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  ندشهزیرتلورپ ،تیکلامبلس

  ناتسزوخ برع ناتسدورف ياهشزیخ و

 دادرهم	ریشدرا 
 یسایس داصتقا دقن تیاس زا هتفرگرب

 
 

 همه ،مکوشیب ،داتفا قافتا ناتسزوخ رد هتشذگ ياههتفه یط هچنآ زا

 رظنم زا هک ،يربخ يهبنج زا هن ،نآ هب نتخادرپ نیاربانب	]1[.میعالطااب
 .دشاب تیمها اب دناوتیم هک تسا یلیلحت

 :منکیم زاغآ ار ثحب ضرفشیپ دنچ اب

 تشابنا ياهییاضران راجفنا هب هک یناور دوب یکرحم بآ دوبن و دوبمک ،لوا

 هک دوش هتفرگ هرهب يایسایس تصرف زا داد هزاجا .دیشخب تیعورشم هدش



 3 

 ياهتکرش نارگراک باصتعا ،تاباختنا میرحت زا دعب دعاسم ياضف

 و قرب عطق هب تاضارتعا و ،یمیشورتپ و زاگ و تفن عیانص يراکنامیپ

 رد تاضارتعا ،اما .دوب هتخاس مهارف قفوم جیسب يارب ،اهیشوماخ

 .تشاد هشیر يرتقیمع ياهییاضران

 تسدورف مدرم نیا تسخن ،ناتسزوخ ریخا یضارتعا ياهشزیخ رد ،مود

 ،نازرواشک .دندیشک ار يراجفنا ینشاچ و دندمآ هنحص هب هک دندوب برع

 هک دندوب يزرواشک قطانم کچوک ياهرهش نکاس ِناریگیهام و نارادماد

 برع تسدیهت يهدوت یندزمهرب مشچ رد و دنتساخرب همه زا شیپ

 تکرح هب ار نارگید و دنتفای دوخ رس تشپ رد ار اهرهش يهیشاح

 .دندناوخارف

 یخیرات ،ناتسزوخ نیشنبرع قطانم رد یمدرم یضارتعا ياهشزیخ ،موس

 و تاضارتعا يهلابند داد خر 1400 هامریت رد هچنآ .دراد ینالوط أتبسن

 همادا ،ناتسا نیا رد ،زورما ات هتشذگ يههد راهچ زا هک دوب ییاهشزیخ

 :تسا هتشاد

 هنحص هب یقوقح يربارب يارب و یلم متس هیلع 58 دادرخ –

 ؛دنتفرگ خساپ هلولگ اب ،اما ،دندمآ

 هیلع نوراک قرش نکاس برع نازرواشک ،73 ناتسبات –

 توکس رد .دندرک شروش ناشیعارز ياهنیمز يهرداصم

 حرط مان هب و دنتفر نادنز هب و دنداد یمخز و هتشک ،يربخ
 .دش هدروآرد ناشگنچ زا ناشرادنوراد رکشین يهعسوت
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 نوراک ياههناخدور بآ ندش روش هیلع نادابآ رد ،79 هامریت –

 یمخز 50 ،هتشک 8 .دنتخیر اهنابایخ هب نیگمشخ ریشنمهب و

 هک ییاههناخدور و ،دنام ياج رب یتشادزاب 400 ات 300 و
 ؛دنام روش نانچمه ناشبآ

 يزاوها شورفتسد نارازه ضارتعا هب تبون ،83 نابآ –

 نارومأم ار ناششاعم بسک يهلیسو اهنت هک یناراکیب ،دیسر

 يوس ود ِبرع نازرواشک نامه( .دندوب هدیچرب يرادرهش
 تشک يهعسوت يارب تلود طسوت اهنآ ياهنیمز هک ،نوراک

 .)دندوب هدروآ هانپ اهرهش هب و دوب هدش هرداصم رکشین

 ،زاوها رد دوب نینوخ تارهاظت و شروش ،84 نیدرورف –

 ،یحطبا هب بوسنم يهمان هب ضارتعا رد ،هیدیمح ،رهشهام

 هیشاح هب و ضیعبت هیلع برع مدرم .یمتاخ رتفد سیئر
 اهنابایخ هب هتفه کی زا شیب یموق يزاسكاپ و یگدشهدنار

 و یمخز و هتشک و دوب هنامحریب بوکرس خساپ .دنتخیر
 .رایسب ینادنز

 ،رگید گرزب و کچوک شزیخ و ضارتعا اههد و اههد مینک هفاضا اهنیا هب

 زا ؛دروآرد شبنج هب ياهطقن رد زور ره ار برع نامورحم و ناتسدورف هک

 .ناگرز و هلغاغد ات ییاهلا زا و ،هینازیغ ات هیشالم

 هچنآ اب ،مهم هجو کی رد ،داد خر ناتسزوخ رد 1400 هام ریت رد هچنآ ،اما

 زاغآ یتکرح ،هام نیا رد :دوب توافتم تسا هداد خر هتشذگ يههد دنچ رد

 روبع نیشیپ ياهتکرح يرایسب یعامتجا و ییایفارغج ياوزنا زا هک دش
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 ياهتکرح و اهشزیخ اب تفرگ لکش یکیدزن یگتسبمه و دنویپ رد ؛درک

 ياهنوگ ؛تفریم روشک ياهتسدرود ات شکاوژپ هک تشاد ییاوآ ؛يرسارس

 ،دوب هتساخرب 96 هاميد زا هک مینادب یشزیخ جوم دادتما رد ارنآ رگا هک دوب

 .میاهتفرن ییاطخ هار

 :مهد خساپ يدیلک شسرپ ود هب ،درک مهاوخ ششوک ،رضاح ثحب رد

 مدرم ریخا تاضارتعا هب هک ییاهییاضران قیمع ياههشیر هکنیا لوا

 ؟تسا مادک ،دش رجنم برع تسدورف

 قطانم و کچوک ياهرهش زا هک یشزیخ ،دش ببس یلماع هچ هکنیا یمود

 ياههاگتنوکس ًاصخشم و ،اهرهش هب تعرسهب ،دوب هدش زاغآ ییاتسور

 ،دش ببس زیچ هچ یترابع هب( ؟دنک ادیپ شرتسگ نیشنبرع ياهیشاح

 و دابآرکشل ات و دنک روبع ناگداش و ناتسب و هیدیمح زا شروش يایفارغج

 )؟دنک ادیپ دادتما تلافسا رخآ و دابآگنلیش

 تاضارتعا ياههشیر

 :دوشیم هداد خساپ هتسد دنچ ًامومع ریخا ياهشزیخ یبایهشیر رد

 تبسن یموق مسیلانویسان دشر هب ار تاضارتعا نیا هک ییاهخساپ ای خساپ –
 تاکیرحت هب یتح ای ،هناهاوخییادج تالیامت ذوفن و شرتسگ هب ؛دنهدیم

 لیلحت رد مه سراف مسینیووش .دنرظن نیا رب ًامومع اهیتموکح .جراخ

 بآ يهلأسم زا ییاضران رگا یتح( دنامیم دودحم بوچراچ نیمه رد ییاهن

 )دننکن راکنا مه ار

 .دنراد دیکأت یلم متس و يرباربان رب هک ییاهخساپ –

 .دنراد زکرمت یطیحمتسیز نارحب رب هک ییاهخساپ –
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 :متسین يأرمه اهخساپ نیا اب نم

 و ماوقا رگید تاضارتعا ریظن ،برع مدرم تاضارتعا هک تسا تسرد )1

 ینعم هبً اموزل ،اما ،دنکیم ادیپ یلم ای یموق نایب ًابلاغ ،سرافریغ ياهتیلم

 .تسین یموق مسیلانویسان ای یموق يرترب يژولوئدیا شرتسگ و ذوفن

 ینهذ راب ياهجرد زا زین زاغآ رد ،تکرح نیا رد رگا هک مینادیم ،هوالعب

 يورین ،اما ،دوب هارمه تیاده و یهدنامزاس زا یلزان حطس اب و رادروخرب

 هیذغت ینیع خلت ياهتیعقاو زاً امیقتسم ،شرتسگ و موادت رد نآ يهکرحم

 .درکیم لمع شوجدوخ تروصهبً الماک و

 هاگن و یتیلم – یموق يرباربان ،یطیحمتسیز نارحب هک تسا تسرد )2
 یمهس ،دوخ يهبون هب کی ره ،یلم يهلأسم هب تبسن مکاح ماظن یتینما

 يهیاپ اب یتکرح حیضوت يارب ،نم نامگ هب ،اما ،اهییاضران تشابنا رد دنراد

 يریگارف تردق ،رادیاپ نینچ ياهکرحم يورین ،هدرتسگ نینچ يایعامتجا

 .تسین یفاک ییاهنتهب ،الاب هجرد نیا ات یگدنزیگنارب و

 ییاهییاضران رد دیاب ار ناتسزوخ ریخا تاضارتعا يهشیر ،نم رواب هب

 تسایس و همانرب هتسد ود ندما رد ارجا هب ارنآ ياههنیمز هک درک وجوتسج

 رابهب ،)ناتسا نیا برع مدرم يارب همه زا شیب و( ،ناتسا نیا مدرم يارب

 .تخیمآرد یطیحمتسیز متس و یموق متس اب ار یتاقبط متس و دروآ

 ،ناتسا یموب عماوج ناباتش یشاپورف هب هک ییاهتسایس و اههمانرب

 بلس و ،کچوک ياهرهش و اهاتسور برع ناشکتمحز یبارخهناخ

 .دش رجنم هدرتسگ ياهتیکلام
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 یگدنزاس« ناونع تحت هک يداصتقا ياهتسایس و اههمانرب ،لوا يهتسد

 و دش هتشاذگ ارجا هب یناجنسفر یمشاهتلود طسوت »يداصتقا لیدعت و

 ؛دنداد همادا ار اهنآ مه يدعب ياهتلود

 و( دوب یمالسا يروهمج یتینما ياهتسایس و اههمانرب ،مود يهتسد و

 نیا رارقتسا ودب زا هک )یلم يهلأسم هب تبسن نآ یتینما درکیور ًاصوصخ

 .دوب هدمآرد ارجا هب ماظن

 کی

 ناگدننکدیلوت یبارخهناخ و دیلوت یتنس ياههویش یشاپورف هک تسا نشور

 زا( دوب هدش زاغا ،یجیردت یگنهآ اب و ،شیپ نرق مین زا شیب زا میقتسم

 نیا هک ،تسا نشور و .)یضرا تاحالصا يهمانرب ندمآرد ارجا هب ياهلاس

 نآ دهاش تاجرد هب ناریا رسارس رد و دوبن ناتسزوخ هب رصحنم دنیارف

 .میدوب

 يداصتقا ياهتسایس رد يرییغت نیرتمک رگا یتح ،رگید ترابع هب

 یبارخهناخ اب دوب مزالم ییالاک تابسانم يهعسوت ،دادیمن خر مه تموکح

 و سراف ای ،دشاب برع هاوخ )درخ ناناقهد ناوخب( میقتسم يهدننکدیلوت

 اب هارمه ،وا دوز ای رید هک دوب یفاک ییالاک تابسانم موجه .كرت و درک

 يهیامرس زا شتسد مه ،درخ يهدننکدیلوت .دیآرد اپ زا ،شایتشیعم داصتقا

 ًادیدش رازاب رد يرادیاپ زا ناوتان مه و ،تسا هاتوک ییالاک دیلوت يارب یفاک

 ار دیلوت ياههنیزه هک یتمیق هب دوخ تالوصحم شورف زا ناوتان و ،یتباقر

 شاهداوناخ و وا دوخ يارب يریمن و روخب یگدنز يهمادا ناکما و دنک نیمأت

 .دروآ مهارف

 !تسا یفاک هنومن کی نیمه ناتسزوخ يارب !امرخ :میورن يرود هار



 8 

 هزادنا هچ ات رافح ای هبصق لها رادغاب کی يامرخ لوصحم

 روطهب ،یتقو ؟دنک نیمأت ار وا راوناخ تشیعم تسا رداق
 طسوتم دمآرد و دنکیم دیلوت امرخ نت 3 ات 2 هنالاس طسوتم

 هک تسا یغلبم زا رتمک یتح اهلاس زا يرایسب رد شاهنایهام
 بیوصت ناریگبيرمتسم يارب یتسیزهب و دادما يهتیمک

 تالکشم لباقم رد تسا رداق ینامز هچ ات رادلخن نیا ؟دنکیم
 زا تسد و دتسیاب دننکیمن اهر ار شنابیرگ هک یتشرد و زیر

 ضرف هب ،دوشن روش بآ هک ضرف هب( ؟دشکن دوخ غاب و هعرزم
 کی هک ضرف هب ،دنک دیلوت کیهجرد يامرخ اهلاس يهمه هک

 )!دناسرن یبیسآ وا هب هاگچیه …،لیس کی ،نافوت کی ،يرامیب

 و ،تفای يرگید گنهآ زورما ات شیپ ههد هس هب کیدزن زا اما ،دنیارف نیا

 دعب هلصافالب ناتسزوخ هک ینامز .دیماجنا باتشرپ يراتخاس لاقتنا کی هب

 لیدعت يهمانرب نتشاذگ ارجا هب تسخن يایفارغج هب دش لیدبت گنج زا

 نیرتبسانم ناونعهب ناتسا نیا هک ینامز .روشک رد »يزاسون« و يداصتقا

 .دش باختنا يزکرم تلود يداصتقا يزاسزاب ياههمانرب يارجا يهقطنم

 رد ،هک هعسوت زا یلدم ندش هدایپ يارب هقطنم نیرتبسانم ،عقاو رد

 يهنارمآ يهعسوت لاکشا نیرتراهزا یکی زج دوبن يزیچ ،طوطخ نیرتیلک

 و یعیبط عبانم جارات و راک یگدرب نآ رهوج هک یلدم .يرادهیامرس

 روهظون یشراگیلا عفانم نیمأت ،شایمومع تهج ؛دوب یمومع ياهییاراد

 بیرخت شدمآیپ و ،نآ یماظن و يداصتقا ياهتیولوا هب نداد خساپ و

 یبارخهناخ و دوب یتنس یعامتجا ياهراتخاس و دیلوت ياههویش يهمه

 .میقتسم ناگدننکدیلوت ندش هزیرتلورپ و ییاتسور ناشکتمحز
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 ود

 ،دوش لیدبت لدم نیا يارجا تسخن يایفارغج هب ناتسزوخ دش ببس هچنآ

 ،زیخلصاح یضارا ،بآ ،تفن .دوب نآ رد دوجوم یعیبط راشرس و میظع عبانم

 …و ،یطابترا ياهتخاسریز و ،مهم ردانب ،قرب ياههاگورین ،نآ رانک رد و
 يهمانرب يهمه مهم هاگهیکت هب درک لیدبت ار ناتسزوخ هک ياهعومجم

 :يدیلک شقن ود اب ؛»يزاسون«

 ،یتعنص يزرواشک ناباتش شرتسگ يارب بسانم يهقطنم ناونعهب – لوا

 ،زاگ ،تفن عیانص ياههزوح رد ًاصوصخ ؛یتعنص گرزب ياههاگنب رارقتسا و

 .دالوف و يژرنا ،یمیشورتپ

 طاقن رد اههمانرب و اهحرط ریاس ندمآرد ارجا هب يارب ياهناوتشپ – مود
 .روشک رگید

 ره هک »یلم ياهحرط« ینوناق مرها هب دش هدرپس مه ییارجا تنامض

 .درادرب نایم زا اهتیکلام بلس و اهیشکراصح رباربرد ار يدس

 هس

 و دوب یمومع ياهییاراد و عبانم یشکراصح مزلتسم اهحرط نیا يارجا

 :درک تسرهف ناوتیم ار اهنآ زا ییاههنومن :هدرتسگ ياهتیکلام بلس

 یضارا نیرتهب زا راتکه رازه 120 زا شیب درک باجیا رکشین يهعسوت حرط

 ناشگنچ زا نوراک يهناخدور يوس ود رد هقطنم نازرواشک هب قلعتم

 و ،تالیش حرط يارجا يارب راتکه رازه 25 ،روطنیمه ،دوش هدیشک نوریب

 عمتجم يارب راتکه نارازه و ،نوراک درون تکرش يارب راتکه رازه 27

 نوچ ییاهكرهش تخاس يارب رگید راتکه نارازه و ،زاوها دالوف
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 تیزکرم – يواب شخب رد( نیمار و )نیوخراد يهقطنم رد( رهشنیریش
 .)یناثالم

 :و

 یضارا يهمه اب ،يدابآ 24 درک باجیا 3 نوراک يریگبآ و دس ثادحا

 طقاس یتسه زا رفن رازه 15 رب غلاب یتیعمج و دورب بآ ریز هب نآ يزرواشک

 .دنوش

 يزرواشک یضارا زا راتکه نارازه :رگید گرزب و کچوک ّدس اههد ثادحا

 .دنوش بارخهناخ رگید زرواشک نارازه و دربب بآ ریز هب ار رگید

 دوش رارق نازرواشک زا نیمز دیرخ مان هب هک اجنآ هک تسین دیکأت هب يزاین

 رد .دوب دهاوخن شیپ رد یقاش راک ،زرواشک رادنوراد هب دوش هدز جارح بوچ

 هدروخرام نالالد رادیرخ و دشاب ییاپهدرخ ناقهد هدنشورف یتقو هلماعم کی

 و يراذگ تمیق يهوحن ،یصوصخ و یتلود گرزب ياههاگنب يهدشیعفا

 هلدابم طیحم رد يربارب و يدازآ و دوب دهاوخ فرط مادک دوس هب تخادرپ

 ؟درک دهاوخ مکح اهنا نایم هنوگهچ رازاب نوناق و دش دهاوخ فیرعت هنوگهچ

 ،دماین رب يراک سانکسا اب يزاب و يراکبیرف زا و دوب یتمواقم رگا هتبلا

 هنوگنامه .دنکیم مامت ار راک هزینرس و دیآیم نوریب نیتسآ زا یئرم تسد

 .دمآ رد تارکهب هک

 راهچ

 ؛اهناتسا ریاس هب بآ لاقتنا و اهدس ثادحا حرط يارجا لاح نیمه رد

 و دالوف عیانص و ،رکشین ددعتم عرازم ،یمیشورتپ و زاگ و تفن ياههژورپ

 یطیحمتسیز داح نارحب و هقطنم متسیسوکا يزیرورف هب دش رجنم ،درون

 تعسو هب )هیحالف( ناگداش بالات ندش هدولآ و ندش روش نوچ یضراوع و
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 ياهشخب ندش کشخ ،ناهج گرزب بالات نیمشش و راتکه رازه دصراهچ

 و تفن جارختسا ببس هب یشخب ،)هزیوهلاروه( میظعلاروه بالات زا یگرزب

 .هخرک يهناخدور بآ يدورو شهاک لیلد هب یشخب

 بآ دیدش شهاک ،رون هخرک بآ یبد دیدش تفا ،نوراک دور ندش کشخ

 يهناخدور بآ ندش روش ،هقطنم یعارز ياهنیمز رانکه رازه اههد یعارز

 تشد ،ناگداش فارطا ياتسور اهدص یندیماشآ بآ لماک عطق ،نوراک

 کشخ ،یتنس تالوصحم تشک حطس ندمآ نییاپ رگید قطانم و ناگدازآ

 ،ناییاتسور ياهماد نتفر جارح هب و ندش فلت ،لخن هلصا اهنویلیم ندش

 …و ناگدنرپ چوک ،ناریگیهام گرم و نایهام گرم

 و اهلیس اب ،دوب هتفر تسد زا هچنآ يهمه ندش نیزگیاج ،تیاهن رد و

 …و یگنشت و اهدرگزیر

 اب يزاسون و هعسوت يهمانرب يارجا تفگ ناوتیم مالک نیرتهدرشف رد

 تیکلام بلس نیرتگرزب برع زرواشک ياپ ریز زا بآ و نیمز ندیشک نوریب

 .دز مقر ناریا رد يرادهیامرس تابسانم يهعسوت خیرات رد ار یلم – یموق
 ندش هاتوک و ،یموب مدرم راک و تشیعم عبانم يهمه يدوبان ،نآ هارمه و

 ،دیلوتزاب و دیلوت لیاسو زا برع رادغاب و ریگیهام و رادماد و زرواشک تسد

 .برع مدرم ییاتسور عماوج زا يرایسب یشاپورف و

	 

 یلم يهلأسم هب و ناتسزوخ هب یتینما هاگن

 يارب ،يداصتقا کیژتارتسا هاگیاج ندوب اراد رب هوالع ناتسزوخ هک مینادیم

 ببس هک يرما .تسا رادروخرب زین ییالاب رایسب یتینما تیمها زا مکاح ماظن
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 ،ناتسا نیا یعامتجا و یسایس تایح یبسن ندرک هزیراتیلیم رب هوالع ،هدش

 رد و ،دنک ادیپ یصاخ تهج زین یلم يهلأسم هب تبسن یتینما یمومع هاگن

 برع مدرم همه رب مدقم ،نآ رد نکاس يهناگدنچ ياهتیلم و ماوقا نایم

 .دنریگب رارق فده

 رییغت ،اتسار نیا رد یتینما يژتارتسا ناکرا زا یکی هک تسا يراکشآ زار زین

 .يرابجا ای هنابلطواد ياهییاجباج و تسا هدوب تیعمج یلم – یموق بیکرت
 و تیکلام بلس ياههویش نیرتنشخ اب تسا هدوب هارمه هک يدرکیور

 .یبارخهناخ

 ،دشاب زاین هنامرحم دانسا رد ییاپدر هب هکنآ زا شیب تیعقاو نیا تابثا رد

 تیمکاح تامادقا و اهتسایس )دشابن سرتسد رد روفوهب تسا نکمم هک(

 گنج هک یتصرف زا هدافتسا اب هچنآ آصوصخ .دنتسه ایوگ یفاک يهزادنا هب

 .تخاس مهارف نآ ياهدمآیپ و هلاستشه

 مهارف ییانثتسا تصرف کی گنج یتینما هاگن نیا ندرک هدایپ رد ،دیدرت یب

 نارادماد و نازرواشک يرابجا چوک رد ،یئرم تسد کی ناونعهب گنج .دروآ

 قارع شترا لاغشا هب هک یقطانم يهمه و( يزرم قطانم نکاس برع

 میقتسم تلاخد ،)تفرگ رارق نیفرط ياههناخپوت سرریت رد ای و دوب هدمآرد

 دیلوتزاب ياهطیحم زا قطانم نیا ییاتسور تیعمج هک هدش ببس و هتشاد

 .دنوش هدنک شیوخ یعیبط

 ياهنیمز دوجو ریظن ،نآ زا یشان ضراوع زا یخرب ،زین گنج زا دعب

 ،هتخوس ياهناتسلخن و اهرازتشک ،عرازم راتکه نارازه ،هدش يراذگنیم

 یعنام تروص هب ،رازهروش هب هدش لیدبت ياهنیمز ،هدش ناریو ياهیشکهز

 یگدنز و تنوکس ياهلحم هب نانآ زا یشخب تشگزاب هار رس رب تسا هدوب
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 يهرداصم يارب ًالوا تخاس مهارف يدعاسم يهنیمز و ناشنیشیپ

 هتشر کی و ،یبرغ زرم لوط رد یتینما رودیرک کی ییاپرب و ،ناشیاهنیمز

 شیامآ« حرط ندروآرد ارجا هب يارب أیناث ؛ریسم نیا رد یماظن تاسیسأت

 تفاب رییغت و ،هدیسر بیوصت هب ماظن عجارم نیرتالاب رد هک »نیمزرس

 .تسا هدوب نآ يروحم تاکن زا ناتسزوخ ناتسا یتیعمج

 :هک دوب گنج تصرف زا هدافتسا اب

 هب خادشم و ریفج يهقطنم يزرواشک یضارا راتکه رازه دصیس زا شیب

 ؛دش راذگاو »سراف نیدتم« رجاهم و یموب ریغ »نارگراثیا«

 یلاها ناکسا يارب شوش رهش لامش يزرم راون یضارا راتکه رازه شش

 ؛تفای صیصخت قرش لامش و لامش

 .تفرگ رایتخا رد نارادساپ هاپس ار خوبلص يهریزج زا یگرزب قطانم

 یضارا فرصت و دش هتشاذگ ارجا هب دنورا دازآ يهقطنم داجیا حرط

 راکروتسد رد عبرم رتمولیک 165 تعسو هب ياهقطنم رد تاغاب و يزرواشک

 تفرگ رارق

 يزرم قطانم يهدش يراذگنیم یضارا زا راتکه نارازه ندرک اهر اب ،زین و

 هدمآ یشرازگ رد( .دش هتسب ناشنیشیپ ياههاگتنوکس هب نانآ تشگزاب هار

 برع مدرم رفن رازه 15 ،گنج نایاپ زا دعب ههد ود هب کیدزن ات یتح

 رد ،دهشم یتشهب كرهش رد یگنج رجاهم ناونعهب نانچمه ناتسزوخ

 ).دندرکیم یگدنز یگدنز ،هناخ هب تشگزاب راظتنا

 قطانم رد برع ناتسدورف ياهییاضران ینیع يهشیر ،هدرشف یمالک رد

 و يداصتقا ياههمانرب يربج عمج رد دیاب ار کچوک ياهرهش و ییاتسور

 ییاههمانرب و اهتسایس .تفای ناتسزوخ رد تموکح یتینما ياهتسایس
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 عبانم یشکراصح ،تسدورف ناناقهد زا تیکلام بلس رب اهنآ يهدولاش هک

 و تسا هدش هداهن يراوختنار و ،دودحمان و يروف دوس بسک ،یمومع

 و ،تسا هدوب یشراگیلا عفانم نیمأت و ماظن ياقب هب تمدخ اهنآ رهوج

 و باسحیب لواپچ و يرگتراغ و یشکهرهب دیدشت مزلتسم ناشققحت

 تیفرظ هب تبسن اهتسایس نیا هک تسا نشور .هفقویب بوکرس

 ناسنا تسیز طیارش و تایح قح هب تبسن ؛تسانتعایب نیمزرس یکیژولوکا

 .انتعایب نانکاس تمالس و تشیعم هب تبسن و ؛تسانتعایب تابن و ناویح و

 ،تسا هدوب یموب عماوج یشاپورف زین اهنآ ندمآرد ارجا هب میقتسم لصاح

 و دیلوت لیاسو زا اهنآ ندش هاتوک و ،ناشکتمحز و ناناقهد یبارخهناخ و

 .اهرهش هب نانآ هوبنا چوک و دیلوتزاب

 ترجاهم

 ینوزفازور ياهشخب ،هتشذگ يههد هس لوط رد ،یطیارش نینچ رتسب رب

 و دوخ تشیعم نیمأت يارب ،برع يهداد تسد زا یتسه ناشکتمحز زا

 ییاج ،اهرهش هب ترجاهم و دندش اهاتسور كرت زا ریزگان ،ناشیاههداوناخ

 .دنراذگ شورف هب ار ناشراک يورین دنناوتب هک

 رامآ زکرم طسوت هدشرشتنم ياههداد نیرخآ ساسارب هک ییایفارغج رد

 هدوب 1395 ات 1390 يهرود یط ناریا رد ناتسا نیرتتسرفرجاهم ،ناریا

 اهناتسا ریاس هب اجنآ مدرم زا رفن رازه 81.8 صلاخ روط هب هک( ،تسا

 اهاتسور زا میاهدوب ییاهترجاهم رتنیگنس جاوما دهاش ،)دناهدرک ترجاهم

 .اهرهش هب ریقف ناییاتسور گرزب چوک :تیعمج گرزب ییاجهباج و اهرهش هب

 جیاتن ساسارب هک مینک هجوت تسا یفاک ترجاهم نیا داعبا كرد يارب

 :1395 لاس نکسم و سوفن یمومع يرامشرس
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 تیعمج يهنالاس دشر طسوتم 1395 ات 1390 يهرود یط	

 1.97 روشک لک يرهش یحاون رد ،دصرد 1.24 روشک لک رد
 رد .تسا هدوب دصرد -0.68 ییاتسور یحاون رد و دصرد

 تیعمج يهنالاس دشر طسوتم ناتسزوخ ناتسا رد ،هسیاقم
 طسوتم ،)روشک لک زا رتمک بتارمهب يدشر( دصرد 0.78

 )روشک لک اب ربارب( دضرد 1.97 يرهش تیعمج يهنالاس دشر
 ینعی( تسا هدوب دص رد -2.41 ییاتسور تیعمج دشر خرن و

 رامش هب هجوت نینچمه .)روشک لک ربارب راهچ هب کیدزن
 تیعضو نیا زا يرتشیب داعبا ،هنکس زا یلاخ ياهاتسور

 .دهدیم ناشن ار ینارحب

 ناتسا حطس رد اتسور و يدابآ )640( ، 75 – 65 ياهلاس يهلصاف رد طقف

 .دناهدش دوبان لماک روطهب يداصتقا ياهتیدوجوم ناونعهب و هنکس زا یلاخ

 تیعمج دیدش تفا اب اهيدابآ و اهاتسور زا يرتشیب رایسب رامش ،هرود نیا رد

 تشد نوچ ینیشنبرع قطانم رد ،اهيدابآ نیا مظعا شخب .دناهدوب وربور

 رارق ناگداش و ،هللادبع توک ،شوش ،هیوس ،یباهلا ،هیبیعش ،ناگدازآ

 .دناهتفرگ

 نآ زا هک دوب يدابآ 6419 ياراد عومجم رد ناتسزوخ ناتسا 1390 لاس رد

 يهنکس زا یلاخ يدابآ 530 و یمیاد يهنکس زا یلاخ يدابآ 2118 نایم

 .تسا هدوب یمسوم

 تیعمج لک زا يزرواشک شخب رد لاغتشا مهس رد تارییغت هب مینک هاگن ای

 :ناتسا رد لغاش
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 هب رفن رازه 123 زا ،75 -55 يهرود رد يزرواشک شخب رد لغاش تیعمج

 469 زا ناتسا رد لغاش تیعمج لک هک ياهرود رد ،هتفای شهاک رازه 120

 نالغاش مهس ،رگید ترابع هب( .تسا هتفای شیازفا رازه 730 هب رفن رازه

 .)تسا هتفای شهاک دصرد 13 دودح هب دصرد 25 زا يزرواشک شخب رد

 هقطنم رد شزیخ شرتسگ لماوع

 زاغآ ییاتسور قطانم و کچوک ياهرهش زا هک یشزیخ دش ببس یلماع هچ

 ياهیشاح ياههاگتنوکس أصخشم و اهرهش هب تعرسهب ،دوب هدش

 ؟دنک ادیپ شرتسگ نیشنبرع

 زا ار برع زرواشک هک ییاهتسایس و اههمانرب نامه :تسا نیا هاتوک خساپ

 نامه ؛تخاس هاتوک دیلوتزاب و دیلوت لیاسو زا ار شتسد و درک طقاس یتسه

 چوک رهش هب راک يوجوتسج رد ناباتش ار وا هک ییاهتسایس و اههمانرب

 ؛ینیشنهیشاح هب و ،یتسدیهت هب ،يراکیب هب درک شاموکحم نامزمه ،داد

 ،رگید یتأیه هب ،شاهتشذگ هک ياهتسب رادم رد تراسا هب درک موکحم ار وا

 دندش بجوم هک ییاهتسایس و اههمانرب نامه ؛دوش دیلوتزاب شاهدنیآ رد

 .شاهدشيرهش لکش رد راب نیا ،اما ،دوش دیلوتزاب تکالف و متس ،تیمورحم

 يهزادنا هب نکسم و دمآرد ،لاغتشا ياهصخاش هب یهاگن نم نامگ هب

 .تسا ایوگ یفاک

 رازاب هب راک نتفای يادوس هب ،هدش بارخهناخ برع برع ناقهد :لاغتشا
 ؟راک رازاب مادک اما ،هدروآ هانپ رهش راک

 تسا رتالاب نآ رد يراکیب خرن طسوتم ،ناراکیب زا تسا عابشا هک يرازاب –
 .روشک نیگنایم زا
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 رازاب اب سایق رد ،راک يورین يهدمع ياهصخاش رابتعا هب هک يرازاب –

 .تسا رتینارحب بتارمهب یتیعضو ياراد ،روشک رسارس راک

 )1400 راهب( ناریا رامآ زکرم راک يورین يریگرامآ حرط نیرخآ ساسارب

 .تسا دصرد 86.9 ناتسزوخ رد اما دصرد 91.2 روشک لک رد لاغتشا خرن

 دصرد 13.2 ناتسزوخ رد و دصرد 9.8 روشک لک رد صقان لاغتشا خرن

 رد و دصرد 22.1 روشک لک رد لاس 24 ات 15 ناناوج يراکیب خرن .تسا

 15.6 روشک لک رد اههلاس 35 ات18 يراکیب خرن و دصرد 35.7 ناتسزوخ

 .تسا دصرد 21.1 ناتسزوخ رد و دصرد

 و اهرهش رد أصوصخ .رهام ریغ راک يورین زا تسا عابشا هک يرازاب –
 برع تیرثکا اب قطانم

 یمسر یضاقتم رفن 126 و رازه 35 عومجم زا رهشمرخ رادنامرف يهتفگهب

 .دنشابیم یتراهم هنوگره دقاف رفن 219 و رازه 23 ،راک

 ،)مراد تسد رد يرامآ نم هک 75 لاس ات لقاال( تلود نآ رد هک يرازاب –

 يارب ،لاغتشا ياهتصرف زا یگرزب شخب رد ینعی .تسامرفراک نیرتگرزب

 یتدیقع ياهرتلیف ،شنیزگ رد یتینما ياهرتلیف رب هوالع ،برع راک یضاقتم

 .تسا هدش هیبعت زین

 و دزم تبسن 75 ات 55 ياهلاس يهلصاف رد یمسر رامآ قباطم

 16 هب لغاش تیعمج لک دصرد 30ً ابیرقت زا یصوصخ شخب ناریگبقوقح

 هک مینکیم تبحص يراک رازاب زا ،رگید نایب هب .تسا هتفای شهاک دصرد

 فده اب نآ رب مکاح ياهتسایس و تسا یتینما ياهتسایس لرتنک تحت

 برعریغ راک يورین يرامگراکهب یپ رد ،ناتسا یتیلم – یموق تفاب رییغت
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 رد هژیوهب ؛گرزب عیانص يهمه رد برع نارگراک مهس زا نتساک و تسا

 ،رکشین یتح و درون ،دالوف ، زاگ ،تفن عیانص

 .تسا مکاح داوس و نابز ،تراهم نآ رد هک يرازاب –	

 .تسین يربخ نآ رد راک قوقح نیرتییادتبا زا هک يرازاب –

 .تسا مرج ضارتعا و درادن دوجو لکشت قح هک يرازاب و –

 و تیدودحم اب تسا لباقت رد ،حوضوهب ،رازاب نیا ياهصخاش يربج عمج

 يوجتسج رد و هدمآ رهش هب اتسور زا هک یبرع رجاهم رگراک ياهیناوتان

 يزیچان رایسب يهرهب تراهم و تالیصحت ،داوس زا هک يرگراک ؛تسا راک

 ،تسا وربور نابز و گنهرف ّدس اب نآ یلصا يهندب و ،دراد

 رد ندرک بوسر ياهنم ،راک يورین نیا يارب ،رازاب نیا رد :هکنیا هجیتن

 تقوهراپ نارگراک فص هب نتسویپ دوشیم هضرع هچنآ ،ناراکیب يودرا

 هب ندربهانپ و يراکتمدخ و یشکرفاسم أتیاهن و ،يدزمزور يرگراک و تسا

 .يدرگ هلابز ،دشن رسیم مه اهنیا رگا و ،یشورفتسد و اهورهدایپ

 ناشورفتسد رامش نیرتالاب ناتسزوخ :دیوگیم سلجم رد زاوها يهدنیامن

 ییاج هب دوریم تسرد يرگید شرازگ .تسا هداد ياج دوخ رد ار روشک

 رد »بذاک لاغتشا« رامش :دسیونیم و تسا زیربل راک یضاقتم برع زا هک

 .تسا رفن رازه 20 بیرق رهشمرخ و نادابآ ياهرهش

 :تسا رتنشور ،هتبلا ،الاب یتالیصحت ياراد و رتناوج نایضاقتم فیلکت

 دنراد يرتشیب سناش ،راک نتفای يارب دنراد يرتمک سناش هک ردقنامه

 هدوزفا یتیعمج هب اهنتهن نانیا .راک رازاب ياهرد تشپ ندش فقوتم يارب

 رتلیف زا یتقو هکلب ،تسا راکیب یکی رفن ود ره زا طسوتم روطهب هک دنوشیم



 19 

 يهگرب يور دوشیم ببس ناشیبرع مان ،دوشیم هداد روبع شنیزگ یتینما

 .دروخب تیحالصمدع رهم گنردیب نانآ راک ياضاقت

 .تسا هناسفا یلغش ربارب ياهتصرف ،يراک رازاب نینچ رد هکنیا لصاح

 رگید يایازم و همیب زا رادروخرب ،یمئاد ،یمسر لغش کی هب یبایتسد

 یعون ،تسا مکاح يرازاب نینچ رب تیعقاو رد هچنآ .تسا هزجعم أبیرقت

 هب تنوشخ اب برع رگراک ،نآ رد هک ،تسا یموق – یتیلم بتارمهلسلس
 و دمآرد زا حطس نیرتنییاپ اب ،دوشیم دیعبت شایبوسر و کیرات ياهتنا

 .دزمتسد

 و نادابآ نوچ ییاهرهش رد يراکیب خرن هب میزادنیب یهاگن تسا یفاک

 تفاب رییغت زا دعب اصوصخ ،برع تیعمج زا ییالاب رایسب دصرد اب ،رهشمرخ

 نیرتالاب زا یکی هک یناتسا رد .نآ زا سپ و گنج ياهلاس رد یتیعمج

 کیدزن ،رهش ود نیا رد يراکیب خرن ،تساراد ار روشک رد يراکیب ياهخرن

 .تسا ناتسا خرن طسوتم ربارب ود هب

 نیرتنییاپ لاغتشا راتخاس رد شهاگیاج هک يرگراک ،تسا نشور :دمآرد

 رد ،لاح .دمآرد يدنبهقبط رد دشاب هتشاد يرتهب هاگیاج دناوتیمن ،دشاب

 ،روشک ياهناتسا نایم رد ،ریقف تیعمج رامش ظاحل هب شاهبتر هک یناتسا

 دمآرد ،1382 لاس يهنومن يریگرامآ ياههداد قباطم و ،تسا نیمود

 هب کیدزن و روشک نیگنایم دصرد 75 زا تسا رتمک ،نآ رد هنارس طسوتم

 راچد زج دشاب هتشاد دناوتیم یتشونرس هچ ،نارهت ناتسا طسوتم دصرد 50

 .تیمورحم و رقف لاکشا نیرتداح هب ندش

 کی طسوتم دمآرد عمج ،1382 لاس يهنومن يریگرامآ ياههداد قباطم

 دمارد نیا .تسا لایر رازه 600 و نویلیم 37 .ناتسزوخ رد هنومن يهداوناخ
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 لایر نویلیم 52 نارهت رد و لایر رازه 200 و نویلیم 42 روشک حطس رد

 حطس رد ،رفن 5.38 ناتسزوخ رد راوناخ دعب نامز نآ تسا ینتفگ .تسا

 7 ناتسزوخ رد هنارس دمآرد ینعی .دوب رفن 3.87 نارهت رد و رفن 4.4 روشک

 نارهت رد و لایر رازه 540 و نویلیم 9 دودح روشک حطس رد ،لایر نویلیم

 .دوب لایر نویلیم 13.4

 ناریگبيرمتسم رامش ناتسا تیعمج لک زا ،يریگرامآ نیمه جیاتن ساسارب

 زاً ابیرقت ؛تسا رفن رازه 537 رب غلاب ،یعامتجا نیمأت تامدخ ششوپ تحت

 !یکی رفن 8 ره

 یماقرا و رامآ ناتسا رد رقف یموق و یتیلم عیزوت يهوحن يهرابرد دنچ ره

 یضعب ،منکیم رکف اما ،)مبایب ماهتسناوتن نم لقاال ای( ،تسین سرتسد رد

 ریوصت ياهزادنا ات دناوتب ،برع تیعمج تیرثکا اب ییاهرهش زا ،اهشرازگ

 يهوحن و نیشنبرع طاقن رد تیمورحم و رقف نازیم زا دهد تسد هب ینشور

 :اهشرازگ نیا قباطم .ناتسزوخ رد رقف یتیلم – یموق عیزوت

 ریز و هدش هتخانش تسدیهت و ریقف أمسر ناگداش تیعمج موس کی –

 .تسا یتسیزهب و دادما يهتیمک ششوپ

 .دنتسه یتسیزهب و دادما يهتیمک ششوپ ریز رهشمرخ تیعمج دصرد 70 –

 مان تبث هسردم رد رهش نیا زوما شناد رفن 1400 دودح 1376 لاس رد(

 نیا زاین مامت .دنتشادن ار رتفد و باتک و شوپور دیرخ ناوت اهنآ .دندرکن

 نامز نآ رد ناتسا رادناتسا .)دشیم نیمأت ناموت نویلیم 10 اب رفن 1400

 ود یتسیزهب ششوپ تحت نایوجددم رامش نادابآ دننام يرهش رد دوب هتفگ

 .دوب روشک گرزب ناتسا راهچ ششوپ تحت تیعمج ربارب



 21 

 ینعی هانپرس نتفای ،برع ریقف و راکیب رجاهم يایراتلورپ يارب :نکسم

 هک یقطانم رد تنوکس ینعی ،رود ياههموح و اههیشاح هب ندرب هانپ

 رتلمحتلباق كدنا دمآرد و نییاپ دزم اب رگراک و راکیب يارب نآ يهنیزه

 ،تسین قرب هک یناکم رد تنوکس ینعی ینیشنهیشاح لاح نیع رد اما .دشاب

 طقف ،تسین ناتسرامیب ،تسین هسردم ،تسین هداج ،تسین یندیماشا بآ

 ،يراکیب ثلثم هب یمراهچ دعُب ندرک هفاضا وا يارب !تسین و تسین و تسین

 .تسا ریذپانهراچ ،یشورفتسد و رقف

 :مریگیم ددم هب ار ماقرا و رامآ

 تیعمج رفن نویلیم 2.890 عومجم زا ،دوشیم هتفگ یمسر ياهشرازگ رد

 نیب )رفن نویلیم 4.350 لک زا( 1384 لاس رد ناتسزوخ ناتسا نیشنرهش

 .دننکیم یگدنز ياهیشاح ياههاگتنوکس رد رفن نویلیم کی ات دصتشه

 ًابیرقت ،هکنیا هجیتن .)يرهش تیعمج لک دصرد 30 هب کیدزن یمقر ینعی(

 يهرصاحم رد رهشهام ات رتشوش زا ناتسا يرهش قطانم مامت

 .دناهدمآرد یکنولآ و ياهغاز ياههاگتنوکس

 لاس رد ناتسا یکشزپ ياههدکشناد يوس زا هک یلقتسم شهوژپ رد ،اما

 رفن رازه 557 و نویلیم کی اب ناتسزوخ ناتسا دوشیم هتفگ ،دش ماجنا 94

 روشک ياهناتسا نایم رد ار نانیشنهیشاح رامش نیرتشیب ،نیشنهیشاح

 ياهدنفرت يریگراکهب زا تسا هدرک بانتجا هک یشهوژپ( .تساراد

 و یناسنا عیاجف داعبا ندناشوپ يارب یمسر يریگرامآ ياههاگتسد

 ).یطیحمتسیز

 ناتسا تیعمج تبسن هک یلاح رد هکنیا رب دراد تلالد نینچمه رامآ نیا

 تیعمج تبسن اما ،تسا دصرد 1.5 بیرق 95 لاس رد روشک لک هب ناتسزوخ
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 روشک نیشنهیشاح تیعمج لک هب )رازه 557 و نویلیم کی( نآ نیشنهیشاح

 15 هب کیدزن یمقر ؛تسا ربارب هسً ابیرقت )رفن رازه 393 و نویلیم 10(

 !تسا دصرد

 مین لقادح اب زاوها ،دهشم زا دعب ،روشک ناتسا 16 رهش داتفه نایم رد

 .نیشنهیشاح تیعمج نیرتشیب اب تسا يرهش ،نیشنهیشاح رفن نویلیم

 هک دهدیم ناشن ،زاوها رد ینیشنهیشاح زا هدش ماجنا ینادیم ياهشهوژپ

 ییاههدش بارخهناخ نامه ،نیشنهیشاح تیعمج نیا كرزب تیرثکا ًالوا

 هدناچوک اهرهش هب ار اهنآ یتینما تاظحالم و هعسوت ياههمانرب هک دنتسه

 برع ناتسدورف مهس رهش نیا نیشنهیشاح تیعمج لک زا أیناث .تسا

 مورحم نارجاهم ،ار رگید دصرد تسیب ،تسا دصرد داتشه هب کیدزن

 .دنهدیم لیکشت رل و يرایتخب

 ،راهب لگ ،تشدلگ ،ناگدنمزر ،دابآگنلیش ،یحایص تالحم زاوها رد

 هعلق ،سکتناک ،هللادبع توک ،هیگنج ،هبینچ ،هیشالم ،ود نیع ،ناشیرک

 هیوز و 1 هیوز ،ناگرز ،دابآریصح ،بآ عبنم ،یفاص لآ ،رهاط يوک ،ناعنک

 ،رهشهام ياهرهش ،زاوها زا دعب .دنتسه نیشنهیشاح تالحم نیرتمهم 2

 نیشنهیشاح قطانم هدمع نوراک و کشمیدنا ،لوفزد ،نادابآ ،نامیلسدجسم

 .)دنراد ناتسزوخ رد ار

 لثم ییاهرهش ات ،ار یسررب نیا هک دوشیم لماک ینامز ریوصت نیا ،هتبلا

 نتم زا هیشاح صیخشتً المع هک ییاهرهش :میهد دادتما نادابآ و رهشمرخ

 ياهرهش ناوتیم ار اهرهش نا رابتعا کی هب و .تسا راوشد اهاجنآ رد

 ).ناتسا ياهیشاح قطانم ای( دناوخ لامک و مامت ياهیشاح
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 ام هب ،ناتسزوخ ياهیشاح ياههاگتنوکس رد برع تیعمج يالاب مکارت

 :میریگب هجیتن هک ،دهدیم هزاجا

 تسا هدش ببس نآ یعامتجا ياهدمآیپ و هعسوت ياههمانرب و اهتسایس

 يهلأسم کی هب ینوزفازور روطهب ناتسزوخ رد یتیلم – یموق يهلأسم

 يهرصاحم هب ناتسزوخ ياهرهش .دوش لدب يرادهیامرس يهعسوت ینورد

 .تسا هدرکن ماغدا دوخ رد ار اهنآ یمسر رهش هک دیآرد یبرع ناتسدیهت

 ياهتسایس هک دهدیم ناشن ناتسا نیا نیشنهیشاح تیعمج یتیلم بیکرت

 فاکش هب هکلب ،تسا هدرکن لح ار یلم – یموق يهلأسم اهنتهن ییادزبرع

 نایم فاکش زا ؛هدیشخب يرهش و یتاقبط ییامیس ،یلم – یموق يرباربان و
 لقتنم يرهش يهیشاح و نتم نایم فاکش هب و هداد روبع اتسور و رهش

 هدربارف قیمع یعامتجا تسسگ کی هب ار یگنهرف يرباربان ،أتیاهن و ؛هدرک

 .تسا هدیشخب يراجفنا یتلصخ نآ هب و

 »يزاسون« هک یتکالف و تبیصم نآ تفگ ناوتیم يدنبعمج ناونعهب

 ناتسا نیا برع مدرم رس رب یفعاضم لکش هب ،هدروآ ناتسزوخ مدرم رسرب

 يارب ،هدش هتشاذگ ارجا هب »هعسوت يهمانرب« مان ریز هچنآ .تسا هدروآ

 متس و یتاقبط متس رب ار یلم متس ناتسزوخ برع تسدورف مدرم

 و نیمز زا ار وا تسد ،یئرمان و یئرم ياهمرها اب ،هدوزفا یطیحمتسیز

 وا یفعاضم داعبا رد ؛هتفرگ وا زا ار دیلوتزاب و دیلوت ناکما ،هدرک هاتوک بآ

 ،یتسدگنت هب دندرک موکحم یفعاضم داعبا رد ،يراکیب هب دندرک موکحم ار

 ،دندرک موکحم اههلپ نیرتنییاپ رد راک هب ار وا یلغش بتارمهلسلس رد
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 ،زاگ هن ،قرب هن ،دراد بآ هن هک دندرک هضرع ییاههاگتنوکس ار شهانپرس

 !درادن و درادن طقف ؛هسردم هن ،تشادهب هن ،هداج هن ،بالضاف هن

 ؛زورما ،وا هک تسا هنوگ نیا و

 فرصت هیلع نانچمه اهكرهش و اهاتسور رد ،نارگید شیپاشیپ

 هیلع ؛دنکیم مایق شاهبآقح ندرب تقرس هب هیلع ؛دگنجیم شیاهنیمز

 .دزیخیمرب شیاهماد و دوخ یگنشت

 رد ار اهاتسور مدرم مایق ،نارگید شیپاشیپ ،وا زورما هک تسا هنوگ نیا و

 هیلع ،ینارگ هیلع ،يراکیب هب ،نارگید رب مدقم ؛دهدیم دادتما اهرهش

 يزاسکاپ رومأم ربارب رد ،اهورهدایپ رد ؛دنکیم ضارتعا یقربیب هیلع ،یبآیب

 ياههعرزم رد ،دروشیم اههانپرس بیرخت هیلع اههیشاح رد ،دتسیایم رباعم

 یمیشورتپ و زاگ و تفن تاسیسأت ،دالوف ياههناخراک ،رکشین

 و ،زیچان دزمتسد هیلع )كرت و درک و سراف و يرایتخب و رل يهناشهبهناش(

 نیمز يراذگاو ربارب رد .دگنجیم یناسنا ریغ طیارش و راوهدرب تابسانم هیلع

 هک ییاههناخراک ای ،دنا هدروآرد وا گنچ زا روزهب رتشیپ هک یعبانم و بآ و

 ار یشراگیلا يهنارگلواپچ ياهتسایس و دتسیایم ،هدش اپرب وا راک و جنر اب

 ،يرگمتس ،یگدشهتشاذگ رانک ،یقحیب ،ریقحت هیلع ؛دریگیم شلاچ هب

 روش هیلع ؛دزیریم اهنابایخ هب دوخ یناسنا نأش زا عافد يارب و ،ضیعبت

 .دنکیم هزرابم تایح قح زا عافد رد و ،بآ یگدولآ ،بآ ندش

 رد ،نیشنهیشاح و شورفتسد ات رادماد و زرواشک زا و ،اتسور ات رهش زا و

 هناشن ار مکاح تردق دناوتب هک دتسیایم یتمس هب هتسویپ مههب یشزیخ

 .دور
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