
!یعامتجا تسیبالقنا هکلب هنانز بالقنا کی هن ناریا رد یراج بالقنا
 
 ،سواه بالک رد شکتمحز و رگراک نانز یناهج زور ،سرام ۸ نامدای مسارم رد دیشروخ قیفر ینارنخس نتم
۲۰۲۳ سرام ۱۲ خروم
 
 ینیمخ ندیسر تردق هب ودب زا .دننکیم هزرابم مکاح یروتاتکید و داسف و ملظ هیلع هک تساهلاس ناریا مدرم
 زورما هب ات ،دش هدروآ راک یور هب یتسیلایرپما یاهروشک نارس طسوت و پولداوگ سنارفنک زا سپ هک راکهبت
 و دنشاب هدرکن ضارتعا مکاح عضو و طیارش هب ناریا یاهقلخ هک هدوبن یزور درذگیم نامز نآ زا لاس ۴۴ هک
 تکرش تازرابم نیا رد نادرم شوداشود هراومه نانز نایم نیا رد .دنشاب هدزن هزرابم هب تسد عضو نیا هیلع
.دناهتسشنن مارآ یاهظحل زگره دوخ قح رب یاهتساوخ ققحت یارب لاح نامه رد و دناهدرک
 
 یمالسا باجح نتشاد هب فظوم نانز هک دومن مالعا ،ندیسر تردق هب زا سپ هتفه ود تسرد ینیمخ رتفد
 هافر هسردم رد ینیمخ ،۵۷ لاس دنفسا ۱۶ رد ینعی نز یناهج زور زا شیپ زور کی نینچمه .دنتسه
 .دننک تیاعر ار باجح دیاب ناشدوخ یوربآ ظفح یارب دنمراک نانز :هک دومن مالعا اجنامه و درک ینارنخس
 نیا هب ضارتعا رد .دنتفاین ار ناشراک لحم هب دورو هزاجا ،باجح نودب دنمراک نانز ،تبحص نیا زا دعب تسرد
 عمجت نارهت هاگشناد رد نز ۸۰۰۰ ات ۵۰۰۰ دودح .دندز زاب رس راک هب نتفر زا دنمراک نانز زا یدایز دادعت رما
 یاههسردم نازومآ شناد زا یدایز دادعت نینچمه ."!میدرگرب بقع هب ات میدرکن بالقنا ام" دنداد راعش و هدرک
 ،۵۷ لاس نامه سرام تشه زور رد ینعی زور نآ یادرف .دنتسویپ نارهت رد نانز تارهاظت هب هنارتخد
 باجح هلمج زا و نانز قوقح نتفرگ هدیدان هب ضارتعا یارب نانز ییامیپهار هب نز یناهج زور تشادگرزب
 هب تیاهن رد هک دنداد همادا زور ۶ تدم هب ار تاضارتعا نیا ،زرابم و ضرتعم نز نارازه .دش رجنم یرابجا
 "تارادا یزاسیمالسا" اب نامرف نیا هرابود هک تشذگن یرید اما .دیماجنا یرابجا باجح نامرف تقوم وغل
 ماظن نایماح و نارادساپ رگید فرط زا .دشن هداد ناشراک لحم هب باجح یب نانز دورو هزاجا و دش ایحا
 غیت و اهنآ یناشیپ هب زنوپ ندنابسچ اب ار باجح یب نانز و دنداتفا هار هب اهنابایخ رد یمالسا یروهمج
 یروهمج ناراکردنا تسد هتبلا .دنداد رارق هلمح دروم رگید یاهتیذا و رازآ اب و ناشیاهبل رب ندیشک
 و دندرکن هدنسب مه هنایشحو لامعا نیا هب ،تسا پولداوگ رد اهتسیلایرپما قفاوت لصحام هک یمیژر ،یمالسا
 رظن رد نوناق رد نانز یارب باجح تیاعر مدع یارب ار نآ لاثما و قالش و یندب هیبنت هلمج زا ییاهتازاجم
 نیمه هب ات مینادیم هک دش ارجا داشرا تشگ اهدعب و یمالسا بالقنا هتیمک طسوت نامز نآ رد هک دنتفرگ
.دراد همادا مه زورما
 
 همه اما .تسا هتفرگ دوخ هب یرتشیب هچ ره تدش یمالسا یروهمج میژر رد نانز بوکرس هک تسین راکنا لباق
 نانز زین نامز نآ رد هک مینادیم و تشاد دوجو زین هاش میژر رد نانز هیلع ضیعبت و یرباربان هک مینادیم
 .دندرکیم هزرابم نز رب متس هنوگره نتفر نیب زا و یروتاتکید و داسف و ملظ ندرب نیب زا یارب نادرم شوداشود
 رایسب اما تسا هدرک رتمکحم ار نانز یاپ و تسد رب تراسا ریجنز یلعف میژر هک تیعقاو نیا هب ناعذا اب
 و دنک ادیپ لیلقت یرابجا باجح وغل یارب هزرابم هب افرص یمالسا یروهمج میژر رد نانز تازرابم هک تساطخ
 رایسب یگدنز طیارش ندرک نوگرگد یارب مه شود هب شود نانز و نادرم هک ینونک یبالقنا شبنج نآ لابند هب
.دوش هدناوخ هنانز بالقنا ،دناهدرک اپرب ناشراوگان
 
 نآ عفادم شرگبوکرس نایماح و یمالسا یروهمج مسیلایرپما هب هتسباو میژر هک یرادهیامرس متسیس زورما
 ،ناشکتمحز و نارگراک .تسا هدروآ دوجو هب هعماج دارفا تیرثکا یارب ار یکانتشحو رایسب طیارش ،دنتسه
 ناشناهد هب ناشتسد فورعم لوق هب هک مدرم زا یراشقا یتح .دنراد رارق هنایشحو رامثتسا و متس تحت
 اهنآ هب هک ییاهمتس و ملظ رطاخ هب مدرم نیا همه .دنتسه هجاوم اهبوکرس و اهمتس عاونا اب دسریم
 بالقنا نیاربانب .دناهدز بالقنا هب تسد و هتساخاپهب هعماج رد یروتاتکید تیمکاح و بوکرس رطاخ هب ،دوشیم



 متسیس ندرب نیب زا یارب هعماج نادرم و نانز نوچ .تسیعامتجا بالقنا کی هکلب تسین هنانز اهنآ
 یارب لمحت لباق ریغ یگدنز طیارش ندمآ دوجو هب ثعاب هک ییاهداینب لک ندرک نوگرگد و ناریا رد یرادهیامرس
.دناهتساخ اپ هب هدش اهنآ
 دنتسه ورهبور مه فعاضم متس اب شکتمحز و رگراک نانز صوصخ هب و نانز طیارش نیا رد هک تسا تسرد
 لک ات دنگنجیم یمالسا یروهمج هیلع ،زرابم نادرم شوداشود ناریا عاجش نانز میدهاش هک روطنامه یلو
 متس زا نانز ییاهر هک دننادیم ،دشاب مه هاگآدوخان تروص هب یتح اهنآ .دنربب نیب زا ار ینونک هناملاظ طیارش
 متسیس یدوبان اب مه نآ هک تسا هتسباو ینونک طیارش داینب ندرک نوگرگد و میژر نیا ینوگنرس هب ،فعاضم
.دیآیم تسد هب مکاح یرادهیامرس
 و متس و ملظ زا هدیسر بل هب ناج یاههدوت ،۹۸ لاس رد هژیو هب و هتشذگ یاهلاس رد مینادیم هک روطنامه
 مان هب ۹۸ نابآ شزیخ مینادیم زاب هک روطنامه و .دندمآ اهنابایخ هب یدازآ ،راک ،نان راعش اب یرباربان
 ،تسا لالقتسا و یدازآ ،نکسم ،راک ،نان :نآ هدش لیمکت لکش هک راعش نیا .تفرگ مان ناگنسرگ شزیخ
 رب رد ار ناشکتمحز و نارگراک ینعی متس تحت یاههدوت تابلاطم نیرتقیمع و نیرتیهیدب ،نیرتیلصا
 دارفا زا یمین تابلاطم و اههتساوخ اهنت دندرگیم نانز طقف روحم لوح هک ییاهراعش هک یلاح رد .دریگیم
.دریگیم رب رد ار هعماج
 
 و متس و رقف اب هعماج نآ رد هک یدارفا هیقب نتفرگ هدیدان و هعماج دارفا زا یمین اهنت هب هجوت هک تسا حضاو
 ندرب زره هب و بالقنا ریسم فارحنا ،دنتسه ورهبور ناشعفادم میژر و نارادهیامرس طسوت تامیالمان و ضیعبت
 تسد رد ار دوخ ناج یمالسا یروهمج راکهبت میژر اب هزرابم یارب هک تسا ناریا عاجش مدرم یتازرابم یژرنا
.دناهداتسیا میژر حلسم یاههخوج ربارب رد یلاخ تسد اب و دناهتفرگ
 
 تیامح یارب رهاظ هب هک میدوب مه )یدازآ ،یگدنز ،نز( راعش جاور دهاش ،ناریا بالقنا ندناوخ هنانز لابند هب
 یریسفت ره سکره هتسجرب روط هب .تسا یلاخوت و یفارحنا راعش کی نطاب رد راعش نیا اما .تسا نانز زا
 و دریگیمن رب رد ار نادرم ینعی هعماج زا یمین ،راعش نیا هک دنک راکنا دناوتیمن ،دشاب هتشاد راعش نیا زا
 نورد تاقبط و راشقا یمامت ملسم قح یدازآ و یگدنز هک یلاح رد .دوشیمن لماش ار هعماج کی مدرم یمامت
.تسیاهعماج ره
 یقوقح و قح مه نادرم هجیتن رد ؛درم مه و دنکیم یگدنز نز مه ،میربیم رس هب نآ رد ام هک یاهعماج رد
 هب یدازآ و "نز" هژاو ایآ رگید فرط زا .دوشیم هتفرگ هدیدان یعاجترا ماظن نیا تیمکاح تحت هک دنراد
 رظن رد ار نانز اهنت رگا یتح هک نیا ای ؟تسا هعماج یاههتساوخ و تالکشم نداد ناشن هب رداق ییاهنت
 و اههتساوخ مادک هنانز افرص بالقنا کی اب و راعش نیا اب هک تسام یور شیپ لاوس نیا مه زاب میریگب
 راعش نیا ناعفادم نانخس هب رگا هک منکیم حرطم تهج نیا زا ار لاوس نیا ؟دوشیم فرطرب نانز تابلاطم
 ام نانز لکشم اهنت هک مینیبیم ،مینک دصر ار یبرغ یتح و یلصا نایرج یاههناسر تاغیلبت و میزادنیب یهاگن
 یروهمج میژر هطلس تحت هک یاهنازیتسنز تالکشم رگید زا باجح زج هب و دننکیم ناونع "باجح" هلاسم ار
 ام نانز تالکشم و اهمتس رگید هب مه یاهراشا نیرتمک و تسین نایم رد ینخس ،دنراد دوجو یمالسا
 هاگن کی اب یلو ،دوش هتشادرب نایم زا دیاب و تسا نز تراسا دامن باجح هک تسا تسرد اما .دننکیمن
 یلصا یهغدغد باجح رضاح لاح رد هک تفایرد ناوتیم هعماج نانز تیرثکا یگدنز و راک طیارش هب یلامجا
 نانآ تبحص یاپ رگا و تسین ،دنهدیم لیکشت ار هعماج متس تحت نانز تیرثکا هک شکتمحز و رگراک نانز
 و لخد عقاو رد و مروت و نییاپ دمآرد ،یراک قوقح و قح ندش عیاض زا ساسا رد اهنآ هک دید میهاوخ ،مینیشنب
 و یدازآ یگدنز نز راعش هک مینیبیم مه اجنیا رد .دننکیم هوکِش و دنتسه باذع و جنر رد هک تسیگدنز جرخ
 بجوم هک تسییاههتساوخ و تالکشم هب نتشاذگ شوپرس یارب یشالت یراج بالقنا نداد هولج هنانز افرص
.تسا هدش یمالسا یروهمج میژر و نارگرامثتسا هیلع ناریا متس تحت نادرم و نانز شزیخ
 
 یارب ،دش ورهبور مه رتدیدش رایسب یبوکرس اب هک ناریا رد یلبق یاهشزیخ هک تسا هجوت لباق هتکن نیا لاح



 رد و دوب تیمها یب ،دننکیمن دروخ مه هرت ام متس تحت و هنسرگ مدرم بالقنا یارب هک یبرغ یاهتردق
 نابآ رد میژر یهنایشحو و هنامحریب بوکرس یتح اهنآ لاثم روط هب .دشیمن هتخادرپ نآ هب مه ناشیاههناسر

 یبالقنا شبنج رد اما .دندادن ششوپ ار دندیسر تداهش هب نت ۱۵۰۰ زا شیب ناشدوخ رامآ قبط هزات هک ۹۸
 نوچ ییاههمانرب اب تساهلاس هک دوخ ِیویتانرتلآ یهژورپ ،تاضارتعا تعسو و تدش یهدهاشم اب و یراج
 فارحنا هب یارب و هدرک ور ار دناهدناباوخ کمن بآ رد ار نآ "دیفس یاههبنشراهچ" و "یکشاوی یاهیدازآ"
 نتخیر حاسمت کشا و اهتسیراتناملراپ رس یوم ندیرب کحضم یاهشیامن اب رهاظ هب اههدوت بالقنا ندیشک
 نورد تاقبط و راشقا مامت یلصا تابلاطم و یعقاو تساوخ ات دندروآ نادیم هب ،زرابم و یناریا نانز یارب
 .دننک جراخ دوخ یلصا لیر زا ار دندوب هدمآ نادیم هب نآ رطاخ هب یلبق یاهشبنج رد و هراومه هک ار هعماج
 فارحنا هب رد مه زورما ام و دش ارجا داژنیلع حیسم مان هب میژر یتارداص یاههرهم زا یکی طسوت هک یاهژورپ
 .میتسه یمالسا یروهمج لد زا هدش هداز هرهم نیا در و روضح دهاش نامروشک مدرم تازرابم ریسم ندرب
 و هاگآ نایوجشناد لاثم ناونع هب هکنانچ ،تسا هدش ور ام یبالقنا ناناوج یارب دارفا نیا تسد هک دنچره
 و باجح" حرط یارجا هب ضارتعا رد ۹۸ تشهبیدرا رد نارهت هاگشناد یابیز یاهرنه هدکشناد رایشوه
."دایقنا و عاجترا ،داشرا و داژنیلع" دندزیم دایرف "فافع
 زا رتگرزب و ۹۷ دادرم ای ۹۶ ید رد مدرم یاهدوت و یرسارس شزیخ رد ارچ هک تسا نیا گرزب لاوس تمالع
 نایناریا زا کچوک رایسب یتیلقا ییزج یدراوم رد هتبلا و هاوخیدازآ و پچ یاهورین زج هب ،۹۸ نابآ ینعی اهنآ
 نارادمتسایس ای و ؟تساخنرب لخاد مدرم زا تیامح هب یسک ،ناهاوخیدازآ اب طابترا یب و نیشنجراخ
 دناهدرک یعس هک نونکا یلو دندماین نادیم هب ناریا رد رشب قوقح راکشآ ضقن هب تبسن ضارتعا هب یجراخ
 ناگدنیامن هک میدید ؟دنهدیم ناشن نآ یماح ار دوخ رهاظ هب ،دنهدب رییغت دوخ هاوخلد هب ار بالقنا ریسم
 و یدازآ یگدنز نز راعش تشپ رد ،یناهج یرادهیامرس متسیس نارادفرط و نیعجترم همه و یبرغ یاهتلود
 نیا دساف ناگدنیامن اب ناشیاهرادید و اهدادرارق و اهتسشن اهنآ .دنتفرگ رارق ناریا بالقنا نداد هولج هنانز
 ار یناهج یاهتردق و اهنآ دیلپ تیهام رتشیب هچره دوخ هلاسم نیا عقاو رد و دنربیم شیپ ار راکتیانج میژر
.دزاسیم راکشآ و نشور همه یارب
 
 روط هب ،میوگب یلبق یاهشبنج زا اهنآ نارادمتسایس و یجراخ لود تیامح مدع دروم رد هاتوک مهاوخب رگا
 هراشا ،دوب یداصتقا تالکشم عقاو رد هک اهشبنج نآ رد مدرم یاهتساوخ و تابلاطم عون هب ناوتیم هصالخ
 تیامح نآ زا رهاظ هب یتح یناهج یاهتردق و یبرغ یاهتلود دشاب رارق رگا هک یلکشم نیرتیلصا .درک
 ،مدرم یداصتقا و یتشیعم قوقح و قح ندش ققحم اب هکارچ تسا ناشدوخ یاپ هب ندز ریت نآ یهجیتن ،دننک
 دوشیم هتفگ هک تسا لیلد نیا هب .داد دنهاوخ تسد زا ناریا مدرم یلام عبانم و لاوما تراغ زا ار دوخ عفانم
 و کچوک و درم و نز زا مدرم یاهتساوخ نیرتهدمع یهدنریگرب رد لالقتسا و یدازآ راک نکسم نان راعش
 هک دریگیم رب رد ار دنشاب نانز هک هعماج زا یمین تساوخ اهنت یراج بالقنا ندناوخ هنانز یلو تسا گرزب
 نانز زا یگرزب شخب یارب هک مدرک هراشا مه متبحص یادتبا رد هتبلا هک تسا رظن دروم ،باجح وغل اهنت هزات
.درادن یگتسجرب عوضوم نیا ،تسیداصتقا لئاسم ناشیلصا  هغدغد هک
 
 هب ثحبم نیا منادیم نوچ ،مشاب هتشاد یدایز تبحص مهاوخیمن نم یدازآ یگدنز نز راعش نیا دروم رد
 دنهاوخ تبحص دروم نیا رد لیصفت هب امتح ناشیا هک دوشیم طوبرم اراس قیفر ام یمارگ قیفر ثحب عوضوم
 رد ار هعماج ریقف و رگراک هقبط نانز یلصا تابلاطم ناونع جیه هب راعش نیا هک منک دیکات مهاوخیم اما .درک
 دارفا یلصا هغدغد ،یرادهیامرس متسیس هطلس تحت ناریا رد مداد حیضوت هک روطنامه هک ارچ ،دریگیمن رب
 و نکسم و راک و نان نامه ینعی هعماج نآ رد هیلوا قوقح نیرتیهیدب هب یبایتسد ،نادرم و نانز ینعی هعماج
 نانآ زا رتولج یعقاوم رد یتح و نادرم یاپمه و شوداشود هزورما نانز هک تسا نیا رما تیعقاو .تسیدازآ
 روضح هراومه لغاشم یدنبهبتر قح و مروت اب بسانتم دزمتسد و هقوعم قوقح هب تاضارتعا فص رد
 هک یرگید میژر ره ای و یمالسا یروهمج بوچراچ رد هچ ،یرابجا باجح نیناوق رگا ضرف هب لاح .دناهتشاد
 یارب "یدازآ و نکسم و راک و نان" هلاسم یلو دوش یغلم ،دنکیم ظفح ار یرادهیامرس تابسانم نانچمه



 هک دوب میهاوخن نآ دهاش تقونآ ایآ ،دنوشن لح یعامتجا-یگنهرف-یسایس لئاسم و ددرگن نیمات هعماج مدرم
 هکنیا مهنآ و توافت کی اب یلو ،داد دنهاوخ همادا دوخ قح رب یاهضارتعا نامه هب نادرم رانک رد هرابود نانز
 ؟دنتسیایم اهباصتعاو اهضارتعا فص رد “!یرایتخا باجح و ششوپ" اب نانز نامه رابنیا
 ظفح اب ولو ششوپ قح بسک ،هفرم تاقبط متس تحت نانز زا یدودحم رشق یلصا یهغدغد هتبلا هک دنچره
 یارب مه و باجح وغل هلمج زا و نانز زا فعاضم متس عفر یارب مه ،هعماج نانز تیرثکا یلو .تسا مکاح ماظن
 ناریا رب مکاح یرادهیامرس متسیس یدوبان ات و دننکیم هزرابم هعماج زا متس و ملظ عون ره ندرب نیب زا
.درک دنهاوخ هزرابم
 
 رد هک ییاهویدیو زا یکی رد هدازلیعامسا انیراس ینعی ۱۴۰۱ یبالقنا شبنج هاگآ و ناوج یادهش زا یکی
 :دیوگیم و دنکیم هراشا دوب یداصتقا تالکشم هک مدرم یلصا یهغدغد هب دوب هدرک شخپ دوخ زا تایح نامز
 رد وا .هافر ،هافر ،هافر :دهدیم باوج و ؟نوشدوخ روشک زا نشاب هتشاد ننوتیم یراظتنا هچ روشک کی مدرم
 یارب هک اهتیدودحم یرسکی و هنوغاد نومگنهرف ،هنوغاد هک نومیداصتقا تیعضو :هک دنکیم هراشا همادا
 انیراس .هنکیم تیذا یلیخ یداصتقا تیعضو اصوصخم هک مگب ماوخیم یلو ؛یرابجا باجح لثم هرتشیب نانز
 ؛میدرک ریگ لوا یهلپ وت زونه ام :دیوگیم شیاسآ و هافر نتشاد دروم رد دوخ یاهفرح زا یرگید تمسق رد
 ،هشاب مهارف یدرف ره یگدنز رد زیچ اتهس نیا یتقو هک دنکیم هراشا رخآ رد و .نکسم ،کاشوپ ،کاروخ
.هنک رکف هنوسریم لامک هب ور ناسنا هک یاهگید لیاسم هب هنوتیم و هشیم زاب شنهذ
 هب و یقیمع کرد هچ اب هلاس ۱۷،۱۶ ناوجون رتخد نیا هک مینیبیم مینک شوگ تقد اب نانخس نیا هب ام رگا بخ
 هعماج یلصا یهغدغد و لکشم ،نانز یارب یرابجا باجح هلمج زا ییاهتیدودحم هب هراشا دوجو اب ییابیز هچ
 یللملانیب نارادهیامرس ینعی اهتسیلایرپما زا لالقتسا و یدازآ نکسم راک نان راعش رد انامه هک هدرک کرد ار
.تسا هتفهن ،رگتراغ
 
 هک هعماج رد یروتاتکید و تکالف و رقف یلصا لماع زا ام تسرد کرد نتشاد هک تسا نیا تسا ملسم هچنآ
 .دنک راکشآ ام یارب ار هزرابم تسرد ریسم تسناوت دهاوخ ،تسیتاقبط یگدنز و یرادهیامرس متسیس نامه
 اهنت هن یتحار هب دنریگب تسد هب ار یسایس تردق ،رگراک هقبط یربهر هب یبالقنا یاههدوت هک یماگنه ناریا رد
 طقس قح ،قالط قح ،یداصتقا لالقتسا هلمج زا نانز هدش لامیاپ قوقح ریاس هکلب یرایتخا باجح و ششوپ
 ریاس و دنزرف تلافک قح ،ربارب ثرا قح ،رسمه و ردپ یهزاجا نودب ترفاسم و همانرذگ نتشاد قح ،نینج
.دوشیم هدنادرگ زاب نانز هب هدش لامیاپ قوقح
 
 هک روشک نآ رگراک هقبط سار رد نینل یربهر هب هیسور رد ۱۹۱۷ بالقنا زا سپ ناهج مدرم ار یاهبرجت نینچ
 و نز ربارب قوقح ،بالقنا یزوریپ زا سپ هلصافالب اجنآ رد .دناهدوب دهاش ،ناریا رد ۱۲۹۵ لاس اب تسا ربارب
 دیسر بیوصت هب نانز عفن هب رگید رایسب نیناوق و نینج طقس و قالط قح ،یار قح ،یگدنز و راک روما رد درم
 یناسنا قوقح مینادیم هک روطنامه اما .دش مالعا یمسر لیطعت نز یناهج زور ناونع هب سرام ۸ زور یتح و
 ناونع هب نیکتز ارالک لوق هب .درادن دوجو نانز یارب یرادهیامرس هتفرشیپ یاهروشک زا مادک چیه رد یتح ربارب
 ماظن ینوگنرس ورگ رد و دیلوت رما رد نانآ تکراشم رد نانز ییاهر ،نز یناهج زور ناراذگناینب زا یکی
.دشابیم یرادهیامرس
 
 اهناسنا هب متس و رامثتسا نآ اب هک ینیداینب تابسانم همه رییغت و ینوگوگد ینعی یعقاو یانعم هب بالقنا
 و نارگراک یولگ نداد راشف اب هک یایرادهیامرس یروتاتکید ماظن نایاپ ینعی بالقنا ،دریذپ نایاپ
 یتیلقا عفانم ظفح یادف ار اهناسنا هیلوا و یناسنا قوقح هک تسیماظن عفادم و ظفاح ،ناشکتمحز
.دنکیم رادهیامرس
 
 ینوگرگد داجیا یانعم هب بالقنا هک دناهتفایرد روشک لخاد رد ام زرابم و هاگآ یاههدوت هک تسا نیا تیعقاو



 .تسین لیلقت لباق ،باجح ای و نانز هلاسم هب اهنت عوضوم نیا و تسا هعماج لئاسم و دراوم همه رد قیمع
 نانز یارب ششوپ یدازآ هلاسم لوح ار بالقنا نیا ات دش شالت لاحلامولعم یاهدع طسوت هکنآ زا سپ تسرد
 ،باجح یب هچ باجح اب هچ :دننادیم راعش یتسرد هب روشک لخاد رد ام زرابم و هاگآ یاههدوت ،دننزب اج
.بالقنا یوس هب شیپ

 رما کی بالقنا هکلب ،تسین هنانز ناریا رد بالقنا هک منکیم دیکات زاب دش هتفگ هک یدراوم هب هجوت اب
.دیسر دهاوخ ماجنارس هب بلطیربارب و هاوخیدازآ نادرم و نانز ییادصمه و تکراشم اب هک تسیعامتجا
 
 هجوت اب هک تسا نیا رما تیعقاو ،داتفا دهاوخن قافتا یمالسا یروهمج زا راذگ و رییغت اب اهنت ناریا رد بالقنا
 نآ زا یشان راشف ،روشک یمسر لوپ ینعی لایر رتشیب هچره ندش شزرا یب و ناریا رد مروت کانتشحو خرن هب
 ،دنهدیم ماجنا هک یراک لابق رد هک تسا یشکتمحز و رگراک هقبط و تعاضبیب تیرثکا هجوتم همه زا رتشیب
 نیمه یارب .دننکیم سح ناشناج و دوجو مامت اب ار مروت زا لصاح راشف و دننکیم تفایرد یکدنا دزمتسد
 .دتفیب قاقتا تساهراشف و تالکشم نیا یمامت ببسم هک یمتسیس یدوبان اب دیاب ناریا رد بالقنا هک تسا
 ام نادرم و نانز رب هک تسیاهنارالاسدرم و هنارگرامثتسا و یعاجترا تابسانم همه هدننک دوبان هک یبالقنا
 هزرابم کی رد و رگراک هقبط یربهر هب نادرم و نانز یگتسبمه و یراکمه اب اهنت رما نیا .تسا هدش لیمحت
 دهاوخ ققحم ناریا یاهنابایخ فک رد اهنت و هناحلسم تروص هب مکاح یروتاتکید یانبور هب هجوت اب و ینالوط
 شزرا اب ماوت یگدنز هب و تفای دنهاوخ تسد دوخ یناسنا قوقح هب زین نانز هک تسا تروصنیا رد اهنت .دش
 متسیس عفادم و ظفاح یگمه دوخ هک یدارفا تلافک و تلاکو اب .دیسر دنهاوخ دوخ یناسنا یونعم
 ریقحت و بالقنا نیا نداد هولج هنانز رد یعس مزیناتالراش اب و دنتسه اههدوت یتاقبط یگدنز و یرادهیامرس
 یاهناملراپ یاهزیم تشپ نتسشن اب اهنیا .دیسر دنهاوخن دوخ یاهتساوخ و یدازآ هب ام مدرم ،دنراد اههدوت
 مدرم مشچ رب کاخ و دنهدیم یلاخ وت یاهدیعو هدعو اهنت هریغ و هبحاصم و یتسیلایرپما یاهروشک
.دنشاپیم
 

 رد بالقنا اما تسین هنانز بالقنا کی ناریا رد یراج بالقنا هک مناسریم نایاپ هب دیکات نیا اب ار منانخس
!دیسر دهاوخن یزوریپ هب هاگچیه مه نانز تکرش نودب ناریا
 

 ینایاپ نخس
 لاثم ناونع هب .منک هراشا ،دنوشیم مدرم تازرابم رد فارحنا ثعاب هک یلئاسم هب تمسق نیا رد مهاوخیم نم
 هبلاطم ،دنکیم یرگهولج هک یعوضوم اهنت اهروشنم نیا مامت نطب رد ،دنوشیم رشتنم اریخا هک ییاهروشنم
.تسا هعماج طیارش و اضف ندش رتهب الثم یارب
 یارب ینامز اهنت هعماج طیارش و اضف هک دننکیم ناهنپ ار تقیقح نیا ییاهروشنم نینچ یاههدننکرداص اما
 رد یرادهیامرس متسیس و دوش نوگنرس اههدوت تسد هب یمالسا یروهمج هک دوشیم رتهب هعماج ناگدیدمتس
 زا مه نانز هک تسا طیارش نیا رد اهنت ،مدرک هراشا مه میاهتبحص رد هک روطنامه .ددرگ دوبان ناریا
.درک دنهاوخ ادیپ ییاهر دننیبیم زورما هک ییاهمتس
 
 هدیشوپ باذج ارهاظ تالمج و تاملک اب یبلطحالصا ،دنوشیم رشتنم اهزور نیا هک ییاهروشنم رد مینیبیم
 ؛دناهدرک رذگ هک تسا تقو یلیخ هلحرم نیا زا ام زرابم یاههدوت هک میوگب تسا رتهب دروم نیا رد .تسا هدش
 رد هکنیا ای و ؛ارجام همومت هگید ارگلوصا ،بلط حالصا :دندزیم دایرف ۹۸ نابآ  رد هک نامز نامه تسرد
.بالقنا هدش شمسا ،ضارتعا دیگن شهب :دنداد راعش ام مدرم ،۱۴۰۱ تازرابم نایرج
 ام متس تحت یاههدوت همه یدازآ و یربارب یارجا و یدازآ هب نانز ندیسر یارب مزال یاهطرش شیپ زا یکی
 هناکریز یلیخ نابلط حالصا هک یلاح رد ،تسا اهتسیلایرپما ای یللملا نیب نارادهیامرس هطلس زا ییاهر



 یاهروشک کمک و تدعاسم ناهاوخ هزات و دننکیم نامتک ار یناهج یاهتردق زا اههدوت لالقتسا ترورض
.دنتسه مه اهروشک نآ نارادمتسایس و یبرغ
 
 ار هراچ اهنت یتسرد هب ام زرابم نادرم و نانز هک تسا نیا مراذگب تسد نآ یور رب مهاوخیم نم هک یاهلاسم
 و نانز تیرثکا عفن هب دیدج راتخاس داجیا و یعامتجا-یاصتقا راتخاس لک ینوگوگد ینعی ؛دننادیم بالقنا
 قح رب و یبالقنا یاههتساوخ هب دنناوتیمن یندم تازرابم هار زا هک دناهدید مه هبرجت رد نوچ .هعماج نادرم
 زج یاهجیتن ،یلصا هار ناونع هب یندم تازرابم ندرک هتسجرب یطیارش نینچ رد نیاربانب .دنسرب ناشدوخ
.درادن ار هناخ هب اهنآ نداتسرف و نابایخ فک یاههدوت ندرک عمج
 
 هجوت بوخ رگا .دیسر دهاوخن یزوریپ هب یبالقنا چیه نانز تکراشم نودب هک منکیم دیکات رگید راب رخآ رد
 .تسا هزرابم رما رد نادرم روضح لمکم ،نانز روضح هک تسا هتفهن هلاسم نیا هلمج نیا رد هک مینیبیم مینک
 بالقنا ندناوخ هنانز ،رگید فرط زا .دنربب شیپ هب ار بالقنا دنناوتیم مه رانک رد نادرم و نانز عقاو هب
 ناونع هب نادرم ندرب لاوس ریز هب و نداد هولج تیمها یب و نتفرگ هدیدان هلزنم هب ،ناریا رد زرابم یاههدوت
 نیا ینوگنرس یارب یمالسا یروهمج راکتیانج میژر اب ام مدرم هزرابم ندرک رادهشدخ لک رد و هعماج زا یمین
 و اهراکهار مامت دیاب ام هاگآ نادرم و نانز ،سپ .دشابیم ناریا رد یرادهیامرس متسیس ندرک نکهشیر و میژر
 هدیدان ار مدرک هراشا اهنادب هک یدراوم و ناریا بالقنا ندناوخ هنانز لثم یعاجترا و یتسیمرفر یاهزردنا
.دیسر ییاهن فده هب یلوصا هزرابم اب دنناوتب ات دنریگب
 
 و یدازآ نکسم راک نان راعش رد لالقتسا زا روظنم هک دندوب هدیسرپ نم زا مایپ تروص هب یزیزع تسود
 ؟تسیچ لالقتسا
 و هاش هتسباو میژر لاناک زا هک تسیناهج هیامرس و مسیلایرپما هطلس زا لالقتسا ،لالقتسا زا روظنم
 تسا نیا روظنم .دنلوغشم ناریا متس تحت یاهقلخ و نارگراک بوکرس و تراغ هب ههد دنچ یمالسا یروهمج
 اهنت هن نتسکش مه رد نودب دناوتیمن مسیلایسوس و یدازآ یارب ناریا رد یشخبییاهر بالقنا چیه هک
 و قفوم رگراک هقبط یربهر هب ناریا رب مکاح مسیلایرپما هب هتسباو یرادهیامرس ماظن هکلب یمالسا یروهمج
.دوش زوریپ
 
 یزرابم نانز ،دنداد تسد زا ار ناشناج یربارب و یدازآ هار رد هک یزرابم نانز دای مرادیم یمارگ نایاپ رد
 و زورما هب ات و ییادف یاقفر هژیو هب ؛دندیسر تداهش هب و دنتساخرب هزرابم هب یولهپ یروتاتکید میژر رد هک
 ،اهانیراس ،اهاکین هلمج زا دندیسر تداهش هب یدازآ هار رد ریخا یبالقنا شبنج رد هک ینارتخد و نانز
 ۱۴۰۱ بالقنا نایرج رد هک ینانآ همه و اههیده اهاسهم اههنانح اههلازغ و اهثیدح ،اهونیم ،اهزانیآ ،اهرالیآ
.دندش هتشک دساف و راوخنوخ ،زیتسنز میژر نیا تسد هب
 
 ناج و دندرک هزرابم درم و نز یربارب هار رد هک ار ینادرم دای مرادیم یمارگ و متسرفیم دورد روطنیمه
.دننکیم هزرابم نآ یتاذ یرالاسدرم و مکاح ماظن اب هار نیا رد هک ینادرم رب دورد و دنتخاب
 

 دیشروخ
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