
 

!دیوش دحتم ناھج یایراتلورپ  

 یدعب ماگ و ھنایمرواخ
 رد تسا یعیسو یھقطنم ھنایمرواخ
 قرش فرط ھب ھنارتیدم یایرد بونج
 :یاھروشک لماش ھقطنم نیا .ایسآ
 ،ندرا ،نانبل ،لیئارسا ،ھیروس ،رصم
 ،یدوعس ناتسبرع ،قارع ،ھیکرت
 ،یبظوبا ،رطق ،نمی ،نامع ،ناریا
 و ناتسکاپ ،ناتسناغفا ،یبد ،تیوک
 یھقطنم نیا تیعمج .تسا ناتسکیجات
  .تسا رفن نویلیم ٧٠۶ ً           ادودح عیسو
 

 ٢٠١٩ لاس رد ناھج تفن دیلوت لک زا
 ٢٢٫٩۴١ )ھکشب نویلیم ٩٨ دودح(
 دیلوت ھنایمرواخ رد نآ ھکشب نویلیم
 لاس رد )٪٢٣ً          ابیرقت( 1.تسا هدش

 ۶۶ ھنایمرواخ تفن دبس تمیق ٢٠١٩
 رد .تسا هدوب ھکشب رھ یارب رالد
 ١۵١۴٫١٠۶ زور رھ رد ھجیتن
 و دصناپ و درایلیم کی( رالد نویلیم
 )رازھ شش و دص و نویلیم هدراھچ
 یاھقودنص ھب تفن شورف زا رالد
 ھنایمرواخ زیخ تفن یاھروشک یلام
 یب تورث نیا .تسا هدشیم زیراو
 و راک یورین رامثتسا زا ھک نارک
 تمدخ رد دیآیم لصاح تعیبط
 دربشیپ و یداصتقا یاھزاین

 نیا رد مکاح یزاوژروب یاھتسایس
 ھکیلاح رد .دریگیم رارق اھروشک
 رد ھقطنم نیا شکتمحز مدرم تیرثکا

 .دننکیم یگدنز رقف طخ ریز
  ھنازور دیلوت اب ٢٠١٩ لاس رد اکیرمآ

 تفن ھکشب رازھ ۴۵ و نویلیم ١٧

 
1- 
https://fa.tradingeconomics.com/
country-list/crude-oil-production 

 هدوب ناھج تفن هدننک دیلوت نیرتگرزب
 نویلیم ١٩٫۴ ھنازور فرصم اب و
 تفن فرصم دصرد ١٩٫٧ تفن ھکشب

 .تسا هداد صاصتخا دوخ ھب ار ناھج
 ھک دھدیم ناشن ینشور ھب رامآ نیا
 رد اکیرمآ یاھتسایس لامعا

 تفن هدروآ تسدب یارب ھنایمرواخ
 اکیرمآ .تسین اکیرمآ نورد یفرصم
 ھکشب نویلیم ٧١١٫٧۵ دناوتیم
 یگداس ھب ار دوخ ھنالاس تفن یرسک
 .دنک نیمأت رگید یاھروشک زا

 ۴ زا شیب یمک ھنازور دیلوت اب نیچ
 ھنازور فرصم و تفن ھکشب نویلیم

 تدش اب تفن ھکشب نویلیم ١۴٫٠۵۶
 و لخاد رد یتفن عبانم یوجتسج رد
 ھنایمرواخ و ھیسور زا تفن دیرخ
 تسایس یساسا یاھھیاپ زا یکی .تسا

 تھج ناکما داجیا ھنایمرواخ رد نیچ
 .دشابیم تفن نازرا دیرخ
 ھنایمرواخ رد اکیرمآ یساسا تسایس
 یاھروشک یتفن عبانم لرتنک و طلست
 ھجیتن رد و دیلوت زمرت فدھ اب ھقطنم
 یاھکیتکات  .تسا نیچ داصتقا  دوکر
 و عیمطت -١ زا دنترابع تسایس نیا
 لثم ھقطنم یاھروشک زا یضعب دیدھت
 ،ندرا ،نیرحب ،یبرع هدحتم تاراما
 تابسانم یرارقرب تھج هریغ و رصم
 داجیا فدھ اب لیئارسا اب کیتاملپید
 تفن تارداص یھنیمز رد یئاھانگنت
 رد نیچ یراذگھیامرس و نیچ ھب
 یماظن مجاھت ،بوشآ داجیا -٢ .ھقطنم
 یاھروشک زا یضعب رد اتدوک و
 ھحلسا رالد اھدرایلیم شورف و ھقطنم
 ذوفن شرتسگ تھج رگید یضعب ھب

 یعرف روط ھب و نیچ لباقم رد دوخ
 ھقلح ندرک گنت -٣ .ناریا لباقم رد
 نیچ بونج یایرد رد نیچ هرصاحم
 و روشک نیا ندرک ھلوزیا فدھ اب
 .نآ داصتقا رد لالخا

 ندرک جراخ زین نیچ یساسا تسایس
 ھب اکیرمآ .تسا ھنایمرواخ زا اکیرمآ

 یارب ،شداصتقا یگدننکش تلع
 یاھیدنب ھتسد ھب فدھ ھب ندیسر
 لسوتم اتدوک و بوشآ ،یسایس
 نرق ۵٠ یاھلاس رد اکیرمآ( دوشیم
 رد  ار ناھج داصتقا دصرد ۵٠ ھتشذگ
 دصرد ٢٠ ھب نونکا اما تشاد تسد
 تردق تلع ھب نیچ یلو ،)تسا هدیسر
 ھب ندش کیدزن اب شایداصتقا
 داقعنا و اکیرمآ دحتم یاھروشک
 و یسایس ،یداصتقا یاھدادرارق
 یاھناینب بیرخت ھب ،اھنآ اب یگنھرف
 نیچ .دزادرپیم ھقطنم رد اکیرمآ ذوفن
 ۶٠ ھک هداج و دنبرمک یاتسار رد
 ھب ،دریگیم رب رد ار ناھج روشک
 ناتسبرع تفن رادیرخ نیرتگرزب

 یاھدادرارق و ،هدش لیدبت یدوعس
 شزومآ یتح .دناهدرک دقعنم یدرایلیم
 ناتسبرع سرادم رد ینیچ نابز
 کی رد ناملس نب .تسا هدش هدناجنگ
 کیرش نیچ« :تفگ ھبحاصم
 اب نیچ .»تسا ناتسبرع کیژتارتسا
 دادرارق اھهد زین یبرع تاراما
 نونکا و تسا ھتسب یسایس و یداصتقا
 رگراک و دنمراک و تکرش نارازھ
 تابسانم .دنتسھ لاعف اج نآ رد ینیچ
 زور شرتسگ و ناتسکاپ اب نیچ هدرشف
 تابسانم .تسا ریگمشچ نآ نوزفا

 درایلیم ۵٠٠ رودص و ناریا اب نیچ
 زین روشک نیا ھب ینیچ ھیامرس رالد
 ماگ تیمکاح ،درادن حیضوت ھب جایتحا
 زور نامھ رد ناتسناغفا رب نیچ ماگ ھب
 نشور ھمھ رب نابلاط یریگتردق لوا

 تلاخد اب اکیرمآ رگا ...هریغ و دش
 زا اھتلود رب روز لامعا و میقتسم
 ھقبط بوکرس و رامثتسا و بناج کی
 رگید بناج زا ھنایمرواخ رد رگراک
 یئاھتلود ھلیسو ھب نیچ ،دروآیم ور
 ریگ شالاگنچ رد دادرارق اب ھک
 نیا رگراک ھقبط بوکرس ھب دناهدرک
  .دنزیم تسد اھروشک
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 ھک دوشیم نشور دش ھتفگ ھچنآ زا
 ھک ،یتسیلایرپما تردق ربا ود تباقر
 ھقطنم لک ،تسین روصتم نآ رب ینایاپ

 و قیمع ینارحب اب ار ھنایمرواخ
 ار ناھج و ھتخاس ور ھب ور هدنیازف
 کیدزن یناھج گنج ھطرو ھب یماگ
 و شنت یاھرازبا زا یکی .تسا هدرک
 ھنادرد زیزع ،ھنایمرواخ رد بوشآ
 یتسینویھص تلود - برغ و اکیرمآ
 ھب مارآ مارآ نیچ ھک تسا – 2لیئارسا
 .تسا لوغشم نآ رد دوخ ذوفن شیازفا

 تردق ربا کی ناونع ھب ھیسور
 ات و هدرک دنلب رس هزات ھک یتسیلایرپما
 ناماس و رس شداصتقا ھب یاهزادنا
 نوزفا زور یریگتردق زا ،تسا هداد
 لباقت یلو تسا مطالت و شنت رد ،نیچ
 ھیروس لثم یماظن ھنیمز رد اکیرمآ اب
 لثم یتاحیلست تباقر ھنیمز رد و
 یهدنوش نوزفا یاھمیرحت و ھیکرت
 نیچ رانک ار روشک نیا ،اکیرمآ
 رتشیب ھک تباقر نیا .تسا هدناشک
 نارحب ،دراد یتاحیلست و یماظن لکش
  .دنکیم دیدشت ار ھنایمرواخ رد
 ھلباقم یارب اکیرمآ ،یطیارش نینچ رد
 یمادقا رھ ھب تسد ھیسور و نیچ اب
 رد ار یتمواقم رھ ات دنزیم
 یاھنایرش و دنکشب مھ رد ھنایمرواخ
 نیچ جایتحا دروم رایسب ھک ار تفن
 میژر یلو .دروآرد لرتنک تحت ،تسا

 دننامھ ناریا یمالسا یروھمج
 تحت ،رگید یاھروشک زا یرایسب

 اھتلود زا ،یللملانیب نیون طیارش
 یضعب عبات میژر نیا ،دنکیمن یوریپ
 نیا .تسا یللملانیب یاھنرسنک زا

 نآ زا دوخ تایح یھمادا یارب میژر
 ھک دنکیم تیعبت یللملانیب یاھنرسنک
 رد .دنناسر یرای شاتیمکاح ھمادا ھب
 ،نوگانوگ یاھحانج میژر نورد
 یاھنرسنک ھب نوگانوگ یگتسباو
 نیا نیرت ھتسجرب .دنراد یللملانیب

 نابلط حالصا و نایارگلوصا اھحانج
        ً                         ھب لیام  اساسا نابلط حالصا .دنتسھ

 
 رد ییاپورا تکرش و هورگ ۶٧٠ زا شیب - 2
 یلیئارسا یاھکرھش ھعسوت و تخاس

 یبرغ یللملانیب یاھنرسنک اب راک
 میژر عفانم نایارگلوصا و دنشابیم
 و ینیچ یاھنرسنک زا تیعبات رد ار
 میژر رد ریخا ھیفصت .دننادیم یسور
 تروص ساسا نیمھ رب زین ناریا
 و تیوقت تھج رد ناریا میژر .تفرگ
 ندوشگ رب هوالع دوخ تایح ھمادا

 یور ھب ناریا یاھرد ھنادنمتواخس
 تھج یسور و ینیچ یاھنرسنک
 ،اکیرمآ لباقم رد اھنآ ینابیتشپ بسک
 رد ار لیئارسا و اکیرمآ دراد یعس
 زا و دنک لوغشم زین یرگید قطانم
 اذل .دھاکب دوخ ھیلع اھنآ زکرمت
هورگ مامت ھب  ابیرقت  و یتسیرورت یاھ            ً       
 رد ھک یتسیشاف عجترم یاھتلود
 و یلام کمک ،دنراد دوجو ھقطنم
 ات رما نیا .دنکیم یسایس ینابیتشپ
   ً                              ھب  الماک ار ھنایمرواخ ھقطنم نونک
 ھک دسریم رظن ھب .تسا هدیشک بوشآ
 یمتا حالس نتخاس ھب ممصم ناریا
 نیچ ،اکیرمآ یارب  یمتا ناریا .تسا
 زا رتکانرطخ بتارم ھب ھیسور و
 اریز .تسا یمتا ناتسکاپ ای و لیئارسا
 یلام و یملع یورین ھب اکتا اب ناریا

 دنکیم ادیپ یسرتسد متا بمب ھب دوخ
 ھب اکتا اب روبزم یاھروشک یلو
 .دناهدش ییھتسھ بمب بحاص اکیرمآ
 حالس نیا تراتسا دیلک تھج نیا ھب
 تسرد رد اھروشک نیا رد
 تابسانم یمتا ناریا .تساکیرمآ
 ھنایمرواخ رد عطق روط ھب ار اھورین
 ار ھیکرت و لیئارسا .دھدیم رییغت
 رد  زین اھنآ اذل .دناریم بقع یماگ
 یا هدرتسگ یاھشالت تباقر نیا

 و یداصتقا  نارحب ھک درک دنھاوخ
 .دزاسیم رتقیمع ار ھنایمرواخ یسایس
 مھ زاب ھقطنم رد اکیرمآ روضح
 و ھئطوت یلو دوشیم رتگنرمک
 .ددرگیم نوزفا نآ یاھیراکبارخ
 زا اکیرمآ ینیشن بقع نایرج رد
 ھب ھقطنم یبرع یاھروشک ناتسناغفا
 جیلخ فارطا یبرع یاھروشک هژیو

 زوینوروی( دنراد تکراشم
 )٢٩/٠٩/٢٠٢١   یسراف

 یاھروشک و اکیرمآ ھب تبسن سراف
 روما ریزو .دندش دامتعا یب یبرغ
 تیعقوم نیا زا هدافتسا اب نیچ ھجراخ
 زا شیپ یمک ،٢٠٢١ یالوج ١٩ رد
 لک ریبد اب لباک ھب نابلاط دورو
 دومن تاقالم رصم رد برع ھیداحتا
 یاھروشک رتگنت یھطبار هرابرد و
 وگتفگ ھب نیچ اب ھقطنم یبرع
 ھقالع زین یدوعس ناتسبرع .تخادرپ
 ناشن ناریا اب وگتفگ ھب یرتشیب
 یاھیثوح ھک نیا دوجو اب .دھدیم
                   ً           نارابمب ار ناتسبرع  امئاد نمی
 ھناماس نیرتھتفرشیپ اکیرمآ ،دننکیم
 ناتسبرع زا ار دوخ یکشوم عافد
 .دنکیم جراخ
 یسایس تردق رب نابلاط جورع
 یرالد درایلیم ٣ هژورپ ،ناتسناغفا
 رگید و ،ناتسناغفا “نارمع“ یارب دنھ
 مامت ھمین ای ار نآ یهدرتسگ یاھهژورپ
 لکیام .تخاس دوبان ای و دراذگ
 تالایا یایسآ ھمانرب نواعم ،نملگوک
 زا دنھ« :دیوگیم یتسرد ھب هدحتم
 ھب لباک ییھقطنم کیرش نیرتکیدزن
 ھقطنم نارگیزاب نیرتمورحم زا یکی
 هدش لیدبت ناتسناغفا ریخا تالوحت رد
  »تسا
 مامت ھک دنکیم شالت ناتسکاپ یلو
 رد ار دوخ دحتم یبرع یاھروشک
 یسایس – یداصتقا تشونرس
 یلاخ یاج و دزاس کیرش ناتسناغفا
   ً                             ھب  المع تکرح نیا .دنک رپ ار دنھ
 و ناتسناغفا رد نیچ عضوم تیوقت

 .دماجنایم ھنایمرواخ
 یم یرگید زاس ھنایمرواخ رد ھیکرت
 نیب اپورا لثم مھ روشک نیا .دنز
 تسا هداتسیا نیچ و ھیسور و اکیرمآ
 اب ھک یلاح رد .دراد لاعف یشقن یلو
 لباقم رد یلو دشکیم زرم ھیسور
 یاھھناماس روشک نیا زا اکیرمآ
 ربھر ناغودرا .درخیم یکشوم
 یتسیلایرپما روشک نیا تسیشاف
 نارحب یداصتقا ظاحل ھب و ھتساخون
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 یاھرازاب یردلق اب دنکیم شالت ،هدز
 ھب .دروآ دوجو ھب دوخ یارب یدیدج
 ار نآ زا یشخب و دنکیم ھلمح ھیروس
 دوخ نآ زا ار سربق و دیامنیم لاغشا
 یروھمج سیئر ھک یروط ھب .دنادیم
 دنکیم شالت ...ھیکرت« دیوگیم سربق
 دوخ لرتنک تحت ار هریزج نیا مامت
 هدایپ ورین یبیل رد ھیکرت 3».دروآ رد
              ً                ترورض نیا تحت  اقیقد ...و دنکیم
 زین ناتسناغفا رد ھک تسا تسایس و
 زین فدھ نیمھ اب .دنکیم یرگتلاخد
 دیدج شنت و هداتسیا ناجیابرذآ رانک رد
 .دنزیم نماد ار ناجیابرذآ – ناریا

 مامت نتفر نوریب تساوخ اب قارع
 یعس روشک نیا زا یجراخ یاھورین
 ار دوخ یداصتقا یاھنارحب دنکیم
 ظفح ناریا اب ار شاھطبار ،دنک اوادم
 نیب دراد زاین ھک یشمارآ یارب و دیامن
 شقن دنتسھ ریگرد مھ اب ھک ییاھروشک
 .دنک یزاب یجنایم
 یگماکدوخ زا اپورا ھیداحتا هزورما
 نتفر نوریب .تسا هدش ھفالک اکیرمآ
 نیا یاھروشک ناتسناغفا زا اکیرمآ
 و درک ھکوش لوا ھلحو رد ار ھیداحتا
 ھلابند یاھتسایس دعب یھلحرم رد
 داقتنا دروم ار اکیرمآ زا دوخ ھناور
 تسایس ،روابنراک مناخ .دنداد رارق
 رد ،ناملآ یحیسم تارکمد رادم
 ھیداحتا وضع عافد یارزو تسشن
 دیاب اپورا ھیداحتا« :تفگ اپورا
 یشان یاھیگتفشآ زا یدایز یاھسرد
 و »دریگب ناتسناغفا زا جورخ زا
 فالتئا کی« دیاب ھک تفرگ ھجیتن
 رد عیرس شنکاو یارب یئاپورا ینورد
 دوجو ھب ار »یماظن یاھنارحب لباقم
 و نیچ نیب اپورا ھیداحتا زورما .دروآ
 یاھمیرحت .تسا نادرگرس اکیرمآ
 ھیسور و ناریا یارب اکیرمآ رمتسم
 تالوصحم رازاب ھعطق ھعطق ھک
 ناشتسد زا ار اھروشک نیا رد یئاپورا

 ھیسور و نیچ لیوحت و دنکیم جراخ
 رود اکیرمآ زا ار اھنآ ،دھدیم
 .دنکیم
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 تکرح تمس یبایزرا یارب
 ار اھورین دنیآرب تسا مزال ھنایمرواخ
 .مینک یبایزرا زین

 ھنایمرواخ رد طلسم یورین اکیرمآ -١
 ناماس ھب ان یداصتقا طیارش تلع ھب
 ،ھنادارخبان یاھتسایس و ینورد
 رد ھناشنم ردلق و ،ھنارگبوکرس
 رتیوزنم زور رھ یللملانیب حطس
 دوشیم روبجم ماگ ھب ماگ و ددرگیم
 اب نیچ .دنک ینیشن بقع ھنایمرواخ زا
 رھ ،دوخ یماظن ناوت و افوکش داصتقا
 دوخ روضح ھب ار اکیرمآ بقع ھب ماگ
 .دنکیم رپ

 رد ،نیچ اب اھداضت مامت اب ھیسور -٢
 روشک نیا دحتم ،اپورا و اکیرمآ لباقم
  .تسا

 هدننکش و فیعض داصتقا اب ھیکرت -٣
 رد ار دوخ یمالسا یروھمج دننامھ
 ھک تسا هدرک ریگرد ھقطنم نیدنچ
 .تسین روصتم نآ رب یبوخ هدنیآ

 طسوت یسایس تردق بسک اب -۴
 ینیشن بقع و ناتسناغفا رد نابلاط
 اب یمالسا یروھمج میژر ،اکیرمآ

 یراکمھ نامزاس رد تیوضع
 هدش تیوقت یسایس ظاحل ھب ،یاھگناش
 ھیروس ھب ناریا زا تفن رودص .تسا
 اکیرمآ میرحت طیارش رد ،نانبل و
 مھ زاب ار ھنایمرواخ یاھروشک دامتعا
 یئاناوت و تردق ھب تبسن رتشیب
 .تسا هدرک بلس ،اکیرمآ

 رد یبایمک نداعم یاراد ناتسناغفا -۵
  مویبوین ،مویتیل لثم تعیبط
 نیا رب تیمکاح و تسا میدیبور میزس
                      ً           ھطلس و یرترب موھفم ھب  المع نداعم
 داوم نیا ھک تسا ییاھروشک رگید رب
 یروشک نیلوا نیچ .دنراد مزال ار
 کیتاملپید تابسانم نابلاط اب ھک تسا
 زا نابلاط هدنیامن و دومن رارقرب

 ناتسناغفا رد نیچ یراذگ ھیامرس
 ناتسناغفا نیچ .درک ینامداش راھظا

 و دروآ دھاوخرد دوخ هرطیس تحت ار
 دھاوخ طلسم نآ نداعم رب بیقر نودب

 ھب ھنایمرواخ یاھروشک تکرح .دش

 

 نیچ ،دش رکذ ھک یلیالد ھب قرش تمس
 ار تکرح نیا .تسا روحم
 درایلیم ١٠٠٠ ھنالاس یراذگھیامرس
 عیرست هداج و دنبرمک رد نیچ یرالد
 درایلیم ۵٠٠ دادرارق .دنکیم میکحت و
 ناریا ،ناریا رد یراذگ ھیامرس رالد
                  ً             رارق نیچ ھطلس تحت  الماک زین ار
 ھب ناریا تفن لمح یئایرد هار .دھدیم
 اکیرمآ یاھناگوان دوجو تلع ھب نیچ
 .تسور ھب ور رطخ اب نیچ یایرد رد
 زاگ و تفن لمح ھلول نتخاس ھمانرب اذل
 کی ھب ناتسناغفا قیرط زا نیچ ھب

  .تسا هدیدرگ لیدبت ترورض
 یاھروشک روحم نیچ تکرح -۶
 یارب یرایسب یاھانگنت ،ھنایمرواخ
 داجیا اکیرمآ مسیلایرپما یاھتسایس
 تایرورض قبط اکیرمآ .درک دھاوخ
 یاھتنس قبط و شایداصتقا
 داجیا اب درک دھاوخ یعس شایللملانیب
 تسایس رتشیب یردلق و اتدوک ،بوشآ
 .دھد ھمادا ھنایم رواخ رد ار دوخ یاھ
 ھقطنم نیا اکیرمآ و نیچ یریگرد اذل

 درب دھاوخ ورف رتقیمع ینارحب رد ار
 و ھنایمرواخ مدرم شاهدنزاب ھک
 شاهدنرب و اکیرمآ مسیلایرپما
 نیچ تلود و نیچ رادفرط یاھتلود
 .دوب دنھاوخ
 
 
 
 
 
 
 یتاقبط هزرابم و مادعا

 و نیرتالاو ندرک دوبان ینعی مادعا
 و تعیبط لوصحم نیرتدنمشزرا

 رایعم اب ھن شزرا نیا .ھعماج
 رایعم اب ھکلب یسایس - کیژولوئدیا
 ناھج هدیدپ نیرتلماک ناونع ھب ناسنا
 لک نآ یئاراک و دشر یارب ھک یدام
 شجنس دروم ،تسا هدرک شالت ھعماج
 رصنع کی مادعا ھچ ،مادعا اذل .تسا

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 رد ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 !دیشاب اشوک نآ راشتنا
 



 ۴ هرامش – ١۴٠٠ نابآ ٣                                                                                                                           نومک
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

4 

 ھچ ،یبالقنا ھعماج رد یبالقنا دض
 ھعماج رد یبالقنا کی مادعا

 تیانج کی مادعا ھچ ،یرادھیامرس
 و یتاقبط نمشد ای و یعامتجا راک
 یرشب دض و ھناراک تیانج یلمع هریغ
 .تسا
 لئاسو رانک رد تسا ییھلیسو مادعا
 تھج یرادھیامرس ھعماج رد رگید
 سکعرب یلو .دوجوم مظن تابث و ظفح
 ماظن رھ رد مادعا نیمکاح روصت
 تابث دوجوم مظن ھب اھنت ھن ،یعامتجا
 راظتنا فالخ شنت ھب ھکلب دشخبیمن
 .دنزیم نماد ھعماج رد
 و یخرسلگ یولھپ هاش اضر دمحم
 ھعماج تیرثکا .درک مادعا ار نایشناد
 و مشخ فلتخم نیوانع و لاکشا ھب
 یتسیشاف میژر ھب ار دوخ راجزنا
 دض شبنج ،دندرک زاربا یولھپ

 تلع ھب ھک کیتارکمد و یتنطلس
 نآ سأر رد اھالم ،اھتسینومک فعض

 فارحنا ھب ار نآ و دنتفرگ رارق
 یریظن یب شرتسگ و طسب ،دندیشک
 ینوگنرس یارب ار طیارش و تفای
  .درک مھارف یولھپ یتنطلس میژر
 دیون ورشیپ و یقرتم راکشزرو مادعا
 دض شبنج اھنت ھن یراکفا

 ناریا رد یتسیشاف دض و یرادھیامرس
 یھعماج لک ھکلب درکن فیعضت ار
 و رتهدرشف ،رتمجسنم ار ناریا زرابم
 رتهاگآ مکاح یتسیشاف میژر ھب تبسن
 ار ناریا کیتارکمد یاھشبنج و دومن
 عماوج یبالقنا و یقرتم یاھشخب ھب
 ار ھمھ و داد دنویپ یللملانیب حطس رد
 تازرابم و یراکفا دیون ینابیتشپ ھب
 دد میژر و دناشک ناریا رد یبالقنا
 درفنم ھعماج رد رتشیب ار ناریا شنم
 .دومن
 تدح ،یروشک رھ رد اھمادعا دادعت
 نآ زا یشان نارحب و یتاقبط هزرابم
 نوزفا زور دادعت .دنایامنیم ار
 تدح و تدش زین ناریا رد اھمادعا

 نارحب و یتاقبط تالباقت نوزفا زور

 
 هرشتنم “زمیات“ ھمانزور سکرام روظنم -4
  .تسا ١٨۵٣ ھیوناژ ٢۵ رد هدش

 ار یگنھرف و یسایس ،یداصتقا یاھ
 زاغآ زا .دھدیم ناشن ھعماج رد
 دادرم ١٢ رد یسیئر یروھمج تسایر

 )١۴٠٠ رھم ٢۶( نونک ات ١۴٠٠
 مادعا رفن ٧٣ ،مین و هام ود دودح ینعی

 میژر ھک دھدیم ناشن نیا .دناهدش
 ،یداصتقا ظاحل ھب یمالسا یروھمج
 .تسا هدیسر رخآ ھب یگنھرف و یسایس
 یاھرازبا نیرخآ ھجنکش و مادعا اریز
 و رگرامثتسا طحنم میژر کی

 یاھشبنح اب لباقت رد رگبوکرس
 ھناھاوخیدازآ و کیتارکمد ،یتسینومک
 .تسا
 یبالقنا و زرابم رصنع رھ مادعا اب

 یجراخ و یلخاد تاضارتعا زا یلیس
 زا ینابیتشپ و مادعا نیا ھب تبسن
 ھب دیاب ھک دوشیم ماجنا وا تازرابم
 :درک دروخرب ھناگود اھنآ

 رد اھمادعا نیا ھب ھک یئاھتلود -١
 یارب الوا  ،دننکیم ضارتعا ناریا
 یشوپ هدرپ و یللملانیب یھھجو بسک
 ماجنا ناشروشک رد دوخ ھک یتایانج زا
 اھروشک نیا مامتً       امود و ،دنھدیم
 ھجنکش رازبا و ینادنز و نادنز یاراد
 دیاب ار اھتلود نیا .دنتسھ رگھجنکش و
 نآ ناشکتمحز تازرابم تمدخ رد
 .دومن اشفا روشک
 مکاح ینامز دوخ ای ھک یئاھورین -٢
 لثم دناهدرک مادعا ار نیزرابم و هدوب

 یاھهاگودرا رد ای و اھبلط تنطلس
 مادعا ار دوخ قباس نارکفمھ دوخ
 نیا .قلخ نیدھاجم لثم ،دناهدرک
                     ً             .دنتسھ نویسیزوپا رد  ارھاظ اھورین
 و تردق ھب ندیسر یارب اھنآ شالت
 متسیس رد تایانج و لامعا نامھ ھمادا

 .دنتسھ ناریا یرادھیامرس
 ،ناشکتمحز ،رگراک ھقبط -٣
 نامزاس و اھاکیدنس ،یقرتم یاھورین
 یاھروشک و ناریا رد یمدرم یاھ
 نیا ھب زین یللملانیب حطس رد رگید
 زا و دننکیم ضارتعا اھمادعا
 .دنیامنیم ینابیتشپ یبالقنا تازرابم

                           ً       و هدنزاس ،قالخ ینابیتشپ نیا  اقیقد
 اب مادعا ھیلع هزرابم .تسا راذگ ریثأت
 رپ ینابیتشپ نیا رتعیسو ھچ رھ بسک
 مادعا رد ار میژر و دوب دھاوخ رترمث
   ً        ھب  اھاگ و دزادنایم سارھ ھب نیزرابم
 .درادیماو ینیشن بقع
 رد تاقبط یریگلکش نامز زا مادعا

 تسد رد تسا هدوب یرازبا ھعماج
 نیا یریگ راک ھب داعبا .مکاح تاقبط
 یتح ھک هدوب تعسو رپ نانچنآ رازبا
 یریگ عضوم ھب زین ار نافوسلیف
 .تسا هدناشک
 یناملآ ریھش و تسیلآدیا فوسلیف لگھ
 « :دنادیم هدنوش مادعا قح ار مادعا
 یلمع نیا .تسا مرجم قح تازاجم
 مرجم .دشابیم یو دوخ هدارا زا یشان
 دوخ قح ناونع ھب ار قح ھب زواجت
 .تسا قح یفن وا مرج .دنکیم مالعا
 ھجیتن رد و تسا یفن نیا یفن تازاجم
 ار نآ ،دوخ مرجم ھک تسا یقح دیئأت
 نتشیوخ رب و هداد رارق ینابیتشپ دروم
 ھفسلف -لگھ( ».تسا هدومن لیمحت

 )قح

 :دھدیم خساپ نینچ لگھ ھب سکرام
 زج تسین یزیچ تازاجم ....«
 رد دوخ زا عافد یارب ھعماج یھلیسو
 ،شیوخ تایح طیارش ھب ضرعت ربارب
 دھاوخیم ھچ رھ طیارش نیا یگژیو
 تسا ییھعماج روج ھچ نیا اما .دشاب
 یھلیسو چیھ دوخ زا عافد یارب ھک
 رد و ،دسانشیمن دالج زا رتھب

 شحوت »4ناھج یھیرشن نیرتمھم«
 لراک( »؟دمانیم یدبا نوناق ار دوخ
 )١٨۵٣ ھیوناژ ٢٨ – سکرام

 مادعا مک رایسب سیراپ نومک رد
  .تفرگ تروص

 .دندش مادعا یدایز دادعت یوروش رد
 نیب یدیدش یهزرابم رما نیا رس رب
 و بناج کی زا یوروش یاھتسینومک
 اھکالوک ،ناسوساج ،اھتسیکستورت
 رگید بناج زا اھ هداز کالوک و
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 ھیلک اھتسیکستورت .دوب ریگرد
 قیوشت ار هدنرادزاب یاھورین
 دراو تسینومک بزح ھب دندرکیم
 ار نیتسار یاھتسینومک ،دنوش
 ھب ار اھنآ دنناوتیم ات و دننک یزاسکاپ

 لباقم رد .دنراپسب مادعا یاھھخاوج
 فتولوم و نیلاتسا ،برخم ھئطوت نیا
 و گرم یهزرابم و دندوب هداتسیا

 .دندربیم شیپ ھب اھنآ ھیلع ار یگدنز
 تیامح اب یناھج یرادھیامرس ھنافسأتم
 ار خیرات اھتسیکستورت یھبناج ھمھ
 .تشاگن ھنوگژاوً      الماک

 تاقبط عورش اب مادعا ھک ھنوگ نامھ
 وحم اب ،دیدرگ زاغآ یتاقبط هزرابم و
 نایاپ زین یتاقبط هزرابم و تاقبط
 اب رگا مادعا مدع تساوخ اذل .دباییم
 راتخاس نیمھ رد یراگدنام یهزیگنا

 و یتسیمرفر ،دشاب یرادھیامرس
 ھیلع هزرابم نیع رد .تسا ھناسولاس
 دیاب یعامتجا راتخاس نیمھ رد مادعا
 یصالخ ھک داد ار یھاگآ نیا مدرم ھب
 راتخاس نیا ینوگژاو اب مادعا زا
 دیاب .دراد ناکما طحنم و یرامثتسا
 راتخاس ندیبوک مھرد یارب

 تمس نآ رد و دش لکشتم یرادھیامرس
 .درک هزرابم مادعا ھیلع زین

 

 

 

 

 و یس :یدمحم رحس
 رد نم یادص لاس تفھ
 ...مردام خساپ راظتنا

 تسیرمع .مناوخ یم ار ناشمان
 مان .مناوخ یم ار ناشمان
 ردام مان.ناشراگدنام مان .ناشراختفارپ
 ھمھ مان ،میومع و ردپ مان ،میاھ ییاد و
 هد یط ھک ینانزریش و نادرم گرزب

 نتشاد مرج ھب بالقنا لوا لاس
 ناشن یب یاھ کاخ ھب ابیز یاھوزرآ

 اب نانیا ،دننادب ناگدنیآ ات .دندش هدرپس
 ات .دندرک ھچ مدرم یاھ ھشوگرگج
 ھک دننادب خلت نیمزرس نیا نادنزرف
 کاخ نیا رب ینادرم و نانز یراگزور
 اما دنریمب دندوب رضاح ھک دنتسیز یم
 دھاش ار ھیاسمھ کدوک یگنسرگ
 و ھجنکش زا ھک ینالدایرد .دنشابن

 ناشسرت ؛دندیسرت یمن مادعا ی ھخوج
 ھک دوب یردپ راسمرش هاگن زا ھمھ
 یم یلاخ ی هرفس ھباھبش شنادنزرف
 .دنتسشن

 *** 

 زا .هرابود و هرابود .منک یم شیادص
 تسیرمع .زورما ھب ات ما یگلاس جنپ

 .منک یم شیادص

 هام 9 .دوب ینادنز نیوا رد هام 9 مردام
 ات هاشنامرک زا رابکی ھتفھ ود رھ
 ار اھ ھیناث شرادید ترسح رد نارھت

 ییاد .شمنیبب دنتشاذگ یمن اما .مدرمش
 و میدرک یم تاقالم نیوا رد ار میاھ
 رد .دوبن مردام زا یناشن چیھ مھ زاب
 رگم ھک دیجنگ یمن ما ھلاس جنپ نھذ
 زیچ ھچ شدنزرف اھنت اب مردام رادید
 یانعم .دنز یم مھرب ار ناشکھک نیا
 یوسنآ .مدیمھف یمن ار تاقالملا عونمم
 مامت اب و مداتسیا یم نیوا یاھراوید
 !"نامام" :مدرک یم شیادص دوجو

 .دمآ یمن یخساپ

 ھلولگ ار شقشاع ی ھنیس 63 زییاپ رد
 ھب ار شنینزان رکیپ و دندرک ناراب

 یور ھب .دندرپس نارواخ یاھ کاخ
 دوب شناشن اھنت کاخ یلت ھک شروگ
 .مدرک یم شیادص اھراب و متسشن یم
 دھاوخن ار مخساپ منتسناد یم راب نیا
 ار گرم یانعم یگلاس شش رد .داد
 ی ھمھیگلاس شش رد .متسناد یم
 اب و هدرک شومارف ار میاھ کسورع
 نابیرگ ھب تسد گرم درس یانعم

 .یریما نسوس ؛مردام گرم .مدوب
 رغصا و نسح ؛میاھ ییاد گرم
 و یدمحم توریپ ؛مردپ گرم .یریما
 .یدمحم لوسر ؛میومع گرم

 ریگتسد 62 لاس رد میاھ ییاد و مردام
 ھنایشحو یاھ ھجنکش زا سپ و دندش
 ی ھخوج ھب 64 ات 63 یاھلاس یط
 ناشزیزع یاھرکیپ .دندش هدرپس مادعا
 نینوخ یاھ کاخ ھب یناشن چیھ یب

 زا شیپ لاس ھس .دش هدرپس نارواخ
 و ردپ خارف ی ھنیس 60 نمھب رد ،نآ

 لمآ رھش رد نارادبرس مایق رد میومع
 یمالسا نادالج ی ھلولگ رھق ھب

 شیامن یگلاس ھس رد .دوب هدش ھتفاکش
 لمآ رھش حطس رد مردپ ناج یب رکیپ
 نامھ رد ما یکدوک .مدوب هدروآ بات ار
 لگنج رد ھشیمھ یارب ،موش یاھزور
 رمع یگلاس شش رد.دش مگ لمآ یاھ
 .دوب ھتشذگ نم رب اھنرق

 تسیرمع .مناوخ یم ار ناشمان
 مان .مناوخ یم ار ناشمان
 ردام مان.ناشراگدنام مان .ناشراختفارپ
 ھمھ مان ،میومع و ردپ مان ،میاھ ییاد و
 هد یط ھک ینانزریش و نادرم گرزب

 نتشاد مرج ھب بالقنا لوا لاس
 ناشن یب یاھ کاخ ھب ابیز یاھوزرآ

 اب نانیا ،دننادب ناگدنیآ ات .دندش هدرپس
 ات .دندرک ھچ مدرم یاھ ھشوگرگج
 ھک دننادب خلت نیمزرس نیا نادنزرف
 کاخ نیا رب ینادرم و نانز یراگزور
 اما دنریمب دندوب رضاح ھک دنتسیز یم
 دھاش ار ھیاسمھ کدوک یگنسرگ
 و ھجنکش زا ھک ینالدایرد .دنشابن

 ناشسرت ؛دندیسرت یمن مادعا ی ھخوج
 ھک دوب یردپ راسمرش هاگن زا ھمھ
 یم یلاخ ی هرفس ھباھبش شنادنزرف
 .دنتسشن

 نیا نانکاس ات مناوخ یم ار ناشمان
 زا شیب مادعا ھک دننادب موب و زرم
 هد رد هاوخ یدازآ ناسنا رازھ تسیب

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 رد ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 !دیشاب اشوک نآ راشتنا
 



 ۴ هرامش – ١۴٠٠ نابآ ٣                                                                                                                           نومک
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

6 

 خلت ی ھثداح کی ،بالقنا لوا لاس
 رطاخ زا نامز رورم ھب ھک تسین
 .مینک تداع شدوجو ھب ای ودورب

 کاک رکیپ یتقو ھک دننادب مدرم راذگب
 یم کاخ ھب ار یناطلس یفطصم داوف

 نفد زا شیپ شردام ،دندرپس
 دنکفا روگ رد ار دوخ ،شا ھشوگرگج
 یاج ھب ارم" دز دایرف نانک سامتلا و
 ناوج یلیخ زونھ مرسپ !دینک نفد وا
 ."!دیراپسن کاخ ھب ار وا .تسا

 ی ھناخیاھ فقس ھک دننادب مدرم راذگب
 دازرف مادعا زا شیپ اھلاس ھنطلس ھیاد
 زییاپ نآ رد .دوب ھتخیر ورف رگنامک
 شرادراب رتخد ھک 60 لاس سوحنم
 رسمھ زا یناشن نتفای یارب نیرسن
 یب و تفر نیوا ھب شا ینادنز
 نینج اب یا ھمکاحم و حیضوتچیھ
 .دش نارابریت مکش رد ھھام تشھ
 !دننادب مدرم راذگب

 ی ھھد لیاوا رد ھک دننادب راذگب
 ،رابخا یاج ھب اھ ھمانزور ،تصش
 یم رشتنم یمادعا اھھد مان ھنازور
 ناردام ناتسادھک دننادب راذگب .دندرک
 زا یناشن لابند ھب ھک ینادرگرس
 نارواخ یاھ کاخ ھب ناش ھشوگرگج
 خلت تیاکح کی ،دندیشک یم نخان اھ
 ی ھھد.تسا موش تیعقاو کی ؛تسین

 رد کیرات لصف کی اھنت تصش
 رارکت ھکلب ،تسین ام نیمزرس خیرات
 شیاھ مخز ھک تسیا ھعجاف ررکم
 .تسا هزات ھعماج نت رب زونھ

 ھکارچ تفای دھاوخن مایتلا اھمخز نیا
 ھکلب هدشن رارقرب یتلادع اھنت ھن

 یط ھک نانآ .دراد ھمادا نانچمھ تیانج
 و ناتسدرک 59 ات 58 یاھلاس
 کاخ ھب ار ارحص نمکرت و ناتسزوخ
 تردق دنسم رب زونھ دندیشک نوخ و
 ،تصش ی ھھد رد ھک نانآ .دنا ھتسشن
 ھخوج ھب ھتسد ھتسد ار مدرم نادنزرف

 داتفھ ی ھھد رد ،دندرپس مادعا یاھ
 ھکت ار یراتخم و هدنیوپ و اھرھورف
 ناناوج داتشھ ی ھھد رد و دندرک ھکت
 کی نتخادنا مرج ھب ار موب و زرم نیا
 کزیرھک ھب یار قودنص رد ذغاک ھکت
 اب 67 ناتسبات رد ھک نانآ .دندرپس اھ
 مادعا مکح کی ناش سوحنم سفن رھ

 ریزو دون ی ھھد رد ،دندرک رداص
 .دندش روھمج سییر و یرتسگداد
 ،دنشک یم دنب ھب ار نام شرآ مھ زونھ
 نامدیون و دننک یم دیعبت ار نام هدیپس
 ناشیارب نیمار مادعا .دننز یم راد ار
 ردپ ناج یب رکیپ ؛تسین یفاک
 .دنریگ یم ناگورگ مھ ار شراوگوس
 !ھن .دخرچ یم ھنشاپ نامھ رب رد زونھ
 .دبای یمن مایتلا اھ مخز نیا

 نک ھشیر ار شا ھنشاپ و رد نیا دیاب
 ینادنز رازھ تسیب زا شیب مادعا .مینک
 ھناسفا ،تصش ی ھھد رد یسایس
 ار شندینش ی ھلصوح یھاگ ھک تسین
 رگید یتصرف ھب یھاگ و میشاب ھتشاد
 نیا خیرات زا تبحص .مینک ش لوکوم
 ناوت یمن ار خیرات .تسا نیمزرس
 اب ناوت یم اما داد رییغت
 مقر ار هدنیآ ،خیرات ی ھنالوئسمیسررب
 نیمزرس نیا ی هدنیآ زا تبحص .دز
 .تسا

 رصان تبالصرپ تماق نارابریت
 10 و هدش یچیپدناب تسد اب یمیلس
 دراکنارب اب ناش یکی ھک رگید ینادنز
 ھتقرگ رارق مادعا ی ھخوج لباقم رد
 راوناخ دنچ ی ھناخ ھب یگوس اھنت ،دوب
 رد ھک دوب یرابگر موش نویش ؛دوبن

 زا ھک سکنآرھ هاگآدوخان ریمض
 ریفص دبا ات ،دناد یم یزیچ تفارش
 .دشک یم

 و راد ھک یناردام ھجض یادص
 کاخ رد ناش یگدنز دیما ،ناشرادن
 شوماخ زونھ ،دش مگ نارواخ یاھ
 هدرپس یشومارف تسد ھب ھک ھتفرگن

 ،تسین نویش یادص ،ادص نیا .دوش
 ھک تس یکانلوھ خیرات نایاپ یب رارکت
 شوگ .دراد نایرج زونھ ام زورما رد
 ناردام قھ قھ یادص رب ار نامیاھ
 اما ،تسا خلتادص نیا .میدنبن راوگوس
 ھک مینک رواب .تسام نیمزرس تیعقاو
 رد .هدروخ هرگ مھ ھب نامتشونرس
 ھب ھک مینک رواب .ناماھ یداش و اھدرد
 ،یھاوخ یدازآ یادص ندیشک نوخ
 ھک سکنآ .تسا کرتشم درد کی

 ی ھناخ هاگرد رب تسد ھب ربت هاگنابش
 غارس ھب یبش رگید ،دبوک یم ھیاسمھ
 میوش ادصمھ ھیاسمھ اب .دمآ دھاوخ ام
 رد اھربت دنزگ زا ار ادرف ناکدوک و
 .میراد تیلوئسم وت و نم .میرادب ناما

 زاس ھنیمز ،تیانج ندرک شومارف
 ات مینکن توکس .تسا تیانج رارکت
 ادرف ناکدوک رب تشذگ ام رب ھچنآ
 قح رد تلادع یرارقرب .دوشن رارکت

 ی ھلئسم ،یدازآ هار ناگتخابناج
 ی ھفیظو کی ؛تسین یصخش
 ریز ھب میشاب یا ھناش .تس یعامتجا
 راوگوس ناردام شا ینیگنس ات راب نیا

 تیلوئسم وت و نم .دنکشن مھ رد ار
 .میراد

 ھتخابناج جنپ ی هدنامزاب ناونع ھب نم
 ھمھ لباقم رد تصش ی ھھد ی
 رد .مراد تیلوئسم ناشن یب یاھروگ
 ھمھ ندش رپرپ دھاش یگلاس شش
 و گرزبردام کچوک ی ھچغاب یاھلگ
 یاھ ھیثرم یخلت دھاش .مدوب مگرزبردپ
 شا ییاھنت تولخ رد ھک مگرزبردام
 .دز یم ھجض ار نامسآ یاھربا ھمھ
 بلق نتسکش بیھم یادص دھاش
 یریپ راگزور رد ھک مگرزبردپ

 زا یناشن لابند ھب نانزاصع
 و نیوا نادرگرس شیاھ ھشوگرگج
 ھعجاف موجھ دھاش نم .دوب نارواخ
 ،اھ نتشگنزاب و اھ نتفر دھاش .مدوب

 .نایاپ یب راظتنا ،راظتنا ،راظتنا دھاش
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 ھب ھک مدوب یکانمغ رورغ دھاش نم
 روضح رد داد یمن هزاجا مگرزبردام
 یتماق تسار دھاش  .دنزب راز نارگید
 .یگتسکش ناوختسا جوا رد مگرزبردپ
 یردام رورغ .مدوب رورغ دھاش نم
 .دندوب شراختفا یاھ ھلق شنادنزرف ھک
 .یگدازآ دھاش

 مشاب یکاخ قامعا زا یدایرف زورماات
 دایرف .ھتفرگرب رد ار منازیزع رکیپ ھک
 !ھن .تلادع یرارقرب دایرف .یھاوخداد
 رسارس ،متسین ھجض ،متسین ھیرگ
 .مدایرف

 تولخ رد ھن .مناوخ یم ار ناشمان
 ات .اسر و دنلب یادص اب ھک ؛ییاھنت

 ار ناشمان .دوش رپ ناشمان زا ناھج
 ،دننادب ار ناشمان ناگدنیآ ات مناوخ یم
 وزرآ ار ناش یناسنا و ابیز یاھوزرآ
 یگدازآ و تفارش راد ثاریم و دننک
 ھمھ یادص اب میادص ات .دنشاب ناش
 ھکلب دننک یمن ھمزمز ار یدازآ ھک نانآ
 ناھج و دزیمآ مھ رد ،دننز یم شدایرف
 ار ناشمان .ددرگ زیربل یدازآ مالک زا
 ....مناوخ یم

 یدمحم رحس
 یھاوخداد شبنج لاعف و نادقوقح
 زورلاس نیمتفھ و یس رد 1400 زییاپ
 مردام مادعا
 
 
 
 
 

 راعش یهرابرد یتاکن
 ،یدازآ ،راک ،نان«
 »یئاروش یهرادا

 
 یروھمج میژر تیمکاح زاغآ زا
 راعش اھهد ،نونک ات ناریا یمالسا

 و یسایس ،یداصتقا نوگانوگ
 یمومع تارھاظت رد ھچ ،یگنھرف
 تارھاظت و تاباصتعا رد ھچ و مدرم
 ھمھ ھلق .تسا هدش هدادرس یرگراک
 شبنج لماکت دنلب ماگ کی ھک اھراعش
 راک نان« راعش ،دنایامنیم ار یرگراک
 .تسا »یئاروش هرادا یدازآ
 ،راعش نیا یاوتحم یبایزرا یارب

 لماکت دنور لوا ماگ رد تسیرورض
 لکش و رگراک ھقبط یتاقبط هزرابم
 یسررب ارصتخم ار قوف راعش یریگ
 ھب ام ترورض نیا یانبم رب .مینک
 راعش نیا یریگ لکش طیارش و خیرات
 .میزادرپیم
 عماوج مامت لثم ناریا رد
 اب یمومع یاھشبنج مھ ،یرادھیامرس
 مھ و دراد دوجو هژیو یاھتساوخرد
 یاھتساوخرد اب یرگراک یاھشبنج
 .دنتسین رادیاپ یمومع یاھشبنج .هژیو
 صاخ یاھتساوخرد و اھراعش اب

 لکش )یربھر یب ای و یربھر اب( دوخ
 اھتساوخ ھب ندیسر زا دعب . دنریگیم
 .دنشکیم ورف ،ندش بوکرس ای و
 ورف هاگچیھ یرگراک یاھشبنج
 جاوم ھشیمھ سونایقا لثم .دننیشنیمن
 رد و دنلب جاوما یئاج رد .دننامیم
 ھشیمھ یلو کچوک جاوما رگید یاج
 .جاوم
 زا ھک نیا دوجو اب شبنج عون ود نیا
 رد ھبناج ھمھ و قیمع یلو دنزیامتم مھ
 .دنراذگیم ریثأت مھ
 )١٣٨٨ دادرخ ٢۵( زبس شبنج رد
 یاھراشف رثا رب رفن نویلیم ٣ دودح
 اب یعامتجا و یسایس ،یداصتقا
 ندش باختنا ھب ضارتعا یھناھب
 .دنتخیر اھنابایخ ھب ،داژن یدمحا
 ار نیمکاح نورد یاھداضت تاباختنا
 حانج .دوب هدناسر جوا تیاھن ھب

 ماوع اب )بلط حالصا( هدروخ تسکش
 ار نآ و دش راوس شبنج نیا رب یبیرف
 نیا یتاقبط بیک رت .درب هارجک ھب

 نیا .درک راومھ ار جک هار زین شبنج
 تاقبط و نارکفنشور زا رتشیب شبنج
 ھعماج مورحم یاهزادنا ات و طسوتم
 یاھراعش ھب یھاگن اب .دوب ھتفرگ لکش
 ھب ار نآ یگدننکش و فعض ٨٨ شبنج
 :میباییم ینشور

 رب گرم« ،»ربکا هللا ،ربکا هللا«
 ،»روتاتکید رب گرم ،روتاتکید
 ،»یدرگ هراوآ ،نئاخ ربھر«
 رکشل نیا« ،»نیسحریم ،نیسحای«
 لگ رھ« ،»ھنیسحریم یماح ،ھنیسح
 دص و میراکب ام ،ینک رپرپ وت ھک
 ،میگنج یاھھچب ام« ،»مینک نادنچ
 ،ھنوخ هام هام نیا« ،»میگنجب ات گنجب

 دیزی یاھنماخ« ،»ھنوگنرس یلع دیس
 ناریو هرسکی وا زا روشک ،هدش نارود
 »هدش
 دنھدیم ناشن ینشور ھب اھراعش نیا
 لاؤس ریز ار ماظن لک شبنج نیا ھک
 ھک دوب ھتشگ رازبا ھب لیدبت و هدربن
 دشوکیم بلط حالصا حانج نآ طسوت
 نیا رد .دنک ھئطخت ار مکاح حانح ربھر
 اب ،هدش هدینت بھذم اب اقیمع شبنج
 یلو رگراک نارازھ تکرش دوجو
 .تشادن روضح رگراک ھقبط
 عضاوم اب یحطس و ینویلیم شبنج نیا
 و یوسوم نیسحریم ھنابلط یتشآ
 ،مکاح حانج لابق رد نارگید و یبورک
 .دش شوماخ و دیئارگ فعض ھب

 زا شیپ یاھلاس رد یرگراک شبنج
 بسک رد ار یرمتسم تازرابم ،نآ

 ،قوقح ھفاضا ،هداتفا بقع یاھقوقح
 ھتشادرب میژر ھیلع ...و یدیع تخادرپ
 ھب ماگ ھب ماگ ھنازور ھبرجت رد و دوب
 رد دیاب ھک تفاییم تسد یھاگآ نیا
 دنور نیا رد .دتسیاب میژر تیلک لباقم
 ھب ناوتیمن ھک دندوب ھتخومآ نارگراک

 یرادھیامرس میژر اب هدنکارپ تروص
 زا ھک یاهزرابم ١٣٨٣ رد .داتفارد
 یھنیزھ اب و هدش زاغآ شیپ اھلاس
 ھب ،دوب ھتفای ھمادا ینینوخ و نیگنس
 ناگدننار لقتسم یاکیدنس لیکشت

 ھموح و نارھت ینارسوبوتا تکرش
 ات اکیدنس نیا یاھتساوخ .دیماجنا

 یاھھنیمز ربً        اساسا ١٣٨٨ لاس
 لکش راک رد تینما و یداصتقا
 ریثأت زا یشان اھلاس نیا رد .تفرگیم
 ،یرگراک شبنج رد یزاوژروب هدرخ
 ھب افخ رد یاھناراکشزاس یشم طخ
 یاھتیلاعف اب ھک دوب هدمآ دوجو
 اب شیاھسامت و ولناسا روصنم

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 رد ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 !دیشاب اشوک نآ راشتنا
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 رد و نویسیزوپا راکشزاس رصانع
 هریدم تآیھ زا شاجارجا ھجیتن

 و روشک زا جراخ ھب شانتفر ،اکیدنس
 ،اھهورگ نامھ اب شا طابترا شرتسگ
  .تفرگ دوخ ھب ینلع لکش
 رد ار یھاگآ دشر و لماکت اجنیا رد ام
 نامروشک نارگراک زا شخب نیا
 نیا ندش رت هزیلاکیدار :لوا .مینیبیم
 اب سامت ندرک موکحم اب شبنج
 لیکشت :مود .راکشزاس رصانع
 موھفم ھب ،تلود زا لقتسم یاکیدنس
 یتموکح یاھحانج مامت اب یدنبزرم
  .ناشیاھتساوخ اب ھطبار رد
 رگید طیارش رد ار ھسورپ نیمھ
 رد .دندوب هدرک یط ھپت تفھ نارگراک
 راکیدنس یایحا یارب ١٣٨۴ لاس
 ار دوخ تدم دنلب هزرابم دوخ لقتسم
 یط ١٣٨٧ لاس رد و دندرک زاغآ
 و اسرف تقاط و تخس یاهزرابم
 تفھ نارگراک لقتسم یاکیدنس نینوخ
 .دنداھن انب ار ھپت

 رد زین کیناکم ناراکزلف یاکیدنس
 یرازگرب اب ١٣٨۴ تشھبیدرا ٢١

 دوخ لقتسم راک ،اکیدنس ھسلج نیلوا
 شیپ رد ار دوخ فادھا و دومن زاغآ ار
 .تفرگ
 شبنج زا شخب ھس نیا تکرح
 یوس و تمس ١٣٨٨ لاس رد یرگراک
 نامھ رد زبس شبنج زا ریغ یرگید
 .دھدیم ناشن ار لاس
 و اھھتشر نیا نارگراک تازرابم
 لقتسم یاھاکیدنس داجیا اب ھک یتیقفوم
 عیسو ینابیتشپ ،دندروآ تسدب دوخ
 ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز ،نارگراک
 شبنج تسکش .دروآ تسدب ار یقرتم
 داد ناشن نارگراک یزوریپ و ٨٨ زبس
 میژر ناوتیم داحتا و لکشت اب ھک
 یمالسا یروھمج یبھذم - یتسیشاف
 داد ناشن لاح نیع رد .دنار بقع ار
 اب لباقت رد المع یرگراک شبنج ھک
 و هداتسیا مکاح یاھحانج مامت

 .دنکیم حرطم ار دوخ یاھتساوخ
 مامت طسوت گرزب تایبرجت نیا

 ھعماج ،دیدرگ بذج یقرتم یاھورین
 و سفن هزات یاھورین و دناکت ار
 مورحم راشقا و تاقبط زا ار یمیظع
 .دروآ نادیم ھب تسدورف و
 نیرتورشیپ یخیرات ھظحل نیا ات
 تسد ھب تھج رگراک ھقبط یاھشخب
 ھب ،دوخ یداصتقا قوقح ندروآ

 لقتسم یاھاکیدنس ندادنامزاس
 رد .دنتفر میژر اب لباقت ھب و دنتخادرپ
 تساوخ رھ تکرح ناریا لثم یروشک
 یورین اب لصافالب یداصتقا

 وربور یتسیشاف میژر رگبوکرس
 دوخ ھب یسایس لکش عیرس و ددرگیم
        ً                      تکرح کی  اساسا رد یلو .دریگیم
 یارب لقتسم یاکیدنس .تسیداصتقا
 ھک تسا روشک یمسر راک نوناق ققحت

 دوخ و هدرک نیودت ار نآ نارادھیامرس
 طیارش رد ای و ،دنراذگیم اپ ریز ار نآ
 یضعب رییغت تھج هزرابم یئانثتسا
 .دباییم نایرج نوناق نیا یاھدنب

 ناشکتمحز ارثکا ار ١٣٩۶ شبنج
 فالخرب و دندادیم لیکشت ام روشک
 ،دشن عورش نارھت زا رگید یاھشبنج
 نایلغ شبنج نیا .دوب دھشم رد نآ زاغآ

 یصاع هدید متس مدرم یدوخ ھب دوخ
 ناتسا یاھرھش ،یربھر نودب ھک دوب

 ار رھش ١۶٠ و دیدرون رد ار ناسارخ
 راشقا تکرش زا یشان .تفرگرب رد
 و زبس شبنج ھبرجت ،نآرد تسدورف
 شبنج ،یرگراک شبنج ریثأت هژیو ھب

 تمدخ رد و تشادن یبھذم یھیام ٩۶
 رارق رگید حانج ھیلع حانج کی
 ینارگ ھیلع ادتبا رد اھراعش .تفرگن
 تعرس اب یلو دوب یراکیب و
 :تفرگیم ار نآ یاج یسایس یاھراعش
 رب گرم« ،»ھیقف تیالو رب گرم«
 یروھمج رب گرم« و »یاھنماخ
 ھعمج اما رتفد ١۶٠ مدرم .»یمالسا

 ھب ای دندرک بارخ اھناتسرھش رد ار
 ھب اوق مامت اب میژر .دندیشک شتآ

 رارقا ھب .تخادرپ شبنج بوکرس
 تشادزاب رفن رازھ ۵ ،یلضف ینامحر

 رفن نارازھ و دندش ھتشک رفن ۵۴ و
 .دندیدرگ حورجم
 نیا رد ھقبط تروص ھب رگراک ھقبط
 شرتسگ یلو تشادن تکرش شبنج
 و یریذپان یتشآ ،نآ یاھراعش ،شبنج
             ً                     و نارگراک زا  اساسا ھک مدرم تعاجش
 نینوخ بوکرس و دندوب ناشکتمحز
 ریثأت ،یتسیشاف میژر طسوت شبنج
 میژر زا رگراک ھقبط یھاگآ رد یقیمع
 رد داحتا و نامزاس شقن ،مکاح
 لاح نیع رد .تشاذگ اج ھب یزوریپ
 ھعماج لک رد یتسینومک راکفا دوجو
  .درکیم کمک یھاگآ نیا لماکت ھب زین
 هوالع ١٣٩٨ لاس ات شبنج نیا زا دعب
 ،یتعنص و یتنس نارگراک رب
 نیملعم لثم یرگراک رگید یاھشخب
 ناگتسشنزاب و ناراتسرپ ،ھیاپ نود
 تاضارتعا رد .دندمآ تکرح ھب اعیسو
 نادیم ھب یئاھراعش ،١٣٩٨ یرگراک
 یب زا ار نارگراک یالاب یھاگآ ھک دمآ

 رامثتسا تابسانم و یتاقبط یتلادع
 دھدیم ناشن ،ناگدننک رامثتسا و هدنوش
 :.دنکیم یریگتمس نآ ھیلع و
 ،»یمومع تکاف ،یموجن یاھقوقح«
 رازیب رامثتسا زا ،تسا رادیب رگراک«
 یھجیتن رد اھنت ھن یھاگآ نیا .»تسا

 اھنت ھن ،یمومع شبنج ندش هزیلاکیدار
 میقتسم ریغ و میقتسم تایبرجت یھجیتن

 هزرابم و راک ھسورپ رد رگراک ھقبط
 ھکلب هدیدرگ لصاح نآ زا یشان یسایس
 ار یتسیلایسوس ماع تارکفت زا یرھم
 .دراد دوخ یناشیپ رب زین
 تخاونکی و ناسکی رگراک ھقبط یھاگآ
 و رگراک ھقبط زکرمت اب یھاگآ ،تسین
 یاھشخب ھک یییتعنص یاھھنیمز
 ھب لوغشم نآ رد ھقبط نیا فلتخم
 ھب دشابیم طابترا رد زین دنتسھ دیلوت
 لیامتم پچ ھب یتقو یھاگآ نیا هژیو
 زین یتسیلایسوس رصنع ھک دوشیم
 تسین نیا روظنم .دشاب ھتشاد روضح
 یتسینومک نامزاس کی دیاب امتح ھک
 ھشیدنا کی روضح ھکلب دشاب رضاح
 ای و ھعماج رد نآ زا یئاھشخب ای و
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 راک نان  راعش .تسا ھعماج زا یشخب
 نابآ رد ھک یئاروش هرادا یدازآ

 عمجت رد یشخب لیعامسا طسوت ١٣٩٨
 نایب ھپت تفھ نارگراک یضارتعا
  .تسا ھنوگ نیا زا ،دیدرگ
 ار ھپت تفھ یرگراک شبنج ،راعش نیا
 و ناریا یرگراک شبنج ھلق رد
 رد راعش نیا اریز .دناشن ھنایمرواخ
 راعش کی یرادھیامرس راتخاس
 راشقا زا یشخب چیھ ھک تسا لاکیدار
 .دننک ھیکت نآ رب دنناوتیمن یزاوژروب
 شبنج لک یاھتساوخ دوجو نیا اب
 اساسا ھپت تفھ ھلمجنم یرگراک
 ناینادنز یدازآ ،یداصتقا یاھتساوخ
 .تسا هدوب یزاس یصوصخ و یسایس
 ۵١ زا ١٣٩۶ دنفسا رخآ ات هام ید زا
 اب باصتعا ٣۶ یرگراک باصتعا

 ،ھقوعم قوقح تخادرپ تساوخ
 طیارش و یگتسشنزاب و ھمیب تخادرپ
 ھیلع باصتعا راھچ ،ھمیب و راک

 نارگراک یریگتسد و متش و برض
 ھیلع باصتعا ٢ و ھپت تفھ تکرش
 ھیقب .تسا هدوب یزاس یصوصخ
 .مولعمان
 ھمھ مجاھت هرود ١٣٩٧ ات ١٣٩۶ زا

 و تشادزاب و نارگراک ھب میژر ھبناج
 اذل تسا هدوب هدرتسگ یاھجارخا
 ١٣٩٧ لاس رد باصتعا ١۴٨ زا

 ٧ ،تشادزاب ھیلع باصتعا ۴١ دودح
 باصتعا ١٠ ،جارحا ھیلع باصتعا

 باصتعا ٧۶ ،یزاس یصوصخ ھیلع
 بقع قوقح و یتشیعم طیارش رطاخ ھب
 هداتفا
 تھج یرگراک تاضارتعا زا یرایسب
 ھفاضا ،ھقوعم قوقح و قوقح تخادرپ
 ناگتسشنزاب قوقح تخارپ و دزمتسد
 نان ینعی نیا .تسا هدوب
 ظفح تھج تاضارتعا زا یرایسب
 ھب اھیجارخا ددجم دورو و لاغتشا

 .راک ینعی نیا .تسا هدوب دیلوت ھصرع
 یدازا تھج تاضارتعا زا یرایسب
 و اکیدنس زا عافد ،رگراک ناینادنز
 ھسورپ یاھیریگ میمصت رد یدازآ
 ینعی نیا .تسا ھتفرگ ماجنا دیلوت
 دنیوگیم نارگ لیلحت یخرب .یدازا
 رگید دوشیم تبحص راک زا یتقو

 یکرد نیا .تسین نان نتفگ ھب یجایتحا
 رد راک یعقاو تیعضو زا یحطس
 راک نارگراک یرایسب .تسا ناریا
 راک ینعی .دنرادن قوقح یلو دنراد
 رد راک نتشاد .دنرادن نان یلو دنراد
 نتشاد ینعم ھب نارگراک یارب ناریا
 .تسین نان
 راک نان راعش ھک دوشیم نشور اجنیا ات
 رد ار نارگراک ھناقحم تساوخ یدازآ
 حرط یرادھیامرس راتخاس نیمھ
 نیا زا نتفر نوریب تساوخ و دنکیم
  .درادن رب رد ار ماظن
 راعش ھمادا تسا ھشقانم دروم ھک ھچنآ
 .یئاروش هرادا ینعی .تسا
 اب ینتسسگان ھطبار رد راعش نیا
 تفھ رکشین ھناخراک صاخ تیعضو
 .تفرگ لکش ھپت
 یاھتسایس ھجیتن رد ھک ھناخراک نیا
 و دیلوت ھنیمز رد میژر برخم
 ورف یگتسکشرو حطس ھب ،یرگراک
 ١٣٩۴ هام نمھب رد ،دوب هداتفا

 دیما و ینگچ دادرھم و دش یصوصخ
 ھب نیا زا .دندش نآ بحاص یگیبدسا
 ھیلع یرتریذپان لمحت تافاحجا دعب
 زا یرایسب ،دش لامعا نارگراک
 یضعب و ھنایفخم ھناخراک یاھیئاراد
 .تفر انف داب ھب و دش ھتخورف انلع مھ
 .دشیمن تخادرپ اھهام نارگراک قوقح
 ،بوکرس اب زین اھنآ تاضارتعا

 نارگراک ندرک ھجنکش و ینادنز
 لیعامسا و یتاجن یلع لثم ورشیپ
 ھپت تفھ نارگراک .دوب نیجع ،یشخب
 تسد ندش هاتوک ناھاوخ ھنارصم

 ددجم ندش یتلود و دیدج نابحاص
 زا .دندوب شیاھیئاراد و ھناخراک
 اب یگنھامھ رد دیدج نابحاص یئاجنآ
 ھسیکرس ار نارگراک بترم نادرمتلود
 و دنتفگیم غورد اھنآ ھب ،دندرکیم
 اذل ،دندادیم لیوحت یلاخوت یاھهدعو
 ایاضق قیقحت ھب لیام عبطلاب نارگراک
 دنناوتب ات دندوب تاییعقاو زا عالطا و
 ار دوخ دنناوتب ،دننک عافد دوخ زا
 و دوخ یگدنز دنناوتب ات دننک زکرمتم
 و یگنسرگ زا ار ناشاھهداوناخ
 روضح .دنھد تاجن یرامیب
 یرای شالت نیا ھب پچ یاھھشیدنا

 لقتسم یاروش داجیا اب .دناسر
 .درک لرتک ار ھناخراک دیاب یرگراک
 رکف ھن و دصق ھن ھپت تفھ نارگراک
 اھنآ .دنراد رس رد ار ھناخراک بحاصت
 دوخ یرگراک یاروش اب دنھاوخیم

 تلود ھب قلعتم ھک ار یاھناخراک
 رتمک ات دننک لرتنک تسیرادھیامرس
 .سب و نیمھ .دننیبب بیسآ
 هرادا یدازآ راک نان راعش ھجیتن رد
 زا نتفر نوریب یارب یراعش یئاروش
 یارب ھکلب تسین یرادھیامرس ماظن
 دیلوت رازبا بحاص رادھیامرس لرتنک
 .دنک رامثتسا و فاجحا رتمک ھک تسا
 ھک تفرگ رظن رد مھ ار نیا دیاب
 ،هزرابم اب دنھاوخیم ھپت تفھ نارگراک
 رادھیامرس تلود ھب ار راعش نیا ققحت
 .دننک لیمحت
 ترابع تلود یتسیلایسوس ھعماج رد
 ناگدنیامن مجسنم نامزاس زا تسا

 یاھاروش تلود :یرگراک یاھاروش
 .ایراتلورپ یروتاتکید :یرگراک
 ھک ار ھپت تفھ نارگراک یئاروش هرادا

 خیرات و هدنزرا رایسب درواتسد دوخ
 ھب ناریا یرگراک شبنج رد یزاس
 یاھاروش تلود اب ،دیآیم باسح
 زا طقف نداد طبر یرگراک
 اب بترم ھک دیایم رب ینارکفنشور
 دننکیم یعس ،اھراعش نیرتپچ
 ینعی ،یتسیلایسوس ھعماج یاوتحم
 مک ار رگراک ھقبط یدازآ قفا یاوتحم
 .دنیامن گنر مک و گنر
 تسینومک بزح یاھردیل زا یکی
 نیا« :دسیونیم نینچ ناریا یرگراک
 یاھراعش زا یکی یعقاو روطب راعش
 یضارتعا شبنج زا هرود نیا یخیرات
 لاکیدار یریگ تھج و تسا ناریا رد
 ار تاضارتعا یتسیلایسوس و پچ و
 صخشم روطب دوجوم یاوق نزاوت رد
 مظاک( »دھدیم رارق دیکات دروم
 تسینومک بزح تیاس - هاوخکین
 ربتکا ٢٠ رد تئارق - یرگراک

٢٠٢١( 
 مظاک دوشیم ھظحالم ھک یروط ھب
 تفھ یرگراک شبنج تکرح هاوخکین
 یریگ تمس ،راعش نیا تحت ار ھپت

  .دنکیم یبایزرا یتسیلایسوس
 یخیرات ھسورپ ھجو چیھ ھب لیلحت نیا
 نشور ار نآ نومضم و راعش نیا
 ناریا نارگراک مشچ ھب ھکلب دنکیمن

 ینعی دوخ یدازآ قفا ات دشاپیم کاخ
 یروتاتکید تلود اب مسیلایسوس
 یاھاروش ناگدنیامن زا ھک ار ایراتلورپ
 و وحم ،تسا هدش لیکشت یرگراک
 نیمھ بوچراچ رد و دننیبب گنرمک
 .دندرگ دودحم راعش



 ۴ هرامش – ١۴٠٠ نابآ ٣                                                                                                                           نومک
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 یاوتحم اب “پچ“ یاھراعش ندادرس
 بزح یتاذ ضارما زا یکی تسار
 ھیلک و یرگراک تسینومک

 نآ زا یصالخ ھک تسا اھتسیکستورت
 ود ھک نیا ھجیتن .تسین رودقم ناشیارب

 رد یکیژتارتسا و یکیتکات راعش

 .تسناد یکی دیابن ار یرگراک شبنج
 :زا دنترابع راعش ود نیا

  
 یئاسانش ھب روبجم ار ناریا یبھذم یتسیشاف میژر یئاروش هرادا یدازآ راک نان راعش اب

 میئامن نارگراک قوقح
 

 یرگراک یاھاروش ناگدنیامن زا ھک ایراتلورپ یروتاتکید و مسیلایسوس یئاپرب تھج
 ھقبط تیزکرم ھب ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز ھیلک زیمآ رھق هزرابم ،دوشیم لیکشت

 ..میھد نامزاس ناریا یرادھیامرس میژر ھیلع ار رگراک
 
 
 

 !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  
 

 


