
 

!دیوش دحتم ناھج یایراتلورپ  

 بزح رد باعشنا هرابرد

 ناریا تسینومک
 رد ناریا یتسینومک شبنج رگید راب
 باعشنا ،مسیلانویسان لالخا رثا
 ناریا تسینومک بزح رد ار یرگید
              ً                     ھنوگ رھ فلاخم  اقیمع ام .درک ھبرجت
 یتسینومک شبنج ھک میتسھ یباعشنا
 نیا ھک لاح .دنک فیعضت ار ناریا
 نیا ام راظتنا ،تسا ھتفای ققحت باعشنا
 نیبام یف تالضعم حانج ود ھک تسا

 یردلق و رایتخا ھب شتآ قیرط ھب ھن ار
 و یھیحور اب ھکلب ،رگیدکی ھیلع
 .دنیامن لح یرتلورپ یھناندمتم یهویش
 
 
 
 
 
 

 ینارگ داجیا اب یرادھیامرس
 ار ناشکتمحز ناج هراصع
 .دکمیم

 ھعماج ھب طوبرم تسییهدیدپ ینارگ
 دوس بسک اب تسا ھطبار رد و یتاقبط
 ھجیتن رد .مکاح ھقبط طسوت رتشیب
 لواپچ دمآ راک رازبا کی ینارگ
 یهدوت رایتخا رد ھک تسیشزرا
 .تسا ناشکتمحز و نارگراک
 ھک تسیرازبا ینارگ رگید نایب ھب
 تیرثکا بیج مکاح ھقبط نآ طسوت
 تیلقا کی نابنا و دنکیم یلاخ ار مدرم
 نیا رد .درابنایم ار ھعماج رد یزیچان
 ،مسیلایرپما نارود ینعی ،نارود
 نآ اب ھک تسیرادھیامرس رازبا ینارگ
 ھیلک و ناگدنوش رامثتسا یتسھ
 مزال ھفاضا شزرا ینعی ناشکتمحز
 .دکمیم ار اھنآ یگدنز ھمادا یارب
 طقف ھن )رازبا نیا( ینارگ ھک نیا ھجیتن
 یاھروشک ھیلک رد ھکلب ناریا رد
 راک ھب یرادھیامرس طسوت ناھج
 ناوتیم ارذگ یھاگن اب .دوشیم ھتفرگ

 لیئوزاگ تمیق :درک تابثا ار اعدم نیا
 دودح ناملآ رد ١٨/١/٢٠٢١ رد

 رد و وروی ٢١٩|١
 وروی ۵٧٩|١ دودح١٨/١/٢٠٢٢

 ینعی تسا ھتفای شیازفا
 ناوتیم ار دصرد نیمھ  .٪۵٣|٢٩

 یاھروشک رگید و ایلاتیا ،ھسنارف رد
 .تفرگ یپ زین یئاپورا
 رد ناملآ رد  غرم مخت ھناش کی

 رد و وروی ١٩|١ ،١٨/١/٢٠٢١
 ھضرع وروی ۵٩|١ ،١٨/١/٢٠٢٢

 شیازفا ینعی .تسا هدش
 دزم ھن تدم نیا رد .یدصرد ۶١|٣٣

 دزم ھن و یتفن یاھنرسنک نارگراک
 رویط شرورپ یاھتکرش نارگراک
 رد ینارگ نیا .تسا هدیدرگ ھفاضا

 رد و ٪۵٣|٢٩ دودح لیئوزاگ ھنیمز
 ٪۶١|٣٣ دودح غرم مخت یھنیمز
 رادقم نامھ و یلاخ ار نارگراک نابنا

 .تسا ھتشابنا نارادھیامرس نابنا ھب ار
 ساسحا یللملانیب یرادھیامرس هاگرھ
 تصرف و ترورض نونکا ھک دنک
ً          الماک یاھناھب اب ،تسا رتشیب لواپچ
 کی تمیق هدش امن خن و یقطنم ریغ
 یاھالاک دیلوت ناینب ھک یساسا یالاک
 لاغز ،زاگ ،تفن لثم تسھ زین رگید
 یشان ھک دنربیم الاب ار نھآ ای و گنس
 و لوصحم نیمھ تمیق نآ زا
 کلف ھب رس نآ ھب ھتسباو یاھلوصحم
 .دشکیم
 خیرات رد یسراف یس یب یب

 تفن تمیق شیارفا تلع ١٨/١/٢٠٢٢
 اھشنت شیازفا اب» :دسیونیم نینچ ار
 اھیثوح ریخا ھلمح و ھنایمرواخ رد
 یاھرازاب رد تفن تمیق ،نمی رد
 نیرتالاب ھب و ھتفای شیازفا یناھج
 هدیسر یدالیم ٢٠١۴ لاس زا خرن
 رھ زورما حبص تالماعم رد ...تسا
 کی دودح شیازفا اب تنرب تفن ھکشب
 ھک دیسر تنس ٣٣ و رالد ٨٧ ھب رالد
 تفھ زا شیب دودح زا خرن نیرتالاب

 .تسا هدوب نونکات شیپ لاس

 یارب اکیرمآ برغ تفن ھکشب رھ
 تنس ٣۶ و رالد کی مھ یتآ تالماعم
 .دیسر رالد ٨۵ زا شیب ھب و دش رتنارگ
 ماقرا نیا ھب تفن تمیق ھک یراب نیرخآ

 یدالیم ٢٠١۴ لاس ربتکا ھب دوب هدیسر
 «.ددرگیمرب
 ،دناهدرک ھلمح اھیثوح :تسا نیا ھناھب
 نارگ ار تفن و هدش هدنارپ یکشوم
 نیا اب یتفن یاھتکرش .تسا هدرک
 ار ناھج مدرم رتشیب ٪١۶|١ ھناھب

 ینعی تفن نیا لوصحم .دننکیم تراغ
 دوشیم ھضرع رازاب ھب ینامز نیزنب
 ٪٨۵ ات ۶۵ دودح نآ رب تلود ھک
 زا تایلام نیا ھک دشاب ھتسب تایلام
 نینچ اب دیلوت .دوشیم ھتفرگ مدرم
 ار تالوصحم تمیق ،ینارگ نیزنب

 .دھدیم شیازفا ربارب دنچ
 ھب ینارگ زا  نینچ نیا یرادھیامرس

یم هدافتسا لواپچ  رازبا تروص  .دنک                 ِ          
 ینارگ رازبا زا یرادھیامرس ینامز
 ھب نآ یتاذ نارحب ھک دنکیم هدافتسا
 اھرابنا رد اھالاک ینعی دسرب جوا
 نارحب نیا .دشاب دکار ھیامرس و ھشابنا
 یپ رد ار یرادھیامرس راتخاس گرم
 یروآ دوس دیاب نآ زا تاجن یارب .دراد
 یتاظحل نینچ رد .دروآ دوجو ھب
 نیا زا تفر نورب هار اھنت ینارگ
 یتاذ نارحب یلو .تسا نارحب

 رد تسین یئاھتنا ار یرادھیامرس
 یرادھیامرس ماظن رد ینارگ ھجیتن
 هارمھ ھک تسا هدنیازف و یمئاد یرما
 و رتھنسرگ ،رتهراوآ مدرم یاھهدوت نآ

 .دندرگیم رتبارخ ھناخ
 نارگ لیلد یب ار نیزنب زین ناریا رد
 یلاخ ھنیزخ“ لیلد ھب ارھاظ( دندرک
 مامت نآ زا یشان ھک )“تلود
 دنچ یگدنز یرورض تالوصحم
 .دش نارگ ربارب
 حیضوت نوناق رب هوالع روشک نیا رد
 زین یرگید لماوع قوف رد هدش هداد
 :دناھتشگ ینارگ ثعاب

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
 دیدنویپب
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 زا یرایسب و نارادساپ هاپس -١
 زا یشخب ینعی – ناریا نادرمتلود
   ً               ھن  اساسا ار تورث – مکاح یزاوژروب
 و یرھش تعنص دشر قیرط زا
 تالوصحم شیازفا و یزرواشک
 یاھالاک دورو هار زا ھکلب ،یلخاد
 تھج نیدب .دنروآیم تسد ھب یجراخ
 تالوصحم دیلوت و عیانص نتفرگاپ اب
 یتعنص ھچ و یزرواشک ھچ یلخاد
 نیا ورین مامت اب و هدوب فلاخم یرھش

 ھجیتن .دنناشکیم دوکر  ھب ار عیانص
 ترورض ،ھناراک تیانج مادقا نیا
 ھک تسیئاھالاک زا یرایسب تادراو
 تیمھا مدرم یلومعم یگدنز یارب
 هرصاحم تحت ناریا .دراد لوا ھجرد
 دورو ارھاظ اذل .تساکیرمآ یداصتقا
 ھب ور تیعونمم اب اھالاک زا یرایسب
 دراو ھک تسیاھناھب رما نیمھ .تسور
 لخاد رد ار دوخ یاھالاک ،ناگدننک
 لومعم تمیق ربارب نیدنچ روشک
 .دننک ھضرع

 رد ھک یمیظع تورث زا یشخب -٢
 درایلیم داعبا رد ،دوشیم دیلوت ناریا
 :دوریم ردھ ھب ھنیمز ود رد یرالد
 نادرمتلود یصخش باسح ھب -فلا
 رد اھنآ نادنواشیوخ و دوشیم زیراو
 اھرصق رد یتسیلایرپما یاھروشک
 رد .دننارذگیم شوخ و دننکیم یگدنز
 ۶ جورخ زا یزکرم کناب ،دروم نیا
 لاس لوا هام شش رد رالد درایلیم

 یرازگ ربخ و دھدیم عالطا ١۴٠٠
 ھتشذگ لاس ١۶ رد ھک دسیونیم رھم
 ردایلیم ١٧١ دودح صلاخ روط ھب
 ھک هدش جراخ روشک زا ھیامرس رالد

 ھتشذگ لاس ود رد نآ درایلیم دص
 یاھهداد زا سابتقا( تسا ھتشگ جراخ
 )18.1.2022 – ھنامز ویدار
 یارب ناریا رد تورث زا یشخب -ب
 لثم یتسیرورت یاھهورگ تیوقت

یث وح  یاھتلود ای و یبعشلادشح و اھ  ٍ  
 ھب هریغ و ھیروس تلود لثم یعجترم
   ً          رب  الثم .دوشیم ریزارس اھنآ یوس
 جراخم ،للم نامزاس دروآرب یانبم
 رالد درایلیم ۶ ھنالاس ھیروس رد ناریا

 ھنیزھ رالد درایلیم ٣۶ ینعی .تسا
 رد یلخاد گنج لاس ۶ رد ناریا

 ١۴ کمک زا ریغ ھنیزھ نیا .ھیروس
 راشب تلود ھب ناریا یرالد درایلیم
 ٢۶ دنفسا – یس یب یب( .تسا دسا
 ...و )٢٠١٨ ھیروف
 جراخم دیاب ھک ناریا ھجدوب اذل

 ات ،دھد ششوپ ار ھعماج یرورض
 ھناوتشپ نودب دصرد ۵٠ زا شیب
 نآ نیمأت یارب زین یعبنم چیھ و دنامیم
 ندرک ھنیپ ھلصو هار اھنت .درادن دوجو
 و ینارگ داجیا ھجدوب رسک نیا

 ھب مزال .تسا مدرم ندرک ھسیکرس
 لوپ نیمھ زا یشخب ھک تسیروآدای

 تلود ھنازخ ھب زین هدش تراغ
 تسین ھب رس هار نیب و دسریمن
 .ددرگیم

 زا .ناریا لوپ شزرا شکورف -٣
 – لایر – ناریا لوپ ھتشذگ یاھلاس
 رد ار دوخ شزرا فقوت یاھظحل نودب
 هداد تسد زا رگید یاھزرا لباقم
 لوپ شزرا ھک یدصرد رھ اب .تسا
 دصرد نامھ اب ،دنکیم تفا ناریا
    ً           رگا  الثم .دنوشیم نارگ زین سانجا
 ناموت نویلیم کی روامس کی تمیق
 ھتساک دصرد ۵٠ ناموت شزرا و دشاب

 ناموت نویلیم ۵|١ دیاب روامس ،دوش
 ظفح شاقباس شزرا ات دوش ھصرع
 .ددرگ
 دوب ربارب ٢٠١۶ لاس رد رالد شزرا
 زورما .ناریا لایر ٣۴٢۵٠ اب
 ربارب رالد شزرا )٢٠٢٢ ھیوناژ١٨(
 رگید نایب ھب .لایر ٢٧٧٠٠٠ اب تسا
 ھتشذگ لاس ۵ ضرع رد رالد شزرا
 شیازفا % 708.76 لایر لباقم رد
 زین سانجا تمیق ھجیتن رد .تسا ھتفای
 ھتفای شیازفا دصرد نیمھ اب ناریا رد
 و نادنمراک و نارگراک دزم یلو .تسا
 ھتشاد شیازفا هزادنا نآ ات طقف نیملعم
 طخ ریز ناریا مدرم تیرثکا ھک تسا
 .دننکیم یگدنز رقف
 لماع رقف ھک دنتسھ یعدم یضعب
 سب تسیئاعدا نیا .تسا ینارگ

 و ینارگ لولعم رقف .چوپ و تسردان
 .تسا رقف لماع ینارگ
 اھنآ زا یشان و رقف و ینارگ هزورما
 تیرثکا یگدنز ،یعامتجا دسافم ھیلک
 لمحت لباق ریغ ار نیمزرس نیا مدرم
 بالقنا ثعاب رقف و ینارگ .تسا هدرک
 ،باصتعا ثعاب یلو دوشیمن
 .ددرگیم شروش و ینابایخ تازرابم
 رگا ھک دنتسھ یئاھناینب اما اھنیا

 و نامورحم هدننک یربھر نامزاس
 تسینومک بزح – ناگدنوش رامثتسا

 نیا و ،دریگ لکش – ناریا نیتسار
 شتآ ،دزاس مجسنم و دحتم ار لماوع
 ناریا یرادھیامرس ماظن ناینب بالقنا

 و رقف و ینارگ و دچیپیم مھ رد ار
 ار دایتعا و گنج و یراکیب ،یگنسرگ
 .دنکفایمرب ھشیر زا
 
 
 
 
 
 
 
 و نیتبآ شاتکب دمع لتق
 ھیامرس میژر یگدیسوپ
 شاتکب ١٨/١٠/١۴٠٠ خیرات رد
 هار زرابم و رعاش ،هدنسیون ،نیتبآ
 ناریا هدیدتمس مدرم یزورھب و یدازآ
 رثا رد ،ناریا ناگدنسیون نوناک ریبد و
 ،نادنز رد یمسج و یحور یاھراشف
 فرط زا ھناھاگآ ھک انورک یرامیب
 ،دشیم دس وا یاوادم نادنز نیلوئسم
 .تشذگرد
  ناریا یمالسا یروھمج دساف میژر/
 
 هدارا و بالقنا دایرف ،یدازآ یادن
 یدرف ار نیون ھعماج نتخاس یارب
 ،اھنآ یتاقبط روعش رد .دنیبیم
 و بالقنا دوبان یانعم ھب درف یدوبان
 تساوخ .لطاب لایخ یھز .تسیدازآ
 و رامثتسا زا ندش اھر ،نتسیز دازآ

 تیرثکا تساوخ ،گنج و بوکرس
 نیرتقیمع .تسا ھعماج کی داحآ

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
 دیدنویپب
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 .تسا ناریا یایراتلورپ تساوخ
 یدازآ یارب دنبرد ناسنا اھنویلیم
 نیا طسوت دایرف نیا و دنشکیم دایرف
 شرع ھب یبالقنا و زرابم نآ ای و
 دتلغ رد نیمز رب وا رگا .دسریم
 ،رتراوتسا یاهدارا اب رفن نارازھ
 ملع دق رتهدنبوک یتشم و رتاسر یایرف
 خیرات یدنمنوناق نیا .درک دنھاوخ
 نوناق نیا زا .تسا یتاقبط هزرابم
 .تسین یزیرگ
 ھن و نیلوا ھن نیتبآ شاتکب دمع لتق
 طسوت هدش راتتسا لتق نیرخآ
 یتسیشاف میژر یئاضق یاھهاگتسد
 و میژر لاگنچ ھتشذگ رد .تسا ناریا

 نوخ ھب یئاھدرگش نینچ اب شنادالج
 ...و یبوجحم مانھب ،یراتخم و هدنیوپ
 نینچ زین هدنیآ رد و ھتشگ نیگنر
  .تفرگ دھاوخ تروص یتایانج
 ییھعماج رھ رد یسایس ناینادنز
 شخب ،ناریا یھعماج ھلمجنم
 راکادف و دمآراک ،لاعف ،رایشوھ
 ھنابلط یدازآ ،کیتارکمد یاھشبنج
 ناینادنز .دنتسھ ھعماج نآ یتسینومک و
 ناربھر دنبرد شخب ،یسایس
 رھ رظن نیا زا .دناھناگھس یاھشبنج
  عفانم و هاگدید زا  یسایس ینادنز
 ناریا یتسیشاف – یرادھیامرس میژر
 تیدوجوم ھک تسا یکانرطخ رصنع
 .دشکیم لاؤس ریز ار مکاح ماظن
 ماظن یھلاس ۴٠ خیرات رگا

 زا ار یمالسا یروھمج یرادھیامرس
 ار یریگمشچ تارییغت ،مینارذگب رظن
 یاھهاگتسد دروخرب یھطبار رد
 هدھاشم مدرم اب میژر یماظن و یئاضق
 .مینکیم
 یھئطوت و ینابیتشپ اب میژر نیا
 مدرم ھیلع یتسیلایرپما یاھروشک
 تیرثکا تساوخ و ھقطنم و ناریا
 تکرش نارگراک هژیو ھب و مدرم عطاق
 ،یولھپ میژر ینوگنرس تھج تفن

 یادص رھ نامز نآ رد .تفرگ لکش
 یشخب طسوت ،تساخیمرب ھک یفلاخم
 شوماخ حلسم یاھورین و مدرم زا
 .دشیم

 رھ قارع و ناریا گنج ھسورپ رد
 مدرم ھب تنایخ رھم اب یفلاخم یادص

 روط ھب نیسح مادص اب شزاس و ناریا
 گنج زا دعب .دیدرگیم بوکرس ینلع
 ھناحضتفم تسکش و قارع و ناریا

 و ھنانئاخ یاھتسایس تلع ھب ،میژر
 اب ھطبار رد نیمکاح یمدرم دض
 و ناگدنوش رامثتسا راشقا تشیعم
 زا یئاھشخب شروی رطخ ،نکراک
 ار ماظن ،ھعماج راشقا نیرتیناتحت
 ناریا میژر نامز نآ رد .درکیم دیدھت
 ھب تشاد یعیسو یمدرم ھیاپ زونھ
 دنچ ،یفخم نادنچ ھن زین تھج نیمھ
 نیرتعاجش و نیرتھب زا رازھ
 ھب ار موب و زرم نیا نادنزرف
 نارود نآ رد .درپس مادعا یاھھخوج
 تسکش زا یشان شزرل دوجو اب میژر
 دوخ ینیئآ ذوفن یور زونھ ،گنج رد
 اھبوکرس و درکیم باسح مدرم رب
 یناجنسفر .دادیم ماجنا ینلع ھمین ار
 ھعمج زامن رد ۶٧ یاھراتشک زا دعب
 نیب زا ار ناینادنز نیا ام رگا :تفگ
 اھهد تسیابیم هدنیآ رد میدربیمن
 ھب لقن( میدرکیم ماع لتق ار رازھ
 ھیاپ یمرش یب و تحاقو نیا )انعم
 رد ار دوخ زونھ میژر .تشاد یدام
 رد یناھج کناب .دیدیمن طوقس رطخ
 اب یناجنسفر یروھمج تسایر نامز
 میژر ،ماو رالد درایلیم ٧٢ تخادرپ
 یشخب .دومن تیوقت یلام ظاحل ھب ار
 و حلسم یاھورین هداوناخ و  مدرم زا
 رھم اھبوکرس نیا رب زین اھیتلود
 و ھلق یرظتنم هللاتیآ .دنتشاذگیم دییأت
 ذوفن ندش ھتساک رد ار رطخ جوا

 ھب .دیدیم مدرم رد یمالسا یروھمج
 لتق زا یشخب ھب تبسن زین تھج نیمھ
 و رغ هدز تلاجخ ۶٠ یاھلاس ماع
 .درکیم دنل
 یلام یاھکمک ھک یدعب ھسورپ رد
 یاھورین ھب یمالسا یروھمج میژر
 یتسیشاف یاھتلود و تسیرورت
 ،تفرگیم ینوزف و دیدرگ زاغآ ھقطنم
 تورث زا یدرایلیم یاھتراغ و
 تایح نادرمتلود طسوت روشک یمومع
 یدج یاھرطخ اب ار ھعماج یداصتقا

 یاھتسایس و تخاسیم ور ھب ور
 یدیلوت یاھھنیمز رد تلود یداصتقا
 دیلوت یارب ار یرامش یب بئاصم
 ناغمرا ھب ناگدنوش رامثتسا و ناگدننک
 ھعماج ینایم و یناتحت راشقا ،دروآیم
 ھلصاف ناریا میژر زا دنلب یاھماگ اب
 رتیوزنم زور رھ تلود .دنتفرگیم
 اب ناریا میژر یریگ رد .دشیم
 و اکیرمآ لثم یللملانیب یاھورین
 شیپ زا شیب ار میژر ،هریغ و لیئارسا

  .تخاسیم ناوتان و هدننکش
 مجاھت ھک ددرگیم ثعاب لماوع نیا
 و یسایس ناینادنز ھب ھتخیسگ راسفا
 و رتھنالیزر لاکشا رد اھنآ راتشک
 نیا زا .دریگ تروص یرتیفخم
 ناینادنز یفخم راتشک ھک تسا خیرات

 زیوآ قلح و ھجنکش ریز رد یسایس
 یرت هدرتسگ داعبا ندش دیدپان و ندرک
 نایرج رد هدازیلع ھتشرف .تسا ھتفای

 هاگشناد یوک ھب یماظن یاھورین ھلمح
 زین یلانیز دیعس .دش دیدپان ١٣٧۶ رد
 و دیدرگ راچد تشونرس نیمھ ھب
 .رگید یاھھنومن یرایسب
 مدرم داحا دزن میژر ھک هزورما

 و ھتشگ یوزنم و روفنم ،شکتمحز
 ھب یداصتقا ظاحل ھب روشک
 رد یسایس ظاحل ھب و یگتسکشرو
 ،تسا هدیدرگ ھلوزیا یللملانیب حطس
 تارییغت زین یسایس ناینادنز راتشک
 بناج کی زا .تسا هدرک رگمشچ
 زا ییهدع ناریا یرادھیامرس میژر
 مادعا انلع ار دنبرد یسایس نیلاعف
 ،دشاب ھتفرگ یمشچ رھز ات دنکیم
 ھبرس و دوبان ھنایفخم ار یرایسب دادعت
 ناینادنز زا ییهدع و دیامنیم تسین

 کلھم یاھیرامیب عاونا ھب ار یسایس
 ار اھنآ ھجلاعم ردقنآ و دنکیم راچد
 .دنراپسب ناج ات دزادنایم ریخأت ھب
 و .تسا ھلمج نآ زا نیتبآ شاتکب

 هدوسرف اب دراد یعس زین ار یاهدع
 نآ زا .دزاس دوبان ماگ ھب ماگ ندرک
 یدمحم سگرن ،نایلق هدیپس ،دناھلمج
 ناریا رب مکاح یزاوژروب ...هریغ و
 نینچ اب ھک تسا روصت نیا رب
 یتایانج زا ار دوخ دناوتیم یئاھدنفرت
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 بکترم یسایس ناینادنز قح رد ھک
 .دھد ناشن اربم دوشیم
 ناریا میژر تسد ھک یلماوع زا یکی
 گرم ھب و مادعا ،ھجنکش رد ار
 زاب ناینادنز یجیردت ندناشک
 یاھروشک یرایمھ ،دراذگیم
 .تسا نآ اب یتسیلایرپما
 ،ھجنکش رازبا نیرتنردم اھروشک نیا
 ار یئرمان یدوبان و یعمج راتشک
 دننامھ یئاھمیژر ھب و دننکیم دیلوت
 تمیق اب ناریا یمالسا یروھمج میژر
 اھروشک نیا .دنشورفیم فازگ
 زین ار اھرازبا نیا درکراک یگنوگچ
 یاھنادنز رد ناریا نارگھجنکش ھب
 رد ھنومن دنچ .دنھدیم شزومآ ناریا
 :دروم نیا
 ھتشذگ نرق ٨٠ ھھد یاھلاس نیلوا رد
 ،درک زرابم مدرم یعفادت هزرابم
 وسنادب ار میژر یماظن یاھورین
 ھچ رھ تھالب اب اھورین نیا .دناشک
 اب ،دندمایم نوریب اھرگنس زا رتمامت
 یاھھگرمشیپ تمس ھب ربکا و هللا ایرف
 رابگر اب و دندرکیم مجاھت درک
 رد .دندیتلغیمرد نیمز رب اھھگرمشیپ
 ھک دادیم راعش ناریا میژر نامز نآ
 .درک میھاوخ قرغ بآ رد ار لیئارسا
 هژیو رومأم ھس نامز نیمھ ردً       اقیقد
 بیترت اب و دندش ناریا دراو یلیئارسا
 کیتکات نیودت ھب هژیو نویسیمک کی

 اھھگرمشیپ اب ھلباقم رد یدیدج
 ھک دوب نینچ دیدج کیتکات .دنتخادرپ
 ھنایفخم بش رد یتلود حلسم یاھورین
 ار ھلق و دنتفریم الاب هوک کی زا
 حتف ار رگید ھلق دعب بش .دنتفرگیم
 ھقطنم مامت عضوم نآ زا و دندرکیم
 یاھورین و دنتفرگیم لرتنک تحت ار
 نآ رد .دندرکیم بوکرس ار تمواقم
 .تفرگ تروص رایسب راتشک خیرات
 ھک تسا یھاگتسد ناریا یاھنادنز رد
 .دوشیم میظنت ینادنز زغم سناکرف اب
 ینادنز زغم سناکرف ھک نیا درجم ھب
 رت ینالوط و رتمارآ ینعی دنک رییغت
 دتمم توس وا زغم رد هاگتسد ،ددرگ
 نیدب .دنکیم دیلوت ار یاهدننک ھناوید و
 ندیباوخ زا اھبش و اھزور بیترت

 هاگتسد نیا .دنریگیمولج ینادنز
 یولھپ میژر نامز رد و تسا یلیئارسا
 زا یضعب و دیدرگ لیوحت ناریا ھب
 یقداص یلع رتکد ھلمج زا نیزرابم
 نآ اب ار ناربجنر بزح قباس لوئسم
 .دندرک ھجنکش اھهام
 ار اھلیابم طسوت یبایھر متسیس
 میژر ھب ناملآ یایکون تکرش
 و درک میدقت یمالسا یروھمج
 نآ شزومآ  یارب زین شانیصصختم
 .دندش ناریا دراو
 داضت رھ اب عجترم یاھتلود مامت
 تاکرح لباقم رد ،دنراد ھک یعفانم
 مھ تسد رد تسد ،ناشکتمحز یبالقنا
 .دنراذگیم
 رد یراکمھ نیا یداصتقا ھشیر
 تیکلام سدقت ظفح رد ؟تساجک
 ھک یئاھشبنج .تسا ھتفھن یصوصخ
 ماظن زا نتفر نوریب تساوخ
 تروص ھب ،دنرادن ار یرادھیامرس
 تسیلایرپما نآ ای و نیا طسوت رازبا

 بیقر تسیلایرپماای و مکاح میژر ھیلع
 یلو .دنریگیم رارق هدافتسا دروم
 و دنراد پچ ھب شیارگ ھک یئاھشبنج
 رد یرادھیامرس ماظن ینوگنرس رطخ
 یاھورین ،دراد دوجو روشک نآ
 ار روشک نیا مکاح میژر یتسیلایرپما
 نآ ناینادنز ھیلع و دنکیم تیوقت
 ار ھجنکش رازبا نیرتنردم زین روشک
 .دنرادیم میدقت
 ھک تسیئاھروشک زا یکی ناریا

 هدید متس و تسدورف تاقبط یاھشبنج
 یزاوژروب هدرخ ھنایم راشقا یتح و
 زور رھ و دنراد پچ ھب شیارگ نآ رد
 نیا .دوشیم رتلاکیدار شیارگ نیا

 یاھماظن لک ھک تسا یرطخ
 .دنکیم دیدھت ار ھقطنم یرادھیامرس
                               ً       تایانج مامت ھک تسا ھیاپ نیا رب  اقیقد
 لتق ھلمج زا یمالسا یروھمج میژر
 یاھهاگتسد رد نیتبآ ساتکب دمع
 یتسیلایرپما یاھروشک یعمج طابترا
 توکس یلو .دوشیمن سکعنم
 رد ار ناریا مدرم اھنآ ھنالیزر
 و رتممصم یراد ھیامرس ینوگنرس

 رتروفنم مدرم رظن رد ار میژر
 .دزاسیم
 ھب ار نیتبآ شاتکب دوبن ھعیاض ام
 ھیلک و ناراکمھ ،ناکیدزن ،هداوناخ
 و میئوگیم تیلست ناریا نویبالقنا
 مسیلایسوس و یدازآ هار ناورھر یارب
 ینوگنرس رد ینوزفا زور تیقفوم
 یمالسا یروھمج یرادھیامرس ماظن
  میراد وزرآ ناریا

 
 
 
 
 
 

 ویتانرتلآ“ ای مسیلایسوس
 ؟کی مادک ؟“یرگراک
 زا یکی رد ھک تسا نیا رب ام ضرف

 فص ود ھطقن ود زا نارھت یاھنابایخ
 .دنتسھ تکرح رد یرگراک ضارتعا
 “مسیلایسوس داب زوریپ“ مچرپ اب یکی
 ویتانرتلآ“ داب هدنز مچرپ اب یرگید و
 .دنسریم مھ ھب ود نیا یتقو “یرگراک
 :دیوگیم یکی .دریگیم رد یاهرجاشم
 فافش و نشور مسیلایسوس داب هدنز
 تسا بوخ اذل .دنکیم نایب ار ام فدھ
 .میوش عمج راعش نیا تحت ھمھ ھک
 “یرگراک ویتانرتلآ“ :دیوگیم یرگید
 مھ ام فدھ .تسا مسیلایسوس نامھ
 .تسا نیمھ

 امش فدھ رگا :دنکیم لاوئس یموس
 راعش نشور ارچ ،تسا نیمھ مھ
 ؟دیرادیمنرب ار مسیلایسوس

 ھب یئوگخساپ تمدخ رد ھتشون نیا
 .تسا لضعم نیا

 .مسیلایسوس
 ھب شیپ“ ای و “مسیلایسوس داب زوریپ“
 فدھ نیلوا راعش “مسیلایسوس یوس
 ھب ندیسر رد ایراتلورپ کیژتارتسا

 راعش رد .تسا یتسینومک ھعماج
 ایراتلورپ یروتاتکید ،مسیلایسوس

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
 دیدنویپب
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 یتسیلایسوس ھعماج رد .تسا ھنیداھن
 تیمکاح و ھیامرس و راک داضت ود زین
 ریسفت و یھیدب تسیرما ایراتلورپ
 .ریذپان

 رھ یارب مسیلایسوس راعش یلو
 دوجو نآ رد ایراتلورپ ھک یاھعماج
         ً                       نارود رد  الثم .تسین بسانم ،دراد
 یزاوژروب و ایراتلورپ ھک مسیلادوئف
 راعش ،دندوب یلادوئف ماظن اب داضت رد
 لیخت ،تسردان لیلحت زج ،مسیلایسوس
 رد باعشنا داجیا و یبیرف ماوع ای و
 .دوبن یزیچ شبنج

 یئایراتلورپ راعش ، مسیلایسوس راعش
 ماظن و راتخاس رد ھک تسا

 ناریا .دنکیم یگدنز یرادھیامرس
 رد ھک تسا ناھج یاھروشک زا یکی
 یرادھیامرس ماظن رد ایراتلورپ ،نآ
 .دوشیم بوکرس و رامثتسا

 “مسیلایسوس داب زوریپ“ ھجیتن رد
 فدھ نیلوا فافش و نشور راعش
 ناریا یایراتلورپ کیژتارتسا
  .دشابیم

 تالباقت و تاقبط دوجو تلع ھب
 نیا ھب ندیسر یگنوگچ رس رب یتاقبط
 یگنوگچ رس رب ،کیژتارتسا ھلحرم
 ،ناریا رد مسیلایسوس هدنیآ راتخاس
 رد یاهدنزومآ و زیگنا روش یاھثحب

 دوجو لماوع زا یکی .تسا نایرج
 شبنج رد فلتخم یاھنایرج
 ھب یلو .تسا رما نیمھ زین یتسینومک
 ،یطیارش رھ تحت و تھج رھ
 یب و نشور موھفم و انعم مسیلایسوس
 قلطم تیرثکا .دراد یریسفت

 رد یتسینومک بازحا و اھنامزاس
 راتخاس زا تسرد لیلحت اب ناریا

 ھلحرم ،ناریا ھعماج یرادھیامرس
 هار و یتسیلایسوس بالقنا ار بالقنا
 یاھهدوت زیمآ رھق بالقنا ار بالقنا

 یربھر ھب هدش رامثتسا و شک متس
 راتخاس ینوگنرس تھج رگراک ھقبط
 یبایزرا یرادھیامرس تلود و
 .دناهدرک

 یارب ناریا تسینومک بزح« -
 یتسیلایسوس ماظن کی یرارقرب
 بزح یژتارتسا( ».دنکیم هزرابم
  )ھمدقم – ناریا تسینومک

 ھباثمھب )تیلقا( نایئادف نامزاس« -
 کی ،رگراک ھقبط گنھاشیپ

 تسینینل -تسیسکرام نامزاس
 مسیلایسوس ار دوخ فدھ ھک تسا
 یروتاتکید قیرط زا مسینومک و
 ».درادیم مالعا ایراتلورپ
 نایئادف نامزاس ھمانساسا(
 ))تیلقا(

 نینچ ندرک نوگنرس نیاربانب« -
 یمالسا یروھمج میژر[ یمیژر
 ھب زاین و تسین یاهداس راک ]ناریا
 کی .دراد گنج کی درب شیپ

 تلصخ .ھنالداع یبالقنا گنج
                    ٔ       زا ،یبالقنا گنج نیا  ھنالداع
 ھمشچرس دگنجیم شیارب ھک یفدھ
 ندرک نک ھشیر ینعی ؛دریگیم
         ِ                    یداصتقا   /یعامتجا ماظن تیلک
 /یسایس یانبور و یرادھیامرس
 کی رارقتسا و نآ کیژولوئدیا
 ردو یتسیلایسوس یعامتجا ماظن
 بزح( »و یناھج مسینومک ،تیاھن
 تسینینل – تسیسکرام تسینومک
 ار یژتارتسا – تسیئوئام –
 )بالقنا

 یتاقبط ءھعماج زا راذگ« -
 نودب ءھعماج ھب  )یرادھیامرس(
 یخیرات نارود ،)مسینومک( ھقبط
 یط ھک دریگیم رب رد ار ینالوط
 ھب راذگ یارب مزال یاھھنیمز نآ
 تسا رترب یاھعماج ھک مسینومک
 یخیرات نارود نیا .دوشیم مھارف
 زاف ھب راذگ نارود ای مسیلایسوس ار
 ھمانرب( ».دنمانیم ، مسینومک یالاب

 تمسق – ناریا ناربجنر بزح
 )مشش

 اھنامزاس نیا دوشیم ھظحالم ھکنانچ
 یتسینومک شبنج یاھنامزاس رگید و
 زا ینشور ھب ناشاھھمانرب رد ناریا

 زا ھن و دناھتفگ نخس مسیلایسوس
 “یرگراک ویتانرتلآ“

 “یرگراک ویتانرتلآ“
 دوخ یدوخ ھب “یرگراک ویتانرتلآ“
 .تسین یصاخ موھفم چیھ یاراد
 کی ،ویتانرتلآ نیا ایآ ھک تسین نشور
 ایآ ؟تسا ھمانرب کی ؟تسا هژورپ
 رد ایراتلورپ کیتکات ای و یژتارتسا
 لباقم رد ،یرآ رگا ؟تسا نمشد لباقم
 نمشد( ؟یزاوژروب هدرخ ؟ینمشد ھچ
 ؟نویسیزوپا رد یزاوژروب ای )ینورد
 دوخ ؟نویسیزوپ رد یزاوژروب ای و
 یهژاو سکع رب اھهژاو نیا

 یعامتجا راتخاس چیھ مسیلایسوس
 .درادنرب رد ار یصاخ

 ویتانرتلآ سلگنا و سکرام شیپ اھلاس
 ار یزاوژروب لباقم رد رگراک ھقبط
 هاگرھ ینعی .مسیلایسوس :دندرک نشور
 رگراک ھقبط قفا ھک دوش لاوئس
 .مسیلایسوس :تسا نیا باوج ؟تسیچ
 “یرگراک ویتانرتلآ“ ھن و

 مسیلایسوس هژاو گنسمھ ار نآ ام رگا
 یارب مسیلایسوس یاج ھب و میزادنایب اج
 ھقبط کیژتارتسا قفا ،مینک غیلبت نآ
 رات و هریت لماک روط ھب ار رگراک
 ھک یناسک لاح نیع رد .میاهدرک
 ار یعامتجا راتخاس کی دنھاوخیم
 یاهدع :دنعونتم زین دننابسچب نادب
 ھمین ناریا ھعماج مھ زونھ ھک دنادقتعم
 ھجیتن رد .تسا هرمعتسم ھمین – لادوئف
 کی ،اھنآ یارب “یرگراک ویتانرتلآ“
 تلاح نیرتھب رد و کیتارکمد ھعماج
 .تسا نیون کیتارکمد ھعماج کی

 ناریا ندوب یرادھیامرس نارادفرط
 ھک یناسک .دنتسھ یفلتخم یاھفیط
 یانبور زا یبایزرا اب ار بالقنا ھلحرم
 .دننادیم کیتارکمد ،ناریا ھعماج
 “یرگراک ویتانرتلآ“ زین اھ نیا یارب
 .کیتارکمد ھعماج کی یئاپرب ینعی

 یرادھیامرس ار ناریا ھعماج یاهدع
 ھب ار “یرگراک ویتانرتلآ“ و دننادیم
 نشور .دنناشنیم مسیلایسوس یاج
 ھب “یرگراک ویتانرتلآ“ حرط ھک تسا
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 فدھ رگنشور دناوتیمن دوخ یدوخ
 شبنج رد یتح فلتخم تاشیارگ
 .دشاب یتسینومک

 تسین یتسیسکرام اھنت ھن هویش نیا
 تالضعم ھب یئوگباوج رد ھکلب
 اب لباقت رد راکشآ روط ھب ،ایراتلورپ

 و سکرام یتسینومک – یملع هویش
 .دراد رارق نینل

 قلطم تیرثکا ار حضاو رما نیا
 ناریا یتسینومک بازحا و اھنامزاس
 روط ھب اھنآ ھمانساسا رد .دناھتفایرد
 زیمآرھق بالقنا تھج رد نشور
 تھج ایراتلورپ یربھر ھب یاهدوت

 ھب ندیسر و یزاوژروب ینوگنرس
 یریگ عضوم یتسیلایسوس راتخاس
 زا ریغ اھنآ زا مادک چیھ .تسا هدش
 زا ،ناربجنر بزح نورد زا یدرف
 ھکلب دنکیمن تبحص یرگراک ویتانرتلآ

 بالقنا ترورض زا میقتسم و نشور
 .دنروآیم نایم ھب تبحص یتسیلایسوس

 ناربجنر بزح نورد زا اریخا
 نآ هدنسیون ھک دوشیم رشتنم یتالاقم
 ویتانرتلآ“ یاھهژاو دھاوخیم رارصا اب
 مسیلایسوس اب گنسمھ ار “یرگراک
 مسیلایسوس هژاو یاجب و هدرک یفرعم
 نیا زا یضعب رد .درب راک ھب ار اھنآ
 ویتانرتلآ“ ھک نیا درجم ھب تالاقم
 ھلصافالب ،ددرکیم جرد “یرگراک
 نامھ نیا ھک دیآیم یحیضوت

 حیضوت نیا نودب .تسا مسیلایسوس
 .دروآیم ھجیگرس “یرگراک ویتانرتلآ“
 :دینک ھجوت

 ام بزح یارب لاس رھ هام رذآ« -
 زا  شزومآ و هرطاخروآ دای
 ییامیپ هار نیا رد ھک تسا ییاقفر
 غیرد یب ،جنرغبو تخس ،ینالوط
 یزوریپ  تمدخ رد  ار دوخ ناج
 ؛یرگراک ویتانرتلآ و رگراک ھقبط
 و متس زا یراع یا هدنیآ یارب
 و مسیلایسوس هار رد رامثتسا
 نیا رد ».دنا هدرک ادف مسینومک
 دعب یحیضوت ھلمج رگا فارگاراپ
 راچود هدنناوخ ،دمآیمن “؛“ زا

 یمادقا ھلاقم ( .دشیم یمگردرس
 یرسارس شبنج رد دنمزوریپ
  ای و )١٩٩ ربجنر ھیرشن -ناملعم

 یزوریپ ولج رگید راب ات « -
 ینعی پچ و یرگراک یاھورین
 ».دنریگب ار یرگراک ویتانرتلآ
  )اجنامھ(

 یاھورین حیضوت نودب ھلمج نیا رد
 “یرگراک ویتانرتلآ“ ،پچ و یرگراک
 .ددرگیم موھفم یب

 نیا یهدنسیون ارچ دوشیم لاوئس لاح
 ھک دنکیم شالت رارصا نیا اب تالاقم
 ار دوخ “یرگراک ویتانرتلآ“
 ؟دنزب اج مسیلایسوس

 هدرخ زیگنا ترفن یاھتلصخ زا یکی
 نیا زا ھتسد نآ هژیو ھب ،یزاوژروب
 ندادرس“ یتسیکستورت هویش ھک رشق

 ھب تکرح یارب ،پچ یاھراعش
 هریت ،دناھتفرگ شیپ رد زین ار “تسار
 یقرتم تانایرج و اھورین قفا ندرک
 رد دناوتیم قفا نیا لاح .تسا
 .یژتارتسا ای و دشاب کیتکات یهرتسگ

 تسیزاوژروب هدرخ یتاذ تلصخ نیا
 و درادن یئاھر هاگچیھ نآ زا ھک
 ار یبالقنا و یتسینومک یاھشبنج
یم باعشنا و لالخا ھب  امئاد  .دناشک                   ً      

  “یرگراک ویتانرتلآ“ راعش حرط رد
 نارگراک زا ام ھک تسا ھتفھن اعدا نیا

 ھب ار نارگراک رما و مینکیم تبحص
 یبالقنا کی طقف اعدا نیا .میربیم شیپ
 ،میدید ھک روط نامھ یلو .تسا یئامن
 طیارش رد “یرگراک ویتانرتلآ“
 فلتخم طیارش رد و یخیرات فلتخم
 یرامش یب میھافم یتاقبط و یعامتجا
 ھب “یرگراک ویتانرتلآ“  اریز .دراد
 یصاخ موھفم و ماظن چیھ دوخ یدوخ
 ویتانرتلآ“ .دنکیمن یعادت ار
 ھتفرگن فدھ ار مسیلادوئف “یرگراک
 نودب زین ار مسیلایسوس .تسا
 رد .دریگیمن فدھ ،یبناج تاحیضوت
 “یرگراک ویتانرتلآ“ نیا ھچنآ ھجیتن
 میژر ینوگنرس ،دریگیم فدھ

 یارب طیارش داجیا و یمالسا یروھمج
 “کیتارکمد“ یھعماج یئاپرب
 راعش ھک تسا نشور .تس یئاوژروب
 یاھدایرف زج یزیچ فدھ نیا یکیتکات
 داحتا“ و “مھ اب ھمھ“ شارخ شوگ
  دشاب دناوتیمن “یلم گرزب

 اب هدنز راعش هاگچیھ یزاوژروب
 پمک رد .دنکیمن لمح ار مسیلایسوس
 طیارش رد یئاھورین یزاوژروب

 روط ھب ار دوخ یخیرات صاخ
 دننزیم اج مھ تسیلایسوس یکیتکات
 رس ار مسیلایسوس اب هدنز راعش یلو
 بزح نآ ھتسجرب ھنومن .دنھدیمن
 ناملآ یرلتیھ تسیلایسوس لانویسان
 سوحنم ھقبط نیا یلو .تسا
 راعش دیھاوخب ات )یزاوژروب(
 باعشنا یارب ار “یرگراک ویتانرتلآ“
 دنچ .دنکیم لمح یقرتم یاھشبنج رد
 “یرگراک ویتانرتلآ“ زا ھنومن

 ینرب یتاباختنا تباقر نایرج رد
 ،اکیرمآ رد نوتنیلک یرالیھ و زردناس
 یاھهورگ و دروخیم تسکش زردناس
 یم تنومرو روتانس زا وا رادفرط
 کی دیاب نینچمھ وا« ... ھک دنھاوخ
 ناونع ھب دیدج »پچ« بزح
 داجیا “یرگراک یسایس ویتانرتلآ“
 زا یھورگ ار تساوخرد نیا ».دنک
 ویتانرتلآ“ مان ھب زردناس نارادفرط
 یزاوژروب ھب ھتسباو ھک “تسیلایسوس
 رظن ھب .دنکیم حرط تسا مکاح
 .تسا نشور ھیضق تیھام دسریم

 ناتسلگنا رگراک بزح ،رگید ھنومن
 ،یناملراپ تباقر رھ اب ھک تسا
 .دشکیم شیپ ھب ار یرگراک ویتانرتلآ
 دوجوم بازحا زا یضعب لاح نیع رد
 ھک ناریا یتسینومک شبنج رد
 دنراد یتسیکستورت دیدش تاشیارگ
 – یرگراک تسینومک بزح لثم
 یلصا ناحارط وزج زین تسیتمکح
 تاجن « :دنتسھ “یرگراک ویتانرتلآ“
 و یرگراک ویتانرتلآ ورگ رد ھعماج
 هداز نیسح نامحر( »تسا یتسینومک
 رد )پوتوی رد یئوئدیو ینارنخس –
 ھک دوشیم نشور یدنب لومرف نیا
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 دیاب یرگید زیچ “یرگراک ویتانرتلآ“
 .مسینومک زا ریغ دشاب

 ناربجنر بزح رد یدارفا زین هزورما
 یاھتسیکستورت ھبش اب ادصمھ ناریا
 ویتانرتلآ“ ینطو ریغ و ینطو
 و قباس طخ اب لباقت رد ار “یرگراک
 شیپ رد ناربجنر بزح یبالقنا
 طخ رد اھنآ عقاو رد .دناھتفرگ
 ناربجنر بزح یسایس کیژولوئدیا
 نیا لاح نیع رد .دناهدرک رظن دیدجت
 هویش اب )مسیینویزیور( رظن دیدجت
 ھنافساتم .تسا هدش ماجنا یتسیکستورت
 و “یرگراک ویتانرتلآ“ دقن رد نونک ات
 رد تالاقم نیا هدنسیون ھب ضارتعا

 ھبوصم یساسا طخ نتشاذگ اپ ریز
 طسوت یاھتشون ،ناربجنر بزح
 .تسا هدشن رشتنم بزح نیا یاقفر

 گنر مک زا یزاوژروب هدرخ فدھ
 ندرک ھتسجرب و مسیلایسوس ندرک
 ؟تسیچ “یرگراک ویتانرتلآ“

 رد ذوفن رد یزاوژروب هدرخ فدھ
 اب یمگردرس داجیا ،یتسینومک شبنج
   .تسا “پچ“ و ھتسارآ یرھاظ

 یارب رصانع نیا ھک زین ار یاھسورپ
 شیپ رد ولھپ ود یاھراعش حرط
 ھک تسیاھسورپ نامھ ،دنریگیم
 رارکت :دریگیم شیپ رد یزاوژروب
 و نشور ان یھتساوخ ای و راعش کی
 ھتساوخ کی اب نآ نداد رارق گنسمھ
 نآ عیلبت ماگ ھب ماگ دیدشت .ھناقحم
 نداد رارق هدرپ رد و ھناقحم ان ھتساوخ
 دید رد ھناقحم ھتساوخ نآ ماگ ھب ماگ
 .شکتمحز یاھهدوت

 اب ار “یرگراک ویتانرتلآ“ زورما
 یاھماگ رد دنھدیم حیضوت مسیلایسوس
 مسیلایسوس زا مھ یمان یھاگزارھ ،دعب
 ار مسیلایسوس هژاو سپس و دنربیم
                            ً      یلو دنراپسیم یشومارف تسد ھب  الماک
 ویتانرتلآ“ یارب ناشدایرف دیھاوخب ات
 تقو نآ .دشارخیم ار نامسآ “یرگراک
 ھقبط هدنیآ و یتازرابم قفا ھک تسا
                       ً            یارب طیارش و ھتشگ هریت  الماک رگراک
 و یرگراک شبنج یگدنکارپ و باعشنا

 نآ ھبناج ھمھ بوکرس و یتسینومک
  .ددرگیم رتمھارف یزاوژروب طسوت

 

 میزومایب نینل رکفت هویش زا
 نینل رکفت هویش اب مینادیم مزال نونکا
 ھب طوبرم یاھراعش و فدھ حرط رد
  .میوش انشآ رتشیب یردق نآ

 ،کیتکات ،یژتارتسا حرط رد نینل
 اب ،ھطوبرم یاھراعش و بالقنا ھلحرم
 لیلحت ھب یتسیلایرتام کیتکلاید بولسا
 ھعماج لماکت زا ھلحرم رھ صخشم
 و لغ یب و ھناقداص و تخادرپیم
 هدش ذاختا راعش فافش و نشور ،شغ
 فادھا هاگچیھ وا .دومنیم حرط ار
 رھاظ یاھراعش سپ رد ار بالقنا
 .درکیمن ناھنپ بیرف

 و راک نامدرم تیرثکا ھک ینامز رد
 راتخاس رد یرازت ھیسور رد تمحز
 رامثتسا ھنامحر یب ،ژاورس یعامتجا
 یساسا داضت و دندشیم بوکرس و
 هدیسوپ و دساف مسیلادوئف داضت ھعماج
 اب نینل ،دوب یرادھیامرس و )ژاورس(
 ھب دقتعم ھک یناسک ھیلع تعاجش
 یربھر نودب کیتارکمد بالقنا
 بالقنا ھب دقتعم ای و ایاتلورپ

 مچرپ ،دندوب ھلحرم نآ رد یتسیلایسوس
 و تشارفارب ار یاھبناج ھمھ یهزرابم
 ایراتلورپ« :تفگ نینچ فافش و نشور
 لد کیتارکمد یلک یاھراعش ھب دیابن
 نانآ لباقم رد یتسیاب ھکلب ،ددنب

 کیتارکمد - یرتلورپ یاھراعش
 حرط شاتعسو ھمھ اب ار شیوخ
 ھب رداق اعقاو ییورین نآ اھنت .دیامن
 ھک تسا بالقنا لماک یزوریپ نیمضت

 رارق دوخ دومنھر ار یئاھراعش نینچ
 رد یرگراک لقتسم شبنج( » .دھد
 )کیتارکمد راکیپ

 ھب ھعماج یلصا داضت ھک ینامز و 
 :تفگ ،درک رییغت ھیامرس و راک داضت

 ]اریز[ – یناملراپ یروھمج ھن«
 ناگدنیامن یاھاروش زا تشگزاب
 یماگ یناملراپ یروھمج ھب نارگراک

 یروھمج ھکلب – تسا سپ ھب
 ،نارگراک ناگدنیامن یاھاروش
 رد ناناقھد و یزرواشک نارگراک
 زا[ .نیئاپ ات الاب زا روشک رسارس
 »]یوسنارف ھمجرت - الاب ات نیئاپ
 )لیروآ یاھزت(

 زا ،بالقنا ھلحرم زا نینل اج نیا ات
 یلو دنکیم تبحص یرتلورپ بالقنا
 :دیوگیم ریسفت نودب ،ھلصافالب

 رارقتسا“ ام یروف ھفیظو«
 نداد رارق اھنت ھکلب تسین “مسیلایسوس
 لرتنک ریز یعامتجا عیزوت و دیلوت

 ».تسا نارگراک ناگدنیامن یاھاروش

 زا رکفت هویش و قیقحت بولسا نیا
 رکفت هویش و بولسا اب نامسآ ات نیمز
 “یرگراک ویتانرتلآ“ بترم ھک یناسک
 .دراد ھلصاف ،دننزیم دایرف ار

 مسیلایسوس ھک میتسھ دقتعم اقیمع ام
 رب ھک تسا یییعامتجا راتخاس اھنت

 دیاب یراد ھیامرس راتخاس یاھھبارخ
 و فرح ،ھملک ،هژاو رھ .ددرگ انب

 فافش و نشور عضوم نیا ھک یتمالع
 و یتسینویزیور ،دنک راد ھشدخ ار
 .تسا یتسیکستورت

 مسیلایسوس داب هدنز مچرپ تحت -
 یولھپ رازھ راعش و میوش دحتم
 رود ھب ار “یرگراک ویتانرتلآ“
 .مینکفا

 زیمآ رھق هزرابم داب زوریپ -
 و تمحز و راک یاھهدوت
 یربھر ھب یقرتم ناھاوخیدازآ

 !رگراک ھقبط

 ،مسیلایسوس ققحت تھج رد -
 ار یرادھیامرس ماظن راتخاس
 !میبوکب مھرد

 

 

 

 

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
 دیدنویپب
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 راذگناینب ژناسآ نایلوج ناج

 رد سکیلیکیو رگاشفا تیاس

 تسا رطخ
 رد ھک اعدا نیا اب سیلگنا یلاع هاگداد

 تالایا ھب ژناسآ نایلوج لاقتنا تروص
 رطخ رد یو ناج ،اکیرمآ یهدحتم
 ار اکیرمآ ھب وا دادرتسا مکح ؛تسین

 .درک رداص
 مکح ھتشذگ لاس ھکنیا اب سیلگنا هاگداد
 تالایا ھب ژناسآ نایلوج دادرتسا مدع ھب
 نیا یلاح رد ،دوب هداد اکیرمآ یهدحتم
 رخاوا ھک درک غالبا وا ھب ار دیدج مکح
 ژناسآ )شیپ مین و هام کی( ربتکا هام
 یزغم فیفخ یھتکس راچد نادنز رد
 یو یگدنز کیرش یھتفگ ھب .دوب هدش
 ِ                           ژناسآ مشچ کلپ ،سیروم التسا
 ھب ،هدش یگداتفا راچد ھلاسهاجنپ
 نیا نینچمھ و تسالتبم ھظفاح لالتخا

 دیدش یاھسرتسا زا یشان ھتکس
 زا عانتما یارب شاتمواقم
 اب سیروم .تساکیرمآ ھب ندنادرگزاب
 ،ژناسآ ناج تمالس زا ینارگن زاربا
 ار ناتسلگنا رظن دیدجت هاگداد میمصت

 زا راکشآ یطخت و تسردان ،کانرطخ
 راتساوخ نینچمھ و ھتسناد نوناق
 هدش رظن دیدجت هاگداد ددجم یرازگرب
 .تسا

 ٧٠٠ زا شیب سکیلیکیو ٢٠١٠ لاس
 یماظن یھنامرحم دانسا زا گرب رازھ
 زا ؛درک رشتنم ار اکیرمآ کیتاملپید و
 گنج یاھدنس :تسا دانسا نیا یھلمج
 راتشک یوئدیو ھلمج زا قارع
 طسوت قارع رد نایماظنریغ
 یرگاشفا ،اکیرمآ شترا یاھدرگلاب

 یهرابرد یبلاطم ،ناتسناغفا گنج
 یمس یاھھلابز عفد ،اینک یاھراتشک
 یامنھار یاھباتک ،جاع لحاس رد
 یاسیلک(یژولوتنیاس یاسیلک
 شترا ناریسا تیعضو ،)یسانشملع
 ،وماناتناوگ هاگتشادزاب رد اکیرمآ

 و گنیتپوک دننام ییاھکناب درکلمع
 .رئاب سویلوج

 ھکنآ زا سپ ٢٠١٢ لاس رد ژناسآ
 وا دادرتسا ھب یأر ایناتیرب رد یھاگداد
 و تشادزاب میب زا ؛داد دئوس ھب
 ترافس ھب ،اکیرمآ ھب تشگزاب
 تفھ تدم .دش هدنھانپ ندنل رد روداوکا

 یط ھکنیا ات دنام اجنآ رد لاس
 ایناتیرب سیلپ ،اھتلود نیب یاھلماعم
 ترافس لخاد ھب ٢٠١٩ لیروآ
 تشادزاب ار ژناسآ ،دش توعد روداوکا
 .داتسرف شراملب نادنز ھب و درک
 اکیرمآ یهدحتم تالایا تلود
 یاھهزیگنا و اھرازبا اب ھک تساھلاس
 ھب ژناسآ دادرتسا راتساوخ یسایس
 و یتلود دانسا راشتنا« لیلد ھب اکیرمآ
 سکیلیکیو تیاسبو رد »یماظن
 ،ناگدنسیون ھک یلاح رد .تسا

 هاوخیدازآ مدرم و ناراگنھمانزور
 بیقعت لاس ٩ تدم رد ناھج رسارس
 یادص هراومھ ،اکیرمآ تلود ییاضق

 عاجش ماگشیپ ناونع ھب ژناسآ نایلوج
 ،دناهدوب ناھج رشن و نایب یدازآ
 ار …و سیلگنا ،اکیرمآ یاھتلود
 یدازآ تساوخ زا و دناهدرک موکحم
 بقع ھب یمدق وا طرش و دیق یب
 .دناھتشاذگن
 ضقن اکیرمآ ھب ژناسآ ندنادرگزاب
 روظنم ھب ،رشن و نایب یدازآ راکشآ

 تسا ییاھتیانج رب نتشاذگ شوپرس
 یاھتموکح و تردق نابحاص ھک
 ناھج رانک و ھشوگ رد رگبوکرس
 ناعفادم ورنیا زا .دنوشیم بکترم
 میمصت ،ناھج رسارس رد نایب یدازآ

 ناتسلگنا رظن دیدجت هاگداد یھناملاظ
 .دننکیم موکحم ار
 ناریا ناگدنسیون نوناک
 2021 ,21 ربماسد 

  
 
 
 
 
 
 

 

 هدش هداتسرف ابیز یرعش
 ناریا زا
 !ھن
 !ھن
 میدرک بالقنا ھک میدرکن طلغ ام
 ار دادبتسا ھک
ھلوت  مامت اب  میدز سپ شیاھ     ِ       
 - سپ
 .مینزیم
 میدرکن طلغ
 میتساوخ ار یدازآ ھک
ار قشع  در ن و    َ  ِ       - 
 ؛میتخاب تلادع ھب
 دندیدزد ار بالقنا
 دنتشک ار یدازآ
 دندیدنخ تلادع ھب
ھتخاس ھتش پ ،ھتشک زا            ُ         
 جارات یارب
 ار نادنز
 !دنتشابنا ام زا
 -و
 ؛ھلولگ زا ار گنفت
 میدرکن طلغ ام
 -اھنآ

 !دناھتشاگنا طلغ
 ؛دنزوریپ

 رادراخ یاھمیس
  ِ       رادولج
 ...داب
 .تسین

 

 
 
 
 
 یتسیکستورت فیرحت“ ھلاقم
 تیاس رد ار “یخیرات یاھدادیور
 دینک ھعلاطم یتسینومک مظن
 

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
 دیدنویپب
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 !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  
 

 


