
 

 
 دیحو قیفر طسوت ینویزیولت همانرب زا هدش هدایپ نتم

 
 مرتحم ناگدنونش و ناگدننیب هب ناوارف دورد اب

 یناهج داصتقا رد یبرخم و قیمع رایسب تاریثات انورک سوریو عویش میدرک تبحص شیپ تاسلج رد هک روطنامه
 رد سوریو نیا ناهج رسارس رد .میا هدرک هدهاشم شیپ هام دنچ نیمه رد ار یمئالع و ،تسا هتشاذگ دهاوخ
 نیا دوجو تروص رد .دشیم ماحنا یرادهیامرس یاهماظن طسوت  مزال یاه یریگشیپ هچنانچ دوب راهم لباق عقاو
 یراد هیامرس ماظن ،اما .دمآ یم لمع هب یریگولج ناهج رسارس رد رفن رازه اهدص گرم زا اققحم  اه یریگشیپ

 سوریو روهظ و  هدش هداد ییاه رادشه هکنیا دوجو اب تشادن ار سوریو نیا  یارب یلبق یگدامآ نوچ !درکن نینچ
 ییاه تلود و یراد هیامرس ماظنً الوصا هک دوب تلع نیا هب دروخرب نیا .شیپ رد ناهج رسارس رد یهباشم یاه
 عفانم ظفح اه ماظن یلصا هلئسم دنرادن اه هدوت ندنام هدنز هب یتیمها نیرتکچوک دنتسه ماظن نیا ظفاح هک
 وس کی زا ام ورنیا زا .ناهج نادنمتورث ندش رت دنمتورث یارب یطیارش ندروآ مهارف و تسا هعماج رد یتیلقا کی

 یبالقنا یربهر نارحب هلئسم رگید یوس زا و ،دوب میهاوخ انورک اسپ نارود رد یداصتقا قیمع نارحب نیا دهاش
 یعامتجا تالخادم دنور رد و دنک هزیلاناک دناوتب ار انورک اسپ یا هدوت تاضارتعا نیا ًاصخشم هک یللملا نیب

 ام نیاربانب .درادن دوجو هنافساتم یللملا نیب بزح نیا ،دنزب هناشن ار یتسیلایسوس بالقنا و دشاب هتشاد تکرش
 کرادت یارب یربهر قیمع نارحب دهاش رگید یوس زا و دوب میهاوخ یداصتقا قیمع نارحب دهاش وس کی زا
 .دوش ادیپ ییاه لح هار نآ دروم رد و دوش هتخانش دیاب هک تسا یتیعقاو نیا .میتسه یتسیلایسوس بالقنا
 تسا نیا رد توافت ناریا لخاد رد اما .تسین یناهج تیعضو نیا زا ینثتسم ،دوشیم ناریا هب طوبرم هک هچنآ

 طسوت ینابایخ تاضارتعا یرگراک تاباصتعا ،میدوب هتشذگ هرود رد یرگراک یاه ورشیپ یگدنمزر دهاش ام هک
 عیسو یاه هدوت مزیلاکیدار رگناشن هتشذگ لاس ود یکی نیمه رد هداد خر هک یفلتخم لئاسم دروم رد ناناوج
 .میتسه رادروخرب ناهج طاقن ریاس اب طابترا رد یرتالاب یهاگآ زا ام ناریا رد هیواز نیا زا نیاربانب .تسا ضرتعم
 یمئاد روط هب یا هدوت تاضارتعا و هدوب یراتخاس نارحب راچد هراومه داصتقا و دراد دوجو یرگبوکرس میژر اریز
 یرگراک و ییوجشناد شبنج نیلاعف وس کی زا ام دوش یم یبالقنا یربهر هب طوبرم هک هچنآ .تسا هتشاد دوجو
 هدوت ارچ هک درادن یبجعت یاج .دنداد همادا ار ناشدوخ یاه تیلاعف دوجوم بازحا اب یزاوم روط هب هک میراد
 یبالقنا بزح کی ای و  یربهر کی تسا لیلد هب .دننک نوگنرس نونکات ار میژر نیا دنتسناوتن ضرتعم یاه
 رد رتشیب بتارم هب یربهر نارحب ینعی .تسا هتشادن ناریا رد یجراخ دوجو هتشذگ هلاس ۴۱ هرود رد یرسارس
 یربهر دوجو  ،میتسه وربور نآ اب ناریا هک یصخشم طیارش  .ناهج طاقن ریاس رد ات دوش یم هداد ناشن ناریا رد
  .تسا هدز نارحب ًالماک و قرفتم الماک
 و یتسینومک و پچ یبالقنا یاهورین مامت )یتسیسکرام یایحا(  هژورپ کی حرط اب ام شیپ لاس ۷ـ۶ دودح
 هژورپ نیا .میرادرب یکرتشم یاه مدق مه اب یربهر نارحب لح یاتسار رد هکنیا هب میدرک توعد ار یتسیسکرام

 رانیمس ۲ نامز نآ رد .دش جرد مه یدایز یاه ثحب و بلاطم و دش یفرعم یتسیسکرام یایحا ناونع تحت
 رثکا طسوت هنافساتم اما .تفرگ تروص دندوب هدمآ رانیمس نیا هب هک یتانایرج ریاس اب طابترا رد مه یرسارس
 توافت هک هچنآ  تدم نیا رد  .تاحیضوت نودب و صخشمان الماک لیالد هب دش توکیاب یتنس بازحا و اهنامزاس
 یتیاضران قیرط زا اه نارحب نیا مئالع .میا هدوب اهنامزاس نیا رد یرت قیمع نارحب هدهاش ام هک تسا نیا هدرک



 و هبرجت هک تسنیا اضعا یتیاضران تلع .دنا هدش هدید هک اه نامزاس نیا ینونک یاضعا و قباس یاضعا و اههیاپ
 یمومع یاه ثحب و یرارکت یاه هیعالطا ،یرارکت نانخس زا ریغ هتشذگ لاس ۴۱ ضرع رد هک دنا هدرک هدهاشم
 اهنامزاس نیا کیناگرا طابترا و نمض رد .تسا هتفرگن تروص رگید راک ینز ماهتا و اه ندز تفوکرس و اه جارخا و
 یلیخ تدم صاخ یلیخ دراوم کی رد هک نیا رگم .تسا هتشادن دوجو الوصا مه یرگراک هعماج اب طابترا رد
 شیپ یاهلاس رد هک اه نامزاس نیا ینارحب تیعضو هب هجوت اب ،هجیتن رد .دودحم یاه طیحم کی رد یهاتوک
 اهنامزاس هدیزرو ًالماک و دهعتم نیلاعف زا هک ییاهورین طسوت اهنامزاس نیا شزیر اتدمع و هتشاد دوجو
 داجیا یارب ار یتسیسکرام هژورپ یایحا داهنشیپ نیا اددجم ام یطیارش نینچ رد .تسا هتفرگ تروص،دندوب
 داحتا نیا .میهدیم دنکیم حرطم سکرام دوخ هک یصاخ شور اب اه تسیسکرام یمامت زا یرسارس یداحتا

 هب داقتعا نینچمه و دنیوگیم »تسیسکرام« دوخ هب هک تاشیارگ مامت زا دوب دهاوخ هژیو داحتا کی عقاورد
 اهنامزاس نیلاعف مامت هب باطخ ار هفلوم۴ نیا مه زورما و میدرک حرطم نامز نآ رد ام هفلوم۴ .دنراد مسیلایسوس
 هب طبترم هک یصاخ یاه هفلوم روحم رب میناوتیم ام هک تسا نیا مه نآ و مینکیم حرطم دوجوم تالیکشت و

 همانرب  رد ار هفلوم راهچ نیا .مینک لابند ار اه رظنلدابت و مییایب مهدرگ ،تسا سکرام یتالیکشت یسایس براجت
 و تسا ملع کی تسیسکرام الوصا هک دنتسه بیترت نیا هب هصالخ اههفلوم اما  .تسا هدش هداد حیضوت یاه
 هک تسا یاهلئسم رظن فالتخا و رظن لدابت و تسا کیتارکومد الماک مسیسکرام هکنیا ود تسین یژولوئدیا کی
 لاکیدار مسیسکرام هکنیا راهچ و دنک یم تیلاعف اه هدوت نایم رد مسیسکرام هکنیا هس ،دشاب دیاب لمحت لباق
 رد یشبنج ره رد ار تازرابم مچرپ و دشاب هتشاد تیلاعف و دریگب رارق دیاب تازرابم مامت مدقم فصرد و تسا

  .دنک میسرت ار شبنج یتآ زادنا مشچ اه هدوت یارب  یوس زا و دریگب تسد
 رد( سکرام لراک تازرابم هچخیرات هب دنا طبترم هک یمومع هفلوم راهچ نیا هک دنتسه یبازحا و اهنامزاس رگا

 نیا رد تکرش هب دنوش یم توعد ینونک نارحب لح تهج )تسا هدش هداد حیضوت لیصفت هب تناتیلیم تیاس
 ۵۲ دودح رد یزیچ ینعی( تسا هباشم یاهنامزاس ددعت هدرک دیدشت شیپ رد ار نارحب نیا هک یا هلئسم .هژورپ

 و یرگراک شبنج نورد رد یشاشتغا کی هک تسنیا،) هباشم یماسا اب توافتم یاه تماق و دق اب نامزاس
 یتسیلایسوس دیاقع تمس هب یرایسب ناناوج رکیور دهاش ام هزورما .تسا هدروآ دوجو هب ناناوج نایم نینچمه
 اهنآ نیب توافت ای و دوخ دننک طبترم ای باختنا ار مادک دناد یمن بازحا ددعت نیا ندید اب اهنیا اما میتسه
 یماسا ای مسا  نامه هب هباشم ًالماک یتالیکشت ای بزح کی الومعم نویبعشنم هک هدوب نیا رب مسر  ؟تسیچ
 نینچ دصق هک یناسک رگا زورما و هتشذگ رد هدوب یهابتشا الماک شور کی نم رظن هب نیا .دننک داجیا هباشم
 تسا همه شریذپ دروم هک ییاههفلوم هلسلس کی رود لوا هلهو رد دیاب ام .دننک یم هابتشا الماک دنراد ار یراک
 .مینک رظن لدابت رگیدمه اب باعرا ای تنوشخ ،تمهت ،ینزماهتا نودب کیتارکومد طیحم کی رد و میوش عمج
 هنکمم ینالوط نارود کی میراذگب ثحب هب اه نویزیولت ویدار قیرط زا شبنج هب ور ار یتسیسکرام فلتخم لئاسم
 یاه هیاپ نینچمه و دروایب دوجوب ار یتسیسکرام داحتا دناوتیم هک تسا یشور نیا اما ،دشکب لوط لاس دنچ
 ناریا رد یرگراک ناورشیپ اب دنویپ رد ناریا رسارس رد یرگراکزاتشیپ بزح نتخاس ینعی یلوصا داحتا کی هیلوا
  .ار
 اب طابترا رد یصخشم لمع داحتا نیا هک دوب نیا یتسیسکرام یایحا داهنشیپ رظنلدابت و ثحب اب نامزمه اما

 دوجوب تاقوا یخرب رد شیپ رد اه لمع داحتا نیا .دریگب ماحنا هریغ و یسایس ناینادنز ،ناریا نارگراک زا تیامح
 ار رگید دارفا دورو و دنوش یم عمج مهرود یتنس بازحا دراوم زا یرایسب رد اما . میدرک لابقتسا ام و هدمآ

 .دنهد یم رارق تانایرج ریاس یالاب ار ناشدوخ و هنایارگ هقرف الماک شوراب یتنس نامزاس دنچ .دننکیم دودسم
 .دهد یم دیدشت ار نارحب و یلوصا هریغ و کیتارکوروب تسا یشور نیا
 نارگراک نونکا مه هک یرسارس لمع داحتا هلئسم نیا رظن لدابت و ثحب اب نامزمه میناوت یم ام هژورپ نیا رد 
 نآ هب زورما هک ار دنتسه نادنز رد زورما هک یناسک و نانز ،ناراتسرپ و ناملعم ،یعامتجا نیلاعف یمامتو ینادنز
 مه اب یتسیسکرام هدمع لئاسم رب رظن لدابت اب وس کی زا ینعی .میهد رارق ارجا دروم ار تشاد دنهاوخ زاین

 ییاه ثحب ماسقا و عاونا و مسیلایسوس موهفم دروم رد ناریا یتآ بالقنا هلئسم دروم رد الثم ،تشاد میهاوخ
 ینونک طیارش رد هژورپ نیا هک تسا هیواز نیا زا .مینز یم نماد ار میدیسرن نآ هب یکرتشم هجیتن هب ام نونکات هک
 تسوربور نآ اب یربهر نارحب هک رگید فرط زا و دنتسه هجاوم نآ اب یرادهیامرس مه هک ینارحب هب هجوت اب
 مامت زا ام و .دشاب تسیسکرام و تسینومک تانایرج مامت داحتا هار رد تبثم یمدق دناوتیم دشاب اشگهار دناوتیم
 تیلاعف لوغشم زورما اهنامزاس نیا نورد رد هک یسایس نیلاعف و یسایس یاه نامزاس ،یسایس یاهورین



 هک مینکیم تساوخرد ،دنا هداد افعتسا اب و هدش جارخا یتنس یاه نامزاس زا  یهاو للع هب یناسک و دنتسه
 بازحا نیا ددعت اریز دنورن رگید تالیکشت و بزح کی داجیا لابند هب ًاعیرس و دنهد تبثم خساپ هژورپ نیا هب
  یزاس بزح زا شور نیا .دروآ یم دوجوب یمگردرس ناریا نارگراک و ناناوج نایم رد و دهد یم شیازفا دوجوم
  .دروآ یم دوجوب شاشتغا و .دسر یمن ییاج هب یمشچمه و مشچ یور
 نیا رگا املسم .تفریذپ یم ماحنا دیاب شیپ لاس شش هک تسا یهار مه نآ دراد دوجو هار کی اهنت نیاربانب
 .دنتفرگیم رارق یرتهب تیعقوم رد پچ بازحا و اه نامزاس همه زورما  ،تفرگ یم ماحنا شیپ لاس دنچ هژورپ
 ناهاوخ هک دنداد ناشن لمع رد ناشناربهر هک یسایس یاههیاپ و نیلاعف یمامت هبً اتدمع تسا یتوعد کی نیا
 ییارگهقرف زا هک اه نامزاس نیا ناربهر هب باطخ ًاددجم نینچمه و دوب دهاوخ ،دنتسین یطابترا نینچ داجیا

 رد ار اه رظن لدابت و ثحب مامت  .دننک رظن لدابت دننادیم مسیسکرام ار دوخ هک یتانایرج ریاس اب و دننک یرود
 اهنامزاس و بازحا مادک هکنیا تواضق .دریگب دناوت یم ماحنا هدنز لکش هب شبنج هب ور دوجوم یاهنویزیولت

 نیلاعف و  ناگدننیب  هب درک راذگاو دیاب  ار دننز یم یرادیاپ و تسرد ،رتهب فرح ییارگمه هسورپ نیا نمض
 .ناریا رد یعامتجا و یرگراک
  امش هجوت زا رکشت اب
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