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امپراطوری تخت جمشید
٘ٛضت ٝصاٖ ِٛیی تزأت ِ / ٝعىبس  :اریه ٔبرتٗ
زاریٞش اٗ ّٝد٘ٞػ ٠هصز١ای ترت خ٘طیس را زر ٗزًش استا ٙكارس ،ساذت ٠است .زر ای ٚتصٞیز
زرٝاس ْٔٗ ٟرا ٗطا١سٗ ٟی ًٜیس .تا ساذت ٚترت خ٘طیس ( پزسپٓٞیس ٠ً :زر ستا ٙیٛٞاٛی تٗ ٠ؼٜی
ض٢ز پارس ١ا ٗی تاضس) زاریٞش ا ،ّٝضا ٟضا١ا ، ٙزر  52هز ٙپیص ت ٠زٛثاّ سٛسُی خاٝزا( ٙحیات
اتسی) تٞز .ا ٝزر ای ٚضزط تٜسی تزٛس ٟضس  ٝتا ٝخٞز ت٢اخٖ ،ؿارت  ٝآتص سٞسی زر ترت خ٘طیس،
ای ٚض٢زى اٗپزاعٞری ،چیشی اس ػظ٘ت  ٝضٌ ٟٞذٞز را اس زست ٛساز ٟاست.
زر یي رٝس ضٜث ٠تؼغیْ ،خاز ٟای ً ٠ت ٠سٞی ترت خ٘طیس ٜٗت٢ی ٗی ضٞز ت ٠آضلت ٠تاساری اس ٞٛع
ضزهی آٗ ٙی ٗاٛس .تاًسی ١ا ،اتٗٞثیْ ١ای هسی٘ی ،ارات١ ٠ا  ،هاعز ١ا  ٝاسة ١ا زر  ٠٘١خا زیسٟ
ٗی ضٛٞس  ٝراٜٛس١ ٟای آٛا ٙزر پیسا ًزز ٙرا١طا ٙاس ٗیا ٙاٛث١ٞی اس ٗززٕ ًُ ٠ذرُاٗ ٟزًشی را ت٠
 ٖ١ریرت ٠است تا سرتی ١ای كزاٝاٞٗ ٙاخ١ ٠ستٜس.
زر ًٜار١ ٟای ایٗ ٚسیز  ٝزر سیز زرذتا ٙسز ٝسٞسٛی ،ذاٞٛاز١ ٟایی رٝی اخام ١ایی زست ساس
ضیطٔیي یا ًثاب زرست ٗی ًٜٜس .كضای ذٞتی تز ٗحیظ حاًٖ است .صسای یي ٗٞسیوی راى
ایزاٛی تُٞ ٠ش ٗی رسس .حساهْ ای ،٠ً ٚایٞٗ ٚسیوی اس ٞٛع " رای"یا"رج ٗحٔی ٛیست .زر ١ز حاّ
ضایس ذیٔی ذٞضایٜس آهای ذاٗ ٠ٜای ٛثاضس ٓٝی ضثی ٠ت ٠سٞر١ ٟای هزآٛی ٛ ٖ١یست .تا ایٝ ٚصق
ٓثاس ١اٗ ،تٜاسة تا ٓثاس ١ای ٗزس ٕٞخ٘ٞ٢ری اسالٗی ایزا ٙاست یؼٜی چازری پٞضیس ٟتزای سٛاٙ
تا ر١ َٛای تیز ٝ ٟحتی سیا ٟتزای  ...٠٘١ػدة ػصز  ٝسٗا ٠ٛای ضس ٟاست!.
زرٚاس ٜلزاٖ ضیزاس
چ ْ٢ساّ پیص زر ٘١یٌٗ ٚا٘ٛ ،ٙایص زیِزی زر تزاتز زیسُا ٙت٘اضاچیا ٙحاضز زر حاّ اخزا تٞز.
تزای تشرُساضت خط١ ٚای  5222سآ ٠اٗپزاعٞری كارس ،ضا ٟایزا 022 ٙت ٚاس زٝستاٛ ٙشزیي
ذٞز را تزای ایٗ ٚزاسٖ زػٞت ًزز ٟتٞز  ٝت٘١ ٠ی ٚتؼساز رٝسای زٓٝت ١ا ،پازضاٝ ٝ ٟسیز ؿیزٟ
زػٞت ضس ٟتٞز .تزُشیس١ ٟای ًز ٟسٗی ٚتا اتٗٞثیْ ١ای ٓی٘ ٞسی ٚحضٞر ٗی یاكتٜس  ٝتزای اسٌاٙ
ٗ٘٢اٛا ٙتطزیلاتی چازر١ای كٞم آؼازٗ ٟسر ٙزر اعزاف ٗحْ ٛصة ضس ٟتٞز زر حآیٌ ٠اٗزٝس ٟكوظ
آرٗاتٞر١ای آ ٙت ٠خای ٗاٛس ٟاٛس.
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زر ضثی ت ٠یاز ٗاٛسٛیٗ ،طزٝت٢ایی اس ٞٛع  ٠ً Dom Pérignonسز ٝآ٢ٛا اس سٞی
 Maxim'sاٛدإ ٗی ُزكت  ٝسزٗ٘٢اٛساراٛی ًٓ ٠ثاس ١ای  Lanvinپٞضیس ٟتٞزٛس  ٝزر ظزٝف
چیٜی ساذت" ٓی٘ٞص" ؿذا سزٗ ٝی ًززٛس زر ٗحْ حضٞر زاضتٜس.
ای ٚعزح آٗیرت ٠اس ؿذای آٗازًٞٓ ٝ ٟس ً ٠ذٞراى السٕ را تزای چِٜآ٢ای اٝپٞسیسی ٙٞكزاٗ ٖ١ی
ًزز تاػث اٛتواز١ای تٔری اس ٗح٘سرضا پٞٔ٢ی ضس  ٝتا اكشٝز ٟضس ٙت ٠زیِز اضتثا١ات ٝی ،ت ٠سوٞط
ا ٝزر ١طت ساّ تؼس اٛداٗیس.

أپزاطٛری و ٝاس زا٘ٛة تب ٙٞس لسیٓ ٌستزش زاضت
ٗسٔ٘ا ضا ٟایزا ٙترت خ٘طیس را ت ٠صٞرتی اتلاهی تزای ایٗ ٚزاسٖ اٛتراب ٌٛزز ٟتٞز .ا ٝذٞز را ت٠
تیٜایِٜذار ای ٚتٜا یؼٜی زاریٞش اٗ ّٝتصْ ٗی ًزز (  255تا  680هثْ اس ٗیالز ٗسیح ) ً٠
زرذطا ٙتزی ٚچ٢ز ٟسٔسٔ١ ٠راٜٗطی ٗحسٞب ٗی ضسٝ .هتی ٝی ساذت سٗٞی ٚهصز اس ایٚ
ٗد٘ٞػ ٠را اكتتاح ٗی ًزز زارای ز ٝهصز تٞز یؼٜی پاسارُاز  ٝضٞش .زاریٞش ا ّٝزر سزسٗیٜی
حٌٗٞت ٗی ًزز ً ٠اس زاٞٛب تا ٜ١س هسیٖ ُستزز ٟتٞز.
ای ٚاٗپزاعٞری ت 52 ٠استا ( ٙساتزاپی ) توسیٖ ضس ٟتٞز  ٝاٗپزاعٞری زارای خاز١ ٟای ذٞب  ٝاٗٚ
٘١ ٝچٜی ٚایستِا١ ٟای پست  ٝسیز ساذت ١ای اهاٗتی ( ١تْ ) تٞز .ضا ٟضا١ا ٙهسرت ذٞز را اس
ذآن ١ستی یؼٜی اٞ١را ٗشزا ٗی ُزكت .ذسایی ً ٠زر ت٘إ " ض٘ایْ ١ای ١راٜٗطی " حضٞر زارز.
تدْ٘ هصز  ٝزیٞا ٙا ٝآٛغٞر ًٞٛ ٠یسٜسُا ٙیٛٞاٛی تٞصیق ٗی ًٜٜس ١ ٠٘١شی١ ٠ٜای تاریری ای ٚتٜا
را پٞضص ٗی ز١س.
اُز ترٞا١یٖ ت ٠اهٞاّ" ١ ٚٔ١ا " اع٘یٜاًٜ ٙیٖ ،زاریٞش زر ٗحیغی ٗ٘ٔ ٞاس"ذٞاخِا٘١ ٝ"ٙسزاٝ ٙ
ًٜیشاٗ ٝ ٙساحاً٘ ٝ ٙسی١ ٚا ٞٗ ٝسیوی زاٛا ٙسٛسُی ٗی ًزز ٟاست ٠٘١ .ای٢ٜا ٗٞظق تٞزٛس ا ٝرا
سز ُززٕ ًزز ٝ ٟتًٞ ٠چي تزی ٚاٗیاّ ا ٝپاسد ٗی زازٛسُ .ارز ٗحاكظی ٚاٗپزاعٞری ً ٠زر ١ز
سلزی ا ٝرا ٘١زا١ی ٗی ًززٛس  ٝاس ا ٝخسا ٘ٛی ضسٛس تآؾ تز ١ 02شار ٛلز ٛیزٝی تیزاٛساس كٞم آؼازٟ
ٗد٢ش زاضت ً٘ ٠ٛتز  ٠ٛ ٝتیطتز .ای ٚاكزاز تٛ ٠إ" كٜا ٛاپذیز" ضٜاذتٗ ٠ی ضسٛس .زر ٝاهغ آٛغٞر
ً"٠سٞٛكٗ"ٙٞی ٞٛیسس :
" اُز یٌی اس ای ٚاكزاز ًٖ ٗی ضس كزز زیِزی خایِشی ٚاٗ ٝی ضس  ٝزر ٝاهغ تؼساز آ٢ٛا ١یچ ٝهت اس
١ 02شار ٛلز ً٘تز ٛثٞز".
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ٔٛس ٜپبرس زر ضیزاس
تٜا١ای ترت خ٘طیس زر ضیزاس تصٞیزی توزیثی اس ای ٚضٌ ٝ ٟٞػظ٘ت ارائٗ ٠ی زٜ١س٘١ .چ ٙٞسٗاٙ
اٗپزاعٞری ١راٜٗطی ،سثي ٗؼ٘اری تزًیثی اس چٜس تاثیز ٗتلاٝت استٛ .وص تزخست١ ٠ا ٗ ٝدس٘٠
١ای آسٞریا ،ٙزرٝاس١ ٟای تاتٔی ،سززر١ای كٜیوی  ٝست٢ٛٞای"یٛٞی"(اهٞاٗی ً 7 ٠هز ٙهثْ اس ٗیالز
ٗسیح ٗی سیست ٠اٛس).
زر ٗل ٕٞ٢زهین ذٞز  ،هصز اس عزین پٔ١ ٠ایی ٜٗظٖ ت ٠زرٝاس١ ٟایی ٗضاػق ٗی رسس ً ٠ضٌٜ٘١ٞس
 ٝپزػظ٘ت ت ٠رٝی زرٝاسُ ٝ ْٔٗ ٟا١ٝای ضاخ زاری ً ٠چ٢ز ٟاٛساٛی زارٛس تاس ٗی ضٞز .ای ٚاكسا٠ٛ
ضِلت اِٛیش تاس ٟزر ایٜدای ًار  ٝتا زٛثاّ ًزز " ٙضیز تآسار" ( پزٛس ٟاكسا ٠ٛای ً ٠آرٕ ضزًت
ٞ١اپی٘ایی ایزا ٙایز  ٖ١اس آُ ٙزكت ٠ضس ٟاست ) ٘١ ٝچٜی ٚتصاٝیز ؿ١ ّٞای ٗرتٔق ًطت ٠ضسٟ
تٞسظ ضاٜ١طا ، ٟتاس ٟآؿاس ٗی ضٞز.
ًتات٢ای ًاٗٔی اس سٞی ٞٛیسٜسُاٗ ٙرتٔق ٞٛضت ٝ ٠ت ٠ترت خ٘طیس اذتصاظ زاز ٟضس ٟاٛس ٓذا
تیٞ٢ز ٟذٞا١س تٞز ً ٠زر ایٜدا زٝتار ٟترٞا١یٖ ؿٜا  ٝػظ٘ت آٛزا تٞصیق ًٜیٖ ٝ ٝارز خشئیات آٙ
ضٞیٖ .اُز هزار تٞز كوظ یي تصٞیز اس ایٗ ٚحْ تِیزیٖ ت ٠احت٘اّ سیاز ای ٚتصٞیز اس سآ ٚتاخِذاری
ضا ٟیا ٘١ا ٙسآ ٚآپازاٛا است ً ٠تیص اس  ٠٘١اٛسا ٙرا تحت تاثیز هزار ٗی ز١س .زر آٛدا ١ 52یات
اس ٗززٗاٛی ً ٠تحت كزٗاٛزٝایی ١راٜٗطی تٞزٛس را ٗی تیٜیٖ ًٔٗ ٠ثس تٓ ٠ثاس ١ای سٜتی
ذٞزضا ٙیا هثایْ ٗزتٞع١ ٠ستٜس .تاًتزی١ ٚا تا ضتز ١ای ز١ًٞ ٝا ٠ٛضا ،ٙاػزاب تا ضتز ١ای تي
ً١ٞا ٠ٛضا ، ٙسیت ١ا تا اسة ١ایطاٞٛ ، ٙتی ١ا تا ػاج ١ای كیْ ١ایطا ٙزر ای ٚتصاٝیز حضٞر زارٛس.
سآ٢ا ٝهت السٕ تٞز تا اسٌٜسر ًثیز تتٞاٛس زاریٞش س ،ٕٞآذزی ٚضا ٟضا١ا ٙرا ضٌست ز١س .اكسا٠ٛ
١ا زر ای ٚتارٗ ٟسػی ١ستٜس ً ٠ای ٚكاتح ٗوسٛٝی ً ٠ت ٠ح٘الت ٗٞ١زی ٗ ٝیِساری ١ای زیٞصٛیي
ٗطٞ٢ر تٞز پایترت رهیة ذٞز را زر ساّ  222هثْ اس ٗیالز ٗسیح ت ٠آتص ًطیس تا اس ٗثًٔ ٠ززٙ
١ایی ً ٠تٞسظ ٛیز١ٝای پارس زر تار ٟسٛساٛیا ٙیٛٞاٛی اػ٘اّ ضس ٟتٞز اٛتوإ تِیززٓ .ذا تؼس اس یي
ضة تٞإ تا ٗیِساری تا حس ٗستی ٗغٔن ،ا ٝ ٝكزٗاٛس١اٛص ٝارز ػْ٘ ضس ٝ ٟترت خ٘طیس را ت٠
آتص ًطیسٛس.
ضایس ایً ٚالٕ تی ٗؼٜایی تاضس ٓٝی اٗزٝس ٟترٞتی ٗی زاٛیٖ ً ٠آتص سٞسی زر ترت خ٘طیس اٗزی
حساب ضس ٝ ٟاس هثْ تزٛاٗ ٠ریشی ضس ٟتٞز  ٝؿارت هصز هثْ اس ت ٠آتص ًطیس ٙآُٞ ٙا ٝ ٟضا١س
ٗسػا است.
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پٔٞتارى ( ٞٛیسٜس ٟاذالم ُزای یٛٞا ٙتاستاٗ - ٙتزخٖ) ٗی ٞٛیسس ً ٠تزای تزز ٙذشا١ ٠ٛای ترت
خ٘طیس ١ 02شار هاعز ١ 2 ٝشار ضتز ٛیاس تٞز ٝ ٟػ٘ٔیات ترزیة ترت خ٘طیس ػ٘ٔیاتی ًاٗال
ساسٗاٛس١ی ضس ٟتٞز ٟاست .یي ًار ،اهساٗی سیاسی  ٝزارای پیاٗی صزیح  ٝضلاف تٞز سیزا ترت
خ٘طیس٘ٛ ،از ١راٜٗطیاٗ ٙحسٞب ٗی ضس .یٌسزً ٟززً ٙار ای ٚتٜا تٗ ٠ؼٜای ًطیس ٙذظ تغالٛی
تز سٔسٔ١ ٠راٜٗطی  ٝخایِشیً ٚزز ٙآ ٙتا اسٌٜسر تٞز .ها ٙٞٛخ ٝ َٜها ٙٞٛخ٢ا ٙایٜغٞر حٌٖ ٗی
ًزز...
تٛضیحبت :
 .0ایزاٛی ١ا ت ٠پزسپٓٞیس" ترت خ٘طیس" ٗی ُٞیٜس  ٝایٛ ٚإ ُذاری تؼس اس اسالٗی ضسٙ
ًطٞر ٗٞرز استلاز ٟهزار ُزكت .خ٘طیس یٌی اس پازضا١ا ٙاكسا ٠ٛای است ً ٠كززٝسی زر
ضاٜ١اٗ ٠ذٞز زر هز ٙز ٖ١اس آ ٙسرٗ ٚی ُٞیس.
ٗ .5شزائیسٖ ً ٠تؼس اس اصالحاتی زر ٛشز سرزتطتیا ٙت"٠سرزضتی ُزی" تـییز یاكت ت ٠آیٚ
پزستص آتص ضٜاذتٗ ٠ی ضٞز  ٝتا هثْ اس ٝرٝز اسالٕ زیٗ ٚززٕ پارس تٞز ٟاست.
 .2تا ایٜٞ١ ٠ٌٜس  ٖ١تٜا١ای ترت خ٘طیس تٜا١ایی تا ضٌٗ ٟٞحسٞب ٗی ضٛٞس ٓٝی تایس تٜا١ای
آ ٙسٗا ٙرا تصٞر ًزز .زیٞار١ائی تا ر١ َٛای سٛس ٝ ٟس١ َٜای هی٘تی  .سوق ١ایی تا چٞب
زرذتا ٙسسر ً ٠اس ٓثٜا ٙآٝرز ٟضس ٟتٞزٛس  ٝر١ َٛایی ً٘ٛ ٠ای تٜا١ا را تا آ ٙر َٛآٗیشی
ٗی ًززٛس.
ثزای رفتٗ ث ٝایزاٖ
كزٗآیت١ ٠ای ازاری ٝ :یشای تٞریستی اس عزین ًٜسِٓٞزی خ٘ٞ٢ری اسالٗی ایزا ٙزر پاریس  00ت٠
آزرس سیز هاتْ زریاكت است .تزای ایً ٚار پیص تیٜی چٜس ١لتٝ ٠هت هثٔی السٕ است.
تٔل2062097922 : ٚ
ترص اهتصازی 2062097920 :
آزرس  :ض٘ار 00 ٟذیاتا ٙكز ْٛ ٟپاریس 72200
آزرس سایت ایٜتزٛتی www.amb-iran.fr :
ثز٘بٔ ٝریشی ثزای سفز :
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تزای سلز ذٞز اس زكتز تٞریسٖ خ٘ٞ٢ری اسالٗی ایزاٝ ٙاهغ زر ض٘ار 70 ٟذیاتا ٙضاٛشٓ ٟیشٝ ٟاهغ زر
پاریس  8سٞاّ ٘ٛاییس  .تٔل01.42.25.62.90 : ٚ
پایِا ٟایٜتزٛتی www.tourisme-iran.fr :
آصاٛس كزاٛسٞی ٝ Intermèdesاهغ زر آزرس سیز ٛیش ٗی تٞاٛس سلز١ای ُززضی ٗتؼسزی را ت٠
ػٜٞا " ٙایزاٛ ، ٙاٗ١ ٠ای پارسی " ً ٠تاسزیس اس ض٢ز١ای ت٢زا ،ٙاصل٢ا ،ٙترت خ٘طیس  ٝضیزاس را ت٠
ٗست  00رٝس ت ٠هی٘ت  5582یٞر ٝضاْٗ ٗی ضٞز تزٛاٗ ٠ریشی ًٜس .تاسزیس زیِزی اس ض٢ز١ای
ت٢زاً ،ٙزٗا ،ٙضیزاس ،یشز ،اصل٢ا ٙتٗ ٠ست  02رٝس  ٝت ٠هی٘ت  5092یٞر ٝتا ٛإ "پارس خاٝیسا" ٙ
ٝ ٖ١خٞز زارز.
آصاٛس كزاٛسٞی  ( La Maison des Orientalistesذا ٠ٛضزم ضٜاساٛ ) ٙیش سلز١ای
ٗرتٔلی را تا ػٜاٝی ٚایزا ٝ ٙسٞاحْ زریای ٗاسٛسارا ٙتزای زیسار اس ض٢ز١ای راٗسز ،اٛشٓی  ٝتثزیش )
تٗ ٠ست س ٠رٝس ت ٠هی٘ت  702یٞر ٝتزٛاٗ ٠ریشی ٗی ًٜس .ض٢ز١ای اصٔی  ٖ٢ٗ ٝایزا ٙیؼٜی ت٢زا،ٙ
ضیزاس  ٝترت خ٘طیس  ٝپاسارُاز ،اصل٢اً ٝ ٙاضا ٙرا ٗی تٞا ٙتٗ ٠ست ١طت رٝس ت ٠هی٘ت 5252
یٞر ٝتاسزیس ًزز.
زر ایزاٛ ٙیش آصاٛس ُززضِزی پاسارُاز ٝاهغ زر ض٘ار 062 ٟذیاتا ٙآكزیوا اهاٗت ١ای تٞریستی ٝ
ًاری را زر ایزا ٙتزٛاٗ ٠ریشی ٗی ًٜس.
چٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ ث ٝایزاٖ سفز وزز ؟
زكتز ٞ١اپی٘ایی ایزا ٙایز ٝاهغ زر ض٘ار 02 ٟذیاتا ٙضاٛشٓ ٟیشٝ ٟاهغ زر پاریس  8ی ٠ض٘ار ٟتٔلٚ

 2065529920یا سایت ٗ www.iranair.comی تٞاٛس ض٘ار را زرتار ٟز ٝپزٝاس ٗستویٖ اس
پاریس ت ٠ت٢زا ٙراٜ٘١ایی ًٜس.
البٔت زر ترت خٕطیس
ترت خ٘طیس زر كاصًٔ 02 ٠یٔٗٞتزی ضیزاس ٝاهغ ضس ٟاست ٗ ٝا  ٖ١تٞصیٗ ٠ی ًٜیٖ زر ای ٚض٢ز
اهاٗت زاضت ٠تاضیس١ .تْ ٘١ای ضیزاس یي ١تْ  2ستار ٟاست ً ٠زر ذیاتاٗ ٙطٌی ٚكإ هزار زارز ٝ
ت٘إ اسثاب راحتی را زر ًٜار یي تاؽ سیثا  ٝسٗی ٚتاسی تٜیس زر ذٞز زارز .تا  82یٞر ٝیي اتام
سازٝ ٟتا  022یٞرٗ ٝی تٞا ٙیي اتام زٝتْ ُزكت.
)(00.98.711.22.88.000-9; shiraz@homahotels.com
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پارى ١تْ ضیزاس ٝاهغ زر ٗیسا ٙسٛس زر ذیاتا ٙسؼسی ( ) parkhotelshiraz@yahoo.com
١تْ چ٢ار ستار ٟای ً ٠زر سٗا ٙحضٞر ٗا زر حاّ تؼ٘یز تٞز  ٝخش ٝهسی٘ی تزی١ ٚتْ ١ای ض٢ز
ٗحسٞب ٗی ضٞز  ٝتصاٝیز تسیار سیثا  ٝهسی٘ی اتام ١ا  ٝسآ١ ٚای آٛزا تشئیً ٚزز ٟاست .هی٘ت ١ا
تی 02 ٚیٞر تا  022یٞرٗ ٝتـیز است.
ذٛرز  ٚذٛران
ضاعزػثاس ( تٔل ) 00.98.711.22.71.612 ٚزر ای ٚرستٞراٗ ٙی تٞا ٙت٘إ ؿذا١ای
ایزاٛی  ٝترصٞظ ًٖٔ پٔ ( ٞتزًیة تزٛح سػلزاٛیُٞ ٝ ًٖٔ ،ضت ) را پیسا ًزز ً ٠ت ٠خای آٗ ٖ١ ٙی
تٞاُٞ ٙضت تزً ( ٟثاب یا ضیطٔیي ) را اٛتراب ٞ٘ٛز١ .شی ٠ٜآ ٙتزای ١ز ٛلز  22یٞر ٝاست .ال٠ٛ
عاٝٝس زر ٗسیز ترت خ٘طیس رستٞاٛی است ً ٠زر آٗ ٙی تٞا ٙت ٠اذتیار ذٞز ؿذا١ا را اٛتراب
ًزز  ٝزارای تزاسی سای ٠زار است ً ٠زر كاصٔ ٠اس ض٢ز هزار زارز .ركت ٚت ٠ای ٚرستٞراٗ ٙزحٔ ٠ایسآی
اس سلز ت ٠ترت خ٘طیس ٗحسٞب ٗی ضٞز ٠ً .زر آٗ ٙی تٞا ٙتا ً٘تز اس  52یٞر ٝؿذا ذٞرز.
وتبة ٞبیی ثزای ذٛا٘سٖ
راٜ٘١ای كزِٜ١ی ایزا - ٙاٛتطارات رٝس ( ٠ٛساّ ٞٛ ) 5229ضت ٠پاتزیي ری ِٜٚتزٍ ( زًتزای تارید
 ٝكارؽ آتحصیْ ٗسرسٜ١ ٠ز١ای سیثا زر صٗ ٝ ٞٛسرسٗ ٠غآؼات ًارتززی پاریس ( ػٔٗ ٕٞذ١ثی ) .ایٚ
ًتاب زر ذا ٠ٛتٞریسٖ خ٘ٞ٢ری اسالٗی ایزا ٙهاتْ ت٢ی ٠است.
ثزذی ٘ظزات ذٛا٘ٙسٌبٖ ٔمبِ ٝرٚی سبیت ِٛفیٍبر: ٚ
 .1اس ایٙى ٝایٗ فزصت را فزا ٓٞوززیس ایٗ فیّٓ سیجب زر ثبر ٜایزاٖ را ثجیٙیٓ ٕٔ .ٓ٘ٛٙاطالعبت ارائ ٝضسٚ ٜ
رٚش طزح اطالعبت ٕٞ ٚچٙیٗ ٘ح ٜٛارائٛٔ ٝضٛعی ث ٝایٗ حسبسیت ،ثسیبر عبلال٘ٙٞ ٚ ٝزٔٙسا٘ ٚ ٝسیجب
ثٛز.
 .2ثسیبر ثب ضى ٜٛثٛزٚ .العب سیجب ثٛز .اس ِٛفیٍبر ٚثربطز چٙیٗ ٌشارضی تطىز ٔی وٙیٓ .ایزاٖ وطٛر سیجبیی
است  ٚایزا٘ی ٞب ٔ ٓٞززْ زٚست زاضتٙیٕٟٔ ،بٖ ٘ٛاس  ٚثسیبر عبلّی ٞستٙس  ٗٔ ٚأیسٚارْ ثتٛا٘یٓ
رٚسی ث ٝایٗ وطٛر سفز  ٚسیجبیی ٞبی آ٘زا اس ٘شزیه ثجیٙیٓ.
 .3رفتٗ ث ٝایزاٖ وبر سبز ٜای استٔ ٗٔ .ب ٜصٚئی – ٝاٚت آ٘دب ثٛزْ .ثزای ایٗ و ٝایزاٖ را ذٛة ثطٙبیس تٕبْ
٘بسشا ٞب  ٚثس ثیزا ٞبیی و ٝایٙدب زر فزا٘سٔ ٝی ضٛٙیس را ثزعىس وٙیس  ...ایزاٖ زر ٔمبثُ ضٕب لزار ٔی
ٌیزز .ثب ایٗ حبَ ایٙى ٝآزْ ٌ َٛایٗ حزف ٞب را ٘رٛرز وبر راحتی ٘یست .حُٕ ٘ ٚمُ زر تٟزاٖ ثیطتز ثٝ
رایٍبٖ ٔی ٔب٘سٔ .سیز  600ویّٔٛتزی تٟزاٖ اصفٟبٖ ثب خبی ذٛاة را ٔی تٛاٖ ثیٗ  5تب  6یٛر ٚپززاذت ٚ
یه سفز صس ویّٔٛتزی ثب ٔتزٚی تٟز اٖ  30سب٘تیٓ ثیطتز لیٕت ٘سارز.
ٕٞ ٗٔ .4یط ٝزر رٚیبی رفتٗ ث ٝایزاٖ ثٛز ٜاْ ِٚی  ....زر ثبر ٜضىبرچیبٖ ٕٞ ٗٔ ...یطٔ ٝی ٌٛیٓ و ٝثسٖٚ
اثٛعّی سیٙب  ٚذٛارسٔی  ٚاِىبضی ٔب ٕٛٞار ٜزر لزٚ ٖٚسطی ث ٝسز ٔی ثززیٓ.
6

 .5پییز  :اس رٚس٘بٍٔ٘ ٝبراٖ ثشري ِٛفیٍبر ٚتطىز ٔی وٌ .ٓٙشارضی ثب احسبس زر ثبر ٜایزاٖ تٟی ٝوزز ٜثٛز٘س.
ٔطجٛعبت فزا٘سٛی  ٚثرصٛظ رسب٘ٞ ٝبی غزثی عبزت وزز ٜا٘س تصٛیزی ضیطب٘ی  ٚوّیط ٝای اس ایزاٖ
ارائ ٝزٙٞس و ٝاصال ثب ٚالعیت ٞبی ایٗ وطٛر راثط ٝای ٘سار٘س .سیزا ایٗ ٘ٛع تصبٚیز غّط ثٞ ٝفت ٞشار سبَ
تبرید ایٗ وطٛر ثشري و ٗٔ ٝضرصب زر آٖ وبر  ٚس٘سٌی وزز ٜاْ آسیت ٔی س٘س .یبزٔبٖ ثبضس و ٝایٗ
فبرس ٞب ثٛز٘س وٛ٘ ٝضتٗ  ٚاِفجب  ٚستبر ٜضٙبسی  ٚعّٓ خجز  ٚاذتز فیشیه  ٚاِىُ  ٚضزاة را اذتزاع
وزز٘س ...ایزاٖ ٕٞچٙیٗ وطٛر ضعز  ٚازثیبت  ٚفٙبٚری ٞ ٓٞست ( ایزاٖ زٕٞیٗ وطٛر زر سٔی ٝٙریبضیبت
٘ ٚب٘ٛتىِٛٛٙصی است ٗٔ .زر ٔست ٞفت ٔب ٜالبٔتٓ زر ایٗ وطٛر چیش ٞبی فزاٚا٘ی زر ثبر٘ ٜحٕٟٔ ٜٛبٖ
٘ٛاسی ثی سبثم ٝای و ٝاس سٛی ایزا٘ی ٞب ضبٞس ثٛزْ فزاٌزفتٓ .ایزاٖ وطٛر ثی ٘ظیزی است ثب آٖ ٔٙبظز
ضىٕٙٞٛس ،وٟٞٛب  ٚزریبٞب  ٚاسىی  ٚصحزاٞب  ... ٚزر ٔٛرز وسب٘ی و ٝزچبر " فبرس ٞزاسی " ( ایزاٖ
ٞزاسی ) ٞستٙس ٔ ٓٞی ٌٛیٓ و ٝزر ایزاٖ أٙیت ثٔ ٝزاتت ثیطتز اس پبریس است ٗٔ .رفتٗ ث ٝایزاٖ را ثٝ
 ٕٝٞتٛصیٔ ٝی و ٚ ٓٙضٕب زر ٔحُ ٚالعیت ٞبی فزاٚا٘ی را زرثبر ٜایٗ وطٛر ٔطبٞس ٜذٛاٞیس ٕ٘ٛز .آفزیٗ
ثز رٚس٘بٍٔ٘ ٝبراٖ ِٛفیٍبر ٚثزای ایٗ ٍ٘ب ٜعیٙی ضبٖ ثٛٔ ٝضٛع ....ایٗ ٘ٛع ٌشارش ٞب ث٘ ٝسرت زر ِٛفیٍبرٚ
زیسٔ ٜی ضٛز...
 .6خٛاة ث ٝپییز  :ایٙى ٝضٕب ٔی ٌٛییس زر ایزاٖ أٙیت ثیطتز اس پبریس است پس ایٗ وسب٘ی را و ٝثربطز
س٘ب  ٚارتساز  ٚغیزٔ ٜحىٔ ْٛی وٙٙس پس چیست ؟ ٔٗ لج َٛزارْ ایزاٖ ٌذضت ٝثشرٌی زارز ِٚی ٔتبسفب٘ٝ
اس یه ٞشار سبَ پیص ث ٝایٗ طزف ٌزفتبر "اسالْ ٌزایی" ضس ٜاست.
 .7چٌ ٝشارش ذٛة  ٚسیجبیی٘ٛٔ .تسىیٔ ٛی ٌفت چٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ ایزا٘ی ثٛز ٔ ٗٔ ٚی ٌٛیٓ چٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ
ایٙمسر احٕك ثٛز ؟ لجُ اس ایٙى ٝایٗ ٔشذزفبت را ثٛٙیسیس وٕی فىز وٙیس...
 .8ثبلی ٔب٘سٞ ٜبی ٞربٔٙطی ثسیبر ثب ضى ٚ ٜٛپز عظٕت ٞستٙس.
 ٗٔ .9اس ایزاٖ زیسار وزز ٜاْ  ٚایٗ زیسار تدزث ٝای ثسیبر فٛق اِعبز ٜثٛز .زر ٔصز حىبوی ٞبی رٚی سٙه
٘طبٖ زٙٞس ٜلسرت ٘ظبٔی ٞستٙس ِٚی زر ترت خٕطیس ٘طبٖ زٙٞس ٜلسرت سیبسی  ٚالتصبزی ایزاٖ ٔی
ثبضٙس ٗٔ .زر ایزاٖ ثزذالف آ٘چ ٝزر رسب٘ٞ ٝبی فزا٘سٛی ٔی ذٛا٘سْ  ،ث ٝراحتی ثب ٔززاٖ  ٚس٘بٖ وٛچٚ ٝ
ذیبثبٖ تٕبس ثزلزار ٔی وززْ  ٚحتی ٔی تٛا٘ٓ ثٍٛیٓ عبضك پُ ٞبی اصفٟبٖ ضسْ.
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ثٔ ٝحض ایٙى ٝاسالْ ٌزا ٞب وطٛری را فتح ٔی وٙٙس  ٕٝٞچیش ذزاة ٔی ضٛزٔ .ثُ ضٕبَ افزیمب

 ٗٔ .11الجبَ ا٘سوی ثزای ضٙبذت ایزاٖ ٔ ٚززْ  ٚتٕسٖ آٖ زاضت ٝاْ .اس ایٗ فزصت استفبز ٜوٙیس  ٚث ٝایٗ
حزف ٔززْ ایزاٖ ؤ ٝی ٌٛیٙس ٔ :ب آٖ تصبٚیز وّیط ٝای و ٝزر رسب٘ٞ ٝب اس ٔب فزٚذتٔ ٝی ضٛز ٘یستیٓ"
ٌٛش وٙیس .ثعس اس ثبسٌطت ضٕب اس سفز ث ٝایزاٖ زر ثبرٔ ٜززْ ،زِٚت  ٚذٛاستٞ ٝب  ٚآرسٞٚبی ٔززْ ایزاٖ
صحجت ذٛاٞیٓ وزز.
ٌ .12شارش خبِجی ثٛز ٔٗ اس ترت خٕطیس  ٚضیزاس  ٚاصفٟبٖ ( و ٝفٛق اِعبز ٜاست ) ٕٞ ٚچٙیٗ تٟزاٖ  ٚچٙس
ضٟز زیٍز  ٚأبوٗ زیس٘ی آ٘دب ثبسزیس وزز ٜاْ .ثزذالف آ٘چ ٝسعی ٔی ضٛز اس ایزاٖ ارائ ٝوٙٙس ٔززْ
ایزاٖ ،صزف ٘ظز اس اذتالف ٞبی ٔززْ ثب زِٚت حبوٓ ٔ ،ززٔی ثشري  ٚزٚست زار ذبرخی ٞب ٞستٙس.
فزٔ ًٙٞززْ  ٚتٛخ ٝآٟ٘ب ث ٝضعز  ٚاحسبس تعّك ث ٝیه فز ًٙٞثشري زر ٘شز ٔززْ ایزاٖ خبِت تٛخٝ
است .اس ایٗ ٌشارش ِٛفیٍبر ٚتطىز ٔی و.ٓٙ
 ٗٔ .13یه ضٟز٘ٚس آٔزیىبیی ٞستٓ ِٚی تب و ٖٛٙخزات ٘ىزز ٜاْ ث ٝایزاٖ سفز و . ٓٙأیسٚارْ رٚسی ثب تغیز
رصیٓ ایٗ سفز ٕٔىٗ ضٛزِٚ .ی ثِٛ ٝفیٍبر ٚثزای ایٗ ٌشارش  ٚفیّٓ ذٛثی و ٝزر ٔیبٖ آٖ لزار زاضت
تجزیه ٔی ٌٛیٓ.
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 .14رفتٗ ث ٝایزاٖ ریسه ثشرٌی است .تحٕیُ وززٖ ٞشی ٝٙپززاذت غزأت ٌزٌٚبٖ ٌیزی اس خیت ٔززْ
فزا٘س ٓٞ ٝریسه زیٍزی است.
 .15خٛاة ث : 14 ٝوسی ضٕب را ٔدجٛر ث ٝرفتٗ ث ٝایزاٖ ٘ىزز ٜاست.
 ٗٔ .16س ٝسبَ پیص ضب٘س زیسار اس ترت خٕطیس را زاضتٓ  ٚاس ضیزاس  ٚاصفٟبٖ  ٚزیٍز چیشٞبی زیس٘ی زر
ایزاٖ  ٓٞثبسزیس وززْٔ .یزاث فزٍٙٞی ،ایزاٖ ثسیبر عظیٓ است .ایزا٘ی ٞب  ٚآ٘چ ٝاس ایزاٖ زر تّٛیشیٞ ٖٛب
٘طبٖ زازٔ ٜی ضٛز ٞیچ ارتجبطی ث٘ ٓٞ ٝسار٘س.
 .17افسٛس و ٝفبرس  ٚعظٕت ایٗ تٕسٖ  ٚثشرٌی سبس٘سٌبٖ آٖ  ٚسرزضت  ٚپیبٔجزی و ٝاحتزاْ ث ٝس٘بٖ ٚ
تحُٕ را تزٚیح ٔی وزز ثعس اس آٔسٖ اسالْ چ ٝضس ٜاست...
 .18چ ٝلب٘٘ٛی ؟ خب ٜطّجی  ٚضیفت ٝلسرت ثٛزٖ ٕٞیط ٝزر خٟبٖ ثٛز ٜاست ٘ .بپّئ ٓٞ ٖٛسٔب٘ی و ٝضٟزٞب را
ٔی ٌزفت ث ٝرٚضی سیستٕبتیه ضٟزٞب را غبرت  ٚترزیت ٔی وزز تب ذشا٘ٞ ٝبی آ٘بٖ را ث ٝپبریس ثیبٚرز
 .ضٟز ٘ٚیش ث ٝطٛر ذبظ ایٗ زیٛاٍ٘ی ٞبی ثزذبست ٝاس " لسرت طّجی " ر ا تدزث ٝوزز ٜاست.
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