
ىدرخبان و ىراكبيرف لاس ٣٧ و تسود كيب ىا همان وريپ 

   تسوزرا مناسنا و ملولم دد و ويد زك     رهش درگ تشگ ىمه غارچ اب خيش ىد

تسوزرا منا دوشن ىم تفاي هچنا تفگ       ام ميا هتشگ دوشن ىم تفاي دنتفگ    

نم نابرهم

 كيب هك ىنايرج جنپ ىشنكمه و ندما دوجوب ىگنوكچ  هراب رد ميتشاد ىئوگتفگ  ,نيشيپ همان رد
 رتشيب  همان نيا ىلو  ،دز مقر ناريا رد ار ىهاشنهاش ماظن ناياپ و دش رجنم ىشياديپ نافوط
 ىرون هطقن زونه ،نيزگياج ماظن اب ىريگرد لاس ٣٧ زا سپ  هك هرابنيا رد .تسا هدنيا هراب رد
  .تسين هتخانش ىناساب ىناسنا ىدژارت نيا زا ىتاجن هار و ،دوشيمن هديد روك ىهايس نيا رد
 ار دوخ ىگدنز و ىناوج ”ىمالسا ىروهمج و ىدازا ،لالقتسا“ ىوجتسجرد هك ىنانطومه زا هتبلا
 ناوتيمن ىنادنچ راظتنا دنا هتسشن نا حالصا اي هدازماما نيا هزجعم راظتنارد و دنا هتخاب
 نازرابم و نايتوغاط ام  .دوب لعجتسم تلود ىلو ديشخرد شوخ هچرگ مه اهزبس شبنج و ،تشاد
 و پچ زا ،ميا هدش نطو ىالج هب روبجم دوخ صاخ ليالدب كي ره هك ،زين نيشن تبرغ ددعتم
 و روش هك تساهتدم ،بلط هطورشم اي  هاوخ ىروهمج ،بلط حالصا و زادنارب ات هتفرگ تسار
 ىادا ىا هيمالعا رودص اب هاكهگ ,هضيرع ندوبن ىلاخ ىارب و ميا هداد تسد زا ار هزرابم قوش
 ىب ىتماهش اب هك ،دنتسه ناريا ريلد ناوناب طقف نايم نيارد .ميروايم رد ار هزرابم
 دنا هتشاد هاگن هدنز ار هدنيا هب ديما ىدودح ات رايسب ىاه ندرك رطخ و ريظن

 رد تسا هديناشك ىئاهر ىوپاكت هب ار ام ناوج لسن ،زرابم ناوناب نيا ىگدركرس اب هك ىشبنج
 رد هك ىماظن .تسا ىندم هعماج كي ىرارقرب ىارب ام تلم ماكان و هلاس دص شالت ىريگيپ عقاو
 بوخ و تسا تليضف كي ندرك كش تماهش هجيتن رد و اهارچ نتسناد و ىهاگا و ركفت هب اكتا نا
 فالخرب ،نا ىبهذم عون زا اصوصخم ىبتكم عماوج رد ،ندوب هدنز ىلصا طرش نيا هك ميناديم
 ام ،اهلاس نيا ىط رد  .تسا تازاجم بجوتسم هكلب تسين زاجم اهنت هن ،ناشياعدا و اه راعش
 ركفت تردق هك ام هعماج رب ىركف قانتخا ليمحت زا هتشذگ ،مكاح ماظن هك ميا هدوب نا دهاش
 و اهششوك مامت ىكلسم هزرابم كي رد ىريگ رد اب ،تسا هدرك دودحم ار ام تيقالخ و ىعازتنا
 هنارما مسينردم ات هتفرگ تيطورشم شبنج زا نيون ى هعماج كي داجيا ىارب ار ام ىاه درواتسد
 .تسا هدناشك ىهابت هب ار ىرهمايرا ديفس بالقنا هرخالاب و  ىقدصم ىلم تيمكاح ،ىهاش اضر



 اي ميتسنادن و ميتخادنا هارب ىمالسا بالقنا ىگنهرف بالقنا ىاجب نوچ ميا هدنام ماكان ام
 ىگدازا و ندوب دازا ىارب و دوش هتخوما دياب و تسا كنهرف كي ىدازا هك مينادب ميا هتساوخن
 هناروكروك ىوريپ  ىاجب ،ىگدنز هار نتفاي ىارب و دش دازا ىركف بتاكم ىاهتيدودحم زا دياب ندرك
 ،ركفت زا دياب دنا هدش رداص توافتم ىطيحم ىاه رتسب و اهناكم و اهنامز ىارب هك ىماكحا زا
  ىسرتسد  مهم نيا هب ام .درك هدافتسا تسا تفرشيپ لاح رد زور ره هك زور شناد و لقعت
 هك تسا نا رد عامتجا كي ىارب رطخ نيرتگرزب هك  ميا هتفريذپن ار تيعقاو نيا ات تفاي ميهاوخن
 .دنيارد گنرمه هدوت كي تروصب و دنهدب تسد زا ار دوخ ىنوگانوگ و تيدرف دارفا

  هكلب دوش نيمات دازآ تاباختنا اب هك تسين ىتموكح مرف كي  طقف ىندم هعماج ،تشادرب نيا اب 
 زا كرتشم ريوصت كي داجيا اب و دوشيم دلوتم ىعامتجا ىرگنشور اب هك تسا ىگنهرف ىاوتحم كي
 هعماج كي ىرارقرب ىارب هك كرتشم ريوصت نيا تامازلا  .دباييم شرورپ ىندم هعماج كي ىاهشزرا
 دنتسه ىبتكم ىاه تموكح راتفرگ هك ىعماوج رد لوادتم كرتشم ريواصت اب تسيرورض ىندم
 ىريگداي و ىگنهرف لوحت كي دنمزاين  ىدازا هب نتفاي تسد ىارب عماوج نيا  ،درادن ىناوخمه
دوب دهاوخ بانتجا لباق ريغ تسا هتشذگ هچنا راركت و همادا ،هن رگو  ،دنا ىعامتجا

 تسين ىدرف ىريگداي و كيسالك شزوما نامه  ىعامتجا  ىريگداي  هك تساجنيا ىلصا شلاچ
 رب رد هك ىكرتشم ريواصت هب ديابيم هك  تسيا ىفطاع و ىعمج ،ىتكراشم هديچيپ دنيارف كي هكلب
 و ىزاسكاپ ار اهشزرا نيا زا ىتمسق و دنك ذوفن تسا ىناينب ىاهشزرا و اه ضرفشيپ  هدنريگ
 ىهاگا زا هتشذك هك تسيدرف تينما و تيوه نديشك شلاچ هب عقاو رد نيا و  .دنك نيزگياج
تسا ريز ىراتفر تيدودحم اب ىئوربور دنمزاين و دبلطيم زين تماهش

  تيلوبقم و ميراد دوخ  هاوخلد ىعامتجا ىاههورگ هب قلعت و تيوضع هب ىمربم زاين  اهناسنا ام
 ار هچنآ و  )وش تعامج گنرمه اوسر ىوشن ىهاوخ ( ميرادنپيم عمج اب ندش گنرمه رد ار
 هديچيپ لئاسم اب ىركف ىريگ رد هب ىزاين و دشاب مهف لباق  و هداس هك ميرادنپيم تقيقح
 زا ار دوخ هك دنوشيم ىنامدرم لا هديا رازبا ىركف بتاكم هك تسا ىگداس نيمهب  .دشاب هتشادن
.دنا هديچيپ لئاسم ىارب هداس ىاه باوج رادتسود و دنا هديناهر ركفت تمحز

 و ىگتفشآ ،متناوك( زور دراگناوا هيرظن هس ره ديئات دروم لصا  فالخرب  ،هنيمز نيمه رد
 ربتعم نانا ىطيحم رتسب  زا لقتسم ىعامتجا ىاه هديدپ زا ىتشادرب  چيه هك  )اهمتسيس
 ىاهباوج و اهلاوس ،اهنا ىطيحم رتسب زا رظنفرص لئاسم مامت ىارب ىسايس بتاكم ،تسين
 ندوب ىبتكم .تسا قداص اهناكم و اهنامز همه  ىارب هك دنراد ىا هدش فيرعت شيپ زا و هداس



 ديدجت كانرطخ ماهتا و تسين زياج نارد ندرك كش هك تسيداقتعا و رواب نتشاد نمضتم
 و ىگداس رد ار تقيقح هك ىمدرم هكتسنيا خلت تيعقاو  .دراد لابند هب ار ”دترم“ اي بلطرظن
 رد ىشلاچ نودب ار ىزاب ناديم دنناديم عمج اب ندش گنرمه رد ار تيلوبقم و ندوب مهف لباق
 نيب ىئاهن هجيتن رظن زا ىا هدمع قرف هك دنراذگيم پچ و تسار ىا هفرح ناراد بتكم رايتخا
  .تسا تيرثكا تموكح هداس ىنعم هب ىساركمد شلاچ نيرتمهم دوخ نيا و .تسين نانا
 
ىاه رتليف و اهشزرا ،تابصعت ،تايبرجت ،ىنهذ ىاه لدم هب هجوت اب ام زا كيره هك ميناديم  
روطب  ،تفرگ ميهاوخ توافتم ىجياتن  خلت هتشذگ نيا هب ىهاگن رد دنزاسيم ار ام تيلك هك ىعافد  
اي و دراد ار لوا تيولوا ناشيارب برغ مسيلايرپمااب هزرابم هكيناتسود اب ىتوغاط نم تشادرب لاثم  
هكلب توافتم اهنت هن تساهنا ىبلق هتساوخ ناهج رد ىمالسا دحاو ماظن كي داجيا هك ىهورگ  
،دندازا بتكم اه تيدودحم زا هكيناسك لقاال ،مراوديما ىلو تسا كرد لباق ىتحارب زين نا ىاهارچ  
:نيب ٤٢دادرخ سناجتمان فالتئا هنوگچ هك دننك ركف تشادرب نيا هب ،دوخ تولخ رد ، ىا هظحل   
ثعاب اهنت هن  ،هدش كيرچ نايارگ پچو ،هاوخ تيالو نابلط تنس ،هتخاب هر نايارگ ىلم  
،"ىلم تيمكاح" زا عافد هناهب هب ارام لسن دنچ ىگدنز هك تسا هدوب ىا هنادرخبان ىزيتس برغ  
نا لماع هكلب ،تسا هدناشك ىهابت هب "راوخناهج تسيلايرپما" و "ىگنهرف مجاهت" اب هزرابم  
ىناينب تاحالصا اب ىنمشد و لباقت هب ارام مدرم هك تسا هدوب زين ىرگناريو ىئوخنمشد   
تسا هتشاداو  ناش هنارما تموكح كبس و ،برغ هب نانا ىكتسباو ىهاو ماهتا هب ،ىولهپ ناهاش

ىباقلا هب ىهاگن .دناديم برغ ركون و هتسباو ار دوخ نادرمتلود رثكا ام ىا هنايم رواخ گنهرف ،هتبلا  
ىراميب نيا دوجو رب  ىديكات دنا هداد دوخ نيشيپ نادرمتلود مامت هب ىمالسا نويبالقنا هك  
ىطيارش چيهرد نافلاخم و نامكاح طباور هك مينكيم شومارف ىگداس هب ام ،افاضم .تسا ىكنهرف  
نيفرط ىراتفر تيهام و لباقتم ىريذپريثات و ىشنكمه اب عقاوم همه رد و تسين هفرطكي و ىطخ  
رظن فرص هك دهديم ناشن هقطنم نيا رد اه تموكح ىگنوگچ و خيرات هب ىهاگن  .دوشيم فيرعت  
هدافتسا مكاح ماظن فذح  ىارب ىا هليسو ره زا دوخ نيبام فالتئا اب نافلاخم ،ىربهر عون زا  
.تسا هتخادرپ  نانا فذح هب و هداد باوج ىنمشد اب ار ىنمشد الباقتم مه مكاح ماظن و دنا هدرك   
هدوب ىگنهرف نامه لوصحم زين ام نامكاح هنارما تموكح ميناديم بوخ هك تسيلاح رد همه نيا  
.دروآ دوجوب انثتسا دروم كي ىتح ام هقطنم رد تسا هتسناوتن هتشذگ لاس دصشش رد هك تسا  

تموكح و اه دوبمك همه اب ىولهپ ناهاش مدقتعم نم هك تسا ىخيرات ىدژارت نيا هب ىهاگا اب  
زا ىتح هار نيارد و دنا هدركن غيرد ىششوك چيه  زا ناريا ىناينب ىزاسون هار رد دوخ هنارما  
و نيكلام ،رياشع ،تيناحور ىنعي ناريا رد ىخيرات راد هشير ىاه تردق اب ىريگرد و برغ اب هلباقم  



نديچرب ىارب هاش اضر هك ميروآيب دايب  .دنا هتشادن ىئابا مه زيتس نز نارالاسدرم هرخالاب  
داديم نتشك هب …و سوفيت ،ابو لثم ىرسم ضارما اب ار ىناريا رازه اهدص هنالاس هك اه هنيزخ  
و ىدنوخا ماظن تيهام زا نونكا هك ىتخانش اب   .دوب نايالم هزرابم و اوتف ريگ رد مامت لاس هس  
،لقتسم ىشزوما ماظن ،لقتسم ىئاضق ماظن داجيا هك منكيمن روصت  ،ميراد ناشدلقم ناوريپ  
هنارماريغ روطب  تسا هتسناوتيم ،ام ناريا رد نانز ىار قح و ،ىرابجا شزوما ،باجح فشك  
دتفيب قافتا

دنچ ىماخ لد رهب زا نكم تمكح ىفن     ىوگب زين شرنه ىتفگب هلمج ىم بيع    
 
 تشادرب كي طقف ،دنناديم هك دنرادنپيم ام ناياناد هچنآ مامت ،ميناديم ام هك هچنآ مامت  مينك رواب
 هك ىصخش تسا ىتشادرب زين دوخ مرف نيرتلماك رد ىتح هكيريوصت .تسا تيعقاو زا ىعازتنا
 نيا هدنهد نامزاس ىاه ضرف شيپ هكينامز ات .تسا هتشذگ ام ىنيبناهج و ىنهذ لدم رتليف زا
.دوب دهاوخ ىراركت دوشيم ثعبنم  نآ زا هك ىراتفگ و راتفر دنامب شلاچ نودب ىنهذ ىاهلدم

  دهديم ىراي اه تيعقاو تخانش شالت رد ارام هك تسا ندرك كش تماهش  نيا 
 .دزاسيم رتكيدزن تسه هك هچنا تيعقاو هب ارام راركتره اب ىلو درادن مه ىناياپ هك ىتخانش
 تسامرب هك تسام زا مينك رواب و ميريذپب هناهاگآ اهيناماسبان نيارد ار دوخ شقن ىزور هك دشاب

 هب ارنا دناوتيمن ىلماع چيه رگيد و تسا هداتفا قافتا دراد هك ىتيمها همه اب هتشذگ لاح رهب
 ضرفشيپ  .دنام ريسا ديابن نا بوچ راهچ رد ىلو تخوما ناوتيم هتشذگ زا .دنيرفايب ىرگيد وحن
 ىارب  ،دراد كيژولويب ىاهماظن ىارب )DNA( هك ار شقن نامه ،كرتشم ريواصترد رتتسم ىاه
  .تسا هاوخلد هدنيا شنيرفا ىاشگهر اه ضرفشيپ نيا رييغت و  دراد هدهعب ىعامتجا ىاهماظن
 طيارش رد ناريا تاجن ىارب ىئاهن لح هار هك منك راركت  مهاوخيم راب نيمدنچ ىارب ليلد نيمهب
 زا ىهورگ تكراشم اب دناوتيم ادتبا رد مهم نيا  .تسا ىكنهرف  لوحت اي بالقنا كي زورما
 هدنيا زا كرتشم ريوصت كي شنيرفآ و ىحارط ىارب )دشاب نا ناكما هك اجكره رد( نادنمقالع
 راركت  نادنمقالع رگيد تكراشم بلج و ىا هكبش نامزاس كي  داجيا اب سپس و دوش زاغآ هاوخلد

 زا هتسخ ىاه راتفگ و لوادتم ىاه راعش راركت  هدنيا ىحارط زا نم روظنم هتبلا . دوش لماك و

 هكلب  ،تسين نانا ىناعم رد ىتايلمع فيرعت كي نودب ٠٠ و ىلم تيمكاح ،لالقتسا ،ىدازآ : ليبق
 ار اه هتساوخ نيا هب نتفاي تسد ىگنوگچ لمع رد هك تسيماظن ىحارط ىارب رگن لك ىريگ رد كي
دنك صخشم



 و ديلوت ماظن ىگنوگچ و اهارچ راكشا روطب و ىماهبا چيه نودب دناوتب دياب هاوخلد هدنيا نيا
 و لالقتسا اهشزرا ماظن ىزاسزاب اب و ،دنك نيعت ار اهتراهم و شناد ،ثورث ،تردق عيزوت
 حرط  هرخالاب و ،دنك نيمضت ار نا هب  مدرم دامتعا بلج  همه زا رتمهم و ىئاضق ماظن ىئاراك
 داجيا و ،نتسناوت و نتساوخ دعب ود ره هب مارتحا هك دريذپب  ار تيعقاو نيا دياب  هاوخلد هدنيا
 تسنا تيلوبقم طباوض نيرتمهم زا ىناريا ماوقا همه قلعت و تكراشم ىارب مزال طيارش

 هنيزه ىب و ناسآ مه ىشزرا اب زيچ چيه ىلو  ديايمن ناسا رظن هب حرط نيا ماجنا دنچ ره
  .ديايمن تسدب

   ام ىناوتان ىاهارچ و للع ىسررب  هك منك هراشا مه  خلت تيعقاو نيا هب  مناديم مزال اجنيا رد
 تيعقاو نيا ى هدنهد ناشن هتشذگ لاس ٣٧ نيا رد ،دنبمين داحتا كي داجيا ىارب نانيشن تبرغ
 هب هدنيا ميژر ىگنوگچ نداد هلاوح  ،دسرتيم ديفس و هايس نامسير زا هديزگ رام هك تسا
 ىخوش هب نيا و ،دشابيم ٥٧ فالتئا جياتن و هرطاخ رواداي ،ميژر رييغت زا سپ دازا تاباختنا
 .زاس تشونرس هزرابم  كي ىارب  هزيگنا  ات تسا هيبش رتشيب

  ىدوب هداتسرف ميارب دروفسكا هاگشناد ردرس زا هك ابيز هتشون نيا زا مهاوخيم ماتخ نسح ىارب
منك هدافتسا

 ”.تسا ىنتخاس تسين ىنتفاي هدنيا هب نديسر هار“ 
 

) ٢٠١٦ هيوناژ (  ىغاد هجارق ديشمج


