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؟دنا ضقانت رد یرکفنشور و نید اآ
یشخب ترکف ریشبلادبع

)(

دمآرد

 هتشر رد ادتبا هک وا .تسا ناریا رد هشدنا و نید تحاس رد ییانشآ مان یاه هرهچ زا )ش ـه۱۳۳۵ دلوتم( نایکلم یفطصم

 اهر ار نآ نماد ،تشاد هک یی یمالک و یفسلف یاه شارگ لیلد هب ،دناوخ یم سرد زیربت هاگشناد رد کیناکم یسدنهم

 ار یی هزوح یاه سرد مه وا .داد ماود شخب نیا رد دشرا یسانشراک ات و تخادرپ هفسلف رد شهوژپ و لیصحت هب و درک

 یاه هتشر رد هک تسا یدنمشدنا و رکفنشور ،فوسلیف وا .تسا هاگاج و مان ِبحاص هفسلف ی هتشر رد مه و تفرگارف

 وا تارظن نیرت مهم زا ناوت یم ار تونعم و تینالقع هرظن .تسا هدز تسد قیقحت و شهوژپ هب یناسنا مولع فلتخم

.دروآ باسح هب

 زا یرشب یاه لقع نیرتگرزب .تسا هتشاد دوجو هراومه یرادرباطخ ناکما و تسین موصعم یناسنا چیه ،همه نیا اب

 تلزنم و ماقم زا هجوچیه هب اه یرادرباطخ نیا .دنا هدش اطخ راچد ناش یاه تشادرب زا یی هرا رد زین سامرباه ات وطسرا

 هابتشا ناکما و دنداد ماجنا یراک نانآ .دزاس یم رادومن یرشب تفرعم خاک رامعا رد ار نانآ مهس هکلب ،دهاک یمن نانآ

 دوجو هراومه تارظن رد یرادرباطخ ناکما .داد دهاوخن خر زین یهابتشا ،دباین ماجنا یراک رگا ؛دراد دوجو زین نانآ

.دنار یم شیپ هب هتسویپ ار یرشب شناد ی هلفاق و دبا یم انعم تّیموصعم زا یراع یاهالخ رد زین رظن و دقن .دراد

 دروخرب تسب نب اب یرشب شناد تکرح ریسم و دوبن باوص رب یی هشدنا چیه ،دندوب یم باوص رب اه هشدنا ی همه رگا

 زین ار یرایسب تسردان و تسرد یاهریسم و دنا هداتفا هار هب شناد ناتسنابایب رد یرایسب نادنمشناد .درک یم

 باوص و اطخ و دندیسر هار زا نارگد هکنا ات ،دنا هدوب زین خیرات یاطخ نیرتگرزب غّلبم یهاگ یتح و ،دنا هدومیپ

.دنتفرگ رارق شوخ ناینیس لقع تواضق نازیم رد زین دوخ و دندز کحم ار نانآ یاهریسم

 یهاوگ رب انب – یرگوجتسج و وپاکت زا یی هحمل و تسا هدیشخب ماود شوخ ی هفقو یب تکرح هب ملع ی هلفاق ،نایب نیا اب

 اب نایکلم ریخا ی هبحاصم نوماریپ ار شدوخ تارظن هطقن هدنسون ات دش ببس رما نیا .تسا هداتساهن زاب -خیرات

 هک ار یند یرکفنشور حالطصا ِنتسنادن لاکیسکودارا لیالد و دراگنب یند یرکفنشور باب رد زورما یگنهرف تاس

 ی هطیح رد ار شتلاسر و دزیرب راتشون بلاق رد ،تسا هارمه نایکلم ِدنمزارف یاه هشدنا هب هناداقن یهاگن مین اب ًاتراسج

.دناسرب ماجنا هب ناوت

عوضوم

 دیکأت »یند یرکفنشور« حالطصا ِندوب لاکیسکودارا رب زورما یگنهرف تاس اب یی هبحاصم رد ًاریخا نایکلم یفطصم

 ،تسا دبعت هب یزرو نید و نّیدت ماوق رگا و تسا تینالقع هب یرکف نشور ماوق رگا« هک تسا رواب نیا هب وا .تسا هدرک

 س .تسا تینالقع یفان مه دبعت ،تسا دبعت یفان تینالقع .تسین راگزاس دبعت اب تینالقع هک منک یم ضرع هدنب

 حالطصا .»؟دنوش عمج مه اب دنهاوخ یم یند یرکف نشور ی هژورپ رد دننک یم یفن ًاتاذ ار رگدک هک یزیچ ود هنوگچ

 اب هکیلاح رد ،دنک یم حرط یطرش ی هیضق ِبلاق رد ار هلأسم نیا نایکلم .تسا راگزاسان نورد زا یند یرکفنشور

 مرح هب »یرگا« و دشاب لعفلاب رما داب داقتعا هکناامک ؛دوب دقتعم یرما هب و درک رداص مکح ناوت یمن یطرش یااضق

.دشاب هتشادن هار نآ
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 ،دبعت نید ماوق و تسا تینالقع یرکفنشور ماوق هکنا هب شدوخ نایکلم هک دهد یم ناشن طرش ِتروص هب هلأسم حرط

 ،رکف نشور .تسا تینالقع هب شماوق یرکف نشور هکنا لیلد هب« وا یلبق نانخس اب رما نیا .درادن ینادنچ دامتعا

 و یگ هشیپ تناد و نیدت ماوق رگد یوس زا اما .دشاب هتشاد تینالقع هب دصرددص مازتلا هک نیا رگم تسین رکف نشور

 زا ک چیه هب تبسن نم دوگب دعب و متسه یحیسم نم هک دنک اعدا یسک هک تسا لاحم .تسا دبعت یزرو نید

 لیلد اسیع ات و منک یم لیلد  یا هبلاطم وا زا نم دش رداص یسیع نابز زا هک ینخس ره هکلب ،مرادن دبعت اسیع نانخس

 مسا رگد دابن اما ؛دنزب ار فرح نیا یسک هک درادن لاکشا !مریذ یمن ار وا نخس نم دنکن هماقا عطاق لیلد و هدننک عناق

 نودب ار حیسم یسیع نخس و دزروب دّبعت یسیع نخس هب لقاال هک تس یسک یحیسم نوچ ؛دراذگب یحیسم ار شدوخ

 یراگزاس ،دراد تلالد یند یرکفنشور حالطصا ینورد یراگزاسان هب وا مزاج رواب و داقتعا رب هک ».دریذپب ارچو نوچ

.درادن

 هک تسا یحو و لقع یراگنازاسان نامه ،یرت عیسو یانعم رد ًارهاظ نایکلم طسوت نید و یرکفنشور حالطصا یراگنازاسان

 رد ار نید و هفسلف نایم تبسن نوسلیژ .تسا هداد ناشن ار شدوخ نید و هفسلف ی هرهچ رد رت حرشم ِتروص هب

 رگ ناامن هک تسا هدرک میسقت ینوکا و نیتال یاه یدشر نبا ،ینیتسوگوا ،سونایلوترت ی هداوناخراهچ هب هنایم یاه هدس

 ناما مّدقت هب دقتعم هک ار ملسنآ نوچ یناسک ،نایم نیا رد .تسا نید و لقع ِتبسن هب هطبار رد توافتم درکور راهچ

 رب مدقم ار ناما وا .یمهفب ات روایب ناما هک دراد یفورعم ی هلوقم ملسنآ .تشاگنا هددان ناوت یمن زین ،دندوب لقع رب

 رد یرایسب ثداوح و عیاقو اب ناسنا .درمش یم ربتعم ناما تمدخ رد و مود ی هبترم رد ار لقع و تسناد یم لقع

 اه نآ یکزیفاتم یاه نییبت و فیصوت و ثداوح نایم  تبسن هب هک تسا ناما ی هاس رد و تسوربور شدوخ نوماریپ

 ناسنا اما ،تسا هداتفا قافتا یعیبط ِتروص هب هک تسا هثداح ک شدنزرف تافو ،نیدال ناسنا ک یارب .دروآ یم یور

  هطبار دراد نهذ رد هک یی هدیهوکن ِتاین و تسا هداد ماجنا هتشذگ رد هک ار یلامعا و دنزرف تافو نایم راد نید

 و مهف ی هفلؤم شیپ و مدقم ار ناما ملسنآ هک تساجنیمه زا داش .تسا جراخ نید یب ناسنا دد ِتحاس زا هک دنیب یم

 ناما ،فصو نیا اب .دروآ یم باسح هب عوضوم رب همدقم )؟مدقت( مدقن عون زا لقع رب ار ناما مدقت و دناوخ یم ییاناد

.تشاد ظاحل ار ک ره بتارم و درک ریسفت مه لوط رد -اهنآ ِبتارم هب هجوت اب- ناوت یم ار لقعو

 ره یارب نایکلم .تسا راوتسا هنارواب تاذ یضرفشیپ رب نایکلم طسوت یند یرکفنشور حالطصا نتشادن لاکیسکودارا

 تسیلاحرد نیا .تسا دبعت و تینالقع نامه هک دراد رظن رد یصخشم ِتاذ و رهوج ،نید و یرکفنشور موهفم ود زا ک

 ینادنچ ی ها یرابتعا میهافم هب هنارواب تاذ هاگن و دنا یرابتعا میهافم زا ،نید و یرکفنشور موهفم ود زا ک ره هک

 »یزلف هروغبآ« نوچمه -غابد ریبعت هب – دنا یرابتعا میهافم ی هرمز زا هک ار یند یرکفنشور حالطصا ناوت یمن و درادن

 نژیسکا و نژورداه رصنع ود هب ار نآ ناوتب هک تسین بآ لوکیلام ک نوچمه یند یرکفنشور .درک یقلت راگزاسان

 هدافتسا اب و درک هزجت اه نآ ی هنوکم یازجا هب ناوت یم ار یقیقح یایشا .تشادن یرصنعود ار نآ ِبیکرت و درک هزجت

 یلوا تأیه هب ار اهنآ ،هرابود بیکرت اب و درک هزجت ناش ی هنّوکم رصانع هب ار اه نآ ادتبا ،»بیکرت« و »لیلحت« دعاوق زا

 ِتّینیع و دنا ینهذ و ولهپدنچ ،لایس هک یرابتعا میهافم  ِباب رد شور نیا اما .درک ادیپ تسد تخانش هب و دروآ رد

.دسر یم رظن هب باوصان ،دنرادن یجراخ

 هب هناارگ لیلقت درکور ناوت یم ار ینینچ نیا ی هنارواب تاذ ِضرفشیپ اب یرکفنشور و نید موهفم ود لیلحت ،مه ییوس زا

 تسا نکمم هک یرکفنشور و نید ،درکور نیا رد .دنا یرایسب یاه هور و تاهوجو یاراد هک دیمان یی یرابتعا میهافم

 رد و دنوش یم هتساکورف دبعت و تینالقع ِرصنع ود هب -دراد هکنانچ- دشاب هتشاد تلاخد اهنآ ِنیوکت رد یرایسب رصانع

 مازلا هچ ؟میناوخ یم دبعت ار نید ماوق یرایعم هچ رب ام .دوشیم هدیچرب موهفم ود نیا هب عماج ِدد طاسب ،تاهن

 نوچ یرگد تاروما هک اجک زا ؟تسیچ دبعت رد نید ماوق رصح هجو ؟میناوخ دبعت ار نید ماوق هک دراد دوجو یقطنم

 راک هب لقع ربارب رد ار نآ هک ،دهد یم خر لقع تبایغ رد دبعت رگم :هکنا شسرپ نیرخآ و ؟دشابن نید ماوق تینالقع

 نکمم اآ ؟مدیمهف هنوگچ ار هلأسم نیا ؛تسا دبعت -تسا هداد هجوت نایکلم هکنانچ – نید ماوق مینک ضرف ؟مدنبب

 تروص هب ار لقع و نید هنوگچ ،تسین نکمم رگا ؟میمهفب لقع بایغ رد »تسا دبعت نید ماوق« هک ار هرازگ نیا تسا
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؟میهد یم رارق مه ربارب رد یلک

 حیسم زا هک هچنآ ِربارب رد یحیسم ک هاگره .تسا لیلد ِنودب و هتسب تسد شریذ نامه نایکلم هشدنا رد دبعت

 اب مالسا ِدروم رد اما ،تسا تسرد تیحیسم ِدروم رد نخس نیا .دوب دهاوخن راک رد یدبعت رگد ،دهاوخب لیلد دونشیم

 زین نآ یخرات ی هبرجت و دراذگ یمن لقع هب ینادنچ جرا هک تیحیسم رگا تسین برغ .تسا روآ لاکشا نآ ِتّیلک

 و لیلد ی هبلاطم یارب یلاجم و دهاوخب ار دنچ و نوچ یب دبعت شناوریپ زا ،دهد یم ناشن ار تینالقع اب ییوراور

 اهتسرپ تب یتح و درورپ یم ار یزرو لقع شدوخ ِنطب رد هک مالسا .تسین هنوگ نیا مالسا اما ؛دراذگن نید رد یزرودرخ

 ییارگدبعت هب دوخ هک دش یعدم ناوت یم هنوگچ ،دهد یم رارق شهوکن دروم هنادبعتم و هنادلقم ِیوریپ لیلد هب ار

 زا هک مالسا هک هلأسم نیا داش ؟تسا هتسبورف ینامز ره رد و اج همه رد ار ناسنا نهذ یا و تسد و تسا هدییارگ

 مالسا نید ماوق ار ندوب میلست رگا هک نیا حیضوت .دشاب هدش یمهف جک نیا ثعاب ،تسا هتفا قاقتشا »میلست« هدام

 راگزاسان و رگدک یفان دناوت یم نید و تینالقع اریز .تشاذگ دهاوخن یقاب هنارکفنشور تینالقع یارب ییاج ،مرادنپب

.دنوش هتسناد

 میلست هک تسیلاح رد نیا .مینک فرعت نآ اب ضراعت رد و مرادنپب تینالقع زا ادج ار یمیلست هک تسییاج رد راک هرگ

 و تسا فیلکت ِرادم ،لقع .تسا رابتعا دقاف لقاعریغ ناسنا ِیمیلست مالسا رد و دهد یمن یور لقع ِبایغ رد ندوب

:دنا هتفگ نخس میلست یعون هس زا هک تساجنیمه زا .دبا یمن انعم یلقع ی هنیمز شیپ اب زج زین مالسا ِربارب رد دبعت

.یملع ثحب و هرظانم زا دعب یرگد هب دنمشناد ک دننام :یلقع میلست -۱

.شدنزرف هب ردام او هقوشعم هب قشاع یگ هتخابلد دننام :یبلق میلست -۲

 و دنتشاد رارق ناش بابرا تمدخ رد اه هدرب هکنانچ ،رگد ناسنا هب یناسنا راو هدرب یمیلست دننام :یکزیف میلست -۳

.دندوب اهنآ ی هدارا میلست

 و تسا میلست ِقلطم یانعم هب مالسا .تسین نکمم لقع ی هاس رد زج -تسادیپ نآ مان زا هکنانچ – یلقع میلست

 یفیلکت چیه .تسا میلست زا یرگد عون ره رب مدقم یلقع میلست مالسا رد .دشاب یم میلست عون هس ره مزلتسم

.دوب دهاوخ شزرا دقاف و انعم یب لقع نادقف رد زین یگهشیپ نید و دبا یمن دوجو لقع بایغ رد یلمع و یداقتعا

 هک تساج نیمه زا .دروآ باسح هب عّونت نیا یانبم ناوت یم ار نید راک رد لقع تلاخد و دراد یفلتخم عاونا یراد نید

 ی هطقن رد ثدح لها هکیلاح رد ،دنناد یم یلقع ار لامعا حبق و نسح و دنرامش یم مدقم نید رب ار لقع اه یلزتعم

 کیکفت مدع .دنتسین لیاق یییداینبدوخ نآ هب و دنهاوخ یم نید دنچ و نوچ یب عضاخ ار لقع و دنراد رارق اه نآ فلاخم

 ار ود ره و میجنسب وزارت ک رد لبنح دمحا ماما اب ار انیس نبا ًالثم ام هک دنام یم نادب نید هب اهدرکور عاونا نایم

 تروص هب انیس نبا یرادند .تساجبان اتاهن درکور نیا .میناوخب یرادند زا یدحاو عون یاراد و ،راد نید ناسک

 ماما هاگن رد هکیلاح رد ؛دنریگ یمن رارق مه یوراور یکدنا دراوم رد زج و دآ یم رانک داینبدوخ لقع اب یروآ تفگش

.درادن وا یند ی هشدنا رد ینادنچ هاگاج لقع و درک ناعذا ناوت یمن صوصن یقباطم لولدم هب زج ،دمحا

 .تسج دانتسا یند یرکفنشور حالطصا یراگزاسان هب و درک فرعت یزرو لقع ِربارب رد دابن ار یمیلست ا دبعت ،نیاربانب

 یراد نید هکیلاح رد ،دنراگزاسان نید و تینالقع هک دریگ یم هجیتن لقع اب نید ی هرازگ هب هرازگ قیبطت ِمدع زا نایکلم

 اب یند یاه هرازگ یخرب تسا نکمم نایم نیا رد .درک کیکفت تینالقع زا ناوت یمن ار نید ِتّیلک و تسا لقع رب ینتبم

 هدش هماقا نید رد اه نآ یارب یی یلقع لیلد هکنآ نودب یند یاه هرازگ یخرب مه ا و ،دنآ رظن هب راگزاسان یلقع ماکحا

 یاه هرازگ یخرب یراگزاسان .تفگ نخس نید و لقع ییوراور زا ناوت یمن تروص ود ره رد ؛دشاب هتشاد دوجو ،دشاب

 دنراد دوجو یرایسِب یند یاه هرازگ هکنا امک ؛دروآ باسح هب لقع اب اه هرازگ نیا ّلک یراگزاسان دابن ار لقع اب یند

 ی هماقا ِمدع ،مه ییوس زا .دنهد یم ناشن ار لقع و نید یراگزاس ی هرظن و دنرادروخرب لقع غیرد یب یناوتش زا هک

 نکمم .دروآ باسح هب نید لوقعم هیجوت ندوب نکممان رب یلیلد ناوت یمن ار یند )؟( ریتاسد یخرب یارب یلقع لیالد

 یلقع لیلد هماقا مدع زا اما .دشاب هدشن هماقا نآ یارب یی یلقع لیلد هک دشاب هتشاد دوجو نید رد ییاه هرازگ تسا

.تفرگ هجیتن ار یلقع لیلد ی هماقا ِندوب نکممان ناوت یمن
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 نید درکراک نایکلم .تسا هناارگ لیلقت ،تسا هداد تسد زا رصاعم ناهج رد ار شدوخ درکراک نید هکنا هب نایکلم هاگن

 هب نید یعامتجا درکراک زا یشخب طقف ناوت یم ار یند ماکحا یارجا هک یلاحرد ،دنیب یم یند ماکحا یارجا رد ار

 تیلک هب زج ناوت یمن هک تسا یتخانش هعماج و یتخانش ناور ،یتخانش تفرعم یاهدرکراک یاراد نید .دروآ رامش

 شقن یعامتجا یاه تیعقاو زا یخرب ریسفت رد -تسا هداد ناشن ربو سکام هکنانچ- نید .تشاد هجوت نید درکراک

 نید یب ناسنا هک یلاح رد ،درب یم یپ شا ینوماریپ ثداوح نایم تبسن هب راد نید ناسنا و دنک یم یزاب یی هدمع

 نید یعرشت یاه تنس .تسا یتخانش هعماج درکراک یاراد رذگهر نیا زا نید .دوش هجوتم یطبر نینچ هب دناوت یمن

 هب .دناسر یم ینااش کمک رشب خیرات یاهدادور لیلحت رد ار یمدآ هک دنا یخرات یاهدادور یاه یدنم هدعاق نامه

 رد نید شقن .تسین هدیشوپ یسک چیه یارب یکزفاتم ثحابم و تایهلا رد نید راکنا لباقریغ شقن ،ناس نیمه

 نآ رب زین یملع ددج یاه شهوژپ یتح هک تسیی هلأسم یمدآ مالآ و اهدرد ندرک ریذ لمحت و ناسنا یارب یشخب شمارآ

 یتخانش ناور و یتخانش تفرعم هدمع یاهدرکراک زا ناوت یم ار یگدنز هب نآ عبت هب و گرم هب یهدانعم و دراذگ یم هحص

 نید زا یشخب یهقف ماکحا یارجا ،نید یعامتجا درکراک رد .دنهد یم یهاوگ نادب زین نادا هک دروآ رظن رد نید

 هب نید درکراک ددحت ،نایب نیا اب .دراد رب رد ار نآ رگد و هدمع شخب یند تایقالخا هکیلاح رد ،دوش یم هتسناد

 هجو و هنک هطلاغم راتفرگ ناوت یم ار یدرکور نینچ رذگهر نیا زا و تسا نید درکراک لیلقت یانعم هب ماکحا ی هزوح

.دیمان

 یرایسب یاهرظن و دقن اب هزورما نید هب یدرکراک هاگن و تسا هناارگدرکراک نید هب نایکلم شرگن ،مرذگب هک مه اه نیا زا

 ناز و دوس ظاحل هب ار هیضق ک یتسرد هک تسیتسیتامگارپ هاگن نامه َابرقت نید هب یدرکراک هاگن .تسا وربور

.دراگنا یم هددان ار نآ روما یجراخ تینیع و دنز یم کحم نآ )درکراک(

 :دوگ یم وا .تسا هتفگ نید هک تسا یزیچ نآ زا ریغ ،یند میهافم ِباب رد نافوسلیف نخس هک تسا دقتعم نایکلم

 یمالسا ناملکتم و یمالسا یافرع و یمالسا نافوسلیف هک تسین ینخس زگره دننک یم اقلا یوبن ثداحا و نآرق هچ نآ«

 اب نایکلم .»دنریذان ییادج رگدک زا تدش هب نافرع و ناهرب و نآرق دنوگ یم هک مفلاخم تدش هب هدنب .دنا هتفگ

 ،نآرق یریذان ییادج یاعدا ناوت یمن هک تسا تسرد .تسا هتساخرب داقتنا هب نآ زا دنز یم نخس یییراگنا قلطم نامه

 نیا یدراوم رد اما ؛تفریذ ،دنا هدرک حرطم ناملکتم و افرع ،یمالسا نافوسلیف هک یتّیلک هب هجوت اب ار نافرع و ناهرب

 ی همه ناوت یمن هک دراد دوجو نآرق رد یلقع لیلد اه هد زیخاتسر ِتابثا یارب َ الثم .تسا راکنا لباق ریغ یریذان ییادج

.دنریذ ییادج لماک ِتروص هب نافرع و ناهرب و نآرق هک دش یعدم قلطم تروص هب و تفرگ هددان ار اه نآ

 .مریگب هجیتن ار اه نآ نایم ییادج ِعوقو و ،موزل میناوت یمن نافرع و لیلد و نآرق یریذ ییادج ِناکما زا ،مه ییوس زا

 ار اهنآ ،اهنآ ییادج هب داقتعا مغر یلع و تسج هرهب ناما ِتهج رد نافرع زا و نافرع ِدوس هب لیلد زا ناوت یم هکنا امک

 ناشن ار یند ناما ینافرع یاه هبنج هک ار یند ی هبرجت نوتسلآ هکنانچ .دناوخارف یرگدمه ینابت و یراکمه هب

.دشخب یم یرتشیب هیجوت یند ی هبرجت اب ار یند یاهرواب و درامگ یم یند یاهرواب یراوتسا تهج رد دهد یم

 مالسا هب هن دشاب هتشاد مازتلا داب )یوبن ثداحا و نآرق(۱ مالسا هب طقف دشاب ناملسم هک یسک« هک نایکلم نخس نیا

 اما ،دنشاب ریذرییغت و فلتخم ،ضراعتم تسا نکمم اهریسفت .تسییاج هب نخس »)اهداد خر( ۳ مالسا و )ریسافت( ۲

 مازتلا و دهد یم عاجرا ۱مالسا هب نایکلم .درادن هار نآ رد یرییغت و فالتخا ،ضراعت و تسا ظفح دوخ یاج هب صوصن

 و دیق اب نآ ناکما اما ؛تسین هجومان و اجبان درکور نیا .دنیب یمن یرورض ار )نآ جیاتن( ۳مالسا و )اهریسفت( ۲ مالسا

 دنا هداد تسد هب خیرات دادتما رد نآ زا هک ییاهریسفت زا ار یند صوصن ناوت یم هنوگچ .تسا وربور یرایسب یاهریجنز

 هچ اب و هنوگچ و دوش یم نییعت اجک رد زرم نیا ؟درک یراذگ تمالع مامت تقد اب ار صن و ریسفت نایم زرم و درب

 اب هتخیمآرد یرایسب دراوم رد صوصن هک تسنا هن رگم ؟درک کیکفت صن زا ار ریسفت تحاس ناوت یم یراکهار

 رگا ،زین نآ ندروآربرس و تسا هتفر ورف اهریسفت زا یرابنا ریز صوصن هزورما ؟مریزگان نآ مهف یارب هک تس ییاهریسفت

 رد و تسا هدیسر ام هب یخرات یاه چیپ و مخ زا روبع اب صوصن هک میناد یم همه .تسا راوشد اتاهن ،دشابن نکممان

 رگ تاور ینهذ و ینیع طارش زا هک دروآ رظن رد نآ زا یریسفت ناوت یم یخرات ظاحل هب ار صوصن تاور یتح ،هاگن ک
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 یتح .تسین نکمم ضرف شیپ زا غراف یمهف چیه هک دهد یم ناشن کیتونمره شناد هب هجوت .تسا هدوب ریذریثأت

 نایم زرم ،مراگنایب تسرد ار درکور نیا رگا .دراد شدوخ نهذ رد رگ تاور هک تس یضرف شیپ یاراد زین اه تاور

.دزاس یم وربور یرتشیب یراوشد اب ار ۱مالسا هب تشگزاب هرظن و دنکش یم مهرد نتم و ریسفت

 رد ار اردصالم یرهوج تکرح ی هرظن ،دنا هتخانش ار هفسلف هنو مالسا هن هک یناسک« هک دهد یم حیضوت نایکلم

 فراعم زا یک ینع ؛دش لاطبا هرظن نیا ادرف رگا موگ یم اهنا هب نم .دنا هداد یاج یمالسا فراعم یاه باتک

 ایند هب اردصالم زا لبق هک یمدرم ،تسا یمالسا فراعم زا یرهوج تکرح ی هرظن رگا ؟تسا هدش لطاب یمالسا

 هک شیپ لاس ۴۰۰ طقف و ؟دنا هدوب هرهب یب یمالسا فراعم زا یک زا اه نیا اردصالم زا لبق لاس رازه ینع ؛دنا هدمآ

 یاه هدس رد هکنا امک ؛تسا مهم رایسب هلأسم نیا .»؟تسا هدش لیمکت یمالسا فراعم هدمآ ایند هب یزاریش یاردص

 ثعاب اسیلک میلاعت و یحیسم داقع اب ناینوطالفاوین و سومیلطب و نوطالفا و وطسرا یاه هشدنا یگ هتخیمآرد زین هنایم

 رب ضارتعا و دریگ دوخ هب ار تیحیسم داقع هاگاج نیع زین اسیلک یند یاهریسفت و یفسلف یاه هشدنا ات دوب هدش

 ِربارب رد هک ینافوسلیف یاه هشدنا ،هنایم یاه هدس رد .دوش هتسناد تیحیسم و اسیلک رب ضارتعا یانعم هب وطسرا

 یناسک اب اهدروخرب و دوب رادروخرب نآ زا یحیسم داقع هک تشاد ار یتسادق نامه ،دوب هدمآرد وناز هب یحیسم داقع

 هنارگ بوکرس و یناسناریغ ،ددش ،دندزرو یم فالخ یحیسم هدیقع زا هک یناسک نوچمه ،دنتفگ یم وطسرا فالخ هک

 زا هک اسیلک ریسفت و دوب هتفا یتسادق نینچ زین تیحیسم یداقتعا یاه هرازگ زا اسیلک یاهریسفت ،ناس نیمه هب .دوب

 یرگد ِفلاخم ریسفت ره و دش یم هتشادن سدقم تیحیسم یداقتعا یاه هرازگ نوچمه ،دوب رادروخرب یند ِتّیعجرم

 ی هکرا زا نارگد و نوطالفا و وطسرا یتقو .ددرگیم بوکرس -یتلود یاهورین طسوت و اسیلک یاوتف ربانب- تّدش هب

 ردب بآ زا تسردان ناهج ِتخانش باب رد وطسرا تایعیبط و سومیلطب یاه هاگدد و دندش هدیشک ریز هب یناورنامرف

 لاطبا .دنا هدوب تسردان تیحیسم یاه هزومآ ییوگ هک دش هتشادن نانچ و دش لزلزتم زین تیحیسم داقع ؛دندمآ

 ِفقس هک ار ییاه ها ،دندوب هدش یک تیحیسم لیصا یاه هزومآ اب اما ،دندوب تیحیسم ریسفت ًابلاغ هک ییاه هاگدد

 .تخاس مهارف ار تیحیسم زا رارف ینیع و ینهذ یاه هنیمز و تسکش مهرد زین دوب هدش انب نآ رب یحیسم ِتاداقتعا

 هناشدنارود و اشگ هار ام نامز رد یرگد هاگدد ره زا شیب ۱ مالسا هب مازتلا رب دیکأت و مالسا عون هس نایم کیکفت

.تسا

 داب نآ ِربارب رد هک دناد یم یند دبعت نامه ار ینیشیپ شریذ و ینیشیپ داقتعا و دریذ یمن ار نید ی هزجت نایکلم

 هقف زا مهاوخ یم نم هک دوگب یند رکف نشور ک دوش یم رگم « :دسرپ یم وا .تفاتن رب رس نآ زاو دروآ دورف رس

 زا یشخب هب هک مریذپب مناوت یمن ار نیا نم ؟منک یمرذگ هقف زا یلو مندتم نم دوگب دناوت یم یسک رگم .منک  روبع

 زا یلو متسه مزتلم نید و نآرق نیا هب نم دوگب دناوت یم نیدتم ک هنوگچ .مرادن ناما یشخب هب و مراد ناما نآرق

.»؟ما هدرک رظن فرص شاهقف

 .تسا نید نوگانوگ یاه تحاس یگ هدینت مهرد و یگ هچرا ک هب هجوت مدع و نید هب یی هرازگ هاگن زا یشان شسرپ نیا

 رظن زا ار نید ِتاعورف اما ،دوب دقتعم نید ِلصا هب ناوت یمن .تسه زین نآ مزاول هب داقتعا یند لوصا و نآرق هب داقتعا

 و دوش یم هدرمش زین یهقف ماکحا شریذ و تعاطا مزلتسم زیخاتسر و توبن ،دیحوت هب داقتعا .درک راکنا و تشاد رودب

.دورگ یرکفنشور و لقع یراگنازاسان هب و داد رارق لقع ِربارب رد ار نآ دابن و تس یلقع مکح ک دوخ ِسفن رد رما نیا

 قلطم( لقع اب ار ادخ دوجو یناملسم هاگره هک تسا نیا نخس یانعم .تسه زین نآ مزاول هب رواب مزلتسم یزیچ هب رواب

 لیلد اه هد زا شیب ءایبنا تثعب ترورض تابثا یارب .تسه زین یند تاعورف شریذ نآ ی همزال ،تفریذ )ندیشدنا

 و ناملکتم هک تسا هدوب هارمه یرایسب یلقع لیالد اب زین زیخاتسر رما تیلک .دنا یلقع همه هک تسا هدش هماقا

 هکنآ لیلدب – نیملکتم ار زیخاتسر هب طبترم لیاسم زا یشخب دنچره ؛دنا هتشاد رظن دروم هراومه یمالسا نافوسلیف

 لوقعم هریغ و هتشرف ،تنج ،خزود نوچ یلیاسم هک نیا یاعدا ،نایب نیا اب .دنا هدیمان تایعمس -دنا لقن رب یکتم

 ک دوخ نآ تیلک رد »دنتسین لوقعم یعمس تاروما« هک هلأسم نیمه یتح .تسین شریذ لباق نآ تیلک اب دنتسین

.تسا هجاوم یداز یاه شسرپ اب دنچره ،تسا یلقع هرازگ
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 ناوت یمن ار یلقعارف روما .تسین اه نآ ندوب لوقعمان یانعم هب ،دنا لقع ورملق زا نوریب یند تادقتعم زا یخرب هک نیا

 هجؤمان لقع اب اه نآ یفانت ی هلأسم ،مینادب یلقعارف ار یداقتعا روما زا یخرب رگا .درک فرعت لقع دض و لقع ربارب رد

 سانوکا هکنانچ – ار یحو و لقع هار داب هکلب ،تسین راک رد یضقانت و یفانت تروص نیا رد هک میناد یم همه .تسا

 هراومه -ناش نایم ضقانت مدع لیلدب – ود نآ یاهدمآ و عمج ناکما هک دروآ رظن رد مه زا ادج ار ود -تسا هداد هجوت

.دراد دوجو

 و شدنا تفرعم یراد نید ،شدنا تحلصم یرادند .دنا هتفگ نخس یراد نید عون نیدنچ زا ام رصع رد نید نافوسلیف

 حرط اب وا .تسناد لاکسا زلب ناوت یم هاگن ک رد ار شدنا تحلصم یراد نید هدنامن .شدنا تبرجت یراد نید

 زین ییارگ ناما .دروآ یم باسح هب لوقعم راک ار نموم راک »دیما نازیم و عوقو لامتحا ،لمتحم دوس ،هنزه« لومرف

 لضعم هس حرط اب و دناد یم یسفنا یرما ار ناما و یقافآ ار لالدتسا وا .تسا هدروخ هرگ دراگیکرییک مان اب ام رصع رد

 مشاب رداق نم رگا« وا دد زا .تسا ندرک رطخ ناما هک تسا دقتعم یدنمروش و قیلعت و قیوعت ،برقت و نیمخت

 درکور .»مروایب ناما داب ،متسین رداق راک نیدب هک ور نآ زا اقیقد اما ،مرادن ناما رگد ،منیبب ینیع وحن هب ار دنوادخ

 نید باب رد ینخس چیه هک دش یعدم ناوت یم تیلک رد .تس یلقع لیالد رب راوتسا زین رخامریالش نوچ ییاهارگ هبرجت

.تسا هدروخ لقع اب یمکحم هرگ رظنم نیا زا نید و تسین لقع زا ییادج

 یداینبدوخ ام رصع رد اما ،دمآ یم رظن هب هجؤم رایسب )یرگنشور( نردم لقع یراذگجات رصع رد داش یداینب دوخ لقع

 رد لقع هک دهد یم ناشن ددج یاه هرظن .تسا هتخرورف زورما زا شیپ اه لاس نآ یاه ها و درادن ینادنچ یهیجوت

 داش .دریگ یمن تروص لقع هنالقتسم یرواد ها رب هراومه زین ام یاه باختنا و تسین لقتسم شدوخ یاه یرواد

 اب ،مییوج یم ددم لقع زا نآ هیجوت یپ رد سپس و مینک یم باختنا هزیرغ ساسا رب ار یزیچ ره ام هک نخس نیا شریذ

 تسد ینوریب و ینورد لماوع زا غراف دناوت یمن لقع .تسا قداص نخس نیا یرایسب دراوم رد اما ،دشاب راوشد نآ تیلک

 .تس یلوقعمان رما دوخ لقع یراگنا لقتسم ،نایب نیا اب .دنک لمع هنالقتسم شدوخ یاه تواضق رد و دنزب یرواد هب

… و هزیرغ ،فطاوع ،تاساسحا لیبق زا – رشب یاهدادعتسا و اه هوق ریاس نتشاذگورف و لقع رب دح زا شیب یاکتا و هجوت

 باسح هب ناسنا یونعم رهوج اهنت ار لقع ،نیاربانب .تسا ناسنا هلأسم هب یدعب کت شرگن و ییارگ لیلقت یانعم هب -،

 نردم لقع یداینبدوخ هب داقتعا و یراگنا لقتسم نآ زا رتگرزب ییاطخ ،تسا یتخانش ناسنا یاطخ یانعم هب ندروآ

.تسا

 انب لالدتسا زا یصاخ عون یاه ها رب اهنت ار ناما و دومیپ ار طارفا هار دابن لقع اب نید یریذ تابثا رد ،همه نیا اب

 تسب نب هب یند یاهرواب تابثا رد یلقع نیهارب یهاگ و دنا هناگادج ِدروم ود لالدتسا و ناما ،مه یبناج زا .تشاذگ

 یپ رد یراوگان جیاتن تسا نکمم یلقع لالدتسا اب یند یاهرواب تابثا ِباب رد دح زا شیب یاکتا ،نیاربانب .دنسر یم

 ییاناوت نانموم ی همه .تسا وربور یی هددع یاه شسرپ اب زین یزیچ نینچ ناکما و ،تسین ناربج لباق هک دروآ

 و دنا یدعب کت ،نیهارب و لیالد .تسین رسیم ناگمه یارب لالدتسا ِتامدقم مهف زین و دنرادن ار تالاکشا هب ییوگ خسا

 نآ هوجو مامت و دنا یند یاهرواب تاهوجو زا یک رگنایب لیالد اریز .داهن انب اه ها زا یک رب ار یند یاهرواب ناوت یمن

 یاهرواب ،لالدتسا نتخرورف اب ،مراذگب انب لالدتسا ی ها رب اهنت ار یند یاهرواب رگا ،مه ییوس زا .دننک یمن نایب ار

 رایسب یلقع یاه لالدتسا اب یند یاهرواب تابثا باب رد یتشابنا لیلد درکور ،رظنم نیا زا .تخر دهاوخ ورف زین یند

 فقس و دنوش یم هتشاذگ انب یفلتخم نیهارب و لیالد ی ها رب یند یاهرواب ،درکور نیا رد .دآ یم رظن هب هجوم

 رب نانچمه اهرواب فقس ،دزیرورف اه نوتس زا یک هاگره ،نیاربانب .ددرگ یمراوتسا یداز یاه نوتس رب یند تاداقتعا

 ام راگزور رد .دروآ دهاوخن یپ رد ار ناما فقس ِتسکش لالدتسا ی ها تسکش و دنام دهاوخاجربا رگد یاه ها

 تهج رد زین هریغ و یسانش هعماج و یعیبط مولع ات یسانش ناور زا ،رگد مولع یمامت زا داب ،یلقع لیالد رب نوزفا

.دیشخب لیلقت ًاتاهن ار نآ ِنتخرورف ناکما و تسج هرهب یند یاهرواب راوتسا

 یرازبا تینالقع هب داقتعا یانعم هب رما نیا هتبلا – مینادب نید فوطعم یزرو لقع ار یرکفنشور هاگره ،هجیتن رد

 یرکفنشور هک تس ییاج رد رما نیا هتبلا .دش دهاوخ لح ود نآ یراگزاسان لضعم و دمآ دهاوخن شیپ یلاکشا -تسین
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 لهچ ی ههد  َابرقت زا س هک یصاخ نارج یانعم هب و دوش هتفرگ رظن رد یلقع ِتّیلاعف ِسفن ینع ،نآ ماع یانعم هب

 و لمأت ناوت یم نآ جیاتن و نید اب نآ ی هطبار ،هملک صاخ یانعم هب یرکفنشور باب رد .دشابن رظن دروم ،تفرگ لکش

.داد جرخ هب یرتشیب فقوت

یریگ هجیتن و هصالخ

:درک هصالخ نینچ ناوت یم ار قوف ثحابم

 وطسرا زا یرشب یاه لقع نیرتگرزب .تسا هتشاد دوجو هراومه یرادرباطخ ناکما و تسین اطخ زا موصعم یناسنا چیه .۱

 نانآ تلزنم و ماقم زا هجو چیه هب اه یرادرباطخ نیا و دنا هدش اطخ راچد ناش یاه تشادرب زا یی هرا رد زین سامرباه ات

 چیه ،دندوب یم باوص رب اه هشدنا ی همه رگا .دزاس یم رادومن یرشب تفرعم خاک رامعا رد ار نانآ مهس هکلب ،دهاک یمن

 ناتسنابایب رد یرایسب نادنمشناد .درک یم دروخرب تسب نب اب یرشب شناد تکرح ریسم و دوبن باوص رب یی هشدنا

 یاطخ نیرتگرزب غّلبم زین یهاگ یتح و دنا هدومیپ زین ار یرایسب تسردان و تسرد یاهریسم و دنا هداتفا هار هب شناد

 نازیم رد زین دوخ و دندز کحم ار نانآ یاهریسم باوص و اطخ و دندیسر هار زا نارگد هکنا ات ،دنا هدوب زین خیرات

 و تسا هدیشخب ماود شوخ ی هفقو یب تکرح هب ملع ی هلفاق ،نایب نیا اب .دنتفرگ رارق شوخ ناینیس لقع تواضق

.تسا هداتسا هن زاب -خیرات یهاوگ رب انب – یرگوجتسج و وپاکت زا یی هحمل

 »یند یرکفنشور« حالطصا ِندوب لاکیسکودارا رب زورما یگنهرف تاس اب یی هبحاصم رد ًاریخا نایکلم یفطصم .۲

 یفن ار دوخ رگدک زین ود نیا و ،دبعت نید ماوق و تسا تینالقع یرکفنشور هک تسا رواب نیا هب وا .تسا هدرک دیکأت

 طسوت نید و یرکفنشور حالطصا یراگنازاسان .تسا راگزاسان نورد زا یند یرکفنشور حالطصا ،نیاربانب .دننک یم

 نید و هفسلف ی هرهچ رد رت حرشم ِتروص هب هک تسا یحو و لقع یراگنازاسان نامه ،یرت عیسو یانعم رد ًارهاظ نایکلم

 ،سونایلوترت هداوناخراهچ هب هنایم یاه هدس رد ار نید و هفسلف نایم تبسن نوسلیژ .تسا هداد ناشن ار شدوخ

 لقع ِتبسن هب هطبار رد توافتم درکور راهچ رگ ناامن هک تسا هدرک میسقت ینوکا و نیتال یاه یدشر نبا ،ینیتسوگوا

 نایم  تبسن هب هک تسا ناما ی هاس رد و تسوربور شدوخ نوماریپ رد یرایسب ثداوح و عیاقو اب ناسنا .تسا نید و

 ی هفلؤم شیپ و مدقم ار ناما ملسنآ هک تساجنیمه زا داش .دروآ یم یور اهنآ یکزفاتم یاه نییبت و فیصوت و ثداوح

.دروآ یم باسح هب عوضوم رب همدقم مدقن عون زا لقع رب ار ناما مدقت و دناوخ یم ییاناد و مهف

 یارب نایکلم .تسا راوتسا هنارواب تاذ یضرف شیپ رب نایکلم طسوت یند یرکفنشور حالطصا نتشادن لاکیسکودارا .۳

 نیا .تسا دبعت و تینالقع نامه هک دراد رظن رد یصخشم ِتاذ و رهوج ،نید و یرکفنشور موهفم ود زا ک ره

 یرابتعا میهافم هب هنارواب تاذ هاگن و دنا یرابتعا میهافم زا ،نید و یرکفنشور موهفم ود زا ک ره هک تس یلاحرد

 نوچمه -غابد ریبعت هب – دنا یرابتعا میهافم ی هرمز زا هک ار یند یرکفنشور حالطصا ناوت یمن و درادن ینادنچ ی ها

 نیا ی هنارواب تاذ ِضرف شیپاب یرکفنشور و نید موهفم ود لیلحت ،مه ییوس زا .درک یقلت راگزاسان »یزلف ی هروغبآ«

.دنا یرایسب یاه هور و تاهوجو یاراد هک دیمان یی یرابتعا میهافم هب هناارگ لیلقت درکور ناوت یم ار ینینچ

 اما ،تسا تسرد تیحیسم ِدروم رد نخس نیا .تسا لیلد ِنودب و هتسب تسد شریذ نامه نایکلم هشدنا رد دبعت .۴

 هب ار اه تسرپ تب یتح و درورپ یم ار یزرو لقع شدوخ ِنطب رد هک مالسا .تسا روآ لاکشا نآ ِتّیلکاب مالسا ِدروم رد

 هدییارگ ییارگ دبعت هب دوخ هک دش یعدم ناوت یم هنوگچ ،دهد یم رارق شهوکن دروم هنادبعتم و هنادلقم ِیوریپ لیلد

 ی هدام زا هک مالسا هک هلأسم نیا داش ؟تسا هتسبورف ینامز ره رد و اج همه رد ار ناسنا نهذ یا و تسد و تسا

 تینالقع زا ادج ار میلست هک تس ییاج رد راک هرگ .دشاب هدش یمهف جک نیا ثعاب ،تسا هتفا قاقتشا »میلست«

 مالسا رد و دهد یمن یور لقع ِبایغ رد ندوب میلست هک تس یلاح رد نیا .مینک فرعت نآ اب ضراعت رد و مرادنپب

.تسا رابتعا دقاف لقاعریغ ناسنا یمیلست

 تساج نیمه زا .دروآ باسح هب عّونت نیا یانبم ناوت یم ار نید راک رد لقع تلاخد و دراد یفلتخم عاونا یراد نید .۵

 هعراشا و ثدح لها هک  یلاح رد ،دنناد یم یلقع ار لامعا حبق و نسح و دنرامش یم مدقم نید رب ار لقع اه یلزتعم هک
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دنتسین لیاق ییداینبدوخ نآ هب و دنهاوخ یم نید دنچ و نوچ یب عضاخ ار لقع و دنراد رارق اه نآ فلاخم ی هطقن رد

 هکیلاح رد ،دنراگزاسان تینالقع و نید هک دریگ یم هجیتن لقع اب نید ی هرازگ هب هرازگ قیبطت ِمدع زا نایکلم .۶

 هرازگ یخرب تسا نکمم نایم نیا رد .درک کیکفت تینالقع زا ناوت یمن ار نید ِتّیلک و تسا لقع رب ینتبم یراد نید

 رد اه نآ یارب یی یلقع لیلد هک نآ نودب یند یاه هرازگ یخرب مه ا و ،دنآ رظن هب راگزاسان یلقع ماکحا اب یند یاه

 یراگزاسان .تفگ نخس نید و لقع ییوراور زا ناوت یمن تروص ود ره رد ؛دشاب هتشاد دوجو ،دشاب هدش هماقا نید

.دروآ باسح هب لقع اب اه هرازگ نیا ّلک یراگزاسان دابن ار لقع اب یند یاه هرازگ یخرب

 درکراک نایکلم .تسا هناارگ لیلقت ،تسا هداد تسد زا رصاعم ناهج رد ار شدوخ درکراک نید هکنا هب نایکلم هاگن .۷

 هب نید یعامتجا درکراک زا یشخب طقف ناوت یم ار یند ماکحا یارجا هک یلاح رد ،دنیب یم یند ماکحا یارجا رد ار نید

 ِتیلک هب زج ناوت یمن هک تسا یتخانش هعماج و یتخانش ناور ،یتخانش تفرعم یاهدرکراک یاراد نید .دروآ رامش

.تشاد هجوت نید درکراک

 هاگن .تسا وربور یرایسب یاهرظن و دقن اب هزورما نید هب یدرکراک هاگن و تسا هناارگدرکراک نید هب نایکلم شرگن .۸

 کحم نآ )درکراک( ناز و دوس ظاحل هب ار هیضق ک یتسرد هک تس یتسیتامگارپ هاگن نامه َابرقت نید هب یدرکراک

.دراگنا یم هددان ار نآ روما یجراخ تینیع و دنز یم

 یاعدا رب و تسا هتفگ نید هک تس یزیچ نآریغ ،یند میهافم ِباب رد نافوسلیف نخس هک تسا دقتعم نایکلم .۹

 و تسا راکنا لباق ریغ یریذان ییادج نیا یدراوم رد هک تس یلاح رد نیا .دزات یم نید و نافرع ،مالک یریذان ییادج

 ِناکما زا ،مه ییوس زا .دنریذ ییادج لماک ِتروص هب نافرع و ناهرب و نآرق هک دش یعدم قلطم تروص هب ناوت یمن

.مریگب هجیتن ار اه نآ نایم ییادج ِعوقو و ،موزل میناوت یمن نافرع و لیلد و نآرق یریذ ییادج

 ار یلقعارف روما .تسین اه نآ ندوب لوقعمان یانعم هب ،دنا لقع ورملق زا نوریب یند تادقتعم زا یخرب هکنا .۱۰

 لقع اب اه نآ یفانت ی هلأسم ،مینادب یلقعارف ار یداقتعا روما زا یخرب رگا .درک فرعت لقع دض و لقع ربارب رد ناوت یمن

.تسا هجؤمان

 ِتافاشتکا .تسا هتخرورف زورما زا شیپ اه لاس نآ یاه ها و درادن ینادنچ هیجوت لقع یداینبدوخ ام رصع رد .۱۱

 یرواد ی ها رب هراومه زین ام یاه باختنا و تسین لقتسم شدوخ یاه یرواد رد لقع هک دهد یم ناشن ددج

 سپس و مینک یم باختنا هزیرغ ساسا رب ار یزیچ ره ام هک نخس نیا شریذ داش .دریگ یمن تروص لقع ی هنالقتسم

 لقع .تسا قداص نخس نیا یرایسب دراوم رد اما ،دشاب راوشد نآ تیلک اب ،مییوج یم ددم لقع زا نآ یهیجوت یپ رد

.دنک لمع هنالقتسم شدوخ یاه تواضق رد و دنزب یرواد هب تسد ینوریب و ینورد لماوع زا غراف دناوت یمن

 هب هن دشاب هتشاد مازتلا داب )یوبن ثداحا و نآرق(۱ مالسا هب طقف دشاب ناملسم هک یسک« هک نایکلم نخس نیا .۱۲

 شیب ۱مالسا هب مازتلا رب دیکأت و مالسا عون هس نایم کیکفت .تسییاج هب نخس »)اهداد خر( ۳مالسا و )ریسافت( ۲ مالسا

 هنوگچ .تسا وربور یرایسب یاهریجنز و دیق اب نآ ناکما اما .تسا هناشدنارود و اشگ هار ام نامز رد یرگد هاگدد ره زا

 تقد اب ار صن و ریسفت نایم زرم و درب دنا هداد تسدب خیرات دادتما رد نآ زا هک ییاهریسفت زا ار یند صوصن ناوت یم

 کیکفت صن زا ار ریسفت تحاس ناوتیم یراکهار هچ اب و هنوگچ و دوش یم نییعت اجک رد زرم نیا ؟درک یراذگ تمالع مامت

 هزورما ؟مریزگان نآ مهف یارب هک تس ییاهریسفت اب هتخیمآرد یرایسب دراوم رد صوصن هک تسا نیا هن رگم ؟درک

.تسا راوشد ،دشابن نکممان رگا ،زین نآ ندروآربرس و تسا هتفر ورف اهریسفت زا یرابنا ریز صوصن

 داب نآ ِربارب رد هک دناد یم یند دبعت نامه ار ینیشیپ شریذ و ینیشیپ داقتعا و دریذ یمن ار نید هزجت نایکلم .۱۳

 رما نیا هب وا ؟تشادن لوبق ار نآ هقف اما درک لوبق ار نید ناوت یم اآ هک دسرپ یم وا .تفاتن رب رس نآ زا و دروآ دورف رس

 ِتاعورف اما ،دوب دقتعم نید ِلصا هب ناوت یمن .تسه زین نآ مزاول هب داقتعا یند لوصا و نآرق هب داقتعا هک درادن هجوت

 هب و داد رارق لقع ِربارب رد ار نآ دابن و تس یلقع مکح ک دوخ ِسفن رد رما نیا و درکراکنا و تشاد رودب رظن زا ار نید

.دورگ یرکفنشور و لقع یراگنازاسان
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 دح زا شیب یاکتا .تسناد لقع ی ها رب اهنت ار ناما یراوتسا و دومیپ ار طارفا هار دابن لقع اب نید یریذ تابثا رد .۱۴

 ی همه .تسین ناربج لباق هک دروآ یپ رد یراوگان جیاتن تسا نکمم یلقع لالدتسا اب یند یاهرواب تابثا ِباب رد

 ،نیهارب و لیالد .تسین رسیم ناگمه یارب لالدتسا ِتامدقم مهف زین و دنرادن ار تالاکشا هب ییوگ خسا ییاناوت نانموم

 تابثا باب رد یتشابنا لیلد درکور ،رظنم نیا زا .داهن انب اه ها زا یک رب ار یند یاهرواب ناوت یمن و دنا یدعب کت

 مولع یمامت زا داب ،یلقع لیالد رب نوزفا ام راگزور رد .دآ یم رظن هب هجوم رایسب یلقع یاه لالدتسااب یند یاهرواب

 ناکما و تسج هرهب یند یاهرواب راوتسا تهج رد زین هریغ و یسانش هعماج و یعیبط مولع ات یسانش ناور زا ،رگد

.دیشخب لیلقت ًاتاهن ار نآ ِنتخرورف

 نید ندرک نیشن مه ناکما هکلب ،تسناد لاکیسکودارا و راگزاسان ناوت یمن ار یند یرکفنشور حالطصا ،تاحیضوت نیااب

 یرایسب لیالد و دنا هتفگ نخس نید و لقع یراگزاس زا یرایسب نادنمشدنا و نافوسلیف .دراد دوجو هراومه یرکفنشور و

 دآ رانک لقع اب دناوتب یند یتقو .دریگ یم رارق نآ رتچ ِتحت زین نید و یرکفنشور نامتفگ هک ،دنا هدرک هماقا نآ رب زین

 یرکفنشور و تفگ نخس نید نآ رد هنارکفنشور ِتکرح زا ناوت یم حوضو هب ،دشاب هتشاد دوجو اه نآ ینیشن مه ناکما و

.تخاس نیشن مه ،تسا نآ مهم تاهوجو زا یک دبعت هک نید اب -تینالقع- نآ هوجو نیرت هدمع زا یک اب ار

:بلطم نیا یراذگ کارتشا

 لوا هحفص هب تشگزاب )/(

)https://telegram.me/zeitoons(

)http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fzeitoons.com%2F28539&t=%D8%A2%DB%8C%D8%A7%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F(



0 )http://twitter.com/share?text=%D8%A2%DB%8C%D8%A7%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F&url=http%3A%2F%2Fzeitoons.com%2F28539&via=zeitoons(



0 )(


)http://zeitoons.com/28539?share=twitter&nb=1(رتییوت کوبسیف)http://zeitoons.com/28539?share=facebook&nb=1( 

)http://zeitoons.com/28539?share=email&nb=1(همانایار پاچ)http://zeitoons.com/28539#print( 
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