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الفبای بورس اوراق بهادار ایران
تاریخچه پیذایش بورس در جهان

ًٔ٘ ٠ثٞضؼ ٗ ٖ١ثْ ١ط ًٔ٘٠اي ،زاضاي يي پيكي٠ٜي تبضيري اؾت .ثطاي ٗثبّ ٝاغٟي ثبٛي اظ آٛدب پسيس آٗس ً٠
زض اضٝپب اكطاز ثطاي اٛدبٕ ٗجبزالت پٓٞي ذٞز ضٝي ٛيٌ٘ت١بي ٗيسا١ٙبي هسي٘ي ٗيٛكؿتٜس  ٝپ١ّٞبي ذٞز ضا
ٗجبزٓٗ ٠يًطزٛس .اظ آٛدب ًٓ ٠ـت "ثٜي" زض ظثب ٙايتبٓيبيي ثٗ ٠ؼٜي ٛيٌ٘ت اؾت .ثؼس١ب ٗطاًعي ًٝ ٠ظيل٠ي
اٛدبٕ ٗجبزالت پٓٞي ضا ثط ػ٢سُ ٟطكتٜس ث ٠ثبٛي ٗؼطٝف قسٛس.ثُ ٠لت ٠اؿٔت ًبضقٜبؾب ،ٙتبضيرچ ٠پيسايف ٝاغٟ
ثٞضؼ  ٖ١ث ٠هط ٙپبٛعزٗ ٖ١يالزي ثبظ ٗيُطزز .زض آ ٙظٗب ،ٙثبظضُبٛبً ٝ ٙؿج٠ي ق٢طي ثٛ ٠بٕ
«ثٞضُٝغ )»(Brugesزض ق٘بّ ؿطثي ثٔػيي ،زض ٗيساٛي ثٛ ٠بٕ «تِطثٞضؼ )»(TerBeurzeزض ٗوبثْ ذب٠ٛي
ثعضٍظازٟاي ثٛ ٠بٕ «ٝاٛسِض ثٞضؼ» خ٘غ ٗيقسٛس  ٝذطيس  ٝكطٝـ ٗيًطزٛس.اظ آ ٙتبضيد ث ٠ثؼس ٌٗب١ٙبيي ً٠
ٗطزٕ زض آٛدب ذطيس  ٝكطٝـ ٗيًطزٛـس ،ث ٠ثٞضؼ ٗؼطٝف قسٛـس.زض آ ٙظٗب ،ٙايٌٗ ٚب١ٙب اظ ٛظٖ  ٝاًٛجبٌ
ذبني ثطذٞضزاض ٛجٞز ١ ٝط ًؽ ٗيتٞاٛؿت زض آٛدب ث ٠كؼبٓيت ثپطزاظز ،اٗب ثٗ ٠طٝض ظٗب ٝ ٙضكت٠ضكتٛ ،٠ظٖ ٝ
اًٛجبٌ ذبني زض ايٌٗ ٚب١ٙب حبًٖ قس؛ ثٛ ٠حٞي ً ٠پؽ اظ ٗستي ،كوٍ ثبظضُبٛب ،ٙنطاكب ٝ ٙزالال ٙثٞزٛس ً٠
اخبظ ٟزاقتٜس زض ايٌٗ ٚب١ٙب ذطيس  ٝكطٝـ ًٜٜس .زض ُصض ظٗب ،ٙتبالض١بي ٗؿوق ثٞضؼ قٌْ ُطكت  ٝثبظضُبٛبٙ
ً ٠تب پيف اظ آ ،ٙزض ٞ١اي آظاز ذطيس  ٝكطٝـ ٗيًطزٛس ،ثطاي ذطيس  ٝكطٝـ ث ٠اي ٚتبالض١ب ٗيضكتٜس .زض
ثؿيبضي اظ ٜٗبثغ ػٔ٘ي  ٝتبضيري ،ظٗب ٙآؿبظ ثً ٠بض تبالض١بي ٗؿوق ثٞضؼ ضا ث ٠ػٜٞا ٙتبضيد ضؾ٘ي تأؾيؽ
ثٞضؼ زض زٛيب ٗؼطكي ٗيًٜٜس ،اُطچ٘١ ٠بُٞٛض ًُ ٠لتيٖ ،پيكي ٠ٜآ ٙث ٠هجْ اظ آ ٙتبضيد  ٝث ٠هط ٙپبٛعزٖ١
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ٗيالزي ثطٗيُطزز.اٗب ثبظضُبٛب ٙزض اي ٚتبالض١بي ٗؿوق  ٠ً-ث ٠ثٞضؼ ٗؼطٝف قسٛس -چ ٠چيعي ضا زاز  ٝؾتس
ٗيًطزٛس؟ ثطاي تٞييح زض ايٚثـبض ،ٟاثتسا ثبيس ٗل ٕٞ٢زيِطي ضا تٞييح ز١يٖ؛ ٗلٗٞ٢ي ثٛ ٠بٕ قطًت ؾ٢بٗـي .
زض ظٗب١ٙبي ُصقت ،٠ثبظضُبٛبٞ٘١ ٙاض ٟث ٠زٛجبّ آ ٙثٞزٛس تب يطض  ٝظيب١ٙبي احت٘بٓي ٛبقي اظ تدبضت ذٞز ضا
ًب١ف زٜ١س .قطاًت ،ضا١ي ثٞز ًٗ ٠يتٞاٛؿت ضيؿي ًؿت ً ٝبض آ٢ٛب ضا ًب١ف ز١س؛ چ ٙٞثب قطييقسٛس
چٜسي ٚكطز زض يي ًؿت ً ٝبض ،ؾٞز  ٝظيب١ٙبي احت٘بٓي آً ٙؿت ً ٝبض ثي ٚقطًب توؿيٖ ٗيقس .اي ٚتدطث،٠
ث ٠تسضيح ث ٠تكٌيْ قطًت١بي ؾ٢بٗي ٜٗدط قس .زض اي ٚقطًت١ب١ ،ط يي اظ قطًب ثٛ ٠ؿجت ؾ٘٢ي ً ٠زض
قطًت زاقت ،زض ٜٗبكغ  ٝيب يطض١بي احت٘بٓي قطًت ؾ٢يٖ ٗيقس.آٝي ٚقطًت ؾ٢بٗي ثب ٛبٕ «ٗبؾٌُِٞي »
)(Muscovyزض ؾبّ ٗ 3551يالزي ،ثب ٗكبضًت ػسٟاي اظ تدبض زض ضٝؾيـ ٠ايدـبز قسُ .ؿتطـ ٗجبزالت
تدبضي زض خ٢بٛ ،ٙيبظ ث ٠ؾطٗبي١٠بي ثيكتـط  ٝقطًبي ثيكتطي ضا آقٌبض ًطز .پيسا ًطز ٙقطًبي ٗتؼسز ثطاي
ؾطٗبيُ٠صاضي زض يي ًؿت ً ٝبض ،ثٗ ٠طاًعي ٛيبظ زاقت ً ٠ثتٞاٛس زض ٝاهغ ثي ٚزاضٛسُب ٙؾطٗبيٗ ٝ ٠توبييبٙ
ؾطٗبي ،٠اضتجبٌ ثطهطاض ًٜس .ايٗ ٚطاًع ،ثٛ ٠بٕ «ثٞضؼ» ٗؼطٝف قسٛس .قطًت١ب ثب كطٝـ ؾ٢بٕ ذٞز زض ثٞضؼ ،زض
ٝاهغ ؾطٗبيُ٠صاضا ٝ ٙقطًبي ثيكتطي ضا ثطاي ٗكبضًت زض ًؿت ً ٝبض ذٞز ،پيسا ٗيًطزٛس.زض ثرف هجْ ،ث٠
تبضيرچ ٠پيسايف ٝاغ ٟثٞضؼ ٘١ ٝچٜي ٚتأؾيؽ ثٞضؼ زض خ٢ب ٙپطزاذتيٖ ُ ٝلتيٖ ً ٠آٝي ٚثٞضؼ خ٢ب ،ٙزض
اٝايْ هط١ ٙلسٗ ٖ١يالزي ،زض آٗؿتطزإ ٜٔ١س تأؾيؽ قس  ٝآٝي ٚقطًتي  ٠ً ٖ١ؾ٢بٗف ضا زض اي ٚثٞضؼ
ػطيً ٠طزً٘ ،پبٛي ٜ١س قطهي ٛبٕ زاقت .اٗب ثٞضؼ زض ايطا ،ٙچِ ٠ٛٞقٌْ ُطكت؟ُٗبٓؼبت آٝي ٠زضثبض ٟتأؾيؽ
ثٞضؼ زض ايطا ،ٙث ٠ؾبّ ١3135دطي ق٘ؿي ثط ٗيُطزز .زض اي ٚؾبّ ،كطزي ثٔػيٌي ثٛ ٠بٕ "ضاٞٓ ٙتطكِٔس" پؽ
اظ اٛدبٕ ُٗبٓؼبت ُؿتطز ٟزضثبضٟي تأؾيؽ ثٞضؼ زض ايطا ،ٙاؾبؾٜبٗ٠ي زاذٔي ثٞضؼ ضا ت٢ي ٝ ٠ثٗ ٠ؿئٞالٙ
ايطاٛي اضائً ٠طز ،اٗب ثب تٞخ ٠ث ٠قطايٍ آ ٙظٗبٝ ٝ ٙهٞع خ َٜخ٢بٛي ز ،ٕٝػ٘ال ٗٞيٞع ثطضؾي  ٝتأؾيؽ ثٞضؼ
زض ايطا ٙثيف اظ  55ؾبّ ث ٠تأذيط اكتبز.ثبالذط ٟزض ؾبّ ً٘ ،3133يؿيٛٞي زض ٝظاضت ثبظضُبٛي  ٝثب حًٞض
٘ٛبيٜسُبٝ ٙظاضت زاضاييٝ ،ظاضت ثبظضُبٛي  ٝثبٛي تٞؾؼ٠ي نٜؼتي ٗ ٝؼسٛي ايطا ٙتكٌيْ ٞٗ ٝاكوتٛبٗ ٠آٝي٠
تأؾيؽ ثٞضؼ ؾ٢بٕ زض ايً٘ ٚيؿي ،ٙٞتٜظيٖ قس.زض اٝاذط ٘١ب ٙؾبّ يؼٜي ؾبّ ١ ،33يأتـي اظ ثٞضؼ ثطًٝؿْ
ث ٠ؾطپطؾتي زثيطًْ اي ٚثٞضؼ ثطاي ٗكبضًت زض ضاٟاٛساظي ثٞضؼ ايطا ،ٙثً ٠كٞضٗب ٙزػٞت قسٛس  ٝثبالذطٟ
پؽ اظ چ٢بض ؾبّ ،زض ؾبّ  3135هب ٙٞٛتكٌيْ ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض زض ٗدٔؽ تهٞيت  ٝثطاي اخطا اظ ؾٞي ٝظاضت
اهتهبز ث ٠ثبٛي ٗطًعي اثالؽ قس .حسٝز ييؾبّ ثؼس اظ اثالؽ هب ٙٞٛتكٌيْ ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض ،زض پبٛعز ٖ١ثٚ٘٢
ٗب ٟؾبّ  ،3131ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض ت٢طا ٙثب اٛدبٕ چٜس ٗؼبزٓ ٠ثط ضٝي ؾ٢بٕ ثبٛي تٞؾؼ٠ي نٜؼتي ٗ ٝؼسٛي ً٠
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ثعضٍتطيٗ ٚدت٘غ ٝاحس١بي تٓٞيسي  ٝاهتهبزي زض آ ٙتبضيـد ث ٠ق٘بض ٗيضكت ،ثَٞ ٠ض ضؾ٘ـي كؼبٓيت ذٞز ضا
آؿبظ ًـطز.ثٞضؼ ايطا ٙزض تبضيد  35ؾبٓ ٠كؼبٓيت ذٞزٞ٘١ ،اض ٟكطاظ  ٝكطٝز١بي ثؿيبض ظيـبزي ضا تدطثً ٠طز ٟاؾت،
اٗب قبيس ثتٞاُ ٙلت يٌي اظ ٖٗ٢تطي ٚتحٞالت تبضيد ثٞضؼ ايطا ،ٙتأؾيؽ هب ٙٞٛخسيسي تحت ػٜٞا ٙهب ٙٞٛثبظاض
اٝضام ث٢بزاض زض ا ّٝآشض ؾبّ  3133ثٞز ٟاؾت ً ٠ي٘ ٚضكغ ثطذي ٛبضؾبيي١ب ٞٛ ٝاهم ٗٞخٞز زض هب ٙٞٛآٝي،٠
ظٗي ٠ٜتٞؾؼُ ٠ؿتطز ٟثٞضؼ زض ايطا ٙضا كطاً ٖ١طز .ثطاؾبؼ اي ٚهب ،ٙٞٛثرف ٛظبضتي ثٞضؼ اظ ثرف١بي
ػ٘ٔيبتي آ ٙتلٌيي قس ،ث ٠ايٗ ٚؼٜب ً ٠ؾبظٗبٛي ث ٠ػٜٞا ٙؾبظٗب ٙثٞضؼ  ٝاٝضام ث٢بزاض ،ث ٠ػٜٞا٢ٛ ٙبز ٛظبضتي
ثٞضؼ تكٌيْ قس .ؾبظٗب ٙثٞضؼ ً ٠ذٞز تحت ٛظبضت قٞضايي ث ٠اؾٖ قٞضاي ػبٓي ثٞضؼ كؼبٓيت ٗيًٜس،
ٝظبيق ٗتؼسزي زاضز ً ٠يٌي اظ ٖٗ٢تطيٝ ٚظبيق آ ،ٙتأؾيؽ ٛ ٝظبضت ثط ػٌ٘ٔطز ثٞضؼ١بي ٗرتٔق
اؾت.اٗطٝظ ،چ٢بض ثٞضؼ ثعضٍ ًكـٞض تحت ٛظبضت ؾبظٗب ٙثٞضؼ  ٝاٝضام ث٢بزاض كؼبٓيت ٗيًٜٜس:
ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض ت٢طا ٠ً ٙزض آ ،ٙؾ٢بٕ قطًت١ب  ٝؾبيط اٝضام ث٢بزاض ٗبٜٛس اٝضام ٗكبضًت ذطيس  ٝكطٝـٗيقٞز.
كطاثٞضؼ ايـطا ٠ً ٙزض آٛدب  ٖ١ؾ٢بٕ قطًت١بيي ً ٠ثٜب ث ٠زالئي ٗٞكن ث ٠پصيطـ زض ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض ت٢طاٙ٘ٛيقٛٞسٞٗ ،ضز زاز  ٝؾتس هطاض ٗيُيطز.
ثٞضؼ ًبالي ايطا ٠ً ٙزض آ ،ٙاٞٛاع ًبال١ب ٗبٜٛس ٗحهٞالت پتطٝقي٘ي ،كٔعاتٗ ،حهٞالت ًكبٝضظي  ... ٝذطيس ٝكطٝـ ٗيقٞز.
 ٝزض ٢ٛبيت ثٞضؼ اٛـطغي ً ٠ث ٠تبظُي تأؾيؽ قس ٝ ٟهطاض اؾت زض آ ،ٙحبْٗ١بي اٛطغي ثب ٗحٞضيت ثطم،ث٠ػٜٞا ٙيٌي اظ ٖٗ٢تطي ٚحبْٗ١بي اٛطغي ،ذطيس  ٝكطٝـ قٞز.
ُؿتطـ اثعاض١بي ٗتٜٞع ٗبٓي  ٝكؼبٓيت١بي اَالعضؾبٛي ٗٞخت قس ٟتؼساز ؾ٢بٗساضا ٙزض َي ؾبّ١بي اذيط
ضقس ٘ٛبيس .زض ايٗ ٚد٘ٞػ ٠ثطٛبٗ١٠بٗ ،ب ػ٘ستب ثٗ ٠ؼطكي ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض ٛ ٝح ٟٞؾطٗبيُ٠صاضي زض اي ٚثبظاض،
اظَطين ذطيس  ٝكطٝـ ؾ٢بٕ قطًت١ب  ٝؾبيط اٞٛاع اٝضام ث٢بزاض ٗيپطزاظيٖ تب اظ اي ٚضِ١صض ػالهٜٗ٠سا ٙث٠
كؼبٓيت زض اي ٚػطن ٠ثتٞاٜٛس ث ٠اَالػبت ٗليـس  ٝالظٕ زؾت پيسا ًٜٜس.

www.googlekalayab.com
موسسه فرهنگی اقتصادی فکربرتر
www.hoseinakbarpur@yahoo.com
www.fekrebartarmail@gmail.com
00070707100حسین اکبرپور

ٗؼطكي زاضايي١بي ٗبٓي ٝ ٝاهؼي
اٞٛاع ٛيبظ١بي اٛؿب ٙؾجت قس ٟاؾت تب زض خٞاٗغ ٗرتٔقٗ ،طزٕ ٗحْ١بيي ضا ثٛ ٠بٕ ثبظاض ايدبز ٘ٛبيٜس .ثبظاض
ٌٗبٛي ػ٘ٗٞي اؾت ً ٠زضآ ٙذطيساضا ٝ ٙكطٝقٜسُبٗ ٙؼبٗالت ذٞز ضا ٗؿتوي٘بً يب اظَطين ٝاؾُ١٠ب اٛدبٕ
ٗيزٜ١س.زض ُٗبٓت ُصقتُ ٠لتيٖ ً ٠ثٞضؼ ٛيع يٌي اظ اٞٛاع ثبظاض١بؾت .اٗطٝظ ،ٟثبظاض١ب زيِط نطكب ث ٠يي ٌٗبٙ
ذبل ٗحسٝز ٘ٛيقٛٞس ٗ ٝيتٞاٜٛس زض هبٓت يي قجٌ ٠اضتجبَي ٗثْ ايٜتطٛت تكٌيْ قٛٞس .زض ثبظاض١ب زاضايي١بي
ٗرتٔلي ٗٞضز ذطيس  ٝكطٝـ هطاض ٗيُيطز .زض يي َجو٠ثٜسي ًٔي ،زٞٛ ٝع زاضايي ػ٘سٝ ٟخٞز زاضز :زاضايـي ٗبٓي
 ٝزاضايي ٝاهؼي .ثطاي زضى ث٢تط ٗل ٕٞ٢ثٞضؼ ،ث٢تط اؾت اثتسا زضثبض ٟاي ٚزٞٛ ٝع زاضايي تٞييح ز١يـٖٜٗ .ظٞض اظ
زاضايي١بي كيعيٌي يب زاضايي١بي ٝاهؼي٘١ ،بَٞ ٙض ً ٠اظ ٛبٕ آ ٙثطٗيآيس ،زاضايي١بيي ١ؿتٜس ً ٠خٜج ٠كيعيٌي
زاضٛسٗ ،ثال ذٞزض ،ٝاٗالى ٗ ٝؿتـالتٞٓ ،اظٕ ٜٗعَّ ،ال  ..ٝزاضايي١بي كيعيٌي ١ؿتٜس اٗب زاضايي١بي ٗبٓـي ً ٠ث٠
آ٢ٛب زاضايي١بي ًبؿصي ُ ٖ١لتٗ ٠يقٞز ،زاضايي١بيي ١ؿتٜسً ٠اضظـ آ٢ٛب ث ٠پكتٞا ٠ٛيي زاضايي زيِـط تؼييٚ
ٗيقٞز .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ ،زاضٛس ٟؾ٢بٕ يي قطًت ،ثٛ ٠ؿجت ؾ٢بٕ ذٞز زض زاضايي١ب ٜٗ ٝبكغ قطًت ٗصًٞض ؾ٢يٖ
ٗيقٞز يب زاضٛس ٟاٝضام ٗكبضًت ،ثٝ ٠اؾُٗ ٠كبضًت زض پطٝغٟاي ً ٠اٝضام ٗصًٞض ثطاي تأٗيٗ ٚبٓي آ ٙپطٝغٟ
ٜٗتكط قس ،ٟؾٞز ث ٠زؾت ٗيآٝضز.ثٛ ٠ظط ق٘ب زض ثٞضؼ ًسإ ٞٛع اظ اي ٚزاضاي١ب ٗٞضز ٗؼبٗٔ ٠هطاض ٗيُيطز؟ ثٔ!٠
ثٞضؼ ث ٠ػٜٞا ٙيي ثبظاضٗ ،حٔي اؾت ً ٠اٞٛاع زاضايي١ب ،اػٖ اظ زاضايي١بي ٗبٓي  ٝيب ٝاهؼي زض آٛدب ذطيس ٝ
كطٝـ ٗيقٞز .ث ٠ثٞضؾي ً ٠زض آ ٙزاضايي١بي ٗبٓي يب انُالحب زاضايي١بي ًبؿصي ذطيس  ٝكطٝـ ٗيقٞز،
ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض  ٝث ٠ثٞضؾي ً ٠زض آ ٙزاضايي١بي ٝاهؼي يب ًبال١بي كيعيٌي ذطيس  ٝكطٝـ ٗيقٞز ،ثٞضؼ
ًبال ٗيُٞييٖٞٛ .ع زيِطي اظ ثٞضؼ ث ٠اؾٖ ثٞضؼ اضظ ٝ ٖ١خٞز زاضز ً ٠زض آٛدب ،پ ّٞضايـح ًكٞض١ب ذطيس ٝ
كطٝـ ٗيقٞز.تٞخ ٠زاقت ٠ثبقيس ًٗ ٠ب زض ايٗ ٚد٘ٞػ ٠ثطٛبٗ١٠ب ،ثيكتط ثٗ ٠ؼطكي ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض يب
انُالحـب ثبظاض ؾ٢بٕ ٛ ٝح ٟٞؾطٗبيُ٠صاضي زض اي ٚثبظاض ٗيپطزاظيـٖ  ٝاظ ٗؼطكي تلهئي ثٞضؼ ًبال يب ثٞضؼ اضظ
نطف ٛظط ٗيًٜيٖ؛ چ ٙٞثرف ػ٘س ٟذطيساضا ٝ ٙكطٝقٜسُب ٙثٞضؼ ًبال ضا اقربل حوٞهي ،اػٖ اظ قطًت١ب ٝ
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ٝؾبظٗب١ٙب ثب ضهٖ١بي ٗؼبٗالتي ثبال تكٌيْ ٗيزٜ١س  ٝثٜبثطايٞٗ ،ٚيٞػبت آ ٙزاٗٗ ٠ٜحسٝزتطي اظ ٗربَجب ٙضا
زض ثط ٗيُيطز  ٝثٞضؼ اضظ ٛيع ٜٞ١ظ زض ًكٞض ٗب ضاٟاٛساظي ٛكس ٟاؾت.اي ٚزض حبٓي اؾت ً ٠ثرف ظيبزي اظ
ذطيساضا ٝ ٙكطٝقٜسُب ٙؾ٢بٕ يب انُالحب ؾطٗبيُ٠صاضا ٙزض ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض ،اقربل حويوي ١ؿتٜس ً ٠ثؼًب
حتي ثب ٗجبٓـؾ ًٖ  ٝپؽاٛساظ١بي ٗبظاز ذٞز ،اظَطين ذطيس ؾ٢بٕ قطًت١ب يب ؾبيط اٝضام ث٢بزاضي ً ٠زض ثٞضؼ
ذطيس  ٝكطٝـ ٗيقٞز ،زض اي ٚثبظاض ؾطٗبيُ٠صاضي ًطزٟاٛس.خبٓت اؾت ثساٛيس زض حبّ حبيط ،ثيف اظ ٗ 1ئيٙٞ
ٛلط زض ثٞضؼ ًس ؾ٢بٗساضي زاضٛس ً ٠ايٞٗ ٚيـٞعٛ ،كبٙزٜ١ـس ٟكطاُيـط ثٞز ٙثٞضؼ اٝضام ث٢ـبزاض اؾت.ثٜبثطايـ،ٚ
ٜٗبؾت زاٛؿتيٖ ثيكتط ٗجبحث ايٗ ٚد٘ٞػ ٠آٗٞظقي ضا ثٗ ٠ؼطكي ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض  ٝان ٝ ّٞقي١ٟٞبي
ؾطٗبيُ٠صاضي زض اي ٚثبظاض اذتهبل ز١يٖ.هُؼب ُٗبٓؼ ٠ؾبيط ُٗبٓت ،قي١ٟٞبي خسيس  ٝخبٓجي اظ ؾطٗبيُ٠صاضي
ضا ث ٠ق٘ب آٗٞظـ ذٞا١س زازٛ ٖ٢ٗ .يؿت چوسض پؽاٛساظ زاضيس ٖ٢ٗ ،اي ٚاؾت ً ٠ثب ً٘تطيٗ ٚجبٓؾ ١ـٖ ثتٞاٛيـس
يي ؾطٗبيُ٠صاضي هبٛٞٛي ،ؾٞزآٝض ٗ ٝؤثط اٛدبٕ ز١يس.
ٗٞؾؿ ٠كطِٜ١ي اهتهبزي كٌطثطتط
www.hoseinakbarpur@yahoo.com
www.fekrebartarmail@gmail.com
00370737300حؿي ٚاًجطپٞض

ا٘١يت ٛ ٝوف ثٞضؼ زض اهتهبز
زض ُٗبٓت هجـْ ُلتيٖ ً ٠ثٞضؼ ،يي ثبظاض اؾت ً ٠اٞٛاع زاضايي زض آٞٗ ٙضز ذطيس  ٝكطٝـ هطاض ٗيُيطز .آجت٠
ثبظاضي ًٗ ٠ب اظ آ ،ٙثب ػٜٞا ٙثٞضؼ نحجت ٗيًٜيٖ ،ثب ثبظاض١بي ٗتساٗ ّٝثْ ثبظاض َال ،ثبظاض ذٞزض ،ٝثبظاض كطـ
 ٠ً ...ٝاؿٔت ق٘ب ثب آ٢ٛب آقٜب ١ؿتيس ،تلبٝت١بي ػ٘سٟاي زاضز.قبيس ثتٞا ٙضؾ٘يثٞز ،ٙقلبكيت  ٝثطذٞضزاضي اظ
پكتٞاٗ ٠ٛحٌٖ هبٛٞٛـي ضا ٗ٘٢تطي ٚتلبٝت١بي ثٞضؼ ثب ثبظاض١بي ؾٜتـي زاٛؿت.ث ٠ايٗ ٚؼٜب ً:٠اٝال ثٞضؼ،
ثطذالف ثبظاض١بي ؾٜتي ،يي ثبظاض ًبٗال ضؾ٘ي اؾت  ٝذطيس  ٝكطٝـ زض آ ،ٙثطاؾبؼ هٞاٛيـٗ ،ٚوطضات  ٝيٞاثٍ
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ٗكرـم ٛ ٝظبٕٜٗس اٛدبٕ ٗيقٞز.تلبٝت ز ٕٝثٞضؼ ثب ثبظاض١بي ؾٜتي ،قلبكيت ثبالي ثٞضؼ اؾت ،ث ٠ايٗ ٚؼٜب
ًٝ ٠هتي ً ٠كطزي ته٘يٖ ث ٠ذطيس يب كطٝـ ؾ٢بٕ يي قطًت زض ثٞضؼ ٗيُيطز ،ث ٠ضاحتي  ٝت٢ٜب نطكب ثب
زؾتطؾي ث ٠ايٜتطٛتٗ ،يتٞاٛس ث ٠٘١ ٠اَالػبت ٗطث ٌٞث ٠آ ٙقطًت زؾتطؾي زاقت ٠ثبقس  ٝثؼس اظ ثطضؾي ًبْٗ
اي ٚاَالػبت ،زضثبض ٟذطيس يب كطٝـ ؾ٢بٕ آ ٙقطًت ته٘يُٖيطي ًٜس ،زضحبٓيٌ ٠ثبظاض١بي ؾٜتي اظ چٜيٚ
قلبكيتي ثطذٞضزاض ٛيؿتٜـس.تلبٝت ؾ ٕٞثٞضؼ ثب ثبظاض١بي ؾٜتـي  ٖ١ث ٠ثطذٞضزاضي كؼبال ٙثٞضؼ اظ پكتٞا٠ٛ
هبٛٞٛـي ٗطث ٌٞاؾت؛ ظيطا ث ٠زٓيْ ا٘١يت كٞمآؼبز ٟثٞضؼ زض ٛظبٕ اهتهبزي ًكٞض ،هبُٙٞٛصاض هٞاٛيٗ ،ٚوطضات ٝ
ؾبذتبض١بي الظٕ ضا ثطاي حلظ حوٞم ؾطٗبيُ٠صاضا ٙزض ثٞضؼ زضٛظط ُطكت ٠اؾت تب ؾطٗبيُ٠صاضا ،ٙثب اَ٘يٜبٙ
ذبَط اظ ػسٕ ثطٝظ اتلبهبتي ٗثْ ؾٞءاؾتلبزً ،ٟال١جطزاضي  ...ٝزض اي ٚثبظاض ؾطٗبيُ٠صاضي ًٜٜس؛ ٗعيتي ً٠
زضثبظاض١بي ؾٜتي ٝخٞز ٛـساضز.اظ تلبٝت ثٞضؼ ثب ثبظاض١بي ؾٜتي ً ٠ثِصضيـٖ ،ث٢تط اؾت اقبضٟاي  ٖ١ثٛ ٠وف
ثٞضؼ  ٝثَٞ ٠ض ٗكرم ،ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض زض اهتهبز خبٗؼ ٠زاقت ٠ثبقيـٖ.اقبضً ٟطزيٖ ً ٠ث٠ػٔت ا٘١يت
ثبالي ثٞضؼ زض اهتهبز ًكٞض١ب ،هٞاٛيـٗ ٝ ٚوطضات ٗتؼسزي زض ظٗي ٠ٜثٞضؼ  ٝح٘بيت اظ ؾطٗبيُ٠صاضا ٙاي ٚثبظاض
زض ٠٘١خبي زٛيب ث ٠تهٞيت ضؾيس ٝ ٟاخطا ٗيقٞز .اٗب چطا ثٞضؼ تب اي ٚاٛساظ ،ٟزض ٛظبٕ اهتهبزي ًكٞض١ـب
ا٘١يت زاضز؟كطو ًٜيس قطًتـي پؽ اظ اٛدبٕ ُٗبٓؼبت ًبضقٜبؾي ،ث ٠ايٛ ٚتيد ٠ضؾيس ٟاؾت ً ٠ثب اكعايف
تؼساز ذُ ٌٞتٓٞيس ذٞزٗ ،يتٞاٛس ٗحه ّٞخسيـسي ضا ث ٠ثبظاض ػطيًٜ ٠سَ .جيؼتب ٗٞكويت قطًت زض ضاٟاٛساظي
ذٍ تٓٞيس خسيسٜٗ ،دط ث ٠اكعايف ٗيعا ٙتٓٞيس ،كطٝـ  ٝؾٞزآٝضي قطًت ،ايدبز كطنت١بي قـٔي ثيكتط،
ذٞزًلبيي زض ػطنٔٗ ٠ي  ٝزض ٢ٛبيت ،ضقس  ٝضٛٝن اهتهبزي ذٞا١س قس اٗب قطًت ثطاي ضاٟاٛساظي اي ٚذٍ تٓٞيس،
ٛيبظ ث ٠پـ ّٞزاضز .پؽ ؾٞاّ انٔي اي ٚاؾت ًٜٗ ٠بثغ ٗبٓي ٗٞضز ٛيبظ ثطاي ضاٟاٛساظي اي ٚذٍ تٓٞيس ،چِ ٠ٛٞثبيس
تأٗيـ ٚقٞز؟ يي ضاٗ ٟتساٗ ،ّٝطاخؼٗ ٠ؿئٞال ٙقطًت ث ٠ثبٛي  ٝزضيبكت تؿ٢يالت ثبٌٛي اؾت .اي ٚضٝـ
اظٛظط ظٗبٛيٗ ،ؼ٘ٞال كطايٜسي ظٗبٙثط َٞ ٝالٛي اؾت٘١ .چٜي١ ٚعي ٠ٜثباليي ضا ث ٠قطًت تح٘يْ ٗيًٜس؛ چٙٞ
قطًت زضنٞضت زضيبكت تؿ٢يالت ،ثبيسؾٞز تؿ٢يالت ضا ث ٠ثبٛي پطزاذت ًٜس ٛ ٝطخ ؾٞز ٛيع ٗؼ٘ٞال هبثْتٞخ٠
اؾت؛ ثٜبثطاي ٚثب اي ٚضٝـ ،ضيؿي قطًت ٛيع تب حس ظيبزي اكعايف پيسا ٗيًٜس.اٗب زض ًٜبض اي ٚضٝـ ،ضٝـ
زيِـطي ٝ ٖ١خٞز زاضز ً ٠تأٗيٗ ٚبٓـي اظَطين ثٞضؼ اٝضام ث٢ـبزاض اؾت .زض اي ٚضٝـ ،قطًت ٗيتٞاٛس
زضنٞضت پصيطـ زض ثٞضؼَ ،طح تٞخي٢ي ذٞز ثطاي ضاٟاٛساظي ذٍ تٓٞيس خسيس ضا ث ٠ثٞضؼ اضائًٜ ٠س .زضنٞضتي
ًً ٠بضقٜبؾب ٙثٞضؼ تكريم زازٛس ًَ ٠طح اضائ ٠قس ،ٟاظٛظط ٗيعا ٙؾٞزآٝضي  ٝؾبيط قطايٍَ ،طح هبثْ هجٓٞي
اؾت ،ث ٠قطًت اخبظٗ ٟيزٜ١س تب ثب ػطي ٝ ٠كطٝـ ؾ٢بٕ خسيس ث ٠ؾطٗبيُ٠صاضا ٙزض ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاضٜٗ ،بثغ
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ٗبٓي ٗٞضزٛيبظ ذٞز ضا ثطاي ضاٟاٛساظي ذٍ تٓٞيس خسيس تأٗيًٜ ٚس .ث ٠اي ٚتطتيت ،اظ ييؾ ٞقطًت تٞاٛؿت ٠اؾت
ثب ؾ٢يٖ ًطز ٙزيِطا ٙزض َطح ذٞز ،ث ٠ضاحتـي تأٗيٗ ٚبٓي ًٜس .اظ ؾٞي زيِط ٛيع ،ؾطٗبيُ٠صاضاٛي ًَ ٠طح
قطًت ضا ؾٞزآٝض تكريم زازٟاٛس ٛيعتٞاٛؿت٠اٛس ثب ذطيس ؾ٢بٕ آ ٙقطًت١ ،ط چٜس ثٗ ٠يعا ٙثؿيبض ًٖ  ٝثب
ؾطٗبي ٠اٛسى ،زض يي َطح ؾٞزآٝض ٔٗ ٝـي ،قطيي قٛٞسٛ .تيد ٠چٜيٗ ٚكبضًت ٗؤثطي ٛيع هُؼب ،ضقس ٝ
قٌٞكبيي اهتهبز ًكٞض ذٞا١ـس ثٞز.تٞخ ٠ث ٠ايٌٛ ٚت ٠يطٝضي اؾت ً ٠چ ٙٞؾطٗبيُ٠صاضا ٙزض ثٞضؼ اٝضام
ث٢بزاض ،پؽ اظ ثطضؾي  ٝتحٔيْ اَالػبت ٜٗتكط قس ٟاظ ؾٞي قطًت١ب ،ؾ٢بٕ قطًت١بي ؾٞزآٝض  ٝزاضاي ػٌ٘ٔطز
هبثْ هج ّٞضا اٛتربة ٗيًٜٜس ،ثٜبثطاي ٚثٞضؼ زض ٝاهغ ثب ايدبز كًبي ضهبثتي ،ثبػث ٗيقٞز ً ٠قطًت١بي ٗٞكن
 ٝؾٞزز ،ٟثتٞاٜٛس اظ َطين كطٝـ ؾ٢بٕ ث ٠تأٗيٗ ٚبٓي ثپطزاظٛس  ٝثطػٌؽ قطًت١بي ظيبٙز ٟثَٞ٠ض ذٞزًبض اظ
ُطز ٠ٛٝذبضج قٛٞس تب ترهيم ٜٗبثغ ،ث ٠نٞضت ُٗٔٞة  ٝث٢ي ٠ٜاٛدبٕ قٞز؛ اٗطي ً ٠ثٞٛ ٠ث ٠ذٞز ضٛٝن اهتهبزضا
ث ٠زٛجبّ ذٞا١س زاقت .ث٘١ ٠ي ٚػٔت اؾت ًً ٠كٞض١بيي ً ٠زاضاي ثٞضؼ تٌبْٗ يبكت٠تط ١ؿتٜس ،تٞاٛؿت٠اٛس
ضقس اهتهبزي ثيكتـطي ضا تدطثـًٜٜ ٠ـس.
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ٗعايبي ثٞضؼ ثطاي ؾطٗبيُ٠صاضاٙ
زض ُٗبٓت ُصقت ،٠ي٘ ٚاقبض ٟث ٠تبضيرچ ٠تأؾيؽ ثٞضؼ زض ايطا ٝ ٙخ٢بُ ،ٙلتيٖ ً ٠ؾطٗبيُ٠صاضي اكطاز خبٗؼ٠
زض ثٞضؼٗ ،يتٞاٛس ٛوف ثؿيبض ظيبزي زض ضٛٝن اهتهبزي زاقت ٠ثبقس ،چ ٙٞثب ايً ٚبضٜٗ ،بثغ ٗبٓي ٗٞضزٛيبظ
ثِٜب١ٟبي اهتهبزي ثطاي تٞؾؼ ٠كؼبٓيت١ب تأٗي ٚقس ٝ ٟزض ٛتيد ،٠ضٛٝن ًؿت ً ٝبض ،اقتـبّظايي  ٝضقس ٝ
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ٝقٌٞكبيي اهتهبز ًكٞض ضا ث ٠زٛجبّ ذٞا١س زاقت .اٗب حت٘ب اي ٚؾٞاّ ثطاي ق٘ب ايدبز قس ٟاؾت ً٠
ؾطٗبيُ٠صاضي زض ثٞضؼ  ٝذطيـس ؾ٢بٕ قطًت١ب ،چٛ ٠لؼـي ثطاي ق٘ب زاضز؟ ث ٠ػجبضت زيِط ،چ ٠زٓئي زاضز ً٠
كطز ،ث ٠خبي ُعي١٠ٜبي ٗتؼسزي ً ٠ثطاي ؾطٗبيُ٠صاضي ٝخٞز زاضز ،ذطيس ؾ٢بٕ  ٝؾطٗبيُ٠صاضي زض ثٞضؼ ضا
اٛتربة ًٜس؟ اُط ازاُٗٗ ٠بٓت ضا ُٗبٓؼًٜ ٠يس ،پبؾد اي ٚؾٞاالت ضا زضيبكت ذٞا١يس ًطز.
ًؿت زضآٗسيٌي اظ ا١ساف انٔـي ١ط كطز زض ؾطٗبيُ٠صاضي ًؿت ؾٞز  ٝزضآٗس اؾت .ؾطٗبيُ٠صاضي زض ثٞضؼ ،اُط ث٠نٞضت
نحيـح  ٝاُب١بٛـ ٠ثبقس ،اظ زَ ٝطيـن اي١ ٚسف ضا تأٗيٗ ٚيًٜس :يٌي زضيبكت ؾٞز ٛوسي  ٝزيِطي اكعايف
هي٘ت ؾ٢بٕ.
قطًتي ً ٠ق٘ب ؾ٢بٕ آ ٙضا ذطيساضي ٗيًٜيس ،زضنٞضتي ً ٠ػٌ٘ٔطز ٗٞكن  ٝؾٞزآٝضي زاقت ٠ثبقس ،ؾبال٠ٛ
ٗوساض هبثْ تٞخ٢ي ؾٞز ث ٠زؾت ٗيآٝضز .ثطاؾبؼ هب ،ٙٞٛؾٞز قطًت ٗتؼٔن ث ٠ؾ٢بٗساضا ٙآ ٙقطًت اؾت،
ثٜبثطاي ٚاكطازيً ٠ؾ٢بٕ يي قطًت ضا زض اذتيبض زاضٛس ،ثٗ ٠يعا ٙؾ ٖ٢ذٞز ،زض ؾٞز قطًت ٛيع ؾ٢يٖ ١ؿتٜس.
آجتـ ٠قطًت١ب ٓعٗٝب ٘١ـ ٠ؾٞز ؾبال ٠ٛذٞز ضا ثي ٚؾ٢بٗساضاٛكب ٙتوؿيٖ ٘ٛيًٜٜس ،چ ٌٚ٘ٗ ٙٞاؾت ثطاي
تٞؾؼ ٠كؼبٓيت١بيكبٛ ٙيبظ ث ٠پ ّٞزاقت ٠ثبقٜس .ثٜبثطاي ٚتطخيح ٗيزٜ١س ثركي اظ ؾٞز ؾبال ٠ٛضا ثي ٚؾ٢بٗساضاٙ
تٞظيـغ ًٜٜس  ٝثرف زيِطي اظ ؾٞز ضا  ٖ١زض كؼبٓيت١بي تٞؾؼ٠اي قطًت نطف ًٜٜس .ث ٠ؾٞزي ً ٠ؾبال،٠ٛ
ثي ٚؾ٢بٗساضا ٙتٞظيغ ٗيقٞز ،ؾٞز ٛوسي يب انُالحب ُ DPSلتٗ ٠يقٞز .زضيبكت ؾٞز ٛوسي ،آٝي ٚضٝـ ًؿت
زضآٗس تٞؾٍ ؾ٢بٗساضا ٙاؾت .ثطاي ٗثبّ ،قطًتي ضا كطو ًٜيس ً ٠اضظـ ؾ٢بٗف زض ثٞضؼ  350تٗٞب ٙاؾت.
اُط اي ٚقطًت زض پبيب ٙؾبّ  35تٗٞب ٙؾٞز ثي ٚؾ٢بٗساضاٛف توؿيٖ ًٜس ،زض ٝاهغ ثٗ ٠يعا 30 ٙزضنس ؾٞز
ٛوسي ث ٠ؾ٢بٗساضاٛف زاز ٟاؾت.اٗب زضآٗس ؾ٢بٗساضا ٙكوٍ ث ٠ؾٞز ٛوسي ٗحسٝز ٘ٛيقٞزٝ .هتي يي قطًت
ػٌ٘ٔطز ذٞة ٞٗ ٝكويتآٗيعي زاقت ٠ثبقس ،ت٘بيْ ؾطٗبيُ٠صاضا ٙثطاي ذطيس ؾ٢بٕ آ ٙقطًت زض ثٞضؼ اكعايف
ٗييبثس ،ثٜبثطاي ٚؾطٗبيُ٠صاضا ٙحبيط ذٞاٜ١س ثٞز تب ٗجٔؾ ثيكتطي ضا ثطاي ذطيس ؾ٢بٕ آ ٙقطًت ثپطزاظٛس ،زض
ٛتيد ٠هي٘ت ؾ٢بٕ قطًت زض ثٞضؼ اكعايف ٗييبثس .اكعايف هي٘ت ؾ٢بٕ قطًت زض ثٞضؼ ٛيع ثبػث اكعايف
زضآٗس  ٝزاضايي ؾ٢بٗساضا ٙآ ٙقطًت ٗيقٞز.زض ٗثبّ هجْ ،كطو ًٜيس هي٘ت ؾ٢بٕ قطًت ٗٞضزٛظط ً ٠پبضؾبّ
 350تٗٞب ٙثٞز ،ٟزض پبيب ٙؾبّ ،ث ٠ػٔت ػٌ٘ٔطز ٗٞكن قطًت ث 305 ٠تٗٞب ٙضؾيس ٟاؾت ،يؼٜي  10زضنس
اكعايف يبكت ٠اؾت .ثٜبثطاي ،ٚؾ٢بٗساضا ٙقطًت ،ػالٟٝثط آ 30 ٠ٌٛزضنس ؾٞز ٛوسي زضيبكت ًطزٟاٛس 10 ،زضنس
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 ٖ١اظ ٗحْ اكعايف هي٘ت ؾ٢بٕ قطًت ؾٞز ث ٠زؾت ٗيآٝضزٛس ،يؼٜي زض َ ّٞيٌؿبّ  30زضنس ؾٞز ث ٠زؾت
آٝضزٟاٛس.آجت ٠ثبيس تٞخ ٠زاقت ً ٠اُطچ ٠قطًت١بيي ً ٠ؾ٢بٗكب ٙزض ثٞضؼ ذطيس  ٝكطٝـ ٗيقٞزِ٘١ ،ي
خع ٝقطًت١بي ثعضٍٗ ،ؼتجط ٞٗ ٝكن ًكٞض ١ؿتٜس ،اٗب ١ط قطًتي ػٌ٘ٔطز  ٝؾٞزآٝضي ذبل ذٞز ضا زاضز ٝ
ؾطٗبيُ٠صاضا ٙثبيس ٗٞهغ ذطيس ؾ٢بٕ قطًت ،اَالػبت قطًت ٗطثئٍ ضا ثَٞ ٠ض زهين ثطضؾي ًٜٜس تب ثتٞاٜٛس
زضآٗس هبثْ هجٓٞي زاقت ٠ثبقٜسٌٛ.ت ٠زيِطي ً ٠ثبيس ٗٞضز تٞخ ٠ؾطٗبيُ٠صاضا ٙهطاض ُيطز اي ٚاؾت ً ٠قطًت١ب،
ؾيبؾت١بي ٗتلبٝتي زض تٞظيغ ؾٞز ٛوـسي زاضٛـس ،ث ٠ايٗ ٚؼٜب ً ٠ثطذي قطًت١ب تطخيح ٗيزٜ١س ً ٠ؾٞز
ٛوسي ً٘تطي تٞظيغ ًٜٜس  ٝثيكتط ؾٞز ؾبال ٠ٛذٞز ضا ثطاي تٞؾؼ ٠قطًت ثً٠بض ثِيطٛس ،اٗب ثطذي زيِط اظ
قطًت١بٗ ،ؼ٘ٞال ثرف ػ٘س ٟؾٞز ذٞز ضا ثي ٚؾ٢بٗساضا ٙتٞظيغ ٗيًٜٜس .ق٘ب زض ِٜ١بٕ ذطيس ؾ٢بٕ قطًت،
ثبيس ث ٠ايٞٗ ٚيٞع تٞخًٜ ٠يس ً ٠آيب زضيبكت ؾٞز ٛوسي ؾبٓيب ٠ٛثطايتب ٙا٘١يت زاضز يب اي ٠ٌٜزيس ثٜٔسٗستتطي
زاضيس  ٝثيكتط ،ت٘بيْ زاضيس اضظـ ؾ٢بٗتب ٙاكعايف يبثس .ثطاي ٗثبّ ،ثبظٛكؿتِبٛي ً ٠تطخيح ٗيزٜ١س ؾٞز
ؾبالٗ ٝ ٠ٛؿت٘ط ضا ثطاي تأٗيٗ ٚربضج ذٞز زضيبكت ًٜٜس ،ث٢تط اؾت ؾ٢بٕ قطًت١بيي ضا اٛتربة ًٜٜس ً٠
ؾيبؾت تٞظيغ ؾٞز ٛوسي ثيكتطي زاضٛس ،اٗب خٞاٛي ً ٠زٝؾت زاضز اضظـ ؾ٢بٗف زض چٜس ؾبّ آيٜس ،ٟاكعايف
هبثْ تٞخ٢ي زاقت ٠ثبقس ،ؾ٢بٕ قطًتي ضا تطخيح ٗيز١س ً ٠ؾيبؾت تٞؾؼ٠اي زض پيف ُطكت ٝ ٠ثرف هبثْ
تٞخ٢ي اظ ؾٞز ؾبال ٠ٛضا ث ٠اي ٚاٗط اذتهبل ٗيز١س .ايٞٗ ٚيٞع ضا ٗيتٞاٛيس اظ ؾيبؾت١بي ُصقت ٠قطًت١ب
تكريم ز١يس ً ٠آيب قطًت ٗٞضز ٛظط ثيكتط ث ٠تٞظيغ ؾٞز ػالهٜٗ٠س اؾت يب ث ٠تٞؾؼ ٠قطًت.
اٜٗيت  ٝقلبكيت زض ؾطٗبيُ٠صاضياُط ث ٠ق٘ب ثِٞيٜس ثب ؾطٗبيُ٠صاضي زض ًبضيٗ ،يتٞاٛيس ؾطٗبي ٠ذٞز ضا زض يٌؿبّ چٜس ثطاثط ًٜيسٓٝ ،ي ق٘ب اظ
خعئيبت ً ٝيليت اي ٚؾطٗبيُ٠صاضي ُٗٔغ ٛجبقيسٗ ،ثال ٛساٛيس هطاض اؾت پ ّٞذٞز ضا زض چً ٠بضي ؾطٗبيُ٠صاضي
ًٜيس؟ آيب ايً ٚبض قطػي  ٝهبٛٞٛي اؾت يب ٠ٛ؟ آيب انال كطزي ً ٠ازػبي چٜس ثطاثط ًطز ٙپ ّٞق٘ب ضا ُٗطح ًطز،ٟ
كطز ُٗ٘ئٞٗ ٝ ٚضز اػت٘بزي اؾت يب ٠ٛ؟ آيب ؾطٗبي ٠ق٘ب ثبظ ذٞا١س ُكت يب اٌٗبً ٙال١جطزاضي زض آٝ ٙخٞز
زاضز؟ ١ ٝعاضا ٙاٗب  ٝاُط زيِط .زض ييچٜي ٚقطايُي ،آيب حبيط ث ٠ؾطٗبيُ٠صاضي ذٞا١يس قس؟ َجيؼتـب پبؾد
اؿٔت ق٘ـب ٜٗلي اؾت.يٌي اظ ٖٗ٢تطيٗ ٚعايبي ؾطٗبيُ٠صاضي زض ثٞضؼ ،اٜٗيت زض ؾطٗبيُ٠صاضي  ٝثطذٞضزاضي اظ
ح٘بيت هبٗ ٝ ٙٞٛوطضات اؾت .زض ثطٛبٗ١٠بي هجْ ،ث ٠خبيِب ٟحيبتي ثٞضؼ زض اهتهبز اقبضً ٟطزيٖ ُ ٝلتيٖ ً ٠ث٠
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زٓيْ ٘١يـ ٚا٘١يت ثبال ،هٞاٛيٗ ٝ ٚوطضات ٗتؼسزي زضثبض ٟثٞضؼ  ٝح٘بيت اظ ؾطٗبيُ٠صاضا ٙزض اي ٚثبظاض تهٞيت
قس ٟاؾت ً ٠اي ٚاٗط ،اٜٗيت ثٞضؼ ضا ثطاي ؾطٗبيُ٠صاضي تً٘يـٗ ٚيًٜس.

ثطاي ٗثبّ ،اُط كطزي ؾ٢بٕ قطًتي ضا زض ثٞضؼ ذطيساضي ًٜس  ٝقطًت ٗصًٞض ،زض پبيب ٙؾبّ ،ثبٝخٞز تهٞيت
ؾٞز ٛوسي ،اظ پطزاذت ؾٞز زض ٗٔ٢ت ٗوطض ذٞززاضي ًٜس ،ؾ٢بٗساض ٗيتٞاٛس اظ قطًت ٗصًٞض قٌبيت ًـطزٝ ٟ
ؾٞز ذٞز ضا زضيبكت ٘ٛبيس.يب ٗثال قطًت١بيي ً ٠ؾ٢بٗكب ٙزض ثٞضؼ ذطيس  ٝكطٝـ ٗيقٞزٞٗ ،ظق ١ؿتٜس
اَالػبت ٗبٓي  ٝػٌ٘ٔطزي ذٞز ضا ثهٞضت ٗؿت٘طٜٗ ،تكط ٘ٛبيٜس تب ؾطٗبيُ٠صاضا ،ٙثب اَالع  ٝقٜبذت ًبكي
ٛؿجت ثٝ ٠يؼيت يي قطًـت ،زضثبض ٟذطيس يب كطٝـ ؾ٢بٕ آ ٙقطًت ته٘يُٖيطي ًٜٜس .زضنٞضتي ً ٠قطًتي
ثطذالف هٞاٛيٗ ٝ ٚوطضات ،اَالػبت ذٞز ضا ٜٗتكط ٌٜٛس ،اػًبي ١يأت ٗسيط ٟقطًت ٗؿئ ّٞذٞاٜ١س ثٞز  ٝث٠
ذبَط اي ٚاهسإ ،ثبيس ثٗ ٠طاخغ حوٞهي پبؾرِ ٞثبقٜس.ثٜبثطاي ،ٚاُطچ ٠قطًت١بي پصيطكت ٠قس ٟزض ثٞضؼ،
قطًت١بي ثعضٍ ٗ ٝؼتجطي ١ؿتٜس  ٝاؿٔت زچبض چٜيٗ ٚكٌالتي ٘ٛيقٛٞس ،اٗب زض ػي ٚحبّ هبِٛٞٛصاض ثب زضٛظط
ُطكت ٚاي ٚت٘٢يسات ،اَ٘يٜب ٙالظٕ ضا ثطاي ؾ٢بٗساضا ٙكطاٗ ٖ١يًٜس ً٢ٛ ٠بيت تالـ ثطاي خ٢ت حلظ ٝ
اؾتيلبي حوـٞم آٛب ٙث ٠ػْ٘ آٗس ٟاؾت٘١.چٜي٘١ ٚبُٞٛض ًُ ٠لت ٠قس ،ثطاؾبؼ هٞاٛيٗ ٝ ٚوطضات ،قطًت١بيي
ً ٠ؾ٢بٗكب ٙزض ثٞضؼ ذطيس  ٝكطٝـ ٗيقٞز ٗٞظقاٛس ًٔي ٠اَالػبت حبئع ا٘١يت ذٞز اػٖ اظ اَالػبت ٗبٓي،
ثطٛبٗ١٠ب  ...ٝضا ث ٠ثٞضؼ اػالٕ ًٜٜس .ثٞضؼ ٛيع پؽ اظ ثطضؾي اَالػبت اضؾبٓي اظ ؾٞي قطًت١ب ،اي ٚاَالػبت ضا
زض قطايٍ يٌؿب ،ٙثطاي اَالع ؾ٢بٗساضاٜٗ ٙتكط ٗيًٜس .ث٠ػال ،ٟٝثٞضؼ ثهٞضت ٓحظ٠ائً ،ي ٠اَالػبت ٗطثٌٞ
ث ٠آذطيٝ ٚيؼيت ٗؼبٗالت اٛدبٕ قس ٟزض ثٞضؼ ،هي٘ت ؾ٢بٕٗ ،يعا ٙػطي ٝ ٠توبيبي ٗٞخٞز ثطاي ١ط يي اظ
ؾ٢بٕ١بٗ ،يعا ٙذطيس  ٝكطٝـ نٞضتُطكت ٠ثط ضٝي ؾ٢بٕ  ...ٝضا اظَطين ايٜتطٛت ٜٗتكط ٗيًٜس  ٝؾطٗبيُ٠صاضاٙ
ٗيتٞاٜٛس ثب ثطضؾي  ٝتحٔيْ اي ٚاَالػبتٛ ،ؿجت ث ٠ذطيس ؾ٢بٕ خسيس  ٝيب كطٝـ ؾ٢بٗي ً ٠زض اذتيبض زاضٛس،
ته٘يُٖيطي ًٜٜس .ايٞٗ ٚيٞع  ٠ً-اظ آ ،ٙث ٠قلبكيت زض ثٞضؼ يبز ٗيقٞز -ثبػث ٗيقٞز تب ؾطٗبيُ٠صاضا ٙزض
قطايٍ يٌؿب ٝ ٙػبزال ٠ٛاظٛظط ٗيعا ٙزؾتطؾي ث ٠اَالػبت ،ته٘يُٖيطي ٘ٛبيٜس .ثٜبثطايٗ ،ٚيتٞا ٙؾطٗبيُ٠صاضي
زض ثٞضؼ ضا يي ؾطٗبيُ٠صاضي ًبٗال قلبف زاٛؿت.
-حلظ ؾطٗبي ٠زض ٗوبثْ تٞضٕ
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ثَٞ٠ض ٗؼ٘ ،ّٞاضظـ پ ّٞزض َ ّٞظٗب،ٙذٞز ث ٠ذٞز ًب١ف ٗييبثس  ٝثب تٞخ ٠ث ٠تٞضٕ ٗٞخٞز زض خبٗؼ ،٠زض
نٞضتي ً ٠اكطاز پؽاٛساظ١بي ذٞز ضا زض خبي ٜٗبؾجي ؾطٗبيُ٠صاضي ٌٜٜٛس ،اضظـ آً ٙبؾت ٠ذٞا١س قس .ثطاي
حلظ اضظـ پ ّٞزض َ ّٞظٗبٜٗ ،ٙبؾتتطي ٚضا ٟحْ ،ؾطٗبيُ٠صاضي اؾت؛ آجت ٠ؾطٗبيُ٠صاضي زض كؼبٓيت١بيي ً٠
ثتٞاٛس ثبظز١ي ثيكتط اظ ًب١ف اضظـ پٛ ّٞبقي اظ تٞضٕ زاقت ٠ثبقس.ؾطٗبيُ٠صاضي زض ثٞضؼ ،يٌي اظ اي ٚث٢تطيٚ
اي ٚضٝـ١بؾت.خبٓت اؾت ثساٛيس ثطاؾبؼ آٗبض١بٗ ،تٞؾٍ ؾٞز ؾطٗبيُ٠صاضي زض ثٞضؼ زض زٝض 50 ٟؾبّ اذيط،
يؼٜي اظ اظ اثتساي ؾبّ  3170تب اٝايْ ؾبّ  3103ثٗ ٠طاتت ثيكتط اظ ثبظز١ي ؾطٗبيُ٠صاضي زض ثبظاض١بيي ٗثْ
َال ،اضظ ٗ ٝؿٌ ٚثٞز ٟاؾت ،اُطچ ٌٚ٘ٗ ٠اؾت اي ٚثبظاض١ب ،زض ٗوبَؼي ٞٛؾبٛبت ظيبزي ضا  ٖ١تدطثً ٠طزٟ
ثبقٜس.اٗب ؾطٗبيُ٠صاضي زض ثٞضؼ چِ ٠ٛٞث ٠حلظ اضظـ پ ّٞزض ٗوبثْ تٞضٕ ً٘ي ٗيًٜس؟٘١بُٞٛض ً ٠هجال ٖ١
ُلتيٖ ،اكطاز ثب ذطيس ؾ٢بٕ يي قطًت ،زض ٝاهغ ثٛ ٠ؿجت ؾ٘٢ي ً ٠ذطيساضي ًطزٟاٛس ،زض ٜٗبكغ اي ٚقطًت،
يؼٜي زاضايـي١بي قطًت ٘١ ٝچٜي ٚؾٞز  ٝظيب ٙآ ٙؾ٢يٖ ٗيقٛٞـسَ .جيؼتب زض َ ّٞظٗب ،ٙاٝال اضظـ
زاضايي١بي قطًت ٗتٜبؾت ثب تٞضٕ اكعايف ٗييبثـس  ٝثبٛيب ،قطًت زض اثط كؼبٓيت١بي اهتهبزي ً ٠اٛدبٕ ٗيز١س،
ؾٞز هبثْ هجٓٞي ث ٠زؾت ٗيآٝضز ،ثٜبثطاي ٚاكطازي ً ٠اهسإ ث ٠ذطيس ؾ٢بٕ قطًت ٗيًٜٜس -آجت ٠زضنٞضتي ً٠
اٛتربة نحيح  ٝآُب١ب٠ٛاي زاقت ٠ثبقٜسٗ -يتٞاٜٛس ؾطٗبي ٠ذٞز ضا زض ٗوبثْ تٞضٕ حلظ ًٜٜس.
هبثٔيت ٛوسقٛٞسُي ذٞةيٌي اظ ٝيػُي١بي يي زاضايي ذٞة ،اي ٚاؾت ً ٠هبثٔيت ٛوسقٛٞسُي ثباليي زاقت ٠ثبقس؛ يؼٜي ثتٞا ٙآ ٙضا
ؾطيغ ث ٠پٛ ّٞوس تجسيْ ًطز.
ثطاي ١ط ًؿي ،زض َ ّٞظٛسُي ٌٗ٘ ٚاؾت قطايُي پيف آيس ًٛ ٠يبظ ثٛ ٠وس ًطز ٙزاضايي١بي ذٞز پيسا ًٜس.
ٛوسًطز ٙزاضايي١ب ػال ٟٝثط ايٗ ٠ً ٚكٌالت ذبل ذٞز ضا زاضزٛ ،يبظٜٗس ظٗب ٙاؾت .كطو ًٜيس ق٘ب ؾطٗبي٠ي
ذٞز ضا ث ٠يي زؾتِب ٟآپبضت٘ب ٙتجسيْ ًطزٟايس  ٝاً ،ٜٙٞث ٠زٓيْ قطايُي ،ث ٠پٛ ّٞيبظ پيسا ًطزٟايس ٗ ٝيذٞا١يس
آپبضت٘ب ٙضا ثلطٝقيس .ضٝق ٚاؾت ً ٠ق٘ب ،اظ ظٗب ٙته٘يٖ ث ٠كطٝـ تب كطٝـ  ٝزضيبكت ٝخ ٠آ ٙثب ٗكٌالت
كطاٝاٛي ٗثْ پيسا قسٗ ٙكتطي ،تٞاكن ثطاي ٗؼبٗٔ ،٠اٛتوبّ ؾٜس ٞٗ ...ٝاخ ٠ذٞا١يس ثٞز.اٗب اكطازي ً ٠ثب ذطيس
ؾ٢بٕ  ٝيب ؾبيط اٞٛاع اٝضام ث٢بزاض ،زض ثٞضؼ ؾطٗبيُ٠صاضي ٗيًٜٜس ،ثٗ ٠حى ته٘يٖ ث ٠كطٝـ ًبكي اؾت ث٠
آٝيً ٚبضُعاضي ثٞضؼ زض ؾطاؾط ًكٞض ٗطاخؼ٘ٛ ٠بيٜس  ٝتوبيبي كطٝـ ذٞز ضا ثجت ًٜٜس .حتي زض قطايٍ
ثحطاٛي ٛيع زض نٞضتي ً ٠ق٘ب ؾ٢بٕ ذٞز ضا ث ٠هي٘ت اٛسًي ً٘تط اظ هي٘ت ضٝظ ثبظاض ثطاي كطٝـ ػطيًٜ ٠يس ،زض
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ًٞتبٟتطي ٚظٗبٌٜ٘ٗ ٙج ٠پٛ ّٞوس تجسيْ ذٞا١س قس .اي ٚقطايٍ ؾجت قس ٟاؾت تب زضخ٠ي ٛوسقٛٞسُي اٝضام
ث٢بزاض ٛؿجت ث ٠ؾبيـط ؾطٗبيُ٠صاضي١ب ثبالتط ثبقس.
ٗكبضًت زض ته٘يُٖيطي ثطاي ازاضٟي قطًت١باكطازي ً ٠ؾ٢بٕ يي قطًت ضا ٗيذطٛسٗ ،يتٞاٜٛس ثب حًٞض زض ٗدبٗغ  ٝضأي زاز ،ٙثٛ ٠ؿجت ؾ٘٢ي ً ٠زض
اذتيبض زاضٛس ،زض ته٘يُٖيطي١بي قطًت ٛ ٝح ٟٞازاضٟي آٗ ٙكبضًت ًٜٜس .اي ٚاكطاز ثب اؾتلبز ٟاظ حنضأي ذٞز،
هبزضٛس ١يئتٗسيطٟي قطًت ضا اٛتربة ٘ٛبيٜس ،زضثبضَ ٟطح١بي خسيسي ًٗ ٠سيطا ٙقطًت پيك٢ٜبز ٗيًٜس،
اظ٢بضٛظط ًٜٜس ٘١ ٝچٜيٗ ٚيتٞاٜٛس ٗيعا ٙؾٞز توؿي٘ي ث ٠ؾ٢بٗساضا ٙقطًت ضا ٗكرم ًٜٜس؛ ذالن ٠اي٠ً ٚ
اي ٚاكطاز ث ٠ػٜٞا ٙنبحجب ٙانٔي قطًت زض ته٘يُٖيطي١بي قطًت ٗكبضًت ٗيًٜٜس .آجت٘١ ٠بُٞٛض ً٠
ُلتيٖٗ ،يعا ٙاثطُصاضي ١طيي اظ ؾ٢بٗساضا ٙزض ته٘ي٘بت قطًت ثٗ ٠يعا ٙؾ٢بٗي اؾت ً ٠زض اذتيبض زاضز ٝ
ثٜبثطاي ،ٚاكطازي ً ٠ؾ٢بٕ ثيكتطي زض اذتيبض زاضٛسٗ ،يتٞاٜٛس زض ته٘يُٖيطي١بي قطًت ٛوف ٗؤثطتطي ايلب
ًٜٜس.
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ٗعايبي ثٞضؼ ثطاي قطًت١بيي ً ٠ؾ٢بٗكب ٙضا زض ثٞضؼ ػطيٗ ٠يًٜٜس
زض ُٗبٓت ُصقتٗ ،٠عيت ؾطٗبيُ٠صاضي زض ثٞضؼ ثطاي ؾطٗبيُ٠صاضا ٙضا تكطيح ًطزيٖ ُ ٝلتيٖ ً ٠اكطازي ؾ٢بٕ
قطًت١بي پصيطكت ٠قس ٟزض ثٞضؼ ضا ذطيساضي ٗيًٜٜس ،اظ ٗعيت١بي ٗتؼسزي ٗبٜٛس ًؿت زضآٗس ،اٜٗيت ٝ
قلبكيت زض ؾطٗبيُ٠صاضي ،حلظ اضظـ پ ّٞزض ٗوبثْ تٞضٕ ،هبثٔيت ٛوسقٛٞسُي ؾطٗبي ٝ ٠اٌٗبٗ ٙكبضًت زض
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ٛح ٟٞازاض ٟقطًت ثطذٞضزاض ٗيقٛٞس.اٗب زض ؾٞي زيِط ٗبخطا ،قطًت١بي ثٞضؾي هطاض زاضٛس ،يؼٜي قطًت١بيي
ً ٠ؾ٢بٗكب ٙزض ثٞضؼ زاز  ٝؾتس ٗيقٞز .ؾٞاّ ايٜدبؾت ً ٠پصيطـ زض ثٞضؼ ،ثطاي قطًت١ب چٗ ٠عيتي زاضٛس
 ٝقطًت١ب ثب چ ٠اِٛيعٟاي ،ػالهٜٗ٠س ث ٠ػطي ٠ؾ٢بٗكب ٙزض ثٞضؼ ١ؿتٜس؟ آ ٖ٢ٛزض قطايُي ً ٠پصيطـ زض
ثٞضؼَ ،جيؼتب ثطاي آ٢ٛب آعاٗبتي ٗبٜٛس ٓع ٕٝاَالعضؾبٛي ٗؿت٘ط  ٝقلبف ث ٠ؾ٢بٗساضا ،ٙضؾيسُي زهين ث٠
حؿبة١بي ٗبٓـي  ...ٝضا ايدبز ٗيًٜس؟زض ازاٗ ،٠ؾٗ ٠عيت ػ٘سٟاي ضا ً ٠پصيـطـ زض ثٞضؼ ،ثطاي قطًت١ب
ثسٛجبّ زاضز ،شًط ٗيًٜيٖ:
 اٌٗب ٙتأٗي ٚآؾبٜٗ ٙبثغ ٗبٓيقطًت١ب ٗؼ٘ٞالً ثطاي ُؿتطـ كؼبٓيت ذٞز ثٜٗ ٠بثغ ٗبٓي خسيس ٛيبظ زاضٛس .ايٜٗ ٚبثغ ٗبٓي ٗؼ٘ٞالً يب اظ َطين
اؾتوطاو اظ ثبٛي  ٝيب اظ َطين ػطي٠ي ؾ٢بٕ تأٗيٗ ٚيقٞز .تأٗيٗ ٚبٓي اظ َطين اؾتوطاو ٗكٌالت كطاٝاٛي
زاضز .كطو ًٜيس قطًتي ثطاي اخطاي َطحي اظ ثبٛي توبيبي ٝإ ٗيًٜس .زض آٝي ٚهسٕ ثبيس َطح ذٞز ضا ث٠
٘١طا ٟتوبيب ثطاي زضيبكت ٝإ ث ٠ثبٛي اضؾبّ ًٜس .ثبٛي پؽ اظ ثطضؾيً ،بضقٜبؾب ٙذٞز ضا ثطاي ثبظزيس  ٝاضظيبثي
ثٗ ٠حْ اخطاي َطح ٗيكطؾتس .زض نٞضتي ً١ ٠يچ ُٗ ٠ٛٞكٌٔي اظ زيس ًبضقٜبؾب ٙثبٛي ٝخٞز ٛساقت ٠ثبقس،
ثبٛي اؾٜبزي ضا ثطاي تً٘ي ٚثبظپطزاذت ٝإ اظ قطًت ُٗبٓجٗ ٠يًٜس  ٝپؽ اظ اٛدبٕ تكطيلبت ٗ ٝطاحْ هبٛٞٛي،
ٝإ ضا ٗيپطزاظز .آجت ٠قطًت پؽ اظ زضيبكت ٝإ ثبيس ُٗبثن ثطٛبٗ٠ي ثبٛي ،اهؿبٌ ٝإ زضيبكتي  ٝؾٞز آ ٙضا
پطزاذت ٘ٛبيس .اي ٚكطآيٜس ػالٟٝثط اي ٠ً ٚث ٠ظٗب ٙثؿيبض َٞالٛي ٛيبظ ذٞا١س زاقت ١عي١٠ٜبي ٗؿتويٖ ٝ
ؿيطٗؿتويٖ ثؿيبض ظيبزي ضا ٛيع ٘١طا ٟزاضز ،اظ خ٘ٔ ٠اي ٠ً ٚثبظپطزاذت اهؿبٌ ٘١طا ٟثب ؾٞز آ ،ٙككبض ؾِٜيٝ ٚ
ضيؿي ثباليي ضا ث ٠قطًت تح٘يْ ٗيًٜس.اٗب ضٝـ زيِط تأٗيٗ ٚبٓي ،ػطي٠ي ؾ٢بٕ اؾت ً ٠ثؿيبض آؾبٙ
ذٞا١س ثٞز .زض اي ٚضٝـ ًبكي اؾت قطًت زض ثٞضؼ پصيطكت ٠قس ٝ ٟاظ زيس ؾطٗبيُ٠صاضا ،ٙػٌ٘ٔطز  ٝآيٜس ٟهبثْ
هجٓٞي زاقت ٠ثبقس .زض اي ٚنٞضت ثب ػطي ٠ؾ٢بٕ خسيس قطًت زض ثٞضؼ ،اي ٚؾ٢بٕ ث ٠ؾطػت ث ٠كطٝـ
ٗيضؾٜس  ٝقطًت ٗيتٞاٛس ث٠ضاحتي  ٝؾطيغٜٗ ،بثغ ٗبٓي ٗٞضز ٛيبظ ذٞز ضا تأٗيًٜ ٚس .ث ٠اي ٚتطتيت ،قطًت ٠ٛ
ت٢ٜب اهؿبَي ضا پطزاذت ٘ٛيًٜس ،ثٌٔ ٠قطًبيي ثٛ ٠بٕ ؾ٢بٗساضا ٙزاضز ً ٠زض ؾٞز  ٝظيـب ،ٙثب قطًت ؾ٢يـٖ
ذٞاٜ١س ثٞز.
-زضيبكت ٗؼبكيت ٗبٓيبتي
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ثطاؾبؼ هب ٠٘١ ،ٙٞٛقطًت١بيي ً ٠زض ًكٞض كؼبٓيت ٗيًٜٜس ،ثركي اظ زضآٗس ذٞز ضا زض هبٓت ٗبٓيبت ث ٠زٓٝت
ٗيپطزاظٛس٘١ .بُٞٛض ً ٠هجال ُ ٖ١لت ٠ثٞزيٖ ،ث ٠ؾجت ٛوف ٗؤثط ثٞضؼ زض ضقس  ٝضٛٝن اهتهبزي ،هٞاٛيٝ ٚ
ٗوطضات ٗتؼسزي ثطاي توٞيت ثٞضؼ زضٛظط ُطكت ٠قس ٟاؾت .يٌي اظ اي ٚهٞاٛيٗ ،ٚؼبكيت ٗبٓيبتي ثطاي
قطًت١بي ثٞضؾي اؾت ،ث ٠ايٗ ٚؼٜب ً ٠قطًت١بيي ً ٠ؾ٢بٕ آ٢ٛب زض ثٞضؼ ذطيس  ٝكطٝـ ٗيقٞز ُٗبثن
هبً٘ ٙٞٛتـط اظ ؾبيط قطًت١ب ٗبٓيبت ٗيپطزاظٛس  ٝثٜبثطاي١ ،ٚعي١٠ٜبي آ٢ٛب ًب١ف  ٝزض ٛتيد ،٠ؾٞز آ٢ٛب اكعايف
ذٞا١س يبكت .ايٗ ٚعيت ،ثبػث ٗيقٞز تب قطًت١ب تالـ ًٜٜس قطايٍ الظٕ ضا ثطاي ٝضٝز ث ٠ثٞضؼ ثسؾت آٝضزٝ ٟ
ؾ٢بٕ ذٞز ضا زض اي ٚثبظاض ،ػطيًٜٜ ٠س.
ًؿت اػت٘بز  ٝق٢طت ػ٘ٗٞيث١ ٠ط قطًتـي اخبظ ٟػطي ٠ؾ٢ـبٕ زض ثٞضؼ زاز٘ٛ ٟيقٞز  ٝقطًت١ب ثبيس زاضاي قطايٍ ذبني ثبقٜس ،ثطاي
ٗثـبّ ،قطًت ثبيس ؾ٢بٗي ػبٕ ثبقس ،ؾٞزآٝض ثـٞز ٝ ٟاٗيـس ث ٠ؾٞزآٝضي آ ٙزض آيٜس ٖ١ ٟثطاي آ ٙقطًت ٝخٞز
زاقت ٠ثبقسٗ ،ست ٗكرهي اظ ظٗب ٙكؼبٓيتـف ُصقتـ ٝ ٠ػٌ٘ٔطز هبثْ هجٓٞي زاقت ٠ثبقس ،حساهْ ؾطٗبيـ٠
ٗكرهي زاقت ٠ثبقٜـس  . ....ٝچٜي ٚقطايُي ثبػث ٗيقٞز تب ٗطزٕ ث ٠قطًت١بي كؼبّ زض ثٞضؼ اػت٘بز ًٜٜس.
اي ٚاػت٘بز اؾت ًٞٗ ٠خت ت٘بيْ ؾطٗبيُ٠صاضا ٙث ٠ذطيس ؾ٢بٕ آ ٙقطًت١ب  ٝث ٠زٛجبّ آ ٙتٞؾؼ٠ي
قطًت١بي ثٞضؾي ذٞا١س قس.ث ٠ػال ،ٟٝچـ ٙٞقطًت١بي ثٞضؾي زض ٗوبيؿـ ٠ثب ؾبيـط قطًت١ب ،اظ قلبكيت ٝ
ػٌ٘ٔطز ث٢تـطي ثطذٞضزاض ١ؿتٜس٢ٛ ،بز١بي ٝإزٜ١سٗ ٟبٜٛس ثبٛي١ب ٛيع اي ٚقطًت١ب ضا زض اٞٓٝيت اػُبي
تؿ٢يالت هطاض ٗيزٜ١س٘١.چٜي ٚقطًت١بي پصيطكت ٠قس ٟزض ثٞضؼ ٗؼ٘ٞال زض ٗوبيؿ ٠ثب ؾبيط قطًت١ب ،اظ
قطايٍ اَالعضؾبٛي  ٝتجٔيـبتي ٜٗبؾتتطي ثطذٞضزاض ١ؿتٜس ،ظيطا اَالػبت آ١ٙب ثهٞضت ٗؿت٘ط اظَطين
ضؾب١٠ٛبي ٗرتٔق ثٗ ٠طزٕ ٜٗؼٌؽ ٗيقٞز ً ٠ايٞٗ ٚيٞعٗ ،يتٞاٛـس اٗتيبظي ٝيػ ٟثطاي آ١ٙب ٗحؿٞة قٞز.
ٗل ٕٞ٢ضيؿي  ٝثبظز ،ٟزض ؾطٗبيُ٠صاضي
زض ُٗبٓت ُصقتـ ،٠ي٘ٗ ٚؼطكي تبضيرچـ ٠پيسايف ثٞضؼ زض ايطا ٝ ٙخ٢بٗ ،ٙعايبي ؾطٗبيُ٠صاضي زض ثٞضؼ ضا
ثَٞ ٠ض ٗلهْ تكطيح ًطزيـٖ٘١ .چٜيُ ٚلتيٖ ً ٠زض ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاضٞٛ ،ػي اظ زاضايي ثب ػٜٞا ٙزاضايي ٗبٓي يب
انُالحب زاضايي ًبؿصي ذطيس  ٝكطٝـ ٗيقٞز .ؾ٢بٕ ،اٝضام ٗكبضًت  ٝؾبيط اٞٛاع اٝضام ث٢بزاض ،اظخ٘ٔ ٠ايٚ
زاضايي١بي ٗبٓي ١ؿتٜس٘١ .چٜي ٚاقبض ٟقس ً ٠اضظـ زاضايي ٗبٓي ،ث ٠پكتٞا ٠ٛيي زاضايـي زيِط تؼييٗ ٚيقٞز.
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ثطاي ٗثبّ ،اضظـ ؾ٢بٕ يي قطًت ث ٠ػٌ٘ٔطز قطًت ٗصًٞض ثؿتِي زاضز  ٝثب ث٢جٞز  ٝيب يؼق ػٌ٘ٔطز قطًت،
اضظـ ؾ٢بٕ آ ٖ١ ٙثبال  ٝپبييٗ ٚيضٝز.ثٜبثطاي ،ٚزض اٛتربة يي زاضايي ٗبٓي ٗثْ ؾ٢بٕ ،تٞخ ٠ث ٠اَالػبتي ً٠
ٗيتٞاٛس ثط هي٘ت آ ٙزاضايي تأثيطُصاض ثبقس ،ثؿيبض حبئع ا٘١يت اؾت ،چ ٙٞته٘يُٖيطي ثطاؾبؼ اَالػبت
ٗيتٞاٛس تب حس ظيبزي ضيؿي ؾطٗبيُ٠صاضي ق٘ب ضا ًب١ف ز١س .اٗب ضيؿي ،چيؿت؟  ٝچُـٞض ٗيتٞا ٙضيؿي
ؾطٗبيـُ٠صاضي زض ثٞضؼ ضا ًب١ف زاز؟ زض يي تؼطيق ثؿيبض ؾبز ،ٟضيؿي ،احت٘بّ ٗحون ٛكسٙ
پيفثيٜي١بؾت .ثطاي ٗثبّ ،كطو ًٜيس هي٘ت ؾ٢بٕ قطًت آق زض حبّ حبيط  350تٗٞب ٙاؾت .ق٘ب
پيفثيٜي ٗيًٜيس ً ٠هي٘ت ؾ٢بٕ اي ٚقطًت زض ٗب ٟآيٜس ٟث 310 ٠تٗٞب ٙثطؾـس  ٝثطاؾبؼ اي ٚپيفثيٜي،
اهسإ ث ٠ذطيس ؾ٢بٕ ٗيًٜيس .زض ايٜدب ز ٝحبٓت ٌٗ٘ ٚاؾت ضخ ز١س :يب ؾ٢بٕ ٗعثٞض زض ٗب ٟآيٜس ٟث 310 ٠تٗٞبٙ
يب ثبالتط اظ آٗ ٙيضؾس ً ٠زض اي ٚنٞضت ق٘ب ضيؿي ؾطٗبيُ٠صاضي ضا ثب ٗٞكويت پكت ؾط ُصاقت٠ايس  ٝث٠
انُالح ضيؿي ؾطٗبيُ٠صاضي ق٘ب نلط ثٞز ٟاؾت يب اي ٠ٌٜپيفثيٜي ق٘ب ٗحون ٘ٛيقٞز  ٝؾ٢بٕ آ ٙقطًت ثب
هي٘تي ً٘تط اظ آٛچ ٠پيفثيٜي ًطز ٟثٞزيس ،ث ٠كطٝـ ٗيضؾسٗ .ثال زض ٗب ٟآيٜس ٟهي٘ت ؾ٢بٕ ٗعثٞض ث355 ٠
تٗٞبٗ ٙيضؾس .زض اي ٚنٞضت پيفثيٜي ق٘ب ثب  50زضنس ػسٕ ٗٞكويت ٘١طا ٟثٞز ٟاؾت .ثسي ٚتطتيت ٗكرم
ٗيقٞز ً ٠تؼطيق زيِط ضيؿي ،احت٘بّ ػسٕ ٗٞكويت اؾت١ .ط اٛساظ ٟاحت٘بّ ػسٕ ٗٞكويت زض ؾطٗبيُ٠صاضي
ثيكتط ثبقس ،انُالحب ضيؿي ؾطٗبيُ٠صاضي ثيكتط ذٞا١س ثٞز.
ثٜبثطاي ،ٚثب زهت زض ٗل ٕٞ٢ضيؿي ٗيتٞا ٙث ٠زٌٛ ٝتـ ٠اؾبؾي پي ثطز:
 پيفثيٜي نحيح ٛوف ثؿيبض ظيبزي زض ًب١ف ضيؿي ؾطٗبيُ٠صاضي زاضز-

چٓ ٙٞعٗٝب ٞ٘١اض ٟپيفثيٜي١ب ثُٞض ًبْٗ ُٜٗجن ثط ٝاهؼيت ٛرٞا١س ثٞزٓ ،صا كطزي ً ٠ههس زاضز ثب ذطيس

ؾ٢بٕ زض ثٞضؼ ؾطٗبيُ٠صاضي ًٜس ،ثبيـس تٞاٛبيي پصيطـ ضيؿي ضا زاقت ٠ثبقس.
آجت ٠زض آيٜـس ،ٟثيب ٙذٞا١يٖ ًطز ً ٠زض ؾبّ١بي اذيط  ٝثب َطاحي ثطذي قي١ٟٞبي خسيس ؾطٗبيُ٠صاضي زض
ثٞضؼ ،اٌٗب ٙؾطٗبيُ٠صاضي ثس ٙٝضيؿي زض ثٞضؼ  ٖ١ثطاي اكطاز كطا ٖ١قس ٟاؾت .اٗب ث١ ٠ط حبّ ،ثبيس تٞخ٠
زاقت ًٞٗ ٠يٞػـي تحت ػٜٞا ٙضيؿيٞ٘١ ،اض ٟثبيس زض ؾطٗبيُ٠صاضي١ب ٗسٛظط هطاض ُيطز.
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اٗب زض ًٜبض ٗل ٕٞ٢ضيؿيٗ ،ل ٕٞ٢زيِطي ٛيع ٞ٘١اض ٟزض ازثيبت ؾطٗبيُ٠صاضي ٗٞضز اؾتلبز ٟهطاض ٗيُيطز؛
ٗلٗٞ٢ي ثٛ ٠بٕ ثبظزٜٗ .ٟظٞض اظ ثبظز ،ٟزضآٗس حبنْ اظ ؾطٗبيُ٠صاضي اؾت .زض ثطٛبٗ١٠بي هجْ ،تٞييح زازيٖ ً٠
كطزي ً ٠ؾ٢بٗي ضا ذطيساضي ٗيًٜس ،اظ زٗ ٝحًْ،ؿت زضآٗس ٗيًٜس :ا ّٝزضيبكت ؾٞز ٛوسي ؾبال ٝ ٠ٛز،ٕٝ
زضآٗس ٛبقي اظ اكعايف هي٘ت ؾ٢بٕٗ .د٘ٞع اي ٚز ٝضا ثبظزٗ ٟيُٞيٜسٗ .ثال كطو ًٜيس كطزي ،ؾ٢بٕ قطًتي ضا ث٠
هي٘ت  350تٗٞب ٙذطيساضي ٗيًٜس .اُط اي ٚقطًت زض پبيب ٙؾبّ ،ث ٠اظاي ١ط ؾ 35 ،ٖ٢تٗٞب ٙؾٞز ٛوـسي ث٠
ؾ٢بٗساضاٛف ثس١ـس  ٝهي٘ت ؾ ٖ١ ٖ٢زض پبيب ٙؾبّ ،ث 305 ٠تٗٞب ٙثطؾس ،ثٜبثطاي ٚثبظز ٟؾطٗبيُ٠صاضي كطز زض
ٗد٘ٞع  30زضنس ثٞز ٟاؾت 30 ،زضنس ثبظزٛ ٟبقي اظ زضيبكت ؾٞز ٛوسي  10 ٝزضنس ثبظزٛ ٟبقي اظ اكعايف
هي٘ت ؾ٢بٕ.كطو ًٜيس ق٘ب ث ٠خبي ذطيس ؾ٢بٕ يي قطًت ،اٝضام ٗكبضًت ضا اظ ثبٛي ذطيساضي ًطزٟايس ٛ ٝطخ
ؾٞز ؾبال ٠ٛاٝضام ٗكبضًت  50 ٖ١زضنس تؼيي ٚقس ٟاؾتٗ .كرم اؾت ً ٠ثبظز ٟؾطٗبيُ٠صاضي ق٘ب زض يي
ؾبّ اظ َطين اٝضام ٗكبضًت  50زضنس ذٞا١س ثٞز .زض ٝاهغ ،زض اٝضام ٗكبضًت ،ثطذالف ؾ٢بٕ ،هي٘ت ذٞز اٝضام
ٗكبضًت ثبثت اؾت  ٝؾطٗبيُ٠صاض ،كوٍ ؾٞز ثبثتي ضا زض كٞانْ ظٗبٛي تؼطيق قس ٟزضيبكت ٗيًٜس.ؾؤآي ً٠
ُٗطح ٗيقٞز اي ٚاؾت ً ٠چطا ثبيس يي ٛلط ؾ٢بٗي ضا ذطيساضي ًٜس ً 30 ٠زضنس ثبظز ٟزاضز ٓٝي كطز زيِطي
ث 50 ٠زضنس ثبظز ٟضايي ٗيقٞز؟اُط اظ ق٘ب چٜي ٚؾؤآي ضا ثپطؾٜس ،چ ٠خٞاثي زاضيس؟ احت٘بال پبؾد ٗيز١يس:
اظ ًدب ٗؼٔ ٠ً ٕٞؾ٢بٕ قطًت ٗٞضزٛظط ،حت٘ب  30زضنس ثبظز١ي زاقت ٠ثبقس؟اُط هي٘ت ؾ ٖ٢ثطذالف پيفثيٜي١ب ،ث 305 ٠تٗٞبٛ ٙطؾيس ،چٗ ٠يقٞز؟ اُط قطًت ؾٞز ٛوسي ً٘تطي اظ ٗوساض پيفثيٜي قس ٟتٞظيغ ًطز ،تٌٔيق چيؿت؟ ذطيس اٝضام ٗكبضًت ،حساهْ اي ٚتً٘ي ٚضا زاضز ً ٠هُؼب  50زضنس ثبظز١ي ث ٠زؾت ذٞا١س آٗس  ٝپبؾد١بيياظ اي ٚزؾت.
اٗب ثب ٝخٞز  ٠٘١اي ٚتطزيس١ب ،ثؿيبضٛس ؾطٗبيُ٠صاضاٛي ً ٠تطخيح ٗيزٜ١س ثدبي زضيبكت ثبظز١ي  50زضنسي
ثس ٙٝتحْ٘ ضيؿي ،ضيؿي ثيكتطي ضا ٗتحْ٘ قٛٞس  ٝزض اظاي پصيطـ اي ٚضيؿي ،ثبظز١ي ثيكتطي ثسؾت
آٝضٛس .ث٘١ ٠ي ٚػٔت اؾت ً ٠ث ٠ثبظز ،ٟپبزاـ ضيؿي ٗ ٖ١يُٞيٜس؛ يؼٜي ًؿت ثبظز١ي ثيكتط ،زض اظاي پصيطـ
ضيؿي ثيكتط ً ٝؿت ثبظز١ي ً٘تط ،زض اظاي پصيطـ ضيؿي ً٘تط.
زض ُٗبٓت آتي ،ثيكتط زضثبض ٟضاثُـ ٠ضيؿي  ٝثبظزٛ ٝ ٟوف آ ٙزض ؾطٗبيُ٠صاضي نحجت ٗيًٜيٖ.
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ا٘١يت اضظيبثي ٗيعا ٙضيؿيپصيطي ،هجْ اظ ٝضٝز ث ٠ثٞضؼ
پيكتطٗ ،ل ٕٞ٢ضيؿي  ٝثبظز ٟضا تٞييح زازيٖ  ٝثب ثيب ٙيي ٗثبّ ؾبزُ ،ٟلتيٖ ً ٠ثي ٚضيؿي  ٝثبظز ،ٟضاثُ٠
ٗؿتوي٘ي ٝخٞز زاضز ،ث ٠ايٗ ٚؼٜب ً ٠پصيطـ ضيؿي ثيكتط اظ ؾٞي يي ؾطٗبيُ٠صاض ،ثٗ ٠ؼٜبي اٛتظبض ٝي ثطاي
ًؿت ثبظز١ي ثبالتط اؾت  ٝزض ٗوبثْ ،پصيطـ ضيؿي ً٘تط اظ ؾٞي ؾطٗبيُ٠صاض ،ثٗ ٠ؼٜبي آ ٙاؾت ًٝ ٠ي ،ث٠
ًؿت ثبظز١ي پبييٚتط ٛيـع ضيبيت زاضز.تٞخ ٠زاقت ٠ثبقيس ً ٠٘١ ٠ته٘ي٘بت ؾطٗبيُ٠صاضي ثطاؾبؼ ضٝاثٍ ٗيبٙ
ضيؿي  ٝثبظز ٟنٞضت ٗيُيطز؛ ظيطا اظ ييؾ ٞؾطٗبيُ٠صاضا ٙث٠زٛجـبّ حساًثـط ًطز ٙثبظز ٟذٞزاظ ؾطٗبيُ٠صاضي
١ؿتٜس  ٝاظ ؾٞي زيِط ،ث ٠ػٔت قطايٍ ػسٕ اَ٘يٜـب ٠ً ٙثط ثرف ػ٘سٟاي اظ كًبي ؾطٗبيُ٠صاضي حبًٖ اؾت،
ثب ضيؿي ٗٞاخ٠اٛس.ثب اي ٚاٝنبف ،آٛچ ٠ً ٠ثؿيبض ا٘١يت زاضز ،اي ٚاؾت ً ٠ؾطٗبيُ٠صاض ثطاؾبؼ ٗيعاٙ
ضيؿيپصيطي ذٞزُ ،عي١٠ٜبي ٜٗبؾت ثطاي ؾطٗبيُ٠صاضي ضا اٛتربة ًٜس .اكطازي ً ٠تحْ٘ پصيطـ ضيؿي ضا
زاضٛسٗ ،يتٞاٜٛس ٗؿتوي٘ب اهسإ ث ٠ذطيس ؾ٢بٕ ًٜٜس ٓٝي ثً ٠ؿبٛي ً ٠تحْ٘ پصيطـ ضيؿي ٛساضز ،تٞنيـ٠
٘ٛيقٞز ًٗ ٠ؿتوي٘ب ؾ٢بٕ ثرطز ،چ ٙٞهي٘ت ؾ٢بٕ ٞ٘١اض ٟزض حبّ ٞٛؾب ٙاؾت  ٝؾٞز تً٘ي ٚقسٟاي ث ٠آٙ
تؼٔن ٘ٛيُيطز .ثطاي چٜي ٚاكطازي ؾطٗبيُ٠صاضي ثس ٙٝضيؿي ٜٗبؾت اؾت ً ٠ٛٞ٘ٛ ٠آٗ ٙيتٞاٛس ذطيس اٝضام
ٗكبضًت ثبقس .ؾٞز اٝضام ٗكبضًت ث ٠كطز پطزاذت ٗيقٞز ١ ٝيچُ ٠ٛٞضيؿٌي ٛؿجت ثً ٠ب١ف ؾٞز يب اظ زؾت
ضكت ٚانْ ؾطٗبيٝ ٠خٞز ٛساضز.ثٜبثطاي ٚقبيس ثتـٞاُ ٙلت آٝي٘٢ٗ ٝ ٚتطيُ ٚبٕ ثطاي ؾطٗبيُ٠صاضي زض ثٞضؼ،
قٜبذت ًبكي اظ ٝيػُي١بي كطزي  ٝته٘يُٖيطي ثطاؾبؼ ايٝ ٚيػُـي١بؾتٞ٘ٛ .زاض ظيط ضاثُ ٠ثي ٚضيؿي ٝ
ثبظزٞٗ ٟضز اٛتظبض يي ؾطٗبيُ٠صاض ضا ٛكبٗ ٙيز١س:زايط ٟؾجـع ،ثيبِٛط ظٗبٛي اؾت ً ٠اي ٚؾطٗبيُ٠صاض ،ت٘بيْ ث٠
پصيطـ ١يچ ٗيعا ٙضيؿٌي ٛساضز .ايٞ٘ٛ ٚزاض ٛكبٗ ٙيز١س ً ٠كطز ٗصًٞض زض قطايٍ ػسٕ پصيطـ ضيؿي ،اٛتظبض
زاضز حساهْ  50زضنس ثبظز١ي ث ٠زؾت آٝضز .كطز زض اي ٚحبٓت ٌٗ٘ ٚاؾت ث ٠ذطيس اٝضام ٗكبضًت ضٝي
ثيـبٝضز.زايطٛ ٟبضٛدي ،قطايُي ضا ٛكبٗ ٙيز١س ً ٠كطز ٗصًٞض ،حبيط ث ٠پصيطـ ٗوساضي ضيؿي قس ٟاؾت ،زض
اي ٚحبٓتٝ ،ي اٛتظبض ذٞا١س زاقت ً ٠حساهْ  30زضنس ثبظز١ي ،ثسؾت آٝضز ،يؼٜي  50زضنس ثبظز١ي ثيكتط اظ
حبٓتي ً١ ٠يچِ ٠ٛٞضيؿٌي ٗتحْ٘ ٛكس ٟثـٞز.اٗب زايط ٟهطٗع ،ثيبِٛط قطايُي اؾت ً ٠كطز ٗصًٞض حبيط قسٟ
اؾت ضيؿي ثؿيبض ثيكتطي ضا ثپصيطز ،زض چٜي ٚقطايُيٝ ،ي اٛتظبض زاضز پبزاـ ٜٗبؾجي زض اظاي پصيطـ ايٚ
ٗيعا ٙضيؿي زضيبكت ًٜس ،ثٜبثطاي ٚحساهْ ثبظز١ي ٗٞضز اٛتظبض ٝي ،ػسزي ٗثْ  10زضنس ذٞا١س ثٞز.ايٞ٘ٛ ٚزاض
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ث ٠ذٞثي ٛكبٗ ٙيز١س ً ٠چِ ٠ٛٞاكطاز پؽ اظ زضى ًبْٗ ٝ ٝاهغثيٜبٛ ٠ٛؿجت ثٝ ٠يػُي١بي كطزي ٗ ٝيعاٙ
ضيؿيپصيطي ذٞزٗ ،يتٞاٜٛس قيٜٗ ٟٞبؾت ثطاي ؾطٗبيُ٠صاضي ضا اٛتربة ًٜٜسٌٛ.ت٠اي ً ٠ثبيس ث ٠آ ٙاقبضٟ
قـٞز ،اي ٚاؾت ً ٠اٗطٝظ ذٞقجرتب ٠ٛزض ثٞضؼ ثطاي  ٠٘١اكطاز ،ثب ؾُٞح ٗرتٔق ضيؿيپصيطي ،اٌٗبٙ
ؾطٗبيُ٠صاضي ٝخٞز زاضز ،يؼٜي حتي اكطاز ثؿيبض ضيؿيُطيع ،اكطاز ثؿيبض ضيؿيپصيط  ٝاكطازيً ٠زض ثي ٚايٚ
َيق ؾُٞح ضيؿيپصيطي ٗتلبٝتي زاضٛسِ٘١ ،ي ٗيتٞاٜٛس ثب اٛتربة قيُٞٔٗ ٟٞة ذٞز ،اهسإ ث ٠ؾطٗبيُ٠صاضي
زض ثٞضؼ ٘ٛبيٜس؛ ؾطٗبيُ٠صاضياي ً ٠ثُٞض ًبْٗ ُٜٗجن ثط ٝيػُي١بي كطزي آ٢ٛب ثبقس.آجت ٠ثبيس تٞخ ٠زاقت
ً ٠ضا١ٟبي ثؿيبض ظيبزي ٛيع ثطاي ًب١ف ضيؿي ؾطٗبيُ٠صاضي زض ثٞضؼ ٝخٞز زاضز ً ٠زض آيٜـس ،ٟث ٠آ٢ٛب اقبضٟ
ذٞا١يٖ ًطز.
تلبٝت اكطاز ضيؿيپصيط  ٝضيؿيُطيع
٘١بُٞٛض ً ٠هجال تٞييح زازيٖ ،اكطاز ثبيس هجْ اظ قطٝع ؾطٗبيُ٠صاضي زض ثٞضؼ ،اضظيبثي ًٜٜس ً ٠تب چ ٠اٛساظٟ
تٞاٛبيي پصيطـ ضيؿي يب انُالحب ػسٕ ٗٞكويت ضا زاضٛس .ؾپؽ زض هبٓت يي ٞ٘ٛزاض تٞييح زازيٖ ً ٠يي
ؾطٗبيُ٠صاض١ ،ط اٛساظ ٠ً ٟضيؿي ثيكتطي ثپصيطز ،اٛتظبض زاضز ثبظز ٟثيكتطي ضا ث ٠ػٜٞا ٙپبزاـ ضيؿٌي ً٠
ٗتحْ٘ قس ٟاؾت ،زضيبكت ًٜس .اٗب ؾطٗبيُ٠صاضا ،ٙآِ١ٞبي ضيؿيپصيطي ٗتلبٝتي زاضٛس ،ثطذي اظ آ٢ٛب
ضيؿيپصيطٛس ،ثطذي ضيؿيُطيع  ٝثطذي  ٖ١ثيتلبٝت ٛؿجت ث ٠ضيؿي.اكطاز ضيؿيپصيطث ٠زٓيْ ثبالثٞزٗ ٙيعاٙ
ثبظز١ي ٗٞضزاٛتظبضقبٗ ،ٙؼ٘ٞال ث ٠ؾطٗبيُ٠صاضي١بيي ٗثْ ؾپطز١ٟبي ثبٌٛي ،ذطيس اٝضام ٗكبضًت  ... ٝت٘بيْ
ٛساضٛس .اي ٚزؾت ٠اظ اكطاز ػ٘ٗٞب ؾطٗبيُ٠صاضي زض ثٞضؼ ضا تطخيح ٗيزٜ١س ،ثٜبثطاي ٚتدعي ٝ ٠تحٔيْ  ٝتؼييٚ
ضيؿي ؾطٗبيُ٠صاضي ثطاي ايُ ٚط ٟٝاظ ؾطٗبيُ٠صاضا ٙثؿيبض ا٘١يت زاضز.زض ٗوبثْ ،اكطاز ضيؿيُطيع ثيكتط
ػالهٜٗ٠س ث ٠ؾطٗبيُ٠صاضي زض ؾپطز١ ٟبي ثبٌٛي يب ذطيس اٝضام ٗكبضًت ١ؿتٜس ،چ ٙٞاي ٠ُٛٞٚؾطٗبيُ٠صاضي١ب
توطيجب ١يچُ ٠ٛٞضيؿٌي ضا ٗتٞخ ٠آ٢ٛب ٘ٛيًٜس  ٝثبظز١ياـ ،تً٘ي ٚقس ٟاؾتُ.ط ٟٝؾ ٖ١ ٕٞاكطاز ثيتلبٝت ث٠
ضيؿي ١ؿتٜس ،اكطازي ً ٠ث ٠زاليْ ٗرتٔق١ ،يچ ػٌؽآؼ٘ٔي ٛؿجت ث ٠كطنت ١بي ؾطٗبيُ٠صاضي ٝ
ضيؿي١بي ٗتطتت ثط آ ٙاظ ذٞز ٛكب٘ٛ ٙيزٜ١سٞ٘ٛ.زاض ظيط تلبٝت ثي ٚآِ١ٞبي ته٘يُٖيطي يي ؾطٗبيُ٠صاض
ضيؿيپصيط ضا زض ٗوبيؿ ٠ثب يي ؾطٗبيُ٠صاض ضيؿيُطيع ،ث٠ذٞثي ٛكـبٗ ٙيز١س:
ث ٠ايٞ٘ٛ ٚزاض ذٞة زهت ًٜيس .ق٘ب چ ٠ثطزاقتي اظ ايٞ٘ٛ ٚزاض زاضيس؟ كٌط ٗيًٜيس ؾطٗبيُ٠صاض (آق)
ضيؿيپصيطتط اؾت يب ؾطٗبيُ٠صاض (ة) .احت٘بال زضؾت حسؼ ظزٟايس .ؾطٗبيُ٠صاض (آق) زض ٗوبيؿ ٠ثب ؾطٗبيُ٠صاض
(ة )ضيؿيپصيطتـط اؾت .اٗب چطا؟اُط ثٞ٘ٛ ٠زاض زهت ًٜيسٗ ،تٞخ ٠ذٞا١يس قس ً ٠ؾطٗبيُ٠صاض (آق) حبيط اؾت

زض اظاي زضيبكت  10زضنس ثبظز١ي ،ثٗ ٠يعاٗ ٙكرهي ضيؿي ًٜس ،زضحبٓيٌ ٠ؾطٗبيُ٠صاض (ة) زضنٞضتي حبيط
اؾت ٘١ب ٙاٛساظ ٟضيؿي ضا ٗتحْ٘ قٞز ً ٠حساهْ  35زضنس ثبظز١ي ًؿت ًٜس ،يؼٜي  35زضنس ثبظز١ي
ثيكتط اظ ؾطٗبيُ٠صاض (آق)٘١ .چٜي ٚؾطٗبيُ٠صاض (آق) زضنٞضتي ً 30 ٠زضنس ثبظز١ي ًؿت ًٜس ،حبيط
ذٞا١س قس ضيؿي ثبالتطي ضا ثپصيطز ،زضحبٓيٌ ٠ؾطٗبيُ٠صاض ة زضنٞضتي ضيؿي ثبالتط ضا ذٞا١س پصيطكت ً٠
حساهْ  15زضنس ثبظز١ي ثسؾت آٝضزٛ .تيدٗ ٠كرم اؾت:ؾطٗبيُ٠صاض (آق) زض ٗوبيؿ ٠ثب ؾطٗبيُ٠ـصاض (ة)،
ضاحتتط ضيؿي ٗيًٜس .ثٜبثطاي ٚضيؿيپصيطتط اؾت .ثٜبثطاي١ ٚطچ ٠قيت ايٞ٘ٛ ٚزاض ً٘تط ثبقسٛ ،كبٙزٜ١ـسٟ
آ ٙاؾت ً ٠ؾطٗبيُ٠صاض هسضت ضيؿيپصيطي ثبالتطي زاضز٘١ .بُٞٛض ً ٠اقبض ٟقسٛ ،رؿتيُ ٚبٕ ثطاي
ؾطٗبيُ٠صاضي ،آ ٙاؾت ً ٠اظ ٗيعا ٙتحْ٘ ضيؿي ذٞز ُٗٔغ قٞيس .ثس ٛيؿت ق٘ب ٞ٘ٛ ٖ١زاض ٗيعاٙ
ضيؿيپصيطي ذٞز ضا تطؾيٖ ًٜيس تب ٗكرم قٞز تب چ ٠اٛساظ ،ٟحبيط ث ٠پصيطـ ضيؿي زض اظاي زضيبكت
ثبظز١ـي ٗكرهي ذٞا١يس ثٞز .ثطاي ايً ٚبض زض ٛظط ثِيطيس ً ٠اٝضام ٗكبضًت ،ؾٞز ؾبال 50 ٠ٛزضنسي ضا
تً٘يٗ ٚيًٜس؛ حبّ اُط ته٘يٖ ثِيطيس ثدبي اٝضام ٗكبضًت ،ؾ٢بٕ ذطيساضي ًٜيس ،اي ٚاهسإ ثبيس چٗ ٠وساض
ؾٞز ثيكتط اظ ؾٞز اٝضام ٗكبضًت ٛهيت ق٘ب ًٜس تب حبيط قٞيس ضيؿي ذطيس ؾ٢بٕ ضا ثپصيطيس؟اَ٘يٜب ٙزاقت٠
ثبقيس چ ٠ضيؿيپصيط ثبقيس  ٝچ ٠ضيؿيُطيع ،اٌٗب ٙؾطٗبيُ٠صاضي زض ثٞضؼ ثطاي ق٘ب ٝخٞز ذٞا١س زاقت.
ًبكيؿت ؾطٗبيُ٠صاضي ق٘ب ثب ٗيعا ٙضيؿيپصيطي ق٘ب ٘١رٞاٛي زاقت ٠ثبقس.
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