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 !تسا یقاب رییغت يارب تصرف زونه
 
 لباق ریغ اه یلیخ یارب هک میا هدوب ناریا رد یقیمع و یدج تالوحت نانچ دهاش ام و درذگ یم ینیما انیژ لتق زا زور داتشه هب کیدزن

 نانچ اب هک تسیمالسا یروهمج ینوگنرس یارب ریذپان یگتسخ و مادم هزرابم لاس لهچ زا شیب هب هعماج خساپ نیا .دشاب یم رواب

 هن نامز زونه .تسا هدومن هدنامرد اضعب و نادرگرس و مگردرس ار شنانامیپ مه و میژر دوخ هلمج زا ناگمه هک دور یم شیپ هب یتعرس

 .دندرک بارخ شرس رب ار ایند ؛دنورب هژر هدنامرف باکر رد دوب رارق هک ییاهنامه هک دوب هتشذگن میژر "هدنامرف مالس" زا یرود نادنچ
 
 رای اب ام هعماج ،۸۸ لاس هب یهاگن اب .دراد ار دوخ ناربهر و نیلاعف ،گنهرف عبطلاب و تابلاطم ،فادها هعماج رد یلوحت ره کش نودب

 نانآ و هدیچرب نابلط حالصا طاسب ،۹۶ تاضارتعا رد ،دعب لاس دنچ .دمآ نادیم هب نابلط حالصا تیریدم اب و ،وک نم یار و یناتسبد

 طسوت تاضارتعا نیا دنچ ره .میدوب هعماج ناگنسرگ و نارگراک روضح اب هعماج مسیلاکیدار دهاش ام ،۹۸ لاس .دندش باترپ هیشاح هب

 تصرف رظتنم رگید یشیارآ اب و دشن بوعرم هعماج ،دش هدنار بقع هب نیضرتعم زا رفن ۱۵۰۰ زا شیب ندناسر لتقب و بوکرس اب میژر

 یداع لاس ۱۴۰۱ هک دوب نیا هدنهد دیون ۱۴۰۰ لاس رد یرگراک باصتعا ۴۱۰۰ زا شیب .دیدرگ میژر اب ییوردور و هلباقم تهج بسانم

 ندناسر لتق هب اب .)میدوب هداد حیضوت نیب هرذ ریز یاه همانرب رد ام ار نیا( .دش میهاوخ وربور یساسا تارییغت اب ام و دوب دهاوخن

 ات یتخاس ریز و رالوکس یاهتساوخ اب بالقنا نیا .دندیشک هنابز ناریا گرزب و کچوک یاهرهش زا بالقنا نیا یاه هلعش ینیما انیژ

 تیدوجوم مالعا و دومن ییامندوخ نیتناژرآ رد )Play	Cold( یلپ دلوک ترسنک ات ناریا زا یا هنماخ رب گرم و میژر ینوگنرس راعش

 ،نز" هلمج زا یصخشم یاهراعش لوح ار نازومآ شناد یتح و نایوجشناد هک هعماج ناشکتمحز و نارگراک اهنت هن بالقنا شتآ .درک

 و روضح تعسو .دروآ نادیم هب هنادحتم "میهاوخ یمن یمالسا یروهمج" و ،"یا هنماخ رب گرم" ،"روتاتکید رب گرم" ،"یدازآ ،یگدنز

 ناکدوک نیا بوکرس یارب ار ششالت مامت میژر مه نیمه یارب و دومن جراخ میژر تسد زا ار لرتنک هک دوب نانچ نازومآ شناد ضارتعا

 دمحم ،یمرکاش اکین ،هداز لیعامسا انیراس مان .دیامن یعادت ار تصش ههد ناناوجون راتشک هرطاخ رگید راب ات ،درب راکب ناناوجون و

 تصش ههد و ۹۶ ،۹۸ ناگتخابناج رگید و ینادنفسا اتکین ،یسین اضر ،روپدمحم نسحم مان اب بالقنا نیا ناگدش هتشک رگید و یناشخر

 .دروخ مقر
 
 ندز شتآ هب اب و یبوکیاپ و صقر مسارم اب ،ار نانز بوکرس و عاجترا دامن نیا ،باجح هدنورپ دوخ روضح مدق نیلوا رد نازومآ شناد

 .تفر هناشن ار ماظن لک دوز یلیخ و دنامن یقاب باجح دح رد نانآ تاضارتعا یلو .دندرپس خیرات هب ار نآ و دنتسب هشیمه یارب یرسور

 هزاریش ،یرسور ندز شتآ و صقر ،یناجم شوغآ ،لگ و ینیریش ادها ،ینکارپ همامع هلمج زا نازومآ شناد هزرابم لاکشا رد تیقالخ

 زا یا هنومن ات دومن هدهاشم ار تسا هدرک رشتنم شندیسر لتق هب زا لبق انیراس هک ار یهاتوک ویدیو تسا یفاک .دیشاپ مه زا ار میژر

 هلولگ میقتسم کیلش ،نوتاب تابرض اب لتق تاضارتعا نیا هب میژر خساپ .دینش هلاس ۱۶ رتخد نابز زا ار مسیلاکیدار و یهاوخ لوحت قمع

 غارچهاش هناقمحا یاهویرانس ،نادنز ندز شتآ ،زواجت ،نیضرتعم و نیلاعف یریگتسد و ندوبر ،روآ کشا زاگ باترپ ،یگنج و یا همچاس

 هب رداق اهنت هن هک تسا عیسو نانچ تاضارتعا نیا قمع یلو .دوش طلسم عاضوا رب و هدنار بقع هب ار بالقنا نیا ات دوب لپورتم ای

 زا تیامح هب یا هقالع رگید ،هیسور و نیچ زجب شنانامیپمه رگید و اکیرمآ و اپورا هیداحتا نوچ زین شیناهج نادحتم هک ،تسین شلرتنک

 .دنتسیاب هدش یناهج شیاهتساوخ و مان هک یبالقنا لباقم اراکشآ هک دنرادن ار نآ تراسج ای و دنهدیمن ناشن دوخ زا میژر
 
 ناگدنیامن و یسایس تانایرج یعامتجا لوحت ره رد کش نودب .دزاسیم نشور ار شفیلکت اوق نزاوت هک تسا یتاقبط گنج کی نیا

 شقن ای ،تشاد یربهر و ینومژه دیاب ای .دنیامن یربهر و تیاده دوخ عفن هب ارنآ و هدز تالوحت رب ار دوخ رهم ات دنراد شالت ،تاقبط

 عوضوم نیا زا مه یراج بالقنا .درب هانپ دوخ ینتفاین تسد یاهایور هب هدروخ تسکش و بولغم ای و ،دومن یزاب ار یچتاکرادت و وداپ

 یاه هصرع رد نیلاعف و اهنامزاس و بازحا فرط زا یدیدج تابیکرت و اه ییادج ،اه لمع داحتا دهاش یدوزب ام .تسین انثتسم و اربم

 .دوب میهاوخ یعامتجا و یسایس
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  تسار هاگودرا
 نویسیزوپا .شیلخاد نویسیزوپا و یمالسا یروهمج دوخ و تسار ،پچ :میتسه وربور یدنب هتسد و یروگتاک هس اب اتدمع ام ،ناریا رد

 زا شالت اب تساهلاس .دنزب اج ،هدرک یفرعم یمالسا یروهمج یادرف یارب بسانم نیشناج ار دوخ ات دراد شالت هک تساهلاس تسار

 نیا هب میژر اب هرکاذم دح ات و ،دیعبت رد تقوم تلود لیکشت ات ،یجراخ نادرمتلود و ارزو اب تاقالم ات ،ینیچ هسیسد و یرگ یبال قیرط

 رالوکس و لاکیدار بالقنا و سناسنر نیا زا ییاهر یارب وا .دنک مادنا ضرع ات هدرمش تمینغ ار تصرف نیا مه زورما ؛ددرگ لئان رما

 .دنایامنب یمالسا یروهمج نیزگیاج ویتانرتلآ و هدنیامن ار دوخ ،کرتشم ههبج کی لیکشت ای و "یمه اب همه" تسایس حرط اب دراد شالت

 ،")یمیرک یلع و نویلیعامسا دماح ،داژنیلع حیسم ،یولهپ اضر روضح اب( یگنهامه یاروش" ،"فالتئا" نوچ ییاهحرط الاح نیمه زا

 دیون و میسن زا مه نابلط حالصا هشال .دوش بالقنا جوم رب راوس دناوتب دیاش ات دننکیم حرطم ار یگتسبمه و راذگ یاهاروش عاونا

 دنتسه نیضرتعم نیا ییوگ( هدش "هناندمتم"و "زیمآ تملاسم" یا هزرابم ناهاوخ و تسا هتشاذگ نادیم هب اپ هرابود و هدنامن هرهب یب یدازآ

 ،ییاهقفاوت اب دراد شالت تسار نویسیزوپا. )دنوشیم رو هلمح دنا هدمآ نانآ لابقتسا هب لُگ اب هک تینما یاهسیلپ رس هب موتاب اب هک

 زا .دنک بسک دوخ یارب ار برغ تیامح ،مهلاثما و داژنیلع ،یولهپ اضر لاثما ندرک تیالیاه اب و هتشاذگ رانک ار دوخ نیبامیف تافالتخا

 ربهر رد یعس )... ،اپورا ناملراپ ،سکفیلاه للملا نیب تینما( یمسر تاسلج هب توعد ،زیاوج ادها ،اهتاقالم اب برغ یناهج یاهتردق یفرط

 ینوگانوگ یاهروتکاف و لماوع هب یگتسب ،دنوش قفوم دح هچ ات .دنراد بالقنا نیا ندیرب رس یارب دیدج یاه هرهچ ندرک بلاق و یزاس

 دهاوخ )نیارکوا ـ هیسور گنج( یناهج و یا هقطنم تالوحت ،تالماعم نیا ندز مه رب رد پچ شقن ،یلخاد تالوحت قمع و همادا هلمج زا

 باجح فشک الثم( .داد دهاوخ دشاب مزال هک ینورد رییغت ره هب نت ،دق مامت و تسشن دهاوخن راکیب تسار دیدرت نودب یلو .تشاد

 نیضرتعم هک تسا نیا شدیما مامت و دسانشیم و دنک یم سح ار رطخ دج هب یمالسا یروهمج  )دشاب اهنیا زا یکی دناوتیم نیدهاجم

 رگید و اپورا زاین و دوش یدرس ناتسمز دیاش ؛دنک مکاح هعماج رب ار یدیدش بوکرس هرابود ؛دندرگرب ناشیاه هناخ هب و دنوش هتسخ

 یارب نوچ و .دنرادرب یراج بالقنا زا تیامح زا تسد و هدش دنمزاین یمالسا یروهمج هب هک دوش ثعاب ناریا زاگ و تفن هب اهروشک

 رد هب ملاس ناج مه یخیرات چیپ نیا زا ات داد دهاوخ یلمع ره و یراکره هب نت ،“تسا رتمهم مه نامز ماما ناج زا ماظن ظفح” میژر
 .دوب دهاوخ راذگ ریثات شیاقب و تایح همادا رد یناهج و یا هقطنم ،یلخاد تالوحت اعطق .درب
 
 شتالضعم و پچ
 تیاده و یربهار ار یراج بالقنا تسا هتسناوت هک یپچ .میشاب یم ناریا رد یوق یعامتجا و یبالقنا پچ کی دوجو دهاش ام دیدرت نودب

 گنهامه رد و ،تابلاطم ،اهراعش حرط اب نازومآ شناد و ناملعم ،نایوجشناد ،نانز ،نارگراک یاهشبنج رد ناوت یم ار نآ روضح .دنک

 هنافساتم زونه ،دوخ هوقلاب ناوت مغریلع ،همه نیا اب .دومن هدهاشم )روحم تالحم یژتارتسا اب( تالحم و اهرهش تاضارتعا ندرک

 ربخ اب هوقلاب یورین نیا رطخ زا یبوخ هب یمالسا یروهمج .دنک لصتم مه هب ار اهشبنج و یرسارس ار اه هکبش نیا ات تسا هتسناوتن

 بوکرس و باعرا وج داجیا اب ات دنزیم تسد نیلاعف رورت و هجنکش ،نیگنس ماکحا رودص ،نیلاعف ندوبر هب هنایشحو مه نیمه یارب و تسا

 یاقفر تقد هب هک دنچ ره یبآلقنا پچ نیا یلو .دیامن یهارمه و کمک ار وا دناوت یم ای تسناوت یم روشک جراخ پچ .دوش رما نیا عنام

 پچ .دنک رارقرب کیناگرا طابترا وا اب تسا هتسناوتن زونه ،دنکیم هدافتسا نانآ براجت زا و دنک یم روتینام ار روشک زا جراخ رد دوخ

 رس تسناوتن یلو ،دریگ هدهعب ار هفیظو نیا تسیابیم شتلاسر ساسا رب و تسناوتیم روشک زا جراخ رد اهنامزاس و بازحا رد لکشتم

 .دنک هفیظو ماجنا ،دوب وا هب زاین یتقو هاگنز هب
 
 یم نوریب امک زا دهدیم خر هعماج رد هک یلوحت ره اب هک یشخب .تسین روشک زا جراخ رد هتفر امک هب شخب نآ هتشون نیا رظن روظنم

 شیاهایور رد ،تسوا کفنیال ءزج ییارگ لفحم ،دنیبیمن ار یرگید سک شدوخ زج هب ،تسا رالاسدرم تدش هب ،تسا یعدم و راکبلط ،دیآ

 و دریگ ماجنا هزنم و کاپ روطب زیچ همه ات تسا رظتنم و رودب نردم یایند زا ،تسا راکتبا نودب و هداتفا بقع رایسب ،دنکیم ریس

 .دوریم امک هب هرابود و دوشیم هدروخ رس ،دش مارآ یمک تاضارتعا یتقو پچ نیا .دوش هدایپ ناهج رد هبش کی مسیلایسوس
 
 اپ رب ار ینیون یایند هک دنتسه شالت رد و دنا هتسشنن راکیب هک ینیلاعف ای و تسا هتفای نامزاس و بزحتم هک تسا یشخب نآ ام روظنم

 فیط اب هک درادن مه یلیامت ،دنک یربهر ار بالقنا لمع رد دناوتیمن هک تسا هتفریذپ شناوت و ورین بسح رب هورگ نیا زا یشخب .دنزاس
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 دنچ ،طیارش نیرتهب رد الامتحا ،هدنیآ رد تسار نویسیزوپا زا یشخب اب هارمه و دنامب "یعامتجا" دهاوخیم وا .دوش نامتفگ دراو پچ

 دیاش ات دوریم شیپ نانآ یچتاکرادت ای وداپ دح ات و دناجنرن دوخ زا ار شدیدج نادحتم هک دراد شالت وا .دروآ تسدب یناملراپ یسرک

 هک دنزیم رشت وا هب ،جراخ رد هچ و لخاد رد هچ ،درک ملع دق تسار لباقم رد یسک مه رگا .دیآ شریگ مه یمهس ،یلامتحا دمن نآ زا

 .تسا پچ بوکرس یارب بسانم تصرف رظتنم طقف و تساهفرح نیا زا رتراه تسار هکنیا زا لفاغ .دوشیم لاحشوخ نمشد هک دینکن

 یاهدروخرب دهاش الامتحا و دندش رو هلمح نیضرتعم نوبیرت هب نابلط تنطلس هلمح هک میدوب دهاش ندنل رد شیپ یدنچ ار شا هنومن

 یثوروم یاههاگ هجنکش و اهنادنز دنسرب تردق هب رگا هنرگ و دننیب یمن ایهم ار اضف العف نانآ .دوب میهاوخ زین هدنیآ رد نانآ زا یرتشیب

 نیا .دهدیم و هداد رارق شدوخ ریثات تحت ار تسار ،شتیلاعف هک تسا دقتعم پچ شخب نیا .دنراد هدامآ نامیارب ار یمالسا یروهمج

 هقباس هک یتسار تانایرج .تسا تسار هب نداد رابتعا ،تکرح نیا ررض نیرتمک و لقادح .دنزب همیخ تسار هاگودرا رد هک تسوا باختنا

 ناشن قحم یارب پچ رابتعا زا هک دنراد زاین نانآ .دننکیم لابقتسا تیعضو نیا زا اعطق نانآ .دنراد هارمه هب دوخ هموزر رد ار یهایس

 جراخ یاهتارهاظت رد تسار پمک ،لاثم روطب .دنیآ هاتوک مه ناشعفانم زا یا هرذ دنتسین رضاح هتبلا و دنیوج هرهب هعماج رد دوخ نداد

 لکش هب هورگ نیا زا هکلب درادن ار تاناکما هیهت یلام ناوت هکنیا هن( تسا هدرک هدافتسا دوخ یچتاکرادت نوچ پچ شخب نیا زا روشک زا

 تسا مرطاخ .تسا هدادن اهنآ هب مه ار ندرک تبحص و نوفورکیم هزاجا یتح مهم مسارم رد هاگچیه یلو )دیوج یم هرهب یزیمآ ریقحت

 .دبای روضح یا هشوگ رد هک درک یم تساوخرد ام زا تسار ،وتنروت رد اروشاع مسارم هیلع تارهاظت ای و ۹۶ لاس تارهاظت رد هک

 هب هک تسا ینایز لقادح نامه نیا .دوش مومعلا یعدم و راد نادیم تسار نالا هک هدیدرگ ثعاب تسار هب ییوداپ تسایس نیا هنافساتم

 .دنریگب ار الاب تسد مک مک بیترت نیدب هک یسایس یاهتیلاعف رد تسار پمک شقن و نزو رد مهوت داجیا :دش هراشا نآ
 

 مهم دایز اهنآ هتشذگ هک ضرف نیا اب دنداد رارق ولج فص رد ار درک یسایس ربهر نالف ای و هسیاقم نینل راطق اب ار داژنیلع ینامز

 ره هک دنتسه یاه هنومن اهنیا .دنک میظنت ار بالقنا یخالس هشقن ات دروآ یم رد نورکم نماد رد رس ،راطق رفاسم نامه تقونآ ؛تسین

 یراد هیامرس طسوت  بالقنا یخالس یارب ار تسار رطخ ،دوشیم رتعیسو و رتراد هنماد مدرم تاضارتعا و میوریم شیپ رتشیب ردق هچ

 تقامح کی نیا .تسا رت هبرجتاب یلیخ یزاب هسیسد و یرگ یبال رد تسار دشاب هچ ره .دهدیم ناشن رتشیب دارفا نیمه کمک هب و یناهج

 روهمج یاسور رادید هب حیرفت یارب یولهپ اضر و راذگ یاروش ،هدازیلع لاثما .میریگب هدیدان ار رطخ نیا هک تسا ضحم یلایخ شوخ و

 نیا زا یرثا چیه ،مه اهرادید نیا رد هک تسا بلاج .دننکیم هدامآ ادرف هایس یویرانس یارب دنراد ار اهنآ .دنوریمن ناریزو و لیکو و
 یروهمج اسپ رد ،یتناراگ و دنراد مهم یاهناوخارف رد یشقن هن ،دنریگیم نوفورکیم هن ،دنتسه تاسلج نیا رد هن ؛مینیب یمن "يعامتجا پچ"

 و ناربجنر و تیرثکا و هدوت بزح نوچ یتانایرج اب یمالسا یروهمج تایح نامز رد ار نیا هبرجت ام .تشاد دنهاوخن ییاج مه یمالسا

 .درپس مادعا یاه هخوج هب یراکادف همه نآ زادعب مه ار اهنآ میژر هنوگچ هک میدید .میدید ،دنداتسیا میژر زا عافد رد دق مامت هک هریغ

 ناونعب ،دنکیم صخشمان ار نمشد و تسود هک یمهوت  .تسا مهوت داجیا و نیضرتعم فوفص ندرک شودخم ،تسایس نیا رگید لضعم

 یمن پچ هک متسین دقتعم نم .دروآ یم رد پمارت تسیشاف پولک زا رس ،یسایس بزح نالف تیربهر زا ،ینالف الثم هک مینیبیم لاثم

 فادها یارب ییاوژروب ناکما چیه زا ای و ،دشاب هتشاد رادید یناکم چیه رد ای و ،دوش هرکاذم دراو یتسار تسد نایرج چیه اب یتسیاب

 یگدنیامن و ندوب یچرادبآ نیب تس یشحاف توافت یلو .متسین یتسیراتکس تایرظن نینچ و یلامش هرک هب دقتعم نم .دنکن هدافتسا دوخ

 و هتشاد ار الاب تسد ،لمع رادتقا اب دنناوتب دیاب پچ یاهنامزاس و بازحا زا یداحتا ای و بزح کی .نتشاد هدهعب ار یبالقنا شبنج کی

 دوش تسار اب هرکاذم دراو ناوتیم ینامز پچ .تسا توافتم میتسه نآ دهاش نالا هک یروتاکیراک اب الماک نیا .دننک تیاده ار تارکاذم

 دهاش ناتسدرک رد ۵۷ بالقنا لیاوا رد ار نآ هنومن ؛دشاب هتشاد دوخ هارمه ار یا هدوت شبنج و یرگراک یاهلکشت زا ی هناوتشپ هک

 .میا هدوب
 
 نیا اب هارمه .دزاس اهر نآ زا ار دوخ هک تسا هتسناوتن و هدش مسیراتکس یرامیب راچد هک تساهلاس هنافساتم ام پچ زا یرگید شخب

 تسیلفحم و تکس یلو ،دتفا یم فالتئا دای هب یعامتجا لوحت ره اب .هدومن بلس وا زا ار تیقالخ و هدرک شریگ نیمز مه مسیلفحم ،تکس

 تشذگ زا دعب پچ نیا ارچ هک تساجنیا لاوئس .دراد یم شرگن ،ادج و قرفتم نانچمه و دریگیم وا زا ار یراکمه هنوگره هزاجا ،شندوب

 کیروئت یاهثحب دراو مه دعب ؟تسیچ ینونک طیارش رد "شا هفیظو" هک دسرپب دیاب راب ره یمالسا یروهمج رمع زا لاس لهچ زا شیب
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 دنچ اب تلاح نیرتهب رد ای و ،دوشیم لحنم یلصاح چیه نودب ،نایاپ رد و هدش لح دوخ یرارکت و هدننک هتسخ یاهتسشن رد و هدش

 .ددرگ یم لیطعت همانرب دنچ و ناوخارف
 
 یریگب شزا ار تسار روتکاف نآ رگا .دنک هلومروف ار شدوخ ات تسا دنمزاین تسار کی هب دوخ تابثا و تیدوجوم ظفح یارب هتبلا پچ نیا

 لماش هتبلا نیا( دریگیمن خساپ مه تسد ناتشگنا زا رتشیب شیاه ناوخارف یارب رخآ تسد و دریگب طابترا یسک اب دناوتیمن .تسا زمچآ

 بسک یارب ینیع و یعقاو شالت زج هب تسا زیچ همه نارگن ،تکس نیا .)دوشیم مه ،دنا هدش یعامتجا هک ییاهنآ هک ،اهتکس طقف هن لاح

 داب تعرس اب یبلط لالحنا زرم ات و هدش قرغ یراک هدرخ رد ،دوش رهاظ قالخ و هدنز یورین کی تماق رد هکنیا یاجب وا .یسایس تردق

 ،یعمج راک تاعاس نیرخآ رد هک میدوب وتنروت رد اروشاع مسارم هیلع ضارتعا کرادت رد شیپ اهلاس :رتشیب حیضوت یارب .دوریم شیپ

 میت یاضعا زا یخرب تیارد رگا هک دنتفر شیپ همانرب لالحنا زرم ات )دنتسنادیم "فلج" الامتحا و( دب ار "صقر" هکنیا رطاخب یا هدع

 رگا ،تسا ردقچ نآ تیمها و دشاب هچ همانرب رثا هک تسین مهم !یگداس نیمه هب .دش یمن ماجنا ،قفوم رایسب ی همانرب نآ دوبن تاکرادت

 هاگداد رگید لاثم  .دننکیم شلحنم و دنتسین شماجنا هب رضاح ،دوشن گنهامه اقفر هنوگنیا رالاسدرم و هدش زیرف تکس یرکف تفاب اب

 لسن و ماع لتق صخالاب ،تصش ههد رد هک یناسک یمامت زا یگدنیامن هب هاگداد نیا رد ات دبای یم تصرف یقیفر .تسا یرون دیمح

 رخآ تسد و دزادرپب دیاب نارگید هب ییوگخساپ هب هاگداد زور حبص ۴ ات شدوخ هتفگ هب ،ضوع رد .دهد تداهش و دتسیاب ،۶۷ یشک

 فادها هک تسارگلفحم تکس زا کیپیت هنومن کی .دهد ماجنا ار دوخ هفیظو دناوتیمن المع و هدش رضاح هاگداد رد مجسنمان و هتسخ

 .اراکان قیفر نآ تداهش و دش دود ییالط تصرف نآ اتجیتن .دنکیم ییارگلفحم و یراک هدرخ یادف ار گرزب
 
 یلعف طیارش یسانش بیسآ
 کرد یارب .دومن ادیپ تالضعم نیا ندرب نیب زا یارب یراکهار و رتهب کرد یارب یکمک دناوتب لاثم دنچ دیاش دش هداد تاحیضوت اب

 .مشاب هتشاد هراشا هنومن دنچ هب ثحبم نیا رتهب
 رد .درک دنهاوخ تکرش نآ رد یدایز دادعت هک دوب صخشم .میدوب ناملآ رد نویلیعامسا دماح فرط زا یناوخارف دهاش ،ام شیپ یدنچ

 هب خرس مچرپ ،دیشروخ و ریش گنر هس مچرپ یاجب ارچ هک تسافنیا لاوئس .درکیم ییامندوخ یگرزب گنر هس مچرپ تارهاظت نیا

 تسیاب یمن مه لوپ نآ هیهت هک تشاد مزال وروی ۵۰۰ـ۴۰۰ ًادودح یا هنیزه دیاش داعبا نآ رد گرزب مچرپ کی هیهت ؟دماین رد زازتها

 زا یکی .)دنزیرب مه هب دنناوتیم ار یراد هیامرس متسیس مامت ،توس هس اب ناشدوخ لوق هب هک ییاقفر یارب لقادح( دشاب لکشم ردقنیا

 ناش یتسد لقب قیفر ناشلکشم .دنوش رهاظ هعماج رد هنوگچ هک تسین نیا اقفر نیا ینارگن و لضعم الصا هک تسا نیا تالکشم

 !تسا
 نیدنچ لانشنرتنیا یرجم یتقو ،وتنروت قفوم تارهاظت زادعب :تخومآ دوشب هتکن دنچ دیاش )شهاگدید زا جراخ( نویلیعامسا دماح زا 

 ره هک نامدوخ یاقفر اب مینک هسیاقم ار نیا .تسا هدوب یعمج راک کی نیا هن هک تفگ وا ،یا هدادوت ار ناوخارف نیا هک تفگ وا هب راب

 هب یسک رگید هدش ثعاب هک تسا یراک نیا .دننزیم ناشبزح و دوخ هنیس هب ار شلادم و هدرک هرداصم ناشدوخ مسا هب ار یتکرح

 تکرش مه بزح نآ دوخ یاضعا ناشیاهناوخارف رد یتح هک تسا نیمه یارب .دننک عانتما اهنآ اب یراکمه زا و دنکن نانیمطا اهنآ

 .مدرم هب دسر هچ دنرادن
 شریذپ و همانرب نآ یاهفعض هب هراشا اب نویلیعامسا هینایب نآ رد :میریگب رظن رد ار ناملآ تکرح زادعب نویلیعامسا دماح هینایب ای و

 هب ار دوخ ندوب وگخساپ و یریذپ تیلوئسم همانرب نآ هدنهد ناوخارف ناونع هب ،اهفعض نآ رطاخب مدرم زا یهاوخرذع و راک یاهفعض

 رد و مینادب وگخساپ ار دوخ هک میرادن پچ رد ار تنس نیا ام .دوش یم ورین بذج و نانیمطا بلج ثعاب  هک یراک ؛دنایامن هعماج

 درک راکچ وا هک تسا نیا ثحب ؛تسا دب ای و بوخ نویلیعامسا دماح هک تسین نیا ثحب اجنیا .مینک مادقا یدعب راک دوبهب یارب شالت

 .میتسه هدنزاب ،مینکن یسانش بیسآ ار شلاثما و لاوئس نیا لیلد رگا ؟میناوت یمن ام و دروایب نابایخ هب ار رفن رازه اههد تسناوت هک
 طخ هدش یسدنهم یاهربخ شخپ اب و دنک بالقنا یوگدنلب ار دوخ المع تسناوت هک یا هناسر ،دش لانشنرتنیا ناریا هناسر هب هراشا

 یاه همانرب یمامت ابیرقت لانشنرتنیا ناریا ،یراج بالقنا زاغآ اب ؟روطچ اما .دریگب ار ۵۷ یس یب یب یاج و دزادنایب اج ار تنطلس

 هکبش زا امامت ار دنکیم شخپ هک ییاه پیلک دصرد ۹۰ زا شیب هک تفگ ناوتیم تارج هب .دش مخ بالقنا یور و لیطعت ار دوخ نیتور

 لانشنرتنیا ناریا .دزادنایب اج یسایس نیلاعف نیب رد ار دوخ تیعقوم تسناوت مک مک هک تفر شیپ ییاج ات یلو ،دریگیم یعامتجا یاه
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 هدرک هفاضا دوخ نانامهم تسیل هب مه ار پچ بازحا ،دربیم شیپ ار نآ طخ و دنکیم عافد امیقتسم تنطلس زا هک یلاح نامه رد هتبلا

 شخب لکش نیدب و تسا یسایس یاه فیط همه یوگدنلب هک دنکیم اقلا هعماج هب یفرط زا :دنزیم ناشن ود ریت کی اب لکش نیا هب .تسا

 ،دنا هدرک هنال مامت اجنآ رد هک نابلط حالصا و نابلط تنطلس ،اهاراگزاس لاثما لباقم رد مود  .دربیم دوخ اب ار هعماج لاکیدار مظعا

 تسا هدامآ ان و یا هشیلک ردقچ ام پچ هک دنهد ناشن ات دنناشن یم نیبرود یولج یا هقیقد ۳ـ۲ ینامز هدودحم کی اب ار یقیفر

  .درادن نتفگ یارب یرارکت یاهفرح زجب یفرحو

 هک یقیفر لثم الثم هن( ینک عافد تعضاوم زا تسرد و یشاب هدامآ هک یطرش هب .درادن یلاکشا چیه هتبلا اه هناسر نیا رد تکرش

 هن و دنوشیم توعد هن اقفر نیمه هک تساجنآ لکشم یلو .)دنکیم باطخ ' هرتخد' ار یرداق نیرسن و تسا پچ بزح یسایس رتفدوضع

 پچ بزح نالف هناسر زا لانشنرتنیا ناریا هناسر "فرش" ییوگ .دننک تکرش رگید پچ نایرج ای و بزح همانرب رد ات دننکیم لوبق توعد

 و دنا هدرک راک ناشنراداوه و اضعا یلام یاهکمک اب لاس نایلاس هک یپچ یاه هناسر هک تساجنیا یدج لاوئس .تسا رتشیب رهاوخ

 نامه وریپ نیا ؟دنروآ تسدب ار هاگیاج نیا هاگنزبرس دنتسناوتن ارچ ،تسا هناسر نیمه نتشاد اهنامزاس و بازحا نآ درواتسد و راختفا

 ۸ ینویزیولت هکبش یتقو هک تسا یعیبط .دریگیمن خساپ تسد ناتشگنا زا رتشیب تاعمجت یارب بازحا ناوخارف ارچ هک تسا الاب لاوئس

 مئاد دنرضاح اقفر نیا .تشاد دهاوخن هدننیب ،دنک شخپ ار یرارکت یاهفرح مئاد و دنک رارکت ارنآ تعاس ۱۶ و دنک دیلوت همانرب تعاس

 شبنج ار شدوس لقادح یسایس تافالتخا مغریلع هک دنریگب ار دوخ یتسد لقب قیفر تسد دنتسین رضاح یلو دننک شخپ یرارکت همانرب

 یروهمج یادرف رد دناوتیم رتگرزب لشِا رد نیا ؛دربب تقرس هب پچ زا ار هفیظو نیا تسناوت عاضوا زا یرت تسرد کرد اب تسار .دربب

 نویسیزوپا هب هرابود و دزابب دوخ تسار بیقر هب یتحار هب ار یزاب ،تسا شدوخ لئاسم ریگرد پچ هک ینامز ینعی .دهد خر مه یمالسا

  .ددرگ لدب
 

 تسار دقن و دقن گنهرف
 وت هک دنک تباث هک دشکب نوریب کاخ زا ار تدج تفه ات ینک دقن یقیفر زا هک تسا یفاک .درادن دوجو پچ رد دقن گنهرف هنافساتم

 یوگخساپ دناوتن پچ رگا .تسا یا هشیر و قیمع ،یدج تالوحت و تاقافتا نتسبآ هعماج هک تسا نیا تیعقاو !یرادن ار وا دقن تیحالص

 کی اعطق و دتفا یم قافتا ردان رایسب خیرات رد ینینچ نیا یطیارش هک ارچ .دشاب هدنیآ یاهلسن یوگخساپ دیاب ،دشاب هعماج یاهزاین

  .تساهاطخ حالصا و یگدنزاس تهج هک بوکرس و بیرخت یارب هن دقن سپ .دبلطیم ار مجسنم و هدنمزر و یدج یورین

 رگا و دوشیم نآ دراو ،تسا هدرکن راک یدج روطب تسار دقن یور هنافساتم پچ .تفر تسار تانایرج دقن هب ایوق دیاب ،دقن اب هطبار رد

 .دهدیم هئارا فیعض یثحب ،هدنکارپ و یحطس یلیخ دوشب مه
 ،دشکب شلاچ هب دیاب ار نویبهذم ـ یلم و اهتسیلانویسان ات هتفرگ یولهپ اضر و راذگ یاروش و درگشرف زا هک تسا هدرکن کرد هک یپچ

 ادرف یارب ییاه همانرب هچ اهنیا هک دهد ناشن هعماج هب و دنک میقتسم دروخرب اهنآ اب اه هناسر رد ای و نابایخ فک ،اهدرگزیم رد دیاب

 دعب هب ار ادرف .دورن شغارس یسک هک دهاوخیم ار نیا اقیقد تسار .دنزیم اج رد دوخ لفحم بوچراچ رد و تسا تکس پچ نآ ،دنراد

   .تسا هدیباوخ هچ شا هرهچ تشپ دنادن هعماج ات دنکیم لوکوم
 

 يریگ هجیتن
 دیاب ام فده .مینک یزاب ار یمهم شقن نآ یربهر و یهدنامزاس رد میناوتب دیاب و تسام هب قلعتم شتابلاطم و تاذ هب انب بالقنا نیا

 شقن و میا هتفریذپ ار تسکش شیپاشیپ ینعی ،دش دهاوخ هزجعم دعب ،دورب یمالسا یروهمج العف هکنیا .دشاب یسایس تردق بسک یور

 دنرگیدمه موزلم و مزال ودره دشاب دیاب هچ ادرف مرفتلپ و دورب یمالسا یروهمج .میا هدرک ورزر دوخ یارب هدنیآ متسیس رد ار نویسیزوپا

 هن( یلمع و صخشم روطب دیاب ام .یسایس تردق بسک و یربهر بلاغ رد یناوتان و یگمانرب یب ینعی ود نیا کیکفت ؛ریذپان ییادج و

 شیاج هب هچ هک مییوگب هدرپ یب و نشور ،نامزمه ،میهاوخیمن ار یمالسا یروهمج هک مینک مالعا )یا هشیلکو هنوگراعش یاهفرح رارکت

 مان دندقتعم هک ییاقفر هب. دنتسه یناسک هچ هسورپ نیا رد نامنانامیپمه و ،میربیم راکب ار یرازبا هچ شندروآ تسد هب یارب ،میهاوخیم

 .دینک یم نازیرگ ار مدرم ناتیاهدرکلمع و اهفرح اب هک یتسه امش نیا ،تسین روطنیا هک تفگ دیاب ،دهدیم یرارف ار مدرم "تسینومک"

 .دشاب یم یمازلا و مهم پچ دحتم ههبج کی لیکشت ،مه نم داقتعا هب .تسا غاد رایسب اهزور نیا رد داحتا و یراکمه ثحب -

 یدایز شخب ،هعماج یاهزاین  هب ییوگخساپ مدع تلعب و شا هنایارگلفحم و یتسیراتکس یاهتسایس رطاخب اتدمع لکشتم پچ
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 ار دننک افیا شقن هدبز یاهرداک ناونعب دنتسناوتیم هک یتسینومک شبنج یاه هیامرس نیا و هداد تسد زا  ار دوخ یاضعا زا

 مهمرایسب تسا یراک ینونک طیارش رد مهنآ کرتشم ههبج کی رد اقفر نیا ندرک عمج .تسا هداتسرف هناخ هب لعفنم لکش هب

 هکنیا .دنرادن دوخ هارمه ار تانایرج و دارفا نیا نانیمطا داحتا نیا ناگدنهد ناوخارف اتدمع هک تساجنیا لکشم .یرورض و

 مرفتلپ و بوچراچ کی هئارا دنمزاین یراکمه و ورین بذج .دریذپ یمن یسک ار مینک یکرتشم راک ات میوش عمج یگمه مییایب

 لقادح یور رب هک دوش هیهت یمرفتلپ دیاب .راک مرفتلپ دشن مینک راک و مینزب قاتا سواه بالک رد مییایب هکنیا .تسا صخشم

 .دشاب هدش میظنت هدرتسگ داعبا رد یراکمه یارب و دیکات هنکمم یاه
 میرادن ار لانشنرتنیا ناریا و یس یب یب لاثما یلام تاناکما ام .دنراد نامز زا ههرب نیا رد یمهم هاگیاج یناسر ربخ و ایدم -

 دوخ زا یمک دیاب طقف .مینک رپ ار یبالقنا یایدم یلاخ یاج کی میناوتیم یعمج یگنهامه کی و حیحص تیریدم کی اب یلو

 .مینیبیم نالا هک تسا ینیا شا هجیتن و درادن هارمهب هقرفت و ییاهنت زج یزیچ تینم و یبلط راصحنا .میهد ناشن یگتشذگ
 هک دوش لصاح نانیمطا دیاب .مینک لصو مه هب میناوتب ار هدش ادج یاه هقلح ات مینادب هعماج هب دهعتم و وگخساپ ار دوخ -

 .درک دهاوخن هرداصم شدوخ عفن هب ار نارگید تمحز و راک نایرج ای درف نالف
 .تسا تیمها زئاح رایسب ناشدوخ روضح اب اه هناسر رد ای و ،یعامتجا یایدم رد هچ ،نابایخ فک رد هچ ،تسار دقن -
 
 
 ءزج دیدرت نودب ،میتسیاب خیرات تسرد تمس رد و میریگب تسرد میمصت میناوتن رگا .تسا زاس خیرات و ساسح رایسب طیارش

 .میدرک نمشد میدقت یتسد ود ار ییالط تصرف نیا ارچ هک مییوگب هدنیآ یاهلسن هب دیاب و دوب میهاوخ ناگدروخ تسکش و ناگدنزاب
 .تسا یقاب رییغت یارب تصرف زونه
 
 !بالقنا داب هدنز
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