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 1للملانیب قوقح ھب موس ناھج یداقتنا درکیور

  اوالسا سیئول

 یضرع میرم ، یقاطود ایلح :ھمجرت

 ،دوشیم ھتخانش)TWAIL( لیوت یراصتخا مان اب رتشیب ھک  للملانیب قوقح ھب موس ناھج یداقتنا درکیور

 گنھامھ و موس ناھج ھب ھک دراد قلعت للملانیب قوقح ناققحم زا زکرمتمریغ و دودحمان ،ایوپ یاھکبش ھب

-یسایس ظاحل ھب ھک دوشیم قالطا ییایفارغج یاھقطنم ھب "موس ناھج" ،لیوترظن زا .دنشیدنایم نآ اب

 ریغ" ناونع ھب ،متسیب نرق طساوا رد ھک یاھقطنم ،دوشیم یقلت تسدریزً الومعم و هدوب هدرتسگ یعامتجا

 ھب رتشیب موس ناھج هزورما اما  .تشادن قلعت "یتسینومک" ناھج و "دازآ" یایند ھب و دش ھتخانش "دھعتم

 مظن رد .تسا  "بونج یاھروشک" ای »یرامعتسااسپ یاھروشک« ،»ھعسوت ھب ور یاھروشک« یانعم

 دایدزا ،یطیحمتسیز تارطخ،یتیسنج ضیعبت ،یداژن ضیعبت ،یرباربان اب تدشھب ھک یناھج ینونک

 دیاش،تسا وربور بونج ھقطنم رد لامش اب ھباشم یاھروشک و لامش ھقطنم رد بونج اب ھباشم یاھروشک

 .تسناد »ناھج قطانم رثکا« ،عقاورد ار یعامتجا-یسایس ھقطنم نیا ناوتب

 لیوتراھب

 لیصحتلاغراف نایوجشناد زا یھورگ ھک ینامز ،دش دلوتم ١٩٩۶ لاس راھب رد ھک دوب یدرکیور لیوت

 یداقتنا درکیور ناوتیم ایآ" ھک دننیبب ،یتاگ زمیج لوق ھب ات دندمآ مھ درگ دراوراھ هاگشناد قوقح هدکشناد

 درکیور نیا یلصا یاھھغدغد تسا تبثم خساپ رگا و تشاد للملانیب قوقح ھب یموسناھج

 هدرکرفس موس ناھج ھب لامش زا ھک یدارفا و موس ناھج فلتخم طاقن ناھوژپشناد و نایوجشناد".دنامدک

 .دندرک تکرش دش ماجنا ییآ مھدرگ نآزادعب ھلصافالب ھک ییاھثحب و اھوگتفگ لوا رود رد ،دندوب

 زا ھک یفدھ - یلصا فدھ .دش رازگرب دراوراھ هاگشناد رد ١٩٩٧ لاس سرام هام رد لیوت تسشن نیلوا

 ندوب لومشناھج و یفرطیب  نازیم یسررب -هدرک صخشم ار درکیور نیا راک روحم دعب ھب نامز نآ

 .دوب لاح  و ھتشذگرد مسیلایرپما اب نآ ھنیرید طابترا وترپ رد للملانیب قوقح

 
1.Third World Approaches to International Law 
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 دوب ییایند یارب – ییادزرامعتسا دیدج ھمانرب - دیدج و شخبییاھر یاھمانرب ھیھت،تسشن نیا رگید فدھ

 دوخ لیوت تسفینام ردً ادعب 2ینمیچ.سا .یب ھک روطنامھ .تفریم شیپ ندشیناھج ریسم رد تعرسھب ھک

 ییاھرازبا دیاب ،تیعقاو نیا اب ھھجاوم رد .دنکیم دیدھت ار موس ناھج نانچمھ "ددجم رامعتسا" ،هدرک نایب

 .دشیم ھیھت موس ناھج مدرم یونعم و یدام یاھینارگن عفر یارب دیدج

 ھب ھجوت تیمھا ھب ،موس ناھج طیارش و للملانیب قوقح نیب ھطبار یسررب رد لیوت ناوریپ ھیلوا هورگ

 ،دندوب فقاو هزوح نیا لاعف نارکفنشور و یسایس نارگیزاب ،یللملانیب یالکو ینعی بونج ناتوسکشیپ

 ھجوت .دندوب هدرک مرن ھجنپوتسد للملانیب یقوقح مظن یاھیگدیچیپ و بیشن و زارف اب اھتدم ھک یناسک

 مسیلایرپما »یمسر« نتفای نایاپ و ییادزرامعتسا هرود لوط رد ھک دوب یناسک ھب ھیلوا هورگ نیا صاخ

 .دندوب هدرک افیا یتایح شقن

 تاحالطصا ،ارگ بونج للملانیب قوقح نیا ینالوط ھچخیرات رتھب کرد یارب ینمیچ و 3یگنآ ینوتنآ

 قوقح نارگیزاب لوا لسن ھک یشناد ھب هراشا یارب ار یلوا :دندرک عادبا ار»مود لیوت« و »لوا لیوت«

 لیوت زا سپ ھک یشناد ھعومجم ندیمان یارب ار یمود و دندوب هدرک ھئارا رامعتسا هرود زا سپ یللملانیب

 نآ زا تاھج یرایسب زا تیاھنرد اما درک لیمکت یتاھج ھب ار نآ ،هدمآ دوجو ھب نآ زا تیعبت ھب و لوا

 .تفرگ ھلصاف

 رایسب لیوت یارب ار نآ هدرک دیکأت یلسن نیب یریگدای و شزومآ ھب ،لیوت ھچخیرات حرش رد ینمیچ و یگنا

 نایرج نامھ ینعی ،دندادرارق ھجوتدروم زین ار لیوت رصاعم ناماگشیپ راک ،نامزمھ و دنتسناد تیمھااب

 ھک دوب نیا لوا لیوت هرود درکراک .دربیم لاؤس ریز یناھج رظنم زا ار بونج یایند طیارش ھک یرکف

 یاھهرود و مراھچ ،موس ،مود لیوت ناوریپ راک ھکیلاحرد ،دشکب شلاچ ھب دوخ نطوم رد ار مسیلایرپما

 یدعبدنچ لاکشا شرتسگ اب هزرابم و مسیلایرپما "یمسر" یروتارپما هدناماجھب رھاظم اب ھلباقم لیوت یدعب

 .تسا "یمسرریغ مسیلایرپما"

 لیوت یایند

 ییایفارغج ھنماد رظنزا مھ و نیماضم رظنزا مھ ،هزوح نیا شناد ،لیوت ھیلوا نامتفگ زا سپ یاھلاس یط

 .تسا هدرک دشر رایسب ،هدشماجنا یاھشھوژپِ یخیرات و

 
2.B.S. Chimni 
3 . Antony Anghie 
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 یللملانیب مظن درکلمع ندرب لاؤس ریز ؛نآ یناھج ھچخیرات حرش و للملانیب قوقح یمومع ھیرظن یرگنزاب

 مظن یراج یاھنامتفگ یرگنزاب و تلود موھفم ددجم یزادرپھیرظن ؛هزوح نیا رد یللملانیب یالکو شقن و

 قوقح دننام یللملانیب رشب قوقح فلتخم داعبا یسررب ؛یلاقتنا تلادع و تینما ،یساسا نوناق رب ینتبم

 ،یرفیک یللملانیب قوقح و یللملانیب ھناتسودرشب قوقح ،یطیحمتسیز للملانیب قوقح ،یداصتقا یللملانیب

 یرایسب و تاعوضوم نیا ھمھ - للملانیب مظن رد نارجاھم و نایموب ،یعامتجا یاھشبنج تیمھا رب دیکأت اب

 رد نارگشھوژپ نیا .دناهدرک بلج دوخ ھب ار لیوت نارگشھوژپ ھجوت ریخا یاھلاس رد رگید تاعوضوم

 ییادزرامعتسا ھعلاطم نینچمھ و یعامتجاھقبط و تیسنج ،داژن دننام یلماوع لباقتم ریثات ھب دوخ راثآ مامت

 .دناهداد تیمھا لاح و ھتشذگرد ،رامعتسا ربارب رد تمواقم و

 یاھسنارفنک زا یاھعومجم یرازگرب زاغآرس ،زین دش رازگرب ١٩٩٧ لاس رد ھک لیوت تسشن نیلوا

 دیدج و میدق یاھیتسود میکحت ،تاقیقحت جیاتن نتشاذگ کارتشا ھب نارگشھوژپ تاقالم لحم ھک یللملانیب

 قوقح هدکشناد رد  اھتسشن نیا .تسا هدوب لمع رد و سیردت رد للملانیب قوقح حالصا ناکما یبایزرا و

 نایتناپ هاگشناد ،)٢٠٠٨( ایبملکشیتیرب هاگشناد ،)٢٠٠٧( ینابلآ قوقح هدکشناد ،)٢٠٠١(4لاھدوگزوا

 هاگشناد ،)٢٠١۵( هرھاق ییاکیرمآ هاگشناد ،)٢٠١١( ناگروا قوقح هدکشناد ،)٢٠١٠(5سیراپ نوبروس

 .دناهدش رازگرب )٢٠١٨( روپاگنس یلم هاگشناد ردً اریخا و ،)٢٠١٧( وبملک

 مظن لاح و ھتشذگ ھب طوبرم یاھثحب رد ،ھشیدنا نیا ،لیوت تسشن نیلوا زا سپ لاس ٢٠ زا شیب ،نونکا

 لیوت یرکف نایرج مییوگب ھک تسین قارغا.تسا هداد صاصتخا دوخ ھب ار یلصا هاگیاج یللملانیب یقوقح

 عفادم ھشیمھ و یقرتمً اتاذ  ار نآ ھک للملانیب قوقح یعطق میھافم ،دنوشیم دیلوت نآ یاول تحت ھک یراثآ و

 فطل ھب ،ھکنیا ھمھ زا رتمھم .دناهداد رییغت الماک ار دنادیم یطیحمتسیز و یداصتقا ،یعامتجا تلادع

 .تشاذگ هدشنیبایزرا ناوتیمن رگید ار روحماپورا للملانیب قوقح یاھشرازگ ،لیوت ناوریپ شالت

 ناراکردناتسد و نایوجشناد دیدج لسن و ،دندوب هدرک رفس بونج یاھروشک ھب ھک یناسک ،لیوت ناوریپ

 یناھج یاھتردق نآ کمک ھب ناوتیم ھک دناهدرک دیلوت یدشر ھب ور و عیسو تایبدا نونکا ،للملانیب قوقح

 دنناوتیم دارفا نیا ،لیوت فطل ھب .درب لاوس ریز دناهدوب هارمھ للملانیب قوقح اب اھتدم ھک ار ینراقتمان

 
4 . Osgoode Hall 
5 . Panthéon-Sorbonne 
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 تسا یزیچ نیا و دنھد حرش ار ناھج یاھروشک یدنب میسقت عاونا ریاس و للملانیب قوقح یاھدربراک ریاس

 .دناهدوب نآ راتساوخ ھشیمھ ناشناتسود و بونج یاھروشک ھک

 

 یرتسگداد یللملانیب ناوید رد لیوت

 ،یرتسگداد یللملانیب ناوید رد سوگاچ ھیضق هرابرد دوخ ھناگادج رظن قبطً اریخا 6دادنیرت وداکنکاک یضاق

 لیوت هدنیازفریثأت زا یکاح عاجرا نیا .تسا هدرک عوجر للملانیب قوقح و ناھج خیرات 7،گنودناب باتک ھب

 زا شیب ،للملانیب قوقح نردم ماظن رد تشونرس نییعت لصا ھب طوبرم ثحب .تسا للملا نیب قوقحرب

 هدوب راذگریثات لیوت یاھ تیصخش و موس ناھج نادقوقح نیدنچ ھنارگنشور و قیقد یاھتواضق عوضوم

 ھک دنتسھ لیوت مھم یاھتیصخش زا یخرب 10نومع داوف و 9یرتناماریورفوتسیرک 8،یواجدب دمحم .تسا

 .دناهدرک یفرعم ار اھنآ ینمیچ و یگنا ینوتنا

 

 ار 11گنودناب سنارفنک درگلاس نیمتصش ات دروآمھ درگ ار لیوت رگشھوژپ ۴٠ زا شیب گنودناب باتک

 ٢٩  روضح اب یدالیم١٩۵۵ لاس رد ھک دوب یگرزب شیامھ سنارفنک نیا .دنھدرارق  یسررب و دقن دروم

 ار »نآ رھاظم مامت رد رامعتسا« سنارفنک نیا .دش رازگرب یزنودنا گنودناب رد ییاقیرفآو ییایسآ روشک

 رب دیکأتو دییات یاتسار رد دادنیرت یضاق .درک موکحم »دبای نایاپ تعرس ھب دیاب ھک یترارش« ناونع ھب

 قافتا ھبً ابیرقت .دنکیم عوجر گنودناب باتک ھب )ینونک یناھج ماظنرد یرگرامعتسااب تیدض( نومضم نیا

 یکی ،ایناتیرب طسوت »تقو عرسا رد« سوگاچریازج ندش هدنادرگزاب ھب یرتسگداد یللملانیب ناوید ،ارآ

 لاس رد سیروم ییادزرامعتسا ،ناوید رظن ساسا رب .داد یار سیروم ھب ،نآ قباس رامعتسا نابابرا زا

 .دوب هدشن لیمکت ینوناق ظاحل ھب ١٩۶٨

 
6 Judge Cançado Trindade 
7 Bandung, Global History and International Law 
8 Mohammed Bedjaoui 
9 Christopher Weeramantry 
10 Fouad Ammoun 
11 Bandung Conference 
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 ،دنکیم دیکات گنودناب باتک نینچمھ و دھدیم ناشن 12سوگاچ ھیضقرد ناوید یتروشم رظن ھکروطنامھ

 رد یدیدج لاکشا ھب هراومھ اما ،تسا ھتفرن نیب زا و هدوب گنررپ یللملا نیب ماظنرد نانچمھرامعتسا

 نیا روضح تیمھا ھب رظان یللملا نیب یرتسگداد ناوید یاھقاتا ھب لیوت ددجم دورو ،اتسار نیا رد .دیآیم

 دروم رد لیوت شنیب ھب ھجوت اب .تسا "یناھجهاگداد"  ای للملانیب قوقح یزکرم داھن رد یداقتنا درکیور

 شرتسگ لاح رد ام فارطا رد نانچمھ ھک یتسیلایرپما تابیترت رد للملا نیب قوقح موادم و ھیلوا یاھدمایپ

 و کیمداکآ یاھشھوژپ .درک دودحم هاگداد بوچراھچ ھب ناوتیمن ار یداقتنا درکیور نیا ریثات ،دنتسھ

 ھتفر رامش ھب لیوت فادھا زا یشخب هراومھ  یناھج یداھن و یقوقح مظن ندز مھرب و یندم یاھتیلاعف

 .تسا

 

 لیوت یگژیو جنپ

 یرکف کرتشم ھعومجم نیا ھصخشم ھک » یگژیو « جنپ دیھد هزاجا ،لیوت ینیبزاب زا شخب نیرخآ رد

 ھب تسا یشبنج لیوت اریز ،منکیم هدافتسا »لصا« یاج ھب » یگژیو « حالطصا زا .منک نایب ار تسا

 .دنشابیم کرتشم یاھیگژیو یخرب یاراد نآ نادنمشیدنا ،یرکف عونت نیا دوجو اب اما ،رثکتم تدش

 یتخانش شور و میھافم رد یروآون ،یداقتنا یاھدرکیور ھنیمز رد دیدج لسن ییاشگ هر رب لیوت نادنمشیدنا

 .دناهدش زکرمتم یللملا نیب ماظن رد یگتسبمھ داجیا دیدج یاھھیرظن رد شواک ،هژیو ھب و ،دیدج

 تسا مھم خیرات.١

 .تسا یراگن خیرات و خیرات زا ینادردق ،دروآیم مھدرگ ار لیوت نادنمشیدنا ھک ییاھدرکیور زا یکی

 یاھراتخاس و یللملا نیب یاھراجنھ ھعسوت و روھظ رت قیمع کرد یارب لیوت نیرکفتمو نارگشھوژپ

 ؛اکیرمآ "فشک" .دنوریم بقع ھب لاح نامز زا مدق نیدنچ بلغا ،صاخ یخیرات طیارش رد ینامزاس

 ھظحل ؛"تمومیق" و "یگدنیامن " ماظن ؛یناھج گنج ود ؛اقیرفآ و ایسآ رب ییاپورا مسیلایرپما شرتسگ

 و ،١٩٩٠ و ١٩٨٠یاھھھد رد مسیلاربیلوئن شرتسگ ؛١٩٧٠ ھھد یھدب و تفن نارحب ؛ییادز رامعتسا

 و )ایربیل یروھمج ات نیچ یروتارپما زا( ییاپوراریغ یاھ مسیلایرپما اب هارمھ – "مسیرورت اب گنج"

 
12 Chagos Advisory Opinion 
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 یاھیگژیو نیا زا یشخب اھنت ،یرامعتسا اسپ یاھتلود طسوت یرامعتسااسپ یاھتنوشخ زا یرامشیب تاظحل

 .دنور یم رامش ھب یخیرات

 و للملانیب قوقح کرتشم طاقن ھب ات تسا هداد هزاجا لیوت ناوریپ ھب عونتم یاھھچخیرات نیا ھب ھجوت

 تردق ریثات و روضح نداد ناشن اب ار للملانیب قوقح ندوب یدعب کت یلک روط ھب و ،دننک ھجوت مسیلایرپما

 ضورفم خیرات ندرب لاوسریز ،لاح نیعرد .دنشکب شلاچ ھب للملانیب یقوقح ماظن ھعسوت و یریگ لکش رد

 تیروحم اب دیدج یاھشبنجو نیزگیاج یاھشناوخ ات تسا هداد هزاجا لیوت ناوریپ ھب للملا نیب قوقح

 و مدرم تیمکاح قح ات ،دش رکذ الاب رد ھکروطنامھ ،گنودناب زا :دنھد ھئارا یناھج بونج یاھروشک

 یللملا نیب نامزاس و للملانیبی داصتقادیدج لمعلاروتسد ،دھعت مدع شبنج ،یعیبط عبانم و تورث رب اھتلم

 .نازرواشک

 

 دنکیم رییغت ھطلس ماظن .٢

 رب نآ یاھداھن و اھراتخاسریثأت یسررب و ،وس کی زا »یللملا نیب ھعماج« ینالوط ھچخیرات ھب هاگن اب

 دیقم مسیلایرپما و ھطلسزا ایوپ حرش ھئارا و فیرعت ھب لیوت ناوریپ ،رگید یوس زا بونج ناھج و مدرم

 ،دنزاسیم ار دوخ خیرات اھ ناسنا«  ھک دنرواب نیا رب  ،تسیسکرام ناخروم اب هارمھ لیوت ناوریپ .دناهدش

 ،دنزاسیمن دناهدرک باختنا دوخ ھک یطیارش تحت ار خیرات اھنآ .دوشیمن ھتخاس دنھاوخیم ھکروطنآ اما

 ».دنزاسیم تسا هدیسر ثرا ھب ھتشذگ زا و ھتشاد دوجو لبق زا ھک یطیارش رد ارنآ ھکلب

 ھتشذگ رد ییاج رد ار نآ ناوتب ھک تسین »یخیرات« هدیدپ کی لیوت نیرکفتم هاگدید زا مسیلایرپما ،نیاربانب

 یاھناکم ،اھنامز رد ھک تسا یطیارش و نراقتمان تابیکرت زا عونتم یاھعومجم لماش ھکلب .درکروصحم

 زا ؛یلحم و یلم ات یللملانیب زا .تسا هدوب مکاح توافتم یاھتموکح رد و فلتخم لاکشا ھب فلتخم

 رھ ،فلتخم لاکشا نیا .هریغ و یناسنا ریغ ات یناسنا زا ؛یدام ات کیژولوئدیا زا ؛یصوصخ ات یمومع

  .دنکیم یزاسزاب و دزاسیم - ار نامدوخ عقاو رد و - ام فارطا ناھج زور

 

 دننکیم رییغت ناتسدورف .٣
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 ھب ھن لیوت شبنج لامش و بونج ناھج یدنب میسقت .دننک یم رییغت زین ناتسدورف ،دنک رییغت ھطلس رگا

 ،یداصتقا طباور لماکت مدعو لماکت لیلحت و ھیزجت یارب ھکلب ،یرگید رب یکی یرترب ای زیامت ناشن ناونع

 ،یگدنھانپ یاھوگلا و ترجاھم راثآ و للع یسررب لماش اھنیا .دوشیم هدافتسا یناھج یقوقح و یسایس

 ریاس و یناھج کناب ،لوپ یللملانیب قودنصریثأت و ؛ناھج رسارس رد یموب تیمکاح ھب طوبرم لئاسم

 یزنودنا ات نانوی زا فلتخم یاھروشک نایم و لخاد رد یرباربان و رقف داجیا رب یللملانیب دنمتردق یاھداھن

  .دوشیم

 ناونعھب ھکلب ،تباث یاھتیعقاو ناونعھب ھن لامش و بونج ناھج  ،لیوت رب ینتبم  یاھشھوژپ رد ،نیاربانب

 تارییغت و ،یاھقطنم یاھدنور ،یموب تایصوصخ ھب خساپ رد دیاب ھک دنوشیم کرد ایوپ یاھبوچراچ

 رھ زا شیب عوضوم نیا ،زورما .دنوش فیرعتزاب و لامعا یناھج یسایس و یداصتقا ماظن رد رتگرزب

 ییایفارغج قطانم و اھتلود نورد و نیب یرباربان ندش رتقیمع اب ام اریز ،دراد تیمھا یرگید نامز

 قوقح دقن .تسا نیمز نانکاس ناونع ھب ام لباقتم یاھتیلوئسم روآدای ھک یرباربان – میتسھ وربور توافتم

 شبنج یگدرتسگ ھکلب .تسین لیوت ندوب عیدب و ماگشیپ لیلد اھنت یتسیلایرپما هژورپ کی ناونع ھب للملا نیب

 ھجوت زکرم )ار ناھج رتشیب ای( ار ناھج مدرم ریاس ،برغ رب زکرمت یاج ھب ھک تسا هدش ثعاب لیوت

 هزرابم یارب رشب قوقح ییاناوت ھک دناهدرک لالدتسا لیوت نارظن بحاص ،ھتشذگ ھھد ود لوط رد .دھد رارق

 و ھعسوت یاھتسایس ھک دنتسھ یعدم نینچمھ اھنآ .تسا دودحم رایسب مسیلاربیلوئن برخم تارثا اب

 هاگن هراومھ یملع شبنج نیا .تسا ھناضرغم یراتخاس رظن زا و ساسا زا یراذگھیامرس یاھبوچراچ

 روھظ لاح رد زین لامش ناھج رد لیوت ھباشم یاھدرکیور  نونکا ھک تسا نیمھ ھب و ،ھتشاد لومش ناھج

 .تسا هدیسر یھباشم جیاتن ھب ]لامش و بونج رد[ یملع یاھشھوژپ یلصا نایرج و تسا

 

 تسا یھجودنچ هزرابم .۴

 ھک میریگیم ھجیتن ،دننکیم رییغت ناتسدورف و ھطلس رگا و ،تسین ھتشذگ ھب طوبرم طقف مسیلایرپمارگا

 قوقح نیب ھطبار یزاس فافش یاتسار رد لیوت هزرابم ،یلک روطب .تسا یھیالدنچ یاهزرابم  لیوت هزرابم

 ھک تسا یدیلک تاظحل ییاسانش لابندب لیوت ،رتقیقد نایب ھب .تسا لاح و ھتشذگ رد مسیلایرپما و للملانیب

 ییاکتا ھطقن یللملا نیب نیناوق ھک ییاھ ناکم و هدرک نییعت ار یللملا نیب یقوقح مظن مسیلایرپما نآ رد

  .تسا هدش ھطلس یارب
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 تئارق ھئارا و ،یقوقح لوصا و میھافم یناوخزاب و یسررب ھب فوطعم لیوت راک روتسد ،ھتفر مھ یور

 ناونع ھب .دراد ھجوت یداصتقا و یسایس یقرتم یاھقفا و اھدرکلمع ھب ھک تسا للملا نیب قوقح زا دیدج

 طسوت ملع دیلوت زا ینادردق ھب ،دھدیم تیمھا یملع یروآون ھب ھک هزادنا نامھ ھب لیوت ،یرکف هژورپ کی

 .دراد ھجوت زین نارگید و لیوت ناققحم

 تسا عوقو لاح رد هزرابم .۵

 ،تسینیمف نازادرپ ھیرظن دننامھ ،شبنج نیا نیرکفتم ،لیوت یسایس شنک و شھوژپ یگدرتسگ ھب ھجوت اب

 و اھتلود نیب هرجاشم .دناهدرک دیکات یسایس شنک رانک رد دارفا یصخش یگدنز ھبرجت ھب ھجوت تیمھا رب

 یاھروشک زا یرایسب .دنکیم دیکات یصخش یگدنز ھبرجت ھب ھجوت تیمھا رب زین بونج ناھج نادنورھش

 یسارھھناگیب و ھناملاظ یاھیگژیو ،لقتسم تلود داجیا و یرامعتسا تموکح تسکش زا سپ بونج ناھج

 رد ھتساوخان ای ھتساوخ ندش راتفرگ .دناھتفرگ دوخ ھب ددجم ،دندوب دناهدرک رارف نآ زا ھک ار مسیلایرپما

 تاضارتعا لباقم رد ،هرمزور یگدنز دیدش ندرک یتینما رد یتسدمھ ،فرصم و دیلوت برخم یاھ ھخرچ

 زا یرایسب رد مسیلایرپما ثاریم ھلمج زا ،دنتسھ رامعتسا فدھ زونھ ھک یموب یاھتیلقا و اھهورگ

   .دوشیم هدید ینونک یاضف رد لاعفریغ و لاعف یلکش ھب ھک تسا موس ناھج یاھروشک

 

  .نیرتکد ھن ،تسا رطاخ قلعت .داھن ھن ،تسا ھکبش .بتکم ھن ،تسا شبنج لیوت تفگ ناوتیم ، نایاپرد

 ناھج ھب ھک تسا ییاھخساپ زا ھتفرگرب ،زیچرھ زا شیب ،شبنج نیا یگدرتسگ ھب دھعت و یریذپان یگتسخ

 .دریگیم ناھج زا ھک یتاماھلا و دھدیم

  ــــــــــــــــــ

 

 ،اجوھاپ ایدناس ،ایسن یکوساو ،سکان بار ،یگنا ینوتنا و شاھیریرحت تیامح یارب زناویا رفینج زا دیاب

 زا مھاوخیم نینچمھ .منک رکشت تسپ نیا ھیلوا یاھھخسن قیقد ندناوخ یارب زدلونیر ناج و تیفراپ زر

 ددجم راشتنا هزاجا و لیوت زا یلک هاگن نیا نتشون ھیلوا توعد یارب للملانیب قوقح تخاس لاح رد گالبو

 .منک رکشترشب قوقح ھب یداقتنا رکفت طسوت نآ
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 .تسا تنک هاگشناد رد یداقتنا للملانیب قوقح زکرم ریدم و قوقح دشرا سردم ،اوالسا سیئول

 نوتلراک هاگشناد رد یقوقح تاعلاطم و قوقح یرتکد وجشناد یقاطود ایلح

 رشب قوقح دشرا سانشراک یضرع میرم


