
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ایراتلورپ یروتاتکید داب زوریپ ،ناریا یرادھیامرس تلود داب نوگنرس

 ١٣ هرامش                                                                                                                                                                                  ١۴٠١ ریت ٢۴   

 دنھاوخیم هاگرھ یتسیلایرپما یاھروشک
 یاھورین و ناشکتمحز شبنج ھیلع
 ،دننک یھدنامزاس ار یاھئطوت یبالقنا
 و رس نیرتمک اب روشک کی رد ار نآ ادتبا

 .دننکیم شیامزآ ادص
 نیب نیمرجم دادرتسا داد رارق سیون شیپ

 کیژلب یرتسگداد ترازو و ناریا ریفس
 نیا .دیسر ءاضما ھب ١۴٠٠ دنفسا ٢٠ رد
 رد ١۴٠١ هام ریت ١۵ رد سیون شیپ
 کیژلب ناملراپ یجراخ طباور ھتیمک
 نیا .دش ءاضما و تفرگ رارق دییأت دروم
 ھب زین کیژلب ناملراپ رد دیاب دادرارق
 دادرارق نیا زکرم ھلأسم .دسرب بیوصت
 رب .تسا روشک ود نیب نیمرجم دادرتسا
 رگا ،دادرارق یاھدنب زا یکی یانبم
 و مرج ،روشک ود زا یکی زا یصخش
 .دیدرگ ریگتسد و دش بکترم یتیانج
 و دنکیم ھمکاحم ار وا روشک نآ هاگداد
 نیا قبط .دیامنیم نییعت تازاجم شیارب

 دنک اضاقت دراد قح مرجم ،داد رارق دنب
 روشک رد ار هدش نییعت تازاجم ھک
 .دنارذگب رس زا شدوخ
 ناراک تیانج دادرارق نیا قبط ھجیتن رد
 زا سپ کیژلب رد یمالسا یروھمج
 یاھتیصخش راتشک و لتق ھب باکترا
 یانبم رب یریگتسد زا سپ ،نویسیزوپا
 .دنوشیم هداد لیوحت ناریا ھب ناشیاضاقت
 دادرارق نیا بیوصت ھظحل زا اذل

 یارب کیژلب رد ناریا میژر ناراکتیانج
 زاب تسد نویسیزوپا ھیلع یتیانج رھ
 رد نوناق نیا یارجا زا سپ .دنراد
 یاھ تلود یارب هاوخلد باوج و ،کیژلب
 نتشادرب نایم زا یارب زین اھنآ ،یئاپورا
 یقرتم و یتسیلایرپما دض نویسیزوپا
 نیمھ  یرگید روشک رھ ای و نایناریا
 یاھورین .درک دنھاوخ یپک ار نوناق
 نیا یاشفا یارب یناریا یبالقنا و یقرتم
  یتسیلایرپما کانرطخ ھئطوت

 
 اھروشک نیا نامدرم نیب رد  ار نآ دیاب
 نآ یئاھن بیوصت زا ات دننک اشفا

 .دوش یریگولج
 

  وغل ات ار هزرابم
 یعاجترا دادرارق نیا

 !میھد ھمادا 
 

 نیرتینارحب زا یکی ینونک ناریا
 تارھاظت ؛تسا ناھج یاھروشک
 و راشقا یتشیعم تاضارتعا ،یرگراک
 یاھتساوخرد ،ھعماج یناتحت تاقبط
 یعامتجا یاھهورگ ھعومجم کیتارکمد
 یرما هریغ و اھنابایخ رد متس تحت
 .تسا ھتشگ موادم و یرساترس ، ھنازور
 و ریگب ،باعرا و بوکرس تسایس
 یاھورین هرمزور و ھنایشحو یاھدنبب

 زا ار دوخ یئآراک مھ ،میژر تبرض
 میژر ینورد یاھداضت مھ و هداد تسد
 کی .دیامنیم دیدشت زور رھ ار مکاح
 نورب هار ھک یراتخاس و قیمع نارحب
 راتخاس زا نتفر نورب ،نآ تفر
 .تسا یرادھیامرس

 میژر ،ینارحب طیارش و عاضوا نیا رد
 ور زا نانز ھیلع هرابود ار ریشمش ناریا
 بالقنا یلاع یاروش“ ھبوصم و ھتسب
 شرتسگ“ مان ھب ١٣٨۴ لاس  “یگنھرف
 هدرک ھناھب ار “باجح و فافع گنھرف
 ھب هامریت ٢١ نتخانش تیمسر ھب اب و
 شروی “باجح و فافع“ زور ناونع
 زاغآ “باجحدب“ نانز ھیلع ار یعیسو
 نامز رد ١٣١۴ ریت ٢١( .تسا هدومن
 )دوب یرابجا باجح فشک زور هاش اضر
 رد میژر ناتسداد ،یرظتنم رفعج دمحم

 یب ار ماظن زمرق طخ ١٣٩٨ دادرخ ٢٣
 .دومن مالعا یباجحدب و یباجح
 یمالسا یروھمج رد نانز باجح ارچ
 رھ لثم باجح هدیدپ؟تسا زمرق طخ
 طیارش رد ھشیر ،یعامتجا رگید هدیدپ
 روشک نیمکاح رکفت هویش و یداصتقا
 لضعم نیا ھب ندرب یپ یارب اذل .دراد

 یداصتقا للع لوا ھجرد رد دیاب یعامتجا
 .داد رارق یسررب دروم ار نآ
 لیلحت تھج زیزع هدنناوخ امش زا ام
                          ً       ناریا یداصتقا تیعضو حورشم  اتبسن
 یروھمج میژر یتاذ یزیتس نز ناینب ھک
 .مینکیم ششخب بلط ،دزاسیم ار یمالسا

 تأیھ ھسلج  رد یعفاش نیسحمالغ
 هراشا اب دھشم یناگرزاب قاتا ناگدنیامن
 ١۴٠٠ هامریت رد یناھج کناب شرازگ ھب
 رد ھک ناریا یلخاد صلاخان دیلوت« :تفگ
 درایلیم ۴۴۵ )یراج تمیق ھب( ٩۶ لاس
 دصرد ۵٧ اب ٩٩ لاس رد ،دوب رالد
 ھتفای لزنت رالد درایلیم١٩١ ھب شھاک
 هدافتسا( .تسا
 یاھهداد زا

DW( 
 رگراک اھنویلیم ندش راکیب ینعم ھب نیا

 .تسا یتامدخ و یتعنص

هرامش نیا بلاطم  
...نیمرجم دادرتسا دادرارق -  
یروھمج میژر و باجح ھلأسم -  
یمالسا   
یزاوژروب کزان رشق هاگ ھیکت -  
  مکاح  
؟تساجک رد شا میژر و ناریا رد    
یللملا نیب دیلوت نامزاس رد لوحت -  
یراد ھیامرس    
یراد ھیامرس میژر و راک ناکدوک -  
ناریا    
ولماش زا    ما ھتخانشان نارای رعش -  

 کانرطخ ھئطوت ،کیژلب و ناریا نیب نیمرجم دادرتسا دادرارق
 جراخ رد ناریا یبالقنا شبنج هژیو ھب و نویسیزوپا ھیلع یتسیلایرپما

 روشک زا

 میھد ھمادا رخآ ھب ات ار مسیلایرپما ھیلع هزرابم  

 یروھمج میژر و باجح ھلأسم

 یمالسا
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 فلتخم یاھشخب مھس لاس نیمھ رد
 نینچ یلخاد صلاخان دیلوت رد ازشزرا
 :تسا هدش دروآرب

 ناملآ یراذگھیامرس و تراجت تیاس
)GTAI(، ٢٠٢١-٢٠٢٠ لاس یارب،  
 ناریا یلخاد صلاخان دیلوت رد تفن مھس
 .دنکیم دروآرب ٪١٣٫٩ ار
 مھس ،یزکرم کناب یاھهداد ھب ھجوت اب

 تمیق اب یلخاد صلاخان دیلوت رد تعنص
 .تسا هدوب ٪۶٫١ دودح ١٣٩۵ لاس تباث
 ار لاس نیا رد تعنص دشر زوین داصتقا

  .تسا هدرک یبایزرا رفص
 سانشراک یمرک نامیا شرازگ یانبم رب
 مھس و ٪١۵٫۴ یزرواشک مھس ،یداصتقا

 .تسا یلخاد صلاخان دیلوت ٪۵٣ تامدخ
 صلاخان دیلوت رد  ندعم مھس ھجیتن رد
  .دیآیم تسد ھب۶١١٫ یلخاد
 مھس نونک ات قارع و ناریا گنج زا

 رھ یلخاد صلاخ ان دیلوت لک رد تامدخ
 زا ام یتقو .ددرگیم رتنوزفا ھلاس
 تبحص یلم صلاخان دیلوت رد تامدخ
 یتادراو و تارداص یاھتکرش مینکیم
 قارع و ناریا گنج نامز زا ھک یمیظع
 روشک جاتحیام ھیلک و دنتفرگ لکش
 نونک ات و نیمأت ار گنج جاتحیام ھلمجنم
 ناریا داصتقا ندب رب ولاز نوچمھ زین
 ھبساحم دیاب زین ار دنکمیم ار نآ و ھتسشن
 ھب ناشرس ھک میظع یاھتکرش نیا .مینک
 رد ،تسا لصتم یللملانیب یاھنرسنک
 لماع .دنراد رارق یلخاد دیلوت اب تباقر
 یدیلوت یاھتکرش یگتسکشرو یلصا
 مھس ردقچ رھ .دنتسھ اھنیمھ زین یلخاد
 یلخاد دیلوت مھس دور رتالاب تامدخ

 مھس مھ یکدنا و یزرواشک مھس ،یتعنص
 داصتقا زا شخب نیا .دیآیم نیئاپ ندعم
 و هاپس نارس تردق دی رد ناریا
 .تساھهدازاقآ
 ھیلک ناریا داصتقا لک رد ،ھجیتن رد
 مھس تامدخ ھب تبسن یدیلوت یاھھخاش
 رھ و دنراد یلم صلاخان دیلوت رد یرتمک
 اذل .دشیم رت قیمع فاکش نیا زین زور
 اب ھک ھتسکشرو و رامیب داصتقا نیا رد
 یمومع تورث لواپچ و یراوخ تنار
 و تارداص میظع یاھتکرش طسوت
 )ناریا نردم یراجت یزاژروب( تادراو
 ناشکتمحز یدیلوت راک زا کدنا دمآرد و
 شزرا زا راک یورین ،دوشیم نیمأت
 نارگراک .تسا رادروخرب یکدنا رایسب
 دنرادیمھگن ھنسرگ گرم زرم ات اھهام ار

 ناشیور ھب ار یعامتجا تاناکما مامت و
 .دندنبیم
 ،یداصتقا ھخرچ نینچ رد زین نانز رگا
 راشف لامعا ،دنوش رھاظ دیلوت ھنحص رد
 اھنآ یگدنکارپ و هدلوم یاھورین رب
 یمالسا میژر تبرض یاھورین طسوت

 تردق و دش دھاوخ لکشم نادنچ دص
 میژر اب ھلباقم رد یدیلوت یاھورین یعافد
 اذل .تفر دھاوخ الاب رایسب نآ تاقییضت و
 یارب نانز ھیلع تشحو و رورت وج داجیا
 عطقم رھ رد ھناخ ھب ناشنداتسرف
 میژر یاھتیجحرا وزج ،ینامز
 .تسا  یمالسا یروھمج
 ناریا یرادھیامرس میژر رگید بناج زا
 ناھاوخ زین ار ناشکتمحز یناجم راک
 ،ھناخ رد یناجم راک اب نانز .تسا

 ،یگنسرگ و رقف رد دنچ رھ ار هداوناخ
 .دنرادمھگن اپرس
 تاعرا و تاقییضت یداصتقا رگید تلع
 داصتقا صاخ عون رد ،نانز ھیلع
 زا یمالسا داصتقا .تسا ھتفھن یمالسا

 تراغ داصتقا ،مالسا ربمایپ ،دمحم نامز
 اب الاک راکتحا و یزودنارز ،تواپچ و
 ھجیتن .تسا هدوب ھجنکش و راتشک مرھا
 ھعماج رد تایداصتقا عون نیا لامعا

 راتشک و نادنز ،بوکرس ،یرادھیامرس
 یریگ اپ و تسد یورین ھک ،راک یورین
 زا اھرابنا رد الاک راکتحا ،ددرگیم یقلت

 ھشیدنا رد ھک ،نانز ندرک رابنا ھلمج
 ،دنتسین کرحتم یالاک زج یزیچ یمالسا
 شورف یارب اھارسمرح و اھھناخ رد
 دید زا دیاب اھالاک نیا .تساھنآ دوسرپ
 رد شورف یارب ات دننامب هدیشوپ نارگید
 .دننک هولج شزرا رپ بسانم ھظحل
 باجح و نانز دروم رد نآرق یاھھیآ مامت
چ تمدخ رد  اقیقد  ھب یداصتقا هاگن نین         ً      
 .تسا نانز
 نز ناینب ،داصتقا عون ود نیا لخادت

          ً                        و یعاجترا  الماک و ھناشنم دد یزیتس
 :دزاسیم ار ناریا یبھذم میژر صاخ
 ار عاطم نیا ات دنشاب هدیشوپ دیاب نانز
 دوجوم نیا .دنیبن “شابحاص“ زج یسک
 نامرف ھب شوگ و ریز ھب رس و عیطم دیاب
 رد .دنک تکرح بابرا هدارا قبط ات دشاب

 ات دنامب )رابنا( ھناخ رد دیاب لاح نیع
 نز باجح اذل .دسرب شورف ھب نارگ
 رود و یعامتجا ریقحت ھلحرم نیلوا
 یاھتیلاعف و دیلوت ھسورپ زا نز ندرک
 .تسا یعامتجا

 میژر زمرق طخ نانز باجح لیلد نیمھب
 یروھمج یبھذم - یرادھیامرس زیتس نز
 نیا ھمانسانش رگید نایب ھب .تسا یمالسا

 .دیدرک مالعا نانز باجح ، میژر
 هزرابم  ھک تفایرد ناوتیم ینشور ھب اذل

 لطاب رد تسیمادقا ،باجح ھیلع نانز
 .ھمانسانش نیا ندرک
 یمالسا یروھمج میژر ھک نیا درجم ھب

 شیپ ار گرزب رطخ نانز ،تفرگ لکش
 تروص ھب .دندرک ساسحا نارگید زا
 دودحم و زیتس نز نیناوق ھیلع ینویلیم
 ار یھوکش رپ تارھاظت ،میژر هدننک
 .دندیشک رب یدازآ دایرف و دنداد نامزاس
 ھک دوب جوارپ نانچنآ هزرابم و دایرف نیا

 :تفگ یکیتکات و هدز تشحو ینیمخ
 .“تسین یرابجا باجح“
 نادرمتلود مشخ باجح ھیلع نانز هزرابم
 رد .تخیگنارب ار هدنام بقع و لد روک
 تازاجم نوناق ١۴١ هدام رد ١٣٧۵ لاس
 :دیدرگ ھفاضا هرصبت نیا یمالسا

 رباعم رد یعرش باجح نودب ھک ینانز«
 زا سبح ھب دنوش رھاظ یمومع راظنا و

 دصناپ ات رازھ ۵٠ زا ای هامود ات زور ١٠
 دنھاوخ موکحم یدقن یازج لایر رازھ
 بالط تسشن رد ینیمخ نآ زا دعب ».دش
 یاھراک رد دنناوتیم اھنز« :تفگ مق
 باجح اب یلو دننک تکرش یعامتجا
 »یمالسا
 ار نانز تاضارتعا زا یجوم نانخس نیا
 نارتخد .دش ثعاب فلتخم یاھرھش رد
 تکرش رد لغاش نانز ،زومآ شناد
 رد لغاش نانز و ناریا یلم یئامیپاوھ
 تاضارتعا ھب تسد تارادا یخرب
 ھک دوب شبنج نیا ھیلع .دندز یاهدرتسگ
 ای یرسور ای« رگبوکرس یاھورین
 .دندادرس ار »یرسوت
 یاھورین و هاپس دیدھت نیا اب نانز هزرابم
 رد ھکلب دشن شوماخ اھنت ھن رگبوکرس
 رد یرتشیب قمع اب و رتعیسو یداعبا
 هدرتسگ ناریا میژر یسایس ورملق یانھپ

  .دش
 و نانز ھناروھتم و هدرتسگ تکرش
 یمومع تازرابم میدقت ھک یدایز ناینابرق
 میژر ھمانسانش ،دندرک ناریا ناشکتمحز
 .درک روھمم لطاب رھم اب ار
 مدرم تازرابم رد نانز تکرش عقاو ھب
 یروھمج میژر سوحنم رمع مامت رد
 هد داب رب نامناخ یاھتسایس مھ ،یمالسا
 هویش مھ و درک الم رب ار میژر یداصتقا



 ١٣ هرامش – ١۴٠١ ریت ١۴                                                                                                       نومک
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

3 

 ھب ار نیمکاح یئاطسو نورق رکفت
 .دنایامن نایناھج
 فشک ،لاس دنچ و لھچ نیا مامت رد
 عاجش ینانز .دوب یدرف ،یرابجا باجح
 یبوچ رب ار دوخ باجح ھتشذگ ناج زا و
 ھلباقم ھب ار میژر و دندرکیم نازیوآ
 .دندیبلطیم
 فشک و یرابجا باجح اب ھلباقم اریخا اما

 ریت ٢١ رد .تسا هدیدرگ یاهدوت باجح
 ار نآ میژر ھک یزور ینعی ١۴٠١ هام
 و هدرک مالعا “فافع و باجح“ زور
 نانز ھیلع اھنابایخ رد ار یدیدش لرتنک
 نانز زا یدایز دادعت ،دوب هداد نامزاس
 “باجح یب باجح“ راعش اب باجح نودب
 ناریا یاھرھش زا یدادعت یاھنابایخ رد
  .دندش رھاظ
 ،هدرتسگ ،یاهدوت تمواقم ،تکرح نیا
 ینابیتشپ زا راذگ ریثأت و ھناعاجش رایسب
 ناریا رد یقرتم و هدازآ ناسنا اھنویلیم
 .دیدرگ رادروخرب یللملانیب حطس رد و
 ھنادرخبان یاھتسایس ،یخیرات مادقا نیا
 ناریا یرادھیامرس میژر ھناراک تیانج و
 ھناخ و دیلوت زا نانز ندرک رود رد ار
 لامعا اب اھنآ ریقحت ،اھنآ ندرک نیشن

 هویش و یرابجا باجح ھنارگبوکرس
 اب ،نیمکاح یمالسا ھنازیتس نز رکفت

 .تسا ھتخاس ورھبور ھناحضتفم یتسکش
 ار دوخ ھمانسانش ھک ناریا یبھذم میژر
 ھیلع ھناعبس یمشخ اب ،دنیبیم هدش لطاب
 تموکح ،یتینما وج داجیا اب ،نانز
 یتسیشاف لرتنک و هدرک اپرب یماظن

 رد .دیامنیم لامعا اھنآ ھیلع ار یدیدش
 زور یئاضق هوق سیئر ھطبار نیمھ
 یئادز باجح یاهدوت تکرح ھیلع ھبنشود
 نانمشد زا یخرب« :تفگ ،نانز
 ھب ...یمالسا یروھمج ماظن هدروخمسق
 ییایحیب و یتفعیب و لاذتبا جیورت لابند
 یسیئر میھاربا و ».دنتسھ ھعماج رد
 باجح ھیلع ار نانز ریخا هزرابم
 ھعماج رد ھتفای نامزاس داسف جیورت«
 .دیمان »یمالسا
 و تراقح ریجنز ،دنتسھ ممصم نانز اما
 و تسد زا ار یعامتجا قیمع یتلادع یب
 نودب یلو رما نیا .دننک زاب دوخ یاپ

 لباق تازرابم نیا رد نادرم لاعف تکرش
 رد یزوریپ ھک یروط نامھ .تسین ققحت
 ناریا یرادھیامرس تلود ھیلع هزرابم
 نکمم ریغ نانز عیسو تکرش نودب
 هزرابم نیا دناوتب دیاش ناریا میژر .تسا
 هرابود نانز یلو دنار بقع ھب ار یاهدوت

 یعامتجا یھاگآ اب ،رتعیسو یداعبا رد
 یاھنابایخ رد رتخسار یاهدارا و رتالاب

 دھاوخ شلاچ ھب ار میژر ناریا یاھرھش
 .دیبلط
  .تسیرادھیامرس ھیلع هزرابم نوناق نیا
 تازرابم زا یشخب هزرابم نیا
 ھک تسا ناریا هدید متس مدرم کیتارکمد
 تمس ،رتعیسو یھدنامزاس اب دیاب

 .دریگ شیپ رد یتسیلایسوس
 
 
 
 
 

 ھک زور رھ ناریا یرادھیامرس میژر
 ھنامرشیب و رتعیسو ،رتراکشآ ،درذگیم
 مادعا و تاضارتعا بوکرس ھب رت
 یارب ار یزرم چیھ .دزادرپیم نیزرابم
 تمحز و راک نامدرم یگدنز ھب مجاھت
 نامدرم یگدنز ھن شیارب .دسانشیمن
 فیح و لواپچ رد ھن و دراد یتیمھا روشک
 رد دوجوم میظع یاھتورث ندرک لیم و
 رد یمیژر چیھ .درادیمھگن یدح ناریا
 ترفن دروم و دورطم هزادنا نیا ات ناریا
 هاگھیکت .تسا هدوبن تمحز و راک نامدرم
 و تابث یب ،کدنا رایسب ناریا رد میژر
 نیا یلصا هاگھیکت سپ .تسا نئمطمان
 هدنیامن میژر و یزاوژروب زا کزان رشق
  ؟.تساجک رد ،نآ
 ناوتیم یساسا باوج ود لاوئس نیا ھب
  :داد
 و نارگراک ،ناریا نارادھیامرس -١
 ھقبط ،دننکیم رامثتسا ار ناشکتمحز
 تمدخ رد میژر ،دنکیم تمواقم رگراک
 .دیامنیم بوکرس ار مدرم یرادھیامرس
 .تسا هدش دیدشت نامز تشذگ اب دنور نیا
 ریگب دزم یاھنپمول ناریا میژر هاگ ھیکت
 نیا دوجو اب   .تسا نآ حلسم یاھورین و
 ھب یلو تسا حیحص اساسا باوج نیا ھک
 ار ناریا میژر هزورما یگژیو ھجو چیھ
 یاھروشک مامت رد .دنکیمن نایب

 .تسا مکاح ینایرج نینچ یرادھیامرس
 و اھیصخش سابل و حلسم یاھورین
 یشخب مھ اھنآ هدرورپ تسد یاھنپمول
  .دنتسھ میژر زا

 ۴٠ ھسورپ کی رد ناریا میژر یگژیو -٢
 یخیرات تاقافتا ،یتاقبط هزرابم ھلاس
 اذل .تسا ھتفرگ لکش یلخاد و یللملانیب
 ھب ناوتیمن خیرات نیا یسررب نودب
 یزاوژروب کزان رشق هاگھیکت یتسرد
  .تخانشزاب ار شامیژر و مکاح
ھیامرس روشک رھ رد  الوصا  مھ ،یراد                 ً     

 ار دوخ هاگھیکت ھعماج رد رگراک ھقبط
 ھطبار کی نیا .یزاوژروب مھ و دراد
 کی هدمع داضت بطق ود نیب یکیتکلاید
 تسا نینچ زین ناریا رد .تسا ھعماج
 رد یزاوژروب فلتخم یاھرشق
 هاگھیکت مدرم نیب رد ناریا نویسیزوپا

هدش هدادنامزاس ناگدنیامن  اھاگ و دوخ  یا                        ً           
 یزاوژروب فلتخم یاھرشقً            الثم .دنراد
 یئاھنامزاس نویسیزوپا رد ناریا لاربیل
 نامزاس ،یلم ھھبج ،یدازا تصھن لثم
 یلو .دنراد ار نابلط تنطلس و نیدھاجم
 یتسیشاف یژاوژروب کزان رایسب رشق

 .تسین نینچ ،شاهدنیامن و ناریا رب مکاح
 و خیرات نیا لیلحت رضاح ھتشون فدھ
 یمالسا یروھمج میژر یعقاو هاگھیکت
 .تسا
 یدالیم ھتشذگ نرق ٧٠ یاھلاس زا
 یللملانیب دیلوت نامزاس رد یلوحت

 ھب دینک عوجر( .دش زاغآ یرادھیامرس
 اھدص نآ زا یشان ،)١٢ هرامش نومک
 یدیلوت و یلام میظع نرسنک رازھ
 نورد زا ھک تفرگ لکش یللملانیب
 تفرگ رارق سأر رد نرسنک ربا ۵٠٠نآ
 رما نیا .درک ھضبق ار ناھج داصتقا و
 ناھج یاھتلود ھیلک یسایس یگتسباو
 یاج ھب و درب نیب زا ار رگیدمھ ھب تبسن
 ھب اھتلود نیا ھمھ یگتسباو ،نآ
 نیا .دناشن ار یللملانیب یاھنرسنک
 ات و تفای ماوق ٢٠٠٠ لاس رد ھسورپ
  .تسا ھتفای لماکت نونک
 یاپ ون میژر ،یللملانیب طیارش نینچ تحت

 یمدرم ھیاپ زا ھک یمالسا یروھمج
 ١٣ رد ،دوب رادروخرب مھ یعیسو رایسب
 ار اکیرمآ ترافس نادنمراک ١٣۵٨ نابآ

 یزاوژروب کزان رشق هاگ ھیکت
 رد شامیژر و ناریا رد مکاح

 ؟تساجک

  یبالقنا ویتانرتلآ اھنت
،یرادھیامرس راتخاس  

تسا مسیلایسوس  
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 نامز ات ھک یلمع( .تفرگ ناگورگ ھب
 )دوب روصت لباق ریغ یولھپ تیمکاح
 دض تسژ ھنابیرفماوع ،مادقا نیا اب میژر
 ھک یلاح رد ،تفرگ دوخ ھب یتسیلایرپما
 یاھنرسنک ھب شدوجو قامعا ات
  .دوب ھتسباو یللملانیب یتسیلایرپما
 یارب یدعاسم طیارش یریگ ناگورگ نیا
 یاھروشک دییأت اب ات دروآ دوجو ھب اکیرمآ
 ،نیسح مادص جییھت اب ،یتسیلایرپما رگید
 ٣١ رد ار قارع و ناریا ھلاس ٨ گنج
 نیا رد .دزاس روھلعش ١٣۵٩ رویرھش
 ینابرق ار ناسنا نویلیم ١�۵ ھک گنج
 و نھک یتسیلایرپما یاھروشک ،درک
 یاھدوس یتسیلایرپما ون یاھروشک
 رازبا و ھحلسا شورف زا یرالد درایلیم
 رد ،گنج لاح رد یاھروشک ھب یتاکرادت
 .دنتشابنا دوخ یاھنابنا
 ھب رالد درایلیم ٣٠ یوروش ھحلسا شورف

 ١٩٨٩ ات ١٩٨٣ زا  اکیرمآ ،قارع
 قارع ھب رابتعا رالد درایلیم ١٫٢٠٠

 ھحلسا رالد اھدرایلیم و  .داد صاصتخا
 .تخورف ناریا ھب لیئارسا قیرط زا
 ۶ نیچ ،رالد درایلیم ١٧ اب ھسنارف
 ،درایلیم ۴ ھب کیدزن ایلاتیا ،درایلیم
 ٧٠٠ و درایلیم ٢ لیزرب ،درایلیم ٣ رصم
 و درایلیم ١ یوالسگوی و رالد نویلیم

 یدعب یاھفیدر رد و ،رالد نویلیم ٢٠٠
 ،ایناپسا ،ناملآ ،رطق ،یدوعس ناتسبرع
 نیرتمھم ناوتیم ار سیئوس و دئوس
 و ناریا و قارع ھب ھحلسا ناگدنشورف
 هدش روھلعش نینوخ گنج رایب مزیھ
 – قارع و ناریا گنج :عبنم( .تسناد
 )سکوزار ھتشون
 ناماس یردق ناریا داصتقا ،گنج نیح رد
 و یزاس ھحلسا یاھھناخراک اریز تفای
 تدش اب اھھھبج یاھزاین نیمأت تاسسؤم
 یگنج تاودا رگید و ھحلسا دیلوت لوغشم
  .دندوب
 ار مدرم هدنزخ یطحق کی دوجو نیا اب
 راشقا تاضارتعا لباقم رد .درکیم دیدھت
 ،اھیریگتسد ،یعامتجا تاقبط و
 تنایخ ھناھب ھب نیزرابم راتشک ،ھجنکش
 ھب و نوزفا مد یطحق ،یمالسا نھیم ھب
 ھمادا رب شنارای و ینیمخ یراشفاپ هژیو
 روشک شکتمحز مدرم زا یشخب ،گنج
  .درک رود میژر زا ار

 دعب ھشیمھ گنج نارود یافوکش داصتقا
 هدز نارحب داصتقا کی ھب گنج ھمتاخ زا
 مامت اب ھک یئاھھناخراک .دوشیم لیدبت

 دکار گنج زا دعب ،دننکیم راک تیفرظ
 دیدھت ار نارگراک ھمھ یراکیب ،دننامیم
 گنج زا دعب یعامتجا تالضعم ،دنکیم
 .دنامیم اجرب ھعماج رد یدامتم نایلاس ات
 هدنیامن ،هدز نارحب تیعضو نیمھ رد
 لوپ یللملا نیب قودنص و یناھج کناب
)IWF( تخادرپ اب و دندش ناریا دراو 

 مھ ،ناریا تلود ھب ماو رالد درایلیم ٧٢
 مھ و دندوبر ار ناریا یالط یزرا هریخذ
 رب ار دوخ یرگراک دض ادیدش نیناوق
 .دندرک لیمحت راک طیحم
 درب یپ  گنج ھمتاخ زا دعب ناریا میژر
 دیاب شاھقبط تیمکاح ھمادا یارب ھک
 یژولونکت و رتشیب حلسم یاھورین
 شخب اذل .دشاب ھتشاد رایتخا رد یرتالاب
 و تاحیلست جرخ ار یتفایرد ماو مظعا
 شخب نونک ات ھک دومن یماظن یورین
    .دعلبیم ار روشک ھجدوب مظعا
 نیلولعم لضعم ،یرگراک دض نیناوق

 و گنج لاس ٨ زا یشان یطحق ،یگنج
 تشیعم لابق رد یعاجترا یاھتسایس
 دش ھعماج رد نایلغ و باھتلا ثعاب ،مدرم
 راداوھ ناشکتمحز زا یرگید شخب ھک
  .دومن رود نآ زا ار میژر
 میظع نرسنک ١۶٠ گنج زا دعب
 ناریا قاطا :تیاس زا تاعالطا( یللملانیب
 یارب )1401 دادرخ 26 رد تئارق – نیالنا

 .دندش ناریا دراو دیلوت و یراذگھیامرس
 نئمطم دنور یارب ناراذگھیامرس نیا
 .دندوب مارآ و تکاس ناریا ھب جاتحم ،دیلوت
 شمارآ و توکس اب یروشک داجیا یارب
 یمالسا یروھمج میژر ،یناتسروگ
 نیمزرس نیا زرابم نادنزرف زا نارازھ
 ھب ھتشذگ نرق ۶٠ یاھلاس رد ار
 نارابریت یاھھخوج و راد یاھھبوچ
  .درپس
 ناکت یجراخ یاھھیامرس ھک نیا دوجو اب
 داد ناریا داصتقا ھب یاھظحالم لباق تبثم
 و ،هدرتسگ و کانلوھ تیانج نیا یلو
 نیا بناج زا ھک یدیدش رامثتسا

 یلخاد یزاوژروب و یجراخ یاھتکرش
 هاگھیکت ،دشیم لامعا ناشکتمحز رب
 فیعضت یدج روط ھب ار میژر یمدرم

 شخب داژن یدمحا یتاباختنا بلقت .درک
 ھب ار ناریا یزاوژروب هدرخ رگید
 )زبس شبنج( .دناشک ضارتعا
 یب ، رقف ھیلع مدرم یپ رد یپ تاضارتعا

 ات دش ثعاب یعامتجا تالضعم و یقوقح
 ار رگید حانج ،میژر یاھحانج زا یکی
 اب دناوتب ات دوش کرحتم و کچوک ،دعلبب

 ھیلع یفاک یورین اب و ماگنھ ھب ،تعرس
 شکتمحز یاھهدوت هدنبای شرتسگ شبنج
 ھب رما نیمھ .دوش ھنحص دراو یقرتم و
 نآ زا ار میژر یمدرم هاگھیگت لماک روط
 .داد رارق شالباقم رد و درک ادج
 یاھدیدھت و اکیرمآ نوزفازور یاھمیرحت
 طاقن نتفای رد ،ار میژر تیلاعف ،نآ یعقاو
 اکیرمآ ندرک لوغشم و ھنایمرواخ یھرگ
  .درکیم دیدشت ،نآ رد
 .دوب ھیروس یھرگ طاقن نیا زا یکی
 زاگ لمح ھلول ثادحا تھج رطق داھنشیپ

 درایلیم ١٠ شزرا ھب یرتمویلیک ١۵٠٠
 ،ناتسبرع قیرط زا اپورا ھب رطق زا رالد
 ٢٠٠٠ لاس رد ھک ھیکرت و ھیروس ،ندرا
 تفلاخم اب ٢٠٠٩ لاس رد ،دش حرطم
 زاگ ٪٧٠ اریز .دیدرگ ھجاوم دسا راشب
 زا یئاپورا یاھروشک هدافتسا دروم
 رد ھلول نیا ثادحا .دوشیم نیمأت ھیسور
 و اکیرمآ .دوب ھیسور عفانم اب لماک داضت
 ینوگنرس ھب میمصت یئاپورا یاھروشک
 یروھمج ،ھیسور .دنتفرگ دسا راشب
                 ً                    یتصرف نینچ رظتنم  اقافتا ھک ار یمالسا
 میژر یاھورین .دناشک ھیروس ھب ،دوب
 راشب فلاخم یاھورین ھیلع تسناوت ناریا
 مھرد ار شعاد یاھورین و دگنجب دسا
 راشب زین ھیسور میقتسم تلاخد .دبوکب
 حرط و درک مکحم شیاج رب ار دسا
 عفانم و دش ھجاوم تسکش اب اکیرمآ

 یروھمج یلو .دیھج رطخ زا ھیسور
 تابسانم ھیروس تلود اب تسناوت یمالسا
 ھب و دھن انب ار یاهدرشف یسایس یداصتقا

 دوخ یسایس یاھهاگھیکت زا یکی ناونع
 نیا اما .دیامن هدافتسا نآ زا ھنایمرواخ رد
 ھنیزھرپ یلیخ ناریا مدرم یارب هاگھیکت
 ،ھشیپ تحالف هللاتمشح ھتفگ ھب .دوب

 تسایس و یلم تینما نویسیمک وضع
 ٣٠ یمالسا یروھمج« سلجم یجراخ
 هدرک ھنیزھ ھیروس رد رالد درایلیم
 ».تسا
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 و داصتقا رب اکیرمآ یمیرحت یاھراشف
 و یاھتسھ لئاسم رس رب ناریا تسایس
 یاھتساوخ لباقم رد ناریا میلست
 و بناج کی زا یئاکیرمآ یاھنرسنک
 ندش هزیلاکیدار و شرتسگ ،دیدشت
 زا ناریا رد یقرتم یاھیورین تازرابم
 داجیا رد ار میژر تیلاعف ،رگید بناج
 هد ناریا زا جراخ رد دیدج یاھهاگھیکت

 عجرم رب ھیکت اب ناریا میژر .دومن نادنچ
 و ماجسنا ھب تسناوت قارع رد ھعیش دیلقت
 نیا .دنک کمک یبعشلادشح ذوفن شرتسگ
 و لسوم لاغشا زا دعب ارھاظ نامزاس
 ھیلع ،شعاد طسوت شافارطا یاھرھش
 ار تیعقاو یلو .دمآ دوجو ھب شعاد
 جیسب یاروش سیئر ناھد زا ناوتیم
 قارع جیسب« :دینش ،ینیسح لیقع ،قارع
 ».تسا هدش لیکشت ناریا جیسب ھبرجت اب
 انلیا راگنربخ ھب ١٣٩۴ رد یکلام یرون
 زا قارع جیسب راتخاس رد ام« :دیوگیم
 ریبد ،ینیسحلا ».میتفرگ وگلا ناریا جیسب
 قارع یاھنویزیولت ویدار ھیداحتا لک
 قارع کیژتارتسا قمع ناریا « :دیوگیم
 لھا و دنوادخ زا دعب ام یساسا هاگھیکت و
 یروھمج ام ،تسا تیعجرم و )ع(تیب
 دوخ یارب یھلا هریخذ ار یمالسا
 یاھورین دادعت رضاح لاح رد ...مینادیم
 ابیرقت ھک تسا رفن رازھ ١۴٠ یبعش دشح

 و تنس لھا ار اھنآ زا رفن رازھ ۶٠
 لیکشت اھتیموق رگید و نایحیسم
 کی یبعش دشح یاھورین ھمھ ،دنھدیم
 یاھورین ھمھ و دنراد رظن کی و فدھ
 ربخ دک – قرشم تیاس( ».دنتسھ یبالقنا

697867( 
 زین قارع رد اکیرمآ تسایس بیترت نیدب
 رد مھ ناریا میژر و دش وربور تسکش اب
 تردق رد مھ و قارع مدرم زا یشخب نیب

 یمکحم اتبسن هاگ ھیکت تسناوت نآ یسایس
 .دروآ تسد ھب
 ندرک نوگنرس اب اھیثوح ھک ینامز
 یسایس تردق نمی تلود و روھمج سیئر
 ،دندرک دوخ نآ زا ٢٠١۵ رد ار اعنص رد
 لاسرا اب و تفاتش اھیثوح یرای ھب ناریا
 اھنآ تیوقت ھب یماظن تاحیلست و رالد
ً                               الماک ھقطنم کی رد نمی .تخادرپ
 نیا یبرغ بونج .دراد رارق کیژتارتسا
 باب ،یتوبیج یقرش بونج اب  روشک

 یاھتنا رد ھک دھدیم لیکشت ار بدنملا
 رس رب اذل .دراد رارق خرس یایرد
 نیب کیژتارتسا یھطقن نیا رب تیمکاح
 بناج کی زا ناریا و ھیسور ،نیچ عفانم
 رد رگید بناج زا اکیرمآ و ناتسبرع  و
 رد .تسا مکاح یدیدش یریگرد نمی کاخ
 ١٣۶٠ رد ،رود نادنچ ھن یاھھتشذگ
 نیسح دیس ،اھیثوح لوتقم ربھر
 و تفر ینیمخ رادید ھب یثوح نیدلاردب
 .دش وا دیرم
 

 
 
 و ینیچ یاھنرسنک و ناریا یارب اذل

 ظاحل ھب نمی نتشاد ،نآ رب مکاح یسور
 میژر .دراد یئالاب تیمھا کیژتارتسا
 اھ یثوح یتاحیلست و یلام تیوقت اب ناریا
 هدید کرادت دوخ یارب یرگید هاگھیکت
 .تسا
 هللابزح ناریا میژر رگید مھم هاگھیگت
 اب یئورایور رد امیقتسم ھک تسا نانبل
 زا شیب نونک ات ناریا .دراد رارق لیئارسا

 رد حانج نیا تیوقت رد رالد درایلیم ١٠٠
  .تسا هدرک ھنیزھ نانبل

 یاھنامزاس طقف ھن ناریا میژر
 ھبش یاھتلود یضعب و یتسیرورت
 تیامح ار دسا راشب میژر لثم یتسیشاف
 رس رب ار دوخ تمحر تسد ھکلب ،دنکیم
 یذوفن و یتمومکح ورملق رد ھک ینامدرم
 .دشکیم زین دننکیم یگدنز اھورین نیا
 نامتراپآ نارازھ قطانم نیا مدرم یارب
 ،دنکیم انب یاھقبط دنچ ھناخ اھدص رد
 رب و دزاسیم ناشیارب مامح و ناتسرامیب
 لرتنک اھنآ یگدنز ناراذگ و تشیعم
 .دنشاب ھتشادن رسک و مک یزیچ ھک دنکیم
 میژر یاھهاگ ھیکت عقاو ھب قطانم نیا

 اج نآ نامدرم .دنتسھ یمالسا یروھمج
 و تسد یمدرم میژر کی ار ناریا میژر
 اھنآ یاھزاین ھمھ ھب ھک دنسانشیم زاب لد
 .دنکیم یگدیسر

 یاھنرسنک یهدنزخ ذوفن لاح نیع رد
 ،ناریا داصتقا رد ھیسور و نیچ یللملانیب
 ھب مارآ مارآ ،ناوا نامھ زا ار میژر
 ھب .دندومن لیدبت دوخ تمدخ رد یرازبا

 و نیچ روشک ود تالدابم مجح ھک یروط
 درایلیم ۵١٫٨ ات ٢٠١۴ لاس رد ناریا
  ۶ – ادرف ویدار( .تفای شیازفا رالد
 درایلیم ۵٠٠ ھمانقفاوت )١۴٠٠ نیدرورف
 زا یرگید یاھهدالق زین ھلاس ٢۵ یرالد
 ندرگرب ینیچ یاھنرسنک ھب یگتسباو
  .درک مکحم ناریا میژر
 زا سپ زین ھیسور اب یراجت تالدابم مجح
 ھب ات ،اکیرمآ ترافس یریگ ناگورگ
 لاس رد .تسا ھتشاد شیازفا زورما

 ۴ دودح ھب تالدابم نیا مجح ٢٠٢١
 ،رادقم نیا .ددرگیم غلاب رالد درایلیم
 ناریا اب یسور یاھنرسنک تراجت زونھ
 و ناریا سانجا ،ھطساو اب ھک ار
 رب رد ،دننکیم ھلدابم ار رگید یاھروشک
 دک – ١۴٠٠ نمھب ٩ – انریا( .دریگیمن

 ھلاس 20 یراذگاو )٨۴۶٣٠٢١٨ :ربخ
 نادیم نیرتگرزب ھک سولاچ زاگ نادیم
 زا یکی ،ھیسور ھب تسا ناھج زاگ
 یللملانیب یاھدادرارق نیرتھنارگتراغ
 .دشابیم
 تراجت تالدابم مجح لک نتفرگ رظنرد اب

 ،رالد ردایلیم ۶٣٫١ ناریا یجراخ
 روشک ود یداصتقا ذوفن ھجرد ناوتیم
 نآ زا یشان و ھیسور و نیچ یتسیلایرپما
 .درک کرد ناریا رد ار اھنآ یسایس ذوفن
 میژر یجراخ هاگھیکت نیرتمھم ھجیتن رد
 و یداصتقا ظاحل ھب ،یمالسا یروھمج
 یاهزادنا ات و اکیرمآ لباقم رد یسایس
 و نیچ یتسیلایرپما روشک ود ،برغ
 و یسایس هاگھیکت یلو .دشابیم ھیسور
 یاھورین نامھ یمالسا یروھمج یاهدوت
 لرتنک تحت نامدرم و هدربمان یتسیرورت
 .تساھنآ

 یتدش اب ار روشک ناشکتمحز ناریا میژر
 و دشکیم دنب ھب ،دنکیم رامثتسا دننام یب

 نیا تقو نآ .دنکمیم ار اھنآ ناج هریش
 ار یلم عبانم و ھتشغآ نوخ ھب تورث
 یاھورین نیمأت یارب زاب لد و تسد
  .دنکیم جرخ اھنآ نامدرم و یتسیرورت
 زا یکزان رشق ،یریوصت ظاحل ھب

 میژر نآ هدنیامن و ناریا یرادھیامرس
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 ھمامع یناحتاف نوچمھ یمالسا یروھمج
 ار روشک نیا تمحز و راک یورین رس ھب
 یاھنرسنک بیج ات دناھتفرگ ناگورگ ھب
 و اھتسیرورت و دننابنایب ار بابرا
 .دننک هارمھ دوخ اب ار رگید نامدرم
 ،تارھاظت و تاباصتعا رد ھک نیا
 ای و یقارع ،یروس ،ینانبل یاھورین
 رھاظت لباقم رد تسد ھب ھحلسا ینمی
 ،دنوشیم رھاظ ناریا رد ناگدننک
 یروھمج میژر .یعیبطً         الماک تسیرما
 شنانمشد ھیلع ار دوخ ناتسود یمالسا
  .دنکیم ھنحص دراو و هدرک جیسب
 
 
 
 
 

 
 مود تمسق

 
 لاس رد ایند روشک ۴٩ رد نارگراک لک

 لاس رد و  ٨٨٣٧٠۴٠٠٠  =١٩٨٠
 دروآرب رفن ١٢٩٩٣٩٣٠٠٠ =١٩٩٧

 ١٨ ضرع رد رگید نایب ھب .تسا هدش
 ناھج رد رامثتسا ٪۴٧ دودح لاس
 .تسا هدیدرگ )رت هدرتسگ( رتیاهدوت
 یاھنرسنک دننام چراق شیور
یشان  ،یللملانیب نوزفا و  زور  تباقر   

نآ یعیسو  یگتخیمآرد زا   (Fusion) ار  
نامزاس دوخ  نیب .دنداد نیب  ھک  یروط  ھب   

یاھ لاس ات ١٩٨٠  ھب ١٩٩٢  یا  ھیامرس  
غلبم یگتخیمآرد   ٣٧۶٣  زا  رالد  درایلیم   

یناھج مرھ  یالاب  رد  اھ  تکرش  ھتشابنا 
دنامن .دش فقوتم  خیرات  نآ  رد  رما   .نیا 

لاس رھ  رد  ١٧۶٨  رد  رالد و  درایلیم   
لاس دودح ٢٠٠٠  رالد   ٣۴٩٨  درایلیم   

لصاح اھ  تکرش نویزوف   رد  .دمآ زا 
لاس  ٢٠٠١ Unctad للم نامزاس  ھب   

دھد یم شرازگ  نینچ  حطس :دحتم  رد   
یللملا نیب اب  ۶۵٠٠٠  یتیلم  دنچ  نرسنک   

دوجو یللملانیب  تکرش  ٨۵٠٠٠٠ رتخد   
نیا .دراد ھک  دیآ  یم شیپ  لاوئس  نیا  لاح   

زا عیسو  هرتسگ  نیا  اب  میظع  یاھ  تکرش  

؟ارچ دنا و  هدمآ دوجو  ھب  اھ اجک  لپونم  ،نیا 
 اب ھک دندوب یتلود میظع تاراصحنا
 دعب و دندوب هدش ماغدا یتلود یاھناگرا
دوس ،تاجن هار اھنت ،یناھج مود گنج زا  

رازاب و رد  ار  تباقر  نادیم  رت و  شیب  
دنتفای یللملا  نیب  شیازفا اب .دیلوت 

 تباقر یللملانیب حطس رد اھنآ نوزفازور
 ھیامرس مرھ یالاب رد ھیامرس تشابنا و
 رد ھک ھکیروطب .دباییم تدش زین یناھج
 مظعا شخب متسیب نرق ٩٠یاھلاس لیاوا

 یاھتکرش یالاب رد هدش تشابنا ھیامرس
 طسوت تسناوتیمن یللملانیب گرزب
 ماظن .ددرگ بذج ناھج یدیلوت تاسسوم
 راچد گرم ھتکس نیمود ھب یرادھیامرس
 راتخاس  ١٩٩١ لاس رد یلو دیدرگ
 مسیلایرپما- لایسوس یسایس یداصتقا

 یاھرد نآ زا یشان .تخیر ورف یوروش
 سپ و ،ھیسور و یقرش یاپورا یاھروشک
 ھیامرس یور ھب نیچ یاهزادنا ات نآ زا
  نیدب .دیدرگزاب یللملانیب یاھنرسنک
 یتسیلایرپما یرادھیامرس ماظن بیترت

 یللملانیب یاھنرسنک .تفرگ یاهزات ناج
 و ھیسور یرادھیامرس ماظن لد زا یدیدج
 ،اھتباقر و تشاذگ ھصرع ھب اپ نیچ
 داعبا اھندیعلب ای اھیشوج مھرد
 زاف دراو مسیلایرپما .تفای یاھقباسیب
 زاف - دیدرگ دوخ یگدیدنگ رد یرگید
 ای یداصتقا مسیلاربیل ریذپان تشگرب
  - نویسازیلابولگ
 دیدج طیارش اب قابطنا رد نآ زا یشان
 دیلوت نامزاس رد یرگید لوحت یللملانیب

 نآ تحت ھک دما دوجو ھب یللملانیب ھیامرس
ھب  زونھ ھک یلم یاھنرسنک رثکا ناشیاپ   

ریگ یلم  رازاب  دیلوت و  رد  یساسا  روط   
دوب تراجت  دنهدرک  رد  یبناج  روط  ھب   و 

دنتشاد مھس  یللملا  نیب دیلوت  یللملا و  نیب ، 
یللملا و نیب تراجت  یساسا بھ  روط  ھب   

یللملا نیب نیا .دندش هدناشک دیلوت  رد  نم   
یئاھرامآ اعدم  نیا  تابثا  یارب   اج 

 :مروآیم
سنمیز :سنمیز -١ یللملا  نیب شورف  مھس   

لاس رد  شا  شورف لک  ھب  تبسن   ١٩٨٠ 
دودح لاس ٪۵۴٫١  رد  ھک  دوب    ھب  ٢٠٠٠ 

نیا  ٧۵٫۶٪ یلللملا  نیب دیلوت  مھس  دیسر .  
لاس رد  نرسنک  دودح ١٩٨٠  لک ٪٢١٫٨   

لاس رد  ھک  دوب  شدیلوت  ھب  ٢٠٠٠   

زا ٪۶۴٫٣ سنمیز  ینعی  تفای  شیازفا   
ینیبانیب تکرش  کی  ھب )یللملانیب - یلم(   

دش لیدبت  یللملا  نیب تکرش  ھک  تسا هکی   
مھس زین  یلم  دیلوت  رد  یبناج  روط  ھب   
نیا یجراخ  دیلوت  نانکراک  دادعت  دراد .  

لاس رد  تکرش  ً       ابیرقت  ١٩٨٠   و ٪٣١٫٧ 
لاس رد  دودح  ٢٠٠٠   لک ٪۵٩٫٨ 

دوب شانانکراک . 
لاس رد  یجراخ  شورف  پورک : - نسوت  

اب  ١٩٨٠ ربارب  رد  ٪۴٣  ربارب  ٢٠٠٠   
اب رد و  ۶۵٪  تکرش  نیا  یجراخ  دیلوت   
لاس اب  ١٩٨٠  ربارب  لاس  ٪١۴٫٧  رد   و 

اب  ٢٠٠٠ یواسم   .تسا هدوب ٪۴۶٫١ 
زنب -٣ نیا :سدسرم  یجراخ  شورف   

لاس رد  نرسنک  یواسم ١٩٨٠   ۵۵٫۴٪  
رد شورف و  لک  یواسم  ٢٠٠٠ لاس   

شورف  ٨۴٪ رد ولک  نآ  یجراخ  دیلوت   
لاس اب ١٩٨٠  ربارب  دیلوت و  ٪١۴٫٧  لک   
اب  ٢٠٠٠ لاس رد یواسم  لک  ٪۶٨٫٩   

هدوب دیلوت   .تسا 
یئاکیرمآ یاھ  نرسنک ار  ھسورپ  نیمھ  ، 

یئاپورا یاھروشک  رگید  یسور و  ،ینیچ   
دنا هدرک یط  نپاژ  رد .و  ھک  یروط  ھب   

لاس یناھج و ٪٧٠ ،٢٠٠٠  تراجت   
نیا  ٪٨٠ ار  یللملا  نیب یراذگ  ھیامرس  

دنداد صاصتخا  دوخ  ھب  اھ   .نرسنک
عطقم رد  ھجیتن  رد  ات  ١٩٨٠   ٢٠٠٠  

ھب یلم  ً      اساسا  یاھ  تسارت اھ و  نرسنک  
دندشلپونم لیدبت  یللملا  نیب ً      اساسا   و یاھ 
 داضت دیدشت رثا رد دعب ھب ١٩٩۵ لاس زا
  ،اھیشوجمھ و یللملانیب یاھلپونم
 اھنت ،یللملانیب راصحنا ربا دصناپ

 دوجو ھصرع ھب اپ ،یناھج رازاب نیمکاح
 اھلپونم ربا تیمکاح میناوتیم ام .دنتشاذگ
 یگدرکرس رد ار رتفیعض یاھلپونم رب
 ربا یتامدخ نامزاس ھک ییاھتلود
 رد ھک ییاھتلود رب دنتسھ اھلپونم
 یبایدر دنرتفیعض یاھلپونم تمدخ
 جنپ ھناذگنوناق تیمکاح ھنومن یارب .مینک
 رگید  رب اپورا ھیداحتا دنمتردق  روشک
 )لودج ھب عوجر( .ھیداحتا یاضعا
 دیلوت دیدج نامزاس ریثات حیضوت زا شیپ
 تسا مزال ،یناھج داصتقا رد یللملانیب
 حیضوت یدیلوت نامزاس نیا یازجا ھک
  .دوش هداد
 ھیامرس دیلوت دیدج نامزاس یازجا
  :زا دنترابع یللملانیب

 :ھیامرس رودص یتاقیقحت نامزاس -١
 ربا رد هدش ھتشابنا ھیامرس مجح

 دیلوت نامزاس رد لوحت
 یرادھیامرس یللملانیب

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد
 دیدنویپب ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
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 تسا میظع نانچنآ یللملانیب تاراصحنا
 سیسات و ھیامرس رودص رد ھک
 ھب اھروشک رگید رد یدیلوت تاجناخراک
 یجایتحا اھروشک نا رد یلم ھیامرس
 رتشیب هار ود یلم ھیامرس اذل .تسین

 ھیامرس رد ای :تسین شایاپ یولج
 ،دوش لح ھیامرس هدننک رداص نرسنک
 تروص ھب یلم ھیامرس نیا رگا ینعی
 رد یلام ھسسوم ای و یدیلوت ھناخراک
 یتامدخ تکرش تروص  ھب ،تسا تیلاعف
 ھیامرس هدننک رداص یللملانیب نرسنک
  .دوش دوبان ای و دیارد
 ار ھیامرس رودص ھک یللملانیب کناب  -٢
 رداص نرسنک رب دوخ و دزاسیم نکمم
 ماغدا یارب .تسا هدش مکاح ھیامرس هدننک
 ،یتعنص ھیامرس اب یکناب  ھیامرس
 یلام ھیامرس نیا .تسا مزال یلام ھیامرس

 رد اب کناب اذل .تسا کناب رایتخا رد
 کی ھب یلام ھیامرس نتشاذگ رایتخا
 نآ یلام تیعضو رب ،یللملانیب نرسنک
 اذل .ددرگیم طلسم نآ رب و هاگا نرسنک
 زکرم و یعقاو نیمکاح گرزب یاھکناب
 یتسیلایرپما ماظن تردق هدننک نییعت
  .دنتسھ
 یاضما یارب :طباور نامزاس -٣
 تلود اب یمومع طباور میظنت ،اھدادرارق

 نآ رد دیاب ھک  یروشک تلود و دوخ
 و دریگ تروص ھیامرس رودص
  .دوش رداص اھنادب الاک دیاب ھک ییاھروشک
 حطس نیرتالاب رودص نامزاس -۴
 و مامت رودص تھج رازبا و یژولونکت

 یلام تاسیسات ای و یدیلوت ھناخراک لامک
  .رظن  دروم یاھروشک ای و روشک ھب

 حطس رد شورف و یبایرازاب نامزاس -۶
 .یللملانیب

 حطس رد ماخ داوم ھیھت نامزاس -٧
 .یللملانیب

 یزاس هداما و ھسسوم لرتنک نامزاس -٨
 رد ابقر ای بیقر رب یزوریپ یارب نآ

 یللملانیب حطس
 اب یللملانیب دیلوت نامزاس نیا ھسیاقم زا

 ھب ریز جیاتن ،نآ زا شیپ دیلوت نامزاس
  :دیایم تسد
 ات یللملانیب ھیامرس دیلوت نامزاس رد رگا
 ھب یلمکم ھب ھتشذگ نرق دون ھھد لیاوا
 رد یلو ،دوب جاتحم یلم ھیامرس مان 

 یجایتحا لمکم نیا ھب دیدج دیلوت نامزاس
 رد یللملانیب نرسنک ھیامرس و تسین

 نیا .دریگیم رارق لمکم ھیامرس اب لباقت
 یریگتھج رد ار یمیظع رییغت رما
 نامزاس رد .دروایم دوجو ھب اھتلود
 تاسسوم ھمھ ظفاح تلود ،نیشیپ دیلوت

 یلو .دوب اھنآ نابیتشپ و یلم یرادھیامرس
 عفانم ظفاح تلود دیدج دیلوت نامزاس رد
 .دنامکاح وا رب ھک ،تسا ییاھنرسنک ربا

 نیا رد یللملانیب یاھنرسنک ربا اریز
 یعقاو ناھدنامرف یللملانیب دیلوت نامزاس
 دربشیپ یارب اھتلود زا و دنتسھ اھتلود
 - یسایس مرھا ناونع ھب ،ناشفادھا
 رد ؛لاثم یارب .دننکیم هدافتسا یماظن
 ناملا تلود ھیسور و نییارکوا یریگرد
 دراو نییارکوا عفن ھب دیدرت یاھظحل نودب
 اب ھک یناملا تکرش نارازھ .دش نادیم

 مامتاب دنتشاد یداصتقا ھطبار ھیسور
 ھب تلود .دندرک ضارتعا لیاسو
 اھتکرش نیا .داھنن یعقو اھنآ ضارتعا
 تاراصحنا ربا یلو ،دندش تسکشرو
 یدرایلیم تالماعم یللملانیب زاس ھحلسا
 نینچ زا یشان .دندرک دقعنم ار یدوس رپ
 تلود یسایس یگتسباو ھک تسا یدنور
 ات یوق یاھروشک ھب فیعض یاھروشک
 یگتسباو و دنکیم طوقس رفص دح
 یاھتلود ھمھ یسایس - یداصتقا
 تاراصحنا ربا ھب ناھج یاھروشک
  .دنیشنیم شیاج ھب ،یللملانیب
 رودص نیشیپ دیلوت نامزاس رد رگا
 زاین ندروارب دح رد رازبا و یژولونکت
 نامزاس رد یلو ،تفرگیم ماجنا ،ژاتنوم
 رد رازبا و یژولونکت ،دیدج دیلوت
 اریز دریگیم تروص حطس نیرتھتفرشیپ
 دروم روشک رد  Z ات A زا دیلوت ھسورپ
 .دور شیپ دیاب رظن
 یملع شزوما نیشیپ دیلوت نامزاس رد رگا
 ماجنا ژاتنوم تایرورض و حطس زا
 نیسینکت تیبرت ھب اساسا و تفرگیم
 دیلوت دیدج نامزاس رد ،دشیم هدنسب

 ،سنھم نارازھ تیبرت یللملانیب ھیامرس
 یرورض یموب نیسینکت و سانشراک
 نیا ھک دوشیم ثعاب رما نیا .ددرگیم
 تارمعتسم ھمین وزج بلغا ھک ،اھروشک
 رادروخرب ییالاب یژولونکت زا ،دندوب

 ھیامرس تکرح زا ھک یاھیامرس اب و دنوش
 ھماج زا ییاھتمسق رد یجراخ هدش دراو
 یدیلوت یاھنرسنک دشیم زیررس
 روشک نآ داصتقا نیمز زا رس یاھتفرشیپ
 هاپس میظع نرسنک  لثم  .دروارب
 گرزب نرسنک اھدص و ناریا نارادساپ
 نرسنک دص ھتشون نیا رخآ رد .رگید یلم
 تحت ھک رترب یلم نرسنک دصناپ زا یلم
 هدش هدروآ ،دناهدمآ دوجو ھب قوف طیارش
 .تسا
 

 رادھیامرس دیلوت نامزاس لوحت ریثات
 راشقا رگید و رگراک ھقبط رد یللملانیب

.هدید متس و شکتمحز  
 

لماکت ھک دش هدروآ قوف روطس رد زا   
یرو ھشیپ  یاھھناوج ،ییاتسور  عیانص 

 عقاو رد .دما دوجو ھب اھرھش رد عیانص
 ،کود کی یاجب ھک یجاسن نیشام نیلوا

 و دناخرچیم مھ اب ار کود ١٨ ات١٢
 تکرح تسد یورین اب نآ کرحم  خرچ
 نیلوا و دش عارتخا ندنل رد ،درکیم
 داصتقا ھنحص رد یتعنص جاسن رگراک
 لاغز و زلف نداعم .دیدرگ رھاظ ناھج

 

 .دننکیم نییعت ار ھیداحتا  رگید یاھروشک نیناوق اپورا ھیداحتا دنمتردق روشک هد

 BIP ناملراپ رد یسرک اپورا ھیداحتا یاروش رد یار تیعمج روشک
 €درایلیم  ٢٠٠۴ زا ٢٠٠٢ ٢٠٠۵ زا ٢٠٠٢ نویلیم

 ١٩٧٧ ٩٩ ٩٩ ٢٩ ١٠ ٨٢ ناملا
 ١٣٣٠ ٧٢ ٨٧ ٢٩ ١٠ ۵٩٫٢ ھسنارف
 ١٣٠١ ٧٢ ٨٧ ٢٩ ١٠ ۵٩٫٩ سیلگنا
 ١٠٩۵ ٧٢ ٨٧ ٢٩ ١٠ ۵٧٫۶ ایلاتیا
 ۵٢٠ ۵٠ ۶۴ ٢٧ ٨ ٣٩٫۴ ایناپسا
 ٣۵٣ ٢۵ ٣١ ١٣ ۵ ١۵٫٨ دنلھ
 ٢٣۴ ٢٢ ٢۵ ١٢ ۵ ١٠٫۵ کیژلب
 ١١٠ ٢٢ ٢۵ ١٢ ۵ ١٠٫٢ نانوی
 ٩٧ ٢٢ ٢۵ ١٢ ۵ ١٠۵ لاقترپ

 ٢١٢ ١٨ ٢٢ ١٠ ۴ ٨٫٩ دیوس
 ١٩٧ ١٧ ٢١ ١٠ ۴ ٨٫١ شیرتا
 ١۵٢ ١٣ ١۶ ٧ ٣ ۵٫٣ کرامناد
 ١١٣ ١٣ ١۶ ٧ ٣ ۵٫٢ دنالنف
 ۶۴ ١٢ ١۵ ٧ ٣ ٣٫٧ دنلریا
 ١٧ ۶ ۶ ۴ ٢ ٠٫۴ گروبمازکول
 ون هار تاراشتنا - نیون یناھج مظن زارف رب نایادخ بورغ _ لگنا نافتشا :ذخام
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 رگراک نارازھ ،نیون یاھکینکت اب گنس
 رد ار )ناکدوک و نانز هژیو ھب( یتعنص
 ،راخب تردق فشک اب و درک زکرمتم دوخ
 ویتوموکول و یتعنص یاھنیشام نیلوا
 یاھرھش نآ زا یشان ھک دش ھتخاس یراخب

 لثم ییورشیپ یاھروشک رد یرکیپ لوغ
 ھک دش رھاظ ایلاتبا ای ھسنارف ،ناتسلگنا

 هریخ ار مشچ نآ ییابیز و لالج
 ھک اھنآ یعقاو ناگدنزاس یلو تخاسیم
 ھطوغ یلاثم یب تکالف و رقف رد
 راک راشف و رامثتسا طرف زا و دندروخیم
 تیرثکا و دندوب موکحم یجیردت گرم ھب

 مشچ ھب یلو ،دندادیم لیکشت ار تیعمج
 و عیانص تفرشیپ و لماکت اب .دندمایمن
 ،ھیامرس زکرمت و تباقر دیدشت ھجیتن رد
 رتدیدش و رتیاهدوت راک یورین رامثتسا
 تعنص لماکت زا ھیلوا ھلحرم رد .دشیم

 ،تردق چیھ ار نارگراک ،یرادھیامرس و
 ار اھنآ .درکیمن تظافح ینامزاس و ورین
 گرم مد ات و دنتسبیم قالش ھتخت ھب
 .دیچیپیم اضف رد ناشدایرف طقف .دندزیم
 دیلوت رد و تاجناخراک رد طقف نارگراک
 یرگراک یاھھیداحتا و دندوب لکشتم
 رد نارگراک تمواقم دندوب ھتفرگن لکش
 یدرف یاھیدزد تروص ھب ھیلوا لحارم
 دندوب هدرک دیلوت دوخ ھک یلوصحم زا

 یورین نینوخ بوکرس اب ھک دشیم رھاظ
 رد نارگراک .دیدرگیم وربور یتلود
 ار تمواقم هویش نیا یرمثیب ،ھبرجت
 لکشتم هزرابم دعب ھلحرم رد .دنتفایرد
 یاھنیشام بیرخت تروص ھب نارگراک
 تازرابم .تفرگیم تروص یدیلوت
 و ھیامرس دازا تباقر لماکت  اب نارگراک
 قیمعت و شرتسگ ،رامثتسا ندش یاهدوت
 نارگراک یاھسامت ادتبا رد .تفاییم
 ،لکشتم تمواقم نداد نامزاس تھج
 ینلع لکشتم تمواقم سپس .دوب ھنایفخم

  ١٨١٨ ،١٨١٢ یاھلاس رد .دیدرگ زاغا
 نارگراک دنلتوش و ناتسلگنا رد ١٨٢٢ و
 لکشتم تروص ھب ضارتعا ناونع ھب
 رد نارگراک هزرابم .دندیشک راک زا تسد
 ھیداحتا داجیا تساوخ ھب یدعب ھلحرم
 یرگراک یلام قودنص داجیا ،یرگراک
 و هدش راکیب نارگراک ھب کمک یارب

 و رگراک نیب راک ینوناق دادرارق تساوخ
 ریغ یاھھمیرج اب هزرابم و امرفراک
 نیا نطب زا .تفای لماکت ،ینوناق
 نامز نآ ات مولع یدنبعمج و تازرابم
 ھسنارف مدرم یسایس تازرابم و یرشب
 ھیلع ناھج نامدرم رگید و ایناپسا
 ناونع ھب مسیسکرام ،ھیامرس و مسیلاینولک
 ایراتلورپ یژولدتم و ینیبناھج
 و دش دلوتم )یتسیلایرتام کیتکلاید(
 سکرام طسوت تسینومک بزح تسفینام

 و .دیدرگ نیودت ١٨۴٨ رد سلگنا و
 لاح رد یلم یاھراصحنا ھک ینامز
 یرامثتسا لباق یورین رھ و دندوب شیادیپ
 ھب ،دوب هدش ھتفرگ راک ھب ،یلم ھنحص رد
 زکرمت دنور رد ھک ینامز ،رگید نایب

 رتدیدش و رتیاهدوت رامثتسا ،ھیامرس
 و یرگراک مظعم یاھھیداحتا ،دشیم
 لکش یرگراک یسایس یاھنامزاس سپس
 لوا لانویسانرتنا نآ زراب ھنومن ھک دنتفرگ
 یارب رگراک ھقبط شزیخ نیلوا .تسا

 دازا تباقر نارود رد ،یتاقبط ییاھر
  ١٨ زا  ھک دوب سیراپ نومک ،ھیامرس
 .دش لیکشت  ١٨٧١ھم هام ٢٨ ات سرام
 طسوت ایراتلورپ یخیرات شنج نیا
 بوکرس ھسنارف و ناملا یزاوژروب
 ھعماج ییاپرب ات شبنج نیا قفا یلو دیدرگ
 .دشخردیم نانچمھ یتسینومک یناھج
 ات ،هرمعتسم ھمین - لادوئف ھمین ناریا رد
 ھب ور اھروتکافونام مھدزون نرق طساوأ

 رگراک رازھ اھهد و دندوب لماکت و دشر

 لکشتم دوخ رد ار یروتکافوناف یناریا
 یاھلاس رد لاثم یارب .دندوب هدرک

 ھب بیرق ناشاک رد ١٨٣٩ - ١٨۴٠
 ھب لوغشم یفاب مشیربا هاگتسد ۶٫٠٠٠

 .دندوب راک
 مھ زا دھاش ام مھدزون نرق طساوا زا
 ،دشر ھب ور یاھروتکافوناف ندیشاپ
 تلود یگتسباو رما نیا تلع .میتسھ
 ناریا یاھگنج زا دعب( ھیسور ھب ناریا
 نودب یاھالاک دورو و سیلگنا و )سور و
 ھب اھروشک نیا کدنا کرمگ ای و کرمگ
 و اھروتکافونام نیا نیرتمھم .دوب ناریا
 مشیربا روتکافونام ،اھنآ نیرتهدرتسگ
 نرق رخاوا رد ھک دوب یفاب ھچراپ و یفاب
 ھنومن دنچ .دندیدرگ مدھنم ابیرقت مھدزون
 لاثم یارب
 نارازھ ،ناریا یاھروتکافونام بیرخت اب
  بارخ ھناخ ،راکیب یروتکافونام رگراک
 ندش یتعنص ناینب عقاو رد .دندش هراوآ و
 یخیرات لماکت ھجیتن ھک ناریا ھتسباو ریغ
 ،دشاب تسناوتیم اھروتکافونام نیا دوخ
 .دش هدیبوک مھرد
 اھروتکافونام ھک مھدزون نرق طساوا زا
 یناریا راجت زا یاهدع ،دندشیم مدھنم
 .دندرک سیسات یتعنص ھناخراک ۴٠ دودح
 لکش یارب یدام طیارش بیترت نیا ھب
 ایراتلورپ و رادھیامرس ھقبط ود یریگ
 یتعنص تاسسوم نیا یلو .دشیم هدامآ
 یاھتلود راشف اب اریز .دندییاپن یرید
 نیا ھب .دندش تسکشرو سیلگنا و سور
 خیرات نآ رد زین دیدج تابسانم نیا بیترت
 نارگراک طقف .دیدرگ یشالتم ھفطن رد
 ناونع ھب ناریا ییادتبا یاھھناخپاچ
 .دندنام یقاب یتعنص نارگراک
 مھدزون نرق ٩٠ ھھد ات ناریا نارگراک
                             ً       ؛یتنس نارگراک زا دندوب ترابع  اساسا
 ناریگبدزم ،ینامتخاس نارگراک لثم
 یاھهاگراک ،نازیر رکش و دنق ،فابیلاق
 نارگراک ،ناشارتگنس ،یتنس یگدنفاب
 اب ...هریغ و یزاسلافس و یرگهزوک
 رد اھھتشر نیا نارگراک ھک نیا دوجو
 اپرب ار دوخ یاھھیداحتا ھیوفص نارود
 ات مھدزون نرق طساوأ زا یلو دندوب هدرک
 یاھھیداحتا زا ،نرق نیا یاھلاس نیرخآ

 .دندوب مورحم دوخ یسایس و یفنص
 
                    ***** 
 ،مسیلایرپما روھظ و متسیب نرق زاغآ اب
 ھیامرس مجاھت دروم ناھج یاھروشک مامت
 ھیامرس رودص .تفرگ رارق یتسیلایرپما
 ھمین - لادوئف ھمین بلغا یاھروشک ھب
 نادنمتورث ھتخودنا ندش لاعف و هرمعتسم

 

 تسیرادھیامرس یاھروشک ھباشم یاھالاک نازرا دورو ھجیتن ھک یفاب مشیربا تعنص بیرخت

 رادقم لاس رادقم لاس عوضوم
 یگدنفاب هاگتسد
 دھشم رد مشیربا

 هاگتسد ١۵٠ ١۶-١٩١۵ هاگتسد ٢٠٠<١ ١٩٠٠

 مشیربا هاگتسد
 دزی یفاب

 و ددع ٨٠٠<١ ١٨٩٠
 رگراک ٠٠٠<٩

 هاگتسد ٧٠٠ ١٨٩٣

 مشیربا هاگتسد
 ناھفصا رد یفاب

 هاگتسد ١٢ ١٩ نرق رخاوا هاگتسد ٢۵٠<١ ١٩ نرق لئاوا

 یجاسن هاگتسد
 ناشاک لگدیب

 هاگتسد ۵٠ ١٩ نرق رخاوا هاگتسد ٣٠٠ ١٩ نرق طساوا

 مشیربا هاگتسد
 ناشاک یفاب

 هاگتسد ٣٠٠ ١٩٠٢ هاگتسد ٠٠٠<۶ ۴٠-١٨٣٩

ً       اتدمع تادراو
 یمشیربا ھچراپ

١٨٨٩ ۶�۵٠٠�٠٠٠ 
 ناموت

١٧�٠٠٠�٠٠٠ ١٩١٠ 
 ناموت

 - یوترپ اضرمالغ ھتشون »ناریا ھعماج یداصتقا راتخاس و یئایسآ دیلوت هویش« باتک زا ھتفرگرب
 ناریا رد یرادھیامرس نیوکت باتک - یھاشف اضر دمحم :زا سابتقا لودج تاعالطا
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 ،اھروشک نیمھ رد ھیامرس تروص ھب
 رد ایراتلورپ و یرادھیامرس دشر ثعاب

 ھک اھروشک یضعب رد .دیدرگ ناھج
 دندوب ھتسناوت یرتلورپ نیتسار بازحا
 رگراک ھقبط یعامتجا یاھشبنج سأر رد
 تمس کیتارکومد بالقنا اب دنریگ رارق

 دنتفرگ شیپ رد  ار یتسیلایسوس راتخاس
 ای و ھیسور رد کیتارکومد بالقنا لثم(
 ات )نیچ رد نیون کیتارکومد بالقنا
 رفن نویلیم  ٧٢٣ دودح متسیب نرق طساوا
 رد ،ناھج یدرایلیم ١٫۶  تیعمج زا
 یربھر تحت یتسیلایسوس یاھروشک
 ات رگراک ھقبط .دنتسیزیم ایراتلورپ

 هزرابم رد ھتشذگ نرق ۵٠ یاھلاس
 ھب یزاوژروب ھیلع ھتفای نامزاس
 دنچ رد و ھتشگ لئان یمیظع یاھدرواتسد
 رقتسم ار دوخ تردق یسایس هدودحم
 یاھگنج و یبالقنا جوم .دوب هدرک
 یتسیلایسوس یاھروشک ھیلع یتسیلایرپما
 .دنازرلیم ار ناھج ١٩۴٠ یاھلاس ات
 نآ رب یخیرات و یتسیلایرتام کیتکلاید
 .دوشیم میسقت ود ھب یاهدیدپ رھ ھک تسا
 هرابرد« هوزج رد ار یدنمنوناق نیا نینل
 تالمج اب ھنایھاد »کیتکلاید ھلأسم
 ندش ھناگود« :.دنکیم نایب نینچ یھاتوک
 ءازجا رب تفرعم و لک دحاو کی
 ار کیتکلاید ساسا و رھوج شداضتم
 ار ھلأسم نیمھ نودھستوئام .».دزاسیم
 ندش ھناگود« :درادیم نایب زجوم نینچ
 »ھناگی
 بازحا ،اھتلود رد ار ھلأسم نیا ام
 میناوتیم عماوج ھیلک تاقبط و یسایس
 .مینک یبایدر
 .تسین ینثتسم نوناق نیا زا زین ایراتلورپ
 ،ینیب ناھج ود زین ایراتلورپ فوفص رد
 و یرتلورپ راک کبس ود و تسایس ود
 ذوفن زا یشان ھک دراد دوجو یرتلورپ ریغ
 و یزاوژروب تاقبط یسایس کیژولوئدیا

 .تسیزاوژروب هدرخ
 ود یتسیلایرپما یللملانیب یزاوژروب

 و ھیسور یایراتلورپ رب ار یناھج گنج
 نیچ یایراتلورپ رب ار یناھج گنج کی
 ود نیا ناگدنوش رامثتسا .دومن لیمحت
 دندیبوک مھ رد ار مسیلایرپما مجاھت روشک
 یلو دندنار نوریب ناشروشک زا ار اھنآ و
 ؛دنتشگ رایسب بئاصم راچود زین دوخ
 روشک ،رادریگاو یاھیرامیب ،یگنسرگ
 و یداصتقا یاھتخاس ریز و ناریو
  .هدش دوبان یسایس

 اھهد ھک ،زیگنا مغ طیارش نیا رد تسرد
 یتسینومک شبنج فکرب ناج رداک رازھ
 راثن ناج گنج یاھنادیم رد اھروشک نیا
 یسایس - کیژولوئدیا لماوع ،دندوب هدرک
 نورد ،یزاوژروب و یزاوژروب هدرخ
 لماوع نیا .دندیرس تسینومک بازحا
 دقتعم و راکادف تسینومک نارازھ برخم
 هژیو ھب مود یناھج گنج نایرج رد ار
 و دندرک جارخا بزح زا یوروش رد
 .دندرپس مادعا یاھھحوج ھب ار یرایسب
 ار شاضارتعا دایرف اھراب نیلاتسا قیفر
 ان طیارش .درکیم دنلب تایانج نیا رب
 یرتلورپ ریغ تاقبط ذوفن ،یلخاد دعاسم
 یاھروشک تسینومک بازحا رد
 و یللملانیب دعاسمان طیارش ،یتسیلایسوس
 شبنج ناربھر ینورد تاھابتشا
 زا ار ایراتلورپ ماگ ھب ماگ ،یتسینومک
 شبنج تسکش اب .دنار بقع یسایس تردق
 و یلخاد یزاوژروب زا ایراتلورپ تردق و
 ینیشن بقع ھسورپ ،یتسیلایرپما

  لک رد یبالقنا و یقرتم یاھشبنج
 شبنج .دش زاغآ ناھج یاھروشک
 ذوفن و رتهدنکارپ زور رھ یتسینومک
 مد رھ نآ رد یزاوژروب هدرخ یژولوئدیا

 زاغآ اب .دشیم رت هدرتسگ و رتقیمع
 ،یبطق کت ناھج داجیا و نویسازیلابولگ
 یلو .دش دیدشت لالھمضا و یگدنکارپ نیا
 نیتسار یاھشبنج لاح نامھ رد
 زا ار تسکش رابغ و درگ ،یتسینومک
 ھعلاطم قیمعت اب مارآ مارآ ،دندودز دوخ
 و شبنج نیا تسکش للع دروم رد
 ،یفنم و تبثم لماوع ھیلک زا یدنبعمج
 ھیامرس ھیلع هزرابم و دندرک تسار رمک
 رد ار مسیلایسوس ھب ندیسر و یراد
 رد و رتینع براجت اب ،رتالاب یحطس

 .دندرک زاغآ یرتشیب بئاصم اب نمض
 یللملانیب دیلوت دیدج نامزاس
 یایراتلورپ رشق کی ،یرادھیامرس

 و شناد رپ ،رایشوھ ،صصختم یتعنص
 دوجو ھب یناھج حطس رد یللملا نیب دید اب
 ھقبط هدنھدنامزاس و زکرم ھک تسا هدروآ
 ماظن ندیبوک مھ رد تھج یناھج رگراک
 یتسیلایسوس ماظن یئاپرب و یرادھیامرس
 .تسا یللملانیب
 ردص ،تیمشا توملھ ھک یزور نآ زا
 شخب ود تدحو نشج رد ناملآ مظعا
 حیسم یلو درم مسینومک« :تفگ ناملآ

 رگید و رگراک ھقبط شرام ،»تسا هدنز
 ھب رتشیب شاماگ رھ اب ناھج ناشکتمحز
 ،یبطق کت ناھج .دشیم لیامتم پچ

 دنویپ مھ ھب ناھج لک رد زین ار ایراتلورپ
 رھ دعب ھب متسیب نرق ٩٠ لاس زا .داد
 روشک ھناخراک کی رد یمھم باصتعا
 دروم ،یرادھیامرس ای و یتسیلایرپما
 یاھھناخراک نارگراک عیسو ینابیتشپ
 لاثم یارب .دریگیم رارق اھروشک رگید
 تکرش یاکیدنس ینابیتشپ زا ناوتیم
  تاباصتعا زا ھموح و نارھت ینارسوبوتا
 و لپوا یاھھناخراک نارگراک ءهدرتسگ
 ....درب مان نگاو سکلوف
 

 ھب ات متسیب نرق رد ناریا رگراک ھقبط
زورما  

 و یللملانیب ھیامرس رودص اب ناریا رد
 یناریا راجت زا یضعب تورث ندش لاعف
 ھیامرس اب ماغدا رد ھیامرس تروص ھب

 زا دیدج یدیلوت تاسسؤم داجیا و یجراخ
 عیسو یاھشبنج ،دعب ھب ١٨٩۵ یاھلاس
 نیا .دیدرگیم هدرتسگ یرھش ناشکتمحز
 فرح یاھھیداحتا طسوت ھک اھشبنج
 ود زا ،دشیم تیوقت و ینابیتشپ نوگانوگ
 باریس زین یسایس و یتاعالطا عبنم
 تارکومد لایسوس نارگراک ؛تشگیم
 و دندرکیم راک ھیسور رد ھک یناریا
 تکرح رد ھیسور و ناریا نیب بترم
 رد ھک الاب تاقبط نارکفنشور و .دندوب
 ھب و دندرکیم لیصحت یبرغ یاھروشک
 نیا لک .دندومنیم تعجارم روشک
 لایسوس شبنج یانثتسا ھب ،شبنج
 رشتنم ناجیابرذآ زا ھک یسارکومد
  یسایس یداصتقا راتخاس تلع ھب ،دشیم
 ینومژھ ریز ،ناریا ھعماج کیژولوئدیا

  .تشاد رارق یبھذم یاھتیصخش
 ھطورشم بالقنا ھب ھک شبنج نیا
 تسناوت ،تفای لماکت ،)١٩١١-١٩٠٧(
 ،یرادلویت ،یراد هدرب و ژاورس راتخاس
 راجاق تلود ھک ار ھعماج یرادعاطقا
 نیون ھعماج و دبوکب مھرد ،دوب نآ هدنیامن
 ھب .دھن ناینب ار ناریا کیسالک یلادوئف

 اھلادوئف ،ناراد هدرب و نارادفرس یاج
 اھهدرب و اھفرس و دندمآ ھنحص ھب
 زا ،قسن یانبم رب ھک دندیدرگ یناناقھد
 یاھورین بناج کی و دندربیم مھس دیلوت
 گنج نایرج رد .دنتفرگیم رارق هدلوم
 لاوز ھب ور ناریا داصتقا لوا یناھج
 و یرھش یدیلوت تاسسؤم بلغا .تفر
 اتجیتن و دندش تسکشرو یزرواشک
 فعض ھب  ایراتلورپ و یزاوژروب
  .دندیئارگ
 اب هژیو ھب و مود یناھج گنج زا دعب
 یتسیلایرپما ھیامرس ،هاشاضر ندمآرب

 نارازھ .تشگ ریزارس ناریا ھب راولیس
 یتعنص یاھژاتنالپ و ژاتنوم ھناخراک

 ناریا یمالسا یروھمج یتسیشاف یرادھیامرس میژر اب نوگنرس



 ١٣ هرامش – ١۴٠١ ریت ١۴                                                                                                       نومک
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 و یلم ھیامرس ماغدا اب یزرواشک
 .دیدرگ داجیا یتسیلایرپما
 ١۶٠٠ یرسارس نھآهار :لاثم یارب
 رد هاش ردنب ھک دوب ناریا یرتمولیک
 جیلخ رد روپھاش ردنب اب ار رزخ یایرد
 طسوت طخ نیا . دنکیم لصتم سراف

 ،یئاکیرمآ ،یسیلگنا ،یناملآ یاھ تکرش
 ،یکیژلب ،یئایلاتیا ،یئایوانیدناکسا

 ھک دش ھتخاس یکاولسکچ و یسیئوس
 تایلام ندش ھفاضا طسوت نآ یلک ھجدوب
 یاھ تکرش و دیدرگ نیمأت رکش و دنق رب
   .دندرب یراشرس یاھدوس نآ لبق زا قوف
 ،روشک لک ینابرھش و یرمرادناژ سیسأت
 لیکشت ،نردم یئایرد یورین لیکشت
 ژاتنوم ھناخراک داجیا و یئاوھ یورین
 یناملآ ھیامرس اب یناملآ یامیپاوھ تاعطق
 سرکنوی یامیپاوھ دنچ دیرخ .یناریا و
 اب تفن دیدج دادرارق دقع ،ناملآ زا
 کناب و ناریا یلم کناب سیسأت ،سیلگنا
 یاھهار داجیا ،ینھر کناب و یزرواشک
 ...هریغ و ھسوش
 یاھھناخپاچ نارگراک ھیداحتا ١٩٠۶ رد
 شزاس تلع ھب دعب یلو دش ریاد نارھت

 لحنم ،تقو میژر اب تارکومد بزح
 ات و لوا یناھج گنج لوط رد .دیدرگ
 اپ ناریا رد یاھیداحتا چیھ ١٩١٨ لاس
 یاھھناخپاچ نارگراک نآ زا دعب .تفرگن
 ھیداحتا لیکشت ھب تسد هرابود نارھت
 لوبق ھب روبجم ار تلود و دندز
 و باصتعا قح ھلمج زا دوخ یاھتساوخ
 .دندومن زور رد راک تعاس تشھ
 و دنتشگ قیوشت رگید یاھھفرح نارگراک
 اب هزرابم نایرج رد ار دوخ یاھھیداحتا
 ھب دنداد لیکشت تلود یاھینکشراک
 رد ھیداحتا هد ١٩٢٢ لاس رد ھک یروط
 رازھ هد اھنآ رد ھک تشاد دوجو نارھت
 ،اھھیداحتا نیا یلو .دندوب لکشتم رگراک
 موھفم ھب یتعنص نارگراک یاھاکیدنس
 نارگراک ھیداحتا ھکلب .دندوبن نآ یزورما

 ھیداحتا ؛لیبق زا ،دندوب ناریا یتنس
 و تسپ ،اھیفابتسد ،اھیئاونان نارگراک
 نآ زا دعب ...و اھیشافک ،نفلت و فارگلت
 ھک دندومن شیادیپ ھب عورش یئاھھیداحتا

 ربخ ار روشک رد نردم عیانص روھظ
  و اومارت نارگراک ھیداحتا لثم ،دندادیم
  .اھیزاسوراد
 بزح« ھیداحتا زیربت رد ١٩١۶ رد
 رتفد داجیا اب ھک دش لیکشت »رگراک
 لئاسم لصف و لح یارب یمومع
 یربھر تحت ار اھنآ ،کچوک نارادناکد
 نیا رد رگراک رازھ ١٢ .دروآرد دوخ
 دراد ھمادا       .دندوب لکشتم ھیداحتا
 

 

 
 بآ اب ار شاھتشغآ لگ ھب کچوک ناتسد«
 ،ھتسخ هاگن .تسش یکچوک ھکرب یهدولآ
 هرگ منامشچ ھب ار شاکوکشم و نوزحم
 مادنا رد قمر .تسشن راظتنا ھب و دز
 ھب یلاح یب اب .دوبن شاکچوک و فیحن

 هدش رابنا لت مھ یور ھک هراپ رجآ دنچ
 .تفگن چیھ و داد ھیکت دوب
 دنچ وت اب مناوتیم ،مرسپ“ :مدیسرپ وا زا
 “؟منک تبحص ھملک
 .تفگن چیھ
  “؟تسیچ تامسا“ :مدیسرپ
 “.اقآ .یلق“
 »؟ھتلاس دنچ“
 “اقآ .لاس ٩“
 “؟تسیچ تراک ؟ینکیم ھچ اج نیا“
 “اقآ .مینزیم رجآ“
 “؟ینکیم راک زور رد تعاس دنچ“
 »یکیرات ات دوز حبص زا .اقآ .مینادیمن“
 “؟یریگیم دزم ردقچ ؟یتسھ یضار“
 مدآ یلیخ .اقآ .دنزیم ار ام راک تحاص“
 “اقآ .دھدیم دزم ات ٢٠ یزور .تسا یدب
  “؟دننکیم راک اج نیا وت نس مھ رفن دنچ“
 زاب ار یسردنم لامتسد ،باوج زا شیپ
 رینپ یردق و یربرب نان یاھکت ،درک
 رایسب ھک مدیمھف .دوب نآ رد  کشخ
 .دش شامحازم دیابن و تسا ھنسرگ
 یارب ھک ار یاھچب رھ اما .اقآ .منادیمن“
 نارگراک زا یکی ،دنروآیم اج نیا راک
 اھنآ ھخآ .دننکیم نوریب ار لاس گرزب
 “اقآ .دنھاوخیم دزم رتشیب ام زا
 »...“ :مدیسرپ
 نیا رد راک کدوک نیا باوج نیرخآ
 راک ناکدوک دوجو للعلا تلع ،ھبحاصم
 دیلوت اب رتمک دزم :دزاسیم الم رب ار
 تایح ساسا ،دنور نیا .رتشیب

 دزم :دھدیم لیکشت ار یرادھیامرس
 .رتشیب دوس ھجیتن رد و رتشیب دیلوت ،رتمک
 یازجا زا یکی ،راک ناکدوک هدیدپ اذل

 .تسیرادھیامرس ماظن ریذپان یئادج
 هافر زا ناشکتمحز ھک یئاھروشک رد
 یرادھیامرس ینعی ،دنرادروخرب یبسن

 ار رگید یاھروشک نارگراک اھروشک نیا
 تراغ ھب ار اھنآ یتسھ و دنکیم رامثتسا
 .تسا کدنا راک ناکدوک دادعت ،دربیم
 رد .دئوس ای و ھسنارف ،ناملا لثم
 ،دیدش راک یورین رامثتسا ھک یئاھروشک
 رقف ھجیتن رد و ینارگ ،کدنا اھدزم
 زور راک ناکدوک دادعت ،تسا دیازتلامئاد
 .دشابیم نوزفا
 نامزاس لماعریدم ،ردصیدمحا دمحا

  :دیوگیم ،١۴٠١ دادرخ ٣٠رد  ،هافر
 قیرط زا ھک ییاھرامآ و اھدروآرب قبط«
 رد نارھت یرادرھش و یتسیزھب ،یرادھب
 لاس رد ،نارھت ناکدوک دادعت ،میراد تسد

 اب اما .دوب رفن رازھ ٢ زا رتمک ١۴٠٠
 ھنیمز نیا رد ھک یاھیلوا یاھدروآرب
 ھب نارھت رد راک ناکدوـک رامآ ،هدش ماجنا

 یاھرامآ .تسا شیازفا ھب ور تعرس
 ناکدوـک دادعت ھک دھدیم ناشن هدمآ تسدب
 ١٠ زا شیب ھب ١۴٠١ لاس رد نارھت راک
 ۵ یشیازفا هدنھدناشن ھک هدیسر رفن رازھ
 :عبنم( ».تسا یربارب

https://irankargar.com/( 
 راک ناکدوک ،دوشیم نوزفا رقف اج رھ
 نوزفا ینارگ اج رھ ،دنوشیم نوزفا
 و دنوشیم نوزفا راک ناکدوک ،دوشیم
 و تالضعم و اشحف ،دایتعا اج رھ
 ،دوشیم نوزفا یعامتجا یاھبیسآ
 تیعضو .دنوشیم نوزفا راک ناکدوک
 ناوتیم ھک تسا یرتماراپ راک ناکدوک
 نآ اب ار ھعماج کی هافر و تمالس ھجرد
 تفرگ هزادنا
 ھتفگ ھب راک ناکدوک نس نیگنایم
 ٩ ،یلع ماما تیعمج رگشھوژپ ،ناراطع
 دننامھ ینس نیگنایم نیا .تسا لاس
 ھلاس رھ شورف نت نارتخد ینس نیگنایم
 .دوشیم رتکچوک

 یگلاس ١٠ ات ٧ زا راک ناکدوک ٪۵٠
 نیا ٪٢٠ .دنوشیم راک ھب لوغشم
 راک ھب روبجم یگلاس ٧ ریز رد ناکدوک
 هداوناخ یاراد راک ناکدوک ٪۶۵ .دنتسھ
 زا شیب هداوناخ دادعت ھک دنتسھ یرگراک
 )رفن ۵١ ات ۴ نیب( .تسا رفن ۴
  دیلوت ھسورپ رد ھک راک ناکدوک زا یشخب
 ای و دنلوغشم اھھناخراک و اھهاگراک رد
 ضرعم رد ،دنرادن ینما هانپرس و ھناخ
 ضرعت ھلمج زا نوگانوگ تاضرعت

  .دنریگیم رارق یسنج
 یب ناینابرق یکدوک رد اھنت ھن ناکدوک نیا
 زین الاب نینس رد ھکلب دنتسھ ھعماج هانپ
 ناشبیصن رابتبکن و هریت یاهدنیآ

 ار ناسنا اھنویلیم ھک یاهدنیآ دوب .دھاوخ
 نایاپ تالضعم رعق ھب ای و نایصع ھب
 .دناشکیم یعامتجا ریذپان

 یربھر تحت زیمآ رھق هزرابم
 زا ییاھر هار اھنت ایراتلورپ 

تس یراد ھیامرس ماظن دیق 

 راک ناکدوک
 ناریا یرادھیامرس میژر و
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 ھب راک ناکدوک ٪۶۵ ناراطع ھتفگ ھب
 رایسب تیعضو رد یتشادھب ظاحل
 .دنتسھ یبسانمان
 ات ٩ نیب نکراک ،یلملانیب نیناوق قبط رب

 رد .دیآیم باسح ھب راک کدوک ھلاس ١٩
 دناوتیم یمالسا یروھمج ناریا رد ھجیتن
 روشک نیا رد راک ناکدوک ھک دنک اعدا
 یناکدوک تیرثکا اریز ،دنتسھ کدنا رایسب
 .دنراد نس لاس ٩ ریز دننکیم راک ھک
 قیمع یعامتجا لضعم کی یایوگ اھرامآ
 یعامتجا تالضعم رگید اب ھک تسا
 .دراد میقتسم تبسن
 یرادھیامرس ماظن ناینابرق راک ناکدوک
 تیفرظ اب کچوک یناینابرق .دنتسھ
 لاح نیع رد ناینابرق نیا .گرزب یدیلوت
 .دنناینابرق نیرتهانپ یب
 و یرادھیامرس یروھمج میژر هاگدید
 ار ناینابرق نیا دروم رد ناریا یبھذم
 وا :میونشب ناراطع نابز زا میناوتیم
یم یناشفا ر د نینچ  :دنک          ُ       
 ناکدوک نیا ھک یحور یاھبیسآ«
 ریاس یریگلکش ھب رجنم دننیبیم
 .دوشیم مسیلادنو دننام یرھش یاھبیسآ
 بش شافخ دننام یدارفا ھکنیا زا میرذگب
 ارام ھمھ نابیرگ ،دندوب هورگ نیا زا ھک
 ».دنتفرگ
 راکھبت و دساف لوئسم نیا بیترت نیدب

 و بش ھک ار یناشافخ مامت ،یرادھیامرس
 ناشکتمحز ناج هریش ندیکم ھب زور
 وزج زین دوخ و دنلوغشم ھعماج
 .دناشوپیم اھرظن زا ،تساھنآ

 و هانپ یب ناکدوک نیا نوخ نارادھیامرس
 نیا اھنآ هدنیامن و دنکمیم ار هدز رقف
 رظن نیا .دمانیم بش ناشافخ ار ناکدوک
 نیا .تسین ناراطع طقف ھب طوبرم
 یروھمج میژر هاگدید و یژولوئدیا
 ناکدوک هدیدپ ھک نیا تلع ھب.تسیمالسا
 و یرادھیامرس ماظن یتسھ زا یشخب راک

 ناوتیمن ،تسا نآ زا ریذپان یئادج یئزج
  .درک ادیپ یلح هار نآ یارب ماظن نیمھ رد

 
 
 
 
 
 
 

 
 ماھتخانشان نارای

 ھتخوس نارتخا نوچ
 درس دنتخیر ورف هریت کاخ ھب نادنچ
 یتفگ ھک
 هراتس یب یبش ،ھشیمھ ،نیمز ،رگید
 .دنام
*** 
 مدوب ھک ،نم ،هاگنآ

 ،شیوخ درد کیرات ھنال توکس دغج
 ار هز ھتخیسگ مھز گنچ
 مداھن وس کی
 مدمآ رد ربعم ھب ھتفرگ رب سوناف
 مدرم ھچوک نایم متشگ
 :ناشفاررش نابل اب گناب نیا
 ! یاھآ
 !دینک رظن نابایخ ھب اھ ھشیش تشپ زا

 … !دینیبب شرفگنس ھب ار نوخ
 ھب یئوگ تسا هاگحبص نوخ نیا

 شرفگنس
 دیشروخ لد دپت یم ھنوگنیاک
 نآ یاھ هرطق رد
*** 
 درک رذگ کانباتش یداب
 ،کاخ ناگتفخ رب
 ار غاز کورتم ھنایشآ دنکفا
 ...غاب ریپ ریجنا ھنھرب ھخاش زا

 ! تسا هدنز دیشروخ
 ار دیشروخ بلق شپت تبالص رپ گنھآ
 نم
 ،رت نشور
 ،رت مشخ رپ
 …شیپ زا ما هدینش رت ھبرض رپ
 !دینک رظن نابایخ ھب اھ ھشیش تشپ زا
 اھ ھشیش تشپ زا
 ! دینک رظن نابایخ ھب
 ..… اھ ھشیش تشپ زا

*** 
 دیشروخ یاھ گرب ون
 . تسر ھنھک غاب رد رانک کچیپ رب
 هراتس خوش یاھ سوناف
 … باتفآ هاگرذگ قاور رب تخیوآ

*** 
 ،هار زا متشگزاب نم
 دیما ھمھ مناج
 . شپت ھمھ مبلق

 ار هز ھتخیسگ مھ ز گنچ
 متسب هز
 ،ھچیرد یاپ
 متسشنب
 یئ ھمغنزا و
 ار ھچوک نادیھش درس نابل ماج
 حتف دنخشون اب

 : متسکش
 ! یاھآ
 شرفگنس ھب یئوگ تسا هاگحبص نیا
 دیشروخ لد دپت یم ھنوگنیا ھک
 … نآ یاھ هرطق رد
 دینک رظن نابایخ ھب اھ ھشیش تشپ زا

 ! دینیبب شرفگنس ھب ار نوخ
 ! دینیب شرفگنس ھب ار نوخ
 ولماش دمحا  .…  شرفگنس ھب ار نوخ
                                   

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 ماھتخانشان نارای

!دیوش دحتم ناھج یایراتلورپ  
 

 
نیتسار تسینومک بزح  

 یژولوئدیا ینامزاس لکش ناریا 
تسایراتلورپ  

 

 

 !دیوش دحتم یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز ،نارگراک
 !میشوکب رگراک ھقبط اب دنویپ تمس رد

 !میروآ دوجو ھب ار ناریا نیتسار تسینومک بزح
 !مینک درط دوخ فوفص زا ار نئاخ یاھ تسیکستورت

 مینارب دوخ فوفص زا ار ناراکلغد

 


