  دادتما  رد  هدیسر ، بیوصت  هب  اپورا  هیداحتا  رد  سیلگنا  راشف  اب  هک  یا  هتسد

ینوناق ریغ  هتبلا  رصح و  دح و  یب  یسوساج  رب  ینبم  اه  تلود رگید  مدرم و  دیدش  تاضارتعا  اب  هاگ  ره  مشچ ، جنپ  هب  موسوم  نامزاس  جنپ  نوسکاسولگنآ ، عون  رد 
ندش زاب  رتشیب  یاتسار  رد  دیدج  ینوناق  نآ  لابند  هب  دنا و  هدرک حرطم  ار  ناشدوخ  هیلع  یتسیرورت  اتامادقا  یتینما و  تادیدهت  هلئسم  هلصافالب  دنا ، هدش وربور 
یتسیرورت دیدهت  نیرتگرزب  ناشدوخ  هکلب  هتفرگن  تروص  ناشدض  رب  یتسیرورت  مادقا  اهنت  هن  هک  یلاح  رد  دنا  هدومن بوصم  یناهج  یسوساج  همادا  یارب  ناشتسد 

.دنتسه ناهج  تاعالطا  ربیاس و  یاضف  رد  ناهج  للم  یمامت  هیلع 

هراشا ینعی  .دوش  ظفح  دارفا  رگید  تلود و  طسوت  دیاب  ناش  یصوصخ میرح  هک  تسنیا  اکیرمآ  یبرغ و  یاپورا  یاهروشک  نادنورهش  بوتکم  ملسم و  قوقح  زا 
نوناق و ضقن  نیا  .تسا  هتشگ  ضقن  اه  تلود دوخ  طسوت  ًاتحارص  هکلب  هدشن  تیاعر  اهنت  هن  نوناق  نیا  هاگچیه  اما  نادنورهش ! زا  یسوساج  عنم  لصا  رب  حیرص 

.تسا هدش  رسیم  یربیاس  مسیرورت  هزوح  رد  ینیچ  هسیسد دوخ  اه و  ینزدوخ قیرط  زا  اهنت  نوناق » ندز  رود  هویش   » ًاحالطصا

هکنآ اب  .دش  هدامآ  ییاپورا  نویسیمک  اب  دادرارق  کی  تحت  شرازگ  نیا  : » دراد یم نایب  اپورا  هیداحتا  بوصم ١٩٩١  یربیاس  میارج  نوناق  شرازگ  هنومن ، ناونعب 
یاه تیلاعف هب  تبسن  یتاعالطا  یاه  یروانف یریذپ  بیسآ کرد  هب  نآ  زا  یا  هدمع مهس  اما  دوبن ، زکرمتم  یا  هنایار مسیرورت  یور  رب  صاخ  روطب  هعلاطم  نیا 

« .تشاد صاصتخا  هنامرجم 

هزوح رد  اه  یراکبارخ حطس  نیرتالاب  دوب و  هتفرگن  لکش  اپورا  هیداحتا  هیلع  مسیرورت  ربیاس  بوچراهچ  رد  یتایلمع  چیه  زا ١٩٩١  شیپ  ات  هکنآ  اب  ینعی 
! دنا هدوب مسیرورت  دض  نیناوق  بیوصت  یزاس  هنیمز لابند  هب  عقوم  نامه  زا  اما  تسا ، هدوب  یتلود  ریغ  دارفا  طسوت  مسیویتکه و 

لاس کی  .دوش  ظاحل  کرتشم  نیناوق  بیوصت  فیرعت و  هب  طوبرم  تاقفاوت  رد  دیاب   ١ الاب حطس  یاه  یروانف میارج  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب   TSEU ربتکا ١٩٩٩ رد 
نامز نآ  ات  زونه  هکیلاح  رد  دوب  هدش  دیکأت  یا  هنایار مسیرورت  اب  هزرابم  هکبش و  تیمها  رب  نآ  رد  هک  درک  نیودت  یعماج  تایلمع  حرط  ییاپورا  یاروش  دعب 

.دوب  هدشن  میظنت  اپورا  یربیاس  عضاوم  هیلع  ربیاس  هزوح  رد  یتسیرورت  هدش  ماجنا  یعقاو  یاه  تایلمع دوجو  رب  ینبم  یشرازگ 

: دنوش یم یرادهگن  ًامتح  ریز  یاه  هداد تاقبط  هک  دنوش  نئمطم  دیاب  وضع  قطانم  : » دراد یم مالعا  ربیاس  تینما  هزوح  رد  اپورا  هیداحتا  لاس ٢٠٠١  بوصم  نتم 



طابترا کی  دصقم  عبنم و  نداد  ناشن  - ١

طابترا کی  هرود  نامز و  خیرات ، ییاسانش  - ٢

طابترا عون  ییاسانش  - ٣

یطابترا هلیسو  ییاسانش  - ۴

« .کرحتم یطابترا  تازیهجت  لحم  ییاسانش  - ۵

رد یمسر  روطب  لاس ٢٠٠١  رد  هک  تسا  هدرک  ایهم  ار  یراذگ  نوناق هنیمز  لکش  نیا  هب  ًاتیاهن  دوش ، یضرف  نمشد  یحارط  هب  رجنم  هک  هناهاگآ  هئطوت  مهوت  هویش 
.دنوش نآ  یارجا  هب  مزلم  وضع  یاهروشک  همه  ددرگ و  بوصم  یتینما  نوناق  نادنورهش » یصوصخ  میرح  ظفح   » نوناق فالخ  رب  اپورا ، هیداحتا  نوناق  نتم 

یحارط طسوت  هک  یناور  ینیچ  هنیمز اب  هکلب  دریذپ  یمن تروص  نادنورهش  یوس  زا  اهروشک  یلم  نیناوق  راکشآ  ضقن  هب  تبسن  یضارتعا  اهنت  هن  شور  نیا  اب 
یتح یمادقا  ره  یربیاس ، مسیرورت  اب  ناش  تلود هلباقم  ناوت  شیازفا  تهج  هب  هک  دننک  یم لوبق  مدرم  تسا ، هدش  اهنآ  یارب  یلایخ  مسیرورت  یضرف و  نمشد 

.دشاب  هتشاد  رارق  راک  روتسد  رد  ناشدوخ  زا  یسوساج 

.دناسر یم یرای  نوسکاسولگنآ  یاهروشک  هب  یناهج  طلست  ناوت  شیازفا  رد  دش  نایب  هک  یلکش  هب  نوناق  و   ٢ مسیرورتال لیدب  یب شقن 

.دوش یم هئارا  اپورا  هیداحتا  طسوت  نوناق  ضقن  زا  یرگید  دروم  هنومن ، ناونع  هب  زاب 

اب هزرابم  هتعاس  هکبش ٢۴   ۴« تشه هورگ   » هب نتسویپ  هب  ار  وضع  یاهروشک  اروش ، : » هدش نایب  سرام ١٩٩٨  رد ١٩  اپورا  هیداحتا  بوصم  نوناق  زا  یشخب  رد 
: دنا هدش صخشم  اهدیدهت  زا  مهم  یدنب  هتسد ود  الاب  حطس  یروانف  یاه  مرج هرابرد  تشه  هورگ  تارکاذم  رد  .دنک  یم توعد  الاب  حطس  یروانف  یاه  مرج

دوش یم ثعاب  ار  یا  هنایار یاه  هکبش اه ، هنایار رد  دوجوم  تاعالطا  ندرک  ناریو  ای  هبتر  لزنت  تعنامم ، لالتخا ، هک  یا  هنایار یاه  تخاسریز ربارب  رد  دیدهت  - ١

(.« ددرگ لامعا  لیهست و  ربیاس  یاضف  کمک  هب  یداصتقا  ای  یسایس  لثم  مئارج  زا  یصاخ  عون  هک  روظنم  نیا  هب   ) هنایار یرایمه  اب  ییاهدیدهت  - ٢

رد یلمخم  یاتدوک  عوقو  رما  رد  لیهست  هب  هناسر ، رازبا  ربیاس و  یاضف  زا  هدافتسا  اب  ( ١٣٨٨  ) لاس ٢٠٠٩ رد  یلاح  رد  سیلگنا  ًاصوصخ  اپورا  هیداحتا  لماوع 
.دنا هتشاگنا ینوناق  ریغ  ار  قیرط  نیا  زا  مادقا  هنوگره  نآ ، زا  لبق  لاس  هدزای  هک  دندرک  کمک  هنیزه  اوق و  مامت  اب  تقو و  مامت  تروصب  هنتق ٨٨  مایا  ناریا و 

یاه تسیرورت تخاس  هب  کادقا  یتح  دوخ  تینما  نیمأت  یارب  هک  تسا  هجاوم  یتسیرورت  یاه  تلود اب  ًالماک  ناریا ، یمالسا  یروهمج ًاصوصخ  ناهج  للم  سپ 
رایع مامت  تسیرورت  کی  شقن  رد  ناشدوخ  هکلب  دنناد  یمن دب  ار  بوصم  دوخ  نیناوق  ضقن  اهنت  هن  اهروشک  رگید  تینما  ندرب  نیب  زا  یارب  یلو  دننک  یم یضرف 

.دنوش یم رهاظ 

زا یرت  نییاپ دح  اب  مشچ  جنپ  یاول  تحت  اپورا  هیداحتا  هک  تسنیا  هتکن  تسا و  مسیرورت  ربیاس  هزوح  رد  اپورا  هیداحتا  ینوناق  ریاود  زا  دش  هئارا  هک  یدراوم 
یارب هک  تسا  مشچ  جنپ  لماوع  یوس  زا  ربیاس  هاگدربن  رد  یلصا  دیدهت  .تسا  دیدهت  هنایم  دح  هدش ، نایب  دراوم  عقاو  رد  .دنک  یم مادقا  نارگید  یارب  یزاسرطخ 

هدش صخشم  هقطنم  موادم  نتشاد  رظن  تحت  هب  مادک  ره  هدومن و  میسقت  ناشدوخ  نایم  ار  نیمز  یکاح  یبآ –  هرتسگ  ناهج ، رسارس  رب  لماک  طلست  داجیا 
.دنا هتخادرپ

ناهج هنهپ  هک  دنراد  رواب  لوقلا  قفتم  یگمه  اما  دراد  دوجو  رظن  فالتخا  ناسانشراک  نایم  نامزاس ، نیا ۵  زا  مادک  ره  هدش  نییعت  دودح  دروم  رد  هک  دنچ  ره 
.تسا هدش  یدنب  میسقت مشچ  جنپ  یربیاس  یسوساج  یاه  متسیس نایم  عقاوب 

هاگیاپ دوجو  رمتسم ، یاه  یسررب رد  هتبلا  تسا و  هقطنم  رد  نولشا  یاه  هاگیاپ زا  یکی  نابزیم  نامع  روشک  ناریا ، یمالسا  یروهمج هقطنم  رد  صاخ  روطب 
.تسا هدیسر  تابثا  هب  هقطنم  زا  رگید  روشک  دنچ  رد  نولشا 

———————————————

High Tech - ١

Law Terrorism - ٢
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