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 ھمدقم   .١
 ھک دھدیم ناشن ینشور ھب و تسا .ا.ج یسایس داصتقا راتخاس تالکشم یامن مامت ھنییآ یمالسا یروھمج یزاس یصوصخ تسایس
 دوخ تالکشم ربارب رد دوب یشنکاو .ا.ج رد یزاس یصوصخ .دنیشن یمن رمث ھب یحالصا ھمانرب چیھ بویعم راتخاس نیا رد ارچ
 هدامآ نودب ،یزاس یصوصخ هدیدپ زا تسرد تخانش کی نودب ھمانرب نیا .تسا هدروآ راب ھب .ا.ج یتلود داصتقا ھک یا ھتخاس
 یریگاپ زا ھک یتموکح طسوت ،کیتارکومد تراظن نودب ،بسانم ییارجا ھمانرب نتشاد نودب ،نآ یارجا یارب مزال طیارش نتخاس
 ینعی ،یزاس یصوصخ لومعم جیاتن اھنت ھن تسایس نیا .دش ھتشاذگ ارجا ھب ،دسارھ یم لقتسم و دنمورین یصوصخ شخب کی
 یصوصخ شخب ییافوکش ،ییوگخساپ و تیفافش شیازفا ،تباقر شیازفا ،یداصتقا یاھهاگنب رد یسایس ھلخادم مدع ،ییآراک دوبھب
 ،مدرم و رازاب ھب ھن و دنتسھ وگخساپ تلود ھب ھن ھک یتلوصخ یالویھ نیدنچ داجیا اب ھکلب ،هدروآین راب ھب ار یداصتقا قنور و
 ناونع ھب المع و ھتخاس رت هدرتسگ روشک رد ار یدمآراکان و داسف .ا.ج یزاس یصوصخ .تسا هدرک رتدب نادنچ دص ار طیارش
 دنمورین نانچنآ هدمآ دوجوب نونکا ھک یراتخاس  .تسا  هدومن لمع تموکح نارویاپ ھب تلود یاھ ییاراد یراذگاو یارب یمزیناکم
  .درک دھاوخ ینیگنس رایسب تالکشم راچد ار روشک یسایس و یداصتقا ھعسوت ھک تسا لرتنک لباق ریغ و
      

 یلک زادنا مشچ   .٢
 زا هدافتسا روظنمب و دوب هدروآ دوجوب یتلود داصتقا ھک یتالکشم اب ھلباقم یارب ،گنج نایاپ زا دعب .ا.ج یزاس یصوصخ ھمانرب
 رامآ ساسارب  .دش زاغآ هدیجنس ییارجا ھمانرب و یژتارتسا ھنوگچیھ نودب ،روشک یزاسزاب یارب یصوصخ شخب یاھ ییاناوت

 نودب ار یتلود لاومأ زا ناموت درایلیم ۴٠٠ دودح یناجنسفر یمشاھ تلود ٧۵ ات ٧٠ یاھلاس یط ناریا یزاسیصوصخ نامزاس
 یبالقنا یاھداھن و ذوفن بحاص دارفا ھب رظندروم رادیرخ و تلود هدنیامن نیب هدشقفاوت یاھب ھب  ،یاهرکاذم تروصب ،هدیازم
 .دندش هداد  نازابناج و نافعضتسم داینب و دیھش داینب دننام یتلودارف یاھداینب ھب هدشراذگاو تکرش ٣٣١ زا یمین  .درک راذگاو
 تیحالص ھب یھجوتمک لیلدھب ،یتلود یاھتکرش نییاپ رایسب یراذگشزرا رب هوالع یاهرکاذم یاھیراذگاو نیا زا یرایسب

  .دندیماجنا اھنآ رد لغاش نارگراک ندش راکیب و  یگتسکشرو ھب راکوبسک طیحم تیعضو ھب یھجوتیب و رادیرخ
 
 .دندش یزاسیصوصخ یتلود یاھتکرش ماھس ناموت درایلیم ۶٠٠ و رازھود دودح عومجمرد یمتاخ تلود ھلاستشھ هرود رد
  .دندش ھتسکشرو یدوزھب ،رادیرخ تیلھا ھب ھجوت مدع و اھیراذگاو رد داسف دوجو لیلدھب هدشراذگاو یاھتکرش زا یرایسب

   .1دندوب ھنومن نیا زا نولیساپ تکرش و کیرتکلاتشر تکرش
 
 یتلود یاھتکرش یزاس یصوصخ  دروم رد دیدج نوناق غالبا زا دعب ،٨۴ لاس زا هدشراذگاو یتلود یاھتکرش ماھس دادعت و شزرا
 نوناق ۴۴ لصا ج دنب یلک یاھتسایس .ا.ج ربھر ٨۵ هامریت رد .تفای شیازفا یریگمشچ روط ھب ،داژن یدمحا یروھمج تسایر و
 یتلود یاھھاگنب ماھس زا دصرد ٨٠ ات داد روتسد تلود ھب و درک رشتنم یتلود یاھھاگنب و اھتیلاعف یراذگاو دروم رد ار یساسا
 ساسأ رب  .دنک راذگاو  یتلودریغ یمومع یاھھاگنب و ماع یماھس ،ینواعت یاھتکرش ،یصوصخ یاھشخب ھب ار ۴۴ لصا لومشم
 شخب .تسا ھتفرگ ماجنا داژن یدمحا هرود رد  ھتشذگ ھھد ود ی اھ یراذگاو لک دصرد ٨۴ روشک یزاس یصوصخ نامزاس رامآ

 زکرم شش ماھس زا یگرزب شخب تلود .دوب تاطابترا و قرب ،تازلف ،ییایمیش داوم ،تفن یاھ هزوح رد اھ یراذگاو نیا هدمع
 زا رگید یکی  .درک راذگاو هاپس یگتسشنزاب قودنص ،)اتاس( حلسم یاھورین یعامتجا نیمات نامزاس ھب ار یھاگورین و یمیشورتپ
 مویسرسنک طسوت ،ناموت درایلیم ٧٨٠٠ شزرا ھب ،ناریا تارباخم تکرش زا دصرد ۵١ یرادیرخ هرود نیا زیگنارب ثحب دراوم
 .تسا هرود نیا رد اھ یراذگاو دشر لیالد زا رگید یکی تلادع ماھس بلاق رد گرزب یاھتکرش یراذگاو .تسا هاپس نیبم دامتعا
 
 تسا یتالکشم لیلد ھب وسکی زا رما نیا تلع  .تسا هدوب هارمھ یتلود یاھتکرش یزاس یصوصخ شھاک اب یناحور تلود هرود
 ھچنآ و دنا هدش راذگاو روآدوس یاھ تکرش رثکا ھک دشابیم لیلد نیا ھب رگید یوس زا و هدروآ دوجوب یزاس یصوصخ دنور ھک
 ھب ناموت رایلیم ٢۴ شزرا ھب یتلود تکرش ٣۴٣ ینامز هزاب نیا رد .دشابیم راوشد اھنآ یراذگاو ھک تسا ییاھ تکرش هدنام
 یط ار رگید یتلود تکرش ۶٠٠ دراد دصق ھک درک مالعا یزاسیصوصخ نامزاس ٩٨ لاس رد  .دنا هدش راذگاو یصوصخ شخب
 ینیب شیپ لباق ھمانرب نیا تسکش نونکا مھ زا ،ریخا ھھد٢ ھبرجت ھب ھجوت اب اما  .دنک راذگاو یتلودریغ شخب ھب ینوناق یاھدنیآرف
  .تسا

 
 نارادیرخ ھیلوا ھیامرس .دش راذگاو یصوصخ شخب ھب ناموت درایلیم ۵.٣ لزان تمیق اب ٨٢ لاس رد ھک دوب ناریا رد فایلا ناگدننکدیلوت نیرتگرزب زا نولیساپ تکرش     1

 .داتفا یگتسکشرو ھطرو ھب تکرش نیا ٨٧ لاس زا دعب  .دننک تخادرپ ار یقبام طسق ١۶ یط دش ررقم و دادیم ششوپ ار تکرش شزرا زا دصرد ١١ طقف
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 مھس .تسا ھتفرگ ماجنا داژن یدمحا دومحم هرود رد اھ یراذگاو لک دصرد ٨۴ روشک یزاس یصوصخ نامزاس رامآ ساسأ رب
 ١ یاھرادومن( تسا دص رد ١۴ ھب کیدزن یناحور هرود مھس و دص رد ٢ اعومجم یمتاخ و یناجنسفر یاھ هرود رد اھ یراذگاو
  .)دینک ھظحالم ار ٢ و
 
 یاھ یسررب ساسأ رب .تسا هدوب ناموت درایلیم  ٨٨٩ و رازھ ١۵۶ رب غلاب ھتفرگ ماجنا یاھیراذگاو لک شزرا ،٩٨ ات ٧٠ لاس زا
 ١۴  ھب کیدزن اھنت  یعقاو یصوصخ شخب مھس ،نازیم نیا زا روشک تابساحم ناوید و یمالسا یاروش سلجم شھوژپ زکرم
 رد زین دصرد ٢٠ دودح و تسا تلود لرتنک تحت المع ھک دوشیم طوبرم تلادع ماھس ھب  اھیراذگاو دصرد ٢٠  .تسا هدوب دصرد
 یمومع یاھداھن و یبالقنا یاھداھن ،یماظن یاھداھن طسوت امیقتسم هدنامیقاب دص رد ۴۶ .تسا هدش راذگاو یتلود نوید در یازا

 و یگتسشنزاب یاھقودنص  ،یتموکح یاھناگرا ھب اھ ماھس لک دصرد ٨۶ ،بیترت نیا ھب .تسا هدش یرادیرخ یتلودریغ
 تشاد ھجوت تسیابیم یصوصخ شخب مھس دص رد ١۴ درومرد  .)دینک ھظحالم ار ٣ رادومن( تساهدش راذگاو یتلود یاھنامزاس
 یراذگ ھیامرس تکرش ریظن ییاھتکرش و اھگنیدلوھ  تابساحم نیا رد اریز تسا ھنانیبشوخ رایسب اھشھوژپ زکرم شرازگ ھک
 دص رد ١۴ زا رتمک رایسب یصوصخ شخب یعقاو مھس ،اذل  .دنا هدمآ باسح ھب یصوصخ شخب وزج مھ )اتسش( یعامتجا نیمات
 کیدزن ار یعقاو یصوصخ شخب مھس تسا هداد ماجنا یدنوخآ یاقآ یتسرپرس ھب ناریا قاتا ھک یرگید شرازگ ،لاثم یارب .تسا
 .دنزیم نیمخت دص رد ۵ ھب
 
 

 

  
 

 روشک یزاس یصوصخ نامزاس رامآ   :عبنم
 
 
 
 

 
 تابساحم ناوید و یمالسا یاروش سلجم شھوژپ زکرم :عبنم
 ار نوید در مھس ادرف تراجت .دنا هدرک  شرازگ توافت یمک اب ار شرازگ نیا رامآ ناریا یداصتقا تایرشن

 ھب ار یصوصخ شخب و تلادع ماھس مھس و دصرد ١۴ ارنآ رگید یخرب ،اما .هدرک شرازگ دصرد ٢٠ دودح
 شخب مھس یارب دصرد ١۴ مقر یتح ،دش هراشا الاب رد ھک روطنامھ .دنا هدرک شرازگ رتشیب تبسن

  .تسا ھنانیب شوخ رایسب یصوصخ
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 کیژتارتسا هابتشا ود - تسردان تخانش   .٣
 ھمانرب .یداصتقا رومأ رد تلود ھلخادم و یداصتقا یاھ هاگنب یتلود تیریدم ،یتلود تیکلام :تسا ھجو ھس یاراد یتلود داصتقا

 دوجوب ار یزاس یصوصخ بولطم و لومعم جیاتن دناوتب ات دھد ششوپ بسانم یوحن ھب ار ھبنج ھس نیا تسیابیم یزاس یصوصخ
  .تسا هدش ھنیزھ رپ رایسب کیژتارتسا هابتشا ود بجوم رما نیا ھب .ا.ج ھجوت مدع .دش دھاوخ تسکش راچد تروص نیا ریغ رد ،دروآیب
 
 روشک یداصتقا روما مامت رد هدرتسگ رایسب تالخادم ھب رگید یوس زا و دنک یزاس یصوصخ ھب مادقا وسکی زا یتلود رگا ،تسخن
 .ا.ج ھک تسا یراک نامھ اقیقد نیا .دش دھاوخ تسکش راچد نآ یزاس یصوصخ ھمانرب ھک تسا یھیدب ،دنک دیدشت  ارنآ و دھد ھمادا
 مامت رد ابیرقت تلود .تسا دیدش و هدرتسگ رایسب روشک یداصتقا روما رد تلود تالخادم ھنھپ و نازیم .ا.ج رد  .تسا هداد ماجنا
 ،تراجت و راک و بسک یاھ ھناورپ رودص ،زرا خرن نییعت ،هرھب خرن نییعت ات ،ھتفرگ اھ تمیق لرتنک زا ،دنکیم ھلخادم روما
 اھنت ھن تالخادم نیا  .رگید یلام ریغ و یلام یاھ کمک ماسقا و عاونا و نازرا زرا یاطعا ،یکناب یاھ ماو و تارابتعا یاطعا
 یصوصخ شخب ھک تسا یھیدب یطیارش نینچ رد  .دنشابیم دیدش یاھ ناسون و رییغت لاح رد مئاد ھکلب ،دنارمتسم و دیدش ،هدرتسگ
 نانیمطا نآ یروآدوس نازیم و دوخ یراذگ ھیامرس تینما ھب دناوتیمن اریز ،درک دھاوخن تکرش ھنالاعف یزاس یصوصخ دنور رد
 روما رد دوخ تالخادم ،دنیامن هدرتسگ یزاس یصوصخ ھب مادقا ھکنآ زا شیپ اھ تلود ،الومعم  .دشاب ھتشاد ار مزال رطاخ
  .تسا هدرکن یوریپ لوادتم شور نیا زا .ا.ج  .دننکیم دنمفدھ و ییالقع ار اھنآ و دنھدیم شھاک یریگمشچ وحن ھب ار یداصتقا
 
 یاھهاگنب تیریدم و تیکلام لاقتنا یزاسیصوصخ ھیامنب  .تسا تیریدم و تیکلام نیب ھطبار ھب یھجوت یب زا یشان مود هابتشا
 یزاس یصوصخ عفانم زا یھجوت لباق شخب ،عقاو رد .تساھنآ یداصتقا ییآراک و یرو هرھب شیازفا روظنم ھب تلود یدصت تحت
 ار اھنآ ،نارادم تسایس ذوفن ھطیح زا اھنآ ندرک جراخ اب ات دوشیم یشان یصوصخ شخب ھب یداصتقا یاھ هاگنب تیریدم لاقتنا زا

 ار گرزب یداصتقا یاھ هاگنب هرادا یارب مزال ھبرجت و ھیامرس یصوصخ شخب ھک ییاھروشک رد .دنزاس رتدمآراک و رت فافش
 ھمانساسا کی ساسأ رب ار اھنآ تیریدم اما دنرادیم هاگن یتلود شخب رد ار یداصتقا یاھ هاگنب تیکلام اھ تلود الومعم ،درادن

 ،دعب لحارم رد .دننکیم راذگاو یصوصخ شخب ھب ،دزاس رسیم رازاب طباوض ساسأ رب ار اھ هاگنب تیلاعف ھک هدش باسح و فافش
 راذگاو یصوصخ شخب ھب زین اھ هاگنب نیا تیکلام ،موزل تروص رد ،درک بسک ار مزال ھبرجت و ھیامرس یصوصخ شخب ھکیتقو
  .تسا ھتفر ار ریسم نیا سکع اقیقد .ا.ج  .دوشیم
        

 زا ھک تسا هدرک راذگاو ییاھتکرش و یبالقنا یاھ داھن ھب ار یتلود یاھ هاگنب دص رد ٩٠ ھب کیدزن .ا.ج یزاس یصوصخ تسایس
 یفلخت یتلود هاگنب کی رد یتقو .تسا یتلود امامت اھنآ تیریدم اما ،دنیآیم باسح ھب یصوصخ شخب وزج یلکش و ینوناق ظاحل

 شخب یاھ هاگنب رد .دنشاب وگخساپ تلود یتراظن یاھداھن و سلجم ھب تسیابیم ھطوبرم نالوئسم و ریزو دریگیم تروص
 یتلوصخ یاھتکرش اما  .دنتسھ وگخساپ تکرش نراد ماھس ھب و دنراد رارق یتباقر رازاب  طابظنا و اھراشف تحت ناریدم یصوصخ
 و راشف ھن و دنتسھ تلود یتراظن یاھداھن و سلجم ھب ییوگخساپ ھب فظوم ھن دنا هدمآ دوجوب .ا.ج یزاس یصوصخ دنور رد ھک
 المع ار یتلود شخب بیاعم ھمھ اھنتھن یزاس یصوصخ هویش نیا  .دنک تراظن اھنآ درکلمع رب دناوتیم نارادماھس و رازاب طابظنا
 ناریدم ،ھکنآ رتدب  .تسا هدش یداصتقا عبانم زا دمآراکان هدافتسا و داسف شرتسگ بجوم تدش ھب نآ زا رتارف ھکلب ،دراد دوخ رد
 دنا ھتسناوت ،ناش ینوناقارف طباور و یتاعالطا تنار ،یتیمکاح و یتلود یاھنامزاس اب ناش هدرتسگ طباور زا هدافتسا اب اھتکرش نیا
 یاھ تمیق اب دنوشیم ھتشاذگ شورف ھب یزاسیصوصخ یارب ھک  ار یتلود یاھھاگنب و دنوش طلسم یزاس یصوصخ دنور رب
  .دنوش بحاص نییاپ رایسب
 

 یزاس هدامآ ھب ھجوت مدع   .۴
 ریغ رد ،دیامن مھارف ار یزاس یصوصخ یارجا یارب مزال طیارش تسیابیم تلود ،یتلود یاھھاگنب یراذگاو ھب مادقا زا شیپ
 ھک یداصتقا روما رد تلود ھلخادم شھاک رب هوالع رما نیا .دوب دھاوخن زیمآ تیقفوم یزاس یصوصخ ھمانرب یارجا تروصنیا
 هدامآ ،نالک داصتقا یزاس هدامآ :زا دنترابع اھنآ نیرتمھم ھک دریگیم ربرد زین ار یرگید ددعتم یاھ ھبنج دش هراشا نآ ھب الاب رد
 و قیقد راک روتسد کی نیودت هرخالاب و دنوش راذگاو تسیابیم ھک یداصتقا یاھ هاگنب یزاس هدامآ ،راک و بسک طیحم یزاس
 .تسا هدوب یدج رایسب یاھ یتساک راچد دراوم نیا ھیلک رد .ا.ج یزاس یصوصخ تسایس  .اھ یراذگاو یارجا یارب صخشم
 
 ھک ھکیروطب دشاب رادروخرب یداصتقا تابث و تینمازا ھک دراد یطیحم ھب زاین یصوصخشخب داصتقا رد لاعف روضح یارب
 دوخ تدمدنلب یراذگھیامرس یارب و ینیب شیپ ار دوخ تیلاعف دوس دناوتب و دشاب ھتشاد رطاخ نانیمطا دوخ ھیامرس تینما ھب تبسن
 و نیناوق رییغتو زرا خرن تاناسون ،هدنیازف یاھمروت ریظن نالک داصتقا یاھصخاش رد دایز تاناسون دوجو  .دنک یزیر ھمانرب
 نیا رد .دوش رادروخرب داصتقا ھصرع رد لاعف روضح یارب نانیمطا لقادح زا دناوتن یصوصخشخب ھک دوشیم ثعاب تاررقم
 ھک هدش ماجنا ییاھلاس رد یتلود یاھتکرش یزاسیصوصخ زا یھجوت لباق شخب .ا.ج رد ھک دھدیم ناشن اھیسررب ھنیمز
  .تسا هدوب ور ھبور دوکر و الاب مروت ،دیدش یزرا یاھ باھتلا اب ناریا داصتقا

 
 .ا.ج رد یطیحم نینچ .دراد زاین دعاسم و ملاس راک و بسک طیحم کی ھب نینچمھ یصوصخشخب ،داصتقا رد لاعف روضح یارب
 نایم رد راک و بسک طیحم ندوب بسانم ظاحل ھب ناریا ٢٠١۶ لاس رد یناھج کناب شرازگ ساسارب  .تسا هدوبن مھارف هاگچیھ

 بسک طیحم دعاسمان عاضوا زا یکاح ھک دوب هدرک بسک هرمن ۵٧ اھنت هرمن ١٠٠ زا و تشاد رارق ١١٨ هاگیاج رد روشک ١٨٩
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 یداصتقا یاھتیلاعف ھب دورو یارب ار یعقاو یصوصخشخب هزیگنا ھک تسا یلماوع نیرتمھم زا یکی داسف  .تسا روشک رد راکو
 هدرک بسک هرمن ٢٧ اھنت )تیعضو نیرتھب( هرمن ١٠٠ زا ناریا ٢٠١۵ لاس رد یللملانیب شرازگ ساسارب .دھدیم شھاک دلوم
 تیکلام قوقح صخاش ساسارب .تسا تیکلام قوقح عوضوم یزاسیصوصخ تیقفوم یارب اھزاینشیپ زا رگید یکی .دوب
 رد یریذپتباقر شرازگ ھب ھجوت اب و دوب هدرک بسک هرمن ۴ اھنت )تیعضو نیرتھب( هرمن ١٠ زا ناریا ٢٠١۵ لاس رد یللملانیب

 نیرتھب( ٧ زا ٣.٩ لداعم یداصتقا یریذپتباقر رب راذگریثات یداھن لماع کی ناونعھب ناریا تیکلام قوقح هرمن ٢٠١۵ لاس
 مادقا زا شیپ .ا.ج  ھک تسا نآ زا یکاح دراوم نیا ھیلک  .دراد روشک رد تیکلام قوقح تینما مدع زا ناشن ھک تسا هدوب )تیعضو
  .دوب هدروآین مھارف ار ھمانرب نیا زیمآ تیقفوم یارجا یارب مزال طیارش یتلود یاھ هاگنب یزاس یصوصخ ھب
 
 رد ار مھم ھبنج ود رما نیا .تسا یزاس یصوصخ یارب یتلود یاھ هاگنب یزاس هدامآ تشاد ھجوت نآ ھب تسیابیم ھک موس دروم
 اھنآ یاھ ھنیزھ و اھدمآرد ندرک نشور و اھنآ یراذگ شزرا ،ھطوبرم یاھ هاگنب ییاراد ندرک صخشم تسخن ھبنج .دریگیم رب
 زا یقیقد و لماک تسیل .تسا هدوبن نشور هاگچیھ یتلود یاھ هاگنب زا یرایسب یاھ ییاراد و لاومأ تیعضو .ا.ج رد  .تسا
 لاومأ زا یرایسب یعقاو شزرا و )دنرادن دنس الثم( دنتسھ رادھلاسم اھنآ لاوما زا یضعب ؛درادن دوجو یتلود یاھ هاگنب ییاراد
 اھنآ یاھ ھنیزھ و اھ دمآرد نازیم ندرک نشور و یتلود یاھ هاگنب یاھ ییاراد و لاوما ندرک صخشم .تسین صخشم اساسأ اھنآ
 یصوصخ زا شیپ ،نیا رب هوالع  .دریذپ ماجنا یزاس یصوصخ زا شیپ تسیابیم ھک تسا یتامادقا نیرتمھم و نیلوا زا یکی

 رد دناوتب ات ،دھد ماجنا ھطوبرم یداصتقا یاھ هاگنب تیریدم و راتخاس رد ،دناوتیم ھک ار یتاحالصا تسیابیم تلود یزاس
 هاگنب دناوتیم تلود ھک تسا دراوم نیا ھیلک ماجنا زا سپ اھنت .دنک ھضرع رازاب ھب شورف یارب ار اھنآ نکمم عضو نیرتبولطم
 ھیلک رد .ا.ج یزاس یصوصخ ھمانرب درکلمع  .دناسرب شورفب یبسانم تمیق ھب و دنک یراذگ شزرا ار رظن دروم یداصتقا یاھ
    .دنا هدش راذگاو نییاپ رایسب یاھ تمیق ھب یتلود یاھ هاگنب زا یرایسب ھکیروطب ،تسا هدوب فیعض رایسب زین دراوم نیا
 
 دروم نیا .دوشیم طوبرم یتلود یاھ هاگنب شورف ھسورپ تیریدم یارب دمآراک و بسانم ییارجا ھمانرب کی ھیھت ھب مراھچ دروم
 نایضاقتم شنیزگ ،مود .دنوش راذگاو تسیابیم ھک تسا ییاھ هاگنب و اھ شخب باختنا ،تسخن :تسا ھبنج راھچ یاراد مک تسد
 ای تکرش شنیزگ و اھنآ نیب تباقر ھسورپ تیریدم ،موس .تسا اھنآ ینف و یتیریدم ،یلام ییاناوت یبایزرا و یتلود یاھ هاگنب دیرخ
 ارجا ھب تسا هدرک دھعت ھک ار ھچنآ ات تسا یراذگاو زا دعب هدنرب درف ای تکرش درکلمع رب تراظن ،مراھچ .تسا هدنرب درف
 نیدنچ یزاس یصوصخ ھب مادقا نامزمھ .ا.ج .تسا هدوب ینیگنس رایسب یاھ یتساک راچد .ا.ج ھمانرب دراوم نیا ھیلک رد  .دراذگب
  ،نیا رب نوزفا .دشاب هدرک یسرب اقیقد رازاب و تلود یاھ ییاناوت ھب ھجوت اب ار اھنآ یدنب تیولوا ھکنآ نودب هدومن فلتخم شخب
  .تسا هدوب دمآراکان و فافشریغ ،فیعض رایسب یتلود یاھ هاگنب دیرخ نایضاقتم ینف و یتیریدم ،یلام ییاناوت یسررب دنور
 یاھب ھب یتلود لاوما المع ینعی .تسا ھتفرگ ماجنا یاهرکاذم تروص ھب ،هدیازم نودب اھیراذگاو یددعتم دراوم رد ،نینچمھ
 رد  .دنا هدش راذگاو ،دنشابیم ذوفن بحاص یاھنامزاس و دارفا الومعم ھک ،رظن دروم رادیرخ و تلود هدنیامن نیب هدش قفاوت
 رب تلود تراظن ،هرخالاب .2تسا هدوب هدرتسگ رایسب ذوفن لامعا و داسف ،ھتفرگ ماجنا هدیازم ساسأ رب یراذگاو ھک مھ یدراوم
 ار ھچنآ هدنرب نامزاس ای درف دراوم زا یرایسب رد  ھکیروطب ،تسا هدوب فیعض رایسب زین یراذگاو زا سپ اھتکرش هرادا هوحن
    .3تسا هدادن ماجنا ،دوب هدرک دھعت یراذگاو زا شیپ لاغتشا داجیا و یراذگ ھیامرس دروم رد ھک
 

 راک لصاح   .۵
 نافعضتسم داینب ھب و هرداصم یولھپ میژر گرزب راد ھیامرس ۵٣ لاوما و یولھپ داینب ،بالقنا زا دعب ھلصافالب ، ١٣۵٨ لاس رد
 ھیلک یساسا نوناق ۴٩ هدام قباطم و ینیمخ هللا تیآ یاوتف قبط ،قارع و ناریا گنج نایاپ زا دعب ،١٣۶٨ لاس رد .دش راذگاو
 دنور نیا .ا.ج یزاس یصوصخ ھمانرب .دندش راذگاو ماما نامرف یارجا داتس ھب و هرداصم ،دندوب هدش اھر گنج زا دعب ھک یلاوما

 و بالقنا یاھداھن ھب تلود یاھ ییاراد یراذگاو یارب یمزیناکم ناونع ھب المع.ا.ج یزاس یصوصخ .تسا هدرک لیمکت ار
 ،یراصحنا ادیدش یراتخاس .ا.ج یزاسیصوصخ تسایس یارجا ھھد ود درکلمع لصاح  .تسا  هدومن لمع تموکح نارویاپ
  .تسا هدروآ ناغمرا ھب روشک یارب ار یسایس و یداصتقا تالکشم زا یھوبنا ھک تسا کیتامتسیس داسف ھب هدولآ و یتنار ،دمآراکان
 یاھرامآ اب دیآیم تسدب اھ هداد نیازا ھک یلک تشادرب اما .تسا راوشد  هدمآ تسویپ لودج رد ھک ییاھ هداد یمامت ییامزآ تسار
 داعبا رگنایب دوشیم نایامن اھ هداد نیا ھعومجم زا ھک یریوصت .تسا راگزاس دش هراشا اھنآ ھب الاب رد ھک .ا.ج تلود یمسر
 ھعسوت تیعضو نیا .تسا هدش ھتشاذگ ارجا ھب ناریا رد ھتشذگ ھھد ود یط یزاس یصوصخ مسا ھب ھک تسا یراب ھعجاف یویرانس
  .درک دھاوخ ینیگنس رایسب تالکشم راچد ار روشک یسایس و یداصتقا
 

 
 هاپس نواعت داینب ھب ھتسباو یمویسرسنک اب یصوصخ شخب زا یمویسرسنک نآ رد ھک دوب ناریا تارباخم تکرش ماھس یراذگاو ھب طوبرم یزاس یصوصخ نامزاس نیا یراذگاو نیرتیلاجنج    2

 تلاخد  .دش راذگاو هاپس ھب ھتسباو »نیبم دامتعا ھعسوت« مویسرسنک ھب ،فارصنا ھب »دزی ریوک ناماگشیپ« مویسرسنک ندرک راداو یارب هاپس تلاخد اب اتیاھن یراذگاو نیا .دندرکیم تباقر
 نیا هدنورپ ،تسا ھتشادن »یتینما تیلھا« یصوصخ شخب مویسرسنک ھکنیا مالعا اب اتیاھن یلو دوب یتلود یاھتکرش یراذگاو دعاوق یمامت ضقن ھچرگ یراذگاو نیا رد هاپس یتینما و یماظن
 هرابرد ار یتاھبش رگید یتعنص عمتجم و تکرش اھهد و زاوھا دالوف ،ناغم تشد تعنص و تشک ،یرھملا موینیمولآ ،کارا وکپھ ،زیربت یزاسنیشام یراذگاو .دش ھموتخم هاپس عفن ھب یراذگاو
 .تسا هدرک داجیا ذوفنیذ یدارفا عفن ھب نییاپ یراذگتمیق و نارادیرخ تیلھا

 
 ھعسوت تکرش یاھھعومجمریز و لازمرھ و یدھملا موینیمولآ ،ناغم تعنصوتشک ،هاشنامرک تفن شیالاپ یتلود تکرش راھچ یراذگاو رد طقف ٩٧ ات ٩٣ یاھلاس یط دھدیم ناشن اھیسررب   3

 ھتفرگ رادیرخ زا یفاک یاھ تنامض ،نییاپ یراذگشزرارب هوالع دابآمرخ نولیسراپ تکرش یراذگاو رد زین ٨٠ ھھد رد .تسا هدش یشورفنازرا ناموت درایلیم رازھ ٣.۶ زا شیب یرگشدرگ
 رد ھتبلا .دنداد خر تالکشم نیمھ کیرتکلاتشر و ناردنزام یجاسن ،یر یزاستیچ ،جرا ،وکپھ یاھتکرش یراذگاو رد .دوب هدشن یسررب یفاک تقد ھب نارادیرخ یلام تیحالص و دوب هدشن
 ،رتخاب یمیشورتپ ،یدھملا موینیمولآ ،هاشنامرک هاگشیالاپ  .دناهدوب هدشیزاسیصوصخ یاھتکرش رادیرخ ناشدوخ المع اھیتلود ،روکذم دراوم ربهوالع ،وکپھ و کیرتکلاتشر یاھیراذگاو
  .تسا هدش دادرارق خسف ھب رجنم رگید یرایسب و ناغم یرورپماد ،زیربت یزاسنیشام ،کارا یوکپھ
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 ناریا داصتقا رد یتلود ریغ و یماظن و یبالقنا یاھداھن مھس نوماریپ یتادھاشم :١ لودج

 لیبق زا ییاھلتھ ھعومجم ،انیس یکناب ھعومجم تیکلام زجھب نافعضتسم داینب .تسا یتلودھبش گرزب نارادماھس و ناکلام نایم رد نافعضتسم داینب
 سروب رد انیس و ابص یاھھعومجم و یتفن تکرش دنچ هدمع رادماھس ،...و مزمز یندیشون عیانص ،زبسمرا یحیرفت ھعومجم ،نارھت رد یدازآ و لالقتسا
  .تسھ زین

 شایئارجا یوزاب ھک تسا روشک گرزب یاھتکرش ناکلام زا رگید یکی دش لیکشت ینیمخ هللا تیآ نامرف اب ٦٨ لاس رد ھک ماما نامرف یئارجا داتس
 زا ار یفلتخم یاھتکرش هدمع ماھس ھک دراد دوخ ھعومجمریز ار یفلتخم یاھگنیدلھ ،ریبدت یداصتقا ھعسوت هورگ .دشابیم »ریبدت هورگ« سروب رد
 ماما نامرف یئارجا داتس یداصتقا یاھتیلاعف و اھییاراد ھعومجم زا یقیقد ریوصت نتفای .دھدیم رارق ششوپ تحت ،تارباخم ات یمیشورتپ و تفن
 .دوشیم لماش ار داھن نیا یداصتقا یاھتیلاعف زا یتمسق اھنت سروب ھک دز سدح ناوتیم اما ،تسین نکمم یتحارھب

 تکرش ،سروب رد اتاس یئارجا یوزاب  .تسا حلسم یاھورین یگتسشنزاب و ینامرد روما ماجنا لوئسم )اتاس( حلسم یاھورین یعامتجا نیمأت نامزاس
 تکرش زجھب حلسم یاھورین یعامتجا نیمأت .تسا تفن و یمیشورتپ یاھتکرش زا یگرزب ھعومجم هدمع رادماھس ھک تسا ریدغ یراذگھیامرس
 یماھس یاھتکرش زا یتمسق رادماھس زین حلسم یاھورین یگتسشنزاب قودنص و حلسم یاھورین یعامتجا نیمأت نامزاس یماسا اب ،ریدغ یراذگھیامرس
  .تسا گرزب ماع

 یگتسشنزاب قودنص یاھھیامرس اب یناگرزاب و یداصتقا یاھتیلاعف رد تکراشم و یراذگھیامرس ھفیظو  )اتسش( یعامتجا نیمأت یراذگھیامرس تکرش
 دنکیم هرادا ار اھییاراد زا یعونتم ھعومجم ،دراد رارق تلود تیریدم تحت نونکا ھک یداصتقا میظع ھعومجم نیا .دراد هدھع رب ار یعامتجا نیمأت
 و تشک و یگناخ مزاول دیلوت تکرش دنچ ،یزلولس تکرش ١٣ ،وراد شخپ و دیلوت تکرش ٣٠ ،یزاگ یتفن تکرش ٩ ،یمیشورتپ تکرش ١٧ لماش ھک
 زین هدنیآ نیمأت و نیمأت ابص ،رنھاب یرازگراک یاھتکرش و ھیامرس نیمأت تکرش کی ،ھمیب تکرش جنپ ،کناب راھچ رادماھس ھعومجم نیا .تسا یرادماد
  .تسھ

 یئارجا یوزاب اھتکرش نیا بلغا .تسین یناسآ راک روشک گرزب یاھتکرش یعقاو هدمع نارادماھس و ناکلام نتفای :هدینت مھ رد رایسب یراتخاس
 و گرزب یاھتکرش زا یکی یزار شخپ تکرش لاثم یارب .دناهدرتسگ فلتخم یاھتکرش لد رد ار دوخ یاھھیامرس ھک دنتسھ یرگید گرزب یاھداھن
 نآ اھنت نیا اما ؛دنتسھ هوسا یزاسوراد تکرش و ورادیمیک یتعنص تکرش ،نایحنب رباج یزاسوراد تکرش شاهدمع نارادماھس ھک تسا ناریا دوسرپ

 ،نایحنب رباج ماھس دصرد ٦٠بحاص ورادافش یراذگھیامرس تکرش ھک دیمھف دیھاوخ وجوتسج یمک اب .دسریم رظن ھب لوا هاگن رد ھک تسا یزیچ
 )صاخ یماھس( ورادافش یراذگھیامرس تکرش اب تکرش ھس رھ تیریدم ھجیتن رد و تسا هوسا یزاسوراد ماھس دصرد ٦٥ و ورادیمیک ماھس دصرد ٥٤

 هدنیآ ھعسوت و حرط تیریدم تکرش ھب قلعتم تکرش نیا ماھس زا دصرد ٨١ دوشیم صخشم ورادافش نابحاص نتفای یارب رتشیب یوجوتسج اب .تسا
 ناریا یلم کناب ھب ھتسباو ار ایوپ هدنیآ ھعسوت و حرط تیریدم تکرش ھک مینک ادیپ ار ییاھیھگآ میناوتیم تایرشن ویشرآ رد وجوتسج اب .تسایوپ
 .دنکیم یفرعم

 قلعتم ناریا گرزب تکرش 87 !دراد قلعت یصوصخ صاخشا ھب تکرش 13 طقف ،ناریا گرزب تکرش 100 ناکلام یماسا لودج :نارامج تیاس :عبنم
 ؟تساھ ناگرا مادک ھب

 ،یشزومآ ،یعامتجا ،یداصتقا روما بلاق رد اھداھن و اھتکرش نیا ھک دراد ھعومجمریز تکرش۴٩ یوضر سدق ناتسآ نونکامھ  :یوضر سدق ناتسآ
 یربخ تیاس کی ،ھمانزور کی ،یندب تیبرت ھسسؤم کی ،نآرقلاراد کی ،هاگشناد ود یگنھرف و یعامتجا شخب رد .دنراد تیلاعف یاھناسر و یگنھرف
 یداصتقا نامزاس بلاق رد یوضر سدق ناتسآ ھعبات یداصتقا تاسسؤم و اھتکرش یداصتقا یاھتیلاعف ھیلک .دوشیم هدید تاراشتنا و پاچ ھسسؤم و
 یاھگنیدلھ بلاق رد یوضر سدق ناتسآ ھعبات یداصتقا تاسسؤم و اھتکرش  .تسا هدرک زاغآ ار دوخ تیلاعف ١٣٨٣ لاس زا ھک هدش زکرمتم یوضر
 گنیدلھ ،یزاسوردوخ گنیدلھ ،دنق عیانص گنیدلھ ،نامتخاس و نارمع گنیدلھ ،یزرواشک گنیدلھ ،یلام گنیدلھ ،یزاسوراد گنیدلھ دننام نوگانوگ

 مھس اھتکرش نیا زا یخرب .دوشیم لماش ار گرزب تکرش 36 ھک دننکیم تیلاعف اھتکرش ریاس و یرورپماد گنیدلھ ،یجاسن گنیدلھ ،ییاذغ عیانص
 اھنآ ماھس زا یشخب و هدرک یراذگھیامرس زین اھتکرش زا یخرب رد سدق ناتسآ یداصتقا یوزاب نیارب هوالع .دنراد دننکیم تیلاعف ھک یشخب رد ییالاب
 ٩۶ تشھبیدرا ١٩ ،یوضر سدق ناتسآ ھعومجم ریز تکرش ۴٩ ،داصتقا یایند  :عبنم       .دنکیم یرادیرخ ار

 یوضر سدق ناتسآ ھب ھتسباو یداصتقا تاسسوم و اھتکرش

 
 تکرش .دروآ تسد ھب تباقر زا رود ھب ار یگرزب یتلود یاھحرط تسناوت دوخ یسایس و یبھذم تردق کمک ھب یوضر سدق ناتسآ یداصتقا نامزاس
 و ماخ تفن شورف ھیمھس ١٣٨٩ لاس نایاپ رد  ناریا تفن یناگرزاب تکرش زا ھک دوب یتلودریغ شخب یاھتکرش نیتسخن زا یوضر زاگ و تفن ھعسوت

 ھقطنم رد رپوس نیزنب و (LPG) عیام زاگ دیلوت رد یوضر زاگ و تفن تکرش .درک تفایرد ماخ تفن دیرخ یارب ھیمھس ناریا تفن یلم تکرش زا سپس
 جنپ کرتشم قفاوت ساسا رب و هدیازم و ھصقانم یرازگرب نودب یوضر ناسارخ یرادناتسا مھ ١٣٩۵ نابآ رد..تسا لاعف مھ سخرس یداصتقا هژیو
 نھآ طخ ،ناتسچولب و ناتسیس و یبونج ناسارخ ،یوضر ناسارخ ناتسا ھس ھب نامع یایرد بآ لاقتنا :درک راذگاو سدق ناتسآ ھب ینارمع گرزب حرط
 یباوختخت ۵۴٠ ناتسرامیب تخاس یارب نیمز راتکھ جنپ یراذگاو و ناچوق -نارانچ -دھشم هاردازآ ،ناگرگ – دھشم نھآ طخ ،نادھاز – دھشم

٩٧ دنفسا ۵ ،ادرف ویدار »نشو ران یسرباسح ،هدیچیپ لھ ییاراد ،یوضر سدق ناتسآ «،یدسا دیشمج :عبنم  
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 رد  .دنتشاد دوس رالد درایلیم ٩ª١ و شورف رالد درایلیم ١٢ دودح ١٣٨۴ لاس رد ھک دراد ناریا جراخ و لخاد رد تکرش ٨١٢ ایبنالا متاخ هاگرارق
 نویلیم ٣٠٠ و درایلیم کی حرط ١٣٨۵ دادرخ رد ھلمج زا .دنک دوخ بیصن ار یمیظع یاھ حرط زاگ و تفن تعنص رد تسناوت هاپس داژن یدمحا هرود
 هاگرارق ھب ھصقانم نودب ود رھ یبونج سراپ ١۶ و ١۵یاھزاف ھعسوت یرالد نویلیم ٩۶ و درایلیم ود داد رارق ١٣٨۵ هام ریت رد و ھیولسع زاگ یرالد
 ھس ،ھمئالا نماث یرابتعا ینواعت و رھم ،راصنا یاھکناب .دوشیم زین یراد کناب لماش هاپس تیلاعف .دش راذگاو نارادساپ هاپس ایبنالا متاخ یگدنزاس
 داینب ھب ھتسباو( هدنیآ یرابتعا و یلام ھسسؤم ،)دیھش داینب ھب ھتسباو( انیس یاھکناب رد هاپس نآ اب نامزمھ .دنیآیم رامش ھب جیسب و هاپس ھب ھتسباو کناب
 هاگشیالاپ :زا دنترابع هاپس یاھ ییاراد زا رگید یخرب .دشابیم ماھس یاراد رثوک یرابتعا و یلام ھسسوم و دراگراساپ کناب ،)نازابناج و نافعضتسم
 ؛تسا نآ رالد درایلیم ١.٧ بحاص هاپس ،نایسراپ کناب شزرا رالد درایلیم ١٩ زا ؛)دش یرادیرخ هاپس طسوت رالد درایلیم ٢.١ تمیق ھب ھک( ناھفصأ

 زا دصرد ١٩ ؛رالد نویلیم ٧٠٠ شزرا ھب سراپ یمیشورتپ زا دصرد ۴٠ ؛رالد رازھ ٨٠٠ شزرا اب ناریا یمیشورتپ عیانص تکرش زا دصرد ۶٠
 ھک ینیمز شزرا اھنت( دش یرادیرخ هاپس طسوت رالد نویلیم ۴٠٠ تمیق ھب ھک ناریا موینیمولآ عیانص ؛رالد نویلیم ۶٠٠ شزرا ھب نورام یمیشورتپ
 رالد درایلیم ٨/١ تمیق ھب ھک رالد درایلیم ٢ شزرا ھب ناروگنا رد عقاو تازلف نداعم ؛)دوش یم دروآرب رالد نویلیم ٣٠٠ هدش عقاو نآرد اھ ھناخراک
 هاپس طسوت رالد نویلیم ١۵٠ تمیق ھب ھک اردص ییایرد عیانص ؛تراجت و تلم ،تارداص یاھ کناب ماھس دصرد ١۵ یلا ١٠ ؛دش یرادیرخ هاپس طسوت

 ھب ،دریگ یم ماجنا نآ قیرط زا ناریا تارداص/تادراو لک دصرد ۶٠ ھک سابعردنب ییاجر دیھش ھلکسا رد ھنایمرواخ رتاو دیات تکرش ؛دش یرادیرخ
 طسوت رالد نویلیم ١۵٠ تمیق ھب ناریا یتعنص یراذگیامرس تکرش ؛دش یرادیرخ هاپس طسوت )رالد درایلیم ١ یعقاو شزرا اب(رالد نویلیم ٣٠٠ تمیق

 روشک رسارس رد ھبعش ٢۶٠ اب و رالد نویلیم ۴٠٠ شزرا ھب انیس کناب ؛رالد درایلیم ٣ شزرا اب ھکرابم لیتسا عیانص رادماھس ؛دش یرادیرخ هاپس
 یعقاو شزرا اب زیربت یزاس روتکارت ؛دش یرادیرخ هاپس طسوت رالد نویلیم ۵٠ شزرا ھب رتسگ سوت یرھش ھعسوت تکرش ؛دش یرادیرخ هاپس طسوت

 ؛رالد نویلیم ١٠ غلبم ھب دیدس عیانص ؛دش یرادیرخ هاپس طسوت رالد نویلیم ١٧٠ تمیق ھب و دش یراذگ تمیق رالد نویلیم ١٨٠ ،رالد نویلیم ۴٠٠
 ؛رالد نویلیم ١٠ غلبم ھب نایح نب رباج یزاسوراد ؛رالد نویلیم ١۵ غلبم ھب قفاب نداعم و یرافح تکرش ؛رالد نویلیم ٨ غلبم ھب لارنیم ناریا عیانص
 ..... رالد نویلیم ١۴٠ ،نایناریا رھم یراذگ ھیامرس تکرش

  ١٧،ناریا رد لیبموتا هدننک دیلوت نیمود( اپیاس ؛رالد نویلیم ۵٠٠ شزرا ھب )یزاس لیبموتا( نمھب هورگ :دنتسھ هاپس نواعت ھعومجمریز ھک ییاھ تکرش
 یتعنص یراذگ ھیامرس تکرش زا دصرد ١۶ ؛)اپیاس تکرش ھیامرس زا رالد درایلیم ٢ و کلمیام زا رالد درایلیم ١ - تسا هاپس ھب قلعتم اپیاس زا دصرد
 عیانص ؛نمھب یراذگ ھیامرس تکرش لاوما زا رالد نویلیم ٢۴٠ ؛)تکرش ھیامرس زا رالد نویلیم  ٢۵٠و کلمیام و لاوما زا رالد نویلیم ٢١۶( رھشھب

 ٢۵٠ غلبم ھب ،تسا هاپس ھب قلعتم تکرش زا دصرد ٢۵( نامرک یمیشورتپ، ؛)تکرش ھیامرس زا نویلیم٣٠ و لاوما زا رالد نویلیم ٢٣( ناریا یراکشوج
 ، هدئام ییاذغ تکرش ،سراپ ییامیپاوھ ،ناسارخ باداش عیانص لماش تساراد ار اھنآ تیکلام دصرد ١٠٠ هاپس ھک ییاھ یناپمک رگید  .)رالد نویلیم
 .دوشیم نانیرفآ شزرا عیانص تکرش و ناریا یزاس یساش عیانص ،نمھب رصع تکرش ،)یوزوسیا ینپاژ تکرش یاھ نویماک هدنزاس( لزید نمھب

 نویلیم ٨۵٠ ھب رالد نویلیم ٣۵٠ زا هام ۶ فرظ نیماوق کناب ھیامرس( کلمیام رالد نویلیم ٨۵٠ اب نیماوق کناب  :دنتسھ هاپس ھب قلعتم ھک ییاھکناب
 یرابتعا ھسسوم ؛)دیسر رالد درایلیم ٧.۵ ھب رالد نویلیم ٣۵٠ زا رھم کناب ھیامرس هام دنچ فرظ( جیسب ھب قلعتم رھم کناب ؛)تفای شیازفا رالد
 رساترس رد ھبعش ۶٠٠ و کلمیام رالد درایلیم ۶ اب نیدھاجملاراصنا ی ھسسوم ؛تسا هاپس ھب قلعتم رالد درایلیم ١.٢ ھیامرس اب )اجاتب( حلسم یاھورین
 رادرس ھک درک تفایرد ھلصافالب ار کناب ھب لیدبت زوجم و تفای شیازفا رالد درایلیم ۶ ھب رالد درایلیم ٢.٧ زا لاس کی فرظ ھسسوم نیا ھیامرس .روشک
 کی فرظ نآ  ھیامرس - تسا هاپس ھب قلعتم رالد درایلیم ۶ شزرا اب ھمئالا نماث یرابتعا و یلام ی ھسسوم .دنکیم هرادا ار نآ جاتن یقت نیسحمالغ هاپس
 رالد نویلیم ۵٠۶ ھتشذگ لاس ناسارخ رد اھنت ھبعش ٢٠۶ اب نیدحوملا یرابتعا و یلام ی ھسسوم ؛دیسر رالد درایلیم ۶ ھب رالد درایلیم ٢.٢ زا لاس
 اب ھیرگسع یرابتعا و یلام ی ھسسوم .دوشیم هرادا یمیمص رادرس رظن تحت و تسا هدیسر رالد درایلیم ١.۵ ھب لاس کی فرظ ھک تسا ھتشاد ھیامرس

 .دوش یم هرادا یداوج رادرس رظن تحت رالد نویلیم ۴۵٠ شزرا اب ناسارخ رد ھبعش ١٢٠

 لابولگ ناریا ،٢٠١۵ نئوژ یعضو اضر ،ماظن یسایس،یداصتقا راتخاس رد نارادساپ هاپس شقن  :عبنم

 تسا هدش اطعا هاپس ھعبات یاھ تکرش ھب ھک یمیشورتپ و زاگ و تفن یاھدادررق تبسن و لک شزرا

 
 ٢٠٢٠ ربتکا یسایس داصتقا دقن – یدیعس دماح – ناریا زاگ و تفن تعنص رد نارادساپ هاپس روضح یسایس داصتقا :عبنم

 برق ،جیسب برق .،فیرش برق ،رداق برق ،نیما برق ،رون برق :دراد فلتخم عاونا ھک دنشابیم هاپس ھب کیدزن و ھتسباو یاھتکرش عقاو رد اھبرق
 تیلاعف داعبا .تسا دایز رایسب ناشدادعت ھک … و وجمزر تکرش ،ناگدنمزر تکرش لثم ییاھتکرش عاونا ،نیبم دامتعا ھعسوت ،یسدنھم برق ،البرک
 زا یکی ،تسا یرفعج یلع دمحم رگشلرس نارادساپ هاپس هدنامرف دوخ نآ ۀریدم تئیھ سیئر ھک بُرق ینامتخاس تکرش .تسین نشور نادنچ اھنیا
 .دناشوپ یم زین ار یحارط و یزرواشک ،نداعم و عیانص یاھ هزوح ،نامتخاس و هار رب هوالع ھک تسا ناریا ناراک ھعطاقم نیرت تردقرپ و نیرتگرزب
 ،نامتخاس و هار فلتخم یاھ ھنیمز رد مھم دادرارق ٧٥٠ شیب تکرش نیا ھک دوب هدمآ ھلمج زا ٢٠٠٦ لاس رد بُرق عمتجم یتنرتنیا یامنرات رد
 ،ایرد بآ یور یاھ لکد نامتخاس ،یدُعب ھس کبشم یاھ نھآریت یدنب عمش ،مواقم رایسب یاھ هزاس و لنوت ،اھ هارھاش ،یرایبآ یاھ متسیس ،یزاسدس
 ماجنا تسد رد ار رگید حرط ٢٥٠ و هدناسر مامتا ھب ار حرط ١٢٢٠ مھ یور ٢٠٠٦ لاس نئوژ ات و تسا هدرک اضما ار تفن و زاگ ،بآ یشک ھلول
 ،دراد یسرتسد یتلود یاھ کناب رد دوجوم زرا و نالک یاھ ھیامرس ھب اھنت ھن دوخ یاھ طبار طسوت ءایبنالا متاخ هاگرارق دننامھ برق عمتجم  .دراد
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 بُرق عمتجم ھب ار یرامشیب یاھ دادرارق نارھت رادرھش تمس رد داژن یدمحا دومحم .دوش یمن تایلام تخادرپ لومشم نآ یاھ تیلاعف ھیلک ھکلب
 دادرارق ،ھنومن یارب .دوب هدرک یفرعم یروھمج تسایر مھن تاباختنا یعقاو ۀدنرب ار بُرق عمتجم یلم دامتعا ۀمانزور ھک یروط ھب ،دوب هدرک راذگاو
 غلاب نآ شزرا ھک دیسر اضما ھب نارھت یورتم اب بُرق تکرش و نامتخاس یلم تکرش ،تفن ترازو یوس زا کرتشم تروص ھب نارھت یورتم ۀعسوت
 .دوب رالد نویلیم ٤٠٠ و درایلیم ٢ رب
 

 تردق نیا نارادساپ هاپس ،دریگ یم تروص یماظن عیانص بوچراچ رد ناریا داصتقا یتعنص یاھ حرط نیرت ھتفرشیپ ھک اجنآ زا :یماطن عیانص
 عاونا نارادساپ هاپس یماظن عیانص ھب ھتسباو یاھ تکرش .دنک یریگولج ھتفرشیپ عیانص ھب یصوصخ شخب دورو زا ھک تسا ھتفای ار یراصحنا
 یاھ تراک و تراک میس ،هارمھ یاھ نفلت ،ریگ مایپ و نفلت هاگتسد ،رنکسا و رتویپماک ،یگناخ یکینورتکلا تالوصحم ھلمج زا یفرصم یاھالاک
 .دنناسر یم شورف ھب ناریا یاھرازاب رسارس رد ار اھ کناب دنمشوھ

 ٢٠١۵ ربماسد نھیم ھمانھام ود »ناریا داصتقا رد هاپس هاگیاج« یباھو دادرھم ھلاقم و لگوگ یوجتسج – عونتم  :عبنم

 رد ھضرع یارب ار دوخ یاھتکرش زا دصرد ٧.۵ ماھس طقف ،یربخ یاھشیامن مغر ھب نونکات اھیتلود ھبش ،دھدیم ناشن نیالنآ یرھشمھ یاھیسررب
 ،دنراد هدھعرب ار ناریا داصتقا یربھار اتدمع ھک گرزب تکرش ۵٨۵ رضاح لاح رد دھد یم ناشن یرھشمھ یرامآ یاھ هداد  .دناهدرک هدامآ سروب
 نیمات یراذگ ھیامرس ،یگتسشنزاب قودنص ،ماما نامرف ییارجا داتس ،نافعضتسم داینب ؛ینعی یتلود ھبش گرزب یاھ گنیدلھ تیریدمو تیکلام تحت
 یم دروآرب .دنرادروخرب سروب ھب دورو تیلباق زا اھ تکرش نیا هدمع شخب ؛دنتسھ دالوف یگتسشنزاب قودنص ،نایگنھرف هریخذ قودنص ،یعامتجا

 ھتبلا .تسا ناریا سروبارف لک شزرا لداعم دوخ ھک دور رتارف ناموت درایلیم رازھ ۵٠٠ زا یتلود ھبش یاھ تکرش نیا تیکلام تحت ماھس شزرا دوش
 .تسین تسدرد یتاعالطا متاخ هاگرارق و یوضر سدق ناتسآ تیکلام تحت یاھ تکرش زا ،اھنیا زج ھب تشاد ھجوت دیاب

٢١  تشھبیدرا اھ ، ھبنشکی یتلود ھبش ماھس یناکچ هرطق ھضرع | ناریا یتلود ھبش یاھ گنیدلھ تیکلام تحت یاھ تکرش تسرھف  :عبنم :نیالنآ یرھشمھ
١٣٩٩ 

 


