
 

!دیوش دحتم ناھج یایراتلورپ  

 زور ،ھم هام لوا داب یمارگ

 رگراک ھقبط یناھج
 ارف یطیارش رد لاسما ھم هام لوا
 و ماجسنا ،یھاگآ ھک دسریم
 لاس ھب تبسن رگراک ھقبط یھدنامزاس
 و رتقیمع ،رتیلاعتم یحطس رد لبق
 .دراد رارق رتتعسورپ
 یھاگا یگدرتسگ و ماجسنا ،یلاعت نیا

 نانمشد زا ،شدوخ زا رگراک ھقبط
 زا یشان شاکانبات یهدنیآ و گنراگنر
 ھعماج حطس رد ھک تسا یلماوع
 دنور و دنراذگیم رثا مھ رب ،یناھج
 لماوع نیا .دننکیم نییعت ار عاضوا
 :دنامدک
 و تسا دودحم ناھج یاھرازاب -١
 یرادھیامرس عمط و صرح
 نیا زا یشان .دودحمان هدش یتسیلایرپما
 ینورد تباقر ،داضتم لضعم ود
 تدش یللملانیب میظع یاھنرسنک
 ندناسر ماجنا رس ھب یارب ھک دباییم
 ھقبط زا یئاھشخب لوا ھجرد رد نآ
 یاھگنج و نیدایم رد ار رگراک
 ار ناشاھھناخ .دننک یم ینابرق یتباین
 و عاونا اب و دننکیم راوا ناشرس رب
 ھقبط نیا ،کیژولویب یاھحالس ماسقا
 شکتمحز مدرم زا یرگید یاھشخب و
 نامناخ یایالب راچود ار ھنایم راشقا و
 ،مود یناھج گنج رد .دنیامنیم زوس
 و یسیلگنا نکفا بمب یاھامیپاوھ
 ھب مجاھت رد ،یوسنارف و یئاکیرمآ
 رد ار نیشن رگراک قطانم ناملآ

 دندرکیم ناراب بمب یتعنص یاھرھش
 ناملا عیانص راک یورین ندش فلت اب ات
 .دوش بیرخت

 خیرات لوط رد یرادھیامرس -٢
 ھشیمھ ار شرازاب شرتسگ شاسوھنم
 هدرک هارمھ نارگراک رامثتسا تدشت اب
 زور رھ ،لاس رھ تھج نیمھ ھب .تسا
 یرادھیامرس رمع زا ھک یتعاس و
 ھمھ رگراک ھقبط رب شراشف ،درذگیم

 رتلمحت لباق ریغ شرامثتسا و رتھبناج
 .ددرگیم
 ناھج رد یعیاقو ریخا لاس کی رد -٣
 بناج کی زا ھک تسا هداتفا قافتا
 یتسیلایرپما گرزب یاھورین نزاوت
 ھیداحتا و ھیسور ،نیچ ،اکیرمآ لثم
 رد امنیس هدرپ لثم ار نپاژ و اپورا
 و تشاذگ رگراک ھقبط دید ضرعم
 و دساف ،ھناراکلغد ،ھنابلط هاج تیھام
 .دنایامن یبوخ ھب ار اھنآ نوبج
  ،عیاقو نیا نیرتمھم
 ھک دوب ناتسناغفا زا اکیرمآ رارف -فلا
 نیا لوفا دنور و ینوبز ،یتوترف
 مدرم ھب ار یتسیلایرپما تردقربا

 یاھتسیلایرپما داضت ،دنایامن ناھج
 عاضوا ،درک دیدشت نآ اب ار یئاپورا
 رد نیچ تسیلایرپما یارب دعاسم
 و دروآ دوجو ھب ناھج و ھنایمرواخ
 رد اھورین تابسانم رد یفرژ تارییغت

 .دیدرگ ھنایمرواخ
 ھب ھیسور مسیلایرپما مجاھت -ب

 ود ھیاپ رب مجاھت نیا .تسا نیارکوا
 یتسیلایرپما ھناراکعمط تسایس

 یاھلاس زا -لوا .تفرگ تروص
 یوروش ریھامج داحتا ھک ١٩٩٠

 ھک زورما ھب ات و دیدرگ یشالتم
 یناماس و رس دوخ داصتقا ھب ھیسور
 شرتسگ فدھ اب ھشیمھ ،تسا هداد
 داحتا قباس ياھروشک رد دوخ ذوفن

 رب ددجم یگدرکرس بسک و یوروش
 ،یللملانیب یاھرازاب شرتسگ و اھنآ

 هدرک نییعت ار دوخ یللملانیب تسایس
 فدھ اب اکیرمآ مسیلایرپما -مود .تسا
 ھیزجت و نآ رد ذوفن ،ھیسور هرصاحم
 هرصاحم و یتسیلایرپما روشک نیا
 یاھروشک ،وتان طسوت ،نیچ گنت اگنت

 دایقنا ھب ار یوروش داحتا نورد اقباس
 شالت وتان شرتسگ رب و هدروآ رد دوخ
 لامعا ار یاھناریگیپ ششوک و
 .دیامنیم
 یرایسب ،نیارکوا و ھیسور یریگرد
 رتیماظن ھب ار یئاپورا یاھروشک زا

 دوخ ندش
 .درک قیوشت
 لاح نیع رد
 یاھتکرش ھب

 و یئاذغ داوم ،ھحلسا یللملانیب میظع
 اب ات داد ار ناکما نیا هریغ و یئوراد
 ینارگ و یعونصم یطحق داجیا

 اب ار رگراک ھقبط رامثتسا ،یگتخاس
 دبس .دننارتسگب ھقباس یب داعبا رد
 ناشکتمحز و نارگراک تشیعم
 رقف ،دوشیم رتکچوک و کچوک
 و لتق ،دایتعا ،اشحف ،دباییم شرتسگ
 ھعماج یانھپ ،نایاپ یب یاھیریگرد
  .دریگ یم ار
 یاھتیعقاو رد ناوتیم ار مروت دیدشت
 .درک هدھاشم یبوخ ھب ریز
 :رد هدننک فرصم تمیق صخاش
  ٪٧٫٣ :٢٠٢٢ سرام ٣٠ رد ؛ناملآ -
 زا شیب ٪٢٫۵ و ٢٠٢١ سرام زا شیب
 .ھتشذگ هام
  ٪٠٫٧  :٢٠٢١ سرام رد ؛ناتسلگنا -
 ٪٧ :٢٠٢٢ سرام رد و
 و ٪٠٫۵ :٢٠٢١ ھیوناژ رد ؛ھسنارف -
 ٪۵٫١١ :٢٠٢٢ سرام رد
 رد و ٪۴٫٢٣ :٢٠٢١ لیروآ رد ؛دنھ -
 ٪٧ :٢٠٢٢ لیروآ
 راسفا مروت زا دنتسھ یئاھھنومن اھنیا
 عماج لک رد یعونصم و ھتخیسگ
 .یرشب
 یاھمتس و بئاصم ھمھ نیا لبق زا

 اور شکتمحز مدرم رب ھک نوزفازور
 ھیامرس رب رالد اھدرایلیم ،ددرگیم
 یاھنرسنک ،زاس ھحلسا یاھنرسنک
 و یئاذغ داوم یللملانیب رکتحم
 زاس وراد یللملانیب میظع یاھنرسنک
 .تسا هدیدرگ ھفاضا  هریغ و
 .تفای دھاوخ ھمادا نیارکوا رد گنج
 بئاصم رب هوالع نآ لاح ھب ات یھجیتن
 و ینیارکوا نارازھ ندش ھتشک ،قوف
 ینیارکوا اھنویلیم یگراوآ و یسور
 .تسا یناھج حطس رد و ناشروشک رد
 یاھھبورخم ھب نیارکوا یاھرھش
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 ھیلک و هدیدرگ لیدبت ریذپان تشگرب
 .دناهدش دوبان روشک یاھتخاسریز
 بیصن یریگرد نیا عفانم نیرتشیب
 نونک ات و هدیدرگ اکیرمآ مسیلایرپما

 ھتحورف ھحلسا رالد درایلیم اھدص
 نایاپ اب یتقو ندیاب تندیزرپ ،اذل .تسا

 درک دھاوخ تقفاوم نیارکوا رد گنج
 یریگرد نیا رد ینیارکوا نیرخآ ھک
 نیرخآ و دشاب هداد تسد زا ار شاناج
 یاھروشک هژیو ھب اھروشک یلام ھینب
 اکیرمآ زا ھحلسا دیرخ فرص یئاپورا
 دشاب هدیدرگ
 ھب ناھج رایشوھ و شکتمحز مدرم
 مامت نردم و یتعنص نارگراک هژیو
 ھک دندید دوخ مشچ اب اھروشک
 عفانم یارب یتسیلایرپما یاھتردقربا

 دوبان ار ناسنا اھدرایلیم دنرضاح دوخ
 ھک دندید .دنرواین وربا ھب مخو دننک
 اکیرمآ یربھر ھب یبرغ نانابیتشپ

 .دنراک تنایخ و نوبج ،وسرت ردقچ
 ار اھنیا ھمھ اھروشک یایراتلورپ

 ات تیلاعف  ھبرجت رثا رد و دندوب دھاش
 مسق نانمشد ،اھتسینومک ناج یاپ

 اب و دنتخانش رتشیب ار دوخ یهدروخ
 انشآ رتشب زین دوخ تابث اب ناتسود
 .دندش
 رد رگراک ھقبط فوفص لاسما رد اذل

 ،رتهدرتسگ ،رتهدرشف یللملانیب حطس
 .دوب دھاوخ رتممصم و رتهاگآ
 فلتخم یاھروشک رب مکاح یزاوژروب
 ار نارگراک دوب دنھاوخن رداق رگید
 ،دننک ینادنز ،دنشکب دنب ھب ھنایفخم
 یھاگآ .دنناسرب لتق ھب و دنیامن ھجنکش
 و تشونرس زا ،روشک رھ یایراتلورپ
 رگید رد شیاھیاھقبط مھ یاھتیلاعف
 راثن ھک یغیرد یب ینابیتشپ و اھروشک
 مکاح یزاوژروب تایانج ،دننکیم مھ
 رب و دنکیم اشفا ار اھروشک نیا رب
 ات هدرتسگ تایانج یارب شاناتسد
  .دنزیم راھم دودحم یاهزادنا

 رامآ قبط رب ناھج راک ھب رداق تیمج
 و درایلیم ٣« OECD ٢٠٠٩ لاس
 زا یمین ھک تسا رفن نویلیم دصشش
 دص تشھ و درایلیم کی ینعی اھنآ
 دودح دادعت نیا زا ».دنلاعف رفن نویلیم

 ناشکتمحز ریغ ار رفن نویلیم ٢٠٠
 و درایلیم کی اذل .دھدیم لیکشت

 اب ھک دنتسھ رگراک رفن نویلیم دصشش
 زا رفن درایلیم ۵ زا شیب ناشاھهداوناخ
 نیا .دھدیم لیکشت ار ناھج تیعمج
 هزرابم ،لاعف ،کرحتم ،میظع یورین
 ندوب تیرثکا دوجو اب ھتشذگ دوخ زا و
 ماظن دنب رد زونھ ریذپان ھفقو هزرابم و
 .تسیرادھیامرس
 یورین دراذگیمن زونھ ھک ھچنآ

 دازآ لامک و مامت ایراتلورپ یهدنمزر
 رد ،ناشورخ یاھدور نیا و دوش
 حطس زا یراد ھیامرس ماظن ندیبور
 لیدبت نک ناینب یلیس ھب یللملانیب

 لانویسانرتنا کی دوبن ،دنوش
 .تسا یتسینومک
 
 ناریا رد ھم هام لوا

 یاھشخب زا یکی ناریا رگراک ھقبط
 یللملانیب حطس رد رگراک ھقبط هاگآ
 رگید نیب رد ھتسجرب یگژیو ھس .تسا
 :دنزیم ار مشچ ،روشک نیا یاھیگژیو
 ،ناریا رب مکاح یرادھیامرس میژر -١
 ،نادنز زا ریغ یرگید رازبا چیھ
 ندناشن ورف یارب مادعا و ھجنکش
 و یبالقنا یاھورین شبنج و تازرابم
 تلع ھب زین مھ نآ .درادن روشک یقرتم
 یدمآراک ،ھتخیر مدرم سرت ھک نیا

 هداد تسد زا یئالاب دصرد ات ار دوخ
 زا ناریا میژر تردق یاھھیاپ .تسا
 .تسا ھتشگ نازرل شیپ اھتدم
 متس زا یکی ناریا رگراک ھقبط -٢
 نیرتدرگیپ تحت و نیرتریقف ،نیرتهدید
 زا یکی و ناھج رگراک ھقبط یاھشخب
 .تساھنآ نیرتمواقم و نیرتشبنج رپ

 رگید ،رگراک ھقبط یاھشبنج
 زا یقرتم ناھاوخیدازا و ناشکتمحز
 طقف هاگچیھ ،زبس شبنج زا دعب
 شبنج رھ هژیو ھب .دناهدوبن یتشیعم
 اب شزاغآ یھفطن نامھ رد یییرگراک
 ھب اپ یسایس و یتشیعم تساوخ ود
 تساوخ اب تعرس اب و دراذگیم نابایخ
 اب و دوریم جوا ھب میژر ینوگنرس
 شبنج عیسو ینابیتشپ زا تعرس
 و نازومآشناد ،نانز ،ناملعم

 و ددرگیم رادروخرب یقرتم یاھورین
  .دوریم اھنا ینابیتشپ ھب دوخ
 نیا یلاع و تبثم رایسب تیصوصخ
 راشقا و ھقبط ھک تسا نیا اھشبنج
 ھبرجت رد میژر اب ریگرد یقرتم
 تیھام ھب دوخ یھنازور و میقتسم
 لکش و میژر یاھتسایس و یژولوئدیا

 رگبوکرس حلسم یاھورین ینامزاس
 غیرد یب راک اب و دنوشیم هاگآ رتشیب
 یرگراک شبنج تاریثأت و اھتسینومک
 رگراک ھقبط شبنج رد یللملانیب
 لیامتم پچ ھب رتشیب زور رھ ،ناریا
 و تارھاظت رھ رد و دنوشیم
 دض راعش ینیون ضارتعا

 نایامن نآ رد رتشیب یرادھیامرس
 .ددرگیم
هژیو طیارش تلع ھب  اقیقد  ود نیا ی                 ً      
 اعیرس یشبنج رھ ھک تسا داضت بطق

 اب یریگرد و دوشیم یرسارس
 ریذپان بانتحا میژر حلسم یاھورین
 .ددرگیم
 دناوتیمن ناریا یرادھیامرس میژر
 ،راتشک و باعرا ،بوکرس اب زجب
 ھن مھ نآ و دناباوخب ار مدرم تازرابم
 تقاط رگید مھ مدرم .لماک تیقفوم اب
 یب و تنکسم و رقف ،رامثتسا لمحت
 و نادنز زا و دنرادن ار رتشیب یھانپ

 رھ اذل .دنسرتیمن زین مادعا و ھجنکش
 رد ریخا یاھلاس رد یعیسو شبنج
 ھک .دوشیم هدیشک نوخ ھب روشک نیا
 رتشیب میژر یاھھیاپ نآ رثا رد
 یارب یھاگآ و هدارا و دزرلیم
 یاھرگنس ندروآ تسد ھب و تفرشیپ

 یبالقنا مدرم و نارگراک رد دیدج
 .ددرگیم رتزرب و رتراوتسا

 لاسما ھم هام لوا ناریا رگراک ھقبط
 و یللملانیب دیدج طیارش نیا رد ار
 یهدارا و ماجسنا ،یگدرتسگ اب ،یلخاد
 .درک دھاوخ رازگرب یرتگرتس
 ام ار هدارا و تساوخ نیا زا یاھنومن
 یھدنامزاس یاروش ھینایب« رد
 تبسانم ھب تفن نارگراک تاضارتعا
 یناھج زور ،ھم هام لوا ندیسر ارف
 :میبایرد میناوتیم »رگراک
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 یاھدرد مدرم ھمھ ام و نارگراک ام«
 نارگراک ام تابلاطم ،میراد یکرتشم
 ریاس و مدرم تابلاطم زا یادج
 دراد ترورض نیاربانب .تسین اھشخب
 تازرابم ،طیارش نیا زا یئاھر یارب
 ھب دحتم و مجسنم اھشخب ھمھ رد ام
 مھارف نآ یاھھنیمز .دروخب هرگ مھ
 رد ار یئارگمھ نیا و تسا
 اب نارگراک ام زور رھ تاضارتعا
 یاھشخب اب و ناگتشنزاب اب ،ناملعم
 یگدنز زا عافد .مینیبیم ھعماج فلتخم
 ھقلح یناسنا تمارک نتشاد و تشیعم و
 ھب مدرم ام و نارگراک ام ھمھ دنویپ
 مھ و دردمھ یگمھ ام ... تسا رگیدکی

 رانک دیاب و میناوتیم سپ میتسھ نخس
 نیا میناوتب ھک هزادنا رھ .میشاب مھ
 نامزاس و مینک مکحتسم ار اھدنویپ
 یاھزادنا مشچ ،میئامن لمع رتھتفای
  ».دوب دھاوخ رتھتسجرب ور شیپ
 

 ھقبط زاس نارود مزر داب زوریپ
 یرادھیامرس ھیلع رگراک

 مسیلایسوس داب زوریپ
 ایراتلورپ یروتاتکید داب رارقرب

 
 
 
 
 
 
 

 نورد یتاقبط هزرابم
 یتسینومک شبنج

 و
 تدحو داجیا تھج هزرابم
 یرادھیامرس دض گرزب

 
 زاسکاپ تھج کیژولوئدیا هزرابم
 تسا ریذپان ھفقو یتسینومک شبنج

 ناریا یتسینومک شبنج زا یئاھشخب
 نیا .دربیم جنر یکلھم یرامیب زا
 لخادت زج تسین یزیچ کلھم یرامیب

 
 بزح تسفینام - سلگنا و سکرام - 1
 اھرتلورپ و اھاوژروب – تسینومک

 و اھتسینومک ریذپان یطخت ھفیظو ود
 .اھنآ یکیتکلاید ھطبار ندرک شودخم
 :زا دنترابع ھفیظو ود نیا

 ،ریذپان ھفقو هزرابم ھب ندز نماد -١
 ھیلک ھیلع کیژولوئدیا تبثم و قالخ
 هدرخ یژولوئدیا تارھاظت
 و یتسینومک یاھشبنج رد یزاوژروب
 .کیتارکمد
 زا دحتم ھھبج نیرتعیسو داجیا -٢
 ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز ،نارگراک
 راتخاس و ماظن ھیلع یقرتم
  .نآ تلود و یرادھیامرس
 ار فئاظو نیا زا مادک رھ ریز رد ام
 اھنآ کیتکلاید ھطبار و هدرک حیرشت
 ار مادک رھ تیھجرا و هداد حرش ار
 یسررب صخشم طیارش و عطاقم رد
 .درک میھاوخ
 

 و قالخ هزرابم ھب ندز نماد -١
 ھیلک ھیلع کیژولوئدیا تبثم
 هدرخ یژولوئدیا تارھاظت

 یتسینومک یاھشبنج رد یزاوژروب
 .کیتارکمد و

 کی یتاقبط هزرابم و تاقبط دوجو
 .تسیدج تیعقاو
 یتاقبط تالباقت ،خیرات تکرح روتوم
 نونک ات عماوج ھمھ خیرات« .تسا
 1».تسا هدوب یتاقبط هزرابم خیرات
 تسا یتاقبط تالباقت دنیآرب یھجیتن رد
 یھلاس رازھ دنچ خیرات لوط رد ھک
 زا سپ یکی اھتلود ،تاقبط روضح
 یاھراتخاس ،دناهدش نوگنرس یرگید
 و دناهدیئارگ لاوز ھب یعامتجا

 نآ یاجرب ینیون یعامتجا یاھراتخاس
 یاھورملق یخرب ،دناهدیدرگ انب

 رپ و دنمتردق یخرب و دوبان یسایس
 دنیآرب یھجیتن رد .دناھتشگ تعسو
 اپرب مسیلایسوس ،یتاقبط تالباقت
 ،یرتلورپ ریغ تاقبط ذوفن اب و دیدرگ
 یعامتجا راتخاس هاتوک یاھظحل یارب

 ینونک خیرات ھنحص زا یتسیلایسوس
 .تسب رب تخر ناھج
 ھجیتن رد یمالسا یروھمج میژر
 تردق رب یتاقبط تالباقت دنیآرب

 ھمھ .دش مکاح ناریا یسایس
 تلع ھب ناریا رد یتسینومک یاھلکشت

 یزاوژروب هدرخ یتاقبط تیمکاح
 یمالسا یروھمج زا اھنآ نورد
 .دندش یشالتم و دندروخ تسکش
 تسینومک بزح زین نآ ھنومن نیرخآ
 هدرخ دوجو رثا رد ھک تسا ناریا
 و یشالتم ،نآ رد تخسرس یزاژروب
 .دیدرگ باعشنا راچد
 نیتسار تسینومک بزح لیکشت مدع
 روضح زا یشان نونک ات زین ناریا
 رد یزاوژروب هدرخ دنمتردق
 شبنج هدنھد لیکشت یاھنامزاس
 نانآ سأر رد هژیو ھب ناریا یتسینومک
   .تسا
 نورد رد یزاوژروب هدرخ لباقت

 ،مسسیسکرام ھیلع یتسینومک شبنج
 ماجنا یتسیسکرام رھاظ اب ھک
 ھناعبس و ھنامحر یب نانچنآ ،دوشیم
 یروتاتکید دنمتردق یاھتلود ھک تسا
 نوگنرس دناوتیم زین ار ایراتلورپ

 رد یتسینویزیور یاتدوک لثم .دزاس
 .نیچ و یوروش داحتا
 یاج دنچ رد ار قوف لئاسم ام یتقو
 ھنعط ھب اھراب میدرک حرط رگید
 رتھب ار لئاسم نیا ام :دنتفگ ھک میدینش
 طلسم نآ رب دوخ و مینادیم امش زا
 .تسین ددجم شزومآ ھب جایتحا .میتسھ
 اھنآ .دنراد قح ناتسود و اقفر نیا
 ظفح زا یبوخ ھب ار بلاطم نیا ھمھ
 ار اھنآ راب نارازھ مھ دیاش و دنتسھ
 طقف .دناهدرک نیئاپ و الاب ناشنھذ رد
 نیا نآ و دراد دوجو “یکچوک“ لاکشا
 اھنت ھن ،اناد یاقفر و ناتسود نیا  ھک
 هدرخ اب لباقت رد ار دوخ شناد
 دوخ ھکلب ،دنربیمن راک ھب یزاوژروب
 هدرخ دیدش تاشیارگ یاراد
 زمرت لماع دوخ ،دنتسھ یزاوژروب
 اریز .دنایتسینومک شبنج تدحو
 یرتلورپ ریغ یژولوئدیا اب ھک ینامز
 تدحو ظفح یارب ،دندرگیم ور ھب ور
 رتش و دندنبیم نآ رب ار دوخ مشچ
 .یدیدن یدید
 تارظن ھک ینامز :یعقاو ھنومن کی
 دارفا زا یکی یتسینویزیور و یفارحنا
 رد یتسینومک شبنج رد حرطم
 قیفر کی ،دش هدیشک دقن ھب یاھتشون
 نیا میناوتیمن ام ھک تفگ تسینومک
       ً        و تسرد  الماک ھک ار ھتشون
 ھب دوخ ھیرشن رد تسا یتسیسکرام

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
 دیدنویپب
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 اب ام تابسانم اریز ،میناسرب پاچ
 .دوشیم دولآلگ داقتنا دروم صخش
 هزرابم دربشیپ قیفر نیا راکفا رد
 ،تساھمدآ تابسانم ظفح عبات یتاقبط
 دزومآیم ام ھب مسیسکرام ھک یلاح رد
 عبات تسیابیم اھمدآ تابسانم ھک
  .ددرگ یتاقبط هزرابم
 لایسوس« ھلاقم ام ھک ینامز
 طیحم یضترم و نیچ مسیلایرپما
 رشتنم ٣ هرامش نومک رد ار »دترم
 یاھنامزاس زا یکی زا یقیفر ،میدرک
 تسرد امش لیلحت« :تفگ یتسینومک
 دیابن تسا یحرطم مدآ وا یلو تسا

 و راک کبس نیا ».درک شبارخ
 رکفت هویش رد ھشیر ھک لذتبم دروخرب

 داسف ھب ار راک دراد یزاوژروب هدرخ
 .دشکیم
 زا یضعب ھک هدش هدید رایسب
 اب ار دوخ نیدقتنم “اھتسینومک“
 نیرتفیثک و اھیشاحف نیرتدب
 یاقفر .دناھتفگ خساپ اھبسچرب

 اھتسینومک حالطصا ھب نیا ینامزاس
 توکس دناهدوب ارجام دھاش ھمھ ھک
 .رگهراظن طقف و دندوب یثنح ،دناهدرک
 ار دوخ نامزاس ھچیرد بیترت نیا ھب
 رکفت یاھهویش نینچ دورو یارب
 دشر و ومن ناکما و دنیاشگیم یطحنم
 ایھم دوخ نامزاس نورد رد ار نآ
 .دنزاسیم
 یاراد اھتسینومک زا یضعب
ً                                  الثم ینامزاس یاھراک رد یئاھدوبمک
 .دنتسھ کچوک یکینکت راک کی ماجنا
 فرطرب رد یرمتسم شالت چیھ اھنآ
 نیا .دننکیمن دوخ دوبمک ندرک
 ندناباوخ ھب ار راک دناوتیم اھدوبمک
 بزح ای و نامزاس نآ یاھتیلاعف
 .دھد قوس
 نیا هدنھدناشن اھھنومن کدنا نیا
 هدرخ رکفت هویش ھک تسا تیعقاو
 تسا رداق نآ یاھرایعم و یزاوژروب
 دنک ھلاحتسا ار اھتسینومک زا یرایسب
 اب تسینومک دض رصانع اھنآ زا و
 .دزاسب یتسینومک یادر
 و تسا یدج ھلأسم ھک دینیبیم
 اھتسینومک زا یرایسب یرگیلاباال
 هدرخ رکفت هویش ھعاشا ھب تبسن
 یرایسب .تسا رابتبیصم یزاوژروب
 اب لباقت رد نیتسار یاھتسینومک زا

 نیرتکچوک نودب یدسافم نینچ
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  ٨١ ھحفص

 یگدنز و گرم یهزرابم رد یلزلزت
 .دنراذگیمن ورف نآ زا یمد و دنتسھ
 شبنج تشونرس هزرابم نیا دنیآرب
 شبنج و یرگراک شبنج ،یتسینومک

 یریگتمس اب یرادھیامرس دض
 .دنزیم مقر ار یتسیلایسوس
 هدرخ رکفت هویش ھیلع هزرابم
 و تفرگ یدج دیاب ار یزاوژروب
 و عونتم تارھاظت مامت ھیلع ھناعطاق
 ماجنارس ھب ار هزرابم نآ گنراگنر
 .دیناسر
 ،یسایس ،یکیتکات ھلوقم چیھ
 دناوتب دیابن و دناوتیمن یکیژتارتسا

 هویش ھیلع هزرابم و داقتنا یولج
 هدرخ یاھرایعمو اھمرن ،رکفت
 و کیتارکومد شبنج رد یزاوژروب

 هزرابم .دریگب ار یتسینومک شبنج
 اھنت ،رخا ھب ات و ھناتخسرس ،مئاد
 یرتلورپ شبنج تمالس دننک نیمضت
 یارب هداج یزاس کاپ ھلیسو اھنت و
 .تسا بزح داجیا

 ھنیک و تموصخ سکرام شزومآ«
 ھچ( یزاوژروب ملع مامت میظع
 ھب ھک ،ار )لاربیل ھچ و یشیامرف
 کی ھب ھیبش یزیچ ھباثم ھب مسیسکرام
 مامت رد ،درگنیم “ھلاض تقیرط“
 .دزیگنایم رب دوخ ھیلع ،ندمتم ناھج
 راظتنا ناوتیمن مھ یرگید شور
 رب نآ یانب ھک ییھعماج رد ھچ ،تشاد
 چیھ تسا هدش ھتشاذگ یتاقبط هزرابم
 دناوتیمن “یضرغ یب“ یعامتجا ملع
 مامت ریدقت رھ ھب .دشاب ھتشاد دوجو
 یگدرب عفادم ،لاربیل و یشیامرف ملع
 نیا ھیلع مسیسکرام و تسا یرودزم
 هدومن مالعا ار یناما یب گنج یگدرب
 یھعماج رد ھک نیا راظتنا .تسا
 دوجو ضرغیب ملع یرودزم یگدرب
 رد و ھناھیفس یحول هداس دشاب ھتشاد
 طوبرم یھلأسم رد ھک تسا نیا مکح
 لیلقت و نارگراک دزمتسد شیازفا ھب

 راظتنا رادھناخراک زا ، ھیامرس دوس
 2».میشاب ھتشاد یضرغ یب
 رد ١۴٠٠ لاس تازرابم نایرج رد
 نیزرابم زا یدادعت ،ناھفصا
 یروھمج رب گرم“ راعش دنتساوخیم
 کی .دننزب دایرف ار “ناریا یمالسا

 و دریگیم ار اھنآ یولج تسیتمکح
 دوز راعش نیا یارب زونھ دیوگیم
 تدحو ظفح یارب نیزرابم نیا .تسا

 - مود دلج – بختنم راثآ – نودھست وئام - 3
 ٣٩ ھحفص – مسیلاربیل ھیلع

 راعش نیا زا صخشم هزرابم نآ رد
 مچرپ ریز اھنآ عقاو رد .دنشکیم تسد
 )یفخم یاھتسیکستورت( اھتسیتکح
 تسرد راعش و اھرایعم زا و دنوریم
  .دنشکیم تسد
 هزرابم شاھلاقم رد یفرحنم یهدنسیون
 دنکیم ادج یتاقبط هزرابم زا ار نانز
 یتاقبط بالقنا ھن ار ناریا بالقنا و
 .دنکیم یبایزرا ھنانز بالقنا ھکلب
 داقتنا دروم ھلاقم نیا یتقو
 رد یقیفر ،تفرگ رارق یتسیسکرام
 ینوگنرس عقوم الاح :تفگ ناریا
 عضوم نیا .میوش دحتم ھمھ دیاب .تسا
 .تسا یتسیسکرام دض و یتسینوتروپا
 و تفارش رد ھک رگراک قیفر نیا
 کش ناوتیمن وا یتسینومک یرادیاپ
 نآ رد کیژولوئدیا ظاحل ھب ،درک
 و فرحنم هدنسیون مچرپ ریز ھظحل
 رد قیفر نیا .دوب ھتفر تسینوتروپا
 ھب تبسن یزاوژروب هدرخ هدیا لباقم
 .دوب هدروآ دورف رس نانز یدازا
 نیا وا بناج زا ھک دوبیم نیا تسرد
 اشفا شیاپ اترس .دشیم دقن ھلاقم
 هدیا یارب ار هار و دیدرگیم
 زاب نز یدازآ دروم رد یتسیسکرام
 .درکیم
 نم و نم ھنوگ رھ ،یلزلزت ھنوگ رھ
 رد یندمآ هاتوک ھنوگ رھ ،یندرک
 هدرخ یاھتسایس و یژولوئدیا ربارب
 ھب راکشآ تنایخ یزاوژروب
 .تسا یبالقنا یایراتلورپ و مسیسکرام
 دس ار ایراتلورپ یھاگآ لماکت اریز
 یزاوژروب مچرپ ریز ار نآ و دنکیم
 .دناشکیم
 کژولوئدیا لاعف هزرابم رادفرط ام«
 تسا یحالس هزرابم نیا اریز ،میتسھ
 و بزح نورد رد ار تدحو ھک
 ام راکیپ دوس ھب یبالقنا یاھنامزاس
 رھ ار حالس نیا .دنکیم نیمضت
 تسد ھب دیاب یبالقنا رھ و تسینومک
 هزرابم مسیلاربیل اما .دریگ
 و حلص و دنکیم در ار کیژولوئدیا
 ھیصوت ار یلوصا ریغ شمارا
 شیادیپ بجوم ور نیا زا و دیامنیم
 ددرگیم لذتبم و طحنم لمع هویش کی
 یبالقنا یاھ نامزاس و بزح رد و
 داسف ھب ار دارفا و اھدحاو زا یضعب

 3».دناشکیم یسایس
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 رھ سپ رد دنریگن دای دارفا ھک مادام«
 و هدعو و تاراھظا ،تالمج زا کی
 و یسایس ،ینید ،یقالخا یاھدیعو
 ار فلتخم تاقبط عفانم یعامتجا

 هراومھ تسایس رد – دننک وجتسج
 یبیرف دوخ و بیرف یھناھیفس ینابرق
 عبنم ھس – نینل( 4».دوب دنھاوخ و دوب
 )٨٧ ھحفص – مسییسکرام ءزج ھس و
 شکمتس و هدنوش رامثتسا ھقبط«
 یھقبط غوی زا دناوتیمن )ایراتلورپ(
 )یزاوژروب( رگمتس و رگرامثتسا
 مامت لاح نیع رد ھک نآ رگم ،دھرب

 زا ،رامثتسا زا ھشیمھ یارب ار ھعماج
 ».دناھرب یتاقبط هزرابم زا و متس
 بزح تسفینام – سلگنا و سکرام(
 یناملآ پاچ راتفگشیپ – تسینومک

١٨٨٣( 
 ھظحل نیمھ زا ندناھر یھفیظو نیا و
 کی ھک ییھظحل زا .دوشیم عورش
 ای و رگراک رکف دناوتب تسینومک
 یاھرایعم ھب تبسن ار ینارگراک
 یاھرایعم اب لباقت رد ھک یتسیسکرام
 رارق یزاوژروب هدرخ و یزاوژروب
 کی ھک یاھظحل زا .دھد لماکت ،دراد
 هدرخ یژولوئدیا دناوتب تسیسکرام
 یرھاظ اب ھک ار یزاوژروب
 رد ،تسا هدش نیئزت یتسیسکرام
 اشفا ناشکتمحز و نارگراک لباقم
 هزرابم زا تیرشب ندش اھر ،دنک
 .دوشیم زاغا یتاقبط
 

 زا ھھبج نیرتعیسو داجیا -٢
 و ناشکتمحز ،نارگراک

 ماظن ھیلع یقرتم ناھاوخیدازآ
 تلود و یرادھیامرس راتخاس و

 .نآ
 ھھبج نیرتعیسو داجیا تھج هزرابم
 تلود و یرادھیامرس ماظن ھیلع دحتم
 هزرابم زا تسیاهژیو لکش ،نآ یماح
 .یزاوژروب ھیلع ایراتلورپ یتاقبط
 اب اھنت و طقف ایراتلورپ ناورشیپ اریز
 ،ایراتلورپ راشقا نیرتعیسو جیسب
 ،یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز
 نوگنرس ار یرادھیامرس ماظن دنرداق
  ..دننک
 هژیو ھب یزاژروب هدرخ و یزاوژروب
 زا یریگولج تھج ،پچ یادر رد

 
 – مسییسکرام ءزج ھس و عبنم ھس – نینل -4

 ٨٧ ھحفص

 دنشوگیم تدش اب مسیلایسوس نامتخاس
 یعیسو یھھبج نینچ داجیا عنام ات

  .دنوش
 داجیا ھب رداق یطیارش رد ایراتلورپ اذل

 اب ھک تسا یعیسو ھھبج نینچ
 ،ھنارگاشفا و ھبناج ھمھ یاهزرابم
 و یسایس ،کیژولوئدیا تاغیلبت

 ھک ار یزاوژروب هدرخ ینامزاس
 شبنج یگدنکارپ فدھ اب ھناتخسرس
 یاھورین و  راشقا رگید و یرگراک
 .دزاس یثنخ ،دریگیم ماجنا یقرتم
       ً                             نیا پچ  اھاگ و  یبالقنا نویسیزوپا رد
 ھفیظو ؛ھک دراد دوجو لذتبم رظن

 اب ھک تسا یبالقنا و یتسینومک شبنج
 لثم یزاوژروب هدرخ یاھنامزاس
 نامزاس ،یلم ھھبج ،یدازا تضھن

 اب و دنک رارقرب سامت ،ریغ و پچ
 میژر ھیلع یسایس یاھھنیمز رد اھنآ

 .دوش دحتم ناریا یمالسا یروھمج
 قباطت رد ھن ار دحتم ھھبج ،رظن نیا
 یاھکیتکات و ایراتلورپ یژتارتسا اب
 و دز رد ھکلب نآ رییغتم ھنازور
 تدم ینالوط و یسایس یاھدنب
 .دنیبیم
 هزرابم ناوت ھب ،دحتم ھھبج داجیا
 تحص ھب ،ایراتلورپ لکشتم
 رھ یارب هدش ذاختا یاھکیتکات
 یتاقبط هزرابم درب شیپ زا ھلحرم
 یگتسب ھیامرس میژر و ماظن ھیلع
 یاھکیتکات تحص طیارش رد .دراد
 تساوخ کی یارب ایراتلورپ
 عفانم ،کیژتارتسا ای و کیتارکمد
 رد یرتلورپ ریغ تاقبط و راشقا
 اب ارذگ و یاھظحل روط ھب نویسیزوپا

 ایراتلورپ یکیتکات یاھتسایس
             ً             طیارش نیا رد  اقیقد .ددرگیم ناوخمھ
 ناماد ھب تسد ،دوخ ،راشقا نیا
 رھ یعطقم یارب ،دنوشیم ایراتلورپ

 ھھبج کی رد ایراتلورپ اب هاتوک دنچ
 ھھبج نیا ھک تسا نشور .دنریگ رارق
 دھاوخ رادیاپان و رذگدوز ،هدننکش
 راتخاس ینوگنرس ات ھلأسم نیا و .دوب

 رد .دش دھاوخ رارکت یرادھیامرس
 هدرخ ،اھدحاو ھھبج ھنوگ نیا
 ھک درک دھاوخ یعس یزاوژروب
 و جراخ ایراتلورپ فک زا ار ینومژھ
 و دریگ رارق شبنج سأر رد دوخ
 .دزاس دوبان ار نآ یرتلورپ تلصخ

 

 ھنامحر یب و ھناعبس یلیخ هزرابم نیا
 هاتوک و ناتسب هدب ھیحور اب ھک تسا
یمن رد روج  الصا ندمآ  هزرابم .دیآ          ً         
 نیا رد رمعلامادام ،ھفقو یب ھبناج ھمھ
 اب مھ ایراتلورپ ات تسا مزال اھھھبج
 هزرابم یزاوژروب هدرخ یتابث یب
 دنک یھارمھ ھب روبجم ار نآ و دیامن
 دوجو زا یشان مومس و لالخا زا مھ و
 .دریگ ولج نآ
 ایراتلورپ یدحاو یھھبج چیھ رد
 یلمع و یسایس لالقتسا تسیابیمن

 ار زیچ ھمھ و دھدب تسد زا ار دوخ
 ھمھ راعش .دنک دحاو ھھبج ھب طونم
 ینعم ھب دحاو ھھبج قیرط زا زیچ
 یلمع لالقتسا زا ایراتلورپ یشوپ مشچ
 ھیلع یتاقبط هزرابم رد یسایس و
 زین نودھست وئام .تسا یزاوژروب
 ھھبج قیرط زا زیچ ھمھ« :دیوگیم
 »تسا تسردان دحتم
 قوف عوضوم ود زا ھک یاھجیتن
 :ھک تسا نیا میریگیم
 رد ھچ و یتسینومک شبنج رد ھچ -١
 هزرابم ،ھیامرس میژر ھیلع دحاو ھھبج
 .تسا روحم یتاقبط
 شبنج رد یتاقبط هزرابم -٢
 لامک و مامت ندودز تھج یتسینومک
 یژولوئدیا تافاثک زا یرتلورپ شبنج
 هدرخ رکفت هویش و راک کبس و
 هداج ندرک فاص تھج یزاوژروب
 ناریا تسینومک نیتسار بزح داجیا
 .تسا

 یط و داجیا رد یتاقبط هزرابم -٣
 لزلزت اب هزرابم تھج دحتم ھھبج
 شالت ھیلع هزرابم ،یزاوژروب هدرخ
 زمرت تھج ینومژھ بسک یارب نآ
 ھھبج نیا یبالقنا تکرح دنور رد
 .تسا
 ود ایراتلورپ یتاقبط هزرابم دنور رد
 تسکش دناوتیم برخم تسایس
 ثعاب ار یزاوژروب ھیلع ایراتلورپ
 ددرگ
 یبالقنا یورین اھنت ایراتلورپ -فلا
 دحتم ھھبج داجیا ھب یجایتحا اذل تسا
 .درادن رگید یاھورین و راشقا اب

 یزوریپ عیسو ھھبج نودب -ب
 زا زیچ ھمھ اذل تسین نکمم ایراتلورپ
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 یرتلورپ ریغ راشقا اب تدحو قیرط
 لمع لالقتسا نداد تسد زا و
 ود نیا ھیلع یتاقبط هزرابم ھجیتن رد
 ھکلب ،تسا روحم اھنت ھن ،فارحنا
 درب شیپ رد یتایح یورین نینچمھ
 و یتاقبط یاھکیتکات و تسایس
 و یزاوژروب ھیلع ایراتلورپ یعامتجا

 .تسا یتسیلایسوس یریگ تمس
 رد ندمآ هاتوک ھنوگرھ هاگدید نیا زا
 یسایس و کیژولوئدیا رھاظت لباقم
 عاونا تروص ھب ھک یزاوژروب هدرخ
 ،دوشیم رھاظ یتسینوتروپا عضاوم
 عفانم ھب راکشآ و ھناھاگآ تنایخ
 هدرخ اب یھارمھ و ایراتلورپ
 شبنج یگدنکارپ رد یزاوژروب
 داجیا مدع و یرتلورپ و یتسینومک
 رد ایراتلورپ ھک تسا یدحتم ھھبج
 .دشاب نآ یربھر
 ،کیژولوئدیا نارحب ھک هزورما
 یزاوژروب یسایس و یداصتقا
                ً                  دوخ و ھتشگ المرب  الماک یتسیلایرپما
 یاھشبنج و ،دنراد رارقا نادب
 پچ ھب نوزفا زور شیارگ یعامتجا
 مسینوتروپا ،دنھدیم زورب دوخ زا
 و رگراک ھقبط فارحنا یارب

 یتاقبط هزرابم زا یمدرم یاھشبنج
 هدیدرگ لاعف ،یملع مسیلایسوس و
 .تسا

 مسینوتروپا نیا رھاظت صخشم لکش
 و کیژتارتسا عفانم ھک ،کانرطخ
 عفانم تمدخ رد ار ایراتلورپ یکیتکات
 نآ ای و دریگیم دوخ یاھظحل و بذاک
 و ندرک ادف ،دنکیم شومارف ار
 و ھبناج ھمھ تیلاعف ندومن ینابرق
 داجیا تھج لاعف کیزولوئدیا هزرابم
 یرساترس نیتسار تسینومک بزح
 بذاک و یاھظحل عفانم تمدخ رد نریا

 .تسا دوخ هورگ ای و بزح ،نامزاس
 
 
 
 
 

 
 

 ھیلع رادیاپ تیلاعف :نیئارکا
 تدش ار یناھج گنج دیدھت

 میشخب
 

 روشک ھنایشحو ھلمح زا سپ ھتفھ جنپ
 ھیسور یتسیلایرپما ون
 و درذگیم نیئارکا ھب

 نانچمھ گنج
 .دراد ھمادا ھناشنمربرب
 هدننک گنھامھ یاروش" شرازگ رد
 .رآ .سا .اک( "نیئارکا یرگراک شبنج
 زا ھلسلس کی" :تسا هدمآ ).ید
 نیتوپ فرط زا گرزب یاھرھش
                   ً               یم رارق مجاھت دروم  امئاد ،تسیشاف
 یماس ،ویحونرچ ،فیک ھلمج زا ،دریگ
 هدش هرصاحم رھش رد و فکراخ و
 عوقو لاح رد یناسنا عیاجف لپویرام
 یندیشون و یکاروخ داوم" :"تسا
 رد ناگدرم رکیپ و دوش یمن تفای

 جوم ".تسا هدنام اج ھب اھنابایخ
 هدیسر نویلیم راھچ زرم ھب ترجاھم
 !تسا
 ینالوط یناور گنج زا یشان
 ھیسور ،فرط ود رھ زا یتسیلایرپما
 و اکیرمآ مسیلایرپما و وتان ،نیئارکا و
 یبایزرا ،ناملآ لاردف یروھمج
 یجنرغب ھلئسم ،گنج دنور یگنوگچ
 یورشیپ ھک تسا نیا تقیقح .تسا

 ھب .تسا یگدنرادزاب لاح رد ھیسور
 طسوت هدش زھجم شترا تمواقم لیلد
 ینیئارکا یعیسو دادعت تکرش و وتان
 رتشیب ھیسور شترا تافلت .گنج رد
 .تسا هدش لقتنم یمسر تاعالطا زا
 یریگولج تھج اھرھش زا یرایسب رد
 ،یسور یاھورین یلامتحا یورشیپ زا

 .تسا هدش یدنبرگنس
 ید .رآ .سا .اک سرام 20 شرازگ رد
 :تسا هدمآ
 الماک ،بلط حلص مدرم زا یرایسب "
 گنج رد خرس یاھنازیتراپ تنس اب
 نیمزرس زا عافد تھج ینھیم گرزب
 نیتوپ یاھورین زا ماقتنا یارب ،یردپ
 ".دناهدش زھجم
 مھتم ار یسور فرط ،وتان یھدنامرف
 زا یللملا نیب نیناوق فالخرب ھک دنکیم
 یئایمیش و یکیژولویب یاھحالس
 نیا نیمھ اما وا .دنکیم هدافتسا
 شدوخ زا عافد یارب یھدنامرف
 یاھورین هارمھ ،"یعافد رصانع"
 رتچ ھب ،یقرش یاپورا رد دوخ دحتم
 و یکیژولویب ،یمتا یاھحالس یتظافح
 ون ھیسور .تسا هدش لصوتم یئایمیش

 ودرھ اکیرمآ مسیلایرپما و یتسیلایرپما
 "یکیتکات" ھک دنرادیم راھظا اراکشآ
 ،کدنا تردق اب یمتا یاھ حالس زا
 ،صخشمان سایقم نیا .دننک یم هدافتسا
 گرم و یرگناریو تماخو ینعم ھب
  .تسا یرامشیب یاھناسنا
 یور رب تفن اکیرمآ مسیلایرپما و وتان
 .دنشاپ یم شتآ
 سرام 24 رد وتان نارس تسشن رد
 ،دش هدراذگ ارجا دروم ھب ییھبوصم
 حالس نیرتالاب ھب یقرش یاپورا ھک
 نیا ھب .ددرگ زھجم یمجاھت یاھ
 ،یکاولسا رد هدنگنج یاھورین روظنم
 ینامور و ناتسراغلب ،ناتسراجم
 دننامھ دیاب اھنآ .دش دنھاوخ رقتسم
 یهدش زھجم نونک ات یاھروشک
 دنلتسیا و یناوتیل ،ناوتیل ،ناتسھل
 یاھپیت ھب کی رھ و ھتفای رارقتسا

 نینچمھ .دنبای شیازفا یرفن 10000
 زین یئایرد و درباوھ یعافد یورین
 شرتسگ نیا .دنباییم شیازفا
 ،امیپاوھ هارمھ ھب ،یتاحیلست

 و یئایردریز ،یعافد یاھمتسیس
 فرط زا یئایرد تبرض یاھهورگ
 یساسا قفاوت فالخ رب ھناھاگآ ،وتان

 نینچمھ و ھیسور – وتان 1997 لاس
 روضح مدع رب قفاوت نتفرگ هدیدان
 یاھروشک داحتا رد رتگرزب یورین
 .تسا یقرش یاپورا
 یللملا نیب تاضارتعا
 ضارتعا زور رد صخشم روط ھب
 ھک سرام 25 رد "هدنیآ یارب اھھعمج"
 ،دیدرگ رازگرب رھش 90 دودح رد
 رداص نیئارکا رد گنج ھیلع ناوخارف

 حیضوت زا سپ نایم نیا رد .دش
 ،نایچندعم یللملا نیب سنارفنک
 ھیلع دروف ھناخراک نارگراک ھمانعطق

 .دوب ینعم رپ رایسب نیئارکا رد گنج
 رد " :ھک دناهدش نآ راتساوخ نانآ
 یاھ ھیداحتا و تاجناخراک تاضارتعا
 ار دوخ باصتعا دح ات یرگراک
 شبنج تیوقت یارب .دیھد نامزاس

 ھیلع یللملا نیب حطس رد ھنابلط حلص
 ".دیدنویپب نآ ھب مسیلایرپما
 یگنھامھ یاروش ناوخارف رد نینچمھ
 ردانب نارگراک یللملا نیب یتروشم –
 زا اھتسد" :تسا هدمآ ناملآ و دنلھ
 یرگراک یگتسبمھ ،هاتوک نیئارکوا

 ."ھنالداعان گنج ھیلع
 یشرازگ رد نیئارکآ ید .رآ .سا .اک
 ھب تسخن یاھزور زا" :تسا ھتشون
 یارب نانآ اب و میتفاتش نارگراک کمک

 
نیتسار تسینومک بزح  

 یژولوئدیا ینامزاس لکش ناریا 
تسایراتلورپ  
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 یدنورھش یاھهورگ ،لباقتم یاھکمک
 دادعت نیا رب هوالع .میداد نامزاس ار
 یاھنامزاس و اھتکرش زا یرایسب
 ناشیراک یاھتیلاعف ھک یددعتم
 ھک تسا هدش ثعاب ،هدش فقوتم
 .دننامب دمآرد عبنم نودب نانآ نارگراک
 ام یاھکمک تیلوا رد دارفا ھتسد نیا
 تغل اب تاحیضوت نیا ".دنراد رارق
 رب گرم" .دریذپیم نایاپ نیریز یاھ
 یاھگنج ناغمرا !مسیلایرپما
 یزیچ ناھج مدرم یارب یتسیلایرپما

 ".تسین گرم و هودنا ،جنر زج
 Joachim Griesbaum :هدنسیون
 :رد هدش رشتنم

 Rote Fahne - Nr.: 7 05.05.2022 –  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رگراک قیفر کی ھمان
 !مایبالقناو نابرھم و دردمھ یاقفر
 ھب ار رگراک یناھج زور ھم هام لوا
 میوگیم کیربت نومک یاقفر یمامت
 هدیشک متس ھعماج رد ار یسفن رگاو
 مد زاب ومد ھیامرس متس زا دولآ نوخ
 یارب نات مزر و امش روضح منکیم
 گنج زا یراعو ربارب یناھج داجیا
  تسا یتاقبط متس و
  رگراک یناھج زور داب یمارگ
 هدروخ تنعل غاد یا زیخرب.. زیخرب
  زیخرب...

  دش ھبانوخ رسکی ناھج
  زیخرب
 مسیلایسوس هدنز
  دشاب زوریپ
 سناوآ                                       
 
 ھقبط یناھج زور ،ھم هام لوا مھ ام
 نارگراک ھمھ و وت ھب ار رگراک
 هزرابم رد  ناتیارب و میئوگیم کیربت

 و شنم دد یرادھیامرس میژر ھیلع
 وزرآ تیقفوم ناریا راک تیانج
 .مینکیم

 !زیزع یاقفر
 یدنفرت ھب تسد اریخا یدنوخآ میژر 
 .تسا هدز ھناقمحا

 داح تدشب ناریا رد یتاقبط یاھداضت
 ،تسا شبازفا ھب ور تعرسب و هدش
 یتیشعم و تابلاطم شبنج ھک یدحب
 ھب هزورما ،یدی و یرکف نارگراک
 ھتفای ءاقترا یسایس – یتازرابم شبنج
 زین نیمکاح ینورد یاھداضت .تسا
 و یشک دنوخآ ھب راک و هدش داح تیاغب

 یاھورین نایم رد یشک دوخ یتح
 نیا اب .تسا هدیشک شرگبوکرس
 رکف قاتا ،سمشلانم رھظا ِ   فاصوا
 شیپ یتدم زا تسیشاف ھفلتأم دناب
 ار یییتسیسار ھناقمحا تسایس لامعا

 و فیرش یاھیاھقبط مھ ھیلع
 رد .تسا هدش زاغآ ناغفا شکتمحز
 عیرس یریگ جوا لیلدب رخاوا نیا
 ھیامرس ھعماج رد یتاقبط تازرابم
  ناریا هدز
 ندرک نکش رس یارب نیمکاح
 ،یسایس تامادقا یمامت ناشاھتسکش
 یعامتجا و یداصتقا ،یگنھرف
 نارگراک ھیلع رب ار دوخ یعاجترا
 ،یریگتسد ھب و هدرک زکرمتم ناغفا

 جارخا و متس و برض و ندرک ینادنز
 هدرک تردابم عیسو یحطس رد  اھنآ
 .تسا
 یبالقنا یھفیظو یطیارش نینچرد 
 تیمکاح ھیلع زرابم و ورشیپ یاھورین
 مچرپ دنکیم مکح یمالسا یزاوژروب
 یتیسار تسایس نیا ھیلع هزرابم
 ھصرع رد ار ینطو یاھتسیشاف
 یلمع و یناسر عالطا و دناگاپورپ
 .دنرادھگن ھتشارفا رب رتشیب ھچرھ
 . تسام نآ زا اعطق یزوریپ اقفر 
 سناوآ                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رود زا یاھمان
 !دیشابن ھتسخ .مالس زیزع ناتسود
 دیاش اما منزب ناتارب مراد فرح یلیخ
 ارم یلیخ ھلأسم کی طقف ،دیوش ھتسخ
 اب منادیمنً       اعقاو هدرک لوغشم دوخ ھب
 راشف مدوخ ھب ھچ رھ .منک ھچ نآ
 ینعی .مروایمنرد رس نآ زا مروآیم
 ھک تسا یتدم .ممھفیمن ار نآ قطنم
 هدایپ ار پآ ستاو مدوخ لیابم رد نم

 .دنکیم راک دنک مھ یلیخ .ماهدرک
 یلیخ تنرتنیا ناریا رد ھک دینادیم

 و اقفر اب متشاد تسود  .تسا فیعض
 مسانشیم ھک یتسینومکو پچ ناتسود
 اب اھتقو یضعب .مشاب ھتشاد یکسامت

 زا .سکع یب اھتقو یضعب و سکع
 یضعب ھک ماهدرک شھاوخ اھنآ
 میارب ار ناشیتاغیلبت یاھھتشون
 نم لیابم دعب ھب زور نآ زا .دنتسرفب
 ستاو .زیچ ھمھ زا دوشیم رپ بترم
 .یرزنپ رزنخ ناکد لثم هدش نم پآ
 یارب یزاوژروب هدرخ تاغیلبت زا

 هدش لعج زاس تسد یاھملیف ات شدوخ
 تاغیلبت یکدنا و میژر بناج زا

 .یتسینومک یسایس
 هدینش نم .مروآیمن رد رسً       اعقاو نم
 ،شدوخ یارب یاھقبط رھ ھک مدوب
 شدوخ تسایس و یژولوئدیا یارب
 مولعم رارق زا یلو .دنکیم غیلبت
 زا ھک نیا نودب اھتسینومک یضعب

 یزاوژروب و یزاوژروب هدرخ
 غیلبت اھنآ یارب دنریگب بجاوم
 متفگ اھنیا زا یکی ھب ینفلت .دننکیم
 یتسینومک ریغ یاھزیچ رتشیب ارچ
 زیچ ھمھ زا دیاب مدآ :تفگ ؟یتسرفیم
 نم باوج یا زا  .دنک ادیپ عالطا
 .مروآرد خاش رتشیب
 و یزاوژروب هدرخ :متفگ وا ھب

 ار ام شتاغیلبت اب شدوخ یرادھیامرس
 .دنکیم علطم شدوخ یاھزیچ ھمھ زا

 تمحز شیارب وت لاثما و وت ارچ
 بوخ یرگھبناجکی «تفگ .دیشکیم
 رایتخا یب ھظحل نآ رد نم ».تسین

 نالا یلو ندز ھھقھق ھب مدرک عورش
 ملد مسیونیم امش یارب ار اھنیا ھک
 کشا وا تقامح و ھصغ زا دھاوخیم
 .مزیرب
 .دینکن یھابتشا نینچ امش مراودیما
  ناتیارب یتمالس یوزرآ اب
 راگن امش تسود
 

****** 
 
 حبص لگ
 لگ دفوکش یم ،رات بش نورد زا

 حبص
 هولج ،دنک دیشروخ لگ ،بل رب هدنخ
 دنلب هوک رب
 درذگ ناتسمز دیدرت تسین
 راھب کیپ شایپ زو
 خرس لگ نارازھ اب

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
 دیدنویپب

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
 دیدنویپب
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 دیآیم نامگیب
 رون یهزاورد ھب ،رات بش هاگرذگ رد
 ناوج یانیم لگ
 مامت هدناشفیب نوخ
 نامز راوید یور
 غاد یگمھ ،لد ھب دنداھن زین اھھلال
 هایس
 گنچھیس اب ،زونھ تسھ بش ھچرگ
 گنوآ ماب نیا رب

 کیل و تسا هراتس قرغ نامسآ
 زونھ تسا هراتس قرغ نامسآ

 لگ لگ هراتس ھتسب اھھشوخ
 خرس رتخا یھشوخ
 گرتس یاھشپت اب

 .ددرگ نازادگ دیشروخ یهروک تبقاع
 

 »روپناطلس دیعس«                        
 

 
 

 
 

 

 
 

 !یوش دحتم ناھج یایراتلورپ
 

 !دیوش دحتم یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز ،ایراتلورپ
 

 !میھد نامزاس رگراک ھقبط اب یتسینومک شبنج دنویپ رد ار ناریا نیتسار تسینومک بزح
 

مینک اشفا ار مسیکستورت و مسینویزیور ،ناریا نیتسار تسینومک بزح داجیا تھج رد  
 

میئادزب دوخ فوفص زا ار یزاوژروب هدرخ یراکلغد
 

 


