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ینمیا لیاسو  هنوگچیه  نودب  دننک  یم  راک  کانرطخ  تالآرازبا  اب  هک  یناکدوک 

دمص یلع  ناریا / رد  ینابایخ  راک و  ناناوجون  ناكدوك و 

لوا شخب   

همدقم 

رایسب لاس ، زا  ییاهزور  نینچ  هب  نداد  ناشن  هجوت  کدوک  قوقح  ناعفادم  یعامتجا و  نالاعف  یارب  .تسا  ناکدوک  رامثتسا  اب  هزرابم  یناهج  زور  دادرخ )  23  ) نئوژ  12
تصرف و داجیا  بجوم  دناوت  یم  رما  نیمه  دریگ و  یم  تروص  یرتشیب  هجوت  ینابایخ  راک و  ناکدوک  یگدنز  هب  ًاصخشم  یزور  نینچ  رد  اریز  تسا ! تیمها  زئاح 
یارب دنوش و  تیبرت  شزومآ و  یناسنا  هنالداع و  طیارش  کی  رد  تسیاب  یم  هک  دوش  یناکدوک  یگدنز  جنر  رپ  راجنهان و  تیعضو  ندرک  هتسجرب  یارب  بسانم  یئاضف 

یگدنز کی  زا  یرادروخرب  سناش  ناریا  یادرف  رد  هن  زورما و  هن  دنراد  یگدنز  رد  هک  یتخس  تیعضو  اب  اهنآ  اما  دننک ، شالت  هدنیآ  کیتارکمد  دازآ و  ناریا  نتخاس 
.دوش یم  هجاوم  یا  هدیدع  رایسب  یاه  بیسآ  اب  بیترت  نیدب  هعماج  تشاد و  دنهاوخن  ار  هنادنمتفارش  یناسنا و 

یریوصت دنناوت  یمن  اهنت  هن  اهنآ  هک  تسا  خلت  تیعقاو  نیا  رگناشن  دوجوم  دهاوش  همه 
یگتسخ و اب  زین  دوخ  زورما  یگدنز  رد  هکلب  دنشاب ، هتشاد  هدنیآ  زا  افوکش  بوخ و  ًاتبسن 

مهبم و هدنیآ  یایند  ریوصت  اهنآ  یارب  .دننارذگ  یم  رس  تشپ  ار  اهزور  رایسب ، جنر 
یرگید هبرجت  سردوز ، یگدرمژپ  تیذا و  رازآ و  ریقحت ، یراوشد ، زج  تسا و  کیرات 

تسا و مهم  رایسب  ینابایخ  راک و  ناکدوک  عوضوم  هب  نتخادرپ  .دننیب  یمن  یگدنز  رد  ار 
ار اه  شالت  اهنآ ، راوشد  رایسب  یگدنز  ندرک  هتسجرب  یارب  یتصرف  ره  زا  تسیاب  یم 
راک ناکدوک  تیعضو  یسررب  هب  رگید  راب  متفرگ  میمصت  شرگن  نیا  اب  .درک  نادنچ  ود 

.دش ریز  هلاقم  شلصاح  مزادرپب و  ناریا  رد 

رایسب هک  تسا  هدمآ  راک  ناکدوک  زا  یریوصت  مروآ  یم  همادا  رد  هک  یا  هتشون  رد 
ما هتشون  همدقم  نیا  اب  مدید  بسانم  .تسا  هدش  نایب  رگید  یکدوک  نابز  زا  هداس  یمیمص و 

: منک عورش  ار 

لیاسو زا  یكچوك  کاس  اب  هک  مدید  ار  وت  متشذگ  یم  نابایخ  زا  یتقو  زورید  نم ، تسود  “
زورما .ینك  یمراك  یا و  هتسشن  مد  دود و  امرگرد و  نابایخ  رانكو  هشوگرد  تا  یشاقن 

دای سرد  ات  مور  یم  هسردم  هب  دادم  باتك و  رتفد و  زا  یمجح  اب  ما  هسردم  فیك  اب  نم 
مور و یم  سالك  هب  نم  .ینك  یم  راك  یا و  هتسشن  نابایخ  رد  مه ، زونه  وت  اما  .مریگب 

منك و دشر  مروخب ، مرگ  ییاذغ  مردام  ردپ و  رانك  رد  ات  مدرگ  یم  زاب  ما  هناخ  هب  مریگ و  یم  دای  ملع  .منك  یم  یشاقن  .مناوخ  یم  سرد  .منیشن  یم  مناتسود  رانك  رد 
مناوخ و یم  یداش  هنارت  .موش  یم  راوس  بات  نم  .مینك  یم  یزاب  مه  اب  .درب  یم  كراپ  هب  ارم  مردام  .ینك  یم  راك  یا و  هتسشن  نابایخ  رد  وت  زونه  اما  .موش  گرزب 

تسا نیا  ام  ءاشنا  عوضوم  .میراد  ءاشنا  سرد  ادرف  .ینك  یم  راك  یا و  هتسشن  نابایخ  رد  وت  مه  زونه  اما  .مدرگ  یمرب  هناخ  یوس  هب  دعب  منارذگ و  یم  ار  یبوخ  زور 
رتالاب سالك  هب  مدش و  گرزب  لاس  كی  نم  .تسا  رتهب  كی  مادك  هك  دنك  یم  مه  یقرف  وت  یارب  الصا  .یرادن  ار  نآ  مادك  چیه  هك  مداتفا  وت  دای  تورث .” ای  تسا  رتهب  ملع  “

.یسر یم  نابایخ  رد  یرتالاب  زیچ  هچ  هب  وت  مناد  یمن  اما  متفر ،

ات متساوخ  میاه  یسالك  مه  همه  میاه و  ملعم  همه  مردام و  ردپ و  زا  نیمه  یارب  یشاب و  داش  ینك ، یزاب  یناوخب ، سرد  نم  لثم  مه  وت  دهاوخ  یم  ملد  یلیخ  نم  تسود 
”. دیشاب راودیما  هدنیآ  هب  دیربب و  تذل  دوخ  یكدوكزا  دینكب و  ینامداش  ساسحا  ام  لثم  مه  امش  ات  دنهدب  تاجن  عضو  نیا  زا  ار  امش  دننكب و  امش  لاح  هب  یركف 

زور نآ  دیما  هب 

(1378 هامرهم مجنپ ، لاس  هرامش 42  ناریا ، رد  ناکدوک  قوقح  زا  تیامح  یلم  نمجنا  همانربخ  )

ینابایخ راک و  ناکدوک  دروم  رد  یناهج  یاهرامآ 

یبسانمان شیبامك  تیعضو  یاراد  یگمه  راكهدب ، یاهروشك  هك  دنشك  یم  ریوصت  هب  ار  تیعقاو  نیا  فسینوی … ، لوپ ، یللملا  نیب  قودنص  یناهج ، كناب  یاهرامآ  مامت 
.تسا رادروخرب  یرتشیب  قنور  زا  مروت … ، یراكیب ، رقف ، دیدشت  تیعمج ، دشر  لیلد  هب  ناكدوك  راك  جاور  عماوج  نیا  رد  .دنتسه  یداصتقا  ظاحل  هب 

هتفرشیپ یاهروشك  رد  مراهچ  كی  زا  رتمك  موس و  ناهج  یاهروشك  رد  ناهج  یرفن  درایلیم  شش  ًابیرقت  تیعمج  لك  مراهچ  هس  زا  شیب  قوف ، یاه  ناگرا  ییاهرامآ  قبط 
روط هب  هتفای  هعسوت  رتمك  یاهروشك  رد  دلو  داز و  خرن  .تسا  توافتم  یریگمشچ  وحن  هب  اهروشك  زا  هورگ  ود  نیا  رد  ریم  گرم و  دلو و  داز و  خرن  .دننك  یم  یگدنز 

یالاب خرن  یلصا  هجیتن  .تسا  مقر  نیا  فصن  زا  رتمك  هتفای  هعسوت  یاهروشك  رد  هك  یلاح  رد  رفن ، ره 1000  رد  رفن  ات 40  دودح 30  رد  ینعی  تسالاب ، رایسب  یلك 
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هدیشکن شود  هب  یکدوک  نامه  زا  هک  ار  ینیگنس  یاهراب  هچ  شکچوک  یاه  هناش  اب 

دنک راک  یتسیاب  یم  دزمتسد  نیرتمک  اب  دنیشنب  هسردم  زیم  تشپ  هکنیا  یاج  هب 

هتفرشیپ یاهروشك  رد  هك  یلاح  رد  تساهروشك ، نیا  تیعمج  لك  فصن  ًابیرقت  لاس  زا 15  رت  نییاپ  ناكدوك  تبسن  هك  تسا  نیا  هعسوت  لاح  رد  یاهروشك  رد  دلو  داز و 
لاح رد  یاهروشك  رثكا  رد  بیترت ، نیا  هب  .تسا  تیعمج  لك  مراهچ  كی  ًابیرقت  تبسن  نیا 

یبسن روط  هب  دنوش  یرادهگن  لاعف  راك  یورین  طسوت  دیاب  هك  یناكدوك  دادعت  هعسوت ،
رد .دنشاب  یم  دنمتورث  یاهروشك  رد  هك  تسا  یناكدوك  دادعت  ربارب  ود  لداعم  ًابیرقت 

راك هب  روبجم  یداصتقا  دب  طیارش  لیلد  هب  ناهج  رد  كدوك  نویلیم  دودح 250  رد  نمض 
یم لیکشت  لاس  ریز 16  نارتخد  ار  تیعمج  نیا  رتشیب  هک  دنتسه  راوشد  طیارش  رد 
یاكیرمآ رد  اقیرفآ و 7 % رد  % 32 ایسآ ، رد  قوف 61 % مقر  زا  رضاح  لاح  رد  .دنهد 

هب رفن  نویلیم  دودح 120  رد  كدوك  نویلیم  نیا 250  زا  هك  دنا ، هدش  هتفرگ  راك  هب  نیتال 
لاس 2005 رد  فسینوی  طسوت  هک  یشرازگ  رد  .دنراد  لاغتشا  راك  هب  تقو  مامت  تروص 

: تسا هدمآ  نینچ  هتفای ، راشتنا  ناهج  رد  ناکدوک  تیعضو  صوصخ  رد  نیلرب  رد 

هیذغت وراد ، یندیماشآ ، بآ  نوچ  یتاناکما  زا  ناهج  رد  رسپ  رتخد و  درایلیم  کی  زا  شیب 
هب .دنشاب  یم  مورحم  دوخرس  یالاب  رب  یفقس  نتشاد  زا  روط  نیمه  هسردم و  یفاک ،
یاه هورگ طسوت  ناهج  رد  کدوک  رازه  نویلیم و 200  کی هنالاس  فسینوی ، شرازگ 

رتشیب یللملا ، نیب نانادقوقح  رظن  ساسارب  دنوش و  یم قاچاق  هدوبر و  ناسنا  قاچاق 
هب اهنآ  زا  هتفرگ و  رارق  هدافتسا  دروم  اشحف  داسف و  یاهراک  رد  هدش  قاچاق  ناکدوک 
عاونا ینابرق  اهنآ ، زا  رفن  نویلیم  دودح 2  رد  .دوش  یم هدافتسا  یسنج » رازبا   » ناونع
شرازگ هیاپ  رب  .دنتسه  راک » ناکدوک  ، » ناهج ناکدوک  مشش  کی  دنوش و  یم اه  تنوشخ

یاهورین وزج  ناکدوک  هکنآ  تلع  هب  للم ، نامزاس  ناکدوک  زا  تیامح  قودنص  هنالاس 
یسنج هدافتساءوس  دروم  یتحار  هب  ای  هدش  بوسحم  یناجم  یتح  نازرا و  رایسب  راک 

ناسنا نایچقاچاق  رتشیب  ور  نیا  زا  تسا و  دایز  رایسب  اهنآ  یارب  اضاقت  دنریگ ، یم رارق 
روآدوس هب  هجوت  اب  ریقف  هتفاین و  هعسوت  مورحم ، قطانم  رد  هژیوب  ناکدوک  قاچاق  هب 

ناونع هب  ناکدوک  قاچاق  هک  تسا  نیا  روآ  فسات هتکن  .دنروآ  یم یور  راک  نیا  ندوب 
بذج  » یارب تعنص  کی  ناونع  هب  ناهج  یاهروشک  زا  یخرب  رد  یناسنا  یرازبا 

زا دصرد  ات 35  دهد 30  یم ناشن  اه  یسررب هک  یروط  هب  هدش ، لیدبت  رگشدرگ »
لاس ات 17  ینس 12  هدر  رد  دننک  یم تیلاعف  یسنج  نارگراک  ناونع  هب  هک  یناکدوک 

لاس ریز 15  ناکدوک  ریم  گرم و  لماوع  ردص  رد  یسنج  تازواجت  ناهج  رد  .دنتسه 
.دوش یم  بوسحم 

گنج لیلد  هب  ناهج  فلتخم  زکارم  زا  یرایسب  رد  هک  دنتسه  تیعقاو  نیا  رگنایب  اهرامآ 
، فسینوی شرازگ  ساسا  رب  .تسا  هدش  لبق  زا  رتدب  ناکدوک  تیعضو  یموق ، یاه 

ایند رد  کدوک  نویلیم  دودح 75 رد  روکذم ، شرازگ  قبط  .تسا  هدش  فیصوت  لبق  زا  رت  ینارحب  رایسب  ناهج  ریقف  هعسوت و  لاح  رد  یاهروشک  رد  ناکدوک  تیعضو 
ریز 5 کدوک  نویلیم  دنرادن و 150  یسرتسد  یندیماشآ  بآ  هب  رفن  نویلیم  .دنتسه 400  هانپرس  یب  ناهج  رسارس  رد  کدوک  نویلیم  دنور و 640  یمن  هسردم  هب  الصا 

زا شیب  دودح  رد  .دنهد  یم  تسد  زا  یریگشیپ  لباق  یاه  یرامیب  هب  التبا  رثا  رب  ار  دوخ  ناج  کدوک  نویلیم  زا 10  شیب  هلاس  ره  زین  دنرب و  یم  جنر  هیذغتوس  زا  لاس 
هلاس یاه 10  گنج  نایرج  رد  کدوک  نویلیم  ود  هب  کیدزن  نمض  رد  .دننک  یمن  ادیپ  هار  هسردم  هب  زگره  دنتسه ، هسردم  نینس  رد  هک  ناهج  رد  کدوک  نویلیم   120

گرم و نازیم  ناوتب  ات  تسا  هجدوب  هب  زاین  رالد  درایلیم  ات 70  دودح 40  رد  هنالاس  فسینوی ، دروآرب  یبایزرا و  ساسا  رب  .دنا  هداد  تسد  زا  ناهج  رد  ار  ناشناج  ریخا 
هنیزه هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .درک  مهارف  ملاس  یندیماشآ  بآ  هسردم و  ریظن  یتاناکما  ناکدوک ، همه  یارب  داد و  شهاک  یسوسحم  روط  هب  ار  ناردام  ناکدوک و  رد  ریم 

هنامحر یب  هناملاظ و  نینچ  نیا  ناهج  هنوگچ  هک  دید  ناوت  یم  قوف  رامآ  هب  هیکت  اب  سپ  .دوش  یم  غلاب  رالد  درایلیم  زا 965  شیب  هب  ناهج  یاهروشک  لک  یماظن  یاه 
همانرب ای  هژورپ و  راک ، ناکدوک  نیا  یعامتجا  یداصتقا و  یگدنز  طیارش  دوبهب  یارب  ناهج  نادرم  تلود  دهد و  یم  رارق  یسنج  یلام و  یشک  هرهب  دروم  ار  ناکدوک 

.دوش یم  هدوزفا  ناهج ، رد  اهنآ  رامآ  رب  زور  هب  زور  نینچ  نیا  دنهد و  یمن  ماجنا  ار  یعیسو 

ناریا نیناوق  رد  کدوک و  قوقح  نویسناونک  رد  كدوك  فیرعت 

نوناق قبط  هكنیا  رگم  تسا  لاس  نس 18  ریز  یناسنا  دارفا  كدوك  زا  روظنم  :” تسا هدش  فیرعت  نینچ  لاس 1989  بوصم  كدوك  قوقح  نویسناونك  لوا  هدام  رد  كدوك 
یم نینچ  یمالسا  یروهمج  میژر  یندم  نوناق  هدام 956  قبط  یكدوك  عورش  ناریا ، نامروشك  رد  اما  دوش .” هداد  صیخشت  رتمك  غولب  نس  كدوك ، دروم  رد  ارجا  لباق 

میناوخ یم  نینچ  یندم  نوناق  هدام 1210  زا  كی  هرصبت  رد  سپس  دوش .” یم  مامت  وا  گرم  اب  عورش و  ناسنا  ندش  دلوتم  هدنز  اب  قوقح ، ندوب  اراد  یارب  تیلها  دشاب ”:
ناریا یمالسا  یروهمج  تلود  دوب .” دهاوخ  همانسانش  یور  زا  دارفا  نس  صیخشت  تسا ، یرمق  مامت  لاس   13 رتخد یارب  یرمق و  مامت  لاس  رسپ 15  یارب  غولب  نس  :” 

نیا نتفرگ  هدیدان  یارب  یمالسا  یروهمج  قح  یا هدام  بیوصت  اب  یمالسا  یاروش  سلجم  اما  .تسویپ  هطوبرم  نویسناونک  هدننک  اضما  یاهروشک  عمج  هب  لاس 1370  زا 
” یمالسا نیزاوم   “ اب هک  یدافم  هلمج  زا  .تخانش  تیمسر  هب  دشاب  یمالسا ” نیزاوم  یلخاد و  نیناوق   “ اب ضراعت  رد  نویسناونک  نیا  دافم  هک  یدراوم  رد  ار  نویسناونک 

هب ناریا  طورشم  نتسویپ  عقاو  رد  .تسا  رادروخرب  یرایسب  ینشوران  ماهبا و  زا  فلتخم  داعبا  زا  ناریا  رد  یکدوک  هدیدپ  .تسا  کدوک  زا  فیرعت  دراد  ضراعت 
ره دراوم  نیا  .دش  دهاوخن  ارجا  ناریا  فرط  زا  دشاب ، یمالسا  نیزاوم  یلخاد و  نیناوق  ضراعت  رد  نامز  ره  دروم و  ره  رد  نآ  دافم  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  نویسناونک 
نادرم و دازآ  هطبار  زا  دلوتم  لفط   ) ضیعبت یکدوک ، نس  نییعت  هلمج  زا  یدراوم  رد  المع  یلو  تسین  نویسناونک  دافم  اب  ضراعت  رد  ینوناق و  ریغرما  رهاظ  رد  دنچ 



شا هناکدوک  یاه  تسد  رب  راک  غاد 

نیب ضیعبت  نینچمه  و  یمالسا ) تازاجم  نوناق  هدام 300  ) رسپ رتخد و  هید  نانز ،)
ندوب و یجراخ  رجاهم  ای  ناملسم  ریغ  ای  ناملسم  هداوناخ ، بهذم ، بسح  رب  ناکدوک 

نیا طورشم  شریذپ  .تسا  لماک  ضراعت  رد  نویساونک  دافم  اب  لیبق  نیا  زا  یدراوم 
هدام یمامت  هب  ییاه  هرصبت  هدام و  ندناجنگ  یمالسا و  یروهمج  تلود  طسوت  نویسناونک 
قح ناکدوک ، عفانم  تیاعر  ناکدوک ، نیب  ضیعبت  مدع  کدوک ، فیرعت  هلمج ؛ زا  نآ  یاه 

روظنم هب  روشک  کرت  ای  دورو  قح  نیدلاو ، اب  نتسیز  قح  تیوه ، بسک  قح  تایح ،
رکفت و یدازآ  قح  تاعالطا ، هب  یسرتسد  قح  هدیقع ، زاربا  قح  نیدلاو ، هب  نتسویپ 

رد نتسیز  ناکما  ناکدوک ، اب  نشخ  راتفر  تیعونمم  نیدلاو ، کرتشم  تیلوئسم  بهذم ،
نیرتالاب زا  یرادروخرب  قح  لولعم ، ناکدوک  هب  کمک  هدنهانپ ، ناکدوک  قح  هداوناخ ،

زا یضعب  هب  هجوت  مدع  نینچمه  لیصحت و  شزومآ و  قح  بسانم ، یگدنز  درادناتسا و 
قوقح نویسناونک  یارجا  المع  یزاب ،” حیرفت و  قح   “ هلمج زا  ناکدوک  ییادتبا  قوقح 
رامآ زکرم  یارب  نمض  رد  .تسا  هدرک  وربور  یساسا  لکشم  اب  ناریا  رد  ار  کدوک 
یتسایس نینچ  .دوش  یم  هدرب  راک  هب  لاس  ریز 10  دارفا  یارب  اهنت  کدوک  موهفم  ناریا 

.دنیاین باسح  هب  هدشن و  یقلت کدوک  ناریا ، ناکدوک  زا  یهجوت  لباق  شخب  هک  هدش  بجوم 

ناناوجون ناکدوک و  راک  ینوناق  طیارش 

هجوت دروم  هراومه  نانآ ، ینامسج  دادعتسا  ققحت  یارب  ناکدوک ، یکشزپ  هنیاعم  تهج  یفاک ، ریبادت  ذاختا  راک و  زا  یشان  تارطخ  لابق  رد  ناکدوک  زا  تیامح  موزل 
ار ینیناوق  هدش و  هجوت  رما  نیا  هب  ، … 1965 ، 1946 ، 1921 یاهلاس 1999 ، رد  راک  یللملا  نیب  نامزاس  یمومع  یاه  سنارفنک  مامت  رد  هدوب و  یللملا  نیب  لفاحم 

هنیمز رد  یبط  تاشیامزآ  دروم  رد  هک  راک  یللملا  نیب  نامزاس  تابوصم  نیناوق و  نیا  زا  کیچیه  هب  ناریا  یمالسا  تموکح  اما  .دنا  هدرک  عضو  صوصخ  نیا  رد 
هنوگ نیا  رد  ناکدوک  زا  یا  هژیو  تیامح  یلخاد ، نیناوق  زا  کی  چیه  رد  تسا و  هدشن  قحلم  هدش ، رداص  نوگانوگ  لغاشم  هب  لاغتشا  ظاحل  زا  ناوج  نارگراک  ییاناوت 

اب .تسا  هتشادن  رگراک  ناکدوک  هب  یصاخ  رظن  هدوب و  نارگراک  هیلک  هب  رظان  اهنت  هدش  عضو  یتیامح  یتشادهب و  تاررقم  یصخشم  دراوم  رد  مه  رگا  هدشن و  روما 
تابوصم قبط  .ددرگ  عونمم  اهنآ  یارب  یتسیاب  یم  بش  تاعاس  رد  راک  نانآ ، یحور  یمسج و  شرورپ  یارب  مزال  تاناکما  داجیا  تهج  ناکدوک و  یمسج  هینب  هب  هجوت 

، دنراد رتمک  لاس  هک 16  یلافطا  دروم  رد  دشاب و  یم  عونمم  لاس  زا 18  رتمک  ناکدوک  ندرک  راک  دعب ، هب  بش  تعاس 10  زا  راک ، یللملا  نیب  نامزاس  نیناوق 1948 
راک : “ تسا هدش  فیرعت  نینچ  راک  نوناق  هدام 53  قبط  زور  بش و  اما  .دوب  دهاوخ  دادماب  ات  بش  نیب 10  یلاوتم  تعاس  لوط 12  هب  ینامز  تدم  لماش  تیعونمم  نیا 
هدام رد  زین  و  دراد .” رارق  دادماب  ات 6  نیب 22  نآ  ماجنا  نامز  هک  تسا  ییاهراک  بش  راک  دشاب و  یم  ات 22  دادماب  تعاس 6  زا  نآ  ماجنا  نامز  هک  تسا  ییاهراک  زور ،
زا شیب  تسد ، اب  راب  لمح  کانرطخ و  روآ و  نایز  تخس و  یاهراک  عاجرا  زین  بش و  رد  راک  ماجنا  یفاضا و  راک  عون  ره  عاجرا  : “ میناوخ یم  ناریا  راک  نوناق   83

: تسا هدش  فیرعت  نینچ  راک  نوناق  هدام 80  قبط  ناوجون  رگراک  نمض  رد  .تسا ” عونمم  ناوجون  نارگراک  یارب  یکیناکم  لیاسو  زا  هدافتسا  نودب  زاجم و  دح 
لاس زا 15  رتمک  نارگراک  هب  یفاضا  راک  عون  ره  عاجرا  باسح  نیا  اب  سپ  دوش ”… یم  هدیمان  ناوجون  رگراک  تسا  مامت  لاس  ات 18  نیب 15  شنس  هک  یرگراک  “

.تسا عونمم 

ندمآ شیپ  دراوم  رد  نینچ  مه  اه و  نیشام  هاگراک و  رد  یرورض  تاریمعت  موزل  ای  هثداح و  زورب  تروص  رد  راک  نوناق  هدام 59 و 60  قبط  دنناوت  یم  نایامرفراک 
راک تیعضو  زا  هک  مه  یسک  ره  دننک و  هدافتسا  لاس  ریز 15  یتح  لاس و  زا 18  رتمک  ناکدوک  دوجو  زا  ینوناق  دزمتسد  هفاضا  تخادرپ  اب  ًانثتسا  هداعلا ، قوف  تلاح 
راک ترازو  رد  زین  یناگرا  چیه  دنروآ و  یم  دراو  ناکدوک  رب  ار  ییاهراشف  هچ  هدام  ود  نیا  هب  لسوت  اب  نایامرفراک  هک  دید  دهاوخ  دشاب  هتشاد  عالطا  یرادقم  ناکدوک 

.تسا یمتس  راشف و  هنوگ  ره  لوبق  هب  رضاح  دوخ  راک  ظفح  یارب  لاسدرخ  رگراک  دنک و  لرتنک  ار  تیعضو  نیا  هک  درادن  دوجو 

فلتخم طاقن  یارب  ار  نارگراک  دزم  لقادح  نازیم  تسا ، فظوم  هلاس  همه  راک  یلاعیاروش  : “ میناوخ یم  راک  نوناق  هدام 41  رد  نارگراک  قوقح  دزم و  صوصخ  رد 
یمالسا یروهمج  یزکرم  کناب  فرط  زا  هک  یمروت  دصرد  هب  هجوت  اب  نارگراک  دزم  لقادح  فلا ) دیامن : نییعت  لیذ  یاهرایعم  هب  هجوت  اب  فلتخم  عیانص  ای  روشک و 

یگدنز ات  دشاب  یا  هزادنا  هب  دیاب  دهد  رارق  هجوت  دروم  ار  هدش  لوحم  راک  یاه  یگژیو  نارگراک  یحور  یمسج و  تاصخشم  هکنیا  نودب  دزم  لقادح  ب ) دوش ؛ یم  مالعا 
مشش پاچ  یعامتجا _ نیمأت  راک و  تاررقم  نیناوق و  هعومجم  زا  لقن  هب  ” ) .دیامن نیمأت  ار  دوش  یم  مالعا  یمسر  عجارم  طسوت  نآ  طسوتم  دادعت  هک  هداوناخ  کی 

یمن دزم  شهاک  ای  شیازفا  لماوع  زا  رگید  ترابع  هب  .تسین  رثؤم  دزم ، نازیم  رد  رگراک  نس  هدام 41 ، قبط  سپ  ثرمویک .) تاراشتنا  یناود _ نیسح  مالغ  ، 1377
یمن تیاعر  لمع  رد  نیناوق  عون  نیا  هک  تسا  خلت  تیعقاو  نیا  رگناشن  دهاوش  همه  اما  .دوش  تیاعر  زین  لاسدرخ  نارگراک  دروم  رد  تسیاب  یم  دزم  لقادح  دشاب و 

.دوش

ناریا رد  راك  نس  لقادح 

مامت لاس  زا 15  رتمك  دارفا  ندرامگ  راك  هب   “ ینعی تسا  لاس  رسپ 15  رتخد و  یارب  راك  نوناق  هدام 79  قبط  راك  نس  لقادح  ای  یكدوك  نایاپ  یرگراك ، لئاسم  دروم  رد 
: دراد دوجو  ءانثتسا  ود  دروم  نیا  رد  هتبلا  تسا .” عونمم 

ماجنا هك  یگداوناخ  یاه  هاگراك  نارگراك  زین  یمادختسا و  صاخ  ترارقم  نیناوق و  ریاس  ای  یروشك  مادختسا  نوناق  لومشم  صاخشا  ” راك نوناق  هدام 188  قبط  فلا )
، هجیتن رد  دوب .” دنهاوخن  نوناق  نیا  تاررقم  لومشم  دوش ، یم  ماجنا  یو  لوا  هقبط  زا  كی  هجرد  یبسن  نادنواشیوخ  رسمه و  راك و  بحاص  طسوت  ًارصحنم  اهنآ  راك 

قح دنیآ ، یم  رامش  هب  کدوک  یلو  نوچ  دندنبب ، دادرارق  وا  یامرفراک  اب  کدوک  کی  نیدلاو  رگا  نمض  رد  .دش  دهاوخن  تیاعر  ینارگراك  نینچ  دروم  رد  راك  نس  لقادح 



رد هدش و  هتشون  ناکدوک  راک  نوناق  ذغاک  یور  هک  ناکدوک  راک  تیعونمم  زا  ادج  یلو  دنراد  ار  یصوصخ  یاه  هاگراک  نابحاص  هب  دوخ  دنزرف  نداد  هراجا  یراذگاو و 
.میتسه ناریا  رد  ینابایخ  راک  هدیدپ  هیور  یب  شرتسگ  دهاش  ام  تسا ، هدش  دیکات  نآ  هب  یناهج  یاه  قاثیم 

ناناوجون نازومآراك و  قالخا  ای  یتمالس  یارب  دوش  یم  ماجنا  نآ  رد  راك  هك  یطیارش  ای  نآ  تیهام  تلع  هب  هك  ییاهراك  لغاشم و  رد  راك  نوناق  هدام 84  قبط  ب )
یارب راك  نس  لقادح  ناریا  رد  راك  نوناق  قبط  سپ  تسا .” یعامتجا  روما  راك و  ترازو  اب  رما  نیا  صیخشت  .دوب  دهاوخ  مامت  لاس  راك 18  نس  لقادح  تسا ، روآ  نایز 

قبط یكدوك  نایاپ  نس  ناهج ، یاهروشك  زا  یرایسب  رد  هك  میتفگ  رتشیپ  زین  تسا و  هدش  نییعت  لاس  نآ 15  طیارش  لغاشم و  عون  نتفرگ  رظن  رد  نودب  ناكدوك 
یارب ناناوجون  یارب  راك  نس  لقادح  نآ  رد  هك  ار  یللملا  نیب  ددعتم  یاه  همان  هیصوت  نیناوق و  تحارص  اب  ناریا  نیناوق  اما  .تسا  لاس  کدوک 18  قوقح  نویسناونک 

ءاضما زا  ناریا  یمالسا  یروهمج  میناد  یم  هك  دنچ  ره  دنك  یم  ضقن  ار  هتفرگ  رظن  رد  لاس  یتامدخ 16  کبس و  یاهراك  یارب  زین  لاس و  یتعنص 18  یاهراك 
.دهد یمن  ناشن  یتیمها  نادنچ  نآ  هب  میدش  ركذتم  هكنانچ  لمع  رد  یلو  تسا  هدوب  كدوك  قوقح  نویسناونک  ناگدننك 

اب هك  ار  یا  هلاس  ات 18  دارفا 15  یارب  لغش  عون  یتح 23  ناریا  یمالسا  یروهمج  تلود  .تسا  عونمم  لاس  نس 15  ات  ناكدوك  ندرك  راك  دوجوم ، تاررقم  ساسارب 
ودب رد  ناوجون  هك  تسا  نیا  راك  نوناق  رد  ناناوجون  یریگراك  هب  طرش  .تسا  هدرك  عونمم  دنراد ، راك  رس و  الاب  شاعترا  اب  لیاسو  اب  راك  یراكشوج و  ریظن  یتایلمع 

یاه شیامزآ رگا  دوش و  یم دیدجت  راب  كی  یلاس  لقادح  اه  شیامزآ نیا  .دریگ  رارق  یكشزپ  یاه  شیامزآ دروم  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هلیسو  هب  تسیاب  یم  مادختسا 
رد ناناوجون  ناكدوك و  زا  هدافتسا  نوناق ، نیا  ساسا  رب  .دهد  رییغت  ار  رگراك  لغش  دوخ  تاناكما  دودح  رد  تسا  فظوم  امرفراك  دشاب  هتشادن  بسانت  راك  عون  اب  یكشزپ 

هدش عونمم  اه  ییاونان و  اه … یرگنهآ یزاس ، هشیش  یاه  هناخراك اه ، هناخ زپ  هروك  یفاب ، ولیز  یفاب و  یلاق  یاه  هاگراك اه ، هاگراتشك اه ، یرادماد رد  راك  تانق ، رفح 
.دید اه  هاگراك نیا  زا  یرایسب  رد  ار  راک  ناكدوك  ناناوجون و  ناوت  یم  هک  تساهلاس  اما  .تسا 

یاهروشك زا  دصرد  روشك و 38  رگید  یاهرهش  اهاتسور و  زا  اهنآ  دصرد  هك 42  دنرجاهم  ناشدصرد   80 دنتسه ، نیدلاو  یاراد  ناكدوك  نیا  دصرد  دودح 90  رد 
قبط .درادن  یموهفم  چیه  راک  نوناق  هدام 148  ناكدوك  نیا  یارب  .دنراد  رارق  یگلاس  ات 18  هلصاف 5  رد  ركذم و  اهنآ  دصرد  زین 78  تیسنج  رظن  زا  دنا و  هدمآ رگید 

، نارگراک قوقح  زا  همیب  قح  رسک  دوجو  اب  اما  .دننک  مادقا  دوخ  دحاو  نارگراک  ندرک  همیب  هب  تبسن  یعامتجا ، نیمات  نوناق  ساسا  رب  دنفلکم  نایامرفراک  هطوبرم  هدام 
راك یارب  ناریا  راک  نیناوق  رد  ارچ  .تسین  یتیامح  نوناق  چیه  راک  ناکدوک  یارب  اما  .دراد  دوجو  راك  نوناق  ناریا  رد  .دوش  یمن شرازگ  یعامتجا  نیمات  هب  اهنآ  مان 

زا رت  تخس  ىتح  ىراك  عون  ره  هب  لاسگرزب  دارفا  رانك  رد  دوخ  قوقح  قح و  هب  یئانشآان  یلاسدرخ و  دوجو  اب  اهنآ  دوش ؟ یمن عضو  یطیارش  تاررقم و  ناكدوك ،
اهنآ دنك ، یریگ  ولج  ناكدوك  راك  زا  تسا  هدوب  انب  هك  کدوک  راك  تیعونمم  نوناق  عقاو  رد  .دوش  ىم  هتخادرپ  نانآ  هب  رتمك  اما  دنهد ، ىم  نت  دوخ  ىنس  ىكیزیف و  طیارش 

.تسا هداد  رارق  یرتدیدش  یرامثتسا  تیعضو  رد  ار 

ینوناقریغ لاس  زا 15  رتمک  ناکدوک  یریگراک  هب  لاغتشا و  راک ، نوناق  قباطم  دشاب و  راک  نوناق  یرجم  تسیاب  یم  یمالسا  یروهمج  راک  ترازو  هک  تسا  نشور 
یتحار هب  ناوت  یم  عقاو  رد  .دنک  یریگولج  اه  هاگراک رد  اهنآ  لاغتشا  همادا  زا  لاس ، ریز 15  ناکدوک  یریگراک  هب  هدهاشم  تروص  رد  هک  دراد  هفیظو  راک  ترازو  .تسا 

همانلاس ناگدنسیون  ای  نالوئسم  لیلد  نیا  هب  انب  زاب  دریگ و  یمن رارق  راک  ترازو  نالوئسم  هجوت  دروم  میدرک  هراشا  نآ  هب  هک  یتاررقم  نیناوق و  نیمه  هک  درک  هدهاشم 
هدننک تیامح یاه  هاگتسد نآ  زا  دعب  راک و  ترازو  نیاربانب  .تسا  لاس  ات 14  ناکدوک 10  راک  نآ  دننک و  یم شرازگ  ار  ینوناقریغ  ًالماک  تیلاعف  کی  ًامسر  روشک ، یرامآ 

نیا یهجوت  یب  هب  تبسن  یناگرا  چیه  ناریا  رد  اما  دنراد ، میقتسم  تیلوئسم  نییاپ  نینس  رد  ناکدوک  یریگراک  هب  لمع  لابق  رد  دادما  ی  هتیمک یتسیزهب و  نامزاس  لثم 
زا یرایسب  رد  اه  هاگتسد  تراظن  مدع  ندوب و  لاس  نس و  مک  لیلد  هب  ناکدوک  نیا  بیترت  نیدب  دهد و  یمن  ناشن  تیساسح  ناریا ، دوجوم  یتح  نیناوق  هب  اه  هناخترازو 

.دننک یمن  تفایرد  قوقح  دوخ  راک  یعقاو  شزرا  ساسا  رب  هدش و  رامثتسا  دراوم 

دراد همادا 
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