
 

!دیوش دحتم ناھج یایراتلورپ  

 دض یاھھشیدنا
 یهدش راتتسا یتسینومک

 ماسح نسح
 ھب ندیسر یارب ناریا رگراک ھقبط
 یروتاتکید یرارقرب و مسیلایسوس
 و زواجتم ،رگمتس ھقبط ھیلع دوخ
 اب(یزاوژروب ینعی ،زورفا گنج
 لوا مدق رد تسیابیم ،)شراشقا مامت
 مجسنم رایسب و لکشتم تردق
 .دنکشب مھ رد ار مکاح یزاوژروب
 ناینب رب مجسنم و لکشتم تردق نیا
 ریغ و یبھذم( یزاوژروب یژولوئدیا
 یلام تردق و اقب یارب شالت ،)یبھذم
 تردق راتخاس .تسا راوتسا نآ
 کی ،اھروشک مامت رد یزاوژروب

 ،نآ سأر رد .تسا یمرھ راتخاس
 نیرتگرزب زا هدنیامن دنچ ای کی
 یللملانیب  یلام و یدیلوت یاھنرسنک
 کی یتسیشاف طیارش رد و ،دناھتسشن
 لماک تردق دنسم رب ار درف
 ناملراپ کی نآ تحت ،دناهدناشن
 رفن اھدص اھاگ و اھهد زا لکشتم
 عاونا ناملراپ نیا ریز رد ،دراد رارق
 اھنادنز ،یماظن یاھنامزاس ماسقا و
 لیوط و ضیرع هاگتسد و
 .تسا ھتفرگ رارق یتلود یسارکوروب

 مھ رد ار مرھ نیا دیاب رگراک ھقبط
 نآ یاھھبارخ رب و دنک درخ ،دنکشب

 .دھن انب ار نیون تلود و نیون ھعماج
 مرھ رد دیاب ایراتلورپ اترورض
 یرتکرحتم و رتمجسنم ،رتلکشتم
 ،ایراتلرپ مرھ سأر رد .ددرگ لکشتم
 بزح ،یسایس کیژولوئدیا ظاحل ھب
 بزح ینعی نآ هدننک یربھر
 رارق دیاب ناریا نیتسار تسینومک
 ھک بزح نیا یربھر تحت .دریگب

 ھتساخرب ایراتلورپ نورد زا دوخ
 اھاروش رد لکشتم یایراتلورپ ،تسا
 هزرابم رد یقرتم یاھاکیدنس و
 مامت ندرک لکشتم اب ایراتلورپ .دنتسھ
 نیا ھعماج یقرتم و شکتمحز راشقا
  .دنکیم لیمکت ار مرھ

 مرھ نیا ھک دنادیم یتسینومک رھ
 درخ و هدنکارپ ،تسینومک بزح نودب
 یایراتلرپ یساسا لضعم .ددرگیم
 یبزح نینچ روضح مدع زین ناریا
 ھمزال ھجیتن رد .تسا نآ سأر رد
 یزاوژروب ھیلع ایراتلورپ یورشیپ
 تسینومک بزح دوجو لوا ھجرد رد
 کی یتح ھناھاگآ ندیشوپ مشچ .تسا
 ھب تنایخ ،ترورض نیا زا ھظحل
 .تسایراتلورپ
 یاھتکن رب یتسرد ھب ماسح یاقآ
 ھجوت نادب دیاب ھک دراذگیم تشگنا
 رد بزح نیا ھک تسا نیا نآ و درک
 دوشیمن لیکشت ھقبط زا رود و جراخ
 بزح .دریگ رارق نآ سأر رد ادعب ھک
 اب و ھقبط دوخ زا ھقبط نورد رد دیاب
 زا تسینومک نارکفنشور کمک
 .دیآ دوجو ھب شکتمحز اتدمع تاقبط
 زا ماسح نسح یاقآ فارحنا
  :دوشیم عورش اجنیا زا مسیسکرام
 زا امش فیرعت :دسرپیم رگنامک یاقآ
 یتسیلایسوس یرگراک بزح کی
 :ھیچ یبالقنا

 روط ھب یلو« :ماسح نسح
 نیا رتکیسالک فیرعت رتصخشم
 ھقبط ود عفانم ھک تسا یبزح موھفم
 اب .دنکیم یگدنیامن ار ھعماج یلصا

 نیا زا مادک رھ ھک یئاھیراک هزیر
 . رگراک ھقبط بزح .دنراد تاقبط
 ھب  ار نیا نم ھک .اوژروب ھقبط بزح
 .تسین ھشیلک ھک میوگیم موھفم نیا

 دنک یگدنیامن ار نارگراک ھک یبزح
 زا ، نیئاپ زا ھک تسیھیدب و یعیبط
 اب رگراک ھقبط ھناھاگآ یهدارا
 ... یبالقنا پچ نارکفنشور یراکمھ
 صخا بزح رگراک ھقبط بزح اموزل
 کیناگرا دنویپ ھکلب .تسین یرگراک
 تسینومک و پچ یبالقنا نارکفنشور
 یئامیپ هار رد تسھ رگراک ھقبط اب
 ھب یرادھیامرس زا روبع یارب

 ».مسیلایسوس

 فیرعت مقس و تحص یبایزرا یارب
 ھقبط یبالقنا بزح زا ماسح یاقآ
 مھ رانک رد ار ھنومن ود رگراک
 :میجنسیم و میراذگیم
 یسارکومد لایسوس بزح -١
 ھیاپ یاراد مھ ،ھیسور رد یکیوشنم
 ،ھمانرب مھ ،دوب یرگراک عیسو
 یژتارتسا و کیتکات ،ھمانساسا
 نارکفنشور شنورد مھ ،تشاد
 زا مھ و دنتشاد دوجو تسینومک
 ھب نتفر و یرادھیامرس تمذم
 .درکیم تبحص مسیلایسوس
 یسارکمد لایسوس بزح -٢
 ھیاپ یاراد مھ ھیسور رد یکیوشلب
 ،ھمانرب مھ ،دوب یرگراک عیسو
 یژتارتسا و کیتکات ،ھمانساسا
 نارکفنشور شنورد مھ ،تشاد
 زا مھ و دنتشاد دوجو تسینومک
 ھب نتفر و یرادھیامرس تمذم
 .درکیم تبحص مسیلایسوس
 ناگدنیامن بازحا نیا یود رھ ایآ

 بالقنا یارب رگراک ھقبط نیتسار
 و یزاوژروب ینوگنرس و یعامتجا
 یروتاتکید و مسیلایسوس یانب
 ؟دندوب ایراتلورپ
 زا تکرح و ھبرجت یانبم رب
 شبنج گرزب ناربھر یاھشزومآ
 ھیسور کیوشلب بزح ،یتسینومک
 بزح و رگراک ھقبط نیتسار بزح
 هدرخ کانرطخ نایرج کی یکیوشنم
 یرگراک شبنج رد یزاوژروب
 .دشیم بوسحم
 :رگید یھنومن

 زا مھ زین ناریا هدوت بزح -١
 تبحص مسیلایسوس و یرادھیامرس
 و یبالقنا نارکفنشور مھ و درکیم
 لثم دندوب شنورد رد تسینومک
 نیا یلو ناتراو و ھبزور ورسخ
 یزاوژروب هدرخ بزح کی بزح
 ندش میھس شفدھ ھک تفریم رامشب
 ھیاپ و دوب تقو یسایس تردق رد
 ار شدوخ یمدرم و یرگراک عیسو
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 ھب اج فدھ نیا تمدخ رد اقیقد زین
 .درکیم اج
 رد ھک ناریا تسینومک بزح -٢

 بزح هزادنا ھب ،دش سیسأت ١٩٢٠
 یرگراک یاهدوت ھیاپ یاراد هدوت
 رگراک ھقبط نیتسار بزح یلو ،دوبن
 یور پچ رثا رد ھک .دوب ناریا
 هاش اضر طسوت نآ ناربھر زا یضعب

 .دیدرگ بوکرس
 ماسح یاقآ فیرعت تروص نیا رد
 یتسردان و نشور ان فیرعت کی
 تخانش رد ار نارگراک مشچ ھک تسا
 .ددنبیم یتاقبط نمشد و تسود زا
 ماع فیرعت کی ادتبا رد ماسح یاقآ
 :دیوگیم و دنکیم نایب بزح زا

 نایب ،فیرعت نیرتهداس رد بزح«
 نیا اب ».تسا ھقبط کی ھتفای نامزاس
 مھ و کیوشلب بزح مھ فیرعت
 ھقبط کی نیتسار بزح کیوشنم
 بزح و هدوت بزح ای و دنتسھ
 ود رھ١٩٢٠ زا ناریا تسینومک
 ایآ .دندوب  رگراک ھقبط نیتسار بزح
  .دنکیمن غیلبت ار یتاقبط شزاس نیا
 ھناراکشزاس عضوم رتقیقد سپس وا

 ھقبط رد« :دھدیم ناشن ار دوخ
 دوجو فلتخم تاشیارگ مھ رگراک
 فظوم اموزل مھ رگراک ھقبط .دراد
 ھتشاد بزح کی دص رد دص تسین
 ».دشاب
 ھقبط نورد رد ھک تسا نشور نیا
 و اھنامزاس ،اھهورگ دناوتیم رگراک
 و دنشاب ھتشاد روضح یفلتخم بازحا
 نارگراک زا یدادعت اھنآ زا مادک رھ
 ھمھ یلو .دنشاب ھتفرگ ذوفن تحت ار
 رگراک ھقبط نیتسار بزح اھنآ
 بازحا اھنآ زا یضعب .دنتسین
 رد یزاوژروب هدرخ و یزاوژروب

 یھفیظو ھک دنتسھ رگراک ھقبط
 تکرح زا یریگولج ناشیتاقبط
 بزح لثم .تسا رگراک ھقبط یبالقنا
 لایسوس و اھکیوشنم ای و ناریا هدوت
 اھتسینومک .ھیسور رد اھرنویسولور
 اب رگراک ھقبط هزرابم نایرج رد دیاب

 کیژولوئدیا هزرابم کی ھب ندز نماد
 دحتم دحاو بزح کی رد ،قالخ
 شیپ ھطقن نیا ات رکفت ریس رگا .دنوش
 دض هدش ذاختا عضوم ،دورن
 .تسا یتسینومک
 ھقبط ھک مینک ضرف ییھظحل یارب
 دراد رارق یطیارش رد ناریا رگراک
 دح نیرخآ ات نآ یبالقنا لیسناتپ ھک
 .تسا راجفنا لاح رد و هدیدرگ طسبنم
 تیاھن ات یمالسا یروھمج میژر
 رگبوکرس و هدش هدادنامزاس ،زکرمتم
 نارگراک ندیشک نوخ ھب یهدامآ
 تاشیارگ اب بزح دنچ روضح .تسا
 یھظحل نینچ رد داضتم و فلتخم
 و فیعضت ثعاب ،یزاس خیرات
 و ددرگیم یرگراک شبنج یگدنکارپ

 مھارف نآ بوکرس یارب ار طیارش
 نتخانش تیمسر ھب یروئت .دنکیم
 تمدخ رد یرگراک بازحا ددعت

 نیا .تسا رگبوکرس یرادھیامرس
  .تسا یتسینومک دض اقیمع یروئت
 گرم لادج کی تسینومک بازحا رد
 و یرتلورپ یبالقنا طخ نیب یگدنز و
 رد یزاوژروب هدرخ یبالقنا دض طخ
 و بزح رھ تشونرس ھک تسا نایرج
 نیگنایم .دنکیم نییعت ار یبالقنا رھ
 و یتسینوتروپا ،طخ ود نیا زا نتفرگ
 و ھناراکشزاس هزادنا نیمھ ھب

 ماسح نسح یاقآ .تسا کانرطخ
 اھزاین نآ لد زا«بازحا نیا :دیوگیم
 نیگنایم ای اھتساوخ و اھھمانرب و
 نآ و شیارگ نیا ایرگراک ھقبط لک
 یگدنیامن ار  رگراک ھقبط شیارگ
  ».دننکیم
 ھک درک لاوئس ماسح یاقآ زا دیاب
 و یزاوژروب یژولوئدیا نیگنایم
 تسایس نیگنایم ،ایراتلورپ

 و یزاوژروب هدرخ ھناراکشزاس
 نیگنایم ،ایراتلورپ ھنازادنارب تسایس
 یتسیشرانآ هورگ کی و ینینل نامزاس
 یبزح نینچ تسا نکمم ایآ و تسیچ
 ایآ ؟دیمان رگراک ھقبط لوارقشیپ ار

 اھنیگنایم نیا زا رگراک هار نامزاس
 ؟تسا هدش لیکشت
 بازحا نیا ھمھ ماسح نسح یاقآ ھتبلا
 یرتلورپ و یرتلورپ ریغ و نیگنایم
 رگراک ھقبط ھب قلعتم ناسکی ار
 .دنادیم
 تسینومک بزح ھک یطیارش رد»
 یانعم ھب یرگراک بزح ،یرگراک
 رد یپچ شیارگ رھ ھتبلا[ صخا

 روط ھب ار دوخ یتسینومک شبنج
 - دنادیم یرگراک و تسینومک صخا
 یاھرتسب زونھ ]یتسینومک مظن
 زونھ و درادن دوجو ھمزال یخیرات

 نیا ھمھ درادن تیدام و ھتفرگن لکش
 عقاو رد بازحا و اھ نامزاس هدرخ
 یاھشیش راگنا ھک یکچوک یاھشخب
 قافتا نیا یاھهراپ ھکت ھک ینکشب ار
 کی ھب اھنآ ھمھ .یرآ ».دنتسھ گرزب

 دیاب ھک دنتسھ ھشیش ،یواسم و روج
 نیا .سب و نیمھ .دنوش هدنابسچ مھ ھب
 نورد رد یتاقبط شزاس ینشور ھب

 نماد ار یرگراک و یتسینومک شبنج
 دض یشم طخ کی ادیدش و دنزیم
 .تسا یتسینومک
 
 ناریا تسینومک بزح داجیا یارب ایآ
 دوجو ھمزال یخیرات یاھرتسب زونھ
 ؟درادن
 مزال یاھرتسب یعقاو روط ھب یلو
 نیتسار تسینومک بزح داجیا یارب
 :تسا مھارف الماک ناریا

 نیا .یتعنص یایراتلورپ دوجو -١
 ناریا رد شاهداوناخ و ایراتلورپ
 لیکشت ار روشک مدرم تیرثکا
 زا رشق نیا رد لاح نیع رد. 1دھدیم
 یتعنص یایراتلورپ ،ایراتلورپ
 

 نارود رد ،نینل رظن یانبم رب. 1
 ندوب تیلقا ای و تیرثکا مسیلایرپما
 جوا رد ار یعرف شقن ایراتلورپ

 ماجنا و بالقنا ھظحل و یمومع شبنج
 روشک کی رد یتسیلایسوس بالقنا
 نتفرگ رارق تسا مھم ھک ھچنآ .دراد
 ھقلح نیرتفیعض رد ضورفم روشک
 .دشابیم مسیلایرپما ریجنز
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 زا ھک دراد روضح زین یللملانیب
 یھاگآ و یژولونکت یالاب شناد
 یاهدرتسگ یللملانیب یسایس
 .تسا رادروخرب

 زا ،ھعماج رد هدش دیلوت تورث -٢
 زا ینعی .تسا ھفاضا شزرا قیرط
 رد .رگراک ھقبط رامثتسا ربا قیرط
 .تسیرادھیامرس ناریا ھعماج ھجیتن

 یانبور کی ھک مکاح یانبور -٣
 تابسانم و هویش اب ،تسیرادھیامرس
 ریذپان یتشآ و راکشآ داضت رد دیلوت
 .تسا ھتفرگ رارق

 بزح یریگلکش نامز زا -۴
 نونک ات ١٩٢٠ رد ناریا تسینومک
 روشک رد یرگراک تازرابم یاھظحل
 مئاد و راو جوم .تسا هدشن عطق ام
 .دبوکیم ھبرض مکاح یسایس تردق رب
 یاراد یتسینومک شبنج و شبنج نیا

 تایبرجت زا و تسا ھقباس لاس ١٠١
 یایراتلورپ براجت و دوخ یاھبنارگ
 .تسا رادروخرب یللملانیب

 یخیرات یاھرتسب ھک نیا ھجیتن -۵
 داجیا یارب )يئانب ور و یئانبریز(
 یتسینومک نیون زارط دحاو بزح
 مجاھت یلو .تسا مھارف الماک
 هدرخ و یزاوژروب کیژولوئدیا
 یاقآ تارظن لیبق زا یزاوژروب

 رد و شبنج نیا نورد ھب ،ماسح
 عنام ،رگراک ھقبط زا نآ یرود ھجیتن
 ھب دیاب اتجیتن .تسیریگ لکش نیا زا
 طخ زا شبنج نیا یزاس کاپ
 راشقا و تاقبط ھب قلعتم یاھیشم
 ذوفن شبنج نیا نورد رد ھک یعاجترا
 ماسح بانج یلو .تخادرپ دناهدرک
 دوجو یخیرات یاھرتسب زونھ دیوگیم
 یدعب عالطا ات ،ھجیتن رد ،درادن
 ناریا نیتسار تسینومک بزح لیکشت
 .ددرگیم فقوتم
 

 دحاو و لوارقشیپ بزح دیاب ھنوگچ
 ؟درک فیرعت ار رگراک ھقبط
 رگراک ھقبط دحاو و لوارقشیپ بزح
 یدام نایب زا تسا ترابع ناریا

 ینامزاس و یسایس ،یژولوئدیا
 دحاو ھقبط کی ناونع ھب ایراتلورپ

 طقف لوارقشیپ بزح نیا اذل .یناھج
 اب یتسینومک بزح کی دناوتیم
 .دشاب ینینل ینامزاس یاھرایعم
 لد زا دناوتیم طقف بزح نیا ھجیتن رد
 یگدنز و گرم هزرابم کی
 اھشزرا ،اھرایعم ھیلع کیژولوئدیا
 شبنج رد یزاوژروب هدرخ رصانع و
 .دروآربرس یرگراک
 هزرابم رد یتسینومک رھ شالت مدع
 نیا یزاسکاپ تھج کیژولوئدیا

 کی داجیا و تافارحنا زا شبنج
 دحاو مجسنم رایسب یتسینومک بزح
 تسین چیھ ،رگراک ھقبط سأر رد
 یزاوژروب هداج ندرک کاپ زا ریغ
 .رگراک ھقبط بوکرس هار رد
 رد “دحاو“ ھملک زا ماسح نسح یاقآ
 دحاو لوارقشیپ بزح» یاھهژاو
 رفنتم هزادنا یب ،«ناریا یتسینومک
 شیارگ دروم نیا رد و تسا
 ھب تسین دب لاح .دراد یتسیلارولپ
 ھجوت یردق یتاقبط هزرابم کیتارپ
 ریس و ایراتلورپ اب لباقت رد .مینک
 یاھحانج ،شاهزرابم یهدنبای لماکت

 ار دوخ یرادھیامرس تلود رد مکاح
 شروز ھک یحانج رھ ،دننکیم ھیفصت
 درادیمرب نایم زا ار رگید حانج دسرب
 رتزکرمتم و رتعیرس ،رتکرحتم ات
 بوکرس ار یرتلورپ شبنج دناوتب
 کی ھشیمھ ،بالقنا ھظحل رد .دنک
 اب و دراد تسد رد ار تلود حانج
 رد یعس تاناکما و تردق مامت

 رد تسرد .دیامنیم بالقنا بوکرس
 دحاو ھملک زا ماسح یاقآ ،ھظحل نیا
 نشور الماک نیا یلو .دراد تشحو
 یزوریپ دصق ایراتلورپ رگا ھک تسا
 ماگ رھ اب دیاب دراد ار یزاوژروب رب
 زا ار دوخ نورد ،دوخ یتازرابم
 ھظحل رد و دنک ک اپ ملاسان تاشیارگ
 ھب ار دوخ دحاو نیتسار بزح بالقنا
 نیا اب و دشاب هداد نامزاس یتسرد
 تھج ار بالقنا یاھورین لک رازبا

 و یرادھیامرس راتخاس ندرک ناریو
 .دیامن زکرمتم نآ تلود
 روط ھب یلو« دیوگیم ماسح یاقآ
 نیا رتکیسالک فیرعت رتصخشم
 ھقبط ود عفانم ھک تسا یبزح موھفم
 اب .دنکیم یگدنیامن ار ھعماج یلصا

 نیا زا مادک رھ ھک یئاھیراک هزیر
 رد یراک هزیر یلو ».دنراد تاقبط
 رد یراک هزیر اب الماک ،رگراک ھقبط
 .تسا توافتم یزاوژروب پمک
 ناھج رد ،دیوگیم نینل ھک روط نامھ
 رتشیب یژولوئدیا ود یرادھیامرس
 و ایراتلورپ یژولوئدیا :تسین
 .یزاوژروب یژولوئدیا

 یزاوژروب پمک رد تاشیارگ -١
 نیا یاوعد .دنتسھ یئاوژروب ھمھ
 یئاھکیتکات رس رب مھ اب تاشیارگ
 دنب ھب و رامثتسا یگنوگچ رد تسا
 بوکرس و رگراک ھقبط رتشیب ندیشک
 .هاوخیدازآ و متس تحت نامدرم
 رگراک ھقبط رد فلتخم تاشیارگ  -٢
 یدازآ و رگراک ھقبط ھب قلعتم ھمھ
 ماسح یاقآ .دنتسین ھیامرس دیق زا نآ
 ار ھقبط ود نیا نورد رد تاشیارگ
 ات دنکیم دومناو ھقبط دوخ ھب طوبرم
 دناشکب نارگراک ناگدید رب یرطاس
 مسینویزیور و مسیمونوکا نارگراک ات
 مسیسکرام حطس مھ ار مسیکستورت و
 مادک یلو .دننادب دوخ نآ زا یعقاو
 ھک دنادیمن یدنمتفارش تسیسکرام
 یژولوئدیا قیرزت اب یرادھیامرس
 ،یزاوژروب هدرخ طسوت دوخ
 دض ای و یبالقنا ریغ تاشیارگ
 دوجو ھب رگراک ھقبط رد یبالقنا
 رد دبا یارب ار ھقبط نیا ات دروآیم
  .دناشنب دوخ یاج
 نآ و دراد یژولوئدیا کی ایراتلورپ
 ینع براجت ھک تسا مسیسکرام مھ
 راثآ رد ار یللملانیب یایراتلورپ
 و نیلاتسا ،نینل ،سلگنا ،سکرام
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 دھدیم رارق امنھار 2نودھستوئام
 یاھمسیا ھک دنیب یمن مھ یموزل یلو
 نماد . .دنیچب مھ لابند ار یفلتخم
 تھج کیژولوئدیا هزرابم ھب ندز
 زا یتسینومک شبنج یزاس کاپ
 بزح داجیا تھج یفارحنا تاشیارگ
 یبالقنا ھفیظو کی رگراک ھقبط دحاو
 ایراتلورپ هدنیآ ھک تسیریذپان یطخت
  .دنزیم مقر ار
 “دحاو“ھملک زا اھنت ھن ماسح بانج
 بزح« یاھهژاو زا ھکلب ،دراد ترفن

 رایسب زین »رگراک ھقبط نیون زارط
 یئامنگرزب زا دعب وا .تسا رفنتم
 و موس لانویسانرتنا تالاکشا یضعب
 نیا لحارم مامت نداد ناشن ناسکی
 زا دعب«  :دریگیم ھجیتن نینچ ،نارود
 راوید شروظنم[ راوید یزیر ورف
 ریغ مسیلایسوس دقن و ]تسا نیلرب
 ھبرجت زا ام ھک کیتارکمد
 تسد ھب متسیب نرق مسیلایسوس
  :تسا ییھشیلک راعش نیا ،میدروآ
 نیون زارط بزح یوس ھب شیپ
 ھتسباو و ندوب یلاشوپ ،ایراتلورپ
 دشر شدوخ ییهدوت ھیاپ زا و ندوب
 »دادیم ناشن ار شندوب یگتفاین
 مسیلایسوس ماسح  نسح بانج رظن ھب
 ریغ مسیلایسوس ،متسیب نرق
 نیا ھتبلا .تسا هدوب کیتارکمد
 تانایرج مامت اب یئادصمھ
 تاغیلبت و یتسیلایرپما یرادھیامرس

 اھنت ھن اھنآ .تساھنآ یتسینومک دض
 روتاتکید مھ ار نینل ھکلب ار نیلاتسا
 کیتارکمد دض و ماشآ نوخ و
 .دننایامنیم
 راعش ماسح نسح یاقآ هاگدید رد یلو
 نیون زارط بزح یوس ھب شیپ«
 دشر و ھتسباو ،یلاشوپ ،»ایراتلورپ
 ناشیا رظن زا مھ نآ تلع .تسا ھتفاین

 زا پچ بازحا ندرک ھتسباو تسایس
 

 یاھدرواتسد یرازگ شزرا نیب ،ام. 2
 وئام طسوت ھک نیچ یایراتلورپ

 کیوشلب تسینومک بزح بناج
 .تسا هدوب یوروش
 یطبر چیھ راعش نیا یخیرات رظن زا
 مینک ضرف رگا یتح تسایس نیا ھب
 تسرد نآ دروم رد ماسح رظن ھک
 .درادن ،دشاب
 بزح مود هرگنک یرازگرب زا شیپ ات

 اھنامزاس ،ھیسور تارکمد لایسوس
 لخادت رد ،یتسیلایسوس یاھهورگ و
 یگدنکارپ و یمرن یب ،کیژولوئدیا
 نیا نایرج رد نینل .دندربیم رس ھب
 تھج ار ینیون یاھرایعم ،هرگنک
 ھئارا ،تسینومک بزح یھدنامزاس
 نورد رد یئاوژروب تاشیارگ .داد
 و ھیسور یسارکمد لایسوس شبنج
 اب ار یاھبناج ھمھ هزرابم ناھج
 نیا ندز سپ تھج نینل نارادفرط
 اھنآ لامعا زا یریگولج و اھرایعم
 دندروخ تسکش اھنآ .دنتفرگ شیپ رد
 تسینومک بزح یریگ لکش اب و
 نیون زارط بزح ،ھیسور کیوشلب
 )ینینل یاھرایعم اب یبزح( ایراتلورپ
 .تشاذگ خیرات ھصرع ھب اپ
 رد ار ماسح نسح بانج ھچنآ یلو
 ،دنکیم بوبحم یرادھیامرس دزن
 و حالس نیرتھب ندوبر رد وا شالت

 نتخانش رد ایراتلورپ کحم گنس
 بانج .تسا شنانمشد و ناتسود
 زا ار کحم گنس نیا دھاوخیم ماسح
 گنس نیا .دیابرب ایراتلورپ فک
 .تسایراتلورپ یژولوئدیا ،کحم
 مسیلایرتام ،مسیسکرام اب رگراک ھقبط
 تایبرجت و یخیرات و کیتکلاید
 ھب شناربھر طسوت ھک شدوخ

 لومش ناھج یاھیروئت تروص
 و راکشآ نانمشد دناوتیم ،دناهدمآرد
 .دسانشب ار دوخ یفخم
 یژولوئدیا دھاوخیم ماسح یاقآ یلو
 .دنک یئادز

 
 مسیئوئام و هدش ھلومرف نودھست
 .میتسھ لئاق توافت

 ھمھ و اھناسنا ھمھ ینونک ناھج رد
 .دنتسھ یژولوئدیا یاراد اھنامزاس
 روط نامھ .دناکیژولوئدیا اھنآ ھمھ
 یرادھیامرس نارود رد دش ھتفگ ھک
 :درادن دوجو رتشیب یژولوئدیا ود
 یژولوئدیا و یزاوژروب یژولوئدیا
 یکی ریثأت تحت یناسنا رھ .ایراتلورپ
 اریز .دراد رارق اھیژولوئدیا نیا زا
 و تسا یتاقبط ناسنا کی ،یناسنا رھ
 یتاقبط نامزاس کی ینامزاس رھ
 یژولوئدیا نودب ییھقبط چیھ .تسا
 ار ایراتلورپ یژولوئدیا یتقو .تسین
 یژولوئدیا مرجال ،یئابریم شافک زا
 ایآ .یناشنیم شیاج ھب ار یرگید
 ماسح نسح یاقآ یاھیریگعضوم
 یلو .دنتسھ ؟دنتسین کیژولوئدیا
 ایراتلورپ یژولوئدیا ھب طوبرم
 رگراک هار نامزاس ایآ .دنتسین

 رگا ؟تسیولوئدیا زا غراف ینامزاس
 .تسا کرابم ،تسا نینچ
 ھک ماسح نسح بانج تاضافا ھب لاح
 هار نامزاس یالاب یاھرداک زا یکی
 رایسب .مینک ھجوت تسا رگراک
 :تسا زیگناروش .تسابیز
 بزح تدش ھب« کیوشلب بزح
 یتاقبط بزح ھن دوب کیژولوئدیا
 - یگرزب تبیصم ھچ .ام رب یاو[
 ناتساد نیا دوخ ھک .]یتسینومک مظن

 جیاتن زا یکی ینعی ردام بزح
 کیژولوئدیا ً      اقلطم شاھنوگرامیب
 رما امش رگا[ دوب شاندوب
 دشابن کیژولوئدیا ھک دیدومرفیم
 نآ رد .دشیم ارجا امش رما امتح

 رگید ھیسور کیوشلب بزح تروص
 دوبن یرتلورپ کیژولوئدیا بزح کی
 کیژولوئدیا بزح کی ھب ھکلب

 ھلاحتسا یتسیلایرپما یرادھیامرس
 ھک میدرک ضرع - .تفاییم
 رد رگراک ھقبط .]تسا زیگناروش
 ھک .دنتسین تسینومک ھمھ ھک ناریا
 تسا نکمم ھک دنتسین تیسکرام ھمھ
 .دشاب ناشیوت ... مھ عجترم ناملسم
 رد ھک یئورین ھباثم ھب نارگراک
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 ،دوشیم فیرعت دیلوت یورین اب ھطبار
 ار ناشیوزاب یورین ھک یناسک
 ،دنوشیم رامثتسا و دنشورفیم
 تصرف ،دننکیم دیلوت ھفاضا شزرا
 نیا اب .دننکیم مھارف ... و تشابنا
 اما ...دوشیم رتفیرعت رگراک فیرعت
 ....دوشیمن فیرعت یژولوئدیا اب
 کیژولوئدیا شاتسکش یاھھیاپ
 »دوب یتسینومک و پچ بازحا ندرک
 دقتعم باسح یاقآ تروص نیا رد
 ھب کیوشلب بزح رگا ھک دنتسھ
 ،دوبن حلسم یرتلورپ یژولوئدیا

 .دشیم زوریپ ھکلب دروخیمن تسکش
 .دش مھ روط نیمھ .تسا تسرد نیا
 بزح رد ذوفن اب یرادھیامرس یتقو
 ندیسر تردق ھب و کیوشلب

 نورد زا ار بزح ،فچشورخ
 یژولوئدیا و درک ھلاحتسا

 یرادھیامرس ،دش بلاغ یرادھیامرس
 داحتا یتسیلایسوس راتخاس لک
 رد .دیبوک مھرد ار یوروش ریھامج
 ،یزاوژروب هدرخ کیوشلب بزح
 عجترم ناملسم و یحیسم یزاوژروب
 .تسا کرابم .تفای هار مھ
 اب لاح نیع رد ماسح یاقآ یلو
 ،دھدیم ایراتلورپ زا ھک یفیرعت
 رتتسم ار دوخ یژولوئدیا دھاوخیم
 .دزاس
 نیون زارط بزح زا یتقو :الوا
 روظنم دوشیم تبحص یرتلورپ

 و یرتلورپ یژولوئدیا ھب حلسم بزح
 فکرب ناج و یبالقنا ناورشیپ زا
 رد .یرتلورپ رھ ھن ،تسایراتلورپ

 ایراتلورپ لوارقشیپ بزح لاح نیع
 ھیلک و یبالقنا یروئت ھب حلسم دیاب
 نینل .دشاب ایراتلورپ یللملانیب براجت
 یبالقنا یروئت نودب« :دیوگیم
 دوجو دناوتیمن زین یبالقنا تضھن
 دلج ھب دوش عوجر( ».دشاب ھتشاد
 )یسور پاچ - ٣٨٠ ھحفص - مراھچ
 اب یئانبور ظاحل ھب ایراتلورپ
 یاھرایعم و تسایس ،یژولوئدیا

 نیا رد .دوشیم فیرعت شاینامزاس

 دیلوت و یئانب ریز یھلئسم ثحب
ً       اساسا ندرک حرطم ار ھفاضا شزرا
 هار یارب .تسا بلطم طلخ تمدخ رد
 نورد رد .تسا دیفم رایسب ندرک مگ
 دوجو یژولوئدیا ود ایراتلورپ ھقبط
 ھب قلعتم اھنآ زا یکی ھک دراد
 بزح دیوگیم ماسح .تسیزاوژروب
 دیاب ینعی .دشاب کیژولوئدیا دیابن
 رھ ،یژولوئدیا نتفرگ رظن رد نودب
 یطابظنا یب رگراک رھ ،ار یرگراک
 رھ ار یعجترم رگراکرس رھ ،ار
 بزح نورد ھب  ار یبصعتم ناملسم
 ھقبط“ بزح تقو نآ .دنھد هار
 .تسین رگراک ھقبط بزح “رگراک
 ایراتلورپ دناوتب ھک تسین یبزح رگید
 یرادھیامرس راتخاس ینوگنرس رد ار
 هدیا یاراد شدوخ اریز دنک یربھر
 تسا نشور .تسیرادھیامرس راتخاس
 ،“یژولوئدیا زا غراف“ یروئت ھک
 یرادھیامرس لباقم رد ار ایراتلورپ

 ھناعجترم رایسب اذل دنکیم حالس علخ
 رھ ایآ .تسا یتسینومک دض و
 دناوتیم یییژولوئدیا رھ اب یرگراک
 ؟؟؟دوش رگراک هار نامزاس دراو
 لیامت ھلیسو نیدب نم« :دیوگیم نینل

 نیا زا یکاح ار دوخ تساوخ و دوخ
 ھقبط زاتشیپ ھتسد ھباثم ھب بزح ھک
 طقف و دشاب رتلکشتم رودقملایتح
 ھب لئاق ھک دریگرب رد ار یرصانع
 ینشور لامک اب - ،دنشاب لکشت لقادح
 راثآ - نینل( ».میامنیم نایب تقد و
 کی - لوا تمسق - لوا دلج - بختنم
 ھحفص - سپ ھب ماگ ود شیپ ھب ماگ

 مظن زا تاملک یور ھیکت) (۵٧٨
 شیپ بزح موھفم نیا رد )یتسینومک
 ھتسد زا طقف رگراک ھقبط لوارق
 و دوشیم لیکشت رگراک ھقبط زاتشیپ
 .دنکیم مھ هزرابم ھک یرگراک رھ ھن
 داح یهزرابم کی ھلئسم نیا رس رب
 یرتلورپ یژولوئدیا نیب کیژولوئدیا
 هدرخ یژولوئدیا و نینل یگدنیامن ھب
 تسیشرانآ و تسیمونوکا یزاوژروب
 و یکستورت ،فترام یگدنیامن ھب

 ار بزح دیاب .دوب نایرج رد فناخلپ
 نامزاس کیژولوئدیا ظاحل ھب
 .دندادیم
 تسکش للع نیرتمھم زا یکی :امود
 اھب مک اقافتا ،مسیلایسوس نامتخاس
 بقع ،کیژولوئدیا هزرابم ھب نداد
 تھج دوخ زا داقتنا و داقتنا ندنار
 زا بزح فوفص یزاس کاپ
 رصانع ذوفن و ھناگیب یژولوئدیا
 کالوک ارثکا ھک تسینومک دض بابان
 رازھ اھهد یاج ھک دندوب یئاھهداز
 یناھج گنج رد هدش ھتشک تسینومک
 دوخ نیا ھک .دندوب هدرکرپ ار مود
 یسارکوروب زیگنا لوھ دشر ثعاب
 گنج زا دعب .دش اھاروش روشک رد
 کالوک نیمھ ناگدنیامن مود یناھج
 و ایرب ،فچشورخ تماق رد اھهداز
 رد ار ایراتلورپ دنتسناوت مھلاثما
 ار نیلاتسا ،دننارب بقع بزح نورد
 .دنیامن بصغ ار تردق و دنشکب

 ندوب کیژولوئدیا ماسح یاقآ بانج
 .دریگیم یضوع ندوب یتسیشاف اب ار
 بزح کی :دیوگیم ھچ دینیبب
 شموتحم تشونرس کیژولوئدیا

 یھللا بزح نردم نپمول زا یوزج
 .تسا ندش
 کاپ ھلیسو اھنت ،کیژولوئدیا هزرابم
 یاقآ .تسایراتلورپ فوفص یزاس
 تسد زا ار نآ دھاوخیم ماسح
 .دریگب ایراتلورپ
 ھقح نیا یرگراک هار بانج نیا ھتبلا

 یاھنیسیروئت زا اھنت ھن ار
 زا ھکلب ناریا یزاوژروب
 یللملانیب یزاوژروب یاھنیسیروئت
 :دینک ھجوت .تسا ھتخومآ

 لایسوس ربھر ،دنارب یلیو -١
 یاھهرھم زا یکی و ناملآ یاھتارکمد
 یلمارف یاھنرسنک ربتعم یسایس
 :دیوگیم نینچ ،یناملآ یتسیلایرپما

 ھب تسیابیم ناسنا ... تسایس رد«
 لئاسم رد اما ،دنامب رادافو شتادقتعم
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 لمع یژولوئدیا زا غراف دیاب یساسا
 3».دنک
 یاھهژاو فراعملاهرئاد« رد -٢
 :میناوخیم نینچ یرادھیامرس »یساسا

 تردق لیمحت یارب اھیژولوئدیا«
 اب نآ تقباطم و دنا هدش نیودت یبلط
 ھتسجرب( ».تسین یمتح زین تیعقاو
 )یتسینومک مظن زا هدش
 بزح گولوئدیا ،ھکوھ نرویب -٣
 نینچ زین ناملآ AFD یتسیشاف
 ھب ھک دنتسھ یئاھناسنا« :دیوگیم
 لد هدشن لرتنک ترجاھم رطاخ
 لح هار کی نآ یارب و دنلوغشم
 دنھاوخیم و .دننکیم بلط ار ھنالقاع
 زا غراف ،عورشم ... نامتفگ ... اب
 لح هار اب و یعقاو ،یژولوئدیا
 ھتسجرب( ».دننک ارجا ار نآ راکشآ

 )یتسینومک مظن زا هدش
 یاقآ شزومآ عبانم دسریم رظن ھب

 یژولوئدیا ندوب رضم رد ماسح نسح
 نشور نآ زا زارتحا ترورض و
 .تسا
 

*** 
 
 هدننک ھبحاصم ،ھبحاصم نیا رد
 تاحیضوت زین (رگنامک شرآ یاقآ)
 ھئارا فلتخم لئاسم دروم رد یناوارف
 نیا .تسا قمعت لباق ھک دھدیم
 یتسینومک دض تارظن ،تاحیضوت
 و دھدیم طسب ار ماسح نسح یاقآ

 ناشیا یدعب تارظن یارب ار هار
 تارظن ھب دروخرب .دزاسیم راومھ
 ار یاھناگادج یھتشون دوخ ناشیا
 رد طقف .میرذگیم نآزا ام ھک دبلطیم
 

 زا غراف »دروم رد لوق لقن ھس. 3
 ھلسلس زا ھتفرگرب «یژولوئدیا
 ناگرا - «یبالقنا هار» تاراشتنا
 36/2021 هرامش  - MLPD کیروئت

 یژولوئدیا نارحب» ناونع اب -
 - «رکفت هویش هزومآ و یرادھیامرس

 «23 و 22 تاحفص

 ناشیا تارظن زا ھتکن ود ھب اجنیا
 :میزادرپیم
 تاحیضوت زا یکی رد رگنامک یاقآ

 یاھتبحص زا شخب ود نیبام ھک دوخ
 رگا« :دیوگیم نینچ دشابیم ماسح یاقآ

 نینل ای سکرام هرود ھچیرات ھب امش
 ھمانرب رد اھنیا زا یسک دینک هاگن
 ام ھک دنتشونن دندرک داجیا ھک بازحا
 کی ای و یتسیسکرام بزح کی

 و میتسھ یتسینینل یتسیسکرام بزح
 مسیلایرتام ھب طابترا ام دنتشونن یتح
 و مسیلایسوس نوچ .میراد کیتکلاید
 .تسا یعامتجا تابسانم کی مسینومک
 دنھاوخیم ھک یناسک ھمھ تسین مزال
 ،یصوصخ تیکلام یدوبان یارب
 دننک هزرابم یتاقبط یربارب یارب
  »...دنشاب تسیئتآ دیاب ھمھ
 .درادن تیعقاو راتفگ نیا لوا شخب

 لایسوس بزح کیوشلب ھخاش
 بزح ار دوخ ھیسور یسارکمد
 ھقبط .دیمان )کیوشلب( تسینومک
 نامزاس ١٩٢٠ رد ناریا رگراک
 بزح ار دوخ یورشیپ و یسایس
 ھک تسا نشور .دیمان ناریا تسینومک
 تسا یمسینومک نامھ مسینومک نیا
 ناینب و درک نیودت ار نآ سکرام ھک
 کی .دوب کیتکلاید مسیلایرتام زین نآ

 لد زا نیچ تسینومک بزح دعب لاس
 ھب اپ نیچ رد ایراتلورپ یتاقبط هزرابم

 زا مھ نآ .تشاذگ هزرابم ھنحص
 مسینومک یهژاو مھ ھک تسادیپ شمان
 ھب دقتعم مھ و دراد دوخ رد ار
 دعب .تسا هدوب کیتکلاید مسیلایرتام
 یرگراک نیتسار بازحا مامت نآ زا
 بزح مان فلتخم یاھروشک رد
 .دنتفرگ دوخ ھب تسینومک
 ھمھ« دیوگیم نینچ رگنامک یاقآ
 یربارب یارب دنھاوخیم ھک یناسک
 ھمھ ایآ »...دننکیم هزرابم یتاقبط
 لیام امش ھک یشیارگ رھ ای تاشیارگ
 یربارب یارب ،دیشیدنایب نآ ھب دیتسھ
 یرباربً                         الصا ؟دنکیم هزرابم تاقبط
 ؟دراد ناکما یتاقبط ھعماج رد تاقبط

 ایراتلورپ ھقبط ود یتاقبط ھعماج رد
 ریذپان یتشآ لباقت رد یرادھیامرس و
 زا اجنیا رد .دنراد رارق رگیدکی اب
 کاخ زج ندرک تبحص یتاقبط ربارب
 تنایخ و رگراک ھقبط مشچ ھب ندیشاپ
 ات .درادن یرگید یانعم چیھ نآ ھب

 ھلمجنم تسا یتاقبط یناسنا عماوج
 یتاقبط یربارب ،یتسیلایسوس ھعماج
 ھعماج نیا رد یناسنا رھ .درادن دوجو
 هزادنا ھب سک رھ و شناوت هزادنا ھب
 ھک زین مسینومک رد .دربیم مھس شراک
 و اھناسنا دناهدش وحم تاقبط
 .دنتسین ربارب ناشیاھزاین
 و عضوم کی ،تاقبط یربارب غیلبت
 یتسینومک دض یتسینویزیور غیلبت
 تسا
 
 
 
 

 
 
 

 رکفت یاھهویش
 
  ناریا تلود رکفت هویش نیرتیلصا
 طسوت ١٣۵٧ رد یسایس تردق بسک
 نکال« :تفگیم شربھر ھک یئورین
 هزبرخ یارب ام ،تسا رخ لام داصتقا
 مسیلایرپما تیامح اب »میدرکن بالقنا

 شیب ھک زورما .دیدرگ نکمم یناھج
 ام ،درذگیم خیرات نآ زا لاس ۴٠ زا
 رد یگدنام بقع و لھج نامھ اب
 سیئر هژیو ھب میژر نادرمتلود
 میتسھ ور ھبور شاشکمدآ روھمج
 یاھکناب ھب مھ نم ،اھکناب نایاقآ«
 رسارس ھب مھ ،مگیم ناتسا مرتحم
 یکناب چیھ دیابن ناونع چیھ ھب ،روشک
 بجوم ھنکب کلمت داوخیم کناب ھک
 «ھشب کناب یلیطعت
 ادخ هدیرفآ ار نیمز تلود نیا
 ھب ،تسا دنوادخ ھب قلعتم و ،دنادیم
 قلعت شربمایپ ھب نیمز یلمع ظاحل
 ھب ار نیمز شربمایپ و دریگیم
 .تسا هدومن ضیوفت دوخ نانیشناج

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 رد ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 !دیشاب اشوک نآ راشتنا
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 کلام )یزاوژروب( تلود ھجیتن رد
 دوجو نآ رد ھچرھ و تسا نیمز
 دوجو نیمز یور رد ھچنآ .دراد
 ناھج ،ناسنا درایلیم ۵®٧ ،دراد
 .تسا تعیبط لک و نداعم ،شحو
 نیا ادقن کلام نوچ ناریا تلود
 دنادیم قحم ار دوخ ،تسا نیمزرس
 ،نیمز زا یشخب ناونع ھب اھناسنا اب
 ھک روط رھ تعیبط و شحو ناھج اب
 ،دشکب ار ھمھ .دنک راتفر دھاوخیم
 نیرتکچوک .دیامن بیرخت و دنک دوبان
 تبوقع قحتسم و رفک زین ضارتعا
 ھب زین تسیز طیحم بیرخت .تسا
 ار نآ دھاوخب تقو رھ .تسادخ تسد
 .دنکیم میمرت

 رد مکاح یزاوژروب رکفت هویش
 نمشد ناونع ھب ار ھقبط نیا ،ناریا
 ،اھناسنا ھمھ اب لباقت رد ،لوا ھجرد
 تمالس و شحو ناھج اب لباقت رد
 .تسا هداد رارق تعیبط
 
 ھعماج ھندب رد یعاجترا رکفت هویش
 
 راشقا یئاضران ١٣۵۶ لاس رد -١
 نانیشن ھیشاح هژیو ھب تسدورف
 یب داعبا ،گرزب یاھرھش و نارھت

 ناج پچ شبنج .دوب ھتفای ییھقباس
 اب یبالقنا شزیخ و ھتفرگ یاهزات

 بالقنا کی حطس ھب ریظن یب یتعرس
       ً             نیا رد  اقیقد .تفاییم لماکت یعامتجا
 و یرگراک شبنج تسیابیم ھک ھظحل
 رارق زیخ نیا سأر رد یتسینومک
 ،اکیرمآ یاھتسیلایرپما ،دریگ
 ھب ار ینیمخ ...و ایناتیرب ،ھسنارف
 ربھر تروص ھب و دنروآ سیراپ
 .دنتخادنا اج بالقنا هدش نییعت
 
 ؟دش نینچ ارچ
 
 رشق رکفت هویش نآ مھم لئالد زا یکی
 عیسو یزاوژروب هدرخ یالاب و ھنایم
 یورین ھب دامتعا مدع ھک ،دوب ناریا

 ھب ،شیوخ تشونرس نییعت تھج دوخ
 لیلد ھب و شایتاقبط ھناگود تاذ لیلد
 ھب ایادخ“ ھشیدنا لاس اھدص تیمکاح
 یجان کی ھب دیما و “سرب نم داد
 .دادیم تشن ھعماج نورد رد ،ار
 ار یتسیلایرپما یاھورین تلاخد مدرم
 ھکلب ،دندرکن یقلت یدج رطخ اھنت ھن
 رثکا .دنتسناد زین ینامسآ یھیدو
 هدرخ و یزاوژروب یاھنامزاس

 ھب هدنیامن نارود نآ یزاوژروب
 و ینیمخ اب و دنداتسرف سیراپ
 هرکاذم اھتسیلایرپما ناگدنیامن
 طیارش “ناریا یدازآ“ یارب و دندومن
 .دنتفریذپ ار اھنآ
 رشق رد مھ زونھ رکفت هویش نیا

 دوجو ھفرم و ھنایم یزاوژروب هدرخ
 و بلط تنطلس یاھورین .دراد
 هرگنک یاھرالات رد مھ زونھ ،دھاجم
 .دنتسھ “ناریا تاجن“ رکف رد اکیرمآ

 ناشکک اھنت ھن اھنآ نارادفرط
 ضارتعا رھ اب ھکلب ، دزگیمن
 تاعشعشت ،ناریا تلود ھب اکیرما

 ار ناریا “یدازآ“ هدننک هریخ
 رد یلو تسد ورف نامدرم .دننیبیم
 نیا ،دوخ تازرابم ھھد دنچ تایبرجت

 ھب ،هدیشک لاوؤس ریز ار رکفت هویش
 تردق ھب و هدروآ ور ندش لکشتم
 دامتعا هزرابم رد یگتسبمھ و لکشت
 رگید دساف رکفت هویش نیا اذل .دناهدرک
 راشقا و تاقبط رد ار دوخ یئاراک
 .تسا هداد تسد زا شکتمحز
 
 ار یبھذم رایعم ھک یرکفت هویش -٢
  .دناشنیم یتاقبط رایعم یاج ھب
 ،ھعیش یمالسا رکفت هویش رد
 ادخ نیرکنم ،مالسا نمشد نیرتگرزب
 :رتکچوک نانمشد .دنتسھ وا ربمایپ و
 بھذم و یئاھب نید ،مالسا ھب نیدترم
 ھب یزاوژروب ھتبلا .تسا ینس
 نمشد ھک دنادیم تقد و ینشور
 ناشکتمحز و نارگراک شایتاقبط
 رکفت هویش ذوفن اب یلو دنتسھ ھعماج
 و رگراک ھقبط رد دراد یعس قوف
 ھعماج لک و ناشکتمحز رگید
 یریگتمس و هدرک داجیا باعشنا
 و یزاوژروب مادھنا رد ار اھنآ

 .دیامن فرحنم ،نآ یعامتجا راتخاس
 ناوا رد یمالسا یروھمج میژر
 بوکرس کرادت تھج شاتیمکاح
 رد مالسا“ دادیم راعش ،تاضارتعا

 جیسب ار ییهدع و .“تسا رطخ
 .درکیم
 تاقبط ھیلع کانرطخ رکفت هویش نیا

 ندیسر تردق ھب لئاوا رد شکتمحز
 رد تردق اب یمالسا یروھمج میژر
    ً            زین  اعقاو و دشیم هدیمد ھعماج ھندب
 رد .تشاد یعیسو برخم ریثأت
 و رگراک ھقبط ،یدعب یاھھسورپ
 دوخ هزرابم رد ،ناشکتمحز رگید
 و تراغ و رگبوکرس یاھورین ھیلع

 طسوت نوزفا زور رامثتسا
 لماکت نایرج نیا رد و ،یرادھیامرس
 یاضف رد ناشیتاقبط روعش و یھاگآ

 نمشد ،یرگراک شبنج رب مکاح پچ
 زور ینشور اب ار دوخ یتاقبط
 نیئاپ زا یھاگآ نیا و دنتخانش ینوزفا
 .تسا ھعماج لک رد تشن لاح رد
 “تسا رطخ رد مالسا“ نیمھ لاح
 ددرگیم یقلت اھهدوت بناج زا یدیون
 !رتھب ھچ ،دنیوگیم دنخبل اب و
 
 .ینز ماھتا رکفت هویش -٣
 ھسورپ ،یزاوژروب رکفت هویش نیا
 یاھنامزاس رد ار دوخ لماکت

 رس زا یسوساج دض و یسوساج
 مامت یزاوژروب .تسا هدنارذگ
 هویش نیا زا ،یرادھیامرس یاھروشک
 ،ھعماج رد باعرا ندیشاپ یارب رکفت
 ھیجوت و نیزرابم ندرک ویساپ
 اھنآ راتشک و ھجنکش ،یریگتسد
 نیا اب یزاوژروب .دنکیم هدافتسا

 ندرک درفنم رد یعس رکفت هویش
 ھیلع دوخ لامعا ات دراد دوخ نانمشد
 .دنک ھیجوت ار نانآ
 تروص ھب رکفت هویش نیا ھجیتن رد
 .تسیرادھیامرس هدافتسا دروم رازبا
 یمالسا یروھمج میژر ھک ینامز ات
 رھاظ ار دوخ یتاقبط عجترم تاذ
 یاھتسایس ھک ینامز ات ،دوب هدرکن

 و یسایس ،یداصتقا زادنارب نامناخ
 و کرادت  افخ رد نآ یتسیز طیحم
 رازبا نیا یریگراک ھب ،دشیم ماجنا
 یاھناسنا و صخشم دراوم رد
 ترفن و مشخ تسناوتیم صخشم
 نارادفرط زا کچوک نادنچ ھن یفیط
 و صخشم دروم نآ ھیلع ار میژر
 .دزیگنارب صخشم ناسنا
 میژر ینز ماھتا ررکم رارکت اب یلو
 ندوب ھتخانش و نیزرابم ھیلع
 ،مدرم یارب نانآ تقادص و نیزرابم
       ً                            تسد زا  الماک ار دوخ ریثأت هویش نیا
 رتدرفنم میژر ،نآ رارکت رھ اب و هداد
 مدرم دزن رد ماھتا دروم نیزرابم و
 لاثم یارب .دنوشیم رتیمارگ
 هویش نیا اب ھک ینیزرابم زا ناوتیم
 لثم ،دناهدش هدیشک دنب ھب و مھتم
 هدیپس ،یتاجن یلع ،یشخب لیعامسا
 زا یرایسب و دمحم سگرن ،نایلق

 مان تسیز طیحم نیلاعف و نارادفرط
 .درب
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 شبنج رد یرتلورپ ریغ رکفت هویش
 یتسینومک
 یوزج ،ناریا یتسینومک شبنج
 ناریا ھعماج لک زا ریذپان یئادج
 و اھتسینومک نیب ھجیتن رد .تسا

 نیچ راوید ھعماج رد دوجوم تاقبط
 یزاوژروب یژولوئدیا .درادن دوجو
 نیئاپ زا یرتلورپ یژولوئدیا و الاب زا
 مھرب و ھعماج رب داضتم بطق ود رد
 .دنراذگیم ریثأت
 رب یرتلورپ یژولوئدیا ریثأت
 نیمکاح رد ،ناشکتمحز و نارگراک
 ار ناشیاھاضت دیدشت و یمگردرس
 و باعشنا اھنآ رد ،دراد هارمھ ھب
 هرھچ  و دروآیم دوجو ھب ھیوصت
 دزاسیم الم رب ار نیمکاح یتسیشاف
 یوس ھب رتشیب ھچ رھ ار اھنآ و
 قوس “ناشتایح ظفح ھلیسو نیرخآ“
 هدرتسگ و نینوخ بوکرس :دھدیم
 .اھشبنج
 رکفت هویش و یژولوئدیا ریثأت
 و یرگراک شبنج رد یزاوژروب
 لاکیدار طخ زا ار اھنآ ،یتسینومک
 نیتسار تسینومک بزح داجیا تھج
 یاهدوت ھناحلسم بالقنا کرادت ،ناریا

 و نآ ینوگنرس و یزاوژروب ھیلع
 .دنکیم فرحنم مسیلایسوس نامتخاس
 دوجو ھب باعشنا و یمگردرس ،لالخا
 .دروآیم
 یاھهویش یضعب ھب اج نیا رد ام اذل
 رد هدرک خوسر یزاوژروب رکفت

 :میئامنیم هراشا یتسینومک شبنج
 رد ھک ینز ماھتا هویش ھنافسأتم -١
 شبنج رد  دش هراشا نادب قوف
 .تسا هدرک خوسر زین یتسینومک
 ذوفن زا یشان رکفت هویش نیا خوسر
 داقتنا ھب تبسن یزاوژروب یژولوئدیا
 .تسا دوخ زا داقتنا و
 ،داقتنا لابق رد یزاوژروب دروخرب
 .تسا ماقتنا
 هویش لوا ھجرد رد یژولوئدیا نیا
 یارب ھک ار دوخ زا داقتنا و داقتنا
 زا شبنج نتشاد ھگن کاپ و ھیوصت

 یزاوژروب دساف رکفت یاھهویش
 بازحا ھمانرب زا ،تسیرورض

 و راک یاھلولس ھمانرب زا ،یرتلورپ
 رھ رکفت زا و بازحا نیا تیلاعف

 یاج ھب و دیادزیم تسینومک رصنع
 هدننک داقتنا ھیلع ماقتنا رکفت هویش نآ

 یاھتروص ھب ماقتنا نیا .دناشنیم ار
 رھاظ ینز بسچرب و  ماھتا عونتم

 نآ عون نیرتھناراک تیانج ھک دوشیم
 دقتنم یاھتسینومک رب یسیلپ ماھتا
 .تسا
 رد کیژولوئدیا مزال ماکحتسا رگا
 یسیلپ ماھتا دروم یاھتسینومک
 تبسن و درسلد ،ماندب ار اھنآ ،دشابن
 رخآ رد و دیامنیم نیبدب شبنج لک ھب
 نایب ھب .دناشکیم تلزع جنک ھب زین
 و یسایس ظاحل ھب ار اھنآ رگید
 نینل .دنکیم دوبان و رورت یعامتجا
 یقالخ دروخرب دروم نیا رد زین
 هویش نیا و رکفت هویش نیا اذل .دراد
 نیرت ھناراک تیانج ینز بسچرب

 طسوت یزاوژروب ھک تساھهویش
        ً                     شبنج رد  امئاد یزاوژروب هدرخ
 هزرابم اذل .دھدیم تشن یتسینومک
 تسا یمئاد رما زین نآ ھیلع
 ،اھهویش نیا ھب دروخرب رد ھنافسأتم
 .ددرگیم ذاختا یتسینوتروپا شور
 دوخ نیب رد ار رکفت هویش نیا
 ناشفیرش قیفر ھک دننیبیم ،دننیبیم
 تسا ھتفرگ رارق یسیلپ ماھتا دروم
 ار هدننز ماھتا ات دننکیم توکس یلو
 یتشآ و حلص ای و “دنھدن تسد زا“
 لالخا راچد ناشنامزاس و بزح رد
 .ددرگن

 نینچ ھب دروخرب تسرد هویش
 ندز نماد ،ینز ماھتا یاھتسینومک
 کمک ،نامزاس رد یرتلورپ داقتنا ھب
 و هدنزاس دوخ زا داقتنا رد اقفر نیا ھب
 نیکمت و تیقفوم مدع تروص رد
 جارخا و درط ،دوخ زا داقتنا زا اھنآ

 ھطوبرم بزح ای و نامزاس زا ناش
 .تسا

 رییغت ھناھب ھب ھک یرکفت هویش -٢
 یللملانیب یاھدرواتسد مامت ،عاضوا
 یاھیروئت بلاق رد ھک ار ایراتلورپ

 ھتشگ نیودت مسیسکرام لومش ناھج
 .دیامنیم یفن ،تسا

 طیارش ھک ددرگیم دقتعم ینامزاس
 نآ یلم ھلأسم رگید و هدرک رییغت

 ار شرابتعا هدرک حرط نینل ھک روط
 .تسا هداد تسد زا

 یاھرایعم دیاب :دیوگیم رگید بزح
 نیودت بزح نامتخاس یارب نردم
 نودھست وئام و نینل زا دیاب .درک
 یرتیلاعتم یاھرایعم ھب و تشذگ
 ھیلع و نینل درک دیاب ھچ اذل .دیسر
 راثآ رگید و نودھست وئام مسیلاربیل

 نیا رد ،یللملانیب یایراتلورپ ناربھر

 ربتعم زورما یارب رگید ھطبار
 .دنتسین
 زا یکی نینل :دیوگیم یرگید هورگ
 ھیسور یایراتلورپ گرزب ناربھر
 و مسیلایرتام یلو دوب
 باتک نیرتدب وا مسیسیتیارکویرپما
 هدش ھتشاگن نونک ات ھک تسا یفسلف
 .تسا
 ...و
 “اھدقن“ نیا ھب لک رد یتقو و
 یاھدرواتسد زا یزیچ ،یرگنیم
 نیدب .تسین ربتعم زورما یارب نینل
 .تسا هدش یفن زین سکرام بیترت
 اھنآ مسیسکرام داب هدنز دایرف یلو
 .دنکیم رک ار شوگ
 ار طیارش نیرتھب رکفت هویش نیا
 یزاوژروب مسیلاربیل ندناشن یارب
 ھب مرفر ،یملع مسیلایسوس یاجب

 “کیتارکمد“ راتخاس و بالقنا یاج
 و مسیلایسوس یاج ھب یرادھیامرس
 .دزاسیم مھارف ،ایراتلورپ یروتاتکید
 
 مدآ نویلیم ٣٠ نیلاتسا دنیوگیم  -٣
 زا !یراک تیانج بجع .تسا ھتشک
 Time  ھمانزور رد ؟ییھتسناد اجک
 .م هدناوخ
 یلچک یارب ماداب نغور دنیوگیم
 ؟ینادیم ار نیا اجک زا .تسا نامرد
 .ماهدینش
 ات ١٢٢١ زا  نودھست وئام دنیوگیم

 ھتشک مدآ نویلیم ۵٠ دودح ١٩۴۵
 بسک ار عالطا نیا اجک زا .تسا
 Die Welt ھمانزور رد ؟ییهدرک
 .دوب ھتشون ناملآ
 ار تاعالطا بسک هویش نیا
 راک ھب دوخ یارب یزاوژروب
 قیقد تاعالطا ھقبط نیا .دربیمن
 عفن ھب ار تیعقاو دناوتب ات دھاوخیم
 کبس ھقبط نیمھ یلو .دھد رییغت دوخ
 شبنج رد ار قوف طحنم راک
 .دھدیم خوسر یتسینومک
 ھن ناریا یتسینومک شبنج رد ھنافسأتم
 کیتامتسیس شھوژپ و شزومآ کی
 وئام ،نیلاتسا ،نینل ،سکرام راثآ زا
 و گروبمازکول ازور ،نودھست
 و دریگیم تروص ،یشمارگ وینوتنآ
 دروم رد یملع یسررب و قیقحت ھن
 مھم یاھتیصخش و مھم عیاقو
 .دریذپیم ماجنا یرتلورپ
 ھب عجار شبنج نیا رد تھج نیمھ ھب
 تیصخش رھ ،یخیرات ھلأسم رھ
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 دنور دروم رد ،یلم و یللملانیب
 و یمگردرس ،یاهدیدپ رھ یخیرات

 دراد دوجو یفارحنا تیاھنیب دیاقع
 و یسررب و قیقحت ھجیتن رد ھن ھک
 هویش زا یشان ھکلب یملع شھوژپ
 ،یرسرس ،یزاوژروب هدرخ رکفت

 لماک یتیلوئسم یب ھب و ھناراگنا لھس
 .تسا هدیدرگ لصاح
 شبنج ندرک باداش و هدنز یارب
 مامت ھک یطیارش داجیا و یتسینومک
 بازحا و اھ نامزاس یژرنا
 رگراک ھقبط ھب تمدخ رد یتسینومک
 و ینامزاس تدحو تمس و ددرگ دازآ
 شیپ رد ار رگراک ھقبط اب دنویپ
 رکفت یاھهویش نیا ندودز ،دنریگ
 مات یترورض یزاوژروب هدرخ دساف
 .دیابیم
 
 
 
 
 
 

 
 رقف

 یاھیراکمھ نامزاس ھعسوت ھتیمک
 رد ھک )OECD( دشر و یداصتقا

 یاھروشک طسوت ١٩۶١ لاس
 مدع ار رقف ،دمآ دوجو ھب یتسیلایرپما
 یساسا یاھزاین ندروآرب رد یئاناوت
  .دنکیم فیرعت ناسنا
 ھنارگھعدخ و ھناسولاس فیرعت نیا
 تیعمج زا ینعی اھناسنا رثکا .تسا
 شیب ،نیمز هدرک یدرایلیم ٧ زا شیب
 اب دیلوت ھسورپ رد درایلیم ۵®۵ زا
 رد و زور رد ھتعاس ١٠ طسوتم راک
 رامثتسا اسرف تقاط یراک طیارش
 دنتسھ رداق دوخ راک اب اھنآ .دنوشیم
 نیمأت ار دوخ یناسنا یاھزاین مامت
 یئابیز ناھج دنتسھ رداق ،دننک
 ،تینما ،یشوخ رد ھمھ ھک دننیرفایب

  .دننک یگدنز شیاسآ و ،تمالس
OECD رقف زا فیرعت نیا اب، 

 هدزرقف شود رب ار رقف تیلوئسم
 شزرا یتسیلایرپما لواپچ و دزادنایم
 رامثتسا طسوت هدش دیلوت ھفاضا

 نارگراک دید زا ار ناگدنوش
 .دناشوپیم

 مورحم ینعی یعقاو یانعم ھب رقف
 شزرا زا رادقم نآ زا ناسنا ندش
 طسوت )تورث( هدش دیلوت ھفاضا
 ندروآرب یارب ھک ناگدنوش رامثتسا
  .تسا مزال وا ھیلوا یاھزاین
 رامثتسا ،یرادھیامرس عماوج رد
 ھک ییھفاضا شزرا زا ھک تسا هدنوش
 مورحم ،دنکیم دیلوت ار نآ  دوخ
 یاھزاین دوشیمن رداق و ددرگیم
 .دنک نیمأت ار دوخ ھیلوا
 طسوت هدش دیلوت ھفاضا شزرا سپ
 هدش ھچ ناسنا درایلیم ۵®۵ زا شیب
 تراغ ھب یرادھیامرس طسوت ؟تسا

 ،یللملانیب یاھکناب رد .تسا ھتفر
 رد و یناھج یاھنرسنک رد
 رپوس اھدص یکناب یاھباسح
  .دناهدش تشابنا ردرایلیم
 زا تسا ترابع ،یدیلوت نیشام کی
 تروص ھب ھفاضا شزرا یدام مسجت
 زا ھک نیشام نیا اب رگراک .نیشام
 شزرا ،هدش دیلوت شدوخ ناج یهریش
 نآ رادھیامرس و دنکیم دیلوت ھفاضا

 رھ لماع نیا .دربیم تراغ ھب ار
 ،ینامناخیب ھنوگ رھ ،رقف ھنوگ
 گنج ھنوگرھ ،اشحف و داسف ھنوگرھ
 .تسیناھج و یاھقطنم یریگرد و
 نیا .تسا رقف لماع ینارگ :دنیوگیم
 لواپچ لولعم ینارگ .تسین تسرد
 یلاخ یارب تسییھلیسو و تسا
 ناگدننک دیلوت یلاخ بیج رتشیب ندرک
 )تورث ناگدنزاس( .ھفاضا شزرا
 یورین ندش نارگ اب ،یعیبط روط ھب
 ھب دزم رتشیب تخادرپ ینعی ،راک
 ھک یتادیلوت ھمھ ،دننک دیلوت رگراک
 ،دننکیم هدروآرب ار یناسنا یاھزاین
 نارود رد یلو .دوشیم نارگ
 رصع رد هژیو ھب مسیلایرپما
 دنور سکع نایرج ،نویسازیلابولگ
 .دراد ار یعیبط
 .دنزادرپیمن ار نارگراک دزم اھهام
 اناجم ار راک یورین رگید نایب ھب
 داوم تمیق اتجیتن ،دننکیم بحاصت
 تفا زاگ و تفن لثم از یژرنا
 تسیابیم تلاح نیا رد .دنکیم
 .دوش نازرا یناسنا یگدنز یاھزاین
 زیچ ھمھ یطیارش نینچ رد اقیقد یلو
 ناشکتمحز و نارگراک .دوشیم نارگ
 .دنوشیم راچد یرابتبیصم رقف ھب
 یاھقباس یب شرتسگ یدزد و اشحف
 ...و دنباییم

 ھکلب درادن ینایاپ اھنت ھن ھسورپ نیا
 دیلوت ناماد رت هدرتسگ زور رھ
 رب .دریگیم ار ناشکتمحز و ناگدننک
 رد ،ناھج کناب یاھهداد یانبم

 رقف رد رفن درایلیم ۴®١ دودح ٢٠٠٨
 ،٢٠١۴ لاس رد ددع نیا .دندوب قلطم
  ،٢٠١٩ لاس رد و درایلیم ۵®٢ دودح

 قلطم رقف رد رفن درایلیم ۴®٣
 ھب طوبرم طقف دنور نیا .دناهدوب
 ریقف ای و ھتفای ھعسوت رتمک یاھروشک
 ھتفرشیپ یاھروشک ھکلب تسین

 الثم .دریگیم ربرد زین ار یتعنص
 دودح ،٢٠١٨ لاس رد ناملآ رد

 یگدنز رقف طخ رد مدرم ٪٧®١٨
 رتشیب هزورما دصرد نیا .دندرکیم
 .تسا

 نالعا )وناف( یناھج رابراوخ نامزاس
 داوم یناھج تمیق ھک تسا هدرک
 شیازفا ٪٣٠ ھتشذگ لاس رد یئاذغ
 لاس ھب تبسن تالغ تمیق .تسا ھتفای
 ایآ .دھدیم ناشن شیازفا ٪٢٢ ھتشذگ
 ھتشذگ لاس رد زین نارگراک دزم

 .ھن ؟تسا ھتشاد شیازفا ٪٣٠
 رد اھالاک ندرک نارگ اب .سکعرب

 ای و تخادرپ مدع و ،ناھج حطس
 مامت یتشیعم دبس ،اھدزم ندنام تباث
 ناشکتمحز و ناگدنوش رامثتسا
 .تسا هدش رتکچوک
 یرادھیامرس یاھیزاب ھقح زا یکی
 تالوصحم زا ملق ود ھک تسا نیا
 .دننکیم نارگ ھیجوت نودب ار ھیلوا
 هدش نارگ ھلغ و تفن ،دنیوگیم الثم
 ینارگ نیا زا یشان ھجیتن رد .تسا
 حطس رد هدش دیلوت تالوصحم مامت

 ھب یتقو یلو .دوشیم نارگ ناھج
 نیب هرذ اب ھلغ و تفن دیلوت ھسورپ
 قوقح ھک میوشیم ھجوتم مینک هاگن
 و اھهاگشیالاپ و یزرواشک نارگراک
 تسا ھتفرن الاب اھنت ھن تفن یاھهاچ
 هدش ھتساک نآ شزرا زا زور رھ ھکلب
 یعونصم ندرب الاب اب ھجیتن رد .تسا
 رالد درایلیم اھدص ،الاک ود نیا تمیق
 یاھروشک ناشکتمحز بیج زا
 نینچ نیا و .دنشکیم نوریب فلتخم
 ار نآ ،دنتسھ از رقف یئاھ ھسورپ
 یناھج عماوج قامعا ات و دننارتسگیم
 یایاوز نیرتادیپان و نیرتکچوک رد و
 .دنھدیم خوسر نآ
 یگنسرگ لماع لوا ھجرد رد رقف
 ماسقا و عاونا لماع یگنسرگ و .تسا
 ،هدرتسگ یاھریم و گرم  ،اھیرامیب

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 رد ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 !دیشاب اشوک نآ راشتنا
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 یاھیئاسران ،یگداوناخ تالضعم
 .تسا ...و یعامتجا

 رب نداھن شوپرس یارب یرادھیامرس
 هزنم و راک یورین لواپچ و تراغ
 و بیجع تاھیجوت ،دوخ نداد هولج
 الثم .دشکیم نایم ھب ار یبیرغ
 نیا ھمھ ثعاب انورک عویش :دنیوگیم
 مھ یراک .تسا ھتشگ تالضعم
 تداع یگنسرگ ھب دیاب .درک دوشیمن
 نویلیم ١۵٠ ھنوگچ یلو .دینک
 جنر نمزم یگنسرگ زا ھک یناکدوک
 تداع یگنسرگ ھب دنناوتیم ،دنربیم
 ؟دننک
 الاب هدرپ ھشوگ مھ یھاگ ھگ یلو
 یرادھیامرس یتاذ تلاذر و دوریم
  .دنایامنیم ار دوخ نآ سپ رد
 ھتفگ یراوک کم هاگشناد رد ایکیسوب
 یاھرازاب رد یزاب ھتفس« ھک تسا

 هدز نماد تمیق ناسون ھب زین یناھج
 تشاد راظتنا ناوتیم« اذل ».تسا
 ریاس ای رصم دننام یئاھروشک
 یارب یتالکشم ھنایمرواخ یاھروشک
 یب یب( ».دننک ھبرجت تالغ نیمأت

 )5.11.2021 یسراف یس
 ھک تسیئاھروشک زا یکی ناریا
 لامعا نارگراک رب راشف نیرتالاب
  :دراد ھبنج ود راشف نیا .دوشیم
 یارب دزم و قوقح تخادرپ مدع -١
  .رتشیب و لاس کی ای و هام دنچ تدم
 یب راک ای و تقوم یاھدادرارق -٢
 ار نارگراک ھک اضما دیفس ای دادرارق
 لثم یعامتجا تاناکما زا یرایسب زا
 نتفای ،نامرد و ھمیب قح زا هدافتسا
 مورحم هریغ و انکس لباق نکسم
 نارھت رد ھک یلئالد زا یکی .دزاسیم
 یارب یلحم ،گرزب یاھرھش و
 ،تسین ناشکتمحز و نارگراک یگدنز
 .رقف :تسا نیمھ
 و رتکچوک یعقاو روط ھب اھرھش
 و دنوشیم رتھنارادھیامرس ،رتیلمجت
 ،رتهدولآ ،رتهدرتسگ ناشفارطا

 .ددرگیم رتهدزرقف و رتغولش
 دنکیم یشالت ھنوگ ھمھ یرادھیامرس
 .دھد هولج ھنوگرگد ار رقف موھفم ات
 رقف زرم ٢٠١٨ رد ناھج کناب الثم
 ،ناریا ریظن یئاھروشک یارب ار
 ٨٠®٢ = رالد ٢٠®٣ ... و ھیکرت
 ،ناملآ ریظن یئاھروشک یارب و وروی
 وروی ٨٠®۴ =رالد ۵®۵ ...و اکیرمآ
 .تسا هدرک نیعم زور رد

 کی یارب ناریا ردً       اساسا رایعم نیا
 لمحت لباق ریغ یرگراک هداوناخ
 ریز رد هدوناخ ،دمآرد نیا اب .تسا

 .دریگیم رارق گرم طخ
 رد رقف طخ یعقاو روط ھب هزورما
 قوقح .تسا ناموت نویلیم ١٢ ناریا
 اب صصختم ھمین رگراک کی ھناھام
 .تسا ناموت نویلیم ۵ دودح ایازم
 ناریا مدرم ٪٨٠ زا شیب هزورما

 عقاو رد .دننکیم یگدنز رقف طخ ریز
 رد ناریا مدرم ٪٨٠ زا شیب
 یتشادھب ینماان و نمزم یگنسرگ
 شرتسگ ثعاب طیارش نیا .دنراد رارق
 لیبق زا رگید یاھیئاسران عیسو
 نیا ناینابرق .ددرگیم اشحف و دایتعا

 یئاھایفام یاھنامزاس روت اب طیارش
 نادرم تلود ھک دنوشیم دیص
 رارق اھنآ سأر رد یمالسا یروھمج
 .دنراد
 هژیو ھب دنزرف شورف للع زا یکی
 ملاس یاضعا شورف ،اھھچب رتخد
 ندش یشالتم ،ھیلک لثم ندب

 تاشیارگ رابتکالف شرتسگ ،اھهداوناخ
 رقف ،یسنج تایانج و یسنج کانلوھ
 .تسا یگنسرگ و
 ناشکتمحز تشیعم دبس ھک یماگنھ
 ،دوشیم رتکچوک و کچوک ھعماج
 ناصقن اضاقت یلو دراد دوجو ھضرع
 یگتسکشرو طیارش نیا رد ،دباییم
 و یدیلوت یاھھناخراک و اھهاگراک
 ثداح ینویلیم یاھیزاس راکیب
 رابگرم رقف ھب دوخ نیا ھک ددرگیم
 هریاد نیا .دوشیم یھتنم یمومع
 راتخاس زا یشان ،یناطیش
 زا یشان .تسیرادھیامرس
 نارادھیامرس ینیب ھتوک و یتسرپدوس
 .تسا یسایس و کیژولوئدیا ظاحل ھب
 یاھشزرا مامت رقف ،لاح نیع رد
 و ملاس طباور ،اھناسنا یلاعتم
 و داش ھیحور ،یعامتجا تالماعت
 و دربیم نیب زا ار یگدنز ھب تبثم
 رارق طوقس هاگترپ بل ار ھعماج
 .دھدیم
 ،رقف ندودز یارب دیاب رگراک ھقبط
 نتفای یارب .دیادزب ار یرادھیامرس
 مسیلایسوس دیاب شیوخ یتاقبط تمارک
 نیا ظفح یارب و دراد اپ رب ار
 ار ایراتلورپ یروتاتکید دیاب تمارک
 هدش نوگنرس نارگرامثتسا ھیلع
  .دھد نامزاس
 

 
 
 
 
 

 بزح
 زا متشھ شخب زا یتمسق ھتشون نیا
 هرابرد« ناونع اب نیلاتسا قیفر ھلاقم

 .تسا »مسینینل لوصا

 یهرود و بالقنا لبقام یهرود رد
 بازحا ھک زیمآ حلص شیب و مک یقرت
 تضھن رد ورین ثیح زا مود للملانیب
 یاھلکش و ھتشاد تدایس یرگراک
 و یساسا روص یناملراپ یهزرابم
 طیارش نیا رد ،دشیم باسح یلصا

 ھک ار یعطق و یدج تیمھا نآ بزح
                            ً     ینلع یاھدروخ و دز طیارش رد  ادعب
 و دوبن اراد ،دومن بسک یبالقنا
 عافد رد یکستوئاک ،دشاب تسناوتیمن
 مود للملانیب ھب هدراو تالمح زا
 رازبا مود للملانیب بازحا دیوگیم

 نیمھ ھب و گنج رازبا ھن ،دناحلص
 و گنج ماگنھ اھنآ ھک دوب مھ تھج
 ایراتلورپ یبالقنا یاھمایق یهرود
 یدج مادقا چیھ ھب ثبشت ھب رداق
          ً                    .تسا حیحص  الماک نیا .دندیدرگن
 نآ شیانعم ؟تسیچ نآ یانعم یلو
 درد ھب مود للملانیب بازحا ھک تسا
 دندروخیمن ایراتلورپ یبالقنا هزرابم
 دنتسین ایراتلورپ یهزرابم بازحا و
 قوس تردق یوس ھب ار نارگراک ھک
 یتاباختنا یاھهاگتسد ھکلب ،دنھد
 و ناملراپ تاباختنا یارب ھک دنتسھ
 نیا .دناهدش تسرد یناملراپ تازرابم
 تدایس یهرود رد ھک ھیضق
 مود للملانیب یاھتسینوتروپا
 ،ایراتلورپ یسایس یساسا تالیکشت

 یناملراپ نویسکارف ھکلب و دوبن بزح
 .تسا لیلد نیمھ ھب تقیقح رد ،دوب
 نیا رد بزح ،تقیقح رد ھک مینادیم
 رصانع و میامض زا یکی هرود
 .دوب یناملراپ نویسکارف یھعبات

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 رد ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 !دیشاب اشوک نآ راشتنا
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 نینچ رد ھک تسین تابثا ھب جاتحم
 رد یبزح نینچ ندوب اب و یطیارش
 تبحص یارب یئاج رگید اھراک سأر
 یارب ایراتلورپ یگدامآ فارطا رد
 .دنامیمن یقاب بالقنا

 عوضوم دیدج نارود روھظ اب یلو
هرود .درک رییغت  اساسا  ،هزات ی               ً      
 ،تاقبط راکشآ تامداصت یهرود
 ،ایراتلورپ یبالقنا تارھاظت یهرود
 یهرود ،ییایراتلورپ بالقنا یهرود
 نوگنرس یارب اوق میقتسم کرادت

 تموکح فرصت و مسیلایرپما نتخاس
 رد هرود نیا .تسا ایراتلورپ تسد ھب
 ار یدیدج لئاسم ایراتلورپ لباقم
 دیدجت زا دنترابع ھک دھدیم رارق

 رب یبزح تایلمع یھیلک نامتخاس
 تیبرت ،یبالقنا و هزات یھیاپ و ساسا
 یهزرابم یھیحور اب نارگراک
 ،تردق نتفرگ تسد ھب یارب یبالقنا
 اب داحتا ،رئاخذ بلج و ھیھت
 ،راوجمھ یاھروشک یاھرتلورپ
 شبنج اب مکحم یھطبار رارقتسا
 یاھروشک و تارمعتسم یھاوخیدازآ

 روصت .هریغ و هریغ و لقتسم ریغ
 اب ناوتیم ار هزات لئاسم نیا ھک نیا
 قباس تارکمد لایسوس بازحا یاوق

 طیارش رد ھک یبازحا ینعی ،دومن لح
 امن وشن مسیراتناملراپ زیمآ حلص

 ار دوخ ھک تسا نیا شیانعم ؛دناھتفای
 تسکش و لماک نامرح و سأی ھب
 نینچ نتشاد .میزاس موکحم ملسم
 بازحا ھک یماگنھ ،شود رب یفیاظو
 شیانعم دنتسھ روما سأر رد یمیدق
 ندمآرد لماک حالس علخ تلاح ھب
 ھک تسین تابثا ھب مزال .تسا
 نینچ اب تسناوتیمن ایراتلورپ
 .دزاسب یتیعضو

 ،دیدج بزح سیسأت موزل تساجنیا زا
 یبزح ،یبالقنا بزح ،زرابم بزح
 دناوتب ات روسج تیافک ردق ھب
 هار رد هزرابم ھب ار اھرتلورپ
 یهزادنا ھب ،دھد قوس تردق فرصت
 طیارش رد دناوتب ات برجم یفاک

 ھب یبالقنا عاضوا یهدیچیپ و ضماغ
 یفاک یهزادنا ھب ،درب یپ اھراک ھنک
 ھنوگ رھ زا ات فاطعنا تیلباق یاراد
 .درذگب دوصقم هار رد یئرمان عناوم

 نوگنرس روصت یبزح نینچ نودب
 ندروآ تسد ھب و مسیلایرپما نتخاس
 .درک دیابن مھ ار ایراتلورپ یروتاتکید

 .تسا مسینینل بزح دیدج بزح نیا

 ھچ زا دیدج بزح نیا تایصوصخ
 ؟تسا رارق

 یھقبط گنھآ شیپ ھباثم ھب بزح -١
 دیاب بزح زیچ رھ رب مدقم .رگراک
 بزح دشاب رگراک یھقبط گنھآ شیپ
 ،رگراک یھقبط رصانع نیرتھب دیاب
 دح یب تیمیمص و یبالقنا براجت
 ھب ایراتلورپ راک ھب تبسن ار ناشیا

 یارب بزح یلو  .دیامن بذج دوخ
 ھب دیاب دشاب گنھآ    ً               شیپ  اتقیقح ھک نیا
 نیناوق ھب ملع و یبالقنا یروئت
 .دشاب حلسم ،بالقنا نیناوق و تضھن
 یربھر ھب بزح تروص نیا ریغ رد
 ایراتلورپ ندرب و ایراتلورپ یهزرابم
 ھک یبزح .تسین رداق دوخ لابند ھب
 یگنوگچ تبث ھب طقف ار دوخ تیلاعف
 رگراک ھقبط یهدوت راکفا و نارذگ
 وردوخ تضھن لابند رد و دنک دودحم
 یدیقال و دوکر عفر ھب رداق ،هداتفا

 و ،دشابن اھتضھن ھنوگ نیا یسایس
 رتارف اپ ایراتلورپ ینآ عفانم زا دناوتن
 ماقم ھب لوصو ات ار اھهدوت و هداھن
 ءاقترا ایراتلورپ یتاقبط عفانم کرد
 .دشاب یقیقح بزح دناوتیمن ،دھد
 رگراک یھقبط شیپاشیپ رد دیاب بزح
 ھقبط زا رتنیبرود ،ھتفرگ رارق
 لابند ھب ار ایراتلورپ و دشاب رگراک
 و عیاقو لابند رد ھک نیا ھن دربب دوخ
 بازحا .ددرگ ناور وردوخ تانایرج
 ار »یور ھلابند« ھک مود للملانیب
                   ُ       ناگدننک ارجا و لام ع دننکیم جیورت

 یتسایس ینعی یزاوژروب تسایس
 رازبا ھب ار ایراتلورپ ھک دنتسھ
 موکحم یزاوژروب تسد رد ضحم

 دجاو ھک یبزح طقف .دزاسیم
 و هدوب ایراتلورپ گنھآ شیپ یھیرظن
 ار اھهدوت ھک دشاب ھتشاد ار نآ تیلباق
 ءاقترا یتاقبط عفانم کرد حطس ات
 یھقبط دناوتیم یبزح نینچ طقف ؛دھد
 مسینوینویدرت هار زا ار رگراک
 یسایس یورین ھب ھتخاس فرصنم
 .دیامن لیدبت یلقتسم

 رگراک یھقبط یسایس یاوشیپ ،بزح
   .تسا

 تالکشم یهرابرد الاب رد نم
 یگدیچیپ و رگراک یھقبط یهزرابم
 و یژتارتسا و هزرابم تیعقوم
 و ھلمح و رونام و رئاخذ و کیتکات

 نیا یگدیچیپ .متفگ نخس ینیشن بقع
 گنج طیارش زا رگا ھنیآ رھ طیارش
 تسیک .تسین رتمک نآ زا دشابن رتشیب
                ُ       یپ طیارش نیا ھن ک ھب دناوتیم ھک
 نیا رد دناوتیم ھک تسیک .دربب

 ھب ار رگراک یهدوت اھنویلیم طیارش
 رھ ؟دنک یئامنھار یحیحص روط
 تسکش راچد دھاوخن ھک یشترا
 داتس یاراد تسا روبجم ،ددرگ
 ھک تسین حضاو ایآ .دشاب یبرجم
 دشابن لیام ھک یتروص رد ،ایراتلورپ

 دوخ یناج نانمشد یھمعط ار دوخ
 زا دناوتیمن یلوا قیرط ھب ،دزاس
 نیا اما ؟دشاب زاین یب یداتس نینچ
 بزح طقف داتس نیا ؟تسا اجک داتس
 .دشاب دناوتیم ایراتلورپ یبالقنا

 ،یبالقنا بزح نودب رگراک یھقبط
 .تسا داتس نودب شترا

 .تسا ایراتلورپ یگنج داتس بزح

 شیپ یھتسد طقف دناوتیمن بزح اما
 لاح نیع رد دیاب وا .دشاب گنھآ
 زا یئزج و ھقبط گنھآ شیپ یھتسد
 یتایح یاھ ھتشر مامت اب ھک دشاب ھقبط
 ھک مادام .دراد یگتسب نآ ھب دوخ
 یھقبط و دناھتفرن نیب زا تاقبط زونھ
                ً                 زا ھک یدارفا زا  امئاد ایراتلورپ

 رپ دنوشیم جراخ رگید تاقبط
 یھقبط یھمھ ھک مادام و ددرگیم
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 یھتسد حطس ات تسا ھتسناوتن رگراک
 نیب توافت ،دبای یلاعت گنھآ شیپ
 یھقبط یھیقب اب گنھآ شیپ یھتسد
 ریغ یاھهدوت و اھیبزح نیب ،رگراک
 .دورب نایم زا دناوتیمن مھ یبزح
 عاطقنا ھب فالتخا نیا هاگ رھ یلو
 رود یلک ھب هدوت زا بزح و هدش لدب
 تروص نیا رد دنامب اھنت و هداتفا

 جراخ ندوب بزح لاح زا مھ بزح
 یاھهدوت اب بزح هاگرھ .دش دھاوخ
 هاگرھ ،دشاب ھتشادن دنویپ یبزح ریغ
 یبزح ریغ یاھهدوت و بزح نیب
 هاگرھ ،دشاب ھتشادن دوجو یگتسباو
 دننکن لوبق ار یو یربھر اھهدوت نیا
 رابتعا یاراد هدوت نیب رد بزح و
 دناوتیمن ،دشابن یسایس و یقالخا

 .دنک یربھر ار ھقبط

                        ً      زا دیدج وضع رازھ تسیود  اریخا
 لوبق ام بزح رد نارگراک نیب
 نایاش ھتکن نیا اج نیا رد .دندیدرگ
 یبزح ریغ یهدوت ھک تسا ھجوت
 زا رتشیب صاخشا نیا دورو ھب تبسن

 جرخ ھب ھقالع و تیلاعف اھنآ دوخ
 بزح ھب ءاضعا ندنالوبق رد و هداد
و هدومن تکرش  ادج  بیوصت نودب              ً   
 نیا .دندشیمن لوبق هزات ءاضعا ناشیا

 یاھهدوت ھک تسا نآ زا یکاح تقیقح
 ام بزح ،یبزح ریغ نارگراک عیسو
 و کیدزن بزح و دوخ بزح ار
 ماکحتسا ھب و هدرمش دوخ دنواشیوخ
 دندنمقالع ناج و لد زا نآ یھعسوت و
 ار شیوخ تشونرس رطاخ بیط ھب و
 .دنیامنیم ضیوفت نآ یربھر ھب
 دوجو نودب ھک تسین تابثا ھب جاتحم
 ھک ،یقالخا یئرمان یاھھتشر نینچ
 یبزح ریغ یاھهدوت اب ار بزح
 تسناوتیمن بزح ،دنکیم لصتم
 .ددرگ دوخ یھقبط عطاق یورین

 رگراک یھقبط کفنیال ءزج بزح
 .تسا

 :دیوگیم نینل

 تھج نیا ھب و میتسھ ھقبط بزح ام«
ھقبط مامت  ابیرقت  ،گنج عقوم رد و(          ً       
     ً                           مامت  اقیقحت یلخاد گنج نارود رد
 ام بزح یربھر تحت دیاب )ھقبط
 ام بزح ھب و هدومن لمع ھب مادقا

 رتلصتم و رتکیدزن رودقملا یتح
 ھک دشیم روصت ھچ نانچ یلو ،ددرگ
ھمھ  ابیرقت ای ھمھ هراب کی  اب ھقبط ی   ً                      
 ات دناوتیم یرادھیامرس میژر دوجو
 شیپ یھتسد تیلاعف و مھف حطس
 لایسوس بزح ینعی دوخ گنھآ
 نینچ ،دبای یلاعت شیوخ تارکمد
 "یور ھلابند" و مسیوولینام یروصت
 یلقاع تارکمد لایسوس چیھ .دوبیم
 ھتشادن دیدرت ھلأسم نیا رد لاح ھب ات
 یرادھیامرس میژر دوجو اب ھک تسا

 یرگراک یھیداحتا تالیکشت یتح
 بقع یاھرشق مھف ھب و رتیودب ھک«
 ھمھ دناوتیمن )تسا رتکیدزن هدنام
ھمھ  ابیرقت ای و  ار رگراک یھقبط ی   ً            
 نیب توافت ندرک شومارف .دریگ ارف
 یئاھهدوت مامت و گنھآ شیپ یھتسد
 و دنوشیم بلج نآ فرط ھب ھک
 یھتسد یمئاد یھفیظو ندرک شومارف
 شیپ زا شیب ءاقترا ھک گنھآ شیپ
 شیوخ یقرت حطس ات عیسو راشقا
 بیرف ار نتشیوخ یانعم ھب ،تسا
 تیمھا نتشاد رود رظن زا و نداد
 فئاظو نیا ندرک کچوک و فئاظو
 ھحفص – ۶ دلج ھب عوجر( ».تسا

 .)یسور پاچ – ٢٠۶ – ٢٠۵

 لکشتم یھتسد ھباثم ھب بزح -٢
 یھتسد طقف بزح .رگراک یھقبط
 رد .تسین رگراک یھقبط گنھآ شیپ

ً                            اعقاو دھاوخب بزح ھک یتروص
 دیاب ،دیامن یربھر ار ھقبط یهزرابم
 یھقبط لکشتم یھتسد لاح نیع رد
 رد بزح فئاظو .دشاب زین دوخ
 میظع هداعلاقوف یرادھیامرس طیارش
 رد دیاب بزح .تسا نوگانوگ و
 لماکت لکشم و تخس رایسب طیارش
 ایراتلورپ یهزرابم یجراخ و یلخاد
 ھک یعقوم رد ،هدومن یربھر ار
 زا ار نارگراک تسا یضتقم عاضوا

 دزاس جراخ یوق نمشد یھبرض ریز
 ریغ رگراک یهدوت اھنویلیم رد و
 و طابضنا حور یبزح ریغ و لکشتم
 و هزرابم رد ندرک راک ھشقن یور زا

 ار تناتم و یرادیاپ و تالیکشت حور
 نیا یتقو ،بزح یلو .دیامن داجیا
 دوخ ھک دھد ماجنا دناوتیم ار فئاظو
 یھتسد و ماظتنا و طابضنا یھمسجم
 دوجو نودب .دشاب ایراتلورپ لکشتم
 یربھر باب رد مھ ینخس طیارش نیا

 زا ایراتلورپ یهدوت اھنویلیم یقیقح
 .دشاب نایم رد دناوتیمن بزح فرط

 رگراک یھقبط لکشتم یھتسد بزح
 .تسا

 یلکشتم دحاو کی بزح ھک رکف  نیا
 ھک یفورعم یدنب لومرف نمض تسا
 یبزح یھمان نیئآ مکی یهدام رد نینل
 نآ رد و ھتشگ میکحت ،تسا هدرک ام
 عومجم زا تسا ترابع بزح اج
 نانچ نآ ؛بزح یاضعا و تالیکشت
 یاھتالیکشت زا یکی ھب ھک یئاضعا

 زا ھک اھکیوشنم .دنشاب ھتسباو بزح
 لومرف نیا دض رب ١٩٠٣ لاس نامھ
 ضوع رد ،دندومن ضارتعا ھب عورش
 داھنشیپ یرگید »متسیس« ،نآ
 دورو زا دوب ترابع ھک دندرکیم
 وضع »مسا« قالطا و ھنارس دوخ
 شناد« و »روسفورپ« رھ ھب بزح
 باصتعا« و »لیامتم« و »زومآ
 بزح زا ءاحنا زا یوحن ھب ھک »هدننک
 زا کی چیھ رد یلو هدرک یرادفرط
 و هدشن لخاد یبزح یاھنامزاس
 تابثا ھب جاتحم .دوش لخاد دھاوخیمن
 بیجع »متسیس« نیا هاگرھ ھک تسین
 دیدرتالب ،دشیم لومعم ام بزح رد
 زا بزح هدرک رپ ھب رجنم
 رییغت و نازومآ شناد و اھروسفورپ
 ریغ »عامتجا« کی ھب نآ تیھام
 طابضنا یب و هدنکارپ و لکشتم
 یایرد رد ھک یعامتجا ،دیدرگیم
 نیب دحرس و هدش قرغ »نیلیامتم«
 فئاظو و هدودز ار ھقبط و بزح
 ریغ یهدوت ءاقترا هار رد ار بزح
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 گنھآ شیپ یھتسد حطس ھب لکشتم
 رکذت ھب مزال رگید .تخادنایم اپ ریز
 »متسیس« نینچ اب ھک تسین
 تسناوتیمن ام بزح ،یتسینوتروپا
 یھقبط یهدننک لکشتم یھتسھ شقن
 ءافیا ام بالقنا نایرج رد ار رگراک
 .دیامن

 :دیوگیم نینل

 دودح فترام قیفر رظن ھطقن زا«
 اریز ،دنامیم صخشمان یلک ھب بزح
 دوخ« دناوتیم »هدننک باصتعا رھ«
 یهدیاف .»دیامن مالعا بزح وضع ار
 عیسو راشتنا ؟تسیچ یگدنکارپ نیا

 نامزاس راکفا دیلوت ،نآ ررض .»مان«
 ھقبط ندومن طولخم ھب عجار ھنانکش

 ھحفص – ۶ دلج ھب عوجر( ».بزح و
 .)یسور پاچ – ٢١١

 عومجم زا ترابع طقف بزح یلو
ً           انمض بزح .تسین یبزح تالیکشت

 تالیکشت نیا دحاو متسیس زا ترابع
 کی رد نانآ یمسر عامتجا و
 یاراد ھک تسا یدحاو یھعومجم
 هدننک یربھر ینیئاپ و یئالاب تاماقم
 و تیرثکا زا تیلقا تعاطا و
 یارب ءارجالایمتح یلمع تامیمصت
 نودب .دشابیم بزح یاضعا یھمھ
 دناوتیمن بزح ،طیارش نیا دوجو
 تیلباق و هدوب لکشتم لک دحاو کی
 یهزرابم لکشتم و مظنم یربھر
 .دشاب اراد ار رگراک یھقبط

 :دیوگیم نینل

   ً                      کی  امسر و لکشتم ،ام بزحً       اقباس«
 زا ییھعومجم طقف ھکلب ،دوبن ھچراپ
 نیا ھب و دوب یصوصخ تاجتسد
 زج زین تاجتسد نیا نیب طباور ببس
 تسناوتیمن رگید کی رب یرکف ریثأت

 بزح ام ،نونکا .دشاب یرگید زیچ
 داجیا نآ ینعم ھک میاهدش لکشتم
 ذوفن ھب یرکف ذوفن لیدبت ،تردق
 تاماقم زا رتنیئاپ تعاطا ،تردق

 ھب عوجر( ».دشابیم یبزح رتیلاع
 ....)٢٩١ ھحفص – باتک نامھ

 

  

 
 
 

 
 
 

 !دیوش 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  
 

 


