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 :میناوخیم دمح هروس رد
  میقتسملا َطارِّصلا انِدِها 
 .امرف تیاده تسار هار هب ار ام ایادخ
 
 هب مهاوخیمن .منک تیاده میقتسم یهار هب ار وت ات هاوخب نم زا هک دنکیم دزشوگ ناسنا هب دمح هروس رد دنوادخ و تسا هار ینعم هب طارص
 لقن طارص لپ دروم رد هک تسیثیداحا و نانخس و هروس نیا رد طارص هملک ،عوضوم نیا نتفگ زا دارم .مرادن ار شملع هک مزادرپب هروس ریسفت
 .دوش دراو تشهب هب ات درذگب نآ يور زا دیاب تمایق زور رد ناسنا و هدش هدیشک منهج يور هک یلپ ،دوشیم
 
 شلامعا و دوخ ِینهذنم هب .میوش دوخ تاذ هب مئاق هظحل نیا رد دیاب و تسام تمایق هظحل ،هظحل ره میاهدش هاگآ رگید ؟تسا یک تمایق زور
 يوزارت زا ایآ ،دهدیم ناشن ام هب و هتفرگ رارق ناملباقم رد نازیم .دریگیم رارق شجنس دروم هظحل ره رد ناملامعا جیاتن مینادب و میشاب هاگآ
 .ریخ ای میاهدرک مک یهلا

 
 منک مک نم ،ینک مک وزارت زا
 منشور نم ،ینشور نم اب وت ات

 1900 هرامش تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 درک تسار وزارت ار وزارت مه
 درک تساک وزارت ار وزارت مه
 122 هرامش تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 رد ،میاهدومن نیگنس ار هفک ای هدرک مک وزارت زا رگا .میوش یهار ناملامعا جیاتن فرط هب رایشوه و هاگآ ات تسام تمایق هظحل ،هظحل ره سپ
 هک یلپ ،میرذگب ریشمش یگدنرب و وم یکیراب هب یلپ زا دیاب هظحل ره .نامینوریب عاضوا و ینورد لاح رد ،دوشیم هداد شیامن هظحل نامه
 اب و هدش هدیشک منهج يور رب طارص لپ ،هدمآ صصق رد هک روطنامه نوچ .دشاب کلهم و دایز دناوتیم اطخ و شزغل ناکما ردقچ دهدیم ناشن
 .درک میهاوخ طوقس منهج فلتخم بتارم هب ،شزغل ره
 
 یکیراب هب یلپ يور هظحل ره هک میهاگآ ایآ ؟میلوغشم يراک هچ هب هظحل نیا .هظحل نیا رد ام يرایشوه ندرب الاب يارب تسیلیثمت اهنیا همه
 و مشخ زورب نیرتکچوک اب ،يرگید رد تراقح و ندوب کچوک سح داجیا ،هابتشا هاگن نیرتکچوک اب ؟میرادیمرب ماگ ریشمش یگدنرب و وم
 نیا رد هک یلپ يور میناوتیمن .... و یتلم ای یموق ،یصخش نتفرگ ازهتسا هب اب ،کچوک رهاظ هب یتبیغ اب ،تساران فرح هملک کی اب ،تینابصع
 ًاروف و دش میهاوخ جراخ لداعت زا ،دومن میهاوخ حورجم و یمخز ار نامدوخ .دروآ دهاوخ رد اپ زا ار ام نآ هبل ِيزیت ،میرادرب ماگ تسا فیرظ دح
 .درک میهاوخ طوقس نآ فلتخم بتارم هب ،میاهتخاس و هتساوخ دوخ يارب دوخ هک یمنهج نورد هب

 
 راوردیح دیاب .مینامب مه یمنهج بتارم نیا رد دیابن مینادیم انالوم ياههزومآ اب الاح و میراد ار يدنباضف زا دعب ینامیشپ و تمادن هبرجت همه
 .ینک لمع هنوگچ دیاب هک شاب هاگآ رابنیا ،رذگب ددجم و ایب دیوگیم هک کیراب یلپ و تساپرب تمایق هرابود اریز ،میزیخرب
 يور زا ار تمشچ ،دشاب يرادیمرب نالا هک مدق کی نیمه هب تساوح ،دشاب تمدق ره يور تزکرمت رگا اما ،کیراب تسیهار هک تسا تسرد
 ،مک مک .تفر یهاوخ شیپ هتسهآ و مارآ ،یهدب راکهار اهنآ هب یهاوخن و دنرذگیم لپ نیا يور زا روطچ هظحل نیا رد اهنآ هک يرادرب نارگید
  .ياهتخادنا ار هفاضا ياهراب نیا تدوخ ،دنک هّقشود ار تیاهیگدینامه ریشمش ِمد هکنآ زا لبق وت اریز دوب دهاوخن ریشمش زیت هبل ،کیراب ِهار نآ
 
 رب لپ زا لبق ار همه هظحل ره رگا .ياهدروآ هارمه هب دوخ اب هک هچنآ ره و اهیگدینامه ندرب نیب زا يارب ،هلب ،تسا هدنرب و زیت رایسب هار نیا
 ره رد وت نوچ دوب دهاوخن روآ هرهلد و كزان اهردقنآ رگید لپ نیا و درک یهاوخ روبع تمالس هب نآ زا تشحو و سرت نودب ،يراذگب نیمز
 .تشاد دهاوخ یبقاوع هچ اطخ نیرتکچوک ینادیم و یهاگآ دوخ هب هظحل

 
 لوغشم هظحل ره هک لپ نیا يوس نآ .دروآ مهارف لپ نیا زا رذگ يارب ار وت یتحار و شیاسآ هنیمز ات دهدیم ناشن ار شدوخ مدق ره رد زیهرپ
 ،نک هاگن نم هب طقف« :دیوگیم و دناوخیم ارف دوخ هب ار وت هک يدبا یقشع و لاصو هظحل .تسا دنوادخ هنادواج تشهب ،یتسه نآ ندرک یط
 تکمک و ماهتفرگ ار تتسد ،متسه تهارمه يرادیمرب مدق لپ يور هک نالا نیمه یتح ،هظحل ره نم .سرتن نآ زا و نکن هاگن لپ نییاپ هب
 نم هار .شاب اریذپ زاب شوغآ اب مداد رارق تهار رس هچنآ ره و ریگب ارم تسد ،يرذگب نآ زا یناوتیمن ینهذنم نیا لقع و روز هب ،منکیم
 هب .تسا لاصو يارب هار نیرتعیرس و نیرتهب اما ،دزادنایم تشحو هب ار وت و تسا کیراب ادتبا رد هک دنچ ره ،درادن مخ و چیپ ،تسا میقتسم
 .»وشم لفاغ نم ِندوب زا هظحل کی و نک هاگن منامشچ
 
 يرگنرد هک ره هب نم زج هب هک رگن نم هب
 يربخیب يادخ قشع ز هک دوش نیقی
 3072 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 



 نارهت زا ،میرم مناخ-


