
 
 
 ھقطنم و ناتسناغفا ھب طوبرم  ھمانعطق                           
 
 رگزواجت یاھورین یوس زا لاغشا و ددعتم یاھاتدوک ھتشذگ لاس لھچ یط ناتسناغفا   
 ی ھناراک زواجت یاھلاغشا ات قلخو مچرپ بزح یاتدوک زا :تسا هدرک ھبرجت ار ھناگیب
 رودص « ،» یلم عفانم زا عافد « تازواجت نیا ھناھب .یوروش نایماظن و هدحتم تالایا
 اما .تسا هدوب و ... » مسیرورت اب هزرابم « و » رشب قوقح زا عافد « ،» یسارکمد
 باصتنا ھکلب رشب قوقح زا عافد ای یسارکمد رودص ھن هدحتم تالایا یعقاو فدھ
  ینیمزریز عبانم تراغ ،ینغ فرشاو یازراک نوچ یادربنامرف و هدناشن تسد ناربھر
 یکیتیلوپ وئژ تسایس دربشیپ یاتسار رد یمالسا دساف یاھ تلود ظفح وروشک نیا

 ترارش روحم « یاھروشک اھنآ ھک تسا ییاھروشک ندرب نایم زاو گرزب ی ھنایمرواخ
 رازھ اھدص ندش یمخزو ھتشک اھنت ھن ناتسناغفا لاغشا لاس تسیب دمآ یپ .دنا هدیمان »
 نویلیم یگراوآ ھکلب یناسنا قوقح نیرت ییادتبا زا مورحم و ریقف ،هدنامرد مدرم زا رفن
  .تسا هدوب طیارش نیرت تخس تحت یگدنز و ھیاسمھ یاھروشک رد رگید رفن اھ
 
 تاضارتعا بوکرس و راتشک اب تسخن یاھزور نامھ زا نابلاط تیمکاح ھکاجنآ زا :فلا
 یم ار یا ھبلاطم و تساوخ عونرھ نابلاط و دش زاغآ ،نانز اصوصخم ،مدرم قح رب

 یمالسا یروھمج لمع رد ھک یرما ،دنک یرواد یمالسا تعیرش ھب لسوت اب دھاوخ
 قح یب و ھتسکشرو ،هدز دادبتسا ھعماج نآ جیاتنو درک هدایپ تموکح لاس ۴٣ یط ناریا
 .تسا ینونک قوقح و
 یاھ ییاراد و کالما بصغ،) اھ یا هرازھ نتشک ( یشک ھعیش نابلاط ھکاجنآ زا : ب
 اب دوخ هزرابم لاس تسیب یط ار رورت و یشگ شیدنا رگد ،یرابجا ینیدون ،نیفلاخم
 – یموق یاھ گنج ی ھنیمز دوخ دادبتسا هرطیس اب و هداد ھمادا ناتسناغفا یاھ تموکح
 .تسا هدید کرادت ار یا ھقرف

 ،ھیکرت ،لیئارسا تباقر رتسب نابلاط ندیسر تردق ھب زا سپ دیدج تالوحت ھکاجنآ زا : ج
 نارگیزاب نینچمھ و اھ نآ فدھ اھنت ھک هدرک مھارف ار ناریا و ناجیابرذآ ،ناتسکاپ
 اتدمع یاھ ماظن نیا یرادرب هرھب و یا ھقطنم ییوج ھطلس ھیسور و نیچ نوچ یرگید
  .مدرم داحآ یعامتجاو یسایس ،یداصتقا تالکشم لح ھن و تسا یدادبتسا
 
 :ھک میرواب نیارب ام
 

 ینبم نابلاط یاھ هدعو بیرف دیابن ناتسناغفا تسدیھت و هدمآ ناج ھب یاھ هدوت ـــ ١
 ،ریگارف دنمنوناق  تلود ،نانز راک قح ،اھ ھناسر یدازآ ای یتلود نانکراک یمومع وفعرب

 ھب نداد نایاپ ای هدعاقلا و شعاد نوچ یمالسا یاھ تسیرورت یاھ تیلاعف زا یریگولج
  دھاوخ یم نابلاط ھک تسا یتاغیلبت ھمھ اھنیا .دننک رواب ار نیئورھ ای کایرت دیلوت
 
 



 
 
 یعاجترا ماظن دناوتب ات دنک ادیپ تسد ھناگیب یاھروشک یلام یاھ کمک ھب نآ قیرط زا

 .دنک تیبثت ار دوخ
  ھب کمک و یگتسبمھ رد ھک تسا بلط یربارب و یقرتم یاھورین ھمھ ی ھفیظو ـــ ٢
 رایسب ٢٠٠١ لاس زا شیپ نارود اب ھک ناتسناغفا یندم ی ھعماج رالوکس یاھورین
 ،اھورین نیا خسار هدارا .دنناسر یرای تسا نکمم ھک یقیرط رھ ھب ،دنا توافتم
  ھک یتارھاظت ،میدوب دھاش دابآ لالج و لباک رد ریخا تارھاظت رد ار ،نانز اصوصخم
 .تشاد یپ رد ار یمخز یدادعت و ھتشک دنچ
 عفادم یاھ شبنج ورشب قوقح ،یللملا نیب یاھنامزاس قیرط زا اھروشک ی ھمھ زا ــ ٣
 و یگراوآ زاو دنریذپب ار دوخ یاھزرم رد هراوآ ناگدنھانپ ات میھاوخ یم نایوجھانپ
  .دننک یریگولج دنھجاوم نآ اب ھک یتخس طیارش رد اھنآ گرم
 مدرم اب یگتسبمھ رد ھک تسا ناریا هاوخیدازآ و یقرتم یاھورین ھمھ ی ھفیظو ـــ ۴
 قح زا ،دنا هدرب هانپ ناریا ھلمج زا رگید یاھروشک ھب ھک ناتسناغفا ناگروآ و هدیدمتس
 .دننک عافد طرش و دیق نودب اھنآ یکدنز و راک قح ،یگدنھانپ

 و یعاجترا تابسانم ،داسف ،تکالف ،گنج زا ناتسناغفا هدیدمتس مدرم ییاھر ـــ ۵
 رب و لقتسم یاھ لکشت داجیا اب زج ھقطنم عجترم یاھروشک و اھ تسیلایرپما تالخادم
 ھمھ و ناشکتمحز رگید اب دنویپ رد و دوخ قوقح ھب هاگآو لکشتم رگراک ھقبط روحم
 یقرتم یاھورین ھمھ ھفیظو ریسم نیا رد .تسین یبایتسد لباق متس تحت یاھ تیلم
 رتشیب ھچرھ شرتسگ و طسب ھب نکمم قیرط رھ ھب ھک تسا تسیلایسوس و هاوخیدازآ,
 .دنناسر یرای اھورین نیا


