
 

 ام یهرابرد
 
 میتسھ یناریا یاھتسینومک زا یکدنا دادعت ام
 یرای تھج میشاب یتسد ات میاهدمآ مھدرگ ھک
 .یرادھیامرس ماظن ندنابور رد رگراک ھقبط
 نوچ ،ناریا رگراک ھقبط اب سایق رد ام یھثج
 دمص لوق ھب یلو .تسا سونایقا رد یرابغ
 هرخالاب زیچان ردقچ رھ رون کی یگنرھب
 ھیرشن نیا ناگدننادرگ زا مادک رھ .تسیرون
 یتسینومک شبنج زا ھھد دنچ تایبرجت
 اذل .دنکیم لمح دوخ اب ار ناریا و یللملانیب
 ھب ماگ میناوتیم نامتاھابتشا زا داقتنا اب ام
 شبنج یاھدوبمک و تاھابتشا حیحصت رد ماگ
 میظنت رد ام .میشاب زاسراک ناریا یتسینومک
 و میشوکیم مامت راصتخا ھب دوخ یاھھتشون

 و اھھتشون‚ ھک درک میھاوخ یعس
 نز نفعتم چیپاپ نوچمھ ام یاھیریگعضوم
 )نودھست وئام زا انعم ھب لقن( .دشابن ‘لبنت
 
 :مینکیم یبایزرا نینچ ار ینونک ناھج ام
 
 ینونک عاضوا تاصخشم
 
 یللملانیب عاضوا تاصخشم
 ینعی ناھج یساسا داضت ھقباس یب دیدشت -١
 )راد ھیامرس و رگراک( ھیامرس و راک داضت

 پمک نیب داضت ھقباس یب دیدشت -٢
 زا اکیرمآ و نیچ داضت هژیو ھب اھتسیلایرپما
 ،رگید بناج زا ھیسور و اکیرمآ و بناج کی

 یماظن یشیاسرف گنج کی ھب ار ناھج
 دنور نیا رد .تسا هدرک کیدزن یناھج
 زمرت تھج یرادھیامرس یاھتلود
 یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز یاھشبنج
 یاھتلود اب یریگرد تھج یماظن یگدامآ و
 شیارگ تسار ھب رتشیب زور رھ ،بیقر رگید
 ھب ار اھتلود نیا دناوتیم دنور نیا .دنراد
 میژر لثم .دیامن لیدبت  یتسیشاف یاھتلود
   .یمالسا یروھمج یتسیشاف

 و یناھج داعبا رد مدرم تازرابم شرتسگ -٣
 دشر و تازرابم نیا ریظن یب یگتسبمھ
 شبنج شالت و تمحز و راک نامدرم یھاگآ
 نیا ھک هدیدرگ ثعاب ناھج رد یتسینومک
 ادیپ شیارگ پچ ھب رتشیب زور رھ اھشبنج
 شیارگ موھفم ھب زونھ پچ ھب شیارگ .دننک
 ھب ندش کیدزن ھکلب .تسین مسینومک ھب
  .تسا یتسیلایسوس یاھ ھشیدنا

 یتسینومک شبنج تیلاعف ھک نیا دوجو اب -۴
 یاھشبنج ھیلک رب ،ناھج حطس رد
 یلو دراد یریذپان راکنا ریثأت ناشکتمحز
 رد تسا ھتسناوتن زونھ یتسینومک شبنج
 دنویپ رگراک ھقبط اب یللملانیب و یلم حطس
 ریثأت تحت شبنج نیا .ً)  اقلطم ھن و ً      ارثکا( .دبای

 عفادت لاح رد ناشکتمحز یمومع تکرح
 .تسا

 
 ناریا ھعماج تاصخشم

 .ھیامرس و راک داضت ھقباس یب دیدشت -١
 ،ینامناخ یب و رقف ی ھقباس یب شرتسگ
 ماسقا و عاونا زا یشان ریم و گرم
 دیدشت ،انورک و ھجلاعملالھس یاھیرامیب

 نادرمتلود طسوت لواپچ و تراغ تسایس
 ناریا یرادھیامرسً    الک و میژر
 ینونک یاھ تلود مامت لثم ناریا تلود -٢
 میظع یاھنرسنک یتامدخ نامزاس ،ناھج رد
 ینورد باسح ھیوصت .دشابیم یللملانیب
 ،تردق زا بلط حالصا حانج درط و تلود
 بوکرس رد ینامزاس یزاس هدامآ تھجً     الوا
 و یقرتم ناھاوخیدازآ و تمحز و راک یورین
 ھچ رھ ذوفن هار ندرک راومھ تھجً    امود
 یتسیلایرپما و یللملانیب یاھتکرش رتشیب

  .دشابیم یسور و ینیچ صوصخب یقرش
 روشک رساترس رد ،عاضوا نیا زا یشان -٣
 رد متس تحت یقرتم راشقا و ھقبط یتیاضران
 و یھاگآ و دبای یم شرتسگ ھعماج لک
 هزرابم نایرج رد یتاقبط یاھیدنبزرم
  .دوشیم رتفافش و رتقیقد
 دننام ھب یمیژر خیرات لوط رد هاگچیھ -۴
 و روفنم مدرم طسوت یمالسا یروھمج میژر
 .تسا هدشن درفنم
 یاھھتخاش رد یداصتقا قیمع نارحب -۵
 یسایس جالعال نارحب کی ،دیلوت فلتخم
 تسا ھناگود تلصخ یاراد ھک هدرک داجیا
a- یب یاھیئاسران نامھ ھک یعاجترا نارحب 
 طسوت ھک تسا مدرم  راک و یگدنز رد اھتنا

  .ھتشگ داجیا ناریا یرادھیامرس میژر
b- ھب تساوخ زا یشان ھک ،یبالقنا نارحب 
 رد یگدرب ریجنز تسسگ و یئاھر ،یدازآ
 و هدمآ دوجو ھب ،متس تحت و تسدورف راشفا
 ،تاضارتعا ماسقا و عاونا تروص ھب
 هدیا اذل .دوشیم رھاظ اھیریگرد و تارھاظت
 اب یعطق باسح ھیوصت و ھناحلسم هزرابم
 و راشقا زا یرتشیب لابقتسا اب زور رھ میژر
  .ددرگیم ور ھب ور یضاران تاقبط
 کی و یعاجترا هاگدید ود دروم نیا رد
 تسا ھتفرگ رارق مھ لباقم رد یبالقنا هاگدید
 باسح ھیوست میژر اب دیاب ھعاسلا نیمھ -١
 قلخ نیدھاجم – درک ھناحلسم
 یجراخ تلاخد زا یشان یتنوشخ ھنوگ رھ -٢
 نابلط تنطلس – .تسا ناریا رد
 شبنج ھک تسا نیا یبالقنا هاگدید -٣
 تازرابم ھب ندز نماد اب دیاب ناریا یتسینومک
 عیرست و اھنآ زا ینابیتشپ و مدرم کیتارکمد
 فلتخم لاکشا رد ناشکتمحز یھدنامزاس
 بزح داجیا یارب ار طیارش ،یفخم و ینلع
 رگراک ھقبط نورد رد ناریا یعقاو تسینومک
 ھقبط نورد رد بزح نیا داجیا اب و دومن ایھم
 ھقبط لک  رد ینومژھ ماگ ھب ماگ بسک و
 ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز رگید و رگراک
 اب راشقا و ھقبط نیا شرورپ و یقرتم

 ،یزاوژروب ھیلع زیمآ رھق بالقنا ترورض
 ار تمحز و راک یاھهدوت  ھناحلسم هزرابم
 ھعماج یئاپرب ،یسایس تردق بسک تھج

 یروط ،ایراتلورپ یروتاتکید و یتسیلایسوس
 و یلخاد دعاسم طیارش رد ھک دھد نامزاس
 یرادھیامرس میژر ھلیسو نادب یللملانیب
  .دزاس نوگنرس ار ناریا یبھذم
 کی تروص ھب یتسینومک شبنج روضح مدع
 ثعاب یرتلورپ یسایس لقتسم بزح
 و ھتشگ ھعماج رد یمیظع یاھیئاسران
 قیوعت ھب مولعمان یتدم یارب ار ناریا بالقنا
 و ناشکتمحز ریخا یاھشبنج .تسا ھتخادنا

 ،تلود زا یئاھسناوآ نتفرگ اب ناگدید متس
 دھاوخ بوکرس سپس و درک دھاوخ شکورف

 رتینغ تمحز و راک یورین براجت یلو .دش
 و یمومع شبنج و تشگ دھاوخ ھتشذگ زا
 ھنحص رد یرتشیب تبالص اب یتسینومک
 نارگراک اب دنویپ اذل .دش دھاوخ رھاظ

 داجیا تھج هزرابم نایرج نیا رد و یتعنص
 شبنج یارب ناریا یرساترس تسینومک بزح
 هدش لیدبت لوا ھجرد ترورض ھب یتسینومک
 .تسا
 اذل .یتیلم دنچ تسا یروشک ناریا
 رد رگمتس تلم و متس تحت للم مسیلانویسان
 یزاوژروب رکفت مسیلانویسان .تسیوق نآ

 ھیلع عطاق هزرابم نودب ھک تسا یکانرطخ
 ھب ھک یرساترس دحاو بزح کی نامتخاس نآ
 نکمم ،دشاب حلسم یرتلورپ مسیلانویسانرتنا
 قح« یور یراشف اپ رظن ھطقن نیا زا .تسین
 و یئادج ات شیوخ تشونرس نییعت رد للم
 مکاح یزاوژروب ھحلسا ،»لقتسم تلود داجیا
 ترفن رد ار متس تحت تلم یزاوژروب و
 للم یایراتلورپ نداد رارق ور رد ور و یئاز
 علخ ار نآ و دریگیم شاتسد زا ،فلتخم
 بازحا ھب ھن ناریا یایراتلورپ .دنکیم حالس
 تسینومک بزح ھب ھکلب یلم تسینومک
 .دراد زاین یرساترس ھچراپکی
 
 
 
 
 
 

 یاھتسایس ینابرق ،ناتسناغفا
 یتسیلایرپما

 
 ؟درذگ یم ھچ ناتسناغفا رد

 رد یتسیلایسوس و ھناھاوخ یدازآ تازرابم
 ناشکتمحز و رگراک ھقبط ھفیظو روشک رھ
 زا ھک زین ناتسناغفا رد .تسا روشک نامھ
 و نارگراک تازرابم تسین ینثتسم هدعاق نیا

 رد یکاندرد یاھزیخ و تفا اب ناشکتمحز
 یتسینومک بازحا و اھنامزاس .تسا نایرج
 .دنتسین مک روشک نیا جراخ و لخاد رد زین
 ،دوخ یاھتسکش و هزرابم رد بازحا نیا
 یم شیپ زا رتهدیدبآ و رتھبرجت اب زور رھ
 .دندرگ
 لثم یناملسم یاھروشک ناتسناغفا فارطا رد
 ناتسکاپ ،ناتسنمکرت ،ناتسکبزا ،ناتسکیجات

 
 رد ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 !دیشاب اشوک نآ راشتنا
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 هدوب زرم مھ یتسیلایرپما نیچ اب و دراد رارق
 رارق دنھ و ھیسور اب یبسن یکیدزن رد و
 ،یرگراک تازرابم اھروشک نیا رد .دراد
 رھ هدید متس و شکتمحز راشقا تازرابم
 رد تاضارتعا .دوریم جوا ھب رتشیب زور
 ناریا رد .تسینویلیم تاضارتعا ھشیمھ دنھ
 متس تحت ناشکتمحز و یرگراک تازرابم
 و ناتسکاپ ،قارع رد ،دوشیمن عطق یاھظحل
 مکاح طیارش نیمھ زین راوجمھ یاھروشک
 موادت ھیلع یکانرطخ تیعضو نیا و تسا
 یناھج رد و ھقطنم رد یرادھیامرس ماظن
 ذوفن تلع ھب تازرابم نیا ھک هژیو ھب .تسا
 دوخ ھبرجت ،یتسینومک یاھشبنج یبسن
 یاھتلود نوزفا زور راشف و ناشکتمحز
 ھب رتشیب زور رھ ،یرادھیامرس رگبوکرس
 .دنوشیم لیامتم پچ
 نابلاط ،گرزب یاھتسیلایرپما هاگدید زا
 و محر یب ،رگبوکرس یورین نیرتھب

 ار اھشبنج نیا دناوتیم ھک تسا یراوخنوخ
 تسکش تسیاھبرجت نیا یلو .دزاس فقوتم
 .هدروخ
 یندعم رئاخذ زا یھوبنا یور رب ناتسناغفا
 نیرخآ اب ھک یئاھالاک دیلوت رد هدافتسا دروم
 یم ھتخاس زورما شناد تاعارتخا و تایفشک
 ھب ناتسناغفا اذل .تسا ھتفرگ رارق ،دنوش
 یاھروشک نیرتتورث رپ زا یکی ناونع
 یارب یاهداعلا قوف تیباذج ،ناھج
 و تفن رب هوالع .دراد یلمارف یاھنرسنک
 نیا رد رگید ندعم عون 280 زا شیب ،زاگ
 ھک تسا اھتدم .تسا هدش یئاسانش روشک
 طسوت نداعم نیا زا یدادعت یرادرب هرھب
 ،اکیرمآ اھنآ سار رد ،یتسیلایرپما یاھروشک
 لیبق زا ینداعم .تسا هدش زاغآ ھیسور و نیچ
 رادقم .سم ،تیمورک ،هرقن ،الط ،مویناروا
 نت درایلیم ود ھب کیدزن ناتسناغفا نھآ
 .تسا هدش هدز نیمخت
 عبانم ھب داوم نیا یور رب راک و جارختسا
 یبآ عبانم زا ناتسناغفا .دراد زاین یناوارف یبآ

 یاھ ھناخدور .تسا رادروخرب یراشرس
 ،دور یرھ ،ایردومآ نوچ یبآ رپ و لیوط
 دوجو ،رگید رتکچوک ھناخدور اھھد و دنملھ
 ،ینیمزریز یاھبآ ینغ عبانم و اھ ھچایرد
 رامش ھب بآرپ یاھروشک هدر رد ار روشک
 لواپچ یارب یرت ناسآ تیعقوم و هدروآ
 نیب نارگ تراغ طسوت روشک نیا یاھتورث
 .تسا هدرآ مھارف یللملا
 قطانم زا یکی ،ھیروس نوچمھ ناتسناغفا

 یاھتسیلایرپما یاھداضت ھک تسا ناھج
 مھ رد ھیسور و نیچ ،اکیرمآ نوچمھ یگرزب
 ھب ار ناتسناغفا ھعماج رما نیا .دناهدروخ هرگ
 یاھگنج ریگرد و هدز نارحب یھعماج کی
 لیدبت یھددابرب نامناخ و اھتنا یب یاھلیبق
 مسیلایرپما یارب روشک نیا .تسا هدومن
 ریسم رد نتفرگ رارق تلع ھب نیچ مجاھم
 یئالاو تیمھا زا ،ینیچ مشیربا یهداج
 رب طلست ھک نیا هژیو ھب .تسا رادروخرب

 ناریا اب یراجت تالدابم میقتسم هار ناتسناغفا
 زاب ار اھروشک رگید زا یرایسب و ھیکرت و
 .دنکیم
 فدھ اپورا ھیداحتا و اکیرمآ مسیلایرپما یارب
 ذوفن زا یریگولج ناتسناغفا رد روضح زا

 اکیرمآ .دشابیم ناھج برغ ھب نیچ و ھیسور
 ھشیمھ ھنایم رواخ لک رد شیپ لاس لھچ زا
 .تسا هدروخ تسکش یسایس ظاحل ھب

 نینچ زین ناتسناغفا رد نآ یاھتسایس
 .دراد ار یتشونرس
 رگید و تسا ھتسکشروً      الماک اکیرمآ داصتقا
 ناھج رد دوخ یاھهاگیاپ ھمھ ظفح یئاناوت
 .درادن ار ناتسناغفا رد ھلمجنم
 ھب میژر کی دوجو ،لماوع نیا ھمھ زا یشان

 دننامھ ،محر یب و شک مدآ ،ارگسپاو تیاغ
 یاھشبنج اب لباقت رد ،ناریا میژر
 ھمھ یارب ،ھنایمرواخ ھقطنم ھناھاوخیدازا
 داحتا ،ھیسور ،نیچ ،اکیرمآ( اھتسیلایرپما
 .تسا هدوب ھنیزگ اھنت ارھاظ )سیلگنا ،اپورا
 بترم ریخا لاس ۵٠ نیا رد ھک ییھنیزگ
 نابلاط لاح نیع رد .تسا هدروخ تسکش
 و ینیچ یاھنرسنک یراذگھیامرس یارب
 نھپ ار هرفس ھک بسانم تسیاھمدخ یسور
 کی تروص ھب نابلاط یور اکیرمآ .دنکیم
 ھک تسا هدرگ زاب باسح ھتسباو یتباین میژر
 یمالسا یروھمج یور شاباسح دننامھ
 ربً       اقیقد .دمآ دھاوخرد بآ زا طلغ ،ناریا
 و اکیرمآ ھک دوب یتابساحم نینچ یانبم
 ،نابلاط اب اھرادم و رارق قبط اپورا ھیداحتا
 نوریب ناتسناغفا زا ار ناشیاھورین تعرس اب
 ار اھرھش رما نیا اب یزاوم نابلاط و دندیشک
 لباک ھب و دومن حتف یرگید زا سپ یکی
 .دیسر
 یاھروشک و اکیرمآ ھک دوشیم هدینش رایسب
 تنایخ شمدرم و ناتسناغفا ھب یئاپورا
 رگید و اکیرمآ .تسا طلغً      الماک نیا .دناهدرک
 و یتسود یارب ناتسناغفا رد اھتسیلایرپما

 ناشنتفر اب ھک دندوب هدماین مدرم ھب تمدخ
 و نارگراک ھک دندوب هدمآ اھنآ .دننک تنایخ
 ھک دننک لواپچ ار ناتسناغفا ناشکتمحز
 دوخ یتسیلایرپما نورد یاھتباقر و دندرک
 رگید ھک مھ یتقو .دنداد ھک دنھد نامزاس ار

 یقاب ناشیاھورین دوجو یارب یترورض
 هدید متس نامدرم دیدرت یاھظحل نودب ،دنامن
 سرد نیا .دنتفر و دندرک ینابرق ار ناتسناغفا
 ھب دیابن و دوشیمن ھک تسا خیرات گرزب
 .درک دامتعا یتسیلایرپما و عجترم یاھورین
 
 
 
 

 
 و ناریا و یللملانیب شنت رپ عاضوا

 !ام فئاظو
 

 ١١۶ رد ینامیپ نارگراک تاباصتعا نونکا
  یمیشورتپ و زاگ تاسسؤم و تفن هاگشیالاپ
 نیا اب یگتسبمھ رد .تسا نایرج رد
 ھتسویپ نادب زین ییھفرعت نارگراک ،تازرابم
 ناریا گرزب تاجناخراک رتشیب نارگراک و
 تاباصتعا جوم .دناهدومن ینابیتشپ نآ زا زین
 .دناکتیم ار ناریا ھعماج لک یرگراک
 تازرابم زا یشان ھتفای نیوکت طیارش
 و یبآ مک لضعم و قطانم نیا رد یرگراک
 ناگدید متس رتسکاخ ریز شتآ رب ،یقرب یب

 و هدید متس رازھ اھدص دایرف و دیمد بونج
 تروص ھب ناتسزوخ ھتفر دابرب نامناخ
 یرادھیامرس یوگهوای ناھد رب مکحم یتشم
 ،تازرابم نیا زا ینابیتشپ رد .دیبوک ناریا

 ناتسا ،ناتسچولب ،ناجیابرذآ ناشکتمحز
 ناشکتمحز ھیلک و ھب مکی ناتسا و یزکرم
 یاھورین اب و دندمآ اھنابایخ ھب ناریا
 ناریا یبھذم – یرادھیامرس میژر ینمیرھا
 .دندش ریگرد
 و رگراک ھقبط یهزرابم بات و بت رد ناریا
 بھتلم یقرتم ناھاوخیدازآ و متس تحت راشقا
 لکش نامھ رد یتازرابم تکرح رھ .تسا
 .دنتیم مھرد یضارتعا شبنج لک اب شاھیلوا
 ھب رھ اب و ییینابیتشپ رھ اب ،یزاغآ رھ اب
 ھمادا یارب هدارا و یژرنا یییگتسویپ مھ
 ،گنج ،رقف ،ریقحت زا یئاھر تھج هزرابم
 اب اھگر رد یرامیب و یتلادع یب ،دایتعا

 ھب مارآ مارآ ناریا .دبوکیم ریظن یب یتدش
 یبھذم و رادھیامرس نیمکاح یارب یمنھج
 زا ای و نونکا زا ھک ینیمکاح ،دوشیم لیدبت
 زا ھتشابنا ینابنا اب رود نادنچ ھن یاھھتشذگ
 ییھشوگ ھب رارف رکف رد ،رالد اھدرایلیم
 .دنتسھ روانھپ یایند نیا رد ھتخانشان
 ندرک ینوناق فدھ اب ناریا رد تاباختنا
 حانج طسوت بلط حالصا حانج ھیفصت
 راک تیانج ،یسیئر و دش رازگرب ارگلوصا

 ھبً         امیقتسم شناتسد ھک یراوخنوخ و ییھفرح
 روشک نیا نادنزرف زا نت نارازھ نوخ
 و روھمج سیئر ناونع ھب ،تسا ھتشغآ
 ارگلوصا حانج طسوت ،ناریا نیپلوتسا
 فدھ ود میژر ینورد ھیفصت .دیدرگ بصتنم
 ،ماجسنا داجیا -١ :درکیم لابند ار گرزب
 تاکرح اب ھلباقم تھج الاب یگدامآ و کرحت
 زکرمت -٢  و نآ بوکرس و مدرم یضارتعا
 ییهدع طسوت نآ لواپچ و روشک یاھتورث
 ھب نآ زا یشخب رتناسآ ششخب و لذب و رتمک
 یاھتلود و ھقطنم تسیرورت یاھورین
 زا شنوزفا زور دارفنا میژر نیا .یتسیشاف
 یاھهورگ اب یگتسبمھ رد ار ناریا مدرم

 
 راشتنا رد ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 !دیشاب اشوک نآ
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 ناربج یتسیشاف یاھتلود و تسیرورت
 نابایخ رد زرابم مدرم ھک تسا یتدم .دنکیم
 بالقنا نارادساپ رب هوالع ناریا یاھرھش
 ،یثوح حلسم یاھورین اب ،یمالسا

  .دنوشیم وربور ...و یبعشلادشح
 ھطبار رد یاھنماخ شیپ لاس نابآ شبنج رد
 یاھورین ھب ،مدرم هدنبای شرتسگ تازرابم اب

 ھب .رایتخا ھب شتآ :تفگ نارادساپ رگبوکرس
 .دیروآرد وناز
 یاھورین طسوت رفن رازھ زا شیب هام نآ رد
 ریغ تسیرورت یاھورین و یناریا یماظتنا
 یلو دنداد تسد زا ار دوخ ناج ،یناریا

 رس هرابود هاتوک ییھحمل زا سپ شبنج
 رد ار ناریا ھعماج یایاوز زورما و دروآرب
 .ددرونیم
 
 ؟دوریم اجک ھب ناریا
 یوضع و ناھج یاھروشک زا یکی ناریا
 نودب ھجیتن رد .تسیناھج ھعماج زا لاعف
 ناوتیمن یللملانیب عاضوا زا تسرد کرد
 یرگید روشک رھ ای و ناریا هدنیآ دروم رد
 نیا رب .درک ھئارا بئاص ییهزادنا ات رظن

 رصتخم یلیلحت ھب میزادرپیم ،ترورض
 .یللملانیب عاضوا
 
 یللملانیب عاضوا
 نامزاس رییغت اب ،یدالیم ١٩٧٠ یاھلاس زا
 اھدص نورد زا ،یللملانیب یرادھیامرس دیلوت
 ربا ۵٠٠ ،یناھج یاسآ لوغ تکرش رازھ
 کی طسوت ھک دروآرب رس یناھج تکرش
 ٪٩٠ ،رتخد یللملانیب نرسنک رپوس نویلیم
 ھیلک طسوت هدش دیلوت یھفاضا شزرا زا
 نارگراک ینعی ناھج هدنوش رامثتسا یاھورین
 زا شیب ٢٠١٨ لاس رد اھنآ .دکمیم ار

 ینعی ناھج صلاخان دیلوت ٪٩٠
 ھطیح رد ار رالد 135.435.946.000.000

 یرتشیب مجح هزورما ھک دنتشاد دوخ تردق
 .دناھتفرگ لرتنک تحت ار
 ھیلک ات هدیدرگ ثعاب گرزب رییغت نیا
 نآ زا رتهدنام بقع و یرادھیامرس یاھتلود
 یتامدخ نامزاس تروص ھب ،ناھج رد
 اذل .دنیآرد یناھج یاھنرسنک نیرتمیظع
 ھب  کچوک یاھتلود یگتسباو یاھدنب
 یگتسباو ھب ار دوخ یاج گرزب یاھتلود
 .داد یللملانیب یاھنرسنک ھب اھتلود یھمھ
 یللملانیب میظع یاھنرسنک رگید بناج زا

 ھب شیپ زا شیب ،ناشلایما درب شیپ تھج
 کیتارکروب رازبا ناونع ھب یلم ياھتلود
 .دندنمزاین ،یماظن

 نیب یشنت و تباقر رھ اب رییغت نیا زا یشان
 رد اھتلود زا یدادعت یللملانیب یاھنرسنک
 ھک یئاجنآ زا .دننکیم یئارآ فص مھ لباقم
 یللملانیب یتسیلایرپما یاھنرسنک نیب داضت
 نیب شنت ،تسا موادم و ریذپان یتشآ
 مارآ یهدنیازف شنت کی ناھج یاھروشک
 ار تینما رما نیا .تسا ھتشگ یمئاد و ریذپان
 اھ تلود و هدرب نیب زاً      الماک ام هرایس لک رد
 زا درایلیم رازھ اھدص دوخ ظفح یارب
 ھحلسا دیرخ فرص ار یروشک ھجدوب
 .دننکیم
 نرق ٩٠ یاھلاس رد نویسازیلابولگ زاغآ زا
 ھب اھروشک ھیلک یاھرد ندش زاب و ھتشذگ
 دنچ ،یتسیلایرپما یاھروشک ھیامرس یور
 یتسیلایرپما یاھروشک ھب یرادھیامرس روشک
 .ھیکرت و دنھ ،ھیسور ،نیچ :لثم .دندش لیدبت

 .دنتسین تباث هدش دای یللملانیب نرسنک ۵٠٠
 ھیلع هدننک دوبان تامادقا ،تباقر یھجیتن رد
 رییغت اھنآ یدنب ھبتر ، اھیشوج مھرد و مھ
 تسد زا ار دوخ یھبتر یضعب .دنکیم
 ار اھنآ یاج رگید یضعب و دنھدیم
 یبوخ ھب ار تیعقاو نیا ریز لودج .دنریگیم
 گرزب یاھنرسنک زا یضعب .دنایامنیم
 ٢٠١۵ لاس ات ھک  ...و یوسنارف ،یئاکیرمآ

 طسوت ،دنتشاد ار مراھچ ات لوا یاھھبتر
 یاج و هدش هدنار بقع ینیچ یاھنرسنک
 .دناھتفرگ ار اھنآ
 رگرامثتسا و یتسیلایرپما یاھنرسنک هزورما

 نیب رد نیرتدادعت رپ ،اکیرمآ زا دعب ینیچ
 .دنتسھ یللملانیب نرسنک ۵٠٠

 تردق ربا کی تروص ھب نیچ ندمآرب
 مجاھتم یداصتقا اب دشر لاح رد یتسیلایرپما

 فعض و ،ناھج یاھرازاب مامت بسک تھج
 نیا اب ھلباقم رد اکیرمآ مسیلایرپما یداصتقا
 نانچنآ ،هدیسر نارود ھب هزات تردق ربا

 یماظن و یسایس ،یداصتقا حطس رد یتباقر
 ام هرایس ھک هدرک داجیا تردق ربا ود نیا نیب
 .تسا هدومن کیدزن موس یناھج گنج ھب ار
 فعض اکیرمآ مسیلایرپما ھک یلاح رد
 شورف و گنج ،جنشت اب ار دوخ یداصتقا
 نیرتگرزب تروص ھب و دنکیم ناربج ھحلسا
 ،دیامنیم لمع تیرشب نمشد نیرتکانفوخ و
 کت کت یداصتقا مجاھت اب نیچ مسیلایرپما
 .دروآیمرد شاگنچ زا ار اکیرمآ یاھرازاب
 نیرتگرزب اکیرمآ زا دعب نیچ ھک یروط ھب
 .تسا ھتشگ ناھج ناشکتمحز هدننک رامثتسا
 رگید یللملانیب گرزب یاھھیداحتا و اھروشک
 و دنھ ،نپاژ ،اپورا ھیداحتا و ھیسور لثم
 لاح رد بترم تردق ربا ود نیا نیب ھیکرت
 اب ھیسور ،اکیرمآ اب لباقت رد .دنتسھ ناسون

 روشک نیا ھب نیچ اب رایسب تافالتخا دوجو
 .تسا لیامتم
  یللملانیب عاضوا رد ناریا
 
 ناریا تلود
 تلود و تسیرادھیامرس ھعماج کی ناریا
 ھب ھتسباو ھک تسا رادھیامرس ھقبط هدنیامن نآ
 .تسا یناھج میظع یتسیلایرپما یاھنرسنک
 میژر یتسیلایرپما دض یاھراوطا و ادا اذل
 یزیچ ناحول هداس یبیرف ماوع زج ناریا
  .تسین
 ود یلک روط ھب ناریا تلود نورد رد
 دراد دوجو یگتسباو رد فلتخم تاشیارگ
 زا نارادربنامرف ،ارگلوصا حانج -١
 یسور و ینیچ یاھنرسنک
 ھب نیلیامتم و ناگتسباو ،بلط حالصا -٢
 یبرغ یاھنرسنک
 و ینیچ یللملانیب یتسیلایرپما یاھنرسنک
 دی رد ار ھیسور و نیچ تلود ھک یسور
 زا ھک یمیظع عبانم تلع ھب دنراد دوخ تردق
 نآ ناظفاح ،دوشیم ناشبیصن میژر نیا
 و یلخاد یاھ تسایس مامت زا و دنتسھ
 ھک ارگلوصا حانج .دننکیم عافد نآ یجراخ
 نارادساپ هاپس یتاحیلست و یداصتقا تردق
 و دراد دوخ تشپ رد زین ار یمالسا بالقنا

 حانج درط اب ،هدناشن سأر رد ار یاھنماخ
 رتشیب ھچ رھ ار هداج ،تردق زا بلط حالصا
 مھارف ینیچ و یسور یاھنرسنک ذوفن یارب
  .تسا هدرک
 ناگدنیامن تلود نیا نورد رد لاح نیع رد
 مئاد یداضت رد ھک یرادھیامرس زا عون ھس
 دوجو زین دنالوغشم ھئطوت ھب رگیدکی ھیلع
 :دراد
 یراجت نارادھیامرس -١
 یکناب یئابر ناراد ھیامرس -٢
 یتعنص نارادھیامرس -٣
 ای و یکیدزن یانبم رب نارادھیامرس نیا

 تشابنا زکارم و تلود رد ناشروضح
 ینادجو اب ،دنناوتیم ھک اج نآ ات ،ھیامرس
 راذگ ورف یلواپچ و تراغ چیھ زا هدوسآ
 .دننکیمن
 تلود طسوت ناریا یداصتقا هرصاحم
 ھب کیدزن یراجت نارادھیامرس یارب ،اکیرمآ
 سیسأت اب اھنیا .تسا هدروآ داب تمعن ،تلود
 زاین داوم ،تادراو و تارداص یاھتکرش
 یاھتمیق ھب و هدرک دراو قاچاق ار روشک
 قیرط نیا زا و دنناسریم شورف ھب فازگ
 ھک دننکیم لصاح دوس رالد اھدرایلیم
 .دنزادرپیمن نآ یارب زین ار تایلام نیرتمک
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 رد تعنص دشرً       اساسا نارادھیامرس نیا
 .دنباتیمنرب ار ناریا
 ندش مک و یداصتقا هرصاحم دیدشت اب یلو
 ،ناریا رد ھجدوب رسک نتفر الاب و تفن دمآرد
 دروآ دوجو ھب ار یعیانص دنکیم یعس تلود
 هدش میرحت ناریا یارب شاتالوصحم ھک
 لاس ھجدوب رد ندعم و تعنص مھس اذل .تسا

 یلو .دھدیم ناشن دشر ٪٢۵ دودح ١٣٩٩
 لمع رد هدش هداد صیصخت تارابتعا نازیم
 دوجو اب اذل .دشابیم رادقم نیا زا رتمک رایسب

 اب نآ دشر ،عیانص زا تلود یمسا تیامح
 لاح نیع رد .تسا هارمھ تالکشم و یدنک
 دشر رب یعاجترا یاھتسایس تیمکاح

 ثعاب نیصصختم یاھیراک منادن و تعنص
 زا یقطانم مدرم یارب یرابگرم یاھیئاسران
 یگرزب عیانص یئاپرب لثم تسا ھتشگ ناریا
 رد تسا ناوارف بآ مزلتسم نآ رد دیلوت ھک
 یب یگنشت و یبآ یب .بآ یب کشخ قطانم
 یاھتسایس نیا زا ییھنومن ناتسزوخ لاثم
 .تس یعاجترا برخم
 ھس ھشیمھ ناریا یرادھیامرس مکاح حانج
  .دراد رظن رد ار ھجدوب

 روشک ینلع ھجدوب -١
 یتاحیلست یفخم و ینلع ھجدوب -٢
 ھب یناسر کمک یارب یفخم ھجدوب -٣
 .یتسیشاف یاھ تلود و یتسیرورت یاھهورگ
 یللملانیب حطس رد دوخ ھک اکیرمآ تلود
 اب دیامنیم یعس ،دنکیم لامعا مسیشاف
 کمک هار رد یعناوم ،اھمیرحت شرتسگ
 یللملانیب یتسیرورت یاھهورگ ھب یناسر
 .دیامن داجیا ناریا یمالسا یروھمج رادفرط
 رالد زا شیب اھهورگ نیا ھب ناریا میژر یلو
 میدقت بان یالط ،اپورا یوروی ای و اکیرمآ
 بانب ندعم یالط ھنالاس دیلوت اھنت .دنکیم

 طقف ار نآ شرازگ ھک دشابیم نت ١٠
 ھجدوب رد نآ غلبم و دیامنیم تفایرد یاھنماخ
 .دوشیمن ظاحل

 ینعی یزاوژروب ناگدنیامن رادرک و راتفر
 رکشل کی نارادرس دننامھ ،ناریا نادرمتلود
 حتف ار نیمزرس نیا ھک تسا حتاف یمالسا
 مدرم لام و ناج و نیمزرس کلام و هدرک
 ندرک ھفخ و الاب تینما داجیا یارب اذل .دنتسھ
 و دناهدرک حلسم نادند ات ار دوخ ،یئادص رھ
 .دننکیم لامعا مسیشاف
 ھک دوشیم ھجیتن تشذگ ھک ھچنآ زا

 یمالسا یروھمج یساسا و یئاغ فدھ -١
 و هژیو لکش رد و ،یرادھیامرس ماظن ظفح
 میژر تیمکاح موادت و ظفح نآ صخشم
 .تسا یمالسا یروھمج

 میظع یاھنرسنک ھب ناریا یراد ھیامرس -٢
 یروھمج میژر اذل .تسا ھتسباو یللملانیب
 یلخاد و یناھج یھیامرس عفانم ظفاح یمالسا
 میژر یللملانیب هزورما طیارش رد .تسا

 ھب یلخاد ھیامرس زا شیب یمالسا یروھمج
 .دراد ھیکت یقرش یللملانیب ھیامرس
 ،اھدزد ،نیلتاق ار میژر نیا نارمتلود رثکا -٣
 ناشکاج و نارگاوغا ،ناسنا و الاک نایچقاچاق
 تیاغ ھب ھک دنھدیم لیکشت ،یتلود یمسر

 یور ھناھب نیرتکچوک اب و دنتسھ یناسنا دض
  یقرتم ناھاوخیدازآ و تمحز و راک یاھهدوت

 تازرابم تعسو ھچ رھ .دننکیم کیلش
 رتهدرتسگ رگراک ھقبط تیزکرم اب اھهدوت
 یتاحیلست و ھنارگ بوکرس تامادقا ،ددرگ
  .ددرگیم رتعیسو و رتزکرمتم زین میژر
 

 ناریا رگراک ھقبط
 قبط رب ١٣٩۵ لاس رد رگراک ھقبط دادعت
 ھک رفن ١٣٧٧٩٠٠٠ نیالنا داصتقا شرازگ
 ،دنتسھ یعامتجا نیمآت ھمیب ششوپ تحت
 رگراک نویلیم ۴ هوالعب .تسا هدش دروآرب
 هداد ششوپ ییھمیب چیھ تحت ھک یتقوم
 رد .دنراد روضح ھعماج رد زین دنوشیمن
 ١٧٧٧٩٠٠٠ ناریا نارگراک عومجم ھجیتن
 یرگراک رھ هداوناخ رگا .دوشیم دروآرب رفن
 نارگراک عومجم ،دوش لماش ار رفن ھس طقف
 لک زا رفن ۵٣٣٣٧٠٠٠  اھنآ یهداوناخ و
 .تسا هدشیم لماش ار 70495782 تیعمج
 ٨٢٩١۴٠٠٠ تیعمج رد ار دادعت نیا رگا
 مھ زاب مینک ضرف تباث ٢٠٢١ لاس یرفن

 لک و ییھقبط رھ ھب تبسن نارگراک تیعمج
 ھب تبسن ناشاھهداوناخ و نارگراک تیعمج
 .دشابیم تیرثکا رد ناریا تیعمج لک
 یولھپ تیمکاح رخاوا ات ھک ناریا نارگراک
 تیمکاح نارود رد ،دنتشاد یناقھد ھشیر
 دنراد یرگراک ھشیر یمالسا یروھمج میژر
 سرد ٩ سالک ات یاھهدرک لیصحت دادعت و
 .دھدیم لیکشت ار ٪۴٠ ھقبط نیا یهدناوخ
 اب ،یسایس یاھیریگرد تلع ھب ھقبط نیا

 ھتشذگ لاس دص یخیرات براجت ،ندوب داوس
 اب روشک عاضوا ندش هدینت مھرد و ناریا
 و شوھ زا ، یللملانیب طیارش و عاضوا
 یناوارف یتازرابم یژرنا و الاب ھبرجت
 اھنت ینیب ناھج ظاحل ھب و تسا رادروخرب

  .تسا روشک یبالقنا ھقبط
 یتعنص رگراک رازھ اھدص لاغتشا دوجو اب
 ،رگراک ۵٠ زا شیب تاجناخراک رد نردم
 رد ناریا نارگراک یالاب تیرثکا یلو
 .دنتسھ لوغشم ،رگراک رفن هد ات یاھهاگراک
 و ھناخراک رد لکشت دوجو اب ھجیتن رد
 رد ھیامرس یگدنکارپ ظاحل ھب ،هاگراک
 ،هدوب هدنکارپ زین ناریا نارگراک ،شدرگ
 ینلع لقتسم یرسارس عیسو تالکشت یاراد

 یتسینومک یسایس یربھر زا و دنتسین دوخ
 رشق نیرت هدنکارپ .دنشابیم مورحم زین
 یتنس و یتعنص نارگراک روشک یرگراک
 .دنتسھ یزرواشک
 ناریا رد یتیعر بابرا ماظن ندش هدیچرب اب
ً      الماک یئاتسور دیلوت ،یولھپ نارود رد
 نھآ واگ یاج ماگ ھب ماگ روتکارت ،دش یراجت
 اب عیسو یزرواشک یاھژاتنالپ و تفرگ ار
 دوجو ھصرع ھب اپ یجراخ و یناریا ھیامرس
 کدنا نادنچ ھن رشق ھجیتن رد .تشاذگ
 اتسور ھعماج رد یزرواشک یتعنص نارگراک
 ھب ار رھش یتاقبط ظاحل ھب ھک دش رھاظ
 .دنکیم لصو اتسور
 نیرتراوتسا و نیرتلاعف ناریا رگراک ھقبط
 یلو .دھدیم لیکشت ار ھعماج زادنارب یورین
 ریقف یزاوژروب هدرخ هرصاحم رد ھقبط نیا
 دیدشت و نوزفا زور رقف تلع ھب و دراد رارق

 اھنآ شزیر و یزاوژروب هدرخ راشقا هدنوش
 رد یژولوئدیا لخادت ،ھقبط نیا نورد ھب

 ام ار نآ ساکعنا ھک دنکیم دادیب رگراک ھقبط
 یتسینومک شبنج ندوب هزیمتا و یگدنکارپ رد
 .میتسھ دھاش
 

 ناریا یزاوژروب هدرخ
 یزاوژروب هدرخ راشقا ،رگراک ھقبط زا دعب
 زا ٪٢٨¹٧ .دنتسھ ھعماج رد نیرت تیعمج رپ
 رد ھلاس ١۵ زا رتالاب نکراک تیعمج لک
 نیا میظع تیرثکا .دراد لاغتشا اتسور
 بحاص لاح ھنایم و ریقف ناناقھد ار تیعمج
 یزاوژروب هدرخ( دھدیم لیکشت نیمز
 .)اتسور

 رتشیب و ھلاس ١۵ راک یورین لک زا ٪۴٩¹٣
 لیکشت اتسور و رھش یتامدخ یورین ار
 یزاوژروب هدرخ اھنآ تیرثکا ھک دھدیم
 لثم :دنتسھ اتسور و رھش شکتمحز
 ناگدنراد ،یرھش کچوک یاھتناو ناگدنراد
 و اھراد یراگ ،ناشورف هدرخ ،یسکات کی
 ،ھعماج لاح ھنایم و نیئاپ تاقبط نارکفنشور
 ....و اھوداپ
 هدرخ ،یمالسا یروھمج میژر تیمکاح تحت
 و یسایس ،یداصتقا ھنگنم ریز یزاوژروب
 رقف ھب نوزفا زور و دوشیم هدرشف یگنھرف
 هدش کیدزن ایراتلورپ فوفص ھب و دیارگیم
 مومس نمض رد و ددرگیم ھلاحتسا نآ رد و
 .دنکیم دراو نآ رد زین ار دوخ کیژولوئدیا
 دناوتب هدنیآ تسینومک بزح  ھک یتروص رد
 هدرخ لابق رد ار یحیحص تسایس
 راشقا نیا ،دنک لامعا ھنایم و ریقف یزاوژروب
 هریخذ ھب ییهدوت زیمآ رھق بالقنا رد
 دیدشت تروص رد .دنوشیم لیدبت ایراتلورپ
 ،ھعماج رب مکاح تلود یتسیشاف یاھراشف

 یناتحت شخب یتح و ھفرم یزاوژروب هدرخ
 تاظحل دنناوتیم مھ نویسیزوپا رد یزاژروب
 ایراتلورپ ھب دوخ عفانم ظفح یارب یھاتوک
 .دنوش کیدزن
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 ھعماج تاقبط و راشقا مامت یسایس ظاحل ھب
 دوخ کیژولوئدیا – یسایس ناگدنیامن ناریا

 زا ھک ناریا یایراتلورپ زجب ،دنراد ار
 مورحم دوخ یتسینومک هدننک یربھر نامزاس
  .تسا
 زین ناریا ھعماج یهدنیآ تبثم تارییغت
 ھیاپ طسب و ماگ ھب ماگ یریگ لکش ھب یگتسب
 .دراد یبزح نینچ ییهدوت
 یبزح نینچ میکحت و ندمآ دوجو ھب دنور
 ؟تسا ھنوگچ
 

 ناریا نیتسار تسینومک بزح
 یربھر و یسایس بزح ،تسینومک بزح
 یئامتجا راتخاس یانب تھج ایراتلورپ هدننک
 ھعماج یوس ھب نآ تیادھ و مسیلایسوس
 بزح اذل .تسا ھقبط نودب یتسینومک
 نیا ھجیتن .تسایراتلورپ بزح طقف تسینومک
 لیکشت اھرتلورپ زاً       اساسا دیاب بزح نیا ھک
 رما طقف بالقنا ھک یئاجنآ زا یلو دوش
 مورحم راشقا رگید رما ھکلب تسین ایراتلورپ
 هژیو ھب و تسھ زین ھعماج تسد یھت و
 بوخ نیدحتم نارکفنشور یناتحت راشقا
 ،تسینومک بزح بیکرت رد ،دنتسھ ایراتلورپ
 أشنم ھک دوب دنھاوخ زین یئاھتسینومک
 و ایراتلورپ تمدخ رد یلو دنرادن یرتلورپ

 .دنیییم باسح ھب نآ ناربھر وزج
 شبنج رد ار تایعقاو نیا میھاوخب رگا
 لصاح ھجیتن نیا ،میھد قیفلت ناریا یتسینومک
 یتسینومک شبنج لوا ھجرد ھفیظو ھک دوشیم
 نآ یربھر یعدم ھک تسا ییھقبط اب دنویپ
 ،دشاب ھقبط زا جراخ دناوتیمن ربھر .دشابیم
 رھ و هزور رھ تکرش نودب دناوتیمن
 ار اھنآ ،نارگراک یگدنز رد ییھظحل
 تروص رد .دنک یربھر یعقاو و یکیتکلاید
 کیزیفاتم ،رگراک ھقبط زا ینالوط ندوب ادج
 زا داقتنا و داقتنا ،ددرگیم بلاغ بزح رد
 بزح رد مسیتارکوروب ،دوشیم لام دگل دوخ
 ھلاحتسا یتاقبط ظاحل ھب بزح ،ھتشگ بلاغ
 کسام اب یئاوژروب بزح کی ھب و ددرگیم
 .دوشیم لیدبت پچ
 تکرح دنور رد طقف ھک نیا رگید یھجیتن

 هژیو ھب رگراک ھقبط تمس رد ینامزاس
 ھک تسا یللملانیب یتعنص نارگراک
 شبنج یادج ادج یاھشخب و اھنامزاس
 هزرابم کی رد دنناوتیم یتسینومک
 هویش و عضاوم درط و ملاس کیژولوئدیا
 نورد زا یزاوژروب هدرخ راک کبس و رکفت

 بزح اتیاھن و هدش کیدزن مھ ھب ،دوخ
 .دنھن ناینب ار ناریا نیتسار تسینومک
 اذل .یتیلم دنچ تسا یروشک ناریا
 رد رگمتس تلم و متس تحت للم مسیلانویسان
 یزاوژروب رکفت مسیلانویسان .تسیوق نآ

 ھیلع عطاق هزرابم نودب ھک تسا یکانرطخ
 ھب ھک یرساترس دحاو بزح کی نامتخاس نآ
 نکمم ،دشاب حلسم یرتلورپ مسیلانویسانرتنا
 قح« یور یراشف اپ رظن ھطقن نیا زا .تسین

 و یئادج ات شیوخ تشونرس نییعت رد للم
 مکاح یزاوژروب ھحلسا ،»لقتسم تلود داجیا
 ترفن رد ار متس تحت تلم یزاوژروب و
 للم یایراتلورپ نداد رارق ور رد ور و یئاز
 علخ ار نآ و دریگیم شاتسد زا ،فلتخم
 .دنکیم حالس
 یلم تسینومک بازحا ھب ھن ناریا یایراتلورپ
 یرساترس ھچراپکی تسینومک بزح ھب ھکلب
 .دراد زاین
 دوخ گرتس فئاظو ھب اھتسینومک رگا

 یتسیراتکس شور و هار ،دنشوپن لمع ھعماج
 ھقبط اب ینامزاس دنویپ رگا ،دنریگب شیپ رد
 بزح داجیا و دنزادنا شوگ تشپ ار رگراک
 یمولعمان هدنیآ ھب ار ناریا تسینومک نیتسار
 راشقا رگید و یرگراک یاھشبنج ،دنرپسب
 ،دنزیخیم رب جوم ھب جوم شکتمحز
 و دزیخیم رب هرابود و دنوشیم بوکرس
 هدنیآ تروص نیا رد .دوشیم بوکرس
 دھاوخن ناریا ھعماج یاپ شیپ رد ینشور
 .دوب
 ھقبط اب ینامزاس دنویپ تمس اھتسینومک رگا
 دنور نیا رد و دنریگ شیپ رد ار رگراک
 بزح داجیا و ندش یکی تھج هزرابم
 تسد رد مکحم ار ناریا یرساترس تسینومک
 هدرخ رکفت هویش و یژولوئدیا و دنریگب
 ناریا ،دنیادزب دوخ نورد زا ار یزاوژروب
 و دنارذگب رس زا ار یگرزب تالوحت دناوتیم
 کاخ ھب و یاهدوت زیمآ رھق بالقنا کی رد
 ھعماج ،یرادھیامرس تیمکاح ندرپس
 یروتاتکید و هداد نامزاس ار یتسیلایسوس
 ھب ندیسر هار و دنیامن اپرب ار ایراتلورپ
  .دنریگ شیپ رد ار یللملانیب مسینومک
 
 
 
 
 

 ایراتلورپ بزح و ایراتلورپ یھقبط

 نیلاتسا فزوژ ھتشون

 لوا تمسق

 )بزح تاررقم کی دنب ھب عجار(

 دندرکیم مالعا ھناکابیب مدرم ھک ینامز
 رگید »ھیزجت لباق ریغ و دحاو ىھیسور«
 زین کدوک کی یتح زورما .تسا هدش یرـپس
 دحاو ىھـیسور« ناونع ھب یزیچ ھک دنادیم
 اھتدم نوچ درادن دوجو »ھیزجت لباق رـیغ و
 :هدش میسقت فلاخم ىھقبط ود ھب ھیسور شیپ

 .ایراتلورپ ىھقبط و یزاوژروب ىھقبط
 هزرابم ھک تسین هدیشوپ سک چیھرب زورما
 تسا هدش لدبم یروحم ھب ھقبط ود نیا نیب
 نآ رود ھب ام رصع ینونک یناگدنز ھک
 .دخرچیم

 لکشم ،عوضوم نیا مامت .رخاوا نیا ات اذھعم
 ھب ات ام ھک دوب نیا نآ لیلد ،دیسریمرظن ھب

 نادیم رد ار یئازجم ىاھهورگ طقف لاح
 طقف ھک نیا یارب ،میدرکیم هدھاشم هزرابم
 و اھرھش رد ھک دندوب ازجم ىاھهورگ نیا
 و دندز هزرابم ھب تسد روشک فلتخم طاقن
 ھب یزاوژروب و ایراتلورپ ھک دوب یلاحرد نیا

 لباق یناسآ ھب صوصخب ىھقبط کی ناونع
 اھشخب و اھرھش نونکا اما .دندوبن صیخشت
 زا یفلتخم ىاھهورگ اب و دناهدش دحتم
 تاباصتعا .دناهداد مھ تسد ھب تسد نارگراک
 تسا ھتفرگ ماجنا یدایز کرتشم تارھاظت و
 ھیسور ود نایم هزرابم هوکشاب ریوصت و
 هزرابم .تسا ھتفرگ رارق ام نامشچ لباقمرد
 ىھیسور و یزاوژروب ىھیسور نایم
 نادیم دراو گرزب شترا ود .ایراتلورپ
 و یزاوژروب شترا و ایراتلورپ شترا ،دیدرگ
 یگدنز رساترس شتراود نیا نایم هزرابم
 .دریگیم رب رد ار ام یعامتجا

 نودب دناوتیمن شترا کی ھک اج نآزا 
 رھ ھک اج نآ زا و دوش لمع دراو ناربھر
 رد ھک دشابیم لوارقشیپ کی یاراد یشترا

 ار نآ هار و دنکیم تکرح نآ لوا فص
 نیا رد ھک تسا حضاو ،دزاسیم نشور
 نآ ھب صتخم یربھر ىاھهورگ ،اھشترا
 الومعم ھک یئاھهورگ ؛دیآیم دوجو ھب راچان
  .دنوشیم هدیمان اھنآ صتخم بازحا

 :تساریز حرش ھب لمع ىھنحص ، نیاربانب
 ھک درادرارق یزاوژروب شترا فرط کی رد
 رگید فرط رد و ،لاربیل بزح نآ سأر رد
 ىھلیسو ھب ھک درادرارق ایراتلورپ شترا

 ؛دووشیم یربھر تارکومد لایسوس بزح
 طسوت شیوخ یتاقبط ىهزرابم رد شترارھ
 یربھر و تیادھ دوخ ھب صوصخم بزح
 .دوشیم

 بزح میناوتب ات میدرک رکذ ار اھنیا ىھمھ ام
 هدرک ھسیاقم ایراتلورپ ىھقبط اب ار ایراتلورپ
 ھب ار بزح یلک تاصخشم قیرط نیدب و
 .مینک نایب رصتخم روط

 نشور یفاک ردق ھبرکذلا قوف بلاطم
 هورگ کی ھک ایراتلورپ بزح ھک دزاسیم
ً             الوا یتسیابیم ،تسا هدنمزر ىهدننک یربھر
 زا رتکچوک رایسب ءاضعا دادعت رظن زا

            ً                         ،مھف رظنزا ، امود و دشاب ایراتلورپ ىھقبط
 ھب تبسن یتسیابیم ھبرجت رظن زا و کاردا

 یرتیلاع حطس رد ایراتلورپ ىھقبط
یم ، اموس ،دشاب ھتشادرارق  تروص ھب یتسیاب   ً                     
 نآ ام ىهدیقع ھب .دشاب هدرشف تالیکشت کی

 یارب ،درادن تابثا ھب یجایتحا دش ھتفگ ھک ھچ
 ینامز ات تسا نشور دوخ یدوخ ھب ھک نیا
 و رقف اب ،دراد دوجو یرادھیامرس متسیس ھک
 نیا تایرورض زا ھک اھهدوت یگدنام بقع
 ،لک کی ناونع ھب ایراتلورپ ،تسا متسیس
 و دیآرد هاگآ ىھقبط کی تروص ھب دناوتیمن

 
 رد ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 !دیشاب اشوک نآ راشتنا
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 اب یربھر هورگ کی یتسیابیم ھجیتن رد
 شترا ات دشاب ھتشاد دوجو یتاقبط یھاگآ
 زھجم مسیلایسوس ىھحلسا اب ار ایراتلورپ
 یربھر هزرابم رد و دحتم ار اھنآ ،هدومن
 ھک یبزح ھک تسا حضاو نینچ مھ و .دیامن
 ھب ار هدنمزر ىایراتلورپ یربھر تسا ممصم
 دارفا زا ىیھعومجم یتسیابن ،دریگ تسد
 کی تروص ھب دیاب ھکلب ،دشاب درفنم
 ات دشاب زکرمتم و هدرشف تالیکشت
 ىھمانرب کی قبط رب دناوتب نآ ىاھتیلاعف
 .دیآرد ءارجا ىھلحرم ھب دحاو

 ام بزح یلک تایصوصخ راصتخا ھب اھنیا
 .دنھدیم لیکشت ار

 لاوئس ھب دیئایب ،اھنیا نتفرگ رظن رد اب
 وضع ناوتیم ار یسک ھچ :میزادرپب یلصا

 ھک یبزح تاررقم لوا دنب ؟دیمان بزح
 نیمھ ھب اقیقد ،دشابیم ھلاقم نیا عوضوم
 .دنکیم دروخ رب ھلئسم

 یسررب دروم ار ھلئسم نیا دیئایب نیاربانب و
 :میھدرارق

 لایسوس بزح وضع میناوتیم ام ار یسک ھچ
 ینعی ،میمانب ھیسور یرگراک تارکومد
 ام بزح ؟تسیچ بزح وضع کی فیاظو
 تارکومد ـ لایسوس بزح کی

 ىھمانرب یاراد ھک تسا ینعم نادب نیا ،تسا
 یروف یئاھفدھ ) دوخ ھب صتخمراک
 ىاھکیتکات ،)شبنج یئاھن ىاھفدھو
 لوصا و )هزرابم ىاھهویش ) دوخ ھب صتخم
 )یتالیکشت لکش ) دوخ ھب صتخم یتالیکشت
 رظن تدحو و راک ىھمانرب تدحو .دشابیم
 یئانبریز تالیکشت و اھکیتکات دروم رد
 هدش ھتخاس نآ یور رب ام بزح ھک تسا
 ھک تسا تارظن نیا رد تدحو اھنت .تسا
 بزح کی رد ار بزح یاضعا دناوتیم
 مھ ھب رظن قفاوت رگا .دیامن دحتم زکرمتم
      ً              اھنت ، اتجیتن .دشاپیم مھ زا بزح ،دروخب
 ،راک ىھمانرب لماک روط ھب ھک یسک
 ھب ار بزح یتالیکشت لوصا و اھکیتکات

 بزح وضع دناوتیم ،دنک لوبق لماکروط
 ،راک ىھمانرب ھک یسک اھنت .دوش هدیمان
 ردق ھب ار بزح یتالیکشت لوصا و اھکیتکات
 ھتفریذپ لماک روط ھب و هدرک ھعلاطم یفاک
 و ام بزح فوفص نایم رد دناوتیم ،دشاب
 ایراتلورپ شترا ناربھر نایم رد ھجیتن رد
 ھک تسا یفاک ردق نیمھ ایآ اما .دریگب یاج
ھمانرب  افرص بزح کی وضع  و راک ى      ً     
 بزح تالیکشت کـیتکات ھب طوبرم تارـظن
 تایصوـصخ نیا اـب یدرـف اـیآ ؟دـنک لوبق ار
 شترا یعقاو ناربھر زا یکی ناوتیم ار
ھلھو رد !ھن  املسم ؟دیمان ایراتلورپ  رھ لوا ى           ً                       
 یفاک ىهزادنا ھب ناھجرد ھک دنادیم سک
 تلوھس ھب ھک دنراد دوجو فرحرپ دارفا
 و کیتکات ھب طوبرم تارظن و راک ىھمانرب

 ،دننکیم »لوبق« ار بزح یتالیکشت لوصا
 ىاھمدآ زج یزیچ دنناوتیمن نانیا اما
 ھب تبسن یتمرح یب نیا .دنشاب فرحرپ
 کی ھک دوب دھاوخ یبزح لوصا نیرتسدقم
 ) میمانب بزح وضع ار لبنت فرحرپ صخش
 )!ایراتلورپ شترا ناربھرزا یکی ینعی
 ای ھفسلف سرد سالک ام بزح ،هوالعب
 بزح ایآ .تسین یبھذم ىھقرف کی ىھسردم
 ایآ !تسھ ارچ ؟تسین هدنمزر بزح کی ام
 ام بزح ھک تسین حضاو دوخ یدوخ ھب

ھمانرب نتفریذپ اب  افرص  و کیتکات ،راک ى                 ً     
 عناق ینوطالفا روط ھب شایتالیکشت لوصا
 دھاوخ نیا راتساوخ کش نودب و دش دھاوخن
 لوبق ھک ار بزح یشم طخ شیاضعا ھک دوب
                               ً         ھک یسک نیاربانب ؟دندنب راک ھب  المع ،دناهدرک
 دناوتیمن ،دشاب ام بزح وضع دھاوخیم

ھمانرب لوبق اب  افرص  و کیتکات ،راک ى              ً     
 یتسیابیم ھکلب دشاب عناق یتالیکشت لوصا
 ھب ار بزح یشم طخ ،هدش راک ھب تسد
 .دروآرد لمع و ارجا ىھلحرم

 وضع یارب بزح یشم طخ ندربراکب اما
 یشم طخ دـناوتیم وضع عقوم ھچ ؟ھچ ینعی

 هزرابم ھک یعقوم طقف ؟دربراکب ار بزح
  ٔ                                س ار رد بزح مامت اب ھک یعقوم ،دنکیم
 هزرابم ایآ .دنکیم تکرح ایراتلورپ شترا
 هدنکارپ و درفنم دارفا ىھلیسو ھب دناوتیم
                   ً             لوا مدرم سکع رب ھن  انئمطم ؟دوش ماجنا
 اھنت و دندرگیم لکشتم لوا ،دنوشیم دحتم
 راک نیا رگا ،دنوریم گنج نادیم ھب تقو نآ
 دھاوخ رمث نودب هزرابم مامت ،دوشن ماجنا
 مھ بزح یاضعا ھک تسا حضاو سپ .دوب
 ییهدرشف تالیکشت رد ھک یتروص رد اھنت
 و دننک هزرابم دوب دنھاوخ رداق ،دنوش دحتم
 .دنروآرد ارجا ىھلحرم ھب ار بزح تارظن
 لکشتم فوفص ھچ رھ ھک تسا نشور زین و
 دحتم نآ رد بزح ءاضعا ھک یتالیکشت رد
 دوب دنھاوخ رداق رتھب ،دشاب رتهدرشف دناهدش
 ھک دوب دنھاوخ رداق ھجیتن رد و دننک هزرابم
 یتالیکشت تارظن و اھکیتکات راک ىھمانرب

 یب ،دنرب راک ھب یرتلماک وحن ھب ار بزح
 لکشتم نامزاس کی ام بزح ھک تسین تھج
 یناسک طقف ھک تسا حضاو .تسا یربھر
 نامزاس وضع و بزح وضع دنناوتیم
 نیا رد ھک دنیآ باسح ھب یربھر لکشتم
 ناشدوخ ىھفیظو نیاربانب و دننک راک نامزاس
 ىاھھتساوخ اب ار دوخ ىاھھتساوخ ھک دننادب

 بزح اب لمع رد و هدومن نوگمھ بزح
 .دنھد ناشن یگناگی

 بزح وضع دھاوخیم ھک یسک نیاربانب
 و اھکیتکات راک ىھمانرب یتسیابیم ،دشاب
 یارب .ددنب راک ھب ار بزح یتالیکشت تارظن
 دیاب صخش ،بزح تایرظن نتسب راک ھب
 دناوتب ھک نیا یارب و دیامن هزرابم اھنآ یارب
 رد دیاب صخش ،دنک هزرابم دیاقع نیا هار رد
 مامت یگناگی اب و ،دنک تیلاعف بزح تالیکشت

 ھک یسک تسا حضاو رپ .دنک راک بزح اب
 قلعتم یتسیابیم دشاب بزح وضع دھاوخیم
 یتقو اھنت. ٢دشاب بزح ىاھنامزاسزا یکی ھب
 قحلم بزح ىاھنامزاس زا یکی ھب ام ھک
 مھ رد بزح عفانم اب ار دوخ عفانم و میدش
 و میشاب بزح یاضعا زا میناوتیم ،میتخیمآ
 ایراتلورپ شترا یقیقح ناربھر زا ھجیتن رد
 رپ ىاھمدآ زا ییھعومجم ام بزح رگا .میوش
 یناربھر تالیکشت ھکلب دشابن درفنم فرح
 اب دوخ یزکرم ىھتیمک قیرط زا ھک دشاب

 ار ایراتلورپ شترا یورشیپ یگتسیاش
 ھتفگ ھک ھچ نآ مامت تقو نآ ،دیامن یربھر
 دھاوخ راکشآ و حضاو دوخ یدوخ ھب ،دش
 رارق ھجوت دروم دیاب زین ریز بلاطم .دوب
 :دریگ

 ...دراد ھمادا

 --------------------------- 

 ار ھیسور رگید بازحا اج نیا رد ام -١
 یارب ھک نوچ ، میھدیمن رارق ھجوت دروم
 اھنآ حرش ھب یزاین ام رظن دروم ثحب
 .تسین

 مسیناگرا کی ھک روط نامھ تسرد -٢
 هداس ىاھمسیناگرا یرامش یب دادعت زا بکرم
 نامزاس کی مھ ام بزح ،تسا هدش تسرد
 دادعت زا تسا لکشتم ھک تسا بکرم یمومع
 ىاھنامزاس ار اھنآ ھک ،تمسق یرامش یب
 ىھلیسو ھب ھک دنمانیم بزح یلحم و یشخب
 دییأت بزح یزکرم ىھتیمک و بزح ىهرگنک
 دینیبیم ھک روط نامھ .دنوشیم قیدصت و
 یبزح ىاھنامزاس ھک دنتسین اھھتیمک اھنت
 ىاھتیلاعف ،یربھر یارب .دنوشیم هدیمان
 ،صخشم ىھمانرب کی یانبم رب اھھتیمک نیا
 ،نآ قیرط زا ھک دراد دوجو یزکرم یھتیمک
 تالیکشت ،یلحم ،یبزح یاھنامزاس نیا
  .دنروآیمدوجو ھب یعیسو زکرمتم

 

 دیوش دحتم ناھج ایراتلورپ

 

 ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز ،ایراتلورپ
 دیوش دحتم یقرتم

 

 یاھنامزاس دنویپ یوس ھب شیپ
 رگراک ھقبط اب یتسینومک

 

 یتسینومک بزح داجیا یوس ھب شیپ
 ناریا یرساترس نیتسار


