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 دا
	ر �ط�ف ط����

  

  


د را
	دا�ت ردھ
�	� �� ا��رۀ�
  ط�ھر�د���؛ 
 %ر$م و �"ق د
و را�	� �زب ذاران ��	�د از 	�� �	�وده ���	ش

  
 دوران ز� �ری ھ�ی $	ل $ر�����ن از ��� ط�ھر�د���� �%�د $	ل ���"رد و!� ��ن �� ���طر �ردھ���� ٢٠١۴د���ر ٢٨ ����� روز �

�ردھ���� ا�ن. �ود �ر�زار�ده 
���دا 	ور�	و، در !ر,م و �*ق د�و
را	�) %زب ز���داری ��	�
 �/� ر�ن، دوم ��ل  وا���� 	و�ط �و�� 

  .�ود �� �ردا��ده دا�	�د، 	�*ط �0ر�� ز��ن �


�ری �را�	� آ�� 
 در 
 ا�ت ھ���� دھ�م، �� ا� �م آن ھ�ی ���5ت و �ذ�	 وا�و�� ز���ء در �ود �زر��ن �ود ��د در�ردھ���� �� 

 �� آ�وزش ھ� دا��"�ه 	�ر�6 ھ�ی د!�ر	��ن در را آن ا�ظ��ط� ھ�ی روش و ا را�� ا5ول و دارد ��م �و��� 	�ر�6 �	�دن  /�ن �را�ر

��ن �رده ��ره در �� ھ� 5%�ت ا�ر، دھ�د؟ �ذ�	 �� ء �ر آ�� 
 ا�ت ا�ن ا�ت، �طرح 
 !ر��� !س ا�ت، :*�� ���� ,��ن ���! 

 در�ت :�وان �� 	وا��م �� را ��ن �و���د��ن از �Bر ,�د ا��را���A0	�ن، $رن ��م !رو� در ا5@ً  �� ا0	�ده  � و را�< �=��رھ�ی ا��"و�

  ��ر�م؟ ��م و ��وا��م »�و�س 	�ر�6«


ردم، آ�Cز�� درا���A0	�ن �و��� 	�ر�6 و �وی 	�ر�6 �� در��ره ھ�ی !ر�ش �� را ��ن ا�ر ��ود �دی �0ر ���� 
 ا5ل ھر �@ف  /ت 

. ا�ت :*�� �دهء ��Dت��	� در �� ,"و� و ا�ت، �ده ا�A0ن یھ� �د�ت $*م و ���"و��ن و �ردم �� رام و آ�وز د�ت ��ت ��)، ا�ن �د�

 $5دم ��Eون، درا�ن ا��،. دھ�م $رار ��ن �"�ری 	�ر�6 � را �ود �"�ه ��*ط و  ���د �� ,را و ا0	�م �� ھ�,��ن و ا�م ا0	�ده 
�ر ا�ن دام

  �د��� ط�ھر �ود ��د �%Bل �ردھ���� از 
@�� ,�د �را�	�ن �Fد�	�ً  
 دارم دو�ت ���	ر �*�. ���ت ھ� !ر�ش ا�ن �رای ھ��� !��6 ��0	ن

 !رو� در 
 ����د���م ��	 ا�ن ا�ر� ر�د، �� ��ظرم 
 �"و�م رو�د آن ,ون و ,�د در��رهء�  ,�د ��*� ازھر درا���A0	�ن �ذ�	 دھ
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�وا�	�د �� و �ود�د؛ ���د��ر و �ذار 	�DHر در����ت، ���ص ھ��� ,/ره �Bر 
 ��ر !ر و �ر��ر و و��J را �و�ش �ردم ����� 0رھ�"� 

   �ود؟ آ�/�  �* از ��� ط�ھر�د��� �%�د:  آ�� 
 ا�ت �طرح 
 !ر��� ���ز�د،

 و�� �دا�	م ار	��ط� �زد�) از �د��� ط�ھر �� ام، دا�	 ز��ن، �Aرب در وط�م، �رزھ�ی 0را�وی در 
 طو��K ا$��ت ا�ن در �ن ا�ر,

�ت ا�ت، �ده وارد ا$وام از �ر�� و دو�	�ن � !ر,م و �*ق د�و
را	�) %زب از 
  ����	� و ا���A0	�ن ا 	��:� 
و,) ���	�ر از��� 

�0�
وا�د !ر,م و �*ق %ز�� :��5ر ����ت  از 	� در ھ��م وطن    ھم ھ�ی در�ردھ���� ا���A0	�ن ����� 	@طم !ر دۀ � از �=د �را آ�,�. ام 


، ا�ت ھ� �ردھ���� در ا0راد �ر�� ر�ط �� �����ن ���دن  
�د، �� �5روف ��ود ��رج  ��ز �د��� ط�ھر �%�د �ود ��د �%Bل در ا��	

  .�د �� ���ده ز��د

 آن � ھ�ز��ن. ا�ت �ر0	 5ورت ا���A0	�ن �*ق د�و
را	�) %زب 5درا:ظم ا��ن �B% Nظ 	و�ط ط�ھر�د��� �%�د $	ل 
 �=*وم $رار

 وزارت در ��"��ھ��ن ھ�ی $	ل آر��و از ���	� ا��ن �B% Nظ طرف از*� و�� J	�DHری 
، �ود ��0	 ا�	��ر 
��ل در ا���A0	�ن دا


 ,�!� �=*و��ت $رار. داد 	��ن را آد�� روان و �ذا�ت  /�ن و درا���A0	�ن �ردھ���� �%Bل ھ�ی ��ز روی �  �%�د 
، �ود �ده 	/�

 �وده �*ق د��و
را	�) %زب �ذاران ����د از ��� ، ا���D/م؟ و 
�ر�ل ��رک و 
� 	ره ,ون رو���Bرا�� !/*وی در دراوا�ل �د��� ط�ھر


رد�د، رو���Bر�ط�ب را 	�ر�6  ���	��ران 
 اط@:� ا�ن �وا�دن �� �ن. ا�ت �� Pدر� 
 ا0	�دم ا�را�� �و���ده آ�وری دار�وش  ��د � 

��رد �� 5ورت ا 	��:� :*وم �  C �Bرب، �����  ��= ا5ط@:�ت از 
��0 �=*و��ت :دم ���ت �رق در ,Fدر او $�Eوت �.  

 $��و���د و دار �=�� ا�ری 5ورت � آن ھ�ی ���ب و 0راز و 	�ر��� %وادث ��ر � را ط�ھر�د��� ����د %ز�� و ����� :��5ر �� ا�ر

 	=ر�ف در ا��� �رای. 
��م  �	 و آ�/� ��ص �5Fدی �وی � را ����� !�,�ده %ر
	� آن در و ��"ر�مB�*0 ،6ر��	ب *Cھ�ی �"رش ا 

 �) در 
 0ردی �/ذا. ا�د ا����� آر��ن و ط@�� ��داء وا دF*% ����� ت �) ��دا��
��ھ� 
 ���د 
رده درک ���د ���ود، ����� %ر 

. �ود ارز���� ��ز ا 	��:� ا�%راف و ا�%ط�ط� ���ری در او 	�ر��� %ر
�ت � �و: 	وا�د ��,���, 
 د�و
را	�) %زب ا���A0	�ن در 

  .ا�ت �ده ���	�ری و وا$	�5دی ا 	��:� و�را�� ��:ث �*ق
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 ��دا و 
�د �� :وض ��ل ���	ر �ود، �� دور �ود رو��"را� آر��ن و ط@�� ��داء از 
 ھر, ا���ن �0ری، ھ�ی �%* ا�ن �ظر از 


 ز����� Dور؛ �و��ن 
ود	�ی از �=د ط�ھر�د��� �%�د ,را:  ا�ت ا�ن ا�ت �طرح 
 !ر���. دھد �� د�ت از را �ود آر���� ط@�� 

 را �ود �*� �دھ��ری ؛ �ود �ده 
����ده ا�زوا � او �ود و �ر0ت را ا���A0	�ن ��"��ھ�ن ا
Dر�ت دا�ن !ر,م و �*ق د�و
را	�) %زب  ����ت

�وا�ت؟  �=ذرت  	�/��ری؛ %زب ��,��ن �ر
ت ���ت از �ردم از و ��رد ءادا ا���A0	�ن �ردم ���Fل در�  

 ��رون آوری ��د 
 	�Bوت ا�ن �� �ود، ا0راد آوری ��د ��� ,�زی ا���A0	�ن �ذ�	 %وادث ھ� �B	�� ��ز �� ھ� وا�B	�� �ر�� �%Bل ا�ن در

��5 %�0ظء �%	وای 
��دن� �E=� د از ا0راد�%� �����طرهء �%	وای 
��دن ��رون 	�ر��� وا�و�� ا��. �ود ط�ھر�د �=�  ����
 


و��د �� آ�/� از �ر�� و، ��دھ�د ارا� ا���A0	�ن �ذ�	 ھ�ی ���5ت و %وادث از �و�ش روا�ت ھر�) 
 ا�ت �	 ، ���ن از �5د$��

 آن وا$=�ت � ، Cرب �����  ��= ا5ط@%�ت �=�E �ردن ���ر �� �ود ر�ط �� و �%	وا �� و �و���ون و ����ف و �	�Eد روا��ت

 ھ�ی !��و, و 
و, در 	�H*� ���د 	�،. ������د �و�ش روا�ت $��ب در ��ر، ا�ن ، را �	و�0 و، �رد�د ��ز �ذ�	 ھ�ی ���5ت و %وادث

�ذ�	 وا�B	ن �ورد در را ھ��� ��	 �	وا�د دارد، ��م ��زی $/ر��ن �� �را�� �رده �� 0رھ�P در 
 آ�, 
��طره ا�طوره از د�"ری ��م  

  .��ز�د �=�ن و رو�ن ا�ت، �و��� 	�ر�6 � �ی �"�ری

 �دون و :�دی %��ت در ��واھ�م، , و ��واھ�م ,  ��، ���	�ر و ھ� �ردھ���� در �� �ذ�	 ����� ا0راد �ورد در �� �رر�� رو�د %�ل �/ر

�ذ�	 ,/�ردھ %وادث و ھ� ���5ت �ر�� دار�م، 
 �ژادی و $و�� ����� وا��	"� و ھ� ا�د�و�وژی ���طر �0*	ر�ذاری، �رای 
و�ش 

 آوری ��د رو�د %وادث و ھ� ���5ت ��ره در ��ز�و�� و �ردا��م �� �ر �و�ش آ��ھ� و ادراک %وزهء � ,���ده :واطف �� را ا���A0	�ن

  .ا�ت �� �را�� �رده :واطف ھ��ن %�5ل ��ز،

�����E� 
 او 
 دارد �� ���ن را وا$=�ت ا�ن ا�ت، ر��ده ��ر � ھ� ���ت و�ب در ط�ھر�د��� ھوادران  ��ب از F*%زب در% 

 ھ���"و� ��ز آن در���	�رھ�ی ���رر0	 ز��ن و 
رد �� %ر
ت !�	و��زم Eدو  �را�� �*� دو���T ھو�ت از ��	ری �ر �*ق د�و
را	�)

  .ا�ت �وده دوز��	�
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 �Fش و �ذ�	 %وادث ,ون و ,�د !ذ�ر �رد و �رد�دار و ��ط�F 	%*�ل و �5د$�� ��ز�و�� 
، ���م دا�	 ا��رۀ ��	 ا�ن � �"ذار�د

 �� 	=ر�ف �) ��د�� از %د ا�ن در 
�م �� �0ر �ن. ا�ت ھ� ���5ت �ر %وادث 	�DHر �ر:�س، �� و آ�/�، ��ری ��ل در ھ� ���5ت

 ا�ن 	��م 
 �د �واھم آن �د:� �ن آ�"�ه ���د، ھم ��ن �وا��ده !ذ�رش �ورد ای ��ده 	=ر�ف ,��ن ا�ر !س،.  
��م 	وا0ق آن �ورد در 	وا��م

 و %وادث از �� وا�و�ء 
��م، �� را�� ��ن �ردھ���� �) در و$	�� �=��،. »�5د$�� ��ز�و��« : ا�ت :��رت �) دوش �ر 	=ر�ف

�ذ�	 ھ�ی ���5ت �� 
�م آوری ��د �واھم �� �ن %�ل. ���ت �� و ا�ت �5د$�� 
 ����م � ������� از �ر� 
�ردھ���� در ا�ن در  


 ا��� �رای ��ود �5د$�� �د، ���ده U�*Cر�6 ��) ,ون ���ت، ا�	ت و �و��� B�  .ا�ت ��وده و ���ت �5د$�� ��ز�و�� �� ��و 

 �� ا�طوره !�دا�ش �و ب �ذ�	 وا�و�� ا�ر در �� ���زھ�ی آ��ه ���ود د���ت ا�ت، ا�طوره ز��د	ر روا������ د�د��ه از �� �B	�ر �ر:�س

 �� $رار د�	��ری �ورد �� ���زھ�ی ا��س �ر %وادث و ھ� ���5ت و ���ن و ز��ن ، ���د �� 	��ل �� 	�م ���ھ	� ��ه 
 درا�طوره. �ود

��ر�د،  در. �ردد �� %ذف ��*� �� و �ده را�ده ز��� از !س � ا�ت ���ط*وب آ�, و �ود �� ,�ق و ,رب C*و رو�د در ا�ت �ط*وب آ�,

 ا��رآ %وزهء ا�ن ��5وص ا�ت؛ ��وده �و��� ا�طوره  ز ,�زی �=دود، �واردی در  ز ، درا���A0	�ن �و��� 	�ر�6 !��ن،  $رن �) طول

 	�د�ل �ده C*و ���/��ت 	� ھ�ی ���5ت و ����Dن، و �@�) ���ط�ن، و $د���ن � آد���ن آن در 
، ا�ت �ده �ذھ�� ھ�ی �و��� 	�ر�6 $*�رو

  .�و�د ��

��	���ود رھ�ران ادراک 0ر5ت 
 ����د�م آن در و ��ود�م د��� � ,�م  /�ن 	�ر�6 از ز����                          در �� �د� 	� و 
� 	ره و!ر,م �*ق 0رو

 ا5ول �� �در��زم �� �ود Eد�ت 
 رو�� ا�	ر����و����زم ا�@$��ت 0ر�ب آ�د، د�ت � د�ر رو�� 
�و���	� اردو��ه وا$=�ت و 
�ر�ل

 ا�@$��ت	��ود %زب !��"� �� درک � ا���A0	�ن رو��"ران از ز��دی :ده �ر, �د، د�رآ���ر �ود�د �� 	� ر��ده !ر,م و �*ق 0رو


 �ود ����ت ھ��ن روی. �ود�د ���	*ف �وارد در رو��"را� 0رھ�"� ھ�ی �/�د �ر� �� ا:@م %زب ا�ن Eد ا��	�دن �رای را �ود آ��د


 ، ھ�وز 
 آ��م ��ھد 	�Hف، 
��ل �� ھم، ا
�ون. 
رد�د $ر���� را �ود ��ری، �� درآ	ش ا���D/م، و �د���  ����د :��5ری. 
رد�د �� 

 �� ا���A0	�ن رو��"ران و �در��زم �� Eد�ت �رآ	ش ا���A0 ھ�ی وا�@���ت ھ�  /�دی و �ذ�	 Dور �و��ن 
ود	�ی �0 = از ا�دی ��ل
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 ا�@�� %�و�ت �� ���ت، ا�ن از ط*�� $درت ���طر د�"ر ھ�ی ,پ از �ر�� و !ر,م   و �*ق د�و
را	�) %زب از ز��دی :��5ر د��د،

 ھم و ھ�د�� ا%��س/�  ��
��د �� .  

. ھ��ت �و�F0ت 	��Dت و �ط�ھ� %ذف �ط�، و آز���ش روش ا:��ل طر�ق از ��ری 	 ر� ا����	"� دا�	�ن در�	� �  وا�J !��ر0	 	�ر�6

  .ا�ت �ده د�ده 
�	ر �� ���ده :Fب  ��= ا0راد در 
 ,�زی

 !ر,م و �*ق د��و
را	�) %زب ا:�Eی و�Cره �د��� ا���A0	�ن زده  ا�	�داد  ��= در آ��� �
 و ا$	�5دی ���	�ر ����ت در��ره در

 �ظرم، � �ود�د؟ ر��ده ا���A0	�ن ا 	��:��.  

�رد�ر�زی از !ر,م و �*ق %زب رھ�ری  �* از �� �����ون از �) 
دام ا���A0	�ن  ��= در آ��    �ود�د؟ ر��ده �رای �رد �

 ا�ن 
�را�� و ظ/ور �%ل ھ�"� �� ھ�ی دا��"�ه و �دارس ا���A0	�ن، !رورش و آ�وزش ���	م !س �ود، ارز���� ��Dت !ر�ش ا�ن !��6 ا�ر

 $��ل و �ده ا����	 آ��ھ�Fا�ت �وده ��دی ط�.   

 �	��0ز��� ھ��� ���� �وش از ��*و و 	��ن !ر ����ن ا���A0	�ن 	�ر�) در ��= �� ا�د�و�وژی و ����� رھ�ران از 
 ا�ت ا�ن وا$=�ت


�ر�� ����داز�د، 
�ر از را !��ر0	ش �ط� ,�د ھر ��ر و ������د ��ری �� � را ا���A0	�ن �ردم 	� ا�د �وده $�در ھ�واره 
 �د، �� ���ده 

 در ا�ت Dور �و��ن 
ود	�ی ���"رد ھB	��ن �� ا���ل 
 ����م 0را�وش. 
رد�د ا���A0	�ن در !ر,م و �*ق د�و
را	�) %زب �ذاران ����د


@ً  �� ����ت ��	ره در Kا$ل �دت ا�ن   .ا�ت �رز��ن ا�ن �*� �دھ��ر !ر,م و �*ق د�و
را	�) %زب و ا�م ر0	 $/Fرا �

��ری �ود را در آ�ر �"ذار�د �ردھ���� از ����ری در �ن .�"و�م !روا�� �� ��  � ھ��ن �	�  �� 
 زوا��ی �ر �ور 	����دن ����ت �� 

 ا�ن ���د ��. ����دم ,�زی ��زی $ر��ن و �و��، �زا0 و �را�� �رده  ز ��ودم �ر
ت �ر0ت، �� 5ورت  ا���A0	�ن �ذ�	 	�ر�)

�وش دل ھ�ی �ردھ���� (�
 $وا��ن F0ط را ط��=ت �� ذھن از ��رون در. ��د�م �ر ھ�ت 
�ر �ود و وا�ذار�م �	��0ز�) اھل � را ھ� 


 ھ���"و�  �"�د؛ �� ھم �� و ا�د ز�ده 
 ���ت �0ر و  �ن در 	�/� ھم 	�ر�6 اھر��ن و اھورا. آور�د �� در %ر
ت � ��دی ��!ذ�ر �ر�ز 

 در ,�زی , ا����	"� � �� �!ر��م، �ود از. �و�د �� ���ن ا���ن د�ت � 	�/� و ا�د ا����� �FوK	� دو، ھر !�ر0ت، و !��ر0ت 	5ور

  ��Aو��م؟ �ود 
ذ�	 ا 	��:� ���5ت ��ره
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�ر��ن د0	ر و ا�د ر0	 �رد��ن. رود �� ����ر ��ری  وا�J دا�	ن �"�ه !و��ده و ز�ده ����� از ��� ز�ده آدم �زر�دا�ت  و داد و �ده ��	

 $�در�د و ��ر�د �� 	��5م 
��د، �� ���را�� �و���د، �� 
��د، �� �0ر 
��د، �� �Bس ھ�	�د، ز�د��ن ا��. ا�ت ر��ده !���ن � ��ن �ر0ت


 �� �=�ن را �� 0رھ�"� ا:	��ر ژر�0ی آ�/� $��ل در �� :�*�رد و. �"ذار�د اDر �و�ش ی  ��= آ��ده و %�ل �ر �و�ش %��ت دم آ�ر�ن 	� 

  .��زد

، در و، ا�ت �ذ�	 �ر %د از �را0 و  /ل ا����	"� ا���A0	�ن، 
�و�� در ��= �	� Bرا�ش و رو��"ران وظ��Bرو ���ل ��ز رو��	و  

 ھ�ی ��طره ���	ن د�ر�ون. دا�ت �واھد ادا� ز��دی ا����	"� ا�ن � ���د و �����د ��ود ا���A0	�ن رو��"ران ا�ر. ا�ت 	ر�ده ��"�ن

0، و %ذف ھم 
�د �� آ�, در آ�� %�ل. ����د ا:	��د $��ل و ��	�د، ، ظ�ھری �ود ���ر 	� 
و�د �� �ذ�	�Eو ھم ا*C و ، ھم و �زا0

 ا�طوره %وزهء � �� وارده ���ز از ���� �� 
ذ�	 ھ�ی ���5ت از �� ��دآوری ا�ر.�و�د �� �ر0	 ���ر آ��ھ�� �5ور	� 	��Aر، و 	�د�ل


���د �� 	�ر�6  =ل ��	ردهء �ر��زل � را ��ن ���ط��ن �� ��ز د�ر�ون ارادهء از ���� ھ�ی آوری ��د ,��ن 
�د، �� ��زی.  
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