
 

!دیوش دحتم ناھج یایراتلورپ  

 یلصا ببسم وتان و اکیرمآ
 نیارکوا نارحب
 شکورف و دشر ینوگمھ ان تلع ھب
 مسیلایرپما یناھج متسیس رد اھتردق
 و یھاگآ ،دشر ھجرد ینوگمھان و
 و هدنوش رامثتسا یاھهدوت لیکشت
 لحم توافتم طیارش رد ،هاوخیدازآ
 زین متسیس نیا یاھورین لباقت یھرگ
 یلامش هرک یزور .دنکیم رییغت
 ینامز رد ،ھیروس رگید زور ،تسا
 ....و نیارکوا رگید
 یاھداضت هاگهرگ ھب نیارکوا زورما
 .تسا هدیدرگ لیدبت مسیلایرپما پمک
 دنور زا یعقاو لیلحت کی طقف اذل
 ار تقیقح دناوتیم تکرح رد یهدام
 .دنایامنب ام ھب
 لاگنچ رد نیارکوا“ ھلاقم رد ام
 ھیرشن رد “یتسیلایرپما یاھداضت
 یورین لیلحت زا سپ ٨ هرامش نومک
 ناھج تردقربا ھس یداصتقا یعقاو
 ،نیارکوا دروم رد اپورا ھیداحتا و
 و رداق ھجو چیھ ھب اکیرمآ« :میتشون
 یشیاسرف گنج کی ھب تسین لیام
 وً   الماک اریز دوش دراو ینالوط
 ار نآ نیچ و ددرگیم هدوسرف عیرس
 رد اپ زا یسایس و یداصتقا ظاحل ھب
 یریگرد ھب لیام زین ھیسور .دروآیم
 رد اریز .تسین اکیرمآ اب یئاھن

 رگید ،اکیرمآ لماک فیعضت تروص
 نیچ و اکیرمآ داضت نیب رد دناوتیمن
 ار یدعاسم طیارش و دھد رونام
 و .دنک مھارف دوخ داصتقا دشر یارب
 تبسن نیچ عضوم تسا روط نیمھ
 ».رگید تردق ربا ود ھب

 ینونک عاضوا دنور اب لیلحت نیا
 :دراد لماک قابطنا

 تلصخ یانبم رب اکیرمآ مسیلایرپما
 فعض و یتسیلایرپما یاھتلود یتاذ
 ار دوخ دحتم ،شایداصتقا طرفم
 ،مانتیو زا دعب و .تشاذگ اھنت هرابود
 هرابود ناتسناغفا و قارع ،ھیروس
 یفخم و داد حیجرت رارق رب ار رارف
 راتخاس ینورد یگدیسوپ نیا .دش
 مھ ار اکیرمآ یسایس یداصتقا

 تیرثکا مھ و شیابقر مھ ،شنادحتم
 .دندید نایع ھب ناھج مدرم عطاق
 و یدنب یلاخ زج زین اکیرمآ نیدحتم
 یب یاھمیرحت زج ریگولگ یاھهرعن
 زا ھحلسا لیسگ لوق و تابثاب و تابث
 ھب .دماین رب یراک ناشکرابم تسد
 تسیشاف ھمکاح تئیھ ھک یروط
 روھمج سیئر نابز زا ار نیارکوا
 .تشاداو ضارتعا ھب روشک نیا

 روھمج سیئر ،یکسنلز ریمیدولو
  ھعمج زور حبص ،نیارکوا

 ھب دوخ مایپ رد25.2.2022
 ھب تبسن ار دوخ سأی اھینیارکوا
 راکشآ یبرغ یاھروشک ینابیتشپ

 نیرتدنمتردق« تفگ و تخاس
 رود زا طقف ناھج یاھروشک
 دوخ زا اھنت نونکا ام ...دنرگهراظن
 .» مینکیم عافد

 رکشل نایرج رد ھیسور مسیلایرپما
 زکرم ھب مجاھت و نیارکوا ھب یشک
 ھک یحلص ھب زین ار دوخ لیامت نآ
 ھب .دومن زاربا دنک نیمأت ار شاعفانم
 زین یتسیلایرپما تلود نیا رگید نایب
 قطانم شرتسگ تھج شالت نیع رد
 ظاحل ھب ،دوخ یلام عبانم و ذوفن
 کی ھب رداق یسایس و یداصتقا
 ھب اریز تسین تدم ینالوط یریگرد
 هداد ناماس و رس ار شداصتقا یگزات
 ھتشذگ نکش رمک یاھنارحب زا و
 .تسا ھتفای تاجن

 و تسا یئافوکش داصتقا یاراد نیچ
 لخاد تدم زارد یگنج ھب دناوتیم
 رد یترورض و موزل نونکا یلو دوش
 ھمھ لثم زین وا .دنیبیمن رما نیا
 یلاخ ار دوخ دحتم تشپ اھتسیلایرپما
 شیپ یوتو ھب ھعمج زور نیچ .درک
 رب ینبم تینما یاروش ھمانعطق سیون
 ھب وکسم مجاھت ندرک موکحم
 مادقا نیا .داد عنتمم یار نیارکوا

 و ھیسور ھک دریگیم تروص ینامز
 “دودحم ان داحتا“ ھب نآ زا شیپ نیچ
 اھدرایلیم ،ھتشاذگ ھحص رگیدکی اب
 رد و هدرک دقعنم زاگ دادرارق رالد
 ناویات و نیارکوا لضعم دروم

 هدرک ذاختا ار یدحتم یسایس عضوم
  .دندوب

 دحتم تشپ اکیرمآ دننامھ زین نیچ
 قح ھک یلاح رد و درک یلاخ ار دوخ
 ،درکیم دییأت ار نیارکوا لالقتسا
 یاھینارگن« :تفگ گنر یبً      الماک
  قرش رد وتان ھعسوت هرابرد ھیسور
 ».دریگ رارق رظن دم دیاب زین

 رد تردق ربا ھس نیا راتفر و عضوم
 .تساھنآ زا ام لیلحت اب لماک قباطت

 گنج کی نیارکوا رد ینونک گنج
 میسقت تھج یتسیلایرپما انعم مامت ھب
 ھنالداع ان یگنج .تسا ناھج ددجم
 ار نیارکوا عافد یب مدرم طقف ھک
 هراوآ و دشکیم دنب رد ،دشکیم
 نیا هزیگنا اب لاح نیع رد .دنکیم
 مدرم مامت یتسیلایرپما گنج
 و دنیامنیم لواپچ ار ناھج شکتمحز
 گنج .دنناشکیم گنج نیدایم ھب
 یاھتسیشاف اب یتسیلایرپما ھیسور
 یگنج وس ود زا نیارکوا رد مکاح
 قرش ھب وتان مجاھت .تسا ھنالداعان
 ھنالداعان یتسیلایرپما مجاھت کی
 راک یور و اکیرمآ یاتدوک .تسا
 رما کی نیارکوا رد اھتسیشاف ندمآ
 زا دعب اھتسیشاف نیا .دوب ھنالداعان
 زا رفن نارازھ ٢٠١۵ یاتدوک
 دارفا و اھتسینومک ،نیزرابم
 و دنتشک ار اھنآ تایانج ھب ضرتعم
 .دندرکن محر سک چیھ ھب

 ھنالداع ان یتسیلایرپما گنج نیا ام
 رد و رانک رد و مینکیم موکحم ار
 نیارکوا شکتمحز مدرم ھب تمدخ
 ندوب ھنالداعان لوبق یلو .میاهداتسیا

 زا صخشم لیلحت زا ار ام دیابن گنج
 .درادزاب صخشم گنج نیا دنور

 – لایسوس  ندیسر تردق ھب زا دعب
 لاس زا یوروش داحتا رد مسیلایرپما

 و هدرتسگ یداصتقا نارحب  ،١٩۵٣
 متس ھجیتن رد و یراد ھیامرس قیمع
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 ناشکتمحز و رگراک ھقبط رامثتسا و
 طیارش نیا تحت .دش مکاح روشک رب
 بالقنا رد ھک یللم رد مسیلانویسان
 داحتا زا یشخب و هدرک تکرش ربتکا

 و دندوب هدش یتسیلایسوس یوروش
 مود یناھج گنج زا دعب رد ھک یللم
 – لایسوس یاھروشک تروص ھب
 لکش وکسم یربھر تحت کیتارکمد
 یب تدش و تعرس اب ،دندوب ھتفرگ
 یشاپورف اب .درکیم دشر یاھقباس
 داحتا رد یرادھیامرس داصتقا

 شرتسگ نآ زا یشان و یوروش
 ، عیسو ھقطنم نیا رد یسایس نارحب
 زا للم زا یرایسب تسسگ ناکما
 ھلحو رد .دمآ مھارف یوروش داحتا
 و ینوتسا ،یناوتیل  روشک ھس لوا
 سپس و دندرک لالقتسا مالعا ینوتل
 لایسوس زکرم عبات یاھروشک
 زا دعب یکی ھیسور یتسیلایرپما
 برغ یرادھیامرس .دندش ادج یرگید
 یتشھب یاھغاب نداد ناشن اب زین

 نیا ،للم نیا یزاوژروب ھب برغ
 .دندرکیم عیرست و دیدشت ار لاصفنا
 تسد و یماظن ھیداحتا کی ھک وتان

 و ندنار بقع تھج اکیرمآ تخاس
 ھتشذگ رد یاھروشک هرصاحم
 لثم یتسیلایرپما نونکا و یتسیلایسوس
 گنج زا دعب ،دشابیم ھیسور و نیچ
 لیکشت ١٩۴٩ لاس رد یناھج مود
 زبس غاب رد نداد ناشن اب وتان .دیدرگ
 مسیلانویسان زا هدافتسا و برغ ناھج
 ار اھنآ زا یضعب تسناوت للم نیا
 ھیسور کیدزن ای و رانک ردً        اقافتا ھک
 دوخ رد ماگ ھب ماگ ،دنراد رارق
 وتان طسوت اکیرمآ .دیامن لکشتم
 ار ھیسور هرصاحم ھلحرم ھب ھلحرم
 یاھروشک ھک یروط ھب درک لیمکت
 تیوضع ھب ھیسور برغ کچوک
 ،یناوتیل  روشک لثم :دندمآ رد وتان
 ،دنلتسا ،دنلتل ،ینوتل و ینوتسا
 و ینامر ،یاکاوولس ،ناتسھل
  ...و ناتسراجم
 تمس نیا رد ھک یئاھروشک اھنت
 و سورولب دنتسین وتان وضع ھیسور

 دحتم سورولب .دشابیم نیارکوا
 ھب ھتسباو و دحتم نیارکوا و ھیسور
 ار شاشالت مامت اکیرمآ .تسا برغ
 وتان رد ار نیارکوا ھک دربیم راک ھب
 هرصاحم بیترت نیدب و دزاس لکشتم
 نینچ رد .دیامن لیمکت ار ھیسور

 اب وتان دربنایم اھکشوم یتروص
 دندرگیم رداق یمتا یاھکھالک
 ۶٠٠ ھلصاف رد ھک ار وکسم
 نارابمب تسا عقاو فیک یرتمولیک
  .دننک
 ای و لاوز رد یتایح شفن نیارکوا اذل
 .دراد ھیسور تینما نیمضت
 ددص رد ھنارصم وتان و اکیرمآ
 وتان رد نیارکوا تیوضع اب دنتسھ
 ھقطنم رد ار دوخ یماظن یاھهاگیاپ
 .دنھدب رارق ھیسور کیژتارتسا

 دنکیم هزرابم شایتسھ یارب ھیسور
 نیا ندرک یشالتم یارب وتان و
  .روشک
 ھک یمصاختم یورین نآ ام دید زا
 مجاھت یسایس و یدام یاھناینب
 ،درک مھارف ار نیارکوا ھب ھیسور
 تسد ھیداحتا و اکیرمآ مسیلایرپما

 هزورما .دشابیم ـ وتان – شاتخاس
 و دنکیم عافد شانیمزرس زا ھیسور
 یللملانیب قوقح دید زا عافد نیا
 ھب وتان و اکیرمآ رگا .تسا ھناقحم
 نیارکوا ھک دندادیم نیمضت ھیسور
 نیا ،دنرواین رد وتان تیوضع ھب ار
 .دشیمن اپرب گنج
 زا ینونک هژیو طیارش رد عضوم نیا
 دض و یتسیلایرپما دض عضاوم
 یللملانیب عاضوا رد ام یتسیشاف
 .تسا نآ لمکم و دریگیم تأشن
 اپ نیع رد دنفظوم اھتسینومک
 و یتسیلایرپما دض عضاوم رب یراشف

 یللملانیب حطس رد یتسیشاف دض
 ھب ار یتسیلایرپما پمک یاھداضت
 مسیلایرپما و دنسانش زاب یتسرد
 عفادم مسیلایرپما زا ار مجاھم
 یاھکیتکات دنناوتب ات دنھد صیخشت
 ود رھ ھیلع ار یتیعقاو اب قبطنم

 اھنآ ھیلع و دنیامن میظنت مسیلایرپما
 .دنھد نامزاس ار یرثؤم هزرابم
 مسیلایرپما رب گرم
 زا وتان و نیچ ،اکیرمآ ،ھیسور تسد
 هاتوک نیارکوا

 یللملانیب یگتسبمھ اب هدنز
 مسیلایسوس داب زوریپ
	

	

 

 

 ویتانرتلآ“ دنور زا ام لیلحت تحص
 “یرگراک

 ویتانرتلآ“ ای مسیلایسوس« ھلاقم رد ام
 رد نونکا ھک »؟مادک ؟“یرگراک
 هدش رشتنم ۶ هرامش نومک ھیرشن
 راعش نارادفرط :میتشون ،1تسا
 زورما« “یرگراک ویتانرتلآ“
 مسیلایسوس اب ار “یرگراک ویتانرتلآ“
 ،دعب یاھماگ رد .دنھدیم حیضوت
 مسیلایسوس زا مھ یمان یھاگزارھ
 ار مسیلایسوس هژاو سپس و دنربیم
 دنراپسیم               ً      یشومارف تسد ھب  الماک
 یارب ناشدایرف دیھاوخب ات یلو
 ار نامسآ “یرگراک ویتانرتلآ“
 ھک میداد حیضوت و ».دشارخیم
 رد ذوفن رد یزاوژروب هدرخ فدھ«
 اب یمگردرس داجیا ،یتسینومک شبنج
 ».تسا “پچ“ و ھتسارآ یرھاظ
 ھتشون نیا راشتنا زا هام کی زونھ
 یداھ مان ھب یصخش ھک تسا ھتشذگن
 دروم رد ار دوخ تبثم رظن یورتیم
 نایب تیفافش اب “یرگراک ویتانرتلآ“
 ،ھتشون نیا عضاوم .تسا هدرک

 ار ام ھتشون یارچ و نوچ یب تحص
 تلع ھب ھن ھلاقم نیا .دنکیم دییأت
 ھکلب ،یرگراک شبنج لک رد شریثأت
 اب ھک ایوگ و بلاج ییھنومن تلع ھب
 “یرگراک ویتانرتلآ“ داب هدنز دایرف
 

 :یتسینومک مظن تیاس سردآ -1
coiran.org ھیرشن یاھهرامش و تسا 

 رد نومک ھیرشن ویشرآ یونم رد نومک
 .تسا رتتسم تیاس نیمھ

 
نیتسار تسینومک بزح  

 یژولوئدیا ینامزاس لکش ناریا 
تسایراتلورپ  
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 یشومارف ھب اقلطم ار مسیلایسوس
  .دشابیم ھجوت دروم ،تسا هدرپس
 ارھاظ ھک ناشیا ھلاقم یادتبا زا ام
 درادن “یرگراک ویتانرتلآ“ ھب یطبر
 نییعت ار نآ ناینب ،نطاب رد یلو
 .مینکیم عورش ،دنکیم

  :دسیونیم یورتیم یاقآ
  مھف ،ناسنا ندش ناسنا یادرف زا«
 و ھلیبق و هداوناخ رد ؛یعمج تیوھ
 تیوھ نیا توافت و ؛تلم و ھفیاط
 یدرف یاھتیوھ یربج عمج اب یعمج
 ،یناسنا ھعومجم کی هدنھد لیکشت
 و دش ھتخانش تیمسرب مھ و کرد مھ
 هرمزور لمع و رظن رد زین زورما ات

 ».دھدیم ناشن ار دوخ ،رشب عماوج
 کرد رد یرکف شاشتغا کی نیا
 ندش ناسنا یادرف زا .تسا خیرات
 اھناسنا .تفرگن لکش هداوناخ ،ناسنا
 اب تباقر رد کچوک تاجھتسد رد
 و دندرکیم یگدنز تاجھتسد رگید
 رثا رب ھک ھتسد دارفا دایدزا یارب

 ،تفاییم ناصقن فلتخم تارطخ
 اب ھتسد دارفا ھمھ نیب یسنج ھطبار
 ،هون و رسپ اب ردام ؛دوب رارقرب مھ
 و رھاوخ اب ردارب ،هون و رتخد اب ردپ

 زا دعب ییھفیاط راتخاس ...هریغ
 یادتبا زا لاس رازھ اھهد تشذگ
 زا دعب ھک دمآ دوجو ھب ،ناسنا خیرات
 ییھلیبق راتخاس ھب لاس نارازھ
 ییھلیبق راتخاس نیا و تفای لماکت
 دیاب تلم ندروآ دوجو ھب یارب
 تشپ دوخ لماکت رد ار لاس نارازھ
 یاعدا ھجیتن رد .تشاذگیم رس
 تلم و ھفیاط و ھلیبق ،هداوناخ دوجو
 کی ،ناسنا ندش ناسنا یادرف رد
 ھیاپ یب و فیخس ،تسردان کرد
  .تسا
 لوق لقن نیمھ رد ھک یرگید ھلأسم
 یهژاو دنکیم بلج ار ھجوت کچوک
 ،مسیسکرام رظن زا .تسا “تیوھ“
 ناسنا .تسین یتیوھ چیھ یاراد ناسنا
 یور تاناویح زا یرایسب دننام
 ندوب یعامتجا .تسا یعامتجا ،نیمز
 ھمادا یارب تسا یترورض ناسنا

 تیوھ ھب یطبر چیھ اذل .وا تایح
 یزاوژروب طسوت یزاس تیوھ .درادن
 یتاقبط یگتسباو ات دش لومعم
 تیوھ رتچ ریز رد ار اھناسنا

 ھب یتاقبط شزاس و دنک گنرمک
 یزاوژروب هاگدید زا .دروآ دوجو
 یشخب و رگراک ھقبط زا یشخب نوچ
 نیا اذل ،تسا ناریا رد یزاوژروب زا
 کرتشم “یناریا تیوھ“ رد ھقبط ود
 اب و دنتسیاب مھ رانک رد دیاب و دنتسھ
 لباقم رد و دنربب رس ھب حلص رد مھ
 .دننک عافد مھ زا رگید یاھتیوھ
 ریز رد یتاقبط شزاس تسا نینچ
 .تیوھ ریچ
 توافت کرد یاعدا لاح نیع رد
 یربج عمج اب یعمج « تیوھ
 کی هدنھد لیکشت یدرف یاھتیوھ
 رد اھناسنا طسوت »یناسنا ھعومجم
 رودً    الماک ،ندش ناسنا یادرف نامھ
 .تسا میھف ناسنا و میلس لقع زا
 یاقآ دزن رد یعمج تیوھ لاح رھ ھب
 ویتانرتلآ“ یاھناینب زا یکی یورتیم
 ناشیا .دھدیم لیکشت ار “یرگراک
  :دنسیونیم نینچ
 ،نایب لکش نیرتھاتوک رد سپ«
 ویتانرتلآ نیب یرھوگ توافت نیتسخن
 ،ییاوژروب یاھویتانرتلآ و یرگراک
 تسدب تردق ھمھ“ :راعش ققحت رد
 و اھنمجنا قیرط زا “ناگدننکدیلوت
 ،یمدرم لقتسم یاھاروش و اھھتیمک
  »!دھدیم ناشن ار دوخ
 راعش تحت دنھاوخیم ناشیا
 ھب تردق ھمھ “یرگراک ویتانرتلآ“
 طسوت ار ناگدننک دیلوت تسد
 یاھاروش و اھ ھتیمک ،اھنمجنا
 ققحت ،یرگراک ھن و یمدرم لقتسم
 تیوھ[ ار ناریا مدرم ناشیا .دشخبب
 هدناشن رگراک ھقبط یاج ھب ]یناریا
 فارحنا نیا اب رتشیب ریز رد ام .تسا
 یزاوژروب عقاو رد .دش میھاوخ انشآ
 یارب یورتیم یاقآ ملق اب ناریا لاربیل
 .دنکیم        ّ  یناشفا  ُر     د ام
 لوق لقن رطاخ ھب هدنناوخ زا ام
 ریز رد ھک هدنسیون نیا زا ینالوط
  .میھاوخیم رذع دیآیم
 ققحت تھج یسایس ھمانرب ناشیا
 حیضوت نینچ ار “یرگراک ویتانرتلآ“
 :دنھدیم
 تردق ھمھ زا یعون نم کرد اما«
 ؟تسانعم ھچ ھب مدرم دوخ تسدب

 نانکاس ھمھ ھک تسانعم نیا ھب -١
 و ندش باختنا ربارب قح ناریا
  !دنراد ندرک باختنا

 ؛یراذگنوناق ھک تسانعم نیا ھب -٢
 ؛مزال یاھ یدازآ میکحت زا سپ
 رد مدرم میقتسم ناگدنیامن ھلیسوب
 یاھاروش و اھ ھتیمک و اھ نمجنا
 دھاوخ تروص یمدرم لقتسم
  !تفرگ

 رھ نادنورھش ھک تسانعم نیا ھب -٣
 ،رھش و اتسور و ھلحم و یدابآ

 یارجا رب تراظن لوسم دوخ
 تیعبت و وس کی زا نوناق تسرد
 یوس زا ،نیناوق زا نادنورھش
  !دنتسھ رگید

 نابختنم یمامت ھک تسانعم نیا ھب -۴
 و صخشم یرما یارب ھک مدرم
 و میقتسم یار اب دودحم ینامز رد
 باختنا ناگدنھد یار یفخم
 ضرعم رد ھظحل رھ ،دنوشیم
 یتح و و داقتنا و یسررب
 ھقوعم تیلوسم زا یرانکرب
 !دنتسھ

 ماظن نیا رد ھک تسانعم نیا ھب -۵
 ھمھ یئاروش ماظن[ ،ییاروش
 ھچ زکرمتم تلود ]داضتم تاقبط
 ظاحلب ھچ و ییایفارغج ظاحلب
 دھاوخن دوجو ،راک نومضم
 ،یرگراک ویتانرتلآ کی رد .تشاد
 رد هوق ھس زا اوق کیکفت یتح
 ھب ییاوژروب نردم یاھ تیمکاح
 ،ھننقم ؛لقتسم الماک هوق جنپ
 تاطابترا ،ھییاضق ،ھیرجم
 ؛یتسیزھب و شزرو و یمومع
  !درک دھاوخ ادیپ اقترا و کیکفت

 و دیلوت لرتنک ھک تسانعم نیا ھب -۶
 ،عیزوت رب تراظن و تامدخ
 نادنورھش دوخ تسد رد یگمھ
  !دوب دھاوخ ناریا نکاس

 یرگراک لرتنک ھک تسانعم نیا ھب -٧
 دھاوخ لامعا روشک رسارس رد
  »!دیدرگ
 رھ یاوتحم ھب مجسنمً      الماک ام لاح
 .مینکیم دروخرب قوف یاھدنب زا کی
 ویتانرتلآ“ ھعماج رد ناشیا :١دنب

 ھعماج تسا مولعم ھک “یرگراک
 یارب ،تسین یتسیلایسوس
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 لئاق قح هزادنا نامھ یزاوژروب
 کرابم .رگراک ھقبط یارب ھک تسا
 !تسا

 دوشیم دیکأت هرابود اج نیا رد :٢ دنب
 میقتسم ناگدنیامن ھلیسو ھب نیناوق ھک
 یزاوژروب ،رگراک ھقبط ینعی مدرم
 اقلطم عفانم ھک یزاوژروب هدرخ و
 هدرخ نیناوق و دنراد داضتم
 داضت رد یزاوژروب و یزاوژروب
 لماکت تھج مزال نیناوق اب لماک
 .دنوشیم نیودت ،تسا رگراک ھقبط
 روآ دای ناشیا ھب دیاب لاح نیع رد
 ھیامرس ھچ یروشک رھ رد ھک دش
 نوناق ،یتسیلایسوس ھچ و یراد
 مکاح ھقبط ناگدنیامن سلجم طسوت
 و اھنمجنا ھن ،دوشیم نیودت
 .اھھتیمک

 میکحت یارب نیناوق نیا ھک نیا :٣ دنب
 هدش نیودت یاھقبط ھچ تیعقوم
 ،یزاوژروب( نادنورھش ھک تسا

 دیاب )نارگراک و یزاوژروب هدرخ
 نآ تسرد یارجا رب تراظن لؤسم
 هداد حیضوت ھناھاگآ و اساسا ،دنشاب
 .دوشیمن

 ھک دنادیمن هدنسیون ایوگ :۵ دنب
 نیرتزکرمتم ایراتلورپ یروتاتکید
 یتاقبط عماوج خیرات لک رد تلود
 زا ار قوف بلطم هدنسیون .تسا
 نرق رخاوا رد ھسنارف بالقنا
 یپک ،مھدزون نرق لیاوا و مھدجھ
 .تسا هدرک

 ھقبط داضت ربً      الماک هدنسیون :۶ دنب
 رس رب یزاوژروب ھقبط اب رگراک
 .دشکیم هدرپ تامدخ و دیلوت لرتنک
 ھقبط ود نیا یاھعماج چیھ رد
 و دیلوت رب اکرتشم دنناوتیمن داضتم
 لرتنک .دننک لامعا لرتنک تامدخ
 لرتنک مدع یانعم ھب اھنآ زا یکی
 .تسا دیلوت رب یرگید

 زین یرخآ یھجیتن نیا و -٧ دنب
 هزم یب حازم کی زج یزیچ
 .تسین

 حرط ،دنیبیم هدنناوخ ھک روط نامھ
 کی زج یزیچ “یرگراک ویتانرتلآ“
 ھمھ“ کی زج یزیچ ،یتاقبط شزاس
 ھشیدنا یاھرد ندرک زاب و “یمھ اب
 یژولوئدیا یور ھب نارگراک

 نیا .تسین ناریا لاربیل یزاوژروب
 تیوھ“ فیخس کرد جیاتن زا یکی
 یتاقبط یگتسباو یاج ھب “یناسنا
 تیوھ“ تروص ھب ھک تسا اھناسنا
 ار دوخ “یمدرم تیوھ“ و “یناریا
 یعامتجا راتخاس و دھدیم ناشن
 راتخاس کی زج یزیچ زین رظن دروم
 رب لاربیل یزاوژروب ھک یرادھیامرس
 .دشابیمن ،دنیشنیم تردق دنسم

 ھمانرب ھب مھ یرظن تسین دب لاح
 یاقآ “یرگراک ویتانرتلآ“ یداصتقا
 :دنیامرفیم ناشیا .مینکفایب یورتیم
 بوچراھچ زا یعون نم کرد اما و «
 ؟تسیچ یرگراک ویتانرتلآ داصتقا
 تیکلام ھک تسانعم نیا ھب - 

 عبانم و لاوما رب یصوصخ
 و اھ لگنج و اھ بآ ؛یمومع
 بلس ؛نداعم و عتارم و اھرازتشک
 !دیدرگ دھاوخ

 تیکلام ھک تسانعم نیا ھب  -
 و اھ کناب یمامت رب یصوصخ
 نیا و یغلم یلام یاھھیامرس رگید
 یناگمھ و یعامتجا اھھیامرس
 !دش دنھاوخ

 یناگرزاب ھک تسانعم نیا ھب -
 ناگدنیامن لرتنک رد و یلم یجراخ
 فرصم و ناگدننکدیلوت میقتسم
 !تفرگ دھاوخ رارق ناگدننک

 تشک یاھ هاگنب ھک تسانعم نیا ھب  -
 نالک دیلوت زکارم رگید و تعنص و
 رد و ینواعت روشک رسارس رد
 رارق ناگدننکدیلوت میقتسم لرتنک
 !تفرگ دنھاوخ

 نآ زا نیمز ھک تسانعم نیا ھب -
 نآ یور رب ھک دوب دھاوخ یناسک
 !دننکیم راک

 ،اھ تنار ھیلک ھک تسانعم نیا ھب -
 هژیو تازایتما رگید و ثرا قح
 یاھداینب ھلمج زا و ییاوژروب
 رتگرزب ھمین ناریا رد ھک ددعتم
 تسد رد ار ناریا ناھنپ داصتقا
 »!دش دنھاوخ یغلم ،دنراد

 ھک یروشک رد مود و لوا دنب یارجا
 یاھاروش عمجت زا شایسایس تردق
 و یزاوژروب هدرخ ،یرگراک

 ریغ ،دشاب هدش لیکشت یزاوژروب
 .تسا نکمم
 اریز .تسا نکمم موس دنب یارجا
 لرتنک رد یلم یجراخ یناگرزاب
 و ناگدننک دیلوت میقتسم ناگدنیامن
 شخب .دریگیم رارق ناگدننک فرصم
 و ھقبط وزج ناگدننک فرصم مظعا
 یزاوژروب ؛دنتسھ رگرامثتسا راشقا
 .ھفرم یزاوژروب هدرخ و
 راتخاس زا عافد عشعشت مراھچ دنب رد
 مشچ ،لاربیل یراد ھیامرس یداصتقا

 دیلوت زکارم طقف اریز .دنزیم ار
 رارق ناگدننک دیلوت لرتنک رد نالک
ً     الثم نآ نالک ریغ شخب یلو .دریگیم
 ھک رتمک و رگراک ١٠ اب یاھهاگراک
 رایسب یلو دنتسین نالک دیلوت ھب رداق
 ،دنراد روضح ھعماج رد تعسو رپ
 جراخ ناگدننک دیلوت لرتنک زا
 ار اھنآ ناگدننک رامثتسا .دنامیم
 صخشم نایب نیا .دننکیم لرتنک
 نیا رد ناریا لاربیل یزاوژروب عفانم
  .تسا “یرگراک ویتانرتلآ“ حرط
 “یرگراک ویتانرتلآ“ نیا مجنپ دنب رد
 ار یتسیلایسوس ھعماج بآریزً     الماک
 رد اریز .دنزیم یداصتقا ظاحل ھب

 ھب قلعتم نیمز یتسیلایسوس ھعماج
 ھب قلعتم ھن و تسیرگراک ھعماج
 نیمز“ راعش .دراکیم ار نآ ھک یسک
 “دراکیم ار نآ ھک تسا یسک نآ زا

 ،دوب مسیلادوئف ھیلع یزاوژروب راعش
 بالقنا رد ایراتلورپ راعش ھن

 هدرخ رشق یورتیم یاقآ .یتسیلایسوس
 ویتانرتلآ رد ار اتسور یزاوژروب

 ار نآ ھکلب دربیمن نیب زا اھنت ھن دوخ
 .دنکیم میکحت
 مھ راب کی یتح ھلاقم نیا لوط رد
 .تسا هدشن هدرب مسیلایسوس زا یمان
 هدش دای ھلاقم رد ام ھک روط نامھ
 زا ھک یناسک نیلوا .میدرک لیلحت
 تبحص “یرگراک ویتانرتلآ“
 ھک دندیدیم روبجم ار دوخ ،دندرکیم
 ، مسیلایسوس رارکت راب دنچ اب
 ویتانرتلآ“ یعاجترا یاوتحم
 ھب ام .دنزاس روتسم ار “یرگراک
 راطخا دوخ هدش دای ھلاقم رد ینشور
 ویتانرتلآ“ نارادفرط ھک میدرک
 هژاو رارکت زا مک مک “یرگراک
 قوب رد و دنوشیم رود مسیلایسوس
 یرتشیب تدش اب “یرگراک ویتانرتلا“
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 ناھذا زا ار مسیلایسوس ات .دنمدیم
 یاقآ ھتشون رد ام .دنیادزب نارگراک
 دوخ لیلحت تیعقاو ابً       اقیقد یورتیم
 .میاهدش ور ھب ور
 راعش اتعفد دوخ ھتشون رخآ رد ناشیا
 .دنھدیم رس ار “مسینومک داب هدنز“
 .تسا کرابم

 

 

 
 مادقا عماج ھمانرب :ماجرب
 کرتشم
 و ماجرب دنور تیعقاو کرد یارب
 و یللملانیب شقن و ینورد تالوحت
 طیارش ھب تسیرورض ،نآ یلخاد
 هراشا ارصتخم ماجرب نیداینب و ھیلوا
 .ددرگ

 یخیرات طیارش رثا رب یولھپ میژر
 زا ،دوب هدمآ دوجو ھب ھک ییهژیو
 یتسیلایرپما گرزب یاھروشک فرط
 یاھتسایس لامعا تلع ھب و درط
 ،یگنھرف و یسایس ،یداصتقا نشخ
 .دوب هدیدرگ بوضغم مدرم بناج زا
 یاھورین و ناشکتمحز نامز نآ رد
 یولھپ میژر ھیلع هاوخیدازآ و یقرتم
 رکیپ و رد یب یاھ تلاخد و
 یلخاد روما رد اکیرمآ مسیلایرپما
 و دنتشاد یعطاق عضوم ام روشک
 زا زین ار یا ھبناج ھمھ هزرابم
 .دندوب هدنارذگرس

 یبھذم – یرادھیامرس میژر
 ینیمخ یربھر ھب یمالسا یروھمج
 دیاقع و یبھذم یاھرواب رب ھیکت اب

 ینابیتشپ و مدرم یاھهدوت هدنام بقع
 و ناملآ ،ھسنارف ،اکیرمآ مسیلایرپما
 یاھرد ات دمآ راک یور ،ناتسلگنا
 یاھنرسنک ھیامرس یور ھب ار ناریا

 مسیلایرپما ذوفن زا و دیاشگب یبرغ

 لک و ناریا رد 2نیچ و ھیسور
 .دریگولج ھنایمرواخ

 ینیگنس ھک یمالسا یروھمج تلود
 تیرثکا یتسیلایرپما دض شیارگ
 یارب ،درکیم کرد ار ناریا مدرم
 یمدرم یاھھیاپ شرتسگ و قیمعت

 رد اکیرمآ ترافس لاغشا اب ،دوخ
 ١٣۵٩ رویرھش ٣١ رد نارھت
 ،نایوجشناد طسوت ،)22.9.1980(
 ھب ،ماما طخ نایوجشناد ھب فورعم
 و دناشوپ یتسیلایرپما دض یابق دوخ
 ار وا شرھم رپ ناتسد اب ھک یئامام
 دنسم رب و هدروآ تسایس یایند ھب
 مان گرزب ناطیش ،دوب هدناشن تردق
 .تفرگ

 یاھروشک و اکیرمآ یاھمیرحت
 و دش زاغآ خیرات نیا زا یئاپورا
 اشخب و یکناب تالدابم ھبً       اساسا

 نیمھ رد .دشیم دودحم یتارداص
 زا درایلیم ١٢ اکیرمآ نامز
 ھکولب زین ار ناریا تلود یاھیئاراد
  .درک

 رثا رد ھک قارع و ناریا گنج
 اپورا و اکیرمآ مسیلایرپما یاھھئطوت
 اب ربارب 31.6.1359 رد امسر

 و دوب هدش روھلعش 22.9.1980
 هارمھ ھب ار ناریا تسکش اتیاھن
 مدرم یتیاضران یریگ جوا و ،تشاد
 ھب ،گنج زا دعب تالضعم زا
 یارب ھک دنامھف ناریا یزاوژروب

 یاھحالس ھب شاتیمکاح و تایح
 یلو .دراد جایتحا برخم و نردم
 رد ھک ناریا یاھتسھ تاسیسأت مامت
 درایلیم دنچ ھنیزھ اب یولھپ نامز
 میژر طلست اب ،دوب ھتفرگ لکش یرالد
 یروھمج تلود اذل .دش دوبان دیدج
 قارع و ناریا گنج زا دعب یمالسا
 و دنک عورش ون زا ار راک دش روبجم
 ھجدوب دصرد نیرتالاب صاصتخا اب
 

 ھنارصم یبرغ یتسیلایرپما یاھروشک -2
 هولج یتسینومک یاھروشک ار ھیسور و نیچ
 مسینومک ھب تبسن ار ناھج مدرم ات دنھدیم
 .دنیامن رود هار نیا زا ار اھنآ و هدرک نیبدب

 یورینً    الک و شترا ،یفخم و ینلع
 و نیگنس تاحیلست و یماظن
 .دھد نامزاس ار دوخ یمتا ھناخدارز
 الاب رایسب یلام زایتما اب اھسور
 عورش ار رھشوب یمتا روتکآر سیسأت
 و نیسدنھم دنور نیا رد و دندرک
 دنتسناوت ناریا یاھتسھ نیصصختم
 ار دوخ یکینکت یلمع ھبرجت و شناد
 .دنیامن لیمکت

 ھب ار ناریا ماگ ھب ماگ تابسانم نیا
 ھک درکیم کیدزن نیچ و ھیسور
 ھبناجود دوس فرط ود رھ یارب
 .تشاد

 یاھروشک یضعب نامز نآ رد
 .دندوب یمتا حالس یاراد ھنایمرواخ
 رد اھنآ یلو لیئارسا و ناتسکاپ لثم
 ھیاس ریز و اکیرمآ مسیلایرپما پمک
 رظن زا اذل .دنتشاد رارق نآ
 اھروشک نیا یبرغ یاھتسیلایرپما
 ھنایمرواخ رد یگدرکرس یارب
 لباقم رد ای و )لیئارسا(
 )ناتسکاپ( یقرش یاھتسیلایرپما
 زھجم حالس نیا ھب تسیابیم
 ھب ماگ ھب ماگ ھک ناریا یلو .دندشیم
 یقرش یاھتسیلایرپما هرطیس ریز
 ،دشیم هدیشک ھیسور و نیچ لثم
 راشف تحت و ددرگ دودحم تسیابیم
 اھیبرغ لباقم رد اھمیرحت هدننک درخ
 اپورا و اکیرمآ یارب .دیآرد وناز ھب
 اب ناشزیمآ تیقفوم تباقر رد
 و رازاب ،تفن ،یقرش یاھتسیلایرپما
 یشقن ناریا کیژتارتسا تیعقوم
 .دراد و ھتشاد ییهژیو یدیلک

 اب لماعت شیارگ اب( یمتاخ تلود رد
 ،ناریا کرتشم تسشن ھجیتن )برغ
 ٢٩ ھینایب ،ناملآ و ھسنارف ،ناتسلگنا
 دعس ھینایب ھب فورعم ١٣٨٢ رھم
 یاھرد نآ قبط رب ھک دشابیم دابآ
 یور ھب ناریا یاھتسھ تاسیسأت
 یژرنا یللملانیب سناژآ ناسرزاب
 ھک دش دھعتم ناریا و دیدرگ زاب یمتا
 قیلعت ار زنطن یاھژوفیرتناس تیلاعف
 و 23.2.2004 لسکورب قفاوت .دنک

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
 دیدنویپب
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 اضما ھب سیراپ ھمانقفاوت نآ یپ رد
 یاروش ھب ناریا یمتا هدنورپ ات دیسر
 یلو ددرگن ھئارا للم نامزاس تینما
 نایئاپورا نآ عبت ھب و اکیرمآ تلود
 رد یمتاخ و دندنامن دھعت نیا رب
 یزاس ینع شاتلود رخآ یاھهام
 .تفرگرسزا ار مویناروا

 ار ناشتادھعت زا اپورا و اکیرمآ رذگ
 وجتسج یللملانیب یاھداضت رد دیاب
 اب تباقر رد جانج ود اکیرمآ رد .درک
 روشک نیا یناھج یاھتسایس رگیدکی
 ھک تارکمد حانج .دننکیم نییعت ار
 ار اکیرمآ یرادھیامرس یاھتسایس
 شیپ ھب روز و “یسارکمد“ اب مئوت
 ھک هاوخ یروھمج حانج و دربیم
 ناھاوخ و دراد دیدش یتسیشاف لیامت
 ھنارگتراغ یاھتسایس درب شیپ
 گنج و روز قیرط زا طقف اکیرمآ
 ندروآرد وناز ھب یارب اھنآ اذل .تسا
 یاھتلاخد ناھاوخ ناریا لماک
 تعنامم طیارش رد و ناریا رد یماظن
 دیدش یاھمیرحت لامعا ،اکیرمآ هرگنک
 اکیرمآ رد حانج ود رھ .دنتسھ و هدوب

 ھب شوگ نانچنآ دنتسھ یناریا ناھاوخ
 دق لیئارسا لباقم رد دناوتن ھک نامرف

 ندش داح طیارش رد و دنک ملع
 و یبرغ یاھتسیلایرپما یاھداضت

 لمع دراو اھیبرغ تمدخ رد یقرش
 مامت دنناوتب لاح نیع رد .دوش
 امغی ھب زین ار روشک نیا تاناکما
   .دنربب

 :دراد دوجو حانج ود زین ناریا رد
 ھیلع ً      ارھاظ )ارگلوصا( ھک یحانج
 و تسا ھنایم روراخ رد اکیرمآ دوجو
 حانج .دریذپیمن نآ اب ار یلماعت چیھ
 لماعت ناھاوخ )نابلط حالصا( رگید
 حانج زورما .دنتسھ اپورا و اکیرمآ اب

 تسایس ،داصتقا لک رب »ارگلوصا«
 .تسا مکاح ناریا گنھرف و

 یدمحا یروھمج تسایر نارود رد
 جوا ناریا یاھتسھ تیلاعف داژن

 درخ یاھمیرحت نآ یپ رد ھک 3تفرگ
 ،دحتم للم نامزاس یوس زا یاهدننک
 هدز دیلک ناریا ھیلع اپورا و اکیرمآ

 .دش

 یسایس و یداصتقا یاھراشف رثا رب
 دش روبجم ناریا ،یللملانیب یاھورین
 قفاوت نیا .دھد نت یدیدج تاقفاوت ھب

 نیا ناینب رب .تفرگ مان ماجرب دیدج
 مامت رب دناوتیم اکیرمآ ،قفاوت

 لرتنک ناریا یتاحیلست یاھراتخاس
 .دنک لامعا قلطم

 شورف ماجرب ندش یئارجا زا دعب
 ٢١٠ شیازفا اب ناریا تفن ھنازور
 ھکشب نویلیم ٩٢¸٣ ھب ،ھکشب رازھ
 ھئطوت تلع ھب یلو .دیسر
 رد اھکناب ،یبرغ یاھتسیلایرپما
 ناریا ھب تفن شورف لوپ زیراو
 شورف ھجیتن رد .دندرکیم تعنامم
 .تشادن ناریا یارب یدوس تفن رتشیب
 یلام و یدیلوت میظع یاھنرسنک
 ناریا رازاب دراو هرابود یللملانیب

 رالد درایلیم ٨٠ ھیامرس اب و دندش
 یداصتقا قیمع یاھنارحب زا یکدنا
 دیلوت ھفاضا شزرا و دنتساک ار ناریا

 ناشکتمحز و نارگراک طسوت هدش
 یرتشیب یگدرتسگ و قمع اب ار ناریا
 نیمھ ھمادا ھیاپرب .دندرب تراغ ھب
 ،یئایرد طباور عناوم زا یشخب ،دنور
 حطس رد ناریا یئاوھ و نیمز
 .دش ھتشادرب یللملانیب
 سیئر ،پمارت دلانود 8.5.2018 رد
 روط ھب  اکیرمآ هدحتم تالای روھمج
 اھمیرحت و دش جراخ ماجرب زا یمسر
 لامعا ناریا ھیلع ھتشذگ زا شیب ار
 .دومن
 راھچ یط زین ناریا خیرات نیا زا
 دوخ یماجرب تادھعت زا ھلحرم
 نسح 18.2.1398 رد و دش جراخ
 مالعا تقو روھمج سیئر ،یناحور
 تادھعت مامت زا ناریا تلود ھک درک
 

 یمتا یژرنا نامزاس سیئر یھتفگ ھب انب - 3
 خیرات نآ رد روشک یاھتسھ ھمانرب ناریا
 .تسا ھتشادرب ھنیزھ رالد درایلیم مین و تفھ

 تلود .دوشیم جراخ شایماجرب
 یاھمیرحت ھشام ھک درک دیدھت اکیرمآ

  .دیشک دھاوخ ار للم نامزاس
 ،اکیرمآ دیدج روھمج سیئر ،ندیاب
 دومن زاربا ار ماجرب یایحا ھب شیارگ
 اب ماجرب یایحا تھج شالت و
 ٢٠٢١ ربماون ٢٩ ھسلج یرازگرب
 ،ھسنارف ،ناریا نآ رد ھک نیو رد
 تکرش ایناتیرب و ناملآ ،نیچ ،ھیسور
 ھمادا نونک ات ھک دیدرگ زاغآ دنتشاد
 .دراد
 ھک ددرگیم نشور ،دش ھتفگ ھچنآ زا

 ینونک ات دنور و یریگ لکش
 و ناریا تابسانم لح ھب طقف “ماجرب“
 .ددرگ یمن دودحم اپورا ای و اکیرمآ
 یاھتسیلایرپما راشف مرھا “ماجرب“
  .تسا رگیدکی ھیلع یقرش و یبرغ
 تیمکاح رد یدیلک شقن زورما ناریا
 رد یتسیلایرپما تردق ربا نآ ای و نیا

 مسیلایرپما هژیو ھب .دراد ھنایمرواخ
 رب طلست اب دنکیم شالت اکیرمآ
 رد دوخ ھتشذگ یگدرکرس ،ناریا

 ھجیتن رد .دنک ایحا ار ھنایمرواخ
 اذل .دراد یناھج عیسو دعب کی ماجرب
 رد لماک روط ھب ناریا ھک ینامز ات
 یاھتسیلایرپما میلست اھھنیمز مامت

ً     المع و دوشن اکیرمآ هژیو ھب یبرغ
 ار ھنایمرواخ رد لیئارسا یگدرکرس
 یاھروشک یاھمیرحت ،دریذپن
 دحتم للم نامزاس و اکیرمآ ،یئاپورا
 دھاوخ ینیگنس ناریا مدرم شود رب
 نینچ ثودح تروص رد .درک
 اغلم اھمیرحت ھمھ زین یگدرپسرس
 اھنآ زا یگرزب شخب .دش دھاوخن
 .دنام دنھاوخ یقاب ،راک نیمضت یارب
 یکیتکلاید داضت کی ماجرب کیمانید
 داضت نیا بناج ود .دزاسیم المرب ار
 اکیرمآ و ناریا :یاھقطنم حطس رد(
 کی زا اکیرمآ :یللملانیب حطس رد و
 بناج زا ھیسور و نیچ و بناج
 ماجرب یشیاسرف دنور رد )رگید

 ناگدید لباقم رد ار دوخ فعض
 المرب ناگدنوش رامثتسا و ناشکتمحز
 براجت رگید بناج زا یلو دنزاسیم
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 یاھکیتکات لامعا رد ار اھنآ
 ھیلع راشف لامعا یاھھنیمز و فلتخم
  .دشخبیم لماکت رگیدمھ
 و تسایس اھنت لیلحت نیا ھیاپ رب
 ماجرب ھب تبسن تسرد کیتکات
 و یمالسا یروھمج لماک تیموکحم
 ریگرد یتسیلایرپما یاھروشک ھیلک
 ھیداحتا و ھیسور ، نیچ ،اکیرمآ لثم
  .تسا اپورا
 بناج رد ماجرب روحم رب ھک یئاھنآ
 )نیدھاجم و نابلط تنطلس( اکیرمآ
 عضاوم و اھتسایس زا ای و دنتسیایم
 تیامح ھنیمز نیا رد ھیسور و نیچ
 ناتسرپ نیچ ،اھتسیسکتورت( دننکیم
 لباقم فرط زین تبسن نامھ ھب )...و
 کیتکلاید نیا .دننکیم تیوقت ار
 لامعا سک رھ هدارا و نھذ زا جراخ
 .ددرگیم
 دنور زا یعبات دیاب ار ماجرب دنور
 یاھورین یروصت ھن و یعقاو تردق
 .درک یبایزرا یللملانیب

 لیلحت زا سپ نیارکوا ھلاقم رد ام
 تردقربا ھس یداصتقا عاضوا
 ،یئاپورا یاھروشک و یتسیلایرپما
 زین اکیرمآ یمجاھت تردق« :میتشون
 ،شداصتقا یگتسکشرو تلع ھب
 و تمواقم و یعامتجا یاھیئاسران
 شکتمحز مدرم هدرتسگ رایسب هزرابم
 برخم یاھتسایس ھیلع روشک نیا
 روخرد یئآراک ،یجراخ و یلخاد
 ...تسین شایماظن زیگنا بعر رھاظ
 ھک یدام عفانم تلع ھب یبرغ یاپورا
 طیارش و دراد ھیسور اب تابسانم رد
 رد یراذگ ھیامرس رد ھک یدعاسم
 یعضوم تسا مھارف شیارب اکیرمآ
 زین ھیسور ... دراد لزلزتمً      الماک
 اکیرمآ اب یئاھن یریگرد ھب لیام
 بیقر نیرتکانرطخ نیچ ...تسین
 و تساکیرمآ مسیلایرپما یتسیلایرپما
 ھب یئایرد یماظن تردق ظاحل ھب
  ».تسا رترب اکیرمآ زا بتارم

 اب نیئارکوا رد اھیریگرد تفر شیپ
 تیعضو زا ار ام لیلحت لماک تیفافش

 یسایس ،یداصتقا تابسانم و
 ناھج مدرم .دنکیم دییأت ،اھتردقربا
 یگدننکش و فعض رگید راب
 زا سپ ار اکیرمآ توترف مسیلایرپما
 رد نآ طرفم فعض ندش راکشآ
 نیئارکوا دروم رد ،ناتسناغفا ھلأسم
 ھیسور .دننکیم ھبرجت زین
 مجاھت ،تردق اب ،یتسیلایرپما
 یماظن نامزاس و اکیرمآ مسیلایرپما
 ھب تبسن )وتان( یلامش کیتنالتآ
 نیئارکوا ھب مجاھت اب ار شروشک
 دراد یعس یلو دنکشیم مھرد
 حطس نامھ رد ار اھیریگرد
 یریگرد زا و درادھگن یاھقطنم
 نامھ رد زین نیچ .دزیھرپب یئاھن
 ار دوخ ،ھیسور زا یسایس ینابیتشپ

 تیعضو نیا .تسا هدرک ھصالخ
 رب ینیع و یعقاو روط ھب تسیابیم
 نایب ھب .دراذگب ریثأت ماجرب دنور
 یروھمج میژر یگداتسیا ناکما رگید
 ھیسور ینابیتشپ زا ھک ناریا یمالسا
 ھتشگ رتشیب ،تسا رادروخرب نیچ و
 ناریا میژر ھک ناکما نیا .تسا

 ،اھمیرحت لماک حسف تساوخ هوالع
 داجیا تمس رد دوخ یاھتسھ دنور
 یارب ییھتسھ یاھکھالک
 رتشیب ،دھد ھمادا ار شیاھکشوم
 .تسا ھتشگ

 ھبساحم لباق و یعقاو رایعم اھنت اما و
 ،ناریا یمالسا یروھمج میژر یارب
 یللملانیب و یلخاد عاضوا رد
 نآ تایح ھمادا ھک تسا یئاھروتکاف
 یاھظحل رھ رد اذل .دنکیم نیمضت ار
 یارب ار یزایتما رھ تسا رضاح
 ھب یتردق رھ رب و یھدب یراگدنام
 تلود هزورما .دنز ھیکت یتمیق رھ
 ھنیمز رب اپورا ھیداحتا و اکیرمآ
 تابسانم رد رییغت تھج ،ماجرب
 تحت ار ناریا ،یللملا نیب یاھورین
 دیدھت اھنت راشف نیا .دنا هدراذگ راشف
 اھمیرحت طسوت یعقاو تیدودحم ای و
 نآ ینشاچ زین تابن بآ ھکلب تسین
 اھتسیلایرپما دیعو و هدعو .تسا

 عجترم و ندوک یزاوژروب بلغا
 .دھدیم بیرف ار اھروشک
 تازایتما دناوتیم ناریا رگید نایب ھب
 دنک بلط تارکاذم نیا رد ار یرتشیب
 – یرادھیامرس عجترم میژر یلو
 گنج دننامھ دناوتیم ناریا یبھذم
 عفن ھب رخاوا رد ھک قارع و ناریا
 یبرع یاھروشک و تفریم شیپ ناریا

 یلو دندوب تمارغ تخادرپ ھب رضاح
 ناریا تسکش ھب گنج ،میژر للعت اب
 نینچ زین ماجرب تارکاذم رد ،دیماجنا
 .دنھد جرخ ھب ار یرنھ
 ئاھنرسنک بناج زا اھرنھ نیا ھتبلا
 میژر رب ھک یسور و ینیچ  یللملانیب
 دھاوخن تازاجم یب دنامکاح ناریا
 .دنام

 
 
 

 
 یاھداینب دروم رد یتاکن
 شقن و رشب یگدنز یعیبط
 اھتسیلایرپما
 رصعزراب یاھھصخشم زا یکی

 تسیز طیحم هدنیازف بیرخت رضاح
 ھب یعامتجا لئاسم ھمھ رب ھک تسا

 ھک  تسا هدراذگ ریثات ییھقباسیب روط
 یگدنز یعیبط یاھداینب ،نآ ھجیتن رد
 رد هدنز تادوجوم رگید و رشب
 ھتفرگ رارق یدج تارطاخم ضرعم
  .تسا
 بیرخت زا مدرم ینارگن و یھاگآ

 ،نوزوا ھیال رد فاکش ،اھلگنج
 فارطا یاضف یهدنیازف شیامرگ
 زا یرایسب عاونا یدوبان ،نیمز هرک
 یگشخ و بآ رد ناھایگ و تاناویح
 نارحب .دبای یم دشرً       امئاد هریغ و
 ھب نیمز هرک یور رد تسیز طیحم

 
نیتسار تسینومک بزح  

 یژولوئدیا ینامزاس لکش ناریا 
تسایراتلورپ  
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 تسیز عیاجف ھب یرایسب لیالد
 ،اوھ .تسا  هدیدرگ لیدبت یطیحم
 ھمھ ... و ،کاشوپ ،بآ ،کاروخ
 ،از یرامیب مومس عاونا ھب هدولآ

 ھب ار مدرم یناور و یمسج تمالس
 عاونا زا هدافتسا .تسا ھتخادنا رطخ
 یخرب ،اھنومروھ ،از ناطرس داوم
 رتشیب دوس ھک رضم هدنرادھگن داوم
 ھیلک رد دننک یم نیمضت ار ھیامرس
 هدش یداع یرما یعامتجا تادیلوت
 .تسا

 یرشب گرزب لضعم نیا لماع
 اب ھک تسا مکاح یتسیلایرپما راتخاس
 ،دوس ربا بسک رب ینتبم داصتقا

 خلسم رد ار تسیز طیحم تمالس
 نیا .تسا هدرک ینابرق ھیامرس
 ھب ار تعیبط رامثتسا ،راتخاس
 دوخ جوا ھب ناسنا رامثتسا تازاوم
  .تسا هدناسر
 و یناھج گنج ود دنور ھب ام رگا

 شخب ھک یاھقطنم رامشیب یاھگنج
 ار فلتخم یاھروشک نیمزرس مظعا
 ینوکسم ریغ و هدناشک یناریو ھب
 ھک میباییم رد ،مینک ھجوت تسا هومن
 تھج ناھج ددجم میسقت یارب اھنآ
 و راک یورین ھبناج ھمھ رامثتسا
 .تسا هدوب ربتشیب دوسربا بسک
 راتخاس رد رگید نایب ھب

 رامثتسا  یتسیلایرپما یرادھیامرس
 بیرخت و رامثتسا اب ناسنا هدنیازف
 .دراد میقتسم تبسن تسیز طیحم
 یواسم ناسنا رامثتسا شیازفا
 .تعیبط بیرخت شیازفا
 زا هدافتسا اب نپاژ لاثم روط ھب
 و یرب بوچ یژلونکت نیرتنردم
 شخب ،یرگراک دزم نیرتنازرا
 ار نوزامآ یاھلگنج زا یعیسو
 ربا بسک تمدخ رد ذغاک دیلوت یارب

  .تسا هدرک بیرخت دوس
 
 عیاجف و بیرخت زا یئاھ ھنومن
 :یطیحم تسیز
 :نزوا یاھ ھیال بیرخت

 رگا دیشروخ شفنب یاروام رون
 دوبان ار یگدنز دباتب نیمز ھب میقتسم
 ات ١۵ رد نوزوا یاھھیال .دنکیم

 ھفیظو ،نیمز وج رد رتمولیک ٢۵
 رون میقتسم شبات زا یریگولج
 .دراد هدھع ھب ار نیمز ھب دیشروخ
 رون ٪ ٩۵ دودح نوزوا یاھھیال
 و دتسرفیم سپ اضف ھب ار دیشروخ
 یم لاقتنا نیمز ھب ارنآ ٪۵ طقف
 دوجوم یاھزاگ قیرط نیا زا .دنھد
 حطس تارح ،نیمز رفسمتآ رد
 و زتنسوتوف ،اھبآ حطس ،نیمز
 ،یمیش ویب تالاعفنا و لعف رگید
 ھس رد لباقتم تاریثات ،هدنام تباث

 یاھبآ و نیمز حطس ،وج ،ھضوح
 ظفح ار دوخ لماک یگنھامھ ،هرک
 ھمادا نیمز هرک یور تایح و هدرک
 ھک نوزوا ھیال تماخض رگا .دبای یم
 یم صخشم Dobson اب نآ دحاو
 یئاراک دبای لزنت دحاو ٢٢٠ ھب دوش
 فاکش نزوا و هداد تسد زا ار دوخ
 هرک یبونج شخب رد .درادیمرب
 ھب ھیال نیا ١٩۵۵ لاس رد نیمز

 ٩٠ ھب ١٩٩۵ لاس رد و دحاو ٣٢٠
 رد ٢٠٠٠ لاس رد .تفای لزنت دحاو
 ات نزوا ھیال فاکش یبونج هرک مین

 شرتسگ عبرم رتمولیک نویلیم ٢٨
 تحاسم یبیرقت دودح ینعی .تفای
 رتمولیک نویلیم ٣٠ ھک اقیرفآ هراق
  .تسا عبرم
 
  :اھ لگنج بیرخت
 تعیبط ھیر یتسرد ھب  ھب اھلگنج
 زتنسوتوف متسیس اب و هدوب فورعم
 دیلوت و اوھ و بآ میظنت ھفیظو
 نیع رد .دراد هدھع ھب ار نژیسکا

 تظافح رد هدننک نییعت شقن لاح
 و میظنت ،فلتخم تاعشعشت زا نیمز
 و ھیھت ،اوھ یگشخ و تبوطر میسقت

 ظفح و ریثکت ،اھبآ یروآ عمج
 ،هدنز تادوجوم زا یرایسب عاونا
 هدھع ھب زین ،نداعم یضعب دیلوت
 دودح ١٧٠٠ لاس رد .تساھنآ

 یور لگنج راتکھ نویلیم ۵۴٠٠

 زا شیب هزورما .تشاد دوجو نیمز
 هدش دوبان نآ راتکھ نویلیم ١۴٠٠

 طسوتم روط ھب ١٩۵٠ لاس ات .تسا
 اھلگنج زا راتکھ نویلیم ۴ ھنالاس
 ھلاس رھ زین سپ نآ زا .دندشیم عطق
 تمدخ رد لگنج راتکھ نویلیم ٨
 دوبان ھیامرس نابابرا ھب یناسر دوس
  .ددرگیم
 
 :اھبآ یگدولآ
 یمن نیمز هرک یور تایح ،بآ نودب
 ،اھایرد ،اھسونایقا .دیآ دیدپ تسناوت
 شقن دوخ لحاوس اب اھ ھناخدور
 ٪٧١ .دنراد رشب تایح رد یزکرم
 بآ زا هدیشوپ ھک نیمز حطس زا
 یاھزاین زا ٪٩٠ یوگخساپ ،تسا

 ھمادا ،نتسیز یارب ناسنا یعیبط
 نیع رد .تسوا لسن یاقب و تایح
 رد یناسنا تیعمج زا یمین لاح
 اھایرد رانک و اھسونایقا لحاوس
 شقن اھسونایقا .دننک یم یگدنز
 ،اوھ ترارح ھجرد میظنت رد یساسا
 زاگ لیلقت رد مھم شقن و نآ تابث

CO2  دنراد نژیسکا ھب نآ لیدبت و. 
 دیلوت گرزب عبنم اھنآ بآ ریخبت
 بآ ھیھت و رشب زاین دروم نژیسکا

 میظع عبنم اھسونایقا .تسا نیریش
 امئاد و هدوب امرگ دیلوت و یئاذغ داوم
 دوخ یبآیاھ نایرج قیرط زا ار اھنآ
 یم لاقتنا نیمز هرک طاقن ھمھ ھب
 اجنآ زا راک و درک نیا تیمھا .دنھد
 اھسونایقا بآ :ھک دوش یم صخشم
 و خی ٪٢ ،روش بآ ٪٩٧ دودح لماش
 زا یکی .تسا نیریش بآ ٪٠،٧ طقف
 ھب ھک یطیحم تسیز یاھدرکلمع
 دریگ یم ماجنا دیشروخ رون کمک
  .تسا نیریش بآ دیلوت
 
 یاھھنومن طقف ام :جارختسا و نداعم
  .مینکیم رکذ ار یرثؤم
 موزل دروم یعیبط داوم نازیم
 زرم و دح ،نیمز هرک رد ،ناسنا
 و صرح ھکیلاح رد دراد صخشم
 نآ بیرخت رد یراد ھیامرس عمط
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 یمن یزرم دوسربا بسک یارب
 ،ینونک ات ھیور یب جارختسا .دسانش
 و ام زا یریگ ماقتنا هدامآ ار تعیبط
 .تسا هدرک هدنیآ یاھلسن
 ھیامرس هویش ھب ندعم جارختسا
 ھچ رھ ندیسر فدھ اب و یراد
 نیرتمھم ،دوس نیرتالاب ھب رتدوز
 یاھبآسپ داجیا ،اوھ یگدولآ لماع
 ندش هدافتسا لباق ریغ و هدنشک و دولآ

 .تسا یزرواشک نیمز
 ھضرع رد باتش علو :دالوف دیلوت
 زا ار دالوف دیلوت نازیم ،الاک

 ١٢ ھب ١٧٠٠ لاس رد نت ٣٠٠٠٠٠
 هزورما و ١٨۵٠ لاس رد نت نویلیم
 و دصش و دصتشھ و درایلیم کی ھب

 دیلوت .تسا هدناسر نت نویلیم راھچ
 شزیر ثعاب یداعبا نینچ رد دالوف
 ،نبرک یاھدیسکا نت اھنویلیم
 نژورین یاھدیسکا ،درگوگ یاھدیسکا
 اب ملاس یاھبآ یگدولآ و اوھ رد
 رد .ددرگیم نیگنس تازلف یهدرگ
 ،هدام نیا دیلوت ھسورپ رد لاح نیع
 و موینومآ یاھربا ،نبرکدیسکاونم
 یم راشتنا اوھ رد تدش اب نیلاتفن
 نیگنس رصانع و اھزاگ نیا .دبای

 .دننکیم دوبان نیمز هرک رب ار تایح
 نانچنآ دیلوت و جارختسا عون نیا
 یگدنز ھک دیالآیم ار تسیز طیحم
 هرطاخم رد زین ار رادھیامرس نامھ
 .دھدیم رارق
 قرب دیلوت ٪٣٨ :گنس لاغز دیلوت
 لاغز فرصم ھلیسو ھب ناھج رد
 لاغز دیلوت .ددرگیم نکمم گنس
 رد نت نویلیم ١٠ زا ناھج رد گنس
 رد نت نویلیم ٧۶٠ ھب ١٨٠٠ لاس
 رد نت درایلیم ٧٫٨٧٢ و ١٩٠٠ لاس
 دیلوت .تسا ھتفای شیازفا ٢٠٢٠ لاس
 عیسو شزیر ثعاب الوا گنس لاغز
 یارب هدافتسا لباق یاھنیمز
 یراکلگنج و یرادماد ،یزرواشک
 هدولآ یاھبآ بوسر ثعاب ،ددرگیم
 دیسا داجیا ،نیمز قمع رب

 تابیکرت اتجیتن و کیروفلوس
 و ناسنا تمالس یارب کانرطخ

 و ینیمز ریز یاھبآ ھب اھنآ شزیر
 .دندرگیم ینیمز ور
 
  یناشفا هدرگ
 و رابوراوخ نامزاس تاشرازگ رد
 دحتم للم نامزاس یزرواشک
 :میناوخیم
 ٪٧۵ دیلوت یارب یناشفا هدرگ
 .تسا یتایح یزرواشک تالوصحم
 شقن اھروبنز صوصخ ھب و تارشح
 هدھع ھب ھنیمز نیا رد ار یمھم
 دیاب اھنآ زا تظافح یارب .دنراد
 .دوش مک یھایگ تافآ مومس زا هدافتسا
 .)اینک رد یھاگشناد رد تاقییقحت(
 یکاح للم نامزاس رگید تاشرازگ
 تارشح زا ٪٣۵ ھک تسا نآ زا
 و اھروبنز صوصخ ھب ناشفا هدرگ
 .دنتسھ ضارقنا لاح رد اھ ھناورپ
 نیب زا یتسیز عونت ھک یماگنھ
 دوخ نتفر نیب زا رب هوالع ،دورب

 یگدنز لحم رد وا ھک ھچنآ ،ناویح
 دھاوخ نیب زا رین دھد یم ماجنا دوخ
 ناسنا تایح ناکما دوخ نیا و تفر
  .دیامنیم دودحم ار
 یتسیلایرپما یاھگنج
 یاھھصخشم زا یکی گنج 
 نیمضت و نئمطم رازبا و مسیلایرپما
 ماظن یارب زرم و دح یب دوس هدننک
 ھک ماگنھ نآ زا .تسا دوجوم
 یاتسار رد ناسنا زا ناسنا رامثتسا

 ،دش عورش ھیامرس یرثکا دح دوس
 تدش نیمھ اب زین تعیبط رامثتسا
 رانک رد ود نیا لماکت .دیدرگ زاغآ
 گرم ات و .دراد ھمادا زورما ات مھ
 نیا .تفای دھاوخ ھمادا زین مسیلایرپما
 ھیاپ رب ھک تسا دوجوم مظن نوناق
 تساوخ اب و هدیدرگ انب نآ یژلوئدیا
 زین ناھج حلصم نآ ای نیا لایما و
  .تسین ریذپ رییغت

 ینعم ھب یتسیلایرپما یاھگنج
 ھب اھ ناسنا راتشک زا دنترابع یعقاو
 ،ازشتآ و برخم یاھبمب ھلیسو
 رد اجولف رد ھک یرفسف یاھبمب
 ھب اھیئاکیرمآ طسوت قارع روشک

 درم و نز نارازھ و دش ھتفرگ راک
 و دناشک گرم ماک ھب ار کدوک و
 تنوکس لباق ریغ ار یعیسو ھقطنم
 یریگراک ھب زا دنترابع ،تخاس
 ویتکاویدار تاعشعشت و یمتا یژرنا
 هدافتسا و یکازاکان ،امیشوریھ رد ھک
 یوالسوگوی رد ناروا یاھبمب زا

 .میباییم رد ار نآ یاھھنومن قباس
 کانفوخ یاھرازبا نیا  زا هدافتسا

 نانچنآ ار تعیبط ، اھناسنا ھیلع
 ناکما رگید ھک دنکیم بیرخت
 دوجو اھشخب نآ رد ملاس یگدنز
  .درادن
 قطانم زا رجاھم رازھ نارازھ رارف
 رتھب تشیعم یارب ھن ،دوخ یگدنز
 یاھروشک یاھتلود ھک نانچنآ
 زا رارف ھکلب ،دنیوگیم عجترم
 نآ رد یگدنز ھک تسا یطیحم
 .درادن تکالھ زج ییانعم
 
 رد تسیز طیحم عیاجف زا یئاھھنومن
   ناریا

 للم نیب رد ناریا یمالسا یروھمج
 ھعجاف هدر نیرتالاب رد ناھج رگید
 تعیبط و ناسنا رامثتسا رد نانیرفآ
 .دراد رارق تسیز طیحم بیرخت و
 ناریا یئایفارغج طیارش یسررب
 زا دناوتیم روشک نیا ھک دھدیم ناشن

 یرورض کاپ یژرنا یعیبط لماوع
 .دنک نیمأت ار دوخ
 دودح لاس رھ رد نیمزرس نیا رد

 .دراد دوجو یباتفآ زور ٣٠٠
 ھقطنم طقف یدیشروخ یاھلنپ رارقتسا
 و ناریا قرب تسا یفاک تول ریوک
 ءازا رد و دوش نیمأت ھنایم رواخ
 ٣٠ ات قرب تاواگم رھ دیلوت
  .ددرگ داجیا زین یلغش تعیقوم
 رازھ ۵٠ لداعم یتعسو اب ریوک نیا
 لبق لاس ٢٠ دودح زا ،عبرم رتمولیک
 یاھزور زا یضعب رد نونک ات
 ھجرد ٨١ ات یئامرگ ناتسبات

 نیا .تسا هدرک تبث ار دارگیتناس
 ششوپ تحت رگا ھک تسا ینعم نیدب
 رارق یدیشروخ یژرنا یژولونکت
 نویلیم مین و کی دیلوت یئاناوت دریگ



 ٩ هرامش – ١۴٠٠ دنفسا ١٧                                                                                                                           نومک
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

10 

 نیا رد .دشابیم اراد ار قرب تاواگم
 ھلئسم ،نآ دیلوت ٪۵ اھنت ،تروص

 و هدرک لح ار ناریا رد یناسر قرب
 ھقطنم لک قرب تسا رداق نآ هدنامیقاب

 ل اح رد .دنک نیمات ار ھنایم رواخ
 قرب %٩٠ زا شیب ناریا رضاح
 زا هدافتسا اب ار روشک زاین دروم
 ،4دروآ یم تسد ھب یلیسف یاھتخوس
 اب ٢٠١٣ لاس رد نآ ھجیتن رد ھک
 زاگ بعکم رتم ٧١۶٨١۴٩ دیلوت

CO2 ناھج رد ار مھدزیس ھبتر 
 اب )٢٠١٧( ١٣٩۶ لاس رد و تشاد
 ھب 2CO نت ١۵۴٧٧٧٣٨۶  دیلوت
 یاھروشک نرتھدنیالآ زا یکی

 .تسا هدیدرگ لیدبت ھنایمرواخ
 رد ناوج یرھشمھ ھیرشن ھتشون ھب

 رد یمالسا یروھمج ،٢٠١٧ لاس
 ءزج اھلگنج ندرکدوبان ھصرع
 .تسا ناھج رد لوا روشک نیمشش
 زا عبرم رتم نویلیم ۶ ھنالاس
 یم دوبان ناریا لامش یاھلگنج
 زا عبرم رتم نویلیم ١٠ اھنت .دنوش
 یزاس الیو یارب ناریا لامش رد نآ
 رگا ھک دھدیم ھمادا و .دناهدش دوبان
 ،دبای ھمادا رگید لاس ۶٠ ات دنور نیا

 .دنام دھاوخن یقاب ناریا رد یلگنج
 رد ناریا رد ینیمز ریز یاھبآ هرفس
 زا یئاھشخب و دناهدرک شکورف
 

 قداص یئوئدیو ھیھت – اسان زا یشرازگ -4
 یمشاھ

 گشخ ای اھ ھناخدور و اھھچایرد
 .دنتسھ ندش گشخ لاح رد ای و هدش
 هدولآ ھنیمز رد یمالسا یروھمج
 یخرب زا تقبس یوگ ،اوھ ندرک
 هدوبر ناھج یاھروشک نیرت هدولآ
 یروآ عمج زاب یوپد متسیس .تسا

 زا یکی ،اھرھش رانک رد ھلابز
 یروھمج تامادقا نیرتراک تیانج
 روشک نیا نانیشن رھش ھیلع یمالسا
 .تسا
       
 یرشب ھعماج نونکا :ھک نیا ھجیتن
 ھک ھتفرگ رارق شسرپ نیا لباقم رد
 ؟تسیچ لضعم نیا یعامتجا لح هار
 رامثتسا یرشب عماوج خیرات رد
 یهدیدپ ود هاگچیھ تعیبط و ناسنا

 ود نیا .تسا هدوبن مھ زا ادج
 ریس رگیدکی اب دنویپ رد و نامزمھ
 ثعاب ار یراد ھیامرس یلماکت
 نارود زاغآ زا یلو .دناهدیدرگ
 یئاوژروب یژلوئدیا ،یرادھیامرس
 رامثتسا نیا تھج مکاح رکفت هویش
 .تسا ھبناج ھمھ و ھناگود
 راسفا یزورفا گنج و یماظن مجاھت
 ھھد راھچ رد مسیلایرپما ھتخیسگ
 ناھج روشک ۵٠ زا شیب رد ریخا

 ینیگنس مدرم شود رب یسوباک نوچ
 یعیبط یاھ داینب یدوبان .دنکیم
 یاھ نارحب ھجیتن ،رشب یگدنز
 یاھتلود و یراد ھیامرس ماظن لحنیال
 تھج نیا ھب .تساھنآ یتسیلایرپما

 یناھج لکشم ھب تسیز طیحم ھلئسم
 ناسنا تدحو اذل .تسا هدیدرگ لیدبت
 یتاقبط هزرابم زکرم رد تعیبط اب
 رارق یناھج حطس رد ایراتلورپ
 نارحب لح هار اھنت .تسا ھتفرگ
 نیب کرتشم یهزرابم ،تسیز طیحم
 طیحم شبنج و یرگراک شبنج یللملا

 یعامتجا ماظن رییغت یارب  تسیز
 یناھج بالقنا رطاخ ھب دوجوم
 ھلئسم لح اریز .تسا یتسیلایسوس
 نارود فیاظو زا تسیز طیحم
 یئایراتلورپ یژلوئدیا اب ،مسیلایسوس
  .تسا

 
 

نیتبآ شاتکب زا یرعش  

« یدازآ رس رب یھالک »  
مرادیمرب یدازآ رس زا ار هالک  
نک هاگن  
 ھب ار دوخ ناج ھنوگنیا ھک تسیک
دشاب ھتفرگ یزاب  
منکیم هاگن ایرد و نامسآ ھب  
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