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45ارگ مالسا اس+ *ع رد تلود و نید  

یودهم :9تجم  

۶٣-۶۵ ١٣٩٧  هحفص ، نابآ ، ایوپ هشیدنا ۵۴  
 

 
 
@9ید تلود و مس<مالسا  

 
. درک :4اFزرا ناوت R درکFور هس اO ار مس<مالسا ؟تس<چ 45ارگ مالسا اما .تسا 45ارگ مالسا نامتفگ یروحم ەدHا @9ید تلود  

اقلطم 45ا ەدHدV ار 45ارگ مالسا ،تسخن درکFور 
Z

 تdس \cطنم لوصحم 45ارگ مالسا ،ەا`دHد نیا رد .دنکR فF̂عت \9نس 
 تسا 45ارگ داdiب .تسا هناifب نردم رما اO .تdس هO طlm ودiق :4 تشگزاO نآ ماiپ و تسا تdس نآ ەاfتساخ .تسا Rالسا
 تiمyاح و @9ید تلود ،@9ید و dwج ضiعtت ،تنوشخ ،یراد اور مدع ,ەا`دHد نیا رد  .تسا @9ید یاrداdiب زا qاpعنا ارFز

lmFبط ەویم و لوصحم ,تعi} سdزا .تسا @9ید ت rد نیا رد ، ور @�~مHب تخانش یارب ،ەا`دdiالسا 45ارگ داR OاHقتسم دiام
Z

 
Oه lب غاdiداrس زج ی@��چ هک تفر نآ \9فرعم یاdجت و @9ید ت� مس<لاتFdروا .تس<ن مالسا ردص رد نآ �مع و @9یع ه̂
)lmانش قq( س ردdس رد سکدترا مس<سکرام و یرکف تسار تdهنومن یرکف پچ تrماح صخشم یاiور نیا ناFدرک 

. rدن�س  
 

 نردماس+ یاrش�نج ،ارگ مالسا یاrش�نج زا @�رب م� تسد ه�لO ،تس<ن \9نس 45ا ەدHدV 45ارگ مالسا ،مود درکFور رد   
rز ،دن�سFاح هت�نردم ربارب رد تمواقم زا یدامن ارyو تسکش رب �اوگ ،م Oن و ،نآ یراتخاس نارح�Fروهظ رب ید OدHل r45ا 
 یرو@� و رتاشگrار @9ید تdس تخانش زا بتارم هO هت�نردم لiلحت ، 45ارگ مالسا تخانش یارب و@�یا زا .دن�سr هت�نردم یارب
.تسا  

 تس<ن نردماس+ .تسا هت�نردم دنزرف ارFز تس<ن \9نس .تسا نردماس+ هن و \9نس 45ا ەدHدV هن 45ارگ مالسا ،موس درکFور رد
 مالسا .دراد نامHا قلطم تقiقح هO و تس<ن ارگ :9س� ؛دراد رواO یرکف تOاث یاrداdiب هO نردماس+ نامتفگ فالخ رب ارFز
 لوصحم .تسا هت�نردم qmروش دنزرف .تسا نآ هiلع رب dwm¡او مr و هت�نردم لوصحم مr ارFز ،تسا نردم 45ا ەدHدV 45ارگ
 نردم یاrرازبا زا هک ورنآ زا طقف هن تسا نردم 45ا ەدHدV .تسا Rالسا یاrروشک رد هنارمآ ددجت ضقانتم و ەدiچiپ دنیارف
 ارFز ،تسا نردم @4امتفگ هO زهجم هک تهجنآ زا ه�لO ،دنکR ەدافتسا ¦امتجا و qاiس نردم یاrداهن و تاطاtترا ،\4اغiلtت

rراوشد و اFجت یاهــ�ضقانت زا qاpعنا .دزاد̈�یم اr ه̂ تdس ªاقتلا و Fdwm©گ  یزاسزاO هO و د��گ  R تمدخ هO ار نردم مriافم
و  Oه rنآ تخانش یارب ،تهج @�~م OاHد Oلحت هiنآ رد هک 45ا هنارمآ ددجت و هت�نردم ل  . مHا هتس»ز  هک تسا 45ا هت�نردم @9یع

Oدنز نآ ا¬


.مFزاد̈�ب مHا ەدرک   
 هrار:4 هO ار ام نآ رد ندنام دودحم اما ،تسا مزال یرما @9ید تdس زا �ا®آ ،45ارگ مالسا یرکف تخانش یارب ,دHدرت:4 

Rز ،دنارFس و سدقم @\~م هعلاطم ارd9ید ت@ Oلحت نودiس و یداصتقا-¦امتجا هنیمز و نامز لiاq نیا نآ رد هک ,نردم 
. درادن هنوراو  qانش قlm و   VدHش ەدpن ,تسا هتفرگ ل�iلحت زج 45ا هجiیاهل Oاغ هHەدننک ەارم̀ و ³طس ت lmهناسانش ق  

نآ  هئارا لiلحت  تriام زا ی\�قiقد ەدزون نرق زا  ،زورما هO ات @9عH ،نردم نارود رد 45ارگ مالسا   Oع هtد تراHانش بس� ،رگq
R45ارگ مالسا .دنک VدHار نآ و تسا نردم 45ا ەد OاHلحت نردم هنیمز و نامز رد دiدرک ل.  

 
 \�هب ەدHدV نیا تخانش رد ار ام موس درکFور نم نام̀ هO اما ،دراد دوجو مود و لوا درکFور ود رد تقiقح زا ی�انع هچرµا  

Hیرا Rز ،دنکFناوتیم ساسا نیا رب ارiع ار 45ارگ مالسا مtج زا تراF̂س-¦امتجا ناiاq عت یرکف وF̂نک فiرد هک م Vخسا Oه 
 .دزاد̈�یم لHدO نامتفگ کH داجHا یارب نردم یاrرازبا و مriافم مادختسا و @9ید تdس Fdwm©گ @4اوخزاO هO هنارمآ ددجت دنیارف
 ریاس و ناریا رد 45ارگ مالسا .تسا نردم نارود رد لمع یامنrار و یژولوئدHا ناونع هO مالسا ̂حط ،ناF̂ج نیا �صا هفلوم
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 هq Oاiس ،¦امتجا توافتم یاrهنیمز رد ناHارگ مالسا ارFز ،تسا ەدوبن تسدکH 45ا ەدHدV زگرr ناملسم یاrروشک
 فادrا هO لiن یارب @cلتخم یاrرازبا و ،دناهتشاد مالسا زا \4وافتم تاراظتنا ،دنا هتخادرپ مالسا زا @4وµانوگ یاrش�اوخ
.دنا ەدF©گرب ش»�خ  

rر Hور زا کFدرکrرد هتفگ ش<پ هنا̀ هس یا Oعت ،)نردم و ،نردماس+ ،\9نس( 45ارگ مالسا ەراF̂45ارچ و \9س<چ زا \4وافتم ف 
 ەدHا ،متسr ەدiقعمr نآ اO نم و ,دنادR نردم 45ا ەدHدV ار 45ارگمالسا هک یدرکFور رد .دrدiم تسدO @9ید تموکح
 و هت�نردم دنیارف رد دHاO @9ید تdس زا ش<پ ار نآ بس� و ت�س� ،45ارگمالسا نوچمr ارFز ،تسا نردم یرما @9ید تموکح
 تسکش و نارحO ربارب رد �معلاسکع ناونع هO ،@9ید تموکح ەدHا هک تسا ور @�~مr زا .درک وجتسج هنارمآ ددجت ه̂�جت
 45ارگ مالسا .دش ̂حطم ناریا هلمجنم مالسا ناهج رد هنارمآ و نردم رالوکس یزاس تلود اH یزاس تلم �iمحت یاهلدم
 یوس زا @9ید یاrەزوح رب مyاح هنارا� هظفاحم تdس و ،«4وس زا هنارمآ رالوکس ددجت هiلع رب dwm¡او ،تردق هO فوطعم
 ناF̂ج ،ناریا رد و ،یدودوم انالوم ،ناتس¡اV رد ،بطق دiس س¼س و انبلا نسح ی:�rر هO @�~ملسملا ناوخا ،*م رد .دوب رگHد
 هF̂ظن و ۵۷ نمهب بالقنا ی:�rر ماجناl و ،Rالسا هفلتوم ،مالسا ناiیادف نآ لاtند هO و یرون ¿ لضف خیش :9لط هعوm½م

Rامت رد  هتخاس رب" کH هOاثم هO @9ید تلود ،هتفگ ش<پ دروم  . rور نیا نشور یاFدرک rدن�س لاثم Åم 


r "هiقف تHالو"
 @9ید تلود ،ەا`دHد نیا رد .د��گiم لpش هنارمآ نویسا@��نردم دنیارف و یرامعتسا اس+ نارود ¦امتجا qاiس راتفاO رد "نردم

. تسا مس<مالسا عادOا     
 هHالدنچ و �Çکتم یاr تr�F رب یدHدهت Rوس ناهج و \9لود یارگرادتقا مس<لاiسوس و رگ ە@��تس مسرالوکس ،هنارما مس<نردم
Åناifب دوخ زا رrاظم ،هتفگ ش<پ یاهنامتفگ همr .تسا @�~نچ @��ن مس<مالسا .دندوب ام ¦امتجا و یدرف


 ناملسم عماوج 

 یزکرم ەدHا هOاثم هO @9ید تلود .دنداد لiلقت نا هجو ود اH کH هO ارام ¦امتجا و یدرف هHالدنچو �Çکتم یاr تr�F ارFز دندش
.دماجنا R ¦امتجا نویسانیلا هO مس<مالسا  
 
 

@9ید تلود دقن و 45ارگ مالسا اس+  
 

 45ارگ مالسا و ، \9نس را� هظفاحم مالسا ،هنارمآ ددجت ناF̂ج هس رr اO هک ناناملسم زا یرگHد ناF̂ج ،نامزمr روطO اF̂tقت
 ەدوبن مyاح هچ رµا ،ناF̂ج نیا .تسا ەدرکiم تمواقم نید Éسر داهن طسوت @9ید تموکح زت ربارب رد ،تشاد یدن�زرم
 ش<پ ناریا رد \9عlmF و نا̀رزاO ،ناتس¡اV رد یروrال لاtقا ،*م رد قزارلا دtع �ع نوچمÊ rخاش یاrەرهچ اO اما ،تسا
 لوحت راچد دوخ و تس<ن تسدکH هتبلا ��خا ناF̂ج .تسا ەدش هتخانش ناریا رد بالقنا زا س+ @9ید ناHارگ ون و بالقنا زا

.داهن مان  و اrاط دمحم دومحم نوچمr @4ادوس نادنمشËدنا 45ارگ مالسا  اس+ R هک تسا ەدش @4امتفگ ار لوحت نیا ناوت
@�رب و ،*م رد طسولا بزح ،س�وت رد  زا هiکرت رد ارگون ناناملسم qmونغلا 

5 Oر هr�:ةضهنلا  دشار ی  بزح ،مiعنلا Íللادtع
. rد یاHج رگF̂ور نا�دن�سr 45ارگ مالسا اس+ دشر ه هنومن   

 تموکح تiعوm½م یانبم ،مدرم .تسا یویند و رالوکس یرما ,تموکح :تسا رFز لالدتسا رد لوحت نیا �صا هفلوم
rنید و دن�س rلا چیÐخشم یوÊ د نیا ساسا رب  .تسا ەدرکن هئارا تموکح یاربHنارادنید تموکح ،@9ید تموکح ،ەا`د 

ریذV اطخ و  در�لمع و ش�اوخ ،ور @�~مr زا و ،دننکiم تموکح نید زا ش»�خ @4اس�ا ش�اوخ ساسا رب نارادنید و تسا 

 هO فظوم و تسا qاiس تiلا تموکح ،اهتموکح ریاس نوچمr ،@9ید تموکح ،نیا ربانب .درادن تسادق اهنآ qاiس
V45وگخسا Oوهفم @9ید تموکح .تسا مدرم هR ز ،تسا ضقانتمFرات و یرظن هناوتش+ دقاف طقف هن ارF³@ س ردd9ید ت@ 
 ,اrەدHا ریاس نوچمr ,مالسا ،ەا`دHد نیا رد .تسا رادنید qاiس تiلا تموکح دوش<م ققحتم لمع رد هچنآ ه�لO ،تسا

. درادن \4اذ یرترب و ،ت<نوصم ،تriولا ،تسادق 45ا ەدHا چیr اما ،دشاO هتشاد @4دم و  لاعف یروضح  Rومع ەزوح رد    دناوتیم
  

+ و دنمتردق روهظ ،رکفت ەزوح زا \�مهم .تسا ەدادن ناش� ار دوخ ناملسم نارکفتم هشËدنا هصرع رد طقف 45ارگ مالسا اس
۲۰۰۹ راهب ؛ .  ناریا( اقF̂فآ لامش و هناiم رواخ رد �اعم ¦امتجا یاهش�نج تسا ¦امتجا هصرع رد 45ارگ مالسا اس+ عطاق

¦امتجا حطس رد 45ارگ مالسا اس+ ن�Fن نارود روÖظ رب ید�Fن ( ۲۰۱۳ :4رع ۲۰۱۱ هiکرت کراV یزگ ش�نج ؛  
rسوس ،45ارگ مالسا یاiارگ رادتقا مس<لاHم رواخ �اعم @4دم یاهش�نج هناiامن هناHرگنا Oنامتفگ یراتخاس نارح .دندوب  

. دوب هنرمآ مس<نردم و ، Rوس ناهج  
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 و ¦امتجا حطس رد مالسا ناهج هک داد ناش� ام هO اهش�نج نیا رد هچ رµا تسا ەدش دراو 45ارگ Rالسا اس+ نارود هO @4دم
اهش�نج نیا .د:�یم جنر هنرمآ و رگ ە@��تس مس»رالوکس اH و 45ارگ مالسا تiمyاح و @4ومژr زا نانچمq rاiس حطس   رگناiب

اr هناسانش قlm ی ەا`دHد فالخ رب .تسا عماوج نیا ¦امتجا ¬دنام بقع  


مس<مانید و 45ا�Fپ لOاقم رد qاiس راتخاس 
R ور @�~مr زا و دراد هماع تiلوبقم @4دم حطس رد 45ارگ مالسا اس+ ،)مس<مالسا( هنوراو ناوت qانش قlm و )مس<لاتFdروا( 

. تسا عماوج نیا نادنورهش ت�ÇF¡ا {iبط باختنا ارگ مالسا اس+ و @4دم تلود درک اعدا    
 

@9ید تلود \Ýالخا دقن  

 نارحO رب �اوگ اقF̂فآ لامش و هناiم رواخ صخشم روط هO و Rالسا عماوج qاiس qانش هعماج ،دش هتفگ هچانچ
\Ýالخا دقن  تHاغ و رrوگ رµا :دراد تiمrا @��ن @9ید تلود  ، نآ رب ەوالع .تسا @9ید تلود و مس<مالسا ¦امتجا تiلوبقم

 @4اس�ا تفاlm و تزع ،تلiضف ، تمارک Þاعت و "قالخا مراpم" مامتا ،تسا ەدمآ مالسا :�ماiپ روهشم هتفگ رد هچانچ ،نید
رFز هنا̀ هس لHالد هO عنام @�~نچ ققحت @9ید تلود ،  (، Oرات �اوگ هFجت و خــــ�@4اس�ا ه̂ قالخالا مراpم ممتأل   Oتثع @4ا  ( تسا

.تسا \9لاسر  
ش�اوخ زا ش�اوخ کH ندرک یاr و تعlmF( نید ددعتم Éسر اO @9ید تلود و ،تسا وا یدازآ  @4اس�ا تمارک ناdiب ،تسخن 

 رد 45ورود و اFر جــــFورت هO تلود طسوت تعlmF هنارمآ هطلس ،نآ رب ەوالع .دوش<م نید هنادزآ باختنا ناpما عنام )\9نس هقف
. تسا تردق و تورث عبانم هO :4ا�iسد ەار نF̂ت عــــlF تعlmF هO دهعت و یرادنید هO رrاظت ارFز دماجنا R نادنورهش ناiم  

 
Oلا \9لود ،@9ید تلود ،مود  عبانم هifشراiو قح .تسا رالاس کدنا و کF9ید ەژ@ Oه lو قح تلوهس و تعFسد ەژ�\q  

lmFار رادم تع Oلا هifراqm ط" وtدج هقHم�  یداصتقا "دiار تورث و تردق با Oه rزا و دراد ەارم rلا ور @�~مifراqm احyم
،  تمارک رrوگ @�~مود @9ید تلود Oب<ترت نیا ه .دنک  R لHدtت تورث و تردق تن lmFار تع Oار ه  ، @9ید تلود .دنک  R لدO مyاح

. دنک R غــــFرد دوخ نادنورهش زا ار ¦امتجا تلادع و یربارب زا یرادروخرب قح  H9ع@ @4اس�ا   
  

هقف و رادم تعlmF @9ید تلود ،موس  هصرع رد نید رrاوظ و ریاعش غیلtت و ،تعÝ\ lmFوقح ماpحا یرجم و جورم روحم
\9نس ماpحا و تعlmF رrاوظ یارجا رد هعماج و درف  @\~فرگ رظن رد نودO نآ \Ýالخا لام� ،درکFور نیا رد .تسا Rومع 

lmاHفارغج و  ناملسم عماوج یاجنیا و نون¡ا طiحا نآ اpعت ماF̂ان .دوش<م فrحا نیا @4امزمpرات ماF³@ Oا  lmاHرات صاخ طFخــــ
@4اس�ا تزع و تمارک ضقن هO امومع ،اهنآ یارجا رب @9ید تلود را�ا و �اعم  یرما هO ور @�~مr زا و ەدش رجنم نادنورهش

iپ ،حور ،رrوگ ضقن هO @9ید ماpحا هنارادم تعlmF جــــFورت و ،ما  Oدوش<م لد. Oع هtد تراHاظ ،رگrالخا 45ارگ رÝ\ \Ýالخا ��غ 

 ، اFر و  \Ýالخا  قافن ،45ورود جــــFورت هO اهنت هن 45ارگ  @4اس�ا تمارک و قالخا  رrاظ .دوش<م رجنم @9عH نید 45اهن تHاغ و تلاسر 
@4اس�ا تمارک نیداdiب و لومش�اهج لصا زا تلفغ اO ه�لO ،دماجنا  ماiپ رد R @4دم قالخا �اtت و  ، @4اس�ا تمارک طوقس

¬رزب مهس نید هF³@ Oرات ��غ و کiتونمرr دض ،ارگ تروص درکFور ز  هنیداهن و رقف ،یرباربان دHدشã رد


ا یو��پ اO و نا:�ماiپ
R ¦امتجا تلادع ندرک @4ا̂�ق هO @9ید تلود هنارادم تعlmF هطلس و 45ارگ رrاظ .دنک نادقف رد .دماجنا R افHا ملظ ندرک

�ا®آ" هOاثم هO هک  قیمحت را� هO "بذا�  Oوم رما هrوR Oدنوش<م لد Þ اعتم  رما و ت�Fنعم ،قالخا ،¦امتجا تلادع و یدازآ
.دHآ  تلادع" و "یدازآ" لصا هO :4ا�iسد قF̂ط زا زج نید تHاغ هOاثم هO "قالخا مراpم" مامتا rمدرم یا R ەدوت رامحتسا و

قالخا مراpم" ٔهلحرم نF̂خآ @4دم ت�Fنعم و @9ید تلود ەژورپ و مس<مالسا .تسا " \Ýالخا تس»ز .دوش  Éن لصاح "¦امتجا
. دماجنا R "قالخا مراpم " عانتما هO شا    

 
 

ارگ مالسا اس+ تلود ؛ارگ مالسا اس+ هعماج  

R باختنا دوخ @4ارمpح یارب ارگ مالسا اس+ \9لود ؟دنمادک \9لود @�~نچ ەدمع یاهیگژFو اما .دنک ا،  Hرگ مالسا اس+ هعماج ک
 ،45ارگ مالسا اس+ ؟تس<چ @4ارمpح نیا رد @4اس�ا تمارک عفادم نیداdiب و لومش�اهج یاهشزرا  ،¦امتجا فرع ،نید شقن

 زا اما ،تسا @9ید q çدق تلود دقتنم و ،رالوکس Ý@ çرع تلود عفادم هچ رµا ؛تس<ن مالسا اس+ ،تفر تراشا هO هچنانچ
 هO .تسا "@4دم نید" روهظ مزلتسم اما نید "@4دم" روضح .دنکR عافد qاiس هعماج و @4دم هعماج رد نید @4دم روضح
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 ەدجri یاrەدس رد مس»رالوکس کiسال� یاrهF̂ظن @�رب هکنانچنا -- دراد قلعت èوصخ اف� ەزوح هO هن نید هک انعم نیا
 @9ید بازحا و تاناF̂ج ،صخشم روط هO .دراد دق مامت و مات یروضح @9ید تلود تماق رد هن و -- دندرکiم @9یب ش<پ ەدزون و
rس هعماج و @4دم هعماج رد رالوکس بازحا نوچمiاq )س ؛دنراد لاعف یروضح )بازحاiومع ەزوح @�~لاعف و نارادمتساR 
 رارق وگتفگ و ثحO دروم تساiس و عامتجا Rومع هصرع رد @9ید توافتم یاrنامتفگ و ؛دن��گiم ماهلا دوخ @9ید یاهشزرا زا
 تiمسر هO ناHدا ریاس اH و نارواOان نید یارب مس<لارولV نیا هکنانچمr ،دوش<م هتخانش تiمسر هO @9ید مس<لارولV .دن��گiم

Oز  روهظ هFح @�~نچ ارc\  ، تسا وتو قح اH و ەژFو قح ،\9لود ەدش هنیداهن و Éسر  تئارق دقاف اما نید .دوش<م هتخانش  
r4زح صخشم یا: Oهمانرب و ̂حط بلاق رد ار ش ه rخ یا�« نامتفگ  ، نارادنید .دماجنا R یداصتقا و qاiس ،  @9ید qmراifلا

 اروش سلجم هO هحHال و ̂حط تروص هO تلود لiکشã و تاOاختنا رد یزو��پ و Rومع لاtقا تروص رد و هتشاذگ Rومع ارآ
 دادرارق و یراذگ نوناق( @4دم دنیارف کª H ،د�Fگiم مiعنلا Íللادtع هکنانچ ،نارادنید .دنrدiم هئارا qررب و ثحO یارب
 تHاهن رد و دنrدiم هئارا نادنورهش ریاس هO "@4دم" و "@Ýرع" \cطنم و نا�ز اO ار ش»�خ یاrلالدتسا نF\�هب )¦امتجا

rار نارادنید م Oارا هH4امتفگ ه@  ، @9ید نامتفگ زا @4دم عافد و @Ýرع لالدتسا .دنF©گiم رب ار "Rومع ��خ" Rومع نادجو
 .دنکR ½<م Rومع ەزوح رد ار qاiس و یرکف ی اtقر اO @4دم و  یداقتنا یوگتفگ ناpما مr و دrدiم قوس نید زا @4القع
 @�رب زا ی��µارف و Þدمr ناpما @��ن @9ید ��غ نادنورهش ،دنکR یروآ داH ام هO رخاتم سامرباr نگروی ه¡انچنا ،وگتفگ نیا رد
 مr و لد مr "@4دم نید" @4اس�ا تمارک \Ýالخا ماiپ اO @��ن نانآ -- دننکiم مrارف دوخ یارب ار نید یونعم و \Ýالخا ماع لوصا

Åتس�مr یارب و دن�سr زاوآ


.دن��گiم کم� نا زا @4دم قالخا اقترا و ¦امتجا    

 هO و ،دراد رواO یدنورهش قوقح هO هک تسا نید زا ەدش شËالاV و ،دنمخFرات ،�الصا @4امتفگ مرجال "@4دم نید" نامتفگ
 ،)dwج ناشاO رگد و ،درم ،نز( ت<سdج ،)@9ید :9ب ،نید( بrذم و ەدiقع زا غراف نادنورهش همÝ\ rالخا و \Ýوقح یربارب
 رطخ زا @��ن ارگ مالسا اس+ تلود کH ،فصو نیا اO .تسا دهعتم لاس و نس و هفرح ،¦امتجا ٔهقtط ،تiلم و تiموق
 ربارب و لما� قوقح @�~مضت یارب یدنورهش قوقح روشdم نFودت ،روظنم @�~مr هO .تس<ن نوصم ت�ÇF¡ا یروتاتکHد
Åنrرف ،:r9ذم یاrتiلقا همr یدنورهش


 تلادع @�~مضت ،رگHد نخس هO .تسا یرو@� نآ زج و ،\4اقtط ،dwج ،

 نادنورهش همr یارب ناiب یدازآ و هشËدنا یدازآ رد "ندوب قحان قح" شریذV ەارمr هR Oوق و \4اقtط ،\4دiقع ،\9یسdج
 "تiلقا" \Ýوقح @�~مضت ،تس<ن "ت�ÇF¡ا تiمyاح" طقف qارکومد .تسا ارگ مالسا اس+ وm½<پ کiتارکمد @4ارمpح کH همزال
.دوش لHدtت ت�ÇF¡ا هq Oاiس دنیارف رد تکراشم اO ناpما تروص رد دناوتب تiلقا نیا ات تسr @��ن  

�م و  و مظن @4اهج کiنومژr مHداراV ،نم نام`  هO :تسا ور�ور @��ن یرگHد دHدهت اO اما کiتارکمد یارگمالسا اس+ @4ارمpح 
وئن" ماظن qارکمد حور و رrوگ هO و ەدرک ضقن ار نادنورهش ¦امتجا و یداصتقا قوقح ەژFو هO و یدنورهش قوقح ،"لا:�یل

و لا:�یل ،  و ،پچ rذم و رالوکس یاr9: زرم هک تسا ەدش ��گ همr نانچ ماظن و مظن نیا هناتخO روش .تسا ەدناسر ب<سآ
وئن .تسا ەدش لدµ�� Oارف 45 هضراع هO و ەدHدرون رد ار ارگ مالسا اس+ و ارگ مالسا امومع بونج ناهج یاrروشک رد مس<لا:�یل

- qارکمد ¦ون جــــFورت ،نادنورهش ¦امتجا یداصتقا قوقح زا تلفغ "لا:�یلان مس<ل:�یلوئن" هصخشم .تسا لا:�یل ��غ
نامتفگ هک متسr فقاو   lامHنم .تسا ه O4وخ ه: @4اهج رازاO رد ندش مضr یارب  Åنrرف تr�F فiفخت و یروص qاiس 



Ö�ما دض نامتفگ مادختسا اFو ،یرامعتسا اس+ و \9س<لا Oوق و  زا ەدافتسا اR :r9ذم لpش ود رr رد ارگ  تاذ و ارگرادتقا   rیا
 و یرکف یاtقر همr و هتخادرپ دوخ \9نار و کiشراifلا تiمyاح مiکحت و هiجوت هO هناF̂tف ماوع و امن پچ \9س<لو�ëپ مriافم

،  تiحالص Oتنار ه Åتم کiشراifلا مظن  ەدرک .دنا ìیراpشآ غورد هچ رد هO نادiم زا "لا:�یل" بسچ رب اO ار ش»�خ qاiس 
.درادن مس<لا:�یل دقن یارب \Ýالخا  

دش یاراد ل:�یلوئن ماظن زا \Ý\�م و وm½<پ 45ارگ Rالسا اس+ دقن .   هجاوم نآ اO دHاO هک تسا یدHدهت اما لا:�یلان مس<لا:�یلوئن
لا:�یل  ،ب<ترت @�~مr هO .تسا وئن ماظن زا ناHارگ تاذ و ناHارگ رادتقا ¦اجترا دقن زا \4وافتم الما� @9یíناهج و کiمتس<پا @4اtم 

�م و  اهنت ناونع هO مس<لا:�یلوئن سËدقت رد @4اهج تسار ناF̂ج یوrاri زا دHاtن ارگ مالسا اس+ کiتارکمد  @4ارمpح  Hک 
بوخ @4ارمpح همزال  ارگ مالسا اس+ تلود کH و تسا کiتارکمد و  ، ¦امتجا تلادع .دrد ەار لد هq Oارr نکمم ویتان\�لآ

rط ،مدرم یاtارگ مالسا اس+ .تسا تاقHامح ناHەدوت ت  اO لادج زا رµ©Fان کiتارکمد @4ارمpح کH @�~مضت یارب مHداراV نیا
ناج هO ار نآ اO شلاچ تراسج و ەداد نت لا:�یلوئن  .دنرخن نامتفگ  طسوتم  هO رµا داد دنrاوخ تسد زا ار ��قف Vط و ،@�~یاtهق 

ون لا:�یل نامتفگ نوچمr مالسا ناهج ناHارگ مالسا اس+ زا جنر یراوشد نیا زا س�وت و ،هiکرت ،ناریا رد @9ید ناHارگ @�رب نون¡ا 
. دن:�یم  
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؟فرع و نید هاگ داعیم :ییارگ مالسا اسپ  
 

رثاتم و مهلم نامتفگ کH اHآ  ؟دنک 45ازفا مr و هتشاد لاعف تکراشم کiتارکمد و بوخ @4ارمpح کH ن�Fکت رد دناوتیم نید زا
rتمارک @�~مضت یارب مزال یا Vا ،دناوتیمن .تسا هن و یرآ نم ەاتوک خساµم دقاف @4امتفگ @�~نچ رtمتس<پا @4اiم و کpمس<نا

rت و یاpمiضف لiتل @4اس�ا تمارک ققحت   ، نا:�ماiپ ماiپ @4اس�ا حور و نید رrوگ .دشاµ�� Oارف ¦امتجا تلادع و یدازآ ،

\Ýالخا  تخرد .تس<ن نکمم ¦امتجا تلادع و یدازآ نادقف رد \9لاسر @�~نچ ققحت .تسا ¦امتجا و یدرف دعO ود رr رد

Hور و لومش�اهج ،هFا .دµارکمد" رq قوقح ضقان "@9ید Vا Éن \9لادعiب و رقف و داد�tسا راز ەروش رد "قالخا مراpم" دنمونت
45 V45ا ەدوزفا اهنت ا رارق نآ زا رت @�~یا Oح لدم هpرع @4ارمÝ@ درادن دوجوم Oه�ل Oتر رد @9شور هtه هن   دشاO یدنورهش ��µارف

.د��گ R 
اr ەدوزفا دناوتیم 45  -- @9تبم هن و  رادم تعlmF 45ارگ رrاظ رب   --   "Þاعتم رما" و "یونعم همتس<پا" زا مهلم @4ارمpح لدم اما

rدوجوم یا Oدشا. Oه rح یاpرع @4ارمÝ@ هتشاد دوجوم رالوکس و Oتروص رد دشاiلدم توق طاقن یاراد ش<پ اش<پ هک Oلدم ه
rارکمد دوجوم یاq دنا ردËتارپ و هشiس کiاq دناوتیم ،لاثم ناونع Oرد و "اروش" موهفم زا ماهلا ا Hک r45ازفا م Oظن اF̂ه

qارکمد" @4ارمpح نFودت رد دوجوم qارکمد لا:�یل هنار روحم درف و \9س<تیلا یاهناdiب دقن هO و ەدرک تکراشم "45اروش 
Oه rظن ەارمF̂دنا رد دوجوم تاËسوس هشiو  مس<لا ، ¦امتجا تلادع و @4اس�ا تمارک لصا رب دi¡ات اO @�~نچمr .دزاد̈�ب 

ن مHداراV هطلس و یروحم رازاO دقن هO ل زا ماهلا اO ،نآ رب ەوالع .دزاد̈�ب مس<ل:�یلوئ ا Hpدار qارکمد و مس<شرانآ ،کiتارکمد
rیا OدHا رد 45ا ەدنزاس تکراشم لHلدم و ویتان\�لآ داج دناوتیم  ،تعiبط و ناس�ا ،ادخ تسادق و یدنواش»�خ موهفم 

ش و .دشËدن�ب @��ن "@:�س qارکمد" ەدHا هO و دشاO هتشادن یرازبا ەاfن تعiبط و تس»ز طiحم هO هک دشاO هتشاد @4ارمpح دHا
rیا " Hب و ەدناسر یراdiنا \Ýالخا تساiس" �مع و نشور ̂حط س¼س و ەدHا هO دناوتیم   هکنیا \�مهم همr زا یونعم همتس<پا

@4امز اهنت اما همr اهنیا .دشک شلاچ هO یونعم رظنم زا ار نردم تساiس  ناملسم هعماج کH رد @4ارمpح هک تسا نکمم

\Ýالخا qmاëورف و 45ورود و اFر ،یراتخاس داسف و ملظ ،رقف ،د  اO و ،دشاO بHاغ شاtن یدنورهش î½m ç هiلوا قوقح ضقان
rش<پ یا~�@ Oط رامث�سا هtد یراد ¦امتجا تلادع و یدازآ .دزاد̈�ن مورحم تاقrه ه  rیا lامH ەویش نF̂ت ەدنام بقع لامعا

،  و 5¦امتجا داق و یدازآ قیمعت هO ر تلادع @4امز   rح لدم .دن�سpالخا و یونعم @4ارمÝ\ @4اس�ا تمارک یرو@� مزاول 

دوجوم رالوکس و @Ýرع @4ارمpح یاr  رت بقع لدم رگHد زا م� تسد هک تسا "  \Ýالخا تساiس" کH ندنکفا 4̈ رد تکراشم  
دrاوخ  ا کHدزن نادنچ هن 45 Þوحت @�~نچ تiفرظ ،تفر نیا زا ش<پ هچنآ فصو اO ،ارگ مالسا اس+ تلود .دشاtن  ەدنیآ رد ار

\9 ون  ساiس و هعماج @\~خاس رد تکراشم یارب رالوکس و @9ید نادنورهش ەا̀ داعiم دن ا وتیم وm½<پ 45ارگ مالسا اس+ .تشاد
. Oنچ .دشا~�@ Oدا  

 
 


