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 هک دنچ یتالاوئس هب .تسا هدش هداد صاصتخا ناهجرسارسرد یداصتقا میخو عاضواو انورک هلئسم هب ثحب نیا

 .میهد یم خساپ هدش حرطم ناریا یاقفر فرطزا اتدمع
 ،یعیبط یایالبو لیاسمزا ادج یداصتقا یاه نارحب ؟دراد یداصتقا نارحب هب یطبر هچ انورک هلئسم :لّوا لاؤس*
 یم دیدشت ار نآ و هتشاذگریثات نارحب رب انورک هلئسم هنوگچ .میا هدوب نآ دهاشزین هتشذگرد ام و هدوب یراودا

 ؟دنک
 ،هعماج یسایس و یداصتقا لیلحت هنوگره ای و ییوگخساپرد ام هک مینک نشور دیاب لاوئس نیا هب خساپزا شیپ 
 ثحب زا هک یژولودتم نیا .مینک یم هدافتسا یتسیسکرام یژولودتم زا یللملا نیب حطسرد ای ناریا هعماج زا معا

 نیبت و حیضوت یارب دوخ ییآراک زورما هب ات ،هدش جارختسا ،هدش هداد هئارا سکرام دوخ طسوت هک یتایرظن و اه
 .تسا هدناسر توبث هب یداصتقا ـ یعامتجا تیعضو
 هعماج یداصتقا لئاسم درومرد ثحب هب ۱۸۶۱ ـ ۱۸۵۷ یاه لاس یط هک هسیدنورگ مان هب یباتکرد سکرام
  هک تسا رکذ هب مزال .)درک هدافتسازین یتسیلایسوس هعماج حیضوترد ثحابم نآزا هک( تخادرپ یراد هیامرس

 یو تارکفت هب هجوت اب هک تسا ییاه تشاددای هلسلس هکلب ،تسین تسدکی و مجسنم هتشون کی باتک نیا
 .درک هدافتسا لاتیپاک باتک شراگن یارب اه تشاددای نیا زا یو اهدعب هچرگا ،تسا هدش نیودت نامز نآرد
 هب انب .درک هدافتسا یصاخ شورزا دیاب یراد هیامرس داصتقا لیلحت یارب هک دنک یم حرطم باتک نیارد سکرام
 هب .درک زاغآ نآ ءازجازا دیاب هکلب ،درک افتکا عوضوم تییلک هبً افرص ناوت یمن هدیدپ کی تخانش یارب یو رظن
 دیاب هکلب ،داد حیضوت ،تسیراد هیامرس داصتقا یربج هجیتن هکنیا نایب اب اهنت ار اه نارحب ناوت یمن لاثم ناونع
 .درک یفاکشوم ار یراد هیامرس داصتقا یازجا زا کیره رد نارحب یریگ لکش یگنوگچ مزیناکم
 )تانآ ای تاظحل ای(  ”moments“ ناونع تحت اه نآزا سکرام هک هدش لیکشت یئازجا زا یراد هیامرس دیلوت هجو
 نارحب دادخر یگنوگچ حیضوت یارب سکرام هک میتسه ءزج راهچ دهاش یرادهیامرس دیلوت هجورد ام .دنک یم دای

 .دزادرپ یم ازجا نیازا کیره یسررب هب یراد هیامرس داصتقارد اه
 قیرط زا هیامرس شدرگ هخرچ نورد هب لوپ دورو اب دیلوت هجو .تسا دیلوت هجو ءزج ،)لوا هظحل ای( لوا ءزج 

 هدرک یرادیرخ ار راک رازبا و راک یورین لوپ نیا اب ناراد هیامرس .دوش یم زاغآ یعمجروط هب ناراد هیامرسٔ هیامرس
 یم شورف هب دیلوت هنیزه زا رتالاب یتمیق هب هک ییالاک  .دنک دیلوت الاک ًتیاهنرد ات دزیمآ یم مهرد ار ود نآ و



 رولبتم الاکرد هک تسا رگراک طسوت هدش دیلوت یفاضا شزرا عقاو رد راد هیامرس دوس ای یفاضا غلبم نیا .دسر
  .تساراد هیامرس طسوترگراکرامثتسا هجیتن سکرام هتفگ هب انب و هدش
 یم لماک هک تسا فرصم هجو اب اما دوش یمزاغآ دیلوت )هظحل( ءزج اب هیامرس تکرح هخرچ میتفگ هکروط نامه
 هجو ءزجرد نآ جورخ هطقن و دوش یمزاغآ دیلوت هجوزا هیامرس هب لیدبت یارب لوپ دورو هطقنرگید ترابع هب .دوش
 قفوم ،میمان یم هیامرس ار نآ کنیا هک ،لوپ و هدش یرادیرخ یا هدع طسوت الاک نیا هک یا هطقن ،تسا فرصم
 لماک ار یراد هیامرس هخرچو ه دوب هدننک نییعت هک تسا فرصم هجو نیا عقاورد .تسا هدش دوخ دیلوتزاب هب
 ود هارمه هب هک هلدابم هجو یرگید و عیزوت هجو یکی:دراد دوجو زین رگید ءزج ود ،شدرگ نیا رد اما .دنک یم
 شدرگ هک تسا نشور .دنک یم هضرع ار یرادهیامرس داصتقا تیعضو زا یمومع یریوصت ،فرصمو دیلوت هجو
 ینعی .تسا هعماجرد )اضاقت( فرصم هجو و )هضرع( دیلوت هجو نیب هلداعم ظفح جاتحم هیامرس لالتخا نودب
 هتشاد زین ار دوخ فرصم رازاب هدش دیلوت یالاک هک دوش یم لماک لالتخا نودب ینامز هیامرس شدرگ عقاورد
 هاگترپ هب ار یراد هیامرس ماظن دننکن ادیپ فرصم رازاب ،لیلدره هب ،هدش دیلوت یاه الاک هک هاگره هجیتنرد .دشاب
 هک یدح رس ات دنکیم ادیپ قیمعت رادهیامرس تسد یور اه الاک رتشیب ندش رابنا اب نارحب .دناسر یم نارحب
 هب طوقس نیا هتبلا( دهدرارق طوقس هناتسآ رد ار یراد هیامرس عماوج لک هک دوش یراجفنا هب رجنم دناوت یم
 یتاقبط لکشتم تازرابم لماع )یراد هیامرس ماظن ینوگنرس ای( طوقس نیمضت و دریگ یمن تروص دوخ یدوخ
  .دشاب رگراک هقبط یربهر یراد هک یتازرابم .دنک یم بلط ار ناشکتمحز و نارگراک مامت
 هک تفگ دیاب ادتبارد .یراد هیامرس نارحب رب نآ ریثات و انورک هلئسم هب میزادرپ یم تاحیضوت نیا زا سپ لاح
 ههد رد هژیوب ،هتشذگ لاس ۱۳۰ یط ام ،تسین تسد نیا زا دروم نیلوا انورکزوس نامناخ سوریو یلعف عویش
 مه ماحنارس و میا هتفرگرارق یا هتخانشان و کانرطخ یاه سوریو نینچ مجاهت دروم راب نیدنچ هتشذگ یاه
 یراودا نارحب صاخ سوریو نیا زورب راب نیا اما ؛تسا هدش فرطرب هیضق و هدش ادیپ ییاهنسکاو ای اهلحهار

  .تخادنا ولج هب لاس ۲۸ دودح و درک عیرست  ار یراد هیامرس
 نارحب دنچ ،)هریغ و اه یداسک و اهدوکر( یراد هیامرس ماظن یمومع اه نارحب نایم رد هتشذگ لاس ۱۳۰ رد
 جنپ یساسا یاه نارحب نیا .دروآ رد هزرل هب ار یناهج یراد هیامرس ماظن لک عقاو رد هک تشاد دوجو یساسا

 موس نارحب و ۱۹۳۰ ههد مود نارحب .داد خر مهدزون نرق رخاوا ۱۸۹۰رد یلصا نارحب نیلوا :دنریز بیترت هب دروم
 مجنپ نارحب و ،)دش زاغآ اکیرمآ زا هک هناوتشپ نودب یاهماو نارحب هب دوب طبترم هک( ۲۰۰۸ مراهچ و ۱۹۷۰ ههد
 یتروص رد ،داتفا قافتا رابکی لاس ۴۰ رهً ابیرقت یلصا نارحب راهچ .۲۰۲۰ رد تسا انورک سوریو عویش زا یشان مه
   .داد خر ۲۰۰۸ نارحب زا سپ  لاس ۱۲ اهنت انورک نارحب هک
 هیامرس شدرگ )moments( ءازجا نامهرب انورک .مینک یسررب ار نارحب دیدشترب انورک ریثات هلئسم دیئایب لاح
 یراد هیامرس ناهجرسارسرد مسیروت تعنص ینونک طیارشرد لاثمروط هب .تشاذگریثات ،میدرک ثحب البق هک یراد
 تعنص ندش فقوتم هجیتنرد .دندرک وغل ار دوخ یاهرفس انورکرطخ لیلد هب یرایسب ،تسا هدش فقوتم ًالماک
 اب ای و دندش لیطعت ارابجا ایزین اه ناروتسر ؛دنا هدنام یلاخ اه لت و دننکیمن زاورپرگید مه اهامیپاوه مسیروت

 ندش رپ هب رجنم رما نیا و هدرک لتخم ار تفن شورف اهامیپاوه ندش فقوتم .دننک یم راک تیفرظ لقادح
 .هریغ و تسا هدیسر رفص هب تفن یاهب و هدش تفن نزاخم
  .تسا هیامرس شدرگ هناگراهچ هوجوزا یکی ،فرصم هجو رد للخ یانعم هب نیا ؟تسیچ اه نیا همه یانعم
 مینیب یم لاثم نیمهرد .دراذگ یمریثات فلتخم یاه شخبرد ونیمود لثم و هدرک ادیپ دیدشت نارحب نیا املسم
 لمح تعنص ،اذغ یتعنص دیلوت ،یزاس امیپاوه عیانصرد دیلوت شهاک هب الام مسیروت تعنصرد فقوت هنوگچ هک
 هتشاذگرثا دیلوت هجورب دوب هدش عورش فرصم هجو رد هک یلکشم بیترت نیدب .تسا هدش یهتنم هریغو لقن و
 ادیپ شرتسگ یراد هیامرس هعماجرد یداصتقا نارحب بیترت نیا هب و دوش یم یراکیب و دیلوت شهاک بجومو
 هیامرس یداصتقا نارحب هب انورک طابترا یگنوگچ لاوئس هب یبسانم خساپ هسورپ نیا حیضوت نیاربانب .دنک یم
 .دوب دهاوخ یناهج
 یعامتجا یاه شبنجو یرگراک یاه شبنج یارب ییاه یزومآ سرد هچ انورک سوریو یارجام :مّود لاؤس*
   ؟تسا هتشاد یناهج حطسرد
 هتشذگ رد یراد هیامرس هک ییاه لح هارو اه خساپ اب هطباررد ینالوط یا همدقم ادتبا دیاب لاؤس نیا هب خساپرد
 .مینک یسررب ار نآ اب هطبار ردرگراک هقبط بسانم خساپ سپس و مینک هئارا هدرک ذاختا



 لیدب ،متسیس یداصتقا یاه نارحب هب خساپ رد یراد هیامرس ماظن هشیمه ،میدوب دهاش هتشذگرد هک هنوگنامه
 یراد هیامرس یاه نیسیروئت و نازادرپ هیرظن هک دید دیاب لاح ،تسا هدربراک هب یتوافتم یاه لح هارو اه
 هچ شکتمحز راشقارگید و نارگراک هک میئوگب میناوتب دعب ات دننک یم هضرع یلح هار هچ انورک نارحب اب هلباقمرد
 .دندنببراک هب دیاب یلیدب
  .میدوب فلتخم لیدب هس دهاش هتشذگرد ام
 هیرظنزا یکی زنک درانیم ناج .درک هدافتسا زنک تایرظنزا۱۹۳۰لاس قیمع نارحب رب هبلغ یارب یراد هیامرس
 و تلود رتشیب لرتنک موزل هب ۱۹۳۰ قیمع نارحب لح یارب هک دوب یرادهیامرس هعماج یسایس داصتقا نازادرپ

 یراد هیامرس عماوج یلعف جرمو جره طیارشرد نارحب لح یو رظن هب انب .تشاد دیکات نانآ طسوت دیلوت تیاده
 ار یرگراک یاه هیداحتاو اه هدوت و ناراد هیامرس نایم هدننکگنهامه شقن تلود  هکنآرگم ،تسین ریذپ ناکما
 لمع رتزابلد و تسد دیاب ناراد هیامرس نارود نیا رد هیرظن نیا هب انب .دنکرارقرب ار یعامتجا لداعتو هتفرگ هدهعب
 و رتشیب دیلوت هب قیوشت زین نانآ ات ،دننک مهارف ار هعماجریقف راشقا رگید و نارگراک یمرگلد یاه هنیمزو هدرک
 ات دوش یم هداد هعماج شکتمحز و راک یورین هب یناوارف تازایتما هیواز نیازا .دنوش دوس خرن شیازفا هجیتنرد
 خساپ رد۱۹۳۰ ههد لیاوا رد تلوزور نیلکنارف .دنروآرد تکرح هب ار داصتقا یاه خرچرت هنالاعف خساپ رد زین نانآ
 یکدنا هب نت ناراد هیامرس زورما رگا هک تفگ یم یراد هیامرس متسیس ناراداوه و ناراد هیامرس تاضارتعا هب
 ،درک هبرجت ۱۹۱۷ لاسرد یکسنرک هک دش دهاوخ راتفرگ یتبیصم نامه هب زین اکیرمآ هعماج ادرف ،دنهدن یراکادف

 بازحا هک مینک ناشنرطاخ دیاب اجنیا .یتسیلایسوس ـ یرگراک تموکح یرارقرب و یراد هیامرسزا لماک دی علخ
 هعماجرد یا هژیو تردق و ذوفن زا نارود نآ رد یرگراک فلتخم یاه هیداحتا نینچمه ،یتسیلایسوس و یتسینومک
 هک درک دعاقتم ار ناراد هیامرس هک دوب تلوزور نیلکنارف رادشه نیا .دندوب رادروخرب رگراک هقبط هژیوب ،اکیرمآ

 لکش هافر تلود و دوش یراذگ هیاپ یعامتجا هافر متسیس ات )دصرد ۹۴ دح رس ات( دنزادرپب یرتشیب تیلام
 اکیرمآ تلود نامز نآرد .دش هتفرگ راک هب یراد هیامرس تاحن و بالقنازا یریگولج یارب اه دنفرت نیا همه .دریگب
  .دیسر قیفوت هب ناوت یمن اه هدوت بوکرس قیرطزا و تنوشخ اب اهنت هک دیسر هجیتن نیا هب
 یراد هیامرس تلود هک دوب یزورفا گنج و نشخ لرتنکو بوکرس یاه تسایس یارجا ،نارحب لح رگید لیدب
 نیا اما .دندربراک هب ایلاتیاو ایناپسا رد ینیلیسوم و وکنارف یاه تلود و ناملآ رد رلتیه یربهر هب موس شیار

 هتشادرب نایمزا اپورا رد یتسیشاف داصتقا و مسیشاف و دیماحنا تسکش هبً اتیاهن نارحب لح یتسیشاف تسایس
 .دش
 ناریا هلمجزا ،موس ناهج حالطصا هب یاهروشک زا یرایسب رد زونه یا هویش نینچ هک دشروآدای دیاب اجنیا 
 نادنز ،یریگتسد ،یرگراک یاه هیداحتا نتشادرب نایم زا و نشخ بوکرس هویش ،دوش یم هدربراک هب ناکامک
 هبش یاهتسایس هب یکتم یا هویش ،میا هدوب نآ دهاش هرمزورروط هب هتشذگ لاس ۴١ لوط رد ام هک راتشکو
 .هعماج یعامتجاو یداصتقا لئاسم لح یارب یتسیشاف
 تلود رگید لیدب نیا رد .تسا فورعم »مسیلاربیلوئن« هب میتسه نآ دهاش نونک ات ۱۹۷۰ لاس زا هک  موس لیدب
 »دازآ رازاب« رد نمدیرف نوتلیم هیرظن تحت دوخ ناراد هیامرس و .دنک یمن یزاب ار گرزب ناراد هیامرس یجان شقن
 »یسارکمد« تیاعر و )ناهج رسارس رد یزورفا گنج و بوکرس دیناوخب( »یراد هیامرس نوناق« زا تیعبت
 یراد هیامرس تلود .)ناهج رسارس رد رفن دص دنچ یلام تردق ظفح یارب ییاوژروب یروص یسارکمد دیناوخب(
 لح هباثم هب ریقف مدرم رب یعامتجا تضایر و هتفرگ رارق گرزب یاه گناب و ناراد هیامرس تمدخ رد عقاو رد
 زا ار نارحب لح هویش نیا زا یشان یداصتقا یاهراشف .دنک یم هدافتسا یراد هیامرس ماظن یداصتقا نارحب

 شکتمحز راشقا رگید و نارگراک ی اهدزمتسد نتشاد هاگن تباث ای و شهاک ،مروت داجیا و سانکسا پاچ قیرط
 یاهروشک رد یتسیلاربیلوئن یاه تسایس لیمحتو نازرا ماخ عبانم وراک یورین زا هدافتسا ،هعماجریگبدزم و
 ای و دنتسه یسایس دنمتردق یاهاکیدنس و اه هیداحتا دقاف یروتاتکید لیلد هب هک ییاهروشک رد هژیوب ،ینوماریپ
 .دزادنا یم هعماج ریقف راشقا رگید و نارگراک شود هب ،دنرادن ادبا
 یلکش هب اددجم اه نآ همه اما ،میدرک هبرجت و میدوب شدهاش هتشذگ هلاس ۱۰۰ یط هک دنتسه یلیدب هس اه نیا
 و تارظن هب هیکت اب و دنمزوریپ یبالقنا قیرط زا هک دوب مسیلایسوس توافتم لیدب اهنت ؛دندش رجنم نارحب زا

 یزوریپ زا سپ لوا هلاس دنچ نامه رد تسناوت بالقنا نیا .دیسر تردق هب ۱۹۱۷ربتکا رد یتسیسکرام یاه لیلحت
 یماظن هلمح رثارد هنافساتم اما ،درادرب ولج هب یا هدنزرا یاه ماگ یتسیلایسوس داصتقا یاه وگلا زا یوریپ اب

 هار هنایمرد یتسینیلاتسا بالقنادض یزوریپ ،رتدعب یکدنا سپس و ،هیلوا یاه لاس رد یتسیلایرپما روشک ۱۴



 دوب یدنمشزرا و ینغ رایسب هبرجت ربتکا بالقنا اه یماکان نیا همه مغریلع اما .تفر طاطحنا هب و هدش فقوتم
 .دومن هدافتسا نآ زا هدنیآ یتسیلایسوس هعماج تخاس رد ناوت یم هک
 یراد هیامرس داد ناشن هبرجت .میتخومآ ییاه سرد هچانورک هعجاف زا نونکات هک مود لاوئس هب میدرگ یمرب لاح
 ینیریش زا هاگ ،دنک یم باختنا یتوافتم یاه لیدب هعماج رد یتاقبط شیارآ هب هجوت اب و نارحب اب هلباقم رد
 هب اه لیدب نیا همه میدید هک نانچمه اما ؛ود نیا زا یطولخم زا مه ینامز و قامچ زا هاگ ،دنک یم هدافتسا
 دوجو شکتمحز وریگبدزم راشقارگید و رگراک هقبط یارب طیارش نیا زا  یتفر نورب و هدش رجنم یدیدج نارحب
 زا دی علخو تابسانم نیا نتسکش مهرد ،داد ناشن ربتکا بالقنا هک نانچ نآ ،زیمآ تیقفوم لیدب اهنت .درادن

 .تسایراتلورپ یروتاتکید تلود و اهاروش تردق اب نآ ینیزگیاج و ؛نانآ یماح تلود و ناراد هیامرس
 نارحب هب خساپ رد اه لح هار نیا زا یکی زا هدافتسا و ،دش دهاوخ حرطم اه لیدب نیا ًاددجمزین هزورما املسم
 هجوت اب ورضاح لاح رد .دوب دهاوخ ریذپان بانتجا انورک سوریو لرتنک و یلعف طیارش مامتازا سپ ،ینونک قیمع
  زا هدافتسا ناکما ،یرگراک دنمتردق یاهاروش و اهاکیدنس نادقف نینچمه ،یللملا نیب هدنمزر داتس کی دوبن هب
 هدنیازف شهج رگید یوس زا اما ؛تسین راظتنا زا رود نادنچ زینزیمآ تنوشخ ًالماک و یتسیشاف هبش یاه لیدب
 هنیمز ،تسا هدوب ارجام نیا هماگنه رد یراد هیامرس اب دروخربرد نانآ میقتسم هبرجت هجیتن هک رگراک هقبط یهاگآ

 .دنک یم مهارف ار یتسیلایسوس لیدب نداد رارق زور روتسد رد یارب دعاسم یاه
 نانچ نارحب هک ارچ درک دهاوخ هدافتسا ربج و روز هبرحزا انورکاسپ نارود رد یراد هیامرس هک میراد داقتعا ام
 ؟یرییغت هنوگچ اما ،تسین راظتنا زا رود ناهج زا یطاقنرد لقاال ،یراد هیامرس طوقسرطخ هک هدش ریگ همه
  .دراد یبالقنا تسیسکرام یاهورین یاه یزاس هدامآ و اه تیلاعف هب یگتسب اقیقد
 تلود ،رگید نخس هب .تسا یراد هیامرس یژولوئدیا ،یراد هیامرس هعماج رد مکاح یژولوئدیا دیوگ یم سکرام
 کسام نیا تشپار دوخو دهد یم مدرم دروخ هب ار هنوراو تیعقاو و دنک یم دیلوت بذاک یهاگآ  یراد هیامرس
 رسارس رد یعیسو یاه هدوت هک دوب نایرع نانچ انورک یارجام تیعقاو اما ؛دنک یم یفخم تیعقاو نیغورد
 ناشن حوضو هب ناهج طاقن رسارس رد یراد هیامرس یاه تلود .دندرب یپ یراد هیامرس تلود تیهام هب ناهج
 و تسا نانآ تسد رد داصتقا خنرس هک دنتسه یتیلقا عفانمزا تیامح ناهاوخ اهنت یطیارش نینچ رد هک دنداد
  .دشاب یم تابسانم نیا ظفح یارب یراکادف ره ماحنا هب فظوم هعماج هیقب
 تمحز و ریقف تاقبط زا ناگتخاب ناج نیا هدمع .دنداد تسدزا ار دوخ ناج انورکرثا ردرفنرازه ۲۴۰رب غلاب نونکات
 ،دندرک یم یگدنز نادنملاس یاه هناخ رد هفقو یبراک رمع کی زا سپ هک دنملاس ینادرم و نانز .دندوب هعماج شک
 یرامیب نینچ اب دروخرب یایهم ادبا یناهج یراد هیامرس .یلحم و رجاهم نارگراک ،ناتسوپ نیگنر ،ناهایس
 .دوب یم نینچ نیا دیاب هکیتروص رد ،دوبن یکیمدانپ
 ینیب شیپ نادنمشناد و درک ادیپ عویش هعماج رد لیبق نیا زا یفلتخم یاه سوریو هتشذگ ههد دنچ یط رد
 شیپ زا دیاب اقطنم نیاربانب ،دنتشاد یهاگآ رما نیا زا زین یراد هیامرس یاه تلود و دندرک یم ار یقافتا نینچ
 یم ناگیار زهجم یاه ناتسرامیب ،دندرک یم تیوقت ار یمومع تشادهب ًالثم ،دندرک یم هدامآ الماک ار هعماج
 یکشزپ یتایح و مهم یاه رازبا و دنداد یم شیازفا ار وی یس یآ هژیوب ،اه ناتسرامیب یاه تخت دادعت ،دنتخاس
 رگید نابز هب ؛دندرک یم مهارف اه سرن و اه کشزپ تیبرت یارب ناگیار شزومآ تاناکما و دندرک یم هیهت ار
 گرزب زکارم روتسد هب نانآ لباقم رد یلو ؛دنداد یم شیازفا ار هعماج یهافر و ینامرد ،یتشادهب تامدخ هجدوب
 لیمحت مدرم رب ار یداصتقا غییضت و تضایر یناهج کناب و لوپ یللملا نیب قودنص دننام یراد هیامرس یداصتقا

 همیب و اه ناتسرامیب و ،دنوش تسکشرو ادابم ات دندرک تخادرپ ار اه کناب یاه یهدب مدرم بیج زا ،دندرک
 .دندرک غیلبت ار یصوصخ یاه
 نیا رد یتح اما ،تسا هار رد یرتشیب دادعت انئمطم و دنا هداد تسد زا ار دوخ ناج رفن رازه اهدص نونک ات

 ترجاهمریزو ،ناتسلگنا رد نوسناج سیروبو زلراچ سنرپ ،دنبای یم تاحن اه یدصرد کی هراومه مه طیارش
 یتشادهب تامدخ نیرتیلاع هب یسرتسد ناکما هشیمه اه یدصرد کی هریغ و شرسمه و سکنه مات ،ایلارتسا
 هناخ ،نابایخ هشوگ رد هکنیا ای ،دزادرپب ار ناتسرامیب جراخم دیاب ای هک تسا هعماج هیقب نیا .دنراد ار ینامرد ـ

 .دنیشنب گرم راظتنا رد هناخ جنک رد ای و نادنملاس
 یم ،دنتسه هعماج ناشکتمحز و نارگراک اه نیا  ،میشاب ناشنارگن هک دنتسین هعماج یاه هبخن هک اه مدآ نیا

 .تسا هعماج شکتمحز و ریگبدزم راشقا رگید و رگراک هقبط ینونک یهاگآ یلصا هتسه نیا .درک ناشنیزگیاج دوش
 رد نانآ .تسین هعماج مدرم و اه هدوت  لک هدنیامن  ،دنک یم اعدا هک هچ نآ فالخرب ،تلود هک دنتفایرد نانآ



 ار کدنا رشق نامه زا تیامح و عافد زج هب یا هراچ هجیتن رد ،دنتسه هعماج زا یکچوک شخب هدنیامن عقاو
 .دیسر یمن مینیب یم زورما هک یگتفشآ نیا هب عضو هک دوب نیا زا ریغ رگا ،دنرادن

 اهنت هن اهنآ .دنک راهم تعرس هب ار یرامیب نیا تسناوت و درک لمع رتهب انورک نارحب نایرج رد ابوک هعماج
 الثم ،دندرک رگید یاهروشک هناور کمک یارب یناراتسرپ و ناکشزپ هکلب ،دننک راهم ابوک رد ار لضعم نیا دتسناوت

 تدم یارب هک ،یتسیلایسوس یراذگ تسایس هنوگچ هک دهد یم ناشن هداس هنومن نیا .دنتفر ایلاتیا هب رتکد ۳۰۰
 .دنک داجیا نامرد و تشادهب هنیمز رد یتبثم تارمث تدم زارد رد تسناوت ،داتفا قافتا ابوک رد یهاتوک
 هناخ رد نارود نیا اب بسانتم شزومآ و یژولونکت ندرک مهارف ناکما ینعی یتسیلایسوس لیدب یاه تسایس
 ناراکیب و نادنملاس هژیوب ،نادنورهش همه یارب یتشادهب و ییاذغ تاناکما ندروآ مهارف ناکما ،ناکدوک همه یارب
 کمک رد هدافتسا یارب ناراکیب مادختسا قیرط زا راک داجیا ،دنروایب ماود یتخس طیارش نینچ رد دنناوتب ات
 تسایس نیا .یشزومآ زکارم و اه ناتسرامیب رد مزال یکینکت یاهزاین هب ییوگخساپ یارب دیلوت یهدنامزاس ،یناسر
 هب ار هعماج داصتقا اددجم انورکاسپ یوس نآ رد و دهد تاحن ار ینونک هدز نارحب هعماج دناوت یم هک تساه
 هعماج ،دهد یمرارق زورروتسد رد ار شندناشوپ لمع هعماج هب یارب کرادت هک تسا یلیدب نیآ .دروآرد تکرح
 .یتسیلایسوس
 تیربرب ای درادن دوجو رتشیب هارود تیرشب لباقم رد" دیوگ یم سلگنا زا لقن هب گروبمازکول ازور هک روطنامه
 یارب کرادت وزورما باختنا ؛میا هتفرگ رارق خیرات یاه یهارود نآزا یکی رس رب ام کنیا ."مسیلایسوس ای و ضحم

 .درک دهاوخ نییعت ار تیرشب هدنیآ نآ ققحت
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