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آًچَ در ایي جزشٍّ در اتزاز زمر ضزوزم ادز  یزشیزذٍ ا  اس 

هٌذرجمت ًطزیَ حشب دْد مل س  اهززیز زم در دزملزِزم  

اد  کَ بَ هْضْع دْد مل سن ّ اس طزیق پزمدز   9191

 بَ دْاالت هخمطب ي آًِم اتاصمظ یمفاَ اد .

هاْى ارائَ ضذٍ ضمهل تزجوَ آساد، ّ بعضم بزمسًزْیسز  ّ 

اقابمص اس هاْى اصل  اد . ُذف اصل  آضٌمی  بم هطغلَ 

ُم ّ رّش ُم  کمر  جٌبص کمریز  اهزی م در یز ز  اس 

پز تحزک تزیي قطب ُم  تمری  جٌبزص کزمریزز  جزِزمًز  

 اد . 

ح ْه  اداله  دزهمیَ بزم تزحزوز زل جزِزٌزوز  اس فز زز ّ 

دزکْب، جٌبص ّ طب َ کمریز ّ حاز  دزْدز زملز زسزازِزم  

ایزاى را در پز تحزک تزیي جٌبص کمریز  جزِزمى اهززّس 

اس تومم  سیبمی  ّ ُ جمى دْد مل سزاز  در هطزغزلزَ ُزم ّ 

کٌج مّ  ّ غٌم   فز زز  هطزمبزَ  تزْد کزوزمبز زص دّر 

دمتاَ اد . ایي هاي را بم فزّتٌ   چَ در سه ٌَ تززجزوزَ 

ّ چَ در هزْضزْع، فز زظ بزَ  زٌزْاى بز زمى یز  حسززت 

 بپذیزیذ.

  ل َ ب  مر 
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 دْد مل سن ّ دْد مل ساِم 

 دْاالت ّ جْابِم

 

 همل    تمًَ هس ًْ 

ػؿ صکْهت مْمیبلینتی تکلیف عبًَ ُبی هنکًْی چَ هیيْػ. آیب عبًهَ ُهب  ههله  دْال: 

عوْهي  هیيًْؼ؟ فـُ کٌیؼ ی  فـػ هعلْل اف ٓـیق اربؿٍ ثغيی اف عهبًهَ عهْػم اههـاؿ 

هعبه هیکٌؼم تکلیف هل  ّ ًگِؼاؿی ّ اهـاؿ هعهبه ایهي فهـػ چهدهْؿ ػؿ ًهتهـ  هـفهتهَ 

 هیيْػ؟

 

: ػؿ ی  صکْهت مْمیبلینتی اهکبًبتی کَ هْؿػ ثِـٍ هٌؼی ربهعهَ امهتم ههبلهکهیهت پمد 

ارتوبعی عْاُؼ ػاىت ّ آًچَ تْمٔ افـاػ امتهاهبػٍ ههیهيهْػم ههبلهکهیهت عَهٍْهی عهْاُهؼ 

ػاىت. ثبیؼ ػؿ ًتـ ػاىت ی  عوبؿت ّ مبعتوبى فهبًی "عبًَ" امت کَ تهْمهٔ ٍهبصهت 

آى ثـای امکبى عْػ هْؿػ ثِـٍ ثـػاؿی ثبىؼ. ثَ عجبؿت ػقیق تـ ػؿ مْمیبلینن ُـ  هًْهَ 

اربؿٍ ّ کنت ػؿآهؼ اف فهیي ّ اهبکي هزبف ًغْاُؼ ثْػ. ثِـٍ ّ ارهبؿٍ ّ مهْػ اف رهوهلهَ 

 ىـاؿت ُبی ربهعَ هْرْػ امت کَ ثبیؼ اف آى عالً ىؼ.

ُیچ ػلیلی ّرْػ ًؼاؿػ کَ ٍبصجبى فعلی ُوچٌبى هبل  عبًَ ُهبی عهْػ ثهبقهی ًهوهبًهٌهؼ. ثهـ 

عکلم هٌبٓق ثهقؿ هی کهَ تهْمهٔ مهـههبیهَ ػاؿاى اىهسهبل ىهؼٍ امهتم تهْمهٔ صهکهْههت 

مْمیبلینتی ثَ هبلکیت ارتوبع ػؿعْاٌُؼ آهؼ. کبپیتبلینت ُبی هؼًتـ ًَ فقٔ فهیيم ًَ فقٔ 

اثقاؿ تْلیؼ ّ کبؿعبًَم ثلکَ "ىسل" ّ هعهبه کهبؿ هـاى ؿا ػؿ چهٌهک ههبلهکهیهت ّ ههٌهبفه  

عٍَْی عْػ  ـفتَ اًؼ. هبلکیت ثـ ّمبیل هْؿػ امتابػٍ رهبههعهَم ُهـ چهٌهؼ یه  اههتهیهبف 

ثـای هبل  آىم ّلی هْرت ؿًذ ّ فـمْػ ی ثـای کبؿ ـ ّ رهبههعهَ امهت. ٓهجهعهب ههْؿػ 

 هغبلات مْمیبلینتِب قـاؿ هیگیـػ.  

اف پیو ًویتْاى ثب ػقت ّ رقئیبت پجو ثیٌی کـػ کَ ربهعَ مْمیبلینتی چگًَْ اف اعْهبی 

عْػ کَ اف ًتـ رنوی قبػؿ ثَ تبهیي هعبه عْػ ًهیهنهتهٌهؼ ًهگهِهؼاؿی عهْاُهؼ کهـػ. اههب اف 

مینتوی کَ ثـ امبك  صابظت اًنبًِب  ّ ایزبػ ىـایٔ عبػالًَ کبؿ امهتهْاؿ امهتم اًهتهتهبؿ 

 فیبػی هیتْاى ػاىت. 

ثغو عتین ربهعَم هـػم فصوتکو ثـای ایٌکَ ی  عبًَ ّ مقاهی ثهبالی مهـ عهْػ ػاىهتهَ 

ثبىٌؼ ًیبفی ًؼاؿًؼ ثَ اٍل هقؼك هبلکیت ثْؿژّایی  هـػى ثهگهؾاؿًهؼ. ػؿ ُهوهیهي مهیهنهتهن 
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کوبکبى ثغو اٍلی کبؿ ـاى پل اف ی  عوـ ربى کٌؼى ًَ عبًَ ای ثهـای ههبلهکهیهت عهْػ 

ػاؿًؼ ّ ًَ ػؿ ایبم کبؿافتبػ ی اف مبػٍ تـیي تْویي ُبی مالهتهی ّ ههعهیهيهتهی ثهـعهْؿػاؿ 

هیگـػًؼ.  "اربؿٍ" ُوبى چیقی امت کَ مـهبیَ ػاؿ فقٔ ثهَ عهبٓهـ ههبلهکهیهت فههیهٌهی کهَ 

هتعلق ثَ ربهعَ امتم مبلِبی ْٓالًی عْى هـػم فصوتکو ؿا هیوکؼ ّ ُیچ ّقت ُهن رهق 

 ػلِـٍ ػائویم "عبًَ اهي" ثـای ُیچ کبؿ ـی ًيؼٍ امت.  

هبلکیت عٍَْی ثـ فهیي ّ اهبکي عوْهی ثبیؼ لسْ ىْػ تب کنی ًتْاًؼ اًنبى ُهبی ػیهگهـ 

ؿا ّاػاؿ ثَ کبؿ ّ ثِـٍ کيی کٌؼ. هبلکیت عٍَْی ثـ اؿاّی ثبیؼ لسْ ىْػ تب هبلکبى آى 

 اهکبى مبعت هنکي ثـای هیلیًِْب هـػم فقیـ ؿا آلت ػمت مْػرْیی عْػ ًکٌٌؼ. 

هنکيم تبهیي هعیيت ّ ًگِؼاؿی ىبینتَ ػؿ ایبم کبؿافتبػ ی ی  اهـ ىؼًی امت. صق ُوَ 

ىِـًّؼاى امت. ایي اهـ ی  صکْهت مْمیبلینتی امت. ىـاؿت ربهعَ کبپیهتهبلهیهنهتهی ػؿ 

هضـّهیت ػائوی اف رولَ ػؿ هعیيت ّ هنکي ّ اهٌیت ایبم مبلوٌؼی امت کَ کهبؿ هـاى ؿا 

 ّاػاؿ ثَ کبؿ ثـای عْػ مبفػ.

 

 

 ارتص ّ ً زّ  هسلح

 : تکلیف اؿتو ّ ًیـّی هنلش ػؿ صکْهت مْمیبلینتی چَ هیيْػ؟دْال

 

تبحیـ مْمیبلینن ثـ اؿتوم تقـیجب ُوبى مـًْىتی عْاُؼ ثهْػ کهَ "تهوهؼى" ثهـ مهـ پمد : 

 تاٌگچی ُبی تکقاك آّؿػ. 

ربهعَ عبم ّ اثتؼایی هتکی ثـ فّؿ ّ املضَ امتم  بّچـاى ثـ تاٌک عهْػم ّ ههلهت ُهبی 

 ػفػاى ػؿیبیی ثـ اؿتو ُب ّ ًبّ بًِبی عْػ هتکی ُنتٌؼ. 

مْمیبلینن ثَ ػًجبل تضقق فهبًی امت کَ ىويیـُب ثهب اثهقاؿ تهْلهیهؼ رهب عهُْ کهٌهٌهؼ. آى 

فهبىم  ٍلشم ًیـّی هْلؼی امت کَ ؿاٍ ؿا ثـ ثِـٍ  یـی  اف فًهؼ هی ّ اًهـژی کهَ ػؿ 

 ثنتـ هغـة رٌک ثَ ُؼؿ هی ؿّػم ُوْاؿ هینبفػ.

ػؿ تسییـات ثقؿ ی کَ ثـ ػّه تعبّى ّ اىتـاک پؼیؼ عْاُؼ آهؼم آى اًـژی کَ  تهب کهٌهْى 

ًگـاى  مـًْىت اؿتو ّ ًیـّی ػؿیبیی ىؼٍم ایٌجبؿ ٍهـ   ؿفهبٍ مهـثهبفاى ّ ههلهْاًهبى  

عْاُؼ ىؼ. ثکبؿ اًؼاعتي کيتی ُبم تْپغبًَ ُب ّ اًجبؿ عتین تنلیضبت کيتبؿ اًنبًِب عهالقهَ 

کنی ؿا ثغْػ رلت ًغْاُؼ کـػ آًچَ اف اؿتو اُویت عْاُؼ ػاىت ایي امت کهَ مهـثهبفاى 

 ّهلْاًبى ثتْاًٌؼ هـػاى ّ فًبى پیبم آّؿ ٍلش ّ ػّمتی ػؿ پٌِبی کـٍ عبکی  ـػًؼ.



 مْمیبلینن ّ مْمیبلینتِب 5صفحه   

 هِمجزت

ثب تْرَ ثَ ایٌکَ ثغو فیبػی اف عْػ کبؿ ـاى هغبلف اربفٍ کبؿ هِبرـیي ُنهتهٌهؼم دْال: 

 آیب ىوب ُن هـفُب ؿا ثـ ؿّی کبؿ ـاى هِبرـ هیجٌؼیؼ؟

 

ا ـ هي ّ ىوب اهـّف ػؿ ُوبى کبؿ بٍ کهبؿ ههی کهـػیهنم عهیهلهی ثهیهيهتهـ اف هنهبلهَ پمد : 

هِبرـیيم  عالقَ هيتـک ثَ  ـفتي ػمتوقػ ثبالتـ هب ؿا ثَ ُن  ـٍ هیقػ.  هب کهبؿفهـههب ؿا 

ػؿ هقبثل عْػ ػاىتین ّ اّ ثـای مْػ ثیهيهتهـم ػائهوهب ػؿ فهکهـ کهبُهو ػمهتهوهقػُهب ههیهجهْػ. 

 "عبؿری ُب" ثـای کبؿفـهب ثَ هعٌبی ػمتوقػ کوتـ ّ مْػ ثیيتـ امت.

آى ؿّفی کَ کَ هب اعـاد ىْین ّ ػّ کبؿ ـ عبؿری ربی هب ؿا پـ کٌؼم ٌٓق تلظ آًزهبمهت 

کَ ًب ِبى هؼعی ُوبى ىـایٔ کبؿم ُوبى ػمتوقػ ّ ایي ثبؿ ثعٌهْاى "کهبؿ عهْػ ػؿ کيهْؿ 

 عْػ" اف آة ػؿثیبئین. 

اهب کيْؿم کيْؿ هب ًینت؛ هب هبل  اثقاؿُب ّ هبىیي آالتی کَ ثب آى کبؿ هی کٌینم ًینتهیهن؛ 

هب صتي ٍبصت ىسلِبیي ًینتین کَ ایٌقؼؿ ثـایو صنـت هیهغهْؿیهن. اثهقاؿم ههبىهیهي آالتم 

کبؿعبًَم ّ قؼؿت میبمی کيْؿ هتعلق ثَ ٓجقَ صبکن امت ّ تْمٔ آى ٓجهقهَ ثهَ ًهاه  عهْػ 

امتابػٍ هی ىْػ. هب ٍبصت چیقی رق ًیـّی کبؿ عْػ ًینتین کهَ ههزهجهْؿ ههی ىهْیهن  ثهب 

 ىـایٔ ػلغْاٍ کبؿفـهب ثَ اّ ثاـّىین.

ػؿ ی  ربهعَ مْمیبلینتی امت کَ کبؿ ـ هجٌبی هعتجـی ثـای "کيْؿ عْػ" پیؼا ههیهکهٌهؼ. 

ػؿ ایي ربهعَ ُـ کبؿ ـیم چَ ثْهی ّ چَ عبؿریم ثهب ىهـایهٔ هنهبّی کهبؿ کهـػٍ ّ اف 

ػمتوقػ هيبثَ ثـعْؿػاؿ عْاٌُؼ ىؼ. کبؿ ـ عبؿری ػیگـ ؿقیجی ثَ ًا  هبل  عَهٍْهی 

یب ىسلی ًغْاُؼ ثْػ کَ هبل  اکٌْى کٌتـل هی کٌؼ. ّقتی ؿقبثت ثـای کبؿ لهسهْ ههی ىهْػم 

صْْؿ عبؿری ػیگـ ثَ هعٌی مغتی ىـایٔ کبؿ ًغْاُؼ ثْػ ّ ثعهیهؼ امهت کهَ پهل اف آى 

 ثغْاُین اّ ؿا ثیـّى ًگَ ػاؿین. 

 همل    تصْص  یم دّلا 

هـف هیبى هبلکیت عٍَْی ّ ػّلتی ػؿ مْمیبلینن چگًَْ تعییي هیيْػ؟ ػلجهل آى دْال: 

 چینت؟

ػؿ صکْهت مْمیبلینتی ُوَ چیقُبیی کَ ثدْؿ ػمت روعی ههْؿػ امهتهاهبػٍ قهـاؿ پمد : 

هیگیـػ ػؿ هبلکیت عوْهی قـاؿ هیگیـػ. ؿاٍ ُبم هعبػىم کبؿعبًَ ُبم فهیي ّ رٌهگهلهِهب اف 

رولَ هيوْل هبلکیت عوْهی هیيًْؼ. ی  اٍدالس ىٌبعتَ ىؼٍ ُنت کَ هیگهْیهؼ ػؿّافٍ 

 عبًَ  هـف اهْال عٍَْی افـاػ ؿا هيغٌ هیکٌؼ. 
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ػىوٌبى هب اغلت هی  ْیٌؼ کَ مْمیبلینن ٓـفؼاؿ هبلکیت هيتـک تهوهبم اههْال امهتم اههب 

 چٌیي اظِبؿاتی ثؼّى پبیَ ّ ًتیزَ ثی آالعی ّ یب ثَ قَؼ فـیت امت.

هب ثَ هبلکیت روعی چیقُبیی کَ ثَ ْٓؿ ػمتَ روعی هْؿػ امتابػٍ قـاؿ هی  هیهـًهؼ ّ ثهَ 

هبلکیت عٍَْی چیقُبیی کَ ثَ ْٓؿ عٍَْی امتابػٍ هیيْػم اعتقبػ ػاؿین.  ههعهبػىم 

ػاهؼاؿیم هـاکق کيت ّ ٌٍعتم ّ توبم ٌٍبیعی کَ ػؿ آى تعؼاػی اف کبؿ ـاى ػؿ تهْلهیهؼ 

ُوکبؿی هی کٌٌؼ ؿا ًوی تْاى ثب عیبل ؿاصت ثَ هبلکیت عٍَْی ّا ؾاؿ کـػم چهـا کهَ 

چٌیي هبلکیت عٍَْی ىـٓی امت کَ هبل  ؿا قبػؿ ههی مهبفػ تهب اف کهبؿ هـاى ثهِهـٍ 

 ثـػاؿی کٌؼ.

اهب عبًَ ُبم هجلوبىم لجبك ُبم ّ چیقُبی ثنیبؿی اف آى چهَ ثهَ ٓهْؿ عَهٍْهی ههْؿػ 

 امتابػٍ قـاؿ هی  یـًؼم ثبیؼ اهْال ىغَی  ثبىؼ.

ُؼ  هبلکیت روعی آى امت کَ هعبػل کبهل آًچهَ کهبؿ هـ ثهب ًهیهـّی کهبؿ عهْػ ػؿ کهبؿ 

ارتوبعی مِن ایاب کـػٍ امتم ثَ اّ تعلق ثگیـػم ّ اّ اهکبى لؾت اف صبٍهل کهبؿ عهْػ ؿا 

ثیبثؼ. ػؿ ربهعَ مـهبیَ ػاؿی صبٍل کبؿ ّ تْلیؼ کبؿ هـ یهکهجهبؿ ػؿ قهبلهت کهبؿههقػی ثهَ 

مـقت ثـػٍ هیيْػ ّ ایي مـقت ػؿ اًْاع اىکبل ػیگـ اف رولَ ثِهـٍ ّ ارهبؿٍ اػاههَ پهیهؼا 

 هیکٌؼ. 

 

ُؼ  مْمیبلینن پبیبى ػاػى ثَ ؿًّؼ ػمت اًؼاعتي ثَ اهْال عَهٍْهی کهبؿ هـاى  امهتم 

اهْال ّ ػاؿایی کَ اّ ثب تاله عْػه تْلیؼ کـػٍ امت. هبلکیت روعی فهیيم هبىیهي آالت 

ّ اثقاؿ ُوَ ثَ ایي هٌتْؿ امت. مْمیبلینن ایي ًینت کَ اهْال عٍَْی ؿا لهسهْ کهٌهؼم 

کهبؿ هـاًهی کهَ آى ؿا  -ثلکَ ایي امت کَ اهْال عٍَْی ؿا ثـای ٍبصجبى ّاقعی آًهِهب 

 تْلیؼ هی کٌٌؼم هوکي کٌؼ.

 

 ایز کمریزاى کو  ضن اقاصمد  ه ذاضاٌذ!

چـا کبؿ ـاى اف اهکبًبت کبپیتبلینتی ثَ ًا  عْػ ثِـٍ ًویجـًؼ؟ ثب کهوهی پهل اًهؼاف دْال: 

عْػ کبؿ ـاى هیتْاًٌؼ غْل ُبی عتین ٌٍعتی ؿاٍ ثیبًؼافًؼ ّ ػؿ هبلکیت عْػ ثهَ  هـػه 

ػؿآّؿًؼم ثتؼ ؿیذ ؿقجبی ٍبصت مـهبیَ ؿا اف ػّؿ عبؿد ًوبیٌؼ ّ اف  حـّت صبٍلَ ثِـٍ 

 ثجـًؼ....

: "مـهبیَ" فقٔ ثَ هعٌبی پْل ًینت. ی  غْل ٌٍعتی ثنیبؿ فـاتـ  اف ثهیهبى پهْلهی پمد 

آى امت. ُْه فیبػی الفم ًینتم ثب ی  چـتکَ هیتْاى ثنبػ هی ههضهبمهجهَ کهـػ کهَ  هـػ 



 مْمیبلینن ّ مْمیبلینتِب 7صفحه   

آّؿػى ایي اؿقبم ًزْهی ثـای کبؿ ـاى غیـ هوکي امت صتی ا ـ تَوین ثگیـًؼ تب قیهبههت 

ُـ چَ اف ػمتوقػ آًِب ثبقی هیوبًؼ ؿا پل اًؼاف کٌٌؼ. چٌیهي ٓهـس ُهبی هيهعهيه  ُهوهیهيهَ 

 ّرْػ ػاىتَ کَ کبؿ ـ ؿا ػًجبل ًغْػ میبٍ ثاـمتٌؼ!
 

صکبیت عبهیبًَ ىٌیؼًی ػؿ هْؿػ ثبفعْامت ی  هبهْؿ هبلیبت اف یه   ؿعهیهت ثهـ مهـ 

فثبًِب امت کَ مـمغتبًَ اف ؿعیت ثغت ثـ يتَ رْیب امت کَ ثب ػاؿایهی عهْػ چهَ کهـػٍ 

امت؟  ؿعیت  ثب اعتوبػ ثَ ًال رْاة هیؼُؼ کَ ىٌجَ ىت پهل اف آى ػؿیهبفهت ػمهتهوهقػم 

هدبثق هعوْل   اربؿٍم ثؼُی عْاؿثبؿ فـّهم ثؼُی  بؿیچی ىهیهـم پهْل قَهبةم ًهبًهْام 

ػکتـ ّ ىوعؼاى مبف ؿا پـػاعت کـػٍم توبم آًچَ ثبقی هبًؼٍ ثْػ ؿا  ػؿ ثيکَ ای  هؾاىهت. 

 ّقتی ثيکَ ای پـ ىؼم مـه ؿا  ؾاىتَ ّ ثب ثنیبؿی ػیگـ ػؿ ػعوَ ؽعیـٍ کـػٍ امت!

 

هیيْػ ؿفت ّ مـاغ ثيکَ ُهبم فیهـ فههیهي ههٌهبفل کهبؿ هـاى ؿا فیهـ ّ  ؿّ کهـػ؛ اههب 

کبؿفـهبیبى ثب اؿقبم غیـقبثل اًکبؿ ثَ ىوب احجبت هیکٌؼ کَ ػمتوقػُب ثب ػقت رهٌهْى آههیهقی 

هعوبؿی ىؼٍ اًؼ کَ ُـ ق اف ثغْؿ ّ ًویـ ّ ی  امتبًؼاؿػ صؼاقل هوکي فـاتـ ًـّػ. ٍهؼ 

الجتَ ػمتوقػُب ثغو ًبچیقی اف حـّتی امت کَ کبؿ ـاى تْلیؼ کـػٍ اًؼ. ایي ههبفاػ تهْلهیهؼ 

صبٍل کبؿ ـاىم ا ـ چَ ًَ ػؿ ثيکَ ُب ّ یب اف فیـ فههیهي ههٌهبفل کهبؿ هـاىم ثهلهکهَ اف 

فًؼ ی کبؿ ـاى ثَ مـقت ؿفتَ ّ ػؿ صنبة ُبی ثبًکی ّ ػؿ اؿقهبم مهْػ ّ مهِهبم قهبثهل 

 پیگیـی امت. 

اهب پیيٌِبػ ىوب هجٌی ثـ ایٌکَ کبؿ ـاى ثبیؼ ثـای عْػىبى ثَ کنت ّ کبؿ ثپـػافًؼم امبمهب 

پیيٌِبػ عْثی امت؛ ایي ُوبى چیقی امت کهَ مهْمهیهبلهیهنهت ُهب مهبل ُهبمهت کهَ اف آى 

ٓـفؼاؿی هی کٌٌؼ.  قجل اف ایٌکَ ایي کبؿ ؿا اًزبم ػٌُؼم ثبیؼ یبػ ثگیـًؼ کَ چگًَْ ثَ ىیٍْ 

ای عولی ّ مینتوبتی  ػؿ ایي ثبؿٍ پیو ثـًّؼ. اّلیي کبؿی کَ کبؿ ـاى ثبیؼ اًزبم  ػُهٌهؼ 

ایي امت کَ آًچَ هتعلق ثَ آًِبمت ؿا رو  آّؿی کٌٌؼ ّ ثقّػی کيهف عهْاُهٌهؼ کهـػ کهَ 

ثیو اف اًؼافٍ کبفی ثـای تأهیي هبلی ثٌگبٍ غْل آمبی هؼ ًتـ ػؿ اعتیبؿ آًِب ُنت. حـّت 

اٍلی کبؿ ـاىم ػاؿایی ّاقعی آًِبم صبٍل مبلِب عـق ّ عْى چٌؼ ًنل آًِب ػؿ "هغایگبٍ 

ُبی" کبؿعبًَ ُبم آموبى عـاىِبم ؿاُِب هعبػى ّ ػمتگبٍ ُبی تْلیؼی ّ ... ؿا ثهبیهؼ پهل 

 ثگیـًؼ ّ ثـای عْػ ّ ثـای هْمنَ عْػ ّ ثَ مْػ عْػ ثکبؿ ثیبًؼافًؼ.

 

اربفٍ ػُیؼ کل ٓجقَ کبؿ ـ عْػ ؿا ػؿ ی  ثؼًَ میبمی آ بٍ ٓجقبتی مبفهبًؼُی کٌٌهؼ ّ ثهب 

اًتغبة ًوبیٌؼ بى عْػ ثَ عٌْاى قبّی ّ افنـم قؼؿت میبمی ؿا ثَ تَـ  عْػ ػؿآّؿًؼ. 

ی  اًقالة مْمیبلینتی ثَ ػامتبى هنغـٍ غـیقٍ ّ ىن کنت ّ کبؿ ّ مْػ پبیبى هیجهغهيهؼ. 
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ثٌتـ هب مْمیبلینتِبم کبؿ ـاى ثَ پْل ًیبف ًؼاؿًؼم ثَ فّؿ اصتیبد ػاؿًؼ. ثبیهؼ ثهَ اؿاػٍ ّ 

اىتیبق ّ قدت ًوبی ىکنت کبهل ثْؿژّافی اف ؿاٍ ی  اًقالة هزهِهق ىهًْهؼ. "کنهت ّ 

کبؿ" ثَ ؿّه کبؿ ـاى ُوبًقؼؿ مبػٍ امت کَ کنی صق ًؼاىتَ ثبىهؼ ههخهل کهاهتهبؿ اف کهبؿ 

 ػیگـاى ثنبٓ مْػ رْیی ثـ پب مبفػ.  

 

 کمرفزهمیمى "تْب"

:صتی ا ـ ػؿ تعؼاػ هضؼّػم اهب ُنتٌؼ کبؿفـهبیبًی کَ ثب کبؿ ـاى ؿفتبؿ عْة ؿا ػؿ دْال

پیو  ـفتَ اًؼم ػمتوقُبی ثبالتـ اف هعوْل ّ ىـایٔ ثِتـ کبؿ ؿا ػؿ ایهي ههْاؿػ ههیهتهْاى 

 ؽکـ کـػ. آیب ًجبیؼ ػؿ صکْهت مْمیبلینتی ػؿ ایي هْاؿػ امتخٌب قبئل ىؼ؟

ػؿ فهبى ی  صکْهت مْمیبلینتی هنئْلیي هـثَْٓ یهب کهبؿ هـاى پهبمهظ ههٌهبمهت پمد : 

ثـای ایٌگًَْ مْاالت ؿا صتوب عْاٌُؼ اًؼیيیؼ. تسییـات مْمیبلینتی ربهعَ هنلوب ثب اًهْاع 

 اثِبم ّ هقبّهت ؿّثـّ عْاُؼ ىؼ. اف االى ًویتْاى ثب ػقت ػؿ ایي هْاؿػ اظِبؿ ًتـ کـػ. 

اهب ػؿ ىـایٔ صبّـ ًیق هْمنبت اًتابعی ُنتٌؼ کَ اػعب هیهيهْػ ػؿ ههبلهکهیهت کهبؿ هـاى 

قـاؿ ػاؿًؼ. کبؿکـػ ایي هْمنبت  کبهال هدبثق ىـکت ُبی عٍَْی کبپیتبلینتی امهتم 

ىبیؼ تٌِب ثب ایي تابّت کَ هدبثق قْاًیي اتضبػیَ ای ّ قبًْى کبؿ ثب کبؿ ـاى ىهبغهل ؿفهتهبؿ 

 هیيْػ. هنغـٍ آًزبمت کَ ایي هْمنبت ًوًَْ ُبی کبؿکـػ مْمیبلینن رب فػٍ هیيْػ. 

  

هیگْیٌؼ ػؿ  ْىَ ی  هقؿعَ پـّؿه عنل ی  ػفػ ػؿ پی ػفػیؼى کٌؼّ ُوهْاؿٍ تهْمهٔ 

صولَ پـ ُیبُْی فًجْؿُب ًبکبم هبًؼٍ امت چـا کَ مـ ّ ٍؼای فًجْؿُهب  هـاف ؿا ثهیهؼاؿ 

کـػٍ ّ ُـ ثبؿ ػفػ هزجْؿ ثَ فـاؿ هیگيهت. ػؿ یه  ههقهبینهَ کهبؿ هـاى ثهـای صهاهبظهت 

افهٌبف  عْػ ثَ اًؼافٍ فًجْؿُب پـ مـ ّ ٍؼا ّ تِبروی ّ صبّـ ثَ یهـاق ًهیهنهتهٌهؼم آًهِهب 

ثـ َ ُبی ؿای ؿا ثزبی هقبّت فْؿی ّ ثوْق  ػؿ ریت ُبی عْػ ًگَ هیؼاؿًؼ ّ ثهب ّعهؼٍ 

ُب ّ ػؿّغ ُب ّ تْریِبت هِبرویي کبپیجتبلینت ثیِْػٍ مـ ّ کلَ هیقًٌؼ. ٌٓق تلظ صهکهبیهت 

هب ػؿ آًزبمت کَ ا ـ فًجْؿُب ثبًؼافٍ کبؿ ـاى پـکبؿ ّ عهْه ثهبّؿ ههیهجهْػًهؼم ُهـ ثهبؿ 

اربفٍ هیؼاػًؼ ػفػ ُوَ کٌؼّ ؿا عبلی کٌؼ ّ ثب عْػ ثهجهـػ... ّ ا هـ  هـاف ههقؿعهَ ثهبًهؼافٍ 

کبپیتبلینت هب  هِـثبى هیجْػم عنل ػفػیؼٍ ىؼٍ ؿا ثب کوی تغایف ػؿ ایبم کـینول ثَ عهْػ 

 فًجْؿُب هیاـّعت.

 

ػؿ ثبف يت ثَ مْال ىوبم کبپیتبلینت ىـکت ُهبی " کهبؿ هـی" ثهَ چهَ کهبؿی رهق ثهبف 

فـّه اهْال ػفػیم اف عْػ کبؿ ـاى ثَ ُوبى کبؿ ـاى هيسْل ُنتٌؼ؟ چَ چیقی هیتْاًؼ 
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ًاـت اًگیقتـ اف مـقت اف کنبًی ثبىؼ کَ قـاؿ امت  ػؿ هـصلَ ثعؼ عـیؼاؿ ُوبى اههْال 

 هنـّقَ ثبىٌؼ؟ 
  

ػامتبى کبؿفـهبُبی عْة یبػآّؿ مبؿق هجبػی آػاة ّ هبُـ امت کَ ریت ىوب ؿا ثهی مهـ 

ّ ٍؼا عبلی کـػٍ امت. قدعب  ایي ىـایٔ اف مـقت تْمٔ ی   هبًهگهنهتهـ  هـاف هنهله  

ثِتـ امت؛ اهب ٌُْف ُیچ تْریِی ثـای پـػاعت عنبؿت ّ پبػاه ثَ مبؿق "رٌتلوي" اّل 

 ثؼمت ًویؼُؼ. 

 

 اً الب اجاوم   تٌِم ّد لَ حل هط ل کمر اد .

آیب ٍضت ػاؿػ کَ  صقة مْمیبلینت اٍالصبت  ؿا ههضهکهْم ههی کهٌهؼ؟ آیهب ىهوهب دْال: 

ًگـاى ُنتیؼ  کَ اٍالصبتی کَ ًتبم مـهبیَ ػاؿی ؿا قبثل تضول هی کٌؼ ػؿ عؼههت تهؼاّم 

آى قـاؿ ثگیـػ؟  رٌجو مْمیبلینتی هیتْاًؼ تکهبههلهی ثهبىهؼ ّ ُهوهقههبى  اًهقهالثهی ثهوهبًهؼ.  

ثنیبؿی اف اعْبی صقة هی  ْیٌؼ کَ هب ٌُْف ثـای مْمیبلینن آهبػٍ ًینتینم ثهلهکهَ ثهبیهؼ 

 ؿاٍ اٍالصبت ؿا رؼی تـ ثگیـین. چـا صقة ػؿ عول ثَ اٍالصبت تْرَ ثغـد ًویؼُؼ؟

صقة مْمیبلینت اٍالصبت ؿا هضکْم ًوی کٌؼم ثلکَ ّقهت فیهبػی ًهؼاؿػ کهَ ػؿ پمد : 

ٍّلَ کـػى مینتوی کَ تب هسق امتغْاى فبمؼ امت ثَ  ُؼؿ ػُؼ. صقة مْمیبلینت ُهیهچ 

ؽؿٍ اًـژی عْػ ؿا ػؿ هغبلات ثب اقؼاهبت اٍالصبت ٍـ  ًوی کٌؼ ّ  ٓـفؼاؿ فعبل ُیهچ 

کؼام  ًینت. ثعالٍّ هب ثَ  هبُیت تکبهلی تْمعَ اقتَبػی ثهَ مهوهت مهْمهیهبلهیهنهن اعهتهقهبػ 

 ًؼاؿین. هنیـ مْمیبلینن اف ؿُگؾؿ ی  اًقالة هیگؾؿػ. 

ا ـ ُوبًدْؿ کَ ىوب هیگْئیؼ م هب ثـای مْمیبلینن آهبػٍ ًینتینم ًتیزَ  یهـی ههٌهدهقهی آى 

امت کَ ُوَ اًـژی هب ثبیؼ ٍـ  آى ىْػ کَ ثـای اًقالة آهبػ هی الفم ؿا کنهت کهٌهیهن. 

 اٍالصبت ُیچ ًقيی ؿا ػؿ ایي  هیبى ثبفی ًویکٌؼ. 

تب آًزب کَ ثَ اٍالصبت هـثْٓ ثبىؼم ثؼّى ػعبلت هب ُن فْبی مهیهبمهی کيهْؿ ههوهلهْ اف 

پؼیؼٍ اٍالصبت امت. ُوَ هيسْل اٍالصبت ُنتٌؼم ثـ مـ اٍالصبت هتهضهؼ ههیهيهًْهؼ تهب 

فـػا ػىوي "ثِتـی" اف آة ػؿ ثیبیٌؼ. اهب ػؿ ایي ؿُگؾؿ ثزق مـػؿ وی ّ اًجٍْ تهجهلهیهسهبت 

 فـیجکبؿاًَ چیقی عبیؼ ٓجقَ کبؿ ـ ًيؼٍ امت. 

 

اٍالصبت ثَ هعٌبی تي ػاػى ثَ ُـ هْضکَم فقٔ ثَ ایهي عهبٓهـ کهَ اًهتهقهبػی مهدهضهی ّ 

فـیجکبؿاًَ ثَ مینتن ّصيتٌبک فعلی ؿا ثـ فثبى هیبّؿػ ًویتْاًؼ ثبىؼ. اٍالصبت ههؼ ًهتهـ 

ىوبم آًچَ ػؿ ٍضٌَ میبمی ّ اف ٓـ  میبمتوهؼاؿاى ػؿ رهـیهبى امهت اؿفه کهوهتهـیهي 
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اعتٌبیی ؿا ًؼاؿًؼ. ایي اٍالصبت ثـ مـ تسییـات مدضی ّ آًِن ّعهؼٍ ُهبی تهْعهبلهی ػّؿ 

هیقًٌؼ. اٍالصبت ثـای آًکَ ّاقعی ثبىٌؼ ثبیؼ ُنتَ اٍلی مینتن کبؿهقػی ؿا هْؿػ اًتقبػ 

قـاؿ ػُؼ ّ ثَ عدـ ثیبًؼافػ. اٍالصبتی کَ کوبکبى ثـ غَت ههضهَهْل کهبؿ کهبؿ هـ ػؿ 

ثـػ ی کبؿ هقػی تبکیؼ ّ تبییؼ هیگؾاؿػم اهـ کبؿ ـاى ؿا تقْیت ًهوهیهکهٌهؼ ّ اٍهال چهٌهیهي 

 قَؼی ًؼاؿػ.  

صقة مْمیبلینت  لینت ْٓالًی اف هدبلجبت فْؿی ؿا ػؿ پالتاـم صقثی اعالم ػاىتَ اًهؼ. 

ایي لینت ىبهل  توبم اقؼاهبت کْچ  ّ ثقؿگ قبثل تبهل امت  کَ هی تهْاًهؼ ثهـای ٓهجهقهَ 

کبؿ ـ ػؿ صبلی کَ ثـای چیق ّاقعی هی رٌگٌؼم هقیت ػاىتَ ثبىؼ. هب هعتقهؼیهنم کهبؿ هـاى 

ثب اینتبػى هضکن ثـای ثـًبهَ کبهل مْمیبلهیهنهتهی امهت کهَ عهْاُهٌهؼ تهْاًنهت اههتهیهبفات 

ثیيتـی اف ػىوي کنت کٌٌؼ. ثـای ؿمیؼى ثَ اهتیبفات ثیيتـ ّ ثِتـم ؿاٍ آى پبیهیهي آّؿػى 

مدش تْقعبت ًینت. ثـای یبفتي هتضؼیي ثیيتـم ؿاٍ آى ّعیف ثْػى ّ عْػ ؿا ثَ ًهاهِهوهی 

 فػى ًینت. 

کبؿ صقة مْمیبلینت ایي امت کَ ٓجقَ کبؿ ـ ؿا آهبػٍ کٌؼ تب ّظبیای ؿا ثَ عهِهؼٍ  هیهـػ 

کَ ىکنت ارتٌبة ًبپؾیـ مـهبیَ ػاؿی ثـ آًِب تضویل عْاُؼ کهـػ. اٍهالصهبت یه  پهؼیهؼٍ 

چ  ّ چبًَ ُبی میبمی امتم ػؿ کـیؼّؿُب ّ کهبفهَ ُهب ثهبفاؿ  هـههی ػاؿػ. ػؿ ػًهیهبی 

میبمت ّاقعی ایي عْػ اًقالة امت کَ ػؿ رـیبى امت. فهنهتهبى  هؾىهتهَ ؿاٍ آُهي تهضهت 

هؼیـیت مـهبیَ ػاؿی ًتْاًنتٌؼ فغبل مٌک ؿا ثَ اًؼافٍ کبفی صول کٌٌؼ تهب ههـػم ؿا  هـم 

ًگَ ػاؿًؼ. هقبهبت ؿاٍ آُي اکٌْى هی  ْیٌؼ اصتوبال ػؿ فهنتبى اهنبل قبػؿ ثَ ؿمیؼ ی ثهَ 

مْعت کبفی  ًغْاٌُؼ ثْػ. هقبهبت صکْههتهی قهبػؿ ثهَ ههؼیهـیهت چهـط اقهتهَهبػ ػؿ مهبى 

فـاًنینکْ ًینتٌؼ. تٌِب ًيبى اف ٓـفؼاؿاى اٍالصبت کَ ػؿ کيهوهکهو ههیهبى کهبؿ هـاى ّ 

ػّلت ػؿ رـیبى امتم هیيْػ ػیؼ ػؿ اعدبؿیَ ُبی آًِب اف  "عدـ ُـد ّ هـد" امت! هب 

ُیچ فَل هيتـکی ثب ایٌگًَْ اٍالس ٓلجبى ًؼاؿینم هب عْػ ؿا ػؿ اعدبؿُبی آًِب ىهـیه  

ًویؼاًینم چـا کَ عْامت هب  ایي امت کَ کبؿ ـاى ایي ٌٍبی  ؿا ػؿ ػمت  یـًؼ ّ آى ُهب 

 ؿا ثَ کبؿ اًؼافًؼم ًَ ثَ هٌتْؿ تْلیؼ مْػ مِبمم ثلکَ ثَ هٌتْؿ ػفبع اف فًؼ ی هـػم. 

 

آیب هنغـٍ ًینت ا ـ مْمیبلینهتهِهب اههـ اًهقهالة ؿا کهٌهبؿ ثهگهؾاؿًهؼ ّ ثهؼًهجهبل ُهیهبُهْی  

 اٍالصبت ثـای تؼاّم صکْهت ثـػ ی هقػی ّقت ثغـًؼ؟ 

چٌؼ قـى پیو اٍالس ٓلجبى ثـػٍ ػاؿی ػیـ رٌجیؼًؼ ّ ًتْاًنتٌؼ ثب ّعؼٍ " هْىهت ثهیهيهتهـم 

ىالق کوتـ"  رلْی اًقالثیْى ّؼ ثـػٍ ػاؿی ؿا مؼ کٌهٌهؼ. اههـّف ّقهت آى امهت کهَ ثهَ 

ُوبى میبقم اًقالة مْمیبلینتی ٓجقَ کبؿ ـ ؿا ثب قؼهِبی عولی ػؿ ؿاٍ هعیيت ّ هنهکهي 

 ّ اهٌیت ػؿ آغْه ثگیـػ. 
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ؿفـم ّ ؿفـهینتِب فهبًی ىبیؼ ؿاُی ثـای اٍالصبت رقیی  ثـای فًهؼ هی کهبؿ هـاى ثهَ 

صنبة هیبهؼًؼ. ایي فهبى مپـی ىؼٍ امت. آًچَ اف ایي روبعت ثبقی امت تتوَ ًهیهـُّهبیهی 

امت کَ عْػ ؿا ثـای ًزبت مـهبیَ ػاؿی ثَ ػؿ ّ ػیْاؿ هیقًٌؼ. ُؼؿ ػاػى فهبى ّ تهاله 

 ثـای اٍالصبت ػؿ ایي تبؿیظ  هبًٌؼ مبعت ػًؼاى هٌَْعی ثـای ی   هـػٍ امت. 

لسْ هبلکیت عٍَْی ّ کٌتـل کبؿ ـی تٌِب ؿاٍ صل ثضـاى ّ هَبئت  ـیجبًگیـ رهبههعهَ 

 امتم ُوبى کَ مْمیبلینن ػؿ پی تضقق فْؿی ّ اًقالثی آى امت. 

 

 

 پزچن قزهش رًگ

هي تَْؿ هی کٌن کَ پـچن قـهقم پـچن مْمیبلینن امت. ا هـ ایهي ػؿمهت ثهبىهؼم دْال: 

 چـا آًبؿىینت ُب ُن آى ؿا ثَ ؿًک پـچن عْػ پؾیـفتَ اًؼ؟

 

هي آالعی ًؼاؿم  کَ رٌجو مْمیبلینتی فهبًی ؿموب پـچن قهـههق ؿا ثهـای عهْػ پمد : 

اًتغبة کـػٍ ثبىؼ. ثَ ًتـ هی ؿمؼ مْمیبلینت ُب ُـ صقی کَ ثَ ایي ًوبػ ػاؿًؼم ثَ رهبی 

ایٌکَ اف ُـ  ًَْ اًتغبة آ بُبًَ ًيبت  ـفتَ ىؼٍ ثبىؼم اف رٌجو ُبی کبؿ ـی  ؾىتَ ثهَ 

اؿث ؿمیؼٍ امت. ػؿ هجبؿفات ٓجقَ کبؿ ـ علیَ ارضبفبت هقبهبت ثهبالػمهتم تهب آًهزهب کهَ 

 مبثقَ تبؿیغی ّرْػ ػاؿػم قـهقم ؿًک پـّلتبؿیب یب ٓجقَ کبؿ ـ ثْػ.

 

اىـا  ػؿ توبم ػّؿٍ ُب اف ؿًک آثی ثَ عٌْاى ًيبى عْى آثی ؿًهک عهْػ ػؿ تهوهبیهق اف 

عْى قـهق هـػم "عبهی"م ّ ؿًک  مایؼم ثَ عٌْاى ًيبى "پبکیق هی اف عهبک یهب آلهْػ هی 

کبؿ ـی" امتابػٍ کـػٍ اًؼ. ثغًَْ ثَ ُویي ػلیل ؿًک قـهق ثعٌْاى ی  ًيبى ههٌهبمهت 

ثـای ی  رٌجو ثیي الوللی ٓجقَ کبؿ ـ رب افتبػٍ امت. ثعْب  اتَ هیيْػ  کَ پـچن قـهقم  

پـچن ُـد ّ هـد امت. ایي الجتَ فقٔ اف ٓـیق متْى ُبی مـهبیَ ػاؿیم ؿّفًبهَ ُهبیهی 

 کَ مْمیبلینن ّ ُـد ّ هـد ؿا یکنبى قلوؼاػ هیکٌٌؼم اػعب هیيْػ. 

  

پـچن ُب ٍـفب اثـاف اصنبمبت ُنتٌؼ ّ آًبؿىینت هعوْال چهٌهؼاى اصنهبمهبتهی ثهَ صنهبة 

ًویآیٌؼ.  ثب ایي صبلم ُیچ هبًعی  ثـای رلْ یـی اف آًبؿىینن ػؿ امتاهبػٍ اف پهـچهن قهـههق 

ّرْػ ًؼاؿػ. پـچن ُبی قـهق ثهـ ؿّی ههزهالت پهْػؿ آؿایهو ٍهْؿتم ػؿ مهبلهي ُهبی 

هقایؼٍم  ّ ثَ عٌْاى میگٌبل عدـ ػؿ تقبٓ  ؿاٍ آُي هْؿػ امتابػٍ قـاؿ ههی  هیهـًهؼ ّ ػؿ 
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ایي هکبى ُب اُویت میبمی ًؼاؿػم ُـ چٌؼ اؿتجبٓ ًقػیکی ثب پـّلتبؿیب ػاؿػ کَ کهبالُهبیهو 

ثَ صـاد  ؾاىتَ هی ىْػ ّ یب کبؿ ـ ؿاٍ آُي کَ  امتابػٍ اف پـچن قـهق  پیگیهـی فصهوهت 

 ؿّفاًَ اّمت.

ثَ ًتـ هی ؿمؼ امتابػٍ اف پـچن قـهق ثَ عٌْاى ًوبػیي اعتـاُ کبؿ ـاى ثغهَهًْ ػؿ 

هْاؿػ عْػرْه تـ اف هْاؿػ  ؿموی اعتـاّبت ثْػٍ امتم اصتوبالً ثؼالیل ؿّاًیم هوکي 

امت ثَ ػلیل هقبّهت ػؿ ثـاثـ لکَ ػاؿ ىؼى تْمٔ عبک. فیبػ  اتَ هیيْػ کَ ؿًک قـههق 

ُوْاؿٍ ؿًک متیقٍ رْیی ثْػٍ امتم چَ ػؿ هجبؿفٍ ثـ مهـ هيهبغهل ّ چهَ ػؿ ههقهبّههت 

 هنلضبًَ ػؿ ثـاثـ هنتجؼاى.

امتابػٍ اف ؿًک قـهق ػؿ  ـػُوآیی ُبی تبؿیظ کبؿ ـیم ایي ؿًک ؿا ثهـای کنهبًهی کهَ 

اصنبمبت ىبى ؿا ثیيتـ  ثیي الوللی هیؼاًٌؼ تب  هضؼّػ ثَ مـفهیي تْلؼىبىم هضجْة مبعتهَ 

امت.  مْمیبلینت ُب ًنجت ثَ عدْٓ عیبلی کَ هلت ُهب ؿا اف ُهن رهؼا ههی کهٌهٌهؼ م ثهی 

تابّت ُنتٌؼم  آًِب اف هٌبف  هيتـک ُوَ کبؿ ـاى آ بٍ ُنتٌؼ هِن ًینت کَ هلیت آًِهب چهَ 

 ؿًک ثـ پـچن عْػ ػاؿػ ّ پْمتيبى چَ ؿًک امت.

 

ثَ ُویي ػلیل کَ کبؿ ـاى ػؿ هبؿه ثیي الوللی عْػ پـچن قـهق ؿا ػّمت ػاؿًؼم ػىهوهٌهبى 

کبؿ ـاى اف آى هتٌاـ ُنتٌؼ؛ آًِب هتٌاـًؼم چـا کَ اف ثـػٍ ای کَ  ثهَ عهٌهْاى یه  اًنهبى 

 آفاػ ىزبعت اینتبػى  ػاؿػم هتٌاـ ُنتٌؼ. 

پـچن مـط پـچن ٍلشم پـچن ٌٍعتم پـچن ثـاػؿی ثیي الوللی ّ ػؿ ًتیهزهَ پهـچهن ُهوهَ  

هـػم ّ ُوَ رٌجو ُبیی امت کَ ثَ ػًجبل ٍلش ّ ثـتـی ٌٍعت ثـ ثـثـیت رٌک ُنتٌؼ. 

مْمیبلینت ُب اف آى امتابػٍ هی کٌٌؼ اهب صق اًهضهَهبؿی ثهـای آى ًهؼاؿًهؼ. ؿًهک قهـههق 

اصنبمی ؿا ثیبى هی کٌؼ ّ ًوبػیي  ایؼٍ ُبی آًقؼؿ ثقؿگ امت کَ ًویتْاى آًـا ػؿ ُیچ قهیهؼ 

 ّ ثٌؼی  هضؼّػ ًوْػ. 

 

 د مٍ پْدامى ّ هسملَ ًژاد

 میبمت مْمیبلینتِب ػؿ ثبؿٍ میبٍ پْمتبى ّ هيکالت ًژاػی چینت؟دْال: 
 

مْمیبلینتِب هعْالت ًژاػی ؿا اف ًتـ اُویتم ًنجت ثَ هنبیل اقتَبػی  حهبًهْیهَ پمد : 

اؿفیبثی هیکٌٌؼ.  مْمیبلینت ُب آًقؼؿ قَؼ صل هنبلَ "ًبى ّ کـٍ" ؿا ػاؿًهؼ کهَ تهوهبم آى 

هنبئلی کَ ثَ ًتـ هی ؿمؼ پیبهؼ "رقئی تـ" ػاؿػ ؿا اف اّلْیت عهْػ کهٌهبؿ  هؾاىهتهَ اًهؼ. 

ثؼّى تضقیـ ّ یب ًبػیؼٍ  ـفتي ؿًذ مبکٌبى هضالت امبمب میبٍ پهْمهت ًيهیهيم ثهؼّى ًهقّل 
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تجعیْبت علیَ میبٍ پْمتبىم ثـای هب مْمیبلینتِب هنبلَ امبمی فهقهـ امهت کهَ اتهاهبقهب ثهَ 

یکنبى ثبعج ؿًذ ُـ ػّ  ـٍّ امت ّ فًؼ ی ُـ ػّ ؿا هْؿػ هغبٓـٍ قـاؿ هیؼُهؼ. ثهـای 

هب اف اُویت چٌؼاًی ثـعْؿػاؿ ًینت کَ القاهب کْػکبى  عبًْاػٍ میبٍ پْمت ّ مایؼ پْمت 

ػؿ ی  کالك ػؿك ػؿ کٌبؿ ُن ثٌيیهٌهٌهؼ ػؿ صهبلهیهکهَ ثهغهو ههِهوهی اف ُهـ ػّ  هـٍّ ّ 

 ثغًَْ اف هیبى میبٍ پْمتبى اف ىؼت فقـ امبمب اف صْْؿ ػؿ هؼؿمَ هضـّم ُنتٌؼ. 

هب ثدْؿ ّیژٍ ًَ ػّمتؼاؿ هـػم میبٍ پْمت ُنتین ّ ًَ هغبلف  مهیهبٍ پهْمهتهبى.  ههب مهیهبٍ 

پْمت ؿا اًنبًی هی ػاًین کَ ثبیؼ عؼالت   ّ هنبّات ػؿ هْؿػ آًِب هبًٌؼ ُهوهَ ىهِهـًّهؼاى 

ؿعبیت ىْػ.  اهب تٌتین چگًْگی ؿاثدَ فـػی ّ ارتوبعی هیبى میبٍ پْمتبى ّ مایؼپْمتبى 

 القاهب ًویتْاًؼ اهـ مْمیبلینن ّ مْمیبلینتِب  ثبىؼ. 
 

مْمیبلینن رْاة ُوَ مْاالت فًؼ ی ثيـی ؿا ثب عْػ ثَ ُوـاٍ ًهؼاؿػ. اههب مهْمهیهبلهیهنهن 

ثؼّى چْى ّ چـا چـاغ ؿاٍ ُوَ پیچ ّ عن ُبی ؿاٍ ؿُهبیهی ُهوهَ اًنهبًهِهب اف ُهـ ؿًهک 

 پْمت اف ػمت امتخوبؿ اًنبًی ػیگـ ثب ُـ ؿًک پْمت هیجبىؼ. 

 
 

 ح ْق هعلومى بَ  ِذٍ چَ کس  اد ؟ 

ػؿ صکْهت مْمیبلینتی صقْق قْبتم هعلوبى ّ هخال پلیل کَ ًقو هنتهقهیهوهی ػؿ دْال: 

 تْلیؼ ثعِؼٍ ًؼاؿًؼ چگًَْ تبهیي هیيْػ؟

عیلی مبػٍم صقْق ّ یب ُقیٌَ  ـٍّ ُبی ارتوبعی کَ ىوهب ًهبهيهبى ؿا ؽکهـ کهـػیهؼ پمد : 

تْمٔ ُوَ کنبًی کَ اف ایي عؼهبت ثِـٍ هیجـًؼ تبهیي عْاُؼ ىهؼ. کهبؿ هـاى ههتهيهکهل ػؿ 

صکْهت مْمیبلینتی ثب کْتبٍ کـػى ػمت ثِـٍ کيی ّ امتخوبؿ تْویهي عهْاُهٌهؼ کهـػ کهَ 

اعْبی ربهعَ اؿفه ّاقعی ّ توبم ّ کوبل کبؿ عْػ  ؿا ػؿیبفت ػاؿًؼ ّ ػؿ قؼم ثعهؼ ثهبیهؼ 

ثِبی عبػالًَ  ّ ّاقعی عؼهبت هْؿػ امتابػٍم تْمٔ ىِـًّؼاى پـػاعت ىهْػ. ایهي ًهقهيهی 

 امت تٌتین آى ثعِؼٍ  ػّلت مْمیبلینتی عْاُؼ ثْػ. 

 

 چزا سًمى کمر ه  کٌٌذ ّ هزداى ب  مر ه ومًٌذ؟

چـا فًبى ثدْؿ فقایٌؼٍ اف کبؿُبی عبًَ ػّؿی هی کٌٌؼ ّ ثَ ػًجبل ىسل ُنتٌؼم ػؿ دْال: 

هقبثل فـٍت ُبی ىسلی ثـای هـػاى کن ّ کوتـ هیيْػ. ػؿ صبلیکَ ایي هـػُب ُنهتهٌهؼ کهَ 

 ثبیؼ امتغؼام ثيًْؼ. 
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فًبى ثـای تبهیي فًؼ ی ثَ ُوبى ىـایٔ ّ هلقّهبت ًیبف ػاؿًؼ کَ ُـ هـػی ثَ آى جْاب: 

ًیبف ػاؿػ. ی  فى عبًْاػٍ فصوتکو کَ ُیچ ػاؿایی ػؿ ثنبٓ ًؼاؿػ ثـای تهبههیهي عهْػ ػّ 

 ؿاٍ ثیيتـ ًؼاؿػم یب افػّادم یب ی  ىسل ػمت ّ پب کٌؼ.  

ثب تْمعَ ًتبم مـهبیَ ػاؿی پیؼا کـػى ی  ىسل ثب ػمتوقػ کبفی ّ ّهوهبًهت اػاههَ کهبؿی 

کَ ی  هـػ کبؿ ـ ثتْاًؼ عبًْاػٍ ؿا تبهیي کٌؼ ػىْاؿ ّ ػىْاؿتـ ىهؼٍ امهت. ایهي ىهـایهٔ 

 فًبى ؿا چَ قجل اف افػّاد ّ چَ اف ػؿّى عبًْاػٍ ؿّاًَ ثبفاؿ کبؿ مبعتَ امت.

هْقعیت فًبى آًِب ؿا ّاػاؿ ثَ پؾیـه ػمتوقػ کهوهتهـ ههیهکهٌهؼ ّ ایهي ُهوهبى چهیهقی امهت 

کبؿفـهبی صـیٌ ثؼًجبل آى امت. ثٌبثـایيم فًبى ًینتٌؼ کَ اىتسبل ؿا ثـای هـػاى ػىْاؿ 

هی کٌٌؼ. آًِب تٌِب کبؿی ؿا اًزبم هی ػٌُؼ کَ ثبیؼ اًزبم ػٌُؼ تب تضهت ىهـایهدهی کهَ ّرهْػ 

 ػاؿػ فًؼ ی کٌٌؼ.

ایي ًتبم مـهبیَ ػاؿی امتم ثب قبًْى آٌُیي ػمتوقػُبیو ػؿ رنتزْی ػائن ثهـای کهبُهو 

ػمتوقػُب فًبى ؿا ثزب هـػاى ثکبؿ هیگیـػم ُوقهبى ػؿ رنتهزهْی ًهیهـّی کهبؿ اؿفاًهتهـ 

 چين ٓو  ثَ کبؿ کْػکبى ًیق ػّعتَ امت.

 

ىوب ػؿ ایي ایؼٍ اىتجبٍ هی کٌیؼ کَ هـػاى کنبًی ُنتٌؼ کَ ثبیؼ  امتغؼام ىًْؼ. ًهَ ههـػاىم 

ًَ  فًبى ّ ًَ کْػکبى ًجبیؼ ػؿ ثٌؼ مْػرْیی مـهبیَ ثکبؿ  ـفت ىًْؼ. ایي مینتن ثهـػ هی 

کبؿ هقػی امت کَ ثبیؼ هلسی  ىْػ ّ تهب آى فههبى ثهبیهؼ کهبؿفهـههب ؿا ّاػاؿ ثهَ پهـػاعهت 

ػمتوقػ کبهل ثَ کبؿ ـاى چَ فى ّ چَ هـػ ًوْػ. ایي هجبؿفٍ ای امت کَ مهْمهیهبلهیهنهتهِهب 

 ىوب ؿا ثَ ػعبلت ػؿ آى ػعْت هیکٌٌؼ. 

 
 

 کطمّرس کْچ  ّ سه ي اّ.

هي هبل   ی  قدعَ  فهیي کيبّؿفی ُنتن کَ ثهب کهبؿ عهْػ فًهؼ هی عهبًهْاػٍ ؿا دْال: 

تبهیي هیکٌن. آیب ػؿ صکْهت مْمیبلینتی هبلکیت قدعَ فهیي هي ثب هٌبف  هلی ػؿ تهٌهبقهِ 

 عْاُؼ ثْػ؟ ػّلت رؼیؼ ثب فهیي کيبّؿفی هي چَ عْاُؼ کـػ؟

ىوب ثبیؼ تْرَ ػاىتَ ثبىیؼ کَ ایي فهیي ًینت کَ فًؼ ی ىوب تبهیي هی کٌؼم اهب ایهي پمد : 

ًیـّی کبؿ اعوبل ىؼٍ ثَ فهیي امت کَ اف ىوب صوبیت هی کٌؼ. ا ـ ىوب فقٔ آًقهؼؿ فههیهي 

ػاؿیؼ کَ ىوب ّ عبًْاػٍ تبى هی تْاًیؼ اف آى ثـای ثِـٍ  یـی امتابػٍ کٌیؼم ّ آى فههیهي ؿا 

ثَ ْٓؿ کبهل ثب ًیـّی کبؿ عْػ ّ عبًْاػٍ تبى کيت کٌیؼم ػلیلی ػال ثـ تٌبقِ ثهب "ههٌهبفه  
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هلی" )صبل ثَ ُـ هعٌی کَ ػؿ مْال ثَ آى اىبؿٍ ىؼٍ امت( ًویتْاًهؼ ّرهْػ ػاىهتهَ ثهبىهؼ. 

 هگـ ایٌکَ ثدْؿ ًبعْػآ بٍ اف ًیـّی کبؿ اعْبي عبًْاػٍ ثِـٍ  ـفتَ ىْػ. 

اصتوبال هتْرَ ىؼٍ ایؼ کَ کيبّؿفاًی ُنتٌؼ کَ ثَ تْاًبیی عْػ ػؿ کنت ػؿآهؼ افتغبؿ ههی 

کٌٌؼم ؿاف هْفقیت ىبى ػؿ ایي ّاقعیت ًِاتَ امت کَ چٌؼ پنـک رْاى ّ یهب کهبؿ ثهی ارهـ 

 ُونـاى آًِب ثغو ثقؿ ی اف کبؿ ؿا ثـ ػّه هیچـعبًٌؼ.  

 

ثب ایي صبلم ا ـ اظِبؿات ىوب ػؿمت ثبىؼم ثَ  اصتوبل قـیت ثَ یقیي کنی ثب ىوب ّ فههیهي 

ىوب کبؿی ًغْاُؼ ػاىت. اصتوبل ثنیبؿ قْیتـ آى امت کَ ىهوهب کيهبّؿفی ههٌهقّی "ته  

امجَ" عْػ ؿا ثَ ًا  ىـاکت ػؿ تعبًّی ُبی تْلیؼی ػؿ هضل ؿُب کٌیؼم چهـا کهَ ُهن کهبؿ 

کوتـی ؿا اف ىوب هیدلجؼ ّ ُن تهْلهیهؼ آى ثهیهيهتهـ امهت. آًهچهَ هنهلهن امهت ػؿ صهکهْههت 

مْمیبلینتی ایي عْػ ىوب ُنتیؼ کَ ثٌب ثَ هَبلش هنتقین عْػ ههٌهيهبو قهْاًهیهي ّ ههقهـؿات 

ارتوبع عْاُیؼ ثْػ ّ ًَ ایٌکَ فًؼ ی ّ هٌبف   ربهعَ ثبفیچَ مْػرْیهی یه  هيهت اًهگهل 

 مـهبیَ ػاؿ ثبىؼ. 

 
 

 

 طب ع  اًسمى ّ   ب یزد بَ دو  کمپ امل سن

چَ تْویٌی ّرْػ ػاؿػ کَ صکْهت ًْپبی مْمیبلینتی ػؿ ههقهبثهل ًهیهـُّهبی فعهن دْال: 

عْؿػٍ صکْهت مـهبیَ ػّام ثیبّؿػ. صکْهت مـهبیَ ثعؼ اف مبلِب ػاؿای اهکبًبت فهـاّاى 

امت ّ ثغًَْ ٓجیعت اًنبًِب ّ ثـػاىتِب ّ عبػات ّ افکبؿ آًِب ٌُْف ػؿ ؿّال  هؾىهتهَ 

 ربى مغتی هیکٌؼ ّ ثبقی امت. 

ىوب ثَ ْٓؿ رؼی ػؿ ایي فـُ اىتجبٍ هی کٌیؼ کَ ٓجیعت اًنبى ػؿ  هؾىهتهَ ثهبقهی پمد : 

هی هبًؼ. ٓجیعت اًنبى تضت تبحیـ  ـایو ّ فبکتْؿُبی هتابّت  ّ تضت تبحیـ هضهیهٔ عهْػ 

ثَ ْٓؿ هؼاّم ػؿ صبل تسییـ امت. ٓجیعت ىوب ُوبى ًینت کَ فهبًی  ًْفاػ ثْػیهؼم ّقهتهی 

ثینت مبل ثقؿ تـ ثْػیؼم کَ اهـّف امت. افقایو ػاًو ّ تزـثَ ثبعج ههی ىهْػ کهَ ُهـ 

ًنل ػؿ هبُیت عْػ ثب ًنل پیيیي هتابّت ثبىؼ. ا ـ چَ تسییـات تعییي کهٌهٌهؼٍ ثنهیهبؿ کهٌهؼ 

ٍْؿت هیگیـػ ّ تيغیٌ آًِب ػىْاؿ امتم  ثب ایي صهبل ههب ههی ػاًهیهن کهَ ُهْیهت یه  

 آهـیکبیی قـى ثینتن کبهال افاًنبًِبی ّصيی هبقجل تبؿیظ چقؼؿ هتابّت امت.  

ُوَ چیق تسییـ هی کٌؼ. ػًیبُبی رؼیؼ یکی ثعؼ اف ػیگـی هتْلؼ هیيًْؼم اف ٓهـیهق ػّؿاى 

ىیـعْاؿ ی  ؿاٍ ثَ رلْ ثبف هیکٌٌؼم ٍضٌَ مبف فًؼ ی ربهعَ هیيًْؼ  تهب ػؿ ًهِهبیهت ػؿ 

 تَبػم ثب ًیـّی تبفٍ تـ ّ قْی تـ اف عْػ ػؿ کتبثِبی تبؿیظ ًبپؼیؼ ىًْؼ. 
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اػعب ًویکٌن کَ  تسییـ ثعؼی ػؿ مبعتبؿ ارتوبعیم ی  ىجَ اًنبًِب ؿا ثب عْػ ُوـاٍ عْاُهؼ 

مبعت. اهب هعقْل امت کَ فـُ کٌین ُـ چَ ؿاثدَ ثِتـ ّ عبػالًهَ تهـی ثهـقهـاؿ ىهْػم 

ثغت آى ػؿ تسییـ تلقیبت عوْههی ّ ههقهجهْلهیهت آى ثهیهيهتهـ عهْاُهؼ ثهْػ. تهـػیهؼی ًهیهنهت  

مـًگًْی صکْهت تخجیت ىؼٍ مـهبیَ ػاؿی ثَ هـاتت ثیيتـ اف آى ْٓل عهْاُهؼ کيهیهؼ تهب 

پل اف ی  ثبؿ لسْ آى اف ظبُـ ىؼى هزؼػ اّ رلْ یـی کٌؼ. رٌک ثهـای لهسهْ  صهکهْههت 

پبػىبُبى ػؿ ایي کيْؿ مبلِبی ْٓالًی اػاهَ ػاىت تب ثـای ُهوهیهيهَ  ثهـآى ًهقهدهَ اتهوهبم 

ثگؾاؿػ. رٌک علیَ ثـػ بى قؼین ىبهل رٌک ُهبی ٓهْالًهی تهـ ىهؼ ّ ایهٌهجهبؿ ثهـػٍ ػاؿی 

کبؿهقػی ؿا ًویيْػ پیو ثیٌی کـػ چٌؼ مبل ْٓل  عْاُؼ اًزبهیؼم اههب ثهـای ُهوهیهيهَ اف 

  ـػى ثبف عْاُؼ ىؼ. توؼى اًنبًی ثَ موت رلْ صـکت هیکٌؼم ثَ رلْ ّ ًَ ثَ عقت!

 

 کمریزاى درکٌذى چمٍ ّ آهْسیمراى درهذارص.

ػؿ مغٌـاًی ی  هـّد مْمیبلینتی ىٌیؼم کَ ػؿ تعبًّی مْمیبلینتی  کهبؿ هـاى دْال:  

ىبغل ػؿ صـفَ ُبی مغت ّ عدـًبک هخل صاـ ّ هعؼى اف ػمتوقػ ثهیهيهتهـی ثهـعهْؿػاؿ 

عْاٌُؼ ىؼ ّ یب آًِب هيوْل مبعت کبؿ کوتـ عْاٌُؼ ثْػ. آیب ایهي مهیهبمهت ثهبعهج کهبُهو 

اؿفه ّ کبُو تعؼاػ رْیٌؼ بى کبؿُبیی هخل هعلوی ًوی ىْػ؟ آیب پبػاه  ًیـّی کبؿ غیهـ 

هبُـ یب کبؿ ثیيتـ ثؼًیم اًگیقٍ رْاًبى ثـای صـفَ ُبی  ًیبفهٌؼ ثَ تضَیهالت ثهبالتهـ ؿا 

ػچبؿ لدوَ ًوینبفػ؟ تضت ًتبم کًٌْی حـّت فـػی ًاْؽم قؼؿت ّ هْقعیت ارتهوهبعهی ههی 

ػُؼ. ا ـم تضت مْمیبلیننم تعقیت حـّت ؿُب ىْػم ُؼ  فـػ  چَ عْاُؼ ثهْػ ّ اعْهبی 

 ربهعَ ثـای چَ تاله عْاُؼ کـػ؟

 

ُـ کؼام اف عؼهبت ارتوبعی  ثبیؼ ثب تْرَ ثَ ههیهقاى ًهیهـّی کهبؿ ٍهـ  ىهؼٍ ػؿ پمد : 

 اًزبم آى پبػاه ثگیـػ. 

ًگـاًی  ىوب ػؿ هْؿػ ًْع کبؿ ّ پبػاه هـثَْٓ ؿیيَ ػؿ  تَهْؿ غهلهٔ اف  آههْفه ّ 

تضَیالت ػاؿػ. آهْفه ّ تضَیالت هزوْع آى ػاًهو ّ ههِهبؿت امهت کهَ ػؿ عهؼههت  

فًؼ یم آفاػی ّ  ىبػی ثيـی ثکبؿ  ـفتَ هیيْػ. ػلیلی ًؼاؿػ تضَیالت الفم ثهـای یه  

 کبؿ ـ صاـ چبٍ کوتـ اف تضَیالت ی  کتبثؼاؿ ّ یب ی  امتبػ فثبى التیي ثبىؼ.  

 

تضَیالت  ّاقعی ػؿ آهْفه ّ ػؿ پـّؿه عْالت ّ صْاك ّ ُوچهٌهیهي ػؿ آههْفه ّ 

تْمعَ ؽُي تيکیل ىؼٍ امت. ا ـچَ آهْفه ی  کبؿ ـ صابؿی هوکي امت تب صؼ فیهبػی 

 عْالًی تـ اف هيبغل ًْع ػیگـ ثبىؼم اهب اؿفه ارتوبعی کبؿ آًِب یکنبى عْاُؼ ثْػ.
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ثـتـی هيبغلم ّ امبمب تقنین هيبغل ثَ یؼی ّ فکـی ؿیيَ ػؿ ربهعَ ٓهجهقهبتهی ػاؿػ کهَ 

ُویيَ کبؿُبی ثؼًی ّ عْالًی ثـای ٓجقهبت پهبیهیهي ههقهـؿ ىهؼٍ امهت. ػؿ یه  اًهقهالة 

مْمیبلینتی ثب ثِن ؿیغتي هاِْم ثبالػمت ّ اىـا  کل ایي تقنیوبت ثهِهن عهْاُهؼ ؿیهغهت.  

 ىـافت کبؿی ربی اىـافیت کبؿی ؿا عْاُؼ  ـفت.

 

ػؿ مینتن ّاؿًَّ اهـّف ُوَ ثؼًجبل حـّت ُنتٌؼ چـا کَ ثب آى معبػت ّ آمبیو ؿا ثهـای 

 فـػ عْػ ثغـػم ثب آى ثتْاًؼ فًؼ ی ػیگـاى ؿا ثـای معبػت ّ آمبیو عْػ ثکبؿ ثگیـػ. 

ًتن مْمیبلینتی ربهعَ اف ُوبى قؼم ُبی اّل ىـایٔ کبؿ ّ فًؼ ی تْلیؼ کٌهٌهؼ هبى ّاقهعهی 

ؿا ثِجْػ هیجغيؼم اًگیقٍ کبؿ ّ عالقیت ؿا ثوـاتت افقایو هیؼُؼم ثهب کهْتهبٍ کهـػى ػمهت 

اًگل ُبی مْػرْم فًؼ ی ثِتـ ّ ًزیت تـی ثَ تْلیؼکٌٌؼٍ عْاُؼ ػاػ. ُؼ  ّاقهعهی  ثيهـ 

 کبهل تـیي ّ آفاػتـیي فًؼ ی هوکي امت. 

 

ثـای  تَْؿ مْمیبلینن ػؿ عول الفم امت ایؼٍ ُبی ػؿّغیي هـثْٓ ثهَ ُهوهَ چهیهقم اف  

رولَ ًال تضَیلم ػاًوم کبؿم پبػاه ّ هْقعیت ارهتهوهبعهی  ؿا کهَ اف ٓهـیهق قهـى ُهب 

ىبههل -صکْهت هجتٌی ثـ ثـػ ی اًنبًِب آهْفه ػاػٍ ىؼٍ اًؼم ؿا کٌبؿ ثگؾاؿین. مْمیبلینن 

 ی  فکـ رؼیؼ ّ ُوچٌیي ی  ؿاٍ رؼیؼ ثـای فًؼ ی فـػی ّ ارتوبعی امت.
 

 آرهمى دْد مل ساي 

 آیههب مههْمههیههبلههیههنههت ُههب ثههَ ثههـاثههـی هههدههلههق ُههوههَ هههـػم اعههتههقههبػ ػاؿًههؼ.دززْال: 

 

تَْؿ هعوْل اف ثـاثـی کبهل ػؿ هیبى  تعؼاػ اف هـػم ثَ هعٌبی آى امت  کَ ُهوهَ پمد : 

آًِب ثبیؼ  ػاؿای هْقعیت هيبثَ ّ یکنبى ثبىؼ. مْمیبلینتِب هی ػاًٌؼ کَ ایي ُن غیـههوهکهي 

امت ّ ُن ًبهدلْة. آؿهبى مْمیبلینت ایي ًینت کَ ُوَ هـػمم ته  ثهَ ته م  ػؿ ُهـ 

هْؿػ عبً  یکنبى ثبىٌؼم ثلکَ هنبلَ اٍلی آًزبمت کَ ُوَ هـػم فـٍهت ثهـاثهـ ثهـای 

 امتابػٍ اف فهیيم هبىیي آالت ّ توبم ّمبیل اهـاؿ هعبه ؿا ػؿ اعتیبؿ ػاىتَ ثبىٌؼ.

هب اًتتبؿ ػاؿین هـػم اف ًتـ ظـفیت هتابّت ثبىٌؼ. ملیقَ ُبم امتعؼاػم ظـفیت م ههّْه  

 یـیم ّ ثنیبؿی چیقُبی ػیگـ ثیي اًنبًِب ّ الگْی فًؼ ی افـاػ هٌزـ ثهَ  تهاهبّت ُهبی 

رؼی هیبى آًِب هیگـػػ. ُـ چقؼؿ ایي تابّت ُب ٓجیعی ّ قبثل قجْل ثبىؼ کهَ ُنهتم   اههب 

قؼؿ هنلن غیـ قبثل قجْل امت کَ کل یب کنبًی ػؿ ىـایٔ لْکل غلت ثهقًهٌهؼ ػؿ صهبلهیهکهَ 

 ثغو ػیگـ ػمت ثگـیجبى فقـ ثبقی ثوبًٌؼ.



 مْمیبلینن ّ مْمیبلینتِب 08صفحه   

 

اف ٓـ  ػىوٌبى هب ىٌیؼٍ هیيْػ کَ ُؼ  مْمیبلینن فقیـ ىؼى تؼؿیزی ُوَ ههـػم امهت.  

ایي ػىوٌبى هب عْػ ؿا ثهَ صهوهبقهت ههیهقًهٌهؼ. اههب ثهغهيهی اف صهـفيهبى صهقهیهقهت ػاؿػ. ههب 

مْمیبلینتِب اعالم  هیؼاؿین ثب صؾ  اهتیبفات ٓجقبت ثبال مدش فًؼ ی اًهگهلهی آًهِهب ؿا ثهَ 

فیـ عْاُین کيیؼم ّ ایي اقؼام تؼؿیزی ًغْاُؼ ثْػ. هب مْمیبلینتِب آویٌهبى ػاؿیهن حهـّت 

تْلیؼ ىؼٍ تْمٔ کبؿ ـاى ثب صؾ   مِن  اًگلِبی ٓجقبت ثبال ثـای ؿفهبٍ ّ آمهْػ هی ههـػم 

 فصوتکو کبفی عْاُؼ ثْػ. ّ ایي تبفٍ ىـّع کبؿ هب امت.

 

اربفٍ ًؼُیؼ کَ ػىوٌبى  ٓجقَ کبؿ ـ آؿهبى مْمیبلینن ؿا ثَ اػعهبُهبی  ههي ػؿ آّؿػی ّ  

هنغـٍ "یکنبى  مبفی" )ػؿ عْؿاکم پْىبکم فینت ّ تاهـیهضهبت ّ پهْىهبک ّ غهیهـٍ( 

ًقّل ػٌُؼ. ػؿ صبلیکَ ایي ُؼ  اعالم ىؼٍ ّ رٌبیتکبؿاًَ ثْؿژّافی امهت کهَ ثهب اعهوهبل 

ػمتوقػُبی ًبفل ُوَ ُنت ّ ًینت هیلیًِْب کهبؿ هـ ؿا ثهب فهقهـ ّ مهاهـٍ ُهبی عهبلهی ّ 

 ُب  ػؿ ُن ثکْثؼ.   اؿفاًتـیي هضَْالت ّ ػؿ ثنیبؿی هْاؿػ ثب فثبلَ ُب ّ ػؿ فثبلَ ػاًی

 آًچَ مْمیبلینتِب هی عْاٌُؼ عؼالت کبهل امتم ًَ یکنبًی کبهل. 

 


