
 
 
 
 

؟یسایس لاذتبا کی ھب نآ لیدبت ای ،تمواقم یاھ یتساک و مک ھب داقتنا  
 

؟تسا تسردان و ازفا مھان و نورتسروشک لخاد تمواقم اب درکیور ھنوگ نیا ارچ  

 
 اب اساسا نآ ندرک ندرک کوک و ،دادبتسا یالویھ ھیلعروشک لخاد نارگشنک زا نت١۴ ھناروسج ھینایب دروم رد نسح.ر یوگتفگ
 ھنافصنمان دروخرب زیچرھ زا لبق منامگ ھب دنرادرارق نآ یتینما یاھ هاگتسد ورابج میژر برضریز ھک ینامز رد تسرد مھنآ ،یرگاشفا
 ات و هدش عورش موصعم هدراھچ نوچ یاھ هراعتسا ندادرارق ھیامتسد اب سفن کی نخس .تسا تمواقم شبنجدوخ اب ھنالوسمریغ و
 متسیس ھیلع روشک لخاد رد یراج تمواقم زا یشخب و یا ھشوگرظنم زا نآ دقن و هاگن ھن وگتفگ رب مکاح حور .دتسیا یمنزاب مھرخا

 ھچ زنط و کلتم و هراشا نارازھ اب مھ یاپ ھب اپ وگتفگ و یرجم .تسا هدناوخان نانامھم و تماق جک بیقر ناونع ھب اراکشآ ھکلب مکاح
 لخاد نارگشنک نیا ھناروسج تمواقم لک المع و دننک یم لصو میژر شیر ھب و دنریگ یمرخسمت ھب ار اھ نآ حیرصت ھب ھچ و حیولت ھب
 تحت المع ھک تسا تمواقم نیا عقاو رد .دراد فسأت یاج ھک دنریگ یم هرخس ھب و چیھ ھب ار دراد ھک یداریا و لاکشارھ اب روشک
 یناسنا قوقح و نایب یدازآ قح زا تیامح .تسا ھتشادگ شیامن ھب ار لالدتسارقف لاح نیع رد و تسا ھتفرگرارق رخسمت و زنط عاعشلا
 نیادوخ یلو دنناوخ یمروتاکیراک ار اھ نآ .دوش یم لیدبت ھشیلک و فراعت و لامرف رما کی ھب المع یوج نینچ رد مھ اھ نآ

 ینز ھنامگ زوج نیا ندوب یعقاو تابثا رد مھ لیلد کی یتح وگتفگ لک رد ھک یلاح رد .دنکروتاکیراک ار نآ دشوک یم ھک تسادرکیور
 و یلوصاریغدروخرب عون نیا .تسا هدشانب اھ ھیشاح ھیاپ رب وگتفگ لک و دوش یمن هدید تاعیاش و اھ ھیشاح یور زکرمت و اھ
 یمارگ ناگدننکاشفا یارب اساساروشک لخاد ریگ سفن اعقاو بوکرس طیارش ایآ ھک دنک یم حرطم ار شسرپ نیا ،تمواقم اب ھنالوئسمریغ
 ھتسکش لاح رد امیاد نامرھقدض و نامرھقزرم ام ھعماجرد زور هزورما ھک دنراد فوقو تیعقاو نیا ھب ایآ ؟دراد بارعا زا یلحم ام
 یاھ نیکمت ای تاظحالم انایحا و اھ فعض نیمھ زا دھاوخب ھک یدرکیور دروم رد ؟تسا ندشدیلوتزاب و ددجم ندش فیرعت و ندش
 جراخ میقتسمروطب ھک یناسک دروم رد .؟تفگ ناوت یم ھچ دنک تسرد نامثع نھاریپ ) اھ نآریھطت ھتبلا ھن و ( مھف لباق و یرارطضا
 ،دنوش افوکش و دنرادربرس زا تراسج و تمواقمراختفا ھب ار ناشھالک لد میمص زا ھک نآ یاج ھب و دنرادرارق روشک لخاددوگ زا
 بلاق و اھدرادنانتسا قباطم ھک نوچ ؟دھد یم انعم ھچ ندرک کوک اھ نآ ھیلع یرگاشفاربیلاک اب ار دوخ ھناخپوت هاگنزب نیمھ رد تسرد
 ) باتشرپ نامز و ( ھحمل رد تمواقم نیا یانعم و نومضم لوح زکرمت یاجب .!؟مینک ناشزنط ھیامتسد دیاب دنتسین یعون نم یاھ
 ھب شصیاقن ھمھ اب نآ ندیدن و ناگ ھبخن فراعتم و موسرم یاھاعدا نتشاد نودب و یداع ابیرقت ینامدرم و دارفا ندیشکدق و ینونک
 تلاصا و یناوخ تین یانبمرب میھاوخب ،نآ یاھ توق و اھ فعض حرط رتسب نیمھ رد ھتبلا و یراج هزرابم تاقلح زا یا ھقلح ناونع
 ناوت ھمھ اب ییتنما هاگتسد و میژر میناد یم ھک یطیارش رد مھ نآ .میھد یمریگ نآ ھب ،اھ نآ یرگشنک مرف یاھ یگژیو یخرب ھب نداد
 ندرک ھفخ یارب یا هژورپ ھیھت و کرادت لاحرد اھ نآ دروم رد اصخشم و ھتشادرب تمواقم بوکرس یارب ار یا هدرتسگزیخ دوخ

 لیدبت اب دش هراشا ھک روطنامھ .دنشاب ھتشادرارق مھ میژر نیگنس یاھراشفریز اھ یرگاشفا نیا اب نامزمھ اسب ھچ و دنتسھ ناشیادص
 لیدبت یتسیلامرفراتفر و فراعت کی ھب المع ناشتمواقم و اھ نآ قوقح زا عافد یاعدا یا ھشیلک حرط نآرانک رد و نتم ھب اھ ھیشاح
 نآ زا عافددایرف اھنابایخ رد ناوت یم میژر یاھراتسیا ھب ناشندرک ھتسباو و اھ نآ مادقا مرف ندناوخ موصعم ١۴ ھب اعقاو ایآ .دوش یم
 و یدازآ و یسارکومد و مسیرالوکس نوچ یئاھراعش لوح دریگ یم تروص یتمواقم یتقو .؟دادرس ار ھجنکش و بوکرس فقوت و اھ
 زا یدادعت طسوت یسنجدیاتراپآ نوچ یتساوخ ای و دراد لوبق ار اھ نآ دوخ یاھ ھمانرب زا یشخب ناونع ھب مھ پچ ھک مکاحدادبتسا ھیلع
 ھب یدرکیور نینچ ؟درک هدمع ار اھ نآ نوماریپ یرگاشفا دیاب فاصنا و لوصا مادک یانبمرب ،دوش یم زادنا نینط عاجش نانز
 هرھب بجوم اسب ھچ یتح و دراذگ یم ناینادنز و نارگشنک و تواقم رب یبولطم انریثات دشاب اھ پچ یوس زا رگا فسأت اب صوصخ
 مھرد یارب یتینما یاھ هاگتسد هدافتسا و وسکی زا وسنادب ناشنداد لھ و دنتسھ تمواقم جومرب ندشراوس دصرتم ھک یئاھنایرج یرادرب

 و نالاعف و مدرم نایم رد اھ پچ ھب تبسن یفنم تینھذداجیا بجوم دناوت یم الک و دوشب مھ رگید یوس زا اھ نآ تمواقم نتسکش
 اھ نآ قح ھبراظتنا دھاش ھک نآ یاجب و میھدبرارق راشفریز ناینادنز یاج ار دوخ ھظحل کی تسا یفاک .ددرگ ناوج یاھ لسن هژیوب

 میژر ھیلع عطاق هزرابم و ینوگنرس نایعدم طسوت یدروخرب نینچدھاش ،میشاب میژر بوکرس و یریگ فارتعا هژورپ یاشفا ھیلع
 و مک زا هدنزاسداقتنا و یلوصادروخرب ھب یطبر الصا اھدروخربروج نیا نم نامگ ھب .؟دھد یم تسد نامھب یساسحا ھچ هاگنآ ،میشاب
 تسایس کی نتشاد رد یگتفتشآ و لالدتسارقف و یا ھقرف یاھ یرظن گنت زا نآ زا شیب و درادن روشک لخاد تمواقم یاھ یتساک

دریگ یم تأشن یدادبتسادض هزرابم یژتارتسا ھب تبسن نشور . 

 ھب نآ اب ھلباقم یارب و دنسرت یم نآ زا سپ دنا هدرکن بالقنا زا تبحص ھینایب کی رد نوچ ھلمج زا اھ نآ ھک دوش یم اعدا نینچ مھ
 یا ھنافصنمریغ لکش ھب رطنم نیمھ زا و ...و دنتسھ هریغو هاوخ لوحت و بلط حالصا نانچ مھ ای و دنرب یم هانپ میژر شوغآ
 و مک مغریلع ار ناشتاروضحم دیاب و دنرادرارق لخاد بوکرس یاضف رد اھنآ الوا ھک یلاحرد .دنریگ یم رارقداقتنا و تمذمدروم
 و نارگشنک ھمھ دروم رد یعون ھب اوق نزاوت و لخادوج ھب ھجوت اب و رضاح لاح رد تاروضحم نیا ( تفایرد ناشیاھ یتساک
 نونکا مھ یدادبتسادض هزرابمدنیارف رد اھ نآ ایناث .)دنک یم قدص مھ هریغ و نایوجشناد و ناملعم و نارگراک ھلمج زا تاضارتعا
 جورخ تھج رد و ولج ھب تسا یماگ دوخ ناوخارف کی لکش ھب روشک لخاد رد یئاھ تساوخ نینچ حرط .دنتسھولج ھب یماگ دوجوم
 و أدبم نیمھ ساسارب و .دنکروبع مھ دوخ زا دوخ تکرحریسمرد ھک اسب ھچ و عطاق و لماک روطب ھن ولو متسیس یاھ بوچراھچ زا
 توشیک ند یاجنھان لکش ھب .درک دراو ار مکاح متسیس قالتاب ھب شبنج ندرک هزیلاناک ماھتا اھ نآ ھب ناوت یمن دوخ یتکرح لیسناتپ

 نآ زا رتارق و تفر دھاوخن رانک دوخ یدوخب و داد دھاوخن افعتسا اھ نآ تساوخرد ھب یا ھنماخ دنمھف یمن ایوگ ھک دنوش یم هدناوخ
 رد ھک مینک یم شومارف ار یھیدب تیعقاو نیا ھک یلاح رد !تسا تسردان نآ ندرک ینوناک و یا ھنماخ یور زکرمت ھک دوش یم اعدا
 رھ .تسا متسیسزاسمھانرصانع هدنھد لاصتا یلصا ھقلح و نوتس و تردقروحم و ماظنربھر و دامن و تسین صخش کی طقف وا اجنیا
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 ھب ور و مھم ماگ کی نازکرم و ربھر و ماظندامن نانع ھب یا ھنماخ یور زکرمت الوا ھک ارچ .تسا یحطس و تسردان روصت نیا یود
 ینوگنرس یتح و تسا نکممان نآ نودب یرسارس دادبتسادض هزرابم ندرک ینوناک و تسا یدادبتسادض شبنج نیوکت و دنیارف رد ولج
 نمھب بالقنا رد الثم ھک نیا لثم .مینک یم غیلبت و راک نآ یور ھک تسا لاس نایلاس اھ پچ امدوخ و تسا نکممان نآ نودب مھ
 شخب یمالسا تموکح رد ھک میناد یم .میراگنایب تسردان تفای تسد نادب دوخ نیوکت زا یا ھلحرم رد ھک ار هاش یور شبنجزکرمت
 ھب تبسن ھعماج بیرف یارب ھک تسا ھھد نیدنچ و هدرکالبرپس ار یباختنا شخب حالطصاب و نارگید هراومھ تردق تفس ھتسھ و یلصا
 اما .دنک ن اھنپ اھ نآرس تشپ رد ار دوخ تسا ھتسناوت شیاھ هدناشن تسد شود ھب ھعماج تالضعم ندرک نکشرس و تردق نوناک
 نوریب شیاھرگنس و اھوتسپ زا ار وا و دور یم ھناشن وا دوخ یوسب ماھتا تشگنا ھک میدھاش یمومع یھاگآ شیازفا و یرادبی اب هزورما
 ھب ار مدرم ،وا یزاب بش ھمیخ یاھ کسورع اب ندش لوغشم و نتفر هایسدوخن لابند ھب اھلاس .دنروآ یم ھنحص یور ھب و دنشک یم
 ھناشن و و هدرک باسح ھیفصت ماظن ھیقف یلو و ربھر و تردقراتخاس هدنراد اپرب نوتس ناونع ھب وا دوخ اب ھک تسا هدناسر یھاگآ نیا
 ھب ماظن هراک ھمھ و زکرم و روحم و ربھر ندرک ینوناک .؟بقع ھب یماگ ای تسولج ھب شھج کی یماک نینچ ایآ .دوش یم ھتفرگ
 امومع اھ شبنج یورشیپریسم .تسا نآ تمدخ رد ھک درادن متسیس یشاپورف اب یضقانت طقف ھن متسیس ینوگنرسریسم رد یکیتکات ناونع
 رد ھک یلاح رد...اھ تکرح موادت و ندیشک نییاپ و دبتسم ناطلس یور زکرمت و نادوس ھب دینک هاگن ( دنریگ یم تروص لکش نیمھ ھب
 لخاد رد ھینایبروسج ناگدننکرداص ایناث .)تشادن مھ ار یا ھنماخرادتقا و شقن شترا هدنیامن ناونع ھب هدش نوگنرسروتاتکید یتح اجنا
 مدرم تیامح ناھاوخ لیلد نیمھب ھب اھ نآ .داد دھاوخن افعتسا ھب نت اھ نآ تساوخ ھب یا ھنماخ ایوگ دننادن ھک دنتسین ولاھ اھردقنآ روشک
 ولو ار یا ھناروسج یاھ تساوخ و دنوش یم ادیپ یناسک دنیآ یمن دوجوب ھبش کی اھ شبنج .دنا هدش دوخ یاھ تساوخ زا تلم و
 و دنک ادیپ یمدرم ھناوتشپ دناوت یم اھ تساوخ نیا دعب ،دنھد یم مھ ھنیزھ شیارب و دننک یم حرطم یکیتکات و ھناھاگآ ای و ھناھاگآان
 ولج ھب یماگ دوخ تینیع رد ھک مینبب ھب و میھدرارق یبایزرادروم دوخ یعقاو ھنیمز و تسکتناکرد ار نآ ھک تسا نآ مھم .دنورب رتارف
 عقاولا یف اھ نآ اب دروخرب .میھدبرارق ناشتواضقدروم دوخ ینھذ یاھ صخاش و اھ لدم اب افرص نآ ھک نآ یاجب ؟بقع ھب ای دنتسھ
 رد مھ افعتسا حرطدروم رد اما .تسارگیدکی اب اھنآ تبسن نییعت و میناد یم تسرد ھک ھچ نآ ھتبلا و ینیعدنور زا یبیکرت لوصحم
 دید مھ ار ناویل رگید ھمین اما ،نآ ققحت یارب بالقنا ای و اھ شبنج تیلماع تیمھا رب و نآ یاھ یتساک رب دیکات نمض دیاب دوخ یاج
 ھب متسیس نورد تمس زا ھعماج یورشیپ تاقلح زا یا ھقلح نوچ مھ ،یلاقتنا و صخشم طیارش رد نآویتکژبا شقن و انعم ربرظان ھک
 هزیلاکیدار تھج رد تسا یماگ ویتکژباروطب ھک مینکرظن ظوحلم مھ ار نیا اما ،نآ اب دوخ یداقتنا ھلصاف ظفح نمض ینعی .تسا نوریب
 ایوگ ھک مھروصت نیا مدرک هراشا ه رپطنامھ و .مینک کوک اھ نآ نتفرگرظنرد اب ار دوخداقتنا نازیم هاگنآ و روشک لخاد طیارش ندرک

 تسین قیقد تفرگ دھاوخ تروص افعتسا نیا دوخ یدوخب و ھینایب کیرودص فرص ھب ھک دنتسھ و هدوب نامگ نیارب ھینایب ناگدننکرداص
 تسردان ھسفن یف ھک دنا هدرک ماظن زارادگ ندوبزیمآ تملاسم رب دیکات ھتبلا و تساوخ نیا زا مدرم تیامح ناھاوخ اھ نآ عقاو رد و
 حور اب و تسین قیقد نادنچ ام ھنامز رد یزاس ھناگود نیا .میھدرارق بالقناربارب رد دیابن ار ندوبزیمآ تملاسم رب دیکأت( تسین
 نآ ھصالخ ) دوش یم هدرب شیپ مھاب رقتتسم یاھ تردق ینکشراتخاس و ندوبزیمآ تملاسمرب دیکأت زا یبیکرت .دناوخ یمن نآ تالوحت
 و اھ فعض ھب دیاب رظنم نیمھ زا و دنتسھ ماظن ینوگنرس و شبنج مسیلاکیدار تیوقت تھج رد ھناھاگآان ھچ و ھناھاگآ ھچ اھ نآ ھک
 و مینک مھف و یناوخزاب و ھمجرت بوکرس یاضف رد ار نارگشنک یاھراتفگ و اھراتفر دیاب ھک تسنیا نم فرح .تخادرپ نآ یاھ یتساک
 رتالاب لحارم ھبروبع و ندرک هزیلاکیدار تھج رد دوخ مھسب ھتبلا و میرادرارق نآ رد ھک یرگید یاضف رد دوخ تاراظتنا اب ھن
 اھ تساوخریاسرب هوالع ھک نآ ھب ھجوت اب مھ نز هدننک ءاضما١۴ ھینایب دروم رد دروخرب هوحن نمرواب ھب ور نیمھ زا .میشوکب
 میریگب هدیدان١۴ددع یور تیساسح فرص ھب دیابن ار نآ و تساولج ھب ماگ کی دنا ھتشاذگ تشگنآ یسنج دیاتراپآ یور اصخشم
 یشکراوید نوچ یئاھاعدا نیاربانب .دنا هدرک ءاضما مھ نز ود هرفن ١۴ لوا ھینایب نامھ رد الوا :میھدرارق تواضقدروم ھنافصنمریغو
 ١۴ نیدامن لاکشا زا تسردان ای تسرد اھ نآ ھک تسا نآ تیعقاو ایناث و .درادن بارعاِ زا یلحم یمالسا تموکح لثم درم و نز نیب
 لکش ھب ار نآ دعب ھک رفن هدراھچ دنا هدش و دنا هدیسرن قفاوت ھب اما دنا هدوب یرتشبب دادعت ھک دوش یم ھتفگ یتح و دنا هدرک هدافلتسا هرفن
 ار نآ و نتشگ یا ھفسلف نینچ لابند اساسا یلو ،میناد یمن اھ نآ هرفن هدراھچ ھفسلفدروم رد لاحرھب .دنا هدادرارق هدافتسادروم نیدامن

 رد و درادن یلوصا لاکشا اھ ندرک نیدامنروج نیا زا هدافتسا .دراد یم زاب لگنج دوخ هدھاشم زا ار ام و تسین تسرد ندرک هدمع
 تمواقم و مادقا لک ھب دیابن و تسا یعرف دشاب روصتم نآ یارب مھ یلاکشا رگا یتح و دننک یم یزاب شقن لاحرھ ھب اھدامن عماوج

دنزب ھمطل نانز نیا ھناروسج .		

 ندناشک لادتبا ھب زج یلصاح ھتساوخان اسب ھچ ھک اھ یزاسدامن و یا ھقیلس و یعرف لماوعروج نیا ھب ندادریگ یاجب پچ نمرظنب
 و ناراکراکریغ و نارگراک ھب یتینما یاھ متسیس یاھ یریگ فارتعا ھب ندادریگ الثم ھک نانچ ( دشاب ھتشادن یرمث هوکشرپ تمواقم
 یدوخ ھب دنشیدنا یمن ام لثم ھک نیا فرص ھب )درک ناشکرد دیاب اما تخاس مھ شزرا دیابن اھ نآ زا ھچرگ ،راشف تحت نارگشنک رگید
 تشرس زا ام کرد ھب دناوت یم تبثم طاقن ندیدن و اھ تمواقم ندرک یئامن کچوک و اھ فعض ندرک یئامنگرزب و ندرک یدوخریغ و

دنزب بیسآ دراد نایرج ھک یمھم تالوحت حور و .		

 دنزب دنویپ یرسارس یدادبتسادض شبنج و ھیاپ یاھ شبنج ھب ار تمواقم یاھ شوج کت عون نیا دناوتب ھک یمومع یژتارتسا کی ھب ام
 و ر اتساوخ مشاھ زا ناملعم یفنص نوناک الثم و تسھ مھ درم و نز زا معا ملعم و رگراک اھنآ نایم رد ھک نآ ھب ھجوتاب صوصخب (
 یور تافالتخا و تاقارتفا ھب ندز نماد یاجب دیاب و میرادزاین )تسا هدرک عافدزرابم هراومھ یوضع ناونع ھب هدشریگتسد ناملعمرگید
 لیکشترصانع و یعامتجا تیوھ و بیکرت ھک تسا نآ بلاج ھتکن اضق زا ھک ،یرگراک تاضارتعا اب اھ شوج کت نیا دنویپ یگنوگچ
 ھک نآ لاح و .میشیدنایب ،دنا هدرکادیپ یرتشیب سناجت اھ شبنجدوخ اب ھتشذگ اب سایق رد یعامتجا ظاحل ھب اھ شوج کت عون نیا هدنھد
 و تسار یاھ نامتفگ تیوقت تمدخ رد اضق زا و اھ یئازفا مھان بجوم ،تمواقم رصانع یئازفا مھ داجیا یاجب اھدروخرب عون نیا
 اھ نیشن جراخ فادھا درومرد نسح.ر تاداقتنا ھتبلا .ددرگ یم پچ و نارگراک فوفص فیعضت بجوم و اھ تردق ھب ھتسباو لاربیلوئ
 .تسا تسرد لک رد شدروخرب هوحن زا رظنفرص اھ نآ مھاب ھمھراعش و لخاد یاھ تکرح زا ناشتیامح عون و اھ نآ یراوس جوم و
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 خن یاھ هویش زا دیابن و تسا مھم مالک تفارظ مرظنب مھ هزوح نیمھ رد یل و مھاب ھمھراعش اب و دندرگ یم اورت بسا لانبدب اھنآ
 و هدش عابشا اھ هویش ھنوگ نیا ھب تبسن ھعماجدوخ ھک ...و منک یمور دانسا دش مزالرگا و منک یم اشفا و مگ یم مگ یم نوچ یا هدشامن

مینک پچ فوفص دراو ار اھ هویش نیا و مینک هدافتسا تسا ساسح .		
 یمومع شبنج ینورد یاھ فاکش ھب ندز نماد اب ھنالوتسمریغ و اباحم یب دیابن ھک تسا یکانرطخ هدیدپ و الویھ نانچ یمالسا تموکح

 باسح ھیفصت ھب و ندیشک ناشن و طخ اب و مینکدنب لکش و مرف ھب اوتحم یور زکرمت یاجب هژیوب سردوز لکش ھب لقاال یدادتبسادض
 و رتسب رد دیاب پچ .دنزب بیسآ شبنج لک عفانم ھب دناوت یم دوش جیار ھک رگا یا هویش نینچ . مینک تتشتم ار نآ فوفص نتخادرپ

 ھتبلا ھک ( یورشیپ مھم و مدقم ھقلح ناونع ھب یبھذم-یدادبتسادض یرسارس شبنج کی تازاوم ھب و دوخ یلوصا نیزاوم بوچراھچ
 تاداقتنا بوچراھچ نیا رد و دراذگب تمھ شیوخدرکیور و نامتفگ شرتسگ ھب هدنزاس لکش ھب نآ نتم رد و )تسا مھاب ھمھ زا زیامتم
 ھب پچ زا رت تبثم و رت یناسنا یامیس نداد و نامدوخ یوس زا اطخ حیحصت افرص مھ ھتشون نیا فدھ .دزاس حرطم ار دوخ یلوصا
دروخنرب یسک ھب و دوشن ھتفرگ لد ھب زیزع یاقفر و ناتسود طسوت نآ رد ھتفھن یخلت ھک مراودیما و تسا دیدج و ناوج یاھ لسن .	

 


