
 ناریاِ گنهرف و خیرات ِندرک هدنز ی هدرپ ِسپ رد
ناهج مدرم هب نآ ندناسانش و

 هراب رد ییوگتفگ یمیحر مان هب یراگن همانزور اب ،ناریا یهاشنهاش ی هلاس ۲۵۰۰ یاهنشج یلاعیاروش ِسیئر یراصنا یاقآ  *
 .دیناوخ یم ار نآ زا یشخب ریز رد هک تسا هتشاد اه نشج نیا ی
.دیاین شیپ یا یلدود نیرتکچوک یسک یارب ات هدش یسیونزاب هژاو هب هژاو هدربمان یوگتفگ -

 اپرب دیشمج ِتخت رد هک یمسارم زا ریغ دوب رارق رگم .دینک یم تبحص اهشنج ی هراب رد امش یراصنا یاقا *
؟دوش هتفرگ مه یرگید ِنشج ،دش
 ِلوط رد هک دیئامرفب هظحالم .دوش اپ رب مسارم اه هناخترافس فرط زا نینچمه ،اهناتسرهش ،اهناتسا مامت رد هک دوب نیا همانرب -
 دهشم و ناهپسا ،نیوزق ،زاریش ،شوش دننام ،تسا هدوب یددعتم یاهتختیاپِ یاراد ام ِروشک ،ناریا ی هلاس دسناپ و رازه ودِ خیرات
 عیاقو دهاش دیریگب رظن رد ار ناریا زا هطقن ره و هدوب یگنهرف و داصتقا ،یسایس مهم زكرم ینامز رد طاقن نیا زا کی ره و
 دنوش هاگآ ناوج لسن صوصخب و نایناریا ات دوش هدنز رضاح لسن یارب نآ تیمها رپ ی هتشذگ هک دراد اج و هدوب یمهم یخیرات
 هیاپ اهنشج ی همانرب تین نیا اب .دننک تیلوئسم ساسحا نآ ییافوکش و ظفح یارب مرجال و دنتسه یرابرپ ِندمت هچ ِثراو هک
 فرط زا ییاه ینارنخس و رئاد ییاه هاگشیامن روشک ٌهطقن ره رد ،دیشمج تخت رد مسارم یارجا اب نامزمه ات دوب هدش یراذگ
 تیوقت نایناریا یلم رورغ و یتسرپ نهیم سح و دیآ دوجوب یساسا شبنج کی قیرط نیا زا و دوش داریا نارظنبحاص و نادنمشناد
 هب طوبرم تایرشن عیزوت و سکع یاه هاگشیامن ندرک اپرب اب زین ناریا یاه یگدنیامن و اه هناخترافس مامت رد نیا رب هوالع .ددرگ
 ریاس رد هک مه ار ییاه یناریا هکلب دننک انشا ناریا گنهرف اب ار نایجراخ اهنت هن اه سنارفنک یرازگرب و ناریا گنهرف و خیرات
 هارمه رورس و نشج اب ییاه همانرب نینچ هک تسا یعیبط و دنزاس دنمقالع ناشیدادجا و ءابآ روشک هب دننک یم یگدنز اهروشک
.دش یم هدیمان یهاشنهاش یاه نشج ناونع هب همانرب نیا هراومه هک دوب تهج نیدب .دشاب
 
؟تشاد دوجو اهراک رب تراظن یارب یتالیکشت زین دیشمج تخت رد ایآ *
 زا لبق یلو .دنهد ماجنا ار هطوبرم روما ،فلتخم یاه هاگتسد یراکمه اب هک دوب هدش لوحم یرادناتساٌ هدهع هب اهراک رب تراظن -
 ِتسد رد یاهراک زا و هتفر دیشمج تخت و زاریش هب یعمج هتسد هتیمک ءاضعا مامت هک دش هتفرگ ميمصت یلاع ٌهتیمک رد لاس نایاپ
 یجراخ نانامهم هدافتسا یارب عقوم هب دندوب هتفگ ناحایس بلج ی همانرب رد هک شروک و شویراد یاهلته نامتخاس هلمج زا ،مادقا
 هار ِترازو ِراد تیولوا یاه همانرب      نمض دوب هداد نانیمطا هار ترازو هک دیشمج تخت هب زاریش ِهار نینچمه و دوب دهاوخ هدامآ
.دوش دیدزاب ،دش دهاوخ تلافسا و هدش روظنم
 سدنهم یاقآ و تافيرشت لک سیئر ،بيرق زمره یاقآ ءانثتسا هب هتیمک یاضعا مامت و دش ماجنا ترفاسم نیا یباتفآ ِزور کی رد
 و یروشک یاه نامزاس ءاسؤر رئاس و سراف رادناتسا ردص رصان یاقآ زاریش هاگدورف رد .دنتشاد تکرش رفس نیا رد ،یبطق
 رهش رد هک دوب شروک لته ،دیدزاب ٌهطقن نيلوا .میدرک تكرح دیشمج تخت فرط هب یهاتوک فقوت زا سپ و دنتشاد روضح یشترا
 اهنهآریت نداد شوج لوغشم رگراک یدودعم و دوب هدیسرن رخآ ٌهلحرم هب یتح هک نایرع یزلف تلکسا کی ندید .دراد رارق زاریش
 و بارخ همین و فیثک یاهراوید و هکورتم یاهنیمز ،نیا رب هوالع .دمآ دورف ناگدننک دیدزاب رس رب هک دوب یکتپ دننام ،دندوب
 رهش زا ندش جراخ زا سپ .داد یم لیکشت ار یا هدننزً اعقاو هرظنم ،تشاد رارق رهش لخاد ریسم رد هک مامت همین یاه نامتخاس
 نیب زا و هدش هلصو یاهتلافسا و مخ و چیپ زا رپ هک هدش تلافسا ٌهطخ ود هداج هک دیشمج تخت هب زاریش ی هداج رد تکرح و
 رد و درک یم راک مشچ هک ییاجنآ ات زین دیشمج تخت رد و دش یط دیشمج تخت ات هلصاف یرتمولیک تسش ریسم دوب هتفر
 کیدزن رد .دش یم هدید تعارز راثآ نآ زا ییاه تمسق رد طقف هک تشاد دوجو تخرد نودب و ریاب و کشخ يضارا ،دوب سَردید
 لحم دش هتفگ هک دوب نامتخاس لاح رد میدوب هدید زاریش رد هچنآ هیبش ینامتخاس یزلف تلکسا زین دیشمج تخت بونج یاهراوید
 ی هنهک نامتخاس طقف هقطنم نآ مامت رد و .دندوب راک لوغشم اجنآ رد رگراک تشه ،تفه دودح و تسا شویراد لته نامتخاس
.دوب هدش هتخاس یسانش ناتساب ی هرادا یارب هاشاضر ترضحیلعا نامز رد هک تشاد دوجو یا هقاتا دنچ یمیدق
 میدوب یگدز تهب لاح رد همه .تسا یندشن فصو یلاع ٌهتیمک یاضعا ریاس و رابرد ریزو ،ملع یاقآ ٌهیحور عاضوا نیا ِندید اب -
 رد ،تعرس اب مادقا ِتسدرد یاهراک مامت هک دنا هتشاد راهظا هطوبرم نیلوئسم یعضو نینچ اب روطچ هک دوبن کرد لباق نامیارب و
 یرادناتسا ییاریذپ لحم هب راهن فرص یارب و میدرک تعجارم زاریش هب یهاتوک فقوت زا دعب ،مالک ٌهصالخ .تسا تفرشیپ لاح
.میتفر
 رد .دیدرگ لیکشت ،عاضوا یسررب یارب ،یماظتنا یورین و شترا ناهدنامرف و رادناتسا یاقآ تکرش اب یا هسلج ،راهان زا سپ
 شرازگ یلحم تاماقم زا ،تسا ینابصع و تحاران رایسب ،یگشیمه ِلومعم ِشور ِسکع هب دوب مولعم هک ملع یاقآ ،هسلج ءادتبا
 نامز ات ناشدوخ هب طوبرم روما دنتشاد یم راهظا یلک روطب هک اهنآ کیاکی تاحیضوت ندینش زا سپ و دنتساوخ ار ناشیاه
 رد هک امش ی همه هب اجنیا رد نم « :دنتفگ و دنتفرگ تسد هب ار نخس ی هتشر ،دوب دهاوخ هدامآ و هدش ماجنا اهنشج یرازگرب
 حرطم ایند لباقم رد ناریا یوربآ و هدوب یتکلمم رما کی اهنشج نیا یرازگرب هک منک یم مالعاً احیرص ،دیراد روضح هسلج نیا
 و مراد یمرب ریت تفه مدوخ نم ،دوشن رازگرب یهجو نیرت هتسیاش هب مسارم نیا و دشاب اهراک رد یصقن نیرتکچوک رگا .تسا
 هتفریذپ یرذع هک دشاب هجوتم و دینادب زورما زا ار ناتفیلکت نیا رب انب .تشُک مهاوخ ار مدوخ مهً ادعب و مشُک یم ار امش کیاکی
.درک تعجارم نارهت هب یلاع ٌهتیمک و دیسر نایاپ هب هسلج ،هتفگ نیا اب ».دش دهاوخن
 هک دش یم رکف هتبلا .تشاد دنهاوخ تکرش مسارم نیا رد یحطس هچ رد و یجراخ نامهیم دادعت هچ هک دوبن نشور زونه یلو -
 ره هک شویراد و شروک لته ود هاگره و درک دهاوخ ادیپ زاریش رد تماقا یارب یلحم دوخ لاح روخارف هب سک ره یلخاد نانامهیم



 هک دش یم رکف هتبلا .تشاد دنهاوخ تکرش مسارم نیا رد یحطس هچ رد و یجراخ نامهیم دادعت هچ هک دوبن نشور زونه یلو -
 ره هک شویراد و شروک لته ود هاگره و درک دهاوخ ادیپ زاریش رد تماقا یارب یلحم دوخ لاح روخارف هب سک ره یلخاد نانامهیم
 و دمآ دهاوخن شیپ یلگشم یجراخ نانامهیم یدادعت تماقا ظاحل زا ،دنوش هدامآ عقوم هب دندوب قاتا دَس کی دودح تیفرظ هب کی
.دش دهاوخ ریذپ تروص یولهپ هاگشناد و زاریش رهش تاناکما زا هدافتسا اب ،زین اهراک ٌهیقب
 اب یولهپ هاگشناد رد هک دشاب ناسانشناریا ی هرگنک لیکشت اه نشج یلصا ی همانرب هک دوب نیا رب ضرف نامز نآ ات نوچ -
 یب ِراکتشپ اب زین افش نیدلا عاجش یاقآ و دوب دهاوخ مهارف رما تابجوم نایوجشناد یاه هاگباوخ و هاگشناد لئاسو زا هدافتسا
.دندرک یم لابند ار هرگنک نیا یرازگرب یریظن
 تخت - زاریش نیب ٌهلصاف .تفرگ یم رارق هدافتسا دروم هشیمه مَرِا غاب تاسیسآت زین ناریا یتنطلس ی هداوناخ تماقا یارب -
 نامز نآ رد نیا ربانب .درک نیمآت زاریش قیرط زا دش یم ار دیشمج تخت رد مزال یاه سیورس بلغا هک دوب یتفاسم زین دیشمج
 شویراد و شروک لته ود ندش هدامآ و دیشمج تخت - زاریش هار یزاسون و زاریش رهش یاهراوید ميمرت و تفاظن یلصا ٌهلئسم
 .دوب
 رظن تحت ینیمز یورین طسوت هک دوب یماظن ی هژر لوا ٌهلحرم رد ؛ددرگ ارجا دیشمج تخت رد دوب رارق هک مه ییاه همانرب -
 و  دوب دهاوخ هدامآ عقوم هب هک دوب لصاح نانیمطا و تفرگ یم ماجنا رنه و گنهرف ترازو یراکمه اب ،نایشاب نیم دبشترا راسمیت
 ماقآ ی هنازور تراظن و یرهشوب یدهم رتکد یاقآ یتسرپرس اب یلاعیاروش رظن تحت هک دوب ادص و رون ی همانرب ،رگید ی همانرب
 همانرب نینچ ریظن هک یوسنارف ٌهسسؤم کی طسوت ،دندوب شرورپ و شزومآ ترازو ٌهبتر یلاع نابصنم بحاص زا هک نارهم یلعدمحم
 هب میدوب نئمطم و تفر یم شیپ مظنم روطب و تشاد رارق مادقا تسد رد ،دندوب هداد ماجنا یاسرِو خاک و رسِم مارَها رد ار ییاه
.دش دهاوخ هدامآ عقوم

؟درک یم ارجا ،دوب هدرک هک ار یدیدهتً اعقاو ملع یاقآ دینک یم رکف *
 نیرتهب هب اهنشج ِراک ماجنا تهج رد ناشیا یعطق ميمصت و هقالع تدش نداد ناشن یارب طقف فرح نیاً انئمطم !ریخً املسم -

 سامت ناشیا اب یراک طابترا تهج زا هک اجنآ ات یلو مدوبن ملع یاقآ کیدزن ناراکمه و ناتسودٌ هرمز رد هاگچیه نم .دوب تروص
 ناسنا ،روهتم ،زابل و تسد ،نابرهم ،دنلبرظن و بدؤم یلاع دح هب ،راوگرزب ،دوب یدرم ملع یاقآ هک منک ضرع مناوت یم ،متشاد
 زا ار ناشیا ناوت یم زین اهراک تیریدم تباب زا .دنهد یم تبسن تاليا یاه ناخ هبً الومعم هک یتافص یاراد و تسرپ نطو ،تسود
».دنک یم هیجوت ار هلیسو فده « دندقتعم هک درک فيصوت لوایکام ٌهفسلف بتكم نارادفرط

 نیا ربانب .دوبن مهارف یمهم دادیور نینچ یارب راک تامدقم )۱۹۷۰( ۱۳۴۹ لاس رد ،دیئامرف یم هک یبیترت نیا اب *
 مزال لئاسو هک ینامز رد و دریگ تروص لیجعت همانرب نیا ارجا رد هک دوب هدش ثعاب یلماوع هچ امش رظن هب
؟دوش توعد ینشج نینچ رد تکرش یارب ایند مهم یاهروشک نارس زا ،دوبن مهارف
 شرازگ اب هطوبرم نيلؤسم نم رواب هب و تشذگ یم اهنشج یرازگرب یارب یزیر همانرب عورش زا لاس هد تدم ۱۹۷۰ لاس رد  -
 هدنام يقاب هک یراک اهنت و هدش هدامآ مزال لئاسو و هدیدرگ مهارف رما تامدقم مامت هک دندوب هدرک دومناو نانچ ،یعقاوریغ یاه
!!تساهنشج یرازگرب خیرات ی هراب رد هاشنهاش ميمصت ذاختا
 نارتخد و نانز .دوب تفرشبپ لاح رد یروآ تریح تعرس اب روشک یگدنزاس و ینادابآ یاه همانرب ۱۹۷۰ لاس رد هک میروایب دای هب
 رازه اه هد .دنتفر یم شیپ نادرم شود هب شود ،روشک يعامتجا و داصتقا و یسایس نوئش مامت رد و هدش یار قح یاراد ناوج
 یم تمدخ تکلمم ینادابآ ِهار رد و هتفر روشک یاهاتسور هب تشادهب هاپس و شناد هاپس ناونع تحت یناریا ی هدرک لیصحت ناوج
 و دندوب هدش راودیما هدنیآ هب و هتفرگ تسد هب ار دوخ تشونرس دندوب هدش نیمز و بآ بحاص هک زرواشک اه نویلیم .دندرک
 رگراک رازه اهدَس .دش یم لصف و لح ،دوب هتفای لیکشت لحم یاهدیفس شیر زا هک فاصنا یاه هناخ رد اهنآ ی هنازور تالكشم
.دنداتسرف یم جراخ و لخاد هيلاع سرادم و اه هاگشناد هب ار ناشنادنزرف و دندرک یم    تکارش ساسحا ناشراک رد تاجناخراک
 هدرک لیصحت ایند یاه هاگشناد نیرتهب رد هک یقیال و دمآراک ناریدم .دوبن لبق لاس هدزناپ ی هداتفا بقع روشک نآ ناریا رگید
هک مارآ و نما یطیحم رد ار تکلمم یداصتقا یاه خرچ و هدمآ ناریا هب اصوصخ شخب و یتلود شخب رد تمدخ یارب دندوب
.دندنادرگ یم ،دندوب هدروآ دوجو هب یجراخ و یلخاد نکشرمک یاهراشف لمحت و یزور هنابش تیلاعف اب هاشاضردمحم
 یارب و تسشن یمن یاپ زا ،دندوب هتشک ار شناریزو تسخن و دوب هدش دصق ءوس وا ناج هب راب نیدنچ هکنآ اب هاشاضردمحم
 رود رد هک ار یناسک بلغا و هدرک یشکرس روشک طاقن مامت هبً ابترم ،تشاد رظن رد ناریا یدنلبرس یارب هک یفده هب ندیسر
 نم هک ینامز مراد دای هب .داد یم رارق دقفت درومً اصخش ،دندرک یم تمدخ اسرف تقاط طئارش رد روشک طاقن نیرت هداتفا
 یاهنابایب رد تخس رایسب طئارش رد ناتسزوخ نارمع یاه همانرب و مدوب راد هدهع ار ناتسزوخ قرب و بآ نامزاس تیلوئسم
 دروم راب ود یکی یلاس ،دندوب تیلاعف لوغشم هداوناخ زا رود یناریا ناوج رازه شش دودح و دوب ماجنا لاح رد هقطنم نآ نازوس
.دندرک یم تبحم اهنآ هب و دنتخانش یمً اصخش ار دارفا نیا زا دادعت و تفرگ یم رارق تکلمم هاشداپ دیدزاب
 یم شرازگ هاشداپ هب هاد رهً املسم ،تشذگ یم یهاشنهاش یاه نشج یرازگرب مالعا زا لاس هد هک لاوحا و عاضوا نینچ رد -
.تفرگ یم رارق لوبق دروم ددرت نودب ،تسا هدامآ زیچ همه هک دنداد
 یلو دوب رگید یاهروشک مارتحا دروم هک دنلبرس دوب یروشک .تشاد یا هقباس یب داصتقا دشر ناریا ۱۹۶۰ یاه لاس رخاوا رد -
 ،دیدج یژولونکت و ملع ریگمشچ یاه تفرشیپ و رامعتسا طاسب ندش هدیچرب اب و هدش ضوع نامز رگید هک تسناد یم هاشنهاش
 .تشاد هنسح طباور اهنآ اب دیاب مرجال و تساهروشک ریاس اب یراکمه مزلتسم هتفرشیپ و يقرتم یاهروشک ٌهگرج هب ندش دراو
 نیا رگا نم رظن هب .دوب یبسانم ٌهلیسو دیشمج تخت رد یمسارم یرارقرب و ریبک شروک مان زا هدافتسا فده نیا هب ندیسر یارب
 روهظ زا ناوتب تشاد ناکما ،دیدرگ یم لوکوم دعب لاس کی هب اهنشج یرازگرب نامز ای و دش یم ذاختا لبق لاس کی رد ميمصت
.تسا ناسآ و لهس هتشذگ عیاقو ی هراب رد تواضق هشیمه هتبلا .درک یریگولج دمآ دوجو هبً ادعب هک تالكشم زا یرایسب



 روهظ زا ناوتب تشاد ناکما ،دیدرگ یم لوکوم دعب لاس کی هب اهنشج یرازگرب نامز ای و دش یم ذاختا لبق لاس کی رد ميمصت
.تسا ناسآ و لهس هتشذگ عیاقو ی هراب رد تواضق هشیمه هتبلا .درک یریگولج دمآ دوجو هبً ادعب هک تالكشم زا یرایسب

 ناروتسر زا اهنشج یاه ییاریذپ یارب تلع هچ هب و ارچ هک تسا نیا دریگ یم رارق لاوئس درومُ ارثکا هک عوضوم *
 داجیا یارب تشادن ناکما ایآ و دش هدافتسا یوسنارف نسناژ تکرش زا اهرداچ نتخاس یارب و سیراپ میزکام
؟درک هدافتسا یناریا یاهاذغ و یلخاد تاناكما زا ییاریذپ رظن زا و یناریا تاسسؤم زا تاسیسآت
 مامت زا هتسب مشچ هک قباس میژر نيفلاخم رب هوالع و تفرگ رارق داریا ٌهتکن نیرتمهم عوضوم نیا اهنشج نایاپ زا دعب هنافسآتم -
 یم تبحص اه نشج ی هرابرد هک یناسک تیرثکا نینچمه و میژر ناراکردنا تسد و نادرمتلود زا یا هدع ،دنتفرگ یم داریا اهراک
 دوب هتفرگ ماجنا هک ار یمهم تامادقا و اهنشج دیفم و تبثم یاه هبنج مامت و دنتشاذگ یم تشگنا بلطم نیا یور هشیمه ،دندرک
 .میزکام و نسناژ یاهراک هب تسا هدوب رصحنم اهنشج ی همانربً الوصا ایوگ هک دندرک یم تبحص نانچ و دنتشاد یم رود رظن زا
 .تفای یعیسو ساكعنا و درک تیارس ناریا لخاد هب سپس و دش عورش یوسنارف لفاحم و تاعوبطم فرط زا لوا اهداقتنا نیا هتبلا
 هجیتن رد ،دیسرن پاچ هب ،داد مهاوخ حيضوت هک یلئالد هب ،دوش پاچ و هیهت اه نشج  ی هراب رد دوب رارق هک یباتک نوچ هنافسآتم
 تبحص یتقو زین درذگ یم خیرات نآ زا لاس جنپ و یس دودح هک رضاح لاح رد یتح و دنام باوج یب بلغا هدش حرطم تالاوئس
 ،تصرف نیا رد نیارب انب .تسا میزکام ناروتسر و نسناژ تکرش هب طوبرم لاوئس نیلوا ،دیآ یم شیپ یهاشنهاش یاهنشج
.مراذگب ناگدنناوخٌ هدهع هب ار تواضق و منک نایب امش یارب مراد رطاخ هب ار هچنآ نم هک تسا هتسیاش
 یمسر دیدزاب یارب یوالسوگوی روشک سیئر وتیت لاشرام ۱۳۴۶ لاس رد .منک وگزاب امش یارب ار یا هرطاخ دیاب همدقم ناونع هب -
راد هدهع نم نامز نآ رد .دنتشاد ار ناشیا یرادنامهم ِتَمِس ناشرسمه و یزرواشک ريزو دهاز نسح یاقآ و دندمأ ناریا هب
 لک تافيرشت زا زور کی .دوب هدش روظنم ناهپسا و دیشمج تخت زا دیدزاب ،وتیت لاشرام رفس ی همانرب رد .مدوب روشک ترازو
 روشک ريزو ،وتیت لاشرام هب رتشیب مارتحا روظنم هب دنا هدومرف روتسد ترضحیلعا دنتفگ و دندرک نفلت بيرق زمره ناورداش ،رابرد
 ییاه ینیب شیپ ی هراب رد رادناتسا یاقآ زا و متفرگ سامت سراپ یرادناتسا اب هلصافالب نم .دشاب هتشاد تکرش رفس نیا رد زین
 مزال یاه ینیب شیپ مامت هک داد خساپ ناشیا .مدرک یتالاوئس ،تسا هدش ردقیلاع نامهیم نیا زا ییاریذپ و یتینما رظن زا هک

هتفرگ تروص
  نینچ هک تسین یراب نیلوا نیا هک درک هفاضا و دیشاب هتشادن ینارگن و تسا هدش هداد دیشمج تخت رد مه راهان بيترت و
 ،یصاصتخا یامیپاوه کی اب ررقم زور رد بيترت نیا اب .دشاب تحار ناتلایخ و میراد یفاک ٌهبرجت و دوش یم ماجنا ییاهدیدزاب
 زا سپ و درک تكرح دیشمج تخت فرط هب تآیه ،هاگدورف رد يمسر لابقتسا مسارم ماجنا زا سپ و دش ماجنا زاریش هب رفاسم
 دیدزاب عقوم رد ،دوب هدام یناتساب راثآ ی هراب رد ییامنهار یارب هک رنه و گنهرف ترازوِ علطم ناسانشراک زا یکی ،لحم هب ندیسر
.تفرگ رارق وتیت لاشرام هجوت دروم رایسب هک داد یم مزال تاحيضوت تمسق ره رد
 لاوئس راهان ی هراب رد دوب ییاریذپ لوئسم هک یرادناتسا رومآم زا نم ،دندوب دیدزاب لوغشم نیریاس و وتیت تندیزرپ هک ینیح رد -
 هب انب هتشذگ ِلومعم قبط و هدش هدیچ راهان زیم ،دراد رارق هیاس رد هک شویراد خاک زا تمسق کی رد هک داد خساپ .مدرک
 باوج ؟تساجک رد اهنآ ی هناخزپشآ مدرک لاوئس .درک دنهاوخ ییاریذپ بابکولچ اب میراد زاریش یدعس کراپ لته اب هک یدادرارق
 منک دیدزاب اجنآ زا متساوخ یواکجنک یور زا نم .دنا هدرک هدامآ ،دنروآ یم زاریش زا هک ار راهان لیاسو اهراوید زا یکی تشپ داد
ٌ هدهاشم .متفر اذغ ٌهیهت لحم هب یرادناتسا رومأم قافتا هب دندوب یناتساب یاه هبارخ نیب رد شدرد لوغشم هيقب هک ةعقوم رد و
 لطس ،هدز دود  یاهگید لبق زا هنهذ یزلف یزپشآ لئاسو و اه ینیس و دندوب هدرک تسرد تقوم روطب کاخ یور رجآ اب هک یقاجا
 سگم موجه زا اهنآ یور هک یگنرف هجوگ و هدیبوک و گرب بابک یاه خیس ،دوب زایپ و وهاک گرب زا رپ هک طاقسا یکیتسالپ یاه
 نانچ ،قرع ِسیخ ِفیثک یاهناریپ ریز و هدیشارتن یاه شیر اب زپشآ کمک و زپشآ عضو و رس و دوب هدش هایس ینابایب تسرد یاه
 تآيه هارمه هب هک ار یساکع هلصافالب مدمآ دوخ هب یتقو و مدوب هدش بوکخیم دوخ یاج رد هظحل دنچ یارب هک دز مه هب ار ملاح
 پاچ گرزب عطق رد ار اهنآ و هتشادرب سکع ددع تسیب دودح تالیکشت و لئاسو نآ ٌهیلک زا هک متساوخ وا زا و مدناوخارف دوب هدمآ
.دتسرفب نارهت رد نم رتفد هب و دنک
 هناتخبشوخ .دنیبب ار بسانمان عضو نیا ،ناهارمه زا یکی ای ناشرسمه ای و لاشرام ادابم هک متشاد هرهلد تدم نیا مامت رد هتبلا
 هک ییاذغ فرص ی همانرب و دنتفر راهان زیم رس هب هلصافالب هک دندوب هدش هتسخ نانچ یخیرات یاهانب دیدزاب زا سپ اهنآ ی همه
 ،رسد ناونع هب یزاریش هدولاپ و ىنتسب و یلصا یاذغ ناونع هب بابکولچ و اذغ شیپ ناونع هب شمشک و رایخ غودبآ زا دوب ترابع
 ندید و سابع هاش لته رد تماقا زا سپ و میدرک تكرح ناهپسا فرط هب راهان زا دعب و دیسر نایاپ هب ارجام نودب و تعرس اب
  .میتشگرب نارهت هب ناهپسا یناتساب راثآ
 زا ینشور ریوصت هک ار اهسكع و مدناسر ناشضرع هب ار ارجا مامت و مدش بایفرش ترضحیلعا روضح هب ،نارهت هب تعجارم رد -
 هب ار اهسکع دندومرف و دندش تحاران تياهن یب اهسکع نآ نديد زا ترضحیلعا .مدرک میدقت ناشروضح ،داد یم ناشن ار عضو
 نیا اب .ددرگ فوقوم دیشمج تخت رد اذغ ی همانرب دعب هب نیا زا هک منک غالبا مه لک تافيرشت هب و متسرفب رنه و گنهرف ترازو
 هتیمک یارب ار مدوخ یلبقٌ  هبرجت نم ،دش حرطم دیشمج تخت رد ییاریذپ عوضوم هک زاریش زا یلاع ٌهتیمک تشگزاب زا سپ ،هقباس
 رارق یسررب دروم یفلتخم یاهداهنشیپ و دش هرکاذم تعاس دنچ نانامهیم زا ییاریذپٌ هوحن ی هرابرد نآ لابند هب و مدرک وگزاب
 طئارش زا دوب ترابع ثحب لئاسم .دوش راذگاو اهنآٌ هدهع هب رما تیلوئسم دیاب هک ییاه هاگتسد تاناکما عوضوم هلمج زا ،تفرگ
 زا هدافتسا دروم رد نانامهیم زا یضعب ٌهقیلس تياعر و اهاذغ عون ،دراد زاریش اب یدایز ٌهلصاف هک دیشمج تخت لحم رد ییاریذپ
 انشآ یارب هک یتصرف ،مرگ یاوه رد داوم ندش دساف و یتشادهب تاکن تياعر ظاحل زا هقطنم یاوه و بآ ،ییاذغ فلتخم داوم
 تمدخشیپ یفاک دادعت نتشاد رایتخا رد موزل نینچمه و دش دهاوخ مهارف یناریا یاهاذغ اب فلتخم یاهروشک ناگدنیامن نتخاس
 نایاپ رد هرخالاب .لیبق نیا زا یلئاسم و دنشاب هتشاد ییانشآ یجراخ یاهنابز زا یکی هب لقادح هک هدرک لیصحت و ناد بادآ یاه
 و هبرجت اه هنیمز نیا رد هک ار یتاسسؤم مامت تاناکما اه نشج یلاع یاروش دش رارق تاركاذم نیا
 نیا کیاکی ابً اصخش دعب یاهزور رد ،میمصت نیا ساسا رب .دناسرب یلاع ٌهتیمک عالطا هب ار هجیتن هدرک یسررب ،دنراد تیلاعف



 و هبرجت اه هنیمز نیا رد هک ار یتاسسؤم مامت تاناکما اه نشج یلاع یاروش دش رارق تاركاذم نیا
 نیا کیاکی ابً اصخش دعب یاهزور رد ،میمصت نیا ساسا رب .دناسرب یلاع ٌهتیمک عالطا هب ار هجیتن هدرک یسررب ،دنراد تیلاعف
.منک یم وگ زاب امش یارب ار نآ ٌهصالخ اجنیا رد هک مدرک هركاذم و متفرگ سامت تاسسؤم
 ترازو نواعم یاباتآ حتفلاوبا ناورداش رظن تحت هک دوب یهاشنهاش رابرد ییاریذپ هاگتسد متفرگ سامت نآ اب هک یهاگتسد نیلوا -
 یاهروشک  زا یگدنیامن تآيه یسُ الامتحا هک مداد حضوت ناشیارب و دندینش ار تبحص یتقو یاباتآ یاقآ .دش یم هرادا رابرد
 ییاریذپ هاگتسد ناونع چیه هب دنناوت یمن دنتفگ نم هب هدنک تسوپ و حيرص روطب ِدرک ییاریذپ دیشمج تخت ٌهقطنم رد دیاب ار جراخ
 راهچ هس ییاریذپ  یارب هک دندرک هفاضا و دنزاس لقتنم دیشمج تخت و زاریش هب ار اهنآ و دننک لیطعت زور دنچ یارب ار رابرد
 ناونع چیه هب و تسا جراخ ناشیا تاناکما زا دیشمج تخت رد یا همانرب یارجا یلو دنراد یگدامآ نارهت رد دحاو ِنآ رد تآيه
.دننک یکمک دنناوت یمن
 .تشاد یدوصقم نیسح یاقآ ار نآ تیلوئسم هک دوب یولهپ داینب یاه هناخنامهم تالیکشت ،متفرگ سامت نآ اب هک یمود نامزاس -
  نامزاس دنتفگ ناشیا .دش هركاذم اهنشج نانامهم زا ییاریذپ تیلوئسم لوبق عوضوم رد متشاد ناشیا اب هک یا هسلج رد
 نیا .رسلباب و سولاچ و رسچگ رد کچوک یاه لته یدادعت و رسمار لته ،دنبرد لته زا تسا ترابع یولهپ داینب یاه هناخنامهم
 اهنش مایا رد دنناوت یمن و دنتسه نآ تياعر هب روبجم هک دنراد صاخشا و یتسیروت تاسسؤم لباقم رد تادهعت مادکره اه لته
 .دننک لوبق ار یمهم نیا هب تیلؤسم و دننک مالعا دیشمج تخت هب ار اه لته ردان زا یا هظحالم لباق هورگ و هدرک لطعت ار اهنآ
 ناریا هورگ یاذغ نیمآت صخشم تمیق اب و لماک داد رارق لباقم رد هک دندرک لوبق یدوصقم یاقآ ،ثحب یتدم زا سپ هرخالاب
 ییاریذپ ی همانرب زا یتمسق ،بيترت نیا اب و دنوش راد هدهع تشاد دنهاوخ تماقا زاریش هاگشناد رد هک ار ناراگنربخ و ناسانش
.دنداد ماجنا ار ناشراک یبوخ رایسب وحن هبً اتقیقح هک منک رکذ دیاب اجنیا رد هک درک ادیپ یلؤسم
 ینالوط ٌهسلج زین ناشیا اب هک دوب یماما یقت یاقآ یتسرپرس هب یدرگناهج نامزاس ،مدرک هركاذم نآ اب هک یموس نامزاس -
 نانامهمدروما تیریدم و یتسرپرس تیلؤسم دنیامن لوبق مدرک اضاقت و مداد حیضوت ناشیارب ار هلئسم تیمها تباب ره زا و متشاد
 یلاع ٌهتیمک فرط زا ات دننک دروآرب ار نآ ٌهنیزه هدرک زیهجت ار مزال لماوع دننادب حالص ناشدوخ هک وحن ره هب و دنریگب هدهع هب ار
 ،یراصنا یاقآ دنتفگ رس رخآ هركاذم تعاس هد دودح زا دعب یماما یقت یاقآ .دریگ ماجنا مزال مادقا و هدش رابتعا نیمآت
 .دودحم رایسب ام تاناکما .درادن یگدامآ و تسا هدشن تسرد ییاه تيلوئسم نینچ لوبق یارب متسه نآ راد هدهع نم هک ینامزاس
 و دنراد ییانشآ یجراخ یاه نابز هب هک هدرک لیصحت یاهمناخ دادعت تامدخ زا هدافتسا و هرادا و ینف کچوک رداک کی زا و تسا
 چیه هب دینک یم ناونع هک یتیلوئسم لوبق نیاربانب .دنک یمن زواجت ،دنهد یم ماجنا ار یفیاظو یدرگناهج یاه هورگ تیاده یارب
 .منک دهعت مناوت یمن و تسین رسیم میارب هجو
.دوب یفنمً الماک یسررب ٌهجیتن زین نامزاس نآ ییاریذپ هاگتسد و هجراخ روما ترازو تافيرشت تامدخ زا هدافتسا دروم رد -
.دنریگب هدهع هب ار دیشمج تخت رد ییاریذپ روما تیلوئسم دنناوتب تشادن ناکما هک دنتشاد یفیاظو مایا نآ رد نوچ

 زا دیاب ای هک دوب نشورً الماک و دش حرطم یلاع ٌهتیمک ٌهسلج رد لماک روطب رما شرازگ ،هدش یروآ عمج تاعالطا هب هجوت اب *
 یفاک تایبرجت روما عون نیا رد هک یللملا نیب تاسسؤم تامدخ زا ای و دیشوپ مشچ دیشمج تخت رد ییاریذپ ی همانرب یارجا
 تخت رد ییاریذپ ی همانرب دنتفگ ملع یاقآ هرخالاب .دش یم هتفرگ یمیمصت دیاب و دوب نشور بلطم ،لاح ره هب .درک هدافتسا دنراد
 اب زین رما نیا تیلوئسم و تسین یتشگرب یاج رگید هک هدرک تفرشیپ یردق هب اهتوعد راک اریز درک فذح ناوت یمن ار دیشمج
.تفای نایاپ هجیتن نودب هسلج و مینکب یرکف دیاب و تسا رابرد ترازو
 هک دنتشاد راهظا یلاع ٌهتیمک ٌهسلج نیلوا رد تعجارم زا سپ و دنتفر اپورا هب ملع یاقآ ،دعب ٌهسلج و هسلج نیا نیب ٌهلصاف رد -
 یارجا ،دوشن ماجنا یرگید ِرثؤم مادقا هاگره هک دیدرگ ملسم ناشیارب ،تفرگ تروص زاریش و دیشمج تخت زا هک یدیدزاب زا سپ
 دیشمج تخت رد اهروشک نارس و ناهاشداپ زا ییاریذپ اریز .دش دهاوخ هجاوم لماک تسکش اب دیشمج تخت رد اهنشج ی همانرب
اپرب نآ یزلف تلکسا طقفً العف هک هقاتا دَس کی یتسیروت لته کی رد ،دراد رارق گشخ ینابایب نآ بونج رد و هوک نآ لامش رد هک
.دوب دهاوخ تکلمم یزیروربآ ثعاب و تسا نکمم ریغ رما کی ،دشاب یبلاج نامتخاس مه ندش مامت زا دعب تسین مولعم و هدش
 یاه تنس بسحرب نانامهم ییاریذپ هک دشاب .نیا هار نیرتهب دیاش هک مدیسر هجیتن نیا هب ،بناوج مامت یسررب زا سپ نیا رب انب
 و دندرک یم تماقا یهاگرخ و همیخ رد ناریا یروتارپما فلتخم طاقن زا دیدزاب و تکرح عقوم رد ناهاشداپ هک ناریا یناتساب
 هدافتسا رداچ زا زین دیشمج تخت رد ریبک شروک تشادگرزب نشج  عقوم رد ،تفرگ یم ماجنا اهدرداچ رد هناهاش یاه ییاریذپ
 نانامهم تماقا یارب مه هک درک هدامآ و هیهت یزورما لئاسو اب ار اهرداچ نیا ناوت یم نامز تفرشیپ یاضتقا هب اهنتم .دوش
 نابایب رد ییاریذپ یاپ هب ار نآ ،تشاد دوجو یرسک و مک ییاریذپ ظاحل زا رگا هک نیا مه و دشاب تحار یفاک ی هزادنا  هب ردقیلاع
 ريدم اب هسنارف هب ترفاسم رد تهج نیدب هک دندرک هفاضا و .دشاب بلاج نانامهم یارب ییاریذپ عون نیا دوخ دیاش و دنراذگب
 ،دراد  یدایز ٌهبرجت اپورا یتافیرشت گرزب یاه خاک نویساروکد رد و تسایند ی هدش هتخانش تاسسؤم زا هک نسناژ ٌهسسؤم
 هدش بصن مزال لئاسو اب رداچ هاجنپ نآ رد هک ار ییاریذپ ْهطوحم کی لماک حرط و دریگب هدهع هب ار راک نیا ماجنا هک دش هركاذم
 کی ره اهرداچ  نیا رد دیاب نوچ هک تسا هدرک داهنشیپ هسسؤم نیا ،یتامدقم تارکاذم رد هک دنتفگً انمض .دنیامن هیهت ،دشاب
 نامتراپآ کی تروص هب اهرداچ زا کی ره یزیر حرط تسا رتهب نیا رب انب ،دوش ینیب شیپ تامدخ و تلاوت و مامح لئاسو هناگادج
 نیا نمض رد ات دوش هدیشوپ رداچ تروص هب بسانم ششوپ کی اب مادک ره اهنامتراپآ نیا و هدوب یزورما یاهدرادناتسا اب کچوک
 هب زین ییابیزٌ هرظنم ،تفرگ یم تروص دنراد نردم لئاسو هدافتسا هب تداع هک نانامهم یتحار ظاحل زا رداچ رد ییاریذپ هک
.دوش هداد هطوحم
 رثکادح رداچ یس دودح هک باسح نیا اب مداد اهنآ هب ار رداچ هاجنپ شرافس ،دمآ رظن هب یقطنم اهنآ فرح نوچ دنتفگ ملع یاقآ
.دشاب یناریا یاه تیصخش و تنطلس ی هداوناخٌ هدافتسا یارب رداچ تسیب و یجراخ نانامهم یارب
  نانامهم ییاریذپ تیلؤسم و دشاب هبرجت اب ینف رداک یاراد هک درادن دوجو روشک رد یا هسسؤم چیه نوچ زین ییاریذپ یارب
 هتخانش یللملا نیب حطس رد هک سیراپ میزکام ٌهسسؤم هب زین ار دیشمج تخت رد ییاریذپ تیلؤسم اذل ،دریگب هدهع هب ار یجراخ



  نانامهم ییاریذپ تیلؤسم و دشاب هبرجت اب ینف رداک یاراد هک درادن دوجو روشک رد یا هسسؤم چیه نوچ زین ییاریذپ یارب
 هتخانش یللملا نیب حطس رد هک سیراپ میزکام ٌهسسؤم هب زین ار دیشمج تخت رد ییاریذپ تیلؤسم اذل ،دریگب هدهع هب ار یجراخ
 نودب مراودیما هک تسا هدش ییاهرکف زین هنیزه ظاحل زا .دنیامن هئارا و هدامآ ار مزال یاهداهنشیپ ات مدرک راذگاو ،تسا هدش
.مینک نیمآت ار نآ یاه هنیزه ،روشک ٌهجدوب هب لیمحتپ
 یاروش و یلاع ٌهتیمک و تفرگ رارق رابرد ترازو یاه تیلوئسمٌ هزوح رد یلک روطب یجراخ نانامهم زا ییاریذپ عوضوم بيترت نیا هب
 هک دنتشاد راهظا ملع یاقآ یلاع ٌهتیمک یاه هسلج زا یکی رد یتدم زا سپ .تشادن یا هفيظو دروم نیا رد رگید اهنشج
 حیضوتُ ادعب .دش نیمآت مزال رابتعا و دیسر تبثم ٌهجیتن هب میدوب هدرک اه ییاریذپ ی هنیزه نیمآت یارب هک ییاهرکف هناتخبشوخ
،دش لیکشت رابرد ترازو رد فورعم ناناگرزاب و یصوصخ شخب عیانص نابحاص تکرش اب هک یا هسلج رد هک دنداد
 تسد هب یا هظحالم لباق تورث نانآ زا کی ره ،هعسوت و ینادابآ یاه همانرب و روشک یاه تفرشیپ تکرب زا هک دندوب هتفگ نایاقآ هب
 .دننک بیج رد تسد ،تسا ناهج یاهروشک نارس رادنامهم ناریا روشک هک الاح دراد اج و دنا هدروآ
 ٌهسیئر تآیه ردصُ الثم هک تسا تحلصم ایآ نیا رب انب .دنتسین حطس کی رد یداصتقا و یسایس تیمها رظن زا اهروشک نارس
 روشک کی هاشداپ یارب ای و دریگ رارق ییاغیرفا گچوک روشک کی هاشداپ تسد ریز رد تسا یتسیلایسوس روشک کی هک یوروش
 لمع کالِم للم نامزاس یتافیرشت لکتورپ یلک روطب ای ؟دوش نییعت اج یمهم روشک یروهمج سیئر ِتسد ریز رد ییاپورا کچوک
 کی یتافیرشت لکتورپ ای و دنراد هک یزاتمم تیعقوم نآ رد هسنارف و نیچ ،یوروش ،سیلگنا ،اکیرما گرزب روشک جنپ هک دریگ رارق
 سیئر بيرق یاقآ دش رارق هرخالاب و تفای صاصتخا عوضوم نیا هب هسلج تقو رتشیب .دوش عقاو راک یانبم ییاپورا یمیدق روشک
 یتافیرشت نیلوئسم زا ،تافیرشت لک
.دنزاس علطم ار یلاع ٌهتیمکً ادعب و هدرک یهاوخرظن ،دنتشاد هناتسود طباور اهنآ اب هک ییاپورا یاهروشک
 نیا هک دوب نیا هلئسم تروص دروم نقتا رد .دوب دیشمج تخت رد ییاریذپ بش ود رد ناكامهم اذغ تسيل ،مود ثحب عوضوم -
 رد نیا رب هوالع و .دنشاب یم اذغ دروم رد ةصاخ ییاه تیساسح یاراد و هدوب ناهجٌ هراق جنپ رد ایند فلتخم كلامم زا نانامهم
 یلقادح کی رد هک داد یبیترت دوش یم روطچ .دننک تیاعر ار یصوصخم یاه میژر دیابً الامتحا هک دوب دنهاوخ فلتخم نینس
 نآ زا ناوت یمن هجو چیه هب و هدوب تابجاو زا یناریا یاهاذغ زا هدافتسا کش ِنودب هک نیا رگید ٌهتکن .درک بلج ار تیرثکا تاضر

 تسا یتصرف هکلب دوش هئارا یناریا یاهاذغ دیاب هک تسا یعیبط و دنتسه ناریا ٌهکلم و هاشداپ نابزرم اهنت هن اریز درک رظنفرص
 رارق هجوت دروم ایند رد یوسنارف و ییایلاتیا ،یدنه ،ینیچ یاهاذغ دننام و ددرگ حرطم یناهج حطس رد زین یناریا یاهاذغ هک
 یمساق ازریم و ناجمداب کشک ،یزبس همروق شروخ ،ولپ القاب ،ولپ نیریش دننام ییاهاذغ مان اتاه و دش نالوط ثحب نیا .دریگ
 قفاوت تروص نیا هب هرخالاب .دوش روظنم اهاذغ وزج زین یا هقطنم صاخ یاهاذغ دیاب هک دنتشاد هدیقع یناسک و دیدرگ رکذ
 ،تسا یکی نانامهم ی همه یارب و دودحم اذغ تروص و دوش یم راذگرب هتسشن مسر ماش ینامهم لوا بش نوچ هک دش لصاح
 زاً امتح دنراد ییانشآ نآ اب همه هک یناریا رایواخ و دریگ رارق هجوت دروم یللملا نیب ی هدش هتخانش یاهاذغ طقف تسا رتهب اذل
 و دوش هضرع هرفس یور رد یناریا یاهاذغ ماسقا و عاونا ،دوش یم هدیچ هفوش روطب ماش زیم هک مود بش رد یلو .دتفین ملق
 ،دنک هدافتسا یناریا یاهاذغ زا تسناوتن ای و تساوخن یسک هاگره هک ددرگ روظنم اذغ تروص وزج زین یجراخ یاهاذغ دادعت
 ی هراب رد نداد حیضوت و یناریا فلتخم یاهاذغ ندرک هضرع رد ماش زیم رس رد یناریا نارادنامهم روضحً املسم و دنامن هنسرگ
 زا دش رارق هجیتن رد .دوب دهاوخ ديفم و رثؤم یناریا یاهاذغ ندناسانش رد هتفرگ رارق هدافتسا دروم اهنآ ٌهیهت یارب ک داوم
هدهع هب ار ییاریذپ تیلؤسم هک میزکام ٌهسسؤم هب برجم زپشآ یدادعت هک دوش هتساوخ رابرد ترازو ییاریذپ هاگتسد
 یم هتفگ زنط تروص هب یئاه هتکن یدج تارکاذم نیا ٌهیشاح رد هتبلا .دنیامن کمک یناریا یاهاذغ ٌهیهت رد هک دننک یفرعم تشاد
 و یزیربت  هتفوک و ناجمداب کشک ندروخ زا سپ نانامهم زا یضعب ندش ضیرم لامتحاً الثم .تخادنا یم هدنخ هب ار همه هک دش
.لبق نیا زا یئاهزنط و دیشمج تخت زا دیدزاب یاج هب زاریش یزامن ٌهناخضیرم فرط هب ندش هناور و قتاق القاب
 دنتشگزاب نارهت هب ،دندوب هتفر اپورا هب ناسانش ناریا ی هرگنک ی همانرب لیمکت یارب هک افش نیدلا عاجش یاقآ ناتسبات لئاوا رد -
 هراب رد یبسانمان رایسب ّوج هک دنتشاد راهظا اه نشج ی هراب رد هركاذم نمض و دندمآ نم رتفد هب روما زا یا هراپ ماجنا یارب و
 نانامهم تماقا لحم یاهرداچ دیرخ یارب نسناژ تاسسؤم اب هک يئاهدادرارق هب عجار و هدش داجیا هسنارف رد اهنشج ی همانرب ی
 نم زا ناشیا .تسا هدش رشتنم روشک نیا تاعوبطم رد یدایز یداقتنا تالاقم ،میا هتسب میزکام ناروتسر فرط زا ییاریذپ و
 یراک اهنت نم تسا رابرد ترازو تسد رد یلک روط هب حرط نیا نوچ هک مدرک ضرع .مهد ماجنا یمادقا هراب نیا رد هک دنتساوخ
 ار عوضوم ،دیراد تکرش اجنآ رد ناتدوخ هک امش و مراذگب یلاع ٌهتیمک ٌهسلج روتسد رد ار عوضوم هک تسا نیا منکب مناوت یم هک
رد نارواین خاک رد هک یا هسلج رد دعب زور دنچ و دندرک لوبق مه ناشیا .دیئامرفب ناونع
 عوضوم ،دوخ ترفاسم شرازگ نمض رد افش یاقآ دیدرگ لیکشت یلاع ٌهتیمک ءاضعا ٌهیلک و ملع یاقآ تکرش اب ترضح ایلع روضح
 .دندرک ناونع زین ار هسنارف تاعوبطم یداقتنا تارظن

؟دمارد تروص هچ هب اهروشک نارس تکرش عوضوم هرخالاب ،تالکشم مامت اب *
 یاه هناسر رد مهم یاهروشک نارس زا یا هظحالم لباقٌ هدع تکرش اب یهاشنهاش یاهنشج عوضوم رگید هک ناتسبات طساوا رد -
 ٌهبنج و دش ریزارس ناریا رابرد فرط هب مسارم رد تکرش یارب فلتخم یاهروشک فرط زا اضاقت لیس ،تفای ساكعنا یمومع
 چیه هب و دوب هدننک نارگن ییاریذپ تاناکما ندوب دودحم رظن زا اهاضاقت نآ ی همه لوبق هک یروطب درک ادیپ یمشچمه مشچ
.دش هداد در باوج اهاضاقت نیا زا یدایز دادعت هب راچان هب .دوش هداد تبثم باوج اهاضاقت مامت هب تشادن ناکما ناونع

؟درک همهت زلو نسرا ار اه نشج ملیف هک تسا تسرد ایآ  *
 رادربملیف ،ناتسلگ خرهاش یاقآ طسوت اه نشج ملیف .دوب اهنشج ی هراب رد غورد تاعیاش زا رگید یکی مه نیا و ناونع چیه هب -
 یراکتشپ و تقد نانچ اب دوخ ناراکمه کمک اب یناریا دادعتسا اب و نادراک دنمرنه نیا .دش هیهت ناریا سانشرس و دادعتسا رپ



 رادربملیف ،ناتسلگ خرهاش یاقآ طسوت اه نشج ملیف .دوب اهنشج ی هراب رد غورد تاعیاش زا رگید یکی مه نیا و ناونع چیه هب -
 یراکتشپ و تقد نانچ اب دوخ ناراکمه کمک اب یناریا دادعتسا اب و نادراک دنمرنه نیا .دش هیهت ناریا سانشرس و دادعتسا رپ
 ناریا یامنیس ینادواج راثآ وزج و تفرگ رارق روشک جراخ و لخاد ناگدننیب نیسحت بجوم هک دیناسر ماجنا هب ار گرزب راک نیا
.دوب دهاوخ
 ات دنراذگب شیامن ضرعم هب دراد مان نادیواج غورف هک ار دنمشزرا ملیف نیا راب نیدنچ یزرم نورب یاه نویزیولت مراودیما نم -
 هک دراد قلعت یتلم و روشک هب هک دوش هجوتم ،دراد رارق یمالسا میژر نیگآرهز تاغيلبت جوم ریز ردً امئاد هک ناریا ناوج لسن
 نامرف نیلوا شیپ لاس دسناپ و رازه ود رد هک هدوب اهنآ ناهاشداپ زا یکی ریبک شروک و هدوب راد هشیر ندمت و گنهرف یاراد
 و دنلبرس ناسنا کی دننام ات تشاذگ دازأ ناشراتفر و یگدنز بادآ و نید باختنا رد ار اهتلم و دومن رداص ار رشب قوقح هب طوبرم
.دننک یگدنز یناسنا قوقح زا رادروخرب

 رد  يداع مدرم ،دشن هداد هزاجا هک دوب نیا ،دش یم راهظا اهنشج زا داریا ناونع هب هک یدراوم زا یکی .تینما و تظافح ٌهلئسم *
.دنتشاد روضح مسارم رد ،دندوب یتلود تاماقم زا مه اهنآ رتشیب هک یدودحمٌ هدع طقف و دنوش هداد تکرش مسارم نیا
.مراذگ یم ناگدنناوخٌ هدهع هب ار تواضق و منک یم وگزاب امش یارب ،داتفا قافتا هک روط هب ار نایرج نم -
 لباق دادعت و دوب دهاوخ رتشیب هاجنپ زا نشج رد هدننک تکرش یاهروشک دادعت دوب هدش صخشم رگید هک ناتسبات رخاوا رد -
 راد هدهع ار هدننک تکرش  یاه تآيه تسایر ،ناهج مهم یاهروشک ناريزو تسخن ،روهمج یاسؤر ،ناهاشداپ زا یا هظحالم
 نارهت زا دیشمج تخت رتمولیک دَس دنچ ٌهلصاف و درک ادیپ یرتعیسو داعبا و تیمها نانامهم ینمیا و تظافح عوضوم ،دوب دنهاوخ
باجیا دیشمج تخت مسارم رد ایند مهم یاهروشک یاسؤر روضح .تخاس حرطم ار یدیدج لئاسم زاریش زا رتمولیک تسش و
 اب هقطنم نآ لخاد رد ار مدرم یاه هدوت روضح مرجال و ددرگ رارقرب هقطنم رد یصاخ یتینما تامادقا و تبقارم هک درک یم
 دندوب دنمقالع فارطا قطانم و زاریش مدرم زا رفن رازهدَس دنچ لقادح هک دوب نشور رایسب نوچ .تخاس یم هجاوم ییاه تیدودحم
.دننک هراظن ار ایند یاهروشک نارس و ناهاشداپ رود زا یتح و هتفای روضح لحم رد هک

 رد یلو ،تفرگ دهاوخ تروص ییاه یراکبارخ ،نشج نامز رد هک تشاد دوجو یتاعیاش اهنشج یرازگرب زا لبق *
 رد .تفر شیپ یئارجام هنوگچیه نودب و بيترت و مظن اب و مارآ رایسب رما نايرج هکلب داتفین قافتا اهنت هن لمع
؟دیهد حضوت تسا نكمم هراب نیا
 روما ٌهیلک و دندرک یم تکرش تاسلج مامت رد و دندوب یلاع ٌهتیمک وضع ،تینما نامزاس سیئر یریصن راسمیت رما ءادتبا زا -
 راسمیت هک دروم کی ءانثتسا هب .تفرگ یمن رارق ثحب دروم هتیمک رد یتینما لئاسمً الوصا نیا رب انب .دوب ناشیا رظن تحت یتینما
 هب یجراخ ِنانامهم بلغا هک نوچ دنتشاد راهظا و دندرک حرطم ار دیشمج تخت - زاریش نیب ِهار ِتینما عوضومً اصخش یریصن
 دنهاوخ دیشمج تخت هبً امیقتسم و دنوش یم زاریش هاگودرف دراو بش تاعاس رد ناریا و اغیرفا - اپورا نیب تعاس فالتخا تلع
 داجیا ار یلکشم اوه ندوب کیرات تلع هب دیشمج تخت - زاریش ٌهلصاف رتمولیک ۶۰ لوط رد نانامهم ِتینما ِنیمآت نیا رب انب ،تفر
.دوش داهنشیپ یلح هار عوضوم نیا ی هراب رد هک دنتساوخ یلاع ٌهتیمک زا و تسا هدرک
 هلول  تنیما نیمآت ی هراب رد هک ناریا تفن یلم تکرش زا تسا رتهب هک دیسر رظن هب ،دش ماجنا هراب نیا رد هک ییوگتفگ زا سپ -
 اب ی هدنیامن هک دوش تساوخرد تفن تکرش زا دش رارق تهج نیدب .دوش یهاوخرظن ،هدروآ تسد هب یفاک تایبرجت یتفن یاه
 نابصنم بحاص رفن ود و دوب تبثم رایسب مادقا نیا ٌهجیتن هناتخبشوخ .دیامن یفرعم یلاع ٌهتیمک هب رظن لدابت یارب یا هبرجت
هک یلئاسو اب هک دنتشاد مالعا و دندرک تکرش یلاع ٌهتیمک ٌهسلج رد یشزوپ سدنهم و این ناضمر سدنهم نایاقا ،تکرش ٌهبتریلاع
 تاعاس مامت رد هک دنراذگب راک یئاه لعشم دیشمج تخت - زاریش ریسم لوط رد ،هداج فرط ود رد دنناوت یم دنراد رایتخا رد
  فرط ود رد هک ینشور یاه لعشم هکلب درک لح ار تینما نامزاس لکشم اهنت هن داهنشیپ نیا .دنک نشور ار ریسم یاضف بش
 رایسب یراکمه اب هقطنم رد تینما هب طوبرم لئاسم ٌهیلک بيترت نیا هب و داد دیشمج تخت مسارم هب یصاخٌ هولج ،تفرگ رارق هداج
  .دش لح یلماک وحن هب تینما نامزاس و یرمرادناژ ،ینابرهش ،شترا کیدزن
 اه نشج زا لبق هک ییاه ینارگن مامت اب مدیسرپ ناشیا زا مدید ار یریصن راسمیت هک تصرف نیلوا رد ،اهنشج نایاپ زا دعب
؟دوب هعیاش و هیاپ یب شمامت اهفرح نیا ایآ و داتفین یقافتا چیه هک دش ثعاب یرما هچ تشاد دوجو راکبارخ ی هرابرد
 زا عنام اه هاگتسد مامت یراکمه یلو ،دیآ دوجو هب یقافتا هک دندرب راک هب ار دوخ ششوک رثکادح ناراکبارخ هک دنداد باوج ناشیا
 رظن ریز دندوب نونظم هک ار رفن دسناپ و رازه کی دادعت دوخ ینوناق تارایتخا قبط زین تینما نامزاس و دش یثداوح نینچ عوقو
 هب لماک تینما رد و تمالس و حیحص نانامهم مامت هک میتقوشوخ و درک یرادهگن نشج ِزور دنچ یط رد ار نانآ زا یدادعت و تفرگ
.دنتشگزاب ناشیاهوشک

 تسد هب لماک وحن هب ،تفر یم راظتنا اهنشج ی همانرب یارجا زا هک یجیاتن دیتشاد راهظا ناتدوخ تانايب رد
؟دوب هچ همانرب نیا یاهدروآ تسد و دیئامرفب یرتشیب حیضوت هراب نیا رد تسا نكمم .دمآ
 ٌهنحص رد ناریا هک نیا تباب زا یسایس .یگنهرف و یسایس دوب یا همانرب اه نشج ی همانرب ،يئاهن ِلیلحت رد ،دیئامرفب هظحالم -
 تیعقوم کرد اب ناهج یاهروشک رگید و دروآ تسد هب ار دوخ ی هتسیاش هاگیاج هناكم رواخ ٌهقطنم رد صوصخب و ایند یسایس
.دننک رظن ددجت ام اب دوخ طباور رد کیتیلوپوئژ و یداصتقا رظن زا ناریا ی هتسجرب
 رد تایرشن و اه باتک راشتنا و اه ینارنخس و اه سنارفنک لیکشت و ناسانشناریا ی هرگنک یرازگرب اب زین یگنهرف رظن زا -
 تلاح زا زین نایناریا هکلب دندرب یپ ام تکلمم یگنهرف و یخیرات تیمها هب ناهج یاهروشک ریاس مدرم اهنت هن یناهج حطس
.دندرک یدنلبرس ساسحا و دندمآ رد هب ،دوب هدمآ دوجوب اهنآ رد هتشذگ نرق دنچ یاه یگدنام بقع و اهتسکش رثا رد هک یدومخ
 یاهنشج و ناریا هبً ابترم ناهج یاه نویزیولت یشزومآ و یحیرفت یاه همانرب مامت رد اهلاس نآ رد هک مدوب دهاشً اصخش نم



.دندرک یدنلبرس ساسحا و دندمآ رد هب ،دوب هدمآ دوجوب اهنآ رد هتشذگ نرق دنچ یاه یگدنام بقع و اهتسکش رثا رد هک یدومخ
 یاهنشج و ناریا هبً ابترم ناهج یاه نویزیولت یشزومآ و یحیرفت یاه همانرب مامت رد اهلاس نآ رد هک مدوب دهاشً اصخش نم
 .دش یم هراشا یهاشنهاش
 ترفاسم هک یروشک ره هب نایناریا ،یمالسا بالقنا ِندمآ شیپ ات هک دش یم هدیدً المع و دوب اهنشج یرازگرب جئاتن اهنیا ی همه
  لباقم رد رگید نایناریا و دوبن مانمگ روشک کی رگید ناریا اریز .دش یم راتفر اهنآ اب مارتحا تياهن و ییورشوخ اب دندرک یم
.دندرک یمن دوبمک ساسحا نایجراخ
 :تفگ نم هب سولکیم کج یاقآ ،اکیرمآ ترافس رادراک اهنشج ی همانرب ٌهمتاخ زا سپ هک دور یمن مرطاخ زا
 یمن رالد نویلیم اهدَس فرص اب امش و تخاس صخشم نیمزٌ هرک ٌهشقن یور رد ار ناریا ،مسارم نیا یرازگرب اب امش ِهاشداپ «
».دینک غیلبت ناتروشک ندناسانش یارب نازیم نیا هب دیتسناوت

.میرکشتم تياهن یب ،دیداد ام هب هبحاصم نیا یارب هک تصرف زا

راتشون ی هدننک مهارف
نایرتفد هلاژ
 یناریا ۲۵۸۰ هام ید
ییاسرت ۲۰۲۲  ی هیوناژ

  


