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 ،دحتم للم نامزاس و وتان وضع ياهروشک مرتحم ناربهر

 

 بجوم و دیناشک گرم ماک هب ار هانگیب صاخشا نت 3000 زا شیب هک ناهج یتراجت زکرم يالاب رگناریو هلمح زا لاس هدزن هک نونکا

 تمدخ ناتسناغفا رساترس زا ناغفا نز 500011 زا یگدنیامن هب آمسر ار اذه همان ام ،درذگیم ،دیدرگ ناتسناغفا رد نابلاط میژر ینوگنرس

 ماظن يزاسزاب رما رد اهنآ تیامح و اه ینابرق رطاخ هب شیوخ یللملا نیب نیدحتم تامدخ زا هلیسو نیدب ات ،میراد یم لاسرا امش

 ،نام روشک دشر تهج رد ناش ياهدادعتسا و يژرنا زا هدافتسا ياتسار رد ناناوج يزاسدنمناوت و یتلود ياهداهن يایحا ،کیتارکومد

  .مییامن يرازگساپس و نانتما زاربا ،دنا هدیناسر يرای

 
 رادیاپ و هنالداع حلص کی نیمات يارب ام يراکادف و دهعت ،هدارا رد رگید نامز ره زا شیب ار ام هتشذگ لاس هدزن ياه بیشن و زارف

 ات تسنیا ام يراودیما .میتسه هدز ساره مه و راودیما مه ، میراد رارق رصاعم خیرات ساسح عطقم رد هک نونکا .تسا هتخاس رتدنمورین

 ساره رد ام اما .دراذگب نایاپ هطقن ،دراد نایرج ام زیزع روشک رد وسنیدب ههد راهچ زا هک يزیرنوخ و تنوشخ هب دناوتب حلص هسورپ

 هاگهانپ و هدیناشک نوخ و كاخ هب ار ام تاج هیرق و اهرهش 1990 ههد رد هک راتفر و یبلط هاج ،تینهذ نامه اب نابلاط رگا هک میتسه

 ياهدرواتسد هک آنیقی ،دندرگرب ناتسناغفا هب هرابود ،دندوب هدومن مهارف هدعاقلا لومش هب یللملا نیب و یلم یتسیرورت ياه هورگ يارب ار نما

   .تفر دنهاوخ نیب زا کیاکی ام هتشذگ ههد ود

 
 نوریب رس رتسکاخ رابنا زا تسناوت هک ناتسناغفا هب اهنآ تیامح و ینگفا تشهد اب هزرابم رما رد یناهج هعماج تادهعت و اه شالت زا ام

 رما رد امش یماظن ياه ورین هب کمک ياتسار رد دوخ مدرم ياه يراکادف هب ام بیترت نیمه هب .مییامن یم يرازگساپس و ینادردق ،دروآ

 هاگچیه ام يابیز ياه هرد و اه هوک رگید هک میراذگ یم جرا اهنآ هب و میرگنیم ردق هدید هب ناتسناغفا زا مسیرورت نتخاس نک هشیر

 ياهراشف نیرتشیب ،نانز هژیو هب اه ناغفا .دنوشن لدبم امش مدرم هیلع یتایلمع قطانم هب یتسیرورت ياه هورگ ریاس و هدعاقلا طسوت

 و  هودنا ،تقیقح رد .دومن نایب هملک دنچ زا هدافتسا اب ناوتیمن ار نینوخ گنج نیا یفطاع تاریثات .دنا هدش لمحتم ار مزیرورت اب هزرابم

 نانز ام .تسا هتشاذگ اجرب ام ناور و مسج رب تدمزارد ياه مخز ام بتاکم و لزانم بیرخت و یگ هراوآ و رقف ،نازیزع نداد تسد زا درد

 هن یعقاو حلص هب گنج نیا نایاپ ادابم هک تسنیا زا ام ساره اما ،میشابیم گنج نایاپ ناهاوخ هعماج رگید راشقا مامت زا رتشیب ناغفا

 ،نادنورهش مامت قوقح زا تیامح نوچ لیاسم لماش يرسارس حلص عقاو رد .دشابیم گنج دوبن زا رتارف یعقاو حلص ام رواب هب .دماجنا

 دنراد يواسم و ربارب شقن روشک يزاسزاب رد نادرم و نانز  .دشابیم ،عبانم ربارب و هنالداع عیزوت و يداصتقا دشر ،یعامتجا تلادع نیمات

 .دنهدب ینابرق مه زونه ،یسایس شیارگ و بهذم ،تیموق ،تیسنج لیالد هب هک دنرادن ساره نیا زا و

 
 ياه تنوشخ دوجو اب نابلاط اب یتشآ و هحلاصم هلمجنم ،تسا هدیدرگ زاغآ اکیرما هدحتم تالایا طسوت هک حلص هسورپ زا ناغفا نانز ام

 هک میا هدرب یپهلٔ◌اسم نیا هب ام .مییامنیم تیامح نآ زا هناعطاق و هدومن لابقتسا آبلق ،دنا هدومن لامعا روشک فیرش مدرم هیلع اهنآ هک
 یماظنریغ و يداع یگ هدنز ياه هداج رد هک مییامن کمک ار اهنآ ات میتسه رضاح ام .میریذپب یسایس هورگ کی ناونع هب ار نابلاط دیاب

 فلتخم ياه هورگ زا ناتسناغفا نادنورهش هک دنریذپب و دنیامن كرد ار تیعقاو نیا زین نابلاط هک تسنیا ام عقوت نامز نیع رد .دنراذگب اپ

 
 لکشب ات دنا هتخاس مجسنم عامتجا فلتخم ياه شخب زا ار نانز ،دنراد تیلاعف ناتسناغفا تیالو 15 رد هک نانز یتیالو ياه هکبش 1
 حلص دنور رد نانز فالتئا اب تروشم و یگنهامه اب نانز یتیالو ياه هکبش .دنیامن یهاوخداد بوخ يرادتموکح و حلص يارب كرتشم
   .دنا هدرک يروآ عمج همان نبا رد ار نانز ياه تساوخ و اه اضما ،تکراشم
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 دنراد قح هک ،دنهدیم لیکشت ناناوج ارنآ دصرد 70 زا شیب و نانز ار روشک تیعمج دصرد 50 زا شیب ،دنا هدش لیکشت یبهذم و یموق

 میهاوخیم اهنآ زا ام .دنشاب هتشاد یسرتسد ،تسا هدیدرگ لیجست ناتسناغفا یمالسا يروهمج یساسا نوناق رد هک شیوخ یساسا قوقح هب

	.دنیامن رایتخا و غارس ار یندم ياه راکهار و اه شور ،شیوخ یسایس يادنجا ققحت روظنم هب و دنرادرب تسد تنوشخ زا ات
 
 ار زیمآ تملاسم ياه نامتفگ هرخالاب و میوش عمج زیم کی رود ،میشیدناب رتارف ات تسا هدیسر ارف نآ نامز نونکا هک میا هدومن كرد ام

 هک مینادیم ام نانچمه .میبای تسد نامزیزع روشک رد رادیاپ حلص کی هب ات ،مییامن يزادنا هار شیوخ تافالتخا هنوگره عفر دروم رد

 زا ام ،آنب .دشابیم زین یللملا نیب و يوقطنم هدرتسگ داعبا ياراد یلخاد تافالتخا و اهشلاچ يولهپ رد ناتسناغفا يراج ياه تنوشخ

 روشک دنراذگن و دنتسیاب ناتسناغفا مدرم رانک رد مهبم و راوشد نامز نیا رد ات مییامنیم اضاقت دحتم للم نامزاس و وتان ياهروشک ياضعا

 طوقس هاگترپ هب گرزب هلماعم کی ياهب تخادرپ اب رگید هبترم کی تسا وربور زین تسکش اب آرهاظ هک هدزبابتش حلص هجیتن رد نامزیزع

 .دنراذگیمن اهنت ار شیوخ نیدحتم هاگچیه فالتئا رد لماش ياضعا .دوش لدبم یللملا نیب ناتسیرورت يارب نما هاگهانپ کی هب و دورب

 ناتسناغفا مدرم هب طوبرم اهنت اه درواتسد نیا هک تسیروآ دای لباق .دیتسیاب ام رانک رد ،هتشذگ ههد ود ياهدرواتسد زا تظافح يارب آفطل

 ،میراد هک ياه يدوبمک دوجو اب ام .میا هتشادرب راوشد ياهماگ رگیدمه اب ام .دیا هدوب اهدرواتسد نیا زا یگرزب شخب زین امش ،دنشابیمن

 رد هک یللملا نیب ياه نامیپ و اه مرون هب و میزاس لدبم یناهج هدکهد لاعف وضع کی هب ار شیوخ روشک ات میا هدومن شالت هنادجم

  .مییامن يوریپ اهنآ زا هناقداص و میوش لیاق شزرا ،دنیامنیم لصو ناهج ياهروشک هیقب اب ار ام عقاو

 :دنا لیذ رارق ام هژیو تابلاطم ي هدرشف

 .دیریگب تسد يور ،نآ يرادیاپ و یهدخساپ زا نانیمطا لوصح تهج حلص هسورپ زا تراظن يارب یللملا نیب مزیناکیم کی •

 قوقح زا و دنیامن عافد شیوخ روشک یضرا تیمامت زا دنناوتب اهنآ ات ،دیهد همادا ناغفا یتینما ياه ورین هب ار شیوخ ياهکمک •

  .دنیامن تظفاحم ناغفا نادنورهش

 شیوخ ذوفن زا ،اه هناسر و یندم هعماج ،اه تیلقا ،گنج ناینابرق ،ناناوج ،نانز ربارب و تیفیک اب تکراشم زا تیامح روظنم هب •

 لباق لداعت تکراشم رد یندم هعماج و تسایس نایم ات ،دییامن یمظعا هدافتسا نابلاط و یسایس بازحا ،ناتسناغفا تلود يالاب

 .ددرگ داجیا هظحالم

 .دنیامن هقفاوم هناتسودرشب و یمئاد سب شتآ اب ات دیهد رارق راشف تحت ار نابلاط •

 ياه درواتسد ظفح اب و دنیامن تظفاحم ناغفا نادنورهش مامت قوقح زا دنناوتن نابلاط و یسایس ناربهر ،یتلود تاماقم هاگره •
 ياه میرحت ات مییامنیم داهنشیپ ام .دییامن لامعا رفس تیعونمم و یلام ياه میرحت اهنآ هیلع ،دنیامن تفلاخم هتشذگ ههد ود

 رد جردنم طیارش زا هک ار يدارفا روشک زا جراخ ياه ییاراد و یکناب ياه باسح ندرک دودسم و رفس  تیدودحم ،هرکذتم

 .دشاب هتشاد ربرد زین ،دنیامنیم یچیپرس همانقفاوت

 اه تیلقا و نانز ،نارتخد قوقح هژیو هب ،یناهج رشب قوقح هب هناعطاق مارتحا ياتسار رد ار ناتسناغفا هب یلام ياه تدعاسم •
 .دیهد همادا نآ هب و هداد قوس

 زا ،يوقطنم تاعزانم لح و يداصتقا دشر ،تیطارفا و مسیرورت اب هزرابم ياتسار رد ار يوقطنم يراکمه زا ار شیوخ تیامح •

 .دیشخب تیوقت یسامولپید قیرط

 
 کی هب ندیسر ياتسار رد ام ات دیهد هزاجا .میا هدومن یط ار ینالوط يریسم ،افکدوخ ناتسناغفا کی نتخاس يارب ام هک تسنیا ام رواب

 ،دنیامن یگدنز حلص طیارش رد دنناوتب ام نادنزرف ات ،میهدن تسد زا ار شیوخ کیژتارتس ییابیکش و ربص دنموربآ و هنالداع ،رادیاپ حلص

 .دوشن لدبم نما هاگهانپ هب یتسیرورت ياه هورگ يارب زگره رگید ام روشک و دنشاب هتشاد شقن هفرم ناتسناغفا يزاسزاب رد ام ناناوج

 

 ،مارتحا اب

 تکراشم حلص دنور رد نانز فالتئا و نانز یتیالو ياه هکبش


