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راکیپ و نیک دشابن ار لقاع ود

یمیهاربا ناسحا

 میرکلادبع رتکد »هنالوسر یایور« هیرظن هرابرد هک نآ  یرکفریغ یشاوح و یرکف عازن هب رظان ًاریخا روپ ییالج اضردیمح رتکد

« ناونع اب یراتشون  رد ،هتساخاپب شورس

 و تیفافش یمک دنمزاین دسریم رظن هب هک هدرک حرطم ار یتاظحالم »نوتیز« تیاس رد »

منک نایب تسا رتشیب حیضوت روخ رد مرظن هب هچ نآ مشوک یم یتآ روطس رد  تسا رتشیب حیضوت

 هب ار شورس میرکلادبع رتکد و دوش لئاق کیکفت ود نیا نایم هدرک شالت یوارتفا و ینز ماهتا و هناملاع دقن کیکفت ـ۱

 للخ زا یلاخ کیکفت نیا ،درک ضورفم هناملاع ار اهدقن مامت رگا اما ،تسا یهجوت روخ رد و مهم هتکن دناوخ ارف ییوگ خساپ

 و رویدک نسحم ،یقارن شرآ ،یتعیرش اب دروخرب رد یو تسا هنوگ نیا نارگید اب ییورایور رد یجنگ ربکا هویش دوب دهاوخن

 یجنگ یاهدقن هرابرد یقارن شرآ هک نآ هفرط دنک یم »یزاس هدنورپ« و »یسیون لوب« ،شورس میرکلادبع هیرظن نونکا مه

 نیمه یتعیرش رب یجنگ یاهدقن هرابرد نیا زا شیپ مه یروکشا یفسوی نسح ،هدرک هدافتسا حالطصا و هژاو نیمه زا دوخ رب

 و کالم ییوگ دوب هدرک مهتم دیدج نید ندروآ هب مه ار یقارن شرآ ،یجنگ تسا هدرب راک هب ار »یسیون لوب« حالطصا

تسا »ندروآ دیدج نید« هیرظن مادک دناد یم هک تسوا و تسا یجنگ ربکا تسد رد اهنت یراد نید رایعم

 یاهدقن هب خساپ زا و هدرک نینچ مه رویدک نسحم دادن یخساپ و درک هشیپ توکس یجنگ یاهدقن اب دروخرب رد یقارن شرآ

 هن تسا یزاس هدنورپ و یسیون لوب ،تسین یملع دقن یجنگ یاهدقن تسا نشور شلیلد تسا هدرک عانتما یجنگ

 رگید اب یجنگ یاهدقن سناد زرا  مه دنک انتعا یو هب دیابن مه یرگید دنمشیدنا و رکفتم چیه هن و شورس میرکلادبع

 مه شورس میرکلادبع رتکد تسا »دقان« و »دقن« قح رد یفاصنا یب تسا هدش دراو شورس رتکد هیرظن رب هک هناملاع یاهدقن

 روط نیمه و »تعیرش کیروئت طسب و ضبق« مهم باتک مود پاچ دراد و هتشاد هجوت اهدقن هب هرامه شددعتم راثآ هب انب

 رد مه اه لاس نیا لوط رد تسا هیرظن هب هدراو یاهدقن هعومجم هب یو یاه خساپ اب هارمه »تیریدم و ارادم« باتک

 رب نانچ مه و هدرک رشتنم اهدقن رب بوتکم یاه خساپ ،راضح شسرپ هب خساپ زا ادج شیاه هتشون و اه یناخس هعومجم

 رد ار یبوتکم دقن ،ناگرزاب یلعلادبع سدنهم اب ینویزیولت یوگو تفگ زا سپ مه ریخا دروم رد تساجرباپ وکین هیور نیمه

 دشاب لفاغ نآ زا شورس رتکد هک تسین یا هقیقد ،یملع یاضف قطنم و هیور نیا درک رشتنم ناگرزاب سدنهم ددجم یاهدقن

 خساپ دقن مادک هب دریگ یم میمصت زادرپ هیرظن هک دنعلطم دوخ روپ ییالج رتکد هتبلا دناوخب ارف نادب ار یو روپ ییالج رتکد و

 کی مادک هب دریگ یم میمصت دوش یم حرطم عضاوم هب هک ییاهدقن هرابرد مه روپ ییالج رتکد دوخ هکنیا امک دهدن ای دهد

دزادرپب

 تخاس زا م ندرک جراخ ،تالمج ندرک هعطق هعطق تسانعم هچ هب یسیونلوب هک دنادیم روپییالج رتکدیسیونلوب ـ۲

 زا  یملعریغ و یملع قباوس ندرک تسرهف ،یتفرعم ریغ لئاسم و تارابع ندرک لیخد ،هجیتن فرگ ضورفم ،نآ تفاب و

 نیا زا ییاه هشوگ هب زورما گنهرف تیاس ناگدنسیون زا یکی دقن رد روطس نیا هدنسیون تسا یسیون لوب یاه یگژیو هلمج

(ینید یشیدناون هسردم رد رابغودرگ هرابرد ییاه هتکن

http://zeitoons.com/16546(
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 و هدوب حرطم شورس میرکلادبع و یناطلس بیدا رتکد نایم هک تسا یزنط »هیشورس هقرف« حالطصا تسا هتخادرپ هویش

 راک خاون یارب یناونع هب نآ لیدبت و شتفاب زا زنط حالطصا کی ندرک جراخ تسا هدرک وگزاب یعمج رد زنط هب زین شورس

دشاب هتشاد دناوت یمن یرگید مان یسیون لوب زج شورس یملع راب و

 ار یجنگ ربکا ههجاوم عون نیا ناگدنسیون زا یکی هک نیا امک تسا هتفرگ مان مه »یسیون ناهیک« یتسرد هب هویش نیا

 رد یرایسب قشمرس ،نارگید اب دروخرب رد ناهیک همانزور روفنم و کاته لوئسمریدم هویش تسا هداد مان »یناهیک تایهلا«

 رتکد هلمج زا و ناگمه رب تسا مهد و مهن تلود سییر راتفر هدننک یعادت وا هویش نینچ مه تسا راثآ و راکفا اب ههجاوم

 یفادها لابند هب وا تسین وا هب ییاوتحم ییوگ خساپ ماقم رد یسک اذل و درادن تقیقح هغدغد یو هک تسا نشور روپ ییالج

درادن دوجو یرگید هار ییانتعا یب و توکس زج یناسک نینچ ربارب رد ًاساسا تسا نینچ نیا وا هویش و تسا

 نارود زا یناوارف تارطاخ یناف تیانع اب هبحاصم رد یو دوخ تسا نشور ناگمه رب مه هاپس رد یجنگ روضح هقباس

 دشاب هدرک راکشآ راب نیتسخن یارب غابد شورس رتکد هک تسین یرما هاپس رد یو روضح تسا هدرک وگزاب هاپس رد شروضح

 رویدک نسحم و یقارن شرآ ،یتعیرش یلع اب یو مدرک هراشا نادب تسخن زارف رد هک نانچ مه ،تسا یو هقباس و هویش نیا

 رد هک رایسب یتفرعمریغ دراوم و »دیدج ربمایپ« و »یزاس هقرف« یارتفا درک دهاوخ مه نارگید اب و تسا هدرک دروخرب هنوگ نیا

 یجنگ ربکا و یقارن شرآ عقاو رد خساپ و هجوت دنمزاین هن و دریگ یم رارق »دقن« موهفم لیذ هن دنا گنررپ یو یاه هتشون

 هسردم« ای »بتکم« دننام یثنخ یتارابع و تاحالطصا زا دراد یفنم ییانعم راب هک »یزاس هقرف« هژاو یاج هب دنتسناوت یم

 نایم دیاب دشاب رت بئاص شرظن هکنیا یارب مه روپ ییالج رتکد تسا ییاوتحم ناشدقن دنا یعدم رگا دننک هدافتسا »یرکف

دهد تسد هب یرت نشور کیکفت ،ود نیا

 دقن هب هجوت یاج هب »یناوختین« هب رظان ار دوخ ینارگن روپییالج یتفرعمریغ تاین فرگ هدیدان ای یناوخ تین زا ینارگن ـ۳

 ریغ یتاین اب مه »اهامندقن« زا یضعب دوش یم لیمکت ارجام رگید هیوس هب هجوت اب ینارگن نیا اما تسا هدرک هراشا یتسرد هب

 تقد دیاب دش دهاوخ یناوخ تین هب رجنم ًالآم مهم نیا هب یهجوت یب یملع ًافرص تاین هن و دنوش یم رشتنم للعم و یتفرعم

 رد »یناوخ تین« هک روط نامه یتفرعم ریغ و یصخش تاین رب ینتبم کی مادک و تسا یملع تاین زا هدمآرب دقن مادک درک

 یاعدا« ناتهب تسا ناسر بیسآ هزادنا نامه هب مه یتفرعم ریغ تاین هب ندرک یهجوت یب ،تسا تسردان اهدقن اب ههجاوم

 تسا رگ بیرخت ینهذ زا هدمآرب اهنت هک تسا یمیظع ناتهب نیا ؟تسا هدش حرطم ییوج تقیقح هغدغد هچ اب »یربمایپ

 یکوب سیف یاه تشاددای زا یکی رد یقارن شرآ شیپ یدنچ نینچ مه تسین اه ینز ناتهب هنوگ نیا هب یزاین ار یملع دقن هنرگو

 هب لقن( دنراد یتارظن نینچ راداوه و بطاخم بسک یارب یرتسبش دهتجم دمحم و شورس میرکلادبع هک دوب هدرک اعدا

 هک نانچ نآ ؟داد لدتسم خساپ ناوت یم هنوگچ هرازگ نیا هب ؟تسین یناوخ تین راکشآ و نشور قادصم زج نیا )نومضم

 یب ،ییوگ خساپ هب همه ندناوخارف و اهدقن همه سناد یکی ور نیا زا ؟تسا هدناوخارف نادب ار شورس میرکلادبع ،روپ ییالج

تسا هناملاع دقن ندرک تلزنم

 زا نم یصخش هبرجت تسا هدش هراشا نادقتنم هب ییوگخساپ رد نایکلم یفطصم شور هب هتشون زا ییاج ردنایکلم هنومنـ۴

 ما هدرک رشتنم نایکلم یفطصم یارآ دقن رد هبحاصم یرگید و هلاقم یکی رثا ود نونک ات تسا توافتم یو تارظن اب ههجاوم

]۱[ اب غابد شورس رتکد اب ماهبحاصم و سرج تیاس رد»ینید یرکف نشور زا نایکلم تیاور یاهاطخ« ناونع اب یا هلاقم
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 زا مادک چیه هب نایکلم بانج نونک ات دناهدش رشتنم تنادص تیاس رد»یخیراتریغ شرگن و ییارگ تاذ ،نایکلم« ناونع

 هتفگ هب و ناتسود ما هدیدن یتح ما هدرکن رشتنم ار اهدقن ناشیا ِییوگ خساپ فده اب مه نم دنچ ره ،دنا هدادن خساپ دقن ود نیا

 رد هک تسناد مرتحم ناگمه یارب دیاب ار قح نیا مرظن هب دنهد یخساپ مه اهدقن نیا هب یو »ناراداوه« روپ ییالج

 یزاین و دنراد لقتسم رکفت و باختنا قح مه ناگدنناوخ مدرک هراشا رتشیپ هک نانچ نآ ؛دنشاب هتشاد شنیزگ قح ییوگ خساپ

 نیا قنور یارب نیمه و دنا حرطم یرکف یاضف رد فلتخم تارظن دوش هداد خساپ رگید یدقن اب یدقن ره میشاب رظتنم تسین

دنک یم تیافک اضف

 یجنگ ربکا مه و یقارن شرآ طسوت مه هک »یزاسهقرف« ای و »دیدج نید سیسأت« ناتهبنیگمهس تاماهتا هب یهجوت یب ـ۵

 هب دنمتدارا و دنمقالع ًاکا هک ناریا ینید هعماج دنهاگآ اه نادب روپ ییالج رتکد هک تسا ینیگمهس تاعبت یاراد هدش حرطم

 یهجوت یب داد دهاوخ ناشن شنکاو تاماهتا هنوگ نیا هرابرد ،ساسح راوگرزب نآ میرح ظفح هب تبسن و تسا مالسا ربمایپ

 هب یدنبیاپ هب تاماهتا هنوگ نیا ناینابرق هبناج کی توعد و برخم و نیگمهس و اوران ماهتا نیا هب روپ ییالج رتکد بیجع

 ،ناتهب نیا تباب تسخن دهاوخب ناگدننز ماهتا زا تسا رتهب روپ ییالج دسر یم رظن هب دراد شسرپ یاج یملع لوصا

دیامن دزشوگ ار یملع دقن و ثحب شور و هار ناگمه هب سپس و دننک یهاوخرذع

 کوب سیف یاههتشون یخرب هک تسا هدش یعدم ،هدرک هراشا نادب روپییالج رتکد هک یمیهس دمحمدنس یب ینز ماهتا ـ۶

 و کبس هب ییانشآ کدنا هک یسک تسا کردم و دنس یب یماهتا مه نیاتسا هتشون شورس میرکلادبع ار غابد شورس

 ًاساسا هکنیا ود دوش یم تمهت نیا ِندوب هفازگ و ساسا یب هجوتم دشاب هتشاد غابد شورس و شورس میرکلادبع شراگن هویش

 ینید یرکف نشور تسناد یمن یتح زورید ات هک یمیهس یاه هتشون« درک اعدا ناوت یمدشاب سکعرب  دناوت یم عوضوم

 هتفگان و دراد ار یجنگ ربکا یاه هتشون یوب و گنر رایسب ،تشون یم اوتحم یب یاه هلاقم یا هتسه یژرنا هرابرد و تسیچ

 دمحم بلطم هب روپ ییالج عاجرا »تسا هدرک ءاشنا و ءاقلا یجنگ ربکا ار یو لیوط یاه هتشون لیذ ات ردص هک تسادیپ

دوب روآ تفگش میارب انعم نیا هب یمیهس

 روپییالج رتکد هک »نیرتیوق« تفص منک هراشا یملع یاضف رد باقلا ندرب راک هب رد تقد و طایتحا ترورض هب نایاپ ردـ۷

 تافص ندربراک هب هنوگ نیا یملع یاضف رد تسا یرتشیب طایتحا دنمزاین مرظن هب دنا هدرب راک هب ییانف رتکد و یقارن رتکد یارب

 راک هب اما ؛دنا هدرک اه یداتسا نم قح رد و دنتسه یناسنا مولع رد زربم دیتاسا هلمج زا ییانف رتکد و یقارن رتکد تسین جیار

 هار ناگدنشوک و دنا »یوق« همه نادنمشیدنا تسا یملعریغ یاه یدنب هبتر هب یملع راب و راک لیدبت فاصوا هنوگ نیا ندرب

تقیقح

راکیپ و نیک دشابن ار لقاع ود

رابکبس اب دزیتس ییاناد هن

دننالهاج بناج ود ره زا رگو

دننالسگب دشاب ریجنز رگا

—————————————————————-
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۱-http://www.rahesabz.net/story/80680/

۲-D8%B3%D8%%-http://3danet.ir/article/133261/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87

B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%

D8%A7%D9%86-%C2%AB%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B0%D8%

A7%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%

D8%B1%D8%B4-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C%

C2%BB

۳-http://news.gooya.com/politics/archives/2016/08/216406.php

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/08/216665.php و
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