
 

 ادخ مان هب

 یکشزپ ماظن نامزاس یمومع عمجم یرازگرب هناتسآ رد ،ناریا یمومع ناکشزپ نمجنا هینایب
 
  یکشزپ ماظن نامزاس یمومع عمجم وضع یمومع کشزپ مرتحم ناراکمه
  مارتحا و مالس اب

 یدمعت ندنار هیشاح هب و یمومع ناکشزپ هب تبسن روشک تمالس ماظن نانادرگیزاب نوزفازور یرهمیب دهاش هراومه ،هتشذگ نایلاس یط هک یطیارش رد
 تالکشم و تاقشم مامت دوجو اب نانچمه ام فیرش و زیزع ناراکمه ،میاهدوب روشک دشرا نالوئسم و ناریگمیمصت و هعماج ناهذا رد یمومع بط هاگیاج
 هچرگا شقن نیا .دناهدوب تمالس ماظن لوا طخ رد نانهیممه هب تمدخ هئارا هب لوغشم ،دوخ یناسنا و یلم ،یاهفرح دهعت هب اکتا اب ،یتشیعم و یاهفرح
 هئارا رد ندوب لوا طخ شقن ،انورک یمدناپ دننام ییاههاگنزب رد نکیل ،تسا هدوبن هدیشوپ ،مینکیم سمل ار نآ راب دوجو مامت اب نامناراکمه و دوخ هک ام رب

 رایسب هاگن نیا دنچره .دنشکیم خر هب ،اهناتسرامیب رد لغاش یاههورگ ریاس زا شیب ،یمومع ناکشزپ نایم زا تمدخ یادهش ریثک دادعت ،ار تامدخ
 .تسا هتفهن تمالس ماظن لک رب نآ یراذگریثات و تامدخ لوا حطس موهفم رد هک تسا یتقیقح زا رتکچوک

 رد یمومع عبانم زا رتشیب هدافتسا یارب ینارگادوس ییوجدوس نآ سپ رد هاوخ یمومع بط هاگیاج ندنار هیشاح هب و اهیرهمیب نیا للع و فادها یسررب
 هاوخ ؛رگید ناراکمه هناشیدنارود نادنچهن تباقر و یبلطنوزفا ،یبلطهاج هاوخ ؛دشاب اههنیزه نیا لرتنک رد لماع نیرترثوم فذح اب وراد و تازیهجت هزوح
 و یمومع ناکشزپ کتکت ام هفیظو اما ؛تسا نوریب لاقم نیا هلصوح زا ،ملع دوبن و هابتشا هاوخ و عفنیذ ناریگمیمصت و نازاسمیمصت ذوفن لامعا
 زا جراخ ،ریگمیمصت نالوئسم و نانهیممه هب حیحص یناسرعالطا یارب شالت ،یمومع ناکشزپ نمجنا و یکشزپ ماظن لثم یداهن ره رد نامناگدنیامن

 .تسا عفانم لخادت هزوح

 مدرم قوقح و عفانم اب ،یدام یتح و یاهفرح ظاحل زا هچ و هاگیاج ثیح زا هچ ،یمومع ناکشزپ هقح قوقح قاقحا زورما هک تسا یگرزب تمعن نیا 
 رد یمومع عبانم نتفر رده زا یریگولج ثعاب هک تسا تمالس ماظن رد یقیقح یلوحت و حالصا ،یمومع بط هاگیاج يایحا .تسا هدینت مهرد و اتسارمه
 معط ،ققحت تروص رد دناوتیم  زین و دنکیم هاتوک مدرم یلم و یصخش لاوما زا ار نایوجدوس تسد و دوشیم تمالس ماظن ینونک طلغ راتخاس لیو هاچ
 .دناشچب مدرم هب ،تیفیک اب یتمالس تامدخ هیارا اب ار رگتیامح و وگخساپ ،لوئسم تمالس ماظن یعقاو

 رب اضعب هک ییاهتیدودحم اب هنافساتم هک تسا هتکن نیا یروآدای ،دش مالک و باطخ نیا ثعاب هچنآ ،مینک هدنسب یونثم نیا زا هاتوک عاجرا نیا هب رگا
 یراذگریثات ناکما المع ،تسا هدش داجیا یرگنعماج زا رود هب ای و هناریگوس یاههمانبیوصت و اههماننییآ رودص اب دراوم زا یرایسب رد و نیناوق یخرب هیاپ
 هدافتسا هراومه ام دیما اهنت اذل ؛تسوربور رایسب تمواقم اب و كدنا ،هعبات یاههاگشناد و تشادهب ترازو رد ،قوف قیاقح زا عافد یاتسار رد یمومع ناکشزپ

 ناکشزپ نمجنا زکرمت .تسا هدوب ،هزوح نیا ناگربخ زا لکشتم داهن مدرم ینامزاس ناونع هب یکشزپ ماظن نامزاس ینوناق تیفرظ و هاگیاج زا حیحص
 .تسا هدوب یهیدب دربهار نیمه هیاپ رب زین نامزاس نآ تاعوضوم و لئاسم رب ریخا هرود ود یط ناریا یمومع

 عفانم و لئاسم هک دوب یکشزپ هعماج زا یدصرد ۱ دیاش دودحم هورگ هرطیس و ریثات تحت رتشیب مه یکشزپ ماظن نامزاس هنافساتم رترود یاهلاس رد
 رد یکشزپ هعماج تیرثکا یتح و ناوج صصختم ناکشزپ زا یرایسب ،اهامام ،یمومع ناکشزپ لثم ییاههورگ هژیو هب یکشزپ هعماج تیرثکا زا یتوافتم
 ناگدنیامن روضح و دندشیم هدید یلاعیاروش لثم یناکرا رد یمومع ناکشزپ تردن هب نامز نآ رد .دنتشاد ،گرزب رهش دنچ ای نارهت زا ریغ هب یطاقن

 .دوب اهیدصرد ۱ تیعمج زا یگدنیامن هب عطاق یتیرثکا رانک رد ،عبات یتیلقا لکش هب مه اهناتسرهش یکشزپ هعماج یتیرثکا تیعمج

 ناکشزپ رب هوالع و دش حالصا یریگمشچ روط هب اهتبسن نیا یکشزپ ماظن یمومع عمجم رد یمومع ناکشزپ ماجسنا و داحتا اب هتشذگ هرود ود یط
 اما ؛دندرک ادیپ یکشزپ ماظن نامزاس رد روضح یارب یرتشیب تصرف اهناتسرهش زا ناراکمه مومع زین و یکشزپ هعماج زا یرگید یاههورگ ،یمومع
 و رود هار و دراد دوجو ناکامک ،دارفا ناهذا یتح و یکشزپ ماظن نامزاس ،تمالس ماظن یاج یاج رد هتفای رارقتسا هنافصنمریغ و طلغ یاهراتخاس



 

 ریاس و نآ هسییر تایه و یمومع عمجم رد یمومع ناکشزپ روضح هک میدهاش دنچ ره .تسا هدراذگ نامیاپ شیپ رد تسرد جیاتن لوصح ات ار یراومهان
 هلصاف بولطم زادنامشچ اب نیا اما ،تسا هتشاد یزاسمیمصت و یسانشراک لیلحت ،یرگهبلاطم رد ییاهدرواتسد ،یکشزپ ماظن نامزاس یباختنا ناکرا
 .دراد رایسب

 ماظن ناکرا رد یمومع ناکشزپ هک دشیم هدینش رایسب ،یکشزپ هعماج فلتخم یاههورگ داحتا نتسکش فده اب و ضرغم دارفا یاقلا تحت هک یطیارش رد
 و رگنعماج یراتفر ،یمومع عمجم رد ماجسنا و تیرثکا مغریلع یمومع ناکشزپ ،هتفگ نیا فالخ رب هک یطیارش رد و دننکیم یرگراصحنا یکشزپ
 تمواقم یتح و روآلالم یدنک دهاش ،لک سیئر هس هبرجت اب و ریخا هرود ود یط نانچمه ،دنتشاذگ شیامن هب دوخ زا ار رگید ناکرا باختنا رد هنافصنم
 .میاهدوب یمومع ناکشزپ هتشابنا و قحرب تاراظتنا ندروآرب ریسم رد ینکشراک و

 فیاظو زا یکی ناونعهب تمالس ماظن و یمومع بط ،یمومع ناکشزپ یاهفرح و ینف لئاسم یرگهبلاطم و نایب هاگیاج رد ناریا یمومع ناکشزپ نمجنا
 نالک ات درخ تاعوضوم زا ار تمالس ماظن حالصا تمس هب ریسم نییعت تهج ،مزال یسانشراک تارظن و یمومع ناکشزپ تابلاطم و تاراظتنا هراومه ،دوخ
 ود ره یتاباختنا یاههدعو مغریلع و ریخا هرود رد هنافساتم اما .دوشیم هراشا اهنآ زا یخرب هب ریز رد هک ،تسا هدرک لقتنم یکشزپ ماظن نامزاس هب
 .میاهدوب ریسم نیا رد تکرح نیرتمک دهاش ،هرود نیا لکسییر

 و تسا هدشن هتخادرپ یاهشیر تروص هب یمومع ناکشزپ تالکشم هب ،یمومع عمجم بوصم یکشزپ ماظن نامزاس نالک یاهتسایس فالخ رب -١
 یمامتها ،نامزاس تالیکشت رد یمومع بط هرادا ای رتفد داجیا یارب یتح هک یاهنوگ هب ،تسا هدوب روظنم نیدب یلمع همانرب و هاگدید دقاف نامزاس
 .دیدرگن

 نینچمه و یاهفرح یاهتیحالص دودح نییعت یلم نویسیمک یلمعیب لیلد هب یمومع ناکشزپ یاهفرح تیحالص نوزفازور یاهتیدودحم -٢
 .تسا هدیسرن یاهجیتن هب ،ذوفنرپ اما دودعم ییاههورگ یهاوخهدایز اب هلباقم رد یراکهظفاحم

 نیناوق یارجا یارب یرگهبلاطم ماقم رد یتح و گنر مک رایسب یکشزپ ماظن نامزاس شقن ،هداوناخ یکشزپ همانرب یزاسهدایپ و یزاسلدم یارب -٣
 .تسا هتشادن بارعا زا یلحم یتسدالاب

 هنافساتم ،یفنص ناگدناوخگرزب و ناینیشیپ ذوفن و یتالیکشت یاهیریگوس ،یسایس تاظحالم زا ،نامزاس زیهرپ یارب نمجنا نیا هیصوت مغر هب -٤
 .تسا نامزاس شهج و شیوپ یارب یعنام نانچمه لاور نیا

 دنویپ ،هتشذگ نوچمه نامزاس درکیور هنافساتم ،مهس نیا شیازفا ناکما و تمالس داصتقا یاههنیزه زا یمومع ناکشزپ کدنا رایسب مهس دوجو اب -٥
 ترسع زا هکلب تسا هدماینرب هیاپ شخب نیا دمآرد حالصا زا اهنتهن و هدوب یحارج و گنیلته ،ییوراد ،یصیخشت نالک یاههنیزه ریاس هب نآ ندز
 .تسا هدرک هدافتسا رترادروخرب یاههورگ هنیزه دشر یارب یدنفرت ناونع هب یمومع ناکشزپ

 اما ،یفنص جیار تالکشم ریاس و رگهمیب یاهنامزاس هبناجکی یاهدادرارق ،کینورتکلا خسن و هدنورپ ،ینیلاب یاهامنهار نیودت تیمها مغرهب -٦
  .تسا هدش بسانم یروهرهب و ییآراک زا عنام ،نامزاس یاضعا هتسجرب تابلاطم رب قبطنمریغ و فیعض یهدنامزاس و نامزاس یاهیگرمزور

 و ینوناق فلتخم یاههویش اب دراد تساوخرد و راظتنا ،روشک یمومع ناکشزپ هعماج ناگدنیامن امش زا ،ناریا یمومع ناکشزپ نمجنا هریدم تایه کنیا
 و تابلاطم نیا هدنهدساکعنا و ریگیپ ،نامزاس نآ کیتارکومد نکر نیرتالاب ناونع هب ،یکشزپ ماظن نامزاس یمومع عمجم رد هدنیامن توسک رد هژیو هب
 اب روشک تمالس ماظن تالکشم عفر و حالصا یارب شالت یاتسار رد زین یکشزپ یاههورگ ریاس نابختنم فصنم تیرثکا دراد نانیمطا .دیشاب تاراظتنا

  .دوب دنهاوخ ماگمه و هارمه ناراوگرزب امش

 

 ناریا یمومع ناکشزپ نمجنا هریدم تایه
 ۱۳۹۹ هام دادرم


