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 92 ات 84 زا روشک رد لغاش نانز ھظحالم لباق شھاک
 .تسا هدوب ھجاوم یاھظحالم لباق شھاک اب ناریا رد نز نالغاش دادعت ،ریخا ھلاس تشھ هرود رد دھدیم ناشن یمسر یاھرامآ : داصتقا یایند
 ھب دادعت نیا ،ھتشذگ لاس رد ھک یلاح رد ،دناهدوب »نز« روشک نالغاش زا رفن رازھ 961 و نویلیم 3 ھب کیدزن 1384 لاس رد ،اھرامآ نیا ساسا رب

 .دراد ریخا یاھلاس رد نز نالغاش دادعت یرفن رازھ 816 ابیرقت شھاک زا تیاکح ھک یعوضوم ؛تسا هدیسر رفن رازھ 145 و نویلیم 3 دودح
 .دنوریم رانک راک رازاب زا روشک رد لغاش نانز زا رفن رازھ 100 زا شیب ،لاس رھ رد طسوتم روطھب رگید نایب ھب
 )9.9.2014(..تسا هدش ھبساحم ،دوشیم رشتنم ناریا رامآ زکرم یوس زا ھک ییاھشرازگ ھب دانتسا اب تاعالطا نیا
 ]ربجنر.دشاب یم ھعماجرد نانز هدنزاس شقن فیعضترد مکاح یمالسا میژر تیدض ی هدنھد ناشنرامآ نیادوخ ]
 ناریا سلجم رد نز دض یاھحرط وغل یارب هزرابم
 لضعم ھب تیعمج نویلیم 10 زا شیب اب ھموح و نارھترھش یارب اتح بآ ی هریخذ ناریا مرگ یاوھرد روشک یاھبآ تیریدم ءوسزا یشان ھک یطیارشرد
 ؛تسا هدش نیرفآ تشحو اھاتسور و اھرھش زا یرایسبرد تیعضو نیا و تسا هدش لیدبت زور
 ؛تسا هدشرات و هریت ندنام هدنز تروصرد ناشنادنزرف ی هدنیآ و هدرک یگ هدنزرقفرد ناریا مدرم %90 زا شیب ھک ینامزرد
 ناریارد زور نخس اھناتسرامیبرد ض رم ھجلاعم یارب یلام یئاناوت نادقف ،ناوختسا یکوپ ریظن ضارما عاونا یفاکان و دب ھیذغت تلع ھب ھک یلاحرد
 ؛تسا
 ندناوخ سرد ی ھیحور ناریارد ھک یلاحرد ،دنھد یم لیکشت ار ناراک یب زا یا ھظحالم لباق شخب اھھاگشناد ناگ هدش لیصحتلا غراف ھک ینامزرد
 هدنیآ یب ساسحا و یعامتجا یدازآ دقاف یناقفخ طیارشرد ام ناناوج تسا هدش ثعاب ھک یرما ،دش یم غیلبت ناکدوک یارب ھتسویپ رتھب یگ هدنز نیمات یارب
 ؛دنربب هانپردخمداوم عاونا ھب ندوب
 لیخ ھب و هدنامزاب نتفر ھسردم زا هداوناخداصتقا ھب کمک یارب متس و رامثتسا محر یب نادیمرد شرورپ و شزومآ نینسرد ناکدوک ھک یماگنھ ھب
 تسا ھتفرگ ناریارد ار ناکدوک %90 زا شیب نماد یمنھج یگ هدنز و تکالف و رقف ھک یطیارشرد مالک کیرد و دندنویپ یم شیازفا لاحرد راک ناکدوک
 ذوفن شرتسگ یارب ناناوج بلق ”زا ندرک تسرد پوت مد تشوگ ” دید اب تیعمج شیازفا و نانز یروراب شیازفا رکف ھب ”ھیقف تیالو“ نیب ھتوک میژر ،
 دنیاز و دننیشن ـــ رنھ نیا دوب ار نانز ناریارد ” هاگدید قبط نانز نتشادھگن بقع و ویساپ و زیتس و گنج یارب زور ادرف یارب دنھاوخ یم ار دوخ
 .دننک هدامآ ”رن ناریش
 بقع هاگدید ،دشاب یم ماع و صاخ دز نابز نونکا مھ ھک اھنآ یعامتجا لاعف شقن زا تعنامم و ھناخ فقسریز ھب ناریا زرابم نانز ندناشک لاح نیعرد
هرخ س ھب ھناشک ندرگ نانز ار یبھذم یعاجترا هدنام  و نانز تدحو زا تعنامم رد نامکاح یبھذم هاگدید یساسا یاھ ھیاپ زا یکی نانزرب متس و دنا ھتفرگ    ُ 
 .دھد یم لیکشت ار نیمز یور زا ترفنو گنن ماظن نیا ندیچرب یارب نادرم
 ناگدنیامن راک روتسد رد ھک ”هداوناخ یلاعت و تیعمج عماج حرط“ و ”تیعمج دشر شھاک زا یریگشیپ و یروراب شیازفا حرط“ یطیارش نینچرد
 .تسا نانز راو هدرب یگناخ راک و لثم دیلوت شیازفا اھنآ یلصا فدھ و دننکیم دودحم شیپ زا شیب ار نانز قوقح ،دنراد رارق ناریا سلجم
 یریگولج ،ھن ای ندشروراب رد نانآ میمصت قح و نانز یدازآ ضقن بجوم یمالسا یاروش سلجم طسوت اھنآ بیوصن تروصرد و حرط ود نیا رثا نیلوا
 .تسا ناریا رد نانز لاغتشا و شزومآزا
 یاھتسایس ھنیمز رد یدج یتارییغت یتلود تاماقم ،تقو عرسا رد ناریا تیعمج ندش رباربود موزل هرابرد ناریا یمالسا یروھمج ربھر نانخس لابند ھب
 یوس ھب نانز تیادھ یارب یتامادقا و اھتسایس ھئارا و راک رازاب ھب نانز یسرتسد یجیردت ندرک دودحم نآ ھجیتن ھک دندرک داجیا هداوناخ میظنت
 طاقن زا یرایسب رد یرادراب زا یریگشیپ تاناکما ھب یسرتسد تیدودحم ،نآ غالبا و حرط ود نیا ییاھن بیوصت زا شیپ یتح .تسا رتشیب یروآدنزرف
 .دناهدرک فقوتم ار یرادراب زا یریگشیپ ناگیار تامدخ یتلود زکارم زا یرایسب و هدش زاغآ ناریا
 یحارج قیرط زا یرادراب زا یریگولج یاھشور ناونع ھب یموتکوت و یموتکزاو“تیعمج دشر شھاک زا یریگشیپ و یروراب شیازفا حرط“ ساسا رب
 .دوب دھاوخ تازاجم لباق و مرج یرادرابزا یریگشیپ یاھشور ریاس هرابرد تاغیلبت ھنوگرھ و
 ھفیظو ناونع ھب لثم دیلوت ھب نانز شقن ندرک دودحم ،یلغش یاھتصرف ھب نانز یسرتسد ندرک دودحم ،راک رازاب رد هداوناخ نادرم ھب نداد تیولوا
 .دنتسھ اھحرط نیا جیاتن رگید ھلمج زا نز یلصا
 دادرم 19 سلجم ناگدنیامن و دش بیوصت یمالسا یاروش سلجم رد 1393 ریت موس ”تیعمج دشر شھاک زا یریگشیپ و یروراب شیازفا حرط“ تایلک

 رضاح لاح رد و هدش لوصو مالعا سلجم رد 1392 دادرخ 6 هداوناخ یلاعت و تیعمج عماج حرط .دندناسر ییاھن بیوصت ھب زین ار نآ لوا هدام 1393
 .تسا سلجم ینلع نحص رد حرط و یگنھرف نویسیمک رد ییاھن بیوصت راظتنا رد
 رد ھک دنراذگیم هدرک جاودزا یاھجوز رایتخا رد ار ناکدوک یرادھگن یارب ییایازم و ینامرد تاناکما ،ماو ،ھیدھ نوچمھ ییاھقیوشت حرط ود نیا
 نانز ندرک فرصنم ،اھقیوشت و ایازم نیا نییعت نیا زا فدھ ھک دھدیم ناشن رتقیمع یسررب اما ،دنکیمن لیمحت نانز ھب ار یتیسینج ضیعبت لوا هاگن
 میقتسم ریغ تروص ھب ار لھاتم نانز اھحرط نیا رد هدش ینیب شیپ یھافر تاناکما عقاو رد .تسا هداوناخ طیحم زا جراخ رد لاغتشا و لیصحت زا
 اھنآ یسنج تشادھب و یروراب ،قالط ،جاودزا ،لاغتشا ،شزومآ ھنیمز رد ناش یدنورھش قوقح ھب اھنآ یسرتسد ندرک مک اب و دنک یم لبق زا رتدودحم
 )news Asman  daily 6.1.1393  :زا ھتفرگرب( .دھد یم رارق تنوشخ ضرعم رد ار
 ]ریجنر.دشاب یمن "!یشک ھجوج یاھنیشام" ھب نانز لیدبت و ندروآرد تراسا ھب زا یرگید ھمش یدنوخآ یناطیشریبدت نیا [
 5.9.2014 زور ھنیآ ـ کانبات .تسا هدشن مالعا نونکات 93 و 1392 لاس رامآ .تسا 1391 لاس ھب طوبرم بلطم نیا رامآ مامت دوشیم یروآدای
 1393 رویرھش 12 ـ ربجنر ـ زور ریسفت

 


