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 ١٧ هرامش                                                                                                                                           ١۴٠١ نابآ ٢۴   

 ایراتلورپ یروتاتکید داب زوریپ ،ناریا یرادھیامرس تلود داب نوگنرس
 

 ماظن .تسا یرادھیامرس روشک کی ناریا
 و هدیدرگ انب یتعنص دیلوت یانبم رب نآ
 تشابنا زا تسا ترابع یعامتجا تورث
 یورین طسوت هدش دیلوت ھفاضا شزرا
  .راک
 داضت ام روشک رد هدمع داضت ھجیتن رد
 ھقبط داضت رگید نایب ھب ھیامرس و راک
 تھج .دشابیم رادھیامرس ھقبط و رگراک
 ،تسا رادھیامرس ھقبط داضت نیا هدمع
 مدرم تشونرس .تسا مکاح ھک اریز
 ود نیا تابسانم و لماکت ھجرد ھب یگتسب
 رد رادھیامرس ھقبط رگا .دراد داضت بطق

 یرادھیامرس ھعماج ،دنامب تیمکاح
 طسوت مھ یسایس میژر رھ رگا .دنامیم
 یاھورین یاھھئطوت ای و مدرم یاھهدوت
 تلود یلو دوش ضوع یتسیلایرپما

 رد یرییغت ،دنامب اجرب اپ یرادھیامرس
 تیرثکا تشونرس و یعامتجا راتخاس
 .تشاد دھاوخن مدرم هدوت
 ھعماج رد تلود اب میژر قرف

 ؟تسیچ یرادھیامرس
 ھقبط قامچ تلود :؟تسیچ تلود
 .تسا رگراک ھقبط رس رب رادھیامرس
 ،یماظن ،یسایس نامزاس تلود
 .تسا رادھیامرس ھقبط کیتارکوروب
 نیا یرگمتس رازبا یرادھیامرس تلود
 ناشکتمحز رگید و رگراک ھقبط رب ھقبط
 .تسا ھعماج
 زا یصاخ لکش میژر :؟تسیچ میژر
 رشق عفانم رب قبطنم ھک تسا تلود
 هدش میظنت رادھیامرس ھقبط زا یصاخ
 و دوشیم ضوع میژر کی یتقو .تسا

 لکش ،دیآیم راک یور یرگید میژر
 زا یرگید صاخ لکش ھب تلود صاخ
 ناونع ھب تلود یلو .دنکیم رییغت تلود
 .دنامیم یقاب مکاح ھقبط کی هدنیامن
 نرق  ۵٠ یاھلاس زا ناریا رد تلود
 .تسیرادھیامرس تلود ،نونک ات ھتشذگ
 لکش ١٣۵٧ لاس ات تلود نیا یلو
 زا و یولھپ میژر مان ھب یصاخ ینامزاس

 ھب یصاخ ینامزاس لکش دعب ھب لاس نیا
 .تفرگ دوخ ھب یمالسا یروھمج میژر مان
 و ناشکتمحز ،رگراک ھقبط رگا
 تلود دنوشن رداق یقرتم ناھاوخیدازآ

 دنوش رداق طقف و دننابورب ار یرادھیامرس
 نوگنرس ار یمالسا یروھمج میژر
 یرادھیامرس زا یرگید میژر ،دنزاس
 یمالسا یروھمج تایانج ھک دمآ دھاوخ
 یئاھھنیزھ مامت اب و درک دھاوخ لابند ار
 رداق ،دوشیم لبقتم شبنج نیا ھک
 ناغمرا ھب ار هافر و یدازآ ،ددرگیمن
 .دروآ

 یروھمج میژر ینوگنرس :ھک نیا ھجیتن
 تلود ینوگنرس نودب ،یمالسا

 یبالقنا ینوگنرس کی ،یرادھیامرس
 رگراک ھقبط قباس دننامھ اریز تسین
 نیا و دوشیم رامثتسا یرادھیامرس طسوت
 اھنت ھن ار یعامتجا یاھیرباربان ھیلک رما

 .دشخبیم تدش ھکلب دنکیم ظفح

 تلود لک ینوگنرس ،یبالقنا ینوگنرس
 ھقبط تلود یرارقرب و یرادھیامرس
 رد .تسایراتلورپ یروتاتکید ینعی رگراک
 رد دنلب یاھماگ اب رامثتسا تروص نیا

 هارمھ و دوشیم دوبان یتسیلایسوس ھعماج
 یعامتجا تالضعم و اھیرباربان مامت نآ
 .ددرگیم دوبان زین

 ریگارف شبنج کی ام روشک رد هزورما
 هاوخیدازآ مدرم و هدش رامثتسا تاقبط زا
 یروھمج یتسیشاف میژر یاھھیاپ ،یقرتم
  .دنازرلیم ار ناریا یمالسا

 رد یدازآ ،هافر و تشیعم یارب مدرم
 ملاس طیحم و ،فلتخم یاھھصرع
 ھسامح یاهزرابم رد یعیبط و یعامتجا
 تسکش اب ھک تازرابم نیا .دنتسھ نیرفآ
 یئاھبنارگ براجت ،تسا هارمھ یزوریپ و
 رگید و رگراک ھقبط رایتخا رد ار
 و دھدیم رارق زرابم مدرم و ناشکتمحز
 ذوفن تھج ار یریظن یب طیارش
 نداد تمس و رگراک ھقبط رد مسیسکرام
 رھق بالقنا ھب شکتمحز یاھهدوت شبنج
 یتسیلایسوس ھعماج یئاپرب تھج زیمآ
  .دروآیم مھارف
 شبنج نیا زا ینابیتشپ و لاعف تکرش اذل
 نآ یخیرات و ھناقحم یاھتساوخ و
 رصنع و تسینومک رھ ھفیظو نیرتالاب
 .تسا یبالقنا
 ھقبط ،ریگارف و هدرتسگ شبنج نیا رد رگا
 لوارقشیپ یسایس بزح دوشن رداق رگراک
 ددرگ رداق شبنج و دروآ دوجو ھب ار دوخ
 ایآ ،دنک طقاس ار یمالسا یروھمج میژر
 کی داجیا و کیتارکمد تلود کی لیکشت

 نکمم ناریا رد کیتارکمد ھعماج
 ؟ددرگیم
 شیپ رد یتایح و یساسا تسا یلاؤس نیا
 ھک ناریا رد ھناھاوخیدازآ شبنج لک یاپ
 ام رظن ھب .تفگ خساپ نادب ناوتب دیاب

 طیارش اریز .تسین دوجوم یناکما نینچ
 تلود کی یراگدنام ،یلخاد و یللملانیب
 تلود نآ ای ؛دھدیمن هزاجا ار کیتارکمد

 :هرامش نیا بلاطم
 یتسیلایسوس ناریا بالقنا ھلحرم -
"کیتارکمد ھن تسا“  
 شبنج یخیرات براجت زا -
میزومایب ناریا یتسینومک  
 شبنج یاھراعش نیرت یلصا هرابرد -
 ١۴٠١ نابآ ات ویرھش   
 لابق رد اھ تسیلایرپما تسایس -
 ناریا ریخا یعامتجا شبنج  
 تنطلس یاھ نپمول تاکارتشا -
 رد مکاح یاھ تسیشاف اب بلط  
 ناریا  
ولماش دمحا هدورس   ناتھب رعش -

 “کیتارکمد“ ھن تسا یتسیلایسوس ناریا بالقنا ھلحرم
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 کی ھب دوخ ای و دوشیم طقاس عیرس
 میژر لثم .دباییم ھلاحتسا یتسیشاف تلود
 ،قارع رد ،ناریا رد یمالسا یروھمج
 لثم نیتال یاکیرمآ یاھروشک ،یبیل رد
 نینچ ارچ ...هریغ و ایبملک ،الئوزنو
 داجیا ناکما یدنمنوناق ھچ قبط ؟تسا
 رد یروشک چیھ رد کیتارکمد تلود کی

 لباقم رد و ؟تسین نکمم رگید ،ناھج
 ای :درادن دوجو رتشیب هدنیآ ود ناھج مدرم
                      ِ          طسوت تیرشب یدوبان ای  مسیلایسوس
 ؟مسیلایرپما
 رد قیمع تارییغت رد یدنمنوناق نیا

 یرادھیامرس یللملانیب دیلوت نامزاس
 نیا مینکیم یعس ریز رد .تسا ھتفھن
 :میفاکشب ار یدنمنوناق

 رد ار ناشکتمحز هافر یرادھیامرس رگا
 لواپچ .دشیمن یرادھیامرس ،تشاد رظن
 طسوت هدش دیلوت یاھشزرا تراغ و
 تلصخ و تاذ رد ،نارگراک راک یورین

 تلود رھ اذل .تسا ھنیداھن یرادھیامرس
 نیا ،دیایب راک رس ھک مھ “یکیتارکمد“
 .دروآیم دوخ اب ار بوکرس و یتلادع یب
 و ھیامرس ٪٩٠ زا شیب رگید بناج زا
 و لرتنک رد ناھج رد دوجوم یاھتورث
 .دراد رارق یللملانیب کناب دنچ تردق دی
 مامت ھک تسا هدیدرگ ثعاب رما نیا
 یاھنرسنک نیا نارادربنامرف اھتلود
 نیا زا شیب اھتلود نیا .دنشاب یللملانیب
 دوخ روشک یرادھیامرس ناگدنیامن ھک
 میظع یاھنرسنک نیا ناگدنیامن ،دنشاب
 ھب ار اھنآ هدنکم یاھنایرش و دنتسھ
 و دننکیم لصو دوخ روشک یلام عبانم
 یمھس کانلوھ تراغ نیا زا مھ دوخ
 .دنربیم

 میژر کی “یکیتارکمد“ میژر رھ
 ،هدربمان طیارش تحت رد .تسیرادھیامرس
 نیا میلست ای “یکیتارکمد“ میژر رھ
 ً               ارثکا ھک( دوشیم یللملانیب یاھنرسنک
 ھچ رھ دیاب تروص نیا رد ).تسا نینچ
 دوسربا بسک تھج ار طیارش رتدوز
 ھب نیا ھک دنک مھارف اھنرسنک نیا یارب
 رامثتسا ،یرگراک شبنج بوکرس ینعم
 تسا مسیشاف لامعا و راک یورین ھیور یب
 اھنرسنک نیا تقونآ .دنکیم تمواقم ای و
 ھلیسو ھب یتح نوگانوک لئاسو اب

 میژر نیا ،روشک نآ ینورد یاھشبنج
 .دننکیم طقاس ار شوگیزاب “کیتارکمد“
 ای و یگدنز ھمادا و لیکشت ھسورپ رگا

 لاس ۵٠ زا ار یئاھتلود نینچ شزیر
 یئانثتسا چیھ ،مینک ھعلاطم نونک ات شیپ
 نیا زا جراخ ھک مینک ادیپ میناوتیمن ار
 .دشاب هدرک ریس یدنمنوناق
 میژر کی ینوگنرس ،یطیارش نینچ رد
 “کیتارکمد“ میژر کی ندمآ و یتسیشاف
 یعامتجا و یتشیعم تالضعم زا کی چیھ
 درک دھاوخن لح ار روشک ناشکتمحز
 اھنآ تالضعم رب یلضعم ھکلب
 هزات یلاخ ھسیک دیدج لضعم .دیازفایم
 .تسا هدش مکاح
 داضت« : میاهدروآ ھتشون نیا یادتبا رد
 ،ھیامرس و راک داضت ام روشک رد هدمع
 ھقبط و رگراک ھقبط داضت رگید نایب ھب

 داضت نیا هدمع تھج .دشابیم رادھیامرس
 مکاح ھک اریز ،تسا رادھیامرس ھقبط
 ».تسا
 هدمع داضت نیا لح اب ھک تسانعم نادب نیا
 تلود( ھیامرس تیمکاح ینوگنرس ینعی

 راک ندیسر تردق ھب و )یرادھیامرس
 تفر نورب هار ،)رگراک ھقبط تیمکاح(
 هدوشگ روشک یعامتجا تالضعم زا
  .ددرگیم
 یارب ار هار و تسا یبالقنا ینوگنرس نیا
 مھارف ھعماج رد یقرتم یاھورین لماکت
 راشقا یئاجب اج ھب ینوگنرس نیا .دنکیم
 لک ھکلب دماجنایمن یزاوژروب فلتخم
 و دزاسیم نوگنرس ار یزاوژروب

یم انب ار  مسیلایسوس  ینوگنرس نیا .دھن          ِ         
 و دنکیم لحنم ھعماج رد ار رامثتسا
 نیرتعیسو تمدخ رد ار ایراتلورپ تلود
 لماکت و ھعماج یقرتم تاقبط و راشقا
 .دریگیم رارق اھنآ
 ھب هار ھک “کیتارکمد بالقنا“ فالخ رب

 یزاوژروب زا یرگید رشق تیمکاح یوس
 یعقاو هار اھنت یتسیلایسوس بالقنا ،دربیم
 ،یرادھیامرس زا ھعماج تفر نوریب

 یب ،رقف ،یگنسرگ ،مسیشاف ،گنج
 تالضعم رگید و اشحف و یتلادع
 .تسیعامتجا

 یبالقنا نینچ اب ناھج رد یرادھیامرس
 ناریا رد رگا .دراد یگدنز و گرم زیتس
 یاھروشک مامت دوش اپرب یبالقنا نینچ

 ،ھیسور ،نیچ ات اکیرمآ زا یتسیلایرپما
 رد تاناکما مامت اب دحتم یاپورا و دنھ
 یبالقنا نینچ یلو .دنشوکیم نآ بوکرس
 هدرخ رکفت هویش زا ار دوخ فوفص رگا
 ریذپان تسکش ،دنک کاپ یزاوژروب
 .ددرگیم
 گرزب یاھروشک ناربھر مامت هزورما

 ام مدرم یارب انرک و قوب اب یرادھیامرس
 بالقنا“ ھب و دنچیپیم “ بالقنا“ ھخسن
 و دنیوگیم زیجم ناریا مدرم “کیتارکمد
 ھک دنروآ مھارف ار یطیارش دننکیم یعس
 رد ار رگراک ھقبط هژیو ھب ناریا مدرم
 اھنآ .دنزاس روصحم “بالقنا“ نیا ھطیح
 مھ ار “بالقنا نیا ناربھر“ تسیل یتح
        ً          و رس ھب  امئاد نآ رس رب یلو دناهدرک ھیھت
  ود یکی زور رھ .دننزیم رگیدمھ لوک
 ود یکی و دننکیم فذح شنورد زا ار رفن
 ...و دنشکیم نورد ھب ار رگید رفن

 ندیاب یاقآ ،تسیشاف کوبرب مناخ
 راکم هاشداپ ،ایلاتیا تلود ربھر ،تسیشاف
 ھیداحتا یاھروشک ناربھر ھمھ و سیلگنا
 یارب ار “ کیتارکمد“ بالقنا زین اپورا
 یلاح رد اھنآ .دننکیم زیوجت ناریا مدرم
 زا بآ ناریا نانز ھنانامرھق تازرابم زا
 ھک تسا هدش ریزارس ناشھچول و بل
 کانتشحو بوکرس ھب یئانتعا نیرتکچوک
 ،یدوعس ناتسبرع ،لیئارسا رد نانز
 .دنرادن ... و ھیکرت ،ناتسکاپ ،ناتسناغفا
 اھنآ ھک تسا نآ ھناشن اھندوتس ھنوگ نیا
 یھالک دوخ یارب دمن نیا زا دنھاوخیم
 .دنزاسب
 :ھک میریگیم ھجیتن هدش ھتفگ ھچنآ زا

 ،یگدرتسگ رد ھک ناریا ریخا شبنج -١
 لاس لھچ زا شیب رد تعاجش ،تماقتسا

 ریظن یب یمالسا یروھمج میژر تیمکاح
 ،یقرتم تسا یشبنج ،دشابیم
 ولج ھب ور و ھنابلط یربارب ،ھناھاوخیدازآ
 شیپ اشیپ رپ روشک نیا نامرھق نانز ھک
 .دناتکرح  رد نآ

 یھاگآ زا ھتشذگ ھب تبسن شبنج نیا  -٢
 زا ،مکاح یرادھیامرس تیھام زا یرتشیب

 زا و ھتشذگ ھب تبسن رتعیسو یھدنامزاس
 رادروخرب ناریا تعسو ھب یشرتسگ
 میژر تیلک ینوگنرس شبنج نیا .تسا

 .تسا ھتفرگ شیپ رد ار یمالسا یروھمج
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 یاھقطنم و یعضوم یگتفای نامزاس -٣
 ،روشک حطس رد و اھرھش طابترا مدع و
 .تسا شبنج نیا یگژیو
 تنطلس و یتسینومک شبنج زا ریغ -۴
 ،دنراد ار دوخ نشور ویتانرتلآ ھک ،یبلط
 ور شیپ رد یصخشم ویتانرتلآ نارگید
 .دنرادن

 هدش یدنب مھرس “کیتارکمد تلود“ -۵
 یاھتردق و یلخاد رصانع یضعب طسوت
 هژیو ھب مدرم دییأت دروم زین یتسیلایرپما

  .تسین ناشکتمحز
 نشور نآ یدنب عمج و قوف ھتشون رد
 یتسینومک و یرگراک شبنج ھک ددرگیم
 یزاوژروب ینوگنرس یارب هدامآ زونھ
 و نارگراک لاح نیع رد .دنتسین مکاح
 یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز
 هدنیآ تلود هدش یدنب مھ رس ویتانرتلآ
 یاھورین و یلخاد رصانع طسوت
 راعش .دنرادن لوبق مھ ار یتسیلایرپما
 تلود ھجیتن رد و “کیتارکمد بالقنا“
 ھقبط رامثتسا ھمادا زج زین کیتارکمد
 نویسیزوپا یاھورین بوکرس و رگراک
 تسب نب رد ام ایآ .دوب دھاوخن یزیچ
 .میتسین تسب نب رد ام .ھن ؟میتسھ
 رب رتدوز ھچ رھ دیاب یتسینومک شبنج
 نیتسار بزح ،رگراک ھقبط عفانم یانبم
 دوجو ھب ار ناریا یرساترس یتسینومک
 مامت دوب دھاوخ رداق بزح نیا .دروآ
 بالقنا ،دھد نامزاس ار یقرتم یاھورین
 رب و دراد اپرب ار یاهدوت زیمآ رھق

 یزاوژروب هدوسرف مظن نیا یاھھبارخ
 یروھمج میژر ینعی شاتلود و ناریا
 و یتسیلایسوس ھعماج ،یمالسا
 نیا .دیامن اپ رب ار ایراتلورپ یروتاتکید
 و اھنارحب ھیلک زا جورخ هار اھنت
 .تسا یعامتجا تالضعم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،ناریا یتسینومک و یرگراک شبنج
 ھک تسیاهدنزومآ و ینغ براجت یاراد
 ،دنوش هداد قیفلت دیدج طیارش اب رگا
 و نیتسار تسینومک بزح لیکشت ھسورپ

 ،دشخبیم تعرس ار ناریا یرسارس
 شرتسگ ار رگراک ھقبط یھدنامزاس
 ھناحلسم هزرابم تھج ار اھهدوت و دھدیم
 تسینومک بزح یربھر تحت ییهدوت
 .دیامنیم جیسب

   ؟دنامادک براجت نیا یهدمع
 یطیارش رد ١٩٢٠ رد ناخ هللاناسحا -١

 ھھبج ھک دش ناریا تسینومک بزح ردص
 کچوک ازریم اب تسینومک بزح دحتم
 نیا ھلصوح زا ھک یللع ھب یلگنج ناخ
 رد .دوب هدروخ مھ ھب ،تسا جراخ ھتشون
 یلوصا رظن فالتخا زین اھتسینومک نیب
 ،نیکلام ،ناراد نیمز دروم رد
 رد بالقنا ھلحرم الوصا و نارادھیامرس
 و عاضوا نینچ رد .تشاد دوجو ناریا
 فدھ اب ناخ هللاناسحا ،یتابث یب لاوحا

 نارھت یوس ھب یزکرم تلود ینوگنرس
 لمحتم و دروخ تسکش ھک دیشک رکشل

  .دیدرگ یلام و یناج ناوارف یاھنایز
 ھک یطیارش رد ؛دھدیم ناشن ھبرجت نیا

 بزح( یبالقنا یاھورین یربھر
 رازراک هدامآ و زکرمتم زونھ )تسینومک
 یاھورین ھک یطیارش رد ،تسین یئاھن
 و دحتم یربھر نیا تحت زونھ بالقنا
 ھب مدرم ھک ینامز رد ،دنتسین لکشتم
 یمگردرس و قفا ندوب نشور ان تلع
 یاھورین زا غیرد یب و نآ زا یشان
 ھب ندز تسد ،دننکیمن ینابیتشپ یبالقنا
 .ھنالوجع تسیراک یئاھن باسح ھیفصت
 یاھدومنھر ھب دیاب یطیارش نینچ رد 
 لوذبم یاهژیو ھجوت نودھست وئام قیفر
 هزادنا و نتسج دوس ،نتشاد قح :تشاد
 تحت هزرابم ناشورخ جاوما .نتشادھگن

 یارب ار طیارش ماگ ھب ماگ یدومنھر نینچ
 مدرم ندش دحتم ،یتسینومک شبنج زکرمت
 تلود یبالقنا ینوگنرس و نآ تحت

 .دنکیم مھارف یرادھیامرس

 دمحم رتکد یریزو تسخن نامز رد -٢
 ھمین ھعماج کی ناریا ھعماج ،قدصم
 اذل .دوب یتارمعتسم ھمین – لادوئف
 تلود لثم یقرتم کیتارکمد یاھتلود
 یتدم و دیآ دوجو ھب تسناوتیم قدصم
  .دروایب ماود
 و تلود نیا عورش اب ناریا هدوت بزح
 داجیا نآ زا یشان ھک یکیتارکمد یاضف

 ھخاش یانثتسا ھب دوخ تالیکشت ،دوب هدش
 تسناوت بزح نیا .دومن ینلع ار یرسفا
 رگید نامدرم و نارگراک زا یعیسو هدوت
 یاھتساوخ ساسا رب و یتاظحل رد ار
 ذوفن زا و دناشکب نابایخ ھب یصخشم
 یرگینلع .دوش رادروخرب یمیظع
 ھک دوب هزادنا نآ ات هدوت بزح یتالیکشت
ً                                الثم ،نآ یزکرم ای و یلحم تالکشت

 و درکیم رازگرب نشج ،تشر ھخاش
زا سپ .دومنیم توعد امسر ار یاهدع

 
 یولج ار تیوضع رتفد ،تفایض نایاپ
 بزح وضع اھنآ ات دندربیم نیوعدم
 اضما ار نآ مھ یاهدع .دنوش هدوت
 تالیکشت دادرم ٢٨ یاتدوک اب .دندرکیم
 ھک یقیقد تخانش تلع ھب ،هدوت بزح
 تشاد نآ زا میژر یتینما یاھهاگتسد
          ً                          .دش مدھنم  الک و تفرگ رارق ھبرض دروم
 ات تسناوت بزح نیا یرسفا ھخاش طقف
 ھمادا دوخ تایح ھب اتدوک زا دعب یتدم
 .دھد
 بسک و یولھپ میژر ینوگنرس زا سپ
 ،یمالسا یروھمج میژر طسوت تردق
 دوجو دروم رد یاهدنشک ینیبشوخ و مھوت
 نیب رد ،ھعماج رد نآ تابث و یسارکمد
 دوجو ھب یتسینومک شبنج یاھورین رثکا
 ،دندرک زاب ار دوخ یتالیکشت یاھرد .دمآ
 ار دوخ ینامزاس و یبزح یاھلولس مامت

 شبنج یخیرات براجت زا
 میزومآیب ناریا یتسینومک

 رب ار ناھج یتسیلایرپما یرادھیامرس
 و ھنارگرامثتسا تلصخ یانبم
 ینونک یھناریو تروص ھب شاھنارگلواپچ
 عفن ھب تبثم تارییغت   .تسا هدروآرد
 ھن ار هدید متس و هدش رامثتسا تاقبط
 شبنج ینورد یزاسون ھکلب ،یرادھیامرس
 داجیا ھسورپ رد .داد دھاوخ لکش یتسینومک
 و فلتخم یاھروشک رد تسینومک بازحا
 نیا ردتقم یتسینومک لانویسانرتنا کی داجیا

 .ددرگیم زاغآ دنور
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 عیسو راک ھب حالطصا ھب و دندومن ینلع
 .دندش لوغشم یاهدوت
 یطیارش رد یمالسا یروھمج میژر یلو
 زا ھک دوب ھتشاذگ دوجو ھصرع ھب اپ

 تارییغت زا یشان ،یدالیم ٧٠ یاھلاس
 ،یرادھیامرس یللملانیب دیلوت نامزاس رد
 ھب یادرف نامھ رد یکیتارکمد میژر رھ
 و دنزیم رانک ار هدرپ ندیسر تردق
 ار دوخ یمدرم دض و رگرامثتسا تیھام
 ھک پچ یاھورین .دنایامنیم نایناھج ھب
                 ً                    ،دندوب هدرک ینلع  الماک ار دوخ تالیکشت
 میژر یاھدرگیپ و اھبوکرس عورش اب

 ظفح و طیارش رییغت ھب رداق رگید ،دیدج
 یشخب ،دندش ریگتسد یشخب .دندوبن دوخ
 دوخ ناج مادعا نیدایم و اھیریگرد رد
    ً       ھب  ارابجا مھ یشخب و دنداد تسد زا ار
 .دندرک ترجاھم جراخ
 ینعی ،یسایس - کیژولوئدیا هابتشا نیا

 یزاوژروب یاھلوق و راتفگ ھب ینیبشوخ
 لماوع زا یکی ،یزاوژروب هدرخ و
 ھھد دنچ یارب ،دیدرگ ثعاب ھک دوب یمھم
 رود رگراک ھقبط زا یتسینومک شبنج
 رد و دزومایب نآ زا میقتسم دناوتن و دشاب
 .دراذگب ریثأت نآ

                   ً               رایسب ھک کیتارکمد  ارھاظ طیارش رد -٣
 کی ضیوعت زا سپ و هدوب تدم هاتوک
 ای و دیآیم دوجو ھب رگید میژر اب میژر
 میظع یاھشزیخ و شروی نایرج رد
 ھب یرایسب دادعت ،مکاح میژر ھیلع یاهدوت

 نیا رد .دنروآیم ور یتسینومک شبنج
 یتسینومک شبنج یاھنامزاس طیارش
 ھمھ نیدراو هزات ھک دننکیم شومارف
 هدرخ زا اھنآ عیسو شخب ،دنتسین رتلورپ
 مرجال .دوشیم لیکشت یزاوژروب
 نیا رکفت و یگدنز کبس و یژولوئدیا
 .دنروآیم هارمھ ھب دوخ اب زین ار رشق
 هویش ،یرتلورپ یژولوئدیا ظفح یارب
 طقف ،ینامزاس ماجسنا و یتسیسکرام رکفت
 شبنج رایتخا رد رازبا و ھلیسو کی طقف و
 تسا ترابع ھلیسو نیا .تسا یتسینومک
 طیارش رد .“دوخ زا داقتنا و داقتنا“ زا
 تانایلغ ای و هدربمان کیتارکمد
 هدافتسا رتمک ھلیسو نیا زا ،یعامتجا
 هدیدان مکمک یتالیکشت یاھمرن ،دوشیم
 یاھنامزاس هژیو ھب .دوشیم ھتفرگ
 یاھمرن اھنآ یتالیکشت یگنت ھک کچوک

 یرتلورپ تالیکشت طباوض و یتسینومک
 یاھنامزاس زا شیب ،دنکشیم مھ رد ار
 راچد یشومارف نیا ھب یتسینومک گرزب
 ھب “دوخ زا داقتنا و داقتنا“ یتقو .دنوشیم
 رکفت هویش ،دش هدرپس یشومارف تسد
 ،دوشیم بلاغ مکمک یزاوژروب هدرخ
 دشر یتسینومک نامزاس رد یسارکوروب
 کی تروص ھب نامزاس نیا و دنکیم
  .دیآیم رد تارکمد – لایسوس نامزاس
 ھنیمز نیا رد ایوگ و نشور رایسب ھنومن

 رتکد یریزو تسخن نامز رد هدوت بزح
 داقتنا و داقتنا نامز نآ رد .تسا قدصم
            ً                       ھتشاذگ رانک  الماک یبزح نورد دوخ زا

 حرط یارب نیدقتنم تھج نیدب .دوب هدش
 ادج بزح زا تسیابیم دوخ تاداقتنا

 لثم .دنریگ رارق نآ اب لباقت رد و دنوش
 ،ولماش ،ھبزور ورسخ ندش ادج
 ناینب و یمساق ،يئاغس ،نتورف ،یراختفا
  ...و یبالقنا نامزاس نارازگ
 یئاقفر اھنامزاس و بازحا زا یخرب رد
 داقتنا نیرتکچوک لمحت ھک دنراد دوجو
 ناتھب اب ار داقتنا اھنآ .دنرادن ار هدنزاس
 هدننک داقتنا ندیشک نجل ھب و بسچرب و
 یئوجماقتنا ھب ار راک و دنھدیم باوج
 نیرتطحنم و نیرتفیثک نیا .دنناشکیم
 پمک نورد زا ھک تسا یدروخرب هویش
 یاھنامزاس و یتسیلایرپما یزاوژروب

 یتسینومک شبنج نورد ھب نآ یسوساج
  .دناشکیم طاطحنا ھب ار نآ و هدرک تشن

 نیا زا شزومآ اب یتسینومک شبنج
 بازحا تایبرجت رگید و تایبرجت
 اھنآ قیفلت و یللملانیب حطس رد تسینومک
 دنکیم لمع نآ رد ھک یصخشم طیارش اب
 و هدننک یربھر نامزاس داجیا اب دناوتیم
 تسینومک بزح – رگراک ھقبط دحاو
 تسکش ،نآ ماجسنا و – ناریا نیتسار
  .ددرگ ریذپان
 

 

 

 

 

 نیرتیلصا هرابرد
 رویرھش شبنج یاھراعش

 ١۴٠١ نابآ ات

 حطس یشبنج ای و بالقنا رھ راعش
 ای و یکیتکات تساوخرد و لکشت ،یھاگآ
   ً     رس  الثم .دھدیم ناشن ار نآ کیژتارتسا
 یاھنماخ رب گرم راعش نداد
 نآ ات مدرم یھاگآ ھک دھدیم ناشن -
 یلصا نمشد یرھاظ رس ھک تسا هزادنا

  .دناهداد صیخشت بوخ ار
 اب هزرابم یارب هدارا ھک دھدیم ناشن -
 .دراد دوجو یرھاظ رس نیا
 یھاگآ و کرد زونھ ھک دھدیم ناشن -
 میژر تیلک ھب ناگدنھد راعش
 یتاقبط نمشد ھباثم ھب ناریا یرادھیامرس
 .درادن ھطاحا
 کرد یارب اھراعش ھعلاطم ھجیتن رد
 ،ھعماج زا یرشق ای و ھقبط رھ یھاگآ
 ،هزرابم رد اھنآ فادھا و لکشت ھجرد

 نیا یانبم رب .دراد مات ترورض
 نیرتمھم یسررب ھب ریز رد ام ترورض

 :میزادرپیم اھراعش نیا
 نیا .“یدازآ ،یگدنز ،نز“ :راعش -١
 ناشن ھن ار یصخشم زیچ چیھ راعش
     ً            تلصخ  اساسا .دنکیم اضاقت ھن و دھدیم
 .تسا نشوران راعش نیا یتاقبط قلعت و
 و یبالقنا یاھورین مھ زین تھج نیمھ ھب
 ناربھر مھ و دننکیم هدافتسا نآ زا زرابم
 ای و یتسیلایرپما یتسیشاف یاھروشک ھیلک
 مھ ،دنھدیم رس ار نآ عجترم یاھتلود
 و یقرتم نارگلیلحت و ناگدنسیون
 مھ و دننکیم لابقتسا نآ زا یعاجترا
 نآ یتسیلایرپما یاھروشک رد یتاسسؤم
 نازیوآ دوخ نامتخاس ردرس رب ار
   .دننکیم
 و ھناھاگآ یاهدع یتقو تسا زیگنا فسا
 ان راعش نیا دننکیم یعس ھناھاگآ ان ای
 راعش کی اب ار “یتاقبط ریغ“ و نشور
نآ .دننک لیمکت ھنازیتس نز  اقیمع  رد اھ                         ً      
 ،درم“ ،“یدازآ ،یگدنز ،نز“ ھمادا
 نایب ھب .دناهدرک ھفاضا ار “یدابآ ،نھیم
 درم ھیلع اھدرم قوقح زا دیاب رگید
 زا عافد اھدرم ھفیظو .درک عافد یزیتس
 یدابآ ھک تسا درم نیا و تسا نھیم
 .دروآیم
 ار “یدازآ“ ،“یگدنز“ ،“نز“ یهژاو ھس
 هزرابم“ :درب راک ھب زین نینچ ناوتیم
 .“تسیدازآ و یگدنز قلاخ ،نز یبالقنا

 دوجو اب .“یاھنماخ رب گرم“ راعش -٢
 رام رس ،دھدیم ناشن راعش نیا ھک نیا

 یرھاظ رس لقادح( تسا هدش یئاسانش

 ام اب طابترا
omcoiran21@gmail.c 

******** 
 طخ نیا اب قفاوت تروص رد
 یاھھتسھ یھدنامزاس اب ،یشم

 دیدنویپب ام ھب یفخم
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 .تسا یدرف راعش نیا یلو )رام
 یاھنماخ مینک ضرف .تسین یراتخاس
                        ً            نیا رد وا لثم یرگید یسک  امتح ،دورب
 ھن راعش نیا اذل .دوشیم شانیشناج ماظن
 تیلک ھب ھن و دنکیم دروخرب راتخاس ھب
 یتاقبط ظاحل ھب عقاو رد راعش نیا .میژر
 نآ یتسیشاف شخب و لاربیل یزاوژروب ھب
 تنطلس یعقاو تساوخرد .دراد قلعت

 هرھم ندرک ضوع نیدھاجم و نابلط
 ای و یولھپ اضر ،دورب یاھنماخ تسا
 نامدرم زا یرایسب .دیایب یوجر میرم
 ھک یقیمع رفنت تلع ھب یسایس و یداع
 ار راعش نیا ،دنراد شربھر و میژر زا

 رییغت یارب هزرابم یلو .دنھدیم رس
 درف ھیلع هزرابم ناریا رد یاھشیر
 رادھشیر ماظن کی ھیلع هزرابم .تسین

 راعش اذل .تسا یعامتجا – یتاقبط
 هدنام بقع یراعش “یاھنماخ رب گرم“
 و نویسیزوپا رد یزاوژروب ھب قلعتم و
 نآ یتسینومک دض ادیدش شخب مھ نآ
 .تسا

 “یمالسا یروھمج رب گرم“ راعش -٣
 و یعامتجا یھاگآ ھک دھدیم ناشن

 ھب تبسن ،ناگدنھد راعش نیا یتاقبط
 رایسب “یاھنماخ رب گرم“ ناگدنھد راعش
 رد ظاحل ھب و هدوب رتھبناج ھمھ و رتالاب

 ،بالقنا کیژتارتسا یاھتساوخ
 نیا .دننکیم تکرح تیعقاو ھب رتکیدزن

 داھآ ھیلک قیمع تساوخرد ، راعش
 .دھدیم ششوپ ار متس تحت نامدرم
 راعش اب ھک نیا تلع ھب راعش نیا یلو
 لماک مسیلایسوس ینعی میژر ویتانرتلآ
 ریغ رصانع هدافتسا ءوس دروم ،دوشیمن
 یرگراک دض و تسینومک دض ،یرتلورپ
 یزاوژروب یاھشخب مامت .دریگیم رارق
 یروھمج رب گرم“ راعش لاربیل
 زا ھلصافالب و دنھدیم رس ار “یمالسا
 زا دعب کیتارکمد میژر کی یرارقرب

 ھک یئاجنآ زا .دننکیم تبحص ینوگنرس
 ار دوخ زین نیدھاجم و نابلط تنطلس
 اذل ،دننزیم اج یدازآ ناھاوخ و تارکمد
 ناھنپ راعش نیا ریز ار دوخ دنناوتیم
 یروھمج رب گرم“ راعش رگا .دننک
 “مسیلایسوس اب هدنز“ راعش اب “یمالسا
 راعش الاو تسا یبالقنا ،دوش لیمکت

 زا اھتسینوتروپا رتشیب ھک تسا یماع
 .دنریگ هرھب دنناوتیم نآ

 اب “داش تحور ،هاش اضر“ راعش -۴
 هدینش تردن ھب راعش نیا ھک نیا دوجو
 زا رھ ھک تسا یراعش یلو دوشیم
 یمالسا یروھمج میژر نارادساپ یھاگ
 دایرف ار نآ نابلط تنطلس اب یگنھامھ رد
 دنچ زرابم مدرم فوفص رد ات دننزیم

 شالت نونک ات یلو .دننک داجیا یگتسد
 .تسا هدروخ گنس ھب ھنیمز نیا رد اھنآ

 راعش نیا .“روتاتکید رب گرم“ راعش -۵
 متس تحت یاھهدوت جییھت یارب
 دیفم ،یزاوژروب یتسیشاف یروتاتکید
 ،شندوب ماع تلع ھب راعش نیا یلو .تسا

 هدش یریگ تمس “یروتاتکید“ رھ ھیلع
           ً                     راعش دض رب  اساسا راعش نیا .تسا
 لمع “ایراتلورپ یروتاتکید داب هدنز“
 دناوتیم یتروص رد راعش نیا .دنکیم
 ھب ھک ،دشاب ھتشاد یبالقنا یریگ تمس

 رب گرم“ :دوش لیمکت ریز تروص
 یروتاتکید اب هدنز ،یتسیشاف یروتاتکید
  “ایراتلورپ

 هاش ھن ،رگمتس رب گرم“ راعش -۶
 یتسرد ھب راعش نیا .“ربھر ھن میاوخیم
 و نیدھاجم و نابلط تنطلس ھئطوت ھیلع
 یمالسا یروھمج میژر تیدوجوم
 زا یکی نیا .دنکیم یریگتمس
 یاھراعش یرتنشور و نیرتیقرتم
 ناریا مدرم ریخا شبنج رد تارھاظت
 نویسیزوپا رد یزاوژروب مھ اریز .تسا
 و نیدھاجم( تسا تنطلس ناھاوخ ھک
 رارق ھلمح فدھ ار )نابلط تنطلس
 رد یتسیشاف یزاوژروب مھ و دھدیم
 دادعت زور رھ تھج نیا ھب .ار تردق
 دایرف ار نآ یرتریثک تیعمج و رتشیب
 راعش اب دناوتیم راعش نیا .دننزیم
 ھن رامثتسا ھن ،رگمتس رب گرم“
 تمس و دوش لیمکت “رامعتسا

 رتشیب تیفافش اب ار دوخ یتسیلایسوس
 .دھد ناشن

 نیا .“مسیلایسوس داب هدنز“ راعش -٧
 شبنج راعش نیرتیقرتم و نیرتیبالقنا
 رھش رد ٩٨ شبنج رد راعش نیا .تسا
 ریخا شبنج رد و دش هدادرس راب ود جرک
 ھچ رھ .دندز دایرف ناتسدرک رد ار نآ
 و ناتسود ،دوش هدادرس راعش نیا رتشیب
 رتعیرس نویسیزوپا رد بالقنا نانمشد
 .دننکیم یئارآ فص ار دوخ رتقیقدو
 اب دیاب دنتسھ ھک اجک رھ رد اھتسینومک
 غیلبت ار راعش نیا تاناکما و تردق مامت
 فص و ناتسود اب تدحو ھسورپ ات دننک
 و رتھبناج ھمھ بالقنا نانمشد ھیلع یدنب

 یئورین رھ راعش نیا .دوش ماجنا رتعیرس
 و دھدیم رارق شدوخ یاج رس ار
 ھتسجرب تیفافش اب ار یئورین رھ تلصخ
 و  نانمشد یدنب فص راعش نیا .دزاسیم
 صخشم مھ ار ام یللملانیب ناتسود
  .دھدیم ناشن ام نامدرم ھب و دنکیم
 ھلحرم “مسیلایسوس داب هدنز“ راعش
 ناشکتمحز و ایراتلورپ ھطساوالب بالقنا
 مالعا نایناھج ھب ار مسیلایسوس ھب ناریا

 ار بالقنا نیا یناھج ناتسود و .دنکیم
 .دزاسیم رتلکشتم و رتمجسنم
 یاھراعش بلغا ،دوشیم ھظحالم ھکنانچ
 یاھتساوخرد زا رتبقع شبنج نیا
 و راک مدرم یبالقنا و ینیع ،یعقاو
 ،تسا نینچ ھک مھ ینامز ات .تسا تمحز
 لاحم شبنج ندش رتلاکیدار راظتنا
 شبنج ھفیظو دعب ھب نیا زا .دشابیم
 یلاعت و یقرت یارب ھک تسا یتسینومک
 رتقیقد ،ھعماج یمومع یسایس یھاگآ

 و یمدرم تاقبط و راشقا زرم ندش
 بالقنا دض و بالقنا زرم ندش رتقیقد
 ،ورشیپ یاھراعش ،نویسیزوپا رد
 یھاگآ زا ماگ کی لقادح ھک یئاھراعش
 رتالاب ناشکتمحز و رگراک ھقبط یمومع
 میظنت ،دناشکب حطس نآ ھب ار اھنآ ات دشاب

 .دوش
 ،ایراتلورپ زیمآرھق بالقنا داب هدنز
 ھیلع یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز
 ناریا یرادھیامرس تلود
 مسیلایسوس داب زوریپ
 ایراتلورپ یروتاتکید تلود داب رارقرب

 

 

 یعامتجا شبنج یلاعت و موادت تازاوم ھب
 و ناوعا و اھتسیلایرپما ،ناریا رد ریخا
 زا رتھناصیرح و رتھناروذم ناشراصنا
 رھ .دناهدش نآ “ناعفادم“ زا ،ینامز رھ
 علو اب مسیلایرپما ناھج یاھبطق زا کی
 و مئانغ زا ار یرتشیب مھس مامت
 دنکیم بلط ناریا رد دوجوم یاھتورث
 یابقر زا یطیارش رھ تحت دراد یعس و
 دوجو مدع تلع ھب نانآ .دریگ یشیپ رگید
 یزادنارب ھب یلیامت ،نئمطم لیدب کی
 یاھتردق زا کیرھ .دنرادن میژر
 دنراد یعس ،دوخ ھبون ھب ،یتسیلایرپما

 طلسم نآ رب و هدرک فیعضت ار میژر
 کی زا "یمتا تارکاذم" اب برغ ؛ددرگ
 و ھیسور ،نیچ صوصخ ھب قرش و ،وس
 میژر ظفح لوق و یراذگ ھیامرس اب دنھ

 یربھر تحت زیمآرھق هزرابم
 ماظن دیق زا یئاھر هار اھنت ایراتلورپ

تس یراد ھیامرس

 لابق رد اھتسلایرپما تسایس
 رد ریخا یعامتجا شبنج

 ناریا
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 زا تشحو اب نانآ .رگید یوس زا
 و دشر نآ عبت ھب و مسینومک یریگتردق

 ھب تسد یرگراک شبنج یگتفای نامزاس
  .دننزیم هدننک فرحنم عیسو تاغیلبت

 یاھتردق ھمھ ناریا رد ریخا شبنج
 و تعاجش  لباقم رد ار ناھج گرزب
 تسس یاھھیاپ ھک یریظن یب یریگیپ

 دحرس ات ار ناریا یمالسا یوھمج
 سکع ھب ،تسا هدنازرل یئاھن تسکش
 تشحو و سرت .تسا ھتشاداو لمعلا

 تسور نآ زا مسیلایرپما یناھج متسیس
 ھب یاهرتسگ رد ھک شبنج نیا ،الوا :ھک
 تاقبط تیرثکا تکرش اب و ناریا تعسو
 دننام یب یروالد و ھعماج یقرتم راشقا و
 هداد ناشن ،تسا نایرج رد ناناوج و نانز
 یربھر یاھقطنم یاھرابیوج رگا ھک تسا
 یربھر و دندنویپب مھب نآ یبالقنا و هدننک
 میژر کش یب ،دنک تیادھ ار نآ یبالقنا

 خیرات ناد ھلابز ھب ار یمالسا یروھمج
 و ناشکتمحز شبنج ،امود .داتسرف دھاوخ
 ھک تسا هداد ناشن ام ھعماج ناگدید متس
 مھ ینابیتشپ زا و تسین اھنت ناھج رد
 ناھاوخیدازآ ھمھ و دوخ یاھیاھقبط
 .تسا رادروخرب اھروشک ریاس رد یقرتم

 مشچ زا باوخ ھک یرتگرزب تشحو اما و
 شزیخ ھک تسا نیا ،هدوبر اھتسیلایرپما
 ار اھهدوت نایم رد یتسینومک شبنج ،ریخا
 رد اھتسینومک رتشیب ذوفن و هدرک تیوقت

 هدیدرگ ثعاب ار یعامتجا یاھتکرح
 رد اھتسینومک ذوفن شیازفا .تسا

 حطس عاقترا رد تسا یمھم لماع ،ھعماج
 عفانم ھب ناشکتمحز و رگراک ھقبط یھاگآ

 و مکاح میژر تیھام ،دوخ یتاقبط
 یاھورین ریذپان نایاپ یاھھئطوت
  .ام نھیم لواپچ رد یتسیلایرپما

 مسیلایرپما ناھج لمعلا سکع

 هدحتم تالایا روھمج سیئر ندیاب وج
 ناھج گنج زا دعب زا ھک یروشک اکیرمآ
 یللملا نیب تیانج ۶٠ زا شیب نونک ات مود
 رد یشک لسن و اھروشک مادھنا رد
 نونکا ،هدرک تبث دوخ نیگنن ھمانراک

 روشک ناناوج و نانز شبنج هدرم و ھتشک
 راھظا یا ھبحاصم رد وا .تسا ھتشگ ام
 رد ،نونمم یناریا نز" زا :درادیم
 .دنزیم جوم تعاجش و هزرابم اھنابایخ
 دیھد ھمادا هزرابم ھب ،تسیلاع رایسب نیا
  ".میتسھ امش اب ام

 و دح ندیاب یمرش یب و یزادرپغورد
 :درک مالعا سیارپ دن .دسانشیمن یزرم
 رھ مینکیم یعس اکیرمآ تلود رد ام"
 ندش هدینش یارب دیآیم رب نامتسد زا ھچنآ

 زا جراخ و لخاد رد نایناریا یادص
 مدرم ھب دیاب ایند الاح ...میھد ماجنا روشک
  ."دنک شوگ ناریا

 زیچ یلو اکیرمآ یعقاو تسایس
 :تسیرگید

   ً                              رب  اقیقد .یمالسا یروھمج میژر ظفح -١
 و شبنج ھک ینامز رد ،تسایس نیا یانبم
 میژر ناکرا ناگدید متس یبالقنا شزیخ
 اب نارگراک و دنازرلیم ار ناریا
 ار نآ یلام ناینب عیسو تاباصتعا
 یارب ار طیارش و دنیامنیم فیعضت

 وج یاقآ ،دنزاسیم هدامآ میژر ینوگنرس
 ھکولب یاھلوپ زا رالد درایلیم ٧ ندیاب

 یاقآ .درک دازآ ار اکیرمآ رد ناریا هدش
 و نانز ھک تسا یتلود سأر رد ندیاب

 ناشافخ ھب یتسد ود ار ناتسناغفا ناناوج
 یاجولف رد ،درک میدقت ینابلاط ماشآ نوخ
 ار رفن رازھ اھهد یرفسف بمب اب قارع
 رازھ اھدص الوگنآ رد .دنازوس اج کی
 دربن نیدایم و اھنابایخ رد ار درم و نز
 نانز یارب الاح و .درک ماعلتق اھنادنز و
 .دزیریم حاسمت کشا ام روشک ناناوج و

 و ھیسور ھب ندز ھبرض یارب اکیرمآ -٢
 و نیمزرس تسیابیم نیچ هرصاحم
 .دشاب ھتشاد رایتخا رد ار ناریا یاھتورث
 یارب ماجرب رس رب قفاوت انبم نیا رب
 تیمھا زا برغ و اکیرمآ مسیلایرپما
 رس رب قفاوت .تسا رادروخرب یئالاو
 تلود رب اکیرمآ ھطلس ینعم ھب ماجرب
 ،قفاوت نیا ھب ندیسر یارب .تسا ناریا
 شبنج زا ،دنکیم یعس اکیرمآ تلود
  .دنک یزاس رازبا ناریا مدرم ینونک

 .تسین نیا زا رتھب زین اداناک رد عاضوا
 نیرت نئمطم زا نونک ات ھک روشک نیا

  نارگلواپچ و نادزد ،نازودنارز نایماح

 هاگنالوج و ناھج رد یمالسا یروھمج
 میژر نایرارف و تفص ولاز یاھهدازاقآ
 درایلیم اھدص اھنآ لبق زا لاس رھ و هدوب
 هدرک تشابنا دوخ یاھکناب رد رالد
 زیجم ار ناریا زرابم نانز هزورما ،تسا
 ھجراخ روما ریزو یلوج ینالم .دیوگیم
 نانز رانک رد اداناک" :دیوگیم روشک نیا

 یدازآ یارب ھک تسا هداتسیا ناریا عاجش
 قوقح نوچ ... .دننکیم هزرابم دوخ
 مینادب تسین دب ".تسا رشب قوقح ،نانز
 ھجراخ روما ترازو سار رد ناشیا ھک
 ھتسشن لدورت نیتساج یارگتسار تلود
 .تسا
 :درذگیم ھچ اپورا رد 
 ناملآ و ناریا یناگرزاب قاطا شرازگ رد
 و ناریا نیب یراجت مجح" :تسا هدمآ
 هدوبن نیئاپ ٢٠٢٠ لاس هزادنا ھب اپورا
 ناریا یراجت کیرش نیرتگرزب ...تسا
 رد .دوب ناملآ ٢٠٢٠ لاس رد اپورا رد
 تادراو و تارداص عومجم ،لاس نیا
 ٢٠٠ و درایلیم کی دودح ،ناملآ و ناریا
 تارداص عومجم زا رتشیب وروی نویلیم
 ۶۶٨( ایلاتیا و ناریا نیب تادراو و
 ٧٠٠ و درایلیم کی دودح و )وروی نویلیم
 مجح طسوتم زا رتشیب وروی نویلیم
 ".دوب اپورا ھیداحتا اب ناریا یراجت

 ،یرایسب ھباشم تاشرازگ و شرازگ نیا
 .دنکیم راکشآ ار نایئاپورا یگمیسارس

 - ناملآ ھجراخ روما ریزو کوبرب انلانآ
 ات" :تشاد مالعا - اپورا لوا داصتقا

 سک چیھ ،دنشابن تینما رد نانز ھک ینامز
  .تشاد دھاوخن تینما

 ناریا عاجش نانز رانک رد نیاربانب
 حلص یارب ،ناشقوقح یارب .میا هداتسیا
 لامعا رد ھک وا ".ناش یدازآ یارب ،ناشا

 دوخ توسک شیپ زا یتسیشاف یاھتسایس
 مراودیما" :دیوگیم و ھتفرگ یشیپ رلتیھ
 زا و ."منیبب ھتخوس نیمز ار ھیسور
 قوقح رطاخ ھب ناتسناغفا نانز تازرابم
 نونک ات نابلاط تیمکاح تحت ناشحلص و
 رایتخا توکس ھنادالج و ھتفگن یمالک
 ناریا نانز قوقح “عفادم“ زورما ،هدرک
 ھب ھک تسا یسک ن امھ ناشیا .تسا هدش
 ھب یناملآ نیگنس یاھھحلسا نداتسرف
 رد“ :دیوگیم و دنزیم نماد نیارکوا
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 یتیمھا لباقم فرط یگدنز ،گنج
 “.درادن

 کیژلب ھجراخ روما ریزو پیبل .ج .ا
 ادصمھ ناریا مدرم اب ام" :درادیم راھظا
 زیمآ تملاسم روط ھب ھک میوشیم
 .دبای نایاپ دیاب بوکرس .دننکیم تارھاظت

 مرتحم دیاب نایب یدازآ یتح و نانز قوقح
 توسکشیپ ھک یروشک ".دوش هدرمش
 یاھتسیرورت یدازآ ندرک دنمنوناق
 ،نامزمھ ،تسا هدش اپورا رد یناریا

 ،ناگدننکرھاظت قوقح زا عافد گنس
 ار ناریا رد نانز قوقحو یعامتجا قوقح
 لباقت رد وا لاح نیع رد .دنزیم ھنیس ھب
 نادرم و نانز یراج زیمآرھق هزرابم اب
 و طقف ،طقف و دتسیایم ناریا رد زرابم
 ،“زیمآ تملاسم تارھاظت“ زا طقف
 .دنکیم “ینابیتشپ“

 تلود ھجراخ روما ریزو هدنیل نا
 ناریا نادرم و نانز" :دئوس یارگتسار
 و تنوشخ ھیلع زیمآ تملاسم روط ھب ھک
 ملسم قح نیا ،دننکیم ضارتعا ضیعبت
 رشب قوقح نانز قوقح .تسا ناشا
  ".تسا

 ھجراخ روما ریزو سرابلا لئونام هزوخ
 نادایش ھلفاغ زا ندنامن بقع یارب ایناپسا
 و نایب یدازآ قح ،یگدنز قح" :دیوگیم
 رشب قوقح هرمز رد تاعامتجا یدازآ قح
 “.تسا
                        ً             یتسیلایرپما یاھورین نیا  المع عقاو رد
 متس یاھهدوت زیمآ رھق تازرابم لباقم رد
 فص ھب ناریا شکتمحز و هدید
  .دناهداتسیا

 زا ،یرایسب تشرد و زیر رصانع
 زا سپ یکی ،اپورا ناملراپ ناگدنیامن
 گشا دوخ یاھینارنخس رد ،یرگید
 یدنمشومھ ی هدنیامن و .دنزیریم حاسمت
 یئاپورا مسیلایرپما یارب و دھدیم راطخا
 یضارتعا شبنج" :ھک دنکیم رطخ مالعا
 سپس ،ھقطنم مامت ھکلب ناریا اھنت ھن اھنآ
 بظاوم ".دنکیم لوحتم ار ناھج مامت
  !.دیشاب

 ھتساوخون یاھتسیلایرپما هدنیازف ذوفن
 یروھمج ھناسولپاچ عوشخ و عوضخ و
  نانآ ربارب رد ناریا یمالسا

 رودص اب نیچ و ناریا ھلاس 25 دادرارق
 یرالد درایلیم ۵٠٠ زا شیب ی ھیامرس
 اب ھیسور ھلاس ٢٠ دادرارق ،ناریا ھب نیچ
 زکرمت و یرالد درایلیم ٢٠٠ یھیامرس
 ،یمیشورتپ و زاگ ،تفن عیانص رد ذوفن
 ردانب یخرب رب ناتسودنھ یزادنا تسد
 ھیکرت یھاوخ مھس و عمط ،ناریا یبونج
 ... و ناریا ھتشاذگ جارح ھب تورث زا

 یروھمج میژر ظفح ھک دنتسھ یلماوع
 .دزاسیم یرورض اھنآ یارب ار یمالسا
 یللملانیب ینابیتشپ زا ناریا مدرم ھچ رھ
 رادروخرب رتشیب ناھج ناشکتمحز
 مھرد یارب شبنج بالص و تردق ،دنشاب
 رتشیب ناریا یرادھیامرس تلود ندیبوک
 شالت هدربمان یاھتلود اذل .دش دھاوخ
 شالت ریز رد ار ینابیتشپ نیا ،دننکیم
  ناریا رد برغ ذوفن زا یریگولج تھج
  ..دنیامن یفخم
 تینما یاروش ھسلج رد نیچ هدنیامن

 رظن زا :دیوگیم للم نامزاس
 ھلاسم“ کی ناریا تاضارتعا نکپ
 دیاب ناریا“ و تسا روشک نیا “یلخاد
 دھاوخیم روط رھ ھک دشاب ھتشاد هزاجا
 – کارتشا( ».“دنک دروخرب ناضرتعم اب
 رابخا زا لقن –7.11.2022  رد تئارق
 و ھیسور روآ مرش تیامح“ ھلاقم – زور
 )“یمالسا یروھمج تموکح زا نیچ
 نامھ “ناریا“ زا نیچ هدنیامن روظنم
 رگا .تسا یمالسا یروھمج میژر
 یاھرد رب زونھ یبرغ یاھتسیلایرپما
 دوسربا بسک یارب ناریا زاب ھمین
 زا ھتساوخ ون یاھتسیلایرپما ،دنبوکیم
 لامک اب و هدش دراو زاب یاھهرجنپ و رد
 ھب هرفس رس رب ،رطاخ یگدوسآ و شیاسآ

 شوخ اج ناریا هدش ھتشاذگ جارح
 زا ار مدرم دننکیم شالت اھنآ .دناهدرک
 مورحم دوخ یللملانیب یقرتم نانابیتشپ
 یتسیلایرپما یاھتلود ذوفن زا و هدومن

  .دنریگ ولج ناریا رد یبرغ
 ھچ و یبرغ ھچ ،یناھج گرزب یاھتردق

 رد ار دوخ تایح ھک یئاھروشک و ،یقرش
 اھنآ فرط زا تیامح ای و اھنآ اب تاشامم
 رد شبنج ھک دنھاگآ یبوخ ھب ،دننیبیم
 زیخ و تفا زا یا ھلحرم رھ رد ھک ،ناریا

 ،دنکیم ھبرجت ار یرت یقرتم نارود دوخ
 بالقنا ھب و دریگیم یرتدنمتردق

 نانآ عفانم اذل .ددرگیم رتکیدزن یعامتجا
 ھچنآ ربانب .دزادنایم هرطاخم ھب رتشیب ار
 یللملانیب براجت یانبم رب و ندش ھتفگ
 مسیلایسوس رطاخ ھب هزرابم ،ایراتلورپ

 .تسین مسیلایرپما ھیلع هزرابم زا ادج
 
 
 
 
 
 

ھناسر رد  اریخا  ستاو لثم یزاجم یاھ         ً     
 گنیتیم کی زا یملیف ،مارگلت و پآ

 ھب ھک تسا ھتفای راشتنا نابلط تنطلس
 زا یرایسب ضارتعا و رفنت یتسرد
 ھتخیگنارب ار هاوخیدازآ و ندمتم نامدرم
 .تسا

 نپمول نز کی ،هاتوک ملیف نیا رد
 ،نجحتسم اھنت ھن ھک دھدیم یئاھراعش
 تیھام هدننک الم رب و ،زیگنا ترفن
 ھکلب تساھنآ ھناشنم شابوا و ینپمول
 راعش وا .تسا ھنازیتس نز مھ رایسب
  .دننکیم رارکت شایعمج باوبا و دھدیم
 و نارگراک ،ناشکتمحز ھک یطیارش رد
 تسایس ،داصتقا ھیلع یقرتم ناھاوخیدازآ
 هژیو ھب و دناھتساخ اپ ھب مکاح گنھرف و
 یاھھشیدنا و یئاطسو نورق یاھتنس
 نادرمتلود رب مکاح یمالسا ھنازیتس نز
 ندرک ناریو لوغشم و هدرب لاؤس ریز ار
 نیا ،دنتسھ یمالسا یروھمج ماظن لک
 تھج ،نپمول بلط تنطلس ھتسد وراد
 تیانج و تسیشاف نیمکاح گنھرف ظفح
 .دننکیم شالت ناریا رب راک
 تکرش زا یکی ھب یاھتخانشان قیفر
 و دوشیم کیدزن گنیتیم نیا ناگدننک

 تنطلس یاھنپمول تاکارتشا
 رد مکاح یاھتسیشاف اب بلط

 ناریا

 
نیتسار تسینومک بزح  

 یژولوئدیا ینامزاس لکش ناریا 
تسایراتلورپ  
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 ینجحتسم یاھراعش نینچ ارچ :دسرپیم
 ؟دیھدیم رس ار
 و یاھنماخ میھاوخیم ام :دیوگیم وا
 ار ناشمارتحا .مینک وربآ یب ار شنارای
 ردقچ اھنآ ھک دنمھفب مدرم ات میربب نیب زا

 .دنتسھ ...اج و ....ردام و ...رھاوخ
 یبلط تنطلس مسینپمول ھک نیا زا سپ
 و یسایس یاھورین عیسو ضارتعا دروم
 ینیشن بقع ،تفرگ رارق زرابم مدرم
 ناراک تیانج ھب ار دوخ رادرک و دندرک
 طسوت ھک یئاھیذوفن مان ھب یرگید
 کافس میژر نیلؤسم یاھهدازلگنا«
 »دننکیم یلام روپاس ار اھنآ ،یدنوخآ
 ار ھتفر فک زا یوربآ ات دنداد تبسن
 .دننادرگزاب هرابود

 و راکشآ مسینپمول نیا ھب ام دروخرب
 .تسا یتاقبط ھکلب تسین یدرف ،دساف

 ھک دنتسھ یاھقبط هدنیامن اھبلط تنطلس
 و یزاب ھقح ،یئورود ،مسینپمول گنھرف

 رد و دنارورپیم دوخ رد ار مسیناتالراش
 ھشیر مھ نیا و دھدیم تشن ھعماج
 ھب مینکیم یعس ام اذل .دراد یداصتقا
 و شبنج رد جیار یاھراعش یتاقبط ظاحل
 .مینک لیلحت ار اھنآ رد ھتفھن گنھرف

 لک رد ھقبط نیرترامش رپ :رگراک ھقبط
 ریثأت تحت ھن ھقبط نیا .تسا ناریا ھعماج
 تاناجیھ ریثأت تحت ھن و روش و قوش
 .دراذگیم نادیم اپ یعامتجارذگ دوز
 یفادھا و اھتساوخ یاراد رگراک ھقبط
 رگراک ھقبط یاھتساوخ زا یشخب .تسا
 عقوم ھب تخادرپ لثم .تسا یتشیعم
 شزرا یانبم رب دزم ھبساحم ،قوقح
 ،یرادھیامرس ھعماج رد الاک یمومع
 .یگدنز زاین دروم یاھالاک تمیق و مروت
 ھقبط نیا یاھتساوخ زا رگید شخب

 یدازآ لثم تسا کیتارکمد یاھتساوخ
 رد اھتساوخ نیا .نایب یدازآ و لکشت

 راعش کی ھک یدازآ ،نان ،راک : راعش
 ،تسیرادھیامرس ھعماج رد کیتارکمد
 یاھتساوخ لاح نیع رد .دباییم نایب
 بانتجا روط ھب رگراک ھقبط کیتارکمد
 رگید یاھتساوخرد نیمھ اب یریذپان

 ھقبط اذل .دناهدینت مھ رد تسدورف تاقبط
 رامثتسا تاقبط مامت راک ددم و رای رگراک
 .تسا ھعماج هاوخیدازآ و هدید متس ،هدش

 و رگراک ھقبط کیژتارتسا یاھتساوخ
 ھقبط نیا زا یشخب ھک یتسینومک شبنج
 تلود ینوگنرس زا دنترابع تسا

 و مسیلایسوس یئاپ رب ،یرادھیامرس
 اھراعش .ایراتلورپ یروتاتکید یرارقرب
 داب نوگنرس زا دنترابع ھنیمز نیا رد
 میژر داب نوگنرس ،یرادھیامرس تلود
 و مسیلایسوس داب هدنز ،یمالسا یروھمج
 .ایراتلورپ یروتاتکید داب رارقرب
 لئاسم یتسینومک شبنج و رگراک ھقبط اذل
 و یاھنماخ رد ار اھنآ لح و یعامتجا
 نودب میژر ینوگنرس رد ،وا گرم
 .دنکیمن وجتسج یتسیلایسوس ویتانرتلآ
                                  ً       تسا یتاقبط مش و تابث نیا یانبم رب  اقیقد
 یعامتجا ریگ ھمھ و هدرتسگ شبنج رد ھک
 ناونع ھب یمالسا یروھمج میژر ھیلع
 ھب و دوشیم لمع دراو تبالص اب ھقبط
 باصتعا ھب تسد هدش باسح و عقوم
 دناوتیم راک یورین باصتعا .دنزیم
 ،دنکشب مھ رد ار یمالسا یروھمج میژر
 و یربھر لثم رگید لماوع رگا ھتبلا

 رضاح مھ یبالقنا و یقرتم یھدنامزاس
 ریذپان یتشآ داضت تلع ھب ھقبط نیا .دشاب
 تسیدروخرب لماح ،رامثتسا اب

 قوقح ھب مارتحا ،ھلیپ ھلیش یب ،ھناقداص
 و ناشیدنارگد قح نیمضت ،نارگید
 .تسا لئاسم ھب یملع دروخرب
 گنھرف لماح ناریا یایراتلورپ

 تیرثکا هدنیامن ھک تسا یتسیلایسوس
 .تسا ھعماج یقرتم
 ناوا زا ناریا یاھتسینومک و نارگراک
 عیسو روط ھب یمالسا یروھمج شیادیپ
 یانثتسا ھب یعامتجا یاھشبنج مامت رد
 یاھیراکادف و هدرک تکرش ،زبس شبنج
  .دناهداد ناشن دوخ زا یلاثم یب
 ناریا یتسینومک شبنج و رگراک ھقبط اما
 یلاعتم گنھرف مسیلایسوس یئاپرب فدھ اب
                            ً         ھب شیاھراعش رد ار دوخ یقرتم  اقیمع و
 و دھدیم ناشن لح هار و دراذگیم شیامن

 .دنکیم تکرح

    ً       نیا  الومعم :یزاوژروب هدرخ راشقا
 یعامتجا تاناجیھ ریثأت تحت عیرس راشقا
 زا نیا .دنریگیم رارق رذگدوز ثداوح و
 زا نینچمھ و یزاوژروب هدرخ تلصخ
 یسایس و یداصتقا زیگنا فسا عاضوا

 و یتسیشاف میژر تیمکاح تحت راشقا نیا
 .ددرگیم یشان ناریا یرادھیامرس
 ریخا شبنج رد راشقا نیا هدرتسگ روضح
 هدرخ .تسا هدش دای لماع ود زا یشان زین
 ھکلب تسین رشق کی  طقف یزاوژروب
 رشق ھچ رھ .فلتخم راشقا زا هدش لیکشت
 ،دوشیم کیدزن ایراتلورپ ھب نآ نیئاپ
 زورب دوخ زا یرتیلاع تابث و گنھرف
 ھب نآ یئالاب رشق ھچ رھ و دھدیم
 ،دوشیم کیدزن نویسیزوپا یزاوژروب
 رتنئاخ و رتتسینوتروپا ،رتتابث یب
 یزاوژروب هدرخ یناتحت راشقا .ددرگیم
 کیتارکمد ھعماج کی ناھاوخ یتسار ھب
 یداصتقا ظاحل ھب نآ رد دنناوتب ھک دنتسھ
 اذل .دنبای لماکت و دننک دشر یسایس و
 میژر رب گرم“ رب ینبم ایراتلورپ راعش
 زا یلو دریذپیم ار “یمالسا یروھمج
 دوریم هرفط  مسیلایسوس داب هدنز شریذپ
 .دنامیم یرادھیامرس ھعماج نامھ رد و
 رد و یداصتقا تابث یب عضوم زا نیا
 یگنھرف و یسایس عضوم ھجیتن
 زا .دریگیم تأشن اھنآ یتسینوتروپا

 رب گرم راعش یناسآ ھب رگید بناج
 رد یزاوژروب راعش ھک یاھنماخ
 نیا .دریذپیم زین ار تسا نویسیزوپا

 ھن دراد رظن دروم ار صخش راعش
 و ریقف راشقا .ار یعامتجا تابسانم
 ار بالقنا یزاوژروب هدرخ طسوتم
 و یتسینومک شبنج یربھر یلو دنریذپیم
 دنناوتیم یتخس و رجز اب ار رگراک ھقبط
 ،بالقنا داب هدنز“ راعش زا اذل .دننک لوبق

 طقف ،“یرادھیامرس ماظن داب نوگنرس
  .دوش اریذپ دناوتیم ار بالقنا داب هدنز
 گنھرف و تلصخ زا زین نیا
 یزاوژروب هدرخ ھناگود و یتسینوتروپا
 اب مھ یزاوژروب هدرخ .دریگیم تأشن

 و دوشیم ھشتآ ود “تسیسکرام“ تعرس
 ینپمول یاھتلصخ یضعب لاح نامھ رد
 دوخ زا ار یتھج رھ ھب یراب و یگدول و
 .دھدیم زورب

 یزاوژروب :نویسیزوپا رد یزاوژروب
 اب یلکشم چیھ ،ناریا نویسیزوپا رد
 شدوخ .درادن یرادھیامرس تیمکاح
 یییساسا لکشم .تسا ھقبط نیا زا یئزج
 ناریا یمالسا یروھمج میژر اب زین
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 ،یداصتقا ظاحل ھب یزاوژروب نیا .درادن
 تیھام مھ و سنجمھ یگنھرف و یسایس
 ھب .تسا ناریا ینونک یتسیشاف میژر اب
 یسایس ظاحل ھب ،رگتراغ یداصتقا ظاحل

 رایسب یگنھرف ظاحل ھب و رگبوکرس
 .تسا راکلغد و نپمول
 هرھم دھاوخیم طقف یزاوژروب نیا

 یسایس ناگدنیامن یضعب و دنک ضوع
 اب اذل .دزاس رقتسم میژر نیمھ رد ار دوخ
 یصخش نمشد یلو درادن ینمشد متسیس
 ار وا یاج شدوخ تسا لیام ھک تسا
 ندرک لام نجل و یشاحف متسیس اذل .دریگب

 – یسایس یاھروحم زا یکی یصخش
 .دزاسیم ار ھقبط نیا یگنھرف
 ھک یبلط تنطلس نایرج تھج نیا زا
 یزاوژروب نیا زا یشخب یسایس هدنیامن
 تیھام و تلصخ تلع ھب تسا
 ادیدش ،مکاح یزاوژروب اب شاکرتشم
 ظاحل ھب و رگشاشتغا ،رگبوکرس
 .تسا رورش و نپمول یگنھرف
 اب نویسیزوپا رد یزاوژروب هدنیامن نیا
 رشن ھب ،یوزنم و کدنا رایسب یدادعت
 رد شاشتغا ،مسینپمول طحنم گنھرف

 یشکندرگ و یردلق و تارھاظت فوفص
 رد هژیو ھب ریخا ینابایخ یاھشبنج رد
 تنطلس .تسا لوغشم روشک زا جراخ
 میژر نادالج یاھشحف نامھ نابلط
 تکرش ھب ،ار یسایس ناینادنز ھب ینونک
  دننکیم راثن ریخا تارھاظت رد یناگدننک

 اھنآ یشکندرگ و یردلق عنام ھک
 ار یییئوگروز و یردلق نامھ .دنوشیم
 و نارگراک رب میژر ھک دننکیم لامعا

 لامعا یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز
 یمالسا یروھمج میژر و اھنیا .دنکیم
 .دنتسھ سنج کی زا
 و یشکندرگ ،مسینپمول ھجیتن رد
 تیعقاو رد شابوا و لزارا نیا تاشاشتغا

 ھکلب  تسین یمالسا یروھمج میژر ھیلع
 فوفص رد شاشتغا نآ یوس و تمس
 طحنم گنھرف غیلبت و ناشکتمحز هزرابم
 یرگراک گنھرف ھیلع نپمول یزاوژروب
  .دشابیم یتسینومک
 رد ار دوخ ھک یعاجترا رصانع نیا
  مچرپ ود یکی اب و هداد یاج نویسیزوپا
 ،دنوشیم رضاح یتارھاظت رھ رد
 ینالوط تمدخ رد ھناھاگآان ای و ھناھااگآ
 و دننکیم لمع میژر رمع ندرک
 یسایس ھلمح دروم ار یقرتم نویسیزوپا
 رد نودھستوئام .دنھدیم رارق یگنھرف و
 کی ھیلع کرتشم هزرابم فص دروم
 مدع و لالقتسا زا ،یسایس تردق
 فوفص هاگرھ .دیوگیم نخس یگتسباو
 تاشاشتغا اب میژر ھیلع تاضارتعا

 نیا ھفیظو ،دوش فیعضت نابلط تنطلس
 تارھاظت فوفص زا ار اھنآ ھک تسا
 مسینپمول گنھرف اھنآ رگا .مینارب نوریب
 گنھرف اب میتسھ فظوم ام ،دننک غیلبت ار
  ھب ھظحل نامھ رد دوخ یقرتم و یلاع
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 لزارا ھتسد و راد نیا ات میزیخرب ھلباقم
 دنک ریثأت ام هدنور شیپ شبنج رد دنناوتن
 .دنراذگب یاج رب یفنم و هدننک
 شبنج ھب تنایخ ،ندوب رظان طقف و نتسشن

 ھقبط یرادھیامرس دض و یتسیشاف دض
 .تسام ھعماج ناشکتمحز و رگراک
 ھب ار دوخ زمرق طخ میتسھ فظوم ام
 ار دوخ زرم و دح ات میھد ناشن اھنآ
 .دنسانشب
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