
 

!دیوش دحتم ناھج یایراتلورپ  

 و نیچ مسیلایرپما لایسوس
  دترم طیحم یضترم
 

 نیچ یلخاد تابسانم

 راتخاس کی نیچ یھعماج راتخاس
 یارب .تسا یتسیلایرپما یرادھیامرس
 رھ یرظن تسا یفاک اعدم نیا تابثا

 نیچ ھعماج لخاد ھب یلامجا دنچ
 رواب نیا رب اھتسینومک ام .مینکفایب
 یتسیلایسوس ھعماج رد ھک میتسھ
 دیلوت رازبا رب یصوصخ تیکلام
 راتخاس رد تیکلام نیا .درادن دوجو
 رگراک ھقبط طسوت یتسیلایسوس
 رد اذل .تسا هدش هدیچرب ھتفای نامزاس
 رب یصوصخ تیکلام ھک ییھعماج رھ
 رب یصوصخ نیکلام و دیلوت رازبا
 ،دشاب ھتشاد دوجو دیلوت رازبا

 ھیامرس ھکلب هدوبن یتسیلایسوس
 .تسیراد
 ناھج رد یییرادھیامرس متسیس چیھ
 یرادھیامرس متسیس دننام ھب
 رد تسین رداق نیچ یتسیلایرپما

 زا شیب دوخ یسایس ورملق بوچراچ
 رامثتسا ار دلوم یورین درایلیم کی
  .دنک
 رازبا ھن یتسیلایسوس یھعماج رد
 دارفا ھن و دراد دوجو یصوصخ دیلوت
 نیچ یتسیلایرپما روشک رد .ردرایلیم
 .دنراد دوجو اھنآ یود رھ
 ردرایلیم ۴٩۶ نیچ رد ٢٠١٩ لاس رد
 لاس کی ضرع رد .تشاد دوجو

 عمج نیا ھب رگید ردرایلیم ٢٠٢
 ۶٩٨ اعومجم ھک تسا هدش ھفاضا
 نیا 1.دھدیم ناشن ار ینیچ ردرایلیم
 ناشن ینیچ یاھردرایلیم یراجفنا دشر
 رد و رازاب نوزفا زور شرتسگ زا
 هدرتسگ و ھبناج ھمھ رامثتسا ھجیتن
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 ٢٨ اب اکیرمآ .دراد ینیچ نارگراک
 رفن ٧۴٩ ناھج اھردرایلیم زا دصرد
 تورث زا دصرد ٣۶ و ٢٠١٨ لاس رد
 تسرھف نیا لوا ھبتر رد ،اھردرایلیم
 .دراد رارق

 نیا زا نت ١۶ رتقیقد ٢ هرامش لودج
 نیچ یرادھیامرس یعامتجا یاھولاز
 اھردرایلیم نیا .دروآیم هدرپ یور ار
 یدیلوت میظع نرسنک اھدص سأر رد
 دوس ربا بسک ھب و دناھتسشن یلام و
 اھروشک رگید و ینیچ نارگراک زا
 نیا زا یعامتجا یورین ھچ .دنالغشم
 اھردرایلیم و یصوصخ یاھنرسنک
 اھنآ ،دنکیم ینابیتشپ اھنآ سأر رد
 راومھ ناشیارب ار هار و درورپیم ار
 تلود ار ھفیظو نیا ؟دنکیم
 یش .دراد هدھع ھب نیچ یتسیلایرپما

 رد 15.9.2020 رد گنیپنیچ
 تیوقت رب دیکأت“ رتیت اب دوخ ینارنخس
 یصوصخ داصتقا دحتم یھھبج راک
 زا ینشور ھب “دیدج رصع رد
 2.دنکیم تیامح یصوصخ یداصتقا
 تلود ھک تفایرد دوشیم ینشور ھب

 یصوصخ تیکلام سدقت ظفاح نیچ
 و ظفح ھفیظو ھکنیا ھب ھجوت اب .تسا

 تلود هدھع ھب اھردرایلیم نیا تیامح
 نیا ھلمح تمس ،تسا نیچ یتسیلایرپما
  ؟تسیک ھیلع تلود
 نارگراک ھیلع تلود نیا یھلمح تمس
 تمدخ رد تلود .تسا ینیچ
 رد یتلود و یصوصخ یامرفراک
 .تسا هداتسیا نارگراک لباقم
 سأر رد نیچ یایراتلورپ ھک ینامز ات
 و میظنت یارب ینوناق ،دوب تردق
 نایامرفراک و نارگراک طباور لرتنک
 و دندوب مکاح نارگراک .تشادن دوجو
 یدیلوت تاسسؤم یھیلک و تاجناخراک
  .دوب ناشدوخ یھقبط تیکلام رد

https://www.nzz.ch/pro-
global/asien/chinas-kp-greift-
bei-privaten-unternehmen-

durch-ld.1577858?reduced=true 

 گنت ندیسر تردق ھب زا دعب
 وجشناد و رگراک نارازھ ،گنیپوئایس
 نیت نادیم رد دنتشاد یرگراک أشنم ھک
 و نوزفا زور ینارگ ھیلع نیم نآ
 دندرک ضارتعا هدنیازف یتاقبط ھلصاف
 هدیشک نوخ ھب ١٩٨٩ یلوی ۴ رد ھک
 ناگدش ھتشک دادعت میتسناوتن ام« .دش
 ار اھنآ ام اما .میرامشب ار بش نیا رد
 هداتفا نیم نآ نیت راولوب تلافسآ یور
 ھتفگ ھب .».دندیچیپیم دوخ ھب ھک میدید
 ١٠٠ دودح ناگدش ھتشک دادعت نارظان
  .دندوب رفن
 ھب اھتسینویزیور تیمکاح زا دعب

 یرایسب ،گنیپوئایس گنت یگدرکرس
 نیچ یدیلوت و یلام تاسسؤم زا

 ھک ١٩٩٠ زا .دیدرگ یصوصخ
 یاھھیامرس یور ھب نیچ یاھرد
 نویلیم اھدص ،دیدرگ زاب یجراخ
 .دش ھفاضا نیچ رگراک ھقبط ھب رگراک
 نیناوق یاھھتسھ دعب ھب نیا زا
 طباور ینوناق لرتنک و یرگراک
 ھب ماگ و تفرگ لکش رگراک و امرفراک
 عفن ھب رگراک ھقبط طیارش رییغت اب ماگ
 ٢٠٠٠ لاس رد .درک رییغت امرفراک
 نوناق نیمھست گنایج یدالیم
 نابحاص تیوضع زا یریگولج
 ات ھک( یصوصخ یدیلوت یاھتکرش
 ھقبط نانمشد نودھست وئام نامز
 بزح رد )دندش یم هدرمش رگراک
 نیا رب وا .درک وغل ،ار نیچ تسینومک
 ھن نیچ تسینومک بزح ھک دوب رظن
 یبالقنا راشقا و تاقبط یهدنیامن اھنت
 ،ناناقھد و نازابرس ،رگراک ھقبط لثم
 یاھورین“ یهدنیامن نینچمھ ھکلب
 3.دشابیم زین روشک “یدیلوت یورشیپ
 نابحاص زا یرایسب هزورما و
 بزح وضع ینیچ میظع یاھنرسنک
،ام کج لثم .دنتسھ نیچ تسینومک

3 --monde.www	 
.zeitung/de.diplomatique25 رد تئارق 
Le-Aus/de.taz://https- زا 2021 ربماتپس

/!5784575diplomatique-Monde/ 



 ٣ هرامش – ١۴٠٠ رھم ١٠                                                                                                                           نومک
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

!دیوش دحتم یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز ،ایراتلورپ  

2 

 ام کج 4.اباب یلع نرسنک راذگ ناینب 
 کی سأر رد ردرایلیم نیرتگرزب
 یصوصخ یللملانیب میظع نرسنک
 تسینومک بزح رد دارفا نیا زا .تسا

 .دنناوارف نیچ
 یصوصخ دیلوت نابحاص نتفرگ تردق
 زور ھلصاف و نیچ تسینومک بزح رد
 دیدرگ ثعاب روشک رد یتاقبط نوزفا
 دادرارق نوناق ٢٠٠٨ ھیوناژ ١ رد ھک
 lao dong he tong :ینیچ ھب( راک

fa( میظنت نایامرفراک و تلود طسوت 
 نآ یھناوتشپ ھک نوناق نیا .ددرگ
 ھیلع نیچ نارگراک ینویلیم تارھاظت
 ار یتبثم تاکن ،دوب دیدج نایامرفراک
 تاکن نیا یلو .دراد ھتفھن دوخ رد
 نوناق رد تبثم تاکن دننامھ تبثم
 ناریا یمالسا یروھمج میژر یساسا
 رھ ھب .دنربتعم ذغاک یور طقف .تسا

 تسا یتابثا ینوناق نینچ دوجو تھج
 دعب .نیچ رد یرادھیامرس راتخاس رب
 رد .دش زاغا ناملعم باصتعا ،نآ زا

 تقو مامت ملعم نویلیم ١٣٫۵ نیچ
 ریز رارق ھب نآ بیکرت ھک دراد دوجو
 ،یناتسبد شیپ ملعم نویلیم ١٫٨ :تسا

 ٣٫۵ ،یناتسبد ملعم نویلیم ۵٫٧
 نویلیم ٢٫۵ و یئامنھار ملعم نویلیم
 .)٢٠١۴ رامآ( .ینف و یناتسریبد ملعم
 هام رد یئاتسور ملعم کی دزم طسوتم
 ضارتعا .تسا ناوی ٢۵٠٠ طقف
 دش ثعاب ٢٠٠٧ رد ناملعم هدرتسگ
 رتگنت یمک اھدزم نیب فاکش ھک
 رد .درکن نامرد ار درد زین نیا .دوش

 یجوا ناملعم هزرابم هرابود ٢٠١٠
 دودح ٢٠١۵ و ٢٠١۴ رد .تفای هزات

 تبث ناملعم هدرتسگ باصتعا ١۶٨
 تاباصتعا لک زا ٪١۵ طقف نیا ھک هدش
 .دشابیم ینیچ ناملعم یعقاو
 تاباصتعا دادعت ٢٠١۵ لاس رد
 هدوب ھعفد ٢٧٧۵ هدش تبث یرگراک
 هزرابم دعب ھب ٢٠١۶ لاس زا تسا

 
4 - Rimin Ribao )ناگرا – مدرم همانزور 
 ربماون 26 رد هرشتنم – نیچ تسینومک بزح

 هرشتنم Spegel یناملآ هلجم زا هتفرگرب )2018
 2018 ربماون 27 رد

 یھنیمز رب ینیچ نارگراک
 شھاک ،هدشن تخادرپ یاھدزمتسد
 یاھزور ،راک تدش شیازفا ،دزمتسد
 ریغ و تخس طیحم و راک ینالوط
 نیا .تسا نایرج رد راک یناسنا
 و یداصتقا یاھھبنج طقف ھک تازرابم
 یورین کی طسوت ھن ،دنراد یھافر
 لکش یدوخ ھب دوخ ھکلب هدنھدنامزاس
 .دنتسین اپرید تھج نیمھ ھب .دنریگیم
 رگراک نویلیم ۶ یلا ۵ جارخا یتقو
 رگراک رازھ ١٠ ،دیدرگ الم رب ندعم
 Heilongjiang یاھناتسا زا ندعم
 هارمھ Shuangyashen و
 رارق راشف تحت یارب ناشاھهداوناخ
 یرادنامرف ھب ھقطنم رادنامرف نداد
 یلو دھاوخیم رذغ رادنامرف ،دنتفر
 ھیلع ار یماظن میظع یورین افخ رد
 5 .دتسرفیم ھنحص ھب اھنآ
 رد ھتشون نیا ناکما مدع لیلد ھب
 یرگراک تازرابم یهدرتسگ یھئارا
 .مینکیم هدنسب کدنا نیمھ ھب ،نیچ رد
 نیا یللملانیب یاھشالت ھب مھ یردق اذل
 .میزادرپیم ھتساخ ون مسیلایرپما
 

 نیچ یجراخ تسایس

 ناگدننک رداص نیرتگرزب زا یکی نیچ
 نینل .تسا یللملانیب حطس رد ھیامرس
 نیرتالاب ھباثم ھب مسیلایرپما« باتک رد
 :دسیونیم »یرادھیامرس یھلحرم
 یھصخشم تفص الاک رودص«
 نآ رد ھک دوب قباس یرادھیامرس
 تفص .تشاد لماک طلست دازآ تباقر
 رد ھک نیون یرادھیامرس یھصخشم
 رودص ،تساھراصحنا اب تدایس نآ

 ھک نیچ یرادھیامرس 6».تسا ھیامرس
 یللملانیب و یلخاد نرسنک نارازھ رد
 رودص ،تسا هداد نامزاس ار دوخ
 یاھنرسنک ربا طسوت ار ھیامرس
 .دھدیم نامزاس دوخ یللملانیب

 تیاس زا هتفرگرب قوف فارگاراپ هس تاعالطا - 5
https://www.tribunezamaneh.co

m/archives/35438 

 یروئت زا تکرح اب طقف یتح ھجیتن رد
 ،ھیامرس یتسینینل – یتسیسکرام
 ار ھیامرس .ل .م یروئت زا تکرح(
 یرادھیامرس تلود  ھیامرس )ممھفیمن

 نوریب نیچ ھطیح زا ار شیاپ ھک نیچ
 نارازھ رودص اب ،تسا هدراذگ
 روشک نیمود ھب ،ھیامرس درایلیم
 هدش لیدبت ناھج گرزب یتسیلایرپما
 لماکت نوناق ،لمع نیا .تسا

 تباقر یرادھیامرس .تسیرادھیامرس
 یللملانیب ھنحص ھب ار شیاپ یتقو دازآ
 ھیامرس رودص ھب و دراذگیم
 یرادھیامرس ھب لیدبت دزادرپیم
 میظع فشک نیا .دوشیم یتسیلایرپما

 .میتسھ نینل چیلیا ریمیدالو نویدم ام ار
 تسا مزال رتیت ریز طخ زا لبق
 ھب ھک یئاھتارکمد لایسوس یلو
 ھب ناششوگ دناهدرک تنایخ مسیسکرام
 ھلمج زا .تسین راکھدب اھفرح نیا
ً               اقباس ھک تسا طیحم یضترم دارفا نیا
 ھب یفخم و مارآ و هدوب تسیسکرام
 لیدبت تسار تارکمد لایسوس کی

 لماوع زا یکی حیضوت اب وا .تسا هدش
 ،نودھست وئام نامز رد نیچ تیقفوم
 هار زا دعب« .دنکیم زاب ار دوخ تشم
 ھب ار مسیسکرام ... ینالوط یئامیپ

 ای و دنریگب دای یطقنالم ھک نیا یاج
 هاگدید ندرک هدایپ ... دننکب هدایپ
 .]دوب[ تسا نیچ طیارش اب سکرام
 زورما مسیلایسوس نالا ھک روط نیمھ
 زا ھیکت( ».تسا ینیچ یهرھچ اب
 )ھلاقم نیا یهدنسیون
 نودھست وئام ھک تسا تیعقاو کی نیا
 رد ھناقالخ ار مسینینل – مسیسکرام
 طیحم یضترم .درک هدایپ نیچ طیارش
 ات دنکیم شالت تیعقاو نیا نایب اب
 ندیسر تھج ار نیچ و ھیسور خیرات
 نیچ هزورما ناربھر ھک ھجیتن نیا ھب
 هدایپ لاح رد نودھست وئام دننامھ
 نیچ طیارش اب مسیلایسوس ندرک
 وا ھک ییھجیتن .دیامن لعج ،دنتسھ

 – مود تمسق لوا دلج – بختنم راثآ - نینل - 6
 يهلحرم نیرتالاب هباثم هب مسیلایرپما«
 586 هحفص - »يرادهیامرس
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 روشک کی نیچ :ھک تسا نیا دریگیم
  .تسا یتسیلایسوس
 ات نودھست وئام ھک تسا دقتعم وا
 ، نیون کیتارکمد بالقنا یزوریپ
 بالقنا زا دعب و دوب یبالقنا

 گنت نیا نیچ رد یتسیلایسوس
 ار یبالقنا طخ ھک دوب گنیپوئایس
 زا نودھست وئام و درکیم یگدنیامن
 زین رخآ رد .دوب هدش رود مسیسکرام
 گنت طخ یور نیچ ھک دریگیم ھجیتن

 .تسا ھتشگ یتسیلایسوس گنیپوئایس
                            ُ      وئام« :مینک ھجوت وا یناشفا ر د ھب
 ھجوت سکرام ھتفگ نیا ھب نودھست
 یاھورین رقف و ندوب نیئاپ اب .درکن
 دیناوتیمن ار مسیلایسوس امش هدلوم
 مھ ... ثحب نیا ...دینکب هدایپ

 مھ ،دز مقر ار ربتکا بالقنا تشونرس
 ... دادیم ھمادا رگا نیچ دروم رد
  ».دش ھجوتم ار نیا گنیپوئایس گنت
 طیحم یضترم ھک دیسریم رظن ھب
 ار دوخ تشم ھک دشاب نیا زا رتکریز
 دض نورد و دنک زاب یناسآ نیا ھب
 ار دوخ یتسینینل – یتسیسکرام
 بالقنا ھیلع طیحم یضترم .دنایامنب

 بالقنا و ربتکا یتسیلایسوس
 زا .دراد عضوم نیچ رد یتسیلایسوس
 ھب زونھ هدلوم یاھورین نوچ وا رظن
 یبایزرا طیحم یضترم ھک یاهزادنا
 ھجیتن رد ،دندوب هدرکن دشر دنکیم
 نآ سأر رد و ھیسور یایراتلورپ

 نینل یربھر ھب کیوشلب بزح
 تحت دیاب .درکیم بالقنا تسیابیمن

 .دیسوپیم و دنامیم یکسنرک ھطلس
 راتخاس نامھ رد دیاب زین نیچ
 بالقنا زا شیپ یئاوژروب کیتارکمد
 عقاو رد .دزیم اپ و تسد یتسیلایسوس
 عضوم زا طیحم یضترم
 ھیلع نیچ هزورما یرادھیامرس
 رد ھیسور رد مسیلایسوس نامتخاس
 یبالقنا طخ و نیلاتسا و نینل نامز
 نیا رد وا .تسا هداتسیا نودھست وئام
 ھک ار ناھج ھس یروئت ،ینارنخس
 نیودت گنیپوئایس گنت طسوت اقافتا

 تبسن نودھست وئام ھب دوب هدش
     .دھدیم

 یضعب ھک ار یعضوم رگید بناج از
 اھ تارکمد لایسوس و اھتسینومک زا
  :تسا ھجوت روخرد ،دننکیم ذاختا
 ھنانیگمرش عضوم و یکسمتسم چیھ اب
 فشک ماع یدنمنوناق نیا ناوت یمن یئ

 ار نیچ تیعقاو و نینل بناج زا هدش
 ریز ھب یرس اب هدز تلاجخ و دومن یفن
 تسرد یرآ :تفگ  یکدزد و دنکفا
 یلو تسیرادھیامرس نیچ ھک تسا
 نیا .تسین یتسیلایرپما
 ھیلع عقاو رد جالعال یاھتسینوتروپا
 نیچ تاییعقاو و نینل یاھدرواتسد
 ،یریگ عضوم نینچ .دنریگیم عضوم

 رکفت هویش رد ار مسینومک دض
 دوجو ھب اھتسینومک نیرتفیرش
 .دھدیم دشر و دروآیم
 نرسنک ربا ۵٠٠ ینونک ناھج رد
 یعقاو نیمکاح تروص ھب یللملانیب

 ً                       ادودح طسوت ار دوخ یاھهدنکم ،ناھج
 رتخد یللملانیب نرسنک نویلیم کی
 یدیلوت یاھتکرش رد دوخ ھطلس تحت
 هدرک  ورف فلتخم یاھروشک  یلام و
 ار اھروشک نیا یلم یاھتورث و
 گرزب نرسنک ربا ١٠٠ زا .دننکمیم
 تسا ینیچ نرسنک ددع ٢٣ یللملانیب
 اھنآ زا یرایسب ھک )١ هرامش لودج(
                 ً      زین یضعب و یصوصخ  الماک
 Ping An لثم دنایتلود – یصوصخ

Insurance )کی ھک )٢٩ ھبتر 
 تروص ھب یلام و ھمیب میظع نرسنک
 یسک رھ ھک تسا یماھس تکرش
ً             الماک نیا .ددرگ میھس نآ رد دناوتیم
 یماھس یھسسؤم کی ھک تسا نشور
 یھسسؤم کی ،یللملانیب
  .تسا  یتسیلایرپما یھنارگرامثتسا
 ۵٠٠ نیب رد ینیچ یاھنرسنک ربا لک
 ددع ١٢۵ ات ١١۵  نیب ،هدش دای نرسنک
 ربا ۵٠٠ نیا سأر رد .تسا ناسون رد
 گرزب کناب ١٠ یللملانیب نرسنک
 نرسنک ۵٠٠ لک ھک دراد رارق یناھج
 کناب هد نیا زا .دنراد لرتنک تحت ار
 مراھچ ات لوا ھبتر ھک نآ ددع ۴ گرزب
 -١ .دنتسھ ینیچ یاھکناب ،دنراد ار
 کناب -٢ .نیچ تراجت و تعنص کناب

 کناب -٣ .نیچ ھمانرب و حرط
 .نیچ کناب -۴ .نیچ یزرواشک
 ھلماعم دروم غلبم ھب یرظن تسا یفاک
 ات میزادنایب نیچ یللملانیب یاھنرسنک
 نارگراک رامثتسا کانلوھ تیعقاو
 .دوش نشور اھنآ طسوت ناھج

 رالد 16.330.775.000.000
 )١ لودج( اکیرمآ
                           ً       رد راک یورین لواپچ زا یتقو  اساسا

 روظنم ،دوشیم تبحص ناھج حطس
 یاھنرسنک نیا طسوت لواپچ
 اب نیچ تلود یتقو الثم .تسیللملانیب
 رالد درایلیم ۵٠٠ دادرارق ناریا تلود
 دقعنم ار ناریا رد یراذگھیامرس
 نیچ یللملانیب یاھنرسنک ،دنکیم
 یاھنرسنک ،دنوشیم ھلماعم دراو
 ،یئاذغ داوم یاھنرسنک ،یتفن
 و هریغ و یتعنص تادیلوت یاھنرسنک
 ...هریغ
 ھک ددرگیم نشور تاعالطا و رامآ زا
 ھب دیلوت رازبا رب یصخش تیکلام
 .دراد الاب تسد نیچ رد عیسو روط
 ھیامرس تروص ھب ینیچ ھیامرس
 یصوصخ یاھتکرش رد یصوصخ
 یصوصخ – یتلود یاھنرسنک و
 شخب تراغ و لواپچ ھب یللملانیب

 ناھج نارگراک زا یمیظع
نرسنک یاسؤر  .دنالوغشم  میظع یاھ           ٰ     
 ،یتلود و یصوصخ یلام و یدیلوت

 بزح و تلود رد یعقاو نیمکاح
  .دنتسھ نیچ تسینومک
 لثم روشک کی یرادھیامرس یتقو
 مدرم زا درایلیم کی زا شیب نیچ
 زا درایلیم دنچ و شدوخ روشک
 رامثتسا ار رگید یاھروشک نارگراک
 دشر اب ،دنکیم دشر شداصتقا ،دنکیم
 ،یتسیلایرپما روشک کی داصتقا
 نآ نارگراک و ناشکتمحز رامثتسا
 ھعماج یهرھچ .دوشیم دیدشت روشک
 ھب رس یاھنامتخاس ،دوشیم ضوع
 میظع یاھنرسنک ھب قلعتم هدیشک کلف
 یارب .دیوریم نیمز زا چراق لثم
 یزاسون اھهداج ،ناسآ لقن و لمح
 و رتشیب رامثتسا یارب و ،دوشیم
 یاھنیشام نارگراک رتدیدش
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 .دوشیم ون و نردم بترم تاجناخراک
 رد زین یتارطق اھتنا یب تورث نیا زا
 هژیو ھب دکچیم رگراک ھقبط نورد
 یلو دزاسیم یضار ار نارگراکرس
 شزرا دیلوت رازبا مئاد یزاس ون اب
 یھمادا رد ھک دوشیم مک راک یورین
 خرن و دنکیم طوقس الاک شزرا نآ

 ھیامرس ..دوشیم مک دیلوت یروآ دوس
 ھب ،شدوس ندش مک ناربج یارب راد
 ھسورپ نیا نارود ھک دیازفایم دیلوت
 یرادھیامرس یتاذ نارحب اب ار دیلوت
 نیچ رد ھنوگ نامھ .دزاسیم ور ھب ور
 ،اھتسیکستورت .تسا نینچ
 نیا اھتسینوتروپا و اھتسینویزیور
 ار ینیچ نارگراکرس کدنا هافر
 ندوب یمدرم و یبالقنا زا ییھناشن
 حطس .دننکیم یبایزرا نیچ تلود
 چیھ ھب نارگراک کدنا نیا تشیعم
 یعاجترا ای و یبالقنا ھب یطبر ھجو
 رد .درادن یعامتجا راتخاس کی ندوب
 شنارگراک تشیعم حطس یروشک چیھ
 ناملآ نارگراک تشیعم حطس ھب
 ھک دنادیمن یسک ھچ یلو .دسریمن
 ھک تسا یتسیلایرپما روشک کی ناملآ
 رامثتسا ھجو نیرتدیدش اب شنارگراک
 یضعب ھب دیاب ھتبلا .دنوشیم
 یسایس یاھندوک ای و اھراکشومارف
 قرف بوکرس اب رامثتسا ھک دش روآدای
 .دنکیم
 و یسولپاچ تسین دب اج نیا رد
 زا زین ار طیحم یضترم یئوگزیجم
 رگراک تلود ھناعشعشم یاھتیلاعف
 کی نیا « :مینک شوگ نیچ رورپ
 نودب ھک .تسا یخیرات میظع ھبرجت
 لواپچ ،یدزدب ،ینک زواجت ھک نیا
                ً          نوخ اب ینکب دشر  اعقاو یناوتیم ،ینک
 یتعنص ، ...مدرم نیا گر و یپ و
 روط نیا ...یژولونکت رظن زا ،یشب
 ».یرب شیپ
 تسا تیعقاو لوق لقن نیا مود تمسق
 و یپ و نوخ اب نیچ یرادھیامرس ھک
 هدش ھبرف و هدرک دشر ،مدرم نیا گر
 ار دوخ عیانص ندش ھبرف نیا یارب و
 هدومن یزاسون کیژولونکت ظاحل ھب
  .تسا

 .لوق لقن لوا شخب ھب میزادرپیم لاح
 لوحت تارک ھب یددعتم تالاقم رد ام
 دیلوت نامزاس رد مھم رایسب

 حیضوت ار یللملانیب یرادھیامرس
 دوشیم روآ دای طقف اج نیا رد .میاهداد
 ھب و ھتشذگ نرق ٧٠ یاھلاس زا ھک
 رد ١٩٩٠ یھیلوا یاھلاس زا هژیو
 یلوحت یللملانیب ھیامرس دیلوت نامزاس
 ربا ۵٠٠ نآ زا یشان ھک داد خر
 کی دودح سأر رد یللملانیب نرسنک
ھ لق رد ،رتخد نرسنک نویلیم  مرھ ی ّ                        
 دنتفرگ رارق یتسیلایرپما متسیس یناھج
 ھب ار دوجوم یاھتلود ھیلک و
 لیدبت دوخ یتامدخ یاھنامزاس
 یاھروشک یگتسباو اذل .دندومن
 گرزب یاھروشک ھب کچوک
 یگتسباو و تفر نیب زا یتسیلایرپما
 ھب اھتلود نیا رتھبناج ھمھ
 یتسیلایرپما یللملانیب یاھنرسنک
     ً                     میژر  الثم .تفرگ ار نآ یاج
 نارود لثم ،ناریا یمالسا یروھمج
 و سیلگنا تلود ھب یگتسباو ،یولھپ
 ھب یلو .درادن هریغ و اکیرمآ
 ھب هژیو ھب یللملانیب یاھنرسنک
 یسور و ینیچ یللملانیب یاھنرسنک
ھتسباو  الماک  ای کی یتقو اذل .تسا       ً     
 یروشک ھب یللملانیب نرسنک دنچ
 نآ تلود ،دننکیم رداص ھیامرس
 هدنھد تامدخ نامزاس ناونع ھب روشک
 ار اھنآ قامچ شقن ،اھنرسنک نیا ھب
 ناشکتمحز ،رگراک ھقبط بوکرس رد
 نیا زا .دنکیم افیا ،یقرتم یاھورین و
 یب یتدش اب نیچ یرادھیامرس ،رظنم
 یئاھتلود طسوت ھبناج ھمھ و ریظن
 هدرک رداص ھیامرس اھروشک نآ رد ھک
 و نارگراک راھم و بوکرس ھب ،تسا

 اذل .تسا لوغشم ناشکتمحز
 تلود زا طیحم یضترم یئوگزیجم
 زیر نوخ و رگبوکرس تیعقاو اب نیچ
 رد ھچ و نیچ لخاد رد ھچ تلود نیا

 .درادن یناوخمھ ،یللملانیب حطس
 مھ ،ددزدیم مھ نیچ یرادھیامرس
 ھب مھ و .لواپچ مھ و دنکیم زواجت
 یم لیسگ یماظن یورین دوخ زا تباین
 .دنک

 ھک یتارکمد لایسوس ،طیحم یضترم
 مسیلایرپما لایسوس تاغیلبت روحسم
 نیا زا ورین مامت اب و تسا ھتشگ نیچ
 و هدرک تیامح ھتساخ ون مسیلایرپما
 ینارنخس رد ،دنکیم غیلبت شیارب
 رد دوخ “ناغفا نویزیولت“ یبوتوی
 متسیس کی ٢٠٢١ یالوی ٣ خیرات
  .دھدیم ھئارا ار قیاقح لعج لماک
 یرامعتسا تسایس نایب اب ادتبا رد وا
 دنکیم یعس ایسآ رد سیلگنا تلود
 ادیپ کرتشم خیرات نیچ و ناریا یارب
 ھب ار ناریا مدرم تاساسحا و دنک
 نیچ یتسیلایرپما تلود زا ینابیتشپ
 خیرات ھک یلاح رد .دزیگنارب زورما

 کرتشم ھجو نیچ و ناریا ھلاس ٣٠٠
 شخب مسیرازت .دنراد مھ اب یمک
 ادج ناریا زا ار ناریا زا یعیسو
 تسناوتن یتردق چیھ نیچ رد ،دومن
 ،سیلگنا .دیامن ادج ار نآ زا یشخب
 ھیبش نیچ رد ،دومن ادج ار ناتسناغفا

 نیچ رد .دشن ثداح یتاقافتا نینچ
 یشخب نپاژ ،داد یور کایرت گنج
 یماظن یورین اب ار نیچ نیمز رس زا
 ناریا رد .دومنن ادج یلو درک ریخست
 ناریا رد .داتفاین یقافتا نینچ هاگچیھ
 ھب ١٢٩٩ رد ناریا تسینومک بزح
 اضر طسوت ١٣١٠ رد و دمآ دوجو
 بزح نیچ رد .دش بوکرس هاش
 دمآ دوجو ھب ١٩٢١ رد نیچ تسینومک
 تسناوت یرامش یب ثداوح زا سپ و
 تردق بسک تھج ار نیچ یایراتلورپ

 هاگچیھ ناریا رد .دنک یربھر یسایس
 ،نیچ رد .دادن خر ییھثداح نینچ
 یرادھیامرس طسوت مسیلایسوس
 روشک کی ھب و دروخ تسکش
 کی ھب ناریا .دش لیدبت یتسیلایرپما
 لیدبت ھتسباو یرادھیامرس روشک
 ریز مدق ھب مدق نونکا ھک دیدرگ
 نامھ مسیلایرپما یرامثتسا یاھھجنپ

  .دوریم ورف نیچ
  قدصم اب ار نستای نوس رتکد یتح وا
 نستای نوس رتکد« :دریگیم دننامھ
 ».دوب نامدوخ قدصم رتکد لثم
 نوس رتکد .تسین تسرد اعدا نیا
یاهدرشف روط ھب اھتسینومک اب نستای
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 رتکد یلو دوب کیدزن و درکیم راک 
                   ً            وا .دوب تسینومک دض  اقیمع قدصم
 بزح کی هدوت بزح درکیم رکف
 مھ لیلد نیا ھب و تسا یتسینومک
 تموصخ رایسب هدوت بزح اب شراتفر
 .دوب زیمآ
 دوخ یاھنایذھ و تاھرط ھمادا رد وا
 رختفم دیاب نیچ مدرم«« :دیوگیم
 تمظع نیا ھب زورما زور ھب ھک دنشاب
 ناشن شیپ روطس رد ام ».دناهدیسر
 نیچ مدرم ھیور یب رامثتسا ھک میداد
 یرادھیامرس طسوت ناھج و
 ھک هدیدرگ ثعاب نیچ یتسیلایرپما

 رییغت نینچ نیچ یرھاظ هرھچ
 .دروآ ھنحص یور ار یفرگش
 ھک دنک اقلا دھاوخیم طیحم یضترم
 یتلود نینچ یاھتسایس زا دیابن ایآ
 تسایس نیا ھمادا .درک ینابیتشپ

 ھب مدرم ندناشک زا تسا ترابع
 رالد درایلیم ۵٠٠ رودص زا ینابیتشپ

 تابسانم و ناریا ھب ینیچ ھیامرس
 یروھمج اب نیچ ھنایارگرامثتسا
 .ناریا یمالسا
 مئاد ینارنخس نیا رد طیحم یضترم
 دنکیم لعج ار تسینومک بزح خیرات
 .دھدیم هولج ھنوراو و
 نیچ تسینومک بزح رد ،دسیونیم وا
 یربھر رد ھک یئاھنآ« ١٩١٧ زا دعب
 ویس ود نچ ھلمجنم دنراد ار الاب تسد
 ھس اب ار نیچ بالقنا ھک دھاوخیم
 دیوگیم ھک یتلع – دھد ماجنا[ نویلیم
 وئام،]دوب تسیکستورت وا ھک تسا نیا
 اھتسینومک بوکرس زا سپ نودھست
 ھب ١٩٢٧ لاس رد کشیاک نایچ طسوت

  یلو »ددنویپیم یناقھد شبنج«
 نامھ ویس ود نچ یربھر ھب بزح«
 ھک دنامیم شاقباس راکفا یور روط
یم شنوریب  ادعب بزح  ».دنک          ً        
 مظعا شخب طیحم یضترم یاعدم نیا
 تیعقاو .دنکیمن سکعنم ار تیعقاو
 ھلمجنم اھتسیکستورت ھک تسا نیا
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 بترم ناشخیرات لوط رد ویس ود نچ
 رد یلو دنھدیم یبالقنا یاھراعش
 تمدخ اھحانج نیرتتسار ھب لمع
 یناقھد شبنج ١٩٢٧ لاس زا .دننکیم
 اب تسناوت نودھست وئام یربھر ھب
 رد ار مسیلادوئف ،ناناقھد جیسب
ً       الماک ناشلرتنک تحت یاھاتسور

 تسینومک بزح یربھر .دنک فیعض
 نیا اب ویس ود نچ ھلمجنم نیچ
 لمع لباقم رد .دوب فلاخم مسیلاکیدار
 رگید و نودھست وئام ،ناناقھد یبالقنا
 رایسب« دنتفگیم تسینومک نویبالقنا

 ویس ود نچ ھک یلاح رد »تسا بوخ
 دب رایسب« دنتفگیم شنارادفرط و
 ناربھر اب نابزمھ ویس ود نچ .»تسا
 ناناقھد شبنج ھب نادگنیموک یعاجترا
 یلاح رد »ناگنھرباپ شبنج« تفگیم
 گنھاشیپ« ار نآ نویبالقنا ھک
 کی ویس ود نچ .دندیمانیم 7»بالقنا
 ناگنیج ناتسھوک ھب ھک دوب بلط رارف
 زا دعب یتح هاگچیھ وا .دوب هدمآ
 یھدنامزاس ھب بزح زا جارخا
 وئام طخ نیا .تخادرپن نارگراک
 رد تسیابیم نآ تحت ھک دوب نودھست

 ھمھ ،یناقھد شبنج رد تکرش نیع
 یارب یرگراک شبنج رد ھبناج
 رد .درک تکرش نارگراک یھدنامزاس
 پچ رطاخ ھب ھن ار ویس ود نچ عقاو
 یعدم طیحم رتکد ھک روط نآ ،یور
 رطاخ ھب ھکلب دننکیم جارخا ،تسا

 بالقنا زا یریگ ولج و یور تسار
 .دنزادنایم نوریب بزح زا یناقھد
  لاح نیع رد نودھست وئام قیفر«
 یخیرات یاھسرد ھب  ار بزح ھجوت

 مسینوتروپا ھک ١٩٢٧ بالقنا تسکش
 ،دوب نآ ببسم ویس ود نچ تسار
 8»...دومن بلج
 رتکد رگید تاضافا زا رگید ییھنومن
 نیا رثا رد ١٩٣۴ لاس ات« :طیحم
 شترا زا مھ دصرد ٩٠ اھنارابمب

 و هریغ و یناقھد یاھورین و خرس
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 اھنیا ھجیتن رد و دنوریم نیب زا هریغ
 ار ینالوط یئامیپ هار دنوشیم روبجم
 دوشیم زاغآ ١٩٣۴ زا ھک .دننک زاغآ
 »... لاس ود تدم ھب
 عضوم اب تسا قبطنم عضوم نیا
 .یرادھیامرس تاغیلبت و تایرشن
 ییامیپ هار« :دسیونیم نینچ ایدپیکیو
 ربتکا ـ ١٩٣۴ ربتکا( ینالوط

 ،تسیماظن ینیشن بقع کی ،)١٩٣۵
 بزح خرس شترا طسوت ھک
 زا رارف یارب ،... نیچ اھتسینومک
 بزح( گناتنیموک شترا بیقعت
 دینیبیم .»دش ماجنا )نیچ یارگیلم
 ایدپیکیو زا طیحم یضترم ھک
 .تسا هدرک یسیونور
 لعج یسیون خیرات و یئوگ خیرات نیا
 ھن و[ ١٩٣١ لاس رد .تسا تاییعقاو
 پچ تسایس رثا رب ]١٩٣۴ لاس رد
 وئام راتفگ یانبم رب ناسیلیل یھناور
 و اھهاگیاپ دصرد ٩٠ نودھست
 و دنوریم نیب زا بزح یاھورین
 .دزیرگیم یوروش ھب ناسیلیل
 ھب اج ھب روبجم خرس شترا یاھورین

 مجاھت نپاژ شترا .دنوشیم یئاج
 بونج ھب ١٩٣٣ زا ار دوخ یهدرتسگ
 شترا .دنکیم زاغآ گرزب راوید
 و )ناناقھد و نارگراک شترا( خرس
 ریغ ناناقھد و نارگراک زا یشخب
 ١٩٣۴ ربتکا رد یبزح ریغ و یشترا
 یئامیپ هار ،نپاژ مجاھت اب ھلباقم یارب

 زاغآ ار دوخ یرتمولیک رازھ ١٢
 ١٩٣۵ رد نودھست وئام .دننکیم
 نپاژ یاھتسیلایرپما« :دسیونیم
 یوس ھب یورشیپ رب ریاد ار دوخ دصق
 رسارس لاغشا و گرزب راوید بونج
 فالخ رب وا ».دناھتخاس راکشآ نیچ
 ینالوط یئامیپ هار ھک طیحم یضترم
 کچیاک نایچ لباقم زا رارف ار
 رد ور یارب یمادقا ار نآ ،دنادیم
 نھیم زا عافد و نپاژ مجاھت اب یئور
یئامیپ هار نیا« :دسیونیم و دنادیم



 ٣ هرامش – ١۴٠٠ رھم ١٠                                                                                                                           نومک
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

6 

 هدزای مدرم رفن نویلیم تسیود ھب
 خرس شترا هار ھک داد ربخ ناتسا
  9».تساھنآ یدازآ هار ھناگی

 شبنج خیرات لعج هژیو ھب خیرات لعج
 راک کبس ،یتسینومک و یرگراک
 دض یزاوژروب هدرخ ،یزاوژروب
 ھتخا و جیگ نارکفنشور و تسینومک
 .تسا
 زا طقف ھیسور بالقنا دیوگیم وا
 لوط ١٩١٧ ربتکا ات ١٩١٧ لیروآ
 لاس ٢٢ نیچ بالقنا ھک یلاح رد دیشک
 شرگن کی نیا .دیماجنا لوط ھب

 بالقنا ھلأسم ھب ھناضرقم و یحطس
 بالقنا .تسا خیرات نیا لعج و ھیسور
 زا سپ .دش زاغآ ١٩٠۵ رد ھیسور
 رورت یرارقرب و یماظن تسکش کی
 و یرگراک شبنج ،ھیسور رد
 نادنچ هد تدح و تدش اب یتسینومک
 .دنتخادرپ بالقنا یھمادا کرادت ھب
 بالقنا و ١٩١٧ ھیروف بالقنا

 عقاو رد ١٩١٧ ربتکا یتسیلایسوس
 یادتبا رد .دوب ١٩٠۵ بالقنا ھمادا
 و یضرا ھلأسم یتسیلایسوس بالقنا
 لح هد یزاوژروب اب باسح ھیوصت
 و یتسیلایسوس بالقنا ھمادا .دیدرگن
 یتعنص اب طقف نآ یعامتجا لماکت
 تابسانم یدوبان و ھعماج ندرک
 هد یزاوژروب یسایس - یداصتقا
 نیا .دوب نکمم )یکالوک داصتقا(
 ١٩٣٨ ات نیلاتسا یربھر تحت بالقنا
  .دیماجنا لوط ھب
 نینل ھک مینادیم ام« :دسیونیم طیحم
 نیب ار اھنیمز دوشیم روبجم روطچ
 ناشیصوصخ تقیقح رد ناناقھد
 بزح ھک نیا لیلد ھب ھکیلاح رد ،دنکب
 رد نویلیم تسیود اب نیچ تسینومک
 دوب هدرک راک نیچ ناناقھد تقیقح
 اھ نیمز ھک دنکیم ناشیضار
 یاھھیاپ زا یکی نیا و .دنامب یمومع
 ».تسا نیچ بالقنا رد تمظع رپ

 
  – لوا دلج – بختنم راثآ – نودهست وئام - 9
 هزرابم ياهکیتکات يهرابرد« هلاقم سیون ریز
 242 هحفص - »نپاژ مسیلایرپما هیلع

 ار اھنیمز ١٩١٧ بالقنا رد ھک نیا
 نینل یلو تسین یکش دندرک یکارتشا
 دندش روبجم ھیسور تسینومک بزح و
 ھب ار اھنیمز یتدم یارب پن حرط اب
 .دننادرگرب لاح ھنایم و ریقف ناناقھد
 ،تفای نایاپ پن حرط ھک ١٩٢٧ زا
 ندرک یکارتشا ،هرابکی ھن و ماگ ھب ماگ
 .تفای ققحت اھنیمز
 بانج یاعدا فالخ رب زین نیچ رد
 یھلحو رد ،طیحم یضترم رتکد یاقآ
 دشن یکارتشا ای و یمومع اھنیمز لوا
 .تفای ققحت رما نیا ماگ ھب ماگ ھکلب
 نانوح رد یناقھد بالقنا ھک یلاح رد
 و یضرا گرزب نیکلام ناینب
 نیمز یلو دچیپیم مھ رد ار اھلادوئف
 زا ار یناقھد تیکلام و طسوتم یراد
 ناناقھد تساوخ دروم رد .دربیمن نیب
 نآ رد نیچ تسینومک بزح نامزاس و
 :مینکیم عوجر نودھست وئام ھب ھقطنم
      ٍ              ،ھقیث و و ھناکلام یهرھب شیازفا عنم«
 زاب ...اھنآ لیلقت روظنم ھب غیلبت
 نتفرگ سپ زا یضرا ناکلام نتشاد
 ھلمج 10».ھعرازم دروم یاھنیمز
 نیمز نیکلام ھک تسانعم نیا ھب ریخا

 زا ار ناناقھد ھک دندرکیم یعس
 یرگید و دننک نوریب دوخ یاھنیمز
 یور دوخ یارب رتھب طیارش اب ار
 عنام ناناقھد .دنرامگب راک ھب اھنیمز
 نیمز ندرک یکارتشا .دندش راک نیا
 ١٩۵٣ لاس ات ار یجنرغب ھسورپ کی
 زاغآ نیچ رد یتسیلایسوس بالقنا ھک
 تسا خیرات نیا زا .دومن یط ،تشگ
     ً                           ققحت  الماک نیمز ندرک یکارتشا ھک
 .تفای

 حیضوت رد دوشیم ھظحالم ھک نانچ
یمن  اساسا خیرات  یضترم ھب ناوت   ً            
 و مھف رد ای وا .درک دامتعا طیحم
 یاراد ای و تسا ندوک خیرات ھعلاطم
 یارب ھک تسا یتاقبط عضوم نآ

 رھ زا هدافتسا فدھ ھب ندیسر
 .درامشیم زاجم ار ییھلیسو
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 عقاو ھب ھیسور و نیچ بالقنا
 ھب ناھج خیرات یاھدادیور نیرتگرزب
 اھنآ زکرم رد و ناشکتمحز عفن
 یاھدرواتسد .دوب یتعنص نارگراک
 عماوج یملع و یسایس ،یداصتقا

 تمدخ رد راب نیلوا یارب یتسیلایسوس
 و نیرتیبالقنا یئافوکش و لماکت
 ینعی یناھج یورین نیرتورشیپ
 زا .تفرگ رارق یتعنص یایراتلورپ

 ھیجوت یارب یناشخرد خیرات نینچ
 نیچ و ھیسور مسیلایرپما تایانج
 راک نتفرگ هرھب زورما یتسیلایرپما
 ھبرجت .تسین یدتبم یهدننک لعج رھ
 .دھاوخیم زین ار طیحم یضترم
 زا یریگهرھب اب طیحم یضترم
 روشک ود نیا ھتشذگ یاھدرواتسد
 یابق ات دراد یوج داجیا رد یعس
 نیچ رب هدش هدیشوپ یتسیلایسوس
 هولج یبالقنا و ابیز ار یتسیلایرپما
 .دھد
 روآ دای دیاب رخآ رد ھک یمھم یھتکن

 نیچ طیحم یضترم ھک تسا نیا دش
 طیحم یزاسکاپ رد لاعف روشک کی ار
 لودج رد ام .دنکیم یفرعم تسیز
 سکع تیعقاو )٣ هرامش لودج( ریز
 کی مھ نیا ایآ .میباییم رد ار نآ
 تیعقاو کی لعج ای تسا یپل هابتشا
 .یناھج راکشآ
 
 
 

 

 
 رگراک ھقبط یهرابرد یتاکن
 ناریا
 میسقت زا لاس رازھ شش ھک یدوجو اب

 ،درذگیم داضتم تاقبط ھب ھعماج
 ھلمجنم ،ناھج مدرم یمومع کرد
 یگچراپکی ،ناشدوخ عماوج زا ،ناریا
 و مکاح یرادھیامرس .تسا نآ

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 رد ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 !دیشاب اشوک نآ راشتنا
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 ،ود رھ ،نویسیزوپا رد یرادھیامرس
 .دننزیم نماد تسردان کرد نیا ھب
 عماوج مامت ھک تسا نیا تیعقاو
 بطق ود ھب ناریا ھلمجنم ،یرشب
 ییھعماج چیھ و هدش میسقت داضتم
 .تسین ھچراپکی

 میسقت یھعماج کی زین ناریا یھعماج
 ریذپان یتشآ داضتم ھقبط ود ھب هدش
 رد ناریا ھعماج تالوحت مامت .تسا

 رد لوحت یورگ رد شاخیرات لوط
 هدوب داضتم بطق ود نیا یهزرابم
 .تسا
 روھظ زا لاس رازھ دنچ تشذگ زا سپ

 لماکت و ناریا رد داضتم تاقبط
 رد ،یللملانیب تالوحت و نآ یخیرات
 و رگراک ھقبط ، مھدزون نرق طساوا

 دوجو ھصرع ھب اپ  یتعنص رادھیامرس
 نیا هاش اضر نامز رد ،دنتشاذگ
 نامز رد و دندرک دشر داضتم تاقبط
 ھک ناریا یرادھیامرس هاش اضر دمحم
 ھتسباو ھشیمھ شھاتوک تایح لوط رد
 یسایس تردق ،دوب یجراخ ھیامرس ھب
 یروھمج نامز رد و دومن بسک ار
 یلخاد تالاعفنا و لعف زا یشان یمالسا
 یاھنرسنک یهدئاز ھب ،یللملانیب و
 یللملانیب یتسیلایرپما یرادھیامرس
 .دش لدبم
 لیکشت ناریا ھعماج یداصتقا راتخاس
 راک :داضتم بطق ود طقف زا تسا هدش
 رھ .)رادھیامرس و رگراک( ھیامرس و
 راشقا ھب زین بطق ود نیا زا مادک
 :تسا ھتشگ میسقت یفلتخم
 یزاوژروب :یزاوژروب یھقبط -١

 ،یراجت یزاوژروب ،یتعنص
 یزاوژروب هدرخ ،یئابر یزاوژروب
 بعشنم یفلتخم تاجتسد ھب مھ نآ ھک
 یزاوژروب هدرخ لثم :تسا هدیدرگ
 ریقف و لاح ھنایم ،ھفرم
 یتعنص نارگراک :رگراک ھقبط -٢
 نارگراک و یلخاد یتعنص نارگراک(

 ،)یللملانیب ھیامرس اب یتعنص
 و  یرکف نارگراک ،نارگراکرس
 .ایراتلورپ نپمول
 ،هزرابم قفا و کیژولوئدیا ظاحل ھب
 ھچ و مکاح ھچ ،یزاوژروب راشقا مامت
 ایراتلورپ لباقم رد ،نویسیزوپا رد

 اب اھنآ یھمھ .دناهدیشک فص
 .دنافلاخم مسینومک قفا و مسیسکرام
 یعاجترا رظنم نیا زا اھنآ ھمھ اذل
 لماح رگراک یھقبط طقف .دنتسھ
 شاهدنھد تاجن قفا و مسیسکرام

 رد ھعماج راشقا رگید .تسا مسینومک
 نیمھ رد یتارییغت ناھاوخ نویسیزوپا
 .دنتسھ یرادھیامرس ماظن
 یادتبا نامھ زا رگراک ھقبط هزرابم
 رد یمالسا یروھمج میژر تیمکاح
 یاھتساوخ .تفای موادت نانچمھ ناریا
 و هداتفا بقع یاھقوقح تفایرد نانآ

 نیا .دوب یدیع و یصخرم قح
 طسوت رتمامت ھچ رھ یتدش اب تازرابم
 بوکرس یبھذم یرادھیامرس میژر
 فوفص رد دومن یعس تلود .دشیم
 کی اذل .دیامن داجیا باعشنا نارگراک
 ھناخ“ مان ھب “یرگراک یاروش“
 سپ تسناوت و .دومن سیسأت “رگراک
  کی ً                                ادودح دیدھت و ھلیح اب لاس ھس زا
 “رگراک ھناخ“ رد ار رگراک نویلیم
 رد رگراک ھقبط یلو .دیامن وضع
 ھک تفاییم رد شاھنازور تایبرجت
 یگدنکارپ رد ،میژر بوکرس تحت
 یاھتساوخ نیرتکچوک ھب دناوتیمن
 هزرابم لماکت رد .دیآ لئان دوخ ھناقحم
 لقتسم یاکیدنس تساوخ ،نارگراک
 رگید یاھتساوخ ھب زین یرگراک
  .دش هدوزفا
 یاکیدنس ١٣٨٣ ناتسمز رد
 ینارسوبوتا دحاو تکرش نارگراک
 لاس کی و دش سیسأت ھموح و نارھت
 يباھش اضر و ولناسا روصنم دعب
 تیوضع ھب ورشیپ و زرابم رگراک
 .دندیدرگ باختنا نآ هریدم تأیھ
 راب دنچ زا سپ ولناسا روصنم
 تفر جراخ ھب ندش دازآ و یریگتسد
 ار ناریا رگراک ھقبط ھشیمھ یارب و
 ھقبط نیا اب ییھنانمشد هار و درک کرت
 رتشیب ھک یباھش اضر .تفرگ شیپ رد
 ،هدنارذگ نادنز رد ار دوخ تایح
 ھقبط ھب تمدخ رد راوتسا نانچمھ
 .تسا هداتسیا رگراک
 لباقم رد یمالسا یروھمج میژر
 رگید و رگراک ھقبط تاکرح
 تالمح رب هوالع ھعماج ناشکتمحز
 و یرگراک شبنج ھب یپ رد یپ

 زین ار یرگید کیتکات ،نآ بوکرس
 و ناربھر مادم یریگتسد .دوزفا نادب
 ندرک دازآ ،یرگراک شبنج نیلاعف
 ناشددجم یریگتسد و نانآ تدم هاتوک
 یرگراک تازرابم نداد تمس فدھ اب
 ناشیسایس و یفنص یاھتساوخ زا
 رد نارای یدازآ ھب ھناخراک رد
 ار تسکش میژر کیتکات نیا .ناشدنب
 .تشاد هارمھ ھب دوخ یھفطن رد

 ،یرگراک شبنج ناربھر یریگتسد
 دنویپ مھ ھب ار ناریا رگراک ھقبط لک
 یاھشخب مامت ینابیتشپ و دادیم
 ھب ار ناشدنبرد نارای زا یرگراک
 تازرابم دوجو نیا اب .تشاد هارمھ
 و هدنکارپ نارود نیا رد یرگراک
 ،دشیم ماجنا ییھناخراک ای ییھقطنم
 ھیلع ماع شروی و یمومع تلصخ
 دعب و تفرگیمن دوخ ھب یرادھیامرس
 .دیشکیم ورف ،ششخرد ییھحمل زا
 زا یئاھشخب  طیارش نیمھ تحت یلو
 کی رد دندش قفوم رگراک ھقبط
 یھاگ و ینالوط ،رادشک هزرابم
 ھب ار دوخ لقتسم یاھاکیدنس نینوخ
 لقتسم یاکیدنس لثم دنروآ دوجو
 ،ھموح و نارھت ینارسوبوتا ناگدننار
 و ھپت تفھ رکشین لقتسم یاکیدنس
 کیناکم راکزلف نارگراک یاکیدنس
 .ناریا
 زا یشان ناریا رگراک ھقبط تازرابم
 و یسایس ،یداصتقا ینوگمھان
 راوجوم و نوگمھان ،ھعماج یگنھرف
 رد هزرابم نیا .دوریم شیپ ھب
 ییھقطنم رد و دریگیم جوا ییھقطنم
 رپ و نیرتھتسجرب .دنیشنیم ورف
 تازرابم ،یرگراک هزرابم نیرتجوا
 دنلب عورش .تسا ھپت تفھ نارگراک
 ١٣٨۴ رد نارگراک نیا هزرابم تدم
 ،میاھپت تفھ رگراک ام« راعش اب ھک دوب
 .دندمآ نابایخ ھب »میاھنسرگ ،میاھنسرگ
 و تفا زا سپ هزرابم نیا لماکت

 زاب ھب ١٣٨٧ لاس رد ،یئاھزیخ
 ،ھتشذگ لحنم ھمین یاکیدنس یزاس
 نارگراک لقتسم یاکیدنس یایحا ینعی
 شورف ھیلع هزرابم .دیماجنا ھپت تفھ
 تشک ریز یاھنیمز زا راتکھ نارازھ
 ،ھناخراک ندرک یصوصخ و ردنغچ
 اب ریذپان شزاس و راکشآ لباقت رد
 یرگراک دض و برخم یاھتسایس
 .تفرگ رارق ناریا یتسیشاف میژر
 هزرابم نایرج رد نارگراک نیا یھاگآ

 و یداصتقا یاھتساوخ ذخا تھج
 اب یبسن یئانشآ دنور رد و یسایس
 اج نآ ات یللملانیب رگراک ھقبط براجت
 راعش دندش رداق ھک تفای لماکت
 یئاروش لرتنک و ییاروش لکشت“
 نیا .دنسیونب دوخ مچرپ رب ار “دیلوت

 خیرات رد ،مادقا و یھاگآ زا حطس
 ریظن یب ناریا یرگراک تازرابم
 نابا رد هزرابم نیا نایرج رد .دشابیم

 ،هاگآ رگراک ،یشخب لیعامسا ،١٣٩٧
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 لاعف نایلق یهدیپس و ورشیپ و لاعف
 و ریگتسد  ورشیپ و یقرتم یندم
 .دندش ینادنز
 یرگراک شبنج ماجسنا و تدحو اما و
 بترم زین یرگید لماع طسوت
 تبسن یھاگآان لماع .دشیم فیعضت
 داضت :نیمکاح ینورد یاھداضت ھب
 ات .نایارگلوصا و نابلط حالصا نیب

 نیب رد یتامھوت زونھ ١٣٩۶ لاس
 ھب تبسن نارگراک زا یئاھشخب
 اب میژر ھک دوب دوجوم نابلط حالصا
 یرگراک شبنج تسناوتیم نآ رب ھیکت
  .دیامن فیعضت نورد زا ار
 نسح یلاخ وت یاھدیعو و هدعو زا دعب
 تسایر ددجم باختنا زا شیپ یناحور
 بوکرس و نآ زا دعب و یروھمج
 ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز شبنج
 ھک رگراک ھقبط تیزکرم ھب یقرتم
 بلط ار یلاخوت یاھهدعو نیا یارجا
 مامت ھیلع یرگراک شبنج ،درکیم
 و تفرگ عضوم تلود نورد یاھحانج
 یئوجشناد شبنج .تخادرپ هزرابم ھب
 هام ید رد و تفایرد ار شیارگ نیا

 ،بلط حالصا“ راعش ١٣٩۶
 رس ار “ارجام ھمومت ھگید ارگلوصا
 قیقد .نشوران تسیراعش نیا .داد
 ایآ .تسا مامت ارجام مادک دیوگیمن
 تسا هدیسر ارف میژر رمع نایاپ زور
 نارگراک و مدرم مھوت نایاپ زور ای و
 یلو ؟تلود نورد یاھحانج ھب تبسن
 شخب نیا تبثم روط ھب لاح رھ ھب
 نیا .دنتفایرد بوخ مدرم ار رخآ
           ً                تایبرجت رب  اساسا ھک ھسورپ
 ناشکتمحز و نارگراک یهرمزور
 یھاگآ ھک دیدرگ ثعاب ،دوب راوتسا

 دض و یعاجترا تیھام زا رگراک ھقبط
 و رتشیب مکاح یاھحانج ھمھ یمدرم
 ماجسنا یارب طیارش و دوش رتشیب
 ھیلع ھقبط نیا دحتم هزرابم و رتشیب
 .ددرگ مھارف مکاح یاھحانج مامت
 ھقبط ناریا رب مکاح یتسیشاف میژر
 ھتشاذگ راشف رد تمس ھس زا ار رگراک
 یاروش :یداصتقا راشف -١ :تسا

 ٣۴Ê٨ مروت ھبساحم اب راک یلاع
 تشیعم دبس ١٣٩٩ لاس رد یدصرد
 ناموت ۴.٩۴٠.٠٠٠ ار نارگراک
 زا شیب یعقاو مروت یلو درک نییعت

 رقف زرم لاس نیمھ رد .دوب دصرد ۴١
 ،انعم نیا رد .دوب ناموت نویلیم ٨
 گرم زرم رد نارگراک ناریا میژر
 :یسایس راشف -٢ .تسا هداد رارق

 تارھاظت و تاباصتعا هرصاحم
 ،ریگتسد .اھنآ بوکرس .یرگراک
 نیلاعف ندرک ھجنکش و ینادنز
 یحور راشف و نآ نانابیتشپ و یرگراک
 و ناینادنز یهداوناخ رب یتینما و
 نماد :یگنھرف راشف -٣ .نیزرابم
 یاھرایعم نتخادنا اج ،تافارخ ھب ندز
 عضوم نداد رارق رایعم ،یبھذم
 مامت و یتاقبط عضاوم یاج ھب یبھذم
 ناشاھهداوناخ و نارگراک ھک یتامادقا

 یگنھرف طالتخا و یحور راشف رد ار
 شبنج ھبرجت یلو .دھدیم رارق
 هداد ناشن ریخا لاس ۴٠ رد یرگراک
 تھج هزرابم و تکرح ھک تسا

 یسایس و یداصتقا یاھتساوخ
 ار میژر بناج زا یراشف رھ ،ھناقحم
 ار نارگراک یھاگآ و دنکشیم مھرد
 .دشخبیم یلاعت ھجرد کی
 ناریا رد رگراک ھقبط یھاگآ یلو
 یسایس و یداصتقا تازرابم ھب دودحم
 ذوفن زا یشان ،تسین ھناخراک رد
 نیب رد یتسیسکرام یبالقنا یھاگآ

 و تارییغت زا یھاگآ ،ناشکتمحز
 اھھناسر طسوت ھک یللملانیب تالوحت
 زین دریگیم رارق نارگراک رایتخا رد
 ھقبط یھطبار لاح نیع رد .تسھ
 رد رگراک ھقبط لک اب ناریا رگراک
 یفرگش تاریغت عبات ،یللملانیب حطس
 .دھدیم یور یناھج حطس رد ھک تسا
 اب ،ھیامرس دازآ تباقر نارود رد
 ھقبط کی رگراک ھقبط ھک نیا دوجو
 یایراتلورپ راعش سکرام و دوب یناھج
 ھب اما ،دز دایرف ار دیوش دحتم ناھج
 تشونرس ،ھیامرس ندوب یلم تلع
 رد ھقبط نیا تازرابم عبات رگراک ھقبط

 ،مسیلایرپما روھظ اب .دوب یلم ھنحص
 ھقبط ،رامثتسا و ھیامرس ندش یناھج اب
 ھقبط کی تروص ھب زین رگراک
 نیا ام .دش رھاظ ھنحص رد یناھج
 رد ار نارگراک یناھج یگتسبمھ
 ینامیپ نارگراک تازرابم عولط
 و یمیشورتپ و زاگ ،تفن تکرش
 زا ناھج نارگراک عیسو ینابیتشپ
 .میباییمرد تیفافش و ینشور ھب ،اھنآ
 یللملانیب حطس رد مھ ھقبط نیا اما و
 لانویسانرتنا - دوخ یالاو یربھر زا
 رد مھ و تسا مورحم - یتسینومک
 روضح مدع زا ناریا رد یلم حطس
 یرساترس یتسینومک نیتسار بزح
 .دربیم جنر دوخ

 شبنج راوجوم شک ورف و دشر تلع
 مھرد رد نآ یئاناوت مدع و یرگراک
 و یرادھیامرس راتخاس  نتسکش
            ً                         نیمھ تلع ھب  اقیقد ،نآ زا نتفر نوریب
 بزح ھک ینامز ات .تسا تیمورحم
 دوجو ھب ناریا یتسینومک نیتسار
 زا یئاھر و یعقاو یدازآ ،تسا هدماین
 ھقبط نیا یاپ و تسد رب ھک یتالضعم
 ،تسا هدیچیپ ھعماج نامورحم ھیلک و
 .تسین نکمم
 یھشیر ناریا رد یرگراک لسن نیلوا
 زا دعب هژیو ھب .تشاد یناقھد
 ھک ،هاش اضر دمحم یضرا یاھمرفر
 ژاتنوم هاگراک و ھناخراک رازھ اھهد
 ار اھنآ نارگراک ،دیدرگ اپرب ناریا رد
 ھک دندادیم لیکشت یریقف ناقھد
 هاش یاھمرفر رثا رد ار ناشیاھنیمز
 هدش اھرھش یھار و هداد تسد زا
 ار نارگراک نیا زا دعب لسن .دندوب
 ریقف یزاوژروب هدرخ و اھهداز رگراک
 رد ھک رشق نیا زا ینارکفنشور و
 زادنارب نامناخ یاھتسایس ھجیتن
 ھب ناریا یرادھیامرس یروھمج میژر
 ،دندوب هدش باترپ ایراتلورپ فرظ
 نیا .دنھدیم و دندادیم لیکشت
 ای و ھیسور نارگراک لثم نارگراک
 ناشروشک بالقنا نامز رد نیچ
 زا لسن نیا قلطم تیرثکا .دنتسین
 زا یرایسب .دنتسھ داوس اب نارگراک
 رد سناسیل یاراد ای و دنراد ملپید اھنآ

 کرد یاراد .دنافلاخم یاھھتشر
 رد دنتسھ یسایس و یعامتجا یالاب

 زا رتھتفرشیپ یژولونکت اب لاح نیع
 نیا .دننکیم راک دوخ لبق لسن
 نتخومآ یئاناوت دوخ نارگراک
 یناھج تایبرجت و مسیسکرام
 دوجو نیا اب .دنراد ار ایراتلورپ
 رد دیاب یرگراک نیلاعف و ناورشیپ
 انشآ مسیلایسوس ویتانرتلآ اب لوا ھلحو
 دننادب دیاب ،دنبایرد ار نآ تیناقح و هدش
 شقن دیاب ،دنراد دوجو تایبرجت نیا ھک
 ینینل عون و یساسا تیمھا و نامزاس
 میژر ینوگنرس یارب ار نآ

 بزح دوجو اذل .دننادب یرادھیامرس
 ناورشیپ .تسیرورض تسینومک
 شیپ لاس ١٠٠ زا ناریا رگراک ھقبط
 ھعماج ینعی یرگراک ویتانرتلآ اب

 ییهدع .دنتسھ و هدوب انشآ یتسیلایسوس
 هزات ھک دننایامنیم نانچ اھزور نیا رد
 فشک ار یرگراک ویتانرتلآ ناشدوخ
 هار منم منم لاجنج و وھ و هدرک
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 ار لاجنج نیا اھمدآ نیا .دنزادنایم
 نتفر هرفط ھک دنھدیم رس نیا یارب
 ینعی ،دوخ یھفیظو نیرتیساسا زا

 رگراک ھقبط تمس ھب ینامزاس تکرح
  .دنزاس روتسم ار
 دادعت نآ زا جراخ و ناریا رد زورما
 یاھنامزاس و بازحا زا یرایسب
 چیپ رپ هار رد .دنراد دوجو یتسینومک
 رگراک ھقبط اب دنویپ رد اھنآ مخ و
 نیرتگرزب .دراد دوجو یرایسب عناوم
 هاگچیھ ھک دنتسھ یناربھر عناوم نیا
 دنراد ییهدیا ھن تمس نیا ھب تکرح رد
 هدنز یاھدایرف اب اھنآ .ییھمانرب ھن و
 عقاو رد رگراک ھقبط و مسیسکرام داب

 .دنتسھ زاس نارود تکرح نیا هار دس
 ار ناربھر نیا دیاب یتسینومک شبنج
 اب ،دناکتب ار دوخ ،دنک رود دوخ زا

 حلسم ار دوخ یرتلورپ ینیب ناھج
 یراکبساک ھیلع هزرابم اب و دزاس
 ،مسیراتکس و مسیتارکوروب ،ینامزاس
 و ینامزاس دنویپ هار رد ھناممصم
 .درادرب ماگ رگراک ھقبط اب یدرف
 
 
 
 
 
 
 
 
 تسینومک بزح دروم رد یتاکن
 و تسیبزح ھچ تسینومک بزح
 ھنوگچ رگراک ھقبط اب شاھطبار
 !؟تسا
 

 رد ار دوخ دناوتیم رگراک ھقبط
 .دنک یھدنامزاس یفلتخم یاھنامزاس
 یاھتکرش ،ییھفرح یاھاکیدنس رد
 عمجم ،ھناخراک یاھاروش ،ینواعت
 بزح یلو .هریغ و هریغ و ناگتشنزاب
 یربھر یسایس نامزاس تسینومک
 نیرت هاگآ زا ھک تسایراتلورپ یهدننک
 لیکشت ھقبط نیا رصانع نیرتراکادف و
 تبسن بزح نیا یاضعا اذل .تسا هدش
 رد و هدوب کدنا ھقبط تیعمج ھب

 ً             ارثکا تسیابیم یرادھیامرس طیارش
 نیا .دنشاب نردم یتعنص نارگراک زا
 زا الاب کرد یاراد نارگراک
 و دیلوت تابسانم ،ھعماج ،یژولونکت

 لاح نیع رد .دنتسھ یللملانیب عاضوا
 یئالاب رایسب ییھناخراک مظن یاراد
 تھج تسا ینیمضت نیا و .دنشابیم
 نآ زا .کیتارکمد تیزکرم تیوقت

 یربھر ھفیظو رگراک ھقبط ھک یئاج
 یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز ھیلک
 تلود ینوگنرس تھج هزرابم رد ار
 دناوتیمن ،دراد ناریا رد یرادھیامرس
 راشقا رگید زا تسینومک یاضعا

 ھتشادن یقرتم یاھهورگ و شکتمحز
  .دشاب
 تسینومک بزح نوچ تھج رھ ھب
 یسایس کیژولوئدیا ربھر
 نیا وضع رھ ھجیتن رد تسایراتلورپ

 ار ایراتلورپ یربھر یاعدا نامزاس
 ناونع ھب وضع رھ تابسانم( دراد
 ھقبط اب تسینومک بزح زا یشخب
 رایعم نیمھ . )تسا روظنم رگراک
 یفاک اھنامزاس یاضعا شجنس یارب
 ای و بزح کی وضع رھ ایآ .تسا

             ً                       ار نیا تیفیک  اعقاو یتسینومک نامزاس
 ھن رگا ؟دشاب ایراتلورپ ربھر ھک دراد
 نیا .دریگ تروص ھیفصت دیاب

 نیا .دنوش یزاسکاپ دیاب اھنامزاس
 رد دناوتیم طقف یزاس کاپ و لرتنک
 رب ھک دوش ماجنا یتسرد ھب یبزح
 نامزاس کیتارکمد تیزکرم یانبم
 دوخ زا داقتنا و داقتنا نآ رد و هدش هداد
 .دشاب مکاح قالخ
 رد ھک تسا یبزح تسینومک بزح
 ھیلع ایراتلورپ هزرابم ناروک
 ھجیتن رد .دیآیم دوجو ھب یزاوژروب
 لاعف لوا ھجرد رد دیاب بزح یاضعا

 ماگشیپ و هدوب ییهدوت شبنج رد یلمع
 ھک یسک .دنشاب لمع و یروئت تدحو
 نیرتکچوک یلو دنزیم یبالقنا فرح
 یایند رد تیلاعف زج یلمع تیلاعف
 ،درادن )یتنرتنیا یایند رد( ای یزاجم
 شا“یبالقنا“ و یبزح تیلاعف ھک یسک
 یلوپ رادقم و راک بسک زا تسا یعبات
 مسا ظفح ھک یسک ،دروآیم رد ھک
 لک نیتسار عفانم زا رتالاب شانامزاس
 نیا زا دیاب ،دراد رارق ایراتلورپ ھقبط
 .دوش یزاسون ای و درط اھنامزاس
 یاپ رب نیگنس گنس زج یدارفا نینچ
 نورد ھب یھاگن ام رگا .دنتسین رگانش
 نیا مینکفایب یتسینومک یاھنامزاس
 .دندادعت رپ دارفا

 ھک تسا یبزح تسینومک بزح
 تمس رد ار ایراتلورپ دھاوخیم
 ھجیتن رد ،دنک تیادھ یناھج بالقنا

 رد تارییغت و دنور دیاب نآ یاضعا
 تایبرجت ،دوخ یلم و یناھج عاضوا
 ار دوخ یلم و یللملانیب یایراتلورپ
 رد .دننیبب شزومآ بترم و دنسانشب

 ود دروم نیا رد یتسینومک شبنج
 دنتسھ یناربھر :دراد دوجو نایرج
 دناهدرک “ھعلاطم“ و “فیرح نف ھمھ“
 لوق لقن لھچ یس اب اھنآ یھلمج رھ
 .تسا ھتسارآ مسیسکرام ناگرزب زا
 و هدیشک وتا رایسب ناشتامولعم
 نیا یاضعا یلو  .تسا هدش یزاساج
 صقان ،کدنا تاعالطا یاراد نامزاس
 و یناھج عاضوا زا هدیرب مد و رس و
 .دنتسھ ناشدوخ یلم خیرات و طیارش
ً                الماک نایرج اھنامزاس یضعب رد
 ناربھر طقف ناربھر .تسا سکعرب

 تازرابم تیادھ .دنتسھ یلمع
 ھشیمھ صخشم یاھنویسکآ ،صخشم
          ً            یفاک تقو  ارھاظ .تساھنآ هدھع ھب
 راثا رد شھوژپ و ھعلاطم یارب
 یایراتلورپ تایبرجت و یتسیسکرام
 نیا یاضعا یلو دنرادن ار یناھج
 ھعلاطم یاراد بلغا اھنامزاس
 رھ ھصیقن نیا .دنتسھ یرتکیتامتسیس
 هار جک و هابتشا ھب بترم ار ینامزاس
 .دناشنیم لگ ھب و دناشکیم
 یاھنامزاس مامت رد ھچنآ یلو
 یلاخ ھناش ،دراد جاور یتسینومک
 ،کیتامتسیس تاعلاطم زا ندرک

 دوخ زا داقتنا و داقتنا و یرورض
 تاسلج رد اھهام ھک هدش هدید .تسا

 داقتنا و داقتنا یارب یتقو چیھ ینامزاس
 زا رھ و دننکیمن نییعت قالخ دوخ زا
 دریگیم تروص یداقتنا ھک یھاگ
 .تسا رگیدمھ یور ندرک مک یارب
 ماگ ھب ماگ اھنامزاس نیا رد
 ار نامزاس و دنکیم دشر یسارکوروب
 و یتسیمرفر نامزاس کی ھب
 .دیامنیم لیدبت یتسینویزیور
 کی ھک دنکیم اعدا ینامزاس یتقو
 زا تسیابیم ،تسا یتسینومک نامزاس
 ھطبار رد و ھقبط نیا نورد رد ھفطن
 بزح لثم .دشاب هدیدرگ انب ھقبط نیا اب
 تسینومک بزح ای و ھیسور کیوشلب

 و نورد رد یبزح دراد ناکما .نیچ
 هدمآ دوجو ھب ایراتلورپ اب ھطبار رد
 بوکرس لیبق زا یلماوع رثا رب یلو
 شاھقبط زا هریغ و مسیشاف تیمکاح و
 ای و بزح نیا .دشاب هدیدرگ رود
 دنویپ یارب شالت تروص رد نامزاس
رد صخشم یزیر ھمانرب و ددجم

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 رد ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 !دیشاب اشوک نآ راشتنا
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 رد ،دنامیم یقاب یتسینومک ،نآ تھج
 زا زور رھ تروص نیا ریغ
 درفنم و رود ناشکتمحز و ایراتلورپ
 یتلاح نینچ رد .ددرگیم رتدرفنم و
 رگید بزح ای و نامزاس نیا
 ،تلاح نیرتھب رد .تسین یتسینومک
 ،دباین کیژولوئدیا یھلاحتسا رگا

 زا ینابیتشپ رد دوشیم ینامزاس
 .ناشکتمحز و ایراتلورپ تازرابم
 
 تسینومک بزح ھب دروخرب عون
 یاھهژاو ندینش اب ناسنا عون ھس
 .دننکیم شرت ور »تسینومک بزح«
 ؟دنتسھ یناسک ھچ اھنیا
 :ھک دنتسھ یناسک اھنیا

 یاھنامزاس ،رگراک ھقبط  زا -١
 یربھر بزح ،ھقبط نیا فلتخم
 گرم تشحو بالقنا و نآ یهدننک
 ،مکاح یزاوژروب اھنیا .دنراد
 و نویسیزوپا رد یزاوژروب
 ،اھبلط تنطلس لثم ناشناگدنیامن
 یلم یھھبج ،یدازآ تضھن ،نیدھاجم
 .دنتسھ ...و
 ھقبط زا ھک یئاھتسیسکرام -٢
 زا و رگراک ھقبط یاھنامزاس ،رگراک
 و دننکیم ینابیتشپ مھ تسینومک بزح
 یلو دنیامنیم غیلبت ار نآ ترورض مھ
 تماھش ،دنسرتیم راک تالکشم زا

 ،دننیبیمن دوخ رد ار عطاق لمع
 و ھتسشن ھک روط نامھ دنراد تسود
 .دننزب هدنگ هدنگ یاھفرح ،دناهداد مل
 تسینومک بزح داجیا زا ات اھمدآ نیا

 ار دوخ شوگ ،دیایم نایم ھب یتبحص
 یرآ :دنیوگیم اوجن و دنناراخیم
 رارکت ار نآ ردقچ یلو تسا تسرد
  !؟دینکیم
 نامزاس رھ زا ھک اھتسیشرانآ -٣
 تسینومک بزح رھ زا ،یرتلورپ
 و ایراتلورپ زا اھنآ .دنرفنتم ینیتسار
 و دنراد تشحو ایراتلورپ یروتاتکید
 رد یلو .دننکیم غیلبت ار یگدنکارپ
 ھب ناشیارب دعاسم طیارش ھک یعقوم
 ای و دنریگب تردق دنناوتب و دیآ دوجو
 ھبرض ،شابزح و ایراتلورپ ھیلع
 ھب ندش دراو زا ،دنروآ دراو عطاق
 نادرگور یعاجترا نامزاس چیھ
 .دنتسین
 زا یعامتجا یقرتم یاھورین
 دوبمک و ماجسنا مدع ،یگدنکارپ

 دوخ .دنربیم جنر ایراتلورپ ینامزاس

 رارق جنر نیا زکرم رد رگراک ھقبط
 .دراد

 
 ھعماج و تسینومک بزح
 یهدنیامن تسینومک بزح طقف
 .تسایراتلورپ یسایس – کیژولوئدیا
 ھقبط کی لاح نیع رد ایراتلورپ
 راشقا نیب رد ھک تسا یعامتجا
 ،یداصتقا ظاحل ھب یزاوژروب فلتخم
 نیب .تسا روصحم یگنھرف و یسایس
 ھعماج رد فلتخم تاقبط و راشقا
 .درادن دوجو نیچ راوید
 ریغ راشقا نیب رد ایراتلورپ مھ اذل 
 مھ و دراذگیم ریثأت یرتلورپ
 رد یزاوژروب تسایس و یژولوئدیا
 .دنکیم ذوفن ایراتلورپ فوفص نورد
 یتسینومک نامزاس ھک یئاجنآ زا
 ایراتلورپ یسایس کیژولوئدیا هدنیامن
 هدھع ھب زین ار ھقبط یربھر و هدوب
 زا ار دوخ فوفص دیاب ...،دراد
 برخم یاھتسایس و یژولوئدیا
 کاپ یزاوژروب هدرخ و یزاوژروب
 نیرتدیدش و نیرتشنت رپ .دنک
 رشب خیرات لک رد یتاقبط یاھلادج
 یاھنامزاس و بازحا نورد رد
 رگا .دھدیم یور یتسینومک
 ار دوخ یژولوئدیا دناوتن یزاوژروب
 دھد خوسر تسینومک بزح نورد رد
 دھاوخن رداق ،دیامن فرحنم ار نآ و
 ولج یرادھیامرس دض بالقنا زا دوب
 دشابن رداق تسینومک بزح رگا .دریگ

 یژولوئدیا زا ار دوخ فوفص
 دش دھاوخن رداق ،دنک کاپ یزاوژروب
 ار مسیلایسوس یئاپرب رطاخ ھب هزرابم
 شزاس ،ھجیتن رد .دناسرب ماجنارس ھب
 یاھنامزاس نورد رد کیژولوئدیا
 یرمث و تسا زیمآ ھعجاف یتسینومک
 ،مسینویزیور لیبق زا یدسافم زج
 .دروآ دھاوخن راب ھب .... مسیمرفر
 ،ھعجاف نیا یناریا صخشم یھنومن

 ھب ناریا تسینومک بزح تشونرس
 رد .تسا هداز یلع قیفر یربھر
 لاس نایلاس بزح نیا نورد
         ً                رانک رد  ارھاظ داضتم یاھیژولوئدیا
 :دندوب هدونغ شمارآ و شزاس رد مھ
 ،اھتسیلانویسانرتنا و اھتسیلانویسان

 تمکح روصنم نارادفرط
 فزوژ نارادفرط و تسیکستورت
 و داقتنا یرتلورپ یهویش ،نیلاتسا
 بسچرب طحنم یهویش و دوخ زا داقتنا

 باوج یاج ھب ندرک لام نجل و ندز

 شزاس نیا .داقتنا ھب یقطنم
 بزح تشونرس کیژولوئدیا
 کاندرد باعشنا اب ار تسینومک
 مامت تشونرس نیا .دز مقر ینونک
 یتسینومک یاھ نامزاس و بازحا
 هاتوک کیژولوئدیا هزرابم رد ھک تسا
 لادج رب ار ھحلاصم و حلص و دنیآیم
 .دنھدیم حیجرت کیژولوئدیا
 تکاس یزاوژروب هدرخ و یزاوژروب
 یتشآ نامھ رد .دننیشنیمن مارآ و
 یژولوئدیا ھیلع ادیدش یرھاظ یتاقبط
 یرتلورپ رکفت یهویش و تسایس و
 نیا .دننکیم تیلاعف بزح نورد
 یھعماج کی رد ھک تسا یعیبط
 یژولوئدیا یرتلورپ بزح رد یتاقبط
 .دشاب ھتشاد دوجو زین رگید تاقبط
                        ً          نیمھ ھب .یعیبط تسا یرما  الماک نیا

 کیژولوئدیا یهزرابم دیاب زین رطاخ
 و یژولوئدیا ھیلع ار یعطاق و ملاس
 هدرخ رکفت یهویش و راک کبس
 ار نآ ،درک یھدنامزاس یزاوژروب
 نآ رب ھنارصم ھک یرصانع و ھیفصت
 .دومن جارخا بزح زا ،دنرشفیم یاپ
 
 ورملق رد تسینومک بزح یھفیظو
  یلم
 یھعماج رھ لثم ناریا یھعماج
 دحاو و ھچراپ کی رگید یتاقبط
 ریذپان یتشآ داضتم بطق ود زا .تسین
 و ایراتلورپ :تسا هدش لیکشت
 ھقبط کی ایراتلورپ .یزاوژروب

 نامزاس و بزح رھ اذل تسا یناھج
 یایراتلورپ ھکنآ رب هوالع یتسینومک
 ،دنک یم یگدنیامن ار دوخ روشک
 زین حطس رد ایراتلورپ عفانم هدنیامن
 رد روصحم طقف ھن و تسا یللملانیب
 کی رگا .یسایس تردق کی ورملق
 داجیا و یئادج یارب یلم یقرتم شبنج
 ھب یئادج نیا و دمزریم لقتسم تلود
 حطس رد ایراتلورپ یمومع هزرابم عفن
 ناریا تسینومک بزح ،تسا یللملانیب
 یلم هزرابم نیا زا تسا فظوم
 یتسرپ نھیم اج نیا رد .دنک ینابیتشپ
 تسایس کی ناریا بوچ راھچ ظفح و
 اب قبطنم و تسا یعاجترا لمع و
 یزاوژروب و مکاح یزاوژروب عفانم
 .تسا متس تحت تلم
 تسینومک بزح یطیارش رد رگا

 یربھر اب ،دوش رداق ناریا نیتسار
 و شکتمحز یاھهدوت و ایراتلورپ
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 زیمآ رھق بالقنا یقرتم ناھاوخیدازآ
 اب و درب شیپ ھب ار یرادھیامرس دض
 ھب یراد ھیامرس ماظن ینوگژاو
 یئاپرب و مسیلایسوس نامتخاس
 نیا ،دزادرپب ایراتلورپ یروتاتکید
 و نیرتگرزب تسینومک بزح
 .دوب دھاوخ تسرپ نھیم نیرتھتفیش
 یمیظع ورین یتسیلایسوس نھیم اریز
 یایراتلورپ ینابیتشپ رد تسا
 ماظن لک ینوگنرس تھج یللملانیب

 و یللملانیب یتسیلایرپما یرادھیامرس
 مسینومک و مسیلایسوس یوس ھب تکرح
 .یناھج
 زا یتسینومک یاھ نامزاس زا یضعب
 یاھتسایس لامعا و قیاقح نیا نتفگ
 زیچ ود زا اھنآ .دنسرتیم نآ زا یشان
 و راک یاھهدوت زا -١ :دنسرتیم
 تسایس نیا و دوخ ھب اھنآ :تمحز
 دامتعا اھنآ .دنرادن دامتعا یبالقنا
 نیا ھب ار اھهدوت دنناوتیم ھک دنرادن

 زا -٢ .دننک عناق و بلج تسایس
 کیژولوئدیا مجاھت و یزاوژروب

 ھک دنسرتیم .دنسرتیم نآ یسایس
 زا .دربب ار “ناشیوربآ“ یزاوژروب
 لماوع و اھنامزاس ھک دنسرتیم نیا
 ھب نئاخ“ رھم اب ار اھنآ یزاوژروب
 .دننک روھمم “نطو
 ار تسایس نیا ام دنیوگیم بترم اذل 
 یسک تسد کردم یلو میراد لوبق
 اقیمع دروخرب کی نیا .میھدیمن
 .تسیزاوژروب هدرخ یتسینوتروپا
 تسایس اب ھک یئاھتسینوتروپا مامت
 تشونرس نییعت رد للم قح ینینل

 راھظا تعاجش یلو دنفلاخم شیوخ
 نینچ تشپ ،دنرادن ار ھناقداص رظن

  .دنوشیم یفخم یئاھنامزاس
 
 ،ایراتلورپ ،تسینومک بزح
 یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز
 تایح یھمادا یارب رگراک ھقبط
 و مئاد یهزرابم زج ییهراچ
 یرادھیامرس ھیلع هدش یھدنامزاس
 رد خیرات لوط رد هزرابم نیا .درادن

 حطس ھب یناد حطس زا هزرابم نایرج
 یھاگآ نآ هارمھ و دباییم لماکت یلاع
 رد ھک یطیارش زا ار ھقبط نیا
 .دشخبیم لماکت ،دراد رارق شنورد
 ،هزرابم رد نارگراک تساوخ نیرتمک
 یھناھام قوقح عقوم ھب تخادرپ
 دشر تساوخ نیا ماگ ھب ماگ .تساھنآ

 ،هداتفا بقع قوقح تخادرپ :دنکیم
 اھانگنت دیدشت اب ،دزمتسد ھفاضا سپس
 یماظن یاھهاگتسد طسوت بوکرس و
 زا لقتسم یاکیدنس تساوخ یتینما و
 یاھاروش لیکشت سپس ،تلود
 .دیلوت رب ییاروش لرتنک و یرگراک
 ھب ناریا رد ار ھسورپ نیا میناوتیم ام
 اج نیا ات .مینک یریگیپ  ینشور
 ماظن بوچراچ رد نارگراک هزرابم
 رگراک ھقبط زونھ .تسیرادھیامرس
 نوریب ماظن نیا زا ار شیاپ تسین رداق
 زا نتفر نوریب یھمزال اریز .دراذگب
 ماظن تسرد و قیقد تخانش ،ماظن نیا
 شاھمزال ،تسا یتسیلایسوس یبالقنا

 ،تسا هدش هداد نامزاس یھقبط
 ناج و مجسنم یورین نتشاد شاھمزال
 اھرازبا نیا داجیا .تسا یماظن فک رب

 ھک دزاس یم یرورض ار ینامزاس
 یتح رگا .تساھنآ نتخاس ھب رداق
 رد مھ نارگراک قلطم تیرثکا

 مھ زاب ،دنوش لکشتم اھاکیدنس
 .دوخ یارب ھن و دوخ رد تسا ییھقبط
 تسینومک بزح ھک ینامز ات ھجیتن رد
 ھقبط نطب رد ناریا نیتسار و یعقاو
 ،تسا ھتفرگن لکش نآ تازرابم و
 ریغ یرادھیامرس ماظن زا نتفر نوریب
 .تسا نکمم
 ھب ناریا یتسینومک شبنج رد امومع
 و تدحو هار ندرک ادیپ رد شالت یاج
 کی نداد نامزاس یاج ھب ،ندش یکی
 تبثم و لاعف کیژولوئدیا هزرابم
 هدرخ  هار ،ندش یکی یارب
 یاھنامزاس یلمع داحتا یزاوژروب
 ھب ات .دنریگیم شیپ رد ار شبنج نیا

 نینچ روشک زا جراخ رد راب ھس لاح
 تسکش و هدمآ دوجو ھب یئاھداحتا

 تسکش رھ اب یلو .تسا هدروخ
 یدرسلد و ھتشگ لعفنم زین یدادعت
 شبنج هدنیآ ھب تبسن یرتشیب
 نیا .تسا هدمآ دوجو ھب یتسینومک
 نینچ ھک تسین یھاگآان زا اھنامزاس
 تیفافش اب ار ھتشذگ ھبرجت .دننکیم
 ولبات اھنامزاس نیا ناربھر .دننیبیم
 دض بالقنا زا رتشیب ار ناش نامزاس
 .دنراد تسود یرادھیامرس
 ؟ھچ ینعی ماظن نیا زا نتفر نوریب
 و یرادھیامرس ماظن ینوگژاو ینعی

 یئاپرب و مسیلایسوس نامتخاس
 تیادھ تھج ایراتلورپ یروتاتکید
 و تاقبط وحم ات یتاقبط هزرابم
 .یتسینومک یناھج ھعماج ھب ندیسر

 بزح لیکشت ناوا نامھ زا کرد نیا
 دوجوم زین ١٩٢٠ رد ناریا تسینومک
 یھمانساسا ام رگا .درادن یگزات ،دوب

 مینک ھعلاطم ار فلتخم یاھنامزاس
  .مینیبیم ،ار کرد نیا اھنآ یھمھ رد
 طسوت هرابود یگزات ھب ینعم نیا یلو
 مان تحت و هدش فشک یدارفا ای درف
 ھب ایآ .ددرگیم غیلبت یرگراک ویتانرتلآ

 نامھ اھنآ “یرگراک ویتانرتلآ“ یتسار
 یزاوژروب هدرخ ای دراد ار قوف ینعم
 یرکف یگتفشآ ھب نآ طسوت هرابود
 .دنزیم نماد
 چیھ ھب “یرگراک ویتانرتلآ“ یاھهژاو
 یھعماج“ ای “مسیلایسوس“ طقف ھجو
 یاراد .دھدیمن ینعم “یتسیلایسوس
 راک بزح .تسا یفلتخم یناعم
 تسا تلود رد بزح کی ھک ناتسلگنا
 اب یتاباختنا لادج و تاباختنا نامز رد
 یرگراک ویتانرتلآ زا رگید بازحا

 تمکح روصنم .دنکیم تبحص
 بازحا یھیلک لباقم رد تسیکستورت
 ویتانرتلآ ،یتسینومک یاھ نامزاس و
 بزح“ و داد نامزاس ار دوخ یرگراک
 ھک درک تسرد ار “یرگراک تسینومک
 ویتانرتلآ .مینادیم ار نآ تشونرس ام
 دض یاھتسایس لباقم رد یرگراک
 یمالسا یروھمج میژر یرگراک
 عقوم ھب تخادرپ زا تسا ترابع
 ھب تخادرپ ،اھیدیع تخادرپ ،اھدزم
 و یرگراک ناگتشنزاب قوقح عقوم
 ماظن رد زونھ ویتانرتلآ نیا . هریغ
 .تسا روصحم یرادھیامرس
 رد طقف دارفا نیا “یرگراک ویتانرتلآ“
 رد یزاوژروب زا رشق نآ راعش لباقم
 میژر ینوگنرس ھک نویسیزوپا

 یئاپرب فدھ اب ار یمالسا یروھمج
 راج ناریا رد “کیتارکمد“ میژر کی
 دوخ ھب “مسیلایسوس“ موھفم ،دنزیم
 ناشاھھتشون رد دارفا نیا .دریگیم
 .بوخ .دناهدرک هراشا ینعم نیا ھب زین

 یگداس نیمھ ھب ار ینعم نیا ام ارچ
 ود یکی هزورما ارچ ؟مینکیمن غیلبت
 هدنز “ دنسیونیم و دننزیم دایرف رفن
 دایرف و “یرگراک ویتانرتلآ داب
 .“مسیلایسوس داب هدنز“ دننزیمن

 تسا ریزگان یزاوژروب هدرخ نوچ
 ھب یتسینومک شبنج رد ھشیمھ ھک
 ناگدنیامن و .دنزب نماد یرکف ھتفشآ

 و یرگراک شبنج لخاد ھب نآ هدیزخ
 ،ھناھاگآان ای و ھناھاگآ ھچ ،یتسینومک
 ویتانرتلآ" حالطصا عارتخا اب



 ٣ هرامش – ١۴٠٠ رھم ١٠                                                                                                                           نومک
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

12 

 زاب ھفیظو ماجنا زا ییھظحل "یرگراک
 .دنام یمن
 
 ؟تسیچ تیعقاو
 هزرابم ھک تسا نیا تیعقاو
 ھیلع هاگچیھ ناریا یایراتلورپ
 ،دش دھاوخن و هدشن عطق یزاوژروب
 ھک تسا نآ زا یکاح دھاوش ھمھ
 هزرابم نیا رد رگراک ھقبط یھاگآ

 ھقبط نیا هزرابم ،دنکیم و هدرک دشر
 لقتسم یاھاکیدنس داجیا ھب اشخب
 زین هدنیآ رد و هدیماجنا یرگراک
 ھقبط یاضعا ،تفای دھاوخ شرتسگ
 رتشیب زور رھ ناریا داوس اب رگراک
 و ناتسود ،یللملانیب عاضوا اب
 یاھورین شنک و دوخ یناھج نانمشد
 تیعقاو .دش دھاوخ و هدش انشآ دوجوم
 ناریا یاھتسینومک ھمھ ھک تسا نیا
 .دندشن جراخ ناریا زا ۵٧ زا دعب
 تروص ھب اھنآ زا یکدنا یدادعت
 ھقبط رانک و نورد رد یفخم یاھھتسھ
 نآ رب هوالع .دنراد روضح رگراک
 لسن شرورپ دھاش ناریا ھعماج
 دشابیم ناوج یاھتسینومک زا یدیدج
 اما یفخم الماک طیارش رد ھچرگا ،ھک
 هدرک ملع دق ،میژر لباقم رد ھناعاجش
 ھن ناریا یایراتلورپ دیما .تسا
 نیمھ ھکلب روشک زا جراخ بازحا
 رب ناج و لاعف یتسینومک یاھھتسھ
 دیما کی ،دیما نیا .تسا فک
 شبنج شالت مامت .تسیعقاو
 نیا شرتسگ و تیوقت دیاب یتسینومک
 ام ھب شالت و دیما نیا .دشاب اھھتسھ
 یتسینومک یاھنامزاس .دشخبیم ورین

 نماد اب دنناوتیم زین روشک زا جراخ
 لاعف کیژولوئدیا هزرابم کی ھب ندز
 ھقبط تمس ھب تکرح و دوخ نورد رد
 یتسینومک یاھھتسھ نیا ھب رگراک
 .دندنویپب نانآ ھب و دنناسر یرای
 
 
 

 
 
 

 
 رخآ کیدزن تسا ییاج اجنیا«
 »ایند

 زا نایلق هدیپس ھک ییهدنز ریوصت
 ،دھدیم ھئارا رھشوب رد نانز نادنز

 ماظن یاھنادنز زا تسیاھنومن
 و نشخ دروخرب ،نادنز .یرادھیامرس
 و ھجنکش ،ناینادنز اب یناسنا ریغ
 ،رثؤم ھن تسییھلیسو اھنآ راتشک
 ماظن رتشیب یراگدنام یارب

 یاھروشک یھمھ رد .یرادھیامرس
 و ھجنکش و نادنز ،یرادھیامرس
 ناتسناغفا و ناریا .تسا مکاح راتشک
 دد نیا اھنآ رد ھک دنتسھ یئاھروشک
 نیرتھب ھب ار یرادھیامرس ماظن یشنم
 شیامن ھب یعضو نیرتفافش و ھجو
 نانز ھک ماظن نیا رد .دنراذگیم
 ،دنیآیم باسح ھب مود ھجرد یاھناسنا
 ،درمتم نانز باذغ و ھجنکش و ریقحت
 و رتقیمع ،رتعیسو داعبا
 .دریگیم دوخ ھب یرترابھعجاف
 زا ،تسا نایلق هدیپس زا ریز شرازگ
 یتماھش اب و فکرب ناج ،زرابم ینز
 تایانج زا یشخب دھاش دوخ ھک تسا
 رد یرادھیامرس ماظن کانلوھ
 .تسا هدوب ناریا یاھنادنز

------------------ 

 دنب :ایند رخآ کیدزن تسا ییاج اجنیا
 لاس .رھشوب یزکرم نادنز ناوسن
 دیعبت نادنز نیا ھب ھک یماگنھ و ھتشذگ
 شومارف یمنھج اب ھک متسنادیم ،مدش
 تیعبس اما ،دش مھاوخ ھجاوم هدش
 متالایخ رد یتح نادنز نیا رد یراج
 ھب دنب نیا ینادنز نانز .دیجنگیمن مھ
 تحت ندوب ینادنز و ندوب نز مرج
 و اھھجنکش نیرتھنایشحو

 نکمم طیارش نیرتیناسنادض
 ھک روط رھ .دنوشیم یرادھگن
 متخانشیم ھک اج رھ ھب و متسناوتیم
 متشون نادنز نیا شحوت و تشحو زا
 راھچ نایم رد نداتسیا ھیبش ؛متفگ و
 اما ،ندز دایرف و گنس سنج زا راوید
 زا یناسک ھب ور مھاوخیم راب نیا

 رھشوب رد ینادنز نانز یاھجنر
 ندینش یارب یشوگ ھک منزب فرح
 رد و هدمآ بل ھب ملظ زا ناشناج ،دنراد
 نیا .دنتسین توافتیب تنوشخ لباقم
 ،)راعتسم یماسا اب( شرازگ

 ھک تسا یطیارش زا هاتوک ییاھھنحص
 تسیز نآ رد رھشوب ینادنز نانز
 .دننکیم

 شدنزرف اب یناتسناغفا نز ارھز :کی
 الاح و ھتخیرگ گرم و نابلاط تسد زا
 نانابنادنز ھک ینیدامن نیفدت مسارم رد
 نادنز یروخاوھ رد ،دناهداد بیترت

 دید زا .تسا هداتسیا رھشوب یزكرم
 ردام شوغآ رد ھک دمحا نانابنادنز
 .تسا هدازمارح ،هدش نادنز یھار
وخاوھ رد ارھز  کدوک  ،ناوسن دنب یر              ِ    
 چیپنفك هاگزردنا لوئسم روتسد ھب

 و دسرتب دمحا ھكنیا یارب اھنت ؛هدش
 هدز تھب ارھز دباوخب رتدوز بش
 شدنزرف ندروآرد ضحم ھب و تسا
 ار رسپ ،دنكیم ھلمح شیوس ھب نفك زا
 شبدا مدوخ دیوگیم و دنزيم كتك
 ھتشادن وا اب یراك امش افطل .منكيم
 .دیشاب

 ھک هداد صیخشت دنب لوئسم :ود
 .دشاب یرابجا دیاب ریز سابل ندیشوپ
 زور دھاوخیمن و دنکیم عانتما هدئام
 یلعف راكددم .دشاب شنت نیتوس بش و
 ار ینادنز نانز ھمھ وا ھیبنت یارب دنب
 ناشریز سابل لیوحت ھب روبجم
 یاھھشحاف ار ینادنز نانز وا .دنکیم
 ھک دنکیم دیدھت و دنکیم باطخ رھش
 لیوحت ار ناشریز یاھسابل رگا
 ناشنت زا روز ھب ار اھنآ ،دنھدن
 لباقم رد و رامآ فص رد .دروآیمرد
 نانز ریاس یهدزتشحو نامشچ
 مرج ھب اھنت( ار هدئام یاھسابل ینادنز
 .دندرک هراپ )ریز سابل ندرواینرد
 ھمادا نانچمھ هدئام عانتما ناوات
 روبجم ار ھمھ رامآ فص رد .تشاد
 و دنروآ رد ار ریز یاھسابل ،دندرک
 یاھلابز ھسیك رد ار تروش و نیتوس
 دعب .دنراذگب دوب راكددم تسد رد ھك
 ریز سابل ندیشوپ اھھتفھ زور نآ زا
 تداع نامز رد یتح ،دش عونمم
 .ھنایھام

 نادنز رد ناینادنز نتفر مامح :ھس
 .دراد یصخشم یاھتعاس رھشوب

 مامح ررقم تعاس زا جراخ رحس
 طسو رد دیاب مرج نیمھ ھب الاح و هدرك
 کاپ« دنب لوئسم تسد ھب یروخاوھ
 رد ار رحس دنب لوئسم .»دوش
 یراكمھ اب ،دنكیم تخل یروخاوھ
 لسغ یندعم بآ و ریش اب دنب راك ددم
 راداو ار ناینادنز یھیقب و دھدیم
 وا و دننك اشامت ار ھنحص ھك دننكیم
 ددزدب ار شھاگن یسک رگا .دننك وھ ار
 اھهد .دش دھاوخ مورحم نفلت قح زا

 نت ھب هدزتریح و نیگمشخ ،مشچ
 رھ .میاهدش هریخ نز نازرل و نایرع
 و اھنت ردقچ مینکیم رکف مادک
 .میھانپیب

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 رد ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 !دیشاب اشوک نآ راشتنا
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 یارب یرابجا باجح نوناق :راھچ
 رتارف یحطس رد ،رھشوب ینادنز نانز
 موسرم اھنادنز یخرب رد ھکھچنآ زا
 ششوپ و رداچ .دوشیم ارجا ،تسا
 و ورھار و رامآ فص رد لماک
 ینادنز نز .تسا یرابجا یروخاوھ
 دیاب باوخ تخت زج ییاج رھ رد
 دشاب ھتشاد باجح

 .ددرگیمرب هاگتشادزاب زا ھنمآ :جنپ
 ندشمامت دوجواب تسا یراب دنچ
 زكارم ھب يیوجزاب و قیقحت لحارم
 لاوس يارب ھن اما دوشيم لقتنم قیقحت
 دنب لوئسم یگنھامھ اب ار وا .باوج و
 نارومام ھب یسنج تامدخ ھئارا یارب
 یگنھامھ اب اجنیا .دنھدیم لیوحت
 ،دوشیم ماجنا اھراك یلیخ دنب لوئسم
 فرط زا ھک ینانز نداتسرف لثم
 دزن ،دنوشیمن یلام تیامح هداوناخ
 ھغیص و یلام دنب درم یاھینادنز
 .اھنآ تقوم

 تسا یدروم ٢٠ زا دروم جنپ طقف نیا
 ناوسن دنب اب ھطبار رد نونكات ھك
 ھب یھافش و یبتک ،رھشوب نادنز
 زج یخساپ و ماهدرک مالعا نالوئسم
 یسکرھ .ماھتفرگن یناتسروگ توکس
 اھھجنکش دیدشت ،دنک ضارتعا ھک مھ
یم ار شنیم ک  یھنیاعم ھب دیدھت ؛دشک          َ 
 و لسنرپ مامت ربارب رد یلسانت تلآ

 ،ینادنز متش و برض ،اھینادنز
 و دراگ ندروآ ،ینادنز یھنیطنرق

 و تاقالم ،نفلت عطق ،ضرعت و ھجنكش
 .یصخرم وغل

 یچیپرس ھنوگرھ رھشوب لاچهایس رد
 و نشخ رماوا زا یشکرس و
 ربارب نادنز ناگدننکهرادا یناسناریغ
 رد رتشیب و رتشیب ندشھلاچم اب تسا
 دراد نوریب ھب ییادص ھن ھک خزرب نیا
 ییهرھچ ھن و

 نایلق هدیپس

 

 
 
 
 
 

 
 « ىھیرشن ناریبد رس زا یکی فترام -11

 .تسا »ارکسیا

  یھتشون یھمادا
 بزح و ایراتلورپ یھقبط«
 »ایراتلورپ
 نیلاتسا فزوژ زا

 ىهداوناخ کی ھب لاحب ات ام بزح
 رب یرالاسردپ متسیس ھک زاون نامھم
 نآ

 دوب هدامآ ھک ھتشاد تھابش، تسا مکاح
 ھب ،دنتشاد یتاپمس نآ ھب ھک ار یناسک
 بزح ھک الاح یلو دریذپب دوخ لخاد
 هدش لدبم زکرمتم تالیکشت کی ھب ام
 ھب ار دوخ یرالاسردپ ىھبنج ،تسا
 ژد کی ھب رظن ھمھ زا و ھتخادنا رود
 نآ یاھرد ھک تسا هدش لیدبت یماظن
 تقایل ھک دوشیم زاب یناسک یارب طقف
 نیا و دنشاب ھتشاد ار نآ یگتسیاش و
 ینامز رد .دراد یدایز رایسب تیمھا
 ھک دنکیم یعس ھقلطم تموکح ھک
 ىھلیسو ھب ار ایراتلورپ یتاقبط یھاگآ

 تابصعت ،مسیلانویسان ،»مسیلاکیدنس«
 ھب نآ ھب ھیبش یئاھزیچ و یبھذم
 ھک یماگنھ و ،دناشک ھب داسف ىھطرو
 لاربیل نارکفنشور رگید فرط زا

 لالقتسا ات دنشوکیم ھنارصم سور
 و دنرادرب نایم زا ار ایراتلورپ یسایس
 رد ،دننک لیمحت نآ ھب ار دوخ تیمومیق

 تیاھن یب یتسیابیم ام یتقو نینچ
 مینکن شومارف و میشاب هاگآ و رایشوھ
 ھک تسا یماظن ژد کی ام بزح ھک
 زاب یناسک یور رب طقف نآ ىاھهزاورد
  .دناهدش شیامزآ ھک دشابیم

 تھج مزال طرش ود لاح ھب ات ام
 لوبق (میاهدرک نیعم ار تیوضع
 رگا ).بزح تالیکشت رد راک و ھمانرب
 ھفاضا یموس طرش ،طرش ود نیا ھب ام
 بزح یتسیابیم بزح وضع ھک مینک
 تقو نآ ،دنک ینابیتشپ یلامرظن زا ار
 کی ھک ار یطیارش مامت ام ھک تسا
 بزح تیوضع ناونع قحتسم ار درف
 .میاهدرک حرطم ،دنکیم

 لایسوس بزحوضع کی نیاربانب 
 تسا یسک ھیسور یرگراک تارکمد
 ،دنک لوبق ار بزح راک ىھمانرب ھک
 رد و دھد یرای یلام رظن زا ار بزح
 تیلاعف یبزح ىاھنامزاس زا یکی
 کی دنب ھک تسا قیرط نیدب و .دیامن
 قیفر ىھلیسو ھب ھک یبزح تاررقم
 لومرف ،دوب هدش یزیر حرط نـینل
 روط نامھ لومرف نـیا .هدیدرگ یدنب
 رارق ھیرظن نیا یانبم رب دینیبیم ھک
 تالیکشت کی ام بزح ھک دراد
 ییھعومجم ھن ھک تسا زکرمتم
 نیا یالاو شزرا و درفنم دارفازا
 .تسا ھتفھن نیمھرد یدنب لومرف

 اقفر زا یضعب ھک دسریم رظن ھب اما
 ھک ناونع نیدب ار نینل یدنب لومرف
 تسا »بسانمان« و »ھنارظن ھتوک«
 یدنب لومرف ضوع رد و دننکیم در
ً                 اتدعاق ھک دنھدیم ھئارا ار دوخ تخاس
 ھن و تسا »ھنارظن ھتوک« ھن

 رد ام رظن دروم لومرف  .»بسانمان«
 ھک 11.تسا فترام یدنبلومرف اجنیا

 .میزادرپیم نآ لیلحتو ھیزجت ھب الاح

  :تسارارق نیا زا فترام یدنب لومرف 

 تارکمد لایسوس بزح وضع کی«
 ھک تسا یسک ھیسور یرگراک
 زا ار نآ ،هدرک لوبق ار نآ ىھمانرب
 یکی رظن ریز و هداد یرای یلام رظن
 روط ھب یبزح ىاھنامزاس زا

 کمک بزح ھب بترم و یصخش
 ».دیامن

 نیا دینکیم ھظحالم ھک روط نامھ
 یارب یتایح طرش نیموس یدنب لومرف

 ىھفیظو ینعی بزحرد تیوضع
 ىاھنامزاس زا یکی رد ندرکراک
 رظن ھب .تسا هدرک فذح ار یبزح
 ار یتایح طرش نیا فترام ھک دسریم
 ھب دوخ یدنب لومرف رد و دنادیم دئاز
 کمک ،کوکشم و مھبم طرش نآ یاج
 ىاھنامزاس زا یکی رظن ریز یصخش
 رارق نیا زا .دھدیم رارق ار یبزح

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 رد ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 !دیشاب اشوک نآ راشتنا
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 نودب دشاب بزح وضع دناوتیم یدرف
 ىاھنامزاس زا مادک چیھ ھب ھک نیا

   ً       ھک  اعقاو ( دشاب ھتشاد قلعت یبزح
 ھک نیا نودب و )یبلاج »بزح« بجع
 بزح ىهدارا یارجا ھب مزلم ار دوخ
 طابضنا« بجع ھک اعقاو ( دنک ساسحا

 ھنوگ ھچ بزح ،بوخ )یبوخ »یبزح
 ار یصاخشا »مظنم روط ھب« دناوتیم
 دنرادن قلعت یبزح نامزاس چیھ ھب ھک
 قلطم میلست ھب مزلم ار دوخ ھجیتن رد و
 یھدنامرف دننیبیمن یبزح طابضنا ھب
  ؟دنک

 یدنب لومرف ھک تسا یلاؤس نیا
 یبزح تاررقم ،کی دنب یارب فترام
 نیمھ ھک یلاح رد .دشاپیم مھ زا ار
 روط ھب 12نینل یدنب لومرف رد لاؤس
 ھک اریز هدش هداد باوج ییھناداتسا
 دیق حیرص روط ھب ریخا یدنب لومرف
 موس یارجالا مزال طرش ھک دنکیم
 درف ھک تسنیا بزحرد تیوضع یارب
 راک یبزح ىاھنامزاس زا یکی رد دیاب
 مینکب دیاب ام ھک یراک اھنت سپ .دنک
 ینعم یب و مھبم طرش ھک تسنیا

 یکی رظن ریز یصخش کمک«
 لومرف زا ار »یبزح ىاھنامزاسزا
 فذح اب میزادنایب نوریب فترام یدنب
 رد رگید طرش ود اھنت طرش نیا
 لوبق ( دنامیم یقاب فترام لومرف
 ھب ھک )بزح ھب یلام کمک و ھمانرب

 ھک اریز دنتسھ شزرا یب دوخ یدوخ
 ھب ار بزح دناوتیم یفرحرپ مدآ رھ
 زین یلام رظن زا و دنک »لوبق« رھاظ
 یزیچ نیا اما .دیامن کمک بزح ھب
 رد یقح نیرتکچوک وا ھب ھک تسین
  .دھدب بزح رد تیوضع اب ھطبار

 یدنب لومرف بجع تفگ دیاب ھک اعقاو
  !»یبسانم«

 بزح یعقاو یاضعا میئوگیم ام
 بزح ىھمانرب لوبق ھب اھنت دنناوتیمن
 ءانثتسا نودب دیاب اھنآ ،دننک تعانق
 ھک ىاھمانرب ندروآرد لمع ھب یارب

 
 یلمع ربھر و ھتسجرب نیسیروئت نینل -12
 .تسا یبالقنا یسارکمد لایسوس

 فترام .دنشاب اشوک ،دناهدرک لوبق
  :دھدیم باوج

 ھک نوچ دیتسھ ریگ تخس یلیخ امش«
 تسلیام ھک ردق نامھ بزح وضع کی
 و تسا یفاک دھدب یلام کمک بزح ھب
 ىھمانرب ھک تسین مزال اھردق نآ رگید
 ھب تسا هدرک لوبق ھک ار بزح
 ».هریغ و ،دروآرد لمع ىھلحرم

 فترام ھک دسریم رظن ھب روط نیا
 لایسوس« یضعب لاح ھب شلد
 و دزوسیم فرحرپ »ىاھتارکمد
 یور ھب ار بزح یاھرد دھاوخیمن
  .ددنبب اھنآ

 زا میئوگیم ،هداھن رتارف ار اپ یردق ام
 مزلتسم بزح ىھمانرب یارجا ھک اجنآ
 هزرابم مھ داحتا نودب و تسا هزرابم
 ىھفیظو نیا ،دشابیم نکممریغ
 زا یکی ھب ھک تسا تیوضع یادیدناک
 و ددنویپ ھب بزح ىاھناگرا

 ىاھھتساوخ اب ار دوخ ىاھھتساوخ
 ،بزح اب ماگ مھو دنک یکی بزح
 ،دنک یربھر ار ایراتلورپ یمزر شترا
 فوفص رد ار دوخ دیاب وا ھک نیا ینعی
 رد .دھد یاج بزحزکرمتم و مظنم
  :دیوگیم فترام ،فرح نیا باوج

 رد تسین مزال دایز بزح یاضعا«
 رد دنوش لکشتم مظنم فوفص
 نامھ .دنریگ رارق یدحاو ىاھنامزاس
 ».تسا یفاک ندرک هزرابم اھنت تسد

 ھنوگچ ام بزح سپ مینکیم لاؤس ام
 یدارفا زا ییھعومجم ایآ ؟تسا یزیچ
 عمج مھرود فداصت بسحرب ھک تسا

 ییهدرشف تالیکشت ای ،دناهدش
 زا یتالیکشت رگا و ؟تسا ناربھرزا

 ھب ھک یسک میناوتیم ایآ ،تسا ناربھر
 ھجیتن رد و درادن قلعت تالیکشت نیا
 دوخ ىھفیظو ار نآ طابضنا یارجا
 فترام ؟ مینادب نآ وضع ،دنادیمن

 تالیکشت کی بزح ھک دھدیم باوج
 کی ،بزح میئوگب رتھب ای تسین

 ھک اعقاو ( تسا لکشت نودب تالیکشت
 یھیدب ).یبلاج »تیزکرم« بجع
 کی ام بزح فترام ىهدیقع ھب تسا

 ھکلب ،تسین زکرمتم نامزاس
 و یلحم ىاھنامزاسزا ییھعومجم
 یدرفنم »ىاھتارکمد ـ لایسوس«
 لوبق ار بزح ىھمانرب ھک تسا
 کی ام بزح رگا اما .هریغ و دناهدرک
 نآ دناوتیمن دشابن زکرمتم تالیکشت
 ھک دشاب یماظن مکحتسم ژد
 ھک یناسک یارب طقف نآ ىاھهزاورد
 .دوشیم زاب ،دناهدش شیامزآ

 نامھ فترام ىهدیقع ھب تقیقح رد 
 مولعم وا یدنب لومرف زا ھک روط
 ،تسا

 تسین یماظن مکحتسم ژد کی بزح
 رھ ھک تسا ینامھم سلجم کی ھکلب
 ،دشاب ھتشاد لیامت نآ ھب ھک سک
 کی .دناسر مھب روضح نآ رد دناوتیم
 مھ ردق نامھ ،تامولعم یئزجرادقم
 تقو نآ و یلام کمک هدرخ کی ،لیامت
 و مامت قح امش و تسا مامت راک رگید
 بزح وضع ناونع ھب ھک دیراد لامک
 ھک نیا یارب فترام .دیئایب باسح ھب

 ھب تخس ھک ار »بزح یاضعا«
 دایرف دنک لاحشوخ دناهداتفا تشحو
 ھک دارفا نیا ھب !دیھدن شوگ دنزیم
 یکی ھب دیاب بزح وضع کی دندقتعم
 دشاب ھتشاد قلعت یبزح ىاھنامزاسزا
 ار دوخ ىاھھتساوخ قیرط نیا ھب و
 شوگ ،دنک بزح ىاھھتساوخ عبات
  :دھدیم ھمادا فترام .دیھدن

                        ً      نیا ھک تسا تخس مدآ یارب  الوا«
 ندرک عبات ،دریذپب ار طیارش
 ىاھھتساوخ ھب یصخش ىاھھتساوخ
ً          ایناث و .تسین رادرب یخوش بزح
 متاحیضوت رد البق نم ھک روط نامھ
 ».تسا طلغ دارفا نیا تایرظن ماهدروآ

 سلجم ھب مرتحم نایاقآ امش نیاربانب
 !دیدمآ شوخ ینامھم
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یم رظن ھب روط نیا  ارھاظ  ھک دسر                  ً     
 هاگشناد ناداتسا یضعب یارب فترام
 عبات زا ھک ناتسریبد نازومآ شناد و
 ھب ناشدوخ ىاھھتساوخ ندرک
 شلد ،دنرازیب بزح ىاھھتساوخ
 روز ھب دھاوخیم نیاربانب و دزوسیم
 زا ات دنک زاب یفاکش ام یماظن ژد رد
 ھب یکدزد مرتحم نایاقآ نیا ،نآ نایم
 دھاوخیم وا ،دنبایب هار بزح نورد
 و دنک زاب یبلط تصرف یور ھب ار رد
 دھدیم ماجنا یماگنھ رد ار راک نیا
 لاح رد ام نانمشد زا رفن نارازھ ھک
 ایراتلورپ یتاقبط یھاگآ ھب موجھ
 .دنتسھ

 دووشیمن متخ اجنیا ھب ھیضق اما
 مینادیم ھک روط نامھ فترام لومرف
 ،بزح ىھمانرب ندرک لوبق ھب اھنت
 و اھکیتکات ىهرابرد و دنکیم هراشا
 رد مھ ھملک کی یتح یبزح تالیکشت
 تدحو یارب ھک یتروص رد .تسین نآ

 ھب طوبرم روما رد رظن تدحو بزح
 مک ھجو چیھ ھب کیتکات و تالیکشت
 ىهرابرد رظن تدحو زا رتتیمھا
 ھب تسا نکمم .تسین بزح ىھمانرب
 قیفر یدنبلومرف رد یتح دنیوگب ام
 هدشن ھتفگ یزیچ هراب نیا رد نینل
 یدنبلومرف رد یلو تسرد نیا .تسا

 یزیچ نتفگ ھب یجایتحا نینل قیفر
 .تسین هراب نیارد

 ھک تسین نشور دوخ یدوخ ھب ایآ 
 راک یبزح نامزاس کی رد یسک یتقو
                 ً              رد بزح اب ماگ مھ  اتجیتن و دنکیم
 یبزح طابضنا و دنکیم تکرش هزرابم
 ای کیتکات چیھ دناوتیمن ،دریذپیم ار
 زا ریغ ھب ار یرگید یتالیکشت لوصا
 یبزح یتالیکشت لوصا و اھکیتکات
 وضع« نآ دروم رد یلو ؟دیامن لابند
 لوبق ار بزح ىھمانرب ھک »بزح
 قلعت یبزح نامزاس چیھ ھب یلو هدرک
 ینیمضت ھچ ؟دیئوگب دیناوتیم درادن

 تایرظن و اھکیتکات ھک دراد دوجو
 »وضع« نیا تالیکشت ھب طوبرم
 بزح تارظن و اھکیتکات نامھ
 نامھ نیا ؟یرگید زیچ ھن و دوب دھاوخ
 فترام یدنب لومرف ھک تسا یزیچ
  .دھد حیضوت تسین رداق

 ام ،فترام یدنب لومرف ىھجیتن رد
 ھک تشاد میھاوخ بیجع »بزح« کی

 کرتشم ىھمانرب کی نآ »یاضعا«
 )تسا ثحب لباق مھ نیا ھتبلا ( دنراد
 و کیتکات دروم رد ناشتایرظن یلو
 بجع !دنکیم قرف مھ اب تالیکشت

 ام بزح نایم یقرف ھچ !یلآھدیا بزح
 دھاوخ دوجو ینامھم سلجم کی و
  ؟تشاد

 میراد لیم ام ھک تسھ زیچ کی اھنت
 تیزکرم اب دیاب ام :مینک لاؤس
 ىهرگنک زا ھک یلمع و کیژولوئدیا
 یتیزکرم ،میاهدرک تفایرد بزح مود
 داضت رد اقیمع فترام لومرف اب ھک
 ھب ار نآ دیاب ایآ ؟مینکب دیاب ھچ تسا
 ود نایم دشاب رارق رگا و میزادنایب ایرد
 نودب مینک باختنا ار یکی یدنب لومرف

 لومرف ھک تسنیا رتحیحص کش
  .میزادنایب ایرد ھب ار فترام

 ھک ینعم یب یدنبلومرف نآ تسنیا
 نینل یدنبلومرف اب ھلباقم یارب فترام
 ھب
 میمصت ھک میدقتعم ام !دھدیم ھئارا ام
 فترام لومرف ھک بزح مود ىهرگنک
 ام و دوب یگرزب هابتشا ،تفریذپ ار
 رد بزح موس ىهرگنک ھک میراودیما
 و هدرکن یھاتوک هابتشا نیا حیحصت
 دھاوخ لوبق ار نینل قیفر یدنب لومرف
یم یدنب عمج  ارصتخم .درک  :مینک            ً           
 زا ،هدش نادیم دراو یئایراتلورپ شترا
 یگنھآ شیپ دیاب یشترا رھ ھک یئاج نآ
 دوب روبجم مھ شترا نیا .دشاب ھتشاد
 نیمھ ھب .دشاب ھتشاد یگنھآ شیپ نینچ

 ناربھر هورگ ھک دوب رطاخ
 لایسوس بزح ینعی یئایراتلورپ
 .دش رادیدپ ھیسور یرگراک تارکمد
 کی گنھآ شیپ ناونع ھب بزح نیا
                ً               ،ھمانرب ھب دیاب  الوا صخشم شترا
 شدوخ یتالیکشت لوصا و اھکیتکات
                ً       اب یتالیکشت دیاب  ایناث .دشاب حلسم

 ھک لاوئس نیا ھب .دشاب هدرشف فوفص
 بزح وضع دناوتیم یسک ھچ
 ھیسور یرگراک تارکمد لایسوس
 باوج کی طقف بزح نیا ،دوش هدیمان
  :دھدب دناوت یم

 ،دریذپب ار بزح ىھمانرب ھک یسک نآ
 رد و دھد یرای یلام ظاحل زا ار نآ
 تیلاعف یبزح ىاھنامزاسزا یکی
  .دیامن

 ھک تسا حضاو و نشور تیعقاو نیمھ
 نایب شایلاع لومرف رد نینل قیفر
  .تسا هدرک

 ىهزرابم (الوزدارب تسیراتلورپ
 )ایراتلورپ ىھقبط

  ١٨ ىهرامش

  ١٩٠٥ ھیوناژ

  ءاضما نودب

 زا و یسیلگنا ھب یجرگ نابز زا
  .تسا هدش ھمجرت یسراف ھب یسیلگنا

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 رد ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 !دیشاب اشوک نآ راشتنا
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یللملانیب نرسنک ربا ١٠٠ نیب رد ینیچ یاھنرسنک ربا دادعت  
ھبتر یللملانیب نرسنک مان  رالد درایلیم – ھنالاس شورف    ھتشر 
٢ Sinopec 414.649 زاگ و تفن  
۴ China National Petroleum 392.976 زاگ و تفن  
۵ State Grid 387.056 Versorger 

٢١ China State Construction Engineering 181.524 یزاس نامتخاس  
٢۶ ICBC 168.979 کناب  
٢٩ Ping An Insurance 163.597 اھھمیب  
٣١ China Construction Bank 151.111 کناب  
٣۶ Agricultural Bank of China 139.523 کناب  
٣٩ SAIC Motor 136.392 لیبموتا  
۴۴ Bank of China 127.714 کناب  
۵١ China Life Insurance 116.171 اھھمیب  
۵۵ China Railway Engineering 112.133 نھآ هار نامتخاس  
۵۶ China Mobile 112.096 تارباخم  
۵٩ China Railway Construction 110.456 نھآ هار نامتخاس  
۶١ Huawei 109.03 یژولونکت  
۶٣ China National Offshore Oil 108.13 زاگ و تفن  
۶٧ China Development Bank 103.072 کناب  
٨٠ China Resources 91.986 طولخم نرسنک  
٨٢ Dongfeng Motor 90.934 لیبموتا  
٨٧ China FAW Group 89.805 لیبموتا  
٨٨ Sinochem 89.358 Chemie 
٩٣ China Communications Construction 88.14 یزاس نامتخاس  
٩٧ Pacific Construction Group 86.623 یزاس نامتخاس  

رالد 3.266.155.000.000   لاس رد ینیچ یللملانیب نرسنک ٢٣ تالماعم لک   
لاس رد ینیچ یللملانیب نرسنک ١١۵ تالماعم لک رالد 16.330.775.000.000     

                       2019-umsatz-nach-welt-der-unternehmen-https://creditsun.de/finanzwelt/groessten  
 ١ هرامش لودج

 
 ردرایلیم مان اکیرمآ رالد دررایلیم ھب تورث  دمآرد عبنم

Beijing Wantai Pharmacy Enterprise ,Nongfu Spring $ 68,9 Zhong Shanshan 
Tencent $ 65,8  Ma Huateng 

Pinduoduo $ 55,3  Colin Huang 
ibaba GroupAl $ 48,4 Jack Ma 
SF Holding $ 39,0  Wang Wei 

Midea Group $ 37,7 He Xiangjian 
ByteDance $ 35,6 Zhang Yiming 

Muyuan Foods $ 33,5 Qin Yinglin 
NetEase $ 33,0 (Ding Lei) William Ding 

Country Garden Holdings $ 29,6 Yang Huiyan 
Contemporary Amperex Technology $ 28,4 Robin Zeng 

Evergrande Real Estate Group $ 27,7  Hui Ka Yan 
Foshan Haitian Flavoring $ 26,4 Pang Kang 

Meituan $ 26,1 Wang Xing 
Chongqing ZFSW Biological Products $ 24,4 Jiang Rensheng 

 Tencent Zhang Zhidong 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_reichsten_Chinesen  ھیرشن زا ار تاعالطا نیا ایدپیکیو Capital تسا هدرک جارختسا 

 ٢ هرامش لودج
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 بعکم رتم رد مرگورکیم لاس رد CO2 زاگ دیلوت لک تیعمج روشک
 ??? 36.441.000.000 7.896.905.650 ناھج

نیچ  1.408.100.000 11.433.772.000 47,73 
اکیرمآ   331.449.281 5.144.092.840 7,68 
ھیسور  144.400.000 1.797.780.000 11,78 

رطق  3.091.509 120.012.379 ??? 
یدوعس ناتسبرع  34.300.000 617.400.000 64,06 

تیوک  4.207.000 97.981.030 62,67 
Aus den Daten des Statistischen Bundesamts – 
gelesen 19.9.2021 
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 ٣ هرامش لودج

 
 

 
 
 

 !یوش دحتم ناھج یایراتلورپ
 

 !دیوش دحتم یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز ،ایراتلورپ
 

 !میھد نامزاس رگراک ھقبط اب یتسینومک شبنج دنویپ رد ار ناریا نیتسار تسینومک بزح
 

مینک اشفا ار مسیکستورت و مسینویزیور ،ناریا نیتسار تسینومک بزح داجیا تھج رد  
 

میئادزب دوخ فوفص زا ار یزاوژروب هدرخ یراکلغد  
 

 


