
 ھیوناژ 9 ھمانرب رد تسروا یرا ینارنخس
 ام ھنامز یارب ینامرھق
 ھب و درکن توکس ھنانامرھق و دنارذگ نادنز رد دوخ یرشب قوقح یاھ تیلاعف لیلد ھب ار لاس 5زا شبب یدمحم سگرن

 ھب ھتشذگ ربماون رد ھجیتن رد دش دھاوخ ریگتسد اددجم یدازآ زا سپ الامتحا تسناد یم ھکنیا اب یتح داد ھمادا شا هزرابم

 .دش دیدھت قالش ھبرض 80

 دروم رد دوخ ھنانامرھق شرازگ رطاخب و داتفا نادنز ھب رکشین نارگراک هزرابم شرازگ لیلد ھب راگن ھمانزور نایلق هدیپس

 ،ینادنز ،رتشیب تاماھتا اب تسا نکمم ھکنیا ھب ملع اب رھشوب نادنز "هدش شومارف منھج" رد نانز اب ھنایشحو راتفر

 .دوش وربور گرم اب یتح و ھجنکش

 هدرک عافد ھتفرگ رارق فدھ دروم میژر طسوت ھک یناسک زا ھنانامرھق نارھت رد یدنورھش قوقح زا تیامح نمجنا یالکو

 متفھ رد ھک رشب قوقح لیکو هدوتس نیرسن دننام دنریگب رارق فدھ یدعب ھلحرم رد دنناوت یم ھک دنا ھتفایرد یبوخ ھب و دنا

 .دش ھتخادنا ناریا یاھلاچ هایس ھب توا

 ھب ھنارالاسدرم یگدرب اب تفلاخم لیلد ھب ینادنز نانز طسوت ھک تسیتعاجش ای و ینامرھق ،تسام ھنامز یارب ینامرھق نیا

 ھب .دنریگ یم رارق تنوشخ دروم ضیعبت اب هزرابم لیلد ھب ھک یبھذم و یموق یاھ تیلقا طسوت .دش ھتشاذگ شیامن

 و ندرک قلخ ،ندیشیدنا رطاخب ھک ینارکفنشور و نادنمرنھ .دنا هدش ینادنز تسیز طیحم زا تظافح لیلد ھب ھک نانابطیحم

 ھلباقم زیمآ تنوشخ یاھ بوکرس اب ھک ضرتعم و یباصتعا نارگراک .دنریگ یم رارق رازآ و تیذا دروم ندرک تبحص

 ،دنا هدش ھجنکش نانامرھق نیا زا یرایسب .دنا هداتفا نادنز ھب تیرشب ییاھر یارب هزرابم رطاخب ھک ینویبالقنا و دننک یم

 یاھ ھمکاحم زا سپ و دنا هدش مورحم یکشزپ یاھ کمک و ینوناق قوقح زا ،دنوش یم سوبحم یدارفنا یاھلولس رد

 نیا اب ،دنا هدش موکحم ،دندرگ یم کردم لابند دعب و دنوش یم رداص لوا ماکحا نآ رد ھک یشیامن یاھ هاگداد رد یگتخاس

 ینامرھق نیا و دشاب یم رتھب یناھج یارب و یتلادع یب ھیلع هزرابم ھمزال ینامرھق نیا .دنھد یم ھمادا ار هزرابم اھنآ لاح

 و نآ زا یریگدای یارب ھکلب ،نیسحت یارب طقف ھن تسا ینامرھق نیا ،دھد یم ناشن ار دیدج یایند نآ لیسناتپ ھک تسا

 .درک هزرابم نآ یارب و درک عافد نآ زا دیاب ھک تسینامرھق نیا .نآ شرتسگ و ھعاشا

 هزاجا دیابن ام دشکب دنب ھب ار ناریا هدنیآ ھک دشوک یم ،ناشیدنارود و ناعاجش ،نیدھعتم ندرک ینادنز اب یمالسا یروھمج

 .دتفیب یقافتا نینچ ھک میھدب

 نیب نیپمک ھک تسا یزیچ نامھ نیا .تسین نآ زا رتمک یزیچ ام نیپمک فدھ ،دینک دازآ یروف ار ناریا یسایس ناینادنز

 شرتسگ ار نآ و دیدنویپب نآ ھب منک یم توعد ھمھ زا نم .نآ زا رتمک یزیچ ھن و تسا نآ لابند ھب یرارطضا یللملا

 .دیھد

 تیناقح نداد ناشن و یمالسا یروھمج تایانج یاشفا اب ؟مینک دازآ ار ناریا یسایس ناینادنز میناوت یم ھنوگچ اعقاو

 رد ندش ریگ رد یارب ھتسجرب یاھادص ندروآ ھنحص ھب اب و نوزفازور لکش ھب ناھج رسارس رد رفن اھنویلیم ھب ناینادنز

 ندرک فیعضت اب و میژر نیا ندرک ھمکاحم و یھاگداد ھب و ندرک موکحم یارب یناھج دایرف کی داجیا و دربن نیا

 یاضعا و ام یناھج یاھ شالت ھک میا هدید ار یدھاوش البق ام .تسا نآ ھیلع مدرم تازرابم ندرک تیوقت و نآ تیعورشم



 .تسا هدوب راذگریثات ای و دراد تیمھا نیریاس و یقوقح یاھ هورگ و ناگدنسیون ،رشب قوقح ، ینادنز نایماح و  هداوناخ

 ندینش ای و ندرک اشامت اب ناینادنز ھیحور ھک میا هدینش ام .دنا هدرک تیاکش ناینادنز یخرب یناھج ترھش زا میژر تاماقم

 ،دیولف جرج ھنایشحو لتق زا سپ .تسا هدش تیوقت اھ شالت ریاس و یسایس ناینادنز یروف یدازآ یرارطضا نیپمک تاسلج

 ھتشاد مدرم درکلمع و رکفت هوحن رب یدنمتردق ریثات ھچ دناوت یم ناھج رسارس رد رفن اھنویلیم تامادقا ھک میدید ام ھمھ

 رطاخب یسایس ناینادنز ییاھر یارب اما دنا هداد ناشن تبثم شنکاو یرارطضا نیپمک ھب ناھج رسارس ردرفن نارازھ .دشاب

 زا یرایسب میربب یرتالاب حطس ھب ار دوخ تازرابم و نیپمک دیاب ام تسا غیت ھبل رب ناش یگدنز ھک لتاق و ریرش میژر نیا

 زاین دروم رالد نارازھ یروا عمج ھب دیاب اھنآ .دیدج لاس نیا رد و نونکا مھ زا ،دندنویپب ام نیپمک ھب دیاب رگید دارفا

 لیدبت یعوضوم ھب دیاب نیا .دننک کمک ھعماج رسارس رد ،کانتشحو یرارطضا تیعضو یاشفا و نیپمک نیا غیلبت یارب

 نیا رد تکرح ھب مازلا ھب ھک دننک یم سح و دنناد یم نآ هرابرد رگید رفن اھنویلیم ھک تفرگ هدیدان ار نآ ناوتن ھک دوش

 یتسیلایرپما یالویھ مکش رد اجنیا مدرم ،رتھب یایند ھب یدیما رھ یارب و دتفیب قافتا نیا ھکنیا یارب .دنریگ رارق ریسم

 و بقاوع اب ھلمج زا دنشیدنایب نیمز هرک و تیناسنا ھب تسیاب یم ادتبا رد ھکلب دننک رکف ناشروشک و دوخ ھب لوا دیابن

 راب گنج لبط ھک ینامز ،رضاح لاح رد هژیو ھب رما نیا .تسا هدرک لیمحت ناریا مدرم رب اکیرمآ روشک ھک یتالضعم

 تسکش تروص رد ایآ ھک دنتسھ وگتفگ و ثحب لاح رد لیئارسا و هدحتم تالایا ھکیلاح رد  و تسا هدمآرد ادص ھب رگید

 ھنایمرواخ لرتنک و ندرک ھفخ یارب ار دوخ یا ھتسھ راصحنا ھنوگچ ینعی ،ریخ ای دننک ھلمح ،ناریا اب یا ھتسھ تارکاذم

 یم لمع تیرشب عفانم ساسا رب ام ھک دنک یم مالعا یرارطضا یللملا نیب نیپمک ھک تسا لیلد نیمھ ھب .دننک ظفح ناھج و

 ھک میراد یا هژیو تیلوئسم هدحتم تالایا رد ام ھکنیا و ناھج عجترم یاھ تردق یاھ ھمانرب و اھ ھتساوخ یانبم رب ھن مینک

 یگنج تکرح ھنوگ رھ اب ھنالاعف نینچمھ و میوش دحتم ،یمالسا یروھمج طسوت ھنایشحو یاھ بوکرس ھیلع هدرتسگ روطب

 اجنیا رد .مینک تفلاخم ،تشاد دھاوخ هارمھ ناریا مدرم یارب ار یرتشیب لمحت لباقریغ جنر و درد ھک هدحتم تالایا تلود

 ار یسایس ناینادنز تسناوت میھاوخن زگرھ رگمتس نآ ای و نیا زا یرادبناج اب ھجوچیھ ھب ام ھک تسا نیارگید مھم ھتکن

 تلادع تھج رد ورین کی و دگنج یمن ناھج مدرم عفانم یارب اکیرمآ .میھد نایاپ ملظ و یتلادع یب ھب ای و مینک دازآ

 اکیرمآ یروطارپما و یناھج یراد ھیامرس ھیلع یتسیلایرپما دض ویتانرتلآ ناریا یمالسا یروھمج .تسین یرشب ھعماج

 .تسین

 و بالقنا ربھر نایکاوا باب مھم لیلحت طسوت یبرغ مسیلایرپما و یمالسا یئارگداینب نیب یناھج دروخرب زا نم کرد

 .تسا هدش رت فافش نیون مسینومک هدنسیون

 یتسیلایرپما ماظن مکاح راشقا ربارب رد متس تحت و هرمعتسم تیرشب نایم رد یخیرات هدش خوسنم راشقا«نیب داضت رگنایب

 فلاخم مھ اب ھک یلاح رد یتح دننک یم تیوقت ار رگیدمھ یعاجترا بطق ود نیا ھک .دنا هدش خوسنم یخیرات ظاحل زا ھک

 یورین ود نیا نایم زا و درک دیھاوخ تیوقت ار ود رھ تیاھن رد دیشاب اھ خوسنم نیا زا کی رھ رادفرط رگا ھک .دنتسھ

 ام ».تسا هدرک داجیا تیرشب یارب یرتگرزب دیدھت و هدرک دراو ار یرتگرزب تراسخ ھک تسا هدحتم تالایا نیا ،خوسنم

 یکانتشحو مسیمانید نیا زا یبرخم دھاوش و مینک هاگن ناتسناغفا و قارع ات ھتفرگ یبیل زا ھنایمرواخ رسارس ھب میناوت یم

 .مینیبب ار نآ زا جورخ یارب یروف زاین و هدید ار دنک یم ییاسانش نایکاوآ باب ھک



 ام .تسام کرتشم تیناسنا یارب نیا .تسا تلادع یارب یسایس ناینادنز یروف  یدازآ یارب یرارطضا یللملا نیب نیپمک

 هزرابم .میشاب یرگید هار یارب هزرابم زا یشخب و مینک روبع اھزرم و اھدس زا و مینکشب ار مدرم نیب عناوم میھاوخ یم

 دوجوب دناوت یم یرگید ناھج ھک تسا یتسیلانویسانرتنا ھیحور نیا نتخاس زا یشخب ناریا یسایس ناینادنز یدازآ یارب

 لحم ھن ،تسا شزرا یاراد یعیبط ناھج ھک ییاج .یزاس ھچب نیشام ھن و دنتسھ یسنج یش ھن نانز نآرد ھک ییایند .دیآ

 یناھج رگید ترابع ھب .دوش یمن نییعت تنوشخ و ھطلس اب رگید ام هرایس فلتخم یاھ شخب نیب طباور ھک ییاج .تراغ

 .رامثتسا و ملظ نودب یناھج ،یمالسا یاھارگداینب ای اھتسیلایرپما تموکح نودب

 .دنناوخب زاوآ و دنریگب جوا دنناوتب ات میگنج یم ،ناریا یسایس ناینادنز -سفق رد ناگدنرپ یدازآ ھب کمک یارب ام نیاربانب

  .دیدنویپب ام ھب .میناوخب زاوآ و میریگب جوا اھناسنا ھتسیاش یا هدنیآ یارب یکرتشم هزرابم رد مھ اب ھمھ ات
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