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 ١۴ هرامش                                                                                                                                        ١۴٠١ دادرم ٢۴   

 ایراتلورپ یروتاتکید داب زوریپ ،ناریا یرادھیامرس تلود داب نوگنرس
 

 لیس ١۴٠١ دادرم مراھچ ،ھبنش ھس زا
 تعسو لک دصرد ٧٠ دودح یبرخم
 ،ناتسا ٢٨ رب .تفرگ ربرد ار ناریا

 تاراسخ اتسور ۵١۴۵ و رھش ٢۵٩
 و ھتشک رفن ٩٨ .دش دراو یاهدمع
 رفن نویلیم ١٠ دودح ،رثالادوقفم
 .دندش هدز تبیصم و هراوآ ،نامناخیب

 نویلیم کی ،ینوکسم دحاو رازھ ١۵٠
 دحاو رازھ ۶ ،تشک ریز نیمز راتکھ
 و یھام شرورپ دحاو ١٠٠ و یرادغرم

 و یعرف و یلصا هار رتمولیک رازھ ١۴
 و بیرخت وربآ و لپ ٩٠٠ و رازھ ١٠

 نیا ھیلوا تاراسخ اھنیا .تسا هدش دوبان
 هاگ چیھ ناریا میژر .تسا نک ناینب لیس
                         ً                هدرپ ھعجاف نیا راب تبیصم  اعقاو داعبا زا
 .درادیمن رب

 ھمھ رد .تسا یعیبط ھثداح کی لیس
 یلو دوشیم یراج لیس ایند یاج
 طوبرم رگید دروآیم راب ھب ھک یتاراسخ
 راتخاس ھب طوبرم ھکلب تسین تعیبط ھب
 نآ رب ھک تسا یمیژر تیھام و یعامتجا
 تسد .تسا مکاح یسایس ورملق
 اوژروب ناسانشراک و میژر ناراکردنا
 و تعیبط رھق زا یشان ار تاقافتا یھمھ
 یبایزرا ناریا یمیلقا صاخ طیارش
 .دننکیم
 تمدخ رد ھک یبرخم رایسب یاھتسایس
 رب مکاح یزاوژروب لواپچ و یئوجدوس
 ،دوشیم لامعا تعیبط و ھعماج رب ناریا

 بیرخت و یدوبان ،یناریو نینچ نیا لماع
 یریگولج رد رثؤم لماوع زا یکی .تسا
 نیدب ناریا رد ھک تسا لگنج ،لیس زا
 تعسو .تسیدوبان ھب ور بیترت

 زا شیب شیپ لاس ٣٠ ات ناریا یاھلگنج
 .تسا هدوب عبرم رتمولیک نویلیم ٣٫۴

 رد اتدمع اھلگنج نیا زا یعیسو شخب
 یرب بوچ یصوصخ یاھتکرش رایتخا
 نیا نونکا و تفرگ رارق یزاس ذغاک و
 عبرم رتمولیک نویلیم ١٫٨ طقف تعسو
  .تسا
 تیادھ ار اھبآلیس دیاب ھک یئاھلیسم
 دوجو ناریا رد یفاک هزادنا ھب ،دننک
 نیا یعیبط ریسم لاح نیع رد .درادن
 ار اھنآ رانک و هداد رییغت زین ار اھلیسم
 ھب ات دناهدومن گنت و هدرک یزیر کاخ
 لماع کی نیا .دننک یزاس ھناخ نآ یور
 لیس زا یشان مادھنا و یناریو رد مھم
 .تسا

 یط ٢٠١۵ ربماون رد "قرش" ھمانزور
 زا یزاسدس یایفام« ناونع اب یشرازگ
 لقن ھب ،»دنکیم لمع رتیوق ینامرف رھ
 طیحم رگشھوژپ ،داژنرفظ ھمطاف زا

 و رادیاپ ھعسوت« باتك هدنسیون و تسیز
 ٧٠٠" :درک مالعا »ناریا رد بآ تیریدم
 هدش ھتخاس ناریا رد یجنسزاین نودب دس
 ،دوشیمن بآ مدرم یارب اھدس نیا .تسا
 رواشم و یراکنامیپ یاھتکرش نان ھکلب
 ماگنھ رد ».دنتسھ امرفراک ای رظان و
 اھدس نیا زا کی چیھ ،لیس تکرح
 بآ دورو یور ھب ار دوخ یاھھچیرد
 .دندرکن زاب لیس
 و اھهاگارچ بیرخت و هدش دای لماوع

 تخاس تسد ھک رگید لماع اھدص
 ناریا یرادھیامرس میژر نادرمتلود
 ناریا رد یخیرات ھعجاف نیا ثعاب ،تسا

 یاھتسایس و دسافم نامھ عقاو رد .دش
 ھب ار لپورتم ھعجاف ھک یاھنارگلواپچ
 رد زین ار ریخا لیس ھعجاف ،دروآ دوجو
 یاھناسنا یرای .دش ثعاب داعبا نیا
 یناسنا رھ ھفیظو ،هراوآ و هدز تبیصم
 .دنکیم ساسحا ار نارگید درد ھک تسا
 ماجنا ھب ورین مامت اب دیاب ار ھفیظو نیا

 نینچ ندرک نک ھشیر یارب یلو دیناسر
 نک ھشیر یارب ار دوخ دیاب یبئاصم
 یبھذم – یرادھیامرس میژر نیا ندرک
 .داد نامزاس دساف

 	

 دورو و یولھپ ھطلس نارود رخاوا رد
 تخاس و یجراخ ھیامرس یدرایلیم
 ،ناریا رد ژاتنوم رامش یب یاھھناخراک
 ھجرد ترورض ،هدرتسگ یرگراک یورین
 هدرتسگ یورین نیا بلج یارب .تفای لوا
 یگدنز نیمضت تھج مزال طیارش داجیا و
 هدننک درخ راشف ریز رد اھنآ
 هام ریت رد ،یجراخ ھیامرسرامثتسا

 ھب “یعامتجا نیمأت نامزاس“ ١٣۵۴
 ھب لیدبت ١٣۵۵ لاس رد ھک دمآ دوجو
 زا دعب .دش “یعامتجا نیمأت قودنص“
 نیا ١٣۵٨ لاس رد ،١٣۵٧ “بالقنا“
 نیمأت نامزاس“ اددجم “قودنص“
 رویرھش ١٠ رد .تفرگ مان “یعامتجا

 تأیھ طسوت ھک یاھمانساسا رد ١٣۵٨
 هدمآ ،دش بیوصت تقوم تلود ناریزو
 تیصخش یاراد“ نامزاس نیا ھک ،تسا

 و تسا یرادا و یلام لالقتسا و یقوقح
 نیا تاررقم قبط ارصحنم نآ روما
 .“دش دھاوخ هرادا ھمانساسا

 تسا مزال نامزاس نیا تیھام کرد تھج
 یعامتجا نیمأت یلاع یاروش بیکرت
 رظن زا ار نآ )نامزاس یربھر تأیھ(
  :مینارذگب

 :فلا. زا دنترابع اروش یاضعا - 7 هدام«
 :ریز حرش ھب تلود ناگدنیامن رفن راھچ -

:هرامش نیا بلاطم  
 نامھ ،ناریا رد ریخا لیس لضعم -
تسا لپورتم لضعم    
شبنج ھنگنم رد هدنامرد میژر -  
ناگتسشنزاب    
ناریا رد بآ لضعم -  
یللملا نیب دیلوت نامزاس رد لوحت -  
رخآ تمسق  یراد ھیامرس    
یاھدادیور یتسیکستورت فیرحت -  
یوروش داحتا یخیرات    
 ولماش دمحا زا یرعش ...گرم زا -

 تسا لپورتم لضعم نامھ ،ناریا رد ریخا لیس لضعم

 شبنج ھنگنم رد هدنامرد میژر

 ناگتسشنزاب
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 تسایر ھک یتسیزھب و یرادھب ریزو  -
 .تشاد دھاوخ هدھع رب ار اروش
 نواعم ای یعامتجا روما و راک ریزو  -
 .وا
 و ھمانرب نامزاس رد رواشم ریزو -
 وا نواعم ای و ھجدوب
 .وا نواعم ای و ییاراد و داصتقا ریزو  -

 حرش ھب نایامرفراک ناگدنیامن رفن ھس -ب
 :ریز
 یدیلوت یاھدحاو یامرفراک رفن کی -

 نویساردفنک باختنا ھب یتعنص
 روکذم نویساردفنک ھک مادام و ییامرفراک
 عیانصریزو باختنا ھب تسا هدشن لیکشت
 .نداعم و
 و یفنص یاھدحاو یامرفراک رفن ود -
 نویساردفنک باختنا ھب یناگرزاب
 روکذم نویساردفنک ھک مادام و ییامرفراک
 باختنا ھب تسا هدشن لیکشت
 .یناگرزابریزو
 حرش ھب ناگدشھمیب ناگدنیامن رفن ھس - ج
 :ریز
 یاھدحاو ناگدشھمیب هدنیامن رفن کی -
 نویساردفنک باختنا ھب یتعنص یدیلوت
 نویساردفنک ءادتبا ھک مادام و یرگراک
 ریزو باختنا ھب تسا هدشن لیکشت روکذم
 .یعامتجا روما و راک
 یاھدحاو ناگدش ھمیب هدنیامن رفن کی -
 نادنمراک ھیداحتا باختنا ھب یتلود یرادا
 لیکشت روکذم ھیداحتا ھک مادام و تلود
 و یرادھب ریزو باختنا ھب تسا هدشن
 .یتسیزھب
 یاھدحاو ناگدشھمیب هدنیامن رفن کی -

 نویساردفنک باختنا ھب یناگرزاب و یفنص
 نویساردفنک ھک مادام یناگرزاب و یفنص
 ریزو باختنا ھب تسا هدشن لیکشت روکذم
 ».یناگرزاب

 - یسایس هدنیامن ،تلود هدنیامن راھچ
 هدنیامن ھس .دنرگراک ھقبط نانمشد یماظن
 نارگرامثتسا ناگدنیامن زین نایامرفراک
 .دنتسھ
 نویساردفنک ار ناگدش ھمیب هدنیامن ھس
 میژر مرھا دوخ ھک یفنص و یرگراک
  .دنکیم نییعت تسا
 نیمأت یلاع یاروش وضع هد رھ ھجیتن رد
 یرگراک دض رصانع ھمھ ،یعامتجا

 یسک زین نامزاس نیا لماع ریدم .دنتسھ
 رتشیپ وا .دشابیمن یوسوم مشاھریم زج
 وزج و دادما ھتیمک یلام و یرادا لک ریدم

 ھھبج یزکرم یاروش یلصا رفن ١٧
 یسایس تالیکشت نیرتیعاجترا ،یرادیاپ
 تیھام ھجیتن رد .تسا هدوب ناریا
 یسک رب وا یرگراک دض و یعاجترا
 ،یوسوم مشاھریم زا شیپ .تسین هدیشوپ
 یتدم یارب یوضترم دیعس یصاق
 ار یعامتجا نیمأت یلاع یاروش تسایر
 شکمدآ کی صخش نیا .تفرگ هدھع ھب

بوکرس کی ، یاھفرح  کی و محر یب رگ          ِ  
 .تسا هدش ھتخانش دزد

 
 یعامتجا نیمأت نامزاس ھمانساسا رد
 نیمأت زا یرادروخرب “ :تسا هدمآ نینچ
 زا ،یراكیب ،یگتسشنزاب یارب یعامتجا
 و ثداوح ،یتسرپرسیب ،یگداتفا راك
 و یتشادھب یاھتبقارم ھب زاین و حناوس
 ،یاھمیب ریغ و یاھمیب تروص ھب ینامرد
 تسا فظوم تلود و یناگمھ تسا یقح
 كیاكی یارب ار قوف یاھتیامح و تامدخ
   ”.دیامن مھارف دارفا
 زا دعب یتسیابیم نامزاس نیا ھجیتن رد
 ھلاس رھ مروت ساسا رب یگتسشنزاب
 .دنک ھفاضا ناگتسشنزاب قوقح ھب یرادقم
 اھلاس نیا رد اھنت ھن ھنافسأتم اما
 ارجا نامزاس نیا یاھمانساسا تابوصم
 ریز ھب نامزاس نیا ھکلب ،دیدرگن
 یھافر روما نواعت و راک هرادا ھعومجم
  .دیدرگ لیدبت
 تالکشم فرط نیا ھب نامز نآ زا
 دح یب و رتدایز نارگراک و ناگتسشنزاب
 لاس ٢٠ رد ھک نیا ھجیتن .دش رصح و
 ار اھقوقح ،مروت رثا رب ینامز چیھ ریخا
 رطاخ ھب .دندرکن یزاس ناسمھ و ھبساحم
 ھتشذگ لاس ١٠ رد ھک تسھ مھ نیمھ
 رگید ھک دندیسر ھجیتن نیا ھب ناگتسشنزاب
 نامزاس نیا اب و تموکح نیا اب دوشیمن
 و تاضارتعا شیپ لاس ٢٠ زا .دمآ رانک

 تروص ھب ناگتسشنزاب یاھیریگرد
 تسا لاس ٢٠ .دش زاغآ هدنکارپ و یعمج
 و یرامیب و رقف دراک زور رھ ھک
 ناوختسا رب رتشیب یعامتجا تالضعم
 .دوریم ورف ناگتسشنزاب
 و نابایخ فک دناهدمآ زین لیلد نیمھ ھب

 ام قح نیلوئسم نیلوئسم “ :دنھدیم راعش
 »نیدب سپ ور
   ».مینیشنیمن اپ زا میریگن دوخ قح ات «
 و »تلاجخ تلاجخ یعامتجا نیمات«
 .دندرک بلط ار ناشدوخ ھقح تابلاطم
 رازھ ٢٠٩ و نویلیم ٧ “ رضاح لاح رد
  1083992 ربخ دک  - انلیا( “۵۴٢ و
 یرمتسم( ھتسشنزاب  )١۴٠٠/٠٣/١٠ -
 اب ھک تسھ یعامتجا نیمأت نامزاس )ریگب

 ار رفن نویلیم ٣٠ دودح ناشاھهداوناخ
 .دوشیم لماش
 ھھد ود نیا رد ناگتسشنزاب تساوخرد
 :تسا هدوب ترابع
 مروت اب بسانتم قوقح یزاس ناسمھ -١
 نیمھ نوناق رد ١١١ و ٩۶ هدام قبط
 .یعامتجا نیمأت نامزاس
 یعامتجا نیمأت نامزاس ١١١ هدام -
 و یلک یگداتفاراکزا یرمتسم“ :دیوگیم
 یرمتسم عومجم و یگتسشنزاب یرمتسم
 دزم لقادح زا دیابن لاح رھ رد ناگدنامزاب
  و ».دشاب رتمک یداع رگراک
 فلکم نامزاس“ :دیوگیم نآ ٩۶ هدام -
 یاھیرمتسم ھیلک نازیم تسا
 عومجم و یلک یگداتفاراکزا ،یگتسشنزاب
 ینامز لصاوف رد ار ناگدنامزاب یرمتسم
 اب دشابن رتمک راب کی یلاس زارثکادح ھک
 بیوصت اب یگدنز ھنیزھ شیازفا ھب ھجوت
 شیازفا تبسن نامھ ھب ناریزو تأیھ
 ».دھد
 قبط رب هاگچیھ یعامتجا نیمأت نامزاس
 .تسا هدرکن لمع ینوناق هدام نیا

 رد .تسا ینامرد ناگیار ھمیب تساوخ -٢
 زا ناگتسشنزاب و نارگراک مامت ھتشذگ
 هدافتسا ینامرد ناگیار ھمیب نیا
 رگید اب دنب و دز اب نامزاس اما .دندرکیم
 ار یرایتخا یاھھمیب ،یاھمیب تاسسؤم
 ھمیب ،لصا رد .تسا هدرک یزادنا هار
 یزاب ھقح )یرایتخا ھمیب( ینامرد یلیمکت
 و نارگراک ھیلع تسا یرگید یدایش و
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 ناگتسشنزاب و نارگراک .ناگتسشنزاب
 دنزاس اغلم ار یرایتخا ھمیب دننکیم شالت
 نامزاس ھب ار ناگیار ینامرد ھمیب و
 .دنیامن لیمحت

  ھک یئاھتموکح یمالسا یروھمج رد -٣
 ھب ھناروزم دناهدمآ راکرس نونک ات
 ام ھک دنتفگ ناگتسشنزاب و نارگراک
 یعامتجا نیمأت نامزاس دمآرد میھاوخیم
 یاھھمیب ،نیمھ ساسا رب .میربب الاب ار
 نارگراک ھب اھنآ .دنتخادنا هار ار یرایتخا
 زا یشخب ھک دنداد لوق ناگتسشنزاب و
 .دزادرپب تلود ار نارگراک یرایتخا ھمیب
 زا یئزج رایسب شخب نونک ات تلود یلو
 ھتخادرپ ار یعامتجا نیمأت نامزاس بلط
 زا ھتخودنا تورث زین نامزاس  .تسا
 هدیشک الاب ار یرایتخا و یرابجا یاھھمیب
 ٢۶ یرایتخا ھمیب ھناھام رادقم .تسا
  .تسا هدش قفاوت قوقح و دزمتسد دصرد
 روکذم ھمیب قح ساسا رب یرایتخا ھمیب
 .دوش یم لماش ار یاھمیب تادھعت ھیلک
 نیمات یرایتخا دوخ ھمیب“ تیاس(
 )“یعامتجا
 ھب رداق نارگراک زا یمیظع شخب اما
 یرایتخا ھمیب یارب یجو نینچ تخادرپ
 دوخ یاھورین دیھاوخب ات یلو .دنتسین
 .دنربیم دوس یرایتخا ھمیب نیا زا میژر
 تلود ھتشذگ لاس ٣٠ نیا رد ھک میتفگ
 راکھدب یعامتجا نیمأت نامزاس ھب ھشیمھ
 زا یعامتجا نیمأت نامزاس ینعی .تسا
 شیب تلود نونکا و .تسا راکبلط تلود
 نامزاس ھب ناموت درایلیم رازھ ۴٠٠ زا
  .تسا راکھدب یعامتجا نیمأت
 ناگتسشنزاب و نارگراک ھک مھ یتقو
 نیلوئسم ،دنوشیم ناشقوقح یعدم
 لقتسم نامزاس کی ام دنیوگیم نامزاس
 تلود ،میرادن تلود ھب یطبر و میتسھ
 تلود ھک مھ ینامز ات و دھدیمن ار ام بلط
 مھ ام ،دنکن  تخادرپ ام ھب ار شایھدب
 یقبام و یزاس زاسمھ تخادرپ ناوت
 میھاوخن ار امش قوقح و قح یایازم
                   ً             تلود زا ار دوخ بلط  امتح ام یلو .تشاد
 نیمأت ار امش یاھزاین و مینکیم لوصو
 یعامتجا نیمأت نامزاس و تلود .میئامنیم
 هدعو ناگتسشنزاب و نارگراک ھب بترم
 .دنھدیم نمرخ رس

 ینبم یئاھھبوصم :دش مالعا شیپ یدنچ
 نیمأت ناگتسشنزاب قوقح شیازفا رب
 شیازفا ادعب اما ؛تسا هدش مالعا یعامتجا

 بیذکت یعامتجا نیمأت ناگتسشنزاب قوقح
 – ١۴٠١/۴/٢۵ – انرب یرازگربخ( .دش
 رد یدایش نیا )١٣۵١۴٣۵ ربخ دک
ً                                      امئاد ناگتسشنزاب و نارگراک اب ھطبار
 .دوشیم رارکت
 اب ناگتسشنزاب و نارگراک رگید لضعم
 نیا ھک تسا نیا یعامتجا نیمأت نامزاس
 یلالد و یتالماعم هاگنب کی ھب نامزاس
 دض تسایس یاتسار رد و هدش لیدبت
 اب ینمشد و یرگراک دض ،یمدرم
 هار روآ نایز یاھھمیب ،ناگتسشنزاب
  .تسا هدرک یزادنا
 زا یزیچان مھس تخادرپ اب تلود
 نایز یاھھمیب نیا ھب شدوخ یراکھدب
 رد ھک دھدیم ناشن نایعدم ھب ،روآ

 یلو تسا دوخ یاھیھدب تخادرپ نایرج
 بیصن مھ لایر کی یتح تخادرپ نیا زا
 نیا رس اھنآ .دوشیمن ھتسشنزاب و رگراک
 .دنراذگیم هالک ریقف و شکتمحز راشقا

 زا یکی یعامتجا نیمأت نامزاس
 نامزاس نیا ھیامرس  .تساھنیرتگرزب
 ناج ،تاعالطا نامزاس زا رتشیب رگا
 رتمک دشابن ،هریغ و ادھش و ناگتخاب
 مامت اب دنمتورث رایسب نامزاس کی .تسین
 و تاسسؤم رثکا رد ھک تاناکما

 یتلود و یصوصخ گرزب یاھتکرش
 لاح نیع رد .دربیم دوس و دراد مھس
 ؛دراد مھ ار فلتخم یاھھمیب یاھیتفایرد
 .نارگراک یرایتخا  ات یرابجا ھمیب زا
 و یندشن لح تالضعم نیا ساسا رب

 نتفرگ یارب ناگتسشنزاب ،یراتخاس
  .دناهدمآ نابایخ ھب ناشدوخ یساسا قوقح
 تاضارتعا روشک رسارس رد نونکا
 قح تخادرپ و یزاس ناسمھ یارب عیسو
 رد دیدج لاس رد ناگتسشن زاب قوقح و
 و قح تفایرد یارب  اھنآ .تسا نایرج
 ٩٩ و ٩٨ یاھلاس یزاس ناسمھ قوقح
 .دننکیم هزرابم ١۴٠٠ و
 نیرتهدرتسگ زا یکی ناگتسشنزاب هزرابم
 تاقبط و راشقا تازرابم نیرتریگیپ و
 .تسا ناریا یقرتم و یبالقنا
 دیئارگ عمجت ھب هدنکارپ تازرابم هرخالاب
 یاھھبنشکی ١۴٠١ تشھبیدرا رد و

 یلا ١۶ زا سپس .دش رازگرب یضارتعا
 ناریا یاھرھش زا یدادعت رد دادرخ ٢٢

 کارا و جرک ،شوش ،نارھت ،زاوھا لثم
 .دش ماجنا یعیسو تارھاظت
 ناریا رھش دنچ رد ١۴٠١ هام ریت ١٣ رد
 ینابایخ عمجت و ضارتعا ھب ناگتسشنزاب
 نوناق تلود“ دنداد راعش و دنتخادرپ

 “نکب ام زا ار ترش ،نکش
 ناگتسشنزاب یناکم و ینابایخ تاضارتعا

 قبط ٪٣٧ ھن و( ٪١٠ طقف شیازفا ھیلع
 زا شیب ھک یناگتشنزاب قوقح )رارق

 ھفاضا مدع و دنریگیم قوقح ،لقادح
 رد ،ناریگب لقادح ھب یدصرد ۵٨ قوقح

 ،زاوھا رھش دنچ رد ١۴٠١ هام ریت ٢٢
 رازگرب شوش و لباب ،رتشوش ،ناشنامرک
 یسیئر“ دندادیم راعش شوش مدرم .دش
 “؟وک تاھهدعو لصاح ،وگغورد
 .دندوب ایوگ زین رتشوش رد اھراعش
 »یلاخ راعش طقف ،یبالقنا تلود«
 اددجم ناگتسشنزاب ینابایخ تاضارتعا
 ١٩ زا شیب رد ١۴٠١ هام ریت ٢۵ رد
 رایسب و ھنارگاشفا اھنآ .دش رازگرب رھش
 ریز ھتسشنزاب قوقح“ دندادیم راعش ایوگ
 .»زورما تسابع
 نانز شقن هژیو ھب اھشبنج نیا رد
 ناگتسشنزاب هداوناخ نانز ای و ھتسشنزاب
 نیا رد نانز .دراد یصاخ یگتسجرب

 زا ھن .دنتسھ عاجش و لاعف رایسب شبنج
 سپ اپ ھن و دنراد سارھ اھیریگرد
 لاعف تکرش ریخا ھھد ود رد .دنشکیم
 ،دشر ھب ،یعامتجا یاھشبنج رد نانز
 رایسب یرای اھشبنج نیا یرادیاپ و لماکت
 .تسا هدومن
 شیپ لاس ٢٠ زا ناگتسشنزاب تازرابم
 ھب ار میژر رترادیاپ و رتهدرتسگ زور رھ
 یشخب دوخ ھک شبنج نیا .دبلطیم شلاچ
 یکی ،دیآیم باسح ھب یرگراک شبنج زا
 ،یتعنص نارگراک شبنج نارای زا
 نانز و ناملعم شبنج ،تفن ،یمیشورتپ
 اھورین نیا غیرد یب ینابیتشپ زا و هدوب
 .تسا رادروخرب زین
 ناریا یاھرھش زا یرایسب رد زین هزورما
 ناگتسشنزاب تاضارتعا و تارھاظت

 ھقح نادرمتلود نامشچ زا تحار باوخ
 هدوبر میژر یرگراک دض و عامط ،زاب
  .تسا
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 ناور ھلابند و تمکح روصنم اما
 کیژولوئدیا ناگدنیامن ینعی ،شزورما
 ھب ،ناریا یتسینومک شبنج رد یزاوژروب
 ناگتسشنزاب و نارگراک ریقحت
 ینارنخس رد تمکح روصنم .دنزادرپیم
 رد یسایس تردق و بزح ناونع تحت
 یرگراک تسینومک بزح مود هرگنک
 دروم رد ١٩٩٨ لیروآ ١۵ رد ناریا

 ُ        ر د نینچ ناگتسشنزاب و رگراک ھقبط
  :دنکیم یناشفا
 لاوئس کی اجنیا مھاوخیم نم اما“
 وا ینعی »:منکب حرطم رگید دولآرفک
 یتسیسکرام دض لاؤس کی دھاوخیم
 ٢٠ زا شیب ھسورپ نیا رگا« .دنک حرطم
 ھب مینک عورش ام و ،دشکب لوط لاس
 الثم نارگراک نایم رد ىھدنامزاس
 دنتسھ ھلاس ٢٢ و ٢٠ نالا ھک ىنارگراک
 نیا رد .مینک ىھدنامزاس ار اھنیا و

 هدع کی لاس ١٥ ات ١٠ زا دعب تروص
 ضیرم ىدادعت ،دنوشيم رادھچب اھنآ زا
 راک زا اھنآ زا هدع کی و دنوشيم
 ھک مینیبيم رخآ رد .دنشکيم رانک ىسایس
 فرط کی زا ارھاظ ام اھلاس نیا زا دعب
 فرط زا و مینکيم تسینومک ار اھمدآ
 راک زا و دنوشيم ھتسشنزاب اھنآ رگید
 رد دوشيم ...دننکيم ىریگهرانک ىسایس
 رد ىتسینومک بزح کی لاس ٥٠ ىط
 لاس ٥٠ زا دعب و دنک راک نارگراک نایم
 کی ناونع ھب نم ىارب ...؟دسرب تردق ھب

 ىراظتنا نینچ ھعماج رد هانگىب رباع
 ثاریم نیا ھکنیا رطاخ ھب ،تسین نکمم
 نیا ،ىکیژولوئدیا دھعت نیا ،ىتالیکشت
 ھقبط و بزح ھطبار نیا و ىتاقبط ىھاگآ
 رگید لسن ھب ىلسن زا ىگداس نیمھ ھب
 ىسایس ىگدنز رد ام .دوشیمن لقتنم
 نآ ھک ىلاح رد ،مینامیم ىقاب نامدوخ
 تیلاعف و راک اھنآ اب ھک ار ىنارگراک
 ».دنوریم ،میاهدرک
 و نارگراک ناشیا رظن ھب نوچ و
 یسایس هزرابم و دنوریم   ناگتسشنزاب
 نارکفنشور و دنراذگیم رانک ار
 یاھورین اب نارگراک یاجب سپ ،دننامیم
 میژر ھیلع یرگید یتاقبط و یسایس
 و دوشیم تابسانم دراو یمالسا یروھمج
 ھب ار وا و دربیم هانپ یولھپ اضر ھب

 توعد دوخ بزح هرگنک ھب نامھم ناونع
 الاب ھچقاط یولھپ اضر یلو .دنکیم

 نیا ھب و دریذپیمن ار توعد و دراذگیم
 یناھد وت “یتاقبط ریغ هانگ یب“ رصنع
 .دنزیم یمکحم
 ریذپان یتشآ و هدرتسگ ،ماود رپ شبنج
 هاگن ھب یاهدننک دوبان ھبرض ناگتسشنزاب
 تمکح روصنم یعاجترا و زیمآ ریقحت
 دراو ناگتسشنزاب و نارگراک ھب تبسن
 مامت رد اھتسیکستورت ھمھ .تسا هدرک
 ھک داد ناشن خیرات .دنانینچ اھروشک
 زا تمکح روصنم لثم یئاھکقلد
 یلو دننکیم رارف ھسنارف ھب ناتسدرک
 بالقنا یارب ناگتسشنزاب و نارگراک
  .دننامیم
 ،ناگتسشنزاب شبنج اب ھلباقم رد زین میژر
 ھناخ لثم دوخ زاس تسد یاھنامزاس
 دنکیم ور ار ناگتسشنزاب نوناک و رگراک
 .دزاسیم ویتانرتلآ اھنآ تازرابم ھیلع و
 و ریگب زج یرگید یراک لاح نیع رد
 زا ناگتسشنزاب ھجنکش و نادنز و دنبب
 زا یرایسب نونکا .دیآیمنرب شاتسد
 تینما ھیلع تیلاعف ماھتا ھب ناگتسشنزاب
 .دنربیم رس ھب اھنادنز رد روشک
 تازرابم نیمھ ھنگنم رد اما و
 میژر یاھداضت ھک تسا ناگتسشنزاب
 ھب زاب ھقح و دساف نادرمتلود و هدش دیدشت

 .دناهداتفا مھ ناج
 سیئر ،تایب رغصا یلع :ھنومن کی
 ھب روشک ناگتسشنزاب یلاع نوناک
 ھنافسأتم“ :دیوگیم رھم راگنربخ
 نیرتشیب لامعا دھاش راظتنا فالخرب
 نیمأت ناگتسشنزاب ھب ینارگن و راشف
ً                                    البق ھک میتسھ یناسک یوس زا یعامتجا
 رس یدنمھغدغد و یھارمھ یاون
 مھ اب وا بیترت نیا ھب »...دندادیم
 .دنکیم باسح ھیفصت شیاھیتلود
 نیا رد لوئسم یاھناگرا لاح نیع رد
 .دنزادنایم مھ ندرگ ار ریسقت ھنیمز
 صخش و تلود رصقم دیوگیم سلجم
 تأیھ ھک دیوگیم تلود .تسا یسیئر
 یگدیسر “ینوناق هاگیاج“ سلجم قیقحت
 عفر یارب زین تلود .درادن ار رما نیا ھب
 ھک دھدیم شرازگ سلجم ھب دوخ تیلوئسم

 ھب یھدب زا ناموت درایلیم رازھ ٨٨
 هدرک ھیوست ار یعامتجا نیمأت نامزاس
 نیا ھب تلود یھدب ھک یلاح رد .تسا

 ناموت درایلیم رازھ ۴٠٠ زا شیب نامزاس
 .تسا

 مظن رد رگا .تسا نیمھ ھیامرس مظن
 ،دوبن رامثتسا و تراغ ،متس ھیامرس
 ناگتسشنزاب سپ .دوبن زین یرادھیامرس
 ،متس زا یراع یناھج یارب تسیابیم
 مظن ھیلع ینعی ،تراغ و رامثتسا

 رد ،دننک لکشتم ار دوخ یرادھیامرس
 یرادھیامرس و دساف میژر ھیلع هزرابم
 شبنج اب ار دوخ ،یمالسا یروھمج
 یقرتم و متس تحت راشقا رگید و یرگراک
 دننادرگ وسمھ یسایس و ینامزاس ظاحل ھب
 یاھلعش ،تازرابم نیا یاھھقرج زا ات

 ار ناریا یرادھیامرس تلود طاسب نازوس
  .دراپسب خیرات ھب و دنابورب
 یروتاتکید و مسیلایسوس یئاپرب یارب
 .دیھد نامزاس ار دوخ ایراتلورپ
 

 
 

 رد ھک ییهدام اھنت ،یگدنز ینعی ،بآ
 زاگ و عیام ،دماج تروص ھب تعیبط
 رصنع و تایح زاغآرس و دراد دوجو
 هدنز تادوجوم ھمھ شیادیپ رد یلصا
 ھتفرگ ارف ار نیمز هرک موس ود و هدوب
 و ناسنا یارب یتایح ییهدام بآ اذل .تسا
 تعیبط رد بآ .تسا هدنز تادوجوم رگید
 رد ھک دنامیم ییھطبترم فورظ ھب

 رد تباث یمجح اب ،شراب و ریخبت ھخرچ
 زا بآ ریخبت ٪٩٠ .تسا نایرج
 ریاس زا ٪٢ و اھلگنج زا ٪٨ ،اھسونایقا
 .دریگیم تروص عبانم
 نیمز هرک رد دوجوم یاھبآ لک مجح
 بعکم رتمولیک نویلیم ١٣۶٠ دودح
 ھب ھجوت اب مجح نیا .تسا هدش هدز نیمخت

 عبانم نیب رد مئاد روط ھب بآ ھخرچ
 .تسا یئاجباج لاح رد فلتخم
 یفاک بآ رگید تاناویح و رشب یارب اذل
 زا یضعب .تسا دوجوم تعیبط رد
 و تسا بآ یب و کشخ ناھج قطانم
 مرخ و زبس رس ھتشذگ رد ھک زین یخرب
 عرزیمل و کشخ هزورما ،هدوب بآ رپ و
         ً                 و رقف رد  الومعم قطانم نیا .تسا ھتشگ
 اھنآ اذل .دنروھطوغ یفاک تاناکما مدع
 ناھج رد ھک ار بآ دنناوتیمن

 تسا هدش لیدبت الاک ھب یرادھیامرس

 ناریا رد بآ لضعم
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              ً       یئالاک ساسا رب  اقیقد .دننک یرادیرخ
 نیب زین ییاھتنا یب تارجاشم بآ ندش
 رگیدکی ھیلع یسایس فلتخم یاھورملق
  .تسا نایرج رد
 مھ ھب ناھج فلتخم قطانم رد بآ نارحب
 هوحن رد یرییغت ھنوگ رھ .دنراد طبر
 ،یزرواشک رد ھلمج زا بآ فرصم

 صخشم ھقطنم کی رد هریغ و تعنص
 رد یناسر بآ متسیس لک رد دنناوتیم
 ار ییهدیدع تاشقانم و دراذگ ریثات ناھج
 ھمین رد للم نامزاس شرازگ ھب .دزیگنارب
 رد ھشقانم دروم ۵٣٨١ ھتشذگ نرق مود
 ٨١٨ .تسا هداد خر ایند رد بآ ھنیمز
 ثعاب و هدش هدیشک تنوشخ ھب نآ دروم
 .تسا هدیدرگ اھدس راجفنا
 لیئارسا و نیطسلف تالکشم زا یکی
 .تسا نودرا دور رس رب فالتخا
 دروم رد ،نیچ ،ناتسودنھ ،شدالگنب
 فالتخا ارتوپامھارب و گنگ یاھھناخدور
 .دنراد دیدش
 یریگبآ رس رب ،نادوس ،رصم ،یپویتا

 ھشقانم رد لین دور یاھھخاش یور رب دس
 .دنا
 یاھھناخدور دروم رد ناتسناغفا و ناریا
 ییھنیرید تاعزانم دوریرھ و دنمریھ
  .دنراد
 رد ھنایمرواخ ھقطنم یاھروشک خیرات
 ناشن برش بآ و یزرواشک ھنیمز
 ،مسیلادوئف نارود رد یتح ھک دھدیم
 یرایسب یاھهار رگششوک و هدنشوک مدرم
 و هدرک فشک تعیبط زا بآ بسک رد ار
 یلو .دناهدرب هدافتسا نآ زا ملاس روط ھب
 دننامھ زین بآ ،یرادھیامرس نارود رد
 رپ یئالاک ھب بوچ و نھآ ،تفن ،نیمز
 ،بآ رپ یاھروشک .تسا هدش لیدبت دوس
 ھیاسمھ بآ مک یاھروشک ھب ار بآ
 رد ار بآ میظع یاھتکرش ،دنشورفیم
 یتح و دنشورفیم مدرم ھب یرطب
 ضرق مھ ھب ار بآ هد کی یاھناسنا
 ھنارگرامعتسا تاذ زا ھصیقن نیا .دنھدیم
 و ناسنا ھک دزیخیم رب یرادھیامرس
 نیا زا یشان .دشکیم رامثتسا ھب ار تعیبط
 ٣٩٠٠ ھنازور ھک تسا ھنایشحو رامثتسا
 ای و یبآ یب رثا رب ناھج رد کدوک
 تسد زا ار دوخ ناج هدولآ بآ فرصم
 .دنھدیم
 ناریارد بآ لضعم
 رب رگا ار ناریا رد بآ فرصم لک
 ھب یناریا رھ ،مینک میسقت ناریا تیعمج
 رتیل ٢٠٠ ات ١٩٧ ھنازور نیگنایم روط
 بآ ھنارس فرصم .دنکیم فرصم بآ
 ھب یگناخ شخب رد طقف ،درف رھ یارب

 .تسا رتیل ١۵٧ زور رد طسوتم روط

 رھ یارب بآ طسوتم فرصم یلو
 .تسا گنرین و یزاب ھقح ،راوناخ

 رتیل نارازھ ھنازور دنمتورث یاھهداوناخ
 رد رتیل رازھ اھهد و دننکیم فرصم بآ
 .دنزیریم دوخ یگناخ یاھرختسا

 ۵٠ دنناوتیم تردن ھب ریقف یاھهداوناخ
 یزاوژروب تقونآ .دننک فرصم بآ رتیل

 .دنکیم یبیرف ماوع و دریگیم طسوتم دح
 ار یتاقبط یاھداضت ھلیسو نیدب عقاو رد
 .دنکیم راتتسا ھنیمز نیا رد
 تسییھلئسم و الاک زین ناریا رد بآ
 اھھھد زا اذل .یسایس – یداصتقا الماک
 هاگیاج یتلود دسافم ھخرچ رد لبق
 ھچرگا ناریا .تسا هدرک بسک یتیمھارپ

 بوسحم ناھج رد بآ مک یاھروشک ءزج
 اب تسرد تسایس رگا اما ،ددرگیم
 راک ھب بآ فرصم رد قیال یتیریدم
 بآ ،برش بآ نیمات کش یب ،دوش ھتفرگ
 رد تعنص و یزرواشک فراصم یارب

 تالوصحم ترداص و یئافکدوخ دح
 دھاوخ مھارف یفاک هزادنا ھب یزرواشک
 اب ناریا رد بآ خیرات ار ھلأسم نیا .دش
 .دناسریم توبث ھب تیفافش
 ھب زین ناریا یراد ھیامرس میژر رد ،بآ
 لیدبت دوس رثکا دح بسک یارب یئالاک
 یانبمرب و یعیبط روط ھب .تسا هدش
 ٪٩٠ زا شیب تسیابیم یعامتجا یاھزاین
 دشاب ھتشاد قلعت یزرواشک شخب ھب بآ
 یاھیئوجدوس فرص نآ ٪۶٠ یلو
 .ددرگیم ییایفام یاھهدازاقآ و نادرمتلود
 بالضاف و بآ تکرش لماع ریدم ھتفگ ھب
 .دنتسھ یبآ یب راچد رھش ٢٧٢ روشک
 روشک یاھاتسور زا یدایز دادعت نینچمھ
 یو ھتفگ ھب .دنراد زاین رایس یناسربآ ھب
 تحت اتسور ۵٠٠٠ رضاح لاح رد
 رد ھک دنراد رارق رایس یناسربآ ششوپ
 شیازفا اتسور رازھ ٧ ات ۶ ھب ناتسبات

 .تفای دھاوخ
 رصقم ار مدرم ،یتلود لوئسم تاماقم
 تسد و هدرک یفرعم یبآ یاھشنت

 تسد .دنا ھتشاذگ زاب الماک ار نایوجدوس
 زا ھمھ ھک بآ یایفام ناربھر و ناراکدنا

 دنتسھ ناشراثنا و ناوعا و اھیتموکح
 .دننکیم افیا لضعم نیا رد ییهژیو شقن
 ،مدرم تاضارتعا لباقم رد زین تلود
 یارب هار ات  دھدیم هولج یتینما ار ھلئسم
   .دزاس راومھ ناضرتعم بوکرس

 نیلوئسم طلغ و ھنایوجدوس یاھتسایس
 ریغ یاھیزاسدس ھنیمز رد ،تلود

 دنوتک دس لثم نیرفآ لکشم و یرورض
 و تشگ زاغآ یناجنسفر نارود زا ھک
 ،ینورد یاھتباقر رد ار نآ نادرمتلود
 لاقتنا ،دننادیم ناریا نیمزرس ھب تنایخ
 و رگید ھطقن ھب ییھطقن زا بآ ھیور یب
 تیعضو ھب یھجوت یب ،ناریا زا جراخ ھب
 و اھھچایرد ندناکشخ ،ینیمزریز یاھبآ

 یاھنارحب ھب ار روشک ... و اھدور
 یگشخ و یئاز نابایب ،یبآ مک یهدنیازف

 رد ھک یماگنھ .تسا هدرک راچد یمومع
 رد ،ضرتعم رفن نارازھ ،١۴٠٠ زیئاپ
 ،دندوب ھتسشن دور هدنیاز گشخ رتسب
 یارب اونش شوگ نتشاد ضوع ھب تلود
 ھقطنم ھناور بوکرس یورین ،لکشم لح
 لصاح ، بآ نارحب :ھجیتن رد .درک
 یروھمج یرادھیامرس میژر یاھتسایس
  .تسا یمالسا
 ٤٠ فرصم ،ورین ترازو رامآ ساسارب
 رد بآ ھنالاس یبعکمرتم درایلیم ٤٥ ات

 ١٠٠ ھب نونکا ،١٣٤٠ ات ١٣٣٥ یاھلاس
 اریز "تسا هدیسر بعکمرتم درایلیم
 دوجو نیا اب .تسا ھتشگ نوزفا تیعمج
 مک اب روشک و دنرادن بآ روشک دس ٧٧"
 دس بآ و دنکیم مرن ھجنپ و تسد یبآ
  ".تسا هدش ھیلخت قارع ھب زین نایراد
 و شزومآ رتفد لکریدم ،شیورد دمحم
 زا تظافح نامزاس یمدرم یاھتکراشم
 دوخ یمارگلت لاناک رد تسیز  طیحم
 عومجم زا ھک یلاحرد« :تسا ھتشون

 بآ دس ٧٧ ،ناریا گرزب دس ١۶٩
 لحم ھب ھک ٩۵ رویرھش ٢١ ؛دنرادن
 ،مدوب ھتفر لب یناک و نایراد دس ثادحا
 بآ ناریدم روتسد ھب ھک مدرک هدھاشم
 هام ھس زونھ ھک یدس ،نایراد دس و ورین
 یمامت ،درذگیمن شلماک یریگبآ زا
 زا شیب نازیم ھب دس تشپ یبآ ھتخودنا

 ھب و دش اھر بعکمرتم نویلیم ٣٢٠
 ھک تسا یلاحرد نیا “!تفر قارع روشک
 :دیوگیم شریخا شرازگرد ورین ترازو
 اھنت روشک گرزب دس ١۶٩ عومجم زا"

 دصرد ٩٠ زا شیب یاراد دس ٢٠
 ".دنتسھ بآ یدوجوم
 نویلیم ٣٣٨ نزخم اب یکاخ یدس نایراد
 هواپ رھش یکیدزن رد ھک تسا بعکم رتم
 .تسا هدش ھتخاس ناوریش ھناخدور یور
 قارع ھب نایراد بآ ارچ ، تسا نیا لاوس
  ؟ تفر
 اتبسن و دنمتورث هداعلا قوف روشک رد
 بآ هرطق رھ ھک ،ناریا ،بآ مک و گشخ
 ھیامرس نوناق زین دراد یتایح شزرا نآ

 و اھیدزد رب هوالع .دناریم مکح
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 دیاب زین بآ ،نیمکاح نالک یاھیزودنارز
 لاقتنا کش یب .دنک دیلوت ار دوس رثکادح
 نآ فرصم زا یرتشیب دوس ،قارع ھب بآ
 رپ نابنا ندرکرپ ھب و ھتشاد روشک رد
 .تسا هدرک یرتشیب کمک نادرمتلود
 بآ یایفام نایم مئانغ میسقت نآ رب هوالع
 ار دوخ نزاوت دوجوم یاھایفام رگید و
 نادرمتلود نایم شنت زا و هدرک ظفح
 .دھاکیم
 مظاک ،یناحور تلود رد ١٣٩٩ لاس رد
  :تفگ یزرواشک داھج ریزو یرواخ
 زا شیب ندوب اراد اب" یزرواشک شخب

 مھس یاراد ،رادرب هرھب رفن نویلیم ٣٫۴
 ینعی یلخاد صلاخان دیلوت زا یدصرد ٨
 نانخس نیا ".تسارالد درایلیم ۴٠ دودح
 رامآ ساسا رب ھک دنوشیم ادا یلاح رد
 روشک بآ عبانم ٪٩٢ ورین ترازو

 دیلوت ٪٨ فرص ینعی یزرواشک فرص
  .ددرگیم یلخاد صلاخان
 زاین ھنوگ رھ یراد ھیامرس ماظن رد
 ینابرق ھیامرس دوس خلسم رد دیاب ناسنا
 رب مکاح یلک نوناق رب هوالع .ددرگ
 لاوما لواپچ و تراغ ،ناریا رد ،ھیامرس
 یداع یرما ھب ینلع روط ھب یمومع
 نیا زا زین بآ ھلئسم .تسا هدش لیدبت
 یگنشت طیارش رد .تسین ینثتسم نوناق
 ییهرطق ھک یزرواشک یاھنیمز و اھولگ
 ،دھد تاجن ار یناسنا یگدنز دناوتیم بآ
 ٪٩٣ زا ٪۶٠ دزاس روراب ار ییھناد و
 نابنا ندرک رپ یارب ار روشک دوجوم بآ

 رالد ای و یقارع یاھرانید زا دوخ
 .دنشورفیم قارع روشک ھب یئاکیرمآ
 حرط تلود ھک دشیم ھتفگ ١۴٠٠ لاس رد
 دروم ھک دراد دیدج دس ١٢٠ تخاس
 .تسا هدش عقاو زین یسیئر ینابیتشپ
 دعب ھک درک مالعا ١٣٩٩ رد ورین ترازو
 ۵٣ ھب روشک یاھدس مجح ندناسر زا
 ٢٠ نزخم کی ،بعکم رتم درایلیم
  .تسا مزال زین یبعکم رتم درایلیم
 ندز لوگ یارب ھظفاح مک نازادرپ غورد
 ترازو .دننکیم مھرس یتالبعزخ مدرم
 زا" :دیوگیم شریخا شرازگرد ورین
 ٢٠ اھنت روشک گرزب دس ١۶٩ عومجم
 یدوجوم دصرد ٩٠ زا شیب یاراد دس
 سیئر ینابیتشپ اب تلود ".دنتسھ بآ

 نتخاس دروم رد ادص و رس اب روھمج
 مشچ ھب کاخ دنھاوخیم دیدج دس ١٢٠

 رضمو یگدوھیب دنناوتن ات دنشاپب مدرم
 ھک یئاھلوپ و هدش ھتخاس دس ٧۴ ندوب

 هدش نابنا نادرم تلود بیج رد هار نیا زا
 .دننیبن ار تسا
 ،یزرواشک لصف نایاپ رد ایند مامت رد
 مک یھجوت لباق نازیم ھب اھدس بآ
 یاھناراب اب ،نآ زا سپ و .دنوشیم
 ھب ،بآ یدورو رگید عبانمو یزیئاپ

 زاب دوخ هدش ھبساحم یاھتیفرظ
 رابتعا ناریا رد یلک هدعاق نیا .ددرگیم
 رد یھجوت یب زا یشان یاھبیسآ و درادن
 هدافتسا ءوس ،دس تخاس یفیک تابساحم
 ،هریغ و یسایس لئاسم ھب ھجوت ،یلام
 ای ھک درادیم نآ رب ار نایرجم و نیلوئسم
 تسردان تاشرازگ ای و هدرک توکس
 رد یزاس دس تابساحم رد .دنھد ھئارا
 ھطبار رد دس هزادنا لیبق زا یلئاسم  ناریا
 بآ ، شراب قیرط زا یریگبآ نازیم اب
 تارطخ ، ..... و اھبالیس ، ھناخدور
 تدش ،ھلزلز دننام یعیبط یلامتحا

 زا ای و هدشن تیاعر ای ،یمسوم یاھلیس
  .دنرادروخرب یزیچان تیمھا
 زا ناریا تسیز طیحم ھکنیا ھب ھجوت اب
 رد اھطیحم نیرترابرپ و نیرتعونتم
 یریوک لاح رد روشک نیا ،تسا ھقطنم
 تعرس زین ریخا یاھلاس رد .تسا ندش
 ھتفای تدش نآ یئاز یکشخ و ندش ینابایب
 دیدج سیئر تخبون یلعسابع .تسا

 ھک روشک یزیخبآ و یعیبط عبانم نامزاس
 مسارم رد ،تسا مکاح نادزد زا یکی دوخ
 ١۶ لوط رد ھک درک فارتعا دوخ ھفراعم
 روشک ینابایب یاھناتسا دادعت ھتشذگ لاس
 ھتفای شیازفا ناتسا ٢١ ھب ناتسا ١۴ زا
 نارازگراک ھب ھنیمز نیا رد و .تسا
 یدایز نامز" :تفگ و هداد رادشھ یتلود
 یدایز نامز و تسا ھتفر تسد زا
 رد دوخ نانخس ھمادا رد تخبون ."میرادن
 اھدرگزیر و اھلگنج نالک بیرخت هراب
 ینارحب قطانم تفگ و هدرک هراشا

 .دنا ھتشاد شیازفا ٪۴٣ دودح اھدرگزیر
 ار رگید یتسیز طیحم بیرخت رما نیا و
 " .دراد هارمھ ھب مھ
 یقاب یدایز تصرف" زا تخبون روظنم
 نارازگراک ھب وا رادشھ و "تسا هدنامن
 یلعسابع یھاگآ رد ؟تسیچ ،یتلود
 لیلد ھب یطیحم تسیز ھعجاف زا تخبون

 رد ،بآ زا نادرمتلود یلام هدافتسا ءوس
 اذل .درک کش ناوت یمن لاح و ھتشذگ
  حیاصن زج یزیچ ناشیا یناوخ ھضور
 ءاقلا اب وا .تسین مدرم یارب هدنھد نیکست
 روشک رد بآ تالضعم ھمھ ھک ،رکف نیا

 با یایفام ھب دھاوخیم ،تسا لرتنک تحت
 ،هدرمش تمینغ ار "تصرف" ھک دنامھفب
 ،تیمکاح زا ھنامیقاب یاھلاس نیا رد
 زین ار بآ یالاک زا دوس رثکا دح بسک
 ھب ھنارادھیامرس رادشھ .دنشخبب تدش
 ھب ھناروزم حیاصن ششوپ رد نادرمتلود
 .تسا مدرم
 لاس رد بآ ندش یناتسا حرط یپ رد

 نایناکدرا اضر یتسرپرس اب ١٣٨٣
 رب طلسم یاھدناب یارب لمع ھضوح
 هدوسآ نانآ .دش ھتشاذگ زاب بآ یاھهژورپ

 تحت ار یتیانج و مرج ھنوگ رھ رطاخ
 رد ،یتلود یاھتسایس و نیناوق یاول
 بآ ندرک هدولآ ،تسیز طیحم بیرخت

 زاین دروم ملاس بآ و ملاس برش
   .دنھدیم ماجنا تعنص و یزرواشک
 درک مالعا روشک یسانشاوھ نامزاس
 ناتسزوخ رد اوھ یامد ھلاس ٧٠ دروکر
 نارحب رگید یوس زا .تسا هدش ھتسکش
 ھخرک زا سپ ناتسزوخ یاھدور رد بآ
 و .تسا هدیسر زد ناشورخ دور ھب

 ار زد دور ندش گشخ ،انریا یرازگربخ
 ریدم بعچ ھلا مرک ھمطاف .دیمان ھعجاف
 ھب هراشا اب ،ھنامر تسیز طیحم نمجنا

 راگنربخ ھب ،بآ شخب رد تیریدم ءوس
 ھک تسا ھتفھ کی دودح :تفک ،انریا

 شخب تسد نیئاپ یاھاتسور رد ھناخدور
 ھناخدور فک و هدش گشخ الماک ھیبیعش
 .تسا صخشم
 دوجو تلع ھب سراف جیلخ ھضوح رد 

 زا یکی ھک نک نیریش بآ هاگتسد ٨١٠
 شیازفا ،تسا ناریا ھب قلعتم زین اھنآ
 یهدش غاد و روش دح زا شیب یاھبآ
 تارییغت ،اھهاگتسد نیا درکلمع زا یشان
  تسیز طیارش رد یراگدنام برخم
 و ور یاھبآ و یئایرد تادوجوم
 رب هوالع .تسا هدروآ دوجو ھب ینیمزریز
 لماع ،مرگ و روش یاھبآ نیا ،نآ
 دادعت ینامناخ یب و یزرواشک بیرخت
 ھقطنم لک رد نازرواشک زا یرامشیب
 یارب ار یخلت تشونرس و هدیدرگ
 .تسا هدز مقر قطانم نیا ناشکتمحز
 ثعاب ،غاد و روش بآ هدنام سپ تشگزاب
 ١٩ ،٢٠٠۵ ات ٢٠٠٠ لاس زا ھک هدیدرگ
 ھلحرم رد یھام نویلیم ٣ و  ورال رایلیم
 دادعت هوالع ھب .دنوش ھتشک یریگ بآ

 ناتسپ رگید و اھتشپ کال زا یدایز
 ناما رد بیسآ زا زین یئایرد ناراد
 برش بآ  لضعم ،نآ زا رتمھم .دناهدنامن
 هزورما ھک دھدیم شیازفا یئاجنآ ات ار
ناریا یمالسا یروھمج یراد ھیامرس میژر داب نوگنرس رد روشک بونج یاتسور اھدص نینکاس
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 راظتنا ،رکنات اب یناسربآ یاھفص
  .دنشکیم
 لامش ناراب رپ قطانم رد بآ لضعم
 عضو رگید قطانم نوچمھ زین روشک
 لماعریدم هدازردارب دازھب .درادن یرتھب
 تسشن کی رد ناردنزام بالضاف و بآ

 ھب ناتسا رد یبآ دیدش شنت" :تفگ یربخ
 هاگولگ ات اکن زا ناردنزام قرش هژیو
 وا ھتفگ ھب ".تسا هدننک نارگن و یدج
 رد اتسور ٢١٣ و رھش ٢٠ نونکا
 .دنتسھ وربور یبآ شنت اب ناردنزام
 دیلوت رد جرمو جرھ و یگھمانرب یب
 زا ،بآ ھلئسم رد ،لواپچ و دوس یارب
 .تسا روشک ندرک یریوک لیالد نیرتمھم
 هدرک انب بآ مک قطانم رد ار تاجناخراک
 ار  ینیمز ریز یاھبآ و اھھناخدور بآ و
 سپ بآ هاگنآ .دننکیم لقتنم لحم نآ ھب
 یاھنیمز ھب ار اھھناخراک هدنام
 لاقتنا برش بآ نزاخم ھب و یزرواشک
 طیحم بیرخت اب ھک ییھخرچ .دنھدیم
 عویش و روشک ندرک یریوک ،تسیز
 یاھتیعقوم ، اھیرامیب ماسقا و عاونا
 مھارف ار بآ یایفام یروآ دوس دعاسم
 تمرم تھج یراذگ ھیامرس .دروآیم
 ھک ار نارھت رد برش بآ یاھیشک ھلول
 و درذگیم اھنآ رمع زا لاس ۶٠ زا شیب
 نیمضت رد یرورض یاھتخاسریز زا
 ھیشاح ھب ،تسا ھعماج یتمالسو تشادھب
 راسفا مجاھت ھب ایوگ ھنومن کی .دنراپسیم
 یرورض یاھراتخاس ریز ھب ھتخیسگ
 دوک نت نویلیم ٢ لاس رھ رد :ھعماج
 یراجت نارادھیامرس طسوت ھک یئایمیش
 رد و دوشیم روشک دراو ناریا نردم
 .ددرگیم فرصم یزرواشک یاھنیمز
 یاھشراب ای و نیمز یرایبآ اب اھدوک نیا

 ھب و دوریم ورف نیمز قمع ھب ھنالاس
 زا .دنکیم ذوفن ینیمز ریز یاھبآ هرفس
 اھیرامیب ماسقا و عاونا ثعاب قیرط نیا
 .ددرگیم یعامتجا و یتشادھب تالضعم و
 اب نادرمتلود زا یدادعت نآ ءازا رد
 یاھنیمز نیا زا رایسب لوصحم تشادرب
 دوخ یاھنابنا لماک توکس رد یزرواشک
 .دننکیم ھتشابنا ار
 ینیمزریز یبآ عبانم زا ھیور یب هدافتسا
 یزکرم قطانم رد بآ تسشن ثعاب ھک
 و اھھمشچ یگشخ لماع و هدش ناریا
 زا یلحم نادرمتلود یارب ،هدیدرگ اھتانق
 زا مھ یتبحص چیھ و درادن بارعا
 ندش گشخ و یبآ یاھھکبش یگدوسرف

 یاھرامآ رد ھک ،روشک رد تشد ٢٩٨
 .دننک یمن تسا هدش هراشا اھنادب یتلود
 یگنھرف نویسیمک سیئر کلاس دمحا
 شھاک ھب ار لیس ھجدوب :دیوگیم سلجم

  -یباجح یب اب هزرابم – یراب و دنب یب
 زا یراب و دنب یب رثا ،دیھد صاصتخا

 ناسنا نیا .تسین رتمک ھلزلز و لیس
 یمومع راکفا زکرمت اب لدروک و عامط
 یلاخ ار مدرم بیج ،اھمناخ یرسور ھب
  .دنکیم
 ملاسان بآ ھک دھدیم شرازگ للم نامزاس
 و گرم زا ٪۶ و یرامیب ٪١٠ لماع
 تسا هدمآ شرازگ نیمھ رد .،تسا اھریم
 رد بآ ،ھتفای ھعسوت یاھروشک رد ھک
 ریمو گرم لماع دراوم ٪١ زا رتمک
 یاھروشک رد نازیم نیا ھک تسا دارفا
 نیا .دسریم ٪٢٣ ات ١٢ ھب ھعسوت لاحرد
 ھکلب تسین بآ یرسک زا یشان تالضعم
 و ھناتسرپدوس یاھتسایس لیلد ھب

 .تسا بآ رب مکاح ھنارادھیامرس
 ماظن رد شندش یئالاک لیلد ھب بآ لضعم
 .یللملانیب تسییھلئسم ،یرادھیامرس
 یصوصخ تیکلام رد بآ ھک اریز
 .تسا هدمآرد یلمارف و یلم یاھنرسنک
 دیلوت ماظن رد ھک تسا یشزرا بآ
 دح بسک تمدخ رد دیاب ،نآ تمیق ،یئالاک
 لح هار اذل .دنک دوعص امئاد ،دوس رثکا
 یتاقبط هزرابم اب ، لضعم نیا زا تاجن

 یتسیلایرپما یاھتلود و اھنرسنک ھیلع
  تحت اھنت ھک ییهرگ .تسا هدروخ هرگ
 دھاوخ زاب یراتلورپ یروتاتکید تلود
  .دش
 

 

 تمسق نیرخآ
 لک رد فلتخم یاھھفرح اھلاس نیا رد
 لیکشت یئاھھیداحتا دوخ یارب ناریا
 رازھ ٢٠ عومجم رد ھک یروط ھب .دنداد
 نیا .دندوب لکشتم اھھیداحتا رد رگراک
 تارھاظت ،یرگراک تاباصتعا اھھیداحتا
 نامزاس ار تلود ھب اھیسیون ھضیرع و
 هام ۶ تلود ھک ینامز الثم .دندادیم
 ھب ار یلزنا ردنب نیملعم قوقح تخادرپ
 لاس رد نیملعم ھیداحتا ،تخادنا قیوعت

 ٢١ ھک تخادنا هار ار یباصتعا ١٣٠١
 تیقفوم اب و دیماجنا لوط ھب زور
 یاھھیداحتا یزکرم رتفد .تفای ھمتاخ
 ،دوب هدش سیسأت ١٣٠٠ رد ھک یرگراک
 نداعم نارگراک ندادنامزاس ھب عورش

 شبنج - هدازناطلس( ».دومن بونج تفن
 تسا رگذت ھب مزال )ناریا رد یئاکیدنس
 ھب لامش تفن زایتما لاس نیمھ رد ھک
 درادناتسا« یناپمک ھب لاس ۵٠ تدم
 زا رفن نارازھ ھک دش راذگاو »لیوا
 .دندشیم رامثتسا نآ رد ناریا نارگراک
 ناریا یرگراک یورین دصرد راھچ طقف
 .دندادیم لیکشت ار
 ھناخراک تسیب زا رتمک ١٣٠۴ لاس رد«
 رد یلو ...تشاد دوجو روشک رد دیدج
 ھب نردم یاھھناخراک رامش ١٣٢٠ لاس

 لاس زا ھجیتن رد ...دوب هدیسر ٣۴۶
 ھک یناریگب دزم رامش ،١٣٢٠ ات ١٣٠۴

 راک نردم گرزب یاھھناخراک رد
 شیب ھب رفن ١٠٠٠ زا رتمک زا دندرکیم
 دناوری( ».دیسر رفن ۵٠٠٠٠ زا
 ھحفص - بالقنا ود نیب ناریا - نایماھاربآ

١٨٣( 
 رد یتعنص نارگراک دادعت ،روشک لک رد
 رفن ١٧٠٠٠٠ زا شیب ھب« ١٣٢٠ لاس
 گنھامھ )١٨۴ ھحفص اجنامھ( ».دیسر
 نارگراک ،یتعنص نارگراک دایدزا اب

 یارب الثم .دنتفاییم شیازفا زین یتنس
 یدایز دادعت ھب ھناخراک کی نتخاس
 یروط ھب .تسا جایتحا هریغ و انب رگراک
 دشر اب یتعنص نارگراک نامز نآ ات ھک

 ایراتلورپ و یزاوژروب ھقبط ود و عیانص
 رترامشرپ و رتهدرتسگ اھرھش ،ناریا رد
 رفن ١٩۶٢۵۵ زا نارھت تیعمج« .دشیم
 رفن ٧٠٠٠٠٠ دودح ھب ١٣٠٠ لاس رد
 - اجنامھ(  .دومن دشر »١٣٢٠ لاس رد

 ھنیزھ ،تعنص دشر اب  )١٨۴ ھحفص
 رگا ھک یروط ھب تفریم الاب یگدنز
 رارق ١٠٠ ار ١٣١۵ رد یگدنز ھنیزھ
 هدوب ٢١٨ ھنیزھ نیا ١٣٢٠ لاس رد میھد
 ار ناشکتمحز یداصتقا راشف نیا .تسا
 .دناشکیم یناماس ھب ان و رقف رعق ھب

 ندش ریزارس اب دوشیم ھظحالم ھکنانچ
 ھب ھیامرس رودص و یجراخ یاھتکرش
 روط ھب رامثتسا ،تعنص دشر و ناریا
 زکرمت ھیدھ و دشیم رتیا هدوت یاهدنیازف
 یلیلق دادعت تسد رد ھیامرس نوزفا زور
 ناگدنوش رامثتسا یارب ،نارادھیامرس زا

 هارمھ ھب یزیچ یناماس ھبان و تکالف زج
 رقف و رامثتسا شرتسگ هارمھ .تشادن
 تارھاظت و تاضارتعا ،نوزفا زور
 رتلکشتم و رتهدرتسگ زین نارگراک
 هدزای« ١٣٠٨ ھم هام لوا زور رد ؛دشیم
 یارب تفن هاگشیالاپ ھناخراک رگراک رازھ
 راک تعاس تشھ ،رتالاب یاھدزمتسد
 ،ھنالاس تالیطعت قوقح تخادرپ ،ھنازور
 ھتخانش تیمسر ھب و ینامزاس یاھھناخ

یربھر تحت زیمآرھق هزرابم  
ماظن دیق زا یئاھر هار اھنت ایراتلورپ   

تس یراد ھیامرس 

  دیلوت نامزاس رد لوحت
 		یرادھیامرس یللملانیب
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 ».دندز باصتعا ھب تسد اھھیداحتا ندش
 .دندش ریگتسد رگراک ۵٠ نآ یط رد ھک
 نتفر الاب و یرگراک شبنج دشر اب هارمھ
 رامثتسا هدوت نیب رد یعامتجا یھاگآ

 زا ھک یتسیلایسوس یھاگآ دشر و هدنوش
 ھقطنم نیلوا ،درکیم ؤلئلت ناریا لامش
 بزح یربھر تحت یتسیلایسوس هدش دازآ
 هدرخ اب تدحو رد و ناریا تسینومک
 لامش رد١٢٩٩رد یبالقنا یزاوژروب
 هدرخ تنایخ تلع ھب ھک ،دش داجیا ،ناریا
 کیوشنم یماظن ناربھر و یزاوژروب
 الامتحا( تسیشرانآ و )هدازلوسر(
 ھب سردوز ھلمح و )؟ناخ هللاناسحا
 دروخ تسکش ناخاضر شترا زا ،نارھت
 نالیگ یتسیلایسوس تردق یتدم زا دعب و
 .دیدرگ مدھنم
 ھیامرس دورو ،یرادھیامرس تابسانم
 رگراک ھقبط دشر و روشک ھب یجراخ
 باتش یردق اب هاش اضر نارود رد ناریا
 .تفریم شیپ ھب
 و یرادھیامرس رتشیب لماکت هار دس یلو
 بقع تابسانم ،یجراخ ھیامرس دورو
 راک یورین دوبمک و یزرواشک هدنام
 رد هاش اضر دمحم یاھمرفر .دوب یرھش
 نآ زا .تفرگ ماجنا لضعم نیا لح تمدخ
 ھب اتسور نیمز یب و ریقف تیعمج دعب ھب

 ھیامرس طسوت و دش ریزارس اھرھش
 و یدیلوت تاسسؤم رد یلخاد و یللملانیب
 .دیدرگ بذج یلام
 یاھنرسنک رثکا ،هاش یاھمرفر زا دعب
 ،زنب سدسرم لثم ناھج یدیلوت گرزب
 و نیابمک دیلوت یاھنرسنک ،نکاو سکلوف
 هریغ و زروتوم لارنج ،روتکارت
 رد ار یاھبناج ھمھ ژاتنوم تاسیسأت
 نآ نایرج رد ھک دندرک رارقرب ناریا
 ھب ار یناریا نازرا راک یورین اھنویلیم
 .دندومن بذج دوخ
 ھقبط یتاقبط بیکرت ،اھمرفر نیا زا دعب
 زا شیپ ات رگا .دش ضوع ناریا رگراک
 نارگراک ،یتعنص نارگراک رثکا اھمرفر
 ھتشذگ هدش تسکشرو یاھروتکافونام
 نارگراک ،اھمرفر زا دعب ،دندوب
 ناناقھد ،هد یاھنیشن شوخ ،یزرواشک
 ،اتسور زا یرارف یاھهداز ناقھد ای و
 لیکشت ار نامز نآ نارگراک تیرثکا
 هزات یاھرتلورپ نیمھ یلو .دندادیم
 اب ژاتنوم یاھھناخراک نیا رد هدش رتلورپ
 و پیسنرپ اب اعقاو راک ،نردم یژولونکت

 یاھیاھقبط مھ راک اب ،هدش هدادنامزاس
 و تازرابم ،اھروشک رگید رد دوخ
 اھنیا .دندشیم انشآ اھنآ یاھدرواتسد
 رگید ھب تبسن ھک دندوب یتعنص نارگراک

 یللملانیب یعامتجا روعش زا نارگراک
 .دندشیم رادروخرب یرتالاب
 و یتسیمرفر یشم طخ روھظ ھنافساتم
 ناریا هدوت بزح بلاق رد یتسینوتروپا
 شبنج رد مود یناھج گنج زا دعب
 نیا یاھشکورف و اھشزیخ ،یرگراک
 یاھفدھ تمدخ رد شبنج
 .تفرگ رارق هدوت بزح یتسیراتناملراپ
 رد یرگراک شبنج یاھدرواتسد مامت اذل
 ٢٨ زا دعب ،هاش اضر دمحم شروی نیلوا
 یاھھیداحتا ،دیدرگ لامیاپ ،١٣٣٢ دادرم
 رد یرگراک شبنج و دندش لحنم یرگراک
 .داتفا سفن زا یعیسو یاھشخب
 و یتسینوتروپا یشم طخ زا دقن رد
 رد طخ ود ناریا هدوت بزح یتسیمرفر
 و یشم ؛تشارفارب رس یرگراک شبنج
 .یکیرچ شبنج و یشم و یاهدوت شبنج
 یتسیشاف میژر تابرض ریز شبنج ود رھ
 ات رایسب ناینابرق نداد اب هاش اضر دمحم
 .دندروآ ماود »١٣۵٧ بالقنا«
 و نشور هدنیامن ھک یبالقنا نامزاس
 زا دعب ،دوب یاهدوت یشم هدننک تیادھ
 زا یرگید دادعت اب تدحو رد بالقنا

 ناربجنر بزح یتسینومک یاھ نامزاس
 کی زا دعب بزح نیا .دروآ دوجو ھب ار
 تسناوت یشم طخ رد یتسینویزیور طوقس
 ار نآ ،دوخ مود هرگنک رد هام ٩ زا سپ
 لاکیدار بزح کی تروص ھب و دیادزب
 هزرابم ھنحص رد هرابود یتسینومک
 .دوش رھاظ یتاقبط
 نامزاس تماق ھب ھک یکیرچ یشم
 ،دوب ھتسارآ ار دوخ قلخ یئادف یاھکیرچ
 عیسو ینابیتشپ زا بالقنا زا دعب
 رد یلو دیدرگ رادروخرب نارکفنشور
 زا یضعب شیارگ تلع ھب دعب ھسورپ
 رد ،هدوت بزح ھب نآ یاضعا و اھرداک
 ھب ھک داد یور باعشنا نامزاس نیا نورد
 میسقترگید یاھھخاش و تیرثکا و تیلقا

 .دش
 هدرخ عونت تلع ھب لاح نیع رد
 شبنج ،راتفر و راکفا رد یزاوژروب
 زین ناریا یرگراک و یتسینومک
 راکفا رد ار یددعتم و عونتم یاھنامزاس
 .تسا هدیدرگ دھاش راتفر و
 رد لوحت و یللملانیب تارییغت زا یشان

 یللملانیب دیلوت دیدج نامزاس
 مسیلاربیل یریگ لکش و یرادھیامرس
 یاھمیژر زا یضعب ،ھفطن رد یداصتقا

 دندوبن رداق رگید مسیلایرپما راذگتمدخ
 متسیس رد یداصتقا تارییغت اب ار دوخ
 نآ یناھج یاھ تسایس و مسیلایرپما
 ،اھمیژر نیا زا یکی .دنزاس گنھامھ

 رد میژر نیا .دوب ناریا رد یولھپ میژر
 رظن زا و درفنم و روفنم ناریا مدرم نیب
 دمآراکان و قیالان یتسیلایرپما یاھتردق
 یاھادا میژر ینوگنرس زا دعب .دوب ھتشگ
 یروھمج میژر یتسیلایرپما دض کحضم
 و اکیرمآ ترافس ھب ھلمح اب یمالسا
 .دیسر جوا ھب نآ نانکراک یریگناگورگ
 یبوخ ھب میژر نیا دوجو نیا اب
 یاھنرسنک فادھا ھب تسناوتیم
 رد .دیامن تمدخ یتسیلایرپما یللملانیب

 یاھتورث ھیلک قارع و ناریا گنج لوط
 اھنرسنک نیا طسوت ،ناریا یعامتجا
 یاھھنحص رد زین یشخب و دش هدیعلب

 زا نویلیم ١É۵ دودح .تفر دابرب گنج
 گنج نیا رد قارع و ناریا ناشکتمحز
 یداصتقا اب ھناریو یروشک و دنتخاب ناج
 ناریا میژر .دنام یاج رب رتناریو نآ زا
 ،یمدرم تاضارتعا ندرک شوماخ یارب
 ار طیارش و درک مادعا ار رفن نارازھ
 یداصتقا یاھتسایس لیمحت یارب
 ماگ رد .دروآ مھارف یناھج یاھنرسنک
 .دندمآ نادیم ھب  IWF و یناھج کناب لوا
 ،ناریا ھب ماو رالد درایلیم ٧۵ لیمحت اب

 تسایس و  ھیامرس و راک طیارش
 ھب ار یتلود یاھتکرش ندرک یصوصخ
 یشان ھک .دندرک ھتکید ناریا نادرم تلود
 ھیلوا قوقح زا یرایسب زا نارگراک نآ زا

 نارگراک هزورما .دندش مورحم دوخ
 اب نارگراک و تدم هاتوک یدادرارق
 ار ناریا نارگراک تیرثکا ،دیفس یاضما
 کناب رماوا زا یکی .دنھدیم لیکشت

 ،یللملا نیب یاھ نرسنکربا و یناھج
 یتلود یاھتکرش یزاس یصوصخ
 ھب یزاس یصوصخ نیا ناریا رد .تسا
 دروم تکرش لامک و مامت تراغ رازبا
 زا صصختم ریغ یاھمدآ طسوت رظن
 لیدبت اھنآ ناگتسباو ای و نادرم تلود
 یب و یراکیب ھب رما نیا ھک دیدرگ
 ناشکتمحز زا یشخب ھنازور ینامناخ
 .دماجنایم و دیماجنایم ام روشک
 یداصتقا هرصاحم ندش گنت دوجو اب
 نایرج زا دعب اکیرمآ تلود طسوت ناریا
 و گرزب تکرش نارازھ ،یریگناگورگ
 ربا طسوت  یلام و یدیلوت کچوک
 اپرب ناریا رد یللملانیب یاھنرسنک
 .دیدرگ
 ماگ ،یجراخ تادیلوت ژاتنوم یاھھناخراک
 ھک داد یتاجناخراک ھب ار دوخ یاج ماگ ھب
 زا :تفرگیمربرد ار دیلوت ھسورپ لک
 سکلوف ،زنب سدسرم ھناخراک ھلمج
 ...هریغو ،ویلبد .ما .ب ،نگاو
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 صصختم رگراک اھرازھ تاجناخراک نیا
 شزومآ ای و بذج دوخ رد ار یناریا
 ،تاجناخراک نیا هرادا یارب .دنداد
 یناریا یامرفراک و سدنھم نارازھ
 نیا یزادنا هار یارب .دندش تیبرت
 ھب ھیامرس رالد درایلیم اھدص تاسسؤم
 رشق بیترت نیدب .دیدرگ دراو ناریا
 اب صصختم ،هاگآ نارگراک زا یاهدرشف
 ینعی ،ناریا رگراک ھقبط رد یناھج یدید
 و طسب ،یللملا نیب یتعنص نارگراک
 .تفای شرتسگ
 یرتشیب تدش اب دنور نیا ١٩٩١ زا دعب

 شرتسگ اب بناج کی زا .تفای نایرج
 یللملانیب یدیلوت تاسسؤم و تاجناخراک
 یتعنص نارگراک دادعت رب ناریا رد
 ھیلک رگید بناج زا و تشگیم هدوزفا

 ھب ھتسباو ھک یلخاد دیلوت یاھ تکرش
 دنتسناوتیمن ای و دندوبن یناھج یاھنرسنک
 تباقر رد ای و دندشیم تسکشرو دنشاب
 رارق رگید یاھتکرش اب یگدنز و گرم
 و یگتسکشرو دنور رد و دنتفرگیم
 نارگراک دزم تخادرپ ھب رداق تباقر
 نارگراک اھتکرش نیا رد .دندوبن دوخ
 بقع ناشقوقح هام ١٢ یلا ١٠ ات بلغا
 نوزفا زور تنکسم و رقف رد ھک داتفایم
 یجیردت گرم ھب و دندروخیم ھطوغ
 .دندشیم موکحم
 اب یئاھتکرش ،هدیچیپ دنور نیا رانک رد
 رد ھک دنتفرگیم لکش یلخاد ھیامرس
 رارق یللملانیب یاھنرسنک اب طابترا
 دوس الاب یژولونکت دورو زا ،دنتشاد
 زا ،تلود اب ھطبار تلع ھب و دنتسجیم
 رد ،الثم .دندرکیم هدافتسا یکناب ھیامرس
 یجراخ یاھنرسنک ھک ٢٠١٧ ھیروف

 ،دندیشکیم نوریب ار دوخ یاھھیامرس
 رد یجراخ ھیامرس درایلیم ٩ مھ زاب
 دک - انلیا( .دوب دیلوت راک رد ناریا

 )١٣٩۵/١١/٢٢:داجیا خیرات ۴۵٨١۵٧   ربخ
 تکرش دصناپ ناریا رد ھسورپ نیا رد
 ھتشون نیا رخآ رد نم .تفرگ لکش رترب
 دصناپ زا تکرش دص تاصتخم و یماسا

 شورف عمج ھب ھجوت اب .ماهدروآ ار تکرش
 ھک دوشیم نشور یپایپ لاس ود رد
 و باتش ھچ اب اھنرسنک نیا رد ھیامرس
 نیا زا یخرب .دوشیم رابنا یمجح
 اب دنب و تسب و یرادربهالک اب اھتکرش
 یارب ارھاظ ھک یصوصخ یاھکناب
 هدش سیسأت اھتکرش نیا یلام نیمأت
 و تکرش لوپ ندیشک الاب زا دعب ،دندوب
 ار کناب و دوخ ،رظن دروم کناب
 درایلیم نارازھ و دندرکیم تسکشرو
 لواپچ ھب مدرم زادنا سپ زا ناموت
 .تفریم

 ناریا یداصتقا هرصاحم دیدشت زا دعب
 یاھتکرش زا یرایسب ،پمارت طسوت

 ھیامرس و دندرک کرت ار ناریا یجراخ
 نیا زا یشان .دندیشک نوریب ار دوخ یاھ
 یتعنص نارگراک زا یعیسو یشخب ،دنور
 .دش هدنکارپ و راکیب ناریا یللملانیب
 زین ار یرگید بناج یداصتقا هرصاحم
 ناریا یرادھیامرس ماجرب زا شیپ ات .دراد
 ،نارادساپ هاپس ھخاش زا ریغ
 یرادھیامرس( ھتسباو یرادھیامرس
 دیلوت رازبا ینعی .دوب )یفرصم
 یسیر خن کود الثم ،یدیلوت یاھتکرش

 ناریا زا ریغ یرگید روشک رد ،یتعنص
 روبجم یناریا رادھیامرس و دشیم دیلوت
 دیلوت ار نآ ھک دوب ینرسنک زا نآ ھیھت ھب
 یداصتقا هرصاحم زا دعب .درکیم
 جراخ زا البق ھک ییاھالاک زا یرایسب

 .دیسر یلخاد دیلوت ھب ،دشیم یرادیرخ
 یدیلوت تکرش ٢٠٠٠ لقادح تدم نیا رد
 یاھالاک ھک تسا هدیدرگ اپرب ناریا رد
 ریثأت نیا .دننکیم دیلوت ار یجراخ ھباشم
 رھ یماگ ار ناریا یرادھیامرس هاگود
 کیسالک یرادھیامرس ھب کچوک دنچ

 .تسا هدرک کیدزن
 و لغاش( ناریا رگراک ھقبط هزورما
 رشق و ھقبط رھ ھب تبسن )هدش راکیب
 و دھدیم لیکشت ار تیرثکا ھعماج رگید
 ناریا تیعمج لک ٪۵۴ ناشیاھهداوناخ اب
 .دنزاسیم ار
 ار نویلیم ١۴ دودح لغاش تیعمج لک زا
 .دنھدیم لیکشت ناریا نارگراک
 نارگراک ،ناریا رگراک ھقبط زکرم رد

 رگید اب ھک دنراد رارق یللملانیب یتعنص
 رد یتامدخ نارگراک ،یتعنص نارگراک
 یتامدخ نارگراک ،یتعنص تادیلوت عیزوت

 ،رگید یتنس نارگراک ،ھعماج یمومع
 لاس ردار رگراک ھقبط ینورد یدنبرشق

 ،ھقبط نیا رانک رد .دنھدیم لیکشت ١٣٩۶
 و رھش رامش رپ و ریقف یزاوژروب هدرخ
 نیدحتم وزج اشخب ھک دراد رارق اتسور
 رگراک ھقبط .دنتسھ رگراک ھقبط یاپرید
 زا شیب یزاوژروب هدرخ راشقا نیا و

 .دنزاسیم ار ھعماج ٪٨٠
 ماجسنا زا ،ناریا رگراک ھقبط زورما

 رادروخرب یللملانیب روعش و الاب یتاقبط
 .دراد ار دوخ لقتسم ھیداحتا اشخب و هدوب

 ات یعقاوم رد رگراک ھقبط یاھراعش
 شبنج یاھتساوخرد اب یاهزادنا
 ھقبط دوجو نیا اب .دراد قابطنا یتسینومک
 و دوخ رد تسیاھقبط زونھ ،ناریا رگراک
 تسا ھتسناوتن زونھ اریز دوخ رب ھن
 نامزاس و یفنص لقتسم یاھھیداحتا

 دھد نامزاس ار دوخ هدننک یربھر یسایس
 .دیامن لمع ھچراپکی و
 ھلحرم رد یرییغت ھجو چیھ ھب رما نیا
 فدھ و بالقنا یاھرازبا ،ناریا بالقنا
 بالقنا ھلحرم اریز .دنکیمن داجیا بالقنا

 ھعماج یراتخاس و یداصتقا تابسانم ار
 لماکت ھجرد و یدیلوت تابسانم ینعی
 نییعت هدلوم یاھورین و دیلوت رازبا
 بالقنا ھلحرم رگید نایب ھب .دنکیم
 ندوبن هدامآ .یئانب ور ھن و تسا یئانبریز
 ریخأت ھب ار بالقنا دناوتیم رگراک ھقبط
 یضعب دناوتیم مسیشاف دوجو .دزادنایب

 مدع ،دنک بوکرس ار یبالقنا تانایرج
 اتح داح یریگرد ھب دناوتیم اھهدوت یھاگآ
 کی چیھ یلو دماجنایب ایراتلورپ ھقبط رد
 ھلحرم نییعت رد یئانبور لماوع نیا زا
 .دنتسین هدننک نییعت ناریا بالقنا

 دض تسا یبالقنا ناریا بالقنا
 شا ھفیظو صخشم روط ھب .یرادھیامرس
 و یبھذم یرادھیامرس میژر ندیبور
 داصتقا .تسا ناریا ھعماج زا یتسیشاف
 دیلوت اب ھن و یلادوئف دیلوت اب ھن ناریا
 شزرا دیلوت اب اقلطم ھکلب یرادهدرب
 قیرط زا ینعی دوشیم نیمأت ھفاضا
 داضت ھجیتن رد .رگراک ھقبط رامثتسا

 هدمع داضت یزاوژروب اب رگراک ھقبط
 نیا لح اب ناریا یایراتلورپ و هدوب ھعماج
 یرادھیامرس ماظن یشاپورف ینعی داضت
 رارقرب ار یایعامتجا راتخاس تسیابیم
 یزاوژروب یاھشالت نآ رد ھک دنک
 ھب ھعماج و ددرگ بوکرس هدش نوگنرس
 ھعماج نیا .دوش راپسھر مسینومک یوس
 نآ رد ھک تسا مسیلایسوس نامھ ینیبانیب
 لحارم ات یتاقبط هزرابم و تاقبط زونھ
 یب خیرات رد ھک یتدش اب ،نآ زا یئالاب
 .تشاد دھاوخ نایرج ،تسا ریظن
 دض بالقنا زا یشخب ناریا بالقنا

 .تسا یللملانیب یایراتلورپ یرادھیامرس
 یللملانیب یالاب ینابیتشپ زا تسیابیم اذل
 و ددرگ رادروخرب شیاھیاھقبط مھ

 1396 لاس رد یئاتسور و یرھش طاقن ،سنج بسح رب راک یورین هدمع یاھصخاش

 رفن نویلیم ٨٠ دودح ناریا تیعمج لک 

 طاقن   یرھش طاقن  نز  درم  لک  راک یورین یاھصخاش 
  یئاتسور

 و ھلاس هد تیعمج یداصتقا تکراشم
 6950428  19638390  5232661  21356157  26588819  رتشیب
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 یاھشبنج زا ینایتشپ ھب امیقتسم
 .دزیخرب شیاھیاھقبط مھ یللملانیب
 

 تمسق نیرخآ نایاپ
 

***** 
 
 
 
 
 

 
 ...گرم زا
 

 
 ماهدیسارھن گرم زا زگرھ
 .دوب رتهدننکش لاذتبا زا شناتسد ھچرگا
 رد ندرم زا ھمھ ــ            ِ     یراب ــ نم  سارھ
 تسینیمزرس
نکروگ  دزم ھک       ِ       
یمدآ  یدازآ یاھب زا              ِ      
 .دشاب نوزفا

نتس ج  ُ    
 نتفای
 هاگنآ و
 ندیزگرب رایتخا ھب
شیوخ  نتشیوخ زا و            ِ      
 ــ ندنکفایپ ییوراب
 رتشیب یشزرا ھمھ نیا زا ار گرم رگا
 دشاب

 هدیسارھ گرم زا زگرھ ھک اشاح ،اشاح
 .مشاب
 ولماش دمحا       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ود یعمج رھ رد اذل .دوخ یگدرکرس لصا :تسا دنباپ لصا کی ھب طقف اوژروب هدرخ :اوژروب هدرخ کی رکفت هویش -١
 سلجم سأر رد ار وا و دننزب فک شیارب ،دریگ رارق ھجوت دروم عمج نآ رد ات دریگب یعضوم ھچ ھک دنک یم اتراھچ اتود
 عمج رد و تسا تارکمد لایسوس عمج کی رد ،تسا ھشتآ ود تسیسکرام عمج کی رد اوژروب هدرخ انبم نیا رب .دنناشنب
 هاگچیھ ار یتسیسکرام یابق وا ھتبلا .دننز یم فک و دنشکیم اروھ شیارب عماجم نیا ھمھ رد .دیآ یم رد بآ زا لاربیل رگید
 .دروآ یمن رد نت زا

 

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

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

 مینارب دوخ فوفص زا ار ناراکلغد

 

!دیوش دحتم ناھج یایراتلورپ  
 

 
نیتسار تسینومک بزح  

 یژولوئدیا ینامزاس لکش ناریا 
تسایراتلورپ  

 


