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 تیانج ،زومآ شناد و وجشناد نارتخد ندرک مومسم
 .تسیتلود

____________________________________ 
 زومآ شناد و وجشناد نارتخد ندرک مومسم
 زرابم نانز زا ناریا یتسیشاف میژر ماقتنا طقف
 ترورض کی ھکلب ،تسین نامروشک
 زین یمالسا یروھمج سوھنم میژر یداصتقا
 .تسھ
 ،ھناخراک ،ھچوک ،نابایخ رھ رد روشک نیا رد
 یوس زا ...هریغ و یتلود ھسسؤم ،ھسردم
 لرتنک یارب ھتسب رادم یاھنیبرود ،تلود

 ھک یزکارم رد .تسا هدش ھیبعت ،مدرم قلطم
 ،دننکیم لرتنک ار اھنیبرود نیا ریواصت
 ھقیقد دنچ ضرع رد دنناوتیم نیصصختم
 ،یئاسانش ار یاھثداح کی ھب نونظم دارفا
 .دننک ریگتسد و بیقعت
 ندرک مومسم ھک تسا هام ھس تدم نونکا یلو
 زور رھ ،رتخد نازومآ شناد و نایوجشناد
    ٢ ھحفص  >     یلو دریگیم ینابرق

 خینوم سنارفنک
 سیئر ۴٠ و ریزو ٩٠ تکرش اب یسنارفنک ناملآ خینوم رھش رد ٢٠٢٣ ھیروف ١٩ ات ١٧ زا
 نیا یرھاظ فدھ .دیدرگ رازگرب ناریا و ھیسور روضح نودب فلتخم یاھروشک تلود
 نیگنس تاحیلست رتشیب ھچرھ لاسرا و ھیسور ھیلع یبرغ یاھروشک ندرک دحتم سنارفنک
 سنارفنک نیا یرازگرب یعقاو فدھ .دوب اپورا تینما نیمأت و ھیسور تسکش ،نیارکوا ھب

 و رت عیرس ھچ رھ لواپچ ،نیچ هرصاحم و نآ ھیزجت ،ھیسور فیعضت عیرست رب هوالع
 ھنیدقن نیرتشیب .دوب زین اکیرمآ طسوت یئاپورا یاھروشک رد دوجوم دقن تورث رتھبناج ھمھ
  ۴ ھحفص>   ...و ایلاتیا ،سیلگنا ،ھسنارف ،ناملآ لثم یئاپورا یاھروشک یاھوپد رد ناھج

 

 یرادھیامرس و ھلزلز
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 ھک ینامز .دماجنایم تعیبط زا یئاھشخب ینوگرگد ھب ھک تسا یعیبط ھثداح کی ھلزلز
 اھناسنا یداع یگدنز یاھناینب و تنوکس لحم و ددرگیم ثداح ناسنا هاگتماقا رد ھلزلز
 ،رگید نایب ھب .مینکیم تبحص ھلزلز یرگناریو زا ،دشاپیم مھ زا و دزاسیم ناریو ار
 مان یناریو اھناسنا یگدنز لحم رد ینوگرگد نیا و دنکیم داجیا ینوگرگد تعیبط رد ھلزلز
 .دریگیم
 طساوا ات .تسا هدرک مرن ھجنپ و تسد ھلزلز اب ایند یاج ھمھ رد ھشیمھ خیرات لوط رد ناسنا
 ناسنا رامثتسا نایرج رد ھکلب دوبن تعیبط رامثتسا ھب رداق زونھ رشب ھک مسیلادوئف نارود
 طقف ھلزلز زا یشان یبارخ ،دناسریم دوس تعیبط ھب و تسجیم دوس تعیبط زا ناسنا زا
 ۶ ھحفص>      .دوب یناسنا هداس یگدنز رد یعیبط یاھینوگرگد نیمھ
 

 تابلاطم روشنم	هرابرد یتاکن
 لقتسم یاھلکشت یلقادح

 ناریا یندم و یفنص
				 یاضما اب یروشنم ١۴٠١ نمھب ٢۵ رد

 یندم ،گنھرف ،یرگراک لقتسم نامزاس ٢٠
 ینابیتشپ دروم تعرس اب ھک تفای راشتنا
 یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز زا یرایسب
 ٧ ھحفص>        .تفرگ رارق

  یتسیکستورت فیرحت
 خیرات یاھدادیور

 یلوسر یلع :هدنسیون
 ھمادا
 صلاخ قطنم« :نیراخوب راتفگ نیرخآ
 ،اھهدیا یوھام رییغت اب تسا هارمھ ،هزرابم
 مرظن ھب قیرط نیدب .... یناور یوھام رییغت
 ،ام زا مادک رھ ،یوق لامتحا ھب ھک دسریم
    ٨ ھحفص>     تکمین نیا یور ھک

 دیاب تسیز ناسنیدب رگ
	تسپ

 

	تسپ دیاب تسیز ناسنیدب رگ
            ِ               ھب ار مرمع  سوناف رگا ممرشیب ھچ نم
 مزیواین ییاوسر
ھچوک  کشخ  جاک  دنلب رب 	.تسبنب ی     ِ   ِ     ِ       
    کاپ دیاب تسیز ناسنیدب رگ
٩ ھحفص	...					>رگا مکاپان ھچ نم

 تسایس و ٢٠٢٣ سرام تشھ
 یزاوژروب هدرخ

____________________ 
 رد ، نز یناھج زور ،٢٠٢٣ سرام تشھ
 ،رگراک نانز ھک ،دش رازگرب یطیارش
 ھسامح تازرابم ناریا هاوخیدازآ و شکتمحز
 سپزاب رد ار ینیرفآ
 یاھیدازآ نتفرگ
 ،ناشهدش لامیاپ
 و ناردارب شودمھ
 شیپ ھب دوخ ناردپ
 نانز هدرک هرگ تشم ھک یئاھزور .دناهدرب
 ناینب و دیبوکیم نامسآ ھب نیمزرس نیا نامرھق

 یب تاظحل ،دنازرلیم ار ناریا یراد ھیامرس
 ھجوت ھک دوب نامروشک خیرات رد یریظن

 ھب رفن اھدرایلیم .دومن بلج دوخ ھب ار نایناھج
 سارھ زا رفن اھنویلیم ،دنتساخرب ینابیتشپ
 ناربھر و دندیزخ اھھنال ھب شبنج نیا شرتسگ
 یللملانیب یاھنرسنک ھب ھتسباو راک تیانج
 زا یکیتکات هدافتسا تھج مھ فلتخم یاھروشک
 ٢ ھحفص> .دنتخارپ یئوگزیجم ھب ھناسولپاچ ،نآ

 ذوفن ھیلع هزرابم رد ایراتلورپ
 هدرخ راک کبس و کیژولوئدیا
 زا داقتنا و داقتنا زج یحالس یزاوژروب

 مئاد هدافتسا اب  طقف و طقف .درادن دوخ
 رداق یتسینومک شبنج ،حالس نیا زا
 ھقبط یتسینومک نیتسار بزح ددرگ یم
 .دیامن داجیا ار رگراک
 

 یللملا نیب و یلم حطس رد رگراک ھقبط
 لئان یناشخرد یاھ یزوریپ ھب ینامز
 حالس زا تسرد هدافتسا اب ھک تسا هدمآ
 و راک کبس دوخ زا داقتنا و داقتنا
 زا ار یزاوژروب هدرخ یژولوئدیا

 .تسا هدودز دوخ فوفص
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 نارتخد ندرک مومسم
 ،زومآ شناد و وجشناد

       تسیتلود تیانج
      ـــــــــــــــــــــ
 یزاس ھنحص ھب ریخا زور دنچ رد طقف
 ار یاهدع اھرھش یضعب رد و ھتخادرپ
 .دناھتفرگ رارقا اھنآ زا و هدرک ریگتسد
 مگ در یارب میژر تسا لاس ۴۴ ھک یراک
 نانچمھ تیانج نیا یلو .دھدیم ماجنا ندرک
 .دوشیم لابند تدش اب نانز ھیلع
 اھنآ درط و نانز ندرک نیشن ھناخ تسایس
         ً                                   اب قبطنم  اقیقد ،یعامتجا و یدیلوت تیلاعف زا
 زا نیمکاح ھک تسیداصتقا عون و یژولوئدیا
 .دنیوجیم دوس نآ
 ھجرد دوجوم نز ،یمالسا یژولوئدیا رظن زا
 درم نامرف و تیمکاح تحت دیاب ھک تسا مود
 یراد ھچب طقف نز ھفیظو لاح نیع رد .دشاب
 دیاب وا ،ندوب لقعلاصقان تلع ھب . تسا

 .دشاب یعامتجا و یدیلوت یاھتیلاعف زا جراخ
 نامھ زا ھعماج رد یژولوئدیا نیا ندرک هدایپ
 زاغآ ،ینونکا دساف میژر تیمکاح یادتبا
 .تسین یاهزات زیچ .دیدرگ
 ھیلع ریخا شبنج رد هژیو ھب نانز تمواقم
 و نآ راب ھعجاف جیاتن و یژولوئدیا نیا

 تیمکاح یاھناینب ھب ھک یاهدننکش تابرض
 نیا دومن ممصم ار نیمکاح ،دروآ دراو میژر
 ھب یتمیق رھ ھب ار )نانز( ھعماج زا شحب
  .دزاس ھناور ھناخ ناتسروگ
 تورث و دوس بسک ،میژر نارادمدرس یارب
 زا نآ ھب ندیسر یارب .تساھشزرا نیرتالاب
 و دننکیمن رظن فرص یکچوک ناکما چیھ
 رضاح یناموت کت کی ھب ندیسر یارب
  .دننک ینابرق ار فیرش ناسنا نارازھ دنتسھ

 نیا تیمکاح لاس ۴۴ لوط رد تیعقاو نیا
 یتسین هاگترپ ھب ار ام ھعماج تارک ھب میژر
  .دنھاگآ یبوخ ھب نآ زا مدرم و هدناشک

 مدرم زا یھجوت لباق شخب ھک هدش ھچ یلو
 زومآ شناد و وجشناد نارتخد ینعی ،ام روشک
 یورین نیا و دنیامنیم مومسم گرم دح ات ار
 .دننکیم دوبان ار نیرفآ تورث

 رد دیاب ار کانفوخ تیانج نیا یساسا تلع
 .دومن وجتسج ناریا ھعماج یداصتقا راتخاس
 ،تسا ھتشادھگن اپ رب ار نیمکاح ھک یتورث
 تعنص یئافوکش و دشر ،یتعنص تادیلوت زا
 یداصتقا عبانم .ددرگیمن لصاح روشک رد
 تالوصحم ،یمیشورتپ و زاگ و تفن ،نیمکاح
 ،نھآ و سم ،مویناروا ،الط لثم رگید یندعم

 تادراو و تارداص و یکرمگ یاھدمآرد
                  ً             تالوصحم ھب تارداص  ارثکا ھک تسا
 .ددرگیم دودحم یزرواشک
 رطخ اب زور رھ ناریا رد عیانص یلو
 هد رد .تسور ھب ور یرتشیب یگتسکشرو
 ھیامرس رالد درایلیم ۵٠٠ زا شیب ھتشذگ لاس

 نارازھ .تسا هدرک رارف ناریا زا یتعنص
 یاھروشک ھب روشک نیا زا یتعنص ھناخراک
 رازھ اھهد و هدیدرگ لقتنم ھیکرت لثم ھیاسمھ
 نیا یتعنص فلتخم یاھھخاش صصختم
 .دناهدرک کرت ار روشک
 لاعف تیعمج رد ١٣٩٩ لاس رد یراکیب خرن

 .تسا هدوب دصرد ٢٣�٧ روشک ھلاس ٢۴-١۵
 زا رفن رازھ اھدص ١۴٠١ و ١۴٠٠ لاس رد
 ادیپ زا یدیماان لیلد ھب روشک لاعف تیعمج
 زکرم .دناهدشن راک یایوج رگید ،راک ندرک
 ناراکیب تیعمج زا ار تیعمج نیا ناریا رامآ
 .تسا هدرک فذح روشک
 زا شیب مروت و یراکیب زا الاب دصرد نیا

 دشر زا یشان روشک داصتقا یدصرد ١٠٧
 و تارداص( ناریا نردم یراجت یزاوژروب
 نانز رگا .تسا تعنص دوکر و )تادراو
 جراخ یدیلوت تیلاعف و دیلوت ھخرچ زا انوناق

 باسح ھب روشک ناراکیب وزج رگید ،دنوش
 لح زین اھنآ یارب یبایراک لضعم .دنیایمن
 .ددرگیم
 یراکیب ثعاب ،داصتقا عون نیا اب ناریا میژر
 ھعماج نکراک لعفلاب یورین نوزفا زور
 ای و لضعم نیا زا یئاھر یارب .ددرگیم
 ھک یبرخم تیسایس نیلوا ،نآ تدش نتساک
 زا یشخب ندنار نوریب ،دوشیم لامعا
 شزومآ ھسورپ زا روشک لاعف هوقلاب یورین
 ھطقن نیلوا .تسا یتعنص صصخت و
 نآ یور ناریا دساف میژر ھک “یفعض“
 وجشناد و زومآ شناد نانز ،دراذگیم تشگنا
 .دنتسھ
 یلع ندمآ ھنحص ھب زا شیپ زور کی

 ھک دنکیم مالعا هاپس یرازگربخ ،یاھنماخ
 شناد دوخ یناطیش اھتیمومسم نیا لماع
 نیرتگرزب یاھنماخ یلع .تسا هدوب نازومآ

 نیا ھک هام ھس زا دعب ،ناریا راک تیانج
 رارکت ناریا یاھرھش رد بترم تیانج
 :دیوگیم نینچ و دیآیم ھنحص ھب ،دوشیم
 شناد تیمومسم عوضوم دیاب نالوئسم«
 کی نیا ؛دننک لابند تیدج اب ار نازومآ

 ... تسا ضامغا لباق ریغ و گرزب تیانج
 دیاب ،دوش تابثا نازومآشناد تیمومسم رگا

 رد .دنسرب تازاجم دشا ھب تیانج نیا لماوع
 زا ».دوب دھاوخن یوفع چیھ دارفا نیا دروم
 شناد تیمومسم ،راک تیانج ناسنا نیا رظن

 ،تسا هدشن تابثا زونھ ناھوژپ شناد و زومآ
 ریز زونھ زین نآ تحص و تسین یتلود ینعی

 عضوم نیا یلمع دییأت یارب .تسا لاؤس
 )دنفسا ١۶( ینارنخس نیا یادرف ،ھناراکلغد
 ناتسا ۶ رد ھک دنکیم مالعا روشک ترازو
 ار رفن دنچ دناهدرگ ریگتسد ار ینونضم دارفا
 یماظتنا و یتینما نواعم ،یدمحا .دناھتفرگ
 ھتبلا« :دیوگیم خیرات نیمھ رد روشک ریزو
 زین دنتشاد ھنادناعمریغ ھبنج ھک مھ یدراوم
 یاهدع ینعی یرشب نابز ھب »...دندش داشرا
 دناهدرک دازآ هرابود و ھتفرگ ار اھیدوخ زا
 هدش ھتفرگ راک ھب هدنشک یاھمس عون یلو
 ھب رداق یداع راوتاربال چیھ ھک تسا یروط
 و الاب یژولونکت نآ ھیھت .تسین نآ دیلوت
 مس نیا ھیھت .دھاوخیم یملع عیسو تاناکما
 هدش ھیھت ناریا تلود طسوت دناوتیم طقف
 هام ھس تدم رد تاناکما مامت اریز .دشاب
 نیا بکترم ھک یناراک تیانج بیقعت یارب
 .تسا ھتشاد دوجو ناریا رد ،دنوشیم عیاجف
 بیقعت یاھنماخ یاھتبحص زا دعب طقف یلو
 .دوشیم عورش اھیزاس ھنحص و
 و دیدھت ،تیدودحم ،باعرا لاس لھچ تدم
 میژر یارب ،نانز ینابایخ راتشک و نادنز
 اذل .درواین راب ھب ار رظن دروم جیاتن ناریا
 مومسم ؛تسا هدش ثبشتم ھلیسو نیرخآ ھب
 .نز هوژپ شناد نارازھ ندرک
 ھب و ھعماج لک دروم رد عیاجف نیا لامعا
 متسیس تاذ رد .تسین ارذگ یرما ،نانز هژیو
 ناریا نیمکاح کیژولوئدیا و یداصتقا
 رب یرادھیامرس متسیس ات اذل .تسا ھنیداھن
 اب یرادھیامرس نیا ھک ینامز ات و تسا رارق
 رگید عیاجف رظتنم دیاب ،ھتشگ نیجع بھذم
 یزاوژروب تلود ندرک نوگنرس اب طقف .دوب
 ھب مدرم ،بھذم ھبناج ھمھ و قیمع دقن اب و
 دنھاوخ تمالس و شمارآ یور نانز هژیو
 .دید
 

 

 و ٢٠٢٣ سرام تشھ
   یزاوژروب هدرخ تسایس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یمیظع شبنج نینچ ھکرحم یورین یتسار ھب
 یتاقبط تازرابم ناورشیپ ھب ار نانز ھک
 ھچ ،دومن لیدبت رامثتسا و متس تحت تاقبط
  ؟دوب

 ١۴٠١ لاس رد ھک یمومع لماوع رب هوالع
 و ناشکتمحز ،نارگراک شزیخ ثعاب

 ینویلیم یاھ هدوت رما بالقنا
تسا تمحز و راک
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 لیبق زا ،دش روشک نیا رد یقرتم اھاوخیدازآ
 رد یتابث یب ،یعامتجا ینما ان ،یراکیب ،رقف
 رب یتینما وج یناور و یکیزیف راشف ،لاغتشا

 رد ھچنآ رھ تراغ و لواپچ ،روشک رسارس
 ،دریگیم و تفرگیم رارق نیمکاح سرتسد
 ،یدصرد ۴٠ مروت ،تسیز طیحم بیرخت
 قطانم مدرم یگنشت و یمومع یگنسرگ
  ،روشک نیا زا یعیسو
 نیا نانز تازرابم ھب زین یصاخ لماوع
 .تسا هدیشخب یاهژیو قمع و باتش نیمزرس
 .مینکیم یسررب ار لماوع نیا ریز رد ام
 ھک ناریا یتسیشاف یرادھیامرس میژر -١ 

 هدرک حلسم بھذم کسام و رازبا اب ار دوخ
 و ھعماج زا نانز ندنار نوریب تسایس ،تسا

 نیرتکچوک نودب ار اھنآ ندرک نیشن ھناخ
 هدرب شیپ ھب ریخا یاھلاس رد هژیو ھب یشمرن
 یرادھیامرس تمدخ رد تسایس نیا .تسا

 رد نز اریز تسا ناریا ھتسباو و هدنام بقع
 یطیارش شاهدش رامثتسا درم یارب دیاب ھناخ
 زور رد ندش رامثتسا یارب ات دروآ مھارف ار
 نیشن ھناخ نز لاح نیع رد .دشاب هدامآ دعب
 شاهدش لامیاپ قوقح زا عافد ھب رداق داوس یب
 .تسین

  یاھهداد زا سابتقا رضاح لودج
 یداصتقا تیعقوم و تسا ناریا رامآ زکرم
 ھک نانچ .دھدیم ناشن ھعماج رد ار نانز
 یداصتقا تکراشم خرن دوشیم ھظحالم
 لاعف یورین لک دص رد ۶٨٫٧ نادرم
 خرن ھک یلاح رد دوشیم لماش ار یداصتقا
 دصرد ١٣٫٩ طقف نانز یداصتقا تکراشم
 .دھدیم لیکشت ار یداصتقا لاعف یورین لک
 ٨٫۴ نادرم یراکیب خرن رگید بناج زا
 نیا .تسا دصرد ١۵٫۶ نانز یارب و دصرد
 دض و ھناراک تیانج تسایس قمع اھهداد
 ندنار نوریب رد ار مکاح یرادھیامرس یناسنا

 دصرد .دھدیم ناشن ،لاغتشا ھسورپ زا نانز
 نانز زا رتمک یرھش نانز لاغتشا

 زا شیب یرھش نانز یراکیب و تسیئاتسور
 ینعم نادب نیا .تسیئاتسور نانز رباربود
 عیانص دیلوت ھسورپ زا یرھش نانز ھک تسا
 شنم دد میژر .دناهدش هدنار نوریب گرزب

  ناریا یمالسا – یرادھیامرس
 زا نانز رتشیب ھچ رھ ندنار نوریب تھج
 یاھتیلاعف و یملع یاھنومزآ ھسورپ
 ندرک نیشن ھناخ اتجتین و یعامتجا و یدیلوت
 ار یرگید راکشآ و کانفوخ تیانج ،اھنآ

 ندرک مومسم ؛تسا ھتفرگ شیپ رد نانز ھیلع
 هدرتسگ روط ھب زومآ شناد نارتخد یئایمیش
 .تسا ھتفرگ ینابرق اھدص نونک ات ھک
 اھنت ھن ھناراکتیانج تامادقا و اھتسایس نیا

 یارب هزرابم زا ار ام روشک نامرھق نانز

 ترفن ،ھکلب ،ھتشادن زاب دوخ قوقح قاقحا
 ار ناشهزرابم و تمواقم ،اھنآ نوزفا زور
  تسا هداد شرتسگ قمع و حطس رد
 یسایس – یناور یاھانگنت و تیدودحم -٢
 اھنآ نیرتمھم ھک نانز رب لمحت لباق ریغ
 یعس نانز  .تسا یرابجا یعرش ششوپ
 زا یبناوج ضقن اب ماع ءالم رد دندرکیم
 ار دوخ رب راشف ،ششوپ یمالسا یاھمرن
 یتلود تاسسؤم و تارادا رد یلو دننک لیدعت
 هدوبن نکمم هزرابم زا عون نیا یتلود ریغ و
 ضقن“ نیا اب هزرابم رد میژر .تسین نکمم و
 اپرب ار داشرا تشگ ،نانز بناج زا “نوناق
 ھعماج رد رتشیب شنت ثعاب دوخ ھک درک

 ششوپ یدازآ یارب هزرابم عقاو رد .دیدرگ
 ام روشک نانز ھک دوب یمھم لماوع زا یکی
 .دناشک اھنابایخ ھب ار
 و هدنام بقع رایسب نیناوق لاح نیع رد
 ،ثرا ھلأسم لیبق زا یمالسا یعاجترا

 یتسرپرس ،ھنسحم یانز تازاجم ،تداھش
 ییادج طیارش رد درم طسوت ناکدوک
 ینوناق ظاحل ھب نانز یسرتسد مدع ،نارسمھ
 تواضق لثم یعامتجا لغاشم زا یرایسب ھب
 و دادیم یاهژیو شنت نانز تازرابم ھب ... و
 .دھدیم
 رد نانز رب یناور لمحت لباق ریغ راشف -٣
 ،یناور راشف نیا .الاب ات نیئاپ زا ھعماج لک
 لقعلا ضقان نز :تسا نانز ھبناج ھمھ ریقحت
 نانز .تسا درم لقع فصن نز لقع .تسا
 راگدرورپ طسوت نز شنیرفآ .دنرگھئطوت اتاذ
 .تسا هدوب درم توھش عفد و لسن ھمادا یارب
 تافارخ هدرتسگ غیلبت اب ،ھناعجترم دیاقع نیا
 هداوناخ تابسانم هدنام بقع یاھمرن و
 هوالع .تسھ و هدوب هارمھ ھعماج رد یمالسا
 رد یرسمھ کدوک تیانج شرتسگ ،نیا رب
 نانز یتازرابم شنت مھم لماوع زا یکی ناریا
 رد ناریا رامآ زکرم هداد قبط .تسا هدوب
 ١٠ نارتخد جاودزا دادعت ،١۴٠٠ لاس راھب
 ٣٢ دودح اب ١۴٠٠ راھب رد ھلاس ١۴ ات
 ھب ٩٩ لاس راھب رامآ اب سایق رد دشر دصرد

  .دیسر جاودزا ٩٧۵٣

 یمومع یسایس یاھراشف ،ملاظم اب لباقت رد
 و ،ناشکتمحز و نارگراک رامثتسا قوف و
 ،نانز رب قوف لمحت لباق ریغ هژیو یاھراشف
 ،داشرا تشگ طسوت ینیما اسھم لتق ھقرج اب

 ١۴٠١ نمھب -رویرھش یمومع میظع شزیخ
 روھلعش ناریا یمالسا یروھمج میژر ھیلع
 تکرح رد نآ شیپاشیپ رد نانز ھک دیدرگ
 .دندوب

 نیرتینالوط ،یقرتم یاھورین ریخا شبنج
 میژر نیگنن تیمکاح لوط رد هدنفوت شبنج
 موادت نیا تلع .دوب ناریا یمالسا یروھمج
 ؟دوب ھچ
 ماگ ھب ماگ ندمآ ھنحص ھب ،نآ تلع نیرتمھم

 ،نآ ماگ ھب ماگ ندش لکشتم ،رگراک ھقبط
 ھقبط نیا تسایس و ھشیدنا ماگ ھب ماگ لماکت
 ھب ھقبط نیا یاھشخب ماگ ھب ماگ ندمآ و

 .دوب یتازرابم ھنحص رد ھقبط تروص
 رد دوخ لماکت اب رگراک ھقبط تازرابم
 یورین نآ ینامزاس و یسایس یاھھنیمز
 ھناقحم تازرابم ھب ھک دوب یایروحم
 ھب ،دیشخبیم موادت ھعماج یقرتم یاھورین
 رد و دوخ لوح ار اھنآ و دادیم ورین اھنآ
 .درکیم جیسب دوخ زا ینابیتشپ
 دروم ھلصافالب یرگراک ناوخارف رھ
 و دشیم عقاو شبنج یاھورین ھیلک ینابیتشپ
 دروم زین شبنج زا شخب رھ تبثم تکرح رھ
 .تفرگیم رارق یرگراک شبنج ینابیتشپ
 تازرابم ھک ینیتسار یاھمچرپ زا یکی

 ار نایگنھرف ،ناملعم ،نانز ،ناناوج
 اب دنویپ رد شیپ ھب“ دیشخبیم تابث و ماکحتسا

  .دوب “ یرگراک شبنج
 .تفریم شیپ ھب تمس نیا رد زین نانز شبنج
 هژاو ھس ،میئوگب رتھب ای و “راعش“ کی یلو
 ،دش هدادرس یزاوژروب هدرخ بناج زا ھک
 ار نانز ریخا شبنج یتاقبط یریگتمس
 ،نز“ینعی هژاو ھس نیا .درک فرحنم
 زا یزاوژروب هدرخ طسوت “یدازآ ،یگدنز
 راعش هژاو ھس نیا .دش هدادرس ناتسدرک
 نانز شبنج یارب یزاوژروب هدرخ یروحم
 .دوب

١٣٩٩ لاس رد نز و درم یداصتقا تکراشم خرن  
اتسور رھش  روشک لک  سنج   
۴۴H٢ ۴٠H۴ ۴١Hیداصتقا تکراشم خرن ٣ ٪ نز و درم   
٪ یراکیب خرن ٩٫۶ ١٠٫۴ ٧٫٢  

٪ یداصتقا تکراشم خرن ۶٨٫٧ ۶٧٫٢ ٧٢٫۴ درم   
٪ یراکیب خرن ٨٫۴ ٨٫٨ ٧٫٠  

٪ یداصتقا تکراشم خرن ١٣٫٩ ١٣٫۵ ١۵٫٢ نز   
٪ یراکیب خرن ١۵٫۶ ١٨٫٣ ٨٫١  

 یناسنا یورین – ١٣٩٩ روشک یرامآ ھمانلاس
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 یارب .درادن یتاقبط تلصخ ارھاظ راعش نیا
 هژاو ایآ :میروآیم یلاثم اعدم نیا ندش نشور
 .ھن ؟دراد نشور یتاقبط تلصخ “یدازآ“
 مھ ،کیتارکمد یاھورین مھ اریز
 یتسیلایرپما یرادھیامرس مھ و اھتسینومک
 هژاو نیا .دننک هدافتسا دنناوتیم هژاو نیا زا
 ندز لوگ زا ریغ ھب ،تسا ماع ھک ینامز ات
 ھب ،یرادھیامرس یدازآ نتخادنا اج و اھهدوت
 .دروخیمن یدرد چیھ
 نآ ،هژاو نیا صخشم ندرب راکب تروص رد
           ً          ھقبط یدازآ  الثم .دوشیم زاس خیرات تقو
  .یرادھیامرس رامثتسا زا رگراک

 ات زین “یدازآ“ ،یگدنز“ ،“نز“ یاھهژاو
 تمدخ رد دنناوتیم طقف دنتسھ ماع ھک یتقو
 .دنریگ رارق یزاوژروب و یزاوژروب هدرخ
 رد ار یصاخ موھفم چیھ ارھاظ هژاو ھس نیا
 ار اھهژاو نیا دوخ لیم ھب یسک رھ .درادن رب
 .دنکیم ریسفت

 ،دش هداد رس راعش نیا یتقو لیلد نیمھ ھب
 و تفای شرتسگ یزاوژروب هدرخ طسوت
 ندیاب .دش ھتفرگ راک ھب یزاوژروب طسوت
 نیدھاجم ،یولھپ اضر ،اکیرمآ روھمج سیئر
 یاھهورگ یخرب ،یدازآ تصھن ،قلخ
 ناریا رد تسینومک و پچ گرزب و کچوک
 رد .دنھدیم رس ارراعش نیا ھمھ و ھمھ
 حیسم و یولھپ اضر خینوم یتینما سنارفنک
 اب ٬“یدازآ ،یگدنز ،نز“ یاول ریز داژنیلع
 .دندوب هدش عمج مھ درگ یتسیلایرپما یاھورین
 نیا تیھام ندش نشور یارب ملق کی نیمھ
 ات و دنتسھ لیلع زونھ ھک یئاھزغم رد راعش
 .تسیفاک ،دناھتفاینرد ار تیھام نیا نونک

 شبنج یوس ھب شیپ“ : راعش یاج راعش نیا
 کی راعش نیا .تسا ھتفرگ ار “یرگراک
 یمومع شبنج ھک تسا یمھ اب ھمھ راعش
 شبنج و ،دنکیم هدنکارپ و فیعضت ار مدرم
 لک زا اتجیتن و یرگراک شبنج زا ار نانز
 .دزاسیم ادج مدرم یمومع شبنج

 راذگ ریثأت دناوتیم یتقو یعامتجا شبنج رھ
 مدرم یبالقنا و یمومع تکرح رد و دشاب
 یزاسون ار دوخ دناوتب ھک دنک داجیا کرحت
 تاقبط یسایس و یناور ،یرکف راثآ .دیامن

 نیرتهدید متس اب ،دیادزب دوخ زا ار رگ متس
 دوش دحتم ھعماج رد رگراک ھقبط ینعی ،ھقبط
 تکرش یمومع کیژولوئدیا یزاسکاپ رد و
 ،یگدنز ،نز“ راعش .دشاب ھتشاد لاعف
 .تسیھت تلصخ نیا زا “یدازآ

 )یزاسون ھسورپ( هدعاق نیا زا نانز شبنج
 .تسین ینثتسم

 ناشن یخیرات ھھرب نیمھ رد ام روشک نانز
 دوخ رد ار یبالقنا میظع لیسناتپ ھک دناهداد
 دناوتیم دعاسم طیارش رد ھک دنراد ھتفھن

 یعاجترا یاھمیژر ھیلع یاهدنفوت یاھشبنج
  .دنروآ دوجو ھب
 ار نز یناھج زور ،سرام هام تشھ ام
 کی ھک میاهدرک رازگرب یطیارش رد لاسما
 ھیلع کیژولوئدیا هدرتسگ و داح هزرابم
 اپرب نانز شبنج رد یزاوژروب هدرخ تارظن
 دمآ شوخ هزرابم نیا ھب ام .تسا هدیدرگ
 نیا رد یزوریپ ھک میتسھ نئمطم و میئوگیم
 ھیلع یمومع هزرابم رد ار نانز شقن ،هزرابم
 .درک دھاوخ رتنوزفا و نوزفا یرادھیامرس
  
 
 
 
 

             خینوم سنارفنک
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یاھ نرسنک .تسا ھتشگ هریخذ ...و ایلاتیا
 گنج نامز زا یئاپورا و یئاکیرمآ یللملانیب
 ار اھھنیدقن نیا تراغ تسایس یوالسوگوی

 .دنھدیم ھمادا ارنآ زین نونک ات و هدرب ولج
 ھب ھیسور مجاھت یادتبا رد لاثم یارب
 و ھحلسا لاسرا ھب لیام ناملآ تلود ،نیارکوا
 تلود راشف رثا رد .دوبن یماظن یورین
 درایلیم دص دش روبجم ناملآ تلود ،اکیرمآ
 .دھد صاصتخا دوخ تازیھجت لماکت ھب وروی
 ار نآ درایلیم ٧٠ زا شیب دیدرگ روبجم اذل

 ھحلسا یاھ نرسنک زا ھحلسا دیرخ فرص
 طسوت ھحلسا دیرخ دنور .دنک یئاکیرمآ یزاس
 زاسھحلسا یاھنرسنک زا یبرغ یاھتلود
 لاح رد یئاپورا و یئاکیرمآ یللملانیب
 .تسا شرتسگ
 قوف فادھا تمدخ رد خینوم سنارفنک
 سنارفنک نیا نارنخس نیلوا .دیدرگ رازگرب
 دوب نیارکوا تسیشاف روھمج سیئر یکسنلز
 یئوئدیو سامت قیرط زا ار دوخ ینارنخس ھک
 .داد ماجنا

 ؟تسیک یکسنلز
 ھس ھجرد کیمک ھشیپ رنھ کی یکنسلز
 نارحب زا دعب ھک دوب کنیارکوا یایدم
 روھمج سیئر ھک ٢٠١۵-٢٠١۴ رد نیارکوا
 یتسیشاف یاھورین ھئطوت رثا رد روشک نیا
 کسورع ناونع ھب ،دش نوگنرس نیارکوا

 یزاوژروب هدنیامن و اکیرمآ یزاب بش ھمیخ
 یروھمج تسایر ھب ینیئارکوا یتسیشاف
 .دیسر

 رد یتسیشاف دنمتردق یورین کی نیارکوا رد
 .دراد روضح یسایس تردق رد و ھعماج ھندب
 ناھج گنج زا شیپ زا نیارکوا ناشکتمحز
 طسوت لوا ھلحرم رد نآ لالخ رد و مود
 ربھر :اردناب( یئاردناب یاھتسیشاف
 )مود یناھج گنج رد نیارکوا یاھتسیشاف
 هزوپ یدعب ھلحرم رد و دندش ماع لتق
 زا ار اھنآ و دندیلام کاخ ھب ار اھتسیشاف
 اھتسیشاف نیا رتشیب .دنداد یرارف روشک
 ھب یرلتیھ هدروخ تسکش یاھتسیشاف هارمھ
 و مسیلایسوس یزیر ورف اب .دنتخیرگ اکیرمآ
 رد یرادھیامرس و مسینویزیور ندمآرب
 ھب ینیئارکوا یاھتسیشاف هرابود ،ھیسور
 یطارفا مسیلانویسان اب و دنتشگ زاب دوخ روشک
 دوخ درگ ار یاهدع دنتسناوت دوخ یتسیشاف و
 .دندرگ یدنمتردق یرین ھب لیدبت و دنروآ عمج
 راوخنوخ یاھتسیشاف نیا هدنیامن یکسنلز
 ،تسا هدمآ راک یور وتان ینابیتشپ اب ھک تسا
 ینابیتشپ اب شیسایس ناردپ ھک روط نامھ
 روشک ناشکتمحز و دندمآ راک یور رلتیھ
  .دندرک ماع لتق ار دوخ
 دیاب ام« :دیوگیم یکسنلز خینوم سنارفنک رد
 اھقفاوت رد تعرس شیازفا ھب ام .مینک ھلجع
 ھیسور یولج ات میراد زاین تازیھجت لیوحت و
 نیارکوا ھک تسین نیا طقف ھلئسم ...میریگب ار
 دزابب دیاب تولاج ھک تسا نیا ھلئسم .دربب دیاب
 رد نیارکوا یزوریپ زج ھب ینیزگیاج چیھ و
 شومارف وا ھتبلا ».درادن دوجو گنج نیا
 ھیسور یزوریپ ینیزگیاج ھک دوب هدرک
 و جیھت یارب وا .دراد دوجو زین یتسیلایرپما
 :دیوگیم برغ یتسیلایرپما یاھروشک جیسب

 یارب هرکاذم لاح رد ام ھک یلاح رد«
 ار ناریا نیلمرک ،میتسھ هدنگنج یاھتج
 ھب رابگرم یاھداپھپ ھک تسا هدرک دعاقتم
 نآ یاھب تسا هدامآ نیلمرک .دتسرفب ھیسور
 مویناروا اب ھکلب ،لوپ اب طقف ھن ،دزادرپب ار

 ھک متسھ نئمطم نم .هدشینغ دصرد ٩٢
 کسیر نیا تسین رضاح اجنیا رد یسکچیھ
 یتسیشاف ھن و یرشب نابز ھب ».دریذپب ار
 دینیبب اھیبرغ:دھدیم ینعم نینچ قوف راتفک
 وا ھب یئاھکمک ھچ ھیسور نانابیتشپ ھک
 ار دوخ یگنج تازیجت و دیریگب دای ،دننکیم
 .دینک ھناور ام یوس ھب رتدوز
 تفلاخم شیپ یدنچ ات ھک ناملآ روھمج سیئر
 دوب نیارکوا ھب ٢ دراپوئل یاھکنات نداتسرف
 راشف تحت ،تشاد رارق یکسلز داقتنا دروم و
 ھمدخ تامیلعت و اھکنات نیا لاسرا اب وتان
 نیا رد و داد ناشن شوخ یور ناملآ رد اھنآ
 یاراد ھک زین یئاھروشک ھب سنارفنک

 رد نانز هزرابم یلاعت و دشر
 دومن یرگراک شبنج اب یگتسبمھ

دباییم  
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 اھنآ« ھک درک حیصوت دندوب ھباشم یاھکنات
 ھب لاح نیع رد ».دننکب ار راک نیا زین

 ھک درک ناعزا زین گنج نیا ندوب ینالوط
 ھمادا ینالوط تدم یارب دناوتیم« گنج نیا
 شایتسیلایرپما ھیرک هرھچ رب وا ».دبای
 دیاب ام« :تفگ و دز ھناتسود رشب کسام
 ھب کمک یارب ار دوخ شالت و تیامح
 لماک روط ھب نیارکوا شترا و مدرم تمواقم
 ».مینک دیدشت
 گنس ،کانوس یشیر ،ایناتیرب ریزو تسخن
 ناھج یاھروشک ھمھ زا و تشاذگ مامت
 نیارکوا ھب ناشیاھکمک ھک درک تساوخرد
 .دننک ربارب ود ار
 کیتنژ روط ھب ھک نیالردنف الوزروا

 مجاھت ھیلع تسا ھتخوس ھیسور کی راتساوخ
 ھب فعاضم یاھکمک ناھاوخ ھیسور
 تیامح ھب دیاب ام« :تفگ و دش نیارکوا
 یاھھمانرب تسکش یارب زاین دروم هدرتسگ
 ».میھد ھمادا نیتوپ یتسیلایرپما
 نتشیوخ« :تفگ شباوج رد یماصتعا نیورپ
 نیا نانکاس زا مھ وت       نکم گرزب ببسیب
 یاھحانج نیرتتسار زا مھ وت »ییوک
 فورعم تسا یلثم .یتسھ ناملآ یتسیلایرپما
 مناخ نیا .هایس تور ھگیم گید ھب گید ھک
 :دیوگیم ھمادا رد اپورا نویسیمک سیئر
 ھکارچ تسا هدیسر ارف نتفرگ تعرس نامز«
 زاین تازیھجت ھب ندنام هدنز یارب نیارکوا
 ھک دنکیم رارقا ناشیا عقاو رد ».دراد
 ھک یروشک اریز .تسا هدرم الاح زا نیارکوا
 جاتحم مسیلایرپما کمک ھب ندنام هدنز یارب
 سفن یارب ھک تسا یایھام دننامھ دشاب
 .دشاب ھتشاد جایتحا لیئوزاگ ھب ندیشک
 عقاو رد نیارکوا ھب “کمک“ اب اھتسیلایرپما
 قیرط نیا زا مھ و دننکیم ناریو ار نآ مھ
 رد ار یتسیلایرپما ھیسور ینعی ناش بیقر

 ھیرجت ای و دنیامنیم فیعضت ناکما تروص
 یعیبط عبانم لواپچ نآ زا سپ .دننکیم
 ناشکتمحز رسح و دح یب رامثتسا و نیارکوا
 ردتقم یاھروشک و اکیرمآ طسوت روشک نیا
 .ددرگیم زاغآ یئاپورا
 روھمج سیئر نواعم ،سرھ الاماک مناخ ھتبلا
 ھیسور ھک دناهدومرف ھناراوگرزب زین ،اکیرمآ
 ھیلع تیانج بکترم« نیارکوا اب گنج رد
 نابز ھب ار ھتفگ نیا رگا ».تسا هدش تیرشب
 مینک ھمجرت یتسیلایرپما نابز ھب ھن و یرشب
 اب گنج رد یسور مسیلایرپما ھک دوشیم
 مسیلایرپما ھیلع تیانج بکترم نیارکوا
 ھشیمھ اھتسیلایرپما ھتبلا .تسا هدش اکیرمآ
 ھک نیا .دنوشیم تیانج بکترم مھ ھب تبسن
 یاھتیانج اھتسیلایرپما یلو .درادن یگزات

 اشفا ار تمحز و راک یاھهدوت ھیلع رگیدمھ
 .دننکیمن
 خینوم سنارفنک رد ینوتسا ریزو تسخن
 تاحیلست دیاب اپورا ھیداحتا یاضعا« :تفگ
 مسیلایرپما لد ھب عضوم نیا ».دنرخب یرتشیب
  .دیبسچ شایعقاو نارادفرط و اکیرمآ

 یجراخ تسایس لوئسم ،لروب پزوج
 تسخن داھنشیپ زا ینابیتشپ رد اپورا ھیداحتا
 داھنشیپ زا الماک نم« :تفگ ینوتسا ریزو
 ام و منکیم تیامح ینوتسا ریزو تسخن
 دھاوخ شخبرثا امتح و مینکیم راک نآ یور
 دیرخ یشخب رثا دننامھ نآ یشخب رثا ».دوب

 طسوت اکیرمآ زا ھحلسا یرالد درایلیم ٧٠
 .دوب دھاوخ ناملآ تلود
 نینچ ار اکیرمآ عضوم مھ وتان لک ریبد
 هاج رییغت رد یناشن چیھ« :درک ھلومرف

 ...درادن دوجو نیتوپ ریمیدالو یاھیبلط
 یارب ھچنآ نیارکوا ھب تسا یرورض

 رد لقتسم روشک کی ناونعھب اقب و یزوریپ
 ».دوش هداد دراد زاین اپورا

 .دراد یرگید عضوم ھسنارف روھمج سیئر
 ندرک راداو و ھیسور ھیلع هزرابم ناھاوخ وا
 ندرک راداو ینعی .تسا هرکاذم ھب روشک نیا

 یردق عضوم نیا .برغ ھب نیکمت ھب ھیسور
 و تسا ناملآ عضوم زا رتریذپ شمرن
 رد دوجوم یلو کدنا دنچ رھ تسیداضت
 وتان یاھروشک
 روضح زین نیچ هدنیامن سنارفنک نیا رد
 تلع ھب اکیرمآ زا ھنابدؤم یلیخ ھک تشاد
 یاھزرم رد نیچ دیفس نلاب ندرک نوگنرس
 .سب و نیمھ .دومن داقتنا ،شدوخ
 یهدرک کزب یامن ور ،خینوم سنارفنک
 ھیلع یتسیلایارپما یاھورین کانرطخ ھئطوت
 .دشابیم ناھج مدرم ھیلع و رگیدکی
 ؟تسیچ تیعقاو
 رس رب اکیرمآ و نیچ ھک تسا نیا تیعقاو
 یسایس و یداصتقا ظاحل ھب یناھج ینومژھ
 .دنتسھ لادج رد
 یاکیرمآ ،اقیرفآ رد نیچ یداصتقا تسایس
 ندرک ھتسباو زا تسا ترابع ایسآ و نیتال
 عیطم و اھهراق نیا یاھروشک یداصتقا
 رد تسیب هرامش نومک رد ام .اھنآ ندومن
 :میتشون نینچ ،نیچ ھب طوبرم یاھلاقم
 ھب ماو تخادرپ دروم رد نیچ تسایس«
 یلاوت ھب ردقنآ :تسا نینچ جاتحم یاھروشک
 رگید روبزم روشک ات دنکیم تخادرپ ماو
 رد .دشاب ھتشادن ار اھماو تخادرپ زاب یئاناوت

 عزانمالب بابرا نیچ تلود یعقاوم نینچ
 کانفوخ تسایس نیا .تسا یروشک نینچ
 یجایتحا ،رگید یاھروشک اب یرامثتسا

 لباقم رد گنفت و پوت اب اقیرفآ رد ھک دنیبیمن
 یئاقیرفآ یاھروشک .دتسیاب یئاکیرمآ ھیامرس
 یداصتقا تردق ھطیح زا ندمآ نوریب تردق

 رد یترورض زونھ نیچ اذل ».دنرادن ار نیچ
 یداصتقا یاھرازاب بسک یارب یماظن مجاھت
 تحت مدرم و افوکش نیچ داصتقا .دنیبیمن
 نیا رد یتسیلایرپما یرادھیامرس رامثتسا
 نیا اب .تسا درایلیم کی ھب کیدزن روشک
 ھب زھجم روشک نیمود نیچ دوجو
 رد .تسیعمج راتشک یاھحالس نیرتکانرطخ
 دننک هدارا نیچ نارادمدرس ھک یاھظحل رھ
 .دوش لاعف دناوتیم متیس نیا
 .تسینھک یتسیلایرپما روشک اکیرمآ
 اب شاھنالاس ھجدوب و ھتسکشرو شداصتقا
 ھجدوب اھنت« .تسور ھب ور الاب یرسک

 ٢٠٢٢ لاس رد اکیرمآ یرالد درایلیم ۶٠٠٠
 ».دوب ھجاوم یرسک رالد درایلیم ١٨٠٠ اب
 اذل )نیارکوا ھلاقم – ٢٠ هرامش نومک(
ً            الوا تسیابیم شیداصتقا میمرت یارب اکیرمآ

 ات و دنک قرغ یماظن شنت رد ار ناھج
 ار یژرنا عبانمً                           امود .دشورفب ھحلسا دناوتیم
 .دشاب ھتشاد لواپچ و لرتنک تحت اراصحنا
ً                                           اقیقد قارع و نمی رد یمارآ ان و گنج داجیا
 تروص یداصتقا تسایس نیا تمدخ رد
                       ً            ماخ داوم ھیھت یاھرازاب  اموس .تفرگ
 .دیامن ظفح ار دوخ تالوصحم  شورفو
 رد و نیچ هرصاحم ،اھھنیمز نیا ققحت یارب
 یارب روشک نیا داصتقا نداد رارق انگنت
 هدش لیدبت یژتارتسا نیرتگرزب ھب اکیرمآ
 یایرد قیرط زا نیچ “هرصاحم“ .تسا

 نیا .تسا لماکان و یفاکان ،نیچ بونج
 قیرط زا و ھیسور ھیزجت اب دیاب هرصاحم
 یژتارتسا نیا تمدخ رد .دوش لماک ھیسور
 یاھزرم ات ار دوخ ،ھھد ھس لوط رد وتان
 و اھدادرارق مامت و هداد شرتسگ ھیسور
 اپ ریز ار ھیسور و وتان نیب یاھھمانقفاوت
 یاھروشک و نیارکوا اذل .تسا ھتخادنا
 ھھبج یولج یاھروشک ،ھیسور راوجمھ
 .دنیآیم باسح ھب اکیرمآ یژتارتسا یارب
 ظاحل ھب ار ھھبج یولج یاھروشک دیاب اکیرمآ
 وا روظنم نیا یارب .دنک تیوقت ھحلسا و یلام
 زا .دنک یلاخ ار دوخ یبرغ نیدحتم بیج دیاب
 یشخب یئاپورا یاھروشک یلام تراغ ور نیا
 .تسا ھتشگ اکیرمآ مسیلایرپما یژتارتسا زا
 و نیون یاھرازاب بسک زین ھیسور یارب
 رایسب تیمھا یسایس ذوفن قطانم شرتسگ
 ھیسور کیژتارتسا ماگ نیلوا .دراد یئالاب
 یاپورا یاھروشک رب دوخ ینومژھ یرارقرب

 ھب مجاھت ھک نیتوپ یاعدا اذل .تسا یقرش
 وتان لباقم رد شروشک عافد تھج نیارکوا
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 یئادز مسیشاف نیارکوا رد شفدھ و هدوب
 فادھا ندناشوپ یارب و بذاک ،تسا
 .دوشیم هدز راج شایتسیلایرپما
 ماجنا هدید کرادت نیارکوا گنج ،تھج رھ ھب

 دروخرب و ھیسور یوس ھب وتان مجاھت .دش
 شرتسگ تھج شالت و مجاھت نیا اب ھیسور
 نیا ینامداش اب ندیاب .تفرگ تدش شذوفن

 تابساحم قبط اریز درک لابقتسا ار گنج
 و فیعضت ھیسور مھ ،اکیرمآ مسیلایرپما
یم ھیزجت  الامتحا  هرصاحم ناکما مھ و ،دش        ً       

 لاح نیع رد .دیدرگیم مھارف الاب زا نیچ
 یژتارتسا تمدخ رد رتمجسنم وتان رد اپورا
 یاھرد اترورض و تفرگیم رارق اکیرمآ
 یور ھب یئاپورا یاھروشک یلام نزاخم
 .دیدرگیم زاب اکیرمآ
 و اکیرمآ مسیلایرپما ھبساحم زا یبناوج یلو
  .دمآرد بآ زا طلغ وتان یاضعا

 زا رازھ اھهد ،تفرگرد نیارکوا رد گنج
 .دندش هانپ یب و هراوآ و ھتشک روشک نیا مدرم
 و اھرھش یورب یسور یاھکشوم ناراب
 لیس و روشک نیا کیژتارتسا قطانم
 اب یاھحالس و هدش جراخ هدر زا یاھحالس
 برغ فرط زا شیامزآ یارب الاب یژولونکت
 یاھبورخم ھب ار ابیز روشک نیا ،نیارکوا ھب
 و ینابرق نارازھ زین نآ یزاس زاب ھک
 ینالوط نامز رد راک یورین اھنویلیم
  .تسا هدرک لیدبت ،دبلطیم
 یور ھب یئاپورا یاھھنازخ رد ،دنور نیا رد
 یئاکیرمآ یللملانیب یزاس ھحلسا یاھنرسنک
 اھنت ھن ھیسور یلو .دیدرگ زاب یئاپورا و
 دیدرگن مدھنم شداصتقا اھنت ھن ،دشن ھیزجت
 نآ رد یداصتقا یئافوکش مھ یدصرد ھکلب
 ھتشگ نوزفا نیتوپ تیبوبحم .دوشیم هدھاشم
 و ناریا و نیچ ھب روشک نیا تارداص .تسا
 جاتحم ھک یئاھروشک زا یرایسب و دنھ
 .تسا ھتفای شیازفا ،دنتسھ ھیسور تالوصحم
 ددرگیم روبجم ھیسور دنور نیا رد
 داوم ،زاگ ،تفن لیبق زا دوخ تالوصحم
 نیچ اذل .دشورفب نازرا نیچ ھب ار ...و یندعم
 هدرب رایسب یاھدوس اکیرمآ یژتارتسا زا
 تیمھا ھیسور ندش هدنرب نیچ یارب .تسا

 ھیسور و اکیرمآ فیعضت ھکلب ،درادن ینادنچ
 ناھج رد دھاوخیم نیچ .تسا حرطم ود رھ
 .دشاب بیقر یب مسیلایرپما
 ،نیچ ھب میقتسم ھلمح نودب خینوم سنارفنک
 اکیرمآ مسیلایرپما تباقر لماک تمدخ رد
 نایب ھب .دش رازگرب نیچ مسیلایرپما ھیلع

 ناراک تیانج عمجت خینوم سنارفنک رگید
 ات شناتسد ھک اکیرمآ یربھر ھب برغ یگنج
 ھتشغآ نیارکوا شکتمحز مدرم نوخ ھب غرفم
 هژیو ھب قرش یگنج ناراک تیانج ھیلع ،تسا
 نوخ ھب شیاپ ات رس ھک ھیسور مسیلایرپما
 .دش رازگرب ،تسا ھتشغآ نیارکوا مدرم
 یاهدع یللملانیب ناراک تیانج نیا شوغآ رد
 ھب یسایس تردق یوب ھک یناریا ھتخورف دوخ
 هداد لیکشت یبناج یاھسلج ،هدروخ ناشماشم
 اضر ناوتیم دارفا نیا ھلمج زا .دندوب
 و یداینب نینزان و داژنیلع حیسم ،یولھپ
 ،یپیسنرپ یب .درمش رب ار روپداجس میرک
 نیا مالک رھ زا یشورف دوخ و تلاذر
 .تسا نایامن تفص رکون یاھناسنا

 ناریا مدرم :دیوگیم “ھنانتورف“ یولھپ اضر
 ».دنراد یحانجارف یللملانیب تیامح راظتنا«
 راشف نونک ات ھک رما نیا زا عالطا دوجو اب و
 نیا مدرم عیسو راتشک ھب ناریا رب یداصتقا
 رب یرثکادح راشف ،تسا هدیماجنا روشک
 نویسیزوپا زا یرثکادح تیامح و ناریا
 .دنکیم انمت ار )برغ طسوت هدش ھیھت تسیل(
 دنک روصت دناوتیم روطس نیا هدنناوخ ھتبلا
 ارف ردقچ سیلگنا و ھسنارف ،ناملآ ،اکیرمآ ھک
 یرثکادح یداصتقا یاھراشف و دنتسھ یحانج
 مدرم رس ھب یئالب ھچ ناراک تیانج نیمھ
 .تسا هدروآ دراو ناریا شکتمحز
 هورگ نیا ھب خینوم سنارفنک ناگدننادرگ یلو
 ویتانرتلآ زونھ اھنآ ھک دندنامھف ھتخورف دوخ
 اب ھکلب .دنتسین نایچسنارفنک نابیتشپ دروم
 و یسایس عاضوا تارییغت ندرک لابند
 دوخ ویتانرتلآ دشاب مزال رگا ،ناریا یداصتقا

 اناھ مناخ یاھتبحص .درک دنھاوخ میظنت ار
 وضع و ناملآ زبس بزح وضع( نمیون
 مھافم یرگید تالمج اب ھک )اپورا ناملراپ
 لمأت لباق ،درکیم ورف اھنآ شوگ ھب ار قوف
 اضر ھلمج زا ھک یتسشن رد ناشیا .تسا
 و یداینب مناخ ،داژنیلع حیسم ،یولھپ

 نارس زا و دنتشاد روضح روپداجس
 ات دنتساوخیم یبرغ یاھروشک تسیلایرپما
 نینچ ،دننک ھتکید ناشیارب ار راذگ ھمانرب
 ؟تسیچ راذگ ھمانرب دیئوگیم ھک نیا« :تفگ
 مناخ نیا ھمادا رد ».تسین طوبرم ام ھب رگید
 ھکلب ،تسا طوبرم امش ھب ھک دیوگیمن
 مدرم ،تسا ناریا مدرم روتسد نیا« :دیوگیم
 نیا ھب و ».روشک زا جراخ نایناریا و لخاد
 لابند ام ھک دنامھفیم شوگ ھب ھقلح هورگ
 میناوتب ام دیاش« .میتسھ یرگید ویتانرتلآ

 ھک نیا یارب مینک داجیا ار ینما یاھاضف
 ات راد ینعم وحن ھب دوشب ماجنا شرد وگتفگ
 تاشیارگ دنراد یفلتخم یاھھشیدنا ھک یدارفا
 نودب و دنوشب عمج مھ رود دنراد یفلتخم
 وت ،یمیژر دض وت ھکنیا ھب دنوش مھتم ھکنیا

 تبحص دننوتب رگیدکی اب یمیژر رادفرط
 .دنک افیا ار شدوخ ھفیظو دیاب یسک رھ ...دننک
 شایگدنیامن اجنیا دناوتب ناریا ،دعب لاس دیاش
 هدھع رب دنتسھ نادنز رد نالا ھک یناسک نآ ار
 ».دنشاب ھتشاد
 رد ام ،دیتسین ام هدنیامن امش :رگید نایب ھب

 ناریا دروم رد یسررب و قیقحت نایرج
 نیب زا ار دوخ ویتانرتلآ دش مزال رگا ات میتسھ
 باختنا یسایس ناینانزً                  الامتحا و “مدرم“
 .مینک
 و هورگ نیا ھیامورف و ریقح تیھام تسا نیا
 یبرغ یاھتسیلایرپما یارب ھک یتیمھا ھجرد
 .دنراد
 هدولآ نوخ ھب ناتسد اھنت ھن خینوم سنارفنک
 و تخاس الم رب ار یبرغ یاھتسیلایرپما ھیلک
 یناھج گنج کی یئاپرب یارب ار اھنآ شطع
 ،دساف تیھام ھکلب ،داد ناشن ناھج مدرم ھب
 اضر لثم یدارفا یھتخورف دوخ و ھتسباو
 ار )... و داژنیلع حیسم( شیاھھچون و یولھپ
 مدرم یارب یناھج یایدم رد تیفافش اب زین
 .تخاس راکشآ
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        یرادھیامرس و ھلزلز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مھ زا و تنوکس لحم بیرخت و یناسنا تافلت
 تشاد دوجو یگدنز یاھناینب یبسن یگدیشاپ
 .عیرس میمرت لباق و کچوک یداعبا رد یلو
 ،ناھج رد یرادھیامرس روھظ نامز زا

 ناسنا طسوت یاهدنیازف روط ھب تعیبط
 اب بیرخت نیا .تسا هدیدرگ بیرخت

 زاغآ راخب نیشام طسوت هوبنا دیلوت ترورض
 و نھآ و دالوف ھب راخب نیشام دیلوت اریز دش

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

 ینورد یزاسون ھکلب ،یرادھیامرس
 رد .داد دھاوخ لکش یتسینومک شبنج
 رد تسینومک بازحا داجیا ھسورپ
 کی داجیا و فلتخم یاھروشک
 دنور نیا ردتقم یتسینومک لانویسانرتنا
 .ددرگیم زاغآ

 

ناریا یمالسا یروھمج یراد ھیامرس میژر داب نوگنرس
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 :دوب جاتحم یتن نویلیم داعبا رد گنس لاغز
 ،1700 لاس رد ناھج رد نھآ و دالوف دیلوت

 12 ھب 1850 لاس رد ھک دوب نت رازھ 300
 ناھج رد گنس لاغذ دیلوت .دیسر نت نویلیم
 لاس رد و نت نویلیم 10 ،1800 لاس رد

 .دیدرگ غلاب نت نویلیم 760 ھب 1900
 .دیسر زاگ و تفن جارختسا ھب تبون نآ زا سپ
 کدنا نیمز قامعا زا تفن ندیکم ،لیاوا رد
 نامھ ھب زین تسیز طیحم ھجیتن رد ،دوب
 اھهد زور رھ رد هزورما .دشیم هدولآ تبسن
 زاگ بعکم رتم اھنویلیم و تفن ھکشب نویلیم
 و دوشیم هدیکم نوریب ھب نیمز قامعا زا
 ،ینیمز ریز هدش ھیلخت یاھاضف رد نآ یاجب
 نیمز ینورد لداعت لمع نیا .دننکیم پمپ بآ

 یکچوک شزرل رھ ھک دنزیم مھ ھب نانچنآ ار
 قیمع فاکش کی ھب دناوتیم نیمز قامعا رد
 .ددرگ لیدبت هرک حطس رد

 یشان یالاب رایسب ترارح رثا رد نیمز هرک
 سپ و دیدرگ بوذ یمتا یاھیشوج مھرد زا
 یارب اذل .دمآ رد ینونک لکش ھب ندش درس زا
 نامھ ویتکاویدار تازلف دوجو نیمز لداعت

 ،تسا ھتفای راشتنا نیمز لخاد رد ھک روط
 نیا جارختسا اب رشب .دراد لوا ھجرد تیمھا
 نیمز هرک ینورد لداعت یلک روط ھب تازلف
 ریغ زین ار تسیز طیحم و دربیم نیب زا ار
 و سم ،نھآ جارختسا .دیامنیم تسیز لباق
 بئاصم نیمھ زین میظع داعبا رد گنس لاغز
 .دنروآیم راب ھب ار یتسیز
 یشان میظع یاھراتشک و اھیناریو ھجیتن رد
 ماظن زاس تسد ،ریخا نرق ود رد ھلزلز زا

 .تسیرادھیامرس
 ماظن راکھاش ھیروس و ھیکرت ریخا ھلزلز
 .تسیرادھیامرس

 یرادھیامرس روشک کی ناونع ھب ھیکرت -١
 شناد و یژولونکت زا یحطس نآ رد ،مجاھم
 یرادھیامرس یاھروشک مامت لثم ھک تسا
 یئوگشیپ ار ھلرلز عوقو دناوتیم ھتفرشیپ
 یملع ھتشر نیا رد ھیکرت نیصصختم .دنک
 ٧�٨ ھلزلز عوقو زا ھک دنراد ار نآ ناکما

 یارب ناھد ھک ،نآ بیرخت تردق و یرتشیر
 ،دوب هدرک زاب مدرم یاوأم و یگدنز ندیعلب
 ار اھنیا ھمھ اھنآ .دنوش علطم شیپ زا
 ھک دنتسنادیم نردم یاھروشک مامت .دنتسنادیم
 نیا مدرم راظتنا رد یکانلوھ ھعجاف ھچ
 یاھروشک ھک روط نامھ یلو .تسا قطانم
 ررض زا یریگولج یارب یرادھیامرس
 ٩�١۵ تردق ھب ملع اب یئامیپاوھ یاھنرسنک
 ٢٢۶ و دندرک توکس دنلیات یمانوس یرتشیر
 دروم رد ،دندناشک گرم ماک ھب ار رفن رازھ
 و دندرک توکس زین ھیروس و ھیکرت ھلزلز

 دندناشک گرم ماک ھب ار رفن رازھ ۵٠ زا شیب
 رد ار نامناخ یب و یمخز رفن رازھ اھدص و
 یاھاتسور و اھرھش رد هدنزگ درس یاوھ
 .دندرک اھر هدش ناریو
 قطانم زا ھیروس و  ھیکرت یاھتلود -٢
 .دنتشاد یفاک عالطا ناشروشک رد زیخ ھلزلز
 نیمز ریز رد  یتاقبط ھچ ھک دنتسنادیم اھنآ
 دننک دروخرب مھ اب دنناوتیم یقطانم ھچ رد و
 یتاقبط ھچ ای و دننیرفایب ھلزلز و )اھلسگ(
 طاقن زا ھک یئاھراشف رثا رد نیمز ریز رد
 ھلزلز ثعاب ،دوشیم دراو اھنآ رب هرک رگید
 دض قیقد نیناوق نیودت دوجو اب .دندرگیم
 قطانم ینوکسم یاھنامتخاس یانب رد ھلزلز
 نامتخاس روکذم یاھ تلود ،زیخ ھلزلز
 و دندرک لوحم یصوصخ شخب ھب ار یزاس
 رضاح یرادھیامرس عامط رایسب شخب نیا
 نت کی ندرک فرصم رتمک یارب تسا

 ،نامتخاس راک رد نھآ نت کی ای و نامیس
 ھیکرت یاھتلود .دنک ینابرق ار رفن نارازھ
 ھک نیا زا لماک عالطا دوجو اب ھیروس و
 و دوب دھاوخ قمع مک ،قطانم نیا رد ھلزلز
 دھاوخ ثعاب ار یریذپان ناربج تاراصخ
 شخب ھب تیلوئسم نیا ندرک لوحم اب ،دیدرگ
 تسیز طیحم و یگدنز لابق رد ،یصوصخ
 نیا و دناهدرک تیلوؤسم بلس دوخ زا ،مدرم
 رد ار دیدج یاھکرھش ینامتخاس یاھتکرش
 .دندرک انب ھلزلز یاھلسگ یرتم ۵٠٠ ھلصاف
 ٢۴ / دنفسا ۵ ھعمج ھیکرت نارامعم قاتا«
 لوئسم ار ناغودرا بیط بجر تلود ھیروف
 نیا .تسناد روشک نیا رد ھلزلز ھعجاف تعسو
 تخاس ندرکینوناق زا یشرازگ رد یندم داھن
 نیا تفگ و درک داقتنا نامتخاس نارازھ
ً               ابیرقت .دندشیم دییأت دیابن عقاو رد اھنامتخاس
 سپ ھلزلز رد هدیدبیسآ یاھنامتخاس زا یمین
 زاس و تخاس نیناوق ھک ینامز ٢٠٠١ لاس زا

 هزرلنیمز ربارب رد ینمیا یارب ھناریگتخس
 قاتا ھتفگ ھب .دناهدش ھتخاس ،تشاد دوجو
 شخب ھب زاس و تخاس رب تراظن ،نارامعم
 تیلوئسم زا تلود و دش راذگاو یصوصخ
 تیاس( ».درک تلفغ مدرم مومع لابق رد دوخ
 )٢٠٢٣ ھیروف ٢٧ رد تئارق – سا وی یربخ
 ار ھلرلز عوقو ،شیپ زا ھیکرت تلود -٣
 زین ھلزلز زا دعب .درک توکس و تسنادیم
 بارخ ھناخ و راد غاد مدرم ھب یگدیسر رد
 یروھمج میژر ھک روط نامھ ،دومن ھحماسم
 رد ،ناریا یقرش لامش ھلزلز رد یمالسا

 رد نیا .دومن لمع ،فارطا قطانم و یوخ
 مدرم ندیپاچ اب ھک تسیرادھیامرس تاذ
 و دنوش ناریو ھک دزاسب یئاھھناخ ناشیارب
 ات دپاچب هرابود ار اھنآ ،یناریو زا سپ

 نینل لوق ھب .دنزاسب ار اھھناخ نامھ ناشیارب
 تسوپ ود واگ کی زا یرادھیامرس ،گرزب
 .دنکیم
 یارب یکرادت چیھ ھیروس و ھیکرت تلود
 مدرم اذل .دندیدن نآ ریاظن و ھعجاف نیا اب ھلباقم
 و هراوآ ،هانپ یب دیدش یامرس رد هدز ھلزلز
 لیس .دندش اھر زاب یاضف رد راد غاد
 امیقتسم زین “یجراخ یاھتلود یاھکمک“
 نیا لوا ھلحرم رد .دیسریمن ناگدز ھلزلز ھب
 و تفرگیم رارق تلود رایتخا رد اھکمک
 یتلود یاھایفام طسوت یئادھا یاھالاک رثکا
 دننامھ .دسریم شورف ھب دازآ یاھرازاب رد
 سبط مدرم ھب اھ تلود ھک یئاھسابل و اھوتپ
        ً        تسد رد  ادعب اھنآ .دندوب هدرک ھیدھ
 رس نارھت کرمگ نابایخ یاھیشورف
 .دندروآرد
 تسد زا زیچ ھمھ مدرم ھلزلز عوقو زا دعب
 لخاد کاشوپ و اھیکاروخ زا ،ھنسرگ و هداد
 و یلمع یب نیا و .دنتسج هرھب اھ هاگشورف

 ھیکرت یتسیشاف میژر یرشب دض تسایس قمع
 .تخاس رادومن ار
 مامت اب ھناقداص ناھج یقرتم مدرم یلو
 و ھیکرت ناگدز ھلزلز یرای ھب تاناکما

 یاھکمک دندرک یعس یاهدع .دنتفاتش ھیروس
 ھیکرت مدرم ھب ناشاھتلود قیرط زا ار دوخ
 تاطابترا قیرط زا رگید یرایسب و دنناسرب

 دندناسر یرای ناگدید تبیصم ھب یصوصخ
 .دنناسریم مھ زونھو
 یناسنا ھعجاف کی ھیروس و ھیکرت رد ھلزلز
 اتدمع نآ هدمآ راب ھب یبارخ و راتشک ھک دوب
 و ھیکرت عماوج یرادھیامرس راتخاس زا یشان

 کی کاندرد ھعقاو نیا یلو .تسا ھیروس
 ار ناھج مدرم یگتسبمھ دشر ھب ور دنور
 هدنیآ ھک تخاس راکشآ تیفافش اب و داد ناشن
 اھنآ داحتا و ورشیپ مدرم ناتسد رد تیرشب

  .دراد رارق ،هدنرادزاب یاھورین ھیلع
 
 
 
 

 
 

 روشنم هرابرد یتاکن
 یاھلکشت یلقادح تابلاطم
 ناریا یندم و یفنص لقتسم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تسیاهدنزرا و مھم تاکن یرواح روشنم نیا
 ھعومجم یھاگآ یالاب حطس هدنھد ناشن ھک
 و یرگراک ھعماج هژیو ھب و ھعماج
  .تسا ناریا ناشکتمحز

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 یھدنامزاس اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد
دیدنویپب ام ھب یفخم یاھھتسھ  
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 هراشا ھعماج مھم تالضعم ھب روشنم نیا رد
 دنب ١٢ رد مدرم لقادح یاھ تساوخرد و هدش
 لئاسم .تسا هدیدرگ میظنت هدرشف روط ھب
 هزادنا رھ لکشت تسیب بناج زا ھجورطم
 ای و نشور هزادنا رھ ،دشاب صقان ای و لماک
 رد ار یاھبناج ھمھ ثحب ،دشاب نشور ان

 یھاگآ لماکت ثعاب ھک دنزیم نماد ھعماج
 یاھتساوخرد قیمعت و ینامزاس ،یتاقبط
 ھعماج یقرتم نویسیزوپا رد نوگانوگ تاقبط
 .ددرگیم
 نیع رد و روشنم نیا زا ینابیتشپ نیع رد ام
 حرط یاھتساوخرد رثکا تحص رب دییأت

 ھک میرادیم اور نآ رب ار یئاھدقن ،نآ رد هدش
 یرای روشنم لک قیمعت ھب دناوتب میراودیما

 .دناسر
 تکرش نارگراک یاکیدنس“ ھیلوا دقن ام -١
 زا ار “ھموح و نارھت ینارسوبوتا دحاو
یم اجب و تسرد  الماک ،یلقادح روشنم  میناد             ً               
 یارب یروحم دقن کی ،دقن نیا میدقتعم و
 دقن نیا رد .تسا یتابلاطم روشنم لک یبایزرا

 مدع ھب ناوتیم صوصخب« :تسا هدمآ نینچ
 و رگراک ھقبط یدیلک شقن ھب صخشم هراشا

 ناونعب ،شکتمحز و یرگراک یاھهداوناخ
 تاعونت و رثکت نمض( ھعماج قلطم تیرثکا
 ،ینابز ،یتیسنج و یسنج ،یتیلم ،یاھقطنم
 و یشخب و یفنص ،ینس ،یبھذم ،یگنھرف

 ،یتامدخ ،یزرواشک ،یتعنص( یلغش
 اب هزرابم رد ،)هریغ و یتشادھب ،یشزومآ
 نینچمھ و ،نآ تموکح و یرادھیامرس ماظن

 ھبناج ھمھ هزرابم ندوب زاس تشونرس
 ییاھر و یساسا لوحت ھنوگرھ رد یتاقبط
 ».درک هراشا ناریا رد شخب
 ھب ،یتابلاطم روشنم رد ھک میدقتعم زین ام
 یعامتجا یاھهورگ ،راشقا ،تاقبط هزرابم
 اھیرگمتس ،اھیرباربان ھیلع ریخا هام ۵ رد
 .تسا هدش دروخرب حطس کی ،اھیئاسران و
 نامھ اب و حطس نامھ رد رگراک ھقبط هزرابم
 ھک تسا هدش یبایزرا ھعماج لک رد یریثأت
 ای و تسیز طیحم نارادفرط یاھتیلاعف
 ھیھت یدازآ یارب ھک نادنمرنھ زا یئاھهورگ
 رد .دننکیم هزرابم ناشتاجتشون ای و ملیف
 تاضارتعا مچرپ« :تسا هدمآ نینچ روشنم
 ،نایوجشناد ،نانز تسدھب زورما ھک ینیداینب
 و نارگراک ،ناملعم ،نازومآ شناد
 ناگدنسیون ،اھریئوک ،نادنمرنھ و ناھاوخداد
 یاج یاج رد ناریا هدیدمتس مدرم مومع و
 ناتسچولب و ناتسیس ات ناتسدرک زا روشک
 یاھتیامح نیرتھقباس مک و هدش ھتشارفارب
 یضارتعا ،هدرک بلج دوخ ھب ار یللملانیب
 ،یتیسنج ضیعبت و یزیتس نز ھیلع تسا

 یورین یگدرب ،یداصتقا ریذپان نایاپ ینماان
 و یلم متس ،یتاقبط متس و تکالف و رقف ،راک
 زا یلکش رھ ھیلع تسا یبالقنا و ،یبھذم
 شیب لوط رد ھک یبھذم ریغ و یبھذم دادبتسا
 ناریا مدرم مومع _ ام رب ،ھتشذگ نرق کی زا

 ».تسا هدش لیمحت _
 نارگراک هزرابم قوف یاھیریگعضوم رد
 رد هژیو ھب ھک یرادھیامرس و رامثتسا ھیلع

 رتقیمع و رتهدرتسگ زور رھ ریخا لاس ٢٠
 جیسب یرادھیامرس ھیلعار رگراک ھقبط ھعماج
 نیع رد .تسا هداتفا ملق زا ،دنکیم دحتم و
 تازرابم لک رد رگراک ھقبط تیزکرم لاح

 یدازآ و کیتارکمد ،یرادھیامرس دض
 .تسا هدش ھتفرگ هدیدان زین مدرم ھنابلط
 و ھفرم و نردم“ ھعماج تساوخرد -٢
ً      الماک تسا هدمآ تابلاطم روشنم رد ھک ،“دازآ
 نردم“ ھعماج .تسا یتاقبط قوفام و یدیرجت
 یتاقبط ریغ هزادنا نامھ ھب ،“دازآ و ھفرم و
 .“تلادع“ و “یدازآ“ هژاو ھک تسا درجم و
 ھچ یارب تلادع و یدازآ :دوش لاؤس یتقو
 ھب یتاقبط تلصخ اھهژاو نیا تقونآ ؟یاھقبط
 یارب یدازآ و تلادعً    الثم .دنریگیم دوخ
 ھقبط یارب یدازآ و تلادع ای .یرادھیامرس
 ....هریغ و رگراک
 یھجو ١٢ تابلاطم ھک تسین نشورً     الصا -٣
 یراتخاس ھچ رد و یئورین ھچ زا روشنم نیا
 ای مکاح یرادھیامرس زا .دوشیم تساوخرد
 میژر ینوگنرس زا دعب یرادھیامرس زا

 ھعماج زا ای و یمالسا یروھمج
 ؟یتسیلایسوس
 زا ھناگ هدزاود یاھ تساوخرد نیا رگا

 ھک میئوگب دیاب ،دشاب ینونک یرادھیامرس
 میژر کی رد .دیاهدرک مگ ار هار ،دیشخبب

 تساوخرد چیھ یتسیشاف یرادھیامرس
 لباق اساسا یاهدنورشیپ و کیتارکمد ،یقرتم
 .تسین ققحت
 ھیامرس راتخاس زا اھتساوخرد نیا رگا
 دیاب ،تسا یمالسا یروھمج زا دعب یراد
 و ھعماج کی داجیا ناکما ھک مینک ضرع
 ات شیپ لاس ٧٠ زا کیتارکمد تلود اتجیتن
 تارییغت مھ نآ تلع .تسا ھتشگ یفتنم نونک
 یللملانیب دیلوت نامزاس رد ھک تسیفرژ
 .تسا هدمآ دوجو ھب یرادھیامرس
 ھعماج یارب اھتساوخرد نیا رگا

 یفاکان الوا ،تسا ھتشگ میظنت یتسیلایسوس
 کی ار دنس نیا زین روشنم ناگدنسیون( دنتسھ
 چیھ امود )دناهداھن مان یلقادح روشنم
 دنس رد یتسیلایسوس یریگتمس ھب یاهراشا
 .دوشیمن هدھاشم

 ،ور نیمھ زا« :تسا هدمآ نینچ روشنم رد -۴
 ھب ھشیمھ یارب ات تسا نآرب شبنج نیا

 و دھد نایاپ الاب زا تردق ھنوگرھ یریگلکش
 یناسنا و نردم و یعامتجا یبالقنا زاغآ رس
 و متس لاکشا ھمھ زا مدرم یئاھر یارب
 یروتاتکید و دادبتسا و رامثتسا و ضیعبت
 ».دشاب
 هزرابم ینعی لوق لقن نیا لوا یریگعضوم
ً                                            الماک ،الاب زا تردق ھنوگ رھ نداد نایاپ یارب
 تسیابیم ام رظن ھب و تسیبالقنا و تسرد
 رارق یقرتم یاھورین ھیلک ینابیتشپ دروم
 مھ یرامثتسا دض هزرابم زا هژیو ھب .دریگ
 ھب نداد نایاپ یلو .تسا هدش دیق نآ رد
 و یخیرات ظاحل ھب ،یروتاتکید ھنوگرھ
 زمرت و هدنام بقع ،تسردان یسایس عضوم
 .تسا هدننک
 ھب یقرتم مدرم کیژتارتسا یوس و تمس
 ھیلع هزرابم ،رگراک ھقبط تیزکرم
 یمالسا یروھمج میژر یتسیشاف یروتاتکید
 .تسیرگید یرادھیامرس میژر رھ و ناریا

 ندرک نوگنرس زا دعب رگراک ھقبط
 یروتاتکید ،ناریا رد یزاوژروب یروتاتکید
 رد طقف ھقبط نیا .دنکیم لامعا ار دوخ

 یروتاتکید ینعی دوخ تلود یئاپرب تروص
 بوکرس ار یرادھیامرس دناوتیم ایراتلورپ
 یگدنز ھنحص زا ار نآ ماگ ھب ماگ و دنک
 .دنابورب
 ظاحل ھب ،روشنم ریخا یریگ عضوم اذل
 کی یسایس ظاحل ھب و تسردان یخیرات
 .تسا یتسیشرانآ عضوم
 ار نآ ،روشنم زا دوخ دقن رب یگداتسیا اب ام
 و مینادیم هدننک دحتم و هدنورشیپ ،تبثم
 و تبثم تاکن زا ار دوخ غیرد یب ینابیتشپ
  .میرادیم مالعا نآ هدنزرا

 ١۴٠١ دنفسا ۵
 ٢٠٢٣ ھیروف ٢۴

 
 

 یتسیکستورت فیرحت
                        خیرات یاھدادیور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یلوسر یلع :هدنسیون
 ھمادا
 شنادجو رد بیجع یگناگود ،دنیشنب نامھتم
 ار شایبالقنا دض قامعا رد لماکان رواب و
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 نیا ھب تھج نیا ھب  ...تسا هدنارذگرس زا
دن ک نیا ،جلف ھمین هدارا   ....کفت ھسورپ ندش   ُ 
 و ام تیھامرییغت عیرست نیب یگنھامھان نیا
دن ک  دض طیارش رگنایب ،شنکاو ندش   ُ 
 نامتخاس ققحت راذگ رد ھک تسیایبالقنا

 کی  ...دنکیم دشر لخاد رد مسیلایسوس
  ...دوشیم قلخ ،فعاضم یسانشناور
 ھک ،منکیم بجعت دوخ زا نم تاقوا یضعب
 دیجمت ار مسیلایسوس نامتخاس میاھھتشون رد
 زا یشان ار مرظن ،دعب زور رد و مدومنیم
 .مدرکیم ادج نآ زا ،مایئانج یعقاو لامعا
 ھفسلف رد ھک تفرگ لکش نآ زا یزیچ اذل
 نیا .تسا هدش هدیمان ،تخب دب نادجو ،لگھ
 یداع نادجو زا تھج نیدب تخبدب نادجو
 نادجو کی ھظحل نامھ رد ھک ،تسا توافتم
 تلود تردق ھک یزیچ نآ .تسیئانج
 ھک تسین نآ طقف ،دزاسیم ار یرتلورپ
 ،تسا هدرب نیب زا ار یتسینومک دض یاھدناب
 یشالتم ینورد ار شنانمشد نینچ مھ ھکلب
 نیا .تسا هدومن لتخم ار نانآ یهدارا و هدرک
 درادن دوجو رگید یاجک چیھ رد ھک تسیزیچ
 یرادھیامرس روشک کی یاج چیھ رد و
 بلغا ینامیشپ  ...دشاب ھتشاد دوجو دناوتیمن
 هدش فیرعت فرخزمً       اقلطم یاھزیچ عاونا اب
 ھب هراشا[ یتبت ردوپ لاثم یارب .تسا
 زا نتفرگرارقا یارب ایوگ ھک تسا یئوراد
 ]هدنسیون حیضوت ـ دندناروخیم وا ھب ینادنز
 ،میوگیم ،تسا نم ھب طوبرم ھچ نآ .هریغ و
 ،مدرک راک ،مدوب نادنز رد لاس کی نم ھک
 ار مرکف یئانشور و مدرک لوغشم ار دوخ
 ،دوشیم تبحص مزیتونپیھ زا .مدومن ظفح
 یقوقح عافد مدوخ ،ھمکاحم نیا رد نم یلو
 رد ار مدوخ تیعقوم ،متفرگ هدھع ھب ار دوخ
 اب و مداد صیحشت ،متسھ ھک یناکم و اج
 رد ھک یسک رھ .مدرک کیملپ ناتسداد
 یدایز ھبرجت یتح ،یکشزپ یاھھتشر
 نم ھک دریذپب دوب دھاوخ روبجم ،دشاب ھتشادن
 رد مھاوخیم نونکا ....ماهدشن مزیتونپیھ
 ینامیشپ ھک منک تبحص یئاھزیچ نآ دروم
 ھک دوش ھتفگ دیاب ً      املسم .دناهدش ثعاب ارم
 یزاب یمھم شقن ،نم یراکھبت کرادم
 رد ار دوخ نم هام ھس لوط رد .دننکیم
 اھبیذکت رد و مدرک نفد مدوخ یاھراکنا
 یارب ار دوخ یگدامآ سپس .مدومن دودحم
  .مدرک .مالعا رارقا

 مامت ،نادنز رد نم ھک تسا نیا تلع ؟ارچ
 .مدرک یشیدنازاب و ھعلاطم ون زا ار ماھتشذگ
 یمان ھچ اب :دنک لآوئس دوخ زا ناسنا یتقو
 اب ناھگان ھک تسا تقو نآ ؟یوریم ایند زا
 لاچھایس قیمع هاگترپ ،یاهدننک ھبلغ یزیت

 ھک یزیچ رگید و .ددرگیم هداشگ یدننام
،در م دیاب نآ یارب  ،مریمب مھاوخب هاگ رھ    ُ 
 رارقا دوخ ندوب ھناقحمان ھب ھک نیا نودب
 مامت سکع رب .تسین دوجوم ،مشاب هدرک
 یوروش ریھامج داحتا رد ھک یتبثم یاھراک
 بسانت ناسنا روعش رد ،دنشخردیم هوکش اب
 تسا یزیچ نامھ نیا .دنریذپیم ار یرگید
 یعطق روط ھب یسر باسح نایاپ رد ارم ھک
 شیپ رد ھک تشاداو ارم ،درک حالس علخ
ً      اعطق  ...منزب وناز روشک شیپ رد و بزح
 و تسا هداس ینامیشپ کی ھب طوبرم ھن ،نیا
 نیا نودب دناوتیم هاگداد .دوخ اب یدردمھ ھن
 نامھتم رارقا .دنکرداص ار دوخ یأر مھ
 لصا کی نامھتم رارقا .تسین یمازلا

 اج نیا رد اما .تسا یئاطسو نورق یقوقح
 ققحت بالقنا دض یاھورین ینورد تسکش
 ھک دشاب یکستورت کی دیاب ناسنا .تسا ھتفای
 نم یھفیظو نیا ،دراذگن نیمزرب ار ھحلسا
 یزاوتم رد ،مھد ناشن اجنیا رد ھک تسا
 بالقنا دض کیتکات ھک ،یئاھورین عالضالا

 نیا یلصا روتوم یکستورت ،دناهداد لکش ار
 ،مسیرورت دنمتردق تیعقوم .تسا تکرح
 یوروش ریھامج داحتا ھیزجت ،یسوساج
 زا مدقم طخ رد ،یراکبارخ و یتسیلایسوس
 لبق زا مناوتیم نم .دوشیم یشان عبنم نیا
 نم نیدحتمرگید و یکستورت ھک منکروصت
 لانویسانرتنا روط نیمھ و یراکھبت نیا رد
 اب دروم نیا رد نم زا رتشیب یتح ،مود
 هژیو ھب ،ام زا عافد یارب ،یکسفیالوکین
 نیا و مفسأتم .دناهدرک تبحص ،نم زا عافد
 لباقم رد نم اریز ،مرادن لوبق ار عافد
 یم وناز مدرم مامت و بزح ،روشک
                                                            ».منز
 هاگداد رد رظان کی رظن ،شخب نیا نایاپ رد
 و تسینومک ھب یلیامت اھنت ھن ھک نیراخوب

 تسینومک دض رد یتح ھکلب ،تشادن یوروش
 هدروآ ،تسین یکش ھنوگ چیھ ،وا ندوب
 ،یوروش رد اکیرمآریفس ،وا . دوشیم
 اھهاگداد یمامت رد ھک دوب ،سیوید فزوج
 نودب ار دوخ یاھتشادرب و تشاد تکرش
 باتک رد شایسایس عضوم تلاخد
 نیا .تسا هدرک یبتک  ”وکسم رد تیرومأم“
 ھک ،باتک نامھ زا شرتخد ھب تسا یاھمان
 وکسم رد ینامز تدم ،رتشیپزین وا
  .تسا ھتسیزیم
  1938 سرام متشھ«
نیل م ا   زیزع    ِ ِ 
 تنایخ ِ       هاگداد رد ،زور رھ ،شیپ یھتفھ نم
 تایرشن رد ھتبلا وت .متشاد روضح نیراخوب
 تیاکح کی نیا .یاهدناوخ دروم نآ رد

 زور ھب لیلد ھب ،ھلئسم نیا .تسا کانتشحو
 یرکف رظن زا ارم ،یمیدق لیاسم ندومن

 لیبق زا یلیاسم ،تسا هدرک دنمقالع
 کیکفت ھب طوبرم یاھیراوشد و اھتداھش
 اھراب مدوخ نم ھک یرما ،تسردان زا تسرد
 راک و رس اھنآ اب اھهاگداد نیا لالخ رد
 طاقن ھیلک ،زورما ثحابم لالخ رد .ماھتشاد

 ـ ن اسنا تعیبط رد صئاقن و یساسا فعض
 ـ دوخ نکمم لکش نیرت دب رد یھاوخ دوخ
 ءاشفا ار یئاھھئطوت سوئر اھنآ .دندش نایامن
 لمتحم ار تلود نیا ینوگنرس ھک ،دندومن
 .تخاسیم
 و راھب رد ھک دنھدیم ناشن اھتداھش
 ھک ،داد خر یثداوح ھچ ،ھتشذگ لاس ناتسبات
 ھک یراد دای ھب وت .میمھفب ارنآ میتسناوتن ام
 و بنج دروم رد و دندمآ رتفد ھب یدارفا

 نیلمرک خاک فارطا رد یداع ریغ یشوج
 هدش هداد رییغت نانابھگن و ھتسب اھرد ،دنتفگ
 گنھ ھک دش ھتفگ ،یروآ دای ھبرگا .دندوب
 ،لماک یتروص ھب ً       ابیرقت ،دیدج نانابھگن
 نیچ تسد نیلاتسا هاگداز زا یدارفا نیبزا

 تافارتعا ھک دیآیم رظن ھب .دندوب هدش
 ،نیراخوب یوس زا هدش نایب زیگنا تفگش
 ھمانرب یاھئطوت ھب نارگید و یکسنیتسرک
 دراد هراشا 1936 لاس زاغآ زا هدش یزیر
 یئاتدوک ،هدنیآ ھم هام یارب ،نآ ساسا رب ھک
 یزادنا هار یکسفچاخوت یربھر تحت یتلود
ا ما .دوب هدش  لامک اب و تعرس ھب تلود  ّ  
 زا یشخب ھک دش شاف ....دومن تلاخد ،تردق
 رد ار یئاھحرط و هدش هدولآ ،ناربھر
 ،نآ فادھا زا ھک دنتشاد ارجا ھمانرب

 یراکمھ ،رما  عقاو رد و تلود ینوگنرس
 ».دوب نپاژ و ناملآ یسوساج نامزاس اب
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	تسپ دیاب تسیز ناسنیدب رگ
            ِ               ھب ار مرمع  سوناف رگا ممرشیب ھچ نم
 مزیواین ییاوسر
ھچوک  کشخ  جاک  دنلب رب  .تسبنب ی     ِ   ِ     ِ       
 کاپ دیاب تسیز ناسنیدب رگ
          ِ                                 نوچ ،دوخ  نامیا زا مناشنن رگا مکاپان ھچ نم
 هوک
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 ولماش دمحا :زا رعش

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 
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 نابایخ رد کچوک یاھتکارت یفخم راشتنا یارب
 

 زیمآ رھق هزرابم یوس ھب شیپ
رگراک ھقبط یربھر ھب یاهدوت  

 زیمآ رھق هزرابم یوس ھب شیپ 
رگراک ھقبط یربھر ھب یاهدوت  

 زیمآ رھق هزرابم یوس ھب شیپ 
رگراک ھقبط یربھر ھب یاهدوت  

مسیلایسوس داب هدنز مسیلایسوس داب هدنز   مسیلایسوس داب هدنز    
 ایراتلورپ یروتاتکید داب رارقرب
 تیانج نارادھیامرس بوکرس تھج

زورما راک  

 ایراتلورپ یروتاتکید داب رارقرب 
 تیانج نارادھیامرس بوکرس تھج

زورما راک  

 تھج ایراتلورپ یروتاتکید داب رارقرب 
 راک تیانج نارادھیامرس بوکرس

زورما  
ناریا یتسینومک مظن ناریا یتسینومک مظن     ناریا یتسینومک مظن  
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زورما راک  

 تھج ایراتلورپ یروتاتکید داب رارقرب 
 راک تیانج نارادھیامرس بوکرس

زورما  
ناریا یتسینومک مظن ناریا یتسینومک مظن     ناریا یتسینومک مظن  

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

!دیوش دحتم ناھج یایراتلورپ  
 

 

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

 ناتسدیھت و نارگراک یاھاروش داجیا تمس رد شیپ ھب
 !میروآ دوجو ھب ار ناریا نیتسار تسینومک بزح

 !مینک درط دوخ فوفص زا ار نئاخ یاھ تسیکستورت
 مینارب دوخ فوفص زا ار ناراکلغد

 

 یبالقنا شبنج رد رگا .دھدیم رارق روحم ار دوخ عفانم یمادقا رھ یارب اوژروب هدرخ :اوژروب هدرخ کی رکفت هویش
 یارب اوژروب هدرخ .دنک هدافتسا لوپ و ماقم ھب ندیسر یارب یرازبا تروص ھب شبنج زا ھک تسا نیا یارب ،دنکیم تکرش
 .دوشیم در نآ یور زا و دراذگیم اپ مھ شردام شعن یور ماقم و لوپ ھب ندیسر


