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 هR یرهش زQارم« :تشون یرهش رادIاH ٔهعسوت و نکسم س<ارفنک 9%8موس رد دوخ شرازگ رد دحتم للم نامزاس ل& %$بد
 هR دناوتب هک تسgن یدنیآرف ،دوخ c9ونک تروص رد a9یش<رهش دوجو نیا اR ۱».دناەدش لIدZت V WXYصا ەاSتنوکس
 یدوبان ،pامتجا nYاmورف هR دراوم زا یراjسW رد ،عیسو ساjقم رد یرهش زQارم هR ترجاهم .دRاI همادا دودحمان روط
افz دناوتyن لحەار هک تسا حضاو .تسا ەدش رجنم یدjماان و اوزنا قیمع ساسحا و jrحمتسqز دودحم عبانم

{
 

 دنمزاjن c9ونک تjعضو ،ه�لR .دشاR رتکچوک یاهاضف رد مدرم زا ی�$شgب هچ ره دادعت نداد اج و م~ارت ش|ازفا
 زا ،دزاس ەدروآرب ار �cاتسور و یرهش یاهطjحم یاهزاjن هک یدرک�ور ،تسا c9اس<ا یاهەاSتنوکس هR ارگل& یدرک�ور
 مهارف ەزادنا کI هR اهطjحم نیا یود ره رد ار عماوج و دارفا �cافوکش و دشر نا�ما و د%$گ ەرهب ود ره توق طاقن
  .دروآ

�دنز زا c9ونک یاهتشادرب رد لما& یرگنزاR دنمزاjن %$سم نیا رد تفgXYپ
�

 ،تسا یرهش و �cاتسور یاهطjحم رد 
Rهک یایرگنزا RاIد Rپ ،هتشذگ ش<اد ٔهتخودنا زا ەدافتسا اgXYلع یاهتفy اح لاحz9 ەدنیآ زا نشور یزادنامشچ و 

 زا ەدنQآ �ماوج رد دارفا هک دهد� ناش< ح�ضو هn Rانشناور ٔەزوح زا �cاهش�یب لاثم ناونع هR .د%$گ تروص
  و c9امسج تمالس ،یروەرهب نا9%$م رب هک ناس<ا �aخZشوخ .دنسر� �cافوکش و دشر هR لRاقتم طاZترا و دامتعا

 ۲ .دنشاR م�حتسم ¡خش طRاور هک دراد رارق دوخ حطس ن��تالاR رد �ا�نه ،دراذگ� %$ثات a9هذ یراjشوه

 �cاتسور عماوج هa� Rنس روط هR هک �cاjصوصخ ،نا�Iاسمه ناjم لRاقتم دامتعا ساسحا و هنامjمص یاه�aسود
�دنز زا یzانع دنوش� ەداد ت£س<

�
 نیا اR .دنوش ەد¥$س nYومارف تسد هR هکنآ هن ،دندرگ ت��قت دIاR هک دن¤سه 

�دنز ٔەدjچjپ یاهتjعقاو هR ت£س< دIاZن لاح
�

 ،دناشک� یرهش زQارم هR ترجاهم هR ار یراjسW نانچمه هک �cاتسور 
»چراªکI زا یاهجرد �cاطاZترا یاهیروانف ،نونQا .تشاد هنان©بعقاو%$غ و nاسحا §ا�ن

�
 ار pامتجا ماجس<ا و 

 و »�9%$ف یاوزنا ،�cاتسور قطانم زا یراjسW رد دوجو نیا اR .دوب روصتلRاق%$غ شgپ ٔههد دنچ هک دنزاس� ریذHنا�ما
�دنز زا ن��ن �cو®لا نیاربانب .دنک� وره¬ور دIدهت اR ار nYزومآ و یداصتقا یاهزادنامشچ ،یرکف

�
 ٔهمه رد هعماج 

      .تسا زاjن دروم ،�cاتسور و یرهش زا معا ،اهطjحم

 نامزاس ل& %$بد .دراد ەدنیآ یاهلس< شالت و ی%$گداI هR زاjن هک تسا راوشد یرا& ،هفرم و ملاس یاهەاSتنوکس داجIا
 ۳»تدمەاتوک یاهلحەار« هR هک دنک� فjصوت ار »ناساره یرهش یاهعامتجا« ،�cآ یاهشلاچ ٔەرا¬رد دحتم للم
 دارفا هک �cاهلحەار ،دنروآ� یور c9وکسم یاهعمتجم یدن¬راصح و c9اZهگن ،²وصخ یاهتکY± مادختسا دننام
 هک ەدرک داجIا اهرهش رد تشحو ±ا± �cاضف« مئارج زا سرت دس�qن� وا .دنرادن �n$سد اهنآ هR تعاضRم&
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 زا nYان اهنت ع�ن نیا زا �cاهشلاچ هک تشاد هجوت دIاR ۴».تسا ەدرک لتخم ا��Zقت ار اهرهش زا 9́رب یداع در�لمع
 هR ت£س< اهشرگن ن��تیاهIاH رد هشqر 9%8نچمه تال�شم نیا ه�لR ،دن¤سgن یدام عبانم و تاعالطا ،تورث دوبم&
 یاهتصرف دIاR اهاتسور و اهرهش .دراد نآ رد نامفده و ەا�Iاج و ناهجٔهرا¬رد ام نیدا�jب یاهضرفشgپ و نارگIد
 ناش|اهدادعتسا و اهتراهم قباطم و دننک شاعم رارما دنناوتب ات دنیامن مهارف ناناوج یارب ار مزال عبانم و یداصتقا

 ناس<ا یزورهب و تمالس زا یرگIد ددعتم یاههZنج هR دIاR 9%8نچمه فلتخم عماوج اما .دنشاR هتشاد دمآرد بسک
»تس£مه ،pامتجا ماجس<ا و یریذHلومش هلمج زا ؛دننک هجوت

�
 رادانعم یاهدنویپ و عبانم ٔهنافصنم عــــ�زوت ،Vس<ناjم 

Rبط ناهج و 9%8مز اjتع.  

�ژ�و نیا ناوت� هنوگچ
�

 یاهشوا& فده نا�ما دح ات دIاR هک تسا Y½سرپ نیا ؟داد شرورپ تjعمج کI رد ار اه
 یاهەاSتنوکس داجIا رد لماع نیدنچ ،ناهج ±ا± رد ¾cاهب ٔهعماج تاj¬�جت ساسا رب اما .دشاR ەدنیآ رد رمتسم
Rاتسور قطانم رد هچ و یرهش قطانم رد هچ ،ەدنلاc�، z9یرو Rدنسر� رظن ه.   

I« حا یارب صخشم یاهغدغد ،لماوع ن��تمهم زاjا نیا هتبلا .تسا هعماج موهفم یاIادتبا رد ەدcدوخ ل�ش ن��ت� 
 هعماج ،مدرم زا یراjسW ٔهتسqز ِتjعقاو رد اما .تسا ەدوب عماوج فلتخم عاونا زا تZحص هشgمه و تسا �cانشآ ٔەدIا
Iل& ک Rن مجس�م و هتسویپ مه هgتس، Rارپ ٔهعومجم ه�لQاتدمع یازجا زا یاەدن

{
 اR دIاV Rعف تjعقاو .تسا طZترمان 

 فادها ،دننک� دامتعا رگIدکI هR ،دنراد یاهناتسود طRاور 9%8نQاس اهنآ رد هک دوش ن�ÂگIاج �cاههلحم و عماوج
 ترواجم رد هک یدارفا  زا ی�$شgب دادعت هک روط نامه .دوش� هجوت Å9طاع و �Äالخا تمالس هR و تسا ک�$شم
IدکIدنز رگ�

�
 دهعت ،دنیامن روبع هتخاس� ادج مه زا ار اهنآ ،نیا زا شgپ هک �ناوم زا دن¤سه شالت رد ،دننک� 

 .دRاI ش�$سگ �$شgب دIاR 9%$ن ک�$شم ت��ه سح و لRاقتم

 لjم�ت ار pامتجا تاسسؤم و دارفا شقن و دنک کم& عامتجا �$شgب تفgXYپ هR دوخ ٔه¬�ن هR دناوتب هعماج هک نآ یارب
�دنز زا یرتعماج راjسW تشادرب دIاR ،دIامن

�
 لماعت و مادقا زا ��a9ن یاهو®لا .د%$گR رارق شریذH دروم هنالاعف ،هعماج 

RاIا دIدج عاونا و دوش داجIترا زا یدZیرا�مه و طا RاIو اطخ و نومزآ ،ش|امزآ .د%$گ ل�ش د Iقیقد دنیارف ک Iی%$گدا 
»نهرف %$یغت تjهام ٔەرا¬رد

�
 اR هتبلا .تسا مjظع یرا~ادف و ششوک دنمزاjن اهنیا �امت .دوب دنهاوخ یروz9 ،راSدنام 

 زا .دنوش� حضاو شgپ زا شgب ،دننک� لjهسÉ ار فادها نیا هcÈ Rاj¤سد هک یدIدج یاهیدنمناوت ،تjلاعف موادت
 هR ت£س< �مج دهعت شرورپ و ع�نتم تjعمج کI ناjم �ومع قفاوت هR ندjسر �cاناوت ،اهیدنمناوت نیا ٔهلمج
 و نآ هcÈ Rاj¤سد یارب Vمع �cاهماS مjسرت و ک�$شم ٔەدنیآ کI زا یزادنامشچ ت��قت �cاناوت ،ک�$شم یاهت��لوا
 ،طلغ و حیحص رما ٔەرا¬رد جــــ�ردت هR هک تسا یا�مج §اÊآ ساسا رب اهنآ شجنس و تامادقا ن�ودت �cاناوت
 قیمع pامتجا %$یغت جیاتن زا مه اه�cاناوت نیا .تسا ی%$گل�ش لاح رد Ì9م و دjفم و ،لوبق لRاق%$غ اI شریذHدروم
 .ی%$یغت 9%8نچ نالماع مه و دن¤سه Vحم حطس رد

�زات هR اa� Iنس روط هR هک �cاهتjعمج نداد تکراشم
�

 Rشاح هjدناەدش ەدنار عامتجا ٔه، I« دIپ زا رگgنشjیاهزا 
�راوآ اc9 Rاهج ٔهعماج هک Íاح رد .تسا c9اس<ا یاهەاSتنوکس �cافوکش

�
 ش�$سگ 9%8نچمه و عیسو حطس رد مدرم 

 ،دنوش ەدjشک تjمورحم هV R& هR اهتjعمج زا 9́رب هک نیا رطخ ،تسا هجاوم نوÐانوگ Ïارفا یاهیژولوئدIا
 فjط ٔهئارا هR اI دشاa9 Rیئزت �Vش هR دناوتyن نداد تکراشم نیا ،دوجو نیا اR .درادن لjصفت و حY± هR یزاjن
 نیا هک دنوش� ن�ودت �cاهداهن طسوت هک �cاههن�Âگ ،دنک ەدنسW مدرم زا ²اخ یاهەورگ هR ،اههن�Âگ زا یدودحم
 ار تjعمج ل& یاهەاSدIد و اهدادعتسا دIاR نکمم دح ات ی%$گمjمصت یاهدنیآرف ه�لR .دنرادن �n$سد اهنآ هR اهەورگ
Rانآ تارظن .دنوش دنمەرهب اهنآ زا و ەداد باتزاc9 عف تلاح رد هکV تسا نکمم Rشاح هjاهنت هن ،دنوش ەدنار ه RاIد 
 و لما& تکراشم عناوم 9%8نچمه .درک لاZقتسا اهنآ زا و دوب اهنآ یا��ج هنالاعف یوحن هR دIاR ه�لR ،دوش ەداهن شزرا
اح�z دIاR ،دشاR هتشاد تاZصعت رد هشqر اI دشاR تاداع و بادآ ،اهت�س رب a9تبم ەاوخ ،صاخ ەورگ ره رثؤم

{
 دروم 

    .دوش فرطرب هناعطاق و د%$گ رارق هجوت

 ،ەدش هتفرگ را& هR هتشذگ رد هچ نآ اjÅ9 Rک رظن زا هک تسا ی%$گمjمصت هc� Rاهدرک�ور دنمزاjن %$سم نیا رد تکرح
 nررب یارب ک�$شم nYالت ناونع هR ی%$گمjمصت هک �ا�نه هک دهد� ناش< صاخ روط هR ه¬�جت .دنشاR توافتم

 
 نامه ۴



 

 جیاتن ،ک�$شم مهف و تقjقح یارب �مج �cوجتسج a9عI ،دوش� هتفرگ رظن رد هطو¬�م طIاc� ±Yان¬��ز تjعقاو
 9%8نچمه .تسgن ²اخ داهن اI صخش چیه هR قلعتم اهداهنشgپ و اهەدIا ،cÈوچراچ 9%8نچ رد .دوش� لصاح یرترثؤم
 .تسgن هتسWاو دنک� ح�ط ار اهنآ هک یاهسسؤم اI درف ذوفن نا9%$م اI ەا�Iاج هR تاداهنشgپ تjقفوم مدع اI تjقفوم
Rپ ،ه�لgقلعتم اهداهنش Rمصت ەورگ ل& هjار اهنآ هک تسا ی%$گم Rش ره ه�V هک Rپ و مهافت هgXYب تفgی�$ش 
 فده اR دناوت� تروشم ع�ن نیا ،عقاوم 9́رب رد .دننک� در اI دنهد� رارق یرگنزاR دروم ،ەدرک ب��صت ،دماجناjب
 تسا نکمم ،رگIد عقاوم رد .دریذH تروص دنوش� بوسحم هZترمه هک یدارفا ناjم ،ک�$شم مjمصت کI هcÈ Rاj¤سد
 مjمصت اما ،دشاR ک�$شم کرد ت��قت تهج رد تاعالطا لداZت و را�فا ر��نت یارب �cاهوگتفگ ل�ش هc� Rروشم 9%8نچ
 ره رد .تسا ەدش ەداد اهنآ هR ی%$گمjمصت یارب مزال تjعجرم yسر تروص هR هک دوش هتفرگ یدارفا طسوت

 ،هک نآ همه زا رتمهم .دشاR مهارف یQ$Ôادح تکراشم نا�ما و دنوش ەد�jش اهادص ٔهمه هک تسا نیا شالت ،تروص
 نیا هR .دزاس� دحتم ار ناSدننکتکY± هک دن¤سه �cاهدنویپ ت��قت ددصرد تحاz هR لjبق نیا زا �cاهتروشم
      .دوش� داجIا �cروشم دنیآرف دوخ ق��ط زا ،تسا اههشقن رثؤم یارجا ٔهمزال هک ��$شم دهعت ،بgترت

 ەدوب نیا دهاش ەراومه ¾cاهب ٔهعماج .تسا �cاهرا&وزاس 9%8نچ تjبÕت رد مهم راjسW یاهتکن ،ت��ه و دوخ ِکرد ٔەوحن
 ،دناەدرک لمع مجس�م و دحتم ل& کI ناونع هR یاەدنیازف روط هV Rحم تjعمج کI یاضعا هک یدراوم رد هک تسا
 نوÐانوگ تامادقا ات دنک� کم& ەدنیآ هR ت£س< دحاو یزادنامشچ .تسا ەدوب مهم راjسW ک�$شم فده سح 8�9شاد
 ک�$شم یدنمفده سح کI ندناود هشqر اR .دنوش گنهامه ک�$شم فادها یوس هR مجس�م ش£نج کI بلاق رد
 دادعت ،دننک ت��قت ار رگIدکI دنناوت� هنوگچ نوÐانوگ تامادقا هک نیا �$هب کرد و دارفا زا ی�$شgب هچ ره دادعت ناjم
 هR هک دنک� ی%$گل�ش هR عوY± یدنیآرف تروص نیدR .دنرب ¥c دوخ درفه¬Ìحنم شقن هR دنناوت� مدرم زا یاەدنیازف
 ەدهع هR ار دوخ c9احور و pامتجا ،یدام دشر تjلوئسم هنالاعف ،تjعمج کI زا ی�$شgب هچ ره راشقا نآ ٔهلjسو

    .دن%$گ�

 �مج گنهرف داعRا رد هک �cاهشزرا نآ هچ و هعماج یاضعا کتکت یاهشزرا هچ -اهشزرا هک تسا رکذ هR مزال
 ۵.»دننک� افIا ار دوخ pامتجا درکرا&« هک دنراد �cاهەاSتنوکس و اهرهش 8�9خاس رد یروحم Y½قن -دناەدش هنیداهن
»تس£مه دشر ثعاR ،توافتم تاjصوصخ ریاس و اهنا¬ز ،اهتjلم ،اهداژن اR �درم ناjم ک�$شم یاهشزرا لاثم یارب

�
 

 ٔهطقن رد .دنزاس� ناIامن ار دوخ رثا �مج دهعت یاهدنویپ و دن¤سه ناسمهان رهاظ رد هک دنوش� �cاهەورگ ناjم
 ماجس<ا فjعضت ثعاR و ەداد جــــ�ورت ار تموصخ ،دن¤سه رگIد ەورگ رب ەورگ کI یرترب زا Ûاح هک �cاهشزرا ،لRاقم
 یاهیدنمناوت دوبم& لjلد هR هن بلغا ،دIدج عماوج رد نارجاهم یریذHقفو دنیارف ،لاثم ناونع هR .دنوش� pامتجا
 هتشا�نا هنا�jب اهرتIyدق طسوت هعماج دIدج یاضعا هک دوش� وره¬ور ل�شم اR لjلد نیا هR ه�لR ،هعماج رد a9ف

 دنمزاjن ،رگIد یاهەزوح زا یراjسW دننام ،قفوم یریذHقفو .دوش� راتفر اهنآ اR یرا�ناهنا�jب نیا ساسا رب و دنوش�
      .تسا %$یغت لاح رد و ع�نتم ٔهعماج کI �مج ٔەدارا جیسW و ک�$شم یاهت��لوا 9%8یعت �cاناوت

 فz -ناناوج هک تسا ەداد ناش< ه¬�جت .دراد ەدنلاc9 Rاس<ا یاهەاSتنوکس تخاس رد یروحم Y½قن 9%$ن شزومآ
 یوزرآ و دن¤سه Vمع یاهتjعقاو هÍ Rاعتم یاهنامرآ لIدZت قاتشم -ناشیدام تعاضR اI تjلم ،داژن زا رظن
�ژ�و شرورپ هnY Rزومآ فلتخم یاهدرک�ور اما .دنراد ± رد ار WXY ع�ن تداعس رد رادانعم تکراشم

�
 �cوافتم یاه

�ژ�و ،اهشرگن ٔەرا¬رد دIاR نیاربانب .دماجنا�
�

 .دjش|دنا دRاI شرورپ ەدنیآ یاهلس< رد تسا مزال هک �cاهتراهم و اه
 ،تسا عامتجا دوبهب رد تکراشم یارب مدرم زا یاەدنیازف دادعت �cازفاناوت ،فده رÐا هک تسا نآ زا Ûاح ه¬�جت
�دنز دصقم ٔەرا¬رد ات دنک کم& ناناوج هR دIاR شزومآ

�
 �Vش هR دوش Ä9ادها هچ فz ناش|اهدادعتسا هک نیا و ناش

 اR ناناوج .تسا دjفم ناناوج یارب ،دهد� ل�ش ار نانآ نوما%$پ عامتجا هک �cاهو%$ن کرد و �cاسانش .دننک رکف قیمع
 رد �Äالخا تماهش و دنملوصا مادقا ،�Äالخا یÈ$هر دننام �cاjصوصخ و دنوش� �cازفاناوت ەدنزاس تامادقا ماجنا
        .دوش� ت��قت اهنآ

 ی%$گداI  لاح رد نآ ٔەرا¬رد �cآ یاهلاس رد Vلملا9%8ب ٔهعماج هک تسا nYالت ملاس c9اس<ا یاهەاSتنوکس داجIا
 nررب ار �مج و یدرف تمالس Vمع یاهزاjنشgپ ،یددعتم یاهاضف و اهطjحم رد Vحم عماوج .دوب دهاوخ
 هR ،دشاR ادج ناهج ±ا± رد رتعیسو ساjقم رد ەدش دjلوت ش<اد زا رÐا Vحم حطس رد ی%$گداI اما .درک دنهاوخ

 
 IQ ۲۰۱۶ماتOس IJ ۲۰۱۶، ۱۰تHا ،وتیک رد بD:صت یارب جیاتن دنس س;:نش7پ ،۳ تات3به ،یر-ش د+دج را' روتسد ۵



 

 ،دنک� لjهسÉ ار اهی%$گداI و اهش�یب ،ه¬�جت �Åفا و یدومع نا��ج هک �cاهراتخاس ،نیاربانب .دوش� دوکر راچد c9اسآ
 داجIا رد دنناوت� اهتئیه اI اهداهن مادک .دوب دنهاوخ دjفم راjسW »یرهش دIدج را& روتسد« فادها هcÈ Rاj¤سد یارب
 c9اهج و یاهقطنم ،Vم ناIاتمه هR دنناوت� Vحم حطس رد تاZ©ترت هنوگچ ؟دنشاR هتشاد تکراشم اهراتخاس نیا

 رظن هR اما .داد خساH طIاY± تاjضتقم ساسا رب ناوت� ار اهنآ %$ظن �cالاؤس و اهشسرپ نیا ؟دنوش لصتم دوخ
 کI رد وس کI زا مدرم ٔەدوت حطس رد نالاعف هک دRاI نانیمطا دIاR ،تسد نیا زا yتسgس ع�ن ره هک تسا حضاو
    .دنرب ەرهب یدنیآرف 9%8نچ زا رگIد یوس زا و دنشاR هتشاد تکراشم ی%$گداc9 Iاهج دنیارف

 زا 9%$چ ره زا شgب ار »یرهش دIدج را& روتسد« رد ەدش داهنشgپ ٔهنازاورپدنلR تادهعت هcÈ Rاj¤سد ¾cاهب c9اهج ٔهعماج
 ریذHنا�ما -�ومع %$خ رد تکراشم یارب اهتjعمج ٔهمه یدنمناوت زا ی%$گەرهب و یزاسدنمناوت اa9 RعI -ق��ط نیا

 .دن©ب�

 


