
 1 

 یحلاص رھچونم

 )٢( مسیلاردف هرابرد یواک و دنک

 
 لاردف تلود لاکشا

 شیادیپ لاردف یاھتلود نردم نارود زاغآ و سناسنر نارود ینایاپ یاھلاس رد ھک دنزاسیم راکشآ اھیسررب ھک نآ مکی
 هدحتم تاراما ،ایلارتسا ،اداناک ،اکیرمآ هدحتم تالایا ،سیئوس یاھتلود نوچمھ لاردف یاھتلود رتشیب ھک نآ مود .دنتفای
 یئاھتلود دوجوم لاردف یاھتلود ھک نآ موس .دندوب لاردف تلود راتخاس یاراد شیوخ شیادیپ زاغآ نامھ زا ... و یبرع
 ھمھ ھک نآ مراھچ .دناھتفای شیادیپ ھتشذگ هدس ۴ یط ھک ناوج دنتسھ یئاھتلود ینعی ،دنتسین ینھک خیرات یاراد ھک دنتسھ
 نآ رگید ھنومن و دوب ھتشذگ رد یوروش ریھامج داحتا نآ ھنومن کی ھک دنتسین کیتارکمد یاھتلود لاردف یاھتلود
 یتلایا یاھتموکح و )یزکرم( لاردف تلود ھک تسا هدش لیکشت سراف جیلخ نانیشنخیش زا ھک تسا یبرع هدحتم تاراما
  .دنتسین کیتارکمد یتفاب یاراد نآ )نانیشنریما(

 یاھراتخاس یاراد لاردف تلود ھک دیسر ھجیتن نیا ھب ناوتیم دوجوم لاردف یاھتلود یاھراتخاس رب انب لاح نیا اب
 .تخادرپ میھاوخ هژورپ نیا ھب یرتشیب یافرژ اب ،دنراد دوجو ھک یلاردف یاھتلود یسررب اب ھطبار رد و تسا نوگانوگ
 .مینکیم یسررب ،دندوجوم ھک ار یلاردف یاھمتسیس اجنیا رد

  1یرایمھ /ینواعت مسیلاردف

 راتخمدوخ یاھتلایا یاھتموکح نآ ساسا رب ھک تسا یراتخاس ،دنمانیم یرایمھ ای و ینواعت مسیلاردف ھک ار یراتخاس
 یگدنز  طیارش ققحت یارب ار ھنیمز )یزکرم تموکح( لاردف تموکح اب و مھ اب یراکمھ قیرط زا دیاب لاردف تلود کی
 رد ھک یمدرم دنرواب نیا رب ینواعت مسیلاردف ناراداوھ ،رگید ترابعھب .دنروآ مھارف روشک قطانم ھمھ رد نوگمھ أبیرقت
 ار یکرتشم لاردف تلود و هدش دحتم مھ اب ھک اجنآ زا ،دنراد قلعت فلتخم ماوقا ھب و دننکیم یگدنز فلتخم یاھتلایا
 راتخمدوخ یاھتموکح ھک نآ رگم تسین یندش رما نیا و دنشاب رادروخرب یناسمھ یگدنز حطس زا دیاب ،دناهدروآ دوجوھب
  .دننک یھارمھ و یراکمھ رگیدکی  اب رگید یوس زا و )یزکرم( لاردف تموکح اب وسکی زا اھتلایا

 رب انب روشک نیا رد .تسا ھتفای ققحت ینواعت مسیلاردف ناملآ رد ھک دنرواب نیا رب مسیلاردف هژورپ نارگشھوژپ رتشیب
 و ناسکی یگدنز طیارش ناملآ طاقن ھمھ رد دیاب یساسا نوناق ١٠۶ دنب زا ٣ هرصبت رب انب نینچمھ و ٧٧ دنب زا ٢ هرصبت
 لاردف تلود تارایتخا دودح یساسا نوناق رد لیلد نیمھ ھب .دشاب ھتشاد دوجو »تخاونکی یگدنز تابسانم« نینچمھ
 یاھتموکح رادتقا و رایتخا هزوح رد ،دشاب ھتشاد رارق رھپس نآ زا نوریب ھچنآ رھ و تسا هدش نییعت )یزکرم تلود(
 تموکح نیناوق راتخاس نیا رد .دنشاب ھتشاد دوجو دنناوتیمن مھ یفان نیناوق ینواعت مسیلاردف رھپس رد .دریگیم رارق یتلایا
  .دننک بیوصت لاردف تلود نیناوق یفان و داضت رد ینیناوق دنناوتیمن یتلایا یاھسلجم و دناهدننکنییعت لاردف

 2یتباقر مسیلاردف

 یرایسب یسررب رب انب .تسا لاردف تلود کی ھب قلعتم راتخمدوخ یاھتلایا نایم تباقر لصا رب ینتبم یتباقر مسیلاردف
 نیا زا دوخ یاھواک و دنک رد و دراد دوجو یتباقر مسیلاردف اکیرمآ هدحتم تالایا و سیئوس یاھروشک رد نارگشھوژپ زا
 .داد میھاوخ رارق یسررب دروم رتھبناجھمھ و رتشیب ار یتباقر مسیلاردف هژورپ روشک ود

 ،داصتقا رتشیب ھچ رھ یئافوکش ببس دناوتیم اھتلایا نایم تباقر ھک دنرواب نیا رب یتباقر مسیلاردف هژورپ ناگدننیرفآ
 لصا و هدیئور یرادھیامرس یدیلوت تابسانم شیادیپ دنور نطب زا یتباقر مسیلاردف ،رگید ترابعھب .دوش نواعت و گنھرف
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 یئاھروشک رد یتباقر مسیلاردف ھک نآ رگید .تسا هدینت مھ ھب لاردف تلود کی یاھتلایا تباقر لصا ھب ار رازاب رد تباقر
 داحتا زا سپ لقتسم یاھتلود ھک اجنآ زا و دناهدمآ دوجوھب دوجوم تلود دنچ ھنابلطواد داحتا زا ھک تسا ھتفای ققحت
 نیشیپ قوقح ندش دودحم زا ،دوب نکمم ھک اجنآ ات دندیشوک ،دنتشگ لدب دیدج تلود یتلایا یاھتموکح ھب شیوخ ھنابلطواد
 نیا ھب .دنشاب رادروخرب نیشیپ قوقح زا شیوخ یتلایا تسایس نییعت رد ،دوب نکمم ھک اجنآ ات و دننک یریگولج شیوخ
 رد یتلایا رھ ات دش ببس ون یاھتلایا رھپس رد نیشیپ یاھتلود یداصتقا و یسایس لالقتسا ظفح اھتلود نیا رد بیترت
 مسیلاردف هدودحم رد یتلایا یاھتموکح بیترت نیا ھب .دشاب شیوخ تلایا مدرم عفانم نیمأت یپ رد رگید یاھتلایا اب تباقر
 متسیس نیا رد .دنرادروخرب یاهدرتسگ لالقتسا زا ... و شرورپ و شزومآ ،داصتقا ،قوقح یاھهزوح رد یتباقر
 یاھتلایا زا یتح و یجراخ یاھھیامرس بذج اب دشوکیم یتلایا تلود رھ و دنرادن مھ لابق رد یتیلوئسم یتلایا یاھتموکح
  .دوش رگید یاھتلایا یداصتقا یدب ببس شالت نیا رگا یتح ،دنک نیمضت ار دوخ تلایا یداصتقا دشر رگید

 یاھهزوح رد دنناوتیم دوخ و دنرادروخرب یرایسب تارایتخا زا راتخمدوخ یاھتلایا یتباقر مسیلاردف رد ھک نآ هدیکچ
 یاهدرتسگ رایسب یراذگنوناق قح زا راتخمدوخ یاھتلایا یتباقر مسیلاردف رد .دننک نییعت ار شیوخ تشونرس فلتخم
 ای و دنرادن دوجو ای رگید یاھتلایا رد ھک دننک یئارجا و بیوصت ار ینیناوق یدراوم رد دنناوتیم یتح و دنرادروخرب
 تیعونمم و مادعا نیناوق اکیرمآ تلود یاھتلایا زا یخرب رد ھک مینیبیم ھنومن یارب .تسا نآ فالخ اھتلایا نآ نوناق
 اھتلایا نیا نیناوق ھک یطیارش تحت نینج طقس و هدش وغل مادعا مکح اھتلایا زا رگید یخرب رد و دنراد دوجو نینج طقس
 .دنزاجم ،دناهدرک نیعم

 یموق مسیلاردف

 طیارش رب انب و دندمآ دیدپ یموق یاھتلود ،یموق دنچ یاھتلود شیادیپ زا شیپ ھک دنرواب نیا رب یموق مسیلاردف ناوریپ
 یموق لاردف تلود بیترت نیا ھب و دندش رگید ماوقا اب داحتا ھب روبجم دوخ زا عافد یارب یموق یاھتلود زا یخرب یخیرات
  .دنیوگیم نخس نابز راھچ ھب ھک تسا هدش لیکشت یماوقا زا ھک دشابیم سیئوس تلود شیادیپ نآ ھنومن کی ھک دمآ دیدپ

 ریفوت دنناوتیم ننس و تاداع ،بادآ ،نابز ،یگنھرف یاھیگژیو زا یرادروخرب رطاخھب ھک تسا مدرم زا یھورگ موق
 ھتفریذپ هژیو یھورگ ای و موق ھباثم ھب زین رگید ماوقا و اھهورگ یوس زا و دنزاس راکشآ ار اھهورگ و مدرم رگید زا دوخ
  .تسا نآ رولبت موق کی ھب یگتسباو ھک دیآیم دیدپ زین یموق یھاگآدوخ یموق تیوھ شیادیپ اب رگید ترابعھب .دنوش

 یناسنا هورگ کی دنرواب نیا رب یخرب .دنتسھ یلک شنیب ود یاراد موق تاصخشم اب ھطبار رد نارگشھوژپ ھک نآ رگید
 لباقریغ ھک یلماوع ،دشاب کرتشم داژن و خیراتشیپ ،نیمزرس ،نابز یاراد ھک دوش هدیمان موق دناوتیم یماگنھ طقف
 زا یموق تیوھ شیادیپ رد ینھذ یاھھصخشم ھک دنرواب نیا رب 3یرگهزاس یروئت وریپ نارگشھوژپ اما .دناینوگرگد
 ار شیوخ یموق و یھورگ یاھیگتسباو نتسیزمھ اب و یعامتجا یگدنز دنور رد مدرم اریز ،دنرادروخرب یدیلک یشقن
 یاھینوگرگد راچد خیرات نطب رد یموق تیوھ تشادرب نیا رب انب .دنوش نوگرگد  مادُم دنناوتیم ھک یلماوع ،دننیرفآیم
 ببس یتح و دننک رییغت یئانبور و ریز یاھینوگرگد ساسا رب دنناوتیم یموق یاھهورگ یاھتیوھ ینعی ،ددرگیم فرژ
  .دنوش یرگید موق رد موق کی بذج

 کرتشم داژن و خیراتشیپ ،نیمزرس ،نابز ھب ھتسباو ار یموق تیوھ ھک یبازحا طقف دوشیم راکشآ بیترت نیا ھب
 دوخ ناوتیم یناسآ ھب رییغت لباقریغ لماوع نیا رب ھیکت اب اریز ،دنشاب یموق مسیلاردف ققحت یپ رد دنناوتیم ،دنرادنپیم
 ھک نآ رگید .تشادرب ماگ »یلم تلود« ققحت تھج رد »تلم« و »تیلم« ھب موق لیدبت اب و تخاس ادج ماوقا رگید زا ار
 موق ھلوقم اب دناوتیم یناسآھب »تلم -تلود« هدیدپ  تروصنآ رد ،میرادنپب یعامتجا رابت هدنریگربرد ار »تلم« هاگرھ
 ھمھ ینعم نیا رد .دناهدش وحم و بذج ماوقا و اھهورگ ھمھ »تلم« نطب رد اریز ،دریگ رارق ریذپانیتشآ یداضت رد
 -تلود« کی ھب ھتسباو دنورھش ھباثمھب دناوتب ات دوشیم ھتفرگ وا زا یموق و یداژن ،ینید هورگ کی ھب درف یاھیگتسباو
 شنیرفآ ببس یناسآ ھب دناوتیم یموق مسیلاردف هدیدپ اما .ددرگ رادروخرب یدنورھش یقوقحربارب زا کیتارکمد »تلم
 یشقن یموق نابز و یگتسباو اھنآ رد ھک یموق یاھتلایا ھب روشک کی میسقت اب اریز ،دوش یدنورھش یقوقحرباربان
 قوقح ھمھ زا دنناوتیمن ،دنیزیم نیمزرس نآ رد اما ،دنرادن قلعت موق نآ ھب ھک ینادنورھش ،دننکیم یزاب هدننکنییعت
    .دنوش دنمهرھب شیوخ یدنورھش

  5ھناگود مسیلاردف و 4یاھیداحتا مسیلاردف ھسیاقم

 زین »یاھیداحتا مسیلاردف« ار نآ یسایس شناد رد ھک دراد دوجو »ینواعت مسیلاردف« ناملآ رد ھک میدش روآدای شیپ رد
 .درمشرب نینچ ناوتیم ار یاھیداحتا مسیلاردف یاھیگژیو .دنمانیم
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 )یزکرم( لاردف تموکح یاھیئاناوت و تارایتخا ینعی ،تسا نیئاپ ھب الاب زا اھیئاناوت و تارایتخا میسقت متسیس نیا رد -１
 رادروخرب یاهدرتسگ یراذگنوناق قح زا لاردف تموکح ،رگید ترابعھب .تسا یتلایا یاھتموکح زا رتشیب رایسب
  .دنتسھ دوخ یاھتلایا رد نآ یارجا و نیناوق نآ زا یوریپ ھب فظوم یتلایا یاھتموکح و تسا

 رب ،دنوشیم اھتلایا قوقح ھب طوبرم ھک اجنآ ات »اھتلایا سلجم« قیرط زا دنناوتیم زین یتلایا یاھتموکح -２
 .دنھن ریثأت لاردف تموکح یاھتسایس

 ھمھ رد رگیدکی اب یرایمھ و یراکمھ ھب روبجم اھتلایا یاھتموکح و لاردف تموکح »اھتلایا سلجم« دوجو اب -３
 ھبناج ود یراکمھ نیا یاھداھن و اھمسیناکم »یاھیداحتا مسیلاردف« رد زین لیلد نیمھھب .دنیراذگنوناق یاھهزوح
 .دنرگیدکی اب یرایمھ و یراکمھ ھب فظوم زین یتلایا یاھتموکح مسیلاردف نیا رھپس رد ھک نآ رگید .دناهدش ینیبشیپ
 یاھتموکح نایم یراکمھ هژورپ درُبشیپ یارب اھداھن زا یاھکبش دیاب »یاھیداحتا مسیلاردف« متسیس رد ھک نآ هدیکچ
 .دنشاب ھتشاد دوجو یتلایا

 رد ھک تسا مسیلاردف زا یلدُم »ھناگود مسیلاردف« .دنمانیم زین »ھناگود مسیلاردف« ار یتباقر مسیلاردف یسایس شناد رد
 یکدنا کرتشم طاقن زا مھ اب ،تسا نکمم ھک اجنآ ات دیاب یتلایا یاھتموکح و )یزکرم( لاردف تموکح نآ رھپس
 یاھتموکح و )یزکرم( لاردف تموکح نایم تارایتخا میسقت وسکی زا ھک اجنآ زا وگلا نیا رب انب .دنشاب رادروخرب
 یاهدرتسگ رایسب یئارجا و یراذگنوناق یاوق زا یتلایا یاھتموکح رگید یوس زا و تسا هدش نییعت فافش رایسب یتلایا
 ھک ھنوگنامھ .تسا کدنا رایسب یتلایا یاھتموکح و لاردف تلود نایم نواعت و یراکمھ ھب زاین ھجیتن رد ،دنرادروخرب
 اب .دنراد دوجو سیئوس روشک و اکیرمآ هدحتم تالایا رد »ھناگود مسیلاردف« ای و یتباقر مسیلاردف یوگلا ،میتشون شیپ رد
 یحطس نآ زا رتشیب رایسب یتلایا یاھتموکح و )یزکرم( لاردف تموکح نایم یئادج اکیرمآ یساسا نوناق رب انب ھک نیا
 و یتسیزطیحم ،یداصتقا یاھترورض لاح نیا اب ،دراد دوجو »یاھیداحتا مسیلاردف« ای و ینواعت مسیلاردف رد ھک تسا
 طباور سیئوس رد نینچمھ و هدحتم تالایا رد یتلایا یاھتموکح و لاردف تموکح نایم ات دناهدش ببس یعامتجاءافر
 »یاھیداحتا مسیلاردف« ای و ینواعت مسیلاردف متسیس ھب یاهزادنا ات ار لاردف متسیس نیا ھک دشاب ھتشاد دوجو یلباقتم یراکمھ
 ھکلب و درادن یناوخمھ یسایس یاھهدیا اب ھشیمھ یعقاو یگدنز ھک دوشیم راکشآ بیترت نیا ھب .دزاسیم کیدزن
 ھک اجنآ زا ،زین لیلد نیمھھب .دنوش تیعقاو اب دوخ قیبطت ھب روبجم یسایس یاھهدیا ات دنوشیم ببس ینیع یاھترورض
 متسیس نارگشھوژپ زا یخرب ،دبای ققحت هدحتم تالایا رد دیاش و دیاب ھک ھنوگنآ تسا ھتسناوتن »ھناگود مسیلاردف« هژورپ
 تسایس دوخ یاھیئاناوت  اب ھطبار رد یتلایا رھ وگلا نیا ھیاپ رب .دنمانیم زین 6»ھنایارگادج مسیلاردف« ار روشک نیا یسایس
 ار یداضتم نیناوق  عوضوم کی هرابرد دنناوتیم فلتخم یاھتلایا یقوقح متسیس ھجیتن رد و دنکیم نییعت ار شیوخ
 لاردف تلود و یتلایا یاھتلود یاھداھن نایم متسیس نیا رد ھک نآ رگید .دننک یئارجا یتلایا تلود رھپس رد و بیوصت
 ار دوخ یدرکراک هزوح مادک رھ یتلایا یاھتلود و لاردف تلود یرادا یاھنامزاس ھکلب و درادن دوجو یلباقتم ھطبار
 سیلپ اکیرمآ هدحتم تالایا رد ھنومن یارب .دننکیم تباقر مھ اب یدراوم رد و دنتسین وگخساپ رگیدکی ھب تبسن و دنراد
 و سیلپ ھک نآ لاح ،دنتسھ انس و هرگنک سلجم ود ھبوصم نیناوق عبات لاردف تلود یاھهاگداد نینچمھ و لاردف تلود
 ألماک دنناوتیم یھاگهاگ نیناوق نیا و دنتسھ یتلایا یاھسلجم رد هدش بیوصت نیناوق عبات یتلایا یاھتلود یئاضق یاھداھن
  .دنرادن ،دنوشیم بیوصت لاردف تلود سلجم رد ھک ینیناوق نیودت رد یشقن اھتلایا متسیس نیا رد .دننک یفن ار رگیدمھ

         ؟یبلطھیزجت ای مسیلاردف

 یسایس تابسانم هاگرھ دنناروابب ناریا رد مسیلاردف هژورپ نافلاخم ھب دنشوکیم ناریا رد یموق یاھنامزاس زا یخرب
 دنچ ھب ناریا دوز ای رید ،دباین ققحت ناریا زا لماک یئادج قح زا یموق راتخمدوخ یاھتلود یرادروخرب اب هارمھ یلاردف
 یبلطھیزجت اب و ظفح ار ناریا تدحو ناوتیم مسیلاردف ققحت اب یموق یاھهورگ نیا رواب ھب .دش دھاوخ ھیزجت تلود
  .درک هزرابم

 یراتخاس یاراد وسکی زا ،دننکیم هزرابم یموق لاردف تلود ققحت یارب ناریا رد ھک یموق یسایس یاھهورگ نم رواب ھب
 ھک درُک یاھنامزاس ھنوگچ ھک مینیبیم اجنآ رد .دناهدوبن نینچ قارع درُک یاھنامزاس ھک ھنوگنامھ ،دنتسین کیتارکمد
 ینکشنوناق اب و دناھتفرگ دوخ رایتخا رد ار قارع ناتسدرک تلایا فلتخم یاھشخب ،دنتسھ یموق یاھیگتسباو یاراد
 تلایا تموکح ریزوتسخن ھک ینازراب دوعسم ھک نآ رگید .دنشخب میکحت قطانم نآ رد ار دوخ یسایس تردق دنشوکیم
 زا ،داد دھاوخ تسد زا یتلایا سلجم رد ار دوخ تیرثکا تاباختنا یرازگرب اب تسنادیم نوچ ،دوب قارع راتخمدوخ
 لالقتسا مودنارفر یتسیلوپوپ هژورپ ،دنک جیسب دوخ دوس ھب ار یمومع راکفا ھک نآ یارب و درک یراددوخ نآ یرازگرب
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 زا یشخب و دروخ تسکش هژورپ نآ یمالسا یروھمج میژر تلاخد ھجیتن رد ھک درک هدایپ ار قارع زا ناتسدرک تلایا
 ھک نآ اب .داتفا قارع یزکرم تلود یماظن یاھورین تسد ھب ،دوب ھگرمشیپ یاھورین لاغشا رد نامز نآ ات ھک یقطانم
 دوخ لرتنک تحت ار یتلایا تموکح ینازراب هداوناخ زونھ اما ،دش یسایس تردق زا یریگهرانک ھب روبجم ینازراب دوعسم
 ناتسدرک راتخمدوخ تلایا رد ھک مینیبیم بیترت نیا ھب .دنکیم یراددوخ یتلایا سلجم تاباختنا یرازگرب زا نانچمھ و دراد
   .تسا یدنورھش قوقح و کیتارکمد تابسانم ھتفاین ققحت ھک یزیچ قارع

 یئاھروشک ینابیتشپ زا یرادروخرب نودب ھجیتن رد و دنتسھ یکدنا ناراداوھ یاراد ناریا یموق یاھنامزاس ھک نآ رگید
  .دنشاب ھتشاد یشقن ناریا یسایس هدنیآ رد دنناوتیمن ،دنناریا ھیزجت ناھاوخ شیوخ یاھقطنم عفانم ققحت یارب ھک

 رد ار دوخ یسایس تاناکما وسکی زا ناریا درُٰک یسایس نامزاس ۴ ھک تسا هدش راکشآ ،دناھتفای راشتنا ھک یرابخا رب انب
 میژر یشاپورف و ناریا ھب اکیرمآ شترا یماظن ھلمح زا سپ ھک دیما نیا ھب ،دناهداھن یمالسا یروھمج نانمشد رایتخا
 راتفر نیا .دنایمالسا یروھمج میژر اب هرکاذم یپ رد رگید یوس زا و دنروآ تسدھب یھالک دمن نآ زا دنناوتب یمالسا
 ھب و هربوت و روخآ دنھاوخیم نامزمھ اھنامزاس نیا ناربھر ھک دھدیم ناشن یندم فرع ھنوگرھ دمآ فالخ و داضتم
  .تسا یندشان ھک دنشاب ھتشاد ار امرخ و ادخ رگید ترابع

 ٢٠١٩ ھیئوژ

 دراد ھمادا
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