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ناریا یمتا  یاه  تیاس هب  یتایلمع  ذوفن  تهج  مشچ  جنپ  یژتارتسا  یزاس  فافش رادشه ! یروف :

رب ینبم  دش  رشتنم  یربخ  زمیات ، کرویوین  شرازگ  ساسا  رب  اکیرمآ ، یلم  تینما  سناژآ  یزاس  فافش یسررب و  هاگیاپ  رد  هامدنفسا ١٣٩٢ ، خیرات ١٠  رد 
زا جراخ  یاه  متسیس اب  یطابترا  هنوگچیه  دنتسه و  دیدش  تظافح  تحت  هک  نما  ًالماک  یاه  هکبش هب  یلم  تینما  سناژآ  ذوفن  یبای و  تسد دیدج  هویش  یژتارتسا و 

.دنرادن دوخ  نما  هکبش 

.دینک کیلک  ناریا » یا  هتسه تاسیسأت  هیلع  یلم  تینما  سناژآ  موتناوک » تایلمع   » ربخ هعلاطم  تهج 

یلم تینما  سناژآ  موتناوک  تایلمع 

فده هکبش  یاه  متسیس هب  یلیام  هلصاف ٨  زا  هک  دراد  دوجو  تیلباق  نیا  یلم ، تینما  سناژآ  یژتارتسا  دیدج  هویش  رد  هک  هدش  نایب  حوضوب  شرازگ  نیا  نتم  رد 
.دندرگ یربیاس  تایلمع  ذوفن و  نیا  هجوتم  ینابیتشپ  تظافح و  نیلوئسم  هکنآ  نودب  دنهد  تروص  ار  رظن  دم  تارییغت  لامعا  هدش و  لصتم 

زمیات کرویوین 

هب ذوفن  یژتارتسا  نیا  یلصا  فده  تسا و  یماظن  صاخ  یاه  هکبش روظنم ، هک  تسا  مهف  لباق  زمیات ، کرویوین  شرازگ  رد  هدش  حرطم  هکبش  تاصخشم  ساسا  رب 
.تسا ناینابرق  یتینما  ساسح و  یاه  هکبش

نیچ شترا  ًالوا  هک  تسا  یلاح  رد  اعدا  نیا  .دنا  هدرک شیامزآ  ارجا و  تیقفوم  اب  نیچ  شترا  یماظن  یاه  هکبش یضعب  یور  ار  هویش  نیا  هک  دنا  هدش یعدم  نینچمه 
.تسا ناریا  یمتا  یاه  تیاس هب  ذوفن  دیدج ، هویش  یحارط و  نیا  یلصا  فده  هک  هدش  نایب  تحارص  اب  ًایناث  درکن ، ذاختا  قوف  یاعدا  در  رد  یعضوم 

هک دوب  عوضوم  نیا  رس  رب  یلصا  هلئسم  اما  دومن  یم لمتحم  یراکبارخ  ذوفن و  یژتارتسا  یاتسار  رد  یا  هویش نینچ  هب  یبای  تسد قوف و  یاعدا  رواب  ور  نیا  زا 
یرایشه بجوم  هک   ٢« میلف  » »١ و تن سکاتسا  » یربیاس یاه  حالس هبرجت  هب  هجوت  اب  ًاصوصخ  دوش و  یم ناریا  یمتا  یاه  تیاس زا  هک  یدیدش  تظافح  مغر  یلع

؟ تفرگ دنهاوخ  رظن  رد  یمتا  یاه  تیاس هب  ذوفن  یارب  ار  یهار  هچ  راب  نیا  دیدرگ ، هطوبرم  نیلوئسم  نادنچ  ود 
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یرارقرب ناکما  دوش ، هداد  ذوفن  یا  هتسه یاه  تیاس هب  هنایفخم  تروصب  دیاب  هک  طساو  رازبا  مادک  قیرط  زا  یلم  تینما  سناژآ  هک  دوب  نیا  هدوقفم  هقلح  عقاو  رد 
؟ دروآ یم تسدب  یلیام  هلصاف ٨  زا  ار  یمتا  یاه  تیاس یلخاد  هکبش  اب  طابترا 

.دش دهاوخ  اهنآ  هنامصخ  هشقن  یزاس  یثنخ بجوم  نمشد ، مادقا  زا  شیپ  ناریا  یمتا  یاه  تیاس هکبش  تظافح  متسیس  رد  یتینما  هرفح  نینچ  فشک  ًاعطق 

هاگیاپ نیمه  رد  ناریا » یمتا  یاه  تیاس رب  مشچ  جنپ  طلست  داجیا  رد  ونژ ) همان  قفاوت  ) ونژ کرتشم  مادقا  حرط  شقن   » ناونع اب  یلیلحت  هتشذگ  زور  رگید  یوس  زا 
نمض رد  هک  ونژ  کرتشم  مادقا  حرط  یاهدنب  زا  یکی  .تشاد  برغ  اکیرمآ و  ربارب  رد  لادتعا  تلود  تادهعت  زا  یکی  هب  هراشا  هصالخ  روطب  هک  دیدرگ  رشتنم 

هب دوش ، یراذگراک  بصن و  یمتا ، یژرنا  یللملا  نیب سنازآ  یوس  زا  نیالفآ  طبض  یاه  نیبرود زنطن ، ودرف و  یاه  تیاس رد  دهد  هزاجا  تسا  هدش  دهعتم  ناریا  نآ ،
.درب  یم نیب  زا  ار  ناریا  یمتا  متسیس  تاعالطا  تینما  تّیلک  عقاو 

صوصخم میسیب  یاه  نیبرود زا  دنک ، یم مادقا  یلم  تینما  سناژآ  یوس  زا  هک  یبرغ  فرط  ناریا ، دهعت  هب  هباشم  یاه  یراذگراک رد  هک  تسنیا  تسا ، حضاو  هچنآ 
یلاسرا تاعالطا  زا  یرادرب  هرهب ناکما  تسین و  ینکشزمر  لباق  هک  ییاج  ات  تسا  هدش  یراذگزمر  نما و  ًالماک  ردام  هکبش  اب  اه  نیبرود نیا  طابترا  .درب  یم هرهب 

.دش  دهاوخ  هجاوم  تینما  یاروش  اکیرمآ و  نیگنس  دروخرب  اب  ًادیکا  یراک  نینچ  رگید  یوس  زا  .دشاب  یمن دوجوم  اهنآ 

هکنیا زا  ریغ  تروصنیا  رد  .تسا  نیالفآ  یاه  نیبرود قیرط  زا  موتناوک  تایلمع  یاهزاین  شیپ یراذگراب  ناکما  تسا ، نکمم  دص  رد  دص  یّنف  ظاحل  هب  هک  هچنآ 
تایلمع تسناوت  دنهاوخ  تشاد ، دنهاوخ  ار  ناریا  یمتا  یاه  تیاس فلتخم  یاه  شخب هب  یسرتسد  ناکما  ناریا ، دهعت  قیرط  زا  ینوناق و  هجوم و  ًالماک  تروصب 

.دنیامن ارجا  ودرف  زنطن و  یمتا  یاه  تیاس دض  رب  ار  موتناوک 

رد ناریا  یمتا  یاه  تیاس دض  رب  موتناوک  تایلمع  یارجا  زا  یشان  تراسخ  نازیم  ندوب  ربارب  دنچ  تسا ، لمتحم  ینیب  شیپ هچنآ  تسا و  یدج  رطخ  کی  هلئسم  نیا 
.تسا میلف  تن و  سکاتسا یربیاس  حالس  زا  یشان  تاراسخ  اب  تبسن 

رتعیرس هچ  ره  ونژ ، کرتشم  مادقا  حرط  زا  روکذم  دنب  رد  دوش  یم اضاقت  هطوبرم  نیلوئسم  هیلک  زا  دنتسم ، قح و  هب  ِینارگن  نیا  ببس  هب  تهج و  نیا  زا 
.دروآ دهاوخ  راب  هب  رگید  یتن  سکاتسا موتناوک ، تایلمع  تروصنیا ، ریغ  رد  دننک  یرگنزاب 
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