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ناريا هدننک هرکاذم ميت هب اهرادشه و یا هتسه تارکاذم رد اکيرمآ یسانش راتفر

یارب ناوت رثکادح ندرب راک هب یانعم هب ،دشاب هتشادن دوجو مه یحالس رگا حالس علخ زا تبحص رگید یوس زا

تسا لباقم روشک یعافد فيعضت

یوگلا ،نامروشک یاهتسه همانرب صوصخ رد ییاکیرمآ فلتخم یاهتلود اب هرکاذم هرود نیدنچ 

.تسا هدرک داجیا ار یاهتسه تارکاذم ٔهنيمزرد ناریا اب هدحتمتالایا ههجاوم و هلباقم عون زا یهجوتبلاج

ميناوتب دوشیم ثعاب اهنآ دربشيپ و تارکاذم رد روضح زا اکیرمآ فادها کرد نينچمه و وگلا نیا هب هجوت

یاهراکهار ميناوتب ،تارکاذم رد روضح زا اکیرمآ فادها رب لماک فارشا اب و هدرک کرد شيپ زا رتشيب ار طیارش

.ميشاب هتشاد تسد رد تارکاذم دیدج رود رد یلم عفانم هب نديسر یارب ار رتیلمع

هنوگچ ناریا دننام ییاهروشک اب نآ ههجاوم عون و تارکاذم رد روضح زا اکیرمآ فده مينادب دیاب رما یادتبا رد

و ديفس خاک لرتنک روشک نیا رد یسايس یاهحانج زا کیمادک هکنیا زا غراف هدحتمتالایا .تسا

یاهتسه تارکاذم دنور رد ار یناسکی ًابیرقت هسورپ ،دراد تسد رد ار اکیرمآ هجراخ روما ترازو

.تسا هتشاد یلامش هرک ای ناریا اب

حالس علخ یارب هرکاذم

تارکاذم رد یلامش هرک و ناریا اب ندیاب و امابوا ،نوتنيلک یاهتلود تارکاذم هتشذگ هب یهاگن

تارکاذم« ناونع اب یاهتسه تارکاذم هلئسم هب ًالومعم اهتارکومد دهدیم ناشن یاهتسه

هب اکیرمآ رظن بلج نودب هک یروشک ره هک تسا ینعم نیدب نیا .دننکیم هاگن »حالس علخ

صوصخهب ؛تسا حالس لابند هب ،اهییاکیرمآ رظنزا ،دشاب هتفر یاهتسه ديلوت تمس

نیا رد تارکاذم یريگوس دوشیم ثعاب هلئسم نیا .دنراد اکیرمآ اب زين یتموصخ هک ییاهروشک

رگیزاب حالس علخ یارب هرکاذم« تمس هب هکلب »تافالتخا لح یارب هرکاذم« تمس هب هن ،هنيمز

.دور شيپ »اکیرمآ رظندروم

دوخ زا دیاب هدحتمتالایا تلود ،دور شيپ تافالتخا لح یارب هرکاذم رگا هک تسا نیا رد هاگدید ود توافت

و یناهذالا نيب رکفت زا هدافتسا اب دنک یعس و دشاب هتشاد یدنبیاپ دوخ تادهعت هب ،هداد ناشن تين نسح

.دریذپب ار لباقم فرط یتينما تاظحالم و اهتساوخ زا یرايسب ،رظندروم روشک یطیارش نتفرگ رظن رد

هیور هدحتمتالایا رد فلتخم یاهتلود ،دوریم شيپ حالس علخ تمس هب هرکاذم هک ینامز لاحنیااب

فيعضت تهج هرکاذم زا هدافتسا و میژر رييغت یارب شالت و رتشيب میرحت ،زيم یور یماظن دیدهت نتشاذگ

تارکاذم ٔهنيمزرد یراکمه یارب لباقم روشک تين لصا هب یهجوت و دنريگیم شيپ رد ار لباقم رگیزاب

ار اکیرمآ راتفر ناوتیم یبوخهب الاح ،ناریا اب هرکاذم زا هدحتمتالایا فادها رد اهتوافت نتسناد اب .دننکیمن

.تشاد صوصخ نیا رد وا یاههتساوخ زا یتسرد دروآرب و هدرک ینيبشيپ تارکاذم رد
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دوخ فادها هب نديسر رد اکیرمآ دنفرت

دوجو یایاهتسه حالس هچرگ( حالس علخ یارب هرکاذم دید اب یاهتسه تارکاذم هب ندرک هاگن

شالت ،ناریا اب هرکاذم رد ندیاب تلود شالت هک دزاسیم ردابتم نهذ هب ار هتکن نیا اهنت )درادن

ناریا یعافد و یماظن ناوت فيعضت یارب هدحتمتالایا یاههتساوخ رثکادح هب نديسر یارب

دیابن زين عوضوم نیا هب نديسر یارب اههنيمز ،درادن دوجو یاهتسه حالس رگا نیاربانب .تسا

زين کیدزن عوضوم نیا هب یتح ناریا هک دور شيپ یوحن هب دیاب طیارش و دشاب هتشاد دوجو

نیرتگرزب ،یموب شناد و ناوت رب هيکت اب یاهتسه زيمآحلص همانرب نتشاد هک تسا هاگدید نیا اب .دوشن

،یناهج هعماج یارب نآ ندش یداع و نامز تشذگاب دناوتیم اریز دوریم رامش هب اکیرمآ و برغ یارب رطخ

مه یحالس رگا حالس علخ زا تبحص رگید یوس زا .دورب زين یاهتسه حالس یارب همانرب تمس هب

تسا لباقم روشک یعافد فيعضت یارب ناوت رثکادح ندرب راک هب یانعم هب ،دشاب هتشادن دوجو

ینيچهنيمز ،2015 ات 2013 لاس تارکاذم رد اکیرمآ یلصا هتساوخ هک تسا ليلد نيمه هب و

یاهتيلاعف ،یکشوم لئاسم ٔهنيمزرد یدعب تارکاذم ندش رازگرب اب ناریا تقفاوم یارب

.تسا هدوب داپهپ ديلوت یتحً اريخا و یاهقطنم

،دوب نامروشک یاهتسه همانرب تيهام ندش نشور و تافالتخا عفر ،ناریا دننام تارکاذم رد اکیرمآ فده رگا

یارب ندیاب یاهشالت مامت دوجو اب اما تفرگیمن رارق اکیرمآ یلم عفانم وزج ناونع چيه هب ماجرب زا جورخ

هب ،ناریا حالس علخ لابند هب یاکیرمآ اما ،تسا هدوب اکیرمآ یلم عفانم فالخ پمارت مادقا دنک مالعا هکنیا

یفده نامه نیا .دنک ظفح ار ناریا رب اهراشف و تادیدهت نازيم نیرتالاب و هدشجراخ ماجرب زا هک دوب شعفن

دناهتساوخ ديفس خاک رد رقتسم یاهتلود زا و هدرکهراشا نآ هب اهراب زين یتسينويهص میژر نارس هک تسا

یايحا قفاوم ندیاب تلود و یتسينويهص میژر هک تسا انبم نيمه رب .دننک تکرح اتسار نيمه رد ًاقيقد هک

ناریا یدنبیاپ ینعم هب هلئسم نیا .دنتسه ناریا هيلع اهمیرحت هلکاش ظفح ناهاوخ لاحنيعرد و ماجرب

دننام رگید لئاسم دروم رد ات تسا نارهت رب اهراشف ظفح ،لباقم رد و ماجرب رد شتادهعت هب

.دنيشنب هرکاذم هب برغ اب زين یاهقطنم و یکشوم و یعافد لئاسم

یاهزور نامه رد ندیاب ارچ میوشیم هجوتم ،میرگنب تارکاذم رد اکیرمآ راتفر عون هلئسم هب هاگن نيمه اب رگا

قفاوت نیا هب ،ماجرب زا جورخ رد پمارت تلود تسايس ندوب هابتشا لوبق اب ،شایروهمجتسایر ییادتبا

یارب ناریا تقفاوم تمس هب ار ماجرب یايحا تارکاذم دراد شالت زين یلعف طیارش رد و تشگنزاب یللملانيب

یتح هک درک ینيبشيپ یبوخهب ناوتیم هاگن نیا اب لاحنيعرد .دربب شيپ رگید لئاسم صوصخ رد هرکاذم

هب اهمیرحت و نارهت هيلع اهراشف زا یرايسب لمع رد زونه ،دشاب هتشاد ار ماجرب یايحا دصق اکیرمآ رگا

قوقح لئاسم ای و تسا هدشهفاضا اکیرمآ تسايس هب ًاريخا هک داپهپ ديلوت هلمجزا – فلتخم یاههناهب

.دش دهاوخ ظفح – ناریا یاهقطنم یاهتيلاعف هب طبترم تاعوضوم و یرشب

دقن یاهزايتما نتفرگ لباقم رد اهنت ناریا هک تسا نیا یاهتسه تارکاذم هب هاگن عون نیا هجيتن

تروص نیا ريغ رد و دنک تقفاوم برغ یاهتساوخرد اب دیاب ،اکیرمآ تادهعت یارجا هب نيمضت و

ات نانچمه ددجم هرکاذم و وگوتفگ دعب و هدنیازف یاهمیرحت لامعا ،ماجرب زا جورخ هسورپ

.دش دهاوخ رارکت زين دعب یاهلاس

ناشن یلامش هرک اب اکیرمآ تارکاذم عون هب یهاگن و تسا هدوبن زين ناریا هب رصحنم اهنت ًاقافتا هلئسم نیا

ًاعقاو یروشک رگا و دوب هتفرگ یپ زين یلامش هرک لباقم رد هدحتمتالایا هک تسا یاهیور نامه نیا دهدیم

ییارجا ،دهعت ،قفاوت ،هرکاذم« لکيس اکیرمآ هکنیا ليلد هب ،تارکاذم مامت دوجو اب ،دشاب متا بمب لابند هب

دناوتیم ،دزاسیم ییارجا ار »دیدج طیارشاب دیدج هرکاذم یارب تساوخرد و قفاوت ندرب نيب زا ،دهعت ندرکن

اب ناریا هدنورپ هتبلا .دنک هدافتسا شفادها هب نديسر یارب اکیرمآ قفاوت زا جورخ و قفاوت تصرف نيمه زا

نديسر دصقً الوصا ناریا هکنیا ليلد هب و تسا توافتم تدشهب یلامش هرک یاهتسه عوضوم

هيلع کيتاملپید و یداصتقا یاهراشف هب اهنت دناوتیم لکيس نیا ،درادن ار یاهتسه بمب هب
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زا یدج یاهنيمضت نتفرگ اب لکيس نیا تفرشيپ یولج نیو تارکاذم رد دیاب و دیازفيب نامروشک

.دوش هتفرگ شاییاپورا نادحتم و اکیرمآ
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