نم ِٛؼظ اؾ ثؿؼگرؽيٓ انزجب٘بري وٗ ؾْ٘ب ظؼ ؼاثغٗ ثب ِؽظ٘ب ِؽرىت ِينٔٛع.
ثؽگؽفزٗ اؾ وزبة  :ؼاؾ٘بيي ظؼثبؼٖ ِؽظاْ
ٔٛنزٗ ضبُٔ ثبؼثبؼا ظي آٔدٍيف
(ِهٛٙؼ رؽيٓ ؼٚاْ نٕبـ ؾٔبنٛيي خٙبْ)

 :رًٛؼ وٕيع ثٗ فٕٛاْ فضٛي اؾ يه گؽ ٖٚرسميمبري ثؽاي قفؽ ثٗ قيبؼٖاي ظيگؽ أزطبة نعٖايع رّبَ
آٔچٗ نّب ظؼثبؼح ايٓ قيبؼٖ ِيظأيع ايٓ اقذ وٗ ِٛخٛظاري اؾ ٌسبػ فيؿيىي نجيٗ ثٗ نّب ظؼ آٔدب قىٔٛذ
ظاؼٔع .نّب ثقع اؾ يه قؽف عٛالٔي ثٗ ايٓ خٙبْ ظٚؼ افزبظٖ ِيؼقيع .اؾ قفيٕٗ فضبيي ضٛظ ضبؼج ِينٛيع
ِٛ ٚؼ اقزمجبي ِطٍٛلبد ضٛل چٙؽٖاي لؽاؼ ِيگيؽيع وٗ ثٗ ؼاقزي نجب٘ذ ثكيبؼي ثٗ نّب ظاؼٔع  ٚاؾ
ّ٘ٗ فديترؽ ايٓ وٗ ثٗ ؾثبْ نّب يسجذ ِيوٕٕع.
چٕع قبفذ ثقع ققي ِيوٕيع ثب ايٓ ِٛخٛظاد يسجذ وؽظٖ  ٚاؼرجبط ثؽلؽاؼ وٕيع .ظؼ اثزعا ثٗ ٔؾؽ
ِيؼقع وٗ ضيٍي ضٛة پيم ِيؼٚيع اِب ثب گػنذ ؾِبْ رٕم ثيٓ نّب  ٚآْ٘ب ثبال ِيؼٚظ ثب ٚخٛظ ايٓ وٗ
ايٓ ِٛخٛظاد ثيگبٔٗ ؽب٘ؽاً ؾثبْ نّب ؼا ضٛة ِيفّٕٙع اِب اؾ ؼفزبؼ٘بي نّب ظؼ خٙذ ثؽلؽاؼي اؼرجبط ظچبؼ
قٛء رفبُ٘ ِينٔٛع نّب زؽفي ِيؾٔيع  ٚآْ٘ب ثؽظانذ ظيگؽي اؾ زؽف نّب ِيوٕٕع ثؽاي ِثبي ققي
ظاؼيع وٕدىبٚي ضٛظ ؼا ٔهبْ ظ٘يع اِب آْ٘ب آْ ؼا ٔٛفي أزمبظ رٍمي ِيوٕٕع ٚلزي ثٗ اؼرجبط آْ ِٛخٛظاد ثب
يىعيگؽ ظلذ ِيوٕيع رفبٚد٘بي ثيٓ نّب  ٚآْ٘ب ززي آنىبؼرؽ ُ٘ ِينٛظ أكبْ٘ب عٛؼي رؽثيذ نعٖأع
وٗ ثٗ ّ٘ىبؼي  ٚازكبقبد فبعفي اّ٘يذ ِيظٕ٘ع ثٗ ٔؾؽ ِيؼقع وٗ ايٓ ِٛخٛظاد ّ٘ٛاؼٖ ثب يىعيگؽ ثٗ
ؼلبثذ ِيپؽظاؾٔع ثٗ نّب آِٛضزٗأع وٗ ازكبقبرزبْ ؼا ثب ظيگؽاْ رمكيُ وٕيع اِب ثٗ ٔؾؽ ِيؼقع وٗ آٔٙب
قطذ ظؼ راللأع وٗ ازكبقبرهبْ ؼا اؾ يىعيگؽ پٕٙبْ وٕٕع٘.ؽ لعؼ نّب ؾِبْ ثيهزؽي ثب ايٓ ِطٍٛلبد غيؽ
ِقّٛي قپؽي وٕيع ِبيٛـرؽ  ٚقؽضٛؼظٖرؽ ضٛا٘يع نع.
قؽأدبَ نّب  ٚريُ رسميمبريربْ رًّيُ ِيگيؽيع وٗ ايٓ ِىبْ فديت  ٚغؽيت  ٚرهٛيم ثؽأگيؿ ؼا رؽن
وٕيعِ .غّئٕيع وٗ ايٓ

ِٛخٛظاد اؾ ؼفزٓ نّب ضٛنسبي ِينٔٛع ؾيؽا ؾِبٔي وٗ نّب ظؼ آْ خب ثٛظيع آْ٘ب ٘يچ گ ٗٔٛفاللٗ ٚ
انزيبلي ٔكجذ ثٗ نّب اؾ ضٛظ ٔهبْ ٔعاظٔع .اِب ظؼ وّبي رقدت ٕ٘گبِي وٗ ثٗ آْ٘ب ضجؽ ِيظ٘يع وٗ
لًعظاؼيع آْخب ؼا رؽن وٕيع ثكيبؼ غّگيٓ ٔ ٚبؼازذ ِينٔٛع ِ ٚيگٛيٕع وٗ اؾ ثٛظْ ظؼ وٕبؼ نّب ٌػد
ثؽظٖأع  ٚاؾ نّب ِيضٛإ٘ع وٗ آٔٙب ؼا رؽن ٔىٕيع .فٍيؼغُ ِطبٌفذ آٔٙب قؽاقيّٗرؽ اؾ لجً قٛاؼ قفيٕٗ
فضبيي ضٛظ ِينٛيع ّ٘ ٚيٓ وٗ ظؼ يٕعٌي ضٛظ ِكزمؽ ِينٛيع  ٚثٍٕع نعْ ايٓ قفيٕٗ فٍؿي رٛقظ
ِٛرٛؼ٘بي ِٛنه ؼا زف ِيوٕيع ثب ضٛظ فىؽ ِيوٕيع وٗ آٔٙب فديترؽيٓ ِٛخٛظاري ٘كزٕع وٗ رب ثٗ زبي
ظيعٖايع آٔٙب ظؼثبؼح چيؿي زؽف ِيؾٕٔع ٌٚي زف ظيگؽي ظاؼٔع ثٗ گٗٔٛاي ؼفزبؼ ِيوٕٕع وٗ گٛيب ايال ثٗ
چيؿي رٛخٗ ّٔيوٕٕع اِب ايٓ عٛؼ ٔيكذ  ٚثٗ ّ٘ٗ چيؿ رٛخٗ ظاؼٔع ثٗ ٔؾؽ ِيؼقيع وٗ اؾ ثٛظْ ِب ظؼ
وٕبؼنبْ ٌػد ّٔيثؽٔع اِب ٕ٘گبِي وٗ آٔچب ؼا رؽن وؽظيع ٔبؼازذ نعٔع .ضٛة! آٔٙب اؾ ايٓ وٗ ِب ؼا ِيظيعٔع
ضٛنسبي ثٛظٔع اِب ِٓ ِغّئٕب ظٚقزٕعاؼَ ثب چٕيٓ ِٛخٛظاري ؾٔعگي وُٕ.
آغبص يبجشاجٕيي دس دَيبي يشدْب
ثكيبؼ ضٛة  ،اوٕ ْٛفؽٌ وٕيع ِٛخٛظاري فضبيي ثٗ ٔبَ «ِؽظ٘ب» ثٗ ؾِيٓ قفؽ وؽظٖأع  ٚثيٓ ِب ؾٔعگي
ِيوٕٕع ثب رٛخٗ ثٗ اضزالفبد ثكيبؼ ؾيبظ ثيٌٛٛژيىي ؼٚأي  ٚاخزّبفي ايٓ اززّبي ٚخٛظ ظاؼظ وٗ ِؽظ٘ب اؾ
قيبؼح ظيگؽي آِعٖ ثبنٕعٌ .سؾٗ اي ظؼثبؼح ِهىالرزبْ ثب وكي فىؽ وٕيع وٗ اؾ گػنزخ ِزفبٚري ثؽضٛؼظاؼ
اقذ ثب اؼؾل٘ب ِ ٚقيبؼ٘بي وبِال ِزفبٚري ؼنع وؽظٖ  ٚيبظ گؽفزٗ اقذ وٗ ثٗ نيٖ٘ٛبي وبِالً ِزفبٚري
فىؽ وٕع ؼفزبؼ وٕع  ٚاؼرجبط ثؽلؽاؼ وٕع .رمؽيجب غيؽ ِّىٓ اقذ ٔٗ؟! ثب ايٓ ّ٘ٗ ِب ظؼ ٘ؽ ؼٚؾ اؾ ؾٔعگي ضٛظ
ققي ِيىٕيُ ثب اؼرجبط ثؽلؽاؼ وؽظْ ثب آْ٘ب ثب ايٓ ِهىالد  ٚقطزي٘ب ظقذ  ٚپٕدٗ ٔؽَ وٕيُ .ايٓ وٗ ِب ثب
آٔٙب ّ٘ؽا٘ي وؽظٖ  ٚؾٔعگي ِيوٕيُ ضٛظ يه ِقدؿٖ اقذ.
ّ٘بْعٛؼ وٗ ظؼ اظاِٗ فًً رٛضير ضٛاُ٘ ظاظ رفبٚد ثيٓ ؾْ ِ ٚؽظ ظؼ رّبَ ظٚؼاْ٘ب ٚخٛظ ظانزٗ اقذ
٘ؿاؼاْ قبي اقذ وٗ ؾٔٙب ايٓ رفبٚد٘ب ؼا پػيؽفزٗأع ضٛظ ؼا ثب آْ٘ب رغجيك ظاظٖأع ٚ ٚؽبيف ِقيٕي ؼا ثٗ
فٙعٖ گؽفزٗأع وٗ اؾ آْ٘ب أزؾبؼ ؼفزٗ اقذ .اِب ظؼ آغبؾ لؽْ ثيكزُ أمالثي ؼش ظاظ .أمالثي ظؼ ٔسٔ ٖٛگؽل
ؾْ٘ب ثٗ ضٛظ  ٚپبفهبؼي آٔٙب ثؽ ايٓ وٗ ِؽظ٘ب آْ٘ب ؼا آْ گ ٗٔٛثجيٕٕع وٗ ضٛظ ِيثيٕٕع .ؾْ٘ب ثؽاي ٔطكزيٓ
ثبؼ ضٛاقزبؼ ثؽاثؽي ظؼ رّبِي فؽيٗ٘بي ؾٔعگي نعٔع  ٚايٓ وٗ ظؼ ايٓ ؼٔٚع اؾ ٔمم٘بي وٍيهٗاي فؽٕ٘گي
وٗ ضٛظ ِ ،بظؼاْ ِ ،بظؼ ثؿؼگبْ ِ ٚبظؼاْ ِبظؼثؿؼگبٔهبْ ثع٘ ْٚيچگٔ ٗٔٛبؼضبيزي پػيؽفزٗ ثٛظٔع ثيؽ ْٚثيبيٕع.
ثقع٘ب اؼائٗ ؼٚل٘بي ِٛثؽ وٕزؽي خّقيذ  ٚزؽوذ ؾْ٘ب ثٗ قّذ ٔيؽٚي وبؼ ،آؾاظي الزًبظي ؼا ظؼ اضزيبؼ
آْ٘ب لؽاؼ ظاظ ثٗ گٗٔٛاي وٗ رب زع ؾيبظي اؾ ٚاثكزگي آْ٘ب ثٗ ِؽظ٘ب وبقزٗ نع.
ثعيٓ رؽريت ثسؽأي ظؼ ؼٚاثظ ِؽظ  ٚؾْ ثٗ ٚخٛظ آِع ِؽظ٘ب اؾ ؾْ٘ب أزؾبؼ فؽِبْثؽظاؼي ظانزٕع اِب اوْٕٛ
ؾْ٘ب ِيگفزٕعِ ٗٔ :ب ظيگؽ ّٔيضٛا٘يُ ِثً لجً ؼفزبؼ وٕيُ ٚ .القيذ اِؽ ايٓ اقذ وٗ ِب ٕ٘ٛؾ اؾ ايٓ وٗ
چغٛؼ ثبيع ثٗ فٕٛاْ ؾٔي ثب ضًٛييبد خعيع ؼفزبؼ وٕيُ رؽظيع ظاؼيُِ .ب ظچبؼ قؽظؼگّي نعيُ  ٚايٓ
قؽظؼگّي ثبفث نع وٗ ِؽظ٘ب ظؼ ِٛؼظ ِب ززي ثيهزؽ اؾ گػنزٗ گيح ِ ٚجٛٙد نٔٛع .ايٓ ِكئٍٗ ثٗ
گٗٔٛاي اقذ وٗ گٛيب ِب ٕ٘ٛؾ ّ٘بْ ثبؾي گػنزٗ ؼا ظٔجبي ِيوٕيُ اِب رّبَ آْ لٛأيٓ لعيّي وٕبؼ گػانزٗ
نعٖأع ِ ٚب ٕ٘ٛؾ وبِال ايدبظ لٛأيٓ خعيع ؼا ثٗ پبيبْ ٔؽقبٔعٖايُ ثؽاي ِعد وٛرب٘ي ِيضٛا٘يُ آؾاظي
ظانزٗ ثبنيُ ٌٚي ثقع ثٗ ِؽالجذ ٔيبؾ ظاؼيُ ثٗ وبؼ وؽظْ ثيؽ ْٚاؾ ضبٔٗ ِهغٛي ِينٛيُ  ٚيبظ ِيگيؽيُ اؾ

ضٛظ زّبيذ وٕيُ .اِب ٕ٘گبَ ٚؼٚظ ثٗ اظاؼٖ ٕ٘ٛؾ أزؾبؼ ظاؼيُ ِؽظي ظؼ ؼا ثؽاي ِب ٔگبٖ ظاؼظ رب ظاضً نٛيُِ .ب
اؾ ِؽظ٘ب ضٛا٘م ِيوٕيُ وٗ ثيپؽظٖ ثبنٕع  ٚاقيتپػيؽي٘بي ضٛظ ؼا اؾ ِب پٕٙبْ ٔىٕٕع اِب ؾِبٔي وٗ آٔٙب
ضقف ٔ ٚبرٛأي ضٛظ ؼا ثيبْ ِيوٕٕع ِب ٔيؿ آٔٙب ؼا ضقيف ِي پٕعاؼيُ ٕ٘ ٚگبِي وٗ ِؽظ٘ب ايٓ ِقيبؼ٘بي
ظٚگبٔٗ ؼا ِيثيٕٕع فًجبٔي  ٚقؽظؼگُ ِينٔٛع.
ِب ؾٔبْ ظ٘خ  90ثٗ ثقع ظؼ ِكيؽ يبظگيؽي  ٚركٍظ ثؽ ؾٔعگي نغٍي ِ ٚبٌي ضٛظ لؽاؼ ظاؼيُ اِب ٕ٘گبِي
وٗ ٔٛثذ ثٗ ؼٚاثظِبْ ثب ِؽظ٘ب ِيؼقع ٔباِيعرؽ اؾ گػنزٗايُ  ٚگب٘ي اٚلبد ثٗ ٔؾؽ ِيؼقع ايال پيهؽفزي
ٔعانزٗايُ  .ثؽاي ِثبي يه ِعيؽ ردبؼي ثكيبؼ ِٛفك ؾْ اضيؽًا ثٗ ِٓ گفذِ ِٓ« :يظأُ چغٛؼ نؽوزُ
يع٘ب ٘ؿاؼ ظالؼ پٛي ظؼ آٚؼظ ِ ٚيرٛأُ ثؽاي ضٛظ آپبؼرّبْ ٚ ٚقبيً ؾٔعگي ثطؽَ .اِب ٕ٘ٛؾ ّٔيظأُ وٗ چغٛؼ
ثبيع ثب ِؽظي ؼاثغٗ ثؽلؽاؼ وُٕ ».ثؽاي ايٓ ؾّْ٘ ،بٕٔع ثكيبؼي ظيگؽ اؾ ِب ٕ٘ٛؾ ِؽظ٘ب ِؽؾ ٔٙبيي ٘كزٕع
ِٕغمٗاي وٗ ظؼ ؾٔعگي ِب ثٗ يٛؼد يه ؼاؾ ظقذ ٔطٛؼظٖ ثبلي ِبٔعٖ  ٚرًؽف ٔهعٖ اقذ.
رٕجّ  :ايٍ كزبة سعي َذاسد يشدْب سا يقصش ثذاَذ ٔ يب آٌْب سا ثّ خبطش سفزبسضبٌ سشصَص كُذ.
ضص اضزجبِ ثضسگ صٌْب دس يٕسد يشدْب
آيب رب وٕ ْٛايٓ رًٛؼ ثؽاي نّب پيم آِعٖ وٗ ٘ؽ آٔچٗ ظؼثبؼح چگٔٛگي ثؽضٛؼظ ثب ِؽظ٘ب يبظ گؽفزٗايع
انزجبٖ ثٛظٖ اقذ؟
آيب رب وٕ ْٛوبؼي ؼا ثؽاي ضٛنسبي وؽظْ يه ِؽظ أدبَ ظاظٖايع وٗ اؾ فىفاٌقًّ ِٕفي اِ ٚزقدت نعٖ
ثبنيع؟
آيب رب ثٗ زبي ازكبـ وؽظٖايع وٗ ِّىٓ اقذ ِدّٛفخ ٔبظؼقزي اؾ ظقزٛؼاد ثؽاي ٔس ٖٛؼاثغٗ
ِٛفميذآِيؿ ثب ِؽظ٘ب ظؼيبفذ وؽظٖ ثبنيع چ٘ ْٛؽ ؼا٘ي وٗ أزطبة ِيوٕيع ٔزيدٗ ِغٍٛثي ثؽاي نّب ظؼ
پي ٔعانزٗ اقذ؟
اگؽ نّب ثٗ ٘ؽ يه اؾ ايٓ قؤاالد خٛاة ِثجذ ظاظٖايع ثعأيع وٗ رٕٙب ٔيكزيع ِٓ .ظؼ قّيٕبؼ٘ب ٚ
ظٚؼٖ٘بي فٍّياَ ثب ٘ؿاؼاْ ؾْ ِثً نّب قؽ  ٚوبؼ ظانزٗاَ  ٚثيهزؽ آْ٘ب ِيظأكزٕع وٗ انزجب٘ي ظؼ
ٔس ٖٛؼاثغٗ ثب ِؽظ٘ب ٚخٛظ ظاؼظ اِب ِغّئٓ ٔجٛظٔع وٗ ايٓ انزجب٘بد چيكذ  ٚايٓ وٗ چگِ ٗٔٛيرٛإٔع آْ ؼا
ايالذ وٕٕع.ثطهي اؾ ثٙجٛظ ؼٚاثظ ثب يه ِؽظ (فؽلي ّٔيوٕع ن٘ٛؽربْ ثبنع .ؼئيفربْ ٔ ،بِؿظربْ  ،پعؼربْ يب
ّ٘ىبؼربْ) فمظ ظؼن ؼفزبؼ أ ٚيكذ ثٍىٗ ٔگب٘ي يبظلبٔٗ ثٗ ؼفزبؼ ضٛظربْ ٔيؿ ٘كذ.
ثسيبسي اص سفزبسْبيي كّ يب ارخبر كشدِايى رب سعي كُيى صٌْبيي يحجٕة ٔ دٔسذ داضزُي
ثبضيى اص سفزبسْبي ثيضًبسي ْسزُذ كّ ثشاي سٔاثط يب ثب يشدْب يخشة ْسزُذ.
اٌجزٗ ِب فّعاً چٕيٓ انزجب٘بري ؼا ّٔيوٕيُ .ثكيبؼي اؾ ِب ايٓ اٌگ٘ٛبي ؼفزبؼي ؼا اؾ ِبظؼأّبْ يبظ
گؽفزٗايُ  .ايٓ اٌگ٘ٛب ثبفث ّٔينٔٛع وٗ ِب ثٗ فٕٛاْ ؾْ ازكبـ ضٛثي ٔكجذ ثٗ ضٛظِبْ ظانزٗ ثبنيُ
ثٍىٗ ظؼ ٚالـ ِؽظ٘ب ؼا رهٛيك ِيوٕع رب ؼفزبؼ ٔبِٕبقجي ثب ِب ظانزٗ ثبنٕع.

ضص يٕسد اص ثضسگرشيٍ اضزجبْبري كّ صٌْب دس ساثطّ ثب يشدْب يشركت ييضَٕذ.
اضزجبِ أل
صٌْب يثم يبدسْب سفزبس كشدِ ٔ ثب يشدْب يثم ثچّ ْب ثشخٕسد ييكُُذ.

آيب رب وٕ٘ ْٛيچ يه اؾ خٍّٗ٘بي ؾيؽ ؼا ثٗ ِؽظي گفزٗايع؟
«فؿيؿَ ،ويفذ ؼا فؽاِٛل ٔىؽظي؟»
فؽاِٛل ٔىٕي ظؼ ؼاٖ ثبؾگهذ ثٗ ضبٔٗ ثٗ ضهىهٛيي ثؽٚي»
«يبظد ٘كذ ثبيع يٛؼدزكبة فمت افزبظٖ ثؽق ؼا ثپؽظاؾي؟»
«ِيظأي وٗ ثبن ثٕؿيٓ رمؽيجبً ضبٌي اقذ؟»
«فؽاِٛل وؽظي خب ؼؾؼ ٚوٕي؟ انىبٌي ٔعاؼظ ،ضٛظَ رٍفٓ ِيؾُٔ»
«چٕع ثبؼ ثبيع ثٗ يبظد ثيبٚؼَ وٗ زٌ٘ٗٛبي ضيف ؼا وف اربق ٔيٕعاؾي؟»
«فىؽ ّٔيوٕي ثب آْ ژاوذ ٔبؾوي وٗ ثؽ رٓ وؽظٖاي قؽظد نٛظ؟»
اگؽ ِثً ِٓ ثبنيع نّب ُ٘ ثقعاؾ ضٛأعْ ايٓ فٙؽقذ اؾ خّالد ،ضٛظ ؼا ِمًؽ ِيظأيع انزجبٖ اٚي
يىي اؾ ؼايحرؽيٓ ؼفزبؼ٘بي ِطؽثي اقذ وٗ ِب ثب ِؽظ٘ب ظاؼيُِ .ب ثب ِؽظ٘ب ّ٘بٕٔع ثچٗ٘ب ؼفزبؼ ِيوٕيُ ،فىؽ
ِيوٕيُ آْ٘ب لبظؼ ٔيكزٕع اؾ ضٛظ ِؽالجذ وٕٕع ثٗ گٗٔٛاي ؼفزبؼ ِيوٕيُ وٗ گٛيب آْ٘ب ٔباليكأع  ٚثٗ ِب
اززيبج ظاؼٔع رب ؾٔعگينبْ ؼا ثؽايهبْ اظاؼٖ وٕيُ .اوِٕ ْٛيظأُ نّب چٗ فىؽ ِيوٕيع ايٓ وٗ ظؼ ثكيبؼي اؾ
ِٛاؼظ ايٓ رًٛؼاد ظؼقذأع ثٍٗ ِّىٓ اقذ ظؼقذ فىؽ وٕيع اِب ايٓ ِكئٍٗ ٔىزٗ ِٛؼظ ٔؾؽ ِب ٔيكذ،
ِكبٌٗ ِ ُٙايٓ اقذ:
ُْگبيي كّ ضًب ثب يشدي يثم يك پسشثچّ ثشخٕسد ييكُيذ أ َيض ًْبَُذ پسشثچّ سفزبس خٕاْذ
كشدُْ .گبيي كّ اص يشدي رهقي عذو نيبقذ داسيذ ،أ َيض َباليق ٔ ثيكفبيذ ثبقي يييبَذ.

ساِحم :چگَّٕ اص ايفبي َقص «يبدس» ٔ «يشاقت» ثشاي يشدْب دسذ ثكطيى
ظؼ ايٓ خب پيهٕٙبظاري ثٗ نّب اؼائٗ نعٖ اقذ وٗ ثٗ وّه آْ٘ب ِيرٛأيع اؾ ِبظؼ ثٗ ِقهٛق رجعيً
نٛيع.

 - 1اص اَجبو كبسْبيي كّ ًْسشربٌ خٕد ثبيذ آٌْب سا اَجبو دْذ دسذ ثكطيذ
ؼفزبؼ ثچٗگبٔٗ ثب ِؽظ٘ب ٔٛفي افزيبظ ِسكٛة ِينٛظ ّ٘ ٚبٕٔع ٘ؽ افزيبظي رٕٙب ؼاٖ رٛلف آْ وٕبؼ
گػانزٓ آْ اقذ .يقٕي ؾِبٔي وٗ ّ٘كؽربْ اؾ نّب ِيپؽقع وٗ وٍيع٘بيم ودبقذ ثگٛييع «ّٔيظأُ»
 ٚاخبؾٖ ظ٘يع ضٛظل ظٔجبي آْ٘ب ثگؽظظٕ٘ .گبِي وٗ آِبظٖ ِينٛظ ٌجبقي ؼا ثؽاي ِٛالقي ضبو ثپٛنع ثٗ
أ ٚگٛييع وٗ چٗ ٌجبقي ؼا ثبيع ثپٛنعٕ٘ .گبِي وٗ ِمعاؼي اؾ ٌجبـ٘بيم ؼا وف اربق رٍٕجبؼ وؽظٖ آْ٘ب ؼا

خّـ ِ ٚؽرت ٔىٕيع .اگؽ ّ٘كؽربْ رب وٕ ْٛفبظد ظانزٗ نّب وبؼ٘بيم ؼا أدبَ ظ٘يع ثٗ ايٓ رؽريت ِدجٛؼ
ضٛا٘ع نع ضٛظ ؼا ثب ٔمم خعيع نّب ٚفك ظ٘ع .ظؼ اثزعا ِّىٓ اقذ ظنٛاؼ ثبنع ِّىٓ اقذ ؾِبٔي وٗ
اٚيبظ ِيگيؽظ وبؼ٘بيي ؼا وٗ قبي٘ب أدبَ ّٔيظاظٖ ضٛظ أدبَ ظ٘ع ِدجٛؼ نٛيع نىكذ ِٛٔ ٚيعي ا ٚؼا
رسًّ وٕيع  ٚاگؽ ظؼ ؾٔعگيربْ ِٛلزب وّي ثئؾّي ثٗ ٚخٛظ آِع رقدت ٔىٕيع.

 - 2ثب ًْسشربٌ يثم يك فشد اليق ٔ قبثم اعزًبد سفزبس كُيذ
وبؼ٘بيي وٗ ثبيع ثٗ ضبعؽ ظانزٗ ثبنيع ؼا ثٗ ا ٚگٛنؿظ ٔىٕيع .ثؽاي اٚغ٘ٓ  ٚرمٛيُ ٔجبنيع .عٛؼي
ؼفزبؼوٕيع گٛيب اٚفؽظي اليك  ٚثبٌغ اقذ وٗ ِيرٛاْ ثٗ اِ ٚزىي ثٛظ ثٗ ضبعؽ ظانزٗ ثبنيع ؾِبٔي وٗ نّب
ثكيبؼي اؾ ثؽٔبِٗ ؼيؿي٘ب ؼا ثؽاي ّ٘كؽربْ أدبَ ِيظاظيع ِّىٓ اقذ ا ٚرٕجً نعٖ ثبنع ِّىٓ اقذ ثٗ
عٛؼ ٔبضٛظآگبٖ ثؽاي ايٓ وٗ ِغّئٓ نٛظ لؽاؼ ِاللبد٘ب ِ ٚكئٌٛيذ٘بي ِ ُٙؼا فؽاِٛل ٔىؽظٖ ثٗ نّب
ِزىي ثبنع ثٕبثؽايٓ ٕ٘گبِي وٗ نّب ظيگؽ ٔمم ِبظؼ ؼا ثؽاي ا ٚايفب ّٔيوٕيع  ٚاؾ ِؽالجذ اٚظقذ ِيىهيع
ِّىٓ اقذ ِاللبد٘ب ؼا فؽاِٛل وٕع پؽظاضذ يٛؼدزكبثٙب ؼا اؾ يبظ ثجؽظ يب فؽاِٛل وٕع نت ٕ٘گبَ
قغً٘بي ؾثبٌٗ ؼا ثيؽ ْٚثگػاؼظ .اگؽ چٕيٓ ارفبلي ؼش ظاظ ا ٚؼا قؽؾٔم ٔىٕيع ثب ازكبـ يبـ  ٚنىكذ اٚ
ّ٘عؼظي وٕيع  ٚوبؼ ضٛظربْ ؼا أدبَ ظ٘يع.

 - 3ثب صثبٌ كٕدكي ثب ًْسشربٌ صحجذ َكُيذ
ثٗ ضٛظربْ لٛي ظ٘يع وٗ ظيگؽ ثب ّ٘كؽربْ ِثً يه وٛظن

 5قبٌٗ يسجذ ٔىٕيع يقٕي قؽؾٔم وؽظْ

ِّٕٛؿ! ايال ثؽاي نّب ِٔ ُٙيكذ وٗ ّ٘كؽربْ ثعأع چٗ ٚلذ ٔبؼازذ  ٚفًجبٔي ِينٛيع .اِب ّ٘بْگٗٔٛ
وٗ يه فؽظ ثبٌغ ثب فؽظ ثبٌغ ظيگؽي يسجذ ِيوٕع ثب ا ٚيسجذ وٕيع ِ ٗٔ ٚثً ِبظؼي فًجبٔي وٗ ثب پكؽثچٗ
ٔبفؽِبٔم زؽف ِيؾٔع.

 - 4يطخص كُيذ چّ يسئٕنيذْبيي سا اص أ ييخٕاْيذ ٔ حزي صيبَي كّ أ يشركت
اضزجبْي ييضٕد يسئٕنيذ أ سا ثّ عٓذِ َگيشيذ
ِيظأُ وٗ أدبَ ايٓ وبؼ ثؽاي ضيٍي اؾ نّب٘ب ضيٍي ِهىً اقذ اِب ظقذ اؾ وٕزؽي ٔ ٚؾبؼد ثؽظاؼيع
 ٚاِيعٚاؼ ثبنيع وٗ ّ٘ٗ چيؿ قؽأدبَ ثٗ ضٛثي پيم ضٛا٘ع ؼفذ ززي اگؽ ٚلبيـّ٘ ،بْعٛؼ وٗ نّب
ظٚقذ ظانزيع ؼش ٔعٕ٘ع .ثؽاي ِثبي يه ؼٚؾ فًؽ ّ٘كؽربْ ِيگٛيع وٗ ثؽاي نّب ِيؿ ؼؾؼ ٚضٛا٘ع وؽظ اِب
ضيٍي ظيؽ ثٗ ؼقزٛؼاْ رٍفٓ ِيوٕع  ٚرّبَ ِيؿ٘ب ؼؾؼ ٚنعٖأع ٚلزي قبفذ

 6ثٗ نّب رٍفٓ ِيوٕع ٚ

ِيگٛيع وٗ ٔزٛأكزٗ ثؽاي نبَ ِيؿ ؼؾؼ ٚوٕع نّب ِيگٛييع چمعؼ ثع نعّ٘ ِٓ ،بْعٛؼ وٗ ثؽٔبِٗؼيؿي
وؽظَ ثؽاي قبفذ  8آِبظٖ ضٛاُ٘ ثٛظِ .غّئُٕ وٗ ِيرٛأي خبيي ثؽايّبْ پيعا وٕي .ثقع ِيثيّٕذ  ...اٚ
ثٗ ظٌيً رقًٍال ظؼ ؼؾؼ ٚوؽظْ ِيؿ  ،ازكبـ ضكزگي ِيوٕع اِب ثٗ ضبعؽ ايٓ وٗ ا ٚؼا قؽؾٔم  ٚظفٛا
ٔىؽظيع اؾ نّب قپبـگػاؼ ضٛا٘ع ثٛظ  ٚظفقٗ ثقع وٗ ثؽٔبِٗ ؼيؿي ِيوٕع نّب ؼا ثؽاي نبَ ثٗ ثيؽ ْٚثجؽظ،
ايٓ زف ؼا ثٗ ضبعؽ ضٛا٘ع آٚؼظ.

 - 5فٓشسزي فشاْى آٔسيذ « :ضيِْٕبيي كّ يٍ َقص يبدس سا ايفب ييكُى»...
ثٕهيٕيع  ٚرّبَ نيٖ٘ٛب  ٚؼفزبؼ٘بي ِبظؼأٗ ضٛظ ؼا ثٕٛيكيع .ثؽاي چٕع ٘فزٗ ِؽالت ضٛظ ثبنيع  ٚاگؽ
انزجب٘ي اؾ نّب قؽؾظ آْ ؼا ثٗ فٙؽقذ اضبفٗ وٕيع .اگؽ ٚالقب ندبؿ ٘كزيع اؾ ّ٘كؽربْ ثطٛا٘يع ِٛاؼظي
ؼا پيهٕٙبظ وٕع وٗ ثبيع ثٗ فٙؽقذ اضبفٗ نٛظ! ِّىٓ اقذ اؾ ثٍٕعي ايٓ فٙؽقذ رقدت وٕيع اٌٚيٓ گبَ ظؼ
رغييؽ ؼفزبؼ نّب آگبٖ نعْ ثٗ آْ اقذ.

 - 6ثب ًْسشربٌ دسثبسح َقص يبدس ٔ پسشي كّ ثب ْى ثبصي ييكُيذ صحجذ كُيذ ٔ دس يك
گشِٔ فعبنيذ كشدِ يك ساثطّ ثبنغ ايجبد كُيذ.
پيهٕٙبظ ِيوُٕ ايٓ وزبة ؼا ثٗ ّ٘كؽربْ ثع٘يع ظؼ ايٓ يٛؼد اِ ٚيرٛأع نّب  ٚضٛظ ؼا ثٙزؽ ظؼن وٕع.
ثسث٘بيي خعي ظؼثبؼح ٘ؽ چٗ رب وٕ ْٛضٛأعٖايع يٛؼد ظ٘يع ٔ ٚزيدٗ آْ ؼا اؾ ا ٚثپؽقيع .قپف رٛافك وٕيع
ؼّٕ٘ٛظ٘بي ُ٘ ظيگؽ ؼا ظؼ ؼاقزبي ضٍك ؼاثغٗاي ثبٌغ اضػ وؽظٖ  ٚاؾ آْ٘ب ثٙؽٖثؽظاؼي وٕيع.

 - 7ثبثذ قذو ثبضيذ
الؾَ اقذ ظؼ ظٔجبي وؽظْ لٛأيٓ خعيعربْ  ٚاخزٕبة اؾ انزجب٘بد گػنزٗ ثبثذ لعغَ ثبنيع ثعٔ ْٚگؽأي
ظؼثبؼح فٛالت رقٙعارزبْ ثٗ آْ٘ب پبيجٕع ثبنيع.

اضزجبِ دٔو
صٌْب اص خٕد گزضزگي ثسيبسي َطبٌ دادِ اص خٕاسزّْبي خٕد دس صَذگي ييگزسَذ ٔ خٕد سا
َسجذ ثّ يشدْب دس دسجخ دٔو اًْيذ قشاس ييدُْذ.

نّب چٕع قبفذ يؽف آِبظ ّٔٛظْ يه نبَ ِطًٛو ،يقٕي فيٍخ قفؽٖ ِب٘ي ،ثؽاي ّ٘كؽربْ
وؽظٖايع .ظؼ زبي آٚؼظْ ظٚثهمبة قؽ ِيؿ ٘كزيع وٗ ِزٛخٗ ِينٛيع يىي اؾ پؽـ٘بي ِب٘ي ثؿؼگرؽ اؾ
ظيگؽي اقذ .فؽٌ وٕيع نّب ّ٘ ٚكؽربْ ٘ؽ ظ ٚانزٙبيزبْ ثؽاثؽ اقذ پؽـ ثؿؼگرؽ ؼا ثٗ اِ ٚيظ٘يع يب آْ
ؼا ثؽاي ضٛظ ٔگٗ ِيظاؼيع؟
ثكيبؼي اؾ ؾْ٘بيي وٗ ِٓ ايٓ قٛاي ؼا اؾ آْ٘ب پؽقيعَ فٛؼا پػيؽفزٕع وٗ ززي ٔجبيع ظؼثبؼٖ ايٓ ٚضقيذ
فىؽ وٕٕع.اٌجزٗ وٗ آْ٘ب پؽـ ثؿؼگرؽ ؼا ثٗ ِؽظ ِيظاظٔع ؾيؽا آْ٘ب فبظد وؽظٖ ثٛظٔع اٚي ثٗ ِؽظ٘ب اّ٘يذ
ظٕ٘ع  ٚثقع ثٗ ضٛظنبْ ظؼ ٚالـ ثكيبؼي اؾ ؾْ٘بيي وٗ ِٓ ثب آْ٘ب ًِبزجٗ وؽظَ گفزٕع وٗ آْ٘ب ٚالقب اؾ ايٓ
وٗ پؽـ ثؿؼگرؽ ؼا ثؽظاؼٔع ،ازكبـ گٕبٖ ِيوٕٕع :آْ٘ب ٚاژٖ٘بيي ُ٘ چ ْٛضٛظضٛاٖ ،وٕف  ٚثيِسجذ ؼا
ثؽاي رٛييف ايٓ ٚضقيذ ثٗ وبؼ ِيثؽظٔع.

چشا صٌْب خٕد سا دس سٔاثططبٌ قشثبَي ييكُُذ
نبيع ايٓ قؤاي غيؽ ضؽؼٚي ثٗ ٔؾؽ ثؽقعّ٘ .بْعٛؼ وٗ يىي اؾ ظٚقزبُٔ ِيگفذ« :فؿيؿَ لؽثبٔي اقُ
ظ ِٓ َٚاقذ!» ظاليٍي ٚخٛظ ظاؼظ وٗ ؾْ٘ب ضٛظ ؼا ضيٍي ؼازذ لؽثبٔي ِؽظ٘ب ِيوٕٕع.
ِؽظ٘ب اؾ ِب أزؾبؼ ظاؼٔع وٗ ثقع اؾ آْ٘ب ثٗ ضٛظ اّ٘يذ ظ٘يُ آْ٘ب ٘ؿاؼاْ قبي اقذ يبظ گؽفزٗأع ثٗ
ؾْ٘ب ثٗ فٕٛاْ نٙؽٔٚعاْ ظؼخٗ ٚ 2وُ اّ٘يذرؽ ٔگبٖ وٕٕع ؼٚي ُ٘ ؼفزٗ ِب ظؼ ظٔيبيي ؾٔعگي ِيوٕيُ وٗ ظؼ
ثكيبؼي اؾ وهٛؼ٘ب  ،ؾْ٘ب ٕ٘ٛؾ ِدجٛؼٔع ثٗ ٔهبٔخ اعبفذ  ٚفؽِبْثؽظاؼي ظؼ ضيبثبْ ،پهذ قؽ ّ٘كؽنبْ
زؽوذ وٕٕع .ثٕبثؽايٓ آيب رقدت ظاؼظ ِؽظ٘ب اؾ ِب أزؾبؼ ظانزٗ ثبنٕع رٕٙب وكي ثبنيُ وٗ ثبيع ضٛظ ؼا لؽثبٔي
وٕيُ؟
ِب ثٗ فٕٛاْ ؾْ يبظ گؽفزٗايُ وٗ ضٛظ ؼا ظؼ ظؼخخ ظ َٚاّ٘يذ لؽاؼ ظ٘يُ.
ِبظؼ٘ب ِٚبظؼثؿؼگ٘بي ثكيبؼي ؼا ظيعٖايُ وٗ اقزقعاظ٘ب ،فاللٗ٘ب ،ضٛاقزٗ ٘ب  ٚزؽفٗ٘بي ضٛظ ؼا فعا
ِيوؽظٔع رب ّ٘بٕٔع يه ظقزگبٖ زّبيزي ثؽاي پعؼاْ أدبَ ٚؽيفٗ وٕٕع .آْ٘ب ثٗ ِب يبظ ظاظٖأع وٗ اٚي ثٗ ضٛظ
اّ٘يذ ظاظْ «فٍّي ضٛظضٛا٘بٔٗ» اقذ.
ِب ثٗ خبي ايٓ وٗ ثٗ ظٔجبي ضٛاقزٗ٘بي ٚالقي ضٛظ ثبنيُ ثٗ «لؽثبٔي نعْ» ثٗ فٕٛاْ ٔٛفي ِٛفميذ
خٍ ٖٛثيهزؽي ِيظ٘يُ  .نبيع گفزٓ ايٓ خٍّٗ ثكيبؼ آقبْرؽ اقذ وٗ «ضٛة ِٓ ِعؼوُ ؼا گؽفزُ  ٚيه
ٚويً نعَ اِب رٕٙب ثٗ ضبعؽ ٕ٘ؽي ؾِبٔي وٗ ظؼ ظأهىعح زمٛق ثٛظ ِيضٛاقزُ آْ خب ثبنُ .ثٕبثؽايٓ
رًّيُ گؽفزُ اؾ ضٛاقزٗ٘بي ضٛظ ثگػؼَ  ٚضٛظ ؼا لؽثبٔي وُٕ»

َزبيج قشثبَي ضذٌ ثشاي عطق
ٕ٘گبِي وٗ نّب ضٛظ ؼا ثؽاي فهك لؽثبٔي ِيوٕيع  ٚظؼ ؼٚاثظربْ ثقع اؾ ّ٘كؽ ثٗ ضٛظ اّ٘يذ
ِيظ٘يع ثبٚؼربْ ِينٛظ وٗ ّ٘كؽربْ ثيهزؽ نّب ؼا ظٚقذ ضٛا٘ع ظانذ .ايٓ ِكئٍٗ ِّىٓ اقذ
ارفبق ثيفزع يب ٔيفزع ،اِب ِكئٍٗاي وٗ ززّب ارفبق ضٛا٘ع افزبظ ايٓ اقذ وٗ :

ُْگبيي كّ ضًب اص خٕد ٔ خٕاسزّْبيزبٌ ييگزسيذ رب ثيطزش يٕس عالقخ ديگشي قشاس گيشيذ ثّ
ًْبٌ رشريت خٕدسا كًزش دٔسذ خٕاْيذ داضذ.
٘ؽ ٚلذ اؾ فاللٗ ،ظٚقذ يب آؼؾٚيي ظقذ ِيوهيع ثٗ اِيع ايٓ وٗ فهك ِؽظي ؼا ٔكجذ ثٗ ضٛظ
افؿايم ظ٘يع ثطهي اؾ ٚخٛظ ضٛظ ؼا ظٚؼ ِيؼيؿيع٘ .ؽ چٗ ثيهزؽ ضٛظ ؼا لؽثبٔي وٕيع وّزؽ چيؿي اؾ نّب
ثبلي ضٛا٘ع ِبٔع رب ايٓ وٗ يه ؼٚؾ اؾ ضٛاة ثيعاؼ ِينٛيع  ٚازكبـ ِيوٕيع ضبٌي نعٖايع  ٚچيؿي اؾ
نّب ثبلي ّٔبٔعٖ اقذ .اؾ رّبَ ظٌجكزگي٘بي ض ٛظقذ وهيعٖايع رب ثيهزؽ ِٛؼظ لجٛي ٚالـ نٛيع  ٚظؼ
ايٓ ؼٔٚع ٚخٛظ ضٛظ يقٕي ِب٘يذ ؾْ ثٛظٔزبْ ؼا اؾ ظقذ ظاظٖايع.
ايٓ اؾ ظقذ ظاظْ رمؽيجب ّ٘يهٗ ثب ضهُ  ٚافكؽظگي ّ٘ؽاٖ ِينٛظ .نّب ثٗ ضبعؽ وبؼي وٗ أدبَ
ظاظٖايع ٚثٗ ضبعؽ اؾ ظقذ ظاظْ ثيم اؾ أعاؾٖ ِٕبفذ عجـ  ٚفؿد ٔففربْ افكؽظٖ ِ ٚ ،زٕفؽ ضٛا٘يع ثٛظ.
ّ٘يٓ عٛؼ اؾ ِؽظي وٗ ؾٔعگي ضٛظ ؼا فعاي ا ٚوؽظٖايع ِؽظي وٗ ٘ؽگؿ آْ گ ٗٔٛوٗ نّب ِيضٛاقزيع ثٗ

نّب فهك ٔٛؼؾيعٖ ٔيؿ ثكيبؼ ثيؿاؼ ِ ٚزٕفؽ ِينٛيع.

ساِحم  :چگَّٕ اص قشثبَي كشدٌ خٕد دس سٔاثطربٌ دسذ ثكطيذ
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فٙؽقزي اؾ رّبَ نيٖ٘ٛبيي وٗ ضٛظ ؼا ظؼ ٘ؽ ؼاثغٗاي ثؽاي ظٚقذ ظانزٓ لؽثبٔي وؽظٖايع
فؽاُ٘ آٚؼيع .اٌجزٗ رّؽيٓ خبٌجي ثؽاي أدبَ ظاظْ ٔيكذ .اِب ِٓ آْ ؼا ثٗ فٕٛاْ يه ؼٚل پيهٕٙبظ
ِيوُٕ رب ثٗ أعاؾح وبفي ِزٕفؽ  ٚرسؽيه نٛيع  ٚاؾ ايٓ ؼٚل وٗ ضٛظ ؼا ظؼ ظؼخٗ ظ َٚاّ٘يذ لؽاؼ
ظ٘يع يه ثبؼ ثؽاي ّ٘يهٗ ظقذ ثىهيع.

.2

فٙؽقزي اؾ افؽاظ  ،فاللٗ٘ب ،فقبٌيذ٘ب  ٚفمبيعي وٗ ثؽاي نّب ِ٘ ُٙكزٕع فؽاُ٘ آٚؼيع .ايٓ اِؽ
ثٗ نّب وّه ِيوٕع ثٗ ضبعؽ آٚؼيع وٗ چٗ وكي ٘كزيع  ٚثٗ چٗ چيؿ٘بيي رٛخٗ ِيوٕيع ثؽاي
نّب ثكيبؼ ظنٛاؼ ضٛا٘ع ثٛظ ضٛظ ؼا ِزمبفع وٕيع وٗ ٚالقب اؾ ِكبثمٗ ظٚچؽضٗقٛاؼي ِب٘يگيؽي
يب خّـاٚؼي رّجؽ  ٚيب ٘ؽ فقبٌيذ ظيگؽي وٗ ِؽظ ثقعي ؾٔعگي نّب ظؼ آْ فقبٌيذ ظاؼظ ٚالقب ٌػد
ثجؽيع.
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ثؽاي ضٛاقزٗ٘ب  ٚآؼؾ٘ٚبي ضٛظ اّ٘يذ لبئً نٛيع ثٗ ايٓ رؽريت ِيرٛأيع ظؼ ْٚضٛظ ؼا پؽ ثجيٕيع ٚ
ّ٘بٕٔع يه آفزبة پؽقذ ازكبقبري  ٚضبٌي ٔجبنيع وٗ ِٕزؾؽ اقذ ِؽظي ا ٚؼا پؽ وٕع ٘ؽ چٗ ثٗ
فٕٛاْ يه ؾْ ،وبًِرؽ ثبنيع اززّبي وّزؽي ظاؼظ وٗ ثٗ ظٔجبي افزجبؼ  ٚاؼؾل ضيبٌي ّ٘بٕٔع يه
ظاٚعٍت ِكزقع لؽثبٔي نعْ ،ظؼ ِكيؽ ؼٚاثغزبْ زؽوذ وٕيع .ظؼ فًً پبيبٔي وزبة پيهٕٙبظاري
ثٗ نّب ضٛاُ٘ ظاظ رب رجعيً ثٗ ّ٘بْ ؾْ ِمزعؼي نٛيع وٗ نبيكزٗ آْ ٘كزيع.

اضزجبِ سٕو
صٌْب عبضق رٕاَبيي ثبنقٕح يك يشد ييضَٕذ
آيب رب وٕ ْٛثٗ ضٛظگفزٗايع وٗ ثب ِمعاؼ وّي ؾِبْ  ٚوبؼ  ٚرالل ِؽظي وٗ ظٚقذ ظاؼيع ثٗ فؽظ ِٛؼظ فاللٗ
نّب رجعيً ضٛا٘ع نع؟
آيب رب وٕ ْٛازكبـ وؽظٖايع فٍذ ايٓ وٗ ّ٘كؽ نّب ِٛفك ٔجٛظٖ ايٓ اقذ وٗ لجً اؾ آنٕبيي ثب نّب
وكي ؼا ٔعانزٗ وٗ ٚالقب ا ٚؼا ظٚقذ ثعاؼظ  ٚاؾ ا ٚزّبيذ وٕع؟
نّب ؼا ّٔيظأُ اِب ايٓ قٛاالد ثٗ نىً ٔبؼازذوٕٕعٖاي ثؽاي ِٓ آنٕب ٘كزٕعّ٘.يٓ اٚاضؽ ِٓ ُ٘
انزجبٖ ق َٛؼا ِؽرىت نعَ  ٚفبنك رٛأبيي٘بي ثبٌم ٖٛيه ِؽظ نعَ ٚوبؼي ؼا آغبؾ وؽظَ وٗ ظؼ آْ
ِزطًى نعٖ ثٛظَ .ثٗ ايٓ رؽريت وٗ ِؽظأي ؼا وٗ ثٗ زّبيذ ٔيبؾ ظانزٕع پيعا ِيوؽظَ  ٚثٗ آْ٘ب وّه
ِيوؽظَ رب ثٗ ا٘عافهبٔجؽقٕع.
ظؼ ثقضي ِٛالـ رالل٘بيُ ِٛثؽ ثٛظٖ ِ ٚؽظ ِٛفك ِينع.ظؼ ثقضي ِٛالـ ُ٘ رالل٘بيُ ثب نىكذ
ؼٚثٗؼِ ٚينع  .اِب ّ٘يهٗ ارفبق ِهبثٙي ظؼ ؾٔعگياَ ؼش ِيظاظ ِدجٛؼ ثٛظَ ثٗ ضبعؽ رالل ثؽاي ٔدبد
ظيگؽي اؾ زؽفٗ  ٚضٛاقزٗ٘بي ضٛظَ ظقذ ثىهُ.
رب آْ خبيي وٗ ثٗ ضبعؽ ِيآٚؼَ ّ٘يهٗ ِؽظ٘بيي ؼا أزطبة ِيوؽظَ وٗ ظؼ ثطم٘بيي اؾ ؾٔعگي نبْ

ٔيبؾ ثٗ وّه ظانزٕع .ثؽضي اؾ آْ٘ب اؾ ٌسبػ فبعفي ثبيع فقبي ِينعٔع .ثؽضي ٔيبؾ ظانزٕع وٗ ظؼظ٘بي
ثبؾِبٔعٖ اؾ ظٚؼاْ قطذ وٛظوينبْ اٌزيبَ يبثع .ثؽضي ٔيبؾ ظانزٕع وٗ اؾ رقًٍ ِ ٚكبِسٗ ظقذ ثىهٕع .ظؼ
وبؼ٘بيهبْ ِٕؾُ ثبنٕع  ٚاؾ اقزقعاظ٘بيهبْ ظؼ خٙذ پٛي ظؼ آٚؼظْ اقزفبظٖ وٕٕع .ثؽضي ٔيبؾ ظانزٕع
رٛأبيي٘بي ضٛظ ؼا ظؼ يسجذ وؽظْ  ٚيب ِٙبؼد٘بيهبْ ؼا ظؼ ٔٛنزٓ افؿايم ظٕ٘ع  ٚيب يبظ ثگيؽٔع وٗ چغٛؼ
ٌجبـ ثپٛنٕع  ٚيب چغٛؼ يه فبنك زٛاـ خّـ ثبنٕع .اؾ ايٓ ؼ ٚثٗ ٔدبد آْ٘ب ِيآِعَ .ؼاٖ ظؼقذ ؼا ثٗ
آْ٘ب پيهٕٙبظ ِيوؽظَ ًٔ ٚيسذنبْ ِيوؽظَ وٗ ؼاٖزٍي ثؽاي آنفزگي  ٚقؽظؼگّي ضٛظ پيعا وٕٕع.
فهك ،پٛي أؽژي ًٔ ٚيسزُ ؼا ثٗ آْ٘ب فؽضٗ ِي وؽظَ .ظٚقزبْ  ٚضبٔٛاظٖاَ ٔبؼضبيزي ضٛظ ؼا ٔهبْ
ِيظاظٔع  ٚثٗ ِٓ ِيگفزٕع وٗ ِٓ ٚلذ ضٛظ ؼا ثيٛٙظٖ يؽف ِيوٌُٕٚ .ي ايٓ ِكئٍٗ ثبفث ّٔينع اؾ
وبؼَ ظقذ ثىهُ .ززي اگؽ ثٗ ٔؾؽ ِيؼقيع وٗ ِؽظ٘ب ٘يچ پيهؽفزي ّٔيوٕٕع  ٚيب ايٓ وٗ ثٗ ٔؾؽ
ّٔيؼقع ثٗ وّه ِٓ اززيبخي ظانزٗ ثبنٕع ظقذ ّٔيوهيعَ .ثب ٚخٛظ ايٓ ِكبئً ثب ضٛظ فٙعي ثكزٗ
ثٛظَ  ٚرقٙعي ظانزُ.
ٚلزي ثٗ فمت ثؽِيگؽظَ ِزٛخٗ ِين َٛوٗ ٘ؽ ٚلذ ثب وكي ؼاثغٗ ٔعانزُ فمظ ظؼ زبي پؽظاضزٓ ثٗ
ِٛضٛفي ثٛظَ يقٕي ٚلزي ثب ِؽظي ظؼ اؼرجبط ٔجٛظَ ضٛظ ؼا ٚلف ٘عفي ِيوؽظَ.

يٍ عبضق خٕد يشد َطذو  ،ثهكّ عبضق رٕاَبيي ثبنقِٕ أ ضذو.
ثقع اؾ قبي٘ب يبـ ،أعٔ ٚ ٖٚباِيعي ،يه ؼٚؾ يجر اؾ ضٛاة ثيعاؼ نعَ ِ ٚزٛخٗ نعَ وٗ ظؼ اٚايً
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ال ثٗ ا٘عاف نغٍياَ ٔؽقيعٖاَ .ظؼ آْ ؾِبْ ثٛظ وٗ ثٗ ضٛظَ گفزُ :
قبٌگي ثٗ قؽ ِيثؽَ ٕٛ٘ ٚؾ وبِ ً
«ثبؼثبؼا اگؽ ر ٛززي ٔيّي اؾ أؽژي ،ضالليذ  ٚرقٙع ضٛظ ؼا وٗ ثؽاي نىٛفبيي اقزقعاظ ِؽظ٘ب اضزًبو
ظاظي؛ ،ثٗ ا٘عاف  ٚؾٔعگي ضٛظ اضزًبو ِيظاظي ِقٍٔ َٛجٛظ رب چٗ أعاؾٖ ِيرٛأكزي ِٛفك  ٚؼاضي
ثبني!  ٚايٓ ظؼقذ ّ٘بْ وبؼي ثٛظ وٗ ِٓ أدبَ ظاظَ  ٚنّب ظؼ زبي زبضؽ ثطهي اؾ ٔزبيح آْ ؼا ثب ِغبٌقخ
ايٓ وزبة ردؽثٗ ِيوٕيع.

چشا صٌْب عبضق رٕاَبيي ثبنقٕح يشد ييضَٕذ.
ِ ب ٚلزي ضٛظ ؼا ِكئٛي وّه ثٗ نطى ظيگؽي ِيظأيُ اؾ رٛخٗ ثٗ ؾٔعگي  ٚؼٚثٗؼ ٚنعْ ثب رمعيؽ
ضٛيم ضٛظظاؼي ِيوٕيُ.
 ثب ٔهبْ ظاظْ ايٓ وٗ چمعؼ ِٛثؽ  ،ثب ِسجذ  ٚيجٛؼ ٘كزيُ ٔكجذ ثٗ ضٛظ ازكبـ ضٛثي ِيوٕيُ.
ٕ٘ گبِي وٗ ّ٘كؽِبْ ظؼ آضؽ ثٗ نيٖٛاي وٗ ِب فىؽ ِيوؽظيُ ؼفزبؼ ّٔيوٕع ازكبـ ِيوٕيُ وٗ
يه ثبؾٔعٖايُ  ٚضٛظؼا ثٗ ضبعؽ ثيظلزي ِدبؾاد  ٚقؽؾٔم ِيوٕيُ.
 ؾْ٘ب ظٚقذ ظاؼٔع ظؼ ثقضي چيؿ٘ب رغييؽاري ايدبظ وؽظٖ ،آٔٙب ؼا ثٙزؽ وٕٕع ِب رغييؽ ايدبظ وؽظْ ظؼ ضبٔٗ ،
ِٛي انطبو يب ٘ؽ چيؿ ظيگؽ ؼا ظٚقزعاؼيُ! ِب ثٗ ضبعؽ ِيٍي وٗ ظؼ ٚخٛظِبْ ٘كذ ايٓ زبٌذ ؼا
ايدبظ ِيوٕيُ وٗ ثكيبؼ عجيقي اقذ ثؽاي يه ؾْ ظنٛاؼ اقذ وٗ ٔكجذ ثٗ پيهؽفذ  ٚثٙجٛظ
چيؿي ثيرفبٚد ثبنع.

ساِحم :چگَّٕ اص گشايص ثّ رٕاَبييْبي ثبنقِٕ يك يشد پشْيض كُيى
اخبؾٖ ظ٘يع ثٗ فٕٛاْ وكي وٗ ِقزبظ ثٗ ٔدبد ظيگؽاْ ثٛظٖ  ٚاؾ ايٓ وبؼ ظقذ ثؽظانزٗ ظؼ ضًٛو ؼ٘بيي
اؾ ايٓ ِٛضٛؿ ظؼظآٚؼ پيهٕٙبظاري ثٗ نّب ثعُ٘.
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رّبَ أؽژي ضالق ضٛظ ؼا اٚي ثؽ ؾٔعگي  ٚزؽفخ ضٛظ  ٗٔ ٚؾٔعگي  ٚزؽفخ ّ٘كؽربْ ِقغٛف ثعاؼيع .
فٙؽقزي اؾ ضٛاقزٗ٘ب ٚا٘عاف ضٛظ  ٚثؽٔبِٗاي ِهطى ثؽاي ؼقيعْ ثٗ آْ٘ب رٙيٗ وٕيع .ثٗ
ثؽٔبِخ ضٛظربْ فىؽ وٕيع ِ ٚؽالت ثبنيع اؾ ِٛضٛؿ ايٍي ظٚؼ ٔهٛيعِ .ثال اگؽ نّب ثؽاي نؽوذ ظؼ
يه خٍكٗ ِ ُٙرٍٛيؿئٛي وٗ ِيرٛأع ثٗ نّب ظؼ خػة ِهزؽي٘بي ثيهزؽ وّه وٕع ثؽٔبِٗؼيؿي
وؽظٖايع اِب ٔبِؿظربْ ثؽاي ِؽرت وؽظْ آپبؼرّبٔم ثٗ وّه اززيبج ظاؼظ ثٗ خٍكٗربْ ثؽٚيع ززي لجً
اؾ ايٓ وٗ ٚاؼظ ؼٚاثظ خعيعي نٛيع ثؽاي ضٛظِهطى وٕيع وٗ ظؼ ؾٔعگي چٗ ِيضٛا٘يع ثٕبثؽايٓ
اثزعا ثؽٔبِٗيزبْ ثؽايزبْ اّ٘يذ ضٛا٘ع ظانذ.
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فٙؽقزي رٙيٗ وٕيع رّبَ چيؿ٘بيي ؼا وٗ ثٗ ضبعؽ وّه ثٗ زً ِهىالد ِؽظ٘ب اؾ آْ٘ب ظؼ ؾٔعگي
يؽفٕؾؽ ِيوٕيع يبظظانذ ّٔبييع .نّب اغٍت آگبٖ ٔيكزيع وٗ ظؼ ِكيؽ زً ِهىالد ِؽظ٘ب رب
چٗ أعاؾٖ اؾ فٛاعف  ٚضٛاقزٗ٘بي ضٛظربْ چهُ پٛني ِيوٕيع .رٙيخ يه فٙؽقذ ثٗ نّب
وّه ِيوٕع رٛخٗ ضٛظ ؼا ثٗ ايٓ ثطم٘بي ِغفٛي ِبٔعٖ ِقغٛف وٕيع.

.3

ِؽظي ؼا ثيبثيع وٗ ظٚقذ ظاؼظ ِكئٌٛيذ ايالذ ضٛظ ؼا ثٗ فٙعٖ گيؽظ ظؼ ايٓ يٛؼد نّب ِدجٛؼ
ّٔينٛيع وبؼ٘بيم ؼا أدبَ ظ٘يع٘ .يچگِ ٗٔٛهىٍي ظؼ ؾِيٕٗ زّبيذ اؾ ِؽظ ِٛؼظ فاللٗربْ ظؼ
ِكيؽ ؼنع فؽظي ال  ٚوّه ثٗ ا ٚثؽاي ايدبظ رغييؽاد ِغٍٛة ٚخٛظ ٔعاؼظٕ٘.گبِي وٗ ظٔ ٚفؽ ٚالقبً
ّ٘عيگؽ ؼا ظٚقذ ظاؼٔع ٘ؽ يه ثٗ ظيگؽي ظؼ نىٛفبقبؾي ايٓ اقزقعاظ پٕٙبْ وّه ِيوٕع ،اِب
ِ ُٙاقذ وٗ ثٗ يٛؼد يه ريُ فًّ وٕيع .يقٕي ّ٘بْعٛؼ وٗ ّ٘كؽربْ ِزقٙع ثٗ ايالذ ضٛظ
اقذ نّب ُ٘ ِزقٙع ثٗ أدبَ ايٓ وبؼ ثبنيع.

اضزجبِ چٓبسو
صٌْب ايزيبص ٔ ضبيسزگي خٕد سا پُٓبٌ ييكُُذ
آيب ايٓ فبظد ثع ؼا ظاؼيع وٗ ضٛظ ؼا خٍٛي ِؽظي وٗ ظٚقذ ظاؼيع وٛچه وٕيع؟
آيب ٕ٘گبِي وٗ اؾ نّب رمعيؽ  ٚرّديع ِينٛظ ثٗ قطزي ِيرٛأيع آْ ؼا ثبٚؼ وٕيع؟
آيب اقزقعاظ٘ب  ٚرٛأبيي٘بيي ظاؼيع وٗ نؽيه ؾٔعگيربْ ٔكجذ ثٗ آْ٘ب آگبٖ ٔجبنع؟
ثكيبؼي اؾ ؾْ٘ب آْ لعؼ ؼازذ  ٚعجيقي ِؽرىت انزجبٖ چٙبؼَ ِينٔٛع وٗ ززي ضٛظنبْ ُ٘ ِزٛخٗ
ّٔينٔٛع وٗ ظاؼٔع انزجبٖ ِيوٕٕع ِب اِزيبؾادِٙ ،بؼد٘ب  ٚرٛأبيي٘بي ضٛظ ؼا پٕٙبْ ِيوٕيُ رب اؾ رٙعيع
وؽظْ ّ٘كؽِبْ ضٛظظاؼي وٕيُ  ٚوبؼي وٕيُ وٗ ا ٚازكبـ ثٙزؽي اؾ ضٛظ ظانزٗ ثبنعِ .ب ايٓ وبؼ ؼا ثٗ
نيٖ٘ٛبي ِطزٍفي أدبَ ِيظ٘يُ.

چشا ايزيبصاد ٔ ضبيسزگيْبي خٕد سا پُٓبٌ ييكُيى
ِ -1ب اِزيبؾاد  ٚنبيكزگي٘بي ضٛظ ؼا پٕٙبْ ِيوٕيُ چؽا وٗ فىؽ ِيوٕيُ ظؼ ايٓ زبٌذ ِؽظ٘ب ثيهزؽ
ِب ؼا ظٚقذ ضٛإ٘ع ظانذ.
ِب ثٗ فٕٛاْ ؾِْ ،ميع نعٖايُ وبؼي وٕيُ ّ٘كؽاِْبْ ازكبـ وٕٕع اؾ ِب ثب٘ٛلرؽ  ٚثٙزؽٔع رب ِغّئٓ
نٛيُ وٗ آْ٘ب ِب ؼا ظٚقزعاؼٔع.
ِب ثب ايٓ ثبٚؼ پب ثٗ فؽيٗ ؼٚاثظ ِيگػاؼيُ وٗ اگؽ ضيٍي ضٛة  ٚفبٌي ظؼ ثؽاثؽ ِؽظي ؽب٘ؽ نٛيُ ا ٚثب ِب
ثٛظْ ؼا ظٚقذ ٔطٛا٘ع ظانذ  ٚاؾ ايٓ ؼ ٚرالل ِيوٕيُ وبؼي وٕيُ ِؽظ٘ب ثٙزؽ اؾ آْ وكي وٗ ٘كزٕع ثٗ
ٔؾؽ ثؽقٕع ٔ ٚيؿ وبؼي ِيوٕيُ ضٛظ ثعرؽ اؾ آْ چٗ ٘كزٕع ثٗ ٔؾؽ ثؽقيُ.
ثٗ يبظ ِيآٚؼَ ؾِبٔي وٗ ٕ٘ٛؾ ظأم آِٛؾ قبي ق َٛظثيؽقزبْ ثٛظَ ِبظؼَ ثٗ ِٓ ِيگفذ وٗ ٘ؽ چٗ
ِٛفكرؽ  ٚثب ِٙبؼدرؽ ِينعَ ِؽظَ ثيهزؽ ثٗ ِٓ زكبظد ِيٚؼؾيعٔع .ظٚقزبْ وّزؽي ظانزُ  ٚايٓ وٗ
ثبيع ِؽالت ِيثٛظَ ثب اقزقعاظ٘بيي وٗ ظاؼَ رٛي ظي ظيگؽاْ ؼا ضبٌي ٔىُٕ .إِ ٚؾٛؼ ثعي ٔعانذ ِٓ
ّٔيرٛأُ ثگٛيُ وٗ ثؽضي اؾ ايٓ فىفاٌقًّ٘ب ؼا ظؼ ؾٔعگياَ ردؽثٗ ٔىؽظٖاَ اِب ا ٚفمظ يه فٍكفٗ ضٛظ وُ
ثيٕبٔٗاي ؼا أزمبي ِيظاظ وٗ ِبظؼل ثٗ ا ٚآِٛضزٗ ثٛظ ٚايٓ چيؿي اقذ وٗ ثكيبؼي اؾ ِب ّ٘ؿِبْ ثب آِٛضزٓ
آْ ثؿؼگ نعٖايُ .يه ؾْ ٔجبيع ضيٍي ضٛة  ٚفبٌي ثٗ ٔؾؽ ثؽقع ايٓ ِكئٍٗ ايال ؾٔبٔٗ يب خػاة ٔيكذ.
صٌْب دس رالش ثشاي ايٍ كّ «دخزشْبي خٕثي» ثبضُذ عظًذ ٔ ثضسگي خٕد سا يخفي َگبِ
ييداسَذ.
چؽا پٕٙبْ وؽظْ نبيكزگي٘بيزبْ ظؼ ؾٔعگي ِٛثؽ  ٚضبِٓ ِٛفميذ ٔيكذ.
.1

پٕٙبْ وؽظْ نبيكزگيربْ ثبفث اؾ ثيٓ ؼفزٓ فهك ظؼ ؼٚاثظ ِينٛظٕ٘ .گبِي وٗ ِب
ِٙبؼد٘بيّبْ ؼا وّؽٔگ ٔهبْ ظاظٖ  ٚاِزيبؾاد ضٛظ ؼا اؾ ِؽظ ِطفي ٔگبٖ ِيظاؼيُ ثب ايٓ وبؼ ضٛظ ؼا
ظؼ ٔؾؽ ِؽظ ِٛؼظ فاللِٗبْ وُضغؽرؽ  ٚخػاةرؽ ّٔيقبؾيُ ثٍىٗ ظؼ ٚالـ ضالف ايٓ ِكئٍٗ ؼش
ِيظ٘ع.

ِؽظ٘ب ثب ِهب٘عٖ نبيكزگي  ،ازكبـ ؼضبيذ ثيهزؽي ِيوٕٕع  ٚثٗ ٚاقغٗ ضقف ٔ ٚبرٛأي فاللٗ ٚ
ِيً ضٛظ ؼا اؾ ظقذ ِيظٕ٘ع.
.2

ٚلزي فبظد ِيوٕيع نبيكزگيربْ ؼا اؾ ِؽظ٘ب پٕٙبْ وٕيع ايٓ نبيكزگي اؾ ضٛظربْ ُ٘ پٕٙبْ
ِيِبٔع.

ايٓ ِثً وٗ ِيگٛيع ٚلزي وكي يب چيؿي ؼا ّٔيثيٕيع ثٗ آْ رٛخٗ  ٚفىؽ ُ٘ ّٔيوٕيع لغقب ظؼ ِٛؼ
انزجبٖ چٙبؼَ يعق ِيوٕع ٘ؽ چٗ ثيهزؽِٙبؼد٘بي ضٛظ ؼا ظؼ ثؽاثؽ ظيگؽاْ وُ اّ٘يذ خٍ ٖٛظ٘يع ضٛظ ٔيؿ
وّزؽ آْ٘ب ؼا ثٗ ضبعؽ ضٛا٘يع آٚؼظ رب ايٓ وٗ قؽأدبَ نبْ  ٚثؿؼگي ضٛظ ؼا اؾ ظقذ ِيظ٘يع.
ساِحم  :چگَّٕ ضبيسزگي خٕد سا پُٓبٌ َكُيى
.1

فٙؽقزي اؾ رّبِي اقزقعاظ٘ب ،رٛأبيي٘ب ،افزطبؼاد ِٙ ،بؼد٘ب  ٚيفبد ٔيىٛي ضٛظ فؽاُ٘ آٚؼيع ٚ
نؽيه ؾٔعگيربْ ؼا ظؼ ايٓ وبؼ قٙيُ وٕيع.

ِٓ ايٓ ِبِٛؼيذ ؼا ثٗ ؾْ٘بيي وٗ ثٗ قّيٕبؼ٘بيُ ِيآِعٔع ِيظاظَ  ٚظاقزبْ٘بي فديجي ظؼثبؼح

ٔزبيدي وٗ ثٗ ظقذ ِيآِع نٕيعٖاَ .ثكيبؼي اؾ ؾْ٘ب گؿاؼل ِيوٕٕع وٗ ٔٛنزٓ ضًٛييبد ،رٛأبيي٘ب ٚ
ِٛفميذ٘ب ِكبئٍي ؼا ثٗ يبظنبْ ِيآٚؼظ وٗ آْ٘ب ثٗ وٍي فؽاِٛل وؽظٖ ثٛظٔع ِ ٚغّئٕب ٘ؽگؿ ظؼ ِٛؼظ آْ
ثب نؽيه ؾٔعگينبْ يسجذ ٔىؽظٖ ثٛظٔع ِؽظ٘ب گؿاؼل ِيوٕٕع وٗ نگفذ ؾظٖ  ٚضٛنسبي ِينٔٛع وٗ
ضًٛييبد ثيهزؽي اؾ ؾْ٘بي ِٛؼ فاللٗ ضٛظ وهف وٕٕع.
.2

ظؼ ٕ٘گبَ ؼظ وؽظْ رقؽيف  ٚرّديع٘ب رسميؽ ضٛظ ،يب ثياّ٘يذ خٍ ٖٛظاظْ ِٛفميذ٘بيزبْ ِچ ضٛظ ؼا
ثگيؽيع  ٚرالل وٕيع نبْ  ٚثؿؼگي ضٛظ ؼا خهٓ ثگيؽيع.

ٕ٘گبِي وٗ ِزٛخٗ نٛيع چٗ ِٛالـ انزجبٖ چٙبؼَ ؼا ِؽرىت ِينٛيع  ٚاگؽ ثعأيع رب چٗ أعاؾٖ ايٓ فًّ
ثؽاي نّب ثٗ يٛؼد يه فبظد ٔبضٛظآگبٖ ظؼآِعٖ رقدت ضٛا٘يعٕ٘ .گبَ فًّ ِچ ضٛظ ؼا ثگيؽيع  ٚاؾ پٕٙبْ
وؽظْ اِزيبؾاد ضٛظ ثٗ قّذ رسكيٓ  ٚرّديع اؾ ضٛيم زؽوذ وٕيع .ظفقٗ ثقع وٗ وكي اؾ نّب رقؽيف ٚ
رّديع ِيوٕع ٔفف فّيمي ثىهيع  ٚثب آؼاِم ثگٛييع ِ« :زهىؽَ»  ٚرٛاضـ  ٚنىكزٗ ٔفكي ضٛظ ؼا اؾ
پٕدؽٖ ثيؽ ْٚثيٕعاؾيع.
.3

ظٔجبي ِؽظي ثگؽظيع وٗ ثٗ نّب فؽيذ ظؼضهيعْ ظؼ ؾٔعگي ؼا ِيظ٘ع.

ّ٘خ ِب ِيظأيُ ِؽظ٘بيي ٘كزٕع وٗ ثٗ ضبعؽ ثكيبؼي اؾ ظاليً ظٚقذ ٔعاؼٔع ثب ؾٔي ثبنٕع وٗ ِمزعؼ ٚ
ثب افزّبظ ثٗ ٔفف ؽب٘ؽ ِينٛظ .رقؽيف اؾ ضٛظ ظؼ ثؽاثؽ وكي وٗ ظٚقذ ٔعاؼظ ظؼضهم ِٛ ٚفميذ نّب ؼا
ثجيٕع وبؼ ظنٛاؼي اقذ ِغّئٓ نٛيع نؽيه ؾٔعگيزبْ اؾ نّب ظؼ رجعيً نعْ ثٗ ّ٘بْ ؾْ ثؿؼگي وٗ
ِيضٛاقزيع زّبيذ ِيوٕع.

اضزجبِ پُجى
صٌْب اص رٕاَبيي خٕد َسجذ ثّ يشدْب چطىپٕضي ييكُُذ
ِزبقفُ اؾ ايٓ وٗ ثگٛيُ فجبؼد «ؾْ٘ب اؾ رٛأبيي ضٛظ ٔكجذ ثٗ ِؽظ٘ب چهُپٛني ِيوٕٕع» ظؼثبؼٖ
ثكيبؼي اؾ ِب يبظق اقذ ّ٘بْعٛؼ وٗ رب وٕ ْٛظيعٖايُ ٔمم يه ؾْ ظؼ وٕبؼ گػانزٓ رٛأبييال ظؼ ِٛاخٗٙ
ثب ِؽظ رقييٓ ِينعٖ اقذ اؾ ايٓ ؼ ٚايٓ ِكئٍٗ ثيهزؽ يه ٚالقيذ رٍص ثٛظٖ رب يه انزجبٖ .ثب رٛخٗ ثٗ ردؽثٗ
اي وٗ وكت وؽظٖاَ ِيزٛأُ ثگٛيُ ظؼن ايٓ وٗ چگ ٗٔٛنّب اؾ رٛأبييربْ ظؼ ثؽاثؽ ِؽظ٘ب ظقذ ِيىهيع ٚ
آِٛضزٓ ايٓ وٗ چگ ٗٔٛايٓ فبظد ؼا وٕبؼ ثگعاؼيع يىي اؾ گبَ٘بي ِّٙي اقذ وٗ ِيرٛاْ ظؼ ؼاقزبي ايدبظ
ؼٚاثغي قبٌُ  ٚضٛة ثؽظانذ.
ِٓ ثؽاي وكبٔي وٗ اؾ رٛأبيينبْ ٔكجذ ثٗ ِؽظ٘ب اقزفبظٖ ّٔيوٕٕع رب اِيعٚاؼ ثبنٕع ِؽظ٘ب آْ٘ب ؼا
ثيهزؽ ظٚقذ ثعاؼٔع اقّي أزطبة وؽظٖاَ« :فعائيبْ فهك» يه فعايي ،فؽظي اقذ وٗ رًّيُ ِيگيؽظ
ثٗ ضبعؽ چيؿي يب ٘عفي ضٛظؼا فعا وٕع .ايٓ ِٛضٛؿ ظؼ ِٛؼظ ؾْ٘ب ثٗ ايٓ ِقٕبقذ وٗ ِب اغٍت ِٕبفذ عجـ ،
ِٕؿٌذ  ٚايبٌذ فؽظي  ٚفؿد ٔفف ضٛظ ؼا لؽثبٔي ِيوٕيُ رب ِؽظي ِب ؼا ظٚقذ ثعاؼظ.

آيب ضًب يك فذايي عطق ْسزيذ؟
آؾِ ْٛوٛرب٘ي ظؼ ايٓ خب ٚخٛظ ظاؼظ وٗ ثٗ نّب وّه ضٛا٘ع وؽ رهطيى ظ٘يع رب چٗ أعاؾٖ ّ٘بٕٔع يه
فعايي فهك ؼفزبؼ ِيوٕيع ايٓ آؾِ ْٛنبًِ  10فالِذ ٘هعاؼظٕ٘عٖ اقذ.
نّب ِيرٛأيع ثب رٛخٗ ثٗ ؼٚاثغي وٗ ُ٘ اوٕ ْٛظؼ آْ لؽاؼ ظاؼيع يب لجال ظؼ آْ ثٛظٖايع يب ثٗ عٛؼ وٍي
ؼٚاثظربْ ثب ظيگؽاْ ظؼ ايٓ آؾِ ْٛنؽوذ وٕيع  .ثؽاي ٘ؽ يه اؾ ِٛاؼظ ثؽ اقبـ ايٓ وٗ چٕع ثبؼ ثؽاي نّب ارفبق
افزبظٖ ثٗ ضٛظ ّٔؽٖ ظ٘يع:
ثكيبؼ ؾيبظ

 0اِزيبؾ

اغٍت

 4اِزيبؾ

گٙگب٘ي

 8اِزيبؾ

ثٗ ٔعؼد يب ٘ؽگؿ

 10اِزيبؾ

رب خبيي وٗ اِىبْ ظاؼظ يبظلبٔٗ خٛاة ظ٘يعِّ .ىٓ اقذ ظٚقذ ٔعانزٗ ثبنيع ثؽضي اؾ ايٓ ِٛاؼظ ؼا
پيم ضٛظربْ الؽاؼ وٕيع اِب ؼٚثٗ ؼ ٚنعْ ثب آْ اٌٚيٓ گبَ ثؽاي رغييؽ اقذ.

 10عاليذ ْطذاس دُْذِ يك فذايي عطق
.1

ازكبـ ِيوٕيع ؾِبٔي وٗ ظؼ وٕبؼ نؽيه ؾٔعگيربْ ٘كزيع ثبيع پبٚؼچيٓ پبٚؼچيٓ  ٚضيٍي آ٘كزٗ

لعَ ثؿٔيع رب اؾ ٔبؼازذ وؽظْ  ٚفًجبٔي وؽظْ ا ٚخٍٛگيؽي وٕيع.
.2

ازكبـ ِيوٕيع نؽيه ؾٔعگيربْ ّ٘يهٗ ثب اززؽاَ ثب نّب ؼفزبؼ ّٔيوٕع.

.3

ظؼ ِسً وبؼ  ٚيب ظؼ وٕبؼ ظٚقزبْ ضٛظ ٔكجذ ثٗ ؾِبٔي وٗ ظؼ وٕبؼ ّ٘كؽربْ ٘كزيع ؼفزبؼ ِغّئٓرؽ

 ٚلٛيرؽي ظاؼيع.
.4

اؾ ايٓ وٗ ثٗ ّ٘كؽربْ ٚاوٕم ِٕفي ٔهبْ ظ٘يع ازكبـ إِيذ  ٚؼاززي ّٔيوٕيع.

.5

رؽظيع ظاؼيع ثٗ ّ٘كؽربْ ثگٛييع وٗ چٗ چيؿي ِيضٛا٘يع يب ثٗ چٗ چيؿي اززيبج ظاؼيع  ٚثقضي

اٚلبد ِزقدجيع وٗ چمعؼ ِسزبج  ٚيب ثع ْٚافزّبظ ثٗ ٔفف ٘كزيع.
.6

ازكبـ ِيوٕيع نؽيه ؾٔعگيربْ ثعرؽ اؾ آْ ؼفزبؼي وٗ نّب ثب ا ٚظاؼيع ثب نّب ؼفزبؼ ِيوٕع.

.7

ٕ٘گبِي وٗ نؽيه ؾٔعگيزبْ ثب نّب ؼفزبؼ ِٙؽثبٔبٔٗاي ٔعاؼظ اِيع ايٓ وٗ فاللٗ ا ٚؼا ٔكجذ ثٗ

ضٛظربْ ثٗ ظقذ آٚؼيع ثب اِٙ ٚؽثبْرؽ ِينٛيع.
.8

ازكبـ ِيوٕيع ثبيع وبؼي أدبَ ظ٘يع رب نؽيه ؾٔعگيزبْ ؼا ٔكجذ ثٗ زمٛق ضٛظ ظؼ ضًٛو

فهكِ ،سجذ ،ثؽاثؽي ،آؾاظي  ٚغيؽٖ ِزمبفع قبؾيع.
.9

اغٍت اؾ ضٛظ يب ظيگؽاْ ثٗ ضبعؽ ؼفزبؼ ّ٘كؽربْ يب نؽايظ ؾٔعگيربْ ظفبؿ وؽظٖ  ٚفػؼ  ٚثٙبٔٗ

ِيآٚؼيع.
 .10اغٍت ثٗ ضبعؽ ؼفزبؼ ٔبني اؾ ثيفؽضگي ظؼ ِٛاخ ٗٙثب ِؽظ اؾ ضٛظربْ فًجبٔي ِينٛيع اِب ثب
ٚخٛظ ايٓ وٗ لكُ ِيضٛؼيع ايٓ وبؼ ؼا ظيگؽ أدبَ ٔع٘يع ُ٘چٕبْ اخبؾٖ ِيظ٘يع وّزؽ اؾ آْ چٗ وٗ
نبيكزٗ نّبقذ ثب نّب ؼفزبؼ نٛظ.

اكٌُٕ ،ايزيبصاد خٕد سا جًع ثضَيذ
اِزيبؾاد  80اٌي  100رجؽيه ِيگٛيُ! نّب اؾ رٛأبيي  ٚلعؼد وبفي ٕ٘گبِي وٗ ظؼ وٕبؼ ّ٘كؽربْ
٘كزيع ثؽضٛؼظاؼيع ِ ٚقّٛال اؾ ضٛظ  ٚضٛاقزٗ٘بيزبْ ّٔيگػؼيع  ٚضٛظ ؼا لؽثبٔي ّٔيوٕيع رب نّب ؼا ظٚقذ
ثعاؼٔع .ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ ِهىالد آيٕعٖ ؼٚي ِٛاؼظي ثيهزؽ وبؼ وٕيع وٗ اِزيبؾ پبييٕي وكت ّٔٛظٖايع.
اِزيبؾاد  60اٌي ٕٛ٘ : 79ؾ ثٗ يه فعايي فهك وبًِ  ٚرّبَ فيبؼ رجعيً ٔهعٖايع اِب ظؼ ثطم٘بي
ِهطًي اؾ ؼٚاثظربْ ثب ِؽظ٘ب اوثؽ ِٛالـ اؾ رٛأبيياي وٗ ظاؼيع اقزفبظٖ ّٔيوٕيع رٛخٗ ظانزٗ ثبني وٗ
چغٛؼ رؽـ اؾ ظقذ ظاظْ نؽيه ؾٔعگيربْ  ٚيب ٔبضؽقٕعي اِ ٚبٔـ ِينٛظ آْ چٗ ؼا وٗ قؿاٚاؼ نّبقذ اؾ
ا ٚعٍت وٕيع .ظؼ ضًٛو ظٚقذ ظانزٓ ثيهزؽ ٌ ٚغّٗ ؾظْ وّزؽ ثٗ ضٛظ فقبٌيذ  ٚرالل وٕيع.
اِزيبؾاد  40اٌي ٘ : 59هعاؼ! چٗ لجٛي ظانزٗ ثبنيع چٗ ٔعانزٗ ثبنيع ٕ٘گبِي وٗ يسجذ اؾ ؼٚاثظربْ
ثب ِؽظ٘ب ِينٛظ نّب يه آظَ ثيفؽضٗ  ٚضقيف ٘كزيع .اخبؾٖ ِيظ٘يع ثب نّب ثعؼفزبؼي نٛظ  ٚاؾ
ضٛظربْ ظفبؿ  ٚزّبيذ ّٔيوٕيع نّب ظؼ لؽثبٔي وؽظْ ضٛظ ثؽاي فهك ّ٘بٕٔع يه ِزطًى فًّ ِيوٕيع
وكي وٗ فؽاِٛل وؽظٖ ؼاززي  ٚآؼاِم ظؼ وٕبؼ يه ِؽظ چٗ ازكبقي ظاؼظ ثب ظلذ ظقزٛؼاد ايٓ فًً ؼا
ظٔجبي وٕيع  ٚاؾ آْ فهمي وٗ ضيٍي ؼازذ ظؼ اضزيبؼ ِؽظ٘ب لؽاؼ ِيظ٘يع ِمعاؼي ُ٘ ثؽاي ضٛظ ٔگبٖ ظاؼيع.
اِزيبؾاد  0اٌي ٚ : 39ضقيذ اضغؽاؼي اقذ! نّب يه فعاي فهك رّبَ فيبؼ ٘كزيع .ثب رٛخٗ ثٗ ايٓ وٗ
ِؽظ٘بيي وٗ ظؼ ؾٔعگي نّب ٘كزٕع رب چٗ أعاؾٖ ؼفزبؼنبْ ثب نّب ٔبِٕبقت اقذ .اززّبال فؿد ٔفف
أعوي ظاؼيع  ٚيب ززي ٘يچ فؿد ٔفكي ثؽاي نّب ثبلي ّٔبٔعٖ اقذ رب ؾِبٔي وٗ ضٛظربْ ؼا ظٚقذ ٔعاؼيع
أزؾبؼ ٔعانزٗ ثبنيع نّب ؼا ظٚقذ ثعاؼٔع ؾِبْ آْ ؼقيعٖ وٗ اؾ خبي ضٛظ ثؽضيؿيع ّ٘ ٚبٕٔع يه ؾْ  ٗٔ ٚيه
آظَ رٛقؽي ضٛؼ ؼفزبؼ وٕيع .الؾَ اقذ ّ٘يٓ االْ العاَ وٕيع اؾ پيهٕٙبظاري وٗ ظؼ ايٓ وزبة آِعٖ اقذ
اقزفبظٖ وٕيع ثؽاي زّبيذ ثيهزؽ ثٗ ظٔجبي ِهبٚؼٖ٘بي ضًٛيي ثؽٚيع اؾ لؽثبٔي وؽظْ ضٛظ ظقذ ثىهيع ٚ
اؾ ٔ ٛثب نبْ ٚ ٚلبؼ ؾٔعگي ؼا آغبؾ وٕيع.
يكي اص عًذِرشيٍ اضزجبْبري كّ صٌْب دس ساثطّ ثب يشدْب يشركت ييضَٕذ سفزبس يٓشثبَبَّ آٌْب
ثعذ اص سفزبس ٔ ثشخٕسد َبيُبست ًْسشضبٌ اسذ.
چگِ ٗٔٛب ايٓ وبؼ ؼا أدبَ ظ٘يُ؟ ِب ِؽظي ؼا وٗ ثٗ ِب زؽف٘بي ا٘بٔذ آِيؿ ِيؾٔع ظؼ آغٛل گؽفزٗ ٚ
اثؽاؾ ازكبقبد ِيوٕيُ ثؽ قؽ ِؽظي وٗ ثؽ قؽ ِب فؽيبظ ِيؾٔع ظاظ ّٔيؾٔيُ  ٚثقع ثٗ ضبعؽ فًجبٔي وؽظْ
اِ ٚقػؼد ضٛا٘ي ِيوٕيُ ثب ِؽظي ؾٔگي ِيوٕيُ وٗ ّ٘يٓ چٕع ٌسؾٗ  ٚچٕع قبفذ لجً ثب ِب ؼفزبؼ ثكيبؼ
ٔبنبيكزي ظانزٗ ٕٛ٘ ٚؾ ٔگفزٗ وٗ ثٗ ضبعؽ ايٓ ؼفزبؼ ِزبقف ِ ٚزبثؽ اقذِ .ب ِؽظي ؼا وٗ ثٗ ازكبقبد
ِب ٌغّٗ ٚاؼظ ِيوٕع ٌٛـ وؽظٖ ٔ ٚبؾٔبؾي ثبؼ ِيآٚؼيُ رب ثٗ أ ٚهبْ ظ٘يُ وٗ ٕ٘ٛؾ ا ٚؼا ظٚقذ ظاؼيُ.
ِؽظ٘ب اؾ ايٓ ؼفزبؼ ِب چٗ پيبِي ظؼيبفذ ِيوٕٕع؟
رٕ ْش طٕس ييخٕاْي ثب يٍ سفزبس كٍ ،يٍ ُْٕص دٔسزذ داسو .دس ٔاقع ْش چّ سفزبسد ثب يٍ
َبيُبسترش ثبضذ يٍ ثيطزش خٕاْى رشسيذ ٔ يٓشثبٌرش خٕاْى ضذ.

ٕ٘گبِي وٗ ِؽظ ؼفزبؼ غيؽ لبثً لجٌٛي ثب نّب ظاؼظ چٗ وبؼي ثبيع أدبَ ظ٘يع؟

ظؼثبؼح ٔبؼاززي٘ب ٔ ٚگؽأي٘بي ضٛظ ثب ا ٚيسجذ وٕيع.
 ثٗ رٛضيسبد ا ٚظؼ ايٓ ؾِيٕٗ وٗ نّب  ٚازكبقبد نّب ؼا ظؼن ِيوٕع  ٚثٗ قطٕبْ زبوي اؾ
پهيّبٔي ا ٚگٛل ظ٘يع
 ظؼثبؼح ؼٚل٘بيي يسجذ وٕيع وٗ ثٗ ٘ؽ ظٚي نّب اِىبْ ِيظ٘ع ثب ضؽظ  ٚزكبقيذ ثيهزؽي ظؼ
ِٛؼظ ٚضقيذ اززّبٌي ثقعي ثؽضٛؼظ وٕيع.
 قپف ا ٚؼا ثجٛقيع  ٚآنزي وٕيع!
 .2دٔ فٓشسذ رٓيّ كُيذ.
ِٛ .1اؼظي وٗ اؾ رٛأبيي ضٛظ ظؼ ثؽاثؽ ِؽظ٘ب ظقذ ِيوهيع.
ِٛ .2اؼظي وٗ اؾ رٛأبيي ضٛظ ظؼ ؼٚاثظ ظقذ ِيىهيع.
ايٓ ِكئٍٗ فؽايٕع ِّٙي اقذ وٗ ثٙزؽ اقذ ثؽ ؼٚي وبغػ أدبَ نٛظٛٔ .نزٓ ٘ؽ يه اؾ نيٖ٘ٛبيي وٗ
نّب ّ٘بٕٔع يه «فعايي فهك» ؼفزبؼ ِيوٕيع ثٗ نّب وّه ضٛا٘ع وؽظ ثٗ ايٓ ؼفزبؼ٘ب آگبٖرؽ نٛيع  ٚايٓ
ثٗ ِٕؿٌٗ اٌٚيٓ گبَ ثؽاي ايدبظ ظگؽگٔٛي ايٓ ٔٛؿ ؼفزبؼ٘ب ِيثبنع ٚلزي ايٓ فٙؽقذ٘ب ؼا رٙيٗ ِيوٕيع ثؽاي
ايٓ وٗ ضٛظ ؼا ِزقٙع وٕيع رٛأبيي ضٛظ ؼا وٕبؼ ّٔيگػاؼيع ايٓ ِكئٍٗ ؼا ثب يىي اؾ ظٚقزبْ ِٔٛث ضٛظ ظؼ
ِيبْ ثگػاؼيع.
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فٙؽقزي اؾ لٛأيٓ ثؽاي ضٛظ فؽاُ٘ آٚؼيع وٗ نبًِ ِٛاؼظ ؾيؽ ثبنع« :ؼفزبؼ٘بي يّيّي وٗ
ِيرٛأيع ظانزٗ ثبنيع»  ٚؼفزبؼ٘بي ِغٍمب ٔبظؼقزي وٗ ِيضٛا٘يع ٕ٘گبَ زضٛؼ ظؼ وٕبؼ ِؽظ٘ب
اؾ آْ٘ب اخزٕبة وٕيع.

.4

اؼؾل ٚ ٚلبؼ ضٛظ ؼا زفؼ وٕيع.

ِٓ فبنك ايٓ فجبؼد ٘كزُ .آْ ؼا ؼٚي وبغػ ِئٛيكُ  ّٗ٘ ٚخب ِيچكجبُٔ رب ثٗ يبظ آٚؼَ وٗ ٚالقب
چٗ وكي ٘كزُ.
ثّ خبطش داضزّ ثبضيذ دس اخزيبس داضزٍ رٕاَبيي صيبَي كّ دس كُبس يشدْب ْسزيذ ثّ يعُبي
سهطّ ثش آٌْب َيسذ ثهكّ ثّ يعُبي ايٍ اسذ كّ ثّ خٕد اخزيبس دْيذ عبضقبَّ ٔ يحزشيبَّ ثب
خٕد سفزبس كُيذ ٔ َيض ثّ يعُبي يطًئٍ ضذٌ اص ايٍ يسئهّ اسذ كّ يشدْبيي كّ دس صَذگي
ضًب ْسزُذ َيض ًْيٍ سفزبس سا داسَذ.

اضزجبِ ضطى
صٌْب ًْبَُذ دخزشثچّْب سفزبس ييكُُذ رب ثّ آٌچّ كّ اص يشدْب ييخٕاُْذ دسذ يبثُذ.
ٕ٘گبِي وٗ يه ظضزؽثچٗ ثٛظيع ثٗ ضبعؽ ظٚقذظانزٕي ثٛظْ ،لهٕگي  ٚآقيتپػيؽيربْ رٛخٗ ؾيبظي ثٗ
ال ّٔيظأيع وٗ ٕ٘ٛؾ ٚلزي ظؼ وٕبؼ ِؽظ٘ب ٘كزيع ثٗ ِيؿاْ ؾيبظي اؾ ايٓ ضًٛييبد٘بي
نّب ِينع .اززّب ً
ضٛظ ثٙؽٖثؽظاؼي ِيوٕيعِ .طًٛيب ٕ٘گبِي وٗ ثٗ فهك  ٚرٛخٗ ٔيبؾ ظاؼيع ٚلزي ؾْ٘بيي ؼا ِيثيُٕ وٗ

انزجبٖ نهُ ؼا ِؽرىت ِينٔٛع ثكيبؼ غّگيٓ ٔ ٚبؼازذ ِين ٚ َٛايٓ ٔبؼاززي ؾِبٔي ثيهزؽ ِينٛظ
وٗ ِيثيُٕ ِؽظ٘ب چغٛؼ ثٗ ؼاززي اؾ ايٓ ٔٛؿ ؼفزبؼ قٛء اقزفبظٖ ِيوٕٕع.

چگَّٕ ايٍ كبس سا اَجبو ييدْيذ؟
 .1ؼفزبؼ زبوي اؾ قبظٌٖٛزي ٔ ٚبظأي  ،فٍيؼغُ آگب٘ي اؾ زميمذ
ايٓ اِؽ ثبفث ِينٛظ ِؽظ٘ب ازكبـ وٕٕع وٗ ؾؼٔگرؽ  ٚثب٘ٛلرؽٔع  ٚثٗ ظؼقزي ِيظإٔع چٗ وبؼي
ثبيع أدبَ ظٕ٘ع .ايٓ ٔٛؿ ؼفزبؼ ثٗ آْ٘ب زف غٍغي اؾ فؿد ٔفف ظاظٖ  ٚاخبؾٖ ِيظ٘ع ٕ٘گبِي وٗ ظؼ وٕبؼ
نّب ٘كزٕع ،ازكبـ ؼاززي وٕٕع .اٌجزٗ رٕٙب ثٗ ضبعؽ ايٓ وٗ ازكبـ ثؽرؽي وٕٕع  ٗٔ ٚثٗ ضبعؽ ايٓ وٗ ثٗ
نّب اززؽاَ ثگػاؼٔع.
ٕ٘ .2گبَ فًجبٔيذ ّ٘بٕٔع يه آظَ ٌغّٗ ظيعٖ ؼفزبؼ وؽظْ
آيب ٕ٘گبَ فًجبٔيذ گؽيٗ ِيوٕيع؟
آيب ٕ٘گبِي وٗ ِيضٛا٘يع ؼفزبؼ٘بي ٔبظؼقذ يه ِؽظ ثٗ ا ٚگٛنؿظ وٕيع  ٚثٗ ا ٚثگٛييع وٗ اؾ ظقزم
ضكزٗ نعٖايع ٌت ٚؼ ِيچيٕيع  ٚغّگيٓ ِينٛيع؟
آيب ّ٘يهٗ ثٗ خبي ايٓ وٗ ثٍٕع نعٖ  ٚآْ ِسً ؼا رؽن وٕيع اضُ وؽظٖ  ٚظؼ گٛنٗاي وؿ ِيوٕيع؟ ثٗ
ظٌيً ايٓ وٗ ثكيبؼي اؾ ِب يبظ گؽفزٗايُ وٗ ظؼقذ ٔيكذ ظضزؽ٘ب فًجبٔي نٔٛع فًجبٔيذ ٔ ٚبؼاززي ضٛظ ؼا
قؽوٛة ِيوٕيُ  ٚثيهزؽ ازكبقبد لبثً لجٛي ؾٔبٔٗاي ّ٘چ ْٛغُ ،رؽـ  ٚازكبـ گٕبٖ وبؼي ؼا ثيبْ
ِيوٕيُ .ثعيٓ رؽريت فًجبٔيذ  ٚضهُ ؼا ظؼ ظؼ ْٚضٛظ ِيؼيؿيُ  ٚثؽٚؾ ّٔيظ٘يُ ِب ايٓ وبؼ ؼا أدبَ
ِيظ٘يُ ثٗ ظٌيً ايٓ وٗ ايٓ ؼفزبؼ وّزؽ رٙعيعآِيؿ اقذ  ٚاؾ ايٓ ؼ ٚثؽاي ِؽظ٘ب ظٚقذظانزٕيرؽ اقذ.
.3رؾب٘ؽ ثٗ قؽظؼگُ ثٛظْ ظؼ زبٌي وٗ ايٓ عٛؼ ٔيكذ.
ايٓ ؼفزبؼ يىي اؾ ثعرؽيٓ فبظاري اقذ وٗ ِب ؾْ٘ب ظاؼيُ ِ .ب ٚأّٛظ ِيوٕيُ وٗ ّٔيظأيُ ضٛاقزٗ ِب
چيكذ چغٛؼ ازكبـ ِيوٕيُ  ٚچٗ وبؼي ثبيع أدبَ ظ٘يُ .وبؼي ِيوٕيُ اؾ ٌسبػ فىؽي فبخؿ ٔ ٚبرٛاْ ثٗ
ٔؾؽ ثؽقيُ رب ايٓ وٗ ِؽظي ثٗ وّه ٔ ٚدبد ِب ثيبيع ثكيبؼ رقدت ظاؼظ ا ٚازكبـ ِيوٕع ثكيبؼ اليك ِٛثؽ ٚ
ظٌكٛؾ اقذ.
 .4ثب ِؽظ٘ب ّ٘بٕٔع پعؼ ؼفزبؼ وؽظْ
ايٓ وٗ گٙگب٘ي ثٗ ِؽظي وٗ ظٚقذ ظاؼيع اخبؾٖ ظ٘يع ّ٘بٕٔع يه پعؼ اؾ نّب ِؽالجذ وٕع  ٚؼفزبؼ
پعؼأٗاي ظانزٗ ثبنع انىبٌي ٔعاؼظ اِب اگؽ نّب ثكيبؼي اؾ ِٛالـ ثب اّ٘ ٚبٕٔع يه پعؼ ؼفزبؼ وٕيع ؼٚاثظربْ ثب
ِهىً ؼٚثٗؼ ٚضٛا٘ع نع .ايٓ فًّ ثبفث ايدبظ فبظد٘بيي ِينٛظ وٗ فجبؼرٕع اؾ :
 فّال ِقهٛقربْ ؼا پعؼ يعا ضٛا٘يع ؾظ. الؽاؼ ضٛا٘يع وؽظ وٗ نّب ظؼ آْ ؼٚؾ «ظضزؽ ثعي» ثٛظٖايع..5

ّ٘بٕٔع ظضزؽ ثچٗ٘ب يسجذ وؽظْ ّ٘ ٗٔ ٚچ ْٛيه ؾْ

ِب ؾْ٘ب ثٗ ظٚؼاْ وٛظوي ضٛظ ثؽِيگؽظيُ  ٚثب آْ ؾثبْ يسجذ ِيوٕيُ ضًٛيب ٕ٘گبِي وٗ:
 ِيرؽقيُ ثگٛييُ چٗ چيؿ ظؼ غّٕ٘بْ ِيگػؼظ -اؾ فىفاٌقًّ ِؽظ ٚزهذ ظاؼيُ

 أزؾبؼ ظاؼيُ ثب ِب ِطبٌفذ نٛظ.ثٗ ؾثبْ يه ظضزؽثچٗ ثٗ ِؽظي ِيگٛييع  :ثجيٓ ِٓ فمظ يه ظضزؽ وٛچ٘ ٌٛٛكزُ .ثٗ ِٓ آقيت ٔؽقبْ ٚ
ثب ِٓ ثع ٔجبل ،ثبنٗ؟»

چگَّٕ سفزبس كٕدكبَّ ثبعث ييضٕد يشدْبيي كّ دس صَذگي ضًب ْسزُذ رحذ ربثيش قشاس گيشَذ؟
آيب ِؽظ٘ب ثٗ اظا  ٚايٛي ثچٗگبٔٗ نّب ٚاوٕم ٔهبْ ِيظٕ٘ع؟ ثٍٗ ايٓ اِؽ ثبفث ِينٛظ آْ٘ب ازكبـ
ثؿؼگي ،الزعاؼ  ٚقٍغٗگؽي وٕٕعِّ .ىٓ اقذ آْ٘ب ايٓ ؼفزبؼ ؼا رىؽاؼ وٕٕع  ٚاؾ آْ ٌػد ثجؽٔع .اِب ثٗ نّب
اززؽاَ ٔطٛإ٘ع گػانذ ّٛ٘ ٚاؼٖ ثب نّب ّ٘بٕٔع يه ظضزؽثچٗ ؼفزبؼ ضٛإ٘ع وؽظ ّ٘ ٗٔ ٚبٕٔع يه ؾْ .ايٓ
يقٕي ِيً خٕكي  ٚفهك زميمي وّزؽ ظؼ ؾٔعگي.

يشدْب اص ضًب ثيضاس خٕاُْذ ضذ
ٕ٘گبِي وٗ نّب ّ٘بٕٔع يه ظضزؽثچٗ ؼفزبؼ ِيوٕيع ايٓ فًّ ثبفث ِينٛظ ِؽظ٘ب ٔكجذ ثٗ نّب
ازكبـ ِكئٌٛيذ وٕٕعّ٘ .بْگ ٗٔٛوٗ ظؼ ايٓ وزبة ِهب٘عٖ ضٛا٘يُ وؽظ ِؽظ٘ب اؾ ِكئٌٛيذ ظؼ ؾٔعگي
ازكبـ ضكزگي ٔ ٚبرٛأي ِيوٕٕع .اؾ ايٓ ؼ ٚثب ٚخٛظايٓ وٗ ِّىٓ اقذ ِؽظي ثب وّه وؽظْ ٔ ٚدبد ظاظْ
نّب ظؼ ثؽاثؽ ٔبرٛأيربْ ٚاوٕم ٔهبْ ظ٘ع ٌٚي ِّىٓ اقذ ٔٙبيزب اؾ ايٓ ِكئٍٗ ِزٕفؽ  ٚثيؿاؼ نٛظ.

ساِحم :چگَّٕ ُْگبيي كّ دس كُبس يشدْب ْسزيى ،اص سفزبسْبي ثچّگبَّ دسذ ثكطيى.

 .1فٙؽقزي فؽاُ٘ آٚؼيع اؾ رّبَ ِٛاؼظي وٗ ظؼ وٕبؼ ِؽظ٘ب ّ٘بٕٔع يه ظضزؽثچٗ ؼفزبؼ ِيىٕيع.
ايٓ وبؼ ِّىٓ اقذ ٔبؼازذ وٕٕعٖ  ٚززي رسميؽآِيؿ ثبنع ٌٚي ثٗ ِٓ افزّبظ وٕيع .ايٓ وبؼ نّب ؼا اؾ
ِؽرىت نعْ انزجبٖ نهُ ٔدبد ِيظ٘ع .ظفقٗ ثقع ٚلزي ضٛظ ؼا ِيثيٕيع وٗ ثب يعايي ثؽيعٖ ثؽيعٖ ظؼ
زبي ربة ظاظْ ِ٘ٛبيزبْ ثٗ ظٚؼ أگهزبْ ٘كزيع  ٚيب ٘ؽ وبؼي وٗ فبظد ظاؼيع اؾ نّب قؽ ِيؾٔع اؾ ضٛظربْ
ثيؿاؼ ِينٛيع  ٚاؾ ايٓ وبؼ٘ب ظقذ ِيىهيع.
ٕ٘ .2گبِي وٗ گؽيٗ ِيوٕيع اؾ ضٛظ ثپؽقيع :آيب اؾ چيؿي يب ِٛضٛفي فًجبٔي ٘كزُ؟
الؾَ اقذ ايٓ ِغٍت ؼا ثٗ يبظ ظانزٗ ثبنيع ،ضًٛيبً اگؽ ِيظأيع ثؽاي نّب ظنٛاؼ اقذ فًجبٔيذ ٚ
ضهُ ضٛظ ؼا ثيبْ وٕيع ِّٓ .اقذ ثب ٚخٛظ ايٓ وٗ گؽيٗ ِيوٕيع فىؽ وٕيع وٗ ٚالقب ازّك ٘كزيع ثٕبثؽايٓ
ِيزٛأيع أزطبة وٕيع وٗ ازكبقبد زميمي ضٛظ ؼا ّ٘بٕٔع يه فؽظ ثبٌغ ثيبْ وٕيع يب ايٓ وٗ آْ ؼا ثب گؽيٗ
پٕٙبْ وٕيع اٌجزٗ ايٓ ثعاْ ِقٕب ٔيكذ وٗ ٔجبيع گؽيٗ وٕيع يب گؽيٗ وؽظْ ثٗ ِقٕبي ظيٛأگي اقذ ثٍىٗ فمظ ثٗ
ايٓ ِقٕب اقذ وٗ ِؽالت ضٛظ ثٛظٖ  ٚگٛل ثٗ ؾٔگ ثبنيع.
 .3ظفقخ ثقع وٗ ازكبـ ٔبرٛأي  ٚقؽظؼگّي ِيوٕيع اؾ ضٛظ ثپؽقيع  :اگؽ قؽظؼگُ ٔجٛظَ ِّىٓ ثٛظ
ازكبـ وُٕ»...

ايٓ يه رّؽيٓ فٛقاٌقبظٖ ثؽاي ضالو نعْ اؾ ايٓ قؽظؼگّي اقذ.
ثيم اؾ ايٓ وٗ ظؼ قؽظؼگّي غؽق نٛيع  ٚأزؾبؼ ظانزٗ ثبنيع ِؽظي ثٗ ٔدبد نّب ثيبيع ثجيٕيع آيب
ضٛظربْ ِيرٛأيع اؾ آْ ٔدبد پيعا وٕيع؟ اِىبْ ظاؼظ ثؽضي اؾ فبظد٘بي وٛظوبٔٗ نّب ضيٍي لعيّي ثبنٕع ٚ
وٕبؼ گػانزٓ آْ٘ب آقبْ ٔجبنع اِب ايٓ ازكبـ فٛق اٌقبظٖ اقزىٗ ثٗ ضبعؽ ؾْ ٚخٛظ نّب ثٗ نّب اثؽاؾ
فاللٗ نعٖ  ٚاؾ نّب رقؽيف  ٚرّديع نٛظ.

