
ناریا قلخ ییادف یاھکیرچ ناگرا ییادف مایپ :زا لقن هب
١٣٩۵ هام دنفسا ،٢١٣ هرامش

 
!هام دنفسا یادھش دیواج دای هب

 
 اقفر ناریا قلخ ییادف یاھکیرچ نیرتهتخابکاپ و نیرت قیدص زا یعمج تداھش درگلاس دنفسا ١١
 یولگ اضرمالغ و یلکوت دیمح ،یحاتفم هلادسا ،هدازدمحا دیجم ،یحاتفم سابع ،هدازدمحا دوعسم
 یزوریپ هب نامیا و نمشد هب هنیک و قلخ هب قشع هک دندوب یا هتخاب ناج نویبالقنا اقفر نیا .تسا
 نمشد یدوبان هب زج هک دوب هدروآ دوجو هب نانآ رد یبالقنا یمزع و روش نانچ ناشراختفا رپ هار
.دندوب هدومن بالقنا فقو ار شیوخ دوجو مامت اباحمیب و غیردیب و دندیشیدنایمن
 
 مسیلایرپما هب هتسباو میژر ناریا رد قلخ تازرابم یاشگ هار ناونع هب هناحلسم هزرابم زاغآ زا سپ
 هناحلسم شبنج یدوبان یارب ور نیا زا .تسا هدمآ رد ادص هب شگرم سوقان هک تفایرد یبوخ هب هاش
 زا سپ هلمج زا .دیزاییم تسد یاهنازجاع راک رھ هب هناحوبذم و همیسارس کیرچ نویبالقنا اب هلباقم و
 و صقان روط هب دوب هداد بیترت اقفر نیا یارب هک ار یایبالق هاگداد نایرج میژر قوف یاقفر یریگتسد
 هاگداد نیا رد اقفر عطاق و هنانامرھق تایعافد لاح نیا اب .دومن جرد شیاھهمانزور رد هدش فیرحت اتدمع
 شیپ زا شیب دوب اقفر فرط زا مسیلایرپما یریجنز یاھگس و نارودزم همکاحم هاگداد تقیقح رد هک
 کی نم :هک یلکوت دیمح قیفر نخس نیا هلمج زا و دومن هاگآ نیون یاهزرابم زاغآ زا ار ناریا یاھقلخ
 هب متفرگ تسد هب حالس امش نیگنن تموکح طاسب یدوبان یارب میاھنامرآ ققحت هار رد و متسینومک
 اھهمانزور رد اقفر هدش خسم تایعافد جرد زا یتح هک میژر .دیدرگ کح اھنھذ رد و دش یندنام دای
 هب تسد دنفسا ١١ رد ،دیماجنا وا شیپ زا شیب ییاوسر هب سکع رب مادقا نیا و تسبن یفرط
 میژر فرط زا هتخورفدوخ یاھیکاواس و شابوا و لذارا زا یا هدع زور نیا رد .دز یاهرخسم شیامن
 راتساوخ یسوحنم تارھاظت رد و هدش عمج هناخپوت نادیم رد ناریا هدیدمتس یاھهدوت ناونع تحت
 قلخ نادنزرف نیرتهتخابکاپ مادعا تساوخیم بیترت نیا هب میژر .دنتشگ قلخ ییادف یاھکیرچ مادعا
 ۶ خرس نوخ میژر راوخهریج نارودزم دنفسا ١١ زور نامھ رد نآ لابند هب و دنزب اج قلخ دوخ تساوخ ار
 زج هک ار ییاھبلق و هتخیر نیمز رب رگتیچ ریت نادیم  رد ار قلخ ییادف کیرچ ۶ ،نامرھق تسینومک
 یگدرب و متس هنوگ رھ غوی ریز زا تیرشب یدازآ یارب زج و ناریا یاھقلخ شخبییاھر بالقنا یارب
 یدھم ،گنژآ نمھب ،نایرآ دیعس اقفر رگید قیفر ۴ مھ دعب زور .دنداتسیا زاب شپت زا دندیپتیمن
.دندش نارابریت نایجاح میرکلادبع و ینولاوس

 
 یحاتفم سابع و هدازدمحا دوعسم ریبک یاقفر ،ام نامزاس ناراذگناینب زا نت ود ادھش نیا نایم رد
 و لامعا اب نامزاس یاقفر عمج نایم رد و هزرابم رسارس یگدنز رد طقف هن نانآ .دنتشاد یاهژیو هاگیاج
 هکلب ،دندوب هدرک تباث ناریا تسینومک ناربھر ناونع هب ار دوخ یگتسیاش شیوخ یبالقنا یاھراتفر
 توبث هب زین هاش مسیلایرپما هب هتسباو میژر هنایشحو یاھهجنکش ریز رد تراسا ماگنھ رد ار نیا
 کاواس و ینابرھش یاھهجنکش ریز رد دوعسم و سابع یسامح یاھتمواقم .دندناسر
 هک ینامزاس ؛ دوب قلخ ییادف یاھکیرچ یتسینومک نامزاس تلاصا رگنایب ،هاش میژر
 لبمس یتازرابم یگدنز یاھهنیمز و اھهزوح مامت رد تسیابیم هک نانچ نآ شناربھر
.دندوب مسینومک
 
 لمحت اھلاس زا سپ هک دوب یقلخ یاھدنخبل رگنایب ،موادم هجنکش زور ٢۶ ریز رد سابع یاھدنخبل
 شیوخ یاھجنر همھ یارب ینایاپ ،"هار" هب یبایتسد اب سابع دوجو رد کنیا ،ترارم و جنر و یتخس
 نارعاش زا یکی نابز زا تسناوتیم لاح هک دوب یقلخ یداش یاھدنخبل اھدنخبل نیا .دیدیم
 سابع قیفر ام نامزاس رد .تسام یاپ شیپ هار :دنزب دایرف ییوکسا یدمحا هیضرم قیفر ،شیبالقنا
 نامزاس هب ار یرایسب یاقفر  دوخ یشوک تخس اب وا و تشاد هدھع هب ار یھدنامزاس شقن اتدمع
.دوب ام نامزاس ریبک هدنامزاس قح هب سابع قیفر .دوب هتخادرپ نانآ یھدنامزاس هب و هدومن بلج



.دوب ام نامزاس ریبک هدنامزاس قح هب سابع قیفر .دوب هتخادرپ نانآ یھدنامزاس هب و هدومن بلج
 
 ناریا یتسینومک نیون شبنج هتسجرب هرھچ و قلخ ییادف یاھکیرچ ریبک نیسیروئت دوعسم قیفر
 ناونع هب هک دوب یا هقبط یاھنامرآ و فادھا رگنایب دومن هزیروئت دوعسم قیفر هک ار هچ نآ .تسا
 و هتشاد رارق یتسیلایرپما یاھمتس و اھراشف نیرتدیدش ریز ناریا هقبط نیرتیبالقنا و نیرتورشیپ
 دوعسم .دیامن بسک ناریا یتسیلایرپما دض و کیتارکومد بالقنا رد ار دوخ هژیو هاگیاج ات تفریم
 ورف ار دوخ مشخ یتسیلایرپما تراسا ریز رد اھلاس هک دوب یقلخ هدارا رھظم و هقبط نیا هاگآ مسجت
 رب ریبک دوعسم قیفر نانآ شیپاشیپ رد و قلخ ییادف یاھکیرچ هک ار یھار تسیابیم کنیا و هدروخ
.دنیامیپب یریظنیب یراکادف و دیما و روش اب دادیم رارق ناش هار رس

 
اھیرگیچوھ اب ناریا تسیسکرام حالطصا هب نارکفنشور هک یطیارش رد دوعسم قیفر  
یارب یاهخسن کی رھ ،رگید یاھروشک تابالقنا زا یرادرب وگلا اب ،نایاپیب یاھییوگزارد و  
هب هکنآ نودب هک دندوب ییاھتسیسکرام حالطصا هب و دندومنیم زیوجت ناریا بالقنا  
یزورهنابش و ریذپانیگتسخ راک هیاس  رد ،دندوب هداد مل نآ هب دنشاب حلسم مسیسکرام  
رب ار مسینینل - مسیسکرام تسناوت شا یتسیسکرام ینغ شناد وترپ رد و شنارای و دوخ  
ار هناحلسم هزرابم یروئت ینعی ناریا بالقنا نومن رفظ یروئت و هداد قابطنا ناریا طیارش  
.دیامن نیودت
تسرد لصا کی رب هیکت اب ۴٩ ات ۴٢ یاھلاس رد ناریا یتسینومک نیون شبنج یریگ اپ طیارش رد   
نھذ هک یاهلاسم "دسریمن یزوریپ هب بالقنا ،تسینومک بزح کی دوجو نودب" هک یتسیسکرام  
بزح هب هزرابم زاغآ یارب هک دوب نیا ،دوب هدرک لاغشا ار تسیسکرام نارکفنشور زا یرایسب  
ار اھهدوت و هدرک نییعت ار بالقنا کیتکات و یژتارتسا هک تسا یبزح نینچ و تسا جایتحا تسینومک  
.دنکیم لکشتم یبالقنا همانرب کی لوح
 بزح لیکشت رظتنم هکنآ زج درک ناوتیمن یراک رضاح لاح رد هک دنتفرگیم هجیتن اھنآ نیاربانب
 هار هنوگچیھ نیبم زونھ تسیسکرام نارکفنشور رواب نیا یلو .دننک زاغآ نآ اب ار هزرابم و دننامب
 زا بزح نیا لیکشت یارب ناریا هعماج طیارش هب هجوت اب هک دوب نآ یلصا هلاسم .دوبن لمع رد ییاشگ
 زا هتسد نآ تیعضو فیصوت زا رگا .دریگیم رب رد ار یاهسورپ هچ نآ یزیر یپ و درک زاغآ دیاب اجک
 هنارکفنشور یاھیزاب لفحم و یلمعیب هفافل ،ناریا رد ار تسینومک بزح کی نادقف هک ینارکفنشور
 هژیو هب و نیشیپ تابالقنا براجت زا یرادربهشیلک اب لاوس نیا هب الومعم ،میرذگب دندوب هداد رارق دوخ
 تازرابم رد تکرش اب یسایس مارآ راک رتسب رد دیاب ؛دشیم هداد خساپ هنوگ نیا هیسور بالقنا
 لیان بزح لیکشت هب جیردت هب هسورپ نیا رد و تفرگ سامت هقبط نیا اب ... و رگراک هقبط یداصتقا
 هب هجوت اب دوب هدماین نوریب ناریا یعامتجا - یداصتقا طیارش تایعقاو نطب زا هک یروئت نیا یلو .دمآ
 هقبط اب سامت یارب هک تخومآیم نیشیپ تابالقنا براجت .دوب تسکش هب موکحم ناریا هعماج طیارش
 نینچ مھ و هریغ و اھاکیدنس و اھهیداحتا اب طابترا نایرج رد و درک تکرش اھنآ تازرابم رد دیاب رگراک
 یھاگآ ،دنوشیم لکشتم نآ رد رگراک هقبط رصانع نیرت ورشیپ الومعم هک ینوگانوگ لفاحم
 هقبط یدوخهبدوخ یاھشبنج اب ار مسیلایسوس رگید یترابع هب و درب هقبط نورد هب ار یتسیسکرام
.داد قیفلت
 هقبط یدوخهبدوخ یاھشبنج هک دشیم مولعم ناریا طیارش لاوحا و عاضوا رد یسررب نیلوا اب یلو
 و هیداحتا زا و دراد نایرج ینالوط اتبسن یاھنامز هلصاف رد و هدوب تعسو مک و هدنکارپ اج نیا رد رگراک
 بوکرس و هتسباو یزاوژروب دیدش رامثتسا طیارش تحت هک نارگراک و تسین یربخ زین ... و اکیدنس
 لفاحم اب ام هکنیا هب دسر هچ دنرادن ار یسایس هزرابم شریذپ یگدامآ یتح دنراد رارق نآ یتاذ
 هار زا یرادربهشیلک رب دوخبدوخ عضو نیا .میشاب هجاوم عیسو رایسب حطس رد مھ نآ ورشیپ نارگراک
 اج رھ زین رما تیعقاو رد و دیشکیم نالطب طخ "یسایس مارآ راک" هارمگد رب مرجالو نیشیپ تابالقنا
 رب یراذگریثات نیرتمک نودب ،دنتشاذگیم رتارف دوخ دودحم لفاحم زا اپ هار نیا هب دقتعم نارکفنشور
.دندشیم راتفرگ میژر نامیخژد لاگنچ رد هعماج

 



 دروم رگید عماوج اب ناریا یعامتجا - یداصتقا طیارش توافت زیچ رھ زا لبق دوب مزال یطیارش نینچ رد
 عاضوا زا یشان ای و اھلاس نآ صتخم ناریا رد یطیارش نانچ دوجو ایآ دوش مولعم ات دریگ رارق یسررب
 شناد هب الوا هک دوب هتخاس یناسک زا اھنت مھم نیا .تسا ناریا صاخ یعامتجا - یداصتقا
 تابسانم و تاقبط ،هعماج تایعقاو ینیع هعلاطم هب یشوک تخس اب ایناث و هدوب حلسم یتسیسکرام
 شبنج رد قلخ ییادف یاھکیرچ سار رد دوخ یتسیسکرام ینغ شناد اب دوعسم قیفر .دنزادرپب نانآ
.دوب ترورض نیا هب ییوگخساپ دعتسم همھ زا شیب ناریا یتسینومک
 
 رب و تفر رتارف دندیشیدنایم دوجوم وج هب انب نارگید هچنآ زا هک دوب نیا رد وا غوبن و دوعسم تیقالخ
 لوط رد "هدازدمحا دوعسم قیفر هورگ" یاقفر زا یرایسب راک لصاح هک یاینیع تایبرجت ساسا
.تفای تسد ناریا صخشم طیارش زا لیلحت هب دوب ...و اھاتسور و اھهناخراک رد تیلاعف اھلاس

 
هب نارگراک یصاخ یسایس تیعضو هب انب هرود نآ رد هچ رگا هک داد ناشن دوعسم قیفر  
و یتسیلایرپما هطلس لیلد هب یلک روط هب یلو ،دنھدیمن ناشن یلیامت یسایس هزرابم  
، ناریا رد مسیلایرپما هب هتسباو یاھمیژر یرارقرب اب هطلس نیا زا یشان قانتخا  
و هتشاد رارق زیمآرھق ادیدش بوکرس ضرعم رد امئاد رگراک هقبط یدوخهبدوخ یاھشبنج  
صاخ یتاقبط یاھلکشت رگید سپ .دنرادن شرتسگ  و دشر ناکما ییانثتسا عقاوم رد زج  
تحت ،دنیآ دوجو هب ییاھتیعقوم رد مھ رگا یرگراک راکشآ همین و راکشآ عماجم هقبط دوخ  
هدننک هیذغت عبنم و یدام هنیمز اموادم دنناوتیمن هجیتن رد و هتشگ یشالتم طیارش نیا  
.دندرگ ایراتلورپ یرکفنشور یورین
 
 بزح لیکشت هسورپ ،تسا هیسور الثم طیارش اب ناریا طیارش نیب یساسا توافت نیبم هک رما نیمھ
 نخس رگید طیارش نیا تحت نیاربانب .دنکیم زیامتم دش یط هیسور رد الثم هک هچنآ اب ناریا رد ار
 هب ... و رگراک هقبط یدوخب دوخ یاھشبنج هنیمز رب هک یاهفرح نویبالقنا زا ینامزاس داجیا زا نتفگ
 ار رگراک هقبط بزح ،یتسیلایسوس یھاگآ اب هقبط یدوخهبدوخ یاھشبنج قیفلت اب و هدمآ دوجو
.تسا هدوھیب دیامن داجیا
 
.داد رارق هعماج نارکفنشور لباقم رد ار یدج لاوس نیا لماک ینیبعقاو اب دوعسم قیفر  
نیا تسا هداھن بالقنا ورشیپ ناگدنمزر هدھع رب خیرات هک یاهفیظو هک تسا نیا هن رگم"  
تردق هب یبقن تقیقح رد  هدوت اب طابترا داجیا و یبالقنا هناھاگآ لمع قیرط  زا هک تسا  
هزرابم نادیم هب اعیسو ،تسا دربن تشونرس هدننک نییعت هک ار هچنآ و دنزب هدوت یخیرات  
دیاب هنوگچ یھاگآ نیا هک هدوب نیا هشیمھ هلاسم اما  ... ؟دناشکب هدننک نییعت و یعقاو  
اھهدوت نایم هب ار یھاگآ نیا دیاب یلیاسو و اھنامزاس هچ ؟دوش هدرب اھهدوت نایم هب  
یژرنا ناوتیم هزرابم زا ییاھهویش هچ ذاختا و ینامزاس لاکشا مادک قیرط زا و دنربب  
عاجترا ینوگنرس هب ،بالقنا یزوریپ هب هک یریسم رد ،تسرد ریسم رد ار اھهدوت یبالقنا  
"؟درک تیادھ و تخادنا دوشیم رجنم یسایس تردق فرصت هب و
 
 ناریا یتسینومک شبنج یلصا لضعم نیمھ هب ییوگخساپ رد دوعسم قیفر ناشخرد تامدخ زا یکی

 اب ،تسا زیمآ رھق اساسا قلخ اب نمشد هلباقم هویش هک یطیارش رد دومن تباث وا .دوب
 و میژر نیا ینوگنرس تھج هزرابم ترورض ندرمشرب اب ،میژر یقلخ دض لامعا فرص فیصوت
 و دومن دعاقتم هزرابم نیا ماجنا هب ار اھهدوت ناوتیمن اھنآ نیرتابیز ولو ،تاملک اب هصالخ
 نادند هب ات میژر" یسایس مارآ راک" اب رگید ترابع هب و اھهویش نیا اب ناوتیمن الوصا
 هب ندز تسد اب اھنت یبالقنا نارکفنشور هک تشاد مالعا و ؛دیبلط فاصم هب ار حلسم
 دوجوم یتازرابم تسبنب رد یفاکش دنرداق هزرابم یلصا لکش ناونع هب هناحلسم هزرابم
.دنیامن داجیا

 



هزرابم ،ناریا صخشم طیارش رد هک دیدرگ مولعم داد هئارا دوعسم قیفر هک یلیلحت رد  
ناونع هب تسینومک بزح لیکشت و دوش زاغآ بزح دوجو نودب دیاب اترورض و دناوتیم  
ار بالقنا یزوریپ هک یتازرابم هلیسو کی ناونع هب ،ییایراتلورپ نامزاس زا یصاخ لکش  
زا تکرح اب دوعسم قیفر .تسا هزرابم رد یدیدج هلحرم هدننک صخشم ،دیامنیم تنامض  
ناریا طیارش رد هک دومن تباث ،دیآیم دوجو هب هزرابم نایرج رد یبالقنا ورشیپ هک لصا نیا  
نارکفنشور و دروایب دوجو هب ار یعقاو ورشیپ دناوتیم یماظن - یسایس هزرابم کی اھنت"  
شرتسگ و دشر اب نارگراک هک یطیارش رد ،ینالوط یاهدوت گنج هسورپ رد ،تسینومک  
هقبط اب دنویپ هنیمز ،دنیامنیم افیا ار دوخ یبالقنا شقن هسورپ نیا نطب رد دوخ تازرابم  
ماجنا و دنویپ نیا ناکما صوصخ هب .دنوریم شیپ تھج نیا رد و هدروآ تسد هب ار شیوخ  
هقطنم رد .دراد رارق تسینومک نارکفنشور شود رب تسینومک بزح لیکشت یارب یفیاظو  
اعیسو شیوخ تازرابم اب نارگراک هک ییاج ،قلخ حلسم یاھورین تردق هب هدش دازآ  
بزح دنور نیا رد و .ددرگیم مھارف ،دنزاسیم ار شیوخ یسایس و یفنص یاھنامزاس  
.دوشیم لیکشت ایراتلورپ هدنمزر داتس نیا تسینومک
 
 لوط رد اھدادیور ریس یلو تسین هدامآ رگراک هقبط بزح هلکشتم یازجا زونھ ینونک طیارش رد
 و ناریا رگراک هقبط ینیع براجت و یمالسا یروھمج مسیلایرپما هب هتسباو میژر تیمکاح اھلاس
 و اھهدیا تحص هدنھد ناشن رتشیب هچرھ هتسباو یزاوژروب یروتاتکید هطلس ریز شنارکفنشور
 یاھهدیا ور نیا زا .تسا هدومن میسرت ناریا رد بزح نیا لیکشت یارب دوعسم قیفر هک تسیدنور
 اھنت ،"کیتکات مھ و یژتارتسا مھ هناحلسم هزرابم" دیواج هشیمھ  باتک رد دوعسم قیفر کانبات
 ییادف یاھکیرچ قیدص ناورھر رب و هدوب ناریا طیارش رب قبطنم یتسینینل - تسیسکرام یاھهدیا
.دنیامن تنامض ناریا رد ار بالقنا یزوریپ ،لمع و یروئت رد اھهدیا نیا زا عافد اب هک تسا ناریا قلخ
 
دنفسا ١٢ و ١١ راختفا رپ یادھش دای داب یمارگ
!قلخ هتفخ نوخ هب یادھش همھ هرطاخ داب نادواج
 


