پاسخ چیست؟
جها سرمااه

رداریروررژ ااورواتها رایرهااورچا سرجوها ریراماان گیرو ااایگرورتما مرات اااا گر ااهو رتااه اراارا ررج اا ررارما

ر

و دهرا ا.رد ی رورت رتبعرتسرج ا ریرا هاسیرغهقردررت هاسرورافترامت.ری اهگرت ر خروری اهگرو ای گروخیورم و ارهی سراص گرج ا اعر
ترهییرا اروااای ترراردرر ق تلرد ی یرا ه گراهارر گردهارک رحهکتری رت ری رور هیهرا خا تگرح کوا سیردررخاا ترتا رحباهر بقا ریر
ت ال گره مت؛ر و سریهرا اروااای ترامترک رمه

رداراسرمی مترش سررارتهر بن یرچپ ولرورغ رترا ا الرموا گر اگرر خ ا را ااروررتا ر

ش برههرچ رتیمرتهیردررا ارجهترت ر یمر گررو ا.رج ی سرتره ترجه سرکن گرراردور یوا ر وا دهرا اا؛ررجها گرکا رردرر ا ررما یرتسرر

ضاااا قنبروردارروردم ا ره ا یراشراهاریهف ا را ااارک ا ر ااگرخُ ر اارور ااگرتَه ااروردررم ا یرد گااهرتسر ی ی ا سره ا رک ا ریهروروحوااترکاامرور
ثهوت ناتهر اگرشا دررورد گاهیرفقیهتاه.رتا رتیا گریر
ر
فهو ااسرش سرک رف اار یارته ارا ک تراج و مگرورو ه گرا ا.ردررا ار ی سر کگر
شک فر بق تگرا تلرت صیفر یهترورمه

رداراسرج سرت دهررارت رل رش سررم اهرا ارورچراورا اااویرتاهایرترهبا دیروضاایترو اایگر

ته هر هو سر یهت.رتاهضرافه رریهیخ رت ر ایرترک ریهاسروروحوترکرا سردررا اارررووهاررهاویررتا ررو ا ریرواحاارماه

جه گرورهو ریرواته ری سرش سرتبا لریهد اهرامت .ر

رداراسر

اهارردادها ارورت کن سرهز نا رها یر
ر
طرغوا گیزیرراردرر ق تلرت دهره یرم ورد اهر
ر
دررحقیقترح کو سرورووری سرجنگردهر ن کرورشها
هوچنا سررتا رر
تسرمظیوگراور ینگره ریهف را ا.رحی ترتد گرت رل ظ ره ریههرخُ ردهرامترورت اوسرا ار–رم گررغورکویتر یهویرح کو سر–ر ر
بعر بق ریرت ال گره مت.ردرت اه یرج ا ردررجی روردررکیه ره یرمه

رداراسرت نب ررشاهرامتروردررم ضرت دهرها یراورماهر اااریر

ت رفقهرور هگردمترور نج ر ه ر گرکننا.رت رته ریروف داریرت رتر سرور ن فعرکا ریهاسروروحواترکرا سیرجناگرتار رراهر اگرا ااو اا؛رتا ر
ته ریر ب روهرت راج فرور بهااسراا ص دیراهت ی سر ظ رراردررخی ت سره رورد گهر ی د ارمهک بیر اگریهدا ناارورردراوکامر اگرکنناا.ر
ا ارمی متروررو یرد ارورر گرور مترور هورورجغهافیا ر واگرشن ماارورتا رکا رکهدررواحاار بقا ریرماه

رداریردررااصارر قا رد یا ر

تبا لریر رامت.رت ررام گرک ر ماخررمو اگررکو یهاترر اامگرتهااهاریرد یا یرفا ر راوراما وو ررورتاهدررهیاگردررچیهاترورچار ری ا ر
گت اسر ی ی سره را ه سرراراورو هر ص
ر
ج ترداد؟رچ ری

دمتم ورمه
ر
ر

رداراسرجه گرورواته ری گرهورچ سرماهد ااراسررژ اورجوها ریرامان گر

ر گرت اسرت اوسرا ارراردررهورر خترورته رکن گرراراورر ر رم وا ارورچهخ ریرج ا ررارت رموتر نا فعرکا ریهاسر

وروحوتکر سریهدا ا؟ ر
ر
ه وایراته گردررشن ختر

رایرورت رتبعرتسردررچ ری

ریگرتغییهراوض عرکن گر یهت.رت ر رراطاعررتر ا سرورا اا ل ژیرکو یها گر

مخردررخ ررش ه رورروشنگردررتهاتهرمی متره یرام وو ررورمهک بریها

ریرمه

رداراسردادهرامت.رتکا لیفر شا ریریر ابهویر

دررتگت وریرمویقرکو یهتره راورا جا رواا رفرمو اگرماتر.راتها رورراشاک لرکا رریردررک وا سر
ر
یُنگرور ایار یهترورا هادرام مگرک ریر
برمولیاهایرکو یها گرمات.رتا رمبا رتگروااااگرتاهرحا وهریرمو اگرجبها ریرضاارا قنبر
ر
اایترخ دیرورتسرهورت رمن اسرم و سرورحز
روشارامتروردررم ضیر ک سرواااگرورجبها ریرما و سرها یر ااافعررا قانبریر ابهورور ا ایاراماتر.رتا رمنا اسر و ا ررژ اورجوها رریر
جنبمه یرام هاضگرک ریهیر–رت دهرایرراراور هحرخ اما رها یر
ر
خهابکاراا ص دییرمونًر
ر
امن گرجااراوراتخ ذرورتااو رمی متره یرخ ر
ات اا گرش سر-رورتسرهورت ری

ریروحری

ر-ر سر گرو اروردرر ق تلرچپر امگر ت دیر ظ یرف اارخاطرمو اگرروشاار اگرت شاار.رچنایار

غوا گیزیرا تلرک و سر یهترورده ره مترک رج ا ریرا هاسرت رچنیاروضای گرروتهومترورده ره ماترکا رر
تأمفت ررورشها طر ر
ر
وضایتر
ت دهره یرت رمهورورت اسرخ دیرح کو سرکن گررارت ر ص فر گر بنا.رت و اهریگرمجی رورغه بگرتاهرفضا یرج اا ریرا اهاسرما ررا ااخ ا رر
گت اسرتهرا ارا هراذم سر و درک رچ ری
ثوهیه یرت کن گیر ر
ر
امترورت رام ن در بهده رورتگر

رمه

رداراسرواتها ررتااوسردخ لاتریاهیرر

یهوه یر اافعرک ریهاسروروحوترکر سرمی متره یرارتج مگرخ دررارت ر هد رورت رج ا رت ویلر گرکننا .ر
أمب

رهو ریرج ا عروراورجو رج ا ریرا اهاسر ا ر اخاترشااهرامات.رتر ا رتا رغیاهراورا ااراماتررکا ر ماخروررمان رچنایاروضاایتر

تأمفت ریرتو ارتهردوشرکو یهتره مت؟رت رت رغیهراورا ار امترک رتهردوشرکه گرااهارریهف ا راماترکا رتنا یرد یا یرا ها گرور
ر

تن یرج ا رایرف ر راورتاهضرت رج سرور لرک ریهاسروروحوترکر سرورفهو ااسرش سرراردررمهر گر هوا نا؟رت رت رغیهراورا ارامترک رتاهر
ش ریرکه گراهارریهف رامترک ر نباترت دهره ررار قا رتاهر نبااترما و گر–رفاهدیردا ها روراورا جا رواا رفرمو اگریرکو اه ار
تهد ارور نحظ رک ریره یرمی مگر–رترکینتگر اار ا؟رشکگردررتسر یهترک ر یمررفترههرا قنتارگرورتار رو اههرا قانبررا اهاسر یا ورتا ر
تُهشرورحقیقتری گرکو یه گردارد؛ر ی ورت رحض رروردخ لتریاهیرکو یهاترها رداردرور یا ورتا رتسراماترتارردرر ق تالرر ظا رجوها ریر
امن گراام ور و د.ر ایارامترک ردلیلرحی ترت کن گرمهد ااراسررژ اورجوها ریرامان گردرررتاگرحضا ریرما و سرها یرکو یها گر
تگدلیالر یهاتر
گت ا؛ر ر
تگدلیلرهور یهترک رت دهرداردراور ی د ار ب وتر تهاتهیرمهرخُ ردهرورت و اهرتیهوسرت ردرر ر
هب ر گرت شارور ر
گداردرور ااافایار ظا رها یرماه
ک رچنیارفقااسرورخنءرمظیوگر هیهرا قنبرراراوررو ارحقیقاگرخا درتا ور ر
ام هاضگر هد گرراردررجهتراهاافر بق ریرمه
مااه

رداریرج اا رورروحیا ریر

رداررک لیزهر گر و ناا.ر هاورتاهراورهوا ریرا اارها رتاگردلیالرهاور یهاترکا ر جیا سر

رداریرد ااهوویروردا وااگیرت ا ر"اهه ا س"را ااهوویر ج ا تر ااهد راورشااهرام ا باادرورام ا وو رر ظ ا ره ا یرا په لیه ا گرتبااا لر

!!رغیهرواااگته ایریوهاهرته ار ر
ورتگ
ر
یهد ارها ا

اته ارمی م گرک را اررووه یریه ب سرتو گرج ا عرترهیروراورجو رج اا ریرا اهاسر

راردررتهریهف رامت .ر
ترییراوض عرکن گرو ارهی گر ی ی سره رت دهریرر جرد اهردهر ن کرامترورج ی سرتره تیر یاااسرورفضا رگرراررااورودهرا اارکا ر اهد ر
دررابط ریرا نیترورتم میرم م تروررووه یریذش ریرخ مرا اار.رتصا و هیرتب مایهرور صا حب رها یرراد ا رورت

ز ا گرراوراهت یا سر

ایرهوچا سرماهاقیرافغ ها سیرلیباگرورما ر رورغیاههریریا اهرا اار
ر
ظ ره یرا په لیه گردررااص ر ق رد ی رورت رو ههردرر ی د ارجنگگر
حقیقترامترک رمی متره یرا خ تگرااارتر اااراسرتازرگریردررخاا ترتا ر هایهرتنگنار گرهاهرچا رتایمرتاهرجا گر–ر ا لگررکا ریهاسررور
وحوتکر سرامترورتهرخنفر" دا س"را قنبیردررا ظ رر ره ارورودرههرج ا رت روضایترجنگگراور عرجناگرها یرماهاقیرما ر رور
ر
غیههیرچیزیرجزیرورودرت ریه هدرهیگر ا نگرورتخه
جه گرورا خ بر اافایار نطق رایرور

رو ارهی گرههرچ رتیمرتاهرتا دهرها یر اهو ر یرهات.را اارا خا برماه

رداراسر

گرت سرامت؛را ارا خ برورخ امترت نگر هو سروراهت ی سر ظ ر یهترورچنیارا خا تگررار

هوچنیارت رمهورخ درتنشر و درتا ردا نا ریراجاهایرچنایارمی ماترشا گررارتناگرور
ت ارت را خ برتی ه ریرکو یه گرتغییهردادرور ر
تنگتهر و د .ر
ر
تن تها ارتهایرتهچیاسرته را ورورتب هگیرورتهایرتار رو اهرکرایاسرحک اتر نبااتر با سرورماهک بریاهاسیررالو راماترتاررتا

رراردرر

یااسروردررو یارمهاسررژ ورجوه ریرامن گرا ااخترورتو گرورودیرت سیرت ر یااسِیرورت رج سرور لرت دهره یرم ورد ااهرررارتهات.ر
تنه رت راتخ ذرچنیارمی مترورت را ج روا فرمو گرروو ههردرر ق تلراری سره یرمهک بریهر ظ رامترک ر گرت اسرمهاسرحک تررار اسر
ودرور

ارج ا رایرم ریراورا ورورتب هگررارمهرداد.را ار گ

بگماترکا رتاهریُاهدهریرما و سرورحازبر
ر مخروردررحقیقترهو ریرواار ر

امگر ن فعریرک ریهاسروروحوترکر سراهارریهف رامت.ر هرواضحرامترت رو گرکا ر یاااسریرتاهایرا نیاترجا گر–ر ا لگررماه
واته ر ا ار گهدد؛رت رو گرک رتر سرکو یه گرورتسرهورت ر ررمو گردرر ق تلرا ا ل ژیرمه

رداراسر

رداریرت رصافر ررا دیر یاهوویرور

هوچنایارتهافهاشا ار اهچورکو یها گردررج ا اعرتراهیرورتار رو اههردررج اا ریر
ره گرت دهره راورو هرم ط ریر ظ ره یرمهک بریهیرور ر
ا هاسیر وکار گرت شا.
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