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 !!ی سوذگاوي در خطز واتًدی چطمٍ

بحي٠ كطاظي اظ ضقش٠ طُؼ،ٛ  ٟ ظُا ًٞ    ٠ ٙب»اي اؾزً  ضٗا ٕٛب زاضز؛ ثاب    « ٝا

ٟٞ َجيؼشي چكٖ  ًٝ ٞاظ  ٛ            ٍ ٠ ثا٠ سؼجايط قابػط ثاعض ٝ ؾطًف،ً  ٜٔس  ١بيي ث

كيسٟ  (ُٞضٙا)ًُطز  س  ، آؾ٘ٙب الػٞضزي ضا زض آؿٞـً  ٟ  . ٛا ٞا  ً ١ابي    اٚي

ي    ـطٝض ضا قب١ٞٗ   ٗ ّ      ٝحكيٝ  اسٝ  ثطكااب ٜٞي ف ضا، ١٘ا٠        ُ ي   ١ابي داًب

طٝؼ ي ظُا  ٗٙ بٛكب ٝ ١٘ؿبِي  ٙ ب  . قٜبؾٜس ٛكٜي

ٚ ظيجبيي ع اي ي ١ب، چك٠٘ زض ػبيي اظ ٝا  ٗٙ ٜٜاسٟ ضا      اي چٜب ا٠ ثي ػٞقسً 

ي ٝاٗ  ا٠    . زاضز زضٓ حظبرٛ رؿز، ث٠ ؾٌٞرِ حيطر  ضٝزي ثؽ ثعضًٍ 

ي   ٟٞ ضا قٌبكش٠ٝ  ثب ؿطّقي دُط اُث٢ز، ثيطٝٙٗ  ٓياؿز         زًّ  ظٛاس؛ آثاف، زض 

ٝ دبى  ٚ ٞاضسطي ٚ آة ذٞقِ  *.«ْث»ي  چك٠٘ :١بي ػ٢ٙب سطي

ي ي هس٘ي س سط ١بٗ  ٜٞي ٚ آة كطقش٠: ُ ٝ ض١ِصضٛاي  اي  ٙ ب ٠ سكِٜ اي زاضزً 

ي  ٗٙ ٠ اظ آ ي ثركس ضاً  ع زٝؾشي ٗ  ٛٞ ٝ سضؾشي  قٜس، ٜس ا٠ چٜاس    . ٞٛ ػؼجبً 

إب         ٚ چك٠٘، زض ضٝؾشبيي ث٠ ؿبيز ظيجب ثا٠ٛ  ٗشط ثبالسط اظ اي ، «١َؼياغ »نس 

ٝ ؾّٜي ٟ قيؼ٠  ب ،ٛ رؿز زض چك٠٘! ثبضُب١يؿز، ظيبضِس ٙ     ظائطٙا ي ذطٝقاب

ي «ْث» ٝ آثيٗ  س   ٜٞي ي ق ٝ نٞضسيٗ  س؛ ؾاذؽ ثا٠         ، ؾط  قٜا « ١ؼياغ »ٞٛ

ٚ زٛيبي دط آقٞة، يٌي اظ ضٝح ٗي ٝٛسٝ  كبضؽ اظ اي ٚ نح٠ٜ ض ٞاظسطي ١ابي   ٛ

ي بيفٗ  ٞػت قسٟ. ُصاضٛس زٝؾشيٝ  يٌسٓي ضا ث٠ ٘ٛ  ٗ،٠٘١ ٚ ا٠    اي اؾزً 

اساضز، آة     ضا چك٠٘« ْث»ٗطزٕ،  ٠ ؾيطذٞضزٙٛ  ٝ آثف ضا،ً  ي ظٛسُبٛي 

ٜٗس ب  . ٢ٗطثبٛي ٜث

سٟ ٙ ز١ٜ ٌب ٝزذب٠ٛ: ٝ اٜيي ذجطي س ي ض ٝٙا»ي    ثب احساص ؾسّي ثط ٝض ،  «ؾيط

٠٘ ي« ْث»ي  چك ٞز ؿطمٗ  ٠ٗ! ق ٚ   ضاؾشي چطا؟ آيب ثطٛب ٟ، ايا ٙ دطٝغ َطاحب  ٝ  ٙ ضيعا

ز ضاٛ سيسٟ ٜجغ ؾطقبض  ثًط ضٝ  ثاـط ساب       ٗ ٝ ٝز  ٙ ٗب ٙ ؾب ٕ آ ٗطز  ّ ٝ حب ٝ حؽ  ٛاس 

ي ٛ٘ ٙ ضزؾز ١ب ضا، ٛ ؿجز ث٠ آ صقش٠! زاٜٛس؟ ٝز ٜبُ  ـ ثي اػش ٜبض  ٛاس؟  يب ٠ٛ، اظً 

ٞٛاؿش٠ ٛش  ٙ ًٜٞ ٠ سب ٝ           زضؾز اؾزً  ٔواز  ر ثاي زضياؾ ذ ٖ اظ اٚي ؾرٝب اي

٠ قبيؿش٠ اؾز، ث٢اطٟ        ً ٜٙب ٙ، چ ٗب ٙ ؾب َجيؼز زض آ ٜٗحهط ثلطز  ٜٗاس    ٝيػُي 

٠ ث٠ ٚ ؿبيز ٛبؾذبؾي ٛيؿزً  ٗب اي ٖ؛ ا ٞي ٠ ق ٙ      ػبي ثطٛٗب ضيعي زض ػ٢از ػاجطا

؟ ث٠ ِيطٖي ٙ ث حبي آ ٖ ث٠ ٗا ٘ي ًلبياز الظٕ ثاطاي             ٗبكبر، سه اب  اطٗ  ٟ، ُا ػاوٝ

ٚٛ ؼ٘ز ٟ اظ اي ي   اؾشلبز ٠ٛٞ ث٠ ذٞز اػبظٟٗ  ٖ، چِ ْ     ضاٛ ساضي اؿ  ٛ٠  ً ١ابي    ز١ٖي

؟ ٜٖي  ًٕ حطٝ  ٖٗ ٟ ضا ١ س  آٜي

٠ ثاطاي احاساص ػابزٟ        ًٖ ٜي حبؾج٠ً   ٗ  ٝ ٜٖي كي ط ٜث ٜٗبؾات،     قبيس ُا ي 

زػا٠   ٝ ثب ٞث ٕ اؾز  ٠ الظ وساض ١عٜي ٝ سلطيحي چ٠ٗ  ٗشي  بكيِ اهب ٌبٛبرً  اي   ٗا

     ٚ ، ث٠ ايا صاضٖي ٠ً ث٠ احساص ؾس زاضيٙب اذشهبل يبكش٠ اؾز، زض هيبؼ ِث

٠ ٠ ثب ١عٜي  ًٖ ٘اشط، ث٢اطٟ       ي ثا٠  ٛشيؼ٠ ثطؾي ٖ       ٗطاساتً  ٞا١يا ٝضي ثياكشطي ذ

ٝ سرطيت ظيؿز. زاقز َجيؼز  ٖ ث٠ ػبي ذٞز زؾشٌبضي  ي ١  . .ٗحُي

طزٟ سيك٠ً  ٌش٠ ٛا  ٛ ٙ زض اٚي ًٜٞ ّ٘از، ث٢اكز         آيب سب  ٠ ثاب هاسضي ١  ًٖ اي

طُؼ، چ٠ سلطيحِٟب اضظٛسٟ ٘ٔا٠        اي ثطاي ٠٘١  َجيؼيِ زّ ظُا اطزٕ، اظ ػ يٗ 

ٞا١س قسٝ  ضٝحي٠ طزٕ كويط ضا ساب چا٠          ذبضػيٙب ذ ٝ اهشهبز آٙٗ  ي ػ٘ؼي 

طز؟ ٞا١سً  ّ ذ ٗشحٞ  ٟ ساظ  ٛا

ب چبضٟ بچبض ٛيؿز   ٗا  ٛ ٖ چٜسٙا ١ ٙ ٖ     . ي ؾسّ زاضيب ًٜا ٛرؿز يابزآٝضي 

زٟ ٛٞج  ٖ ّ اذيطً  ٟ ا ثيؿز ؾب ٚ ز ٘ي س دطٝغٟ ٠ً زض ١ ٙ        ٛا ا٠ اثشاسا ظٗاب ١بييً 

٠ ٙ قسٟ ١ب ثؿيبضٝ  ١عٜي ٝ ؾذؽ سهحيحٝ  يب  حشّاي      يٛ ؼٞٗي نطككب اؾز 

ٞهق قسٟ ٝ ؾسؾبظي، ثك٘بضٖي ٗش بض آثطؾبٛي   ًٚ ٘ي ٠ٔ٘ زض ١ س؛ اظ ػ  :ٛا

ْٛٞ ٛشوّب آة ضٝزذب٠ٛ    احساص س طح ا ضٝزيَ   ٝٝ ي زظ،    ١بي زؾشطؾي 

٠ دؽ اظ حسٝز  ث٠ هُٖ ٞٛاْ ،           20 ضٝز؛ً  اؿيط س ـييطٗ  ٠، ثب س ٗٙب ١عٜي ٔيبضز ٞس ٗي

ْٛٞ ٚ س ٠ اي ٛ٘ي ٟ ض١ب قسٛس ١ب  ٝ ثو اؾشلبز  ٟ  .ًبض

بضٝٙ  ٠ ، ٛاحطاف ضٝزذب4٠ٛ َطحً  ؾٔي ُٜٗغٝ  ا٠ داؽ اظ          ي   ً، اّب ٛب يً 

٠، دطٝغٟ 12  ٗٙب ١عٜي ٔيبضز ٞس ْ     ٗي ٞٛا ّ ػبي ذٞز ضا ث٠ حلط س بٛب ي احساصً 

 .زاز

ٗيب٠ٛ، ثب دطزاذز   ض  ٗاٙب ذاؿبضر       23 ًب١ف اضسلبع ؾس اُؾٞش ٔيبضز ٞس ٗي

بض بٌٛ  .ث٠ د٘ي

ٙ ق٘بٓي، ثب  ٠ دؽ اظ  12 ؾس قٞضَى زض ذطاؾب ٠؛ً  ٔيبضز ١عٜي ّ    5 ٗي ؾاب

٠ ٝ ثب ١عٜي ٙ ػ٘غٛ كس  ٘ٚي حسٝز، آة اظ ػابي          ١يچ آثي دكز آ اي زض ١

ط آٝضزٛس  ...ٝ ! زِي

ٙ ؾس اؾز ث٠ دبيٚي ٌب ـييطٗ  ، س كٌِْ ؾس زاضيٙب ٝ يب ثابالسط؛    ضٟا حْٗ  سط  

  ٠٘ الً ُٓ ٠ ٝا ْ »ي    اي ثا٠ چاك٠٘      ػبييً  اط          « ثا ٌٜاسٝ  زض طاٛبي ُا ٝاضزٛ 

ؼاي ثطداب              ؼ٘ش  ٗ ايطزٝ   ُ ؼإب بضي قبيؿش٠ زض آٛؼاب ٛا ٞا١سً  ضٝظُبضي ثر

ٙٛ كٞز بٛغ آ ٝ سبؾيؿبر ؾسٗ   .ُطزز، آة 

٠ ٞسٟب ؾرٚ آٌٛ ً :               ٚ اطزٕ ػٔٞا ايا ٢بياز،ٗ  ًٜٖا زضٛ  اي  سٟ سهّٞضٗ  ٜث

      ٖ طكز؛ دؽ چ٠ ث٢شط ١ا ٞا١ٜسُ  ٞاع            كبػؼ٠ ضا ذ ا ٙ، دياف اظ ثاطٝظ ٛا ًٜٞا ا

٠٘١ ٙ ٝ ثبض آٗس ٜٖي ٗكٌور  ٝاهؼ٠ً  ٠ٛٞ ذؿبضار، ػوع  ُ. 
 

ٍیژگی اعاّلػبت كٌّی دس ثبسُ*  ، عجق  «ثل»ی   ّبی آة چشوِ ی 

يشٍ صاستً   : گضاسشبت كٌیٍ 

سظ، : كويّت آة-1  ِ        5 دثی هَت ـبنً ِ، ثب آٍسد س هتش هكؼت دس ثبًي

ـبص آثـی            ي يـنً   ً ى هتشهكؼت؛ یؼٌی دٍ ثشاثشٍ  ٍدٌجُب هيلَي ثبلؾ ثش صذ

يبص آثی سٌٌذج  ِ ثشاثشً  ٍ ثيش اص س گلتٌی است كـِ ثـشای       .كشهبًشُب 

ُ، تبسيـسبتی وـذٍدا         خبًِ اجشای تصلِي ـبسد    47 ی آة كشهبًـشب هيلي

هبًی نصم است ـبص ثـِ چٌيـي      « ثل»ی   دس وبلی كِ آة چشوِ. َت ًي

ِ خبًِ ذاسد تصلي  .ایً 

ِ : كيليّت آة  -2  َلكس،     كالس آة دس عجق ٍیلك ذی  ٍ   C 1S 1ٌث

 ِ َلش،      دس عجق ذی شـ ـبلی   ) Perfectٌث آة  -Clیـَى   . اسـت (ثـسيبس ػ

يتشات آى .P.P.M 4 ، ثشاثش «ثل»ی  چشوِ ، ثب  mgr/lit 3.0  :ٍ هقذاسً 

ـتشیي آة       163 ّذایت الكتشیكی  ـبی    هيكشٍصیوٌس؛ یؼٌی جضء ْث ّ

 .        شُشة دًيب

 ثِ ًبم آكشیٌٌذُ عجيؼت ٍ صیجبیی

اػش٘بػي، ثطُطكش٠  –ق٢طٝٛسي، اظ ٢ًٚ سطيٚ ٗلب١يٖ ؾيبؾي     

اؾز ٠ً ث٠ اكطاز نبحت          (civitas)اظ ٝاغٟ ؾيٞيشبؼ    

ث٠ .  حوٞم ؾيبؾي ٝ ؾبًٚ زض زٝٓز ق٢ط اَوم ٗي ُطزيس          

ثبٝض ثطذي اظ ًبضقٜبؾبٙ، ق٢طٛكيٜبٙ ١ِٜبٗي ٠ً ث٠ حوٞم          

١٘سيِط احشطإ ُصاضزٟ ٝ ث٠ ٗؿئٞٓيز ١بي ذٞيف زض هجبّ           

َجن .  ق٢ط ٝ ػبٗؼ٠ ػْ٘ ٛ٘بيٜس، ث٠ ق٢طٝٛس اضسوب ٗي يبثٜس            

اي اظ حوٞم سحز     ايٚ سؼطيق ث٠ ١ط ق٢طٝٛسي، ٗؼ٘ٞػ٠       

ُيطز ٠ً زض ٗوبثْ ايٚ حوٞم      ٛبٕ حوٞم ق٢طٝٛسي سؼٔن ٗي    

حبّ اُط  .  ٗو٠ٓٞ اي ث٠ ٛبٕ ٝظبيق ق٢طٝٛسي ُٗطح ٗي قٞز        

ٗب ذٞز ضا ثب ايٚ سؼطيق سُجين ز١يٖ، آيب زض ضزيق                      

يٖ  يب ق٢طٝٛساٙ؟ ٝهشي ث٠ ػٞاٗغ          ُيطق٢طٛكيٜبٙ هطا ض ٗي    

قٞيٖ ٠ً ٢ٗ٘شطيٚ    ديكطكش٠ ِٛب١ي ٗي اٛساظيٖ ٗشٞػ٠ ٗي        

ػبْٗ ديكطكز ايٚ ػٞاٗغ ٝػٞز ق٢طٝٛساٛي اؾز ٠ً زض             

   ٍ ٝ ثطاثط ؾبيطيٚ ٝ ٗحي . ًٜٜساحؿبؼ ٗؿئٞٓيز ٗي  ...  ظيؿز 

زض ٝاهغ ١يچ ًؽ ٛ٘ي سٞاٛس ٛوف ق٢طٝٛساٙ ضا زض ديكطكز         

حبّ آٙ ٠ً ٝهشي ثؼًي اظ ضكشبض       .  ٝ سٌبْٗ ػبٗؼ٠ اٌٛبض ًٜس    

١بي ذٞز ضا زض ثطاثط ٗحيٍ ظيؿز ثطضؾي ٗي ًٜيٖ، آٛا٠             

اي اظ ضكشبض١بي يس ق٢طٝٛسي     ث٠ چكٖ ٗي ذٞضز، ٗؼ٘ٞػ٠    

ٝهشي ق٢طٝٛسي زض ٗوبثْ ؾٞذشٚ ػِْٜ يب زض ٗوبثْ          .  اؾز

ثي سلبٝر ثبقس حبنْ    ...  سرطيت، ؾبذز ٝؾبظ ؿيط ٗؼبظ ٝ

١بيي ث٠ زٝض اظ      ايٚ ٗؼ٘ٞػ٠ ضكشبض، ق٢طي اؾز ثب ٗح٠ٔ          

انّٞ ق٢طؾبظي ٠ً ثهٞضر هبضچي ثب ً٘شطيٚ اٌٗبٛبر           

  ٟ ق٢طي ٠ً ؾطا٠ٛ كًبي ؾجع زض آٙ ً٘شط          .  اٛسثٞػٞز  آٗس

اظ ٛيٖ ٗشط، ق٢طي ٠ً ضٝٛس سرطيت ٗحيٍ ظيؿز زض آٙ                

ق٢طي ٠ً سطاًٖ زؾز    .  ضٝظ ث٠ ضٝظ زض حبّ اكعايف اؾز       

          ٝ .  كطٝقبٙ ُب١ب ذيبثبٙ ضا ٗؿسٝز ٗي ًٜس  ثرف ػ٘سٟ  .. 

اي اظ ايٚ ٗكٌور ث٠ سؼبْٗ ق٢طٛكيٜبٙ ثب ٗحيٍ ظيؿز ثط                

زض ٝاهغ زض ق٢طي ٠ً ق٢طٛكيٜبٙ ث٠ حلظ ٗحيٍ          .  ٗي ُطزز 

اي ثطاي  ظيؿز ثبٝض ٝ آشعإ زاضٛس ايٚ ثبٝض ٝ ػْ٘ دبي٠               

ػ٘ٔي ٛ٘ٞزٙ ؾبيط ضكشبض١بي ق٢طٝٛسي ٗي قٞز ٝايٚ ٗطزٕ          

  .اظ ق٢طٛكيٚ ُصض ًطزٟ ٝ ث٠ ق٢طٝٛس سجسيْ ٗي قٞٛس

                             :هَضَع شـوبسُ آیٌـذُ ٍیـژُ ًبهـِ چيـب            

” آغاا   ”      چ اا سااًن هساا تاو اا   
لزا اص ػالقوٌذاى خَاّشوٌذین كـِ       .  هی ثبشذ

هقبنت ٍ ًظشات خَد سا دس ایي صهيٌِ ثِ دكتش    

 .ًششیِ اسسبل ًوبیٌذ

  هبجذ  هشدٍخ سٍوبًی

تذكز قااواًن     
ومایىذٌ اساسي 

ماازیااًان ي   
  سزيآتاد
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َای مزیًان يسزيآتاد جىگل

 َمچىان در آتص مي سًسد

    ْ  ١360بي ٗطيٞاٙ ٝ ؾطٝآثبز اظ ٗطظ         آٗبض آسف ؾٞظي ػِٜ

ثحطاٙ ايٚ زض حبٓي اؾز ٠ً اػًبي ً٘يش٠           .  ُصقزٗٞضز  

١ب زض ٗحْ    اٛؼ٘ٚ ؾجع چيب زض اًظط ايٚ آسف ؾٞظي           

حبيط ٝ ث٠ ١٘طاٟ ؾبيط زٝؾشساضاٙ َجيؼز آسف ضا                 

 ٟ شًط آٗبض آسف ؾٞظي ١ب، ثب              ازا٠ٗ.  اٛسًٜشطّ ٛ٘ٞز

ٟ زض نلح٠ ي٘ي٠٘     سبضيد ٝ ٛبٕ ٗحْ          آٗسٟ چيب      ايٚ ق٘بض

 .اؾز

 تذكز قاوًن اساسي یك ومایىذٌ

اهجبّ ٗح٘سي زض اذُبض هبٛٞٙ اؾبؾي، ذٞاؾشبض ٢ٗبض ٝ            

ٝ   .١بي ظاُطؼ قس    ػِْٜ    ؾٞظي  قٜبؾبئي ػٞاْٗ آسف  

ؾٞظي ػِْٜ ظاُطؼ     ٗؿئٞالٙ ثطاي ٢ٗبض آسف      :  ُلز

 .اي ثيٜسيكٜس چبضٟ

ث٠ ُعاضـ ذجطِٛبض دبضٓ٘بٛي ذجطُعاضي كبضؼ، اهجبّ           

ٗح٘سي ٛ٘بيٜسٟ ٗطيٞاٙ ٝ ؾطٝآثبز زض ػٔؿ٠ ػٜٔي                

هبٛٞٙ اؾبؾي    50ٗؼٔؽ قٞضاي اؾوٗي ثب اؾشٜبز ث٠ انْ      

زضػ٢٘ٞضي اؾوٗي ايطاٙ حلبظز اظ         :  اظ٢بض زاقز  

 .قٞز ٗحيٍ ظيؿز ٝظيل٠ ػ٘ٞٗي سٔوي ٗي

 2ٝي ثب ثيبٙ اي٠ٌٜ زض ايطاٙ ؾطا٠ٛ ػِْٜ ثطاي ١ط ٛلط                 

ْ :  ١ٌشبض اؾز اكعٝز    ١بي ؾطؾجع ظاُطؼ      ٝػٞز ػِٜ

ا٢ٓي ثطاي ٗب اؾز ٠ً ثبيس زض حلظ آٙ               زيي ١ٞٗج 

ٗٞضز آسف    350ثٌٞقيٖ، اٗب ٗشبؾلب٠ٛ اذيطا ثيف اظ            

ؾٞظي زض ايٚ ٜٗبَن ضخ زازٟ اؾز ٠ً ذؿبضار ظيبزي           

              ْ  . ١ب ٝاضز ًطزٟ اؾز                   ضا ث٠ ايٚ ػِٜ

اظ ضئيؽ ػ٢٘ٞض ٝ ضئيؽ     :  ٛ٘بيٜسٟ ٗطيٞاٙ زض دبيبٙ ُلز    

ؾبظٗبٙ ٗحيٍ ظيؿز ١٘اٜيٚ ٝظيط ػ٢بز ًكبٝضظي ٗي        

ذٞا١ٖ ٠ً زض هبٓت سكٌيْ ؾشبز ثحطاٙ ػبْٗ ايٚ آسف            

       ٟ ًبض١بيي ثطاي ٢ٗبض آٙ ديسا          ؾٞظي ضا قٜبؾبيي ٝ ضا

 .ًٜٜس

تاالب پزیطان سخمي دیگز تز پيكز  

 سریثار

ث٠ ُعاضـ ً٘يش٠ سرههي ئبغيٚ اٛؼ٘ٚ ؾجع چيب، زض             

ذبى زض    حؼ٘ي اظ اهساٗي ٛبدؿٜسيسٟ ٝ ؿيط ٗؿئٞال٠ٛ،        

ايٚ ذبى  .  ًٜبض زضة ٝضٝزي سبالة سرٔي٠ قسٟ اؾز        

٠ً ث٠ ٜٗظٞض ؾبذز ٝ ؾبظ زض ًٜبض ١شْ ظضيجبض ثطزاقش٠             

ث٠ زاذْ سبالة      89قسٟ، زض اٝاؾٍ ١لش٠ زٕٝ ق٢طيٞض         

ضيرش٠ ٗي قٞز ث٠ نٞضسي ٠ً ُٞيب ذٞاؾش٠ قسٟ ديبزٟ ضٝ 

ثب سٞػ٠ ث٠ ديِيطي ١بي ً٘يش٠ ئبغيٚ       .  ضا ػطيى سط ٛ٘بيٜس   

زؾز زقٜ٘بٙ َجيؼز حشي زض اػيبز ٛيع ث٠ آٛبٙ ضحٖ               

الظٕ ث٠ شًط اؾز اػًبي اٛؼ٘ٚ زض چٜسيٚ . ٌٛطزٟ اؾز

اًيخ ٝ زض ٛوبٌ ٗرشٔق ث٠ ػَٜ ايٚ آسف ضكش٠ ٝ                  

 .ذٞقجرشب٠ٛ سٞاٛؿشٜس زض اؾطع ٝهز آٙ ١ب ضا ٢ٗبض ًٜٜس

 تا سَم فاجعٍ ای سیست  محيطي

زض دي ذجطي ٠ً اظ َطف ا١بٓي َجيؼز زٝؾز اٝضاٗبٙ            

ث٠ ايٚ اٛؼ٘ٚ ضؾيس ُٗٔغ قسيٖ ٠ً زض يي اهسإ                    

ٝحكيب٠ٛ زض ٗبٟ  ٗجبضى ضًٗبٙ، ػسٟ اي اظ اكطاز                    

١بي زض    ؾٞزػٞ اهسإ ث٠ قٌبض ؾ٠ ضاؼ ًْ ٝ ثع اظ ٠ُٛٞ          

     ٟ ث٠ ُلش٠ ٜٗبثغ آُبٟ، زٝ      .  اٛس  حبّ اٛوطاو ايٚ زيبض ٛ٘ٞز

ضاؼ اظ ايٚ ًْ ٝ ثع١ب زض ضٝثطٝي ضٝؾشبي ؾطديط ٝ                 

يي ضاؼ زيِط ٛيع زض دكز ضٝؾشبي ٝيؿيبٙ قٌبض قسٟ          

ايٚ اٝٓيٚ ثبضي ٛيؿز ٠ً زقٜ٘بٙ َجيؼز ً٘ط ث٠           .  اؾز

ٛبثٞزي ايٚ ٠ُٛٞ ١بي ً٘يبة حيبر ٝحف ٗي ثٜسٛس ٝ           

 .ٗب ٛيع اظ ٗؿئٞالٙ ذٞاؾشبض ضؾيسُي ػسي ٗي ثبقيٖ

 اطالعيٍ جُاد كطايرسی

ٛب٠ٗ اي اظ َطف ٗسيطيز          89/6/26ضٝظ قٜج٠ ٗٞضخ      

ٗحشطٕ ػ٢بز ًكبٝضظي ٗطيٞاٙ زض ضاث٠ُ ثب ؾٞظاٛسٙ              

ث٠ زكشط اٛؼ٘ٚ ضؾيس ٠ً      ( ؾٞسبٛسٛي ػبض )ثوبيبي ُيب١ي   

 :ٗحشٞي آٙ ثسيٚ نٞضر ٗي ثبقس

ثب سٞػ٠ ث٠ ايٚ ٠ً زض زٝ ؾبّ اذيط ٗشبؾلب٠ٛ سؼسازي اظ               

ًكبٝضظاٙ ٛؿجز ث٠ آسف ظزٙ ثوبيبي ٗحهٞالر ظضاػي      

          ٟ اي ٠ً   ذٞز اهسإ ٗي ٛ٘بيٜس ٝ ثب سٞػ٠ ث٠  ًٗطار ػسيس

اظ ثيٚ   -1: ثطاي اضايي ًكبٝضظي ٝ ٗحيٍ ظيؿز ٛظيط       

ًب١ف حلظ  -2ضكشٚ ٗٞػٞزار ٗليس ٝحبنٔريع ذبى      

ؾلز -4ث٢ٖ ذٞضزٙ ؾبذش٘بٙ ذبى       -3ضَٞثز ذبى 

-6آٓٞزُي ١ٞا   -5قسٙ الي٠ ١بي ؾُحي ذبى             

ٓصا ٗسيطيز   . كطؾبيف آثي ٝ ثبزي ذبى ٗي ُطزز            

ػ٢بز ًكبٝضظي ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ اػوٕ ٗي ٛ٘بيس ٠ً ١ط         

ًكبٝضظي ٠ً ٛؿجز ث٠ آسف ظزٙ ثوبيبي ُيب١ي اضايي          

زض ٗعاضع اهسإ ٛ٘بيس اظ ًٔي٠ ٢ٛبزٟ ١بي ًكبٝضظي                 

 .ٗحطٕٝ ذٞا١س قس

اكطاز ،  يٞاٙٝ ٗطاػؼ٠ ث٠ ضئيؽ ٗحيٍ ظيؿز ق٢طؾشبٙ ٗط       

ذبَي اػوٕ زاقش٠ اٛس ٠ً زض اؾطع ٝهز ايٚ ٗؼًْ ضا              

ثطَطف ٛ٘ٞزٟ ٝ س٘بٗي ذبى سرٔي٠ قسٟ ضا ثيطٝٙ ٗي              

١ط چٜس ٠ً ثب ذبضع ٛ٘ٞزٙ ايٚ ذبى ؾي٘بي ايٚ      . ًكٜس

ظذٖ ثط ديٌط ظضيجبض دبى ٛرٞا١س قس اٗب ثب ايٚ ٝنق              

ضٝظ اظ    18، يؼٜي ُصقز هطيت ث٠      89/6/25ٛيع سب سبضيد    

ٝهٞع ايٚ حبزط٠ ١ٜٞظ س٘بٕ ذبى سرٔي٠ ٛكسٟ ٝ هؿ٘شي            

 .اظ آٙ ١ٜٞظ زض ٗحْ هطاض زاضز

 تالش ضما را ارج مي وُيم

ٗؿئّٞ ازاضٟ  حلبظز اظٗحيٍ ظيؿز  ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ          

آهبي ٗؼطٝف هبزضي ث٠ ١٘طاٟ ؾبيط ًبضٜٗساٙ ايٚ ازاضٟ           

ثبض١ب ث٠ ١٘طاٟ اػًبي اٛؼ٘ٚ ؾجع چيب زض ًٜشطّ آسف              

       ٙ ١بي قب١ٞ ٝ    ؾٞظي ػِْٜ ١بي ُٜٗو٠ ثٞيػٟ ١ًٞؿشب

ثسيٚ ٝؾي٠ٔ ٗطاست هسضزاٛي     . ًٞؾبالٙ حًٞض   زاقش٠ اٛس

ٝ سكٌط  ايٚ اٛؼ٘ٚ ث٠ ػ٢ز ايٚ  حًٞض ٝ احؿبؼ                  

ٗؿئٞٓيز ٝ ديِيطي ٗؿبيْ ٝ ٗكٌور ظيؿز ٗحيُي           

 .ُٜٗو٠ اػوٕ ٗي ُطزز

 تطكز اس فزماوذَي َىگ مزسی 

زض دي ٗ٘بٛؼز ٝاحس ٗطظي ٛبػبي ثبق٘بخ اظ ٝضٝز                

اػًبي اٛؼ٘ٚ  ؾجع چيب زض چٜسيٚ ٗٞضز ث٠ ٗحسٝزٟ                 

ٗطظ ٝ ذبٗٞـ ٛ٘ٞزٙ آسف ؾٞظي ثبكز ػِٜٔي، ٗسيط           

ػبْٗ اٛؼ٘ٚ اظ َطين ٛ٘بيٜسٟ ٗحشطٕ ٗؼٔؽ ثب ؾط١َٜ           

٢ٗسي زذز كطٗبٛسٟ ٗحشطٕ ١َٜ ٗطظي ٗطيٞاٙ س٘بؼ          

ُطكز ٠ً ثب ١٘ب١ِٜي ايكبٙ ٗكٌْ ٝضٝز اػًبي                

اٛؼ٘ٚ ث٠ ٗحسٝزٟ ٗطظي ػ٢ز اَلبي حطين ٗطسلغ               

ثسيٜٞؾي٠ٔ ٗسيط ػبْٗ اٛؼ٘ٚ ؾجع چيب ٗطاست            .  ُطزيس

 .سكٌط ذٞز ضا اظ ايٚ اهسإ ٗؿئٞال٠ٛ اثطاظ ٗي زاضز

 طلة حالليت اس طثيعت

ث٠ ُعاضـ ً٘يش٠ ثحطاٙ اٛؼ٘ٚ ؾجع چيب ػِْٜ ١بي               

ٗهبزف ثب ػيس      89/6/19ٗطيٞاٙ ٝ ؾطٝآثبز زض ضٝظ          

ايٚ . ٛو٠ُ زچبض آسف ؾٞظي قسٟ ثٞزٛس 11ؾؼيس كُط زض 

١ب زض حبٓي نٞضر ُطكش٠ اؾز ٠ً اػًبي          آسف ؾٞظي 

اٛؼ٘ٚ ذٞز ضا ثطاي ثط دبيي ػيس ؾؼيس كُط آٗبزٟ ًطزٟ              

١ب، آٛبٙ زض   ؾٞظيث٠ ُلش٠ اػًبي حبيط زض آسف     .  ثٞزٛس

ايٚ ػيس ٗجبضى اظ س٘بٗي زضذشبٙ، ٗطاسغ ٝ ػبٛساضاٛي ٠ً     

َي ايٚ چٜس ٗبٟ ٛشٞاٛؿش٠ ثٞزٛس اظ آسف ٛؼبسكبٙ ز١ٜس             

َٔت حوٓيز ًطزٟ ٝ ثب ذٞز ٝ ذساي ذٞز ػ٢س ثؿش٠               

اٛس ٠ً سب ٓحظبر آذط يبٝض آٙ ثي يبٝضاٛي ثبقٜس ٠ً                 

 جناب آقاي مندمی 
 مدير محترم اداره محیط زيست سروآباد

ٗطاست ١٘سضزي ٝ سؿٔيز اػًب ٝ ١يئز ٗسيطٟ اٛؼ٘اٚ  

نجط ٝ قاٌاياجابياي ٝ            ؛ ؾجع چيب ٗطيٞاٙ ضا اثطاظ زاقش٠

ضح٘ز ضا ثطاي ق٘ب ٝ ذبٛٞازٟ نبثطسبٙ اظ ثابضياشاؼابٓاي      

 .ٗؿئٔز ٗي ٛ٘بييٖ
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١ب قطٝع قس،  ١ِٜبٗي ٠ً زٝض اّٝ آسف ؾٞظي          

زهيوًب ١٘عٗبٙ ثٞز ثب آؿبظ ١لش٠ ٗحيٍ ظيؿز؛ زض ١٘بٙ          

    ٟ ١بي ٜٗبثغ َجيؼي، ٗحيٍ ظيؿز ٝ          ظٗبٙ ١ٖ اظ ازاض

ؾبيط ازاضار ٗطث٠َٞ ذٞاؾشيٖ سب ثب سٞػ٠ ث٠ ا١٘يز              

ٗٞيٞع ٝ حلظ ٜٗبثغ َجيؼي ٝ حيبر ٝحف ُٜٗو٠             

١ب،   سوـ ٛ٘بيٜس ٝ ي٘ٚ ػُٔٞيطي اظ آسف ؾٞظي           

ٗكبضًز ق٢طٝٛساٙ ضا ثطاي ػُٔٞيطي اظ ضٝيساز١بي        

 . ايٜاٜيٜي زض آيٜسٟ ػٔت ٛ٘بيٜس

ْ      15اظ   ١بي ُٜٗو٠ زض     ذطزاز سبًٜٞٙ اٗب ١٘اٜبٙ ػِٜ

١ب س٢ٜب    اُط چ٠ ايٚ آسف ؾٞظي       .  ؾٞظٛس  آسف ٗي 

ٗطثٌٞ ث٠ ُٜٗو٠ ١ٞضاٗبٙ ٛيؿز ٝ ث٠ ػٜٞاٙ ٗظبّ آسف           

  ْ ١بي ُيوٙ ؿطة ١ٖ ضٝي زازٟ، اٗب          ؾٞظي زض ػِٜ

     ْ ١بي ؿطة ًكٞض اظ ٛٞع        ثبيس اشػبٙ زاقز ٠ً ػِٜ

١بي سٜي ١ؿشٜس ٝ اٌٗبٙ سؼسيس قسٛكبٙ ثؿيبض   ػِْٜ

 .ؾرز اؾز

آسف ؾٞظي  »اظ ؾٞي زيِط ثٜب ث٠ اػشوبز ًبضقٜبؾبٙ         

 ْ ١ب ٝ    ١ب، ١عاضاٙ ١ٌشبض اظ زضذشبٙ، زضذشا٠        زض ػِٜ

١بي ٢ٗيت      حطين.  ؾبظز   ُيب١بٙ ضا َؼ٠٘ ذٞز ٗي        

١بي ظيؿز      ػوٟٝ ثط ذؿبضار اهشهبزي، آٓٞزُي        

قٞز   ١طچٜس ُلش٠ ٗي   .  ٗحيُي ضا ٛيع ث٠ زٛجبّ زاضٛس        

  ْ ١ب اػشٜبة ٛبدصيط اؾز ٝ ٜٗبكؼي ضا ٛيع          آسف زض ػِٜ

ث٠ ١٘طاٟ زاضز؛ ٝٓي س٢ٜب ٗسيطيز اؾشطاسػيي آسف            

يي .  سٞاٛس ٗليس ٝ يب ًٗط ثٞزٙ آٙ ضا سؼييٚ ٛ٘بيس            ٗي

ضغيٖ آسف ؾٞظي سٞؾٍ ػٜبٝيٜي ١٘اٞٙ ٛٞع،               

قسر، ٗسر، اٛساظٟ، هسضر ٝ كهْ آسف ؾٞظي             

اٛٞاع آسف ثب سٞػ٠ ث٠     .  قٞز  ثٜسي ٝ ٗكرم ٗي     سوؿيٖ

اي ٝ سبػي        ؾُح آٙ ث٠ ظيطظٗيٜي، ؾُحي، س٠ٜ           

 . قٞٛس ثٜسي ٗي َجو٠

كبن٠ٔ ثبظُكز آسف اظ َطين ٗحبؾج٠ ٗيبِٛيٚ                

قؼ٠ٔ .  ُيطز  ١بي ٗٞكن اٛؼبٕ ٗي     ١بي آسف ؾٞظي    زٝضٟ

ضا ثط حؿت ٗشط ٝ زض هؿ٘ز ػٔٞيي آسف اٛساظٟ                 

١بي   ١بي ؿيطٗرطة، قبْٗ آسف     آسف.ًٜٜس  ُيطي ٗي 

١بي ػبيِعيٜي     ؾُحي ٗسإٝ ٝ ؿيط ٗسإٝ، آسف         

١بي سبػي ًٞسبٟ ٗسر ٝ ثٜٔس ٗسر ٝ               قبْٗ آسف 

١بي ٗشـيط ٝ ٗرشٍٔ، ؾ٠ ضغيٖ انٔي آسف                  آسف

سسإٝ، قسر، ٝ ُؿشطـ     .  قٞٛس  ؾٞظي ٗحؿٞة ٗي  

 وقص سوان در حفاظت اس محيط سیست

 ئبٝار ضقيسي، ًبضقٜبؼ ٗسيطيز
 ػًٞ ًبٛٞٙ ؾوٗز غيٚ

حلبظز اظ ٗحيٍ ظيؿز، َجن انْ دٜؼب١ٖ                     

اظ .  هبٛٞٙ اؾبؾي يي ٝظيل٠ ي ػ٘ٞٗي سٔوي ٗيكٞز          

اهساٗبر الظٕ ثطاي ضؾيسٙ ث٠ ايٚ ٢ٖٗ، آٗٞظـ ٝ               

كط١َٜ ؾبظي آٙ ثٞزٟ ٝ ايؼبز حؽ ٗؿئٞٓيز ٝ               

ٝظيل٠ قٜبؾي ٝ سوٞيز آٙ ث٠ ٜٗظٞض ػٔت ٗكبضًز           

٠٘١ ي اهكبض ػبٗؼ٠، ثسٝٙ حًٞض ظٛبٙ ٗوسٝض                  

ثسي٢ي اؾز ٠ً ثب آوبي كط١َٜ  حلبظز اظ          .  ٛ٘يجبقس

ٗحيٍ ظيؿز ث٠ ظٛبٙ ػبٗؼ٠، ٗيشٞاٙ ايٚ ٗيطاص ثب                

. اضظـ ضا ث٠ زضؾشي ث٠ ٛؿْ ١بي ثؼس اٛشوبّ زاز                   

١٘اٜيٚ ثبسٞػ٠ ث٠ ُؿشطزُي ػطن٠ ١بي ٗحيٍ              

ظيؿز ٝ سٜٞع ٗؿبئْ ٝ ٗكٌور ٗٞػٞز، اٌٗبٙ               

ي ٜٗبثغ َجيؼي، سوؿيٖ ًبض ث٠       حلبظز ٝ احيب ٝ سٞؾؼ٠    

سٜبؾت ٗيعاٙ زاٛف ٝ سٞاٛبيي ٗرشٔق ظٛبٙ ١ط ُٜٗو٠           

ٗظوً ظٛبٙ ضٝؾشبيي ٗيشٞاٜٛس زض . ٗيشٞاٛس ثؿيبض ٗؤطط ثبقس

هبٓت ٛيط١ٝبي سٞٓيس ًٜٜسٟ نٜبيغ زؾشي ثب اؾشلبزٟ اظ           

ٗٞاز َجيؼي هبثْ زؾشطؼ ٝ ٛيع دطٝضـ ُيب١بٙ زاضٝيي 

ٗحٔي، ٗكـّٞ ث٠ كؼبٓيز قٞٛس ٝ ثؼًي اظ آ٢ٛب                  

ي حبنٔريع ًطزٙ   ٗيشٞاٜٛس دب ث٠ دبي ٗطزاٙ زض ظٗي٠ٜ        

. ظٗي٢ٜب ٝ ػُٔٞيطي اظ كطؾبيف ذبى ًٞقب ثبقٜس           

ظٛبٙ ٗيشٞاٜٛس زض ٗسيطيز نحيح ث٢ساقز ٗحيٍ،             

ذبٛٞازٟ، ٗح٠ٔ ٝ ٗسيطيز ؿصا، آة، يبيؼبر ذبِٛي         

١٘اٜيٚ ظٛبٙ ثب آٗٞظـ كط١َٜ     .  ٝ اٛطغي ٗؤطط ثبقٜس   

حلبظز اظ ٗحيٍ ظيؿز ٝ آوبي كط١َٜ نحيح              

ٗهطف ث٠ كطظٛساٙ ذٞز، ٗي سٞاٜٛس ثط ضكشبض ٛؿْ ثؼس ثب 

ثب سٞػ٠ ث٠ ا١٘يز     .  َجيؼز ٛوف ثؿعايي زاقش٠ ثبقٜس     

ٗٞيٞع، ثبيس اٌٗبٙ ٗكبضًز ظٛبٙ زض سه٘يٖ ُيطي،         

ثطٛب٠ٗ ضيعي، ٗكبٝضٟ ٝذسٗبر ٗطثٌٞ ث٠ ٗحيٍ               

ظيؿز سب حس اٌٗبٙ كطا١ٖ قٞز سب آٙ ١ب ثب اػش٘بز ث٠               

ٛلؽ ثيكشطي زض كؼبٓيز ١بي اػش٘بػي، كط١ِٜي ٝ             

١٘بُٛٞض .  حلبظز اظ ٗحيٍ ظيؿز، ٗكبضًز ٛ٘بيٜس       

٠ً اقبضٟ قس يٌي اظ ضا١ٌبض١بي انٔي زض ايٚ ظٗي٠ٜ،          

ث٠ ٗؿأ٠ٓ آٗٞظـ ٗطثٌٞ ٗيكٞز ٠ً ثبيؿشي اظ ضا٢١بي          

ي آٗٞظـ ١بي ضؾ٘ي يب ؿيط ضؾ٘ي         ُٞٛبُٞٙ ثب اضائ٠  

١ب، ؾُح آُب١ي ظٛبٙ    NGOاظ َطين ٗطاًع زٝٓشي يب      

اضسوب زازٟ قٞز سب ثشٞاٜٛس ث٠ َٞض ٗؿش٘ط زض اٗط سٞؾؼ٠ ٝ    

حلبظز اظ ٗحيٍ ظيؿز ٛوف چكِ٘يطي زاقش٠              

 .ثبقٜس

   ٟ ايٚ دبضاٗشط١ب  .  ١بي ٗشلبٝسي زاضز     آسف ؾٞظي اٛساظ

انٞاًل سٞؾٍ اهٔيٖ، ٗيعاٙ اٛجبقز يبيؼبر، اقشؼبّ            

١ب، آة ٗٞػٞز زض ذبى ٝ سٞدُٞطاكي  دصيطي ؾٞذز

اططار ٗؿشويٖ آسف ثط ًيليز      .  قٞز  ُٜٗو٠ ًٜشطّ ٗي  

ضٝيكِبٟ اظ زٝ ٜٗجغ انٔي ؾٞذشٚ ٗٞاز آٓي ٝ ُطٕ              

. ُيطٛس  ١بي ؾُحي ذبى ؾطچك٠٘ ٗي         قسٙ الي٠ 

ؾٞذشٚ ٗٞاز آٓي ٜٗؼط ث٠ آظاز ًطزٙ زي اًؿيس               

ٛكيٜي ٗٞاز ٗؼسٛي ث٠        ًطثٚ، ُبظ١بي ٛيشطٝغٙ ٝ س٠       

ثٜبثطايٚ اطط ٗؿشويٖ آسف       .  قٞز   قٌْ ذبًؿشط ٗي    

ثبػض اكعايف ٗٞاز ٗؼسٛي قسٟ ٝ اؾيسيش٠ ذبى ضا              

زض ٛشيؼ٠ شذيطٟ ًٔي ٛيشطٝغٙ ٛيع          .  ز١س  ًب١ف ٗي 

ًب١ف يبكش٠ ٝ قطايٍ ضَٞثشي ٝ زٗبيي ضٝيكِبٟ سـييط         

 . ًٜس ٗي

اططار ؿيط ٗؿشويٖ آسف ثؿشِي ث٠ سـييطار دٞقف            

يي آسف ؾٞظي قسيس ٌٗ٘ٚ اؾز         .  ُيب١ي زاضز 

. حيبر س٘بٕ ُيب١بٙ ضٝي ؾُح ذبى ضا اظ ثيٚ ثجطز            

سٞاٛس اظ    زض چٜيٚ قطايُي سؼسيس حيبر ػِْٜ ٗي         

١بي ثب ثصٝض ؾجي ٠ً ٌٗ٘ٚ اؾز   َطين اؾشوطاض ٠ُٛٞ

. اظ ثيطٝٙ ٜٗبَن ؾٞذش٠ قسٟ اٛشوبّ يبثٜس اٛؼبٕ ُطزز           

١بي   ث٢جٞزي ػِْٜ ٌٗ٘ٚ اؾز ثب ػؿز ظٛي اظ دبي٠          

١بي   ثبهي٘بٛسٟ، ػٞا٠ٛ ظٛي ثصٝض ذلش٠، قبذ٠ ظٛي ضيك٠        

١بي ٛي٠٘ قٌٞكب،     زاضاي ٗٞ از ؿصايي، ُْ ز١ي ػٞا٠ٛ      

ٝ ثبالذطٟ اٛشوبّ ثصٝض ؾجي زضذشبٙ اظ ؾبيط ٜٗبَن             

 «.اٌٗبٙ دصيط ثبقس

ثب سٞػ٠ ث٠ ١٘يٚ ٌٛبر ػٔ٘ي، يي يبزآٝضي ٢ٖٗ ث٠             

 :ٞٓيٚ شيطثٍ ُٜٗو٠ الظٕ ث٠ ٛظط ٗي ضؾسئٗؿ

     ْ ١بي ُٜٗو٠ ١ط ؾبّ سٌطاض          آسف ؾٞظي زض ػِٜ

قٞز؛ ثٜبثطايٚ ٝ ث٠ ٜٗظٞض ديكِيطي اظ ضٝيساز١بي            ٗي

ايٜاٜيٜي، ٗسيطيز اؾشطاسػيي آسف ُعاضـ ًبٗٔي        

. اظ چِِٞٛي ضٝيساز ضا ٜٗشكط ٝ ث٠ اَوع ػٕ٘ٞ ثطؾبٛس     

ٞالٙ شيطثٍ ثبيس زض ًٜبض ؾبيط ػٞاْٗ          ئايٚ اهسإ ٗؿ   

اػطايي آٛبٙ هطاض ُيطز ٝ ق٢طٝٛساٙ ضا زض ػطيبٙ                

ًبْٗ ايٚ حٞازص هطاض ز١ٜس سب ثب سٞػ٠ ث٠ اَوع                 

ٞٓيز دصيطي    ئضؾبٛي ػ٘ٞٗي، ي٘ٚ اضسوبء ٗؿ            

             ّ ١بي آسي      ق٢طٝٛساٙ، اظ آسف ؾٞظي زض ؾب

 .ػُٔٞيطي ث٠ ػْ٘ آيس

 ؟!َای ًَرامان؛ چٍ كسي مسًيل است آتص سًسی در جىگل

 مذیزیت استزاتژیك آتص پاسخگً تاضذ  

  دبٍُ -كشٍصاى سسَلی                                                                                                           
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١بي ٗطاسغ ٝ         چٜسؾبٓي اؾز حٌبيز آسف ؾٞظي                      

١بي   ١بي ُٜٗو٠ زض اٝايْ كهْ سبثؿشبٙ حطف ٝ حسيض                ػِْٜ

اي اظ ايٚ ٗجبحض ُطكش٠ ٛكسٟ،         ظيبزي ضا ث٠ ١٘طاٟ زاضز ٝٓي ٛشيؼ٠        

 .ي ػٌؽ ١ٖ زاقش٠ اؾز قبيس ٠ً ٛشيؼ٠

سط ثٞز، زض نٞضسي      ١بي اٗؿبّ اظ ١طؾبٓي ثيكشط ٝ ٝؾيغ        آسف ؾٞظي 

ضكز   ١بي چٜسؾبّ اذيط، اٛشظبض ٗي         ٠ً ثبسٞػ٠ ث٠ آسف ؾٞظي       

ازاضار ٗطث٠َٞ ثطاي ديكِيطي اظ ؾٞذشٚ ٜٗبثغ ٗٔي ٝ حيبر ٝحف           

اي ٛساقشٜس ٠ً     ١بيي زاقش٠ ثبقٜس، اٗب ٠ٛ س٢ٜب ١يچ ثطٛب٠ٗ          ُٜٗو٠ ثطٛب٠ٗ 

ؾٞء .  ث٠ ١ِٜبٕ ثطٝظ حبزط٠ ١ٖ ٛشٞاٛؿشٜس ث٠ ذٞثي آٙ ضا ًٜشطّ ًٜٜس            

ٗب زض ظٗبٛي ظٛسُي      .  ؾبثو٠ اؾز   ٗسيطيشي ايٜاٜيٜي زض زٛيب ثي       

ًٜيٖ ٠ً س٘بٕ سٌٜٞٓٞغي سحز سأطيط ٗؿبيْ ظيؿز ٗحيُي ث٠                ٗي

ز١س ٝ ١ط ديكطكشي ثب سأييس ًبضقٜبؾبٙ ٗحيٍ            حيبر ذٞز ازا٠ٗ ٗي   

زض ػهطي ٠ً ثحض ثط ؾط اٛطغي دبى               .  ظيؿز ٗوجّٞ اؾز    

١بؾز، زض زيبض ٗب        سطيٚ ٗؼًْ زٝٓز     سطيٚ ٝ اؾشطاسػيي     ٢ٖٗ

١ب ث٠ ضاحشي ٝ زض ً٘بّ آضاٗف ٝ ثسٝٙ ١يچ زضزؾطي                اًٞؾيؿشٖ

ي ؾٞزاُطاٙ ٝ حطين ٝ ؾبيط س٢سيسار ظيؿز ٗحيُي                    َؼ٠٘

ٞٓيٚ حلظ ٜٗبثغ َجيؼي ٝ      ئ١يچ س٢سيس ظيؿز ٗحيُي ٗؿ     .  قٞٛس  ٗي

ٗحيٍ ظيؿز ٝ حيبر ٝحف زض ق٢طؾشبٙ دبٟٝ ث٠ ٝاًٜف ٝا                   

قبيس زض ١يچ ظٗبٛي ازاضار ٗصًٞض ايٚ چٜيٚ ٜٗلؼْ              .  زاضز  ٛ٘ي

حلبظز اظ ٗحيٍ ظيؿز ٝ ٜٗبثغ َجيؼي ثسٝٙ زاقشٚ ثطٛب٠ٗ        . اٛس ٛجٞزٟ

  ٙ آسف ؾٞظي يٌي اظ ثعضُشطيٚ س٢سيسار      .  دصيط ٛيؿز   ٝ َطح اٌٗب

١بي اذيط ي٘ٚ اظ ثيٚ ثطزٙ           ظيؿز ٗحيُي اؾز، آسف ؾٞظي      

١ب ٝ ٗطاسغ ُٜٗو٠، سؼساز ظيبزي اظ ػبٛٞضاٙ ايٚ ٜٗبَن ضا ٛيع اظ  ػِْٜ

قبٙ ٗشٞاضي    سط ضا اظ ٗحْ ؾٌٞٛز      ثيٚ ثطزٟ ٝ حيٞاٛبر ثعضٍ ػظ٠      

   ٖ ١بي ًٞچي ٝ ثعضُي ضا ٛبثٞز ًطزٟ          ؾبذش٠ ٝ ١٘اٜيٚ اًٞؾيؿش

 . اؾز

 ْ قًٞبي ٛبزض ظٛسُي        ١بي ثٞظيٚ ٝ ٗطذيْ يي ٠ُٛٞ         زض ػِٜ

ٟ          ٗي ْ       ًٜس ٠ً س٢ٜب ظيؿشِب ١ب ١ؿشٜس، آسف        اـ ١٘يٚ ػِٜ

١بي اذيط ثب اظ ثيٚ ثطزٙ قطايٍ ٜٗبؾت ظيؿشي، ٛؿْ ايٚ                  ؾٞظي

اي٠ٌٜ چ٠ ًؿي ايٚ    .  قًٞبي ٛبزض ضا زض ٗؼطو اٛوطاو زازٟ اؾز        

ي زٕٝ ا١٘يز اؾز، ٝ        ز١س زض ٗطح٠ٔ    ١ب ضا اٛؼبٕ ٗي      ؾٞظي  آسف

  ٟ ٗب ثطاي ديكِيطي   .  ي ثطذٞضز ثب ايٚ ٗؿئ٠ٔ اؾز       اٝٓٞيز انٔي ٛحٞ

       ٟ ايٖ؟ ثطاي ٢ٗبض ثحطاٙ چ٠       اظ ٝهٞع ايٚ حبزط٠ چ٠ سساثيطي اٛسيكيس

١بي اذيط ٗيعاٙ ذؿبضر ٝاضزٟ ث٠      ؾٞظي ١بيي زاضيٖ؟ زض آسف ثطٛب٠ٗ

ٗحيٍ ظيؿز ذئي ثيكشط اظ ٜٗبثغ َجيؼي ثٞز، قًٞبي ٗطذيْ                  

اي ٜٗحهط ث٠ كطز اؾز ثب سٌطاض چٜيٚ آسف             ٠ً ٠ُٛٞ (  ُيؼ٠ كي٠ٔ )

ًؽ اططي اظ     ُيطز، اٗب ١يچ    ١بيي زض ٗؼطو ٛبثٞزي هطاض ٗي        ؾٞظي

ٟ   كؼبٓيز ثيٜس، ايٚ زض      ي ٗحيٍ ظيؿز دبٟٝ ٛسيسٟ ٝ ٛ٘ي           ١بي ازاض

   ٟ ٖ     حبٓي اؾز ٠ً قٜيس ًبضي ايٚ اضُبٙ زاضز، ٗظو       ١ب حٌبيز اظ ً

               ٟ ي   اذيطا ٗجٔؾ يي ٗئيبضز ٝ دبٛهس ٗئيٞٙ ضيبّ اػشجبض ثطاي ازاض

ٗحيٍ ظيؿز دبٟٝ زض ٛظط ُطكش٠ قسٟ ٠ً ث٠ زٓيْ ٛساقشٚ ١يچ َطح              

اٛس ايٚ اػشجبض ضا ػصة ٝ ١عي٠ٜ ٛ٘بيٜس، آيب ثطاؾشي  اي ٛشٞاٛؿش٠ ٝ ثطٛب٠ٗ

؟ يب !ٗؿبيْ ظيؿز ٗحيُي ٗبثسٝٙ ٗكٌْ اؾز ٠ً اػشجبض الظٕ ٛساضز

ٟ ئاي٠ٌٜ ٗؿ  ي ٗحيٍ ظيؿز چكٖ ذٞز ضا ثط ٗكٌور              ٞٓيٚ ازاض

ظيؿز ٗحيُي ُٜٗو٠ ثؿش٠ ٝ س٢ٜب ث٠ اٛؼبٕ اٗٞض ضٝسيٚ ثؿٜسٟ                     

 .اٛس ًطزٟ

       ٟ اي ٠ً ثطاي     اٗب ٜٗبثغ َجيؼي زيِط اضُبٙ ٗطسجٍ ثب ايٚ حٞازص، ازاض

 ی ستالٍ تأمّلي كًتاٌ درتارٌ
 ايًانکل م 

 

 نهديس ّدي:گزيىشيتلخ ص
ثط ؾط ضا١ٖ اظ هُؼ٠ ظٗيٜي ضز ٗي قٕٞ ٠ً نبحجي ٛساضز ايٚ ظٗيٚ هجو ثبؽ 

ثؼس يي ٛلط زيِط     .  ضٝظي يي ٛلط ٓيٞاٛي دوؾشيٌي آٛؼب اٛساذز        .  ثٞز

. يي هَٞي ًٜؿطٝ ٝ ثؼس زيِطي ؾُْ ظثب٠ٓ اـ ضا آٛؼب ذبٓي ًطز                    

چٜسي ِٛصقز ٠ً ٗشٞػ٠ قسٕ ٠ً ٛبذٞزآُبٟ ضاٟ ضا ًغ ٗي ًٜٖ ٝ زيِط 

اظ آٛؼب ٛ٘ي ُصضٕ ٝ اظ آٙ هُؼ٠ ظٗيٜي ٠ً زيِط ظثب٠ٓ زاٛي قسٟ دط١يع                   

 .زاضٕ

. ٗٚ ث٠ ظثب٠ٓ اظ ايٚ ػ٢ز ػوه٠ زاضٕ ٠ً يٌي اظ ٗؼًور ظٗب٠ٛ ي ٗبؾز               

 .اّٗب ظثب٠ٓ ١ٖ ٗؼًْ ظٗب٠ٛ ي ٗبؾز ٝ ١ٖ اؾشؼبضٟ ي آٙ

          ٖ زضؾز اظ آٙ ٓحظ٠ اي     .  ٗب زض زٝضاٙ سٞٓيس ظيبزٟ اظ حس ظٛسُي ٗي ًٜي

ّٟٞ ٗيكٞز           آجش٠ ١٘يك٠ چٜيٚ   .  ٠ً چيعي سٞٓيس ٗيكٞز سجسيْ ث٠ ظثب٠ٓ اي ثبٓو

ثٞزٟ اؾز سلبٝر كوٍ زض ً٘يّز ٝ ًيليّز چيع١بيي اؾز ٠ً  سٞٓيس ٗي                

 .قٞز

آزٕ ١ب يي ػلز ًلف ثطاي ًبض زاقشٜس ٝ اُط زض كوط ُٗٔن ٛجٞزٛس يي      

آزٕ ١ب ثب ًلف ١بيكبٙ اٛؽ ٝ آلز ديسا         .  ػلز زيِط ثطاي ضكشٚ ث٠ ًٔيؿب  

ٗي ًطزٛس ٝ ًلف ١ب چٜسيٚ ؾبّ ًبض ٗيٌطزٛس ٝهشي ١ٖ كطؾٞزٟ ٝ ٠ٜ٢ً        

ٗي قسٛس احش٘باًل ث٠ ايٚ زٓيْ ثٞز ٠ً سؿٔيٖ كؿبز ٝ سجب١ي َجيؼي قسٟ                    

 اّٗب اٗطٝظ چ٠ ؟. ثٞزٛس 

ٗب ٗؿطف ١ؿشيٖ ذئي ظٝز ذئي ديكشط اظ آ٠ٌٛ چيع١ب كطؾٞزٟ ٝ ٠ٜ٢ً                 

قٞٛس اظ آ٢ٛب زٓعزٟ ٗي قٞيٖ ٝ چيع١ب ١ٖ ذئي ظٝزسط اظ ؾبثن كطؾٞزٟ ٝ                

             ٟ ايٖ  ٗشٞػ٠ّ ٗي    ٠ٜ٢ً ٗي قٞٛس حشي ٝهشي ٠ً اظ آ٢ٛب زٓعزٟ ٝ ذؿش٠ ٛكس

 .ايٖ اظ ٗس اكشبزٟ اٛسقٞيٖ ٠ً زض ػطو چٜس ٗبٟ دؽ اظ آ٠ٌٛ آ٢ٛب ضا ذطيسٟ

چ٠ چيعي ٗي سٞاٛس ٗب ضا ديف اظ آ٠ٌٛ زض ظيط ظثب٠ٓ ١ب ٗسكٞٙ قٞيٖ ٛؼبر 

ز١س؟ ِٗط آزٕ ١ب سٞاٛبيي ٗوبٝٗز زض ثطاثط زيٌشبسٞضي ٗس ٝ ٝؾٞؾ٠ ٝ                 

اؿٞاي قٌْ ١ب ٝ ضَٛ ١بي زضذكبٙ سبظٟ ي ذٞقِْ ضا ديسا ًٜٜس ٝ ثبض                

 .زيِط ث٠ زٛجبّ ًيليّبر ثطٝٛس 

آٛا٠ زض ٗٞضز چيع١ب نبزم اؾز زض ٗٞضز ػوْ ٝ ضٝح ثكطي ١ٖ نبزم                

اؾز ٛيبًبٙ ٗب زض ًٜبض ًشبة ٗوّسؼ كوٍ ٗؼسٝز ًشبة ١بيي زاقشٜس ٠ً              

ث٠ ٗطزٕ  .  ٠ٛ كوٍ آ٢ٛب ضا ٗي ذٞاٛسٛس ث٠ٌٔ آ٢ٛب ضا ث٠ ذبَط ١ٖ ٗي ؾذطزٛس               

اَّوػبر ً٘ي زازٟ ٗي قس اٗب آ٢ٛب كطنز ثيكشطي زاقشٜس ٠ً ث٠ ١٘ب٢ٛب               

كٌط ًٜٜس ٝ ثؿيبضي ثب ٗطست ًطزٙ ايٚ كٌط١ب اػشوبزي ثطاي ذٞزقبٙ ديسا 

 اّٗب اٗطٝظ چ٠ ؟. ٗيٌطزٛس

ٗب ٠٘١ زض ٗيبٙ ؾيْ اَّوػبر ٝ ايسٟ ١بيي ظٛسُي ٗيٌٜيٖ ٠ً اًظطقبٙ اظ               

ٗطزٕ ٠ٛ كوٍ سك٠ٜ ي چيع١بي      .  ١٘بٙ ٓحظ٠ ي سٞٓيس ثسّ ث٠ آقـبّ ٗيكٞٛس       

ٗطزٕ ايٚ ايسٟ ١ب . سبظٟ ١ؿشٜس ث٠ٌٔ ػُف زؾشيبثي ث٠ اَّوػبر ضا ١ٖ زاضٛس

ضا ٗي ذطٛس ٝ ثؼس ثي ١يچ زضِٛي آ٢ٛب ضا زٝض ٗي ضيعٛس ٝ كطاسط اظ آٙ ثي                   

١يچ سكريم ٝ س٘ييعي چيع١بيي ٠ً آ٢ٛب ٗي ذطٛس ث٠ ٛظط ػّصاة  ٝ                     

ّٗب آٙ ١ب ؿبٓجب چيع١بيي ػع ١٘بٙ چيع١بي هسي٘ي ٛيؿشٜس                ثبزٝإ ٗي آيس ا

ٗٚ ثب احؿبؼ ذُط ٗطزٗي ضا ِٛبٟ ٗي         .  ٠ً ػب٠ٗ ي ٛٞ ث٠ سٜكبٙ ًطزٟ اٛس        

ًٜٖ ٠ً اظ ٗيبٙ ثبؿي ٠ً ظٗبٛي ػكوف ضا زاقش٠ اٛس ٗي ُصضٛس ثي آ٠ٌٛ                 

ٗشٞػ٠ ثبقٜس ٠ً اظ ٗيبٙ ٢ُٔب ٛ٘ي ُصضٛس ث٠ٌٔ زضحبّ ُصض اظ ٗيبٙ ظثب٠ٓ                

ٗي ثيٜٖ چ٠ِٛٞ ث٠ ػٜجف ١بي سبظٟ ٗي ديٞٛسٛس ٝ ثؼس چٜس ٗب١ي              .١ب ١ؿشٜس 

٠ً ُصقز اظ آٙ ػٜجف ػسا ٗي قٞٛس سب ث٠  ػٜجكي زيِط ٝ سبظٟ ثذيٞٛسٛس  

٠ً قؼبض١بي سبظٟ اٗب ث٠ ١٘بٙ اٛساظٟ سٞذبٓي ث٠ آ٢ٛب ػطي٠ ٗي ًٜس ٝ ثب                   

كطيبز، قؼبض١بيي زض ؾشبيف ٗطزٕ كطيجبٙ ؾط ٗي ز١ٜس ٝ ث٠ اٛسيك٠ ١بيي                

ٗي آٝيعٛس ٠ً ؾبّ ١بؾز ٗطزٟ اٛس ٝ ٜٗؿٞخ قسٟ اٛس اٗب آٙ ١ب ضا ٗشوبػس                

 . ٗي ًٜٜس ٠ً ضاٟ ٛؼبسكبٙ زض ١٘يٚ اؾز

ؾيْ ظثب٠ٓ ١بي ٗبزي چيعي اؾز ٠ً ٛجبيس آٙ ضا زؾز ًٖ ُطكز ايٚ                  

ظثب٠ٓ ٗحيٍ َجيؼي ضا س٢سيس ٗي ًٜٜس ٝ ٌٗ٘ٚ اؾز آة ٝ ١ٞا ضا آٓٞزٟ ٝ          

ّٗب آقـبّ ١بي كٌطي ذُطٛبى سط ١ؿشٜس چٞٙ ضٝح ٝ ػبٙ               ٗؿٕ٘ٞ ًٜٜس ا

ضا ٗؿٕ٘ٞ ٗي ًٜٜس ٝ اٛؿب٢ٛب١بي ثب ضٝح ٝ ػبٙ ٗؿٕ٘ٞ ٗي سٞاٜٛس زؾز ث٠           

 .اػ٘بٓي ثعٜٛس ٠ً ػٞاهجي ثبظُكز ٛبدصيط زاضز

ًٜس   حلبظز اظ ٜٗبثغ َجيؼي سبؾيؽ قسٟ ٝٓي س٢ٜب ًبضي ٠ً ٛ٘ي              

اي ٠ً ٗطزٕ ثبيس ُعاضـ سرطيت ٝ            ازاضٟ.  ١٘يٚ يي ًبض اؾز    

سهطف اٗوى ضا ثطايف ثيبٝضٛس، چٞٙ آٙ ١ب ثسٓيْ ٛساقشٚ كطاؿز           

اي ٠ً ثبيس ثطاي نيبٛز اظ ٜٗبثغ ٗٔي  سٞاٜٛس ؾطًكي ًٜٜس؟ ازاضٟ ٛ٘ي

١بي ٗسإٝ زاقش٠ ثبقس ٝ زض          ُصقش٠ اظ َطح ٝ ثطٛب٠ٗ، ُكز ظٛي        

زُٝب٠ٛ ثطذٞضز  .  حلظ ايٚ ٜٗبثغ ثب يي چكٖ ث٠ ٠٘١ ِٛبٟ ًٜس               

 ٟ ي ٜٗبثغ َجيؼي ثب ٗشهطكبٙ ايٚ ٜٗبثغ ثط ١ِ٘بٙ ضٝقٚ               ًطزٙ ازاض

ٚ     ث٠ سبضاع ضكشٚ ثيز   .  اؾز ١بي ػ٘ٞٗي ث٠ اكطاز      آ٘بّ ٝ سحٞيْ ظٗي

  ٟ ١بي قرهي ٝ ذهٞني ٠ً ذٞز سرطيت           ثطاي احساص سلطػِب

١بي ؿصايي ٗٞػٞز     ١بي َجيؼي ُٜٗو٠ ٝ ثط١ٖ ظزٙ ظٛؼيطٟ اًٞؾيؿشٖ

ي ًبقشٚ ُيوؼ ٝ آثيبضي آٙ ثب آثي        ١ب ث٠ ث٢ب٠٠ٛ ٝ اظ ثيٚ ثطزٙ ُٞٛ

ضؾس، اي٢ٜب ٗٞاضزي اظ ًبض ٝ  ي آٙ ث٠ حيٞاٛبر ٝحكي ٗي آث٠ ٠ً حن

 ٟ ٟ !!ي حلبظز اظ ٜٗبثغ َجيؼي اؾز          سوـ ازاض اي ٠ً اُط      ؟ ازاض

ـ     اـ ازا٠ٗ ز١س سب چٜس ؾبّ زيِط ذٞزـ ضا            ايٜاٜيٚ ث٠ ًبض ٝ سو

 .ًٜس اظ قط ٜٗبثغ َجيؼي ٝ زضزؾط حلبظز اظ آ٢ٛب ذول ٗي

ي ٗحيٍ ظيؿز ٝ ٜٗبثغ     ١ب زض حلظ ٝ سٞؾؼ٠ ثطاؾشي ٛوف ايٚ اضُبٙ

ي ٜٗحهط ث٠ كطز ػبٛٞضي زض         َجيؼي چيؿز؟ آيب ٝػٞز يي ٠ُٛٞ      

١بيي زض      سٞاٛس ث٢شطيٚ ثؿشط ثطاي ثطُعاضي ١٘بيف             ُٜٗو٠ ٛ٘ي  

١ب ٝ ٜٗبثغ َجيؼي ُٜٗو٠     ذهٞل قًٞبي ٗطذيْ ٝ قٜبؾبٛسٙ ػِْٜ

١ب ٝ دٞؾشط اظ قًٞبي ٗطذيْ ؟ چٜس ٛٞع ًبضر دؿشبّ!ث٠ ػ٢بٙ ثبقس

سٞؾٍ ٗحيٍ ظيؿز ثطاي قٜبؾبٛسٙ ايٚ حيٞاٙ ظيجب، ث٠         (  ُيؼ٠ كي٠ٔ )

 ٟ ٟ   چبح ضؾيس ي ٜٗبثغ َجيؼي ؿيط اظ اػبضٟ زازٙ زضذشبٙ             اٛس؟ ازاض

١بي ثٞظيٚ ٝ ٗطذيْ ٝ ًؿت زضآٗس اظ ايٚ ٜٗبثغ ٗٔي، چ٠                 ػِْٜ

١بيي ثطاي حلبظز اظ آ٢ٛب زاقش٠ اؾز؟ چ٠ِٛٞ              ١ب ٝ ثطٛب٠ٗ     َطح

اؾز ٠ً اظ يي سبالة ًٞچي زض اؾشبٙ كبضؼ يب ٗبظٛسضاٙ ٝ                  

     ٝ ١بي   ١ب كئٖ ٗؿشٜس س٢ي٠ ٝ اظ قج٠ٌ         ؾبػز...  اضزثيْ ٝ ًٞيط ٓٞر 

اظ   4×3قٞز ٝٓي حشي يي ػٌؽ        ٗرشٔق سٔٞيعيٞٙ ٗٔي درف ٗي    

ي ٗب ٠ٛ س٢ٜب اظ سٔٞيعيٞٙ ث٠ٌٔ اظ يي            قًٞبي ٜٗحهط ث٠ كطز ُٜٗو٠    

ٞٓيٚ ازاضار ٗحيٍ ظيؿز    ئٗؿ.  قٞز  ي ٗحٔي ١ٖ درف ٛ٘ي  ضٝظٛب٠ٗ

               ٟ ١بي   ٝ ٜٗبثغ َجيؼي ثب اي٠ٌٜ ذٞزقبٙ ١ٖ ثطاي سلطيح ث٠ سلطػِب

َجيؼي ُٜٗو٠ اظ ػ٠ٔ٘ ٝي٘يط، ؾطزضٟ، ثعُٞضي، ٗطذيْ ٝ ثٞظيٚ ٝ              

 ٝ ٟ     ٗي...  زاالٛي  اٛس حشي يي سبثٔٞي ٗعيٚ ث٠         ضٝٛس ١ٜٞظ حبيط ٛكس

        ٟ ١ب، ٛهت    ػ٘ور آٗٞظقي ثطاي اؾشلبزٟ ًٜٜسُبٙ اظ ايٚ سلطػِب

 . ًٜٜس

ٜٗبثغ )  سبًٜٞٙ ١ياٌسإ اظ ازاضار ٗطثٌٞ ث٠ ٗؿبيْ ظيؿز ٗحيُي          

اٛس يي دٌيغ      ٛشٞاٛؿش٠(  َجيؼي، ٗحيٍ ظيؿز ٝ حشي ًكبٝضظي        

١ب حٌبيز اظ سوـ ٜٗبثغ  قٜيسٟ. آٗٞظقي زض اذشيبض ػٕ٘ٞ هطاض ز١ٜس

١ٌشبض ظٗيٚ زض ضٝؾشبي زٝضيؿبٙ ث٠          3َجيؼي ثطاي سـييط ًبضثطي      

ًبضثطي ٗؿٌٞٛي زاضز، حبكظ ٜٗبثغ َجيؼي زض دي سجسيْ آ٢ٛب ث٠                 

١طچ٠ ثِٜسز ٌٛ٘ف ”ُٞيٜس  ؟ايٜؼبؾز ٠ً ٗي!!ٜٗعّ ٗؿٌٞٛي اؾز

 . “ظٜٛس ٝاي ث٠ ضٝظي ٠ً ثِٜسز ٛ٘ي ٗي

زض دبيبٙ اظ ٗؿٞٝٓيٚ ٗحشطٗي ٠ً زض ايٚ ٛٞقش٠ ٗٞضز ذُبة هطاض               

ًٜٖ سب ثب  ُطكشٜس زضذٞاؾز دبؾرِٞيي زاقش٠ ٝ ث٠ ايكبٙ ديك٢ٜبز ٗي

ُيطي اظ ًبضقٜبؾبٙ ُٜٗو٠ ُبٗي ٗظجز زض ضاؾشبي اٛؼبٕ                  ث٢طٟ

 .قبٙ ثطزاضٛس ٝظبيق ازاضار ٗطث٠َٞ

ث٠ اٗيس ضٝظي ٠ً حلبظز اظ حيبر ٝحف ثطاي ٗب زاضاي ا١٘يز                

 .ثٞزٟ ٝ ث٠ ػٜٞاٙ يي يطٝضر ث٠ آٙ ثِٜطيٖ

 حيات يحص ًَرامانواتًدی سًخته مىاتع ملي ي 
 دبٟٝ  –ٗح٘س ػطكبٙ نبٓحي 
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 وۆ   ر جه وۆ، طلىوع که  ر جه طلىوع که

 وۆ   ر جه تت، طلىوع که لعه فیدای طه

 رۆ ی به ی عیشقت په شێىه  س وه ر که هه

 .رۆ ی مه که عیشقت، لۆمه  ن جه شێته

 خاڵۆی کۆماسی

مزه،کزوردهوهمانهدێزصههه کزۆیواری
وبزووهموێنهویستیکهعیطقوخۆضه

منیزطزتزهزانزهوینذارانیئهدڵذارانوئه
وربشینیههده،بهصدانیهیه ستیخاوێن

ورێگایهۆنززاوهردیخۆیان،ههبێگه
سۆص،مۆرکییزانوضیعزیبهیتوحهبه
دهفاداریوئزارهوه پزشصووه و روونزی

سزوارانزیضۆسه.سپانذووهیانچهکهچێظه
وهناوچه گزیدبهحههکئهیکۆماسیص،

هزهوهصیضیجانهکۆماسیوضێخعه مره،
وضێیخۆیانتاوداوهسپهدا،ئهیذانهمه

یضزهگزهستێزهکئه،وهتایهتاههبۆهه
قززچزه وئاسهانیپش بزاو صێزذی ی

نوضاوهباپیزانهاندره ووتووییئهڵکههه.
ئزهبنه،دهنزخانهبهمزۆڤه بزۆ وضاناصی
وردهروهپزهیکزهناوچه کززدوون ی

کێزکزییهوهوبیانوهربهههئێستاشئێهه
کزهکانیناوچهگونذهدیهه یکۆماسزی

رمزی،تزهدانیطتوانیپێیانوایهبشێکهه
،“رهدهکۆره”وێذا،واتهخاڵۆیکۆماسیهه

،یهێیزهسوارهوضۆسهوگڵکۆیئهنێظراوه
ضزابزاصیزههههرێگایکاکبههه ،وهنزی
ضزابزاصیهههبابضانینبه.ناسێنینده ن

کزۆرهیئهطیانوطینگه مزانرهدهمشۆی
 “چیا”.ناسێنێتچۆنپێده

کیلَهتز   53کیلَهتزی ضزق هزیَاى، پس اس طی          53در  

دٍهیي رٍستب اس دّبت        ی خبکی ٍ ثسیبر ًبّوَار، ثِ جبدُ

ِ        هٌطمِ   هٌطمِ.  هیزسین“     درُ   کَرُ”ًبم         کَهبسی ث

      ِ ِ           کَهبسی ثیص اس ّز چیش، ث   خبطز راُ هبضیي رٍ ٍ یب ث

  ُ ِ .  ، ًطبًی اس آى دٍراى دارد        رٍستب یبفت ضذ   ّوبى گًَ

ُ     اضبرُ    کِ ثب پَضص جٌگلی ٍ هزاتغ ٍ            درُ  ضذ، کَر

ِ             چطوِ دیگز     ّبی فزاٍاى اس هَلؼیت ثزتزی ًسجت ث

 ِ اس چزاگبّْبی هؼزٍف    .  ثزخَردار است     دّبت ًبحی

ِ    لَجِ”؛  هٌطمِ ُ   سِ  راى، حبجی ح ِ    ى، لض ،   ثَرُ    پِ  ، سَلِ، ت

 ِ ِ “  ال سوَراى   تیضاٍ، ل کبًی “ّبی هطَْر آى؛         ٍ چطو

ِ   لضُ ِ     ، ح ِ      فت کبًیبى، کبًی سَل ، کبًی    ّبرُ    ردُ  ، کبًی ث

 ِ ِ    سِ  حبجی ح ٍ     ثَرُ    پِ  ى، کبًی ت . هی ثبضٌذ “،  کبًی تیضا

 ُ اس آة آضبهیذًی ثْذاضتی ٍ کبفی            درُ  رٍستبی کَر

فبضالة آثبدی  .  ثزخَردار ٍ اس ایي ثبثت هطکلی ًذارد       

   ِ ِ      ّن اس خبً ِ     ّبی رٍستبیی ثب لَل ی   رٍدخبًِ    پلیکب، ث

ِ    .  جبری ٍسط رٍستب سزاسیز هیطَد          ّز چٌذ رٍدخبً

ًیست ٍ در سطح رٍستب طزح ّبدی اجزا                 سزپَضیذُ

ُ                ًگطتِ جَاًبى؛       ، اهب ثب افشایص آگبّی هزدم ثَیض

   ُ ِ       ثْذاضت، تب اًذاس ثْجَدی گذاضتِ ٍ اس         سیبدی رٍ ث

 ِ ّبی حیَاًی ٍ اًسبًی در سطح رٍستب            پزاکٌذگی سثبل

ّوچٌیي ثْذاضت فزدی ٍ   . است  ػول آهذُ  جلَگیزی ثِ

ِ           خبًَادُ   ؛ ثب ایجبد سزٍیس حوبم، دستطَیی ، آضپشخبً

 ِ ِ      در خبً اس ًظز      درُ  کَرُ.  است    ّبی ًَسبس ثْجَد یبفت

       ِ   اهکبًبت دیگز سًذگی اهزٍسی؛ هبًٌذ ثزق، تلفي، هذرس

 ُ تلَیشیًَی ٍ ًیش هسجذ ثشرگ هطکل            اثتذایی، گیزًذ

ِ    .  ًذارد ثْذاضت ٍ اهکبًت درهبًی ٍ               اهب ًجَد خبً

      ُ سَخت .  است    درُ  پشضکی، ثخطی اس هؼضالت کَر

ُ       ثِ(  ًفت)رسبًی ِ     ایي رٍستب سجت ضذ جٌگلْبی     است ک

 ُ ّوچٌیي .  اس ثزیذى ٍ ًبثَدی در اهبى ثبضذ             اطزاف د

     ِ ، سردالَ، اًگَر ٍ سیت؛          ٍجَد ثبغبت گزدٍ، آلَچ

     ِ ِ    سجت رًٍك التصبدی ٍ پیط   الجتِ.  است    ای رٍستب گطت

 ُ داهذاری ٍ کطبٍرسی ًیش اضتغبل            ثِ    درُ  هزدم کَر

ِ   .  دارًذ ُ     رفغ هطکالت هزدم هٌطم هطکل     کَهبسی، ثَیض

ِ       اصلی آًْب، یؼٌی جبدُ ثْذاضت     هٌبست، ٍ ًیش ایجبد خبً

، سجت رًٍك     ....ٍ اهکبًبت ٍرسضی ٍ فزٌّگی ٍ               

التصبدی، فزٌّگی ٍ اجتوبػی دّْب ّشار اس سبکٌبى ایي          

ٍ ثذٍى تزدیذ هسئَالى هذیزیتی ٍ اجزایی            گطتِ    هٌطمِ

      ِ هحزٍهیت ّبی ایي ثخص اس          ًجبیذ ثیص اس ایي در اداه

 .سزسهیي هیْي دخیل ثبضٌذ

 “     بهمه شهبازی”

 ُ . لزى ثَلی اش، هؼزٍف ٍ هطَْر است             اصطالح جبد

ِ      دّْب سبل پیص      ِ        ثزای سفز ث   سٌٌذج اس ًشدیکی هٌطم

 ُ ای ایجبد ٍ ثذٍى اغزاق تب لجل اس اًمالة،             کَهبسی جبد

ِ   جبدُ ِ .  ای ٍثسیبر هٌبست ثَد     ای ضَس ، ثب تغییز     اهب هتبسفبً

ِ   -ی سٌٌذج     جبدُ ِ      هزیَاى ث تٌْب راُ ػجَر،       هسیز دیگز، ً

ِ     ثلکِ کَهبسی ٍ ثخطی اس سزضیَ ٍ کالتزساى           هزدم هٌطم

ٍ سبکٌبى رٍستبّبی ایي      .  ٍ سبالل ّن فزاهَش ضذًذ       

        ِ ثب .  ضذًذ    داضتِ    هٌبطك در ػمت افتبدگی فبحطی ًگ

    ِ ػٌَاى هْوتزیي ػبهل       ثِ    جبدُ    آگبّی اس ایي هَضَع ک

 ِ ُ           ارتجبطی، چ ای در پیطزفت      ًمص هْن ٍ فَق الؼبد

      ُ ِ     راُ    سًذگی هزدم دارد، ٍجَد کَر ِ   ٍ خزاث ًبم     ای ث

ثزای ػجَر ٍ هزٍر دّْب ّشار ًفز اس هزدهبى ضزیف               جبدُ

       ِ ی    فبجؼِ      کَهبسی، هیتَاًذ        ٍ سحوت کص هٌطم

راستی ثی تفبٍتی هسئَالى در سطح           ثِ.  ٍحطتٌبکی ثبضذ 

ِ         هٌطمِ چٌیي هَضَػی ًطبى گز        ٍ استبى ٍ کطَر ًسجت ث

 !! چیست؟

          ِ هؼزفی هَلؼیت ٍ           ثب یبدآٍری ایي ثبثت سزطبًی، ث

   ُ ، اس رٍستبّبی هحزٍم      درُ  ٍضؼیت اهزٍسی رٍستبی کَر

اس سزسجشتزیي رٍستبّبی        درُ  کَرُ.  کَهبسی هیپزداسین 

، ثب هَلؼیتی ثسیبر دلزثب ٍ سیجب در غزة راُ فزػی                 هٌطمِ

ُ “  م کَهبسی   چِ” ِ   ٍالغ ضذ ِ       ، ک رٍستبی     اس غزة ث

ِ   “ری  دُ” ِ   “ردی سپی   ثِ”رٍستبی      ، اس ضوبل ث   ، اس جٌَة ث

ِ    “    صالِ  ًگِ  ِّ” ٍ   ًیٌِ  ٍُ”رٍستبی      ٍ اس ضزق ث “ ی خَارٍ

ُ .  هزتجط هی ثبضذ    07ًفز ٍ ضبهل      565،    درُ  جوؼیت کَر

در سبلْبی اخیز ثب ثحزاى ثیکبری جَاًبى ٍ         .  خبًَار است 

 ُ ِ          هطکل جبد ، هْبجزت ثخص      ٍ ػمت افتبدگی  هٌطم

    ُ ضْز، رٍستب دچبر افت         ثِ    درُ  سیبدی اس رٍستبئیبى کَر

ِ      جوؼیت ضذُ ًطیٌی     ٍ اس سَیی دیگز سجت افشایص حبضی

  ِ ُ .  است    ضْز هزیَاى گطت دارای لذهت      درُ  رٍستبی کَر

  ِ ٍ البهتگبُ ضیزهزداى ٍ ضیزسًبى دلیز           تبریخی صذّب سبل

 ِ آثبری اس سًذگی گذضتگبى ّن در اطزاف               کزد، ک

 (02)”ریوانیمهکانیناوچهگونذهپارێضیههطینگه”

 *رهدهکۆرهیگونذیناسانذنیطیانوطینگه*
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مةضةلةى ذييطةء ذييطةثازيَصى بة ٍؤى تيَكيؤلؤذياى                 
ثيَػكةوتووى ضةزدةوء ثَيداويطتيى وآلتاىى ضةىعةتى بة           
كةزةضتةى مةوادى ضووتةمةىى بؤ دابييكسدىى                         
بةزٍةمَيَياٌء طةغةداٌ بة ئةمساشء كةزةضتةطةىل                     

ٍتد بيَطوماٌ بؤتة قةيساىيَكى جيدى                 ...  ىيصامىء     
ىيَودةولَةتىء بة دةياٌء ضةداٌ كؤىفساىظ بؤ                             
ضازةضةزكسدىى ئةو مةضةلةية تةزخاٌ كساوة، بةآلو تاكوو          

لة جيَطاى خؤيةتىء بة     (  قةيساىى ذييطة )ئيَطتا ئةو قةيساىة     
غيَوةى بيةزِةتى ضازةضةز ىةكساوة، قةيساىى ذييطة وةك             
دةبييني شياتس لةو وآلتاىةدا دةبيَتة كيَػةيةكى جيدىء                 
ٍةمةاليةىة كة شؤزتسيً ثَيداويطتيةكاىياٌ لة زِيَطاى                    
بةزٍةمَيَياىى مةوادى ضووتةمةىىء ديكةى مادة                       
ذييطةثيطكةزةكاٌ بؤ كازطةء كازخاىةء ىاوةىدة                       

 .بةزٍةمَيَيةزةكاىى تس بةكاز دةبسيَت
بيَطوماٌ كوزدضتاٌ لةو طؤى شةويةدا تةىيا خاكء وآلتيَكة كة         

. كةمرتيً كازطةء كازخاىةء ىاوةىدى بةزٍةمَيَياىى تَيداية          
كةوابوو ثاكبووٌء ضآلمةتبووىى ذييطة لةو وآلتةدا غتيَكى           

ثيَضةواىةكةغى دةبيَتة   .  ئاضايىء ضسوغتى ديَتة بةزضاو       
ثيطكسدٌء لةىاوبسدىى ذييطة بة ىيطبةت ئةو ىيػتناىة بة             

 . غيَوةى دةضكسدء ئةىقةضتء بة بياىووى جؤزاوجؤزةوة
وةكوو ٍةموواٌ ئاطادازيً كوزدضتاٌ بة طػتىء بة تايبةتى          

 2دةظةزى مةزيواٌء ضةوآلواو دةوزوبةز بؤ ماوةى شياتس لة            
ضاَل دةبيَت ذييطةكةى لةطةَل قةيساىيَكى جيدىء كيَػةيةكى        
قووَلدا بة ٍؤى ضووتاىى ضياء دازضتاىةكاىيةوة                          

 . دةضتةويةخة بووة
( ضووتاىدٌ)بةديازكةوتًء بةزجةضتةبووىةوةى ئةو قةيساىة       

بة تايبةت لة ئةمطاَلدا بة زِيَرةيةكى ضةزضامئاوةز شيادى              
كةمرت "  ئةجنومةىى ضةوشى ضيا  "كسدووةء بة ثيَى بةزاوزدى     

جاز تةىيا لة ىاوضةى مةزيواٌء ضةوآلوادا          292ماىطة    3لة  
ذييطة تووغى ضووتاىدٌ بووة، ئةمة جطة لة                              
ئاطسكةوتيةوةكاىى ئةمدوايياىةى ضةقص، باىة، ثرياىػازء            

ٍةز ئةمطالَ بة زِيَكةوت     .  ديكةى غازةكاىى تسى كوزدضتاىة   
غازيَكى كوزدضتاٌ لةطةَل ضووتاىدىى ذييطةدا بةزةوِزوو             

ئةو حالَةتة كة لة ئيَطتادا بووةتة قةيساىيَكى              .  ىةبؤتةوة
جيديى ٍةمةاليةىةء شةيًء ٍصزى شؤزبةى ٍةزةشؤزى                   
داىيػتوواىى كوزدضتاىى ضةزقاَل كسدووة، لة خؤيدا ٍةلَطسى        

، ثالىيَكى تاكتيكيى دوذميكازاىةية بة ىيطبةت ئةو ذييطةوة         
ئةوةؽ لةو ماوةيةدا لة اليةٌ ذييطةثازيَصاٌء خةخمؤزاىى             

ثازاضنتء زِشطازكسدىى ذييطة بووة     .  ئةو ىيػتناىةوة بييساوة  
لة دةضتة ئةٍسميةىيةكاىى ضووتيَيةزاىى ئةو ىيػتناىة بة            

دةكسيَت بمَيَني يةكيَك لة      .  ميتؤدى بةزخؤداٌء مةقاوةمةت   
زِيَكازةكاٌ بؤ ثازاضتيى ذييطة بةزخؤداٌء مةقاوةمةت بيَت،        
بةآلو بةزخؤداٌء مةقاوةمةت ٍةموو زِيَكازَيك ىيةء تةىيا              
زِيَكازيؼ ىية بتواىآ قةيساىيَكى جيديى ئةوتؤى ثىَ                      

ميتؤدى بةزخؤداٌء مةقاوةمةت دةكسيَت     .  ضازةضةز بكسيَت 

بة ئاَلرتىاتيظى اليةىى كةموكوزِيى خؤماٌء ثيَناٌ وابيَت ئةو         
بَيَةلَويَطتىء بَيدةىطية تةىيا ىيػاىةى زِةشامةىدية، ئةمة لة        
كاتيَكدا دةطوجنيَت لة اليةك ٍةموو زِيَكازيَكى طوجناو بؤ              
ضازةضةزكسدىى بيةزِةتيى قةيساىى ذييطة ئةجناو بدزَيء لة         
اليةكى تسةوة لة بازى تيؤزىء شاىطتيةوة كؤمةلَطاؽ لة              
مةتسضيى ئةو قةيساىة ئاطاداز كسابيَتةوةء ٍةضت بة                    
مةتسضيى تساذيدى بكات لة ذياىيداء كيَػةكاٌ ِزووكةغياىة          

 .ىةبيييَت
قةيساىى ذييطة ثةيوةىدى ٍةية لةطةَل ذياىى مادىء                    
مةعيةويى تةواوى كؤمةلَطةداء دةبَى ٍةز تاكيَكى كؤمةلَ            
ٍةضت بةو مةتسضية بكات، ئةمة تةىيا كيَػةى اليةىَيكء              
ئةجنومةىَيكء ضةىد كةضيَكى تايبةت ىية، بيَطوماٌ وةكوو          
ئاطادازيً لةو ماوةيةدا ئةطةز ىةلَيَه تةواوى شؤزبةى                    
ٍةزةشؤزى ئةزكةكاٌ بؤ بةزبةضتكسدٌء كةمكسدىةوةى ئةو        

بة ئةضتؤى ئةجنومةىى ضةوشى ضياء       (  ضووتاىدٌ)قةيساىة  
ئةىداماىى ئةو ئةجنومةىةء لة دةزةوةؽ كةضاىى خةخمؤزء        

ثيَه واىةبيَت ٍيض كةعء       .  دلَطؤشاىى ئةو ىيػتناىة بووة      
اليةىَيك لة دلَطؤشىء خةخمؤزىء ذييطةدؤضتيى ئةو                   
ضاالكاىة طوماىى ٍةبيَت، بةآلو ئيَنة ىابيَت ميتؤدى                     
ٍيَسغبةزاىةء ثؤليَيبةىديى كؤمةلَطا بة قازةماٌء تسضيؤك           
ياٌ فسيػتةى خيَسء غةِز بكةيً بة ئاَلرتىاتيظى اليةىى                  
كةموكوزتيى خؤماٌء ثيَناٌ وابيَت ئةو بَيَةلَويَطيتء                

 .بيَدةىطية تةىيا ىيػاىةى زِةشامةىدية
بة دزيَرايى ميَروو ٍيض كؤمةلَطايةك ىةبووة لة ئاضت قةيساىة           
جيديةكاىى خؤيدا بَيدةىط بيَتء ٍيض ثةزضةكسدازَيك لة               
بةزاىبةز ئةو قةيساىةدا ىةىويَييَت، ياٌ بةزٍةلَطتكاز بووة             
ياٌ مةقاوةو بووةء بةزطسى كسدووة لة دةضكةوتة مادىء            

ئةمة بة ثيَى شاىطتى ضسوغتى غتيَكى             .  مةعيةويةكاىى
ئاضايىء ضسوغتية لةطةَل ئةوةى كة ثيَى دةطوتسيَت مسؤظ           
بؤ بةزطسى لة دةضكةوتة مادىء مةعيةويةكاىى لةطةلَ                
ئةويرت بةجةىط ديَت، ئةوة اليةىى كةموكوزتيى ئيَنةية               
وادةكات كؤمةلَطا ٍةضت بةو قةيساىة ىةكاتء لة واقيعدا               
ٍةضت بة مةتسضيى تساذيديى لة ذياىدا ىةكاتء غتةكاٌ               

 .زِووكةغياىة ببيييَت
كاك ئوميد طوتةىى با ٍةمووماٌ لة بريى ضازةضةزكسدىى             

 .بيةزِةتيى قةيساىى ذييطةدا بيًَ
وةكوو ئاماذةو ثَي دا تاكوو ئيَطتا ئةوةى كساوة تةىيا لة               
قةوازةى دزوغهء زِاطةياىدىيَكى باشازِياىة شياتس ىةبووة، بة           
غيَوةيةكى تؤكنةء تايبةت بة ميتؤدى شاىطتىء فةلطةفيى         
ئةو مةضةلةية ىةخويَيدزاوةتةوةء لةطةَل كةضايةتية                
ثطجؤِزء لة ئةجنومةٌء ىاوةىدة كولتووزيةكاىيػدا                    

 .ىةخساوةتة بةز باعء ليَكؤلَييةوةيةكى جيدى

چاپ   ی له که ی چیادا ، وتاره64  ژماره  شیدی له ئومێد ره*  

 .دروابوو

وةكوو تاكتيكيَكى طوجناو لة بةزاىبةز ئةويرتدا كازى ثىَ              
بكسيَت، بةآلو ىابيَت وةكوو تةىيا زِيَطاى طوجناو بؤ                      
دةزباشبووٌ لة قةيساٌء تةىيا ميتؤدَيك بؤ ضازةضةزيى                
بيةزِةتيى قةيساىةكاٌء ٍاوكات وةكوو ميتؤديَكى ضرتاتير           

تةىيا ثسضيازَيك لة قةيساىى ضووتاىدىى         .  ضاوى ىلَ بكسيَ    
ذييطةدا بؤ تاكى كؤمةَل ديَتة ئازاوة ئةو وتة                               
ضةزجنسِاكيَػةية كة ئوميد زِةغيدى لة وتازةكةيدا ئاماذةى         
ثَى دةدات بةآلو مً وةكوو ثسضيازَيك ليَسةدا بةزجةضتةى            

ئةو ديازدةية بؤضى تاكوو ئيَطتا ىةبووةتة          {دةكةمةوة،  
طوتازى شالَى كؤمةلَطا بة جؤزَيك ىةك ٍةموواٌ قطةى لةضةز         
بكةٌ، بةلَكو ٍةموواٌ لة ئاضت ئةو قةيساىةدا خؤياٌ بة                
بةزثسع بصاىًء ٍةولَى ضازةضةزكسدىى بيةزِةتيى بؤ                  

 {بدةٌ؟
مً وةكوو بةزدةىطيَكى ئةو ثسضيازةء ٍاوكات ضوبرةيةكى        
ئاخيَوةزيؼ ثيَه واية تاكوو ئيَطتا خويَيدىةوةيةكى قوولَى          
فةلطةفىء شاىطتى بؤ ئة مةضةلةية ىةكساوةء لة ىاوةىدة             
شاىطتىء كولتووزيةكاىدا، بة ىاوةىدء زِيَكخساوة                         
مةدةىيةكاىيػةوة ىةخساوةتة بةزباعء ليَكؤلَييةوةء ئةوةى      
تاكوو ئيَطتا كساوة لة دزوغهء زِاطةياىدىى باشازِياىة شياتس              

جطة لةمةؽ كؤمةلَطةء تاكى كؤمةلَ        .  غتيَكى تس ىةبووة   
تاكوو ئيَطتاؽ ٍةضتى بة قةيساىيَكى جيديى لةو بابةتة               
ىةكسدووةء ثيَى واية ئةمة غتيَكى ضاكازء ِزووكةغةء بة              
دلَيياييةوة لة شياىة قةزةبوو ىةكساوةكاىى ئةو قةيساىة لة              

ئةمةؽ .  داٍاتوودا لة ِزووى مادىء مةعيةويةوة ئاطاداز ىية       
تةىيا بة ضاشداٌء زِيَكخطتيى دةياٌ كؤِزء كؤبووىةوة لة              
ىاوةىدة كولتووزىء شاىطتيةكاىدا دةكسيَت، لة اليةكى                
تسةوة بة وزووذاىدىى ئةو ثسضة لة زِيَطاى ميدياكاىةوة لة              
ئاضتيَكى جيَاىيدا، تاكوو ئةو قةيساىة لة حالَةتى                       
لؤكالَيبووٌء ٍيَػتيةوةى بة ىينضةلؤكالَيبووٌ دةزباش               
ىةبيَتء تيَكةَل بة فةشايةكى جيَاىى ىةبيَت، ىة دةبَى بة                

ثيَه .  ِزؤذةظى باعء ىة دةبَى بة طوتازى شالَى كؤمةلَطةؽ           
واية ئةمة بةزضظيَكى خساث ىةبيَت بؤ ئةو ثسضيازةى كة                

ئةو ديازدة قةيساىاوية ىةبووةتة ٍؤى بيَصازىء              )بؤضى   
بة ثيَضةواىةى ئوميد زِةغيدى مً ئةو           (.  تووزِةيى خةلَك  

بَيَةلَويَطتىء بَيدةىطية طسَى ىادةمةوة بة تيَطةيػتيى               
مؤزالَىء دييىء فةلطةفيى تاكى كؤمةلَطاوة، ئةو                       
بَيَةلَويَطتيةى كؤمةلَطا لة ئاضت ئةو قةيساىةدا                          
دةبةضتنةوة بة ىةخويَيدىةوةيةكى قوولَى شاىطتىء                  
فةلطةفى لةو ديازدةيةء ٍاوكات ٍةولَيةداٌ بؤ بةِزؤذكسدىى         

، لةبةز  (بة غيَوة ميدياييةكةى   )ئةو ديازدة لة كؤمةلَطةدا       
ئةوةى ئيَنة تاكوو قةيساىةكامناٌ باؽ ىةىاضنيء                       
خويَيدىةوةى وزدماٌ لةضةز ىةبيَت شةمحةتة بتواىني ٍةزوا         
بة ئاضاىى ضازةضةزياٌ بكةيًء جةماوةزى بؤ ئامادة                 

ئةطةز ئيَنة لة بريى ضازةضةزكسدىى بيةزِةتيدا بني         .  بكةيً
وةكوو كاك ئوميد دةلََى ىابيَت ميتؤدى ٍيَسغبةزاىة بكةيً            

 حةمةى كةرميى "رِوونكردنةوةيةكى رِةخنةطرانة دةربارةى وتارةكةى ئوميد رِةشيدى"
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١ط زٝ ًبضًطز ٗطظي        هشیَاىٝ    ثبًِق٢ط١بي           

زاضٛس ٝ اظ ٛظط ٝػٞز ًبال١بي ذبضػي زض ثبظاض١بي ١ط             

اظ ٛظط ظيجبيي٢بي   .  زٝ ق٢ط سلبٝر ظيبزي ث٠ چكٖ ٛ٘يرٞضز    

َجيؼي ٝ ػصاثيش٢بي ُطزقِطي، ُطچ٠ سكبث٢بسي ٝػٞز          

زاضز اٗب ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ ث٠ زٓيْ ٝػٞز زضيبچ٠ ظيجبي              

 . اظ ػصاثيز ثيكشطي ثطذٞضزاض اؾز« ظضيجبض»

 .هقين تْشاى ّستن     ّبیهشیَاًیثٌذُ یكی اص      
  ٟ ٟ     ١٘ٞاضٟ سوـ ًطز إ ٠ً دبيشرز ٛكيٜبٙ    إ ٝ سجٔيؾ ًطز

ٝ ١َٜ٘ٞبٙ ايطاٛي ضا ثطاي ُطزـ ٝ سلطيح ٝ ذطيس١بي             

ذٞز ث٠ ؾٞي ًطزؾشبٙ كطاذٞاٖٛ ٝ َجيؼشب زض ايٚ ٗيبٙ،              

سكٞين ٛ٘ٞزٟ  (  ٗطيٞاٙ)ثيكشط آٛبٙ ضا ث٠ ؾلط ث٠ ق٢ط ذٞزٕ         

ٝٓي زض ايٜؼب ثبيس اػشطاف ًٜٖ . إع١بي آٙ ُلش٠ٝ اظ ػبشث٠

ٟ         دسصذ(  87)٠ً ٛٞز    ًؿبٛي ٠ً ثب آ٢ٛب ١ٖ نحجز قس

ٟ        ثبًِإ اظ ق٢ط     اٛس عٝ ٝيؼيز ذٞة ثبظاض آٙ سؼطيق ًطز

ٝ س٢ٜب اكطاز اٛسًي ذٞا١بٙ ؾلط ث٠ ق٢طؾشبٙ ٗطيٞاٙ                 

ايٚ اٗط اظ يي َطف ٗبي٠ سأؾق ايٜؼبٛت ث٠              .  اٛسعثٞزٟ

ػٜٞاٙ يي ق٢طٝٛس ٗطيٞاٛي ثٞزٟ ٝ اظ ؾٞي زيِط ث٠                 

اي ػٜٞاٙ يي ًُطز ١٘ٞاضٟ ث٠ ق٢طٝٛساٙ ٝ ثبظاضيبٙ ثب٠ٛ            

 .إاكشربض ًطزٟ

ٍضؼيت ًظن ٍ ًظبكت دس         !  ّوشْشیبى ػضیض  

شْشّبی هشیَاى ٍ ثبًِ سضبیت ثخش ٍ هغلَة          

 . هسبكشاى ٍ دس شأى شوب سبكٌبى شْش ًوی ثبشذ

ذٞز ضا ث٠ زضؾشي اٛؼبٕ زازٟ        ٍظبیق شْشًٍذی ٗب ثبيس   

١ب ضا زض ذسٗشِعاضي ثيكشط ً٘ي ًٜيٖ؛            ٝ ق٢طزاضي 

ٛيع ثبيس ثساٜٛس ٠ً ذسٗشِعاضي آٛبٙ ١يچ          ّبشْشداسای

اضسجبَي ثب ١ٌ٘بضي يب ػسٕ ١ٌ٘بضي ق٢طٝٛس ٛساضز ٝ              

١ب ثبيس كبضؽ اظ ػٌ٘ٔطز ق٢طٝٛساٙ ث٠ ٝظبيق           عق٢طزاضي

ث٠ ث٠ ٝ چ٠ چ٠ ُلشٚ اكطاز ػبزي ٝ              .  ذٞز ػْ٘ ٛ٘بيٜس   

ؿيطٗشرهم ٛجبيس ٗبي٠ ؿطٝض ق٢طزاضاٙ ٝ ؾبيط ٗؿئٞالٙ          

ٗؿبئْ ق٢طي قٞز ث٠ٌٔ الظٕ اؾز زض اٛؼبٕ اٗٞضار                

ق٢طي اظ ٗكبٝضٟ قٞضا١ب ٝ اكطاز ٗشرهم اؾشلبزٟ ٛ٘ٞزٟ          

ٝ زض اٛؼبٕ ٝظبيق ذٞز انّٞ ق٢طؾبظي ػٔ٘ي ضا                 

 .ضػبيز ٛ٘بيٜس

دس ایي شْشّب ساًٌذگبى ػضیض هب سػبیت وبل           

كٌٌذ شْشًٍذاى ٍ هسبكشاى سا ثِ ًحَ اوسي ًوی       

ٍ ًَػی آشلتگی دس شْشّبی هشصی ثِ چشن هی         

خََسد كِ دبیذاسی ایي ٍضؼيت ثِ ًلغ ّيچ            

زض ذبٛٞازٟ ٝ ثؿشِبٙ ١طًسإ اظ ٗب         .  شْشًٍذی ًيست 

ٌٗ٘ٚ اؾز ػٞاٛبٛي ثبقٜس ٠ً ٗبقيٚ ٝؾي٠ٔ ًبض آٛبٙ              

ذبٛٞازٟ ثبيس ث٠ آٛبٙ ثيبٗٞظز ٠ً اسٞٗجيْ ٝؾي٠ٔ اٛؼبٕ    . اؾز

ًبض اؾز ٝ اٛؿبٙ ثب ازة ٝ ثب قرهيز ٝؾي٠ٔ ًبض ٝ                   

ٗبقيٚ ذٞز ضا ٝؾي٠ٔ اشيز ٝ آظاض ق٢طٝٛساٙ هطاض                  

ٛيع حش٘بً ث٠     اداسات ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی   .  ٛ٘يس١س

زٝض اظ اكطاٌ ٝ سلطيٍ ثب ضاٜٛسُبٙ ذبَي ثطذٞضز هبٛٞٛي           

ذٞا١ٜس ٛ٘ٞز سب ١٘طاٟ ثب زيِط ق٢ط١بي ايطاٙ ضٝح هبٛٞٙ           

ضاٜٛسُي ٠ً يي هبٛٞٙ ثيٚ آ٘ٔٔي اؾز زض ايٚ ق٢ط١ب             

 .حبًٖ قٞز

ق٢ط١ب اُط ٛظٖ ٝ ٛظبكز ٝ دبًيعُي              !ػضیضاى هي 

زاقش٠ ثبقٜس؛ اُط ق٢طٝٛس ذٞة ٝ ٗؤزة ٝ آُبٟ زاقش٠            

       ٙ ١بي دبًيعٟ  ثبقٜس، اُط ١شْ ٝ ٗحْ اؾشطاحز ٝ ضؾشٞضا

ذٞاٜٛس ٝ آؾبيف ٝ    زاقش٠ ثبقٜس، ذٞز ٗؿبكطاٙ ضا كطا ٗي       

ٗؿبكط، .  ز١ٜسآضاٗف ٝ ضكبٟ ضا ث٠ ق٢طٝٛساٛف ١سي٠ ٗي         

ػبيي ٠ً حوٞهف ٛبزيسٟ ُطكش٠ قٞز ٝ ٗحٔي ثطاي                

اؾشطاحز ٝ ذٞضاًي س٘يع ٝ ث٢ساقشي ثطاي ذٞضزٙ               

ٛساقش٠ ثبقس ضا ثطاي ؾلط١بي ثؼسي اٛشربة ٛرٞا١س ًطز         

. ٝ زض آٙ نٞضر س٢ٜب ق٢طٝٛساٙ ٗب يطضٜٗس ذٞا١ٜس ثٞز          

ثيبئيس زؾز زض زؾز ١ٖ زض ػ٢ز آثبزاٛي ق٢ط ذٞز              

ٝ آٛبٛي    دَلذاسّب ٍ سشهبیِ داساى خَة    ثٌٞقيٖ؛  

ُصاضي ٝ ذسٗز ث٠ ١٘ك٢طيبٙ ذٞز       ٠ً ذٞا١بٙ ؾطٗبي٠  

١ؿشٜس ضا ُطاٗي ثساضيٖ ٝ آ٢ٛب ضا ث٠ ٗبٛسٙ زض ق٢ط١بي٘بٙ       

 . ثطاي ذسٗز ثيكشط زِٓطٗي ثس١يٖ

ثبظاض زض ق٢ط ثب٠ٛ اظ ٝيؼيز         عجق سٍایت هسبكشاى،  

ُٗٔٞثي ثطذٞضزاض ٗي ثبقس ٝ سحويوبر ٛكبٙ ٗي ز١س ٠ً    

. هي٘ز ١ط ًباليي زض ؾطاؾط ق٢ط اذشوف آٛاٜبٛي ٛساضز     

ثطػٌؽ ثب سبؾق ثبيس ُلز ٠ً زض ق٢ط ٗطيٞاٙ اذشوف          

سلبٝر زض   .  هي٘ز زض ثطذي ٗٞاضز ثؿيبض ثٞزٟ اؾز            

ٝيؼيز ايٚ زٝ ثبظاض ضا زض ايبٕ سؼُيور ٝ كهْ                    

ُ  ٗؿبكطر اظ    ث٠ ١طًسإ اظ ايٚ       تؼذاد هسبكشاى ٍاسد

ق٢ط١ب ٗيشٞاٙ ك٢٘يس، َٞضي٠ٌ زض ؾ٠ ؾبّ ُصقش٠ ق٢ط            

 . ثب٠ٛ ١٘ٞاضٟ ثيكشطيٚ سؼساز ٗؿبكطاٙ ضا دصيطا ثٞزٟ اؾز

ثؿيبض يطٝضي اؾز ٠ً ق٢طٝٛساٙ ػعيع ٝ ذهٞنب               

 ّبی صٌلی اتحبدیِثبظاضيبٙ ٗطيٞاٛي زض اؾطع ٝهز        

ذٞز ضا كؼبّ ٛ٘ٞزٟ ٝ اظ َطين اٛشربة اكطاز ؾبٖٓ ٝ نبٓح   

١بي نٜلي، اكطاز ؾٞز ػٞي ثي      عٝ هبثْ اػش٘بز زض اسحبزي٠

ٝػساٙ ٝ ٗـبظٟ زاضاٙ ؿيطٜٗهق ٠ً ثبػض ثسٛبٗي ٗطزٕ          

    ٟ اٛس ضا قٜبؾبيي ٝ ثب آ٢ٛب ثطذٞضز             ذٞة ٗطيٞاٙ قس

ًبضٜٗساٙ اسحبزي٠  .  هبٛٞٛي ٛ٘ٞزٟ ٝ ث٠ ٗطزٕ ٗؼطكي ٛ٘بيٜس       

١بي نٜلي ايٚ ضا ثساٜٛس ٠ً اُط زض ذسٗز ثبظاض ٝ ٛظٖ             

زازٙ ث٠ ثبظاض ٛجبقٜس قـْ ذٞز ضا اظ زؾز ذٞا١ٜس زاز؛             

 .ظيطا ٠ً آٛبٙ ٛ٘بيٜسٟ ثبظاضيبٙ ١ؿشٜس

 ٌٗ٘ٚ اؾز ! ١طًسإ اظ ق٘ب ق٢طٝٛساٙ ػعيع ٝ ٗحشطٕ

ثطاي ذٞز ًبض ٝ ًؿبثشي زاقش٠ ثبقيس ٝ س٢ٜب ث٠ زضؾشي               

ًبض ذٞز ٝ ث٠ ٜٗلؼز ٝ ؾٞز ذٞز ٠ً ثؿيبض ُٜٗوي ١ٖ               

١ؿز، كٌط ثٌٜيس اٗب ايٚ ضا ١ٖ ثساٛيس ٠ً زضؾشي ًبض               

ق٘ب ٝ اٛهبف، اٛؿبٛيز ٝ زيبٛز ق٘ب زض اٛؼبٕ ٗؼبٗور            

سؼبضيشبٙ ثبػض قسٟ اؾز سب ِٗٚ ٛٞػي ث٠ ػٜٞاٙ يي ًُطز 

ث٠ (  س٢طاٙ)سط    ٝ يي ١َ٘ٞٚ زض نس١ب ًئٞٗشط آٙ َطف       

ٝػٞز ١٘ك٢طيبٙ ٝ ١٘عثبٛبٛي ٗظْ ق٘ب اكشربض ًطزٟ ٝ ثط           

 ٖ ایي شوب ّستيذ كِ ثِ ػٌَاى      ثٜبثطايٚ  .  ذٞز ثجبٓ

یک ثبصاسی هٌصق ٍ ثب ٍجذاى كبسی اًجبم        

ایذ كِ ثضسگتش ٍ ثب اسصشتش اص كبس             جدادُ

صذّب شخص ثبسَاد ٍ تحصيل كشدُ ثی          

ُ    .  ػول است  ایذ كِ    شوب دس ػول ثبثت كشد

ّبی خَة ٍ ثب ٍجذاًی ّستيذ ٍ ػالٍُ     آدم

ثش سَد خَد، هٌلؼت ٍ ديششكت شْشتبى سا          

ثٌبثشایي صًذگی ثب شوب،    .  ّن دس ًظش داسیذ   

دس كٌبس شوب ٍ دس شْش شوب ثشای ّش اًسبًی           

 .هغلَة ٍ خَشبیٌذ خَاّذ ثَد
ٍظيلِ ثيبٙ ايٚ ٝاهؼيبر نطكب زض ضاؾشبي ػْ٘ ث٠                 

ثطاي ٗطزٗبٙ ؾبًٚ زض ١ط زٝ     ... اؾز سب اٛكبا شْشًٍذی

ای ثبًِ.  ق٢طؾشبٙ ثب٠ٛ ٝ ٗطيٞاٙ ٗبي٠ اططار ٗظجز ثبقس         

َّت خَد كِ ّوبًب صذاقت دس           ّب ثِ ًقبط ق

هؼبهالت ٍ تجبست هی ثبشذ، ٍاقق ثبشٌذ ٍ         

آًشا ثيشتش تقَیت كٌٌذ ٍ ضؼق ّبی خَد          

ّب ّن، ًقبط ضؼق    هشیَاًی.  سا دَشش دٌّذ  

ّب خَد سا ثيبثٌذ ٍ دس ساُ اصالح آى              

       ِ ّب سا یبد    ایثكَشٌذ ٍ سهض هَكقيت ثبً

 .گشكتِ ٍ دس ػول ثِ كبس گيشًذ
ا١بٓي ١ط زٝ ُٜٗو٠ زض يي ضهبثز ؾبٖٓ ثطاي ث٢شط          ...  اٛكبا

سط ثطذٞضز ًطزٙ، ثطاي سؼبضسي          ثٞزٙ، ثطاي اٛؿبٛي    

ٜٗهلب٠ٛ ٝ ث٠ زؾز آٝضزٙ ضٝظِي حوّ ٝ دبيساض ٝ                  

ذسادؿٜسا٠ٛ ضهبثز ًطزٟ ٝ ٗبٜٛس ١٘يك٠ ي سبضيد ث٠                

ٛكبٙ ثس١يٖ    ّوَعٌبى خَد دس سبیش ًقبط ایشاى      

سٞاٜٛس ثسٝٙ  ٝ آٙ ١ب ٗي    هب قبثل اػتوبد ّستين      ٠ً  

اي ثطاي ذطيس ٝ اؾشطاحز ٝ               عًٞچٌشطيٚ ٝا٠٘١  

اظ ايٚ َطين ٗب هبزض         .  ايطاِٛطزي ث٠ ًطزؾشبٙ ثيبيٜس      

١بي آٛبٙ ضا ثطاي آثبزاٛي ق٢ط١ب ٝ            ذٞا١يٖ ثٞز ؾطٗبي٠  

 .ؾبًٜبٙ ٗحطٕٝ ذٞزٗبٙ ػصة ًٜيٖ

 

 سیضی شْشی  كبسشٌبس اسشذ ثشًبهِ*

 * هحوذ شؼجبًی  ! ي مزیًان  يظایف ضُزيوذی تاساریان تاوٍ    
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اًجوي سجض چيب: صبوت اهتيبص ٍ هذیش هسئَل  
 صیش ًظش شَسای سشد ثيشی

  

.چيب دس ٍیشایش هغبلت تبآًجب ثِ اصل هغلت خذشِ ٍاسد ًشَدآصاد است◄  

.هغبلت چبح شذُ الضاهب  ًظشگشداًٌذگبى ًوی ثبشذ◄  

.هغبلت خَد سا ثِ صَست تبیخ شذُ ّوشاُ ثب كبیل آى اسسبل كشهبیيذ◄  

 57835035780: تللكس  -جٌت هيذاى هيَُ ٍ تشُ ثبس  -هشیَاى : آدسس 
http://www.chya.org                                                
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زض ١يچ ٛو٠ُ اي اظ ػ٢بٙ ٗيساٛي ؾطاؽ ٛساضيٖ ًا٠ زٝض ظزٙ آٙ            -

اٗب زض ق٢ط ٗطيٞاٙ زض .  ٜٗ٘ٞع ثبقس ٝ هؿ٘شي اظ آٙ ٗؿسٝز قسٟ ثبقس

اظ ضا١ٜ٘بيي ٝ ضاٜٛسُي . ٗيساٙ ؾطثبظ، ايٚ اسلبم ػؼيت ضخ زازٟ اؾز

                            ٖ .                                            ٗااطيااٞاٙ زض ذااٞاؾااز ضكااغ ايااٚ ٗااؼااًااْ ضا زاضياا

 نبٓحي                                                                                 ل

اظ َطف ا١بٓي ًبّ ؾلٔي اظ اػًبي اٛؼ٘ٚ ؾجع چيب ٗشكٌطيٖ ٠ً  - 

 اهجبّ ايعزي.                                                   ث٠ كٌط ػ٢ِٜٔب ١ؿشٜس

اظ ق٢طزاضي ٗحشطٕ ؾطٝآثبز ٗي ذٞا١يٖ ٛؿجز ثا٠ ػا٘اغ آٝضي          - 

ظثب٠ٓ ١بي سلطيحِبٟ  ُٜٗو٠ ١ٞضاٗبٙ، ٠ً ١٘ك٢طيبٙ ٗحشطٕ يابزقابٙ     

 .   ضكش٠ ثؼس اظ ُصضاٛسٙ يي ضٝظ ذٞة ثب ذٞز ثجطٛس، اهسإ ٛ٘بيس

 يي ق٢طٝٛس                                                                                  

زضنس ٗطزٕ  اظ ٛاؼا٘از       60چطا ثبيس زض ق٢طي ٗظْ ٗطيٞاٙ حسٝز  -

زضنس ثبهي ٗبٛسٟ اظ ايٚ ٛؼ٘ز ثي ث٢اطٟ   40ُبظ ثطذٞضزاض ثبقٜس ٝٓي 

 كطيس ًطي٘ي  .                                                                         ثبقٜس

اظ ق٢طزاضي ٗحشطٕ ٗطيٞاٙ ث٠ زٓيْ اؾشوطاض ؾُْ ظثب٠ٓ ١بي ثعضٍ  -

 زاؾشٞاض       .                                        زض ٗح٠ٔ ١بي ق٢ط ؾذبؾِعاضيٖ

ق٢طزاضي ثركي اظ ًٞچ٠ ١بي ٗح٠ٔ ؾبظٗبٙ آة ضا قاراٖ ظزٟ            -

اظ ق٢طزاضٗي ذٞا١يٖ ٠ً ٝيؼيز ضاثطضؾي ٝ ٗكٌْ ضا ضكاغ      .  اؾز

      يي ق٢طٝٛس ؾبًٚ ٗح٠ٔ                                                                                                          .                                                      ٛ٘بيس 

اظ ازاضار ٗطسجٍ ذٞا١كٜ٘سيٖ ٠ً اَطاف سبالة ظضيجبض ضا ثياكاشاط      -

١ابي    ًٜشطّ ًٜٜس سب اكطاز ٛبآُبٟ ٝ ؾٞز ػٞ اهسإ ث٠ ضيراشاٚ ٛارابٓا٠       

 يي ق٢طٝٛس              .                 ؾبذش٘بٛي ٝ ؾبذز ٝ ؾبظ ؿيط ٗؼبظ ٌٜٜٛس

 

اكشادی كِ ثِ سػبیت قَاًيي ثی هيلٌـذ، ّشچٌـذ كـِ       

ثـِ ّـش      هوكي است ثِ ظبّش ًبٌّجبس ًجبشٌذ اهـب ثبیـذ   

ًحَی ٍ ثش اسبس ضَاثظ ٍ هقشساتـی تحـت كٌـتشل         

هثبل ػيٌی ایي هَضَع دس ػذم هقـشسات     .  قشاسگيشًذ

ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی ٍ ػجَس اص چشاؽ قشهـضی اسـت        

ٍ یب سٍص اص دیذ دليس دٌْبى ثبشٌذ ٍ        كِ دس ٍقت شت

ّـبی ػجـَس      كِ شْشًٍذاى آى، خيبثـبى   !   یب دس شْشی

یک عشكِ سا ثؼذ اص اراى هـشة تب صجح  ثِ  ػجـَس دٍ         

ٍ هثبلْـبیی كـشاٍاى ٍ ثـبٍس         !!  عشكِ تجذیل هی كٌٌـذ   

ًظيش ایي هثبل كـِ هثـبل        !  ًكشدًی دس جَاهغ هتوذى

ایي اكشاد ثِ ظبّش سبلن، اهب اص دیـذگبُ        .  صدًی ّستٌذ

سٍاًشٌبختی ٍ سٍاًكـبٍی داسای هـشكالت سٍوـی ٍ           

دسًٍی كن ٍ ثيش كشاٍاًٌذ،كِ وذاقل كن هـسئَل ٍ        

كوتش هسئَليت دزیشًـذ ٍ ّويـي اكـشاد ّـستٌذ كـِ            

ثسيبسی اص قَاًيي هذًی سا صیش دب گزاشتِ ٍ وـتی ثـِ        

داسًـذ ٍ دس ّـش        عجيؼت اعشاف خَد سون سٍا ًوـی      

. كشصتی یب آًشا تخشیت هيكٌٌذ ٍ یـب آًـشا هيـسَصاًٌذ          

اًسبى ثيوبس، آى كسی ًيست كِ هجتال   :  گَیذ  گالسش هی

ثِ سشعبى ثبشذ ٍ یب یكی اص اػضبی ثذًش ثذليل یـک    

ثيوبسی جسوی دچبس ًقص شذُ ثبشذ، اًسبى ثيوبس آى      

كسی است كِ دس ثشاثـش جبهؼـِ ٍ قـَاًيي ديـش سٍ               

 !هسئَل ًجبشذ

ــبثشایي تؼشیــق، ســَصاًذى ٍ تخشیــت جٌگلْــب ٍ           ثٌ

ًبثَدكشدى هٌبثغ عجيؼی ٍ ػجَس اص شـوبسی دیگـش اص          

قَاًيي كَچک ٍ ثضسگ شْشی ٍ وتی ثِ ًظش ديش دب   

اكتبدُ، هبًٌذ سیختـي صثبلـِ دس عجيؼـت ٍ كَچـِ ٍ               

خيبثبى، هصشف ثی سٍیِ آة ٍ ّذسدادى ایي سـشهبیِ    

ػظين عجيؼت ٍ دّْب ٍ ّضاساى هسبئل سیـض ٍ دسشـت        

كِ ًيبص ثِ تؼقل ٍ اًذیشِ داسًذ، وس هـسئَليت سا دس    

دزیش صًذُ خَاّذ     اًسبى هتلكش ٍ اًذیشوٌذ ٍ هسئَليت 

دس ؿيش ایٌصَست اكشادی كِ ایي قَاًيي سا صیـش    .  كشد

دب ثگزاسًذ ٍ دست ثِ چٌيي كبسّبیی ثضًٌـذ ًـِ تٌْـب          

ّيچ هسئَليتی دس قجبل خَد ٍ جبهؼِ ًذاسًذ، ثلكِ ایي 

 ِ ثبیـذ تحـت    !  ی هـسئَل    اكشاد ثيوبس ثَدُ  ٍ دس جبهؼ

ًظش قشاسگشكتِ ٍ دس صَست اهكبى ثستشی  ٍ یـب ثغـَس    

آیب ایي تٌْب جٌگل است كـِ       !!. سشدبیی دسهبى گشدًذ

هی سَصد ٍ خبكستش هی شَد؟ ساسـتی هـسئَل ایـي           

 هشگ تذسیجی كيست؟                                                       

 

 “!نکهباڵضکاوانچیده”

 بزمتپزێزوهبووقهواص،پێموانههێکیالنهکمهوه

 بزم رهێزوهچم،گهمها،کوێوهئهبوونئاسانهپێوه

گززتزهزیناریپێزکزهتیباخیههطمهحه  نزیزنزی

کزێزوهرههرههگهرینابمئهبێبه و  بزموبزنزار

بزهڵفشینئاکاریسابزدوویمنههه  اڵم،ئزێزسزتزێ

 بموضێوهبێبهمنیصدهن،ئهکهباڵضکاوانچیده

هزهکمبۆنزهیهچاره ئزیزه دڵزممزا صامزی  بزۆ

سزێزوهمیئهتوانیدهههسێیچارێههچاوه  بزمو

ئزااڵوه،ههنجیزهضنیصنجیز،چهتامیهه  دیمزن

 بزموهزێزوهناگهوچهمئهردهبێئاوێضیبهردههه

بزهیخانهمهتاهه نزهینیگایذا،ئابشووم  چزووربزا

 بزمومزێزوهستیتزێیئهرمهگهصانیچۆنهپێمنه

ئزهپێمنهالیبێوچانمداکهقهچیته  سزیززیظێ

نزێزوهبێبزهکانیبوو،دهنجهراریپهدواقه  بزمو

 وضیگزتبوونهنگیبهم،سهر،ئاسۆیوضهبهرههسه

 بزمیکاصێوهوهککهیاوه!وضنیضهپێیوتمیاچه

 بێردیینهرین،صهڵوهمووی،هێمههنگمبووههرچیسههه

 بم ریچوارچێوهنگم،بڵێیبطکێنهضۆسضیسه

 تىُا جىگل ويست كٍ مي سًسد  96366456395:  شماره تماس 
 ثشّبى اختش 

 قسوت دٍم ٍ دبیبًی


