
 

 

 

 
 

 یتسرونی سروب تفایرد ات هدنھانپ کی یارجامرپ ریسم
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ک وبسیف رد  یناسرمھ  	
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دوب یمدق دنچ رد ھشیمھ راتشک و نوخ ،دش یم گرزب ناتسکاپ رد ھک ناغفا یا هدنھانپ ،هروت ھیمس یارب . 

 یگدنز نآ رد یکیرش رگید هداوناخ راھچ اب ھک یا ھناخ رد دوب یباوخ قاتا عقاو رد ھک شا ھناخ زا وا

 ھب ناتسکاپ یبرغ لامش رد رواشیپ کیدزن ییاج زا ھک تولیپ یب تارایط یادص تسناوت یم ،دندرک یم

 اجنآ ھب ناتسناغفا زا نابلاط نتفرگ تردق لیاوا رد ٩٠ ھھد رد وا هداوناخ .دونشب ار دندمآ یم دورف نیمز

.دندوب هدرک رارف  

یکاولپخ             لالقتسا  
                            www.esteqlaal.net                           

             



 متسناوت یمن و دوب موتحم ھک یتیعضو .مدرک یم یگدنز تنوشخ زا رپ ییاضف رد" :دیوگ یم ھیمس

 مدرم یتدم زا دعب .دش یم نارابمب راب ود ای کی یا ھتفھ اھ تقو یضعب .مھد ماجنا شربارب رد یراک

.دنداد یم ھمادا ار ناش یگدنز ھمھ و داتفا یم ھک دوب یقافتا .دندز یمن مھ فرح شا هرابرد رگید " 

 دوب صاخ تیعقوم کی ،ناتسناغفا اب ھسیاقم رد ناتسکاپ رد یگدنز ،دیوگ یم یسیبیب ھب ھک روط نآ اما

.دورب ھسردم ھب تسناوت یم لقاال نوچ  

 ھتفر لباک ھب هداوناخ رادید یارب اکیرمآ ھلمح زا دعب یمک ،٢٠٠٢ لاس رد یتقو دروآ یم رطاخ ھب ھیمس

 ھک دنک رھاظت دیاب نتفر ھسردم یارب روطچ درک فیرعت شیارب دوب رت لاس مک وا زا ھک یرتخد ،دوب

 نارود نامھ رد . هدنام اج ھب فافش شنھذ رد هرطاخ نیا ،دوب ھلاس ۶ نامز نآ ھیمس ھکنیا اب .تسا رسپ

.دریگب یدج ار لیصحت ھک داد لوق شدوخ ھب  

 نیلوا ،ھلاس ٢٢ ھیمس ،ربتکا هام رد .درادن دوجو یکش تفرگ یدج ار یصخش لوق نیا ھیمس ھکنیا رد

 لاس رد ھک یلصحم ١٠٢ زا یکی .دنک یم تفایرد ار زدور سروب ھک دوب دھاوخ ناتسناغفا زا لصحم

.دش دنھاوخ سناسیل قوف یلیصحت لماک ھیسروب نیرت یمیدق تفایرد ھب قفوم ٢٠٢٠  

 هویش ھک تسا اکیرما انایدنیا تلایا رد یرنھ هاگشناد ،ماھلرا جلاک رد مرت نیرخآ ندنارذگ لاح رد ھیمس

 یناشن چیھ ،وا سیلس و ناور مالک و ددنخ یم یلاب کبس اب ،تسا نشور شا هدنیآ .دراد یلاربیل سیردت

 ،دوش لدب زدور سروب هدننک تفایرد ھب ناتسکاپ رد یا هدنھانپ زا ات هدنارذگ رس زا ھک ییاھنارحب زا

.دھد یمن زورب  

لاس ٢٠٠٢   



' تسا نکمم یقافتا رھ ھظحل رھ رد ' 

 دصرد ١٧ طقف وکسنوی شرازگ قبط .تسا ردان دوخ یدوخ ھب دنمانب هدرک لیصحت ار ناغفا نز ھکنیا

.دنتسھ داوساب ناتسناغفا نانز  

 اما دنناوخب دنناوت یم نانز دصرد ۴۵ اھنت و تسا نییاپ زین ناتسکاپ ھیاسمھ روشک رد رامآ نیا دنچرھ

 ھک یناسک یتح نآ رد وا لوق ھب ھک ھیمس روشک فالخرب .دراد دوجو اھ نآ یارب لیصحت ناکما لقاال

.تشادن دوجو یا ھسردمً الصا نوچ دننک لیصحت دنتسناوت یمن مھ دنتشاد نتفر ھسردم یلام ییاناوت  

 یاھ تیمورحم و اھرطخ ھب ھجوت اب ندروآ سناش ھتبلا دش گرزب ناتسکاپ رد ھک دوب سناش شوخ ھیمس

 ییاکیرما تولیپ یب یا هرایط نارازھ ٢٠٠۴ لاس زا .تسا طیارش زا یزیمآ ضقانت یقلت یلیخ ھیحان نآ

 .دنا هدرک زاورپ مسیرورت ھیلع گنج حالطصا ھب زا یشخب ناونع ھب ناتسکاپ یبرغ لامش نامسآ رد

 نایشروش اب ناتسکاپ هزرابم ھنحص ھھد نیدنچ رد دراد رارق نآ رد رواشیپ رھش ھک اوخنوتخپ ربیخ تلایا

.تسا هدوب راتخم دوخ  

 زا یکی رد ار ملعتم ١٣٩ یماظن نایشروش ھلمح ،درک کرت ار رواشیپ ھیمس ھک یلاس ،٢٠٠۴ لاس رد

 .راشف تحت و دیتسھ ییاھ شنت نینچ رد ھشیمھ " :دیوگ یم ھیمس .تشک ،سرادم راتشک نیرت شارخ لد

.دتفیب تسا نکمم یقافتا رھ ھظحل رھ نوچ دینک یم ینماان ساسحا ھشیمھ " 

 یمن شردپ .دنتشاد ییاھ تیدودحم هدنھانپ ناونع ھب اھ نآ هداوناخ اما .دوب رارف هار کی یریگ دای

 رگید یاھاج لابند ھب وا لیلد نیمھ ھب و دوب تخس ھسردم ھب ندیسر و دریگب یگدننار قیدصت تسناوت

.تشگ  



' تخادنا رطخ ھب ار شا یگدنز وا ' 

 OF  رد هروت 
سابل  

ناھج دحتم یاھ جلاک مان ھب یناتسریبد ھب یفداصت لکش ھب یتنرتنیا یوجتسج رد ھیمس  (UWC) 

.دھد یم شریذپ دراد ناھج فلتخم طاقن رد ھک ییاھ جلاک رد یللملا نیب نیلصحم ھب ھک دروخرب  

 .دوبن رود تنوشخ و رطخ زا ،درک یم یط ار وکیزکموین رد یجلاک شریذپ لحارم یتقو یتح ھیمس

 لحم ھک یلتھ ،دش رازگرب لباک رد ٢٠١۴ چرام هام رد ھک جلاک یدورو ناحتما زا دعب زور کی

.تفرگ رارق نابلاط دارفا ھلمح دروم دوب ناحتما یرازگرب  

 نشور اھ نآ زا یکی ھک تشاذگ اج ھب ھتشک ٩ زورون لوا زور رد انیرس لتھ ھب یتسیرورت ھلمح

 ھب کمک یارب ییاداناک رتکاد نیا .دوب ناھج دحتم یاھ جلاک نامزاس باختنا تایھ سیئر ،ساموت

.دوب هدمآ لباک ھب یدورو ناحتما یرازگرب  

 ات دننک هدافتسا تصرف نیا زا ات داد یم دیما نیلصحم ھب ساموت رتکد روطچ دروآ یم رطاخ ھب ھیمس

.تسا یعقاو فدھ نیا نوچ دنھدب ماجنا طیارش رییغت یارب یراک و دندرگرب ناتسناغفا ھب "زور کی " 

 نوچ تخادنا رطخ ھب ار شناج وا .منک مادقا جلاک یارب دش ثعاب ھک دوب یلصا لیلد وا " :دیوگ یم ھیمس

 مھ دنا نکاس ناتسکاپ رد ھک یناگدنھانپ ای ناتسناغفا ھیبش ییاھروشک زا ،نم لثم یا نیلصحم تشاد نامیا

  ".دنشاب ھتشاد لیصحت سناش دیاب



راد ھلئسم ثاریم لضعم  

 نیرت تباقر رپ و نیرت فورعم زا یکی ، زدور ھیسروب تشپ ھک یرامعتسا ثاریم ،هاگدید کی زا

.تسا زیمآ ضقانت دراد دوجو ،ناھج یاھ ھیسروب  

 دصق لوا ھجرد رد ،دش سیسات ١٩٠٢ رد شا ھمان تیصو رد زدور لیسیس تساوخ ھب انب ھک سروب نیا

 نوتنھوپ رد نیلصحم يلاع تالیصحت زا یلام تیامح قیرط زا ار ناتسلگنا و اکیرما نیب طابترا تشاد

 تحت یاھروشک و ناملآ ،اکیرما زا ینادرم طقف ،شندش ارجا نارود رتشیب رد .دنک تیوقت دروفسکآ

.دننک مادقا نآ تفایرد یارب دنتسناوت یم ایناتیرب تیمومیق  

.دروآ رد ایناتیرب تموکح تحت ار ناھج مامت ھک دوب نیا تشاد رس رد زدور ھک ییایؤر  

 نیگنر تساوخ یمن و تشاد داقتعا ناتسوپ دیفس یرترب ھب ھک دوب یتسیلایرپما زدور" :دیوگ یم ھیمس

".دنشاب ھیسروب هدننکتفایرد نانز ای ناتسوپ   

.دنک مادقا ھیسروب نیا تفایرد یارب تساوخ یمن ادتبا وا  

 ھتبلا ":دیوگ یم .تسا شلاچ نیا نتفریذپ زا رت تحار نتفگ ھن دش ھجوتم و درک رییغت شرظن دعب اما

 درک شالت نآ یارب ناوت یم اما تسا رت تخس یلیخ ھیسروب نیا ثاریم و ھقباس اب ندمآ رانک و نتفریذپ

 تیعقاو زا دیابن مدش ھجوتم ":دنک یم ھفاضا و ".تسا نیا یلصا تیلوئسم .داد شرییغت درک یعس و

".دنھدب رییغت ار ثاریم نیا دیاب نم دننام یناسک .منادرگرب ور سروب تشپ یخیرات  

' نردم ناتسناغفا ' 

 ناھج رد ترجاھم یاھ جوم و ناگدنھانپ هراب رد ،سناسیل قوف رد لیصحت ھمادا یارب دھاوخ یم ھیمس

.ددرگرب ،دندرک رارف نآ زا لبق اھ لاس شا هداوناخ ھک یروشک ھب لیصحت نایاپ زا دعب و دنک قیقحت  

 اما .هدروخ بمب یاھ نامتخاس و یلاخ یاھ نابایخ اب تسا یا ناتسناغفا ،ھتخانش وا ھک یا ناتسناغفا اھنت

 فیرعت شیارب شا یکدوک زا ییاھ ناتساد رد شردپ ھک یا ناتسناغفأ .دراد رکف رد یرگید ناتسناغفا وا

 ملایخ رد ھشیمھ ":دیوگ یم ھیمس .درب کاخ زا یلت ریز ار اھ نابایخ ھک ییاھ گنج زا لبق .تسا هدرک



 یاھ یرامعم اب گنشق و گرزب یاھ ھناخ .ابیز ییاھ ھناخ و اھ ھناخدور و اھهوک اب منیب یم ار یتشد

".نردم رایسب یا ناتسناغفأ ...دنشورف یم رابکشخ و هویم نابایخ رد .ابیز  

.تسا هدامآ ،دننک شدابآ ھک یناسک یارب ھک ینیمزرس  
 
يس يب يب : تیاس زا سابتقا  


