
!اکیرمآ یلاع هاگدادیب یناشیپ رب یرگید گنن یهکل ،نانز نینج طقس قح وغل

 ۲۰۲۲ نوج هام ۲۴ خیرات رد ،نینج طقس قح ندروآ تسد هب تهج اکیرمآ رد نانز شالت نرق مین زا دعب
 اههام زا دعب ،دندوب هدش هدیزگرب هاوخیروهمج یاسور طسوت هک یعجترم و راکهظفاحم تاضق تیرثکا
 مادقا نیا برخم تارثا هک نیا هب هجوت اب .دنداد نآ فذح و نانز نینج طقس قح وغل هب یار ،یسایس یاهرونام
 خیرات رد اهزور نیرتهایس زا یکی ناونع هب کش یب زور نیا ،داد دهاوخ رارق ریثات تحت ار نز اهنویلیم یگدنز
 هب رما نیا یور یریگمیمصت ،نانز نینج طقس قح فذح زا سپ .دش دهاوخ تبث اههظفاح رد اکیرمآ رصاعم
 یارب دوخ ییایفارغج هطیح رد ار نینج طقس قح ندوبن ای ندوب ینوناق یتلایا ره ات هدش راذگاو اکیرمآ تالایا
 نارادنامرف تسد المع راک نیا اب یلاع هاگداد رد عجترم ناراکردنا تسد هک تسا حضاو .دیامن نییعت نانز
.دناهتشاذگ زاب الماک نانز نینج طقس قح ندرب نیب زا یارب ار تلایا ۲۶ زا شیب لقادح رد راکهظفاحم

 مالعا عونمم زین دناهدش رادراب زواجت رثا رب هک ناوجون نارتخد نینج طقس یتح ،نانز نینج طقس قح وغل اب
 یتح هناملاظ نوناق نیا .دوش ورهبور ینوناق یاهدرگیپ اب دناوتیم نینج طقس هب مادقا زین دروم نیا رد و دش
.دریگ رارق رطخ ضرعم رد دناوتیم یرادراب همادا رثا رب اهنآ تمالس هک دوشیم مه ینانز لماش

 تروص یلاح رد هنازیتس نز و عینش مکح نیا هک تسا نیا دریگ رارق هجوت دروم دیاب هک مه یمهم هتکن
 روط هب دوخ هک دنشابیم نینج طقس یدازآ قفاوم اکیرمآ مدرم زا دصرد ۷۵ ،یمسر رامآ قبط رب هک دریذپیم
 بجعت یاج انبم نیا رب .دراذگیم شیامن هب ار هعماج تیرثکا تساوخ اب یلاع هاگداد مکح ضراعت راکشآ
 ار نینج طقس قح ،مکح نیا ساسا رب تلایا ۱۳ نیلوئسم هتشذگن مکح نیا رودص زا زور کی زونه هک تسین
.دندومن وغل الماک دوخ تلایا رد

؟دوب هچ "دیو" لباقم رد "ور"
 موس دنزرف هک "ور نیج" راعتسم مان اب "یروک کم امرون" مان هب درجم هلاس ۲۵ ناوج نز کی ۱۹۶۹ لاس رد
 .دیشک شلاچ هب ار سازگت تلایا رد نینج طقس عنم نوناق ،نینج طقس تساوخ اب ،دوب هدش رادراب ار دوخ
 زا "ور نیج" یاضاقت .دوب هدش هتشاذگ سالاد ناتسداد "دیو یرنه" هدهع هب نینج طقس دض نوناق زا عافد
 هب ار دوخ هدنورپ رظن دیدجت یاضاقت و تسشنن یاپ زا وا اما .دش نامیاز هب روبجم وا و دش در هاگداد فرط
 ،راگزور نآ طیارش رد و تفرگ رارق یسررب دروم  ۱۹۷۳ لاس رد هدنورپ نیا .داد هئارا اکیرمآ یلاع هاگداد
 رد قفاوم یار تفه اب دننکیم ضقن ار نانز یصوصخ میرح ،دوجوم نیناوق هک نیا حیضوت اب هاگداد تاضق
 هب مکاح نوناق "ور" و دنتسناد نانز نینج طقس قح تیعونمم رد تردق دقاف ار اهتلایا ،فلاخم یار ود لباقم
 اکیرمآ یلاع هاگداد رب یطیارش رد میمصت نیا هک تشاد رظن رد دیاب هتبلا .دش اکیرمآ رسارس رد نانز عفن
 رد یعامتجا یاهشبنج ،مانتیو مدرم هیلع گنج رد اکیرمآ هناحضتفم یاهییاوسر طیارش رد هک دش لیمحت
.دندوب هدرک داجیا هعماج یقرتم یاهورین عفن هب ار یصاخ یتازرابم یاضف اکیرمآ رد و ناهج رسارس

 اب ار هعماج نییاپ تاقبط زا و تسدیهت نانز لوا هجرد رد نینج طقس قح نتخاس یغلم هک تسین یکش
 تسایس نیا یلصا ناینابرق اهنآ هتساوخان ناکدوک و نانز نیا و ؛دزاسیم ورهبور یدج رایسب تالکشم
.دوب دنهاوخ نیمکاح هناعجترم
 و دوخ شاعم نیمات هب رداق یتخس هب شکتمحز و رگراک نانز ،نینج طقس یدازآ دوجو اب هک یاهعماج رد
 نینج طقس قح وغل هک تسا نشور ،دراد دوجو تسرپرس یب کدوک نویلیم مین هب کیدزن و دنتسه ناشنادنزرف
 دوجو یمومع ناگیار تشادهب هک یاهعماج رد .دنکیم داجیا هعماج تسدیهت نانز یارب یتالضعم هچ نانز
 کی یواسم کدوکدهم هنیزه هک یاهعماج رد ؛دنتسه ینامرد همیب هنوگ ره دقاف کدوک و نز اهنویلیم و درادن
 دوجو کدوک دلوت ودب رد ردام یارب یقوقح یایازم زا یرثا هک یاهعماج رد ،دشابیم رگراک نانز قوقح هام
 ،دراد دوجو نامیاز ماگنه کدوک و ردام گرم رامآ نیرتشیب هتفرشیپ یاهروشک نیب رد هک یاهعماج رد ؛درادن
 شاعم رارما ندرک راک تفیش دنچ اب تقشم و جنر رازه اب هک یشکتمحز نانز یارب یاهعماج نینچ رد یرآ
!دشاب هتشاد دناوتیمن یرگید یانعم ناشیگدنز طیارش ندش رتدب زج نینج طقس قح زا یریگولج ،دننکیم



 شاعم رارما ندرک راک تفیش دنچ اب تقشم و جنر رازه اب هک یشکتمحز نانز یارب یاهعماج نینچ رد یرآ
!دشاب هتشاد دناوتیمن یرگید یانعم ناشیگدنز طیارش ندش رتدب زج نینج طقس قح زا یریگولج ،دننکیم

 هک مینادیم یبوخ هب اما دزاسیم ورهبور یدج یتالکشم اب ار هعماج رد نانز همه ،نینج طقس قح وغل املسم
 رد نینج طقس هب رداق ناکامک رفس یاههنیزه ندش لمحتم اب ناشیلام تاناکما هب هجوت اب هفرم تاقبط نانز
 نینچ تسدیهت و شکتمحز نانز یارب اما .دوب دنهاوخ تسا دازآ اهاجنآ رد نینج طقس هک ییاهروشک
 طقس میمصت نیا زا لبق ات هک ینانز زا دصرد ۶۱ ،رامآ قبط رب هک یطیارش رد مهنآ ،درادن دوجو یناکما
 دنتسه یرگراک و ریقف نانز نانآ زا یگرزب شخب هک دندادیم لیکشت تسوپ دیفس ریغ نانز ار دندرکیم نینج
.دشابیم ناشهناخ هراجا هنیزه نتشادن و یگنسرگ اب یواسم اهنآ ندرکن راک زور کی هک
 نانز زا دصرد ۸ و تسوپهایس نانز زا دصرد ۱۳ و رابتییایناپسا نانز زا دصرد ۲۴ هب کیدزن رضاح لاح رد
 نتفرگ رظن رد اب .دنشابیم مورحم یتیامح هنوگره زا هک ینانز ،دنتسه ینامرد همیب هنوگ ره دقاف تسوپدیفس
 ینانز نینچ یارب یکاندرد جیاتن هچ نینج طقس قح نوناق وغل هناملاظ میمصت هک تسا نشور تیعقاو نیا
 یاههویش هب نینج طقس ای و یرادراب همادا زج یهار المع اهنآ ینونک طیارش رد هک تسا حضاو .تشاد دهاوخ
 هب نز رازه نارازه هک دنهدیم رادشه زورما نیمه زا زین نیصصختم .تشاد دنهاوخن یگناخ ییاطسو نورق
 میمرت لباق ریغ یندب یاهبیسآ راچد ای و داد دنهاوخ تسد زا ار دوخ ناج هناعجترم میمصت نیا رطاخ
.دش دنهاوخ

 ات هتفرگ زکرم زا اکیرمآ طاقن نیرتهداتفا رود رد نانز هتفرگ تروص نانز قوقح هب هک یضرعت لباقم رد زورما
 هب یدح ات هک هناروسج تازرابم نیا و دناهدز هزرابم هب تسد مامت مشخ اب یبونج راکهظفاحم یاهتلایا

 اهنت هن زرابم نانز هک ارچ ؛تسا هتخادنا ساره هب ار تیمکاح هاگتسد یاههیاپ ،دوریم شیپ لاکیدار تروص
 ناما یب مشخ زا مه ار تاضق یصخش یاههناخ هکلب دناهداد رارق دوخ یتازرابم مشخ دروم ار متس زکارم
 ار مدرم )تارکومد بزح رد( همکاح تایه رگید حانج اکیرمآ نانز تازرابم وترپ رد .دناهتشادن هگن نوصم دوخ
 همکاح تأیه رد ار الاب تسد دناوتب تارکومد بزح ات دننکیم توعد تاباختنا رد تکرش و یرابدرب و شمارآ هب
 هچ دیدش باختنا هک تدم نیا رد هک دننکیم لاوس اهنآ زا یرایشه اب و هناهاگآ روط هب مدرم اما .دشاب هتشاد
 طقف دنشکیم یخالس هب ار ام یگدنز و قوقح هنوگچ نیعجترم دیدیدیم هکیلاح رد امش دنیوگیم اهنآ ؟دیدرک
!دیدوب رگهراظن
 نیا ناشکتمحز قوقح هب یرادهیامرس ضرعت اهلاس هجیتن ناشزورما طیارش هک دنمهفیم یبوخ هب هاگآ نانز
 ناج لماک ییانتعا یب اب انورک هایس نارود رد نیمکاح هنوگچ هک دندید دوخ مشچ هب اهنآ .دشابیم هعماج
 هاگداد هک دنمهفیم و دننیبیم ؛دندرک دوخ یداصتقا عفانم ینابرق هعماج نیا رد ار رفن نویلیم کی زا شیب
 تسا حضاو زرابم نانز یارب هجیتن رد .دشابیم نارادهیامرس مکاح هقبط عفانم ظفاح ،لکش نیرتیلاع هب یلاع
 ماظن یاقب و موادت یارب هکلب تساهنآ نینج یارب یزوسلد یور زا هن نانز نینج طقس قح وغل هک
.تسیرادهیامرس

 زا هک دهدیم لیکشت مورحم هقبط نادنزرف ار اکیرمآ راکتیانج شترا زا یگرزب شخب دنادن هک تسه یسک هچ
 ،یگدنز نیمات و نان یاهمقل یارب اهنآ .دندنویپیم شترا هب رتهب دیاش یاهدنیآ ندز مقر یارب یگدنامرد و رقف
 اب تشگرب زا دعب ،دنوشن هتشک گنج رد و دنروایب سناش رگا و دنوشیم یتسیلایرپما یاهگنج ینابرق
 رس و دنوشیم ردخم داوم و لکلا هب دایتعا راچد نانآ زا یرایسب .دنوشیم نابیرگ هب تسد یحور یاهیرامیب
 یئزج هب رتحضاو هچ ره روط هب یبلطگنج هک زورما .دنزابیم ناج اههداج رانک رد اهلپ ریز رد رخآ
 هب زاین رگید تقو ره زا شیب اهنآ راه شترا ،تسا هدش لیدبت اکیرمآ همکاح تأیه تسایس زا ریذپانییادج
 اشخب هکلب هعماج هفرم هقبط زا هن هدنیآ رد ار ورین نیا هک دننادیم اهنآ و دراد یماظن تمدخ یارب نازرا یورین
 یورین هک دننادیم یبوخ هب تفصولاز ناراد هیامرس رگید فرط زا .دننک نیمات دیاب هتساوخان ناکدوک نیمه زا
 هعماج شکتمحز و ریقف رشق نیمه نیب زا دیاب تسه دنمزاین نآ هب یرادهیامرس تایح یارب هک یراک نازرا
 دنتسین لیاق شکتمحز نانز یارب یعامتجا یقوقح و قح چیه هکیلاح رد زورما هک تسورنیا زا و دوش نیمات
 .دننکیم لامیاپ "تایح قح" ششوپ تحت و تحاقو اب ار نینج طقس باختنا قح یدازآ رد نانز یاهیاپ قح
 قح" لمع رد یلو دننزیم مد نینج تایح قح زا هناروزم هک یلاح رد نانز نینج طقس قح وغل قفاوم نیعجترم



 .دننکیم لامیاپ "تایح قح" ششوپ تحت و تحاقو اب ار نینج طقس باختنا قح یدازآ رد نانز یاهیاپ قح
 قح" لمع رد یلو دننزیم مد نینج تایح قح زا هناروزم هک یلاح رد نانز نینج طقس قح وغل قفاوم نیعجترم
 قوقح هب ریخا راکشآ ضرعت .دنیامنیم و هدرک دوخ هنادنمزآ عفانم لامیاپ ار هدیدجنر ناسنا اهنویلیم "تایح
 دنناوتیم هک دننکیم روصت نیعجترم .دز دهاوخ مقر نانز تازرابم خیرات رد ار یدیدج گرب کش نودب نانز
 اما .دنتسه یرشب خیرات لماکت هب تبسن یملع و یخیرات دید دقاف اهنآ هک ارچ دننادرگرب بقع هب ار عماوج
 طیارش زا ییاهر یارب هک دنزومآیم نانز هسورپ نیمه رد و داد دهاوخ همادا دوخ یورشیپ هب نانز تازرابم
 اب و دننک تکرش یعامتجا تازرابم ریاس رد دیاب ،دننک هیکت دوخ یتازرابم تردق هب دیاب ینونک کاندرد
.دنزاس لکشتم ار دوخ ناشکتمحز و نارگراک تازرابم اب یگتسبمه

 اب دنک باجیا شعفانم هک نامز ره مکاح یناج و راه یزاوژروب هک داد ناشن همه هب ینیع روط هب ریخا هبرجت
 ار اهنآ و دنکیم ضرعت هدمآ تسد هب مکاح تابسانم بوچ راهچ رد هک یتازرابم یاهدروآتسد هب ،مامت تحاقو
.دریگیم سپ
 هب نانز و دوش هاتوک نانز قوقح زا نارادهیامرس و یرالاسدرم ،یبهذم یاهداهن تسد میهاوخیم رگا نیاربانب
 ماظن انامه هک یلصا لماع ینعی اهمتس نیا همه هشیر دیاب دننک ادیپ تسد ینتفرگان سپ و یعقاو یدازآ
 هب نانز قوقح نآ رد هک اهیدازآ نیرتعیسو هب ندیسر یارب ار هار و مینک دوبان ار تسیرادهیامرس راکتیانج
.مینک راومه ،دش دهاوخ هتخانش تیمسر هب لماک روط

 گنج نادیم هب یسارکومد زا عافد تسژ نتفرگ یتح و مرش نیرتکچوک نودب ،باقن نودب مکاح عاجترا زورما
 دنتسین شیب یاههاریب یندم نامتفگ زا تبحص و یراکشزاس ،مسیمرفر هک دهدیم ناشن رما نیا .تسا هدمآ
 یبالقنا نادرم و نانز همه ،ام همه هک یلاح رد .درک دنهاوخ کمک عاجترا ندش یوق رتشیب هچ ره هب طقف هک
 هملج زا و یدازآ هب ندیسر و ینونک هناملاظ طیارش اب هلباقم هار اهنت هک ارچ .میوش زهجم بالقنا حالس هب دیاب
.تسا بالقنا هار ،نانز یدازآ

 وکین اراس
۲۰۲۲ نوج ۲۶


