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یزارخ لیمج 

ندنل ِناهیک  امش ، ِناهیک 

ربماون رد  اه » هرطاخ اهدای و  مّنرت   » یارجا ندنل : رد  سوت  داینب 

وگتفگ هب  سوت  داینب  سسوم  ریدم و  یزارخ ، لیمج  مناخ  اب  هطبار  نیا  نیمه  رد  .درک  دهاوخ  ارجا  ربماون  ام ه  رد  ار  دوخ  دیدج  همانرب  ندنل  رد  سوت  داینب  اه  تدم زا  دعب  هرخالاب 
.میتسشن

داینب نیا  زا  همانرب  ود  لقادح  یلاس  دنتشاد  تداع  سوت  یاه  همانرب یگشیمه  نارگاشامت  – 
اه هِلگ نیا  ایآ  .هتشادن   همانرب  ندنل  رد  سوت  تسا  یتدم  هک   دوش  یم هدیدنش  ییاه  هلِگ لاح  .دننیبب 

؟ تساجب امش  رظن  هب 

ندنل و رد  مشیربا ”  هداج  دادتما  رد   “ �مانرب زا  فلتخم  یارجا  ِنیدنچ  اب  هتشذگ  لاس  ود  رد  -
.میناسرب اپورا  یاهزرم  زا  رتارف  ار  مدرم  رنه و  نیب  یتشآ  یتسود و  حلص ،  ِمایپ  میتسناوت  اکیرمآ 

تسا نآ  هاگداز  هک  ندنل  رد  داینب  نیا  زا  یدیدج  راک  نداد  ناشن  رد  ارچ  هک  دنتفرگ  هدرخ  ام  رب  اما    
ام دوش و  عفر  ام  زا  یریگ  هدرخ نیا  ربماون ، رد  دیدج  �مانرب  یارجا  اب  مراودیما  .میا  هدرک ریخات 

رد ربماون ٢٠١۵  زور ١۵  رد  هک  سوت  همانرب  نایماح  نازیزع و  همه  رهم  روضح و  زا  
داش و نامیاه  بلق دوش ، یم ارجا  تبرغ  ” رد  اه  هرطاخو اهدای  منرت   “ ناونع ریز  ندنل  لاه  ناگول

.دوش راب  رپ  نام  حور

تمسق هک  دراد  امش  یلبق  یاه  همانرب اب  ار  توافت  نیا  امش  ربماون  هام  �مانرب  هک  میا  هدینش -
تسا و تسرد  اه  هدینش نیا  ایآ  .تسا  زاوآ  یقیسوم و  طقف  تسین و  نآ  رد  یتیاور   ای  یشزومآ و 

؟ دینک ادج  همانرب  نیا  زا  ار  ننفت  شزومآ و  شخب  هک  دیتفرگ  میمصت  ارچ  یرآ  رگا 

، رصاعم ِنادنمرنه  لماش  هک  هتشذگ  نارود  یقیسومزا  یراثآ  سوت ، داینب  �دنیآ  �مانرب  رد  -
نامهم ِیللملا  نیب ِنادنمرنه  نینچمه  دنتسین و  ام  نایم  رد  رگید  هک   ینانآ  زین  یمیدق و  نادنمرنه   

.دنک یم یعادت  هدنونش  نهذ  رد  یئاقیسوم  ریرح  رد  ار  هتشذگ  ِتارطاخ  اتعیبط  هک  دش  دهاوخ  ارجا 
یقیسوم فلتخم  یاه  کبس نیب  زیامت  هوجو  راتخاس و  خیرات  ، دوخ  یلبق  یاه  همانرب رد  سوت  داینب 

هب هتسویپ  هک  ار  یناتسود  تیاضر  هدرک  یعس  رذگهر  نیا  رد  تسا و  هداد  حیضوت  لیصفت  هب  ار 
رد ام  .دنک  بلج  تسا ، خیرات  سورد  هیبش  رتشیب  ام  یاه  همانرب ارچ  هک  دنتفرگ  یم هدرخ  ام 

هب .میشاب  رت  هدننک مرگرس  یلکش  اب  اهنآرد  هتفهن  ِیگنهرف  یناسنا و  یاه  شزرا روآدای  ناگدنونش ، نهذ  رد  زیگنا  هرطاخ یاهاون  ندرک  هدنز  قیرط  زا  میا  هدرک شالت  دوخ  ، دیدج  �مانرب 
داینب �مانرب   ره  رد  هک  دنهد  یم ناشن  اراکشآ  هک  تسا  دوجوم  ام  پویتوی  لاناک  کوب  و  سیف  هحفص  رد  سوت و  داینب  تیاس  یور  ام  یاه  تیلاعف هتشذگ  لاس  هد  �مانراک  یور  ، ره 

ام .تسا  هدش  هدروآ  هنحص  هب  یلبق   ِیاه  همانرب زا  توافتم  ًالماک  یراکتبا و  نیون و  یتروص  هب  یننفت  ای  یگنهرف و  یشزومآ ، زا  معا  همانرب ، نآ  �دنهد  لیکشت  توافتم  یاه  شخب سوت 
.مینک تکرح  یئارگون  یزادرپون و  هزیگنا  اب  هتسویپ  مینکن و  رارکت  ار  دوخ  میا  هدرک یعس  هشیمه 

باختنا هنوگچ  ار  همانرب  نیا  ناونع  دییوگب ؟ نامیارب  یناریا  ریغ  یناریا و  یزاوآ  کیسالک  یقیسوم  رب  زکرمت  و  صاخ   �مانرب  نیا  یرازگرب  یاه  هزیگنا �رابرد  یرصتخم  لاح  – 
؟ دیدرک

.دنزیگنا هرطاخ  رایسب  ام  یارب  هزورما  هک  میا  هدینش هتشذگ  رد  بوبحم  ناگدنناوخ  زا  یرایسب  یمیدق  ِیاه  گنهآ ام  .دشاب  یراتشون  ای  یشهوژپ و  لکش  رد  دیابن  ًامتح  حیضوت  شزومآ و  -
رد رگا  صوصخب  اه  گنهآ نیا  دوبن ، ناسآ  زورما  دننام  اهنآ  یقیسوم  رعش و  ءاشنم  تیلصا و  هب  طوبرم  تاعالطا  هب  یسرتسد  ناکما  هک  اه  ، گنهآ نیا  هیلوا  یاهارجا  نامز  رد 

ام گنهرف  رد  ایو  دنداتفا  یم اج  ام  نهذ  رد  یناریا  لجسم  ِتیعقاو  کی  تروص  هب  اه  تدم زا  دعب  دیسر  یم ام  شوگ  هب  یگنهرف  ای  یخیرات و  یسایس ، یندنام  دای  هب  صاخ و  یاه  هرود
یخرب لصا  هک  مینادن  دیاش  یلو  میا  ؛ هدینش یدایز  یاه  گنهآ ام  زیزع  ِنگیو  دای  هدنز  زا  الثم  .دنرادنپب  یناریا  ملسم  تایهیدب  زا  ار  اه  گنهآ نیا  یرایسب  دیاش  مه   زونه.دندش  یم ینورد 

زا ییاه  هدرپ اب  هارمه  ناماوت و  یسراف  یلصا و  نابز  هب  ام  تارطاخ  نهذ و  هب  انشآ  یقیسوم  تاعطق  سوت  �دنیآ  �مانرب  رد  .تسا  هدوبن  یناریا  تسا  هدرک  ارجا  وا  هک  ییاهگنهآ  زا 
.دش دنهاوخ  ارجا  یلصا  نابز  هب  مه  دنتسه ، انشآ  ام  یارب  هک  یسراف ، نابز  هب  مه  ییاه  گنهآ نینچ  .دوش  یم ارجا  فلتخم  یاه  صقر

رد هدنهد  یهاگآ  هتشذگ و  تارطاخ  روآدای  میا  هتساوخ همانرب  نیا  ِناونع  اب  ام  .تسا  هدش  هیهت  سوت  داینب  رد  ام  تشادرب  هقیلس و  اب  بسانتم  هک  تسا  یگنهرف  ِشزومآزا  یعون  مه  نیا 
.میشاب اهنآ   نادنمقالع  هب  انشآ  یاهاون  ِیلصا  �شیر  دروم 
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اب نایروگیرگ  ازرت  ایآ  .دنک  دنمقالع  همانرب  نیا  هب  زین  ار  ندنل  �نمارا  دناوت  یم نیا  درک ؟ دهاوخ  ارجا  زین  ینمرا  نابز  هب  یتاعطق  ینمرا  �دنناوخ  ناونع  هب  نایروگیرگ ، ازرت  ایآ  -
؟ درک دنهاوخ  ارجا  تئود  یسدقت  ویرام 

نایروگیرگ ازرت 

رد هک  ار  یتاعطق  ازرت  مناخ   . منک یفرعم  ار  دنمرنه  ود  نیا  مناوتب  هک  متسین  یهاگیاج  رد  نم  .تسا  ناشدوخ  ِفرعم  ناشراک  دنتسه و  ارپا  ناگدنناوخ  یسدقت  ویرام  نایروگیرگ و  ازرت  -
یاقآ اب  نینچمه  ناشیا  .درک  دهاوخ  یناوخ  هرابود یسراف  نابز  هب  سپس  و  ینمرا   ینعی  اهنآ  ِیلصا  نابز  هب  ادتبا  دنا   هدش ارجا  یناریا  مالک  رعش و  اب  یناریا و  تاعطق  ناونع  هب  ناریا 

.درک دهاوخ  ارجا  یناوخود )  ) تئود تروص  هب  ار  یتاعطق  زین  یسدقت 



یسدقت ویرام 

؟ تسا تسرد  نیا  ایآ  .تشاد  دهاوخ  تکرش  سوت  دیدج  همانربرد  یتوکلم  سوریس  هک  میا  هدینش -

هدش ناشیا  زا  هک  یتوعد  قبط  .تسا  همانرب  نیا  ناونع  یاهدامن  نیرتهب  زا  یکی  یسایس  ، نشور  الماک  راکفا  �دنراد  زین  تبرغ و  رد  یناریا   دنمرنه  کی  ناونع  هب  یتوکلم  سوریس  -
.میشاب هتشاد  دنا ، هتفریذپ ار  ام  توعد  هک  یدبع ، دازهب  یاقآ  هجنپ و  نیرز  نیهم  مناخ  رانک  رد  همانرب  رد  ار  ناشروضح  میراودیما  تسا 



یتوکلم سوریس 

نیا تیقفوم  رب  یدیئاترهم  ناشدوخ  روضح  اب  میراودیما  رایسب  .تفر  دهاوخ  هنحص  یور  هب  تسا  زاسگنهآ  رکفت  ساسحا و  نیبم  هک  یصقر  هدرپ  اب  یتوکلم  یاقآ  ِیقیسوم  زا  یا  هعطق
.دننزب تکرح  رکفت و 

.دیتشاذگ ندنل  ناهیک  رایتخا  رد  هک  یتقو  زا  نونمم  رایسب  یزارخ  لیمج  مناخ  -
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