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 رد ،دننک یم هراشا اهنآ هب هلاقم نیا رد یهوکرس جرف ياقآ هک يرگید هلاقم ود :حیضوت
. تسا هدمآ هلاقم نیا رخآ  
 راگزور نآ	نیتال ياکیرمآ یکیرچ ياهنامزاس	فالخرب ،یئادف شبنج ارچ
 اتح ،دندوب ون پچ رتسب رب یشبنج اما یئادف شبنج يرکف ياهعبنم زا هک
 ياهلسن رد و دوب یتنس و ون پچ زا یطاقتلا دوخ راذگناینب لوا لسن رد
 هب دوخ تیرثکا هخاش رد و دش میلست یتنس پچ شنیب هب هرس کی يدعب
 و نیرتلقتسم ارچ ؟دیسر بالقنا زا سپ یسایس و يرکف طوقس
 يوروش ياهتسایس و میهافم ورهلابند هب ناریا پچ نامزاس نیرتلاکیدار
 خیرات ياهدادبتسا نیرتنشخ زا یکی راکمه هاگ و عفادم هب و راگزور نآ
 ام يارب یسایس و يرکف مطالت همه نآ زا و		؟...و تفای لیلقت ناریا
 ؟تساهدنام ياجرب يرادانعم ياههفلوم هچ ناینونکا

 ياهلسن هژیو هب و ،گنراگنر تسا ياهعومجم دوخ هک ،ناینونکا ي»ام«
 ییاههصخاش هچ یلمع تسایس و يرکف ياههصرع رد ،ینونک پچ ناوج
 هژیو هب و نونکا گنراگنر ياه»ام« ،یئادف شبنج زا ییاههفلوم هچ ؟دراد
 مادک رب و یشناوخ و شرگن هچ اب و دیآیم راک هب ار ینونک پچ ي»ام«
 هنحص زا پچ تبیغ ـــ ینونک پچ تیعقوم اب یئادف ثاریم تبسن ؟تیاور
 ـــ... و یئوجشناد و يرکفنشور و یلفحم راک هب دیعبت ،هعماج رثوم تسایس
 ...و ؟تسیچ
 میطنت نتم و —9 ات 1 —)تامدقم( اهدمآرد شخب ود رد هتشون نیا
 .تساهدش
 اهدمآرد
 	لاح هب هتشذگ راضحا رد ینیرفآزاب ـ1
 راضحا لاح هب هتشذگ »ناینونکا ام يارب یئادف شبنج يانعم« ثحب رد
 تیعقوم و دنیرفآیمزاب دوخ رظنم زا ار هتشذگ نونکا ي»ام« اما دوشیم
 سک چیه سرتسد رد ،تساهدوب هک نانچ ،هتشذگ .دمدیم نآ رد ار دوخ
 نانآ هک دنتشاد شقن ضورفم هتشذگ رد هک ینانآ سرتسد رد اتح تسین
 .دنرادن و هتشادن یناسکی روصت و ریوصت دندرکیم هبرجت هچنآ زا زین
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 هجیتن و تسا طورشم زین هتشذگ دادخر ياههفلوم هب اما هتشذگ ینیرفآزاب
 .ود نیا زا تسا يدنیآرب
 
 اب نگمهان تسا ياهعومجم هک تسدکی يدحاو هن زین لاح ي»ام« اما
 تبکن نایناریا زورما ي»ام« زا یمهم شخب .نوگانوگ ياهشیارگ
 رد هکره هب رظنم نیا زا و دنادیم 57 بالقنا لصاح ار یمالسا يروهمج
 یعمج ینکفارف یعون( درگنیم »رصقم« هدید هب تشاد شقن بالقنا نیا
 ،»ام« نیا زا يرگید شخب ،)دشاب يرگید ياهلیلحت عوضوم دناوتیم هک
 و اطخ و ینادان زج هتشذگ رد ،دوخ زورما ياههجنس هبانب و تینهذ رد
 ...و دنیبیمن تنوشخ
 رظن ،ناریا پچ ناوج ياهلسن ،»ام« نیا زا یشخب هب تشاددای نیا رد نم
 یتسدکی تیاور هن هک تسا ینوگانوگ ياهشیارگ يواح زین دوخ هک مراد
 ناسکی يدروخرب هن و دحاو یتفایرد و يرواد هن و دنراد یئادف شبنج زا
 .نآ اب

 دوریمارف دوخ زا دادخر ـ 2
 ياههفلوم ،دادخر ناگدننیرفآ تینهذ رد هک تسین نآ اهنت دادخر ره يانعم
 هلمج زا و ،دنمانیم »هنامز حور« هاگ هچنآ .تساهدنرگن هاگن و دادخر
 و هتساوخ ياهدمآیپ ،اهتیعقوم زا هدمآرب ياههفلوم ،نامز ياهزاین
 رد و عوقو نامز رد دادخر ياهریذپریثات و اهيراذگریثات و دادخر هتساوخان
 	.دادخر ياههفلوم اب بیکرت رد هتبلا و دننکیم انعم ار دادخر زین نامز رتسب
 رب ،ابوک بالقنا زا يرادربیپک اب شیپ لاس 50 هک ،لکهایس دادخر لثم هب
 نتسویپ یگدامآ مهوت اب و اهاتسور رد »یشروش ياهنوناک« هیرظن
 و لقتسم یتکرح ناونع هب ،تفرگ لکش یبالقنا ياهورین هب نایئاتسور
 زا دروخ تسکش دوخ یتالیکشت و یسایس ،يرکف ياههفلوم هب دودحم
 یشروش ياهنوناک هدیا و دوب اطخ نآ يرظن ياههیاپ هک لیلد نیا هب هلمج
 هورگ رگا .تشادن یتبسن چیه یضرا تاحالصا زا سپ ناریا اب اهاتسور رد
 اب هک دهشم و لامش ،زیربت ،نارهت ياهلفحم		زا هدمآرب هورگ – یئادف
 یلمع همانراک و يرظن راثآ و —دندوب فلاخم اهاتسور رد یشروش اهنوناک
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 و دنامیم دوخ يرکف و یسایس ياههفلوم نامه رد لکهایس ،دوبن نآ
 هنامز ياهزاین رب ،لکهایس اما .دشیم یقلت هدروخ تسکش و کت یتکرح
 نتفرگ دوخ هب اب و ادج دوخ یسایس و يرکف رتسب زا ،رگید یتکرح اب دنویپ و
 شبنج دامن هب ،تشاد لکهایس هورگ نهذ رد هک یئانعم اب توافتم یئانعم
 .دش لدب یئادف
 رد یشروش نوناک یئاپرب ددص رد لکهایس هورگ هچرگ هک تسه زین نیا
 هک داد خر لیلد نیا هب لکهایس هاگساپ هب هلمح اما دوب ناریا لامش
 دیاش دشیمن ینادنز وضع نیا رگا و دننک دازآ ار اضعا زا یکی دنتساوخیم
 و انعم اب و دوب رگید ینامز رد رگید يدادخر نانآ تکرح نیتسخن
		.توافتم ییاههجیتن

 
 يرگید و دوخ هنیآ رد ـ 3
 هچ دوخ هاگیاج و شقن		هراب رد راگزور نآ یئادف شبنج ياههرهچ هک نیا
 اهحیضوت نیا ،دنتشاد دوخ تکرح يارب يرظن حیضوت هچ ،دندرکیم رکف
 شقن شبنج نیا يزورما يانعم فیرعت رد ...و دندوب طلغ ای تسرد هچ ات
 .دز راگزور رب شبنج هک یشقن و اهرثا و اههجیتن ات دنراد يرتمک رایسب
 رب ای زورما هاگن زا ای وا راگزور هاگن زا ار رکفتم نآ ای نیا رظن ناوتیم	
 شقن هک ،هداد خر هک یخیرات تکرح کی دقن اما درک دقن ود نیا زا یقیفلت
 ياهيریذپریثات و اهيراذگریثات زا یبیکرت هک ،هدز هنامز و نامز رب ار دوخ
 مقر نآ ینیع تشونرس رب هک نآ ناراکردناتسد تینهذ رب طقف هن...و تسا
 			.تسا هتشاد ام لاح نداد لکش رد هک یشقن رب و دروخیم

 فده	.دوشیم حرطم باب نیا رد يروهشم هنومن خیرات ياهسالک رد
 مر يروطارپما ورملق زا هک دوب نآ وا يودرا یصاع ياههدرب و سوکاتراپسا
 فده نیا ققحت رد .دنشابن هدرب نآ رد هک دنورب ییاهنیمزرس هب و جراخ
 هب .دندوبن هاگآ نآ زا هک دش تبث ییاج رد نانآ يزوریپ اما دندروخ تسکش
 يروطارپما ياههیای سوکاتراپسا مایق هک دنتسه نآ رب ناخروم همه بیرقت
 يرادهدرب ماظن زا رذگ زاسهینمز و دنازرل ار يراد هدرب ماظن ياهناینب و مر
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 ناگدنمزر هن و دوب انشآ میهافم نیا اب سوکاتراپسا هن	.دش رگید یماظن هب
 نامز حور ای یگنهرف و یعامتجا و يدیلوت تابسانم رد تالوحت .وا يودرا
 نیا و دوب رگید یماظن هب يراد هدرب زا رذگ ترورض ،هنامز ياهزاین و
 اب هن ار مایق نیا سپ .دش هدیمد سوکاتراپسا مایق رد هلمج زا ترورض
 	.دیجنس ناوتیم زین نآ يزوریپ اب هک نآ تسکش

 
 
 ،یناقهد زورهب ،یتداعس مظاک ،يدعاس نیسحمالغ ،دمحا لآ لالج :سکع رد نارضاح هلمج زا
 1346 لاس -»زیربت هاگشناد نایوجشناد يرنه و یبدا نمجنا«-یهوکرس جرف و لدبان سنوی
 
 و		هار زاغآ رد یئادف شبنج یگنهرف و یسایس و یعامتجا يانعم ندیمهفن
 ،نانآ تکرح یخیرات يانعم كرد نودب نایئادف هتشون نآ ای نیا رب زکرمت
 اههتشون هلمج زا یکیرچ شبنج نافلاخم ياهشالت هک دوب یلیالد هلمج زا
 هلاقم هب دینک هاگن( .درکیم رثایب ار شبنج نیا هیلع هدوت بزح تاغیلبت و
 )	»یئادف ياهکیرچ و هدوت بزح يرظن لادج «	ناونع اب نم

 نوگانوگ ياهتیاور رد هتشذگ ـ 4
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 نوچ ،تیاور کی بلغا و هتخاسرب نوگانوگ ياهتیاور ياهتشذگ ره زا
 هک نیا لیلحت .دوشیم طلسم رگید ياهتیاور رب ،یمسر ای بلاغ تیاور
 ریغتم يانعم زا يدعب دوخ زین دش طلسم ،یکی نآ هن و ،تیاور نیا ارچ
 نیا زا تسا ياهنومن یئادف نامزاس یمسر هچخیرات .تسا نامز رد دادخر
 .دنور
 یقلت یفیرظ ـ ینزج هورگ همادا لکهایس هورگ یمسر ای بلاغ تیاور رد
 لفاحم و لکهایس ـ ینزج هورگ ود بیکرت زا یئادف نامزاس و هدش
 هورگ هب یئادف شبنج هنیشیپ تیاور نیا رد .دیآیم دیدپ یئادف راذگناینب
 	...و دوشیم هدنادرگرب یفیرظ ــ ینزج
 پچ اب ینادنچ توافت رکفت و شنیب هصرع رد یفیرظ ـ ینزج هورگ اما
 ياهتسایس یخرب لیلد هب يوروش زا هک نآ زج تشادن هدوت بزح یتنس
 نانچمه اما درکیم داقتنا »مسینوتروپا« لیلد هب هدوت بزح يربهر زا و نآ
 28 ات ار هدوت بزح و ،اهاطخ یخرب اب »یتسیلایسوس« ار يوروش هعماج
 لوا لسن هاگن اب هاگن نیا .تسنادیم	»رگراک هقبط گنهاشیپ« بزح دادرم
 زا دوخ ياههتخومآ رب ار هاگن نیا نانیا و دوب داضت رد یئادف ناراذگناینب
 	.دندوب هتشذگرب نآ زا و دقن ناهج ون پچ
 هسورپ نیرتمهم« ار هدوت بزح »يروتاتکید اب دربن« باتک رد ینزج نژیب
 کی یط هک« تسناد یم »ناریا شخب ییاهر شبنج خیرات رد یتسیسکرام
 هب ار رگراک هقبط یگنهاشیپ تیلوئسم و شقن هلاس هدراهچ ات هدزاود هرود
 هک »یئاوژروب هدرخ نایرج کی« زا هدوت بزح وا رظنم زا .»تشاد هدهع
 .دوب هدش لیکشت »يرگراک نایرج کی زا و« تسا »مسینوتروپا« زاسهنیمز
 تسیسکرام بزح کی روتاکیراک هدوت بزح« هدازدمحا دوعسم رظنم زا اما

 يا هنومن دوب هتسناوتن مه يا هظحل دوخ تایح رد« هک دوب »تسینینل -
 هزرابم يدعب لحارم يارب تسناوتن یتح« و »دشاب تسینومک بزح کی زا
 ».دنک مهارف یبرجت و کیروئت هقباس کی
 بزح نیا زا ینزج داقتنا و دوب یشنیب هدوت بزح هب نایوپ و هداز دمحا دقن
 		.هدوت بزح يرظن و ینشیب بوچراچ نامه رد یئزج يداقتنا
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 اما دندوب یفیرظ ـ ینزج هورگ هدنام یقاب لکهایس هورگ ياضعا یخرب
 هورگ ياضعا زا یخرب هک نانچ دوبن ینزج هورگ همادا لمع و رکف رد هورگ
 بزح همادا زین هورگ نیا اما دندوب هدوت بزح هدنام یقاب یفیرظ ـ ینزج
 هدنام یقاب ياضعا هقباس تسا توافتم لمع و رکف هک یماگنه .دوبن هدوت
 		.تسین یلبق نامزاس همادا يانعم هب نامزاس کی
 هعماج هب یلبق راتخاس زا ناریا هعماج راذگ تخانش اب یئادف ناراذگناینب
 شیپ ،یضرا تاحالصا زا هدمآرب تالوحت تخانش و ینوماریپ		يرادهیامرس
 و هدرک در و دقن ار اتسور رد یشروش ياهنوناک هیرظن ،لکهایس تکرح زا
 هراب رد يرظن ياهثحب هک داد خر ینامز هب لکهایس .دندوب فلاخم نآ اب
 يایاقب .دوب هتفرگن نایاپ یئادف و لکهایس هورگ نیب يرکف ياهفالتخا
 يرکف ياضف هک دنتسویپ یئادف هورگ هب ،تسکش زا سپ ،لکهایس هورگ
 پچ زا ،نایوپ زیورپریما نوچ لوا لسن ناراذگ ناینب یخرب رد مکتسد ،نآ
 زیورپریما«	ناونع نم هلاقم هب دینک هاگن( .دوب کیدزن ون پچ هب و رود یتنس
 )»دنام هدناوخان هک يرکفنشور ،نایوپ
 هاگن اب ار یئادف ناراذگناینب رد ون پچ یشنیب توافت یمسر ای بلاغ تیاور
 اب ار لکهایس هورگ توافت و هتفرگ هدیدان یفیرظ ـ ینزج هورگ یتنس پچ
 هورگ زت ــ اهاتسور	رد یشروش ياهنوناک توافت هب لوا لسن نایئادف
 لسن يرظن طاقتلا .دهدیم لیلقت اهرهش رد یکیرچ هزرابم و ــ	لکهایس
 هطلس ،دش رتگنررپ يدعب ياهلسن رد هک ،ییادف شبنج ناراذگناینب لوا
 هک لوا هبرض ،راگزور نآ ناریا پچ يرکف ياضف رب یتنس پچ شنیب
 موس و مود لسن يرظن و يرکف رقف ،درک مورحم ناراذگناینب زا ار نامزاس
 ياههنیمز زا و دوب بلاغ تیاور		هب تیاور نیا ندش لدب لیالد زا ..و یئادف
 .نامزاس نیا رب یتنس پچ يرظن لوصا طلست
 و نزو و تیمها ،تیرثکا یمسر تیاور هچ و تیلقا تیاور هچ ،اهنیا اما
 يارب ییادف شبنج يانعم .دناهداد تسد زا ناینونکا ام يارب ار دوخ يانعم
 رب شبنج نیا ياهيراذگریثات و خیرات هک ،اهتیاور نیا هن ار نایزورما ام
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 هویش و لکش و هدنرگن ناونع هب ام تیعقوم و تسایس و گنهرف و هعماج
 		.دننکیم نییعت ام تینهذ رد اهتیاور نیا باتزاب
 نآ هطساو اب و ،ناریا رصاعم ناریا رنه و تایبدا رد یکیرچ شبنج تیاور
 لدب شبنج نیا زا مهم يدعب هب زین نایناریا یگنهرف و یعمج ظفاح رد
 سپ و شبنج نیا هناتسآ رد و زا شیپ هک يراگدنام و یلاعتم راثآ .تساهدش
 هک یتیاور ،دندش لدب ام یگنهرف هظفاح زا یمهم یشخب هب و قلخ نآ زا
 ای اهشخب زین ...و دنهدیم تسد هب شبنج نیا داعبا یخرب زا راثآ نیا
 	.دنتسه ام يارب شبنج نیا يانعم و فیرعت زا یئاههفلوم
 ریثات / یبآ روابان رکیپ رب نینوخ یجنخ«	ناونع اب نم هلاقم هب دینک هاگن(
 )» رنه و تایبدا رب ییادف شبنج
 وج و تسج و شسرپ لسن ،لهچ ههد پچ ـ 5
 ،دوب وج و تسج و شسرپ لسن لهچ ههد رخاوا ات ناریا پچ ناوج لسن
 	.هدوت بزح یگتسکشرو و يرابتعایب و تسکش هتساوخان ثراو دوب یلسن
 وئام تیعجرم ،یتنس پچ شنیب نامه اب یناریا ياهتسیئوئام لهچ ههد رد
 ار هدش يرادهیامرس ناریا وئام زا يرادربیپک اب ،دنتشاذگ وکسم ياج هب ار
 گنج« هک دندوب نآ رب و یبایزرا »لادوئف همین ـ هرمعتسم همین يروشک«
 رتعیرس نانیا تسکش .دننک رارکت ناریا رد نیچ بالقنا هویش هب	ار	»یناقهد
 زین یتنس پچ لفاحم یخرب .دهن ياج رب یشقن هاگن نیا هک داد خر نآ زا
 ياههزوح رد ار دعتسم نارگراک دندیشوکیم هک ،»اکاس« نامزاس نوچ
 ههد رخاوا ات پچ .دنتشادن هعماج رب يریثات ،دننک لکشتم دوخ یتاعلاطم
 گرزب بیاغ ،يرنه و یبدا و يرکفنشور لفاحم و اههاگشناد رد زج ،لهچ
 	.دوب تسایس هصرع
 	وخنید یئارگمزج دقن ـ 6
 و نینل ،سلگنا ،سکرام– مسیسکرام ياههتیروتا ماکحا هنوگنید شریذپ
 اترورض و یخیراتارف ،قلطم یماکحا نوچ —زین وئام و نیلاتسا یخرب يارب
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 اب قابطنا رد ار دوخ یتسرد دیاب ون تخانش هک یشیپزا ماکحا نوچ ،تسرد
 .دوب ناریا یتنس پچ ياه هصخاش زا ،دنک تابثا نانآ
 رد و ادج دوخ رودص یخیرات تیعقوم زا و یلصا نتم زا هک ماکحا نیا
 بزح پاچ یشزومآ ياهباتک رد لقتسم ییاهفارگاراپ ای اههلمج
 شقن هک دندوب ییاه»لوق لقن« ،دندش یم هئارا نیچ ای يوروش تسینومک
 .دندرک یم افیا ار عطاق ناهرب و »ثیدح« و »هیآ«
 
 و اهلیلحت حرط و ییادف هورگ تکرح زا شیپ ات ،لهچ ههد پچ ناناوج
 دندوب یتسکش ثراو )49 رخاوا ات( ،شبنج و تکرح نیا نتم رد ون ياههدیا
 لهچ ههد رخاوا ات دادرم 28 تسکش زا ناریا پچ	.دنتشادن نآ رد یشقن هک
 ،زور نآ ناریا طیارش اب بسانتم تسایس و همانرب اب ِدحتم شبنج کی هن
 لقن زا هدمآرب یثحابم و لئاسم ریگرد دوب ياهدنکارپ ياهلفحم هک
 .زور نآ ناریا لئاسم اب تبسنیب میهافم و اهمزج ،نوگهیآ ياهلوق
 هار دادبتسا ،دندوبن هعماج ياهدنور رب رثوم یسایس يورین پچ ياهلفحم
 تیلاعف رد روضح هب یسایس کیتارپ و هتسب اهنآ رب ار ندیشک سفن
 اهرتیتنس	،دوب هتفای لیلقت ییوجشناد شبنج و یبدا و يرنه و يرکفنشور
 نودب« یتنس لومرف رب دیکات اب ،ناریا تیعقوم زا صخشم لیلحت نتشادن اب
 هقبط بزح ءایحا« هب یهاو دیما اب و »تسا نکممان بالقنا یبالقنا بزح
 ياههیال اب طابترایب ،يدوخ هب دوخ شبنج تبیغ تیعقوم رد»رگراک
 ياهلفحم ،دندیشکیم سفن نشخ بوکرس جامآ نوچ و مدرم هدرتسگ
 رب هک ،»اقب« ياهکیتکات اما دندرکیم شالت دوخ ي»اقب« يارب پچ
 موکحم یسایس ياوزنا هب ار اهنآ ،دندوب هتفرگ لکش یلفحم يراکناهنپ
 نیا بذج ،هنارگاشفا ياههیمالعا شخپ ،یتاعلاطم لفاحم لیکشت	.درکیم
 .دوب ناریا یتنس پچ تشونرس تشادزاب ماجنارس و رگراک نآ ای
 رکفت رد ون تالوحت بذج و اهعجرم و اهکیسالک دقن اب هک ینارکفتم راثآ
 ،دندادیم تسد هب پچ رکفت رد ون یئاههدیا و ناهج زا هزات یئاهریوصت دوخ
 يزوریپ هژیو هب و .... و يزیئوس لپ ات تروفکنارف بتکم ناگدنهد همادا زا
 پچ تایمزج هک دندوب ون یمیسن ،دش زوریپ بزح نودب هک ،ابوک بالقنا
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 رایسب دراوم رد هک ،»بالقنا رب بزح مدقت« هراب رد طقف هن ار یتنس
 رد بالقنا« ياهباتک رد هلمج زا هک ابوک بالقنا يرظن جیاتن .دنتسکش
 لسن رب ،دوبهدش يدنب عمج »هربد يژر« ي»اهحالس دقن« و »بالقنا
 يروئت رد بالقنا	.داهن ياجرب رایسب ریثات لهچ ههد ناریا پچ ناوج
 بالقنا« ،هربد يژر باتک ناونع و دوب زین پچ شنیب رد بالقنا ،بالقنا
 تلالد انعم نیمه رب زین باتک نیا رب هدازدمحا دوعسم دیکات و »بالقنا رد
 .درکیم
 هب ،درک زاب ناهج هب لقع مشچ لهچ ههد رد هک ،پچ ناوج لسن
 و پچ نتم زا هدمآرب ياهشسرپ رتسب رب و تسیرگنیم ون ياههیرجت
 .دوب رظن و لمع رد ون ياههار يوج و تسج رد هعماج
 تسکش تیعقوم رد دقن و شسرپ ـ 7
 تسکش زا نتفرارف تیعقوم و دقن و شسرپ تیعقوم هاگ تسکش تیعقوم
 ناوج لسن هک دوب تسکش تیعقوم زا هدمآرب ياهشسرپ رب .تسه زین
 يورین هب ندش لدب و یلفحم روضح زا نتفرارف هب زاین جیردت هب ،لهچ ههد
 لوحت نیا هک تسناد .دیمهف یسایس کیتارپ رد ار هعماج رب رثوم یسایس
 يوگخساپ کیتارپ رتسب رب هوالعهب هک يرظن ياهثحب رتسب رب طقف هن
 يورین هب يوزنم ياهلفحم زا هک تساوخیم .تسا نکمم هعماج ياهزاین
 نودب ،هتشذگ تینهذ دقن نودب لوحت نیا و دورارف هعماج رب رثوم یسایس
 صخشم تخانش و لیلحت رد ون يرظن میهافم نتخاسرب و قلخ و فشک
 یئادف شبنج .دوبن ریذپ ناکما یسایس کیتارپ رد میهافم نیا حرط و هعماج
 فده اب و اههدیا یلمع ققحت و يرظن هزات ياهزادنا مشچ قلخ و دقن اب
 .تفرگ لکش ،دناوخیم »گنهاشیپ« هچ نآ ندرک دحتم
 هناحلسم هزرابم اب طقف دننکیم نامگ یهورگ هک نانچ هن ،ییادف شبنج
 پچ لئاسم يوگخساپ و ون ياهلیلحت و اههدیا حرط اب هک ،يرهش کیرچ
 ندیشکرب و		– گنهاشیپ داحتا – دوخ نیتسخن فده ،راگزور نآ ناریا
 نآ پچ ياهشیارگ بلغا .دیشخب ققحت ار هعماج رد رثوم ییورین هب پچ
 و رثوم یسایس يورین هب پچ و دحتم یئادف شبنج روحم لوح راگزور
		.دش لدب هعماج رد حرطم
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 	یگتسکشرو ات دقن و یفن زا ـ 8
 لالقتسا ،ناریا خیرات پچ نامزاس نیرتلقتسم و نیرتلاکیدار هنوگچ و ارچ
 و یعامتجا تلادع ،يدازآ يارب هزرابم ،اهمزج و اهمگد دقن و يرکف
 ،يوروش داحتا راگزور نآ یجراخ ياهتسایس هدیاز هب و داهناو ار مزیلایسوس
 ياهدادبتسا نیرتفیثک زا یکی تسدمه و عفادم		هب ،هدوت بزح ورهلابند هب
 ؟دش هلاحتسا ناریا خیرات
 ار یتنس پچ تایمزج هنوگچ ابوک بالقنا هک متشون نیا زا شیپ
 اپورا ون پچ میهافم یخرب زا یئادف شبنج ناراذگناینب لوا لسن	.تسکش

 شنیب زا دوب یقیفلت	یئادف نامزاس تینهذ اما	تفرگ ریثات نیتال ياکیرمآ و
 دقن هب یئادف شبنج لوا لسن	ناراذگناینب .نارود نآ یتنس پچ و ون پچ
 يرظن یگدنام بقع نوچ یلیالد هب نامزاس اما دنتساخرب یتنس پچ يرظن
 ،يرظن و یفسلف رقف ،ناهج و نیتال ياکیرمآ پچ هب تبسن ناریا پچ
 يرکف رادهشیر هقباس ،نیتال ياکیرمآ و ناریا یگنهرف قیمع ياهتوافت
 سردوز گرم ،راگزور نآ يوروش وریپ پچ رد ناریا پچ یسایس و
 ،لوا گرزب هبرض رد ون پچ هب لیامتم يرظن ياههرهچ و	ناراذگناینب
 و میهافم زا یطاقتلا رتسب رب...و یمالسا گنهرف ياضف رد ندیشک سفن
 ياهلسن رد یشنیب داضت نیا و تفرگ لکش یتنس پچ و ون پچ شنیب
 دوس هب ،نامزاس رب ینزج نژیب یتنس پچ شنیب طلست اب هژیو هب و ،يدعب
 	.دش عفر یتنس پچ شنیب
 نیا رکف و نهذ اما تشاد یطاقتلا یتینهذ یئادف ناراذگنانیب لوا لسن
 ناهج يوس هب ون پچ شنیب هب یکیدزن و يرکفنشور هقباس لیلد هب لسن
 تیمکاح رب هلمج زا هک ،یتنس پچ شنیب هطلس .دوب زاب يداقتنا و ون راکفا و
 يوس هب زاب نهذ و دقن مشچ ،دوبهتفرگ لکش یمسر ياهمگد هنایوخنید
 داحتا هورگ نیب »سناجت هسورپ« 52 لاس رد لثم هب .تسب ار ناهج
 هک ،راگزور نآ نایئادف هک ارچ ،دروخ تسکش یئادف نامزاس و یتسینومک
 هاگن و یتنس پچ شنیب هب هرسکی و هتشاذگ رس تشپ ار لوا لسن طاقتلا
 ،دوخ یتنس شنیب ياهمگد رب ،دندوب هدش میلست ینزج نژیب یسور ـ یتنس
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 یسارکومد يارب هزرابم رب نآ تیولوا و یتسیلایرپما دض هزرابم تیروحم زا
 دندرکیم عافد ،یئزج یئاهداقتنا اب ،مسینیلاتسا و نیلاتسا زا و مسیلایسوس و
 دیکات یسارکومد و مسیلایسوس يارب هزرابم رب یتسینومک داحتا هورگ اما
 داحتا نامزاس .درکیم یفن و دقن ار مسینیلاتسا و نیلاتسا		و تشاد
 هدرک يراکمه یئادف نامزاس و هناحلسم هزرابم شبنج اب زاغآ زا یتسینومک
 هک داد ناشن 52 لاس رد نامزاس ود نیب نتم دنچ ندش لدب و در اما دوب
 .نامزاس ود ماغدا زا عنام تسا قیمع یشنیب فالتخا
 هرمث و لصاح زا تسا ياهنومن بالقنا زا سپ نامزاس ود نیا يریگ عضوم
 یتنس شنیب رب تیرثکا نایئادف نامزاس .ون و یتنس پچ توافتم شنیب ود
 ،مسیلایسوس و یسارکومد يارب هزرابم رب یتسیلایرپما دض هزرابم تیولوا و
 تموکح راکمه هاگ و عفادم و يوروش یجراخ ياهتسایس ورهلابند هب
 تدحو مان اب یتسینومک داحتا و دش لدب »ماما طخ« دادبتسا و یمالسا
 کیتارکومد ههبج هب یسارکومد يارب هزرابم تیولوا رب دیکات اب یتسینومک
 	.تفرگ لاکیدار عضوم یمالسا تموکح هیلع و تسویپ یلم
 و درک مورحم لوا لسن نارکفتم زا ار نامزاس هار زاغآ رد لوا گرزب هبرض
 »هناحلسم		هزرابم در« جوم .داد لیلقت دودعم يرامش هب ار نامزاس 55 هبرض
 و رظن		هصرع رد ولج هب یماگ هن بالقنا زا شیپ یئادف نامزاس نورد رد
 .دوب هدوت بزح و یتنس پچ ياهمزج		يوس هب ینیشن بقع هک ،لمع
 يرکف یئاناوت هک ،55 هبرض زا سپ ناوتان يرظن و يرکف رظن زا يربهر
 يرکف ياهداضت	يرظن لح زا ،تشادن تسایس نیودت و هعماج تخانش
 نامزاس	هدز نارحب يربهر،دوب هناگیب پچ يرظن ینابم اب و ناوتان	نامزاس
 بلغا هک درک میسقت هدش دازآ ناینادنز زا یصاخ دناب اب بالقنا هناتسآ رد ار
 يزابدناب رد اما دندوب یتنس پچ شنیب لماح و راچد يرکف و يرظن رقف هب
 يرکف و یسایس ياهتیحالص ياج هب يدناب تابسانم ندرک نیزگیاج و
 رد یخرب و دندوب تردق اب يراکمه هتفیش بلغا ،هتشاد صصخت یصخش و
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 دوخ یتنس شنیب و يرکف رقف رب		بیکرت نیمه .هدوت بزح راداوه ناهنپ
 .دز مقر ار بالقنا زا سپ تیرثکا نایئادف رابهعجاف ياهتسایس ...و
 یتنس هاگن طلست ،یتنس پچ دوس هب یتنس پچ و ون پچ یشنیب داضت عفر
 زا ناگدربرد هب ناج يرظن و يرکف ياهیناوتان ،نامزاس رب ینزج نژیب
 شنیب رد قرغ و تردق هب یکیدزن هتفیش يدناب هب نامزاس میلست ،اههبرض
 »ماما طخ« زا يورهلابند ،یسایس و يرکف لالقتسا یفن ،ياهدوت رادرک و
 نوچ لدتبم میهافم یخرب راویطوط رارکت ،راگزور نآ يوروش تسایس	و
 نیرتنشخ زا یکی اب يراکمه هاگ و زا تیامح	،»يراد هیامرسریغ دشر هار«
 يارب هزرابم زا عانتما ،مزیلایرپما هیلع هزرابم زیواتسد هب خیرات ياهدادبتسا
 یگتسکشرو	...و مسیلایسوس و یعامتجا تلادع و یسارکومد و يدازآ
 .دز مقر ار یئادف نامزاس يرکف و یسایس
 هب یمالسا ماظن فلاخم یئادف لاکیدار ياههرهچ زا يرامش بالقنا زا سپ
 اب هزرابم هار و ادج تیرثکا زا هک ،یئادف تیلقا ،دنتسویپ رگید ياهنامزاس
 و یسایس و يرکف ياهضقانت رد قرغ ،تفرگ شیپ ار یمالسا يروهمج
 تسکش 60 هبرض رد ماظن فلاخم ياهنامزاس رگید اب هارمه ،یتالیکشت
 	.دروخ
 تیرثکا شیارگ ،اپورا ای يروروش هب رارف ،داد خر 60 تسکش زا سپ هچنآ
 و داحتا و ههبج و نامزاس ،یمالسا تموکح		حانج نآ و نیا اب يراکمه هب
 ریخا ههد 4 گرزب تالوحت اب ینادنچ تبسن هک ..و دیعبت رد اهيزاس بزح
 تیمهایب یقرواپ اهنت ،دنرادن روشک لخاد هزرابم رب رادانعم يرثا و ناریا
 		.دوب هدیسر دوخ رثوم رمع نایاپ هب 60 هیرض رد هک دنتسه یناتساد
 خیرات شجنس يوزارت رد تکرح ود ـ 9
 لسن هک ،نیتال ياکیرمآ یکیرچ ياهنامزاس اب نایئادف تشونرس هسیاقم
 ،دوب هتفرگ ریثات اهنآ ياههویش و ون پچ میهافم زا یئادف ناراذگناینب لوا
 	.تسا زیگناربلمات
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 طقف هن راگزور نآ نیتال ياکیرمآ رد يرهش کیرچ هناحلسم هزرابم
 نآ .دوب زین پچ رد ون یشنیب لماح هک هزرابم رد ون يا»هویش« ای »لکش«
 و یسور تیاور هک دوب یشیارگ ،دشیم هدناوخ »ون پچ« راگزور نادب هچ
 میهافم و ییارگنهذ و اهمگد ،راگزور نآ بلاغ تیاور ود ،مسیسکرام ینیچ
 نآ عماوج راتخاس و یناهج ماظن زا ياهشیلک ياهلیلحت ،یتنس پچ یمزج
 هک دوب هدرک هئارا ياهزات ياهزادنا مشچ و شنیب و »یفن و دقن« ار نارود
 .دندش لدب هزات ياه يژتارتسا و »یبالقنا يروئت« ءاقترا يارب يرتسب هب
 ياهوگلا زا هک ،راگزور نآ نیتال ياکیرمآ یکیرچ ياه نامزاس بلغا
 پچ دقن رتسب رب ،دندوب لهچ ههد رخاوا رد ناییادف يرکف هرود نیتسخن
 تفا زا سپ اهنامزاس نیا .دندوب هتفرگ لکش ،ون پچ هب شیارگ اب و یتنس
 هلصاف و يرکف لالقتسا ظفح اب ،یسایس و يرکف نوگانوگ ياهزیخ و
 هزرابم زا ،طیارش ینوگرگد اب بسانتم ،یتنس پچ اب دوخ یسایس و يرظن
 و رابتعا هناوتشپ هب و دندروآ يور هزرابم رگید ياهلکش هب هناحلسم
 ات دندش لدب دوخ ياهروشک مهم یسایس ياهورین هب دوخ ياهتسایس
 تسایر تاباختنا رد..و هئوگوروا ،يویلوب ،لیزرب رد لثم هب هک يدح
 ياهورین زا...و یلیش ،کیزکم نوچ یئاهروشک رد و دندش زوریپ يروهمج
 قرغ اب ار دوخ یشنیب داضت هک ،نایئادف نامزاس اما دنتسه یسایس رثوم
 هب »تیرثکا« بلاق رد 57 بالقنا زا سپ ،درک عفر یتنس پچ رد ندش
 هار و دش ادج تیرثکا نامزاس زا هک ،زین »تیلقا« .درک طوقس یگتسکشرو
 پچ ياهنامزاس یمامت اب هارمه ،تفرگ شیپ ار یمالسا يروهمج اب هزرابم
 نیرتنشخ زا یکی رد و 60 ياهلاس رد ماظن فلاخم...و لاربیل و
 	.دروخ تسکش ناریا خیرات ياهبوکرس
 اهتوافت و اهتهابش ،نونکا و لهچ ههد پچ : نتم
 ياهشالت تسکش و تیرثکا نایئادف یسایس و يرکف یگتسکشرو اما
 ناینونکا ام يارب ییادف شبنج گیر هدرم اهنت			...و تیلقا

 ،رامثتسا و رقف و ضیعبت و متس و دادبتسا اب هزرابم رد مزیلاکیدار	.تسین
 ياهشیر »دقن« و تسایس رد طلسم تیعقوم و تردق »یفن«	،یئارگنامرآ
 فشک يارب شالت ،طلسم ياهتینهذ و هتفریذپ ياهمزج و اهمگد یشنیب و
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 نیتسخن ياههفلوم زا هک ،تسایس و هیرظن رد هزات ياهزادنا مشچ قلخ و
 زورما پچ زا یشخب يارب مکتسد ،دوب یئادف شبنج لوا لسن ياهلاس
 .دشاب دناوتیم ای تسا یئادف شبنج هدنز زونه ياهثاریم زا ینونک ناریا

 
 نایوپ زیورپریما
 
 تسا یلیالد هلمج زا بالقنا زا سپ نامزاس تشونرس اب ثاریم نیا داضت
 اب مادم ار اهنآ و راوشد زورما پچ يارب ار یئادف شبنج يانعم فیرعت هک
 و یفن زا ؟تسا نایم رد نخس یئادف مادک زا هک دنکیم ریگرد شسرپ نیا
 یتنس نورتس ياهمزج و يرادربیپک ای نایوپ زیورپریما يروآون و دقن
 ای رقف و دادبتسا و متس اب ياهشیر هزرابم و يرکف لالقتسا زا ،نارگید
 يرکف لالقتسا زا ؟ضیعبت و یتلادعیب و دادبتسا و متس اب يراکمه
 و يداوسیب ای		هدش لوحتم ماظن و تابسانم فشک رد لثم هب هدازدمحا
 هار« نوچ یکحضم میهافم زا تیرثکا »!يربهر« دناب هناریقح يرادربیپک
 تسینومک بزح نانکراک هک یموهفم زا ینعی »يراد هیامرسریغ دشر
 و يوروش »یلم عفانم« رب هدش انب تسایس ات دندوبهدرک لعج يوروش
 نیرتيدادبتسا و نیرتهدنام بقع زا یخرب اب ار روشک نیا يراکمه
 هیجوت یتسیسکرام حالطصا هب باعل و گنر اب راگزور نآ ياهتموکح
 	.دننک
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 عونتم ياهشیارگ یمامت رد ،ناریا پچ ناوج ياهلسن ینونک ي»ام«
 شبنج زا شیپ ،لهچ ههد رخاوا ات ناریا پچ ي»ام« ناوج لسن اب ،دوخ
 رد دنچ ره ،دربیم تهابش نادب اههصخاش یخرب رد اما دراد توافت ،ییادف
 ياهزاین هب دوب یخساپ راگزور نآ ون پچ ای یئادف شبنج .توافتم نتم ود
 هتشذگ دقن هب لسن نیا زاین هب هژیو هب و ناریا لهچ ههد پچ ناوج لسن
 رد پچ رثوم تبیغ تیعقوم زا نتشذگرب و يرکف ون ياهزادنا مشچ قلخ و
 زین ینونک پچ ناناوج رد ار اهزاین نیا زا یخرب .هعماج یسایس هصرع
 اموزل هتشذگ ياهخساپ نامه هک تسین انعم نادب هتبلا نیا و دید ناوتیم
 یلاوت خیرات« نایوپ زیورپریما هتفگ هب هک تسا ینونک ياهزاین يوگخساپ
 »تسا تشگزابیب ياهزادنا مشچ یلاوت ،تسین لوصف
 ،لهچ ههد پچ ناوج ياهلسن نوچ ،زین ناریا زورما پچ ناوج ياهلسن
 و تسکش راب اهنآ	.دنتشادن یشقن نا رد هک دنتسه یتسکش ناثراو
 ،60 ياهلاس رد ار پچ ياهشیارگ یمامت يرکف و یسایس يرابتعایب
 هزرابم هب نآ اب هک نانآ هچ و دندرک يراکمه ینیمخ دادبتسا اب هک اهنآ هچ
 روشک زا جراخ رد اهنامزاس نیا يایاقب .دنراد شود رب ،دنتساخرب
 يرابتعا پچ ناوج ياهلسن نایم رد هک دنتسه یتهابشیب ياهروتاکیراک
 هب ،لهچ ههد رخاوا ات پچ نوچ زین ینونک پچ ناوج ياهلسن .دنرادن
 يورین هن نونکا ناریا رد پچ ،دناهدش دیعبت یلفحم و هدنکارپ تسیز
 ياههدودحم رد درفنم دارفا و اهلفحم نوچ هک هعماج رب رثوم یسایس
 روضح لهچ ههد پچ نوچ زین نونکا پچ .دشکیم سفن یصخشم
 هنحص یلصا بیاغ اما دراد يرکفنشور و ياهناسر و يرکف و یگنهرف
 نامه زورما پچ هک تسین انعم نادب اهتهابش نیا رکذ		.تسا تسایس
 رد نونکا ناریا پچ		.تسا تیعقوم نامه تیعقوم نیا و لهچ ههد پچ
 ياههبرجت ههد نیدنچ رتسب رب ،تاطابترا بالقنا ياهدرواتسد رصع
 دقن ،درس گنج نایاپ ،قرش كولب یشاپورف ،ینید تموکح هلمج زا مطالتم
 رواب یعامتجا تلادع و یسارکومد دنویپ هب هک ییاههاگن نیداینب یفن و
 	.دشکیم سفن...و ندرک یناهج ای ندش یناهج دنور ،دنتشادن
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 و یئادزنامرآ جاور اب و بیاغ هعماج یلمع تسایس هنحص زا ناریا پچ اما
 یسایس ینومژه جیاتن زا ،طلسم بوچراچ اب شزاس هب رییغت تساوخ لیلقت
 اب يریگرد .تسا ریگرد ،ریخا ههد دنچ رد ناریا یتموکح نابلطحالصا
 و اهلیلحت یفن ،هعماج رد پچ یسایس تبیغ ،شزاس و ییادزنامرآ
 و داعبا هک تسا یلیالد زا ..و ياهشیلک و هدروخ تسکش ياهتشادرب
 راتخاس یفن ،یئارگنامرآ ،مزیلاکیدار نوچ یئادف شبنج زا یئاههصخاش
 اب بسانتم و ون ياههار و اهحیضوت نتفای يارب شالت و يرظن دقن ،طلسم
 انعم نیا دنچره دنکیم انعم و باذج پچ ناوج ياهلسن يارب ار تیعقوم
 اب دوخ ياههولج یمامت رد و هدرک هولج يژلاتسون یعون بلاق رد یهاگ
 ،دنتسه یئادف شبنج ياههصخاش زا زین اهنآ هک ،هتشذگ یفنم ياهراب
 	.تسا هارمه
 ییاههنیمز و لماوع نیا همه وترپ رد هک ،اههصخاش نیا وترپ رد طقف هن
 ینیرفآزاب و راضحا نونکا هب یئادف شبنج هک تسا متشون نیا زا شیپ هک
 ،ناسکی هن و نوگهنوگ ،پچ ینونک ياهلسن نوگانوگ ياهشیارگ يارب و
 .دوشیم و هدش انعم
 دشاب هعماج رد پچ شبنج تبیغ ناریا ینونک پچ لکشم نیرتمهم دیاش
 روضح يزاسزاب هب ،یئادف شبنج یلمع و يرظن ياههبرجت یخرب دیاش و
 و راضحا لاح هب رظنم نیا زا هتشذگ رگا .دنک کمک هعماج رد پچ رثوم
 .تفای دهاوخ ياهزات یگدنز دوش دقن
 یخرب اب ای ،دنتسین مک هک نآ یفنم ياهراب اب ناوت یم ار یئادف شبنج
 ياهماظن دقن ،يرکف لالقتسا و دقن و یفن نوچ نآ لوا لسن ياههصخاش
 تیعقوم اب بسانتم و ون میهافم قلخ و فشک يارب شالت و بلاغ يرکف
 تیعقوم زا نتفرارف و هنامز ياهزاین هب نداد خساپ يارب ششوک ،صخشم
 پچ ندرک دحتم ،طلسم ياهراتخاس یفن ،یلمع تسایس رد و رظن رد دوخ
 زا بیاغ پچ ندنادرگرب و پچ هب یسایس یشخب تیوه ،یلفحم و هدنکارپ
 ام هاگن و اهزاین و تیعقوم هب اما ییانعم ره .درک انعم ..و تسایس هب هنحص
 . تسا طورشم زین ناینونکا
   هنامز ویدار زا هتفرگرب  
  یسکرام شیارگ ي هناخباتک رشنزاب
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یئادف ياه کیرچ و هدوت بزح يرظن لادج  

2012 هیوناژ 17 - 1390 يد 27  

 2012 هیروف 4 - 1390 نمهب 15 رد هدش زور هب

 رد و يرظن هزوح رد ،1332 دادرم 28 تسکش ات هدوت بزح
 پچ يابقر اب و دوب ناریا پچ هصرع زات هکی ،یلمع تسایس
 لقتسم پچ ،اه كژورک هورگ ،میرپا قاحسا رتکد لفحم ،دوخ
 ،يرظن هزوح رد هن ،یکلم لیلخ يربهر هب اهتارکومد لایسوس و
 نوچ یسایس و یصخش ياه ماهتا و ریفکت هبرح اب هک
 دروخرب "یصخش تافرحنا" و "تسیلایرپما يارب یسوساج"
 هک ،قباس يوروش یتاغیلبت ياه هاگتسد ینایتشپ هب و هدرک
 هدش زوریپ دوخ نادقتنم رب ،دوب یتنس پچ بطق راگزور نادب
 .دوب

 زا جراخ رد یناریا ياه تسیئوئام اب هاجنپ و لهچ ياه ههد رد هدوت بزح
 دشور هب ور یتیعقوم رد روشک لخاد رد نایئادف یکیرچ شبنج اب و روشک
 ناناوج نایم رد ون پچ يرکف میهافم ،راد هشدخ يوروش داحتا تیعجرم هک
 دوخ رابتعا هک تالیکشت طقف هن هدوت بزح و هدش حرطم راگزور نآ یناریا
 .دوب هداد تسد زا روشک لخاد رد زین ار

 هب شنیب رد و هدوبن رادروخرب روشک لخاد رد ینادنچ ذوفن زا اه تسیئوئام
 یئادف ياه کیرچ اما هدوت بزح هک دنتشاد قلعت یتنس پچ هلحن نامه
 نیا رب ینزج نژیب یتنس تایرظن هطلس زا شیپ ات و تسخن ياه لاس رد
 زهجم ون پچ و یتنس پچ شنیب زا یقیفلت هب يرظن هصرع رد ،نامزاس
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 يراد هیامرس" هب یناریا هعماج راذگ ،حرطم ار يا هزات ياه تشادرب ،هدوب
 روشک لخاد رد ار پچ بلاغ ياضف یلمع تسایس رد و نییبت ار "ینوماریپ
 .دندوب هدرک بذج

دیشک دق یفن و دقن رب هک یلسن  

 هک درک زاب ناهج هب لقع مشچ ناریا پچ شیارگ رد یلسن لهچ ههد رد
 هب یسایس يرابتعا یب و یتالیکشت و یسایس تسکش زج هدوت بزح زا
 .دوب هدربن ثرا

 ،یتالیکشت و یماظن تاناکما مغر هب ،هدوت بزح لسن نیا رب بلاغ رظنم زا
 ،هدش میلست یتمواقم نیرت کچوک نودب ،دادرم 28 ياتدوک ربارب رد
 .دوب هدیشاپورف یس ههد ياه لاس نیرخآ ات و لحنم نآ هدرتسگ تالیکشت

 
 دنداد رییغت نکپ هب وکسم زا ار دوخ هبعک بزح ناربهر زا نت ود یکی يوروش و نیچ فالتخا زا سپ

 بلغا اما دندش مادعا بزح وضع نارسفا یخرب و رداک دنچ اتدوک زا سپ
 بزح رابتعا ،تموکح اب هدرتسگ يراکمه اب یخرب و ،تمادن اب بزح ناربهر
 قباس قرش كولب هب بزح يالاب ياهرداک و ناربهر یخرب ،دندرک دوبان ار
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 يرظن یلیلحت دنتسناوتن یتح ناریا يراتخاس تالوحت اب هناگیب و دنتخیرگ
 .دنراذگب ثرا هب دوخ زا سپ ياه لسن يارب و هئارا دوخ همانراک زا

 زج ،یمالسا بالقنا ات یس ههد ياه لاس نیرخآ زا هدوت بزح تالیکشت
 "شخرذآ" ،"بزح يوس هب" ياه هورگ نوچ رامش تشگنا دروم دنچ رد
 بزح تالیکشت نیرت گرزب ربهر .دوب هدش لدب "سیلپ روت" هب ،"دیون" و
 ،"كاواس يذوفن لماع"،يرایرهش یلعسابع ،دادرم 28 ياتدوک زا سپ
 ياه هورگ زا يرایسب و بزح يالاب ياهرداک زا یخرب و دوب یسایس سیلپ
 بزح رد ذوفن اب كاواس .دوب هدناشک كاواس ماد هب ار ناوج لسن یفخم
 رد بزج يزکرم هتیمک ياهرتفد نیرت یفخم" ات جراخ و لخاد رد هدوت
 هاگآ هدوت بزح تامادقا و دانسا نیرت هنامرحم زا و هدرک ذوفن یقرش ناملآ
 ."دوب

 ار دوخ هبعک بزح ناربهر زا نت ود یکی يوروش و نیچ فالتخا زا سپ
 زا جراخ رد بزح ناوج ياهرداک یخرب .دنداد رییعت نکپ هب وکسم زا
 .دندرک سیسات ار "هدوت بزح یبالقنا نامزاس" و هدش ادج نآ زا روشک
 راثآ یسیونور اب و تشاد قلعت یتنس پچ هب يرظن هزوح رد نامزاس نیا
 "لادوئف همین ـ هرمعتسم همین يروشک" ار هدش يراد هیامرس ناریا ،وئام

 گنج"روشک لخاد هب دوخ ياهرداک مازعا اب ات دوب نآ رب و یبایزرا
 یخرب لاح نیع رد .دنک رارکت ناریا رد نیچ بالقنا کبس هب ار "یناقهد

 نارگراک ات دندیشوک یم زین "اکاس" نامزاس نوچ یتنس پچ لفاحم
 .دننک لکشتم دوخ یتاعلاطم ياه هزوح رد ار دعتسم
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بالقنا و بزح ،شنیب ود لباقت  

 بسانتم ییاه لح هار نتفای يارب پچ ناوج لسن بات و بت لهچ ههد رد
 .تفرگ جوا ناریا يراتخاس تالوحت و تیعقوم اب

 ندرک دحتم" ،ناریا تیعقوم زا "صخشم لیلحت" ،بوکرس زا زیرگ ،"اقب"
 نیتسخن زا پچ شبنج يارب یلمع ياه هار هئارا و هدنکارپ "گنهاشیپ

 هزرابم لاس دص" رتسب رب یبرغ ياپورا پچ بازحا .دوب لسن نیا ياهزاین
 پچ ياه شیارگ رگید و هدوت بزح اما دندوب "هتفرگ لکش رگراک هقبط
 ،راگزور نآ رد يرگراک يدوخ هب دوخ شبنج تبیغ هب هجوت نودب ،یتنس
 بذج اب و رارکت ار "تسا نکممان بالقنا یبالقنا بزح نودب" ینینل لومرف
 "رگراک هقبط بزح ءایحا" ای "سیسات" لایخ رد نارگراک زا یکدنا رامش
 .دندوب

 زا يا هناشن چیه ،یئزج تکرح ود یکی زج ،بالقنا هناتسآ ات لهچ ههد زا
 ،یتاعلاطم لفاحم لیکشت .تشادن دوجو ناشکتمحز و رگراک هقبط شبنج
 و هورگ فشک ،رگراک نآ ای نیا بذج ،هنارگاشفا ياه هیمالعا شخپ
 ياه شبنج هب پچ هاگیاپ و لدب یتنس پچ تشونرس هب تشادزاب
 .دوب هدش دودحم يرکفنشور و یئوجشناد

 طقف هن ار اه تسینینل تایمزج ،دوب هدش زوریپ بزح نودب هک ،ابوک بالقنا
 يرظن جیاتن .تسکش رایسب دراوم رد هک ،"بالقنا رب بزح مدقت" هراب رد
 حالس دقن" و "بالقنا رد بالقنا" ياه باتک رد هلمج زا هک بالقنا نیا
 ریثات ناریا پچ ناوج لسن رب ،دوب هدش يدنب عمج "هربد يژر" ي"اه
 .داهن ياجرب رایسب
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 "یشروش ياه نوناک هیرظن" زا دیلقت هب هک دوب نآ رب "لکهایس هورگ"
 لامش ياه لگنج رد "یشروش نوناک" ندرک اپرب اب ار بالقنا ،ابوک بالقنا
 ياهداهن یگدامآ و نایئاتسور تینهذ زا هورگ نیا تسردان روصت .دنک زاغآ
 هیرظن .دناشک تسکش هب تکرح نیلوا رد ار لامش یشروش نوناک ،یتینما
 زا شیپ ،نایوپ زیورپریما و هداز دمحا دوعسم ،یئادف ياه کیرچ نازادرپ
 کیرچ هزرابم و هدوب فلاخم نآ اب یشروش ياه نوناک هیرظن تسکش
 .دندید یم رت بسانم ناریا تیعقوم اب ار يرهش

 راذگ ،"کیتکات مه ،يژتارتسا مه ،هناحلسم هزرابم" باتک رد هدازدمحا
 پچ ياه هویش و شنیب ،نییبت "يراد هیامرس" هب ار ناریا هعماج يراتخاس
 رب بزح مدقت" ثحبم رد ار یتنس پچ تایمزج و ینیچ و یسور یتنس
 .درک دقن "بالقنا
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 رد ،اما "یتسیلایسوس يروشک" ار يوروش داحتا ،یئادف ياه کیرچ ناراذگ نانیب فالخرب ،ینزج نژیب
 تسناد یم راکاطخ ،دراوم یخرب

 هار "دادبتسا دس" هک یتیعقوم رد و "يرگراک شبنج تبیغ رد" وا رظنم زا
 هتسب پچ عضوم زا يداصتقا و یسایس تیلاعف و تالیکشت عون ره رب ار
 رد و هدوبن یبالقنا تکرح رب "مدقم" و "طرش" ،"همدقم" بزح ،تسا
 .تفرگ دهاوخ لکش یبالقنا لمع رتسب

 و هداد تیدام لمع رد ار يروئت هناحلسم هزرابم هک دوب نآ رب هدازدمحا
 رد ماگ نیتسخن "گنهاشیپ" وا هتفگ هب ای ناریا هدنکارپ پچ ندرک دحتم
 لئاسم زا ،یسایس تیلاعف و روضح موادت ناکما ،"ءاقب هلاسم" .تسا هار نیا
 يروئت در و هناحلسم هزرابم" باتک رد نایوپ .دوب راگزور نادب پچ یلصا
 تفاب و مدرم یعمج یسانش ناور ،یسایس راتخاس زا صخشم یلیلحت "ءاقب
 .دهد یم تسد هب یتنس پچ ياه هورگ تخاس و

 نوچمه هکلب ،مدرم تیامح يایرد رد یهام نوچمه هن ام" وا رظنم زا
 راوخ یهام ناغرم و اه حاسمتَ هرصاحم رد هدنکارپ و کچوک ياه یهام
 هب" هک ندوب یفخم هب طقف هن دوخ یسایس ياقب يارب و »میرب یم رس هب
 ".مینامب یقاب ات میدنمزاین ضرعت

هدوت بزح و ینزج ،هدازدمحا  

 اعقاو مزیلایسوس" اه تسیئوئام يارب نیچ و یسور پچ يارب يوروش داحتا
 داحتا ندوب یتسیلایسوس یفن اب هداز دمحا اما دندوب يرکف عجارم و "دوجوم
 .دنک یم یفن نانآ ياه هیرظن زا دیلقت نیچ و يوروش
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 تسا " تسینینل - تسیسکرام بزح کی روتاکیراک هدوت بزح" وا رظنم زا
 بزح کی زا يا هنومن دوب هتسناوتن مه يا هظحل دوخ تایح رد" هک

 ءهقباس کی هزرابم يدعب لحارم يارب تسناوتن یتح" و "دشاب تسینومک
 ".دنک مهارف یبرجت و کیروئت

 ار يوروش داحتا ،یئادف ياه کیرچ ناراذگ نانیب فالخرب ،ینزج نژیب
 رد ینزج .تسناد یم راکاطخ ،دراوم یخرب رد ،اما "یتسیلایسوس يروشک"
 یتسیسکرام ءهسورپ نیرت مهم" ار هدوت بزح "يروتاتکید اب دربن" باتک
 هدزاود ءهرود کی یط هک" دناد یم "ناریا شخب ییاهر شبنج خیرات رد

 ."تشاد هدهع هب ار رگراک هقبط یگنهاشیپ تیلوئسم و شقن هلاس هدراهچ ات
 زاس هنیمز هک "یئاوژروب هدرخ نایرج کی" زا هدوت بزح وا رظنم زا
 .تسا هدش لیکشت "يرگراک نایرج کی زا و" تسا "مسینوتروپا"

 یب" زا داقتنا هب ار هدوت بزح زا نایوپ و هداز دمحا یشنیب داقتنا ینزج
 .دهد یم لیلقت "ناربهر مزینوتروپا" و بزح نیا "یلمع

 هدوت بزح و دش طلسم یئادف نامزاس رب هاجنپ ههد رخاوا رد ینزج تایرظن
 لاح رد هشیدنا دیدجت دنور کی" و "زیگنا يداش ءهدیدپ" ار لوحت نیا
 .درک یبایزرا "شرتسگ

هدوت بزح رظنم زا یکیرچ شبنج  

 کیرچ ات دیشوک هناحلسم هزرابم زاغآ لاس نیتسخن نامه رد هدوت بزح
 .دنک رابتعا یب يرظن هصرع رد ار یئادف ياه
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 کیرچ" ناونع اب ،بزح یمسر ناگرا ،"ناریا کیپ ویدار" ياهراتفگ هسلس
 .دش رشتنم باتک بلاق رد 51 لاس رد ،"؟دنیوگ یم هچ قلخ یئادف ياه

 یکیرچ شبنج هب تبسن ار بزح يرظن ياهداقتنا نیرت مهم باتک نیا
 پچ رظنم زا نونکا و بالقنا زا سپ و شیپ هک یناسک همه و درادربرد
 باتک نیا رب ار يا هزات هتکن چیه ،دننک یم داقتنا یکیرچ شبنج زا یتنس
 .دنا هدوزفین

 تشادن رگراک هقبط اب يا هطبار چیه یمالسا بالقنا ات 32 لاس زا هک یبزح
 و دوخ يرظن توافت و هداد بقل "رگراک هقبط هدنیامن"ار دوخ باتک نیا رد
 هدرخ يژولوئدیا و ایراتلورپ يژولوئدیا" توافت اب ار یئادف ياه کیرچ
 مسیشرانآ لباقم رد مسینینل -مسیسکرام و يرتلورپ يژولوئدیا" ،"يزاوژروب

 .دنک یم یبایزرا " يزاوژروب هدرخ يژولوئدیا و

 هیال یئادف ياه کیرچ و هدوت بزح ياضعا قافتا هب بیرق رثکا هاگتساخ
 یم دودحم اه هیال نیمه هب زین ود ره ذوفن و یناریا هعماج طسوتم ياه
 ،یتنس پچ رد ریفکت دح رد یماهتا ،"يزاوژروب هدرخ" ماهتا اب بزح اما دش
 سأی زا یشان نایصع" ار هناحلسم هزرابم شبنج و هدمآ اه کیرچ گنج هب
 .دنک یم یقلت "رکفنشور دنچ

 ناریا یسایس هدرم ياضف هب ار قوش و روش زا یجوم یئادف ياه کیرچ
 اه تلاح نیرتهب رد" هک درک مهتم ار نانآ هدوت بزح اما دندیمد لهچ ههد
 یگدنز دوبهب يارب ششوک ياج هب" و هدرک لمع "قلخ عفانم ررض هب
 هار رد شالت ياج هب و اه هدوت رقف رب شیوخ تسد هب ناشک تمحز
 ".دنیازفا یمرورت تدش رب یسارکومد
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 اه کیرچ يرظن ياه يروآون "؟دنیوگ یم هچ یئادف ياه کیرچ" باتک
 راکنا" "تسیسکرام ياه کیسالک" ماکحا هب ار نانآ يداقتنا هاگن و
 دادترا یعون و "ام روشک طیارش رب مسینینل - مسیسکرام قابطنا ترورض
 و يربهر داتس زا رگراک هقبط ندرک مورحم" هب ار اه کیرچ و یقلت رفک و
 .دنک یم مهتم "تالیکشت

بالقنا ینیع طیارش  

 مه ،يژتارتسا مه ،هناحلسم هزرابم" باتک هب بزح يرظن داقتنا نیرت مهم
 .ددرگ یم رب "بالقنا ینیع طیارش" ندوب هدامآ موهفم هب "کیتکات

 دوش یم هتفگ یتلاح هب یتنس پچ يژولونیمرت رد "بالقنا ینیع طیارش"
 ار یبالقنا شبنج "دناوتن تموکح و دنهاوخن ار دوجوم عضو مدرم" هک
 .دنک بوکرس

 کیرچ .دمآ دیدپ نآ زا سپ لاس 7 هک 50 لاس ناریا رد هن اما تلاح نیا
 یعنام ار "دادبتسا دس" و بوکرس زا مدرم "سرت" 50 لاس رد یئادف ياه
 رد مدرم هک دوب نآ رب نایوپ و دنتسناد یم بالقنا ینیع طیارش زورب يارب
 و هدرک "قلطم ار نمشد تردق و دوخ فعض" دوخ یعمج یسانش ناور
 هاگن زا .دنکش یم مه رد ار "ینهذ ياه قلطم" نیا هناحلسم هزرابم
 هنخر دادبتسا دس رد و هتخیر ار مدرم سرت هناحلسم هزرابم زین هدازدمحا
 .دنک یم داجیا

 رب هناحلسم هزرابم ریثات هب اه تشادرب نیا تابثا رد اه کیرچ ناعفادم
 .دننک یم هراشا دنور نیا رد هدوت بزح نتشادن شقن و بالقنا ياه هنیمز
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 ار هدنکارپ گنهاشیپ تسخن ماگ رد هناحلسم هزرابم هک دوب هتفگ هداز دمحا
 زا پچ بلاغ ياضف يراداوه اب فده نیا وا نارادفرط هاگن رد .دنک دحتم
 يوس هب ار ریسم نامزاس رب یتنس تایرظن طلست اما دش ققحم نایئادف
 .دنادرگرب هدوت بزح

یئادف زا بعشنم هورگ  

 
 تسویپ اه يا هدوت هب و دش بعشنم نایئادف زا هک یهورگ يرظن نوتم رد
 دنا هدش رداص راو هیآ نینل و سلگنا ،سکرام زا ییاهلوق لقن

 "دنوگیب جروت" هلمج زا یئادف نامزاس وضع دنچ بالقنا زا شیپ یلاس دنچ
 بزح هب بالقنا هناتسآ رد و هدش ادج نامزاس زا ،هدرک در ار هناحلسم هزرابم
 .دنتسویپ هدوت

 غیلبت ىروئت" و "بعشنم هورگ هیمالعا"ناونع اب عمج نیا يرظن نوتم رد
 کیرچ" باتک زا رتارف يا هتکن "مسینینل ـ مسیسکرام زا فارحنا ،هناحلسم
 ياه لوق لقن زا نوتم نیا و هدشن حرطم "؟دنیوگ یم هچ یئادف ياه
 .دنازیربل ،دنا هدش رداص راو هیآ هک ،نینل و سلگنا،سکرام
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بزح يوس هب شیپ، نایئادف  

 و یتنس پچ شنیب نیب داضت یئادف نامزاس رب ینزج یتنس شنیب طلست اب
 یتنس پچ شنیب دوس هب ،تشاد دوجو نامزاس رد زاغآ زا هک ،ون پچ شنیب
 .دش لح

 دوب هدوت بزح هب "تیرثکا نایئادف" شیارگ یلصا ياه هنیمز زا لوحت نیا
 ياه لمعلاروتسد زا تیرثکا نایئادف يوریپ اب رتسب نیا رب يدعب ياه ماگ و
 یهارمه" ،"يراد هیامرسریغ دشر هار" هصرع رد يروش تسینومک بزح
 نارود هب "یسارکومد رب یتسیلایرپما دض هزرابم حیجرت" و "ماما طخ اب
 بزح رد ندش لح اب نتسویپ ،یئاهن ماگ اما دش هتشادرب بالقنا زا سپ
 .تشاذگ مامتان 60 لاس بوکرس ار هدوت

 دض"،"تسیلایرپما لماوع" ار دوخ پچ نافلاخم بالقنا زا سپ هدوت بزح
 نیا رد يرظن نتم چیه اما داد یم بقل "كوپ ياه هچبرت" و "بالقنا
 .درکن رشتنم هراب

 یثحابم يرارکت هدودحم رد زین یتنس پچ ياه هورگ نیب يرظن ياه لدج
 ،یتسیلایسوس ویتانرتلآ ققحت يارب هزرابم ،ماما طخ اب یهارمه" نوچ
 .دش مگ 60 لاس بوکرس رد و دودحم "رگراک هقبط لقتسم لکشت
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یبآ ِروابان هرهچ رب نینوخ یجنخ ؛تایبدا و رنه ،یکیرچ گنج  

2011 هیروف 4 - 1389 نمهب 15  

 درس هتسشن ایرد هاگرید تسا هدناوخ نینوخ يولگ اب بش
 حرط .دشک یم دایرف رون يوس هب لگنج یهایس زا هخاش کی
 ولماش دمحا ـ
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 دننک یم لوحتم ار رنه و تایبدا ،يرکف و یسایس،یعامتجا گرزب تالوحت
 و یبدا راثآ یخیرات ياه هاگ هرگ بلغا رد اما ،دنریذپ یم ریثات نآ زا و
 و یعامتجا دادخر زا شیپ هک،اهنآ زا سپ و اهدادخر لوصحم هن يرنه
 و هدوب اهدادخر نیا يریگ لکش ياه هنیمز و لماوع زا،هدمآ دیدپ یسایس
 .دنرثوم اهنآ ياوتحم و لکش رب

 ققحت زا شیپ زین دوش یم هدیمان "هناحلسم هزرابم شبنج" ناریا رد هچنآ
 رد ،يرظن کیروئت راثآ رد نودم حرط زا شیپ و یسایس تکرح رد ینیع
 لاس ود یکی .دوب رثوم نآ رب و رثاتم نآ زا و دومن خر يرنه و یبدا راثآ
 شبنج" زاغآرس ار نآ بلاغ تیاور هب خیرات هک ،لکهایس هثداح زا شیپ

 رعش ،دناد یم "یکیرچ هناحلسم هزرابم زاغآرس" ای "ناریا یتسینومک نیون
 دیدجت ییوجشناد و يرکفنشور هیرشن دنچ رد ولماش دمحا"حرط" هاتوک
 .دش لدب پچ يرکفنشور لفاحم زور رعش هب و پاچ



 32 

 یلفحم هس نازادرپ هیرظن ،هدازدمحا دوعسم و نایوپ زیورپزیما ،راگزور نادب
 ياهدرواتسد ییاهن يدنب عمج هب زونه،دندش لدب ییادف هورگ هب رتدعب هک
 دقن بات و بت رد دوخ لسن نوچ و هدیسرن "بالقنا يروئت" هصرع رد دوخ
 .دندوب ون ياه هار و میهافم قلخ و نهک میهافم

 دوکر ياه هنیمز زا دادبتسا نشخ بوکرس و 32 دادرم 28 تسکش هبرض
 ياه هورگ .دوب یسراف نابز رد "تسکش رعش" ییادیپ و یمدرم شبنج
 یپ رد یپ ،ینزج هورگ ات اه تسیئوئام و هدوت بزح زا یتنس پچ
 و دوب هتسب وس ره زا هزرابم یتنس ياه هار ،دندش یم دوبان و ینادنز،فشک
 .دیشک یم سفن کیژارت ياضف رد،دوب نارود نآ "دمآرسرنه" هک ،رعش

 لیلحت ،راگزور نآ ناریا یتنس پچ شنیب و رظنم دقن اب هدازدمحا و نایوپ
 رد بالقنا" یناوخزاب اب و پچ ياه هورگ و لفاحم تیعقوم و دادبتسا
 یتیعقوم رد هک دندش یم کیدزن هدیا نیا هب ماگ هب ماگ ،هربد يژر "بالقنا
 "بش" و هتسشن تکرح یب و "تکاس" ،بالقنا یلصا يورین ،هدوت هک
 رب ار یبالقنا بزح لیکشت و یفنص ،یگنهرف ،یسایس راک ناکما يدادبتسا
 دناوت یم زین گنهاشیپ هورگ کی ،تسا هدرک روک یتنس پچ هخسن ساسا
 اب و لدب "حالس دقن" هب ار "داقتنا هحلسا" ،هتفرگ هدهع رب ار بزح شقن
 .دنکشب ار دادبتسا دس و رادیب ار هدوت ،دحتم ار گنهاشیپ هناحلسم لمع

 نآ ناوج لسن پچ لفاحم زور رعش هب یماگنه هب ولماش "حرط" رعش
 هب زاین اما ،دندوب هتفاین ییاهن لکش زونه اه هدیا نیا هک دش لدب راگزور
 یفن و رظن رد دقن" ای تکرح رد یلمع و يرظن تسب نب نتسکش ،"لمع"
 .دز یم جوم ناریا ناوج پچ یعمج یسانش ناور ياضف رد ،"لمع رد
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 ،دادبتسا هب ار "حرط" رعش "بش" ناریا ناوج پچ یعمج یسانش ناور
 زا" هک "يا هخاش" و تکرح یب تکاس هدوت هب ار "هتسشن درس يایرد"
 .درک همجرت گنهاشیپ هب ار "دشک یم دایرف رون يوس هب لگنج یهایس
 دوخ دهن رثا ،تینهذ،تایبدا و رنه رب هکنآ زا شیپ ،تینیع ،هناحلسم هزرابم
 .دش رثاتم نآ زا

 هب "حرط" هاتوک رعش ندش حرطم و پاچ دیدجت زا سپ ،نایوپ یتیاور هب
 بوخ نانچ ار اضف ولماش ساسح ياه هدنریگ هک دوب هتفگ یناخرازهرهچونم
 نایم رد وا اب ار پچ لفاحم ینورد ياه ثحب یسک راگنا هک دنا هتفرگ
 .تسا هتشاذگ

 عوقو زا شیپ ار دوخ روهظ یخیرات ياه هاگ هرگ و گرزب ياهدادخر بلغا
 .دنهد یم دیون یبدا و يرنه راثآ رد ینیع

 

 زور رعش هب و پاچ دیدجت ییوجشناد و يرکفنشور هیرشن دنچ رد ولماش دمحا"حرط" هاتوک رعش
 دش لدب پچ يرکفنشور لفاحم
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 رد یعازتنا رکفت رد یلجت زا شیپ و ینیع ققحت زا شیپ "هنامز حور"
 هصرع رگید زا رنه و تایبدا هک يور نآ زا دیاش ؛دنک یم هولج رنه و تایبدا
 هلاحتسا هطساو نیتسخن ،یعمج یسانش ناور هب یگنهرف و ینهذ ياه
 .دنرت کیدزن ،تینهذ هب تینیع

 نادنمرنه ساسح ياه هدنریگ هب دوخ يرنه و یبدا یلجت يارب هنامز حور
 و بذج ،هاگآدوخان ای هاگآدوخ ،ار نآ هک تسا دنمزاین یقالخ ناگدنسیون و
 .دننک ینورد دوخ راثآ رد

 راثآ رد ،داد دنهاوخ خساپ هنامز زاین هب هک نامز نادنزرف ،هنامز حور نالماح
 و هدش هاگآ دوخ رب ،دنشیدنا یم دوخ هب ،دنرگن یم دوخ هب یبدا و يرنه
 .دنشخب یم تیدام ار هنامز حور یلمع و يرظن ياه هصرع رد

 یم لوحتم ار نآ و هداهن رثا رنه و تایبدا رب دوخ هبون هب اما ینیع تکرح
 وا يرعاش نیتسخن هرود ود رد هک تشاد یسامح ینابز و رظنم ولماش .دنک
 .دوب هدیشکرب یسامح ییاضف هب ار وا ییارگ ناسنا و قشع زین

 و تفرارف هنارعاش لایخ و وزرآ زا هسامح هک یماگنه هب ،هناحلسم هزرابم
 يرعاش موس هرود رتسب ،دش لدب ینیع یتیعقاو هب یکیرچ گنج بلاق رد
 .داد لکش ،تسه زین وا يرعش جوا هک ،ار ولماش

راجفنا يایور رد غورف ینافوط هچغاب  

 دوخ ساسح ياه هدنریگ اب ار هنامز حور هک دوبن يدنمرنه اهنت ولماش اما
 نایاپ رد زین یگنرهب دمص "يرادیب و باوخ رد 24"ناتساد نامرهق .تفرگ
 ".دشاب وا لام هشیش تشپ لسلسم" هک دنک یم وزرآ ناتساد

 ناییادف هدنهد لیکشت لفحم هس زا یکی هب هک دوب یعمج روحم دوخ دمص
 باتک رب يدقن رد ،يدعب کیرچ و لفحم وضع،یتداعس مظاک .دندش لدب



 35 

 دهاوخ زاوآ اهرهش رد ار وا دورس" هک تشون دمص ي"اه غالک و زودلا"
 ".درک

 زرابم دازآ يایرد هب ندیسر يارب ،دمص "ولوچوک هایس یهام" باتک نامرهق
 هایس یهام ینیب ناهج" ناونع اب يدقن رد یناخرازهرهچونم .دنک یم
 نآ هعماج ياه شیارگ و اه هیال و ییاشگزمر ناتساد نیا زا ،"ولوچوک
 دمص ناتساد نانامرهق يژولوپیت و یفاکشدبلاک ساسا رب ار ناریا راگزور
 .دنک یم لیلحت "پچ هب تسار زا"

 هلاسر یبدا سیون شیپ ناوت یم ار یناخرازه دقن و ولوچوک هایس یهام
 .درک یقلت هدازدمحا و نایوپ یسایس ياه

 ملد" رعش رد .دش بیکرت ساسح ياه هدنریگ اب یبدا غوبن زین غورف رعش رد
 مرو بلق" اب "تسا يا هچغاب" ناریا هعماج ،غورف "دزوس یم هچغاب يارب
 ".دشک یم هزایمخ سانشان ربا کی شراب راظتنا رد" هک ،"هدرک

 سپ دوب پچ دیدج لسن ياه لفحم ندش ینادنز و لیکشت ههد لهچ ههد
 زا و "دنتفا یم كاخ هب ناتخرد عافترا زا هبرجت یب کچوک ياه هراتس"
 يادص اه بش ،اه یهام هناخ گنر هدیرپ ياه هرجنپ نایم زا" ای نادنز
 ."دیآ یم هفرس

 هتشذگ نم زا دیوگ یم" ،یلبق هدروخ تسکش لسن ،غورف رعش "ردپ"
 ".تسا یفاک دعاقت قوقح" وا يارب ."تسا
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 .دش دهاوخ لزان هک یششخب و تسا روهظ راظتنا رد " یبهذم ردام"
 لهچ ههد "لمع" زا نازیرگ نارکفنشور زا يا هیال هب رت گرزب "ردارب"
 هرذ هب ،بآ رامیب تسوپ ریز هک ،اه یهام هزانج زا" هک درب یم تهابش
 و "تسا داتعم هفسلف هب" ،"دراد یم رب هرامش ،دنوش یم لیدبت دساف ياه
 یم مگ هدکیم ماحدزا رد ،بش ره هک تسا کچوک ردق نآ شیدیماان"

 ".دوش

 هناخ نایم رد" ،تسا یتفن طسوتم هقبط یفرصم یگدنز هتفیش "رهاوخ"
 شیعونصم رسمه قشع هانپ رد و شیعونصم زمرق نایهام اب ،شیعونصم
 و ،دناوخ یم یعونصم ياهزاوآ ،یعونصم بیس ناتخرد ياه هخاش ریز و
 ."دزاس یم یعیبط ياه هچب

 

 هب مشچ ناوج لسن تسوپ ریز هک ار ینافوط غورف ساسح ياه هدنریگ اما
 و دیآ یم ندش هکت هکت يادص رد تشپ زا ":دریگ یم ،تسا هتخود راجفنا
 ،لگ ياج هب،ناشاه هچغاب كاخ رد همه،ام ياه هیاسمه.ندش رجفنم
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 ياه ضوح يور رب همه ام ياه هیاسمه،دنراک یم لسلسم و هراپمخ
 دوخ هکنآ یب ،یشاک ياه ضوح و ،دنراذگ یم شوپ رس،ناشیشاک
 هسردم ياه فیک ام ي هچوک ياه هچب و ،دنتوراب یفخم ياهرابنا،دنهاوخب
 ."دنا هدرک رپ ،کچوک ياه بمب زا ،ار ناش

 یخرب رد و ینکدک یعیفش "روباشین ياه غاب هچوک رد" رعش هعومجم رد
 یم رس ار ییاهر دیون راجفنا نتسبآ ياضف زین ییوخ لیعامسا ياهرعش
 .دسر یمارف یسامح لمع ای لمع هسامح رد هک دنهد

دوب دیاب يراه گرگ  

 ملیف نیرت شورفرپ هب ییایمیک دوعسم "رصیق" ملیف اه لاس نامه رد
 پچ يرکفنشور لفاحم ياه ملیف نیرت بوبحم زا یکی هب و ناریا يامنیس
 .دوش یم لدب

 ار وقاچ هک ،ار دوخ گرزب ردارب و ریپ ییاد هار ون لسن زا هتساخرب یناوج
 تسد "تنشک یم یشکن هگا" هکنآ رب دیکات اب و دنک یم در،دنا هداهن رانک
 .درب یم هحلسا هب

 و دنریگ یم هدیدان ار ملیف ییارگ تنس ،پچ و رکفنشور نابطاخم بلغا
 ار ملیف رد ایراتلورپ نپمل زا شیاتس و سومان زا عافد نوچ یتنس ینیماضم
 .دننک یم ریبعت قح يارب هزرابم هب

 ياه باق رد ار نافوت يادص"ینوراب بش نوا" ملیف رد زین لدریش نارماک
 .دشک یم روصت هب دوخ ملیف

 همانشیامن جنپ" رد هژیو هب ،يدعاس نیسحمالغ ياه همانشیامن رد
 تسد هب بوچ" همانشیامن ناییاتسور .تسا راجفنا نتسبآ اضف ،"تیطورشم
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 تیمکاح لیثمت هک يداهن هب و هبلغ دوخ سرت رب ماجنارس وا "لیزرو ياه
 يارب وا "هیواز و هتکید" شیامن نارگاشامت و دننک یم هلمح،تسا تشحو
 "هن" وا ياه هسوسو و دادبتسا ياه نامرف هب هک دننز یم تسد ینامرهق
 .دیوگ یم

 اب دوخ ياه یشاقن هاگشیامن نیتسخن رد ،دبهپسا اضر یلع ،اه لاس نامه
 سیلپ،كاواس یتشلپ و تشحو لیثمت هب ار هایس هدنرپ،"اه غالک" ناونع
 .دنک یم لدب ،هاش یسایس

 زیت ياهراقنم و لاگنچ و هدیرد ياه مشچ اب دبهپسا ياه هدرپ ياه غالک
 یم دیلوت يدیماان و سرت و تراظن سک همه و زیچ همه رب ناکچ نوخ
 غالک یتسینویسرپسکا یتنوشخ اب و سرضم ياه طخ اب دبهپسا اما ،دننک
 لقتنم هدننیب هب ار اه غالک هب هلمح قوش و هرصاحم دوخ ياهولبات رد ار اه
 .دنک یم

 رس زارف رب فقس زا ار زیت ياه همق یعمج یهاگشیامن رد زیمم یضترم
 .دنک یم نازیوآ نایچاشامت

 ناریا رنه و تایبدا ياضف ،لکهایس رد لمع راجفنا هب هدنام لاس ود یکی
 ،ییارسک شوایس یتح هک تسا "لمع" هب دنمزاین و نتسبآ و ینافوط نانچ
 گس":دیارس یم "یگناخ" رعش رد ،تشاد شیارگ هدوت بزح هب هک يرعاش
 ".دوب دیاب يراه گرگ ،میا هدش یمار
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 يایرد هب ندیسر يارب ،یگنرهب دمص "ولوچوک هایس یهام" باتک نامرهق
 دنک یم زرابم دازآ

 نوچ ،روپ ناطلس دیعس ینادرگراک هب ،نسبیا"مدرم نمشد" شیامن يارجا
 "ناراگزومآ" شیامن يارجا نوچ و نارهت هاگشناد رد امین تشادگرزب هسلج
 غیلبت يارب یناکما هب ،روپ ناطلس ینادرگراک اب و ینافلی نسحم هتشون
 .دنوش یم لدب "لمع"

 راگدنام هچرگ،روپ ناطلس دیعس و یخرسلگ ورسخ دنت ياه هلاقم و اهرعش
 هب ندش کیدزن قوش و هدز بت ناجیه اما ،دنرت کیدزن راعش هب و هدوبن
 .دننک یم دایرف ار "لمع" شخب ییاهر دوعوم هظحل

 اب ار ولماش ياه هنابش زا یکی ،نارکفنشور بوبحم هدنناوخ ،دادرهم داهرف
 ملیف يارب يا هنارت رد و دناوخ یم "ستسب انوکد،نکیراب اههچوک" علطم
 اما دتفا یم كاخ هب هک دنک یم شیاتس ار اهنت ینامرهق ،"يروتوم اضر"
 .دوش یمن میلست
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 یم روبع دادرم 28 زا سپ تسکش رعش زا یسامح لمع ياضف رد ولماش
 ناگنلگ« ات دهاوخ یم زین وا زا تلاث ناوخا هب باطخ يرعش رد و دنک
 رد هراومه ،اه داب ربعم رد ،لوصف هارراچ زا ،دنلب« هک دنیبب ار ”رجاهم
 .”دنرفس

 رد ار "راکش" هموظنم .دنیب یمن ار هسامح ندمآرب و هنامز حور اما ناوخا
 رمع و دنک یم رشتنم 32 دادرم 28 زا سپ تسکش رعش ياضف نامه
 .دسر یم نایاپ هب وا يرعش

 هنرگو ،ناراب ات وش يدایرف"دوب هدورس هک ولماش "لیثمت" رعش بکرم زونه
 یلسلسم زا و لکهایس زا لمع راجفنا يادص هک دوب هدشن کشخ"نارادرم
 .دچیپ یم ناریا رد ،تفرگ فده ار ویسرف راسمیت هنیس هک

 ناریا پچ يرکفنشور و دوب یتنس پچ هتشذگ میهافم دقن یکیرچ گنج
 يانگنت زا و تشادزاب و يزاس لفحم ثبع رود زا ،یلمع و يرکف دوکر زا ار
 .درک دحتم ار ناریا لقتسم پچ رب بلاغ شیارگ و اهر دادبتسا رد اقب هلاسم

 .تساخرب هناحلسم هزابم زا تیامح هب زین ناریا يرکفنشور بلاغ شیارگ
 و تایبدا و باب ار ون ینیماضم و لاور و کبس ،نحل ،نابز هناحلسم هزرابم
 رد زین ینکدک یعیفش نوچ یناققحم هک درک لوحتم نادنچ ار ناریا رنه
 رد لقتسم ینارود ار "بالقنا ات 49 هرود" رصاعم رنه و تایبدا يدنب هرود
 .دننک یم فیرعت ناریا رنه و تایبدا

دمآ اه نابایخ هب رعش زا هک يا هسامح  

 رد ،دروآ يور هناحلسم گنج هب رتدعب هک ،نایشناد تمارک لکهایس زا سپ
 ياضف میقتسم باتزاب هک دزاس یم ار "دابآ تلود" هاتوک ملیف 1351 لاس
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 ياهزاوآ" هعومجم زین روپ ناطلس دیعس .تسوا یسانش ناور و هرود نآ
 .دنک یم رشتنم دوخ نیشیپ ياهرعش بهتلم ياضف نامه رد ار "دنب

 یم ار يراوتم کیرچ 9 سکع"قیفر ظفاحادخ" ملیف زا یباق رد يردانریما
 قلخ ملیف نیا يارب ار "نینوخ هعمج" هنارت هدازدرفنم رایدنفسا و دناجنگ
 نیرتراگدنام و نیرت بوبحم زا یکی هب داهرف يادص اب هنارت نیا .دنک یم
 .دوش یم لدب ناریا ییاقیسوم راثآ

 یم وا ملیف نیرتهب ار نآ هک ،ییایمیک دوعسم ياه نزوگ ملیف نامرهق
 .دروآ یم دای هب ار نایوپ زیورپریما هک تسا حلسم یکیرچ ،دنناد

لیشآ هنشاپ رب نتشون  

 هدش ینورد باتزاب نیرت یلاعتم هک تسا ولماش نیا زین لکهایس زا سپ اما
 هعومجم زا ولماش رعش .دنک یم قلخ یسراف رعش رد ار یکیرچ هزرابم
 يزوریپ زا سپ ياه هام نیتسخن رد هک،"حبص" رعش ات "شتآ رد میهاربا"
 .دناسر یم جوا هب ار وا یسامح رعش ،دورس بالقنا

 هب ،وا يرعش هرود نیرت یلاعتم و موس هرود ،ولماش یسامح رعش لیلحت
 هک دنفورعم نادنچ نارود نیا رد وا ياهرعش و تسا دنمزاین رگید یلاجم
 .تسین يزاین هنومن رکذ هب

 یبلط تلادع و ییارگ ناسنا اب اهرعش نیا رد ولماش یسامح نابز و رظنم
 رظنم زا و یکیرچ گنج رعاش هب تسایس هاگن زا ولماش و دنروخ یم هرگ وا
 .دوش یم لدب رصاعم یسودرف هب یبدا دقن

 هک دنا "قامعا ياه هچب" هرود نیا رد ولماش رعش یسامح نانامرهق
 ."دننکفا یم نامسآ رد گنچ" و تسا "دایرف ناشنوخ"
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 رگا اتح" دنریم یم"ُلگ ِتصرف نیرخآ رد ار اهایقاقا ِباوخ" هک ینانامرهق
 ".دهد لُگ" نانآ "هنیس رب دراک ِدوبکِ قبنز

 ار "تشونرسِ نینوخ ِنادیم هک قشاع هنوگ نیا زا" ینادرم "هوکنهآریش"
 هرهچ رب نینوخ یجنخ" هک"یناقشاع" .دنسیون یمرد "لیشآ هنشاپ" هب
 هدمآرب ماین زا ریشمش اما دنزارفا یمرب همیخ "بش ِرانک" و دنتسه"یبآ ِروابان
 دیشروخ ندمآرب اب هن"هدیپس ره" راگزور نادب هک ارچ دنراد دوخرانک رد ار
 ياه هچب" مه زاب و "دوش یم خاروس ؛هلولگ هدزاود ِزاوآمه يادص هب" هک
 ِدالیم شگرم هکنآ ،داهن رس وت ياپ رد هناراوگرزب هچ" هک "قامعا
 ".دوب هدازهش رازه يوهایهرُپ

 حور" ات دنتشگزاب ون ینایب رد یتنس پچ میهافم ،لکهایس زا سپ یلاس دنچ
 .دنروآ ریز هب هسامح بسا زا ار "هنامز

 رنه و تایبدا و اه مدآ یشزرا ماظن و دروخ قرو خیرات دعب لاس ود یکی
 .تشگ رگید

 اما ،دیسر نآ یفن هب تسایس زا یعون رظنم زا هناحلسم هزرابم همانراک دقن
 ،یشزرا و یسایس دقن زا يادج ،ناریا هاجنپ و لهچ ياه ههد رنه و تایبدا
 رد و ناریا گنهرف خیرات گنس رب نانچ ار هنایارگ ناسنا هسامح هوکش
 و نامز هک ،زین ام راگزور هب،نآ ییابیز هک درک تبث یسراف نابز هظفاح
 .تسا یندشان راکنا ،تسا هدش رگید هنامز

  یسکرام شیارگ ي هناخباتک رشنزاب
 


