
 و سیلگنا طسوت و هدش جردنم یساسا نوناق رد ھک تسا یساسا تیعقاو کی  نیا .تسا نیچ زا یشخب گنکگنھ
 مھزگرھ و ،تسین لقتسم روشک کی و ،تسا نیچ زا یرادا ھقطنم کی گنکگنھ .تسا هدیدرگ تقفاوم نیچ نینچمھ
 ھجاوم تالمح اب ھھبج نیدنچ رد نامزمھ روطب نیچ ...دومن لاغشا و بصغ روزاب ارنآ ایناتیرب ھکینامز یتح ،هدوبن
 و رابکی و دنیامن عافد دوخ بالقنا زا ھک دراد نیچ مدرم تردق و تمواقم ،یرادیاپ ،تسارف ھب زاین نیا و تسا هدش
 رد ار اکیرمآ و ایناتیرب یاھمچرپ ھکیئاھنآ .دنزاس اھر مسیلایرپما و رامعتسا ھطلُس رش زا ار ناشدوخ ھشیمھ یارب
 زا هدنامزاب مسجت اھنآ .دنتسین نیچ هدنیآ اھنآ .دنتخاس راکشآ ار دوخ تیھام ،دندروآرد زازتھا ھب گنکگنھ تاضارتعا

 .دنتسھ خیرات ناتسروگ زا ھتساخرب یاھ هدرم ،ھتفردایزا تارطاخ و خوسنم رصع کی
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 تسا هدش ینیون ھلحرم دراو نیچ ھیلع اکیرمآ »یبیکرت گنج«

 
 ھتشذگ یاھ یبماز و نیچ

 
 ،هدش تیادھ نیچ ھیلع ھک ایلارتسا و اداناک ات ھتفرگ سیلگنا زا ،شا هدناشن تسد یاھروشک هورگ و اکیرمآ یبیکرت گنج
 .تسا هدش یدیدج ھلحرم دراو
 
 یایرد رد نیچ ھیلع یمئاد تاکیرحت و مارآ سونایقا ھب اکیرمآ ییایرد و ییاوھ یاھورین هدرتسگ لاقتنا ،ھلحرم نیلوا
 .دوب ناویات ھگنت و یبونج نیچ
 
 .دوب نیچ برغ و تبت رد هژیوب ،تیلقا نامدرم اب نیچ راتفر هرابرد نیغورد تاعالطا داجیا ،ھلحرم نیمود
 
 ییاھروشک طسوت یتاغیلبت رازراک نیا ،دنکیم ھکوش ار ینیع رظان رھ نادجو ھک ،یرشب قوقح نیناوق ضقن مغریلع
 رشب قوقح ضقن دروکر نیرتدب دوخ یموب نامدرم اب طابترا رد ھک تسا هدش ھتفرگ ماجنا ایلارتسا و اداناک ،اکیرمآ دننام
 ،دننک عانتما دوخ تیلقا نامدرم ھب تبسن ضیعبت و یکیزیف تالمح زا دنتسین رضاح ھکیناسک ،دنراد ناھج رد ار
 .دنا هدش یگنھرف و یکیزیف ماعلتق هدربمان یاھروشک یاھ تلود طسوت اھنرق ھک ییاھتیلقا
 
 نیب تراجت ،نیچ یداصتقا ھعسوت ھب )ءاکرش و اکیرمآ( تاغیلبت و ،درکن تعانق مھزاب اکیرمآ ھکنیا ،ھلحرم نیموس
 و تاسیسأت رگید و ،نیچ ھعسوت کناب ،نآ دنبرمک و مشیربا هداج راکتبا ،یاھگناش یراکمھ نامزاس ،نآ یللملا
 زا یماھتا ؛تسا هدش ناھج لرتنک تھج شالت ھب مھتم نیچ قیرط نآ زا ھک ،تفای شرتسگ نیچ یناگرزاب تاراکتبا
 تمواقم ناھج لرتنک تھج اکیرمآ شالت ربارب رد ھک ار نمشد ای تسود ،رگید یاھروشک ھک ییاھروشک نامھ فرط
 .دننکیم دیدھت یا ھتسھ یدوبان ھب ،نآ زا رتدب ای یداصتقا میرحت و ھکولب ھب ،دنک
 
 میرحت و ھکولب اساسا ھک ،تس یھیبنت »یاھ ھفرعت« اب نیچ یداصتقا بیرخت تھج اکیرمآ شالت ،ھلحرم نیمراھچ
 اما ،تسا یتیعقاو نیچ ندروآرد ونازب ھکلب ،تسین نیازا رتھب یراجت تالماعم ،فدھ .تسا ینیچ یاھ ھلومحم ندرک
 حرطم یوناث ،یلصا فدھ ھب تبسن ناگدننکدیلوت و نازرواشک ،ییاکیرمآ ناگدننک فرصم رب اھ ھفرعت نیا یفنم ریثأت
 .دنا هدش
 
 ھتفرشیپ یروآ نف تکرش دشرا ریدم ،وژناو گنیم ینوناقریغ تشادزاب و شیابُر اب و ھتشذگ لاس رد ،مجنپ ھلحرم
 یارب دوخ ناگدناشن تسد نتخاسروبجم تھج اکیرمآ هدرتسگرازراک اب یگنھآمھرد ھک ،داد خُر نیچ یواووھ
 رد زونھ اکیرمآ روتسد ھب و دوخ تساوخ مغریلع وژناو گنیم .تسا تکرش نآ اب یتالماعم ھنوگرھ نتشاذگرانک
  .دنا ھتفرگ رارق یپ رد یپ تالمح دروم اداناک و ایلارتسا ،اکیرمآ رد اھ ینیچ .تساداناک
 



 رد ھیقب و اداناک ،سیلگنا ،اکیرمآ طسوت ھک تسا یشروش ،یبیکرت گنج نیا رد ،)مشش ھلحرم( ھلحرم نیرخآ
 دنناوتب ات دنک نارگبوشآ بوکرس ھب روبجم ار نیچ ھک دنا هدرک یحارط ییاھکیتکات و ،تسا هدش کیرحت گنکگنھ
 و دننک لالقتسا مالعا نیچ زا ھک دنروایب راشف گنک گنھ »نیضرتعم« ھب ای و ،دنیامن دیدشت ار دوخ ینیچدض تاغیلبت
 .دننک تیامح اھنآ زا روز زا هدافتسااب مھ دعب
 
 و ،درک ییویرانس نینچ ھب دیدھت ینمضروطب ،٢٠١٩ توا ١٢ رد یا ھینایب رد ،ییاکیرمآ مھم روتانس ،لنوک کم چیم
 یبقاوع ،دنک بوکرس ار اھنآ  ھچنانچ و ،دریگن ار تاضارتعا یولج ھک دھدیم راطخا نیچ ھب اکیرمآ ھک تشادراھظا
 اھتسیشاف هایس نھاریپ ،شابوا و لزارا یاھ شوپ هایس سابل زا ھک تسا یعدم اکیرمآ ،رگید ترابعب .دراد شیارب
 اب دیاب ،تسا هدرک راھظا اھراب نیچ تلود ھک ھنوگنامھ اما ،تسکانرطخ رایسب دیدج ھلحرم نیا .درک دھاوخ تیامح
 .دوش هرادا نیچ مدرم تردق و تسارف
 
 رد ثداوح نیا تشپ موش و کیرات ناتسد اکیرمآ و سیلگنا ھک دراد دوجو یناوارف دھاوش و کرادم ،رضاح لاحرد
 اب ءالکو یتح ھک دومن اعدا برغ ،دنتسویپ تاضارتعا ھب گنک گنھ یالکو نمجنا ھکیماگنھ .دنتسھ گنک گنھ
 ای و یسیلگنا یالکو ای نمجنا نیا ناربھر اما .دندرک شالت  مدرم یارب تلادع یارجا تھج تاضارتعا زا تیامح
 ھک ،یندم رشب قوقح ھھبج حالطصاب سیئر ،ناچ یمیج دننام ،دنتسھ رقتسم ندنل رد روکذم یقوقح یاھتکرش یاضعا
 یقوقح ھسسٔوم رد یرگید تسدمھ ،مل نیوک ای .تسا هدش لیکشت نیچ زا گنکگنھ ییادج فدھاب ٢٠٠٢ لاس رد
 اکیرمآ تاماقم اب هدنیآ ھتفھ تسرارق ھک یندم بزح نیچدض یاضعا ،گنویا نیولا و کاووک وتسا و ،ندنل رد رقتسم
 .دننک رادید
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 زا یخرب ،تسا هدش گنکگنھ لالقتسا ناھاوخ )یسیلگنا و ییاکیرمآ تاماقم اب( دوخ رگید یاھ تاقالم رد کاووک
 یسایس نوناق نامرف ھب ھک تسا هدرک اضاقت اکیرمآ زا و دنا هدش تیامح اکیرمآ یلم تینما یاروش طسوت اھتاقالم نیا
 ھب گنکگنھ اب ھک دنکیم دھعتم یمکحرودص ھب ار اکیرمآ روھمج سیئر ھک دراوم ھلمجزا ،دوش لسوتم گنکگنھ
 ھکاریز ،دوشیم دراو تراسخ نیچ تراجت لک ھب ،ھجیتنرد .دیامن راتفر یتراجت روما رد ھناگادج یورملق ناونع
 دریگب میمصت رگا ،دوش لسوتم نوناق نیا ھب دناوتیم روھمج سیئر  .دیآ یم گنکگنھ قیرط زا نیچ دمآرد زا یرایسب
 ».دوش راتفر نآ اب نیچ ھیقب زا ھناگادج روطب ھک  دنک ھیجوت و ،تسین راتخمدوخ یفاک هزادنا ھب« گنکگنھ ھک
 
 شزرا نوناق ناونعاب یا ھجیال ،زورک دت ییاکیرمآ روتانس ،نوناق نیا زا هدافتسا تھج ،کاووک تساوخرد رب ھفاضا
 نیچ طسوت گنکگنھ رامثتسا یگنوگچ درومرد« دھاوخیم روھمج سیئر زا ھک ،تسا هداد ھئارا ار گنکگنھ یراذگ
  .دھد شرازگ »اکیرمآ نیناوق ندزرود رد
 
 توا١٣ رد زمیات کرویوین .درادن ،دندوب راودیما اھنآ ھک ار یرثا نیچدض یتاغیلبت رازراک ھک دسریمرظنب اما

 تاماقم .»تسا ھتخادنا هارب ناگدننک ضارتعا ھیلع یتاعالطادض گنج کی نیچ« :ناونع اب تشون یا ھلاقم ،٢٠١٩
 ور ار اھنآ تسد گنکگنھ لتھ رد ،ضرتعم ناربھر اب تاقالم رد لبق ھتفھ ھکنیا زا نیگمرش اکیرمآ یرگلوسنک
 اب دروخرب تھج شالت نینچمھ و سیلگنا و اداناک ،اکیرمآ طسوت نیضرتعم زا تیامح راکشآ تاراھظاو ،هدرک
 قیاقح اب ات دننک شالت ھک تسا هدرک روبجم ار اکیرمآ یتاعالطا یاھسناژآ نونکا ،لقتسم تلود کی ناونعب گنکگنھ
 .دننک لثم ھب ھلباقم ،تسا تاعالطادض دیوگیم نیچ ھکیزیچرھ ھکنیا مالعا اب و ،نیچ
 
  :تسا هدش راکشآ ھلاقم زا حیضوت نیا رد سیلگنا و اکیرمآ فادھا

 و ،دنامیمیقاب نیچ یتینما متسیس زا جراخ ،دنادرگرب نیچ تموکح ھب ١٩٩٧ لاس رد ارنآ ایناتیرب ھک ،گنکگنھ«
 لرتنک نودب یگدنز تھج رھش یدازآ ظفح .تسا ھتسشن ناھج نیالنآ تامیسقت نیرتقیمع زا یکی رانکرد ،نیاربانب
 ».تسا هدش ریخا تاضارتعا کیرحت ھب رجنم ھک تسا هدش لیدبت یلیالد زا یکی ھب نونکا ،یلصا نیمزرس
 
 سیلگنا ھکینامز ،دنکیم نایب ار نیچ و سیلگنا نیب قفاوت و ،تسا هدش ھتشارفا یساسا نوناق لباقم رد ھینایب نیا
 لیروآ ۴ رد ھک نوناق نیا .دیوگیم ھچ یساسا نوناق مینادب ھک میراد زاین ام .دومن تقفاوم گنکگنھ کرت ھب تیاھنرد

 ھمدقم رد ،درادیم ررقم ١٩٩٧ھیئوژ ١ خیرات رد نیچ ھب ار گنکگنھ ورملق یراذگاو خیرات و ،تسا هدش مالعا١٩٩۴
  :دیوگیم شا



 
 ایناتیرب طسوت ١٨۴٠ لاس رد کایرت گنج زا سپ ورملق نیا ؛تسا هدوب نیچ ورملق زا یشخب مایالا میدق زا گنکگنھ«
 ،دندرک ءاضما ،گنکگنھ ھلئسم هرابرد ار یکرتشم ھینایب ایناتیرب و نیچ یاھتلود ،١٩٨۴ ربماسد ١٩ رد .دش لاغشا
 ،تفرگ دھاوخرس زا ١٩٩٧ ھیئوژ ١ زا ار گنکگنھ رب تیمکاح لامعا نیچ قلخ یروھمج تلود ھک دندومن حیرصت و
 ».درک هدروآرب گنکگنھ لوصو یارب ار نیچ مدرم تدم ینالوط کرتشم هدرورپ یوزرآ ،بیترت نیدب و
 
 نتفرگرظنرداب و ،گنکگنھ تابث و قنور ظفح ،نیچ یضرا تیمامت و یلم تدحو رب دیکأت نمض نیچ قلخ یروھمج
 نوناق ٣١ هدام دافم ربانب ،گنکگنھ رب تیمکاح لامعا یریگرسزا ضحم ھب ھک تفرگ میمصت ،نآ یاھتیعقاو و خیرات
 ،»متسیس ود ،روشک کی« لصا تحت ھک ،دنک داجیا گنکگنھ رد هژیو یرادا ھقطنم کی ،نیچ قلخ یروھمج یساسا
 طابترا رد نیچ قلخ یروھمج یساسا یاھتسایس .دش دھاوخن لامعا گنکگنھ رد شیاھتسایس و یتسیلایسوس متسیس
 .تسا هدش هداد حرش تایئزج اب ایناتیرب و نیچ کرتشم ھینایب رد نیچ تلود طسوت گنکگنھ اب
 
 گنکگنھ هژیو یرادا ھقطنم یساسا نوناق ھلیسونیدب ،نیچ قلخ یلم هرگنک ،نیچ قلخ یروھمج یساسا نوناق قبط
 یروھمج یساسا یاھتسایس یارجا زا نانیمطا لوصح تھج یرادا ھقطنم کی ،دنکیم بیوصت ار نیچ قلخ یروھمج
 ».دنامنیم نییعت ار دوش یلمع گنکگنھ صاخ یرادا ھقطنم رد دیاب ھک ییاھمتسیس و ،گنکگنھ رد نیچ قلخ
 
 و سیلگنا طسوت و هدش جردنم یساسا نوناق رد ھک تسا یساسا تیعقاو کی  نیا .تسا نیچ زا یشخب گنکگنھ
 مھ زگرھ و ،تسین لقتسم روشک کی و ،تسا نیچ زا یرادا ھقطنم کی گنکگنھ .تسا هدیدرگ تقفاوم نیچ نینچمھ
  .دومن لاغشا و بصغ روزاب ارنآ ایناتیرب ھکینامز یتح ،هدوبن
 
 زا ،نیچ لرتنک زا دازآ ینعی ،ھتشادن دوجو زگرھ ھک دنراد یزیچ ظفح رد شالت نیضرتعم ھک ییاعدا نیا ،نیاربانب
 متسیس ھک داد هزاجا گنکگنھ ھب نیچ ھک تیعقاو نیا .تسا یلعج ،تسا هدمآرد نیچ لرتنک تحت گنکگنھ ھکیتقو
 رتدوز ای دعب لاس ۵٠ ار مسیلایسوس دناوتیم نیچ ھک تیعقاو نیا .دنکیم تباث ارنیا ،دنک ظفح ار دوخ یراد ھیامرس
 .دنکیم تباث ارنیا زین ،هژیو طیارش ققحت تروصرد ،دنک لامعا
 
 ھب ھباشم ھک ،دوب گنکگنھ و نیچ یلصا نیمزرس نیب دادرتسا نوناق دروم دوجو ،اھ بوشآ تھج ،)ھناھب(نیلوا
 ینبم نیچ رارصا ھک تسا ییاعدا ،)ھناھب(نیمود .دراد دوجو اکیرمآ یاھ تلایا و اداناک یاھ ناتسا نیب ھک تسیدراوم
 هدومن وغل ،تسا هدش هداد گنکگنھ ھب ھک ار یدودحم یراتخمدوخ یعونب ،)گنکگنھ(ورملق رب دوخ تیمکاح رب
 .تسا ساسا و ھیاپ یب مھنیا ھک ،دنکیم دیدھت ار یراتخمدوخ نیا و ،تسا
 
 ار اکیرمآ نینچمھ ای ،دومن میسقت ھعطق نیدنچ ھب ار اداناک یناسآ ھب ناوتیم ییاھلالدتسا نینچ ساسارب ،نیاربانب سپ
 یاھهورگ طسوت ھک دنیب یم دنلتاکسا و زلو ،دنلریا رب ار دوخ ھطلسُ ندنل ھکاریز ،ار سیلگنا یتح ای ،درک ھیزجت
 نینچ عیرس بوکرس ھب رجنم زیمآ تنوشخ تاضارتعا ھک مینادیم یبوخب ام و .تسا هدش هدیشک شلاچ ھب تسیلانویسان
 هایس نھاریپ طسوت ام ھک یتنوشخ اب هژیوب ،دنا هدش دیدھت ھک دننک سح یزکرم یاھتلود ھچنانچ ،دش دھاوخ ییاھورین
 ایناپسا رد یقافتا ھچ ھک میدید ام ،دنوش ادج ایناپسا زا ھک دندرک شالت اھ نالتاک ھک یتقو .مینیبیم گنکگنھ یاھ شوپ
 تنک نابایخ رد ھک یتقو ،دراد ییاناوت تارھاظت ھیلع اکیرمآ ھک میدید ام .دندیعبت رد نونکا شبنج نیا ناربھر .داد خُر
 ام .دنتسین یندش شومارف اھزیچ نیا .دنتشاد زیمآ حلص تارھاظت نایوجشناد ھکینامز ،درک کیلش ناگدننکرھاظت ھب
 .داد دنھاوخ ناشن شنکاو دحتم دنلریا کی تھج دیدج یاھشالت ھب اھ ییایناتیرب ھنوگچ ھک مینادیم
 
 مدرم تردق و تمواقم ،یرادیاپ ،تسارف ھب زاین نیا و تسا هدش ھجاوم تالمح اب ھھبج نیدنچ رد نامزمھ روطب نیچ
 اھر مسیلایرپما و رامعتسا ھطلُس رش زا ار ناشدوخ ھشیمھ یارب و رابکی و دنیامن عافد دوخ بالقنا زا ھک دراد نیچ
 راکشآ ار دوخ تیھام ،دندروآرد زازتھا ھب گنکگنھ تاضارتعا رد ار اکیرمآ و ایناتیرب یاھمچرپ ھکیئاھنآ .دنزاس
 زا ھتساخرب یاھ هدرم ،ھتفردایزا تارطاخ و خوسنم رصع کی زا هدنامزاب مسجت اھنآ .دنتسین نیچ هدنیآ اھنآ .دنتخاس
 .دنتسھ خیرات ناتسروگ
 
 :هدنسیون هرابرد
 
 دراوم زا یرامش یارب وا .دشابیم رقتسم اداناک -وتنوروت رد ھک تس یلملا نیب ییانج لیکو کی ،کلب رفوتسیرک
 نیب قوقح هرابرد وا .تسا هدومن رشتنم »اھربا ریز« :ناونع اب ار دوخ نامُر اریخا و ،تسا هدش ھتخانش یگنج تایانج



 تیاس اب اھراب وا .»دیدج یقرش زادنا مشچ« نیالنآ ھلجم یارب هژیوب ،دسیونیم ھلاقم یناھج ثداوح و تسایس ،للملا
 .تسا هدرک یراکمھ یناھج تاقیقحت
 
  .دشابیمُ ا ییا نا  .»دیدج یقرش زادنا مشچ« تیاس زا سکع
 
 :زا هدش هدنادرگرب
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