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 رادھیامرس یھعماج رد ملعم هاگیاج و شقن

« رگراک ھقبط یگهدنتسھ » 

 یرایتخب سیگنرف

 

  یعامتجا شقن
 و دیلوت ردً امومع هورگ ای درف نآ ھک تسا ینیعم درکراک ،دارفا زا هورگ کی ای درف کی یعامتجا شقن زا روظنم

 زا لقتسم ،خیرات لوط مامت رد و تسین نیعم یاھعماج صتخم یعامتجا شقن .دراد هدھعھب ھعماج تسیز طیارش دیلوتزاب

 ،ندادسرد دننام- نیعم راک ماجنا رد ییاناوت ھک یدرف .تشاد دھاوخ و ھتشاد دوجو رباربان  ِطباور و ناکم و نامز

 شراک ھطساوھب و دنکیم راک ھعماج رد ،دراد -... و دنمشناد ،هدنناوخ ،یشاقن ،یگدنسیون ،یریگیھام ،یزپشآ ،یطایخ

 دیلوتزاب و دیلوت یارب راک شایعامتجا شقن ،دنکیم مھارف -دننکیمن راک ھک- ار ھعماج دارفا رگید و دوخ یگدنز تاناکما

 یاھعماج رد ،دشابیمن رباربان یعامتجا طباور زا یشان ھک تسا نیا یعامتجا شقن ھصحشم نیرتمھم .تسا تسیز طیارش

 .تشاد دھاوخ دوجو ناکامک ناسنا نیعم درکراک ای شقن نیا ،دشاب رامثتسا و ھطلس زا اھر اھناسنا طباور ھک زین یناسنا

 اب شتوافتم تاصخشم رگید یھمھ و تسوپ گنر ،تیسنج زا غراف ،ناھج زا یاھطقن رھ رد شیپ لاسرازھدنچ ِناسنا

 ای درک یم فرصم شزاین ھب ھتسب ار ییاناوت نیا و تسا هدوب یصخشم راک ماجنا ییاناوت یاراد ،رگید یاھناسنا

 دھاوخ و تسھ ،دوب ھعماج رد وا یعقاو یعامتجا شقن ،صخشم یراک ماجنا رد شاییاناوت زا ناسنا هدافتسا .درکیمن
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 ردو تسا یھورگ و یدرف یھطلس زا یشان ھک دناهدش داجیا یتاقبط فلتخم عماوج رد یعامتجا یاھشقن لباقم رد .دوب

 ،یعارز هاگنب سیئر ،هداوناخ ردپ ددعتم لاثم روطھب .دنور یم نیب زا سپس دنیآیم دوجوھب یعطاقم رد خیرات لوط

 رد ھک اھشقن نیا … و ،یھاپس ،زابرس ،یجیسب ،تارکروب ،تکرشریدم ،رسمھ ،یسایس هورگ و بزح نالف وضع

 عبات ار درف ھک تسا یشقن رسمھ .دنتسین رشب دازآ و یعیبط یگدنز ھمزال دناهدمآ دوجوھب نآ زا یشان و ھطلس طباور

 مادختسا ھک یھورگ رب درف کی یھطلس لامعا تھج تسا یشقن تکرش کی ِریدم ،دنکیم نیناوق و ننس ،هداوناخ یھطلس

 نیعم یاھعماج رد ھطلس ندوبمکاح زا یشان ھک دنتسھ ییاھشقن ھمھ ،یشترا ای یوزوح ماظن رد دارفا شقن ای ،دنکیم

 کی ،نابنادنز کی ،یتلود ماقم کی ،رادھیامرس کی یعامتجا شقن .تسیعقاوریغ و یباجیا ،اھشقن نیا .دناهدمآ دوجوھب

 ینعی .دناهدش داجیا یبتارم ھلسلس و رباربان یعامتجا طباور اب یاھعماج ندادنامزاس یارب ،یجیسب کی ای ناگرزاب

 نیا ،دورب نیب زا اھناسنا طباور رب ھیامرس ھطلس یتقو تسا ھطلس طباور رب ینتبم یاھعماج ،اھنآ شقن دوجو طرششیپ

 .تفر دنھاوخ نیب زا مھ اھ شقن

 

 ملعم یعامتجا شقن
 و ندادشزومآ .دش عورش ،درک زاغآ ار تسیز طیارش دیلوتزاب و دیلوت یارب راک ناسنا ھکینامز زا ،شزومآ دنیارف

 طسوت ھلیبق ھب »فرشت نیئآ« یارجا .تساھناسنا شقن نیرتیمیدق زا یکی ھبرجت لاقتنا و رارکت ھباثمھب نتفرگشزومآ

 .تسا هدوب ھیلوا عماوج رد تیمھا اب و دنمجرا یشقن ،ناناوجون ھب ھلیبق گنھرف لاقتنا تھج ،هدید ھبرجت و نسم یدرف

 طباور اب یاھعماج رھ رد ،تسا یعقاو شقن کی یگمھ شزرو یبرم ای و رتویپماک ای نابز سردم کی ،داتسا ،ملعم

 یباصتنا ریدم ،یعافتناریغ یھسردم کی سیئر اما .تسا ریذپانبانتجا ،یعامتجا شقن نیا ،ھطلس طباور نودب ای ھطلس

 یباجیا شقن یاراد دنکیم راک یتاعالطا یاھنامزاس یارب ھک یملعم ای ھسردم تسارح لوئسم ،یتلود یھسردم کی

 زا اب و دننک تظفاحم ار تلود و ھسردم کلام ھطلس ات دناهدش داجیا ،دنرادن یناسنا یھعماج ھب یطبر اھشقن نیا .دنتسھ

 مھ دازآ و اھر ھعماج کی رد و تسا رادیاپ یشقن ،ملعم یعامتجا شقن اما تفر دنھاوخ نیب زا یرادھیامرس ماظن نتفرنیب

 .کیژولوئدیا یاھنامتفگ و یتسیز یاھزاین دنب زا دازآ ینھذ و رتشیب جرا اب ھتبلا ،تشاد دھاوخ دوجو

 

  یعامتجا هاگیاج
 و دشر ،ندوبقالخ ،ندرکیگدنز ناکما ناسنا ھب راک ؛دنکیم ناسنا ار ام ھک تسا یزیچنآ راک ھک تسین یکش

 یخیراتارف و صاخ ،هژیو یتیصاخ ناسنا راک ییاناوت اریز .تساهدرکزین ریسا ار ناسنا راک نیمھ اما .دھدیم ییافوکش

 ،دازام نیا بحاصت یارب یرگھطلس ،خیرات لوط رد .دوش رجنم دیلوت دازام ھب دناوتیم ،دوشیم فرصم یتقو ھک تسا

 یعامتجا هاگیاج ،ناسنا راک ییاناوت فرصت شور اب بسانتم و هدش رجنم رباربان یعامتجا طباور زا یلکش ھب رابرھ

 شقنھب هاگیاج نیا لیمحت اب ناسنا دیلوت دازام ناگدننکبحاصت .تساهدش لیمحت ھطلس تحت یاھناسنا یھمھھب یاھباشم

 هاگیاج نیا و هدومن داجیا ھباشم یعامتجا هاگیاج زین دوخ یارب ،دنراد تسیز دیلوت رد نیعم درکراک ھک ییاھناسنا یعقاو

 رد ھک تسا دنمشزرا و اراک ،یعقاو یشقن ھطلس تحت یاھناسنا شقن رگا .دناهدرک یفرعم مھ دوخ یعامتجا شقنً انیع ار
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 هاگیاج نایبً انیع اریز تسا یعقاریغ یشقن نارگھطلس یعامتجا شقن ،تساهدش روصحم یعقاوریغ یعامتجا هاگیاج

  .تسا ھطلس هاگیاج ای اھنآ یعقاوریغ یعامتجا

 .دنرادیاپ ھشیمھ ھعماج رد اما ،دنباییم یتوافتم یعامتجا هاگیاج راب رھ ھطلس طباور عبتھب ھچرگ یعقاو یاھشقن

 دنیآیم دوجو ھب ھطلس طباور اب ،دنشابیم یھطلس طباور یریگلکش ھجیتن یعقاوریغ یاھشقن و اھهاگیاج ھکیتروصرد

 .تشاد دنھاوخن یجراخ دوجو ھطلس تابسانم نودب اھنآ ،رگید ترابع ھب .دنوریم نیب زا طباور نیا نتفرنیب زا اب و

 ،نز رب درم تیکلام ،درف رب ھلیبق تیکلام ای ھلیبق کی ھب قلعت ناونعھب تیکلام .دش عورش تیکلام اب زین ھطلس تابسانم

 ،رادهدرب و هدرب .دش تاقبط ھب ھعماج میسقت نیلوا یھیاپ ھک ناسنا رب ناسنا تیکلام و راک رازبا و نیمز رب ناسنا تیکلام

  .دوب یتاقبط یھعماج نیلوا رد اھناسنا یعامتجا هاگیاج

 »راک یورین« بلاق ردً اعومجم ،قالش و هزین ِروز اب شراک و راک ییاناوت ،ناسنا ،ژاورس و یرادهدرب یھطلس ماظن رد

 عبات دارفا تیرثکا یعقاو شفن ماظن نیا رد .دشیم شورف و دیرخ دیلوت ِطیارش زا یکی ناونعھب و )زینک و مالغ( هدرب ای

 شقن .دش نارگھطلس یعامتجا شقن ،رادهدرب یباجیا هاگیاج لباقم رد .دیدرگ ورس ای  هدرب مان ھب یلیمحت و یباجیا هاگیاج

 ماظن .دشابھتشاد دوجو ماظن نآ رد تسناوتیم اھنت و دوب دیدج هدشھتخاس یاھهاگیاج زا یشان اریز دوبن یعقاو یشقن ،رادهدرب

 نیا رد .تفرگ رارق بابرا ای نیمز کلام رایتخا رد شراک و راک ییاناوت و درک دیقم نیمز ھب ار ناسنا ھتیلادوئف یھطلس

 اب راب رھ .تفر نیب زا مک مک یلبق یباجیا یاھهاگیاج و دش لیمحت ناگدننکدیلوت بلاغ ھب ورس و تیعر ِدیدج ِهاگیاج هرود

 تسیز طیارش دیلوت رد یشقن چیھ ھکیناسک و دشیم داجیا نارگھطلس یارب یعامتجا ِدیدج یاھهاگیاج ،ھطلس طباور رییغت

 ،ھیلاوش ،لاساو ،ھفیلخ ،کود ،هدازبیجن ،تنک ،ناخ ،بابرا ،لادوئف .دندیمانیم دوخ »شقن« ار اھهاگیاج نیا دنتشادن

 مالعازین اھنآ »شقن« ھک دوب ھعماج ناروختفم یباجیا یاھهاگیاج …و ،شیشک و بھار ،نزریشمش و تسدھب ربت ِنایوگروز

 ِبوکرس و ھطلس ماظن زا تظفاحم نینچمھ ناسنا دیلوت دازام بحاصت یارب ھک خیرات دنیآرف رد تقوم ییاھهاگیاج .دشیم

 زا جیردتھب یتیعر-بابرا و یرادهدرب تابسانم نتفاینایاپ اب اھنآ بلغا تھج نیمھ ھب .دندوب هدمآ دوجوھب ناسنا مسج و نھذ

 .دنداد ھمادا دوخ یاقب ھب و دندرکیم مھارف ار ھعماج تسیز طیارش نانچمھ یعقاو یاھشقن اما .دندش شومارف و .دنتفر نیب

 .دوب نینچ زین ملعم ای هدنھدشزومآ ِدرف شقن

 

 یراد ھیامرس یھعماج رد رامثتسا یهدولاش
 و نارگرامثتسا نیب یدیدج یعامتجا ھطبار ،ھیامرس ھب نآ لیدبت و ناسنا زا ناسنا دیلوت دازام ندشادج اب

 نیزگیاج ار یداصتقا ربج و دش ھتسارآ »یسایس یربارب« تنیز اب دیدج یھطبار نیا .دروآ دوجوھب ناگدنوشرامثتسا

 یعامتجا هاگیاج و رگراک یعامتجا هاگیاج :دنتفرگ لکش ھعماج دیدج نامزاس رد ون یاھهاگیاج هرابود .دومن یکیزیف روز

 هاگیاج نیبت کالم رامثتسا اب ناسنا یھطبار ،نامگیب .یلصا هاگیاج ود نیا عبطھب رایسب ییاھهاگیاج و رادھیامرس

 رادھیامرس طسوت یفاضا شزرا میقتسم فرصت ھبً افرص ار رامثتسا ،یشیدناژک اب ،یتنس و طلسم کرد .تسا یعامتجا

 ناگدشرامثتسا ھک تسا کرد نیمھ .دنکیم زاب ھعماج تیرثکا هاگیاج یارب یروصت و رکیپ ورد یب ینادیم و دودحم

 ھس غارس مھزاب رامثتسا قیقدت یارب .تساهدرک مگ رد رس »طسوتم« یھقبط مان ھب کیژولوئدیا ییاضف رد رد ار یعقاو
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 رد دوخھب صتخم یاھیگژیو اب ھلوقم ھس ،ناسنا راک و ناسنا راک ییاناوت ،ناسنا دوخ .میوریم نآ یساسا یھلوقم

 .یرادھیامرس تابسانم

 .دندرگیم ازجمً الماک راک و راک ییاناوت ،ناسنا یرادھیامرس یھعماج رد ،یلادوئف و یرادهدرب ھعماج فالخ رب  

 رادھیامرس ھب دزم لباقم رد ناسنا ھچنآ .دوشیم ھتخانش دوخ راک ییاناوت یقوقح کلام ،نیمز دنب زا ندشدازآ اب ناسنا

 رادھیامرس ھچنآ .تسا شراک یورین ای راک ییاناوت ھکلب ،یو راک ھن و شدوخ ھن ،دشورفیم نیعم تدم یارب تلود ای

 ،درخیمن ار ناسنا رادھیامرس .تسا راک ینعی ،نآ لصاح ِنتسبراکب و فرصم یارب راک ییاناوت ،درخیم یو زا زین

 یورین یالاک ھب لیدبت ھنارادھیامرس یھطبار رد ھک تسا ناسناراک ییاناوت ای راک یورین نیا و ،درخیم ار شراک یورین

 ،راک یورین یالاک .دنک دیلوت دوخ ھلدابم شزرا زا رتشیب یشزرا ھک تسا ناوت نیا یاراد ھک هژیو ییالاک .دوشیم راک

 الاک نیا شزرا .دراد فرصم شزرا و ھلدابم شزرا یرادھیامرس نیعم یخیرات و یعامتجا طیارش رد اھالاک یھمھ لثم

 نآ دیلوتزاب یارب اھنآ فرصم ھک )تشیعم دبس ھب حلطصم( تسا ییاھالاک شزرا رادقم اب ربارب اھالاک یھمھ لثم

 نھپ رامثتسا ماد نارگرامثتسا ھک تساجنیاً اقیقد .تسین رگید یاھالاک لثم راک یورین فرصم شزرا اما .دراد ترورض

 ،ناسنا راک یورین یالاک ِیفرصم شزرا یگژیو .دنیامن هدافتسا ناسنا راک یورین یاتمھیب یگژیو نیا زا ات دننکیم

 .دازام شزرا و دازام راک .دنکیم زورب تروص ود ھب رادھیامرس یارب ندرکراک ای فرصم نیحرد

 ای دازامراک ھب ھشیمھ دلومان تروص ھب ھچ دلوم تروص ھب ھچ نیعم تدم رد راک یورین یالاک ندشفرصم ،لوا 

 تلعھب .تسا یرورض راک لماعراک یورین شزرا ناربج یارب ھچنآ زا رتشیب یراک .دماجنایم تدم نامھرد یفاضاراک

 فالخرب و تسوا راک یورین یالاک ھلدابم شزرا طقف ،ددرگیم تخادرپ وا ھب ھک یدزم ،راک لماع طسوت دازام راک ماجنا

 فرصت نودب یلام ای یراجت ،یدیلوت زا معا نارادھیامرس .تسین »شراک شزرا« ،طلسم ماظن نایوگنخس یانرک و قوب

 ،دنکیم بصغ ار دازام راک یدیلوت ھیامرس رگا .دنتسین دوخ یھیامرس ییازفاشزرا و یبایشزرا ھب رداق دازام ِراک

 .دنزادرپیمن ار رگراک راک زا یشخب دلومریغ ھچ دلوم ھچ ھیامرس لکش ود رھ .دنک یم بصغ ار نآ زین دلومان یھیامرس

 .تسا ناسنا رامثتسا ھیاپ تلود زین و ھیامرس لکشرھ طسوت رگراک تمحز قح لماک تخادرپ مدع

 هوقلاب تروصھب راک یورین ِیفرصم شزرا ،مود

 طقف رصنع نیا .تسا نیرفآشرزا ماعرصنع یاراد

 رارق دلوم یھیامرس رایتخارد راک یورین  ھکینامز

 شزرا ،ندشفرصم نیح و دوشیم لعفلاب دریگیم

 نیا ییاراک .دشابیم شیندشن ادج یھصخشم و نآ رد هدینت راک یورین یالاک ینیرفآشزرا .دنکیم دیلوت یفاضا شزرا و

 راک لماع ھب یطبر جیھ ،راک یورین ندشن ای ندش فرصم دلوم و دراد ھیامرس عون ھب یگتسب ،راک ندشدلوم و ھصخشم

 راک و دوشیم لاعف راک یورین نیرفآشزرا رصنع ،دراذگب راک لماع رایتخا رد یدیلوت تاناکما رادیرخ رگا .درادن

 طقف یفاضا شزرا ،اما ،دنک فرصم دلوم ریغ ار نآ راک یورین رادیرخ رگا .ددرگ یم یفاضا شزرا ھب لیدبت دازام

 نیمات نمض ات دریگیم رارق تلود و یلام و یراجت ھیامرس رایتخا رد نآ زا یشحب ،تسین دلوم یھیامرس صتخم

 دزم- رازاب »تمیق« لقادح رد ار راک یورین یالاک اھنآ .دنرخب رگراک زا ار راک یورین یالاک ،دوخ لومعم یاھھنیزھ

 .دوش ھیامرس بذج رتشیب و دبای شھاک رتمک ناشرایتخا رد یفاضا شزرا قیرط نیا زا ات ،دنرخیمرتمک یتح -لقادح

 یارب ،یدی راک ای دنھد ماجنا ینھذ راک ھکنیا زا معا اھناسنا

  ،.راک نیح یگمھ ،تلود ای دلوم ریغ ای دننک راک دلوم رادھیامرس 

 .دننکیم داجیا دازام راک
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 رد .دش دھاوخرتشیب شاھیامرس ییازفاشزرا یارب هدنامیقاب یھفاضا شزرا ،دزادرپب یرتمک دزم ھچرھ دلومریغ ھیامرس

 یھنسرگ ھشیمھ یالویھ یولگ رد دازام راک یھطساوھب تساهدش ھتفرگ دلومان راک لماح یولگ زا ھک یفاضا شزرا عقاو

 زین ار راک یورین شزرا ھکلب ،دزادرپیمن ار دوخ نانکراک دازام راک یاذاھبام اھنت ھن زین تلود .دوشیم ھتخیر ھیامرس

 ار یعامتجا یقاضا شزرا لک زا هدشذخا یفاضا شزرا ات دھدیم شھاک رتشیب ھچرھ ،تسا لقادح دزمتسد بلاق رد ھک

 توکس و قیمحت و ھنارادھیامرس تابسانم زا تظفاحم و یزاسرتسب یارب ـ... و ماما قح ،ضراوع ،تایلام -

  .دیامنیم فرَص تازیھجت دیرخ و بوکرس ،تاغیلبت ھنیزھرد ناگدنوشرامثتسا

 ریغ ای دننک راک دلوم رادھیامرس یارب ،یدی راک ای دنھد ماجنا ینھذ راک ھکنیا زا معا اھناسنا :تسا نشور ھجیتن

 شراک زا یشخب دلوم رگراک دننام دلومان رگراک ھک اجنآ زا .دننکیم داجیا دازام راک ،راک نیح یگمھ ،تلود ای دلوم

 یفاضا شزرا ھشیمھ هدشنتخادرپ راک ای دازامراک ھک تسین یکش .دوشیم رامثتسا دلوم رگراک دننام ،دوشیمن تخادرپ

 یفاضا راک ای دازام راک شخب ھچرھ ھکیروطھب .تسا دازامراک بصغ ،یفاضا شزرا بصغ یانبم اما ،دنکیمن دیلوت

 رامثتسا یھجرد ھک تسین رگراک یفاضا شزرا خرن لیلد نیمھ ھب .تسا رتالاب راک یورین رامثتسا یھجرد دشاب رتشیب

 ھک تسا -مزال راک ھب دازام راک تبسن- راک یورین قیقد رامثتسا یھجرد ،سکعلابً اقافتا ،دھدیم ناشن ار راک یورین

 شزرا ھچ ،تلود و ھیامرس زا یلکش رھ طسوت ِدازامراک یاذاھبام تخادرپ مدع اذل .دنکیم نایب ار یفاضا شزرا خرن

 یبای شزرا و یرادھیامرس یساسا هدولاش رامثتسا و تسا رامثتسا ،دوشن دیلوت یفاضا شزرا ھچ دوش دیلوت یفاضا

 و ناگدننکرامثتسا زا تظفاحم یارب ای دنکیم رامثتسا ای ،دوشیم رامثتسا ای ،زین ناسنا .تسا ھیامرس ییازفاشزراو

  .دوشیم بوکرس و قیمحت لماع رامثتسا ینیع طیارش

 

   یرادھیامرس یھعماج رد یعامتجا هاگیاج
 روبجم ای دنراد یرادھیامرس یھعماج نامزاس رد اھناسنا ھک یھاگیاج    

   اھناسنا تیعقوم .تسا رامثتسا اب اھنآ یھطبار نایب ،دنشاب ھتشاد دناهدش 

   :دنکیم صخشم ار اھنآ یعامتجا هاگیاج ،رامثتسا ھب تبسن

 و رازبا دقاف نوچ اما دنراد ھعماج تسیز تاناکما ندروآمھارف رد لاعف یشقن ،ینیعم راک ماجنا اب دارفا تیرثکا -١

 و دنشورفب ار ناشراک یورین دنروبجم تایح یھمادا یارب ،دنرادن یزیچ دوخ راک یورین زجھب و دندیلوت راک تاناکما

 یھقبط هاگیاج رد دوجوم تیعضو رد ای یرادھیامرس ھعماج رد لیلد ود ھب اھنآ .دنروآ تسد ھب دزم بلاق رد ار نآ تمیق

 دلوم تروص ھب -یدی ھچ ینھذ ھچـ ناشراک یورین فرص اب و دنراد ھعماج رد یعقاو شقن لوا .دنریگیم رارق رگراک

 ھنازور لماک یاذاھبام ،دننکن ھچ دننک دیلوت یفاضا شزرا ھچ مود .دننکیم راک تلود و نارادھیامرس یارب دلومان ای

 تروص ھب مھنیا میدھاش ھکنانچ ھک دوشیم تخادرپ اھنآ ھب ناشراک یورین دیلوتزاب یھنیزھ ھکلب ،دنریگیمن ار ناشراک

 کی رگراک ،یرادرھش رگتفر ،اھناتسرامیب رد ریگبدزم ناوج ناکشزپ .دنوشیم رامثتسا اھنآ .دوشیمن تخادرپ لماک

 تاناکما و رازبا دقاف ... و کیپ کی ییاراد و تبث سانشراک ،مجرتم کی ،ملعم کی ،نابایخ رانک شورفتسد ،ھناخراک

 ناشوخشوخ و قنور جوا رد ،یصوصخ ھیامرس یارب ھچ دنک راک تلود یارب ھچ زین ملعم .دنوشیم رامثتساو دندیلوت

 یگدنز حطس ھچنآ .دراد رارق رگراک هاگیاج رد و دوشیم رامثتسا اذل .دریگیمن ار شراک ھنازور لماک یاذاھبام ،ھیامرس

 و یرادھیامرس یساسا هدولاش رامثتسا

 .تسا ھیامرس ییازفاشزراو یبای شزرا
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 یھاگیاج قلعت رد یریثات و تسا ناشراک یورین رامثتسا یھجرد ،دنکیم توافتم ار ناملعم ھلمج زا هاگیاج نیا دارفا

 ناسنا ندشرامثتسا زا ای دنوشن رامثتسا رگید ھک دنھدیم تسد زا ار هاگیاج نیا ینامز طقف هاگیاج نیا دارفا .درادن اھنآ

  .دننک تظفاحم

 شقن رد -یصوصخ ای یتلود- دلوم یھیامرس یارب ھک ینارگراک ھیلک زین و -ام زیزع ناملعم- یگنھرف نارگراک

 نارگراک ھیلک ھب قلعتم ،لک یفاضا شزرا .دننکیم ققحم و دیلوت ار ھعماج یفاضا شزرا لک ،دننکیم راک دوخ یعقاو

 :دوشیم بحاصت ریز تیلقا طسوت یضرا تنار ای هرھب ،دوس لکش رد اما .تسا هدمآ دوجوھب اھنآ نیبج قرع اب و تسا

 یاھزاین دیلوت رد یعقاو یعامتجا شفن ھکنآ نودب دارفا نیا .دنتسھ دیلوت و راک طیارش و رازبا کلام یدودعم -٢   

 هاگیاج ،دودعم نیا یعامتجا هاگیاج .دننکیم بحاصت ار ناگدننکدیلوت یفاضا شزرا لک زا یساسا شخب ،دنشابھتشاد رشب

 زین دوخ شقن ار هاگیاج نیمھ .تسا یفاضا شزرا بحاصت ناشیلصا درکراک نوچ نارادھیامرس .تسا رادھیامرس

  .لادوئف و راد هدرب دننام تسا تقوم و یعقاوریغ خیرات لماکت دنیآرف رد ھک یشقن .دننادیم

 ود نیا نیب ییاھهاگیاج .تسین رادھیامرس و رگراک ھب دودحم ،مکاح تابسانم رد یباجیا یعامتجا یاھهاگیاج ھتبلا

 اھنآ ھب .دنرادن یعقاو یعامتجا شقن ،یودعم زج ھب ھک تسا هدمآ دوجوھب ھیامرس یرگھطلس و رامثتسا عبط ھب هاگیاج

   :دنتسھ ھیال دنچ دوخ و ھعماج موس هورگ ،ینایم راشقا .دنیوگیم ینایم راشقا

 تیرثکا فالخ رب اھنآ دزم اما دننکیم راک سپ ،دندیلوت و راک طیارش و رازبا دقاف نارگراک دننام ھک یدارفا )فلا -٣ 

 ھعماج لک یفاضا شزرا لحم زا ،الاب دزم نیا .تسا ناشراک شزرا زا رتالاب یتح ناشراک یورین شزرا زا رتالاب رایسب

 ناریدم دننام یعامتجا یاھهاگیاج .دنتسھ میھس نارگید رامثتسا لصحام رد دنوشیمن رامثتسا اھنآ .تسا هدمآ تسدھب

 ناریدم ،یمادختسا نیلماعریدم ،ینویزیولت یاھھناسر ناریدم ،یبایرازاب و شورف ناریدم ،دیلوت ناگدننکلرتنک ،اھهژورپ

 ناریگبدزم و دندیلوت تاناکما و رازبا کلام نارادھیامرس دننام ھک یدارفا )ب .دنراد یاج فیدر نیا رد...و یتلود سرادم

 ندروآتسد ھب اب ،دنوشیمن رامثتسا اھنآ .دننکیم راک ناشناریگبدزم رانک نارگراک دننام مھ ناشدوخ اما دنراد دودحم

 رتفد کلام یالکو ،رگراک یاراد ھبسک و ناروھشیپ دننام ییاھهاگیاج .دنراد یرتالاب دمآرد ،یفاضا شزرا لک زا یشخب

 نکراک ود ای کی و دننکیم راک ناشدوخ ھک کچوک یاھتکرش و اھهاگراک نارادماھس ،بطم یاراد ناکشزپ ،تلاکو

 ،یماظن ،یسایس یاھهزوح رد یتامدخ فرص ار ناشراک یورین  ،مکاح ماظن یھمادا و ظفح فدھ اب زین یدارفا )ج .دراد

 تلود ھک تسا یعامتجا یاھهاگیاج نامھ اھنآ شقن .دنراد یعقاوریغ شقن هورگ نیا .دننکیم ییاضق و یتینما ،یماظتنا

 ریزو ،روھمج سیئر ،ربھر :دننام یعامتجا شقن ای یعامتجا هاگیاج .تسا هدرک داجیا ھطلس تابسانم زا تظفاحم یارب

 ،هدنامرف ،رادرس ،گنھرس ،ناھدنامرف ،نارگ ھجنکش ،نانابنادنز ،اھیتاعالطا ،یتلود ناریدم و اسئور ،ریفس ات

  ....و ،رکشلرس

 یعامتجا یاھهاگیاج دشابیم ھعماج رد اھنآ رثکا شقن ،ناشھاگیاج نوچ و دنتسھ ینایم راشقا ج و ب ،فلا هورگ دارفا 

 یفاضا شزرا ،اھنآ دننام اما دنتسینرادھیامرس .تسا رادھیامرس و رگراک نیب راوغرم رتش اھنآ تیعقوم .دنراد ددعتم

 ،ناشراک یورین شورف اب نارگراک ھیبش اما دنوشیمن رامثتسا و دنتسین رگراک ،دوشیم ناشرتھب تسیز ثعاب نارگید

 یهرود رد اما .دنوش رادھیامرس و دنرپب الاب دنناوتیم ھک دنراد ییالاب دمآرد نانچ تسا قنور یتقو یھتنم .دنتسھ ریگبدزم

 نارگراک ھب و دنرواین تسدھب مھ ار ناشراک شزرا دراد ناکما یتح دوش یم مک ناشدمآرد اھزور نیا لثم نارحب
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 یعامتجا هاگیاج رد اھناسنا تیرثکا ھک دھدیمن رییغت ار تیعقاو نیا ینایم یاھورین هاگیاج یلامتحا ییاجباج .دندنویپب

 نودب ینایم هورگ تحار یگدنز و نارادھیامرس شاپ و تخیر ،ھیامرس رمتسم ییازفاشزرا .دنوش یم رامثتسا ،رگراک

 و دندوب دازآ ناسنا تاذ ریاغم و یلیمحت تیعر و هدرب یعامتجا هاگیاج ھک روطنامھ یلو .تسین رسیم نارگراک رامثتسا

 رد ناسنا یعقاو یاھشقن دنامیم یقاب ھچنآ .تفر دھاوخ نیب زا و ناسنا ھب هدشلیمحت زین رگراک هاگیاج ، تفر نیب زا

 یاھشقن ناگدنراد .دنام دنھاوخن رادیاپ و دنتسھ یعیبط ریغ و یباجیا ییاھ تیعقوم ،یعامتجا یاھهاگیاج .تسا ھعماج

 شقن ظفح اب دنناوتیم ،ھطلس زا یراع یاھعماج داجیا یارب ھک دندوجوم یھعماج رد یناسک اھنت ،یعقاو یعامتجا

 .دنزادنارب ،تسا ھطلس طباور زا یشان ھک ار دوخ یعامتجا هاگیاج ،ناشیعامتجا

 

  ملعم یعامتجا هاگیاج
 زورما ات و یتیعر بابرا ات یراد هدرب ات ھیلوا عماوج زا تیبرت و میلعتو شزومآ ینعی یعامتجا شقن رظن زا ملعم

 یشقن )داتسا ،راگزومآ ،ملعم ،هدنھدشزومآ(یناونعرھ اب شقن نیا و دراد یناسکی یعامتجا شقن ،تسیرادھیامرس ھک

 هاگیاج اما .دوب دھاوخ و تسھ ،هدوب یرورض و اراک تسیز طیارش دیلوتزاب و دیلوت رد و رادیاپ و دنمشزرا ،یعقاو

 رایتخا رد دزم لباقم رد ار شراک یورین ھک یملعم ؟تسا مادک تساهدش لیمحت یراد ھیامرس ھعماج رد وا ھب ھک یعامتجا

  ؟دنکیم رامثتسا ای دوشیم رامثتسا دراذگیم تاسسوم ای یعافتناریغ ھسردم ای تلود

 مان ھب ییالاک کلام ،دوجوم ھنارادھیامرس یھطبار رد دشابیم ھعماج رد یعقاو شقن یاراد ھک یدرف رھ لثم ملعم

 سفن ینعی تسا نیرفآشزرا ماع رصنع یاراد هوقلاب ،دراد ملعم ھک یصصخت زا رظنفرص الاک نیا .تسا راک یورین

 ھک تسا نآ ھب ھتسباو تیفرظ نیا نتفای تیلعف و دراد ینیرفآشزرا و ییازفا شزرا تیفرظ فرصم نیح ملعم هدنز راک

 نیرفآشزرا شراک یورین ،دنک راک یسک ھچ یارب ھکنیا ،ملعم رظنم زا .دوش فرصم تروص ھچ ھب شراک یورین یالاک

 رگا .درادن ملعم ھب یطبر نیرتکچوک ،دنک فرصم دلومان ای دلوم ار نآ ملعم راک یورین رادیرخ ھکنیا ،دشابن ای دشاب

 ھیامرس یارب نوچ اما دریگیم ار شراک یورین شزرا ھچرگ ،دریگب دزم هداوناخ دمآرد لحم زا و دنک یصوصخ سیردت

 تکرش کی فرط زا ملعم نامھ ً-اقیقد- ملعم نامھ رگا اما .دباییمن تیلعف شراک نیرفآشزرا رصنع ،تساهدرکنراک

 دراو ھیامرس ینیرفآشزرا و یبایشزرا دنیارف رد دنک راک یعافتنا ریغ ھسردم کی رد ای دورب ھناخ نامھ ھب یصوصخ

 یارب یتقو .ددرگیم دلوم شراک ای دنیرفآیم شزرا ھیامرس یارب و دوشیم لاعف شراک نیرفآشزرا رصنع ،دوشیم

 ھک تسالاک رادیرخ نیا تسین دلومان ای دلوم یدوخ ھب دوخ ملعم راک یورین یالاک اذل .تسا دلومان شراک دنک راک تلود

 ھچ رازاب رد ھک تسا نآ تسا تیمھا زئاح ھچنآ ملعم یارب .دزاسیم دلوم ریغ ای دلوم ار راک ،شفرصم عون نیعت اب

 ،یتلود یھیامرس ای یصوصخ یھیامرس ،دلوم ریغ ای دلوم رادھیامرس ،درخیم رتبسانم ار شراک یورین یالاک یسک

 و دنکیم داجیا دازام راک ،فرصم نیح شراک یورین اریز دوشیم رامثتسا لاح رھ رد ملعم .دنھدیم یرتشیب دزم مادک

 دیرخ« و »یمسر« ملعم دزم توافت .تساهدش رامثتسا توافتم یتاجرد اب ،دوشن تخادرپ یتقو شراک زا شخب نیا

 ،ملعم ھک یدزم .تساھنآ راک یورین رامثتسا یھجرد ای هدشن تخادرپ دازام راک دصرد رد ناسکی راک ھقباس اب »یتامدخ

 شاهداوناخ و دوخ راک یورین دیلوتزاب ھنیزھ طقف ،تسین شراک شزرا .دریگیم قنور هرود رد ینعی تلاح نیرتھب رد

 ،تسا روبجم و دھدیمن باوج ار شراک یورین دیلوتزاب ھنیزھ یتح ،تسا رتمک رایسب شدزم نارحب یهرود رد .دشابیم
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 ،شدازام راک و دنک راک تسا روبجم ،تسراک طیارش و رازبا دقاف ھک رظن نیا زا و اریز .دشاب ھتشاد مھ یرگید یاھراک

  .تسا رگراک هاگیاج رد و دوشیم رامثتسا کشالب ،دوش دلومریغ یھیامرس دنیآرف دراو ھچ دنک دیلوت یفاضا شزرا ھچ

 ار دوخ ،ناملعم دنیوگیم .دناهدش »ملعم یادص« یعدم- ھطلس ماظن ناعفادم زا یرایسب یاھادص و ناملعم یخرب

 یھقبطھب قلعتم ناملعم دنیوگیم ،دننادیمن رگراک

 ،شرگن نیا .دنتسھ »دیدج یزاوژروبهدرخ« و »طسوتم«

 تسا نرق کی زا شیب ھک دشابیم کیژولوئدیا ینامتفگ

 تیعقاو یانبم رب یرادھیامرس ماظن یاھگولوئدیا

 و ھتخاس ،هدرکفیرعت ھعماج رد ینایم یاھھیال

 تحت راشقا »طسوتم« مانھب رترب یتیوھ اب ات دناهدنارورپ

 زین و هدش ناگدشرامثتسا داحتا عنام و قرفتم ار متس

 نارحب ھچرگ .دننک ناھنپ ار رگراک یھقبط یگدرتسگ

 تسا هدناشک شلاچ ھب اھزور نیا ار عازتنا نیا یداصتقا

 یھمھ ھب درک داھنشیپ نانوی نارادهدرب زا یکی تسا هدمآ یخیرات بلاطم رد .تساهدوبن قفوم مک ھتشذگ نرق رد یلو

 دنشوپب سابل ناسکی ھمھ اھهدرب رگا تفگ و درک تفلاخم دوب رتکریز ھک یرگید رادهدرب .دنشوپب ناسکی سابل  اھهدرب

 دنتسھ تخل ھک اھنآ طقف و دنشاب توافتم رھاظ رد ھک رتھب نامھ ،دننکیم شروش ام ھیلع و دنوشیم فقاو دوخ تیعمج ھب

 ،»طسوتم« یھقبط ِتوافتم یاھھماج نارگراک ھب  .دراد ھمادا نانچمھ کریز رادهدرب  تسایس .دنیآ رظن ھب هدرب

 سابل و دنتخمز ،دننکیم راک ناشتسد اب ھک دنتسھ یتیوھ یھماج نودب یدارفا اھنت  .دناهدناشوپ ... و »یمسر« ،»دنمراک«

 نایعدم !!دھدیم ناشن رگراک رھاظ رد ار اھنآ ،تخل یهدرب دننام تسرد ناشیندعم هایس تروص ای ناشیرگراک لکش کی

  .دنکریز ِرادهدرب نامھ فالخا زا دسریم رظن ھب »ملعم یادص«

 ِتیوھ یرگراک تاضارتعا ،یتیوھ خزرب نینچمھ ،نردم تلود یبایتیوھ ،نارگراک یشخبتیوھ ھلاقم رد هدنراگن

 .تشون مھاوخ مھزاب هدنیآ رد اتسار نیا رد .ماهدرک دقن و نیبت ار »یمسرریغ و یمسر« رگراک و »دنمراک« کیژولوئدیا

 لیلحت ،دنکیم جرخ سکرام ھسیک زا یراتفیرف اب کریز ِرادهدرب فالخا »یادص« یزاجم یایند رد ھکنآ صخالب

     .تسا هدومن یفرعم »ناملعم یلیلحت یربخ هاگیاپ« ار دوخ و دنکیم »یتاقبط«

 :تشادای

 ھتکن ود

 شزومآ زا معا ناگدنھدشزومآ ھیلک نم .تسین ھعماج رد حلطصم ناملعم ھب دودحم ھلاقم نیا رد ملعم دربراک -١

 .ماهدرک روظنم ملعم ار....و رتویپماک و نابز یشزومآ تاسسوم ای هاگشناد و ھطسوتم و ھسردم حطس رد

 باتک رخآ لصف و راک یورین یالاک ، »طسوتم« یھقبط نوسفا و ھناسفا  تالاقم ،نتم نیا رد هدش هدافتسا عبانم -٢

 نیدنچ نونک ات ١٣٩٨ ،١٣٩۶ ،١٣٨٣ لاس رد نارتخا رشن طسوت باتک نیا .دنشاب یم یورسخ لامک یژولوئدیا دقن

 .تسا ھتشاد یمسر راشتنا روشک رد راب

 

  دشابیم ھعماج رد یعقاو ِشقن یاراد ھک یدرف رھ لثم ملعم  

 یورین مانھب ییالاک کلام دوجوم ھنارادھیامرس یھطبار رد

 دراد ملعم کی ھک یصصخت زا رظنفرص الاک نیا .تسا راک 

 ِراـک سفن ینعی ،تــــسا نیرفآشزرا ماـع رــــصنع یاراد  هوقلاـب 

 اـما  دراد ینیرفآشزرا  تـیفرظ فرــــصم نیح ملعمراـک یهدـنز

  یورین یالاک ھک تسا نآ ھب ھتسباو تیفرظ نیا نتفایتیلعف

 .دوش فرصم تروص ھچ ھب راک


