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 الئوزنو رد اتدوک :ناوخب شایقیقح مان اب ار نآ

 .تسا یساسا نوناق فالخ اراکشآ تردق هب تسار یودیاوگ ناوخ ینزگنچ

 رئام ولیراکیچ جرج

 یلانیز اهاط :همجرت

 

 حیضوت .اتدوک یارب تسیمادقا ،دننکیم یرکف هچ شاهرابرد نارگید هک نیا زا غراف ،تسا ندروخمقر لاح رد الئوزنو رد هچنآ

 یتسار تسد بزح زا مانمگً اتبسن ود هجرد رادمتسایس ،ودیاوگ ناوخ ،هبنشراهچ زور :تسا رارق نیدب ارجام یهداس و ییادتبا

 نیا ؛تسا هدشن باختنا روهمج سیئر ناونعهب ودیاوگ .درک مالعا تقوم روهمج سیئر ار دوخ یگداس هب ،»یمدرم یهدارا«

 تاباختنا نویسیزوپا حانج رگا هک درب ییأر دادعت اب ار یروهمج تسایر تاباختنا هتشذگ لاس هم هام رد هک دوب ورودام سالوکین

 یلم عمجم رد هدنیامن ماقم رد اما ،تسا هدش باختنا مه ودیاوگ .دهدب تسکش ار وا تسناوتیم دیاش ،دوب هدرکن میرحت ار

 ِیسایس بازحا نیب تردق میسقت یارب یمسر-ریغ یقفاوت قیرط زا ار عمجم نیا تسایرً اریخا وا ؛تسا نویسیزوپا لرتنک تحت هک

 مدرم دصرد ۸۰ زا شیب دهدیم ناشن ،تسا هدش ماجنا هتشذگ یهتفه نیمه هک ،1یجنسرظن کی .دروآ تسد هب نویسیزوپا

 .دنرادن یاهدیا چیه ،تسیک ودیاوگ هک نآ یهرابرد یتح الئوزنو

 هک( »مرن« یاتدوک ای ،2تموکح یزادنارب یارب هئطوت ،میژر رییغت یارب مادقا :دیراذگب شیور دهاوخیم ناتلد هک یمان ره سپ

 دنب رب ینتبم نویسیزوپا یژتارتسا .دیمانن یساسا نوناق ساسا رب ای ینوناق یمادقا ار نآ طقف ؛)تسا هدرکن تیامح نآ زا شترا

 رد یلم عمجم یارب ار شرتفد رد روهمج سیئر روضح زا »تعنامم« مالعا یارب مزال تردق هک یدنب ،تسا یساسا نوناق زا ۲۳۳

 هاگداد اهنت و ،]دوش دنب نیا لاح لماش[ هک تسا هدرکن تسد نآ زا یراک ورودام هک تسا نیا یلصا یهتکن ،هتبلا .دریگیم رظن

 ،الئوزنو رد یروتاتکید یهرابرد اهوهایه مغر هب ،هک نآ بلاج .دیامن تیحالص در ار راک یور رب روهمج سیئر دناوتیم یلاع

 عمجم نتفرگ تسد هب قیرط زا نویسیزوپا عقاو رد .دوش هدنرب تسناوت ،دوب ضرتعم نآ هب هک یاهتشذگ تاباختنا رد نویسیزوپا

 .تسا هدرک لدب ورودام تلود یزادنارب یارب یمرفتلپ هب ار نآ ،۲۰۱۵ رخاوا تاباختنا رد یلم
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 نیا یلاع هاگداد ،دندوب هدش مهتم تاباختنا رد بلقت هب هک تشاد رارصا یناگدنیامن یاهیسرک ظفح رب یلم عمجم هک یماگنه

 یهوق  نایم یگنسمه و هناتخسرس ییورایور دهاش ام دعب هب ماگنه نآ زا .درک مالعا نوناق زا یچیپرس ار هننقم یهوق لمع

 وا هب یساسا نوناق ۳۴۸ دنب هک یتارایتخا زا هدافتسا اب ورودام ،تسبنب نیا زا تفرنورب یارب .میاهدوب هیئاضق یهوق و هننقم

 یهنالداعان طیارش هب عاجرا اب نویسیزوپا .داد ناوخارف »یلم ناسسوم سلجم« کی نییعت یارب یتاباختنا یرازگرب هب ،تسا هداد

 لاس .درک ]زواچ ناوریپ ای[ اهتسیواچ میدقت ار یزوریپ بیترت نیا هب و ،دنکیم میرحت ار تاباختنا نآ درک مالعا ،یتاباختنا

 زا رگید راب نویسیزوپا تانایرج زا یرایسب ،دشیم هدامآ هرابود باختنا یاتسار رد تباقر یارب ورودام هک یماگنه ،زین هتشذگ

 .دندز زاب رس تاباختنا رد تکراشم

 رگید و نیتال یاکیرما رد ارگتسار یاهتموکح ،دوب یساسا نوناق فالخرب اراکشآ تردق هب ودیاوگ یزادناگنچ هک نآ مغر هب

 هک ییوئدیو رد ،دحتم تالایا روهمج سیئر نواعم ،سنپ کیام .دنتخانش تیمسر هب الئوزنو عورشم ربهر ناونعهب ار وا قطانم

 نویسیزوپا یاهورین زا پمارت تلود تیامح یاهناتسدشیپ روطهب ،هتسکشاپوتسد ِیلویناپسا نابز اب ،درک رشتنم هتشذگ یهتفه

 هیلع شتموصخ پمارت ؛درادن مه یبجعت دنچره .دنوش راک هب تسد هک تساوخ اهنآ زا لمع رد ینعی ،درک مالعا ار الئوزنو رد

 .تسا دوجوم 3الئوزنو شترا رادافو-ریغ نارسفا اب وا یاهتسشن دانسا ]هنومن یارب[ و تسا هدرکن ناهنپ ار ورودام

 هناگیب اتدوک اب الئوزنو نویسیزوپا .میاهدید ار نآ زین رتشیپ هک تسا لیلد نیا هب ،دسریم رظن هب انشآ ناتیارب تیاور نیا رگا

 تنوشخ هب ای ،۲۰۰۲ لاس رد دحتم تالایا تلود تیامح اب تردق زا زواچ وگوه دی علخ یارب مادقا هب ناوتیم هنومن یارب ،تسین

 زاغآ پمارت ندیسرتردق هب اب مه تامادقا نیا .دنتخادنا هار هب اهنابایخ رد ۲۰۱۳ لاس زا هک درک هراشا یرادهمادا یسایس

 داجیا هب هک ییاتدوک ،درک تیامح سارودنه رد ۲۰۰۹ لاس یاتدوک زا ،هجراخ روما ریزو ،نوتنیلک یرالیه هک نانچ ؛دندشن

 کی یتسرپرس دحتم تالایا تلود ،دعب هب ماگنه نآ زا .ترجاهم جوم راجفنا یارب دوب یاهقرج و دیماجنا هعماج رد تشحو

 و ،نیتناژرآ رد تاباختنا قیرط زا هاوخ هک یشخرچ ،تسا هتفرگ تسد هب ار هراق نیا یبونج یهمین رد دیدش تسار هب شخرچ

 یارب ار هار »مرن« یاتدوک نیا لیزرب رد .لیزرب و هئوگاراپ رد »مرن« یاتدوک حالطصاهب ریسم زا هاوخ و ،دوشیم هدرب شیپ یلیش

 مادقا زا ،دیاتسیم ار روشک نآ رصاعم خیرات رد زیرنوخ یماظن یروتاتکیدً انلع هک وا .درک زاب ورانوسلوب ریاژ ریخا باختنا

 .تسا هدرک لیلجت یسارکومد هب راذگ ناونع تحت اتدوک هب ودیاوگ

 .تسا لئاق تیمها زین اهییالئوزنو یگدنز یارب ،هدوب اهزرم رد رجاهم یاههداوناخ رکف هب هک ردقنامه پمارت هک تسا نشور

 ار الئوزنو راشقا نیرتریقف جنر و هدرک جراخ لرتنک زا ار الئوزنو داصتقا وا تلود یاهمیرحت یهریجنز هک میشاب هتشاد دای هب

 تاباختنا رد اهسور یهلخادم یهرابرد سفنکی تردق هاگتسد رقتسم یاهتارکومد هک یتیعضو نینچ رد .تسا هدرک دیدشت

 رییغت یارب پمارت تلود رتکانرطخ و رتمیقتسم سب مادقا یهرابرد ناشبلغا هک دراد رایسب دیدرت یاج ،دنیوگیم نخس اکیرما

 .دنروایب نابز رب یاهملک  الئوزنو رد میژر
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 پمارت راکشآ یهلخادم هب شنکاو رد .دوب دنهاوخ هدننکنییعت رایسب کیتاملپید یاهییورایور هک دید میهاوخ یتآ یاهزور رد

 ،لاح نیا اب .درک رداص ار ییاکیرما یاهتاملپید جارخا روتسد و درک عطق ار دحتم تالایا اب کیتاملپید یهطبار ورودام ،سنپ و

 هک دوب دهاوخ کردلباق ًالماک هک نیا مغر هب .دز زاب رس یروتسد نینچ یارب ورودام لمع رایتخا نتخانش تیمسر هب زا پمارت

 4»یماظن یهنیزگ« یارب پمارت هک یاهنیمزشیپ یمادقا نینچ اما ،دنک تشادزاب ار ییاکیرما تاملپید نادنمراک الئوزنو تلود

 تیامح مالعا اهییالئوزنو نایم رد .دوب هدرک نآ باختنا هب دیدهت هتشذگ رد پمارت هک یاهنیزگ ،دنکیم اطعا یو هب ار دراد زاین

 .تسا مسیلایرپما یادیدناک وا هک دنکیم نشور ًالماک اریز ،ناشعفن هب ات دوب دهاوخ نویسیزوپا نایز هب رتشیب ودیاوگ زا پمارت

 زا شیب هک ییاهنآ یارب عضو گنسمه و هناتخسرس ییورایور نیا نتفرگ الاب اب ،دبای همادا لاور نیمه رب عاضوا هک ینامز ات

 هک نآ مغر هب اهنآ هک دسریم رظن هب دیعب اما .دش دهاوخ رتمیخو ،الئوزنو راشقا نیرتریقف ینعی ،دنوشیم همطل راچد نارگید

 .دنیامن هلماعم ینوناقریغ یاتدوک اب ار دناهدروآ تسد هب یتخس هب هک یایسارکومد ،دناهدش هدروخرس ناشتلود زاً اقیمع
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