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 کبًْى هذافؼبى زمْق کبسگش 

 

ثبؽذ، کؾتَ اػ اص ایي هغبلَ آعیت ًذیذٍ  تْاًی ثیبثی کَ کغی اص افشاد خبًْادٍ ای سا ًوی تمشیجب خبًْادٍ• 

آّس خبًْادٍ ای  ًبى. دس هی عی عبل گزؽتَ ّمغ یَ ایي تشتیت ثْدٍ اعت. ًؾذٍ ثبؽذ یب دس صًذاى ًجبؽذ

فشصًذاى اّ . اًذ  اػ اص زکْهت کیٌَ ثَ دل گشفتَ  خبًْادٍ. ثَ خبهش لبچبق ّیب چیض دیگش اػذام ؽذٍ اعت

 ...اًذ  ُن ساُی خض لبچبق ثشای گزساى صًذگی ًذاؽتَ

   

    

 

ایي . هٌطمَ ؽشق کؾْس ُوْاسٍ پشآؽْة ثْدٍ اعت

هٌطمَ کَ اص صهبى تغلو اًگلغتبى ثش ٌُذ ثَ ػٌْاى 

آهذ  ای اعتشاتژیک ّ ثغیبس آثبد ثَ زغبة هی هٌطمَ

ُبی اعتؼوبسی ّ علطِگش ثَ آى ًظش  ُوْاسٍ لذست

شى ًْصدُن اًگلغتبى توبم تالػ خْد سا دس ل. داؽتٌذ

ثَ کبس ثشد تب ایي هٌطمَ ثَ ثیبثبًی خبلی اص عکٌَ 

تجذیل ؽْد تب ثَ گوبى خْدػ کوشثٌذ ایوٌی ثَ دّس 

اص آى صهبى ثَ ثؼذ ثَ خبهش هغبیل . ٌُذّعتبى ثکؾذ

خبؿ هٌطمَ ّاختالفبت لْهی ّکؾوکؾُْبی 

ُبی ّلت ایشاى ُیچ گبٍ دس فکش  لذست، دّلت

دس سژین ؽبٌُؾبُی عیغتبى ّثلْچغتبى ثَ آى خبهش تٌجیَ . اًذ گزاسی دس آًدب ًجْدٍ داًی ّ عشهبیَآثب

هجیؼت . تْخِی ثَ هٌطمَ ؽذ ُبی هزُجی ثِبًَ ثی ؽذ کَ پبیگبٍ هخبلفیي ثْد ّ پظ اص آى کؾوکؼ هی

اهی دس هٌطمَ ای ّ خِبًی ُوْاسٍ ػبهل ایدبد ًبآس ُبی هٌطمَ ی لذست گشاًَ ُبی علطَ خؾي ّ عیبعت

اخیشا ًیض ثَ ػلت ّخْد ػولیبت اًتسبسی ّ ًجْدى ُیچ گًَْ چؾن اًذاص سؽذ ّ تْعؼَ ثش . ثْدٍ اعت

 .هؾکالت هٌطمَ افضّدٍ ؽذٍ اعت

هقبزجَ صیش کَ ثب یکی اص فؼبالى اختوبػی اًدبم ؽذٍ، ثخؾی اصهؾکالت هْخْد دس هٌطمَ سا سّؽي 

ُبی هٌبعجی  زل شی اصهؾکالت هشدم آى خب ثَ دعت آّسد ّ ساٍؽبیذ ثتْاى دس آیٌذٍ ؽٌبخت ثیؾت. کٌذ هی

 .ثشای ایدبد یک صًذگی اًغبًی دس آى هٌطمَ اسائَ داد

 

 کبًْى هذافؼبى زمْق کبسگش

 هدیذ هلکی

 

 

تشیي الؾبس یک خبهؼَ، کغبًی کَ ثَ دلیل فمش التقبدی ّ  صًذاى ؽشّع خْثی اعت ثشای ؽٌبختي پبییي

ؽبى ثبلی ًوبًذٍ  ای ثشای اًذ کَ اًگبس خض آعیت صدى ثَ خْد ّ دیگشاى چبسٍ فشٌُگی آًچٌبى آعیت دیذٍ

 ُب چَ ؽشایطی داسًذ؟ اگش هوکي اعت ثگْییذ دس هٌطمَ ؽشق کؾْس صًذاى. اعت

 



صًذاًی، هجك آهبس دفتش صًذاى،  ۱۳۰۰اص ایي . صًذاًی داسد۱۳۰۰ُبی ایي اعتبى  یکی اص صًذاى -

هثل . ق ّ هقشف اعت ّثمیَ خشاین ُن ثَ ُویي هغبلَ هشثْه اعتهشثْه ثَ هْاد هخذس ، لبچب%۷۶

دسگیشی، هالق، ُوغشکؾی، مشة ّ خشذ کَ ثخؼ ثضسگی اص آى ُن هشثْه ثَ هْاد هخذس ّ لبچبق 

 .هی ؽْد کَ خْد ایي ُوَ سیؾَ دس فمش التقبدی هٌطمَ داسد

تْاى  طمَ کؾبّسص ُغتٌذ ّ هیاکثش هشدم هٌ. عبل ثَ هْس هغتوش دسایي اعتبى خؾکغبلی ثْد ۷تمشیجب 

ُبیؾبى  ثؼذ اص ایي کَ هشدم اًذّختَ. زذط صد خؾکغبلی ثَ ایي هْالًی چَ ثش عش هشدم آّسدٍ اعت

هْادهخذس ّ . دّ ًْع لبچبق دس هٌطمَ اعت . ای ًذاؽتٌذ خض ایٌکَ ثَ لبچبق سّ ثیبّسًذ توبم ؽذ چبسٍ

کٌذ ّ هوکي اعت کؾتَ ؽْد، تشخیر  خطش هی کٌذ کَ ّلتی سیغک ّ لبچبلچی ًگبٍ هی. کبالُبی دیگش

دُذ کبسی کٌذ کَ دعتوضد ثیؾتشی داؽتَ ثبؽذ ّ کبالیی ثیبّسد کَ اسصؽوٌذتش ثبؽذ ّ پْل ثیؾتشی ثَ  هی

آّسدًذ، ّلی ّلتی هیضاى خطش سا ثب دعتوضدػ همبیغَ  اّایل کؾبّسصُب فمو کبال هی. دعتؼ ثشعذ

 . ّ آّسدًذکشدًذ، ثَ لبچبق هْاد هخذس ّ عْخت ُن س

سعذ دّلت چؾوؼ سا  ثَ ًظش هی. آّسًذ ثشًذ ّ اص آى هشف هْاد هخذس هی عْخت سا اص ایي هشف هی

ثیٌیذ کَ ثَ  ُبی عْخت سا هی ُبی اعتبى ّاًت ُب ّ خبدٍ دس خیبثبى. سّی لبچبق عْخت ثغتَ اعت

ُبیی کَ  آدم. دٍ اعتلبچبق هْاد هخذس ُن دس هٌطمَ گغتشػ پیذا کش. گزسًذ سازتی اص ایغت ثبصسعی هی

ی التقبدی خبًْادٍ سا  ؽًْذ هؼوْال پذس خبًْادٍ ّ عشپشعت آى ُغتٌذ ّ چشخَ دعتگیش هی

افتذ چْى چیضی ّخْد ًذاسد کَ ثب آى  چشخبًٌذ، دس ایي فْست دیگش آى خبًْادٍ ثَ فالکت کبهل هی هی

 . گزساى صًذگی کٌذ

هي ثب تؼذاد صیبدی اص . ُب ی صًذاى ، هثل ُوَثٌذ هشداى ّ ثٌذ صًبى: دس صًذاى دّ ثخؼ ّخْد داسد

گفتٌذ ّلی  خْدؽبى ّامر ًوی. صًذاًیبى صى فسجت کشدم کَ خشم اکثش آًِب لبچبق هْاد هخذسثْد

داًٌذ کَ اگش ؽُْشؽبى ثَ صًذاى  آًِب هی. ؽبى سا ثَ ػِذٍ گشفتَ ثْدًذ ؽبى خشم ُوغشاى تمشیجب ُوَ

کٌٌذ اهب ّلتی  ُشدّ ثبُن ثشای زول هْاد ّ فشّػ آى الذام هی .ُب اص گشعٌگی خْاٌُذ هشد ثیبفتذ، ثچَ

زتب اگش هْاد ". هي خجش ًذاؽتن: "گْیذ ّ هشد هی" هبل هي اعت: "گْیذ لشاس ثَ دعتگیشی اعت، صى هی

ی صًذگی سا اص ُویي  ؽْد کَ ثؼذ اص صًذاى سفتي، هشد ُضیٌَ ثَ ایي تشتیت صى هطوئي هی. دس خبًَ ثبؽذ

ُش خْس ؽذٍ ثب کبسگشی ّ یب لبچبق عیغتن . ُب اص گشعٌگی ًخْاٌُذ هشد ًذ تبهیي کٌذ ّ ثچَُب هی تْا ساٍ

 .چشخبًذ خبًْادٍ سا هی

 

 

ای کَ دسهٌطمَ  ُب چَ خْاُذ ؽذ؟ ثب تْخَ ثَ فشٌُگ هشدعبالساًَ خْة دس ایي فْست ّمغ ثچَ

 کٌٌذ؟ ّخْد داسد، آیب پذساى خبی خبلی هبدس سا ثشای ثچَ ُب پش هی

 

ثجیٌیذ ثَ هْس کلی چَ پذس ّ هبدس دسخبًْادٍ زبمش ثبؽٌذ ّ چَ ًجبؽٌذ، هغبلَ هذسعَ ّ . غلوب ًَه -

ُب کوتش ثَ هذسعَ  ُبی لْهی فشاهْػ ؽذٍ اعت ّ ثچَ دسط ُن ثَ خبهش هغبیل هبلی ّ ُن عٌت

اگش  :ُب چٌذ ساٍ ثیؾتش دس پیؼ سّ ًذاسًذ سًّذ ّ ایي هغبلَ دس هْسد دختشُب ثیؾتش اعت ّ ثچَ هی

کٌٌذ ّ دسغیش ایي فْست گذایی ّ  خبًْادٍ کوی اهکبى هبلی داؽتَ ثبؽذ کَ پغشُب ّلگشدی هی

دختشاى ُن دس خبًَ هغّْلیت ًگِذاسی اص ثچَ ُبی کْچکتش ّ کبسُبی خبًَ سا ثش ػِذٍ . دعتفشّؽی

 .داسًذ

ذ کَ ثشای هاللبت ثَ گْیٌذ خبًْادٍ ام ؽِشعتبى اعت ّ پْل ًذاسً هی. ثیؾتش ایي صًبى هاللبتی ًذاسًذ

ثیؾتش هشدُب ُن ثؼذ اص دعتگیشی ُوغشؽبى دّثبسٍ اصدّاج هی کٌٌذ ّ عشؽبى آًمذس گشم . ایٌدب ثیبیٌذ

ثب خبًوی فسجت کشدم کَ هسکْم ثَ اػذام ثْد . آیٌذ ؽْد کَ زتب ثَ هاللبت ُوغش دسثٌذؽبى ُن ًوی هی

 . ًذاى ثْد ُوغشػ دّثبسٍ صى گشفتَ ثْددس یک عبلی کَ دس ص. ّ خشم ُوغشػ سا ثَ ػِذٍ گشفتَ ثْد

 

 

 آیب تفبّتی هیبى هدبصات صًبى ّهشداى ّخْد داسد؟



 

زکن ثشای صى ّهشدی کَ یک . ایي اص هْاسدی اعت کَ ثشاثشی صى ّ هشد کبهال سػبیت هی ؽْد -

اػ ًقف  هثال دیَ. دس فْستی کَ دسثمیَ هْاسد زکن صى ًقف هشد اعت. خشم سا داسًذ، یکغبى اعت

 ...شد اعت ّ یب ؽِبدت یک صى ثب هشد ثشاثش ًیغت ّه

 

 

صًذاى اص ًظش ثِذاؽت غزا، فنبیی کَ دس اختیبس ُش صًذاًی اعت آیب دس زذ . اص ؽشایو صًذاى ثگْییذ

 اعتبًذاسدُبی یک صًذاى اعت؟

 

ی ّخْدی صًذاى تٌجیَ ّ  ػوال فلغفَ. ُبی ایشاى تفکیک خشاین ّخْد ًذاسد ی صًذاى هثل ُوَ -

پشّسی هدشم اعت ّ لشاس اعت صًذاًی ّاسد صًذاى ؽْد ّ فؼل لجلی سا تشک کٌذ ّ ثَ صًذگی ثبص

کغی کَ ثب دٍ گشم هْاد هخذس دعتگیش ؽذٍ ّ یب . ػوال ُیچ کدبی ایشاى ایي اتفبق ًوی افتذ. ثبصگشدد

ب لتل کیلْ تشیبک لبچبق کشدٍ ی ۱۰۰۰دصدی کْچکی کشدٍ هثال یک کپغْل گبص دصدیذٍ دسکٌبس کغی کَ 

صًذاى داًؾگبُی اعت ثشای آهْختي "ُب  ثَ لْل صًذاًی. ّ تدبّص کشدٍ دس یک خب ًگَ داؽتَ هی ؽْد

 ." ؽگشدُبی هختلفی کَ ثتْاًی اص دعت هبهْساى فشاس کٌی

تؼذاد هشداى صًذاًی ثیؾتش اص . ًفش صًذاًی ُغت ۱۲تب  ٨هتشی ُغتٌذ ّ دس ُش علْل  ۱۲علْلِب تمشیجب 

اص ًظش ثِذاؽتی داخل . تش ّ تویضتش اعت چْى صًبى دعت ثَ کبس ُغتٌذ بى هٌظنثخؼ صً. صًبى اعت

 .صًذاى تویض اعت چْى ایي هغبلَ ثَ ػِذٍ خْد صًذاًیبى اعت ّ هغبلَ صًذاًجبى ًیغت

غزا افال کبفی . آیذ اص ًظش غزا ثَ ؽذت دس هنیمَ ّ ّاثغتَ ثَ پْل ّ غزایی ُغتٌذ کَ اص خبسج هی

گشم ثشًح ، یک تخن هشؽ ّ یک عیت صهیٌی ثشای یک ّػذٍ ّ یک لبلت  ۷۰ًی خیشٍ ُش صًذا. ًیغت

ثخقْؿ ثشای کغبًی کَ . گشهی ّ یک ًبى لْاػ ثشای فجر اعت کَ ثشایؾبى کبفی ًیغت ۲۲پٌیش 

ُب  خبًْادٍ. اًذ اؽتِبیؾبى ثیؾتش اعت، گشعٌگی اهشی ػبدی اعت  هؼتبد ثْدًذ ّ دس صًذاى تشک کشدٍ

الجتَ ثب لیوت ثیؾتش اص لیوت ُبی . کٌٌذ ِبیی کَ اهکبى داسًذ اص فشّؽگبٍ خشیذ هیآّسًذ ّ آً پْل هی

ای ؽذٍ اعت کَ ثب صًذاًجبًبى ساثطَ خْثی داسًذ  ُبی صًذاى هسل دس آهذ ثشای ػذٍ ثیشّى صیشا فشّؽگبٍ

تشعی ثَ ای خض خشیذ اص آى ًذاسد چْى دع کٌٌذ ّ صًذاًی ثیچبسٍ ُن چبسٍ ّتٌِب ثَ عْد خْدؽبى فکش هی

 .فشّؽگبٍ دیگشی ًذاسد ّ ایي ظلن ثغیبس ثضسگی ثَ صًذاًی اعت

 

 

 ی کغبًی کَ هشدؽبى دس صًذاى اعت، چَ ؽشایطی داسًذ؟ خبًْادٍ

 

اص ًظش التقبدی ّاثغتَ ثَ پْلی ثْدًذ کَ کویتَ . فبخؼَ ثْد. خبًْادٍ ایي چٌیٌی سا دیذم ۲هي زذالل  -

اًدوي زوبیت اص صًذاًیبى ُن ُش عبل دّ . ى ثشای ُش خبًْاسُضاس تْهب۰%تب  ۰۰ثیي : دُذ اهذاد هی

ؽْد ّ ؽبهل  دُذ کَ ُش عجذ زذّد عی ُضاس تْهبى هی عجذ تغزیَ ثَ ػٌْاى کوک ثَ ایي خبًْادٍ ُب هی

ثب تْخَ ثَ تؼذاد صیبد خوؼیت ُش خبًْاس ّ . ثشًح، سّغي، سة ّ هبکبسًّی ّ زجْثبت ّایي خْس چیضُب

 .ُب هؾکل چٌذاًی سا زل ًوی کٌذ ّ ثیؾتش زکن یک هغکي کن اثش سا داسد یي کوکفمش زبکن ثش آًِب، ا

یب خْدؽبى خبًَ داسًذ ّ یب دس . الجتَ ثَ خبهش ایي کَ ؽِشعتبى اعت، هؼوْال هؾکل هغکي ًذاسًذ

ؽبى ُن  اهب ایي پْل ِکویتَ اهذاد ُضیٌَ پْل ثشق ّ آة ّ عْخت. ی پذسؽبى صًذگی هی کٌٌذ خبًَ

تْاًغتٌذ پْل آى سا  چْى ًوی. کشدًذ ای سا دیذم کَ ثَ ُیچ ّخَ اص ثشق اعتفبدٍ ًوی هي خبًَ. ؽْد ًوی

کؾی ُن  اص آة لْلَ. خْاثیذًذ کشدًذ ّ ثب تبسیکی ُْا هی ّلتی ُْا سّؽي ثْد صًذگی هی. پشداخت کٌٌذ

ی ثیغت لیتشی ّ ُب آّسدًذ ّ ثب دثَ اص هیذاى ًضدیک خبًَ ثشای ؽغت ّ ؽْ آة هی. کشدًذ اعتفبدٍ ًوی

 . آّسدًذ اص پبسک ًضدیک ُن آة آؽبهیذًی هی

پشعیذًذ چی گشاى ؽذٍ؟ ثؼذ فِویذم کَ چیضی  هی. فِویذًذ صدم ًوی ّلتی دس ثبسٍ ی گشاًی زشف هی

الجتَ . کٌٌذ فمو ًبى ّعیت صهیٌی هقشف هی. خْسًذ ًَ گْؽت، ًَ ؽیش ّ لجٌیبت ّ ًَ عجضی ّ هیٍْ ًوی



. ایي زذاکثش تغزیَ آًبى اعت. کٌٌذ خْؽبًٌذ ّ ثب ًبى تلیت هی ًٌذ کؾکی کَ هیثَ خض غزاُبی هسلی هب

ای آًمذس خْؽجخت  اگش ثچَ. ُش کذام کَ هشیل ؽًْذ اهکبى دسهبى ًذاسًذ. ثِذاؽت ُن کَ افال ًیغت

. ُب کَ تب کالط دّم ّ یب عْم دختش ثچَ. خْاًذ ثبؽذ کَ ثَ هذسعَ ثشّد تب کالط پٌدن ثیؾتش دسط ًوی

ّ دس کٌبس فمش التقبدی ُویؾَ ّخْد . فمش فشٌُگی ُن ثیذاد هی کٌذ. گْیٌذ ثشای دختش ثظ اعت یه

 .داسد

. خْاُذ ثشّد عشکبس ای کَ پذسػ صًذاى اعت هی پغش دٍ دّاصدٍ عبلَ. ؽْد هذام عیکل هؼیْة تکشاس هی

هٌطمَ ّخْد  تٌِب یک کبسخبًَ آخشپضی دس. ُیچ هشکض تْلیذی ّ فٌؼتی ًیغت. کبس ّ ؽغلی ًیغت

... ؽًْذ ثشای لبچبق ّ اّ ُن یب ثبیذ دصدی کٌذ یب لبچبق هْاد هخذس ّ یب تْعو لبچبلچی ُب اخیش هی. داسد

 .ُویي هْس عیکل هؼیْة تکشاس هی ؽْد

فشّؽٌذ، ّاکظ  داسّ هی. کبسُبیی کَ ثشای ثچَ ُب ّخْد داسد دعتفشّؽی اعت. کبس صیبدی ّخْد ًذاسد

ُضاس ۰۰۰الی  ۳۰۰دس ؽِش . دٌُذ کن اعت کغبًی کَ ایي کبسُب سا اًدبم هیکَ تؼذاد ... صًٌذ ّ هی

ُب گذایی هی کٌٌذ ّ اگش  ثؼنی. دُذ ًفشی کَ خْد هشدم ُوَ فمیش ُغتٌذ کغی کفؾؼ سا ثَ ّاکغی ًوی

ؽْد ثشای لبچبلچیبى  ثمیَ ؽبگشد ساًٌذٍ هی. ُب ّ فشّؽگبٍ ُب پبدّیی هی کٌٌذ آؽٌب داؽتَ ثبؽٌذ دس هغبصٍ

 . خب هی کٌٌذ لیتشی عْخت سا خبثَ ۲۰ْخت دثَ ُبی ع

دس عیغتبى تؼذاد . ی صًذاًیبى ًیغت افْال کبس کْدکبى دس هٌطمَ ػبدی اعت ّ فمو هختـ خبًْادٍ

ُب هی ثیٌی کَ دختشاى عشکبس  دس ثغیبسی اص خبًْادٍ. کٌٌذ ثیؾتش اص پغشاى اعت دختشاًی کَ کبس هی

ثخؾی ثَ ایي هغبلَ ثشهی گشدد کَ دعتوضد صًبى . لی پغشاى ًَهی سًّذ ّ کوک خشج صًذگی ُغتٌذ ّ

اص عْیی کوتش هشدی زبمش هی ؽْد ثب ایي دعتوضدُب کبس کٌذ ّ اص عْی . ثغیبس کوتش اص هشداى اعت

تش اعت ّ ایي  دیگش کبسفشهبُب ُن توبیل ثیؾتشی داسًذ اص ًیشّی کبس صًبى اعتفبدٍ کٌٌذ چشا کَ اسصاى

گشدًذ ّ دسًِبیت اگش پیؾشفت  ى خْاى ثیکبسی سا ثجیٌی کَ افطالزب ّل هیعجت هی ؽْد کَ پغشا

تْاى تقْس کشد  دس دساصهذت هی. تْاًٌذ هبؽیٌی ثخشًذ ّ ثب آى کبس کٌٌذ  کٌٌذ اص پْل لبچبق ّغیشٍ هی

ُب  کَ ایي هغبیل چَ تبثیشی ثش فشٌُگ خبًْادٍ

 .خْاُذ داؽت

س خبًْادٍ د. الجتَ تفبّت هیبى دختش ّ پغش صیبد اعت

ی چیضُبی خْة سا ثشای  زتب هبدساى ُن ُوَ

 . گزاسًذ فشصًذاى پغشؽبى کٌبس هی

 

 فسؾب چی؟ فشّػ دختشاى دس هٌطمَ ّخْد داسد؟

 

ثَ خبهش . خْسد ًَ فسؾب دس هٌطمَ ثَ چؾن ًوی -

ُب ثب یکذیگش ّ ایي کَ ُوَ  استجبه ًضدیک آدم

ؽٌبعٌذ ّ خیلی ُن عٌتی ّ هزُجی  یکذیگش سا هی

ثَ امبفَ ایٌکَ سّػ دیگشی ثشای کغت . تٌذُغ

تْاًٌذ چٌذ تْپ پبسچَ ثگیشًذ ّ ثَ ثیشخٌذ  ُب هی آدم. لبچبق: ؽْد آثشّیی هٌدش ًوی دسآهذ ُغت کَ ثَ ثی

. هغبلَ فشّػ دختشاى ُن دس عیغتبى ّ ثلْچغتبى ًیغت. ّ یب کشهبى ثشًّذ ّ ثفشّؽٌذ ّ پْلی دس آّسًذ

چٌذ ُوغشی آًمذس سایح اعت کَ ًیبصی ثَ ایي . ى ثغیبس زغبط ُغتٌذؽب هشدم هٌطمَ ًغجت ثَ دختشاى

 .دٌُذ داس هی ثَ خبی فشّػ دختشاى، آًِب سا ثَ ػٌْاى صى دّم ّ عْم ثَ هشدُبی صى. هغبلَ ًیغت

 

 

 زمْق کبسگش چمذس اعت؟

 

کبسُبیی اص  ای هبًٌذ زول اثبثیَ ّ ثیل صدى ثبغچَ ّ ایغتذ ّ کبسُبی عبدٍ کبسگش عبدٍ کَ عشخیبثبى هی

کٌذ  ثشای کبسگشی کَ دم هغبصٍ کبس هی. گیشد  تب دٍ ُضاس تْهبى هی ٨ایي لجیل سا اًدبم هی دٌُذ ثیي 



گشفت ّ ؽبگشد  ُضاس تْهبى زمْق هی ۱۲۰ای سا دیذم کَ  عبلَ ۱۷هي پغش . دعتوضد هتفبّت اعت

هي ًذیذم . گیشًذ  زمْق هیُضاستْهبى  ۷۰تب  ۲۰صًبى هٌؾی ثیي . ُضاس تْهبى ۱۰۰هغبصٍ لجبط فشّؽی 

اًذ ثیوَ  ثشخی چْى اص سّعتب آهذٍ. اصثیوَ خجشی ًیغت. ُضاس تْهبى ثگیشد ۱۳۰کبسگشی ثیؼ اص 

ی خبفی داسًذ اهب ُش خبیی  سّعتبیی داسًذ ّ یب کغبًی کَ تست پْؽؼ کویتَ ی اهذاد ُغتٌذ ًیض ثیوَ

 .آى ثیوَ ُب سا لجْل ًوی کٌذ

 

 

  چٌذ دسفذ هشدم ایي اعتبى صیش خو فمش صًذگی هی کٌٌذ؟ثب ایي زغبة فکش هی کٌیذ 

 

هگش . ُضاس تْهبى اعت ۷۰۰ُب  اًذ خطش فمش دس ؽِشعتبى ؟ گفتَ!خو فمشکَ داعتبى خْدػ سا داسد -

ُضاس تْهبى زمْق  ۲۰۰کٌٌذ صیش  کغبًی کَ کبس هی. ای ثبؽٌذ ایي کَ فبزت کبس فٌؼت ّ زشفَ

سًّذ ؽکبیت کٌٌذ چشا کَ  ًوی. ُضاس تْهبى هی گیشد ۱۷۰پضی یک کبسگش دس کبسخبًَ آخش. گیشًذ هی

هغبیل دس . کٌذ اداسٍ کبس ُن لطؼب زوبیت ًوی. تشعٌذ اگش ؽکبیت کٌٌذ کبسؽبى سا اص دعت ثذٌُذ هی

ُب یک خبیی دّعت ّ آؽٌبیی داسًذ ّعؼی  ی آدم ای اعت ّ ُوَ ای ّ هٌطمَ عیغتبى ّ ثلْچغتبى لجیلَ

ایي هٌبعجبت فبهیلی عجت ؽذٍ اعت کَ ًتْاًی اص . ؽبى سا زل کٌٌذ هؾکالت کٌٌذ اص هشیك ساثطَ هی

هي کغی سا دیذم کَ دس یک تقبدف توبم ثذًؼ آعیت دیذٍ ثْد ّ . هشیك ؽکبیت ّ لبًْى ثَ خبیی ثشعی

پشعیذٍ . اهب کغی سا کَ ثب هبؽیي ثَ اّ صدٍ ثْد، آصاد کشدًذ. ثشایؼ دیَ عَ اًغبى کبهل سا ثشیذٍ ثْدًذ

ثؼذ ُن هؼلْم ." هبُن آصادػ کشدین. ًبهَ دادین ًیبهذی: "گفتَ ثْدًذ" ایذ؟ ثشای چی آصادػ کشدٍ: " دثْ

لبًْى، ّصاست کبس، ًیشّی اًتظبهی . اًذ ؽذ کَ اص هشیك سّاثو فبهیلی ّ خبًْادگی هغبلَ سا زل کشدٍ

 .ؽْد ی هغبیل ثب گفت ّ گْ ّ فبهیل ثبصی زل هی ُوَ. خیلی کبسایی ًذاسد... ّ

 

 ایي ّمؼیت هشثْه ثَ چٌذ دسفذ هشدم ایي هٌطمَ هی ؽْد؟

 

گًَْ صًذگی هی  ًوی تْاى دسفذ ثگْین اهب دس توبم عیغتبى ّ ثلْچغتبى تؼذاد صیبدی ُغتٌذ کَ ایي -

اص هشف هشکض کَ ثَ هشف . الجتَ اص ًظش فمش، هٌبهك هختلف عیغتبى ّ ثلْچغتبى هتفبّت اعت. کٌٌذ

ُش . تش اعت ّ اهکبى کؾبّسصی ّخْد داسد چْى هٌطمَ پشآة. ِتش اعتسّی ّمغ هشدم ث خٌْة هی

دس . ؽْد یؼٌی کبس ثیؾتشی ّخْد داسد ؽْیذ زول ّ ًمل ّ تدبست ُن ثیؾتش هی تش هی چَ ثَ ثٌذس ًضدیک

ی فمش  ّلی ثبص ُن چِشٍ. ؽِشُبی ثضسگ هبًٌذ صاُذاى ُن کَ هشکض اعتبى اعت ّمغ هشدم ثِتش اعت

ای داسد کَ  صاُذاى هسلَ. وبم ؽِشُبی اعتبى عیغتبى ّ ثلْچغتبى لبثل هؾبُذٍ اعتثَ هْس کبهل دس ت

ُبی ثیغت الی عی  خبًَ. هبًذ اص ًظش ّعؼت تمشیجب ثَ اًذاصٍ ًقف صاُذاى اعت، هثل زلجی آثبد هی

ُضاس تْهبى ثشای  ۳۰۰تب  ۱۲۰ُب ثیي  اکثش هشدم عبکي دس آى ثیغْاد ُغتٌذ ّ دسآهذ خبًْادٍ. هتشی

 . ثچَ ُن داسًذ ۱۰زتب تب  ٨، ۷ُش خبًْادٍ ثیي . ًفشٍ ّ یب ثیؾتش ٨، ۷ُبی  ًْادٍخب

ؽْد گبٍ لبثل تقْس  خؾًْتی کَ دس هیبى آًبى هؾبُذٍ هی. ایي فمش صیبد هؼنالت صیبدی ایدبد هی کٌذ

ملؼ الجتَ صًذٍ ثْد ّ ثشای دسهبى ثَ ثیوبسعتبى هٌت. هي پیکش صًی سا دیذم کَ عالخی ؽذٍ ثْد. ًیغت

خبی عْختگی عیگبس سا . ؽُْشػ ثَ ػٌْاى تٌجیَ اّ سا ثب چبلْ تمشیجب تکَ تکَ کشدٍ ثْد. کشدٍ ثْدًذ

 .تْاًغتی ثجیٌی سّی ثذًؼ هی

ّلتی دعتؼ سا . عبلَ ی دیگشی سا دیذم کَ گشدًؼ سا گشفتَ ثْد ّثَ داخل ثیوبسعتبى دّیذ ۱۱دختش 

ام سا  داًن کی ثْد ّلی همٌؼَ ًوی: "ؼذ اص خشازی گفتث. صًذ سُب کشد دیذم کَ خْى اص گشدًؼ ثیشّى هی

یب هْسد . خْاعت ثگْیذ چَ کغی ایي کبس سا کشدٍ اعت زتب ًوی." کٌبس صد ّ گشدًن سا ثب چبلْ ثشیذ

ی ُوغشػ سا دػْت کشدٍ ّآًِب سا ثَ  ی خبًْادٍ دیگش ثشای یک اختالف کْچک خبًْادگی هشدی ُوَ

ُبی ثضسگی کَ داسًذ هؾکالت ّ  لوَ... بى اًذاختَ اعت ّ یب ثب ؽوؾیشؽ سگجبس ثغتَ ّ یب ًبسًدکی هیبى

ؽْد کَ  هؼنالت اختوبػی صیبدی دیذٍ هی. خؾًْت ثغیبس صیبد اعت. کٌٌذ ؽبى سا ثب آى زل هی هغبیل

 .تشیي آًِبعت چٌذ ُوغشی عبدٍ تشیي ّ اثتذایی



 

 

  ؽْد؟ آیب خؾًْت فمو دس هْسد صًبى اػوبل هی

 

ثٌذی لذست دس خبًْادٍ ّ اختوبع  دس ّالغ یک سدٍ. ثِشٍ ًیغتٌذ کبى ًیض اص آى ثیکْد. ثی ؽک ًَ -

ُب اص لذست ثیؾتشی ثشخْسداسًذ ّ صًبى ًغجت ثَ کْدکبى ّ  هشدُب ًغجت ثَ صًبى ّ ثچَ. ّخْد داسد

ؽبى ّالغ هی ؽًْذ،  ُبیی کَ خْد هْسد خؾًْت هشداى صى... کْدکبى ًیض ًغجت ثَ کْدکبى دیگش

دّ . دٌُذ ُب ثب ُوذیگش ّ دسزیي ثبصی خؾًْت سا ثشّص هی ؽبى داسًذ ّ ثچَ خؾٌی ثب فشصًذاى سفتبسُبی

ی دیگشی ًؾغتَ ثْد ّ آًمذس ثب هؾت ثَ فْستؼ  یکی سّی عیٌَ. کشدًذ پغشثچَ سا دیذم کَ دػْا هی

ت اص پشعی کَ ایي ُوَ خؾًْ ُبیی اص خْد هی ثب دیذى چٌیي فسٌَ. صد کَ توبم فْست اّ پش خْى ؽذ

ؽبى سا ثجیٌی، ّمغ پذس ّ هبدسؽبى، فمش ثی  هشف یک ثچَ چشا ثبیذ سش دُذ؟ اهب ّلتی ؽشایو صًذگی

 .دیگش ػدیت ثَ ًظش ًوی سعذ... زذ سا ّ

 

تْاى ایي خؾًْت سا دلیلی ثشای ایي داًغت کَ هٌطمَ هغتؼذ زشکبتی هثل ػولیبت اًتسبسی اعت؟  آیب هی

 آّس ثْد؟ ُبی صیبدی داؽت ّ ثغیبس تبعف َ کؾتَاػ دس چٌذ هبٍ گزؽت چیضی کَ ًوًَْ

 

ُبیی دس هٌطمَ ػْاهل دیگشی ُن تبثیشگزاس  اهب دس ّخْد ّ سؽذ چٌیي ؽیٍْ. الجتَ ثی تبثیش ًیغت -

 :تْاى فشك کشد دس اسصیبثی اص هٌطمَ عَ دلیل ػوذٍ ثشای ػولیبت اًتسبسی هی. اعت

 خغشافیبی هٌطمَ  -۱

 هزُت، فشٌُگ -۲

 زکْهت -۳

صیشا . کٌذ صًذگی دس آًدب ًبخْدآگبٍ اًغبى سا خؾي هی. ًظش خغشافیبیی هٌطمَ ثغیبس کن اهکبًبت اعتاص 

ثبیذ ثب عختی ّ تالػ ثغیبس اهکبًبت صًذگی سا ثَ دعت آّسد ، زتب دس هٌبهمی کَ آة ثیؾتشی داسد ّ 

 . پزیش اعت کؾبّسصی اهکبى

شٌُگ پبییي ّ خؾي آًدب ثَ ایي هشف هشص ف. ًضدیکی ّ ُن هشصی ثب پبکغتبى خْدػ یک فبخؼَ اعت

ی دیگش  دس پبکغتبى اگش یک پغش اص یک لجیلَ ثَ دختشی اص لجیلَ. ای ثضًن هثبل عبدٍ. کٌذ ُن عشایت هی

ی اّل دصدیذٍ ؽذٍ ّ  دُذ کَ دختشی اص لجیلَ هتلک ثگْیذ ّ یب تؼشمی کٌذ سیؼ عفیذ آى لجیلَ زکن هی

هغبیل عیبعی . تْاًیذ ثخْاًیذ ُب هی سا دس هطجْػبت ّ سعبًَ اػ ًوًَْ. گشُّی ثَ اّ تدبّص کٌٌذ

 . پبکغتبى ّ خٌگ افغبًغتبى ّ هغبیلی اصایي دعت دس ایي هْسد تبثیش ثَ عضایی داسًذ

ُبی اخیش ثَ آرسثبیدبى،  ؽذ ّلی دس عبل گشی فمو دس ػشثغتبى ّ کْیت دیذٍ هی تب لجل اص ایي ُّبثی

. عبصًذ ثب پْل ػشثغتبى ّ کْیت هذاسط اعالهی هی. غشی یبفتَ اعتاصثکغتبى، پبکغتبى ّ ػشاق ًیض ت

ای کَ کبس ًیغت ّ فمش ثیذاد هی کٌذ، ایي  کٌٌذ ّ دس هٌطمَ ُبی هالة ایي هذاسط سا تبهیي هی ُضیٌَ

ثچَ ُب دس ایي . ؽبى سا ثَ آى ثغپبسًذ تب اص گشعٌگی ًویشًذ هبهٌی اعت ثشای خبًْادٍ ُب کَ کْدکبى

کٌٌذ ّ  زتب آًِب ثشایؾبى کبس ُن فشاُن هی. کٌٌذ خْاًٌذ ّ صًذگی هی سّصی هزُجی دسط هیهذاسط ؽجبًَ 

فشٌُگی سا سؽذ هی دٌُذ کَ یکی اص ًتبیدؼ ُویي . کٌٌذ ی خْدؽبى ساُن هی هجیؼی اعت کَ اعتفبدٍ

 . گًَْ ػولیبت دس ایي عْی هشص اعت

چْى . خْسد ؽیؼَ ّ عٌی ثَ چؾن ًویتب لجل اص اًمالة دس عیغتبى ّ ثلْچغتبى تنبد صیبدی ثیي 

اهب ثؼذ اص . ُش کظ هزُت خْدػ سا داؽت. کشد زکْهت هزُجی ًجْد ثشایؼ ؽیؼَ ّ عٌی فشلی ًوی

ُب همبّت کٌٌذ  اًمالة ؽیؼیبى عؼی کشدًذ تفکش خْدؽبى سا دسهٌطمَ تغشی دٌُذ ّ ایي عجت ؽذ کَ عٌی

ی ّ لجیلَ ای کَ دس هٌطمَ ّخْد داسد ًیض ا فشٌُگ ّ ًگبٍ ػؾیشٍ. ّ زبلت تِبخوی ثَ خْد ثگیشًذ

ُبیؾبى ؽذٍ  ثیٌٌذ، لبًْى گشیضی خضّ عٌت چْى زبکویت هشکضی سا اص خْدؽبى ًوی. تبثیش ًیغت ثی

 . ایي لبًْى گشیضی سا هی تْاى زتب دس هغبیلی هبًٌذ ساًٌذگی ُن هؾبُذٍ کشد. اعت

یچ کدب ساٍ ًذاسًذ ّ آًِب خْدؽبى سا ثب ُب ثَ ُ عٌی. کبس، اگش کبسی ثبؽذ، ثشای ؽیؼیبى هٌطمَ اعت



کبسُبی دّلتی ، کبس دس ًیشّی اًتظبهی ّ اص ایي لجیل کبسُب کَ ّخْد داسد ثَ . ثیٌٌذ زکْهت غشیجَ هی

ػذالتی آهبدٍ ػقیبى  دُذ ّاص ایي ثی ُب هشدم سا تست تبثیش لشاس هی ایي تجؼیل. ؽْد ُب دادٍ ًوی عٌی

اػ اص ایي هغبلَ آعیت ًذیذٍ ثبؽذ،  تْاًی ثیبثی کَ کغی اص افشاد خبًْادٍ یای سا ًو تمشیجب خبًْادٍ. ُغتٌذ

آّس  ًبى. دس هی عی عبل گزؽتَ ّمغ یَ ایي تشتیت ثْدٍ اعت. کؾتَ ًؾذٍ ثبؽذ یب دس صًذاى ًجبؽذ

. اًذ  اػ اص زکْهت کیٌَ ثَ دل گشفتَ  خبًْادٍ. خبًْادٍ ای ثَ خبهش لبچبق ّیب چیض دیگش اػذام ؽذٍ اعت

لبچبلچیبى صیبدی ُن دس دسگیشی ثب . اًذ فشصًذاى اّ ُن ساُی خض لبچبق ثشای گزساى صًذگی ًذاؽتَ

اًذ ّایي عیکل تکشاس ؽذٍ اعت ، تب ثَ اهشّص  خْئی صدٍ اًذ ّ آًِب ُن دعت ثَ اًتمبم هبهْسیي کؾتَ ؽذٍ

ی آى کؾت ّ  چبسٍ .ایي عیکل هؼیْة ثبیذ خبیی هتْلف ؽْد. کَ کیٌَ ًّفشت هٌطمَ سا پش کشدٍ اعت

ثیٌین دس عی عبل  آّسد ُوبًگًَْ کَ هی کؾتبس ّ خؾًْت ثیؾتش ًیغت، خؾًْت تٌِب خؾًْت هی

 . اخیشکؾت کؾتبس ّ خؾًْت گغتشػ یبفتَ اعت

 

 


