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 ھمدقم
 .دش رازگرب ٢٠٢١ ربماتپس ەام ٢٦ ات ٢٤ یاھزور رد ناریا تسینومک بزح روشک زا جراخ تالیکشت مھدزیس سنارفنک
 .دوش یم ھظحالم ھمادا رد نآ نتم ھک دیسر بیوصت ھب یسایس ھینایب ناونع تحت یدنس سنارفنک نیا رد

 
 ھب و دھد ھئارا ار ھنامز تاقافتا و اھدادیور زا یعماج شرازگ ینونک طیارش رتسب رد ھک تسین نآ یپ رد دنس نیا
 روطب ار دوخ ھنامز ەدیچیپ طیارش ھک تسین مھ نآ یپ رد دنس نیا .دزادرپب زورما ناھج تاقشم و درد ندرکوگزاب

-یگدیچیپ و یراوشد اب و دنک جارختسا نآ زا ار ییاھر ھنادنموزرآ و ھنوگ نیقی یاھخسن و دناشکب ریوصت ھب ھناراگناەداس
 ینونک یعقاو و ینیع طیارش نطب رد ھک تسا نآ دنس نیا دارم ،یدرکیور نینچ یاجب .دوش ھناگیب طیارش نیا یاھ
 ،ناریا ھعماج تیعقوم ھب صخشم روطب یھاگدید نینچ اب و دھد تسد ھب ینونک عضو کرد و شناوخ یارب ار یھاگدید
 فیاظو نیرتمھم ساسا نیا رب و  دزادرپب نآ جراخ تالیکشت و ناریا تسینومک بزح ەاگیاج و ناریا پچ شبنج تیعقوم
 .                                           .دنک نییعت ار

 
                                                                       خیرات زا یاھلحرم ناونع ھب یرادھیامرس

 .تسا خیرات زا یاھلحرم ،تسا رگید یاھییاسران و عازن زا یھوبنا و یتاقبط داضت  ەاگنالوج ھک ،ینونک یعامتجا ماظن
 یرادھیامرس ماظن ھک دننآرب اھنآ .تسا تیعقاو نیا سکع دننالوبقب تیرشب ھب دنھاوخ یم ماظن نیا ناعفادم و نامکاح ھچنآ اما

 نیرتشیب یارب ار یدازآ و ەافر نیرتشیب تسا رداق ھک ینتفایتسد ماظن نیرتھب و خیرات لماکت ھلحرم نیرخآ ناونع ھب ار
 یاھھبنج زا یھوبنا دنتسین رداق یرادھیامرس ماظن نایماح دوخ یتح ھچ رگا .دنھد هولج ،دشخب ققحت یرشب ھعماج داحآ

 اضر و میلست ھب ار ضرتعم ناسنا و دنزرو یم دیکات نآ ندوب یرترب رب نانچمھ اما ،دنریگب ەدیدان ار ماظن نیا رابنایز
 ەدوب یتاقبط و یعامتجا یاھماظن ظفح یارب خیرات لوط رد جیار یشور ھچ رگا اضر و میلست یارب شالت .دنناوخ یم ارف
 .درادب زاب ینوگرگد داجیا یارب شالت و ضارتعا زا ار شکمتس و مورحم یاھناسنا تسا ھتسناوتن تقوچیھ اما ،تسا

 
 میمرت یارب ییامنرود ھک تسا ەدش یدج یاھبیسآ شوختسد یرادھیامرس ماظن تابسانم ھجیتن رد رصع نیا ناسنا یگدنز
 ،راک نوچمھ یگدنز ھیلوا یاھیدنمزاین ندشن ەدروآرب اھنت روظنم .دوش یمن روصتم ینونک تابسانم بوچراچ رد اھنآ
 ھب رطخ روظنم لاح نیع رد ھکلب ،دنمورحم اھنآ زا ناھج مدرم رثکا ھک تسین یعامتجا و یسایس یاھیدازآ و نکسم
 ھک تسا یعمج راتشک یاھحالس ھناخدارز دوجو و تسیز طیحم کیتامتسیس بیرخت لیلد ھب ناھج لک ندناشک ضارقنا
 لیالد ھب افرص ھن یرادھیامرس ماظن تابسانم ،نیا ربانب .دنناشکب یدوبان ھب ار ناھج لک یندز مھب مشچ رد دنناوت یم
 رد ھک یتیعضو نینچ .تسا ەدش لیدبت تیرشب ھیلع یدج یدیدھت ھب ینیع الماک لیالد ھب ھکلب ،یشزرا و یقالخا ،ینامرآ
 راھم و تالکشم رب ھبلغ یارب ماظن نیا یاھتیفرظ و دادعتسا ،تسا ھتفرگ لکش یادھیامرس ماظن یخیرات دشر رتسب
 ھب .دوش لیدبت لماک یناوتان ھب جیردت ھب ات دور یم ھتبلا ھک یتیدودحم .تسا ەدرک -ناوتان ھن زونھ اما -دودحم ار اھنارحب
 دوخ نورد رد ار دوخ لاوز یاھھفطن ریزگانب خیرات زا یاھلحرم ناونع ھب یرادھیامرس ماظن ھعسوت و دشر ،رگید نایب
 لکش عقوم ھب یتسیلایسوس شخبییاھر ویتانرتلآ رگا ،ھک تسا نیا اما یخیرات عطقم نیا رد لمات لباق ھتکن .تسا ەدنارورپ
 نانچنآ ھب ار ناھج لک یرادھیامرس ماظن ینعی .دوش متخ زین تیرشب لک ضارقنا ھب دناوت یم یراج ماظن ضارقنا ،دریگن
 ھک دنک دراو یرشب ھعماج رکیپ ھب ار یتامطل نانچنآ لقادح ای ،دشاب ھتشاد یپ رد ار تیرشب لک یدوبان ھک دناشکب یعیاجف

                                                                . .دشابن ریذپناکما نآ ناربج
 

 نیمات رد ماظن نیا یاھتیفرظ ندش دودحم نآ عبط ھب و یرادھیامرس ماظن لاوز یخیرات ریسم ندرک یط ھک ییاجنآ زا
 .تشاداو اضر و میلست ھب ار ینونک رصع ناسنا ناوت یمن رگید ،دنیرفآ یم ار ینارحب تیعضو اموادم ناسنا یاھیدنمزاین
 و دوش نیمات ناشیاھیدنمزاین ھک تشاد رذح رب ضارتعا زا ار ینونک تابسانم ناگدشرامثتسا ناوت یم یطیارش رد اھنت
 .تسین ققحت لباق یرادھیامرس ماظن تابسانم رد ھک یرما .دتسیان زاب رمتسم ھعسوت و ییافوکش زا ناشیگدنز

 
 و تالکشم ندرک راھم  و ندنارذگ رس زا یارب ار دوخ یاھدادعتسا و اھتیفرظ مامت دوجوم ماظن ھک تسین انعم نادب نیا
 زا ناکامک ماظن نیا .تسا ەدنامزاب الماک رصع نیا یاھناسنا یاھیدنمزاین مامت نیمات زا و تسا ەداد تسد زا اھنارحب

  ار اھنآ ، دنارذگب رس زا ار دوخ یاھنارحب دناوت یم اھنآ ھب اکتا اب ھک تسا رادروخرب یناوارف یاھدادعتسا و اھتیفرظ
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 اب یتافانم چیھ یتیعضو نینچ .دیامن نیمات زین ار تیرشب یاھیدنمزاین زا یشخب لاح نیع رد ،دھد فیفخت ای و دنک راھم
 لاوز ھسورپ ،اھدادعتسا و  اھتیفرظ نیا زا یرادروخرب اب یزاوم و لاح نیع رد یرادھیامرس ماظن ھک درادن تیعقاو نیا

 و یتسیزمھ .دریگب لکش دناوت یم توافتم یعامتجا مظن کی ھسورپ زین تابسانم نیمھ لد رد و دنک یم یط زین ار دوخ
 بئاصم رتشیب تشابنا و ددعتم یاھنارحب ھک تسا یراذگ ەرود )ون شیاز و نھک گرم( ھسورپ ود نیا لادج لاح نیع رد
 .                                                    ..تشاد دھاوخ لابند ھب ار

 
 و اھگنج ،نآ ھب طوبرم تاعبت و انورک یرامیب عویش زا یشان نارحب ،نآ یاھەزرل سپ و  ٢٠٠٨ لاس یداصتقا نارحب
 لکش و یاەدوت یاھشروش و اھمایق ،تاضارتعا روھظ لاح نیع رد و ،یعامتجا و یداصتقا یاھتیدودحم ندرکعضو
 و اقب یارب یراج ماظن شالت نایم لادج و یتسیزمھ زا یزورما ریوصت ،ناھج رسارس رد لاکیدار یاھشبنج یریگ
                                             ..دنک یم نایامن ار نآ لیدب ھب نداد لکش یارب شالت

 
 ناسنا یاھیدنمزاین نیمات ھب ھتسب ھکنیا نیع رد ،اقب یارب یرادھیامرس ماظن یاھدادعتسا و اھتیفرظ درکراک ھک تسیھیدب
 و اھنارحب دوجو ،رگید ترابع ھب .تسا ەدروخ ەرگ مھ ماظن نیا لیدب یریگلکش ھسورپ غولب و نیوکت ریس ھب ،تسا
 ینونک تابسانم زا راذگ یارب یفاک تاموزلم ،اھنآ راھم و عفر یارب یرادھیامرس ماظن یاھتیدودحم و یگدنز بئاصم
 دح رد ون غولب و شیاز و نھک گرم یھیوس ود ندوب نامزمھ دروآ یم مھارف ار یراذگ نینچ تاموزلم ھچنآ .دنتسین
 یط مھ اب یزاوم یرگید لماکت و یکی لاوز ھسورپ و دنریگ یم لکش رگیدمھ لد زا یعامتجا یاھماظن .تسا نآ یالعا
 تیفیک ھب تیمک لیدبت ریسم رد اما .دوش یم نایامن نیون یگنر اب دیدج ماظن و دزاب یم گنر جیردت ھب نھک ماظن .دوش یم
 .دریگ یم تروص )یدیلوت تابسانم ینوگرگد یارب یعامتجا بالقنا( شھج یناسنا ھلاعف یورین تلاخد ھجیتن رد ھک تسا

 
 زا یصالخ یارب ربنایم یھار و ناسآ راذگ کی راظتنا رد دیابن ینونک رصع یاھتسیلایسوس ام ھک تسانعم نادب نیا
 ھب یسامح و یساسحا ،ینامرآ افرص دروخرب و ماظن نیا فرط زا ەدمآرابب بئاصم رارکت اب و میشاب یرادھیامرس ماظن
 لیدب یریگلکش تاموزلم و ،خیرات زا یاھلحرم ناونع ھب ار یعامتجا ماظن نیا رییغت ینیع درکلمع و یخیرات قطنم ،نآ
 فیاظو زا ورنیا زا و مینک جارختسا دوخ ەدش راد ھحیرج نادجو و اھوزرآ یور زا افرص ار یزوریپ دیابن .مینیبن ار نآ

 ناونع ھب یرادھیامرس ماظن قطنم زا تخانش .مینامب لفاغ ەرودرھ یاھتیفرظ و یتازرابم تایرورض اب قبطنم یلمع
 ھب اھنت ھن ،ییاھر ەار یاھیراوشد زا تخانش ور نیا زا و یاەرود رھ رد نآ ینیع تیعقوم کرد و خیرات زا یاھلحرم
 و یدج راک یارب یبالقنا و ھنایارگدرخ ،ھنالوئسم یلمع ینعم ھب انیع ھکلب ،تسین ەار نیا ندرک یط رد تسسگ ینعم
 .یرادھیامرس ماظن تابسانم زا یعقاو راذگ یھسورپ ؛تسا یخیرات ھسورپ کی دنیارف رد شخب ھجیتن

 
 ھک دنوش یم ەدھاشم ،مھ اب ضقانتم لاح نیع رد اما ،یزاوم دنور دنچ ینونک رصع رد ھک تسا یقطنم نینچ ساسا رب
 ھعسوت و دشر ھب یرگید یاھھنیمز رد و دنک یم یط ییاھھنیمز رد ار دوخ لاوز ھسورپ یراج ماظن وس کی زا نآ رد
 نایرج رد ھتسویپ رگید یعامتجا ماظن کی نتخاس یارب یلمع یشالت ھک تسا مھ طیارش نیمھ لد رد .دھد یم ھمادا دوخ
 .تسا ینونک عضو تیھام اب داضت رد یتکرح زا یکاح اما ،تسین نشور زونھ نآ یامنرود و تیھام ھچ رگا ھک تسا

 
                                                   یناھج راک میسقت
 تاقبط  اتیاھن شقن نیا ساسا رب و دنراد دیلوت راتخاس رد ینیعم شقن دارفا یرادھیامرس یداصتقا ماظن رد ھک تسا دوھشم
 .دنشاب یم اراد ار ینونک مظن ظفح یارب ار مزال یاھدرکراک ھک دنریگ یم لکش ھتسویپ مھ ھب اما ھتفایزیامت  یعامتجا

 تیوھ دنیارف نیا ھب طبترم یاھتیلاعف زاس و تخوس و الاک دیلوت دنیارف رد تاقبط نیا ،یرادھیامرس تابسانم قطنم قبط
 داصتقا مظن قطنم رگید ھجو .دھد یم قوس عفانم نیا ظفح تھج کرتشم راتفر ھب ار اھنآ ھک دننک یم ادیپ کرتشم عفانم و
 ھک دارفا نیا .تسا صصخت یاراد درف زاین دروم یاھالاک اب صصخت نیا ھلدابم و اھشقن یگتفای صصخت یرادھیامرس
 تیلوئسم و شقن یاراد بلغا ،دننک دیلوت ار ییالاک ات دنیآ یم عمج مھ رود نیعم راک میسقت کی رد و دیلوت راتخاس رد
 یرادھیامرس داصتقا مظن زا کفنیال یشخب صصخت و راک میسقت ،بیترت نیا ھب .دنشاب یم دیلوت دنیارف رد ینییعم یصصخت
                                               .دناەدرک ادیپ یرتشیب یگتسجرب نآ ھعسوت و دشر اب وسمھ ھک دنھد یم لیکشت ار
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 رد .دناھتفای یرست ھعماج رگید یاھەزوح مامت ھب ھکلب ،دنوش یمن دودحم داصتقا ەزوح ھب اھنت صصخت و راک میسقت ھتبلا
 مادک رھ ،رگید یاھداھن و تاسسوم عاونا و ینید ،یگنھرف ،یسایس یاھداھن و اھنامزاس زا کی رھ ینونک یعامتجا مظن
 یاھنامزاس لاثم ناونع ھب .دنتسھ میھس نآ ظفح رد و دننک یم افیا مظن نیا شدرگ لاح رد اموادم ھخرچ رد ار ینیعم شقن

 کیژولوئدیا تیعورشم نآ ھب و دنراد یم ظوفحم ار تلود تیعقوم و یسایس تیمکاح ەاگیاج یصاخ صصخت اب یسایس
 یم "سدقم و یدبا" تشرس نآ ھب و دننک یم دیلوتزاب ار جیار گنھرف یصاخ یگربخ اب یگنھرف یاھداھن .دنھد یم
 یداصتقا تابسانم و یتلود تیمکاح ھب و دننک یم افیا ار تافارخ و تالیخت  دیلوتزاب و دیلوت شقن زین ینید یاھداھن .دنشخب
 ندوبزیامتم و یصصخت نمض ،اھھصرع نیا زا کی رھ ،بیترت نیا ھب .دنھد یم "ینامسآ"  تیعورشم یگنھرف و
 ار دوجوم مظن مھ اب گنتاگنت و الاب حوطس رد ھتفرشیپ راک میسقت کی قبط و دناھتسباو و لصو رگیدمھ ھب ،ناشیاھشقن

 باختنا و تساوخ قبط ار شقن نیا یعامتجا یاھداھن و بازحا ،تاقبط ،دارفا مامت ھک تسین نیا روظنم .دننک یم ظفح
 .دنوش جراخ دوخ تیعقوم زا دنناوت یم دنھاوخب رگا و دننک یم افیا  مھفھماع و ەدشھتخیر لبق زا ھشقن کی قبط ای و ،دوخ
 ناونع ھب .تسا دوجوم مظن لک یگتخیر مھ ھب مزلتسم نآ رد رییغت و دنک یم ریذپان بانتجا ار اھشقن نیا دوجوم مظن ابلاغ
 نکمم رگراک کی الثم ،دنھد رییغت دیلوت راتخاس رد ار دوخ شقن دنناوتب دارفا تسا نکمم یدروم روطب ھچ رگا ،لاثم
 یعامتجا تاقبط ناونع ھب اما ،دوش ەدنک دوخ تیعقوم زا رادھیامرس کی ای و دھد اقترا ار دوخ یتاقبط تیعقوم دناوتب تسا
                           .تخاس نوگرگد ار اھ شقن ناوت یم ینونک مظن ندش یشالتم اب اھنت

 
 میمعت مھ ییایفارغج یاھیدنبکولب ھب ناوت یم ،ار یصصخت و زیامتم یاھتیعقوم بسک و راک میسقت ینعی ،یقطنم نینچ
 ،یبرغ یاپورا الثم(زین اھروشک زا یاھعومجم زا لکشتم ییایفارغج یاھیدنبکولب زا کی رھ ،اھروشک رب ەوالع .داد
 ھچنآ موھفم و انعم رگید ھک تساھھھد تھج نیا زا .دننک یم افیا دوجوم مظن ظفح رد ینیعم شقن )... ھنایمرواخ
 یحرط رھ .تسا ەدش ەدینت مھ رد تسا ھتفرگ مان ''ندش یناھج'' ھچنآ اب دوش یم ەدیمان ''یلم لالقتسا و  یگتفایھعسوت''
 هاگیاج اب گنتاگنت یطابترا رد دیاب مرجال ،نیعم یایفارغج کی حطس رد لالقتسا حالطصا ھب ای و تفرشیپ و ھعسوت یارب
 تسا لیلد نیمھ ھب .دنک فیلکت نییعت مظن نیا یاھرایعم ساسا رب و دوش فیرعت یناھج راک میسقت و مظن رد ایفارغج نیا
 ھب ییایفارغج یاھیدنب کولب و اھروشک نآ قبط ھک مینک یم ەدھاشم ار یدنیارف یللملانیب داصتقا ەزوح رد ابلاغ ھک
 الثم .دنراد ەارمھ ھب ار قلطم تیزم ای و یبسن تیزم ای اھنآ یارب ھک دنوش یم لیدبت ینیعم یاھالاک دیلوت ناصصختم
 نیا رد تامدخ ھئارا و ھتفرشیپ یاھرازفا مرن و تالآ نیشام ،یژولونکت تارداصو دیلوت ھب اتدمع اھروشک زا یدادعت
 بحاصت لیلد ھب ،اھنآ شورف زا ھلصاح دمآرد رد یرترب نمض ،اھنآ یارب ییاھالاک نینچ دیلوت اریز ،دنروآ یم یور ھنیمز
 رب اھروشک زا یرگید دادعت اما .دننک یم بسک دوخ یارب ار یرترب و درفبرصحنم تیعقوم ،اھالاک عون نیا دیلوت شناد
 ،ینیمز ریز و یعیبط عبانم ھب دوش یم دودحم المع ناشتارداص و دیلوت و دنرادروخرب قلطم تیزم زا قطنم نیمھ ساسا

 یاھدمآرد عبنم ،اھنآ تارداص و دیلوت رت ەداس و رت ھنیزھ مک اتبسن ھسورپ نمض ،اھالاک نیا تارداص و جارختسا اریز
 ھب بلغا و دننک یم ادیپ یناھج داصتقا مظن رد یرت یصصخت شقن المع اھروشک نیا زا ھتسد رھ ور نیا زا .دنتسھ نالک
 .                                         .دننک جراخ مظن نیا ھخرچ زا ار دوخ دنتسین رداق ییاھنت

 
 نیا دیلوت یارب مزال یژولونکت و ھتفرشیپ یاھالاک دیلوت دادعتسا و تیفرظ یاراد وس کی زا ھک ییاھروشک نایم نیا رد
 ھب یرتشیب یگتسباو تیعقوم رد ەراومھ ،دھد یم اھنآ ھب ار اقب ناکما یعیبط عبانم رگید فرط زا و ،دنتسین اھالاک
 مظن مربم زاین ھب یتابسانم نینچ ینونک رصع رد .دنراد رارق ھتفرشیپ یاھ یروانف هدننک رداص و ەدننک دیلوت یاھروشک
 نوچمھ یمیھافم نومضم المع ھک یتابسانم .دش اھر نآ غوی زا ناوت یم یراوشد ھب اذل ،تسا ەدش لیدبت یللملانیب
 یاھروشک صوصخب ،یروشک چیھ یارب ،رگید نایب ھب .تسا ەداد رییغت ار "یداصتقا ییافکدوخ" و "یلم لالقتسا"
 کیسالک ینعم ھب ییافکدوخ و لالقتسا ھب دوجوم مظن بوچراھچ رد ،دنھاوخب مھ رگا یتح ،تسین رودقم رگید ،یاھیشاح
 زا شیب ناھج دنمتورث روشک ەدزاود نآ قبط ھک ،رگید یشخب رب ناھج زا یشخب یداصتقا یرترب نمض .دنبای تسد نآ

 ھلمج زا ھک دراد دوجو یرترب زا لکش نیمھ زین یماظن و یسایس ظاحل زا ،دنراد رایتخا رد ار ناھج تراجت دصرد ٨٠
 .تسا ەدش رت فیعض تیعقوم اب یاھروشک راکوزاس رد رترب تیعقوم اب یاھتلود عیسو تلاخد ھب رجنم

 
 تیمکاح ەاگتسد رییغت اریز ،تسین ھناگیب یموھفم یناھج ھعماج ھظفاح رد "ەدناشنتسد یاھتلود" موھفم رگید زورما

 زا یشان عیاجف یھاگ زا رھ ھک تسا ەدش لیدبت لومعم یشور ھب یناھج یاھتردق فرط زا نوماریپ یاھروشک رد یسایس
 ،تسا ھتشاد یپ رد ار یاەدوت تاضارتعا ەراومھ نآ تاعبت و یناھج راک میسقت و مظن نیا .مینک یم هدھاشم ار نآ
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 نیا اما .تسا ەداد ناشن ار دوخ نوماریپ یاھروشک رد یسایس نامکاح ھیلع یمدرم یاھشزیخ رد بلغا ھک یتاضارتعا
 لیدبت یناھج راک میسقت مظن یارب یدج یشلاچ ھب ھک دناەدوبن یحطس رد تیمک ظاحل زا ھن و تیفیک  ظاحل زا ھن تاضارتعا

 نیا شوختسد ھک ییاھروشک .دوب یتاضارتعا نینچ زراب ھنومن "یبرع راھب" ھب فورعم یاەدوت یاھشزیخ .دنوش
 ھب ار دوخ یعیبط تالوصحم نآ قبط ھک دننک یم افیا یناھج راک میسقت مظن رد ینیعم شقن انثتسا نودب دندوب تاضارتعا
 نیرت ھتفرشیپ ات ھتفرگ یفرصم یاھالاک نیرت یاھیاپ زا ،نآ شورف زا لصاح دمآرد اب و دننک یم ھضرع یناھج رازاب
 ھعسوت ھب رجنم ەدرتسگ روطب راکوزاس و ھلدابم نیا ھکنیا نودب ،دننک یم دراو ھتفرشیپ یاھروشک زا ار یماظن مزاول
 یاھالاک جارختسا ھب اتدمع اھنآ یدیلوت داصتقا ،یترابع ھب .دوش نالک حطس رد اھنآ یدیلوت داصتقا تفرشیپ و یداصتقا

 .تسا ھتسباو ھتفرشیپ یاھروشک یژولونکت ھب مھ دیلوت زا ھصرع نیا یتح ھتبلا ھک دوش یم دودحم یعیبط
 
 یداصتقا یاھدمایپ زا ادج .تسا ھتشاد لابند ھب نوماریپ یاھروشک یلخاد تابسانم یارب ار ینوگانوگ یاھدمایپ یمظن نینچ
 عون نیا المع .تسا ەدرک تیوقت ار یدادبتسا و ھماکدوخ یاھتلود تیمکاح زین یسایس ظاحل زا ،دمآ اھنآ رکذ اقوف ھک
 ظاحل زا .دنامب اج رب اپ یناھج راک میسقت مظن ات تسا ھتفرگ رارق ذوفن رپ یاھتلود ھبناج ھمھ ششوپ تحت یسایس راتخاس
 یرایسب رد ھک ییاھتیوھ ؛یاەریشع و یکینتا ،یلم تیوھ ھلمج زا ،تسا ەدز نماد یتاقبط ریغ یاھتیوھ تیوقت ھب یعامتجا
 رب تلود قارع و نانبل نوچمھ ییاھروشک رد لاثم ناونع ھب .تسا ەدش یسایس راتخاس ھب نداد لکش یانبم دراوم زا
 ھکنیا زا رظنفرص ،قارع رد .تسا ھتفرگ لکش یاەریشع و یبھذم ،یکینتا ،یلم یاھھورگ نیا نارس نایم فالتئا ساسا
 سیئر تسپ و نایعیش یارب یریزو تسخن تسپ ،اھدرک یارب یروھمج سیئر تسپ ،دنھاوخن ای دنھاوخب روشک نآ مدرم
 یارب  یریزو تسخن تسپ ،اھینورام یارب یروھمج سیئر تسپ زین نانبل رد .تسا ەدش نییعت اھ ینس یارب ناملراپ

 زا زین یبھذم و یلم یاھنویسکارف نیا زا مادک رھ .تسا ەدش ھتفرگ رظن رد اھھعیش یارب ناملراپ سیئر تسپ و اھ ینس
 ور نیا زا .دنتسھ تردق بتارم ھلسلس رد مھس ناھاوخ دوخ ھبون ھب ھک دناەدش لیکشت یلحم رت کچوک یاھنویسکارف

 ظفح ھب ھناھاگآ و ھنادماع یناھج یاھتردق ھک دشاب یم اھیدنبھورگ عون نیا نارس نایم قفاوت و ھلماعم ھجیتن تردق راتخاس
                                   .دنناد یم یناھج راک میسقت مظن ظفح تمدخ رد ارنآ اریز ،دننز یم نماد نآ

 
 یاھیدنب کولب رد یلقادح رییغت عنام یبرغ یاھتردق و یناھج یزاوژروب ،رصع نیا رد ھنوگچ ھک لاوئس نیا خساپ

 ەدیسر دوخ ھعسوت ھسورپ رد درگبقع زاف ھب ییاھھصرع رد یراج ماظن ھک تسا ھتفھن تیعقاو نیا رد دنتسھ ییایفارغج
 دناھتسناوتن عطقم نیا ات ھک ییاھروشک .دراد ار ھتشذگ یاھنرق لکش ھب ھعسوت ناوت ھن و زاین ھن رگید ھک انعم نیدب ،تسا
 مدق ھنیمز نیا رد ینونک یناھج راک میسقت مظن رد دنناوتب تسا راوشد رگید ،دنسرب یناھج یاھدرادناتسا قبط ھعسوت ھب

 رتھتفرشیپ شخب یاھزاین نیمات تھج دیلوت ھیلوا داوم و یعیبط یاھەدروآرف تارداص نانچمھ اھنآ شقن .دنرادرب یدج
 یتاقبط تفاب رب ار دوخ ریثات نیرتشیب یناھج راک میسقت مظن لاح نیا اب .دوب دھاوخ یفرصم یاھالاک ندرک دراو و ناھج
 تابسانم و یداصتقا راتخاس رد ابلاغ یتاقبط داضت ندش داح و نیوکت یاضف ھک تسیھیدب .تسا ھتشاذگ نوماریپ یاھروشک
 تسا یتیعقوم نینچ رد و دنریگ یم رارق مھ اب لباقت رد یعامتجا تاقبط ھک تسا ھصرع نیا رد .دریگ یم لکش یدیلوت
 دندرگ یم حتف یدیدج یاھرگنس ،دوش یم تشابنا یتازرابم تایبرجت ،دریگ یم لکش یتاقبط نامزاس و یھاگآ ،تیوھ ھک
 ای و داصتقا ەزوح کی ھب یدیلوت یاھراتخاس نینچ ھک تسا لومعم .دوش یم ھتخومآ سرد اھینیشن بقع  و تسکش زا و
 راک یورین نیرتشیب و دنباییم یلجت  داصتقا فلتخم یاھشخب رد ھکلب ،دوش یمن دودحم روشک رد ییایفارغج ھقطنم کی
 .                                            .دنک یم بذج دوخ ھب روشک  طاقن نیرتشیب رد ار

 
 ھکلب ،دمآ نآ رکذ ھک یلکش ھب دیلوت ھن ناھج یاھروشک زا یرایسب ەاگیاج یناھج راک میسقت ینونک مظن رد ھکییاجنآ زا
 راک یورین ھب یزاین ھن ھک دریگ یم لکش یلوصحم کت داصتقا کی ،تسا یساسا لوصحم کی دیلوت ھب ندوب ھتسباو
 ششوپ ار روشک کی یایفارغج ەدمع شخب ھن و دبلط یم ار دیلوت یاھھصرع ریاس رد تفرشیپ ھن ،دراد ریگارف صصختم
 زجب .تسا صصخت دقاف و نامزاس نودب ،زکرمتم ریغ ،ەدنکارپ اھروشک نیا رد راک یورینرتشیب ،ینعم نیا ھب .دھد یم
 و لزلزتم اھنآ دوجو و دنرادن یلم دمآرد بسک رد ھتسجرب یشقن بلغا دیلوت یاھھصرع ریاس ،لوصحمکت دیلوت ھصرع
 یورین نیا .تسین رادروخرب یلغش تینما عون چیھ زا اھھصرع نیا رد لاعف راک یورین لیلد نیمھ ھب و تسا رادیاپان
 رازاب رد ینادرگرس یتدم زا دعب ات دنوش یم ەدنار قلطم ناراکیب لیخ ھب ،دیلوت شھاک ای و موادم یلیطعت لیلد ھب ،راک
 شورف ھب ،لبق زا رتدب یطیارش اب ،درادن زاین صصخت ھب اتدمع ھک ،یرگید ھصرع رد تقوم روطب تلاح نیرتھب رد راک
 ھک دوش یم رادیدپ یروشک نورد رجاھم راک یورین یتیعضو نینچ ھجیتن رد ،اھنیا رب ەوالع .دنزادرپب دوخ راک یورین
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 زیچان روشک یاھیشاح قطانم رد لاغتشا تصرف اریز دنک یم ترجاھم زکرم رد یدودحم قطانم ھب یاھیشاح قطانم زا
 تدحو ،یتاقبط یزاستیوھ ھک دھد یم لکش یروط ار یتاقبط تفاب یتیعضو نینچ رگید نایب ھب .تسا دودحم ای و
 اھتیلاعف نیا رد راک یورین ندوب زکرمتم و یدیلوت یاھتیلاعف رد روضح اب ھک ،یتاقبط  یگتفاینامزاس و یھاگآ ،یتاقبط
 .                                               .دوش یم ھجاوم یناوارف یاھشلاچ اب  ،دوش یم رسیم

 
 ھتفاینھعسوت یاھروشک عماوج نورد ییارگسپاو یاھ صخاش ھک دنک یم لمع یروط یناھج راک میسقت مظن ،ورنیا زا
 نیمھ لیلد ھب و ،رگید فرط زا .دنوش یتاقبط یزاستیوھ و ورشیپ یعامتجا یاھورین ھعسوت عنام و دننامب ظوفحم
 یاھیرگتلاخد و یداصتقا یرترب یارب ار دوخ یاھحرط ات دنبای یم یرتشیب ناکما یجراخ یاھتردق ،یلخاد تابسانم
 ھنیزھ یسایس تیمکاح ،نیا رب ەوالع .دننک لیمحت عماوج نیا ھب ورشیپ یعامتجا یاھورین یدج تمواقم نودب یسایس
 یم نیمات یعیبط عبانم شورف ەدروآداب دمآرد قیرط زا ار رگبوکرس و یتینما یاھھاگتسد ھلمج زا ،دوخ تردق یاھمرھا
 فرط زا نیداینب ینوگرگد داجیا اب اھنت ھک دریگ یم رارق لطاب رود کی رد عماوج نیا تیعضو ،بیترت نیا ھب .دنک
 زا ار نآ ناوت یم یناھج راک میسقت مظن ندز مھب و ندناشک شلاج ھب قیرط نیا زا و عماوج نیا نورد رد ورشیپ یاھورین

 .                                                .تشادزاب شخرچ
 

                                                ھنومن ناونع ھب ناتسناغفا
 مظن درکلمع زا یزورما و ەدنز یاھنومن نابلاط یارگ طارفا ەورگ ندنادرگزاب تردق ھب و ناتسناغفا ریخا یاھدادیور 
 ناتسناغفا ریخا یاھدادیور .دھد یم تسدب ھتفاینھعسوت عماوج نورد یسایس و یعامتجا تفاب رب نآ ریثات و یناھج راک میسقت
 ریغ یاھتیوھ ھب یکتم نردماشیپ یعامتجا راتخاس و دلومان یداصتقا راتخاس ،یسایس ییارگسپاو ھنوگچ ھک داد ناشن

 ھبون ھب ھک دناەدش یعامتجا ورشیپ یاھورین دشر عنام ،وس رگید زا یتسیلایرپما یاھتردق یرگتلاخد و وس کی زا یتاقبط
 ھک یلطاب رود نامھ ینعی .تسا ەدروآ مھارف یجراخ رتشیب یاھیرگتلاخد و یلخاد رتشیب ییارگسپاو یارب ار ھنیمز دوخ
 .                                                                          .دمآ نآ نخس البق

 
 ،یداصتقا فلتخم یاھھصرع رد تابالقنا قیرط زا ار نیداینب یاھینوگرگد ھک تسا ییاھروشک نآ ەرمز رد ناتسناغفا
 ھچنآ .دریگب رب رد ار نآ نیرت نییاپ ات ھعماج یاھھیال نیرتالاب نآ رد ھک تسا ەدنارذگن رس زا یسایس و یرکف ،یعامتجا
 قفاوت ھجیتن رد مھنآ ،ھعماج یسایس یانبور تیھام ھن و لکش رد رییغت تسا ھتسویپ عوقو ھب اتدمع ھعماج نیا خیرات رد
 یاھورین .تسا ەدوب یجراخ یاھورین یرگتلاخد زین و بھاذم فلتخم یاھھخاش و فیاوط ،لیابق یاسور نایم ھلماعم و
 ،دنھد رییغت یبالقنا یاھشور قیرط زا و یعامتجا حطس نیرتنییاپ زا و نورد رد ار ھعماج دنناوتب ھک ،ورشیپ یعامتجا
 .تسا ھتفرگن لکش دنک یم ریذپناکما ار یایریگتردق نینچ ھک یداصتقا یانبریز اریز ،دناھتفاین یفاک تردق تقو چیھ

 
 ەدوب یتیلا و یکینتا ،یاھفیاط گنھرف راد ھشیر ثاریم لماح ،روشک کی ناونع ھب شتیدوجوم یاھلاس یط ناتسناغفا
 ،زکرمتم دیلوت و یتعنص داصتقا ،یزکرم تلود ،ینیشنرھش شرتسگ عون زا ،ار نیون ناھج یعامتجا راتخاس و تسا
 تالیصحت ناکما و لومشروشک ییاضق راتخاس ،روشک یاھشخب ھمھ رد یداصتقا ھعسوت ،دیلوت زکارم رد راک یورین ددرت
 تاجرد ھب یداصتقا تابسانم نیا ریثات تحت  مھ نآ یگنھرف و یسایس یانبور ساسا نیمھ رب .تسا ەدرکن ھبرجت  ار الاب
 یانبور ظفح ،ھعماج یداصتقا یانبریز رد یساسا یگدروخن تسد .تسا ەدش ھتشاد ھگن ەدنامبقع و ارگسپاو یدایز
 و یسایس ،یعامتجا راتخاس ھک تسین نآ یانعم ھب ھتفگ نیا تسادیپ .تسا ھتشاد یپ رد ار یعامتجا و یگنھرف ،یسایس
 یعامتجا راتخاس ھعسوت و ییافوکش ھک تسانعم نیا ھب ھکلب ،تسا ەدنام یقاب ەدروخنتسد نامز لوط رد ھعماج یگنھرف
 .                                         .مدرم یدام یگدنز دوبھب و یداصتقا راتخاس ھعسوت و ییافوکش زا تسا یعبات

 
 یشخب ناونع ھب ،ناتسناغفا یارب ار یشقن ات دناھتفای یرتشیب ناکما یتسیلایرپما یاھورین ھک تسا یتیعضو نینچ ساسا رب
 کی بات ھتبلا ھک یمظن .دشاب ھتشاد یناوخمھ یناھج راک میسقت مظن اب ھک دنریگب رظن رد ،ییایفارغج یدنبکولب کی زا
 یم یلیلحت نینچ رظنم زا..درادن ار یگنھرف و یسایس ،یعامتجا ھتفایھعسوت ور نیا زا و یداصتقا ھتفایھعسوت ناتسناغفا
 رارق .تسا یملع رابتعا دقاف و طلغ دناەدرک ''تنایخ'' ناتسناغفا ھب یبرغ یاھتردق ریاس و اکیرمآ ھک اعدا نیا ،تفگ ناوت
 ندز اب نونکا ایوگ و دننک اپرب ھیبش یاھروشک ریاس و ناتسناغفا رد ار یدیدج مظن یبرغ یاھتلود و اکیرمآ ھک تسا ەدوبن



 7 

 ناتسناغفا نوچمھ ھتفاینھعسوت یاھروشک ھک یشقن و یناھج راک میسقت مظن کرد اب .دناەدش بکترم "یتنایخ" رارق نیا ریز
 .دناەدرک لمع دوخ تیھام و عفانم قبط رب یناھج یاھتردق ریاس و اکیرمآ اقافتا ھک میبای یم رد ،دناھتفای

 
 تساوخ یم رگا اکیرمآ .تسا تیعقاو زا یشخب نایب اھنت تسا ەدروخ "تسکش" ناتسناغفا رد اکیرمآ ھک مھ اعدا نیا
 ظاحل زا یتحو دوش راگدنام اجنآ رد ،یناج و یدام ینانچنآ ھنیزھ تخادرپ نودب ،مھ رگید لاس ٢٠ یارب دناوتب دوب نکمم
 اکیرمآ اساسا اریز ،تسین بلطم لصا نیا لاح نیا اب .دنک فیعضت تسکش دح ات ای و دھد تسکش مھ ار نابلاط یماظن
 تسکش ار اھنآ و دگنجب یطارفا یاھورین ریاس و نابلاط اب ،دنامب اجنآ رد رمعلامادام ھک دوب ەدماین ناتسناغفا ھب نآ یارب
 و یبھذم ،یاھفیاط یاھراتخاس ،دزاس نوگرگد ار ھعماج یعامتجا ەدولاش ،دھد ھعسوت ار یداصتقا یاھتخاسریز ،دھد
 دھاوش مامت .دھد اقترا یزورما فراعتم ھعماج کی ھب تسھ ھک ھچ نآ زا ار ناتسناغفا ھعماج لک و دنک وروریز ار یاھلیبق
 یاھورگ یدوبان ای و تدم زارد ندنام یارب یاھمانرب روشک نیا رد شروضح یادتبا نامھ رد اکیرمآ ھک دیوگ یم ام ھب
 .                                                           .تسا ھتشادن ار ارگ طارفا

 
 یاھلیلحت اب ھن ار ھنایمرواخ ھتفاینھعسوت یاھروشک رد صوصخب ،ناھج تاشقانم رد یتسیلایرپما لود و اکیرمآ شقن

 یاھیدنبکوکلب ھک یشقن و یناھج راک میسقت مظن قطنم کرد اب ھکلب ،''دروخ تسکش''  ای و ''درک تنایخ'' یحطس
 یاھروشک ھعسوت و تفرشیپ زا رگید ھک یمظن .داد حیضوت ناوت یم دنراد مظن نیا رد فلتخم یاھروشک و ییایفارغج
 و اکیرمآ رگا ھک تفریذپ ار ھتفگ نیا ناوت یم ھتبلا .دنک یم یقلت دیدھت ناونع ھب ار نآ اسب ھچ و تسا زاین یب نوماریپ
 ندنادرگزاب ھب یزاین رگید دنزاسب زکرمتم و دنمتردق یتلود ینغ فرشادمحم تلود زا دنتسناوت یم شنامیپمھ یاھتردق

 دناوتیم ھک تشاد ار مھوت نیا اکیرمآ تلود ھک دشاب ھتفھن یتیعقاو مھ ھتفگ نیا رد تسا نکمم .دندید یمن تردق ھب نابلاط
 دزاسب ار "ناتسناغفا یلم" تلود اھنآ زا و دنک عمج فقس کی ریز ار فلتخم یوجگنج یاھورگ و نایلاو ،ریاشع ،فیاوط
 نیا رد مھ یتیعقاو تسا نکمم لیلد نیمھ ھب .دنزب تسد روشک نیا یسایس و یعامتجا ،یداصتقا راتخاس ھب ھکنیا نودب
 ھمین ەژورپ ندناسرھجیتن ھب یارب تیفرظ نیرتھب یاراد ار نابلاط ەرخالاب دوخ ەابتشا فشک اب اکیرمآ ھک دشاب ھتفھن ھتفگ
 ھب ھکلب ،دشابیم "تسکش" ینعم ھب ھن و " تنایخ" ینعم ھب ھن تالامتحا و اھلیلحت نیا زا مادک چیھ اما .تسناد دوخ ەراک
 .تسا ەدش لیمحت ینانچنآ "تسکش" ھن و ەدش یتنایخ" ھن نآ ھب ھک تسا یناھج نیعم مظن کی ظفح ینعم

 
 یریگلکش یارب اضف یبسن روطب دوب نکمم ھک انعم نیا ھب ،دروخب تسکش ەدنیآ رد دوب نکمم دنام یم رگا اکیرمآ اقافتا
 ھب یدایز نانز ،ھتشذگ لاس ٢٠ توافتم اتبسن یاضف نامھ رد لاثم ناونع ھب .دوش رت مھارف ورشیپ یعامتجا یاھورین
 اتبسن یگدنز ھب یروآ یور روظنم ھب یدایز ناناوج .دندروآ یور دوخ راک یورین قیرط زا دمآرد بسک و تالیصحت
 و یتامدخ لغاشم ھب یداصتقا تیلاعف ھچرگا .دندرک اھر یھاگشناد و یتنرتنیا یاضف رد تیلاعف دصق ھب ار دجاسم نردم
 زا یریگمشچ شخب ھک دش ثعاب مھ نیمھ اما ،دندش یم یلام نیمات ەدروآداب یاھرالد قیرط زا ھک دنام دودحم یرادا

 مھ ار گرزب یاھرھش نوماریپ قطانم زا یشخب ات تفریم دنور نیا .دننک بسک ار یلقتسم دمآرد گرزب یاھرھش نانکاس
 کی رد ھچنانچ .دشکب شلاچ ھب ار یبھذم و یاھلیبق ،یگداوناخ یارگسپاو تاقلعت و تابسانم جیردت ھب و دریگب رب رد
 روھظ دھاش میتسناوت یم ام عقوم نآ ،دید یم دوخ ھب ار ھعسوت زا یاھجرد یبسن روطب مھ یداصتقا تخاسریز ھسورپ
 یتاقبط یاھداضت و  اھتیوھ ور نیا زا و میوش یرھش یاوژروب ەدرخ و دلوم یرادھیامرس ،یتعنص رگراک ھقبط کی

 لاکیدار یاھشبنج نیلاعف اب شاەدناشنتسد تلود و اکیرمآ یاەدنیآ نینچ رد .دوش ینونک یاھداضت و اھتیوھ نیزگیاج
 زا ار یرتشیب مھس ییالاب تاراظتنا و عقوت اب ھک دندش یم ھھجاوم اھھاگشناد و اھھناخراک ،نابایخ فک رد یعامتجا
 داپھپ و کشوم اب ار نآ یاضعا دش یم ھک نیلعن و ھمامع و شیر اب بصعتم یھورگ اب ھن ،دنتساوخ یم یگدنز یایازم
 ریس اریز ،درک یقلت یناھج یاھتردق یارب تسکش ینعم ھب دش یم ار یا ینوگرگد نینچ .دیشک نوریب اھراغ خاروس زا
 .                                                 .دنتسھ شظفاح اھنآ ھک دوب یم یمظن فالخرب تالوحت

 
 یرگاشفا ھب افرص ای و تسب دیما یناھج یاھتردق ھب دیابن ھک تسین نیا اھنت تخومآ ناتسناغفا ریخا تاقافتا زا دیاب ھک یسرد
 رتراوشد و رت ەدیچیپ عوضوم کی یھیدب و ەداس تروص نیا !''میتفگن رگم'' :تفگ بناج ھب قح و درک ەدنسب اھنآ ھیلع
 دوبھب و یداصتقا یاھتخاسریز ھعسوت نودب ،ھک تسا نیا تخومآ اھدادیور نیا زا تسا مزال ھک یرت قیمع سرد .تسا
 اب لاکیدار یسایس یورین یریگلکش نودب ،یتارییغت نینچ لد رد ورشیپ یاھورین دشر نودب ،مدرم یدام یگدنز یبسن
 راتخاس عون زا ،ھعماج یاھانبور ،دنک یربھر و یھدنامزاس ار ھناھاوخیدازآ و یاەدوت تاضارتعا دناوتب ھک یعامتجا ھیاپ
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 یاھتردق یاھیرگتلاخد و ،فرط کی زا یتاقبط ریغ یاھتیوھ و بھذم ،ەدنامبقع گنھرف ،یدادبتسا و ارگسپاو یسایس
 و یلمع ەدرشف راک تاموزلم نیا ھب ندیسر یگنوگچ .دننز یم مقر ار عماوج تشونرس نانچمھ ،رگید یفرط زا یجراخ
 خساپ نآ ھب ینیعم ناکم و نامز رھ رد یاھعماج رھ تاصتخم ساسا رب ات دبلط یم ار زرابم و تسیلایسوس ناسنا یرکف
 و نامز ،طیارش ھمھ رد ھک دیچیپ اھطرششیپ نیا ندروآ مھارف یارب ار یاھخسن ناوتیمن رگید نایب ھب .دھد صخشم
                                                      .دشاب رثا اشنم ناکم

 
 مورحم ییاھر ھنابلطتحار یاھھخسن و ەداس یاھشناوخ و اھلیلحت زا ار اھتسینومک ام تسا نکمم تیعقاو نیا نایب ھچ رگا 
 یرتھب کرد بسک طرششیپ یشوک تخس نیا اما ،دراذگب نامشود رب ار یرتشیب یشوکتخس و تمحز نآ یاجب و دنک
 رھ رد یتازرابم یاھیدنمزاین اب قبطنم فیاظو ذاختا یارب دوخ ھبون ھب ھک یکرد .تسا ینونک مظن قطنم و یگدیچیپ زا

 ار اھیگدیچیپ یدرکیور نینچ .تسا یتایح و یرورض ،نامیاھتیفرظ اب قبطنم یاھتیولوا ذاختا و ،صخشم ناکم و نامز
 .دنکیم رت سرتسد لباق ار فادھا و رتینغ ار اھتیولوا ،دنکیم رتلمتحم ار فیاظو ماجنا ،دنکیم مھف لباق رتشیب

 
                                                    شیاز زا ناوتان زونھ "ون" و تسا لاوز ھب ور "ھنھک"

                                                                   ناریا ھعماج تیعضو رب یلامجا یرورم            
 
 مامت اب ناریا ھعماج .درک روصت یرادھیامرس ناھج راک میسقت مظن زا جراخ یاەدیدپ ناوتیمن مھ ار ناریا ھعماج
 ریگ یناھج راک میسقت مظن لطاب رود رد و دنکیم افیا شقن ییایفارغج یدنبکولب کی زا یوضع ناونع ھب ،شیاھیگژیو
 نینچ داجیا .تشادزاب شخرچ زا ار نآ ناوتیم دوجوم مظن یاھداینب نتخاس نوگرگد اب اھنت ھک یلطاب رود .تسا ەداتفا
 ینعی ،ھعسوت ەدنرادزاب یلصا مرھا ود ناوتب ات تسا ناریا ھعماج نورد یعامتجا تابسانم رد رییغت مزلتسم ناکامک یلوحت
                                           .دنار بقع ھب ار یناھج یاھتردق و ھعماج نورد یارگسپاو یاھورین
  
 خیرات ریس رد و تسا ەدید دوخب ار ینوگرگد جیردتب ھک انعم نیدب ھتفرشیپ .تسا ھتفاین ھعسوت اما ھتفرشیپ یروشک ناریا

 نیدب ،تسا ھتفاین ھعسوت اما .دناەدش یساسا تارییغت شدوختسد نآ یتاقبط تفاب و یعامتجا یاھراتخاس ھتشذگ لاس ١٠٠
 ،کیژولوئدیا راتخاس ظاحل زا و دنکیمن دروآرب ار یزورما ھتفایھعسوت یرادھیامرس داصتقا کی یاھرایعم ھک انعم
 ،دلومان یداصتقا رب ینتبم ناکامک ناریا یداصتقا ظاحل زا .دراد ھتفایھعسوت ناھج اب یدایز ھلصاف یسایس و یرادا ،یقوقح
 ظاحل زا و تسا یبھذم یژولوئدیا رب ینتبم و دبتسم یسایس ظاحل زا نآ رد تیمکاح .تسا یتنار و دساف ،عرتخمریغ
 ھتسویپ مھب اما ضقانتم اھاگ یاھدنور اب ناریا ھعماج نیاربانب .تسا جیار نآ رد ەدنامبقع موسر و تاداع ناکامک یگنھرف
 .                                                  .تسا ەدیشخب ھعماج نیا ھب ار یصاخ یگدیچیپ ھک تسوربور

 
 نامز نآ زا ھک یتعنص .دش یراذگھیاپ روشک نیا رد ھتفرشیپ تعنص نیلوا ١٢٨٧ لاس رد ناریا رد تفن فشک اب
 ھصرع نیا ھچ رگا .تسا ەدش داصتقا نیا بلق شپت  نداتسیا زاب عنام و دوشیم بوسحم روشک نیا داصتقا گرھاش  نونکات
 تفرشیپ رب لاح نیع رد اما ،دش ماغدا یناھج داصتقا رد ەاتوک یتدم رد و دید دوخ ھب ار تفرشیپ تعرس ھب داصتقا زا

 دمآرد ھب اکتا اب ات دناسر یرای یمالسا مھ ادعب و یھاشنھاش نامکاح ھب و تشاذگ یفنم ریثات روشک یدیلوت یاھتیفرظ ریاس
 داصتقا یاھشخب ریاس ھعسوت زا ار دوخ و دننک نیمات ار دوخ تیمکاح یاھھنیزھ لوصحم نیا یاھەدنیارف شورف زا ھلصاح
 ،داصتقا رگید یاھشخب ،یناھج داصتقا ھب تعنص نیا نتسویپ و تفن فشک زادعب ھھد نیدنچ یارب .دننادب زاین یب یدیلوت
 نودب و دوب مورحم ھتفرشیپ دیلوت یاھصخاش زا ،دوب ھتفرگ دوخ رد ار راک یورین نیرتشیب ھک یزرواشک شخب صوصخب
 .                                      .دادیم ھمادا دوخ یاھتیلاعف ھب ھتفرشیپ یاھرازبا و ملع زا ەدافتسا

 
 یاھھصرع مامت ھک یلکش ھب ،ەدش یساسا یاھینوگرگد شوختسد ناریا ھعماج نونکات نامز نآ زا ھک تسادیپ ھتفگان
 ،یزاسنیشام یاھھصرع ،١٣٤٠ ھھد یاھلاس نامھ زا .تسا ەدش یرادھیامرس تابسانم زا رثاتم نآ یعامتجا و یداصتقا
 نیب ،تالوحت نیا ھجیتن رد .دندید دوخ ھب ار یاھظحالم لباق دشر ... و یزاسنامتخاس ،یزاسوراد ،یگدنفاب ،یمیشورتپ

 شیازفا دصرد ٨  (GNP)یلم صلاخان دمآرد ،دیسر دصرد ٧ ھب دصرد ٢ زا یتعنص تفرشیپ ١٣٥٢ ات ١٣٤٥ یاھلاس
 یورین زا دصرد ٣٠ ابیرقت ھک دندوب لاغتشا یاراد یدیلوت عیانص رد رفن نویلم ود زا شیب ١٣٥٠ ھھد لیاوا رد ،تفای
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 زا راک میظع یورین ندش ریزارس ھب رجنم یضرا تاحالصا اب ماگمھ تالوحت نیا ھمادا .دندادیم لیکشت ار ھعماج راک
 یدصرد ٤٥ شیازفا ھب رجنم ١٣٥٥ ات ١٣٤٥ یاھلاس نایم ھک یدنور .دش یتعنص و گرزب یاھرھش ھب فلتخم قطانم
 .                                                               .دش یرھش رگراک ھقبط

 
 کت داصتقا ،الوا :دنام یقاب ھتفاینھعسوت نانچمھ یساسا لیلد ھس ھب ناریا ھعماج اما ،تفرشیپ زا حطس نیا دوجو اب
 تردق لامعاربارب رد یناوتان ،لیلد نیمھ ھب و ،اثلاث .ارگسپاو یسایس تیمکاح راتخاس ،ایناث .زیرگدیلوت و یلوصحم
 زورما ھب ات روشک داصتقا و تسا ەدوب تفن دمآرد ھب ھتسباو ەراومھ ناریا ھعماج ،دش ھتفگ ھکنانچمھ .یناھج یاھتردق
 کیتیلوپوئژ تیعقوم و یناھج راک میسقت مظن یاھیدنمزاین رگید یوس زا .دوشیم بوسحم ھتسکشرو دمآرد نیا نودب
 ساسارب .تسا ھتشاد یپ رد ار روشک نیا تشونرس رد یناھج یاھتردق یرگتلاخد ەراومھ ،مظن نیا یاھتباقر رد ناریا
 رد و تسا ەدوب ھتفای ھعسوت یاھروشک ھب ماخ داوم رودص و جارختسا ھب دودحم اتدمع ناریا شقن ،یناھج راک میسقت مظن
 مھ( یناھج یاھتردق فرط زا تردق لامعا رگید زورما .تسا ەدرک دراو ار یفرصم یاھالاک ،نآ زا لصاح دمآرد یازا
 ،ناتسلگ یاھەدھاعم زا .تسا سمشلانمرھظا ناریا یتاقبط و یعامتجا تفاب رب نآ ریثات و )یللملانیب یاھداھن مھ و اھتلود
 یتردق لامعا نینچ زراب یاھھنومن  نیچ اب ریخا ھلاس ٢٠ دادرارق و ماجرب ات ھتفرگ راجاق ەرود رد سرتیور و یاچنمکرت
 .دنشابیم

 
 مھارف ار نردم یعامتجا تاقبط و اھھورگ دشر رتسب ،ھتشذگ نرق مین رد رگید یاھدنور و ینیع تیعقوم نیا ،لاح نیا اب
 یددعتم یعامتجا یاھشبنج روھظ ببس یعامتجا و یداصتقا تابسانم نیا اب طبترم یاھداضت لاح نیع رد .تسا ەدروآ
 نینچمھ .تسا ەدرک لیدبت  یراج مظن اب لادج مرگ نوناک ھب ار اھھاگشناد و راک تالحم ،اھنابایخ ەراومھ ھک تسا ەدش زین
 یاضف دوجو اب و دنروایب یور یلاع تالیصحت ھب عیسو روطب دناھتسناوت نانز یعامتجا و یداصتقا یاضف نیا رتسب رد
 زا و دنوش راک رازاب دراو اھنآ زا یریگمشچ دادعت و دنھد اقترا یبسن روطب ار دوخ یاھدادعتسا و تیفرظ ھعماج ھتسب
 یریگ لکش ،یلاع تالیصحت و ەاگشناد طیحم رد ناناوج مکارت لکش نامھ ھب .دنھد لکش نانز شبنج کی ھب قیرط نیا

  ..                                                                            .تسا ھتشاد یپ رد ار ناناوج و ییوجشناد شبنج
 
 ھلمج زا ھتسناوتن نآ یداصتقا یانبریز زونھ و تسا ەدنام یقاب ھتفاینھعسوت نانچمھ ناریا ھعماج اھتفرشیپ نیا ھمھ مغریلع
 ،رما نیمھ .دنک یراذگھیاپ ار لومشروشک و یلوصحمارف دیلوت و دوش رجنم دیلوت راتخاس رد راک ینویلیم یورین ماغدا ھب
 راک یورین ندشریزارس لیاوا نامھ زا ھک یرشق ؛تسا ەدیماجنا ەدش ەدنارھیشاح ھب یعامتجا رشق کی روھظ ھب ھلمج زا
 اھرھش ھیشاح رد ھکلب ،دوش اھرھش داصتقا دراو تسناوتن و تفرگ لکش یتعنص و گرزب یاھرھش ھب فلتخم قطانم زا

 دوبن .تسا ەدش لیدبت ینویلیم یرکشل ھب نونکا ھکنیا ات دش ەدوزفا نآ دادعت ھب یدامتم یاھلاس یط رد و دیزگ تنوکس
 نمزم یراکیب رد ھک تسا ەدرک لیدبت ینارگراک ھب ار نآ یاضعا المع یرھش داصتقا رد عیسو رشق نیا ماغدا یاھتیفرظ
 رد .دنراتفرگ قیمع یدیماان و یقفا یب رد و دنمورحم یشزومآ و یکشزپ ،یعامتجا ،ینمیا ەافر عون رھ زا ،دنربیم رسب

 ،نآ یاضعا نایم ھتسویپ یطابترا ندوبن قیرط نیا زا و یمسر راک رازاب رد شبایغ لیلد ھب یعامتجا رشق نیا لاح نیع
 یاھراتفر زورب ھب تیعضو نیا .تسا دوخ تیعقوم زا یھاگآ دقاف و ەزرابم نیعم راتخاس و نامزاس نودب ،ەدنکارپ تدش ھب

 نویلیم ٢٤ زا شیب دوجو زا ناریا رد اھرامآ .تسا ەدش رجنم یشنکاو بلغا و فدھ یب ،ھمانرب نودب ، ینیب شیپ لباق ریغ
 .                                                        .یدیلوت زکارم رد نیلغاش عومجم زا رتشیب یمقر ینعی ،دنراد تیاکح نیشنھیشاح

 
 ضارتعا و دنرادن نداد تسد زا یارب یزیچ چیھ ،رگراک ھقبط زا شخب نیا یاضعا ،لاغتشا یاراد نارگراک اب ھسیاقم رد
 ھکلب ،ناشیاھھتفر تسد زا یارب شوج و صرح ای و نآ ھب ندوزفا ھن و ناشینونک یاھدرواتسد ظفح یارب ھن اساسا اھنآ

 و تفایرد یارب ات دنراد یدزم ھن اھنآ .دشابیم ،دنناد یم دوخ راوازس ارنآ اما ،دناھتشادن تقو چیھ ھچنآ یارب اتدمع
 رد ھک دنراد یقرب و بآ یتح یھاگ ھن و دنشوکب نآ ظفح یارب ھک دنراد یلغش ھن ،دننک ضارتعا و باصتعا نآ شیازفا

 ،دننادیم دوخ ملسم قح ار رتشیب اسب ھچ و ایازم نیا ھعومجم لاح نیع رد .دننزب نایغط ھب تسد ناشندش عطق تروص
 ،یتلادعان سح زا تسا یبیکرت و مجسنمان رایسب اھنآ نایغط و راتفر نیاربانب .دنتسین مھ راودیما قح نیا ققحت ھب ھکیلاح رد
 یواح ھنوگچ ،نآ عیاجف کرد ندوب ەداس نیع رد یطیارش نینچ ھک مینیبیم .سای و یدیماان لاح نیع رد و الاب تاعقوت
 ھنوگراجفنا یاھشزیخ رد ارنآ یعامتجا تاعبت ھک ییاھیگدیچیپ و تاضقانت ،عیاجف .تسا یرامش یب یاھیگدیچیپ و تاضقانت
 .دروآ دھاوخرد ەزرل ھب ار ھعماج نآ ددجم ناروف تسین یکش و میدرک ھبرجت ٩٨ ەام نابآ و ٩٦ ەام ید
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 ەدرخ زا یشخب ھکلب ،دناەدوبن اراد ار زیچ چیھ تقوچیھ ھک تسا ەدشن لیکشت ییاھنآ زا یعامتجا رشق نیا بیکرت لک ھتبلا
 فلتخم یاھەرود رد ھک دوشیم لماش مھ ار هریغ و یتلود نادنمراک ،کچوک یاھھیامرس نابحاص ،یرھش یزاوژروب
 ،ەورگ نیا .دناەدش ەداد لھ ناگدشەدنار ھیشاح ھب ینویلیم فوفص ھب ریزگانب و ەدش هدنک دوخ ھفرم اتبسن تیعقوم زا نارحب
 ھجرد نیا نتشاد نامز ات و دناەدوب یھفرم اتبسن یگدنز یاراد اھنارحب زورب زا لبق ،یلصا ناگدشەدنار ھیشاح ھب فالخرب
 یورین نیرتمھم ندش ەدنار ھیشاح ھب زا لبق لیلد نیمھب .دندوب ەدیزگرب ار اضر و میلست تسایس ھنایوجتحلصم ،ەافر زا
 ،یرھش یزاوژروب ەدرخ .دناەدش بوسحم مھ دیدھت نآ یارب ەراومھ ھکنیا نیع رد ،دنا ەدوب یراج تابسانم یماح یعامتجا
 و یگدروخرس ،یتلادعان ساسحا نامھ راچد و دھد تسد زا ار دوخ لزلزتم تیعقوم تسناوتیم ینارحب رھ عویش اب
 یعامتجا ەورگ نیرتمھم یعامتجا مظن یتلاح نینچ رد .دنراچد نآ ھب ەراومھ ناگدش ەدنار ھیشاح ھب ھک دوش یدیماان
 رشق ھب المع و دناەداد تسد زا ار دوخ نکسم و لغاشم ەورگ نیا زا ییاضعا ھک یعطاقم رد .دادیم تسد زا ار نیرفآتابث
 لیدبت لاعف نارگشنک ھب یراکھظفاحم زا ناھگان و دناھتسویپ زین تاضارتعا فوفص ھب ،دناەدش ترپ ناگدشەدنار ھیشاح ھب

 اسب ھچ و دناھتفرگ دوخ ەالک ھب تسد دننک ظفح ار دوخ رتھفرم اتبسن تیعقوم دناھتسناوت ھک مھ ییاھەرود رد .دناەدش
 یاراد ھھادبلا یف ھک یدادعت نآ فالخ رب .دناھتسناد دوخ تابث اب اتبسن تیعقوم یارب یدیدھت ار ضرتعم مدرم تاضارتعا
 رشق ،دننک ھسیاقم نآ اب ار دوخ ینونک تیعقوم و دنھدب تسد زا ار نآ یاەرود رد ات دناەدوبن یلبق یعامتجا یایازم چیھ
 ھسیاقم یلبق ھفرم تیعقوم اب ار ناشدیدج تیعقوم دناەدیتلغ ناگدشەدنارھیشاح ھب فوفص ھب ھک یرھش یزاوژروب هدرخ
   .دننیبیم ضرتعم راشقا ریاس رانک رد ار دوخ نآ بقاعتم و ەداد تسد ناشھب ملظ و یتلادعیب سح ھجیتن رد و دننکیم

 
 ھک تسا ەدش ەدنارھیشاح ھب ناراکیب عیسو فیط ناریا ھعماج یتاقبط تفاب یاھصخاش نیرتیساسا زا یکی ھک میباییم رد
 ناشدادعت ھک دنھدیم لیکشت ار ناریا رگراک ھقبط شخب نیرتگرزب تقوم یاھدادرارق اب ای و دادرارق نودب نارگراک رانک رد
 رییغت رھ تشونرس ،ھک تسا نیا درک تیعضو نیا زا ناوتیم ھک یایریگھجیتن .تسا لغاش نارگراک زا رتشیب بتارم ھب
 صصخت دقاف میظع یورین نیا ،ناگدش ەدنارھیشاح ھب عیسو رشق نیا درکلمع و راتفر ریثات تحت تدش ھب یعامتجا لوحت و
 نیا دناوتن ھک یعامتجا یورین رھ .دوب دھاوخ لزلزتم و رادیاپان و تقوم یاھدادرارق یاراد رگراک اھنویلیم نیا ،یلغش
 رد مکحتسم یھاگیاپ دناوت یمن ،دیامن جیسب دوخ یسایس ھمانرب تھج رد ارنآ و دنک بلج دوخ ھب ار یعامتجا میظع یورین

 .                                            .دشاب ھتشاد ھعماج
 

 ،تفرگ رارق ەراشا دروم ھک تفرشیپ زا حطس نامھ ،ناریا ھعماج یگتفاین ھعسوت مغریلع ،ھک تسا نیا رگید یریگھجیتن
 ھیامریمخ دناوت یم ھک تسا ەدیماجنا یتاقبط یزاستیوھ زا الاب یاھجرد و لاکیدار یعامتجا یاھشبنج یریگلکش ھب
 و ھعسوت ھب تفرشیپ زا راذگ  ،یناھج راک میسقت مظن لطاب رود زا ناریا ندرک جراخ ینعم ھب ،یعامتجا ینوگرگد داجیا
 نآ مربم تاموزلم ندروآ مھارف و ھسورپ نیا ندرک یط یگنوگچ .دشاب یتسیلایسوس یعامتجا مظن کی نداھن داینب اتیاھن
 ھک دراد نیعم ناکم و نامز اب قبطنم ھمانرب و تسایس ذاختا و یزاسنامزاس ،یرگھاگآ ،رمتسم تیلاعف و راک ھب یگتسب
 نیمھ لد رد یعامتجا تالکشت و اھنامزاس ،اھداھن ھک تسا حضاو  .دننکیم ادیپ روضح نآ رد ھصرع نیا نارگشنک
 لد رد .دنھد خساپ متس تحت راشقا رگید و نارگراک یربھر و نامزاس زاین ھب و دنریگب لکش دنناوت یم ھک تسا طیارش
 .                            .دریگب لکش دناوت یم ەدید متس مدرم و ناگراک یسایس بزح ھک تسا مھ طیارش نیمھ

 
 ناریا  پچ ەاگیاج
 ،تاشیارگ نآ یعامتجا پچ زا روظنم .ھتفای بزحت پچ و یعامتجا پچ .درک میسقت شخب ود ھب ناوت یم ار ناریا پچ
 راشقا ریاس و نارگراک یوس زا ھعماج نورد رد و دنراد یقرتم و ورشیپ تیھام و فادھا ھک تسا ییاھراتفر و تالیامت
 شخب نیا .دنوش یم یریگیپ یعامتجا تیلاعف فلتخم یاھھصرع رد و ەرمزور یگدنز رد ەاوخیدازآ یاھناسنا و تسدورف
 یعامتجا یورین و شیارگ اھنت المع و دراد ھعماج نیا تالوحت و رییغت دنور و ناریا ھعماج رد یاەژیو ەاگیاج پچ زا
 ھعماج نورد یاھلادج لد رد پچ نیا یاھنامرآ و درکلمع .دھد قوس تبثم ینوگرگد یوس ھب ار ھعماج دناوت یم ھک تسا
 دوخ ون زا ات دوش یم ینیشنبقع لمحتم ،دنک یم رییغت ،دنک یم ادیپ ءاقترا ،دریگ یم لکش ەرمزور ەزرابم نطب رد و
 ناعفادم ،ورشیپ ناملعم و نایوجشناد ،نانز ،یرگراک تاضارتعا رد ناوتیم ار یعامتجا پچ نیا .دریگب تردق و دبایب  ار
 یور شیپ عناوم ،یگدنز داح لئاسم پچ زا شخب نیا یاھھغدغد .درک تیئور تسیز طیحم ناعفادم و ناکدوک قوقح
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 فادھا پچ زا شخب نیا .تسا ەدنز یعامتجا یگدنز و ەزرابم کی رتسب رد اھرگنس حتف و اھدرواتسد بسک و تازرابم
 لکش ھب  و جیردت ھب ،ەرمزور یگدنز و ەزرابم نیمھ نتم رد ار ییاھن فادھا و نامرآ زین و دوخ تدم زارد و تدم ەاتوک
 ،یشیدنارود نمض ،پچ نیا لیلد نیمھ ھب .تسا ەداد دنویپ ھعماج ضبن ھب ار دوخ ضبن و دنک یم جارختسا یاھناداقن

 و تسین لفاغ یعامتجا داح لئاسم زا و ەدرک تسا ھعماج لضعم زورما ھچنآ ریگرد ار دوخ ،ییارگنامرآ و یراد تھج
 یاەدیدع عناوم اب یعامتجا پچ نیا ھکنیا دوجو اب .دنکیم وجتسج دوخ یاھدرکلمع یعامتجا کاوژپ رد ار دوخ زا یبایزرا
 دیما اھنت ھک درک اعدا ناوتیم و تسا راکنا لباق ریغ ەزرابم دنور رب نآ یراذگ ریثات اما ،تسا ھجاوم ەزرابم ھسورپ رد
 نیا اب .تسا یعامتجا پچ نیمھ ،ھفرم و دازآ یاھعماج نداھن داینب و یمالسا میژر ینوگنرس یارب ناریا زورما ھعماج
 .یسایس یبایبزحت مود و لقتسم لکشت و نامزاس ،لوا .دربیم جنر یساسا دوبمک ود زا یعامتجا پچ لاح

 
 خیرات دنیارف رد پچ زا شخب نیا .تسا ەدش لکشتم یسایس بازحا رد ھک تسا پچ زا شخب نآ بزحتم پچ زا روظنم
 اب یراگزاس و یسایس یشیدناون ،یعامتجا تلوبقم بسک ،یلمع یدنمناوت ھطیح رد یاەدیدع تالضعم و تالکشم اب دوخ
 ،یعامتجا یاھتفرسپ و اھینیشن بقع رد ییازسب شقن دوخ ھبون ھب ھک یتالکشم .تسا هدوب ھجاوم نوماریپ ناھج تارییغت
 تازرابم ریسم رد ینیشنبقع لیمحت و اھتصرف نداد تسد زا ،یگنھرف یاھتسسگ ،یعامتجا پچ یگتفاین نامزاس ھلمج زا
 پچ یاھیتساک و یناوتان ،دنمشزرا یاھیراکادف و اھیناشفناج مغریلع .تسا ھتشاد ھعماج متس تحت راشقا ریاس و نارگراک
 تارییغت عوقو رد تسسگ ببس دوخ ھبون ھب ھک ەدش دمآراک یسایس یربھر زا یعامتجا پچ ندش مورحم بجوم بزحتم
 پچ فعض و فرط کی زا یگتفای بزحت و یسایس یربھر ھب یعامتجا پچ مربم زاین .تسا ەدش ھعماج لک رد لاکیدار
 نیا .تسا ھتساک نآ یاھتیفرظ زا و تسا ەدرک هدنکارپ ار پچ شبنج ھک تسا یفاکش نآ ،زاین نیا ھب خساپ رد ھتفای بزحت
 دروم رد دوب دنھاوخن رداق ییاھنت ھب مادکچیھ قیمع دنویپ و ییارگمھ نودب و دنرگیدمھ لمکم عقاو رد پچ شخب ود
 مھم ھفلوم ناونع ھب ناقفخ و بوکرس لماوع زا ھتشذگ .دننک ادا ار بلطم قح ینونک تیعضو زا ھعماج راذگ یاھیدنمزاین
 نیا .تسا ھتشاد فاکش نیا ندیرفآ رد ار مھس نیرتشیب ھتفای بزحت پچ ھنادرخبان یاھدرکیور ،یطیارش نینچ دماشیپ
 :درک ھصالخ نینچ نآ فراعت نودب بلاق رد ناوتیم ار ھتفای بزحت پچ ھنادرخبان یاھدرکیور
 

 ار شیاھنامرآ و راکفا ھک یعامتجا پچ فالخ رب .یعامتجا ینیع یاھدادیور ھب طبترم یاھھغدغد نادقف §
 یایند رد ار دوخ ھشیدنا و نامرآ بزحتم پچ ،دھدیم لکش یگدنز نیا ھب طوبرم یاھەدیدپ و یعامتجا یگدنز
 ینھذ تاشوارت ھک یتوافت رھ مغریلع و دوش یم ەریخ ینامرآ یاەدنیآ ھب نھذ نیمھ رظنم زا ،دنارورپ یم ینھذ
 افرص و یحطس دیاقع ،رگید نایب ھب .دنزیم اجرد ینھذ یایند نیا رد ،دشاب ھتشاد ھعماج ینیع تیعضو اب یو
 ەرمزور یرادافو مالعا لیلد نیمھ ھب .دریگیم ار یعامتجا ینیع تابسانم و یگدنز زا قیمع مھف یاج ینامرآ
 تواضق یارب یشجنس و یلصا فدھ ھب دوخ یسامح و یراعش روطب اھنامرآ نیا ندرک وگزاب و اھنامرآ ھب
 تیعقوم تدش ھب درذگ یم ھتفای بزحت پچ نھذ رد ھچنآ و یعامتجا یگدنز نایم طابترا عطق نیا .دوشیم لیدبت
  .تسا ەدرک مورحم دوخ یعامتجا یورین زا ارنآ و فیعضت ار یسایس بازحا

 
 داجیا ھب تبسن اتدمع بزحتم پچ لیلد نیمھ ھب .نیعم طیارش رد نیعم تارییغت  داجیا ھب تبسن ییانتعا یب §

 رھ رد دمجنم و رمعلامادام یاھتسایس و اھکیتکات ،یژتارتسا ،ھمانرب اب و تسا انتعا یب دوخ ھنامز رد رییغت
 و دنیبیمن دوخ یاھھاگدید زورھب ھب یزاین اتدمع بزحتم پچ لیلد نیمھ ھب .دوشیم رھاظ ینامز و طیارش
 بزحتم پچ ،لاونم نیمھ رب .دنادیم ھعماج ینیع تیعضو و اھیریگ تھج نیا نایم ھطبار زا زاینیب ار دوخ
 ،اطخ و نومزآ رب ینتبم و دوخ یاھتیلاعف یشخب ھجیتن مدع ای و یشخب ھجیتن ساسا رب ھناداقن و یعقاو یبایزرا
 یزاین ھچ رگید ،دشاب اھنامرآ یسامح ندرکوگزاب و اھرواب ھب یرادافو مالعا افرص کالم رگا .دھدیمن ماجنا
 ،اھیتساک مغریلع بزحتم پچ ھک تسور نیا زا ؟تسا صخشم طیارش رد صخشم یاھدرواتسد بسک ھب
 قح و یضار دوخ زا اموادم ،دنیبیم زاتمم تیعقوم رد ار دوخ ناکامک ،اھفعض و اھدرگبقع ،اھیناوتان
 تسکش لاح رد مئاد نمشد ،دوریم شیپ یو ماک ھب مایا ھک تسا رواب نیا رب یطیارش رھ رد و تسا بناجب
 ،تاھابتشا حالصا یاتسار رد مھ یمدق تلع نیمھ ھب .دراد رارق ییاھن یزوریپ ھناتسآ رد ھظحل رھ یو و تسا

 بزحت پچ ھک تسا نینچ .دنامیم لفاغ ینیع تایعقاو زا و درادیمنرب عناوم صیخشت و اھتصرف ییاسانش
 ،یعامتجا یگدنز و تازرابم نتم رد نیعم یاھدادیور و طیارش رب یراذگریثات زا ھن ار دوخ تیعورشم ھتفای
 .دریگ یم غارس دوخ نھذ رد ھکلب ،نآ تازرابم و یگدنز رد ندش میھس و یعامتجا پچ اب شاھطبار رد ھن
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 مدع و ھعماج رب یرازگ ریثات ھب ندوب انتعا یب .نوماریپ ناھج زا سارھ و ییارگنورد رد ندش روھطوغ §

 زا ھک یلکش ھب ،تسا ەدرک روحم دوخ و ارگنورد ار بزحتم پچ المع ،دوخ نوماریپ طیحم زا یریذپریثات
 تقباطم درذگیم یو نھذ رد ھچنآ اب ھک یعامتجا طیارش و عمج و درف رھ زا .دراد سارھ دوخ نوماریپ ناھج
 ،ورنیا زا .درادنپیم ضحم "مسیلاکیدار" زا یدامن ار یندرک یوزنم دوخ نینچ و دزرویم یرود ،دشاب ھتشادن
 لوصا نیا نتفرگ ەدیدان و دوش یم لیدبت نامرآ و تیوھ ،پیسنرپ و لوصا زا یشخب ھب ندرک یوزنمدوخ نیا
 پچ  ،یعامتجا پچ رظنم زا صوصخب ،نوریب زا لیلد نیمھ ھب .ددرگیم یقلت "تنایخ" ناونع ھب بیسنرپ و
 رد مھنآ ،ھتفای بزحت پچ ھب یعامتجا پچ یاضعا یروآ یور مدع .دسریمن رظن ھب اریگ و باذج ھتفای بزحت
 طیارش نینچ ھناشن ،یبزح لکشتم راک ھب لیامت و زاین و ھعماج رد پچ شیارگ ھب تالیامت شرتسگ جوا
 یسمش هاجنپ و لھچ یاھھھد نیلاعف ار ناریا ھتفای بزحت پچ ەدمع شخب بیکرت ھک مینیبیم .تسا یبولطمان
 ەرود نآ شناد و تاروصت ساسا رب بلغا و تسا لاس ٧٠ و ٦٠ یالاب اھنآ ینس تیعقوم ھک دنھد یم لیکشت

 .دنرگنیم زورما ھعماج ھب مھ دید نیمھ اب و دننک یم ەرادا ار ناشبزح
 

 یاھطبار ھک ییاجنآ زا .دیلقت و دھعت ،دبعت ھب درکیور نآ یاجب و ییارگءاقترا و یشیدناون زا ینادرگیور §
 ھتفایبزحت پچ و درادن دوجو ھتفای بزحت پچ و ھعماج یاھشخب ریاس و یعامتجا پچ نایم میقتسم و ھتسویپ
 و یشیدناون ،ندش ون ھب یزاین ھتفای بزحت پچ المع ،دریگیمن غارس ھعماج رد ار دوخ دوجو کاوژپ
 اکتا اب .دنکیم یقلت اھنامرآ و اھرواب رد "رظن دیدجت" ناونع ھب ار یدرکیور نینچ یتح و دنیبیمن ییارگءاقترا
 ھب ،تسا ەدوب ھشیمھ ھچنآ زا تیعبت و ناگتشذگ زا دیلقت ،اھنامرآ و اھرواب ھب دھعت مالعا یاھشیدنا نینچ ھب
 ھتشذگ زا ھتفای بزحت پچ ،یرگید یتنس نایرج رھ لثم .تسا ەدش لیدبت بزحتم پچ ریذپان ھشدخ ھفیظو
 سیدقت ار ھتشذگ نیا ،ھتشذگ تازرابم تایبرجت ھب ندوزفا یارب شالت  یاجب و دزاسیم کیتنامر یروصت
 رصع رد دوخ یاھتیلاعف و تامادقا زا ار یعامتجا رابتعا بسک ناریا ھتفایبزحت پچ ،زین ور نیا زا .دنکیم
 .ددرگ یم دوخ یارب تیناقح غارس ناگتشذگ خیرات ھب اکتا اب ھکلب ،دریگ یمن غارس دوخ

 
 افکدوخ و ەاگآدوخ تیصخش درف ،ھتفایبزحت پچ رد .یدرف ییافوکش یاضف نتسب و یعمج بذاک یاھتیوھ §

 ندش جراخ ھجرد رھ و دنک ادیپ شزرا دناوتیم  عمجرد اھنت  ھک دوشیم یقلت یدوجوم ھکلب ،دوشیمن بوسحم
 و یرکف  لالقتسا ،گنھرف نیا عون نیرتیطارفا رد .دوشیم یقلت یو "فارحنا" ھباثم ھب یعمج قطنمزا

 ،یدبا ،یلزا یماکحا عبات شراکفا و درف یتلاح نینچ رد .دیآیم باسح ھب ”تنایخ” یتح یدرف ییارگدرخ
 و دندنبیم ار شاھشیدنا و درف لاب و تسد ھک دننامیم ییاھریجنز ناسب یماکحا نینچ .تسا ھموتخم و یعطق
 نتفرگ دای و نتفای اقترا ،دیدج یراک شور ،یرکف یروآون یتلاح نینچ رد .دننکیم بلس یو زا ار یکرحت رھ
 یطارفا و  یسامح رارکت رد ندوب ەربخ و اناوت ددرگ یم یقلت شزرا ناونع ھب ھچنآ و دوشیم شزرا دقاف
 لباقم رد دوخ "ندرک ھنیسکاو" قیرط نیا زا و کرتشم یاھرواب ھب یرادافو مالعا ،یلبق یاھشیلک یاھھتفگ
 شالت ھن ،یگشیمھ یلیخت و کیتنامر یاوھ و لاح نامھ رد ندنام ینعی نتشاد شزرا .دشابیم "تافارحنا"
 یحور تیذا اھنت یگنھرف نینچ جیاتن .یاھیاپ فادھا نامھ یاتسار رد اقترا و تفرشیپ ،ییافوکش یارب
 ھکولب ھکلب ،تسین دنشیدنایم موسرم ەدش دمجنم یاھبلاق زا رتارف ھک دوخ ناھارمھ و نارگنسمھ نیرتکیدزن
 .تسھ مھ پچ شیارگ تفرشیپ و ییافوکش ناکما لک ندرک
 

 اب فدارتم ار ندوب پچ ھک تسا لومعم .ھناسفا و لیخت ھب ندش لصوتم نآ یاجب و ملع ھب ندوب انتعا یب §
 ای و "یبالقنا روش" حالطصا زا اضعب .دنرادنپ یم نیداینب تارییغت داجیا یارب شالت و ییوجەزرابم ھیحور
 ودرھ یارب یقیقح فیصوت و فیرعت کی نیا .دوشیم ەدافتسا تایصوصخ نیا فیصوت یارب "یرگیبالقنا"
 زا یرایسب رد و قایتشا و روش ،تاساسحا بزحتم پچ نایم رد .تسا یعامتجا پچ صوصخب ،پچ شخب
 .تسا مزال و ریدقت لباق ھتبلا و ھظحالم لباق ،ناشخرد یاەدنیآ ھب خسار دیما و ییوجەزرابم یالاب ھیحور دراوم
 و ندوب یملع ،تیوھ نیا ھمزال رگید .تسا ندوب پچ تیوھ ھمزال ود زا یکی اھنت یتایصوصخ نینچ اما
 رد ھک تسیھیدب .تسا بیاغ اتدمع ھتفایبزحت پچ نایم رد شدوجو ھنافساتم ھک تسا دوخ درخ ھب ندوب یکتم
 پچ یناوتان .دباییم جاور یروابھناسفا و لیخت ،نآ یاھھاگدید و اھدرواتسد اب ھناگیب و یملع یدرکیور بایغ
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 افرص یریوصت ھئارا یوسب ار یو ،مسیلایسوس شخبییاھر ەژورپ زا یملع یریوصت نداد زا ھتفای بزحت
 ھب کیتنامر و یسامح ،یراعش ،یجییھت یدرکیور اب ھک تسورنیا زا .تسا ھتشاداو مسیلایسوس زا ینامرآ

 افرص ھک دنکیم یفرعم ھنوگتشھب یاەدنیآ و ھلضاف یاھنیدم ناونع ھب ارنآ و دوریم  مسیلایسوس یفرعم غارس
 ەدھاشم یطیارش رھ رد و ھظحل رھ ار نآ روھظ ناوتیم ناشیرپ نادجو و دقتعم ناسنا یدادعت ەدارا ھب اکتا اب
 .درک
 

 ھک رگید یتنس شیارگ رھ لثم ،ناریا ھتفایبزحت پچ .نآ ھب تبسن یداقن عضوم مدع و یرورپتیعجرم  §
 رد دوخ یارب ار یعجارم ،تسا ەداتفا ھیشاح و اوزنا ھب اذل و دھد قیبطت دوخ ھنامز اب ار دوخ تسا ھتسناوتن
 رد مادک رھ ھک ،پچ شبنج ناربھر و نارکفتم .دشخبیم یاھناسفا و سدقم یھاگیاج اھنآ ھب و دریگیم رظن
 یھوبنا و دناەدناسر یرای ناھج رد یتسیلایسوس و پچ شبنج یریگ لکش ھب یتوافتم تاجرد ھب و دوخ ھنامز
 اما .دنجرا لباق اتعیبط ،دناھتشاذگ یاجب دوخ زا ار دنمشزرا یلمع و یرکف ،یملع تایبرجت و اھدرواتسد زا
 ەاگدید چیھ اریز ،دنتسھ ھناداقن دید و ینیبزاب راوازس ناشندوب دنمشزرا لیلد ھب انیع نانآ تایبرجت و اھدرواتسد
 پچ زیمآبصعت و کشخ عضوم .دشاب یگتفای زورھب و یرگنزاب تیفرظ دقاف دناوتیمن یبالقنا لمع ای و یملع
 ھک یتایبرجت و ناربھر ؛دوشیم اور ھتشذگ تایبرجت و شبنج ناربھر ھب تبسن ھک تسا یملظ عقاو رد بزحتم
 ارگسپاو و ەدنامبقع یگنھرف نینچ اب و دنتفرگ لکش یرورپتیعجرم و ییارگسدقت گنھرف دقن ھیاپ رب دوخ
 و یبلط تحار ندرک ناھنپ یارب یزیوآ تسد ھب نآ ھب تبسن یداقن عضوم مدع و یرورپتیعجرم .دنداتفا رد
 و دنک اھر شناد بسک و ندیشیدنا تمحز زا ار دوخ ات تسا ەدش لیدبت ناریا ھتفای بزحت پچ یشیدنا ناسآ

  .دنک تمحز عفر دوخ زا ،نارگید زا ەداتفا اپ شیپ یاھلوق لقن ھب اکتا افرص
 
 فیعضت بجوم تسا ھتفرگ لکش ھتفایبزحت پچ و یعامتجا پچ نایم ھک یقیمع فاکش ،دمآ نآ رکذ ھچنآ ھب ھجوت اب
 اذل و دراد فاکش نیا داجیا رد ار مھس نیرتشیب ھتفایبزحت پچ .تسا ەدش یعامتجا نایرج کی ناونع ھب پچ تیعقوم
 و نامزاس رانک رد ،یبای بزحت زورما .دوش ھتساک فاکش نیا زا ات دریگیم رارق یو شود رب مھ تیلوئسم نیرتشیب
 یلمع مادقا کی ھب ناریا ھتفایبزحت پچ رگا ،ورنیا زا .تسا ەدش لیدبت یعامتجا پچ مربم ترورض ھب ،لقتسم یبایلکشت
 زاین نیا ھب دناوتیمن کش نودب ،دنکن اھر دوخ ھنامز اب ھناگیب و ییارگسپاو یاھریجنز زا ار دوخ و دنزن تسد یرظن و
 و دنام دھاوخ یقاب دودحم کچوک یاھھورگ بلاق رد و یعامتجا مھم یاھدادیور ھیشاح رد نانچمھ اذل و دھد خساپ مربم
 ەدنکارپ نانچمھ یسایس یربھر و نامزاس ،بزح نودب زین یعامتجا پچ .دوب دھاوخن باذج یعامتجا پچ یارب نانچمھ
 .دش دھاوخ فیعضت یعامتجا شیارگ کی ناونع ھب پچ اتجیتن .دنام دھاوخ

 

 ناریا تسینومک بزح ەاگیاج
 دروخرب رد ورشیپ و لاکیدار یدرکیور یاراد یژتارتسا و ھمانرب ،یرکف ینابم ظاحل زا ناریا تسینومک بزح ھچ رگا
 رس تشپ ار یژتارتسا و ھمانرب نیا ققحت یاتسار رد ھنامیمص ششوک و یراکادف زا یخیرات  و تسا دوجوم عضو ھب

 و ھنالوئسم دروخرب مدع و یمالسا میژر بوکرس و ناقفخ یاضف اتدمع ،یددعتم لیالد ھب بزح نیا اما ،دراد دوخ
 ینورد یاھنارحب ببس راب رھ ھک فلتخم یاھەرود رد بزح یربھر زا یشخب فرط زا یتازرابم تالکشم ھب ھنایارگدرخ
 پچ ەداوناخ زا یوضع ناونع ھب ،ناریا تسینومک بزح .تسا ھتفاین ار ھعسوت و تفرشیپ ناکما ،تسا ەدش تاباعشنا و
 ھیشاح رد ،ھعماج نورد رد لاکیدار یعامتجا یاھشبنج غولب و یعامتجا پچ دشر و ھعسوت مغر ھب ،ناریا ھتفای بزحت
 یاھشبنج و ھعماج لاکیدار دشر نایم یبسانت ،رگید نایب ھب .تسین ناریا ھعماج رد رثا اشنم المع و تسا ھتفرگ رارق
 تسینومک بزح ھب صتخم تیعقوم نیا ھچ رگا .درادن دوجو ناریا تسینومک بزح ینونک تیعقوم و یعامتجا ورشیپ
 ناتسدرک نامزاس دوجو دنک یم زیامتم ناریا بزحتم پچ یاھورین ریاس زا ار ناریا تسینومک بزح ھچنآ اما ،تسین ناریا

 یاراد یعامتجا پچ نایم و ھعماج نورد رد ھک تسا ناریا پچ نایرج اھنت ھلھموک عقاو رد .تسا ھلھموک ینعی ،بزح
 ەراومھ ناریا تسینومک بزح نورد رد ھک دشاب ھلھموک یعامتجا تیعقوم نیمھ لیلد ھب دیاش .تسا مکحم اتبسن یھاگیاپ

 ،ییوگ ولغ اب ەدرک شالت لوا هاگدید .دناھتخادرپ نآ رد ھلھموک ەاگیاج و بزح نیا تیعقوم ھب توافتم ەاگدید ھس
 ورنیا زا و دریگب ەدیدان ار تسینومک بزح ینیع تیعقوم یسامح و یجییھت ،کیژولوئدیا ،ینامرآ دروخرب ،یرگرھاظت
 تیعقوم ندرک هزیلآەدیا اب ەاگدید نیا نایماح .دنک تیلوئسم یب ار دوخ تیعقوم نیا رییغت یارب یدج تامادقا ربارب رد
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 دناەدرک ھفیظو یب دراد شود رب نایرج نیا ھک ییعامتجا تیلوئسم و ھلھموک ینیع تیعقوم لابق رد زین ار دوخ المع بزح
 ناعفادم ھک یداضت .دناھتسناد بزح دروم رد دوخ یرگرھاظت و ییوگولغ اب راکشآ داضت رد ار تیعقوم نیا تسرد ھب و
 ییارگلمع اھنآ ھک یلکش ھب تسا ەداد قوس بزح شقن دروم رد ییارگینھذ درکیور ھب رتشیب و رتشیب ار ەاگدید نیا
 نایم ەاگدید نیا نایماح .دناھتشادنپ دوخ ھنایارگینھذ ەاگدید یارب تیعورشم بسک ەار رس یعنام ناونع ھب ار ھلھموک
 ھب لمعلاسکع رد و دناەدش ضقانت راچد ھلھموک یعامتجا و ینیع شقن و بزح زا دوخ کیتنامر و یتسیلآەدیا درکیور
 نیا نایماح ،ضقانت نیمھ لیلدب .دناەدرک "فشک" ھلھموک ندوب یعامتجا و ییارگلمع رد ار تالکشم ناینب ضقانت نیا
 و فیاظو لباقم رد "مسیلانویسان" زیوآ تسد اب و دناەدرک ساسحا ھناگیب ھلھموک یاھتیلاعف اب ار دوخ جیردت ھب ەاگدید
 بزح تیعقوم دروم رد ییوگولغ و یزادرپەدیا ھب یطارفا روطب نآ یاجب و ەدرک فیلکت عفر دوخ زا نآ یعامتجا کیتارپ
 !دنھد ماجنا یمادقا بزح تیلاعف ءاقترا یارب المع دوخ ھکنیا نودب ھتبلا .دناھتخادرپ
 
 بزح دوجو رد ار یتازرابم بئاصم مامت و تسا ھتخاس کیتنامر و یتسیلآەدیا ریوصت ھلھموک زا سکعرب ،مود ەاگدید
 ھتشاذگ اھنآ شود رب ندوب پچ ھک یفیاظو لمح رد ار دوخ ەاگدید نیا نایماح عقاو رد .تسا ەدرک ھصالخ ناریا تسینومک
 ندرک هزیلآەدیا و بزح زا ھنافصنم ریغ دقن ششوپ تحت ار یگزیگنا یب و یناوتان نیا و ھتسناد ەزیگنایب و ناوتان تسا
 .دناەدرک ذاختا دوخ یرکف لیر رییغت ھیجوت یارب ار یدرکیور نینچ ابلاغ شرگن نیا نایماح .دناەدرب شیپ ھلھموک تیعقوم

 
 ەار رس یعقاو عناومو دھد تسد ھب بزح ینیع تیعقوم زا یاھنانیبعقاو و یسایس یبایزرا تسا ەدرک شالت موس هاگدید
 نورد تارزابم اب ھک دشابیم ھلھموک یتازرابم تایبرجت و اھتنس عقاو رد ەاگدید نیا ەاگداز .دبایرد ار تیعقوم نیا ءاقترا

 تیعقوم ھب ،ھنایارگنامرآ افرص ھن و ،رت یسایس و ھنانیب عقاو لیلد نیمھ ھب و تسا ەدش نیجع یعامتجا پچ و ھعماج
 .دناھتشادنپ ،تاسدقم ھن و ،یتازرابم یاھرازبا ناونع ھب ار اھنآ و ھتسیرگن ھلھموک و بزح
 
 ،ییارگعقاو و ییارگینھذ ،یتسیلایرتام و یتسیلآەدیا یاھاگدید نایم لباقت ناونع ھب ناوتیم ار ەاگدید ھس نیا نایم عازن

 تسا ھتفرگ لکش ناریا تسینومک بزح نورد رد یتافالتخا نونکا مھ لاونم نیمھ رب .درک ھصالخ یلمع یب و ییارگلمع
 بزح نورد رد لوا ەاگدید ینونک نایماح ھک یریوصت فالخ رب .دراد موس ەاگدید و لوا ەاگدید نایم داضت رد ھشیر ھک
 زا یشخب یناوتان رس رب فالتخا ھکلب ،تسین "مسیلانویسان و مسینومک ،پچ و تسار" رس رب فالتخا ،دنھد یم ھئارا

 ھلھموک ییارگلمع و یعامتجا ەاگیاج اب اھنآ نتفرگ رارق ضقانت رد و بزح یاھتیلاعف دربشیپ رد بزح ینونک یربھر
 و ھلھموک ھب اوران ھلمح ،بزح تیعقوم دروم رد ییوگولغ قیرط زا ارنآ دننکیم شالت اھنآ ھک یضقانت و یناوتان .تسا
 نیا نایماح شنیب و تیعقوم .دننک ناربج یتالیکشت یزاسنارحب و دوخ شقن دروم رد یرگرھاظت ،نآ یعامتجا تیعقوم
 اب طبترم یاھھغدغد نادقف ینعی ،تسا ھتفای بزحت یتنس پچ رد جیار تیعقوم و شنیب نامھ بزح نورد رد ەاگدید
 ھب تبسن ندوب انتعا یب ،مولعمان یاەدنیآ رد ھلضاف یاھنیدم ھب ندش ەریخ نآ یاجب و یعامتجا ینیع یاھدادیور
 یشیدناون زا ندنادرگیور ،نوماریپ ناھج زا سارھ و ییارگ نورد ھب ندش فوطعم ،نیعم طیارش رد نیعم تارییغت  داجیا
 انتعا یب ،یدرف ییافوکش یاضف نتسب و یعمج بذاک یاھتیوھ ،دیلقت و دھعت ،دبعت ھب درکیور نآ یاجب و ییارگءاقترا و
 یداقتنا یعضوم مدع و "تیعجرم" نتشادنپ هزنم و ھناسفا و لیخت ھب ندش لصوتم نآ یاجب و دوخ درخ و ملع ھب ندوب
 یایند اب یطابترا چیھ اھنت ھن ناریا تسینومک بزح نورد رد ەاگدید نیا ینونک نایماح ھک تسور نیا زا .نآ ھب تبسن
 ھطیح زا ار دوخ تیعقوم دناھتسناوتن مھ بزح نورد رد یتح ھکلب ،دنرب یم رس ھب لماک نویسالوزیا رد و دنرادن نوماریپ
 کیژولوئدیا دروخرب و ییارگ ینھذ ینعی ،ەاگدید نیا ەدش ھتخانش مرھا ود زا ەدافتسا اب اھنآ .دنربب رتارف کچوک لفحم کی
 ،یسایس یتعاضبیب دناەدرک شالت ،وس رگید زا ھلھموک یارگلمع و یعامتجا تیعقوم ھب ھلمح و ،وس کی زا لئاسم ھب
 یعامتجا و یلمع تیلوئسم ربارب رد ار دوخ  ،یلایخ یایند رد ندش ناھنپ اب و دننک ھیجوت ار دوخ یلمع یناوتان و شناد رقف
 .دننک ھفیظویب ھلھموک

 
 یاھدنبو دیق زا ار دوخ ،بزح ینیع تیعقوم زا ھنانیبعقاو یرگنزاب و شناوخ کی اب ھک تسا ەدیسر ارف نآ عقوم نونکا
 تسینومک بزح .درک راومھ ار یعامتجا پچ اب تلصو ەار ناوتب ات درک اھر ھنازادرپھناسفا و ھناروابلیخت ،ھنایارگبصعت
 .داد رارق یبایزرا دروم ارنآ دیاب مھ هاگیاج نیمھ رد و تسین یتازرابم رازبا کی زا رتارف ناریا
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 افیا یرثوم زرطب ار دوخ شقن دناوتیم ام نایرج ھنیمز مادک رد و حطس مادک رد ھک تسا حرطم لاوئس نیا لیلد نیمھ ھب
 ھنیمز ،یعامتجا ەاگیاپ یاراد پچ نایرج اھنت ناونع ھب ،ھلھموک تیعقوم تیوقت رضاح لاح رد ھک تسین یکش ؟دنک
 یتسیلایسوس شیارگ لک تیوقت المع ھلھموک تیعقوم تیوقت .دروآیم مھارف ناریا پچ لک تیوقت یارب ار یرتدعاسم
 تحت ار ھطنم لک رد ورشیپ تازرابم یتح دناوتیم ھلھموک تیوقت ھک درک اعدا ناوت یم و تشاد دھاوخ یپ رد ار ناریا
 یارب مکحتسم یرگنس یتسیلایسوس یقفا اب دنمتردق ھلھموک کی دوجو ،ھتشذگ لاس لھچ تایبرجت ھب انب  .دھد رارق ریثات
 ھلھموک نودب ھک ناریا تسینومک بزح لیکشت ھبرجت .دوب دھاوخ ھقطنم حطس رد ەاوخیدازآ یاھناسنا و ناریا پچ لک
 رد یتسیلایسوس شیارگ یلصا رگنس و رھظم ھلھموک ھک تسا تیعقاو نیا یایوگ ،نآ زا دعب یاھتیلاعف و دشیمن ریذپناکما
 تاجرد ھب ار یو ھک تسا یعامتجا پچ ھب ھلھموک قیمع دنویپ یدرف ھب رصحنم تیعقوم نینچ ەاگداز .تسا ناریا لک
 مھ تسا ھتسناوت ھک تسا یپچ نایرج اھنت ھلھموک .تسا ھتشاد ھگن ظوفحم ھتفایبزحت پچ رابنایز تایصوصخ زا یدایز
 دش ەدرب مسا ''ناگدش ەدنار ھیشاح ھب'' ناونع ھب نآ زا دنس نیا رد ھک یعامتجا رشق نایم رد مھ ،لغاش نارگراک نایم رد
 تسا یپچ نایرج اھنت ھلھموک لاح نیع رد .دنک بسک ەاگیاج و تیعقوم یعامتجا یاھھورگ و راشقا ریاس نایم رد مھ و
 .تسا نآ زراب ھنومن یمومع تاباصتعا نداد نامزاس ھک تساراد ار ھعماج کی مھم یاھشخب یعامتجا جیسب تردق ھک
 درک اعدا ناوتیم و دنروآیم یور وا ھب ھعماج نورد دیدج لسن و ناناوج ھک تسا یپچ نایرج اھنت ھلھموک ،اھنیا رب ەوالع
 اھنت ھلھموک ،اھنیا رب فاضم .تسا ناوج یورین بیکرت نیرتشیب یاراد ھک تسا ینایرج اھنت پچ تانایرج نایم رد ھک
 ینامزاس تراچ رد ھک یفیرعت مغریلع ،ھلھموک .دندنویپیم شفوفص  ھب اماودم ھعماج نورد نانز ھک تسا یپچ نایرج
 و یرسارس نایرج کی ناونع ھب المع و ھتشادن یلحم یقفا تقو چیھ ،تسا ەدش ھتفرگ رظن رد شیارب ینونک
 .تشاد دھاوخ یھدزاب مھ ناریا لک حطس رد کش نودب ھلھموک تیلاعف ھعسوت ،نیاربانب .تسا ەدرک لمع یتسیلانویسانرتنا
 تیعقوم ندرک مکحتسم و نآ یاھتیلاعف ھعسوت یارب شالت ،ھلھموک یاھتیفرظ تیوقت ەرود نیا رد ھک تسور نیا زا
 یتسیلایسوس شبنج تیوقت یاھھار نیرترثوم و نیرتاراک زا یکی و اھتیولوا نیرت یساسا زا یکی ناونع ھب شیعامتجا
 .دیآیم رامش ھب ناریا
 
 
 


