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 ناریا ھعماج هدنیآ یعامتجا راتخاس هرابرد
 بالقنا ای و کیتارکمد بالقنا“ یسایس طخ
 رد ایراتلورپ میلست ،ناریا رد “نیون کیتارکمد
 تسا لاربیل یزاوژروب لباقم

 زا تسا ترابع نآ رد یعامتجا تورث و هدیدرگ انب یتعنص دیلوت یانبم رب نآ ماظن .تسا یرادھیامرس روشک کی ناریا
  .راک یورین طسوت هدش دیلوت ھفاضا شزرا تشابنا
 تھج .دشابیم رادھیامرس ھقبط و رگراک ھقبط داضت رگید نایب ھب ،ھیامرس و راک داضت ناریا رد هدمع داضت ھجیتن رد
 ود نیا تابسانم و لماکت ھجرد ھب یگتسب مدرم تشونرس .تسا مکاح ھک اریز ،تسا رادھیامرس ھقبط داضت نیا هدمع
 .دراد داضت بطق

 رگراک ھقبط .تسا رفن رازھ ۵۵ و نویلیم ٨۴  ،١۴٠١ لاس یادتبا رد ناریا رامآ زکرم دروآرب یانبم رب ناریا تیعمج
 .رفن نویلیم ۵۶ هداوناخ اب ،رگراک نویلیم ١۶ .تسا ناریا ھعماج رد ھقبط نیرتگرزب
 هدرخ نیا ٪٧٠ زا شیب .دھدیم لیکشت ار ھعماج تیعمج نیرتگرزب یزاوژروب هدرخ راشقا ،ایراتلورپ زا دعب
 .دھدیم لیکشت تسا کیدزن رایسب ایراتلورپ ھب ھک ریقف یزاوژروب هدرخ ار یزاوژروب
 .تسا هدش میسقت نویسیزوپا رد و مکاح شخب ود ھب ناریا یزاوژروب .تسا ھعماج ھقبط نیرتکچوک یزاوژروب
 قباس یتسیشاف یزاوژروب زین نویسیزوپا رد یزاوژروب زا یشخب .تسا یتسیشاف یزاوژروب کی مکاح یزاوژروب
 .دھدیم ناشن ار دوخ ناریا لاربیل یزاوژروب تروص ھب زورما ھک تسا
 .دنتسھ یدیلوت تابسانم رد ناریا ھعماج یعقاو یاھورین اھنیا
 هزورما تانایلغ رد ار نآ ام ھک تسا ھتفای لماکت اج نآ ات یمالسا یروھمج تیمکاح لاس ۴٠ رد ھیامرس و راک داضت
 زین یرادھیامرس تلود و دنتسین یرادھیامرس میژر تحت یگدنز ھب رداق مدرم :مینیبب تیفافش و ینشور ھب میناوتیم ناریا
 .تسا هدامآ یتسیلایسوس بالقنا کی یارب ناریا ھعماج ینیع ظاحل ھب .دشابیمن شکتمحز مدرم نیا رب تیمکاح ھب رداق
 :تسین مھارف بالقنا نیا یارب ینھذ طیارش زونھ ناریا رد یلو
 تسینومک بزح ار دوخ و دنتسھ یتسیسکرام ھک دنتسھ یبازحا .درادن دوجو ناریا رد یرسارس تسینومک بزح -١
 ناریا تسینومک بزح ،ناریا یرگراک تسینومک بزح ،ناریا ناربجنر بزح ،ناریا تسینومک بزح لثم دنمانیم
 بازحا نیا .دنراد دوجو ناریا یتسینومک شبنج رد مھ یرایسب یتسیسکرام یاھنامزاس لاح نیع رد .هریغ و تسیئوئام
 یرساترس یتسینومک نیتسار بزح تسا جاتحم نادب رگراک ھقبط زورما ھک ھچنآ یلو .دنتسھ مھ زا رود اھنامزاس و
 .درادن دوجو زونھ بزح نیا .تسا ناریا

  .درادن ار دوخ لقتسم تالکشت زونھ رگراک ھقبط لک لاح نیع رد -٢
 .دزاس لکشتم یاهدوت ھناحلسم هزرابم کی یارب ار یقرتم نامدرم لک دناوتیمن زونھ ھقبط نیا ھجیتن رد -٣
 ؟یطیارش ھچ تحت و اجک رد یلو .دوش فرطرب اھدوبمک نیا دیاب
 نیمھ نورد رد هاوخیدازآ مدرم و شکتمحز و رگراک یاھهدوت هزرابم نایرج رد ھک دندقتعم ناریا یاھتسیسکرام
 تازرابم نیا براجت زا شزومآ و مھ زا شزومآ نایرج رد ،یعامتجا میظع تانایلغ رد ،یتسیشاف یرادھیامرس راتخاس
 ناریا رد مسیلایسوس یرارقرب تھج رد ار یرادھیامرس و درک فرطرب ناوتیم ار صیاقن نیا مامت ،شیاھدوبمک و
 دوجو اب تلود زا لقتسم یاھاکیدنس داجیا رد ایراتلورپ یھدنامزاس لماکت ریس و یتاقبط هزرابم تیعقاو .دومن نوگنرس
 رگراک ھقبط ھب اھنامزاس نیا یکیدزن ،مھ ھب یتسینومک شبنج یاھنامزاس یبسن یکیدزن ،رایسب ینابرق نداد و بوکرس
 اعدا نیا ،روشک حطس رد یرتلورپً    اھاگ و یقرتم یاھراعش لماکت ،رھش رھ رد یاهدوت تازرابم یاھقطنم یھدنامزاس و
  .دنکیم تباث ار
 تکرش و یاهدوت تازرابم نایرج ،)یتسیشاف ناریا رد زورما( یرادھیامرس تلود ھیلع یگدنز و گرم هزرابم
 تھج رگراک ھقبط طسوت مدرم یھدنامزاس و یرسارس تسینومک بزح داجیا تھج مزال رتسب نآ ،اھنآ رد اھتسینومک
  .تسا ناریا یرادھیامرس تلود ھناحلسم ینوگنرس
 نایرج رد ھک روط نآ ار روشک نیا رد عیاقو ریس دنتسین رداق و دننکیمن کرد ار تیعقاو نیا ھک یئاھنامزاس و اھورین
 یروشک رھ رد ھک دندقتعم اھنآ .دننکیم یشارت ھلحرم ،ناریا بالقنا ینھذ و یئانبور یاھدوبمک عفر یارب ،دننیبب تسا
 ینالوط نارود کی ھک “کیتارکمد“ ھعماج نیا رد و تسا کیتارکمد روشک نآ رد بالقنا ھلحرم ،دش مکاح مسیشاف ھک
  .دنک ناربج یدعب بالقنا یارب ار دوخ یاھدوبمک دناوتیم یتسینومک شبنج و ایراتلورپ ،دراد مزال ار یخیرات هاتوک ای و
 بزح زاس نارود یاھدرواتسد زا یکی ھب نم ،باوج نتفای یارب ؟تسا ربتعم ریخا نرق مود ھمین رد اعدا نیا ایآ
 .منکیم عوجر MLPD ناملآ یتسینینل – تسیسکرام
  .تسا یرادھیامرس یللملانیب دیلوت نامزاس رد لوحت ھنایھاد فشک ،درواتسد نیا
 تسس یتسیلایرپما یاھروشک ھب یرادھیامرس ھمین ای و یرادھیامرس یاھتلود یسایس یگتسباو ،لوحت نیا نایرج رد
 لاح نیع رد عقاو رد .دناهدیدرگ ھتسباو یللملانیب میظع یاھنرسنک ھب اھتلود نیا و تسا ھتفر نیب زاً       اساسا ای و هدیدرگ
 یتامدخ نامزاس تروص ھب یتلود رھ ھک یئاجنآ زا یلو تسا یلک روط ھب یرادھیامرس ظفاح یرادھیامرس تلود ھک
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 قوفام یاھنرسنک عفانم اب یلم یرادھیامرس عفانم ھک یصاخ طیارش رد ،تسا هدمآ رد یللملانیب نرسنک دنچ ای و کی
 .دوشیم لمع دراو قوفام نرسنک عفن ھب ،دریگ رارق داضت رد تلود نیا
 و تسین تیمکاح ھب رداق شقوفام یاھنرسنک ینابیتشپ نودب ھک دنادیم یروشک رھ رد یزاوژروب مکاح رشق ھجیتن رد
 بسک ھب رداق یللملانیب یاھنرسنک ینابیتشپ نودب ھک تسا ھتفایرد زین نویسیزوپا رد یزاوژروب .دوشیم نوگنرس
 مچرپ ھک نویسیزوپا رد یزاوژروب اذل .دراد تشحو یبالقنا جیاتن و بالقنا قیمعت زا وا ریز .تسین یسایس تردق
 ،دسرتیم یللملانیب یاھنرسنک ھب یگتسباو زا شیب بالقنا زا لاح نیع رد و تسا ھتشارفارب ار “کیتارکمد بالقنا“
 زا سپ ار اھنآ یاھتساوخ و ددرگیم ھتسباو اھنرسنک نیا ھب ،یسایس تردق بسک زا شیپ و یسایس تردق بسک یارب
 .دنکیم نیمضت شیپاشیپ ،تردق ھب ندیسر
 ھعماج رد زونھ ،دسریم تردق ھب یتسیلایرپما یاھورین و مدرم ینابیتشپ اب نویسیزوپا رد یزاوژروب نیا ھک یماگنھ
 شایسایس و یتشیعم یاھتساوخ ھب تسا لیام ،دھد ھمادا ار بالقنا تسا لیام رگراک ھقبط ،دراد دوجو یبالقنا شنت
 تلود لیکشت زور نامھ رد ،قوفام یاھنرسنک یلو .دننکیم بلط ار یعامتجا رتشیب یاھیدازآ زونھ مدرم ،دبای تسد
 تردق ھب لوا یاھزور نامھ رد یزاوژروب نیا اذل .دننکیم بلط یدرایلیم یاھدوس نآ زا ،“تارکمد“ یزاوژروب نیا

 یزاوژروب ھب اعیرس و دربیم نیب زا لماک روط ھب ار اھیدازآ ،درگیم شیپ رد ار رگراک ھقبط بوکرس ،ندیسر
 .ددرگیم لیدبت یتسیشاف
 زور نامھ رد “کیتارکمد“ تلود رھ .تسین نکمم رگید ،یکیتارکمد روشک چیھ داجیا ،ناھج رد ریخا لاس ۵٠ زا اذل
 .دوشیم لیدبت یتسیشاف تلود کی ھب لوا
 :لاثم یارب

 یبلط تلادع و یھاوخ یسارکمد مچرپ اب ،دوب ناریا یزاوژروب هدرخ زا یشخب هدنیامن ھک ینیمخ ھتسد و راد :ناریا -١
 زا شیپ ھتسد و راد نیا ھک دننادیم ھمھ .دیسر یسایس تردق ھب ،تسا ناریا مدرم تیرثکا رواب ھک بھذم مرھا اب و
 غیرد یب ینابیتشپ زا و تشاد رارق گنتاگنت طابترا رد ناملآ و ھسنارف ،سیلگنا ،اکیرما مسیلایرپما اب تردق ھب ندیسر
 ھب تسد ھلصافالب ،داھن ناینب ار ناریا یمالسا یروھمج میژر و دیسر تردق ھب ینیمخ یتقو .دوب رادروخرب اھنآ

 نیب زا ،دندرکیم هزرابم شیارب مدرم ھک ار ییاھیدازآ مامت عیرس و ماگ ھب ماگ و دز هدازآ نانز و رگراک ھقبط بوکرس
  .دیدرگ یتسیشاف میژر کی ھب لیدبت و درب

 تارکمد بزح و ینابلاط لالج یربھر ھب ینھیم ھیداحتا – نامزاس ود یربھر تحت قارع درک تلم :قارع -٢
 رد کیتارکمد یاھورین .دندرک هزرابم نیسح مادص یتسیشاف میژر ھیلع ینالوط نایلاس ،ینازراب یربھر ھب ناتسدرک
 لالج ،درک لاغشا ار روشک نیا و ھلمح قارع ھب اکیرمآ ھک ینامز .دندز یعیسو تازرابم ھب تسد زین قارع طاقن رگید
 ینابلاط .دنداد لیکشت ار قارع تلود “کیتارکمد“ تئیھ کی رد قارع کیتارکمد یاھورین رگید و ینازراب و ینابلاط
 تردق ھب زا شیپ شیدیلک یاضعا ھک تلود نیا .دیدرگ قارع ناتسدرک میلقا سیئر ینازراب و قارع روھمج سیئر
 و عیسو شبنج و ،هاوخیدازآ مدرم ،رگراک ھقبط راتشک ھب تسد ،دندوب هدش یئاکیرمآ یاھنرسنک هدناشن تسد ندیسر
  .دناریم مکح قارع رب یتسیشاف ھبش تلود کی تروص ھب هزورما و دز نانز قیمع
 ،کیتارکمد بالقنا مان تحت و دندرک مایق یلعنب رگلواپچ و رگبوکرس میژر ھیلع سنوت مدرم ٢٠١١ لاس رد :سنوت -٣
 یاھروشک رگید و رصم رد .دش یبرع راھب ندمآ دوجو ھب ثعاب مایق نیا .دنداد لیکشت ار یناملراپ یبزح دنچ میژر کی

 و نادرم و رگراک ھقبط هزورما .دنتشاذگ دوجو ھصرع ھب اپ “یکیتارکمد“ یاھ تلود و دمآ دوجو ھب یئاھمایق یبرع
 “کیتارکمد یاھتلود“ تیھام نامز تشذگ ھتبلا .دنتسھ یزکرم تلود راشف و رامثتسا تحت ادیدش سنوت رد هدازآ نانز
 اعدا نیا ھب یرتشیب تیفافش رصم رد نیملسملا ناوخا ندمآ راک یور هژیو ھب .تسا هدرک نشور زین ار یبرع راھب
 بوکرس و دح یب رامثتسا سپس و دش ھبرجت ھتفھ دنچ و زور دنچ یارب طقف یسارکمد اھروشک نیا ھمھ رد .دشخبیم
  .دیدرگ زاغآ
 رھ و هدیسر نایاپ ھب شیپ لاس ۵٠ زا کیتارکمد یاھتلود تابث و داجیا ھسورپ ھک دننکیم نشور ،براجت و فشک نیا

 .دوشیم لیدبت یتسیشاف ھبش ای و یتسیشاف ،رگبوکرس میژر کی ھب تدم هاتوک رد ،ددرگیم لیکشت ھک یکیتارکمد میژر
 بالقنا رھ زا سپ ،دندقتعم یتسیشاف یاھروشک رد “کیتارکمد بالقنا“ ھلحرم ھب ھک یناسک رظن قبط ھجیتن رد
 .تشاد دھاوخن ینایاپ یناطیش هریاد نیا و درک رگید کیتارکمد بالقنا کی دیاب دوشیم متخ مسیشاف ھب ھک یکیتارکمد
 تاجن یارب ،ناریا هاوخیدازآ مدرم و رگراک ھقبط لباقم رد .تسا ھتسب یخیرات ظاحل ھب کیتارکمد بالقنا هار ھجیتن رد
 نادب ھطساوالب ندیسر ھک ِ          مسیلایسوس ؛دنامیم هار کی طقف تسیز طیحم بیرخت و گنج ،اشحف ، یراکیب ،دایتعا ،رقف زا
 .تسام ھفیظو و ام یور شیپ نونکا
 ھیسور بالقنا زا ،دننادیم کیتارکمد ار ناریا بالقنا ھک دوخ تارظن ھب ندیشخب میکحت یارب یناملآ یاقفر زا یرایسب
 دیآیم مزال ،یماھبا ھنوگرھ ندودز یارب .دنیوگیم نخس اھنآ یاھدرواتسد و نودھست وئام و نیچ بالقنا و نینل و
 :دوش ھتخادرپ بالقنا ود نیا ھب مجسنم
 رد بالقنا ینھذ طیارش ندوب سران و دوبمک رد ار ١٩١٧ ھیروف بالقنا ندوب کیتارکمد رد نینل یبایزرا اقفر یخرب
 .تسا خیرات لعج نیا .دننکیم یفرعم ھیسور
 یایاقب ای نھک یایاقب ھک تسا یلوحت انامھ یزاوژروب بالقنا« :دسیونیم نینچ یسارکمد لایسوس کیتکات ود رد نینل

 دوخ هار رس زا رتمامت ھچ رھ تیعطق اب )دشابیم زین تنطلس ھکلب هدوبن ھقلطم تموکح لماش اھنت ایاقب نیا( ار ژاورس
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 رتلماک ھچ رھ یزرط ھب ار یرادھیامرس رتعیرس ھچ رھ و رتدازآ ھچ رھ و رتعیسو ھچ رھ لماکت بجوم و دبوریم
 )»مشش تمسق – ...کیتکات ود« - نینل( ».دیامنیم مھارف
 طیارش رییغت رطاخ ھب ھکلب بالقنا ینھذ طیارش لماکت رطاخ ھب ھن ١٩١٧ ھیروف کیتارکمد اوژروب بالقنا ھجیتن رد
 یایراتلورپ و یناقھد یزاوژروب“ داضت لح رتحیحص ترابع ھب هد یزاوژروب و ژاورس ندودز ینعی ییانبریز و ینیع
 .تسا ھتفرگ ماجنا )»ھمدقم - ...کیتکات ود« - نینل( “هد
  .دوب تفرگ تروص یلادوئف ماظن ندیبوک مھرد و یناقھد ھلأسم ،یضرا ھلئسم لح یارب زین نیچ کیتارکمد بالقنا
 تسا ترابع دراد دوجو ھچنآ .تسا ھتسبرب تخر ناریا ھعماج زا تسا لاس اھهد مسیلادوئف .درادن دوجو ژاورس ناریا رد
 .دوشیم میسقت یفلتخم راشقا ھب مادک رھ ھک یزاوژروب هدرخ و یزاوژروب ،ایراتلورپ زا
 ندومن نییعت ،دنیامن ھیجوت ار ناریا رد بالقنا ندوب کیتارکمد ھیرظن نآ طسوت دننکیم یعس یخرب ھک یرگید فارحنا
 .تسا یتسیسکرام دضً       اقیمع ھیرظن نیا .تسا یئانبور تالوحت رد بالقنا ھلحرم
 تسد ھب دیلوت هویش و یدیلوت طباور زا ،دیلوت تابسانم زا یملع لیلحت رد بالقنا ھلحرم نییعت ھک تسا نآ رب مسیسکرام
 نآ ای و تسایس نیا ذاختا زا ھن ددرگیم لصاح ھعماج ییانبریز و یداصتقا تابسانم زا بالقنا ھلحرم نییعت ینعی .دیآیم
 .تسایس
 تابسانم رد تاقبط اج نیا رد .یرتلورپ بالقنا و یزاوژروب بالقنا ،یلادوئف بالقنا ،یرادهدرب بالقنا میئوگیمً     الثم
 میئوگب میناوتیمن تھج نیا ھب .رگید ھقبط ھیلع ھقبط کی بالقنا ،ینعی .تسا هدش ھتفرگ رظن رد رگیدکی ھیلع یدیلوت
 دراد دوجو یفیک و یمک یاھتوافت ھلحرم ود نیا نیب ھکنیا دوجو اب .دازآ تباقر یزاوژروب ھیلع یتسیلایرپما بالقنا
 نیمھ ھب .درک یقلت بالقنا ار مسیلایرپما ھب دازآ تباقر یرادھیامرس راذگ ناوتیمن ،دنتسھ یرادھیامرس ود رھ نوچ یلو
 رد فلتخم راشقا هزرابم .تفرگ رظن رد بالقنا ھلحرم نییعت رایعم ناوتیمن ار یرادھیامرس ماظن رد تالوحت لیلد
 .تسا یتسیمرفر ھکلب تسین یبالقنا هاگچیھ یعامتجا راتخاس کی نورد
 دننک رارکت مھ ھعفد اھدص رگا ،تسا کیتارکمد بالقنا ھلحرم سپ تسا مکاح مسیشاف ناریا رد نوچ دندقتعم ھک یناسک
 بالقنا ینعی .تسا یزاوژروب بالقنا کی کیتارکمد بالقنا ھک دناهدرک لوبق مھ زاب ،“یتسیلایسوس یریگ تمس اب“
 رد یتسیلایسوس بالقنا ھسورپ لباقم رد اھورین نیا .ایراتلورپ یرای ھب یتسیشاف یزاوژروب ھیلع لاربیل یزاوژروب
 .دننزیم اج “بالقنا“ مان ھب ار مرفر ناریا
 ناریا بالقنا ھلحرم ھک ار ھیرظن نیا ،نلک رھش رد یاھسلج رد ربتکا ٢۴ رد گنینفسیاو رتپ MLPD اقفر زا یکی
ً    امیقتسم دیاب ناریا دننام دیدج یتسیلایرپما روشک کی رد بالقنا« :دنکیم ھیجوت نینچ ،تسا “نیون کیتارکمد بالقنا“
 نیمز یایاقب و یلم یراصحنا یزاوژروب ھیلع نینچمھ و روشک رد لاعف یللملانیب یلام ھیامرس ھیلع بناج کی زا
 عولط باتک رد .تفرگ رظن رد کیژتارتسا ینایم فدھ کی دیاب یتسیشاف یروتاتکید ھب ھجوت اب .دشاب لادوئف ناراد
 دشاب نیا دیاب یدعب کیژتارتسا فدھ ،ناریا دننام یتسیشاف یاھیروتاتکید رد“ :تسا هدمآ یللملا نیب یتسیلایسوس بالقنا
 کیتارکومد یاھیدازآ و قوقح هرابود و .دنک نوگنرس ار یتسیشاف یروتاتکید ،یتسیشاف دض یمدرم ھھبج کی ھک
 تیمکاح ینوگنرس یارب یتاقبط هزرابم ناریا رد ھک تسا تروص نیا رد اھنت ... “.دروآیم تسد ھب ار یندم
 یتسیشاف دض نیون کیتارکمد بالقنا کی تلصخ ھک تسا تروص نیا رد اھنت“ ... ،دبای شرتسگ دناوتیم یرادھیامرس
 یزیتس تسینومک دض ناینب و ایراتلورپ یربھر بالقنا نیا ھک ،دوشیم اریذپ مسیلایسوس تمس رد یتسیلایرپما دض و
 ».“دشاب ھتشاد
 ھقبط زا دوب یدحاو ھھبج ھک نیچ یتارمعتسم ھمین – یلادوئف ھمین دض بالقنا زا صقن یب و لماک یرادرب یپک کی
 ھس یلادوئف راتخاس نتخادنارب تھج ایراتلورپ یربھر ھب یلم یزاوژروب و رھش یزاوژروب هدرخ و ناناقھد ،رگراک
 یلو .روشک نآ رد مسیلایرپما ھطلس و ھلاس رازھ
 یزاوژروب طسوت مسیلایرپما یلام یاھهدنکم ھک یرادھیامرس تسیروشک ناریا .تسین یتسیلایرپما روشک کی ناریا -
 .دنکمیم ار ناریا نارگراک طسوت هدش دیلوت یاھتورث و ھتفر ورف ھعماج ھندب رد یلخاد
 ھک دراد دوجو یتعنص یزرواشک گرزب یاھژاتنالپ ناریا رد .درادن دوجو یلادوئف گرزب یراد نیمز یایاقب ناریا رد -
  .تسین یربخ یلادوئف تابسانم و لادوئف زا یلو دناهدرک لاغشا ار یعیسو یاھنیمز
 ،)هد یزاوژروب( یزرواشک یاھژاتنالپ زا ریغ ھجیتن رد .تسین افکدوخ و تسا یراجتً       اقلطم ناریا رد یزرواشک -
 .دراد روضح ،ھفرم و لاح ھنایم ،ریقف ؛رشق ھس رد راد نیمز نازرواشک ینعی اتسور یزاوژروب هدرخ
 دنتسھ اھاتسور رد یزرواشک نارگراک ،ناریا رگراک ھقبط زا یشخب -
 ھب قلعتم ھک لترآ تابسانم .دراد دوجو یلیا بتارم و یرادماد ای و یناقھد یزاوژروب هدرخ طقف زین ناریا ریاشع رد -
 .دشابیم ندش وحم لاح رد زین تسا یرشب ھعماج رد تاقبط روھظ زا شیپ
 .دیامن ھیجوت ار شبزح قلعتم “نیون کیتارکمد بالقنا“ هدیا ات دنکیم تبحص ناریا رد مسیلادوئف یایاقب زا گنینیف رتپ
 رداق یقرتم مدرم یپ رد یپ و یلاوتم تازرابم ھسورپ رد یتسینومک شبنج و رگراک ھقبط ھک یماگنھ :یساسا لاؤس کی
 و دھد نامزاس ار یقرتم و هاوخیدازآ یاھهدوت ،دنک لکشتم ار دوخ ،دروآ دوجو ھب ار یرساترس تسینومک بزح دوشیم
 اب ار تردق دیاب ارچ ،دنک رارقرب ار مسیلایسوس و دیامن تیادھ ناریا یزاوژروب لک ھیلع ار یاهدوت زیمآ رھق هزرابم
 ھب نئاخ رایسب تسا یرشق و ،ددرگیم ای و هدیدرگ مسیلایرپما ھب ھتسباو ،هزرابم یط رد ھک یلخاد لاربیل یزاوژروب

 .داب کرابم .دنکیم میدقت ار مرفرً       اعقاو یتسیلایسوس بالقنا لباقم رد یزاوژروب هدرخ طخ نیا ؟دنک میسقت ،رگراک ھقبط
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 رگراک ھقبط یسایس طخ نیا تحت .دراد هارمھ ھب ار لاربیل یزاوژروب لباقم رد ایراتلورپ یتاقبط میلست ،یسایس طخ نیا
 و تارکمد مھ یلیخ ار دوخ ھک ،لاربیل یزاوژروب هدنیامن یاھورین ھیلک و قلخ نیدھاجم ،نابلط تنطلس اب دیاب ناریا
 زا میناوتیم ار ناریا ناگدازآ و رگراک ھقبط ندش هدیشک نوخ ھب تقونآ .دھد لیکشت دحتم ھھبج ،دنمانیم هاوخیدازآ
 .مینک هدھاشم نایع ھب نونکا

 ؟دننکیم ینابیتشپ ناریا رد یتسیلایسوس بالقنا زا یئاھورین ھچ
 ،دنفورعم ھپت تفھ زرابم نارگراک ھب و تسا لاعف رکش دیلوت تعنص رد ھک ھقبط نیا زا یشخب ادتبا رد .رگراک ھقبط -١
 ھک تسا یماخ و ھیلوا یاھهدیا راعش نیا .دندرک حرط ار دیلوت رب یئاروش لرتنک سپس و یئاروش یھدنامزاس راعش
 نارگراک .دناهدرک دییأت ار هدیا نیا ناریا نارگراک ھیلک دعب ھسورپ رد .دھدیم ناشن ار ھقبط نیا یتسیلایسوس تساوخرد

 ،دنوشیم هزرابم دراو لقتسم تالیکشت نیا اب اھنآ .دنتسھ لقتسم تالیکشت یاراد ،دالوف و یمیشورتپ و تفن تعنص
 تساوخ ھیلوا یھاگآ و ھفطن رد ھکلب ھناھاگآ ھن ناریا نارگراک مظعا شخب .دنیامنیم باصتعا و دننکیم ضارتعا

  .دنراد یتسیلایسوس
 دوخ یگتسبمھ و دنیآیم نادیم ھب یرگراک یاھراعش تحت رتشیب زور رھ هاوخیدازآ و زرابم مدرم زا فلتخم راشقا -٢
 .دنھدیم ناشن نارگراک اب ار
 و ناھج نارگراک مامت یللملانیب حطس رد .دبلطیم ار مسیلایسوس ،ھعماج یلک تکرح یوس و تمس رگید نایب ھب
 .دنتسھ ناریا رگراک ھقبط نئمطم نابیتشپ ناھاوخیدازآ

 ؟دننکیم ینابیتشپ ناریا رد “کیتارکمد“ بالقنا زا یئاھورین ھچ
 یزاوژروب نیا فلتخم یاھرشق ناگدنیامن .دراد رارق نویسیزوپا رد ھک ناریا لاربیل یزاوژروب :یلخاد حطس رد -١
  ...و یلم ھھبج ،یدازآ تضھن ،قلخ نیدھاجم ،نابلط تنطلس :زا دنترابع
 ھتخانش ای ویتانرتلآ نیا .دناسانشب ھعماج مدرم ھب ار یتسیلایسوس ویتانرتلآ ھتسناوتن زونھ یتسینومک شبنج ناریا رد -٢
 و تلادع یرارقرب و متس عفر ناھاوخ ھک مدرم نیا زا یشخب اذل .دراد دوجو عضوم یخیرات ظاحل ھب نآ ھیلع ای و تسین
 نآ رد لاربیل یزاوژروب ناگدنیامن رفسمتا نیا رد .دننکیم تبحص کیتارکمد بالقنا و یسارکمد زا ،دنتسھ یدازآ
   .دنمدیم
 یضعب و ندیاب یاقآ ، اپورا ھیداحتا ناربھر مامت و کوبرب مناخ ،تارکمد لایسوس بازحا مامت :یللملانیب حطس رد -٣
 بالقنا“ نیا اب اھنآ .دناهدش ناریا “کیتارکمد بالقنا“ کاچ ھنیس ...و ایلارتسا یانس و اکیرمآ یانس یاھروتانس
 و  دننک هاتوک ناریا زا ار یکرت و یدنھ و ینیچ و یسور یاھنرسنک تسد مدرم نیمھ طسوت دنھاوخیم “کیتارکمد
 .دنزاس نآ نیشناج ار دوخ یللملانیب یاھنرسنک تیمکاح

 :یدنب عمج
 .تسیرادھیامرس ھعماج کی ناریا ھعماج -١
 .تسا ھتشذگ ریذپان یتشآ تیاھن ھب یرادھیامرس راتخاس نیا رد ھیامرس و راک داضت -٢
 یعاجترا یاھورین .یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز رگید ،ایراتلورپ زا دنترابع بالقنا نارای و یبالقنا یاھورین -٣
 ھک یتاظحل رد یزاوژروب نیا .روشک یلخاد یزاوژروب و مسیلایرپما ھب یلام ناگتسباو ،یجراخ نارادھیامرس ناریا رد
 نآ زا ندمآ نوریب درجم ھب یلو دریذپیم ار ایراتلورپ یاھکیتکات یضعب یاهزادنا ات ،دریگیم رارق گرم لباقم رد
  .دھدیم ناشن یرتشیب یگتسباو مسیلایرپما ھب ،طیارش
 “کیتارکمد بالقنا“ ،تسا نآ هزورما هدنیامن یمالسا یروھمج میژر ھک ناریا رد یرادھیامرس ھطساوالب ویتانرتلآ -۴
 .تسایراتلورپ یروتاتکید راتخاس نیا تلود و تسا مسیلایسوس ھکلب تسین “نیون کیتارکمد بالقنا“ ای و
 مسیلایرپما و لاربیل یزاوژروب لباقم رد میلست “نیون کیتارکمد بالقنا“ ای و “کیتارکمد بالقنا“ یریگ تمس -۵
 .تسا
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