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 مسیلایسوس داب زوریپ – ناریا یرادھیامرس تلود داب نوگنرس
 

 داسف و رقف ،ینارگ ھیلع هزرابم
 یروھمج میژر لک و نادرمتلود
 ار میژر نیا ،شتآ بیھل نوچ ،یمالسا
 نادابآ مدرم هزرابم ھک ،دوب ھتفرگرب رد
 ھنیداھن داسف و نیمکاح ریخا تایانج ھیلع
 هدیمد شتآ نیا رب ،نآ تاسسؤم رد هدش
 نیمکاح یارب نازوس یمھج ھب ار نآ و
 مدرم ریخا تازرابم .تسا هدرک لیدبت
 ورف ھک یئاھجرب نابحاص ھیلع نادابآ

 یمخز ،ھتشک یدادعت نآ رثا رد و دنتخیر
 نارادمتسایس و ،دندش رثالادوقفم و
 .دیدرگ زاغآ ،اھنآ نابیتشپ
 یاھجرب ناگدنزاس مھ یسدنھم ظاحل ھب

 نادرمتلود مھ و نادابآ یریما نابایخ
 هدافتسا رطاخ ھب اھجرب نیا ھک دنتسنادیم
 ریغ ھشقن و بوغرمان حلاصم زا
 رود نادنچ ھن یاهدنیآ رد ،درادناتسا

 رطخ رد اھنآ یارب .درک دنھاوخ شزیر
 زا یلحم اھ ناسنا ناج نتفرگ رارق
 یدوس ھب اھنآ .درادن و ھتشادن بارعا
 دیاب اھجرب نامتخاس اب ھک دندیشیدنایم
 و دنتخیر ورف اھجرب .دشیم ناشبیصن
 یاجرب ھتشک و یمخز ،رثالادوقفم اھهد
 ناموت اھدرایلیم اھنآ ناگدنزاس و دنداھن
 .دندرب تراغ ھب ار مدرم لاوما زا
 اھتسینومک ام ھک تسیزیچ نامھ نیا
 فدھ کی طقف یرادھیامرس ؛میئوگیم
 ھفاضا شزرا ھب ندیسر مھ نآ و دراد
 .تسا نارگراک طسوت هدش دیلوت

 شعن یور تنس کی یارب یرادھیامرس
 نادابآ ھعقاو .دراذگیم اپ رفن نارازھ
 زا ھک رگید ھنومن نارازھ زا تسیاھنومن
 رارکت نونک ات یرادھیامرس ماظن زاغآ

 رھ رد یرادھیامرس تیمکاح ات و هدش
 .تشاد دھاوخ ھمادا ،یروشک
 رب ھک ھعجاف نیا زا یشان مدرم مشخ
 هدش ھفاضا ھتخیسگ راسفا ینارگ ھعجاف
 رد مدرم .دناشک اھنابایخ ھب ار اھنآ ،دوب
 ھب ار نادابآ رادرھش اھنابایخ نامھ
 .دندناسر شلامعا زا یشخب یازس
 یتینما یاضف یماظن یاھورین اب تلود
 نایصع مدرم بوکرس ھب و درک داجیا

 یاھمچاس یاھھلولک اب اھنآ .تخادرپ هدز
 دندرک کیلش مدرم ھب یبرس یاھھلولگ و
 تشاذگ یاجرب ھتشک و یمخز رایسب ھک

 ینادنز و ریگتسد زین یدایز دادعت و
 .دندش
 ،میژر ھناراک تیانج تامادقا نیا ھیلع
 ناتسا یاھرھش ناشکتمحز و نارگراک
 اب ناریا یاھرھش رگید و ناتسزوخ
 رد تاباصتعا و تارھاظت یرازگرب
 .دنتساخ اپ ھب نادابآ مدرم زا ینابیتشپ

 نارگراک تاضارتعا یھدنامزاس یاروش
 زا ینابیتشپ تھج رد تفن ینامیپ
 ھیلع و نادابآ مدرم ریخا تازرابم
 ھمھ رامثتسا و یدامتم نایلاس تافاحجا

 ،نارگراک زا ناریا یرادھیامرس ھبناج
 مجسنم و لکشتم باصتعا ھب ار اھنآ
  .دناوخارف
 هاگشیالاپ نانکراک باصتعا ناوخارف رد
 :تسا هدمآ نینچ نادابآ یمیشورتپ و
 زا ندرب تیاکش ھک مینادیم یبوخ ھب ام«
 یراک اھنآ نایماح دزن نارگتراغ و نادزد
 فلت زج یلصاح و تسا هدوھیب و ثبع
 ھب یدیما و درادن ام یژرنا و تقو ندرک
 یماح یاھ هاگتسد زا نامقح یافیتسا
 .میرادن نادزد
 مجح نیا اب ھلباقم یارب ھک یا هراچ اھنت
 یاھرھش یگدش اھر و یھجوت یب زا
 عیاجف نیا عوقو ھب رجنم ھک نام ناتسا
 شیپ رد ،تسا هدش زوسرگج و کاندرد
 تردق عضوم زا ھک تسنیا ،میراد ور
 و یگتسبمھ و هداد ناشن لمعلا سکع
 .»میراذگب شیامن ھب ار نامدوخ داحتا
 یشخب ھک تسیخیرات یدنبعمج کی نیا
 اب دوخ تابسانم زا ناریا رگراک ھقبط زا
 کی .دھدیم ھئارا نیمکاح و نایامرفراک
 نارازھ نآ نابیتشپ ھک شزرارپ یدنبعمج
 لک یارب ھبرجت نیا .تسا نینوخ ھبرجت

 ناھج نارگراک و ناریا رگراک ھقبط
 .تسا ربتعم
 دارفا زا یضعب ریخا تازرابم دنور رد
 نارگشنک زا یخرب یتح و نویسیزوپا

 ھک دناھتفگ یمومع یاھھناسر رد پچ
 عیاجف رگید و نادابآ ریخا یھعجاف تلع
 ءوس زا یشان ،ناریا ھعماج رد هرمزور
 و ناراکردنا تسد داسف و تیریدم
 .تسا ناریزھمانرب
                    ً              رگا اریز تسا تسردان  الماک رظن نیا

 تسد ندز رانک اب ناوتیم ،دشاب نینچ
 یاھھعجاف ھب تسردان ناراکردنا

 اھیئاسران ھمھ تلع .داد ھمتاخ یعامتجا
 یعامتجا راتخاس – گرزب و کچوک –
 تسیراد ھیامرس تلود و یرادھیامرس
 عامط و راک تیانج نینچ نیا یدارفا ھک
 دیاب .دنکیم تیامح اھنآ زا و درورپیم ار
 ھب ار یرادھیامرس ھقبط و تلود نیا
 .درپس خیرات ناتسروگ
 فلتخم یاھرھش رد ھک یمدرم راعش
 زا ناریا یاھرھش رگید و ناتسزوخ
 دندرکیم ینابیتشپ نادابآ مدرم تازرابم
 ،“یسیئر رب گرم“ زا دوب ترابع
 رب گرم“ و “یاھنماخ رب گرم“
 .“یمالسا یروھمج
 نیا شکتمحز نامدرم رگید ترابع ھب
 ھلمح نآ نارس و مکاح میژر ھب ،قطانم
 ازع“ اساسا نادابآ رد یلو .دندربیم
 و “زورما تسازع زور ،زورما تسازع
 تسازع بحاص ،هراچیب نادابآ“ ای
 رھاظت هدرتسگ و دنلب یاھراعش “زورما
 نآ ،مشکیم ،مشکیم“ راعش .دوب ناگدننک
 زین گنرمک و ھیاس رد “تشک مردارب ھک
 وحم لوا راعش یاھدایرف اب ھک دشیم هدینش
  .دیدرگیم
 

 
 

 و نارگراک الوا .تسین یتسرد راعش نیا
 هار .دنتسین هراچیب نادابآ ناشکتمحز
 یمیشورتپ و هاگشیالاپ نارگراک ار هراچ
 ازع ازع امود .دناهداد ناشن ھمھ ھب نادابآ

 راعش ھکلب تسین تفرشیپ راعش
 یورین ھب ار ازع دیاب .تسیگدنامرد
 یروھمج میژر ھیلع تفرشیپ و هزرابم
 نیا لاح نیع رد .درک لیدبت یمالسا

 یتدح و تدش رھ اب ویساپ یاھراعش
 و هزرابم ھیحور ررض ھب ،دوش هدادرس
 .تسیمالسا یروھمج عفن ھب
 و ناشکتمحز و نارگراک ،دوجو نیا اب
 ھب ار بآ ،میژر ھک نادابآ هدید متس مدرم
 ناشیارب ار نش نافوت و ھتسب ناشیور
 ،یعامتجا دسافم مامت ھیلع ،تسا هدوشگ
 تایانج و یتلادع یب ھیلع ،رامثتسا و متس
 و دناھتساوخ اپ ھب ناراکردنا تسد ھناھاگا

 !مینک ینابیتشپ نادابآ مدرم تازرابم زا
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 ار یمالسا یروھمج میژر ینیع روط ھب
  .دناھتفرگ فدھ
 ینابیتشپ هزرابم نیا زا ورین مامت اب ام
  .مینکیم
 یتسینومک مظن

27.05.2022 
 

 

 

 
 حطس رد ینارگ ھطبار

 ناریا رد ینارگ و یللملانیب

 یاھزور نیا رد ھک تسا یلاوس نیا
 .دسریم شوگ ھب تارک ھب راب ھعجاف
 ؟دوریم اجک ھب ناریا !یتسار ھب
 کیژتارتسا یاھروشک زا یکی ناریا

 ثداوح و تاریغت اذل .تسا یناھج ھعماج
 وترپ رد ناوتیم طقف ار نآ ینورد
 یللملانیب تالوحت و رییغت تخانش
 .دومن یبایزرا
 لیلحت ار ھطبار نیا ریز رد ام اذل
 .میئامنیم
 

 :یللملانیب حطس رد ینارگ -١
 تامادقا و لواپچ زجب یرادھیامرس
 رھ زا .دسانشیمن یزیچ ھنارگلواپچ
 تھج یکچوک ھثداح و ،قافتا ،هزیگنا
 هدافتسا ناشکتمحز و نارگراک رامثتساربا
 ،نیارکوا رد گنج زا شیپ .دنکیم
 تمس ھب ار یکشوم نمی یاھیثوح
 نیا .دندرک کیلش یدوعس ناتسبرع
 ھب ھن و دروآ راب ھب یبارخ ھن کشوم
 نیا اب یلو .دش دراو یتراسخ یتفن نیدایم
 تمیق نآ زا یشان و نیرنب و تفن هزیگنا
 حطس رد مدرم زاین دروم داوم زا یرایسب
 .تفر الاب یللملانیب

 ھک دوب یریظن یب ھناھب نیارکوا گنج
 نآ عبت ھب و یللملانیب یاھنرسنک ھمھ
 ،اکیرمآ یاھتلود لثم اھنآ عبات یاھتلود
 ھب ...هریغ و سیلگنا ،ناملآ ،ھیسور ،نیچ
 ناھج مدرم ھبناج ھمھ تراغ و لواپچ
 .دندز تسد
 نیارکوا گنج تلع ھب یعقاو روط ھب
 ادیدش مدرم زاین دروم داوم یضعب دیلوت
 نیرتگرزب زا یکی نیارکوا .درک تفا
 یاھھناد و ترذ ،ھلغ ناگدننک دیلوت
 یگرزب شخب گنج رثا رد .تسا ینغور

 لاح رد ای یتامدخ و یدیلوت یاھورین زا
 ترجاھم رگید یاھروشک ھب ای دناگنج
 .دناهدش ھتشک گنج رد ای و هدرک
 ،للم نامزاس ٢٠٢٠ لاس رامآ قباطم 
 ترذ نت نویلیم ٣٠ لاس رھ رد نیارکوا
 نویلیم ٢۵ دودح و )یناھج دیلوت ٪۵٠(
 دیلوت )یناھج تارداص ٪١٢( مدنگ نت
 فقوتم تادیلوت نیا زا یشخب .دنکیم
 .تسا ھتشگ

 نویلیم ٨۶ دودح ٢٠٢٠ لاس رد ھیسور
 نیا ٢٠٢١ لاس رد ھک هدرک دیلوت ھلغ نت
 لگ دیلوت .تسا ھتفای شیازفا رادقم
 ٢٠٢١ لاس رد روشک نیا نادرگباتفآ

 تسا هدش ھبساحم نت نویلیم ١۶٫۵ دودح
 رد « .)اکیرمآ یزرواشک ترازو رامآ(
 تارداص کیرش نیرتگرزب ٢٠٢١ لاس
 ھک دوب اپورا ھیداحتا ھیسور یزرواشک
 تبسن شیازفا دصرد ٤١ اب ار دوخ دیرخ
 رالد درایلیم ۴.٧ ھب ٢٠٢٠ لاس ھب
 دنفسا ٩ - یس یب یب( »... دناسر

١۴٠٠( 
 لاس رد ناریا ھب ھیسور مدنگ تارداص

 .نت نویلیم ۴٫٣ اب دوب ربارب ٢٠٢١
 ناریا ھب ھیسور ترذ و مدنک رودص
 .دراد ھمادا نانچمھ
 نویلیم ٢۶٠ دنھ مدنگ ھنالاس دیلوت دروکر
 یگدنراب یمک رثا رد لاسما ھک تسا نت

 دنھ اذل .دھدیم ناشن شھاک دصرد ٣٫٨
 ،ناھج ھلغ هدننک دیلوت نیمود ناونع ھب
 .تسا هدرک یراد دوخ مدنگ تارداص زا
 فرصم ھب دنھ مدنگ تادیلوت رتشیب یلو
 نیا ینارگ اذل .دراد صاصتخا یلخاد
 دناوتیمن یللملانیب رازاب رد لوصحم
 نآ تارداص رد دنھ یراد دوخ زا یشان
 نونک ات نیارکوا گنج زاغآ زا یلو .دشاب
 ھتفای شیازفا ٪۴٠ مدنگ یناھج تمیق
 تسا
 داوم ھیور یب ینارگ ،دنیوگیم اھتکاف
 ھچ ھب سپ .تسین طوبرم ام ھب یئاذغ
 نرسنک نیرتگرزب ھب ؟دراد طبر یسک
 نییعت ار اھتمیق اھنآ .یئاذغ داوم یاھ
 میظنت ار ناھج یئاذغ تسایس و دننکیم
 دنریگیم میمصت ھک دنتسھ اھنآ .دنیانیم
 .دوشیم و دوش ربارب راھچ اھتمیق
 لضعم نیمھ زین زاگ و تفن دروم رد
 .تسا مکاح
 ١٠ دودح ٢٠٢١ لیروآ رد ھیسور
 زور رد تفن ھکشب رازھ ٢۴٩ و نویلیم
 هام زا شیب ٪١٫٣ ینعی تسا هدرک دیلوت

 زاگ و تفن یناسر عالطا ھکبش( .ھیروف
 یانبم رب )٣١۴٩٣١ :ربخ دک –
 نیا زاگ دیلوت ،ھیسور تلود یاھدروآرب
 لبق لاس ھب تبسن ٢٠٢٢ لاس رد روشک
 تفن تادراو رادقم .دھدیم ناشن شیازفا
 و ٪٢۶ ھیسور زا اپورا ھیداحتا زاگ و

 .تسا ھیداحتا نیا یاھزاین ٪۴٠
 ھک دوشیم ھجیتن نینچ قوف یاھراما زا
 ھب نانچمھ ناھج رد زاگ و تفن دیلوت
 .دراد ھمادا رتشیب اھاگ و قباس رادقم
 یتفن اشخب و یزاگ یژرنا نانچمھ اپورا

 دوبمک .دنکیم نیمأت ھیسور زا ار دوخ
 تلع ھب یھایگ یاھنغور و ترذ ،مدنگ
 زا دنھ راد دوخ و نیارکوا گنج

 رگید .تسا سمل لباق ، مدنگ تارداص
 دوبمک ھک نیا دوجو اب ناھج یاھروشک
 دیلوت یاھھخاش ریز ھب قوف تالوصحم
 یفنم ریثأت طابترا نیمھ رد
 ھمادا دوخ تادیلوت ھب نانچمھ،دراذگیم
 یلاسکشخ طیارش رد ھک تفگ دیاب .دنھدیم
 نیارکوا لثم یگنج طیارش و دنھ لثم
 تسیرما ینارگ یردق و لوصحم دوبمک
 .یعیبط
 عاضوا رد زیچ ھمھ راھم یب ینارگ یلو
 .تسین یعیبط یللملانیب

 یضعب ھناھب ھب یناھج یرادھیامرس
 تمیق ،دش هراشا نادب قوف رد ھک اھدوبمک
 ھعماج زاین دروم تالوصحم نیرتیساسا
 شیازفا یاھقباس یب روط ھب ار یرشب
 درایلیم اھدص قیرط نیا زا و دھدیم
 .دنکیم ھسیکرس ار ناھج مدرم رالد
 ھکشب رھ تمیق ٢٠٢١ ربماسد هام رد
 ماخ تقن تمیق و رالد ٧٩�٣٣ تنرب تفن
 ۶ رد .دیدرگ ھلماعم رالد ٧۶�٢۶ اکیرمآ
  تنرب تفن ھکشب رھ تمیق ٢٠٢٢ ھم هام

 اکیرمآ ماخ تفن و رالد ١١١�۵٩
  .دش ھلماعمرالد ١٠٨�٨٨

 یلاح رد حطس نیا ات اھتمیق شیازفا نیا
 زا نانچمھ زیخ تفن یاھروشک ھمھ ھک
 دیلوت زاگ و تفن رتشیب ٢٠٢٠ لاس حطس
 عمط و صرحزا ناشن ،دننکیم
 لواپچ رد یللملانیب میظع یاھنرسنک
  .دراد ناھج مدرم
 ،داعبا نیا رد مدنگ و تفن ندش نارگ اب
 .تسا هدش نارگ داعبا نیمھ رد زیچ ھمھ
 دنچ رامثتسا یارب یعونصم ینارگ کی

 .ناھج ناشکتمحز و نارگراک ھبناج
 طسوتم« :دیوگیم وئاف یوگنخس کی
 ناھج رد لیروآ هام رد ییاذغ داوم تمیق

 لبق لاس ھباشم تدم زا رتشیب دصرد ٣٠

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد
 دیدنویپب ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
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 دیدش لیامت یئاوسر سوک ».تسا هدوب
 ھب اکیرمآ هژیو ھب یتسیلایرپما یاھروشک
 ھب تسیتدم ،نیارکوا رد گنج ھمادا

 هژیو ھب وتان یاھروشک .تسا هدمآرد ادص
 ناوت مامت اب ،ناتسلگنا و ناملآ ،اکیرمآا
 و دنلوغشم نیارکوا ھب ھحلسا رودص ھب
 ولج یریگرد نایاپ زا بیترت نیدب
 ندش هزیراتیلیم شنت رد رما نیا .دنریگیم
 .دمدیم ناھج یاھروشک رتشیب
 ،دوریم الاب یماظن یاھھجدوب
 شرتسگ یزاس ھحلسا یاھھناخراک
 رد نآ یئافوکش و یگنج داصتقا ،دباییم
 ھعسوت و دشر اھروشک نیا تایداصتقا لک
 ھمادا نیارکوا گنج ھک ینامز ات .دبای یم
 ھمادا زین یگنج داصتقا یئافوکش دراد
 نیا داصتقا ،نیارکوا گنج مامتا اب .دراد
 مامت اب اھنآ اذل .دنکیم شزیر اھروشک
 رما نیا .دنمدیم نیارکوا گنج رد تردق
 یب رد ار نآ زا یشان ریم و گرم و رقف

 تورث و دنارتسگیم نآ داعبا نیرتھقباس
 ھیامرس یناھج مرھ نیرتالاب رد مھ زاب ار
 میظع یاھنرسنک نیرتیوق رد ینعی

 هریاد نیا .دزاسیم زکرمتم یناھج
 دھاوخ ھمادا مسیلایرپما یتسھ ات یناطیش
 .تشاد
 ھب ار مسیلایرپما پمک یاھداضت دنور نیا

 و دنکیم و هدرک دیدشت یاھقباس یب روط
 ناشکتمحز ،نارگراک داضت لاح نیع رد
 مسیلایرپما پمک اب یقرتم ناھاوخیدازآ و
 ریثأت تحت .دناسریم تیاھن ھب زین ار
 ناریا تالوحت قوف تانایرج و لماع
 .تسا ھتفای ار دوخ صاخ لکش
 

 داجیا یعونصم ینارگناریا رد ینارگ -٢
 لوغ یاھنرسنک نامھ ار ناریا رد هدش
 ینارگ ھک دننکیم تیریدم یئاسآ
 تیریدم یللملانیب حطس رد ار یعونصم
 عفانم و ناریا یگژیو اب اھتنم .دنیامنیم
 نیا رد روشک نیا یزاوژروب ھک یصاخ
 .دراد ینارگ
 حطس رد هدش داجیا یعونصم ینارگ
 یارب دوب یاهدروآ داب تمعن ،ناھج
 ینعی نآ یهدنیامن و مکاح یزاوژروب
 .یمالسا یروھمج میژر
 دمدیم دوخ یاھانرک و قوب رد ناریا میژر
 زا یشان دیدج هدرتسگ و جوا رپ ینارگ ھک
 نآ ات نیا .تسا یللملانیب حطس رد ینارگ
 لاجنج و راج ھک دراد تیعقاو هزادنا
 یب ندرک نارگ رد یتسیلایرپما یاھورین
 .دراد تیعقاو یناسنا یاھزاین ھمھ ھیور
 رد یزاوژروب تیمکاح ناوا زا ینارگ

 میژر تیمکاح زاغا زا هژیو ھب و ناریا
 یاھنارگتراغ مادقا ،یمالسا یروھمج
 اب ار یداصتقا تراغ ھک تسھ و هدوب

 یگدنز و ھتخیمآ مھ رد یسایس بوکرس
 هدنوش رامثتسا و شکتمحز مدرم تیرثکا

 ینارگ .تسا هدرک لمحت لباق ریغ ار
 عبات ھک یللملانیب حطس رد دیدج یهدرتسگ
 تسا یللملانیب یاھنرسنک یاھتسایس
 نیرخآ ات ار دوخ سوحنم یابق تسیابیم
 زین ناریا ھعماج یایاوز و ھشوگ
  .دنارتسگب

 تینما نویسیمک وضع یردیح رایرھش
 جوا رپ  ینارگ اب طابترا رد سلجم یلم
 تالضعم و تالکشم« :دیوگیم ینونک
 قیالان ،تیافک یب ناریدم عوضوم ... ام
 ».تسا ناوتان و
 یزاب ھقح و دیوگیم غورد ھناھاگآ وا
 کی ،ناریا رد هزورما ینارگ .دنکیم
 مییظع یاھنرسنک هدش یزیر ھمانرب مادقا
 دناطلسم ناریا میژر رب ھک تسا یللملانیب
 قباطت رد اقافتا ھک ار دوخ یاھتسایس و
 زین ناریا رد مکاح یزاوژروب قبانم اب
  .دننکیم ھتکید نآ ھب تسھ
 :تشون یداصتقا دون - نازیم یرازگربخ
 یادتبا زا ،رامآ زکرم شرازگ ساسا رب«
 نیب رد ،١٣٩٩ نابآ نایاپ ات ١٣٩۶ لاس
 ٣٣٢ اب زوم ،فرصمرپ ییاذغ داوم
 زا سپ و تسا ینارگ راددروکر دصرد
  یاچ ،دصرد ٣٢۵ اب یجراخ جنرب نآ

 ٣١٧ اب زایپ و دصرد ٣١٧ اب یجراخ
 رارقا ھب رامآ نیا ».دنراد رارق دصرد
 نارحب زا شیپ ھک دھدیم ناشن ناشدوخ
 یب ،روآ ماسرس ینارگ دنور نیارکوا
 ینونک ینارگ و .تسا ھتشاد ھمادا ھفقو
 ھمادا یللملانیب عاضوا زا ریثأت نیع رد
 .تسا یلبق ینارگ یهدنوش دیدشت
 تابوبح تمیق یلبق یاھینارگ ھمادا رد

 رایخ ،٪٣٣ زوم ، ٪٩٠ رکش ، ٪١٢٠
 هام ھب تبسن ٪٣٧٫۶ .ناجمداب و ۴٧٫۴٪

 لاس ود رد .تسا ھتشاد شیازفا لبق
 اب میتسناوتیم رگا « ناتسدرک رد ھتشذگ

 ار الاک مقر ٢٠ ناموت رازھ ۵٠٠
 رتمک ھب رادقم نیا لاسما مینک یرادیرخ
 »تسا هدیسر مقر ۵ زا

 تمیق طسوتم « :وئاف شرازگ یانبم رب
 ٣٠ ناھج رد لیروآ هام رد ییاذغ داوم
 هدوب لبق لاس ھباشم تدم زا رتشیب دصرد
 .تسا
 دشر ،ناریا رامآ زکرم یانبم رب
 دروم داوم رگید و یئاذغ داوم یاھتمیق
 هدوب  ٪۴٣ لقا دح ،ناریا رد مدرم زاین
  .دراد ھتشذگ زا اپرید یدنور و
 میژر نایوگ لغد فالخ رب انبم نیا رب

 یتقایل یب ؛رب لاد یمالسا یروھمج
 زا یشان ینارگ ،نارحب تیریدم ناریدم
 ،نادرمتلود و ناریدم یلام هدافتسا ءوس
 ،یللملانیب صاخ طیارش زا یشان ینارگ
 رد یئاذغ داوم دوبمک زا یشان ینارگ
 کی – یلاس کشخ و یللملانیب حطس
 یهدش یزیر ھمانرب و ھناھاگا دنور
 نآ درب شیپ و یللملانیب یلام یاھتردق
 تھج ناریا یرادھیامرس میژر طسوت

 نیمزرس نیا مدرم لامک و مامت تراغ
 .تسا

 رد دنکیم یعس ناریا یراد ھیامرس میژر
 ھب ان ،ھتسکشرو داصتقا ھب دنور نیا

 ینورد هدنوش دیدشت یاھداضت و ناماس
 یمھرم و دنھدب یناماس و رس دوخ
 تھج مدرم یھاگآ لماکت زا و دنراذگب
 یاھعماج ھب ندیسر و دوخ یدازآ
 .دنریگولج رتیلاعتم

 میژر ،هدش یزیرھمانرب ینارگ دنور رد
  مدرک مارا تھج یاهدش امنخن یاھدنفرت
 نآ یساسا فدھ ھک دربیم راک ھب مدرم
 رقف رعق ھب ھعماج زا یرتشیب راشقا باترپ
 .تسینامناخ یب و
 تشھبیدرا رد تلود ھبوصم ساسا رب
 لاس رد تلود نادنمراک قوقح لاس نیمھ

 ھب و ھتفای شیازفا ٪١٠ دودح ١۴٠١
 ھجوت اب .تسا هدیسر ناموت ۴١٧٩٧۵٠

 ( یدصرد ۴٣ لقا دح مروت شیازفا ھب
  ناموت  ،) ناریا رامآ زکرم
 خرن( .دوشیم رتشزرا یب ٪۴٣ لقادح
 ۶٢ ات ۵۶ دودح نارا رد یعقاو مروت
 قوقح شیازفا ٪١٠ اذل )تسا دصرد
 یرتشیب ناکما اھنت ھن نادنمراک
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 یاھزاین ندروآرب ھنیمز رد اھنآ یارب
 نیا لک ھکلب دنکیمن مھارف ناشیداصتقا

 زا ار شالبق لاس شزرا زا ٪٣٣قوقح
 نادنمراک یتشیعم تاناکما و هداد تسد
 ار مدرم رب راشف ھجرد .تسا هدش رتگنت
 زرم مینادب ھک درک کرد ناوتیم یتقو
 نویلیم ١٨ دودح ینونک ناریا رد رقف
 .تسا ناموت
 هریخذ مامت ،اھزور نیا رد هدرتسگ ینارگ
 ار ھعماج طسوتم ات نیئاپ راشقا یلام
 فلتخم یاھنرسنک رایتخا رد و دعلبیم
 ای و مدرم یفرصم داوم هدننک دیلوت
 رارق یماظن – یتاحیلست یاھنرسنک
 هاپس ،دنکم یاھنرسنک زا یکی .دھدیم
 نیا .تسا یمالسا بالقنا نارادساپ

 دوخ یتاحیلست دنور ھمادا تھج نامزاس
 شخب ،ناھج یتاحیلست شنت اب گنھآ مھ
 ھفاضا یاھشزرا و یلام رئاخذ نیا مظعا
 .دعلبیم ار نارگراک طسوت هدش دیلوت
  رد یرادھیامرس تلود ار رگید شخب
 تلود و یتسیرورت یاھنامزاس رایتخا
 رارق یتسیشاف ھبش و یتسیشاف یاھ
 ساسحا و موزل تروص رد ات دھدیم
 اھنآ ،ناریا مدرم بناج زا یعقاو رطخ
 یاھداضت رد ای و دنک نادیم دراو ار
 .دیامن هدافتسا اھنآ زا دوخ یللملانیب
 و ددرگیم رقف ثعاب ینارگ تھج رھ ھب
 یعامتجا یاپ رید لضعم اھهد ثعاب رقف
 شرتسگ ،دایتعا ،اشحف لیبق زا ؛دوشیم
 ...و تانج شرتسگ ،قاچاق
 دیرخ تردق شھاک ،رقف لاح نیع رد
 ار ناشکتمحز و نارگراک هژیو ھب مدرم
 رد اھالاک نآ زا یشان ھک دراد یپ رد
 دوکر راچد ھیامرس و دنامیم اھرابنا
 رد ینارگ .مروت ینعی نیا .ددرگیم
 دراد یپ رد ار یمروت ،نآ زورما یداعبا
 .تسا رابتبیصم ھک
 ینارگً             الوا ھک دنھدیم ناشن اھرامآ نیا 
 زا شیپ رایسب ،ناریا یزورما هدنیازف
 امود و ھتشاد نایرج یلعف یناھج ینارگ
 زا رتھنارگتراغ رایسب ینونک ینارگ
 حطس رد ینارگ .تسا یللملا نیب ینارگ
 ینارگ ھگ یلاح رد .تسا ٪٣٠ یللملانیب
 هدز مقر رتشیب و ٪١٠٠ً                اھاگ ناریا رد
 ،نادداصتقا ،نایزغب تربلآ .تسا هدش
 ٣٠ ار جنرب مھدزیس تلود" :دیوگیم
 ھب و تفرگ لیوحت ناموت رازھ

 ھنالیزر فدھ ."دناسر ناموت رازھ١١٠
 ندز نماد رد مالسا یروھمج میژر رگید
 فارحنا ،یداعبا نینچ رد ینارگ ھب
 طقف هزرابم ھب مدرم یسایس تازرابم
 فوفص رد باعشنا مرجال و یتشیعم

 نیا .تسا ھتساخ اپ ھب یاھورین
 ھیلع میژر دنفرت نیرتکانرطخ
 .تسا ھعماج ناشکتمحز
 و یعونصم و ھتخیسگ راسفا ینارگ ھیلع
 ،ناریا یرادھیامرس میژر زاس تسد
 یراج تازرابم .دناھتساخ اپ ھب مدرم
 یاهرتسگ نینچ ریخا لاس ۴٠ رد مدرم
 زا رتمک یتدم رد .تسا هدوبن دھاش ار
 باصتعا و ضارتعا یاھھلعش زور ھس
 ھعماج ناتسا ١١ و رھش ٣٠ زا شیب رد
 فلتخم یاھشخب مامت .دومن مرگ ار
 زا یشخب ،ناراتسرپ ،ناملعم ،نارگراک
 و سوبوتا ناگدننار ،ھیاپ نود نادنمراک
 اھنابایخ ،دناهدمآ نادیم ھب ناگتسشنزاب
 حلسم یاھورین اب اھاگ و هدرک حتف ار
 یمخز اھهد ،ینادنز اھدص و هدش ریگرد
 .دناھتشاذگ اجرب ھتشک یدادعت و
 ھک دندوب ینامدرم نیلوا اھیدرگنسوس
 تشھبیدرا ١۵ رد ھقباس یب ینارگ ھیلع

 ار هزرابم و دنتخیر اھنابایخ ھب ١۴٠١
 ناشکتمحز نآ یپ رد .دندرک زاغا

 ،هذیا لثم ناتسزوخ رگید یاھرھش
 ھیدیمح و زاوھا ،لوفزد ،ناگداش
 اھزور نیا رد .دندرک لاغشا ار اھنابایخ
 بایان اھرھش رد ینوراکام و نغور ،نان

 و تفرگ ینوزف نوزفا زور اھتمیق ،دش
 نادیم ھب ار اھرھش رگید نیگمشخ مدرم
 تمحز و راک نامدرم رثکا زورما .دیشک
 هزرابم و نایصع رد روشک رساترس رد
 هدرتسگ و عیسو شبنج نیا رد .دنتسھ
 یب یتعاجش و ریظن یب یتعسو رد نانز
 ھیلع .دنزاتشیپ و دنراد روضح دننام
 ،ناگنسرگ و ناگدنوش رامثتسا شبنج
 رھاظت ھیلع یماظن رامش رپ یاھورین
 رد و دندش رقتسم اھنابایخ رد ناگدننک
 ھب بوکرس و یتینما وج اھرھش مامت
 مدرم دندرک یعس ادتبا رد .دندروآ دوجو
 زاگ زا سپس ،دننک قرفتم یئاوھ ریت اب ار
 یاھجیتن نوچ و دندرک هدافتسا روآ کشا

 ،دندرب شروی مدرم ھب ،دماین لصاح
 ینادنز و یمخز ،ریگتسد ار یاهدع
 رد  ار ناگدننک رھاظت هاگنآ و دندرک
 کیلش و دنتفرگ فدھ اھرھش زا یضعب
 ھب ھلولگ ۴ کیلش اب ناقنوج رد .دندرک
 وج .دنتفرگ ار وا ناج یراتخم دیشمج
 و جدننس ،درکرھش رد هژیو ھب یتینما

 .دوب رادروخرب یاهژیو تدح زا ناقنوج
 ار یرایسب یاھمچتاس گنفت اب نارادساپ
 .دندرک حورجم و  یمخز
 لیوط و ضیرع یاھهاگتسد مامت
 دندوب ممصم یاھلیسو رھ اب یزاوژروب

 یسایس رتیلاع حطس ھب شبنج لماکت زا
 اب اھھنیمز زا یرایسب رد یلو .دنریگولج
 ار نمشد مدرم .دندش ور ھب ور تسکش
 دروم ناشاھراعش اب ار نآ و دنتخانشیم
 تکرش ناگدننار :دندادیم رارق ھلمح
 ار رادرھش ھموح و نارھت ینارسوبوتا
 تقایلیب رادرھش« دندوب ھتفرگ فدھ
 وا یرانگرب ناھاوخ و »ءافعتسا ءافعتسا
 رب گرم« ات یسایس یاھراعش .دندوب

 پوت « ،»یسیئر رب گرم «،»یاھنماخ
 ات »ھشب مگ دیاب دنوخآ ھشفشف کنات

 .تفای لماکت زین »روتاتکید رب گرم«
 ناشنم دد و نایشحو تالمح اب لباقت رد
 یضعب ھب هدز نایصع ناناوج ،میژر
 اھنآ و هدرب ھلمح یتینما یاھورین زکارم
 هاگیاپ ھب ھلمح لثم .دناهدیشک شتآ ھب ار
 .یرایتخب لاحم راھچ ناجشفھ رد جیسب
 یب یگدرتسگ دوجو اب تازرابم نیا یلو
 ھب تسناوتن ،روشک رساترس رد شریظن
 لماکت ١٣٩٨ نابا حطس ھب یسایس ظاحل
 »یمالسا یروھمج میژر رب گرم« .دبای
 هدیسرن شوگ ھب یاھقطنم و ھظحل جیھ رد
 لک رد ینارگ تدح زا یشان .تسا

 کی دوبن ،یللملانیب طیارش ،ھعماج
 یاھھئطوت و عماج هدننک یربھر یورین
 ندرک دنک و  فیعضت رد میژر ھنالیذر
 یاھشخب طابترا عطق تھج تنرتنیا
 یور رتشیب تازرابم ، مھ اب هزرابم
 .دوب هدش زکرمتم یتشیعم یاھتساوخ
 ناجیابرذآ رد ٩٨ نابآ تارھاظت رد
 یاو« دندادیم راعش نیزرابم زا یھورگ
 نیا رد »میوش حلسم ھک یزور ھب
 ندش حلسم زا ھن نونک ات تارھاظت
 .مسیلایسوس زا ھن و تسا ھتفر یمالک
 یاھدوبمک ای و فعض ،فعض نیا رب
 مدع :درک ھفاضا دیاب زین ار یرگید
 اب شبنج نیا فلتخم یاھشخب طابترا
 زکرمت مدع  نآ زا یشان و رگیدکی

 یاھتساوخ نیرتمھم یور یسایس
 دوبمک نیرتمھم اما و .یسایس و یتشیعم
 تازرابم دننامھ تازرابم نیا رد
 بزح کی روضح مدع ،ھتشذگ یاھلاس
 تازرابم دنویپ یارب یرگراک یتسینومک
 لیدبت و قطانم و اھشخب ھیلک رد مدرم
 میژر ھیلع هدنبوک تشم کی ھب اھنآ

 .تسا ناریا یبھذم – یرادھیامرس

 ام ،هدنیآ هاگداد رد ناریا  یایراتلورپ ایآ
 تقو و یراک مک نیا تھج ار اھتسینومک
 ؟دیشخب دھاوخ ،ینارذگ
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 دیلوت راتخاس رد لوحت
 یرادھیامرس یللملانیب

 
 لوا تمسق

لماکت زا  یا  ھلحرم مسیلایرپما   
تس یراد رھ .ھیامرس لثم  ھجیتن  رد   

یرگید یعامتجا  یعیبط و   یارب  ءهدیدپ 
 ،طیارش رییغت اب ،شافادھا ھب ندش لیان

تسا مئاد  ینورد  لوحت  رییغت و  نیا .رد   
نامزاس رد  لوحت  زا  یشان  لوحت  رییغت و   

تسیراد ھیامرس زا  ھلحرم  رھ  ام .یدیلوت   
ثحب نیا  رد  میھاوخ   رصتخم  یم

یراد ھیامرس دیلوت  نامزاس  رد  تارییغت   
مینک یسررب  ینونک  ھلحرم  ات   .ار 

عبات ھیامرس  تکرح  ،سکرام  یانبم  رب   
تسا یساسا  یدنمنوناق   .ھس 

 Akkumulation):( ھیامرس تشابنا -١
تکرح رد  ھیامرس  ھخرچاشیارگ  رد   ش 

ھجیتن رد  ھفاضا و  شزرا  داجیا  ،دیلوت   
تسا ھیامرس  رت  شیب  .تشابنا 

دیلوت و ھخرچ  تعرس  عبات  نویسالوموکآ   
ھعماج یمومع  رھیم تورث  ینعی   . دشاب  

،دوش و لیدبت  الاک  ھب  رتعیرس  ھیامرس  ھچ   
دسرب و شورف  ھب  رتعیرس  الاک  ردقچ  رھ   

تروص ھب  لوپ  نیا  د و  وش لیدبت  لوپ  ھب   
دوش دیلوت  ھخرچ  دراو  هرابود  ھیامرس  ، 
زین ھیامرس  تشابنا  تبسن  نامھ  ھب   

ققحت رت  ھخرچیم عیرس تعرس  رد   . دبای  
ھعماج و ،دیلوت رد  تورث  شقن  رب  هوالع   

یعامتجا تادیلوت  زا  یمومع  تساوخرد  ، 
زا یکی  زین  دیلوت  رازبا  لماکت  حطس   

رثؤم  .تسالماوع 
 :Zentralisation)( یئارگ زکرم -٢

یا ھطقن رد  ندش  عمج  ،ھیامرس  شیارگ   
ھب دراد  یگتسب  رما  نیا   . تسا  رتالاب 

یئاناوتزیم ،اھ  تکرش تباقر  تدش  نا و   
شزاس ھب  اھ  نآ لیامت  ،مھ  یدوبان  رد  اھ  نآ  

ندش یکی  یاھ .و  تکرش ردقچ  رھ  ینعی   
رتعیرس رت و  ھبناج ھمھ  ،یلام  یدیلوت و   

زین تعر  نامھ س اب  ،دنعلبب  ار  رگیدمھ   
زکرمت یرتالاب  طاقن  رد   .دباییم ھیامرس 

ھیامرس رد  یرت  شیب زکرمت  رھ  اب  ، 
اتجیتن یلام و  تردق   تردق  تابسانم 

رد ھیامرس  ھک  یتکرش  عفن  ھب  زین  یسایس   
نایاپ ،تسا  ھتفای  زکرمت  رت  شیب یم نآ 

 .دبای
  :ھیامرس یللملانیب شیارگ  -٣
ھب ھیامرس لیامت  شا  یریگ لکش ءھفطن  رد   

دراد ندش  یللملا  رگا .نیب رگید  نایب  ھب   
تنس کی  ،دیلوت  ھخرچ  ھسورپ  رخآ  رد   

تنس کی  نیا  ،دوش  دیلوت  ھفاضا  شزرا   
رد زکرمت  نیرتالاب  ھب  دراد  شیارگ   

ددنویپب یناھج   .ھیامرس 
طابترا رد  ھک  ،گرزب  یدنمنوناق  ھس  نیا   
تالوحت مامت  ،دنراد  رارق  مھ  اب  یکیتکلاید   

مقر ار  یراد  ھیامرس ماظن   .دنزیم یساسا 
اھ یدنمنوناق نیا  یانبم  رب  ً      اقیقد   

دازآ تباقر  ،دمآ  دیدپ  یراد  ھیامرس  
ماگ تفای و  لماکت  ،تفرگ  لکش  ھیامرس   
داد لکش  ار  تاراصحنا  یاھ  ھفطن ماگ  ھب   

نآ ا نورد  زا  یاسآ تاراصحنھک  لوغ  
سپس یللملا تاراصحنا ربا یلم و  نیب  

ار دوخ  رھم  زورما  ھب  ات  ھک  دروآرب  رس   
هدیبوک ناھج  تالوحت  رب   

مھدجھ.تسا نرق  رخاوا  زا  یراد  ھیامرس  
ناتسلگنا و رد  لوا  ؛دش  رادیدپ  اپورا  رد   

یاھروشک رگید  ھسنارف و  رد  دعب   
امزاس.یئاپورا اب  طقف  یراد  ھیامرس نیا   

رگید دیلوت ،ییدیلوت  نامزاس  زا  ریغ   
دوجویم یلادوئف ھصرع  ھب  اپ  تسناوت   
 ھک یلیاسم زا کرتشم کرد یارب .دراذگ
 هژاو تسیرورض ،میراد ور شیپ

 .مینک فیرعت ار »دیلوت نامزاس«
 تسا ترابع یناسنا ھعماج  رد  نامزاس
 تحت ھک یلماوع و اھناسنا ھعومجم زا

 طبترم مھ اب هژیو نیناوق اب صاخ طارش
 فدھ ،یربھر کی تحت و هدوب ھتسویپ و
  .دنکیم بیقعت ار یصخشم
 هدام کی لیدبت زا تسا ترابع دیلوت

 کی لثم .صخشم شزرا کی ھب  یعیبط
  .بیس

دوب ترابع  یلادوئف  دیلوت  نامزاس  ءازجا   
زرب کی  فرس( رگزا  ، ،)،ناقھد  کی  

ساد و و نھآواگ گنلک و  لیب و  یدادعت   
بآ و یوج  ،تشک  لباق  نیمز  ،کگنچ   

 .قسن لماع جنپ ینعی ؛.رذب
طقف دیلوت  نامزاس  اریم نیا  رذب  تسناوت   

دنک لیدبت  لوصحم  یلادوئف رد .ھب  ماظن   
فرس ،هدنام   ناسنا ،دیلوت نایرج رد بقع 

ھب  ھکلب ،دمایمن باسح ھب دیلوت  رازبا   
لوصحمیم باسح زا  یمھس  دمآ و   
ھب .تشادن شندنام  هدنز  هزادنا  ھب  طقف    وا  
یلادوئف .دشیم هداد تابسانم  رد  یلو   

مھس قسن  یانبم  رب  ناقھد  یم ،ھتفرشیپ 
دیلوت نامزاس   . دوب کدنا  رایسب  ھک   درب 

یارب یلادوئف ھکلب  یراجت  دیلوت  یارب  ھن   
دوب یفاک  یئاتسور  یافکدوخ   .دیلوت 

بصغ لادوئف  ھک  مھ  ار  یلوصحم   ھفاضا 
لوپیم اب  ای  یاپایاپ و  رھش  رد  درک   

تورثیم ھتخورف تروص  ھب  ھن(  دش و   
هریخذ )ھیامرس لادوئف  نابنا  تشگیم رد   

درک یمن دیلوت  ای  ھفاضا شزرا  چیھ   .و 
تمدخ رد  یلادوئف و  دیلوت  نامزاس  لمکم   

یرو ھشیپ عیانص  دیلوت  نامزاس  ،نآ   
دوب  .یئاتسور 

شیاپ تسناوت  یمن دیلوت  نامزاس  نیا  لک   
دراذگب نوریب  اتسور  زا   فدھ .ار 

 یارب شزرا دیلوت ،یلادوئف دیلوت نامزاس
 .دوب اپایاپ ھلدابم و فرصم

یدیلوت ماظن  نیا  نورد  لماکت  و زا  زا   
یرو ھشیپ  ،ییاتسور عیانص 

 سپس و اھرھش رد ییادتبا یاھروتکافونام
 ھب راک میسقتاھنآرد ھک ییاھروتکافونام
عیانص  اھنآلماکت زا و دوب هدما دوجو  

نامزاس یراد و  ھیامرس سپس  یرھش و   
 .دروآرب رس شدیلوت

دازآ تباقر  دیلوت  نامزاس   ھیامرس ءازجا 
زا دوب  نیمز و  ؛ترابع  ھعطق  کی   

نآ یور  ھناخراک  ای  هاگراک و  نامتخاس  ، 
نارگراک یوک  ،اھ  نیشام ھیھت ، نامزاس   

تیریدم ،صصختم  نارگراک  ،ماخ  داوم   
رد ھیامرس  تباث و  ھیامرس  ،ھناخراک   

یبای ورگ رازاب  کچوک  نامزاس  ،شد   
ھناخراک اب  تباقر  رد  تالوصحم  عیذوت   

هاگراک ای  ھباشمیاھو   . 
رد ھک  دیلوت  نامزاس  نیا  تیلاعف  عاعش   

دیدپ ھکیم اھرھش  دوب  یا  ھقطنم لوا  ،دمآ    
یلم و طیحم  ات  شا  لماکت ھسورپ  رد   

هدرتسگ تارمعتسم  ات  یلویم سپس  دش   
ورملق رد  ھشیمھ  دیلوت  روشک نامھ   

ماجنا یراد  ھلحرم .دشیم ھیامرس نیا  رد   
دوبن ریذپ  ناکما  ھیامرس  رودص   فدھ . 

 و راک یورین رامثتسا ،دیلوت نامزاس نیا
 بوچراھچ نامھ رد ھفاضا شزرا داجیا
 .دوب یلم

یراد رابگرم یاھدوکر  :ھیامرس
 دازآ تباقر نارود رد تباقر ھجیتن

تاراصحنا اذل .تسا راصحنا ،ھیامرس  
تباقر نارود   نورد  رد ھیامرس دازا  رد 

دنتفرگ یلم یاھزرم لکش  ماگ  ھب   .ماگ 
یا هدوت ھبنج  دیلوت  ھب  یلم  حطس  رد  اھ  نآ  

ھب .دنداد ار  یرامثتسا  لباق  یورین  رھ   
دندیشک ھنحص .رامثتسا  رد  ار  دوخ  یابقر   

دندیعلب ای  دندرک و  دوبان  ای  ھکنیا .یلم  ات   
رادقم نآ  یلم  یاھ  نرسنک یالاب  رد   

مامت یتح  ھک  دش  ھتشابنا  تورث  ھیامرس و   
بذج ھب  رداق  زین  یلم  یدیلوت  تاسسؤم   

دوبن الاک .نآ  ،د  ندش یم راکیب  نارگراک   
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درایلیم اھدص  دش و  یم رابنا  اھرابنا  رد   
تکار اھ  تکرش نابنا  رد   .دنامیم رالد 

یراد ھیامرس ماظن  گرم  ھتکس  نیلوا  نیا   
یاھدوکر .دوب اب  قیمع  نارحب  نیا   

دوب توافتم  یراد  ھیامرس ماظن   .یراودا 
زا زا  دعب  یراد  رھ ھیامرس ندنارذگرس   

ناج یلم  ھنحص  رد  هرابود   یدوکر 
ھنحصیم نامھ  رد  تفرگ و  ھب اھتکرش   

ادرپ یم دیلوت دنتختباقر  یاھ  تکرش  یو 
دندیعلب یم ار  رگیدمھ  نیا .و  یلو   نارحب  

  مھدزون نرق دون ھھد طساوا رد  ھک
تسب نب  ھب  ار  یراد  ھیامرس ،دش  رادیدپ   

ماظن .دناسر نیا  زیرگ  هار   ندرک هراپ  اھنت 
دیلوت نداد  نامزاس  یلم و  ھتسوپ   

شورف و رازاب  ھک  یئاج  ،د  وب یللملا  نیب  
ناھج هرتسگ  ھب  رامثتسا  لباق  یورین   

وب   .دروانھپ 
دید مسیسکرام و  زا  قیمع  یکرد  اب  نینل   

تارییغت ھب  تبسن  شا  ھبناج ھمھ  فرژ و   
تباقر راتخاس  لیدبت  تسناوت  یللملا  نیب  

دنک فشک  ار  مسیلایرپما  ھب  ھیامرس   .دازآ 
رد ات ١٩٠٣ ھک ینارحبمسیلایرپما   ھب 

دوجو  اپ دیماجنا لوط ھصرع  ھب   
تشاذگ .  

زا موھفم  ھب  زونھ  نارود  نیا  عورش  یلو   
دازآ تباقر  نتفر  نینل .تسین ھیامرس نیب   

دیوگ ینعی« :یم قباس  یراد  ھیامرس  
داز ا تباقر    ٓ  نارود  یراد  زا ....ھیامرس  

یمرب تخر  راید  ار .ددنبنیا  یاج  ٓ ن ا   
مئالع ھک  دریگ  یم نیون  یراد  ھیامرس  

هدیدپ را  کش ا زاا  ٓ  یطولخم  یلاقتنا و   ی 
ربرد ار  راصحنا  داز ا و  تباقر    ٓ   

  )نینل مسیلایرپما باتک(.»دراد

 یرادھیامرس دیلوت نامزاس لماکت کرد
 نیا ھک ،ددرگیم نکمم یتقو یللملانیب
 زا یطولخم و یلاقتنا هدیدپ - یگناگود
 نارود رد - راصحنا و دازآ تباقر
  .دشاب هدیدرگ کرد مسیلایرپما
دازآ  لماکت تباقر  ھب یرادھیامرس   

مسیلایرپما دیلوت  اب   نامزاس  رد  لوحت   
راد عقاو  .دیدرگ نکمم یھیامرس رد   

دیلوت نامزاس  رد  یرییغت  نینچ  نودب  ، 
نکمم ریغ  مسیلایرپما  یارب .دوب  روھظ   

نیا ندش  نشور  مروآأسم  یم یلاثم   ؛ھل 
دھاوخ یم زرواشک  راد  ھیامرس کی  یتفو   
تسا روبجم  ،دنک  روراب  یا را  ھچغاب  

دنک یھدنامزاس  ار  یئاھزیچ  ای :. ود  ھیھت   
رگراک ھس  ای  ود  مادختسا  ،لیب  ھس  ، 

رذب ھیھت  ،ینیمز  ور  یرایبآ  یھدنامزاس   
هریغ راد .و  ھیامرس نیمھ  یتقو  یلو   

دھاوخ یم ار ۵٠٠  شیاھ  نیمز زا  راتکھ   
شدیلوت نامزاس  رد  دیاب  ،دنک  روراب   

دروآ دوجو  ھب  یساسا  دادعت :تارییغت   
دنک مادختسا  یزرواشک  نیسینکت  یریثک  ، 
الثم دیامن  ھیھت  ار  یرگید  تیفیک  اب  رازبا   
یاھ نیشام رگید  نیابمک و  روتکارت و  دنچ   

یرایبآ یارب  ،دنیبب  کرادت  ار  یزرواشک   
رب رگراکرس  ،دنک  رفح  قیمع  یاھ  هاچ  

تھج ینامزاس  درامگب و  نارگراک  رس   
لئاسو راک و  لرتنک  ،دزم  تخادرپ   

شتالوصحم رازاب  عیزوت و  صوصخم   
نیا مینیب  یم ھک  نانچ   . دروآ دوجو  ھب  ار   

زا زین  یفیک  ظاحل  ھب  یتح  مود  نامزاس   
تسا زیامتم  لوا   .نامزاس 

تباقر یراد  ھیامرس یدیلوت  نامزاس   
لماوع زا  یرایسب  دوب و  کچوک  ،دازآ   

ار یللملا  نیب تباقر  دیلوت و  یارب  مزال   
ترورض .تشادن یانبم  رب  ً       اتجیتن   

ھیامرس لماکت  تسیاب  ،یرادیخیرات  یم  
دیلوت نامزاس  دوش و  جراخ  ھنودرگ  زا   

دنیشنب نآ  یاج  یراصحنا  یللملا   .نیب

نامزاس و ھیلوا ءازجا نیا  یرورض   
تباقر دیلوت  نامزاس  اب  اساسا  ھک  دیلوت   

دازآ تسین  ھیامرس   ھسیاقم  لباق   زا یلو  
 ،تسا هدیدرگ ھنحص دراو نآ لماکت

 :زا  تسا ترابع
 :ھیامرس رودص یتاقیقحت نامزاس -١
 کی رد هدش ھتشابنا ھیامرس میظع مجح
 یتح ھک یلم ھنحص رد یراصحنا تکرش
 رد شاتکرح ھب رداق تکرش نآ دوخ
 رد رودص یارب ،تسین دیلوت ھخرچ

 نیا اذل .دشابیم زیچان یللملانیب ھنحص
 لیمکت یرگید ھیامرس اب دیاب ھیامرس
 رد )یلم ھیامرس( لمکم ھیامرس .دوش
 ھب دیاب ھیامرس ھک دراد دوجو یروشک
 ای تارمعتسم رد ینعی ،دوش رداص اجنآ
 ،لاح نیع رد .ھیامرس مجاھت دروم روشک
 دعاسم ھیامرس رودص یارب یروشک
 یورین ،نازرا ماخ هدام نآ رد ھک تسا
 دعاسم نیناوق ،نازرا و رامش رپ راک
 یاھهداج ،تایلام تخادرپ زا رارف یارب

 و الاک لقن و لمح یارب هدافتسا لباق
 ھتشاد دوجو ،شورف رازاب ھب یکیدزن
 .دشاب
 ھیامرس دیلوت نامزاس یازجا زا یکی اذل
 ضیرع تالیکشت ،یللملانیب یراصحنا
 رد قوف یاھھنیمز رد تاقیقحت لیوط و
 یاھروشک ای و  روشک و یللملانیب حطس
 .دشابیم ،ھیامرس رودص دروم
 نامزاس نیا :ھیامرس رودص نامزاس -٢
 کناب .تسین یللملانیب کناب زج یزیچ
 دروم روشک رد رظن دروم ھسسوم یارب
 رب ماگ ھب ماگ و دنکیم زاب رابتعا ،رظن
   .ددرگیم یلوتسم ھسسوم نآ

 یاضما یارب :طباور نامزاس -٣
 تلود اب یمومع طباور میظنت ،اھدادرارق
 نآ رد دیاب ھک  یروشک تلود و دوخ

 و دریگ تروص ھیامرس رودص
 رداص اھنادب الاک دیاب ھک ییاھروشک
  ...و دوش
 رازبا و یژولونکت رودص نامزاس -۴
 اب هدش ھتخاس تالوصحم ژاتنوم تھج
 نارگراک نازرا راک یورین رامثتسا
   .رظن دروم روشک
 شزوما یاھسالک و مادختسا نامزاس -۵
 تھج یللملانیب حطس رد یملع و ینف
 .اھروشک نیا رد نیسنکت تیبرت

 حطس رد شورف و یبایرازاب نامزاس -۶
 .یللملانیب

 حطس رد ماخ داوم ھیھت نامزاس -٧
 .یللملانیب

 یزاس هداما و ھسسوم لرتنک نامزاس -٨
 رد ابقر ای بیقر رب یزوریپ یارب نآ

 .یللملانیب حطس
 ،دیلوت نامزاس نیا ییاھن و یساسا فدھ
 دوسربا بسک رگراک ھقبط دح یب رامثتسا
 دیلوت نامزاس نیا ھک تسیاھسسوم یارب
 ھک یلماوع زا یکی .دریگیم ربرد ار
 یللملانیب دیلوت نامزاس لک درکراک
 یورین ،دنکیم نیمضت ار یتسیلایرپما
                        .تسا یتسیلایرپما یاھروشک یماظن

 ھک تسا یدیلوت نامزاس نینچ نیا اب
 ھیامرس دازا تباقر نارود ،یرادھیامرس
 ،دفاکشیم ار یلم ھتسوپ ،دنکیم کرت ار
 نارود و دراذگیم یللملانیب ھصرع ھب اپ
 نشور ھتفگ ان.ددرگیم زاغا مسیلایرپما
 یرادھیامرس دیلوت نامزاس ھک تسا
 ھمھ و  هدرتسگ ھعاسلاقلخ یللملانیب

 ھکنیا دوجو اب .تسا هدماین دوجو ھب ھبناج

 دازآ تباقر یرادھیامرس نارود یداصتقا یئافوکش
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 یاھنرسنک لوا ناھج گنج ات ١٩٠٠ زا
 یاھداصتقا نیمز زا چراق لثم یللملانیب
 رونھ نامز نآ ات یلو ،دندییوریم یلم
 رازاب  و دیلوت ھعومجم زا یکدنا مھس
 .دنتشاد رایتخا رد ار  یللملانیب

یناھج گنج  طیارش  تحت   لوا 
لوفا یللملانیب یاھنرسنک ھب    ،دنتفر  ور 

دش کدنا  بلغا .ناشدادعت  هژیو    اھنآ  ھب 
دوبان تسکشرو و  زا .دندش  دعب   یلو 

ھنحص ھب  تعرس  اب  ً      اددجم و  گنج    دندمآ  
 )Eugen Varga( اگراو نگروا

دروم رد  یناھج  ھتسجرب  صصختم   
لپونم اھیگدنز  نآ یللملا  نیب تیعقوم  ،اھ   

یاھ لاس رد  تسیب ار  نینچ ھتشذگ نرق    
فیصوت رھ« :دنکیم   یریگ  لکش رگا   

تسارت زا  ً    الثم یاھکی  ،یللملا  نیب  
یللملا نیب  ار )Trofina(ورتکلا تسارت   

تیمھا یاراد  ،میھد  رارق  ھجوت  دروم   
تسا یددع :یگرزب  ھسیاقم  رد  یتح  ا ما    ّ  

را ھب ک ھیامرس  طسوت حطس  هدش  ھتفرگ   
رد ھک  یا  ھیامرس اب  گرزب  یاوژروب  رھ   

هدش ھتفرگراک  ھب  یللملا  نیب حطس  ، 
تسیزیچان  رایسب  مھس  یاراد   .»یمود 

اھ و لتراک تفا  اب  ام  اج  نیا  رد   
میتسھ ور  ھب  ور  یللملا  نیب یاھ   .تسارت
تسیا ھظحل یتقوم و  ً     الماک  رما  نیا   .یلو 

یاھ لاس رد  اریز  یاھروشک  رد ٣٠   
ملع دق  یگرزب  تاراصحنا  یتسیلایرپم   ا
مود یناھج  گنج  طیارش  رد  ھک  دننک  یم  

لیدبت یدنمتردق  یتلود  یاھلپونم  ھب   
تلود تسایس  تشونرس و  رب  ھک  دنوش  یم   

درگ روشک نآ یم  گنج زا دعب .دنمکاح 
نیا  مود یناھج ھیاپ  رب    ،اھلپونم 

ھصرع ھب  اپ  یللملا  نیب دنمتردق  یاھلپونم   
لاس  ،دنراذگیم دوجو رد  ھک  یروط  ھب   

دادعت ١٩۶٠ رد ٧٣٠٠  میظع  لپونم   
ھک دندوب  لاعف  یللملا  نیب حطس   ٢٧٣٠٠ 

ای  یراصحنا تکرش رتخد و  گرزب   
طلست تحت  ار  یتامدخ  میئوگب  رتھب   

رازاب .دنتشاد زا  اھ  نآ مھس  لاح  نیا  اب   
یللملا ٪٢۵  طقف یللملانیب نیب دیلوت  زا   و 

تسا ٪١٠  للم نامزاس رامآ( .هدوب 
 )دحتم
 یلم یاھتکرش ندش تسکشرو تلع ھب
 یاھنرسنک رد ھیامرس عیرس تشابنا و
 رودص رد یدیدش لیامت ،یللملانیب

نیا .دما دوجو ھب ھیامرس رثکادح زا   
لاس ات  خیرات  چراق ٢٠٠٠  لثم  اھ  لپونم  

یاھروشک یداصتقا  نیمز  زا   

یراد مامت .دندیئور ھیامرس شیور  نیا   
تمدخ رد  ار  ناھج  یدیلوت    یاھورین 

  :ھنومن یارب .تفرگ

 دراد ھمادا
 
 
 
 
 
 
 

 رگراک کی زا هدیسر ھمان
 نآ دقن و ناریا زا ھتسشنزاب

 
 رد یتسینومک مظن لاؤس ھب باوج رد
 تسینومک بزح لیکشت مدع للع دروم
 رگراک زیزع قیفر نیا ،ناریا رد نیتسار
 .تسا هدرک لاسرا ام یارب ار ریز لیلحت
 قیفر نیا زا رکشت و یناد ردق نمض ام
 دروم شاھتشون زا دعب زین ار وا لیلحت
  .میاهداد رارق دقن

 
  :تسا ریز رارق ھب رگراک قیفر ھتشون

 بزح داجیا عناوم و لئالد زا یکی -١«
 تموکح ،ناریا رد تسینومک
 ریغ و یعاجترا تیاغ ھب یرادھیامرس
 لکشت اب ادتبا زا اھنآ .تسا کیتارکمد
 و اھاکیدنس بلاغ رد نارگراک
 داجیا ھمزال ھک یرگراک یاھھیداحتا

 ،تسا یرگراک یھندب اب تسینومک بزح
 هزرابم و تفلاخم فلتخم قرط ھب
 .دننکیم
 و عیانص نابحاص و نایامرفراک -٢
 تموکح ناگدنیامن عقاو رد ھک ھیامرس
 لکشت ھنوگ رھ اب دنتسھ یرادھیامرس
 اھلکشت اریز .دننکیم تفلاخم یرگراک
 یریگولج نارگراک قوقح غییضت زا
 عفانم اب داضت رد دوخ نیا ھک دننکیم
 .تسا نایامرفراک
 نیب رد اھتسینومک روضح مدع -٣
 ھب نداد یھاگآ روظنم ھب نارگراک
 و اھنآ لکشت موزل ھنیمز رد نارگراک
 اب دیاب ھنیمز نیا رد .کیروئت ثحابم
 ،نارگراک زا نارگراک نایم رد روضح
 تسینومک نارگراک و تخاس تسینومک
 رگید نایم رد ار یتسینومک راکفا دوخ
 تاباصتعا( .دنیامن جیورت ناراکمھ
 یاتدوک زا شیپ یتفن قطانم رد یرگراک
 ).دشاب دناوتیم یدیفم ھبرجت ١٣٣٢ لاس
 اھتسینومک روضح مدع لئالد ھلمج زا

 یریگتسد و بوکرس ،نارگراک نایم رد
 و نایامرفراک قیرط زا اھنآ جارحا و
 .تسا یتموکح ناگدنیامن
 ھب تبسن یمومع یھاگآ مدع -۴
 ھلمج زا بازحا لکشت و یریگلکش
 یاھلکشت زا مدرم ھک تسا یلماوع
 و یفنم تاغیلبت ھتبلا و دننازیرگ یسایس
 یریگتسد تاعبت زین و  یتموکح مومسم
 اھلکشت و بازحا ،نویسایس راتشک و
 ثعاب ،یمالسا یروھمج میژر طسوت
 اھبزح ھب دیدرت هدید اب مدرم ھک هدیدرگ
 رد عوضوم نیا ھتبلا ھک دننک ادیپ شیارگ
 اب و هدرک ادیپ دوبھب یمک رخاوا نیا

 .دش دھاوخ رتھب یسارکمد لوصح
 لکش ھب ھجوت اب و یطیارش نینچ رد -۵
 یندم و یفنص هزرابم یاھنوناک یریگ
 راعش اب نابایخ رد روضح و یداصتقا و
 ،یمالسا یروھمج تموکح زا راذگ
 سپ ھک دناھتفایرد یمالسا ماظن نامکاح
 شیامن ھلاس دنچ و لھچ یاھیزاب زا
 حالصا یاھهورگ لیکشت ،یتاباختنا

 زا یئاھشخب ندرک لوحتم و ھنابلط
 تابلاطم زا لودع روظنم ھب ھعماج
 قیرط زا اھنت ار ھلباقم هار لاح ،یسایس
 .دننادیم ءاقب یارب گنفت ھلول
 میژر ھک نیا یارب یطیارش نینچ رد اذل
 تاقبط ،یداصتقا مرفر قیرط زا دناوتن
 ار نارگراک و یداصتقا رقف رد و ھنسرگ
 نیا ام ھفیظو ،دیامن ادج شبنج ھندب زا
 میرحت مرھا رب یراشفاپ ابً     الوا ھک تسا

 تاباصتعا جیورت و غیلبت و یناھج
 و تلود تسد ،نایرازاب و یرگراک
 هاتوک شدرگ رد ھیامرس زا ار تموکح
 و شبنج ھنوگ رھ زاً       ایناث و درک
 اھنآ و تیامح یندم و یفنص ضارتعا

 یسایس تازرابم یاھنوناک اب ار
 ».درک گنھامھ
-------- 
 زا یکی رب یتسرد ھب قوف ھتشون رد
 و بازحا یئادج یلصا لماوع
 رگراک ھقبط زا یتسینومک یاھنامزاس
 یروھمج میژر تفلاخم :دراد هراشا
 یاھھیداحتا و اھاگیدنس داجیا اب یمالسا
 اب عیانص نایامرفراک تفلاخم ، یرگراک
 ،اھھناخراک رد یرگراک لکشت ھنوگ رھ
 و یتموکح مومسم و یفنم تاعیلبت
 اھتسینومک راتشک و نادنز و یریگتسد
  .یمالسا یروھمج میژر طسوت
 راکفا شرتسگ ھسورپ لاح نیع رد
 زین ار یتسینومک تالیکشت و یتسینومک
 رد روضح اب :دنکیم حرط یتسرد ھب
 تسینومک ،نارگراک زا دیاب نارگراک نیب

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد
 دیدنویپب ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
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 راکفا دوخ تسینومک رگراک و تخاس
 ناراکمھ رگید نایم رد ار یتسینومک
 .دیامن جیورت
 یزیرگ لکشت و یگدنکارپ تلع قیفر نیا
 ترورض زا نانآ یھاگآ مدع زین ار مدرم
 یگنوگچ زا نانآ تخانش مدع و لکشت
 لکش ھطبار وا .دنکیم یبایزرا لکشت
 و یندم و یفنص یاھنوناک یریگ
 و اھنابایخ رد مدرم روضح و یداصتقا
 میژر فلتخم یاھرازبا یدمآراکان ھسورپ
 و اھشبنج ندش یسایس زا تعنامم رد
 راتشک ینعی حالس نیرخا ھب ندروآ یور
 یتسرد ھب ار رگید بناج زا بوکرس و
 .دیوگیم نخس نآ زا و دنکیم کرد
 

 دوجو زین یفعض طاقن ھتشون نیا رد
 :مینکیم هراشا نادب ام ھک دراد

 زا یتسینومک شبنج یئادج تلع وا -١
 ھقبط نیا بوکرس رد طقف ار رگراک ھقبط
  میژر طسوت یتسینومک شبنج و
 ھک یلاح رد .دنیبیم یمالسا یروھمج
 نیرتمھم یلو تسا مھم لماع کی نیا

 تاشیارگ لماع نیرتمھم .تسین لماع
 رد دیدش ینیب زکرم دوخ و یتسیراتکس
 .تسا ناریا یسینومک شبنج ناربھر
 و نآ شرتسگ ، دوخ نامزاس یارب ھمھ
 دننکیم شالت نآ ندش ھبک بک و ھبدبد رپ
 شبنج یمومع عفانم رکف رد یاهرذ یلو
 بزح داجیا ھک یتسینومک و یرگراک
 ار ناریا یرسارس و ھچراپکی و نیتسار
 ھبرجت .دنتسین ،دھدیم رارق تیحجرا رد
 اھتسینومک رگا ھک دھدیم ناشن یخیرات

 رگراک ھقبط عفانم و دنھد شیالاپ ار دوخ
 طیارش رھ رد دنھد رارق تیحجرا رد ار
 ذوفن ھقبط رد دنناوتیم زین یروآ ناقفخ
 ھنومن .دنھد نامزاس ار نآ و دننک
 و نیچ رد ام ار نآ روھشم و ھتسجرب
  .میبایب میناوتیم ھیسور
 نابحاص« :ھک تسا هدمآ ھتشون رد -٢

 ناگدنیامن عقاو رد ھک ھیامرس و عیانص
 نیا »...دنتسھ یرادھیامرس تموکح
 ناگدنیامن نارادھیامرس تسین تسرد

 تلود ھکلب دنتسین یرادھیامرس تموکح
 .تسا رادھیامرس ھقبط هدنیامن

        ً                      نیب رد  ارھاظ ھک تسا تسرد نیا -٣
 مشچ ھب یزیرگ لکشت شیارگ مدرم
 زا مھم ریغ بناج کی نیا یلو دروخیم
 نآ مھم بناج .تسا مومضم هدیدپ کی
 و رانک رد ھک تسا یئاھتسینومک دوجو
 زا یلو دنتسھ یرگراک شبنج نورد ای
 و دنزیرگیم نارگراک ندرک لکشتم
 .دنروآیم ھناھب نارازھ نآ یارب

 ندرک رتھب و مرفر ناکما ھتشون نیا -۴
 ار میژر بناج زا ناشکتمحز یگدنز
 ھک یتروص رد .دنکیم یبایزرا نکمم
 میژر و لک روط ھب یرادھیامرس میژر
 ھن ،هژیو ھب ناریا یبھذم یرادھیامرس
 یاھمرفر داجیا ھب رداق ھن و ناھاوخ
 شیاسآ و ندش رتھب یارب تبثم
 میژر نیا سکع رب .تسا ناشکتمحز
 رامثتسا و ،تراغ رد ار دوخ شالت مامت
 .تسا هدرک زکرمتم ناشکتمحز
 ھک تسا رظن نیا رب زیزع قیفر نیا -۵
 میژر نتشاذگ راشف رد تھج اھمیرحت
 یساسا فدھ ھک یتروص رد .تسا ناریا
 نتشاذگ ھقیضم و راشف رد اھمیرحت
 نیئاپ راشقا و ناشکتمحز ،نارگراک
 تلع ھب اھنآ ات تسیزاوژروب هدرخ
 و یگنسرگ و رقف ھبناج ھمھ یاھراشف
 ،گرم ھب ندش گیدزن و ینامرد یب

 نیا ھمادا .دنوش دنلب ناشمکاح میژر ھیلع
 ھب ار تمحز و راک نامدرم اھمیرحت
 ھلاس ١٢ یاھمیرحت .دناشکیم یدوبان
 مادص نامز رد قارع ھیلع اکیرمآ

 کدوک نویلیم ١٫۵ ھک دش ثعاب ،نیسح
 یئوراد یب و یگنسرگ زا هانپ یب نز و
 و نیسح مادص ھک یتروص رد .دنریمب

 لمحتم ار یاھبرض نینچ شاھقبط
 نشور ھتشون رد لاح نیع رد .دندشن
 ھب یمالسا یروھمج زا راذگ ھک تسین

 .تسا رظن دروم یعامتجا راتخاس ھچ
 رجات رشق ناونع ھب یرازاب رشق -۶
 و یخیرات ھبرجت یانبم رب ناریا یتنس
 یرشق ،ھتشذگ ھھد راھچ ھبرجت هژیو ھب

 .نئاخ و ارگ بقع ،بذبذم ،ور ود تسا
 و ناشکتمحز رگید ،رگراک ھقبط طقف
 و یخیرات ظاحل ھب یقرتم ناھاوخیدازآ

 رد .دنتسھ یقرتم و یلاعت رد یلمع
 دراد ناکما بالقنا و شبنج نایرج
 راشقا رگید زا یئاھهورگ و رصانع
 ھب داحتا تسد نایرازاب لثم یعامتجا

 ھب دیاب ھتبلا .دننک زارد ایراتلورپ یوس
 داحتا نیا یلو .تفگ دمآ شوخ داحتا نیا
 عفانم اریز تسا تابث یب و هدننکش رایسب

 ریذپان یتشا رگراک ھقبط اب اھنآ یتاقبط
 و ضارتعا رھ زا تیامح .دشابیم
 ھمھ ھفیظو یقرتم شبنج
 ترورض نیا یلو تساھتسینومک
 تشپ دیابن ار ام ھفیظو رگید بناج

 رد نارگراک ھک نیا نآ و دناشکب ھنحص
 ،تاقبط و راشقا رگید اب تدحو نایرج
 دض و یمدرم دض ناشیارگ زا داقتنا رد
 هاگچیھ و دراد زاب تسد اھنآ یتسینومک
 .دراذگیمن نیمز رب ار داقتنا حالس نیا
 رگید و رگراک قیفر نیا میراودیما ام
 گولاید دنور زیزع نارگراک
 دنھد ھمادا ام اب ار یسایس کیژولوئدیا
 ناشردق نارگ تایبرجت زا ار ام و
 .دنیامن دنمهرھب

24.05.2022 
 
 
 

 
 ھیدھ
  منزیم فرح بش تیاھن زا نم
 یکیرات تیاھن زا نم
 منزیم فرح بش تیاھن زا و
 یا نم یارب یدمآ نم یھناخ ھب رگا
 روایب غارچ نابرھم
 نآ زا ھک ھچیرد کی و
 مرگنب تخبشوخ یھچوک ماحدزا ھب

 دازخرف غورف                           

 
 
 

 
 

 

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

 !میروآ دوجو ھب ار ناریا نیتسار تسینومک بزح
 !مینک درط دوخ فوفص زا ار نئاخ یاھ تسیکستورت

 مینارب دوخ فوفص زا ار ناراکلغد

 

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد
 دیدنویپب ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
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