
 رتکد و ینیسح رتکد ،ناگدازآ رتکد( فیرش ملع هفسلف هورگ یملع تایه یاضعا زا نت هس یراک رفس شرازگ
 ١٣٩٨ رذآ ٣ ات نابآ ٢٨ – گروبزرتپنس هب )یرذابا
 
 .میدوب وکسم رد زین یتعاس دنچ .دوب وکسم قیرط زا گروبزرتپنس هب نارهت زا نابآ ٢٨ هبنشهس زور ام زاورپ
 نایدا هزوم و هفسلف هسسوم یملع تایه یاضعا زا اونامثع رتکد مناخ .میدیسر گروبزرتپنس هب بش هبنشهس
 ات ار ام و دندوب هدمآ ام لابقتسا هب هدازسابع یاقآ مان هب گروبزرتپنس میقم نایناریا زا یکی و گروبزرتپنس
  .دندناسر لته
 
 هفسلف هسسوم رد قرش هفسلف هورگ سییر( نایناموت رتکد یاقآ  .دش زاغآ هبنشراهچ زور زا یمسر یاهرادید
 هاگشناد ناگدنیامن اب لوا رادید .درب هاگشناد هب ار ام  و دمآ لته هب ام لابند هب اصخش حبص )گروبزرتپنس
 رتکد ،)ایاکستپل انالتوسا( للملانیب روما هدنیامن  ،هاگشناد لک یشزومآ نواعم :لماش هک دوب گروبزرتپنس
 یسراف شزومآ دیتاسا زا یکی و ،)هفسلف هسسوم یملع تایه یاضعا زا( اونیسوی ایفوس رتکد مناخ و نایناموت
 قیمع هقالع یسور فرط .دوب رثوم و دیفم رایسب هسلج .درکیم افیا ار مجرتم شقن رادید نآ رد هک دوب هاگشناد
 )٢( وجشناد هلدابم )١( :دوب رارق نیا زا ام داهنشیپ .درک زاربا فیرش هاگشناد اب هطبار داجیا یارب ار دوخ
 داهنشیپ راهچ ره اب هک کرتشم یناتسبات هاگراک داجیا )۴( داتسا هلدابم )٣( کرتشم سناسیلقوف داجیا
  .درک نایب کرتشم همانمهافت شراگن یارب ار دوخ دییات هاگشناد یشزومآ نواعم و دش ینمض تقفاوم
 .میدرک ندید هاگشناد هزوم زا نایناموت رتکد یهارمه اب هسلج مامتا زا سپ
 
 .دوب )کیندود رتکد یاقآ ( گروبزرتپنس هاگشناد هفسلف هسسوم سییر اب هبنشراهچ زور نامه رد یدعب رادید
 کیندود رتکد .دراد وجشناد ١٢٠٠ و داتسا ١٢٠ دودح و تسا گرزب رایسب هسسوم نیا هک تسا رکذ هب مزال
 هک دوب یسور فرط زا یسیلگنا سورد هیارا ام صخشم هتساوخ .داد کرتشم همانرب داجیا یارب ار دوخ دییات
 یگنهامه ناشیا و دوب زیمآتبحم و مرگ رایسب هسسوم سییر دروخرب .درک تقفاوم هتساوخ نیا اب کیندود رتکد
 رتکد یاقآ یهارمه هب نآ زا دعب .داد ماجنا زین هعمج زور یارب رهش یلصا یارپا نلاس رد مه ارپا تیلب هس
 هک تسا رکذ هب مزال .میدرک ندید ژاتیمرآ هزوم زا )دوب هدش لیصحتلاغراف هفسلف هورگ زا یگزات هب هک( فنامثع
 دراو هزوم هب )تشادن فص هک( یرگید رد زا ام و دندوب هدرک یگنهامه لبق زا زین ژاتیمرآ هزوم زا رادید یارب
  .میتفر ییاج هب ماش فرص یارب هدازسابع یاقآ و فنامثع رتکد هارمه هب نآ زا سپ .میدش
 
 نایناموت رتکد و انالتوسا مناخ هب و متشون همانمهافت زا یاهیلوا تفرد ،روما عیرست یارب ،بش هبنشراهچ نامه
 نمض انالتوسا مناخ .دسرب نیفرط یاضما هب ام رفس نامه رد همانمهافت تسا رتهب مدرک دیکات و مدرک لاسرا
 همانمهافت هک درک دیکات و دشکیم لوط گروبزرتپنس هاگشناد رد یرادا هسورپ هک تفگ لیمیا باوج رد رکشت
 .دننک زاغآ یقوقح نابز هب ار همانمهافت شراگن اهنآ ات دناسریم شناراکمه هب ار ام یلاسرا هیلوا
  
 رقم رد هفسلف هسسوم یوس زا هک یسنارفنک هب و دمآ لته رد ناملابند هب نایناموت رتکد حبص هبنشجنپ زور
 زا ات دنچ بدا تیاعر یارب ام و دوب یسور نابز هب همه اهینارنخس .میتفر دشیم رازگرب هیسور یمداکآ
 یهالا تفرعم هرابرد یاهلاقم یسیلگنا نابز هب اهنآ شیامه رد زین ناگدازآ رتکد .میدرک تکرش زین ار اهینارنخس



 وا .مینک تبحص همانمهافت هرابرد ات دمآ لته هب نایناموت رتکد بش نامه .درک هیارا اردصالم و انیسنبا دزن
 همانمهافت شراگن نیا و دراد نبروس هاگشناد اب یهباشم همانمهافت گروبزرتپنس هاگشناد هفسلف هسسوم تفگ
  .دنکیم لیهست ار دیدج
 
 اصخش هک نیا نمض .درب درکیم راک نآ رد هک نایدا هزوم هب ار ام و دمآ ناملابند هب اونامثع رتکد مناخ هعمج زور
  .درک یفرعم زین شناراکمه هب و درب دوخ راک رتفد ار ام داد ناشن لماک تاحیضوت اب ام هب ار هزوم یمامت
 بش  .داد ناشن ار گروبزرتپنس رهش یاههلحم تعاس نیدنچ یارب و دمآ ام لابند هب نایناموت رتکد هبنش زور
 کرت نارهت دصقم هب ار گروبزرتپنس رذآ ٣ هبنشکی حبص .میدوب یناجیابرذآ ناروتسر رد ناشیا نامهم زین
 .میدرک
 
 یرادا هسورپ )هسسوم یگرزب هطساو هب دیاش( یسور فرط اما .تسا تبثم رایسب رفس زا ام یبایزرا لک رد
 هامرهم زا  هللاءاشنا ات دوش اضما و دسرب مامتا هب همانمهافت یلاوتم یاهلیمیا اب درک میهاوخ یعس .دراد ینالوط
  .مینک عورش ار کرتشم سناسیلقوف همانرب ١۴٠٠ لاس هامرهم زا و وجشناد هلدابم ٩٩ لاس
 
 یرذابا شرآ

 


