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رارکت ار  ام  یاه  هبرجت منادنزرف  ایآ  مسرپ ، یم مدوخ  زا  : » دسیون یم یناجیرال  داوجدمحم  هب  یا  همان یط  رد  یردص  کمایس  رسمه  رگراک  ناش  هم اناره –  یرازگربخ 
اب هدنیآ  زا  ینارگن  نودب  منادنزرف  رگا  دش  یم بوخ  هچ  میوگ  یم مدوخ  اب  دش ؟ دنهاوخ  عنم  هاگشناد  هب  دورو  زا  ندوب  ییاهب  رطاخ  هب  زین  اه  نآ ایآ  درک ؟ دنهاوخ 

فرص ناریا  نامزیزع  روشک  ینادابآ  یارب  دنراد  ناوت  رد  هچنآ  نایناریا  ریاس  رانک  رد  دننک و  یگدنز  راک و  لیصحت ، دنناوتب  یدنورهش  ربارب  قوقح  زا  یرادروخرب 
« .دنیامن

: دیناوخ یم ریز  رد  ار  هتفرگ  رارق  اناره  یرازگربخ  رایتخا  رد  نآ  زا  هخسن  کی  هک  همان  نیا  لماک  نتم 

یناجیرال داوج  دمحم  یاقآ 

رب مدید و  دوخ  یگدنز  اب  راکشآ  یداضت  رد  ار  امش  نانخس  نیا  میرادن » لیصحت  زا  مورحم  ییاهب  میرادن و  ییاهب  ینادنز  ناریا  رد  ام   » دیدرک مالعا  شیپ  یدنچ  امش 
.منک وگزاب  ناتیارب  ما  هدیشچ ار  نآ  رد  یرباربان  معط  ما و  هدرک سمل  دوجو  مامت  اب  هک  ار  یگدنز  یاه  تیعقاو ات  مدش  نآ 

هسردم ملعم  لاس  هدزون  هک  مروآ  یم دای  هب  ار  رگراک  تردق ا … مردپ  منک  یم رورم  ار  ما  یکدوک تارطاخ  یتقو  .مدش  دلوتم  ییاهب  هداوناخ  کی  رد  رگراک  ناش  هم نم 
.دوب

سپ .تسا  هدش  جارخا  راک  زا  ندوب  ییاهب  تلع  هب  دوب  هدش  حیرصت  نآ  رد  هک  تشاد  تسد  رد  یذغاک  تشگزاب  هناخ  هب  هسردم  زا  زور  کی  یتقو  لاس ۵٩  دادرخ  رد 
.دنک ادیپ  هداوناخ  شاعم  رارما  یارب  یرگید  هار  گنج  هحوبحب 

�
رد  درک  شالت  مردپ  نآ  زا 

اب مردپ  هارمه  هدرک و  عمج  ار  یبهذم  یاه  هناشن بتک و  مامت  دندش و  نام  هناخ دراو  ندوب  ییاهب  مرج  هب  مردپ  تشادزاب  مکح  اب  بالقنا  نارادساپ  هک  دوب  لاس ۶٢  رهم 
.دندرب دوخ 

.دیشک یم شود  هب  اهنت  ار  راب  نیا  دیاب  لاح  .دوب  رادراب  هک  یدنزرف  مرهاوخ و  ود  نم ، هداوناخ ؛ تیلوئسم  راب  دنام و  ردام 

ناشناردپ ندید  یارب  مه  اه  نآ هک  ما  ییاهب ناتسود  ریاس  اب  دهشم  دابآ  لیکو  نادنز  تاقالم  نلاس  رد  ردپ  یگتفه  ندید  یارب  ار  ما  یکدوک نارود  زا  مین  لاس و  ود 
یربت ییاهب  تناید  زا  هکنیا  رطاخ  هب  ار  ناشردپ  دنتفگ  دنا ؟ هدماین هعفد  نیا  ارچ  مدیسرپ  یتقو  .دندماین  تاقالم  هب  لدرپ  یزان  نیگن و  زور  کی  اما  .مدنارذگ  دندمآ  یم

.دنا هدرک مادعا  هدشن  ناملسم  هدرکن و 

؟ درازآ یم ار  نارگید  هزادنا  نیا  ات  مناتسود  ردپ  نداد  تسد  زا  یارب  هودنا  ای  مردپ  یلامتحا  نداد  تسد  زا  سرت  منک ، نایب  ار  زور  نآ  رد  مساسحا  مناوت  یمن

.سیورس هدننار  ناونع  هب  راب  نیا  اما  تشگزاب  هسردم  هب  دش و  دازآ  ردپ  هرخالاب 

تشاد و بهذم  هنیزگ  اه  مرف مدوب  یهاگشناد  یاه  مرف ندرک  رپ  نانآ و  مان  تبث  دهاش  نم  دندرک و  یم هدامآ  روکنک  یارب  ار  دوخ  میاه  سالک مه  ناتسریبد  مراهچ  لاس 
.دشن رداص  میارب  روکنک  هسلج  هب  دورو  تراک  لیلد  نیمه  هب  ییاهب و  متشون  مرف ، بهذم  نوتس  رد  مدوخ  باختنا  هب  هکلب  ندوب  هداز  ییاهب فرص  هب  هن  نم 

.مرادن لاوس  نیا  یارب  یخساپ  زونه  نم  تسا ؟ فلاخم  ناییاهب  نتفر  هاگشناد  اب  تلود  ارچ  دندیسرپ  یم میاه  یسالک مه 

هک این  دیعس  هیهب  شردام  .دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ردپ  یکدوک  رد  وا  .تشاد  هباشم  یا  هبرجت مه  یردص  کمایس  مرسمه  .مداد  هداوناخ  لیکشت  مدرک و  جاودزا 
هک این  دیعس  یدهم  ازریم  شا  ییاد .درک  یم یگدنز  نارذگ  یطایخ  اب  دوب و  هدش  جارخا  راک  زا  ندوب  ییاهب  تلع  هب  تلود  مکح  اب  دوب  یزرواشک  هرادا  دشرا  دنمراک 
یارب یربق  گنس  اتح  دندرک و  بیرخت  ار  اجنآ  یدنچ  زا  سپ  اما  دوب  هدش  نفد  هدرب و  دیواج  ناتسلگ  رد  شردپ  .داتفا  نادنز  هب  ندوب  ییاهب  مرج  هب  دوب  ردپ  لثم  شیارب 

.دندش هلماعملا  عونمم  ناشنادنزرف  دزی و  ناییاهب  یمامت  یقودص  تیآ ا … مکح  اب  دنتشاذگن ، یقاب  مارتحا  یادا 

هب دزی  بالقنا  هاگداد  مود  هبعش  لاس ٩٠ ، رد  هچانچ  .تسا  یقاب  دوخ  توق  هب  مکح  نیا  زونه  دنامن و  بیصن  یب مکح  نیا  زا  تشاد  لاس  نامز ٩  نآ  رد  هک  مرسمه 
.دوش یمن هتفریذپ  امش  تساوخ  رد  دزی  تاعالطا  هرادا  رظن  رب  انب  داد : خساپ  نینچ  یو  یگ  هلماعملا  عونمم  عفر  تساوخرد 

مه وا  .داد  ناحتما  دندوب  شردپ  لثم  مه  یضعب  هک  یدارفا  هارمه  هب  هقرفتم  تروص  هب  هدناوخ  سرد  نامرک  رد  ناتسبد  مجنپ  عطقم  رد  لاس ۶٣ تشهبیدرا  رد  مرسمه 
.دوب شروشک  ینادابآ  مدرم و  هب  تمدخ  رکف  رد  هراومه  اما  تفاین ، هار  هاگشناد  هب  تشون و  ییاهب  هاگشناد ، یاه  مرف بهذم  نوتس  رد 
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هدزای و رسپ  نالدرا  .دندرک  تشادزاب  هناخ  رد  منادنزرف  مشچ  یولج  ناییاهب  ریاس  هب  کمک  مرج  هب  ار  مرسمه  ناگرگ  تاعالطا  هرادا  نارومام  کی  دون و  لاس  نابآ  رد 
.دش رارکت  منادنزرف  یارب  ما  یکدوک یگدنز  راب  نیا  .دندوب  هناخ  زا  ردپ  ندرب  دهاش  ما  هلاس تشه  رتخد  اشونا 

دودح ۴٧٠ اب  جرک  رهش  ییاجر  هب  ناگرگ  نامیگدنز  لحم  زا  هتفه  ره  هدش ، دیعبت  ینوناق  ریغ  تروص  هب  هکلب  ینادنز  اهنت  هن  هک  ناشردپ  تاقالم  یارب  ام  نونکا 
.مینک یم رفس  هلصاف ، رتمولیک 

.مینک یم هبرجت  ار  شرسمه  دوبن  رد  مردام  یاه  جنر نم و  مردپ و  دروم  رد  ارم  یاه  جنر منادنزرف  الاح 

هاگداد هبعش ٢٨  رد  هک  یا  هقیقد هاگداد ٨  نایاپ  رد  تفگ  یم وا  .دنا  هدرک ینادنز  ندوب  ییاهب  مرج  هب  طقف  ینوناق و  لیلد  نودب  ار  مرسمه  میوگ ؛ یم تحارص  هب  ار  نیا 
باوج وا  یتسه ؟ ییاهب  ایآ  هدیسرپ  یو  زا  یضاق  مرسمه ، طسوت  یناتسداد  هدنیامن  کردم  دقاف  یاهاعدا  در  زا  سپ  دش  رازگرب  هسیقم  یضاق  تسایر  هب  نارهت  بالقنا 

مناکدوک هنابش  یاه  کشا اه و  یگنتلد دهاش  نم  دش و  هداد  نادنز  مکح  لاس  مرسمه ۵  هب  تسا و  یفاک  نم  یارب  لاعف  یتسه و  ییاهب  هک  نیمه  هتفگ  یضاق  یلب ، هداد 
.دننک لمحت  هنالداعان  یمکح  رطاخ  هب  ار  ناشردپ  یرود  دیاب  هک  متسه 

؟ دارازآ یم ار  مروشک  نادرم  تلود  ردق  نآ  ردپ  ندوب  ییاهب  ارچ  .دنک  یم شاکنک  شکچوک  نهذ  رد  مه  مرتخد  نونکا 

هچ میوگ  یم مدوخ  اب  دش ؟ دنهاوخ  عنم  هاگشناد  هب  دورو  زا  ندوب  ییاهب  رطاخ  هب  زین  اه  نآ ایآ  درک ؟ دنهاوخ  رارکت  ار  ام  یاه  هبرجت منادنزرف  ایآ  مسرپ ، یم مدوخ  زا 
ناوت رد  هچنآ  نایناریا  ریاس  رانک  رد  دننک و  یگدنز  راک و  لیصحت ، دنناوتب  یدنورهش  ربارب  قوقح  زا  یرادروخرب  اب  هدنیآ  زا  ینارگن  نودب  منادنزرف  رگا  دش  یم بوخ 

.دنیامن فرص  ناریا  نامزیزع  روشک  ینادابآ  یارب  دنراد 

.دینک یلمع  ار  اعدا  نیا  عقاو  هب  دییایب  میرادن » لیصحت  زا  مورحم  ییاهب  میرادن و  ییاهب  ینادنز  ناریا  رد  ام   » دیدومن مالعا  امش  یناجیرال  یاقآ 

ربارب قوقح  زا  نایناریا  همه  یرادروخرب  یارب  دشاب  یزاغآ  رس  نیا  ات  یربارب ، یداش و  زا  دشاب  رپ  نامناکدوک  تارطاخ  ات  .دینز  مقر  رگید  روج  ار  خیرات  دییایب 
.بهذم نید و  داژن ، زا غراف  یدنورهش 

رگراک ٢٨/٢/١٣٩٣ ناش  هم
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