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 نارحب زا تفر نورب یارب لح هار نتفای ،یبالقنا یاهتسیسکرام ناونع هب ام هفیظو یرگید نامز ره زا شیب زورما
 اوژروب هدرخ تانایرج اب ار دوخ زیامت هجو هک میفظوم ام .تسا »پچ« نویسیزوپا یتالیکشت ،یسایس ،یرظن
 ناشن ،تسیسکرام ناعفادم نورد رد دوجوم تافارحنا مامت و ،یلیخت تسیلایسوس و یتسینیلاتسا ،لاکیدار
 هار اب دوجوم نارحب دیدشت زا و ،میهد هئارا یللملانیب حطس و ناریا رد ناوج لسن یارب یعقاو ویتانرتلآ و هداد
 یرگتلاخد یاتسار رد ،عقاو رد ام فده .مینک زیهرپ ،یراکهدرخ و یتسیسکرام ریغ و ساسا یب »بازحا« یزادنا
 ،هقیظو نیا ماحنا یارب  .تسا سکرام لراک دوخ تایرظن هب تشگزاب ،یتآ بالقنا کرادت و یرگراک شبنج رد
 .دنوش یم توعد یتسیسکرام ییارگمه یاتسار رد تکرش هب ،هتشاد قفاوت ریز هفلؤم ۴ اب هک ییاهتسیسکرام
 هدش هتخاس شیپ زا یوگلا ای لدم کی هن ،نامرآ کی هن .تسا ملع کی یتسیسکرام مسیلایسوس :لوا هفلؤم
 زا یرگید ملع ره دننام یتسیسکرام مسیلایسوس .تسین ،یژولوئدیا کی هن و الاب زا هعماج کی رب لیمحت یارب

 و رییغت یارب یاهمانرب رب یکتم یتسیسکرام مسیلایسوس .دنکیم تکرح دوجوم تیعقاو زا صخشم لیلحت
 یبالقنا ـ یداقتنا دقن و هدنز کیتارپ زا زاغآ اب یتسیسکرام مسیلایسوس .تسا یرادهیامرس هعماج ینوگرگرد
 ،نیون هعماج کی رارقتسا و دوجوم هعماج رییغت یارب یاهمانرب و دنکیم زاغآ ناشهعماج هب متستحت یاههدوت
 هک تسا یملع .تسا یرادهیامرس هعماج رییغت و تخانش ملع عقاو رد یتسیسکرام مسیلایسوس .دنک یم نیودت
 دوجو هب یاتسار رد یتسیلایسوس نیون دیلوت هجو اب نآ ینیزگیاج و یرادهیامرس دیلوت هجو نتشادرب نایم زا یارب
 .دوریم راک هب ناهج مدرم مامت یارب یعامتجا هافر ندروآ

 و »ناگبخن« .دریگیم لکش یئاپ زا و تسا یرگراک شبنج هب طبترم یتسیسکرام مسیلایسوس :مود هفلؤم
 موکحم ار یئارگهبخن .دسانشیمن تیمسر هب ار یرگراک شبنج هب طابترا یب و رکفنشور یاعدمرپ یاه»نیسروئت«
 افیا راگزومآ شقن و هتفرگ میمصت شکتمحز یاههدوت یاج هب دنناوتیم دننکیم روصت هک ینارکفنشور .دنکیم
 دیوگیم سکرام هچنانچ .دراد نارگراک ییاهر ـ دوخ لصا هب داقتعا یقیقح مسیسکرام .درامشیم دودرم ار دننک
 هعماج مامت و نارگراک یدرف تیقالخ هب مسیسکرام .»دبای ققحت نارگراک دوخ تسد هب دیاب رگراک هقبط ییاهر«
 و نز ،نسم و ناوج ،رگراک ریغ و رگراک .تسا مدرم داحآ هب قلعتم یتسیسکرام مسیلایسوس .دراذگیم مارتحا

 دورو هب یداقتعا ،یعقاو مسیسکرام .درادن یتوافت شیارب هریغ و دیفس و هایس ،چولب و برع و درک و سراف ،درم
 فالخ رب تسرد .درادن ،رگراک هقبط نورد هب رکفنشور یاهدع طسوت ،یرگراک شبنج جراخ زا یتسیلایسوس یهاگآ
 هقبط دوخ نورد رد یتسیلایسوس یهاگآ هک دراد نیا رب داقتعا مسیسکرام ،یتنس پچ نورد رد جیار تشادرب نیا



 نیرتکچوک هک ییاعدم رپ نایجان هن و دنتسه اهنآ یعقاو ناربهر ،نارگراک دوخ ناربهر و هدمآ دوجو هب رگراک
 .دننادیم نارگراک میق ار دوخ افرص و هتشادن یرگراک شبنج اب یطابترا
 یارب یسارکمد و یرگراک لقتسم یاهلکشت هب .تسا کیتارکمد الماک یتسیسکرام مسیلایسوس :موس هفلؤم 

 دقتعم یقیقح مسیسکرام .تسا دنبیاپ هعماج مدرم مامت یارب رظن زاربا قح و شیارگ قح هب .دراد داقتعا مدرم همه
 یسارکمد زا رتیلاع رایسب یسارکمد یارجا و تیاعر نودب مسیلایسوس هب یرادهیامرس زا راذگ رما هک تسا

 و یسایس یربارب( یداصتقا یسارکمد اب ماغدا ،یسایس یسارکمد ینعی .تسین یلمع ،ییاوژروب یروص
 و دوب دهاوخ مدرم داحآ همه لاح لماش کیتارکمد قوقح و تاعوبطم و نایب یدازآ .)هعماج لک یارب یداصتقا
 و ضیعبت و الاب زا دروخرب چیه ناهاوخ یتسیسکرام مسیلایسوس .یصاخ هقبط ای و صاخ هدع و بزح افرص هن

 طسوت ،سکرام » ایراتلورپ یبالقنا یروتاتکید« موهفم .تسین هعماج رب »یروتاتکید« و روز هب لسوتم لیمحت
 »ایراتلورپ یبالقنا یروتاتکید« تلود زا سکرام روظنم .تسا هدش فیرحت شوختسد یزاوژروب هدرخ و یزاوژروب
 خیرات هک یسارکمد نیرتیلاع زا تسارح و ظفح موهفم هب هکلب ،تسین هعماج لک رب یروتاتکید لامعا موهفم هب
 یسارکمد فالخ رب .تسا یزاوژروب بالقنا دض طسوت ،یسارکمد نآ تسکش شالت لباقم رد ،هدید دوخ هب رشب
 زا یلکش اهنت یرگراک یسارکمد لامعا ،شکتمحز مدرم تیرثکا رب تسا یتیلقا یروتاتکید انامه هک اوژروب

 ماظن ینوگنرس زا سپ ،اما .دهد ققحت ار دوخ نافلاخم یتح مدرم همه قوقح دناوت یم هک تسا تموکح
 لباقم رد ،)ییاروش تموکح( نیون یرگراک تلود ،مسیلایسوس هب یرادهیامرس زا لاقتنا هرود و یرادهیامرس
 سیلپ دننام( شبوکرس هاگتسد و هعماج زا کچوک تیلقا کی طسوت یراد هیامرس ماظن تشگزاب دصق و کرادت
 تشگزاب هزاجا و دنکیم عافد مدرم تیرثکا طسوت هدمآ تسدب قوقح زا و هدرک یگداتسیا ،)نآ یتاعالطا هکبش و

 .داد دهاوخن ار رگبوکرس هاگتسد و یرادهیامرس
 ینوناق بوچراچ زا ار نارگراک ییاهر ـ دوخ .تسا یبالقنا و لاکیدار یتسیسکرام مسیلایسوس :مراهچ هفلؤم
 ،اهنابایخ رد ار یسایس هزرابم .دراد یرادهیامرس تلود نیشام نتسکش مهرد هب داقتعا .دربیم رتارف
 یاهشبنج هب طابترایب یرکفنشور تاعمجت هتسبرد یاهقاتا رد هن و دنکیم وجتسج تابالقنا و تاباصتعا
 مایق یارب اههدوت ندرک حلسم و یمومع باصتعا یهدنامزاس و تردق ریخست یارب اهنآ .یرادهیامرسدض هدنز
  .دنیبیم کرادت ،یرادهیامرس تلود ینوگنرس و یاهدوت
 تاکرادت بیترت ات دنریگب سامت ریز یناشن هب ام اب ،هتشاد قفاوت )یمومع هفلؤم ۴( مرفتالپ نیا اب هک ییاقفر
 .میراذگب ارجا دروم هب یعمج میمصت و رظن لدابت قیرط زا ار یسایس و یرظن اهتیلاعف یارب یزیرهمانرب و هیلوا
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