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 درم کی زواجت ینابرق ینز رگید راب
 ریلش .دش ناریا یعامتجا ماظن و رورش
 رویرھش ١٢ رد ھک ناویرم رد یلوسر
 رارق رورش درم کی یسنج مجاھت دروم
 نامتخاس مود ھقبط زا ار دوخ دوب ھتفرگ
 یتدم زا سپ و درک رپ نیئاپ ھب شاھناخ
 ار رورش درم نونکا زین میژر .تشذگرد
 تیانج نیا ..تسا ھتفرگ دوخ تظافح رد
 ھناقحم و نیگمشخ تاضارتعا زا یجوم
 .تسا هدیدرک ثعاب ار ناویرم مدرم
 ای و تمالس شجنس یاھرایعم زا یکی
 نآ نیمکاح دروخرب ،ھعماج کی داسف

 ناھج رد .تسا نز یھلئسم اب ھعماج
 قوقح یاراد نانز یروشک چیھ رد ینونک
 نیرت “ندمتم“ رد .دنتسین دوخ ھقح
 ٢۵ لقادح نانز ،یرادھیامرس یاھروشک
 رد ار راک نامھ ھک ینادرم زا دصرد

 دزم ،دنھدیم ماجنا تارادا ای و تعنص
 ھیلک لماع ،یرباربان نیا .دننکیم تفایرد
 نیا نانز رب ھک تسا یئاھیرباربان
 نداد رارق اب .دوشیم لامعا اھروشک
 میژر ،رایعم ناونع ھب نز ھلئسم
 بقع زا یکی یمالسا یروھمج
 نیرتھنارگمتس و نیرتدساف ،نیرتهدنام
 دنچ رد ھک یثداوح .دوب دھاوخ اھروشک
 یحور و یمسج بوکرس رد ریخا ھتفھ
 یرورض ،تسا ھتفرگ تروص نانز
 .مینک ینیبزاب ار ھتشذگ یردق ھک دزاسیم
 میژر ندیسر تردق ھب یادتبا نامھ رد
 دنفسا ١۶ رد ینیمخ ،یمالسا یروھمج

 دیاب نانز :تفگ مق بالط ھب ١٣۵٧
 نینچ ھیلع .دنشاب ھتشاد »یمالسا باجح«
 رد یعاجترا و هدنام بقع یریگ عضوم

 نز رازھ دص زا شیب ١٣۵٧ دنفسا ١٧
 :دنداد راعش و دنتخیر اھنابایخ ھب هدازآ

 ھن یقرش ھن ،تسا یناھج یدازآ«
 ھن و رداچ ھن ،یربارب یربارب« ،»یبرغ
 تساوخ نینچ بوکرس »یرسور
 ای یرس ور ای« راعش اب یاھناقحم

 میژر حلسم یاھورین طسوت »یرسوت
 ١۶ رد یرابجا باجح اتیاھن ھک .دش زاغآ
 یروھمج تسایر نارود رد ١٣۵٩ ریت
 بیوصت ھب “بالقنا یاروش“ ردردصینب
 .دیسر
 )ھعماج عقاو رد( نانز ،بیترت نیا ھب
 مھ ینامز ات .دش ینیگنس تسکش لمحتم
 ناشیاھتساوخرد یعامتجا یاھشبنج ھک
 حرطم میژر لباقم رد ھناسمتلم ار
 ھیاپ نیمھ رب زین نانز شبنج ،دندرکیم
 نیا فافش و نشور ھطقن .دیدرگیم
 زبس شبنج مھ یتسینوتروپا تسایس

 حالصا یعقاو تیھام ھک دوب ٢٠٠٨
 و تنایخ رد ار یتموکح نابلط
 .تخاس الم رب یراکشزاس
 ،یرگراک شبنج شرتسگ و تدش اب هارمھ
 و نارھت سوبوتا ناگدننار شبنج هژیو ھب

 زین نانز شبنج ،ھپت تفھ شبنج و ھموح
 شیپ رد ار یتسرد هار و تشارفارب رس
  .تفرگ

 اھنت ھن ،نانز شبنج ،نونک ات خیرات نآ زا
 و تفای شرتسگ یرگراک شبنج هارمھ
 دیازتلا مئاد متس تلع ھب ھکلب تفرگ تدش
 رد ھچ ،ھناخراک رد ھچ اھنآ رب میژر
 ناوارقشیپ ھب نانز ،ھناخ رد ھچ و عامتجا

 میژر .دندش لیدبت فلتخم یاھشبنج
 اھنت ھن  تدم نیا مامت رد ناریا یتسیشاف
 و عاونا زا ھکلب یمسج بوکرس رازبا زا
 وناز ھب یارب یناور یاھبوکرس ماسقا
 رھ رد یلو تفرگ هرھب نانز ندروآرد
 .دش ور ھب ور تسکش اب یماگ
 قراخ لمع تدش ثعاب یساسا لماع ود
 نانز ھیلع ناریا سوھنم میژر هداعلا
 :تسا

 
 یلام ظاحل ھب ناریا میژر یساسا ھیکت -١
 ھیکت ھکلب تسین یرھش تعنص یور
 جاتحیام تادراو ،تفن دمآرد یور
 یتادراو میظع یاھ تکرش طسوت یمومع
 هدافتسا ،)ناریا نیون یراجت یزاوژروب(
 لاغز ،الط نداعم هژیو ھب نداعم زا

  .دشابیم ویتکا ویدار رصانع و گنس
 راک ،دنوش دراو ھعماج رد نانز رگا اذل
 اب ار اھنآ ھجیتن رد .تسین ھک دنھاوخیم
 ھناخ ھب دیاب بوکرس و باعرا ،تافارخ
  .داتسرف

   ً                           نز  اقلطم مالسا نید تشرس و تاذ -٢
 و دنتسھ نادرم زا یمین نانز .تسا زیتس
 ھنوگ رھ .دنیآرد نادرم لفکت تحت دیاب
 ھیلع تمواقم ،ھلئسم نیا ھیلع تمواقم
 تسا تسرد .دیآیم باسح ھب نیئآ و نید
 طیارش رد  ناریا یزاوژروب نیمکاح ھک
 مھ ار دوخ نیئآ و نید ،یرارطضا
 طیارش رد نیا یلو دشورفیم
 .تسیرارطضا
 ناونع ھب مھ ناریا نیمکاح ،ھیاپ ود نیا رب

 دناممصم ناریا یزاوژروب عفانم نیظفاح
 ناونع ھب مھ و دننک نیشن ھناخ ار نانز
 ھناخ رد ار نانز دیاب عیشت  بھذم نیظفاح
 .دنناچیپب  ھچراپ زا یھوک رد ای و دنناشنب
 ھیلع نارگنایصع نیا ،نانز اذل

 رد یزاوژروب ھنادرخبان یاھتسایس
 نارگنایصع نیا ،دیلوت و راک قلخ ھنیمز
 تبسن نادنچ ود یتدش اب یھلا رماوا ھیلع

مادعا و نادنز ،نانز هزرابم -١  
نداعم نارگراک رابگرم طیارش -٢  
ناریا      
شزیر و اکیرمآ تردقربا لوفا -٣  
رالد رابتعا      
 ارچ ،تس یبالقنا نارحب رد ھعماج -۴
 ؟دوش یمن بالقنا    
 و یباھش اضر یدازآ تھج هزرابم -۵
 مینک دیدشت ار یدیعس نسح    
 ولماش دمحا زا       قشع رعش -۶

 مادعا و نادنز ،نانز تازرابم
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 رارق بوکرس و مجاھت دروم نادرم ھب
 .دنریگیم

 هارمھ ھب ار تمواقم تدش ،بوکرس تدش
 لاس زا شکتمحز نانز هزرابم .دراد

 یاھیرگنایصع زا وس نیا ھب ٢٠٠٨
 لماکت یتاقبط هزرابم ھب یدرف و هدنکارپ
 شکتمحز ناردارب اب هارمھ ھک تفای
 نیا ھچ رھ .دندش نادیم دراو دوخ رگراک
 تکرش ،تفای یرتشیب شرتسگ تازرابم
 ھب ھکلب دش رتهدرتسگ اھنت ھن زین نانز
 ،دندش لیدبت اھشبنج نیا ردتقم ناورشیپ
 رارق حلسم یاھورین اب لباقت لوا فص رد
 ینابرق اھدص و ینادنز نارازھ و دنتفرگ
 .دندیشکن سپ یماگ و دنتشاذگ یاجرب

 ھمھ دننامھ ناریا رد نانز شبنج
  .تسا یتاقبط تدش ھب یعامتجا یاھهدیدپ

 رظن رد ار شبنج نیا ھعومجم رگا
 نایرج ھس رد ار نآ میناوتیم ،میریگب
 .مینک یدنب ھتسد

 نیا :شکتمحز و رگراک نانز شبنج -١
 رگراک نادرم هارمھ ار دوخ ھشیمھ شبنج
 رد ینویلیم تروص ھب شکتمحز و
 لک ھب .دھدیم ناشن ینابایخ تارھاظت

 تماقتسا و دشخبیم ورین یرگراک شبنج
 یاھتساوخ نانز شبنج نیا .دنیرفآیم

 شکتمحز نانز .دنراد یرامثتسا دض
 یاھنیمز ناونع ھب ار باجح ھیلع هزرابم
 نیرتیعاجترا ھیلع دوخ ماع هزرابم رد
 و دح یب رامثتسا ھیلع ،ناریا خیرات میژر
 میژر نیا ندیبوک مھ رد رطاخ ھب و رصح
  .دنربیم شیپ ھب ،رگمتس دساف

 :ھعماج ھنایم تاقبط نانز شبنج -٢
 ھب دقتعم ھک یرگنایصع نانز شبنج
ً                                       اساسا شبنج نیا .دنتسھ ندمت و یسارکمد
 کی ھیلع یناھگان تاضارتعا .تسا یدرف

 ان و دساف هدیدپ کی ھب ضارتعا ای و متس
 نانز نیا اب زور رھ ام .تسا لوقعم
 رد ،نابایخ رد ھچ رگنایصع و ضرتعم
 هریغ و تارادا رد ،اھورتم رد ،سوبوتا

 یاھھناسر زا یشخب و میتسھ ور ھب ور
 .تسا لوغشم یشبنج نینچ اب روشک نآ
 نابایخ رتخد ،اھشبنج نیا زراب ھنومن
 یناھج یاھھناسر یتدم ات ھک تسا بالقنا

 جوا تروص رد .دادیم ششوپ زین ار

 و رگراک نانز و یرگراک شبنج یریگ
 نیا ،نابایخ ھب اھنآ ندمآ و شکتمحز
 دنھاوخ اھنا رانک رد زین رگنایصع نانز
 و یھارمھ نیا ھتسجرب ھنومن .دوب
 دھاش یبوخ ھب ٩٨ نابآ رد ام ار یرایمھ
 کیتارکمد یاھتساوخ شبنج نیا .میدوب
 .دگنجیم نآ یارب و دراد
 ھقبط و ھفرم راشقا نانز تاضارتعا -٣
   ً                              رد  الومعم تاضارتعا نیا :تسا مکاح
 حرط نز ناگدنیامن طسوت یمالسا سلجم
 .دریگیم رارق یگدیسر دروم و ددرگیم
 متس ھیلع اھھمانزور رد مھ یھاگ زارھ
 ھتشون یتالاقم هداوناخ رد نز رب درم
 نیا .دنتسھ قمر یب رایسب ھک دوشیم
 یعامتجا کیتارکمد تساوخ ھن “شبنج“
 نانز .یرامثتسا دض تساوخ ھن و دراد
 رسمھ اب ندش کیرش ناھاوخ تاقبط نیا
 ،یلام رتعیسو تاناکما داجیا ،تردق رد
 .دنتسھ هریغ و رھوش یقالخادب ھیلع
 ،مود و لوا شخب نانز تازرابم تفرشیپ
 ،بوکرس و باعرا تسایس تسکش و
 تسد ھک دنازرل نانچنآ ار میژر یاھھیاپ
 لسوتم یرگید ھنادرخبان تامادقا ھب ھچاپ

 .دندش
 تسایر نامز رد بالقنا یلاع یاروش
 زا یرایسب ھب یناحور یروھمج
 ھک داد روتسد دوخ ھعبات تاسسؤم
 گنھرف شرتسگ یارب یئارجا تامادقا«
 رد .دنروآ لمع ھب ار »باجح و فافع
 رب تراظن« تسیابیم تاسسؤم نیا عقاو
 ی»اھشزرا و باجح و فافع تیاعر
 .دنشاب ھتشاد یمالسا
 یارب دیدرگ ممصم میژر رگید نایب ھب

 شبنج ،هدش ھک یبیترت رھ ھب ،دوخ ظفح
 تحار نآ رش زا و دنک بوکرس ار نانز
 نیا دیدشت ھب یسیئر روھمج سیئر .دوش
 یارجا« ناھاوخ و دز نماد بوکرس
 ٢١ زور و .دش »باجح نیناوق ھناعطاق
 یراذگمان »باجح و فافع زور« ار ریت
 تھج زین ار »ریت ٢١ هاگرارق «و دندرک
 .دندروآ دوجو ھب زور نیا ندرک یئارجا
 ھب نانز ھیلع زین ار داشرا تشگ و
 .دندناشک اھنابایخ
 و یعاجترا تیسایس نینچ ھب لباقت رد
 یب باجح« راعش نانز یاهدنام بقع

 ار »یرابجا باجح ھب ھن« و »باجح
 زا لماک عالطا اب یخرب و دندادرس
 نودب ،درکیم ناشدیدھت ھک یرطخ
 لمع نیا .دندش رھاظ نابایخ رد باجح
  .دیمد یرتشیب تماھش اھگر رد
 نودب ناوج نارتخد ،اھرھش یخرب رد
ً                                      الماک و هدرک شیارآ ،وتنام نودب ،باحح
 اھنابایخ ھب ناوج نارسپ هارمھ دازآ
 ھیلع لماک یھورگ رھاظت کی نیا .دندمآ

 .دوب »باجح و فافع« ھناعجترم تسایس
 زین یرگید رابخا ،عیاقو نیا اب نامزمھ
 یریگرد .دنزیم جوم ھعماج رد
 و هداتفا بقع ھبجحم نز ود یتسیسار
 .باجح یب نانز ھیلع اھنآ اب یدرم
 کی اب سوبوتا رد ونشر هدیپس یریگرد
 یریگتسد اتیاھن و ھبجحم هدنام بقع نز
 تسین ھب رس ،بش نامھ رد ونشر مناخ
 اب شندش رھاظ و ھتفھ ود ات شندش
 رد هدش ھجنکش و ھتسکش مھ رد یاهرھچ
 ھک یئاجنآ زا .یمالسا یروھمج نویزیولت

 و نانز نیب ینابایخ یاھیریگرد نینچ
 یمالسا یروھمج درم ای و نز نیرومأم
 مناخ ندروآ اب میژر ،تسا دیازت ھب ور
 نانز دھاوخیم نویزیولت ھحفص رد ونشر
 یبقاع نینچ امش یریگرد ھک دناسرتب ار
 ھک تساھلاس تسایس نیا یلو دراد
 اھسرت ھک تساھلاس و هدروخ تسکش
  .دناهدیمر اھبلق زا

 یتسیشاف و یبھذم – یرادھیامرس میژر
 ھیلع داشرا تشگ یاپ زا ریجنز ،ناریا

 ینادنز ھب مادقا نیا .تسا هدوشگ نانز
 ناریا ھعماج لک رد نز نارازھ ندش
 .تسا ھتشگ یھتنم
 رما داتس ریبد راتفگ ھب انب ناھفصا رد طقف
 نز ٢٠٠٠ ،رکنم زا یھن و فورعم ھب
 ناریا یاھرھش مامت رد .دناهدش ریگتسد
 زا یلو .تسا مکاح یعضو نینچ زین

 نانچمھ و هدشن ھتساک نانز هزرابم تدش
 یب“ و یباجحدب ،یباجح یب اب ناریا میژر
 اب میژر عقاو رد .تسوربور نانز “یتفع
 ھتشگ ور ھبور یاھناحضتفم تسکش
 .تسا
 رکنم زا یھن و فورعم ھب رما داتس ریبد
 یبایزرا نینچ ار تسکش نیا ،ناھفصا
 و فافع ھلاسم کش نودب« :دنکیم
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 ھب یمالسا ھعماج مھم لئاسم زا باجح
 داشرا تشگ درکلمع یلو .دوریم رامش
 هدنب .تسا ھتشادن یتبثم رثا ینونک هویش ھب
 سپ ھکلب تاساسحا رس زا ھن ار ھتکن نیا
 زا شیب اب هرواشم ھجیتن یسررب زا

 ضرع ناگدشریگتسد زا رفن ٢٠٠٠
 تسرد ار تیعقاو دیاب ناشیا .».منکیم
 تیعقاو نیا نم تفگیم و دادیم ساکعنا

 ریز رد ینادنز نز ٢٠٠٠ تمواقم رد ار
 .ماهدرک کرد ،راشف و ھجنکش
 یاضف رد ھبجحم نانز زا یرایسب دادعت
 داشرا تشگ اب ار دوخ تفلاخم ،یزاجم
 زا نشور یاھناشن نیا .دناهدرک مالعا
 نانز اب لباقت رد میژر لماک ندش یوزنم
 یناھج ساکعنا یتح ینابیتشپ نیا .تسا
 .تفای

 سکچیھ میھاوخیمن ام“ دیوگیم یدھلاملع
 !”دنک رس رب رداچ روزاب
 هاگرارق نیشیپ سیئربیان نایھانپ

 نالآ“ ھک دھدیمرس تبیصم ھحونرامع
 باجح دروم رد فورعمھبرما تقو
   ”.تسین
 و شایتاقبط تیھام تلع ھب ناریا میژر
 ھتفرگ تسد رد ھک یبھذم رازبا تلع ھب
 نوگنرس و دراد تایح ھک ینامز ات ،تسا
 دوخ زیس نز و یعاجترا تسایس ،هدشن
 و دنب ھب ار زرابم نانز و هدومن لامعا ار
 ،١٣٩٨ نابآ ھبرجت اب .دناشکیم نادنز
 تسیرما نانز ھلئسم ھک دش ھجوتم میژر
 .تسا هدیبسچ ار شاھقی دبا ات و ینالوط
 ینادنز نانز ماگ ھب ماگ ،یگدامآ یارب اذل
 ار کبس یلو دمع ریغ و دمع یاھمرج اب
 ریگتسد زرابم نانز یارب اج ات دومن دازآ

  .دشاب زاب هدش
 ریدم :دسیونیم نینچ نابربخ تیاس
 مالعا نارھت ناتسا ھید داتس یگدنیامن
 زا یا ھقباس یب رامآ ٩٨ لاس یط« :درک
 میارج دنمزاین نز ناینادنز یدازآ

 ».دش تبث ناراکوکین طسوت دمعریغ
 ھب ار نانز اھنت ھن ناریا شنم دد میژر
 یعس ھکلب دشکیم دنب ھب هدرتسگ روط
 باعرا و ھجنکش ریز ار اھنآ دنکیم
 مادعا ار یاهدع و دنکشب مھ رد یحور
 .دیامن
 دنمورب نمحرلادبع داینب شرازگ ساسارب
 ھتشک نز ھس رب هوالع« ،٢٠٢٢/٨/۵ رد

 رد زین رگید نز شش ،ھتشذگ ھتفھ هدش
 وا مھ ».دناهدش مادعا لاس لوا ھھام شش
 ات ٢٠٠٠ یاھلاس نیب ام« دیازفایم

 تبث ار نز ٢٣٣ لقادح مادعا ٢٠٢٢
 ».میاهدرک
 و یسایس اھنز نیا مامت ھک تسا نشور
 زا حطس نیا ات مادعا یلو دناهدوبن زرابم
 عوقو ھب دناوتیم ناریا رد طقف نانز
 وفع نامزاس شرازگ رد .ددنویپب
 یروشک چیھ« :تسا هدمآ نینچ یللملانیب
 مادعا ار نانز یمالسا یروھمج زا رتشیب
  ».دنکیمن
 ،نانز هدرتسگ ندرک دنبرد نیا ،متس نیا
 دادعت نیا و ھتخیسگ راسفا ھجنکش نیا
 تایرورض زا یشان نانز نیب رد یمادعا

 یبھذم – یرادھیامرس میژر تایح
 .تسا ناریا یمالسا یروھمج
 دیاب اھمتس ھیلک زا نانز یئاھر یارب
 ناریو ار ناریا رد یرادھیامرس تلود
 ھب مسیلایسوس هار ،یدازآ هار ات دومن

 .دوش زاب مسینومک یوس
 

 
 

  
 
 

 ریاخذ و یندعم عونتم داوم نتشاد اب ناریا
 اھروشک نیرتدنمتورث زا یکی نآ راشرس
 ناھج ندعم رپ یاھروشک ١۵ هدر رد و
  .تسا ھتفرگ رارق
 دح ھب نارگراک هدننک درخ رامثتسا اب
 روظنم یتفن ریغ نداعم( نداعم رد گرم
 رد نارادندعم تمائل و تسخ اب ،)تسا
 یارب یرورض و نردم یاھرازبا ھیھت
 ھک یطیارش مدع لاح نیع رد و جارختسا
 نیا زا یشخب ،دنک نیمضت ار راک ینمیا
 و دنربیم جارات ھب ار یعیبط تورث
  .دنھدیم ردھ ھب زین ار یشخب
 یعامتجا دیلوت زا ھنیمز نیا یسررب اذل

 داصتقا تایئزج زا ھنانیب عقاو لیلحت تھج
 .دراد لماک ترورض ناریا تسایس و
 ھلوقم زا یلک تسیریوصت ھتشون نیا
 نیا ینازیزع تسا دیما .ناریا رد ندعم
 میسرت رتقیقد نآ ءازجا رد ار ریوصت
 .دنیامن

 ناریا« :دسیونیم “ناریا نداعم“ تیاس
 یندعم هدام عون ۶٨ دودح ندوب اراد اب

 نت ]درایلیم[ نویلیب ٣٧ ،)یتفنریغ(
 ریاخذ نت نویلیب ۵٧ و هدش فشک ریاخذ
 ناھج یندعم تردق ١۵ نایم رد هوقلاب

 رد نداعم نیا لک شزرا »ھتفرگ یاج
 رالد درایلیم ١٠٠٠ دودح ١٣٩٩ لاس
 .تسا هدش دروآرب

 ۴.٧.٢٠٢١ رد bourseon.com تیاس
 رد روشک نداعم لک دادعت« :دسیونیم
 هدوب ندعم ١٠١٧٠ اب ربارب ١۴٠٠ لاس
 و لاعف ندعم ۶٨۶١ دادعت نیا زا ھک تسا

 ».تسا لاعفریغ ندعم ٣٣٠٩
 :تسا نینچ قوف تاعالطا عمج لصاح
 ٩۴ روشک یندعم هدام ۶٨ هریخذ لک نزو
 نیا رد رگید نایب ھب .تسا نت درایلیم
 کاخ ریز رد یتیاھن یب تورث روشک
 ھتفرشیپ یژولونکت اب رگا ھک تسا ھتفھن
 رارق مدرم تمدخ رد و دوش یرادربهرھب
 اھهد یارب ار روشک ھجدوب دناوتیم ،دریگ
 و رقف زا ار مدرم و دنک نیمأت لاس
  .دھد تاجن نآ زا یشان تالضعم
 ندعم ١٠١٧٠ مامت تسیابیم ھجیتن رد
 رد .تسین نینچ یلو .دشاب لاعف ناریا

 زا شیب ،یمالسا یروھمج میژر تیمکاح
 یاھروشک نیرتینغ زا یکی نداعم ٪٣٠

  .تسا هدنام دکار )ناریا( ناھج یندعم
 نداعم ناماد رتشیب زور رھ دوکر نیا
 سیئر ،یئبن یقت رتکد .دریگیم ار ناریا

 ناریا ندعم یسدنھم ماظن نامزاس
 ریغ ندعم رازھ جنپ دودح« :دیوگیم
  ».دراد دوجو روشک رد لاعف

 زا یشخب« زین ندوب لاعف ریغ تلع
 ای ھک تسا یدارفا تسد رد اھزوجم
 یلیلد رھ ھب ای و دنرادن یئاناوت و تیلھا
 لاعف ریغ تلع ».دنراد یرگید تالکشم
 دوبمک ،یلام تالکشم« زین ندوب
 تالکشم زین و تالآ نیشام ،تازیھجت
  ...تسا رازاب ھب طوبرم
 دیرخ و نیمات زرا خرن شیازفا اب
 ھفرص ھب نورقم جراخ زا تازیھجت
 ھنیزھ ات تسا هدش ببس اھ ینارگ ،تسین
 ».دبای شیازفا یندعم یاھ تیلاعف و راک
 دک - ١۴٠٠ تشھبیدرا ١٠  – انریا(

٨۴٣١٣٣۴٧( 
 تالکشم .تسا یخیرات رارقا کی نیا
 ،مزال تالآ نیشام و تاریھجت مدع ،یلام
 ،دنرادن تیلھا ھک یدارفا یراک منادن
 لاعف نداعم رد دیلوت ھک تسا هدش ثعاب
 .ددرگ دکار ندعم ۵٧٠٠ و مک
 زین ار یتاقبط درد کی رارقا نیا یلو
 دوبمک ناربج ھک نیا نآ و .دنکیم نایب
 تیلھا مدع و یراک منادن و تاریھجت

 نداعم نارگراک رابگرم طیارش
 ناریا

 رد طقف نانز هزرابم یلاعت و دشر
 یرگراک شبنج اب یگتسبمھ

ددرگیم نکمم  
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 رتشیب رامثتسا دیاب ار ناراک بحاص
 و رتهرطاخم رپ یطیحم رد نارگراک
 .درک ناربج رتهدنشک
 و نردم تاریھجت دوبمک تلع اما و
 ندوب نارگ ای و یسرتسد مدع ،دمآراک
 دیدشت اب نارادھیامرس ھکلب .تسین اھنآ
 رد و رامثتسا ندعم نارگراک رامثتسا
 ار تازیھجت دوبمک ،دیلوت دایدزا ھجیتن

 راک یاوھ ھیوھت یاجب .دننکیم ناربج
 دیلوت دنناوتیم رگراک ١٠ نآ رد ھک ،دمآ
 ھیوھت نودب طیحم رد ار رگراک ۵٠ ،دننک
 دیلوت ھنیزھ :ھجیتن .دنرامگیم راک ھب اوھ
 و نارگراک دیدش رامثتسا اب ،ھتفای شھاک
 یگدولآ زا یشان اھنآ زا یدادعت گرم
 ،ھتسب نداعم رد نژیسکا دوبمک و اوھ
 راد ھیامرس دوس و ھتفای شیازفا دیلوت
 رد تالضعم نیمھ و .تسا ھتشگ نیمضت

 دوجو زاب نداعم رد رگید مادنا و لکش
 .دنراد

 میژر نادرمتلود طسوت ھک تیعقاو نیا
 راتفگ ،دوشیم رارقا ناریا یرادھیامرس
 یتاقبط یریذپان یتشآ رد ار نینل ھنایھاد
 تابثا ھب یرادھیامرس و ایراتلورپ
  .دناسریم
 رگید یاھشخب دننامھ زین ناریا نداعم

 ھیرما یانبم رب دیلوت و تعنص
 ھب رتشیب زور رھ ،ناھج یرادھیامرس
 نیا رد .دوشیم لوحم یصوصخ شخب
 – کیژولوئدیا داسف و یزاب دناب رذگ
 دوخ تیفافش اب یرادھیامرس لک یسایس
 قباس نواعم ،یلیعامسا .دنایامنیم ار
 رد« :دیوگیم ،تمص ترازو نداعم روما
 یرگید تافلخت نداعم نیا یراذگاو دنیآرف
 ندعم ھک یاھنھپ رد الثم ھک دراد دوجو مھ
 کھآ ندعم ناونع اب دراد دوجو برس
 22 یسراف ھیبرعلا ( ».تسا هدش ھضرع
 )2022 ٔ       ھیئوژ
 زا« ناریا رامآ زکرم شرازگ قبط رب
 لاحرد ندعم ۴٩٧۴ عومجم
 ندعم ۴۵۴٣ تیکلام ،یرادربهرھب

 ینواعت ،ندعم ٢٨٠ تیکلام ،یصوصخ
 ».تسا هدوب یمومع نداعم یقبام و

 اھینواعت و یصوصخ نابحاص نیا رثکا
 ھن و دنراد ندعم راک رد یصصخت ھن

 طقف اھنآ فدھ .راک ھتشر ھب یاھقالع
 رامثتسا ،گرزب ندعم کی نازرا ندیرخ
 رد تورث عمج ،راک یورین ھیور یب
 یتسھ و ناج تمیق ھب هاتوک یتدم
 لیوحت و ندعم ندناباوخ سپس و نارگراک
 .تسا رگید یصخش ھب نآ
 زا یدصرد ٣٠ زا شیب مھس ھب ھجوت اب
 ١ مھس و روشک یراذگ ھیامرس لک
 دیلوت رد یندعم تادیلوت یدصرد
 کناب شراذگ قبط( یلخاد صلاخان
 لواپچ ،)١٣٩٩ دادرخ رد یزکرم
 طسوت ناریا یعامتجا تورث کانلوھ

 ندعم یتلود و یصوصخ شخب نابحاص
 عقاو رد .دوشیم نایامن ینشور ھب

 دیلوت دصرد ١ دیلوت یارب نداعم نابحاص
 لک زا دصرد ٣٠ ،یلخاد صلاخان

 .دنعلبیم ار روشک یراذگ ھیامرس
 دنترابع ناریا یتفن ریغ مھم یندعم داوم
 ،الط ،سم ،نھآ ،زنگنم ،علق ،یور :زا
 لاغز ،مویناتیت ،مویناروا ،برس ،هرقن

 لثم یتمیق یاھگنس ،تیمورک ،گنس
 کاخ ،کمن ،چگ ،هزوریف و ساملا
 .ینامرد یئایمیش داوم و یزرواشک
 تادیلوت یضعب شورف زا لصاح لوپ
 دیلوت رد و تلود ھجدوب رد اساسا یندعم
  .دوشیمن ھبساحم یلخاد صلاخان
 یضعب ،مویناتیت ،مویناروا :دناھلمج نآ زا
 گرزب نداعم یخرب و هرقن و الط نداعم
 یوضر سدق ناتسآ تافوقوم وزج ھک
 نیا زا یشخب لامک و مامت دمآرد .دشابیم
 میسقت اھهدازاقآ و نادرمتلود نیب نداعم
  .دوشیم
 اکیرما میرحت تحت ناریا ھک ییاجنآ زا
 هدش ھکولب ای نآ یرالد هریخذ و دراد رارق
 نیا رگید شخب ،تسا هدیدرگ هدیعلب ای و
 قطانم ھب ماخ تروص ھب ای داوم
 رد یبعشلا دشح لثم یتسیرورت یاھهورگ
 یضعب ای و نمی رد اھیثوح ای و قارع
 و ھیروس لثم ھقطنم یعاجترا یاھروشک
 لثم دوشیم رداص یئاقیرفا یاھروشک

 ھیکرت زرم رد راب کی ھک الط نت ١٨
 و دش طبض ھیکرت نانابزرم طسوت

 هللا بزح یارب امیپاوھ اب ھک یئاھالط
 روبجم لیئارسا رد و دوب هدش لاسرا نانبل
  .دیدرگ دورف ھب

 یلصا دمآرد ،دوشیم ھظحالم ھک نانچ
 یصخش فراصم ھب ای ناریا نداعم
 و فیح یللملانیب حطس رد ای و دسریم
 .دوشیم لیم

 ھک ناریا لاعف نداعم رد ١٣٩٨ لاس رد
 عیانص و تالآ نیشام ،تازیھجت «
 تیاس( ».درادن دوجو زور ھب و بسانتم
 ١۴٠٠/٠٨/٢٠  ندعم یایند

 و لمعتسم تازیھجت زا و )٠۴:۴٩:١٨
 نیلغاش دادعت ،دوشیم هدافتسا هدنام بقع

 یلم هاگرد( .تسا هدوب رفن ١٠٧٠٧۴
 )٣١.۴.١۴٠١ رامآ
 یلادوگ ایو نیمز قمع رد یاهرفح ندعم
 دنشارخیم ار نآ نارگراک ھک تسا قیمع
 یور ات دننکیم جراخ ار اھ هدیشارخ و
 رگا .دوش راک  ماخ داوم ناونع ھب اھنآ
 رتقیمع زور رھ ھک لادوگ ای و هرفح نیا
 رھجم ینمیا نردم لئاسو اب ،دوشیم
 شزیر دناوتیم یاھظحل رھ رد ،دشابن
 ار نآ رد لوغشم نارگراک ناج و دنک
 رمعلامادام ار اھنآ ای و دناتسب
     ً                   نینچ  اقیقد ناریا رد .دنک وضعلاصقان

  .تسا مکاح نداعم رد یطیارش
 رد ام نھیم نارگراک زا نارازھ نونک ات

 ار دوخ ناج یندعم داوم جارختسا نایرج
 .دناهداد تسد زا
 ندعم راجفنا رثا رب ١٣٩۶ لاس رد
 زا نت ۴٣ ناتسلگ ناتسا رد گنسلاغز
 .دنتخاب ناج نارگراک
 رد تسا تلود ھب ھتسباو ھک اناپ یارگربخ
 ثداوح رامش« :دسیونیم نینچ دروم نیا
 لاس رد دروم ٨٧۶ زا ناریا یندعم

 ھب )یدیشروخ ١٣٨٨( یدالیم ٢٠٠٩
 )١٣٩١( ٢٠١٢ لاس رد دروم ١٧٧١

 زا یدایز شخب ناریا رد .تفای شیازفا
 نایامرفراک یوس زا راک زا یشان ثداوح
 ار نارگراک ناج ».دوشیمن شرازگ
 صقان راک ھسورپ رد ار اھنآ ،دنریگیم
 زا و دنزادرپیمن مھ ار ناشدزم ،دننکیم
 رادھیامرس تاماقم ھب یتلادع یب ھمھ نیا

 رد اریز دنھدیمن شرازگ مھ دوخ
 ندعم نابحاص ،حیحص شرازگ تروص

 میدقت تسرد ار نابابرا باسحلا قح دیاب
 .دننک
 رد« :دسیونیم ١۴٠٠ نابآ ٣ رد انسیا

 یندعم ھثداح ١٧٠٠ زا شیب ١٣٩٨ لاس
 دارفا و ھثداح عوقو دادعت ...هداتفا قافتا

 ١٣٩٧ لاس ھب تبسن نداعم رد هدید ھثداح
 دادعت طقف انسیا ».تسا ھتشاد شیازفا

 ناج دادعت زا و دیوگیم ار ثداوح
 نایم ھب یتبحص ھناھاگآ ناگتخاب
 تیاس ھک تسیلاح رد نیا .دروآیمن
 ندعم مود ھبتر« :دسیونیم دالوف رابخا
 »راک یورین تافلت نیرتشیب یدنبھدر رد
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 تافلت دادعت دوشیم ھظحالم ھک نانچ
 شیازفا ھب ور نداعم ثداوح رد یناسنا
 .تسا

 رد :راد یبلاج ھسیاقم ندعم رابخا تیاس
 روطب«٢٠١٢ ات ٢٠٠٢ ینامز عطقم
 گنس لاغز نداعم تافلت رامآ طسوتم
 هدوب اکیرمآ ربارب ١٠٠ زا شیب ناریا
 ندعم نارگراک تافلت یلماوع ھچ .»تسا
 ندعم نارگراک تافلت ربارب دص ار ناریا
  ؟تسا هدرک اکیرمآ

 و نردم راک رازبا ھب یسرتسد مدع -١
 رد ینمیا تازیھجت دوبن -٢ .ھتفرشیپ
 یفاک قوقح تخارپ مدع -٣ .راک ھسورپ
 -۴  .لقادح یگدنز کی یارب نارگراک ھب

 .نداعم رد نارگراک بوکرس و یتینما وج
 ینمیا دشرا سانشراک ،یقشع نیسحمالغ
 :دیوگیم انلیا اب وگتفگ رد ،راک تشادھب و
 ھناورپ ھک دنراد دوجو روشک رد ینداعم«
 نداعم نیا نارگراک .دنرادن یرادربهرھب
 رد راک هرادا یاھلقادح و دنتسین ھمیب
 گرم رامآ .دوشیمن تیاعر اھنآ دروم
 تسد رد ار نداعم نیا رد راک زا یشان
ھناسر ھب ناشیادص  اھاگ یتح و میرادن  اھ                ً                  
 ترازو ھب ھک دراد لامتحا .دسریمن زین
 ».دشاب هدیسر هابتشا رامآ راک
 هدش راتتسا ھمین تیانج کی اب ام ھجیتن رد
 رد یرادھیامرس یصوصخ و  یتلود
 ور ھب ور ناریا نداعم نارگراک دروم
 .میتسھ
 دیلوت ھسورپ رد یندعم نارگراک تیعضو
 یزاوژروب یتاقبط یشنم دد و ینمشد ،
 ار یندعم نارگراک هژیو ھب نارگراک ھیلع
 .دھدیم ناشن تیفافش اب
 رفن ٢١٨٠٧ ،ندعم نانکراک دادعت لک زا
 ،رھام رگراک رفن ٣٠۵۵٣ ،هداس رگراک

 و سدنھم رفن ٨٧٠۴ ،نیسنکت رفن ٨١٨۴
 لقنولمح روما نیلغاش رفن ١٨١۵٣

 نالغاش دادعت طسوتم نینچمھ .دناهدوب
 رد یتامدخ و یلام ،یرادا یدیلوتریغ
 .تسا هدوب رفن ١٩۶٧١ مھ ندعم شخب
 رد ھک ناریا رامآ زکرم یاھهداد یانبم رب
 هداس نارگراک دادعت ،تفر هراشا نادب الاب
 ھک هدوب رفن ۶٠۵۴۴ اھنیسینکت و رھام و
 ،یتامدخ رگراک ١٨٠٠٠ دودح اب

 نانکراک قلطم تیرثکا ینعی رفن ٧٨۵۴۴
 .دنھدیم لیکشت ار ندعم
 رفن ٩ ات ۵ نداعم « :دیوگیم زکرم نیمھ
 و رفن ۵٠٠ یاراد نداعم و نیرتشیب
 ار نیلغاش دادعت نازیم نیرتمک رتشیب
 .دناھتشاد

 تیرثکا ھک تسا ینعم نادب نیا
 ھک دننکیم راک ینداعم رد ناشکتمحز
 اریز .دنتسھ یئادتبا اھرازبا یاراد اساسا
 رداق ،دراد رگراک رفن ٩ ات ۴ ھک ینداعم
 .تسین تمیق نارگ و نردم رازبا ھیھت ھب
 رد هدنام بقع رازبا اب راک تھج نیمھ ھب

 راک جنر و رامثتسا راشف و تخس طیارش
 مخ ار نارگراک رمک نداعم نیا رد
 نآ زا ریذپان لمحت طیارش نیا .دنکیم
 نیناوق و دنتسھ یمسر ھک تسا ینارگراک
 تیاعر یاهزادنا ات ناشدروم رد راک
 دادعت یقشع ھتفگ یانبم رب یلو .دوشیم
 راک هرادا یاھلقادح ھک ینارگراک میظع
 و مان یب و دوشیمن تیاعر ناشهراب رد
 ندعم مان ھب یمنھج رد ،دنتسھ ناشن

 .دنزابیم نارادندعم ھب ار ناشناج
 ھجوت تسا فظوم یتسینومک شبنج
 ھتشاد رگراک ھقبط زا شخب نیا ھب یصاخ
 روط ھب ھک یتایانج دیاب .دشاب

 و راک ھیلع راکشا و ناھنپ ،کیتامتسیس
 رد دوشیم لامعا نارگراک نیا یگدنز
 ام ھفیظو نیا .دوش اشفا داعبا نیرتعیسو
 نارگراک نیا راک طیارش .تساھتسینومک
 نامزاس رایسب ار اھنآ ھک تسیروط
 ار الاب ناوت نیا .دھدیم شرورپ ریذپ
 .میبایرد
 
 
 
 
 
 

 رالد شیادیپ هرابرد یرصتخم
 ھک یقطانم رد ،اکیرمآ لالقتسا زا شیپ ات
 دندرکیم یگدنز رجاھم یاھیسیلگنا
 لوپ یسیلگنا هریل ،)یلامش یاکیرمآ(
 ،اکیرما یبرغ بونج رد .دوب جیار
 رد جیار هرقن لوپ رجاھم یاھیکیزکم
 یراجت طباور رد ار »رالد« ناشروشک
 .دندوب هدرک جیار اکیرمآ رد دوخ نیب
 ار رالد ١٧٨۵ ھیئوژ ۶ رد اکیرمآ هرگنک
 اکیرمآ هدحتم تالایا یمسر لوپ ناونع ھب
 ھک یئایناپسا رالد تمالع و دومن بیوصت
 مھ رد یتارییغت زا دعب ،دوب »Ps« کی
 .دمارد »$« تروص  ھب و دش  ماغدا

**** 
 نیرتگرزب ناتسلگنا ،لوا یناھج گنج رد
 .تفریم رامش ھب ناھج یداصتقا تردق

 دنوپ زین اپورا رد ربتعم جیار زرا اذل
 ار لوپ نیا یساسا لماع ود .دوب یسیلگنا
 .دوب هدرک لیدبت یللملا نیب ربتعم زرا ھب
 تابث اب و دشر ھب ور داصتقا :لوا
 نیا یالاب یماظن تردق مود و ناتسلگنا
 .دوخ یاھتساوخ لامعا رد روشک
 ،)١٩۴١( مود یناھج گنج نایرج رد
 رد میقتسم ھک یئاپورا یاھروشک مامت

 و ،ینارحب ناشداصتقا ،دندوب گنج
 زا .دشیم لیدبت یاھبورخم ھب ناشاھرھش
 ھب ھن روشک نیا اذل .ناتسلگناروشک ھلمج
 رگید یماظن ظاحل ھب ھن و یداصتقا ظاحل
 نیمزرس یلو .تشادن ار قباس تردق نآ
 یھقطنم ھب هاگچیھ یلامش یاکیرمآ

 رد ھک نیا دوجو اب .دیدرگن لیدبت یگنج
 و نازابرس ینعی ،تشاد تکرش گنج
 یلو دش یم اپورا دراو شاتامھم

 رخاوا رد اذل .دیدیمن یدیدش تامدص
 نیرتیوق اکیرمآ ھک دوب نشور مود گنج
 ار یماظن یورین و داصتقا نیرتملاس و
 اراد یرادھیامرس یاھروشک نیب رد
 ناھج یالط موس ود ھک نیا هژیو ھب .تسا

  .تشاد لرتنک رد نامز نآ رد زین ار
 یماظن و یداصتقا یرترب زا یشان
 مجح نیا نتشاد و ناتسلگنا رب اکیرمآ

 زرا یئاج ھب اج تھج زین یتامادقا ،الط
  .دش یرورض ربتعم
 Bretton( زدوو نوترب یلوپ ماظن

Woods( رھ نآ قبط رب ھک دیدرگ حرط 
 اب ار دوخ لوپ شزرا تسیابیم یروشک
  .درادھگن تباث رالد و الط شزرا
 حرط نیا لوبق زا یوروش ریھامج داحتا

 ھلحرم ھب حرط یلو )١٩۴۵( دز زاب رس
 رد یتدم زا سپ .دش ھتشاذگ ارجا
 ماظن تابث یارب زدوو نوترب سنارفنک
 قودنص( کناب ود داجیا ،ناھج یلوپ
 بیوصت ھب )یناھج کناب و لوپ یللملانیب
  .دیسر
 ھب یزرا هریخذ تخادرپ اب اھکناب نیا
 شزرا شھاک عنام دیاب جاتحم یاھروشک
 قودنص نیا یاضعا .دنوشیم اھنآ لوپ
 تردق یانبم رب دیاب یللملانیب
 نیا ٪٢۵ .دنزادرپب ھیمھس ناشیداصتقا

 بیترت نیا ھب .دشاب الط دیاب ھیمھس
 دنچ ضرع رد لوپ یللملانیب قودنص
 طسوتم یاھروشک یالط رئاخذ ھیلک لاس
 .دوبریم ناشتسد زا ار ریقف و
 یرایسب مود یناھج گنج زا دعب

 حطس رد صوصخ و یتلود یاھتکرش
 الط و رالد ھک  یللملانیب و یلم
 نارگ و دندرکیم راکتحا ،دندیرخیم
 نیا .دندروآرب کاخ زا رس ،دنتخورفیم
 و الط رب ینبم لوپ ماظن تابث اھتکرش

 و اکیرمآ تردق ربا لوفا
 رالد رابتعا شزیر

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد
 دیدنویپب ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
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 رب دوجو نیا اب .دندزیم مھرب ار رالد
 اب ناھج روشک ۴۴ یلوپ ماظن نیا یانبم
 رالد و الط ھھد ود رد اذل .دندرک قفاوت مھ
 یسیلگنا دنوپ یاج یزرا هریخذ ناونع ھب
 .تفرگ ار
 ،تارمعتسم ماگ ھب ماگ اکیرمآ بیترت نیدب
 یللملانیب یاھرازاب و تارمعتسم ھمین
 زا یرگید زا سپ یکی ار ناتسلگنا

 یدیدج یاھرازاب و دروآیم رد شاگنچ
 رد یراذگھیامرس .دومنیم حتف زین ار
 .دوب هدش ناراذگھیامرس یایؤر اکیرمآ
 زا یعیسو شخب یناھج گنج نایاپ اب

 ھطیح زا یقرش یاپورا و )نیچ( ناھج
 گنج زاغآ .دش جراخ یرادھیامرس ماظن
 ،مانتیو یاھرازاب ندش جراخ و مانتیو
 ،اکیرمآ لرتنک زا جوبماک و سوئال
 و نارحب راچد ار هدحتم تالایا داصتقا
 اب دیاب ھک یلوپ ماظن اذل .درک یدیدش تفا

 ،دشیم هداد قیبطت و یبایزرا رالد و الط
 .تخیر ورف
 تالدابم و یلوپ ماظن رد یگتفشآ نیا

 نوسکین دراچیر ھک تفر یئاج ات یناھج
 اب تروشم نودب و ھبناجکی ١٩٧١ رد
 تنس قبط ،دننک قفاوت یاھروشک
 لحنم ار نآ اکیرمآ یزاوژروب یگشیمھ
  )نوسکین کوش( .درک
 اب زرا رگید رالد ھک دوب انعم نادب نیا
 نودب روانش زرا کی ،تسین الط ھناوتشپ
 یزرا هریخذ تروص ھب ھک تسا ھناوتشپ
 هدمآ رد قفاوت دروم یاھروشک و اکیرمآ
 و الط ھک دشیم یعس دوجو نیا اب .تسا
 و دنوش ھلماعم مھ اب تباث روط ھب رالد
 .دنامب تباث اھزرا خرن

 ینعی ،یللملانیب گرزب نارگادوس
 اب یللملانیب یاھکناب و نافارص
 ھمادا دوخ تیدوجوم ھب یتخسرس
 و الط زا میظع یغلابم دیرخ ابو دندادیم
 داصتقا رد ار یمیظع یتابث یب رالد
 .دندروآیم دوجو ھب اھروشک
 ھب یزاوژروب ناناد داصتقا زا یرایسب
 اھزرا ،الط رایعم ھک دندیسر ھجیتن نیا

 نارگادوس طقف و دنکیم تابث یب ار
 یاھناسفا یاھتورث ھب ار یللملانیب
 جایتحا یناھج رازاب ھجیتن رد .دناسریم
 یلوپ نآ .دراد ھناوتشپ نودب لوپ کی ھب
 باختنا یناھج زرا هریخذ ناونع ھب دیاب

 یاراد و افوکش روشک نآ داصتقا ھک دوش
 نآ رد .دشاب ینالوط یتدم رد مزال تابث
 اکیرمآ لوپ یرادھیامرس ناھج رد نامز
  .دوب اھنیرتتابث اب و نیرتیوق
 یزرا هریخذ تروص ھب رالد ١٩٧٣ زا

 تالضعم خیرات نآ زا .دمآرد ناھج

 و یزرا هریخذ نیا ریگنابیرگ یاهدیدع
 لیبق زا .دنارذگ رس زا ار نآ و دش اکیرمآ
 رد رالد دوبمک ،اکیرمآ رد یزرا دازام
 و اکیرمآ تادراو و تارداص تفا ،ناھج
 داصتقا رد برخم رایسب شاشتغا
  .رگید یاھروشک
 هریخذ ناونع ھب رالد جورع اب لاح رھ ھب
 دوجو اب دناوتیم اکیرمآ ،ناھج یزرا
 یب یاھتخادرپ زارت یرسک نتشاد
 زا شیب ،شروشک تورث زا شیب ،رامش
 یئاناوت زا شیب و شایلخاد صلاخان دیلوت
 مامت رب ،دنک ھنیزھ شایللملانیب دیلوت
 رھ ،دشاب ھتشاد تیمکاح ناھج یاھرالد
 دھد رارق راشف تحت نآ طسوت ار یروشک
 شایماظن یاھکخاش و دیامن کمک ای و
 .دزاس رقتسم ناھج رانک و ھشوگ ات ار
 دامتعا ینامز ات رالد یزرا هریخذ
 و دنک بلج دوخ ھب دناوتیم ار نایناھج
 اھروشک یارب ینئمطم یزرا هریخذ
 ار اھروشک دامتعا دناوتب اکیرمآ ھک ،دشاب
 ،دنک بلج شیاھیھدب تخادرپزاب ھب
 مزال تردق و یئافوکش زا شداصتقا
 شمرن و تابث زا رالد و هدوب رادروخرب

 رد رگید یاھزرا ندرک گنھامھ رد مزال
 یاھرازاب رب ھجیتن رد و رادروخرب ناھج
 .دشاب طلسم یلام
 لوپ یللملانیب قودنص شرازگ ساسا رب
)IMP( یزرا هریخذ لک زا ٪۶١ زا شیب 
 دودح و دھدیم لیکشت رالد ار ناھج

 .تسا رالد ھب ناھج یاھیھدب زا ٪۴٠
 نیرتربتعم رالد ٢٠١٨        ً      لاس رد  ارھاظ
 اب .تسا هدوب یللملانیب زرا هریخذ
 تیعقاو زین هزورما رما نیا ھک یدوجو
 ندیوج لاح رد یاهدنوج لماوع یلو دراد
 یرالد زرا هریخذ اب یتخادرپ متسیس ناینب
 :میزادرپیم ھلأسم نیا ھب ریز رد ام .تسا
 
 شزیر و اکیرمآ مسیلایرپما لوفا ھسورپ

 رالد

 یاھلاس نیب رالد شزرا یعطقم شھاک اب
 شالماوع زا یکی ھک ١٩٩۵ ات ١٩٧٧

 نآ زا یشان و مانتیو رد یسایس تسکش
 و اھتلود ،دوب اکیرمآ یداصتقا شزیر
 دندرک یعس گرزب یاھکناب یخرب
 دنناوتیم ات ار دوخ رالد یاھھتخودنا
 شھاک زا یشان یاھنایز زا ات دنھد شھاک
 زا تاعالطا( .دننامب ناما رد رالد شزرا
 اکیرمآ – تسیمونوکا ھمان ھتفھ

12.11.2007( 
 نامزاس رد لوحت رثا رب ھک یطیارش رد
 دوجو ھب یرادھیامرس یللملانیب دیلوت

 یاھیامرس و یدیلوت تاسسؤم ھمھ ،دمآ
 زا ار دوخ یاھھیامرس ھک دندرک شالت

 دنناشکب یللملانیب حطس ھب یلم حطس
 جراخ رد ،دوس ربا ھب ندیسر یارب ینعی
  .دننک یراذگ ھیامرس دوخ روشک زا
 و قایتشا اکیرمآ اھروشک مامت نیب رد
 ھب .دادیم ناشن دوخ زا یرتشیب صرح
 دمآرد زا اکیرمآ یلک فراصم بیترت نیا

 ،تفرگ یشیپ ٢٠٠٧ لاس رد شاھنایلاس
 ان دیلوت زا دصرد ۶ زا  ھجدوب یرسک
 قاروا شزرا و تشذگ نآ یلم صلاخ
 اھنیا .دومن تفا دیدش اکیرمآ راداھب
 یلوپ ماظن و رازاب رد ار یمیظع یگتفشآ

  .دروآ دوجو ھب ناھج
 ربارب وروی کی شزرا ٢٠٠٢ لاس رد
 نیا رضاح لاح رد .تنس ٠È٨۶ اب دوب
 ١È۴٨ ھب وروی ١ زا تسا ترابع تبسن
 رداک نج نافتسا طیارش نیا رد .رالد
 :دسیونیم یلنتسا ناگروم ھیرشن یالاب

 یریگمشچ زرط ھب رالد یبیرقت شورف«
 دنھاوخیم ھمھ ینعی ».تسا ھتفای شیازفا
 .دنوش تحار دوخ یاھرالد رش زا
 یطیارش رثا رب نونک ات ٢٠٠٧ لاس زا
 یرایسب ،دراد و تشاد اکیرمآ داصتقا ھک
 جیلخ ریخ تفن و دنمتورث یاھروشک زا
 و رالد زا یگتسباو عطق تھج سراف
 ھشیدنا رد یرگید زرا ھب یگتسویپ
 نادب دناوتیم عاضوا تفرشیپ .دنتسھ
 ھن رالد ھتخودنا شھاک رثا رب ھک دماجنایب
 و اھروشک ھمھ ھکلب اھروشک یضعب اھنت
                    ِ            زرا ھب ھیامرس رودص  یلام تاسسؤم
 )اجنامھ( .دنروآ یور یرگید
 نونک ات ٢٠٠٧ لاس زا اکیرمآ یلو
 رد ھن ار دوخ یاھیئاناوت زا یرایسب

 ظفح یساسا روط ھب یلو ھتشذگ حطس
 .تسا هدرک
 تفن هدننک دیلوت نرتگرزب اکیرمآ -١
 .تسا ناھج
 ھب ار دوخ تفن زونھ کپوا یاھروشک -٢
 ۵ ھنازور اھروشک نیا .دنشورفیم رالد
 تیاس( .دنشورفیم تفن رالد درایلیم ۶ ات
 )27.7.2020 – حبص تشھ
 رازاب دراو یرگید زرا اب ھک یروشک -٣
 نآ تیدودحم تلع ھب ،دوش یللملانیب
 دھاوخ لکشم راچد دوخ تالدابم رد ،زرا

 .دش
 نیچ سپس و یوروش داحتا ھک ینامز -۴
 دراو و دنتشاذگ یرانک ار ھمانرب اب دیلوت
 ناونع ھب ار رالد ،دندش “دازآ“ رازاب
 زین نونک ات و دنتفریذپ دوخ یزرا هریخذ
 .تسا نینچ
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 و لئاسم اب داضت رد تسا یتاکن اھنیا
 و اکیرمآ داصتقا ھک ییهدیدع تالکشم
 .دنکیم لمح دوخ اب رالد یزرا یهریخذ
 دھدیم ناشن یفنم و تبثم تاکن ھسیاقم
 ھب و تبثم تاکن ررض ھب وزارت ھفک ھک
 هریخذ و اکیرمآ داصتقا یفنم تاکن عفن
 .تسا تکرح رد رالد یزرا

 داصتقا ،اکیرمآ داصتقا -١
 رازھ ٧٢ دودح اب تسییھتسکشرو
 رازھ ٣۴ دودح و یروشک ضرق درایلیم
  .یتلود ضرق درایلیم
 هرگنک ھب ندیاب ٢٠٢٢ لاس ھجدوب حرط
 ھک تسا رالد درایلیم رازھ ۶ اکیرمآ

 یب .درادن ھناوتشپ نآ رالد درایلیم ١٨٠٠
  اکیرمآ ٢٠١٩ لاس ھجدوب یگناوتشپ

 ،٢٠٢٢ رد ھک دوب رالد درایلیم ٩٨۴
 .تسا هدش ھفاضا نادب رالد درایلیم ٨١۶

)Deutsche Welle–01.05.2022 ( 
 تالضعم نیا ندرک ھنیپ ھلصو تھج اذل
 ھگن گنج شنت رد ار ناھج دیاب گرزب
 ،ھیاسمھ زا سارھ ھب شنت نیا .تشاد
 صرح ھب و ،ندش حلسم ھب رتشیب لیامت
 یاھنرسنک و دوشیم لیدبت ندش حلسم
 اھدص شورف اب یزاس ھحلسا میظع
 ار یئاھدرد دنناوتیم ھحلسا رالد درایلیم
 .دنراذگ محرم اکیرمآ داصتقا رد
 تالماعم رد ات تسا شالت رد نیچ -٢
 رالد یاج ھب ار ناوی یللملانیب و یلخاد
 دودح یتحاسم یاراد نیچ .دزاس رقتسم

٩È۶و عبرم رتمولیک نویلیم ٠٠ 
 تسا تیعمج رفن ١٬۴٠۶٬۴۴٢٬۴٩٨

 ھب ای و ناھج لک تیعمج ٪١٧È۶٣ ینعی
 رد .یناھج رازاب ٪١٧È۶٣ رگید نایب

 اکیرمآ اب نیچ یراجت مجح لاح نیع
  .تسالاب رایسب

 لاس ربماون ات ھیوناژ هام زا طقف«
 ھب روشک ود نایم ]تالدابم[  یراج

۶٨٢Èشیازفا ھک هدیسر رالد درایلیم ٣٢ 
 ».تسا ھتشاد دصرد ٣٠È٢ ھنالاس
)IRNA–اب )٨۴۵۶٩۶٧٢ یربخ دک 
 و نیچ ھیلع اکیرمآ یمیرحت یاھتسایس
 رتشیب اھینیچ ،اکیرمآ ھیلع نیچ مرجال
 هریخذ  ناونع ھب ار ناوی ھک دناهدش ممصم
 دروم ناشنانامیپمھ و دوخ یارب یزرا
  .دنھد رارق هدافتسا

 اب تراجت ، ٢٠٢١ لاس لوا ھمین رد نیچ
 یقرش بونج یاھروشک اب ار ناوی زرا
 نانیاھ ناتسا قیرط زا ASEAN ایسآ
 )نیچ تمسق نیرتیبونج رد یاهریزج(
  .درک ربارب تفھ

 یلخاد یاھتکرش نیب یراجت تالدابم
 ینیچ یللملانیب یاھنرسنک و ینیچ میظع
 نیا رد ھجیتن رد .دریگیم ماجنا ناوی اب
 .تسین ربتعم رالد ناھج زا میظع شخب
.تسا هداد تسد زا  الماک ار دوخ تیمھا                   ً                 

 لثم ھنایمرواخ یاھروشک زا یرایسب -٣
 دنھ لثم ایسآ قرش و یدوعس ناتسبرع
 .دنتسھ ناوی زرا اب نیچ اب ھلماعم ھب لیام
 ناگدننکرداص زا یکی یدوعس ناتسبرع
 نویلیم ود ھنازور .دوب اکیرمآ ھب تفن مھم
 تارداص نیا ٢٠٢١ لاس زا یلو .ھکشب
 ھتفای لیلقت زور رد ھکشب رازھ ۵٠٠ ھب
 لک زا ٪٢۵ نیچ ضوع رد .تسا

 دوخ ھب ار ناتسبرع تفن تارداص
 تارکاذم زا سپ .تسا هداد صاصتخا

 رد تسا رارق ناتسبرع اب نیچ ھلاس شش
 ناوی زرا اب تالماعم نیا کیدزن ییهدنیآ
 تفن ھکشب نویلیم ۶È۵ ینعی .دوش ماجنا
 ،یئاجباج نیا نیگنس ھبرض .ناوی زرا اب
   ً                             زا  الماک تفن ھطیح رد ار رالد شقن
  .دزادنایم تیمھا

 رھش نامتخاس رد لاح نیع رد نیچ
 )مئون( ناملس نب دمحم یئایؤر
 دیلوت هژورپ رد ،هدرک یراذگھیامرس
 یرای ناتسبرع ھب کیتسلاب یاھکشوم
 ریز زا یرایسب رد و تسا هدومن

 یاھیامرس مھس روشک نیا یاھتخاس
 ناتسبرع ،تسا رارق لاح نیع رد .دراد
 .دنک انب نیچ رد زین یھاگشیالاپ
 

 ندیاب یریگ عضوم تلع ھب ناتسبرع
 ،هداد تسد زا روشک نیا ھب ار شدامتعا
 نیچ لاگنچ رد و دوشیم رود نآ زا
 ھب ناملس نب دمحم ندرک موکحم :دتفایم
 طسوت یچغشاخ لتق هدنھدنامرف ناونع
 نمی کنج رد یماظن ینابیتشپ مدع ،ندیاب
 و ناتسبرع داصتقا رد نآ شقن ندش مک و
  .ناتسناغفا زا شرارف
 تفن ھلماعم یئاکیرمآ تاماقم زا یکی

 تابث یب رایسب« ار ناوی زرا اب ناتسبرع
 .تسا هدرک یبایزرا »یمجاھت و هدننک
 یربخ دک – ناوج ناراگنربخ هاگشاب(

 :تشون ینیچ ھلجم کی )٨٠٩٣٨۵٩
 ھطقن ،نآوی ھب نیچ اب وکمارآ ھلماعم«
 »تسا رالد طوقس زاغآ

 ریدم ،) KinerJürg( رنیک گروی«
 ،لاتیپک ایسآ سیئوس تکرش ییارجا دشرا
 هدحتم تالایا ینومژھ“ :دوب هدرک نایب
 لاح رد یاھروشک و تسا شھاک لاح رد
 تکرش یرالدریغ تراجت رد ھعسوت
 نیچ ھک ییاجنآ زا“ :دوزفا یو .“دناهدرک
 ندروآ تسد ھب یارب ،تسا هدننک دراو
 دھاوخ یرتشیب شالت ناوی یاھدادرارق
– تفن زیم تیاس( ».“درک

 تھج نیچ انبم نیا رب )01.05.2022
 زا یرایسب اب ،ناوی زرا اب تفن دیرخ
 لاح رد ھنایمرواخ زیخ تفن یاھروشک
 .تسا هرکاذم
 نویلیم ١٧٫١ تعسو اب ھیسور -۴
 و ناھج روشک نیرتگرزب عبرم رتمولیک
 زا یکی رفن ٢٬٣٢٠٬٧٩٠۴١ تیعمج اب
 نیا رد .تسا ناھج تیعمجرپ یاھروشک
 تسین مکاح رالد یزرا هریخذ عیسو رازاب
 ناوی مھس نیچ اب یراجت تابسانم رد و
 .دوشیم رتشیب زور رھ
 اب یاھبحاصم رد ھیسور رد نیچ ریفس
 تراجت رد ناوی مھس :دیوگیم سکافرتنیا
 رد دصرد ٣È١ زا روشک ود نیا ھبناجود
 لاس رد دصرد ١٧È١ ھب ٢٠١۴ لاس

 :دیوگیم ھمادا رد وا .تسا هدیسر ٢٠٢٠
 تلود یوس زا ناوی ینعی نیچ زرا

 نیا ناراذگ ھیامرس و اھ هاگنب ،ھیسور
  .تسا هدش ھتخانش تیمسر ھب روشک
 و نیچ ،نیارکوا ھب ھیسور مجاھت زا شیپ
 درایلیم ١١٧٫۵ ھلاس ٢۵ دادرارق ھیسور
 اب اشخب و ناوی زرا اب زاگ و تفن رالد
 ناوتیم اذل .دندومن دقعنم ار لبور زرا
 ناوی یکیدزن هدنیآ  رد ھک درک ینیب شیپ
 ود یزرا رئاخذ اھنت ناونع ھب لبور و
 رد رالد و .دوش ھتخانش تیمسر ھب روشک
 رابتعاً      الماک زین ناھج زا عیسو شخب نیا

 ھتشاذگ رانک و ددھدب تسد زا ار دوخ
 .دوش
 ظاحل ھب ناھج رد دنھ :ھیسور و دنھ -۵
 رد .دراد رارق مشش هدر رد یداصتقا
 زا کی چیھ ھب دنھ نیارکوا نارحب
 ندرگ ھیسور ھیلع اکیرمآ یاھمیرحت
 ار ھیسور اب دوخ یراجت یکیدزن و داھنن
 و ھنادرخبان یاھمیرحت .درک دیدشت
 یراجت یاھفرط ھیلع اکیرمآ هدنرادزاب
 یاھزرا اب ھلماعم ھب ار روشک نیا ،دنھ
    ً                             دنھ  الثم .تسا هدناشک لبور و ناوی

 زا ار ۴٠٠-سا یئاوھ عافد ھناماس
 ناتسودنھ .درک یرادیرخ لبور اب ھیسور
 لاغذ ،زاگ و تفن نارادیرخ زا یکی

ناریا یمالسا یروھمج یراد ھیامرس میژر داب نوگنرس
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 .تسا ھیسور زا یماظن تاحیلست و گنس
 ماجنا ھیپور و لبور اب تالماعم نیا
 .دنوشیم
 دنھ .تخادرپ ھیپور اب ار ناریا تفن دنھ
 نودب ار دوخ ھبناج ود تالماعم تاراما و
 یخرب و دنھ عقاو رد .دنھدیم ماجنا زرا
 ھک تبسن نامھ ھب ھنایمرواخ یاھروشک
 رود زین رالد زا ،دنوشیم رود اکیرمآ زا
 کیدزن لبور و ناوی ھب رتشیب و دنوشیم
 نیرتیساسا و نیرتقیمع ام .دندرگیم
 الامرین نانخس رد ار یکیدزن نیا تلع
 )Nirmala Sitharaman( نماراتیس
 تاداقتنا ھب باوج رد دنھ یئاراد ریزو
 و یلم یاھتساوخ نم« :مینیبیم برغ
 رارق سأر رد ار مروشک یژرنا تینما
 )NTV –02.05.2022( ».مھدیم
  :اپورا ھیداحتا و ھیسور
 درایلیم ١٩٢È٣ یراجت مجح اب ھیسور
 ھب ،اپورا ھیداحتا اب ٢٠٢٠ لاس رد رالد
 و اپورا ھیداحتا زا دننک دراو نیمجنپ

 نیا ھب هدننک رداص یراجت کیرش نیموس
 مجح موس کی .تسا هدش لیدبت ھیداحتا
 ٧È۴ .تسا ھیداحتا نیا اب ھیسور یراجت
 ناملآ اب ھیسور یجراخ تراجت دصرد
 ھب ھیسور تارداص شزرا زا یمین .تسا
 لاغز و تفن ،زاگ ٢٠٢٠ لاس رد ناملآ

  .تسا هدوب گنس
 لابند ھب اپورا ھیداحتا نیارکوا نارحب اب

 لامعا رب لاد اکیرمآ ھناقمحا تسایس
 ،ھیسور ھیلع رامشیب یاھمیرحت
 روشک نیا ھیلع ار یدایز یاھمیرحت

 .دومن لامعا یتایح و هدننک رداص
 داجیا و اھمیرحت زا یصالخ یارب ھیسور
 تردقربا کی ھک یللملانیب دیدج طیارش
 یاھتردق ربا ھب دناوتن یتسیلایرپما
 ار دوخ یاھتساوخ رگید یتسیلایرپما
 تارداص ھک تفرگ میمصت ،دنک ھتکید
 ھکلب رالد زرا اب ھن ار اپورا ھب زاگ و تفن
  .دنک ھلماعم لبور اب
 ویدار طسوت رشتنم تاعالطا یانبم رب
 زا یخرب ،١۴٠١ تشھبیدرا ٣٠ ادرف

 ھلمج زا اپورا رد یژرنا یاھتکرش
 ھب ار ھیسور زاگ دیرخ یناملا یاھتکرش

 .دنزادرپیم لبور تروص
 اب تالماعم مجح مھ زاب اھنت ھن مادقا نیا
 ار رالد ھکلب دھاکیم ھیسور رد ار رالد
 رابتعا                        ً      و هدرک تابث یب اپورا رد  الماک
 دیازفایم ھیداحتا نیا رد ار ناوی و لبور
 هدیقع نیا رب نارظن بحاص زا یرایسب
 لوفا ثعاب رالد رابتعا شکورف ھک دنتسھ
 رظن نیا .ددرگیم اکیرمآ مسیلایرپما
             ً      .تسا تسردان  الماک

 تامجاھت ،اکیرمآ داصتقا یگتسکشرو
 لامعا و فلتخم للم ھب یماظن

 ھب ندز نماد ،اھنآ ھب دوخ یاھتساوخ
 ،یتباین زادنارب نامناخ یاھگنج
 تفا ،فلتخم یاھروشک ررکم یاھمیرحت
 نیا لماک ندش درفنم و رالد رابتعا
 مدرم ھیلک نیب رد ار راوخنوخ مسیلایرپما
  .دراد هارمھ ھب ناھج للم و
 یاوادم لباق ریغ یگتفشآ ھصالخ روط ھب
 ھنادرخبان یاھتسایس و اکیرمآ داصتقا
 یشان شایتسیلایرپما تاذ زا ھک نآ
 اذل .تسا هدیدرگ شالوفا ثعاب ددرگیم
 لوفا تلع ھب رالد رابتعا شزیر
 .سکعرب ھن تساکیرمآ مسیلایرپما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ییھنزور ھنوگچیھ ،تمحز و راک یورین
 دوجوم مظن نیا رد تایح ھمادا یارب
         ً                         زا درفنم  الماک لصأتسم میژر و دنیبیمن
 ھعماج یتسینوگاتنآ داضت رس ود ،مدرم
 زا رگراک ھقبط .دنھدیم لیکشت ار ناریا
 ناھج رد یبالقنا یاھورین ینابیتشپ
 مغریلع میژر یلو تسا رادروخرب

 نداد دابرب و یرالد درایلیم یاھجرخ
 زا ،روشک نیا میظع یاھتورث ھیلک
 تایح ھمادا یارب ینیمضت نیرتکچوک
 حبش ار ناریا نامسآ .تسین رادروخرب
 ندش ینیمز یارب ،هدرک ھطاحا بالقنا
 رد رگید نایب ھب .دنک یم یرامش ھظحل
 تموکح ھب رداق میژر ھن ینونک ناریا
 ھب میژر نیا اب دنرداق مدرم ھن و تسا

 .دنھد ھمادا یگدنز
 یلو .ناریا رد یبالقنا نارحب ینعی نیا
 زین یرگید لماوع بالقنا یئاپرب یارب

 روضح زونھ ھنافسأتم ھک تسیرورض
 :زا دنترابع لماوع نیا .دنرادن
 
  :یللملانیب طیارش -١
 یلو دعاسم نامز نیا رد یللملانیب طیارش
 رگراک ھقبط یاھشبنج رثکا .تسیفاکان
 مھ اب طابترا رد یلم ھنحص رد
 یللملانیب ھنحص رد شیاھیاھقبط
 زین رگید یقرتم یاھشبنج .دشابیم
  .دنراد یطیارش نینچ
 یللملانیب طیارش تبثم یاھھبنج اھنیا
 یفنم یاھھبنج .تسا ناریا بالقنا یارب
 کی دوجو مدع زا تسا ترابع نآ
 مامت دناوتب ھک یتسینومک لانویسانرتنا
 و یناھج رگراک ھقبط تازرابم یاھرھن
 ھب و ددنویپب مھ ھب ار یقرتم یاھورین

 ماظن ناشورخ یلیس تروص
  .دزادنارب ناھج رد ار یرادھیامرس
 یتسیلایرپما یاھتردقربا لاح نیع رد
 و دنتسھ یتباین یاھگنج رد بترم
 زا یرایسب بوکرس ناکما و تصرف

  .دنراد ار یبالقنا یاھشبنج
 ،بالقنا یارب دعاسم لماوع زا یکی
 یناھج متسیس یاھداضت تدش زا یاھجرد
 ناوت و تصرف اھنآ ات تسا مسیلایرپما

 رگراک ھقبط یبالقنا جاوما زا یریگولج
 ..دنشاب ھتشادن روشک نآ ای و نیا رد ار
 دوجو زونھ اھداضت تدش زا ھجرد نیا
 بالقنا یارب یللملانیب طیارش .درادن
 ساسا ھن و تسا لوحت طرش طقف ،ناریا
  .تسا ناریا نورد رد لوحت ساسا .نآ
  

  :یلخاد طیارش -٢
 رد مکاح حانج یبالقنا یاھنارحب رد -
 دعلبیم تیقفوم اب ار رگید حانج  ،میژر
 رثکادح اب دناوتب ات درادیمرب نایم زا و
                    ً             مدرم لباقم رد کرحتم  الماک و ورین
 ندز اب لبق اھتدم ھیفصت نیا .دتسیاب

 تروص نآ رامقا و بلط حالصا حانج
 رد ناریا میژر نونکا .تسا ھتفرگ
 یاراد ناشکتمحز تازرابم بوکرس
  .تسا یئالاب تعرس و کرحت
 ینامزاس ظاحل ھب یمالسا یروھمج میژر
 زونھ .تسا رادروخرب یئالاب ماجسنا زا
 اب میژر یسایس ناربھر یاھداضت

 ارچ ،تسیبالقنا نارحب رد ھعماج

 ؟دوشیمن بالقنا

 رب ار ناھج یتسیلایرپما یرادھیامرس
 و ھنارگرامثتسا تلصخ یانبم
 یھناریو تروص ھب شاھنارگلواپچ
 ھب تبثم تارییغت   .تسا هدروآرد ینونک
 ھن ار هدید متس و هدش رامثتسا تاقبط عفن

 ینورد یزاسون ھکلب ،یرادھیامرس
 رد .داد دھاوخ لکش یتسینومک شبنج
 رد تسینومک بازحا داجیا ھسورپ
 کی داجیا و فلتخم یاھروشک
 دنور نیا ردتقم یتسینومک لانویسانرتنا
 .ددرگیم زاغآ
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 هدیدرگن داح حلسم یاھورین ناربھر
 دوش لمع دراو تعرس اب دناوتیم .تسا
 بقع یرارطضا طیارش رد تعرس اب و
 زونھ یماظن یاھورین نیئاپ دارفا .دنیشن
 .دنتسین ھتخاب ھیحور
 دنتسین هدمع ھک نیا دوجو اب لماوع نیا
 ار ناریا رد بالقنا ھسورپ دنناوتیم یلو
 .دنیامن ینالوط ای و هدرک ھفقو راچد
 یھاگآ بالقنا یلمع زاف عورش یارب -
 زیمآرھق هزرابم ،بالقنا دنور زا یبالقنا
 مات ترورض ،هدنیآ ھعماج راتخاس و
 ھب ھک لاح نیع رد یھاگآ نیا .دراد

 دوجو رگراک ھقبط رد یئاھھگر تروص
 نآ زا رگراک ھقبط تیرثکا یلو دراد
 نیا ینونک طیارش رد .تسا مورحم
ا یعیبط  الماک تیمورحم  کی اریز .تس       ً             
 عفانم ھب هاگآ نامزاس کی ،زکرمتم زکرم
ً                                    الماک ینامزاس ظاحل ھب و رگراک ھقبط
 ھقبط رد یھاگآ نیا نداد ذوفن یارب مجسنم
 هزورما ھک ھچنآ .درادن دوجو رگراک
 یتسینومک کچوک یاھھتسھ دراد دوجو
                   ً      ً               مھ زا رود ،هدنکارپ  الماک  ارثکا ھک دنتسھ
 ،اھتنا یب یاھشکمشک و تافالتخا رد و
 راک ھب رگراک ھقبط اب سامم ای و جراخ
  .دنلوغشم دوخ
 مجاھت دراو دناوتیم یتقو رگراک ھقبط
 ظاحل ھب ھک دوش )بالقنا( یئاھن

 یاھورین زا فلتخم حوطس ردینامزاس
 شدحتم یاھورین و دشاب رتمجسنم میژر
 یتقو رگراک ھقبط .دنشاب هدادنامزاس
 تیمک و تیفیک نینچ ھب دناوتیم
 نیا نیدحتم و دسرب یاهدش هدادنامزاس
 تسرد ار دوخ دنناوتیم ینامز ھقبط
 لوارقشیپ بزح ھک دننک یھدنامزاس
 ھقبط دوخ زا و ھقبط نورد رد ایراتلورپ
 روضح ،هدش تسینومک نارکفنشور و
 لاس ١٠٠ زا شیب ھبرجت .دشاب ھتشاد
 دھدیم ناشن ناریا رد یتسینومک شبنج
 و لد اب یتسینومک شبنج یاضعا رثکا ھک
 کی ناھاوخ دوجو مامت اب و ناج
 یرساترس یتسینومک مجسنم تالیکشت
 ناج تسینومک نارازھ هار نیا رد .دنتسھ
  .دناهدرک ادف ار دوخ
 تسینومک بزح زونھ دوجو نیا اب یلو
 ود ھصیقن نیا رب .درادن دوجو ناریا رد
 میژر بوکرس :درمش رب ناوتیم ار لماع

 یربھر یاھمتسیس رب مکاح یژولوئدیا و
  .ناریا رد یتسینومک یاھ نامزاس
 و نتخادنا ماد ھب متسیس و میژر بوکرس
 یتسینومک شبنج ناربھر ندرک دوبان

 شبنج یگدنکارپ رد یمھم لماع
 هدننک نییعت یلو تسا ناریا یتسینومک
 .تسین
 مکاح یژولوئدیا و رکفت هویش هدننک نییعت
 .تسا یتسینومک شبنج ناربھر رب

 عطقم کی رد ھک ناربجنر بزح زا ریغ
 و یکیناکم روط ھب درک یعس هاتوک
 ار یتسینومک شبنج ناربھر ینولباش
 چیھ ،دشن قفوم و دنک تدحو ھب روبجم

 یتسینومک یاھنامزاس یربھر زا کی
 شبنج نیا تدحو یارب یسمل لباق شالت
 زا شیب ،ناربھر نیا .دناهدربن راک ھب
 بزح داجیا تھج یلمع شالت و رکفت
 ھب ،رگراک ھقبط لک ھب تمدخ و تسینومک
 رکف دوخ یربھر میکحت و دوخ نامزاس
 .دناھتخادرپ و هدرک
 ،بازحا و اھنامزاس نیا یربھر یاضعا
 نیدب ار دوخ یگدنز زا لاس اھهد مادک رھ
 رییغت راظتنا اذل .دناهدرک یط قیرط
 اھنآ رد کیژولوئدیا یزاسون و شور
 .تسا ینیبعقاو زا رود
 داجیا و یتسینومک شبنج تدحو رما اذل

 تسینومک یرسارس و نیتسار بزح
 رد هدامآ و راکادف یاضعا شود رب ،ناریا
 نیا لباقم رد ھجیتن رد .تسا هار نیا
 ھقبط یارب ناشف ناج و راکادف یاضعا
 دنامیمن رتشیب هار ود رگراک
 شور رییغت و یزاسون رب زکرمت -١
 یفن -٢ ای و دوخ تالیکشت ناربھر
 کی ھب ندز نماد و اھنآ یکیتکلاید
 یلمع تیلاعف و تبثم کیژولوئدیا هزرابم
 یانبم رب.بزح داجیا و تدحو یارب

 یتسینومک شبنج رد یخیرات براجت
 .تسیعقاو لح هار ،مود هار ،ناریا
 نومک ،دوخ ھیرشن رد “یتسینومک مظن“
 تسب نب نیا زا جورخ یارب ،٨ هرامش
 .تسا هدرک ھئارا ھتکن شش رد یداھنشیپ
 روط ھب تدحو ھلئسم ھک یئاجنآ زا
 یسایس - کیژلوئدیا نایرج کی یساسا

 ام ،تسا بزح داجیا یارب ،یاھمانرب –
 ای یتالیکشت زا معا ،اھتسینومک زا
 تارظن ھناداقن ،مینک یم توعد ،نیدرفنم
 ھتکن شش لماکت یارب ار دوخ یبالقنا
 مرفتالپ کی ھب نآ ندناسر و یداھنشیپ
 .دنراذگ نایم رد ام اب تدحو

 ٨ هرامش نومک رد ام ھک یساسا تاکن
 :زا دنترابع میاهدرک حرط
 ناھج ناونع ھب مسیسکرام شریذپ -١
 ،رگراک ھقبط ینیب

 میژر زیمآرھق ینوگنرس تھج هزرابم -٢
 ،ناریا یمالسا یروھمج یراد ھیامرس
 ماظن یئاپرب تھج هزرابم -٣
 یشاپ ورف زا دعب ھلصافالب یتسیلایسوس
 ،ناریا یراد ھیامرس ماظن و تلود
 ھقبط تلود یئاپرب تھج هزرابم -۴
 ،یرتلورپ یروتاتکید نومضم اب رگراک
 رازبا ندرک یعامتجا تھج هزرابم -۵
 ماظن ندرک یبالقنا نایرج رد دیلوت

 ،یئاروش
 هزرابم ھب ھفقو یب ندز نماد -۶
 زا داقتنا و داقتنا لکش رد ،کیژولوئدیا

 هدرخ کیژولوئدیا تارھاظت ھیلع ،دوخ
 نمشد نیرتگرزب ناونع ھب یزاوژروب

 .ھقبط نورد رد رگراک ھقبط یتاقبط
 دشاب یساسا و ھیاپ دناوتیم ،قوف تاکن 

 یبالقنا یاھورین ندیسر تدحو ھب تھج
 نیلوا ھنادحتم یرازگرب تھج تسینومک
 تسینومک بزح داجیا یکرادت سنارفنک
 .ناریا یرسارس نیتسار

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد
 دیدنویپب ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
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 هریدم تایھ وضع ،یباھش_اضر«
 دحاو تکرش نارگراک یاکیدنس
 مھدفھ زورما ھموحو نارھت ینارسوبونا

 و اھ ییوجزاب نتفای نایاپ اب هام رویرھش
 یمومع دنب ھب ٢٠٩ دنب زا هدنورپ لیمکت

 .دیدرگ لقتنم نیوا نادنز ۴
 ،هام تشھبیدرا ٢٢ زا یباھش_اضر
 ترازو ریخا  یاھ یزاس  هدنورپ لابندب
 ناملعم و ییاکیدنس نیلاعف یارب تاعالطا
 زا عافد و ،ییاکیدنس  یاھتیلاعف لیلدب ،
 تحت اھ ھتفھ و تشادزاب  نارگراک قوقح
 تشاد رارق  دیدش  و ددعتم یاھ ییوجزاب
 تدم ھب تیعضو نیا ھب ضارتعا رد  ھک

 تسد نیوا نادنز ٢٠٩ دنب رد زور ۴٢
 .تسا هدز اذغ باصتعا ھب
 رظن زا یباھش اضر ھکنیا ھب ھجوت اب

 و میخو رایسب تیعضو رد ینامسج
 یرورض اذل  .دراد رارق یا هدننکنارگن
 ردو هدش دازآ رتوز ھچ رھ ناشیا ھک تسا

 ھجلاعم تحت نادنز زا جراخ
 

 .دریگب رارق بسانم نامرد و
  رگید  زا  یدیعس  نسح ھنیمز نیمھ رد
 رطخ  رد  ناریا  نارگراک نیرت هاگآ و
 ٢٨ رد اکیدنس نیا هدش ھتخانش  یاضعا
 تشذگ زا دعب و تشادزاب هام تشھبیدرا
 اب نیوا نادنز ٢٠٩دنب رد هام ھس زا شیب 
 دنب ھب اھ ییوجزاب نایاپ و هدنورپ لیمکت

  .دیدرگ لقتنم نادنز نیا ۴ یمومع
 ھب ضارتعا رد زین یدیعس نسح
 یپ رد یپ و تدم ینالوط یاھ ییوجزاب
 اذغ باصتعا ھب تسد زور ٣٩ تدم ھب
 .دوب هدز
 تالیکشتو تدحو ناشک تمحز هراچ
 دحاو تکرش نارگراک یاکیدنس
 »ھموح و نارھت ینارسوبوتا

 دیاب  ناریا یتسینومک و یرگراک شبنج
 مامت اب ار یمالسا یروھمج میژر تایانج
 یاھشخب عالطا ھب لئاسو و تاناکما
 فلتخم یاھروشک رد رگراک ھقبط رگید
 تالکشت جیسب قیرط زا و دناسرب
 حطس رد ار مدرم اھروشک نیا یرگراک
 ناریا میژر ھب ضارتعا رد یللملانیب
 یسایس ناینادنز رب راشف ات دنازیگنارب
 یبالقنا و زرابم یاهدع ناج و هدش ھتشاک
 .دبای تاجن مادعا و گرم رطخ زا

 زا دیاب ار یدیعس نسح و یباھش اضر
 .داد تاجن یمتح گرم
 
 
 
      
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 وگب ار تفرح نیرتابیز
توکس   ناھنپ یھجنکش  نک هراکشآ ار تا     ِ        
 دنیوگب ھکنآ زا رادم سارھ و
 ــ . دیناوخیم هدوھ یب ییھنارت

 ام یھنارت ھک ارچ
 تسین یگهدوھ یب یھنارت

 قشع ھک ارچ
 . تسین هدوھیب یفرح
 دیاین رب زین باتفآ راذگب یتح
رگا ام یادرف   رطاخ ھب         ِ              
 ؛ تس یتنم شام رب

 قشع ھک ارچ
 تسادرف دوخ
 تسا ھشیمھ دوخ
 ولماش دمحا زا                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 یباھش اضر یدازآ تھج هزرابم
 قشع مینک دیدشت ار یدیعس نسح و

 

 !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  
 

 و نیتسار تسینومک بزح
      ینامزاس لکش ناریا یرسارس
 تسا ناریا یایراتلورپ یژولوئدیا

 ھشتآ ود تسیسکرام ار دوخ .دنتسھ نوفرکیم و یرونخس قشاع اھاوژروب هدرخ یضعب :اوژروب هدرخ کی رکفت هویش
 یاھتیدودحم و دننازیرگ یلکشت رھ زا یلو دننکیم داقتنا و دنریگیم داریا اپ ات رس زا یتسینومک شبنج ھمھ ھب ،دنھدیم ناشن
 تفا اھاوژروب هدرخ نیا ھیحور ،جوا ھب یبالقنا شبنج ماگ رھ اب .دننیبیم دوخ ندرگ رب راد بانط ھقلح لثم ار یتالیکشت
 .دنکیم

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد
 دیدنویپب ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس

 


