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 ؟تسیچ اهلمع داحتا زا فده

 

 یشان هعماج ینیع تیعضو زا )هنایم و پچ( نویسیزوپا یاهشیارگ ریاس اب اهلمع داحتا حرط زا یلصا فده
 ار دوخ همه هک میتسه نویسیزوپا یاههورگ و اههتسد ،بازحا ،نامزاس اهدص دهاش ام ،وسکی زا .دوشیم
 یاراد کیچیه ،رگید یوس زا .دننکیم یفرعم »بلط نوگنرس« و »یدادبتسادض« ،»تارکمد« و »یبالقنا«
 نارحب هک تیعضو نیا رد اذل ؛دنرادن یرگراک و یعامتجا یاهشبنج رد یربهر شقن و هدننکنییعت ذوفن و ریثأت

 زا و دوجوم یاههتسد و بازحا و یاهنامزاس زا مادکچیه عفن هب اوق بسانت و هتشاد دوجو نویسیزوپا یسایس
 رد و هدوب یمیژر دض و یقرتم نویسیزوپا نایم داحتا ترورض غلبم ام ،تسین یبالقنا یاهتسیسکرام هلمج
 .یلصا تلع ود هب .مینکیم مادقا نآ ققحت یاتسار

 نویسیزوپا یاهورین هیلک دحتم و مجسنم یهدنامزاس و نویسیزوپا نایم اهیگتسددنچ و قارتفا رب هبلغ ،تسخن
 دنچ ای کی روحم رب دناوتیم داحتا نیا .)ناریا هعماج رد مکاح میژر ینعی( دحاو نمشد لباقم رد یمیژر دض
 .دریگ لکش ،لمع داحتا رد لکشتم اهورین قفاوت دروم لقادح کیتارکمد هبلاطم

 یفارحنا تایرظن اشفا یاتسار رد لمع داحتا رد ناگدننکتکرش اب شبنج هب ور و ینلع رظن لدابت و دقن یارب ،مود
 قیرط زا اههدوت نایم رد یتسیسکرام یبالقنا تایرظن تیوقت و )اوژروب و وج تاشامم ،هنابلطتصرف ،یتسیمرفر(
 .تسا اهلمع داحتا رد رمتسم تیلاعف و لیکشت

 دوجو هب کیکفتلباقریغ و هدروخ دنویپ رصنع ود زا یبالقنا یاهتسیسکرام رظنم زا »لمع داحتا« بیترت نیدب
 تهج رد یسایس و یرظن هزرابم و مکاح میژر هیلع )هنایم و پچ( نویسیزوپا تیوقت تهج لمع رد داحتا :دیآیم
 داحتا رد یبالقنا یاهتسیسکرام .دریگیم تروص لمع داحتا اهنآ اب هک ییاهورین نامه یاهفعض ندادناشن
 یاهتسیسکرام رظنم زا لمع داحتا .دننکیمن رظنفرص دوخ یلمع نادحتم هب تبسن دوخ تاداقتنا زا اهلمع
 اب لمع رد تدحو« موهفم هب لمع داحتا تسا یسایس نافلاخم هیلع یرظن هزرابم و داحتا موهفم هب یبالقنا

 .تسا لمع داحتا نورد یاهورین نامه هب تبسن »دقن و تاثحابم یدازآ ،یسایس نافلاخم

  ؟تسا زیاج »نویسیزوپا« زا یشخب هچ اب لمع داحتا



  .دنوشیم میسقت هتسدود هب ًامومع یتسیسکرام ریغ نویسیزوپا

 قیرط زا هک ینویسیزوپا .)تسار نویسیزوپا( تسا هتفرگ رارق بالقنادض ههبج رد لعفلاب هک ینویسیزوپا ،لوا
 تنایخ مدرم هب ًالمع و هتشاد یراکمه ینونک و نیشیپ یدادبتسا یاهمیژر اب میقتسمریغ ای میقتسم یراکمه
 هک دوشیم نابلطحالصا و نابلطتنطلس ،تیرثکا ،هدوت بزح دننام ینانایرج لماش نویسزوپا نیا .تسا هدرک
 یمدرم هحلاص یاههاگداد طسوت ناشدروم رد فیلکت نییعت ات نویسیزوپا نیا اب لمع داحتا .دنایبالقنادض لعفلاب
  .تسین زیاج هیامرس ماظن ینوگنرس زا سپ

 یدعب هرود رد بالقنادض ههبج هب دناوتیم هوقلاب اما هدرکن تنایخ مدرم هب شیپ رد هچرگ هک ینویسیزوپا ،مود
 نیا اب لمع داحتا .تسه )پچ نویسیزوپا زا یخرب و( هنایم نویسیزوپا رتشیب لماش نویسیزوپا نیا .ددنویپب
 لاربیل و ییاوژروب یاههمانرب لماح هک ییاهورین اب لمع داحتا رد تکرش زا عانتما .تسا زیاج نویسیزوپا

 .دنزیم نماد ار ییارگهقرف ،دنتسه هریغ و یتسیلاکیدنس ،یتسینیلاتسا هاوخیروهمج و رالوکس ،کیتارکمد

 ناشندوبلاعف و شنیلاعف دادعت و یسایس هقباس ،فیط نیا اب یلمع داحتا ره هب دورو زا شیپ هک تسا یهیدب
 یاهتسیسکرام هک تسا یهیدب .دش دهاوخ دروخرب اهنآ هب درومهبدروم و تفرگ دهاوخ رارق قیقد یسررب دروم
 دنهاوخ تکرش نیفرط قفاوت دروم ،یلقادح تاقفاوت اما ،دوخ یاهرایعم و اهطرششیپ اب اهلمع داحتا رد یبالقنا

  .درک

 تیاعر ،تسیسکرام ریغ و نوگمهان فیط نیا اب لمع داحتا هب دورو یارب یبالقنا یاهتسیسکرام طرششیپ
 ورنیازا .تسا ینویزیولت یاههمانرب و یمومع اههناسر رد اهنآ تایرظن هب دروخرب و داقتنا قح و ینورد یسارکمد
 .دراذگب نویسیزوپا نیا یربهر یتح و اههیاپ رد یتاریثأت دناوتیم اهلمع داحتا رد نویسیزوپا نیا اب یرظن هزرابم
 دهاوخ یعطقمً افرص ای و فقوتم اهلمع داحتا موادت ددرگن تیاعر اهنامزاس نیا ناربهر طسوت لصا نیا هچنانچ
 اب یرظن و یسایس ثحب و داقتنا قح ندرمش مرتحم ،)هژیو لمع داحتا( تدمزارد لمع داحتا موادت یارب .دوب
 1.دوب دهاوخن ریذپناکما کرتشم راک موادت تروص نیا ریغ رد ،دوش تیاعر دیاب لباقتم مارتحا تیاعر

                                                
 کیژتارتسا راب یاراد ھک شمان و ھھبج نومضم شریذپمدع اب ھک »مود یروھمج ھھبج« ینویزیولت درگزیم نیرخآ رد 1 
 الاب زا »ھھبج« و »بزح« نتخاس تسردان هویش دروم رد ناگدننکتکرش ریاس ھب ام دقن و ام شیارگ طسوت تشاد
 »مود یروھمج ھھبج« دش غالبا ام ھب و دش هدننکتکرش رگید شیارگ ود ضارتعا ھب رجنم )یعامتجا ھیاپ نتشاد نودب(
 نیا رد ام تکرش ورنیازا .تسا یھدنامزاس و »لمع« یاجً افرص و تسین یسایس و یاھمانرب رظن لدابت و ثحب یاج
 شیارگ ھتبلا .دیسر نایاپ ھب رگیدکی زا داقتنا قح تیاعر مدع و ینورد یسارکمد تیاعر مدع ھب ضارتعا رد لمع داحتا
 زا شیپ( ١٣٩٧ رھم ١٣ »مود یروھمج ھھبج« لمع داحتا ھب باطخ یاھمان یط نینچمھ و درگزیم ۴ یط رد ام
 }+{ .دوب هداد حیضوت ینشورھب رگید شیارگ ود یارب ار لمع داحتا رد تکرش اھطرششیپ )درگزیم نیرخآ



 ؟تسیچ »یرگراک دحاو ههبج« اب لمع داحتا توافت
 
 مه اب یتوافت )نومضم( اوتحم رد »یرگراک دحاو ههبج« هلمج زا یعامتجا و یرگراک یاهههبج و اهلمع داحتا
 سوبوتا و وردوخ ،هخرچود دننام یتوافتم هیلقن لیاسو ام هک روطنامه .دناتوافتم مه اب لکش رد اما ؛دنرادن
 و اهنآ لاکشا اما ؛تسا رگید هطقنهبهطقن کی زا اهنیشنرس لاقتنا اهنآ همه فده هک میشاب هتشاد میناوتیم
  .دناتوافتم اهنآ اهنیشنرس

 تروص کرتشم لمع کی ساسا رب داضتم یتح فلتخم دیاقع اب رفن ود نیب دناوتیم یتح لمع داحتا هنومن یارب
 .دنشاب هتشاد تکرش دنناوتیم یسایس فلتخم تاقلعت اب رفن رازه اهدص فلتخم یاهههبج رد هکیتروصرد .دریگ
 لکشتم یعامتجا یاهههبج یخرب ،»یرگراک دحاو ههبج« دننام تسا نارگراک زا لکشتمً افرص اهههبج زا یخرب
  .تسا »یتسیلایرپما دض دحاو ههبج« دننام یتاقبط داضتم هاگ و یرظن فلتخم یاهشیارگ زا

 ؟دریگیم همشچرس اجک زا لمع داحتا اشنم

 سکرام لراک تایرظن رد »اهنآ هب دقن و تاثحابم یدازآ ،یسایس نافلاخم اب لمع رد تدحو« ای لمع داحتا أشنم
 یهدنامزاس هزوح رد ۱۹۱۷ ات ۱۹۰۳ لاس زا هیسور ۱۹۱۷ ربتکا بالقنا کرادت دنور رد سپس .تسا هتفهن ۱۸۴۸

 یکدوک یرامیب« باتک رد نینل ریمیدالو طسوت ۱۹۲۰ لاس رد ًاتیاهن .دش ارجا و حرط نینل ریمیدالو طسوت
 و دش هلومرف یلکش نیرتعطاق و نیرتهب هب ،دوخ نامز تسیسکرام نایارگهقرف لباقم رد »مسینومک رد یورپچ
 مود هرگنک هب یهدنامزاس هزوح رد یتسیسکرام یروئت ۀبنج نیرتمهم ناونعهب ار باتک نیا نینل .تفای راشتنا

 .داد هئارا )موس للملانیب( نرتنیمک

 هراومه هک دنوریم رامش هب ۲۰ و ۱۹ نرق یرگراک شبنج رد ینازادرپهیرظن هرمز زا نینل ریمیدالو و سکرام لراک
 تسینومک نویبالقنا هباثمهب اهنآ .دندوب دوخ تایرظن ققحت یارب یعقاو و یلمع یاهراک هار نتفای یوجتسج رد
 ،ندش »نیسیروئت« زا شیپ اهنآ .دندز یرظن یاهیسررب هب تسد بالقنا کرادت یلمع یاههار نتفای یارب
 هحورطم تایرظن هب ندیسر یارب یلمع شور و هار هراومه ورنیازا .دندوب یرگراک شبنج یبالقنا یاهتسینومک
  .دندادیم ناشن ار

  :دشیم هدهاشم مه اب هدروخ دنویپ شخب ود رد نینل و سکرام »یروئت«

 .یفسلف و یرظن و یداصتقا تیعضو لیلحت هباثمهب یروئت ،لوا

 .ناشیسایس و یداصتقا یاهلیلحت و تایرظن یلمع ققحت یارب یهدنامزاس هزوح رد یروئت ،مود

 هراومه دوخ بازحا نورد هچ و نوریب هچ ،ناشیسایس تایح نارود رد نینل ریمیدالو و سکرام لراک ورنیازا
 عطاق یسایس هزرابم ،دندرکیمن کرد ار یهدنامزاس هزوح رد اهنآ تایرظن هک هنایارگهقرف و هناور پچ تافارحنا اب
   .دناهتشاد ناشبازحا زا اهنآ درط ًاتیاهن و یزاسیثنخ تهج رد یاهنامحریب و

 2نایارگهقرف اب سکرام لراک هلباقم

 تاحیضوت زا سپ ۱۸۴۸ تسینومک تسفینام رد یهدنامزاس هزوح رد دوخ یسایس تلاخد نیتسخن رد سکرام
 :تشون نینچ یزاوژروب تدایس ینوگنرس ترورض دروم رد

 و دبتسم تنطلس دض رب یزاوژروب هارمه ،دراد یبالقنا شور یزاوژروب هک ینامز ات تسینومک بزح ناملآ رد«
 لفاغ نیا زا مه یاهظحل یتح تسینومک بزح یلو .درادیمرب ماگ یعاجترا یزاوژروب هدرخ و لادوئف نیکلام
 نارگراک رد یرتنشور یهاگآ و روعش ،ایراتلورپ و یزاوژروب نیب هنامصخ داضت دروم رد ،رودقملایتح هک تسین
 رابب یتسیاب یزاوژروب تدایس هک یسایس و یعامتجا طیارش نآ زا هلصافالب دنناوتب یناملآ نارگراک ات دنک داجیا
 دض رب هزرابم ،ناملآ رد یعاجترا تاقبط نتخادنارب زا سپ ًاروف و دننک هدافتسا وا دوخ دض رب یاهبرح دننام دروآ
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 3)۱۸۴۸ ،مراهچ لصف( تسینومک هینایب ،سکرام لراک »دنیامن عورش ار یزاوژروب دوخ

 دبتسم تنطلس لباقم رد هک دنکیم مالعا تیفافش اب یرگراک شبنج رد رابنیتسخن یارب ار عوضوم نیا سکرام
 بزح« عقوم نآ ردً انمض .تسا »یتسینومک تضهن« سکرام روظنم هتبلا(  اه »تسینومک« ،لادوئف نیکلام و
 دننامیمن لفاغ اهنآ هب دقن زا یاهظحل یتح اما ،دوب دنهاوخ دحتم و هارمه یزاوژروب اب )تشادن دوجو »تسینومک
  .دنهد همادا یزاوژروب دوخ اب هزرابم هب همکاح دادبتسا ینوگنرس زا سپ هک

 طسوت یزاوژروب تدایس ینوگنرس ققحت یارب یلمع لحهار نتفای یارب ار کیتکات نیا شتایح رخآ ات سکرام لراک
 همادا ،درادن دوجو زونه یسایس تردق ریخست یگدامآ و تسین ایراتلورپ عفن هب اوق بسانت هک ینارود رد ،ایراتلورپ
  .داد

 و )یبالقنادض لعفلاب دادبتسا( یتلود تردق نیب دوشیم لیاق یتوافت حوضوهب هیرظن نیا رد سکرام لراک
 هک درکیم هدهاشم ینشورهب سکرام لراک ،رگید نخس هب .)یبالقنادض هوقلاب شیارگ( نویسیزوپا رد یزاوژروب
 دراو یبالقنادض هوقلاب ورین اب ورنیازا ،دنک نوگنرس ار یبالقنادض لعفلاب تردق هک تسین یطیارش رد ایراتلورپ
 .)دنک فیلکت نییعت ،دش یبالقنادض لعفلاب ینامز هک ینایرج نآ یسایس یاشفا اب اما( دوشیم کرتشم داحتا

 یاهتسیلایسوس نامه اب داحتا رد ۱۸۷۲ -۱۸۶۴ لوا للملانیب رد سکرام ،هنانیبعقاو و یملع لیلحت نیا رب یکتم
 مزال .داد همادا لمع رد داحتا هب پچ یاهاوژروبهدرخ و اهتسیشرانآ و نومیس نس و نووا تربار دننام یلیخت
 باصتعا ،ِیتاقبط هزرابم فلاخم نووا تربار دننام تقو یلیخت یاهتسیلایسوس زا یرایسب هک تسا رکذ هب
 سکرام لراک ناکامک اما ؛دوب دنلتاکسا رد گرزب رادهیامرس کی دوخ نووا تربار .دندوب بالقنا یتح و یرگراک
 هنامحریب دقنهب لاحنیعرد و دنام یقاب دحاو نمشد لباقم رد یللملانیب بزح کی نورد رد دحتم فص رد وا اب
  .داد همادا هفقویب یرظن حوطس مامت رد اهنآ

 هعماج رد یعقاو لکش هب ار یتسیلایسوس بالقنا ققحت هک دوب یقطنم و فافش یریگعضوم نیا اب سکرام لراک
 .تشاذگ شیامن هب یرادهیامرس هدیچیپ

 رب دیکات( »لقادح همانرب« شخب حرط اب »هسنارف نارگراک بزح« همانرب رد ۱۸۸۰ رد سکرام شور نیمه اب
 نیا .دیزرو دیکات کیتکات کی هباثمهب ،)یرادهیامرس تلود لباقم رد اهنآ اب داحتا و یرگراک یاههیداحتا تابلاطم
 لُپ« و »دیگ لوژ« مان هب هسنارف نارگراک بزح یارگهقرف ناربهر زا نت ود مجاهت و شنزرس دروم یریگعضوم
 یسایس یریگتردق هدامآ دوخ یورین هب اکتا هب دوخ ایراتلورپ ایوگ هک( تفرگ رارق )سکرام لراک داماد( »گرافال
 عضاوم نیا لباقم رد .)درادن یرگراک یاههیداحتا اب کرتشم لمع و لقادح تابلاطم حرط هب یزاین و تسا
 تسا نیا منادیم هک هچنآ« :هک درک مالعا )۱۸۹۰ تیمشا دارنک هب سلگنا همانرب انب( سکرام لراک هنایارگهقرف
 :تفگ هنوراو لکش هب نایارگهقرف نیا هدهاشم اب زنط هب سکرام لراک رگید نخس هب !»متسین تسیسکرام نم هک
 اب هسنارف نارگراک بزح ناربهر نیا ینعی !»میتسین تسیسکرام نم« ،دننادیم تسیسکرام ار دوخ اهنیا رگا
  !دنتسین تسیسکرام رگید یاهناور پچ عضاوم نینچ ذاختا

 »مسینومک رد یورپچ« و ییارگهقرف اب نینل ریمیدالو هلباقم

 هب یرابجا یریگهرانک زا شیپ لاس ود ار دوخ یتالیکشت هزرابم ههد ود زا شیب براجت یدنبعمج و هدیکچ نینل
 نویبالقنا لسن یارب )شگرم زا شیپ لاس ۴ و( یوروش تسینومک بزح رد تیلاعف زا شندش جلف و هتکس تلع
 رد یورپچ یکدوک یرامیب« ناونع تحت ۱۹۲۰ لاس رد یهدنامزاس هزوح رد یباتک یناهج حطس رد تسیسکرام
 یلکش نیرتعطاق و نیرتهب هب باتک نیا رد .تشوندوخ نامز تسیسکرام نایارگهقرف لباقم رد 4»مسینومک
 هزوح رد یتسیسکرام یروئت هبنج نیرتمهم ناونعهب ار باتک نیا نینل .دش هلومرف وا یهدنامزاس تایرظن

 ناونعهب ناوتیم عقاو رد ار باتک نیا .داد هئارا )۱۹۱۹ موس للملانیب( نرتنیمک مود هرگنک هب یهدنامزاس
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 تسا هدش هدناوخ »پچ ھشیدنا« یمارگلت لاناک طسوت باتک نیا



 .تخانش یتسیلایسوس بالقنا کرادت یارب یهدنامزاس شور تسفینام

 :متشون نینچ باتک نیا یسراف نابز راشتنا هب راتفگشیپ ردً اصخش 

 یاهلکشت نیلوا لیکشت نامز زا هراومه .تسا »یتسیسکرام کیتکات و یژتارتسا« هراب رد باتک نیا یتسرد هب«
 نیا یتالیکشت و یسایس یاهنارحب هب رجنم هچ نآ )نرتنیمک( موس و مود ،لوا للملانیب داجیا و یرگراک
 نتشادن( هنایارگهقرف و وسکی زا )حیحص یبالقنا یژتارتسا نتشادن( هنابلطتصرف تافارحنا ،دش اهنامزاس
 دراوم رثکا رد تسناوت هک دوب یرگراک شبنج نالاعف ردان زا نینل .تسا هدوب ،رگید یوس زا )حیحص یاهکیتکات
 عماوج رد هژیوهب یبالقنا یشم یاتسار رد نتشادرب ماگ .درب شیپ یفارحنا یاهشیارگ لباقم رد ار یبالقنا یشم
 ای »پچ« هب ار یسایس لاعف کچوک شزغل ره .تسا وقاچ کی زیت هبل یور رب نتفر هار دننامه ؛زیمآ قانتخا

 شور نیا !دوب هتخومآ ار زیت هبل نیا رب ندیود رنه هک ینویبالقنا ردان زا نینل .دنکیم باترپ زیت هبل نیا »تسار«
 و )ارگهقرف( »ارگ پچ« نافلاخم یرگ اشفا هب تحارص اب و تفگ رارق ارجا دروم هب نینل طسوت یتسیسکرام
 تخادرپ )بلطتصرف( »ارگتسار«

 مسیلایسوس ققحت یاتسار رد فده انامه یبالقنا یژتارتسا ،نینلً اصخشم و یبالقنا یاهتسیسکرام هاگدید زا
 ققحت یاتسار رد یرورض یاهماگ دیابیم ،یفاطعنا و شزغل نیرتکچوک نودب ،یبالقنا یاهتسیسکرام هک تسا
 ،دننکیم لوکوم مولعمان هدنیآ هب ای و هتشاذگ رانک ای دوخ یاههمانرب زا ار ییاهن فده نیا هک یناسک .دنرادرب نآ

 ود بالقنا« یبالقنادض یاهزت یفارحنا تاداقتعا نیا روحم رد .دندرگ اشفا اههدوت نایم رد تحارص اب دیابیم
 و هداتسیا نآ لباقم رد تدش اب دیابیم اهتسیسکرام هک تسا هتفرگ رارق »کیتارکمد بالقنا« ای و یا »هلحرم
  .دنهد ققحت ار نآ هب ندیسر یاهماگ و هدرک تیامح ییاهن فادها زا

 دوخ یاهکیتکات یریگراکهب رد دیاب یبالقنا یاهتسیسکرام ،مسیلایسوس ینعی ییاهن فده هب ندیسر یارب اما
 ،رگراک هقبط هژیوهب و هعماج متس تحت یاهرشق نایم رد یتسیلایسوس یهاگآ اریز ؛دنشاب ریذپفاطعنا ًالماک
 ،هعماج شخب کی رد هدمآتسدهب یتسیلایسوس یهاگآ .ددرگیمن لصاح هبناجهمه و هچراپکی و هدوبن نوگمه
 تسور نیا زا .دوریم نایم زا و هتفرگ رارق مکاح تئیه یژولوئدیا شوختسد یاهرود زا سپ ،یتاقبط هزرابم رد
 ًامازلا ،یتسیلایسوس بالقنا یژتارتسا نتشاد اما ؛تسا یرورض )ینینل بزح( یرگراک زاتشیپ بزح کی دوجو هک
 و بزح نتخاس دنور .دوشیمن رجنم ،یتسیلایسوس بالقنا کرادت هجیتن رد و یرگراک زاتشیپ بزح نتخاس هب
 رد یریذپفاطعنا ،رگیدترابعهب .تسا حیحص یاهکیتکات یریگراکهب شاهمزال یتسیلایسوس بالقنا کرادت
 یتایح ترورض زا ،یتالیکشت یاهرونام یریگراکهب و یکیتکات یاهشزاس و اهینیشنبقع هلمج زا ،اهکیتکات
 بالقنا هک روطنامه ،تخاس هنایارگهقرف یاهدروخرب اب ناوتیمن ار یرگراک زاتشیپ بزح .تسا رادروخرب

 هیجوت یاول ریز هناور پچ و هنایارگهقرف مادقا ره .دناسر یزوریپ هب هناور پچ عضاوم اب ناوتیمن ار یتسیلایسوس
 یرامیب ،یورپچ و ییارگهقرف نینل لوق هب .دنکیم دودسم مسیلایسوس هب ندیسر یارب ار هار ،یتسایس ره
 بالقنا دنور هب هناهاگآان و دنوشیم هتشغآ نآ هب دوخ یسایس تیلوفط نارود رد اهتسیسکرام زا یخرب هک تسا

   .دننزیم همطل یتسیلایسوس

 یسایس یاهنارحب و یبالقنا یالتعا نارود ات هک تسا نیا ،دریگیمن رارق ارگهقرف یاهشیارگ هجوتدروم هک هچنآ
 هراومه هعماج ،دریگیم رارق زور روتسد رد تردق ریخست و دیآیم دوجو هب هعماج رد هناگود تردق هک یعامتجا و
 تیلقا رد هک یرادهیامرس یبالقنادض تلود و مکاح تئیه ینعی ،هایس فیط ،لوا .ددرگیم میسقت فیط هس هب
 دنایرادهیامرس تلود ینوگنرس ناهاوخ هک یبالقنا یاهورین ینعی ،دیفس فیط ،مود .دریگیم رارق یدصردکی
 لماش هک دیفسوهایس فیط نایم یرتسکاخ عیسو فیط ،موس .دریگیم رارق یدصردکی تیلقا رد زین نآ هک
 هدمع شخب دیاب یبالقنا و دیفس یدصردکی یاهورین یتسیلایسوس بالقنا یزوریپ یارب .دوشیم هعماج لک
 .دنورن هایس فیط یوسهب هک دننک یثنخ ار اهنآ زا یرگید شخب و هدرک بلج بوخ همانرب هب ار یرتسکاخ فیط
 ،اهتیلم ،نانز( یعامتجا یاهههبج و یرگراک یاهههبج و اهلمع داحتا نیرتعیسو داجیا ،رما نیا ققحت یارب

 یارب ،لوصا ظفح اب ریذپفاطعنا یاهکیتکات یریگراکهب .ددرگیم یرورض یاهقرف ریغ لکش هب )هریغ و ناناوج
 تروص کارتشا هوجو تیوقت یارب دیاب یرگراک و یعامتجا تاعمجت رد نویبالقنا دورو .تسا یتایح ،رما نیا ماحنا

 تیاهن رد ققحم یعامتجا تاعمجت رد یورپچ و ییارگهقرف و قارتفا داجیا !قارتفا هوجو ندرکهتسجرب هن و دریگ
  .دش دهاوخ هایس یورین تیوقت و دیفس یورین یاوزنا هب رجنم



 ییاوژروب هدرخ یاهشیارگ هاگدید زا .دناهتسجرب رایسب نایارگهقرف ،ناریا یرگراک شبنج و پچ نویسیزوپا رد
 ره .ددرگیم میسقت »هایس« و »دیفس« هب هراومه ایند ،»یتسیئوئام« و »یتسیشرانآ هبش« یاهشیارگ دننام
 هک یناسک یارب هتبلا یدنبمیسقت هنوگنیا .دراد یاج »هایس« یایند رد ،تساهنآ »دوخ« زاریغهب هچ نآ

 ،دنتسه یرادهیامرس هیلع یرگراک تازرابم رابتقشم و هرمزور یاهتیلاعف راب زا دوخ ندرک صالخ ناهاوخ
 یاهاروش تموکح لیکشت نارگراک یژتارتسا اهنآ رظنهطقنزا .تسا »صلاخ« و »یلیخت« اهنآ یایند .تسا لائدیا

 هب هتشغآ ار دوخ دیابن نارگراک یزکرم تساوخ نیا لماک ققحت ات و تسا یرادهیامرس تلود ینوگنرس و یرگراک
 و »ییارگحالصا« نانآ معزهب ،دتفا قافتا نیا زا ریغ هچ نآ ره .دننک تسا هدودحم نیا زا جراخ هک یلمع چیه
 یاهشزاس و یریذپفاطعنا و یتاقبط تازرابم رد »کیتکات« یریگراکهب ،اهنآ یارب .تسا یزاوژروب هب نیکمت
 پچ« یاهشیارگ تیلاعف هزوح رد یرما ،هریغ و یرگراک یاهههبج و اهلمع داحتا دربشیپ و یلوصا یکیتکات
 ریثأتتحت و دنتسه یتسیلایسوس یهاگآ هب حلسم هچراپکی همه نارگراک هک دننکیم روصت اهنیا .تسا »یزاوژروب
 ییاهن فده هب یبایتسد یارب نارگراک هک دننکیم رکف اهنآ .دنریگیمن رارق یتسیمرفر و یزاوژروب دیاقع ذوفن و

 دناوتیم هک یتابلاطم ،دننک حرط ار یلاقتنا تابلاطم دننام یتابلاطم دیابن ،دوخ همانرب و لوصا ظفح اب ،دوخ
 شیپهب ماگهبماگ نارگراک ینونک یهاگآ رتسبردار یتسیلایسوس یهاگآ و دنازرلب ار یرادهیامرس تلود بوچراچ
 ار نارادهیامرس بویع مامت و دنوشیم »تسیلایسوس« هزورکی نارگراک اهنآ هاگدید زا .دهد اقترا ار نانآ و هدرب
 یناریا »یتسیئوئام« و »یتسیشرانآ هبش« یاههقرف عضاوم .دننکیم یرگراک بالقنا هب مادقا و هدرک کرد ًالماک
 .تسا یرگراک شبنج زا »عانتما« عضوم انامه ،اه »تسیسکرام« زا یخرب و

 و دزادرپیم ناتسلگنا و ناملآ رد هژیوهب یتسینومک یاهشیارگ یاهیورجک دروم رد لیصفتهب نینل هوزج نیا رد
 ار یتسیلایسوس بالقنا هار هنوگچ یرگراک شبنج رد هنایارگهقرف عضاوم و اهیورپچ نیا هک دهدیم ناشن
  .دراد رارق ربتکا بالقنا دنمزوریپ هبرجتاب تریاغم رد و دنکیم دودسم

 تسا یرورض نینل هوزج هعلاطم ،پچ نویسیزوپا و یرگراک شبنج رد یورپچ و ییارگهقرف اب هلباقم روظنمهب
  ».دوشیم هیصوت تسیلایسوس ناناوج مامت هب و

 ییارگهقرف و یورپچ .تسا هدرک ادیپ قادصم رتشیب ناریا رد ناوج لسن یارب ینونک تیعضو رد راتفگشیپ نیا
 نتشادهاگن اوزنا رد دننام بقاوع نیرتدب و هدرک هنخر دناوتیم تسیسکرام ناناوج نایم هک تسا ییاهرامیب زا یکی
 نایارگهقرف اب هلباقم رد باتک نیا رد نینل ریمیدالو تاحیضوت ورنیازا .دشاب هتشاد یپ رد ار یرگراک شبنج رد اهنآ

 .مینکیم یسررب اقفر زا یخرب طسوت هحورطم تاظحالم و تالاؤس هیشاح رد ار دوخ نارود

 و ییارگهقرف هب دروخرب هویش دروم رد نینل یاهکیتکات در و »بزح ینینل یروئت« شریذپ اب اهنت ناوتیم ایآ
 ؟تسناد »تسینینل« ار دوخ یبلطتصرف

 رد دناوتیمن یدرف .دشاب هتشاد لوبق ار نینل کیژتارتسا تاکن طقف رگا دشاب »تسینینل« دناوتیمن یسک !ریخ
 هیلع وا یاهکیتکات ار ینینل بزح یژتارتسا یمامت اریز !تسیشرانآ کیتکات رد اما دشاب تسینینل یژتارتسا
 بزح یژتارتسا زگره اهکیتکات نیا یریگ یراکب نودب .داد لکش دوخ نارود نایارگهقرف هیلع و نابلطتصرف
 ینعی( مه اب ود نیا شریذپ .)دشیمن نیمضت هیسور رد یتسیلایسوس بالقنا یزوریپ ینعی( تفاییمن قیفوت ینینل

  .تسا »مسینینل« هدننکنایب )یهدنامزاس یاهکیتکات مه و یژتارتسا مه

 تفرگ تروص اهکیوشنم یبلطتصرف اب هزرابم ،ادتبا رد .دش ارجا نینل طسوت ۱۹۰۳ زا یکیتکات تامادقا نیا
 نامه اب شزاس و هحلاصم یاهکیتکات( بزح نورد رد ییارگهقرف اب هزرابم دعب هرود رد و )یضرعت اهکیتکات(
 یزاسیثنخ اب اهنت تسا دقتعم وا .دنکیم نایب ینشورهب نینل دوخ ار تاکن نیا .)اوژروب بازحا و اهکیوشنم
 بلج و رابتعا بسک یارب ییاههحلاصم هک دوب کیوشلب بزح زا اهنآ جارخا دحرس ات اهنآ یاوزنا و نایارگهقرف
 .دش راومه یتسیلایسوس بالقنا کرادت یاتسار رد نارگراک تیرثکا

 :دسیونیم شزاس و هحلاصم یاهکیتکات ابهطباررد نینل

 ھتکن نیدب تسیابیم الاح .دنتخومآ ار ضرعت زرط اھنآ .دننک لیمکت ار دوخ تامولعم دیاب یبالقنا بازحا«
 .درک ینیشنبقع رتحیحص دیاب ھنوگچ ھک نیا نآ و ددرگ لیمکت یرگید ملع اب دیاب ملع نیا ھک دنربب یپ
 نتخومآ نودب ھک - دربیم یپ ھتکن نیدب دوخ خلت ھبرجتاب یبالقنا ةقبط و دوش هدرب یپ ھتکن نیدب تسیابیم
 لئان ھجیتن نیدب اھکیوشلب ھک نیا تلع ... دیدرگ زوریپ ناوتیمن حیحص ینیشنبقع و حیحص ضرعت هویش



 درک ینیشنبقع دیاب ھک دنربب یپ ھتکن نیا ھب دنتساوخیمن ھک ار یزادرپترابع نویبالقنا ھک دوب نآ طقف دندمآ
 نیرتیعاجترا رد ،اھناملراپ نیرتیعاجترا رد ینلع راک هویشً امتح دیاب و دوب دلب ار ینیشنبقع زرط دیاب و
 »دندرک جارخا و اشفا ھنامحریب ،تخومآ هریغ و ھمیب یاھنامزاس ،یویتارپوئک یاھیداحتا یاھنامزاس

 هب رجنم هک دوب اوژروب بازحا اب یتح هحلاصم و ینیشنبقع و شزاس کیتکات زا هدافتسا درک دیکات هراومه نینل
 ار »عانتما« یسایس تالکشم هدهاشم اب دروم ره رد هک یناسک وا .دش هیسور رد یتسیلایسوس بالقنا یزوریپ
 :دنکیم فیصوت »هناکدوک« ار اهنآ تسایس و دناشکیم رخسمت هب دنریگیم هشیپ

 رھ ھب ،یلکروطھب اھشزاس ندرمش زیاج ندرک در ای ،»لصا« کی ھباثمھب اھشزاس ندرک مالعا دودرم«
 عقاو دیفم یبالقنا یایراتلورپ یارب ات دراد لیم ھک یسایس ربھر کی .تسا ھناکدوک دروخرب کی ،نآ لکش
 تنایخ و یبلطتصرف نایب ھک ییاھشزاس و یندوشخبان یاھشزاس صخشم دراوم نایم یزیامت ھجو دیاب ،دوش
 »دوش لیاق ،تسا

 ھکلب ١٩١٧ لاس ربتکا بالقنا زا لبق نارود رد اھنتھن اھکیوشنم رب اھکیوشلب یزوریپ ھک میوش رکذتم دیاب«
 »دوش هدرب راک ھب ھحلاصم و یراکشزاس ،رونام کیتکات ھک دوب نآ مزلتسم زین بالقنا نیا زا سپ

 و ربتکا بالقنا زا سپ یتح اوژروب بازحا هلمج زا نیفلاخم اب هحلاصم و شزاس هویش نیا دنکیم دیکات نینل
 :دنکیم دادملق کحضم ار نیریاس اب داحتا زا ندرک عانتما وا .تفای همادا زین ایراتلورپ تردق ریخست

 هحلاصم و یراکشزاس دراوم زا راشرس ،ربتکا بالقنا زا دعب هاوخ و لبق هاوخ ،مزیوشلب خیرات یاپارس«
 زا هدافتسا و رونام زا ندیزرو عانتما شیپ زا ... !تسا یئاوژروب بازحا اب هلمج نآ زا و رگید بازحا اب
 ولو( یلامتحا نیقفتم اب هحلاصم و یراکشزاس زا عانتما و نانمشد نیب )یتقوم داضت ولو( عفانم داضت
ی ه ... )طورشم و لزلزتم ،رادیاپان ،یتقوم بش ن ی ا ا ی آ ؟تس ی ن کحضم هزادنا  بی اه ،} ی زرو  { عانتما نیا

اج  نادب ی یسک یاپ و هدشن فاشتکا نونک ات هک یراوشد هوک زا دوعص ماگنه هب ام هک ن ا هب تس نی
یم  زا و درگزاب ی بقع هب هاگ ،م ورب الاب مخو  پیچ ی اب یهاگ هک ن ا زا م ی زرو عانتما ش ی پ زا تسا هد ی سرن

؟»  مییامن ی ش امزآ ار ینوگانوگ ی  اه تمس ی و م نک رظن  فرص   هدش باختنا تمس

 :دهدیم همادا نینل

 نارگراک نوگانوگ بازحا و اھرتلورپ نوگانوگ یاھهورگ اب ھحلاصم و یراکشزاس و رونام ھب لسوت موزل«
 ،نآ هاگآ شخب یارب ،ایراتلورپ گنھاشیپ یارب لمع نیا یارچونوچیب موزل مھ نآ و اپهدرخ ناراکبحاص و
 »تسا رادروخرب یقلطم ترورض زا تسینومک بزح یارب ینعی

 مدع موهفم هب یزاوژروب اب هزرابم دننکیم روصت و دننکیم در ار شزاس ای هحلاصم هک یناسک دروم رد نینل
 »هریبک هانگ« کی اوژروب نویسیزوپا تانایرج اب هحلاصم دننکیم رکف ای و تسا ینیشنبقع و شزاس و هحلاصم
 ظفح اب هک دهدیم ناشن وا .دریگیم رخسمت داب هب ار اوهرداپ نایارگهقرف نیا نینل .دنکیم مالعا دودرم ار تسا
 هحلاصم زا ار یکیتکات هحلاصم وا .درک حالس علخ یسایس ظاحل زا ار لباقم فرط و درک هحلاصم ناوتیم لوصا
 .دهدیم حیضوت ار ود نیا توافت و دنکیم ادج کیژتارتسا

 لمع نانچنآ ندرمشن زیاج یلکروطھب ار یاھحلاصم ھنوگچیھ و ندرک یفن یلوصا رظن زا ار ھحلاصم«
 یبالقنا یایراتلورپ یارب دھاوخیم ھک یرادمتسایس .درک یقلت یدج ار نآ تسا لکشم یتح ھک تسیاھناکدوک
 سکعنم ار تنایخ و مسینوتروپا و دنتسین زیاج ھک ار یاھحلاصم لیبق نیا صخشم دراوم دنناوتب دیاب دشاب دیفم
 »دھد زیمت دنزاسیم

 :دهدیم همادا نینل

 زا کی رھ ای ھحلاصم رھ دروم رد ار صخشم طیارش و عاضوا تسناوت دیاب .ھحلاصم ات میراد ھحلاصم«
 زا ات تسا هداد ھحلسا و لوپ نانزھار ھب ھک یصخش نیب تفرگ دای دیاب .دادرارق لیلحت دروم اھھحلاصم عاونا
 ھحلسا و لوپ نانزھار ھب ھک یصخش و دیامن لیھست ار اھنآ نارابریت و یریگتسد رما و دھاکب نانآ ّرش نازیم
 رد ھک نآ لاح و تسا ھناکدوک ةداس لاثم کی نیا .تشاذگ قرف ،ددرگ کیرش نانزھار مئانغ رد ات دھدیم
 ھک دنک عارتخا دوخ زا یاھخسن نارگراک یارب دھاوخب ھک یسک یلو .تسین یناسآ نیا ھب ھشیمھ راک تسایس



 تسایس رد ھک دھد نیمضت ای دشاب ھتشادرب رد ار یاهدامآ و رضاح ًالبق تامیمصت یگدنز دراوم ھیلک یارب
 »دیمان ناتالراش هداسوفاص دیاب ار یو ،دیاین شیپ یاهدیچیپ عضو و یراوشد ھنوگچیھ یبالقنا یایراتلورپ

 .دشاب هتشاد نارگراک نایم رابتعا لقادح ای و یاهدوت هیاپ یاراد لباقم فرط هک تسا هجوم ینامز »لمع داحتا«

 داحتا کی داجیا رد .دریگ تروص مه رفن ود نایم یتح دناوتیم لمع داحتا .تسا تسردان یضرف نینچ !ریخ
 روشک زا جراخ رد تسینومک کی کرتشم مادقا .تسا نآ یتاقبط هیاپ هن و هدننکتکرش دارفا دادعت هن کالم لمع
 اراد ار ینومضم نامه مه داحتا نیا اریز ؛تسا لمع داحتا کی ناکامک روشک زا جراخ رد تارکمد لاربیل کی اب
 راک هویش و شور .تساراد هرفن رازهدص دنچ یتسیلایرپما دض ههبج کی ای و یرگراک دحاو ههبج کی هک تسا
  . »اهنآ هب دقن و تاثحابم یدازآ ،یسایس نافلاخم اب لمع رد تدحو« :تسا یکی

 یتح یشیارگ ره اب داحتا زا هجرد ره اب یاهنزور ره زا هدافتسا مزلتسم ار یسایس نانمشد رب یزوریپ نینل
 زا زیچچیه« دنکن کرد ار عوضوم نیا سک ره هک تسا داقتعا نیا رب وا .تسنادیم زیاج »دامتعالباقریغ«
 :تسا هدرکن کرد »یملع مسیلایسوس و مسیسکرام

 کچوک ھک مھ ردقرھ نانمشد نیب رد یفاکش رھ زا ... ھک تسا نکمم یتروص رد طقف ... نمشد رب یزوریپ«
 رد یزاوژروب فلتخم عاونا و اھهورگ نیب و فلتخم یاھروشک یزاوژروب نیب عفانم داضت ھنوگرھ زا و دشاب
 ،یاهدوت قفتم ندروآتسدھب یارب دشاب کچوک ھک مھ ردقرھ یناکما رھ زا زین و اھروشک زا کی رھ لخاد
 ھنارھام طایتحا و تبظاوم و تقد تیاھن اب وً امتح طورشم و دامتعالباقریغ ،رادیاپان ،ددرم ،تقوم قفتم یتح
 یملع مسیلایسوس زا یلکروطھب و مسیسکرام زا زیچچیھ دشاب هدیمھفن ار بلطم نیا ھک یسک .دوش هدافتسا
 »تسا هدیمھفن رصاعم

 شدوخ هک ینامز یتح یتامادقا نینچ هک دنکیم نایب ینشورهب ار عوضوم نیا نایارگهقرف هب خساپ رد نینل
  :تفرگ لکش داقتنا قح نتشاد ظوفحم اب یسایس نافلاخم اب دوب رفن دنچ اب هارمه

 هدافتسا اوژروب یاھلاربیل تامدخ زا اھراب مسیرازت طوقس زا لبق سور یبالقنا یاھتارکومدلایسوس«
 زونھ ھک نیا زا لبق ،١٩٠٢ -١٩٠١ یاھلاس رد و دناهدومن یدایز یلمع یاھھحلاصم اھنآ اب ینعی ،دناهدرک
 ،فناخلپ زا .دندوب ترابع ھیریرحت تئیھ نیا ءاضعا( »ارکسیا« یمیدق ةیریرحت تئیھ ،دیآ دیدپ مزیوشلب
 داحتا دقعً امسر یزاوژروب مسیلاربیل یسایس ربھر هوورتسا اب ... )نم و فسرتوپ فترام ،چیلوساز ،دورلسکا

 و یزاوژروب مسیلاربیل دض رب ار دوخ یسایس و یکلسم ةزرابم تسناوت لاحنیعرد و ... ،تسب یسایس
 .دھد ھمادا نامایب ًالماک یاهویش ھب و ھفقو نودب یرگراک شبنج لخاد رد نآ ذوفن تایلجت نیرتکچوک
  »دندادیم ھمادا ار تسایس نیمھ ھتسویپ اھکیوشلب

 :دهدیم حیضوت یتسینومک ریغ و یرگراک ریغ یاهنایرج اب یاهلمع داحتا فلتخم لاکشا همادا رد نینل

 و لاربیل یزاوژروب لباقم رد ناناقھد اب رگراک ةقبط داحتا زا کیتامتسیس روط ھب اھنآ ١٩٠۵ لاس زا«
 ةزرابم و دنتشادن ابا مسیرازت ھیلع یزاوژروب زا ینابیتشپ زا هاگچیھ لاحنیعرد یلو دندرکیم عافد مسیرازت
 تسیلایسوس ینعی ،ناناقھد یبالقنا - اوژروب بزح ھیلع ار دوخ ریذپانیتشآ یلکھب یسایس و یکلسم
 دادعا رد ار دوخ دنابذاک ھک یئاوژروب هدرخ یاھتارکومد ناونعھب ار اھنآ و دندرکیمن عطق ،اھرنویسولور
 نارود رد یھاتوک تدم یارب اھکیوشلب ١٩٠٧ لاس رد .دنتخاسیم اوسر ،دندرکیم دادملق اھتسیلایسوس
 ١٩١٢ ات ١٩٠٣ لاس زا .دندش یمسر یسایس فالتئا کی دراو »اھرنویسولور لایسوس« اب امود تاباختنا
 میدرکیم راک تارکومد لایسوس دحاو بزح کی ردً امسر یلاوتم لاس دنچ یط اھکیوشنم اب ام ھک دمآیم شیپ
 لخاد رد یزاوژروب ذوفن لقان و تسینوتروپا ھک اھنآ ھیلع ار دوخ یسایس و یکلسم ةزرابم هاگچیھ یلو
 اب و )فترام( پچ یاھکیوشنم اب »اھتسیکستوئاک« اب ام ،گنج نارود رد .میدرکیمن عطق ،دندوب ایراتلورپ
 لاتنیک و دلاورمیس رد و میدومن ھحلاصم یا هزادنا ات )نوسناتان ،فنرچ( »اھرنویسولور لایسوس« زا یشخب
 اب ار دوخ یسایس و یکلسم ةزرابم هاگچیھ یلو میتخاس رشتنم کرتشم یاھھینایب و میتسشن اج کی رد اھنآ اب

 اب ام ربتکا بالقنا ةظحل نامھ رد. میدومنن فیعضت ار نآ و میدرکن عطق دنرچ و فترام »اھتسیکستوئاک«
 ھمانرب و میدش )زیمآ قیفوت رایسب و( مھم رایسب یلو یمسرریغ یسایس فالتئا کی دراو اوژروب هدرخ ناناقھد
 ناناقھد ھب ات میدش رضاح ملسم ھحلاصم ھب ینعی میتفریذپ یرییغت نیرتکچوک نودب وً امامت ار اھرا سا یضرا
 ھب ام لاحنیعرد .میتسھ اھنآ اب شزاس ناھاوخ ھکلب مینک یھدنامرف اھنآ رب میھاوخیمن ام ھک مییامن تباث

 .)میتخاس یلمع ار نآ یدوز ھبو( میدومن تلود رد تکرش اب یمسر یسایس فالتئا داھنشیپ »پچ یاھرا سا«
 نایصع ھب ار راک ١٩١٨ لاس ھیئوژ رد سپس و دندز مھ رب ار فالتئا نیا تسرب حلص داقعنا زا سپ اھنآ یلو



 »دندناشک ام ھیلع ھناحلسم ةزرابم ھب اھدعب و ھناحلسم

 رارق هدافتساءوس دروم ای و اطخ راچد یبالقنا یاهتسیسکرام دراد ناکما اهتسینومک ریغ اب اهداحتا لیکشت اب
 رتهب ایآ ،دوشن هداد ام هب داقتنا یارب یسایس نانمشد تسد هب یاهبرح ای و هدشن اطخ راچد هکنیا یارب .دنریگ
 ؟دوش عانتما داحتا زا تسین

 تاظحالم نیا ساسا رب ار دوخ یاهکیتکات و اهتسایس دنناوتیمن اهتسیسکرام .تسین یتسرد شور نیا !ریخ
 نیا هب نینل .دنریگیم داریا ،بیرخت فدهاب اهتسیسکرام لمع ره زا اهاوژروبهدرخ نانمشد .دنراذگب رانک
 :دهدیم خساپ نینچ هناراکهظفاحم یاهدروخرب

 لقاع .تسا قداص زین بازحا و تسایس دروم رد ،ھمزال تارییغت اب ،دنکیم قدص دارفا دروم رد ھک ھچ نآ«
 ھک تسا یسک لقاع .دنوش تفای تسین نکمم و دنوشیمن تفای یناسک نینچ .دنکیمن هابتشا ھک تسین یسک نآ
 »دیامن عفر تعرسھب و یناسآھب ار اھنآ دناوتیم و دوشیم بکترم تسین مھم نادنچ ھک ار یتاھابتشا

 نینچ ،دنوشیم یسایس نافلاخم اب اهلمع داحتا زا عانتما غلبم »ینکارپ سرت« اب هک ینایارگهقرف لباقم رد نینل
 :دسیونیم

 شیپ یاهدیچیپ عضو و یراوشد ھنوگچیھ یبالقنا یایراتلورپ تسایس رد ھک دھد نیمضت ... دھاوخب ھک یسک«
  .»دیمان ناتالراش هداسوفاص دیاب ار یو ،دیاین

 دارفا .درب میهاوخن یاهدیاف داحتا نیا زا ام و هدش مامت اهنآ عفن هب تسیمرفر و ددرم شیارگ اب اهلمع داحتا
 رد تکرش زا عانتما ایآ هجیتن رد .درک دنهاوخ هدافتسا اهتسینومک ام رابتعا زا اوژروب هدرخ و اوژروب رابتعایب
 ؟تسین زیاج لمع داحتا

 رد نینل .تسا یبالقنا یاهکیتکات یمهفدب زا یشان و تسین تسرد هجوچیههب هنایارگهقرف یاهلالدتسا نیا
 :دوشیم مامت اهتسیسکرام عفن هب سکعرب اهلمع داحتا هک تسا داقتعا نیا رب هناور پچ یاهلالدتسا نیا دروم

 یسارکومد نیب ،ایراتلورپ و یزاوژروب نیب ریزگان )اھکیوشنم ھلمج نآ زا و( اوژروب هدرخ یاھتارکومد«
 و یرتلورپ یروتاتکید زا سرت و یتسود رگراک نیب یرگیبالقنا و مسیمرفر نیب ،یوروش ماظن و یئاوژروب

 یب نآ ھب تبسن ًادبا و دنیامن هدافتسا اھدیدرت نیا زا ھک دشاب نیا دیاب اھتسینومک حیحص کیتکات .دنددرم هریغ
 رد دندرگیم روآیور ایراتلورپ یوسھب ھک یرصانع ھب تبسن ھک تسا نآ مزلتسم هدافتسا نیا ؛دنشابن ءانتعا
 ھک یناسک ھیلع لاحنیعرد و دوشب ییاھتشذگ دندرگیم روآیور یو یوسھب ھک یدودح نآ رد و نامز نآ
 مسیوشنم ھک دش نیا حیحص کیتکات نیا نتسبراکھب ةجیتن .دوش هزرابم دندرگیم روآیور یزاوژروب یوسھب
 ار دوخ یتسینوتروپا یشمطخ ھک ار ینایاوشیپ و ددرگیم یشالتم و دیدرگ یشالتم ام روشک رد شیپزاشیب
 یسارکومد هاگودرا زا ار رصانع نیرتھب و نارگراک نیرتھب و دزاسیم درفنم و ازجم ھنارصم دنھدیم ھمادا

 »دناشکیم ام هاگودرا ھب یئاوژروب هدرخ

 ١۴٠١ ریت ٣٠

 :طبترم هلاقم
 یکستورت نوئل ـ یرگراک دحاو ههبج هراب رد
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