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 ایراتلورپ یروتاتکید داب زوریپ ،ناریا یرادھیامرس تلود داب نوگنرس
 

 و زرابم مدرم ھیلع یمالسا یروھمج یتسیشاف میژر یشک رگشل ،یتسینومک مظن
 ناریا فلتخم یاھتیلم ھک یقطانم رگید و ناتسزوخ ،ناتسچولب ،ناتسدرک هاوخیدازآ

 نیزرابم نوخ رد ھقرغ ھک شناربھر و میژر نیا .دنکیم موکحم ار دننکیم یگدنز
 یب مدرم راتشک اذل .دنایرادھیامرس راوخنوخ و تفص ولاز یھقبط ناگدنیامن ،دنتسھ
 بورضم ،ندرپس کاخ ھب هدنز لاکشا رد کانلوھ یاھھجنکش ،اھنابایخ رد عافد
 ھنحص رد ای و نادنز رد هدش ریگتسد ناناوج و نانز ھب یسنج رازآ و زواجت ،ندرک
 .دریگیم تأشن یرادھیامرس ماظن راوخنوخ و لیذر تاذ زا ،اھنابایخ
 ناج رفن اھهد ،درذگیم ناتسدرک ھب میژر یشک رکشل زا ھک ریخا زور دنچ لوط رد
 مادعا مکح ناریا فلتخم یاھنادنز رد ناوج ون هدزناپ یارب ،دناهداد تسد زا ار دوخ

 مواقم ناتسدرک یلو .دناهدش یمخز رگید یاھدص و ریگتسد رفن اھدص ،هدرک رداص
 .نینوخ ناتسزوخ دننامھ و نینوخ ناتسچولب دننامھ ،دمزریم نانچمھ نینوخ و
 تسا یمزال رتسب نآ ،ناریا رد نکاس للم ھیلک ناشکتمحز شود ھب شود تازرابم
 رگراک ھقبط ،تفرگ دھاوخ لکش ناریا یرسارس و نیتسار تسینومک بزح نآ رد ھک
 زیمآرھق بالقنا یارب گنھامھ و فلتخم حوطس رد زرابم مدرم ،دش دھاوخ لکشتم
 .دیچ دنھاوخرب ار کانفوخ یتسیشاف میژر نیا طاسب و تفای دنھاوخ یھدنامزاس یاهدوت

 ناریا یرادھیامرس تلود و داب نوگنرس
 ایراتلورپ یروتاتکید و مسیلایسوس داب زوریپ

 

 ،ناریا مدرم نابآ – رویرھش شبنج
 نیرترادیاپ و نیرتقیمع ،نیرتهدرتسگ
 میژر تیمکاح لوط رد ھک تسا یشبنج
 عوقو ھب یمالسا یروھمج یتسیشاف
  .تسا ھتسویپ

 و ١٣٩٨ نابآ و ١٣٩۶ هامید شبنج
 تارییغت نانچنآ ١۴٠١ نابآ – رویرھش
 ،یتاقبط یاھورین تابسانم رد یفرژ
 یباینامزاس ھجرد و یسایس یھاگآ
 نانز یزاتشیپ اب ناشکتمحز و ایراتلورپ
 ھعماج ھک دناهدروآ دوجو ھب ناناوج و
 قباس عاضوا ھب تشگزاب ھب رداق رگید
 رھ ھک یعامتجا یاھشزیخ جاوما .تسین
 دھاوخ عوقو ھب یرگید زا رتگرزب کی
 دھاوخ یدازآ ھب ار اھترورض ،تسویپ
 و دش دھاوخ رجنم بالقنا ھب ،دناسر
 ار یرادھیامرس راوخنوخ میژر نیا طاسب
 .دیچ دھاوخرب
 جنرغب .تسین یطخ کت عاضوا دنور
 یارب یاھقبط رھ یجنرغب نیا رد و تسا

 یصاخ یبایزرا دوخ یتاقبط عفانم ظفح
 .دھدیم ھئارا دنور نیا زا
 شبنج کی طقف ،نیا دنیوگیم یھورگ
 دندقتعم رگید هدع .تسا ارذگ یعامتجا

 هورگ و تسا یعامتجا شزیخ کی نیا ھک
 کی نیا ھک دنبوکیم هدیقع نیا رب موس
 اھیبایزرا نیا زا کی رھ .تسا بالقنا
 رھ یارب ار یاھطساوالب یلمع ھفیظو
 ھک یناسک .دنکیم نییعت یعامتجا ھقبط
 ارذگ یعامتجا شبنج کی نیا دنیوگیم
                 ً       لمحت یارب ار دوخ  المع دیاب ،تسا

 یروھمج میژر رگید لاس اھهد تیمکاح
 تاکرح نیا ھک یناسک .دننک هدامآ یمالسا

 یعامتجا – یتاقبط شزیخ کی ار
 یاھتیلاعف نآ دوخ یولج رد ،دننیبیم
 ھک دنھدیم رارق ار یاھطساوالب یلمع
 و .دننک لیدبت بالقنا ھب ار شزیخ نیا
 بالقنا ار ریخا تاکرح ھک یئاھهورگ
 نیمھ رد ار لاور نیمھ دیاب دننادیم
 رثکادح ای و دنھد ھمادا تسھ ھک یحطس
 ھتشاد راظتنا و دننک قیمعت یردق ار نآ
 تلود زورما نیمھ رد ھک دنشاب

 .دوش نوگنرس یرادھیامرس
 حیحص یبایزرا کی ذخا یارب ھجیتن رد
 ھتشاد رایتخا رد یتسرد یملع رایعم دیاب
 یتسینومک شبنج ناربھر .میشاب
 و تاکرح ھیلک زا یدنب عمج اب یللملانیب
 یاھشبنج و یبالقنا تاقبط تابالقنا
 .دناهداد تسد ھب ار رایعم نیا ،یعامتجا
 نینچ ار ھسورپ سلگنا و سکرام
 ایراتلورپ ھک یماگنھ« :دننکیم یبایزرا
 تروص ھب ریزگان یزاوژروب دض رب

 ،بالقنا کی هار زا و ددرگ دحتم یاھقبط
 ھب و دنک لدبم ھمکاح ھقبط ھب ار شیوخ
 ار دیلوت نھک تابسانم ھمکاح ھقبط ناونع
 »... ،دزاس یغلم ربج لامعا قیرط زا
 - »تسفینام« - سلگنا و سکرام(
 یور ھیکت – اھتسینومک و اھرتلورپ
 )تسام زا تاملک
 زین ار بالقنا ،تلود فیرعت اب سلگنا
 زج زیچ عقاو رد تلود« :دنکیم صخشم
 ھقبط تسد ھب ھقبط کی بوکرس نیشام
 – بالقنا و تلود – نینل( »تسین رگید
 لوق لقن – مجنپ تمسق – مراھچ لصف
 ،قوف لوق لقن ود یانبم رب )سلگنا زا
 نیشام یلمع ندیبوک مھرد ینعی بالقنا
 رھق یورین طسوت یرادھیامرس یتلود
 و نآ نیدحتم و ایراتلورپ
 یروتاتکید تلود یرارقرب
 .ایراتلورپ
 نینچ ار ھسورپ نیا نینل
 یملع هدمع تاصخشم زا یکی« :دنیبیم
 یعقاو بالقنا رھ یسایس – یلمع و
 و عیرس هداعلا قوف شیازفا زا ترابع
 “یماع دارفا“ دادعت یناھگان و هرابکی
 یلمع و لقتسم ھنالاعف تکرش ھب ھک تسا
 تلود لیکشت ھب و یسایس یگدنز رد
 و کرادت نارود« - نینل( ».دنزادرپیم
 شخب - »ربتکا یتسیلایسوس بالقنا ماجنا
 )ھناگود تردق

 تسا ناریا مدرم نوخ رد ھقرغ یمالسا یروھمج میژر یاپ ات رس

 ریخا نابآ – رویرھش شزیخ ایآ
 ؟تسا بالقنا ناریا مدرم

هرامش نیا بلاطم  
 یمالسا یروھمج میژر یاپ اترس -
.تسا ناریا مدرم نوخ رد ھقرغ  
 ریخا نابآ-رویرھش ریخا شزیخ ایآ -
؟تسا بالقنا ناریا مدرم  
 یاھ تسیلایرپما یتاذ ینابیتشپ -
 میژر زا یسور و ینیچ ،یبرغ
.ناریا یتسیشاف  
 زا ییاھ شزومآ و ھناحلسم مایق -
١۴٠١ نابآ ات رویرھش شزیخ  
 رد مادعا و نادنز ،ینابایخ راتشک -
.ناریا یمالسا یروھمج  
ناریا زا نومک هدنناوخ کی ھمان -  
ولماش دمحا زا یرعش  .ندیشیدنا -
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 ار بالقنا ،مامت تیفافش اب نودھست وئام
 تسا یلمع بالقنا« :دھدیم حیضوت
 ھقبط ،ھقبط کی ھلیسو نادب ھک زیمآرھق
 وئام( ».دزاسیم نوگژاو ار رگید
 یسررب هرابرد شرازگ « - نودھست

   )» نانوح ناتسا رد یناقھد شبنج
 دیاب ایراتلورپ ھقبط لک -١ ،ھجیتن رد
 ھقبط نیا -٢ ،دشاب هدش دحتم بالقنا یارب
 و هدنیآ راتخاس تیفیک و تیھام ھب دیاب
 دشاب هدش ممصم و هدش هاگآ دوخ تلود
غلم  اربج ار ھنھک دیلوت تابسانم  ،دزاس ی    ً                          
 تیرثکا دشاب ھتسناوت دیاب ایراتلورپ -٣
 ینعی بالقنا یارب ار “یماع دارفا“
 و  جیسب یرادھیامرس تلود ینوگنرس
 ایراتلورپ لاح نیع رد -۴ .دنک لکشتم
                        ً          یبالقنا ینوگنرس نایرج رد  المع دیاب
 یزاوژروب ینعی ،یعاجترا ھقبط کی

  .دشاب مکاح شتلود و مکاح
 طیارش نیا ھمھ یتقو مسیسکرام دید زا

 نیا مسا میئوگب میناوتیم دندمآ عمج
 ھسورپ ھناھاگآ ان الاو تسا بالقنا شزیخ
 .میاھتخادنا شوگ تشپ ار بالقنا کرادت
 یور میھاوخن ام نیلاتسا لوق ھب رگا
 نآ رب راوتسا ھکلب میھدب مل مسیسکرام
 لک قوف یاھرایعم اب تسیابیم ،میتسیاب
  .مینک یبایزرا ار ناریا ریخا شبنج دنور
 ناریا ناشکتمحز نابآ – رویرھش شبنج
 یاھشبنج گرزب ھبرجت دنچ ھیاپ رب
 .دیدرگ زاغآ ھتشذگ
 ھمھ ھک تخومآ زبس شبنج زا -١
 :دنتسھ عجترم و نئاخ تیمکاح یاھحانج
 ھمومت ھگید ،بلط حالصا ،ارگلوصا«
 »ارجام
 تیلک اب هزرابم ٩۶ هامید شبنج زا -٢
 یمالسا یروھمج« تخومآ ار میژر
 ار یرادھیامرس قطنم ،»ددرگ دیاب دوبان
 قطنم ،یراگیب ،رامثتسا« درک کرد
 یرگراک شبنج اب دنویپ و »یرادھیامرس
 ،ھپت تفھ رکشین زا« تفرگ شیپ رد ار
 »؟ھتفر ھچ رگراک رب ،هرد قآ ندعم ات

 رد دیاب ھک تخومآ ،٩٨ نابآ شبنج زا -٣
 ھب ھن و دشاب یکتم دوخ یورین ھب هزرابم
 ،یتسشن ارچ تلم« یجراخ یورین
 ھتسباو یاھورین و »یتسھ وت دوخ یجنم
 ریخا شزیخ .درک درط ار ھناگیب ھب
 زا ندیسارھن و ناناوج و نانز یزاتشیپ
 ٩٨ نابآ و ٩۶ هام ید شبنج زا ار گرم
  درب ثرا ھب
 ناینب رب و اھدرواتسد نیا ساسا رب
 لباق ریغ و هدنیازف بوکرس و رامثتسا
 رد شبنج یتسیشاف میژر یوس زا لمحت

 اسھم لتق هزیگنا اب ١۴٠١ رویرھش ٢۵
 ،یزقس نانز ادتبا رد .دیدرگ زاغآ ینیما

 ،دوب هدش دلوتم اسھم ھک یرھش
 نیا .دندرک زاغا ار ینابایخ تاضارتعا
 و دیسر نارھت ھب تعرس ھب تاضارتعا
 میژر رھش ١٨۵ رد نآ نازوس بیھل
 .دیچیپ دوخ رد ار یتسیشاف
 ھیلع و ششوپ یدازآ زا عافد رد شبنج
 شخب تعرس اب و تفرگاپ نانز رب متس
 تاقبط و راشقا زا یاھظحالم لباق
 ادتبا رد .دناشک اھنابایخ ھب ار یضاران

 ،یگدنز ،نز( یدازائ ،نایژ ،نژ« راعش
 رانک رد و دناشوپ ار اھنابایخ »)یدازآ
 ،یرسوت ھن یرسور ھن« زورما ھب ات نآ
 ات ناتسدرک زا« و »یربارب و یدازآ
 ار اھنابایخ »نانز ھیلع متس ،نارھت
 میژر سأر دعب ماگ رد .دھدیم ششوپ
 ،»روتاتکید رب گرم« تفرگ رارق فدھ
 هاپسو جیسب سپس »یاھنماخ رب گرم«
 ،یجیسب« دنتفرگ رارق ھلمح دروم
 مدرم هاگنآ و »یئامش ام شعاد ،یھاپس
 یروھمج میژر تیلک اب هزرابم تمس
 رب گرم« دنتفرگ شیپ رد ار یمالسا

 یروھمج« ،»یمالسا یروھمج
  .»میاوخیمن ،میاوخیمن ،یمالسا
 کرد و یشودمھ شبنج نیا رد
 یاھتیلم ناشکتمحز یتشونرسمھ
 ،ناتسدرک« .تسا ریظن یب ناریا فلتخم
 ،»ناریا غارچ و مشچ ،ناتسدرک
 ناتسدرک هانپ ،تسا رادیب ناجیابرذآ«
  .»تسا
 یسایس یھاگآ لماکت و شبنج تفرشیپ
 ھب ،ناشکتمحز هژیو ھب مدرم یاھهدوت
 نویسیزوپا ینورد نانمشد اب یدنبزرم
 زا یکی رد ھک ینامز .دیماجنا
 زا یکی رد و نارھت یاھهدکشناد
 راعش یرفن دنچ ناتسدرک یاھرھش
 ،دندادرس »داش تحور ،هاش اضر«
 راعش زا ھچراپکی روط ھب یقرتم شبنج
 ھچ ھشاب هاش ھچ ،رگمتس رب گرم«
 دومن قیمعت ار نآ و درک ینابیتشپ »ربھر
 و هاش ،دساف ھس رب گرم« داد لماکت و
 یبلط تنطلس یاھراعش .»دھاجم و خیش
 یلو دیسریمن شوگ ھب ابیرقت ناریا رد
 نامھ ناوتیم روشک زا جراخ رد
 رس ٩٨ شبنج رد ھک دینش ار یئاھراعش
 دساف و طحنم گنھرف اب اھنآ .دندادیم
 دایرف زین ار یکیکر یاھراعش دوخ
 .دنبوکیم یاپ و دننزیم
 »مسیلایسوس داب هدنز« راعش یانثتسا ھب
 ،دش هداد ناتسدرک رد راب ھس ود ھک
 حطس نامھ رد یراتخاس یاھراعش
 هدنام یقاب »یمالسا یروھمج رب گرم«
 ناشن زورما ھب ات ار یرتشیب لماکت و
 .تسا هدادن

 یکیتارکمد یاھراعش ،اھراعش مامت
 حرط یرادھیامرس راتخاس رد ھک دنتسھ
 یروھمج رب گرم« راعش .دناهدیدرگ
 هزرابم کی بلاق رد زین »یمالسا
 میژر نیا ام ینعی .دجنگیم کیتارکمد
 .میھاوخیمن ار یرادھیامرس صخشم
 تلود رب گرم« راعش ،شبنج رگا

 نآ میئوگب میناوتیم ،دھدب »یرادھیامرس
 ھنانکش راتخاس راعش شبنج زا شخب

 زا نتفر نوریب ناھاوخ و تسا هدادرس
 کی چیھ یلو تسا یرادھیامرس راتخاس
 ار یراعش نینچ ریخا شبنج یاھشخب زا
 .دیشکن نایم ھب
 رد زونھ یتسیلایسوس ویتانرتلآ ھجیتن رد
 رگراک ھقبط هژیو ھب ناشکتمحز شبنج
 و راک زونھ ھکلب ھتشگن یمومع اھنت ھن
 ھب یرگراک شبنج ھک تسا مزال شالت
 لیکشت .دبای تسد مسیلایسوس لوبق ھلحرم
 داجیا رد یساسا یماگ یرگراک یاھاروش
 زا یعیلبت نینچ یارب دعاسم طیارش
 زا ام روظنم .تساھتسینومک بناج
 لقتسم یاھاروش ،یرگراک یاروش
 یعاجترا یریگ تمس ھک تسا یرگراک
 یاھاروش اھروشک یخرب رد .دنرادن
 رد ھک دراد دوجو یعاجترا یرگراک
 .دنراد رارق یتسیلایرپما فادھا تمدخ
 رد یرگراک یاھاروش زا یرایسب لثم
 درز یاھاکیدنس ذوفن تحت ھک ناتسلگنا
 .دنراد رارق
 لباق شخب ،لکشت یبالقنا طیارش زا یکی
 یاھاروش رد نارگراک زا یاھظحالم
 ار یتسیلایسوس ویتانرتلآ ھک ،تسا یبالقنا
 ھب رگراک ھقبط داحتا .دنشاب ھتفریذپ
 تسین اج کی رد اھنآ ندش عمج یانعم
 رب یسایس و کیژولوئدیا داحتا ھکلب
 روظنم یتسیلایسوس ویتانرتلآ روحم
 کی رد ار ایراتلورپ داحتا نیا طقف .تسا
 یزاوژروب ھیلع یاهدوت ھناحلسم هزرابم
 اب داحتا نیا .دنکیم لیدبت مکاح ھقبط ھب

 یھدنامزاس و یبالقنا ویتانرتلآ نینچ
 دوجو زونھ ھناحلسم هزرابم یاهدوت
 یاھاروش و اھاکیدنس تیلاعف یلو .درادن
 اب ھسورپ نیا ھک دھدیم ناشن یرگراک
  .تسا لماکت لاح رد دنلب یاھماگ
 ھفیظو اھنت ھن یاهدوت ھناحلسم هزرابم
 ھکلب دراد ار یزاوزروب تلود ینوگنرس
 تلصخ دیاب دوخ ھیلوا ھفطن نامھ رد
 .دھد دشر مھ ار ایراتلورپ یروتاتکید
 نینچ ایراتلورپ یروتاتکید دروم رد نینل
 ایراتلورپ یروتاتکید« :دیوگیم
 نیرتمحریب ،نیرتداح ،نیرترگهزیتس
 ،رتیوق نمشد ھیلع دیدج یتاقبط هزرابم
 نآ زا سپ وا تمواقم ھک ،تسیزاوژروب
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 ».تسا ھتشگ ربارب هد هدش نوگنرس ھک
 پاچ ،راثآ ھعومجم ،نینل .یآ.یو(
 ھب .)١٩٠-١٧٣ .ص ،٢۵ دلج ،یسور
 تھج یاهدوت ھناحلسم هزرابم رگید نایب

 رد ،ناریا یزاوژروب تلود ینوگنرس
 حلسم قلخ ھب لیدبت ایراتلورپ یروتاتکید
 هزرابم کرادت نودب ھجیتن رد .دوشیم
 زا مھ یتبحص ،لاح رد یاهدوت ھناحلسم
 دناوتیمن ،هدنیآ رد ایراتلورپ یروتاتکید
 ھلول زا یسایس تردق“ رگید نایب ھب .دشاب
 چیھ یلاخ تسد اب ،دیایم نوریب گنفت
 دوجو اب .تفرگ دھاوخن تروص یبالقنا
 ھناحلسم هزرابم ترورض کرد ھک نیا

 تسا ریگ مشچ ناناوج نیب رد میژر ھیلع
 ھحلسا ھب تسد زین یدارفا کدنا و
 و جیسب زونھ مدرم امومع یلو دناهدرب
 دیاب .دنتسین ھناحلسم هزرابم یارب ممصم
 .دنوشب
 ھقبط لکشت مدع لیلد ھب ،لاح نیع رد
 مدع و دوخ لقتسم یاھاکیدنس رد رگراک
 رد ھقبط نیا ھظحالم لباق شخب لکشت

 داحتا مدع و ،یرگراک یبالقنا یاھاروش
 ویتانرتلآ روحم رب رگراک ھقبط تیرثکا

 طیارش نیرتمھم زا یکی زونھ مسیلایسوس
 نودھست وئام ھک روط نآ ،یبالقنا
 یعاجترا ھقبط ینوگنرس یارب ،دیوگیم
 یایراتلورپ ھقبط طسوت یرادھیامرس
 .تسین مھارف یبالقنا
 ناتسچولب ،ناتسدرک یاھرھش یخرب رد
 یبالقنا ناناوج یاھھتیمک ناتسزوخ و
 ماگ کی نیا .تسا هدش لیکشت تالحم
 ندرک لکشتم رد دنلب و هدنزرا رایسب
 نیع رد .تسا زرابم و هاوخیدازآ مدرم
 دنویپ رد یساسا تسا یماگ لاح
 ھجیتن رد و فلتخم یاھرھش یاھھتیمک
 دنویپ تھج دعاسم طیارش داجیا

 اتیاھن و یتسینومک تانایرج و اھنامزاس
 بزح داجیا اب .تسینومک بزح داجیا
 رد مھ اب اھھتیمک نیا دنویپ و تسینومک
 یرگید یبالقنا طیارش ،روشک رساترس
 یارب مدرم ینعی .ددرگیم مھآرف
 لکشتم یرادھیامرس تلود ینوگنرس
 .تسین دوجوم زونھ طیارش نیا .دناهدش
 نآ بالقنا ھصخشم نتفرگ رظن رد اب

 قوف شیازفا ینعی دیوگیم نینل ھک روط
 تکرش و “یماع دارفا“ دادعت عیرس هداعلا
 نشور دیاب .تلود لیکشت تھج اھنآ لاعف
     ً                               زونھ  اساسا طرش نیا ھک میئوگب حیرصو
 ناوتیمن ار دوبمک نیا .تسین دوجوم
 رظن رد نیزرابم ھک روط نآ یکیناکم
 نابایخ رد نیزرابم .درک لح دنراد
 اب ار ھتسشن ھناخ رد نامدرم دنھاوخیم

 یدازآ« دنناشکب نابایخ ھب یحور ربج
 یاھآ یاھآ« ،»ھشیمن هرجنپ زا ھشیدنا
 »تسامش زا یدعب یاسھم ،اھھتسشن
 زا کی چیھ ناریا رد نونکا ھجیتن رد
 میدرک نایب قوف رد ھک یطرش راھچ
 ھب و لماکت لاح رد یلو درادن دوجو
 نارکفنشور زا یرایسب .تسا ندمآ دوجو
 ار دوخ یتح ھک اوژروب هدرخ یبالقنا
 عیسو شبنج رھ ،دنمانیم مھ تسینومک
 نیا تلع ھب ار یمومع ضارتعا رھ و
 نوریب ناھاوخ هدمآ ناج ھب نامدرم ھک
 ،دنتسھ ھنارگمتس دوجوم مظن زا نتفر
 ھجو چیھ رکفت هویش نیا .دنمانیم بالقنا
 کی ھب یتقو .درادن مسیسکرام اب یکرتشم
 شزیخ لثم یعامتجا میظع شزیخ
 میئوگب بالقنا ١۴٠١ نابآ-رویرھش
 مینکیم رکف .میوشیم ھیلخت تقونآ
 داجیا یپ رد رگید و تسا نیمھ بالقنا

 نایب ھب .میوریمن بالقنا یعقاو طیارش
 عطق ار بالقنا یعقاو طیارش لماکت رگید
  .مینکیم ھتخا ار بالقنا و
 شھب« راعش ، دش ھتفگ ھک ھچنآ ناینب رب
 اب »بالقنا هدش شمسا ،ضارتعا دیگن
 ام ھعماج رد رضاح طیارش تیعقاو
 اوغا و طلغ راعش نیا .تسین قبطنم
 .تسا هدننک
 یارب راوتسا تسا یماگ هزرابم رھ
 نیا نایرج رد .یسایس تردق فرصت
 زور رھ ناریا یایراتلورپ ،تازرابم
 و ددرگیم رتهاگآ و رتمجسنم ،رتلکشتم
 و یبالقنا بزح داجیا یارب ار طیارش
 یرادھیامرس و دنکیم مھارف شانیتسار
 رد ناشکتمحز رگید هارمھ ار شتلود و
 درپس دھاوخ خیرات ھب ناریا
  اب قباطم ١۴٠١ رذآ ٨ :رد هدش ھتشون
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 زا یکی یتسود زا یاھنومن چیھ نونک ات
 یرگید روشک اب یتسیلایرپما یاھروشک
 یمالسا یروھمج تلود .تسا هدشن هدید
 هدش ھکولب زرا یزاسدازآ یارب اھلاس
 نآ عنام اکیرمآ و دنکیم شالت ناریا
 یاھشبنج لوا یاھھتفھ رد .دوشیم
 ،نیزرابم اب لباقت رد ناریا میژر ھک ریخا

                                ً      ،دوب ھتفرگ رارق یلام یانگنت رد  ارھاظ
 روتسد اکیرمآ روھمج سیئر ندیاب وج
 .درک رداص ار رالد رایلیم ٧ یزاس دازآ
 دروم نیا رد یرامش یب تاعیاش دعب
 ھب رالد درایلیم ٧ ؛لیبق زا .دش هدنکارپ
 هدش تخادرپ یمالسا یروھمج تلود
 نآ تخادرپ زا یریگولج ای و ،تسا
 نیا ندش تسین ھب رس ای و اکیرمآ طسوت
  .ناریا رد غلبم
 ھناروذم یوھو یاھ ھک دھدیم ناشن نیا

 ،نونمم یناریا نز" :رب ینبم ندیاب وج
 جوم تعاجش و هزرابم اھنابایخ رد
 هزرابم ھب ،تسیلاع رایسب نیا .دنزیم
 زج یزیچ ".میتسھ امش اب ام دیھد ھمادا
 و ناھج و ناریا مدرم بیرف تھج شالت
 ناریا یتسیشاف میژر ھب ھبئاشیب کمک
 نیمھ یوررب رد زین اپورا رد  .تسین
   .دخرچیم ھنشاپ
 ناریا رد ریخا یاھشبنج زاغآ زا
 ھب ادصکی اما ھناروذم یئاپورا نادرمتلود
 لمع رد .دنا ھتساخرب شبنج زا “عافد“
 تاضارتعا یاھراعش یتح اما
 تحت تسیابیم روشک جراخ نویسیزوپا
 باختنا یتلود تاماقم لیم ھب و لرتنک
 تشحو لیلد ھب نانآ حاسمت گشا .ددرگ
 .تسا میژر رب مدرم یلامتحا یزوریپ زا
 نیلرب سیلپ ٢٠٢٢ ربماون ١۶ خیرات رد
 یاقآ یاھمان تیاکش یط ناملآ تختیاپ

 نایناریا شیامھ لوؤسم ھک ار هدازرفعج
 هدوب یمالسا یروھمج ترافس لباقم رد
 گرم"  یاھراعش روضح مرج ھب ،تسا
 ،"تسا لتاق یاھنماخ" و "یاھنماخ رب
 یئوجزاب تھج ار ناشیا و ھتخانش مھتم
  .تسا هدناوخارف ینوناق عجارم ھب
 رد ناشکتمحز و رگراک ھقبط ماگ رھ
 ،یتسیلایسوس بالقنا تمس رد ناریا

 یتاقبط عفانم رب یراک تسا یاھبرض
 یاھتلود و یئاپورا یاھنرسنک
 هربنچ رد ھک یئاھتلود .نانآ یتسیلایرپما
 ھن یاهدنیآ رد ،دنراتفرگ لحنیال یاھداضت

 نینچ ندش روھلعش دھاش رود نادنچ
 دنھاوخ دوخ یاھروشک رد یئاھشبنج
             .دوب
 یاھشبنج زونھ ھک نیا دوجو اب اذل
 یاھتلود نتخادنا رطخ ھب رد یرثوم
 نادرمتلود ،دوشیم هدید رتمک ،یئاپورا
 "تارطخ" یارب ار دوخ اھروشک نیا
  .دننکیم هدامآ هدنیآ یلامتحا
 رترب داصتقا نیمراھچ ناملآ عافدریزو
 دننامھ ،یئاپورا روشک نیرترثوم و ایند
 یمالسا یروھمج نارادساپ هاپس نارس
 یارب اھرھش ھب شترا دورو زا ،ناریا

 هداد ربخ یلامتحا یاھشنت زا یریگولج
 شعوبطم تلود و عافد ریزو یارب .تسا

 یاھتسیلایرپما یتاذ ینابیتشپ
 میژر زا یسور و ینیچ ،یبرغ

 ناریا یتسیشاف

 نیتسار تسینومک بزح
 یژولوئدیا ینامزاس لکش ناریا 

تسایراتلورپ  
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 نابیتشپ نانچ زا سیلپ ھک تسا مھم
 ھک دوش رادروخرب یدنمتردق
 ار تاباصتعا و ،تارھاظت ،تاضارتعا
 سرد ،تاھباشت .دناشنورف مد رد
 ھبناجود یاھیراکمھ و اھیزومآ

 دراوم ھنوگنیا ردرگیدکی زا اھمیژر
 ریزو کوبرب انلانآ مناخ .ددرگیم راکشآ
 بلط گنج زا ھک ،ناملآ ھجراخ روما
 ،تسا هدش ھتخانش تردق رصانع نیرت
 زمر ناریا رد نانز یدازآ« کسام
 هرھچ رب ار »میژر رب مدرم یزوریپ
 و یداصتقا طباور نیرتقیمع ات دنزیم
 ینارحب تاظحل نیا رد ار دوخ یسایس
 .دناشوپب یمالسا یروھمج اب ام روشک
 دادرارق یاضما تھج کوبرب مناخ شالت
 تیوقت و یمالسا یروھمج اب زاگ و تفن
   .تسا نآ یماظن ھینب
 نیرتگرزب ناونع ھب نیچ مسیلایرپما

 ظفح یارب زین ناریا یراجت کیرش
 یاھدوس ذخا و ناریا رد دوخ یاھھیامرس
 ھفاضا شزرا زج یزیچ ھک شراشرس
 ،تسین ام نھیم نارگراک زا هدش تراغ
 ،دحتم للم نامزاس تینما یاروش رد
 مدرم ھناھاوخ یدازآ شبنج ھیلع
 یروھمج بناج رد ،ناریا شکتمحز
 یاھمیژر نیرت یتسیشاف زا یکی یمالسا

 رد نیچ هدنیامن .تسا هداتسیا ناھج
 نکپ رظن زا“ :تشاد مالعا للم نامزاس
 نیا یلخاد ھلئسم کی ناریا تاضارتعا
 دشاب ھتشاد هزاجا دیاب ناریا و تسا روشک
 نیضرتعم اب دھاوخیم ھکروطرھ
 ھنامرشیب نینچ نیا نانآ .“دنک دروخرب
 مدرم ھیلع ار یللملانیب یاھورین
 کیرحت ناریا شکتمحز و هدزرامثتسا
 شیپ رد ھک یتسایس اب ،نیچ .دننکیم
 نوخ ھب تسد ،ھناھاگآ ،تسا ھتفرگ
 و بوکرس رد ار ناریا تلود ھتشغآ
 یاھورین و ھتشاذگ دازآ مدرم راتشک
 یاھاکیدنس لیبق زا یللملا نیب یقرتم
 اھنامزاس و تسینومک بازحا ،یرگراک
 مدع ھب ار یمدرم یقرتم یاھهورگ و
 درذگیم ناریا رد ھک ھچنآ رد تلاخد
  .دنکیم توعد
 نابیتشپ ھب دوخ ءاقب یارب ناریا میژر
 رد زین نیچ ،دراد زاین یجراخ عجترم
 شایتسیلایرپما عفانم و دصاقم دربشیپ
 زا ناریا رب طلست .تسا ناریا جاتحم
 .تسا نیچ نادرمتلود یاھھغدغد
 رالد درایلیم ۵٠٠ زا شیب صیصخت

 ناریا ھب ھلاس ٢۵ حرط رد ینیچ ھیامرس
 رظن رد ام روشک یلم تورث ندیکم یارب
 :نینل ھتفگ ھب انب .تسا هدش ھتفرگ
 نیا ."ھیامرس رودص ینعی مسیلایرپما"
 مسیلایرپما یاھهدنکم زا یکی دادرارق

 نامدرم یتایح یاھنایرش رب نیچ
 ھمانرب رد .تسام روشک شکتمحز
 ،دنب رمک کی – هداج کی کیژتارتسا
 شقن دمآراک یرازبا ناونع ھب ناریا
 تیعقوم .دنکیم افیا یساسا هداعلاقوف
 یناھج حرط نیا رد ناریا یئایفارغج
 زا ،ینیچ یاھنرسنک عفانم نیمات یارب
 .دیآیم باسح ھب هدننک نییعت یاھلمکم
 ھن ،نیچ یمجاھت یاھتسایس رد ،ناریا
 حطس رد ھکلب ھنایمرواخ ھقطنم رد اھنت
 .دیامن افیا یمھم شقن دناوتیم یللملانیب
 ءوس تھج تدملا لیوط یزیر ھمانرب
 یئایفارغج کیژتارتسا طیارش زا هدافتسا
 ھنالیزر یاھھمانرب رانک رد ،ناریا
 هریغ و روشک نیا رد یماظن – یتینما
 ھسیک یارب ینیچ تابساحم قبط دیاب
 یفاک دح ھب ھتساخون مسیلایرپما داشگ
 نیرتگرزب نیچ ھک اریز .دشاب روآدوس
 ناھج ناشکتمحز راک یورین رگرامثتسا
 نایع تیعقاو نیا نتفرگ رظن رد اب .تسا
 ھسسؤم کی یللملانیب نرسنک رھ ھک

 و تسا یتعنص و یلام ھیامرس رودص
 حطس رد نارگراک رامثتسا یارب
 ۵٠٠ تسیل زا تسا هدش سیسأت یللملانیب
 لرتنک تحت ار ناھج ھک ،یلمارف نرسنک
 نرسنک ١٣٣ ،دننکیم تیادھ و ھتشاد
 یارب روشک نیا .تسا نیچ ھب قلعتم
 ھک یئاکیرمآ یاھنرسنک زا راب نیلوا
 ،ھتفای لزنت نرسنک ١٢١ ات اھنآ دادعت
 ،نیا زا شیپ ات .تسا ھتفرگ یشیپ
 رد رضاح یاھتکرش دادعت نیرتشیب
 رظن زا ناھج رترب تکرش ۵٠٠ تسیل
 نیچ نونکا اما .دندوب یئاکیرمآ دمآرد
 دادعت نیرتشیب نتشاد اب تسا ھتسناوت
 ھب ار اکیرمآ یاج تسیل نیا رد نرسنک
 اھنرسنک نیرتگرزب هدنراد ناونع
 ۵٠٠ یدنب ھبتر زاغآ نامز زا .دریگب

 ات ،١٩٩۵ لاس رد ناھج رترب تکرش
 دشر نینچ دھاش یروشک چیھ نونک
 لوغ یاھنرسنک دادعت رظن زا یعیرس
 ،انریا( .تسا هدوبن تسیل نیا رد اسآ

 ساسا رب )٨٣٩٠۴۵٠۶ ربخ دک ١٣٩٩
 »ناریا رامآ«  یربخ عبنم شرازگ
)amareiran.org(، کناب ١٠ نایم رد 
 کناب ۴ ،ناھج یاھکناب نیرتگرزب زا
 هوالع .تسا نیچ ھب قلعتم لودج لوا
 :نآرب

 افتکا ناریا ھب اھنت ھنایمرواخ رد نیچ
 ھقطنم رگید یاھروشک رد ھکلب هدرکن
 هدرک ذوفن یاھظحالم لباق روط ھب زین
 نویلیم ۶ ھنازور ناتسبرع زا .تسا
 ینیچ نابز ناتسبرع ،درخیم تفن ھگشب
 نا نا یس و .دنکیم سیردت سرادم رد

 ھک داد شرازگ ٢٠٢١ ربماسد رد
 تخاس لاح رد نیچ کمک اب ناتسبرع
 ھک یا ھطبار .تسا کیتسلاب یاھکشوم
  .تسا هدز دنویپ مھ ھب ار ناتسبرع و نیچ
 روشک ود دروم رد نیچ تسد ورنیا زا
 ای و حلص ھک تسا زاب ناتسبرع و ناریا

 یئاجنآ زا .دنک داجیا روشک ود نایم گنج
 و زادنایب ھقرفت ینعی مسیلایرپما ھک
 باختنا ار مود هار نیچ ،نک تموکح
  .تسا هدرک
 راکنا لباق ریغ و نشور تایعقاو نیا
 هریج یب یناریا نیغلبم تسیابیم اتدعاق
 ار نیچ یسایس – یژولوئدیا بجاوم و
 ھمھ تاغیلبت لباقم رد و دروآ دوخ ھب

 نوصم مسیلایرپما نیا یناھج و ھبناج
  .دزاس
 مدرم هدروخ دنگوس نانمشد رگید زا
 ھک تسا یتسیلایرپما ھیسور ،ناریا
 ھتفر ورف ام ھعماج قامعا ات شیاھهدنکم
 بیوصت و ھلاس ٢٠ دادرارق دقع اب .تسا

 درایلیم ٢٠٠ زا شیب یھیامرس رودص
 و زاگ ،تفن عیانص صوصخ ھب ،رالد
 .تسا ھتفرگ فدھ ار ناریا یمیشورتپ
 ھک ار سولاچ یزاگ نادیم ھیسور
 رد هدش فشک یزاگ عبنم نیرتگرزب

 .تسا هدروآرد دوخ رایتخا رد تسا ناھج
 نونک ات ھک تسا یروشک اھنت ھیسور
 ،ناریا رد یماظن هاگیاپ زا هدافتسا زوجم
  .تسا ھتشاد ار ،تقوم ھچرگا
 شودخم ثعاب قرش و برغ اب تاشامم
 دنور رد نمشد و تسود یاھزرم ندرک
 شاشتغا نیا و ھتشگ بالقنا کرادت

 ندناشک ازارد ھب یارب یاھمان تنامض
 یمالسا یروھمج سوھنم میژر رمع
 ،رگراک ھقبط ھک نامز نآ ات .تسا

 رد یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز
 لوق ھب ھک دنسرن یھاگآ نیا ھب ناریا
 یدام یورین اب ار یدام تردق" :سکرام
 ایراتلورپ و "درک بوکرس ناوتیم
 دحتم ھھبج ،بزح نامھ ھک ارنآ تاموزلم
 ات ،دنکن مھارف تسا حلسم یورین و
 اب ار دوخ یتالیکشت دنویپ ھک ینامز
 یللملا نیب حطس رد یبالقنا یاھورین

 رد یتسیلایرپما یاھورین تلاخد ھیلع
 راتخاس ،دنکن رارقرب روشک یلخاد روما

 دھاوخ تایح ھمادا ناریا رد یرادھیامرس
 لاکشا ھیامرس میژر تسا نکمم .تشاد
 ینیشن بقعاتقوم ،دریگب دوخ ھب یرگید
 ھعماج و هدز عیسو راتشک ھب تسد ای ،دنک
 اما دراداو توکس ھب یتدم یارب ار
 و دنامیم یقاب هدروخن تسد نآ تیھام
 رس رب برغ و قرش یاھتسیلایرپما

 تلود زا ام روشک عبانم تراغ
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 نیمزرس ناشکتمحز ھیلع یرادھیامرس
 .درک دنھاوخ ینابیتشپ
 

 

 
 تھج یاهدوت ھناحلسم هزرابم نیناوق
 ناریا یرادھیامرس راتخاس یشاپورف
 ھناحلسم یبالقنا گنج نیناوق نتفای یارب

 یرادھیامرس راتخاس یشاپورف تھج
 ھلأسم دنچ لوا ھلحرم رد دیاب ناریا
 :ددرگ نشور یساسا

 صخشم روشک نیا یتاقبط راتخاس -١
  دوش
 ھتخانش بالقنا نانمشد و ناتسود -٢
  .دندرگ
 دربن نیا یارب یرورض طیارش -٣
  .دوش نشور
 گنج نیناوق ،تخانش نیا وترپ رد سپس
 یسررب صخشم طیارش نیا رد یبالقنا
  .ددرگ

  ناریا رد یتاقبط راتخاس
 ھیلک ھک روط نامھ ناریا ھعماج
ً                           اشخب و یتسینومک شبنج یاھشخب
 ،دنتسھ دقتعم نادب لاعف نارگراک
 روشک یرادھیامرس .تسا یرادھیامرس
 یاھنرسنک ھب ھتسباو یرادھیامرس ام
 ھیامرس ھمھ و شتلود مھ .تسا یللملانیب
  .شایتعنص و یراجت ،یلام ناراد
 یرادھیامرس تلود هدننک نییعت یاضعا
 و دیلوت رد ھیامرس شزیر یاجب ناریا
 تنس قبط ،نآ زا یتعنص یرادرب هرھب
 یزودنارز ،ناریا نیمکاح ھلاس رازھ
 رد رالد اھدرایلیم ینعی .دننکیم
 یصخش باسح ھب یجراخ یاھکناب

 یھجوت لباق شخب .دنیامنیم زیراو دوخ
 یارب روشک رد دوجوم یاھتورث زا
 یقطانم ھب ،یسایس و یمدرم ھیاپ داجیا
 ناریا تلود یماح یاھتسیرورت ھک
 ،تسود یاھتلود ھب ای و دنتسھ مکاح
 ظفح یارب ناریا تلود .دوشیم میدقت

 رب ،دش هداد حرش ھک یتابسانم و دوخ
 .دنکیم لامعا مسیشاف ناریا مدرم داحآ
 رد ھک ناریا یزاوژروب رگید شخب
 یزاوژروب ھب و دراد رارق نویسیزوپا
 ھتسد ھس ھب ،دنراد ترھش ناریا لاربیل
 دوشیم میسقت

 ناشناتسد ھک یتموکح نابلط حالصا -١
 ھتشغآ ناریا ناشکتمحز نوخ ھب جنرآ ات
 ار ناریا یتسیشاف تلود زا یشخب و تسا
 زا یشخب هدنیامن ،دندادیم لیکشت
  .دنروشک نیا نویسیزوپا رد یزاوژروب

 یروھمج میژر زا لبق ھک یزاوژروب -٢
 نیا تلود .دوب مکاح ناریا رد یمالسا
 ھب یتسیشاف تلود کی زین یزاوژروب
 نیا یزورما ناگدنیامن .دوب انعم مامت
 تکرح مھ اب یزاوم ھک یزاوژروب
 نامزاس و نابلط تنطلس ،دننکیم
 .دنتسھ قلخ نیدھاجم
 نابحاص اشخب و یتنس یزاوژروب -٣

 اب داضت رد ھک کچوک عیانص
 شیپ و دنراد رارق یللملانیب یاھنرسنک
 لاعف قدصم تلود رد ینونک میژر زا
 نارود نآ رد یزاوژروب نیا .دندوب
 ناریا ھعماج راتخاس اریز دوب یقرتم
 نیا .دوب یتارمعتسم ھمین – لادوئف ھمین
 ھب طرفم یداصتقا فعض رد یزاوژروب

 یدازآ و لالقتسا تھج رد و دربیم رس
 لماکت یارب ،یرادھیامرس راتخاس رد
 نیا .تسا لاعف شدوخ یداصتقا تابسانم
 مچرپ نتشارفارب دوجو اب یزاوژروب
 شیارگ یاراد ،لالقتسا و یدازآ
 مسیلایرپما ھب یگتسباو و یتسیلانویسان
یم ،یتسینومک دض  اقیمع و هدوب  .دشاب               ً             
 لماک تیمکاح دوجو اب نیمزرس نیا رد
 تابسانم وحم و یرادھیامرس ماظن
 تابسانم زونھ یلو ،یلادوئف و یرادهدرب
 رد تاقبط روھظ زا شیپ راتخاس ھک یلیا

 .دراد روضح ،تسا یرشب ھعماج
 یزاوژروب وزج تالیا ناگدرکرس
 تلع ھب اھنآ .دنوشیم بوسحم اتسور
                      ً               لاوز و یلیا هدنام بقع  اقیمع تابسانم
 رس ،یرادھیامرس ھعماج رد لیا یجیردت

 ظفح ھب ھک دنوشیم یلماع رھ هدرپس
 لاس هاجنپ و دص رد .دناسر یرای اھنآ
 تلود رازبا و تلآ ھشیمھ اھنآ ریخا
 .دناهدوب هریغ و ناملآ ،سور ،سیلگنا
 ات زین یزکرم تموکح ھیلع اھنآ هزرابم
 یبرچ ھمقل یزکرم تلود ھک تسا ینامز
 .دشاب ھتخادناین اھنآ یولج

 :بالقنا یتاقبط نانمشد و ناتسود

 :بالقنا نانمشد -١

 سار رد ھک ناریا یزاوژروب راشقا مامت
 ،دراد رارق یمالسا یروھمج میژر نآ
 زیمآرھق بالقنا هدروخ مسق نانمشد
 مسینومک و مسیلایسوس راتخاس ،یاهدوت
 ھب لوگنچ راھچ اھنآ نیرتلاربیل .دنتسھ
 .تسا هدیبسچ یرادھیامرس راتخاس
 تیمکاح ھیلع یاهدوت زیمآ رھق هزرابم اذل
 یاھتیلاعف و یزاوژروب راشقا مامت
 هزرابم زیت ھبل یلو تساھنآ یبیرخت
 یتسیشاف تلود ھیلع تسیابیم
  .دشاب ناریا یرادھیامرس
  :بالقنا ناتسود -٢
 یتعنص نارگراک :رگراک ھقبط -فلا
 یتعنص نارگراک ،ناریا رد یللملانیب
 یتنس نارگراک ،)یئاتسور و یرھش(

  .اتسور و رھش ریقف یزاوژروب هدرخ -ب
 ھب دیاب ھک ھنایم یزاوژروب هدرخ -پ
  .دوش بلج بالقنا

 یزاوژروب هدرخ :ینیبانیب یورین -٣
 یطیارش ،بالقنا زا یلحارم رد .ھفرم
 یزاوژروب هدرخ زا یدارفا ھک دیآیم شیپ
 بالقنا اب لاربیل یزاوژروب و ھفرم
ً                          الماک “یئوسمھ“ نیا .دنوشیم “وسمھ“
 .تسا یتقوم
 ظاحل ھب ار بالقنا یاج رب اپ ناتسود
 زا یریثک دادعت ،رگراک ھقبط .یسایس
  .دنھدیم لیکشت ،ریقف یزاوژروب هدرخ
 ظاحل ھب ار بالقنا یاج رب اپ نانمشد
 و ناریا رد مکاح میژر :یسایس
 .دنھدیم لیکشت لاربیل یزاوژروب
 ھب یارب یلحارم رد لاربیل یزاوژروب
 میژر ھیلع ،یسایس ھطلس ندروآ تسد
یم لاعف  الماک  و بالقنا ھیلع یلو دوش       ً     
 ھشیمھ یرادھیامرس دض یاھورین
 .تسا رتلاعف
 لماکت و دنور ھب یگتسب مدرم راشقا ھیقب
 یکیتکات یاھتساوخرد و بالقنا
 عضوم ،دنوش بلج ھک دراد ایراتلورپ
 .دندنویپب نمشد ھھبج ھب ای و دنریگب ھنایم
 ود ناریا رد ینیع روط ھب ھجیتن رد
 فص ھب مھ لباقم رد ریذپان یتشآ یورین
 نشور .بالقنا دض و بالقنا ؛دناهداتسیا
 نیا ندیسر تردق ھب یادتبا زا ھک تسا

 و ھتشاد دوجو قوف یئارآ فص ،میژر
 دوخ لبق زور زا یرتشیب شنت اب زور رھ
 نیا یئاھن تشونرس یلو .دھدیم ناشن ار
 مقر یاهدوت ھناحلسم گنج ار داضت

 .دز دھاوخ
 ھب یادتبا نامھ زا ار دوخ ناریا میژر
 اب ھناحلسم یریگرد یارب ندمآ دوجو
 یقرتم ناھاوخیدازآ و شکتمحز مدرم
 یاھھیوست اب میژر نیا .تسا هدرک هدامآ

 یربھر تحت زیمآرھق هزرابم
 ماظن دیق زا یئاھر هار اھنت ایراتلورپ 

تس یراد ھیامرس 

 یئاھهزومآ و ھناحلسم مایق
 نابآ ات رویرھش شزیخ زا

١۴٠١ 
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 ،رتالاب زکرمت ،دوخ ینورد ررکم
 یرتقیمع ترفن و ھنیک و رتشیب کرحت
 ھب مدرم ھیلع دوخ یاھورین نورد رد ار
 رداق لاح نیع رد .تسا هدروآ دوجو
 یاھورین زا یبسن روط ھب تسا
 ھیلع زین ھنایمرواخ رد حلسم یتسیرورت
 بالقنا یاھورین اذل .دیوج دوس دوخ مدرم
 هدامآ یئاھن دربن یارب ار دوخ دیاب زین
 .دننک

 گنج عورش یارب یرورض طیارش
 :یاهدوت ھناحلسم

 یتلود چیھ ؛تفگ دیاب یزیچ رھ زا شیپ
 اب تسا حلسم مدرم ھیلع نادند ات ھک
 حلسم بوچ و گنس ھب ھک یمدرم شروی
 .دوشیمن نوگنرس ،دنتسھ
 ھناحلسم گنج اب میژر رییغت -فلا
 یفیک و یساسا رییغت ،ناشکتمحز یاهدوت
 ھجیتن رد .تسا ناریا ھعماج لک رد
 .دننک لمع گنھامھ دیاب بالقنا یاھورین
 ھب ار لاعف ینیشن بقع و یورشیپ

 ناریا لک رد ھچراپکی هدیدپ کی تروص
 گنج دربشیپ یارب .دنیامن هدایپ لمع رد
 ھیزجت یگنھامھ و داعبا نینچ رد ھناحلسم
 تابسانم ھظحل رھ لیلحت یارب ،یریذپان
 ھناحلسم گنج رد بالقنا دض و بالقنا
 یاھکیتکات ندرب راک ھب رد الاب شمرن و
 ینوگنرس یژتارتسا تمدخ رد بسانم
 کی دیاب ،ناریا رد یرادھیامرس تلود
 ناج زا مدرم ھک یبالقنا و ردتقم یربھر
 ار شیاھدومنھر و دنریذپب ار نآ لد و
 نیا .دشاب ھتشاد روضح ،دننک ارجا

 و نیتسار تسینومک بزح نامھ یربھر
 ھعماج رد زونھ ھک تسا ناریا یرسارس
 و ساسا اما روضح نیا .درادن روضح
 یاهدوت ھناحلسم هزرابم یزوریپ نکر
 یضعب .تسا یزاوژروب تیمکاح ھیلع
 یتخس زا ھک “تسینومک“ نارکفنشور زا
 نیتسار بزح داجیا تھج هزرابم
 داحتا هدیا ،دنسارھیم ناریا یتسینومک
 بزح داجیا یاج ھب ار اھتسینومک لمع
 یگدنکارپ دییأت زج یزیچ ھک تسینومک
 یمومع تازرابم یربھر یارب ،تسین
 لالحنا هدیا کی نیا .دننکیم زیوجت مدرم
 .تسین شیب یتسیشرانآ و ھنابلط
 رد ایراتلورپ یخیرات ھبرجت -ب
 و ھیسور رد هژیو ھب فلتخم یاھروشک
 یئاج نآ رد بالقنا ھک دھدیم ناشن نیچ
 زکارم و دایز تیعمج ھک دنیشنیم رمث ھب
 مھ روشک ود نیا رد .تسا هوبنا دیلوت
 ژاورس دیلوت مھ و یرھش یتعنص دیلوت
 ھفک نیچ رد یلو تشاد دوجو مسیلادوئف و

 اتسور رد تیعمج زکرمت و دیلوت یوزارت
 اتسور زا نیچ بالقنا تھج نیمھ ھب .دوب
 رد .تسشن رمث ھب رھش رد و دش زاغآ

 یتسیلایرپما یوق یزاوژروب کی ھیسور
 هدرتسگ رایسب ژاورس کی و تشاد دوجو
 ار روشک تیعمج دصرد ٨٠ زا شیب ھک
 ھیسور بالقنا اذل .دوب هدرک عمج دوخ رد
 یلخاد مسیلایرپما دض و یناقھد بالقنا
 اتسور رد دحاو ھظحل رد بالقنا نیا .دوب
 ھب تختیاپ رد و دش زاغآ مھ اب رھش و
 .تسشن رمث
 رد تیعمج دصرد ٧۵ زا شیب ناریا رد
 یعیسو شخب یلو .تسا زکرمتم اھرھش
 تروص ھب یزاوژروب هدرخ زا

 رگراک ھقبط زا یشخب و ریقف نارادنیمز
 رد یزرواشک نارگراک تروص ھب
 ھک روط نامھ اذل .دنتسھ اھاتسور
 ریخا شبنج هژیو ھب یعامتجا یاھشبنج
 دھدیم ناشن ١۴٠١ نابآ ات رویرھش
 یلو تساھرھش رد یبالقنا گنج نادیم
 نیا رد اتسور ناشکتمحز ینابیتشپ نودب
       ً            رمث ھب  الماک دناوتیمن بالقنا ،دربن
  .دسرب
 ھناحلسم گنج زاغآ یارب ھجیتن رد
 رد مھ اھتسینومک تسیابیم یاهدوت

 مھ ،یئاتسور مھ و یرھش رگراک ھقبط
 یئاتسور مھ و رھش یزاوژروب هدرخ نیب
 .دنشاب ھتشاد ینومژھ و ذوفن
 یاهدوت یبالقنا گنج عورش یارب -ج
 ینعی یرادھیامرس ویتانرتلآ دیاب ،ھناحلسم
 و نارگراک تیرثکا طسوت ،مسیلایسوس
 .دشاب هدش ھتفریذپ ھعماج ناشکتمحز
 ینابایخ یاھدربن رد اھهدوت راکفا ینعی
 اب .دشاب هدش یبالقنا دیاب ینابایخ ریغ و
 میژر کی ناوتیمن هدنام بقع راکفا

 زا ار یتسیشاف تیاغ ھب و هدنام بقع
 .دنکرب ھشیر
 یزوریپ زا الاب لماوع روضح نودب
 ندرک ناریو رد یاهدوت ھناحلسم بالقنا

 مھ یتبحص ،یرادھیامرس راتخاس
 لماوع نیا یلو .دشاب نایم رد دناوتیمن
 ؟دندرگیم هدامآ یاھسورپ ھچ رد
 رد ،ینابایخ تازرابم رد لماوع نیا
 رد ،یرگراک تارھاظت و تاباصتعا
 رد ،یزومآ شناد و یئوجشناد تازرابم
 ھک یعاجش و دنمتفارش نز ریپ نآ ناتسد
 فتولوم لتکک شزرابم دنزرف یارب
 رب یبالقنا یاھراعش نتشون رد ،دزاسیم
 ،یبالقنا گنھآ و رعش ندورس رد ،راوید
 اب هدنکارپ و ھناحلسم یاھیریگرد رد
 و ھچوک و نابایخ رد نمشد یاھورین
 رد میژر لماوع یبالقنا مادعا رد و رازاب

 یاھھتیمک یھدنامزاس رد و اھنابایخ

 ناربھر یتسینومک شزومآ و تالحم
 اب اھتسینومک .دندرگیم هدامآ ،اھنآ

 هزرابم یاھھنیمز مامت رد تکرش
 رد ،یقرتم یاھهدوت و ناشکتمحز
 و یتسینومک یفخم یھدنامزاس
 و تسکش و یاهدوت ینلع یھدنامزاس
 اھنآ یدنب عمج و یلاوتم یاھیزوریپ

 دنھاوخ دوجو ھب ار تسینومک بزح
 دوخ اشخب ھک لماوع نیا ھب دیاب اذل .دروآ
 دوجو ھب هدارا و یھاگآ اب اشخب و دوخ ھب
 – یبالقنا یوس و تمس ،دنیآیم
 .داد یتسینومک
 دعاسم طیارش -د
 یریگرد :یجراخ
 یاھورین عیسو
 و مھ اب یتسیلایرپما
 عیسو ینابیتشپ
 و تازرابم زا ناشکتمحز یللملانیب
 .ناریا مدرم بالقنا

 کی تارھاظت و باصتعا اب دوشب دیاش
 طقاس ار ھنیباک کی ،درک ضوع ار میژر
 ار تلود کی یدیلک یاھهرھم ،درک
 یارب یلو .درک اتدوک ای و دومن ھیوست

 طیارش دیاب یزاوژروب تلود ینوگنرس
                 ً          .دشاب ھتشاد روضح  امتح قوف
 ھک اوژروب هدرخ لوجع نارکفنشور
 زا دنھاوخیم ،دناهدش مھ “تسینومک“
 نارکفنشور نیا .دنرپب طیارش نیا یور
 مدرم ھنانامرھق تازرابم ھتفیش نانچنآ

 رد تیلاعف یاجب ھک دندرگیم هدیدمتس
 ینوگنرس یارب دعاسم طیارش داجیا
 شبنج زا یور ھلابند ،یزاوژروب تلود
 ھک ار سک رھ و دنزاسیم دوخ ھشیپ ار
 یارب تبثم لماوع نیا ترورض زا
 ھب دنک تبحص یاهدوت زیمآ رھق بالقنا
یم مھتم یفا رح و یلمع یب  .دننک           ّ            

 ناریا رد یاهدوت ھناحلسم دربن نیناوق
 دربن زاین شیپ لماوع ھک روط نامھ
 ھسورپ کی رد و ماگ ھب ماگ ھناحلسم
 دربن ،ددرگیم هدامآ جنرغب و ینالوط
 ؛دباییم ماوق ھسورپ نیا رد مھ ھناحلسم
 ات میوش حلسم ھک یزور ھب یاو راعش زا
 ،ناویرم نینوخ و هدنکارپ یاھیریگرد
 ھناحلسم دربن تیاھن رد و نارھت ،جدننس
 نییعت ھناحلسم دربن یلو .هدننک نییعت
 هراب کی ھب و یناگمھ شروی هدننک
 میژر حلسم یاھورین ھب حلسم یاھمدآ
 نیناوق نیا .تسا ینیناوق عبات دوخ .تسین
 :؟دنمادک
 و تاجناخراک ھک روط نامھ -١
 ان ناریا حطس رد فلتخم یاھهاگراک
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 یاھورین ،تسا هدیدرگ شخپ نوگمھ
 و نارگراک زا ھک زین بالقنا حلسم
 ناشنادنزرف و تاسسؤم نیا ناشکتمحز
 ناریا حطس رد ،ددرگیم لیکشت
 طیارش نیا .دوب دھاوخ شخپ نوگمھان

 یسک رھ هدارا زا جراخ و تسا ینیع
 حلسم یاھورین رگید نایب ھب .دراد دوجو
 ،نارھت دننام ھب یئاھرھش رد بالقنا
 رگید یاھاج زا زیربت ،کارا ،ناھفصا
 نوچ ییاھرھش رد و رتزکرمتم و رتشیب
 و بآودنایم ،درجورب ،ریالم ،تشر
 .دوب دھاوخ رتهدنکارپ و رتمک هریغ
 یاراد مھ ھک تسا یرھش نارھت
 روشک تختیاپ مھ و میظع تاجناخراک
 یورین نیرتالاب یاراد ھجیتن رد .تسا
 یانبم رب .تسا ندش حلسم یارب یبالقنا
 یروھمج رگبوکرس یاھورین یگژیو نیا
        ً                         ،زکرمتم  الماک نارھت رد زین یمالسا
 تسد زا نارھت رگا .دناهدامآ و حلسم
 .تسا هدش جراخ ناریا ،دوش جراخ میژر
 تسینومک بزح ھک مھ یطیارش رد -٢
 لوبق دروم و ھتشاد دوجو یرساترس
 هراب کی ھب مھ زاب ،دشاب مھ مدرم
 زاغآ ار یعطق ھناحلسم دربن ناوتیمن
 یارب مدرم عیسو ینابیتشپ اریز .درک
 نآ یزوریپ و یتسیلایسوس بالقنا ھمادا

 ،ینیشن بقع و مجاھت اذل .تسا یمتح
 روط ھب یزوریپ و تسکش و یزوریپ
 ھک تسا یرورض ھسورپ نآ ،یلاوتم
 ماگ ھب ماگ نآ یط رد مدرم هدارا و یھاگآ
 زیمآ رھق بالقنا تیناقح ھب و دوریم الاب
 یپ و نآ رد دوخ تکرش موزل و یاهدوت
 یروتاتکید و مسیلایسوس راتخاس یزیر
 نیناوق زا یکی نیا .دنربیم یپ ایراتلورپ
 ناریا رد یاهدوت ھناحلسم دربن ملسم
 رد ھفطن رد ار نوناق نیا ام .تسا
 بقع و یورشیپ رد ،ریخا یاھیریگرد
 مدرم هدنوش نوزف ینابیتشپ و اھنآ ینیشن
 .مینک هدھاشم میناوتیم
 مدرم زا یمین دناوتیمن یمیژر چیھ -٣
 جیسب رگید مین ھیلع رودزم تروص ھب ار
 یروشک رھ رد حلسم یاھورین .دنک
 کدنا روشک نآ تیعمج لک ھب تبسن
 زین ناریا دروم رد عوضوم نیا .تسا

 ناشن ریخا شبنج ھبرجت .تسا قداص
 ناریا یاھرھش زا یرایسب ھک ینامز ؛داد
 اھنابایخ ھب مدرم و دنراد شزیخ تلاح
 بوکرس یارب حلسم یاھورین ،دناھتخیر
 و دروآیم مک میژر .دھدیمن فافک اھنآ

 بلاغ حلسم یاھورین رب یگتسخ

 یاھورین رد داضت نامز نیا رد .ددرگیم
 نیا ھمادا تروص رد و دنکیم دشر حلسم
 .دنشکیم ھحلسا مھ ھیلع ،تیعضو
 ھب یدنمنوناق نیا زا دنناوتیم نویبالقنا

  .دننک هدافتسا یبوخ
 کچوک یاھرھش رد بالقنا یاھورین -۴
 یورین و تعنص ھک یئاھرھش ای و
 ریذپ ھبرض ،تسا مک اھنآ رد یرگراک
 رد یئالاو شقن اھرھش نیمھ یلو دنتسھ
  .دنراد یاهدوت ھناحلسم  بالقنا یژتارتسا
 رادفرط و یبالقنا یاھورین زکرمت
 قطانم و گرزب تعنص طاقن رد بالقنا
 دوجو و بناج کی زا زکرمتم عیانص اب
 رپ یلو هدنکارپ ،کچوک یتعنص قطانم
 و کیسالک گنج ،ناریا تعسو ھب رامش
 ود هدیدپ کی ناونع ھب ار ینازیتراپ
 ناریا یرادھیامرس طیارش رد یھجو
 .تسا ھتخاس مھارف
 ھناحلسم گنج یگدامآ مدع تروص رد
 هژیو ھب و گرزب یاھرھش رد یاهدوت
 ھب ندز نماد رد یئاناوت یلو تختیاپ
 دنچ رد ینابایخ تاضارتعا و تاباصتعا

 یاھورین ،مھ اب یگنھامھ رد گرزب رھش
 طاقن نیا رد دندرگیم روبجم میژر حلسم
 یاھرھش یتلاح نینچ رد .دنوش زکرمتم
 عیرس تالمح رد دنناوتیم کچوک
 و دننک دوبان ار نمشد یاھورین ھناحلسم
 ،دنروآرد دوخ لاغشا ھب ار اھرھش یضعب
 ار دوخ فوفص ،دننک غیلبت بالقنا یارب

 ور هزات مدرم فوفص و دنھد نامزاس
 نیا ام .دنھد شرتسگ ار بالقنا ھب هدروآ

 شاھیلوا یاھماگ رد ار دنمنوناق تکرح
 ھک ھناب و رھشناریپ لثم یئاھرھش رد
   ً                                رد  اتقوم زیمآ رھق ار رھش زا یتمسق
 یاھورین نداد یرارف اب و دنتفرگ رایتخا

 رھش زا یگرزب ھقطنم زا بوکرس
 .مینک یبای در ینشور ھب میناوتیم ،نیوزق
 تعاس دنچ یارب اھرھش زا یرایسب رد
 یاھورین طسوت یقطانم زور دنچ و
 جراخ حلسم یاھورین ھطلس زا یبالقنا
 راک رتمک ھنافسأتم یلو ددرگیم
 صخشم لمع و یتاغیلبت ،یحیضوت

    ً           رد  اریخا .دوشیم ماجنا یھدنامزاس
 ناناوج ھتیمک ھک ناتسدرک زا یقطانم
 و یغیلبت راک ،تسا ھتفرگ لکش یبالقنا
 دیما نیا و  دروخیم مشچ ھب یحیضوت
  .تسا هدنیآ
 بالقنا یاھورین یگدامآ تروص رد
 گرزب یاھرھش رد ھناحلسم دربن یارب
 یاھهدوت رگا ،نارھت صوصخ ھب و

 یربھر تحت کچوک یاھرھش یبالقنا
 ،دنیایب اھنابایخ ھب یتسینومک یبالقنا
 و دنیامن اپ رب تارھاظت و دننک باصتعا
 لمع دراو ھناحلسم اھنآ زا یئاھشخب

 دننک یشیاسرف و ینالوط ار راک و دنوش
 دوشیم روبجم میژر ،)ینازیتراپ گنج(
 ار دوخ یاھورین اھنآ بوکرس یارب
 یاھورین یطیارش نینچ رد .دنک هدنکارپ
 اب داضت رد و هدش ھتسخ و هدنکارپ میژر
 ھک تسا یلاح رد نیا .دنریگیم رارق مھ
 تحارتسا اشخب دنناوتیم بالقنا یاھورین
 ھبرض ندز ھظحل نیرتھب نیا .دننک
 ھلمح یارب ھظحل نیرتھب .تسا گرزب
 زکارم یساسا یاھشخب ھب کیسالک
 .تسا گرزب یاھرھش رد میژر تردق
 و جیسب ،غیلبت یارب ھظحل نیرتھب

 و اھرھش نیا مدرم یاھهدوت یھدنامزاس
 صاخ طیارش زا اھنآ یھاگآ ندرب الاب
 یورشیپ نیدنچ .تسا یللملانیب و یلخاد
 یبالقنا یاھورین لاعف ینیشن بقع و
 ھب روشک مدرم تیرثکا ھک دوشیم ثعاب
 رد میژر و دنروآ ور یتسیلایسوس بالقنا
  شکتمحز مدرم هزرابم  جاوما اب لباقت
 ھک دسریم ارف یاھظحل .ددرگ فیعضت
 میژر و دسریم ارف دننک نییعت مجاھت

  .ددرگیم قحلم خیرات ھب یرادھیامرس
 ددرگیم نکمم ینامز اھکیتکات نیا ھمھ
 بزح ینعی بالقنا طرش شیپ نیلوا ھک
 لکش ناریا یرسارس نیتسار تسینومک
 یاھلمعلا روتسد نویبالقنا و دشاب ھتفرگ
 .دننک هدایپ لمع رد لد و ناج اب ار نآ

 بالقنا ھیلع حلسم یورین ھس اب میژر -۵
 -٢  هاپس -١ :دوشیم لمع دراو مدرم و
 سابل .اھیصخش سابل -٣ و  شترا

 ھک دنتسھ یئاھیذوفن عقاو رد اھیصخش
 ات دنناشکیم بالقنا ھھبج تشپ ھب ار دوخ
 نویبالقنا راتشک و دننک بیرخت نورد زا

 ھجیتن رد .دنھد نامزاس نورد زا ار
 مکحم ھھبج تشپ کی نودب بالقنا لماکت
 سابل وحم اذل .درادن ییانعم نئمطم و
 وزج ،یناکما و ھلیسو رھ ھب اھیصخش

 هزرابم یزوریپ ھیلوا تایرورض
   .تسا یاهدوت ھناحلسم
 ار ھحلسا تسیابیم یبالقنا یاھورین -۶
 ینعی .دنیامن ھیھت روشک دوخ نورد زا
 .دنریگب یلخاد نمشد زا ار ھحلسا
 دوخ و هدرک حالس علخ ار حلسم یاھورین
 نیمھ رد ھسورپ نیا .دنیامن حلسم ار
 ماجنا هدنکارپ تروص ھب ریخا شزیخ
 زا حالس ھیھت ھک دھدیم ناشن نیا .دش
 یلمع و نکمم حلسم یاھورین نورد
!اتسور و رھش  تسدیھت ناشکتمحز و نارگراک یبالقنا یاھاروش داجیا یوس ھب شیپ ،روشک زا جراخ زا حالس ھیھت .تسا
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 نیا و دروآیم دوجو ھب یگتسباو
 ھب یتسیلایرپما یاھورین ار یگتسباو
 .دننکیم غیلبت تدش
 بالقنا لثم گرزب تابالقنا ھبرجت -٧
 یطیارش رد ؛دھدیم ناشن نیچ و ھیسور
 ینوگنرس رطخ یرادھیامرس تلود ھک
 یمادقا رھ زا شیپ ،دنک ساسحا ار دوخ
 .دزادرپیم یسایس ناینادنز ماع لتق ھب
 و یسایس ناینادنز یبالقنا یھدنامزاس اذل
 زا یکی اھنآ اب بالقنا ھظحل یگنھامھ
 یربھر نامزاس ریذپان یطخت فئاظو
 ھناحلسم هزرابم و بالقنا هدننک
 ھعجاف رد ار تیعقاو نیا ام .تسیاهدوت
 ھب هدنیامن ٢٢٧ یأر زین و نیوا نادنز
 میناوتیم ریخا شبنج ندش ریگتسد مادعا
 .مینک یریگیپ

 نیا .یتیلم دنچ تسیروشک ناریا -٨
 مھ رانک رد خیرات لوط رد اھتیلم
 و متس تحت فلتخم یاھتبسن ھب ،ھتسیز
 ھمھ و دناهدوب یزکرم تموکح رامثتسا
 .دناهدرک هزرابم اھتموکح نیا ھیلع اھنآ
 یاھورین و یمالسا یروھمج تلود
 رب کی رھ ،دنراد شالت یتسیلایرپما
 ھیلع ار اھتیلم نیا ،دوخ عفانم یانبم
       ً                                   نیا رد  اقیقد .دنزادنایب مھ ناج ھب رگیدکی
 رد للم قح« یئاسانش ،یخیرات عطقم
 داجیا و یئادج ات شیوخ تشونرس نییعت
 نماد ھیلع هزرابم تھج »لقتسم تلود
 نیب یگتخاس و بذاک یاھداضت ھب ندز
 رگراک ھقبط تدحو رطاخب و اھتیلم نیا
 .دراد مامت ترورض ،مھ اب اھتیلم ھیلک
 ناتسدرک تالحم یاھھتیمک ھک نیا یارب
 گنھآ مھ ناتسچولب رد اھھتیمک نیمھ اب
 ،یضارتعا تایلمع ھک نیا یارب ،دندرگ
 اب ناجیابرذآ مدرم ھناحلسم و یباصتعا
 گنھامھ ناتسچولب و ناتسدرک
 نیا قوقح ھک تسا مزال دنوش یھدنامزاس
 و تیفافش اب ،لماک روط ھب اھتیلم
 نیع رد .دریگ رارق دییأت دروم ینشور
 رد یلم ھلأسم لح ھک درک کرد دیاب لاح
 یرادھیامرس تلود ینوگنرس اب ناریا

 حلسم یاھهدوت طسوت یمالسا یروھمج
 هدروخ هرگ ناریا رگراک ھقبط یربھر ھب
 ار دنور نیا یتسیلانویسان ھشیدنا .تسا
 .دنیبیم ھنوگژاو
 ،ناریا یداصتقا راتخاس زا یشان -٩
 و یسایس ظاحل ھب لاربیل یزاوژروب

                  ً                 .دراد یتسینومک دض  اقیمع عضوم یلمع
 توافتم ،توافتم طیارش رد عضوم نیا

 ھعیاش تروص ھب هاگ .دنکیم لمع
 و یسایس لالخا تروص ھب هاگ ،ینکارپ
 دض ھنارگبوکرس تیلاعف تروص ھب هاگ
 رمث ھب یارب .دوشیم رھاظ یتسینومک

 ،قفوم یعامتجا بالقنا کی ندناسر
 ھیلک و رگراک ھقبط ،اھتسینومک
 یقرتم ناھاوخیدازآ و نویبالقنا
 و یسایس ،یگنھرف ظاحل ھب تسیابیم
 دض تاغیلبت و تامادقا ھیلع یلمع
 نامھ اب لاربیل یزاوژروب یتسینومک
 مادقا نویبالقنا ھیلع اھنآ ھک یتدش
  .دنیامن مادقا ،دننکیم
 ھبرجت زا ھک تسا ینیناوق دش ھتفگ ھچنآ
 ات رویرھش شبنج و ایراتلورپ یللملانیب
 عمج نیا .تسا هدمآ لصاح ١۴٠١ نابآ
 و دنشاب ھتشاد دوبمک دنناوتیم اھیدنب
 حیحصت و داقتنا رھ زا ام .دوش لیمکت

 .مینکیم لابقتسا ھتشون نیا یملع
 

 
 
 
 

 

 ھب دراک یعامتجا لضعم کی ھک ینامز
 ضارتعا ،دناسرب یھورگ ناوختسا
 لضعم لح و دنیآیم نابایخ ھب ،دننکیم
 .دنوشیم راتساوخ مکاح تلود زا ار دوخ
 :دراد رارق تلود نآ یاپ شیپ رد هار ود
 لح ار یعامتجا لضعم نآ تسا رداق ای
 ضرتعم هورگ نآ تروص نیا رد ،دنک
 نآ دناوتیمن ای و .دنوریم ناشیاھھناخ ھب
 تروص نیا رد .دنک لح ار لضعم
 نوچ و دنیایم لباقت ھب حلسم یاھورین
 نارادلضعم ،دنتسین لضعم لح ھب رداق
 و دنشکیم ار یاهدع .دنربیم نیب زا ار
 ھعماج رد ار دوخ رتشیب تدش اب لضعم
 .دھدیم ناشن
 مدرم اب تلود کی یسایس لباقت ھجیتن رد
 کی زا اھنآ ینابایخ راتشک و ضرتعم

 رب تلود نآ یعامتجا جالعال فعض
 لح ،تردق .نآ تردق زا ھن و دزیخیم
 رد یئاناوت مدع ،فعض و تسا لضعم
 .رادلضعم راتشک و لضعم لح
 ودب زا ناریا یمالسا یروھمج میژر
 چیھ لح ھب رداق نونک ات شاشیادیپ
 نیمھ ھب .تسا ھتشگن یعامتجا لضعم
 راشقا ھکلب رگراک ھقبط اھنت ھن لیلد
 یتح و یزاوژروب هدرخ فلتخم
 نویسیزوپا رد یزاوژروب زا یرصانع
 و .دنیآیم نابایخ ھب ضارتعا یارب زین

 نوخ ھب شاتسد رتشیب زور رھ میژر
 لھچ خیرات .ددرگیم نیگنر نیضرتعم
 ھب ناھج رد یروشک چیھ ریخا لاس
 تاضارتعا زا ولمم نیمزرس نیا هزادنا
 ھب و .تسا هدوبن ینابایخ یاھیریگرد و
 ھب راتشک رد ناریا میژر زین تھج نیمھ
 یناھج دروکر ،نابایخ رد اھهدمآ ناج
  .دراد
 نونک ات ١٣٩٨ نابآ عطقم زا طقف ام رگا
 اھنآ راتشک و مدرم تاضارتعا داعبا
 رظن رد ار یمالسا یروھمج میژر طسوت
 یارب مدرم ھک ددرگیم نشور ،میروآ
 هزادنا ھچ ات دوخ یاھتساوخ ققحت
 درفنم ،روفنم هزادنا ھچ ات میژر و ممصم
 ١٣٩٨ لاس رد .تسا نازرل شیاھھیاپ و
 رفن اھنویلیم ،نیزنب ندش نارگ هزیگنا اب
 رامثتسا و هدید متس تاقبط و راشقا زا

 نابایخ ھب ناشقوقح قاقحا یارب هدش
 یاھتساوخ تسناوتن ھک  میژر .دندمآ
 .درب ھحلسا ھب تسد ،دنک تباجا  ار مدرم
 ھک یراکنا لباق ریغ کردم یانبم رب
 ھئارا نادقوقح یوسوم رتکد یاقآ
 ،تازرابم نیا نایرج رد ،دھدیم
 ناج ،کیدزن زا کیلش اب حلسم یاھورین

 شرف گنس و دنتفرگ ار رفن ٢٢٠۶
 نیگنر نیزرابم نوخ زا ار اھنابایخ
  .دندرک
 تالضعم یلو تسشن بقع شبنج نآ

 و .دش هدوزفا میدق تالضعم رب یدیدج
 ینیما اسھم لتق هزیگنا اب و ھیاپ نیا رب
 رویرھش ٢٢ رد زقس لھا ھلاس ٢٢ رتخد

 یضاران راشقا و تاقبط شبنج ١۴٠١
 ھیلک یرتالاو یھاگآ و رتهدرتسگ داعبا رد
 نیا .تفرگ دوخ رد ار ناریا یاھرھش
 ھیلک اھنت ھن تاباصتعا و تاضارتعا
 ھجوتم یتفگش اب ار یللملانیب یاھورین
 یعامتجا یورین رھ و تخاس ناریا
 عضوم ھب روبجم ار یللملانیب
 زین ار ناریا میژر ناینب ھکلب ،تخاسیریگ
 .دنازرل ھشیر زا
 ھب تبسن ناریا میژر ؛دنیوگیم یضعب
 زا یفاطعنا چیھ شتازرابم و نویسیزوپا

 تحیصن ار نآ .دھدیمن ناشن دوخ
 مدرم یاھتساوخ هدشن رید ات ھک دننکیم
 نیا .دننک هدروآرب ار اھنآ و دنونشب ار
 تلود ھک دنتسین ھجوتم زونھ اھناسنا

 رداق ھجو چیھ ھب ناریا یرادھیامرس
 مدرم ھناقحم تساوخ نیرتکچوک تسین
 زا ندش اھر یارب اذل .دیامن هدروآرب ار
 حالس اب ار اھنآ ،نابایخ رد مدرم لضعم
 ھکیئاجنآ زا .دروآیم رد اپ زا یگنج
 و ندرک ینادنز ،تسا ریگ ھمھ نارحب
 رد میژر .تسا هدش ریگ ھمھ زین راتشک

 رد مادعا و نادنز ،ینابایخ راتشک
 ناریا یمالسا یروھمج

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

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

دیدنویپب  
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 ات ار رفن رازھ ١۶ زا شیب ریخا شبنج
 رفن ۴١۶ زا شیب و هدرک ریگتسد نونک
 تسا هدناسر تکالھ ھب اھنابایخ رد ار
 ٢٣ :تئارق – ناریا رشب قوقح نامزاس(
 دادعت دسریم رظن ھب .)٢٠٢٢ربماون
 .دشاب رامآ نیا زا شیب یعقاو
 ھھرب نیا رد یدازآ هار ناگدناشفناج
 الاب ای و طسوتم نینس اب دارفا طقف ینامز
 ،شمکش رد لفط و ردام زا .دنتسین
 ات رسپ و رتخد ناناوجون ،ھلاسود کدوک
 یچاشامت طقف ھک ینارباع و نارذگھر
 .دنتسھ ناینابرق وزج ،دندوب

 فعض بناج کی زا ریخا ینابایخ شبنج
 لح رد ار ناریا میژر یعقاو روتف و
ً                             اقیمع عضوم و یعامتجا تالضعم
 زا و داد ناشن ار شیعاجترا یتسیشاف
 ناج ھب و دحتم مدرم تردق رگید بناج
 تیانج و شنم دد میژر کی ھیلع اھهدمآ
 مدرم ناھذا رد ار یرادھیامرس راک
 .تسا هدرک کح ناھج

 ؟تسا ھنوگچ نادنز عاضوا

 اب لباقت رد نیضرتعم ،نابایخ رد رگا
 ناکما و دنریگیم رارق حلسم یاھورین

 نیمھ ،دراد دوجو یعیسو زیرگ و ھلمح
 نادالج اب لباقت رد نادنز رد نیضرتعم
 یناکم رونام ناکما ،لتاق و رگھجنکش
 .درادن دوجو ناشیارب
 نامھ رد رگھجنکش نادالج شزومآ لحم
 ادخ هار رد تیانج شزومآ ؛تسا نادنز
 یاھالویھ نیا یارب .یناھج نیا یگدنز و
 مھ ھجنکش ریز ناسنا دایرف رھ امن مدآ
 ھجو یھبانتم غلابم( دراد یناھج نیا رجا
 و الط زا یاھناخ( یورخا رجا مھ و )دقن
 ھب .)تشھب رد یرتم ٧٠ نایروح اب هرفن
 ینادجو اب ،لیم لامک اب اھنآ تھج نیمھ
 دایرف زا و دنشکیم ار ناشیدنا رگد تحار
 تذل گرم و ھجنکش تاظحل رد اھنآ

 نیا لباقم رد .دوشیم ناشبیصن یناحور
 اھدص ،رگھجنکش کدنا رایسب تیعمج
 اھنآ رثکا ھک دنراد رارق ینادنز رازھ
 .دنتسھ یسایس ناینادنز
 مامت زا تسا کچوک ناریا کی نادنز
 ات دازون زا ،ھعماج تاقبط و راشقا

 ینسم یاھناسنا و رسپ و رتخد ناناوج
 رد ار دوخ رمع یاھلاس زا یرایسب ھک
 ریغ( یداع یاھدنب رد .دناهدنارذگ نادنز

 ،نیمرجم ماسقا و عاونا ،)یسایس
 رد ...و نیرکتحم ،نیلتاق ،نایچقاچاق
 مھ یھاگ .دناهدش هدناجنگ مھ اب لخادت
 ناینادنز ،یمسج و یحور ھجنکش یارب

 .دننکیم سوبحم اھدنب نیا رد ار یسایس
 نایرج رد مئاد یاھعجاف نانز دنب رد
 ھس ات ناکدوک ،نادنز نوناق قبط .تسا

 .دننامب دوخ ناردام دزن دنناوتیم یگلاس
 و ددرگیم لامیاپ ھشیمھ نوناق نیا یلو
 رد مھ یگلاس ٨ یلا ٧ ات ناکدوک یخرب
 ناکدوک نیا .دنوشیم یرادھگن نادنز
 و ھنامرجم تایقالخا ،دننیبیم مرجم طقف
 ھک یئاھهژاو ،دننکیم بسک ینپمول
 نامرجم ھک تسیئاھژاو دنسانشیم
 نوگمھ ناشراتفر و دننکیم هدافتسا
 زا یئاھشخب عقاو رد .ددرگیم نامرجم
 مرجم ھناخراک ناریا یاھنادنز
 نادنز نیلوئسم زا یکی .تسیزاس
 ینونک تالکشم زا یکی« :دیوگیم
 زا نامرجم ندوب مھ رانک ام یاھنادنز
 تیاس( ».تسا دنب کی رد میارج عاونا
 هرامش ،١٣٨٧ دنفسا ٢۶ ھبنشود - باتفآ

٢۵٩٠(  
 رھ ھک دنب رد یسایس ناردام ناکدوک
 نانز و دوخ ردام ندش ھجنکش دھاش زور
 یاهدع ھک دننیبیم زور رھ و دنتسھ رگید
 ،دننکیم ریقحت ار نارگید و ناشناردام
 جراخ نادنز زا ھتسکش مھرد ناور اب
 میژر نیا ناینابرق ناکدوک نیا .دنوشیم
 .دنتسھ ام ینارحب ھعماج رد
 نامرجم لولس رد مرجم ناناوجون نارسپ

 و برض و زواجت رطخ رد ،کانرطخ
 ون و ناکدوک نیا .دنتسھ زین اھنآ متش
 اب ،دوخ تیموکحم مامتا زا سپ ناناوج
 ،دوخ نادنبمھ براجت زا یراب ھلوک
 یاھراک و دننکیم کرت ار نادنز
 باجت و یگدرتسگ اب ار ناشھنامرجم
 .دنھدیم ھمادا یرتینغ
 عاضوا و روشک ینارحب طیارش تلع ھب

 رد مدرم ھنازور هزرابم و یسایس داح
 دادعت ،نابایخ و هاگراک و ھناخراک
 نیا دنور .تسا نوزفا زور یریگتسد
 داجیا ار یجالعال نارحب میژر یارب رما
 و ناکم ،لنسرپ دوبمک .تسا هدرک
 تامادقا زا یکی .نادنز جراخم ینیگنس
 ندرک دازآ ،لضعم نیا لح یارب میژر

 زاب ھجیتن رد و یعامتجا نامرجم یھورگ
 رد و هدش ریگتسد نیزرابم یارب اج ندش
 دازآ کانرطخ نامرجم مادختسا لاح نیع
 نایصع مدرم اب لباقت تھج هاپس رد هدش
 ناریا شنم دد میژر .تسا نابایخ رد هدز
 ،دعاسمان طیارش داجیا اب دنکیم یعس
 و هدرک دیدشت ار رامیب ناینادنز یرامیب
 بیترت نیدب و دریگولج اھنآ ھجلاعم زا
 .دناریم گرم یوس ھب ار ناینادنز نیا
 وضع ،یقاسی ربکا یلع ھتفگ یانبم رب
 یزومآ ھفرح و نواعت هاگنب هریدم تأیھ

 ١٣٨٧ لاس رد ،روشک ناینادنز عیانص
 رفن رازھ ١۵٠ ات ١۴٠ ناینادنز دادعت
 .تسا هدوب
 دودح دوجو ھب زین ١٣٩٩ لاس رد

 .تسا هدش فارتعا ینادنز ٢۴٠۴۵٠
 ناینادنز یدصرد ١۶٠٫٣ شیازفا ینعی
 تسا یرامآ نیا ھتبلا .لاس ١٢ ضرع رد
 تاسسؤم یلو دنکیم رارقا میژر ھک
 ۵٠٠ نیب ار یسایس ناینادنز دادعت رگید
 .دناهدز مقر زین رفن رازھ ۶٠٠ ات
 لقادح ١۴٠١ نابآ ات رویرھش شبنج رد

 رد و هدیشک دنب ھب ار رفن رازھ ١۶
  .دناهداد رارق یرابگرم طیارش
 اب ینابایخ بوکرس ھجرد ھک روط نامھ
 و اھنارحب لح رد میژر یئاناوت مدع
 ھب ،دوشیم دیدشت یعامتجا تالضعم
 اھنادنز رد بوکرس نیا زین تبسن نامھ
 تیرثکا ،رظنم نیا زا .ددرگیم لامعا

 یسایس ناینادنز هژیو ھب ناریا ناینادنز
 میژر .دنراد رارق گرم و مادعا رطخ رد
 .تسیاهدرتسگ تیانج نینچ کرادت رد
 ١۵ رد یمالسا سلجم هدنیامن ٢٢٧ یأر
 ناگدش ریگتسد ھیلک مادعا ھب ١۴٠١ نابآ
 ،ایس و داسوم ھب اھنآ ندرک ھتسباو و
 ،نیوا رد یعونصم یزوس شتآ و راتشک
 لاح نیع رد .تسا کرادت نیا زا یشخب
 ،ینیع دھاوش زا یرایسب ھتفگ رب انب

 ھک رسپ و رتخد ناناوج ھب ،نارگھجنکش
 دناهدش ریگتسد ریخا تاضارتعا رد
 دیئاپ دھاوخن یرید .دناهدرک یسنج زواجت
 و دساف نادد نینچ ،نیمزرس نیا مدرم ھک
 .دنناسرب ناشلامعا یازس ھب ار یرگمتس
 .تسین ریقحت و ھجنکش لحم طقف نادنز
 تمواقم و هزرابم لحم نآ زا شیب نادنز
 نادنز .تسا یسایس ناینادنز یگتسبمھ و
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 رد یعقاو هاگشزومآ کی نیزرابم یارب
 نتسکش مھ رد تھج هزرابم و تمواقم
 میژر رگھجنکش نیرومأم ناج و مسج
 و ضارتعا .تسا یمالسا یروھمج
 ساکعنا ناریا ناینادنز یاھیرگاشفا

 یناشخرد ناگراتس .دراد یعیسو یناھج
 رتکد ،ھبزور ورسخ ،ینارا رتکد نوچ
 ،یمساج افو و نایچفاوط شوھم ،یمطاف

 نیسح و دیجم ،یئوکسا یدمحا هرھاط
 ار نادنز تملظ رگید نارازھ و یسوواک
 و تمواقم نامسآ رد دبا ات و دندیبوک ورف
 دنھاوخ نیمزرس نیا یبالقنا گنھرف
 نیزرابم یرادیاپ و تماقتسا .دیشخرد
 نسح ،یباھش اضر دننام ھب یھوتسن

 ،یدمحم رحس و نایلق هدیپس ،یدیعس
 هزرابم ھمادا تھج ار ینارکیب یژرنا
 ار شبنج رامثتسا و متس زا یدازآ یارب

 .دنکیم بآریس
 یتسینومک شبنج مھم فئاظو زا یکی

 عافد تھج یسایس ناینادنز یھدنامزاس
 رد نتسکش و یتایح تاظحل رد دوخ زا

 میژر ھک یزور نآ .تساھنادنز
 ینوگژاو یمالسا یروھمج یرادھیامرس
 ناینادنز ھیلک ءاحما ھب ،دنادب ملسم ار دوخ
 تابالقنا ھبرجت .دز دھاوخ تسد یسایس
 نیا رب لاد زین رگید یاھروشک گرزب
 یارب دیاب ناینادنز نیا اذل .تسا تیعقاو
       ً                            نامزاس  الماک زور نآ رد دوخ زا عافد
 .دنشاب ھتفای

 یمالسا یروھمج میژر تیمکاح رد مادعا

 ۴٣ تیمکاح و طلست رازبا نیرتمھم مادعا
 مدرم رب یمالسا یروھمج میژر ھلاس
 تفگ ناوتیم تأرج ھب .تسا هدوب ناریا
 مادعا نودب ناریا رد یزور رتمک ھک
 یروھمج میژر هاگدید رد .تسا ھتشذگ
 کی ریجنز زا ھقلح نیرخآ مادعا ،یمالسا
 ات دنکیم مادعا میژر اذل .تسا لضعم
 نیا زا یرکفت .دنکب ار لضعم ھشیر
 رتهدنام بقع و رتیماھوا ،رتیعاجترا
 .درادن دوجو
 فعض ھک ھیلوا روصت فالخ رب ،مادعا
 نایب ار میژر تردق و هدنوش مادعا
 میژر کی فعض نیرتگرزب ،دنکیم
 ینامز مادعا .تسا یتاقبط – یسایس

 لح رد یسایس تردق ھک دریگیم تروص

 هدروآ دوخ اب مادعا ھب موکحم ھک یلضعم
 و هدنام زجاع و ناوتان یلکب ،تسا
 نآ قلاخ و لبمس ار مادعا ھب موکحم
 لضعم نیا دناوتیم لاح .دنادیم لضعم
 شورف لثم دشاب یعامتجا لضعم کی
 لثم یسایس لضعم کی ای و ردخم داوم
 یفخم یسایس نامزاس کی رد تکرش
 کی ھیاپ رب میژر اذل .مکاح تلود ھیلع
 ار لضعم لح ،یعاجترا و یھاو روصت
 رد ھکلب لضعم یعامتجا لح رد ھن
 .دنکیم وجتسج درف نآ یصخش یدوبان
 یدوبان رد ار دوخ تینما رگید نایب ھب
 تسا یمھوت نیرتگرزب نیا .دنیبیم درف
 تایانج لامعا ھب بترم ار میژر ھک
 ناریا یتسیشاف میژر .دناشکیم هدرتسگ
 لاس رد یسایس ناینادنز ماع لتق زا دعب

 طسوتم روط ھب ھلاس رھ نونک ات ١٣۶٧
 مادعا یاھھخوج ھب ار رفن ١٢٠ ات ١٠٠

 نامزاس دروآرب قبط رب .تسا هدرپس
 لاس لوا هام ۵ رد ناریا رشب قوقح

 یلو دندش مادعا رفن ١١٠ دادعت ٢٠٢١
 رفن ١۶٧ ات اھیمادعا دادعت دعب لاس رد
 دصرد ١۵٢ ینعی .تسا ھتفای شیازفا
 .شیازفا
 شبنج دنور رد هام ٣ زا شیب لوط رد
 مادعا یاھھخوج ھب ار رفن اھهد ریخا

 رطخ رد رگید رفن نارازھ و  دناهدرپس
 .دنتسھ مادعا
 میژر نیا طلست تحت ھک یمدرم زورما

 دنتسھ ممصم ،دنرادن گرم زج یاهراچ
 زج یاهراچ ھک دننک نوگنرس ار یمیژر
 مدرم نیا .درادن مادعا و ھجنکش و راتشک
 ماجنا لوط رد هاوخیدازآ و ،شکتمحز
 ویتانرتلآ ،ینیگنس ھفیظو نینچ
 رواب نآ ھب ،تخانش دنھاوخ ار مسیلایسوس
 ناج و لد زا شیارب و درک دنھاوخ
 .دومن دنھاوخ هزرابم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هدنسیون زا ساپس نمض یتسینومک مظن
 اب ار دوخ لماک قفاوت ،ھتشون نیا مرتحم
 :درادیم زاربا نآ یساسا ھلأسم ھس
 -٢ .یبالقنا یربھر کی دوجو موزل -١

 و رگراک ھقبط یباینامزاس ترورض
 -٣ .هاوخیدازآ و هدید متس نامدرم

 میژر یبالقنا ویتانرتلآ تخانش ترورض
 .یمالسا یروھمج

 ضحم یاھبرگ چیھ ھک مینادیم ام«
 مھ یئاھنیا .دریگیمن شوم ادخ یاضر
 ناشروشک یوت دنھدیم یدازآ دنراد ھک
 ،دنزادنایب هار یئامیپ هار ... یاهدع
 یھام دولا لگ با نیا زا دنھاوخیم
 اھنیا میشب قفوم ام ھک نیا اما .دنریگب
 ]تسا روظنم یمالسا یروھمج میژر[ ار
 دراد یگتسب ھلأسم دنچ ھب ،مینک نوریب
 ھنافسأتم ھک .دنشاب مھ اب ھمھ ھک نیا یکی
 ملع ریز ناریا تیعمج رتشیب فصن
 قوقح ناشھمھ ،دننزیم ھنیس اھنیا
 نیا و ...هریغ و دنرادساپ ای و دنریگیم
 راکچ دننادب ھک دنرادن ربھر ام مدرم ھک
 ام .دننزیم ار یزاس کی ھظحل رھ .دننک
 یرسور یب و ندوب رداچ یب لابند ھک
 یرگراک و یگنسرگ لابند .میدوبن ندوب
 ھک نامناناوج و ھناخ ھیارک و یتخبدب و
 راک کی و هدرک لیصحت و دنراک یب
 ندرم اب .میدوب دنرادن یباسح و تسرد
 ... اھ نیا و دش دیلوت یاھقرج کی اسھم
 .دوش یگدیسر نایرج لصا ھک دنتشاذگن
 رد ،اھنامز ھمھ رد تسا بوخ یدازآ
 ھمھ رد ،ھناسر رد ،نایب رد ،لئاسم ھمھ
 .مھدب ماجنا مراد تسود نم ھک یلئاسم
 مراد تسود مدوخ ھک یششوپ ریز نم
 ،مروخب مراد تسود ھک یزیچ ،.مشاب
 ھمھ .مھدب ماجنا مراد تسود ھک یراک
 ھنافسأتم اما .دنتسھ مھم یلیخ لئاسم نیا
 ھک میھدب ماجنا ار یراک میناوتیمن

 و جرھ میدش ام .... میھاوخیم نامدوخ
 نم .رھد ھمالع دناهدش اھنآ بلط جرم
 ھجیتن نیا ھب مدناوخ ھک ار هرامش نیا

 رد ھک یرادھیامرس یاھروشک ھک مدیسر
 ھطقن ھب ناشذوفن و ناریا رد ،تسھ ایند
 شدوخ زا ھک یرگراک و هدیسر شافطع
 فرح رگا و دنکب دناوتیمن یعافد چیھ
 شقوقح و راک هرذ کی نیا زا دنزب
 دنھاوخیم اھنیا ھک یراک رھ دیاب ،دتفایم
 یتیربھر دیاب نارگراک نیا .دھدب ماجنا
 رھ رب الاح دننک تسرد ، دننک ادیپ

 زا نومک هدنناوخ کی ھمان
 ناریا

 رب ار ناھج یتسیلایرپما یرادھیامرس
 و ھنارگرامثتسا تلصخ یانبم
 ینونک یھناریو تروص ھب شاھنارگلواپچ
 عفن ھب تبثم تارییغت   .تسا هدروآرد
 ھن ار هدید متس و هدش رامثتسا تاقبط
 شبنج ینورد یزاسون ھکلب ،یرادھیامرس
 داجیا ھسورپ رد .داد دھاوخ لکش یتسینومک
 و فلتخم یاھروشک رد تسینومک بازحا
 نیا ردتقم یتسینومک لانویسانرتنا کی داجیا

 .ددرگیم زاغآ دنور
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 ،تسا تسرد دننکیم رکف ھک یاھلأسم
 یئاھنآ ھچ و دیئوگیم امش ھک یئاھنآ ھچ
 ار شادوس ھتبلا ،دنیوگیم مدرم دوخ ھک
 و یعامتجا - یسایس داوس ...دنشاب ھتشاد
 و دننک نایب ،دنشاب ھتشاد ار یگنھرف راک
 ھیرشن نیا ھمانرب .دننک ھچ ھک دننادب مدرم

 رود کی نم .تسا تسرد دص رد دص
 نآ یداتسرف شیپ زور دنچ ھک مھ رگید
 یب مھ مدرم یلو ... .مدوب هدناوخ ار
 رظن زا اھنت ھن .دنتسھ هاگآان تیاھن
 زا هاگآ ان ،تاداقتعا و ینید و یمالسا
 .رگید تارظن یلیخ زا و یسایس رظن

 راک و .دوشب تسرد ھک میراودیما الاح

 یاھجیتن دیشکیم تمحز ھمھ نیا ھک امش
 یاھمانرب ھچ نیا ھک دنمھفب مدرم و .دھدب
 یاھلأسم ھچ و تسا یراک ھچ ،تسا
 رگید یاھروشک ھطلس ریز ات .تسا
 ار اھنآ ھتساوخ و اھنآ راک و دنورن

 ھک مدآ روشک نیا یوت ....دننکن ناونع
 برس شفرح باوج دنزیم فرح
 ».تسا
 
 
 
 
 

 ندیشیدنا
 توکس رد
 دشیدنایم ھک نآ
م د راچانھب  ددنبیم ورف َ  
 ھنامز ھک هاگنآ اما

 موصعم و هدروخمخز
 دبلط شتداھش ھب
 تفگ دھاوخ نخس نابز رازھ ھب

 ولماش دمحا  :رعش هدنیارس
١٣۶٠ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ندیشیدنا

!دیوش دحتم ناھج یایراتلورپ  
 

 طخ نیا اب قفاوت تروص رد
 یاھھتسھ یھدنامزاس اب ،یشم

 دیدنویپب ام ھب یفخم
 

 

 !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

 

 ھب ھشیمھ تارظن دروخرب رد ،دبای یم هار یتسینومک شبنج رد یتقو .تسا دوخ ماقم و یصخش عفانم عبات افرص اوژروب هدرخ کی :اوژروب هدرخ کی رکفت هویش
.دنریذپب سأر رد ار وا ھک نآ طرش ھب دشاب وسمھ یتسایس و یژولوئدیا رھ اب و دنک ضوع عضوم نھاریپ لثم تسا رداق وا .دبسچ یم تیرثکا


