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 ایراتلورپ یروتاتکید داب زوریپ ،ناریا یرادھیامرس تلود داب نوگنرس
 

 یایراتلورپ ریبک ربھر ،نیلاتسا فزوژ
 ربھر و مسیلایسوس نامتخاس رد یوروش
 زا یکی ،مسیشاف رب ناھج یاھقلخ یزوریپ
 نانمشد زا یکی و نینل تابث اب نارای

 .دوب یرادھیامرس ریذپان شمرن و تخسرس
 اب اذل دروخ تسکش نیلاتسا زا یرادھیامرس
 بیرخت ھب نئاخ یاھتسیکستورت کمک
  .دزادرپیم و ھتخادرپ وا تیصخش

 و یسایس یگدنز زا یرصتخم ریز رد ام
 رب ار وا ریظن یب یاھدرواتسد و یلمع
  .میرامشیم
 شراثآ رد ھک نیلاتسا یاھدرواتسد ھعلاطم
 نودت مسیسکرام ریذپان انف ھنیجنگ تروص ھب
 هزرابم رد ار نامراومھان هار ،تسا ھتشگ
  .میزاسیم راومھ یرادھیامرس ھیلع
  ٢ ھحفص > 

 

 ای و یتشیعم( تفن نارگراک تاباصتعا
 تابرض نیرتنیگمھس و نیرتگرزب )یسایس
 یتسیشاف میژر یسایس و یداصتقا ناینب رب ار
 تازرابم خیرات رد .دروآیم دراو ناریا
 شقن نونک ات تفن عیانص نارگراک ،یرگراک
 رد .دناهدرک افیا یعامتجا تالوحت رد یدیلک
  تسخن نامز رد تفن تعنص ندش یلم
 نارگراک نیا ،قدصم دمحم رتکد یریزو
 باصتعا اب و دندز ار رخآ فرح ھک دندوب

 ناتسلگنا مسیلایرپما یداصتقا ھطلس ھب دوخ
 .دنتخاس دراو ار ھبرض نیرتعطاق ناریا رد
 میژر ،تفن نارگراک باصتعا ،۵٧ لاس رد
 راب نیا و دروآ رد  اپ زا ار یولھپ یتسیشاف
 یمالسا یروھمج یرادھیامرس میژر تبون
   .تسا ناریا
 جاتحیام ھیلک ناگدننک دیلوت ناریا نارگراک
 .دنانیمزرس نیا مدرم یگدنز
٧ ھحفص >                                       

 
 

 یتسیکستورت فیرحت
 یخیرات یاھدادیور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ھمادا یلوسر یلع :هدنسیون
 و قباس رنویسولور لایسوس ،فوناسب
 یگدنیامن وضع ،دیدج تسیکستورت
 رد وا .دوب نیلرب رد یوروش یناگرزاب
 روتسد رب انب 1934 نئوژ رخاوا

 زا یھد شرازگ یارب سیراپ ھب ،یکستورت
 رد خیرات نآ رد .دش راضحا ،ناملآ عاضوا
 هورگ رد رلتیھ یابقر زا یدادعت ،ناملآ
 تسنرا یھدنامرف ریز یتسیزان یاھیدنب
،مھ ور  رلمیھ رظن ریز و رلتیھ ھیصوت رب انب    ُ  
 عطق زا نارگن یکستورت  .دندیسر لتق ھب
 .دوب ناملآ یسوساج نامزاس اب طابترا
 فرطرب ار یکستورت ینارگن ،فوناسب
 وا ھب یکستورت ھک ،تشاد راھظا وا .درک

 فرط زا ینابیتشپ ھب یدیما زونھ سپ« :تفگ
 ٨ ھحفص >                  ...تسھ اھنآ

⚒⚒⚒⚒⚒ 
باتک  نایم  اھ     ِ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باتک  نایم 	متشگ اھ     ِ    
١٠ ھحفص >                             

 دلوت لاس نیموس و لهچ و دص ،ربماسد 21 تبسانم هب
 نیلاتسا فزوژ

 !داب كرابم ناهج يایراتلورپ رب نیلاتسا دلوت لاس نیموس و لهچ و دص

 شبنج رد مسیلاربیل
 ناریا یتسینومک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و یراد ھیامرس تلود یبالقنا ینوگنرس
 رد مسیلایرپما ذوفن عطق و مکاح یتسیشاف
 یرسارس یربھر کی دنمزاین ، ناریا
 یربھر نیا .تسا طبضنم و مجسنم ،دحتم
 ناریا راک ھقبط یتاقبط بزح زج یزیچ
 .دشاب دناوت یمن تسینومک بزح ینعی

 لکشتم و دحتم رب هوالع دناوتب ھک یبزح
 ندرک لکشتم یربھر ،رگراک ھقبط ندرک
 کی رد ار رگراک ھقبط دحتم یاھورین ھیلک
  .ددرگ راد هدھع ھھبج
 رد یتالیکشت یگدنکارپ و یرکف تتشت

 ندش یشالتم اب ،ناریا یتسینومک شبنج
 لاس دص دودح رد ناریا تسینومک بزح
 ود .دراد ھمادا رونھ و هدیدرگ زاغآ لبق

 و تتشت نیا ثعاب یساسا لماع
 :تسیگدنکارپ

 .اھتسینومک بوکرس و بیقعت -١
 رد یتسینومک شبنج روھظ ناوا نامھ زا
 مامت و یولھپ ھلسلس ناوا زا ینعی ناریا
 ،یمالسا یروھمج میژر تیمکاح نارود
 مادعا و ھجنکش ،بیقعت دروم اھتسینومک
 ھناراک تیانج بیقعت نیا دنور .دنا هدوب
 زا یتسینومک شبنج ات هدیدرگ ثعاب
 ھتسیاش  یاضعا و ناربھر زا یرایسب

   .دوش مورحم دوخ
 لکش رھ رد یرادھیامرس ھک مھ ینامز ات
 راتشک و لتق ،دراد تیمکاح شاهراوق و
    .تشاد دھاوخ ھمادا اھتسینومک

 ۶ ھحفص  >  .ینورد لماع -٢

 )تیلقا( نایئادف نامزاس “یئاروش تموکح“راعش رب یدقن
 شبنج یاجرب اپ و یبالقنا ،لاعف یاھنامزاس زا یکی )تیلقا( نایئادف نامزاس ھک مینآ رب ام
                   ً                                              ھب نآ یرتلورپ ریغ   الامتحا طاقن نداد ناشن و نامزاس نیا رب ام دقن .تسا یتسینومک
 ٣ ھحفص >   .تسین راذگ ریثأت و یبالقنا نامزاس نیا یفن یانعم

 یتسھ نایرش ھب عطاق یاھبرض تفن نارگراک تاباصتعا
 ناریا یتسیشاف میژر

 ماظن دیق زا یئاھر هار اھنت ایراتلورپ یربھر تحت یا هدوت زیمآرھق هزرابم
تس یراد ھیامرس
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 دص ،ربماسد 21 تبسانم هب
 دلوت لاس نیموس و لهچ و

 ھمادا  نیلاتسا فزوژ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اھدعب ،یلیوشاگوچ چیونویراسیو فزوژ
 رد ١٨٧٩ ربماسد ٢١ رد ،نیلاتسا ھب بقلم
 رد وا .دش دلوتم ناتسجرگرد یروگ رھش
 ھب و .دھاوخ سرد لاس ۵ یروگ ھسردم
 ھب فزوژ .دش جارخا یسایس تیلاعف تھج
 رد شاهداعلاقراخ ھظفاح و الاب شوھ رطاخ
 .دوب ھتسجرب و زاتمم ،نادرگاش نیب

 یفخم هزوح کی اب یگلاس هدزناپ رد وا
 یگلاس هدجھ رد و دش طبترم یتسیسکرام
 نامزاس نیلوا تیوضع ھب )١٨٩٧(
 .دمآرد ناتسجرگ یتسیلایسوس
 رد ھک رگراک دصناپ یارب ١٩٠٠ ھم هام رد
 دندوب هدمآ درگ سیلفت یاھهوک زا یکی

 رد ھک ار ارکسیا ١٩٠١ رد و درک ینارنخس
 رشتنم زاقفق رد دیسریم پاچ ھب کیزپیال
 ھعقاو نیا ،تفگ هراب نیا رد نینل .دومن

 تیمھا یاراد زاقفق ھقطنم لک یارب«
 – نیلاتسا باتک – یرگ نای( »تسا یخیرات

 )٢٩-٣١ ھحفص
 زا یکی ناونع ھب ١٩٠١ ربماون رد نیلاتسا
 تارکمد لایسوس بزح ھتیمک نیلوا یاضعا

 رد دعب هام کی یلو دیدرگ باختنا ھیسور
 یربیس ھب لاس ھس تدم یارب ١٩٠٣ لیروآ
 رارف یربیس زا ١٩٠۴ رد وا .دیدرگ دیعبت
 ١٩٠۵ رد .دناسر سیلفت ھب ار دوخ و درک
 رد یکیوشلب سنارفنک رد راب نیلوا یارب
 رد .درک تاقالم ار نینل ،دنالنف روشک

 و هزدیکینوژرا اب ١٩٠٧-١٩٠٨
 ۵٠٠٠٠ ینوناق عیسو هزرابم فولیشورو
 نینل .دومن ربھر ار وکاب تفن تعنص رگراک
 .تفگ تینھت هزرابم نیا ھب
 یارب و ریگتسد هرابود ١٩٠٨ رد نیلاتسا
 هرابود یلو دش دیعبت یربیس ھب لاس ود تدم
 رد .دیدرگزاب وکاب رھش ھب و درک رارف

 ھب لاس ۵ یارب و ریگتسد مھ زاب ١٩١٠
 رارف ١٩١٢ ھیروف رد ھک دش هداتسرف یربیس
 .دومن
 نیو ھب نینل تساوخرد اب ١٩١٢ رد نیلاتسا

 ھلأسم و مسیسکرام“ باتک اج نآ رد و تفر
 اددجم وا لاس نیمھ رد .درک نیودت ار “یلم
 ھقطنم کی ھب لاس جنپ تدم ھب و ریگتسد
 دیعبت یربیس رد روبعلا بعص و هداتفا رود
 گروبزرتپ ھب ١٩١٧ ھیروف رد نیلاتسا .دش
 یزکرم رتفد تیوضع ھب و درک تعجارم
 باختنا کیوشلب بزح یرسارس تالیکشت

 .دیدرگ
 ھنایفخم دنالنف رد نینل ھک ١٩١٧ ھیئوژ رد
 رد بزح یربھر نیلاتسا ،درکیم یگدنز
 بالقنا زا دعب .تشاد هدھع ھب ار ھیسور
 ھلئسم یارب قلخ رسیمک ناونع ھب ھک ربتکا
 نییعت قح« :تشون ،دیدرگ باختنا اھتیلم
 قح ھکلب .تسین یزاوژروب قح ،تشونرس
 لصا .تسا یصخشم تلم قالخ یاھهدوت

 دیاب ھک تسا یحالس تشونرس نییعت قح
 رارق هدافتسا دروم مسیلایسوس ققحت یارب
 لوصا زا یعبات ناونع ھب دیاب ار نیا .دریگ
 – یرگ نای( .»دروآ باسح ھب مسیلایسوس
 )١٩٨٢ - نیلاتسا باتک
 یزکرم ھتیمک ھسلج ١٩١٧ ربتکا ١۶ رد
 ربتکا بالقنا یربھر یارب کیوشلب بزح
 باختنا نینل رظن تحت یھدنامرف ھتیمک کی
 :زا دندوب ترابع ھتیمک نیا یاضعا .درک
                           ِ            و یکسیتروا ،فونبوب ،فلدروس ا ،نیلاتسا«
 یتسیکستورت فیرحت( ».یکسنیژربژد
 نیا رد )یلوسر یلع – یخیرات یاھدادیور
 زا یمان ،ربتکا بالقنا یربھر ھتیمک
 شترا لوؤسم ناونع ھب وا .تسین یکستورت

 ھتیمک نیا رظن ریز دیاب گروبزرتپ رد خرس
  .درکیم راک
 

 
 
 یاھروشک مجاھت ھک یلخاد گنج رد
 هدیشک نوخ و شتآ ھب ار ھیسور ،یتسیلایرپما
 زا ار دوخ ناھدنامرف رثکا ھک یکستورت ،دوب
 رد بترم ،دوب هدرک باختنا یرازت نارسفا

 رد نینل  .دروخیم تسکش گنج یاھھھبج
 نینچ اھھھبج ناھدنامرف ھب ینھیم گنج نیا
 ھک دیتسھ فظوم امش« :دتسرفیم مارگلت
 ،نیلاتسا یاھھیصوت و تاروتسد یمامت
 یلم یایراسیمک یاروش رایتخالا مات هدنیامن
 ھب یلمعلاسکع چیھ نودب و تیروف ھب ار
 مارگلت نیا نومضم .....دیروآرد ارجا ھلحرم
دیھد عالطا اھشخب یمامت ھب  اروف ار  سیئر .                         ً       
 نئوژ ٨ نینل ـ یلم یایراسیمک یاروش

 خرس شترا ،نیلاتسا تامادقا یپ رد .»١٩١٨
 کاخ رد ار یتسیلایرپما یاھورین تسناوت
 .دنک رام و رات یوروش داحتا

 ھلمح یوروش کاخ ھب ناملآ ١٩١٨ لاس رد
 لاغشا ھب ار نآ زا یئاھشخب و هدرک

 ھجراخ روما رسیمک ،یزکرم ھتیمک .دروآرد
 دادرارق کی داقعنا رومأم ار یکستورت ینعی

 )کسفوتیل تسرب حلص( دومن ناملآ اب حلص
 دنناوتب یوروش عفادم یاھورین و شترا ات

 .دنیامن ھلمح و عافد هدامآ و یزاس زاب ار دوخ
 و دوریم شاتیرومأم لحم ھب یکستورت
 .دنکیم نفلت نینل ھب تروشم یارب

 نم .دنکیم تبحص امش اب نینل« :نینل باوج
 .ماهدرک تفایرد ار امش هژیو ھمان نونکا مھ
 ار ھمان مناوتیمن نم و ،تسین اجنیا نیلاتسا
 ،نیلاتسا ندمآ درجم ھب ...مھد ناشن وا ھب
 لیام نم .داد مھاوخ ناشن وا ھب ار امش ھمان
 ھب ھک نیا زا شیپ لوا ھلھو رد ھک متسھ
 تروشم نیلاتسا اب ،مھد باوج امش لاوئس
 تبحص هرابرد ھملاکم - نینل راثآ( ».،منک
 حلص یگدنیامن تأیھ لوؤسم اب میقتسم
 - ٢۶ دلج - کسفوتیل تسرب رد یوروش

 )۴٢١ ھحفص
 یزغم ھتکس راچد  ١٩٢٢ ھم هام رد نینل

 ھک( یزکرم ھتیمک ھب یاھمان رد وا .دش
 رد )دنمانیم ھمانتیصو ار نآ اھتسیکستورت
 ھک نیلاتسا قیفر« :دسیونیم نیلاتسا دروم
 ار یبسانتمان تردق ،دوشیم هدیمان لک ریبد
 نم و تسا هدرک زکرمتم دوخ ناتسد رد
 اب ھشیمھ نآ زا دناوتب وا ھک ،متسین نئمطم
 دروم رد و ».دنک هدافتسا یفاک تریصب
 ھتیمک ھیلع وا هزرابم« :دسیونیم یکستورت
 ھقالع ،دح زا هدایز سفن ھب دامتعا ،یزکرم
 یرادا الماک بناج ھب زیمآ قارغا
 و ».مسیوشلب دوبمک ،رخآ رد و تاعوضوم
 فنماک و فیوونیز تافلخت« ھک نیا
 یکستورت مسیوشلب دوبمک زا رتھتسجرب
 ار بزح تامیمصت هدربمان نافلختم .»تسین
 اھنآ هرابرد نینل .دندوب هداد ول مایق دروم رد
 ای رتھنانئاخ یمادقا دیناوتیم« :دسیونیم
 روصت نیا زا رتدب یرتھنانکش باصتعا
 رترضم ھنانئاخ مادقا نیا نینل رظن زا »؟دینک
 .تسین یکستورت رد مسیوشلب دوبمک زا
 ناکما“ ثحب ھلأسم نینل توف زا دعب

 ھک “روشک کی رد مسیلایسوس نامتخاس
 نینل تارظن ھیلع ١٩٠٣ لاس زا یکستورت

 ات ھک دش لیدبت یغاد ثحب ھب دوب هدرک حرط
 دوب دقتعم یکستورت .دیماجنا لوط ھب ١٩٢٧

 نکمم روشک کی رد مسیلایسوس نامتخاس ھک
 ھک دوب دقتعم نینل دننامھ نیلاتسا .تسین

 نکمم روشک کی رد مسیلایسوس نامتخاس
 ھب و یدنب عمج ثحب نیا ١٩٢٧ رد .تسا

 نویسکارف نارادفرط .دش ھتشاذگ یأر
 ھب و دندروآ یأر دصرد ۵¨١ ات ١ یکستورت

 زا رامشیب یاھھئطوت رد نتشاد تسد تلع
 .دندش جارخا بزح
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 ندرک یتعنص ھلاس ۵ ھمانرب ١٩٢٨ رد
 قوش و روش .دیسر بیوصت ھب روشک
 رد ھمانرب نیا لماک ققحت یارب ناشکتمحز
 رد نیلاتسا .تسا ریظن یب تیرشب خیرات لک
 یتعنص ترورض دروم رد ١٩٣١ ھیروف ۴
 نھیم دیھاوخیم ایآ« :دیوگیم نینچ ندش
 و دریگ رارق ھبرض دروم ام یتسیلایسوس
 سپ رد ام (....) ؟دھدب تسد زا ار شلالقتسا
 بقع لاس 100 ات 50 ھتفرشیپ یاھروشک
 هد ضرع رد ار ھلصاف نیا دیاب ام .میاهدنام
 ماجنا ھب رداق ام ای .میراذگب رس تشپ لاس
 یلو »دش میھاوخ ھل ای دوب میھاوخ نآ
 ار ھسورپ نیا اھتسیکستورت و اھتسیشاف
 .دناهداھن مان ینیلاتسا نینوخ یروتاتکید
 ھنیمز رد هژیو ھب ندرک یکارتشا ١٩٢٩ رد
 ات ھک دش زاغا یوروش داحتا رد یزرواشک

 لاح نیع رد .دیماجنا لوط ھب ١٩٣٧
 رد .تفای ھمادا ١٩٣٧ ات زین ندرک یتعنص

 روشک و دش دوبان اھکالوک ھقبط تدم نیا
 یژولونکت اب یتعنص یروشک ھب یوروش
 یوروش ناشکتمحز .دیدرگ لیدبت نردم
 هد رتمک رد ار یگدنام بقع لاس دص ھلصاف

 .دنداتفا شیپ و دندومیپ لاس
 کی ھک یسایس و کیژولوئدیا هزرابم رد
 دیاب بزح ،تسا یتاقبط ھنامحر یب هزرابم
 بزح یزاسکاپ نیلوا .دوش یزاسکاپ ھشیمھ
 نآ رد ھک دش ماجنا نینل طسوت ١٩٢١ رد

 و دندش جارخا بزح یاضعا لک زا ٢۵٪
 تسد ھب یاهزات ناج و رتشیب کرحت بزح
 اضعا ٪١١ دودح ١٩٢٩ یزاسکاپ رد .دروآ
 ١٩٣٩ و ١٩٣٨ یاھلاس رد .دندش جارخا
 نآ رد ھک تفرگ ماجنا گرزب یزاسکاپ
 و سوساج ،بولطمان رصانع یرایسب
 زین یخرب و جارخا بزح زا رگھئطوت
 .دندش ینادنز
 نینچ نیلاتسا یاھیزاسکاپ دروم رد رلتیھ
 ھک میدوب دقتعم ام ھک ینامز« :دیوگیم
 دوبان ار خرس شترا نایرج نیا رد نیلاتسا
 ھلئسم .میتشاد هابتشا یریگتمس ،دنکیم
 زا ار دوخ ندرگ نیلاتسا .تسا سکع الماک
 خرس شترا رد نویسیزوپا تاجتسد مامت
 کی رگید ھک دیسر اجنآ ھب و درک دازآ

 شترا نیا لخاد رد ھنابلط میلست نایرج
 رسیمک یزاسزاب ،نینچ مھ .درادن دوجو
 ھب خرس شترا هزرابم یورین رب ،یسایس
 هدراذگ تبثم ریثات یاهداعلاقراخ روط
 ،زلبوگ فزوج ھنازور تارطاخ( ».تسا
 دلج ،١٩۴۵-١٩۴١ یاھھتشون ،مود تمسق
 )١٩۴٣ نئوژ - لیروآ ،متشھ

 و دیدرگ زاغآ ١٩٣٩ رد مود یناھج گنج
 داحتا ناشکتمحز .تفای نایاپ ١٩۴۵ رد
 کیوشلب بزح یربھر ھب یوروش ریھامج
 نیرتراھ ،نیرتگرزب نیلاتسا نآ سأر رد و
 یتسیشاف – یتسیلایرپما روشک نیرتحلسم و
 دنلب تماق اب دوخ و دندیبوک مھ رد ار ناھج
 نیا مامت .دنداتسیا اجرب نیدالوپ یاهدارا و
 رد مسیلایسوس نامتخاس ھک داد ناشن ھسورپ
 .تسا نکمم روشک کی
 مدرم زا نویلیم ٢٠ ،گنج نایرج رد
 وضع رازھ اھدص اھنآ نیب رد ھک یوروش
 تسد زا ار ناشناج اھھھبج رد دندوب بزح
 یاج یگنج طیارش و رفسمتا نآ رد .دنداد
 رد یاھتسینومک و یرتلورپ یاضعا یلاخ
 کالوک زا یرایسب ار هداتفا گنج نادیم
 دوخ ھقبط زا ارھاظ ھک دنتفرگ یئاھهداز
 و داقتنا ،لوا ھجرد رد اھنآ .دندوب هدیرب
 و نیئاپ زا و دندرک لحنم ار دوخ زا داقتنا
 مسینویزیور اتیاھن و مسیتارکوروب بزح ھندب

 .دناشک ار دوخ بزح یالاب ات ناطرس نوچ
 یبلق ھتکس یتقو و دندرک مومسم ار نیلاتسا
 ٩ ار وا و دندیشک دنب ھب ار شناکشزپ ،درک
 فزوژ .دندرک اھر دوخ لاح ھب تعاس
 دوردب ار یگدنز ١٩۵٣ سرام ۵ رد نیلاتسا
 .تفگ
 یلمع و شناد رپ ،ھتسجرب ربھر نیا تامدخ
 .تسیندشان شومارف یللملانیب یایراتلورپ
 طسوت ار یناریو روشک نیلاتسا فزوژ
 ھمھ و ایراتلورپ ھب تمدخ رد و ایراتلورپ
 و یتعنص یروشک ھب یوروش ناشکتمحز
 و دیبوک مھ رد ار مسیشاف ،درک لیدبت نردم
 .دیناھر مسیشاف هدرتسگ ھطلس زا ار تیرشب
 نامتخاس یفنم و تبثم براجت ھیلک
 یب راثآ رد ار یوروش داحتا رد مسیلایسوس
 تروص ھب و هدومن یدنب عمج شریظن
 یللملانیب یایراتلورپ ھب اھبنارگ یاھنیجنگ
 .تسا هدرک میدقت

 شکتمحز و رگراک یاھهدوت ھب ھک یربھر
 اب هزرابم رد ،دیزرویم قشع اقیمع
 هدرخ و شلاکشا مامت رد یرادھیامرس
 رایسب ،بزح رد هدرک ذوفن یزاوژروب

 شمرن مدع نیا .دوب ریذپان شمرن و تخس
 و راکفا اب دیاب .تسا یبالقنا هویش کی
 دننامھ بزح رد یزاوژروب هدرخ تارظن
 یب و تخس ،تبالص اب نیلاتسا فزوژ
  .دوب شمرن
 ھب یلم حطس رد و یناھج حطس رد ایراتلورپ
 .دنراد زاین نیلاتسا نوچمھ یناربھر
 و هدش رامثتسا یاھهدوت لباقم رد شمرنرپ

 رصانع لباقم رد ریذپان شمرن و هدید متس
 .بزح رد یزاوژروب هدرخ راکفا و عجترم
 دص و میرادیم یمارگ ار نیلاتسا قیفر دای ام
 ،ایراتلورپ ھب ار وا دلوت لاس نیموس و لھچ و
 کیربت یقرتم یاھورین و ناشکتمحز
 .میئوگیم
 !میزومایب شیاھدرواتسد و نیلاتسا قیفر زا
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 

 تموکح“راعش رب یدقن
 نایئادف نامزاس “یئاروش

 ھمادا  .)تیلقا(
 یراعش رھ« :دیوگیم نینلـــــــــــــــــــــــ
 و عاضوا تایصوصخ ھعومجم زا دیاب
 نینل( .».دوش یریگھجیتن نیعم یسایس لاوحا

 تسیرورض انبم نیا رب )اھاروش هرابرد –
 تموکح“ راعش مقث و تحص نییعت تھج
 یسایس و یتاقبط لاوحا و عاضوا ،“یئاروش
 یسررب راصتخا ھب ناریا ھعماج صخشم
 .ددرگ

 
 طقف زا تسا هدش لیکشت ناریا ھعماج راتخاس
 ھب  .ایراتلورپ -٢ و یزاوژروب -١ :ھقبط ود
 هدش لیکشت ناریا ھعماج راتخاس رگید نایب
 .ھیامرس و راک داضت طقف زا

 :یزاوژروب -١

 ھک تسا هدش ھیزجت یفلتخم راشقا ھب ھقبط نیا
 رد یطیارش رد و دحتم مھ اب یطیرش رد
  :زا دنترابع راشقا نیا .دنتسھ مھ اب لباقت

 راعش :مکاح یتسیشاف یزاوژروب - فلا
 ظفح« زا تسا ترابع ھقبط نیا یسایس
 ،یصوصخ تیکلام سدقت ظفح ینعی »ماظن

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 طخ نیا اب قفاوت تروص رد
 یاھھتسھ یھدنامزاس اب ،یشم

 دیدنویپب ام ھب یفخم
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 زا رشق نیا یارب یلم تینما ظفح
 تراغ و لواپچ تھج یرادھیامرس
 نیا دربشیپ یارب .ھعماج یلم یاھتورث

 ماظن ظفح ھب ھک یئورین رھ ھیلع ،تسایس
 لامعا ماع لتق و رورت دروآ دراو ھشدخ
 نیا لامعا یارب ینامزاس لکش .ددرگیم
 ھک یئاھهورگ داجیا زا تسا ترابع تسایس
 ھتسب شوگ و مشچ تعاطا قوفام ھب تبسن
 لامعا نودام ھب تبسن و دنشاب ھتشاد دیاب
 عون نیا لاح نیع رد .اھتنا یب تردق

 ار دوخ اروش یاول تحت دناوتیم یباینامزاس
 .یمالسا یاروش سلجم لثم .دنک یفخم

 میژر ھک قباس یتسیشاف یزاوژروب – ب
 رد نونکا و دوب نآ هدنیامن یولھپ یتسیشاف
 میژر دض راعش و تسا “نویسیزوپا“
 نیا تسایس .دھدیم رس ار یمالسا یروھمج
 و هرھم ندرک ضوع ،یزاوژروب زا رشق

 و یتسیشاف یروتاتکید ماظن نیمھ ظفح
 .تسا بھذم مرھا زا رتمک هدافتسا الامتحا

 دننامھ زین یزاوژروب نیا ینامزاس لکش
 مکاح یتسیشاف یزاوژروب ینامزاس لکش
 .تسا

 زونھ ھک لاربیل یزاوژروب زا یرشق – پ
 هدنیامن .تسا یرگید قدصم ندمآ یایؤر رد
 یمطاف نیسح ،قدصم لیبق زا یزاوژروب نیا
 مدرم نیب رد یبوخ ھھجو مھ زونھ ،هریغ و
 ناریا ھعماج راتخاس نامز نآ رد اریز ،دنراد
 اذل ،دوب هرمعتسم ھمین – لادوئف ھمین
 یاھفعض مامت اب “یلم“ یزاوژروب

 مسیلادوئف یایاقب ھیلع هزرابم رد ،شریگمشچ
 یزاوژروب نیا .درکیم افیا یقرتم شقن

 و لقتسم ،کیتارکمد ناریا کی ناھاوخ
 دح یب رامثتسا نآ رد دناوتب ھک تسافوکش
 یتشآ و حلص طیارش رد ار رگراک ھقبط
                      ّ        کی لیکشت ناکما ینعی م ھوت نیا .دیامن لامعا
 رامثتسا و زورما ناھج رد کیتارکمد تلود
 ثعاب هزورما هاگآ رگراک ھقبط رس درد یب
 یتسیشاف تیمکاح اب رشق نیا ھک هدیدرگ
 .دریگ رارق داضت رد ناریا رد یزاوژروب

 رشق نیا یبای نامزاس و یھدنامزاس لکش
 یلم ھھبج یاھنامزاس لثم .تسا کیتارکمد
 یروھمج ،یدازآ تضھن نامزاس ،ناریا

 ھقرف ،ناریا کیئال و تارکمد ناھاوخ
 مدرم تارکمد بزح ،ناجیابرذآ تارکمد
 ...و ناریا

 یسایس فادھا تلع ھب یزاوژروب زا رشق نیا
 نیا نتفرگ رظن رد نودب( دراد ھک یعامتجا و
 ینامز ات )تسا یعقاو مادک و یماھوا مادک ھک

 لکش تسا رداق ،دراد رارق نویسیزوپا رد ھک
 یئاھشخب و دریذپب زین ار یئاروش ینامزاس
 .دنک یھدنامزاس اھاروش رد ار دوخ زا

 رشق نیرتریقف هژیو ھب یزاوژروب هدرخ -ج
 لکشتم یبالقنا یاھاروش رد دنناوتیم نآ

 و مجسنم یایراتلورپ اب داحتا رد ،دنوش
 ار یاهدوت ھناحلسم هزرابم ،هدش هداد نامزاس
 .دربب شیپ ھب یزاوژروب ینوگنرس یارب

 ھقبط نیرتیبالقنا ھقبط نیا .رگراک ھقبط -ث
 ھعماج و رصاعم ناھج رد یرادھیامرس دض

 دض یاھورین زکرم رد ھقبط نیا .تسا ناریا
 تیفرظ و تیفیک و هداتسیا یرادھیامرس
 نیرتیلاع .دراد ار یئاروش لکشت نیرتالاب

 یروتاتکید و .تساروش یرتلورپ نامزاس
 نآ یتالیکشت راتخاس ظاحل ھب ایراتلورپ
 .تسیرگراک یبالقنا یاھاروش هدنیامن

 ناریا هژیو یسایس طیارش زا رگا ھجیتن رد
 راشقا زا یفیط اب الوا ،مینک تکرح
 رد ھک میتسھ ور ھب ور لاربیل یزاوژروب

 یسایس ظاحل ھب و دنالکشتم دوخ یاھاروش
                                 ً       ھب یگتسباو و لالقتسا نیب ناسون رد  امئاد
 ھب ندروآ ور نیب ناسون رد ،مسیلایرپما
 یئاھحانج اب ندش دحتم ای و میژر ھیلع هزرابم
 زا یفیط اب امود .دنتسھ میژر نیا رد
 میاھجاوم یرگراک ریغ ناشکتمحز یاھاروش
 کیتارکمد یاھیاپ تارییغت ناھاوخ اقیمع ھک
 رد دنناوتیم فیط نیا ریقف راشقا .دنتسھ
 اموس .دنشاب ایراتلورپ دحتم یئاروش لکشت

 رد دوخ یئاروش لکشت اب ھک رگراک ھقبط
 .تسا ھتفرگ رارق یتسیلایسوس بالقنا زکرم
 ینونک ناریا یسایس یاھیگژیو زا رگید یکی
 و ناشکتمحز ،نارگراک ھک تسا نیا
 یگدنز ھب رداق رگید ،یقرتم ناھاوخیدازآ
 زین میژر و دنتسین یتسیشاف میژر نیا تحت
 مدرم یلو تسین مدرم رب تیمکاح ھب رداق

 لکشتم ھن ،دنراد یربھر ھن هدز نایصع
 ینعی یزاوژروب ھعماج ویتانرتلآ ھن و دنتسھ
 رد .دنراد لوبق ای و دنسانشیم ار مسیلایسوس
 زا شیپ طیارش ناریا یسایس طیارش ھجیتن
 دید کرادت ار بالقنا دیاب زونھ و تسا بالقنا
 یارب یرورض  طیارش  لاح نیع رد و
 .تسین دوجوم ناریا رد زین “ھناگود تردق“

 ود )تیلقا( نایئادف نامزاس ،اروش دروم رد
 :دریگیم مھ اب لباقت رد و داضتم عضوم

 یاھشبنج ھبرجت ھک ھنوگنآ ،اھاروش« -١
 یسایس لکشت ،تسا هداد ناشن یرگراک
 ھب خساپ :ھلاقم( »...دنرگراک ھقبط صتخم

 )اھاروش تموکح دروم رد تالاؤس

 ناناقھد ،نازابرس ،نارگراک یاھاروش« -٢
 ھبرجت نیا یانبم رب .تالحم یاھاروش و
 اھاروش یریگلکش یاوس ھک تفگ ناوتیم
 ریظن رگید یفنص یاھھورگ نایم رد
 نایھاگشناد و نایوجشناد ،ناراتسرپ ،ناملعم
 لکش رد ناوتیم ار اھاروش اساسا ،هریغ و
 نادنورھش یاھاروش و یرگراک یاھاروش
 )اجنامھ( ».دومن روصت

 دقتعم )تیلقا( نایئادف نامزاس رگید نایب ھب
  ھک تسا

  و تسا رگراک ھقبط صتخم ،اروش -١

 و تسین رگراک ھقبط صتخم ،اروش -٢
 ..دنشاب ھتشاد اروش دنناوتیم زین رگید تاقبط

         ً     موھفم ھب  المع ،داضتم عضوم ود ذاختا
 بالقنا“ و یتسیلایسوس بالقنا نیب ناسون
 مینادیم ھک یلاح رد .تسا “کیتارکمد
 یتسیلایسوس بالقنا ھب دقتعم تیلقا نامزاس
 .تسا

 کی ھک تسا یعدم بناج کی زا تیلقا
 راذگ ناھاوخ ھک تسا یتسینومک نامزاس
 ھب یرادھیامرس زا یبالقنا ھطساوالب

 لکش رد ایراتلورپ تیمکاح و مسیلایسوس
 نتخاس یارب یلو .تسا یئاروش تلود
 یور پچ ،عضوم نیا کیروئت نابیتشپ
 لکشت« اھاروش ھک دوشیم یعدم و دنکیم
 ».دنرگراک ھقبط صتخم یسایس

 تلود ینوگنرس زا دعب رگید بناج زا
 تلود کی ناھاوخ المع یزاوژروب
 .ایراتلورپ یروتاتکید ھن تسا کیتارکومد
 یارب ،هدش نوگنرس یزاوژروب یارب اریز
 یورین یارب ،ایراتلورپ یتاذ و رارج نمشد
 ظاحل ھب ایراتلورپ بناج زا دیاب ھک یعاجترا
 ھنحص زا یگنھرف و یسایس ،یداصتقا

 و ندرک باختنا قح ،ددرگ وحم یگدنز
 .دوشیم لئاق ندش باختنا

 ھک یتالاقم ھلمج زا نامزاس ددعتم راثآ رد«
 نامزاس ھمانرب حیرشت و حیضوت ھب
 ھک تسا هدش ھتفگ ،تسا ھتفای صاصتخا

 اتح نتخاس مورحم ناھاوخ الوصا ام نامزاس
 تردق رگراک ھقبط ھک ینارود رد یزاوژروب
 و یسایس یاھیدازآ زا دریگیم تسد ھب ار
 باختنا و ندرک باختنا قح زا یرادروخرب

 )اجنامھ( ».تسین ندش
 یتشآ رھظم و لوصحم تلود« :دیوگیم نینل
 رد تلود .تسا یتاقبط یاھداضت یریذپان
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 یاھداضت ھک لیلد نیا ھب و عقوم نآ رد ،اجنآ
 ریذپ یتشآ دنناوتیمن ینیع روط ھب یتاقبط
 تلود دوجو ،سکع ربو ،دیآیم دیدپ دنشاب
 یتشآ یتاقبط یاھداضت دنکیم تباث
 ».دنریذپان

 مسیلایسوس نارود رد ھک دوشیم لاؤس لاح
 ریذپان یتشآ هزرابم رد مھ ھیلع یتاقبط ھچ
 بوکرس یارب ایراتلورپ یروتاتکید و دنتسھ
 ؟دراد یخیرات تلاسر یاھقبط ھچ ءاحما و

 :تسا هدمآ نینچ تسینومک بزح تسفینام رد
 شیارب ھک ار یحالس اھنت ھن یزاوژروب یلو«
 نیا ھک ار یناسک ھکلب ،ھتخاس ،دروآیم گرم
 ینعی درب دنھاوخ راک ھب وا ھیلع ار حالس
 دیدپ زین ار اھرتلورپ ای نیزورما نارگراک
 ھیلع ایراتلورپ هزرابم«و ».تسا هدروآ
 ،یوتحم رظن زا ھچ رگ ،زاعآ رد یزاوژروب
 .تسا یلم لکش رظن زا ،تسین یلم
 ار راک دیاب تسخن ھتبلا روشک رھ یایراتلورپ
 ».دزاس هرسکی شیوخ روشک یزاوژروب اب
 )تسام زا ھیکت(

 هدیسر یسایس تردق ھب یایراتلورپ ھجیتن رد
 قوقح و تردق مامت تسیابیم ناریا
 یاھھشیر دیاب .دزاس اغلم ار یزاوژروب
 دوبان ار نآ یگنھرف و یسایس ،یداصتقا
 دناوتب یزاوژروب ھقبط یدوبان اب ات .دیامن

 .دزاس مھارف زین ار دوخ لاوز طیارش

 یزاوژروب نیا ھب )تیلقا( نایئادف نامزاس
 رد ندش باختنا و ندرک باختنا قح
 نیا ھب عقاو رد .دھدیم ار یدنورھش یاھاروش
 ھب ماگ ھب ماگ ھک دھدیم ناکما یزاوژروب
  .دزخب یسایس تردق

 ،قوف ھلاقم رد )تیلقا( نایئادف نامزاس
 و “بالقنا و تلود“ تالاقم زا یئاھشخب
 و هدرک صیخلت ار نینل ی“اھراعش هرابرد“
 مھ ینامز ات .تسا هدروآ یرگید تالمج اب
 یبالقنا عضوم ،دناوخیم ار اھنیا هدنناوخ ھک
 دھاوخیم نامزاس نیا ھک اج نآ یلو تسا
 – لایسوس هویش ،دھد ھئارا یلمع ھمانرب
  .دریگیم شیپ رد کیتارکمد

 عیسو یسارکمد زا شراثآ رتشیب رد نینل
 دنکیم تبحص مسیلایسوس رد مدرم تیرثکا
 یروتاتکید نامھ ھک تیرثکا نیا تلود ھک
 رگرامثتسا زیچان تیلقا کی رب تسا ایراتلورپ
 لامعا راشف و یروتاتکید ،یزاوژروب ینعی

 رد یمومع یأر قح زا یتقو .دنکیم
 یأر قح روظنم ،دوشیم تبحص مسیسکرام
 قح تیلقا نامزاس یلو .تسا تیرثکا نیا

 ھعماج راشقا و تاقبط مامت ھب ار یمومع یأر
 هدش نوگنرس و رگرامثتسا یزاوژروب ات
 .دھدیم شرتسگ

 و ندش باختنا قح اھاروش ھک یئاجنآ زا
 زین یزاوژروب و دنراد ندرک باختنا
 ھب ھک یتلود اذل ،دنک تکرش نآ رد دناوتیم
 ایراتلورپ یروتاتکید تلود دیآیم دوجو
 “دازآ یقلخ“ تلود کی ھکلب دوب دھاوخن

 تاقبط راشقا ھمھ ناگدنیامن ھک دوب دھاوخ
 رگرامثتسا یزاوژروب ھلمجنم ھعماج
 .دھدیم یاج دوخ رد ار هدش نوگنرس

                                   ً       )تیلقا( نایئادف نامزاس تھج نیمھ ھب  اقیقد
 اریز .دھدیم رس ار یئاروش تموکح راعش
 یرتلورپ یتاقبط تلصخ چیھ اروش نیا
 و راشقا ناگدنیامن زا تسا یتموکح .درادن

 نوگنرس نارگمتس و قباس متس تحت تاقبط
 .اروش کی رد هدش

 نارادمتسایس رظن ھب« :تفگ ھنایھاد ھچ نینل
 نایم یتشآ انامھ مظن ،یزاوژروب هدرخ
 ھقبط رب یاھقبط یرگمتس ھن ،تسا تاقبط
 )بالقنا و تلود« - نینل( ».رگید

 ھب خساپ“ ھلاقم رد )تیلقا( نایئادف نامزاس
 تردق“ دروم رد “اھاروش دروم رد تالاؤس
 تسا نکمم« :تسا ھتشون نینچ “ھناگود
 یاھنوگ ھب عطقم نآ رد یتاقبط یاوق نزاوت
 زا . ..دریگب لکش ھناگود تردق ھک دشاب
 ھک تسا نآ یاھیگدیچیپ و هزرابم نیا نورد
 تروص ھب ار دوخ دیاب ییاروش تموکح
 ».دزاس رقتسم مکاح تردق

 رد « :دیوگیم “ھناگود تردق“ دروم رد نینل
 تسد ھب یتلود تردق مامت لاقتنا راعش دروم
 بالقنا زا یاهرود نآ رد راعش نیا .. .اھاروش
 ینعی – تسا هدش یرپس ھشیمھ یارب ھک ام
 حیحص ھیئوژ ٤ ات ھیروف ٢٧ نیب ۀلصاف رد
 زا ار دوخ تحص اراکشآ زورما یلو ،دوب
 چیھ عوضوم نیا کرد نودب .تسا هداد تسد
 ناوتیمن زین ار ینونک مربم لئاسم زا کی
 تروص رد« دھدیم ھمادا و ».دومن کرد
                                    ِ  ضیوعت ،اھاروش قلطم و لماک تردق لامع ا

 قیرط زا دوب نکمم ھمکاح بازحا و تاقبط
 ماجنا اھاروش نورد رد یزیمآتملاسم

 عاضوا ھک ھیئوژ ٢۴ زا دعب یلو ».دریگ
 نکمم زیمآ تملاسم راذگ و هدرک رییغت
 بالقنا نیا رد اھاروش شیادیپ« دیدرگیمن

 ،دنیآ دیدپ مھ دیاب و تسا نکمم دیدج
 یاھناگرا ھن ینعی ینونک یاھاروش ھن اھتنم
 ۀزرابم یاھناگرا ھکلب یزاوژروب اب یراکمھ
 هرابرد – نینل( ».یزاوژروب ھیلع یبالقنا

 )اھراعش

 راعش ھک دوشیم نشور بیترت نیدب
 )تیلقا( نایئادف نامزاس “یئاروش تموکح“
 تسا هدش میظنت “ھناگود تردق“ نارود یارب
 ھمھ ناگدنیامن ھک دزاسیم یئاروش اریز
 رد .یزاوژروب یتح دنتسھ نآ رد تاقبط
 یارب یعامتجا طیارش زا کی چیھ ھک یلاح
 ناریا ھعماج رد “ھناگود تردق“ روضح
 بالقنا قیرط زا طقف تردق ضیوعت و تسین
 و ایراتلورپ یربھر تحت یاهدوت ھناحلسم
 ندیشک ریز ھب تھج شاتسینومک بزح
  .ددرگیم نکمم شتلود و یزاوژروب

 ریز رد ار دوخ یحالصا تارظن ام لاح
 :میروآیم

 یلیخ یخیرات ظاحل ھب “تموکح“ هژاو -١
 رھش یاھھمزگ سیئر .تسا نشوران و رادشک
 مکاح .دنتفگیم تموکح شیپ لاس دص رد ار
 نیع رد .دندیمانیم تموکح زین ار یرھش رھ
 تموکح اھاگ هزورما زین ار تلود لاح
 ھب “تموکح“ هژاو نیا ھجیتن رد .دنیوگیم
 ایراتلورپ یروتاتکید حیضوت یارب ھجو چیھ
 زین هزورما یسراف نابز رد .تسین دعاسم
 ،ناملراپ :دراد یفلتخم یناعم “تلود“ هژاو
 یسایس هدنیامن ناونع ھب تلود و تلود تئیھ
 گنھرف رد “تلود“ هژاو یلو .ھقبط کی
 نامزاس“ ناونع ھب ناریا رد مسیسکرام
 تلود لثم .تسا هدش ھتفریذپ ،“ھقبط یسایس
 تلود ،یرتلورپ تلود ای و بالقنا و
 و ایراتلورپ یروتاتکید تلود ،کیتارکمد
 ...هریغ

 تموکح یاجب تسیرورض رظن نیا زا
  .دوش ھتشون اھاروش تلود ،اھاروش

 بالقنا ،دنتسھ دقتعم ھمھ ھک یروط نامھ -٢
 طقف دناوتیمن ناریا رد یرادھیامرس دض

 رد ایراتلورپ .دریگ ماجنا ایراتلورپ طسوت
 :تسا ینیدحتم یاراد روشک یلخاد ھنحص

 و تابث یب یخرب و رادیاپ و تباث یخرب
 رد ایراتلورپ رادیاپان نیدحتم .رادیاپان
 هدرخ ،مکاح یزاوژروب ھیلع هزرابم
ناریا یمالسا یروھمج یراد ھیامرس میژر داب نوگنرس یناتحت یاھشخب و ھفرم یزاوژروب
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 و تباث نیدحتم و .تسا لاربیل یزاوژروب
 ھعماج مورحم و ریقف راشقا ایراتلورپ رادیاپ
 شکتمحز و ریقف یزاوژروب هدرخ( دنتسھ
 ایراتلورپ یروتاتکید اذل .)اتسور و رھش
 و نارگراک ناگدنیامن یبالقنا یاروش نامھ
 نآ رد ایراتلورپ ھک تسا ھعماج ناتسدیھت
 .دراد ینومژھ

 دیاب یئاروش تموکح راعش رد ھجیتن رد
 دوش هداد یساسا تارییغت

 دوش لیدبت تلود ھب “تموکح“ هژاو -١

 نارگراک یبالقنا یاروش ھب “اروش“ هژاو -٢
 .دبای شرتسگ ناتسدیھت و

 تلود یتح ھک دش روآ دای دیاب لاح نیع رد
 یاج زین ناتسدیھت و نارگراک یبالقنا یاروش
 ار “ایراتلورپ یروتاتکید داب هدنز“ راعش
 اب یرتلورپ تلود حیضوت اریز .دریگیمن

 صخشم ار تلود یسایس لکش طقف ،اروش
 تلود یتاقبط یگدنیامن و یگتسباو ھن دنکیم
 یگتسباو نیا ایراتلورپ یروتاتکید تلود .ار
 ھتسجرب ھجو نیرتنشور ھب ار یتاقبط
 دنتسین رگیدمھ داضتم راعش ود نیا .دزاسیم
 دنرگیدمھ لمکم ھکلب

 مسیلایسوس اب زوریپ

   ایراتلورپ روتاتکید داب زوریپ

 یبالقنا یاھاروش داجیا یوس ھب شیپ
 ناتسدیھت و نارگراک

 
 
 
 
 

	
 

 مسیلاربیل
  ھمادا  .یتسینومک شبنج رد
 ـــــــــــــــــــــــ
 .ینورد لماع -٢
 و لمع و یروئت رد تدحو مدع یلصا لماع
 یتالیکشت یگدنکارپ و یرکف تتشت ھجیتن رد
 وجتسج شبنج نیا ینورد لماع رد دیاب ار
 .درک
 کی رد ینالوط یاھلاس نیا رد اھتسینومک
 یارب :ھکنیا نآ و دناھتشاد رظن قافتا ھتکن
 تسینومک بزح ،یتسیلایسوس بالقنا

 نیا رد .دراد لوا ھجرد ترورض یرسارس

 یددعتم بازحا و اھنامزاس ،اھھورگ دنور
 درگ تاعفد ھب یرایسب یاھلکشت و هدش سیسات
 هزرابم کی یئاپرب یاج ھب یلو دناهدمآ مھ
 یکی و یکیدزن تھج رد قالخ کیژولوئدیا

 و یرتلورپ دحاو تیزکرم کی داجیا و ندش
 نورد رد رتشیب ھچ رھ ذوفن تھج یبایهار
 رگیدکی اب یدحاو ھھبج تسایس ،رگراک ھقبط
 رد ھبناج ھمھ ششوک یاجب .دناھتفرگ شیپ رد
 یکی و رگراک ھقبط رد ذوفن ینعی تمس ود نیا

 ار تسینومک و پچ یاھورین داحتا ،ندش
 .دناهداد نامزاس
 و هدیخرچ یگدنکارپ ھنشاپ رب رد زین نونک ات
 دوخ لکشت ظفح یادوس نامزاس و هورگ رھ
  .دنارورپیم رس رد ار
 نونک ات ھک تسینومک و پچ یاھورین داحتا

 هدروخ تسکش راب ھس و هدمآ دوجو ھب راب ھس
 یزاوژروب هدرخ هدیا کی تیمکاح زا ناشن
 .دراد شبنج نیا رد
 ینعم نادب تسینومک و پچ یاھورین داحتا
 تافالتخا تلع ھب اھورین نیا ھک تسا
 تدحو مھ اب دناوتیمن یسایس – کیژولوئدیا
 رادم و رارق یانبم رب اذل .دنوش یکی و دننک
 یدحاو ھھبج کرتشم لمع دراو مھ اب
 هدرخ اب طقف یعقاو یاھتسینومک .دنوشیم
 ھھبج تابسانم دراو یزاوژروب و یزاوژروب
 و بازحا یتقو و .دنوشیم یدحاو
 تروص ھب ار دوخ یتسینومک یاھنامزاس
   ً               رھ  المع ینعی دنھدیم نامزاس دحاو ھھبج
 یتسینومک نامزاس ار یرگید اھنآ زا مادک
 رگراک ھقبط رد اھنامزاس نیا رگا .دسانشیمن
 و یمتح رگراک ھقبط رد باعشنا ،دننک ذوفن
 – کیژولوئدیا طخ اذل .ددرگیم ریذپانزیرگ
  طخ کی “تسینومک و پچ داحتا“ یسایس
 هدرخ و یزاوژروب یعاجترا
 .تسا ھنابلط لالحنا طخ کی .تسیزاوژروب
  ناینب نیا رب
  یاجب یتسینومک شبنج یاھنامزاس تیرثکا

 یسایس - کیژولوئدیا هزرابم کی ھب نداد نت
 ،دنوشیم داحتا ھسورپ دراو ،قالخ و هدنزاس
 دحاو نامزاس داجیا ھک ار ایراتلورپ ماع عفانم
 عفانم یادف ،تسا یتسینومک هدننک یربھر
 نیا .دننکیم دوخ ینامزاس ریقح و کچوک
 ھب ھک تسا مسیلاربیل کانرطخ لاکشا زا یکی

 باعشنا ھب ار یتسینومک شبنج مئاد روط

 .دناشکیم
 یناکت ھناخ کی ھب یتسینومک شبنج اذل
 گنھرف نیا مومس ات دراد زاین کیژولوئدیا

 ار ھعماج و هدرک یزاسکاپ ار یرتلورپ دض
 .دنک هدامآ یمالسا یروھمج ینوگنرس یارب
 زا ،یرورض و ریطخ هداعلا قوف ھفیظو نیا
 کاندرد و تخس تازرابم هرود کی
 اھتسینومک نایم یسایس - کیژولوئدیا
 باجیا ھفیظو نیا ماجنا ترورض .درذگیم
 ھب ار دوخ یتسینومک یاھنامزاس ھک ،دنکیم
 و هدرک زیھجت دوخ زا داقتنا و داقتنا حالس
 هدنزاس و قالخ یسایس - کیژولوئدیا هزرابم
 و ھناقداص یطیحم رد ،دوخ نیب ار یا
 و کیروئت داوم ھیلک .دننک زاغآ یرتلورپ
 - کیژولوئدیا هزرابم نیا دربشیپ یبرجت

 تسد رد ،نآ مخ و چیپ رپ هار رد یسایس
 .تسا

 رگا .دنامیم بآ لثم یتسینومک شبنج
 رگا .ددنگیم ،دوشن ھیفصت و یزاسکاپ
 ھک دنکیم دازآ يئورین نانچنآ دوش یزاسکاپ
 ھلیسو اھنت .دھد رییغت ار ناھج دناوتیم
 و یزاوژروب هدرخ تافاثک زا بآ نیا ھیفصت
 .تسا دوخ زا داقتنا و داقتنا ،یزاوژروب

 لک ھیفصت رد دیاب شبنج نیا یاھنامزاس
 هدافتسا یبوخ ھب ھحلسا اھنت نیا زا شبنج
 .دننک
 یادص ،ھمھ ناریا یتسینومک شبنج رد یلو
 دنوشیم ھجوتم و دنونشیم ار مھ یاھسورخ
 یلمع ظاحل ھب .تسا هدنز زونھ ھیاسمھ نآ ھک
 تکرح مھ یزاوم ،دنرادن یراک رگیدکیاب
 هدنزاس یطخ و یسایس دروخرب ،دننکیم
 یارب ینامزاس رھ .تسین مکاح ناشنیب

 یسایس و یطخ دروخرب نودب لاس یاھلاس
 تالاقم و دنارذگیم ار یگدنز رگید نامزاس اب

 زا یضعب سورخ یتح .دسیونیم ار دوخ
 ھمادا .دناوخیمن مھ وقیلوقوق یتح اھنامزاس
 تسینومک بزح لیکشت ھب هاگ چیھ ھسورپ نیا

 و دماجنایمن ناریا یرساترس و نیتسار
 .ددرگیم یدبا رگراک ھقبط رد باعشنا

 ظاحل زا .تسا مسیلاربیل زا یرگید رھاظت نیا
 ،مسیلاربیل ،یسایس - کیژولوئدیا یشم طخ
 دنتسین مک .تسا مسینویزیور زاس ھنیمز
 بادرگ رد ھتساوخان ھک راکادف و لاعف یئاقفر
 طلسم مغریلع نانآ .دنیآیم راتفرگ مسیلاربیل
 بایسآ ھب بآ لمع رد ،کیروئت شناد ھب ندوب

 .دنزیریم تسینومک دض یاھاوژروب هدرخ

 هژیو ھب یعامتجا یاھشبنج ھیلک براجت
 و یکیتکات یزوریپ ھک داد ناشن ریخا شبنج

  داب زوریپ
 یبالقنا یاھاروش تلود

 ناتسدیھت و نارگراک
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 یورگ رد ناریا یایراتلورپ کیژتارتسا
 ناشن ھبرجت .تسا نآ یتسینومک دحاو بزح
 رد تسا رداق ناریا یایراتلورپ ھک داد
 رد یاھجرد ات و یتشیعم یاھھنیمز
ً                        الثم دھد نامزاس ار دوخ یسایس یاھھنیمز
 یاروش ، ھپت تفھ نارگراک یاروش
 یا هژورپ نارگراک تاضارتعا یھدنامزاس
 یرادھیامرس ینوگنرس یارب یلو ...و تفن
 مات ترورض یتسینومک یھدنامزاس زکرم
 .دراد

 ،ترورض نیا ھب تبثم یئوگ خساپ یارب
 تازرابم ھب ندز نماد زج تسین یاهراچ
 نیب تبثم و ھناقیفر ،قالخ کیژولوئدیا

 یاھنامزاس .یتسینومک یاھنامزاس
 رگیدمھ یادص ھک دنریگب دای دیاب یتسینومک
 ینامز نیا .دنزومایب مھ زا و دنونشب ار
 دوخ زا داقتنا و داقتنا ھک دبای ققحت دناوتیم

  .ددرگ افوکش ھناقداص
 یرسارس و نیتسار تسینومک بزح طقف
 دوجو ھصرع ھب اپ یطیارش رد ناریا
 زا شزومآ ،یرتلورپ رکفت هویش ھک دراذگیم
 نارگید تاداقتنا ندینش ھب لیامت و رگیدمھ
 رکفت هویش ناریا یتسینومک یاھ نامزاس رد
 .ددرگ مکاح

 

 تفن نارگراک تاباصتعا
  ھب عطاق یاھبرض

 یتسیشاف میژر یتسھ نایرش
 ھمادا   ناریا

 ـــــــــــــــــــــــ
 تسین نکمم یعامتجا تایح نارگراک نودب
 ھن یعامتجا تایح ،نارادھیامرس نودب یلو
 عونت رپ و افوکش رایسب ھکلب تسا نکمم اھنت
 دیلوت ھک ینارگراک .دوب دھاوخ شخب تذل و
 ،یئاروش لکشت لکش رد دنناوتیم ،دننکیم
 دنریگب هدھع ھب دوخ ار عیزوت و دیلوت لرتنک
 دنھد ھعسوت و لماکت ار نآ قالخ رایسب و

 تایح عبنم تعیبط و نارگراک راک یورین
 ھعماج یاھلگنا نارادھیامرس و یعامتجا

 یتایح هراصع دندیکم اب اھلگنا نیا .دنتسھ
 طسوت هدش دیلوت ھفاضا شزرا – ھعماج
 ار نارگراک – )یعامتجا تورث( راک یورین
 بیرخت ار تعیبط و هدناشک روتف و فعض ھب
 .دنیامنیم

 حوطس رد نارگراک ،یجمس لگنا نینچ ھیلع
 نک ھشیر ات ار هزرابم دوخ لماکت فلتخم
 .داد دنھاوخ نامزاس نآ ندرک

 ناریا نارگراک تیرثکا ریخا شبنج رد
 اب طقف نارگراک یلو دنتشاد لاعف تکرش
 نیرتفرژ دجوم دنناوتیم دوخ یتاقبط روضح
 تسا ینامز نیا و .دنوش ھعماج رد تارییغت
 دوخ یاکیدنس ای و اروش مان ھب نارگراک ھک
 یئاھشخب هزورما و .دنبای روضح ھعماج رد
 ضرع ھعماج رد نینچ نیا رگراک ھقبط زا
 .دناهدرک مادنا

 نارگراک تاضارتعا یھدنامزاس یاروش«
 ھیلع ١۴٠١ رذآ ٢٢ زور رد »تفن ینامیپ
 و درک باصتعا تساوخرد مادعا ماکحا
 ھب ندیشک ریشمش تموکح مادقا نیا« :تشون
 تسا نارگراک ام ھلمج زا و مدرم ھمھ یور
 ھب نامتشیعم و یگدنز لاس ۴٣ زا شیب ھک
 راک نیا یانعم .تسا هدش دوبان و ھتفر امغی
 ھب ھک یضارتعا یادص رھ ندرک ھفخ ینعی
 و لواپچ و یگنسرگ و یقوقح یب و رقف

 یادص ندرک ھفخ ینعی .تسا ضرتعم تراغ
 ،یگدنز ،نز دننزیم دایرف ھک یمدرم
  .»...یدازآ

 موادت تروص رد ھک درک مالعا اروش نیا
 .تسب دھاوخ ار »تفن ریش« اھمادعا

 تفن یدیلوت یاھشخب مامت یمسر نارگراک
 ناشراک یاھلحم رد ١۴٠١ هام رذآ ٢۶ رد
 قطانم .دندز هدرتسگ باصتعا ھب تسد

 یتایلمع ھقطنم :زا دندوب ترابع یباصتعا
 تفن ،زاوھا تفن ،دابانگ رد تفن ،راجیب گنت
 یتفن ھقطنم رد ناشنشتآ ،رھشھام رد
 رد تفن و ھیولسع رد تفن ،کراخ هریزج
  ،ناراسچگ

 رگا ھک دوب تلود ھب راطخا کی باصتعا نیا
 ،دزاسن هدروآرب ار اھنآ یاھتساوخ
 نامزاس یرتماود اب و رتهدرتسگ تاباصتعا

 دروم ھلصافالب باصتعا نیا .داد دنھاوخ
 تاضارتعا یھدنامزاس یاروش« ینابیتشپ
 ھمھ زا و .تفرگ رارق »تفن ینامیپ نارگراک
 باصتعا ھب ھک درک توعد نارگراک
 ھب لاح نیع رد .دندنویپب یمسر نارگراک
 یارب دیاب ھک دش روآدای یمسر نارگراک
 نیا یگنھامھ و ناشدوخ تازرابم یگنھامھ
 ،یرگراک رگید یاھشخب اب تازرابم
 .دنھد لیکشت ار دوخ لقتسم یاروش

 یاھزور ثلاث ناکرا نارگراک دعب زور دنچ
 دندرک مالعا باصتعا زور ار هامید ۵ و ۴ ،٣
 ھک دنتساوخ فلتخم یاھشخب نارگراک زا و
  .دنریگ رارق ینابیتسپ دروم

 نارگراک تاضارتعا یھدنامزاس یاروش«
 نیا زا ار دوخ ینابیتشپ »تفن ینامیپ
 یاھشخب مامت زا و دومن مالعا زین باصتعا
 ھک تساوخ یمیشورتپ و زاگ ،تفن یرگراک
 .دندنویپب باصتعا نیا ھب

 تاباصتعا یرازگرب رد هدش رکذ للع
 ،ثلاث ناکرا و یمسر نارگراک
 ھیکت دوجو اب .تسا یتشیعم یاھتساوخرد
 نارگراک تاضارتعا یھدنامزاس یاروش«
 ماکحا فقوت تھج باصتعا رب »تفن ینامیپ
 حطس نامھ رد اھتساوخرد یلو ،مادعا
 .تسا هدنام یقاب یتشیعم

  یا هدوت زیمآرھق هزرابم
  ایراتلورپ یربھر تحت

زا یئاھر هار اھنت  
تس یراد ھیامرس ماظن دیق 
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 .تسا فعض کی ،تسا لاکشا کی نیا
 زا یکی تسیابیم مادعا فقوت تساوخ
 .دشاب زرابم نارگراک نیا یساسا یاھتساوخ

 نارگراک تاضارتعا یھدنامزاس یاروش«
 ھب تسد اھمادعا ھیلع زین »تفن ینامیپ
 .دیشک زمرق طخ ھکلب هدزن باصتعا

 هدز دیلک اسھم مان اب ھک ریخا یعامتجا شبنج
 یباینامزاس ھب یرگید شبنج رھ زا شیب دش
 یرای ناریا یرگراک شبنج فلتخم یاھشخب
 یتسیشاف میژر .داد لماکت ار نآ و دناسر
 رب لاس ۴٠ زا شیب  تیمکاح لوط رد ناریا
 ار دوخ تاناکما و اھدنفرط مامت ،روشک نیا
 لقتسم ندش لکشتم زا ات تفرگ راک ھب
 تالکشت هزورما یلو .دریگ ولج نارگراک
 یارب ھک یئالاب ھنیزھ اب یرایسب یرگراک
 :دنراد روضح ھعماج رد ،هدش تخارپ اھنآ

 و نارھت دحاو تکرش نارگراک یاکیدنس
 تاضارتعا یھدنامزاس یاروش ،ھموح
 لقتتسم یاروش ،تفن ینامیپ نارگراک
 یرسارس داحتا ،ھپت تفھ نارگراک
 لقتسم ناگتسشنزاب هورگ ،ناریا ناگتسشنزاب
 یاروش ناگتسشنزاب داحتا هورگ ،نارھت
 ...و ناریا ناگتسشنزاب

 یاروش« ،نونک ات ریخا شبنج نایرج رد
 یھدنامزاس یاروش« و »ھپت تفھ نارگراک
 نیرتلاعف ،»تفن ینامیپ نارگراک تاضارتعا
 تسایس اب و دوخ یاھاروش اب ھک هدوب لکشت
 فلتخم یاھشخب ماجسنا و داحتا رد ،تسرد
 و زاگ و تفن نارگراک  ھلمجنم یرگراک
 ندوب رتلاعف تلع .دناهدومن یعس یمیشورتپ

 نارگراک تاضارتعا یھدنامزاس یاروش«
 و یداصتقا تابسانم رد دیاب ار »تفن ینامیپ

 وجتسج نارگراک نیا زا شخب ھس راک طیارش
 نارگراک -٢ .یمسر نارگراک -١ :دومن
 .ثلاث ناکرا نارگراک -٣ و ینامیپ

 زا یمیشورتپ و زاگ و تفن یمسر نارگراک
 ینئمطم و تباث ابیرقت یلغش تیعقوم
 و تاقییضت زا یرایسب دوجو اب .دنرادروخرب
 و تلود و امرفراک بناج زا هدراو تافاحجا
 ھب تبسن یلو نآ زا یشان یتسدیھت و رقف
 یرتشیب تینما اھھتشر نیا رگید نارگراک
 ار دوخ یاروش زونھ نارگراک نیا .دنراد
 دوجو ھب ناشتازرابم یھدنامزاس یارب
 .دناهدرواین

 یلغش کدنا تینما نامھ ینامیپ نارگراک
 حطس رظن زا .دنرادن زین ار یمسر نارگراک
 .دنتسھ یمسر نارگراک زا رت نیئاپ زین دزم

 کی زا نارگراک نیا یگدنز و راک طیارش
     ً                                 تکرش  الثم( راک بحاص تابسانم عبات بناج
 دادرارق نارگراک اب ھک یناراکنامیپ اب )تفن
 و صرح ھب رگید بناج زا و دشابیم دناھتسب

 نوناق و تفص ولاز ناراکنامیپ نیا عمط
 یگتسب نارگراک تابلاطم تخادرپ رد زیرگ
 یھدنامزاس یاروش« نارگراک نیا .دراد
 یارب ار »تفن ینامیپ نارگراک تاضارتعا

 .دناهداد نامزاس دوخ

 اب ھک دنتسھ ینارگراک ،تلاث ناکرا نارگراک
 نیا .دنتسھ راک لوغشم تقوم دادرارق
 تینما چیھ ،یلغش نیمضت چیھ نارگراک
 یایازم تفایرد یارب یناکما چیھ و یلغش
 ،یرامیب نامز رد دزم تفایرد لیبق زا راک
 .دنرادن ار هریغ و یلغش ھمیب ،یصخرم
 رھ اب و دنھاوخیم ھک نامز رھ ناراکنامیپ
 راک زا ار نارگراک نیا دنناوتیم یاھناھب
 رسک ار اھنآ قوقح دوخ لیم ھب ،دننک جارخا
 .دنزادنا قیوعت ھب ار نآ تخادرپ ای و دننک

 ینامیپ نارگراک ،دوشیم ھظحالم ھک نانچ
 ورین نیرتهدرتسگ یدیلوت یاھھنیمز نیا رد
 نارگراک نیا یلغش تابث .دنھدیم لیکشت ار
 نارگراک زا یلو رتمک یمسر نارگراک زا
 رد اذل .تسا رتشیب بتارم ھب ثلاث ناکرا

 ،دنتسھ دیدش تاقییضت و راشف تحت ھک یلاح
 نارگراک لثم ار اھنآ دنناوتیمن ناراکنامیپ
  .دنیامن جارخا راک زا ای و ضیوعت ثلاث ناکرا

 ھک هدیدرگ ثعاب طیارش نیا ھعومجم
 یھدنامزاس ظاحل ھب ،تفن ینامیپ نارگراک
 و تاباصتعا یاروش داجیا و دوخ لقتسم
 ھعومجم ماگشیپ رگید یاھشخب ندرک دحتم
 .دنشاب یدیلوت یاھھنیمز نیا رد نارگراک

 ١۴٠١ هام ید ٢١ خیرات رد اروش نیا
 نیرتیساسا ھب نآ رد ھک داد راشتنا یاھینایب
 لح ناھاوخ و هدش هراشا ھعماج تالضعم
 و نیرت یسایس ھینایب نیا .تساھنآ یروف
 ھک تسا ناریا نارگراک ھینایب نیرتیعامتجا
 یروھمج میژر اب لباقت رد تردق عضوم زا
 عالطا یارب ام .تسا ھتشگ نیودت یمالسا

 ریز رد ار نآ زا یئاھشخب نومک ناگدنناوخ
 رد ھک تسا زور دص زا شیب « :میروا یم
 تمارک و تشیعم و یگدنز زا عافد
 .میربیم رسب تخس یدربن رد نامیناسنا
 ام ترفن و مشخ رب دز یشتآ ینیما اسھم لتق
 .مدرم
 و تمرح و ھتفر داب رب یگدنز زا عافد رد
 اب اما ؛میدمآ نابایخ ھب نام یناسنا تمارک
 .دنداد خساپ ام ھب نادنز و ھلولگ

 یناناوجون و ناناوج دوجو زا هدش رپ اھنادنز
 نیمھ رد .دنتسھ مدرم ام یاھھشوگرگج ھک
 رد ای و ھلولگ کیلش اب رفن ۶٠٠ دودح تدم
 تسد زا ار دوخ ناج ھجنکش رثا رد نادنز
 .دنا هداد
 نارگراک ھک دراد راظتنا یھدنامزاس یاروش
 ،ناملعم ،نارگراک یمامت و تفن
 قوقح نیعفادم ،نایوجشناد ،ناگتسشنزاب
 زا ار دوخ تیامح کدوک قوقح نیعفادم ،نز
 و داحتا ھب و دننک مالعا اھتساوخ نیا
 یدازآ ،یگدنز ،نز راعش روحمرب یگتسبمھ
 .دندنویپب ام ھب و دنھد لکش
 و تسام راعش ”یدازآ ،یدازآ ،یدازآ“ -١
 طرش ودیق نودب و یروف یدازآ راتساوخ ام
 ھک ییاھناسنا ھمھ ،ناگدش تشادزاب ھمھ
 نایاپ و دننادنز رد ضارتعا و هدیقع رطاخب
 ھیلع یتینما یاھیزاس هدنورپ ھب نداد
 ،ھبراحم نیوانع تحت نیضرتعم و نیفلاخم
 تسد نیا و ھعماج تینما و مظن رد لالخا
 .میتسھ اھماھتا

 ھب نداد نایاپ ینعی ”یدازآ یگدنز نز “-٢
 چیھ نودب ،”مادعا“ یعاجترا ماکحا

 و اروف دیاب مادعا ماکحا یمامت .ییارچونوچ
 رگید ییاج رد ھک روطنامھ و .دنوش وغل اروف
 دمع لتق کی مادعا میدز دایرف و میتشون

 یلیلد چیھ اب یناسنا چیھ و تسا یتموکح
 تازاجم لماک وغل ناھاوخ ام .دوش مادعا دیابن
 .میتسھ مادعا

 اھهاگشیالاپ رد تفن ینامیپ نارگراک تیعضو
 و متس ھنوگرھ ھب نداد نایاپ ناھاوخ ام -٣
 دیاتراپآ ھب و نانز ھیلع ضیعبت و ریقحت

 رب ام ھکنیا هوالعب .میتسھ ھعماج رد یتیسنج
 .میتسھ ھعماج هرادا و تلود زا بھذم ییادج
 لامعا زا یھجو یمسر بھذم ام رظن زا
 ارنآ تارضم و تسا ھعماج رب یروتاتکید
 دنناوتیم اھناسنا .میا هدرک ھبرجت یبوخب
 الصا ای دنشاب ھتشاد ارنآ عون رھ زا و بھذم
 نیا نتخانش تیمسر ھب و دنشاب ھتشادن بھذم
 رد نایب و هدیقع یدازآ مھم طرش کی لصا

 .تسا ھعماج
 ،باصتعا ،عمجت ،ضارتعا یدازآ -۴
 و نایب طرش و دیق نودب یدازآ و تارھاظت
 دیاب و تسا مدرم ام یا ھیاپ قوقح ھشیدنا
 .دنوش ھتخانش تیمسر ھب طرش و دیق نودب
 مرج هدیدپ ھب و تازرابم ندرک یتینما ھب دیاب

 هداد نایاپ یسایس ینادنز و نادنز و یسایس
 .دوش
 راعش یربارب ،یدازآ ،یرذآ ،چولب ،درک  -۵
 و یرباربان و ضیعبت ھیلع ام یضارتعا
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 ناھاوخ ام .تسا یموق یزادنا ھقرفت ھنوگرھ
 ھمھ یارب یواسم قوقح یسانش تیمسرب

 ،بھذم و هدیقع زا لقتسم روشک نادنورھش
 نیب زا و ،یسنج تاشیارگ ،تیسنج ،تیموق
 و یندم یرباربان و ضیعبت ھنوگرھ نتفر
 .میتسھ یتاقبط و یداصتقا

 رس یالاب زا یتردق لامعا ھنوگچیھ ام -۶
 یمن رب یگدنز رد ھچ و راک رد ھچ ار دوخ
 یعمج و ییاروش هرادا ام تساوخ .میبات

 یلقادح یاھتساوخ نیا مالعا .تسا ھعماج
 مدرم ام یعمج هدارا لامعا یارب مدق نیلوا
 و تشونرس ھب ندز مقر و داحتا یارب
 یاھتساوخ لوح داحتا ھب .تسا نامهدنیآ
 هارمھ ام اب و دیدنویپب ھینایب نیا رد هدش مالعا

 .دیوش
 یرسارس تاباصتعا رب نانچمھ ام دیکات
 تاضارتعا یھدنامزاس یاروش.تسا
 تفن ینامیپ نارگراک

  »١۴٠١ ید ٢١
 یمسر نانکراک یگتسمھ و یگنھامھ یاروش

 دوخ خرس طخ ید ٢٧ یارب زین تفن تعنص
 .تسا هداد ناشن یمالسا یروھمج ھب ار
 ریخا شبنج رد .تسا راک لوا هزات نیا
 یاھنیزھ رپ و اھبنارگ براجت ناریا نارگراک
 باختنا ،یبای لکشت ترورض ھنیمز رد ار
 درب شیپ یارب – اروش – لکشت عون نیرتھب
 یگتسبمھ موزل ،مکاح یرادھیامرس اب هزرابم
 رگید اب ھقبط نیا یگتسبمھ و رگراک ھقبط لک
 دناھتخومآ یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز
 رتهدرتسگ و رتھنمادرپ ،رتدنلب جاوما رد ھک
 دنھاوخ راک ھب ار نآ مدرم یمومع تازرابم
 نیا رد یقرتم یاھورین و رگراک ھقبط .تفرگ
 هزرابم لماکت و یپ رد یپ جاوما رد روشک
 ھب ار یرادھیامرس تلود ،رتیلاع حطس ھب
 .درپس دھاوخ خیرات ناتسروگ

 اھتساوخ ھیلک زا ورین مامت اب یتسینومک مظن
 نارگراک ھناقحم و ھنابلط قح تازرابم و
 راودیما و دنکیم عافد یمیشورتپ و زاگ ،تفن
 زا رتلکشتم و رتعیسو نارگراک نیا ھک تسا
 نیا زا شیب ناشاھاروش یربھر تحت ،شیپ
 .دنوش رھاظ روشک یسایس ھنحص رب

 

 

 

 

 

 ِ                  یتسیکستورت فیرحت
 ھمادا   یخیرات یاھدادیور
 ـــــــــــــــــــــــ
 یلوسر یلع :هدنسیون
 :ھمادا
 
 اھنآ فرط زا ینابیتشپ ھب یدیما زونھ سپ«
 یاھکمک نتفرگ یارب دیابن ام ....!تسھ
 بانتجا گربنزور و سھ زا شزرا اب و مھم
 اھنآ ھب نیئارکوا نداد اب دیاب ام .میزرو
 راک ماگنھ رد دیاب امش ار نیا .مینک تقفاوم
 .دیشاب ھتشاد دای ھب اھیناملآ اب ناتتارکاذم و
ف کاتایپ ھب دروم نیا رد یاھمان نم  و  ُ      
 ربماتپس رد .«تشون مھاوخ یکسنیتسرک

 نواعم و تسیکستورت ،یکسنیتسرک 1933
 ناونع تحت یرفس ،یجراخروما یایراسیمک
 زا وا .تشاد نیلرب ھب یکشزپ ھجلاعم
 اب تاقالم کی بیترت ھک تساوخ فوناسب
 1933 ربتکا مود ھتفھ رد .دھدب ار یکستورت
 رد ایراواب لتھ رد یکسنیتسرک و یکسورت

 .دندرک تاقالم ار رگیدکی )ایلاتیا( نارم رھش
 کی اب و فودس شرسپ هارمھ ھب یکستورت
  .دوب هدمآ اج نآ ھب ھسنارف زا یبلقت ھمانرذگ
 )1938ـوکسم موس( هاگداد رد یکسنیتسرک
 ،دوب ھتشذگ یکستورت و وا نیب ھک ار ھچ نآ
 ....« :تفگ ھلمجزا یکستورت .درکوگزاب
 ھب اھنت ،رلتیھ صوصخ ھب ،ناملآ تلود
 اھنآ ھکلب ،دنکیمن افتکا تاعالطا نتفرگ
 .دنتسھ اھروشکریخست و تارمعتسم ناھاوخ
 فرصت ھب ار یوروش روشک فرصت وا
 ،ناتسلگنا اب دیاب اھنآ رطاخ ھب ھک یقطانم
 ....دھدیم حیجرت ،دگنجب ھسنارف ای و اکیرمآ
 تسد ھب تھج ،اھیناملآ یگنج نیشام ھب ام
 یارب دیاب ام و میراد زاین تردق نتفرگ
 هدامآ ار دوخ یاھحرط ،فدھ نیا ھب ندیسر
 نیا ،دوش ماجنا دیاب ھک یراک نیلوا .....مینک
 اما .میدنبب یدادرارق ناملآ تلود اب ھک تسا

 مھ اھنآ اب ام ھک دنتسھ یتردق مھ اھینپاژ
 یوروش رگا یتح ....میسرب قفاوت ھب دیاب
 فرط زا مھ نآ ،دریگ رارق ھلمح دروم
 یارب هدامآ ،لخاد رد یئورین رگا ،ناملآ
 ریغ ام یارب ،میشاب ھتشادن راک نیا ماجنا
 .میریگ تسد ھب ار تردق ھک تسا نکمم

 رد ار دوخ یاھورین ام ھک تسیرورض
 هدرخ نایم رد و اھاتسور ،اھرھش
ً      الماک .مینک تیوقت اھکالوک و نارادھیامرس

 رد ینامزاس ای یئاپ یاج ھک تسیرورض
 ھب شناھدنامرف و خرس شترا یاھورین نایم

 هرابرد نایاپ رد یکستورت .»میروآ دوجو
 نایب وا رظن بلج ترورض و یکسفچاخوت
 کی  ،”تراپانب عونزا یدرم“« :تشاد
 شقن اھنت ھن ھک ،هدارا اب درم کی و وجارجام
 ـ یماظن درف کی شقن ھکلب ،ار یماظن کی

 کش نودب وا و دنکیم یزاب زین ار یسایس
 یکسنیتسرک .»درک دھاوخ یراکمھ ام اب
 یکفسچاخوت اب قفاوت رد ھکدرک فارتعا
 رد یاھمان ،یماظن یاتدوک کی ماجنا یارب
 نیا اب یکستورت ھب 1936 لاس رخاوا
 زا ار دوخ فدھ دیاب ام« :تشون نومضم
 ام .میراد ناھنپ ،مینکیم اتدوک ارچ ھک نیا
 اھیجراخ و شترا ،مدرم یارب یلیلد دیاب
 ھب دیاب ،یعوضوم رھ زا لبق ....میشارتب
 نیب زا ،اتدوک زا ام دصق ھک میئوگن مدرم
  .تسا دوجوم یتسیلایسوس متسیس ندرب

 ینویبالقنا ام ھک مینک دومناو یروط دیاب ام
 دساف تلود کی میھاوخیم ھک میتسھ
 تلود ،نآ یاج ھب و هدرک نوگنرسار
 رھ ھب ام .مینک نیزگیاج ار یرتھب یئاروش
ک ر دیابن لاح  ار زیچ ھمھ هدنک تسوپ و  ُ 
 ،ھمان نیا ریرحت زا سپ یتدم .»مینک فیرعت
 ھب هاگداد رد وا .دش ریگتسد یکسنیتسرک
 .درک فارتعا دوخ یاھتنایخ یمامت

 نواعم و تسیکستورت ،فوکنیلوکوس
 ـ وکسم مود هاگداد رد قرش لئاسم رسیمک

 نیا ام« :ھک درک فارتعا ـ 1937
 مرف نیرتالاب ،مسیشاف ھک میداد صیخشتروط
 اب دناوتیم ھک تسا یرادھیامرس تلود کی
 دوبان ار ام و فرصت ار اپورا مامت ،هزجعم
 ....میدمآیم رانک نآ اب تسارتھب اذل و دنک
 نیا رتھب :ھک دش ھیجوت لیلد نیا اب اھنیا مامت
 عون زا یتح ،ار اھزیچ یضعب ام ھک دوب
 ھک نیا یاج ھب ،میدرکیم ینابرق ،ار شامھم
 لثم ام ....میھدب تسد زا ار زیچ ھمھ
 ھجیتن نیا ھب و میدرک لالدتسا اھرادمتسایس
 لوبق ار اھکسیر زا یضعب ،دیاب ھک میدیسر
 »مینک

 ـ وکسم  ـ موس( هاگداد رد یکسفوکار
 لاس رد نم« : ھک درک فارتعا )1938

 نامزاس اب ار ماھناراکھبت طباور 1924
 هراب نیا رد .»مدرکزاغآ ناتسلگنا یسوساج
 ،رتقیقد و رتشیب ،ھتشون زا یدعب شخب رد
  .دش دھاوخ هدروآ یتاکن

 ،یکسنیشنم والسچایو 1934 ھم هام رد
 .تشذگرد یبلق ھلمح رثا رب .وا .پ .گ سیئر
 تلع ھب وا ھک تفریم نامگ ،نامز نآ رد
اھدعب وا لتق نایرج .تسا ھتشذگ رد یعیبط

 ینوگنرس یانعم ھب بالقنا
 طس وت یعاجترا ھقبط کی
 یئاپرب و یبالقنا ھقبط کی

تسا یبالقنا تلود کی  
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 .گ   مان ھب یصخش وا نواعم .دیدرگ شاف
 هورگ ادوگای .دش وا نیشناج ھک دوب ادوگای

 ریاس اب لمعرد ھک تشاد ار دوخ صاخ
ً      الماک تروصب ،یبالقنا دض یاھهورگ
 ،فشیبیوک لتق رد وا .دوب سامت رد ھنایفخم
 ،یزکرم ھتیمک یسایس رتفد وضع
 شرسپ و یکروگ میسکام ،یکسنیشنم
 .تشاد تسد ً        امیقتسم یکروگ فوکشپ

 ،راک نیا رد و دوب وراد اب لتق ،وا یهویش
،نیو ل رتکد وا راذگتمدخ و راکمھ  کشزپ     ِ 
 ھک دندوب فکازاک روسفورپ و وا صوصخم
 مادقا تایانج نیا ھب ادوگای یاھدیدھت یپ رد
 دارفا یاھیرامیب زا ناکشزپ نیا .دندرک
 ،اوادم یاج ھب و هدرک هدافتسا ءوس هدربمان
 لوط رد ھک دندرکیم زیوجت ار یئاھوراد
 ود نیا .دنتشاد بولطمان یریثأت ،نامز
 رثا رب ھک زین نیلوتقم یاھیشنم و کشزپ
 هداد نت وا اب یتسدمھ ھب ،ادوگای تادیدھت
 فارتعا تایانج نیا ھب هاگداد رد ،دندوب
 یریگتسد زا دراوم یرایسب رد وا .دندرک
 یراکمھ اھنآ اب و تفرگولج ،ناراکبارخ
 نم اھلاس یط« :درک فارتعا وا .تشاد
 نامزاس یاشفا زا ھک نیا تھج ار مزال مادقا
 ،منک یریگولج شتیزکرم صوصخ ھب و
نیو ل رتکد ».مداد ماجنا  موس( هاگدادرد    ِ 
 دروم رد  ادوگای  راتفگ )1938ـ وکسم

 :درک وگزاب ار یکروگ لتق ترورض
 یاھهدنگ ھلک اب ھک تسا یسک یکروگ«
 یناسک زا وا .دراد یکیدزن ھطبار بزح
 ایس یاھھمانرب قفاوم دصرد دص ھک تسا

 ھب ناسنا نیرترادافو اب ،تسا تلود یس

 فرط زگرھ ھک تسا یدرم و تسا نیلاتسا
 ھک دینادیم ً     امتح .تفرگ دھاوخن ار ام
 جراخ و لخاد رد یتیمھا ھچ وا یاھفرح
 یاھبرض ھچ شنانخس اب و دراد روشک زا
 امش  .دروآ دراو ام شبنج و ام ھب دناوتیم
 دیریگب هدھع رب ار تیرومأم نیا ماجنا دیاب
 ندیسر تردق ھب زا دعب ھک دیشاب نئمطم و
 دھاوخ هداد امش ھب یبوخ شاداپ ،نویسیزوپا

 ».دش
 یاضعا زا و تسیکستورت ،فوتسش یسکلآ

 رد گنس لاغذ یاھتکرش یھیداحتا یربھر
 درک فارتعا ھلمج زا ،یربیس و رود رواخ
 یاھندعمرد« :ھک )1937ـ مود هاگداد(
،کسویپو کورپ  دش ھتفرگ راک ھب یمتسیس       ُ     
 نیب زا لاغذ دصرد 50 ھجیتن رد ھک
 تراسخ نیا ھک یتروص رد ،تفریم
 رد .دشاب دصرد 20ات 15 نیب تسناوتیم
 یراکبارخ نیا قمع ،تسایس نیا ذاختا رثا
 تصش 1935 لاس نایاپ ات ھک دیسر اجنآ ھب
 ندعم رد ینیمز ریز یزوس شتآ
کسویپو کورپ  ،فتولوم ندعم رد .میتشاد      ُ     
 رتم 100 رطق ھب  ندعم رتسب زا ھگر کی
 تسدً        اصوصخم دعب ھب 1933 لاس زا ھک
 بصن رد .دش ناریو ،دوب هدنام هدروخن
 و ینیمز ریز یاھهاگتسیا ،لئاسو ندرک
 ».دش یدایز یاھیراکبارخ ،اھنیشام رگید
 نانکراک زا و تسیکستورت ،کدار لراک
 یمامت ھب ، ایتسوزیا ھیریرحت تأیھ
 شناتسدمھ رگید و دوخ یاھتنایخ
 تفایرد زا سپ ھک دش روآدای و درکرارقا
 نآ اب ،یکستورت یاھحفص تشھ یھمان

 ندرک شاف و یئادج دصق و هدوب فلاخم
 زا یشخب ،هاگداد رد . تسا ھتشاد ار ھئطوت
 نیا رد کدار و ناتسداد نیب خساپ و شسرپ
 :تسا نینچ ،ھنیمز
 ؟ دیتفرگ یمیمصت ھچ بوخ  ـ یکسنیشیو«
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