
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یاھ نکمم ریغ ،دندرک گرزب ار نآ اھ فیعض طقف هک تسا هملک هی نکممریغ  
نک نکمم یراد تا  هدنیآ هب هک یا  هقالع و شالت اب ار تدوجو  

.نادب ور هدش هداد تھب هک ینامز ردق ،یا هداعلا قوف وت  
 

 ،ھنشیپیب و یساسا یھنوگ ھب ،دش نیودت ریخا ھھد مین و کی رد ھک ناتسناغفا دیدج یساسا نوناق
 اب ربارب و یواسم هاگیاج ،یرشب قوقح و یناسنا تمارک رد و ھتخانش تیمسر ھب ار نانز قوقح
 یاھھنیمز ،ینونک یساسا نوناق ،ناتسناغفا ھتشذگ یساسا نیناوق اب ھسیاقم رد .تسا هدش لیاق نادرم
 زا یکی تفگ ناوتیم مھ ظاحل نیا زا و ھتفرگرظن رد نادرم حطسمھ ار نانز یدنورھش قوقح نیمات

 .دوریم باسح ھب ھقطنم حطس رد ،یساسا نیناوق نیرتھب
 ھک یزیچ .دش دنھاوخ زین هدید شزومآ و دنمتحص ناکدوک یاراد هدید شزومآ نانز ھک تفگ دیاب

 .دشاب راذگ ریثات روشک داصتقا ھعسوت و دشر دنور رد دناوتیم
 ھب نوگانوگ للع ھب نانز و تسا حرطم عامتجا رد ھک تسا یلئاسم زا یکی ،نانز ندوب لغاش هزورما

 ،نادنزرف تیبرت و ھناخ رد دوخ یاھ تیلوئسم رب هوالع دنا ھتشگ روبجم یتح و دنروآ یم یور راک
	.دندرگ اریذپ زین ار یعامتجا یاھ تیلوئسم

 زین نانز ھک تسا یعیبط الماک و دنھدیم لیکشت ار ایند تیعمج زا یمین نانز تسا ملسم ھک ھچنآ
 .دننک افیا یعامتجا یاھتیلاعف و ھعماج رد یرثوم و مھم شقن دنھاوخب نادرم دننام

 ھب ینوناق و یقوقح دعب رد صوصخب نانز قوقح نیمات رد یهزات ھلحرم،٢٠٠١زا سپ ناتسناغفا
 .دوریم باسح

 ار یمھم یاھ شقن زین هداوناخ رد نینچمھ .دراد یھجوت لباق شقن ھعماج رد نز رضاح رصع رد
 هداوناخ رد شمارآ داجیا و مارآ طیحم ندرک مھارف ،ملاع و هاگآ نادنزرف تیبرت ھلمج زا :دنک یم افیا
 یراب نانز ھک تسا هدش بجوم رما نیا و یسایس و یداصتقا ،یگنھرف ،یعامتجا روما رد تیلاعف و

 .دنشاب ھتشاد یمھم شقن ھعماج فادھا دربشیپ رد نادرم یاپ ھب یاپ و دنشکب شودب ار ھعماج زا
 یسایس تایح رد و دنا ھتفای تسد یگرزب یاھ تفرشیپ ھب ناغفا نانز ،نابلاط ھطلس نایاپ زا سپ لاس
 رھ رد نانز ،ناتسناغفا هزات یساسا نوناق لوبق و حرط ،نب لوا تسشن زا دعب .دنراد کارتشا عامتجا

	 .دنا هدرک کارتشا ھنالاعف یشخب
 وربور ییاھدیدھت و تالکشم اب نانآ مھ زونھ ،ناغفا نانز طسوت هدمآ تسدب یاھ تفرشیپ دوجو اب
 .دنرادنپ یم ناتسناغفا رد ناش یاھ تیلاعف عنام تسخن هدر رد ار ینما ان ناغفا نانز ،زورما .دنتسھ

 ھب تبسن یعامتجا -یسیاس تکراشم ھنیمز رد یبسانم یاھ تصرف ام روشک رد رضاح لاح رد
 تیامح و هدیدرگ رسیم ،دنتشادن ار ناش لزانم زا ندش جراخ هزاجا نانز ھک نابلاط هایس نارود

 عاونا ھیلک عفر نویسناونک ھب 2003 لاس چرام 5 خیرات ھب ناتسناغفا نینچمھ .تسا هدرک بسک ینوناق
 .تسویپ نانز ھیلع ضیعبت
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 ھلمجزا ،درمش ناوت یم ار یدا<ز یا> تلع مییامن  وجتسج ار روشک نانز  ندوبداوس.ب ای  ندوب داوس مک رگا

 :اJKآ نیFGمEم

 نتخومآ ،میلعت زا فدھ ھک دنا رواب نیا ھب اھ یضعبو لاس ١۶زارتمک نس رد یرابجا یاھ جاودزا-
 ات میلعت هزاجا ءانب ،تسین  یلاع تالیصحت و  ھسیل ات لیصحت ۀمادا ھب زاین و تسا نتشون و ندناوخ

 .دنوش یم اھنآ میلعت ماود عنام ،نآ زا دعب و دنھد یم نارتخد یارب ار ھیئادتبا

 رالاس درم ھعماج ناتسناغفا ھعماج نوچ : نانز میلعت دروم رد تسردان یاھ روابو ھعماج ندوب یتنس
 رواب نیا ھب و .دنناد یمن مھم ار نانز میلعت ناتسناغفا رد ینید یاملعو نادرم تیرثکا ؛ تسا یتنسو

	.ددرگ یم ھعماج یعامتجا و یقالخا یاھنایز ببس میلعت بسک و دنرادن زاین داوس ھب نانز ھک دنا
 رد یمسر یاھ نوتنھوپ دوبن و ،روشک تسدرود قطانم و تایالو رد ھسیل و ھطسوتم و بتاکم دوبن

	.تسا هدرک کمک عضو نیا ھمادا ھب زین تایالو زا یدادعت
 .روشک نما ان قطانم زا یرایسب رد سیردت ندش فقوتم  بیتاکم ندومن  بیرخت

 ،دنک ادیپ همدا ناوناب نایم داوس نییاپ حطس ینعی لکش نیمھ هب تیعضو رگا
 هب گرزب همدصً الوا راک نیا .تشاد دھاوخ یپ رد ار یفنم ددعتم یاھدمایپ
 ار راک ییاناوت ،روشک کی تیعمج زا یمین هک یتقو .دناسریم روشک داصتقا

 یوس زا .دش دھاوخ لبقتم ار یگرزب همدص  عامتجا ،دننکن دیلوت و دشاب هتشادن
 داوس حطس ندوب نییاپ زا یشان زین دنسپان تانعنع و یگنھرف لیاسم راب رگید

 هعماج رد ینماان و رقف ،یعامتجا یگدنامبقع ثعاب یداوسیب و دشابیم
 زا یھاگآ و دشابن دعاسم شیارب راک هنیمز یسک رگا نوچ ؛ددرگیم

 ینماان و یداصتقارقف دلوم دوخ عوضوم نیا ،دشاب هتشادن یناھج یاھتفرشیپ
 .تسا روشک رد

 ار ناغفا نانز ناوت یم ھک یھار اھنت ،روشک رد یتینما تالکشم یولھپ رد ھک ،میوگب دیاب ھجیتن رد
 حوطس رد یشزومآ یاھ تصرف نانآ یارب ھک تسا نیا دزاس دنمناوت ناتسناغفا یتنس ھعماج رد

  .درک مھارف روشک زا جراخ و لخاد رد ار یلاع و ییادتبا
 

تشادن ینعم رگید یم ام بیصن تیقفوم ،مدق نیلوا رد رگا لمع و یعس ،دش  
یمن دوجو هب دوخبدوخ یتخبشوخ لاعف یدنیآرف یتخبشوخ هب ندیسر ،دیآ

شالت تسا شالت دنمزاین هک تسا   
نیا .شیاھ ،هنوگ شالت هجیتن یارب هن و دیھد شاداپ شیاھ شالت یارب ناتدنزرف  

ارگ هجیتن هن و دینك یم تیبرت ارگ شالت ار وا یكدوك زا امش  
	

 
  ناتسود امش زا رازگ ساپس

 امش دنمتدارا
 یمشاھ ابوط
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