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تلود هوق هس دوجوب ،هنزغ دنمشناد كي هنوگچ
؟داد یار          

؟درك فشكار تلود هوق هس ءادبم ینآرق تايآ یور زا و
؟دنمدق شيپ نايبرغ رب یسايس هروكفم نيرد نايقرش ايآ
 یدابم ،قوقح و تسايس ملع رد ،تسا رشب یركف تايقرت زاغآ هك ،سناسنر هرود زا دعب ینونك رصع رد
 للم رد ،دندرك زورب یبلط قح ضرغب هك هيناطرب یاهبالقنا و سنارف ريبك بالقنا و ،دش عضو یديدج
 ،دش قفوم ليوط دهج زا دعب رشب هك ینعم نياب ،دنداد رييغت المع زين ار تلود یركف یدابم ،برغ یقرتم
 و ،دزاسب كفنم مه زا هيئاضق و هينينقت و هييئارجا هوق ینعي یساركوميد هوق هس تلود كي ليكشت رد هك
 .دنادرگ  ادج لدع و اضق زا ار ارجا و ماظتنا هوق ینعي تموكح
 و ورديد و ،یعامتجا ناميپ هدنسيون وسور و ،نيناوقلا حور بحاص ويكستنم ليبق زا ،تسايس نادنمشناد
 .دندرك عضو ار یراوتسا یدابم و ،دندرك ميظع یدهج رشب یركف یومن نيرد ،نارگيد
 هوق( یراذگ نوناق لوا :دراد هفيظو هس یهاش هاوخ دشاب یروهمج هاوخ تلود هك :درك قيقحت ويكستنم
 .)هيئاضق هوق( نوناق قبط رب یرازگ قح موس )هيرجم هوق ( نوناق یارجا مود )هننقم
 ادج مه زا هوق هس نيا ،دوش لصاح یبوخب تسا نما و یدازآ ظفح هك تموكح زا دوصقم هكنيا یارب و
 یارجا اب یرازگ نوناق هاگ ره هچ .دوش ليدعت تموكح تردق ات ،دننكن هلخادم رگيدكي راكب و ،دنشاب
 و ،دوش عضو هناملاظ نيناوق هك تسنآ ميب ،دنوش عمج اجكي مه اب هقبط هس ره اي یرازگ قح اب اي نوناق
.تسا ینوناق یب دننام هجيتن رد ،اجكي رد هوق هس نيا عمج عقاو رد .ددرگ ارجا هناملاظ
)۲ ج یغورف موحرم _ اپورا رد تمكح ريس (
 لعشم هب اپورا و اكيرما هك تسا ركف نيمه غورف زورما و ،داد زورنآ رشب هب یركف ويكستنم بيترت نياب
 یاهتفرشيپ هب دوخ یناگدنز رد ار ناسنا ،مدرم فرط زا مدرم رب مدرم تموكح و ،دنا نشور یدازآ كانبات
 .تسا هديناسر نوگانوگ
 ،دزاون یم یدازآ روپيش ناتسلگنا رگا .تسا لصا نيمه تكرب ،دنزيم یمدرم و یدرم زا مد اكيرما رگا زورما
 رد ات ،دناوت یمن هدش ماكداش و تخب شوخ ناسنا یتكلمم چيه رد ،تسا یكتم ليصا لصا نيمه رب زين
 .دشابن امرف مكح مدرم تموكح هدمع لصا تكلمم نآ تسايس
 ادوب رگا ،دندش ثوعبم نايامنهر و ناربمغيپ ،دندمآ نيحلصم ،دندش اديپ روكف مدرم ميدق نامز زا ايند رد
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 رد و ،تخورفا رب تياده لعشم سدقم نيمزرس رد یسيع ترضح ،تشادرب ار ناسنا حالصا ملع دنه رد
 رد وطسرا و نوطالفا و طارقس ًالثم ،دنتفرگ شودب مرافير و حالصا ملع زين نادنمشناد و املع للم زا یخرب
 نيا هك ،درب یپ لصا نيدب نآ یور زا ناوتيم هك ،دندرك نيقلت مدرمب ار یراكفا نانوي زيخ شناد نيمزرس
 .دنا هدومن رشب هب ار یديفم یاه یئامنهر تموكح یگنوگچ و تسايس ملاع رد تيناسنا مظعم نادنمشناد
 رشب یور شيپ ار تياده لعشم ميظع نآرق و ،تشگ رشب یايند و نيد روما لفكتم هك :دوب ینيد مالسا یلو
 .داد ميلعت ناسنا هب ار ميقتسملا طارص مه تسايس رد و ،تخورفا رب
 رگا ؟ هن اي تسا دراو یتياده هوق هس رب تلود ميسقت هب عجار ميظع نآرق رد ايآ هك مدوب ركف نيرد نم یتقو
 ؟دشاب هداد امب هراب نيرد ار یتياده هچ ،تسا یناگدنز باتك هك ميظع نآرق ايآ سپ ،تسين یزيچ نينچ
 تفگش رد امش و ،تسا هيبش مهب رايسب یهاگ یرشب ركف یراجم و ،تسا رركتم رثكا خيرات تاعقاو
 زين دومحم ناطلس رصع رد ینزغ نيركفم زا یكي ،شيپ لاس دصهن ًابيرقت ار ركف نيمه هك ،دنام ديهاوخ
 .دوب هدرك
 تبترمب ناسارخ رد و دمآ ايندب یر رد هك ،تسا یبتعلا رابجلادبع نب دمحم رصنلاوبا غيلب یشنم و ركفم نيا
 ،یتخادرپ تباتك لغش هب یتسب حتفلاوبا اب نيگتكبس ترضحرد و ،دوب یتيآ یبرع یاشنا رد و ،ديسر لامك
 ناطلس هلودلا نيمي مانب ار ینيميلا خيرات باتك یو .یدوب یلاعملا سمش تمدخب روپاشين رد مه یتدم و
 نيخروم عجرم دومحم ناطلس و نيگتكبس رصع لاوحا رد باتك نيا و ،تشون ـه٤۱٥ لاسب هنزغ دومحم
 .ديآ یم رامشب راثآ دمارس ،یزات نابز لسرت و اشنا تعنص رد و ،تسا
 ار راگدرورپ لوق ینعم هك تشذگ یم رطاخب ارم هراومه هك :ديوگ و دسيون یم یا همدقم خيرات نيرب یبتعلا
 :تسا هدومرف ميظع نآرق رد هك ،منادب
 ساب هيفديدحلا انلزناو ،طسقلاب سانلا موقيل نازيملاو بتكلا مهعم انلزنا و تانيبلاب انلسر انلسرا دقلو
.)هيالا ( .... سانلل عفانم وديدش
 مهب تبسانم مدع و یرهاظ رفانت دوجو اب ار ديدح و نازيم و باتك ارچ ،قوف هيآ رد ايآ هك :ديوگ یبتعلا
 ؟هدرك عمج
 .یفاك و عنقم دهد یباوج تسناوتن یسك و ،مدرك شسرپ ،گرزب یاملع زا هراب نيرد
 نادب سوفن و نادبا حلاصم هك تسا ینيد ماكحا روتسد و ،تعيرش باتك هك ،مدرك ركف دوخ اب نآزا دعب
 .دنك نيعم ار دودح و تسطوبرم
 كيرب متس تلاح رد یناگدنز ماظتنا و ،دراد ترورض زين ،ملظ عفد و یواست و تلادعب تايح رد ناسنا اما
 یف اوغطت ال نا نازيملا عضوو اهعفر امسلاو ( تيآ رد ربكا دنوادخ ار گرزب دصقم نيا و ،تسين رسيم رگيد
 .تسا هدومرف نشور )نازيملا اورسخت الو طسقلاب نزولا ميقا و ،نازيملا
 لصاح نآزا یناگدنز یي هقفن و مدرم یي هيذغا و تابن و بوبح عاونا و ،تسا تاوقا و قازرا أدبم أمس
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 تلادع نازيم هماقا هب هيآ نيردنا ميرك دنوادخ و ،دتفا ترورض فاصنا هجورب رشب نيب رد نآ ميسقت و ،ديآ
 .دومرف رما نآ طسق و
 و ،دريذپ للخ مدرم راك نآ نودب هك ،تسا یليلد مود تيآ رد فاصنا و یواست و تلادع نازيم دوجو سپ
 .درك ركذ اجكي باتك اب ارنآ لوا تيآ رد ور نيزا مه
 سأب ، نآب ادخ هك ،تسا مزال زين فيس هوق دوجو ،دودح هماقا و ،تعيرش و هيهلا رماوا تابثا یارب اما
 زا هراومه ناطلس هلا هفيلخ و ،دنا مدرم )رادتقا و هطلس یاراد ینعمب( ناطلس فيس لها و ،داد ،ديدش
 .دريگ یم راك فيس
 و باتك ،روكف دنمشناد نيا ايوگ ،ميتشادرب شباتك همدقم زا هك یبتعلا دنمشناد خروم بلطم حور دوب نيا
 :درك ريبعت زيچ هسب ار ديدحو نازيم

 ینعي تسا نينقت هوق راك رادم و ،دنيوگ لوصا و نوناق ینونك رصع رد هك روتسد و تعيرش  .۱
 .ناملراپ

 .ميئوگ هيئاضق اي هيلدع هوق نونكا ،تسا ملظ عفاد و یواست ظفاح و تلادع هوق هك نازيم  .۲
 هوق نونكا و ،دنك یم راك تعيرش و باتك رماوا یارجا یارب و ،تسا مدرم ناطلس هك ديدح  .۳

 نآرق رد یزجوم تاملك اب ،نآ ترورض و تلود هوق هس ره یبتعلا ريبعت هب ايوگ ،دنيوگ هيئارجا
 ام یلو ،دوب هتخادرپ نآ نايب هب ويكستنم زا شيپ لاس دص تشه مه یو و ،هدمآ ميظع
درك یم ام زا مج ماج بلط لد اهلاس :ميريگيم گنرف زا ار یساركوميد سرد نونكا ناناملسم
 دركيم انمت هناگيب زا ،تشاد دوخ هچنآ
 ۱۳۸۰ ميظع نآرق و ،دوب هتخادرپ نآ حرشب البق یبتعلا هك ،درك یركف نرق نيدنچ زا دعب ويكستنم
 .دوب هتخورفا رشب یگدنز و ركف ريونت یارب ار لعشم نامه ،لبق لاس


