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٢٠٢٠ ربماون ٠١ ھبنشکی                                                   ماظن یسوم یلالم       

 ناغفا برجم نادقوقح و دنمشناد نمریم ،لمقوقح ھبوبحم روتانس
تفگ کیبل ار لجا یعاد  

 
 

 ونارشم رد یباصتنا روتانس لمقوقح ھبوبحم مناخ لاونھوپ ھک میا ھتفرگ عالطا ملأت و فسأت تیاھن اب

 .نوعجار ھیلا انا و Sانا .تفگ کیبل ار لجا یعاد ناتسناغفا ۀگرج

 راگزور رد و هدوب بناجنیا یلاع تیصخش یاراد و نابرھم ،قیال یاھ یفنصمھ زا لمقوقح نمریم

 و لباقتم مارتحا ،کیدزن طباور و میدوب یلالم یلاع ۀسیل درگاش مھاب ھطورشم یھاش ۀدنخرف

 .میا ھتشاد مھاب یکین تارطاخ

 مولع و قوقح ی\نھوپ لماش یلالم یلاع ۀسیل زا تغارف زا دعب و دلوتم لباک رھش رد لمقوقح مناخ

 ردک رد تیوضع اب یو .دیدرگ یملع زکرم نآ زا مولپید زئاح ھناقفؤم و هدش لباک نوتنھوپ یسایس

 یللملا نیب طباور تنمتراپید رمآ ثیحنم جیردت ھب ھکیروط هدومن زاغآ راک ھب روکذم لیکشت یملع

یکاولپخ             لالقتسا                              
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 لاسرد فوصوم .داد ھمادا لغش نیا ھب یزارد نایلاس و هدش ررقم یسایس مولعو قوقح ی\نھوپ

 .دیدرگزین یللملا نیب طباور و یساسا قوقح ھتشر رد یرتسام ھجرد ذخا ھب قفوم ١٣۶۴

 یو ،دومن لصاح ررقت زع یسایس مولع و قوقح ی\نھوپ تسایر ھب لمقوقح مناخ ١٣٧٢ لاس رد

 تیصخش یاراد ددرگیم بوسحم ناغفا دنمشناد و قیال نز ناشخرد و قفؤم ۀرھچ کش نودب ھک

 ھفیظو یارجا ھک یتاماقم رد و دوب هدیدنسپ لیاضف و شناد ،عضاوت ،ھفیظو یارجا رد راکتشپ ،یلاع

 ونمریم« تسایر روما نانچمھ لمقوقح نمریم .تسا هدوب رادروخرب هرادا و نیلپسد زا دومنیم

 نآ یریگمشچ یاھ تیقفؤم اب ھک تشاد هدھع رب مھ ار ناغفا نانز ۀیبرت و میلعت ۀسسؤم ،»ھنلوت

 .دومن یم هرادا ار لیکشت

 ھگرج ھیول نویسمک لوا نواعم ثیحنم لمقوقح ھبوبحم لاونھوپ ،رجح رصع نابلاط تسکش زا دعب

 ھیولو یرارطضا ھگرج ھیول یاھ نویسمک تیوضع نانچمھ هدربمان و دیدرگ نییعت یرارطضا

 .تشاد هدھعرب رت دعب زین ار یساسا نوناق ھگرج

 ناغفا نادقوقح نانز عامتجا سییر و نانز روما رد تلود ریزو ثیح ھب لمقوقح مناخ ١٣٨٣ لاسرد

 .دربیم شیپ ار ھلوحم روما شیوخ براجت و تیارد اب و دومن لصاح ررقت زع

 ار بناجنیا یقیرط ھب و دیدرگ توعد نتگنشاو ھب یسنارفنک یارب ،نم میدق تسود نیا لبق لاس دنچ

 و متفر یو تماقا لحم لتوھ ھب شتاقالم ھب ھک دوب نامھ .تخاس علطم شیوخ هاتوک ترفاسم زا

 ھجوتم ،رادید نیرد .میدومن مھارف رگیدمھ ھب ینالوط تقرافم اھلاس زا دعب ار یدنیآ شوخ رادید

 لصاح ار شتعانق رارصا اب .دوب هدیدرگ شلاح دیاعً اریخا ھک دربیم جنر یتخس درد زا ھک مدیدرگ

 اب ار شدرد صیخشتً القا و دنزب یبیبط ھب یرس ،هدومن ترفاسم ناھج رس نیا ات ھک لاح ھک مدومن

 زا نت ود یکی کمک ھب ھک دوب نامھ .دشابیم باصم مھ یبلق ضرم ھب ھک متفایرد و دربب دوخ

 اب ھک میدومن یرتسب یس ید نتگنشاو رھش رد یا ھناخافش رد ار یو ،ناغفا بلق شوخ نارتکاد

 یگدامآ و یبای تحص ات لمقوقح مناخ .تفرگ تروص یلجاع یحارج ،ارفص ۀسیک گنس صیخشت

 ۀفلتخم یاھ دادیور و نطو زا وا ھچنآ زا یا یندشان شومارف تارطاخ ھک دوب نم نامھم ،ترفاسم

 .دیدرگ لصاح ،تسنادیم نآ

 اجنآ رد و هدیدرگ رواشپ رھش میقم ینایلاس نوگانوگ یاھ گنج نایرج رد ھک دومن تیاکح یو

 باختنا ھک درپس یم رشن ھب »ھنزور« مان ھب ار یا ھلجم ناغفا نارتخد بتکم کی ۀرادا ۀوالعرب

ً اربج نابلاط فیخس ۀرادا زا ناغفا مولظم نانز رب ھک ییاوران یاھ تیدودحم طئارش زا ارنآ مسا

 !!دنرگنیم ناھج ھب »یرداچ ۀنزور« زا طقف ناغفا نانز ھک دومن حیرشت ،دوب ھتفرگ ماھلا ،دشیم دراو
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 ھتفای ریرحت نطو رد ھک ار بناج یاھ ناتساد اھنآ رد ھک دوب هدروآ ن میارب ار ییاھ هرامش اضق زا

 .دوب هدومن رشن ،دوب

 ینعی ،ناتسناغفا ناملراپ رد ار یدایز یاھ لاس یباصتنا روتانس ثیحنم١٣٨۴ لاس زا ،ھبوبحم مناخ

 ،نادقوقح ناغفا مناخ کی ثیحنم یو شناد و یھاگآ زا و دومن یرپس »انس سلجم« ھگرج ونارشم

 .دندرب ضیف یقوقح لیکشت نآ رد وا ناراکمھ ،هاگآ و برجم

 یتخس یدیژارت اب ام مولظم نانطومھ زا یرایسب دننام ناغفا نادراک و دنمشناد نز نیا ھنافسأتم

 ۀقطنم رد ینانبل ناروتسر رد شعاد ای بلاط تالمح زا یکی رد لبق لاس دنچ ھکیروط دیدرگ ھجاوم

 ناج و دنتفرگ رارق تکار و مب راجفنا فدھ یو هانگیب یاھ ھساون و سورع ،رسپ ،ناخ ربکا ریزو

 !!هللا ای .دنداد تسد زا ار ناش نیرش یاھ

 

 و ١٣۶۴ یاھ لاس رد ھنھوپ لادم نتفرگ ھب ١٣۵٧و ١٣۴٧ یاھ لاس رد تمدخ لاس ٣۵ یط وا

 رد ھکنانچمھ .دش لیان مود و لوا ھجرد یاھ ھمانریدقت نانچمھ ،راختفا یاھ لادم نتفرگ ھب ١٣۶۵

 .تسا هدیدرگ ییاکیرما تاسسوم زا یکی فرط زا رشب قوقح هزیاج بسک ھب قفوم ٢٠٠٣ لاس

 و یسایس مولع و قوقح ھب طوبرم تاعوضوم ۀنیمز رد ار یدنچ یاھ باتک لمقوقح روتانس

 شور نیوانع تحت یو راثآ ۀلمج نآ زا دشاب یم یدایز تیمھا زئاح ھک تسا هدومن فیلأت یسامولپید

 و ناتسناغفا یساسا نیناوق رد نآ شقنو اھ ھگرج ھیول ،موس ناھج ای کلسنمریغ یاھروشک یسایس

 ،یملع ھلاقم اھدص و هدومن فیلاتو قیقحت ار یللملا نیب ھصرعرد یللملا نیب یاھ سنارفنک شقن

 .تسا هدروآ رد ریرحت ھتشر ھب ار یعامتجا و یقوقح ،یقیقحت

 ناغفا رونم نز ۀعماج رد دنمشناد و هدیدنسپ تیصخش لم قوقح ھبوبحم ھموحرم نادقف کش نودب

 هاگراب زا .دوشیم هدرمش یگرزب ۀعیاض یلالم یلاع ۀسیل یمیلعت ۀقلح و ناغفا نانادقوقح ۀعومجم و

 ،نیمآ .میامنیم اعدتسا لیمج ربص شناگدنامزاب یارب و نیرب تنج یفوتم تسود یارب زاین یب دنوادخ

 .نیملاعلا بر ای

 


