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هقبلِ گردشگري

هسجذ چَبی ضذ زلسلِ (هسجذ دّکذُ چَبی)

ًکبت الزم براي سفرّبي زهستبًی

ادأ ٝاص ؿٕاس ٜلثُۼ
تاد الػتیه سا تٙظیٓ وٙیذٛٞ .اآ ػشد هـاس ٌاص دسٖٚ
الػتیه ؿٕا سا واٞؾ ٔیدٞذ ،تٙاتشایٗ تاد الػتیهٞا
سا وٙتشَ  ٚتٙظیٓ وٙیذ .اٌش اص تشف  ٚیخثرٙرذاٖ ترٛدٖ
رادٔ ٜمصذ اطرٕریرٙراٖ داسیرذ ،ترٟرترش اػرت ترذٖٚ
الػتیهٞاآ یخ ؿىٗ ػاصْ ػفش ٘ـٛیذ .الػتیه ٞراآ
ػاییذ ٜؿذ ٜتضسيتشیٗ ػأُ ػشخٛسدٖ  ٚتصرادف ٚ
خطش دس رادٞ ٜاآ یخثٙذاٖ  ٚتشهی ٞؼتٙذ .ص٘زیش چرش
سا  ٓٞهشأٛؽ ٘ىٙیذ .ػؼی وٙیذ اص ص٘زیش چرش ٞرایری
اػتفاد ٜوٙیذ و ٝتؼتٗؿاٖ ساحت تش اػرت .دس دٔراآ
ػشد ،سا٘ذٔاٖ دػتٞا پاییٗ ٔیآیذ  ٚاٌش لرشاس تراؿرذ
صٔاٖ صیادآ سا صشف تؼتٗ ص٘زیش وٙیذ ،دػتتاٖ آػیرة
ٔیتیٙذ .ص٘زیشچش ٞاآ رذیذ تا ػٛٙاٖ وٕرشترٙرذآ دس
تاصاس ایشاٖ تفشٚؽ ٔیسػٙذ ،تؼتٗ ایٗ ص٘زیشٞرا تؼریراس
ساحتتش اص ٕ٘ٞٝ٘ٛاآ لذیٕی اػت.
تٛلف  ٚاػتشاحت سا هشأٛؽ ٘ىٙیذٔ .ؼاهشت صٔؼتا٘ری
تؼیاس تیـتش اص سا٘ٙذٌی دس تاتؼتاٖ آدْ سا خؼتٔ ٝیوٙذ.
تٙاتشایٗ ػؼی وٙیذ ٞش یه ػاػت یه تاس یا حرذاورخرش
د ٚػاػت یه تاس ،دس راآ ٔٙاػة ترٛلرف  ٚورٕری
اػتشاحت وٙیذ .حتی ؿایذ هشصت وٙیذ یه آدْ تشهی
 ٓٞتؼاصیذ! دس حاِت ػادآ همط پٙذ دلیم ٝاػرترشاحرت
ٔی تٛا٘ذ ػطح ٛٞؿیاسآ ؿٕا سا دس حذ لراترُ لرثرِٛری
اهضایؾ دٞذ.
اٌش آػیة دیذیذ داخُ ٔاؿیٗ تٕا٘یذ .دس تصادفٞراآ
ٔتٛػط و ٝخٛدس ٚآػیة ٔتالؿیوٙٙذٕ٘ ٜی تریرٙرذ یرا
حتی دس رشاحت ٞاآ ػطحی ،ػؼی ورٙریرذ ترا صٔراٖ
سػیذٖ وٕه ،دس ٕٞاٖ ٔحیط ٌشْ ٔاؿیٗ تٕا٘یذ .همط
حٛاػتاٖ تاؿذ و ٝاٌضٚص خٛدس ٚتٚ ٝػیّ ٝتشف ،یخ یرا
ٞش چیض دیٍش ٔؼذٚد ٘ـذ ٜتاؿذ .ا٘ؼذاد اٌرضٚص ػرثرة
ٚسٚد ٔٛٙوؼیذوشتٗ ت ٝداخُ ٔاؿیٗ ٔیؿٛد  ٚتؼریراس
خطش٘ان اػت.
اٌش ٔزثٛس ت ٝسا٘ٙذٌی دس رادٜٞاآ تشهی  ٚصٔؼرترا٘ری
ٞؼتیذ ،تشاآ واس یا تشاآ ٔؼاهشت تا وؼة آٔادٌری ٚ
دا٘ؾ سا٘ٙذٌی دس ایٗ رادٜٞا ،وراسآ ورٙریرذ ور ٝاص
سا٘ٙذٌی ِزت تثشیذ .ر ًٙتا ػرشٔراصدٌری دس ٔریراٖ
تٛدٞ ٜاآ تشف  ٚیخ ،لطؼا ػرش٘رٛؿرت ترؼرذاد تؼریراس
ٔحذٚدآ اص ٔؼاهشاٖ صٔؼتاٖ اػت ،أا اٌش دلت ٘ىٙیذ،
ٔؼّ٘ ْٛیؼت و ٝؿٕا یىی اص ٕٞاٖ تؼذاد ا٘ذن ٘ثاؿیذ.
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دس ػاَ  ۴۲۳۸تیؾ اص یه ٔیّیاسد ٔ ۴۵۷ ٚیّی ٖٛػرفرش
تیٗ إِّّی دس ػطح رٟاٖ ا٘زاْ ؿذ و ٝدس ایرٗ ٔریراٖ
ػ ٟٓتاصاس آػیا اص  ٕٝٞتیـتش تٛد.
تٌ ٝضاسؽ خثشٌضاسآ ٟٔش ت٘ ٝمُ اص آػرٛؿریرترذپرشع،
تشٔثٙاآ اطالػات ٔٙتـش ؿذ ٜاص ػٛآ ػاصٔاٖ ررٟرا٘ری
ٌشدؿٍشآ ُّٔ ٔتحذ )(UNWTOآٔراس ررٟرا٘ری
ٌشدؿٍشآ دس ػاَ  ۴۲۳۸تشاتش ۻ ۵.دسصرذ اهرضایرؾ
یاهت .ایٗ ٔیضاٖ تٔ ٝؼٙی اهضایؾ ٔ ۶۸یّی ٖٛػفش خراسد
اص وـٛس دس ٔمایؼ ٝتا ػاَ  ۴۲۳۷اػت.
ایٗ سؿذ تیؾ اص  ٕٝٞؿأُ ٔٙطمر ٝآػریراپراػریرفریره
ٔیؿٛد و ٝتا سؿذ ۺ دسصذآ سٚت ٝس ٚؿرذ ٚ ٜؿراٞرذ
ٚسٚد ٔ ۴۶یّیٔ ٖٛؼاهش رذیذ تٛد ٜاػت .ایٗ ٔٙطمر ٝدس
ٔزٕٛع ؿاٞذ ٚسٚد ٔ ۵۲۵یّیٌ ٖٛرشدؿرٍرش دس ػراَ
 ۴۲۳۸تٛد .ایٗ آٔاس تٔ ٝؼٙی پزیشایی اص یره چرٟراسْ
ٌشدؿٍشاٖ رٟاٖ دس آػیاػت.
ٔٙطم ٝالیا٘ٛػی٘ ٝیض تا اهضایؾ  ۳۲دسصذ ٌشدؿٍش تیـتش،
رٛٙب آػیا تا ۻ دسصذ ٌشدؿٍش تیـتش  ٚؿٕاَؿشلی ٚ
رٛٙب ؿشلی آػیا تا سؿذ ۺ دسصذآ دس ٔرىراٖ ٞراآ
تؼذآ لشاس داس٘ذ.آهشیما تا اهضایؾ ۺ دسصذآ ۺٔ ۷یّیٖٛ
ٌشدؿٍش داؿت و ٝتٔ ٝؼٙی اهضایؾ تاصدیذورٙرٙرذٌراٖ
پغ اص د ٚػاَ واٞؾ تٛد .دس تخؾ آٔشیىا ٘یض تا سؿذ
 ۶دسصذآ ٔ ۴۲۳یّیٌ ٖٛشدؿٍش  ٚاسٚپرا ترا سؿرذ ۴
دسصذآ ٔ ۸۲۳یّیٌ ٖٛشدؿٍش داؿتر ٝاػرت .تر ٝررض
خاٚسٔیا٘ ٝو ٝتا واٞؾ  ۶دسصذآ سٚت ٝس ٚؿرذ  ٚدس
ٔزٕٛع ٔ ۷۶یّی ٖٛتاصدیذ وٙٙذ ٜداؿت ،دیرٍرش ٘رمرا
رٟاٖ تا اهضایؾ ؿٕاس ٌشدؿٍشاٖ دس ػاَ  ۴۲۳۸سٚترٝ
س ٚؿذ٘ذ.ػاصٔاٖ ٌشدؿٍشآ رٟا٘ی اؿراس ٜورشد ورٝ
اطالػات خاٚسٔیا٘ ٝتا حذالُ اطالػات رٕغآٚسآ ؿذٜ
اػت .دس ػیٗ حاَ ٔٙطم ٝصحشاآ آهشیمرا سؿرذآ ۳۳
دسصذآ سا ؿاٞذ تٛد.
طاِة سیفاػی دتیشوُ ػاصٔاٖ رٟا٘ی ٌشدؿٍشآ ٔرّرُ
ٔتحذ )(UNWTOتاویذ وشد وٌ ٝرشدؿرٍرشآ دس
ػاَٞاآ اخیش لذست هٛقاِؼاد ٚ ٜا٘ؼطافپزیشآ خرٛد
سا ٘ـاٖ داد ٚ ٜتا ٚرٛد چاِؾٞاآ تؼیاس ت ٝخصٛف ترٝ
دِیُ ٔؼایُ أٙیتیٔ ،ؼاهشتٞاآ تیٗإِّّی ٕٞچٙاٖ سٚ
ت ٝاهضایؾ ٞؼتٙذ.ػاَ  ۴۲۳۸ت ٝػٛٙاٖ ٞفتٕیرٗ ػراَ اص
٘ظش سؿذ ٌشدؿٍشآ پغ اص تحشاٖ رٟا٘ری الرترصرادآ
ػاَ ۺ ۴۲۲ؿٙاخت ٝؿذ ٜاػت.
أشٚص رٟاٖ تیؾ اص ٔ ۵۲۲یّیٌ ٖٛشدؿٍش تیـترش سا ترٝ
٘ؼثت ػاَ ۺ ۴۲۲پزیشا ؿذ ٜاػت.ا٘تظاس ٔری سٚد ػراَ
 ۴۲۳۹سؿذ ٌشدؿٍشآ ٕٞچٙاٖ ػیش صرؼرٛدآ داؿرترٝ
تاؿذ  ٚایٗ سؿذ تیٗ  ۵تا  ۶دسصذ تاؿرذ .ترشاآ آػریرا
پاػیفیه  ٚآهشیما اهضایـی  ۷ترا  ۸دسصرذآ ،ترشاآ
آٔشیىا اهضایؾ  ۶تا  ۷دسصذآ ،تشاآ اسٚپا اهضایؾ  ۴تا
 ۵دسصذآ  ٚتشاآ خاٚسٔیا٘ ٝسؿرذ  ۴ترا  ۷دسصرذآ
پیؾتیٙی ٔیؿٛد.

ایٗ ٔؼزذ ،اِٚیٗ ٔؼزذ چٛتی ٔما ْٚدس ترشاترش

صِضِ ٝدس رٟاٖ ٔیتاؿذ و ٝدس دٞىذ ٜچرٛتریرٗ

ٚالغ دس ٘یـاتٛس ػاخت ٝؿذ ٜاػت .
ایٗ تٙا ٔ ۴۲۲تش ٔشتغ ٚػؼت داسد  ٚػمف آٖ تٝ
صٛست ؿیشٚا٘ی ٔیتاؿذ .دٙٔ ٚاس ٜآٖ ٔ ۳۵رترش
اص ػطح صٔیٗ استفاع ٚ ٚصٖ ٞش یه تمرشیرثرا ۶
تٗ ٔی تاؿذ .ؿىُ ظراٞرشآ آٖ تر ٝصرٛست
وـتیاآ ٚاس ٝ٘ٚتش صٔیٗ اػت .دس ػاخت ایرٗ
ٔؼزذ و ٝحذٚد  ۴ػاَ ط َٛوـیذ ٜاػت۶۲ ،
تٗ چٛب اػتفاد ٜؿذ ٜاػتٔ .ؼزذ چٛتی ایرٗ
دٞىذ ٝ٘ ٜتٟٙا دس ایشاٖ تّى ٝدس رٟاٖ تی ٘ظیش،ٜ
ایٗ ٔؼزذ ٔیتٛا٘ذ تا ۺۺ سیـتش صٔیٗ ِرشص ٜسا
تحُٕ وٙذ  ٚتٙاآ آٖ تٌٝ٘ٛ ٝاآ اػت ور ٝترا
صذٞا ػاَ دیٍش ٘یض آػیة ٘خٛاٞذ دیذ .
لاتُ روش اػت ؤ ٝحّی ور ٝدس آٖ ٔؼرزرذ
ػاخت ٝؿذ ،ٜتؼیاس ٔٛسیرا٘ر ٝخریرض اػرت ،أرا
ساٞىاسٞایی تشاآ رٌّٛیشآ اص احشات ٔرخرشب
چٛب خٛاساٖ ت ٝوراس ٌرشهرتر ٝؿرذ ٜاػرت،
تطٛسیى ٝت ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛخا٘ ٝػاص٘ذٔ ٜزٕٛػرٝ
تا ػٕش تیؾ اص  ۴۲ػاَ ،اص آػیة چٛب خٛاساٖ
ت ٝدٚس ٔا٘ذ ٜاػت .تشاآ ٔا٘ذٌاسآ دساص ٔرذت
دیٛاسٞ ٜاآ خاسری دس تشاتش ٘ضٚالت آػٕرا٘ری،
چٛتٟاآ ٚیظ ٜتا هشآٚسآ خاف اػترفراد ٜؿرذٜ
اػت.

ارسبل پرًٍذُ ارسببراى براي ثبت جْبًی بِ یًَسکَ
ػشٚیغ خثشآ سٚص٘أر ٝاسنٔ -رذیرشورُ
ٔیشاث هشٍٙٞی آرستایزراٖ ؿرشلری ٌرفرتۼ
پش٘ٚذ ٜرٞ ٍُٙاآ اسػثاساٖ ٞفت ٝآیٙذ ٜتشاآ
حثت رٟا٘ی ت ٝی٘ٛؼى ٛاسػاَ ٔی ؿٛد.
تٌ ٝضاسؽ سٚاتط ػٕٔٛی اداس ٜورُ ٔریرشاث
هشٍٙٞی ،صرٙرایرغ دػرتری ٌ ٚرشدؿرٍرشآ
آرستایزاٖ ؿشلیٔ ،شتضی آتذاس اهضٚدۼ پرغ
اص چٙذ ٘ٛتت حضٛس واسؿٙاػاٖ ػاصٔراٖ دس
ٔٙطم ٚ ٝا٘زاْ تشسػی ٞاآ تخصصی پرش٘ٚرذٜ
حثت رٟا٘ی اسػثاساٖ تىٕیُ ؿذ ٜاػت.
ٚآ اظٟاس وشدۼ پش٘ٚذ ٜاسػثاساٖ ٚیظٌیٞراآ
ٔٙحصش ت ٝهشدآ ٔا٘ٙذ ػاختر ٝؿرذٖ اِٚریرٗ
ٌٙثذ رٟاٖ دس آٖ ،دلیكتشیٗ ؿٟش دایرش ٜاآ
رٟاٖ ،ػیؼتٓ ؿٟشػاصآ ٔٙحرصرش تر ٝهرشد،
تىِٛٛٙطآ ٔٛاد ٔ ٚصاِح  ٚػراخرت ترشاآ

اِٚیٗ تاس سا داسا اػت.
آتذاس یادآٚسآ وشدۼ رٕغآٚسآ اطالػات ٚ
ٔؼتٙذػاصآ دس ایٗ ٔٙطم ٝتا ٕٞىاسآ ٘ضدیه
ػاصٔاٖ ٔیشاث هشٍٙٞی ،صرٙرایرغ دػرتری ٚ
ٌشدؿٍشآ تا ػاصٔاٖ ٔحیط صیؼت ٔ ٚرٙراترغ
طثیؼی ا٘زاْ ؿذ ٜاػت.
رٞ ٍُٙاآ اسػثاساٖ تا احترؼراب ػرشصرٚ ٝ
حشیٓ تیؾ اص ٞ ۳۸۲ضاس ٞىتاس ٚػؼت داسد ٚ
دس ؿٕاَ اػتاٖ آرستایزاٖ ؿشلی ٚالرغ ؿرذٜ
اػت  ٚصشف ٘ظش اص رارتٞ ٝاآ ؿىاسٌاٞی،
التصادآ ،ارتٕاػی  ٚهشٍٙٞی ت ٝدِیُ ٚررٛد
ٌٞ ٝ٘ٛاآ ٌریراٞری  ٚررا٘رٛسآ ورٕریراب،
چـٓ ا٘ذاصٞاآ تىش ٚ ٚػیغ  ٚؿىٙرٙرذٌری ٚ
آػیةپزیشآ تاالآ خٛد دس ػاَٞاآ ٚ ۳۵۷۲
 ۳۵۷۴ؿٕؼی اتتذا ت ٝػٛٙاٖ ٔٙطمٕٛٙٔ ٝػرٚ ٝ

ػپغ ٔٙطم ٝحفاظت ؿذ ٜتحت حفراظرت ٚ
٘ظاست اػالْ ؿذ .ایٗ ٔٙطم ٝتا داؿتٗ وٕرترش
اص  ۷صذْ ٔؼاحت وـٛس تیؾ اص  ۳۵دسصرذ
پٛؿؾ ٌیاٞی ایشاٖ سا دس خرٛد رراآ دادٜ
اػت  ٚۻ ۴دسصذ اص پؼتا٘ذاساٖ ۶۶ ،دسصرذ
پش٘ذٌاٖ ۵۴ ،دسصذ اص دٚصیؼتاٖ ،ۻ دسصرذ
آتضیاٖ  ۴۲ ٚدسصرذ خرض٘رذٌراٖ ایرشاٖ دس
اسػثاساٖ ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ.

دّکذُ ّبي ببستبًی
در چیي كِ ٌَّز ٍجَد دارًذ

ٔخشب حضب وٕ٘ٛیؼت  ٚتٛػؼ ٝهٛق اِرؼراد ٜخرطرش٘ران
أالن ٔ ٚؼتغالت ،تؼیاسآ اص رٛأغ چیٙی ،سػ ْٛص٘رذٌری
ٔ ٚیشاث ٔىا٘ی ٔ ٚؼٕراسآ خرٛد سا اص دػرت داد ٜا٘رذ.
أا ٕٞیـ ٝاػتخٙاٞایی ٚرٛد داس٘ذ .تشخی اص سٚػتاٞاآ چریرٗ
ایٗ ؿا٘غ سا داؿتٝا٘ذ ؤ ٝحُ ص٘ذٌی خٛد سا دستشاتش ترالیرا
ٔ ٚذس٘یت ٝحفظ وٙٙذ .دس ایٙزا ت ٝچٟراس ٘رٕر٘ٛر ٝاص آٖ ٞرا
ٔیپشداصیٓ.
شهر قدیمی لیجیانگ(via Ctrip) .

ٔؼٕاسآ ِیزیاً٘ تشویثی ٔٙحصشتٝهشد اص چیرٙری ،ترثرتری ٚ
ػثه ٞاآ لٔٛی ٘اخی اػت٘ .ـاٖ اختصاصی آٖ ترشد ۴۲
ٔتشآ ٚٚه ًٙاػت و ٝدس ػاَ  ۳۸۲۳دسصٔاٖ ػّؼّٔ ٝیًٙ
ػاخت ٝؿذ.
ؿٟش لذیٕی ِیزیاً٘(via chanyouji.cn) .
دٚنصاً٘ ،لطؼٝاآ اص ؿى ٜٛتثت
دس تیـتش تاسیخ چیٗ ،تثت رض لّٕش ٚحىٔٛت أرپرشاطرٛساٖ
چیٗ ٘ثٛدٜ؛ أا ت ٝػٛٙاٖ ٕٞؼایٝاآ لذستٕٙذ ؿٙاختٔ ٝی ؿرذٜ
اػت .تاایٗو ٝ دس تاسیخ ٔؼاصش ،هش ٚ ًٙٞػ ٗٙتثت ٔتحُٕ
ٚیشا٘ی ٞاآ صیادآ ؿذ ،ٜأا سٚػتاآ دٚنصاً٘ دس اػرتراٖ
٘ٗٞاٖ ٕٝ٘ٛ٘ ،وأُ ٘ ٚؼثتا ػإِی اص آٖ اػت.
ایٗ سٚػتا ۳۵۲۲ ،ػاَ پیؾ دس صٔاٖ ػّؼّ ٝتاً٘ ػاخت ٝؿذ
ٔ ٚؼیش اتصاِی تزاست چاآ ٕ٘ ٚه اص ی٘ ٖٛاٖ ت ٝتشٔ ٝاػت.
دٚن صاً٘ ،دس اصُ تا اٞذاف ٘ظأی ػاخت ٝؿذ ٔ ٚرؼرٙراآ
ِغٛآ آٖ ،لّؼٝاآ ػاخت ٝؿذ ٜتش ػ ًٙاػت.
شهر دوکزانگ(via Wikipedia) .

دٍلت درصذد هعرفی ایراى بِ عٌَاى هقصذ گردشگري جْبى است

ػشٚیغ خثشآ سٚص٘أ ٝاسنٔ -ؼرا ٖٚسیریرغ
رٕٟٛسآ  ٚسییغ ػاصٔاٖ ٔیشاث هرشٞرٙرٍری،
صٙایغ دػتی ٌ ٚشدؿٍشآ ٌفتۼ اساد ٜدِٚرت

یاصد ٓٞتٚ ٝیظ ٜدس هضاآ پؼاترشررأْ ،رؼرشهری
ایشاٖ ت ٝػٛٙاٖ ٔمصذ ٌشدؿرٍرشآ دس ررٟراٖ
اػت.تٌ ٝضاسؽ ایش٘ا ،صٞشا احرٕرذآ پرٛس دس
رشیاٖ ػفش یىشٚص ٜخٛد ت ٝاػتاٖ ٔرشورضآ دس
تاصدیذ اص لٙات  ٚآب آ٘ثاس تاسیخری سٚػرتراآ
اتشاٞیٓ آتاد اسان دس رٕغ خثشٍ٘راساٖ اهرضٚدۼ
صیشػاخت ٞاآ تٛػؼ ٝصٙؼت تٛسیؼٓ دس حراَ
هشا ٓٞؿذٖ اػت  ٚدِٚت تشاآ تحمك ایٗ ٟٔرٓ
ػضٔی رذآ داسد.
ٚآ تیاٖ وشدۼ ٘ٛػاصآ ٘اٌٚاٖ ٛٞایی ،ترمرٛیرت
صیشػاخت ٞاآ هشٚدٌاٞی  ٚپیرٍریرشآ حرثرت
رٟا٘ی آحاس ٔطشح ؿرذ ٜدس یر٘ٛؼرىر٘ ،ٛـراٖ
دٙٞذ ٜػضْ دِٚت یاصدٞرٓ دس ترحرمرك س٘ٚرك

شبُ عببس
سردار سپبُ شبّسَى
محمدرضا صافیان اصفهانی

شاه عباس و کناره گیری از سلطنت

ادأ ٝاص ؿٕاس ٜلثُۼ
اتفالا دس ٕٞاٖ اٚلات (ؿاٚ ٜسدآ خاٖ ِش ػثاػی) دس (ِرشػرتراٖ) ترا
ػشداساٖ ػخٕا٘ی دػت ت ٝیىی وشد ٚ ،ػش ت ٝؿٛسؽ تشداؿت .ؿراٜ
ت ٝلصذ تٙث ٝا ٚدس سٚص پٙذ ؿٙث ٝآ تیؼت  ٚػ ْٛؿٛاَ ٞ ۳۲۲۳زشآ
لٕشآ ،ت ٝػٛآ (ِشػتاٖ) حشوت وشدِٚ ،ی پیؾ اص حشوت تراص ترٝ
تىی ٝآ دسٚیؾ سهت  ٚتا ٟٔشتا٘ی اص ا ٚدیذاس وشد .دسٚیؾ دس ایرٗ
ٔزّغ ت ٝؿاٌ ٜفتۼ و ٝاٌش اص ػفش ِشػتاٖ چـٓ پٛؿذ تٟتش اػرت،
 ٚاٌش اص ایٗ ػفش ٘اٌضیش اػت تایذ تىٛؿذ و ٝپیؾ اص حّٔ َٛرحرشْ
ػاَ  ۳۲۲۴ت ٝلضٚیٗ تاص ٌشدد .چ ٝدس آغاص ػاَ ٘ ٛیىی اص ٔرشیرذاٖ
ٔا تٔ ٝماْ پادؿاٞی خٛاٞذ سػیذ ٚ ،ایٗ ٔحشْ ا َٚدٚس ٔراػرتٚ ،
چ ٖٛاػتؼذاد ػّطٙت دس رات ؿاٞی اص دیٍش ٔشیذاٖ ،ور ٝػرضاٚاس
ایٗ ٔمأٙذ ،تیؾ تش اػت ،تایذ ؿا ٜخٛد سا ت ٝؿتاب ٞشچ ٝتٕاْ تش تٝ
پایتخت سػا٘ذ ،تا پادؿاٞی ت ٝدیٍشآ ٔٙتمُ ٘ـٛد.
ؿا ٜػثاع اص ػخٙاٖ ٌؼتاخا٘ ٝآ ا ٚخـٓ ٌیٗ ؿذِٚ ،ی تراص خـرٓ
خٛد سا آؿىاس ٘ىشد  ٚتا ا ٚتٟٔ ٝشتا٘ی ػخٗ ٌفت ٚ ،سا ٜػرفرش دس
پیؾ ٌشهت ،چ ٖٛت ٝحذٚد (خشلاٖ) سػیرذ( ،دسٚیرؾ ورٛچره
لّٙذس) اص را٘ة (دسٚیؾ خؼش )ٚت ٝاسد ٚآٔذ٘ ٚ ،أ ٝاآ آٚسد ورٝ
ؿا ،ٜچٙاٖ و ٝدسٚیؾ ٌفت ٝاػت ،دس تاصٌـت ت( ٝلضٚیرٗ) ػرزّرٝ
وٙذ  ٚاٌش دس ایٗ ر٘ ًٙیاصٔٙذ وٕه تاؿذ ،دسٚیؾ سا آٌا ٜػاصد
تا تی دسً٘ ػپاٞی ٔؼّح  ٚواس آصٔٛدٌ ٜؼیُ داسد .ایٗ ٘أ ٝؿا ٜسا
دس دهغ (دسٚیؾ خؼشٔ )ٚصٕٓ ػاخت ،صیشا ٕٔىٗ ترٛد ور ٝاٌرش
غیثت ؿا ٜاص پاآ تخت طٛال٘ی ؿٛد ،دسٚیؾ دس آٖ را هرترٙر ٝاآ

ٌشدؿٍشآ دس وـٛس اػت.
ٔؼا ٖٚسییغ رٕٟٛسآ  ٚسییغ ػاصٔاٖ ٔیرشاث
هشٍٙٞی ،صٙایغ دػتی ٌ ٚرشدؿرٍرشآ وـرٛس
ادأ ٝدادۼ دِٚت لصذ داسد تا اص طشیرك هضراآ
ٌفت ٌٛ ٚیی و ٝدس ٘ظاْ رٟا٘ی هشا ٓٞورشد،ٜ
سغثت حضٛس ٌشدؿٍشاٖ خاسری دس ایرشاٖ سا
د ٚچٙذاٖ وٙذ.
احٕذآ پٛس اظٟاس وشدۼ ٔٙاتغ دسآٔذآ صٙؼرت
تٛسیؼٓ دس وٙاس دسآٔذ ٞاآ ٘فتیٙٔ ،ثؼی پایذاس
تشاآ تِٛیذ حشٚت ّٔی اػت.
تٌ ٝضاسؽ ایش٘اٚ ،آ ػٛٙاٖ وشدۼ لٙات تاسیخری
سٚػتاآ اتشاٞیٓ آتاد اسان یه ظشهیرت ترىرش
تشاآ رزب ٌشدؿٍشاٖ خاسری اػت.

تشاٍ٘یضدِٚ ،ی تراص ترشاآ
رررّررة اطررٕرریررٙرراٖ اٚ ٚ
ٔشیذا٘ؾ ،هشػتاد ٜسا ترا
پٙذ تٔٛاٖ ٘مذ  ٚخّؼتی تٝ
(لضٚیٗ) تاص هرشػرترادٚ ،
پغ اص سهتٗ ا ٚتٔ( ٝرّره
ػّی ػرّرطراٖ رراسچری
ترراؿرری) سیرریررغ ص٘ررذٜ
خٛاساٖ خٛد ،هشٔراٖ داد
و ٝتی دسً٘ ت( ٝلضٚیرٗ)
سٚد ٚ ،تا صرذ ػرٛاس ٚ
پیاد ٜتىیر ٝآ (دسٚیرؾ
خؼش )ٚسا ٔحاصش ٜوٙذ ٚ
ا ٚسا تا تٕاْ ٔشیذا٘ؾ تٍیشدٔ .خصٛصا تاویذ وشد و ٝایرٗ وراس سا
پٛؿیذ ٜاص ٔشدْ ؿٟش  ٚتا ٟ٘ایت تشدػرتری ا٘رزراْ دٞرذ ،ترا ترشاآ
ٛٞاخٛاٞاٖ دسٚیؾ ٔزاَ هت ٚ ٝٙآؿٛتی ٕ٘ا٘ذ( .راسچی تاؿی) چٖٛ
ت ٝلضٚیٗ سػیذ ،تىی ٝآ دسٚیؾ سا دس ٔیاٖ ٌشهت ٚ ،خٛد ٘یض ٘رضد
ٚآ سهت  ٚت ٝػٛٙاٖ ایٗ و ٝتشایؾ خّؼتی آٚسد ٜاػت .لرثرایری اص
دس ٖٚتؼت ٝاآ تیش ٖٚوـیذ  ٚپـت ػش دسٚیؾ سهت تا لرثرا سا ترش
دٚؿؾ اهىٙذ .أا ٕٞیٗ و ٝدسٚیؾ تشاآ پٛؿیذٖ خّؼت تشخاػت.
ٔـتی ػخت تش ٌشد٘ؾ صد  ٚت ٝچاالوی دػت  ٚپایؾ سا تؼت .دس
ٕٞاٖ حاَ ،ػشتاصاٖ ا٘ ٚیض ت ٝدس ٖٚآٔذ٘ذ  ٚررٕرؼری اص ٔرشیرذاٖ
دسٚیؾ سا وـتٙذ ٌ ٚشٞٚی سا دػت ٌریرش ورشد٘رذ .پرغ اص آٖ
(راسچی تاؿی) (یٛػفی تشوؾ دٚص) ( ٚدسٚیؾ وٛچه لّٙذس) سا
 ،ٓٞو٘ ٝایثاٖ (دٚسیؾ خؼش )ٚتٛد٘ذٌ ،شهت  ٚتر ٝخرذٔرت ؿراٜ
هشػتادِٚ .ی دسٚیؾ وٛچه دس سا ٜتشیان خرٛسد  ٚخرٛدوـری
وشدٍٙٞ ٚ ،اْ ٔشدٖ ٌفت (سهتیٓ تا دٚس ٜآ دیٍش تیاییٓ).
اتفالا دس ٕٞاٖ اٚلات ػتاس ٜآ د٘ثاِ ٝداس پیذا ؿذ ٜتٛدٔ ٚ ،رٙرزرٕراٖ
ٔؼتمذ تٛد٘ذ و ٝظٟٛس ایٗ ػتاس٘ ٜـاٖ تغییش یا ٔشي پرادؿراٞری اص
ػالطیٗ صٔاٖ اػت.
ادأ ٝداسد

ٔحص َٛتاػتا٘ی ٔٙحصش ت ٝهشد دٚن صاً٘ ،چالٞٛایی اػرت
تا ویفیت تاال و ٝت ٝساحتی ٔی تٛا٘ٙذ ٘اخٗ سا ترذ ٖٚآػریرة،
تىٝتى ٝوٙٙذ.
ٔتأػفا٘ ،ٝدس ػاَ  ،۴۲۳۶صذٞا خا٘ ٝدس ایٗ ؿٟش ،تشاحش یره
آتؾ ػٛصآ ػظیٓ ٚیشاٖ ؿذ و ٝدس حاَ حراظرش دس دػرت
ٔشٔت اػت.

بب رٍستبي اسکیوَ در فٌالًذ
آشٌب شَیذ

وّثٞ ٝاآ ؿیـ ٝاآ سٚػتاآ اػىیٕٞٛا دس ٚػط رٍّٙری دس
هٙال٘ذ ٔٙاظش تؼیاس دیذ٘ی دس ؿة ایزاد ٔیىرٙرذ تر ٝطرٛسآ
تشخی ٔٛالغ ٔی تٛا٘یذ ؿفك لطثی سا ٔ ٓٞـاٞذ ٜوٙیذ.
وّثٞ ٝاآ ؿیـ ٝاآ اػىیٕ ٛدس ؿة ٔی دسخـٙذ ٙٔ ٚظش ٜآ
تؼیاس صیثایی ایزاد ٔی وٙٙذ.
اص ٞش یه اص ایٗ وّثٞ ٝا ٔٙاظش صیرثراآ ترشهری اطرشاف سا
ٔـاٞذٔ ٜی وٙیذ  ٚاٌش خٛؽ ؿا٘ی تاؿیذ ٔی تٛا٘یرذ ؿرفرك
لطثی سا  ٓٞتثیٙیذ ،اٌش ٘ ٝاص صیثایی ٔیّیٞ ٖٛا ػتاس ٜاآ ورٝ
دس آػٕاٖ ؿة ٔی دسخـٙذ ِزت تثشیذ.
تىِٛٛٙطآ ت ٝواس سهت ٝدس ایٗ ؿیـٞ ٝا تاػج ٔری ؿرٛد ورٝ
حتی دس ػشٔاآ تؼیاس صیاد  ٓٞیخ ٘ض٘ٙذ  ٚدس ترٕراْ ٔرذت
ؿفاف تالی تٕا٘ٙذ.

