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 ١۶ هرامش                                                                                                                                        ١۴٠١ رھم ١٧   

 ایراتلورپ یروتاتکید داب زوریپ ،ناریا یرادھیامرس تلود داب نوگنرس
 

 ینافوط یاپ زا ریجنز ینیما اسھم لتق
 ار تملظ و یھایس تسیابیم ھک دوشگ
 مشخ زاغآ رد .دیابورب نیمزرس نیا زا

 ار داشرا تشگ ھک دش یدابدرگ نانز
 نافوت تروص ھب هاگنآ و دنازرل

 ناریا هرتسگ ،ناگدز نایصع ِ       نیگمھس
 دساف ،رگرامثتسا میژر نونکا .دناشوپ ار
 نوچ یمالسا یروھمج راوخنوخ و
 ینافوت یایرد رد یاھتسکش قروز
 تاجن یارب شالت رد مدرم تازرابم
  .تسا دوخ
 تازرابم زراب و نیون تایصوصخ زا
 و زرم نیا هدش بوکرس مدرم ینونک
 تازرابم ھب تبسن رتالاب لکشت ،موب
 و ریظن یب هرتسگ ،ندوب یمجاھت ،ھتشذگ
 عیسو تکرش ،نآ یشوک تخس و موادت
 هزرابم رد نانآ ریگمشچ یروالد و نانز
 .تسا مکاح ھقبط ھیلع
 نایادخ ات دبوکیم شرا ھب شزیخ نیا
 نایادخ و دشک نیمز رب ار نیغورد
 قوس یخیرات یتسین رعق ھب ار ینیمز
 .دھد
 مامت ،ریخا تازرابم شرتسگ و دشر اب

 و هدمآ تکرح ھب ھعماج راشقا و تاقبط
 دوخ ناوت و یتاذ تلصخ رتشیب زور رھ
 یمالسا یروھمج میژر اب ھلباقم رد ار
 نانچ نآ شبنج نیا .دنراذگیم شیامن ھب
 ھن ھک تسا ماود اب و هدرتسگ ،دنمتردق
 حطس رد ار یعقاو ناتسود اھنت
 زا و هدرک بلج دوخ ھب یللملانیب
 ھکلب ،تسا رادروخرب نانآ ینابیتشپ
 زین یتسیلایرپما یاھتردق نیرتگرزب

 یوگزیجم ھناراکلغد و هدروآ دورف رس
 هالک دمن نیا زا هدنیآ رد ات دناھتشگ نآ
 .دنزودب دوخ یارب یرگید

 :یتسینومک شبنج و رگراک ھقبط

 کی یانبم رب ناریا یتسینومک شبنج
 ،ھعماج ینونک راتخاس زا یملع لیلحت

 رد ار یتسیلایسوس راتخاس یئاپرب تمس
 تلود یبالقنا ینوگنرس نایرج

 .دراد شیپ رد ناریا ینونک یرادھیامرس
 یرادھیامرس دضً       اساسا یریگ تمس نیا
 ناریا .تسا یتسیلایرپما دض امازلا و
 ھلحرم .تسیرادھیامرس ھعماج کی
 ندیسر هار و یتسیلایسوس نآ رد بالقنا
 بالقنا ،یبالقنا و نیون راتخاس نیا ھب
 ،هدش رامثتسا یاھهدوت زیمآرھق
 میژر ھیلع ھعماج هاوخیدازآ و شکتمحز
 ھجیتن رد .تسا یمالسا یروھمج
 شبنج و رگراک ھقبط ویتانرتلآ
 ھعماج ،ینوگنرس زا دعب ،یتسینومک
 تلود ،نآ تلود و یتسیلایسوس
 بوکرس تھج ایراتلورپ یروتاتکید
 لماکت و هدش نوگنرس یزاوژروب

 .تسا یتسیلایسوس ھعماج
 دح ھب زونھ ناریا یتسینومک شبنج اما
 بزح زونھ .تسین لکشتم و مجسنم موزل
 ھب ناریا یرسارس و نیتسار تسینومک
 و یسایس – کیژولوئدیا نامزاس ناونع
 ھنحص رد رگراک ھقبط لوارقشیپ
  .درادن روضح یسایس تازرابم
 ای و ادج یاھنامزاس ،تسھ ھک ھچنآ
 ریغ یاھتسینومک ،رگراک ھقبط اب سامم
 اپرب ادیدج یتسینومک یاھھتسھ و لکشتم
 زین رگراک ھقبط اذل .تسا هدنکارپ و هدش
 رارق دوخ نیتسار بزح یربھر تحت
 تیعضو عبات ،تسین لکشتم اتدمع ،درادن
 رد اتدمع ،یتعنص یزاوژروب یگدنکارپ
 رد شتازرابم و دربیم رس ھب یگدنکارپ

 فلتخم یاھشخب غیرد یب ینابیتشپ نیع
  .تسا هدنکارپ ،مھ زا ھقبط نیا
 نامدرم و نارگراک عیسو یاھهدوت
 ویتانرتلآ زا زونھ ھعماج شکتمحز
 ینیع تساوخ دروم و رظن دروم ھعماج
 .دنرادن یفاک یھاگآ رگراک ھقبط
 یاھزور نیا رد ناشکتمحز تازرابم
 ذوفن یارب یدعاسم رایسب طیارش ریخا
 یاھھتسھو اھنامزاس و یتسینومک ھشیدنا
  مھارف رگراک ھقبط نیب رد یتسینومک

 

 یتسینومک شبنج دنویپ یلو .تسا هدومن 
 ار یرتینالوط ھسورپ ،رگراک ھقبط اب

 .دراد مزال

 ھب ناریا ھعماج ینونک یبالقنا نارحب
 لیبق زا يئاھنایزھ تیفافش و ینشور
 بزح ھب تسا مدرم رما بالقنا“
 مزال“ ای و “تسین یجایتحا تسینومک
 روشک رد تسینومک بزح کی ھک تسین
 یاھنامزاس و بازحا زا یدادعت اب .دشاب
 ات ار بالقنا دوشیم مھ یتسینومک
 یرارق رب و یرادھیامرس ینوگنرس
 ھتخاس رابتعا یب “درک تیادھ مسیلایسوس
 زا راذگ یارب ھک تسا هداد ناشنً     المع و
 یربھر و مسیلایسوس ھب یرادھیامرس
 طسوت طقف یبالقنا یاھهدوت رب ایراتلورپ
 دناوتیم یتسینومک نیتسار بزح کی
 دنچ یتسینومک شبنج ھن و دوش نیمضت
 .یبطق

 ھک ددرگیم نشور دش ھتفگ ھک ھچنآ زا
 ینھذ و یئانب ور مزال طیارش زونھ
 یروھمج میژر یبالقنا ینوگنرس تھج
 ناریا رد مسیلایسوس یئاپرب و یمالسا
 .تسین ایھم
 ناریا نویسیزوپا رد یزاوژروب
 ناراب :دیوگیم ھک فورعم تسا یلثم

 نوریب کاخ زا رس اھمرک ،درابیم ھک

 .دنروآیم
 یاهدوت تازرابم ناراب اھزور نیا رد
 .درابیم ناریا ھنشت نیمز رب لیس نوچ
 ماسقا و عاونا و نیدھاجم ،نابلط تنطلس

:هرامش نیا بلاطم  
 شیپ یاھ ھنیزگ ؟دور یم اجک ھب ناریا -
.ور  
و رویرھش یاھ هام شبنج دروم رد یتاکن -  
١۴٠١ رھم     
  روشک ھس نارس تاقالم هرابرد یتاکن -
ناریا و ھیکرت ،ھیسور     
مسینیمف -  
نارا رد مادعا و تافارخ جاور -  
دیپ ار ناماھرتوبک هرابود ام یزور -  
ولماش دمحا زا رعش     درک میھاوخ   

 ؟ور شیپ یاھ ھنیزگ ؟دوریم اجک ھب ناریا
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 یزاوژروب هدنیامن یعاجترا یاھهورگ
 رالد اھنویلیم اب ھک ناریا نویسیزوپا رد
 کاخ زا رس ،دنوشیم تیوقت یئاکیرمآ
 ممصم ھک یولھپ اضر زا .دناهدروآرب
 نیمھ اب ار شاهدنیآ میژر تینما تسا
 نیمأت اھیجیسب و نایشترا و نارادساپ
 یرابجا ششوپ ھک یوجر میرم ات دنک
 نیناوق وزج دھاجم نانز یارب
 کی یئاپرب تساوخ ،تسا ناشیساسا

 و دننزیم دایرف ار “کیتارکمد“ ھعماج
 یسارکمد و ششوپ یدازآ کاچ ھنیس
 .دناهدش
 یعاجترا تیھام نتفرگ رظن رد نودب ام
 ،نایرج ود نیا یمدرم دض تیاغ ھب و
 نھذ ھک یساسا لاؤس کی ھب میتسھ لیام
 دوخ ھب ار نامروشک نامدرم تیرثکا
 .میئوگ باوج ،تسا هدرک لوغشم
 دعب کیتارکمد ھعماج و تلود یئاپرب ایآ
 نکمم ناریا رد میژر ینوگنرس زا
 ؟تسا
 دیلوت نامزاس رد لوحت نایرج رد
 ٧٠ یاھلاس زا یرادھیامرس یللملانیب
 هرامش نومک رد ام( ھتشذگ نرق یدالیم

 ناونع تحت یاھلاقم رد ١۴ و ١٣ ،١٢
 یللملانیب دیلوت نامزاس رد لوحت“
 ار ھسورپ نیا لصفم “یرادھیامرس
 یگتسباو )میاهدومن لیلحت و هداد حرش
 رگیدکی ھب اھتلود یسایس – یداصتقا

 – یداصتقا یگتسباو و ھتفر لوفا ھب ور
 لوغ یاھنرسنک ربا ھب اھتلود یسایس
 ھتشگ دیدشت یتسیلایرپما یللملانیب یاسآ
 ھب اھتلود ات هدش ثعاب رما نیا .تسا
 نیا یتامدخ یاھنامزاس و ناگدنیامن
 ھب و دنوش لیدبت یللملانیب یاھنرسنک
 نیب تباقر تھج یماظن یسایس رازبا
 اھتلود نیا .دنبای لوحت اھنرسنک نیا
 نیب عفانم داضت ھک یطیارش رد
 یاھنرسنک و یلخاد یزاوژروب
 دوجو ھب ،تلود نآ رب مکاح یللملانیب
 یاھنرسنک بناج رد تحارص اب ،دیآ
 .دنتسیایم یللملانیب
 .تساھتلود نیمھ زا یکی ناریا تلود
 یزاوژروب عفانم نیب ناریا تلود

 میظع یاھنرسنک عفانم و ناریا یتعنص

 تمدخ رد ،هریغ و یدنھ ،یسور ،ینیچ
 ھک یاھطبار  .تسا هداتسیا اھنرسنک نیا
 یدنمنوناق کی تروص ھب دش هراشا نادب
 .تسا مکاح ناھج رد لاس ۵٠ زا شیب زا
 ریغ ناربھر ،یدنمنوناق نیا زا یشان
 زا شیپ یعامتجا شبنج رھ یرتلورپ
 ظاحل ھب یریزگان روط ھب تردق بسک
 یاھنرسنک ھب یسایس و یداصتقا
 زا یکی .دنوشیم ھتسباو یللملانیب

 ندوب سنجمھ یگتسباو نیا مھم لماوع
 و یلخاد نارادھیامرس اب ناربھر نیا
 ھبً       اقیقد ناربھر نیا .تسا یللملانیب

 شیب ،ھناراد ھیامرس یتاقبط قلعت تلع
 و بالقنا زا ،مسیلایرپما ھب یگتسباو زا
 ھب ھتسباو ناربھر نیا .دنسرتیم نآ ھمادا
 دیاب ،دنسریم تردق ھب یتقو مسیلایرپما
 ار یللملانیب دنمتردق یاھنرسنک نیمارف
 یروف دوس اھ نرسنک نیا دننک ارجا
 میژر کی ھک یاھعماج یلو دنھاوخیم
 نیا زا دعب ،تسا ھتخادنارب ار یسایس
 بات و بت رد یتدم ات زونھ یزادنارب
 ھقبط هژیو ھب .تسا شبنج قیمعت و ھمادا
 دھاوخ لاعف رایسب دنور نیا رد رگراک
 یاھمیژر عون نیا مادقا نیلوا اذل .دوب
 یاھشبنج ندناباوخ “کیتارکمد“
 و رگراک ھقبط شبنج هژیو ھب یعامتجا
 دنور نیا .تسا دیلوت ھب نآ ندرک روبجم
 ھب ،ینوگنرس رھ زا سپ طیارش رد
  .دوشیم متخ مسییشاف
 ریخا لاس ۵٠ نیا رد ھک یئاھتلود ھمھ
 ھب ناھج رد “یسارکومد“ مچرپ اب
 ،ناشتابث یادرف رد ،دناهدیسر تردق
 ھقبط هژیو ھب مدرم راتشک ھب تسد
 یاھمیژر تروص ھب و .دناهدز رگراک
 ھنحص رب یتسیشاف ھبش ای و یتسیشاف

 :دنرایسب  اھھنومن .دناهدش رھاظ ھعماج
 راھب یاھروشک ،قارع ،یبیل ،ناریا

 .هریغ و یبرع
 ای و ،یوجر میرم ھچ ،یولھپ اضر ھچ
 راتخاس رد یربھر هورگ ای و ربھر رھ
 ای و تسیشاف کی ھب ،هدنیآ یرادھیامرس
 دروم رد .ددرگیم لیدبت  یتسیشاف هورگ

 نیا اھبلط تنطلس و نیدھاجم نامزاس
 .دنزیم ار مشچ نونکا زا شیارگ
 میژر ینوگنرس زا دعب ھجیتن رد
 میژر کی یرارقرب ،یمالسا یروھمج
 راتخاس کی رد کیتارکمد
ً       اقلطم یخیرات ظاحل ھب ،یرادھیامرس
  .تسا هدیدرگ یفتنم

 اتدوک
 تازرابم شرتسگ و قیمعت ،تفرشیپ
 تدش ار تیمکاح نورد یاھداضت ،مدرم
 ،هاپس و شترا نیب نونکا .دشخبیم
 نارسفا نیب ،هاپس نورد و شترا نورد
 رس رب یجیسب یاھورین ھیاپ و هاپس دشرا

 و داضت ،بوکرس ھجرد ای و بوکرس
 .دوشیم رتقیمع زور رھ ینامرفان
 یریگرد ھب دناوتیم داضت نیا قیمعت
 اتدوک اتیاھن و حلسم یاھورین ھبناج ھمھ
 طقف نارگاتدوک تروص نیا رد .دماجنایب
 یاھورین ھب یگتسباو رد طقف و
 مھرد ھب رداق یللملانیب یتسیلایرپما
 نیا اذل .دندرگیم رگید حانج ندیبوک
 تسین یمدرم اھنت ھن زین اتدوک تلود
 ھب ھتسباو یتسیشاف یورین کی ھکلب

 یاھفیظو ھک دوب دھاوخ یناھج ھیامرس
 ،نارگراک رب متس و رامثتسا دیدشت زج
 و یقرتم ناھاوخیدازا و ناشکتمحز
 دھاوخن یللملانیب یاھنرسنک ھب تمدخ
  .تشاد

  شبنج تقوم ینیشن بقع

 یرسارس تاباصتعا ھک یتروص رد
 ،دباین ققحت مھ اب طبترم و تدم ینالوط
 ھحلسا ھب تسد شکتمحز عیسو یاھهدوت
 ھیلخت ار اھنابایخ مک مک مدرم و دنربن
 نامزاس دیدجت ار دوخ هرابود میژر ،دننک
 ھیفصت تیمکاح نورد رد ،داد دھاوخ
 رتکرحترپ ات دریگیم تروص یرگید
 یاھشبنج اب ھلباقم رد دناوتب رتعیرس و
 یرایسب یتلاح نینچ رد .دنک ملع دق هدنیآ
 یاھھجنکش تحت یسایس ناینادنز زا
 رفن اھدص ،دنریگیم رارق ھنایشحو
 هرابود یھایس و تملظ و دنوشیم مادعا
  .دناشوپیم ار ھعماجً       اتقوم
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 ھب تسد  مدرم ندرک مارآ یارب میژر
ً   الثم .دنزیم تقوم یاھمرفر یضعب
 یتخس ھب یتدم ات ار باجح تیاعر
 .لیبق نیا زا و دنکیمن لرتنک ھتشذگ

 اھھنیزگ نیا زا کی مادک
 ؟دنرتلمتحم

 یتسینومک شبنج :لوا ھنیزگ

 مھارف لوا ھنیزگ یارب طیارش زونھ
 نامزاس زونھ ایراتلورپ ینعی .تسین
 اذل ،درادن ار دوخ یسایس – کیژولوئدیا
 نیا یربھر تحت ناریا یایراتلورپ لک
 راشقا و تاقبط و تسین لکشتم بزح
 رگراک ھقبط طسوت زونھ زین متس تحت
 و یزاوژروب تلود ینوگنرس یارب
 یکی .دناهدشن لکشتم مسیلایسوس یئاپرب
 ینوگنرس تھج مھم رایسب یاھرازبا زا
 زیمآ رھق و لکشتم هزرابم ،یزاوژروب
 بزح و رگراک ھقبط یربھر ھب یاهدوت

 رد زونھ یرازبا نینچ .تسا نآ یسایس
 شبنج انبم نیا رب .درادن دوجو ناریا
 تلود یبالقنا ینوگنرس تمس ریخا
 اتجیتن .درادن شیپ رد ار یزاوژروب

 لوا ھنیزگ ھک نیا یارب مزال لماوع
 .تسین مھارف زونھ ددرگ یئارجا
 رگید یاھھنیزگ رد تارییغت ،ھجیتن رد
 .تسیراد ھیامرس راتخاس بلاق رد ھمھ

  :مود ھنیزگ

 نویسیزوپا رد یزاوژروب

 .تسا یتاعبت یاراد مود ھنیزگ
 یاراد نویسیزوپا رد یزاوژروب
 تھج یاهدیدع یاھتیدودحم و تاناکما
 یسایس تردق و شبنج رب یربھر بسک
 ھک یعاجترا روک مسیلانویسان -١ :تسا
 رھاظت “ناریا یادف مناج“ راعش رد
 ھماع لوبق دروم ،دراد ار دوخ نشور
 انشآ مسیلانویسانرتنا اب زونھ مدرم .تسا
 یبوخ ھب دناوتیم یزاوژروب .دنتسین
 راعش نیا تحت ار مدرم زا یشخب
 .دزاس لکشتم
 ،حلسم یاھورین رد یضاران رصانع -٢
 تحت رتشیب ھکلب ،دنتسین ایراتلورپ درگ

 رد ،مدرم یاھینامرھق و تازرابم ریثأت
 تکرح نویسیزوپا رد یزاوژروب رانک
 .دننکیم
 اب ناریا نویسیزوپا رد یزاوژروب -٣
 ھطبار یبرغ یتسیلایرپما یاھورین
 هدافتسا اھنآ تاناکما زا ،دراد یگنتاگنت
 اذل .دناسریم هدافتسا رین اھنآ ھب و دنکیم
 یناھج حطس رد یتاغیلبت عیسو تاناکما
 یتسیل میظنت .تسا مھارف شیارب ناریا و
 و تاباصتعا یربھر ھتیمک مان ھب
 یاصع ،هدنیآ رد یرگید یاھھتیمک
 زیم یور رب ھک تسا ھقبط نیا یادوھی
 .دناھتخادنا

 ھبرجت رد نارگراک هژیو ھب مدرم -۴
 یناسآ نیا ھب ھک دناھتخومآ دوخ یخیرات
 مھرس یھتیمک ای و یئورین ای و یسک ھب
 .دنیوگن یرآ و دننکن دامتعا یاهدش یدنب
 نویسیزوپا رد یزاوژروب ھجیتن رد
 و نارگراک جیسب ھب رداق ناریا

 اذل .تسین دوخ یربھر تحت ناشکتمحز
 رھ ءالخ نیا ناربج یارب یزاوژروب
 و هدش ھتسباو مسیلایرپما ھب رتشیب زور
 .دوشیم نآ نامرف ھب شوگ
 تردق ھب یارب یللملانیب عاضوا -۵
 دعاسم دایز یزاوژروب نیا ندیسر
 دروم یزاوژروب نیا ھک یلاح رد .تسین
 چیھ ھب یلو تسا یبرغ یاھروشک دییأت
 و نیچ مسیلایرپما دییأت دروم بیترت
 نیچ ھیامرس لقادح اریز .تسین ھیسور
 ھیامرس و رالد درایلیم ۵٠٠ ناریا رد
 اھیدنھ .تسا رالد درایلیم ٢٠٠ یسور
 رد دوخ هزادنا ھب مھ اھروشک رگید و
 ینوگنرس .دناهدرک دراو ھیامرس ناریا

 تردق ھب و یمالسا یروھمج میژر
 نویسیزوپا رد یزاوژروب ندیسر
 نیا تفگنھ یاھھیامرس ،برغ ھب ھتسباو
 یدج تارطاخم ھبً    الک ار اھروشک
 دننکیم شالت نیچ و ھیسور اذل .دزادنایم
 تردق رد ار یمالسا یروھمج میژر ات
 .دنرادھگن
 مھرس یاھھتیمک دوجو اب لاح نیع رد
 هژیو ھب اھتسیلایرپما طسوت هدش یدنب
 رد لقادح اھنآ یلو ،اکیرمآ مسیلایرپما
 یاهدش نییعت نشور ویتانرتلآ اھزور نیا
 یاھتیمک زونھ ،مھ لیلد نیمھ ھب .دنرادن

 ار یرگید ھتیمک ،هدرکن یدنب مھ رس ار
 بترم ار نآ بیکرت و دنھدیم بیترت

 .دننکیم ضوع
 خیرات رد تفن ینامیپ و یمسر نارگراک
 رد ھک  دناهدرک دیدھت١۴٠١ هام رھم ٧

 ھب تسد اھبوکرس ھمادا تروص
  .دننزیم باصتعا
 تاباصتعا و تارھاظت ھک یطیارش رد
 لقن و لمح و عیانص نارگراک هدرتسگ
 یاھورین داضت ،دبای ھمادا و دوش یلمع
ً      الماک میژر شزیر و ددرگ دیدشت حلسم
 ھلأسم ھب دیدج تلود داجیا و دوش راکشآ

 نآ رد و نامز نآ رد ،ددرگ لیدبت زور
 کی ندرک یدنب مھرس ناکما طیارش
 رد یزاوژروب ناگدنیامن زا تقوم تلود
 ھب ھتسباو دارفا و نویسیزوپا
 .ددرگیم نکمم یبرغ یاھتسیلایرپما
 و یمالسا یروھمج میژر ینوگنرس اذل
 رد یزاوژروب ندیسر تردق ھب
 کی ھک لاح نیع رد نویسیزوپا

 دروم زونھ ،تسین یبالقنا ینوگنرس
 .تسا ماھبا و دیدرت

 اتدوک :موس ھنیزگ
 عضوم شترا مامت ،طیارش نیرتداح رد
 یشخب .تفرگ دھاوخن فرط یب ای یثنخ
 ھب نآ یناقوف شخب هژیو ھب نآ زا
 و تلود رد .دوریم هاپس اب یئارگمھ
 یاھورین ھک نیا دوجو اب هاپس و شترا
 دنتسھ راک ردنا تسد یجراخ یذوفن
 یاهزادنا ھب زونھ اھنآ ذوفن و تردق یلو
 تیوقت نانچنآ ار یحانج دنناوتب ھک تسین
 نامزاس ار یقفوم یاتدوک کی ھک دنک
 یدایز سناش ھنیزگ نیا ھجیتن رد .دھد
 .درادن

 شبنج تقوم ینیشن بقع :مراھچ ھنیزگ

 زا شیب لوط رد ،تردق رد یزاوژروب
 هزادنا نیا ات هاگچیھ ،تیمکاح لاس لھچ
 ھب .تسا هدیدن یتسین هاگترپ بل ار دوخ
 – ینابایخ راتشک ؛وا یاھشالت تھج نیا
 ھبرس و مادعا – ھجنکش – یریگتسد
 هدنز یارب شالت ،نیزرابم ندرک تسین
 رایسب زین تھج نیمھ ھب .تسا ندنام

 اب .تسا تعسو رپ و محر یب ،ھناعبص
 اب ھلباقم تھج یفاک یورین ھک نیا دوجو
 درادن ار ناریا تعسو ھب هدرتسگ شبنج
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 رد و هدش هادنامزاس شیاھورین یلو
 ھک نیا دوجو اب .دنتسھ مھ اب طابترا
 ھب دراک و هدزنایصع ناسنا اھنویلیم
 ربارب اھهد ،اھنابایخ رد هدیسر ناوختسا
 ھک نیا دوجو اب و دنتسھ حلسم یاھورین
 زا ھتشذگ یاھشبنج ھب تبسن شبنج نیا

 تسا رادروخرب یرتشیب یھدنامزاس
 و تسا هدنکارپ شبنج نیا ،لک رد یلو
 و ینامزاس طابترا رد فلتخم یاھشخب
  .دنتسین مھ اب هدرشف
 نانابیتشپ یاراد ناریا میژر
 و نیچ مسیلایرپما لثم تسیدنمتردق
 میژر زا دوخ عفانم ظفح یارب ھک ھیسور
 ینامز ات ینابیتشپ نیا .دننکیم ینابیتشپ
 اھنآ عفانم ظفح ھک تشاد دھاوخ ھمادا
 .دشاب هدشن نیمضت یدعب تلود رد
 نآ درگ ھک ینشور ویتانرتلآ چیھ شبنج
 یاراد شبنج نیا .درادن ،دشاب هدش دحتم
 میژر ھیلع هزرابم رد ینالوط ھبرجت

 تھج نیمھ ھب تسا یمالسا یروھمج
 ار یاهدش یدنب مھرس ویتانرتلآ رھ
 ویتانرتلآ کی لاح نیع رد یلو دریذپیمن
 .دنکیمن بیقعت زین ار یصخشم
 یدس و هزرابم رد یدج تسا یفعض نیا
 یبالقنا یژرنا مامت ندش دازآ رد تسا

 .ینونک میژر ینوگنرس تھج شبنج

 و لمح و یتعنص نارگراک تاباصتعا
 تابرض ندش یلمع تروص رد لقن

 رد دروآیم دراو میژر ھب یاهدننک درخ
 تاباصتعا نیا ندش ینالوط لاح نیع
 زین ار ناگدننک باصتعا یتایح یورین
 رد دوجوم تورث یلو .دنکیم فیعضت
 رخآ ھب اھیدوز نیا ھب میژر نابنا
 و تسا زیچ کی ھجدوب .دسریمن
 زیچ تلود رد ناھنپ و ھتفھن یاھتورث
 دناوتیم تورث نیا اب میژر .یرگید
 .دنک تمواقم اھتدم
 چیھ ھک تشاد ھجوت دیاب لاح نیع رد
 اب طقف نونک ات ییزاوژروب تلود
 هدشن نوگنرس باصتعا و ضارتعا
 ھناحلسم دیاب ار یزاوژروب تلود .تسا

 ،یبالقنا یربھر رما نیا .درک نوگنرس
 ویتانرتلآ و ھمانرب و یبالقنا یھدنامزاس
 ھعماج رد زونھ ھک دھاوخیم یبالقنا
 .تسین دوجوم

 شبنج ینیشن بقع ،دسریم رظن ھب
 .تساھھنیزگ رگید زا رتلمتحم
 شبنج تقوم ینیشن بقع تروص رد
 و راتشک ھب تسد میژر ،طیارش نیا تحت

 تایانج ،دنزیم ناینادنز ھجنکش
 یتقو و دوشیم بکترم ار یکانلوھ
 یایحطس یاھمرفر ،دش “مارآ“ عاضوا

ً     الثم .دنکیم لامعا هاتوک یعطقم رد ار
 ھتشذگ یتخس ھب ار یرابجا باجح
 هاتوک رد لیبق نیا زا و دنکیمن لرتنک
 یتصرف شبنج تقوم ینیشن بقع .تدم
 زا شزومآ ،سفن ندرک هزات یارب تسا
 مجاھت و اھنآ یدنبعمج ،براجت
 یروھمج میژر ھیلع یرگید رتھناردتقم
 .تسا یمالسا
 و ناشکتمحز ،نارگراک ینابیتشپ
 حطس رد ناگدید متس و ناھاوخیدازآ
 یدازآ و یرگراک شبنج زا یللملانیب

 ینیع طیارش و مھارفً      الماک ناریا ھنابلط
 تروص نیا رد .تسایھم زین یلخاد
ً       اقلطم یدعب شزیخ رد یبالقنا رییغت
 داجیا رد اھتسینومک شالت ھب یگتسب

 یرساترس و نیتسار تسینومک بزح
 و ورین مامت اب فدھ نیا رگا .دراد ناریا
 یتاقبط هزرابم کی نایرج رد یژرنا
 فدھ ھب و دوش لابند ینورد تبثم
 تلود یبالقنا ینوگنرس ،دسرب
 دھاوخ ققحت زین ناریا رد یزاوژروب
 .تفای
 یھار فدھ نیا ھب ندیسر ات یلو
 .تسا شیپ رد ینالوط
 
 
 
 
 
 
 

 ١۴٠١ رویرھش ٢٢ رد ار ینیما اسھم
 .داد رارق مجاھت دروم داشرا تشگ
 نیشام نورد ھب ار وا دنتساوخیم
 دایرف اسھم .دنربب دوخ اب و دنناشکب
 تشگ نیرومأم .درکیم تمواقم و دزیم

 نورد یشنم دد و تنوشخ اب ار وا
 هار یط رد و دنناشکیم نیشام
 یدیدش تابرض اب و دننکیم شاحورجم
 ار شاھمجمج زا یئاھناوختسا و هاگجیگ
 و دوریم امک ھب اسھم .دننکشیم مھرد
 یگدنز ناتسرامیب رد زور ھس زا سپ
 ار ینیما اسھم .دباییم نایاپ شاهاتوک
 ،هداوناخ و دندناسر لتق ھب ھنھاگآ
 روشک هدیشک رجز مدرم لک و ناتسود
 .دندرک رادغاد ار
 ریلش رویرھش ١۴ رد نآ زا شیپ
 مجاھت دروم ھک یلھأتم نز ،یلوسر
 زا ،دوب ھتفرگ رارق یرورش درم یسنج
 باترپ نیئاپ ھب نامتخاس مود ھقبط
 زا ار شناج زور ود زا سپ  و دوشیم
 هژیو ھب مدرم ھثداح نیا .دھدیم تسد
 و ضارتعا ھب ار ناویرم ناناوج
 نابایخ ھب مھتم تازاجم تساوخ
 اب ھک هودنا و غاد نیا زونھ .دناشکیم
 میژر تیمکاح لاس ۴٠ زا شیب متس
 ار ناویرم مدرم یولگ یمالسا یروھمج
 لتق ھک دوب ھتفاین نیکست ،درشفیم
 رب میژر نادالج تسد ھب اسھم کاندرد
 کی رگید لتق نیا رصقم .دش ھفاضا نآ

 دننامھ ار لتق نیا .دوبن نادجو یب رورش
 رب یسایس تیمکاح ،رگید لتق نارازھ
 نیلوا .دوب هداد نامزاس روشک لک
 هدش هدادنامزاس لتق نیا ھیلع تارھاظت
 نیا .دش عورش اسھم دلوت لحم زقس زا

 ار ناریا یاھرھش لک تعرس اب ھقرج
 زورما ھب ات شیاھھلعش ھک دیشک شتآ ھب

 بیھل رد ار ناریا یرادھیامرس تیمکاح
 .تسا هدرب ورف دوخ نازوس و غورف رپ
 یمیسن نوچ ،اسھم کاندرد لتق عقاو رد
 .دیمد رتسکاخ ریز شتآ رب
 هاگ ،جوم نوچ مدرم تازرابم نونکا

 و مجاھت رد هاگ ،هدنبوک هاگ و نیگمھس
 ھتفرگ ارف ار ناریا رسارس عفادت رد هاگ
 ھک تسا نانچنآ شبنج تردق .تسا
 دیدشت تدش ھب ار تلود نورد یاھداضت
 .تسا هدرک
 ،شبنج یریگ ھمھ و شرتسگ ھسورپ رد
 رب گرم“ :تسا ھتفای لماکت زین اھراعش
 لیدبت “روتاتکید رب گرم“ ھب “یاھنماخ
 ھب یرگید ماگ شکتمحز نامدرم .دش

 یاھهام شبنج دروم رد یتاکن
 ١۴٠١ رھم و رویرھش

 
نیتسار تسینومک بزح  

 یژولوئدیا ینامزاس لکش ناریا 
تسایراتلورپ  
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 یمالسا یروھمج“ راعش و دنتفر شیپ
 دایرف اھنابایخ رد ار “ددرگ دیاب دوبان
 راتشک ،حلسم نارگبوکرس تیعبس .دندز
 و ندرک یمخز و رفن دص دودح
 ،مدرم زا یرامش یب دادعت یریگتسد
 یارب .دناشک مجاھت و لباقت ھب ار ناناوج
 ھیاپ دنلب نارسفا زا یدادعت راب نیلوا

 مھ رکشلرس کی اھنآ نایم رد ھک میژر
 یدایز دادعت و هدش ھتشک دوشیم هدید
 شبنج .دناهدش یمخز و ھتشک زین یجیسب

 ھب یماگ مھ زاب )درم و نز( ناناوج
 هزرابم هویش یعون ھب و تشادرب شیپ
 ھب یاو“ :دز دایرف و درک حرط ار هدنیآ

 نیلوا راعش نیا “میوش حلسم ھک یزور
 و ناخراتس رھش رد ،زیربت رد راب

 نآ یپ رد .دش هدادرس یلغاومعردیح
 :دنداد راعش فلتخم یاھرھش ناناوج
 مرھاوخ ھکنآرھ ،مشکیم ،مشکیم“
 “تشک
 یاهدرتسگ و زاب یاضف نانچنآ هزرابم
 ھھد راھچ زا سپ ھک دروآ دوجو ھب ار
 هدش رامثتسا یاھورین ھک یراعش اددجم
 نیا ،دندوب شرظتنم ھعماج شکتمحز و
 نیگآرطع ار اضف ناتسدرک زا یلو راب
 و دومن دازآ ار ھتفھن یاھیژرنا ،درک
 زا .دروآ دوجو ھب دننام یب یشھج
 ،جدننس رھش زا ،یبالقنا ناتسدرک
 دایرف روانھپ ناھج تعسو ھب یراعش
 “مسیلایسوس داب هدنز“ :دش هدز
 و ھیونشا لثم اھرھش زا یضعب سپس
 مدرم دی رد هاتوک یعطقم رد هردناوید
 رارق رب ار رارف نایماظن و تفرگ رارق
 جدننس لثم یئاھرھش رد .دنداد حیجرت
 و دش هدیشک شتآ ھب یماظن یاھهاگرارق
 زا رارف زج یراک یماظن یاھورین
 شرا ھب مدرم .دنتشادن دوخ یاھهاگرارق
 شاملاظ ناگدنب و ادخ ات دناهدرب شروی
 .دنشکب ریز ھب ار
 ھب زین ناگدنسیون و نادنمرنھ زا یرایسب
 راک زا زین یدادعت و دنتساخرب ضارتعا

 مدرم بناج رد و دنداد افعتسا دوخ
 دنمرنھ نانز زا یرایسب .دنتفرگ عضوم
 رس زا یرسور ضارتعا ھب زین
 یحایر نویاتک ھلمج نآ زا .دنتشادرب
 ملیف رد ار اخیلز شقن ھک یدنمرنھ

 رد ،دوب هدرک یزاب ربمایپ فسوی
 اسھم هداوناخ ھب یرسور نودب یریوصت
 .تفگ تیلست ینیما
 ینافوت و هدرتسگ نانچنآ تازرابم نیا
 هدنام بقع و هدیمل یاھھیال ھک تسا

 هدروآ تکرح ھب اشخب زین ار ھعماج
 ھب زین نایرازاب زا یشخب .تسا
  .دناھتسویپ نویضارتعا
 و شرتسگ ،ریخا تازرابم ندوب ھناقحم 
 یللملانیب یگتسبمھ ،نآ یرادیاپ
 ،یقرتم رصانع و ناشکتمحز
 قوقح تاسسؤم ،یرگراک یاھاکیدنس
 تعسو ھب ناگدنسیون و نادنمرنھ ،یرشب

  .دروآ هارمھ ھب ار ناھج
 نارود نیا رد و گرزب ناھج نیا رد
 دنکیم یعس یزاوژروب ،ھلاس دص دنچ
 یرازبا تروص ھب ار یعامتجا هدیدپ رھ
 دوس یارب و تیمکاح لامعا ،ذوفن تھج
 ریخا تازرابم ھلمج زا .دریگ رایتخا رد
 .ار مدرم
 رد نورکام ،اکیرمآ رد ندیاب یاقآ
 نارادمدرس ،ناملآ رد زلوش ،ھسنارف
 و دحتم للم نامزاس هدنیامن ،لیئارسا
 تازرابم و ینیما اسھم لتق یارب مھلاثما
 اھنآ .دنزیریم حاسمت کشا مدرم
 “مدرم تازرابم“ رازبا اب دنھاوخیم
 یھالک ناریا رد دوخ عفانم یارب
 و شرتسگ اب ماگ ھب ماگ ام مدرم .دنزودب
 نیا ،دوخ شناد لماکت و هزرابم قیمعت
 متس و رامثتسا ناگدنیامن ،یمس یاھرام
  .تخانش دنھاوخ رتشیب و دنسانشیم ار
 راداوھ ای و دنھد لیکشت یاھورین
 لثم .دنتسین ھچراپکی زین ریخا تازرابم
 یھشوگ رھ رب یعامتجا یاھهدیدپ ھمھ
 نایب ھب .تسا هدروخ یتاقبط رھم نآ
 رد نیضرتعم ینویلیم تازرابم رگید
 یاھهورگ یتاقبط تیھام ،ریخا یاھزور
 الم رب ریظن یب تیفافش اب ار فلتخم
 .تسا ھتخاس
 ناشداھن رد تنایخ و شزاس ھک یاهدع
 ار میظع شبنج نیا دنراد یعس ،تسا
 نآ مد و رس ،دنزاس رثا یب نیمکاح یارب
 لیلقت صخشم تساوخ کی ھب و دنربب ار
  :دنھد
 قح ،دننک ضارتعا ھک دنراد قح مدرم"
 قح و دنورن روز راب ریز ھک دنراد
 ،یداقتعا و شور و شنم رھ اب ھک دنراد

 .دننک باختنا ھنادازآ ار دوخ ششوپ
 میھاوخیم رما نایلوتم زا ھناھاوخریخ
 ار نانز رب یرابجا ششوپ لیمحت ھک
 فلاخم ھک ار ینوناق و دننک فقوتم
 ،تسا تلم تساوخ و تلادع ،یدازآ
 تلم داحتا بزح ھینایب زا( ."دنھد رییغت
 )یمالسا ناریا
 ھک یریظن یب یناشف ناج و شالت ایآ
 زورب دوخ زا ناریا میژر ھیلع مدرم
 ششوپ یدازآ تساوخ ھب طقف ،دنھدیم
 یدازآ میژر رگا ینعی ؟دوشیم ھصالخ
 سامتلا و ھنازجاع تساوخ اب ار ششوپ
 مدرم ھلأسم ،دنک لبقت هورگ نیا ھنایارگ
 ؟تسا هدش لح ناریا
 تیرثکا ھب تنایخ زج یئارگ لیلقت نیا
 .تسین ناریا مدرم
 و یئارگ لیلقت نیا لباقم رد مینیبب لاح
 ار یتسایس ھچ میژر تاماقم ،یگزویرد
 :دننکیم لامعا نیزرابم ھیلع
 هدنامرف یکلم نالیگ هللا تزع رادرس
 ھتشذگ زور ھس رد ھک تفگ یماظتنا
 و شابوا لذارا" یوس زا یتاکرحت
 هداد خر ناتسا حطس رد "نارگشاشتغا
 و جیسب ،سیلپ عطاق دروخرب" اب ھک
 ھک درک رارقا و .تسا هدش ھجاوم "هاپس
 رد ار رفن ٧٣٩ زور ھس ضرع رد
 ۶٠ ھک تسا هدرک تشادزاب نالیگ
 .دنتسھ نز ناشرفن
 و دراد یاھناعبس دروخرب نینچ میژر
 نینچ “یمالسا ناریا تلم داحتا بزح“
 .دنکیم یگزویرد
 بوخ تین اب ھعماج زا یئاھهورگ
 ھن ھک دننکیم حرطم ار یئاھتساوخ
 مدرم یتازارابم تکرح ھب دناوتیمن اھنت
 .دیامنیم زین ھیلخت ار نآ ھکلب دھد ورین
 ناراکردنا تسد و ناگشیپرنھ زا یدادعت

 حلسم یاھورین ھب یاھینایب رد امنیس
 نیمز ار تاگنفت“ دنھدیم زردنا میژر
 شوغآ ھب تشگزاب ھب ار اھنآ و “راذگب
 .دننکیم قیوشت تلم
 دوجوم طیارش نیا رد یماظن یاھورین
 زاب دنناوتیمن تلم شوغآ ھب هاگچیھ
 رد دلوت ودب زا اھورین نیا اریز .دندرگ
 دوخ زا ار نانآ تلم و هدوبن تلم شوغآ
 تلم اب یتاذ ینمشد زین اھنآ و دنادیمن
 یزیچ طیارش نیا رد تساوخ نیا .دنراد
 ھک یطیارش رد .تسین ینکارپ مھوت زج
 شزیر ھب عورش یمالسا یروھمج میژر
 زا یئاھشخب تقو نآ ،دنک راکشآ
 تاجن یارب دننکیم یعس حلسم یاھورین

 ناشن دوخ زا یرگید هرھچ ناشدوخ
 نیمکاح بوکرس مرھا ھب لیدبت و دنھد
 .دنوش یدیدج
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 نابلط تنطلس
 یارب یباوخ ھچ یولھپ اضر مینیبب لاح
 .تسا هدید ناشتازرابم و مدرم نیا

 ناریا اب ھبحاصم رد یولھپ اضر
 ربماتپس ٢۴ خیرات ھب لانویسانرتنیا

 شبنج امش ھک نیا ھب باوج رد ٢٠٢٢
 :دیوگیم دینیبیم ھنوکچ ار زورما

 یاھتسیلایرپما ینعی[ نایناھج«
 دیاب ]...هریغ و یئاپورا ،یئاکیرمآ

 راب کی ناریا مدرم ھب ار ناشخساپ
 ادرف ام نوچ .دننکب نشور ھشیمھ یارب
 ناشدای مدرم ....تفر دھاوخن نامدای
 ریطخ تاظحل نیا رد ھک تفر دھاوخن

 ھچ و درـــک یھارـمھ اھنآ اب یـسک ھچ
 و تسا راب ھب ھن ھک زونھ ».درکن یسک
 ھب تسد هدنیآ تیمکاح یارب ،راد ھب ھن
 .تسا هدش یتسیلایرپما ناھج نماد
 زا یکی رد وا ھک تسا ھتفرن نامدای
 ظفح رازبا نیلوا« :تفگ شیاھھبحاصم
 نیمھ رگم ؟دوب دنھاوخ ایک تکلمم
 ،تسا ناشتسد ھحلسا ھک دنتسین یناسک
 نیمھ ینعی .دنایماظتنا یاھورین نیمھ
 نیمھ ینعی اھیجیسب نیمھ ،اھیشترا
 و یماظن شخب رد هاپس یاضعا
 دای اھنآ ھب ھناردپ هزورما و »شاحلسم
 یاهژیو شقن شترا« ھک دوشیم روآ
 شقن رد رتشیب ھک یئاھنآ رگا یلو دراد
 یراکمھ ماظن اب لاح ھب ات بوکرس
 ماظن ھک دننکیم ساسحا یلو دناهدرک
 مدرم لباقم رد ادرف و تسا ینتفر
 ماظن نیا زا دنناوتیم ،دنتسھ وگباوج
 ».دنوشب قحلم مدرم ھب دنناوتیم .دنربب
 یدروخرب نینچ دراد قح یولھپ اضر
 رد یتاقبط ظاحل ھب وا اریز .دشاب ھتشاد
 ناشکتمحز و نارگراک زا هدنیآ ماظن
 ھناحلسم ار دوخ عفانم دوخ ھک حلسم
 رد و لاح زا .دسرتیم دننکیم یرادساپ
 هدنیآ نارگبوکرس وا ماظن نیمھ
 ار اھنآ و دنیبیم کرادت ار ناشکتمحز
 یزورما نارادساپ هاپس و شترا رد
 زا تنطلس نارادفرط .دنکیم وجتسج
 راعش ،دناهدرک عورش ار یدزد الاح
 ،نز “ ینعی “یدازآ ،نایژ ،نژ“
 نایژ ،نایژ“ ھب ار “یدازآ ،یگدنز
 رد رفن ھس ود و دندرک لیدبت “یولھپ
 مامت رب .دندز دایرف ار نآ ناتسدرک
 ار ناشدوخ رھم youtube یاھوئدیو

 دوخ مان ھب ار شبنج دانسا و دندیبوک
 .دناهدرک طبض
 یاھورین دیاب ،دنکیم مایق ھک یتلم
 حلسم ار دوخ ،دنک حالس علخ ار عاجترا
 نیا ۵٧ مایق رد .دمزرب ھناحلسم و دیامن
 نیا و .تفرگ تروص ھفطن رد رما
 رایسب یزورما شبنج یارب کدنا ھبرجت
 .تساھبنارگ

 :نیدھاجم نامزاس
 ریخا تازرابم لماکت و شرتسگ اب
 ینارحب رد قلخ نیدھاجم نامزاس ،مدرم
 .تسا ھتشگ نابیرگ ھب تسد ریذپان جالع
 ینادنچ داقتعا مالسا ھب رگید مدرم
 رد .دناهدیرب نآ زا ناناوج هژیو ھب دنرادن

 نامزاس کی نیدھاجم نامزاس ھک یلاح
 بان مالسا یژولوئدیا یاراد و یمالسا
 .تسا یدمحم

 و نانز تازرابم یاھھنیمز زا یکی
 یدازآ ،اھنابایخ رد مدرمً    الک و  ناناوج
  .تسا نانز قوقح و ششوپ
 مرن یمالسا ششوپ نیدھاجم نامزاس رد
 ار ششوپ نیا سک رھ و تسا ینامزاس
 ینامزاس یاھمرن اب دنکن تیاعر
 .دوشیم تازاجم
 ھب ھتسباو نامزاس کی نیدھاجم نامزاس
 رد یتسینویھص و یتسیلایرپما یاھورین

 زا یکی ھک یلاح رد .تسا یناھج حطس
 و لالقتسا ام مدرم یساسا یاھتساوخ
 برخم یاھورین ھب یگتسباو مدع
 .تسا یتسیلایارپما
 ھب نیدھاجم نامزاس ،فاصوا نیا اب

 تازرابم عفادم ار دوخ و هدمآ ھنحص
 ششوپ یدازآ عفادم هژیو ھب مدرم
 کاخ و درگ مھ رایسب و دنکیم یفرعم
 .دزادنایم هار

 یتسینومک شبنج
 نیتسار نابیتشپ یتسینومک شبنج
 زا یکی دوخ و مدرم ریخا تازرابم
 شبنج نیا .تسا نآ رادیاپ ناگدنمزر
 رامثتسا نودب ناھج کانبات هدنیآ ھب هاگن
 .دراد اشحف و دایتعا و رقف و گنج و
 :زا تسا ترابع شبنج نیا یاھراعش
 یگتسباو رب گرم ،لالقتسا داب هدنز
 یقرتم یاھورین ھیلک تازرابم داب زوریپ
 رگراک ھقبط تیزکرم ھب هاوخیدازآ و
 یرادھیامرس ھیلع

 تحت یبالقنا ھناحلسم گنج کرادت رد
 .میشوکب یتسینومک شبنج یربھر
 ،ناریا یرادھیامرس تلود داب نوگنرس
 داب زوریپ ،مسیلایسوس داب رارقرب
 ایراتلورپ یروتاتکید
 ناریا یاھتیلم تدحو داب زوریپ
 رگید ،رگراک ھقبط داحتا اب زوریپ
 رد یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز
 یروھمج میژر یبالقنا ینوگنرس
 .ناریا یمالسا
 رییغت بات و بت رد ناریا ھعماج هزورما
 هار نازرابم زا ولمم اھنابایخ .تسا
 راعش ناوتیم طیارش نیا رد .تسیدازآ
 ناوتیم .دز دایرف “مسیلایسوس داب هدنز“
 و تشون یکچوک قاروا رد لقادح ار نآ
 ھب و درک شخپ و تخادنا نیمز رب
 .داد دامتعا دروم ناتسود
 و هدز رامثتسا و شکتمحز مدرم
 یدازآ یارب یھار چیھ هدش بوکرس
 هار رھ .دنرادن مسیلایسوس زج یعقاو
 ،دراد ھک یمیظع یاھھنیزھ اب رگید
 .تسا ھناراکلغد و یماھوا

 ریذپان راکنا تاییعقاو رب مسیلایسوس
 ناریا داصتقا .تسا راوتسا ناریا ھعماج
 ار یئاناوت نیا گرزب تارییغت یارب
 و دنک رذگ یرادھیامرس زا ھک دراد
 یروتاتکید تلود و یتسیلایسوس ھعماج
 نوگنرس نیعجترم رب ھک ار ایراتلورپ

 .دوش اریذپ ،دنکیم رھق لامعا هدش
 شبنج یاھتسایس تھج رد ار دوخ
 .میھد نامزاس یرگراک و یتسینومک

 ایراتلورپ یروتاتکید داب زوریپ
 

 

 ھک دوشیم ھتشون ینامز رد ھلاقم نیا
 ھس ناربھر تاقالم زا ام ھس دودح
 .درذگیم ناریا و ھیکرت ،ھیسور روشک
 اھنآ تامیمصت یهدش یئارجا هزورما
 ریثأت و هدیدرگ راکشآ تاقالم نیا رد
 روشک ھس مدرم تشونرس رب نآ برخم
 لباق نایع ھب ناریا مدرم هژیو ھب
 دش نآ رب یتسینومک مظن اذل .تسیریگیپ

ناریا"تاجن" یارب یئاکیرمآ یاھروتانس اب یولھپ اضر

ناریا رد ششوپ یدازآ و " یسارکمد" یارب شالت وئپمپ و یوجر میرم

یربھر تحت زیمآرھق هزرابم  
ماظن دیق زا یئاھر هار اھنت ایراتلورپ   

تس یراد ھیامرس 

 ھس نارس تاقالم هرابرد یتاکن
 ناریا و ھیکرت ،ھیسور  روشک
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 زیزع ناگدنناوخ امش ھب ار ریز ھتشون ات
  .دنک میدقت
 یلوی ١٩ اب قباطم ١۴٠١ ریت ٢٨ زور

 ،ھیسور روشک ھس یاسور  ٢٠٢٢
 تالضعم لح یارب ،ناریا و ھیکرت
 گنج ؛لیبق زا دوخ یللملانیب و یاھقطنم
 راک میسقت و ھیروس ھلئسم ،نیارکا رد
 .دندرک تاقالم مھ اب نارھت رد نیبامیف
 زا ھکنیارب هوالع ناغودرا و نیتوپ

 لابقتسا دروم اصخش یسیئر فرط
 .دندرک تاقالم زین یاھنماخ اب دنتفرگ
 ندیاب رفس زا سپ ھتفھ کی ھک یتاقالم
 ھچرگا رادید نیا .دش ماجنا ھقطنم ھب
 ناگدننک تکرش زا کی رھ یارب
 ،تشاد ار دوخ صاخ فادھا و اھهزیگنا
 رد ھک یطبترم مھ ھب عفانم تلع ھب اما
 ار اھنآ ،دننک یم لابند ینونک عطقم
 زا اھنآ تاقالم اذل .دز دنویپ مھ ھب رابجا
 .تسا رادروخرب یاهژیو تیمھا
 ،تاقالم نیا رد کی رھ شقن و تیمھا

 – یداصتقا طیارش زا یھاگآ رب هوالع
 ،اھدادرارق یسررب اب ،ناشیعامتجا
 نایم یاھرارق و لوق و اھھمان مھافت
  .تسا کرد لباق اھنآ

 ذاختا ،قرش تمس ھب وتان یورشیپ
 رد ھیسور مسیلایرپما یعفادت عضوم
 و نیارکا رد گنج زاغآ و وتان لباقم
 ،وتان یاھمیرحت ندز رود رد یتامادقا

 رد ینامثع یروتارپما یایحا یادوس
 ھب ناغدرا صخش و ھیکرت تلود
 ،درک تلم ھب وا ھنیرید ھنیک صوصخ
 ناریا یمالسا یروھمج هداعلا قوف شالت
 قیرط زا ھقطنم رد یگدرکرس یارب
 داجیا و مسیرورت مازعا و شرورپ
 ،اھمیرحت ندز رود رد رتعیسو ناکما
 و یاھقطنم تردق ھس نیا یلصا هزیگنا

  .دوب نارھت رد یئآمھدرگ رد یناھج
 لمحتم نیارکا رد گنج لیلد ھب ھیسور
 یارب ادیدش و هدش یتفگنھ جراخم
 مغریلع ھیکرت .دنک یم شالت نآ ناربج
 نارحب ھب ھجوت اب و وتان رد تیوضع
 ار شنابیرگ ھک یاهدننک درخ یداصتقا
 ھیسور اب دوخ طباور ھب تسا ھتفرگ
 یروھمج .دھدیم یاهژیو تیمھا
 تازرابم اب ھجاوم رد ،ناریا یمالسا
 روشک رد یاهدوت و یرگراک رمتسم
 رد ار دوخ تایح ھمادا و هدش هدنامرد
 زا جراخ رد اذل و تسا هدید رطخ
 و عبانم نتشاذگ جارح ھب اب اھزرم
 .ددرگیم یجان لابند ھبروشک یاھتورث
 یئاھمیرحت راشف ریز رد روشک ھس رھ
 ھیلعرب و تسا هدرک مخ ار ناشرمک ھک

 ار تسشن نیا برغ یگدرکرس
 .دندناوخارف
 داضتم عفانم میناوتب رتھب ھک نیا یارب
 تراغ تورث مھس رد ار روشک ھس نیا

 یئآ مھدرگ نیا رد نامروشک زا هدش
  :میروآیم ایوگ یاھنومن ،میھد ناشن

 نیا نامز رد ناریا رد ھیسور ریفس
 نویلیم دص دنچ ناریا :تفگ سالجا
  باوج رد .تسا راکھدب وکسم ھب وروی
 ھب باطخ یمالسا یروھمج ھمانزور
 رجق دھع تایبدا اب :تشون ھیسور ریفس
 :تشون ھمادا رد و .دینزن فرح
 و هدمآ ایند ھب رترید نرق ود نایراکاج
 .تسا ھتفرگ یضوع ار زیچ ھمھ
 دنترابع هدش ذاختا تاقفاوت و تامیمصت
 :زا

 نایم یراجت تابسانم روشک ھس رھ -١
 ،یلحم یاھزرا اب رودقملا دح ار دوخ
  .دننکیم رارقرب
 یناریا فرط اب ھک یتارکاذم رد نیتوپ
 ،هدومن تبحص مھ ناغدرا اب و ھتشاد
 ار نیبامیف تالماعم ھک تسا هدرک دیکات
 سروب رازاب رد .دنھد ماجنا ھیکرت ریل اب
 وروی و رالد رانک رد :دش ھتفگ مھ ناریا
 رد نیا و دش دھاوخ هدافتسا زین لایر زا
 تکرش اب مورپزاگ دادارق ھب تدم زارد
 .دوشیم طوبرم ناریا تفن

 نیزرابم ھب ھیکرت ھلمح رس رب قفاوت -٢
 لاح نیع رد و قارع و ھیکرت رد درک
 یارب نایوجھانپ تشگزاب و ھیروس تابث
 نیا هدش ناریو یاھتخاس ریز یانب
  .روشک
 ھیروس زا جورخ رد ناریا رب راشف -٣
 و رالد درایلیم دص زا شیب ھنیزھ میریلع
 یناریا حلسم ورین  رازھ دنچ ندش ھتشک
 .روشک نآ رد
 دوب هدرک مالعا البق یاھنماخ ناریا رد
 رایسب ار ھیروس یضرا تیامت ظفح ھک
 ھس تاقالم نیا زا دعب یلو .دنادیم مھم
 ھب کیدزن دارفا و هاپس زا یئاھاون ھبناج
 ندنام ندوب لصاح یب رب لاد یاھنماخ
 نیع رد  .دسریم شوگ ھب ھیروس رد
 نیتوپ اب شتاقالم رد یاھنماخ لاح
ً     الماک ار نیارکوا دروم رد وا تسایس
 ھچنانچ نیارکا ھیضق رد " :دومن دییأت

 ،دیتفرگ یمن تسد ھب ار لمع راکتبا امش
 بجوم ،دوخ راکتبا اب لباقم فرط
  ".دشیم گنج عوقو
 یاھرقم ھب ناریا ھلمح رس رب قفاوت -۴
 نونک ات ام .قارع رد ناریا یاھدرک
 یاھورین رقم ھب رابگرم ھلمح ھس دھاش
 طقف ھک میاهدوب قارع رد یناریا درک

 تلود یبناج و یحیولت ضارتعا دروم
 .تفرگ رارق قارع
 ھنارگتراغ یداصتقا یاھدادرارق -۵
 :ناریا اب ھیسور و ھیکرت
 یمسر مروت روشک نیا نامدرم :ھیکرت

 یخرب لوق ھب .دنکیم ھبرجت ار %٨٠
 تیعقاو زا یمین مروت نیا ناسانشراک
 .تسا

 
 یاھنماخ اب تاقالم زا سپ ناغودرا
 درایلیم مینو تفھ تراجت مجح :تفگ
 نیا .دراد دوبھب یاج زونھ لاس رد رالد
 لاس رد رالد درایلیم ٣٠ ات دیاب تراجت
 یراکمھ نینچمھ .ددرگ ریذپ ناکما
 ھیصوت زاگ و تفن ھنیمز رد رتشیب
  .دوشیم
 ار دوخ یعیبط زاگ %١٠ نونکا ھیکرت
 یمین ھک یئاجنآ زا .دنکیم ھیھت ناریا زا
 دراو ھیسور زا ھیکرت زاین دروم زاگ زا
 یارب ناریا زا زاگ رتشیب دیرخ ،دوشیم
 لاکشا ھیسور اب شتابسانم رد ھیکرت
 .دنکیم داجیا
 رد ھک  یتسیلایرپما ون ھیکرت داصتقا

 ھمھ رامثتسا تمیق ھب ریخا یاھلاس
 زورب و ناشکتمحز و نارگراک ھبناج
 یبوخ دشر ،یعامتجا قیمع یاھنارحب
 یروتارپما یادوس اب ،دھدیم ناشن ار
 ،میظع قلعم یاھلپ نتخاس ھب ینامثع
 و گرزب یاھهاگدورف و دجاسم
 ھتخادرپ هریغ و نردم یاھھناخپاچ
  .تسا
 ،ھبناج ھس تاقالم نیا زا دعب روشک نیا

 یارب ار دوخ یزرم نورب تایلمع
 رد "قلخ عفادم یاھناگی" فیعضت

 ،اھدرک یربھر ھب ھیروس لامش
 دنکیم اعدا اریز .تسا هدرک رتزکرمتم
 تحت ار ھقطنم نیا ھک یئاھناگی ھک
 اک پ تالیکشت زا یباعشنا ،دنراد لرتنک
 یتسیرورت نامزاس کی ارنآ ھک دنتسھ اک
 .تسا هدرک دادملق
 اراکشآ فلتخم یاھھنیمز رد ھیسور
 رد .تسا ھتفرگ هدیدان ار ناریا عفانم
 یروھمج میژر و نیتوپ یاھھمان مھافت
 هرھب رد مورپزاگ ھک تسا هدمآ یمالسا
 سراپ و شیک یزاگ نادیم زا یرادرب

 یلم تکرش ھب یتفن نادیم شش و یبونج
 مورپزاگ نآ رب هوالع .دنک کمک تفن
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 لیمکت رد ناریا زا دھاوخیم
 .دنک ینابیتشپ عیام زاگ یاھهاگورین
 یاھھنیزھ ناریا یارب ھک یتالماعم
 ھب نالک یاھدوس ھیسور یارب و نیگنس
 یلاح رد نیا و .دروآ دھاوخ ناغمرا
 تسایس رواشم فوکاشا یروی ،ھک تسا

 رتشیب رد" :تشاد راھظا نیتوپ یجراخ
  ."تسا ناسکی ام عضاوم لئاسم
 ،زین ناریا رب مکاح ھشیپ تنایخ ناربھر
 نیا یارب یدرایلیم اھهد جراخم
 اھهد یاھدوس اب ھک ار نیمزرس
 هولج "ناسکی" ،ھیسور یارب یدرایلیم
   .دنریذپیم ،تسا هدش هداد
 لک ریبد ینیسح دمحم دیس نآ رب هوالع
 یتفن یاھهدروآرف هدننک رداص ھیداحتا
 یاھررض زا یاھشوگ هراب رد ناریا
 تسایس زا یشان ھک ار ناریا تفگنھ
 نونکا ،تفگ ،تسام روشک اب وکسم
 اب ار ھیسور ماخ تفن دنھ ھکنیا رب هوالع
 ھک ار ناریا ریق ،درخیم رتنازرا تمیق

 اب تسا دنھ رازاب شتارداص هدمع
 ھک یروط ھب .تسا هدرک ھجاوم لگشم
 ١٠٠ دودح ھناھام ھتشذگ ھھام ھس رد
 ھتفای شھاک ام ریق تارداص نت رازھ
 نت رازھ ٣٣٠ ھب نت رازھ ۴٣٠ زا ینعی
 .تسا هدرک ادیپ شھاک
 تکرش لماع ریدم ،رھم ھتسجخ نسحم
 مئاق ،فوکرام یلاتیو و ناریا تفن یلم
 ھیسور مورپزاگ تکرش لماع ریدم ماقم
 یدربھار یراکمھ ھمان مھافت نارھت رد
 اضما رالد درایلیم ۴٠ دودح شزرا ھب
 تروص رد یاھمان مھافت نیا .دندرک
 یارب رالد درایلیم ۴٠ ندش یئارجا
 ھب ضوع رد و درادیم رب جرخ ناریا
 تامدخ یسور یاھنرسنک ندش رت ھبرف
   .دھدیم ھئارا یاهدنزرا

 .تسشن نیا ھب اکیرمآ ساکعنا
 رد ھک وتان وضع یاھروشک  یلک فدھ
 یماظن یاھھنیزھ زا %٨۵ رضاح لاح
 ،دنا هداد صاصتخا دوخ ھب ار ناھج
 و ھیامرس زا تظافح زج یزیچ
 نایم نیا رد .تسین یناھج یاھرازاب
 ،یلصا بلط گنج ناونع ھب اکیرمآ
 رد اھروشک ریاس عومجم زا رتشیب
 تلود .دنکیم ھنیزھ یماظن ھنیمز
 یاھدس مامت تسا لیام ھک اکیرمآ

 اپ شیپ زا ار نیچ تمس ھب شاتکرح
 ھب تبسن رگید روشک رھ زا ،درادرب
 زا سپ اذل .تسا رتساسح ناریا عیاقو
 یوگنخس ، نارھت رد ھبناج ھس تاقالم
 دروم رد اکیرمآ ھجراخ روما ترازو

 ھناگ ھس تسشن رد ھحورطم لئاسم
یم یتوافت یب راھظا  ارھاظ نارھت  دنک                   ً           
 روشک ھس تاقفاوت ھلأسم دروم رد یلو
 و ناریا یاھتسھ ھلأسم رس رب نارھت رد
 تھج ھیسور ھب ناریا یاھدابھپ لیوحت
 ناشن تیساسح نیارکوا ھیلع هدافتسا
 « :دیوگیم ھبحاصم کی رد وا .دھدیم
 زا ھک میاھتفگ تحارص اب ام منکیم رکف
 قفاوت[ ماجرب زا یلبق تلود جورخ نامز
 ھک تسین هدیشوپ یسک رب ،]یاھتسھ
 هدرک ادیپ شیازفا ناریا ریذپتفاکش داوم
 یارب ھک ینامز ینعی ،نآ زیرگ نامز و
 یفاک ریذپتفاکش داوم ندروآ تسد ھب

 رد ،یاھتسھ حالس کی دیلوت تھج
 ،دنک دیلوت تاحیلست دھاوخب ھک یتروص

 زا .تسا ھتفای شھاک یریگمشچ روط ھب
 رتمک ای ھتفھ دنچ ھب لاس کی دودح
 هدش دھعتم روھمج سییر ...تسا هدیسر
 حالس کی ھب هاگ چیھ ناریا ھک تسا
 دروم رد وا .»دنکن ادیپ تسد یاھتسھ
 قیقد دصر ھب ام« :تفگ ناریا یاھدابھپ
 ام یاھمیرحت مامت .داد میھاوخ ھمادا
 رھ .دنتسھ اجرباپ و دنوشیم ییارجا
 لومشم تسد نیا زا یاھلماعم ھنوگ
 هدامآ ای ام ھک دش دھاوخ ییاھمیرحت
 ناھج یاھروشک رگید الامتحا ای میاهدرک
 یعوضوم نیا ،نیاربانب .دناهدرک هدامآ
 میھاوخ دصر ار نآ نانچمھ ام ھک تسا
 ».درک

 :یدنبعمج
 اب ھک یطیارش نیارکوا گنج عورش اب
 ریز ار یبطق کت تیمکاح ،دنت یاھماگ
 نیا و تشادرب دنلب یزیخ ،دربیم لاؤس
 یفتنم اعطق ار تیمکاح ندوب یبطق کت

  .تخاس
 رگید یاھروشک و یتسیلایرپما یاھورین

 یانبم رب یاھظحل رھ رد یرادھیامرس
 میسقت دنور رد یللملانیب یاھورین دنیآرب
 ھس ناربھر تاقالم .دنتسھ ناھج ددجم
 رادتقا میسقت تمدخ رد زین روشک
 .تفرگ تروص یروشک و یاھقطنم
 ،ھنارگتراغ یاھدادرارق نتسب اب ھیسور
 ار ام روشک نیمزرس و تسایس ،داصتقا
 ،ھیکرت .تفرگ دوخ تردق دی رد رتشیب

 شیازفا ار ناریا زا شایداصتقا تراغ
 و ھیسور قفاوت اب ار شرادتقا ھطیح ،داد
 داد طسب ھیروس یاھدرک ھقطنم ات ناریا
 تورث یاھرد ندوشگ ءازا رد ناریا و
 طقف ،روشک ود نیا یور ھب شنارک یب
 قارع رد یناریا یاھدرک ھب مجاھت هزاجا

 ھس نیا تاقالم نایرج رد .تفرگ ار

 ھب رگید روشک ود و هدنزاب ناریا ،ربھر
 .دندوب هدنرب ھیسور هژیو
 تردق ود صخشم طیارش نیا رد
 کی و - ھیکرت و ناریا – یاھقطنم
 رد ار دوخ ھھبج ھیسور – یناھج تردق
 تراغ تمیق ھب اکیرمآ تردق ربا لباقم
 عاضوا و هدومن میکحت ،ام روشک رتشیب
 و نیچ عفن ھب ناھج میسقت یارب ار
 دنور نیا .دندرک مھارف رتشیب ھیسور
 موس یناھج گنج ات و دراد ھمادا زونھ
 ھمادا یتسیلایسوس یناھج بالقنا ای و
 .تشاد دھاوخ
 
 
 
 
 
 
 

 نابز داجیا و ثحب ھب دورو یارب
 رد مینادیم مزال ،هدنناوخ اب کرتشم
 ھئارا تسینیمف و مسینیمف زا یفیرعت ادتبا
 .میھد
 یوسنارف هژاو زا مسینیمف هژاو

minisme Féمسینیمف .تسا هدش قتشم 
 ربارب ناینب رب ھک تسیییرکف نایرج
 طیحم رد ،ھناخ رد ،درم و نز یتیسنج
 رد یعامتجا یاھتیلاعف ھیلک رد ،راک
 هدیدرگ انب یرادھیامرس راتخاس نیمھ
 یارب ھک تسا یسک تسینیمف .تسا
 ھجیتن رد .دشاب لاعف رواب نیا ققحت
 .دشاب درم ای و نز دناوتیم تسینیمف
 

 نایرج رد اپورا رد مسینیمف روھظ
 رد .تفرگ لکش ھسنارف ١٧٨٩ بالقنا
 ،یربارب ،یدازآ :راعش بالقنا نیا
 راعش نیمھ یارب و دش هدادرس یردارب
 شکتمحز و رگراک نز ٨٠٠٠ یربارب
 تعرس .دندرک تکرح یاسرو یوس ھب

 ھسنارف نانز یتسینیمف لقتسم شبنج
 رد ھک تفریم شیپ ناباتش نانچنآ

 تکرش« :تشون ،زرتپ وتا زیول ،١٨۴٣
 ھکلب قح اھنت ھن یتلود روما رد نانز
  ».تسا ھفیظو
 رد یتسینیمف شبنج ھفطن ناریا رد
 تنطلس نامز رد ینعی ١٩ نرق طساوا
 و نیعلا هرق مایق لکش رد هاش نیدلارصان
 لکش “تشدب“ تشد رد وا باجح فشک
 نارود رد هژیو ھب دعب ھب نآ زا .تفرگ
 اب ام نآ زا دعب و تیطورشم

 مسینیمف     

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد
 دیدنویپب ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
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 ھک نانز نیب رد یروھشم یاھتیصخش
 هزرابم نادرم اب  قوقح یواست یارب
 اشاپ بنیز لثم .میتسھ ور ھب ور دناهدرک
 روھظ لاح نیع رد .یماصتعا نیورپ و
 رد نانز قوقح زا عافد یاھنامزاس
 ریگ مشچ زین ھطورشم زا دعب و نایرج
  .تسا
 هدیدپ رھ لثم زین مسینیمف لاح رھ ھب
 ناریا رد یفلتخم تاعونت اب ،یعامتجا
  .تسا هدمآ دیدپ
 دوجو یعامتجا راشف و متس اجک رھ
 و متس زا یئاھر یارب اجنامھ رد ،دراد
 ھب نوگانوگ تاشیارگ و تارکفت ،راشف
 نینچ زین مسینیمف دروم رد .دیآیم دوجو
 زین مسینیمف رد اذل .تسا مکاح یدنمنوناق
 ھک تسا ھتفرگ لکش یفلتخم تاشیارگ
 :زا دنترابع اھنآ نیرتمھم
 نایرج نیا .یمالسا مسینیمف -١
 تس ینایرج نیرتبرخم و نیرتعجترم
 ار ھعماج رد یتسینیمف تکرح لک ھک
 دقتعم نایرج نیا .دنکیم وربآ یب و ماندب
 “زیگنارھم“ تایآ ھب ھیکت اب ھک تسا
 رد اھیتلادع یب رب ناوتیم نآرق

 هریچ نز دروم رد ھعماج و هداوناخ
 ٣                       ً          خیرات رد ینیسحریم مناخ  الثم .تشگ
 یب یب رد یدرگزیم رد ٢٠١٧ ربماتپس
 یارب یمالسا عماوج رد« :دیوگیم یس
 دشاب ھتشاد درکراک دناوتب مسینیمف ھک نیا
 ھتشاد قیبطت گنھرف اب و دشاب ینید دیاب
 تبحص گنھرف نامھ نابز ھب ای ،دشاب
 یمالسا نیناوق ناناملسم یارب و ...دنک
 ناشرد تلادع حور ھک دنتسھ ینیناوق
 رطاخ ھب اھنز ناریا رد ...تسھ
 متس و ضیعبت دروم ناشتیسنج
 نابز شنابز« مسینیمف نیا ».دنتسھ
 ار شاتیعورشم عبنم و تسا یمالسا
 کی زا اھتنم .دریگیم مالسا زا
 یریوصت ھک مالسا زا یریوصت

 ریوصت و .تسا ھنایارگتلادع
 ام نامز رد و ام لصا رد ھنایارگتلادع
 نکمم یتیسنج یربارب و یربارب نودب
 جایتحا ار یمالسا مسینیمف ام ...تسین
 یمالسا مسینیمف هرھچ نیرتھیرک ».میراد
  نز شقن ندرک ھصالخ رد ناوتیم ار
 ھظحالم “یرادھناخ و یردام ھفیظو“ ھب
   .درک
 ھب جایتحا شیارگ نیا ندوب یعاجترا
 ھطبار نیا رد یلاثم یلو درادن تابثا
 ناریا رد .دنکیم رتنشور ار نآ تیھام
 یکی لاح .تسیرابجا نانز ششوپ عون
 کمک اب دیاب نانز دیوگیم و دوشیم ادیپ
 راتساوخ مالسا ھنایارگتلادع نیناوق
 .دنشاب ششوپ یدازآ

 ھبنج رب رتشیب :یقالخا مسینیمف -٢
 یقارن شرآ رتکد .دراد ھیکت نآ یقالخا
 ١۴ رد دوخ ینویزیولت ھبحاصم رد
 مسینیمف« :دیوگیم نینچ ٢٠٢٠ ربماون
 یانعم ھب .یقالخا شبنج کی ھباثم ھب
 تلادع شبنج ھباثم ھب مسینیمف رتقیقد
 رد ھک میوشیم ھجوتم ام ...تسا یھاوخ
 عون کی میدرک قلخ ھک یعامتجا ماظن
 عون کی .دراد دوجو یقالخا فارحنا
 داحا زا یھورگ ھب تبسن اوران ضیعبت

 ھفیظو و هدش ھتشاد اور ام ھعماج
 نیا عفر رد ھک تسا نیا ام یقالخا
 شالت یقالخا فارحنا ای یراجنھان
 ».مینکب
 تلادع شبنج قوف عضوم یانبم رب

 نیا .تسا یقالخا شبنج کی یھاوخ
 یب .تسین یئوگ هدوھیب زج یزیچ
 تایقالخا زورب ھب دناوتیم یتلادع
 دوخ یلو دنزب نماد دساف و هدننک زئمشم
 بقع تابسانم کی زا یشان یتلادع یب
 یگنھرف و یسایس – یداصتقا هدنام
 تلادع شبنج کی تمس اذل تسا

 یسایس یداصتقا عناوم رییغت ھناھاوخ
 یقالخا رگا نز رب متس .تسا یتلادع یب
 ھظعوم و شزومآ اب ار نآ دشیم ،دوب

 تعسو ھب نز رب متس یلو .درک لح
 راتخاس عبات ،تسا ناھج و ناریا
 یاهزادنا ات و یسایس – یداصتقا
 .تسا ھعماج نآ گنھرف

 نیا ھصخشم :لاکیدار مسینیمف -٣
 ھیلع نانز  تاساسحا کیرحت مسینیمف
 نیا رب رکفت هویش نیا .تسا نادرم
 رالاس نادرم نوچ ھک تسا داقتعا
 یرالاس درم اب هزرابم رد سپ ،دنتسھ
 اب دیاب .دیشک ریز ھب ار رالاس نیا دیاب
 درم ھکیرا زا ار وا و درک هزرابم درم
 رکفت عون نیا .دومن نوگژاو یرالاس
 رما کی ھن ار یتیسنج یرباربان لضعم
 و یتیسنج ھکلب یعامتجا و یخیرات
 رثا نیرتادص ورس رپ .دنیبیم یدرف

 ژنامراھ نیلپ مناخ باتک یشنیب نینچ
 عبنم کی باتک نیا .تسا یوسنارف
 نینچ .تسا نادرم ھیلع ینکارپ ترفن

 ھب باعشنا ھعماج رد ،یرکفت هویش
 رد ھن ار نادرم و نانز .دروآیم دوجو
 لباقت رد ھکلب ،لضعم لح یارب مھ رانک
 یارب ار طیارش و دھدیم رارق مھ اب
 راشف شیازفا تھج رگبوکرس یاھورین
 بقع نیا .دنکیم مھارف رتشیب نانز رب
 .تسا مسینیمف عون نیرتهدنام
 مسینیمف عون نیا :لاربیل مسینیمف -۴
 و یتیسنج یاھیربارب ان ندودز ناھاوخ
 رد درم و نز قوقح یواست رارقتسا

 و هدوب یرادھیامرس راتخاس نیمھ
 .درادن شرتسگ نیا زا شیب شداقتنا

 شرگن نیا :یتسیلایسوس مسینیمف -۵
 ھک یرالاس درم ھک تسا دقتعم یتسینیمف
 یرشب ھعماج رد یتاقبط هزرابم تمدق
 لضعم اب یرادھیامرس ماظن رد ،دراد ار
 - یداصتقا یقوقح یب و راک میسقت
 رد ،هداوناخ و دیلوت رد نانز یعامتجا
 ھب ار نانز رب متس تدش و ھتخیمآ مھ
  .تسا هدناسر تیاھن
 ندوب یخیرات ارف تلع ھب مسینیمف نیا
 ار نز رب متس لضعم لح ،یرالاس درم
 یتاقبط ارف یرادھیامرس ھعماج رد
 درم تیمکاح تلع ھب ینعی .دنیبیم
 اوژروب نز رب متس ،ھعماج رد یرالاس
 نز رب متس گنسمھ ار شدرم بناج زا
 یبایزرا دیلوت و هداوناخ رد رگراک
 یتیسنج متس یتاقبط یاھزرم و دنکیم
 رد .دربیم نیب زا ار ھناخراک و ھناخ رد
 دنچ زا ھک ار یتسیسکرام لصا نیا عقاو
 میسقت تاقبط ھب عماوج شیپ لاس رازھ
 یتاقبط رھم یعامتجا هدیدپ رھ و دناهدش
 رد و دنکیم یفن ار دراد یناشیپ رب
 دیامنیم رظن یدجت مسیسکرام
                            ً  شزاس فارحنا نیا )مسینویزیور (
 زیوجت ار نز ھلئسم دروم رد یتاقبط
 .دناشکیم فارحنا ھب ار بالقنا و دنکیم
 تسفینام زاغآ رد سلگنا و سکرام
 ھمھ خیرات« :دنسیونیم تسینومک بزح
 یتاقبط هزرابم خیرات نامز نیا ات عماوج
 تسیلایسوس یاھتسینیمف ».تسا هدوب
 .دننکیم رظن دیدجت شزومآ نیا رد
 تاشیارگ مامت ،دوشیم ھظحالم ھکنانچ
 مسینیمف یانثتسا ھب یتسینیمف گرزب

 رب متس عفر دننکیم شالت ،یتسیلایسوس
 نامزاس یرادھیامرس ھعماج رد ار نز
 نوریب راتخاس نیا زا ار ناشیاپ و دنھد
 ھب ھک زین یتسیلایسوس مسینیمف .دنراذگن
 رظن یتسیلایسوس ھعماج رد نز یدازآ
 نز ھلئسم زا یتاقبط کرد کی ھن ،دراد
 یتاقبط ءاروام کرد کی ھکلب نآ لح و
 ھیلک نانز یمھ اب ھمھ ھھبج داجیا و
 .دھدیم ھئارا نآ لح یارب ھعماج تاقبط
 و کیتکلاید مسیلایرتام هاگدید زا
 رما کی ،نز رب متس ،یخیرات مسیلایرتام
 تاقبط طسوت ھک تسا یتاقبط - یخیرات

 اذل .دوشیم و هدش لامعا نونک ات مکاح
 و تسایس ،داصتقا رد ھشیر متس نیا
 ،داصتقا .دراد مکاح تاقبط گنھرف

 ادج مھ زا ناوتیمن ار گنھرف و تسایس
 زا لقتسم ار کی رھ ناوتیمن ،درک
 یبایزرا ھب و دومن یسراو یرگید



 
 ١۶ هرامش – ١۴٠١ رھم ١٧                                                                                                    نومک
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

10 

 ادج و گنتاگنت طابترا رد ھس نیا .دیسر
 .دنرگیدکی زا ریذپان
 ھعماج رد نانز یتسدورف و متس ناینب

 اب نانآ یداصتقا یرباربان ،یرادھیامرس
 ھب ھک یرباربان نیا .تسا نادرم

 ،نانز لاغتشا رد یدج یعناوم تروص
 راک و دیلوت ھسورپ رد نانآ رتمک دزم
 یلصا لماع ،دبای یم یلجت ،یتامدخ
 – یسایس و یناور یاھراشف مامت
 .دشابیم نانز رب یگداوناخ و یعامتجا

 هدنار تارادا ای و ھناخراک زا ھک ینز
 ھب شرھوش ھک تسا یلوپ رظتنم و هدش
 ار دوخ یاذغ نآ اب دناوتب ات دروایب ھناخ
 ورف درم ھب تبسن ھناخ رد ،دنک مھارف
 راک اب ھناخراک رد ھک ینز .تسا تسد
 یرتمک دزم زا ،درم اب یواسم
 ھناخراک نامھ رد ،تسا رادروخرب
 .دراد رارق یتسدورف رد درم ھب تبسن
 رد یتابسانم نینچ تدم ینالوط رارقتسا
 ھب یرالاس درم گنھرف ھعماج و درف
 ندوب لقع یب و ینوبز ،دروآیم دوجو
 شقن ندش ھصالخ و ،دنکیم غیلبت ار نز
 یکی یرادھناخ و یردام ھفیظو ھب نز
 ھعماج یگنھرف یداصتقا ناکرا زا
 نودب رگا تالضعم نیا یلو .ددرگیم
 هدودز ھعماج زا دوز ،دنشاب ینابیتشپ
 و یعاجترا ،هدنام بقع اریز ،دنوشیم
 اب مومذم یاھهدیدپ نیا .دنتسھ ارگسپاو
 مکاح ھقبط یسایس تردق ینابیتشپ
 .دننامب اجرباپ دنناوتیم
 رگا .دوشیمن ھصالخ اج نیا ھب راک یلو
 یاھهدیدپ نینچ اب و دنشاب هاگا مدرم
 و یداصتقا راشف ،دننک هزرابم یبرخم
 رود لباق یگداس ھب زین یسایس
 مکاح ھقبط گنھرف اج نیا رد .دنانتخیر
 ،مومذم تابسانم نآ ندرک یدبا یارب

 میکحت یارب .دراد لوا ھجرد ترورض
 ھب ندز نماد ،نیمکاح هاوخلد تابسانم
 گنھرف دشر زا یریگولج ،تافارخ
 یاھرایعم نداد رارق ،اھهدوت یقرتم
 یاھرایعم یاجب کیژولوئدیا و یبھذم
 تھج نمشد و تسود تخانش رد یتاقبط
 ،ھعماج نانز و نادرم نیب رد باعشنا

 .دراد مات ترورض
 اب :ھک دوشیم ھجیتن دش ھتفگ ھچنآ زا
 رھ رد یتسینیمف تارظن و اھهدیا
 ار رس ھس یالویھ نیا ناوتیمن شابلاق
 راک تروص رد یتح اریز .دومن عفد
 رد اھتسینیمف ھبناج ھمھ و قیمع
 ای و یرالاس درم اب یگنھرف هزرابم
 ھیلع ای و یداصتقا متس ھیلع هزرابم
 ،ھبناجکی تازرابم نیا ،یسایس راشف

 زا یوزنم یبسن روط ھب و لکشتم ریغ
 .تسا یبالقنا ھعماج
 ،ددعتم یاھمتس زا نز تاجن ھجیتن رد
 زا راک .تسیراد ھیامرس دض بالقنا راک
 مامت ببسم ھک یماظن ندرک نک ھشیر
 بالقنا زا ،تسا ناماسبان یاھدرد نیا

 و طقف نانز .دوشیم زاغآ یتسیلایسوس
 لماک یدازآ ھب یتسینومک ھعماج رد طقف

 ھعماج رد اھنآ .دیسر دنھاوخ
 رایتخا رد ناکما ھنوگ ھمھ یتسیلایسوس
 ھنخر یاھھشیر یهدنام سپ ھک دنراد
 یتاقبط متس و یرالاس درم نفعتم هدرک
 .دنناکشخب ناینب زا ماگ ھب ماگ ار دوخ رب
 شبنج کی ،یتسینیمف شبنج لاح رھ ھب
 ندروآ تسد ھب یارب تسا یعامتجا
 اب .کیتارکمد یاھتساوخ یخرب
 ادیدش تیھام تلع ھب یمالسا مسینیمف
 دومن هزرابم ھبناج ھمھ دیاب شایعاجترا
 ھمھ ھب ملع اب ار رگید تاشیارگ یلو
 لثم .درک ینابیتشپ ناشیاھدوبمک
 ،ششوپ یدازآ زا اھتسینومک ینابیتشپ
 یشیدنا رگد یدازآ ،تاعوبطم یدازآ
   ...و
 و تاکرح نیا رد تکرش و ینابیتشپ اب

 داد رییغت ار اھنآ ریسم ناوتیم اھشبنج
 ار نآ یتسیلایسوس یوس و تمس و
 .دومن نیمضت
 یئاھشبنج نینچ درط و ویساپ عضوم
 ناسآ اھنآ رد ار میژر رصانع روضح
 .دزاسیم دوخ ھمیمض ار اھنآ و دنکیم
 و شبنج رھ ھب میفظوم اھتسینومک ام
 زرم ناریا یتسیشاف میژر اب ھک یھورگ
 اھنآ زا ھناقداص ،میوش کیدزن دراد
 رد اھنآ تافارحنا اب و میئامن ینابیتشپ
 هزرابم کرتشم یاھیراکمھ ھسورپ
 .میئامن
 

 
 
 
 

 

 

 و نیرتالاو ندرک دوبان ینعی مادعا«
 .ھعماج و تعیبط لوصحم نیرتدنمشزرا
 - کیژولوئدیا رایعم اب ھن شزرا نیا

 ناونع ھب ناسنا رایعم اب ھکلب یسایس
 یارب ھک یدام ناھج هدیدپ نیرتلماک

 هدرک شالت ھعماج لک نآ یئاراک و دشر
 ھچ ،مادعا اذل .تسا شجنس دروم ،تسا
 ھعماج رد یبالقنا دض رصنع کی مادعا
 ھعماج رد یبالقنا کی مادعا ھچ ،یبالقنا

 راک تیانج کی مادعا ھچ ،یرادھیامرس
 هریغ و یتاقبط نمشد ای و یعامتجا

 یرشب دض و ھناراک تیانج یلمع
 یتاقبط هزرابم و مادعا ھلاقم زا( ».تسا

 )۴ هرامش نومک –
 ینامز رگید ناسنا تسد ھب ناسنا نتشک

 یدوبان ناسنا کی ھک دریگیم تروص
 دوخ تایح ھمادا طرش ار رگید ناسنا
 مامت ھک یناسنا رگید نایب ھب .دنادب
 ھب یلماع رھ طسوت تایح ھمادا یاھرد
 نآ ددرگیم ممصم ،هدش ھتسب شیور
 .درادرب هار رس زا ار لماع
 یرادھیامرس تلود دروم رد نوناق نیا
               ً     میژر .تسا قداص  الماک زین ناریا

 هداتسیا هاگترپ ھبل  یمالسا یروھمج
 اب ار شدوخ ،ناریا میژر .تسا

 و برخم ،ھنارگلواپچ یاھتسایس
 ھیلع یسایس یداصتقا زادنارب نامناخ
 طقف .تسا هدناشک یتسین هاگترپ بل مدرم
 ھقبط ھک یاھبرض ،رگید ھبرض کی
 یربھر تحت ناشکتمحز رگید و رگراک
 یرسارس و نیتسار تسینومک بزح
 دھاوخ طوقس ،دروآ دراو نآ ھب ناریا
  .درک
 یریگ لکش ناوا نامھ رد ناریا تلود
 .درک ساسحا نانز بناج زا ار رطخ نیا
 .دز راتشک و بوکرس ھب تسد ھلصافالب
 بناج زا ار رطخ نیا گنج نایرج رد
 زین یضاران تاقبط و راشقا نیلاعف
 و ھجنکش ،نادنز ھب و دومن ساسحا
 گنج زا دعب .تخادرپ اھنآ مادعا
 عبانم ھب دوخ تایح ھمادا یارب تسیابیم
 تسیابیم اذل ،دبای تسد یللملانیب یلام
 و یللملانیب میظع یاھتکرش تساوخ ھب
 نیا ھیلع ،دوش میلست اھنآ ھیامرس دورو
 تسد ورف تاقبط ،برخم یاھتسایس
 .دندرک ملع دق یسایس نیزرابم و ھعماج
 ھب تسد و دید هاگترپ بل ار دوخ میژر
 .دز ینادنز یسایس لاعف نارازھ ماع لتق
 یارب رازبا ود یمالسا یروھمج میژر
 :دراد دوخ تایح ظفح
 رازبا نیا :یبھذم تافارخ و بھذم -١
 و یرب راک میژر تیمکاح یادتبا رد
 نادرم تلود .تشاد یئازس ھب ریثأت
 رطخ رد مالسا دایرف اب دنتسناوتیم
 ام یاھرواب ھب نارفاک اتبیصماو ،تسا

 جیسب ار ناسنا اھنویلیم ،دناهدرک ھلمح

 ناریا رد مادعا و تافارخ جاور

 
نیتسار تسینومک بزح  

 یژولوئدیا ینامزاس لکش ناریا 
تسایراتلورپ  
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 و ناریا گنج زا دعب هژیو ھب .دننک
 ھک دندوب هدرک قیقلت نازابرس ھب ،قارع
 .دیداد دیھش و دیتفر رفک گنج ھب امش
 رفک ریثأت تحت ھک ار ینیضرتعم دیاب

  .میرادرب هار رس زا ،دنراد رارق یمادص
 لامعا و نامز تشذگ اب رازبا نیا

 قوف و ،یمدرم دض یاھتسایس
 ریثأت و اھ ھنیمز مامت رد میژر یعاجترا
 و راک یاھهدوت یگدنز رد نآ برخم
 و تفرشیپ و بناج کی زا تمحز
 ،رگید بناج زا ھعماج رد ملع شرتسگ
 ھب .دش ھتساک شریثأت زا مارآ مارآ

 ریغ رامآ کی یانبم رب ھک یروط
 ناریا رد رفن رازھ هد دنچ زا ھک یمسر
 مدرم دصرد ٧٠ زا شیب دودح ،هدش ھیھت
 بھذم و مالسا نید ھب یداقتعا رگید
 ار نایتلود یفارخ تاغیلبت و دنرادن عیشت
 .دننکیم لابقتسا دنخزوپ اب
 یمالسا یروھمج میژر دوجو نیا اب
 اھنآ یحور یدوبان و مدرم قیمحت یارب
 کی :دمدیم تافارخ قوب رد اباھم یب
 ردام مکش زا یتقو یاھنماخ یلع زور
 زور کی ،دیوگیم یلع ای دیآیم رد
 دنکیم بیج رد تسد مالسا ربمغیپ دمحم
 ماعطا ار رفن اھدص شکرابم بیج زا و
 ثعاب یباجح یب زور کی و دیامرفیم
 ار نیعبرا رگید زور و ددرگیم ھلزلز
 رفن اھهد و دننکیم رازگرب قارع رد
 و دننکیم صقان و نینوخ ھمق اب ار دوخ
 ....هریغ
 و بھذم نداد رارق رایعم اب ناریا میژر
 ای و یبھذمال ھیلع مدرم جیسب رد یعس
 رایعم رب دنکیم شالت ،یبھذم مک
 ار نآ و دشکب رتاس یتاقبط فالتخا
 هزرابم دناممصم اھنآ .دنک شودخم
 ار ھیامرس ھیلع ناشکتمحز و نارگراک
 و یئاھب و ھعیش ،ھعیش و ینس هزرابم ھب

 .دنزاس فرحنم هریغ
 میژر :مادعا و ھجنکش و دنبب و ریگب -٢
 ھیلع تارطخ ھلیسو نیا اب دراد یعس
 مدرم و درادرب اپ شیپ زا ار دوخ تایح
 توکس ات دزادنا تشحو ھب هزرابم رد ار
  .دوش مکاح روشک رب یناتسروگ
 ندیسر تردق ھب لاس نامھ رد ینیمخ
 و بلط گنج ،راوخنوخ ،دیلپ نورد
 شیامن ھب تیفافش اب ار دوخ رگبوکرس
 :تفگ نارامج رد یقطن رد وا .تشاذگ
 نیا زا ار نامناناوج میھاوخیم ام«
 اھنآ تسد لسلسم و مینک اھر امنیس
 زا ار نامناناوج میھاوخیم ام .میھدب
 رد مالسا .میربب گنج نادیم ھب اھ هدکیم
 اب و ریشمش اب و نوخ اب راصعا مامت
 تلازر نیمھ .».درب شیپ ار مالسا ھحسا

 زین وا نیشناج نورد ام ار یتاذ
 دیوگیم یاھنماخ ھب یمشاھ« :.مینیبیم
 دیاب یھ ینعی ،دیئوگیم امش ھک نیا“
 دھدیم باوج یاھنماخ “.مینک بوکرس
 لقن( »“.دھدیم باوج بوکرس .یرآ“
 ھبحاصم رد اراگزاس نسحم زا لوق
 و ینابایخ راتشک ).وا اب یتحالف یدھم
 دھدیم ناشن یاھنماخ نارود یاھمادعا
 تیمکاح رازبا نیرتمھم بوکرس ھک
 رد ١٣٩٨ نابآ رد یاھنماخ .تسا میژر
 یماظتنا یاھورین و هاپس نارس ھسلج
 ھب ،دیئایب رگیدکی کمک ھب« :دیوگیم
 نیا ».دیھد تسکش و دیروایبرد وناز
 تیعقاو نیا یایوگ ینشور ھب تانایب
  ھک تسا
ھجوت لباق شخب : الوا  ھقبط زا ی              ً    

 ار تلود یاضعا ھک ناریا رادھیامرس
 رد ناسون رھ اب ،دھدیم لیکشت زین
 ار دوخ گرم و ینوگنرس ھعماج نیئاپ
 راتشک ھب تسد عیرس و دننکیم ساسحا
 .دننزیم
 حطس رد نانچنآ ناریا      ً      میژر : امود
 لزلزتم و یوزنم یلخاد و یللملانیب
 و ینابایخ راتشک نودب رگید ھک تسا
 .تسین تیمکاح ھب رداق مادعا
 رد للملانیب وفع نامزاس شرازگ ھب

 حطس رد رفن ۴٨٣ دادعت ٢٠٢٠ لاس
 .دناهدش مادعا )نیچ روشک زجب( ناھج
 شرازگ نیمھ یانبم رب لاس نیمھ رد

 دندیدرگ مادعا ناریا رد طقف رفن ٢۴۶
 ناریا رد ناھج رد اھمادعا زا یمین ینعی

 ناریا لاح نیع رد .تسا ھتفرگ تروص
 ناکدوک ھک تسا ناھج رد یروشک اھنت
 راد بانط ای و مادعا ھخوج ھب زین ار
 نیا .دریگیم ماقتنا اھنآ زا و دراپسیم
  نویسناونک نیناوق ھک تسا یلاح رد
 زا یوضع زین ناریا ھک کدوک یناھج
 .دشابیم ناکدوک مادعا فلاخم ،تسا نآ
 مادعا تازاجم روشک ١۴۶ ھک یلاح رد
 ،دننکیمن ارجا رگید ای و هدرک وغل ار
 نیفلاخم مادعا رب یمالسا یروھمج
 دصرد ھک یطیارش رد .دراد یراشفاپ
 رد ،تسا شھاک ھب ور ناھج رد اھمادعا

 ھب ور اھمادعا دادعت یمالسا یروھمج
 نارگن و روآ ماسرس شیازفا
 رھ رد نونکا ھک یروط ھب .تسیاهدننک
 مادعا ناریا رد رفن کی زا شیب زور
 .دوشیم
 ،ناریا رشب قوقح نامزاس شرازگ ھب انب

 ١۴٠١ ریت ٩ ات ١۴٠٠ ید ١١ زا«
 .دناهدش مادعا ناریا رد رفن ٢۵١ دادعت
 ناگدش مادعا رامآ ھک تسا یلاح رد نیا

 رد رفن ١١٧ ھتشذگ لاس ھباشم تدم رد
 ویدار زا سابتقا( ».تسا هدوب روشک
  )ادرف
 و مدرم ندناسرت یارب ھک ناریا میژر
 ھب تسد شانیگنن تایح عناوم نتشادرب
 ،دنزیم ماع ءالم رد کانفوخ یاھمادعا
 یاھھخوج ھب ھنایفخم زین ار یرایسب
 دادعت اذل .دراپسیم راد بانط ای و مادعا
 یرامآ یاھهداد دراو  اھمادعا نیا
 نینچ ناریا رشب قوقح نامزاس .دوشیمن
 رد اھمادعا دصرد ٩٠« دھدیم شرازگ
 دوشیم ماجنا یفخم تروص ھب ...ناریا
 ».دوشیمن رشتنم نآ رابخا و
 تازرابم هام ینعی ١٣٩٨ نابآ زا
 و نیزنب ینارگ ھیلع یناگمھ و هدرتسگ
 زا میژر ناشکمدآ ھنامحر یب راتشک
 دنور ناریا رد مادعا نونک ات مدرم

 لاس رد اھنت .تسا ھتشاد یدوعص
 ناریا رد یمادعا ٣٣٣ ددادعت ١۴٠٠

 یاھمادعا ،دادعت نیا .تسا هدش شرازگ
 نامزاس نیمھ .درادن ربرد ار یفخم
 رد اھمادعا دصرد ٨٣٫۵ ھک تسا دقتعم
 .دنا هدشن مالعا امسر لاس نیا
 دھاش ریخا یاھهام رد ناریا مدرم
 یاھنادنز ھیلک رد اھمادعا دادعت شیازفا
 رد ناریا راوخنوخ میژر .دنتسھ ناریا
 رس رپ و یتاغیلبت ،ھناھاگآ ،ریخا یاھهام
 ریز ار ناینادنز ھک دھدیم ناشن ادص و
 اھنآ و دنکیم فارتعا ھب روبجم ھجنکش
 یشان میژر تکرح نیا .دیامنیم مادعا ار
 لاصیتسا زا یشان ھکلب تسین تردق زا
 یاوزنا و ینورد شزیر زا یشان .تسا
 زا سارھ و یللملانیب و یلخاد
 .تسا ینوگنرس

 :ناریا رد مادعا بقاوع
 
 نادرم تلود ھک ھچنآ فالخ رب مادعا -١
 لماع دناوتیمن ،دننکیم روصت ناریا
 ھک یمادعا رھ اریز .دشاب میژر تیبثت

 ار ھنیک و ترفن رذب ،دریگیم تروص
 طیارش و دشاپیم ھنیس نارازھ رد
 ھیلع هزرابم رد ار یرتدنمتردق یناور
 نیا دھاش .دروآیم دوجو ھب نیمکاح
 راشقا رتهدرتسگ زور رھ روضح اعدم
 ،ینابایخ تاضارتعا رد یقرتم تاقبط و
 ھک یلاح رد تساھتکرش و یاھناخراک
 دایدزا ھب ور ھنازور زین اھمادعا دادعت
 شکتمحز مدرم تیقفوم مدع تلع .تسا
 زا سرت ھن ،میژر ینونک ات ینوگنرس رد
 تسینومک بزح روضح مدع ھکلب مادعا

 مدع ھجیتن رد و یرسارس و نیتسار
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 ینوگنرس تھج مدرم یبالقنا لکشت
 زا  .تسا ناریا یرادھیامرس میژر
 ،رگید بناج
 رد ،میژر طسوت یشکمدآ و تنوشخ -٢
 ھعماج تنوشخ .دوشیم دیلوتزاب ھعماج
 لباقت رد ار اھناسنا و دنکیم بھتلم ار
 نیا زا یشان .دناشکیم مھ اب نشخ
 شیازفا تیانج و لتق ،تنوشخ دیلوتزاب
 .دباییم
 ھک رگراک ھقبط طقف ،ار ناریا تلود -٣
 تسینومک نیتسار بزح یربھر تحت

 مدرم تیرثکا نآ قیرط زا و دشاب دوخ
 ،دزاس لکشتم و جیسب ار یقرتم و هدازآ
 زونھ بزح نیا .دنک نوگنرس دناوتیم
 ھیلع مدرم و درادن روضح ھعماج رد
نچ رد .دنتسین لکشتم  الماک میژر  نی                   ً          
 شیازفا و میژر تنوشخ لامعا ،یطیارش
 نارکفنشور زا یدادعت دناوتیم اھمادعا

 و یدرف ھناحلسم هزرابم ھب ار
 رد ھک روط نامھ .دراداو ھنایوجماقتنا

 یکیرچ تازرابم هاش اضر دمحم نامز
 .دیدرگ بوکرس و دش رھاظ یمیت
 و تمحز و راک یاھهدوت زا ادج هزرابم
 نامرھق ،اھنآ کی ھب کی ندش ینابرق
 شنیب رب و دنزیم نماد ار یرورپ
 ھیاس یتدم یارب ،هزرابم رد یاهدوت
 دنکفایم
 و ،الاب زا هدنوش لامعا تنوشخ -۴
 زین اھهداوناخ رد ،ھعماج رد نآ دیلوتزاب
 رد یاهدیدع تالضعم ،دنکیم تشن
 و دروآیم دوجو ھب هداوناخ تابسانم
 .دنکیم دیدشت ار اھهداوناخ یگدیشاپ

 ،تلود یوس زا مادعا و تنوشخ -۵
 یب ار دوخ ھک ار ھعماج ھنایم راشقا
 یتاقبط شزاس یوس ھب ،دننیبیم نابیتشپ
 تاجن ،دھدیم قوس یبھذم تافارخ و
 ار شاتماھش ھک یاهزرابم رد ھن ار
 زا یراشقا ھب ندرب هانپ ھکلب ،دنرادن

 و ھعیش نیموصعم و ھمکاح ھقبط
 یکی نیا .دننیبیم رگید ربمایپ نارازھ
 دیلوتزاب زا ھک تسیکانرطخ مومس زا

 .دریگیم تأشن ھعماج رد تنوشخ

 رد ریخا یاھھتفھ و اھزور یاھمادعا
 لابند زین ار یرگید فدھ ،لاح نیع
 اھیدزد زا مدرم ھجوت فارحنا :دنکیم
 تلود یدرایلیم رازھ اھهد یاھلواپچ و
 .مادعا ھلأسم ھب ،نادرم
 ھیلع هزرابم ،مادعا شیازفا اب هارمھ
 زور رد .تسا ھتفای شیازفا زین مادعا

 زا یرایسب دادعت ١۴٠١ رویرھش ١۵
 ھب مادعا یارب ناشناگتسب ھک اھهداوناخ
 لباقم رد ،دناهدش لقتنم یدارفنا یاھلولس
 بالقنا و یمومع هاگداد و یرتسگداد
 راعش و هدرک تارھاظت مادعا ھیلع جرک
 زا تسد« ،»!دینکن مادعا« :دناهداد
 نامھ رد یلو »دیرادرب ناینادنز راتشک
 و دندش هدرپس راد ھبوچ ھب رفن ١٠ زور

 دوخ ماکحا یارجا رظتنم رگید رفن ١٨
 رگید نت اھهد ،هورگ نیا زا ریغ .دنتسھ
 ،مادعا راظتنا رد میژر یاھنادنز رد
 ارھز لثم .دننارذگیم ار یخلت راگزور

 .رادبوچ ماھلا و یقیدص
 تیرشب ناماد رب تسا یگنن ھکل مادعا
 و یرامعتسا یاھمیژر طسوت ھک
 یتاقبط هزرابم خیرات ناوا زا یرامثتسا
 ھناتخبشوخ .دوشیم و هدشیم ماجنا
 لاس دص نیا رد ناھج مدرم هزرابم
 ھک هدیدرگ ثعاب مادعا ھیلع ریخا
 نآ فذح ھب روبجم اھتلود زا یرایسب

 ھب شاتلود و ناریا یرادھیامرس .دنوش
 رایسب ،یاھظحل و یخیرات طیارش تلع
 ھب و تسا شنم دد و شکمدآ ،راوخنوخ
 دھاوخن نینوخ رازبا نیا زا یناسآ نیا
 و تخس یاهزرابم ام مدرم اذل .تشذگ
 .دنراد شیپ رد مادعا ھیلع ینالوط
 ھیلع یاھشبنج زا ینابیتشپ و تیعطاق
 ندش لکشتم یارب ار طیارش ،مادعا

 تلود یبالقنا ینوگنرس رد ناشکتمحز
 مھارف رتشیب ناریا یرادھیامرس
 .دزاسیم
 .میزیخ اپب مادعا ھیلع
 

 

 ادیپ ار ناماھرتوبک هرابود ام یزور
 درک میھاوخ
 دھاوخ ار یئابیز تسد ینابرھم و
 .تفرگ
 دورس نیرتمک ھک یزور
 تسا ھسوب 
  ناسنا رھ و
 ناسنا رھ یارب
 .تس یردارب
 یمن ار ھناخ یاھرد رگید ھک یزور
  دندنب
 لفق
 تس یا ھناسفا
 بلق و
 .تسا سب یگدنز یارب
  نتشاد تسود نخس رھ یانعم ھک یزور
 تسا

 یئایب وت ھک یزور
 نخس لابند فرح نیرخآ یارب وت ات
 ،یدرگن
 فرح رھ گنھآ ھک یزور
 تسا یگدنز
 رعش نیرخآ رطاخ ھب مک ات
 .مربن ھیفاق یوجتسج جنر
 تس یا ھنارت بل رھ ھک یزور
 ،دشاب ھسوب دورس نیرتمک ات
 یئایب ھشیمھ یارب
 .دوش ناسکی یئابیز اب ینابرھم و
  ام ھک یزور
 هرابود
 .میزیرب ھناد نامی اھرتوبک یارب

+ + + 
 مشک یم راظتنا ار زور نآ نم و
  یزور اتح
  رگید ھک
 !مشابن

  
 

 
 

 
 

 ار ناماھرتوبک هرابود ام یزور
 درک میھاوخ ادیپ

 

 !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  
 


