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 و تف###ن ،ر###شب قوق###ح« مورو###ف رد ینارنخ###س کی عو###ضو###م »ه###نایم روا###خ رد یماظ###ن یا###ه یریگرد و تف###ن«
 هیلع شو#ب جرو#ج دید#هت *.دو#ب )۲۰۰۶ ربتKا ۲۲ ا#ت ۲۰ زا( رداوKا رد »ا#نایرواِ د وIسیسنار#ف« ر#هش رد »تراس#خ
Kیم تیوق####ت ار یرواد نیا کپوا یا####هروش Kدن Kرییغت تف####ن درو####م رد بر####غ یا####ه ت####سایس ه####ن ه Kیماظ####ن ه####ن و هدر  
 ،تف##ن یصصخت ءهزو##ح رد یر##ما ناون##ع ه##ب ه##ن بلط##م نیا ا##ب هد##نراگ##ن .ت##سا هداد ت##سد زا ار ش##ندو##ب د##مآزور یر##گ
 ر#ما نیا .دنیبیم یتسیلایرپ#ما گن#ج و یعیبط ع#بان#م رامثت#سا نیب گن#تاگن#ت ءهط#بار نایب ت#هج رد یما#گ نوچم#ه هIلب
 د##هد یم ناش##ن و ،یطیحم تسیز ینو##گا##نو##گ صوص##خ ه##ب و بآ درو##م رد هK دنK یم قد##ص تف##ن درو##م رد ردق##نام##ه
Kمد یو##هایه هIمد درو##م رد یبر##غ یاهیسارIت##سا چو##پ ردق##نام##ه یسار Kح لا##ق و لیق هIیلم« باز##حا و ا##ه ت##مو 
 .دنراپس یم یتیلم دنچ یاه تKرش تسد هب هدرK یصوصخ ار یعیبط عبانم دوخ هK هاگنآ ،»یبهذم« و »ارگ

.ق .ب

هنایم رواخ رد یماظن یاه یریگرد و تفن
یمیدق مارهب

:اه مناخ
:نایاقآ
مالس
.مرازگساپس رایسب ،دیا هدرK توعد موروف نیا رد تKرش یارب ارم هIنیا زا
 یماظ##ن یریگرد و تف##ن« درو##م رد یبلطم ت##ساو##خ ن##م زا »چاو لیوا« نات##سود زا یIی هK یزور

 رار#قا زور#ما ا#ما .ار#چ مت#سناد یمن نا#مز نآ .د#مآ یم یتخس عو#ضو#م مرظ#ن ه#ب ،منK هیهت »ه#نایم روا#خ رد
 تف###ن ءهژاو زا س###پ هK ت###س ی »واو« نیا ،دو###ب هدرK هدیچیپ هم###ه نآ میار###ب ار عو###ضو###م ه###چ نآ هK منK یم
 ت######قد یتقو .دنK یم اد######ج یماظ######ن یا######ه یریگرد زا ار تف######ن هK ی»واو« نام######ه ، »واو« ،یرآ .دو######ب هد######مآ
Kدو###ش یم حرط###م لاؤ###س نامیار###ب ،مین Kزیچ ر###ه زا لب###ق »واو« نیا .؟ت###سایو###گ و ا###ج ه###ب »واو« نیا ایآ ه 
 ایآ .د##شا##ب گن##ج و یر##گ یماظ##ن ه##ب یزاین هK نآ نود##ب ،درK هدافت##سا تف##ن زا ناو##ت یم هK ت##سا نیا رگ##نایب



۲

۳

 ؟تسا هنوگ نیا هنایم رواخ ءهبرجت

 .ت##س یطار##فا نامل##سم نویب##هذ##م و ابیز د##جاس##م ریوص##ت ،ه##نایم روا##خ زا دو##جو##م یموم##ع ریوص##ت
.دنزاس ناهنپ نآ سپ رد ار دوخ یعقاو فادها ات دنا هدروآ دوجوب ناهذا رد دمع هب ار ریوصت نیا

 ،یIیژ#تارت#سا یزو#ل کی رد هK درK میهاو#خ هد#هاش#م ،مینK هاگ#ن رو#برKوردیه دو#جو#م ع#بان#م ه#ب ر#گا
K۷۰ .دراد دو##جو زا##گ و تف##ن زا یمیظع ءهریخذ ،هت##فر##گر##ب رد ار ه##نایم روا##خ و ق##با##س یورو##ش زا یشخب ه 
.تسا زKرمتم هقطنم نیا رد ناهج زاگ ءهریخذ لK دص رد ۶۵ و یتفن ءهریخذ دصرد

 روا######خ ندرK هزیراتیلیم یلصا لیلد هK درK میهاو######خ هد######هاش######م ،حر######ط نیمه ه######ب ها######توK یهاگ######ن ا######ب
.مسیرورت هن و ،یمالسا یئارگداینب هن ،تسا مالسا هن ،هنایم

 و رو#####برKوردیه میظع ع#####بان#####م رد دیا#####ب ار یتسیلایرپ#####ما یا#####هروشK یا#####ه ش#####ترا ءهدرت#####سگ روض#####ح
.تسج نآ زا لصاح دمآرد

 دو#خ ،یداصت#قا تیمها زا هت#شذ#گ سرا#ف جیل#خ ءهقطن#م یناه#ج ءهیا#مر#س گرز#ب یا#ه ترد#ق یار#ب«
 نوچم#ه یا هدم#ع ما#خ داو#م نیمأ#ت ءهزو#ح ر#ب طل#ست .ت#سا یIیژ#تارت#سا تیمها ز#ئا#ح هط#ساوال#ب ترو#ص ه#ب
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 دو#جو#م یداصت#قا یاه#نار#حب ش#هاK و ت#با#قر ءهنح#ص رد هIلب ،ت#سا یمیظع یروآدو#س عبن#م اهن#ت ه#ن ،تف#ن
 ر##ه طل##ست ءهزو##ح رد هقطن##م نیا یدیلK زKار##م نت##فر##گ رار##ق .تسیا##هدننK نییعتً ابیرق##ت و ر##ثؤ##م رایسب حال##س
 رت###هدا###س ار دو###خ ذوف###ن یا###ه هقل###ح ریا###س و###س کی زا ا###ت د###شخب یم یللملا نیب عیسو تا###ناIما نآ ه###ب یترد###ق
 ادیپ ت#سد زین یدید#ج یا#ه هزو#ح ه#ب دن#مترد#ق و طل#سم ع#ضو#م کی زا رگید یو#س زا و دیا#من لرتنK و ظف#ح
K۱».دن

 یاهتKر###ش یار###ب ت###س یگرز###ب ناIما لا###ح نیع رد سرا###ف جیل###خ ءهقطن###م رد تف###ن زا ل###صا###ح د###مآرد
:لاثم یارب .دنشاب هتشاد یتفگنه دمآ رد نآ ءهیور یب شورف اب ات یزاس هحلسا

 رد هحل########سا ترا########جت ،دو########ش یم ر########بار########ب ود ناه########ج هحل########سا ترا########جت داتف########ه ءه########هد رد هK یلا########ح رد
 ه##ب هد##ش لقتن##م حال##س هم##ه زا یمین زا شیب ه##نایم روا##خ ءهقطن##م زور##ما و .ددر##گ یم ر##بار##ب راه##چ ه##نایمروا##خ
 لK یار###ب هد###ش لم###ح یا###ه حال###س هم###ه مراه###چ کی زا شیب هK ،د###هد یم صاصت###خا دو###خ ه###ب ار مو###س ناه###ج
 ۴/۷ زا ینعی ،ر####بار####ب هدً ابیرق####ت ه####ب ا####هروشK نیا یماظ####ن هنیز####ه لا####س تسیب زا رتمK یط رد .ت####سا ناه####ج
 رد رالد درایلیم )م####هد تف####ه و ش####ش و ل####هچ( ۴۶/۷ ه####ب ۱۹۶۳ لا####س رد رالد درایلیم )م####هد تف####ه و راه####چ(
 رد ه#ب تب#سن یماظ#ن ءهنیز#ه هچ#نان#چ .ت#س یناه#ج ط#سوت#م د#ح ر#بار#ب ۹ً ابیرق#ت هK ت#سا هدیسر ۱۹۸۰ لا#س
 ،رط####ق هK .د####نراد رار####ق هقطن####م نیا رد ناه####ج لوا روشK تف####ه زا روشK ش####ش ،دو####ش هدیجنس ه####نالا####س د####مآ
۲.دنشاب یم اه نآ نایم رد تیوK و ،نامع ،یبرع هدحتم تاراما ،لیئارسا ،یدوعس ناتسبرع

 ۲۰ ه####نایم روا####خ یا####ه رروشK ه####ب هد####ش هت####خور####ف هحل####سا نازیم ۱۹۷۹ ا####ت ۱۹۷۵ نیب یاه####لا####س رد
 ۳۱ ناریا .هداد یم لیIشت ار مو########س ناه########ج ه########ب هحل########سا د########صرد ۴۸ هK هدو########ب رالد نویلیم ۱۴۱ و درایلیم
 ،دشیم نیمأ##ت اIیر##مآ زا هK د##صرد ۱۳ ا##ب ندرا و د##صرد ۱۴ ا##ب یدوع##س نات##سبر##ع و هقطن##م هحل##سا د##صرد
۳.)تخورفیم ار نآ دص رد ۵۸ لقادح اIیرمآ ینعی( .دنتشاد ار موس ات لوا یاه ماقم

 ار مو#س ناه#ج هحل#سا لK د#صرد ۵۰/۸ ه#نایمروا#خ هحل#سا نازیم ۱۹۸۴ ا#ت ۱۹۸۰ یا#ه لا#س نیب
 درایلیم ۳۷ زا شیب جیل#خ یا#هروشK ۱۹۸۳ و ۱۹۷۹ یا#ه لا#س نیب هل#صا#ف رد یتراب#ع ه#ب .د#هد یم لیIشت
٤.دنا هتشاد یماظن ءهنیزه رالد درایلیم ۳۰ زا شیب ۱۹۸۰ لاس رد طقف و دنا هدیرخ هحلسا رالد

 و .درK هد##هاش##م یرگیماظ##ن ا##ب ار تف##ن ءهط##بار ناو##ت یم زین رصتخ##م تا##عال##طا نیمه ه##ب ه##جو##ت ا##ب
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.دوش یم نشور نامیارب هقطنم هب لپورتم یتسیلایرپما یاهروشK یتارداص یسارIمد موهفم
 و »یسارIمد« ،»نا#########ش ع#########فان#########م زا عا#########فد« زا ه#########نایم روا#########خ یعقاو نامKا#########ح کرد هIنیا یار#########ب

:منK یم افتKا کچوK لاثم کی هب طقف ،دوش نشور نامیارب ،»تفرشیپ«
 ظ#فا#ح ه#ن ا#هورین نیا ،بر#غ تا#عوبط#م زا یمیظع شخ#ب و یتسیلایرپ#ما یا#ه ت#لود یا#عدا فال#خر#ب

 .دنا هدمآ یسارIمد رارقتسا یارب هن و دنا حلص
.دنا یتسین و گرم ناگدنیامن لمع رد اهورین نیا
 عا#####فد یارو#####ش رد تر#####ملوا دو#####ِها لیئار#####سا ریزو ت#####سخن ،نانب#####ل ه#####ب لیئار#####سا ریخا ءهلم#####ح زا س#####پ

Kِش ه###ب داقت###نا ل###باق###م رد تسِنIنیا یماظ###ن هلم###ح تس Kناریو نانب###ل زا یمین« :داد خ###سا###پ ،نانب###ل رد روش 
 رب##ماتپ##س متف##ه ،نا##ملآ پا##چ ت##لو هگ##نوی ءه##ما##نزور(۵  »؟دینز یم فر##ح تسIش زا م##هزا##ب ام##ش ،ت##سا هد##ش

۲۰۰۶(.

 ه##ب .ترا##غ ینعی ،یر##گ یماظ##ن و ،ل##باق##م فر##ط ءهب##نا##ج هم##ه یناریو ینعی یزوریپ نایا##قآ نیا یار##ب
 ع####بان####م ترا####غ زا میراد ،دو####خ یدو####خ ه####ب ،مینز یم فر####ح ه####نایم روا####خ رد یرگیماظ####ن زا یتقو رگید تراب####ع
 طو##بر##م هو##جو زا یIی اهن##ت هقطن##م ندرK یماظ##ن لا##ح نیا ا##ب .میئو##گ یم نخ##س یناریو و ،یناس##نا و یعیبط
.تس یعیبط عبانم رگید و تفن هب

 دود##حم ه##نایم روا##خ رد مدر##م یموم##ع یگد##نز رد تف##ن ریثأ##ت هو##جو زا یIی ه##ب ار ثح##ب اجنیا -یرا##ب
 یور هK  د###نراد دو###جو تف###ن ا###ب هط###بار رد زین یرگید رایسب یا###هروتKا###ف هK میشا###ب ها###گآ دیا###ب ا###ما ،.مینK یم
.دنراذگ یم ریثأت هقطنم مدرم یگدنز

 ها#چ نیا فشK .د#ش فشK ناریا - نامیل#س د#جسم رد ۱۹۰۸  رد ه#نایم روا#خ رد تف#ن ها#چ نیلوا
 .دو#ب هدرK اض#ما ناریا ا#ب ۱۹۰۱ ه#م ۲۸  رد یسیلگنا  یسراد سKا#ن مایلیو هK دو#ب یدادرار#ق د#مایپ ،تف#ن
 رد هK ت#س یعیبط .ت#سا هت#شاد دو#جو ه#نایم روا#خ رد فلتخ#م ل#ئالد ه#ب گن#ج زین خیرا#ت نیا زا لب#ق ه#چر#گا
 ع##طا##ق شق##ن ناو##ت یمن لا##ح نیا ا##ب  .د##ش د##هاوخ##ن هت##خادر##پ نآ لل##ع ه##ب ه##ن و ا##ه گن##ج نیا ه##ب ه##ن روط##س نیا
.تشاگنا هدیدان ناتسلگنا یگنج ناگوان یارب یناهج لوا گنج رسارس رد ار ناریا تفن

 یراز##با ا##ب ت##سا ت##سایس ءه##مادا گن##ج« هK د##شا##ب ت##سرد یسور##پ ستیوزو##ئوالK لار##نژ فر##ح ر##گا
 .د##نا یدو##با##ن یلصا روح##م ا##ه ناس##نا ،گن##ج نارود رد ه##چ و حل##ص نا##مز رد ه##چ ت##فر##گ هجیتن دیا##ب ،»رگید
 ترا####غ و رامثت####سا ا####ب حل####ص نارود رد ،د####نو####ش یم دو####با####ن ب####مب و هحل####سا روز ا####ب گن####ج نارود رد ر####گا ینعی
 نایم ه####ب ینخس تف####ن درو####م رد ناو####ت یمن ز####گر####ه هK ت####شاد یها####گآ دیا####ب ت####هج نیا زا .نا####ش یعیبط ع####بان####م
 تف####ن ءهقطن####م نایمو####ب یراتخ####م دو####خ نت####فر نایم زا ،ا####ه ناس####نا تسیز طیحم یدو####با####ن زا هK نآ نود####ب ،دروآ
.مییوگب نخس ....اه ناسنا یدوبان و ،رامثتسا ،زیخ

 ا####ه ناس####نا نیا تسیز طیحم زا هK نآ نود####ب تف####گ نخ####س تف####ن ءهرا####ب رد ناو####ت یمن تل####ع نیمه ه####ب
.نانآ یزاس دوبان و رامثتسا زا و ،یتفن قطانم یموب یاه قلخ یراتخم دوخ یدوبان زا و ،دز فرح

 ا##ما .ت##سا هت##شاد دو##جو گن##ج زین تف##ن فشK زا لب##ق ه##نایم روا##خ رد مید##ش روآدای هK ه##نو##گ نام##ه
 فر#ح  نرد#م خیرا#ت زا مراد .هقطن#م یئایفارغ#ج ءهشق#ن م#ه و هت#شاد تواف#ت الا#ح ا#ب ا#ه گن#ج نیا لاIشا م#ه
...مدرگ یمن زاب رود رایسب یاه نامز هب ،منز یم
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 لاغ###شا ار ینامث###ع ءهطل###س ت###حت ق###طان###م زا یرایسب لوا یناه###ج گن###ج زا س###پ هK ریبK یایناتیر###ب
Kا##ت و .د##ناوخ##بار##ف دن##ه سو##نایقا و سرا##ف جیل##خ زا ار شیا##هورین ت##فر##گ میمصت ۱۹۶۸ لا##س رد« ،دو##ب هدر 
 رارقت##سا یورین ۱۳۹۰۰۰ دن##ه سو##نایقا یبر##غ لام##ش رد ایناتیر##ب .درK زین ار راK نیا ۱۹۷۱ لا##س ر##خاوا
 یا####ه شبن####ج راش####ف ت####حت ایناتیر####ب یلو د####ندو####ب رقت####سم سرا####ف جیل####خ رد ا####ه نآ رف####ن ۸۵۰۰ هK ت####شاد هت####فای
 ،مود یناه###ج گن###ج زا دع###ب شا یگدو###سر###ف و فع###ض تل###ع ه###ب زین و )... و یبون###ج نمی رد( ه###نابل###ط لالقت###سا
 مش######چ دو######خ فاد######ها زا ایناتیر######ب هK دوب######ن ینعم ناد######ب نیا یلو .درK لاب######ند ار هقطن######م زا جور######خ ت######سایس
 ،۱۹۷۲ لا#######س رد هK دو#######ب هط#######بار نیمه رد .درK یم بیقعت یرگید هویش ه#######ب ار ا#######ه نآ هIلب ،دو#######ب هدیشو#######پ
 ا###م نایهاپ###س نت###فر نوریب« :هK دو###من حرط###م وتن###س ناریزو سال###جا رد ،ثیه دراودا ،سیلگنا ریزو ت###سخن
 ا#######ب ار دو#######خ تاب#######سان#######م اهن#######ت ا#######م .میراد#######ن مه#######م رایسب هقطن#######م نیا ه#######ب یهجو#######ت رگید هK تسین ینعم ناد#######ب
٥.»میا هدرK رتیزورما ،برع یاه تلود و نارادمامز

.دندوب دنمزاین تینما و شمارآ هب هقطنم تفن زا هدافتسا یارب نانآ اما
 و نوسIین یا#ه ت#موIح ط#سو#ت مانتیو رد تسIش ءه#بر#جت زا هدافت#سا ا#ب ،اIیر#مآ دید#ج یژ#تارت#سا

٦.دنتشاد هقطنم تابث نیمضت لماع کی هب هاش لیدبت رب یدایز دیKأت رجنیسیK یرای هب ،دروف
 رد اIیر####مآ میقت####سم تKر####ش زا ر####ت جر####خ مK و رتت####حار »یل####حم مراد####ناژ« کی دو####جو نا####نآ رظ####ن زا

.دوب یا هقطنم یاه یریگرد
 ظف#ح رد یتایح ل#ما#ع کی ه#باث#م ه#ب دات#شه و داتف#ه یا#ه لا#س رد ناریا هK ت#س یطیار#ش نینچ رد

 ار ناریا ۱۹۷۴ لا###########س ن###########ئوژ رد کیتاملپید د###########نو###########مو###########ل .درK یم لم###########ع جیل###########خ ءهقطن###########م تینما و  ش###########مارآ
.دیمان »یلحم کچوK مسیلایرپما«

 یا##هروشK ا##ب دو##خ ط##باور »ندرK نیزور##ما« ار نآ ریبK یایناتیر##ب هK ت##س یعو##ضو##م نام##ه نیا
.دیمان یم هقطنم

؟دوب هچ جورخ نیا یلمع ءهجیتن اما
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.مینK هسیاقم هنایم رواخ یلعف ءهشقن اب ار ۱۹۱۴ لاس رد هنایم رواخ ءهشقن رگا

 ظا#حل ه#ب ناریا صوصخ#ب و ه#نایم روا#خ ند#ش حرط#م و تف#ن نت#فای تیمها زا س#پ هزا#ت هK مینیب یم
.دنراذگ یم تایح ءهصرع هب اب ناتسKاپ ات تیوK زا ،اهروشK زا یرایسب هK تس یIیژتارتسا

:دنتسه اهروشK نیا اه هنومن نیرتبلاج
 ار تردق دوعس لآ ،تردق یارب یلخاد گنج زا سپ ۲۳/۰۹/۱۹۲۲یدوع#############س نات#############سبر#############ع

؟دیراد دای هب ار ناتسبرع سنارول یارجام .تفرگ تسدب

Kیایناتیرب( ۱۹/۰۶/۱۹۶۱تیو Kریب(
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 زا یIی یولهپ هاش اضر دمحم هرود طساوا ات روشK نیا  ۱۵/۰۸/۱۹۷۱ن##############یر####################ح##############ب
 نا#مزا#س رد یسر#پ هم#ه حر#ط حالط#صا ه#ب ا#ب ،ادیو#ه یریزو ت#سخن نا#مز رد هIنیا ا#ت .دو#ب ناریا یاه#نات#سا
.تسا سیوس دننام نیرحب .دش هتخانش لقتسم یروشK ناونع هب نیرحب ،للم

)ریبK یایناتیرب(   ۱۹۷۱ ربماتپس ۳ رطق
ٔ هریخذ و دشابیم ناریا و هیسور زا سپ زاگ ریاخذ هدنراد روشK نیموس رطق

 .تسا هدش هدز نیمخت یفاK هدنیآ لاس ۲۰۰ یارب ،شا یزاگ
 رد وتیK ر######هش زKر######م طق######ف و )۲۰۰۴ هیئوژ( ت######سا رف######ن ۸۴۰.۲۹۰ رط######ق تیعم######ج هK دو######ش ه######جو######ت

 رظ##ن رد هت##سویپ نآ ه##ب هK ر##هش ءه##مو##ح ا##ب ینعی ،ار نآ یعقاو تیعم##ج ر##گا هزا##ت و رف##ن ۱،۳۹۹،۸۱۴ رداوKا
 ار وتیK تیعم#####ج زا یمین زا رتمK هK یروشK رگید تراب#####ع ه#####ب .دراد تیعم#####ج رف#####ن نویلیم ۲ دود#####ح ،میریگب
.تسا ناهج حطس رد زاگ هدننKرداص روشK نیموس ،تساراد

 »تاراما« مانب روشK نیا یراذگمان )ریبK یایناتیرب( ۰۲/۱۲/۱۹۷۱یبر######ع ءهد######حتم تارا######ما
:تسا نیشنریما تراما تفه هیداحتا لیIشت زا سپ

یبظوبا *    
یبد *    
هجراش *    
نامجع *    
نیوقلاما *    
همیخلاسأر *    
هریجف *    
 ،ت##سا هت##شاد ما##ن »ة##حلاصـت##م تارا##ما« هقطن##م نیا ،یبر##ع هد##حتم تارا##ما ت##لود سیسأ##ت زا لب##ق

.دنتفگیم زین نامع لحاس تاراما نینچمه

 روشK هقیقد دن####چ ضر####ع رد ،ها####شدا####پ ناون####ع ه####ب ناKدوK زا یIی ،ه####ناKدوK یا####ه یزا####ب رد یها####گ
 تئ###شن شا ه###ناKدوK زغ###م زا ا###ه یزا###ب نیا هK دنK یم لایخ مدآ ،د###شخب یم نآ و نیا ه###ب و دنK یم ت###سرد
 مینیبیم ،مینK هاگ###ن یبر###ع هد###حتم تارا###ما و رط###ق ،نیر###حب روشK ه###س نیمه داجیا ه###ب طق###ف یتقو یلو ،هت###فر###گ
Kتد#م ضر#ع رد نایا#قآ نیا .دن#هد یم با#تزا#ب ار لایرپ#ما تیعقاو نام#ه ناشیاهیزا#ب رد ا#ه هچ#ب ه Kزا رتم 
.دندرK تسرد روشK هس ،هام جنپ

 ا####ه نآ لرتنK قیر####ط نیا زا .دنت####شاK نیشنریما کی ،دو####ب تف####ن ها####چ کی هK ا####جر####ه رگید تراب####ع ه####ب
 لرتنK یار#ب طق#ف ار ا#هروشK نیا هK میئو#گ یم یتقو  .گرز#ب و د#حتم روشK کی دو#جو ا#ت دو#ب ر#ت ت#حار بر#غ یار#ب
 مود گن#ج نارود رد صوصخ#ب و ،یناه#ج لوا گن#ج زا ا#ما ،مینK یم هغ#لاب#م میراد هK د#سر#ب رظ#ن ه#ب دیا#ش ،د#نا هدرK َمل#ع تف#ن
 رد لیچر#چ ه#جرا#خ ریزو ،ندیا ینوت#نآ هK د#بای یم یتیمها نان#چ سرا#ف جیل#خ ءهقطن#م ،ه#نایم روا#خ تف#ن ،نآ زا س#پ و یناه#ج
 ًانل#ع ز#ئو#س لا#ناK لاغ#شا یار#ب رص#م ه#ب لیئار#سا و هس#نار#ف ،نات#سلگنا کرت#شم ءهلم#ح زا شیپ یمK تد#م ینعی ،۱۹۵۶ لا#س
 نآ ر###طا###خ ه###ب ا###م ،میوگ###ب ن###شور ار مرظ###ن ام###ش ه###ب م###هاو###خ یم ،دو###ش یم طو###بر###م تف###ن ه###ب هK ا###جنآ ا###ت« :تف###گ فچ###شور###خ ه###ب
۷».مینK یگدنز تفن نودب میناوت یمن ام .دیگنج میهاوخ

:درK نایب زین رتراK یمیج ،اIیرمآ قبسا روهمج سیئر ار هیضق نیمه
 ع###فان###م ه###ب هلم###ح ناون###ع ه###ب ،د###شا###ب سرا###ف جیل###خ لرتنK نا###هاو###خ هK ه###ناگیب ترد###ق کی ش###شوK ر###ه«
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 ع####فد ،یماظ####ن هلم####ج زا ،مزال تا####ناIما ما####مت ا####ب و د####ش د####هاو####خ هت####فر####گ رظ####ن رد اIیر####مآ هد####حتم تالایا یتایح
۸».دش دهاوخ

 یتیمها یگنج تالآ نیشا#م ت#خو#س ناون#ع ه#ب ینعی ،یماظ#ن ظا#حل ه#ب یناه#ج مود گن#ج رد هK تف#ن
 مود گن##ج ر##خآ لا##س رد ر##گا .د##هد یمن ت##سد زا ار دو##خ تیمها زین نآ زا س##پ ،د##بای یم ف##صو ل##با##ق ریغ
 ه##ب ناو##ت یمن ار درو##م کی یتح ز##گر##ه زین گن##ج زا دع##ب ،دنت##شاد تیاIش ت##خو##س دوبمK زا ینا##ملآ نار##سفا
.تسا هدش مK تفن تیمها هK دشاب هدرK اعدا نادنمتردق زا یIی هK دروآ رطاخ

 نا#####عذا ر#####تراK یمیج هK رو#####ط نام#####ه ،دن#####مترد#####ق لود هK د#####ناشK یم ا#####ج نآ ه#####ب ار راK تف#####ن تیمها
 .تسین درفن###م و ه###لوزیا یلمع نآ لرتنK ا###ما .د###نریگب ت###سد###ب ار نآ لرتنK دن###هاوخ###ب یا هویش ر###ه ا###ب ت###شاد
 هK ت###سا هط###بار نیمه رد .دو###ش یم ما###جنا الاK ه###ب نآ دیلو###ت و رو###برKوردیه جارخت###سا فد###ه ا###ب لرتنK نیا
 را#ب کی و الاK ءهدننK فرص#م و رادیر#خ ناون#ع ه#ب را#ب کی ینعی .د#بای یم ف#عاض#م تیمها »ناس#نا« دو#جو
.نآ ءهدننK دیلوت و رگراK ناونع هب

 رامثت##########سا یو##########ب ،نآ زا شیب و ،تسیز طیحم یزا##########س دو##########با##########ن رانK رد رو##########برKوردیه ءهرط##########ق ر##########ه
Kد#هد یم ار ینار#گرا Kسالآ رف#ص ریز ه#جرد ۶۰ -۵۰ یا#مر#س رد ،طیار#ش نیر#ت تخ#س ت#حت هIیا#مر#گ ا#ت ا 
 و ناردار#####ب دع#####ب ا#####ت دننK یم جارخت#####سا ار نآ ه#####نایم روا#####خ ءهقطن#####م رف#####ص یالا#####ب ه#####جرد ۵۰ و یاز ناقف#####خ
 و .دننK لد####ب یئاه####ن یالاK ه####ب ار نآ ا####ه هاگشیالا####پ رد ،یرگید یناس####نا ریغ طیار####ش ت####حت نا####ش نار####هاو####خ
 شور###ف ه###ب راجف###نا رط###خ ت###حت و ریمن و روخ###ب یا###ه قوق###ح یازا رد ار ا###ه نآ یرگید نار###هاو###خ و ناردار###ب
.دنناسرب

 یتیلم دن###چ یا###ه تKر###ش بیج ه###ب ،شور###ف و دیلو###ت ،راK راد###م نیا زا هل###صا###ح دو###س رالد ا###هدرایلیم
 روز ا###ب اهن###ت الاK شور###ف و نار###گراK رامثت###سا ،یعیبط ع###بان###م رامثت###سا راد###م نیا نت###سب .دو###ش یم ریزار###س
 ار ه#نایم روا#خ هشق#ن ت#سناو#ت یتسیلایرپ#ما یا#ه ش#ترا کمK ا#ب راد#م نیا هت#شذ#گ نر#ق رد ر#گا .ت#سا نIمم
 ه######ب یماظ######ن یا######ه بوKر######س ۲۱ نر######ق رد و ت######سا هد######ش ما######مت راK رگید هK تسین ینعم نیا ه######ب ،دنK ضو######ع
 یا###ه حر###ط تارییغت نیا یار###ب .دننK یم رییغت هراوم###ه ا###هزر###م .د###نا###م دن###هاو###خ ه###صال###خ قار###ع و نات###سناغ###فا
:دراد دوجو یدایز

.تسا »دوعوم نیمزرس« یتسینویهص حرط یIی

.تفرگ دهاوخ رب رد ار تارف دور ات لین دور زا لیئارسا ،هناسفا نیا رب انب
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.دننK یمن هدنسب حرط کی هب یراد هیامرس یاه گولوئدیا یلو

 ءهیر##شن رد هشق##ن نیا ،مینIیم هد##هاش##م ار ه##نایمروا##خ یلعف یا##هزر##م میتفگ هK رو##ط نام##ه ا##ج نیا
 ءه######لاق######م رد زرتیپ ف######لار .ت######سا هد######ش ر######شتنم ۲۰۰۶ ن######ئوژ هرام######ش )یماظ######ن یا######هورین( »س######سرو######ف مرآ«
 نیا ه####ب ار ه####نایم روا####خ ءهشق####ن هK دنK یم داهنشیپ .۹»دو####ب یم ر####تابیز ردق####چ ه####نایمروا####خ .نو####خ یا####هزر####م«
:دنهد رییغت لIش

 یمرشیب ،یا هشق#####ن نینچ ما#####جنا طیار#####ش نت#####فر#####گ رظ#####ن رد نود#####ب ،هیر#####شن نیا رد ه#####لاق#####م نیا جرد
 یمن باس#####ح ه#####ب ناش#####تالداع#####م رد ار هقطن#####م مدر#####م ت#####ساو#####خ هظ#####حل کی یتح هK د#####هد یم ناش#####ن ار یدار#####فا
 اه###هد نا###ج نت###فر نیب زا موهف###م ه###ب یزر###م طوط###خ زا کی ر###ه رد رییغت هK میشا###ب هت###شاد ه###جو###ت هزا###ت .د###نروآ
 یباخت####نا ا####ب نا نینKا####س هK نیا رگ####م( .ت####سا رگید رف####ن ا####ه نویلیم ند####ش نا####مناخیب و یگراوآ و رف####ن راز####ه
 )هت#شاد#ن هق#با#س ز#گر#ه ،ه#نایم روا#خ رد ل#قاد#ح ،یزیچ نینچ .دن#شا#ب هت#شاد شق#ن تالو#حت و رییغت رد ه#نادازآ
 یا####ه حر####ط ندیشا####پ م####ه زا ث####عا####ب یدایز دراو####م رد ،لیلد نیمه ه####ب م####ه و تسیعقاو م####ه ت####ساو####خ نیا ا####ما
 ت#مواق#م یا#ه شبن#ج ه#ب میشا#ب هت#شاد یها#توK هاگ#ن تسین د#ب عو#ضو#م نیا کرد یار#ب .دو#ش یم نادن#مترد#ق
:هقطنم رد
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Resistencia en Medio Oriente!

Palestina 

 و ،نات#سناغ#فا ا#ت رص#م زا هK دید میهاو#خ ،میریگب رظ#ن رد ار مود یناه#ج گن#ج زا س#پ خیرا#ت ر#گا
 .دنیوربور تمواقم شبنج اب یتسیلایرپما یاه حرط زور ره ،نمی ات هیKرت زا

 ه##نایمروا##خ نام##سآ رد یا هرات##س نو##چ لا##ح ه##ب ا##ت ۱۹۴۷ لا##س زا ،نیط##سلف قل##خ ت##مواق##م شبن##ج
 ت##ملاس##م ءهزراب##م هرودIی زا س##پ مدر##م ا##هروشK نیا ما##مت ردً ابیرق##ت هK مید##ها##ش لا##ح نیع رد .د##شخرد یم
 سIع بو##چراه##چ رد دیا##ب ار یمدر##م ت##مواق##م ند##ش یماظ##ن .د##نروآ یم یور ر##هق ه##ب یرا##چا##ن یور زا ،زیمآ
 ضر#ف ر#گا یتح ؛یتسیلایرپ#ما ل#پورت#م یا#هروشK ط#سو#ت ق#طان#م نیا ترا#غ ه#ب تب#سن دید هقطن#م مدر#م لمع#لا
 یا#ه نا#مزا#س و نارIفنشورً الث#م( مدر#م زا یشخب ط#سو#ت اهن#ت ه#ناحل#سم یا#ه تKر#ح هK میراذگ#ب نیا ر#ب ار
.دوش ماجنا )یIیرچ

 یار#ب .دو#ش یمن ه#صال#خ ا#ج نیمه ه#ب ا#هرو#برKوردیه ترا#غ زا یشا#ن یر#گ یماظ#ن و ت#نوش#خ ا#ما
:ناریا هب مینIیم مه یا هراشا ،میهد هئارا هنایم رواخ یمومع عضو زا یا هنومن لقادح هIنآ

 لا######س رد یسراد هK نآ ا######ب .هد######ش فشK تف######ن نآ رد هK ت######سا ه######نایمروا######خ رد هطق######ن نیلوا ناریا
۱۹۰۱ Kار تف###ن ها###چ نیلوا دنت###سناو###ت ۱۹۰۸ لا###س رد هزا###ت ا###ه سیلگنا ،دروآ ت###سد###ب ناریا زا ار مویسسن 

 Anglo-Persian Company نیسر##پ -ولگ##نا تKر##ش ۱۹۰۹ لا##س رد .دننK فشK نامیل##س د##جسم رد
 د##مآرد یلصا عبن##م ،لا##ح ه##ب ا##ت زور نآ زا .ت##شگ زا##غآ ناریا تف##ن تاردا##ص ۱۹۱۲ لا##س زا و د##ش سیسأ##ت
.تسا تفن تارداص ،ناریا

  نآ رد هK ،تف####ن نار####گراK ءهدرت####سگ تار####هاظ####ت و ه####ها####م کی باصت####عا کی زا س####پ ۱۳۲۹ لا####س رد
 ت###سخن ناون###ع ه###ب ار قدص###م نا###ملرا###پ .د###ش مال###عا یموم###ع باصت###عا ،د###ندیسر لت###ق ه###ب نا###نآ زا یدایز دادع###ت
:دنامن لمعلا سIع نودب تفن ندش یلم .درK مالعا یلم ار تفن  و دیزگرب ریزو
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 ءهقلط###م ت###موIح ها###ش و دو###ش یم نوگ###نر###س قدص###م ،ایس یماظ###ن یا###تدوK ا###ب ۱۳۳۲ دادر###م ۲۸ رد
 نآ یتفن ع##فان##م ظف##ح صوصخ##ب اIیر##مآ ع##فان##م ظف##ح ش##سا##سا و هیا##پ هK یتموIح .دنK یم زا##غآ ار شدو##خ
.تسا

Kنیا امIشا ه#ب ناریا زا#ب هIر#ش ت#سد نو#گا#نو#گ لاKیم زا#ب تف#ن جارخت#سا رد ار یجرا#خ یا#ه ت 
 ل######ئاس######م رد ناریا یلصا هدننK هرKاذ######م .چیپ - ینیما دادرار######ق ه######ب فورع######م ،مویسرسنK دادرار######ق( دراذ######گ
 دادرار####ق نیا سا####سا ر####ب .دو####ب ید####هاز دبهپ####س هنیباK یئاراد ریزو ینیما یلع رتKد دادرار####ق نیا ه####ب طو####بر####م
 یوس###نار###ف تKر###ش و ٪۱۴ ل###ش تKر###ش ،٪۴۰ زین یئاIیر###مآ یاهتKر###ش ،٪۴۰ سیلگنا و ناریا تف###ن تKر###ش
).دندوب میهس راK عفانم رد ۶٪

 و تینما نا###مزا###س( کاوا###س داجیا ا###ب یو  .دو###ب روشK یسیلپ و یماظ###ن یاو###ق لK ءهد###نا###مر###ف ها###ش
 دنK لد##ب ینات##سرو##گ ه##ب ار ناریا د##هاو##خ یم ،ا##ه هویش نیر##ت نش##خ زا هدافت##سا و فوخ##م )روشK تا##عال##طا
Kرح چیه نآ رد هKدشابن روصت لباق یضارتعا ت.

 ای ،یر####گراK تا####باصت####عا ترو####ص ه####ب ه####چ دو####جو####م یناس####نا ریغ طیار####ش هیلع ضارت####عا لا####ح نیا ا####ب
 ،یها#ش یجاس#ن نار#گراK باصت#عا( .د#هد یم ناش#ن ار دو#خ یIیر#چ یا#ه هور#گ لIش ه#ب ه#چ و یئوجش#ناد
)نیدهاجم و ییادف یاه کیرچ نامزاس - نهآ بوذ و )یر تیچ

 :دنK یم تلاخد زین هیاسمه یاهروشK رد یمدرم یاه شبنج هیلع یتح یو
 ناطل##س تیعقو##م ندرK مIحت##سم و راف##ظ یبالق##نا شبن##ج بوKر##س یار##ب داتف##ه ه##هد رد لاث##م یار##ب

 ،نا###گرزا###ب روت###سد ه###ب ،ناریا ۱۹۷۹ لا###س بالق###نا زا س###پ نازا###بر###س نیا( دات###سر###ف زا###بر###س روشK نآ ه###ب ،نآ
 ظف##ح ت##هج رد یئا##ه ش##شوK ه##ب لا##ح نام##ه رد ،)دنت##شگر##ب ناریا ه##ب راف##ظ زا یمال##سا روهم##ج ریزو ت##سخن
Kیا###هورین هیلع ا###ت دات###سر###ف هحل###سا یلا###مو###س ت###لود ه###ب ،ت###سویپ قار###ع ت###لود یا###ه یزاد###نا ت###سد هیلع تیو 
Kا##پ یا##ه چول##ب شبن##ج یتقو ۱۹۷۴ لا##س ط##ساوا رد و ،دگنج##ب یئا##بوKر##س یار##ب ،ت##فر##گ جوا ناتسKنا بو 
۱۰.داتسرف رتپوIیله )یس( ۳۰ اه

.درK یتفن ینابتشپ لیئارسا زا هاش ۱۹۶۷ رد بارعا اب لیئارسا گنج رد هIنانچ
 حال###س نیر###ت نرد###م ءهیهت و فاز###گ جراخ###م ا###ب یو و ،ت###سا ها###ش د###مآرد عبن###م نیرتمه###م تف###ن رود###ص

 هلم###ج زا( .د###نادر###گ یم زا###ب حال###س ءهدننKدیلو###ت و ل###پورت###م یا###هروشK ه###ب ار د###مآرد نآ زا یگرز###ب شخ###ب ،ا###ه
 ا####ب و داد تا####جن نآ ماه####س دیر####خ ا####ب »ه####نادن####متواخ####س« دشیم تسIشرو ت####شاد هK ار پورK ینا####ملآ تKر####ش
).تفاتش هسنارف داصتقا کمK هب فیدوروا دادرارق



۱۱

۱۲

۱۳

.دبای یم تدش شانانامیپمه و وا هیلع یمدرم شبنج نیا دوجو اب
 ،تف####ن نار####گراK ه####ها####م ود باصت####عا ا####ب و دو####ش یم زا####غآ ها####ش هیلع یا هدو####ت مایق ۱۹۷۹ لا####س رد

 نار#س یراIمه ا#ب و رزیو#ه لار#نژ ط#سو#ت ناIما د#ح ا#ت هتب#لا ها#ش طوق#س .دنK یم طوق#س ها#ش میژر هر#خالا#ب
 یرو#####ط )یت#####شهب هللا تیآ و ،یمال#####سا یروهم#####ج ریزو ت#####سخن نیلوا ،نا#####گرزا#####ب ید#####هم( یمال#####سا یروهم#####ج
.دنامب ظوفحم شترا و سیلپ صوصخب ،یتلود راتخاس هK دوب هدش یزیر همانرب

 ه##ب ا##ت نارود نام##ه زا .ت##سا نات##سدرK ه##ب هلم##ح ،یمال##سا یروهم##ج ت##لود یماظ##ن ءه##ما##نراK نیلوا
.دراد تهابش یماظن ناگداپ کی هب ناریا ناتسدرK ،لاح

 .دنرب یم هلمح ارحص نمKرت رد یمدرم یاهاروش هب ،نآ زا سپ
 نیب ۱۹۷۵ لا##س گن##ج نام##ه ءه##مادا گن##ج نیا .دو##ش یم زا##غآ قار##ع و ناریا گن##ج لا##س نام##ه رد

 یروهم####ج ناراد####مدر####س را####ب نیا ،دو####ب گن####ج نیا دن####مزاین ها####ش ت####لود نارود نآ رد ر####گا .دو####ب قار####ع و ناریا
.دنتخادرپ یمدرم تازرابم رتشیب هچره بوKرس هب نآ زا هدافتسا اب هK دندوب یمالسا

 یط .دز ریظن مK یراتشK ه##ب ت##سد ،یگنج عا##ضوا ءهیا##س رد یمال##سا یروهم##ج ،۱۳۶۰ لا##س رد
 نت#شادر#ب نایم زا میژر فد#ه .د#ند#ش ماد#عا و هجنIش ،ریگت#سد یسایس نیلاع#ف زا ن#تراز#ه ا#ه هد لا#س کی
.دوب یفلاخم یادصره

 یو####س زا گن####ج نایا####پ مال####عا و لل####م نا####مزا####س .... ءه####ما####ن عط####ق مال####عا زا س####پ ،۱۳۶۷ لا####س رد دع####ب
 ت##سد زا ا##هرا##مآ یخر##ب .درK ردا##ص ار یسایس نایناد##نز ءهد##نامیقا##ب یعمجت##سد راتشK روت##سد و ،ینیم##خ
Kر###س نیا .دن###نز یم فر###ح ۱۹۸۸ نات###سبا###ت نا###گد###ش ماد###عا زا رف###ن ۴۴۸۲ یما###سا مKر###طا###خ ه###ب طق###ف ا###ه بو 
.تسا هدوبن درف نآ ای نیا یصخش عفانم

 کنا#ب و لو#پ یللملا نیب قودن#ص ت#ساو#خ ه#ب ،یمال#سا یروهم#ج ت#لود ،تایان#ج هم#ه نیا ا#ب نا#مزم#ه
.دز یدح یب یاه یزاس یصوصخ هب تسد ،یناهج

 یصوص##خ دیایب ر##ب ناشت##سد زا ه##چر##ه ....نفل##ت ا##ت قر##ب زا ،نداع##م ا##ت ،یجاس##ن یا##ه ه##نا##خراK زا
 .دننK یم

 نا#منا#خ رق#ف ،دراد ر#ب رد کچوK یتیلقا یار#ب هK یرا#شر#س دو#سز#جب ،ا#ه یزا#س یصوص#خ ریثأ#ت
.تسا رفن اه نویلیم زوس



۱۲

۱۳

۱٤

 و ضیر#ع هاگت#سد زور ر#ه ،میظع تیعم#ج نیا تا#ضارت#عا ا#ب هل#باق#م ت#هج یمال#سا یروهم#ج ت#لود
.دهد یم شرتسگ ار بوKرس لیوط

:دوش یمن هصالخ یتینما لئاسم هب طقف ندش یماظن
 زیخ زا#####گ ءهقطن#####م نیرتمه#####م هقطن#####م نیا .هیول#####سع ما#####ن ه#####ب دراد دو#####جو یا هقطن#####م ناریا بون#####ج رد

.تسا ناریا
 یIی .ت##سا هدرK ر##شتنم ۲۰۰۱ لا##س رد ۱۱»تیگونیا« تیا##س ار زا##گ و تف##ن یا##ه ه##لو##ل هشق##ن نیا

.دنK یم لصو اپورا هب ار هیولسع ءهقطنم ،هشقن نیا رد هدش حرط یتفن یاه هلول نیرتمهم زا

 ر###شتنم تیا###س نام###ه رد ا###پورا ت###خو###س نیمأ###ت زا ار نا###ش ت###ساو###خ نایئا###پورا زین ۲۰۰۳ لا###س رد
.دندومن

 رد اIیر####مآ گن####ج لیالد زا یIی ل####قاد####ح هK دید میهاو####خ ،مینK رظ####ن ا####ه هشق####ن نیمه ه####ب بو####خ ر####گا
 نا#ملا ت#لود ر#گا( .ت#سا شیو#خ یار#ب زا#گ و تف#ن نیمأ#ت رد ا#پورا لالقت#سا زا یریگول#ج ،قار#ع و نات#سناغ#فا
 زا ،د###هد روب###ع نات###سهل زا هK نآ یا###ج ه###ب ار هیسور زا###گ یمیظع غ###لاب###م ندرK جر###خ ا###ب د###ش ر###ضا###ح یبر###غ
 نآ مظ###عارد###ص یار###ب .دو###ب اIیر###مآ زا یبلط لالقت###سا لیلد نیمه ه###بً اقیقد دنK لقتن###م نا###ملآ ه###ب لام###ش یایرد
 یلیخ اIیر####مآ ه####ب یسایس ظا####حل ه####ب نات####سهل ،ردیور####ش یا####قآ ،زا####گ ءه####لو####ل تKر####ش یلعف سیئر و ،نا####ملآ نا####مز



۱۳

۱٤

۱٥

)...دوب کیدزن

 ت##هاب##ش یماظ##ن نا##گدا##پ ه##ب ،د##شا##ب یدیلو##ت ءهقطن##م کی هK نآ زا شیب رگید هK ،هیول##سع ءهقطن##م رد
؛دنراد تیلاعف یدایز یتیلم دنچ یاه تKرش ،دراد

:دیوگ یم رذب یئوجشناد ءهیرشن اب یا هبحاصم رد هیولسع نارگراK زا یIی
 ه##ب ار هژور##پ نیا لا##تو##ت .مینیب یمن هقطن##م رد لا##تو##ت زا یئورین ا##م ا##ما ت##سه لا##تو##ت م##سا ا##ج هم##ه«

 م##ه اهیا هر##ك ت##سد ریز و هدرپ##س یا هر##ك  »یج لا« ای »اد##نویه« ت##كر##ش لث##م رگید یجرا##خ ت##كر##ش دن##چ
».دننك یم راك یناریا یاهراكنامیپ

 ت#سد اه#نآ هم#ه ه#ك ت#سه م#ه یزا#س هلك#سا و یزا#س هدا#ج لث#م یرگید یتاسیسا#ت یا#هرا#ك هتب#لا«
۱۲».یزاب هایس و بلقت مه هزادنا نامه هب و تسا دایز راK نیارد لوپ ،تسا نارادساپ هاپس

 و ش###ترا ه###ب هت###سباو یا###ه تKر###ش ای و نایماظ###ن ه###ب ار ینامت###خا###س د###مآرد ر###پ و گرز###ب یا###هدادرار###ق
 یم د###هاوخ###ب ناش###لد یراK ر###ه هK ت###سا هدیسر ید###ح ه###ب ناریا رد نایماظ###ن ترد###ق .د###نراپ###س یم ناراد###سا###پ
Kدنن.

 یرالد نویلیمدصیس و درایلیم کی دادرار#####ق کی ل#####قاد#####ح ،میژر دو#####خ یا#####ه ه#####ما#####نزور ءهتف#####گ ه#####ب ان#####ب
 ا#ب ینو#نا#قریغ یا هویش ه#ب ،ناریا یقر#ش بون#ج و قر#ش ءهقطن#م ه#ب هیول#سع زا#گ ءه#لو#ل رت#مولیK ۹۰۰ ثاد#حا
 نآ رد هK داد خ#####سا#####پ تا#####ضارت#####عا ل#####باق#####م رد ت#####لود .د#####ش اض#####ما ناراد#####سا#####پ هاپ#####س ه#####ب هت#####سباو تKر#####ش کی

 .۱۳»دناسرب ماجنا هب ار یراK نینچ دناوت یمن نارادساپ هاپس زا ریغ هب یسK ،بوشآ رپ ءهقطنم«

.تسا هتفرگ رب رد زین ار روشK عیانص ،ندش یماظن رگید ترابع هب
 دن###نا###م ینازادر###پ هیرظ###ن ه###چ نآ ا###ب »یقاف###تا« یترو###ص ه###ب یئا###ه حر###ط نینچ هK ت###سا###ج نیا ب###لا###ج

 وروا یتا#طاب#ترا ل#پ« حر#ط ه#ب مینK هاگ#ن .دراد یناوخم#ه ،د#نا هداد داهنشیپ لب#ق ا#ه لا#س زا ۱٤ژورال نودنیل
 »ایسآ

 ناراد####سا####پ هاپ####س هK یا ه####لو####ل ط####خ د####سر یم رظ####ن ه####ب ،میراذگ####ب رانK ار هشق####ن یا####ه یتقد مK ر####گا
.تسا ایسآ هب اپورا لاصتا حرط نامه زا یشخب ،دنK یم انب دراد یمالسا یروهمج



۱٤

۱٥

۱٦

:میرگنب هنایم رواخ رد یماظن یاهورین و تفن ءهشقن هب رگید راب کی دیهدب هزاجا

:هK مینK یریگ هجیتن میناوت یم نآ هب یهاگن اب
Kمه ا######ب ۱۳۳۲ دادر######م ۲۸ یا######تدوIیر######مآ و سیلگنا یراIح ا######ب لا######س ۲۵ ناریا و داد خر اIت######مو 

 گن##چ زا ییا##هر یار##ب شال##ت نیت##سخن ناریا تف##ن عیان##ص ند##ش یلم هK مینادیم .د##ش ور##بور ها##ش رگ##بوKر##س
.دوب )مویلورتپ شیتیرب قیرط زا سیلگنا هژیو هب( یجراخ تالخادم

 یخر#######ب  ا#######ب و د#######ش عور#######ش م#######سا#######ق میرIلا دب#######ع ند#######مآ راK یور ا#######ب تف#######ن ند#######ش یلم هK قار#######ع رد
 و شرو###ش )هاش###نا###مرKً الث###م( هیاسم###ه ق###طان###م رد دو###ب هارم###ه یضرا تا###حال###صا هلم###ج زا رگید تا###حال###صا
 ح###لاص###م زین و یتسیلایرپ###ما و یرامعت###سا کیژ###تارت###سا و یتفن ح###لاص###م ما###جنار###س ا###ما تخیگنار###ب تار###هاظ###ت
 .دش رجنم مساق دوخ طوقس هب سپس و قارع رد اهتسینومK عیسو راتشK هب ادتبا هقطنم عاجترا

 و نیر###تورشیپ هK( قار###ع رد ه###چ و ناریا رد ه###چ تف###ن نار###گراK ا###جر###ه هت###شذ###گ نر###ق کی ابیرق###ت یط
 هدو#ب رار#قر#ب نا#ش نیب یلباقت#م و ه#ناقیفر ط#باور و هدو#ب روشK ود نیا یتعنص نار#گراK شخ#ب نیر#ت لIشتم
 نار##گراK شق##ن .د##نا هد##ش قرفت##م و بوKر##س تد##ش ه##ب د##نراذگ##ب ریثأ##ت دو##خ روشK ت##شو##نر##س رد د##نا هت##سناو##ت



۱٥

۱٦

۱۷

۱۲۵ ص ۱۹۸۷ ربتKا ،کی هرامش راIیپ و هشیدنا - ۱
۱۳۱ ص ،اج نامه - ۲
۳ - Merip Reports ۱۹۸۳ هیروف ۱۱۲ هرامش ،هنایمرواخ رد یتاحیلست هقباسم هراب رد
۱۳۲ ص -کی هرامش راIیپ و هشیدنا - ٤
۱۳۵۸- ناریا یبیج یاه باتK ،یدزیا سوریس همجرت ،سراف جیلخ یاه لعشم - فیلیساو یسIلا - ٥
۱۱ ص - یسراف هب -۱۹۸۳ ،»ناریا رد هئطوت« باتK رد ،راوشد یاه باختنا :سناو سوریاس - ٦

 تف#####ن ناراK هیدا#####حتا شق#####ن هK نان#####چ تسین هدیشو#####پ یسK ر#####ب ها#####ش میژر طوق#####س رد ۱۳۵۷ رد ناریا تف#####ن
.ریخا یاه لاس رد قارع رد اIیرمآ ءهناراIتیانج ءهلخادم اب هلباقم رد هرصب

 رد هK ناریا یر#####گراK شبن#####ج لق#####ث زKر#####م قار#####ع و ناریا یعا#####جترا یا#####ه میژر ءه#####لا#####س ۸ گن#####ج ا#####ب
 لم##حتم تخ##س یا ه##مد##ص قار##ع ر##گراK ءهقب##ط اIیر##مآ روا##جت ا##ب هK نان##چ .دیشا##پ م##ه زا یلK ه##ب دو##ب نادا##بآ
 هIلب ،هع#سو#ت و د#شر یار#ب تبث#م یلما#ع ناون#ع ه#ب ه#ن مدر#م زا یرایسب ار تف#ن  دو#جو ،هقطن#م نیا رد .ت#شگ
 بق#####ع ما#####جنار#####س و بوKر#####س و )مسیراتیلیم( یر#####گ یماظ#####ن و  گن#####ج و یرامعت#####سا تال#####خاد#####م یار#####ب یلما#####ع
.دنناد یم یگدنام

 یتح ا##ج هم##ه ،نیسح ماد##ص طوق##س و دادغ##ب ه##ب شو##ب شروی ماگن##ه ه##ب هK دن##ناد یم هم##ه قار##ع رد
.دنام نوصم بیسآ زا تفن ترازو اما دش ناریو و تراغ اه هزوم و اه هناخترازو

:رخآ تسد و
 و ا""""ه گن""""ج ییادیپ و رگ""""بو4ر""""س یا""""ه میژر ند""""نا""""م را4 ر""""س ر""""ب و داس""""ف ،هحل""""سا رازا""""ب ،تف""""ن

.دنا هدروخ هرگ مه هب هقطنم رد یگدنام بقع و یروتاتIید و ناقفخ و یرگ یماظن

مرازگساپس نات هجوت زا
۲۰۰۶ ربتKا
رداوKا - انایرواِ د وIسیسنارف 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 ط##سو##ت )۲۰۰۶ ربتKا ۲۲ ا##ت ۲۰ زا( رداوKا رد »ا##نایرواِ د وIسیسنار##ف« ر##هش رد »تراس##خ و تف##ن ،ر##شب قوق##ح« مورو##ف *
 لاع#ف تKر#ش نآ رد »نوزا#مآ زا عا#فد ءههب#ج« هلم#ج زا ،رداوKا رد یا هدو#ت یا#ه نا#مزا#س و دو#ب هد#ش یهد#نا#مزا#س چاو لیوا
:هب دینK هاگن رتشیب عالطا یارب .دنتشاد

http://www.oilwatch.org/reparacion/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

:یسیلگنا و یئایناپسا یاه نابز هب بلطم نیمه
http://www.ecoportal.com.ar/content/view/full/65909

http://www.oilwatch.org/index.php?option=com_content&task=view&lang=en&id=581&Itemid=0

:هب دينك هاگن هطبار نيمه رد
 ،وكوك رهش - ۲۰۰۶ ربتكا ۲۲ ات ۲۰( ،»تراسخ ناربج و رشب قوقح ،تفن« ىناهج موروف زا ىميدق مارهب شرازگ 
)رداوكا ،وتيك و وكوك ىاهرهش رد -۲۰۰۶ ربتكا ۲۵ ات ۲۲ زا( ،Oilwach »تفن نانابديد« ىمومع عمجم و ،)رداوكا

http://www.peykarandeesh.org/jonbesh/Oil-Watch-Asamblea.html



۱٦

۱۷

۱۸

)۶۰۸ ص -۱۹۹۱ تروفIنارف ،رشیف تاراشتنا -تردق و لوپ ،تفن راIش .تمیق ؛نیگری لیناد - ۷
Daniel Yergin: Der Preis, Die Jagd nach Öl, Geld und Macht, Fischer, Frankfurt/M. 1991, 1100 Seiten.

۸۶۵ ص ،اج نامه - ۸
۹ - armed forces journal.com:  Blood borders:How a better Middle East would look. By Ralph 
Peters

۱۰ - »Kیام ،لوا تسد تیاور ،»هاش طوقس و رتراIریما تاراشتنا ،یناریا رصان ءهمجرت ،سیئول مایلیو و نیدل ل Kریب
http://www.inogate.org    اپورا ءهیداحتا هب تسا قلعتم تیاس نیا - ۱۱
!ينيب يمن يبل رب دنخبل اجنيا !منهج هت :تسا هيولسع اجنيا ، ۱۳۸۴ نابآ ،۶ هرامش رذب یئوجشناد ءهیرشن - ۱۲
ناتسچولب و ناتسیس هب هیولسع زاگ لاقتنا :یدمحا تمعن ءهلاقم هب دینK هاگن هلمج زا - ۱۳
 ریزو ،هاپس لK هدنامرف تاراهظا ؛یناریا تKرش کی هب EPC تروص هب روشK زاگ تعنص هژورپ نیلوا یراذگاو :رهم یرازگربخ و
ناریا زاگ یلم تKرش لماعریدم و تفن

 http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=337093
 راذگ#######ناینب ژورال ِپز اگل#######ه یو ر#######سمه .ت#######سا قر#######ش ا#######ب طاب#######ترا یلصا نا#######حار#######ط زا یIی یئاIیر#######مآ زادر#######پ هیرظ#######ن ژورال نودنیل - ۱٤
 ،ید##نور##هش ق##ح شبن##ج« یتسیشا##ف بز##ح یو##س زا شیپ یدن##چ ژورال منا##خ .یتسیشا##ف ت##س ینایر##ج هK ت##سا نا##ملآ رد رلیش یوتیت##سنا
:هب هلمج زا .ک .ن رتشیب عالطا یارب .دوب هدش زین سلجم یگدنیامن یادیدناK »یگتسبمه

The Columbus Free Press: No Compromise with Racism: Farrakhan, Chavis and Lyndon La 
Rouche - Part One of a Two Part Series
Along the Color Line by Dr. Manning Marable, Jan. 17, 1997

)۱۳۸۷ رويرهش ،۲۹ هرامش ،رذب ىئوجشناد هيرشن رد هدش رشتنم(

www.peykarandeesh.orgراIیپ و هشیدنا تاراشتنا




